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to, kad fe po“tonsulų77 ope
racijos jaučiasi kaip naujas 
žmogus. Viso dainavo 5 dai
neles, iš tų dvi lietuviškas: 
“Karvelėli77 ir “Aš bijau pa- 
sakvt.” '•*

Po šio radio koncerto mes 
turime kuo pasigirti kitatau
čiams, nes ir jie gėrėjosi jo 
dainavimu. Pasibaigus pro
gramų!, teko sužinoti, kad 
stotis gavo daug,pasveikini- 
mų adresuoti^ art. Babravi
čiui teleponUjįaLškais fr tele
gramomis^

Taigi art. Babravičius pui-

Trečiadieny, sausio 22 d. iš 
Bostono radio stoties WBZ 
dainavo art. J. Babravičius. 
Programo skelbėjas labai 
gražiai supažindino art. Ba
bravičių su radio milijonine 
minia klausytojų. Jis pažy
mėjo, kad art. J. Babravičius 
yra lietuvis ir pagarsėjęs pa
saulinis .dainininkas,. daina
vęs Rusijos Imperiškoje ope
roje ir jau pasižymėjo Ame
rikos koncertuose. —-

Art. Juozą Babravičių esu 
girdėjęs porą kartų dainuo
jant, bet šį kartą, man rodos, 
jis dainavo taip gerai, kad kiai išgarsino {lietuvių vardą, 
nei garsusis McCormack ne
galėtų “subytyti:77 Gal dėl-

Valio, "BalbravičiUs! /
~ ' ,x • _ ~Rap.

atsakomy
bėn už straipsnį “ J’accuse,77 
kurį perspausdiname šio nu
merio 4 puslapy.

Sausio 3 d. įvyko teismas.
* **■ *

Advokatas Raulinaitis gynė 
“Rytą.77 - Jis kalbėjo, kad 
diktatūros rėžimas nepaken- : 
čia laisvo žodžio, laisvos nuo- ; 
monės ir nepriklausome teis
mo ; kad diktatūra visam gy
venimui uždeda apįnasrį ir 
t. t. . . ’ 7 '

Ryte, sako Raulinaitis. ir 
buvę “J’accuse77 straipsnis 
nesimpatingai ‘ charakteri
zuojama diktatūra.- Bet dėl 
to teismui nesą ko įsižeisti.

- Baigęs savo ilgą kalbą p. 
Raulinaitis prašo “Rytą” išT 
teisinti. ' , - '

En s

t ■-

Tai

redaktorius nubaudžiamas 7' 1 --
paras arešto* ir 500 litų pini
gais, o nesumokėjus 500 litų 

r

dar 2 savaitės, arešto.
' Vadinasi “bešališkasis^7

z

tautininkų- teismas baudžia 
ir už straipsnius, kuriuose, 
aiškinama diktatūra ir josios 
teismų bešališkumas.
- “Rytą” kaltino būk jis 
tuo straipsniu žemino teismo, 
autoritetą.

Persl^ičius tą' straipsnį, 
išeina,' kad “Vagie, kepurė 
dega.77

Ne “Ryto” straipsnis pa
žemino teismo autoritetą, bet 
toks teismo sprendimas. To
kia tai lai 
minčiai
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L. D. S. ir “Darbininko” 
stambus rėmėjas iii bendra
darbis kun. Ji J. * Jakaitis,

• a- ’ -X* “ — -

buvęs Šv. Kaziimero lietuvių 
parapijos klebonas, atšven- 
tes YYorcestery 20 mehj ku
nigavimo sukaktuves išvyks- 
ta į Chicago, III. pas Tėvus 
Marijonus. " -S * • .
z-. Tėvas Jakaitis yra pareis- > 
kęs, kad jis tą darąs, pildy
damas ilgų metų norą. - -

.7 • i?

Pasitraukęs nuo klebona
vimo, kad galėtų įstoti į Tė
vų Mari j onų vienuolvną.

Apie gerb. kun. Jakaičio 
darbuotę mūsų išeivijoje su
glaustose laikraščio Slaptose 
nėra galimybės aprašyti. 
Kiek ir kur jis yra dirbęs 
plačioji visuomenė žino.

Daugiausia dirbo Tautos 
Tarybdfe ' ir • Federacijoje 
prie ■ išgayimū Liėtuiyįai’ ne
priklausomybės.
Ą Jo parapijoje daųįlaūšia

aukas jis para yra paklojęs 
ant tėvynes aukuro.

Jis dirbo įr kitose organi
zacijose, o ypač LDS. budar 
mas jos Centro valdyboje ir 
nariu. Jis buvo vadas ir dar
bininkas.

' Tikimės, kad kun. Jonas J. 
Jakaitis atvyks į “Darbinin- 
ko” koncertą atsisveikinti 
su mūsų visuomenės smeto-’ 
nėlę. x. ‘ -

Į Chięagą jis išvyksta ant
radieny, sausio £8 d.
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1T0K D. C — 
įellon kalbėda- 
čiančių vaisty
tų išlaidas pa-

Ei: •

KIS
4

.i

įsileido.
“Slapieji*7

" >

*

varosi, ^kad.
prohibicijos klausimą leistų 
referendumu, bet “sausieji77

« eiti ne iš vai- hibicįjai “kaput.7 
feartmento, bet ’
i®į^“Šlapieji77

.A.
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-^VASHINGTON, D. C.r- 
Pereitą, antradieny prezi7 
dentas Hoover pareiškė, kad

kad fei b(W^o4amerikoj pastaruoju mėtų
J J

.' Galimas daiktas, kad kon- 
gresmonai ką nore’ ir iškal-

liūno pareiški- bes ir prohibięijos įstatymas 
jį'pakritikuo-
■ji'

fts į ginčus ne
į'-įv

, • - r . ■

bus panaikintas arba pakeis?
tas. ' ' -:----- •

t Į v., z-.i- ■ - • -i,..- * >’<

. j v:'

&

E'Z” j

K

; .1

ėko” koncerte, .sausio 26 d. įžanginę, prakal
bs D. S. Dvasios-Vadas Kun. K. Urbonavi-
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darbas padidėjo ir bedarbių 
skaičius sumažėjo.

Sako, kad jį taip informa
vęs Darbo Departmentas. 
Tas parodo, kad Darbo De
partmentas, jeigu taip infor
mavo prezidentą, neveda ge
rai skaitlinių ir; apie bedar
bę, neturi' tikrų žinių., z _ - 
' - Rrez. Roovėif gayo.fereiš- 
kimų, kad jo kalbamesutin- 
kasu faktais.

•* * * I

Smarkiai sukritikavo pre
zidento kalbą 'p-lė Perkins, 
Nev Yorko Valstijos Indus-

lai^ę turi mūsų viėn- 
iLietuvoje. - -

GENERAL ELECTRIC 
DIRBA 5 DIENAS 

SAVAITĖJ

l įNew YorTc. -Pereitą sa
vaitę slapta policija areštav) 
^ešis nužiurętus taip vadina-

> » ■« • ‘ * i > . ’ .
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VILNIAUS VYSKUPAS NELEIDŽIA LIETUVIAMS 
KUNIGAMS RAŠYTI Į LETUVIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

Ą VILNIUS. — “Žyeie Lu- 
du” praneša apie įieseniai į- 
vykusią Vilniaus .arkidiece- 
zijos dekanų konferenciją, 
kurioj, ;tarp kitko,, buvo 

; svarstoma kunigų nusistaty- 
- mas dėl lietuvių tautiško lai
kraščio; k {‘‘Vilniaus: J Ryto
jaus7^ akcijos, kuriai priešin
gas esąs arkivyskupas Jelb- 
žykovskis. Arkivyskupas, 
grasindaams bažnyčios baus
mėmis, konferencijoj už
draudė lietuviAms kunigams 
dėti straipsnius nėt katali
kiškoj Vilniaus lietuvių 
spaudoj ir griežtai pareika-
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lavo pertraukti santykius su 
“Vilniaus Rytojum.77

“Vilniaus Rytojus77 yra 
kartu katalikiškos krypties, 
ir, kaip pastebi laikraštiš, 
jos skiltyse niekuomet nega
limo ibuvo įžiūrėti kataliky
bei kenksmingosakcijos. :į

.. . ,, J.

KUN. GIDAY 60 METŲ

KUNIGU

Lawvrnce, Mass. z— Perei
tą šeštadieny ■,kūh. James J. 
Gilday^ Šv. Patriko parapi- 
jęa.klehona^ mMiėjo 50 nĄ-

gavo daug linkėjimų.

■ w

>• F

JUng. Valst. kriminalis biu
ras skelbia,-kad šie meklėriai 
pasidirbę milijoną dolerių 
po $10.00 popierinių pinigų 
juos paskleidė Massachu- 
setts, Conneeticut, New York 
ir New Jereey valstij ose.

<r

BHAflLUOJ
» ® J
G
S ■

/ RIO JANEIRO,'Brazi-
iją/—Praneša, kad dabar
tiniu laiku yfa nepakenčia- išsiunčia Į KITĄ KRAšT^
mi karščiai. Vietorpis apie 
šimtas laipsnių Pahrenheit 
šilumos. Piniguočiai ir val
dininkai išvažinėjo j savo 
vasarnamius, bet darbinin
kai šimtais alpsta prie dar- 
)o, o be darbiau j antie ji nusil
pę nuo karščio ir bado krinta 
kaip rudenį lapai.

—-z...../

Nuo pir
madienio visose General

• •»:•'*? • ' *• 1

Electric kompanijos dirbta-^ 
vėse pradėta dirbti po 5 die
nas savaitėje. Sako, kad tą 
E’ ė dėlto, kad nereikėtų 

ai, uždaryti dirbtuves. 
Šis pakeitimas yra tik laiki
nis, ir po to, vėl dirbs kaip 
ligšiol po 5^ dienas savai-'

'• >
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LYNN, Mass.
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tų kunigawnA. /Kun. Gildty
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ŽOJJOO RUSUOS ŪKININKŲ

Pag|l gautas iš Suomijos 
žinias iš Rusijos, vyriausy
bės įsakymų skubiai pradė
tas priverstinis gyventojų 
išsiuntimas iš Ingermalandi- 
jos/ (Karelijos krašto) į 
šiaurės Rusiją. Iš viso iš
siunčiama 20,000 ūkininkų. 
Išsiuntimas, spaudos žinio
mis, surištas su ūkininkų 
atsisakymu stoti į rolčozus 
arba draugiškai visų bolše- 
yikų valdomus ūkius, kurie 
tikro jų apturėtojo neturi.

soyiny bolševikai ieško kreditų 
lurmrniE

x.

Ištremtas bolševikų vadas 
Trockis pranašauja, kad į 
Rusiją netrukus grįš caras. 
Jo nuomone, dabartinė val
džią tūri žlugti.

- - •/ i ' < 
r‘. . • ; »lf<4 Ui- '• ‘ , ■ <-U

MEMPHIS, Tertn.—Pen
ki šimtai šeimų paliko narnas 
ir visą turtą ir pabėgo į-saii- 
gesnes . vietas, kumeti- SL 
Francis upe išsiliejus, iižltį- 
jo 50,000 . akerių. žemės piet
rytinėj Missouri jT Šiąųrry- 
tinėj Arkansas. •

HOOVER j
. * — . v. <.'7^

trijos komisijoniėriusJ s 
pareiškė, kad skaitlinės' 
yodo^kad nuo spalių ūd 
šio bedarbė padidėjo. į 
patf rasime ii* kitose i ‘ 
jose. • ■■...* "a

Toks prezidento Hoi 
raminimas nepasotins, 
jonus bedarbiaujanči^-

Prez. Hoover turėtų p 
rūpinti, kad aprūpinu^ 
darbių šeimas nflBhtu.> j

Valdžia turėtų įsteigti 
darbių-mąisto štotišįjįli 
kad Raudonasis Kryžius? 
padaręs, rodos, , Cone< 
Mass. arba parūpinti da?

Yrayžmonių kritiškam^ 
dėjime ir jiems reikali 
greita pagalba. < Jį

-• f - r;-* '
___ ___ ;____ '■•■<., Am. frui.

Arf'

•' :'‘ *

KARO LAIVYNU W
. .-v.

BEĮĮfftflA Įllftj
v- - P-'

Vr

d., 11 vai. ryte (Greenwich 
aiku) atidaryta penkių di

džiųjų valstybių karo laivy- 
nų'konferencija.7

, Atidarymo * kalbą pasąkė 
Anglijos karalius Jurgis.

Jo kalba^kaip ir kitų po 
juo kalbėjusių atstovų kal
bos, perduotos per radio vi
sam pasauliui. \

. < ■

• z’®*- j.

norą .sumažinti kaMHKvį 
.-.j ’■ > ■ '■

Svarbia rolę lošiaTAri]
- \ .- i ’j’ > */

kos delegacija, _kiirįos v 
yra valstybės sekretą 
'Stimson. c X
: Konferencija buvo.; 
traukta iki ketvirtadie 
kad davus progą delegąt 
privačiai pasitarti ir pari 
t i konferencijai dienotva

• » •

HAGUE. — Pereitą pir
madienį 19 valstybių pasira
šė Youngo planą.

Sulig to plano Vokietija 
per 59 metus turi sumokėti

»«

j*.

$9,000,000,000 karo kor 
bucijų. A f

Įkurtą tarptautinis bal 
priiminėti ir tvarkyti k 

skolų mokėjimą.... ... x-------- -—.

ART. BABRAVIČIAUS A
■ ■ • <- ■■'• a-'". 4 '• 1' - ■ j?

Sekmadieny, sausio 26 d.muojant^kuriuos mes gei

AMERIKOJE
\ ' - ' • ‘ / ■ • • • ~ , •

5 - - >

mu, o^kiti tyrinėja Sovietų 
Rusijos finansinę būklę. So-

mėty defiųpnužBet kas gali 
ti^tikAniū ^ad šiųzbtetų der- 

pani ja^.- Sovietų agentūra liūs Rusijoj bus geras ar blo-

# 
i' ’

7
AL

MASKVA. — Sovietųval- 
džia visokiais būdais bando 
palaikyti biznio iyšiusidu■$- 
mierikiečiais. Pasirodo; kad 
ne^ik1 AmtOrg Tradiiig kom-

fe

±2k

š. m. Municipal Svetainėj, S. i 
Bostdbe, 7 vai. vakare “Dar
bininko” koncerte, tūkstan
čiai žmonių turęs progą pa
siklausyti art J. Babravi
čiaus daindvimo/ Čia jį ne 
tik girdėsite, bet. ir matysite 
dainuojant gražias lietuviš
kas daineles ir turėsite pro-; 
gą ji pasveikinti,. ■ H; < •

“Darbininko77 'koneėrtę 
a^ Babravičiui padfe pro
gramą išpildyti mūšų įžjr-. 
mesnieji dąįnrhinkai i? dai
nininkės iš visos Naujos An
glijos kolonijų. ‘

“Darbininkas?’! rengia tik 
vieną kottceH^ į ^metūs ne 
kad visuomenę dšfiaudojus. 

bei kad daWT^^iSįi»ti 
mūsų įžvn>iU8 artistus dai-

J . ų
: i» u

'"V'' '> *’

me ir didžiuojamės. ’ A

* Sekmadienv bus ti^jra 
nų šventė, ir-Bostonoir 
linkės lietuviai turėtų < 
vauti.

Jau gavome žinių iš 
linkės kolonijų, kad.- 
pasirengęį “Darbi

V f

koncertą.: Vieni va 

bus’ais, .' kiti traukn 
dauguma ąutorfibbilia 

didžiausia aadrajj^aie 
kys nuo šio koncerto^ 
prašykime Dievulio^ 
droš nebūtų, tuomet 
lesnieji atvažiuot .p 
syti gražių dain$& 
tyti suv-‘saro^gHM 
darbininkajt| 
sostinėje.

gas t Aišku, kad tokio užtik
rinimo niekas negali duoti.
. Sovietii finansine ir eko-
* - < * • . m . - ,

nominė. padėtis bloga ir nėra 
vilties, kad ji if prie geriau
sių norų,'ir gavus gerą der-

New Yorke/ bet ir valdžios 
departmėntai Maskvoje > ta
riasi su Amerikos stambiųjų 
kapitalistinių kompanijų At
stovais, kad gavus šešių-mė- 
nėšių kreditą Amerikoje. 
Vieni į tokį Sovietų bolševi- lių galėtų išsikasti iš finan
sų su nepasitikėjFjsinio ir ekonominio krizio.

nėšių kreditą Amerikoje,

- </ '
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mas dar nėra žinomas.
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kalu'kreiptasi į Respublikos
tinkančias veis-,: Prezidentą, kui’io nusistaty-

’AUGINASIDABRI- 
vNBNLAPESi;* . 
asis Tilžės Keleivis” 

šiomis dienomis 
lįgio, $id$brinįų įąpjų 
B^^ibSnųįgjjųtLosę, 

krašte, aplankė iš 
s speciali kpmįsija,

. ENERGINGAS KUNIGAS i 

^rųzdįiai (i$av
r

r. y’ ■r -v ™;tj'cv,vr'./r 
$ioj parapijoj jau antri me
tai, kaip gyvęna kun. B5 3u- į • . • . 4y»<Sxl 91L,gintas. ,

.Parapijie&ai jį girią,.-kadj; 
Syarbiausis vyskftpų kon- jisai kiekvienam prieinamas, 

feienoi^ps 
punktas bus -katalikiškųjų !

dabrines lapes. Komisi- 
pripažino visą čia’išaugin- 
sjdabrinią lapių prieaug- 
^et labai tinkančiu veis- 

tarpu kai iš Rytprii- 
ią lapių ūkiuose 
ieai!?Tią

||
f sidabriniu 1
• 4 ■ *•

ilginto prieatfiJTiaus tinka
. Bertulaičio 

ingo sidabriniu lapių

nubbj ll
konferenei jės tą A.' Kaip yra .. k *
žinoma gruodžio mėnesy tie 
santykiai žymiai pablogėjo.

dienotvarkės Mi^jnoka įeiti į kitą padėji- 
blogwjwįs;

mokyklą klausimas. Tuorei-ĮlajiĮco’. pra^žį^s mokyklą, 
kiekvieną ;parąpiji^į^ąž^- 
t&i Į ' I’ - Į-»U j Y -.{ f 7

Be kunigo Wžnytiiiįą' ffe-’ 
reigą daug dirba tikybinėse’ 
organizacijose ir rūpinasi 
parapijos švietimu, platinda
mas laikraščius.

I » '

; ■ ... • . • ’

ĮVAIRIOS

' Huckleberry Finas- -labai į- 
domi apysaka----—į—------ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni- *_•__ i—1   _ • 
mediniamę gyvenime. J 
Kum. V. Kulikauskas ___J

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Vėsaus Kristaus laikų. La-

^<apie 30%.

T

ginimo ūkio įrengimas at- 
^jpapi.e -60,000 litų. Pąžy- 
Btįną, kad tas ūkis yra vie- 
jįris;-pirmąją įsteigtų Lie- 
M- . '■ ■'

fe-7- . . ■' .. ■

ĮAUJI TILTAI PANEVĖŽIO 
^' APSKRITY 
gruodžio mėn. 4 dieną su- 
ityta komisija priėmė pas- 
Ėtįštus ūkio būdwu Smilgių 
ifečiatls sav-bės I ir II rū- 
į& vieškeliuose 9 geležies 
iįfono tiltelius. Tilteliai 
įigti statyti lapkričio, mėn. 
pūgoje. . Kaštuoja apie 
IjGOO-iitu'^ir turi ilgio-mio 
fe® a metui. Šiam reika- 
gį^av-bė yra gavusi iš tinau-: 
|: mi»isti-eijos paskolą 15,- 
PĮfctitii sumoj.

-------...
*JOKININKŲ sąjungos 

"SUVAŽIAVIMAS

y—-Lietuvos Ūki-
• L

-AMERIKIETIS BANDĖ APSI

VOGTI, O NEPASISEKUS 

IŠ GEDOS NUSIŠOVĖ

Litviniškis, Rokiškio vai.į 
Pas turtingą amerikietį Lu- 
bic-ką buvęs nuomininkas lat
vis paliko 30 pūdu išbrauktų 
liną. Gruodžio 27 d. Dubie»

LENKŲ KARIUOMENES

* MANEVRAI
- * f •• ■ ~

Iš Vilkmergės .apskr. pra
nešama, kgd gruodžio 27 d. 

kas pranešė būk liuus, lia^-1 Įį^ikų pusė j 300 mtr. nuo ąd-
tiesjlaike, nežinomi piktada-|ininistracijos « linijos . buvo 
riai pavogę.' Binų savini^~|(iaromi lenkų kariuomenės 
kas .su kriminaline P°Bci ja Lmanevrai, 
padarė pas *Dubicką kratą. I *
Linai buvo atrasti svirne pol Iš viso buvę iššauta apie 
asla skiepe, kuris tyčiomis 1°^ sotinių ir granatų.' 
buvo padarytas vokiečių . o-1 v 
kupacijos laike. Sustačius 
protokolą, - ir vos spėjus po
licijai ūš ’namų, išvažiuoti, 
Dubickas nusišovė. Dubic- 
kas buvo-savi ninkag-Lityin iš-1> 
kib dvkro centro.
• * »

ie, Šeimyniniame ir viauo* 
-------- ’enime. Parengę

‘ i __ ,__ 15o.
Hur—Istorijos apysaka 

bai įdomi ir plačiai žinoma i 
knyga (audimo-apdaru). Ver
te Jonas Montvila ....  $L50

Auksinio Obuolio Historija. 
(Graikų Mythologijos Žiups- . . 
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva___ 50o.

Trys Keleiviai—-Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B______ 40c.

Trumpi Skaitymšliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ______ 45e.

r \ •

Turto Norma—moksliški pa-

rtšfi kun. V.‘ ZftjtnčsHifcaa-JKta! -
Apie Apdrąudą, . Parašė J.

S. Vasiliauskas ------------ L 5c. r <
’ Aptirtoms ęj*. Ątsi- -

tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo.' Tšgulag Lapšiaus rVai-J .r\ 
kas________ L.:...-,...... ...... 10c. ’

- < ; J..'.'! \ >. . / , >. V- ’ ': S

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis __ ___ ‘ ’

Gamtos Pradžiamokslis — ' J'.'
Dr. A.; VHeilis-—______ _ -50c. •

Limpamosios Ligos ir kaip
ano jų iŠ8is5ugotif“ Parašv - 
negyvoji gamta: žemė, van- V 
duo, oras. Parašė J. Baronas—50e.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A Miliukas -----------60c.

Meili (Poema}. Parašė M.
Gustaitis -—;—1------- ----- 15c.

Nauja Skaitymui Knyga —
(Dalis H). Su paveikslais__ _75o..

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saųrusaitis _____25e.

Vaikų Knygelė — su pa- , 
veikslais______________ 30e. ’

Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para>
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- - t 
pelionas) ........   25e

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. šv. Kaz." D-jos lei- . 
dinys, Kaune _____ ______ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius  ------------- 40c.

■ Šventas Gabrielius. Išleido
tėvas Alfonsas Maria C. P_ 25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. SutaiM^K. J. Skruodys_ 50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas -- -------- ------ ----------- 40c.
' Mūsų Dainiai. Parašė Ka-

sys. Puida  ______ _____50c.
Anderseno Pasakos—su pa-

eikslėliais _____ _______ 20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra

matika. Paaršė J. Damijonai
tis _ ____ _ ____ _—_____ 40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis —,________ __ 50c.

Is Kelionės po Europą ir
Arijų. Parašė Pranaičių Julė 2.50
>i

Nepaisyto ja—keturių veiks- yv^1- 
tnų drama. Parašė kug. Pr. M. ‘ . 
Turas. Kaina——:--------- 1—35c. \
' Giliulongas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ------------------- ------- :_ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų' komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ________ g5e
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedijos po 1 ak 
‘ą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak-
‘ų. Vertė Akelaitis ______ 40c

Esumas—3-čia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L.~Vaicekauskas__10c

Žydų Karalius — drama 4
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas --------- _________ 30c
3 Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
lelis; parašė F. V.

Patricija,
kankinė —
Vertė Jonas

Išganymo
itėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. 'Vaidini
mas su gaidomis______ L_ 75c.
'Dramos; 1) Germaną; 2) '

Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo *
Stebuklas — 4 aktų; parašė
J. T&rvyd&s--------  7 . 65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15e.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono ' 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
naę. Surinko S.|jK., D. ir N._ :

Valkų Teatrai: dalis UJ2;
[ftiRįme paskui; 2) Antanu* 
kas. Surinko S. K^ D. ir N. »Įfe

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. ąždeikis._______ 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ___15c.

Tabakas—Nuodai — rūky-
1 
kolskį parengė S. Kaimietis—15Č?

Užkeikta Mergelė su Ban
da ir Bandadratis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir/De- 
mokratizm48. — Paražfr kun. 
Tarnas Žilinskas........._ .... 50cz

•T v

Apaštalystės Maldos Statu- • 
tas. — Vertė Kūn. P. Sauru- 
saitis ---- 1------- —----1---į—25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiaj ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius V^rne. Vertimas , , 
J. Balčiįionio —___r„__ _—$1.00

MUVW3* — I’UikV- į

mo kenksmas; pagal d-rą Ni- \ 'f 
V

~ NAUJI KONSULATAI >, 
Kaunas.—Nuo Naują Me

tų pradeda veikti naujas ie- 
migi-ącijos įstatomas. Šiame 
įstatyme numatyta steigti vi
są eilę naujų-konsulatą »tuo- 

įse kraštuose, kur per. pąsku-. 
Itin iuosins-metus - daugiausia 
nukreipta mūsą išeivybe.To- 

įdėl vvkdanf 4šfatrin&;-užšič-
- - 4 Į * . *• * ?

-Esąnčids dabar- lliŪ reikalą ministerija nuo. 
Lietuvos vvriausvbes k»ują Metu yi‘a nusistačiusi 

opozicijoj demokratinės par-JŲ* j&n įtraukusi etatuosna du 
tiids.'pradėjo aktyviau veikU^nsuląfuS: Pietą Affi 

T -Axx:’ '
faį's^a-^usio 27 iMUįĮąykstą:Liet^ąiUvFtdera-Į^<>^ ^^ta 

cijoš visuotinis kūvaži'avi-jkonsulai, 
mas, tą pat menesį įvyksta __

LENKAI ŠVIEČIA Į LIETUVOS 
PUSĘ SU PROŽEKTORIAIS
Iš Vilkmergės apskr. pra

nešama, k'ad gruodžio mėn.

LI3TUV0S OPOZICIJINĖS 
PARTIJOS ŠAUKIA 

SUVAŽIAVIMUS
■ > <

t

> Kąu įids - 
tinės

šaukia skyrių atstovą 
įįvažiavima. Leidimas jau 
jautasl > ‘
SK'■>?*->?

^*’;'* •* -

TUVOS VYSKUPŲ 
^-KONFERENCIJA 
aunas. — Sausio 8 d. at- 
irė kurijos rūmuose Lie- 

-yyskupų. konferencija, 
’ąi gruodžio mėn. vyskupą

z
1

2

< 5

F-K P. STOŠKIUTE^iš vWorcester
‘ . * 5". • ■ ■ i ' J • ■ * • * • ■

TaiįNaujoš Anglijos žvaigždute. ‘‘Darbininko’' koncerte-dainuos ir 
jU^inš 'pubUkų gražiomis dainelėmis,^maloniu balseliu.
:■ ■.■ ■ ■ <—— j-—r“—*±   r‘ ■— ------------ -----------

/. NySTRŪNAITIS', Švenč. 
v^fe^5' Afūsipf sodžiuje- yra 
š^$ętW : fęHRiš-
ka if -^uyi^ž^ferūhbitiš- 
■kiėųis ilgai reikė jo fupiiitis 
ĮjęfuviŠkos mokyklos.' Dabar 
jie savo tiksi# pasiekė, lie
tuvių mokykla tapo patvir- 
tiiitą, kįjL’ion įib-leįdžia- sa^P. 
vąikus, Lenkiškon mokyklon.

Ūrv’M

valstiečiu liaudininku š-gos:
ir šocialdenioki-atą partijos
su važią vijnąs. Reikia many
ti. kad šie suvažiavimai tu-

1 įAV^aiiiia, i\a.u. uvvts&iv-aiicii*res įtakos i musu politiškai . ■ - . . 2* ' ; »...... . 29 d. apie 15 vai; admimstra-gvvemmą:— - - ->• j-.. ,...., . t /
> ■ —X___

Prancūzu 
tuvoje\N5if 
trukus dus 

po .nepaprastas pūsiuntinis 
ir ministeris Lietuvoje.

ka. Suta

S

finius kursus. Be to sekmai 
difehio 'rytais vadovaujant 
Martynui Sakalauskui, pa
gieda lietuviškai valandas ir 
šiaip bažnytinių giesmių^ P; 
Sakalauskas tvarko visą so
džiaus jaunimą ragindamas 
gaYbirtti Dievą sava'lietuvių 
Wlba:v / : t ‘y -■'

4 rf -*»y 

.-tūtt

1

’ PramoninėsDemokratjios Pa
grindai. ' Parašė' Uosis ----- -75c.

; f-.V

trvš mokiniai. - ■
< 7^auiWmo yra ėionai daug. 
Šventadieniais susirinkę 
mėgsti, padainuoti .gražių 
lieiuviskų dai^gHų,. kartais, 
ir laikrašti „mėgęta paskai
tyti, -g^itu, . kad. nėra. kam 
jaiininiui vadovauti- 4Tik 
^.iena- yda yra pas -strūnai- 
tiškiūs, būtent,^dąžnai susi
rinkę šųęntadieniaįs mėgsta 
paąstatę bonkutę po? “bur
nelę” išgerti. Neužmirštume; 
jog butelis yra kenksmingas 
ir sveikatai ir kišenei.

• - . I ;

jMtinrai,-Boston, Mas»s. į— Tamis- 
toę raštelio netaipinsįme, nes re
dakcijai nepadavėte savo tikro 
■vafrdorir pavardės. -r.. ''.

Pr. Gumbelevičiuiį Hartfordu Ct. 
—‘ Tamistos dovanelė $5.00 ‘J Dar
bininkui ’-’ gauTS' po LDS. Seimo ir 
riekto netilpo protokole. Nuošir-'“ 
daai ačiū už'auka. : f ■ <
y------------------------ ----------
KAIP KONSTIPACUA

PAGIMDO DAUGELĮ LIGŲ
Konstipavija tlaro blogi} jtaki} j kiek- 

viea<}' organg ir . kiekviena'kūno dali. 
Ji pii^mdo virškinimo pakrikimus, ink
stų ar pūslės įdegimų, aštrius skaus- 
raos nugaroje, Seipieges naktis, nete
kimų svarumo, spėkos, &r energijos. .Ji 
susilpnina nervines ir gaiviąsias jėgas 
ir - pagimdo daugelį šiaip išyengiannj 
HgV- '• - :

N'uga-Tone greitai sureguliuoja-, vidu- 
rids ir nuveikia konstipacijų. Jis išva- 
lo'kunų nuo susirinku.'jjŲ nuodingų at
matų, atgaivina ir gustirina nervines 
ir muskulines sistemas ir organus. Im
kite N'uga-Tone tik per kelias dienas ir 
jus pamatysite kokis tikrai veikmin
gas sveikatos ir spėkos atbudavotojas 
ji.i yra .

4 Nuga-Tone-yra pardavinėjamas visų 
vaistų pardavinėtojų. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stake, paprašykite jį 
užsakyti jų dėl jus b* savo <l?.iabėrlo.

kinelis kalbos mokslui------ 50e.
■ » t

Petriukas — laiškai vieno -- 
vaikelio’. Vęrtė S. Rakauskas 15e.

Bolševizmas — Kas tai yra „ 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj -----—--------------15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas GffP’ 
gonis _—>———:---- —----- 50c.

Laimė —-(poėma). Parašė
Vaitkus ——-7-——---------50 c.
. Mūsų Tikėjimas — išaiškini-— 
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas---- 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas - 
Jeronimas Pcčkaitis j—_.—JOe. 
' Lietuvos Ženklai — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas __ - ' ............... 40c

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos^ Monolgai ir Dialogai. 
Parakė Juozas: V. Kovas---- 30c.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A Baranauskas,. - 10c.
EucharistEkbs Stacijos—Su

lietuvino Kun. P. Juškaitis—15e.
Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio Ir Spalių mė- 
įesiams. Išleido kun. K. A. Va- • 
sys----------------------- ----- 25c.

Dangaus Karalienė. — Su- . 
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais _ '____ $1.00

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys--- _____ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė.

Pnof. V. Jurgttčįį^—^ulOc.
žydas Lietuvoj*. Parai# S. / 

Kaimietis -
i Katoržalkas & TėvynA Dvi 

apysakos.. (B; Jargfaa>. —15e. 
;’MAlita Galybė. Istoriiku 
piešinys IV-to šimtmečio kri» , 
kjčionybės. Lietuvių kalbon . 
išguldė P. B. —22__ ___ __ -25c.
* Trumpa Apotogttfka arba 

Kat Tikėjimo AjMCųihoaa. Pa

A'

~ . .. ei joslini joj, 1-me ra jone; ten-
.• k- jkū pasienio apsaugos karei-lunums Lie-| .? . , .i" viai nuo Popierines kaimo i!5s Rnelnubetsne^l v .
i d -co '• prozektoriaus sviesa ansvie- s paaukstmtaS Kan _ T . J- te Lietuvos pusėj esantį Kai-

1 mynų kaimą, o nuo čia šviesą 
perkėlė ant Paspirių pitmo- 

, . . i io ir antrojo kaimų, kur švie-- . Sunkiai- susirgo plaučių Ly.. ,v. . .. . įsa ir pranvko.uždegimu buvęs kariuome
nės vadas generolas Žukaūs-| A.pšvietimaŠ’~Ltrukd apie 
kas? Jo liga yra net labai minutes. Prožektoriaus 
pavojinga. . .*• • {šviesa buvo Jabai stipri ir iš
':_______  ' Įkaito apėmė 70 mtr. plotą.

Tą pačią dieną apie 18 vai. 
lenkų sargybos Drajjčnj kai-

>' *

• v‘

r*--

>

!

—50c.

Alto-

/

7 '

v.
i r -

* *

ipsn 
is viso pa

k mano lai*. 
—15c.

Lj •

_t J

X

M .

r . BALTAI, Ašmenos ap

v »*•

r ’ . ’ V

r

_&t. Tiksimo djgjttiiDAS. Pa 

*$1.00 

?>r. Vinco Pietario ^UL x

btaijna šMsaĮę^ Dp^»ai.|1.00 
’ ♦ 4 . J ' •

11 U, .Hį ■ĮĮĮI,
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3r > • 1-1*1; 1/ - V VaG • * ’

B R < »k> t K

hMSF’l1 I ‘s k j i -

BALAV^CkAI^ Daugė
liškio vaisė. - Sodžius nedide- 
r?v - '■' --■'-sz'

/ - ;>į>
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■

I
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i
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/, ’ • ■
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GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

• c ■ • t • '

lis, tik 14 ūkininkų. Vist1 
lietuviai.. Jau antri metai, 
kai gyvuąj^čia Šv. Kaz. sky
rius, kurio rupesniu šiems 
metams vargais negalais-tu- 

; -J. IV - : . - - r ” 0 _ ’

iime iškovoję privatinę lie-

į . Jūsą giminės ir paž^tami Lietuvoj, beabejo, 
Jąiori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- .

Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERĮJ, DIR- 
[” o ji per-ištisus metus keliaus Lietuvon jr 
papasakos. -

‘MOTERŲ DIRVA” yra vienątinis Ameri- 
Metu viii katalikią moterų žurnalais; jeidžia- 
Motorii Sąjungos. Joje šalę straipsnių aje- 
ais moteriįLiausimais, Šalo žiniijį “ 

erų/gyfęnimo, nuolatos eina šie sky- 
aiknjLAĮiįįėjTinas, 2) Sveikata, 3) Na- 
4) Mahoagumas, 5) Literatūros sky

dus ir įeiti. . ■ '
"“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

^Viršeliais ir "vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
toks, kad po metu galima pasidaryti daili 

rg3k •NŽhŪkift1 ilgai. Siąskitė pirrigus tuojau 
"MWVA” 
Užsakymus siųskite šiuo adresų:- >.

\ . ^MOTERŲ DIRVA^
M W. .24Street> Chicago, IU.
Ji ■ d- • ‘ v .

me paleido 2 baltas rakietas^ tifViii-mokyklą, kurioj tnoky- 
Ko ląMkai, prožektoriaus pa
galba ieškojo mūsą pusėj, 
dar neišaiškinta. < *
- . . * ■ X • " . •
* « ■ I ■ " ■■•■II —1^—

* ■ m ■ m ■ ' M ite

jojauja p-lė Afalinauskaite. 
Tikimės, kad p. mokytoja 
netik'mokys mažučius,
bet ir suaugusiems padės 
bent kiek prrisilkvinti. Taigi 
Dieve gadėk mūsų sodžiuuHULUrK ilittolL bOLL

jr NENUOBDIĮŽIAUSr y
j; įr? :■ _ • v kospęri fftnmrs lietu'
* nAA - rii*; ,,L /.

_ , p
Į eiti K»una"$^riwW

E8 SPINDULIAI.’’

Nevėluok jį užsisakyti, nes Vėliau 
pirmųjų numerių gali ir nebėgau- 

.f r? ’J
pfeiuuiu Ii* 

tiiyių farnąlas, nes metams tekaj- 
luoja <1.20, pusmečiui — $0.w. 

MokslMvaims dari pigiapj,jpetams 
$0.60 if pusmečiui — $0.30.

L Adr.:. ” Ateities Mauduliai,

ū Įrirmiis lietuvis 
me

Į. r : 7 • f Darbuojas.' 1
čiu 18'd-rat vylaus sekve^ą- 
toriųn iš Dzevnniškių apr 
vinkkię krieno ūkininko t 
to -dalį lieitaeįjai. Sodž 
a^žiaginiužvilgsnių, i 
roepkiau stovi- kaip ir k1 

niai sodžiai; Dar p| 
iin, tadj^yįimaamcrr^ 

darnius išnnudot i j Igus žiemos 
-a:’ L t .. K 1

., .tųrH žŽMma

•VOMiSOSBHlIO 
j KOMPANIJA ■ 

' Boki-tigres mane matyt pirm pirk- 
siaut..Jokio komiso nereikta mok*tL 
Ai parilnodf ’tleatal.I . .
h 
te 
pnikiia;

-iianųs VO&E 'tratad. 
it planai. Nanjl Ir 

k VICTROIA’ ir 
ręa«o*

, Jtcitolaulc gataloffo \ 
Vose A Boni Piano Co. .

100 BOYT^TON ST. BOSTON 
rffi frlKNr o a -KLOt-G-0 S f.

10c-
arba. nežinomoji
4 aktų drama. 
Tarvydas _ ___ 10c.
Apsireiškimai —

Maita
ritu—juodos (prastai® minki* 

ai3 viršeliais)------- - . • 50c.

panda.

Mažas N

Atsargiai «t Uotai. Vertė 

iš lenkiško kun. K. Š........ 10c.

“DARBININKAS”
. ....... v ,■ i*.

•v. s

V.
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TĄžai šimtininkas, kurs Įbes atrodo kaip nedorybes.I

pra^.V.“ JįSaus-pagydyti jo 
J-,- tarną, buvo Romos valdiniu-

•' aę ■ j - •' ■■ • •v'* .

- kas. Jis galėjo įsakyti Kris- 
tuiy^kad pagydytų jo tarną. 
Žinoma,/V*Jėzūs gal būtą 
hepąklausęš: 'įš^ 1 bet 

 

šimtininkas ' ; utėsi turįs 
'*r * i \ S 4 . .

4iek valdžios/ kad bent- ga
lėjo pabandyti duot tolų į- 
sakymo. B . . .

* dėlę pasižeplinimo-ir-pagar- 

 

/> bos*dvaSią/ir net jautėsi ne

 

vertu, kad V. Jėzus užeitų į
‘ jo namus.

2' Jas Ji Pa 
vyzdžiu 

į-- siems, k
ti ir pasižeminę kaip tas 

 

v . ) stabmeTdis.
/ • ^/Eštiesų, DieVui užvis lab- 

jau patinka pasižeminimas. 
Patsai Kristus atnešė tą do
rybę iš dangaus, ir nieks 
tiek pasižeminimo nėra pa
rodęs kaip patsai Dievo Sū- 
nūs. Nebereikalo tat 
Raštas sako: “Puikoriams 

-L Dievas priešinasi, pasižemi- 
\ riusiems gi duoda savo ma

lonės.” Tie žodžiai turėtų 
-, paskatint kiekvieną žmogų 

nusikratyti puikybės. Juk 
baisus daiktas., jei katram

• /Dievas priešinasi.' - 'Dievo 
pVietelystė, taip pageidauja^ 

' ina,.kad riskas yra atmesti- 
kad tik ją įsigijus. B.et 

’ ■_ žmonės labai tankiai nesusi
vokia šiame klausime ir ne- 

/įžiūrint paties Dievo perspėk 
:.^Jjųuų, nuolat^j^Į^u°j as^ 

savimi ir savo darbais. Iš- 
' jtiesų gi kokie tie šnogaus 
' darbai? Vien klaidos ir ne- 
/ prietekliai. Didžiausia ir nė- 

užginčyjarha žmogaus nuo
savybė tai nuodėmė, bet dėl 
.tokios nuosavybės visai ne-

— tenka-dulžiuotis. Patys ge
riausi žmogaus darbai tai 
tokie silpni ir netobuli, kad. 
anot pranašo, ir mūsų dory-

.'ii

i

*4*

r •

Jr
*> jis parodė di-

žtaifIšganYto- 
ė ir pastatė pa- 

isiems tikimiem- 
būtų taip tikiu-

« . •

Jei žmogus ką, tikrai gera 
padaro, tai tik Dievo ma
lonės padedamas. "Be Die
vo pagelbos nė Jėzaus v^ę-

nors ir daug kuom Būtį pra- 
šikaltęs, grįžta nuteisintas į 
savo namus* 
r^įu^&U 
Dievų Šato7 gerais į į 
palieka toks koks bui . 
dinasi, nedorybių piliį^. H 

. Bet kasdieniniam gyraii- 
me kaipįna|^:žmonėsvparo-

*

įus fa-
- i

.»

pra

i

:<r.
.K-

'f

KATALIKUS
■ .•<• . • • " 

U , ’ •

a apie Katalikų spaudos rė-
- _ , .... . __ x-»

mimą ir svarbumą. Kaip ^'žiūrite | tą gyvenimo svarbų f 
| i i tklausmui? Kaip tas ktevnmas jums išrodo?
•Hu-r 4T* ’

X-’

įk-.wSg

*?

^rtrWiiTfr
» Ay y *

y

’ JT“ ------ ™ TT* > t-

do negalime vertais ištarti,? ;nu^ F.
’- ’ - : - . rodostapitik'irgyyėna,/

jį ^isį girtai U^^ijkda> 
mas gi žmonhįįiagarb ’ 
rymaštaujĄį 3?yl^ta nįkan- 
kmasi/ ' O jei tik mėgintu 
pasižemint, tuoj pamatyti}, 
kad gyvenimas daug paken- 
čiamesnis ir smagesnis. Ne 
tik Dievas, bet -ir pasaulis į- 
vertina kuklų ir pasižeminu
sį žmogų.' . •

Kodėl gi tat nenusikra- 
čius tos visiems nepakenčia-

JKi
4 *

’ - * k • - f f 4

—; sako §v. Apaštalas Pau
lius. 'Taigi kaip matome, 
nėra labai iš5 Iro mums di- 
ožiuotis. •

Antra vertus, , pasižemini- 
mas mums kaip tik labjau
sią tinka. Tai saugi skrais
tė, kuria mes galime nuo 
Dievą rūstybės-prasidengti. 
Kuomet žmogus giliai pasi
žemina ir mušdamasis į krū
tinę sako: “Dieve, pasigai
lėk manęs nusidėjėlio,” tai 
jis, kaip tasai muitininkas, mos puikybės ydos?

ne/ ,d
3
I
i

I
I

—————
M M III*

- i

? KartĄ vienassai
.•t* i- «.

j !

ieŠk&cni slMartKBE

VILNIUS.—Lapkričio 25 
klieną įvyko Švenčionyse lie- 
tuviiL mokytojų - suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvavo 
apie 60 žmonių, jų tarpe bu
vo be šiemet peikiančių mo
kytojų ir keletas svečių. Su
sirinkimą atidarė ‘ ‘ Ryto ’ ’ 
pirmininkas kun. K. Čibiras, 
pabrėždamas susirinkimo 
nauG^ ir tikslą. Susirinkimo

* ' * *** ’'.tikslas esąs pasimokyti mo
kyklos darbo dirbti, aptarti 
mokyklų būklę.-ir . uždavi
nius, išaiškinti, kas švietimo 
darbe rūpi “Ryto” valdybai

mokytojai, suderinti jėgaš/ą 
pasiskatinti prie darbo.

Susirinkimas dirbo nuo 9 
vai. iki 18 su.puse, padaręs 
pietums pusantros valandos 
protarpį. Per tą laiką, pa
darė dvi pavyzdines pamo
kas, išklausė ir aptarė turi
ningą jj. A^ Petraičio paskai
tą apie gamtos mokymą pra
dedamoje m'okykloje, pasi- 
/ T.. - 4 •

X-ŽEMAITIS, iŠ Voroester, l&M.

Mturikas, dainininkas ir komikas. Jis “Darbininko” koncerte publi
ką juokins ir virkdins. Jam padės “Mes Trys.” Kaąjie tokie, atėję

1 •*© 
■ Vy..'/?T***

zai prabangos amžiuose i
O • « . • a ■ 1 'ir' < V

V —*5 X.

AT. ifrįž i...... ...... .............
jie buvo nudilę plonumai' 

ja gana sena ir įdomi. Sa
vo formą, rfeikšmę ir simbo- 
lę jie per daugelį amžių yra 
dažnai keitę. Paprotis per 
sužiedotuveš arba jungtuves 
dovanoti žiedą užtinkamas 
jaii senovėje pas žydus. Jie 
buvo pratę baigdami kurią 
sutartį, ar ką nupirkę pasi
keisti dovanomis, iš kurių 
dažniausiai, bųyo dovanoja
mi žiedai. Kadangi senovė
je jungtuvės taip pat buvo 
prekybos dalykas, tai jos ir
gi buvo sustiprinamos dova
nomis —žiedais. \

Vėlesniuose” amžiuose žie
dus pradėjo gaminti iš bran- 
gių metalų, aukso ir bran
giais akmenimis papuoštus. 
Tie žiedai’*1 jau buvo, kaip 
mokestis už jaunąją.

Spėjama, kad seniausioji 
žiedų gimtinė buvo Aigip- 
_tąs, nes tenai žiedai ijį. pra
džių buvo vietoje pinigų ir 
tiktai vėliau atsirado ulone: 
tos. Ten buvęs paprotis 
žiedinius pinigus užmauti 
jaunajai ant piršto. Tuo bū
du buvęs vaizduojamas jau
nojo turtingumas. Ši žiedo 
reikšmę daugelyje kraštų y- 

Įlra užsilikusi iki mūsų die- 
|<nų, pavyzdžiui Anglijoj 

jungtuviij formulė dar ir da
bar skamba: — aš apdova- 
noju tave visu savo žemiš
kuoju turtu. , \

Kurkas didesnes reikšmės 
turėjo pasirinkimas piršto, 
ant kurio žiedas nešiojamas. 
Tai ne visiiaet buvęs, kaip 
dabar 
laikais (XIV—XVI amž.) 
sutuoktuvii} žiedą nešioję, 
ant nykščio, romėnams žie-. 
dui nešioti pirštas buvęs di-

. <• ____ * .

dysis. Lygiai it'Prancūzi
joje ankstyvesniais amžiais 
sutuoktuvių žiedą nešioję 
ant trečiojo piršto. Praųc.ū-

plonutėliai, 
su '

• b
4.

dą nešioję taip pat tais 
tikimais, kada atvirai norė-;? 
davo parodyti savo priešinį 
gumą jungtuvėms,1 bet' '• tud« 
pačiu metu neatsisakydayę > 
nuo meilės džiaugsmų, atsi*^ 
sakydami nuo vedybų.... . jjgjj 

Pirštą ant kurio žiėBi^g 
nešiojamas nustatė pagaliau^ 
bažnyčia. Liaudis mano, jog 
žiedas turi galios sujungtu 
Apvali forma visais laikaisi 
buvusi amžinybei ir pašto 
vumo simbolė.

Sutuoktuviu žiedai seniai 
buvę įvairių .formų ir dy 
dzio. . ________„_____
vę turtingai papuošti. Tik-4 
tai apie XVIII amžių at^ 
riįdo^dabartinis paprasta^ 
žiedas. Romos imperijos ' 
laikais sutuoktuvių žiedus^ 
vadindavo rakti} žiedais>‘^ 
Juos darė iš įvairių metalui v’| 
aukso, sidabro, - dramblio^ 
kaulų, geležies: sulig, luomoU’t 
ir turtų. Įdomiausia, kaį/j 
jis ture j o mažytį .raktelį, ku-^W 
ris reiškė/ jog ją nešiotoja 
yra'namų šeimininkė. Vė?’“! 
liau rakti} žiedus pasisavina/^ 
senieji saksai, teikdami: 
jiems tą pat reikšmę. M 
laikais įvairiuose kraštu 
sutuoktuvių žiedus kala 
tokus ir sunkius, bet pr£r; 
prastieji yra normališko plo/, 
čio ir. storumo. AngHjojM| 
žvejų kaimeliuose užtinka
mas labai gražus ir simbo-f 
liškas sutuoktuvių “žiėdaĄ^Jg 
dvi rankos liako širdį, Tokį^?| 
žiedą ten iš kartos į kartą 
pa veide ja šeimos vyriai

yr;~^:rr! .r-~ j,-

. -. 4 ...

1 ' .   ——1 1 “ —'

tikimais, kada asirai /

damas. Utenas keleivių klausia jo: “Kaip Tamsta taip 
ramiai gali sėdėti?” • z

“O bene garlaivis mano, tegul skęsta,” šaltai atsakė
• u* * - -^ę<—

senis vokietis. y’’-’■ f

Manau, kad mūsų katalikų tarpe nesiranda tokių, 

kurie sakytų: “Kas man katalikiška spauda.” Kiekvie
no kataliko šventa ir būtina pareiga yraųrėmti savąją . 
spaudą. Jeigu kada nors katalikai turėjo pabusti iš mie- * 

go ir atsikratyti nerangumą, tai šiandiena. Boston’o vys

kupystės Kardinolas O’Uonnell savo laiške j katalikus sa- 
‘ ko? “Spauda turi begalo didelę svarbą ir jėgą žmonių gy

venime.” Dora spauda auklėja dorus šalies piliečius, 

žmogus, koris sako: “Aš skaitau tik iš žingeidumo,” grei
tai pasijuk kaip bloga spauda jj įtrauks j savo sūkurį P*.

' rakime per kalėjimus ir paklauskime jaunųjų prasikaltė

lių kaip jie-tenai pakliuvo? Ątsakymąs bus: “Bloga spau
da mane išvedė iš gero gyvenimo kelio.’ ’

1. Ar tavo namuose randasi bent vienas katalikiškas lai
kraštis? Pereikime sagių katalikų namus ir pažiūrėkime 

-v kiek tenai ateina katalšbaškų laikraščių, žurnalų, knygų - 
-Kilias šei^M^rasune mūsų lietuvių katalikų tarpe? ~

Pradėjome Naujus Metus. Ką tie Nauji Metai reiš- 
- kla mūšų gyvenimui jeigu mes nepastatysime jų tvirtovę 

ant doro, atsakančio pamato? Beabejo, savo namuose 

turite savo brangius ir mylimus vaikelius, ką jūs jiems 
duodateskaityti? Gerai žinau, kad jūsų vaikeliai mėgs
ta skaityti, štai kaip galėsi tą klausimą išrišti:

f UŽSIRAŠYK GERĄ KATALIKIŠKĄ LAIKRAŠTĮ.

‘ ‘ / KUN. F. W. STRAKAUSKAS. \
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Dažniausiai jie būdai
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tarė dėl mokyklų padėties ir 
uždavinių. —- ; ■

Susirinkimų aplankė ir p. 
valdiškas inspektorius. Tai 
buvo naujiena/ Paėmęs bal
sų. daugiau, negu valandų 
kalbėjo apie gamtos dėstymų, 
apie mokytojų konferencijų 
reikšmę ir atlikimo būdų, a- 
pie inokyklbs.-tvarkų ir mo
kytojo pareigas. Turint gal
voje, kad tai kalbėjo virši
ninkas, nuo kurio žymiai pa
reina lietuviškos mokyklos 
likimas, jo pastabos turės ne
maža reikšmės mokytojų

Jutd nesusipratimo ‘ išvengti-. “ 
Pareiškė, kad šis jo apsilan
kymas būsiąs pradžia jo ben- 
dradarbiavimo su privatinės 
mokyklos darbuotojais ir 
kad vyriausybei nerūpi iš 
lietuvių padaryti lenkai, tik 7A] 
lojalūs piliečiai. Prisime
nant, kad kaip tik šiemet vi
soje eilėje sodžių, kur lig 
šiol veikė lietuvių mokyklos, 
steigiama valdiškos, o lietu
viškoms vilkinama koncesi
ja, tuo pareiškimu ne labai 
norisi tikėti. Jei taip ištik- 
ro lietuvių lenkinimas nerū
pėtų, gal valdiškos mokyk
los būtų lietuviškesnės, o lie
tuviškos privatinės greičiau 
gauti} koncesijas ir nereikė
tų tokiems reškutėniškiams, 
činčikiškiams, naviKiškiams 
etc. važinėti po kelius kar
tus nuo inspektoriaus pas ku 
ratorių, nuo kuratoriaus pas 
vaivadų ir vėl pas inspekto
rių. .

Mokyklos darbui tobulinti 
“Ryto” valdyba pasiūlė mo
kytojams pasiskirstyti į ra
jonus, išrinkt seniūnus ir da^L * 
iyti kas mėnuo rajonų korf^ 
l erencijas su praktikos pa
mokomis ip pedagoginiais 
pasikalbėjimais. Pasiūlymas 
rado visiško pritarimo mo
kytojų tarpe. Numatyta, 
kad rajonas prenumeruos 
pedagoginius žurnalus ir tu
rės savo pėdagoginę biblio
teką.

Tartasi dėl mokytojų cem 
zo įgijimo ir nutarta išttfti 
galimybės; jei pasirodytų, 
kad pagal įstatymus yra dar 
patogus būdas cenžui įsigyti,

% . ■ y ■ *. _ * •

s

s

i

jAtsirad 
’Zie

<r . _ 4 • . . • ■ :

Paprastas aukso,-arba nef 
sidabro. langelis ‘. vedusiu 
žmonių nešiojamas ant degi
nės rankos ketvirto piršto. 
Bet. šis paprastas lankelis 
turi didelę reikšmę. Kri- 
kščidniškpse jungtuvėse žie
das, tai ištikimybės simbolis. 
— Yra brangių, brili j autais 
papuoštų, žiedų, bet jei jie 
kaip nors pasimeta, jaunoji 
žmona arba vyras niekumet 
taip mesusirūpina, kaip tuo-

X

tai organizuoti mokslo pa
galbą norintiems lavintis.

Susirinkimas baigta him
nu. Dalyviai dirbo rimtai ir 
išsiskirstė kupini pasiryži- 
mų. Suvažiavimo nauda ne
abejotina.
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metj kada pražūva sutuok
tuvių žiedas: tai esanti blo
ga žymė. Bailesnieji dažnai 
nedrįsta pasisakyti antrai 
pusei, jog jie žiedą pametę, 
ir nuperka antrą, bet tačiau 
dar ilgai jie dreba mistiško
je baimėje, laukdami kurios 
nelaimės. Ir kaip džiaugia
si pametęs, jei pasiseka žie
dą surasti.

Dabar auksas brangus.'ir 
labai dažnai beturčiams, no
rintiems sukurti šeimą, žie
dų įsigijimas, beveik neįma
nomas, bet be žiedo vis dėlto 
negalima. Jie taip pat-bū
tinai turi būti auksiniai. 
Prieš karą kaimuose pas se
nelius ir senutes dažnai bu
vo užtinkami ir sidabriniai 
žiedai. Amžiaus, pabaigoje

Žmogaus dvasias gyvenimas _sa~; >■ 
vo esme nesiskiria nuo kūno gyvy-/; 
nimo. Kaip žmogaus kūnas, negau
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, | 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, 
jeigu ji negauna maisto- skaitymų t 

galvojįmų.—Vovenargas. / /
— ————-------——--------------■ . .. • - . _._______ įds

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ 
ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALO- 
- NUMŲ DĖL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS •
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ražfaorite.

ogmius žurnalus ir tu- 
vo pedagoginę biblio-

. . ' <K •
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ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
Į KLAIPĖDĄ: »

• Trečia Nesą f vienę pusę..........$107.00
Trečia klera j abi pust.............. $181.00
Turiat. trečia kl. | vieną pnsč- .$128.50 
Tur. treč. kl- l-abį pusi.(m(n.) $204.00 
Cabin klesa .........M............ $142^0

U* VAIKUS: Nuo 1 iki 10 mettj pus? 
kainos. •

UZ KŪDIKIUS iki $5.50..
Valdžios Revenue ir Head Tax at- 

skyrium. 1 ..
TANKŪS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ <

- STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIOM* ,
- ’ . • • * *

DM InfnrmacUų ir. laivakorčių ‘kreipkitės tuo jaus į
pas savo vietos Agentą.

NELAUKIT PASKUTINIŲ, DIENŲ/

BALTIC AMERICA LINE

’ < “V. R/’
i • * -A
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5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURGĄ—6 DIENOS 

PER BREMENĄ /

- Keliaukit grėičiaiura pasauly laiVu

•»

I

BREMEN 
Laivas EUĖdPA dabar budavojamas ir 

veikt pradės nuo kovo ihėn., 1930-m.

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą. '

✓

f

I
♦ ' • *•

Patojnis ir tiesus rašinėji man su bile Europos Salimi. 
\ Reguliariai ^plaukimai kiekvieną savaitę populiariais 

Lloyd laivais.
‘ Dėl sugriilmo Pūdy

mų ir kitą Informa 
dją atstkUluskit ra- >
vovietinio agento

. f

5* • . *

65 S^ATE ST. 

BOSTON, MAS8.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
IŠ NEW YORKO:

80 Sausio.. “
20 Vuario. .1
8 Kovo...”
3 Baland. .“ESTO

17 Baland. “LITUA
1 Gegužės “POĮ4

17 Gaguils. 

26Gegužės“
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“D ARBIKIRKAB’1 
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LAŠINIAI PRADEDA 
ATSIRŪGTI
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PBENUWBĖA.TOS KAfiU: 
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___ 18.00

South Boston, IBM.
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^Garsioji lašinių byla Lie- imtus ir suvalgytus ameri- 
iiuvoje, kuri tiek džiaugsmo ■ koniškus if liėtuviškus iaši- 
padarė laisvamaniams, pra- 
feda neskaniai atsirūgti. 
Kaip žinoma, Ūkininkų Są- 
junga buvo apsiėmusi pri- 
s^atyti Lietuvos kariuome
nei lietuviškų lašinių, bet ji 
nevisai išpildė sutartį pa: 
tiekdama ne vien lįeturiškų, 
bet ir amerikoniškų lašinių. 
J£aro intendėntūra tai žino-? 
|it> ir priėmė amerikoniškus 
fešinius. ; Nekuri laika ris-J5F .. . ------------------- - *• <•

Įsgsrodos buvo tvarkoj, bet 
staiga buvo iškeltas klausi 
asas, kad Čia atliktas Jcrimi 
pąlinis ■ darbas- ir valstyl 

įdaryta milžiniškų nuost 
ų. Galop prieita prie te 
Įds Icuris nuteisė kalėti ke-

nius ekspertai negalėjo, nes 
jie jų netyrinėjo. Po tokių 
bendrų ekspertų kalbų be z • X f
abejo sunku nustatyti, ar 
priimtieji amerikoniški laši
niai buvo tikrai blogi ir ar 
reikalingieji statyti ar; taip 
pat statomi tuo net lietuviš
ki lašiniai buvo geri ir pir- 

Sūtarties nepil-
;kme^ numatytos 

y ir yra to- 
ravartu iri- 

idotis. Bū-
alima nepriim- 

' jei netinkami ir 
aeiai 'iritendentūęai 
o Jdėk’ užmokės — 

ris vien —’tdjr kaina pagal 
Į eina sąškaiton Ūki-< 

s..Ū3fhža’fe’

" t\»TT
- Lietuvos
tttauui ui M atbudimi teteik 

- nubaudė

te

ras arteto. ....__ _______
štate pabaudos dar 2 savaitės 
kalėjimo ■ x ž.

Perskaitę 5| straipsni supra- 
s site koki® spaudo# “laisvę” 

turi kataliku n»u4» sietuvo
je. ‘Bešališkas*’ teismas bau
džia net ir už cenraroa išbrau
kytus ir nukirstus straipsnius.

Šis štraipantš'OĮttatn^Skos 
cenzūros buvo nubrauktas ir 
iš^jo) be pabaigos.* i.

Amerfkos UetUviai,. kurie
' brangina spaudos ir Žodžio 

laisvu, turteli sudėti tuos 500 
liti} ir išpirkti katalikų dien
raštį. “Darbininkas” patarpi
ninkaus.

, Red.

Amžiais tautų pergyventi 
prityrimai geriau už išmin
čių išvedžiojimus įrodė, kiek 
yra teisingas dėsnis justztia 
ėst fundamentum regnorum. 
Tik teisingumu gali laikytis 
valstybės rūmai. Ir vargas 
tautai, kuri šią tiesą igno
ruoja. ’ .... ; ' ■

• 5

- .z ’ Ū

saugojimui, ar apsigynimui, 
ar įsitvirtinimui

^Kokiais laikais, kur ir pas 
kokias tautas jis bebūtų, dik
tatūros režimas visai nesi
kreipia nuo ano pagrindinio 
valstybinės santvarkos dės
nio. i Tiesa, politinės kovoš 
taktikos dėliai, didesniam įs
pūdžiui jie apauksina ant 
mūrų sienų užrašytas šio dės* 
nio žodžius sudarančias rai
des, bet patys nuo jų nusi
gręžę jų nebemato. Jei šio 
dėsnio nėra vaidytojų širdy
se, tai užrašai ant mūrų tik 
ironija skamba: jie tereiškia 
tiek, kiek po prancūzų revo
liucijos ant visų valdžios na
mų ir stempelių padėtas įbal- 
sistlibertė^egalite, įraternite. 
Jie irr šiandien teberiokso 
gatvėse toj šaly, kur ir laisvė 
ir lygybė ir brolybė tėra tik

£&s. Taip pat Ūkininkų Są- 
fttagai uždėta paabtidos 50;- 
000 litų. Visuomenėje atsi
rado tabejojimų dėl tokio 
irismo nuosprendžio teisin
simo ir paduota prasimas 
^ahaikipti lašinių’’ bylą. 
jprašimas likos atmestas. 
■Bet štai nė iš šio nė iš to, 
Krašto'Apsaugos Ministeris 
Tado galimu tąją pabaudą 
ūkininkų Sąjungai grąžinti, 
lt'ji dabar grąžinama. Čia 
Jau savaime kyla klausimas: 
jeigu, buvo padalyta milži- 
iiiškų nuostoliu valstybei, tai 
kam ta. .pabauda grąžinti? 
dTeigu jygrąžinama. tai nuo
stolių visiškai nepadaryta, o 
jei jų nepadaryta, tai teis- 
Jnd sprendimas buvo netei- 
.ięngas ir keletas nekaltų 
Janonių bereikalingai sėdi 
|talėjime.
S^ JBe.to, teisme <lar štai kas 
^pauškėjo, anot Lietuvos lai- 
M?.. 4^----- % '

•X

Sutartį 
ninku 
Intendantūra^pagal - sutartį 
1925 - m. turėjo Wisės risis- 
kai' tą sutartį nutraukti ir 
paimti baudos iš Ūkininkų 
Sąjungos net ligi 78,000 li
tų. Bet ir 'šios priemonės 
nevartojo.’r / ..   •

Tai tokios tokialės su Lie
tuvos. teismais. Jei Ameri
koj kas nešvaraus Įvyksta,' 
sakoma, kad kas nors supu
vusio yra Danijoj — tur būt 
tas sakinys taikoma į “kve
piančius” Danijos sūrius — 
bet šiuom kartu tenka pasa
kyti, kad toksai-“ malonus” 
lašinių “ atsirūgimo kvapas 
dvokia iš Lietuvos.

Nebereikalo Kaune orga
nizuojama Lyga bei sąjun
ga žmogaus ir piliečio tei
sėms ginti.' Vargas kuomet 
tenka griebtis , priemonių 
nuo savo teismų “teisingu
mo” apsiginti.

V

V

O vienok kaip dažnai, ne- . ____ , .
žiūrint -viščTdėsnio aiškumo, tiems, kurie liberalinės val- 
jis neįžiūrimas. Politinės, 
kovos ąistrų' pagauti vienos 
idėjos partizanai jo nebeįžiū
ri, kaip pasitaiko gera pro
ga patogiai čiupti tavo prie
šą. Tokią gerą progą duoda 
turėj imas valdžios. Mes ri
si žinom, kokiais plonais vi
suomeninių santykių siūle
liais šiandien suregztas visas 
pilietis: jų visų galus paga
vus valstybė. Nesunku jos 
valdžiai jįj manipuliacija pi- 
tietį pargriauti. Ypatingai 
neatsakomingas ir keršto tus, išsiųsdavo : „
principu pagrįstas:' diktatu- krašto. Šių (fenų ‘ ‘princai ’ ’
' ' "v“ ’ -j >v* • “ ’ — ’ .JJ - •« -I'-. \
ros režimas plačiai panaudo- 
ja "šią pnėmęn^šaVęš' apsi-

džios malonės įgyja.
Sukto valdymo meno meis-* t - ► < .

teris Makiaveli davė galiu-
( . • * s '

nams patarimą kaip, išori
niai išlaikius teisingumo 
skraistę j po ja kad ir žiau
riausiai atsiskaitrii su savo

. . . . k • . , **l ** • i______

priešu, kad tik gali. ^Prin- 
cai” gerai suprato demoniš
ką-maestro patarimą 
šiol ne jų gubernatorių res- 
kriptąįsjjietieismesprendi-"

------  ‘ v *1 . F* . t

mais kapojo ;^vo priešams 
galvas, konfiskuodavo~jų tur- 

iš gimtojo

nebepamfrso nei nį
v: /mokų, nei jų

tropai

tų. pavyidžil|: šalia tokių 
grynai fašistinių su savo 
priešaia'iiteiskaitymo būdų, 
kaip' atstoyb Mateotti ir ge
nerolo Zagofskio likvidavi
mas, jie tūri darteismus,ku
rių Thėnįidai princai atrišo 
akis ir jai iš karto paduoda 
ir pačio sprendimo tekstą. 
Žinoma, visuomenės teisin
gumo pajautimas labai greit 
suąiorįentuoja tokių teismų 
sprendimų reikšmėje. Ji ge
rai numano, kad tokiose po
litinėse sąlygose apie' teismo 
nepriklausomybę ir kalbos 
negali būt. Patys teismai 
būna iš savo prietelių suda
ryti ar, dėl savo likimo bijo
dami, jų nariai nedrįsta da
ryti prieš savo ponų valią. 
Štai kada ji pamato visą dik
tatūrinio rėžimo baisumą, 
pajunta, kad ji visa su nagu
čiais ir ragučiais pateko 
sauvalės naguosna, kur ne- 
gal būt nė kalbos nei apie pi
liečio teises nei jįj garanti
jas. Ir dabar, kai tuo būdu 
piliečiai nustoję teisiii grei
tai netenka ir phreigų supra- 
timo, susidaro pavojingas 

f valstybės egzistenci j ai mo
mentas. Vergai nepripažįs- 

• ta valstybės. Jos sąvoka su
ponuoja pirmon eilėn pilie- 
čiųsjsu teisėmis ir pareigo- 

nuo mis. ? ’
Štai dėlko’ didėti patriotai; 

matydami, kaip valstybės a- 
parato priespauda šios pilie
čių teisės naikinamos, teisin
gumas niekinamas, nežiūrė
dami viso žygio pavojingumo 
ir sunkenybių^ryžtas pakeįti

;v.

_ < V ' Kun. jonas Bul

KATAUKĮI VEIKIMAS IR SPAUDA 
/Referatas skaitytas Rytinių Valstijų Katalikų Konferen

cijoj, gruodžio 29 d., 1929 nu, Newark, N. J.*)T ?■ -

t

paseių-: 
l;“Bevykinant šias sutartis 
■artu su lietuviškais buvo 
Bristatvta' ir amerikonišku ■ffiįr.- % - * •*
lašinių, bet kiek kurių, tai 
siekas nežino ir teismas ne- 
pastatė. Lašinius priėmus 
fcjttos suvalgius prisidėjo 

.J .4 <1 * J > • -j ’ 1 • . *■KAijgose judėjimas ir atsi- 
Kįo “lašinių” bylia. Teis- 

neturėjo progos tų laši
nį maįyti ir negavo realia 
ną daviiiių apie tų pačių, 
GįU*ie iaiivo pristatyti, rūšį 
■Fkokybę. Kada buvo teis- 
MS kalbama apie lašinius tai 
KfĮįp vis mitbd’oma eksper- 
SjHbendrai apie amerikoniš- 
inif lašinius ir bendrai apie 
Setuviškus lašinius, bet kal- 
įfiBtį konkretiškai apie pri-

K.

Bostono CentraLjLabor li
nija renka žinias apie bedar- 
biaujančius ir bedarbės prie
žastys ir rudšia griežtų pro-; 
testų prieš darbdavius. Šį 
protestų pasiųs prezidentui 
Hoover pąreįkšdami, kad 
kaikurie darbdaviai nesilai
ko “prosperity” programoj 
Prez. Hooveriui padarys 
kiek nemalonumų,, nes jis 
nuolat kalba.apie gerovę; tik 
ne darbinihkams.

KATALIKŲ VEIKIMAS \

Bendras katąlikų veikimo siekis esąs — žmo
niją tobulinti. To veikimo obalsis “Visa atnau
jinti Kristuje.” Žmonija tai vienardidelę šeimy
na, josgalva Karalius Kristus, nariai atskiri as- 
menvs. Ęažnvčia, Dievo įstaiga, darbuojas tų 
atskirų šeimynos narių išganymui. Ji reguliuo
ja jų santykius su Dievu ir savitarpes moralybės 
santykius. Bet šeimyna turi socialinius ir eko
nominius santykius. Ir čia bažnyčia netiesiogi? 
niai jais rūpinasi. Pop. Pijus X šiaip apibudina 
Bąžnyčios bei Katalikų Veikimo ratą: “Neišma
tuojamas yra katalikiško veikimo laukas; pats 
savyje jis neaplenkia visiškai nieko, kas bet ko
kiu būdii tiesioginiai ar netiesioginiai priklauso 
dieviškai Bažnyčios misijai. Atnaujinti Kris
tuje ne tik tai kas tiesioginiai ar netiesioginiai 
priklauso Bažnyčiai dėl jos dieviškosios misijos- 
vest sielas prie Dievo, bet dar riša, kas savaime 
iš tos misijos eina, krikščioniškąją civilizaciją 
visumoje ir kiekvienoje ją sudarančioje dalyje... 
Kovoti visais teisingais ir teisėtais būdais su an- 
tikrikščioniška civilizacija; visais būdais taisyti 
iš jos kylančią didelę netvarką... Grąžinti Jėzų 
Kristų į šeimą, į mokyklą, ir į visuomenę. -.-Ąt- 
statyti žmogiškos valdžios principą, karpo atsto
vaujantį Dievo valdžią. Labiausiai paimti šir
din liaudies reikalus ir ypatingai darbininkų-ir 
ūkininkų klasės reikalus ne tik skiepijant į visų 
Širdis religinį principą, vienatinį tikros paguo
dos šaltinį gyvenimo varguose, bet taip stengian
tis nušluostyti ašaras, palengvinti sunkumus, pa
gerinti ekonomines sąlygas ^mintingomis prie-

LRKSA organų “Garsą” 
iškėlus1 išBrooklyh, N. Y, 
“Draugas^paturia į Btooį. 
lynų perkalti LietuvpfrVyčių 
organų “Vytį” & Wti

[■f

>,:Z Jt Urf *•* 
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PŽĄ J. NARINKAITE, iš Loveli, Mass.
Ji nedainuos “Darbininko” koncerte, bet čiulbės.

, . . .. .. ■ • '•

i prieš galinguosius, reiv

kalaudami atstatyti • (resti- 
tuoti) ir vieną ir kitą.

Kokiu gražiu pavyzdžiu y- 
ra garsaus prancūzų rašyto
jo Vietoto liūgo kova už 
teisingumą Drevfuso bylojeI

Įsitikinęs, kad Drevfusas 
apkaltintas ir pasmerktas 
nors ir teismo sprendimu, bet 
valdančios . grupės žmonių 
noru sunaikint politųiį ^iie- 
šą, V. Hugo nepalieka ra
mus. Jis gyvai jaučia gėdą, 
kurią padarė šališkas; teis
mas prancūzų tautai, irkaip 
tikras patriotas drąsiai atsi> 
stoj ęs sušunka: aš tvirtinu 
(J’ačėuse), kad nuteistasis 
Dreyfusas nekaltas.' O kiek 
jam prisėjo iškentėti įvairių 
užsipuolimų, priekaištų iš

T ■-

priešui
M

minę ir nenustojo kartojęs 
savo garsųjį j’accuse.. Atsi
rado pagaliau kitų didelės - 
dvasios žmonių, kurie byla 
susiinter vo. Pagaliau V. 

 

Hugo pąremia neseniai ttįi- 
ręs ” . “ pergalės tė-
vas^Clemanceaii. Irnors 
truko nemaža laiko, jjet V. 
Hugo protestas nenūėjd 'vel- 
tui. Visuomenėtiek stišido- 
mėjo byla, kad privertė dar 
kartą peržiūrėti bylą. Ant- - 
ru/kart teismas Dreyfušąiš- 
Jėisino. Teisingumas tapo Mt-; 

atęi^ statytas. ■ ■■ y/ūt; / ■ 
V. Hugo pavyzdys ir 

mums duoda vilties susilauk
ti kada nors patirtas .žvitrio
sios Themydos .klaidas, .nu
skriaustą teisingumą atitai 
sant, ♦

i, .
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tėnybės Pop. Pijaus XIEncyklikoj “Sebi Ar-^mogų; . ji gerbia tautą, valstybę ir Jos VgĮdŽią; |
cam”) .išdėstytas mintis pamatysime, kad kata
likų akcijos-tikslas yra sujungti visus pasaulie
čius su dvasiškija ir dirbti vienybėje Kristaus 
karalystei ant žemės praplatinti, persunkti gv* 
venimą Kristaus dvasia, j .

Katalikų veikimas turi daug darbininkų, pla
čią dirvą ir įvairiausių būdų ir kelių. Pradedant 
nuo Bažnyčios Galvos ligi paprasčiausio kuni
gėlio parapijoje, kiekvienas žmogus mokytas ar 
nemokytas, vargšas ar turtingas, jaunas ar se
nas, vyras ar moteris, yra tos akcijos apaštalai. 
Kiekviena pasaulio dalis, šalis, tauta, fcyskupys- 
tė, parapija, draugija, mokykla, įstaiga ir galop 
šeima yrą tos akcijos laukas. -Pirmas kelias ir 
įrankis, yra bažnyčia, sakykla. Kiti—mokykla, 
labdarybės įstaigos, dirbtuvės, draugi jos j šeima 
ir spauda.—Čiaman tenka kalbėti apie spaudą 
išimtinai. • ° .

ji užtaria skriaudžiamuosius. Žodžių joat obal- ■< 
įsU ati^ujinti Kristuje.” ' I y; 

logoji spauda gi Dievą ir Bažnyčią pajuo
kia, švenčiausias kataliką teises paneigia ir net 
atima. Ji bando žmogų nuo tikėjimo atitraukti, 
prie laisvamanybės, socializmė ir komunizmo pa
traukti ir tautą subedievinti. Blogoji spauda 
dangstosi-mokslo, pažangos jr žmonių teisių gi- / 
nė j os rūbais. Gal pavo j ingimisia katalikams bus 
taip vadinama “neutrali” spauda.

. “Neutrali’’ spauda giriasi savo laisve, bepar- 
tyriškumu,...antibigotizmu, pažanga ir visiems ’ 
"patarnavimu. Tokia spaudą žmonėse'labai įta
kingi ir sparčiai išsiplatina. Jinai stengiasi ne
va nekliudyti tikėjimo, bet priešingai-dorovei 
dėsnius platina. Ji vengia srovinių ginčų, bet; 
retkarčiais iškiša irnejučiamai skaitytoją svai-t 
gina indiferentizmui abejingumu-tikėjimo da
lykuose. Ji maitina mases savo sensacijomis a- 
pie piktadarystes. Ji nemokina, neaukleja^ bet 
pirmjmeigąstabdo,' kliudo. Vysk. 'Paltarokas 
sako: “reikia giliai įsidėti galvon, kad žmogų 
šviečia ir dorina ne kiekviehajenyga, n© kas lai- 
Iraštiš. Tik iš genį raštų susilauksime gerų vai
sių. Blogos (bei “neutraliosios”) knygos ir lai
kraščiai žmogų klaidina ir tvirkina.”

Aišku, kad griežtai nusistačiusi anti-katali- 
kiška spauda veda kovą su katalikybe. Jos tiks
las platinti bedievybę. Bedieviai panašius laik*. 

raičius vadina “laisvosios minties organafe/Mie 
gi “laisvės kovotojai.” Jų principai griežtai j 
priešingi mūsiškiams. Jų kovos būdai —- melai, 

žodis yra žmonių minčių, valios, žinių reiškėjas^ prasimanymai, šlykštynių rašymas, » 
šventų daiktų pajuokimas, Bažnyčios persekio

jimas, dvasiškių žeminimas.'r Visoki SOei ’ 

ir komunistai gerai žino, kad ktitraukę fe 
nuo tikėjimo, ji taps socialistiška. 
daugiau rašo ir kalba prieš tikėjimą, negtt apie 
savo teorijas ar principus. Jie viską gridų^a. 

bet nieko nestato. Jie griežtesni ir atvimtil te - 
‘TieutiBlL spauda.” Bet .vieria ir kita spauda 
priešinga mūsų nusistatymams. Prieš rieną-It 

kitą stoja katalikų veikimas. Prie “tieife&ps x 
spaudos1* aš priskaitysiu “ Dirvą, H •

“Sandai?;” Brooklyno

‘ -■ k.

SPAUDA. \
r

Sakykla, tribūna pasiekia šimtus ir tūkstan- 
čius klausytoji], spauda ^i tūkstančius ir mili
jonus. Spauda pasiekia tikintį ir-netikintį; 
spai^fer šiandien, rytoj ir už metų pasieks skai
tytojus. Ji paniekia ir- jungia skaitytojus įvai- 
rių pažiūrų, tautų irvšalių. Spauda užlaiko, pa
skleistas mintiš, kilnias idėjas, mokslo dėsnius. 
Spauda mokina, tikina, gina, ragina, užpuola, 
kariauja. Anot Napoleono Bonopartės, ji penk
toji viešpatija, kuri daug gali nuveikti ir galim 
giausį priveikti. Ji per save yra tik įrankis^ kul
tūros priemonė. Todėl Savaime ji gali būti pa
kreipta ne tik į gerą, bet ir į kitą. Spausdintas

Blogos valios žmogus stengsis panaudoti spatfdą 
dėį blogumų. Gerieji žmones spaudą naudoja 
geriems tikslams/ Savaime turi būti aišku, kad 
kokie yra žmones tokia yra spauda.

Nesunku-yrtTblogą spaudų atskirti nuo geros.
monmis. Rūpintis todėl padarytis viešuosius į- Geržkpauda rūpinas katalikų veikimu — plėsti 
statymus teisingus ir pataisyti Urba panaikinti 
tuojį kurie tokie nėra. ’ Pagaliau ginti ir palai
kam su tikra katalikiška dvasia visuose, dalykuo
se 'Dievo teises ir taipgi šventos Bažnyčios tei-
ses?’ “tt tąm^ proposetd”) ‘ ......

.,J si jwieK»i>riB<^-dar W

V

%

Dievo karalystę ant žemės. Ji išpažįsta Dievą, 
laikosi Dievo įstatymų ir Romos Katalikų Baž- 
nyČiojLiųokinamų dorovės dėsnių. Ji gina Balt- 
nyė{ą"nud netikinčiųjų užpuoliino, gina tikeji- 
Otąf ji mokina Dievo-ir artymo meilės; ji ne-
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Pilnus bųtėliųs kelkiįa Adgįtyn. .

Tfi sau gtenlia skyZ
4
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kas

klikai patiki kad katučių

pakartoti^ Bet ypač prijuo

kino susirinkusir ’ *

VjSaij
- JTTT-r~

, Kun. Feliksas Noriratas, p. Vinceitaj:
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Jau nuo kun. Tarno 
linsko laikų* Bostonoir

_ ► . ■ » ' -

tWorce8terio lietuviai lenkti- 
niuoja gerais darbais. Pra
džioje tautiniuose darbuose 
ėmė viršų bostoniečiai. Ta-, 
eiaus įsigyvenus Wo^Wfc 
ter’y.. į£un. Jonui J. Jakais 

Jiuį po jo vadovybe AVor- 
'cester’iš ne sykį sukirto 
Boston’ą. Švarbiausis vror- 
eesteriečiu pralenkimas tai 
— žymiai daugiau išpitki- 

. mas Lietuvos Laisvės Pa- 
r'skolos Bonų, stambesnis rė-»

ži-
• ir

">"■ mimas Tautos Fondo ų* pa- 
Statydinimas didelės lietuvių 

. mokyklos Worcester’y.
:: Blaivybės srityje- — bos- 

toniečiai tik sykpjrimto^pa- 
vojaus sudarė worcesterie- 

^ iį Čiams. Tačiaūš worcesterie- 
: &ai visuomet/turėjo būti at- 

; sargūs kad bostoniečiai jų 
.. , neaplenktii. ' • :

Dabar bostoniečiai ir wor- 
\ cesteriečiai dirba sutartinai.

v saus. 19, 1930 Boston’o blai- 
■!Z

• zrininkai parsikvietė t Wor- 
^ėester’io Blaivininkų Teat- 

ralį Rateli suvaidinti žino- 
Imųją J. Tatvydo;dteąiįį>t 
r **Epažiiities Paslapties Aul

4 į» 1, i'jI b 
į Jąkaitii & trijų

ątvejų-. ajūe katalikų aęąu- 
^9, *aptff : dfrrybng
Kongregaciją ir apie blaivi
ninkų dįątigįjąą. Boston’o 
kĮrirona^ Kiįn. Pranaį Vir- 

~~ ' ‘ gražioje kalboje ar
10 blaivybės draugi

jas iri jų dva8ioą vad£ savo 
irtimą draugą — Kun, J; -J^ 

Jakaitį.) 1 ;.. ■ r>jęį t> n į !
■ t 

. Vakarą Atidarė Bbston*d 
blaivybės darbuotoja — p. 
O. Adomaitienė. Labai gy
vai visą vakarą'Vedė Kuri. 
Feliksas Norbutas. ”

■ > • .7. ' ' ’ > ' • ■ ’’
Nors vakaras rengtas tik 

vieną savaitę, tačiaus publi
kos prisirinku apsčiai. Pa
tenkinimas buvo didelis, ti
pas ir vorcesteriečių ir bos
toniečių buvppakilus.y „

Bostono blaivininkų drau
gija šį vakarėlį suruošė sa
vo parapijos naudai. Para
pija jiems bus dėkinga' už 
gražų pelną, 6 ypač už gia- 
žų, naudingą parengimą..:..

Vakarėliui užsibaigus, 
Bostoho blaiviniųkai savo 
svečiams iš WoTcester’io iš
kėlė vakarienę.
-LJrijaip bostoniečiai su 
worce§teriečiais dar jabiau 
susiartino. , —

Šiame vakarėlyje su bos
toniečiais atsisveikino kum 
Jonas J. Jakaitis, pareikš
damas, kad jis, — pildyda
mas savo ilgu metų norą/*-— 
sausio 28 apleidžia Woręęs-: 
ter’į galutinai, kad įstoti į 
Tėvų Marijonų .vienuolyną

sos trys mergaite pu- 

nesigailėta ir visas iššaukė 
pakartotų Bet ypač prijuo
kino susirinkusius* Blaivi
ninkų Apskričio pirminim 
kas — Jūdz^s Svirskas, sa- 
yo nudėtąją sarkasti^k dai
nuška “Pasigėriau Vakar,” 
(melodija Pamylėjau va
kar). ' / 5

Gerti. Kun. Pranas J. 
Juškaitis vakarėlį didžiai 
praturtinę rimta kalba apie 
spaudų ir apie platinimų ka
talikiškų ^laikraščių. Pasek
mėje, cambridgečiai, kurie 
ir pirmiaus “Darbininkų” 
smarkiaurėinė UŽ i bostonie
čius, * dabar žada montelie- 
čiu8 pasivyti. •

Vakarų-vedė kuopos pir- 
mininkas — Antapas Zavec- 
kas, Ir šiuomi kartu cam- 
bridgiečiai parodė didį sve- 
tingiinri: atvykusius wor- 

■ cesteriečius neišleido alka
nus, iškeldami skanių vaka
rienę.. Šeimininkavo Morta 
Gedžięnė ir O. M. Kavolie- 

. ne;

Laikraštis 
ša,kad furijoj iš 
nyčių, rinagogij.juL 
namų iki šiol jaiu4i 
2,000. ’ Dątigely apsk 
nesą nė vienos b 
Buvusios bažnyčios dąu| 
šia paverta mokykloiniš-bį  ̂
kino teatrais. Kai kti 
jų iškabinti Lenino, 
ir Stalino paveikslai 
šventųjų paveikslų"

Berlyne gauta iš 
žinių, kąd Ėenirigi 
džios įsakymu. 
Aleksandro Nevskio vįenno^ 
lynas, kuris pastatytas-prie& J 
200 metų/ir Rusijos tikėji- 
mo dalykuose buvo 
biausia įstaiga. DabariViė^ 
nuolynas paverstas kaž kb- y 
kia bolševikiško mokslo 
staiga.

Vokiečių kairiųjų 
tis “Worwaerfs” rašo, kW 
sąryšy su bolševikui 
prieš tikėjimą ir baŽųy^ų į 
smarkiai pakilo tikęjiiffej 
lykų gerbimas ypatii 
darbininkų tarpe. Bažr 
nes draugijos, pasinaiūį 
mos tuo žinonift ūjiūį; 
didelę propagandą tąjį!

. ..... . _ ..
Mums nereikia draugijų blaivybės, 
Nė .pasenusios ;
Jos yr priešais laisvesnės linksmybės, 

> Mums lygytes alus pastoros... : *
Te keikia' mus pinigai, ' .

į ” Te spaudžia vargai, * ■—- 
. . Mes eisnne jšaVo kriiu v * 

” \ \ ' Ei, drąsiai kHu-kliu-kliu 1 ', 
. • i ' .•'t'

Kaip girtuokliai paims valdyt šalį, 
Visi prietarai tamsūs išnyks, 
Ant griuvėsių atrasim sau dalį, 
Ten mums laisvių migdolai išdygs; 
Ir ant žemės neliks kapitalo/ ” -
Nęą kiekvienas savaimi nupliks,. 
Nekląusys nieks žiauraus klerikalo, 

L; Cicilizmas puikiausias įvyks!..
. V Tad gersim, kol padvėsim,

?s: Kolei turėsim
/ f Ntms ant dugno Butelių 

Ei, drąsiai kŪu-kliu-kliu!

--- ------  - —
c* ■ j
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ka. ’' Na ir buvo ko pažiū-
. ■ ’ . ■» 

rėti. Patsai veikalas bėga- 
to įspūdingas,.; graudus, Y- 
pač jis tinka katalikams. Gi 
Wo?cester’io vaidilų būta 
gerai prisiruošta. ‘ „ -Vaidini- 
nias, tat, ėjo labai sklan
džiai, nepaisant nei seeneri-

*>.-.» ,

jos trūkumų. Publika liko 
užžavėta, kad nenorams pa
sidavė veikalo dvasiai. Reta 
kuri akis liko ašarų nesUvil- 
gyta. Vadovaujančias roles 
lošė: p-lė Anielė Žemaitaitė
— motinos, Mikas Miklusis
— kunigo, Juozas Svirskis

s ■»' *.

— zakristijono, Juozas Ba-
čys ir Pranas Mankus — 
advokatų, p-lė Sofija Bla- 
vęckaitė —. tarnaitės, Jonas 
Grigas ir J. Jurkevičius.— 
polieistų, ; Gudzevičius — 
draugo, ; Jonas .Grigaitis — 
sūnaus. Į vaidilų sąstatą dar 
įėjo kvieslys pasdigonį ir-12 
juristų; juos atvaidino bos
toniečiai. . ~ ,
-• Tarpę’ aktų gražiai pa
linksmino lyriškas soprano 
—• p-lė Sofi j a Blaveckaitė, 
pritariant pianu p-leU Anie- 
ler Žfeto^tąitei; 7 fJBlairiiųnf 
kų r -drąsios1 -įvadas, jKnny Ji'

visų jūsų geri daibailbus sunaikinti, visos pastąn- 
g'oš perniek, jei jūs nesuprasit, kad drauge rei
dą kovot; ir gintis su krikščioniškos spaudos pa
galba.” (Kat. Aktion. 4p-49 J. b.

Tiesa, spauda tai tik vienas iš daugelio būdų 
<ovoti su anti-krikščionybe. Juk turime parapi- 
as, bažnyčias, mokyklas, prieglaudas, draugijas 

net pariijas. Nepaisant kiek darbininkų, kiek 
įstaigii turime,i spauda yra svarbiausia. Iš kur 
atsiranda mūsų laisvamaniai, socialistai ir bol
ševikai, jei ne per blogąją spaudą. Pradžioje 
paskaito “neutralę” spaudą ir atšala nuo tikėji
mo. Toliaus stveriasi blogesnių laikraščių ir tam
pa bedieviais. Guda, kod ines dažnai užsimer- 
kiam akis ar ramiai žiūrim p‘neutralę” spaudą 
kuri yra laiptu į bedievišką spaudą. “Su kokiu 
sutapsi, tokiu pats tapsi,” sako patarlė. Kas su 
kokia spauda draugauja, tokiu ir pats virsta: su 
gera • 
ji liga. Joks katalikas negali teisintis,. kad skai
tydamas “neutralęV spaudą ar blogą laikraštį, 
nekreipia domės į šlykštynes ar užpuolimus ant 
katalikų tikėjimo. Kas geria nuodus iižsir.uodi-

Katalikų Bažnyčia draudžia skaityti laikraščius 
ir knygas užpuolančius Dievą ir. Bažnyčią, gina 
remti, pirkti ir užlaikyti tokią spaudą. Ir daug 
yra tokių, kurie viena ranka Bažnyčią stato, ki
ta griauja. -

KATALIKIŠKOS SPAUDOS RfiMIMAS .
' ' ■ ' ' ■ - • i.- ' k,'. . , ' •

Dabnr kyla klapsima?, kaip pąręrpti katali
kišką spaudą.Prof, Maliauakis ph^Uodą dešimts 
patarimų^ A M f < ./.į

1. Išrašųičk, pirk tik katalikiškus laikraščius 
Hąivgąs? . ; - J
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“Ežis”

CAMBRHJGE BLAIVININKy VAKARĖLIS ?

tas. Žymieji vaidilos 
na Sidabrienė, Bronytė Si- 
dabraįtė, Jonas Tėtulis, Juo- 
zas S virs as, PranasJMąm ^a|g_žmpjjį^ buvo prigrųsta,

r . i * "T**- *’•.** • • .

Buvo įprasta tvirtinti, būk 
lietuviškų Vakarėlių rengi
mas, dargi blaivininkų, ne-

j” *

. beapsimoka. Kaip tas posa
kis yra klaidingas-parodė 
Cambridge blaivininkų su
rengtasis vakarėlis, sausio 5 
dieną— . - —. - -

Užkviestoj v Worčester’io
1 - —— -- -— .ž—JK.110^

kmaneižĮ 
^-■Lingū.”

1

pa ai/aidiiid‘
4 < . \ ę • * ' - •komediją
Pats vai

—===šį=^^
\ •  r  .

“Tėvynę.” Kiti anti-katalikiški laikraščiai yra : 
“-Laisvė,” “Vi|nis,” “Darbas,” “Naujienos”, ir 
“Keleivis.” Čia neminėti laikraščiai esą “be
spalviai” arba neaiškios pakraipos.

1 — KATALIKAS IR SPAUDA.

<- \
Kaip ^-katalikiškas vykimas privalo reaguoti 

' į tokią spaudą ? Katalikui rūpi Dievo garbė-ir 
artymo gerovė, o ypač savo sielos išganymas.» • " 'j,
Blogoji spauda tad yra jo didžiausias priešas. 

J Kovoti prieš tą spaudą yra būtina ir geriausias 
y kataliko įrankis yra geni raštu platinimas. Pop.

Pijus X sako: “Prięš įlogas knygas mes turime 

 

' ■■ pastatyti geras knvgds; prieš klaidą statykime 

 

- k teisybę; prieš blogų raštų nuodus mes privalome 
pastatyti gerų raštų vaistus; priešais blogos pa
kraipos laikraščius mes turime pastatyti aukštos 

^doros laikraščius.” ~ . • —- ------ -
. — 1 /i

Pius IX taipgi pareiškė: “Mūsų laikais rei
kalingesni yra tiesos apgynėjai su plunksna, ne
gu tiesos skelbėjai sakykloje. Dėlto/privalo kliu
dyti blogąją spaudą ir platinti gerąją kiekvie
nas krikščionis, kuriatfrbrangus yra jo paties ir 
kitų išganymas. Ypatingai ta priedermė yra už
dėta ant. tų, kuriems yra pavesta ginti tikėjimą 
sakykloje. Kiekvieno kataliko yra šventa prie
dermė patemti katalikiškųjų spaudą ir ją kuo- 
plačiausiai paskleisti tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daiktu ir vertu didžiau
sio užmokesnio... ” ■ . . . _

Linzė vyskupas Doppelbauer 1886 m. pasakė: 
“Mūsų priedermė yra blogus laikraščius pakeis
ti gerais. Jei mes tiorirne pasekmingai skelbti 
tiesų, jei norimeiškovoti šventų jai Bažnyčiai pri- 

■ flenmČias teises, jea norime, kad^Tezaųs Kristaus 
religija viešpatautų draugijoj ir viesanie.gyyeni- 

■ Jhe, jei atlieti tikrą -patriotiškų dArbą ,ir suma- 2. Ragink savo pažįstamus skaityti gėrus iai 
žintrpavojų gresiantį mielai mūsų tėvynėj, įneš ’ *** • >
turime pasistėngti, kad katalikiškoji spauda 
augtų ir klestėtų.” ' Ar šie žodžiai netinka mūsų 
Lietuvai?"/ '

Didysis Pop. Leonas XIII pabrėžė: “Geras 
katalikiška^' laikraštis yra nuolatine misija/. į. 
Katalikų priedermė yra galingai paremtrkata
likiškąją spaudų.” • Bet? įspūdingiausi žodžiai 5. Jei galį, nelankyk tokitfįBtaigij, kurios at 
Ims tik Pijaus X ištarti: “Veltui jūs stųtysit. sisako laikyti katalikiškų laikraštį. -
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Surengtojovakarėlio ūpas 
ir pasekmės- kogeriausios.

geru, su bloga — blogu. Tai užkrečiamQ:
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į- . bažnyčias, remsit misijas, kursit
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kus ir Jonas Grigas savo ro
les mokėjo- ir nudavė gerai.

Būta ir muzikalio progrą-
•-**.* 'i,. ‘ f ■* '.? . ?**? ■ ' ■ ■’ *

mo; Pasižymėjo Worcesterio 
viešnios: Sofija Blaveckai- 
tė, ’ soprano, solo 'Siidsunavb 
‘‘Prie Baltijos Kfasto;” 
Bronė Sidabraitė, taipgi so- 
pranb, sudainavo komiškas 
daiatife jaj&ok&n^asjiep

kad nei stovėti nebebuvo vie
tos. “Pinigų taip-gunėjo a- 
pie $71. Vakaro pelną blai
vininkai paskyrė parapijai. 
Vietos blaivininkų draugija 
vakaro parengimu atgijo ir 
jau rengiasi prie kito; blai
vininkų vakarėlio. Sįi^m- 
kurioji publika taip j^vo 
pateakmta-,. kad pageidavo

kinčiųjų žmonių. -•——----
kad ir kitų sykį WoreSttbriį{3 
vaidilos atvyktų. Ir 
blaivininkų draugija; i 
kio pasekmingo vakaJ 
rengimu; — iškilo it 
no įy padapĮjieČių ak

■ š?: ---4:

knygų ar laikraščių. Jei matai juo- ; 
okią ydą, patylomis perspėk redakeijąi 5 
A Šelpk kataliku laikraščius savo rastais ir 

Žįąiopųs- Jei 4cas svarbaus atsitiko, tuoj para
šyk'tfiįį.katalikišką laikraštį trumpai, aiškiai ir 
teisingai, be jokių perdėjimųz % '• -

8. Parūpink katalikų laikraščiams pagarsini
mų.. . Ragįnki-pirMius ir^v^kins amatn inkus, 
kąd^garsTntūs katalikiškuose laikraščiuose. , jei. 
pirklys apsigarsino,; pasakyk jam, ^d prie jo 
perki dėlto, kad jis skelbias katalikiškuose lai
kraščiuose.^ \ ■ • ' •

9. : Neskaityk blogų knygų ar laikraščių ir ki
tus nuė jų atkalbink. .

1Q. Darydamas testamentą neužmiršk ir ka
talikiškųjų laikraščių. \ Paskirk kokią savo tur
to dalį gerų katalikiškų knygų, laikraščių palai
kymui ir praplatinimui. , ' ,

Prie šių patarimų dar aš vieną savo pridėsiu. 
Rašykimėsų draugijas, kurios platina kataifkiš- 
ką sphudą, pav./šv. Kazimiero prailgi ją Kaune. , 

raugi ja įsteigta 1906 metuose ligi šiol išie^o

sėr* .
n :

z

a.

Si/iraugija -įsteigta įyuo metuose ligi šiol įsieiuo 
arb^0O įvairaus tūrinio knygųT^ Didžiuma Lie

ja; kas žaidžia su ugnimi nusidega. Tik dėlto tųvos katalikiškų laikraščių gimė šioj draugijoj.
Jį turi narių po visą pašatilį: Lietuvoje, Angli
joje, Amerikoje, Afrikoje, Australijoje ir net 
Arijoje (Jeruzalėje). Dabartinis Šv. Kazimie
ro Dr. atstovas kUn. S. Stonis atvykęs Amerikon 
stengiasi draugiją praplėsti, katalikišką spaudą 
platinti. Paremkime tAd. jo misiją. Be to, už- 
siprenumeruokime Lietuvės katalikškų laikra
ščių, kurių yra įvairaųsių ir labai pigių. Pirmo
je eilėje neUžųūrškim savų Amerikoje’ laikrą- 
ščių:’ dienraščio 3'fpaaugo/’ clu kart savaitinio 
^pgybįiįuiko,” sayaitįūio “Gįtrso” ir 
dvisavaitinių ‘^Vyties,” ųięnęsįnio “Moterų įiįr- 
Vos” ir periojiko “ Žvaigždės. ”puok Dievą, kad 
šie įatalikiskus akcijos skalbėjai atsirastų kiek
vieno kataliko namuose. Lai neteršia kampu 
“neutralūs” ir bę^evišH šlamštai.

(Ęeferato užbaigą į^eči^. vietinę Did. New 
Yprkokpjoniją, tračia, pepaduodame).

■ Maudytasi: Prof. M 

da”f Tįe Cktholic Mind

» A

ki-aščius ir knygas; padėk jiems jų ptirsisiųstį.
: 3. Knygą ir laikraštį perskaitęs neipesk jų-į 

šalį, bet duok juos skaityti tiems, kurie laikra
ščio ir knygų neskaido. J 4 v .

4. Kelionėje, vienbučiuose, skaityklos^, abtįa- 
tiuėse, valgyklose reikalauk katalikiško laikra- 
ėčių. . a • z

•y įĮh HiAfrlinl 
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nepeik prieš kitus savųjų ka- 
*.Z4^ v '<•

'

Malifiiusko—“Gerų ir hlo

ųakaityinas”; A. Z.—“ Katalikas ir45pati- 

------------------1-^Catholic Atftah?* 
r . - . ♦

«> **• $ * ; - r
t * . jj.

i§ kurvargaš
Vai vargas su girtu pasaulyj gyveutit 
Taip karta dejavo isbliškus žmona. — 
Man Dievas už bausmę davė blogą patį 
Užtai aš Ūudriskus, tamsiu

Vos tik kiek uždirba,*— praleidžia^iŠįiaršto 
-— ' išalkęs bei girtas pareina nakčia.

Nei ateities savo jis nieko nesvarsto: 
Kas bus su namais, su vaikaiSj su pačia?

' t
v

__ Vaikučiai nudriskę ir tankiai iš bado 
Jie eina krautuvėm sau valgio medžiot:

— Andai savininkas daigtų*pasigedo, y 
. Kuręis? Pas giętudklį "atėjo ieškot.-

Jis žino kad vargą gimdo girtuoklystė, 
Gi vargas ir badas poroj eina vis, 
Iš bado kiekvienam jau lengva suklysti 

_ Ir taip iš girtuoklio išeina vagis.

i£an sunku prieš Dievą ir gėda prieš žinoti 
Nėr kuom aprėdyti sayę ir vaikus;
Ir reik elgetauti, prašyti malonės, 
Iš rūpesčio graužtis.. . Ar ilgai-taip bus?

Apdaužo ftiaiie ir praklikdo vaikus... - . ' 
Sugrįžęs namuosna nakčia,girtutėlis, 
Toksai tai likimas mAųą, vargdienėlės, = 
Blaškaus kaip pelėda tamsoj po laukus.

M- : .. J ' ’ *

? Kuoiųet namon grįžta vilkas iš medžioklėj. 
Jis parneša maisto, vaikučiams m&įetnsį į; 
Žiauriau, tačiaūš, elgiasi žmogus girtuokįisf 
Ne maisto, bet kumščių parodo yiriemį jV 

Plaukai sutaršyti, akys baisiai žėri, * 
Begėdiški Žodžiai eink iš burnos: 
tttiesį, girtuoklis nuožmesnis už žyėii* '* 
0 reik su juojn vargti dieną iš dienos..

Už tilte tokių nelaimę f
lu mirti! ankstyba mirčiai. .• .L 7 M
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Verčiau 
tokios bausmė! Šiam i&rų ktotiyj,
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mūsų klebonas kun. J. Ambotas. Iš visos eilės nutarimų, 
rv i v. t/ " ——i ...
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,cijų įsimaišyti, 
r vėliau ir tai ne
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Geras katalikiškas laikraštis y- 
ra nuolatinė misija. — Popiežius
Leonas XHI. "/ -------- -

406 SLATER BUTLDING ’Į

Worcester, Massachusetts • J

Phone Park 5065

J i t > i
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Ofiso telefonas Park 8050
ADVOKATAS^

IGNAS J. BARIUS
726 SLATER BUILDING _ 

Worcerter, Man.

Namai — 101 Sterllng Street
Įtapto 4984 7n

prašome kreiptis dėl visų informa Į 
Darbžnnfco” Adnrinistraci 

* • - ***■' ‘
' • 4. <*..

. LIETUVIS ADVOKATAS j

ANTHDNYJ. M1LLER

HARTFORD, CONN.

Ofiso tel: Park 2989
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

• 688-640 fflater Btrilding ; 
Worcestar, Mass.

- Namų tel: Cedar 1788-M

? Ui

žaus Kalėdų programo, kurio pel
nas $137.4Q’paaukota parapijai.

• • •

Pradžioj šių naujų metų mirtis
atėmė iš mūsų tarpo šiuos parapi
jomis: Juozų Mačiūną, 54 m. am
žiaus, Mykolą Slautą, 46 m., biz
nierių i J. Kalakauską, 45 met. ir 
Oną Debesiutę (slaugę) 21 pietų. 

Kalbėjo gąrbės. svečiai: Visiems laidotuvėse, mandagiai pa-

lietuvių centro.

Si*-.*' VA O
siase Var-

draugija bu-
ngus šaunią vakarienę pa- 

j^&.ąvetainėj/ Žmonjų atsilaų-

tis, adv. P. Česnulis, I tarnavo graborius Ad. Jokubaus-

ir p. Maksima- kas. 
t (parapijos komiteto narys).- 

į&-' gražių išsireiškimų ir i 
i linkėjimų pirm. M. Pu- 

^enė- trumpai kalbėjo dėkodama 
ts ųž atsiląnkymą. Pelnas pa-• . S K e
mūsų bažnyčios dažymui.

iUsio 10 d., kantrą valandą po 
.parapijos svetainėj MotTSip 
s jąunamečių skyriaus buvo 

“Bunco Party.” Tą “ba- 
ų” surengė ir visus valgius bei 

aukavo vedėja M. Čižaus- 
aiė- ir K. Povilonienė. Jauna- 

. susirink o apie šimtas. A-. 
Įlenkiu valandų žaidimo, dai- 

lytmo ir t. i., pavargusios ir La- 
patenkintos skirstėsi'i namus.

irapijos Sportininkų Kliubas 
t jau-kelis kartus .pasižymėjo 

et Bąli” lošime. Ketvirta
is po žaidimo būna šokiai, 
rtimnkų manageri»-J. Vene- 
yra gabus sportininkas ir 

lietuvių tarpe veikėjas. Gerb. 
feneĮova's užima svarbią parapijos 

ko rietą.
. « »' .

■ .i '

>ansio 12 d. per sumą. šv. .Tur- 
bažnsmoj- girdėjome giedant 

olistą, būteritr Jurgį Ro- 
ą. -kurio malonus tenoro 
sus sūžavėjo. Žmonės ei-

«z®fa

A 
’E

Linksma naujiena pasklydo mū
sų tarpe, būk muz. J? Čižauskas 
rengia vąidinti M. Petrausko ope
retę “Birutę.” Jau yra kviečiami 
žymiausi Clevelando lietuvių dai
nininkai. Rodos, kad opera bus^ 
vaidinama paminėjimui. 500 metų 
sukaktuvių Vytauto mirties. Ka
dangi muz.- Čižauskas turi daug 
patyrimo muzikoje, tai nekantriai 
lauksime operetės “Birutės.”

<>'. Centri įlinkas

' _ P-LR ONA BAKAU8KIUTE, iš Lawrence '

Dainuos pirmą kartą Bąe^oue, “Darbininko” koncerte. Sako, kad jos 
balsefis, tai kaip varpelis. Atėję išgirsite. , >

r1
i

Sausio mėn.,19 d. New-Hąyen’o 
parapijos salėj Įvyko ConneCtięut 
valstijos vyčių suvažiavimas. Su- 
važiaviųias buvo pradėtas malda 
Neyy Haven’o kuopos,dvasios va
do /gerb, klebono* V. Karkausko. 
! ’asitarime 'dalyvavo ^Vaterburio 
kuopos, su sąvo dvasioj yadu kun. 
Valantjejųm, ir^ Hartfordo,. vyčiai. 
Suvažiavimas buvo gyvas ir rim- 
tast Tąrp kitko buvo nutaria vi^- 
Įii kituSj įjemti, kas šiuo, momentu; 
pa, svarbu.

Neyv Haven’o vyčiųrsusirinki
mas Įyj’ks sausio 31 d- parap.\sve- 
taihėj, lyčių kambaryj. Visi pri
jaučiantieji ir susidomėjusieji pra
šomi atvykti. Susirinkimas įvyks 
9 v. v. . y

Metinė parapijos apyskaita.
Sausio 19 d., tuoj po mišių^pas- Art. „J. Olšauskas su Vyčių 102

J - . * ..

iKptkM,dnr^i|r1 
tojnobilių Jšdiriystės $enii£.užt&- 
tinai užsakymų, kad dirbus pilną 
laiką, laiko darbininkus dirbdami 
po kelias dienas., Yra viltis, kad 
kada nors pagerės, bet gali ir pa
blogėti. Iš kitur ’Ėfežiuoti į De
troitą nepatariu. Pirmiausia susi-
žinoklte su lietuviais kaip dalykai 
ątpvi. * ’

Šv. Antano parapijos puota į- 
vyks sausio 26 d. Lietuvių SvetaR 
nėj. Vietos lietuviams vra gera 
proga kartu visięnis gražiai-paba- 
liavoti. Vakarienė1 rengiama dėl 
to, kad draugiškiau visiems suėju^ 
į bendrą veikimą. Vakarienės pel
nas skiriamas naujos klebonijos 
fondui. Kiekvienas atsilankęs ^a- 
remsite kilnų katalikų darbą. Pra
radęs 6-tą valandą vakare.

' Ji ne tik viena, bet ir jos sesutŽ Z11 

gražiai dainuoja. “Darbininko”
. -5' ‘ i'u lA .

koncerte juodvi išgirsite ir pamy

lėsite. z "

HARTFORD, CONN.
.v>

J i

----------2------ ------------ --------------------------*. •.- - X
bart ės atrodo kaip tik pilnaty mė
nulis. Pastačius į kanapes jau nei 
vieno žvirblio nebjitų. Visi bol
ševikai vaikščioj^nosis pakabinę 
ir« pyksta, kam to "kočio” ratai

Šv. Juozapo Draugija...------ .$15.00
ALRKM. S-gos 17 kp. aukos 

surinktos per vakarienę—$11.00;
• ALRKM. S-gos 17 kp. iš iždo 5.00 
Šv. -Elzbietos Dr-jos narės 

suaukojo —L------—------$11.00
DLK. Vytauto 'Dr-jos nariai _ _ 

suaukojo - &90
, Šv. Jono Ev. Drg. nariai su

aukojo -------------------—- - ■ 4.00
' LRKSA 89 kuopa _—--------- 5.00

Vyčių 6 kp. ---------- - ------... 10.00
nariai su-

^5.50
TORONTO ONT., CANADAP-S^

bažnyčios vienšrkĮjo^klą 
“Kas tai do^svečias-su taip 
baisu?” Mat-visi

kartą pasirodė net ir geras
as. Valio,Slurgi 1 Lauk- 

iugiau pasirodant .
čia dieną per sumą klebo- 

iėšai padėkojo art. M. Či- 
enei už surengimą taip grą

“My Mary”

Šv. Trejybės parapijos jaunimai 

vaidins muzikališką komediją, 
CMy Mary-” (anglų kalboje). Da-; 
Jyvauja .apie 50 vaidintojų. . "

Šią komediją vaidins sausio 25 
ir 26 dd., mokyklos svetainėje. Pel
nas eis mokyklos reikalams. j

Kviečiami vietos ir apylinkės lie
tuviai lankytis į šiuos vakarus, pa
matysite, kad mūsų jaunimas yra 

|he tik basket bąli lošime gabus, 
bet ir jutuose dalykuose.

' Reporteris

kurinių) Įvyko parapijos metinė.a- kuopa jau rengiasi prje tautinės 
pyškaita. Apyskaitą davė nenu- • šventes vasario 16 d. Vaidins 

“Aušros Sūrius,” patriotinę dra? 
mą, tinkamą tokioms iškilmėms. 
Choras dainuos kelias patriotines 
dainas. Detroitiečiai isitėmykit
pažymėtas dienas.. r/-■ '

Mėnulis

ilstamas darbuotojas, New Haveno
•lustojo sukęsi nedavežė, jųjij-klebonas, kun. V. Karkauskas.
V___ _____ 1* • • Lt a-f' n* * i ' . • • > • _____ C *drąsuolio Į-

r
“ rojaus” linksmybes. 

. Bolševikų Dėdė

HARTFORD, CONN.
Sausio 5 įvyko Šv. Jono Evang. 

Draugijos susirinkimas' Lietuviij 
,__ .vklos Svetainėj. Dalyvavo ir

; Kai paaiškėjo, parapija pi-ogre- 
suoja. .1929 metais įplaukų ture-. 
4a-$1^893.81, t. y. daugiau, kaip 

kada yra buvę: Iš rišo išmokėta 
$18,837.58. Is tų pinigų bankui, 
(morgičiaus)- $4,000.

Po apyskaitos buvo, apie para
pijos reikalus, pasitarimas. Buvo 
svarstyta daug aktuąKų klausimų.

,nbvo nutar
ta ruošti parapijos naudai vaka
rus, balius ir loterijas (bązarus)r 
Tuo mmnoma dar daugiau padėti 
parapi»s finansinei būklei.

. Vakaras. ,

Šitj mėtų vasario 8 d. aštuntą 
valandą v; įvyks parapijos vaka
ras (parap. svet.). Griejipagar- 
sėjusis Nėw*Haven’e'“BRe Ha-r- 
mony” merginų orkestras.
; Per įvykusį choro vakarą sve

čiai; įsitikino, jog šis mkestras į- 
domiausias New Haveire. Tai bu
vo^ įrodyta tuo,' jog buvo suvažia
vę ne tik iš New Haven’o, Water- 
buty’o ir Hartfdrd’o su Nėw~Bfi- 
tairt’įi, bet if Ž Nėw. York’o vals-

v aukojo
šv. Elzbietos Drg. iš kasos 5.00^Mok
O. K^unietienė pridavė — 3.90
T. Buivydžjutė .............u— 2.50
P. Plikūnienė -------L.....------------- 2.00
L. NavieEūtFTZZLL-,—1.00
B. Galvašiutė--------- 1.00

Pirmenybe lietuviams.

šioje kolonijoje vra lietuvis 
kontraktorius p. V. Danielius. Jis 
yra stambus- katalikiškų draugijų 
ir naujos parapijos rėmėjas. ( Be 
to, p. Danielius užėmęs statybos — - ... - - 
darbą visuomet pirmenybę duoda 
lietuviams. Pirmiau dirbo pas jį 
4ik;13 lietuvių, bet-nuo sausio 12 
d. dar priėmė 22 darbininkus, ku
rie .ilgą laiką buvo be darbo.
' Nors "darbas, ne nuolatinis, bet 
žiemos mėtų; esant-- sunkiomis'/są
lygomis. labai malonu nedirbau-

* *”* ■ i

tiems gauti padirbėt? nors vieną 
kitą savaitę pragyvenimui. /•'

Kitą sekmadieny, kada ir kiti 
^Lirhantiejį sužinooj, kad p. Dą- 
i^ių^ priėmėirkėįioliką lietuvių^} 
^ą/prad^ją prašyt/ ^rbį^ir H;

ŽeKbHia WvP-nireję*

ir į jo namus. _ .
Bolševikeliai, ir Me^s$gšaų-pt-' 

ėjo prašyti darbo.' Negavę pradė
jo išmėtvnėfi: ‘-‘DhoJi tik tiems 
darbą, kurie eina i bažnyčią.” Ki
ti net ir Į bažnyčią pasižadėjo 

-lyąikščioti." Tiesa; jie 'Hėiiijri,- kad- 
jų draugučiai apie’tai sužįnotų-ir- 1 
prašė niekam apie-tai nepasakoti. • 
Bet, kam .čia: slėptis? Ar nege- I 
riau būtij dirbti su lietuviais lietu- 1 
viams. o ne Maskvai. r /

Garbė p. Danieliui, kad savo bro- 1 
liūs lietuvius ,neturineras"dHrbo ir 
esančius sunkiose gyvenimo sąly
gose, atjaučia, suteikia pragyveni
mo sąlygas. Šiandie; net malonu 
žiūrėti i p. Danieliaus sutvarkytą 
lietuvių būrelį kurie dirba kaip 
■vienos šeimynos vaikai. Tik rei-‘ 
J<ėtų pasistengti saviems drau
gams dirbant darbą, o būti savų-' 
jų draugais, o ne svetimtaučių, 
vienas kitą atjausti, žodžiu broliš
kumu, o ne skundimu bei žiaiitu- 
mu. Vienas kitam neturėtų pavy
dėti. Kiekvienam kąsnis duonos 
yra reikalingas. Linkėtina p.'Da
nieliui, Toronto lietuvių kolonijo
je, darbuotis tiek draugijų dirvoje 
tiek darbo klasėje tarp lietuvių.

Vargo Vaikas

P-LŽ B. ZOLUBIUTŽ < 
iš Lawrence, Mass.

ttuos * ‘ Darbininko’ ’ koncerte 
r duetą. *

\ b-_ __ • \ * •

pradėt rūpintis ke- 
ne į Lietuvę. Suteiksiu 

•i . • .

$as, informacijas apie 
rakortės ir reikalingus 

tas. '
I BAUKTYTB
SL, VorcNter, Man

Viso įėjo aukų T.—-—...-----$233.38
iv , * Išmokėta: ’

Į_ Kauną išsiųsta aukų Vy- . .
natriam > Komitetui —175.00' 

Į Vilnių Labdarybės »K-tui 55J58 
Persiuntimas pinigų —:.  2.70

i <--? '? -.i. ' ■:

Viso Suakėta. į7t^^4„$283.38
Vaidan Lietuvos badaujančių

Šios kolonijos lietuviai sudarė 
koiditctą šelpimui Šiaurinės Lie
tuvos. Surinko $33.38. Štai įeigos: 
Nuo parengto baliaus pelnas$37.59F 
Laike teatro surinkta aukų $35.89 
Gyvojo '•Ražančiausf Dr-ja $25.00 
Šv.; Jono Ev. Draugija------ $25.00
DLK. Vytauto Draugija__$20.00

nr

visiems aukotojams tariame_.nuo-' '79 1930 
^irdų0Čiū.(J—x. 
i

Iždininkas Joė Žeon;

Bolševikai šoko!

Bayonnės bolševikų dvilekis ne
galėdami publikos patraukti Į sa
vo parengimus,' parengė baliuką 
SLA. kp. vardų. Na ir žinoma su
sirinko visas dvilekis •’boįšęvikų 
paskirtą-dieną ir paskirton lenkų 
saliukėn. Žinoma, buvo prisireng
ta iš kalno gerai, kad netruktų mė
nulio rasos. Baliuke tiek Įsikaušė 
ir Įsilinksmino, kad nebegalėjo iš
sitaškyti be manevrų. Žinoma, at
sirado ir drąsuolių. Vienas jųjų 
didis mokytojas, gerai Įsikaušęs, 
kad parodyti savo drąsą šoko nuo 
aukštų laiptų. Puolė ant gatvės, 
kad palikti žymes raudonos vėlia
vos. Jam tas getai pavyko ir pa-' 
darė daug sąjūdžio.—Pribėgo dau
gybė žmonių, kaip ant kokių “dzy- 
vų” pasižiūrėti Visa nelaimė tik 
buvo tame, kad drąsaus raudono 
kareivio mosis prilipi) prie “said- 
voko. ’ ’ Pribuvo keletas -Dėdės Ša
mo tarnų kad “pagerbti” raudo/ 
nųjų drąsuolį. Pribuvo ir gražus 

1 “kočius” dar su keletą tarnų. Na 
ir gražiai patarnavo. Įnešė ir pa
guldė “kočioję” kjiip kokį kara
laitį ir nutarabanino drąsuolį į 
City Hospital. Drąsuolis manė, kad 

’jį veža į “rojų”—Maskvon. Liku
sieji nuliūdo netekę draugo ir ver
kė kad jie dar turi vArfcti. ^Ligo
ninėj pasitiko daugiau tamd ir 
priėmė tą garbingą svečią i tk|ų. 
Paguldė 'į labai minkštą lovą ir 
pradėjo nosį ėgzaminnoti.x Visąą< 
ceremonijas . atlikę padarė gerą 
“masage” ant valgomosios. Da-;

SĄJUNGOS
DARBO BIURAS

DETROIT,MICHIGAN \

Sveikino ir linkėjo, kad šv. Jbno 
draugija bujotų ir draugai sugy
ventų broliškai be barnių, be jo< 
kių pikčių -Svarbiausia tai, kad 
laikytųsi Dievo. ir Bažnyčios įsa-' 
kymų? Pabaigus kalbą visi nariar 
išreiškė saveivačkn aplodismentais 
nuoširdžią^, padėką už 'gražius pa- 
mokiųimus.^ Po.^.o,; sekė naujų 
draurtjpri;, _ '
vimas. PrM»aŠė®ie -draugai : A. 
Kučas, V. Molokas, K. Čeponis. x 

Nauji nutarimai! Nutarta, kad 
ateinančią vasarą‘surengti pikni- 
kas birželio' Kd. ir balių lapkričio 

kas

liai, ne senesni kaip 25 metų be 
Įstojimo mokesties. Tad jaunimas 
nepamirškite laiką ir pramogų, nes 
gera proga. be jokios mokesties 
tapti draugijos nariu. Ši draugija 
yra didžiausia. ir. seniausia Hart- 
forde. ’ Ar. ne garbė,-priklausyti 
nrie tokios .draugijos. , Tiesa, tė- 
vai beveik risi priklauso bet kur 
jų valkai? ;Ąr jie ne lietuvių vai-' 
kaiL^Mūsįfdraugijo&.yra suorga
nizuotos ne- kitataučiams, bet lie
tuviams. lietuvių turėtų bū
ti šventa pareiga palaikyti jauną
ją kartą, parapijos mokyklą, sve
tainę ir visąš-lietuviškas įstaigas 
ir draugijas ir Į jas Įtraukdami 
mūsų jaunimą.

šv. Jono Evang. Draugija ma
tydama, kad žiemos laiku visos di
džiulės lietuvių organizacijos’ skel
bia vajus, ir negerėdama tarp di
džiųjų organi• * 
skelbia savo vs 
ilgą -vajų, o tik per tas dvi pra
mogas. .

Šv. Jono Šviaft Draugi ja turi 
sau organą “pajininką. ” Būtų 
malonu kad kiekvienas narys jį 
užsiprenumeruotų. Susirinkime 
tik vienas užsiprenumeravo, tai 
Petras Kauklfer^O -kur. kiti ? Ar 
jie neskaito lietuviškų laikraščių? 
Taip, skaito. Yra ir tokių, kurie 
skaito prieš katalikišką laikraštį. 
Nesuprantama ludp doras lietuvis 
katalikas, gimęs ir augęs katali
kiškoje dvasioje, gali skaityti to
kį laikraštį, kuris jį ir jo tėvus 
šmeižia. Katalike ,ar tylėtum jei
gu kas tau drėptų gniūžtę purto 

■_ Į akis? Žinoma, kad ne. Bet tu 
Ii įyli ir dar sunkiai uždirbtus p$$i- 

gus atiduodi bedieviui, Icad jis sa
vo, plunksna tave „ir taVo .broĮips 

šmeižtų ir pažeminimo žodžiais 
drabstytų. v Pažiūrėsiu kokios pa
sekmės bus kitą susirinkimą, 2 d. 
vasarioj, tpj pačioj vietoj. . «

, Draugijos Koresp.

. i^ai|Pir’dhbar t^ų^jai fliai ’J8; f ; r 
no^Į j<rg svečiai’atvyki iš tolimiau 

šių vietų ir-bus patenkinti.- Ren
gėjai visus kvįęeia.#ir* laukią. Pel
nąs skiriamas parapijos naudai. ' 
; JP. S. Gaila, k?fd lietuviai nesu- 
širūpinta orkestro klausimu . Juk 
New Haven’e vra ne vienas, kurs. • -y • ,
griežia smuiku, saxafonu, pianu ir 
krt. Ar negalėtų jie, pasisamdv- 
ti. vieną, kurs sugebėtų pamokyti 
ir^esti orkestrą, vietdj atskirų pa
mokų, kaip, kad dabar daro.

Gerai sutvarkytą orkestrą visi 
lietuviai noriai samdytų ir tuo pa
čiu jums pigiau būtij mokytis. Rei
kia tik noro. ,

✓

Visoms Katalikiškoms-Draugijoms 
ir Organizacijoms

Naujos Anglijos Katalikų Sei
melis įvyks vasario . 22 d., 1930 
m., Lietuyių Šv. Kazimiero para- _ 
pijos svetainėje Worcester, Mass. 
Tad visosi katalikiškos organiza
cijos yng. prašomos išanksto reng-

GAMBRIDGE, MASS.
' ■■ y

" Sausio 19 šiųmetų įvyko LDS. 
8 kuopos vakaras. Buvo vaidinta 
6-šių aktų komedija: “Grafas Kai- 
miečio Bernu.’-7.. .Va^aras .visais 

žvilgsniais nusisekė,
vo’-toles atliko neblogiausia. Pub-

— L %
likos taipgi buvo, pilna svetainė. 
Scenos perriiainose buvo įvairių 
pamarginimų. Kalbėjo klebonas- 
F. Juškaitis apie spaudą ir ragino 
skaityt ir platint gerus laikraščius. 
Dainavo p. S. Paura ir vienas jau
nas vaikynas iš Brightono, kurio 
vardo ir pavardės nenugirdau. . _
Kadangi patsai turėjau dalyvauti |tis i seimeliir išrinkti kodaūgiau- 
vaidinime, tai platesnės kritikos Įatstovų. Šitas seimelis^ bus la- 

apie šį vaidinųną nerašysiu,' 
begalėjau patėmyti visų aktorių 
judėjimų Gal kas kitas tą pada-

- t 4 * - 't'f-’-r

-

nes

KAMREIKALINGAVIETAI 
.DĖL OFISO

bai svarbus. Yra daug svarbių 
reikalų. Visą seimelio tvarką ir 
dienotvarkę praneš vėliau Wor- 
eester,’io, Šy^Karimiero parapijos 

' įauri dvasiškiai- kan.- A Pet< 
3 . ir kun. J. J. Jakaitis.' /■ 

Federacijos Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba:

Pirm. Kudirka, 
Rašt. S. čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas. '

-

10 DIDŽIULIU TOMŲ I
(turinčių arti 5000 pnsL)

puošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį/’ didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akader 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir .tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu'kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios. _ ,
^^židinfo kaina Amerikoje: met.. 

—$11.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
met. — 35 lt., pusiu. — 20lt. • 
Z ^Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
fcja 3 nr. “ŽIDINYS.”

---
J. ....     i..ii i., z ■

. \ J 
duoda informacijas, padaro dokumentus ir atlieka kitokius t 

liečiamus ypata^ua Ir nuosavo tarto reikalu kaip ttftjo šalyje taip ir 

Lietuvoje. Viuds reikalais kreipkitšs adresuojant: *

DARBU BIURAS
9515 Gardoni^kvenue,

Bkrcastaf*, Mass. o ■
GAUSI SAMPEU DYKAI

Nebus daugiau -1 *
Užkietėjnno

»
GreitapaįtlkMttdojtmt
PępshrięSeltier

«

—r- ..
>< O"-, -■

■ I - „I ■■■

djų “ 
jon. 
tis.”

sė

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS ,

Telkia patarnavimą laidotuvėms iri 
Išrendavojam automobilius vestu-! 
vėms ir _ kitokiems psslvalln«ji- 
Tn»m« t “
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St 

(ant 3-čfo aukšto) TeL Cedar 4958
! r^O/fau: 212 Millbury St, Vorces- 
i ter, Mass. TeL Park 2796. <

JOS. G. ZIIRONS
VfenintHIs lietuviu 1sl«nianfr» ». 
lektriilnau. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

STOCK ROOM -
10 Elleswerth St., Worcester

TeL Park M52. TeL .Cedar 7888

MALDAKNYGIŲ
*? ’ • ' f * • - •

MAlfDŲ RINKINfcLIS, baltais viršeliai^-

MALDŲ RINKINĖLIS, baltai viršeliais-

MALDŲ RIMKUI ALIS, juodais viiSeliais-^-.

MALDŲ RINKINIUS, juodais viršeliais____ įk__ $1.25

MAŽA8 NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras-

Uis viršeliais _________.50
Visus užsakymus siųskite sekančio admut,, ’ -y /.

{“RJABMNIKKO” ADMDnSTRAOIJA ,
866 Vert Broadvuy Bortfc Bortoa, Mtat



Šv. Pranciškaus

Putpelė

Report,

iŠLawę

mote

So. Bostoniečiamą 
jaunikaitis. Jis ’

Jarmalavičius gavo kalėjimą ir 
teismas įsakė išloštus pinigus.grą
žinti; Jis'apeliavo.

ĄUkštesniame teisme liko, ištei
sintas. . .. • *

PRALEISTA
Paskelbtame parengimų kalen

doriuje Vietinėse. Žiniose” praleis
ta žinia apie parapijos balių. Para
pijos veikėjai rengia parapijos ba
lių savoje salėje ant 7-tos gatvės, 
vasario 22 di

CHORO AUKA
Parapijos choro kasierius ponas 

Juozapas Kasparas perdavė para
pijai choro bažnyčios taisymams 
auką $56.40. . . :

Malonųsltąi. apsirejškimąs, kad 
choras, kuris uoliai parapijai tar
nauja giedojimu dar tai-paeiai pa
rapijai aukoja ir pinigais. ,

Gera proga priminti^ kad muzi
koj talentingasis jaunimas — y- 
ųač.vaikynai dabar prisirašytų 
prie choro, o ypač toji mūsų bran-‘ 
gi jaunuomeųe, kuri dalyvauja 
svetimųjų parengimuose/ ' '

26 d; tuoj po 
Blaivininkų 

įtrališkos ko- 
imas. r.

. Sutaisome^ nudailinamtJMuyarii. 
šių arba pališjų. Aptraukiam krės
lus, > parior setus grašiais audek
lais. Visą darbą garantuojam. 
Taipgi maliavojam ir popieruojam 
namus. Dedame white wash, kal- 
somįne ant lubų. Kam reikalinga 
pataisyti namas arba f ėraičius, 
mes'padarysime kaip naujus. Tad 
kreįpkitės prie mū«,.o mes patar
navimą stfteiksime kogeriaus. Ati
da^ iki 8-tos vai. vakare.

\ . C. KAVOLIUS,
324 E Street, kampas Broadtfay, 

(Prieš “Darbininko” namą) 
South Boston, Mass.

MAJORAS CURLEY UŽ DIDELĮ

BOSTONĄ

Pereitą savaitę Majoras Curley 
< turėjo pasikalbėjimą su įžymiais 
t profesoriais ir politikieriais apie, 

prijungimą miestelių, kurie yra 15.
. *'* v*

mylių apylinkėje, prie Boston’o. 
‘ Sudarė komisiją surinkti žinias a- 

pie tuos miestelius ir išdirbti pri
jungimo projektą. 'Lynn ir Wey- 
mouth jau pareiškė pasipriešinimą, 
o kitų miestelių viršininkai laukia 
projekto. Išrodo, .Iradšis klausi
mas liks bergždžių. 1 ..7į

■' . v. ' ■
Biznio, tavoro ir,visus grocernės į- 
iaisus kurią turčjo Jonas P. Dan
ais, 290-B.^ghth St., So. Boston, 
Mass. Bus išparduotas^ per VIEŠĄ 
AUCTION prie’krautnvės, kėtver- 

U yal. ryte.

KAS GAUS PRIZĄ?
“Old Timerių” šokiuose, gerai 

žinomi seni biznieriai P. Čaplikas 
ir P. Korzinas pradėjo imti pri- 
vatiškas šokimo pamokas kad ga
vus prizą. Bet man pasakojo dzū
kų karalius, kad vargiai kas^s to 
išeis, nes p. Valiackas žada jiem 
parodyti tikrą šokį, kaip senes
niais laikais, kad šokdavo taip va
dinamoje “kumelinėje.”

Dr. Kasparas patenkintas, kad 
ir “old timeriai” susidomėjo jau
nimo rengiama pramoga.

kimas miesto, .istpn joj,' 
ris b{uų departmento viršininkė.

' VIRŠ $700.00.
Dr. Kasparo ofiso durys neužsi

daro liuo nešėjų apgarsinimų “old 
timerio” programui. “Apgarsi
nimai eina ir eina, ” sako daktaras. 
Pinigų surinkta virš $700.00. Dar 
to Sso. Bostone nebūta.

Nugirdęs

ge, sausio'30, 1
Kreipkitės prie Advokato F. J. 
Suniręs, Public Adnnnistrator, Tel,
Norwood 183. ’ (S.-24)

Pirmininkė
dv ■■ - -’ 
_ V - Y -

JAMESXCTfiB|TOON
Member Florist Telegranh • a 

’ . ' .Delivery ;

108 Dorchfcstąr St, South^oston 
Pitone S. B. 3138—1658 A

• Milton 7993

r si

svarbiu reįkalų

SMUIKA-PIANAS
Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip k* suaugusiems sulig - 
programo Muzikos Konservatorijų.

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

149 Boston Street, Dorchester
Tel. So.' Boston 1848-W.

ATSISVEIKINIMO 
VAKARĖLIS

Trečiadieny, sausio 22 d. para
pijos salėje, Sodalietės ir giminės 
suruošė ‘ ‘ Surprise party ’ ’ p-lei 
Jadvygai Stravinskiutei, kuri va
sario 1 d. š. m. ašvj^sta. Į Chicago, 
I1K j §y. Kazimiero Severų vienuo
ly na tęsis mokslą, kad tapus vie- 
n»oie-mokytoja. -r- /......

■■ \ 'MjoVS* b& tįi. < : '
"'■'"■■-'.JIĮ'"1! Wlllll,»»W«Wyt"-«n t' >||<■

. ■ • ' . • - • . « 

nimui priklauso pasaulis Ir kąip 

mes jį išauklėsime tokius įr vai
sius pmąime. Jeigu lietuvybę pra
žudysime tąi viską pražudysime. 
Tad gelbėkim kdip kas galim,7 kad 
gatėtuhie' tarti su šv Povilu Apaš
talu: Kovą-laimėjom ir-meš esa
me Jaisvi.”

Kiekvienas ateidamas i susirjn-
* . .1 • M* • < »

kimą atsiveskite nors po vieną 
naują narį. . tas labai lengva 
padaryti, tik reikia pasišventimo 
ir noro." - - ” -.

J; . ■.*:,AM*. J.BAfcRAVI«UB _

atvaizduojamas kostiumą Speroj “Rigolettb.” JŠekmadiėny?> sausio 

; M d., Munkžpal S^tafcAjHftkstantinė nUhW<dH^^4-pasiidausy- 
ti jo dainavimo ir jį asmeniškai pamatyti ir pasve3H3sfff’<& nrftaų ar- 

tilto įasfrodymM Borton’e,

JARMALAVIČIUS
; IŠSISUKO

Kiek laiko atgal “Darbininke” 
buvo r^-ta apie Vąitaičio ir Kva- 
racicjaus bylą. Toje byloje buvo 
Įmaišytas tūlas Jarmalavičius.

Vėliau, sausio 3 d. š. m., įvyko 
kriminale byla prieš J. Jarmalavi
čių.' Jis buvo kaltinamas vagys
tėje arba išvyliojime kortomis pi
nigų-

Skundėjais buvo Vaičaitis, An- 
tulšonis ir kiti. .

Antųlionio skundą prirengė, ir

MIRS KURŠIS ; r 

t-; Trečiadieny, sausio 22 d. mirę 
Domininkas Rupšis, 39 metų ąm- 
žia^s.__ Velionis’ pašarvotas savo 
nąmupse 702 £ 5-lh Si-. '
vės įvyks šeštadfeny ^ąjisip 25 d., 
9 vai. ryte ii šy. PįtfF0 liętuyju 
bažnyčios. Bažnyčioje bus a&ŠJ- 
kyta gedulingos šv. mišios, v -i, .

A. a. Domininko žmona Am apla
zija praib giminių ir pažjttbn^}

Šermenyse ir laidotuv^^atar- 
x nauja graboriųa Jonas Petruikevi- 

1™ Air>. ‘ .

$82 Broadway, South Boston

TeL South Boston 2870

4 Kojų F. Virmauakis pasąkėgra- 
lią’ prtFalh^ę aide pąėauVmukr;-

nimų. Ypač gražiai ir įspūdingai

Šiame koncerte dalyvaus artistas J. Babravičius, J. Žemaitis, p-lS 
:(>•* .•'i.-ję-’GŽ pfr-sf o.''" • . 'i.i ' . j.

toškiute ir k vai tetas išW«fWester, Mase., M. Grybaitė iš Cam- 

lūs, p. Šlapeli., >oliat«> Ir duetu U Naehue, N. H, p J. Šokelis. ap- 
fr/Cr c. Y- J v --------- :  j-— —n . * ' v. LA. w*r * ■ i*

' “OLD TIMERIŲ” DELE
GACIJA

Sekmadieny prieš pat Blaivinin
kų vakaro programą, kunigui Ja
kaičiui 'fr vietiniam kunigam besv 
rengiant eitų pobažnytinę svetai
nę atėjo klebonijon būrys sve
čių. Durims atsidarius, jie pra
dėjo juokavoti: “Mes geležinis vil
kas.” -

Kunigams prie jų atėjus, jie iš-' 
dėstė savo planus. Dr. Kasparas 
pareiškė, kad didelis amerikonė- 
jančių lietuvių būrys nori paremti 
šv. Petro lietuvių parapiją. Jie 
dabar rengia didelį ‘old timerį,” 
vas. 3 d., Municipal salėje. Tuo pa
rengimu jie maną uždirbti labai 
daug pinigų ir tuos pinigus duosią 
parapijai įtaisymui geni kliubrųi- 
mių. Iš vienu apgarsinimų jau1 
turią $700.00. Mandagus dakta
ras prašė kunigų panaudoti įtek
mę Į visus parapijiečius, kad tą. 
.panedėlio vakarą visi sutartinai 
padaryti} tikrą parapijiečių “re- 
union”. susiėjimą. . • ■ ,

< Po jo kalbos ponas Vincas 
Skudrsi .įrodinėjo, kad senesnie
ji čia. augusių ųfeptijaučia, juos 
“boysais'” vadina, ir t. t., j Todėl 
mūsiškiai šajinąįsi ir eina pas ki^ 
tat^neįTO^,.A/ię.turėtų, ^.įrift. 

savos šv- Petro lietuvių bažnyčios/ 
Prie šiųdviejų. “ old / timerių, ’ ’ 

delegacijoje matėsi bendradarbių: 
pp. t Valeckas, Ašmenskas ir kiti.

Klebonas paprašė delegaciją nu- - 
eiti Į blaivininkų vakarą ir išdės
tyti savo-pJanus--žmonėms.

Wsi pasirodė pobažnytinėje sa
lėje, ir Dr. Kasparas ir ponas Sku- 
dris perstatė savo veikimą. Žmo
nės jiem pritarė gausiais ploji-. 
mais. .

V0d|6 neteka 8ušmųtt. . /5j
Gr|jino “Gįllettą” Orkestrą? - 

> P-U J. Stravinsk&itč buvo labai 
surijaudinuą bet tirtu ir linksma, 
kadipaslryžuš siekti aukštesnį tuk. 
lą- ; J5* r-.'

P-lė Jadvyga yra duktė A Stra- 
vįn^b, LP3. organizacijos pirmoj 
-kuopoj daug dirbusio nario.’1 ‘'

JLhbai malonu, kad jaunimas 
braągina pąašukėnuš ir gerbia už

sitarnavusias nares. P-Iei Stra- 
yinskaitei linkime sveikatos ir iš
tvermės.

■ S?

So. Boston, Mass.

parapijos svetainėje. —’------*

Būsiantis Kristaus darbininkas 
per vargą' pasiekė užsibriežtąjį 
tikslą. Jis atostogų metu dirbo, 
kad užsidirbus užsimokėti už 
mokslą.

Lietuviai susilaukia dar vieno 
vado, pasišventusiodirbti Kristaus 
vynyne. . ( "į-/ - ’ -

; J. E. KARDINOLAS O’CONNELL 

IŠVYKO WEST INDIJAS

- Pereitą antradieny, J. E. Kardi- 
* nolas O’Connell iš Yorko lai

vu Vulcania išvyko West Indijas. 
Kartu su juo važiuoja ir kun. J. 

~F7Copinger, šv. Augustino para
pijos klebonas. .

amuiktainks p-te
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yųcuzi još laikraščiai su
žirau apie katalikų 

EHijikmių skaičių praeitam
i!-"*

^į^^ ijK^ąiš. Kurijoj už ti- 
^yj^B»;rairė JLQQO katalikų, 
E^^ęturįasiįešiUrt metų vė- 

pat (žuvo aštųoni 
įlekiančiai katalikij. Siaube, 
^"Ąnamoj ir Tokine nuo 1855 
I iki 1862 ir nuo 1883 iki 1885 
. metu daugiau kaip 40 tūks-Uraau*oi>> pagamini 2,

tančių krikščionių buvo bu- 
I dėlių nužudyti už tai, kad. 
|nenorėjo kojomis kryžių 
B mindžioti. Prieš trisdešimt 
į; metų Kinijoj stabmeldžiai 
^nužudė apie. 8,000 krikščio- 
|ĮlUų. O kiek katalikų nukan- 
ę Įtindavo prieš karą Rusijos 
| yaldžia, sunku dar apskai-i 
|^U0ti;. < .■

ITurėdnmi gdvbj'/tik dalį 
i Yisų kentėtojų už tikėjimą, 
|f. matom jau 60 tūkstančįų, o 
• kiek jų dar nesuskaičiuota! 
ĮvYpąč pačiais paskutiniai- 

siais laikais visiems žino- 
jįa, kad daug žuvo Meksi- 

|; T£oj ir Sovietų Rusijoj. Tai- 
gi netiesa, kas sako, kad ka- 
talikai atšala, kad nebėra 

į kentėtojų nei šventųjų, kaip 
į>kad po Kristaus mirties. 
B'feS'“"- ffE-tas"

-
TELEFONO N. ^840,375

New Yorko telefoho tink-' 
< įas turi 1,840,375 telefonų, 
feįurie yra aptarnaujami 543

S-.

jio kraštų 
iš Aliask 
.asfaltas *
los (prie Kubos}, šilkas iš
Kinijos, guma iš Brazilijos, 
medvilnė —r iš Egipto, apti- 
monijus 
varis iš Net 
sūri ir kt.. 
šų pasaulįį 
.. Apartų ;
tuvė (Westefn Electric Coj 
yra Gotornę. Ji turi 38,000

500 telefonų p dieną,- išlei
džia 6,000 riiylių vielos kiek-
vienais metais. ’ ||

Bendrovg'vra pasižymėju
si didžiulius tinklo prapW 
timus* ir sąmatą^apskaiči^- 
vo.sil.25 mil. don Bendrovės

-iš Egipto, apti-
• V * TT^.' * A* ' W k. < »■ '

<

kursuose mokosi ir mankšti
nasi daugiau kaip 6,000 žmo
nių, būsimų inžinierių ir 
specialistų. $;

Ar. (L.) Vitkauskas

ČllITfc, iš Lowell, Mass.
Bostone negirdėta, bet Lowell’y 0h, boy! “Darbininko'^koncerte ji 
dainuos ir parodys, khd ir Lowell’is turi lakštučių. ' :—-1 T. ' ... i ■ ’

: - ■ ' ■ -t

tose kasyklose darbo (“Dai- 
ly Hėrald”)»< . '. .

z X’ Vkn. (L.) A
, * -< J. V -B*-., k .‘k. . s" -■

y- r*--!.: ■ • •

: . t r. • ■

Užaugusio* -žmogaus oda 
sveria apieiS201. svarų.

* V f* C ‘f72*. - * < -i -

Blakės gali šešis-metus iš
būti be jokio maišto.-j . J V5 t;'..-

Kupranugaris gal panešti 
5—6 centnerjų naštą

- W ■ .-■■t.-'ĮiyJB"1 r 11 ,-T- <.

I

■ €'€■' 8AINT OLAIR, PA? » .
.kimas ųvvks vasario -2-rą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.. Kviečiami visi ną- 
ridizlstlyvauti ir užsimokėti m'ėne- 
sinra mokestis ir nauju narių at
sivesti prirašyti

a-

EASTON, PA. .. .

|1 LDS. 40 kuopos susirinkimaą b 
y^įyąsarior 2;d4 .tuoj po sumos 
v.1 Mykolo parapijas svetainėj.

" >nSkit viri bariai atsilankyti 
mėnesines mokestis užsimokėti, 
mėnesines mokestis užsimokėti.

M. SoBg&Da

■ka
Sausio -27^ iųęjZpo sumos 

įvyks ’ I^P^, ’.'ltt įropos ntėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
8ue|ti, nes turime keletą svarbią 
sutąąnymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

v ’ • ‘ ■* 'tst fc,

;, NEW HAVEN, CONN.

L.; D. S. 28 kuopos mėnesinis 
sugįrinkimas įvyks sekmadiepy, 
sausio 27 d,, 1 vai. po p^tą,' baž
nytinėj svetainėj, 339 * Green St 
Kviečiame narius (čs), ateiti Gera 
proga užsimokėti duokles.

■ Valdyba
■ ■ .A ■ —■ ■- ,

\ _ ^NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 2 z d. tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yrą keletą svarbią sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir sa>o draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

■ ' Valdyba

‘‘Dar^žb&b^’nįmė 5 arija’
7 grąžte ftidėlfs ir ‘ šviesūs; 
kambarį;
sas,
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja.-Dėl J 
nių
“Darbininko” Admirastra- 
Giją. ir

> r
)■'■■■ IMI '

' YhTele^tfa, ga- 
audynes, skalbynės,

•t

*

.v.
MUSSOLINIO, NUOTYKIS f

Neseniai į vieną nedidelį 
Italijos provincijos mieste
lį atvyko neoficialiai Italijos 
ministeris pirmininkas—fa-- 
šistų vadas Mussolini. "Vaka
rė, niekeno'nelydimas, tai-gi 
niekeno ir nepastebėtas,Mus
solini nuėjo į kinematografą 
praleisti vieną kitą valandą 
liūoslaikio. Pirmoje prograĮ 
mos vietoje buvo rodoinŠfe 
paveikslas is paskutiniųjų 
talijos įvykių. Tame pa
veiksle 6uv6 atvaizduojamas

AUKSO KASYKLOS UĖLSE, 

ANGLIJOJ

Pačioj . 74jigliJos saloj 
Merioneth i^ytinkėj randa
ma aukso. Nesenai vienas 
Afrikos aukso kasyklų inži
nierius vėl atidarė buvusią 
per paskutinius. 12 mt. už
darytą jinomąją Princo Ed
vardo kasyklą.- pasirodo 
darbas vertas, ir inžinierius 
tveria bendrovę darbą plės
ti. • Galimu vra, kad dau- 
gelis darbininkų greit gaus

•v

įeina valsti-^ 
g;4os Nėw York, New Jeršėy 

vakarų Connectieut.' Že- 
l^ipės plotas, kuris yra tinklo 
B aptarnaujamas priskaito 15 
Br.milijonų gyventojų. ’ ’ . - 

Kiekvieną dieną stotyse v- 
g£ ja: padaroma į'abonentų iš- 

šaukimus daugiau kaip 8,- 
300,000 sujungimų.Tas tink- 

turi savyje apie 7 mil. 
|a" inylių vielos, neskaitant šim- 
K tų tūkstančių “mylių” (an- 

^iškų), esamii vielų jungi-Į 
įt^ijiniose .centrainėse “lento- 

Sė”. ir komutatoriuose. Tik- 
s^risai per vienus metus prisi- 
įgTdeda apie 354,000 naujų obo- 
^yiientų, ir milijonai mylių 
^/vielos. Pavyzdžiui, per 1923 
k: luetus buvo atidaryta 114 
B^oaujų H centralinių stočių, 
gįpraplėsta — 146. Vyriau- 
g^$ia centralinė stotis turi sa- 

vo komutatoriuose■Kp*- A
Kįjnylių. vielos, turi milijoną 
^bbonentij ir gali padaryti 2 
^milijonų sujungimų.
^A-'JNew Yorko tinklas vra 

jungtas su gretimais tink- 
a ir gali įdaryti sujungi- 

Pį^ua 10-čiai milijonų, esamų 
K),000 punktų, neskaitant 
Kanados ir Kubos, 
^•fl^įųklo tarnautojai užima 

fcorpusų^T48,OOO žmo
gių. panelių skaičius sie- 
□a 'JfejOOO. Tarnybų rėika- 
fctoš ir butams bendrovė tu- 
5 110 savo trobesių ir be to, 
įnbmoja dar 360 trobesių?
Bendri?^6«n,Į00 visų 

ripiįJ automobilių!
Aparatų gaminimui žaliava 
■yra gaunama iš visų pasati-

: »į *- ---- . . J.'.y

it gšliiį

paVėiksle' Miišsolniiį įjublijM 
atsistojo iM vietų ir. suniek,' 
kad. ir pavėiksfe parodytam 
vadui ovacijas, Benująiisj&t* 
ma visai, kad. Mussolini ‘.yf£: 
čia pat publikos tarpe. 
vienas Mussolini pasiliko.bi&į 

pęs tbkį-viešo 
svečio .ęešĮ. kinematografu: 
savininkas pri^o pne Mufc 
solinio ir, tamsoje'jo liepi 
žinęs, pasakė pašnabždohii 
— Ir aš esu tdkicupa’fc'h 
statvmo. ka ir tamsta, 
visgi malonėk atsisfoti kdr 
su visais. Kų Į tai atsa 
Mussolini. laikraščiai ne
SO. y -

(tyL.
z' <• • t ■ ' • ■

----- ---------
* - * * * ■-

Ispanijoj yra druskos,kali
nu iki 130 Bietrų aukščio. :

i

*

25,000. 7

t*’L_

Tel. So. Boston 0506-W. ■’ ’ ’
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 

- iki 12 (pagal sutartį).

_____________

BROOKLYN, B. Y.

LDS. 12 kp. inčnnsinis susirim 
■kimas įvyks sausio 31 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4tk gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite viri susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos. 
; >, : c Kviečia Valdyba
-   ----------- =—T—---------- “ t

Z

WORCESTER, MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 2 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų 

Kviečia Valdyba

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ADRESAI
V r £ ’ i . ’ V < '

LIETUV. DUKTERŲ DR^OR 

PO GLOBAMOTINOSAVA 

‘ VALDYBA

Pirmininku — Teklė Ašmenskienė, ‘ 
'63 G St., So.-Boston, Mass.

Vice-Pirmininkė — F.'Zaleckienė,
448 Cambridge St, Cambridge, Mass. 

Prot., Raštininkė — Ona Sfaurienė,
443 E. 7-th' St, Šo. Boston, Mass. 
Telęphone Sonth Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė —' Ods: Markoniutė, 
664 E. Ėighth St, So. Boston, Mass.

Iždlnirfkė — Ona Staniųliutė, ' 9 
. 105- jSj*esfr*6-th St, So' Boston,-Mass. 
TvarK&arė — Ona Mizgirdienė, 

1512 Colniubia Rd., So. Boston, Mass.
Kasios Globėja — E. Jannšohienė,' 

1426 Colnmbia. Rd., Soz Boston, Mass.
Draugija tsavo MnslriBkiHfas laiko kas 

antrą ntaridnką klekvfeho -menesio, 
^[7^30 zvąV vakare, pokažnytjnfij svęr

.- •- ■
ialž kreipkitės 
kė’

T >7
/>- V

> Visame pasauly yra apie 
du milijonus-aklų žmonių. . 
‘ ’ £ •* - ■ 1 ' • I’.'**- ' -s*

DIEVAS NUBAUDĖ

Ant iiltoV kalbasi trys ubagai.
Pirmasis.—Tas ponas man tilt 

5 centus davė. '
Antrasis.—Tai šykštumas! Die

vas jį nubaus. : -
Trečiasis. — Jau jį’Dievas nu

baudė,' Aš jam ištraukiau visą pi-

/ Liet. “D-kas”
■ ■ 77 ■■

?/. *5-(-
* U. ' “ *

-iugmę. a . ,

• „j -.7^..

• lĮĮIokytojas;^Kokį'tųri;pasitei- 
sinima dėl pasivėlavimo?“

Jonukai. ,

gau taip gr^^," .pone moltyfo-’ 
jarų. kad. aš... jaš,neturėjau, laiko 
.apie tai. pagalioti. .... ........*.. 7-

Arėjas (L.) V-skas
— f-. if ..

L:

•■ii-

> >

J;bė-

T

s'

. - (

T&iAste įnaše, Jtes •/
būčiau tikrai • palindęs po Tedu. 
Skiriu Tamstai 5b litį premiją, 
bet, deja, prie savęs turiu tik vien- 
lentę šimtinę..- lx.s .

’ i-!-^Tiį:aiekis,pdnųli^GaIite thio- 
tį visą čiipfeftę' ir šokti>atgal į van-
deūį. ;/>A5\ įrauksiu; jr būsime 
kvit... • ■ 'x' " ' " ‘

.7

L LIS

“M. Rr”

:|L kuris 
jau dvy-

M. R.” į
Į

.■ *

IŽAS SKIRTUMAS z
TeisėjisN Kaitinamasis jūs 

kaltiniem# , tęę,. ka<į’'sijim ponui iš- 
pešėt-'iš.įgavęs pusę plaukų. Ar 
ĮprisipažįsUte įkaltu?-4—-4. ...

Kaltinamasis. r^Nętiesa, pone 
teisėjau, aš-jj: pagavau ir laikiau 
tiž . plahkų,’ 'q ' jis,“Nuorėdamas pa
bėgti, truktelėjo ir, pats sau plau
kus išsipešė.^, “M. L.”
' “ ■ ■ * r-' ■

VIEŠBUTYJE

Na, kaip, tamsta miegojai? —- 
klausia viešbučio ^savininkas sve- 
». .-A ‘ • • . -CĮą. ; 4. './ ;. - ■■ y

— Nieko. Visai gerai- Tik tos 
nabagės blakės visą naktį akių ne
sumerkę " “M. R.”

s

i

>' •

— Lietuvis- Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston

Tel. So. Boston 2300 
0fl8ąa_atdfljasjmLlfl 12 vai. 
ryto, nuo 1-.30 Jki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

33eL So..
a

i'--’

LIKTU

. tainėj. -

> pratbkdftyl-ai
av. JONO EV. BIfc PAŠALP

;■ DR4OS
Pirmininkas — Motiejus-'Žioba, '

539 E. Seventh St, So: Boston, Mass. 
Telephorie South Boston 3552-R. • • ■ 

Vlce-Tirmininkas — .T. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So-. Bostdri, Mask. 

Prot Raštininkas — Jonas Glineckis, 
-. 5 Thomas Park,. So-. Boston, Mass. 
-Fin. Rašfinih'kas — Matąs šeikls,

&6 E. Ninth St, So. 'Boston,: Mass. 
Iždininkas — Andriejus Nandžiunas,

885 JŠ.’ Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

7 IVinfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią'

nėdėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po pietą, parapijos salėj, 492 E.
Seventh St. So. Bostorf, Mass. j

L. R: K. SALDŽIAUSIOS MRD 
v. j; PAšALpnres drjdr 

VALDYBA T,
Pirmininkas —V. T. Savickaa, . V

427 E. Seventh St, So. Boston, Maa 
Vlce-Pirmininkas —A. Naudžiuna< 
- 885 Broadvvay, So. Boston, Masa. 
Prot Raštininkas -j- V. Tamoliuna* 
. 40 Marine Rd., So. Boaton, Masa 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai

44 Glendale St, Dorchester, Masa 
Kaslerius — P. Kleponis, ' ’ ~

268' Bolton St, 'So. Boston, Masu. 
Tvarkdarls — • J». Leščinskas,

141 Bowen St, So. Boston, Mana. 
Draugija laiko snsirlnklaus kas ąnl 
. rą panedčlj kiekvieno mėnesio 7dk 
•vaL vakare; pobažnytinėj svetainė 

. Fifth S t, So. Boston. Mass.

' — iii x

SV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 

“ VALDYBOS ANTRASAI . 

Pirmininkas — J. Grublnska%
; 24-Preseott Su, Readville, Mana- 
Vlcs-Pinnlninkas — J. MarkelionM 

140 Bovven SU So. Boston, Mase
Prof.~Raštininkas—Vincas Paplauskas, 

U6 Bowen St, So. Boston,. Mass.
Fin, Raštininkas — M. šeikls, ' 
. 256 E. JfnthSt., So. Boston, Mast 
XasieHus — F. Grendells,

287 W. Fifth St., So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zaikis,

7- Winfield St, So. Boston, Mase 
Draugija laiko susirinkimus kas ant 

rą nedėldlenj kiekvieno mėnesio, pi 
ąmn. 492 E. Seventh St, parapija 
salėj, Tib St, South Boston, Mass- *’’ V -- - \ » • . - w

■ *“■

ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DR-JOS VALDYBA
- x Jgfif ; . * z '■ r**’' ‘ ‘ < *
Pls^lkUtasv^-'Jonki-iL' Petrauskas, 
į Ž^Thomas Park So. Boston’, Mass. 
Vlc^Ptrralnlnkast—Juozas Jackevičius, 
_ 92 Sawyer Ave„ Dorchester, Mašš. 
Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika, 

446 E- 6th St,, So. Boston, Mass.
Fin.' Baštininkas — Juozas G.uzevičins, 

27.Tanapa. St, Mattapan, Mass.
Iždininkas r— Vincas Kališius, 

67i& Street, South Boston, Mass.
Tvarkdarį s — Petras Geležinis. -to 

i^Vinton St, South Boston, Mass.
Drgpgjjos susirinkimai būna kas pir. 

ttįą nedėldienj kiekvieno mėnesio i 
WJ- po pietų,, parapijos salėj, 491 

' Seventh. St.. So. Boston, Mass.
■ ____ ——----------------------

TeL So. Boston 0823______
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
'■. (KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
0/«io t^aland^A.* 

nuo .9 Iki 12 ryte ir nuo 1:80 iM B 
Ir nua 6 iki B vaL vakare. Ofisas 
uždarytes subatos vakarais ir ne- 
tridieniais, taip-g! seredomis nuo 

'i 12-toa dieną uždarytas 
Taipgi nuimti ir X-Ray '

Lietuvis Gr aborins

Ž58 Broadway, So. 8^43*

Telephone So. Boston 4488 > 
Mfru# šeimynos nariui, likusieml 
našlaičiams arba giminėms piniJ, 
gal reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir n®-

/L

Rezidencijoj ( 
Ofiso Telefom 

’ S. BAI 
lietuvis Gra

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš. Rusijos 

375 Dorobaster St., So. Boston. 
'Y ; TeL S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

TeL Mllton 2952. >
'I I I

to jas,

>L: C779-R. K. 
: S. B. 0779-W.

IČIUS

/ 

f

(

•-i.

Balsuomuo- 
'Estate ir Publlc 

Nbtaras
W. Broadway 

Sonth Boston, Mąss.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
' Dorchester, Mass.

LIETUVIS GRAB0R1US
t

i DR. GRAllY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
Ulką kolegiją; bnv?s gydytoju FL 
HŪnllton Ligoninėj, N. Y.; chirur- 
y|a j Out-Pattent Staff Lowelllo 11- 
fonlnta. Daktaras Miesto DLspen- 
Mry; sujungtas prie St John’s 
Ligonines; MedikaliJkasegzaąiinuo- 
tojaa dCl Metropolitan Life Ina; 
Loveli YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv^ šeš|ad.' 10 Iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
827 Tremont St Patarimtu dykai.

Tel. Porter 8789

JOHN REPSHIS, M. D,
(REPŠYS),

Lietuvis Gydytojas

• Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—0
831 Man. Av®., arti Centrai Sq.

Cambridge, Maaa. <■

v

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

-

LIETUVIS

IPttHETRISTAS

•Ms, priskirta aid- 
akb ttttiMtM ir 
(ąkkm> ūky**- 
HnHn laDnk

f t

• J i

* Dainuo* ir akompanuoa “dąrt>ininko,lzkonceTte, 
k‘ - * ~

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

1930 M. z
Pirmininkas — Antanas Macejunas,

430 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Vice-pirm. — Povilas žirolfs,

554 E. Fifth St, So. Boston, Mase. 
Protokolų Rašt — Adolfas Navickas,

274 Bolton St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt — Juozapas Vinkevičlus, 
\450E. Seventh St, So. Boston,, Mass. 
KaslerluA — Andrius.'Zalfeckas/ ’ 
‘ 702tE. Fifth St.-’So.1 Boston, MflSA , 

Maršalka — Kasimiems MlkaUionia, ;
906 -E. Broadtvay, So. Bostop. .Mass. 

Draugija* D. L. K. Keistumo laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrą no 
dėldienį " kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir- Sllver Sta, 
So. Boston. Mass.,~f-mą valandą po 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
naująnarią su savim priė draugijos 

'prirašyti. t .s
- ■ s _ -

?. O. Bot 91, Lawrence, Manų

TH. 8. B. S806-R.

. VLADAS^. MIK4A , t

49 Church St., Lowell, Mass.
Telephone 5788.

Laidotuves aprūpina gerai, ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

imi SO!nuo reumatizmo, ran- 
UULEui kV’ krutinės, ir 

strėnų skaudėjimo, 
, 'utstojimo kraujo nėra geresnių 

gyduolių kaip Einik. Mošų ir faknia 
galima gauW visur arba paa lėradĄją
Z. A. Eihftt Co„ dily Hlll St, Unioh 
Ctty, Cbfflt

Kentėjau ilgą laiką nuo vienos Ugoa 
ir niekas negelbėjo kaip Einik gydom 
lės, tad Ir kitam patariu. S. Balk, New 

tTork Clty.
L I- • -

E. V. WARABOW
(VrobMzottaa) 

LIETUVIS GRABORIUS IB 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Stireet 

Norwood, Mass.
Tel. Norvood 1508 . -

MONTKLLO OFTId 
104 Ame* Straet 

Trtephoiie Brockton 7879Jj 
----------------------------- ... MU

PATJUBTAVaUB DOBą 

SIUSTI 
D. A. ZALETSKAS

»

J


