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STOUGHTON. Duo-
na išvežiojantis trokas mir
tinai suvažinėjo Phylis Hut- 
chins, 16 metų merginą ir 
jos broliukų Donald, 5 metų 
amžiaus. Užmuštieji nuola- 

- į t. tos gyveno 30. .. Pearl St, 
Broekton.

. Nelaimingoji mergina bu
vo atėjusi pasitikti savo 

. broliuko iš svečių ir paly
dėti į namus.

Troką vairavo Geo. Ford, 
■ •/. 36 metų. Jis buvo tuojau 

paleistas po apklausinėjimo, 
nes buvo liudininkų, kurie 
parode, jog vairuotojas vi
gai nematė einančių jaunuo
liu.

L AWRENCE. —. Padė- 
kavonėš dienoje Lawrence į- 
vyko futbolo rungtynes tarp 
Lawrencę ir Loweli: . Mies
to tarybos nutarimu, sve- 
čiaus iš Lowell miestu buvo 
išdalinta šokolado 36 dole
rių vertės. - Tačiau .miesto 
kontrolierius atsisakė apmo
kėti bilų. ‘ '//

Kas apmokės, dar neaiš
ku,, bet šokolado nebesugrą- 
žinsi, nes jau suvalgytas.

ANGLIJA SUTIKO MOKĖ 
TISUI A

BUVO SENATORIUM KE
LIAS DIENAS

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė padarė. žygius 
sumokėti Amerikai savo 
skolos dalį.

Taigi gruodžio 1Ū d. Ame
rikos iždas : tikisi sulaukti 
iš Anglijos $95,550,000, kas 
anglams/ milijonų
aukso sterlingij (svarų). 
Anglijos bankas gruodžio 
mėnesiui d. turėjo 139 mi
lijonus aukso sterlingų.

Angli j os vyriausybė turė-

WASHINGTON. — Gruo- 
džio . 5 d. iškilmingai prie
saiką priėmė Walter/Wal- 
ker kaip naujas sėnątorius 
iŠ Colorado valstijos.

Mirus tos valstijos buvu-
šiam senatoriui, Colorado į0 Pasitarimas su Prancūzr 
gubernatorius laikinuoju se- ;

• ; natoriu paskyrė demokratą • 
Walker, tačiau nesenai įvyr • 
kušluose, rinkimuose jis rin- ‘ 
kimus pralaimėjo respubli
konui Schuvler.

Iki gruodžio 5 d. rinkimų 
daviniai dar nebuvo patvir
tinti, todėl W. Wąlker at
vyko orlaiviu į Washington 
ir priėmė priesaiką. Jam 
priesaiką priimant, kongre
so rūmuose buvo ir jo opo
nentas, kurs tik laukė savo 

. . išrinkimo patvirtinimo po
pierių; kūriė atėjo už 2 die-

• ’ ; nų. '

HAVANA MAŽINA KA
RIUOMENE

i

1.—prezidentas Hoover su žmona pradeda Kalėdų ženklelių pardavinėjimo kampanijų. 2.—Šiaurines 
Airijos naują parlamento rūmą atidarymo iškilni eš. 3.—Generolas John J. Pershing, sugrįžęs į Ame
riką iš Prancūzijos, kur praleido 6 mėnesius prižiūrėdamas didžiajam karui atminti paminklą staty

mą. • . ■. - ’•. ‘ ■

LOTERIJOS VEDĖJAI BEDARBIS KARALIUS 
SMARIAI NUBAUSTI : IBKO DARBO

jos vyriausybe. Manomą, 
jog ir Prancūzija pagaliau 
sutiks sumokėti savo skdloš 
dalp

sumušėm «-
BAIKŠTĮ

‘LOS ANGELES. Be
žaidžiant polo, tūlas Morgan 
Flbwers susipyko su buvu
siu rusų kunigaikščiu Wil- 
liam Sęhurch De . Witte, 
Rumunijos karaliaus pus
broliu.

Po peštynių, De Wįttė 
paliko be kelių dantų,. su
laužyta nosimi, juodomis a- 
kimis, žodžiu, gerokai suža
lotas.. . .

NEW YORK. — Palai
pinės organizacij os Eagles 
vadovybės trys nariai pate
ko į smarkią teismo nema- 
lonę.už surengimą loterijos.

Conard lt. Mahn, buvęs 
Eagles pirmininkas, nuteis
tas penkiems mėnesiams ka
lėjimų ir nubaustas 12 tūks
tančių dolerių.

Organizacijos laikraščio 
redaktorius, nuteistas 4 mė
nesiais kalėjimo ir nubaus
tas 4000. dolerių pinigine 
pabauda..

Loterijos viršininkas B. 
;C. McGuire nuteistas viene* 
riems metams kalėjimo ir. 
nubaustas 12,000 dolerių pi
nigine pabauda. . ■ '

PARYŽIUS. — Buvęs 
Ispanijos gąralius Alfonsas 
paskutiniuoju, laiku pradė
jo ieškoti darbo, nors pini
gų jr užtektinai turi, bet jis 
negalįs nurimti bė.darM.

Šiomis dienomis jis parei
škė, jog veikliai dalyvausiąs 
dailės; akademijos vadovy
bės posėdžiuose; Į šių va
dovybę Alfonsas* buvo išrin
ktas 1924 m., kai jis- buvo 
dar karaliumi,/ .

ITALIJA SUMOKĖS SAVO 
SKOLį

LIGONINĖS, KURIAS VIEN 
MOTERYS APTARNAUJA

PRARIJO DANTĮ IR 
NUMIRĖ

IVARRENSBŲRG, Mo.
Tūlas W. T. Blbchęrne- 

tyčiomis prarijo savo dirb
tinį dantį ir tuojau mirę;

ŪKININKU REIKALAUJA
500 MILIJONU BOLERIU

PAŠALPOS
WASHINGTON. — Ūki

ninkų tautines organizacijos 
atstovų susivažiavime pri
imtas nutarimas, reikalau- 
jant. ūkininkams f ederalės 
pašalpos 500 milijonu dole
rių sumoje.

Sųsivaži avime dalyvauja 
ūkininkų atstovai iš 26 val
stybių.

VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ
GAVO LAISVAS RANKAS

HAVANA. — Havanos 
prezidentas Atachado. pasi
rašė dekretų, kuriuo suma
žinama Havanos kariuome
nė. Tačiau nepranešama, 

• kokiu skaičių kariuomenė, 
sumažinama.

METEORAS SUNAIKINO 
MALONI)

BUENOS AIRES, Ar
gentina. — Gruodžio 8 dieną 
Gualegųay miesto apylinkė
je nukrito meteoras (dan-

• gaus kūnas) .
Meteoras pateko, tiesiog į 

vieną malūną, kurį visai su
naikino ir įsmego į žemę 6 
pėdų gilumo.

ROMA. — Italijos fašis
tų didžioji taryba, pirminin
kaujant . pačiam Mussolini, 
išreiškė savo patarimų, kad 
Italija sumokėtų Amerikai 
savo skolos dalį, $1,245,437, 
gruodžio 15 dienų.

' Tame pat posėdyje išreik
štas pageidavimas, kad Ita
lijos vyriausybė, sumokėda
ma šių skolą/ pradėtų dery
bas dėl sumokėjimo skolos 
kitos dalies, kurią sumokėti 
reikės 1933 m. birželio 15 d.

CHICAGO. — Amerikoje 
šiuo ląįku yra 3 ligoninės, 
kurias aptarnauja vien tik 
moterys. Tokios ligoninės 
yra Chic.agoje, New Yorkė. 
ir Bostone . Jose’ gydytojų 
pareigas eina vien tik. mo
terys/ ' • '/

Ligoninė “The New En- 
gland Hospital for Women 
and Cllildren,” kuri yra Di- 
mock. St., Bostone, įsteigta 
1862 metais. Joje dirba 30. 
moterų gydytojų. .

ROOSEVELT PASIGAILĖ
JO NUTEISTO JAPONO

t

Southern Californijos universiteto archeologijos departamento .viršininkas Dr. Edgar tee Hewitt ab 
kart taip vadinamu senovėje “saules Šventvietę,” Chetro Kclt, New Mexičo. Spėjama, kad atkasti

gal, čia susirinkdavę nomadai ir garbindavo saulę.

/. ALBANY, N. Y. — Japo
nas Gentaro Akiyama, nu
teistas mirties bausme už 
nužudymą, savo šeimininko 
milijonieriaus Schatz, prieš 
pat mirties, bausmės įvyk
dymą susilaukė gub. F. D. 
-Roosevelt pasigailėjimo.

Gub., Roosevelt nuteista
jam japonui mirties baus
mę pakeitė kalėjimu iki gy
vos galvos.

Gubernatorius savo Spren
dime paaiškino, jog jis rė- 

įmesi aukštesniojo teismo 
sprendimu, kuriam 2 teisė
jai iš 7 teisėjų, nepritarė.

PERDAUG GYDYTŲJŲ 
AMERIKOJE

BERLYNAS. — Vokieti
jos parlamentas, savo pir
mininko Goering pasiūlymu, 
nutarė išsiskirstyti “žiemos 
atostogoms. ’ ’ . Kitas posėdis 
įvyks apie vasario mėnesio 
pradžia. Tuo būdu Vokie
tijos naujoji, vyriausybėj 
generolo . Sehleicher vado
vaujama . turės laisvas • ran
kas bent dviems mėnesiams 
ir galės- įvykdyti savo, pro
gramos dalį.

Parlamentas negavo pro
gos pareikšti nei pasitikėji
mo, nei nepasitikę j m o nau
jai vyriausybei. ...
. Vyriausybei pągcl b ėjo 
fašistų partijoje pasirėiškęs 
skilimas. . Pranešamą',- jog 
fašistų vadas Hitter neteko 
savo vadų, pasitikę j imb. .

PARDAVĖ GARSįl 
VIEŠBUTĮ

PORTSMOUTH, n.
—. Garsusis . vi e š b ų t i s, 
“ WentAvortlij ” . kur i a m e 
1905 m. buvo apsistoję Ru
sijos ir Japonijos atstovai, 
subankrutavo ir buvo par
duotas už 145,000 dolerių.

Skolininkai. kėlė . p r i ė Š 
viešbutį 200,000 dolerių ieš- 

, kinį, bet tiek nesurinko.
. Kad ir garsus viešbutis, 

bet vis dėlto heišlaiko de
presijos sunkenybių. ■

H,

AVASHINGTON. — •
Gruodžio 10 d. Lietuvos į- :
galiotas ministeris p, Bro- I
nius K. Balutis- apsitek Xė 
jas užsienių reikalų sekru- |

j Urių. Stimson ir -įtęilcė-Lie-^ j 
uvos vyriausybės raštą, ku-. .. i

riarnc pareiškiama, jog LĮe* *
uva norėtų atidėti skolos ■

sumokėjimą, o Gruodžio 15 
d: Lietuva turi sumokėti į

92,386 dolerius. . /
Šia proga tenka pažymė- j 

.i, jog Lietuva turi tikrai 
didžiausią r teisę reikalauti. ■ / 
bei prašyti skolos mokėjimo 
termino atidėjimo, nes Lie- ;
tuva iš Amerikos pinigais j
negavo, tik įvairiais dąiki '
‘ :a i s, kurie buvo pasenę..

Už tų visą skolą” Ame
rika paskaičiavo $6,197,682, ..
iš kurios, sumos Lietuva jau 
atmokėjo Amerikai 1,123,- 
580 dolerių. Taigi, Lietuva 
atmokėjo Amerikai savo ?
skolos penktą dalį, kai tuo !;
pat laikų, didžiosios valsty- % i. 
bes nesumokėjo ne dešimtos 
dalies savo' skolų. : j

WER SIŪIG PER- : 
TVARKYTI VALDŽIį
WaSHlNGT0N, D. C.— 

Grūędžio. 9 d. prezidentas 
Hoover pasiūlė kongresui 
savo planų pertvarkyti val
džios įstaigas,. iš • ko mano* 
iųa padaryti šiek tiek eko
nomijos. . ' .

.= Hooverio pasiūlymą kon
gresas dabar svarsto, sena- ‘ 
te pasireiškia tani planui 

. daugiau pritarimo, negu at
stovų rūmuose.
. Prezidentas siūlo daugelį, 
departamentų, panaikinti,, 
prijungti juos prie didės- , 

. hiųjų... . . t J

HOOVER VĖL KALBA APIE 
KRIZIŲ GALA

NEW YORK, — Medici
niško mokslo tyrinėjimo ko
misija pranešė, kad Ameri
koje, yra 25,000 gydytojų 
daugiau negu reikalinga, 
nors kai: kuriose vietose, jų 
trūksta:

Komisijos darbas aprašy
tas 400 puslapių knygoje, 
kurioje telpa 125,000 žodžių, 

Šiuo metu Ąjnerikoję yra 
156,440 gydytojų; apskai- 

JMACra WMp vauiUTMUf OCUUVCJKJ MtlUlCg BVCULVACUę, UUCU'U JtkVAU, D0W lUCJLUJU. OpCJIUIIA, KBU H.LHUHU v. . 1 ’l
griuvėiiai buvo poitatyti 861 metate itvykušią į tų kontinentų nomadą, iš Sibirijos 20,000 metą at- vieJl^s ■ gyuj’fOjas
gal. čia suiirinkdavę nomadai ir garbindavo saulę. ’ “ išpuola 780 žmonių. ‘ -

TCASHI N G T O N. ; — 
Gruodžio 6 <L prezidentas 
Hoover pasiuntė kongresui 
savo metinį pranešimų, ku
riame pareiškė, jog Ameri
koje krizis jau praėjo,.šalis 
yra tvarkoje. Savo prane
šime kongresui Hoover pri
mena, jog svarbiausiais už
daviniais subalansuoti biu
džetų, pertvarkyk bankų si
stemų, sutvarką d santykius 
w užsienio įkaišty bernus.

KARVĖ SUĖDĖ RUDU- 
NINKį

; OKLAHOAIA MIESTAS. . 
Ūkininkas Johnson savo 
dirbtuvėlėje taisė pagedusį , 
laikrodį budilniką. Vėliau . 
jis jo nerado. •

Netrūkus susirgo jo gera 
karvė; Pakviestas ve t ereno-. ’ 
nūs padarė kari “i nporacL 
.jų V jos vidUThivsc; atrado .

I iutų budilnik/
Dabar ir karve, sveiksta, .

ir budilnįkas “čielas.”

KASYKLOSE SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ23

HARLAN, Ky. — Zero 
kasyklose gruodžio 9 <1. įvy
ko didelis spnugimaš, kuris 
užmušę 23 žmones. .

10 užmuštųjų lavonai jau 
ištraukti. Sprogimo prie- 
kastis, dar neišaiškinta^
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Antradienis, gruodžio 13, 1932

Klausimai ir Atsakymai
Kuomet: Ateivio: ReMen* 

ei ja Pertraukta.

Kl. Pareitais metais išvy
kau Lietuvon, su savim tu
rėdamas sugrįžimo leidimą. 
Išbuvau net dešimtį mėhe-; 
šių. Tunu pirmus popie
rius nuo 1926 m. ir pasiren
gęs prašyti* pilnos . piliety
stės. Ar tas mano , išbuvi- 
mas Lietuvoje kenks pilie; 
tystės prašymui?
- Ats. Reikalautas penkių 
metą nuolatinis apsigyveni^ 

- mas' ^uv. Valstijose—prieis 
padavimą pilietystės petici
jos skaitomas, pertrauktas,

■ jeigu ateivis sugrįžtą į savo 
gimtinę šalį *r tenais išbū
na, virš, šešių mėnesių ir 
mažiaus vienus metus* Iš
buvimas dauginus kaip še
šių įnėnėsią gimtinėje šalyj 
automatiškai atima teisę 

' . tapti piliečiu, ir ateivis turi 
' Vėl įgyti naują penkių mc-

.. tų rezidenciją. Tamstos at-
i sitikime reiškia, kad turėsi
j iš naujo pradėti, nes pirmi

popieriai išsibaigs 1933 m.
j Čionais galime, pabrėžtu
! .kad išbuvimas iš Suv. Val- 
ę štijų ilgiaus vienų ■ metų,
i ...nepaisant kurioje šalyje, 

sulaužo ateivio rezidenciją 
Į Suv* Valstijose naturalįza- 
r čijos tikslams.. . .

deniai reikalaujami užsta
tyti bonus parodyti, kad jie 
čionais nepasiliks helegališ- 
kai?

Ats. Naujas Kongreso 
Aktas duoda teisę imigraci
jos autoritetams, ją nuo
žiūroj, reikalauti boną iš 
$500 nuo svetimą studentų. 
Tokia bonas garantuoja, 
kad imigrantas yra “hoųa 
fide” studentas' ir kad jis 
išvyks iš šios šalies kaip tik 
jis užbaigs savo mokslus

kas, kuriam įleistas.

i . Atsisakymas Titulo. .

L Kk Ar ateivio su pavel- 
į dėtu titulu pameta tą titu-
į lą, tapdamas Amerikos pi-
I . liečiu, ar jis gali titulą, var- 
; - ‘ t0tl? ' . • ’ • . '
i ■ . Ats. Tapdamas Amerikos 
r piliečiu pameta titulą. Ti-
i tuluoti ateiviai ir teisme
4 atsisako visų. Turime atsi-

: tikimų, kur pilietyste atįm-
Į-' nuo uUrĄą/ kurie vis sa

ve vadinasi grafais, baro- 
i. • nais it tt.

Rinkimą Laiku.
Kl. Ar naturalizuotas pi

lietis turi kiekvieną sykį su 
savim neštis pilįetystės cer- 
tifikatą, kuomet eina bal
suoti? . . . . -

Ats. Pilnas pilietystės į- 
rodymas, parodant pilietyš- 
tės certifikatą reikalauja
mas tik nuo naują balsuo
toją, ir tik. kuomet nevyks
ta. užsiregistruoti. Sykį ją 
vardas užrašytas’ sąraše 
balsuotojų tolesnių darody- 
mų rinkimą dienoje nėr 

j reikalauta. Bet net ir senie- 
i ji balsuotojai (buvę svetim- 
; tąučiai); kuomet užsiregist? 
ruoįa ateinantiems rįnki- 

; inams; turi pažymėti kur. ir 
kada buvo naturalizuoti..

m gali atlikti toki ,tabąr 
kokis tik apmokės už kam
šatį ir maistų, bet negali 
dirbti dėl pinigu ir negali 
užsidirbti nors dalį pinigų 
užmokėti už savo mokslą, 
jeigu toki studentai atvyko 
:l Suv. Valstijas ptūes rug
sėjo 1 d,, 1932 m. Bet tie 
studentai negali dirbti krau 
ilvesc it panašiose vietose 
savaitės pabaigoje dėl pini- 
giško užmokesčio ir jie ne
gali dirbti atostogų laiku.

Amerikoje yra 10,000 sve
timtaučių studentų. Iš tą 
apie . 5,000 yra tautiečiai 

• nekvotinių šalių ■—kaip 
Kanados, ^leksikos ir kitą 
Centralės ir Pietinės Ame
rikos' Respublikų, ir juos 
tos “uedatho” taisyklės ne
liečia. Yra apie 1,300 kinie- 
čią, 1,000. japoniečiiĮ, 500 
rusą/ 400 vokiečiu, 200 ita
lą studentu ir tt. Baugiau
sia svetimtaučią. studentą. 
(2,080) .yra Ney’ Yorke ir 
net 1,710 Califbmijoj.

i ‘ ;

Q Muzika ! .Švelni tu ir grakšti I
Auksas žiba ir tamsoj, 

Nežiūrint kur-ar kada tu esi, 
Prašau tik Dievo, kad tavo gioboj 
Visuomet pasilikčiau saugioj..* 
Be tajfs valandos karščio būtu man, 
Su tavim dangus ir rojus man čion;

.' Plytaitis.

AMERIKOS LIETUVIU H- 
TALIKĮI STUDENTŲ 

KUOPOMS

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapių didumo

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

knygą. Jos karna buvo $4.00. Dabar gausi tik už 
$1.00> '■ .

[ ' f Reikalauktt ''
l ■ “BARBININKO”
j 366 W«at Broadway South Bogton, Marti.

Svetimtaučiai 'Studentai 
f.... aS’u v, Vaisti jose...

Kl. Ar man galite tru- 
?putį paaiškinti apie naujas 
'taisykles, kurios draudžia 
: svetimtaučiams studentams 
; užsiimti kokiu nors darbu 
: save užsilaikyti.. Dabar sa- 
■ koma, kad tokius išdepor- 
tuoš. . Kiek svetimą studen
tų yra Suv. Valstijose? ’

; Ats. Taisyklės, išleistos 
rugsėjo 1 d., draudžiant bi
te kokį darbą dėl užmokes
čio, truputį . palengvintos.

> Suv. . Valstijas, -kaipo stu-1 Svetimtaučiai studentai da^

Studentams Bonai,'.
KL Ai ateiviai, 'įleisti į

Kaip Gauti Kopiją 
Natziralhacijos ;

Popierią..\
Kl. Man praneškite, kaip 

galiu gauti kopiją natūrali
zacijos cerfifikafo? Origi
nališką kopiją su kitais 
daiktais nuo nionęs pavogė.

Ats. Pasiųsk, aplikaciją. 
Distričt Director of Natu- 
ralizafion,. formoje . 2,600, 
kurią formą gali, gaiiti iš 
Naturaliz a c i j o^s,. ^Biįro. 
Svarbu duoti pilnas infor
macijas, kurias Šita blanką 
reikalauja, ypatingai turi 
atsiminti numerį pamesto 
certifikato, dieną kada iš
duotas ir kuriame teisme 
išduotas.""Prie aplikacijos 
reikia pasirašyti prie, natū
ralizacijos . tarnystės valdi
ninko ąrba prie notaro: Dvi 
fotografijos, imtos į 30 die- 
ną nuo prašymo kopijos; ir 
piūigląiškį iš $10, mokama 
Comisšionėr of Naturalįza- 
tion, Washington, D. C. tu
ri būt pridėti prie .aplikaci
jos. . . ‘ . 7

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ :

/ Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus gėriau-
Mas .ir tikriausias draugas. -į’ r ’* . ~ |

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis PpARBI.
NIKKAS^ vertas kiekvienu lietuvio tikro draugė 
vardo*

^PARBININKAS^ išeina du kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias,, gražiausius

■ pasiskaitymus. Jis turi jaunimui Skyrių. Būna ir
- gražių juoku. Plačiausios žinios iš nepriklausomos

[ Lietuvos ir Vilniaus krašto. •
. “Darbininkas’’ metams. v. 7,

. - “Darbininkas” pusmečiui ;
J ei imsi tik vieną kartą į savaitę

Į GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
7l LIETUVĄ

Metams... .............................      .$5.00

I
. .Pusmečiui . *’................... į. .$2.50 ]

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY. GALYBĖ, TAD .
:. IR NAUDOKIS JA • ’ |

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
• = ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS ’

PRIEINAMOMIS KAINOMIS ' . |
Reikale kivipkitės pas ‘ j

“DARBININKAS”
M6 W. BR0ADWAY 80. BOSTON, MASS.

. Tel. So. Boston 0631

..-4.00 '• •

.*.$2.00 '

..$2.00

wwrwrwngl

PLIS

Sportininkas Frank Kurtz3 paši 
žymėjęs plaukiojimo ir bėgimo 
sporte; Iš . Los Angeles jis išva 
žiavo i Australiją, kur jis paro
dys savo sportiškus gabumus;

Šiuomi pranešame, kad vi
sos įsikūrusios (ir kurian
čios.) Studentą kuopos prisi
laikytą ir išpildytą kuo ank
ščiausiai sekančius formalia- 
kos tvarkos reikalavimus: ■ * ■ *

1. kad visos Studentą kuo
pos prisiųstų savo n a r i ų 
vardus ir pavardes'ir adre
sus Centro Finansų Sekre
toriui, Miss. Isabelle - Les- 
ęhinskas, 146 Bowen St., So. 
. - Boston inašs.; p i n i. g a į 
siunčiami Centro Iždinin
kui, F. E. Galinis, 86 Fuller 
Street, Dorchester, Mass.; 
siunčiant. pinigus, reikia pa
žymėti kas, kiek, už ką‘arba 
dėlkor. etc. atskirame (popie
riaus lakstė;.- •

3. kad visos Studentų kuo
pos prisiųstų .Centro Rašti
ninkui, St. Vaiča i t i s, S. t 
Mary’s C.ollege,. Thompson^, 
Domi., sarjo) Dvasios 
Vadų, valdybos marią vai? 
dus. ir pavardes ir adresus;

4. kad visi- rašiniai, žinios, 
korespondencijos, etc. lietu
vių ji anglą kalbose dėl lei
džiamo Studentą laikraščio 
būtą kuo anksčiausiai ’ pri
siųsti —' j. P. Pilipauskąs, 
St. Mary’s College, Thomp
son,. Conn.;

5. kad visi nariai studen
tai (ės), Dvasios Vadai, sen
draugiai ir rėmėjai Varytų 
aktingą darbą, organizuoda-. 
mi visur ir visame studentus 
į kuopas; < :

1 6., kad įvairios žinios ir
pranešimai apie ..Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentą 
Organizaciją bus skelbiami 

. ir taip pat per Amerikos lie
tuviškus . katalikiškus, laikra
ščius:: “Darbininkas,” 

• ‘i Garsas, ’ ’ “Draugas, ’ ’ etc.;
. 7. kad visos Studentą kuo

pos di rhtiy .ii- Veiktą vieny
bėje su Centro Valdyba;,

8. -visais informaciją rei
kalais kreipkitės: į Litlina- 
nian American O a t h oi i c 
Stndėnt’s. Organwati(tn,: St. 
Mary’s College, Thonipson, 
Conn. ir John C. Morkūnas 
(pirm.), 253 Berlin Street, 
Rochestęr, N; Y. ’-

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos^ žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS knygos

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graiką Mytologijos Žiupsne. 
lis) su paveikslais. Lietąvią ;. 
kalbon išguldė Alyva ..... .. '.25

Trys Keleiviai — Krikščio- • 
Uis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Verte P. D........ .25

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į-- 
vairius gyvenimo atsitildhius.’ 
Parašo J. Tarvydas ... . •’ .25

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

Gerumas — aprašymas apie* 
gerumą- per Tėvą Faberą Fi- .- 
lipiną. Verte Kun. P.. L..15

Tabakas—Nuodai -A rūky
mo kenksmas; pagal' Dr.’.Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis

Užkeita Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — -apysaka..

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. r-- Paraše kun. 

’Į’amas Žilinskas .. .. . 
\ Apaštalystės Maldos Statu- 

'taš. -r- Vertė kun. P« Sauru- 
sgįtis . ........... . •. - '.15

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas,. Paraše 
kun. Pr. BuČys, M. I. C. .. 1.50 
. Mūsiškiai Užsienyje. ■ Juo
kinga^ aprašymas kelionės, i > ....
jparyžią ir atgal,/Mikalojaus. . į Gustaitis 
•ir Glapiros Iva’novą.. Išguldė ‘ v “ 
: Magnus. Parvalkietis .......

Kelionė Aplink' Pasaulį per 
80 Dieną; — Apie visas , de
rybas be galo. įdomūs nuoti- 
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė . Julius V e r n e. 
Vertimas, J. Balčikonis ; . .. <1,00

Pramoninės . Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis.....

Gegužės Mėnuo — Kun. P., 
Žadeikis . .:------,... .. .40

Aritmetikos Uždavinynas .25
Vaiką Darbymečiui <—Rin

kinėlis kalbos mokšhii, ..... .35
Petriukas.— laiškas vieno. 

vaikelio. Verte Rakauskas .15
Bolševizmas. —■; Kas tai yra .

.15

.10

.15.

: .10Ąžuolas. A. Vienuolis___ __
” Kas Šiandien Kalbama, a- 
pic Dievų, Sielų;^Religiją., Pa
žangų ir Socializmą'. Paraše. 
Dr. Ponias Mira .. .. .. .. .10 .
. Visas Svietas, žemė, kailiai, 
vanduo, upes, žmonės, mies
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi- • 
ko (ainis .. .. ... ;* ..... .. .10

,20

MALDAKNYGĖS

Maldą.Rinkinėlis, baltais . .
viršeliais .... .. .. 1.50 .00

Maldą Rinkinėlis, ' Juodais 
viršeliais.,. .................... 1.50 .75
. Pulkim ant Kelią —.“Dąr- • . 
bi ninko” spaudu. Odos apda
ru ... .. $1.50. 2.00

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako. Ponia NovvakoTvska

‘‘Ffer suvirs du metu turėjau. nearta* 
komai Rcbaina tankį. Naudojau įvai
rius iinitnetuus; jd.utėlius ir mosll.L 
Taikiu- uicljas tu-pagcUivja. Pairą- 
linu išnaudojus dvi Inkaro
i’aki-Expriirriu yid skausmai prany
ko. AŠ dabar ’ esp visiškai sveika, 
ačht sfebę-tinai geram vaistui Fain-. 
Kspelteriui.” . . •

. 8. N.
FiilliidctohiB, I*a.

“DARBININKO” SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

” Darbininkai*: f >'■ priima 1032 
m. Lietuvos paskolos Boną ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas už pilną ją vertę. Nūkirpt 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Bmadway, 
South Boston, Mass,

.u;, t A-.

bolševizmas ir jd. vykdymas 
Rusijoje i. ...,

Žaidimą Vainikas —. Savy
bės-.vakarėliams ir. g e g u ž i- 
nėms šu gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .
.. Laimė —(poema). .Parašė 
Vaitkus . > .... .25

Atsargiai su Ugnimi. Verte 
iš. lenkiško kun. K. Š.. .10

Mūsą Tikėjimas—?išaišl< ini- 
mas pagrindą mūsą tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-'Vė, Kau
nas T. . ... .20

Ėmęs ir Kalbėk : Deklama-. 
cijos; Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas .. .20

Graudūs Verksmai.—-Vertė 
Vysk . A. Baranauskas .. .. .10

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis .. ,15.

Kristaus Kryžius r Stacijos, 
Graudūs .Verksmai, M ai d o s 
Gegužes, t Birželio ir Spalių 
men. Išleido kąn. K At Vąsys ,25

Dangaus Karalienė..'Surin
ko kun. M;Galevičius? be ap-_ 
•datą 25c, su apdarais

Socializmai ir Krikščiony
bė. Prof. V Jurgučip .. *. *.

Žmogus ir Gyvulys. Parašė 
•kun.. Pr. Bueys .. ... •,. .. .15.

Žydas Lietuvoje. Parašė. S.
Kaimietis ». .. .. ,. *. t.. .05

Maldos. Galybė. Istoriškas ■ u*-*x-- . y?
keionybės.
:išguldė P. B. .. ..

Apsirikimą Komedija. At
sitikimas iš.Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p.š i a u s

,05

piešinys IXMb šimtmečio kri- 
keionybės. ‘Lietuviu kalbon.... ---------- .. ...

Vaikas ...
JonoKmito Eiles
Be apdarų

50

.10

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieąo veiksmo juokai .Su-'. 
liotuvmo Vaidevutis......... .15

Elgetą Gudrumas, 3-jii vei
ksmu • komedija..Pariišū Sol-, 
riją Juozukas .. .. ..... .25.

.Giliukingas Vyras. ,2-ją ak
tą komedija; parašė S. Tar- 

, vydas .. .... .. ’ .25
Ubagą Akademija ir Uba

gą Balius — komedijos po. 
•1. aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas .J. ........ ..................35

. Sniegas—il)rama 4-rią ak
tą. Vertė Akelaitis .. . . .. .40 

. Esumas —. 3-eia dalis dra
mos “Gims Tautos..Gęnijusfn 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10

Visi Geri — 3-ją veiksmą , ■ 
vaizdelis;'parašė F. V. .. .. .10 .

Patricija, arba nešinamoji 
kankinė — 4-rią aktą’ drama. 
Verte Jonas Tarvydas ... .10

Išganymo Apsireiškimai.— ■ 
atėjimas'ir g,genimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- ‘ 

imas siu gaidomis . . .. . . .75-
10Į’ Dramos; Į) Germanas; 2)

.10

Lietuvos Albumas, Su pa- 
veikslais ir aprašymais ..'.,'IBO

Trumpa Apologetika arba 
Kataliką Tikėjimo Apg\’ni- 
maš. paraše kun, V.’Zajan- • 
uauskas .. .. .. .... .. .. .35

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka 2 tomai ... .50

• Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .. .,' .... ,25

Limpamosios^ Ligos «ir kaip 
nuo ją išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, vanA 
duo, oras; Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymą Knyga — 
'(Dalis H). Su paveikslais .. .40 
į Vaiką Knygele — su pa*- 
veikslais ... ..... ..

Mano Patyrimai Didžiojoj 
: Karėj,. 191$ ir 1919 m; Para
šė. kūn. J. F. Jonaitis (Kape* 
liorias) ... . ..- ... -..
. Pamaldą Vadovėlis,. Staci
jos, Graudūs Verksmai. 
darė ir išleido ku,n; J. Konce
vičiui ‘.. .. ......... ... .. ..

' Vienuoline Luomą,. Verte
kun; P.. Saurusaitis .. .. .. .15

Moterystės Nesuardomybė, 
-J. Lėsauslds, ■■Š’v. Kazimiero • 
‘Dr-jos leidinys;- Kaune . .. 
; Sunkiausiais Laikais, Para
še A. Rucevičius .. . ..........

f jlpĮeilė (Poema). Paraše M.

Žv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C. P. ... 

•• RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J. Skruodys ... ; .

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
;Praiias ...... ...:.: ....

• Mūsą Dainiai, Parašė Ka
zys Puida".. *. ... .25
i. Andersono Pasakos —su pa-, 
veikalėliais ... .... ... .; • -. • .10

Malda. Svarbi Išga n y m o 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri. ■ Sulietuvino B. A. .. . ..

Novena. Prie. Šv. Praneiš- 
kaus Asyžiečio su., trumpais 
apmastymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tęvas Hugolinus 
Stroff. 0. F. M. Vertė K. .15

Valgią Gaminimas ir Namą • .
Prižiūrėjimąs. Sutaisę Ameri
kos Lietuvaitė .. .... ., : .1.00

Sveikata arba' t i e š. u s. i r ••. ’ ; 
trumpas kelias į sveikatą; Su
taisė Dr, A. L. Graičįunas ..1.00

A Bnef Lithuanian Gram- 
mąr; Lietuyiškai-Angliš k a-s " 
'žodynas. Kun. P;. Saurusaitis '.15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L, Vai-' 
liopis .-....... ■ •. -15

Delegatu Kelionė Lietuvon 
.1916 m. Parąšė Dr. J. J. Bicl- . 
skis .. ... . . .15

Vadovėli^ išmokti dai 1 i a i .. 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno /. .05 

’ Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūšą mergai
tėms, Iš vokiško perdirbo 
■Kupranas ^.... /. • .. • •: .10

Mūsą Jaunuomenės Idealai..... 
Paskaita skaityta Ateitininką 
konferencijoje/ Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. s ’.

Šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Syiiąo Žvyne . , . 
Iš Adomo. Mickevičiaus Raš
tą. •■•Mokykloms parinko. M. 
Biržiška .. .. .. ,. ..... .. .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au-‘ 
gustavo giriose ........ .. .10 

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos.mokslui *;• .. .. .. ,io
7‘Dievo Karalystė Jumyse 

Yra” arba, apie genimo' do- 
rybt« -Versta iš lenką kalbos 
ir išleista rūpinantis P, L; .

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti .. .

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės, ..Kun. J. Ambrazie- 

‘jus .... i. .. .... .. \05

.20

.10

.25

.25

.10

.10

.10

Eabiola 5-kią aktą'; 3) Liur- 
do- Stebūlas" .4-rią aktą; .para- . . 
še J. Tarvydais . -. ... •. •. .. .65*

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

Vaiką Teatrai; dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk tną.no lai- • . . 
rnę. Surinko Sj.KiJh ir N. •• .15 

;• Vaiką Teatrai:.dalis II: 1) • 
Ištiršinie paskui; 2) Antanu-. ' . 
kas. >Sūrinko S.K., 1). ir N. •; .15

DAINOS

Jaunimo..Aidai, M. Ateivis .10 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kūn. A. Strazdo.dainos .10 
.10, 
,10

Svodbos Dainos e. .r ..
Birutės Dainos ..
Musą Kariuomenės Dainos. 

20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė A. .Vaičiūnas 
kriro. chorvedys... . -. ....

SU GAIDOMIS
• M. Petrausko •

Jojau Dicnsį ..
Vai ds pakąsčiau ... ..
Ligho (Latviškai .. . .
Vž ^ilingelj .... ..

' Saulelė‘raudonu . ... ...
Šių Nakčialy (d&ukiška)’ ..
Skyniau skynimėli.-; .. ..
Siuntė mane mUtinėlo «« ...
Ko liūdit sveteliai? .. ..

Sasnauskio
Blaivininką hyinium

Aleksio
Vyčiu hy.mnas .. ..

Tallat Kelpšos ‘
'. Liaudies dainos taborui
AŠ pas.’ tovolį-Močiuto mano ,15
Oi tu.. lakšlingelv-Vanagč* • ‘ < 

lis tupėjo v 15-
K nd buvau morgeiv-Ir atlė

kė šakalėlis .... .15 •

.40
: ii> :
.15
.25 ‘
.20
.20 
.15- 
.15
.15

..50

“DARBININKAS
366 W. Broadway. So. Boston, Mass.



Antradienis, gruodžio 13,1332

JONUI KM1TUI JO SUKAKTIES PROGA

. Kaip pražydusi rožė, mano žodžiai Tau. 
Atleiski! Tų šventąjį darbą taip vilkinau; 
Tavo saulę ir sukaktį nepasveikinau....

BetiižtaiŠaltai apgalvojęs, . .
Ir poeziją apsišarvojęs, 
Tave sveikinu! . .

Matai, kaip gamta džiaugiasi,
Su kuria taip gražiai susišneki, 
Iri Tėvyne—Motutė mūs brangi, 
Kurią nuo seno taip myli !
;..Kaip muzika, Tavo gyvenimas
.Saldus! •
Kaip saulė. Tavo buvimas

; Skaistus!
Ir kaip žvaigždėmis naktis
Puoš Tavo vardą ir minės '

•.. Tavo brolis lietuvis...;
. Ką ir patvs angelai ištęsės!

. Priimk šią plokštė plojimo...
Įvertina jinai ’
Tavo darbą nuo įstojimo: 
Poezija—/Raštai!

f

6

Plytaitis.

Musų Keliai
Jei dar karo ir bado šmė

klai brangią.•! Tėvynę-tebete- 1 
riojant ir geriausių jos su- ! 
nu kraujui plūstant, po vi
są šalį; skambėjo apie bro- 
lių amerikiečių gausias au
kas ir moralę paramą iš gi- ' 

; • lauš letargo besikeliant, mū
sų kitados didingai ir gar
siai valstybei. Jei vėliau į- 
vairių mokyklų Suoluose tri
nantis ir sekant visapusiš
ką mūsų valstybės gyveni
mą, teko pastebėti, kad mū- 

. sų užjūrio brolių yra paro
dyta tikrai nepaprasto Susi
domėjimo, tikrai lietuviško 
didvyriško pasišven t i m o, 
savo tėvynei Lietuvai, 
maųau kiekvienam bris su
prantama, su kokiu įdomu
mu ir nekantrumu laukiai! 
progos pamatjdi tuos pasį- 

. švėntėlius, taip gražiai mo
raliai iri ypač materialiai 
padėjusius, atsistatyti oku
pantų priespaudos. ir karo 

. veiksnių luterįotai Tėvynei.
Toj srityj atliktieji darbai 
yra liudininkai ,kad viskam, 
kas atlikta, yra atlikta ge- 

,.rąi organizuotos visuome
nės, su prityrusiais ir pasi
šventusiais vadais priešaky
je. Būtų nesąmoningą iri 
naivu tikėti, kad- tai padarė 
asmenys . ari . neskaitlingos, 
“įvairiaplaukių” .grupės, 

. ‘kurios dar ir gerokai vėliau 
neįstengdavo ir ateistiškai 
patriotiškos.. nuotaikos sve
čių. iš Lietuvos priimti, o tu
rėjo kreiptis pas katalikiš
kus organizacijų* atstovus,

■ pas jų ..Dvasios. .Vadus, nes 
tik jų rankose radosi visa

• .. veiklioji išeivijos, visuome-.
• ‘ iu\ be kurios joks didesnis

■ darbas negalėjo apseit1

Taigi, darosi aišku, kad ; 
man buvo įdomiausia pama- 
matyti ir susipažinti su to
mis .garbingai pasirodžiusio
mis katalikiškomis organi
zacijomis, su jų vadais.

> Ir ištikiu jų, kaip Lietu
vos girioj lengva medį su
tikti, taip Amerikos Lietu
vėj lietuvišką katalikišką 
organizacijų ar draugiją, 
kurios, tačiau, nėra iškrikę, 
nėra nesuvaldomos — jos 
centralizuotos. .į bendrą ga
lingą Katalikų Federaciją, 
o ši net yra priimta į Ame
rikos Katalikų centrą. Tai
gi, tos visos katalikiškos or
ganizacijos vieningai dirbo 
Ir dirba tą milžinišką kultū
riniai ii’ materialiniai kūry
binį darbą mūsų tautai ir 
valstybei.

Tačiau tenka pastebėti 
vienas skaudus faktas, kad 
kaip mūsų užjūrio tolimoj 
tėvynėj Lietuvoj buvo ir y- 
ra Jogailą, Plečkaičių ir k. 
kl, taip ir Amerikos lietu
vių gyvenimo istorijoj jų 
daug tenka sutiktu Tačiau 
jie nesulaikė ir nesulaikys 
mūsų., tautos gražių pasiry
žimų, neatbaidys nUO kilnių 
siekinių jos pasišventusių 
sūnų. Vienok' darosi liūdna 

. ir skaudu, kad brolis brolį 
, persekioja, lietuvis^ lietuvio 
l. neapkenčia, žemina ir išnau- 
’doja. Net ir tada, kai kata
likiškos organizacijos dirba 

• moraliai ar meterialiąi mu
sų tautai naudingą darbų ir 

, tada persekiojimas ir tada 
visokios žabangos statomos 
ir dar tam tikros grupės, ar 
kaip jos ten vadinasi parti
jos, tas progas išnaudoja sa
vo biznieriškiems tikslams,

DĄRBI NIK KĄ S

t

Chicagos šiemetinėje parodoje šis jautukas laimėjo jaūnąfiTjau^ių- 
skyriuje “Čempionatą,“ Paveiksle jis rodomas Šalia savo jauno šei
mininko Kenneth Zink, 14 metu, iš Verona, Wišėonsin.

o tuo tarpų viešai nesigėdi ! 
taip reklamuotis, kad gerai 
nežinančiam dalvkū būklės,’ “ * i
tikrai gali atrodyt, jog be 
“jo” ar “jų” tikrai nieko 
nebūtų galima nuveikti.

Bet kas iš to viską? Be- 
sipuošdami galvas kitų nu
pelnytais laurų valiukais, iš 
visų pašalių visokiais bū
dais begraibstydami skati
kus, b be to nepamiršdami 
prisiplakti ir prie žmonių 
nepakeliamais niokesčiais 
sudėto iždo savo finansinius 
reikalus pastatė tikrai į ne
pavydėtiną padėti. Taigi, 
visai nenuostabu ir natūra
li, kad katalikiškos organi- 
zaeijos,/dešimtimis4ukstan- iieSr jos. seniejUMČiųJkapai^^ 
Čių dolerių išpylusios dėl 
Lietuvos atgavimo ir sutvar
kymo ir dabar tebepilįančios 
savo persekiojamų brolių tė
vynėje. apšvietai, šiandie rar 
dosi irgi sunkioj padėtyj. 
Tačiau taip atrodo, kad eį- 
iiama prie tikro kelio ir tie 
sunkumai tuojau išnyks, nes 
iš kolonijų gyvenimo kroni
kos atrodo ir iš jų vadų ten
ka. išgirsti, kad katalikiškas 
organizacinis veikimas visų 
frontu pradeda gyvėii, nors 
ekonominė depresija vargi
na' visus be pasigailėjimo. 
Taigi, reikia manyt, kad ka
talikiškos lietuvių išeivijos 
lytojus yra. blaivus ir jos 
laukia vėl dideli ateities 
darbai savo tėvynės Lietu
vos atžvilgiu. .

Kaip prieš keletą metų 
aukomis teko prisidėti prie 
apvalymo tėvVh’ės nuo vo
kiečių, rusų ir lenkų, taip 
ateityj teks padėt apsivalyt 
nuo rusiškai ir lenkiškai su
rūgusių bedieviškų ' “patri- 
jotų,” o taipgi ir savo sos
tinę išvaduoti iš lenko na- 

.. • ‘

Tą milžinišką darbų turės 
atlikti' mūsų tautos žiedas, 
mūsų šviesių dienų viltis — 
doras ir susipratęs lietuviš
kasis mūsų jaunimas, kuri 
mes patys, o ne kas kitas, 
turime apšarvuoti mokslu,1 v . v . ......... u
dora ir gilia tėvynės meile, sų-.ir zėhldų naikinimą, yar-

Ten, toli už jūrų perse
kiojami katalikai . jaunuo
liai-tos tėvynės meilės ir pa
sišventimo mokosi iš savo^ Okupuotoje Lietuvoje ū- 
vądų duodamų pavyzdžių,, kininkaį. senoviškai gyvena 
semiasi jėgų, iš savo tautos kaimais; Skirstytis vienkie- 
istorijos.; Gi mūsų, čiagimis miaįš jiems sunku, nes lem. 
jaunimas toli nuo viso to,1 kų valdžia reikalauja už tai 
toli nuo savo tėvų šalies, to- didelių, mokesčių. Ūkinin

kai daugumoje mažažemiai, 
todėl vargsta vietoje arba 
verčiami gyvenimo aplinky
bių kraustytis. į Silezijos ir, 
D.ambravos kasyklas. . Tai-j 
gi. ūkininkų tarpę skurdas’ 
didelis.

Mi

—-piliakalniai, bažnyčių var-* ladclpĮiijoj ir kitur. Jos tai

Vienok dėlto’niai, mūsų doroves ir tauti-
i. Atsira- škumo metropoliai. Jos

pai ir .paslaptingas .miško (ir yra mūsų išeivijos židi- 
šlamėjimas.
skųstis nebegalim.
do keletas tėvynės meile mums visiems turi vienodai 
liepsnojančių širdžių, kurios rūpėti, visi jas turinio, mo- 
aimanavo ir kentė, mątyda- raliai ir materialiai remti, 
mos mūsų jaunimą skęstan- jei save norime ir. drįstamemos mūsų jaunimą skęstan- jei save norime ir. drįstame 
tį ameiikonizmo ir ateizmo vadintis lietuviais ir jei iš- 
jūroj ir tos tėvynę ir tautą tikro jais esame. Nes tos įs- 
mylinčios širdys pasiėmė ąt- (algos duos 
sakomingą ir. sunkų lietu-Jautai tą, ko ji jau' 
viškų mokyklų organizavi-laukia. .\ • .
tno darba. Tą jų pasiimt.-j' Q škaistus ltetuvižkiis 
naštą.dar.labiau pasunkmo Anlei.koš pajteki
jų nedrąsiųjų draugų neaiš
kus nusiteikimas, tuo. aižvil- 
g'iu. Bet. didžiausios, pastan
gos praskynė kėlią ir. lik 
Gerosios Apvaizdos rankai 
viską rėdant, šiandiena tu
rime . neįsivaizduojamai, pui
kias savo mokyklas:

mums, musų 
senai

savo gyslose tekantį garbin
gą lietuviškąjį kraują ir už
sidegęs gražia savo tautos, 
praeitimi, renkis didingai 
jos ateičiai : —“Mūs laukia 
Dievas ir Tėvynė.”

• K. Vainius.

Okupuotoje Lietuvoje
ŽEMĖS KLAUSIMAS OKUPUO 

TOJE LIETUVOJE
Bet čia reikia iškelti aikš

tėn, kad didesnė žemės da
lis mūsų Rytuose priklauso 
lenkų dvariniiikams, kuriuos 
-įvairiais būdais remia oku
pacinė, valdžia. Jiems pa

eito žemės melioracija,
„ __ _ . ". mokesčiu palengvinimai iržmonių sugrudo i savo ka-i x « •

lėjimii urvus, kad uždarė 
mokyklas. Plačiai rašoma a- 
pįe įvairių lietuviškiį .para-

“Mūsų Vilniaus” Nr. 31 
(105) rašoma: -

‘‘Mus jaudina žinios, kad 
lenkai tiek ir tiek nekaltų'

dų pakeitimą. Tačiau mūsų 
spaudoje tylu apie Vilniaus 
krašto žemę. ■

t., t. . Žemės reformos mūsų 
mastu Vilniaus krašte nėra 
ir. nebuvo. Tiesa, lenkų val- 
diža paėmė, savo žinion dva
rus tu savininkų, kurie he- 

I grįžo namo ir kurie nepali
ko jokių Įgaliotinių. Tai 
liečia pėrdėm buvusių Rusi
jos valdininkų žemes. Taip 
pat -paimtą didesnė dalis že
mių, priklausiusių pravosla- 

. vii bažnyčiai. Ir tik labai 
retai paimta nusigyvenusių 
dvarininkų žemes,... žinomą, 
atlyginant rinkos kainai
../Šiėinis žemėmis aprūpin
ti toki asmenys, kurie mūsų 

J akimis žiūrint ir šiaip pui- 
Ęiąi gali verstis.. “Bežemių” 
tarpe randame Juozą PiL 
sudskį, gavusį ŠyenČininkų 
dvarą paliai Lentvaravą, 
Reikėjo,- mat, atgaivinti tra
diciją, nes Pilsudskio tėvas 
prašvilpė labai didelius Bu
lovo dvarus; į esamus tarp 
švenčioųių ir P ą b f a d e s. 
Šiuos • dvarus senis Pilsud
skis . gavo > kaip užkurys. 
Gavo Gražiškių centrą liūd
nos atmint i es vysk, B an dūri 
skis, kaip bežemis ir bedar
biu. Kai jį pašalino iŠ tar
nybos Lvovo arkidiecezijojc, 
buvo sunku verstis, n ės len
kų subsidijos nebuvo stam
bios, o gyventi iš. ko nors

Ii nuo brolių tautiečių krau
ju ir prakaitu!’ aplaistytos 
žemės. Mums patiems sun
ku jis išmokyti to,, ko išmo
kytų, ką jiems pasakytų ir 
įkvėptų prisirišimas prie sa
vo kalbos, papročių ir Ša-

DŽIAUGSMAS IR LAISVE...

(Sekimas Williain Blake) ?
Linksi putė skrajojau laukuose
Ragaudama vasaros švelnų saldumą,. , . 
Kol Meilės Sulaikė Princesfts, . , - • - 
Užgimęs iš saulės skaistumo, ■ ...

Papuošęs lelijoms gelsvąsias kasas,
Prisegė rožytę .manajai krūtinei,
J iš vedė ir rodė šviesiąsias dausas, . ’ .
.Kur buvo grožybės auksines. . v ; .

Jis.mėgo sėdėti pievelėj, klausytis dainos ž 
Ir juoktis, ir žaisti — ir vis su manim,... ;• . 
Vėliau gi surišo manuosius sparnus, 
Nutempdamas manė ir laisvužę savojon šalin.

Bromus Lauiriufr

Savaime supranta-j das, nemokąs ūkininkauti 
elementas, prie žemes jie 
laikomi prievarta, kai}) tam i
tikiu laiku darė dabtv’tiųių j
Vilniaus pavergėjų mokyto - . . Į 
jas Murovjovas Korikas. 
Pilsudskį įlinka i “osadnikų” . 
reikalų pasirodė u oi ūs i r pa« - 
t yzdingi' Koriko mokiniai. i

• Tokiu būdu-Vilniaus km-‘ <
šte matome .mažažemius ūki- į
įlinkus, naujai-iškeptus dva
rininkus už nuopelnus “ Vi
durinei Lietuvai/’ osadni- 
kus ir senus nusmukusius* 
dvarininkus, • kurie. Maino- 
riio žodžiais, užstatę į ban
kų tėvų palikimą, puotaują 
kaip kiti per naktis. . Ne
paisant didelės paramos iš./. 
(Jklipaht ų vaTdzit)Ę Senieji 
dvarininkai, nuo žemes slys- ! i 
ta. Betgi virins ūkininkai j 
dėl nepakeliamų . mokesčių 
ir .bendro skurdo negali be
veik žemės įsigyti. . Atėjū
nai iš Lenkijos gilumos irgi 
bijo kurtis, nes nėra tikri 
rytojaus: . Taigi belieka o- •• . , 
kupacine valdžia,, kurį dar- ■ 
bą pradėjo’-su “osadnikais.”

Rodos, : Nepriklausomos 
Lietuvos visuomenė turi su- • 
sirūpinti šituo klausimu. 
Reikia autochtonams padėti 
įsigyti žemės, kad ji liepa-. * / 
kliūtų okupantams ’ Vilniaus 
sritis turi būti apsaugoti • ■ 
nuo naujų “pusei c n cų,” 
Muravjovo ir Stolipiųo pro
gramos vykdymo.”

leikia.
ma, kad buvo aprūpintas 
dvaiąi Pavilnėje “Vidurines 
Lietuvos ’ ’ ‘ kūrėjas Želigovs
kis.

Lengvomis sąlygomis įsi
gijo keletą dvarų Lietuvos 
peoviakų orgauizat o r i n s 
Marijonas Košei alkoyskis,- 
per kurio lankas ėjo stam
būs pinigai judošiškai jų 
darbuotei. Be aiškinimų 
suprantama, kad slaptoje 

kariškoje mganizacijoje ne
gali būti tikslios atskaito 
mybes, todėl ym progos su
krauti gražaus skatiko, Po
nas Marijonas, matyt, ne- 
žiopsojo ir . tokiu būdų alsi- 
rado kelrias dvai'ų. Gal brit^ 
šiek tiek. atlyginta už reži
sūrą Želigovskio farso. Vi
sa tai nėklindo dabartiniam 
Balstogės vaivadai šeimi? 
ninkauti. savo dvare per į- 
galiotinį ir Neprildausoiuo- 
j e Lietuvoj e. Be pinigų įsi
gijo (fikty viii varžyti}! iii 
pagalba) vieną kitą centru- 
ką Rytų.Lietuvoj ponas 
Prystoraš, dabartinis lenkų 
premjeras, o anksčiau Želi
govskio adjutantas;

Taigi pirmon galvon, ap
rūpinti tokį ir panašūs “be
žemiai. ’ ’ Likučiai atsidūrė 
Galicijos ir Mozūrų atejo 
nų rankose. Tai marga ko
lonizatorių — ‘.‘osadnikų” 
čiukšmė. Vietos gyventoaji 
jų bijo kaip Skėrių ir Įritu 
javų keiilcėjų. Jie neša į 
ramų mūsų Rytų kaimą gal- 
važudystes, vagystes ir kitus 
dalykus, apie kuriuos anks
čiau tenaj. negirdėta. “Osąd- 
nikaį” galima sulyginti tik 
su Murovj'ovo • poselencais, 
ilgų laiką kankinusiais mū
sų tėvus ir; senelius. Aišku, 
kad. tai. yra atsilikęs, paląi-

*

“SAULUTĘ!”
‘/‘Saulutė“ eina (ln kartus .per 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei meti] 6 lt, 
Latvijoje,. Estijoje,. Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt. • ■ , .

Adresas.- Jurbarkas,.'-Saulutės ’ 
Administracijai ’« ■ ’ .

Šv. Kalėdų Dovanoms
yra geriausia• pasirinkti knygų iš “Darbininko”. knygy
ne-katalogo,. kuris-telpa šialne numeryje arba štai ko
kias kombinacijas:. ; . ■

1. “ DARBININKAS“ du kartu į savaitę, metams $4.00
: - LIETUVOJ ALBUMAS —. 456 puslapių. Jame tol-.

pa žyiiiiausią rhūsti tautos vadą paveikslai ir ją bi-
.. ’ ografijos. — Kaina ■ $4.00

JONO KĄIITO EILĖS* — 192 pusi. Tai yra gražių •
. eilių rinkinys. Kaina $1.00

■ •' . . .viso. $9.90

L. D. S. ir “Darbininko” vajaus metu sią kom- ' 
binaciją galite gauti už ... - $4.25

pusei motu arba savaitinis nu*-
• •••../■ • ■ . ■ • $2.90-..

. $4.00
$LOO

2; “DARBININKAS 
tams ..
LIETUVOS ALBUMAS 
JONO KMITO EILĖS

Viso $7.00

Vajaus metu šią antra kombinaciją galite gauti 
už . . ..... . . $2.75

Lietuvos Albumas b* Jono Kniito. Eilės parduodamos iv 
atskirai. aKina vajaus metu žymiai nupiginta, žiūrėk 
gataloge, kuris telpa šiame numery, .• > ”,
Jeigu norime įgyti saviškių ilgų atminimą ir moti jiems ; . 
brangias.dovanas, tai nerasite brangėsiie ir naudingesnes. 
kaip laikraštis ir knygos. - ’ • • ;
Pasirink iš čio paduotų kombinacijų arba “Darbininko'', 
knygyno katalogo ir siųsk užsakymą kartu su pinigais•. 
Šiandien. Pinigus geriausia, siųsti;pašto arba Tmericąn 
Ęxpress inoney order’iu. ‘ ,

“DARBININKAS”
366 West Broadvvuy, $o, Boston, Mass. £

' ■ 5 •
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DAJiBIJUflJCAS
JThę Workerj

PnblMud ere# TUESDAY and BRIDAU .*

Kilo de patrujo.

LIETUVOS KAIME
1AINT JOSEPH’8 LITHUAMIANR. O. ASSOOIATIOM OF LABOR
■htered m MCond-elaM matUraept 12,1915 U ihe poet Office at Boston.
, un^ertha Act pfMarch 8,1870
lęceptance for toalUng *t speelal rate of poatage prorided for In Bectlon lioft 

v Act odį October 8,1917, authorteed on July 12.1218

BUB80RIPTI0N RATHS: 
DoipeitJc yuąly ...........................

rorelgn yearly............L... .15.00 
Domeatlc once per we«k yearly. .12.00 
|*orelgtf onc« per week yearly..12.50

PBEJNUMHEATOS KALNI: 
Amerikoje met*in« •........ .  •,. * *<44.00
Užsieny . metame .............. . .$5.00 
Vieny kart aavaltgjė metams....|2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$2,50

PARBININKAS
B66 WEST BR0ADWAY -?•. SOUTH BOSTON, MASS.

TKLEPHOjm SOUTH BOSTON 0820

AMERIKOS
-- KRIMINALISTAI

Metams baigiantis staiis-. boti geltonosios spaudos ir 
tikai daro visokių skaitlinių 
sąskaitas, tarp jų ir krimi- 
nalogijos bei visokių nusi
kaltimų, kuriuos šalies gy
ventojai padaro. Didžiau
sias, žinomą, nusikaltimas 
yra žmogžudystė, kuri taip 
dabar Amerikoj pvasįplatH 
no, kad .statistikai su pūsi* 

’ ; baisėjimu žiūri į jos rekor?
. dus.- Palyginus su Europos 

; žmogžudystėmis, Amerika
tąme ją pralenkė ne. tik ke
lis, bet kėlioliką ‘.sykių; Ir

i taip, Londone, vienam imli-
; jonui gyventojų pasitaiko “8

žmogžuidystės, tuo- tarpu N., 
f Torkezjų yra 83,. o Chicagoj

141 vienam milijonui žmo- 
į nių! Čia Jungtinių Vaistys
į bių vadams yra kuom susi-
’ rūpinti, jįe ir rūpinasi.ir
r visų pirma nori surasti to
J ; blogumo priežastį. Iki šio- 
v lei mesdavo kaltę imigran-
| tams įr jų vaikams. . AteL
i vinį girdi, sudrumstė ramų
| Amerikos gyveninių 'ir-pri-
< veisė čia visokių krinrinališ-
į ,kų palinkimų.

• . t. ' Bet viena apdraudos įs-
• taiga (ipsurance company) 

padarė savo statistiką; ir siu
4 rado, kad daugiausia krimi- 

.. nališkumo yra tuose ‘ mies
tuose, kur mažiausia ateiviilį 

-. Kitas įdomus reiškiiiys yra
toks, kad žmogžudy s eių 
skaičius beveik dvigubai pa-

' / didėjo kaip tik tais laikais,' 
.kai ateivių skaičius visiškai
sumažėjo. Išvada.' įš to yra

• tokią, kad žmogžudvstes ir ,7 . . *
šiaip jau krįminąliškiurias 
yra grynai • amerikoniškas ; 
padaras ir už jį kaltinti at
eivius netenka. Didelė kri- 
.m,inalistų dauguma yra jau 
čia gimę, jaunuoliai. ; Krau- 
tuvių ir bankų plėšimai, kė-

. lio pastojimai, pagaliau tik- 
ros atviros kautynės ir sau-, 
dymąi Chicagos į r. N e ’w

■ YoTko gatvėse atlie k a m i 
dažniausia jaunų ^vyrų, pui
kiai mokančių;, vartoji revol- 

; veidus,' šautuvus ir bombas.
Tai jau ne kokios gramoz
diškos peštynės, kurias ka- 

c. daise sukeldavo smuklėse
neaptašyti ateiviai. Dabar

- . tos muštynes tiek šiųnąžėjo, 
, kad apie jas beveik jau ne-

sigirdi. Dabar jau vykdo
mos moderniškos kovos, ku- 

? ; ; rias veda organizuoti krimi- 
’ . nalistų būriai. • ; . -

Nororiis-iienoromš Ameri
ka turės pertvarkyt savo 
viešųjų mokyklų auklėjimo 
sistemą, suvaldyti bei paža-

i 
'• f

gal daug kam. pilvai skau
da.*..-

Laukia mūsų šalis tikros 
vidaus taikos. Laukia tik
tų vaistų,, kad j ą i š t o s 
nesusipratimų , neapykan
tos ir baimės ligos pagydy
tų. Kitaip visokie vidaus 
vėžiai pradės įsigalėti.

ŠV. ŠIRDIES INTRONI
ZACIJA

Kataliką kelią metą vilty®.—o vidaus vėžys, anot Vaiž
ganto betariant — pradeda 
įsigalėti lietuvių tautos sie
lon. Tas vėžys keleriopas: 
neturtas, neapykanta,. bai
mės manija įr t. t. ir 1.1.

Nepasitikėjimas katalikų 
jaunimu:: pavasarininkais, 
ateitininkais. . Varž y m ą s 
katalikų veikimo ir jų orga
nizacijų uždarinėjimas, ar 
suvaistybiirimas . ’ katalikų 
taikomų mokyklų,, draudi
mai : šaukti suvažiavimus, 
kongresus. - Trukdymas ka
talikų aukštąjai mokyklai— 

universitetui vištai lyg 
koks baimės vėžys įsiskver
bė pas valdančią žmonių 
grupę ir veda tautą prie di
desnio nesutikimo, prie ak- 
lesnės neapykantos.

Stoka ineilės, stoka tole
rancijos, ir nuolatine baimė, 
kad gal tolimoje, ateityje kas 
nors iš valdančios grupės 
pavers valstybės ragaišį, ku
rį norį visiems raikyti ir 
vaišinti, nežiūrint ar dau
geliui jis skanus ir reikalin-. 
gas. Nežiūrint, kad nuo jo .

taliką Universitetas. — Atidary
mas bažnyčios sienose, — Koks 
Vėžys ėda tauta? — Ko visi ne
sulaukdami laukia?

krutamųjų paveikslų kryp
tį ir vesti žūtbūtinę kovą su 
tamsiomis kriminalizmo pa
jėgomis, kurias ■ išauklėjo 
prohibicija. K.

Katalikai nuo pat nepri- 
dausomos Lietuvos gyveni
mo pradžios yra susirūpinę 
savo aukštojo mokslo. įstai
ga — universitetu. Ameri
kiečiai tatai gerai prisimct 
ha. Tačiau katalikai, nesi
skubino tai pravesti gyveni- 
man, nors lur būt reikėjo 
dar anksčiau padaryti.

Slinko metai įr pats gy
venimas parodė įie vieną 
skaudžią pamoką? Šiemet 
catalikij visuomenė ėmėsi 
darbo.Ruošėsi v i s i; — 
mokslo jėgos su Lietuvos

kininkai bei darbininkai 
nerimsta mieštas, bet ii* kai
mui širdį gyvai liečia. Visi 
laukiame santaikos, vieny
bės, meilės.

APSKRITIES KUOPOMS

LIETUVA IR SKOLOS

. Tarp kitų Amerikos sko
lininkų yra ir Lietuva. Tuo
jau po karo,. 1919 m., Lietu
va buvo paėmusi kreditan 
iŠ likusių Amerikos ‘ ‘ karo 
stockų” ...įvairių daiktų, me
džiagos, vaistų ir. maisto da
lykų už apie 6 milijonų do
lerių. Ši skola sureguliuo
ja taln tikra; sutartim su A- 
merikos vyriausybė 1924 m.

Einant šia siitartimi sko
la, drauge su nuošimčiais, 
buvo išdėstyta. išmokėjimus 
per 62 metu, taip kaip sko
los ir daugumos kitų Ame
rikos skolininkų. Visa sko
la,. su nuošimčiais per 62 m., 
išneš apie keturiolika mili
jonų dolerių. Metinis mo
kestis šios skolos atmokė ji- 
mui išneša apie $224,000 ir 
mokamas kasmet dviem da
limis — gruodžio 15 ir bir
želio 15 d. Šiais m e t^a i s 
gruodžio 15 (L Lietuvai iš
puola sumokėti apie 96,000 
dolerių. Iš viso Lietuva jau 
sumokėjo Šios skolos sąskai
toj daiigiaus vieno milijono 
.dviejų šimtų tūkstančių do
lerių.

Kaip jaii žinomą, didžiu
liai Amerikos skolininkai, 
kaili Anglija, Prancūzija. 
Belgija/ Čeėlioslovakija ir 
Lenkija . (taipgi Latvija) 
jau prašė Amerikos.vyriau- 
šybę ne tik atidėti gruodžio 
15 d., mokėtiną - dalį, bet 
taipgi išnaujo. peržiūrėti ir 
visą skolų klausiiną, tikslą- 
skolas sliumažiiiti. Ekono
minis krizis, kuris palietė 
visą pasaulį ir. kitos prie
žastys verčia jas tai pada
lyti. . .

Lietuvos. .vyriausybė Ilg
šio! neprašė tokio skolų ali 
dė j iiho. B et. tenka patirti, 
kad ekonominis . krizis, ku
ris nuo pereitų mėtų pradė
jo skaudžiai kąsti ir Lietu
vą, privei’s ir Lietuvą pra
šyti kaip gruodžio 15 d. su
mokėjimo atidėjimo, taip ir 
viso skolos klausimo , peržiū
rėjimo iš nauja. Tuo Mau
simu, kaip spėjama, Lietu
vos Ministeris Balutis žada 
padarytų atitinkamų žygių 
prie Amerikos vyriausybės.

visuomenė iki pat neturthi- 
giausio kaimiečio dėjosi au
romis. Ątė j o rugpiūčio 28 
d. — iškilminga universite
to atidarymo diena. Plaukė 
sveikinimai ir aukos su pa
sižadėjimais, nuolatos remti 
taip lauktąjį katalikų uni
versitetą. “...

. Studentija, ateitininkai 
\aukia savo Alma Matęr. .

Vieną dieną, prieš atida
rymo iškilmes. — gautas iš 
Švietimo iniriisterio. raštas; 
kad dėl esminių dalykų urii- 
.versitetas -negali atsidaryti. 
Viešų numatytų iškilmių ne
galėjo įvykti. Tik bažnyčios 
sienose; senoje. Bazilikoje, 
įvyko atidaiyįno iškilmės, 
Arkivyskupui. Metropolitui 
atlaikius Šv. Mišias ir pasa
kius atitinkamą pamokslą.
. Visi katalikai, kam aiškus 
toks didelis ir luinus šis žy
gis. labai džiaugiasi, tik ap
gailestauja, kad jis pat pra- 
dižoje sutinka kliūčių.

Kur viešoje mokslo įstai
gos salėje -draudžiama savo 
džiaugsmo jausmai pareikš
ti — bažnyčia dar lieka at
vira ‘ Jos sienos dar dau
giau girdi netik t e i š ė t ų 
skundų, bet ir yra- liudinin
ke dvasios pakilimo. .. .

. To. džiaugsino, pasirižymo 
iš katalikų.niekas neatims. 
Įš jaunimo-neišvogs tų. švie
sių, laukinio vilčių.

------- -OOO—----y’

Gyyeniriias Lietuvoje ei
na savo vaga . Tačiau toji 
vaga daugeliui atrodys ne- 

. paprasta, netikra. Slėgimas 
tai ekonominio krizio,. kąi- 
kūrių Lietuvos, kaimynų, 
neduoda, ’ramiaį atsikvėpti.

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

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

Padarykime šį suvažiavimų 
veikliausiu, skaitlingiausiu; Ka
dangi suvažiavimas įvyksta Vieno- 
je iš veikliausiųjų mūsų kuopų 

-globoję, tad ir mes visi neatsiliki 
me. ■ širdingai kviečiame!

B. MIČIŪNIENĖ,
Apskrities Raštininke

Thompson, Conn.
N? A. KOLEGIGJOS RĖ
MĖJŲ . SŲJAŽIAVIMAS

Švč. Marijos, kolegijoje, 
lapkričio 2*t- d. įvyko . Nau
josios Anglijos, apskrities 
Kolegijos Rėmėjų suvažia
vimas., .-, • •

10 vai. rytą kolegijos di
rektorius kun. dr. J. Navic
kas laikė šv. mišias ir pasa
kė. turiningą, painokslą.. Po 
pamaldų atvykusieji . atsto
vai apžiūrėjo kolegiją. Pie
tums pasibaigus įvyko posė-

Nsw Htųnpshire valstijos išrink
tasis liaujas senatorius Fred. ĮL 
Brown demokratas, kurs laimėjo 
rinkimus prieš: senatorių George 
ILMoses.

Gerk Klebonų Dėmesiui
i Tinime gražių Kalėdinių Konvęrtų su lietuviškais < 
© parašais. Kainos labai prieinamas. Su persiuntimu !
1 tik: ./ . -’7 • • ■ '

... $1.50
..$2.00

$3.00
...$4.50 ■■
.. $5.25

300' ...
. . 500

. ’ 1000 .‘.
• < .1500 ..

‘ . .2000 ..
Malonėkite siųsti užsakymus,. • -A

“DARBININKAS” . : ’

8&G Broadway, . South Boiton, Mass,

jo Eminencija Philadelphijos junus-iš Švč. Jėzaus ir Ma- 
Kardinolas sveikina Intronizaci- 
; os direktorių 5 metu Introniza- 
cijos sukaktuvėse. Linkt gražaus 
pasisekimo ateityje.

Šį rudenį sueina 5 metai 
nuo Intronizaeijos platini
mo ’ pradžios. Kini. S. J. 
Draugelis, dabartinis Kašto
no Š v.* Mykolo lietuvių pa
rapijos klebonas, prieš 5 iri. 
judamas Šv. Kazimiero Uc- 
tuvių parapijos vikaru Phi< 
Jadeįpįūjpje^ 
spalių mėn, 4. d. pradėjo 
platinti intronizaciją, aptu
rėjęs tam reikalingus įgali o-

rijos Širdžių vimniolyno 
Generolo Flavian-o Arseni
jaus Prat.

Jo Eminencija Kardino
las D. Douftlierfy,Plrilad(‘I- 
piiijos Arkivyskupas susi
pažinęs su ■ introniz'aciją, 
platinama' Amerikos lietu
vių tarpt*, jo direktoriui 
kun, S. J. Draugeliui pri-. 
siuntė sekantį laišką:. • *•

KAkDINOLOĮ KANt‘ELERTJA .

235 N, IStli Street
Philadclpkia, Pa,

džiai.
Atstovų ir svečių buvo a- 

pie 50 žmonių. ■
Suvažiavimo pirmininku 

buvo išrinktas p. J. Syirs- 
kaš. (Woręestęr, Mass), pa
vaduotoju p. K. Vosylienė 
(Boston, Mass.), raštinin
kais p. Urmonienė (AVorces- 
ter, Mass.) ir stud. A. Mi- 
ciūnas. Mandatu komisiją 
•sudarė : p. Grigas (Worces- 
ter), p. Radzevičienė (Kmv 
Britam, Conn.) ir stud. . S. 
Vaičaitis. Pas veiki, n i m ų 
komisiją: Kl. K. , Vengras, 
p. Kilmoniūtė (Boston),, p. 
Maukus (Worėester). Re
zoliucijų komisija t V. Šau
lys, p. Gradeckienė: (New 
Britam),. V. Parulis (Wor- 
cester, Mass.). .

Telegrama sveikino Tėvų 
Marijonų Kongregacija per 
kuri. L. Draugelį. Laiškais 
sveikino: p. J. Čelkys-Mor- 
kūnas, Studentų organizaci
jos pirmininkas, Chicagos 
Kolegijos Rėmėjų apskritis,- 
prisiųsdainaš auką 10 dole
rių. Rėmėjų 19 skyrius Chi-- 
eago. ilk. suteikdami auka 
10 dolerių; Rėmė j ų 36 sky
rius Chicago, Ilk, suteikda
mi 10 dolerių.. .

. . Žodžiu sveikino kun. A. 
Petraitis, šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, ir J. Svįr- 
skaš, skyriaus pirmininkas, 
suteikdami nito , VTorcester 
skyriaus auką 50 dolerių; 
Boston-skyriaus vardu svei
kino p. Kilmoniūtė ir įtei
kė nuo skyriaus .25 duL au
ką; Xew Britam skyr. atsto
vė, p. Radzevičiene skyriaus 
vardu įteikė 5. dol. auką.

Suvažiavime skaitytą dv 
paskaitos. - ‘Apie - SpAudą” 
kalbėjo kun. J. Vaitiekūnas 
l?rovidence., R. 'L, klebonas. 
Savu ilgoje. gražioje paslcai-

toje išdėstė kaip svarbu yra 
talikiu, n e ž i ū r i n t am
žiaus, lyties ir luomo, remti 
savoji kataliliiškoji lietuvi
škoji spauda. Tiktai gera 
spauda gali .išlaikyti mūsų 
jaunimą lietuvišfei ir kata
likišku.

Antrą paskaitą patiekė 
kun. A; Bublys,. kolegijos 
mokytojas.. Jisai kalbėjo 
uApie Katalikiškąjį. Auklė
jimą.” Kegali žmogus mylė
ti Dievo, kalbėjo gerb. pre
legentais, jeigu jis Dievo ne
pažįsta. Negali Jo pažinti, 
jeigu jo kas nepamokinš. 
Gerą jį Dievą. pažinti' ir my
lėti žmogus išmoksta kata- 
likiškoje • hiokyklojė- .'tokio
je 'mokykloje; kaip lietuviš
koji bernaičių kolegija. Ra
gino Rėmėjus-sėti tą mintį 
tėvų tarpe, kad jie. savo vai
kus leistų į lietuviškąją ŠvČ. 
Marįjos kolegiją, - iš ko ne 
tiktai jiems bus džiaugsmo, 
bet ir 'vi si emš Amerikoje gy+ 
venantiems įiėtiiviams.- 

L Padaryta. nemaža gražių 
nutarimų ir. priimtos šios 
rezoliucijos: 1. Skyrių orga
nizavimas, 2. Apskrities įs
teigimas, 3, Spaudos plati- 
nimašy4. “Laivo” platinL 
mas, 5. “Laivo” pagerini
mas, 6. Organizacijas malo
nės, 7. “Lietuvių Diena, ” 8. 
Skyrių paramą.

Apskrities valdybą sudarė 
šie asmenys:

ITrm. J. Svirskas (Wor- 
cestęr),. pavaduotojais: p. 
Vosylienė, • p. Kacęvičius 
(Proyidence) ižd. p. Griną 
(Layvręnee'), iždo globėjais.: 
p; Radzevičienė .(New Bri
tam) ir p. Dzekevičius 
(Providėnce),. rašt. ,p. Ur- 
mbnienė (Worcester).

.. Suvažiavimas užsibaigė 
iškilniingu palaimi n i in u 
š.da Sakramento.' ; •

Kun. S. J. Draugelis, 

Easfuii, Pa. • ■ '
Spalių 21, 1932/

Mario brangusis Tėvas. 
Draugeli:

lių mėli. 28 d. rašytąjį Jūsų 
laišką kartu su raportu kas 
I i nk Intron i zaci j os S v. Jė
zaus Širdies,-. plati ii a in o s . 
tarp lietuvių Jungtinėse A-. 
merikos. Valstijose.

Teikis priimti mano padė
ką už Jūsų laišką ir rapor
tą taipgi., ir inaiio- sveikini- 
mus dėl-, padarytos iki šiol 
pažangos. i

' -Velydamas ' Jums' tesėti 
šiame darbe ir pasisekimo 
ateityje, palieku, m a n o 
brangusis Tėve Drąugeįi.

D. Karti. PfriigherĮi^
Dhila. Arkivyskupas."

SKEEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką“ nonų- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažįn* 
disite kitus su ‘‘Darbininku’’ ir 
L. D. g. ir atremsite mūsą ide 
joją priešą propagandą..

. Jo Eminencijos Kardino- - ■ 
lo užgynimas-' penkių intro- 
nizacijos. platinimo mėtų.;.' 
darbų, yra' brangus visiems 
introirizacijos platintojams , ... 
ir • palengvinantis ateities . 
darbuotę. Prie intronizaci-* 
jos platinimo'yra prisidėję.: 
Tėvai Marijonai, Tęvai šv. 
Širdies Meilės, Sesers Kaži- . 
inierietes.ir 29 kunigai, In- 
tronizacijayra padaryta 35 '. • 
miestuose J; A. V. • viso. 
768 šeimynose, 21 bažnyčio
je, 11 mokyklų,. 1P vienuoly- .. 
nų -ir "n risi j ų,. 4 klebonijose-

“ŽVAIGŽDUTĖ”

“ŽIDINYS"
Prof. Dr. V, ^lyįetetiįlo-Pntlno redagv* 
Jnmnjs literatūroj, mokslo, visuomenė 
Ir nkademllkojo nyveiilĮpo Htustrjiotai- 
mitaeslnia lurmilaa yra <li(Uitąj$laa 
rlipdavstes, jdoĮnlnuBlaa Ir kte¥vten«w 
priosllnvinūsiaių MnioĮUil tlnkamlauelai 
lietuvių AurnalajB. Toilil rlai neikublkl 
te uteisukytt Eldini.”

"fcidtniC" kaina Lietuvoje; mat. 351, 
pusnį. 20 lt; Amerikoje meterni HUO 
Dusmenį! 12.50. - ? •

Adr.i “tldlnyB," Kaunas. Lnlir«« Al.
*• • /

Mėnesinis vaikų paveiksluotas 
laikraštis.- .• ' _ \

Eina septinti metai kas mėnuo . • 
32 pusi, didumo. .

Tėvai, auldetojai, šeimininkai I
Jus trokštate .savo vaikams- lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dieną. Pats 
pirmas tam darbas- tai Įprslin-. 

Ui vaikas dar mažose dienose pa
mykti visa, kas gerą įr gražu. Tai 
yra visai n osunkn. ir nebrangu. .. 
štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams Sviesti; dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai, vaikąms • geras ir pa- .* 
daryk jiems, šiemet gražią dova
nėlę :, užsakyk jiems * ‘ žvaigždii* 
tę,” kuri kas menuo jiems duos į- 

.domią skaitymėlią, Įvairiu- žinių, 
mĮslii], galvosūkių . Rus Įr; Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. .' ■ • ‘
Juk visai maža kaštuoja —• vos 4 
lit. metams! •

Kaina. Angelo Sargo Vaiką Biri 
jungos nariams 3 liri, o visiems ki
tiems 4 Ut. metams. l’Žsiėny^ S. 
litai.metams 4 litai pusei motą.

•Priedą dundam loterijoj bilie
tus. • '■

A d r e s a s : “Žvaigždutės ” 
Administracijai Kaunas, Liaudies ■

■ ■ t
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Vokiečių Akcija Lietuvoje
apškr. Šio vedėjo darbas 
buvo Sintautų mokykloje 
įvykęs triukšmas, kur tėvai 
evangelikai reikalavo, kad 
tikyba būtų mokoma vokie
čių kalba. Teismas triųkŠ- 
madarius buvo nubaudęs. 
Kultūrbundas išlaiko keletą 
privatinių mokyklų, net 

• aukštesnes mokyklas, šiose
■ mokyklose • eina aršiausias, 
' vokietininias.
' . Iš, kur tam jdsam imamos 

lėšos,, kiekvienam ir taip ai
šku! Ir tai gaunamą iš val-

■ stybės, kuri turi 6 milijonus
bedarbių, pasyvius., biudže- 
fus,. . .. -_ .

Kiilturbandui. priklauso 
daugelis mokytojų, dirban
čių, valdžios išlaikomose mo
kyklose, kuriose varo ger
manizavimo akciją ir tai 
vietose, kur veik jokių vo
kiečių tautybės piliečius nė
ra. , Štai, ateina žmonės 
skųstis,, kad mokytoja H., 
aktyvus Kult, narys, įvedė 
lietuvių valdžios išlaikomo
je mokykloje vokiečių maL 
dėlės ir vokiečių kalbos pa
mokas. Ąr tai.Ieistfua? RdS 
kia pabrėžti, kad tokie ger- 
inanizatoriai ne. tik mokyk
lose dirba. Didelė dalis ją 
dirba finansų ministerijoj 
ir kt. įstaigose. Kartais at
sitinka, kad vienas In^lis 
mūsų. aukštas valdininką s, 
antras aktyvus kultūrvei*- 

, bando narys. Bet ar tai vi
skas?!

Fitur mes net skalnam 
germanizavimą, .

Lietuvos “Rytas” rašo:
Paskutinėmis spaudos ži

niomis, vokiečiai, ruošia ge
neralinę ofenzyvą rytuose, 
kad, kokiu nors laidu, at
gautą; Dancigą, Poznanę, R. 
Sileziją, ^Klaipėdos kraštą 
ir kitus.

Prie ofenzyvos atgauti ry
tinius kraštus turės prisidė
ti visa Vokietija, o vyriau
sybe bus priversta jau pa
vasarį darjli “žygią” n* 
juos visu griežtumu vj’kdy- 
«• ■■

.Bet ta akcija, geriąaniza- 
vinias, ne mažiau ir ®)ar 
varoma! . .

Lietuvoj, germanizmo ak
cija varo “ vokierią kultūri
nė sąjungą” ir jos nariai,. 
Jos pirmininku yra kun, K. 
Ji turi savo organą “Deūts- 
chė Nacluic.lit,” kurio atsa- 

. languoju redaktoriumi, yra 
R. Kosmanas. Smulkiau a- 
pie šios sąjungos veikimą 
'gal kitą kartą ..'parašysim,, 
dabar gi tenka tik kai ką 
pabrėžti. Sąjunga veikia 
gana aktingai, turi gana 
dĄug skyrių, kurie, turi ne
blogus knygpiėliųs. vokiečių 
kalbos iaiygoinis. Paskuti
niu laiku Kulturbundo cen
tras siuntinėja skyriams po. 

. 150 naujų knygą. Sintautai, 
Naumiestis jų jau gavo...

Kai kur Skyriai turi ap- 
. mokamus reikalą vedėjus—- 

agitatorius. Pav., Sintau- 
. tą reikalų vedėją šiomis die

.mendantūi ištreiuti iš šakių

gtai, Šakių, Nauiniesčio 
vaikai lanko Širvintų, Vo- 
Idetijos pusėj, pradžios mo
kyklas, Ar tai leistina M Ir 
jas lanko ne vien miestelio 
gyventoją vaikai, bet. ir. to
liau gyvenančią ūkininką 
vaikai. Širvintų mokyklą 
mokytojai, kad vaikai iš 
Lietuvos nepavėluotą, pa
inokas pradeda 15 minučių 
devintos, tuo tarpu kaip ki
tur .astuoniomis,

. Ar tai ne ironija ?!
Ir nieko nedaroina, kad 

užkirst tam vokietinimui ke
lias. Net ir tada, kada ęv.- 
lietuviai susirūpinę 1930, 
1931 motais stengėsi įsteigi 
ti evaiįgęEkamš atskirą 
komplektą, miesto adminis
tracija tam nepritarę,

, Alūsą visuomenė visus e- 
vangelikus pratilsi _ laikyti 
vokiečiais,’.

Teko girdėti pamokslus, 
kur evąng. tikybą vadinama 
tiesiog vokiečių tikyba, Ne- 

. darykime, klaidos: nemaišy
kime dviejų skirtingų daly
kų ir tokiu klausimo staty
mu nestųmkime evangelikus 
lietuvius į vokiečių glėbį.

Šio pasaulinio krizio įlie
tu smulkieji biznieriai nebe
pajėgia galą pu galu sudur
tu Juos labiausia smaugia 
didžiųjų kompaniją taip 
vadinami “chain stores

Mes lietuviai neturime 
“ chain Stores” kompaniją, 
bet turime nemažai smulkiu 
biznierių, kurie dabartinių 
metu, skursta. Daugelis jų 
jau išėjo iš biznio dėlto,, 
kad darbininlrai beieškoda
mi “kur pigiau” pas savuo-

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Enniu^.

AR ATSIKĖLĘ JAUTIES .
PAVARGĘS

jeigu jus esate, tai turėtumėte var
toti pasitikej iuio vertų, tonikų; kuris 
stlmiiiiuoja jusij . apetitų, ir pataiso 
virškinimų, pagelbsti jums ne-tik su 
skoniu pavalgyti, bet, ir duotĮa jums, 
maistingumų. • Garsus, gydytojas spe
cialistas surado. kombinacijų brangių 
vaistų pagelba. kurių "jam pasisekė pa
dėti gamtai atsteigti sveikatų ir nor
malų veikimų, padaryti .gyvenimų ver- 
tesniuš ši preskripcija yra NUGA-TO- 
NE, Pardavinėjama ir garantuojama 
kiekvieno, vaistininko. •

Mėnesinis tręatmentas už.Vienų Do
leri. Jeigu po 20 dienų vn 
busite patenkintas, jūsų 
gražinami.

artojimui no 
pinigui bus j

REMKIME SAVUOSIUS sius nebeperka, o prisipirkę 
ant “credit*o” “pamiršta” 
atsilyginti. •

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

'.Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininkė.”.

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

jūs gausite per ištisus 1933 niętus gerą, katalikišką laikraštį J 
Žemaičiu Prietemą,” ' * . ' .

‘‘^em&iČją Prietelius” y ra katalikiškas žemaičių laikraš- ' 
tis ir išeina kas savaite žemaičių sostinėj.Tėlžiuose. Tačiau jis. 
plačiai skaitomas visoje Lietuvoje. ' .

“Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinių iš visos 
Lietuvos, o ypač "iš žemaičių krašto.

“Žemaičių Prįetelius” deda gražių straipsnių apie tiky
bą, mokslą,, ūkį, istoriją, .sveikatą;’ rasite gražių apysakėlių, 
keliones įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juoką,, vaikams pa
sakėlių ir kitų įvairiausių dalykų; Jūs, porą, numerių pėrskaį- . 
tę, . tikrai ^tebenorėsite su juo : skirtis, kaip tūkstančiai kitų-, 
žmonių padare., ‘ ' ••

“žemaičių Prietelius” atsako per'laikraštį į skaitytojų 
.atsiųstus teises, sveikatos ir. kitus/ klausimus ir ūž tai uįeko; 

. neima)..
“Žemaičių. Prietelius’’ rašo lengvai,, visiems žmonėms su

prantamas ir įdomus. . ■ • ;•
“Žemaičių Prietelius’’siunčia vieną ar porą numerių 

kiekvienam sušipažųitį,. kas prisiunčia savo adresą.
“Žemaičių PrieteMaus*’ redaktorius-leidėjas Kazimieras

i Berklis. ■
Į • “Žemaičių Prietelius’.’ kaštuoja metams 3 litai, pusmečiui 
Į pusantro lito. Latvijoj metams 6 litai, o Amerikoj iv kitur t 
į doleris. . ' . '
Į • . Tamstos galite užsakyti' ir Lietuvoje gyvenaiąiemš gimi- 
i nem& “Žemaičių Prietelių,’’ bes'jiems kaštuoja tik 30 arnęriko- 
Į uiškų centų. , . . ...

“žemaičių Prięteliąus” adresas: Telšiai, Kaląo g. 20. .
Argi tad jus pagailėt'umėt dėl tokio gero laikraščio

VIENO DOLERIO.-.PER METUS?

LDS. Kuopų Susirinkimai
HARRISON-KEARNEY, N, J.
L. D, s: 15 kuopos susirinkimai 

įvyks gruodžio 13 d., parapijų 
svetainėje, 6 Davis Avė;.. ViG 
nariai kviečiami atsilankyti. '

• • . Valdyba

.‘"E‘■’VIIJ ILL,
LDS. (o jivp. mėncsiiuai susum 

kiniai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d,, Sv. Petro ir 
Povilo, bažnytinėje svetainėje,

Valdyba

NE W BRITAIN, OONN,
LDS,. 36 kjp. susirinkimas įvyk* 

sekmadienį, gruodžio 1.8 dieną. 
Svarbu, kad į Šį susirinkimą ateitą 
aisl- nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestą prirašyti prie nillsą 
brangios organizacijos* .

1 ; ĘrOOK - N. Y.
j LDS, 12 kp. n .. . is susitinki;
ą ’nias įvyks ft-inodzi.. ii d., 6:30.y.
1 v„ Karalienes .Angelų .parapijos
Į svetainėj, kampas Robling ir So 
! 4-th gatvių, . .
Į . Taigi malonėkite visi susirinkt. 
! ir užsimokėti duokles kurie esate.
| skolingi. ....Nepamirški 'r nauj\ 
| narių atsivesti prirašyti prie mūši?
Į brangios organizacijos, ‘ ‘ !
| . . . Kviečia Valdybe

Veltui rūpinies reikalais, už ku- j traipsnių, 

riuos tau teismo dienoje nereikės 

atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 

mas, nei giriamas. bevertė,”

"IMI LAIKRAŠTĮ”
Brolius amerikiečius k iec; <me . 

užsisakys
“Mūsų Laikraštis” j^a did

žiausias ir įdomiausias iš' visų 
Lietuvoje - leidžiamų, savaitraiš- 
čįų; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir. plačiojo pasaulio įvykius; •. vi; 
ad pilnas rimtų ir objektyvių

C. BR^OKLYN, N. Y.
Gruodžio 1< tuoj po sumos į" 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame . visus narius 
atsilankyti į Šį susirinkimą ir už

mokėti mėnesines. Atsiveskite ir.
.. draugu!s r ^ašy|i..

Va. W

LAWRENCE, MASS.

LDS, 70 kp susirinkimas įvyks 
gruodžio 18 d., tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi- ' 
me keletą svarbiu sumanyiinj, At
siveskite ir savo drau.g,us(es> pri
rašyti;, . Valdyba

WESTFIEI.D,MASS.

LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 
Vyks įsvkiiiuitteifį?-grUcRlžt< 
tuoj po suinęsr sv. KūJiimiėro • 
parapijos salėjo. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo- draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos. .

. . . WATE . t.Y.CONK.
.Gruodžio 25 . ’ v. po pietą į-

yyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
Hena3__ippkyklns---kambąry, Con- 
gresš Avė, Ateikite . įsi, Valdyb

gražių.’ 
. raręspondeąeijii . tlai 
lų ir t. t..
•“Mūsų Laikraštis”' šiandien 

plačiausiai ’ skaitomas Lietuvos - 
kaime ir -mieste, nes'savo plačiu 
Uriniii visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 . prcnumcratorhį turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didele dauguma yra broliai ame-, 
rikieČiai..

“Mūšų Laikraštis’’ kas savai, 
te išeina po 12 puslapių,, iliust 
'uotas ir duoda ‘ savaitines ap.‘ . 
žvalgas. iš religinio,, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsij Laikrąįtį^’ leidžia Ka
talikų Veikiino Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie- ■ 
niuo'- • 12 litų.

.. aitymų, .
• nuveiks-.

t
I “DARBININKO" iue

METINIS KONCEKTAS
i Sekmadieny, Sausio-Jan. 1L, 1933

‘ ■ ’ • • •_ ‘ • • • . * a * - . ‘ ‘ ’ * • Fm

[R Municipal Building Salėje, So. Boston, Mast. j
**. *’ “ ' • ■ ■ . ’ *•*’-,* •.«-/ * * *' PtUt

' k’ ; . • • . . • * . • ‘ . t • . * » *1 , , ,

Progamoje solistas P, Petraitis, Montello choras, Ųkraiiiieč i | 
I Artistai ir kitokį pamarginimai. I
I Visi “Darbibininko” Prieteliai kviečiami iš anksto į šią me-1 
t tinę iškilmę, Tikietų kaina '’tJc. ir 50c

K!
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L. D. S. Reikalai JONO KMITO EILĖS

IVŪRCESTER, MASS.
BENDROS PRAKALBOS

LDS* 7 kuopos ir Labda
rių draugijos bendros dide
les 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 pak riesti 
klebonas kuri. A. Petraitis, 
adv. Mileris, kun. J, Baka- 

. nas, Dr. J Landžius, adv. 
P. Bublys, A. E, Knęižys,

kuopos pirm. J. Žemaitis ir 
keletas kalbėtojų iš Šve*. 
Marijos kolegijos.

Rengėjai kviečia visus 
lietuvius gausingai atsilan
kyti... Rep,

LDS. 7 kp. savo paskuti
niame susirinkime sekan
tiems metams valdybą, išrin
ko tokiame sąstate: J. Že- 
rriaitis — pirm., VI. Rimša 
ir V. Mažukna viee-pirmi- 
ninkai, M. P. Ščiuka — fi
nansų rašt, St. Bilansta — 
prot. rašt., V. Greška—mar- 
Šalka, Pi\ Lengvinis — kny- 
gų peržiūrėtojas. R.

Tai gražus mūsų išeivijos 
žymaus poeto kum K. Ur- 
jonavičiaus eilių rinkinys.

Knyga gražiai ątspaūsdm- , 
;a ir turi 191 pusk Jos kai- i 
ra $1.50. Bet dabar “Darbi; ! 
ninko ’’. spaudos vaj aus me
tu, gražiais drobės viršeliais i 
<aina tik 75 centai ; popie
rių viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
tas įsigyti šių taip brangių 
ir naudingų eilių knygą.

Jono Kmito Eilės yra mii- 
literatūros papuošalas. Nu- 

piginimas padarytas, kad 
duoti progą kiekvienam .įsi
gyti Jono Kmito Eiles, mi-

Kftliiomiioje, Nauiu Metu dienoje įvyks vadinamas “rožių turnamentas,Pasedonoj?, Kalifornijoje, Nauju Metu dienoje įvyks vadinamas “rožių tumamentas,” kuriame bus 
parengtas vaikams Įdomus skyrius. Įvairios pasakos bus. atvaizduotos gyvaisiais ir iš rožių paga
mintais paveikslais.~ ~ ~ '' ~~~

lITTLC BO PEEP

Bereikalingos Ašaros
LOWEIL, MASS,

Šiomis dienomis tūli ko
respondentai žiūrėdami per. 
savo partij os siaurus žiūro
nus, siiVo pakraipos laikraš
čiuose primeta Loįvellio lie
tuviams katalikams “žaliu-. 
gus išeivijai., padarytus dar
būs.”

‘ ‘ Tėvyne j e ’ ’ tūlas ‘ ‘ Lo- 
vvellietis” rašydamas apie 
Lowellio lietuvių kaloniją 
verkia, kad lietuvių jauni
mas baigia ištautėti ir, kad 
parapija baigia savo gyve
nimo . dienas,; nes .bažnyčia 
tuščia laike, pamaldų. Ži
noma, už visą ištautėjimą 
kaltina, kun. Strakauską. 
Kunigą apšmeižti, tai to
kiems senberniams ne nau
jiena, bet 'kuomet- begėdišką. 
melą, uždeda geros valios 
Loivelilo lietuviams vilnie
čiams katalikams tylėti 
negalima, nes tai būtų nedo
vanotina klaida.

Noriu viešą žodį tarti; kad 
Lowellio. vilniečiai, katal., 
lietimai čionai kūogražiau- 
siai gyvuoja ir veikią, ne- 
žiūrint, kad ir Sunkūs laikai 
ir nedarbas spaudžią. Jie 
sutartinai., dirbą , parapijos 
ir tautos "prakilnius darbus; 
Visuose savo darbuose jie 
rųpinasi jaunimu. Tas 
klausimas nuolatos- .užima 
daug ..vietos jų veikimuose, 
čionykščiai lietuviai deda 
visas pastangas,.kad tik vai-, 
keliai jų nęištautėtų. : Ištik
tųjų, . LoAVellio jauti imas 
greitai neišfąutėš, nes para
pijos fikcijoje randasi tiek

, PARSIDUODA
Bučernė ir groserne, galima da
ryti gerą bizni. Vieta apgyvem- 
tii lietuviais, lenkais, rusais ir 
amerikonais. Priežastis pardaA’i- 
mo: savininkas turi apleisti mies
tą.. Kaina prieinama. Norinčiam 
pirkti gera proga.. Galima matyt 
bile laiku/ .

635 Main, Street, ..
.. Cambridge, Mass.

Tel. Ibiiversity 5396 G-13

GHARRON’S f
PIANAI—RADIOS . =

ŠALDYTUVAI į 
| Aliejaus pečiai, Skalbiamos Į 
Ė .. mašinos I
! . 20 TRUMBULL STMOT I 
i WOROTSTBB, MAŠS. . 
L . Tol 4-9430 
j Lengvos Išlygos—Bs Nuoilmčiei

r
. f

draugijų; kurios riša jauni- i 
mą ir jų įvąirių-fvairiausį 
veikimą.

Štai sąrašas:
Šv. Juozapo parapijos di

dysis ęlioras. } ’
Šv. Juozapo parap i j o s 

mažasis choras.
Merginų Sodalieija. 5
Marijos Vaikelių S.odali- 

cija* . .
Šv. Jono Berkmano z\lto- 

ri.aus draugija.
Šv. Mejctildos dramos dr- 

ja. . • ■
Merginų Šodalicijos dra

mos skyrius. .
Sekmadienio Katekizari- 

jos Mokykla, ‘
Lietuvių Vakarinė Mokyr 

kla,
, Altoristų Sporto dr-ja.

Marijos vaikelių Sporto 
Ratelis, ’ . ’ ’

Karžygiai Sv.- Šakramėn- 
(o„ .. ’ ‘ .

Tarnaitės šv. Sakramen
to. . • ’ ...

“Soda lietė,” mėn laikra
štėlis, kurį. leįd;b’. Merginų 
Sodalicija. .

’ Šv, Juozapo . parap i j o s 
Alūhm’ai,

Būtų , gerai, kad tūli ko
respondentai parodytų Vi
suomenei kelias kuopas bei 
draugijėles jų pažiūrų žmo
nės turų tuomet duosime vi
siems spręsti, kurie daugiau 
ištautina savo jaunimą.

Gaila, kad “Tėvynės” re
dakcija leidžia tokias viešas 
melagingas žinias . skleisti 
visuomenes tarpe apie Lo- 
vvellio vilniečius lietuvius, ir 
jų vaikus, Abelnai, per il
gus lailūis. buvo čionai vadų, 
kurie nuolatos uorė jo, kad. 
čionykščiai lietuviai būtų 
tamsūs ir neveiklūs. Dabhr. 
katalikams pradėjus veikti, 
visi tie, senberniai, pradėjo 
ašaras lieti. Geriausiai vy
ručiai apverkite praeities 
begėdiškas klaidas ir, neno
rėkite, kad kitos kolonijos 
sužinotų apie jūsų paslap
tingus tamsinimo darbus. 

[ Mes katalikai. visuomet rū
pinamės savo tautos likimu 
ir nesijaučiame* kad esame 
tokie bejėgiai, kad turime 
klaustis jūsų patarimų. Pa
taisykite pirmiausia savo 
klaidas ką padarėte savo 
vaikeliu širdyse,: išplėšdami 

J iš jų gyslų lietuvybės dva-

nint šio Garbingo poeto. 40 
metų lįteratinio darbo su
kaktuves. •

Šių knygų išgyrė visa, rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos.turiniu, gėrėsies ir Tam
sta jų įšigyjęs.

Užsisakydamas rašyk:
“DARBININKAS”

. 366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

Prariffs E. Galinis

Kelione į Lietuvą 1932 Metais

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynes likimas, jos.laimėjimai ir ne- 

'almės, jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus. taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne 
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve, -t jus norite, 
kad ir toli būdami, kad Ir plačiųjų ma 
rlų atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koke 
Jis tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu 14 
tdrnšytl

“DARBININKAS’' ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir.niekinti dldvat- 
•ių veidmainystę. . •

“DARBININKUI” visur, ir visados 
■upi darbo.žmonių reikalai.* *
- “DARBININKAS” turi labai įdomias 
-avo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBINTNK4” redaguoja profeso- 
iiis PR. DOVYDAITIS.
*Skul)Skite kadiSširagyti “DARBININ

KĄ” patys ir iSraiykite jį tavo piml 
rifintg Lietuvoje.

Amerikoje . “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20. o Lietuvoj tik 60-amerikoniškų 
centų.

“Darbininkas,”
“DARBININKO“ . adresai; Llthua- 

nlG, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 
nes

Mieste yra labai aukštąs 
kalnas, ant. kurio yra gar
sus iš Vytauto laikų.pilie
čius. Kalne yra puikiai su
tvarkyta lentelės, kurios iš
aiškina koki namai yra ma
tomi. iš kalno. Panašaus, su
tvarkymo niekui* kitur Eu
ropoje nemačiau. Buvo įdo-

Aš fotografavau c avo 
pusseserės šeimyną, prie 
kanalo. Lietuviai taip mėg
sta fotografuotis; kad ne
trūkus susirinko didelė gru 
pę ir reikėjo daugiau nuo-, 
traukų padaryti, negu tikė
jaus. Kalbėjau su vien.a a- 
merikiete. iš Penrisylvania. - -
Ji sugrįžo. su šeimyną Lie- nnl sužinoti, kad Montliieon

mieste daro “automobiĮe ti- 
res” (gurnus) Amerikos ir

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos.. neišmano—A- 
rabai.

tuvon apsigyventi ir pabir 
ims ten,kurį laiką vėl nore- ■
jo sugrįžti Amerikon,, bet;.Anglijos automobiliams. > 
keliai jau buVo uždaryti ne- 
■piliečianis, ndrs ’ir ilgai: A- 
merikoję. gyveno. Todėl jie 
atvyko į Mbntlųcou ir čia 
apsigyveno. Dirbtuvėje vy
rui sulaužė koją, . todėl vy
ras grįžo Lietuvon, o ji ..čio
nai viena su 7 metų sūnum 
.skursta. • •

Liepos .. 4 ; d. praleidau 
Montlųėpn mieste.. Beveik 
visi gyventojai turi dvira
čius ir visi lietuviai, vyrai,' 
vaikai, ■ ir moterys ^greitai 
važiuoja dviračiais. Mačiau 
60 metų storą lietuvę ant'neteki patogūs, kaip Vo 
dAŪračio. | kieti joje.

; Prancūzųq.s. “ doleris ” .— 
frankas vertas tik 4 Ameri
kos centų, „bet už motoreyc- 
le reikia mokėti .apie 3,000 
frankų., Prancūzų duonos 
ilgesnės už žmogių bet kaš
tuoja tik 4 frankus. Lietu
viai lietuviškos duonos ne
turi.

Prancūzija" labai puikiai 
išreklamuota. Prie . kiek
vieno kelio yra lentelės; in
formuojant apie istorines, 
vietas, bažnyčias ir palo- 
cius, šaltinius, bet keliai

r Vo
kietijoje. Kai kur. tiksliai

L.D.S. ir “Darbininke” Vaj us
L. D. S. Centro Valdyba 

savo posėdyje, įvykusiame 
lapkričio 28 d.,, nutarė pa
skelbti “Darbininko’’ nau
jų prenumeratorių ir L. D. 
S. naujų narių vajų, kurs 
pradedamas gruodžio 1 d. ir 

šią. Mes. mokame savo vi
sus reikalus: aprūpinti be 
jūsų.

Kūnf P. VE Strąkauska..S.!

baigiamas kovo 31 d., 1933 
metais. “

Visi “Darbininko”ir L. 
D, S;. PrieteliaĮ kviečiami į 
bendro darbo talka..

Vajaus metu panaikina
mas L. D. S; kuopose įstoji
mo mokestis. ■ Užsimokėju
siems naujiems prenumera
toriams bus: duodama kny
gų $1.00 vertės:

i Visos L.*. D. S. kuopos

prašomos išrinkti pagal sa
vo nuožiūrą atitinkamą na
rių skaičių, kad jie padir
bėtų per šiuos keturis mene
sius naujų narių ir naujų 
skaitytojų sut’adimc.

Kuopų išrinktieji nariai 
tegu aplanko savo brolius 
lietuvius, pereidami, po gy
venamąsias vietas, pakvies- 
dami užsirašyti mūsų bran
gųjį, organą arba įstoti į 
mūšų organizaciją.

PASVEIKINKITE
Lietuvoje Gimines 

Šv. Kalėdoms ir Naujais Metais 
Išrašydami Jiems

59

Metams $5.00 Savaitinis $2.50

primeta. vinių, kad dviračių 
taisytojams būtų daug pel
no. Bet vogti niekas nedrįs
ta, nes bausmė , baisi ir grei
tai ....'sugauna., Todėl kam
puose matosi daug laikinai 
paliktų dviračių, nes jų sa
vininkai prekiauja miesto 
krautuvėse.

Liepos 5 d. lygiai 5 va- 
. landą ryte apleidau Mont- 
lucon ir išvykau į Genevą, 
Šveicariją; Kelionė iki- Ly
ons . buvo nuobodi. . Gamta 
nelabai, ypatinga. Trauki
nys dažnai sustoja ir.nela
bai4 švarus, pilnas suodžių 
ir dūmų. Tik Lyons vaiz
dingas. Apylinkėje trauki
nys važiuoja žalia ^milžiniš
kos RhOne upės, kuri pla
tesnę už Nemuną. Lyons 
miestas labai didelis ir se
nas, po Paryžiaus antras, 
statytas ant abiejų kalnuo
tų Rlione upės krantų, ir 
sujungtas, milžiniškais til
tais. . ; " ■

■ Lyons miestą palikau :. 
Valandą po pietų ir dar dvi 
valandas važiavau po labai 
baisiai kalnuotą kraštų, net 
pakol pasiekiau Šveicariją. 
Ant šitų . milžiniškų kalnų 
ties Šveicarija auga žolė, iŠ 
kurios pagamina paršų gė
ralą ‘ ‘ champagne. ’ ’ Pran
cūzijos: kampas ties Šveica
rija; labai vaizdingas ir tur
tingas ir namai keleivius 
imponuoja. Apylinkėse ma
tytis daug turtingųjų vilų* 
Automobiliams keliai pir
mos rūšies ir gali lygintis 
su. geriausiais* Todėl, pra
važiavęs po Pran c ū z i j ą,, 
gauni įvairius ' įspūdžius, 
nes vietos nelygios gražu
mų, nei gamtoje, nei turtu.

KELIONE PO ŠVEL
; . CARLIĄ

Artinos jau liepos. 5 d. po
pietis ir baigės jau inano 
nuobodi, ir. varginga kelionė 
po Prancūziją, pradėta 5 v. 
ryte Mouttūcon niieste. Stai
ga netikėtai prapuęle mūsų 
traukinys ilgame ir tamsia
me tunelyje. Prasidėjo tik
ra pekla. Inžino dūmai su
lėkė . per Įaugus į niūsų. va
goną ir pradėjo sietinis ga- 
zas visus dusyti; Di*abu- 
žiai .pasislėpė po dulkėmis. 
SkubiuomeH langus uždary
ti. Po tamsios 10 minučių

telionės vėl įvažiavo į atvi
rą orą ir pastebėjome aukš
tus Al pilį kalnus.'

Šveicarijos vėliava, baltas 
.kryžius raudoname dugne, 
plevėsavo ant įvairių bokš
tų ir pranešė visiems, kad 
jau Šveicarija č i a' y r a* 
Traukinys sustojo, jame įli
po Šveicarijos mandagūs 
valdininkai peržiūrėti ' ba
gažu ir pasportus,

Šveicarija yra viena iš ke
letas šalių, kur viza nereika’- 
linga ir /įvažiavimas laisvas* 
Čemodanų nežiūrėjo, užte
ko valdininkams garbes žor 
džio. Šveicarija gyvena iš 
turistų, kurie gerais laikais 
pev-metųs- palieka jai. apio . - 
G40 nuli jonų dolerių, todėl • 
Viskas daroma, kad kuo la-. 
biaūsia svečiams turistams 
įtiktų. . Čia viešpatauja tik- . 
ra laisvė ir aukščiausio laip
snio mandagumas. Net ir 
nešikai nelenda bereikalin- 
gą.i: prie keleivio^ bet laiko- ■ 
si visiškai nuošaliai ir šal
tai ir laukia kol juos pelei- 
viai pakviečia, ir už duokles . * 
mandagiai dėkoja, nepai
sant duoklės mažumo. Visiš
kai atvirkščiai . kaip Cher- 
boiirg,Pran ėūzi j oj e...

Po . keletos minučių pra-. 
dėjo elektra- stumti, mūsų 
surūkusį Prancūzijos traiį- 

‘ kinį į garsią Ženevą, Tau
tų Sąjungos, sostinę ir gar
saus rusų šnipo Azefo lizdą. 
Ženevos geležinkelio stotis 
labai didelė ir moderniškai 
įrengta, smarves ir dūmų 
nėra, nes Šveicarijos beveik 
visi geležinkeliai elektrifi
kuoti. Stoties sienos pilnos 
žemlapių ir įvairių. skelbi
mų. Viena is didžiausių ir 
reikalingiausių reklamų, tai 
apie maudynes. Visi kelei-; 
viai buvome purvini ir mau- 
dynėj buVo. reikalinga. To- . 
dėl pirmiausia skubinaus į 
maudynę atsiskirti nuo .. 
Prancūzijos purvo.. Maudy- 

. nes labai. ’ moderniškos, šal
tas ir šaltas vanduo, atski- 

: ros vietos kojoms, rankoms,, 
visam .kūnui, lovis ir. “sho- - 
wer,'’ daug rankšluosčių, . 
Viskas už 10 centų.

Išeidamas iš maudynės 
užsakiau bilietą iki Bėru 
miesto geležinkelio stotyję 

: informacijų biure, kur daug 
kalbų kalbama, ir tuomet iš
ėjau į. gatvę. Miestas; labai 
švarus, namai aukšti ir at
rodo nauji, gatvės plačioši; . 

, Visur ramu, švaru, ir gy- .. 
veiiti. būtų malonu. Miestas, 
pastatytas. prie Lemon’o e- 
žeuo kranto . klonyje, tarp 
aukštųjų kalnų, kurie tuo
jau už ežero prasideda.. To
dėl Ženeva;ir kiti šveicaru-: 
jos miestai prie ežerų yra 
siauri, bet labai ilgi. Kal
inį artumas prie ežero neda
vė galimybės miestams būtį 
platiems. Miestai, toki, ko
kių gamtą norėjo.

J . (Bus daugiau)

Telefonas; Plaia 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graboriui ir Bahamuotojai 

423 S. PAČI STREET 
BALTIMORE, MD.



Antradienis, gruodžio tį 1032 '

VIETINĖSZINIOS
KARDINOLUI 73 METAIBOSTONO DIOCEZIJOJE 

SPAUDOS VAJUS KAS 
SAVAITĖ

Katalikiškosios spaudos 1 
platinimas yra taip svarbus, 
kad pagal j. E/ Kardinolo 
W. O’Connell pageidavimą 
šioj arkidiocezijoj kiekvie
ną savaitę vienoje parapijo
je yra varomas spaudos 
platinimo vajus. . '
—V^jau^sekmaditmį^kimto 
gai bažnyčioje pasako pa
mokslus apie katalikiško
sios spaudos reikšmę ir 
svaidą. Susiorganizavę pa7. 
saulieeiai skleidžia literatū
rą. .■'

Sekmadienį, gruodžio 4 
d., toks spaudos platinimo 
vajus įvyko TVellesley kata
liką. bažnyčioje. Kunigai 
A. Dorę ir T. Dunnė . pa
moksluose nurodė pavojus 
spaudos, kini tik taiko žmo
nėms patikti, ir įtikti,; ir 
naudą ir reikalą tok i. o š 
spaudos, kuri. neštą žnio- i 
nėms* Kristaus tiesą ir švie-

"Komisija iš 10. žmonių .už
rašinėjo dioeezijos. organą; 
“Pilot” ir. pardavinėjo, ka
talikiškas knygas. ,

50 asmeną davė stambias 
aukas katalikiškosios, sp.au- 
&&rtikslimaš.' !

Sekantis spaudos vajus, 
gruod. 11 d., buvo Šv. , Juo
zapo parapijoje,: Quincy 
Point. .

Gruodžio 8 d/Jo Emiuėn- 
vija Kardinolas Wilivnt O’- 
Čonnell sulaukė 73 metii 
amžiaus.

Šv. Kryžiaus katedroje 
Kardinolas atlaikė iškilmiit- 
gas misiąs ir išdalino Ko
muniją keliems šimtą m s 
vaikučiu, Mišią klausėsi 
per 2500 žmbnią...

Jo namuose Kardinolą 
pas vtukinoTf)žraomnorke- 
strašy sudarytas iš 20 para
piją orkestrą, geri ausi ą 
^riežikią

SULAUKĖ 95 METŲ
Ir So. Bostone yra seną 

žmonių. Štai našle Mary E. 
Lealiėy, gyv. 523 E. Poutli 
St., susilaukę 95 metą am
žiaus. Ją sveikino jos 6 štV- 
nus, 1 duktė ir 11 anūlui.

. Vienas jos sūnus kunigas, 
kitas — advokatas, trečias 
s— redaktorius, kiti trys J V - v ' •šiaip jau profesijos žmonės, 
o duktė- mokytoja. ' •

SPORTAS
LIETIMAI BROLIAI """k°iu“

KAPITONAI
Fitchburg aukštesniosios 1 

mokyklos(hjgh school) iut-Į 
bolo tymas sekantiems me- J 
tams išrinko ne vieną, bet į 
du kapitonu — abu brolius; 
lietuvius. j1

. šie smarkūs lietuviai ka- > 
pitonai yra Feliksas ir Sta
sys Jasilioniai. Ją tėvai gy
vena Shirley, apie 20 mylią 
nuo Fitchburg.

Eeliksąs Jasilionįs yra 17 
metą jaunuolis, 5 pėdą 10 
coliu aukščio, sveria 177 
svainis. Jo brolis Stasys y- 
ra vienais metais jaunesnis^ 
sveria apie 10 svarą ma
žiau, bet vienu coliu aukš
tesnis už savo brolį.

Abu broliai labai gerai 
pasirodė. žaidimuose,, tad 
žaidikai, norėdami pareikš
ti savo pagarbą ir meilę a-*

bu kapitonais.
Fitchbui’g mokykla iki 

šiolei dar niekada neturėjo 
dvieją kapitoną.

Abu Jasilioniai namuose 
yra smarkūs darbininkai 
(dirba įvairius medžio dar
bus), o mokykloje yra gabūs 
studentai ir geri sportmin- 
kai.

HAVERHILL HMD KAPI
TONAS LIETUVIS

Hayerhill aukštosios mo
kyklos futbolo tymas ki
tiems metams išrinko du ka
pitonu, iš kurią vienas lie
tuvis — Vencius. Vencius 
ir jo di’augas kitatautis ga- 
vo vienodą skaičią balsą. 
Tada tymas nutarė turėti 
du kapitonus,. kas yra pir
mą kartą. šios mokyklos fut
bolo istorijoje. • *

DARBININKAI PRIĖMĖ 
NUMAŽINTAS ALGAS

PASMERKĖ BUVUSIUS 
BROKERIUS

NUPIRKO BATŲ 
DIRBTUVĘ

Bostoniečiai A. A. Burt- 
man . ir H. L. Randeau nu
pirko moterišką batą .dirb- 

. tuvę /‘Georgę B. Leavitt 
Slibe Co.,” kurį jau per ke
lias savaites buvo Uždaryta. 
Dirbtuve yra. Farmįngton,

t Gregory and ' Read. batą* 
dirbtuvė, buvo . pasirengusi 
išsikelti iš Lynn’o į Auburn, 
Me, dėl prasto biznio. Dirb
tuvės vadovybė susišaukė 
darbininkus ir "paaiškino 
jiems padėtį. >

, 394. darbininkai- iš 345 
dirbančiąją sutiko priimti 
20 procentą ' sumažintas al
gas ir-tada dirbtuvės vado 
vybė nutarę nebesikeiti. r 
Mainė. .

Prisiekusią ją:" teismas 
iripažino " kaltais uždaryto 

Medford Trust Co. banko 
buvusius brokerius.: U. S. 
Maley,. H. C. Ooshiiear ir 
šio . brolį Samuėl Coshnear; 
(Prisiekusieji • teisėjai tarėsi 
apie 5 valandas. Visiems 
trims pasimerktiesiems gręr 
šia kalėjimas iki 5 metą.

Visi trys pasmerktieji bu
vo kaltinami neteisingame 
Šerą pardavinėjime. ' • '

KALĖDŲ PASTAS DIDELIS

KOZYRIŲ VAKARAS

‘ Nauji dirbtuves savimu-’ 
.. kai pareiškė,, kad dirbtuve 

tuojau, pradės darbą ir ga
rnius kasdien 225 poras ba
tu. •.■ ■ - ’. ■■■■■■ • '. '

ADVOKATAI

Šį ketvirtadienį, gruodžio 
15 d., 7:30 vai. vak. parapi
jos svetainėje, .492 E. Še- 
venth St.,. įvyksta Sodalie- 
čią rengiama- ‘tvhįįst party.’ 
.. Įžanga visiems 25e. Bus 
duodama daug“ dovaną. Visi 
piušomį ątsilankytį ir ma
loniai-laiką praleisti.

Praėjusią . savaitę. Pasto
lio pašto įstaiga išsiuntę Ka- 
ėdą paštas į 22 įvairias val

stybės. Visą praėjusią sa
vaitę paštas buvo užverstas 
įvairiais siuntiniais..

Gruodžio 14 d, yra pasku
tinė diena siuntiniams į Lie
tuvą, . Vokietiją, Prancūzi
ją, Aągli ją ir; kitur.

s
i

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Vedai visokias provas. Daro ri

stis legalius dokumentus.
31TB St. (kampas Broadway)

South Boston, Mmi.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namą; Talbot 2474 .

GAISRININKAS IŠGELBĖ 
JO SAVO ŽMONA

PRISIEKUS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD V OKA TAI 
Eckvar R. Coplen

‘ Albert Adelson
-. „Bohjamin Chesky

OFISO VEDĖJAS
. Jonas J. Rominaa

18 Temeni St., Boaton, Masu, 
'810. JCimball Building 
Telefonas : CąpitoĮ 9880.

O f i • p n 1«. n d o i
9 vai. iki 5 vai.

Gruodžio 8 . d. naktį kilo 
gaisras 8 Churck St. na
muose, 'kur tręčįąjanie auk
šte gyveno gaisrininko. J. R7 
Coleman šeima."- ‘ :

Gaisro gesyti a t v y k o 
Broadvvay stoties gaisrinin
kai, Kadangi iš trečiojo 
aukšto gyventojams beg 
žemyn, nebuvo galima dė 
siaučiančią, liepsną. Gaisri
ninkas Coleman pagrobė" sa? 
vo žmoną ir išnešė ją-į na-, 
nio stogą. •.

• Gaisrininko šmotui, ture j < 
pirmą progą-. Įiatirti, kai 
sunkiai reikia dirbti jos vy 
fui,; einant ’ savu taniybbs 
pareigas.

O
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Illinois valtijos žynius demokra- 
tą vadas Briice A. Campbell, ku
riam pranašaujama naujojo prev 
ridento Roosevelt kabinete svarbi 
vieta.

STATYS NAUJUS PAŠTO 
RŪMUS

RUSŲ KUNIGAIKŠTIS PA
LIKO PILIEČIU

(Šiomis dienomis Ameri
kos pilietybė suteikta 
buvusiam Rusijos kunigaik
ščiui Leo. Constantine Tour- 
manoff, Harvardo uniyersi- 

. teto prekybos\, mok y k1 o s 
knygyno tarnautojui.

■ ” * * 4 * *. .
, Tournianoff ;didžiojo1 ka
ro metu buvo garsaus gene
rolo.: Wrangęlio armijoje. 
Be to, tarnavo “baltąją ru
są” kariuomenėje prieš ko
munistus ir pasižymėjo nar
sumu. Caro armijoje jis 
buvo pasiekęs generolo ma
joro laipsnio. . Iš komunis
tą nagu jam pavyko pa
sprukti. į Ameriką atvy
ko 1925 m.

Spaudos atstovams Tour- 
manoff pareiškė,• jog, gavęs. 
Amerikos pilietybę, jis pra
dėsiąs naują gyvenimą ir 

. užmįršiąs praeitį. J am da
bar .51 metai amžiaus. • ■

VERTI PARĖMIMO

•profesionalai,
* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI 
'‘DARBININKĘ’*

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS.

VISI GARSINKITE^ 
“DARBININKE”

‘ t r

ADMINISTRACIJA.

PRALL BROLIAI
PENTORIAI K DEKORATOIIAI “
DARBĄ ATLIEKAME GERAI ?I( 

Į ’ . PATARNAVIMAS GERIAUSIAS
Į 46 ARMANDINE ST., DOROHBSTER, M

į Tel, Talbot 0354

i
J

I 
i 
i

"draugijų valdybų
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ09! *V. JONO EV. BL. PAiALPINtfl 
»O GLOBk MOTINOS *VČ. I DR-JOS VALDYBA

’irmliiinkS Eva Mnrkslenč,
625 E. 8th St., So. Boston, Mas*.

Vlee-plrnilninkfi— Onot SiaurienS,
443 Ė. 7th St., So. Boston, Maso.
Tel, So. Boston 3422-R

Prot. Riišt — Brong ClunlenČ,
29 G.ould St., West Rosbury, Maus.
Tel.. Parkway 18G4-W _ ...

Fln. RnAt. — Marjon* Markpnlut* -
33 Navarre St., Roslindale, Mas*," 

Tel. parkvvay 0558AV 
Udlniiik$ On* Stanlullnt*

106 We*t 6th St., So. Boston, Mąa*.
Tvarkdarfi — Ona MizglrdlenC

1512 Columblą Rdo So. Boston, Mww.
Kaso* GlobSja — E. JaiiuSonlenG

1426 Columbla Rd.« So. Boston, Masą 
Draugija savo susirinkimu* laiko ko 

antrą ntarhlnki) kiekvieno mėnesio:
7:30 vai. vakar*, pobažnytinSj sve
tainėj.

VL*af* draugijos reikalais kreipkitės
• pa* protokolu raMtlninką

Pirminlnkafl M. žloba
86 Mt» Ida Ud,, Dorcbeeter, Mrbb. 

Telephone Colutnbi* MSI 
Vicepirmininko* — J. Petrauakas

24 Tliomos Park, So. Boston, Mom, 
prot Raitininkas — J, Gllnecklu

6 Thompju Park, So. Boston, Man, 
JFin. Raitininko* — M, finlkla

266 U. Nlnth St.. Si, Boston, Man.* 
IŽUiiilnkafi—A“.NuuOTinna*

885 E. Bt-onihvay, So. Boston, Man 
Mąržalkd — J. Zaikia

•7 Winfleld su So. Bonton, Ma*% 
Draugiją laiko susirinkimus kaa trėčl| 

nedSldienJ kiekvieno m?ne»lo, 2 y*į. 
po pietų. Parapijos saUM, 492 E. Ttfc 
St, So. Bveton, Mas*.

ProfeaionLibil, biznieriai, prumonin, 
kol, kurie skelbiasi "Darbininke," tito 
ral verti skaitytoji) paramos.

Visi tfarninkltfis “Dnrhlninke," ■ " • ,

PASNINKAS- -

Bostono pašto įstaiga sta
tys naujus rūmus prie So. 
Station. Žemės sklypą pa
šildė Boston. Terminai Co.,. 
kuriai už sklypą sutikta su
mokėti $1,050,000.. Valsty
bės. iždo sekretorius pirki
mą patvirtino.

'■ Naujojo namo pastatymas 
kamuos apie 3 milijonus, do
lerių. Šie nauji rūmai la
bai reikalingi ir jie pagrei
tins pašto susisiekimą. Ją 
pastatymo laukiama už me
tą laiko. -

į UAKTARAI ' į
.Tct So. Bp«ton 0828

LIETUVIS DANTISTAS 

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

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofito Velandoii 

Nuo b Ikį 12 ryte Ir nuo 1:30 Iki . 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
są# uždarytas subatos vakarai# ir < 
nodSUlleninis, taipgi seredomls nna 

12-tos dieną uždarytas, 
Taipgi nuitnu ir ^-ray

Lietuvis Dantistas

; (GALINAUSKAS)
<14 Broadway, So. Boston 

Tel. So. Boston 2300 .
Ofisas atdaras nuo 10'lkl 12* vai 
ryto, nuo 1:3O iki 5130 pa pl«t U 
nuo 6 Iki 0 vakarę. Šventą dieną ' 

pagal susitarimą •

Tel. -So. Boston 2660

’ Lietuvis Dantistas

A. t. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80—6 Ir nuo 6:39—9 vakari!, 
Seredomls nuo 9.—-12 vai. dieną. 

‘ Sukatomis nuo 9 iki 6 vai vakare.
Nedaliomis tauo A iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. Porter'3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REP3T8) ...

LbtuvU Gydytoju
Ofiso Valandų* : W t—O

278 Hfirvard Street;, • 
kamp. Inrnan :arti Central Sq, 

Oajubridfe, Mam. . i

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 

delel. pagydymo vlgoklų 
kraujo, nervu ir chronll- 
ky Ilgu. Kurie" kenčiate 
puo rtumaUzmo, akaudit- 
IVų. vočių, autlnlmu arba 
Ualp kokly kūno llįu* 

’rttumėt kreiptis, tu o jaus.- 
> papltriraylmaa,

‘patarimai-dykai visu 8| niOuesl. • 

ūr.Grai)i,327 ££•& 
Tūlando*: AntradtanlAh, katvlrte- 
dieniais ir loitadlenlals 10—12 rr 

; tu, 2-A T<—8 vakare ; »ekmail* 
nlais 10—12 tlktaL

Šios savaites trečiadienį, 
penkiadienį ir šeštadienį y- 
ra bent aminis. metą pasnin 
kas.- • . ‘ . ..

LIGONINEI 108 METŲ
Valstijos aidą ir attsą li

goj ligonine. (The Massaehii- 
setts Ėyė and Bar Infirma- 
ry) šiomis dienomis sulaukė 
108 metą nuo.. įsisteiginio.

Praėjusiais metais ši ligo
ninė suteikė patarnavimą 
99.234 asmenims.

Dėl depresijos ši naudin
ga įstaigą, šiais metais turės 
nemaža litiostolią.

siems depožitoriamš pakvie- 
timus pareikšti savo atsišau
kimą dėl. esamą banke pini
gą.; Tačiau 3050 depozito- 
riii visai neatsiliepė ir nepa
reiškė noro atgauti savo 62,- 
000 dolerią.

Tame pat baube . tebėra 
nepąjudintos 100 apsąugos 
dėžučią (safety boxes), ku
rią saviiiinkams .išsiuntinė
ta griežti pareikalavimai at
rakinti tas dėžutes. .

VVČIAI SUSITIKS SU 
STAMBIU PRIEŠU

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ
100 ŽMONIŲ

Mąšsacliusetts valstijoje 
automobilią nelaimėse lap
kričio mėnesį . užmušta 100 
žmoniąį kas yra"- rekordas- 
šioje valstijoje.
. Gruodžio mėnesio pradžia 
ir labai bloga. Jau" daug 
užmuštąją. . . -

. Gruodžio mėn, .11 d. nak
tį’ esant labai, slidžiam ke
liui dėl iškritusio., sniego, 
automobilią nelaimėje už
mušta.. 4 žihončsi — 2 Vyrai 
ir 2 mcrginosi

Tarp minėtą 4 užmuštąją 
yta Mary Naczas. 21 - metą, 
Portia teisią mokyklos stu
dente,. gyv. 27 Tampa Šteėt, 
Hyde Park, Boston.

NEATSIŠAUKIA 62.000

Šį trečiadienį,, gruodžio 
14 d.,"8 vai. vakare D.ahl- 
gren salėje L. Vyčią basket- 
bal 1 tymas susi t iks su Re- 
veke Rąmblers, vienu iš ge
riausią tymą Bostone.

Galijotas buvo didelis ir 
galingas, visas, geležimi ap.r 
sišarvavęs, bet piemenėlis 
Dovydas jį užmušė, svaidyk- 
los akmenimi. Girtybė yra 
kaip stiprusis ir galingasis 
Galijotas. . Nenusigąskite,, 
blaivybės skleidėjai ir drau
gai’! Jus esate Dovydas, ku
ris Dievo žodžiu .pergalėjo. ’

.. J. Petrovas:.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

•. Prieš metus buvo uždaty 
tas •Salem Tiust Co. bankas. 
Resyveris iššiiintinčjd vi-

tai musų specialybe ir ilgų, metų 
praktika; Darbas artistiškas.. Kabina 
žemos. ■ - ■ ■ ' •

M. A. NORKŪNAS
P. O. Rox 91,. Lawrence, MmĮVAIRŪS SKELBIMAI

B0WLING
B R O A D W A Y 

. RE C R E A T Į O N.
448 Broadway

■ South Boston
; Dešimt Naują Įrengimą .
Sportuok dėl savo sveikatos.

* • : '
1

S

Į AGENTAI
i INSURANCE į 
j Apdrausk namus, rakandus . | 
i " ■ automobilius pas i' 
r J. S. MESLIS I
j 253 Broadvvay, S. Boston, Mass.l
| . Tel." Šo. Boston. 2613 |

JUOZAS M. DUS Į
LAIKRODININKAS I 

I Parduodu įvairiausioj . rūšies | 
i auksinius ir sidabrinius daik-l 
į tus. Taipgi ir pataisau. |
j 366 W. Bmdway |

Į SO. BOSTON, MA8S, j 

CU.HuittiuiM

r
D. A. ZALETSKAS

GEABORIUSIR 
BALSAMUOTOJAS
877 CambrKte* St, 

Cambridge, Mus.
Res, 5G4 Etut Broadway

So. Boston, Mass.
T.elėphont' 8. Boston 0815
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
Pasikalbėjimas su Dr. Bartuška

__z

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BUDAS K. VENCIUS
(FEDERACIJOS INFORMAfTJU 

BFTRAS)
Gruodžio 6 d., Ktingsholm lai 

vu, Amerikon atvyko kun. Dr. V 
Bartuška, klaipėdiškis veikėjas, 
publicistas. Jis svečiuosis Ame
rikoje 3 mėnesius ir vėl gfįš 
Kląipėdon, kur turi savo vilij (8 
Moltke fi'-vė). Amerikon atvyko 
dalyvauti Mt. Carinei, Pa., lietu* 
vių ŠV. Kryžiaus parapijos dvi
dešimts penkių metų sukaktuvė
se. Musų korespondentas ųžti- 

~ kęs g-erbrsvečiąnaskun.N.Pa- 
kalnį,. naklausė io apie Klaipėdos 
stovį, j ką noriai , buvo atsakyta.

. —Po dešimties metų, ar yra lie
tuvybės nro°Tesas Klaipėdos kra
šte? •

.—Miestuose progresas labai di
delis. Krautuvėse, bankuose ir 
viešose įstaigose stengiamasi 'da- 

- bar turėti lietuvių ar lietuviškai 
mokančių kad natamauti nubli- 
kaį. Gatvėse,’. . kadangi, pav., 
Klaipėdoje yra 5000 lietuviu iš 
Didžiosios Lietuvos ir dėl viėti- 

■ nių susipratusių lietuvių (prole
tariatas) ir, kadangi Klaipėdos 
krašte 75 nubš. moka lietuviškai, 
tai lietuvių' kalba viešai girdima.

—Kas atlietuvins Klaip ė d o s 
kraštą?

—Klaipėdą '' atletuvins žydai. 
Atėję iš Lietiivos dėl biznio, kut 
rių didelis nuošimtis skverbiasi į 
Klaipėdą instinktyviai jausdami 
uoste pirmyneigą ir miesto augi
mą. Ir lietuviai pripratę derėtis 
ir lietuviškai kalbėtis neina, pas 
vokieti, bėt pas žydą. Vokiečiai 
tą pastėbi ir stengiasi mokytis 
lietuvių kalbos. . Antrą lįetųvinl- 

- mo darbą atliks kariuomenė. 
Klaipėdiečiai nuo 1930 m. privei- 
sti stotį, kari.ucmerėn. . Ten jie 

: išmokomi kalbos ir istorijos ir 
disciplinos. Ten susidurs su Lie
tuvos. jaunimu, su valstybingumu. 
Klaipėdos kraštų jaunimas skie- 

• pijamas laikraščių ir mokyklose 
memsliškumu. Jie valstybingu
mo niekur negauna:, jaučiamas 

k didelis priešvalstybingumas. Me- 
meliškumaš su laiku išnyks.. Klai
pėdos jaunimo renesansas netoli. 
Nors lietuviškai kalba, bet vokie- 
tiškuinas dar gilus. .

Atlietuvins kraštą pačių lietu- 
» yių apsigyvenimas, • nejudinamo 

turto Įsigijimas ir biznio praplė
timas. Amerikos lietimams yra 
daug' galimybių pirkti miestuose 

‘ nuosavybės.. Apie pusantro šim
to, gal mažiau, licituojama dva
ru. šių dvarų, triobėsiąi verti 
prašytos kainos viso dvaro, čia 
ūkiai geresni, su. kanalizacija, 

■> elektra ir k. Bet ekspansijos pas 
lietuvius mažn. . ' Ligi šiol vos 
desėtkąs dvarų lietuvių nupirkti, 
Amerikos lietuviai labiau traukia 
j savo gimtas parapijas, nesiek
dami toliau, kur pelningiau. 
Klaipėdos mieste yra 15 ameri
kiečių, kurie verčiasi iš nuomų.

—Kaip dalykai po H a a g o s 
sprendimo? . .

—Suvęreniškumas aiškus į 
Klaipėdos kraštą;. ' Gubernato- 

' riaus teisės praplėstos.- Reikalui 
esant turi teisę prašalint direk* 
torijos pirmįninką už nelojalumą Į 
nieko neatsiklausiapt. ką ligi šiol 

. vokiečiai . užginčydavo,

..pildytų. Klaipėdos valdžia, 
nepildant galima imti griežtų 
priemonių tai vykinti.

—Koks sentimentas dėl Klaipė- 
, dos atjuneimo prie vokiečių?

i —Labai didelis. Tik Klaipėda 
pastatyta paskutinėje vietoje,

—Dėl ko jie nori?

—Iš patriotizmo, Klaipėdiečių 
ekonominis, stovis geresnis už 
Vokietijoj. ' Berlynas "turį slap-

1 tinga fondų įr! šelpia . atskirtus 
kraštus. Biudžete skirta šelpl-

, mui. 35,000,000 markių. Iš to 
fondo Klainėdoje Šelpiami orga
nizacijos, trys laikraščiai, moky
klos, knygų leidėjai, teatras. 
Nors nieks j teatrus neina, bet 
atremontavo ir artistus: . užlaikė. 
Ypatingai šelpiami agitatoriai ir 
mokytojai (400)./ Mokytojai yra 
užtikrinti Vokietijoje vietomis, 
jėį lietuviai išmestų, šie. ir vo
kietina. Trys tūkstančiai vokie
čių piliečiu,turį Klaipėdos pilie
čio teises, krašte valdininkauja ir 
gauna Berlyno pašalpą.

—Dėlko vokiečiai . mokytojai 
(šimtas Vokietijos piliečių), ku
rių terminas pasibaigė 1930 m. 
(sulyg konvencijos) dar laikomi? -- • . • ■ * • 
Juk lenkai, danai ir belgai, senai

; jų nusikratė, Dėlko valdininkus, 
. kurie ligi šiol dar neišmoko ir 
. nekalba lietuviškai, valdžia už

laiko neimami mokytojai ir. val
dininkai iš Lietuvos, kurie moka 
abi kalbi ir lojalūs valstybei?

—čia tai misterija.. Tautiška 
valdžia netautina, tai Amerikos 
lietuviams lai atsako Užsienio 
Reikalų Ministerija, kurią tampo 
po Haagą ir dažnai spiria....,

-»-Ar daug vokiečių atvažiuoja 
gyventi?

—Biznieriai gali laisvai verstis 
Lietuvoj ir Klaipėdoj, Jie turi: 
pareikšti, tikslų ir verslo būdą, 
Ūkį pirkti negali sūlyg 1928 m. 
Sutarties. . !

—Beje, kaip pastatytas moky
klų klausimas? .

—Mokyklų klausimas yra 
opiausias Lietuvos valstybės ribo
se. Nuo jo priklauso sųvalstybi- 
nimas ir sulietuvinimas Klaipė
dos . krašto. Kol mokyklos bus 
vokiečių piliečių (100 iš 400) ve
damos, kol mokytojų seminarija 
Vokiečių ^dvasioje (mokytojai 
dauguma vokiečiai), kol valdinin
kija vokiška, tol lietuvybės^dva
sia Aeturės pasisekimo. Mums 
piliečiams nežinoma ką centralinė giau.

Jai valdžia darys, ne mums spręsti. 
Išskyrus privačias mokyklas, 
draugijų remiamas, krašto mc- . 
kyklos 95 nuoš. vedamos vokie 
čių kalba (net po 10 mefrn išsi 
liuosavimol) ; lietuvių kalba yra 
pašalinė ir ią dėsto vokiečiai mo
kytojai ir tokiu motodų, kad įva
ro vaikams baimę, kad jos nekę
stų. Apie valstybingumą nėr 
kalbos. Kaip kuriozą, atpasako
siu mok. Mačernio (iš Tauragės) 
patyrimus krašto -mokyklose. 
Jam paklausus mokinių, kas yra 
valstybes sostinė, atsakydavo 
Berlynas, o kas valdžia, atsaky
davo Kaizeris,' Tai toks.apverk
tinas auklėjimo tempas. Klaipėdos 
mokyklose.

šiuo pasibaigė valandėlės pasi
kalbėjimas su kun. Dr. V. Bal
tuška. Jis pasižadėjo mūsų ko-

1 respondentui vėl suteikti žinelių 
iš bėgamų reikalų. .

DANTISTAS 
X—DAY

Namų Telefonas: Michigan 2—4273

VALANDOS: 
Nuo 9—12 Iš ryto, 2—8 vak. 

Šventadieniais tiiaitarus 
499 GRANU STREET 

(kampas Union Avė,)'
BR00KLYN, N.Y.

ŽINUTES
Gruodžio 6 d. ryte Kung- 

sholm laivu atvažiavo Ame
rikon kuli. Dr, V. Bartuška. 
Tų pat dienų po pietų atvy
ko Ji E. vysk. P; Būrys. AI.
I. , C. ir kun. B, R. Šiuos 
prie laivo (Paris) . sutiko 
kunigai — J. Šeštokas,. J., 
Simonaitis, J. Vinciūs, j. 
Balkonas ir pora. Studentų’ 
Rytojaus dienų kun, Dr. V. 
Bartuška išvyko su kun. Dr.
J. Končium i Mt. Carinei, 
Pa., Vyskupas P. Būčys iš
vyko į Washington, D. C. ir 
kun., B. R. pas kum Pauk
štų,. Chesteiy Pa. .

jaunuoliai Waco Brady, 18 metų ir Neneva Turner, 19 metų, iš 
Martin, Ga., įsirengė naują susisiekimo priemonę — automobiliaus 
viena ir asilas. : * jfc

. Kulį. Dr, L. Mf’iid.elis iš 
Balt h nore, Md. pasakė pa
mokslų Api’eiškilbi>. ’bažuy-. 
čioje per 9 diena i (Kovena 
prie Nekalto ^Prasidėjimo). 
Jis yra geras pamokslinin
kas. Tai ašaka vienybinin- 
kams. Daugiau panašių ko
voto jų su bedievybės apaš
talais. . •. ■■■'

bažnytinę svetainę ir links
mai ir naudingai praleisti 
vakarui. ...

Mūsų mergaitės to vaka
ro pelnų skiria papuošimui 
prakartėlės ir altorių šv. 
Kalėdoms. N. J/.

RAUDU PROGA

“Darbininką” užrašo ir 
įvairias naudingas knygas 
parduoda “Vytauto” spaus
tuvė, kurioje taipgi galima 
gauti gražių kalėdinių atvi
ručių su atitūikamais lietu
viškais \ pasveikt n i m a i s. 
Spaustuves krautuvė užlai
ko gražių štovylelių ir kito
kių dalykėlių, tinkamų Ka* 
ledų dovanoms. Taigi, atsi
kreipę į “Vytauto” spaus
tuvę Kalėdų problemą iši’L 
šite greitai ir gerai. Antra
šas’:.. ’

<<Vytąuto>- ■ Spaustus?, 
423 Grand Street,
Brooklyn, .K Y.

; Tel. Stagg, 2-2133 .

Telephone: STAGG 2—0108

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTI8TAS 

2216.4tM 8t., Brooklyn, N. Y.
PtonoM

Gano Ancjieftfca 
VALANDOS:

Nuo 9 tuk ryte iki 8 vai vakare. 
Penktadieniai* Ir Ivantadleolal* 

tik susitarus.

Tel. Greenpoint 9—-2320

JOSEPH GARSZVA
J -e

—IR—— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

RDCHESTER, N. Y.
SODALIEČĮV DAR

BUOTE
Lapkričio 27 d. nyko So- 

daliečių kortavim o. vakarė
lis. . Prie kiekvieno, stalo 
žaidėjams buvo paskirstytos 
dovanos. .1

Pasibaigus kortavimui, 
Adomui ir Kaštui Eismbn- 
tams grojant, svečiai links- 
nųnosi ir po4»b,. išsiskirstė į 
namus pateilkinti. . .

Yra nuo senovės įsigyve
nęs paprotis sveikinti savo 
gimines bei arti m u o.si ų s 
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, tačiauš, su dovano
mis — tai jau kur kas Sun
kesnis uždavinys, • nes čia

“PAVASARIS" į.' ' KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
į piknikams, baliams; koncertams, 
[Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
i mnms smagiausia . vieta Brook- 
Jyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
■ kytl sale žiemos sezonui.
į kamp. Maspeth ir Betta Avė.
\ JONAS KLASČIUS. Sav, 
h Maspeth, N. Y.

^Kunigu Vienybės Rytų 
•provincijos' susirinkimas į- 
vyko gruodžio 12 d* K. of 
G. kotelyje., Tarp svarbiau?; 
šių reikalų svarstyta naujo 
lai krasčio leidimas,

Jau artinas apylinkės Ka
talikų Seimelis. Daug- yra 
reikalų aptarti. Glaudes
nis it platesnis katalikų veL 
kimąs būtinai reikalingas, 
ypač prieš .apylinkės tauti
ninkus. ■ Atviras priešas nėr 
taip baisus,, kaip nekaltai 
prisidengęs. Pas miis pajė
gti yra, tik sutartiniimo dau

. Gruodžio. 18 dienų mūsų 
darbščios mergaitės rengia 
teatrą “Nepaisytoja.” Vei
kalėlis vaizduoja' pavyzdinę 
gų modemiškos . šeimynos 
gyvenimą'. ,. .

Vaidins šie asmenys : Lau
cius —. Pr. Samuolis; Laur 
cienė — P. Paliukienė; Ma
rijona—O. Skilinskaitė; Ba- 
cionis — J. Šūkis •_ Bacionie- 
nė — L Kovaitė; Pranas, 
(Daktaras) J. Pranskū- 
nas; Cecilija —B. Kazlaus; 
kaitė;. Ągnietėlė— L. Buš- 
kiūtė; Bronė — ĄI. Stirnai
te; Kazys — K, Ruginis; 
Jurgis — Br. Samuolis; Jo- 
ktibas — P.; Pranskūnas; 
Rauląs -A J, Mociejūnas; 
Genė—S. Urbonaitė,

Bus. ir kitokių margumy
nų, ’ Kviečiame visus gau
siai ateiti, gruodžio 18 d?, į

Švenčia savo 20 nr. jubiliejiį.- 
Didelė dalis Lietuvos ir 

užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu . pasitinka kiek
vienų gyvų, linksmų, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam ^pasisekė atspėti . lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu, i' ■ . ’ '. ”

“Pavasarį” skaitydami.
reikia atspėti kas geriausia sužinosite, kas dedasi Lietu- 

J • " voj, kaip gyvena.ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. ■ /

■ “Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysak'ų, rasite apdainuotas 
Jūsų'tėvynės laukus, senų te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos rnišlnj oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasary” rasite vaidin 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, špdsų, gražių, apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks^

/‘Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly įšsibaščiusiam,: 
lietuvių jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
•būt jokiu būdu nenurimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava
saris.” ypač Šįmet, labai įdo
mus” — K. Dalįanskaite, 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
rienbėrg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų “Pavasaris’ ’ 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris’’ metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

“.Pavasario” Redakcijos 
ir Admiinstraeijos adresas:
Kaunas, Mickevičiaus gt; 28. U- keletą. ar kelioliką dolerių..

Jaunas architektas J. L. Gleave įš: Manchesterį Anglijos, pagamino 

projektą Tarptautiniam KolumbĮo paminklui, kurs bus pastatytas 
vokiečiai užginčydavo. • Dabar ' ■ *
gubernatorius Jr .skiria ir šalina. San D®»*W0 mieste tikslu paminėti Amerikos atradimą, šis pa- 
Lietuvos valdžiai yra aišku? da- minklas, žinomas kaip Foro de Colon, bus kryžius iš balto marmu

ro — 1200 pėdų ilgio, 300 pėdų pločio ir 150 pėdų aukščio,• lytos ’ statyti klausimas ir reika
lavimus, kad konvenciją literaliai

atitiktų ir ilgiausioj atmin
ty! pasiliktų. Be to, šio ne
darbo metu, reikia apsiiu- 
bežiuoti; Taigi — .

. : KĄ. PIRKSIME ? .
J eigų norime apsieiti su 

mažomis išlaidomis ir įgyti 
gražių ir ilgų saviškių at
mintį—šių metų dovanoms 
pasirinkime laikraščius ir 
knygas. Jeigu dovanos ver
tas asmuo dar neskaito 
“DARBININKO” — užra
šyk kį naudingų laikraštį, 
kuris lankydamas tų asme
nį kas savaitę nuolat pri
mins tavo ..gražius linkėji
mus, kuriuos gaus sykiu su 
Kalėdiniu nųmeidu. Tai bus 
linkėjimas, kuris nesibaigs 
su Kalėdų švente, bet. pasi
liks gyvas ii’ naudų nešųs 
Ilgesniam laikui.

Jeigu jau. skaito ‘t Darbi
ninkų,” tai nupirk NAU
DINGĄ KNYGĄ, kurių 
skaitydamas-a visuomet pri
simins jos prisiųntejų. Be 
to, gerų knygų skaitydamas 
įgys gerų pamokin i m ų, 
šviesesnių gyveninio vilčių. 
Tokia Kalėdų' dovana gali 
pelnyti ne tik gražių atmin
ti, bet ir amžiną dėkingumų, 
nes geras laikraštis ir nau-. 
dingą knyga padeda žmogui 
pakilti. . Q tur būt nerasi
me žmogaus, kuris nenorėtų 
tapti išmintingesnių, garbin
gesnių •— pasiekti aukštesnį 
gyvenimo .laipsnį.. Del to,’ 
linkėdami ‘ ‘ linksmų Ka 1 ėdu 
ir laimingesnių Naujų Me
tų” sykiu, pasiųskime ge
rų laikraštį ar knygų tiks
liam paremimiii savo gražių 
linkėjimų.

Profesionalai, biznieriai,.. pramonl.n 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke.” tik 
rul verti skaitytojų paramos.

VM šąrsinkĮtfis !• Darbininke.”. ’

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
kjjiibiuda Vlsosė fiakošę 

. Notury Public
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grane! St.
MASPETH. l; I., N. V.

Tel. Stagg 2—5048 Notary Publte

M. P. DALIAS INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojaa 
660 Grand Sti, Brooklyn, N.Y;

TeL State 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
•; (Levandauskni)

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

TelephoneStngg2-44O9 
NOTART PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
QR A K O RIUS

402 Metropolitan Avė. ..
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią .

Parsamdaų Automobilius Ves; 
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams/‘Dar
bininko” Administraciją išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gantą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.:
Gera proga, bedarbiams užsidirb-

Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap- 
mokamą darbą.

r. lauki s, i
JZ4 Bedionl 4rr , KiocA/yn

Tel. Evergreeu 0—4614
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