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|'i uDaĮfbiidnko” Koncertas
Pavyko

HOOVER NENORI FUJPl 
NAMS LAISVES

ik “Darbininko ° metinis 
į - koncertas,’ įvykęs * praėjusį 
j ’ sekmadienį, sausio 15 d., 

nors ir sunkiausiais depre
sijos metais, %siitraiikė pilnu
tėlę Munieipal Bldg. svetai-

$5,000,000 bostono 
BEDARBIAMS VAJUS
Miestui vadovaujant < da 

bar eina vajus sušelpti Bo 
stono-bedarbius.__ Priorą
jaus darbo, prisideda Raudo
nasis Kryžius, Knights of 
Ooliimbus, American Le- 
gion ir visų. tautų ir religi
joj labdarybės draugijos

? Lygiai 7 vai. vakarę, kaip 
kad buvo paskelbta,- scenoje 
pasirodė Kun. K. Urbonavi
čius, susirinkusios publikos 
^džiaugsmingai sutiktas,. įr 
pasakė koncerto įžanginę Užsibrėžta Vajuje sukelti.5

' kalbą. .milijonus dolerią Bostono
Kun. K.. Urbonavičius sa- bedarbiams šelpti. ■ Pirmas

Vo kalboje pareiškė džiaugs-} visą distrįktą vajaus masi- 
jpą, jog “Darbininko” kon-Inis susirinkimas įvyko Mė-

■ certas surengtas lietuviams chanies Building, sausio 14 
brangioje dienoje, sausio 15 dieną vakare. Pirmas Šo.

. dieną, kurioje prieš 10 me- Bostono. distrikto masinis 
tą Klaipėdos kraštas išsilai- susirinkimas įvyko Munici

■ . švino iŠ svetimąją vergijos Pal. Building, Broadway 
, ir prisijungė prie Lietuvos sausio 15 d., 2 vai. po pietą.

kūlio. Tuorni, galima sakyti vajaus
Broėktono parapijos cho- darbas ir pradėtas..

rui pirmajam teko pradėti . jt e. Kardinolas O?Coh- 
mūzikalę programą. Progra- neU išsĮUntiriėjo savo bažny

' jiaos . atlikimas sekė labaiĮ čioms laišką, ragindamas šį 
šklandzįai. , Apie tai apra-Į visuomeninį vają paremti.

' šymas telpa kituose pusįa: Taip pat ir?Bostdno Katali- 
piupse. , * Į ką Lahdarybių Centras išra-

‘ t *' *— atsilank& iš I ginėjo kunigams laišką, kad
Boston, Cambridge, Brigh-j yjsį Temtą įr kad. kitiems 
ton, Nash.ua, K. H., Provi-Į patartą remti šį bedarbiams 
dence, R? L, Brockton, Law-Į vają.' 
rence, Ndrwood, Lowell ir
kitą apylinkių lietuviai. . Sy.Petro lietuvią parapi- 

; v. 1GS Labdarybės Šv. Vincen-• • B togu atcila^g J tQ ae paui.o Draug
■ tam k. Urbonus, tam. U 13 d. nuterg ming.

P. Virmaiistas, k«n. J.Vm- ir Wvtt ugnte.
tLctamasy^tam K Juras,
tam. P. Juškaite, kun. K. įr ju &augijas. kad remta 

, . tentais m tam. J Skalan-§ia HetuviitMda- 
• ■ . 4^ D- S; c«ntro pimn-. draugiią. E to Ws 

nmkaš kta. _J. SVagzdys 'dėl lie{llviu-vardas keliamas, 
ligos negalėjo dalyvauti. /__.

„?r CSŽŠL 53 AUTOMOBILIUS GALIMA 
STATYTI VISOSE 

GATVĖSE?

WASHINGTON. — Kon
gresas buvo. priėmęs bįlią 
pagal kiti'į Filipinų saloms 
suteikiama nepriklausomy 
be už 10metą. Tariau šio 
biliaus prezidentas Hoover 
nepasirašė, pareikšdama, 
savo, protestą—veto,. ;

Prezidentui Hoover už 
proTestavusfžcmiųjąrūmų 
atstovai 274 balsais prieš 94 

. atmetė prezidento Hoover 
protestą. Jei senate ir bus 
surinkta-du trečdaliu balsą, 
tai Hoover protestas nueis 
niekais.

bedarbiams šelpti. Pirmas

dieną vakare.’ Pirmas Šo.

ARGENTINA SUTEIKĖ 
LAISVI BUVUSIAM 

PREZIDENTUI

Komunistai Pasalinę Savo 
Šešis Komisarus

LIETUVIUPAŠALPOS
; i|A||nr ' ‘ Rusijos komisarą vadovybe 

: su diktatorių Stalinu prie
šakyje pašalino šeši's stam
bius komisarus, kurie buvo 
neištikimi Stalinui,

Tarp pašalintų ją yra N 
Eismont ir j. Tohnačheff.

Seniau buvęs pašalintas 
komisams Rykoff, padaręs 
didelę pakūtą, sugrąžintas' 
atgal, bet. jam. paskirta 
griežta priežiūra.

ISPANIJOrŠĖGŪAI M0- 
NARCHISTAI ATVYKO 

PORTUGALIJON

Sausio 15 įL Munieipal 
Bldg. teismo iambaryje įiy* 
ko So. Bostoįo labdarybės 

draugiją ati tovą 4r labda
rybei prijauč anČiąją susi
rinkimas. I alyvavo apie 
50 asmenų, ki rią žymiai di
desnę pusę siĮdare .lietuviu 
parapijos žmonės su klebo
nu kun. P. virmauskiū prie 
šakyje... .į

Susirinkimni vadovavo S< 
Bostono pašaipos kampani
jos vadas. Donnovan ir se
natorius Carrtili.

Išrinkta atskirų precink- 
tų kapitonai, f Antro ir sep
tinto precmkiįį kapitonais 
išrinkti Juošf• Kasperas ir 
P. Grendelytėi Tą pačią die
ną pirmuoju. įukotoju lietu
vių kapitoną 'fadovaująmam 
auką rmkimiįi buvo p. K. 
Petreikis, paaukojęs $5.00f

ATĖMĖ LEfŲIĄ AP-

BUENOSAIRES. — Ar
gentinos vyriausybė, sugrą
žino laisvę ištremtajam bu
vusiam prezidentui. Hipoli- 
to Irigoen, 82 metą amžiaus 
senberniui.

Irigoen buvo Argentinos 
prezidentu nuo 1916 iki 1922 
metą j 1928 na. buvo vėl iš
rinktas prezidentu, tačiau 
1930 m.; buvo nuverstas ir 
revoliucinės vyriau s y b ė s 
pasmerktas ištrėmimui.

’ LISBONAŠ, Portugalija 
Į Portugaliją atvyko. Ispa
nijos respublikos ištremtie
ji 29 . monarchistai,. kurie

Di. J. Landžius, Dr. Repšys 
ir Dr. PaŠakamis su žmo
nomis, adv. B. Sinkevičius-Į 
Sykes su žmona ir kiti.

. Malonu pažymėti, - j o g 
koncerte dalyvavo visi apy- 

. linkėslietiivią parapiją var
gonininkai. . ...

VIŠTĄ TEISMAS PRIPA
ŽINO GYVULIU

SUNKIAI SUŽEIDĖ 
POLICMONĄ

Sausio 15 d. apie 7 v. vt 
prie D St?, So? Bostone, ne
žinomi asmenys sunkiai su 
mušė. specialų kriminalinio 
skyriaus policmoną Daniel 
J. McDonald? .

;■. Manoma, jog jį sumušė ar 
automobilių vagys ar krau 
tuvėš plėšikai.

Poliemono sveikatos būk
lė labai prasta.

Mašsachuseįts valstijos 
apdraudos . komišijonierius 
atėmė leidimą iš Union,In- 
demnity Cor, kurios finansi
nė būklė esanti silpna.

buvo išgabenti į vieną salą tas. 
prie vakarą Afrikos. Kau- 
ju Metą vakare šie. monar- 
chistai, sučiupę 50 toną 
sunkumo laivą, pabėgo iš sa
los Įr keliavo per vandeny
ną 1800 mylią.

Taip pabegušiijją’yra bu
vusio karaliaus Alfonso bro
lėnas. ‘ .

Apsisto j ę.. ■ Portugali j o j e, 
pabėgėliai nusiskundė ištrė
mimo gyvenimo blog o mi s 
sąlygomis. • ■ 7

RUSIJOJE POSĖDŽIAUJA 
KOMISARŲ KONGRESAS

MASKVA? — Sausio 13 
d. Kremlino' rūmuose, se: 
ąiąu buvusiame. carų 'palo- 
ciuje, prasidėjo Sovietą Ru
sijos komisarą' susivažiavi
mas.-A ' '• ’■

. Susivažiavime dalyvauja 
apie 300 komisarų? •

PAVOGĖ SOKAŽiy
PLYMOUTH.— Šio mie

sto gyventojai pakėlė smąr-- 
kų protestą prieš kačių’ va^ 
gins.; : ■ ■ . '.

, Paskutinėmis ’diėno.m i s 
prapuolė per 80. kačių. .'

Policija darojsniarldj ty
rinėjimą. Ją pasiekė žinia 
jog vienas Plymouth gyven
tojas pardavęs Harvardo 
universiteto .medicinos mo 
kyklai .49 katesį po 90 centų 
ir tris šunis ;po $3.00.

Kačių pardavėjas suras-
Jūom yra Frank J. 

Nuneš, 28 m., kurs jau pri
sipažinęs.

RENGimONGERTUI

KAINA 5

POPIEŽIAUS BULA AM 
ŠVENTUOSIUS METUS

■ -- ------------- ’---------- '

VATIKANAS. — Saą 
15 d. Popiežius Pijus 
viešai apie šventuosius meį?’ 
tus paskelbė bula, Idiri .UtfĮ 
vo perskaityta Šv. Petro k^^ 
tedroje 11 valandą. s

Bulo’je paskelbiama; jojfj 
šventieji metai prasiūk* 
1933 m. balandžio mėnesį' 
Tai bus 1900/ihetą^sukaktSį 
nuo Kristaus mirties. '

KINIJOJE NUŠAUTAS Į 
ITALAS KAREIVIS *

. r./ ■

/. SHANHAIKWAN; J . 
Sausio 15 d. Kinijos karei* Ą . 
viai nušovė vieną italą kU* ’ 
reivį, keliavusį iš Shąnhaik* 
wain į. Jehol apylinkę/: kili* 
eina nuolatiniai nesusiprą- 
timai tarp kiniečių ir įąpo4 ' 
nų. .

Šis nušovimas italo karėje 
vio gali • blogai atsiliepti į 
Italijos ir Kinijos santyj 
kius.

MIRĖ WILSONO DUKTĖ

So. Bostono Labdarybės 
Arbatėlė Nusisekė

IŠSIGANDĘS PEILIŲ PA
BĖGO NUO DAKTARŲ

Praėjusį pirmadienį, šau? Sausio 15 d. mite
šinlFL,Bostone Mmiie.tp'al- BF^yre*žmona Ješsi-e W?y 
\ Iililding svetainėje, prie 
Brookline ir . Shawmmutt 
Avė./įvyko. Bostono arki
vyskupijos choristą didžiu
lis susirinkimas ir pratybos, 
kurioms vadovavo Panūstą 
choro garsusis vadas kūn. 
Finu. Vasario 26 d.'Boston 
Opera House salėje įvyks 
didžiulis koncertas, kuria
me kataliką parapiją cho
rai išpildys atskirą progra
mą. . ..

. Pirmajai pratybai. prisi
rinko apie 600 dainininką, 
kurie tuojau ėmėsi rimto 
darbo. Kun. Finn labai su
manus vadas. Jo dirigavi
mas žavėtinas ir tenka tikė
tis, jog jo išlavintas didžiu
lis choras, kuriame tikimasi 
turėti 1000 balsą, išpildys 
nepaprastu muzikališkumu 
būsimo koncerto programą.

“Darbininko” reporte
riui teko pasikalbėti su mu
zikos direktorių pirmininku 
ir kitais komiteto nariais, 
kurie parodė didelio susido
mėjimo lietimą chorais, ją 
tautine muzika. Jie išreiš
kė pageidavimą sulaukti 
kuodąugiausia liefuvią į tą 
didįjį chorą. .

14 BALSUOTOJŲ MIRĖ

Sayrę, buvusio’ ’ Amerikoj 
prezidento Woodrow 
son duktė.’ ’

• I • ’ h
Sausio 14 d; jai buvo pa-į 

daryta apendicito operacija} 
po kurios jį ir mirė? J

Velionė buvo Massachu|^ 
setts valstijos, demokratę? 
partijos komiteto šėkretor^’ 

’ - ■ ... *1

SUDEGĖ BRANGIOS S
REUKVIJOS 4

MONTREAL. — Sausai 

12 d. sudegė Šv. Liudviko 
bažnyčia. Gaisra liepsnoje 
sudegė brangios relikvijcį 
gražūs paveikslai ir kitokie^ 
brangenybės. Nuostoliij ap* 
skaičiuojama apie $450,000^,

IŠ vienos iš gražiausi® 
bažnyčią paliko tik apsm^ 
kusi-os sienos ;ir aprūkęs tsį? 
bitas. 1 * ; ;

Gaisro priežastįs stropiai 
tyrinėjama. 1925 m. dėl ne? 
išaiškintą priežasčią - tojfc i 
pat bažnyčioje buvo kilę 4.U; 
gaisrai; ‘

tai težino, ir šią Kalėdą 
metą jinai padovanojo be
turčiams virš 20 pintinių 
“baskets” su valgiais, sutei
kė keliolikai piniginę, medi 
kalę įr dvasinę, pagalbą..

Stambesnieji aukoto j a 
rinkus, kun. Pr. Virmaus-| šią Kalėdą metu Labdary 
kis pasakė kelis žodžius apie 
Labdarybės Draugijos: dir
vą ir\ veikimą, ir perstatė 
St. Še j etkaitę > padainuoti.. 
Antra programoje buvo p. 
Ti’einavičiūtė, kuri gražiai 
paskambino anglišką ir lie
tuvišką meliodiją. Dr# J 
Landžius savo kalboje daug 
dalykėlių apie ląbdaringu- 
mą papasakojo. .Klausyto
jai sėdo prie arbatos ir už
kandžių. Po užkandžiu, 
vėl padainavo p. St, Šejef- 
kaitė. ’Kuri. P. J. Juškaitis 
skaitė iliustruotą. įr įdoniią 
paskaitą iš - savoj kelionės po. 
Europą., Jis kalbėjo ir apie 
labdarybę.

Susirinkusieji Vakaru bu- 
, vo patenkinti ir gavo gercs- 
; iriu įspūdžio' apie . vietinę

Saus jo 8 d., 3:30 v. p. p. 
Labdarybės Draugija turė
jo parengimą kuris susirin
kusiems davė daug malonu* 
mo,

Skirtam laikui atėjus, 
Žmonėms (apie 100) susi- i

Šiomis dienomis paaiškė
jo, jog Bostone neveikia 
j oks įstatymas, kurs draus
tų palikti automobilius gat- 

|yėsę.
Visa- tai paaiškėjo iŠ susi

rašinėjimo tarp policijos ir 
trafiko koniisijonierių.

Apie dvi savaites laiko

kėlė bylą prieš tūlą G. Go- plėnis, kurie išlaikė aiitoiąo-
key už laikymą vištą labaipiEas gatvėse ilgiau negu go iš ligoninės, apsisukęs 

. jąąžojė yįetoje (dėžėje), policijos buvo įsakyta. Manketu? neturėdamas kitą 
kas, gu’di, yra pavojuįni vi- Dabar eina smarkus gin- drabužių. •?••" .■

. Astos sveikatai. • * -
> Kaltinamojo advokatas

’ norėjo įrodyti, jog vista ne-'
*■ ra gyvulys ir todėl jai užtai*

kyti veikiantieji Įstatymą
/ . . visai netaikomi.. ’.
? . Tačiatis teismas pripaži

no vištą gyvuliu ir nubaudė! Sausio 13 ,dY vakare kar-

• SPRINGFIELB.t- Gy-Į _
vulįams globoti draugija iš- teisėjas atsisakė bausti as-

SEATTLE. Tūlam A- 
leksandrui . 'Cizaskiui rei
kėjo daryti operaciją.- Jis 
jau buvo paguldytas ant sta-. 
lo. '

Išgirdęs daktarus ir slau* 
ges (mirsęs) peilius galąn- 

• dant| Cizaski labai nusigan
do, šoko nuo stalo ir pabė-

ęas tarp policijos ir trafiko 
komisijoniėrią..

KARDINOLAS IŠVYKO 
ATOSTOGOMS

drabužiu.

$158,460 Iš AUTOMO- 
■ BIUSTŲ

. Bostono teismai 1931 me 
tais, surinko 158,460 dolerii 
iš 31,692 automobilistą, kli

\ . kaltinamąjį 15. dolerią; pa- duiolas . O’Cbnnell išvyko .rie. atrasti kaltais už nesiįąiJ Labdarybės Draugiją. - 
bauda. - ' .. . '• laivii “Mtinargo” į Nasšau, kymę trafiko taisyklių. Iš[ Šioji Labdarybės-Draugi-

Nuteistasis padavė skuji- kur praleis' dienios atosto-į 33,000 -.apkaltinti} tik» 1308j.ja, pagal savo iSgalę, Veikia;
dĄ aukštesniam teismui.

Ii ■- ??.i?

lai/i “Mtmargo” i Nastei, trafiko taisyklių. IšĮ Šioji Isabdarybės? Dmigi-

gas. . I išteisinti. nors visuomenė nedaug apie

bės Draugijai yra šie: p-ai 
Karbauskai, Planskiai, Gai- 
liūnai, Akunęvičiai.

Šios . arbatėlės vakaro su- 
rerigimui aukojo: poną.: 
Westfieldai, Pečiuliai, Čiur 
Įionąi, . Planskiai, Žaroms- 
kiai, Pavąriūnai, Mateješ- 
kai, Jakimavičiai, Stravins
kai, Lobalaukai, Skuduriai, 
p. Banasevičius. ponios' Šim
kienė, Kasperavičienė ir p- 
lė O. Staniuliūtė. .

Arbatėlei vadovavo po
nios Marksienė, Karnatavi- 

( či’ėiiėį M. Šaltiena, Mateješ- 
• kienė, p-lė O. Stąniuliūtę ir 

kitos. ?
: ■ Galima' ir čia. priminti, 
: kad Labdarybės Draugijos 
- fondo didžiausios. pajanios 

tai yra iš parapijos .kalen- 
‘doriaus. pardavinėjimo, šie
met Labdarybės Draugija 
išpardainiiėjo visus 500 pa
rapijos katendorią. . -

i

iv ij

OTCHĄREŠTĄ& 14 
įminami ukinihldj,. ėjusią 
.balsuoti.audringo oro laiku, 
.mirė kelyje.

šis įvykis parodo, .jog Ru
munijoje yra piliečių, kurie 
gerai suprantą širvo parei
gas valstybei,nebijodami 
not mivtiėš, . • •

JAPONIJA UŽPIRKO CIK* 
KLŲ UŽ $8,000,000 ;

PARYŽIUS, ~ • Japonė 

ja pasirašė sutartį su viena 
Prancūzijos finus, užsak$ 
dama už 8 nuli jonus dolerį 
ginklą ir amunicijos. •.

Be to, nepaslaptis, jog Jj 
poniją iš Europos yra dauj 
išgabenusi naujosios rOįi 
geriausioj ginkhj.

-U

Nash.ua
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, Mtuno 17, 1933
9StSS

- 91 •*
*rw-w—>w,u|.
irišKąąpogauti 4U PlaW 
rodė, vienok dar sulyg geis
tojo viršaičio simpatija, bu
vo skirtas matininkas, ktws, 
gĮątęnąaį. W M
kiek nenušviete, ir tąįp pat 

• Panevėžio apygardos Teis
mui nuo 26/9—iki 3/10 m. 
tas dalykas nepaaiškėjo — 
liko dar neaiškus.

Alums, kąipo* vietos gy
ventojams, tas; labai aiškus, 
kad viršaitis pragriuvo: nei 
valsčiui, nei savo dar katą- 
likiškąi šeimai nieko nęlai-

iKĮiiii.iĮfliinii^ii ■ Sj^ssin^ * .m ■■m i"111

diniui?? pr-tą 1933 metams, ;
ąes pirmąją trijų šimtų me- ?
tildą apsimokėjusią’ pr-rių -Į;
kas trečias asmuo gaus do- s
vaną P*. ŠIąžį i'ėd,. mono- 
grafiją Vytautas lįįįyąis?7 ; 
kuri perkant kaštiioją 10 lt,

Pį^ądmeratos kainą f met/ , 
45 lt, (Įjįętųvoj 35 lt,), pps- 
rnečįui 25 lt ; stųcĮei|iai|ĮH iy 
moksWmms: • inet. 30 )t, ’
pusnį. 15 lt. . (Lietuvoje 25 
It). Adresas: “Židinys,77 
Kaunas, LaisVes Al. 3.

JAUHŲJįr D^UCĮAg 5

“Ateities Spipdipiaį 7̂ 
1930 metą pradžioj e pra

dėtas leisti Lietuvoje sim
patiškas jauiicsnie s i e m s 
moksleiviams skirtumas me- 

1 nesinis iliustruotas žurnalas 
rado didelio pritaiūmo ir A-— 
inerikos besimokančio jau
nuomenės taype, nes šis žųi’- 
nąląs dvelkia jauĮiąfve įr 
optizmų ugdydamas piįRT- 
šimą prie doros, tįkybps ir 
tėvynės. .

Nepamirškite ir Į933 me
tams šį įdpmą žurnalą užsi
prenumeruoti, .'nes pirmųjų 
keturių šimtų metinių apsi
mokėjusių pr-rįų kas ket
virtas asmuo gaus nemoka
mai po komplektą (tris to- 
muš) įdomaus Kart-May 
veikalo “Per Dykumą,77 ku
ris perkant kainuoja 8 lt. ■ 

Pr-tos kailiu: mokslei
viams mot. 6 lt., pusm. 3 lt 
(Lietuvoje, met. 4 lt.), nė- . 
moksleiviams inet JO lt,, 
pusm. 5 lt.. (Lietuvoje, met.
8 Įt.); ...

■Ądresąs:. “At- ^Spindir- ■ 
liai,” Kaunas, Laisvės Al. , 
Nr/l-' y

"1ID1NYS”
Prof. Dr. V. MykolalClpjutlnę redagua 
jamau litėrattir'OS/ moMslo, vjauoRjeD&i 
(r akademiškojo gyvenimo lltnstruotai 
mCneslnlš1 Sumaląs yra. didžiausias, 
rimčiausias, Romiausias ir k$ęjryiepaw 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuviu Žurnalus. Todfil visi j sįraMMl- 
tė’Užsisakytl??lflib1.” '*-i-

“židinio” kulną Lietuvoje: njet. 85 
pusm. 20 It*; Amerikoje metamb $£00, 
pusmečiui $2.50. .

Mr,:. “židinys.” Kaunas, Laisvos AL

kąmpę s^įąūt| fty$Fią/tai pirmąjį palikdami grobui) • 
tegį .už ją ątmainafe iniui viršaičiui, o sulyg ant- 

Parapijos buvusi žemę ruoju skelbiami-Lietuvių vi-
■ lauke teko : ūkininkui A. SUomenei, kas dujėsi pakur- 

Breįvąį. Klebonui už tuos /pkfelS Vili"
šniųi’ęlįus atidavė miestelė-,. 
naį gąle klębonn teiėfnlko 

, ,, .. 1 . (mnčįą jų bepdrpš ' pieyoą Vabalninko miesteliu^stai> at,;tiukantį „ ki!Sgį
atiduos ųž užgi’obiąmąjį pa- 
šventorį? . Juk nes dar ne 
bolševikų vatflonį.* Lietu
voje nuosavybe dar.yra?

Jeigu kunigai įiž benefi
cija^ taip pat, kaip ir visi

apįyertą, o įgbąr, už 
nuųp, tąs ne klebeno. . Janai 
planas nesvarbu; / Jeigu jau 
ir planą galima pakritikuos 

F • • • ' < •
ti, tai prašome atkreipti do- 

dnaiy į šiokį dalyką, būtent: 
prieš didįjį karą, kuopiet

stantįs į viėūĮaeniiųs,. buvu
siam klebonui sutikusį kad 
ii; bažnyčios . bene f i e i j a, 

, esanti atskirta nuo bažny* * 
; Čios pleeiaus, būtų atkelta 
- šalę bažnytinės jodybos, šą-

.... ............... ... ■ • ^nWr»mls’ piHėžiaf mokėjus motai,
mėdamas! Paęlarg Jaug,.dam, ir ji- liko atkelta tik tai kjįmgi j teis-'

patogumui, šventoriaus, so- .fflos? fas
(Įybps ir kapai liko iiei pa- šia.iaildžia! ,Tuk ue pastop. 
didnjti, nei pamažinti, nes ti koki Siaiš-'laikais pasi- 
to ploto niekas nematavo, 
tik' aplink apkapčiųodamį 
buvusią , & atkeltąją . atmąi- 
ną bendrindami, kasžin ko-

• . . ■ ■ ■ tkims sumetimais vieną kam 
polį ūžŠventoriiiio. pleeiaus 
atbukino!-

Čia ruskeliui niatiiiinkųi 
gal ir galvon neatėjo, kad už 
ją atkarpą reikėjo kitur at
lyginti.!. O ir tuomet, sene
lio klebono namie nebuvo ir 

•liiekas ’prieš tai neužprotes-
tavol Dabar, jeigu tą tri- per lėtasj

»
. ’ k •* * A Z * £dnios Iš Lietuvos

kun. M/Kirliui neesant na
mie, viršaitis A. A., Kauno 
(lalvidienčs “pro. gracia” 
grąžįaį primąlpbėtąs, pastat 
tė fos-bofes kioską,, ųežiurė- 
damas netik bažnytinio, ko- 
įpitėto, net ir 
Vyskupijos Kurijos protes
tą. Taip pęratkąklįąpi vir
šaičiui net su tikpidjiį savk 
ninku pesįskaitant, Vysku
pijos Kurija užvedė bylą, 
bęt, kataliką nelaimei, tuo
met Vabalniiike buvo toks 
T; Teisėja, lairs inažąi iš' tik prašom pagalvot! . J*ei- 
traktieriaus tefŠeįdąvą,; ton ; ‘ 
jį net žeipaičią bobos šaudy- 
dąyot Žinoma, ^ad tokiam 
kataliką paduotas/ skundas 
Įntvp it kaulas gerklėje, tai
gi jis, jį atmetė. /‘Vienok 
Panevėžio Apygardos tėįš- 
nio. priverstas,; vis dėlto iš
tardė nors trečią dalį liūdi- 
ninki}; senesnius, kurie šiuo 
klausimu, daugiau atmena, 
jis visai netardė, ir tardo
mųjų kalbas pažymėjo kur 
buvo mažiau reikšminga.
Taip dalyką supynus, nors

r
niuį viršaičiui, o sulyg ant-

UNia BALSAS

!Ūį užgrobiu10 B.ąžuytinęs

lt 'beieškant, į rpųtąją vi-

j^ąbalninko bažnyčią pa 
Krytą 1618 metais;, apie 
Bpyčią šventorius apves- 
K mūru, palei mūrą, susįr 

įkančią žmoniii patogų- 
1 ir laike daromą remon

jų medžiagos, paside jimul— 
j. šventorių palikta apim

tį po kelis sieksnius ple- 
us, taip ir buvo nuo ,ne- 
nenami} laiką, nors. čia

rekybai labai patogi vieta, 
senok niekuomet niekas 

ikėsino jokią nekiĮįioja-
knailtuvėĮią statyti.. Net 

ibą valdymo laikais, jeigu 
ūb balagančikas per atlai

dus norėdavo čia prekiauti, 
ti policija:visuomet lįepda- 
r gauti‘klebono leidimą, to 
;ąyus nuvarydavo.

<4931 mi vasarą klebonu

F, 
k

nuostolių sau, ir parapijai.
tai kamgi jų teises siauriną^

gu gairina, iukštikalnįųi, 
Galvidienei, dėl kogi iiėvąle 
Vabalninko klebonui, ar Pą-
nevėžio Vyskupijos Kurijai, 
kuri jau yra’ tikra tos žemės 
savininkė. Sulyg taip va
dinamuoju; “liustracijos” 
planu, mes matome, kad ap
link šventom} yra šiai baž
nyčiai priklausančios žemės 

; pd kelius sieksnius, gi šios 
bylos, pagadintojąs “šupinu- 
siš’7 teisėjas griežtai išrėžė, 
girdi: kad būtų buvusi baž
nyčios nuosavybė, tai būtų

taiko viršaičių! Spaudos 
žimomisjaukeletas_ tokių, 
gavo vilko bilėtą, tai gi ir 
mes Vabalninkenai vis dėl
to turime vilties, kad sura
sime teisybę, nes kitaip pra
dės panašūs valsčiaus ^dė
dės” net Palestinos ‘ ‘šlėk
tas7 r kolonizuoti ant bažny
čios žemės! . ’

Taigi, prisilaikydami se- 
nųją patarlės “nebūk per 
drąsus, akis išdegsi, nebūk 

dalies neteksi,77

džion Stalino klapčiukam— 
ąyinguWai^ //yy K /p

1 1 11,1 < ; i»ii m 1 ,'1 ■ ■■ .

spąuw ;
Šia progiy ir Amerikos 

lietuviai tuiu prisidėti sųdą- 
ryti “Židiniu^7 jau devinti 
metai leidžiamani. <literatū- 
rošj mokslo,. visąomęnęs ir 
akademįškojp; gyvepinio ine- 
nesmiam iliustruotam žur 
nalui kuklias sąlygas tar
nauti Lietuvos kultūros rei- 

’kalaniSr Jeigu: per 1933 mo
tus “Židinio” tiražas pa
šoktų jigį 5,0Q0 pr-rių, jai 

’ ądm-j ą pasižada 1934 me
tams žurnalo pr-tos kainą 
sumažinti per pusę ir pada
ryti. jį prieinamą kiekvie 
nain inteligentui,, kūriau’ 

; artimi savos kultūros reika- 
’ lai.
‘; Prenumeratos kaina : me 

tams 45 it. (Lietuvoje 35 Ii 
tai), pusm. 25.lt. Studen
tams ir moksleiviams: met 
30 lt., pusm. 15 lt.. (Lietu
voj e 25 lt.).. Adresas: “ Ži- 
dinvs,” Kalinąs, Laisvės 
Al. U - . '
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Mašina iš kurios išeiną atspaustas laikraštis “Darbininkas”
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Paveskite Visus

SPAUDOS DARBUS
Darbininko” Spaustuvei

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai
“DARBININKAS”
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6 W. Broadway

t

Tel. S. B. 0620
-Jt-

, So. Boston, Mass.

AMERIKOS LIETUVIAI

Aloksleivįai.

Jūs norite pamatyti 
kraštą,/ kur Jūsų tėveliai
yra gimę ir augę, jąs nori
te' žinoti ką veikia ir. kaip 
gyvena to krašto, mokslei
viai. Tai galite lengvai at
siekti išsĮrašydaipi įnėl^ei- 
viįms/skiriai mis menėsmiūs 
iliustruotus žurnalo s: vy
resnieji — “Ateitį77 o jau
nesnieji — “Ateities Spin
dulius.77

1933 metams šie žurnalai 
skiria ir dovaną: “Atei
ties” pirmąją keturįą šim- 
tą metinių, apsiniekejusįų 
prenumeratorių kas antras 
asmuo gaus nombkąina i po 
1 egz. Būtino veikalo “Val
dovas,77 kurio kaina per
kant yra 4 lt., q “ At. Spin
dulių7 7 pirmųjų keturių 
šinitą metinių apsimokėju
sią pr-rių kas ketvirtas as
muo gaus veltui po komp- 
plektą (tris, tomus) įdo
maus Kari May veikalo 
“Per Dykumą,” kurs per- 

. kant kaštuoja 8 lt.
s ‘Ateities'7 pr-fos kaina: 

moksleiviams met. 10 lt., pu
sei metą 5 Ii, (Lietuvoje: 6 
It.), nemoksleiviams mot. 20 
lt., puąm. 10 lt. (Lietuvoje: 

.15 lt.). \ " ../y '.
’• “At. Spinduliu’’ kaina: 
moksleiviains tnėt. 6 lt., pu 
sei metą 3. lt. (Lietuvoje :44 
lt,), nemoksteįvianis met. 10 

. lt., pusnį. 5 lt. . (Lietuvoje: 
■ 8 lt). ’ . ‘ . - y ’

Adresas abiejų žurnalų: 
Kaunas, Laisves ĄL. 3.

/ AMERIKOS. LIETUVlAi

. Kuriems artimi yra gim
tojo krašto kuĮluros reika
lai, kurie • norite sekti įvy
kius NepriklausonĮcje Cie- 
tuyoje, nepmnirŠkite, • kad 
yiėnūitėliš ir geniausias tos 
rūšies ’ mėnesinis ilinsfruo* 
tas. visuoineuėš/ mokslo’ ir. 

‘ akademiškojo. gyyep:mų žur 
palas . ‘ ‘ žjiįiiiyiv-7 višuoĮuot 

•; teisingai Jus. paiidU mąps/. 
• 'NeatilleliodžUm feuįklt “^l-

Mėnesinis vaikų paveįksląotas 
laikraštis.

Eina septinti metai kas mSnuo 
32 pusi, didumo.

Ievai, auklėtojai, šęimininkąi!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės-. Tai prądekite jiems tą lai
mę kurti jau puo mažą dieną. Pats 
pirmas tąm jdąrbąa tai įpro
ti vaikaą dar mažose dienose pa
mylėti. visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu, 
štai“ žvaigždutė” leidžiama yąi-. 
kams syiestjį dorinti ip ląyųitį. 
Būk tikrai vaikams geras ir. pat 
daryk jiems Šiemet gražią dova
nelę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas įrengei jiems duos į- 
domiu skaitymėlių, įvairių Žiniį, 
mįslių, g£l vosukių. ’ Ęus ir Tau 
malonu;- kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.,
Juk visai maža kaštuoja ~ vps 4 
lit. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
etiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų*.

Prkdą dubina Įotejdjoą bilie
tas,. •• .„

A d r e s a s : ^ivaigždutlf” 
Administracijai K®X4wd$e>& 
Mamai.'- : ' • *• V

SunaikinanmPerJaliiųn » 
au Ncbrangiu Vaisiu

'•Alano trjji} .metų sintim austrą® di- 
.. dejiu iH'rislimn. AS Htcpiau P«fa-

Ėxpe!leriu su alys-ų kliejum -io kra
tine if pečius. bekMtH <-iU ptrlaN- 
nn buvo j*« mistikai pranykti. Ai f ekora didumu Inksto Patn-KaMk- 
rl gydymui nuo rcnliiMyrnft. skajv 

■; dam tnubkųlų. suatirljMt| sunirtų Jr
Irflamj). kojų, pįdų?* • ■.

S. P.!-
Travlis. Statjtt It!ahd.w

PAIN EXP£Lt.ER
. i, • h t m r...f 'iirrj*
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MARIJONŲ PILIS

-y 1.. ...

Ten, .kur didtūrtuoliai buvo, * 
. Kur vien Masonai gyveno, 
r.Ten dabąr3farijonaiTstovi, --. --

Netikinčiųjų apsupti.
2. :

Turtą ten begales buvo—
Ir sotūs buvo jie visi;
Bet jiems trūko gerą daiktą —-
Brangios doros nuopelną. .

3. : :'))

Dabar turtą visai nėra ■
Įr daug dalyki}, negana ;
Bet ten yra viena gėlė,
Kuri ir turtus pražydi.

■ . 4.
į Lietuvių vaikai ją puošia

•Gražiuoju* pasielgimu;
V Ir myli visi tą gėlę, 

Nes ji yra dorybe.
•. i 5. •.

. ^Tat, laiminga yr ’ ta vieta,

, Nes Marijonai puošia ją.
į . Šįta tvirta pilis mūsą.
‘ •’ Atneš daugybę vaisią,
~ . •». ’ ~ Altiinas Jodka (L. K.)

MEDINIS KRYŽIUS

j ... Juodas miškas yra Vokie- no per gilias sniego pusnis, 
Į ■■ tijoje. Jis platus, didelis Tačiau, lyg tyčia, per tas 

ir . apimąs daug akrų žemės, sniego klampynas - stūmėsi
. Jame yra pušų, eglių ir dau

gybė kitų medžių. Miške y- ; 
ra apsigyvenę geri, labai

I
 geri medžio skaptuotojai. 

Medžiaga arti, skaptuoti 
gyventojai moka — ir tame 
ją liždąi'bis.

į Vienas iš geriausiai žino- 
t vą, nors prastas skaptuoto- 
1 jas, buvo toks Hansas. Han- 
l sąs kas ? Niekas nežinojo.: 
yRetkarČiais pasaulis' matė 
riį kaimo rinkoje, kai nusi
sekdavo išskaptuoti tai sto- i 
yylą,. arba keistą medini žai- 
:slą; Kitaip pasaulis neži- 
piotų, kad gyvena toks as-

. nuo, kaip Hansas.
Kaip paprastai gyvenimo 

ėgyje, ir šiam kaimui atė
jo blogi metai. . Tik pačius 
geriausius dalykus skaptuo
to jai gulėjo parduoti.. 'At- 
rilyginimag labai mažas. : 

Į Vienoje lūšnelėje atsįdė-
’= jęs.dirbo Hansas.. Teisin-

• gai, labai Sąžiningai jis 
. plauste vieną medžio gabalą.

Valandą lukterėjo pasižiū- 
‘. rėti į tą savo rankos darbą.

; ‘ Medžio gabale pusiau „ issi-
• įlysto kryžiaus viršus. Ma-

Į tesi to žmogaus galvą, ku-
|: ris taip išaukštąia, taip su-
y jaudina žmogų, kai jo au-
į sies būgnelis pagauna tą
V slaptingą' žodį “kryžius.”
I Taip, jis drožė kryžių šu nū-
l ktyŽiud|Qju.i. . . Z

. p U)Kaime nedaug kas skubi-

no per giliąs, sniego pusnis,
r

Hansas. Po jo. ranka buvo 
suvyniotas siuntinys. Kas ’ 
jame. ■

Hansas sustojo staigiai 
prie vienos krautuves. Lyg 
nenorėdamas žengė į vidų. 
Neilgai pasiliko.. Vėl jo jau 
seniai šaltus skruostus kute
no ledinis vėjas.. Nieko ne
pešė. Siuntinys liko jo ran
goje. . Kas tai? Tai medi
nis kryžius. Taip, jis norįs 
jį parduoti. Žydas nenorė
jo mūkoS pirkti--

Hansas nenusiminė, Įėjo 
į menkai apšviestą namą.... 
Poniai Hoffmanienei nepa
tiko kryžiaus medis. Tai* ji 
nepirko jo. Hansas įžengė 
dar kartą į šaltą, negailes
tingą pasaulį, į pasaulį, ku
ris nesupranta kas gera. 
Taip ;Hansas manė.

Ryžosi paskutinį kartą 
parduoti tą kryžių. Jis už7 
kopė viena; turtingo pirklio 
laiptus, kurie lydėjo į grą
žą, puošnų, namą. .Tarnas 
jį . įleido, Ponas Von Keėt- 
ler sutiko jį maloniai. 'Bet, 
pamatęs kryžių/ jis. baisiai 
suriko.

—rEik’ sau iš mano namo. 
Ar nežinai, kad aš esu neti
kėlis? ’

Liūdnai, ašaromis aplietu 
veidu, išėjo Hansas. Snigti 
pradėjo. Jis varėsi per 
sniegą* ?ik Štai išgirdo 
bąlsft: Hansai! ; Jis aWu-

' DARBININKAS •' ■

DAUGNORE SENUTE Rranttš R. Galinis
K . I **.. ' • _ ' t., * »

P a s,- a k a. . šiint metą pasidarė. Bet še- Kelionė i Lietuvą 1932 m.
. '■ ■•••*" >'.. įpūtė norėjo dar jaunesne ____ j < ... -

Gyveno senelis ir senutėj būtį. Dar gėrė, ĮDabar se- Pb lietingos keliones pra- išlipau Berlyne pietinėje 
Jiedu buvo labai seni. Kar-j.nutė.tik keturiasdešimt me-vagįavęS garsias Vokietijos stotyje.. Jaučiaus kaip na- 

tiji pasidarė. * Tiek metą tu- Vįeįag? jeną, kur Nepoleo- muose, nes ilgą laiką gyve- 
rėdama galėjo žabus namdk^g sutriuškino vokiečių jė- nau Berlyne 1930 metais, 
nunešti. -Bet ji; norėjo dai gag 1806 metais, Weimar, kur studijavaū Bėrfyno uni- 

. jaunesne būti. ... Senutė g«4 kuris sutraukė . žymiausius yeršitete. Netrūkus paši
lk, gėrę; jai trisdešimt me-Į;vokietijos rašytojus; Goe-f samdžiau taksį iif išlepau

dešimt, ir penkiolika. Į sing ii* kuriame buvo Vokie-j (geležinkelio stotis) ir pa- 
—Gera būtą dar jaunesne' .

likus,—pagalvojo , senutė ir 
vėl prąclėįo gerti.

tą* išėjo senutė įmišką žabą 
parsinešti. Prisirinko glė
bį, bet panešti ją negulėjo.

‘ —Kad taip aš dabar jau
nu būčiau! Visus tuos ža
bus bematant parneščiau 
namo.- Sunku seniems gy
venti, * Senelis senas, aš se
na, negalime visą darbą pa
daryti, — dejavo senute.

Tik štai’ prieš ją atsistojo Senelis, nebesulaukdamas 
nedidelis žmogelis ir sako: . senutės su žabais'iš miško 
; -Jei nori būti jauna, tik nuėjo jos ieškoti,
atsigerk iš ano upelio. Kai pamate ke-
vieną gurkšnį vandens pra
rysi, būsi vienais metais jau
nesnę; jei du gurkšniu atsi
gersi, dviem metais pajau
nėsi. Keliais metais nori 
būti jaunesnę, tiek gurkšnių 
vandens atsigerk.
. Senutė nuėjo prie upelio 
ir pradėjo gerti.. Gėrė, gė
rė. • Senutei tik penkiasde-

kuris sutrauki . žymiausiu s f yeršitete. Netrūkus pasi-

tu pasidarė, paskui ir dvi-Į Sehiller, 'Įlerdev, Les-’Friedrielistrasso' ; Bahiiiof

I tijos respublikos Steigiama-, dėjau, stotyje savo Čemoda- 
sis Seimas 1918. metais, p,as nūs. . Tuomet dar turėjau.) 

Į siekiau garsąjį leipzig mie-* valandą,, nes traukinys į 
stą ketvirtadienį, liepos 7 d. Kauną tik už. valandos pa- 

į Šis miestas yra Vokieti- liko, stotį..
jos svarbiausias geležinke-į Pietus valgiau stoties rea
lią punktas ir turįs didžiau- torane ir nuėjau į garsią 

. . - v. . I šia visoTęUKūropoje gelęŽin-Utitei' denrLindėn gatvę pa-
tani mehi. vffllaaneuj sltefwufi kaip B«riy^

yra visos Vokietijos vyriau-! no gyvenimas atrodo pasau- 
■—Ko verki, vaikeli? šias teismas, žymus iiniveT- linėję krizėje. Žmonių ap

klausia senelis.. sitėtas, prie kurio yra vie- eivią buvo mažai. Tuščių
—Seneli, ar manęs nepa- nintėlis visame 'pasaulyje krautuvių matėsi daug. Ant 

žįsti? AŠ ęšu tavo šėinitė. Baltįsches Institut po vado-| prekių matėsi (notzeitprei- 
J . - s vybe lietuvio profesoriaus šen) krizės kainos ir t. f.

Jurgio Gęruliip, kuris sil Pavaikščiojęs po gatves, 
kitais mokslininkais tyrinę^ skūbinaus į stotį. Reikėjo 
ja lietuvių, latvių ir senovės pakeisti bilietą, kuris buvo 
prūsų kalbas ir tarmes. Šia- išpirktas iš Berlyno į Klai- 
inc universitete buvo pri- pėdą. Nuėjau prie lange- 
riiošti dabartiniai Vytauto lio Jr nustebau, kad bilieto 
Didžiojo universiteto filolo- iki Kauno neparduoda. Ga
gai — kalbų tyr^ėtojai dak- Įima pirkti bilietą tik iki 
tarai Skardžiuj ir ( Šalys/ Eitkūnų, lą vėliau prie Lie- 
Leipzige įvyksta nuo vidur- tuvS^Vokietįjos rubežiaus 
amžių svarbiausia visame galima įsigyti bilietą į K.ą?t- 
pasaulyję mugė, kurioje dą- ną. Aš sutikau ir taip , va
ly vauj a viso pasaulio pirk- žiuotį ir nuvykau prie traii- 
liąi. Čia taip pat’ yra di- kinio, kur pamačiau baisią 
džiausiąs Vokietijos knygy-( i

h 
j visas Įmygta, nuo'

seniausių laikų buvo yokie- ) 
Į eių kalboje išleistos..

Pats Leipzig miestas yra 
švarus, erdvus, malonus ir 
pasižymi milžinišku laisvės . . ■ _ ■ :
paminklu žuvušiems už Vo- ei^iams rūkšmust Ši žy- 
kietijos laisvę spalių. 17, 18, “®lk*į Valiavo, vokiečių 
19 d., 1813 metais; kuomet , 03 hąeyam ąoyd Imįja 

i Napoleonas biivo sumuštas P3 Pasllyžo gauti tiesioginį 
ir iš Vokietijos išvytas. Įb3he^ arba viši-

Leipzig geležinkelio stoty- ^važiuoti ir grįžti ,at- 
je palikau savo čemodanus®3" rainino vokiečių lai- 
ir, pasisamdęs taksi, nuvy- agentas; ir. ramindamas 
kau pas prof. Gerulį.. Gra- gavo nuo žydelkos kulokų, 

I ži geltonplaukė mergaitė, a- 31e^ v’sas veidas paran- 
n donavo. Ir viskas dėl. Klai-

senutes su žabaisf iš miško 
pareinant, nuėjo jos ieškoti.

ko. Prieš jį stovėjo pirk
lys. Plaukai suvelti. Jis 
drebėjo, ir tai ne nuo šal
čio.

—Hansai, pirksiu tą me
dinį kryžių, kiek nori už jį

Kazys Adnd,

Norėdama jauna būti, ąš 
šiame upely gėriau, daug 
vandensj pasidariau vaiku 
ir negaliu kelio namo rasti, 
— atsakė mergytė.

Seneįis paėmė mergyte 
ant ranką ir parsinešė na
mo. Dabar seneliui dar 
sunkiau gyventi: jis senas,) 
o mergytė jam nieko* nega
lėjo padėti ' senelis ją turė- 

Į jo pavalgydinti ir aprengti.

i

JONO KM1TO EILES '
f ' - 4- ■ ■ . . ■•’•;. -

■ N ' -'i-. f

■ • * a . . ■ • < •

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kmito gražias ęiles.

Jonas Kmitas vięnihtėlis Amerikoj lietuvis po-. 
etas. Jo eiles pilnos patrijotiškų jausmą.

Siųsk užsakymą į ■ . . • • '

<‘DABB1NINK4”
366 West Bų)adway South Boston, Mass.

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ į 
HAUDį ■ |

Geras laikraštis yra. kiekvieno žmogaus geriau- S 
sias ir tikriausias, draugas. E

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI s 
NiNKAŠ*’ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo g j 

, vardo. •' - htf I
‘‘DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną g| 

savaitė—antradięnįąis ir penktadieniais. Jame ra- & 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius B 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir | 
gražių juoką. Plačiausios žinios iš nepriklausomos g 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. , I

• ‘‘Darbininkas’1 metams........... .-4.00 |
. “Darbininkas” pusmečiui ....... .$2.00 ; g

Jei imsi tik vieną kartą į savaitę... .$2.00 |
GĄii Užrašyti savo giminėms . | 

• ‘ • • ^LIETUVĄ ■ g
L V Metams.,...i .i .t.; ...$5.00 |
r . Pusmėeiiii .,..•;............... .$2.50 S 

SPAUDA Y11A DIDŽLĄUfelA PASAULY GALYBE, TAD I
. ' IR NAUDOKIS JA. ■ g

SPAUSTUVĖJE į
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS |

. PRIEiNAMOMIS KAINOMIS. ^ . . g
Reikale kreipkitės pas E

“DARBININ AKS” |
866 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MĄSŠ. |
• . ‘ ■; • Tei Šo. Boston 0620 .

Skaitykite ir Platinkite

DA RBIN INK Ą

3

“PAVASARIS”
Švenčia savo 20 m. jubiltejųA * 

Didelė dalis Lietuvos. ir •’ 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metą su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų ‘ 
Šio laikraščio numerį.4“Pa
vasaris1 ’ gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė .atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui mielą ir brau

džiausiąs Vokietijos knygyr žydišką orgiją. Tūla žydel
nas, kuriame galima gauti j ka iš New Ybrko važi avo 

‘ iT-Kew. Yorko į Leningradą 
per Kauną ir . jai buvo pra
nešta, kad dėl KlaąJėdos 
krausimo vokiečiai nesutin
ka parduote tiesioginį, bilie
tą iki Kauno, bet daro ke

kad net visas veidas paraū-

pėdos klausimo įvyko. Ant 
galo žydelka mūsiramino ir 
sutiko važiuoti iki Eitkūnų.

Pasisamdžiau miegomąjį 
kambarį, už kurį reikėjo

“Pavasarį” skaitydami/ 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj,; Jūsų broliai ir . 
sesutės.;
• “Pavasary” rasite daug 
gražią Lietuvos istorijos a- 
pysaką, rasite apdainuotas 
Jūsą tėvynės laukus, seną tė 
vėlią bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos mišką oru 
ir skamba Lietu vos paukšte- ■ 
įią dainomis.

“Pavasary” rasite vaidin 
ti tinkamą komediją, mono
logą, šposą, gražią apysakų, ; 
aprašymą, labai daug gražią 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lu. \
/‘Pavasaris ”, skirtas, vi

sam pasauly išsibaščiusiam, 
Iietuvią jaunimui.

“Kad Jūsą “Pavasaris” 
būtą dar dažnesnis. Taip 

. ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nehurimčiau.. 
Mano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K. Rakauskaite, 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
nęnberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokią laiškų 4‘Pavasaris” 

’ susilauki a labai daug. ■')
“Pavasaris” metams kai

nuoja tik 5 litus; Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj. f

“Pavasario ’ ’ Redakeijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus, gt. 28.

BROIIAI IŠEIVIAI
’ TfivynEs likimas, jos laimėjimai tr ne
laimes, jos sielvartai ir bėdos Jums vL 
šiems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tevyneje taurautu Ir 
Klestėtų teisėtumas ir laisyA Jąs taip 
pat niekinat priespaudos nevaliu Ir ne
ribota pauyaliavimu šu Švenčiausiomis 
įmonių teisėmis ii’ laisvė. —Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačlŲjų ma 
rių atskirti, pažinti TBvynes i>uv[, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais afr. 
žvilgiais Jums labai yra pravartu G

“DARBININKAS** ugdo tiesos ir 
laisves meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti dldval-. 
<ly veidmainystę.

i “DARBININKUr* visur Ir vlsadoa 
rupi darbo žmonių reikalai.

• “DARBININKAS” turi labai JdomiM 
-avo “RAUTO ŠYPSENAS.”

1 “DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

SkujbŠkite kad iSsiraHilti
KĄ” patys ir iiraiykite ji tavo

■ nfimt lAėluvofei,-.: ■■
Amerikoje “Darbininkas** kaštuoja 

$1.20. o Lietuvoj tik 60 amerlknnlSk< 
centy. . ' •

“DarbininlSM,”
“DARBININKO* adreso*.* Litbuan 

niB. Kaunas, Neprlklausomybče alkfet&^ 
nes

ži geltonplaukė mergaitė, a- 
pie 11 metų amžiaus, atida
rė duris ir prabilo vokiškai, 
nes lietuviškai nemoką. Tai 
•lietuvių vyrų apsileidimas, 
kurio veda svetimtautes ir 
ją įtakai pasiduoda. Tuo- 
jaus už keletos minučių at- P^niokėti tris dolerius. Žiu- 
vyko prof. Gerulis, kuris įėjau, per ląngą kiek gąlirna 
lietuviškai labai gerai kalba, *r kuomet jau užtektinai su
neš esąs gimęs Klaipėdos temo, tai užmigau, svąjoda- 
krašfę ir tėvai vokiškai ne-Į Lietuvą,
kalbėjo.'. Mane priėmė Šir-i l°iaus dieną pamačiau, 
dingai ir užkvietė atvykti' . / (Dus daugiau).
už savaitės i Karaliaučių ir,' 1 :|.v i. i ji „• i ,• . i. r ’ Maža žmomą teturi progos neis ten bendrai, vykti į lietu-[paprastiem& dia^.jafbam^ 
viską kampelį, Giliją, tyn-j AL Pečkauskaitfi.
nėti. tos vietos lietuvišką 
kalbą. Aš prof/Geruliui p 
teikiau fontaninę plunksną 
Bostono' lietuvių.vardą, kad 
jis' būtų paskatintas toliau 

i dirbti lietuvių tautai nau- 
| dingą? darbą. Jis buvo la- 

| bai patenkintas ir Bostonie- 
I Čiams dėkingas,- Už pusės 

valandos palikau prof., Ge- 
’ rulį ir skūbinaus į geležin

kelio- stotį traukinio į Ber- 
lyną< ' ’ • •. '

• Traukinys greitai perva
žiavo pro Vokietijos. pavj*5i- 

[ dingus laukus ir kaip šešios

PROGA BEDARBIAMS
Kad. pagelbsti bedarbiams ‘‘Dar
bininko’ ’ Administracija išmokės 
bedarbiui UŽ kiekvieną'gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį., • .
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioįką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 

ap-ižsidirbti nuolatinį ir gerai 
mokamą darbą.

“DARBININKAS”
366 Weat Broadway, 

So. Baitttį Maus.

10 DIDŽIULIU TOMŲ 
(turinčią arti 5000 pusi) 

moSia kiekvieno lietuvio.inteligen- 
to biblioteką, kuris skaitS “Židi* 
n|,” didžiausią mėnesinį literatu* 
ros, mokslo, visuomenes ir akada- 
miŠkojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
Ir tiesiog būtą nedovanotina, jei* 
gū kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventą, jo neprenumeruotą ir 
neskaitytą bent nuo 1930 metą 
pradžios. . : .

-židinio kaina Amerikoje: mot 
—$4.50, pusm.--l2.50; Lietuvoje:

Tik pnabndyk—mūsąnerūgpal 
tnet. — 35 lt.v pusmd —; 20 lt..

Adresas: KAUNAS, taisyto A> 
UjaNr. 3i . .4. :



>4
■R**** TT

■J*

į pApBIJ«J<)<AS
t . (TAeWoxlWr) 1
F,'' Pnbli.h«ieT.lTTUESE>AY«ldFBIDAI

' ■ —r-fcy— .
t •anreiosiPH'SuiHuAiruM iį.o.AiJsoaiA'nojiOTLiBOB
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r ■" *"'* ■ ' '• ■
h . DARBININKAS

• 866 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASŠ,
? TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020

rrrmtilrtm^^ ~m‘- . . į s*airš;

L Oatertd u ••eond-daM matter BtDt.12,1&15 tu the put offie 
r, ande tb« Act of Mareli 9,1870& • '

kad juos ten persekiojama. 
IŠ to išvada, kad. katalikai 
patys keršyja savo Motinai 
Bažnyčiai už tai, kad juos 
išauklėjo kaip bloga pamo
tė — tamsybėje, varge ir 
skurde. Taigi, girdi, baž
nyčiai tenka nusilenkti 
prieš . tauta, prisipažinti

LIETUVIŲ KATALIKŲ Į liūs, kad visų, pasaulininkų liams A. L. R. K, Federaci-

. .■ .vienybe

M00
45.00

Amerikoje metams.,. . . . <. . ,H0Q 
Uisieny MctaDM .......,.,.... • .|B,00

bendru apaštalavimu atrem
tų bedievių ir įyairaus plau
ko socįalistiv užpuolimus ir 
Visą jų pragaištingą darbą> 
kad įvykdytų pasaulyje tei
sybės ir lygybės dosnius, 
kuriuos yra nurodęs Popie
žius Leonas XIII oncikli- 

P ir 
Popiežius Pijus XI *‘Quad- 
ragesimo anuo? A Pasaulis 
ųebūtų matęs tokių nedarbo 

te is i M’nelaimių mėtų, 
dėl to ^dtų ėjęs Kristaus ir'Jo

A. L. ’R; K. Federacijos Reikalai 
A . 2334 So. Oakley' Uve J Chicago,AElt

Keleri praėjusieji metai gyvtūiaiit" Visi skiuidžia.si,
. . . . bnv<« sirokus, neiwjiii& Viso kad.negerai, sunku, kad toŲ!. .,. uR„ah11; Wt.vnl..m.>,
esant kalta ir .nužemintai pasauliu kraštų ne tik dar- kių laikų dar nėra buvę.1/.'’ . v. .į.., VT itr. . 
kalbėti: 4 mano kaltė, mano bininkus, bet visus žmones 

kankina užėjusi depresija ir 
nedarbas. Milijonai ešeimy-

(

ja linki laimingų ir .darbais . , 
vaisingų naujų metų!

VISIEMS SKYRIAMS
Dar kartų primenama 

skydams, kad jie malonėtų 
sekretorij atui prisiųsti nau
jai išrinktų valdybų adro- j 
sus, - Kurie skyriai, metinių. I 
susirinkimų dar neturėjote, . 
prašome senųjų valdybų ad- / 
resus prisiųsti. Centras yra r 
pasiryžęs palaikyti ko arti-' 
minusi kontaktų - su visais ’ 
Federacijos skyriais, dėl to- 
nori turėti valdybų, vardus

Kapitalistai, kurie neteisy
bėmis, skriąudžiainij darbo 
žmonių prakaitu buvo susi
krovę turtus, kai kurie iš jų 
ta turtą prarado ir uCi . _r. . t u. •
atsirado. tatai, kurie neiS- įPedull?k’-l1 

1 laike to. snfflgio. • llais- guostis

fortlgu onc* per w««k yearly...,|2.50 ėžKlenylkart savaltij* metama, kalte, mano dlClŽiailSia kal
tė/’ • ■r . ;. • • . .. • ,v.. . .

Tų žodžių autorius pui- bij kenčia didelį vargą ir 
Idai žino, lygiai kaip ir męs baimingai &ri. į savo atei- 
visi, kad savas savo jiiekuo- Milijonai išbadėjusių ku- 
roetuepersekioja: llū ta.svro,c«k^“t«»^^^ metus, tautai įsigilinkime i i1. 'adl.įUS
manta laisvamanio, nė katro 8lSQtlIltl> uezln” 4el fco •>ieUi Ne lr IS ^romta - • > ? - - 11 ^lesus'į. ■ Bent Pasisakė Kas Esą

“Suduok i stata ~ •-T— - ; - • uc MV«C,
t lės atsilieps,,r — sako prie-, kapines švilpauta, tad nu- bolševiko, taigi panašiai ra- 
B; ji-* "A-r rtrr. _/i- __ -T*- ♦ t v*-._ t___ _____h žodis.--- ;
fe, kai sudavė į stalą ir atsilie-
& pė žirklės---4 4 Vienybė. ” Ne

baimingai žiūri į savo ateį-

’—v-: —. , • > ujuiMus luisyčuufciiuu. xie kuui- ■ . ' ... ,. ' , „ • i ti ' 'tuos visus gyvenimo kiauši--jirk- vaikėzas, tars, ęidainas pro įikįs kataliko^ nė bolševikas1 pasieta bloga pa- mus, kurie rišusi su žmonių’
. - - - - - - 7 ‘ •kviir 1 fi-c o.L-finrJr> mnrnnt- tnrvrlT tu cseiTfrk. nAVflIlTl htr.TT- . ’ ■ ■ t

medžiagine ir dvasine gero- . ....
■vo ir įsitikinę, kad tik Die-. ganizuoti Aeracijos sky 
vo įsakymus pildydami ir 
Bažnyčios nurodymais va- 
duodamies tegalėsime tos 

' geroves atsiekti, stokime į 
katalikiškosios akcijos' iš-; 
gailingą darbą! • A

A. L. R. K. Federacija, 
kurį pertaisius konstituciją, 
šiemet savo veikimą. sugre
tino su Amerikos vyskupų 
vedama . katalikiška, akcija, 
trokšta, kad ir Amerikos 
lietuviai katalikai savo glau 
džiu susiorganizavimu . ii* 
uoliu apaštalavimu b e n t 
maža delele galėtų f prisidėti 
prie to, kad naujieji metai 
būtų laimingesni, kad gero
vė grįžtų, kad ramybė žmo
nių tarpe viešpatautų.

Gražūs, naudingi 'darbai 
tik vienybėje dirbant teį
veikiami. Nors mūsų ir ne
daug šiame krašte tėra, ta-

tinų širdys skauda,./matant vyzdį iš savo bevalių, be-ti- 
savo vaikelius pusbadžiu J kojinio darbdavių saYo lais- 

~~~ jVa yaKa/satry5’vybę~atemė^
klausimą be atodairos’ |no. pačiu kartų pražudyda-

Šia proga 'raginame,’ kai 
veikėjai pash'ūpintų šuoi

New Yorko^ katali-. sivarytų šiurpuli^ atrodo įg-vaikiškar 4r -
r Antrą gi vertus, katalikai pjgį demagogija, kuri, žino-

a - ■ 5 neatrodo jauTokrMs pialaa diskredituoja ne kata-, pradėjo rišti, ne nesuvokda-' mi ir brangiausia savo tur-1
ty perseniai PatersonA seime^ mėtomais, kųip. kad ./lai^
gV katalikai užsibrėžė aiškią-....  ~ — -- . ..
ęl veikimo liniją, išnešdami ke- 
£ lėtą rezoliucijų, kurios api- 
E*” budino katalikiškosios akci- 
j jos esmę. Išmokyti kartaus

prityrimo, kad bendras su 
laisvamaniais veikimas vi-

T sųomet baigiasi tuo, kad ka-

maniai mėgina juos nupieš- ll01.s į^į atsižvelgtų į iį- 
ti. Nusigandę pralaimėto- toriją, 'tai lengvai pamąty- 
jai taip drąsiai ir atvirai tįį, kad tautų ii idėjų.pm- 
nepasisako . savo , planų ir • gekiotojai ir naikintojai ne 
taip aiškiai nenustato veiki- visuomet buvo tų tautų* bei 
mo linijos. Nusigandę iŠ idėjų išauklėti.* Roma- ne- 
mųšio lauko pabėgėliai ne- auklėjo barbarų.. Jie patys 
užsimoja steigti naujo laik- atėjo iš užsienio ir palaips- 

talikai dirba, o laisvamaniai raščio kovai su laisvama-. nįui nugriovė jos valstybę, 
stengiasi pasiimti kreditą, niais. Čia kaip tiktai prie- Prancūzų revoliucija nėauk- 
ir garbę,—katalikai pasiry- šingai išeina ir daugiau pa- įėjo diktatorių, o vis dėlto 

gali trumpu laiku Napoleo-
• fs:

1

žo dirbti vieni ir nubaidjdi našu į ataką negu į pasi
nuo savęs tą linisę, kuri, at- traukimą. . nas ją pažabojo ir . iš palai-
sitūpus ant jaučio, tvirtina, ... Taigi, ^‘Vienybės” išva7 dos demokratijos sudarė 

.Jfąd ir ji drauge arą. Tuo dos. tik tuomi aiškios, kad kuogTiežčiausią monarchiją, 
tikslu-katalikų yadaį nori yra aiškiai neįogingos. Bet Rusija’ nęauklęjo bolševikų, 
supažindinti 4 saviškius su neną dalyką tai ji aiškiai 0 šiandie jie ją valdo. Lie- 

pasisake: kad ji yra ne tik fuya neifuklėjo będievių-lai-

nuo savęs tą linisę

laisvamanių taktika ir nuro
dyti jų spaudos žalingumą, ne sū katalikais, bet ir prieš svamanių, o Šiandie iiuo jų 
o, drauge ii' reikalingumą katalikus. Žirklių gal nieks čiaudi. Ir daug tokių pa- 

katalikišką nė būtų pastebėjęs,- kad jos vyždžių būtų galima nuro
dyti. Trngi, sakyti/ kad 
Meksikos ir'Ispanijos Baž
nyčia išauklėjo savo. perse
kiot o j us; .gali, tiktai kaimie
tis, visai nežinąs istorijos.

Bet čia kyla klausimas :

rius visose lietuvių parap, 
jose ir kolonijose. l?ai< 
kabinkite iš centro reikali: 
gų instrukcijų, koristitur 
jos ir kitokių reikalingų <K 
lykų, mielai prisiusime, . 
informuosime.’ Kuriose> 
lonijose draugijos nėra U- 
širišusios bent kokiais ati- 
mesniais ryšiais, jos raaM . . 
tegali nuveikti. FederacĮos 
skyrius jas suvienys Bany- : 
čios ir tautos darbams., 
KATALIKIŠKOJO tSI-

K1M0 IR SPAUDĖ , 
SAVAITĖ , r

Federacijos centiy valdy
bos nariai svarsto patiektą 
planą, kad .Gavėnias metu 
kolonijose būtų su’orgaM- 
zuotos katalikiškosios al:ei- t 
jos ir katalildšk/sios spau- ' 
dos. savaitės. Tą pi aną ne
trukus paskelbsime spaudo
je. Iš anksb pranešame, 
kad apskričiai) ir skyriai ga
lėtų prie to svarbaus darbo, 
rengtis. Apskričiai iŠ ank
sto turi numatyti, kad nelik
tų ne vienos jų ribose esan- : 
Čįos kolonijos, kur nebūtų 
suorganizuota • skyrius ir 
katalikiškojo veiki m o i r 
-spaudos savaitė. -Plačiau .■ 
apie tai - bus pranešta ve- I 
liau.

Sekret o n ja\tas.

inas jo svarbumo. Kol jis tų sieląt' kurį yra nėnų-1 
į.tai atsakys, įneš.katalikai žudoma,, nemirtum ir amži- 
aiškinam tokį bedievių už“! nai gyvena. Paskutinieji 
viešpatavimą savo .perdide- metai , tokiais baisiais py
lių nuolaidumu ir pasitikę- kiais buvo labai gausingi. ; 
jiunį, na, ir reikia, pasisaky- Į Dėl nedarbo prasiplatinęs 
ti, gavo apsnūdimu ir įsi ti- ^ųionių tarpe_ skurdas padti 

*’■.**• • • * * •• ve žvitri 1 n f cilrr* YI ii

kmunu, kad viskas gerai.
Tuo tarpu kai priešas kasa v, - ., . . . stu vyriausybes'suka galvasmums -duobę, mes ii glosto- .v r *7 _ J ■ . . ” . .K j s km* paėmus pinigų, kad 

pristatytų naujų kalėjimų,
I kad apsaugotų visuomenę. 
Vyriausybės' vis daugiau ii* 
daugiau turi pasiromti poli
cinėmis priemonėmis įr kar
du,. kad išsilaikytų. Taip 
yra dėl to, kad' tvarkos ar
dytojai socialistai ir komu
nistai,. pasinaudodami blogų 
taiki] būtimi, pasėjo žmonių 
tarpe neramumo ir keršta
vimo sėklą, - praplatino be-

:nai gyvena. Paskutinieji 
puvio*.. vv^«.v«» įj

' kiais buvo labai gausingi. ’

dino ir nedorėlių skaičių. IŠ 
tos priežasties daugelis kia*

me. Kada jis paimti į sa
vo -rankas valdžių, pasigrie
bia jos aparatą, pasižabojo 
kariiiopienę ir pradeda vyk
dyti savo bedievišką pro
gramą ant mūsų', sprando, 
tuomet mes matome, kad 
jau ne taip gerai,-bet jungo 
nusikratyti jau nėra gali
mybės.. :

Taigi, katalikai jau ima 
susiprasti ir ..tokiems siur

cl" o . . • • 7

, I čiau, jei visi susitelksime po 
LLr*-i VX1WZ |Jl€ĮbĮ/lUUHI.V “

dievybę, apardė pasitikėji
mą dvasines ir pasaulinės 
vyriausybes autoritetu.

Dėl to netenka stebėtis,' 
jei. Katalikų Bažnyčios gal
va — Popiežius, gerai su
prasdamas visų pasaulio 
kraštų žmonių būtį, atkar- 

:ali valdyti ir1 maniams ■itikti? Ir šiaip totinai ištikimuosius 
rajoj katalikai persekioja net. persekioti daugumą ? galvą p'aląuže it. taip,, nips katalikus su padidinta en'er- 

' Girdi, tos šalys Juk tas yra daroma ne tik tur būt prieisbųe prie įŠva- -geresniu .susiorganiza-

paremti savą ■]
spaudą. ■Todėl.nutarė dėti guli ant stalo, bet kai.į sty- 
CneigingiĮ pastangų savo/lą suduota, tai jos ir sužvan- 
laikraščiui įsteigti. ..

Rodos, čia viskas tvarkoj. jr sužvangėjo gana, kerš-
Kad katalikai gina savo rei- tingai. Norėdama atsilygin-

| kalus ir apsidi‘audžia nuor ti katalikams už tą / f kinų
savo idėjos priešų,, tai tas gįen^’>- “Vienybe” toliau kaip tie persekiotojai, būda- Tai kaip čia poliams kūsva- 
natūralu. Bet laisvama-: ra§0. kad Meksikoj ir Ispa- įhi mažumoj,, g;

u. mams tas smarkiai nepatik-/, - - -- . . . • ..
/ka ir jie tokį katalikų nusi-j katalikus.' < _

v .teikimą vadina apsitv'ėrimu vra katalikiškos, ten nėra katalikiškoj Ispanijoj ir 
įLlindimu į skle- svetimšalių nė protestam 1 " ” 1 ■’ ±
O pns,nusigandimu ir pagaM fu ,q‘ 

.U lios.bėgimu iš mūšio lauko.
g‘‘ Dabar, girdi, kai katalikai 
&/y išsigandę bėga, mes esame 
•fc laimėtojai ir turim atvirą 
&■ - dirvą savo kūrybiniam dar-

. ktai! '

Tas viskas labai gerai, ir 
mes sveikinam laisvamanius j 
su tokiu pigiu- laimėjimu, !
betf kai iirčiau dalykui pri- 
sižiūrim, tai tas laimėjimas

p . atrodo tuščias, kaip įr ta
Dy dirva, kuri taip staiga pasi- 

liko atvira jų darbuotei.
■ ■ Kės. kai katalikai pašitrau-
'įp kia, tai toj dirvoj pasilieka
^.®?d)ūrelis laisvamanių,7ku-

riebiai k-veiki vaišįnasi neza-:
v. ■ ležninkiškomis idė j o m i s,

Arba, atviriau kalbant, kai 
- katalikai pasitraukia, tai' įr 

laisvamanių veikimo dirva
l^gayaiihe išnyksta. Dėlto 
/?? pykčiai iiskolionės* Jeigu

’ . ^.katalikai, anot ^Vienybes,” 
apsitveria Kinų siena ir už 

.... tos sienos jiems '.gerai, tai
' kąm ųž tai juos iškoneveik- 

«, ti1 Bet čia tiįr būt bus 
Šitoks dalykėlis, kad laisva-

- ■' S’įmaniai patys, norėtų įsi- 
į S|Wauti:i-tą^žsienį/'O kata- 
į B^ųkams • susipratus, tas bus 
.i W'Žaa ūė "taip lengva.. Dėlto
| į * tai jie it Šūkauja, kaip tas

■ r

gėjo.

prižamš mėgina .užbėgti už 
akių, bet' čia vėl negerai: 
laisvamaniai sako, kad. mes 
apsitveriam Kilių, siena ir 
iš po jų kojų įštraukiam kū- 
rvbinės: darbuotės dirvą.

dos, kad nereikia , nė mėgin- vinių dirbti, kad palengvin- 
- • “Vienybės? redakt o r i u i' ti jiems įtikti, tik varyti -sa- 

ci katalikai skundžiasi, teks į tai atsakyti, nė.s jis. vo užsibrėžtą darbą.

PRAĖJĘ METAI AMERIKOJE

ASMENS IR NUOTYKIAI:
Vyskupas Petras-Prahciskus Būčys, Tėvų Marįjomt 

vienuolijos generolas gruodžio 6 d. laivu 14Paris” atvy
ko į Ameriką ir sustojo Švč. Marijos kolegijoje, Thomp
son, Conn. . . . <

—Kun. Dr. J. Bartušk^. įžymusis Klaipėdos dar
buotojas, gruodžio 6 dieną atvyko į Mt. Gamei, Pa., da
lyvautų, tenykštes parapijos, kurioje jam teko ilgus metus 
eiti kleboūo pareigas, .25 ritėtų sukaktuvėse. .

—D r. M. Aąkstakidnis, Waterbųry, Conn., Studen
tų Organizacijos sendraugis, Connecticut valstybės gy
dytojų naturdpatų. seime, kuris įvyko Meriden, Conn. 
buvo išrinktas minėtojo seimo pirmininku., • . ,/

Kun. N. Pakalnis,, šy. Jurgio • parapijos klebonas^ 
Brooklyn, N. Y.,' įžymus. mūsų visuomenės vadas, šventė t 
savo 20 metų kunigystes sukaktuves. Jam pagerbti Jap- 
kričio 23’d. Kolumbo Vyčių viešbutyje,: Nėw York, buvo 
suruoštas pokylis, kuriame, dalyvavo kelios dešimtys Rv- 
tų provincijos kunigų. Gauta daug pasveikinimų ir do
vanų. . . .A

Ku)L Viktoras Cirnis-čern^ baigęs ilgesnes 
studijas Mųndelein seminarijoje, .Chieago, III; paskirtas 
į Visų Šventųjų parapiją, Roseland, klebono kųn. J. Paš-. 
kausko pavaduotoju. . .
A—P. Ji Kundrotas, Švč.. Marijos kolegijos, .Thomp
son, Ooiin., prigimties mokslų mokytojas, Stud. .Organi- 
.za’cijos sendraugis, lapkričio 24 d; vedė p-lę ■ M. Petru
lytę. Iškilmingos sutuoktuves įvyko šv. Kazimiero baž- 
■nyčioje, Woreester, Mąšs. • .
. < • —Pereitą menesį dvasinės vyriausybės paskirtas nair- 
jas\dyasi*Qš vadas ^avd pareigom eiti: kun.' Juozas '■ Alok- 
liūnus, mūsų Stūęl. Organizacijos sendraugis/yra . pa
skirtas dvasios, vado pareigas eiti Karalienės Angelų pa
rapijoje, -Brooklyn, N/Y., kur jisai vasarą buvo laiki
niai tas pareigas ėjęs. ; ’

Federacijos vėliava ir visi 
bendrai pąsidarbu o s i m e, 
daug padarysiine. Tuo būdu 
daug kuo prie bendros žmo
nijos gerovės prisidėsime,, 
lietuvių vargus sumažinsi 
me ir-visus savo religinius 
ir tautinius reikalus, aprū
pinsime.

Visoms lietuvių katalikų 
organizacijoms,, draugijoms, 
/lietuvių katalikų įstaigoms.

— • tų žmonių būtį, kad aprū-jdvasininkams, veikėj ams, 
K. pintų . badaujančius vaike-trisienis rėmėjams ir prięte-

kyklą, kleboniją; Bayonne, N. J. — parapijos salę. . Dėl 
savo pasiaukojimo blaivybes 'idėjai paliko pramintas 
Blaivybes Apaštalu. Tai buvo aukštos dorovės tikras 
kunigas, tikras lietuvis. Jisai buvo vienas garbingiausių.. 
pionierių Amerikos Išeivijoje.

4. a. Kun. Jonas Žilinskas—Žilius—J anyta irgi mi
rė Lietuvoje, geriausius savo darbuotės metus paauko
jęs Amerikos lietuviams. Jisai buvo visuomenininkas ir 
rašytojas. Paraše keletą istorinių bruožų iš .Amerikos 

Ona ŽėmeiihfG Chicago, UI, žymiosios lietuvių gyvenimo/ Jojo literatiniai raštai išleisti .trijuo-
visuomėnės darbuotojos p-lės Monikos Gurinskaitės glo- se nedideliuose tomuose, daugiausia lenkų ir anglų kal
kėj a-motina, mirė lapkričio 20 d. Palaidota šv. Kazimie- K1 vertinai. Daug, darbavosi dėl Lietuvos nepnklauso- 
ro lietuvių katalikų kapuose A . : ; . j uųl^ Kaip atlyginimą ųz-tą darbą bųyo. pasklidas

Boleslovas Ae/Jm/crs, Chicago, .111.'įnirę lapkričio 29 
d. Jisai'buvo didelis'Labdarybės Draugijos, prietelius ir 
ilgametis centro valdybos narys, jisai daug prisidėjo 
prie pastatymo Š v.. Kryžiaus ligoninės ir ypatingai prie 
našlaičių ūkio nupirkimo; Palaidotas Šv? Kazimiero ka
puose. • . į ‘ •• . ■ . .

Pereitą mėnesį užrėkorduotos šios -mirtys:
. Marei jo na Balriū)iaitė-Kubliau:skienėf buvusios Lie

tuvos; Vyčių darbuotojos Adelės Rubliauskaitėš-Gaba- 
liaųskienės motina,’ automobiliaus užgauta, mirė Chica- 
go ,111. lapkričio 4 d.

Viktorija. KazlauskaitS, AVaterbūry, Gonn. ilgus me
tus buvusi šv. Juozapo parapijos našlaičių prieglaudos 
.vedėjau mirė lapkričio 19 d. ir iškilmingai palaidota vie
tiniuose katalikų kapuose. ■ ;

. . Kaip atlyginimą ųž tą darbą buvo, paskirtas 
Klaipėdos gubernatorium. Gyvendamas Lietuvoje, bu
vo nutolęs iiuo savo tiesiogmio pašaukimo ir tiktai gy
venimo paskutinėse-, dienose pataisė savo, paklaidą. . .

J. d>. ktinl Longinas Kavaliauskas, jaunas Providen-s 
ce, R. I. klebonas, buvo geras parapijos administratb-• 
rius, Mirdamas paliko parapijai nemaža turto be joįdų 
skolų. Jaunąs būdamas^ mėgo , rašyti. Turėjo poetinių . 
gabumų; išvertė keletąeilėraščių iš svetimų kalbų. Ne
trūkus šie jojo raštai bus paskelbti spaudoje. <

A. a. Viktorija■■.Kasląu^kąitef,il^U!S‘ metus;vedusi ’ 
našiaiČių prieglaudą Waterbųry, Čonn.- Tai. buvo nep'a-. ■ 
prastos kantrybės m artimo ipeiįės širdis. Jaį vienai te
ko prižiūrėti keliolika ar kelias dešimtis našlaičių. N m 
siskundžia motina savo keliais . vaij<ais r nesiškiiiidū Vik
torija savo skaitlingais našlaičiais. Visuomenę gal .ir 

č.-" u u— "A ’ n > ■ .1 Uepasiges didėlės kilnios širdies, liet josios kelios dešini- 
šių kultūros, centrų buvnnas^.V}. našlaičių atmins' t:i moteri, kuri nuošir- ■ ■ •

džial ėjo’ jųjų mirusios motinos', pareigas/ Ir. kam būki ■ 
vertas toksai pasiaukojimas, jeigu AukŠčiausis- nebūtų A’ . 
žadėjęs pžinokesčio tieiųs, kui’ie šluosto ašaras savu arti*... 
mui! ' . • • . • . \ .’■■ ■■ ’■ .• -- : į

' Toks. taiAvun. pelitų. Amerikos Lietuvių gyvenimu. ’ į 
1932 metų yaįzdną.. Ką. ūmius-lemia šie 1933 metai, yra 
paslaptis. Tėpažądįuų mus liudįrbtiėji darbai ir garbiu- . 
gi mūsų diubuotojij pavyzdžiai uoliau darbuotis Dievo 
garbei ir žmoiū jos naudai. Tiek ‘.mūsų, vertė pakils, kiek 

;mes-gero, padarysime' kitiema. -■ <

• ? '■ N E K R. O L O G I.J A; . ; ’• ’ .
Kaip Lietuvoje, taip ir Amerikoje, mūsų visuomene 

ųeteko daug įžymių asmenų.
Ą. a. Kun. F; Kudirka, M. I. C., Tėvų. Marijonų, 

provincijolas Amerikoje, paliko didelę spragą. Kaip 
vienuolijos adminstraįriineį taip ir viešame mūsų gyve
nime, mes n-etekpine .didelės ir rimtus pajėgos. Šiandie 
džiaugiamės švč> Atari jos kolegija, š v. Kryžiaus ligoni
ne, dienraščiu t ‘ Draugu. ” \ \ ...
didele, dalimi, priklausė kum F, Kudirko taktui, ir pą- 

: stangoms.-' ■ : . ’' • ' .■
. ;i. t. Aum. Petras Saurušditi,s mirę Lietuvoje, bet jo

jo .darbuotės. 40 metų laikotarpis buvo praleistas Ameri
koje, išeivijos gerovei. ’ Jisai. pirmas Amerikoje įsteigę 
mokyklą, pirmas įsteigė našlaičiams prieglaudą, piritais 
prade j o. leist i parūpi jos ? laikraštį, pirmas stoj o *. blaivybės 
idėją plėsti. • Jojo dąrbai AVaterbnry, Conn. nudirbti 
dar ir šiandie puošia tą garbingą lietuvių koloniją. -Kun. 
R Saurusąitis, Wątevbnią\ Conn. pastate bažnyčią, mo-
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Bendras Darbas
“ ‘ “'Nbra jh&4> btbliai,^edaug^Lyru,

" *. “Busime tvirti, Jei vien^bAp
, . “Stokim į .dsrH vyras jį vyr<:. ... ..

’ “Sujungtos rankos suteiks stiprybę.”
’■■■• •' >... hiairojiis,
• - ’ • . . ’ ’ 'J * ’r

Daug šilčių yra tokių, kū-j -lia į visokį 'kenksmingą vei- 
kįnią. kūrįo liiekain jo
kios naudois neita, tik var
gas it skurdas... ■ _■

Čįa tai L, D, S. nariai įr 
turėtų ko aktyviausiu būdų 
parodyt savo veiklumą, sa
vo idealizmą, savo pašiau* 
kojimą artimo meilei,. V. 
Kristus pasakė: Alkaną pa* 
penėk, nuogą pridenk... . A- 
bejojaneiam duok gerą, pa- 

~ šiistipnntč Jei 'to iiedaroma, taidmą^ Klystantį atvesk.
gerą kelią. Ar mes? tuos V, 
Kristaus įsakymus pildo- 
mei Kaip uoliai juos , pildo
me ?... Apie tai gerai pagal
vokime, o jei pasitodyfiį. 
kad. esame apsileidėliais, tai 
subniskime ir pasitaisyki
me. Savo veiklumą padvigu
binkime, .Juk jei mes.L.D.S. 
savo narių bedarbių nesu
šelpsimekas juos su
šelps? Sušelpk tiek kiek ga
li... bet sušelpk. Suramink... 
drauge su juo padejuok, pa
guosk, ir tai jam ant Šir
dies bus lengviau.... jis ma
tys kad dar nevisi jį pamir
šo... kad dar randasi ir ge
rą žmonių..,

Kryzę. ir, bedarbė amžinai 
nebus, vėl - ateis geresni lai
kai ir tada bus malonu susi
tikt ir vieni kitiems būt dė
kingais už nelaimėje paduo
tą- pašalpos draugišką ran
ką.
. Čia idėja su praktika 
jungiasi, vienijasi. Ir iš tos 
vienybes organižačijų galy
bė . ir skaičius auga... Nori? 
me L. D.. S. išauginti^ eiki
me tuo keliu,, jos dabarti
niams laikams yra pats tin
kamiausias.

Ta organizacija . yra ge
riausia, kuri' nela i m ė j e 
esančių savo narių ? neuž
miršta.

Visiems yra aišku, kad 
pasaulyje tautų ir valstybių 
santykiuose ne viskas •tvar
koje.. Kad tarp kapitalizmo 

» ir darbo yra. dideliausi be-

• tiose lieiidradaihiaviinas 
yra būtinas. Kojieraty vuose,.

1 streikuose-, bedarbių ir krv-: 
gių mažinimo darbuose ir tt.

'; ’ liet Įabių labiausia beflra- 
darbiavimas yra reikalin-

.? gas kiekvienoje idėjinėje ir 
paŠalpįnėje draugijoje ir

. sąjungoje* ’ Juk jų pats pa* 
grindas yra bendras, darbas,

.y kad vieni kitus paremi įr

’ tai organizacijos nuslysta* 
^nuv-uuo savo pamatų, ji silp 

z nėįą ir nyksta.
L. D. Š, yra idėjinė orga- 

• ’Uižacija, reiškia jos nariai 
dirba ne pasipelnyj imu tiki 
šlaaš? bet dėl idėjos, Kad 
kelt darbininkų susipratę

. mą ir geihūvį paremtą Ka- 
' ; taliką Bažnyčios mokslo

pagrindais, tai yra. teisingu
mu ir meile.

• Jau mūsų organizacija, 
dėkui- Dienu gyvuoją, gana

■ ilgai ir šio to jau.yra ątsie-
: kusi. Bet to dar yra mažai.

-y , Dar? reikia išvystyti didesnį 
aktingumą,. didesnį, veiklu-

. Iną, ypač dabar rudens lai
kui prasidedant.

. Veiklumas turėtų eiti 
dviėmis kryptimis: pirma 

*■* s augint organizaciją naiių 
skaičiumi, a antra daugi.au 
rūpintis vietiniais socialiais 

' Z lietuvių “ darbininkų'■ klaiisi-
inąis.- Aprūpinant bedarbių

- bėdos reikalus, juos sušėl-
■ piant, jiems sujieškant dar

bo, juos šviečiant mūsą or- 
. -' ganizacijos dvasioje.

_ ’ Skurdas yra blogas pata-
\ -rėjas. Nenenas bedarbės 

prispaustas, matydamas ba-
’. .dalijant savo vaikučius ir
’. iš niekur nesulaukdamąs ne

• ? mažiausios pagalbos nusto
ja vilties,, darosi neramiu, 

; ’; kerštingu, ir dirva bolšeyiz.
mo agitatoriams jau gatava.

. Čia jie ateina' su savo me- 
. lagingais pažadais ir klai-
; dinančiomis teorijomis, žino „ . . . ..
■ gelis patiki ir žūva. Jį į ve- dugne, kuri savo atikas ryte.

7-

>5-.

j Už Vieną Dolerį |
I jūs gau§iiė pėr ištisus. 1933 metus gerą, katalikišką laikraštį i 
į Žemaičiu Prietelią.” -

•| “žeinaioią Prietelius’’ yrą: katalikiškas žemaičiij. laikraš-
| tis ir išeina kas savaitė žemaieią sostinėj Telžitiosę. Tačiau-jis .
,| plačiai skaitomas visoje Lietuvoje. . ‘ • .
Į. “Žemaičių Prįeteliuje’’ rasite Įdomiausią žinių iš visos.
| .. Lietuvos, o ypač iš žemaičių‘krašto. ■ ... .-
1 “Žemaičių Prietelius’’ deda gražių straipsnių apie tįky- 

bą,-mokslą, ūki, istoriją, sveikatą; rasite gražių apysakėlių,
. | kelionės įspūdžių, įviiirenybių,- galvosūkių, juokų, vaikams pa-
Į .sakelių ir ldtų įvairiausią dalykų; Jūs, porą numerių perekai-

. Į tę, tikrai yebenorėsite su juo; skirtis, kaip tūkstančiai. Įeitų’ 
i. žmonių padare. *

' | . “Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į skaitytojų
I išsiųstus teises,; sveikatos ir kitus-klausimus ir už. tai-nieko

_ | neima. . ' . ž"
• f “žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems žmonėms su- 

|. praniautas■ ir įdomūs.- t ‘
“Žemaičių- Prietelius” siunčia vieną ar poyą „numerių

.kiekvienam- sųsipažįntiį kas prisiunčia savo adresą... :
“Žemaičių Prieteiiaus” ret-laktųrius-loidęjas. Kaziniieras 

Berulis, ’■ - - . . ‘
•' "“žemaičių Prietelius” kąstuoju.inetams 3 litai, pusmečiui 
..pusantro litu. Latvijoj metams G litai, o Amerikoj ir kitur 1 
doleris.- . •. . *:. .. • " * > ' ’• • .•;

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje’-gyvenaiįtiems ginu-' 
nėma“Žemaičių Prietelių,“ nes jiems.kaštuoja tik .30 apieviko^ 

‘niškų .centų. . ?. -. . • j. ■ - , -
'•“žemaičių Prieteiiaus” adresas: Telšiai, Kaįih 20.-
Argi tad Jus pagailetumėt dėl tokio gero lirikrąšeid ■ .

, VIENO DOLERIO PER METUS? ? }

S

ryja.h Kad darbo sii hapita- 
ii kova kasdien didėja ir 
aitrėja ir jos galo nesimato, 
bet,.. Visi, nori taikos, glau
daus tautą sugyvenimo, pla
čiai įsigalėjusio skurdo pa- 
šalinimo,—-žodžiu, tokią 
gyvenimo sąlygil sudarymo, 
kad būtą visiems laisvai ii’ 
iaiiningai gyventi, praėju
sių šimtinečią kultūros lo
biu naudotis ir piešti kultū
ringąjį darbą ateičiai. .Tam 
reikalingas bendradarbia
vimas, ir krikščioniškas so- 
iidariŠkumas. . .

Daug kaitą pasaulio val
stybių buvo bandoma sueit į 
vienybę. Daugiausia ta idė
ja buvo realizuota Romos 
imperijos laikais po vardu 
*{Pax Romaną. ” Tuomet 
neva visas valstybes ^valde 

. Romos Imperija.
Toliau,. jau krikščionijos 

. laikais, viduramžiais, buvo 

. taip vadinama: “Civitas 
Dei” (Dievo miestas), kur . 
visi . krikščionys valdonai , 
bendradarbiavo su šv. Tėvu 
dvasiniuose reikaluose, o ei-, 
viliuose dalykuose pripaži
no viršenybę ir autoritetą 
Romos; Ciesoriaus. B et ki
lęs protestantizmas ir tą iš
griovė. -Kiekviena valstybė 
ėmė valdyti pati savimi ir 
vieni prieš kitus kaldavo. 
. Napoleonas vėl: norėjo 
pats vienas valdyt visą Em 

’rbpą, bet ir jam .nepavyko. 
Įr jau paskui juo tolyn, 
juo kiekvienos valstybes da1* 
lykai ėjo savistoviau ir vie
nu kitiems priešingiau, kas 
privedė prie pasaulinio ka
ro., ' • _*

Po karo sukurta “tautą 
sąjunga,’1’ bet ir iŠ .jos kol 
kas nauda tik teoretine.

- . Bet šiais laikais į pasam 
tinę areną išeina nauja reaji 
jėga —. bolševizmas, — su 
150 milijonu rusu, kurie no
rį viską Užvąldyt ir viską 
vieni valdyt.. Bolševizmas : 
turi stiprią organizaciją, 
pragarišką ginklą — terorą, 
lolševizmas aiškiai z siekia 
iš šaknų išratlt krikščiony
bę, ir jos pėr 19 šimtmečių 
sukurtą kultūrą, ir sukurti 
pasaulinę . valstybę, tautų 
bolšeyistinę federaeij ą. Bol- 
ševizmas yra reali, galinga, 
jėga, kurios įtaka, jaučiasi 
mažesniame ar didesniame 
laipsnyje. visose valstybėse.

Bolševizmo pagrindai dia- 
metrališkai priešingi krikš- 
.Čioniškiems. Krikščionybe 
ištraukė žmogaus sielą iš 
pagonijos . bedugnės, davė 
jai nemirtingą vertę, bolše
vizmas paneigė žmogaus sie
los buvimą, žmogų pavertė 
mašinos rateliu, milijonų , 

>. žmonių tarpe numeriu, be 
? reikšmingu atomu.
| Krikščionybė siekia. suda- 
į ryti solidarią tautų ir žmo- 
Į nių bendruomenę, kaipo vie-: 
L , no Dievo vaikų šeimą, bol- 
i ševizmas nori sudaryti ben- 
I di’uomėnę, . gyvulių-žmonią, 
į ėdančių prie bendro lovio.

Tai dar’ kartą • atkartoju, 
yra dvi griežčiausios prieš- 
•ginybės. ■ • . -. '■

Bolševizmui duoda drą
sūs.ir jį palaiko neliek jo 
vidujinė .jėga, kiek demo
ralizacija ir supagoiiėjimas 
neva krikščioniškos Eu- 
yūpos^ .^ Jėį Europa, ir bend
rai pasaulis. būtų tikrai 
■'laikšeįoniškas- ir taip. gy- 
ventųį kaip Kristaus-luoks- 
las antrojo ir . reikalaują, tąi|‘

f

.  I. .....    -..............—■ ■■■-

‘ DRAUGIJŲ VALDYBŲ į ““YJ"“1
ADRESAI | Knyga gražiai atspausdin-,"|

.a ir turi: 191 pusi. J oš kai- rig 
ga $1.50. Bet dabar “Darbi* "J 
ninko ” spaudos vajaus me-3 
tu, gražiais drobės viršeliais J 
kaina ’tik 75 centai'; popio- 3 
rio viršeliais 50 centų. * 
. Dabar yra geriausias lai- q 
kas. įsigyti šią taip brangiu J 
ir naudingą eilių, kiiygą. . 'f' 

Užsisakydamas rašyk: ■
‘‘DARBININKAS” ' 

366 Wesi Broadway, 
Soi Boston, Mass.

jokiam. bolševizmui nebūtų I 
ne pagrindo nė vietos, pa
saulyje viešpatautu teisin
gumas ir meilė. Nebūfų nė 
kryžių, nė bedarbės. .

Visa ekonominė kryzė ir 
bolševizmas yra Dievo rykš
tė ūž žmonių' godumą ir 
egoizmą. Godumas ir egaiž-j 
mas įieprileidžią' ir tautas 
prie štfsitarimo ir bendra
darbiavimo. Neprileidžia ir 
kapitalistus, prie susitarimo 
su darbininkais. Nes visi 
godumo ir savymylos per
daug prigėrę. Nė pas vienus 
nėra teisingumo, nėra mei
lės... O be to negali būt ne 
bendradarbiavimo, nė vieni 
kittj . reikalų atjautimo ir 
jiems pritarimo. . .

Mes D. D. S. nariai, bent 
savo ntarpė~stengkimes įgy
vendinti . bendradarbiavimo 
principus. Stengkimės visur 
kur tik /galima bendradar
biaut vieni? kitiems padeda- 
uni, vieni kitus paremdami, 
ir ’ tai darykime krikščioniš
kos meilės vedami, savo luo
mo, savo klasės reikalų spi
riami, savo ir savo klasmių Į

mi ir arti prie savo širdies Į.. koncėriąs, . Broliuj . 
imdami. Baniui vadovaujant.. Koii-

Jei vienas mūsų brolis. certo progT,aiha įvairi, susi- 
kenčia; skurdą, tai "visi kęs- dedanti iš dainų, orkestros, 
kime su juo kartu ir kiek duetų, solo ir 1.1.. Buvo su- 

.išgalime jam padėkime, vaidinta viena scena iš vei-
Toks bendradarbiav i m. a s halo f ‘Pranašystė. ’ ’ Viską 
bus krikščioniškas, bus iim- tą apvainikavo turininga, 

. ras. į kurį višoki iznrai atsi- o-jlį ir-rūpestingai išvystyt
muš ir subiręs į šipūlius. L. j. E. Vyskupo kalba* .Jis 
D. S. draugai ir .draugės p^ -v- jaui^loniįJnpfS

i. drąsiau pirm vii į koią su hjpn() problema. ’ Jaunimo 
■ skurdu... mūsų pergalė bus

tikra. , . h- aktualus ir toks bus, fcol
■ ' ■.. ' ... ;.T__ —1—L liks pasauly žmoniii.. Svar-

KATALIKO SEIMELIS Gausios ypatybes,: Janiomiš
■ _____. jaunimas turi spindėti tai—

. Naujosios Anglijos kata-, gerti vąlia bei pasiryžimas 
kiy.8-tas seimelis įvyks va- aukoti viską, nėt gyvastį 
salio 22Xd., 1933 m., Šv. Ro-. tam tikslui,, kuriam jis auk- 
ko parapijos svetainėje, 20 lūjamas,. būtent - 
Webster St., B r o.e k t o ii, labui.- ’ Geras, nuoši r d u s 
Mass. jaunuolis tai tikras tautos

■Visos katalikiškos organi- turtas — brangenybė. Jis, 
zacijos,..parapijos, pašėlpi-l kąįp deimantas, šviečia.į a- 
nės įr idėjinės draugijos; bi pusi, neša naudos Aineri- 
chorai, kuopos, skyriai pra-Į-kos pilietybei ir kelią gerą 
šomos išrinkti atstovus, pa; 
rūpinti gerų sumanymų 
šiam svarbiam seimeliui.
Atstovų mandatai pasirašo
mi valdybos atitinkamų na
rių su Dvasios Vadu.

Apskrities Dvasios Vadas 
kun. P. Juras ir L. D.- S. 
centro pirmininkas kmi. J. 
Švagždys. rūpinasi, kad' šis 
seimelis geriausiai pasisek

ADRESAI
LDCTĮTVOS DUKTERŲ DĮUJO8 

PO GLOBa. MOTINOS ŽVČ.
| ^irmininkfc — Eva MarkstenC, . •'
I 625 E. Sth Sfcj So. Boston, MiW 
Viee-pifniiiiinkt)-— Ouo Slanrlėnė,

443 Ė, 7tli St„ So, Boston, ’ Ma$s.
. Tel. So. Boston 8422-R ‘ 

IProt, BaSt.—Biw)5 ClunJvnf, ’ ‘
I 29 CimkŪSt.,. Mest Ru,\bnry, Mtiss.

Tok Parimiy IStŪAV
Fln, nut — Marjona MarkonpitS

33 Navai-ro S t., BosHndalc, Slass.
. Tol. ParJrtvay 0658-W 
iždininkė — Ona .StantttHnt#

105 West 6th .St.,.S(H Boston, linas. 
Tvarkdarį Ona MizKirdieng

1512 Colusnbta. Rd., So. Boston, 
Kasos Globėja —. Ė.. JnnušonienC 
. 1426 Col umbra Rdi, So. Boston, liftas 
Prangija savo mislrlnklmua laiko kas 

. antrą nlnrninka kiekvieno. mėnesio,
7:30 vaL vakarę, pobažnytiiiėj nve- 
tąinOj. .

Visais dmtfgijotf reikalais kreipkite 
d*r protokolu raitininke.

iV. JONO EV. BL. PAŽALPINtž 
DR-JO8 VALDYBA 

pirmUiiuKua —
jf, PėtrauslrflB

24 Thoinas Park, So, Boston, Maw>
E’rot RagtlnlukaJB ■—• I. GUneckiH

5 Tlioinp.8 Park, So. Boston, Mor>
ITln, Raštininkus — M. šolkls

.256 E, Nlpth St, (Boston, Mas*

Alininkus — A. NauBĮHhm
S85.E. Brondwnj*, Sd. Boston, Mbbs 

Maršalka — J, Znikl*
., 7 IVinfleld St, Sc). Boston, Mhba •
Orutigija laiko snsirlnklmuB kas trečiu 

nedfiiaienl kiekviena rdenesio, 2 yal
• po pietų, PAWiiąjQSJiil<y^.92ŪHI^-7tt.

St, So. Bvtrtori, Maw». . *

Poitešioiialal, btzntwiai, pnnnonln 
kai, kurio skelbiasi ‘'parbinluKe," t.lr 
mi verti skaitytojų, paramos.

Visi namlbkttšs “Darbininke.”

Thompson, Conn.
NAUJIEMS 1933 ME

TAMS
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PAGERBĖ VYSKUPĄ 
BUČĮ

Sausio 12 d. įvyko Vys
kupo P. Būrio pagerbimo 

draugų reikalus atjausda-l Buvo suruktas gra-

Navickas ir kūm A.. Bublys 
Vakarienėje J? E. Vyskupą 
•pasveikino, kunigai:. ’Vasys 
Ambotas, . Kuras, Pankus, 
Urbonavičius ir Sįinpnaitis

JĖZUITAS J, BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

Pas Rev. J. Karalius, 129 
S. Jardin St., Sehenandoali, 
Pa., nuo sausio 9 iki 22.

Pas Rev.. Mozūras, Bok

!l.

Seimelio visą tvarką vė
tau praneš kum J, Švagž
dąs.

Visais seimelio ‘reikalais 
kreiptis ,bei įnešimus siusti 
šiuo adresu: Rev. J. Švagž- 
dys, 20 Vebster ,St.,-Brock- 
ton, Mass. ; - ‘ .

Federacijos N. A. apim
ties valdyba:

Kun. P. Jaras.;
. ■ Dvasios.Vadas: • •
. Tr. J. Kudirka,...

Pirmininkas;
aS. Ceikauskas:, -

. Raštininkas; . .
J, Versiąckais,

. Iždininkas-.

.pliila., Pa., nuo sausio 23 d 
iki vasario 5 d.

Paš Rev. L Valančiuuas 
klausinius visuomet ■ gyvas St. Viuęent de.Paul Churcli, 

Girardvillė-, Pa., nuo vasa
rio 6 iki 12.

■. Pas Rev. Miliauskas, .190 
Mcadc St., AVilkeš-Barre, 
Pa. nuo vaš. 13 įki'26.

Pas Rev. J. Čižąuskas, 
1313 Westminster Av., Dėt? 
roit, Mieli.-, nuo vus.. 27 iki 
kovo 12 d.

/Pas Rev. A. . Baltutis, 
6816 S. AVašhtenaw . Are. 
Chicago, Ilk. nuo kovo 13 
iki 26 d, •

Pas Rev. J. Paškąuskas, 
10809-_.Su. State St., Chica
go, III., nuo kovo 27 iki .ba
landžio 2 d. ■ •

Pas Rev. J; Vaičiūnas.
151.5 So. 50tb Avė., Cicero.
III., liuo bai 3 iki 16 d.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J. Bru- 
žikas. J., 207 York Street. 
Brooklyn, N. Y. galima pa-* 
.siusti Monev Order atuauji- 
|iiant visus.. Lietuvos kat\ 
-laikraščius: “žvaigždę” ir

Z1Į10111 "Į OS

ti etuvių-vardą...
Kolegijos studentai atsi

dėję klausė Gero ir Prityru
sio Ganytojo žodžių. .. Jau
tėsi kuogražiausia ir nuošir
džiausia nuotaika. Nors da
bar Kolegijoj įsivėlė liga ir 
trečdalis studentų buvo su
sirgę lengva influenzą, bet 
Visi dalyvavo iškilmėse. Ne- 
kurie.ky\
Šekspyras — Ivanauskas 
dalyvavo programoj, turė
dami 102 laipsniu karščio ir 
savo ,dalį gerai atliko!

' ... Iškilmėse dalyvavo di- 
1 džiulis kunigų būrys: kun.-

P. Kuras, kuli, M. pankus, 
kun. J. Simonaitis, kun. -j. 
Valantiė jus, kun. _ Kripas. 

' kun. Ambotas;-km i. Gradec- 
kis, kun. K. Vasys, kun. A;

Telefonas; ’Plpząį 1350.

JONASGRE8UAUCKAS
Qraborius ir Balflžtmuotojaa

428 S. DAGA STREET, . 
' BALTIMORE, MD.

ui p antai garsu sis’

($1); ^Žemaičiu ■Brietelių’' 
($1), “Mūsų Laikra s t Į” 
■f $1.20)... vaikams • ‘ * žyaigžr 
dutė'! ( $1) ir. k.

/JONOKMITOEIIĖS
_ . . ; Tau gražus mūsų išeivijos

Petraitis, kum P. Junutis, poetu kum K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.
; šią' knygą išgyrė visa ri.m> 

tesnioji spaudą. Visi gėrisi

kun. 8/Vembre, kun... K. 
Urbonavičius. kun. K. Jėū- 
kus, kun. J. PlevoRas, kun. 
Gradedvis ir vietiniai Tavai 
Marijonai; kum J,. J. Ja
kaitis, kum. Rektorius M.

' • - .I ■

. Ttnlutmuutsm -dovana-’■ 
vb artimiems ir giminėms ; 
yra užsaltyt mėnesinį ‘ ‘Mei- 
lės” laikraštį, pašvęstą Švč* 
Jėzaus. Širdžiai. Mėnesinis . 
.“Afeįlėš’’. laikraštis patiks ■ 
visiems, nes. y ra tikrai i'eli- ’ '
ginio turinio ir dvasiškojo 
.pobūdžio,. . . ‘ /

Mėnesinis “Meilės” laik
raštis rašo apie reįkalin- t' 
giausiuš katalikų tikėjimo ; 
dalykus ir išdėsto kilnų, pa- 
inaldumą prie Švenčiausios 
Jėzaus Širdies. • / .

Menesi i ils “Meilės” . ląik* / 
rastis vieniems metams kai
nuoja tik' $1.00.'Taigi, įmo* 
kūjus tik $1.00,. per ištisus 
į netils gausite gražių, dvasi ' 
škojo turinio skaitymų.

Mėnesinis “Meiles” - laik- 
rastis į Lietuvą kamuoja 
$1.50. Torai ir gimines Lie
tuvoje gėrėsis ' dvasiškais ^ 
'skaitymais, ir jiunšT dėkuos.' 
už menesiiiio “Meilūs” laik* 
raščio išrašymą jų,naudai.

Reikia žinoti, kad-mene-, 
sinąs Meilūs’’, laikraštis at- ' 
lieka apaštalavimo- darbą ■ 
mūsą. 1 iėtuviir tarpe,■ aiškin- < ; 
damas tikėjimo tiesas'.'dės
tydamas ' Ii J r< jnizaėį jos ■
šią, platindamas dorovę hž-j 
katalikiškąjį veikimą.-. . į '■■■

Taigi,■ brangusc skaitytoj ' 
jau, argi pats neprisidūsi j 
prie šio kilnaus apaštąUvi-j 
mo ir. ar netapsi pasaulinis 

!■ apaštalas,, imdamas platinti 
I mėnesinį “31 eiles” laikrašti 

’ tarp savo brolių lietuvių, 
’ kad jie visi persiimtų Šven- .

čiausios Jėzaus Širdies mei-j 
le. Juk ir Pats Išganytojas 
•vrą pareiškęs: “Aš atėjai 
ugnies siusti į žemę ir ko gų 
norėčiau, jei ne; kad kuren-Į 
tusi?” (Luk. XII,. 49);-. *į 

' v ' -r- . ‘ -'MŠvenčiausios Jėzaus Sir-
’ dies Meilės Kongregacija thj 
.kiši iš brolių lietuvių, kadj 
, visi pąrenis leidžiamą mėj 
nėšiui “Meiles” laikraštį,' itj 
tuo pačiu prisidės priė užti-j 
krini mo. K r i staus ■ viėšpata-į 
viinn pasauliu , šeimų . naU 
miioše. . . - • ■: ■ j.

Tisas jn-eniimerataš siųs-: 
kitę . “Meilės”' (Cliarity^ . ’ 
vardu, adresuodami: S&5'. 
ered 11 ea r t Monastery, Har- 
vey-s Lake, Pa, Aldei'BOĄ 
l\ .o. ' ’• . ' j.- •

liriįnR(iuusf(hP,Ji

WATERBURY? CONN. 1

'sausiu 22 <Į. 1 MiL pn. pietą į
•••■■■ . ■ ,, " t *.

vyks . LOS. 5 kuopos susirnudmią
. tanas mokyklas, kambary, Co> 
gtesa Avė, -Ateildta Vist. Valdyb^

.Mes ypatingai .raginame, 
remti.tuos biznierius ir.pro; 
fesi dualus, kurio skelbiasi 
tfIbu‘bininkę.,'y

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 2S kp. mėnesinis susirinki, 

nuuė jvjks xelunmUmj;>ąnkip .22, 
1 vai,' po pietą, bažnytinėj svitai-. 
ne,į, 33liGroon Sū Kviečiame tau 
riiB(es') ritmlt Gera proga užsiuto*, 
kėti duokles. ' - * ’ Valdyba

daugi.au
_.Su


p.'.'

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
į KOLONIJOSE

$IŪUX CITY, IOW J

> ATHOL, MASS. WOHCESTER, MASS.

- ž. ;///’ _/'•■ ••’g 

mažai buvo kreipę atyd^š,. 
todėl ir pelno mažai. Para
ginta ateity stengtis įtari 
gia paremti. , .
13. Kuopi}. įnešimai.. a) 5 
kp. Waterbury siūlo rengti 
prakalbų maršrutą Oonnec- 
ticut apskrityje, kviečiant 
J. Laučką kalbėtojiun. Ine- 
Šimas priimtas ir paliktas 
kuopų rūpesčiui. / '

: 6 kp. Hartford įneša; a) ■ 
Kad “Darbininkas” ‘būtų, 
pagerintas, Įnešimas savai
me atpuolė, nes “Darpinin- 
kas’A užgirtas.

b) Kad apskritis pareiką- 
lautų “Darbininko” redak
cijos,kad duotų puslapį 
Connecficūt valstijos ži
nioms. 'Įnešimas1priimtas, .;
užgirtas ir paliktas kuopom, 
kad kuopos pasistengtų dau
giau rašyt, žiiiių į organą.. .

c) Kad L. D. S. apskritis 
rengtų gegužinę bendrai su 
LRKSA. Connectieut apsld- 
čiuirLRKMS.

Nutarta rengti kartu, d) 
Kad apskritis pasistengtų 
įsteigti naujas kp. Priim
tas ir užgirtas; šį darbą 
vykdyti palikta organizato
riui.

14. Būsiančios gegužinės 
rengimo darbas paliktas ap
skrities valdybai.

15. Nutaria, kad . Gonti, 
apskrities SLRK. pirminin
kas sušautų kitų minėtų or
ganizacijų apskričių valdy
bas gegužinės reikalu. z

16. Įnešta, kad visos kp.
Stropiai,. rengtųs,..įrįe .bū- { 
siančio LDS. seimo. Apkal
bėjus plačiai, palikta pus
metiniam susivažiavimui ga
lutinai nuspręsti.

17. Nutaria būsiantį susi
važiavimą .laikyti New Ha- 
ven. ' . / • J. ’ .

18. Valdybos, rink i m a s 
1933 m. išrinkta: •

, P/ .Tutoraitis —- pirm..
.168 S. Lėonard St., Water- 
bury Conn.; J.; Mančiūnas 
--r vice pirm., .30 Putnam 
Heights Hartford, Conn.: 
B. Miciūnienė rast., 74 
Belden St., New Britam, t 
Conn.; S. Cibulskas ~ ižd... 
24. Ė. Liberty St, Waterbu- 
ry, Conn.; K. Tamošiūnas— 
organizatorius, 133 Bomer 
St., Hartford, Conn,

19. Suvažiavimą uždarė 
su malda 6 vai. vakare pir
mininkas P. Tutoraitis.

Pirmininkas
P.J, Tūtorditi^ 

Raštininkas
B. llfriVtčnmne. /. ' -

SKLEISKlTE SVĮES4~~ 

Perskaitę “Darbininkę” nfcnu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti.: Tokiu būdu supaŽin- 
disite kitus su “Darbininku" ir 
L.* D. Š. ir atremsite mūsą idė
jos priešų propągandę. ...

Kaina įėjimo labai maža. 
Tikslas yra ne pelną dary
ti, bet duoti prog«ą jaunimui 
sueitį, susipažinti, pasilinks
minti. Jeigu liktų koks 
pelnas, bus skiriamas gai
lestingiems tikslams,
'Mūsų.Šv. Kazimiero pa- 
Mūsų Šv., Kazimiero pa-

L. D. S. Reikalai
/LAIDOTUVES

Ką tik sulaukus naujų 
metų, Juozas DiČpetris, pa
sirgęs trumpą laika, numi
rė sausių 2 dieną. Laidotu
vės įvyko 5 d. Velionis pri
klausė prie Šv. Kazimiero rapijai. teko garbė iš to, kad 
lietuvių parapijos. Jis'bu- jauna, g 
vo lapai gražiai palaidotas, panele Emnia TereseviČiutė 
Atvežus i bažnyčią už jo ve-j tapo išrinkta tos org.anizacį-1 
le buvo sykiu laikomos tre
jos Šv. Mišios, vienos iš jų1 mūsų atstovas .tai draugijai r 
buvo iškilmingos. Kun. jJyra jaunas, gabusvąidinto-Į“ 
Cesna /pasakė pamokslą.
Skaitlingas būrelis žmonių štininkas p. Adolfas’Žibąs. I 
lydėjo velionį į katalikiškas Pirmas tos organizacijos 
Kalvarijos kapines.. A; a. šokis įvyks sausio 20 Ko- 
Jupzas Dicpėtris paliko nu-humbo. Vyriu svetainėje.

• " ' pšvažiavunų/ o visi, kas tik

tMKncn APsm- •■■■ ’• “s* * i ir- skas u’ Bernotas.TIES IR APYLINKES HE-. 4. įšaukta apskirites yal- 
TIIVIAUC DADEIelflMAO ‘dyka* Tik vįce-pirmminkas I UylAmo rAKtlSMMAa visi

■./ : ~ . Į ima vietas. .
gabi inūsų mergaitė, šiuomi . pranešama, jog. iššauktos kuopos Da-

Moten} Sįjįmgos, L. D. S.l ?• lwauyos Mopos.^ąi j ir LRKSA Oonneetieūt atstovaiis ketaiiy.
• t . «... ’kuopu —- 5 kp., vvaterbury;.
e- jos viee-pirmininke. KitasS^'f5 l<p., Hartford; 28 kp., N. 
m mflsn atstovas tai flranffiiail z’n?> ku?l VdS ’chate™ Oakl Hawn h‘ kp,f Bri’

AUKOS LABDARYBEI
Labdarių draugijos meti

nės prakalbos buvo gruo
džio 18 dieną. Kalbėjo kun. 
A. Petraitis, adv/A. Mile* 
ris, J. K. Žemaitis. Laike 
prakalbų buvo renkama au
kos sušelpti suvargusias šei
mynas. Kalėdų laike auko
jo: ••• '• ” -

Kum A. Petraitis $13.00 
^-Pranas-Lėngvinis—10.00

V. Basaitįenė ... • .... 10,00 
J,. VasyliUs. t,;., 5.00
Kun. J. Bafemas ,► •■' 3.00 
V. Rimša * • • * 
J. Stėponkaitė 
Po $1.00 aukojo: adv. A. 

Mileris, Ji Žemaitis, M. Mi
klusis, P. Kvietkaųskas, V 
Lozoraitienėj E. Geležienė. .

DRAUGIJŲ AUKOS
Švento Vardo Jėzaus 

draugija — $5.00, ,Šv. Onos 
draugija — $5.00, LRKSA. 
41 kp. — $2.50, Šv. Marijos 
Vardų draugija — $2.45, 
Moterų Sąjungos 5 kp.- •— 
$1.50, Šv. Petronėlės drau
gi ja — $1.00. Su. įvairio
mis smulkiomis aukomis su
rinkta — $74.55.

Tai tiktai pinigais surin
kta. Čia matome kokių ge
raširdžių žmonių yra. Šv. 
Kazimiero parapijoje, ku
rie kasmet . gausiai aukoja 
labdarių Kalėdiniam Eon- 
dui, Labdarių dr-j a gruod
žio 23 d. sušelpė 40. suvar
gusių šeimynų pinigais, mai 
stu jr drabužiais.

Lietuviai biznieriai,, kurie 
aukojo maištu ir drabužiais:

A. Keršis, P.' Milius, A. 
Kiaulėnaš, A. Pauliukonis,

Mūsų parapijos klebonas 
bu P. Juraitis minėjo sa- 
į 25-kių metų kunigystės 
|kaktį sausio 8 d. 1933 m. 
Tąja proga vietos lietu
mi parapijonys surengė 
S^hyčios salėje puošnias 
[kilmes — pokylį, į kurį 
Prilankė, per 300 žmonių. 
■Kadangi apie patį jubi- 
įtjafą jau laikraščiuose pla
tai buvo parašyta, tai šiuo-

[ pakylio vakarą. ’
Tai buvo su atsidėjimu ii* 

įburiomis jėgomis prirengi 
į balius—vakarienė, kur 
fciliajato stale sėdėjo fry? 
Jta kunigų svečių, tarpe vy
kusias amžiumi buvo kun, 
į Ambotas iš Hartford, 
zonn. . *
» Vakaro eiga buvo turinin
ga ir gyva; vadovavo kuri, 
hig, Petraitis iš Wbrceste- 
:’io ir kalbų-linkėjimų bū
ro pasakyta įš visų pusių, 
lubiliajato sveikinimo eigo- 
£ buvo si-lteikta jam apsčiai 
lovanų,. kaip tai nuo para- 
rijonų, nuo, kelių vietinių 
haugijų ir nuo Worceste- 
į’io lietuvių būrelio. Visas 
įovanas įteikė mažos mer- 
Iriitės, pasakydamos po kal
belę, kuriose • įspūdingiau- 
Hrtį-bambėjo worcesterie- 
jlų inergaįtėš žodeliai. ‘ 
^Bengiant šią pramogą, 
fetos darbuotojams-darbuo- 
|joms teko patriūsti apie 
ta,’ mėnesiu laiko-ir tuo sa
lį-atsidėjimu paramos pas 
ėtuvius parapijomis buvo 
ąta daugiau nei tikėtasi.

ų buyo~siu*inkta gausy-' 
/ gi stambesniųjų ąukoto- 

tarpe yra vardai biziiie- 
į kaip tai p. p. Ą. SMertJ- ^apkūnas, J. Patinskaš.

J. Gaibūnas,; St.. Gab
S, L. Grigaliūnas,. J. Gel- 

s, J. Merkevičius ir ko- 
‘atbriai Smulkesniųjų 

gotoji} vardų nebesurašv-

2.00
.. 2.00

želio męn.
Parke, Hartford, Connccti- 

l eut. Vieta jau užimta. •
Labai prašoma ■ ir pagei

daujama, kad kitos draugi
jos nerengtų tą dieną kitų

tain.
\ 6. Posėdžiui vėsti į. pre
zidiumą' vienu balsu išrink
ta: P. Tutoraitis — pirm.,
A. Kaunietis ■— vice-pirm.,
B. -Aitčimntųie^^^št^mp
Mikalauskas tvarkdariu; 
mandatų ir įnešimų komisi
jom — J. Mončiūnas ir A 
Mičiūnas/' . /

7. Skaitytas praėjusio su
sivažiavimo protokolas, kun 
priimtas.. • ■

8., Įsiregistravimas atsto
vų: 5 kp. Waterbury t— P- 
Tutoraitis, J.. Bernotas, S. 
Cibulskas, J, Jabūbauskas.

6 kp. Hartford. — K. Ta
mošiūnas, A. Mazalas, J, 
Mančiūnas, A. Mašiotas, A 
Kaimietis, S. šrupša, P..Mi
kalauskas.

■ 28 kp, NeiV -Haven — V. 
Norkūnas.-

36 kp. New Brifain A. 
Gurskis, A. Mičiūnas ir B. 
Mičiūniėnė.’

Dalyvauja 15 atstovų? • 
9. Valdybos raportai. Pir

mininkas pranešė iš - savo 
veikimo pirmininkavime, ir 
kaipo organizatoriaus. Ra
portas priimtas.

Vice-pirmininko nebuvo, 
nei raporto nebuvo. Rašti
ninkės raportas priimtas. 
Iždininko raportas priim
tas. Ištrauka iš jo rapor
to/ Balansas pereitų metų 
— .$12.14. išmokėta . pirmi
ninkui kelionės lėšos ■—
$1.00, iždininkui kelionės lė
šos — $1.00, už automobilių 
delegatams į buvusį seimą— 
25 d. Viso išmokėta — 27 d. 
Nedateklius ižde — 15 d. 
Pas iždininką yra L: L. P. 
Bonas 100 dol. ir L. D. S. 

j Namo bonas, taipgi P. Ben- 
• di•ovės bonas 400 dol. ver- 

...... ries.. .• .
Tamošiūnai, ](). Kuopų raportai.-5 kp. 

. . v. . .. i . .. .. Waterbury patiekė raštu.
Lmksmūčiai^jięl afka jiems už parėmimą Kuopoje narių yra 44. Vy- 

.- ■ ’ įrii 38. moterį}— 6; tarp na
šiame vakarę buvo leista riŲ yra 5 prakalbininkąi — 

I 1 O ii t t 1 r*^ -V-S A -«* ■ Tt -T“ V r . ■» ' • < •»*

jas, rašytojas, parapijos ra-

liūdime žmoną ir dvi .jaunas 
dukreles. Velionis buvo 47 
metų amžiaus.,
NAUJA ŠOKIO ORGA

NIZACIJA :
Jo. Mat Vyskupo surėdy

mu, katalikiškoms parapi
joms. Čionai buvo visiškai 
uždrausta šokius rengti. 
Jaunimas neturėjo progos 
sueiti ir susipažinti, - Pra
dėjo eiti į visokias šokių 
svetaines. Kilo daug nepa
geidaujamų mišrų jungtu- kimas įvyks sausio 22 die- 
vių. Jaunieji kunigai pa- rią^ parapijos -svetainėje, 
davė Jo Mat. Vyskupui Ed-|. šv-.. Kazimiero,. Šv. Jono 
mond Heelaii prašymą leisti i1' On°s draugijos aukoj 
organizuoti katalikišką šo
kio draugiją, Perskaitęs 
nustatytą kunigų tos drau
gijos planą, vyskupas davė 
leidimą.
u Draugi jos tikslai; 1). duo
ti progą visų parapi jų ^Šio 
miesto jaunimui sueiti ir su- 
sipažinti; 2) suteikti sveiką 
šusirjnkimo aplinkybę; 3) 

'' paruošti prižiūrėtą jauni
mui poilsį; 4). sulaikyti ka
talikišką jaunimą nuo pro- 
restonų suėjimo centiij. ir 
nuo visokių, viešų šokių sa- 
ės; 5) išvengti mišrų ir nė-, 
pageidaujamų jungtuvių.

Valdyba susidaro iš dvie
jų narių nuo visų parapijų, 
Putent, vaikinas ir mergina, 
kurie biiš klebono skiriami. 
Vyskupas skiria kunigą va
dovauti draugijai. Draugi- 
a daro susirinkimus, nuta

rimus, suįeško šokiui vietą, 
muziką, garsina, išrenka 
priežiūrą šokio (chapero- 
nes), ir tt.

Klebonai garsina tuos šo
kius, dalina nario, narės, 
korteles . Savo katalikams. 
Kas negražiai pasielgtų lai-, 
ke šokto; jam bus kortele . .
atimta Be kortelės niekas KAZYRIŲ VAKARAS išlaimėt! smuikas, p. K. Ar- kun.■■T. Valanfiejus, kUn.:,T, 
neįeiną į svetainę. Marijonų Rėmėjjij vietos] mąlavieiėpės ^paau k o tą s Kazlauskas, 46 C ongr ess

VAKARĖLIAI .1. gyvas ir sveikas tuo laiku 
Nūo Kalėdų kas sekma-tegul malonėja atšilan- 

dieiį įvyko , koks vakaj'ėlįs. į ajn&ičkų geguži- 
Vakarėlius rengia Oiia Sta-Lp^ .
kiūte, katedros High Scliool j^adangi gegužinę rehgi>a 
mokinė,. Jule Dudaitė, Zofi- įpyg organizacijos, tai reL 
ja Biržėtaitė. Kas dvi sa* 
yaitės klebonas rengia
(Bridge and “50Ū”) kązy- 
rų vakarėlius. Į tuos ka- 
zyrų vakarėlius ateina be
veik zvieni svetimtaučiai. 9 . ■

Parapijos metinis susirin-L •/- •
e.| L.DĮ.S1 Connecticut Ap

skrities 35-to Suvažia
vimo Protokolas

Ida tikėtis gražiu pasekmių.
Visų šių > organiz a c i j ų 

kuopos ir atskiri nariai pra
šomi stropiai rengtis.

Bengeįa'u

ną parapijos -svetainėje.

ja parapijai nuošimčius už 
padėtus parapij os ižde. pi
nigus. Už tas . aukas klebo
nas širdingai dėkoja drau
gijoms.

. Koresp.

NEW BRITAIN, CONN.

L. D. S. Conn. apskrities 
metinis. (iŠ eilės 35-tas) su
važiavimas įvyko 1932 m. 
gruodžio 18 d. Šv. Trejybės 
parapijos mokyklos kamba- 

: riųose, Hartford, Conn.. .
1. ApskriHėi pirm.'B. Tu

toraitis pradėjo suvažiavi
mą. .2-vai. p. p., pasveikin
damas’dalyvįus ir pakvies
damas kun. Ed. Gradeckį 
atkalbėti maldą, ■

į 2. Po maldos kun. Ed. 
Gradęckis nuoširdžiai pa
sveikino susivažiavimą, pa 
linkėdamas gerų pasiseki
mų darbe, ypač katalikiškos 
spaudos platinime. Jo kal
ba priimta ir p a 1 y dėt a

KALĖDOMSPRAĖJUS
Šv. Andriejaus parapijos 

bažnyčioje Šv. Kalėdos pra
ėjo gražiausioje nuotaikoje; 
Bažnyčia buvę išpuošta ža
liais vainikais ir' gėlėmis.

‘ Jauki B e tie j aus stainelė bu: 
vo įrengta prie Dievo Moti
nos altoriaus. ;
/ Kalėdų rytmetį pimosiosLg^^g^ 

mišios buvo 5:30 vai. Per Suvažiavima sveikino 
visas šv. mišias gausingi bū-L, Mifiūnas SLRKA Con- 
riai žmonfaį . artinosi prie llMticut apskritTes vardu. 
Dievo stalo. . Parapijos cho- Be to; tikino A. Mašio- 
ras laike mišių stebėtinai .
gražiai giedojo. skyrius sausio 5 d. surengė

Kalėdų rytmetis bnvoK.^yrių vakarą, į kurį buvo 
linksmesnis altoriaus vaiku- ,afvykę ir • svečiai iš Hąrt- 
čiams,. kuriems kleb o n a s ford <_ p; p.
kim. A. Vaškelis .suteikė po Į Mončiūnai, Poviloniai. Pa- 
dovanėlę. ~ ‘
bėg-o į namus pasidžiaugti Į Marijonų.
savo tėveliais..

J. Palaima, S. Aukštikalnis, 
Coffey Market, J. Kairai
tis, J. Strūckus, O. Žuklie- 
nė, J.; Vaitkevičius, A. Pū
ras, J- Ryveško, T/Vande- 
liauskas, J. Pigaga, G. Be- 
oplles So., A. Saįrokis, V. 
Būdas, Empire - Beef Co., 
J. Baltramaitis, J, Hrose, 
Royal Bakery, V. Zinkienė, 
A. Arbačiauskas, A. Kund
rotas, A. Laurėnas, Boston 
Beef Co., J. . Gudzevičius, 
V. Aukštikalhienė, A. Kan- 
dratavičius, V. Žhtkienė, A.’ 
Poškus, V. Paulauskienė 
A. Bakienė, V. Mitrikevi 
čius, P. Būdas, F. Jurgelio-* 
nisj Town Talk Bi’ead, J 
Klimas j ,A. Katauskas, G.

4 balsais giedojo Beodeur, Walk More Shoe 
Co., Chesnas Shoe Co., A. 
Chesnienė.

Aukas surinko: P. Kafau- 
skas, A. . Tamulevičius, J. 
BaČys. Paskirstė ir išdali- 

i jo valgius: P. Lėngvinis; A. 
I Lukaševičienėr M. ŠČiukie^ 
iie, O.-Žiurinskienė, P. Sęn- 
kienė ir O. Kardokienė. Vi
siems aukotojams ir kurie 
prisidėjo darbu, tariamę vi
siems nuoširdžiausios padė
kos žodžius. •

Labdariu KomĮtetį^s,

Dėkojame visiems.
A K. E

NTREAL, CANADA
KALĖDOS ..

.JįTors Kūčių dienoje . oras 
o blogas, siautė vėjas ir
s, tačiau Piemeneįių 
osna prisirinko pilna 
yčia žmonių..
ikė mišių parapijos 
s, varg. K. Žižūno ve- 

as.
‘ąs mišias.

Giedojimas gerai pavyko, 
lįkas gerai -.praėjo, tik 
foas liūdnas įvykis -^-mū- 

: klebonas kim. J.- Bobi- 
| negalėjo dalyvauti iš- 
nėse. Jau trecia, savaitė 
t jis guli ligoninėje. A- 

f.Dievui, jog jis jau svei- 
įk Laimingo pasisekimo/

. . Ten Buvęs, .

t kas, būdamas jaunaa, notų- 
itoHtą idealų, ii tiksliu n5?a 
p jaunai.—Prof. St Šalkana-

3 ‘ - 
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Waterbury patiekė raštu.

VERTI PA R MIMO

PROFESIONALAI, 

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 
. KURIE SKELBIASI .

. “DARBININKE” 

TIKRAI VERTI SKAITYTOJU
.. PARAMOS. 

' VISI GARSINKITfiS 
“DARBININKE”

ADMINISTRACIJA. .

—— Laimėjo M. Kalinauskienė.
ė I Iš tretininkų .

•j .■ DARBUOTES
Į Sausio 8 d. įvvko. tretinin- 
į kų skyriaus susirinkimas, 
j kuriame aptarti skyriaus 
| reikalai. Nutarta užprąŠy- 

; • | fi •. mišias už buvusio ‘ klebo-
I no kun. E.. Grikio ;yėlę. Sau- 

. | šio 11. d.- sukako 2 metai 
; Į nuo kun. Grikio mirties. .

/ i Tretininkų kuopoje yra 
j per 60 narių.. Kiekvieną 
1 mėnesį užprašomos, mišios 
I už mirusius narius. Klebo- 
I nas kuri. Vaškelis įstojo į 

.• Į kuopą- / Jam kuopa įteikė 
’ I knygą su visų narių sąrašu.

I : * ‘ ■' Ttesų

Aye., Dr. Aukštakalnis, A.. 
Aleksis, 35 Cėnter St., P< 
Totoraitis, 168 S. Leonard 
SL Kuopa per praėjusius 
metus surengė vienas pra
kalbas, 1 teatrą, 1 balių, 
prie kuopos prisirašė 2, iš
braukta 6/ * Raportas pri
imtas pagyrimu.

Iš 6 kp. ir 28 kp.: raportų 
uc bu\ o. 36 kp. rap* m: ts pu - 
t n 1.Tas. žodžiu. . - /

11. Seimo ritštovo P. Tu- 
toraicio raportas išklausytas 
ir priimtas.. ■ • ’

. 12. Raportas priyat’ško 
išvažiavimo komisijos 
klausytas ir priimtas, pašte- 
|nnį kad daugumą narių

. “Darbininkas' Ą priima 1932 
m> Lietuvo* Paskolos Bonų kn 
ponus UŽ prenumeratas ir kny> . 
<as už piln% jų vertę. Nukfrpf ■ . 
1932 m. kuponą,, siųskite ?

“DARBININKO” ĄDM.t 
366 W. Broadway,“ 

; South Boston, Mm*.

Nemanyk,. kad be tavęs - 
niekas tiesos neišmano—Ą- 
rabai. ■ \ < -



“DARBININKO“ , 
METINIO KONCERTO 

Įvykusio Sąusio-Jan. 15 d., 1933 
unicipal Btiilding Saleje, So. Bostone

joliųte, A. RoklęviČius, J, 
Antanėlis.
Apskritai koncerto įspūdis 

visiškai geras ir įdomus, Pa
geidaujamą, kad toĮdo.8 rū
šies koncertai būtų dažniau 
rengiamų ‘ . -

. .. Andante.

■’lHKIIM ŠELPTI
i

ĄTiDAŪYMAS .. . .............. i. .i, '.. .. •< Kliu. K. grboiiavlvius
a) 8VĖIKL pUOmAL UAINININKAI . . . . .. . . .. Sųnkcy
b) triKUI/ TYKIAI NpMUNBLlS TEKĄ 4 .. ... •< - L
c) VOLGA ,/ .. ... ,, .. .. .. .. .. Rusų Liaudies Dainą

‘ Brocktoflo Sv. Itpko parapijos choras.—Vedėjas P. F. Sakas.
KOBNETĄS SėLOT-PaBh-ėnkant \

Ą, Boklėvjčiuš, , 
ai ISIVIĮ/KCTAU ČIGONO BŪBAN .. ,. .< .. .. Nbhlcus
to VILNIAUS KALNELIAI .. .. .. ,i >. žemaitis
.Duetas A, GrabijollOtė ir. J. Antanėlis,—Akoinp.,M. Karbauskas, 

a}’ SUNKU MAN GYVKNTI .. ... .. .. ,Sf. Rimkus
Solo .Itiozas Antanėlis,—Akonip. ir. Karbauskas,

INDimS DAINA .. .. ... Rimsky-Korsak/Jv
' * Sax6fono Duėtas: Ali. Zuikis Ir B. Kalinauskas.—— K------------

u) BARKAROLE .. .. .. .. .. ..... .. .. ..
b) DUKRUŽĖLE ... ... .. .. ;. .. .. .. .. .. .. .

• . Solo AE.- Grybaitė.—Akomp. O. 'G^'dvajnytė.
ftj GALE SODomYMAVO.;. .. .. .. .
b) ERA. MANO BRANGI .. .. .. 4. ...... .. ., 
c KAM SERUI įŽlRGELl .. .. .. .. .. .. .. .. M.
4) MALPA į DIEVAITI RAGI.... ..  ..................... ..

. . Pefras PfJlraltis, Baritonas. Akoniponubja p. Petniltienė. 
SouvpNiit r>ų lubeck ..... .. .. .. ..

. Smuiku Solo A. Zagurskaitė,
!. UKRAINIEuIĘ MUZ1KALIS SEKSTETAS.

•- ••••■ Prof. Kovar. Vedėjas.
./ piano * solo j “Sonata”

Sofija Žydanavičiūtė. .
I. k) KAD KARALIUS KARAN JOJO .. .. .. .. .

U) VALENTINO* MALDA (,IS Operos “Faustas”) ..
c) TOREADOR (Iš Operos “Carmen") .. .< ;
.. ‘ . Petras .Petraitis.—Akomp. p. Petraitienč.

J. a) KUR SAPNŲ GROŽYBE .. .. 1. .. .. .. .. ’.
• • b) ROŽELE .. .. .. ................... .................... .... ...................

Duetas su choru.. Solistai M. Mazgaliene -ir A. Krušas.
, c) VILNIUS .. ......... .. .. ..
d) LIETUVOS HIMNAS . . ., ..

. ’ Broektono šy.. Roko parapijos choras.

, Gounod 
; Sdroalius

, J. Pocius
Šimkus 

Petrauskas 
. Žilevičius

., Rieekcn

.Kočncmau 
.. Gouhod-. 

. >. Biiet

. Liaudies Daina 
. .. p rimt.

Vanagaitis

P. F. Sakus, Vedėjas..

chdrasdirba
Nors slaptai, bet vistįek 

mūsų choristai uoliai lanko 
savo pratybas. ir galima 
laukti daug gerų pasekmių. 
(Norėčiau šia progų, pri
minti atsilikusienis nariams, 
<ad dar gaūsingiau lankytų 
pratybas).- Nauji nariai 
maloniai priimami ir ttto- 
jaus išmokomi choro , dainų 
bei giesmių.

Nežinau, ar jau visi žino, 
jog mūsų dainininkai ren
gia didėlį kozyrių vakarą. 
Sis parengimas bus tikrai 
“choristiškas.” Kas buvo 
choro parengimuose, tas ži
no, kaip viskas sklandžiai 
praeina: Tikietai (tik 25c) 
galima įsigyti pas . visus cho
ristus. ‘ Pasimatysim visą

■ Rengiamas .vakaras vasa 
rio 5 d., 3 vai. po pietų, Šv. 
Petro lietuvių parapiją 
bažnytinėje salėję, yaka 
ro programą išpildys lietu
vaičių Seserų Jėzaus Nu
kryžiuoto, mokiniai iŠ Cam- 
bridge, Mass. ‘ Pęln'as bus 
seserų vedamam našlaitynui, 
Blmhurst,Pa. Rengia Sese
rų Pąsionišeuj -skyr i u s,- 
Amžino Rožančiaus draugi
ja ir Blaivybes skyrius.

ŠV. TERESĖS PAMALDOS
Pamaldos prie Šv. .Tere

sės "įvyks ąjttradienic) vaka
re 7:30 vai. Šv. -Petro bažny- 
Čioje.

Po pamaldų bus parapi
jos veikimo komisijos susi
rinkimas. Kunigai -bažnv- . ■ .. . icioįe kvietė visus į tą susi- 
rinkimą‘.atsilankyti, ypač 
jaunuomenę. ’

KONCERTO ATBALSIAI
£AIP ĮVYKO "DARBININKO” 

KONCERTAS • . ■ • ' 
Praėjusį sekmadienį, sau

sio 15. d., Municipal salėje į- 
vyko ^Darbininko” metinis 
koh^ėrta^^'Soiitir bostono, Krušas * dainavo duetą, su 
Broektono, Lh\vi-'e n c e i r p. M. Mazgaliene — pasirb- 
Cambridge liėtuvių kedeni- dė ■ kontrastas tarp ponios 
jų bendromis pastangomis- balso gražaus švelnumo ir p 
Programa buvo' pagirtinai Krušo kartais aiškiai mig 
gerai sutvarkyta ir j oj e bu- luoto decrescendo. Choro
vo tiek daug gerų, net ypa- dirigento vadovybei palaike 
tingai gerų momentų, kad visą chorą, gražiame'sutartie 
norisi Ipanagrmeti ją, ir mime.
kaip.profesijonalų vienetą;, 
• Brocktoiro chore yra ga
na daug gerų gražių balsų, 
nors girdėjosi laikas nuo 
laiko netikslių gaidų. Cho
ras gerai niuansuoja, ėi- 

. na gižiai, kartais truputį 
per staigiai, nuo piano per 
crescendo prie forte ir for
te fortissimo | ‘eina atgal taip 
pat,gražiai ir lengvai. A- 
bėlnai, be abejonėj choras 
į ? oro Į

sudarė nuotaiką, bet vieto
mis ' a * capela dainuojant, 
/ ‘Kur sapnį) grožybė” — 
trūko vyriškų balsų para
mos. ’ Taip pat- ten, kur A.

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS 

08. M. V. GASPER 
. (KASPARAVIČIUS f

' • • Naujoje Vietpje, 
525 E. Brąądwąy,. fi. Boston.

Ofiso Valandos: » .!
Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 ik! 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vat vakare. Qfl- 

. eajj uždary tas siibatos vakarai* fr 
•AdfiĮdieniflls, taipgi seredoml* nue .

’ 12-tos dieną uždarytas.
.. Taipgi nūimu ir X-ra^Į

choro ‘1 whist party.
Beje, aš no rėčiau paklau

sti Juozuko Zilcli, kuris iš 
mūsų bosų turi storiausi 
halsą. Egčrsum.

i DAKTARAI i

pašilo

Lietuvis Dantistą?

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B, GAILIUS
Veda visokias provos, Daro vi- 

?; sus legalius dokumeptum.

317 B St* (kampas Broadway) 
SouthBoston, Maus?

TolęfoUj^Į : Šou Boston 2732 
- c įląfliųj ętJĮjpt 2471

Ypatingai pasiž y iii S j o 
smuikininkė A; Zagurskaitė, 
kurios piršteliai ištraukė 

. smalkos švelniausius, garsus.
Nenorėtumėm, ųžnu r.š t i 

Alt. Zaildo ir A. Kalinaus
ko, .kurie du sužavėjo susi
rinkusią publiką saxofono 
*duetu. Gaila,, kad antrą 
kartą nepasirodė, girdėdami 
žmonių aplodismentus.

Tikrai , artistiškai skambi
no panelė Žydanavičiūtė. Ji 
pasirinkt vieną iš sunkiau
sių dėl pianoforte “sonatų.”

Ukrainiečių. muzik a 1 i s 
“sekstetas” (buvo tik pen
ki!) suįdomino visus taip 
savo gražiu smuikavimu, 
taip tautiškais, drabužiais.

: Solistas 1< Petraitis įa-.

. eOALINAUSKAS)
H4 Broadway, So. Bostop 

Tel. So. Boston 2300 .
Ofisas atdaras nuo lOJkl 12 v*L ■ 
ryto, nuo 1:30 lĮsi 5:30 po plet ir •

’ ow> 6 Ik! 9 vakare. šventą dloB* 
oagal ‘Hisitariffią

■ ' Tel. So. Boston 2660 • '

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vaka|a 
Seredomls nuo'9—12 vai, dieną.; 
Sukatomis nuo 9 iki 6 val.vakąre. 
Nedėtomis nuo 9 iki 12 vai/dieną 

(pagal sutarti)

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. INALSH
A D V OKA TAI

- -EchvarR. Copleir ’ • ■ 
-ir Albert Adelspn
. Bcnjąmin Chesky . ’ ‘
. OFISO VEDĖJAS.

. Rpyiąnąa
18 ^9$ $;;, Boston, 

$Q ^CimbąU Building\ . 
Telefonas i. Capitol 9880 

0 ii a o v> 1 ą n d o |
9 val.ikįūvai.

dė programos dalelę, jau 
“antrą k'ųrtų. buvo . girdimas 
Bostone (jo žmona akoiiipa. 
navo jam pianu) Artisto 
žemutinis registras žymiai 
tvirčiau išlavintas ir tai su
prasdamas gal už tai daų 
ginusią juo naudo josi, /Ver
tėtų, gerb. artistui paį vairiu 
ti savo repertuarą linksmes- 
nėmįs daipėlemįs.. Perdaug 
“ elegantiškos.; fortuos* * jo 
programos turmys;4. ‘ ' ■ .f 
: Kiti dalyviai, • kurios- ir 
kurie padžiugino pphįfe ‘ 
buyo M. Grybaite/k/ G.rabi-

-Tek Porte? 3789

lOHHBIftlU
(RETarS)

Lietuvis Gydytojai
Ofiso Valandai: 2—4.ir T—0 • 

278* Harvard Street, ‘ 
kamp, Inmėn' arti Central Sq,

Cambridge, BSiu

[ GERAS GYDYMAS ' - ' ' 

TEISINGAIS METODAIS 
korėdąiĮlas. p.asigydyti §loj .medlcl- 

nos; ir Chirurgijos, istai-
• goję- busi po. mano prie
žiūra, o‘ ne kokiu jaunu 

^^ nepatyrusiu studentų.. Su 
tokiu užtikrinimu ftefeall 

X* būti jokis .nepasitenkini- 
mas. Kreipkis tuojaus.

****

y*.j.

žalių ’kbkįįų pečiuko siena , 
šiltum? ? drabužiams šėpa , 
.su veidrodžio durimis; par- , 
W“setu” ir kėdėmis.. Žo
džių sukalt? kaip Lietuvoj 
ūkyje, tai girna : buyzuąziš-. 
kai-.

Turį jnupą,' intcligcntiš- ' 
kai išauklėtą žni^ią, (buvu
sią panelę KaiiĮukštę), dų 
‘sūnui Keistutį iv Vytautą. 
Gavęs, pasogos tryšdešim' 
penkis tūktimČius litų (re , 
tas amerikietis tiek parsive
ža), Turi' šyogerką apie 14 
metų (Svveet fourteep vien 
turte, angeliškai švelni prie 
žmonių, visuomet pasiren 
gus ką nors, pagelbėti), Kar 
tų sU samdiniais . ir sayis- 
,kiais apie 18 asmenų.

Parvykus iš turgaus po 
pietų, poni .. Bendoraitienė 
maloniai teikėsi aprodyti sa
vo ūtį» Pirmiausia mačiau 
daugybą visti), sėdinčių imt 
lakti); toliau būrys kurkiu 
vaikščiojo po kiemą ir bū
rys žąsų . kūdroje stengėsi 

t pasiekti vandenį.-per ledą. 
Keturi veršelio didumo laši
niniai peniukšliai^ apie. 6 ar 
8 bekonai; trys - . veislinės, 
kiaulės. Q žiėmkeiičių ir 
inažų paršelių tai negalimą 
sukaityti^ Tai mėselės! Ki
tame tvarte 18 melžiamu 
karvių, plačios . ..kaip veži
mai; holandų veislės. Bu
liai ir bulidkai. Tuzinas 
marinosų didžiųjų avių — 
trys kartai metuosna kerpa
mos vilnos.

Vasarą turėjęs 14 arklių, 
žiemą laiko tik 9. Tvartai 
patogumais. Įvairių padar
gų ir ūkio . mašinų pilna. 
Kur pažiūri, visur graudi- 
j orinis tultas, net miela žiū
rėti. Pieninėj iškastas Šie
nelis vasarą pienui šaldyti. 
(Dabar ketina budavoti lė- 
daunę). įvairaus didumo 
indų ir mašinų pieną apdir
bti, pardavimui ir sau.

Klėtyje daugybė rūbų ka
bo. Kaikurie net’brangiais 
kailiais apsiūti. Aruodai ja
vams ant aukšto netik per 
klėtį, bet ir net ir per mal
kinę. Pašiūrės ūkio nlašr- 

’ upins ir svečių vežimams. 
Visa tai aprodė ir paaiškino 
'elegantiškai švelni ponia 
Bendoraitieiiė. O p Ben- 
doraitis nuo pusės mūsų 
^.kelionės” tapo pašauktas 
ūkio reikalais į grįšią. Tarp 
inentinius takelius, nes šie
met esant labai lietingiems 
metams negerai pereiti..

Kadangi. jis gyvena. prie 
pat ■ miesto, tai iš jo lango 

Namo vienam gale žavėtinai daili panorama. 
Štai Nemunas ir už Nemu
no Šančiai ..ir Kaunas., kaip; 
ant paveikslo. Antra gera 
ypatybė tai tą ;-mat jis tū
ri radio, klauso- rinkos, kai
nų ir kuomet tik brangiau, 
tada veža tųrgūn prekes ir 
gauna aukštą kainą. Pieną

vas kvaršinti. • Suspėsime . 
pasidžiaugti kai pagarsės,—4 
:aįp muši) dauguma mano, < 
( Paėmus bent vieną Bos- 

■jonb angįišhą lalkrąštį, ran
dame minint: “ Knigiits of 
Jntimania?’ (Lietuvos Vy
čiai) laimėjo žaidimą ten ir 
teų,. arba žais tę.n ir tėn, 
Spauda labai pahmldaį at
siliepia apie Lietuvius. GųĮ 
giltai papirkti rašyt ėjai pi> 
rašo?. Ne! jie užsipelue 
to patys. O mes, ar bent 
kartą pamatėm jų žaidimus? 
Žaidimus, kurie mums , po 
pąt nosim f • Mažai, kurie 
atęjg buvo. Ma^ai kam rū
pi savo tautos, labui vtdkį- 
masi Į tai mes žiūrime pa
šiepiančiai dęį tam tikrų su
metimų ar tani panašiai.
~ Taigi; ar vertų mum& rik. 
pintis tais mažmožiais? Ąi* 
varta kam nors lietuviams 
.padėti kejti juos iš miego?

Mokame jaunimą, peikti, 
mokame iš jo daug reika
lauti? bet mokame ir nusi
gręžti nuo jo, jeigu ką. nors' 
pradeda veikti. Tą parody- 

. site patys: arba juos parein- 
, darni, arba ranka numoda
mi.’

veža, miestan kas rytas įn 
sako, kad piepas ąpmo^ą 
.tarnautojams ir žemes j 
kėstį., .

Pats Bendoraiįis atrodo 
gana stambiai ir jau netolus 
ekūptts, kaip buvo ’ Ameri
koj, bet .gana vaišingas ir 
išdidžiai sako,: “įfan. nėra ? 
jokio krizio?” Paklaustas, 
ar norėtų didesnio ūkio, tai 
atsakei ■ “užtenka, esu vis

iku patenkintas.” Ir tįktM 
p. Ą.. Bendoraitis tai paro
dys Amerikos, lietuviams. 
Man atvykstant sustatė A” 
meriko j nutrauktas fptogra- ’ . 
fijas prisiminimui praeities., ’. j 
Į .Ameriką važiuot neketino.' H 
.Nieko nedirba, tik prižiūri 
ir tvarko. Tai taip Boston ? ,.j| 
mėčiams plačiai žinomas ir 
:višųmėgiamas A.~Behdo-^ 
raitis. gyvena.”

$1

.'d

arba ranka numoda-

. Jono; Kipitė moksleivių 
kuopa šiotmš dienomis gra
žiai pasirodė smo darbštu
mu, .

Prieš kebas savaites jie 
stiiengė įdomu kozyv’v. va
karą, kurs praėjo geru pa
sisekimu.

Sausio 13 d. kmitiečiai tu
rėjo savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame didesniam ir 
naudiųgęsniaiir veikimui.: .

Dramos ratelį su A. Jur
gelaičiu priešaky pasižadėjo 
surengti, graži) yeikalą.

Buvo svarstoma turėti 
naują didelį parengimą. — 
“penny sočiai. ’r

Sporto ratelis, paties pir
mininko M. Grendęlio . rū
pestingai vedanlas,. irgi prą- 

i deda veikti. .
Nariai nutarė mokėti mė- 

. nėrinių mokesčių po 15c.
. Susirinkime buvo, dvi kal
bos, kurias pasakė A. Jur
gelaitis (apie karą) .įr J. 
Norįukaite' (apie “Studen
tų Žodį”). Kitame susirin
kime kalbės A. KerŠanskai- 
tė ir K. Pocius.

Štai, mūsų jaunieji kmi
tiečiai pasiryžę dirbti.

• Pranelis.

AB VERTA?
Dabartiniu laiku atsiradę 

daug sportininkų, gražiai 
pradėjusių savo karjeras. 
Jų tarpe su džiaugsimi ran
dame ir daug lietuviu. Tas 
mus džiugina, nes galime 
pasakyti kitiems apie savo 
tautiečių laimėjimus, . pasi
girti jais. Tai yra mūsų jau
nosios kartos' vaisiai. ■. Čia- 
minėjau apie, pagarsėjusius 
mažiau ar. daugiau sporti
ninkus. Bet. kaip męs žiū
rime į tuos mažesniuosius 
•bei ‘nepagarsčjuslus asme
nis? . Kaip žiūrime į sporto 
ratelius ’? f. ■
y y Labai šaltam Kodėl? $ie 
mums dar pęnūenki, dar 
neverta tokiais dalykais gal-

D-litis

VYČIAI ŽAIS
Šį trečiadienį, sausio 18 

dieną,’Vyčių, basketball ty
mas žais, prieš Gr.ęenwood 
Commuriity. /.

Žaidimas įvyks piliečių sa
lėje (Palhgren haU), K St., 
So. Bostone. - -Pradžia i <30 
vai. vakare. Po žaidimo šo
kiai.

KAIP GYVENA 
RENDORAITIS

LDS. Pinos . kuopos 
dybos narys V. Savickas ga
vo vieno draugo laišką,-, ku- 

’■ riame aprašoma, kaip, gyve
na Lietuvoje So. Bostone 
buvęs smarkus veikėjas p. 
A:. Bendoraitis. Čia padim 
damė to laiško ištrauką:

. “Suradau Bendoraitį, .be
gyvenantį ant Ne iniiii o 
kranto A. Panemunėje.. Tu
ri 100 margų ūkį; pasista
tęs visus naujus trobesius. 
Tvartai, pienine, rūsis bul
vėms, runkeliams ir kitoms 
daržovėms, klėtis, malkine .;■ 
175 pėdų ilgio, kloimas (pil
nas prikimštas javų) ir abe
jais galais didelis /gyvena
mas namas: visi trys medi
niai.
uošvė gaspadįnaųja su šei* 
uųma, o antrame, gale prie-, 
ah-gėlts, du vaikams- ir vie
nas patiems miegami kam
bariai, o šiaur-ryfinis šonas 
(į miestą'' atgręžtas) ' sekly
čia — front room.1 Daugy- 

; 7bd vazonų j langai didėli;

vai-

VAGYS NUSTŪMĖ 
POLICMONA r r—" —

Policnionaš Beniard ; ■ - •* 
McGinnis, eidamas savo pa- “ 
ręigaš prie Dbręhester St. : 
ir Broadvvay kampo, bandė 
sugauti vagilius,, kurie va- '•/ 
žia'vi) pavogtu automobiliu/ -“ 7

Ąuloinobilitii šuto,jus, pb- ■/ 
licmonas priėjo prie auto? ’ . 
mobilįaus ir jau buvo pasi- ■ 
lipęs prie šoninės lentos. 
Vienas vagilis kirto jam į 
veidą ir policnionaš nukrito . 
į gatvę. Vagiliai automobi' . ' 
įium huvąžiavo savo keliu. ■

Policnionaš McGinnis suh- :* 
kiai* sužeištas. Jis'iiuga-* 
bentas į miesto ligoninę, kur 
gydytojai ‘pranešė, jog po-' • 
licmbno smegenys sužaloti. /

ĮVAŽOS SKELBIMAI

*1

J.

LIETUVIŠKA OTELĄ
“ARĖK PHARMACY”

Lietuviškos žolės ir Palangos 
Trejanka. .

• Persiančiam visokius vaistus. ■ 
. .per paštą, ’ ' • .

. 1016 Cambridge Street,
CAMBRIDGĘ, MASS. /

| JUŪZAS M. Uitis Į
j LAIKRODININKAS ‘| y 

j Parduodu įvairiausios rūsiee p’; 
l auksimus ir sidabrinius daik-t' 
j tus. Taipgi ir pataisau. * . T
| • 366 Eroadway j
Į SO. BOSTON, mąss; |

y. ■

►

■I ■

Į INSURANCE 
| Apdi-inisk namu?, rakandui. . 
| ‘ ? automobilius pas
•| J. S, MESĮJS 
1253 Broadway, S, Boston, Mms. 
j Tel. So. Boston 2613 i ■ f

į '

«•

PRALL BROLIAI
FENTORIAl IR DEKORATORIAI
DĄRBft ATEIČK ĄME. CĮgRAI JR PIGIAI U^|

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ,W!■,
46 ARMANDINE ST, ' / ‘ * DOROHESTER, JJA8&
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italikų Akcija Apylinkėje
šimelio katalikiškos ak- • 
rrezolįuei jos p i r m a s 
ktas šiaip skamba: “pa- 
i savo idėjos priešus ir 
i išaiškinti lietuvių kata-

visuomenei, kurią jie 
įai išnaudoja savo par
ims tikslams šie k t. i. ’ ’ 
jų. idėjos priešais yra or- 
izaėijoš,. įstaigos, laikrar
i ar asmenys, kurie nu- 
atę' prieš krikščionybę, ■ 
ilikii tikėjimą, Bažnyčią.. 
dais yra įvairūs socialis-
komunistai ir bedieviai 

vamaniai. Kas tie be- 
riai laisvamaniai ? Aiš- 
netikintieji, šliuptamiu- 
ir visokio plauko iŠtyžė-
lietuviai. Štai yla' iš- 

la iŠ maišo. “Vienybė” 
šiai apsiskelbia mūsų 
ešu' (sausio 10, 1933)1 
snybininkai,“tautinės 
jos žmonės, ” pasivadina 
jvamaniais! Well, well, 
r vis'su dideliais rezer- 
š juos atskirdavom iš ka- 
kų tarpo, bet dabar 
ms daug lengviau nuro
si bedievius laisvamanius. 
LOinį pateisins skaitytojai 
nekurie direktoriai tokį 
laktoriauš. prisipažinimą ?
ą&us žingsnis vilkui žiū-Į (Leonas XIII Ėnc. Sapien- 
t į akis... Vadinasi, ‘i kad 
dvesiu, uodegą viešiu.” 
Nurodyti socialistų ir ko- 
tnistų žalingą akciją prieš 
ts, nereikalingą; Ji viė- 
ir aiški. Bet turime sa- 
tarpe žmonių “neutra- 

i,” “bespalvių,” “tauti- 
8 idėjos karžygių,’.’ kurie 
išuojasi katalikais, gerais
rapijonais. Kaip jų vei-. Uti žemiškąją tėvynę, kuri 
mas ir organas taikosi su mums leido džiaugtis šiuo 
prasčiausiais katalikybės mirtinguoju .gyvenimu, bet 
sniais, jie ■ hypokritiškai į karštesne meile reikia my- 
skinasi. Kaip jie remia lėti Bažnyčią, kuriai mes 
jzaležmnkiją, “taut į n ė s skolingi už nemirtingą sie

los gyvenimą, neš protinga
ii teisinasi. Kaip “tauti- yra aukščiau statyti sielos 

reikalus, negu kūno -reika
lus ir pareigos Dievo atžvil
giu turi šventesnio pobū-

' ta, k|td ^nacionalizmas yra 
neprotinga savo tautos mei
lę; iškeliantį tautybę aukš- 
Čiaus už dorą ir teisę, ir da
ranti iš jos žmoniškojo vei
kimo tikslą.” (Prof.Št. 
Šalkauskas. Žid. 1932, 3, 
20). “Tėvynes meile tam
pa dažnų netdisingumų. ir 
skriaudų Šaltiniu, kada ji 
peržengia teisės ribas ir pa
sidaro nenuosaikia savo tau
tos meile; . Tie,, kurie tokią 
meile pasivilioja, užmiršta, 
kad... visos tautos, kaip di
dėles žmonių šeimosialys; 
yra savo tarpų surištos bro
lybės ryšiais, ir kad kitos 
tautos taip pat turi teises 
gyventi ir siekti klestėji
mo.” (Pijaus XI Enc. Ūbi 
arcano Dei). Dėl Šio princi
po mes esame “internacio
nalinės idėjos žmonės,” ku
rie kovojome Lietuviai lais
vę šiuo principu. Mes hė- 
užmirštame, kad “prigim
ties įstatymas įsako mums 
mylėti išimtina ir atsidavu
sia meile tą Šalį, kurioje 
mes esame gimę, kurioje bu
vome išauklėti, taip mylėti, 
kad geras pilietis nebijos 

?: sutikti mirti ųž tėvynę?’

IŠ KARALIENES ANGŲ 
PARAPIJOS.

Sausio 6 d. mirė Pranas 
Audėjaitis[ ir palai d o. t a s 
Trejybės kapuose sausio 10 
dieną. .
• -Sausio 9 d. mirė Vincas 
Gražys ir palaidi .tąs. Šv. Jo
no kapuose sausio 12

NAUJA BAŽNYČIA
Parapijos nepaprastame 

susirinkime . jau galutinai, 
nutarta statyti naują bažny
čią. Tam darbui yra renka
mos .aukos visu smarkumu. 
Šv. Jurgio dr-ja savo meti
niame susirinkime jau pa-, 
skyrė auką $1,000. Pradžią 
parodyta, graži ir tikiu, kad 
kitos draugijos neatsiliks, o 
gal pasirodys ir stambesnip- 
mis aukomis. Jeigu visi pe-

SUSIRŪPINKITE!

Stanislovas Gramas sun
kiai sirgo virš 5 savaites, tis petin stosime į darbą,, 
dabar jau sveiksta. Guli sunki našta pasirodys leng- 
Jewish HospitaL

. Teofilė Kliminiėnė ilgą
-laiką pavojingai sirgusi, jau per ilgus^ lailms.
visiškai sveika. Jau mato
me atsilankant Įįarengimuo- 
se< Sveikiname.. „

Jonas Miklūsevįčius sir
gęs phneumonia, sveiksta. 
Daug serga gripu ir flu. 
Patartina saugotis, apsir- 
gus ig tuoj kreiptis į gydy- 
M - ’ ' . :: - •’

va ir įsigysime naują baž
nyčią. kurios jau troškome 

_JBazkdAfc 
darbą-., nenuleiskįme rankų, 
o pakilusia nuotaika ir ge
rais norais atsieksime savo 
tikslo. Dievui gelbstint, įsi
gysime naujus Dievo na
mus. . V'ijtuH/s.

SAG HARBŪR, LI., N. Y,

Visų. katalikiškų organi
zacijų, kuopų', chorų ar klu
bų valdybų; kurios neturė
jote savo atstovų Ryt. Vals
tijų Katal. seimelyje, (į?a- 
tėrson, N. J.) ir neįėjote į 
LIETUVIŲ DIENAI ren
gti komitetą^ pasirūpinkit 
skubiai išrinkti po vieną ai 
du atstovu .nuo kiekvienos, 
draugijos ir prisiųsti ^man 
•adresus; kad sausio pabai
goje galėčiau sušaukti. Sei
mo man pavestą pirmąjį 
posėdį,, kame bus pareigų 
pasiskirstymas ir veikimo 
programos priėmimas? ’

KAZYS VILNIŠKIS, 
.127 Grand St, - • 

r..: . ; l ..... Brooklyn, Nt Y,

VASARI016 DIENOS 
PAMINĖMAS

I

Sausio 15 d. susituokė O- 
na Kepežįnškaitė su Frede
riku W. Kirchhoff.

Sausio 2 d. mirė: Kazimie
ras Ramonas. Jis sirgo a- 
pie keturis mętus. Paliko 
dideliame nuliūdime žmoną, 
du sūnų ir 5 dukteris.

Velionis gimęs lapkričio 
14 d., 1850 m. Amerikoje iš
gyveno 47 metus. Paėjo iš 
Plungės parapijos.

Pereitą meta velionis Ka

Telephone: STAGG 2—0708 V AL A N D 0 8 :
no DI AHAC Y VEMPIU? NUO 9-12 18 ryto, 2-8 vak. 
UKll DLAUAu iLllUlUu jSventadteuiai* tutitarui

DANTISTAS 499 GRAND STREET
S^-RAY ‘(Kampai Union Avė.)

| Nainį) Telefonas: Ulehlgan .2—4273 B R O O K L Y N, N* Y.
QiaiaiiiaiaaiiiĮaaiiiiiaaaiiiaainiaaaaa/iaaaaNHiaaiaaiiaataiiaiianiaa»aaiaa<aaaaaaaaNiaiimiiaaiiąiahiaraniaaaaHiaannnantKmaaaaiaaaiataaai|  I

tiae Christ., II, 267). u Sa
vo tėvynės ir savo tautos 
meilė, kada ją veda krikš
čioniškas įstatymas, “galin
gai žadina gausiąs dorybes 
ir kilnius veikimus.” (Pi- 
jaufe XI Ėnc. Ūbi arcano 
Dėi) . Todėl kiekvienas ka
talikas yra. tikras patriotas 
ir įsitikinęs, kad reikia my-

ėjos žmonės” veidmainiš-

ROGHESTER, N. Y.
VALDYBOS

Draugijos savo prieŠmeti- 
niuose susirinkimuose išrin
ko valdybas š. m. iy yra pa- # # , #
sirengūsios smarkiai veikti 
visuose savo pasiryžimuose. -
Sekančios yrta draugijų vai- vedybinio gyvenim^ -------
dyboĄ; - /, -rtuvęs. Jiedu savi

vaišaitė) minėjo 50 metą 
’enimo sukak

ta savo gyveni
mu-buvo pavyzdys visiems. 
Teduoda Dievas. jam amži
ną poilsį.

; A. Tanwšaiiškas.-

’nkai” gali gretintis ir net 
Gerbtis dirbti su “inter- 
mionalinės idėjos žmonė
tis,” yrą labai keista. Ar džio, negu pareigos žmonių 
J “bep arty Aiškumo” ar. atžvilgiu... AntgamtinėBa- 
51 “tautinės idėjos?” Gal ” * • • •■*•
Ipi ^‘parapijos daržas?...” 
Mes senai įsitikinome, kad 
ienyhiečiams tiek mes rei- 
alingi, kiek iš mūsų galį 
asinaudoti. Bet taipgi įši- 
ikinome, kad be jų,, mes 
kilniausiai galime gyventi ir 
letuvybės darbą dirbti. Mū- 
ų ^parapijų daržai” Ame- 
ikoje, tai lietuvybės. eent-.
ai, kuriuos vienybiečiams 
lėtik nerūpi remti, bet grei
čiau sugriauti. Jų nuolati- 
lė agitacija, pašaipa ar ig- 
loravįmas lietuviškų para
pijų ir kunigų sudaro jųjų 
'^tautinę ideologiją,” kitaip 
pavadinsime šliuptarnaldgi- 
ją. Prieš jąją statome ka- 
felikišką akciją grąžinti 
Jėzų Kristų į lietuviškas 
Seimas, stiprinti tikėjimą jų 
Širdyse, ugdyti parapijas 
lietuvybės centrus per spau
dą, organizacijas ir k, Stą-

ičiau Ji? religiją, jie užmirš-Į

žnyčioš. meilė ir. prigimto ji 
tėvynės meilėi eina iš to pa
ties amžinojo principo., A- 
biejų autorius ir pirmoji 
priežastis yrą Dievas; iŠ čia 
aiškėja, kad tarp jų dviejų 
dedamų pareigų negali bū

ti nei nesutarimo, nei prieš
taravimo.” (Leono XIII 
Enc. Papientiae Christ, It, 
267). Iš to nuosekliai tvir
tiname, kad mūsų katalikiš
ka akcija yra kartu mums 
tautinė akcija. Stiprį ka
talikiška visuomenėj bus gi
liai lietuviška. Pažinę sa
vo idėjos priešus ir atsisky
rę nuo jų, daugiau pašvęsi-, 
me jėgų bei darbo savo kul
tūriniams siekiams. Katali
kiškai įsisąmoninę, kitų ne
išnaudodami, sustiprinę savo 
organizacijas ir įstaigas, 
vienybėje dirbdami, išplėši
me apylinkėje katalikų ak
cijos ribas. .

Kun, Jonas Barkūnas,

• Šv. Petro ir povilo drau
gijos: J. P. Levickas— -pir
mininkas, M; Baltrušaitis—; 
vice-pirm., M. Ventis—raš
tininkas,4 J. Bartmonas — 
iždo rast., • M. Bartulis — 
iždininkas, J. Kavoliūnas—;- 
maršalka, A. 'Vaitonis ir A.: 
Belekevičius iždo globė
jai. ‘ ’■

Šv. Jurgio dr-jos: J. Vai- 
cekėvičius — pirm., A. But- 
rįmaitis“ vice-pirm., V. 
Butrimaitis — fašt., M. Pa- 
brinkis—iždo rast., K, Ber- 
tašius — ižd., K. Valecką— 
maršalką, A. Lavonas ir K. 

■ Šlevas iždo •globėjai. - 
Z Švč. Marijos Panos drau
gijos: p. Balaišienė—pirm., 
T< Kairienė — ivce-pirm., I. 
Kovaitė rast.,. O. Skilin- 
skaitė — iždb rast., p. Dir- 
siėnė — įžd., J. Bagdonienė 
•r—maršalka, O Šukienė ir 
p. Kavolienė -r- iždo globė
jos. /'

Iš; sąrašo valdybų matyti, 
kad visi yra rimti ir teisin
gi žmonės ir todėl galima ti
kėtis ir . palinkėti , gerų pa
sekmių darbuotėje;

Sunkūs laikai atsiliepė ir 
į draugijų, gyvavimą, taip
gi ligos atsiliepė gana skau
džiai- į draugijų iždus la
biausiai moterų, bet visgį 
draugijos gerai gyvuoja, tu
ri gražaus turto, kuriuoinį 
tikiavgataa pasidžiaugti. 
Draugijų nariai, būdami, ge
ri katalikai, mylėdami Die
vą ir Tėvynę, veikia sutikL 
me ir nepasilieka neatidarę žymėti ant laikrodžio; .• 
savo, kišenhis visame Tėika- 
lingamė darbe. . : ;

Didžiojo New Yorko Fed. 
Apskritis, Lietuvos Vyčių 
Vytauto 41 kuopa ir chorai, 
rengia Vasario 16 d< — Lie
tuvos Nepriklausomybės pa 
skelbimo sukaktuvių minė
jimą. Minėjimas įvyks Va
sario 19 d. sekmadienį, Ap
reiškimo Šv. Pan. parapijos 
svetainėje. Prasidės 3:3( 
vai. po pietų.

Kaip kuopos, taip ir dr- 
jos, yra kviečiamos tą dieną 
nieko nerengti, bet kariu 
dalyvauti paminėjime. Bus 
nepaprastą programa: Vei
kalas, dainos, prakalbos.

. Prašomi visi iš anksto 
rengtis! . \ .

Ren(įeja\i. .

Juokingi Įstatymai

- Bostone ir Pennsylvani-Į 
įoj įstatymai sako, kad vioš- 
JUČio savininkas turi; turėti 
vietos keliauninkui ir jo 
vežimui ir arkliui.

Connectieut ~ nėi vienas 
pilietis negali krimsti taba
ko be daktaro 1 e i d i m o.. 
Taipgi draudžiama skusti 
barzdą sekmadienį. Ten pat, 
sekmadieniais draudžiama 

“pėršikėtei^inipę'ū^^ ’ 
1 e vandenį. . ■

Vermont ir Alabama 
suvaldymui moters, leista 
vyrui vartoti rykštę-no sto
resnę kaip rankos nykštys,. 
t i k nesakoma kaip • ilga turi.

Glen Cove, N. Y. — nelei
džiama-po bausme 10 dole 
būt. §
rių iškasti daugiau kaip 24 
Sliekus vienu metu.

Maine, — draudžiama vi e- 
šai pasirodyti su čeverykais, 
kurių paduose būtų vinis. 

. Wiseonsin -1- aukščiausio.
, teismo teisėjų gali būti bile 
i vienas, kuris, tik gaus dau

giau balsų.
Kansas kiekvienas pi

lietis, nuo 21 iki 60 motų 
' amžiaus, turi kiekvieną ino- 
i tą vieną dieną pašvęsti mu- 
, Šimui žiogą.

New Yorko. valstijoj — 
( draudžiama lesinti žvirblius.

Lako Forest, III. — kad 
. kiekvienas automobilius bū

tų vedamas dviračio, miesto 
gatvėse.
- Mūsų laikais tokiė įstaty

mai yra vien absurdas. • Jų 
išleidimas. valstijoms daug 
kainavo.. Dar.daugiau kai
nuotų jų atšaukimas.

Prie progos parašysiu a- 
pie juos daugiau.

1 ’. ’ , ; Yla.

Tolephone: STAGG 2—0100

M. A. PETRIKĄ
T»ri!*tcary .

LIETUVIS DENTISTAB
221 & 4th 8t, Iroolidyn, N. T. 

X’SplniiuUų mągtK9B
Gazo AnuMifai 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vab rakant 
Penktadieniais ir Šventadieniai* 

tik Msltama,

Tel. Greenpoint 9—2320

JGSF.PH GARSZVA

BALSAMUO^OJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. T.

B
- 2 KLASČIAUS

CLINTONPARKAS
piknikams, baliams, koncertams, 

j šokioms ir visokiems oasilinksmlnl- 
f mams smagiausia , vietu Brook- 
| lyi)O-Maspethe.. Jau laikas ’ užslso’ 
| kyti salę žiemos sezonui.
a kainp. Maspeth ir Betts Avė, 
j JONAS KLASČIUS; Sav, 
I Maspeth, N. Y.

Pereitą kartą ž ade j a u sijonus kaip 8 colių nuo Ne
daugiau parašyti apie Ame- niės. ‘ 
rikos įstatymus, kurie išlei-j Nottingham,. Md. — nuo 
sti, bet gyvenime nenaudo- kovo 1 iki spalių 20, leidžia- 
jarni dėl jų absurdiškumo, ma kiaulėms laisvoms lak

styti po laukus..
Jųliet, III. "—yra drau

džiama moterims mieruotis 
daugiau kaip; šešias dreses 
krautuvėse.

Massachusetts — drau
džiama moterims paude- 
riuoti veidus, ir tepti lūpas.

Chicago’7— neleistiną me
sti žemėn gauta iš gatveka- 
rio “transfer.” •

Wisconsi.n — uždrausta 
vartoti graphophoną.

Bellingham, Wash. — šo
kant neleidžiama moterei at
bulai Šokti daugiau kaip 3,virž 2000 prenumeratorių" turi 
žingsnius. iižšieiliečių. lietuvių farp.e, kurių:

Pannsylvanijoj didele dauguma yra broliai .airtę*
lietis gali turėti nuosavybę ri-cleciaL 

: — turtą, bet šunies — ne.
Idaho — norint pirkti 

viską saulei nusileidus, turi 
turėti šerifo ‘leidimą;

k Missišsippi .—; neleistina 
valgykloje duoti *tip.”

New Yorke —neleidžia
ma nešti skrynutes į bile na
mą. ‘

. Comiecticut •— $300 baus
mės už paskolinimą pinigų 
jauniems ? kolegijų ir. semi* 
narijų studentams. ' . .

Štai jų daugiau:
’ Kansaš Vąlsti j o j uždrau

sta vartoti ^aūdoną: vėliavą.
Ohio — uždrausta mėty

ti boles — bovvling.
California r— uždrausta 

įstatymais lupti ir valgyti 
pomidorus viešbučio kam
bariuose.

Seattle, Wash. — įsako
ma kiekvienam namo savi
ninkui pastatyti kiekvieną 
naktį po porą sląstų žiur
kėms.

Floridoj — už ątkalbini- 
mą nuo kaimyno tarnaites 
kalėjimas. J

No. Carolina, r— lovos vy
ro ir moters turi būti 2 pė
dos atstu.
• Fraąkf-ort, Ky. — 20 do
lerių bausmės krautuvės są- 
vininkui už papnašymą pir
kėjo į krautuvę?

Vaneouver, neleista va
žiuoti triračiu, daugiau kai 
10 mylių į valandą;

Conneėtieūt — neleidžia- 
ma dienos šviesos taupymą

“MŪSĮI IAIKRAŠTI”
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
“Mūšų Laikraštis” yra did

žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
eių; geriausiai informuoja Lietu
ves visuomenę apie sato krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas. rimtų ir objektyvių 
traipsmų,. gražių pasiskaitymų, 
korespondencijų, dainų, paveiks
lų ir t. t. ■ ' .

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir. mieste, nes savo plačiu 
ariniu visus patenkina. Taip pat 

i 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių

. * ‘Mūsų. Laikraštis” kas savai 
te išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas iš duoda savaitines ap
žvalgas iŠ religinio,'. kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvfeniino sričių, .

“Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka* 
tulikų Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 litų. ‘.

. Tel. Newtown 9—4464

AKt. J. VALANUEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAJinOTO.TAS, 
Apdrauda Visose šakose.

.. Notnry Public
6441—'72-n«>f8et,

Arti Grand Št
MASPETH, L. I., N. T. ’

Tel. Stagg 2—5043 Notary Publle.

*, P. BAUAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir BalsamuotojM 

660 Grand. St., Brooklyn, N.Y.
BM

Tel. Stacg 2—0783 Notarj Public

JOSEPB LEVAHBĄ
(Levandauskas) :

G RABOltiUB 
107 Union Avė., Brooklyn, M.T.

Telephone' Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RA BŪRIUS 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
. ’ . Bažnyčią . . . .
Paisamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir visb- 

kiemš pokyliams

PIGIAI PARSIDUODA
6 šeimynų, 24 kambarių mūras, 
82 Pine St, Elizabeth, N, J, Visi’.

. išrondavoti. Kaina $5,500; Mor- 
gičius aš pats parūpinsiu. ' Sa
vininkas J. Sereiką, 172 New 
York Aye., Newark, N. J. . •

Turi būt parduotas greit, pos 
apleidžiu šių štilį.. ...

Profesionalai,, biznieriai, pratuon In
kai., kurie skelbiasi “Darbininke?’ tik- » * 
viii verti skaitytoji) paramos. •

Visi gaTBinkit&i. ‘•Darbininke? ‘ ‘

MOT. LAUKUS, Fot^įįrahis
214 Bedfurd Avė , Bruafeiyn

Nebraška neleidžiama 
moterims duvct trumpesnius

* ’i'ėl. <1—■4014
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