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> FEDERACIJA IR MŪSŲ SPAUDA

A. L.R. K. Federacija visada turėjo it turi lietuvių 
katalikų spaudos paramą. Be spaudos paramos Federa
cija jokiu būdu negalėtų gyvuoti ir sėkmingai veikti. Fe
deracijos veikėjų ir spaudos darbininkų tamprus koope- 
ravimas kaip tik atsako šių laikų šventojo Tėvo reikala
vimams; plėsti katalikiškąją akciją ir platinti katalikiš
ką spaudą. ’•

Pasinaudojant spaudos parama praeityje ir dabar, 
Federacijos sekretorijatąs vėl atnaujina speeialį Fede- 
raeijos ^kyinų, pavadintą bendruoju vardu: “Lietuvių 
Katalikų Vienybe/’ kuriame dedami aktualieji organi
zuotų jų Amerikos lietuvių katalikų reikalai, pranešama 
žinios iš Federacijos ir jos narių veikimo, šiame skyriu
je matysite ir Federacijos skyrių bei apskričių veikimo 
aprašymus. .Dėl to sekretorijatas prašo skyrių ir apskrl- 

t čių valdybų informuoti centrą apie savo dirbamus dar- 
bus.

Sekretorijatas pasitiki, kad gerbiamieji mūsųjaik- 
: rašęįų redaktoriai nesigailės savo redaguojamų laikraš- 

čiij brangios vietos šiam svarbiam, katalikiško jo veikimo 
reikalui. .

APSKRIČIŲ IR SKYRIŲ VALDYBOS

Baigiasi 1932 metai,, kurie A. L. R. K. Federacijos 
gyvenime yra pažymėtini. Daugelis skyrių ir apskričių 
šį mėnesį šaukia vadinamus priešmetįnius susirinkimus, 
kuriuose renka valdybas, Švąrbu, kad tie susirinkimai 
būtų gausingi, kad į valdybas patektų veiklūs asmenys, 
kad būtų sudaryti tinkami planai 1933 metų veikimui.

Sekretorijatas prašo, kad skyriai ir apskričiai tuo- 
. prisiųstų žudąs Jš pusmetinių susirinkimų ir ypač prašo W greičiausia prisiųsti naujai išrinktųjų valdybų 

adresus. Ligšiol dar ne visi skyriai yra prisiųtę centrui 
savo valdybų adresus. Tokia netvarką trukdo sekretorių 

. jato darbą. Iš to reikia spėti, kad yra skyrių, kurie per^ 
nai neda^: ųei. pusmetinių, nei metinių susirinkimų. 
Centras nuoširdžiai prašo, kad Jokius susirinkimus šie
met būtinai padaryti. Kitokiu būdu organizacijos veiki
mo jokiu būdu, negalėsime išjudinti. Kurie iŠ skyrių dėl 
kokių nors priežasčių susirinkimų nelaikytil, o prašome 
prisiųsti senosios valdybos vardus ir adresus. Tai mums 
reikalinga. 1

FEDERACIJA IR N. C. C. M. ;
Praėjusiame menesyje, Pittsburge, įvyko Amerikos 

National Counęil of Catliolic Men kongresas, kuriame ir 
A. L. R. K. Federacija buvo atstovaujama. Mat, Fede
racija yra pilnas tos, organizacijos narys. Federacija 
turėjo teisę siųsti tris atstovus., Įgaliotais atstovais bu
vo: kliu. M. Kazėnas, J. M. Rožėnas ir V< X, Medonis. 
Mūšų atstovai gerai pasirodė. Federacijos prisidėjimas 
prie Amerikos katalikų veikiino organizacijos labai ma
lonaus įspūdžio padarė į kongreso dalyvius. Vienas iš 
Federacijos atstovų p. Rožėnas kongrese pasakė prakal
bą apie Federaciją. Jis centro valdybos vardu padėkojo 
National Catholic Welfare Conferenee, kad ji teikėsi 
priimti Federaciją savo kilnios organizacijos nare. Jis 
taip pat atpasakojo Federacijos tikslus ir lietuvių kata-

: likvi pastangas dirbti bendrą katalikiškosios, akcijos dar- 
- • ; ‘ į# ‘ - • • .

Kongresas priėmė svarbias y rezoliucijas: socialis 
klausimas ir brolybė, gimdymo kontrolė, Švietimas, lite
ratūra,, taika, Jungtinių. Valstybių užsienių politika, te- 

’ atras ir filrriosį katalikiškoji spauda, katalikiškoji, radio
. * • . valanda, Admirolas Benson ir katalikiškosios akcijos 

, klausimas. Taigi, tų ‘irisų svarbių nutarimų dalininkė, 
/ buvo ir mūsų Federacija, Svarbiųjų rezoliucijų turinį

. r atpasakosimo kitame praneŠiine. Šiuo kartu padėkosime 
savo atstovams, kad taip gražiai sugebėjo atstovauti Fe-

. z . 1 deraciją ir lietuvių katalikų vardą pagarsinti Amerikos kai panaikino iki šiol veL 
/ katalikų visuomenės vadų akyvaizdoje. kusias IX sąjungty (unijų)

< Reikia džiaugtis, kad mes nors kartą pradėjome įei- A vieton įsteigė 5 sąjun-
- \ - J L /. ^s. tąČiaUsu vienaatstovy-

da: lietuvių veikimas labiau išsijudina įr tautos vardas : ^’ . • . ?
kultūringu būdu garsinasi. Vadinasiaf iii j avimas, Fede-1 šis persitvarkymas palies 
racijos su National Catholic Welfare Conference buvo, čia 9000. batsiuvių ir įvyk- 
svarbus ir naudingas žygis. Juo daug ko atsieksime. . I dytas gražiu sutarimu tarp 

Lt R, K* Federacijos Sekrėtorijatas.\^Y])dūyA^ ir darbininkų.
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katalikų visuomenės vadų akyvaizdoje.

ČECH3SL0VAKAI UŽ PIL-ŠALČIAUSIA DIENA ŠIAIS ANT. BABRAVIČIUS DAI- 
DTMA SUTARČIŲ

PRAGA, — Čechoslova- 
kijos užsienių reikalų mini
steriją išleido viešą prane
šimą, kuriame pareiškiama, 
jog Čcchoslovakija sumokė
jo savo skolą Amerikai, nes Įįį šiol šalčiausiomis die- čius. 
to reikalauja sutartis. .

. METAIS NUOS PER RADIŪ
Gruodžio 16 d. buvo šal NEW YORK. — Gtuo- 

čiausia die^a Bostone šiais’džio 21 d. nuo 10:30 iki 11 
metais. ’ Tį dieną termome- vai. yak. iš National Broad- 
tras rodė 4 laipsnius virš casting Compąny radio sto-. 
zero. . * . čių dainuos art. J. Babravi-

SUSNAUJUS MOKSLO METUS vadas pulk. Ira L. Rdųw 
. . | viešai pareiškė, jog pconiM-

VATIKANAS. — Ponie- rijos įstatymo vykdymas p£r 
žius Pijus XI gruodžio 18 paėjusius 12 metų Amėri- 
d. dalyvavo pontifikališkos kai.kainavo 34 bilijonus‘dp* 
mokslų akademijos^ naujų^erub ' .i
mokslo metų pradėjimo iš
kilmėse. . - reiškiama, jog per tą laiką,

Savo kalboje, Popiežius vykdant prohibiėiją, 2089 
pasakė, jog žmogus negali piliečiai ir 513r prohibieijos 
visados pasiekti tobulybės, * 
bet jis. turi stengtis prie jo* 
prisiartinti.

56 GYVYBĖS BUVO 
PAVOJUJE

lerių. - j * 1

Tame pat pranešime

agentai buvo užmušti.

homis Bostone šiais metais
.??vaneSime e-a h‘ si<‘.žo; buvo vasario 16 ir 23 <1. d., [

■Sutartys turi būti kaį termometras rodf 11 ....

laipsniu viris zem PAS ŽADA PATENK NT : gaisran ir Ras°- IT '"
Gydytojai pripažino, jog 

gruodžio 16 d. Šaltis buvo 
priežastimi. vienos mirties. 
Tą dieną mirtinai sušalo T. 
Mellon, 55 metij, gyv. E. 7th l8 d- Prancūzijos naują, vy- 
St, So. Bostone,' Jis tą1riąusvbę sudarė. Josepli; 
naktį ėjo sargybinio parei- Paul Bąncour. Naujasis 
gas aplink <farmy base/* premiėras savo kabineto na-

Saujoj-Aiglijaj Mįilau-I^BP^ prtzideuiuLLe- 
sia gruod* 16- d. buvo New bruto ir pradėjo eiti parei“ 

suėmė 1000 HampsliiTe valstijoje, kur §’as* 
asmenų, dalyvavusiųjų pro- Washingtdn kalno tyrinėji-] 
testo susirinkime prieš vai- mo stotis užregistravo 26 atstovais, premieras Ban
dininkams algtį kapojimą, laipsnius žemiau zero. 

Dauguma iš suimtųjų bu- —- •
vo. tuojau paleisti, kai buvo 
patikrintos-' jų asmenybės, | 
Šimtai* policininkų saugojo 
gatvėse tvarką.

ELEKTROS KĖDĖ IT M.
JAUNUOLIUI

džiai PRANCŪZŲ PREMIERAS
pildomos. Mes negalime 
sekti prancūzų . pavadžiu. 
Nemokėjimas skolų mums 
daugiau kainuotų negu mo
kėjimas.” . z

SUĖMĖ 111(1(1 PROTES- 
TUOJANCiy PRANCŪZŲ
PARYŽIUS. — Pary

žiaus policija

CHiCAGO. -- Gruodžio 
16 d. vyriausia teisėjas J. 
Prystalski pasmerkė James 
Ignatius Vąrecha, 17 metų 
jaunuolį, mirti elektros kė
dėje už žmogžudystę. Mir
čiai įvykdyti paskirta vasa 
rio-16 d. '

Šis prasižengėlis’ jaunuo
lis prieš mėnesį nušovė du 
asmenis ir buvo užpuolęs 
vienų merginą. Savo nusi- 
žengimusę jis drąsiai - prisi
pažino. «.

ti į bendrą katalikų veikimą, iškario yra. keleriopa nau-

AMERIKĄ
PARYŽIUS. ^ Gruodžio

premiėras savo kabineto na-

BRAZILIJOJE SUIMTI BU
VĘ PREZIDENTAI

BUENOS AIRES—Bra
zilijos vyriausybė paskejįgį 
jog susektas didelis sumok-

Vyriausybės įsakyinų-^Ur 
'imti respublikos buvę^du 
prezidentai M. T. Alyvai 
ir H. Yrigoyen. ' ''•

Šie suėmimai padaryti, 
kai policija surado 1000 
bombų, parengtų sąmoksli
ninkų įvykdyti perversmui*

Brazilijoje paskelbtas ka
ro stovis. Radikalu partl-

Gruodžio 18 dieną Bosto
no apylinkėje pasižymėjo'slas prieš esamą tvarką:,*,,

Pasikalbėjime su spaudos

coųr pareiškė, jog jo vado
vaujama vyriausybė dės vi- 

voi FIUUNB" SALOMS NE- r ?as/nga- Araeri' Ss. • m- kos ir Prancūzuos geri san-
‘ PRIKLAUSOMYBE UŽ 14 „tykiai sutiprėtiu

H VALSTYfiŠJŽDE PUS
ANTRO BILIJONO DOLE

RIŲ NUOSTOLIU
WASHINGT°N. — Ame

rikos valdžios iždas gruo
džio 15 d. pasiekė 1,142,4^3,- 
015 dolerių.

Tai dienai valdžia surin
ko 876,693,402 dol., o išleido 
2,019,166,Ų.7 dol.

Pėrhai. gruodžio 15 d. iž- 
? do deficitas sieke $1,252;- 

631,150, tad šiemet nuosto
liui mažesni, .. .;

WASHINGTON; — Se
natas savo posėdyje priėmė 
įstatymą, pagal kurį Filipi
nų saloms bus suteikta visi
ška nepriklausomybė už M 
metų.

. Šį klausimą svarstant se
nate būvo daug ginčų, bet 
pagaliau prieita prie. susi- 
tarimo. .

mu Orange miestelyje na
mo gaisre sudegė tūla Mary 
McMabo.

Harwich kongregaciona- 
listų bažnyčioje staiga su 
sirgo 30 mokinių su mokyto
jais dėl susirinkusių nuodin
gų dujų iš pečiaus. 4 mer
ginos sunkiai ųžnuodintos.x j

Bark Bay3dlen.su, lg' jas vadas suimtaS) 

žmonU} ramiai miegodami centras ir . laikraštis uždą* 
susirgo, įkvėpavę gaso nuo- .
dingų dujų. Jų gyvybę iš-1 .4, . ' ' ' r

gelbėjo policija, kuri, ųžuo’ ’ j AinnT|El/rliQ DCIVe 1(1 
dusi dujas, prikėlė miegoju- LAIUUlUVtmO nCIhUŲ 
sias 14 DRABNI i

Lorielly drąsuolis Wm,
Roberis, 23' metų, įbėgo į CHICAGO, Gruodžio 
liepsnojantį namą-įr išnešė 17 J. gįą palaidotas inžinw 
iŠ gaisro liepsnų tris vaikus, rius James O’Grady, 39 m." 
kurhy tėvai buvo išėję «į
nycioto Vaitaj saugoti bu- į.kapus nėSfe
vo paliktas šuo, kurs, uzuo-. ia. i ,. : 14 grabnesm. -. .
dęs ugn|, pradėjo staugti, o| “ ; /-/. •
jo staugimą išgirdo Roberts niriiii YAIcllUA (W 
ir išgelbėjo vaikučiu griv- JU UIEI1Ų hALcJlfflU Itt 
> “MOKYMĄSI EKONU- |

Panašių nelaimingų atsi
tikimų buvo ir daugiau.

susirgo, įkvėpavę gaso nuo

LAIDOTUVĖMS REIKĖJO
14 GRABNEŠIU \

Gruodžio

MIJOS"
BRIDGEPORT/ Conn.—

SUĖMĖ MOKYKLAS GABU 
SPORTININKį -

N0RW00D. — Gruod. x
18 d. anksti rytą policija ERŲ,
ėmė aukštesnės 'mokyklos VAI QTYRe1C

BROCKTONO BATSIUVIAI X ■ "LSWt
SUDARĖ NAUJA Į mo boksininko brolį, draugę .LIMA, Pęru. r- "Peru vai 

su kitais dviem jaunuoliais.^ stybės. laikraščiai paduoda 
‘ žinių, kad iridijonų ūkinin

kių gyvenamoje rietoje, ypač 
taręs apylinkėje, siaučia 
maras. *

Maras toje apylinkėje 
siaučia didelių pi*asipletimu. 
300 žmonių jau mirė..

Jiė myli savo tėvynę del- 
10,' kad ji yra jų. .

SUDARĖ NAUJA 
SįllINGį , Visi trys suiimtieji apkal-Į 

mėginime apiplėšti 
BROCKTON. — Šio mie- Balch mokyklą.

sto batų dirbtuvių darbinhi*| p^Įįjcbiinkūs Kelly apie 3 

valandą rytą pastęoėjo, jog 
Balch .mokyklos, langas į 
skiepą yra. atviras. Polici
ninkas tuoj aus įėjo į yidų ir 
■atrado jaunuolius, besidar
buojančius . apie mokyklos 
seifą, kuriamo kaip vėliau 
paaiškėjo, tebuvo tik 90 cen
tų. ■ / . '• ;?

tinti

NUŽUD! SAVO PATĖVĮ Slonii,lo
7 Į liktą kartą1 buvo kaltinamu J

Gruodžio 15 d., 5 vai. ry-; lūlas Ędvnrd Regan, 48-m. į 
tą Robert B. Jonali, 19 me- amžiaus. Savo pašonėje jis p 
tų vaikinas nužudė savo pa- jąikė kažkokią knyga. Tęi* 
tėvius pamotę ir patėvį, sgjas paklausė, ką jis ten 
gyvenančius 361 Linwood furįs 
St., Newtonville,' ’• . . 1 1

Jaunuolis aukštesnėje 
mokyidoj^ buvo -pasižymė
jęs sportininkas ir jam bu
vo pramatdmą graži ateitis. 
Mokslą jis paliko nuošaliai 
ir, nuolatos globojo savo pa
motę, sirgusią širdies liga.:

Nužudęs, patėvius,. jau
nuolis mėgino nusižudyti, 
tačiau nepavyko. Nužudy
mo priežastį jis aiškina, tuo, 
jog jis nužudęs pamotę iš j ’ 
gailesčio dėl jos skausmų, o 1 j
patėvį —- kad nebeturėtųi , BERLYNAS, -y GruoL 
daugiau nemalonumų, Jis 18 d. Berlyne mirė Vokieti** I 

paprastiems didvyrių darbams,— I patalpintas į liepročių ligo-i jos socialįstų senas vadas' 
MPečkąuskąitA ■ Ininę. .. ĮEduard Bemstein 82 metų. 1

Kaltinamasis Regan šiaip ; . 
atsakė: . ' / :

. “Jūsų malonybę,,tai .•
knyga.apie ekonomiją. -“Aš ; 
mokausi iš jos, . norėdamas , 
surasti kur yra pigiau gy
venti: ar kalėjime, kur šil- • 
ta, ar gatvėje alkanam.’? i

Teisėjas paskyrė jam 30? 
dienų kalėjimo. . . >

MIRĖ SOCIALISTŲ VADAS
.v. •'"1 ' J ■

kad nebeturėtų! . BERLYNAS, Gruod. į 4 '

Maža žmonių teturi progte ne-

• L
' " .t

Bay3dlen.su


u

AntraAknk, gruodžio 20, 1ŪŠ2

Zinio’s ls Lietuvos
KAIP DIDKJA vABžYTnres ni miestiečiai nori sausai 

vaikščioti. To kiemo ir išei
namos vietos didžiausioj ne
tvarkoj.

' KAUNAS. — Šiais me
tais per 9 men. varžytynių 
skaičius $092), palygintas 
per. metų skaičium (1220), 
padidėjo 71 proc*, o už 1930 
m. (975) — net 114 proe. 
Skolų suma per tą laiką 
taip išaugo : šiemet siekė 7,- 
175,600 litų, pernai—4,700,-. 
200 litų te 1930 xn. — 4,067,-- 
600 liti}. Parduotojo iš var
žytinių turto suma šiemet 
padidėjo 35 pw., palygi
nus su 1931 m., ir 85 proc. 
— už 1930 metų. /

Miestuose bedarbių akai- ' 
Čius didėja. Šiuo metu 
Klaipėdoje jau yra įsiregis
travę 646 bedarbiai, iš jų 

moterys. Bedarbių skai
čius padidėjęs daugiausia 
dėl to, kad Klaipėdoj gero
kai sumažėjo statybos dar
bai. Iš to skaičiaus para
mos gavo tik apie 100..

VOLDEMAROPRETKNZĮJOS

12 metu kumele ‘'SeatenPipin/’ kuriai per paskutiniuosius 6 me
tus suteikti įvairūs medaliai u£ gerą atrodymą. Šiemet arkliu pa
rodoje New Yorke šiai kumelei pripažinta pirma vieta.

įBRRRRPIRr i1 m W 1 K?.... M '
Bylai 4ik piwi4č jus, kai 

feuiie lenkų laikraižiai, sti- 
sai nesusipažinę su byla, la
bai savotiškai ją ėmė apra
šinėti te net iiuipdiąėti. teis
mui, kokios bausmės kalti
namiems reikia gįarti* :

Karo teismas Aleks. Lūži 
luteisū 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o antrojo 
kaltinamojo — Juozo Eidu- 
kbnio bylą perdąvė spręsti 
Vilniaus apygardos teismui.41

LIETUVOS ALBUMAS
430 pudųpią didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas, Kiekvienas lietuvis privalėtų Įsigyti šią 
knygą. Jos kaina Buvo $4.00. Dabar gausi* tik. už

lUHDtlIlIlHHIIHlMipiHilUlilIUUHHIIOIIIIIIIlMHIHIIIIIinilttlIlIlIlIlIlIlIllIKIIIilItlIlIlilIllHIOUIIIIIinllOlOO'UlinilllHltlt
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AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

Reikalauki!
'< ‘ p ĄR B4 N I N K O ’ ’

866 WtetBroadway Ąouth Boston, Masa.

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymisi numažinta kainą

fcTATY# NAUJĄ KALĖJIMĄ Lietuvos. i( Rytas” rašo, 
kad p. Voldemarui valdžia 
dar nėra atlyginusi kiek rei
kia už jo veikimą ir pada
rytąsias išlaidas Lietuvos y.

KAUNAS. —. “M. D.” 
praneša, kad teisingumo mi
nisterijoj esąs sudarytas 
m-ojektas pastatyti afeinan- tai
tUais metais naują moder- " * , ?]f
liišką kalėjimą. Tą. kalėji
mą buvo numatyta |>astaty
ti jau ateinančiais metais, 
bet dėji krizių statyba' atid?' 
ta į 1934 metus.

Okupuoto j e Lietu vo je
DAR VIENA BYLA

. 2 KOMUNISTŲ BYLA
.*! ’ - ----- -i----- ----------- r----- - ' '

^Suvalkų krašto komiuiis-“ 
tiį. .byla jau baigta., Taip pat 
^teskelbtas teismo. sprepdi- 
iįg..-. Koinuhistii organizą- 
c$bs vadas Žemaitis nubaus
ti 15 meti} s. d. kalėjimo, 
šHs — . metais, kiti ‘ 16 as
menų nuo 1 iki 5 m. kiek
vienas. Likusieji išteisinti. 
Sorai taip pat pritaŽk^hš1 
lygtinis nubaudimas. Jytei- 

. ^ną kaltinamasiais buvo pa
kaukti iš . viso 23 žmonės.:

kronų bylos metu. To val- 
clžios;atstovai ųė negineij|i, 
tik Aęsutinka dėl paties at
lyginimo dydžio^
J Voldemaras pristatė, są

skaitas, reikalaudamas sau 
91,000 litų, Tas jo ieškiny^, 
dar nesvarstytas, bet bus 
svarstomas greitu laiku. .Ta 
proga tenka dar pąžyipėtį, 
kad ‘tautiškos mintie s” 
‘6Tautos 'Balsas” visai ne
dviprasmiškai ėmė šnekėti 
apie “lietuviškojo MušsoH- 
nio'’ reikalą. Jo kandida
tūrą visi numano; . .

P. PETRULIUI PAKEITĖ
.[K >jRAUSip<

; ‘^yilųiauš ■ Rytojus} ’ rašo 
dąr apie vįeną bylą, ’kūn 
buvusi sudalytą Dažeuiiš- 
kių kaimo, \ Dūkšto yafeč., 
lietuvių mokyklos mokyto
jai, panelei .Maminskaitė!/ 
Pąžemiškii} kaime yrą jivi 
pradžios mokyįdos: lietuvi
ška “Ryto” . draugijos ir 
lenkų valdišką, kurioje mo
ko lenkas kažkoks Ovčini- 
kas.- ’ Bylai aplinkybės su
sidarė iš lenko neapykantos, 
kurią jis. jaute prie lietuviš-

1% meti} s., d, kalėjimo bau
smę pakeitė 1 metais papra
stojo kalėjimo. Tuo pačiu 
jam grąžintos teismo spilen-. 
..dindi anksčiau susiaurintos 
teisės. Vykdant tą nutari
mą, p. Petrulis turės 1 me
tus išsėdėti kalėjime. Iš jo

PARSIGABENS PABĖGUSĮ 
DIREKTORIŲ

KAUNAS. — Būv. mini- 
: stėnų pirmininkui ir. finan
sų ministeriui, p. Vyt. jPet 
raliui, Ęesp. Prezid e n t a s’ iždui..priteista apie 97,000.1.

; KAUNAS.-—. Iš Lietu
vos pasiųstas į Šveicariją 
dienas valdininkas, kad per
intų iš šveicarų policijos 
direkioriii Sobole vicių i r j į 
parsigabentų į. Lietuvą. Jis 

;<iksčiau Kaune buvo vienok 
bankelio .direktorium ir; pa-! 
įėmęs stambią pinigų su-| 
&ą su ja paspruko į užsie-

Skaitytoj ų Balsai

Ąžuolas. A. Vienuolis ... " ,10
. Kas šiandien Kalbama, a- 
pie Pievą, Sielą,, Religiją, Pa- 

.žangų ir Socializmgi .Patašė ___
Dr. Povilas Mii’a .... . .■ .. .10

Visas Svietas; žemė, lęalnii, 
•vaųduo, upės, žmones, mies
tai. Sutaisė ir. išleido P. Mi- 
kolainis ..... <. .. .. ..

MALDAKNYGES

Maldų Rinkinėlis, bal t a i s 
viršeliais ., .. 'i , 1.50
. Maldų Rinkinėlis,, Juodais 
viršeliais' ., .. .

Pulkim ant Kelių 
bitfinko” spauda. Odos apda
ru ..... .. .. .. .. r-"

Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir aprašymais .... 1.00

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų—Tikėjimo Apgyni-— 
mas. Parašė kun, V. Zajan- 
čaūškas .. .. ........ .. .35

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

Moterystė te geimyuą. Ver
utė J. Gerutis .. .. ..: .; . ..

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II), Bu paveikslais . / .40

Vaikų Knygele sti pa
veikslais .. .. ...... .. .. .20

Mano patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 191G ir 1919 m. Para
še kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) i . .. .. .. .. . ..

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Štt- 
darč ir išleido kilų. J. Konce
vičius . .." .. .. .'. .. .10

Vienuoline Luomą. " Vertė 
kun. P?S’aurusaitis .... • • .15 

; Moterystės Nesuardomybė. 
(T T fiir Tv"<j 7imi dm
Dr-jos leidinys/ Kaune .. ..

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. RueeviČius .. .? .. ..

1 Meilė (Poema). Parašė M.
» • b •. a > ••

, Šv.. Gabrielius. Išleido Tė- 
.vafe’AŪona^Maria C. P> ... .15 
’ itEli^toS Mokymo Me
todika. K. J/Skruodys ....

•Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs.. Sutaisė kunigas 
Pranas ,. .. .... ... .25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida .. .. .. .. .. .. .25

Andersono Pasakos — su. pa
veikslėliais ... .. ., ... • .10 
.. Malda. Svarbi. Išga ny m o 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B. A. ...... ,10

Novena.. Prie Šv. Pranęiš- • 
kaus Asyžiečio su: trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mų. Paraše Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K. . . ,15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Uetuvąitė ,,. .. .... 1.00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dri A. L. Grajęiunas . .1.00

Ą Brief Lithuanian Gram- 
mar. J Lietuviškai-Ahgliš k a s 
žodynas. Kun. P. Saurusąitis .15 

: Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai- 
•lidjHŠ ;. .... .

Delegatų Kelione Lietuvon
191.6 'm.. Parašė Dri J. J. Biel- 
pkiš ?■.-ė . • ?.<•

Vadovėlis išmokti dailiai- 
-motoms tarnauti.; Parūpinta 
S'enp Bažnycjo^. Tarno ..... .05.

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokysimi mūšų mergai- • 
tems. Iš vokiško p er dirbo 
Kupranas L ?. .. ... ., .. .10

Mūsų Jaunuomenės Idealai..... 
Paskaita skaityta Ateitininkų . 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. .. ■.. ..... .10

Šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvyne j. .16 
Iš Adomo Mickevičiaus Daš-y 
tų? Mokykloms parinko AL 
Biržiška ». .. . *. ,30

Mūšiai prie Nemuno ir Ąu?
gustųvo giriose .. . . /. .. ,10 

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui-. •• ’• •'«- • -10

‘ ‘Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L.. .10

Ką Kiekvienas Katal įkas 
; turi1 žinoti arba mokėti ..

Kovotojas dėl Vilniau# lie- 
tjąg&SB, Kun.. J. Ambrųztę- 
jilS «. .. » -Į , .. ».

įvairios knygos

Auksinto Obuolio Istorija 
LGrmkų _MytQlQgijosŽiup.8ne_„. 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbom.išguldė Alyva .25

Trys Keleiviai — Krikšėio- 
nis*, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B. ...... .25

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie p 
Vairius gyvenimo atsitikimus. 
Paraše J. Tarvydas ........ .25

Turto Normar—moks 1 i š k i 
pasjskaitymia. Parašė Uosis... .25 

Gerumas — aprašymas apie 
gerumu per Tėvų -Faberą Fi
lipinų. Vertė Ktm. P. L. ... /.. .15

Tabakas—Nuodai niky- •
mo kenksmas;, pagal Dr. Ni-. 
kolskį parengė S." Kaimietis .10

Užkelta Mergelė šu Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka. ■.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas'. L- Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .; . ? .. .,.

■ Apaštalystės Maldos Statu
tas.-— Verte kun. P. Sauru- 
saitis ......................... ..

XXIX Tayptautipis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kum Pr. Bučys, M. I. O, .. 1.50

Mūsiškiai Užsienyje. ;• Juo- 
kingųs aprašymas kelionės į 

ir 'Glapiros Ivanovij. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ^5

Kelionė Aplink Jtamfeį peri *'"
. 30 Dienų. — Apie visas de- . / 

ry.bas be galo įdomūs nuoti- 
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Parašę Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis ., .. l.Q0

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

Gegužės Mėnuo —, Kun. P.
Žadeikis ----- •? ...... ..' .40

Aritmetikos Uždavinynas ,25 
Vaikų Darbymečiui —Rin- 

kįnčlis kalbos mokslui .... .35 
' Petriukas —1 laiškas vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo Vykdymas 
Rusijoje .. ... .. ..
, Žaidimų. Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e g u ž i- 
nėms su gaidomis. Sutaisė .M. 
Grigonis .. .... ...... .. ^25

Laimė — (poėma). Parašė . . 
Vaitkus .. », v. -- /. ... .. *25

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

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo -25

Lietuvos  Jankiai. — Išleido
J. Šeskeyieius ir B-ve/Kau-. -’A 
nas ?.. ... ... .. ? .. .20

Ėmęs ir Kalbėk: Dęklama- 
ęijos, Monologai ir Dialogai, 
Parašė Juozas -V. Kuvas . . .20

- Gip-u^ūs yerkmnąi.-— Verte. 
Vysk* A. Baranauskas <. r.. .

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

Kristaus Kryžius; Stacijos, 
Graudūs ’ Verksmaį, M a 1 d p s 
Gegužės, Birželio it Spalių 
mėn. Išleido kųn. K. A. Vasys .25

Gųngaus KaralįeaS. Surin- ..
. ko kun. M. Galevičius; be ap- 

darų 25e, su apdarais .. . .50
Socializmas ir Krikščiony- 

1 be, Prof. V. Jurgucip .......
Žmogus ir Gyvulys. Parašė 

kun. Pr. Bučys .. x ' .15
L . žydas Lietuvoje. Paraše S, 
t Kaimietis ..

Maldos Galybe. Istoriškas 
plėšinys IV-to šimtmečio kri- 
kčionybės. Lietuvių .kalbai! 
išguldė M B. ...... ..... .15: 
. Apsirikimų Komedija. At
itikimas iŠ Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š'

• VaUrns ... .-.
. Jono Kmito Eilės ..

Be apdarų ,.

,10
kos mokyklos. Mat Paže- 
tnįškių kaiiiįb gyventojai Vi
si lietuviai,.todėl'ir lietuviš
ka mokyklą ciįVtuii didesnį 
pasisekimą. Ttf ’.nebepakęs- 
damas lenkų mokyklos mo
kytojas - Ovčinikas trims to 
kaimo gy ven tojams:. A. 
Skvarčiui, K. Kartai ir A. 

’Vardingauskui pažadėjo po 
keletą šimtų žibių pinigų į- 
vairiems dąiktants nusipirk
ti, kad tik jie . teisme liudy
tų, esą- panelė. Maminskaitė 
jį šmeižusi. Šie liudininkai 
buvo nukviesti Į ‘Dūkštą ir 
turėjo pasitasyti. po kažko
kiais protokolais? \ :

_ . ■ ■ /

Vėliau š. m. spalių men, 
24 d. Švenčionėlių., miesto 
teisme buvo nagrinėjama p. 
Maininskaįtės-byla. Tie trys 
liudininkai atlikę priesaiką- 
pasakė,\ jog niekada * nėra 
girdėję,' kad p. MaininskaL 
te būtų šmeižusi lenkų mo-. 
kytoją„arba prieš jį bet ką 
kalbėjusi. . : l

’ Lenkų mokyto  jas.: t a d a 
pašoko, nuo savo? vietos ir 
leisim > reikalavo,. kad tuos 
tris liudininkus, policija tuo
jau suimtų, nes jie esą lie
tuvių. šnipai ir vienas jų, 
esą, sakęs, kad Ovčiniką 
šauliai pagavę maišė išnešią 
i Lietuva. Teismas,, tačiau, 
nekreipė dėmesio į. tuos .ne
rimto mokytojo plepalus ir 
panelę Maminskaitė ištėisi- 
nO'. •• ’ ' ? /• .

1. Nors- smarkus mokytojas 
ir pinigo negailėjo,, kad tik 

?kitą žmogų jį^ampintų/ta  ̂
čiaii pašmųdė, kad papirkti 
liudininkus nevisada gali
ma. ■ . ;

DVIEJŲ LIETUVIU BYLĄ

.15

.25

15

.25

.15

J. Lesaūskiš. Šv. Kazimiero
.10

Paryžhj ir atgal Mikalojaus . [ Gustaitis

.20

10

.25

,90

..1.50 .1
“Dar-

”c-
$150 2.00

75 .

TEATRAI

Vienuolio Disputą šu Rabi
nu. Vieno veiksnio juokai Su
lietuvino Vaidevutis .. .. .. .15

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei
ksnių komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas .. .. .... ' .25

Giliukingas Vytas. 2-jų ak
tų komedija; paraše S, Tar
vydas .'. .. ,. .. .. .. ... .25 

Ubagų Akademija k Uba
gų Balius — komedijos po 
1 aktą. Patašė Seirijų Juozu- /. 
kas .. .............  ... .. .. .35

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

Esųmas — 3-čia dalis dra-. 
mos ims-Tautos Genijus. ”
Parašė kun., L. Vaicekauskas .1,0 ,

Viši Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis ; paraše F. V. .. .. .10 

Patricija, arba nešinamoji 
kankinė—- 4-rių aktų drama. 
Verte Jonas Tarvydas ... .. ,.10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis .. . . .. . . .'

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur- 
Jo Stebūlas 4-rių aktų; para?- 
šė J. Tarvydas ., . . ..

Knarkia Paliepus. Komedi- ’ 
ja 1-me akte. Parašė Gineitis ;

Vaikų Teatrai:, dalis Į: 1) 
Pagalvok ką darai; Jono 
laimė; 3). Pasakyk nia.no lai- - 
mę; Surinko S. K.,Di ir -N. . . ’<

Vaikų Teatrai: dalis II: J). 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N.... .

• , DĄINOS '

Jaunimo Aidai, M. Ateivis . 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kum A. Strazdo dainos .10 . 
. Švodbos Dainos. .. , , .10
Birutes Dainos .. . . .. .... .10 
Mūsų Kariuomenes Dainos.

20 Jaiųų dvįems ir trims bal- 
samš. Parengė. A. Vaičiūnas _ . 
karo chorvedys .. .. ... ..

>, SU GAIDOMIS ,
M. Petrausko

Jojau Dieną .......................
Vai hš pakirsčiau .. ... .♦ 

. Ligho (Latviška) , . .. ...
Už Silingėlį .... ? . ..
Saulelėraudona .. • •. • < 
Šių Nakeiaiy (dzūkiška) 
Skyniau skynimėlįv. . . .: 
Siuntė manę motinėlė . . ... 
Ko liūdit sveteliai?1 .A

Saspauskio *
Blaivininkų hymuas ..

Aleksio
: Vyrių iiymnas '.. ■ ?■ ..' *»

Tallat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui 

Aš pas tėvelį-Moęiutė mano .15 
Oi tu, lukštingėlėA’anaget 

lis tupėjo •• *»• 15
Kad buvau mergulė-Cv atlė

kė sakalėlis . . .,.. , .. ..15

.75

,65 ..Uerbiamoji Redakcija: įUruodžio'K.) d. 1932. .

Man buvo labai nėinaltmu. BrangusiK ‘ Uiarbi ųiiike:r’

Atsiųačiu per paštą $4.00 
kaip metinį mokestį ii* mel
džiu siuiitinėti man “Dar
bininką ’ ’ • per visus metus. . 
\ '‘Darbininkas” geriausias 
Laikraštis iš visų. Lai Vieš
pats padeda Tamstoms ir 
toliau gerai gyvuoti.

•; Sveikinu ‘"Darbininką" 
šv. Kalėdomis ir ateinan
čiais, naujais geresniais me
tais..; . ••..

Su gilia .pagarba
;• S J Baltrukonis^ ’

. (vary, Indiana,

gauti “Darbininką,” nę- 
I galėdamas užsiniokėti, bet 
j. atsiprašau Jūsų. Turki .pri- 
j minti apie savo dabartinę 
j būklę; Esu pavargęs šiuo
laiku dėl esamo nedarbo. 
Jau nedirbu .34 mėnesius, i 
turėdamas didėlę šeimynėlę.. 
Pasitikėdamas Tamstų ge-.

■ gerumu, aš . prašau siuntinė- 
man laikraštį ir toliau. * 

Aš manau atsiteisti, gal,
: Dievulis suteiks kokią pa-1 

TA galbą ateityje.
. ; r Aš nenoriu netekti “Dar-

. # - tuniiiko,” Jis atliko daug
t Vįsąs mie- darbo mano g y v e n i m e.
^as išgrįstas, tačiau vals-1 “Darbininkasv ne tik išnio- 
.(Jtaus kieme, kur iš toliau mano šeimynėlę skaityti,

< - atvažiavę žmonės su arkliais rago labai - populiai 
-/ įstoja, skęsta baisiausiame kai Uetuyilt Ulboje; •

purvyne ir reikia ligi kelių Sveikillu visa redakciją
■ go jį braidyti. Reikėtų tą feldmdai-biusl

į 5 -• Juk ne vie- KalM^S ir naujais at-
Itm ■ RniMiatvAH «ir ■ ivo ‘ einančiais meteliais. Viešpa

tie, padėk Jums spausdinti 
dar. naudingesnius straips
nius ii’ tegu mūsų brangus 
laikr. ‘ ‘ Darbininkas ” atei
nančiais meteliais pražydi 
šešiais. Įnimpureliais, .. kad 
išaugtų ir išsiplėtotų; inuaų 
dienraščiu.

Su aukšta pagarbą 
t ■ ■ Juozą* Anutiuitcktis,

Bridgepovt, Conn,

* Šveicarų policija išsyk jo
. lįesutiko išdubti. Išdavė^ tik

Ceismui susipažinus su pri-.&t 
^atyta kaltės įrųdom ą j a* ti 
įiedžiaga. • .

Valsčiaus kiemas skęsta

* ' PURVYNE
TL *’ > * * *

atvažiavę žmones su 
sustoja, skęsta baisį?

arkliais 
tusiame

purvyne te reikia Iii 
įjo jį braidyti. .‘Bei

*i kelių 
ketų tą

feemą išgrįsti. Juk
.j ....■- ■ ' ■ . •

ne vie-

•MMMKO" SI(Ain-
riojy dėmesiui
* “Darbininkas’ L- priima 1932 

* įi. Lietuvos Ruskoloi Bonų ku 
{onus už prenumeratas ir kny

■ &l* UŽ pilnų- ją vertę. Nūkirpę
jĮį32 m. kuponą siųskite
- ^DARBtMKKO*; ADM., 

866 W. Broadway, 
South Boston, Mwa.

10 DIDŽIULIU TOMU
(turinčią arti 5000 pusi.) .

imjšia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo; visuomenes ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “ Ži
dinys” darėsi kaskart įdomesnis, 
ir .tįąsiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, Vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios. • • - ’ '
“Židinio kaina Amerikoje: met. 

—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
Tik paabndyk — mūsų nerūgoai. 

met. — 35 lt., pusm; — 20 lt.
• Adresas: KAUNAS, Laisvės A* 
10jaNr.; 3, .

. šiomis dienomis Vilniaus 
karo teisme buvo sprendžia
ma dvieju Valkininku valse, 
gyventojų lietuvių: Juozo 
Eidukonio- ir Aleksandro. 
Lūžio byla, jie buvo kalti
nami šnipinėję Liet uVe-s 
naudai.

Rekomenduoja Nebrangų
Naminį Vaį»t< .- •

“Europoje mes visuotttčt laikėme In-
• karo Pain-Expc|terį gęriatuiu namb

. • nlu vaistu. 'Negalimu šauti įieko
. geresnio ttydymtli skaudamų l'F.vtų,

.sustirusių sųnąrių, i5fnmV>'ltl’’musku- 
į . Ii), .ir rcumajišRų Net galvos I

akaudėjimųt. daitiįes galimų, gripų iir į
i VtneJĮtmgi Rręitai Au^nfvijift iis ne- 

'.brangus vilrtaįj* ■ . ‘ •
• p - *. r. p. ■ I

' ■ Bl ’Oitifijjid. N. J. ■ ' » • I

PAIN-tKPtLLtll
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366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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nį, kuris plūsta pardavėją, 
kuris jam atmainė Kanados 
pinigą vieton dešimtuko, —- 
bet vis dėlto žino, kad leng
vai galės tą pinigą trinktelt 
į aklo elgetos puodelį, ra
mindamas sąžinę tuomi, kad 
atliko dorišką aktą.

DARBININKAS S

Kaip dažnai gali atsitik
ti, kad tavo ištikimiaifcias 
bičiulis gali būti .tasai, ku
ris (buvo tavo didžiausias 
priešas. Kaip po vėtros 
saulutės spindulis glosto 
partrenktą medį taip ir po

KIBIRKŠTYS
LIETUVIS BOLŠEVIKAS MAS

KVOJE PRARADO KEPURĘ

North Carolinojė -
ūžiama betvarkiai giedoti.

Illinois — draud ž i a m a 
duoti kitam eigaretą. |

Boston, draudžiama’ 7 ' v • t 1laikyti šuni-aukščiau 1(1 <-o-( 
lių.

N. Dakota
rūkyti valgomuose.
riuose.

Massaehąsetts —- įstaty-j džiama vesti su savimi šunį parašė Brooklyne bolševiką 
mai reikalauja, kad visą šu- 
nu paskutinės kojos balan
džio mėn, būtą suriktos,

Texas — draudžiama ne
šioti lazdas viešau

Colorado Springs drau- 
džiąnia mesti paskui nau ją- 
vedžius senus ėevęrykus.

• vežikas, no
rėdamas kokiu keliu važiuo
ti, turi 10 dienu prieš vą- 

Į žiavimą išlipyti pranešimą. 
’ Evanston, III. — drau- 
* džiama nusirėdyti viešai.
Bausme pritaikoma pagal 
drabužius, pav.: už nusiavi-

- draudžiama čevoryką gatvėje—s$2.50
kamba už kiekvieną koją. /’ 'laikyti kvotimus. Sugrįžęs 

- Massaęhnsetfs — d r a u- į

drau-’ .Tonnessee

Tūlas Nalivaika, žymus 
bi mbininku 1 i armijos gene
rolas” buvo nuvykęs į So
vietą Sąjungos ‘ ‘ 1'0ją ” iš-

nustoti ir pinigą.” * i
Vadinasi, “draugas” Na-, j

U vaiku patyrė, kad Sovietą f
Sąjungoje, o ypač bolševiką į
centre, Maskvoje, yra bau- , i
gu bile kur pasirodyti, nes į
gali ir be kėlinią likti.

kapitalistine’ ’ valstybe
Vist, VALOSI

sekmadieniais,
Miehigan —- įstatymai sa

ko, kad vedusieji turi gy
venti kartu ar eiti kalėji
mai!. / .
, Northfieldį Conn.—-drau
džiama einant gatve valgyti.

Mainę
LLeitr liuesais—^č erV-e^t’-y-k-ą 

A . Į Iowa — draudžiama eiti šniūrais ,ir juo šniūrai ii-
Negalėjau ilgiau įštyėrtV ir senas randa laiko retkar- greičiau, negu arklys, sek-’ gesni, tuo bausmė didesnė, 

neparašęs jums laiškelį Ke-^“ 1— ----- —
tintas kartas, kai perdėm 
perskaičiau ‘ ‘ Jaunimo Dar
želį,” bet'vis nerandu De- - -------
dės parašytą: straipsniąj veją- pamesti savo Įgytus 
Kas atsitiko? Keli mėnesiai draugus. . Į
praėjo ir nė žodžio nuo Jū 
siu- ; ; . . -

Dažnai esu ,. skaitęs jūsų 
straipsnius praeityje. Jie

DWMy NAKTIS |jn, d]lfc M 4IAk
sai, o jei tinginiauji, tat barnio’arba mūšio su prie 

Sninga krinta baltasis ----- *
sniegas iš dangaus skubiai, paąįrbinėsi. Ir dar kaip!; susigerinti. ■,. -- 
tykiai, ramiai. Vėjui puste- ----------
Įėjus, sniegas išsidraukp po 
visas puses, Jis išnešioja- 
mas po visus kampus, po į- ■ -; 
vairius miestelius, ^ntvės, 
laukus, miškus. Visur bal
ta, šalta, vien pustynes. Vi
sur tamsu. ♦ Vėjas švilpia

. pro langelius. *
Pasidairykime aplink na

rnąs.. Matai VisUr besiruo- 
šiančius nepaprastai puotai* 
Eglelės išpuoštos/ Žibučiai 
sukabinti. Langai vainikais 
išdabinti. Viduje tikrai gra
ži dvasia.

Susėdo tėvas, motina^ vai
kai prie parengto stalo lauk-

- tajai vakarienei. Tai Kūčių 
> šventoji vakarienė. Viso

kią . valgiu. Bevaikydama 
šeimą Šnekučiuojasi,, sveiki
nasi, linkėdami linksmos 
Kristaus Gimimo šventęs. 
Laužo pi otkeles.

Kanadoje visi gyventojai, 
išskyrus lietuvius, visai ne
žino Kūčių. Pas juos par 
prasta vakarienė su pasnin
ku. Tik atsiskyręs -nuo sa-^ 

" vii ją, patekęs svetur, įverti 
na tuos brangiuosius papro 
čius.

Jonukas atsimena, jog tą 
naktį pas gerus vaikučius 
atsilanko Kalėdą Diedukas. 
Jis neužmii’šta prie pečiaus 
pakabinti savo kojinės, jau
nas bet vis supranta,; kad 

• tai nepaprastą naktis.? ■ 
, Džiaugsmu naktis! Ran

dame mes Betlėjaus stakle
lėje užgimusį pasaulio Vieš-

tingėk sau, ale paskui užtat Šu galima prieteliškiausial

Ką manai apie tokį asme Tteonaa Lievša.—Tj.K

Laiškas Dėdei Anufrui

čiais parašyti ką nors savo niadiėniais. ' 
“išdykusiems.” Dėdė turi •
neužmiršti, kad perilgas ne- 
rašinėjimas stato Jus į pa4 l- -

Daug laukia rašto žodžio 
nuo Dėdės. Jaunimas išsi
ilgo jūsų. Kanados., dyku
mose yra vienas asmuo, ku- . 

buvo labai pamokinanti. Da-i™ se,liai nesuiankia 
bar, lyg tyčiomis jų ir nė- ^’aipSn,° ;/Dai‘“e;’' 
ra. Prašau i§ nauja ka1'L"?1 • 2 • ’
nors parašyti. ‘ i kolegijoje, rasit, yra sirdys . .

■ . • ” tuose ^mūruose, kurios stip-
Tūrbūt, kaip nors pasitei-piau suplaktą, paikutę De- 

-šinsi. Nežinau, kaip gale- dės Alinti’© sti’ąipsnius iš .. 
tumei. Juk gi gyvenimo na-’naujo xJaunimo Darželyje? 
sta neapsunldiib Jūsą dau- Lauksime!
giau, negu pirmiau. Rodos,/ Jus gerbiąs, 
sakai , esąs žilas senelis, bet ; Ponas X |sakai, esąs žilas senelis, bet

* Turėdami progos, pasi
naudokime Šiuo laiku. Vi-

* Sain pasauliui džiaugiantis 
skubėkime į Betlejų pasvei
kinti Išminčių. Karalių, ir, 
Jam atiduodami garbę, lin
ksniai giedokime. •

'Mok sleivis.Kanadoje.

-draudžiama mies-

organe savo įspūdžius, ku
riuose labai juodai piešia 
{C(lal‘bininkun kraštą. Jis 
rašo, kad Maskvoje jam 
“išmainę*1’ kepurę, over- 
kautą ir laikrodėlį.

Tūlas draugas Maskvoje 
pakvietęs jį eiti kur ten 
“pro vidurį pamatyt, kas

Komunistai bebraidyda- I
mi kruviname, bolševizme i
susitepanekaltą darbininką . Į 
krauju. Jiems reikalingas, ; 
dažnas apsivalymaš., Komu- ; 
nistą organas rašo, kad da- ’ i 
baldiniu pietą koibuuistiį .; 
partijoj, Rusijoj, daroma 
vėl apsivalymo darbas. į

Yla.

atsakė : “Tegu juos velniai I 
Laikrodėlio netekai! gatvė- 
karyj, b čia . einant gailu

Profesionalai,', biznieriai, ’ pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,'’ tik
rai verti skaitytoju paramos.

Visi garsinkite* “Darbininke;”

. ESTABLISHED 
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JUOKINGI ĮSTATYMAI
Valdžios įsakymą, mas- 

ionkos-pasukos, daug i a u 
kaip vienos dienos senumo, 
draūdžiama.; pardavin ė t i, 
neš jose atsiranda apie pusę 
nuošimčio alkolio. .. d
\ Marietta, Oliio- — drau 
džiama skolinti vandenį.

Norfolk, Va. —• draudžia
ma vaikus leisti į viršų ma
žus aeroplanus,.

New jįaveti, Conn. —. 30 
d. kalėjimo už vogimą kai- 
mįno bičią.

Čoimecticut draudžiama mi.

sekmadieniais važinėti gete-r . 
žįnkeliais. • .

New Haven, Conn. — 
draudžiama viešai bučiuotis.

Pėnsacola, Fla, — drau
džiama risti gatve bačkute, Į ..

Maryland, — draudžiama 
moterei savo vyro kišenius - 
kraustyti.

Virginia. — Senas įstaty- - 
mas sako, kad trečią iš eiles| 
sekmadienį neatsilankęs į 
bažnyčią, baudžiamas mirti-:]

,, ; CIGARETĄI v

LUČKY STRIKES 2 pakeliai 25c.

OLD GOLDS 2 pakeliai 25c

CHESTERFIELDS . 2 pakeliai 25c .

DOVANOMS CARTONAS $1.25 

. 4 dėžės po 50 $1.10

KALĖDOMS

ŠOKOLADAI

MAIŠYTI RIEŠUTAI

WALNUTS

PECANS

syąrąs 29c

svaras 19c
svaras 25c .

svaras, 29c .

GOLD MEDAL AR PILLSBURY

; MILTAI

;: TAUKAI Pakelis, arba bačka

SURIS Baltas arba spalvuotas

24į svaro maišas 65c

svaras 7c

svaras 19c

4 pakeliai 25c
2 pakeliai 35c

.. 2 pakeliai 25c

2 kenukai 29č 
svaro dėže 29c

svaras 17C.

ŠIRDPERŠOS
• Šiandien aišku, kad vie

nas asmuo gali didelę minią 
; ■ išjudinti bei sužavėt, net 

privesti prie visai juokingo 
'elgimosi. Eik gatvė, kur y- 

• ra daugiau zmonią staiga 
. sustok ir, iškėlęs, galvą, žiop-

sok į padanges. . Pamatysi,
■ kad ūž keliu minučių bus už 

tavęs visas .pulkas žmonių, 
- . kurie irgi išsižioję dairysis 

galvas pakėlę. . Jei netiki, 
.. pabandyk!

KOMMY

* Certificates
Maisto Certifikatal gaunami bet 
kada kiekvienoje A & P krautuvė
je, gali būti iškeičiami jusy vie
tinyje A & P krautuvėje tik už 
Vieny Dolerį Tai labai graži nau
dinga dovanelė. •

KALĖDŲKREPŠIAI
NUO $1.49IR AUKŠČIAU

KLAUSK SAVO VIETINIO .
. A &P .MANADŽERIOSakomą: jisai tuomet 

darbštūs, kai žino, kad kito 
akys į jį pakreiptos. Ar tu- 

*kiu dai bimnku galimą pasi
tikėt? ’ Reikia žinot, kad ir 

. dirbant ir tinginiaujant vi
sad esame kieno nors mato-

MAISTAS 
yra praktiška 

_ dovana
JDuok ten, kur dau
giausia . reikalinga, 

. Gali sutelkti kokiai 
šeimai daug džiaug
smo, dovanoja mas 
maisto krepšį ar 
maisto cettifikatą, 
su kuriuo gaišty 
gauti reikalingu 
daiktų. Užeik; i savo 
vietine A & P krau
tuve Ir pasiteirauk, 
apiesmulkmenas.

kiekviename krepSyje sveikas mai
stas ir Kalėdų gardumynai.
Kiti krepšiai prirengti pagal jusy 
nory ir kokia tik kaina norite. ’

A& P Food Stores •/ New Englund
Th.- Grs-.it ATLANTIC & PATUK

. VAISIAI IR DARŽOVĖS

. * Geri Kalifornijos •.

APELSINAI Vidutiniški tuzinas 25č 

APELSINAI dideli 

APELSINAI maži 

SALDŽIOS BULVĖS
ARBA YAMS 3 svarai 10c

ARBŪZAS Hubbard svyrąs 2č 

SPALGENOS 2 svarai 25c
VYNUOGĖS Empęror 2 švarai 15c

OBUOLIAI staymen 5 svarai 25c
■ Wiuesftp ' .

SELERAI A & P šuvyn. 2 rišuliai 25ę 

GRAFE FRUIT 3 dideli 19c.. 
GRAPE FRUIT 5 vid. didumo 25c. 

SERBENTAI 2 Rajah būnduliai 25c 
DATES Marvin . 2 būnduliai 25c

POP CORN Little Buster dėžutei 10c
DATES prikimšti .. svaras 19c

tuzinas 33 c

tuzinas 19c

RAZINKOS Del Mente su sėkloms ar be seklu
■ DROMEDARY DATES

MINCE MEAT

SPALGENŲ SUNKA Ocean Spray

. BAKING P0WDER Rumford

. ANN PAGE PRESERVES visokios rūšies .

. ALYVOS Endore paprastos kvor. 39c Encore prikimštos kvor. 49c 

C & B PLUM PUDDING ’ komikas 25c
WHIPPLE’S MINCE MĖAT; 2 svaru dėže 29c

LUX TOILET MUILAS Kalėdų dovanoms pakelis 12 šmotu 79c 

RAJAH KVĖPIANČIOS ŽOLĖS 

FORMAY taukai 3 svaru kenukas 55c •

BALTA DUONA GranČmothėr’s 20 unc. piąustyta ar ne kėpal. . 7c 
DONACAI Grandmbthėr’s Gellophane suvynioti

■SALTED PEANUTS Spanisb ‘

KIETOS SALDAINĖS maišytos

GLOSTRA MAIŠYTOS SALDAINĖS
FOSS’ VANILLA EXTRACT

pakelis 9c

1 svaro kenūkas 19c .

tuzinas 19o

3 maišiukai 25c . / 

svaras 25c 
svaras 29c 
bonka29c

2 bonkos 25c

12 bonką 75c
; | galiono 23c

CLICQUOT GINGER ALE
YUKON GINGER ALE \

' GIRA (CIDER) galionas 35c ;
A & F VYNUOGIŲ SUNKA kvortine bonka 25c 2 puskvortės 25c
HAFFENREFFER . 5 bonkos ,25c

TOS KAINOS YRA BOSTONE IR APYLINKĖJE

^ ATLANTIC & PACIFIC T&
41
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DAĘBIjhllJIKAS
(The Wbrker) 

Erillilhtd «y«br TUESDAY and YBIDAY
— br——

tAPTO JOfcfPN’i LĮTJfllĄNIAN it. C. AB800IATI0N OF LABOR
lund maltM* Bnrt 1915 k. poat «t Boston* Mam..

* ęnder tįi Act of March 8. Wū

Aeoųįtanęe for audllnr ■#edal rate of poetage provided’for to sėctlon 1108
- Aet ofOctober R1917, authori**d onJuly 12,1918

•UBSORimON RATE8:
Domeatlc yaąrly ...$4,00
foreitn yearly. ♦............... .$6,00
Dorneetic OMf per yearly. .$2.00
Vorelcu once per week y«arly....12,50

' ' DARBINIO KAS ,
m WEST BROAD VVAY SOUTH BOSTON, MASS.
'i TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620 '

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metame .............,$4.00 
Ūlaleny metama ...........,.,..$5.00 
Vieni} kart aavaltfije metama.,. .$2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metanu. .$2,60

KATALIKŲ LN ĮVERSI 
TETO KNYGYNAS

r... KWėfuvi>są^KatąlilaįiKDnL 
yersiteto idėja nežuvo. Pats 
universitetas ,kaip žinome, 
negalėjo pradėti tiesioginio 
darbo dėl tautininkų vyriau
sybės neleidimo, bet jo su
manymas neišnyko. Pini- 

* gų gerokai surinkta, profe
sorių Sąstatas pąiūpintaš, 
laukiama tik tįnkamos pro
gos universitetui visą darbą 

'"pradėti. . Ta proga, turės a> 
eiti. Tautininkai amžinai

• I • 1 • * V

iĮggąlės kbųdyti, ypač kai 
pus įrodyta, kad universite
tus gali išsilaikyti pats sa- 
vaiųie. '. Visgas palaipsnių 
prirengiama. Dabar atkrei
pta . domesio į upiverriteto 
įpygypą įi‘ universiteto ya< 
doyybė Uikraščiuose pagai
vino, kąd naujas knygynas 
įųriamas Kaitiie, prie šv. 
Gertrūdos bažnyčios, kurios universitete iš savo pusės 
Rektorius įpareiguotas pri- bent iki 1917 m. -

..imti visas, knygas, kokias nio biudžeto knygoms leisti 
« katalikij visuomenė panorės tegalėjo skirti .vos 5,500 

knygynui: paaukoti.
Katalikų universiteto va- 

- dovybė savo atsišaukime la
bai tiksliai išdėsto knygyno 
svarbą. Knygynas tai uni- 

’ versitėto turtas. Gerais, kny
gynais universitetai ' taip 
pat didžiuojasi, kaip ir ge
rais profesoriais. Labai

stropiai savą knygynus 'glo- 
boja ir nesigaili- pastangų 
ne lesų jiems išugdyti. Čia 
daug gali prisidėti užjau
čianti visuomene. Kaipo 
pavyzdys paduodama Pary
žiaus Katalikų Universiteto 
Knygyno įsikūrimas. “Jis 
1875 m. pradėjo pirmus mo
kslo metus, turėdamas vos 
3,656 knygas. Prie jų tais 
pačiais metais pris i d ė j o 
daugiausia geraširdžių ti
kinčiųjų aukomis., dar 8,050 
tomų, taip, kad pradžia ne
buvo jau taip skurdi. Pa
sinaudodamas ir toliau ka
talikų sinipati jomis, apie 20 
šimtmečio pradžią jau buvo 
persiritęs - per pirmąjį šim
tą tūkstančių. Tas augimas 
daugiausia vyk< > nuolatine 
tikinčiųjų parama, nes pats

is meti-

frankų.'” (“Rytas” Ko. 
252).

ilatomerkiek visuomene 
gali padaryti gero švietimo 
įstaigai. Ir mūsų katalikiš
koji visuomene neatsiliks.. 
Ji sumetė lėšų katalikų mm 
versitetui kurtis, ji padės ir 
knygynui .įsisteigti. K.

Žemes Banko Reikalais
; Kum N. J. Petkus, gavęs

I amerikiečių liet.- prašymą 
■ paaiškinti apie ’ organizuoto 

. Žemės Banko reikalus, pa-
- rašė viešą atsakymą, kuris 

tilpo “Garse?; .
' Rašo:

. “Tarp ęįąugelio kitų he- 
■* lemtojo Žemes Banko ..akcF

. ninku ir p. Antanas Bauai- 
? tis iš Frėelando, Pa., kreir 
;• peši į mane, kaip į* minėto

Žemės Banko atstovą pra- 
?. nydamas pluiiškinimb, kaip

• minėto banko reikalai stori. 
\ Čia prie šios -progos noriu
- paaiškinti, jog aš nesu joks 
"• ■Žemes Brinko atstovas, nes

jiūo akciiiinkų neturiu jokio
J įgaliojimo. Jeigu aš rūpi

nuosi Žemės Banko reikaf 
lais, tai pirmoje eilėje norė- 

' danįąs savo įdėtą į tą banką 
kapitalą išgelbėti, o prie tos 
progos noriu ir kitiems ak- 
ciųinkams vgera padaryti. 
Jeigu aš būčiau Žeinėc Ban
ko įgaliotas atsiuvąs,, jai 
ąkęinin&ik turėtų nustatyti

• man atlyginimą už veikimą 
jų naudai ir to veikimo lėr

. šoms padengi i, O dabar aš.

veikiu šiek tiek savo. inim- 
jatyva ir savo lėšomis iš dtą 
lies savo vardu, iš. dalies pa
vaduodamas a. ą. p. Joną 
Žiliu. •••

. “Čia; taipgi’noriu pabrė
žti, jog aš prie Žeineš Ban
ko organizavimo, prie kapi
talo sukėlimo. nktridai ne
prisidėjau, t, y. nei vieno
Žmogaus ’, neprikalbinejau,
kad jis savo pinigus į Že
mės Banką dėtų. Aš pats
savo rizika įdėj bu į tą ban
ką 4,000 dolerių, o už sveti
mus pinigus .nei iri vieną
dolerį atsakomybės nenešu...

Rūpindamos • Žemes Ban
ko reįltalais turėjau jau ne
mažai išlaidų: ;p. Žiliui sir-

■ ginėjaut, jį pavaduodamas,
3- kartus važiavau iš Klai
pėdos į -Kauną ir tenai turė
jau, po kelias dienas praleL
sti yiesbuciuosė ir • vis: savo
lėšomis. s .

“Dabar aš čia viešai per 
'“Garsą” pranešu visiems r 
merikiečiams, kas mudviejų 
su K a* p, Žilinai padaryta 
Žemės Banko klausimu.

“1. 1.928 m. mes šu p. ži- 
limn parašėme mėmorandu-

mą, išspausdinome savo lė
šomis bent keliolika egzem
pliorių ir pasiuntėme vi
siems Ministėriams, Valsty
bės Kontrolieriui, Ponui 
Prezidentui ir da kai kam. 
Pasekmė to memorandumo 
buvo ta, kad >fimsterių Ka
binetas paskyrė komisiją 
dalykams išaiškinti ir. su
tvarkyti. J tą komisiją įė
jo du Finansų Ministerijos 
valdininku, būtent; p. Čer- 
kauskas .(^-amerikietis, iŠ 
Scranton, Pa.) ir p. Ricke
vičius. Šie vyrai ir darba
vosi ilgoką laiką mūsų ban
ko reikaluose,; supažindino 
su mūšų banko klausimu 
Ministerių Kabineto narius. 
Kad reikėdavo kokių paaiš- 

-kuiimUr tai ar j-io patys at-- 
važiuodavo Klaipėdon arba 
p. Žilių kviesdavo Kaunan.. 
O kaip Žilius pradėjo dirgi
nėti, tai mane siųsdavo savo 
vietoje. Aš Kaunan nuva
žiavęs buvau šu tuo reikalu 
vieną sykį pas p. L-ipčių, 
Finansų Ministerijos Ręfe- 
rentą ir 3 sykius* pas patį 
Finansų Ministerį Tubelį: 
2 kartu. viens pats, o tretį 
kartą.sū kun. prof. Keme
šiu. P. Žilius kelis kartus, 
kalbėjo telefonu su Teisin
gumo Mmįstęriu p* Žiįins- 
kiu, kurs yra-d, a. Žiliauš 
giminietis.. Iš visų pasikal
bėjimų su Mįnisteriais pa
sirodo, jog pavieniai visi 

i ministeriąi . yra. nusistatę,' 
jog reikia amerikiečiams

1 atlyginti, bet bendrame ka-. 
’ bineto posėdyje da špręhdi- 
' mo nepadarė,
r “Kaip mes buvome su 
, kun. Kemešiu nuėję, tada p.

Tūbelis jau kalbėjo šalčiaus 
ir su rezervą: “Kad, sako, 

„ vis dar trūksta šiokių-tokių 
. formalumų teisiškam pa- 
grindų! atlyginti.” —Iš’Fi-

: nansų Ministerijos tarnau- 
s. tojų’ teko\nugirsti, būfc di- 
. džiausiūs. simkumus darą

Valstybės Kontrolės, jauni 
advokatai-patarėjai.’- .

“Taigi, galutinai, Dievas 
žino, kaip bus. Dabar Fi
nansų Mniisterija yra tą 
mūsų klausimą peržiūrėti 
pavedusitarpt antiškų tei*. 
siu žinovui, juriskonsųlui p. 
Retkeričitii. ar nesuras. ko? 
kį teisišką pagrindą atlygi
nimui, kad. Valstybes Kont
rolė nesipriešintų.; ‘

• “Ė. p. Čerkauskas ir Ric
kevičius buvo tos nuomones, 
kad mes; pasįsamdytumėm 
advokatą mūsų reikalais rū
pintis. Mes su kun. Keme
šiu klausėme p. Tūbelio 
nuomonės tame dalyke.* P. 
Tūbelis pasakė, kad čią joks 
advokatas nepagelbės. ‘-Jei
gu,. sako, rasime • teisišką 
pagrindą, tai mes ii* taip at
lyginsima? Jeigu būtų pri
eita prie išvados, kad. advo
katas būtinai. yra reikalin
gas, tai būtų kilęs ir klausi
mas, kas tą advokatą apmo
kės ? Su akciųinkais susiži
noti negalime> o viens pats 
negi' atsakysi už visus, kad 
kiti ’ paskįaus, niėkuomi ne-

. prisidėjo,-iŠ galavai iškeptų 
kaštanų- naudotųsi.

“ Mūsų europiečių nuomo
nė yra tokia: jeigu Lietu-

■ vos Valdžia galutinai nusi-

Ralph Madseii, 7 pėdu 6 colių 
aukštumo, sakoma aukščiausias 
vyra pasaulyj, ir jo žmona Ver
ną Marie Rice iš Los Angelės, 
California.

statys amerikiečiams atly
ginti, tai galimas daiktas, 
kad atlygins 1934. metais, 
kaip sueis terminas, amerį- 
kiečiams atmoki, už. Pa
skolos Bonus* : P. Čerkaus- 
kas ir Rtecvįčius tvarko 
taipgi ir Paskolos Bonu 
klausimą. . Vienį yra pilnai’ 
•sumokėję ir tie gavo bonus, 
o kiti mokėjo tiktai dalį — 
10 arpą 20 dolerių įr tie nie- 

; ko negavo. Taigi Lietuvos 
valdžia, būk nori ir su tais 
atsiteisti: būk žada tuos pa
raginti, kad baigtų, mokėti, 
tai gausią, boną, o jeigu ne
norėsią primokėti, tai val
džia būk grąžinsianti įmo
kėtus pinigus. Kurie jau 
dabar esą pilnai užsimokė
ję, tai būk valdžia mananti 
prašyti, kad tie sutiktų at- 
mokėjimo terminą prailgiu-

ti ii tie gausią, naujus bo- 
’ nūs. O kurie, besutiksią pra

ilginti, tai tiems valdžią af- 
ippkeąianti. Valdžia tuo
kart siijsiantį savo atstovą 
Ąmerikon atmokėjimo rei
kalams sutvarkyti, tai gali
mas daiktas, kad tas atsto
vas padarys ką nors ir mū
sų Žemės Rauko- klausimu.”

1928 m* kmn K. j« Pet
kus ir p. Žilius siuntę Lie
tuvos Minisįerįų Kabinetui 
memorandumą Žemes Ban
ko reikalu*^ Pereitais me
tais kun. Petkus pasiuntęs 
da vienut laišką Min. Pirm, 
Tubelim.

ąmeriki^ęianiii ■dabar- 
dOfrĮjUna?

“Amerikiečiui turį mūsų 
(su a. a. Žilimn) pavyzdžiu, 

• kuo daugiausia rašyti pra- 
šymų, ąr tai Stačiai į Mims- 
sterių įkabinėtą, arba į Fi
nansų Mįnisleiį tųįelį. Juo 
daugiau bombarduosite lai
škais, tuo geriau. Rašykite 
arba pavieniai akcininkai, 
arba visos kolonijos bend
rus prašymus' su daug pa
rašų, yis tiek, bet tiktai ra
šykite, rašykite....

“Dauguma akcininkų 
kreipiasi į mane su užklau
simais apie Žemės Banko 
reikalus, o nesusipranta 
nors markutę įdėti atsaky
mui; • Juk ir aš pats tūriu 
didelius nuostolius su tuo 
nelemtu Ž. . Banku. Kam 
gi da reikalaujate, kad aš 
jums laiškus rašihėčiai? sa
vo lėšomis. N ori' informa
cijų, tai nors markutę įdėk. 
Mes čia Lietuvoje kiek ga
lėdami klabiname, bet ir 
jūs. prisidėkite.”
«Kun. K. J. Petkaus adre

sas; Klaipėda, Palangos gt. 
24, Litbuąnia.

AMERIKOS t. K. STUDENTU ORGANIZACIJOS ŽURNALAS, 
X.ĮĘTUVVWS IK KATALIKYBĖS NAUJAS GYNCJAS,

PIRMASIS ^NUMERIS PASIRODYS KALBlilJ ŠVENTĖMS,

Mėtos pivinunerata $2.00; | užsienį $3.00 Atskiro nūm; kaina 20c.

“STUDENTŲ ŽODIS"
366 W. BROA1>WAY:, 80. BOSTON, MASS.

’ Pranas E, Galini#■ '

Kelione į Lietuvą 1932 m.

LIETUVOS SKOLA
AMERIKAI

šaulyje tūri garbingą var
dą^ ' 7 . ''•'.
Kiekas neišvažiuoja iš Ln- 
ėerne miesto, neaplankęs 
miesto sodo, kuris yra prie .

i tam tikrų išėstų akmenų ar
ba glečero,.. kurio duobėse 
galimą pražūti. Šiame.-so
de pastatytas garsusis. levo 
paminklas dtminti tiems 
šveicarams, kurie žuvo pa
rodydami ištikimybę, ginda
mi prancūzų karalių Liud
viką 16-fą lino fevoliucLoniė- 
rių. Paminklas yra garsaus 
Danijos skulptoriaus’.Tor-o-

l aldscHi darbas, šiame sode 
yrą garsusis labyrintas,

. kambarėliai iš veidrodžiui, 
kur įš vieno žmogaus matai

. apie 100 žmonių ir eidamas 
susidaužai nosį ir niekados

: be vado negali surasti durų 
; ir išeiti, ‘ •. '
• • Liepos 6 d. apie 2 valan
dą nenoromis - palikau Lu- 
ceriie ir nūyvkau į pasauli
nio banko . miestą Bazeli, 
kur bankieriai,. mėgina pa-

. daryti depresijai - operaciją.
, J. didėlę Bazelio griežiu-J 
’ kelio stoti atvykau apje 4-

•valandą po pietų. Lietus-
■ smarkiai’lijo ir nedavę 

kiečių ir anglų ’hažnj'čią,. y'l galimybes- po miestą vaikš-. 
• ra ir" puiki. katalikiška baž-[ čioti. Aliosiąs prie dideles 
nyčįa, kurią aplankiau ir. Rliein upes, kuri.teka per 
prisiminiau panašią Kroku
voj bažnyčių. . ..

. Lucerne eseras labai gra
žus, apsuptas. milžinais kal
nais ii* apaugęs įvairiais. žo? 
lynais. • Ežere yra daug tu
ristams laivelių, . kurie ne
brangūs ir visiems prieina^ 

’mL. Ežero krautai >. pbvyž: 
dingai sutvarkyti, artistiš
kai . akmenimis sustiprinti 

; ir aptverti, gražia akmenine 
tvorą, prie kurios yna daug 

; laivų ir laivelių prieplaukų. 
Prie pat- eženo, eina plati 

; daili gatvėj kurios,vidury j e 
\Ta dvi eilės tankiai suau
gusiu. liepų,■ tarpe kurių y- 
ra takas keleiviams. Ši gat
vė yra dąug gražesnė už 
Berlyno “Under deii Lm- 
dęn,”-

Prie pat Luceriie. miesto 
yra .aukštas’ Piloto kalnas, 
į kurio viršiuię galima nu
važiuot i* tam. pritaikintu gė- 
iežinkėliu, elektros: pageliau 
Nuo šio kalno viršūnes la
bai toli matosi kiti kalnai ir 
ežerai. Vaiste labai įspū
dingas ir ilgai pasilieka ąt- 
inintyje. Kdlkmū į. kuilio 
viršūnę hiuv tik 15 minučių remti tuos biznierius ir pro* 
ir* keleiviai . nosinevvuoja, fesiopalus? kurio školbiasi 
nes Švoiearų inžinieriai pa- “Darbininke,”. . •

Bėru miestas visiškai no-- 
atrodo j sostinę* Seimo rū- 
mai visiškai paprasti. Val
džios puikių, rūmį nematy
ti, nes Šveicariją yra. iš kąn- 
fomk kurie .' vartoja savo 

kalbą ir turi savo teises. To
dėl valstybė nefa centrali
zuota, kaip ■ •Prancūziją ir 
sostinė neturi tokios reikš
mės kaip'kitose šalyse;

Man miegant Woeehter 
viešbuty, užėjo smarki aud
ra su perkūnija. Buvo bau
gu, drebėjo, visi langai, bet 
greitai viskas nutilo. Ant 
rytojaus.palikau .Berne ir 
tą, kuris nepaprastai A. H11 
ir. nuvykau. į Lucerne mies
tą, kuris nepaprastai gra
žus. Šiame mieste paste
bėjau. dideles grupes, vaikų, 
mokytojų vadovaujamų, at
važiavusių iš kitų Šveicari
jos kampų. Ir visi vaikai 
labai tvarkingai elgėsi. Pas 
šveicarus yra Eaada išvežio
ti .vaikus po įvairias vietas 
laike atostogų.
• Lueerne miesto krautuvės, 
pilnos turistinių p r e k i ų, 
dailės paveikslų, statulų ir 
tt, Galimą visur angliškai 
sukalbėti. Yrą čia a me n

Spauda pranešė, kad Lie-' nais.’ Kaip tik šiuo metu 
tuva, nors prašė Amerikos ‘tokie boiiai (19,51-1955. m,) 
atidėti skolos sumokėjimą, rnikoje pąrsidųoda po $96< 
bet. gavusi neigiamą atsaky* 
mą, laikui mokėti atėjus, su
mokėjo 92,386 .dolerius gry
nais pinigais. - Nors Lietu
va, lygiai kaip ir kitos Eu
ropos šalys, yra spaudžia--,

25 už šimtą. Jei Lietuva bū
tų. sumokėjusi -bonais, tai 
būtų sutaupiusi $3,464.47;

Girai, kad Lietuvos val
džią pildo savo pasižadėji- 

__ _ .mus, bet gaila, kad nesute
lpa ekonominip krizio, bet?ba išnaudotu prpgą šutaupy- 
karių su Anglija, Italija ir 
kitomis 'valstybėmis .pasi
rinko garbingąjį kelią*

Kitos valstybės su Pm;. 
cūziją ir Lenkija priešaky
je atsisakė savo skolas mo
kėti.

Kad Amerika mano visą 
šį klausimą peržiūrėti iš 
nauja, nėra jokios abejonės 
ir, kada tas bus daroma, 
Lietuvai bus lengviau derė
tis, nes ji stos kaip garbin
ga valstybė, kuri savo duo
tą žodį visuomet, išlaiko. .

Amerikos spauda prane
ša, kad Lietuva sumokėjo 
savo skolos dalį grynais pi- 
.nigąis. Jei .taip, tai matyt, 
kad lietuviai niąži iinanšic- 
riai. Einant sutartimi dėl 
šios skolęs Lietuva gali mo- 
keti savo.skblą grynais pini
gais arba Jungtinių Valsty
bių paskolos, lakštais — bo-

ti valstybei pinigų.

iš Baj- 
siete/L. L, laimėjusi moterų įįiše- 
niąio bįljardo žaidimo čempiona
tą. ; ’C : "

Draugų pagyrimas už me
dų saldesnis. .

Vokietijų ir; Olandiją į. 
Šiaurūs ..jūras,. Kaip ir kiti. 
Šveicarijos įmestai j taip ir 
•Bazelis, pasižptii švarumu, 
puošmimu, ir betiirčią .nie
kur nemariam.' .ū'ia depn-- 
sijos niekur te-iinab>. Difte- 
Ičs.' krautuves visos pilnos- 
ii* veikia • gyvai. Išbuvęs 
Bazelyje, apk* 2 valandas .iŠ-.- 
sipirkau bilietą į Frankfurr 

. ani-Maiii, Vokietiją ir pa
likau Bazelį ir Šveicariją a- 
pie 6 vai. vakare..

(Bus. daugiau)

REMKIME SAVUOSIUS
Šio pasaulinio .krizio me* 

tu smulkieji biznieriai nebe- • 
pajėgia, galą su galu sudur
tų Juos labiausia smaugia 
didžiųjų kompanijų taip ’ 
vadinami “chain storos? į
• Susų Pratusių. lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
bizniėriliš palaikyti- nes jie 
to yra-užsitarnavo remdami 
mūsų parapijas,, ovganizavi-. 
jas-ir draugijas.- . :

• , • . ’ . * ■ # .

Alės ypatingai raginamo

“Darbi ui nke/
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Sveikata-Brangus TurtaŠĮ
N U O M AR A S

Rašo: D r, P. J.. 'Šimkus nių savo būkle, pasielgi
mais. Jie būna įnkti, žiau-• t • - ,

Nuomarrį kai kur yadina rus, kerštingi, užsispyrėliai;
ir puolamąja liga, o moksli- greitai įsižeidžia; dėl nieki}
škai — epilepsija. susijaudina; sveikas protą-

Veik kiekvienam kadį 
nors teko matyti puolamo- 

’ sios ligos atsitikima. Kas

vimas ir norinaluinas su
menkėjęs ; dažnai ir fiziškai 
nusilpneję. .

KiiiinliVYt/i 1n i-mare jų uaug, lengvai gaie- 
jo patėmyti skirtumų. Vie- kui pas vienų epileptikų į-
ni puolę elgiasi taip, o ki- vyksta tokių persergėjimo
ti kitaip.. Jau net iš to aiš- ženklų, atiųaiiip, pąs kitų
ku, kad puolamosios ligos kitokių. Pradeda drebėti,

— rūšių esti bent keletas. "Tas Jaučia kad darosi tai šalta,
įvyksta nuo įvairių nuoma
rio priežasčių, , 's •

. Moksliškai nuomai’į skir-

tai karšta; raumenys trūk
čioja, kruta; galva sukasi, 
skauda; betiksliai bėga, daii

sfo i sekamas rūšis: Žosi; pajaučia skaudėjimu
: 1) Bokale (vietinė) bei. poširdžiuose; kojos bei ran-
Jacksonine epilepsija. kos smilksta, dygČioja.; gir-

2) Didžioji epile p s i j a di nebūtus garsus, skambė-
. (Grand Mal), jimuš, švilpimus; jaučia

3) Mažoji epilepsija (Pe- burnoje skonį, lūpomis ska-
tit Mal), liinasi; . nusiminsią nusigųs-
.4) Įvaiiūs epilepstiniai ta, bei Smagus pasidaro;

.antkiičiat veidai išblykšta bei parau-
Ši klasifikacija padaryta donėja. akys, persimaino, ir

sulig nuomario priežasčių ir su .riksmų . puola be sųmo-
ligoniu elgesio laike epilep- nūs, ir visas sutingsta. Gal-
stįnio antkrieio. . Čia-visit va atmesta užpakaly!!; ko- 
rūšių. neaprašysi. Pakam jos ištiestos; rankos sulenk- 
ka . didžiosios epilepsijos, tos; akys išverstos'; liežuvis, 
nes .kitos nuomario formos 
turi daug bendrumo ir pa
našumo su šita. .

Epilepstikai, tai yra, žmo
nės sergantieji nuomariu, 
net liuosu. laiku nuo epilep
sijos antkriČių, paprastai 
skiriasi nuo normalių žmo-

rankom, ir visu kūnu. Gal
vų sukinėja iš vienos puses 
į kitų; veidų iškraipo, išsi
šiepia; akis vartalioja; dan
tim, griežia; iš burnos pūtęs 
eina. Tokie tampymais! tę
siasi nuo pusės minutės iki 
kelių. Tuo laiku, jei nepri
žiūrima, sukandžioja, net 
nukanda liežuvį, kaip katįa 
narius išsineria, kaulus su
silaužą. Išlėto tie tampy
mas! mažęja,.. sustoja, ir 
žmogų# guli be* sųmones, 
miega. : Miegas tęsiasi pa
prastai valandų, kitų. Pa
budęs nieko neatsimena, nie
ko nežino kas su juo atsiti
ko; jaučiasi pavargęs, skau
dus; galva apsvaigusi, sun
ki, skaudi. .

Kitų formų epile p s i j a 
reiškiasi maždaug taip pat, 
tik kiek lėčiau, arba kaip 
kurių. įvykių, reiškinių vi
sai nėra.

Laike nuomario geriausiai 
yra palikti ligonį ramybėj, 
tai yra, . nelaikyti,..nes tas 
dar daugiau paskatina prie 
tampymosi. Žinoma reikįa 
daboti, kad nepargruitų ant 
ko kieto, nes gali susižeisti. 
Kad apsaugojus nuo sukan- 
džiojįmo liežuvį, reikia įs
prausti ’ tarp dantų medžio 
ilgokų šmotų,- arba kietai 
suvyniotu drabužį. Taip jau 
paliuosųoti. drabužius, ypač

r- r 4

Patėudjns (priešpuolimi- 
nius) reiškinius rankoje, 
kojoje, kaip tai — trūkčio
jimu^ judėjimus, reikia 
. tvirtai užveržti tų kojų 
arba rankų ir tokių būdu 
kai Kada galinut išvengti 
puolimo su visais toliau se
kančiais įvykiais }£ai ka
da galima išvengti puolimo, 
kaip pradeda trūkčioti ir 
veido raumenis, kų nors įdė
jus į burnų.

Gydymas šios ligos gan 
nesėkmingas, nes priežastys 
daugely atsitikimų nežino- 
.mos, tai jų ii* pašalinti ne
galima.. Bet . kiek, paleng-. 
vinti galima su vaistais ir 
nustatant gyvenimo būdų, 
darbų, poilsį, valgį. Maistas 
turi, būti lengvas, — pienas, 
kiaušiniai, - daržovės, f rak
tai, miltiški dalykai. Vengti 
mėsos, saldumo,, krakmolų 
ir druskos vartoti kaip ga
lima mažiau. Viduriai tu
ri būti sveiki, išsituštinimas 
reguliaris, kasdienų. Miego-

ti reguliariai kas naktį, net 
valandą po piety.. : Vonios, 
masažai labai n a u d i n g u 
Vengti rūpesčių, nemalonu
mų,’ supyktoj, susibarimų 
ir kitokių didelių susijaudi
nimu — vesti ramų gyvem-

LDS. Kuopų Susirinkimai

U

1

jei išlindęs,, tarp dantų su
kastas ir kraujas bėga; kvė
pavimas sunkus ; veidai pa
raudonavę, pmnėlynavę; To
kioje surakintoje- padėtyje 
žmogus pasilieka apie pusę 
minutės. .
ties, draskyties ir kojom ir vaikščiojimas būtų liuosas. gvnizacijos pirmininkas.

,Q
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Epilepsijos priežasčių la
bai daug, bet jos visos ’ gan 
neaiškios. Epilepsija kils
ią nuo smegenų iritacijos, 
slėgimo motorinėje (judėji
mo centrų) daly. Smegenų 
tyrimai gan keblūs, nepri
einami, nes pasislėpę, po 
storu kiaušu kaulo, o ir 
menkutėlis, numatomas ten 
dalykėlis, permaina ir tas 
jaudina smegenis. .

Paveldėjimas turį didelės 
įtakos šioje ligoje. Neuro- 
patų vaikai, kaip tai : silp
napročių bepročių, pamišė
lių, nervingų žmonių su į- 
vairiais nervų; suirimais 
daugiau palinkę prie epi
lepsijos, kaip sveikij tėvų 
vaikai.

Daug epileptikų paeina 
iš gimimo kraujo tėvų. Mat, 
čia jau toks gamtos patvar
kymas p-reikia maišyti gi
mines, kad neįvyktų viep- 
pusiškumo, • išsigimimo. Nie- 
ko ir stebėtino, kad iš gimi
ningo kraujo tėvų gimsįa 
išgamos. Juk turi būti men
kos vertės žmogutis, silpna-, 
protėlis, kad jau nesusiran
da sau numylėtinės biskį 
kur toliau, savo giminių.

Tas pats ir su chroninių 
alkolikų ’vaikais, Ir jie au
kos epilepsijos, ir kitų, išsi
gimimų. Irgi nieko stebė
tino. Jau reikia būti silp-

WESTVILLK,ILL. į
LDS, 75 kp. mėnesiniai snsiriu 

Rimai įvyksta kiekvieną menesį 
sekmadieny, po 15 d., iv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje 

’ . Valdybų

0. BROOKLYN, N. T.
Gruodžio 18 <1. tuoj, po sumos į*- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vąl, Taigi kviečiame visus nariu® 
atsilankyti į šį susirinkimą ir uš- 
eimokėti mėnesines. Atsiveskite ir

HĘW BRITAI#, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio ‘ 18 dieną, 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitą 
visi nariai ir bent po vieną nąujij 
narį atsivestų prirašyti prie..mflaą 
brangios ęrganizacijoa.

ĘROOKLYBT, K.>.
LDS 12 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks gruodžio 18 d., 6:30 v, 
v., Karalienes Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Roblihg ir So 
4tb gatvių..

Taigi malonėki|.e vis j susirinkt- 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujo, 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios orgguizaeijos.

' Kviečia Valdyba

savo draugu? prirašyti. ;
Valdyba ».

.. LA^RENCE, MA88.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyki 

gruodžio 18 d., tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At~ i 
įveskite ir savo draugus (es) pri. 
rašyti. Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas.į- . 

vyles sekmadienį,. gruodžio 18 d1., 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti -prie šios — 
kilnios organizacijos, . • ■ 1

Valdyba

raohltką čiple pui»ę paliuosųoti. drabužius, ypač, Bosidmetk Herbert Jacąuess,„bū
. Pradeda tampy- apykaklę, batus, kad kraujo.' simasis Amerikos golfininku or-

nuteliu žmogum, kad dienų

iš dienos malšinti taip sa
kant kirminėlį alkoliu. Tvir
tos valios, geri} nervų žmo
gus, nelaimei . ištikus, ar 
šiaip sau,, gali, padurnavoti 
kokį laikų,. bet paliauja, 
randa kų tįkslingesiiio gy
venime, kad nusimąlšinti.

Jau kų čia ir bekalbėti a- 
pie syfilitikų . vaikus. Jie 
gali užgimti ne tik su epi
lepsija, bet su bile kokiais 
fiziškais ir protiškais neda- 
tekliais. Tai jau. taip. yra. 
UžJėvų gerus, laikus, nuo
dėmes^ ir apsileidimų vaikai 
nukenčia. .

Yra daug ir užkrečiamu
oju ligų, kuriomis besergant 
išsivysto nuomaris. Seka
mos ligos žymėtinos: skar
latina, šiltinės, tymai, rau
pai.

Taip jau ir vidurių, gim
tuvės netvarkumai, paskui 
gaida cukrinė liga, maža
kraujystė, širdies, krauja
gyslių ligos gali būti nuoma
rio priežastim.

Nuomaris labai dažnai se
ka. galvos sužeidimus, su
trenkimus. Tie galvos su
žeidimui įvyksta i um. i vairių. 
smarkių galvos palietimų, o 
laike sunkaus gimdymo nuo 
perdidelio . .spaudimo arba 
gelžių vartojimo. ‘ .

Epilepsija gali pradėti 
sirgti bile kokiam amžiuje, 
dažniausiai tarp 10 ir 20 me
tų. ; ..J: ■

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje nereikei 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “Darbo vertė/’
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DARBININKO'
METINIS KONCERTAS
Sekmadieny, Sausio-Jan. 15,1933

Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.
Progamoje solistas P. Petraitis, Flontello choras, Ukrainiečiai 

Artistai ir kitoki pamarginimai.
• .* ■ , *. .... . .... . ‘ • * ’. - • . ... • : . •• ’ '

V įsi “Darbibininko” Pri et eliai kviečiami iš anksto į šią me
tinę iškilmę. Tikiėtų kaina 75c. ir 50c.
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Aataudtenig, gruodžio 20, 1932 DARB ĮNINKĄS

Majoras H. S. Grammer respub
likonas, Orejron valstijos >guber 
natoriaus laikinuoju senatorių 
mirusio senatoriaus Wesley į 
Jonės viete.

VAKARIENE
Šv. Kazimiero pašalpine 

draugija nutarė surengti ki
tų metų vasario (6 d.) ne
paprastą vakarienę. Į ren
gimo komisiją išrinkta K. 
Nadzeika, S, Kudžma, J. 
Kašalinas, J. Velička. Ža
da prisidėti ir šv. Kazimie
ro klubas., ;

e- nė svetaine, prakalbomis 
mvo labai patenkinti,

L. D. S. kuopos nariai iš- 
iiatino nemaža spaudos.

tokį veikimą palaikyti Vil
niaus vadavimo reikalams 
remti, žodžiu, prelegentas 
priminė klausytojams, kad, 
jei lietuviai nebūtų tikėję,, 
cad reikia kovoti atgauti 
laisvę spaudai, kad tik per 
p>vą ir pasiryžimą bus ga- 
ima pasiekt nepriklauso
mybės, tai nebūtų atgauta 
spaudai .laisvė ir lietuvių 
:auta nėbūtų Šiandieną ne
priklausoma. Tai ir Vil
niaus vadavimo dąrbe įsiti- 
dnimaš, pasiryžimas būti- . 
naį reikalingas. Jei pas vi
sus li etuvius bus persi ėmi
mas Vilniaus vadavimo ide- . 
ja ir įsitikinimas Vilniaus 
atvadavimu, lai Vilnius 
anksčiau ar vėliau bus mū
sų. . .

Prelegento kalbą klausys 
to^JaLpalydėjcT gaurių nplo- “ 
dismentu.

VILNtAŪŠ MĖNESIO
; vajus

Vikriaus mėnesio Vajus 
jau pradėtas ir' jame dar-, 
buojasi mūsų. narės Agota 
Žalionienė, Ęlbz. Povilaity
tė, J. Penkaūskaitė, Sofija 
ir Marytė Januškevičiūtės 
A. Strazdas, S.. Pikturna ir 
pasižadėjo į talką Al. Smit- 
kus. Tikimasi, kad šis mm 
sų veikėjai ir Veikėjos la
bai daug pasidarbuos Vil
niaus pasų ir Vilniaus žen
klelių pardavinėjime, užra- 
šmėjime VVS ,org. žūrn&-; 
lo 1 ‘Mūsų Vilnius ’ ’ ir suras 
naujų nąrių. Pradžia, atsi
žvelgiant į dabartinius blo
gus, krizių laikus, yra neblo
ga.

• . FINANSŲ STOVIS- •
Ręyizijos komisijos var

du E. Povilaitytė patiekė 
pranešimą, kad peržiūrėjus 
knygas viskas rasta geroje 
tvarkoje įiį kad apyvarios 
per metus padaryta sumų 
je įeigų $256.0^) išlaidų 
$218.86 ^balansas palieka iž
de $37;22 ; iš išlaidų yrą. pa
siųsta $76,00 į Lietuvą V« 
V. S., likusi suma iš išlaidų 
sunaudota įvairiems išmo
kėjimams sąryšy su atsibu
vusiais parengimais. Gero
je būklėje narių skyriuje y- 
rą 49 išskyrus draugijų at
stovus, nemokančius nari
nių duoklių.

LIETUVOS VYČIŲ

Įkas girdėti.lietuvių)
KOLONIJOSE

HARVEY’S LAKE, PA.
ŠVD. JĖZAUS ŠIRDIES ' 
MEILES KONG. AUSI JA '

Švenčiausios Jėzaus Šir
dies Meiles Kongregacijos i 
narių tikslas yra pdaplėsti j 
Švč. Jėzaus Širdies meilę ir ; 
garbinimą; be to, jie triū-

4 šia. šeimose platinti Introni- . 
zaciją, melsdamiesi • “ ŠvČ. 

Jėzaus Širdie, teįvyksta Ta
vo Karalystė! Kad Tu vieš- 
patautuni žmonių širdyse. įr 
narni], židiniuose, šeimose ir 
pasaulio draugovėje!”

. Minimos Kongregacijos.
viršininkas, Tėvas. L. Brig-

< mands, C, C. J., prie kiek- 
’ vienos progos įvertina lie
tuvių katalikų darbu o t ę, 
jiems visada .primindamas, 
kad šeima yra gyvenimo 
šaltinis, pirmoji kūdikio 
mokykla.. Jei tautiškojo 
gyvenimo šaltinis yra .už* 
nuodytas, tauta turi žūti. 
Todėl, Tėvas L.. Brigmahak 
ragina, kartotinai priminda
mas, kad katalikų šeima tu
ri visų pirma būtį gyvasis 
sostas Meilės Karaliui. Tik 
tada Dievas ateis į šeimos 
n*amus_ir taps . Patarėjas, 
Valdovas^ Karalius. Jei 
Viešpats Jėzus gyvena, pa
saulio šeimų namuose, tai 

> pasaulis iš. naujo bus atnau-
jintas ir. išgelbėtas."• Švč. 
Jėzaus Širdis reikalauja 
pirmos vietos namuose, neš 
Jėzus Kristus yra Valdovas. 
Šve. Jėzaus Širdis reikalau
ja'garbingos vietos, nes Jė
zus Kristus yra Karalius, ir 
Savo Širdimi ir Savo Mei- 

. le Jis trokšta šeimose vies- 
'. patautį. ir karaliauti !

Tik reikia atsiminti Šv. 
Tėvo Benedikto <XV žo
džius pasakytus šaiisio 6 d., 
Į9I8 metais> pal. Margarie- 
tos Marijos Alacoųue Šven
tąją skelbimo proga:. “Jei 

’ vįsos šeimos pasiaukotų Švč. 
Jėzaus Širdžiai , ir pasiaųko- 

* .■ jimo reikalavimus išpildy- 
. tų, tai Kristaus viešpatavi
mas žmonijoje butų užtik-

. rintas,”
Švč; Jėzaus Širdies- Meilės 

Kongregacijos misija yra 
kilni ir šventu. Tą garbin
gą kongregaciją lietuviai ka
talikai \ turėtų paremti įvai- 
riais būdais, ypatingai Šv.

; Ęalėdoms prisiartiųant, kai 
’ iš naujo užgims- Kūdikėlis

Jėzus. Tuo pačiu, kad Jis 
užgimtų ir kiekvienos šei
mos širdyse ir visiems teik
tu džiaugsmingąją nuotai
ką: “Garbė Dievui aukšty- 
beje ir ramybe žemėje geros 
valios žmonėms”. (Luk. II, 
14).

Tėvas L. Brigmanas C.. C. 
J., visiems rėmėjams ir ge
radariams turi pagaminęs 
Šv. Kalėdų dovanėlę, būtent 
dailų kalendorių, kurs yra 1 
prisegtas prie meniškojo 
Švč. Jėzaus Širdies paveik
slo, dengto po stiklu, kurį 
galima sienoje pakabinti ar 
ant staliuku pastatyti. Tai 
tikrai graži dovanelė Šv. 
Kalėdų atminčiai ir paliki
mas kitų metų atminimui. 
Už visus rėmėjus ir gerada
rius kasdien kalbamos mal
dos ir kiekvieną piiinutmį 
menesio penktadienį, laiko
mos Šv. Mišros^kuribs^a 
aukojamos rėmėju ii’ gera
darių intencijai.

Be to, pradedant Naujus 
1933 Metus, Švč. Jėzaus 
Širdies Meilės Kongregaci
jos pastangomis pradeda
mas. leisti mėnesiniFlaikraš- 
tis “Meilė,” pašvęstas Švč. 
Jėzaus Širdžiai. Jame tilps 
maldingi žymiausių lietuvių 
rašytojų raštai, ktfpini Die
vo, artimo, ir Tėvynės mei
lės dvasia. ■ .

.Norintieji gauti Šv. Ka- 
’ėdii dovanėlę, užsisakyti 
mėnesinį laikraštį “Meilę,’’ 
ar apturėti ’ žinių api e Švč. 
Jėzaus. Širdies .Meilės Kon
gregacijos kilnią pasiunti
nybę, visada, rašykite Tėvui 
L. Brigmanųi, C. C. J., ad
resuodami: Sacred Beari 
Monastery, Harvėy’s Lake, 
Pa. /

Šve. - Jėzaus' Širdis telai
mina jauną kongregaciją ir 

■ Savo Meilę teuždega žmonė
se! A T.

HARTFORD, CONN.

f CHARRON’S I
i PIANAI—RADIOS

I
 ŠALDYTUVAI |

Aliejaus pečiai, Skalbiamos ;
.mačiuos20 TRUMBULL 8TEMT i 

WOROISTER,MAB8.
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ŽINIOS IŠŲIETUVIŲ 
VEIKIMO ; .

Vietos VVS. skyriaus, na
rių susirinkimas įvyko pa
rapijinėj salėj gruodžio 8 d. 
Buvo renkamą sky r i aus 
valdyba kitiems mietams, Į 
atsisakiusio pirmininko V. 
M. Čekanausko ; vietą, pir
mininku išrinktas seniau 
buvęs komiteto5 narys, yie^ 
nas iŠ steigėjų, St- šriupša, 
į vice-pirm., taipgi atsisa
kiusią p. J. PėtrukeviČiaus 
vietą, išrinktas p. J. Sėkys; 
visi kiti senieji nariai iš
rinkti aklamacijos būdu. \

KŲN, J. ĄMBOTO 
. PASKAITA

Vietos kleb. kun. J. Am
botas patiekė paskaitą Vil
niaus vadavimo problema, 

‘‘Vilnius buvo ir bus mūsų,’ 
Prelegentas įtikinančiai aiš
kino Vilniaus vadavimo rei
kalų svarbą, pažymėdamas, 
kad Vilniauš vadavimo idė
ja privąlo persiimti kiek
vienas lietuvis; šie k i a n t 
Vilniaus atvadavimo būti
nai reikia įsitikinimo, kad 
Vilniaus nežuvo, kaip buvo 
ir bus mūsų. Tik įsitikini
mą turint, tikslą bus galima 
atsiekti, tik įsitikinus bus 
galimą . propogandą ir bet

M. Andriuškevičius. Jo tė
viškė .lenkų pusėje, apie 
Valkininkus. Jis labai pra
stai atsiliepia' apie lenkų 
valdymą ir pareiškia tik ta
da. važiuosiąs į Vilniaus 
kraštą, kai lietuviai valdys.

NAUJI BIZNIERIAI
Šiomis. dienomis pas mus 

atsirado trys nauji biznie
riai —K. Kindėrįs, muzi
kos krautuvė; G. Jonis, bu- 
ceris; J. Balevičius apdrau- 
dos agentūra.

■ Rup.

PRŪV1DENGE, R. I

les Švč. stovylos, kuri atro
dė kaip, mažas altorius. Mū
sų geros Sesutės Pranciš- 
kiėtes šiąTgfaŽią mintį sūh 
manė ir išpildė.

Pirm sumos klėb. kun. J. 
Ambotas įvedė mergaičių 
būrelį į bažnyčią. Vargonai 
grojo ir mergaitės eidamos 
giedojo “Sveika Marija, 
Dangaus Lelija.” Šv,. Mi
šias atnašavo .kuinjg.. „Gra- 
deekis, laike šv. mišių visos 
mergaitės priėjo , prie ^v. 
Komunijos; pamokslą pasa
kė kun. J. Arabėtas.; Po su
mos kun. J. Ambotas. įrašė 
naujas nares su pasižadėji
mu ir suteikė ženklus.,

Visos narės po --‘pamaldų 
suėjo svetainėn, kur buvo 
paruošti pusryčiai, kuriuos 
suteikė kun. J. Ambotas. 
Mūsų Sesutes Praiičiškietės 
pagamino j uos. Mari j o s 
Vaikeliai širdingai .dėkingi 
Dvasios Vųdųi, savo Sesu
tėms. Pranciškiėtėms, ypač 
Sesutei M., Claire, už papuo
šimą ir išmokinimą ir už 
pagammimą užkaiidžių.

V. K.

Liet. VyČĮu sporto jauk
tas "(basketball) ruošiasi 
sutikti basketball jauktus iš 
Springf’ieįdo, jPittsf ieldo. 
Bridgeporto,. Waterburio ir 
NewBritaino mieštu. Vie
toj laikraščiai spėja, kad K 
of L Šiemet bus čempionai, 
nes jų jauktas yra bene vie
nas iš geriausiu visoj apy
linke j; Linkėtina mūsų 
jaunuoliams pasieki i čempi
onatą.

Korespondentui M.

Gruodžio 11 d., Šv. Trejy
bės bažnyčioje įvyko nepa
prastos iškilmės . laike su
mos. . Per tas mišias pasi
žadėjo apie 40 lietuvių mer
gaičių būti Švč. P an e lės 
Marijos ■ Vaikeliais. Šios 
priesaikos, buvo priimtos 
prie gražiai papuošto Pane

PRAKALBŲ M’GAR- 
. ŠIAI , •

LDS. 11 kuopos surengtos 
prakalbos gruodžio 11 d. ne- 
palikoTbe atbalsio. LDS. kp. 
nariai ir.. valdyba labai 
džiaugiasi gražia spaudos 
vajaus pradžia ir pasiryžo 
aplankyti kiekvieno.lietuvio 
namus, pakviesdami užsira
šyti “Darbininką,” kurs 
Čia yra labai mylimas.

Senis,

SiyfiLTTO'SoS ŽINIOS

Lapkričio mėnesio gale į- 
vykęs pąrap. bazaras praėjo 
geru pasisekimu; Parapi
jiečiai kiekvieną vakarą 
gausingai lankėsi. . Mūsų 
biznieriai ir ūkininkai buvo 
suaukoję daug dovanų. Bu
vo, paaukoti net keli, nupe
nėti meiteliukai, kuriu vie
ną, gana riebų ir aš išlaimėt 
jau. •. '■ : .

. Padėkos, dienoje bazaras 
-baigėsi labdarybės naudai. 
Seserys. PranciškietėS prisi
dėjo su programa, parūpin- 
damoš gražų Vaidinimą, vai
zduojantį Padėkos dieną. .

Gražu buvo žiūrėti, kaip' 
vaikučiai,, gerai išlavinti, 
vaidino, sportiškus .judė 
sius darė. Visi atsilankiu
sieji turėjo progą įvertinti 
Seserų darbus. •

Seseris paprašė parapi-; 
jiečių . sunešti atliekamus 
drabužėlius, kuriuos jos per 
taiso ir išdalina netūrtin- 

ii • • •giems moksleiviams. .
Kor. A.J.3L

LOWELL, MASS.

STUDENTŲ KUOPA 
, t

Gruodžio 12 d. studentų 
kuopa po mėnesinio susirin
kimo turėjo debatus, kurių 
klausimas buvo: krutami 
paveikslai (movies) daro 
daugiau gera, negu bloga.

Teigiamąją pusę gynė J. 
Macelis ir J. Pazniokas^ 
neigiamąją pusę palaikė E. 
Samsonaite. Jos draugė ne
atvyko, bet Samsonaite ne
išsigando ir neprasišalino į 
kampelį, bet moterišku drą
sumu ir kalba, kuri yra tik 
moterų talentas, gerai, pasa
kė faktus, sakydama, kodėl 
šių-laikų—krutami-paveiks^ 
laį yra kenksmingi. : 

. ' Studentai klausytojai po 
debatorių kąlbejimų, turėjo 
irgi progą, kalbėti apie tą 
klausimą. Vėliau buvo pu
blikos nuspręsta, kad jauni- 

' kaičiai išląimėjo, nes jie tu
rėjo daugiau įrodymų.

. KOZYRIŲ VAKARAS
. Gruodžio‘8 d. parapijos 

salėje surengtas kozyrių va
karas, kaš pas irius , buvo 
dar- naujiena. Žmonių pA- 
sirinko pilną svetainė. Vi
si linksmai laiką praleido, 
o parapijai liko 30 dolerių 
pelno. Klebonas., kuū. J. 
Vaitiekūnas patarė sureng
ti tokius vakarus kiekviena 
mėnesį. , . .. ’

Vakarą gerai parengė ir 
viską tvarkė p.p. Bajtrušie- 
nė ir T.. Dangveekaitė. Ge
riausia žaidžiusieji gavo do
vanas.
RENGIASI VEIKALUI
Parapijos choras rengiasi 

Naujiems Metams suvaidin
ti veikalą “Šventoji Nak
tis. Pratybos daromos 3 
kartūs savaitėje.

• ' 4. V.

SUGRĮŽO
' Praėjusią vasarų . dauge
lis vietos lietuvių buvo iš
važiavę į Lietuvą. > Kiti jau 
senai sugrįžo. Šiomis die
nomis sugrįžo LDS. narys

Dzūkelis.’

WORGESTER, MASS
VYČIAI DIRBA“'

Gruodžio 4 d. parapijos . 
salėje L. Vyčių 26 kuopa 
turėjo savo metinį susirin
kimą, kuriame išrinkta nau
ja valdybai Dvasios Vadas
— kun. J. J. Bakaųas, pirm.
— V, Kereišis, vice-pirm.D. 
Regai iauskąįtė, ižd. J. 
BaČys, rast. V. Adamskis’,’ 
Jr.,, fin. rast. F. Puzara, 
maršalka •— J. Bašinskas,; 
iždo globėjai •— E. Kisieliū
tė ir E, Leonavičius.

Kuopoje dabar yra 40 na
trių. Štai pradėsime smar
kiau darbuotis. Jurgis.

Mūšų parapijos Studentų 
kuopa labai veikli. Ji taip 
labai entuziastiškai dirba, 
kad senesnieji, ir kiti krap
štydami galvas žiūri su nu? 
sistebėjimu.

Jaunikaičiai niekad šioje 
parapijoje taip .nebuvo su- 
sidbmavę kaip dabar. Jie 
beveik nėt nėužsil e į d ž.i a 
mergelėms veikime* bet ne
manykite, kad ..jie ^tougli 
fype,” o ne. Jie jas užjau
čia broliškai.

■ Neužilgo šita kuopa su
rengs f‘whist party,” ir vė
liau teatrą ar panašų suren
gimą. ‘ Jie kviečia ir sve
čius.

NORWOOO, MASS.
. DARBININKŲ PRA

KALBOS '■ 
’ Gruodžio 4 d.* Šv. Jurgio 
parapijos salėje įvyko L. D.* 
S. .3 kp. prakalbos. Kalbė
jo kum ’J. ..Švagždys, L. D. 
S. •, Centro pirmininkas ir 
adv. Juozas Veręka. : •

Kun. J. j^vagždys kalbė
jo apie nedarbą ir darbinin
kų reikalus, o adv. Veręka 
apie darbininkų teis e s- 
Žnionės, kurių buvo artipiį-

H RRITAIN, CONN.

Po Naujų Metų studentai 
mokysiu lietuvių kalbos ir 
jos gramatikos. Mūsų Dya-, 
šios Vadas kun.' S. Kneižis 
maloniai sutiko mokyti.

Studentė M. L. :Ų.

NASHUA, N. H.
RENGIASI PUOŠTI

* Moterys jau pradėjo pin
ti žalius vainikus bažnyčiai 
puošti Kalėdų švenčių pro
ga. ■ ■

’ SEKASI • .
Kiekvieną ketvirtadienį 

rengiami kažyrių vakarai 
vis gėrėja, sutraukdami di
desnius būrius žmonių.

BYLINĖJASI DEL LI
KUSIO TURTO

• Gruodžio 5 ir 12 d.d. teis-, 
me nagrinėtas mirusio J. 
Poškaus testamento klausi-, 
mas. Velionis. savo testą* . 
mientu visą -turtą paliko gi
minėms, nieko nepalikdamas 
žmonai. Velionio žmona no
ri sulaužyti testamentą, nors .. 
nekurį laiką su velioniu vi
sai negyveno ir net divorso 
ieškojo. Ji yra kitatautė. 
Dirba, rodos, 7 advokatai. 
Matyt, reikalas, pateks į 
aukštesnį teismą.
KOVA PRIEŠ TAKSAS
Namų savininkai-pradėjo, 

organizuotis priešr taksų 
kėlimą. Iš lietuvių darbuo
jasi adv., K. Tamulionis, J. 
Savoniš ir P. Pitiuskis, Ge
ras darbas, kad tik būtų į- 

.vykdomas.’. Reiktų.visiems 
į vienybę stot ir darbą rem
ti. ’

Darbų gyvenimas kasdien 
sunkėja, darbo valandos . 
trumpinamos, algos kapoja
mos.

Tiesą Mylįs, . '

Telefonas; Plaza 1350;

JONASGREBLIAUGKAS
Graboriiu ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

PASVEIKINKITE
Lietuvoje Gimines 

Šv. Kalėdoms ir Naujais Metais 
Išrašydami Jiems

• r

Metams $5.00 Savaitinis $2.50
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VIETINES ŽINIOS L D. S, MMAI KUOPAI - iždo glo
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V¥?lfWK Bitf YV apaštališkai išėsto, kad 
' Pnvlll'>nk-' tiksti yieg-SHMGIJOJE paties Jėzaus Kristaus žo

džiams dėl Jo tikro buvimo 
Šve. Sakramente ir dęl Jo 

kūpąs P, P. BūSys, vietos/kittt apreikštų tiesų labiai 
klebono kun. P, Vinnauskio nei savo akimis. Akys daz 
ir klierita} K. Vengro ii- V. «ai žmogų suvedžioja. V 
Šaulio lydimas, atsilankė į 
“Darbininko” redakciją.

Vyskupas pasidalino savo r ...
įspūdžiais ir parodė savo dL.rasaulės ir lem- 

‘ delį susidomėjimą Amerikos P^s*
lietuvių katalikų spauda.

—---- —------ . 4

Gruodžio 16 d. J. E. Vys-

Jėzus niekuomet. Tarp V 
Jėzaus ir mūsų akies teisin
gumo didesnis skirtumas y-

Daug visokių gtažių pa
lyginimų ir prirodinėjimų 

-n2oksl^IkiB 

. rmus ... ...me pamokslo pirmame sky 7 
riujo ir sekančiuose dvie 
juose teikė.

Viduriniame .pamo-k s 11 
skyriuje, apie baimę kalbč 

.. J damas, J. E. išskirstė bai-
lietuvių šv Petro bažnyčios mę į dvi dalis. Sugrupavo .1 
kum pi'. Virmauskis ir pa-1 gel..j Daimę, pav. šv. Agotos ' 
skelbia žmonėms, kad. Jo Sebastijono, kurie’Dievą 
Bksceiencijiv Vyskupas P^t-. ug^ustinti labiau bijojb,. nc- 

; rąs P,. BūČys, •’ j atvykę iŠ ■ gU kaiikinimų, žodžiu, pirm 
Komos, lankydamas visko jie vėlino geriau mir 
no Kardinolą, teikėsi susto j nėgii . Kristaus tikę jum 
Mi pas mus. ii' pasakys pa- į§sižadėti. ■ Ir mums, tęsė 
mokslą. Is to niums yra di- Į)rž^guS svečias, yra veika 
džiulė garbė įr nauda. Už tokia Šv. ir gera bai
tai mes visi labai mylimam kad kartais neptasižen

■ Vyskupui esame giliai dė- gtQine prieš V. Jėzaus ap
reikštą tikėjimą, kad liepa 
pildytume šveutvagysČ i ų 
kad tinkamiausiai' Viešpa
čiui vjšame tiumautiunė j 
kad kuo verčiausiai Jį pri
imdinėtume ŠvČ. Sakra- 
įmente. Tokia b(ąĮmė mums 
yra reikailinga.

Treciame pamokslo sky
riuje. aukštasis svečias įro
dinėjo didumą Dievo meiles, 

: besireiškiančios žmop ė m s 
per Švč./ Sakramentą. Pri 
niįnė y Išganytojo žodžius 
Niekas neturi didesnės mei 
les, kaip tas, kiiris guldo sa
vo -gyvybę už savo priete- 
Hus CJono 15,13). Gražiai 
J. E., pareiškė, kad mes prt 
yalomė už meilę atsimokė 

; ti meile. Ir kad galėtum^ 
;. Dievą tikrai mylėti, bidi.iitv 

turime tinkamai nudėti, sa- 
yo artimą. Meilės didybes

■ mastas reikalauja,. -tai yra 
- taip mylėti artimą, kajp. pą- 
. tys save. . ’ . •' . < .

Bažnyčioje jauste jautėsi 
ne. til< didžiausis ganytojiš
ku asmeniu ir pamokslu su
žavėjimas, bet ir gilus bran
giam Vyskupui dėkingumas.

Gruodžio 16 d., 7 :3O vai. 
vakare prieš pat Šventą Va- 
Jandą išeina iš, zakristijos

kingi. . , ■
Prasideda Šv. Valanda 

Išstatytas Švč.. Sakramen- 
fąs. Giedama u O Salutaris 
Hostia.” Atskaitoma At
lyginimo ‘Aktas, Švč. Jė
zaus Širdies Litanija. Cho- į 

. ras af giedą “Šv. Dieve.”;
'.. Jo Ekscelencija pasipuo

šia, atsikelia nuo ■ parengto 
krėslo j lipa sakyklon ir sa 
ko pamokslą. •

■ * ” .. *

Visi bažnyčioje susirinkę 
. žmonės ypatingu susidomė

jimu. gaudyte gaudo:išmin
tingus Vyskupo žodžius1 
sklandžiai . plaukiančius iš 
J o ' pašvęstą. lūpų. •

■ J; Ė. sako pamokslą apie 
Švč. Sakramentą. Moksli- 

. . škai pamokslą išskirsto į 
tris skyrius,. . Nuosekliai, 
parinktais žodžiais ir šven- 
tai Jėsto kaip tai mums rei
kia įvertinti Švč.. Sąkramęn- 

. tą, reiškiant Jam savo tikė
jimą/ baimę ir meilę. J. E.

‘ 4 ■ Prisiekęs Advokatas

< ADVOKATAI
-jau.’ T-n. -."A iHK

JUOZAS G. GAILIUS
Veda visokias pjovas. Daro vi- 

• aup legalius dokumentu*.
817 E St. (kampa« Broadway) 

South Boston, Mmi.
Telefonas t Šou Boston 2732 

N^nnj; Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH f. WALSH
ADVOKATAI

. 4 Edwar R. Coplen 
Albęrt Adehon ..
Bengąmin. Chesky- .. •

; > ofiso vBDkJAS -i
J, Rąmaąua

18 Tępiont St., Bortan, Maus.
810 KimballBuilding

Telefonas: Capitol 988.0
O iib o va 1 a n do s

9 vai. iki 5 vai,

kSufiirbikitc
Svetainėn,

LDŠ. Pirmos kp. prk^- 
metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 22f 
d. 7:^0 vakare, trinytinėje 
svetainėje,

Susirinldmas šaukiama 
bažnytinėje svetainėje de 
patogumo, nes tą vakarą į 
vyksta advento išpažintie 
didžiulė talka.

Dienotvarkėje valdybos 
rinkimai ir kiti svarbūs rei
kalai. -

Visi nariai prašomi kuo 
skaitlingiausiai atsilaiikyti.

.■ Valdyba.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS

Kalėdą, antrą dieną mūsų E, JanuŠoniėnė
bažnyčioj paskutinės šv. mL.beja. Direktorėmis išrink-
šios bus 9 vai.. Tą dieną 
tiksliai viėnAs šv. mišios bus 
laikomos vėfiau, kad norin
tieji turėtą progą išklausy
ti šv. mišių ir. antrą dieną.

Tą dieną tur būt dirbtu
ves nedirbs.

tos E. Zaletskienė, O. 
Jankiene, E. Mikulskienė, 
B. Bagdonienė, J. Račkau
skienė, M. Mat joškienė, ■

VAIKAS APKALTINO

DRAUGIJŲ VALPYUŲ 
ADRESAI ■

---------------- —-— /

UETŲVOB DUKTERŲ DR-JOgj‘.|y. JONO BL, PAUXPIN|» ‘
>O GLOBa MOTINOS | DR-JOS VALDYBAPO GLOBa. motinos I 

’irminlDkO -r- Eva Mnrkslene, 
625 E, 8th St, So. Bo»tor„ Mairt. 

Vlce-pirmlninkč— Ono Sl&urleuC, 
443 E, 7th St., So. Bogtot), Miv*. 
Tel, So, Boaton 8422-R -! .

Crot. Rnžt *-* Brone CiunlenC,
20 Gould St, W68t Roibury, Jfasa.
Tel, Parkway Į8G4W

J'ln. Rirtt — Marjons Marktuiinifl 
33 Nftvarrę St, RoaUndąlė, Mm«.

Tet i?arkway 0MS-W.
»|dinihW - On* SUnluilutU

106 We»t 6tb St., So. Boaton, 
tvarkdar* — Oūa MUgirdlenf

1512 Columbin Rd., So. Boatdn, Mara. 
Kasos Globoja — B. JnnuMonlenfi

1426 Columbin R d., So, Boąton, 
Draugija aavo aualftukimus laiko kąa 

antr» utarnlnka kiekvieno m5nę«ld, 
7:80 T31. rakate, pobu^nytlnfij' avf 
minėj. •*

Alsais draugtjoi reikalais kreipkite 
ne* iumtnlrrtiti ruMIninke • ■

Pirmininką* — JA, XJpb* > *
M Mt Ida Ud., Doręh«it*r, Mara

. <fcw»Iį44ii •
Vlce-PlrmlnlnHaa — J. PetrauakM "

24 ThomaA Park, So. Bo«ton, Mfu*.
eroURaitinlokaa — J. GlineckU *

6 TbomM Purk. So. Boitob, ’Mtiaa.
yip. BaitlolukM — M, AeikU

286 B Ninai St. Rj/Boaton. Mara
IldlnlflkM — A. Nai&BįBnaa ■ ” .
’oor Tlf 1

Praėjusios savaitės gale 
South Boston teisme apkal
tintas Povilas Aukštikalnis, 
24 mėtų, gyy. Silver St. Jis 
apkaltintas apiplėšime An
tano Pųtkevičiąus. Apie a- 
piplėšimą liudijo P. Schele- 
hasm, 12 metų mergaitė, ku
ri mačiusi, būk Aukštikalnis 
pagrobęs laikrodį ir .11 „do
lerių. . , ‘
__Ši inergaitė ankščiau ne
sakė, jog mačiusi Aukšti
kalnį darant apiplėšimą, 
vėliau gi atvyko į teismą ir 
pareiškė, jog jai buvo grą- 
sinimų, jei ji pasakysianti 
apie apiplėšimą.

„— ------ v Teisėjas Cox .kaltinamajam
:uopa Kalėdų trečią dienibįpaskjrrė’SOOd dolerių kauci

jos iki teismo. .

FEDERACIJOS SIMUS 
SUSIMILS

K. Federacijos 3 skyriaus 
susirinkimas įvyks šį antra
dienį, gruodžio 20 d., 7 :30 v. 
vakare.

Visi skyriaus nariai pra- 
. šorni atsilankyti. ”

Valdybai

Boaton. Mara 

t885 EL' Broądtvfty,’ Bo/Bogton, Mara 
MSrtnika — 3. Zalkii • - -

7 Winfield St., So. Bpfton, Mira, 
Draugija lilko susirinkimus MM WS| 

nedfildMI klękvieno piifinMlo, 2 vai
po1 pietų, Parapijos salfij, 492 Ė. 7tb 
»t. 8o,‘Bvirton, Mi*

Profesionalai, biznieriai, prumoiiln- 
ki# kurie Bkėlblaal “Parbinlnkey tik
rai verti skaitytoju paramos.

VW. arproinlHHū- Mnb.rfjhi(nlr*» ”

Gaisrą gesinant sužeisti 8 
gaisrininkai.

LIGONIŲ LANKYMAI 
. Vietiniai kunigai skelbia 

ateinantį . ketvirtadienį 
gruodžio 22 d., kaipo- šv 
Petin parapijos ligonių ap- 
lalikynm dieną. Kunigai y-. 
ra pasiryžę atlankyti su sa
kramentais kiekvieną . ser 
gantį. šios. parapijos katali 
ką.. ■ ‘ ’

Ligoniu artimieji £ėpra- 
praneša apie savus sergan
čius iš anksto, kad tą vieną 
dieną kunigai galėtą visus 
pageidaujaiičiuš atlankyti,

' '.TALKA •
Gruodžio 22 d. So. Bostc' 

jne lietuvių bažnyčion, šuva? 
žinos daug kunigą klausyt 
adventinės išpažinties. Va’ 
ką, jaunimo x ir bedarbiu iš
pažintis. .svečiai kunigui 
klausys nuo 4 vai. p. p., dir
bančiųjų gi nuo 7:30 vaka
rę. • ' ■

Kiekvienas lietuvis kata
likas turės ♦ progą prieiti 
prie šventi], Šakramentų 
prieš taip didelę Sakramen
tą Davėjo šventę — Kalė
das. Visi katalikai ragina-, 
mi prieiti prie šventų Sak
ramentų. • . • •

MŪKSLEIViy PIRMAS 
PARENGIMAS

Jono Kmito moksleivių

gruodžio 27 cL, antradienį, 
vakare rengia-kozyrių vaka
rą.'

Tai. pirmasis šios kuopos 
parengimas, todėl, reikia ti
kėtis, turėtų. susilaukti ne- 
nemažos paramos.

Laimingiems. -žaidėjams 
bus suteiktos gražios dova
nos. /•.■...•

PASNINKAS '
Gruodžio 24 d. yra. Kalė- 

4ų vigilija. Tik kart$ tega
lima tą. dieną iki soties pa
valgyti^ ir tai be mėsos. ",

vas mūšų prieglauda ir sti
prybė, 44, kunigui atskaičius 
pasiaukojimo švč. Jėzaus. 
Šiidžiai Aktą, sekė palaimi- 
nimaš Švenčiausiu ir Šv. 
Valandos baiga. ’..

Dar kartą tenka primin-. 
ti, jog atsilankiusieji bažny-. 
čioje negalėjo atsigerėti di
džiu pąšitenkinimu? dūli J. 
B. Vyskupo atsilankymo.

Gruodžio 17 d. 6 vai. ry
tą atlaikęs pbnfifikaleš mi
šias, VyšJmpas Būčys išva
žiavo’ į Vkisįington, D. . C. •

- * ‘ ■

’Nesiffailęk- vandens iv mtii 
to. Ta tauta IcultMnyesne 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo: ’ '

tyrinėjama.

575,000 GAISRAS

LUICASEV1ĖIUS ŽAIS
. Šį trečiadienį/ gruodžio 21 ’ 
dieną, Dahlgen gilėje, Vy-; 
čią hasketball ratelis žais su 
Wintrop K. bf •

Vyčių ratelyje šį kartą'

kęs iš, St. Anzelm’s Collegė.

MIRĖ

to ligoninėje mirė Barbora 
Šąrnelienė,. 70 metų, gyve
nusį 832 Albaiiy Sf., Bosto
ne..

OKEANU
ir

STOUGHTON. — šiame 
mieste 7 valandas degė Nor
folk Luinber Co. n a m a i. 
Nuostolių apskaičiuojama 
apie 75,000 dolerių.

■ K*ra ra ra

1 DAKTARAI 1
ŲniVI nllnl • j

Tol. So. JBoątou 0828 Į
• LIETUVIS DANTISTAS į 
D8. M. V, MSPEa 

(KAKPAKAVlCiUS ■ j 
Nąujoje yietįOję, 

525 E. Eroadway, S. Boąton.
Ofito Valandot: ;

Nuo 9 ilįi 12’. ryte, ir nqo
O ir nuo 6 iki 8 vai, vgkarft. OŽI-. 
kas' uždarytu subatos Vakakaia ir 
nedGldleniaie, taipgi Heredomjs nn» 

r2-tos diena uždarytas. * .I Taipgi nuįniu ir X-ray

3P 'LįlA'TZ* “ ’ v '»* • -- - ‘ > - ' - f - *
Lietuvis Dantistas .

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston 

Tel. So. Boston 2300
Ofisas atdaro*'nuo 10 Iki ni viL 
lyto, nnp 1:30 iki 5 ;30:po pietą 
nuo 6* Ik! 9 vakare. Šventa Mlent 

- pagal ąq&lta^im4

VILNIEČIO P4DĖU >
Šių metų pavasarį kelio- 

ika bostoniečių lietuvių su
dėjo $35.00 ir įteikė Pr. Ga
li ii u i vykstančiam į.. Lietu

vą, nuvežti į Vilnių ir įteik
ti gabiausiam neturtingam 
lietuviui studentui kaip pa- ‘ 
šalpą mokslus eiti. \

Pr. Galinis, nuvykęs į 
Vilnių, southbostoniečių au
ką įteikė lietuvių švietimo 
įstaigoms ,kurios pašalpos 
reikalingu studentu išrinko 
V. .Subačių, kurs prisiuntė 
žemiau- talpinamą padėkos 
laišką :■

44Bostono lietuviams 
Brangus broliai!

* Aš, Vaitiekus Sųbač. iu s, 
buvęs Vilniaus lietuvių Vy
tauto Didžiojo ‘ gimnazijos, 
moldnys, o. dabar Vilniaus 
universiteto, teisių skyriaus 
treciojo kurso.studentas, .ta
riu širdingiausi padėkos žo
dį Brangiems Broliams, ge
ros širdies Bostono lietu
viams, už aukas (trisde
šimts penkius dolerius), ku
rios šių metų pavasarį. buvo 
Bostone surinktos ir įduo
tos p. Pranui Daliniui, kad 
atvežtą į Vilnią. Pažymiu, 
kad minėtas aukas' p. Pra
nas Galinis per savo patiki
mus žmones Ą’ra įdavęs man,

<aipo neturtingam ■lietuviui 
studentui.

Brangūs . Bostono Lietų- 
viai! Šiuo .metu Vilniaus 
gyventojai, kenčia. didelį 
skurdą; dar didesnį skurdą; 
ir vargą mato Vilniaus lie- 
tuviai studentai, kurie be
veik vis yra neturtingą kai
miečių sūnūs. Šiuo metu* 
jiems labai sunku studįjuo- * 
ti universiteto mokslas. Yra' 
tokių lietuvių studentą, ku
rie, kad ir gabūs, dėl stokos 
lėšų traukiasi iš universite
to ir, sugrįžę kaiman, sėdi be 
jokio darbo. Jeigu ne Jūsų 
parama,'šiuo metu aš nebe
žinočiau kur dėtis...' Dabar’ 
dar tebestudijuoju ir daly?.' 
vauju viešame Vilniaus lįe- 
tuviij gyvenime.

Taigi, dar kartą širdingai 
dėkojii_,Brangiems Bostono 
Lietuviams 51Ž aukas ir pa
sižadu šventai laikytis to, 
‘kas yra pažymėta jūsų at
siųstame auką lape, būtent: 
būti ištikimu lietuvių Tau
tos idealams. . 1

: k ? V ^bįačius/t

Vilnius, 1932-XI-2 d. '

KALĖDŲ MIŠIOS y
Šy.' Petro. bažnyčioje Kin 

ledų šv. Mišios bus laiko
mos. sekančiomis, valando
mis:

6:00 vadinamos . Bernelių 
šv. mišios; '

7 ;30. skaitytos visiems; ”

9:30 visiems;
11:00 -suma. ...,
Kalėdą dienoje šioje baž: 

myčioje įvyks 9 šv. mišios. 
Pirmos ; 6 v.} paskutinės 11 
vai.. •
' Tenępralėidžia tą brangią 
dienąšv. ‘ mišią nė vienas 
katalikas.. . .

. Lietuvos Dukterų drau
gijos prieŠmetmis s u s i- 
rinkimas praėjo dideliu 
sklandumu. Draugija pasi
rinko 4 4Darbininką ” s a v o 
organu ir kitiems metams,, 
išsirinko dyi atstoves į Ka
talikų Bederacijos 3 skyrių^ 
išrinko valdybą ir apsvars
tė cU’augijos: įvairius? reika
lus. - •

Valdyba išrinktą tokio są
stato i E. Marksienė — pn- 
mininkė, O. Siaųrįenė—vi-; 
ce-pirm;, B. Cūnienė—pro
tokolų sekretorė, M, Morka- 
naite — finansų sekretore, 
O,. Štaniuliūtė — ižduiinke, 
O. Mzgerdienė— marealką.

Tel. So, Boston 2660’

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, go. Boston
Ofiso, valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomls’ nuo 9—12 vai.’ dieną 
Subatomla nuo 9 Iki.6 vai vakare.. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 yal. diena

(Męs’ sutartį) :—‘ .

Tel. Porte? 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
. (REPSYŠ)

lietuvis Gydytojai
OflBo Valando«: 2—4 ir T—9

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

Oambridge, Mmi.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

B0WLING
i BB0ADWA7
; R E C R E A T L O 

448Brpadway 
South Boston

Dešimt Naują Įrengimą 
Sportuok dėl savo sveikatos.

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI *« """
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS c
46 ARMANDINE ST., . DORCHESTER, ftŽSS,

• Tel. Talbot 0354 . /

PAS GERĄ GYDYTOJĄ
REIKIA KREIPTIS

dėl pagydymo kraujo, nerviį ir įsh 
senęjusiij ligų. Tie, ku
rie. keiičhi nuo radinatiz- 
niv, skaudulių, vot’iiį, su‘- 
titdmo/ arba šiaip blle 
kokių odos ligų, turftU 
kreiptis. tuojau.’ Neuž
miršk, kad patarimas, ir

tpatarnuvimtis dyld> per vist) Sį me»'
nesi,. •

Or.Grądy,327 ££*‘4’ 
Faląndo#: Antradleniali, ketvirta- 
dlenlali ir jWSWdiMdaU 16—12 ry 
t< 2—5, T—3 vakare; atkandi* 
nlalKi 10—12 tiktai. .

Kalėdą plotkelės šią sa
vaitę nebebus nešiojamoj 
todėl negavusieji prašomi 
jų pasiimti arba pas p. Kar
bauską .namuose, -52- GSt., 
So; Boston, arba galės gauti 
bažnytinėje svetainėje po 
kiekvienu Šv. mišią kasdien 
visą šią. savaite. ‘

SKLEISKIT!! ŠVIESĄ
Perskaitę * ‘Darbininką” nentb 
meskite, bet duokite fcitįęins pa
skaityti. . Tokiu būdu supašin- . 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L, D. S. ir atremsite mūsą idė
jos priešą propagandą.

i Mas m. u i
-g. - *. »* * ■» , * -y- *

Į iaikrodininkąs i 
i Parduodu įvairiausios rūšies j 
ę auksinius ir sidabrinius dpik-1 
įtus. Taipgi ir pataisau. |
Į 366 Broadway, |

j SO. BOSTON, MASS. | 
SJHiifalHtiliLMiiūiiiiiiMiiiUiajmnntiHtiHMitiūmtiiutitiNM* 

a ■

NUOMAI
įrengti (furnished) kam h a r i a i 
948 E.‘ Broadu ay ir 5. kambariai, 
Ątheiis St. Kuornu $10.00. Į mC- 
nesį.vKrei^kites pas . < • ;
. ’ MRS- EL. PLEVOKIENĖ,

948 E. Broadway, So. Boston.
Tel.; Su,’Boston 20G7-A[

I AOTi Į 
Į INSURANCE I 
| Aptlravsk namus, rakandui Į 
į . ‘ automobilius mra . I 
j '.. J. ,8. MESII8 j 
|253 Broadway, 8. Boston, M&ra.| 
| Tel, So. Boston 2613 I

GRABORIAI
t

AAUlĘTSOS
GRABORIUS IR

BAISAMITOTO^AS
877 St.,
' Cambmige, ^888.

Res. 664 E&gt Broadwy
So. Boetan, Mus.

Tolęph9Ui> K Boston 0813

M%25c4%2585Mn.iT
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Iš ŠV. JURGIO PARAP.

' '.fe

F

SODALIEČIŲ VAKA
RIENĖ

Sekmadienį, gruodžio 11 
d.„ Šv. Jurgio parap. Sėda- 
lietęs surengė iškilmingą 
vakarienę savo tęvų pager
bimui. Buvo pustrečio šim
to žmonių. Sodaliečių 1)1- 

> rektorius kun. N. Pakalnis 
pradėjo vakarienę malda- 
Sodaliečių pirmininkė, Ona 
Barisnėvičiūtė, pasveikino 
visus,susirinkusius Lovelius 
vardu visų Sodaliečių. Kun. 
Pakalnis, vakaro vedej as,

Olandijos valdomose Celebes salose gyvenanti Bugis tautele tūri 
keistus vestuvių papročius. Vestuvės tęsiasi tris dienas, laike kurių 
Įvyksta Įvairios ceremonijos. ’ Per tas tris dienas jaunajai duodama 

specialūs vaistai ir jai draudžiama, kojomis paliesti žemę. .Jaunoji 
yra nešama savo giminią ir ji . turi būti užsimerkusi, kad. nepažiūrė

tą nė į vieną vyriškį.

MUSŲ SPAUDA

į y

i

• l
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..Į

F
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1 > ! IF. i 1 i Ai* < i i i
11 ii m

kę Antaniną jesmančiūtę, 
kuri gražiai prakalbėjo pa
sidžiaugdama, kad Sodalie- 
tės tiek didelės, kad jau ga
ji savo teveliains surengti 
vakarienę.

Po tam viešnia Estello 
Budris, Viešpaties Atsrmai- 
nymo parap. Sodaliečių pir- 

s mininkė, sveikino . >S.odalie-
tes ir dėkojo už kvietimą da-^ 
lyyauti vakarienėje. Iš Apk 
reiškimo parap; Sodaliečių 
dalyvavo pirmininke Mari
ja Jaskauskaitę, Itiiri gra
žiai kalbojo^ apie savo • Soda
liečių gyvavimą ir pakvietė 
visas Sodalietcs dalyvauti 
jų dešimties metų gj’vavitno* 
sukaktuvėse. Ji kvietė vi
sas Sodalietes atvykti iš
klausyti šv. ..mišių ii* daly
vauti imsryčiuose.

Sodalietes surengė . labai 
gražią programą. Progra- 
moję dalyvavo varg. Brun- kare buvo prięiųiinas naujų 

, dza sU mažuoju choru, ku- Barių į Sodaliciją. Apie 200 
ris.buvo sudalytas iš tų pa- “5"
čių Sodaliečių. Juozas, Dai- 
lydė ir Juozas Juškauskas,: 
pritariant varg. Brundzai, 
smųikomis sugrojo. gražias 
Kalėdų giesmes. Lelija 
Žviuiūtė, Elsė Stanis it A- 
lena Markiūtė gražiai skam- 

’. kino, o Eugenija PakŠčiūte
pasakė gražias eiles. Pto-

. gramoje buvo daug kitokių Per’ šimtą ir jaunesniųjų 
įvairenybių. ... Buvo girdėt.taip pat.
ir iš tėvelių žodžiai džiaugsi
mo ir padėkavonės dukre
lėms. Linkime Sodalietėms P' 

. .. ir ąteityj taip. gražiai dar
buotis ir vienybėje gyventi.

nimąs kalbėjo: “Ak, kad 
dar ilgiau . trauktųsi Nove- 
na. Kad. dar galėtume iš
girsti iš. jo lupų tuos. .įspū
dingus žodžius.”

Nekalto Prasidėjimo P. 
Švč. šventėje Sodalietes ben 
drai. išklausė šv; mišių ir 
priėmė šv. Komuniją 9 vai. 
ryte. x

Po mišių įvyko bendri 
pusryčiai gražiai išpuošta
me. Įdubo kambaryje. Daly
vavo ir kun. Mendeliš. So- 
daliečįų buvo- per šimtą.

j Tą pačią dieną, 7 vai. va-

6, Katalikų Univėrsįtetas.
7. Visoki kiti sumanymai 

ir įnešimai,
.Taigi prašomi rengtis it 

gaminti gerus ir. naudingus 
sumanymus ir juos atsivežti 
seimeliu. . • -

Fėcler: A pskr. Vahlyha.

Sodaliečių “iii c o r p 6 r e ” 
giedodamos litaniją atėjo į 
bažnyčią.

Atlaikyta iškilmingi miš
parai. Pamokslą pasakė 
kun. Mehdelis. Po to, pri
imta naujos narės, viso apie 
60 mergaičių.

Dabar jau turime vyres
niųjų mergaičių skyriuje

Angelu.

RYTINIU VALSTIJŲ LIET. 
KATALIKŲ SEIMELIS

Iš APREIŠKIMO PARAP.
Apreiškimo parapijos So- 

■’ daliėtės labai gražiai -.pami
nėją šventę Nekalto Prasi
dėjime švč. Panelės.. 
. Prieš šventę atlaikyta 
Novena, -. vedama garsaus 

• pamokslininko kun. Mende- 
lio iš Baltimore, Md.

Žmonės gausiai lankėsi į 
: pamaldas. . .

Kun. Mendeliš savo pa
mokslais visus sužavėjo. Y- 
pač jo paskutinis' atsisveiki
nimo pamokslas buvo jaudi
nantis ir daug kas a’psiver- 

. ke. ’■ Vaikeliai ir tie atydžiai 
klausėsi kun. Mendelio pa
mokslų, * .

Man prisiminė Kristaus 
ant žemės' gyvenimo laikai, 
kada jis mokino, žmones ėL 

/« damas iš kaimo į kaimą, ir 
katą Jis turėjo juos palik
ti, žmonės verke prašyda
mi: “Viešpatie,', pasiliki sų 

. mumis.”

NEWARK, N.J.
Nuvaiko ir apylinkes lie

tuvių veikiantis komitetas 
savo posėdyje, gruodžio 4 d. 
nutarė saukti visų lietuvių 
viešų susirinkimą visuome
niškais reikalais.

Susirinkime' bus; išduota 
Šio komiteto darbuotės apy
skaita už 1932 metus.; pa
siūlyta išrinkti naują komi
tetą sekantiems 1933 m. ir 
išduoti raportai specialių 
komisijų,
KLAIPĖDOS 10 MĖTŲ 

SUKAKTUVĖS
1933 metais, sausio mėli. 

15 dieną, įvyks. Klaipėdos 
krašto atvadavimo sukaktu
vės. ; Lietuvoje ir lietuvių 
kolonijose Amerikoje turi 
būti paminėtos.

A. S. Trečiokas, 
Kom. Sekrt.

Spauda yra reikšmingas 
ir galingas išradimas. Tuo 
išradimu naudojasi visi ir į- 
vairiausiems tikslams, ge
riems ir blogiems. Turime 
spaudą, kuri atvirai parodo 
savo siekius prie gero ar 
blogo, Susipratęs žmogus 
skaito ir platina gerąją 
spaudą, kurios tikslas yrą į- 
gyvendinti Dievo karalystę 
ant 'žemės. >t ‘

Blogoji spauda, kuri at
viraistoja į kova su -gerąja 
spauda, dirba pragaro nau
dai.
. Bok yra laimi <b?ug ir to 
kios spaudos, tokių .laikraš
čių, kurie • neparodo savo 
veido. Toki laikraščiai vra 
pavojingiausi, nes jie pa
mažu platina nedorybes.

Nė vienas gefąs ir susi
pratęs katalikas negali sau 
ramiai žiūrėti į savo drau
gus,. skaitančius tokius ap- 
si maskavusius, neaiškius, 
pilnus .gražiais, ūbaisiais pri
dengtus laikraščius;. Tikre
nybėje toki laikraščiai yra 
nūodai.
* * Tik- neaiškūs laikraščiai 
padarė iš" tikinčių lietuvių 
pirmiausia tautininkais —; 
sandariečiaiš. Iš tautinin- 
kų-^sąndariečių liko socia
listai, o iš socialistų susilau
kėme krųVinbjo bolševizmo

garbintojų bolševikų.
jeigu prisižiūrėsime ge

riau į tuos žmones, kurie 
skaito neaiškius laikraščius, 
tai pamatysime, kaip iš ge
ro kataliko virsta bedievy
bės platintojas. Pradžioje, 
žinoma, nedrąsiai, bet vė
liau jei -galėtų, tai visas 
bažnyčias nugriautų. Vadi
nasi, jie virsta tikri šliupo 
idėjos apaštalai.

Tad susipratusių lietuvių 
katalikų yr,a šventa., parei
ga neaiškios spaudos skai
tytojus patraukti atgal prie 
geros katalikiškos spaudos/

Dabar eina spaudos va jus. 
Padirbėkime, kad gautume 
keletą tūkstančių skaitytojų 
laikraščiui “Darbininkui.”

“Darbininkas” eina du 
kartu į savaitę, . 8 puslapių. 
Metams $4.00. Į Lietuvą 
metams $5.00. Savaitinis 
metams $2.00; į Lietuvą — 
$2.50.

Užsimokėjusioms nau
jiems metiniams prenume
ratoriams duodame knygų 
$1.00 vertės.. . .

Geras katalikiškas laikra
štis yra geriausia dovaną 
Šv. Kalėdoms. Tokiu yra 
laikraštis “Darbininkas.” 
Šėniejįi. skaitytojai ir LDS. 
nariai kviečiami į spaudos 
vajaus talką, j . ..

VALANDOS S
. Nuo 9—12 ii ryto, 2—8 vak. 

Šventadieniai* rttaiianu* ’ l

499 GRAND STREET
(kampas Union Avę.)

Telephone: STAGG 2-0706

DR. DIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Narni) Telefonas: MichIgan 2—4273 c BROOKLYN, N. Y*

“PAVASARIS"

Liet. R. K. Rytinių Vals
tijų seimelis arba konferen
cija įvyksta pirma’d i e n į, 
gruodžio 26 d., 1932 m, (an
trą Kalėdų dieną)., Šv. Ka
zimiero parapijos svetainė
je, 147 Montgomery Place, 
Paterson, N... J.

Visos kuopos, draugijos, 
skyriai, chorai ir parapijos 
prašomos .rinkti atstovus, 
duoti jiems įgaliojimus raš
tu ir pasiųsti į minimą vie
tą paskirtoje dienoje.

(Kiekviena, kuopa, drau
gija, skyrius ar choras turi 
teisę siųsti po 1 atstovą nuo 
draugijos ir po T atstovą 
nuo draugijos narių. Para
pijos siunčia po 3 atstovus.

Seimely bus svarstomi šie 
klausimai:

/ 1
o

. Lietuvių Dieną. 
, Spauda..

3. Katalikų Akcija 
Jaunimas.4.1 Viepei Lrv* . pucSAJJJV 011

*■ Taip ir mūsų jaii-Į S. Lietuvių mokyklos.

KALĖDŲ PROGA
Yra nuo senovės. įsigyve

nęs paprotiš sveikinti savo 
gimines bei arti m u o si u » 
Kristaus Gimimo sukaktu
vių proga. Daugelis vien 
pasveikinimu nepasitenkina 

perka ir siunčia įvairiasį 
dovanas, paliudymui savo 
gražiųjų jausmų. . .

Pasveikinti, išreikšti sa
vo linkėjimus yra nesunkūs 
darbas, tačiaus, su dovano
mis — tai-jau kur kas sun
kesnis uždavinys; nes čia 
reikia atspėti kas geriausia 
atitiktų ir ilgiausioj atmin- 
tyj pasiliktų. Bė to, šio ne
darbo metu, reikia ąpsini- 
.bežinoti. Taigi —

mintį —išių mėtų dovanoms 
pasirinkime . laikraščius ir 
knygas. Jeigu dovanos ver
tas asmuo ;dar neskaito 
^DARBININKO” — užra
šyk kį naudingą- laikraštį, 
kuris lankydamas tą asme
nį kas savaitę nuolat -pri
mins tavo-' gražius linkėji
mus, kuriuos gaus sykiu su 
Kalėdiniu numeriu. Tai bus 
linkėjimas/ kuris nesibaigs 
su Kalėdų švente, bet pasi
liks gyvas ir naudą nešąs 
ilgesniam laikui. .

Jeigu jau skaito “Darbi
ninką,” tai nupirk NAU- 
DINGĄ KNYGĄ, kuri3;^ 
skaitydamaš-a visuomet pri
simins jos prisiuntėją. Be 
to, gerą-knygą skaitydamas 
įgys geni pamokinimų, 
šviesesnių gyveūimo vilčių. 
Tokia Kąlėįų dovana gali 
pelnyti, ne tik gražią atmin
tį, bet ir amžiną dėkingumą, 
nes geras laikraštis ir nau
dinga knyga, padeda žmogui 
pakilti. 6 tur būt nerasi
me žmogaus, kuris nenorėtų 
tapti išmintingesnių, garbin
gesnių — pasiekti aukštesnį 
gyvenimą laipsnį. Dėl to, 
linkėdami “linksmų Kalėdų 
ir laimingesnių Naujų Me
tų” -r- sykiu pasiųskime ge
rą laikraštį ar knygą tiks
liam parėmimui savo gražių 
linkėjimų. '

“Darbininką” užrašo ir 
įvairias naudingas knygas 
parduoda “Vytauto” spaus
tuvė, kurioje taipgi galima 

? gauti gražių kalėdinių atvi-

Spaustuvės krautuvė užlai
ko gražių stovyįėlių ir kito
kių dalykėlių, tinkamų Ka
lėdų dovanoms. Taigi,: atsi
kreipę į “Vytauto” spaus-? 
tuvę Kalėdų problemą išri
site greitai ir gerai. Antra
šas:“ ■ /.. ..

“Vytauto” Spaustuvė, 
423.Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

. Tel. Stagg 2-2133 .

JONO KMITO EILĖS

Jeigu norime apsieiti su o__ ___ ____ ,„T___
mažomis išlaidomis ir/įgyti[ račių su atitinkamais lietū- 
gražią ir ilgą Saviškių ąt-viškais pasveikinimais.

■—r—:------ -
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus. eilių rinkinys, 

•Knyga gražiai atspausdin
ta ir tūri 191 pusi. Jos kai-, 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus mė
tų, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti Šią taip brangią 
ir naudingą , eilių knygą.

jono Kmito Eiles yra mū- 
lįteratūros papuošalas. Nu- 

piginimas padarytas, k a d 
duoti progą kiekvienam įsi
gyti. Jono Kmito Ėiles, mi
nint Šio Garbingo poeto 40 
metų literatinio darbo su
kaktuves.

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos tūriniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Užsisakydanlas rašyk:
•‘DARBININKAS”;

366 WeBt Broadway, 
Šo. Boston, Mass.

savo 20 m. fabilięjų.
> Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu- 
vių jaunimo širdį, atspetT 
kas lietuviui mielą h* bran
gu. ?

- ‘Pavasarį” . skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietm 
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 bakūžės. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis. .

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

“Pavasaris” skirtas,. vi- 
sam pasauly išsibaščiųšiam. 
lietuvių jaunimui.

“ Kad J ūsų ‘ ‘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” “ “
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų. “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.
a “Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

* “ Pavasario ” Redakei j oš 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynes likimas; jos laimėjimai Ir ne

laimes, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums tūli 
pat. rupi, kad TŠvyti6je taurautų h 
klestėtų teisėtumas ir laisve. Jus tuij 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne 
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiom h 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jus norite 
kad Ir toji būdami, kad Ir plačiųjų iria 
cių atskirti* pažinti Tėvynės būvi kok> 
jiš tikrumoj ynu — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu ift 
KlraSyti

“DARBININKAS” 
lalsvče meilę.. •

“DARBININKAS.” moko, neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti dldval 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI” visur Įr visadot* 
rupi darbo žmonių reikalai. ~ «-

“DARBININKAS” turi labai (domiai. 
SAVO “RADIO ŠYPSENAS.” ..

“DARBININKĄ” redaguoja profeso 
Hūs PR. DOVYDAITIS.
.. Skubėkite kad iisiraiyti ^DĄRiG A / V 
K4" patu* ir iiraSyklte Ji eajv pimi 
nSmt Lietuvoje,

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, ©.Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų. , ' ■ ■ ’e

“Darbininkas,”
“DARBININKO’1 adresai: Lithuis

Telephope: STAGG 2—01(0

DR. A. PETRIKĄ
(mtkoO 

LIETUVIS DENTISTAB
2218. 4th St„ Brooklyn, N. l 

i- ^Spindulių Dtaffnoa* 
Gano Aneitetlk*

VALANDOS: r 
Nno 9 vai. ryte Iki 8 vai vakar* 
Penktadieniais Ir šventadieniai* 

tik cualtanu.

Tel. Greenpoint 9—2320 

JOSEPH GARSZVJ
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENūl t 

BROOKLYN, N. Y.

I , KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS
•Į piknikams, buliams, koncertams, 
ę Šoklums ir visokiems pasilinksmini- 
Į mama smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Mnspethe. Jau laikas ©žslMa- 
f fcytl salę žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Beita Avė. 
j JONAS KLASČIUS, Sav, 
Į Maspeth, N. Y.

Tel; Newtown 9—4464 .

ANT, J, VAtANTIEJUS
GRABORIUS IR ,

BALSA.MnOTO.TAS ••
.Apdranda Visos? Šakose

Notary Public.
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grnnd Bt.
MASPETH, L. L, N. Y.

K. Rakauskaite,

ugdo tiesos b

TeT. Stagg 2—5043 Notn ry Publb

M. P. BALLAS INC.
BTBIJAOSKA8 

Graborius ir Balsamuotojaa 

660 Grand StBrooklyn, N.Y.-

Tel Stagc 2—0783 Notary PuMfr

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskai) ■

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

' Telephone Stagg 24401 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y. :

Priešais Apreiškimo, parapijos 
Bažnyčią . ;

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

. kiems pokyliams •

nlG. Kaunas, NeDrlkluųsomybfia atkž« mokamu • darb%.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams * - Dar
bininko” Administracija išmokė* 

bedarbiui už kiekvieną g a ir t ą 

naujšį metinę prenumeratą vieną 
dolerį. ’ >-•
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika dolerią. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap-

MOT. LAUKUS, Fot.^ra
214 Bedford . Brooklyn

’ivl lĮvorsroen 6—4614

S

i

■ • h

£
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