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patingu sugebėjimu 
. pareigas eiti; Jis būvi 

s tau pakylėjęs^ Lietuvos
taliką jaunimą— Afatįiiin- 
kuii ir PavasaTminkus.

Monsinjoras gydėsi 
raliaučiaus ir Berlyno 
riauRiose ligoninėse, gp ^.ia- 
li^fij gydytoją prižiūri masj 
bet negailestingoji vėžio H- 
S; išplėšė garbingą jį 

jurą iš gyvąją tarpe. / 
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LONDONAS, Anglį; 
Karalienė Mary mieju 
Štai apgyventą AVhitei 
vietą atidarė Salvafio i 
mijos viešbutį dėl ib edną. 
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MIRĖ PNUf, UI. J, YČAS
KAUNAS. — GriNMk 17 

d/ lytą širdies stabo ištik
tas, mirė prof. Dr. Jonas 
yčas., .

Brofesoiiiis gruodžio 16 
d. vakare turėjo paskaitą 
universitete ir jautėsi svei
kas; jis turėjo širdies ligą- 

.Velionis gimė 1880 nų 
Biržų apslęrityje. _ ITniver- 
siteto aukštuosius mokslus 
baigė Petrapilyje. Visą sa
vo gyvenimo laiką daug dir 
bo lietuvybei.. Keletą me? 
tą buvo Panevėžio gimnazi- 
jąs direktoriumi, kur ypa
tingai jis būvą mylimas mo 
fcytoją ir moksleivių.

Prof. Yčas buvo gilus is
torijos žinovas. Ypaį jis 
brangino Lietuvos senovės 
istoriją ir savo gražiu dės
tymu įkvėpdavo gilią meilę 
moksleivių širdyse. Tai bu
vo geros širdies, gilaus tei
singumo ir aukšto proto vy
ra^

A. E. SMITU 58 METAI

a* — Iš Meksikos Miesto- iš
einą kėliai -buvo perpildyti 
katalikais, kurie, keliavo į 
^nefederale miesto ddlį. Tie 
katalikai žygiavo į bažny
čias, kur Meksikos (žiaurus 
įstatymas dar “neveikia.

Nuo šią metą ., pradžios 
Meksikoje inkai sinTaržyta 
katalikybė, neg* 50,1)00 gy- 

■ ventoją gali turėti |ikAde
ną kunigą-, o kai ąur 100 
tūkstančiu kataliką (leidžia
ma turėti- tik vieną- kunigą.

Visįems kunigam^ įsaky- 
ta užsirašyti valdžioje. Ar
kivyskupas paskelbė, kąd 
Meksikos naujasisi įstaty
mas yra neteisėtas, 'todėl jis 
drąsina visuk katalikus ne
nusiminti ir garbingai eiti 
savo pareigas.

•Ė-nias Herbtrt Hwwr drMtfid, kurie j| 

Ąinojf, kad ifft. liktoriai yra padaryti H 
Reod ligoninę, kur liktoriai yra dirbtini, ir km 

r\ ~ ------------—-

Dar apie Prez. *

r^hmnomą gražius liktorius, kaip jie nusistebėtą su- 
įtarimą katiliuką iš dūdą.“ čia. parodo Walter 

k medžiaga gauna iš prohibicijos biuro.

šokintus” Lietuvoje
■ ■ i.

MIRĖ KOMPOZITO- 
RIES LUTKIK

•espondento(Mūsą Š
pra

Bfėžidenti rinkiniai, tojiCHlCAGO, III; — Gruo- ... . .j,. i ,,v. .rto _ n x rtR • . musą istma»je durna ko dzio 28 <L mirę Pefer Chn-T y. w ____
stian Liitkią, NoTthwesternrll;e^^^r^ 
Univemiteto muzikos moky- 
klos viršininkas ir liompo- 
žitorius. : : . <

. Demokratą lyderis Al. E. 
Šmith gruodžio 30 d. sulau
kė 58 metą amžiaus. Buvo 
laukta tą dįeąą kokią parei
škimą, bet Šmith nieko p<>

-Aplaša- ' 
vo kandidatūrą prezidento 
noinmacijai Smith nieko ne 
pareiškė.

MIUJUNO ŪOLERlĮj GM- 
SRAS DOVER, N, H.

MCFADDEN JTARIA PRE. 
HOOVER VISUOMENĖS 

APGAUDINĖJIME

Sausio 3 d., vidunakty, 
pačiame miestelio centre ki
lo gaisras. Sudegė didžiau 
sias tame miestely narnąs 
‘ ‘MorriU. bloek; ’ ’ Gaisrinin
kai iš 11 miestą kovojo su 
ugnimi. ' ’ ' -

Dvidešimts septynios įs
taigos dėl gaisro užsidarė ir 
100 darbininką neteko dar
bo. Penki gaisrininkai , su
žeisti. Gaisras padare mi
lijoną dolerių nuostoliu.

MIRĖ IŠRADĖJAS v

yVoslibigtont DJĘ-—Gruo
džio 16 d. kongresmanas 
AĮeRadden iš Remisylvam- 

•• jos, republikonas, stipriais 
žodžiais pasmerkė . Prez. 
Hooverį, už duotą pasižadė
jimą Vokietijai daukti me
tus karo hkohf ir kitas dery
bas su Europos diplomatais. 
Jis sako,’, kad prez. Hoover 

t, savo politika apgaudinėja
. Amerikos i visuomenę. Hoo- 
veris ęSąs 1 Vokietijos agen
tas, sako ilcFadden. Dąu- 

</nima Kongreso natią Mc-
Eaddeno kalbą pasmerkė ii* 
pareiškė, kad tai esą netei
sybe įtarti \prez. Hooverį 

Į buk jis ’ apgavęs savo kabi- 
| Inetą ir Amerikos visuome- 
I j nę, kad pagelbėti Vokiėti- 
I Įait

..A-

LONDONAS.- — Šiomis 
dienomis Londbne mirė gar
bus anglą chemikas Reid. 
kuris išrado bedūmį , paraką. 
Jis jau turėjo 81 m. Pasku
tiniu taikli jis gyveno, nuo 
žmonių pasitraukęs hM mito 
vien duona ir pienu.

SHARKEY “UŽKABtMJ’.
DEMPSET '

,A': • i:- '' -.
? l^aejušią mėtelią gale A-' 
menkos sunkaus svorio bok 
so čempionas^ jadk' Sharkey 
pasiuntė čempionui Jaek 
Dempsey šiokią telegramą;

“ Pagal laikraščią praite- 
Šimus, jąs ^rodote nąrą grį
žti atgal į kumšČiavimo rin
gę. , Sakoma, kad Jus pa- 
iViškęs galįs lengvai z mane 
sumušti. t Štai aš . duodu 
progą susitikti su, manimi 
15 roundą kovoje su 5 un
ciją pirštinėmis. Ąš einu 
lažybų iš $50,000 kad aš iš- 
niušiu jus khokautu arba 
pribaigsiu,’šešny roundą lai
ke. Jūs galite mano šį pa- 

. siūlymą priimti iki 1932 m? 
gegužės mėm i dienos ir aš 
linkiu jums būti geriausio
se sąlygose, kai. susitiksiu 
su ♦ jumis. AŠ noriu, kad 
rungtynės įvyktą^ ateinan
čią Vasarą.
. “Dabar gi, arba priimki 
mano . pasiūlymą ir kiimš- 
čiuokiš su manim penkių 
imciją pirštinėmis .arba pa
sakyki, kad bijai kovoti, su 
maiihni.” ’ •.

SUTEIKĖ “AMNES
' TIJA”

KAUNAB.,— Gruod.:17 
d. proga Krašto apsaugos 
ministeris “dovanojęs” 
bausmes 300 žmonių, kurie 
buvo nubausti karo komen
dantą. T tą slfairią pateko 
ir uždaryto kataliką dien
raščio redaktorius P. Rad
zevičius.

Kaip žinoma, karo ko? 
mendantai buvo nubaudę a 
bai daug kataliką veikėją 
už 4‘prasižengimus” prieš 
neklaidingą tautišką vyriau

‘ W«« M» MM .M. J .
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EINA ANTRADIENI Alt 115/i
PENKTADIENIAIS *

Kun. J. Svtigžd’
Jubiliejus *

Kim. Jonas Skilandis bUr J 
vo ceremoniją vedėju,

Jubiliejąi pri tuikiątą pifr į 
mokslą pąsakė kun. K. vfyl 
bonavičius. . \

Labai giužą ir įspudią 
pavyzdį ' parodė Šv, 
parapijos tretininkai ; 
corpore*- priimdami Šv.1 
mnniją Jubiliejato intenci- ; 
jai.

Bažnyčia buvo pilna žino** į 
niU- ..
’ (j vaK vakare, parapijos 
svetainėje įvyko Vakarienė Į 
jubiliejatą kun. J. Švagždi^ 
pagerbti. Montėlloj dar nitf* 
kados nebifyo tiek žmonių:^ 
susirinkę t pagerbti kunigą f 
savp kleboną, kiek sueįriąį; 
ko pagerbti kun. J. ^vagŽd^^ 
kunigą ir Vadą musą išeivi* /

Vakarienė buvo karaliŠ- "tj 
k*a. Darbščios šeimininkės / 
ir višokibs sodalietčs labai ■ f 
maloniai, ir Sumaniai pri-y 
ėmė ir vaisino svečius, ku- 
rią buvo apū 800. IŠ dva- t 
aiškią buvo šie: kun..K. Ui> 
bonuviČius, kun. dr. J. Ną* 
yįzkas, M. L ,C., ktm. . y 
Virmauskis, kiį.K. Jun^ [ 
kun., J. Jakaitis, M. t. 
kpn,. P. Juškaitis, kun. K. } 
^trakauškas, kun. F. j 
butas, kun. K. Jenkus, kim*:i 
Š., R, Kneižis, kun. J. 8ka^, 1 
landūs/ir jubib’ątas kun. J^ 
Švagždys. .

IŠ- artimiausią kun. Jon4 ; j 
Šva^džio gimin. buvo, bn>* 
lik Juozas, su .šęįuia. Jr pr 
Bttdreėkai iŠ Elizabeth,,.*H 
J. (p-nia Bitdreckienė 
kun. žvagždžio sesutė),. ^įl

Iš. pipfesįjoiialą buvo 
vokatai-. Vervečka, Vižifci 
kas ir Kalinauskas. Iš 
dyfojij^— Budreck'as ir G® 
ĮmąuBkas, Taip pat buvo. 
uš įkitą profesiją atstovai.

Bdvo beveik visi lietb 
bjsnierįaL
/ Miestas ir valstija bu 
gerai Reprezentuota. i 

Bvėikinimo kalbas 
dvasiškiai ir piofesijomį 
Miesto; vardu sveikino 
majoras Biker . įp vala

DMįjvdro .V* 4. Dvasiškį 
Miesto majoras ir kiti virki*, 
ninkai ir valstijos atstovas^

Sekmadieny,, sausio 3 d., 
1932 in., Montėlloj apie 19 
mylią nuo Bostono lietuvių 
kaliom joj įvyko, nepapras
tos iškilmės, L y. kleb. kun* 
Jono fcvagždžio, A. L, R. 
K, Iteracijos Centro pir
mininko 50 metą amžiaus ir 
25 metą kunigavimo sukak
tuvių paminėjimas.

11 vai. rytą, Šv. Roko ba
žnyčioj iškilmingas šy. Mi
šias laikė julnlie jutas kun. 
J. švagždys. Diakonu lai
vo kun. J. Aukštikalnis^ S. 
J., sub-diakonu —- kinu J. 
J, Jakaitis, M. I. C.

vo jokią, net dirbtiną Ova
ciją, leaip tokiais momen
tais paprastai būna. Dau
gelis nekėlė net kepurės, o 
tokią Ihivo daug. Tik keli, 
.Jam lipant iš automobi lio, ANGLAI SUAREŠTAVO 

GANMl'
BOMBAY, Indis, — Sau

sio 4 d. anksti rytą anglą 
policiją suėmė Indijos tau- 
tinio judėjimo vadą Mahat
ma Gandhi. Kartu su juo 
suimtas ir Indijos tautinio 
kongreso" pi rminlnkas. ’ ■ ' 

•' Suėmimai padaryti Indi
jos yice-karaliui įsakius. / 
' . Gandhi ką tik nesenai bu
vo grįžęs & Anglijos, kiir

fc>„ Žinote pa- 
peznltatus. ..No 
Į bet daugumas 
[tos komedijos 
Avus susiėmę, 
lakai * jaučiasi 
^tingai paskel- 
į: Vienbalsį išriti 
b’ tarpu dangė” 
ją” tautos at-

intėlgenfų

■Patyjįtąu
SUSIS? 
bę S 
kimą* kd&t

stovų tvirtniu.r padavų tūs- 
čias korteles... »

Daug dabar yra anekdotu 
ir rinitą . pasakojimą apie 
tą komediją,; kimi, žinoma, 
daro gedą visai tautai, kad 
prileista iki tokio pasity
čiojimo iš ‘.piliečių teisią.

Kai naujai ^‘išrinktasis”', 
važiavo iš savo rūmą T tei
singumo • ministeriją, kur 
posėdžiavo tautos * Gąiatin- 
gieji, ” visas kelias buvo iš
statytas, kaip mūras, karei
vių špaleiiais. /Buvo’ šiek 
tiek; žmonhi. Bet kas cha- 
raktenugiausia, kad nebtt- bet tilo jis ir galingesnis. r

Pradėjo: hynkti patran
kos ir viso 13 sūrią? Ne
verta ihnti prietaringam, 
bet kiti 8 šūviai buvo tuš- 
t4. ■ .
Visa tai padarė labai pra

stą įspūdį visuomenėje. Va- 
žiuųjame ;t<įįatt įr gana sma 
'finais šiioliMs'. Rodos, prieš 
Velykas jau turėsime ir sei
mą. / \

Moksleivius,. ateitininkus 
jau pradeda mėtyti , iš mo- r . T
kyklą. Iš' Utenbs. gimnazi- 'į*8 su Anglijos yAld- 
jos' išvarė 3, iš' Šiaulių' 5, 
Tėvams pakėlus triukšmą 
it pareikalavus prasižengi
mo įrodymą, uteniškiai grą. 
žinti atgal. . Ateitininkai 
tvirtai pasiryžę; jie atsisa
ko duoti bet kokius pasiža
dėjimus, pasirinkdami iš
metimą iš mokyklą. Tai 
sunkus moksleiviui žygis,

žia dėl laisvės Ihdijąi. Me
ko tikro nelaimėjęsAngli
joj, Gandhi sugrįžo į savo 
tėvyne Indiją ir vėl paskel
bė, kad visais teisėtais M- 
daiš kovos dėl Indijos lais
vės.

TERORISTAI PASIUNTĖ 
BOMBŲ 113 MIESTU
NEW H AVĖK Čonn.— ? 

Praneša, kad pašte užtiktas 
nepaprastas pakelis. Pašto 
vįršminkas įsakė pakelį su
laikyti ir įdėti į yandėią. 
Spėjama, kad tai, yra bom
ba. Ant pakelio nėra jokio 
adreso.

Fedeiįalės valdžios ageu5 
tai dar ir kituose 12 miestą 
tyrinę ja kas ir iš kur -»ta^ 
bombas siuntinėja.

Dauguma bombą buvo 
siųsta Italijos konsulams.,

AMERIKOS DELE- .
■ O ACH A

.. Šiais.. metais Gcnevąje į- 
vyksta tarptautinė nusigin
klavimo konferencija, į ku
rią Amerikos atstovais Pze- 
zidentas Dopver paskyrė 
ambasadorių Ch. G. Dawes, 
ambasadorią Ihiglis Gib- 
soti, senatorių Siyanson. (de 
mokratą), Mary ’ IVoolsy. 
Mt. Holyoke kolegijos pre
zidentę, ir Norman H, Da- 
viš. (demokratą).

PRISIPAŽINO NU-.
.ŽUDĘS' 

WATĖRBURY, Ct.

Sausio 1 d. Jonas Delinin- 
kaitįs, 37 metą amžiaus, pri 
sipažino, kad jis nužudė J. 
Kvietką, 57 mėtą amžiaus, 
ir sužeidė užmuštojo žmoną.

PROHIBICIJA SUOMIJOJ 
SUTRIUŠKINTA

JAPONAI SUMUŠĖ AME
RIKOS KUNSULį

MŪ KDEN, sausio 4 d. 7- Į 
Amerikos konsulas Calvert 
B, Chamberlain, išlipdamas 
iš savo aittomoMliaus/įįąvo 
užpultas trijų japoną karei 
vią. d&ie kareiviai^ be jo
kios priežasties, . smarkiai; 
sumušė, konsulą.

. Konsulas buvo ką tik grį
žęs iš savo atostogų., kurias 
praleido Amerikoje, Nors j vardu valstijos* atstovas. 1 
jis ir rodęs japonams diplo-į Jubiliatui įteikta, 
niatišką pasą, bet tas nieku! grasią ir brangią d 

/nepagelbėjo,. ; Į gi Roko parapijos e
Amerikos užsienių depar</^ V p. Šokui; * vadovi

SVEČIAVOSI
WORCESTER,;■ MASE.

HĖLSINKĮAI, Suomija, tamentas kol kas tylį ir iau jąntl sudainavo keletą dj 
sausi<r 4 d. ‘Praėjusią sa-’* ‘
vaitą čia- įvyko, visuotinis'

kia tikrą tikslių ?Žiiiią. n^iil.

s’sžg-uęsį j™*į w 

tii balsavusiųjų pasisakė UŽ ČEKŲ <‘SįlWK$U’’ 
panaikinimą prohibicijos ir ... : / •

Kalėdą atostogoms iš Lie
tuvią Kolegijos Thompson, 
Conhi buvo parvažiavę į na
mus moksleiviai: A. Mažu- 
kna, Pr. Morkūnas^ A; Dąu 
čiūnas, M, Jurkevičius ir 
Pr. Nevulįs.

IVorcesteriečiai jau buto 
.išsiilgę savo būsiančią va
dą. Ypatingai; tėveliai ir 
gimines i Repprt.

G ■

vos tik du pvoe. balsavusių 
pasisakė už palaikymą pro
hibicijos. 28 proe. balsavu
sių pareiškė noro, kad bfttij 
draudžiama pardavinėti au#* 
fcšfo laipsnio svaigim^Ueji 
gmmai. z

BERLYNAS. — Sovietą 
bolŠevitii| valdžia buvo pas
kelbus*/kad ji susekė šąmo- 
k^k| nužudyti Japonijos am- 
basadorią Rusijai/ įr kad 

i ająnnksUninkilis esą vokusio 
vakai.

* •’ JaiKnnja nusprendė ša-
* vietą bolševiką msektą **są-

* T|aštmasteriu huvo 
lsBkalandisv / —u?/ 
tačiau apie, tas taip 
ir reikšmingas i 
kitame mnnoryje. /

Joi

tas 
bt

mJsąmonmgą Inhibicijos į ,
statymą. pr|P |giįnwį būtie- mokslą'1 igiioriM^i. Išrodo, 
gelių, kyšįz -/Ję k'tokią kad Japonija metiku kad 
negeroj " Įtoka sąniMkslas būtą

i t ■ V* ■ . /■- 7

>. C. T l\ PRIEŠINA^ 
PROHIRllMJOS RAlr f'

■ S ARIMUI

; WAKH1NGTOM IV 
Tautinė Moterą Kr 
nią Blaivybė® Vnija 
tš Kongresui 
kad j



žinios Iš Lietuvei
L tebuvo* vatetybes bjit&fytav

1932 metams

dingęs.. Dabar, kaip prane
ša spauda, sugrįžęs į Sietu
vų ... T Praneųziją buvo išva* 
žiavęs studijų ii- savo asmens 
reikalais. .

bes ir Šv. Sosto, kaip buvo 
i'- suardyti, taip ir jie kol kas 
• tokie patys lieka ir toliau.

Akųjų# dąrbininkąj namely 
-r mo įstatymo projektas

■Dietitvoje.. v J

‘‘Dai-liinihko” specialis

i Kliudo, melžia- ir draudžia 
. skaityti ^At. Spindulius^

Kom^dgiitaš privėrė ppb*. 
iiriją spausdinti Smetonos 

raštą “į Tautą”

tų ČiąTėi^i^

Tik stebėto jas j
' J Kauną jau atvyko Apa* 
ftalų Sosto charge cį,ąffa>

' (Stebėtojas) monsinio- 
/Arafa, .šitas įvykis vb

j’ nereiškia jokio Vatika- 
U Ir Lietuvos vyriausylies 

santykių pagėrėjimo, Ties 
į mons. Arata yra pasklidas 
į tik stebėtoju Lietuvos Baž- 
,*iyčios būklės, Jiėt lie atsto- 
- vu (nuncijum). Anksčiau 

r £v. Sosto atstovu Lietuvai 
buvo ark. Bartaloni, bet Jis 
Lietuvą pnverstos buvo ap- 

? leisti. Tokiu būdu. smity-

taip elgtis. Bet jei šią po- 
nas priešingas sveikam pro
tui savo įsitikinimus nesi- 
drovį viešai pareikšti, ar ne 
gėda tiems, kurie kartais‘bi
jo pasirodyti atvirai, su srh 
vo sveikais, protingais^ Sver
tais įsitikinimais, jei tik mL 
mato kokio nepritarimo . 

r aplinkumos. f-j

, j pžrkikikki r=Abrrc=s' ■. ■■»!?. ''ai.J1.11 .i;-wri|»ĮĮW*jii^   —-------------- --—■—-— ----------------------------

o tik tumiai pasigyrimuM, 
bet Lietuvoje tą ^padare. 
Vadinasi >8hnet$£a ir dp<w 
rijos siwdoje turujo -^ogą 
pasireklamuoti. ><

- E1>V.. \

■ - Atiraflieiua. Sausio C <į,

•»’ >' • . .! . . '.' i . ' : .-*■»' A 1 • V> ■* ■ '. t . .U

Budis- žinotu, jog jos lietuvaitės.-Skaitydami neraštingumo batųjų svetimų arba maišai 
3$ų. šildžius. ndToks reiškinys yra labai liū-. statistikas J imgt Valstybe- tų tėvų yra labai mažas. Šio>

5.. T SU“ 6AV1ZA hillVJIS! L"n -1C- ' vinį +iLr TlKfUin

yrūv'
mažas, tai|į J^&un^mo^ąs. Lietuvis’, lietuvaitėj kūriau cenzo biuras ką 

, matome, kad, 
[nors neraštingumo nųoŠim*

VODpKMA^AS SUGRI
ŽJ^S Į LlKTUVĄ •

Jau buvo rašyta, kad p. 
A* Voldemarą8 buvo išvykęs 
i Prancužają* Vėliau buvo

■k ? Šiaulių Valdžios Mergai- 
f ■ čių Gimnazijos, pedagogai 

■ per painokų peiiraukas pra- 
. . kančioms neleidžia nubėgti

pasimelst į netoli esanč. rJ
... vų' Jčzuitą koplytėlę nes,! 
>. girdi, nežinia kur jūs gali

fė nubėgti.'
' Be to, • “Ąt. Spinduliai 

j; girdėt ir '“Šaltinėlis ” (Re- 
J-. dak.) yra. ypač vienos inor 
T kytojos draudžiami platinti.
V Ar tokie ^žygdarbiai”’dc-j, *. ,. -,. v r r.
v: . . ....... , laikrascms spausdinti ras-sutartii vma.si su pagrmdiniais ąuk-’^ r ■ *■
y ’ Įėjimo reikalavimais?

^stai nėra niekinimas to,.kasį 
L / kiekvienam lietuviui ir ka-'.Į“ 
t . tulikui yra brangiausia. To*' 
f,’ kiais dalykais ir tevų komis:

■ tetas turėtų susirūpinti,’ ‘ir •
/jei kitos priemones negelbs- 

i’ jiy.apsvarstyti ar tokios. ‘ ‘pe 
dagagės^ tiiri rasti vietos' 
mūsų mokyklose? ■ ' K

i Pažymėtiną, kad šioj gim
nazijoj VIII kl. gimnazistes 
tiiri šayo. jėgomis mokytis >, 
lotynų kalbos. ./Ar negalėtų

ii norą, norinčioms įvesti loty-,. 
W Gin kalbą? • ' . . Į

. MARTJAAIPOLE. V- Tai-f 
W. kos teisme lapkričio 30 diė-Į 
F ną buvo nagrinėjama \byla 
į lamoje krimimdinė policija 

kaltino^‘Pavasario” Mari-'
f nnpolės . rajono valdybą J. 
f .kad ji esi} savo aplinkfašty- 
J ją skj*riąms iškeldaina. lšių[ 
'į .dienųpavasarininkamskliū-J 
j xlymuš *' norėjusi nustatyti;
L - jaunimą prieš valdžią. Kkl-{ 

A: tinamįeji kun. Jesenaus-[ 
'K^kaSf p* L Kazlauskas' (Art- 
W'’kalų ved.) ir Prį Pesys kalg.
’rt tais neprisipažino. Bet 'vis 
\ -dėlto kun. Jesenauskas iį* p. I 

<j Kažlauskaš buvo sąlyginiai 
^nubausfi-po 500 litų arlįr 1 
V mėnesį arešto. Nubauštie-, 

apelio ja į apygardos ‘teis-
| . mą. . Ta proga tenka paste- 

.boti, kati dėliai. 'lietumamo 
kylu , paskrtšt; eiles, Juoje J

Į zlojū suinteresuotieji■ asmenkį 
labai užimti savo • tiesiog!-

'••ųainis visuomenės. heiYval- 
J džios reikalais, priverstą bu-

’ :-įvo beveik 5 valandas išbūti 
'.fcjeismo, nors bylos eigą už-4 

ne daugiau ptisąntm
, .valandos/ jBe to,. kitoj; įiy* 

: Ijįj cbarąktęringa pažymėti, 
: liūdininkas p. Makiiys

Apyjįdrdos Tėisnib tarnaii- 
J^tojas) atsisakė nUo.priesai-

Į “• Jcoa, drąsiai pareiškęs: “Aš 
. į j bedievis.” Žinomąj kiekvie- 

j turi teisę čia taip ar ki-

r]i£ J korespondentas p r a n e š a, 
į1 kad Kaimo komendantas į- 
tMa* visiems laikraščiams 
spausdinti p. Smetonos raš
tą “Į'Tą^itą.” Tas rastas, 

j pilnas į tuščių pasigyrimų. 
Tai negirdėtas atsitikimas, 
kad valdžios vuršininkas ver 
įstų ir priverstų opozicijos

grupėje yni tik 116,665 
nokytą, arba 0,6 nuoš, piv

3^:
iii
lyj inųs su 983,469 nemoky
tai >, arba 1,8 mioj§. tąrp^Š^- 
trįiių baltųjų tėvų. ;

5et nemštinguino vaizba,

^žjąunjmo-'mias. . Lietuvis, livĮi*YtM,v^i~?7 -
'pačiai d!ar tyčįa turėtų visur tikttik paskelbė, 
LKaži-netuviškai kalbėti, tuo būdui
tiusįj kuri gąlįnm būtų dUiAr kitus pri tis didelis tarp suaugusių

Biudžeto komigija palwti- 
gė savo darbą »U«tatyd»tUft 
kitų metų biudžetų mili-
joųų Utų stirnoje- metų
^biudžetas; siekė 34U miliįo* 
mplihj. .'i.:, ■ \
; VMdMntatib įl^o^ nebus 
sumažiiitds. Nauji trimečm 
priedai pakeisti, visų žinyį 
bu išlaidos sumažinto^. Ne
paprastas biudžetas 1932 m 
visai nebuvo svarstytas. 
Naują bhidž(dąkvarst.aiit iiy 
buvo ^Mieste ntsargM fbaA 
d®, turįs 3i) milijonu Įibj. .

žasčių; dėl ligos 6: kavai* 
tės, jei darbdavys per 7 die
nas nuo paskirto termino ne 
moka.' atlyginimo,.... daibinin- 
kas dūri teisę nutraukti su-^ 
tatį. Be toy draudžiania 
neįspėjus 2 siivaites anks
čiau mažiiiti atlygiiiimą, ir 
kitas darbo sąįygas. 'Įsta
tymas numato darbininkams 
kompensacijas: už darbą be 
.pertraukos.iki 1 metų 2 sa- 
vfūčių atlyginimą;. už nęiini- 
žiAi, kaip. I metus. — 4 sa
vaičių ir ’toliąu už kiekvie
nus darbo metus iki 5 metų 
— po 2 savaičių atlyginimo, 
'tačiau -darbdaviai’’ nenori 
visai mokėti kompensacijos.

susirašęs jaįq|ersti, kad pasimokytų inū-Javetimtąučiį, bet tarp Ame*
nimas.. Bet veiki
mu kažfcodė
ir J^ikfaiščįii ka^ te-^rti tik inūsų sodžiaus se- Foreigji Languege Morma* 

ineįrta liįtų^^aį daįiw irAnlų ir sarmatą -
■ dainuoti netfrįihi bet lietu vi- tuviškai visur ir tiek,
■ škos drąsos,’mažai ^teturi, itž tai jų dar niekas nenu- 

Nebijo .. lietuviškai ^albetį baadė< Taip turėtų daryti
' iik namie. Bet kai išūžia 

miestelin, žiūreK ir švi?b<4- 
duąja ne sava kalbą, tary- 
tuni bijodami,>kad kiti ūe-

: ^matytu įiėt Jerstb kad pasini 
n gražios kalbos.

[ j. Šiuo atžvilgiu reikėtų pa-tingai mažas.,
rikoje gimusių vaikų ypa- 

Itead Lęwis,

ąkįt(>; VAnei^itŪshiiuA. jie nepaiso jokių bai- 
inėįsta ličtil^ęašir^nlų ir sarmatą — šneka lie- 

Ir

ir jaunimas. •

Išsiskirstė j viensėdijas

J ANIONYS, Daugėk va£ 
Sis. sodžius rt‘tai minimas, 
nes čia nieko gera tikrai'ne-

tion Service direktorius, pa* 
tiekė šį pranešimą spaudai 
apie neraštmgumą.

■ Nerąštingumo . ^statistikos1 
jau sudarytos, Pasirodo,

to,

taip suaugusiųjų svetimta&y ' 
čių
,$a?
M1
wė,

nėra toks gražus* Ti<\ 
neraštingumo nuošimtis

kad Juugt. Valstybėse yru 
4,283,753 žmonių per-10 me
ili .iumbuis, korte nemoka 
skaityti ir rašyti, bot. kuria 
kalba. Mažiau kaip 421,000 
yra tarpe 10 ir 21 įnėtųyam- 
žiaus. .Tas aiškiai rėdo, Wl 
neraštingumas iškelia sūaV 

iino problemą.
Nuostabų, kad neraštingų”

‘jimas pareina |je nuo 
lakto, kad tie svetbntau- i 

imasi mokslo, įi$t 
:ad įvartūs įstatymai su 

Imk • nemokytų ateivių įva-
mąT. Afsiiniiikime, kad 
iinitmečio pirmame de-

. Naujas projektas numato 
užginti vaikų darbą ild 14 
metų ir.’ginidyvėnis iki 6 sa
vaičių po gimdymo..Darbi
ninkams,’ ištarnavusiems, ne
mažiau 1 metų numatoma 
duoti 6 dienas apmokamų a- 
tostogų, 2 metus—- 9 dienas, 
5 metus — 12 dienų per me
tus. Pramonininkai noti 
visienis darbininkams .duoti 
kasmet 9 dienas. Samdymo 

galima nutraukti :■ 
3 dienas nė-^jlus, kuriuose, nėra teisybės,'jei darbininkas 3 di;

w

Dabar jau išsiskirstėme į ą.1TS(uju gviefhno 
viensėdijas ir lankia inttš! ui
sunktis darbas:; daįigiun^i 
reikės pernešti trobas. /< () 
trobos daugiausia apysenės,, 
išardžius vargu bus galima 
naujoje vietoje Įyastatyti to
kias, taigi tai ir padidins ū- 
kinmkji varąą. O mokes
čiai priėjo nepavelkami. Ū- 
kininkai, išsiskirstydami ;į 
xdeiįsėdijąs\ paliko nemažą 
gabalą ženA ir žadą apra
šyti “R^tui;” mat, su sve
tima mokyklą ne kaip seka
si,. vaikai jbje galima šaky-’ 
ti nieko neišmoksta, už tai 
---- -r—------------------ -------

WV 
-Šio-i 
šiminetyje, kai Jungi, Vai- 
štyįiL įleisdavo apie milijo
ną ateivių kasmet, 23$: nuo
šimčiai naujai atvykusiųjų 
buv<| nemokyti tuo tarpu, 

Nuostabų,, kad bejastuigu-p^į L^^^^^^ mažiau 
( m<> nuošimtis t.a?pAyieti»>u! kai{)|t įĮei’^U .atcivfij

nemokėjo nei skmtvti' ne’ 
rašyti. Baltųjų svetųntau- 
čių umštipgiuno sųmi, 
mas įlio 13,1 nuoš, — '92P 
m. jld 9,9 nuoš: 1930 m,, ne
pareina nut) įivietinio pažan
gos. 1930 ui.,meksikiečiai.

daugiau iKmdmj tėvai šiemet 
paleido savp vaikus “Ryto” 
mokyklon į Taiijiiniis..

VILNIUS.—Manija Rai
žyti žydų krąutuvuj lang\s 
persimetė net. į mažus pro

(JUS..

zep

1930 m. .meksikiečiai, 
kuriui neraštingumo nuošim
tis dilelis, buvo atskirai kki 
sifilaiptų kuomet 1920 m^

Ijįivo priskirti prie sy<~<«

Saugumas Jūsų Pinigų
Priklauso nuo Jūsų Pačių

.Pašiepti pinigai suvilioja iškiypusius žmones, plėšikus, 

kišenvagius ir pasitikinČhis..

Dirbantieji piniyai,padėti i saugų bankų, vartojami yei-, 
Idantienis geležinkeliams, gyvuojančioms išdirbystems bei 
parduotuvėms ir miesto generaliniam bizniui. Jie.pagelb-

• sti išmokėti. algas ir nuperka žalių medžiagų iŠdirbystei., .

Ko jūs norite savo miestui ? Kokie siūlymai jūsų ir jūsų 
namų geresiiiai ateičiai? . ;

Pinigai yra apsaugoti tik tada, kai jie clirbUčBostono mie-
.. sto.bankų turtas vertas daugiau bėgu dviejų bfįij&ną do -i

• lervai Šie doleriai dirba industrijai ir. gerbūviui. Jie dir-
■ ba-šio miesto kiekvieno saugumui' ir gerovei. ?." • • ..:

■ s'-. ■' ■■ ■ y-. •; -

ir jūsų pnugai papildo dirbančiu dolėrių arutiją.
• Laikyki* juos saugiame banke, kur jie pagelbės uždirbti 

daugiau pinigų jums ir pisn miestui. • . ’ . ’

vincijos miestelius, kur tikį 
gyveną žydai. Pav. Boru- 
nų miestely, Ašmenos vals. lyetimtaučių nerąš- 
naktį nežinomi, piktadariai tingunl^moš. vis dėlto pu 
daugelio žydų namų, išmušė......
langus.

Tjįetumdij Vilniui

J.VARŠUVA. — “Gazeta 
HandĮowa” su^irupino, kad 
lietuviai Vilniųjx paskutinių 
laiku sistematiškM supirki- 
nėju nejudamą turtą. Lietu
vai pinigų gauną iš AmerL 
kbs lietuvių ir perkalamus 
miesto centre. Nauji^šei- 
mininkų tarpe esą‘ daug sVe^ 
tunšalių, kurie nedraugingai 
nusistatę1 Lenkijos atžvilgiu..

neras-

gana įlid^' i įvairiose, šio 
krašto t vie /yra per L- 
300,000* ateiyių^inngrantų 
Jkwe,4gį^^l«unei ? iiašyfi >?ie < 
ttaitytii Bet negalima .kai- 
tiiiti pačius ateivius, turimo 
kaltinti /Socialines aplinky 
bes^ įib^ lamų neraštingu
mas paįemą.'. . .

vetimtauČiai. per . savo 
iiatėniąlines, socialines ir ■ 
švietimu draugijąs —g al i 

.daug 'mįrtdkti, šalindami ne- 
raštingmną . iš savo (tarpo.

' Tegu pį-isi deda pi ? kovos, % 
_ ■; * - - _ kurią •National -. Alison

Del dabartinės krises^pirkč’-1 ^0mmiįfee on Illiteraci\da- 
bar ved|i per savo įvairioj, 
valstybėje- komitetus. - &į' 
draugiją tiki, kad, nepaisai-f 
amžinusį žmogus per trum« 
pa laika;gali išmokti skaib- 
ti ir rašpi., • . PLIS.

jai namus nuperka labai pi
giai — už-15—20 iiuoš: fak
tiškos vertės. Per metus miė 
stas pardavė lietuviams. Jiet 
18 namų. Namų pasiūly
mas labai didelis. Kai vie
name laikraštyje pasirodė 
advokato pardavimo. tarpi
ninko skelbimas, kita dieną 
jis gavo jau 30 pasiūlymui.

Gausingi; koinmnštų 
nuėmimai,.

.Vilnim — Lapkr. 25 
d.. (Įardinb ^apskrity poliei- 
ja suėmė 20 komunistų, pas 
kuriuos rasta nemaža komu
nistinio turinio proklamaci
jų.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą.
• ■ • I

Vytautai Didžiajam uzsipre*
BUmenodamii

t
“Pavasaris” jaunuolĮlieturj &. 

aukles dbru, kilniu, .energingu, są
žiningų, narsiu, ištvermingu. 

. Vytautas Didysdipats teikiu bu
vo iritokiaįs nori matyti visus a- 
tejties lietuvius.

“Tu Em Pavaromas «-.f
Iš Darbo!” *

• ■ * ’• • • • t

' Sužunka darbininkų prižiurvtojas. jei'!*^ Į 
tu negali pasilaikyti kartu au kitais f į 
darbininkais. •' / .

Neduok jam progos Sitai nardkštl 
tau. Užsilaikyk pridėtai J, padetjf. 
Kiekvieną vakarą. Raudokit 
seni -

PAIN-EXPĖLLER*I
|tegt J, V» tat Biure. •/

Masažuokit savo muskulus su juo/ V
IJvengkite pergalimų ihitrindanū su juonii suu kratiny.

aavo s*iw*-
Kaiaa 9& ir 7k. . * Partfdirtia Visur

»Tikrai tori IŠKABO

Kaunas, p. d. 88
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ras . draus’ 
’ turtas, km* 

nigūs amų 
tik išsitari

Tėvai Jėzuitai
į

*

DRAUGAI
■T /

čia rtovi Atstovų Bate. nauji demokratų viršininkai, Iž fer«< dešinėn: P. E«8cott, jjaitya virži- 
rinkas; .T, -T, Sfrriott, durų sargas; Kenneth. Romn^v, tvarkos dabotojas, ir 8. Trimble, raštininkas. .

1

£ttl«

fferas dr 
kartais pas 
tiniesnis uŠ 

'. gdrs,“tumia 
'•*’ gil, ir būda 

. paguodą ir; 
mas laitnin,

^Įkiaį sužeistų, vos gyvų dai
nių. Tuo tarpu viršum miš
ko, ties, mintančio dainiaus 
galva, pasirodė lekiančių 
gervių pulkas. Išgirdęs ger
vių kranksėjimų, jis iš visų 
jėgii sušuko; £<0 mielo 
gervės! Atkeršyki! bent 
jūs tiems piktadariams, kn- 

Praėjo kelios dienos. O- 
limpinįai žaidimai ejb visu 
smarkumui. Bet idainiaus 
Nisi pasigedo, nes žinojo jį 
turhit atvykti. Žmonės su
sirūpino, ar tik. jam nebus 
kas atsitikę. Tačiau niekas 
nieko negalėjo ‘pasakyti. Ir 
štai* vieną dienų* patį vidu- 

imeįtaikūs, nuolaidūs ir stenki- dieni, buvo paskirtos iškilu 
ar- mes pajausti kitų mūsų ar? miūgos - stabmėMĮškos pa-j 

Žmo- timųjų. sielų ir minais. Nė maldos, kurių klausė daug 
rau- mūsų tėvų turtas; nė mūsij tūkstančiu dalyvių... Staiga

* Tas 
būda-

pačių gabumai tegul mus 
neskiria' vieno * nuo . kito

u kuo Prasčiau apvilktas vaikas 
Ge-gal išaugęs taps labai reikš- 

toks
is pi- 
alima

Ypač miB. gyvo-.
.ninnįi ;pasiWns ge
rieji draugiai po 
keliolikos Į 
kie draugą 
jaunų. dieij 
tartum-, veį 
nai praėję 
niekados . 
trūksta. į^j

LanimlaSklą mes 
turime prepinkfi ir

f. Įsigyti geri 
kur išąugfį 
jais kursįii 
iną Stėij 
gerinsime J 
laimėj gal]

r TĖVAI JĖZUITAI tfofe* Į
Sta duoti kiekvienoj Lietu* į
vių parapijoj misijas,, bet ]
dar neturi tiek misionie,^, ■
kad visur paspėtų Dėl to... ’ Į 
nori nors rašytu žodžiu vi
sus pasiekti. O rašytas žo
dis kariais net geriau pa
veikia į žmogaus gyvenimą 
negu- sakytas, nes pamoįs- 
lai, nofs .ir gražiausi; greitai 
užsimiršta, o skaitymus gali 
kada tik nori pasiimti. }

Tapi tikslui yra leidžia
mas Šv. Jėzaus "Širdies Imk* 
raštiš,. (<žvaigždękuris < 
galima užsirašyti išsyk 5 - | 
mdtams tik už 4 doL, o į 
Lietuvą giminėms 5 metams 
tikTiž 2 doT.' į

Tuo budu, kaip sako, bus '■
.atliktas kriukis: nerūpės/ 
nū kasmet atnaujinti prenu- ,
rnėratų, o su ‘Idetiiva daug į

kėblūmų, tai .laiškai prapuo* 
la, tai paštas kainuoja-ir ki-. į 
tos bereikalingos, išlaidos at- ’ . į 
riranda, o šitaipj (5 metams ' . 
—$4.00) daug , pigiau' ir pa^ , 
togiau. Vieūeriems metams ’ i 
lieka ta pati kaina—-$1.00. . ■? 
Tas pat ii\ su “Misijų” lai* 
ki'aščiu. . ;

Jėzaus .Rirdits mylėto jut 
yra kviečiami į ^žvąigž* - J
dės” platintojus, pagal žo
džius, pasakytus Šv, Margą- į
rifai ■ Marijai Alaeoąue: ' j
“Kas platinsširdies j
pamaldiimą, aš to vardą-įra-r ? j 
sys-iu į savo širdj, -iš kurios 
jis niekad .nel>us i^brauk^ 
tdsj’ ■■ ‘ ;

, Užsakymus siųskite šiuo į
adresui' “žvaigždės” Re- j
dakcija, Kaunas, Lithuania. . ;

BROLIAI IŠEIVIAI j
T6vyn6s likimas, jos laimėjimai Ir ne- I

BYTAUTO DID. J0RO j^uo^.-r • diūziausj ir geriausiai su-^KATINUKAS -|įtvarkytą žvėryną. Europoje Į 
Vytautas tūrėjo nedidelį jū
rų katinuką; kurį begalo pa- 
mėgo ir prijaukintą visur-su 
sąvimis vedžiojusi. Šitas 
laikius’gyvulėlis, kam ateitų 
į galvą,” suvaidino Galiūno 
gyvenime nepaprastą rolę. 
Buvo taip. Grįždamas iš sir 

įvykusio Saly
no saloje, per kurį padaręs 
naudingą su kryžiiiočiąis su
tartį, ir čia pat savo-bajorų 
apšauktas Lietuvos. karaliu
mi, Vytautas sustojo 'poilsio 
Gardino pily.. ‘Apie vidu
naktį, kai kunigaikštis po il
gos ir be galo. varginančios 
(važinėta, tuomet arkliais, o 
keliai buvo nepergeriausi) 
kelionės kietai buvo užmi* 
gęs, ištiko kambariuose gais
ras. . Taigi, jei budrūs kati
nukas nebūtų savo laiku pa
žadinęs užmigusio kunigaik
ščio/ šis tikrai būtų tapęs į- 
šęlusio gaivalo auka.

* Kaip baisios būta padė
ties, matosi, kad ir iš to, jog 
kunigaikščio brangūs šarvai 
iv M+nc. hvon<raTivkZc! in žmn T6vyn6B likimas, jo8 laimėjimai ir n®- ,11 KltOS Drangenyoes, 30.1110 lalmSs, jos Sielvartai Ir bSdos Jums vi* 
nos Onos7visi .rūbai ir be ga- 8le.ras* bg.0 pat rupi, <kan Tfivvneia tiinrautu itf- 
lo brangūs kryžiuočių ir jų kieststą teisęn 

garbingų svečių, papuošalai 
žlugo liepsnoję. <

Didžiai1 užsitarnavusiam 
katinui nusibaigus; Vytau 
tas jo gailėjo ir neužmiršo 
savo išgelbėtojo, kol buvo 
gyvas. ' “V. R.”

Balsas. . - ■-
—Juk tai dainiaus ger* 

yėsF\
Žmonės tuoj suėmė tą, 

kuris buvo taip sušukęs. Bis 
prisipažino* kad jis su drau 
gaiš nužudys dainių, ir *pa- 
pasakojo kaip viskas atsiti-

viršuj, ties pat galvomis' 
.kažkas smarkiai suūžė — ir 
pakelę galvas žmonės pa 
mate būrį skrendančių ger
vių; Visi nustebo, kas tai 
galėtų būti, nes nieko pana
šaus nebuvo matę. Irtą ą- , ; •- ■ . ■
kimirkšnį; visuotinėj tyloj, ^°- buvo suimti jr
pasigirdo minioj baimingas smarkiaiWBausti. M. R. 
--------- —--- -- -- - ---------- T-- —*--  ■! ■ “ ’ ' ’ ~

t Kalėdos ir Kūčios

'■ * . . ■ • • i

Visas kultūringas pasau
lis žino, kad Vytautas Didy
sis buvo galingas bei teisiiy 
gas valdovas, genijalūs va
das, garsus .politikas ir dip- 
lomatas, uokis s^vo tėvynėj 
gynėjas, tautos garbės saiv. 
gotdjas ir pagalinti ištiki^ 
mas Bažnyčios sūw^jgęras 
katalikas*

Rečiau kas žmo, kad Vy^ 
tautas buvo gamtos mėgė
jas. Mėgo jis labai praam
žinus. Lietuvos ąžuolus, o- 
šiančias giružės, kurių šla
mėjimas, kaip išsitaria vie
nas istorikų. migdęs- jį dar 
lopšely begulintį, mažuliuką 
kūdikėlį, pirmagimį1 ifc myli 
miausį Birutės sūnelį.

Mėgo Vytautas Lietuvos 
jūrą, ežerus, upes, upely tęs, 
turtingus visokiaropomis žu
velėmis. Gėrėjosi jis bals
vai žydru Savo tėvynės dan- 
gužiu,. kurs anot dainiaus 
Adomo yra netgi gražesnis 
už išgirtą Italijos ‘ dangų. 
Pietų, mat, dangus yra per 
šviečiamai žydrus ir iš tikro 
nuostabiai gražus, bet vieno
das. . Kitaip pas mus. Tik 

.pažvelkit, meldžiamieji, o

mingu žmogumi, o. ne taip 
gabus inokipySj gal savo šir 
dies gerumu užsitarnaus vi
sti pagarbą ir meilę,

Galimuti, kad mes nueisi
me įvairiais gyvenimo ke
liais. Vidui gal taps moks
lo žmonėmis, kiti gerais biz
nieriais,. treti aAnatnin* 
kais, — tačiau mdsų._bend- 

lą į s-'- rai praleistas '• mokykloje 
laikas mūs suriš visam gy- 
.vęnimui. . Štai, buvusis 
prancūzų prezidentas Du- 
mergas savo rūmuose kiek- 
vi eua sekmadienį: džiaugs
mingai. priimdavo savo gū
rų mokyklos draugą, Pary
žiaus batsiuvį, ir ištisas va
landas jie abu širdingai kai 
bedavosi. . Nei. ilgų dešimt 
mečių gyvenimas, nei ^kir
tinga visuomenės padėtis 
genijų mokyklos ’.' draugų 
neperskyi’ė, Tad ir mes pa
sinaudokime savo mokslo 
laiku ir įsigytam gerų Jdiąu 
gų. Tačiau visada atmin
kime, kad mes juos tik tada 
surasime, jei ir patys išmo
ksime būti gerais draugais.

Įkę tor 
[ia savo 
Ikius ir

įvstę ir 
fcb.os ne-

ąuge. šu
I gyveni- 
raugijas;
kitų ne- 
dalyvąiL. 

sitne vĮena^iksmyhe- 
je. Tad j 
kimūs it .■ 
draugais i 
ir su milini

*t pratm- 
®ti gerais 

įfpgtis, kad 
•augautų. 

NęuuoranM'Okęlių ir 
pikčiurnų 8 nemėgsta 
ir retas kokiais* te- 

• y Stenkimės 
. bukime

. draugauja; į; 
lavinti ’saią

KIAUS GERVES
į z ■ •

nyčiose, kur buvo vaizduo
jama Kristus Kūdikis, šven
čiausioji Panelė su š v. Juo 
zapu, angelai, piemenėliai ir 
būtinai asilas su j ančių prie 
Jėzaus lopšelio. Teatrų vai
dindavo kunigai ir, pasaulie
čiai. , Bet. paskui tokie teat
rai, kai į juos buvo įsibrio- 
vę peiktinų papročiu, buvo 
paiia.ikintL Tuos teatrus 
bevaidinaiit buvo giedamos 
įvairios giesmes apie Kris- 

; taus gimimų. Kai kurios jų 
buvo labai linksmos, ką ir 

, dabar. galime pastebėti len
kų “kolendose. ■ '

Kūčių žodis ir paprotys 
pas. mus atėjo , irgi iš rusų. 
‘Kutija’ ’ rusai ir dabar te
bevadina košę , iš virtų , gru
dų, dažniaųsiabis kviečių, į * 
kurių primaišo medaus .arba* pamatysit Šimteriopas debė- 
džiovintų yynuogių — “ra- sų—debesėlių kombinacijas, 
zinkų.” Tę košę jie statę čia girdi, matai Sfinksą ga- 
prie numirėlio cerkvėje lai
dotuvių? diena, arba ir na
mie per budynes. . Cerkvėje 
pastatyta košę tenka elge
toms. Rusai kūčių diena la
bai pašninkauja, ir jų sodie
čiai kai kur valgo tų dieną 
tiktai džiovintu^ grūdus, iš
mirkytus vandenyje, daž
niausiai pasaldintame. To- 
kis valgis panašus yra į ku- 
tiją, t. y. į košę išvirtų grū
dų. Atsiminkim, kad Lie-

Kalėdų žodis yra kilęs iš 
lotynų “Oalendaė,^ jis yra . 
tos paeiną kįlfnėš kaip ir ka- ; 
tenderius, ^alėdos turi sa-.* ■ 
vo ištisą istoriją. , Romėnai 
vadino kalendomis kiekvie 
no mėnesio pirmą dieną. 
Sausio I dieną romėnai pa
gonys šyęsdąvo Naujus Me- 
%is. . Apie tą patį laiką Ro
mos^ pirmieji krikščionys e- 
mė švisti* Kristaus Gimimo : 
dieną> Romos krikščionys 
'taip pasielgė todėl,, kad ati
traukti* tikinčiuosius nuo 
dalyvavimo pagonių į Naujų, 
Metų Šventėje, kurioje buvo' 
nemažą .nedorų ir paleistu 
vingų ceremonijų, ir kur 
tęsėsi apie’ keturias ir pen- 
kias-dienas. Kaip sausio 
kalendos, t. y. Nauji Metai 
pagonims, taip Kristaus Gi
mimo diena pirmiesiems kri 
kščionims buvo didžiausiu 
džiaūgsmu. Rytų Europos 
kai kurios tautos, o tarp jų 
ir mažarusiai (dąbar ukrai
niečiai) ėmė vadinti Kris, 
taus Gimimo šventę ir gieš- 
rnes, per tą Šventę giedamas, 
\kalMomis, Taip pasielgė 
ir lietuviai, tapę krikščioni
mis, tik jię tą vardą perdir
bo į Kalėdas.

Bet nevisuomėt Kalėdos 
buvo švenčiamos .gruodžio 
25 dieną. Kad krikščionys _ t ______ _

, nuo Senai šventė Kalėdas, tavoje ir dabar daugumoje :pagąkjdos ramybės, 
minėdami. Kristaus gimimą, 
tai. paliudija mums pirmuti
nis Klemensas Aleksandrie- 
tis, kilęs Egipto Aleksandri 
joję ir pasimiręs 220 m. Tik

‘ jo laikais* Egipte ir kitur

pat rupi, -kad TSvynSje taurautų 1?. ...
ir laisve. Jųs taip 

pat niekinat priespaudos nevalią ir ne- , 
ribotą sauvaliavimą su SvenClauslomls 
žmonių teisėmis, ir laisve.— jąs noritę, 
taki Ir toli būdami, kad Ir plačiąją inar 
rią atskirti,.pažinti Tėvynės buvL.koks 
jis. tikrumoj yra. — Šitais visais afr 
žvlflglalš Jums: labai yra pravartu U- ' 
lilrašyti ' . .

‘‘Darbininkas/’
nes

“DARBININKAS” yrA tlkrlauslM 
Šią dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis.

“DARBININKAS” tiesia kedą Tėty 
nei j šviesesni rytoją., »
.“DARBININKUI” visur Ir, visados 

rupi darbo Žmonių reikalai.
“DARBININKAS”turllabal Įdomias 

pavo “RADIO SVPSENAS.ą - . .
“DARBININKAS” yra , darbo Žmo- 

Wn Ir Inteligentą laikraštis,.
“DARBININKĄ” redaguoja profeso- 

rius PR. DOVVDAITIS..
Skubėkite kad išsirašyti ‘'DARBINIO I 

K4” patys ir išrašykite jį tavo gimt* ’į 
nčmsLietuvoje. ■

■ Amerikoje •'Darbininkas” kaštuoja , ’/ 
^1.20, .0 Lietuvoj tik 60 amerikonišką . , ] 
centą. • • • ' . • >
. “DARBININKO” Jidresati Lltirna- } 
nla, Kaunas; -Nepriklausomybės ai M t* , f

lingomįs letenomis ir žmo
gaus galvų,, ten vėl, tarytum 
mergelę palaidomis kasomis, 
subletingais veideliais. Tai, 
žiūrėk, va: barzdočiai su ne- 
regėtai ilgomis kojomis, ne
matyti paukščiai pulkais 
plaukia beribėje jūroje, ve
žimai, karavanai... o tas vis
kas plaukia, kaitaliojasi, 
žiūrėtojo akį neišpasakytai 
maloniai lepina, nuvargusiai 
sielai teikia kokios tai, neis-

Šytojai ir dainiai ten pat 
skaitė savo kūrinius^ o tam 
tilrraTtFisėJų' komisija spre
ndė, kuris geriausiai rašo 
ar dainuoja. Ir štai; į tuos 
olimpinius žaidimus nutarė 
kaidų nuvykti. ir dainius. 

. Atsisveikinęs su vaišingu 
karalium, • pasiėmęs kan
kles, iškeliavo į tolimų’ ir 
sunkią kelionę. Nebuvo ta
da nei traukinių nei. auto
mobilių, o-keliauti reikėda
vo arba raitam, arba pės
čiam. Bet arkliu joti neno
rėjo, nes jam * smagiau ir 
linksmiau atrodė eiti pės
čiam. Tad ėjo jis keliais, 
linksmas dainas dainuoda
mas. Žmonės, išgirdę dai
nių; džiaugdavosi’ ir/.kuo 
gulėdami, jam padėdavo;

• Ii* reikėjo jam pereiti ta
msų platų mišką. Čia, tan
kumyne, jį netikėtai užpuo
lė plėšikai, manydami ; 
esant turtingu žmogum. 
Bet dainius buvo vargšas, 
nieko neturįs. Pamatę, kad laikyti per Kalėdas buvo lei 
be reikalo praliejo kraujų* sta jau VI-me amžiuje. Vi- 
plėšikai keikdamiesi pabe- duramžiais per Kalėdas bu- 
go, palikę gulėti žemėj sun- yo .vaidinamas teatras bąž-

ą ntai metų 
(gimimų, 
j karaliaus 

jį vienas dąi- 
JųOmogus ge-. 

ros širdie® ivhiių jaus
mų, gyveno ne^kriau- 
sdamas ūfįnKlogp ne- 
darydamąft.isaš>jo dar
bas . bnvolJrti ir clai- 
nuoti d® pritariant 

- kaiiklėmia inuodavo jis 
dažniausi®) ie ' tėvynės 

. meilę, ap»yiiušį’ saro 
galvas p A 
vynes geft 
vo jis ka® 
jusins kc® 
kurie pa^i> savo išmin
timi : ar ||i ąis. dorybė
mis. Ka.il ir dvariškiai 
labai mįj jį ir męgol 

* klausyti '® nų. ’ ■' *
Taistaikais Grai* 

ki joj buvįbbrotys kas ke- 
; hip metaiktįs £drdžnii- 

les taUtosA^nes, kurios 
buvo vadįi >» olimpiniais 
žaidimais, kr tuos žaidi*

Seniai, įfc 
prieš K r irt 
Graikijoj^ j 
rūmuose, 
nius.

PAIEŠKO Stepono ApželČio.. Jis 
išvyko į Ameriką keturi metai 
prieš didįjį karą, bet jo gyvenimo 
vieta nėra žinoma.. jis paeina iŠ 
Darbėmį valsčiaus, Sudienų kak 
mo, Laukžemio, parapijos, jis pats 
arba kas apie jį žino praneškite 
“Darbininko ” administracijai 366 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

5

Susius dėl te- 
i Garbinda- 
is, pasižymė- 
su priešais,

Vytautas buvo didis gy
vulių. ‘ mėgėjas* ypač greita*

lipresnis. Ra>

buvo vadi
ZįUrM.MMtMK'* j VTL Z/CVLMl“

inus vyrųfjlavo lenkčių, 
kuris grabųj, mėtę dur
tuvą, diįj ętumė rutulį,- 
ėmėsi, kit

vietų sodiečiai tebevaigo vi
rintus kviečius su “misium” 
iš medaus. Nuo kūčios vai- jį arklių Apie 10,000 jų 
gio lietuviai ir' lenkai ėmė 
vadinti ir Kalėdų priešdie- 
ni. 2T,

Rytuose Kalėdų diena buvo 
švenčiama drauge su Trimis i 
Karaliais, t. y. sausio 6 die-l 
rfų Kur. kįtur Kalėdos bii- 
vo švenčiamos gruodžio me 
nęsį, o kai kuį dargi ir ba
landžio mėnesį. Bet IV-me 
amžiuje popiežius Julius ,1 
įsakė švęsti Kalėdas gruod 
25 dieną. Tas paprofyš^ta^ 
me pat amžiuje prigijo ir 
Rytų * Bažnyčioje. ’ Trejos 
Mišios kiekvienam kunigui

laikė savo reikalams ir .ma
lonumui. Buvo jie patalpin
ti puikiai įtaisytose arklidė 
se, ištikimų kunigaikščio tar
nų prižiūrimi. *.

Titre j o taipogi pagal nau
jausius tų laikų reikalavi
mus įtaisytą didžiulį žvėry
nų Trakuose^ Galingi tau* 
rai, graikštus laukiniai ark
liai-ir augaloti elniai savo
tišku .'murzinai- .pilku šėrių 
atspalviu šernai (tokių Va
karų Europoje nebuvo)., ra
mioj Bet “geros širdies” ir 
nepaprastai stiprios Lietu
vos giružių meškos ypač stė-

j "MŪSŲ LAIKRAŠTIS"
. Jj reikia užsisakyti įau Amerikojc 
ir vMemi giminėms te paeitą- 
miems Lietuvoje.

“Mūsų laikrižtia” metanu kai- 
tuoju keturi litai, pusei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj te Vokietijoj 
kaina ta pati* o visur kitur uže.iė- 
nyj (taigi irAmerikdj)—trigubai 
brangiatu

Lietuv^ matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo $Mtro leidžiamą 
savaitrašti 1 - - ■ , ■

bino. svetimtaieuiB, kūne 
.va W SI Nr. “Mtaj Latknifr purkuodami pro Lietuvę 
tik” • . .-Įsterigfsi Mtiijai 'apsilankyti

I

■ A

AR TORI. LABAI.GRAŽIĄ KNYG4

LIETUVOS ALBUMAS
436 .puslapių didumo

Tik už $100.
Kiekvienas !/etuvs privalėtų 
gražiu paveikslu papuoštas.

. . ' Kiekvienas puslapis labai
. įsigyti šių knygų; Albume 
patalpinta atvaizdai visų žy-

’ mėsnių žmonių dirbusių Lie- 
tuvos nepriklausomybei at- ' 
gauti, Jo kaina buvo $4.00.

—I Dabar gausi tik už dolerį.

Reikalauk iJ

“DARMNINKO”
3M W. BROADWAY 80. BOSTON, MAB8.

I
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to, kad kroatai i / \ 
ledalyvauja politi 
aline ( jiems kaip 
ns* 'grupėms ,’tąi.

Garlaivis Manhattan, didžiausias . prekybinis laįvąspastątyUs 
jur1gt.Vahtybėse<šioniisdienopu8-‘palpįkštytas’’irp<aleiBtasi 
jipę pavarė, Cąmden, N.JT. . f

tii 
ki
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* (The Worker)
Publiahfid every TUESDAY and FKIDAY . 

.—i,— by -
ę*I»>r LITHUAinAĮf B, 0.44S0CIATZJ0M 0F LABOB
Htatered rt MOMt-clja aatttr hpt 12,1MB i_ U»gę»t ottlce ,t Boiton, Mm. 

. ' todertheAct ofMarch B, 18T0
' icceptance for m»nirig at sielai rate of perta** ln Section 1108

v ¥ . Art of October 8,1917, authorlrad on July 15,1918

' SUBSCTIPTION RATES:
Oom»$«ąyearl/.;....M.;.o...HOO Amerikoje ataros ,
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GIRIA POPIEŽIŲ IR 
NIEKINA BOLŠEVIZMĄ

rus. Sausio B Ū,, 1632 m.

**^Fj*r» tydino bažnytėlę, o 1 
viams įsteigė •nibkyklą.

Nuo 1892 m. vėi jį inu 
Petrapily’je, čįa įvaii 
laikotarpiais ėjo semi) 
jos inspektoriaus, pral 
!iaųs pareiga^, buvo švei 
Kotrynos bažnyčios vice-1 
bonas ir tt.

|913 meį, mirė Žemai 
vyskupas Gasparas Girt 
tas. Rusų vyriaus) b? ki 
Prancišką užrekomenda 
Romai, kaipo geriausią ka 
didatą Žemaičių vyskupu 
tei. Kitais, 1914 m., vas

TU SUAVI- 
KATALIKŲ

a” rašo, kad lUikam 
rankose valdžių dik 
partija su gep. žit- 
i priešaky sakosi n<» 
jungti visų Pietį i 
didesnei krašto ge*

*——— vi^uoinet bnlševiz--u4eĮn'anę.iu- ^pavasariu įvyks
: * „ , r‘piatilietkos” liūdnos su-

■ w» remegai, pastaruoju lai-J k'akhivės. Tai bus bado po-
■ • . . Pra<le.l° JUOS kritikuoti

ir išparodyti jįj penkii.i 
tu plaiio'.sniukinifj, Antra , 
.vertus, jie su didele pagar-

atsiliepia, apie dabarti
nio šv. Tėv-o Pijaus XI pa
stangas sutraukti vienybėm 
visus krikššionis. Toks. žv- 

. dų ląikraščilį krypsnis at
rado lyg nenormalus. Bet 

. .' jie nieko nedaro be tam tik
rų priežasčių. 'Ypač pašau- 

•. ./ lio. politikoj žydai daug ką
numato ir atnpėja. Ir da- 

’hartiniš jų nusistatymas 
. link Į3opiežiaus ir bolševi- 

•. kų yra ne be reikšmės. Kas 
i gi jiems čia gali rūpėti ?

, . Reikia žinoti, kad žydai į
viską žiuri materialistinė ■

. ■ mis akimis. Jiems tik tas 
' . pasauly svarbu,. kas turi

kiek reikšmės ir galybės.' 
Taigi,, .‘jei.’; žydai Popiežių 
gilią -it bolševikus peikia, 
tai • reiškią, kad Vatikano

/ popieriai kyla, o Maskvos
. krinta. .. Tas labai idomu ir

< kol. kas nevisai suprantama.
/ Bet neužilgo gal išgirsim
f . gaji įdomių naujienų apie 
- \ bolševikų susmukimą- Bet

to ką jau girdime, yra 
‘ _ Užtektinai. Vienas grįžęs, iš 

Rusijos • inžinierius pasako- 
ja? kad1 sovietams gręsia

./ tiktas badas...- Prie tikrojo 
krizio dar neprieita, bet ei-

.- ‘ /narna gana skubotai. Bet. ir 
// ndrmalinis sovietų darbi- 

ninku padėjimas yra pras-
» tas. Kuomet to inžinie- 
r- .. riaūs (Downs)'s-vięnas rusas 

v darbininkas paklauslk-___.
•Amerikos bedarbiai gauna 

'.kai stoją į “duonos eilę” ir

kylis. Bet kas komisai'amsŽ 
Ne. jų pilvas .tuščias, o alka
nam dai-bininldii numalšin
ti yra raudonoji .armiją. 
Tik vėl nežinia^ kaip su ta 
armij a gali išeiti. . Ir ca
rai turėjo armiją, bet ją su
ardė- 'bolševikų agitacija. 
Bet atsiras tokių, ktfrie ba
dų padedami suardys ir bol
ševikų armiją. Ir kas tuo
met ? Istorija pasikartoja. 
Kas kuom/kariauja, nuo to 
žūsta, K.

120 ŽUVO ŠVENČIŲ 
METU

Naujų Metų dienoje įvy
ko daug nelaimių. Tą die
dą automobiliais, užmušta, 
prigėrė, nusišovė u* užsi
nuodiję mirė 120 žmonių.:

KATAlIKy SEIMELIS
ALRK. Ėederacijos Nau

jos Anglijos apskrities ka
taliku 7-tas Seimelis. įvykę 
vasario 22 d., 1932 m., Lie- -: 
tuvių Rymo Katalikų Š v, * 
Pranciškaus parapijos sve
tainėje, 94 Bradford St., 
Larcrence, Mass. , . ; 

. Visos. Naujos Anglijos ką 
.1 talikiškos organizacijos, pa
rapijos, pašelpinės draugi- 1 
jos, kuopos, chorai, rateliai 
ir' kitos išsirinkite kuodau- 

rgiausla atstovų į Seimelį. 
Šitas Seimelis bus labai 

—.^ svarbus, nes kini. K. Urbo- Fl I ’ ,z • _____
,, /jnavičius, Federacijos apskri 

‘ ■■ . •• • . - 11Į ties Dvasios Vadas ir Cent-
: Sužinojo, kad gauna ne įi v g^gg ph^mninkas ir

. ,bįaltos duonos^ bet ir >rui- p. Juras daug rupina- 
I • bosjr mėsos ir mVos,. r ai Seimelis pavyktų.
■■ ybolševilm rojaus ^^įVisą. Seimelio tvarką vėliau 

; jas’:. . nenorėjo tam ti'ė 1-.praueg Juras. Vi- 
>. _ ., Jani tas atrodė kaip sapnas. g^-g Žeimelio Reikalais krei- 
• girdi, jinvei^tįnai dįr- p! Jurą, 94

Bradford Št./ Laivrence, 
Muss. .. ■

Primename, kad" organi
zacijos, draugi jos' ir tt^ siųs
damos atstovus į Seimelį tū
ri įduoti įgaliojimus su, vaF 
dybos ir vietos/ klebono pa
rašais.; * •• • '

Federacijos apskrities yaL 
dyjja: * . .

. Dvasios Vadas, kini. K.

/ Pirm.
.... Rgšt. N.’ Uę ikaitskas, • S 

.1 IŽĄ J. Tersiaclids.

ties Dvasios Vadas ir Cent
ro garbės pirmininkas ir

si, /kad Seimelis pavyktų.

bu, nieko Savo neturiu ir 
niek'acia. nė . nesapnavau a- 
pie -. tokį maistą, o pas jus 
bedarbiai'. gyvena, kaip, po
nai. / Aš nesuprantu, kam 

.1 ‘ Amerikos darbininkai nori 
. dirbti; kuomet jiems nedir- 

bimt duodama tiek maisto.”
f ' . • Vargšai ruselis. Kuomet 
, bolševikai turėjo kviečių, 
/ . tai juos kumpino’’ . viso 
- pasaulio prieplaukose, žėrė

• pinigus į savo kišenes ir 
siinkiar/ dirbantiems ver- 

f -;.; gams-darliininkams iiepda- 
*' vp brangiai mokėti už juo- 
L \ dų'duoną, Dabar ir tos jau 
f trūksta.,, * Kviečiai jau iš* 
k pmduotn . ‘Suklos nėra,. Sii

-Nemanyk, kad. be tavęs 
niekas, tiesos neišmano—A- 
Tabaiv ' •'■’• . a t

Amerikos darbiu i n Ė a i 
šiais metais daug' įo gera 
laukia. Dešimt milijonų 
darbininkų, kurie turi tvir
tus raumenis ir nepalaužia
mą dvasią, sląnfeia gatvių 
pašaliais, palikę grįčiose 
savo nuliūdusias šeimas,

Įvairios • ląb d ar i n g o s 
draugijos rengia įvąirįąs 
rinkliavas, pramogas bedar 
hiams Šelpti. Bet ar Ame
rikos darbininkai prašo pa
šalpos?

Mes visi gerai suprmita- 
me, kad darbininkų ruplė
tos rankos pripildė kąpiĮali 
sfii kišenes, ūarbminlcų ran
kos nukalę mąšįnaš, kurios
išstūmė darbo žmones iš 
tUrbtuvūpį alkanas gatves, 

Visiems yra suprantama 
kad '*%ia n dfeną ne tik Ame.* 
4koje? bet įr visame pašau-; 
lyję nėra* nė. truputėlio tei- , 
sybęs.

Triniosios Mahdžurijos 
; laukuose^ dunda šūviai, 'ska- 
. inba pliekias, liejasi krau
jas. Dėl žemės gabalų kul
tūringasis japonas skerdžia 
tamsuolį: kinietį. Visos val
stybės mato šį kruviną dar-: 
bą? bet nieko nesako. Joms 
svarbu biznis. >

450 milijonų nelaimingų 
indų velka skaudų Anglijos 
jungą. Ir anglai, tie kultū
ringi anglai, dėl aukso ir 
kitų brangenybių šaudo in
dus, kurie savo, tautai nori 
laimėti laisvę.

150 inilijonų rusui tąufa 
’• vis dar tebemulkinama su-< 
’ žyėrėjusių komisarų.. .Keli 
’ šipątąi raūįonų y-oių čiul

pia to.s nelaimingos tautos 
gyTaštįngą kraują. .
, Daugelyje valstybių šnni- 
rtb keliu . patekę į valdžios 
viršūnes- negailestingi, . sa
vimylos tironai mulkina ..sa
vo tautos žmones, vaidina į- 
vąiriaš rinkinių komedijas, 
jr vadina save n.eklysįan-- 
čiais vadais. •

Didžiosibs valstybės, kal
ba apie nusiginklavimą, o 
savo biudžetuose skirią mil
žiniškas sumas kariuome
nėms išlaikyti. Gatniiranios 
dujos, kurių menkas trupu
tėlis gali užmušti tūkstan
čius žmonių. .

Rengiamos nusiginklavi
mo derybos, skiriamos įvai
rios delegacijos, sakomos 
saldžios kalbos.

Bet kas iš to, jei žodžiai 
neatatinka darbus. Tai tik 
biauri veidmanystę.

Daugelis žmonių laukia 
naujų vadų, naujų žmoni
jos gelbėtojų. Atsiranda 
nelaukti], pranašų, kurie 
skelbįa įvairiausias nesąmo
nes.

Susidaro sudmnblėj.ūsi 
bala, tikras dvokiaptos . tvar
tas-, iš kurio iŠei

• palai užteršia vjsą aplinku
mos orą.
. Bet męs esame priversti 
gyventi tokiose— aplinkybė* 

< -nors. ir labai nesmagų.
* Lietuvių .tauta nėra .per 

. maža ką nors /didingo i>a- 
’ reikšti; / Josios istorija Rū
dija, kaį FetiįviaĮ gali būti 
kgryhos tauta. B^t reįkia 
įjoto. /, / . • / ■

.ĄmėAole lietuvių, paly^ 
ginus su kitomis tautomis, 
nedaug, bet mes galime šiuo 
tup.pašir<kįytt . J

DIDI-LIS BAŽNYČIOS IR 
TAUTOS DARBININKAS

(/. JL'ks. arldvgsk. P. Kare- 
vičiatiH 70 m* sitkaktuveft') /

Šiais metais rugsėjo 29 d. 
sukako 70 m įžymiam mū
sų tautos vyrui — ark. Pra
nui Karevičiui. Gerb, sole- 
nizantas yra pasižymėjęs, 
kaipo aktyvus Bažnyčios ir 
tautos darbuotojas,

. Pranciškus Karevičius gi 
niė 1871 m., rugsėjo 29 d., 
Afečdžio parapijoj, Giršinų 
vienkiemy. Jo tėvas, irgi 
Pranciškus, buvo, turtingas 
ūkininkas,- valdęs 84 dėšim-

nitys kvė-

t.? ■ i v ■

. Mes tųĮąjne ■ žymių dvųM" ■ 
ninkiį gydytojų, advokatų,] 
teisėjų, profesorių: Mes tu
rime gražaus jaunimo, suge' 
bančio pasireikš^ daugely
je sričių. Mes turime dai^. 
organizacijų. .

Bet mes pęr silpnai įver
tiname spaudos reikšmę, i 
jus rei^alų^. Jau senai įrbį; 
dyta,. kad spauda, yra viena 
iš didžiausių pasaulio galy
bių. ‘: 1

Spauda yra, .kiekvienos 
tautos r veidrodis,’. kuriame 
atsišpindi. tautus drąsią, jos 
pajėgumas.

Neverta gėdinti^ prisipa
žinti, kad Amerikos lietų-, 
vių spauda nėra susilaukusi 
aukšto laipsnio. Gal per 
maža jėgii spaudos viršūnė-- 
se, bet yrą daugiau negu 
aišku, kad mūsų visuomenę 
labai mažai : parodo pastan
gų spaudą palaikyti.

Kadangi šie metai yra y- 
patuigai audringi ii: asilai- 
kyti galės tik vieningos nūn 
ties žmones, todėl įnės lietu
viai katąlikąi, visi kaij) Ade
nas, likime spaudos platini
mo apaštalais..

Šiuos metus pąskirknne 
mūsų4 spaudos sustiprinimo 
reikalams. J Kiekvie name 
susirinkime, viešame ii* pri
vatiniame, galvokime ir dir-. 
bkinie katalikų spaudos gę? 
rovei.

Gera spauda šūteįkia 
Mnogui grąžios paguodos, 
geros, vilties, šiais laikais 

; mums Kvąrbū nepasiduoti 
iiūsivylimui ir ištverti drijr 
sume, o tmn labai, pagelbės 
•Mt^ų^pauįa. t;.. ‘i ..

, 1932
i dos inetak t ‘

tinįų ūkį. Be to, buvo švie* 
sus ii* išsilavinęs žmogus (4 
inetus išbuvo Vainių kuni
gų seminarijoj, bet neturė
damas pašaukimo iš jos iš
stoję) ; motina irgi buvo, re
liginga ir dorovinga mote
ris. . . .

Tėvas norėjo sūneli pada
ryti šviesiu ūkininku ir " dėl 
to iš pradžių jį leido į Mosėr 
džio pt. mokyklą, o yėliąii 
dar dvejus metus mokėsi 
Kurše Paupurės aukštesnio
joj mokykloj. Po to, grįžęs 

;nąmo, per ketverius metus 
ūkininkavo. Afetiųęs pasa
kojimų /apie, misijonierjus 
sužadintas ,ryžtasi pats to
kiu tapti., Turėdamas 16 
metų, grįžta į Pąurųpes nib- 
kyklą, o. vėliau 1.880 m. — į 
įiėpajausvgiinnaijiją. Ta
čiau,, jos nebaigęs- įstojo į 
Petrapilio" dvašipę seinįna- 
riją, 1882 m, Seminarijos 
vyresnybė Pranciškų išsiun
tė į Petrapilio Dvasinę Ą- 
kademiją; kurią jis baigė 
1886 m. Tais pačiais: me
tais jis buvo. įšventintas į 
lųmigus gegužės mėn. 17 M.

Iš pradžių Jis buvo pas-' 
kiltas profesoriiųni toj pa
čioj Petrapilio dv. seminari
joj, vėliau" 4 metus dirbo 
Samaroje, Iloffentale ir 
Reinsfelde ir per tą trumpų 
laiką pastatydino dvi koply
čias ir įsteigė dvi molij’Įdas. 
Ivanovskoj būdamas pasta-

jį Žemaičių vyskupu. G 
gužės.4 d,* įvyko vyskių 
Pranciškaus. km įsek raci j 
Petrapily, ų. gegužes. 17 c 
Kamilu įvyko jo ingresąs.

Didysis kailis privertė . j 
grįžti į. Lietuvą. Tačiau bu 
yo priverstas apleisti Kau
ną ir ąpsigyvehti Panevėžy. 
Rusams pasitraukus iš Lie
tuvos,-vysk. Karevičius atsi
dūrė net: Kaukaze,-kur gy
dėsi, o yęliau - Smolenske. 
Nenorėdamas . atitolti nuo 
Letuvos, Vatikanui tarpi
ninkaujant, .per Švediją ir 
Vokietijų sugrįžo į .Kauną 
1916 ul rugpiūčio 17 d. •

Vokiečiai sutikdami Įsi
leisti vyskupą į Lietuvą, ti
kėjosi iš jo padaryti tinka
mą sau. įrankį. Okupantų 
šefas kiniigąilištis Izenbur
gąs pareikalavo iš jo pasiža
dėti “būti absoliučia’v pa
klusniam visiems vokiečių 
įsakymams. ’ ’ • Tačiau vys
kupas atsakė, negalįs be po
piežiaus leidinio nė jokio pa 
sižajėjimo pasirašyti,' o i 
Isenbergo. įžulų * priminimą, 
“mes galim Tdbiiistą priver
sti” — griežtu tonu atsakė:
“Jūsų Šviesybe, galite ma

nė ištremti., galite mane sli- 
šąudyti, bet Jūs negalit ma
nęs ".priversti * elgtis prieš 
mano sąžinę? ”.. k ;

• . 1918 m.-’ pradžioje, vo
kiečių Centro kviečiamas, at
vyko. vyskupas Karevičius 
Lietuvos.. reikalais pasitarti, 
į Berlyną. Buvo apsilankęs 
pas generolą Lųdeuįlorfą ir 
Reiclikancįerį Heitlingą ir 
tuo pagrėitinp Lietuvos, pri
pažinimą nėprikla u s o m a 
valstybe.

Įsikūrus Lietuvos valsty
bei, vyskupas pradėjo lan
kyti vyskupiją. Per/metus 
aplankydavo po 80—90 baž
nyčių. 1918—1925 m. pakon- 
sekravo 39 bažnyčias, pa
šventino po'rą koplyčių ir su

NAUJI MĘTĄĮ

v

krųjų valdžiai dau* 
lipi visų šalyje gy- 
r tautų, pirmoj ei- 
j ir slovėnų, mitam 
serbų naudai, o 
tos i tai puolant ja- 
atžvilgiu, savana * 
na, nukeiĮČia ir j v

į katalikų spaudą 
s, C Įneštos cenzu 

katąlįkų ląikraš. 
: nieko negali pa- 
š diktatūrų, bet iv 
tbdoksų dąronnt.

priekaištus.' Tiii* 
tam i ortodoksai, 
ės religijos atstu 
naikiausią prieš

akci ją ir . stei i
kt i valstybines į s 
i jų pastangom! r 
io.kyto.jai įšblaš- 
mslaviškas pro- 
i katalikiškuos*.'— f

raJ|apgy vendinti at • 
kahjjoksai, jų.pastai’ 

 

^01lįkątalikų ‘-tikybos 
pantklimą dėstyti iš . 
tievįradoyėiių. . tii- 
Pa^i|Lėv(> primatų da

Flavijoj. reiškia 
■'tautos aspira-

bar 
neiš 
ei j oi

Pi 
vent 
45 A 
ir vi 
laiko 
dikta 
supi 
kas k 
neigi i 
to pla 
mis p

ir purei 
rijouų
Mus pa.

rijoj iš 100 gy- 
40 katalikų ir 
i pravoslavai, 
tautinė religija 
odoksija. Tik 
sankvarkoj.yrn 
toks ..barbariš^ ' - 

gijos‘ teisių pa/ . 
iškaitant su.V 
bniis nemaloni

teikė i 
tą pus

Dau 
mis bi 
kivysk 
ne vėž lį 
šiadori 
I¥ 4

’Seni * inetai vėl. nuslinko,.
Vėl pradėtasnaujas Lapas — 
Eina amžius-‘taip aplinkui, 
Kol užkloja šaltas kapas. 
/Nauji Metai; Kiek linksmybės. 
Kiek malonių dangus duoda; 

,Ženldm šiela amžinybėn, . ' ’
Ten gyvėnimąs, ten įjagnoda! . •

. Nauji Metai,;. Laikk budėti, • *
Kožnas žingsnis artyn karsto: 
Prisiimįkinubiit

• Kol.kelionė-žemės varstu! . -
. ; ” Nauji /Metai varpas aidi,. . :

. Km*,ji Metai.Žvilgsi-us'-seim,—«'
Kukžda amžitiš žilu vęįdu, 

•Ir-dišmis su juo gyveną, .
■ Nauji,Alėtai išsikaišę ;

• / Amžinybėj keliaut mielą į : .
J’lk’prie (iėrio tikips. vaišės, -

• Taip gyventi lemtu.sielai,.,.•. . A
< ę_.., * ’ ’■ • .. Jomnių

įiino sakrainei' 
ono žmonių*

jo pastanga 
rta Kauno ai
u. Tekšių, Pą- 
iviškįoir. Kai 
įpijomis 192i i 
r prieš tai at 
skapų pareigi . 
ra įstoti i M r 
lyną, Popie 
į tituliarmiv , 
Idyyskupru 
Mžio 24-(Rat
avo vyskupi 
/ įstojo į Ąk>

192b i 
šisveikii 
ją><» T . .. „ . . 
rįampol^ijnnų vieline 
lyną, ki 
Ha.

bar tebegyvc*

DR. K.lNIUI 65 M

v

KAUS 
dienų, bu 
buvusia p 
nius sūlaij 
žirnis.

Dr. K.; 
yra Kaune 
skyriaus v

Grimd; 1* 
Ręspubliko 

įhV K. Gri* 
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>štė sveikatos
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KAIP MES

Ai>kiv. Ivtaios, nors ir

B raB >■ F W' -

AntnŪienlir ; CXR6l.NiNKXS__

• šis vaizde 
' “Naujos Rqi

Savo mokj 
ir negerbem 
jis jainžinai 
metar kam 
žmones ir m 
tartiųri jnaž 
t os risokiiis 
išmintingai Į 
gai ir mus 
nemoką rimti

Vieną kai 
jas, tikrių 
kolius, įėjo 
visai kitoks,} »’ į. <Į.
sakytum, lahJ 
Idio' nusimid 

_jain_ręikia _y
to daryti n^tv^ 
prikiša sliepįį 
kių, tai prieO-'ks 
jena, lyg neWn°- 
jo didelio 
galva, ant kįyr9*

- Visa t.ai m^net 
. akis išvertjffnH' 

. kokio naujd j0*
PagžiliauJ ^įsi

stojo vidury ękas 
tartum mai^ Pū- 
lingavęs. gate/^ke- 
lė Vieną ban/n ir 
ėmė verksnį >alsų 
kalbėti: ‘ ,

—Klausykį*vie7 
. šiaušiu carų įkląu- 

. sykite ir gąjį’omis 
' verkite ! Mėjie sa" 

vo geriausių’^bėjo; 
nustojome čaro 
Aleksandre >|; [caras,

o- 
s- 
1* 
■t, 
in 
ad 

^jis
P 
k

V

kuris ten danguje sėdi, pa
saukė jį į save, kad jis, švie
siausias Aleksandras, ten 
viešpatautu ir baustų smur
tininkus, jeigu ir ten jie at
sirastą. :

“Varkite, gailiomis ašaro
mis verkite!,

. Ir vėl, prisidėjęs skepetai
tę prie akių, kad ims garsiai 
verktų raudoti:

—U-u-u...
Mes, vaikučiai, dideliam 

siu nusistebėjimu žiūrime į 
sayo mokytoją, žiūrimę 
viens į kitą .ir staiga kad 
prunkštelsime juokais! Ta
čiau musų juokas\tiiojau ir 
susmuko — dabar jau pilno
mis išgąsčio akimis viens į 
kitą pažvelgėm: juk užgavo- 
mę šį burlioką — bus blo
gai! ‘

Mokytojas atėmė nuo vi
sai sausų akių “nosinaitę,Tpa- 
mažu žengė vieną žingsnį 
priekin,. įsmeigė į mus pik
tai akis, užrietė savo juodą 
ožkabarzdį. aukštyn ir.kad 
ims koneveikti; :

—A-a! tai jūs juokiatės! 
Kas juokėsi ? Mirė, caras, o 
jūs iš to džiaugiatės! Tai ši-, 
taip! Puikiai! Tuojau jus 
visus į kalėjimą sukišiu, į 
Sibirą išvarysiu... Ok jūs 
smurtininkai! Tuojau šau
kite “ura”!

Vaikai, nežinodami ką ir 
bedaryti, tyli. Bijo ar kar
tais nebus, nuodėmė šaukti 
maskolišką “ura”! Ir, tųr 
būt, dar ilgai būtų tylėję, 
jeigu ne Šniukštų Jonukas. 

; Šis berniukas su 'mokytojų 
i psuoa.net buvo labai drąsus, 
, visuomet į akis jam lįsdavo,

fOaūjji/ Junkeri dirbtuvėje arti
Berlynpr žyąiiaį patobųlįųtąs. Jąį> gąl« greit v&žteoti ir 10 ąiy- 
jių ankštumoje; . ?

visuomet jam pataikaudavo žiūri; jiems vis rodosi, kad 
germdąvosį. Dėl tą mes jo •negražu, nuodėmė rėkti ma- 
nemrgoine ir, kai tik pasirfskolišką /‘iuų??___
taikydavo gąra progd, visuo
met jį pešiodavom ir stum- 
dydavom. Jeigu mūs bū- 
cįayo mąžiau —Jonukas gin- 
(ūivusi ir rnušdayosir jeigu 
gi daugiau — tuojau paleis
davo birbinę ir pas mokyto
ją* męs gir kiek tik kojos 
nešdavo bėgdavom.,

Šniukščinkas ir šį . kartą 
ėmė savo plonučiu balsu 
šaukti drauge su mokytoju;

—Ura-a-a!.. .
Kiti pamažu, pradžioje la

bai nedrąsiai, ėmė jį sekti; 
vienas, kitas Šaukia, rėkia.

Rėkiančių vis daugiau ir 
daugiau. Bet atsirado kele
tas ir tokių, kuriems tie 
šauksmai jokio "įspūdžio- ne
padarė: tyli tartum užburti 
ir kaip vilkiukai paniūromis

gadinkite7lų^ayo_kunigijkįta^ naktį išardo pradė- 

jaekUnsykįte * jie daug piįcto tus statybos darbus, pavogę 
tosę. jūsų bažnyčiose juoko, visą medžiągą te ją sumetę

O Dabar melskitės už cąr-netoliese į upę.
r>*. . . Arkiv. Ivūnįos, nors ir

Atsigrįžtame į Įtampą te pu jautę, kas tai te’ 
vienas paskui kito, klysti-* čiaiį apie tą įjįogą teįrįją ne- 
noi ir kitas kitąin pį)}Hjaj, manyda
mi, po truputėlį pešindąmio-įmas, kad- piktadariai patys 
si ir stumds^daipięsi įy w- susigės te susipras. Praėjus 
ko negalvodami, kįrfojąme keturioms dienoms, tie tik- 
svetinią uurnis, prąv^ląviš’ pui susiprato, sųi’iuko įš u- 
ką maldą,, kurįą paųiie daž-.pes pųvogtą medžiagą te ,„r 
nai pajuokiame, kųęįos žq*. grąžino ąyį^yysjpipųtĮįąž* ten. 
džius didesniam Jupkuį ty- p 
čia visaip keverzojamę.

Maldai pasibaigus, moky
tojas liepia eiti pamo ir per . 
tris dienas neiti mokyklom I 

Griebiame kepuręs, khy-l 
gas, kiti gi, iš to džiaugsmo 

. ir greitumo užmigę knygas 
ir kepures, su dideliu trink- 
šmų lekiame namo. . 2

.Aš. irgi lekiu ir lėkdamas 
galvoju: kaip tai būtų ge
rai, jeigu caras l<as ketvirtą 
dieną, mirtų.

■ Petras Rusnei^ ■

i -

nyčią baigtis statyti, piįt; 
dariai taip pat patys nuėjo ' 
pa^.arkiv., atsiprašę ir pr\ 
še priimti juos į Kai. Ba! 
nyeią. Tas prašymas po ki< : >
laiko buvo patenkintu, ■’ / 
jiė priėmė tikrąją Į?oligi/’>

Ne kiekvienas gali pad * 
rytj ką nors, nepąpmtų, b* < j
kiekvienas galį ųųdįr^tį pi < >
p^ąstą darbą pepąpr^t \

^Mokytojas pažvelgė į ty
linčius ir kad šoks, kai gal
von muštas, įjuos rėkauti: 
.'■—-A-a, Remeika! Tai tu; 
tyli, tu nejiori už carą 4ura’ 
rūkti! Tai tu priešingas ru
sų valdžiai, tu jos nekenti. 
6 tu ten irgi tyli! Gerai! 
Tuojau jus visus surašysiu. 
1 Sibirą jus išvarys. Tuo
jau išaukite “ura”!

Vėl iškėlė ranką, aukštyn 
ir šaukia “ura.” . Mokiniai, 
jį Sekdami, ii- gi šaukia. Mo
kytojas nutilo, atsigavo ir 
vėl šaukia. įluins nėt gerk
lėse išdžiuvo, Pagaliau, nu- 
tylonie. Mokytojas paten
kintas trina rankas ir sako:

—Gerai ! Matau, kad pa
sitaisėte, pasidarėte ištikimi vertimą kai kurie jakobitų 
caro tarnai. Tik vėl nesiisi- sektos nariai, timp savęs su-

KAIP ŽMOGŲ ATVER 
ČIA GERI DARBAI

Tai įrodo ir, šis paprastas 
atsitikimas, buvęs šią vasa
rą Tirūvęllą mieste, Indijoj. 
Ten, grįžęs į Kataliką Baž
nyčią jakobįtą arkivysku
pas Įvąnios, .kuris labai ge
rai pažįsta indus, neseniai 
pradėjo statyti naują baž
nyčią. įtūžę ant jo už atsiy-

DK40S vp»w
Vlrininlnluųj — Jont*U redaiįiikat,

5 1’aTk, So. Bdstęii,

Iždininkas — Vincus KAIUfoii,1 .!• 
07 U Street, South Boston. Mum.

- PottM
14 VlntOn St. Sęuta MtM. 

Draucljo* su«lrinklmal būna ka* I®* 
nedBldlenJ kiekvieno mfiųtoio 2 viįĮ 
po piety, Parapijos salW™402f Jh!mĮ

i ifTĮath ąj., <o,. ųpĄtoą Mfį.

LECTUVOB DUKTBBĮJ DErJ03 
PO GLPB4 WTINQS 

Pirmininkė — Teklė Aimenskienė
63 G Street, 6ę. Boston, Maus,

. Ter S. Boston. 2395-M.
] Vice-PIrmininka — Elena Mikulskienė, 

”e 1 402 E.-OU SL, So. BęMop; Masp.
Prot. Rafit. —• Elzbieta Ąuk^tlkaiuiutC 

’67 G Sį., So. Boston, Mas*.;
Fln. \naSt, — Marjfn*

tq6 G ŠU So. Bostptį, M 
Iždininkė ~ Ona Staniuliutė

įft5 Wes| 6th. St., So. Ęoitoių Ma*s. 
Ty|rkdąrė ~ Qna Mi?glr<j|enA

1512 Čolumbin Rd, go. Boston, Bitus. 
JĮtjlPI Globėjap. JėnuSonięnė.

Į426 Columbla Rd., So. Bostę'n, Mąsp 
Draugija savo siislrinkimuš laiko kaf 

entr# ut^rninka klolFyteno taonoflo, 
■ 7:80’ vai. vakarą pobažnytipėj sve- 

taingj. • - .
Visais drangijo* reikalais kręipkltėe 

pu protokolu raitinlpkg. J 1 .

Uh. RMtininka* M. fcfiklv 
.250 E. ĮSąąhSft.. So. .
lįdluinkas —V, Balutis, ' \

T*L «o. Boston 06^7-- 
Jlntgalkn — J. Zalitiu, ’ .’* ..

7 yyinfmid St, So. B<ot, M^į, . .Draugija laikę siiąilrin^imuii tysant . 
pfiĮSlfel kiekvieno m?ne*to Poru; 
tof #lėj. 492 .BĮ SęyĄnth Št, Son
Jfogton,Mana • '

pimlBiokas — M- 2loba
■ ,

Vlcp-Pirmininkąs— .J, Pptuąmką*
24 Thoniąs Park, $o. ĘSoston, ^fa-. 

ProL BąjŠUnlnkas — X. Gllnecki* 
. 5 Thoinas Parį?,, So. ^petotų Mąr 
Fin. Itaštlzjinkas ~ 'm. Seiki* ' ’

256 M Ninth St, So. Boston, Mae 
jĄdipinkaa—- A. Naudžiūnai • . . >

. 885. E. Bromjvyay, So. Bonton, Męt. .
Maršalka. — J. Zaiki* *

7 5Vlnfleld St., So. Koptai?,
Draugija laiko, susirinkimus k&4 tretf 

nedC)dieni'kiekvieno mtnęsio; Ž vi 
po pietų, Parapijos ęalėj, 4^2 $. 7i 
$L, So. Boston, Mas*. . .

36 Mt Ida R<1, Doęc 
TelepĖone 

yiep-Pirniininkąs

Prot RagtĮninkąs

Fin. Raitlnlnkoa

- 7b

i “Darbininko” Kontestinia
' A WH Al HMM M 
n ht n ir n w n U » V K II ■ M

- Įvyks- -

SEKMADIENY, SAUSIO-JAN. 31, 1932
lunicipal Building Svetainėje

Broądway, Sov“
Pradžia 7:30 vai. vakare

.t
b oston, Mass.

Programą išpildys įžymiausi Naujos Anglijos Chorai ir Solistai,

psuoa.net


Ąutrarlfr'rofa. S&mio 5 d, 1982 nu

msenra

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

LOWEU, MASS.
Sv. Sakramento iškilmes.
Bv. Juozapo Lietuvių ba

žnyčioj, penktadįenyj, gruo 
džib 18 : d., "vakare, įvykę : 
jausmingos pamaldos. IŠ- 
Hnktbeis būrelis pražilusių 
vyrų, stiprių ir akylių vai- 
kinų, mąstančių moterį]. įr 
skaisčių ir dorų merginų, 
prisiartino prie. Altoriaus 
8(akramento išreikšti savo 
Garbės Žodį Jėzui. Kristui 
ištiltimiaii tarnauti ir pa- 
gerbti {SvenČiausiame Sakra 
mentę: Kiekvienas grįžda
mas atgal, liko garbingas 
Švenč. Sakramento Vytis 
ir ištikima Taimaite.
.. Bangelis mane, , kad Lo- 
Avellio lietuvių tarpe auga 
atšalimas prie Šv. Sakra 
mente. Bedieviai džiaugė
si, kad lietuviai. Lowellyje 
•greitai pames savo tikėjimą' 
ir viešpataus Markso dog
ma. Štai išauga naujo, iš
tikimo Kristaus Bažnyčios 
būrelio sekėjai.

Į Šv. Sakramento Vyčius 
tapo priimti: J. Grenda, P. 
Blažionis, Alf. Versiackas, 
,M. Šiukšta, J. Saulėmis, P. 
Klebintas, Br. Jurevičius, 
S. Žukauskas,. S. (trendą, Š. 
Blažionis, S. Norkunaš, J. 
Švenčionis, x\. Dzedulionis 
Alf. Baniuila, J. Kleinotas, 
J. Lehednikas, T. Versiac
kas. r

Į Šv. Sakramento Tar
naites priimtos: P. Ijebedi- 
kienė, D. Mieevičienė, EI. 
Kazlauskienė, A. Pečiukio- 
niutė, V. Vįlkišiutė, J. Ta
mašauskaitė, O. Ramnes- 
kiutė, A. Dįdkiutė, Br.- Si- 
moniutė, Š. Aleknavičienė, 
J. Dzedulionienė, J. Kava
liauskienė, R. Kasparavičie
nė, J. Sabaliauskienė, Ant. 
Sahaliaiiskiutė, Z.. Kriąu- 
čiimiutė, Al. Vįlkišiutė. M. 
Blažioniutė, M. AliŠauskiu 
te, M.. Kavaliauskaitė, V. 
Andriuškevičiutė, A.' And- 
riuškeričiutė, Pr. Šimoniu- 
tė, I. Pečiukioniutė, A. No- 
rinkaitę, Z. „šiukščiutė, M. 
Švenič.oniute, A. Norkunai- 
te, J. BujiutėfK. Versiac- 
kiene, O, Adomavičienė, J. 
Jurevičienė, J. Gudeliunie- 
nė, G. Grendienė, M. Vyš- 
luauskienė, EI. .Baiimilienė, 
■O. Šimonienė, U. Banuške- 
vičięnč, J. Bujiutė, Ą. Ala- 
Inirdaitė. j t *

Šie praskpi“ pradžią ir 
tikrai paskui sav patrauks 
didesnį būrelį ištikimų* Kri- 

i štaus sekėjų. Žiūrėsime.
Laikas parodys. \ s .

Sakramento JTytis.

DARB

1LEVELAND, OHIO

trauktos mėnesines duoklei
Svarbus sūsiriykhnas. £***$&

Valg kp, susirinkimas įvykt 
—— I) d,, tuoj po sumos bazny-

1—Bįys stovi susitraukę iiuo šalčio :r sniego audru prie krautuvės kaimely žfuni, New
Meksikoj, kad. gauti riaistb. 2—Komuristų demonslra^ išėjo’ dideliu iiepasiseki-
mu, 3—John Nance Gamer iŠ Tesąs, demokratas, Jniris išrinktas. Atstovą Būto pirmininku. ;

riai su visais piliečiais. Af- laite. Vaikučiams įėjimas. Pirmą. Kalėdų ^dieną šv, 
rodo, Smetona elgiasi kaip 
“rusk'as caras,” o “Vieny
be” bando mums kitaip įro
dinėti. Kas galvoja, tas. su-

HARTFORD, M.

LDS. 6-toš kuopos susu 
rinkimas įvyks sausio 10 d,, 
tuo jaus po sumos, bažnyti
nėje svetainėje. Valdyba 
kviečia visus narius atsilan
kyti, nes - turėsime daug 
svarbių reikalu aptart. Bus 
pranešimai apie. įvykusį ba- 
lių, apie Conneeticut aps
krities su važiavimą. , Šusi- 
rinkime bus svarstomi 
maršruto klausimas ; norį- 
me paČiarišsIaiškmti7T<aip 
gėliau pravesti vajų, visoje 
Corineetieuf valstijoje L. f). 
S- gerovei- ..
r. Bus išduota apyskaita a- 
pie kuopos iždą, narių būk
lę ii- tt.

. K p.pirm. S. L. Srubšas.

Įvestas naujas skyrius.

Šv. Jono E v. draugijos 
1931 metų paskutiniame su
sirinkime įsteigtas, naujas 
skyrinš ypač pritaikintas 
jaunuoliams. Įstojimo mo
kestis pagal amžių; mėnesi
nis mokestis 25c, savaitine 
pašalpa, . susirgus — $5.00 
pomirtinės bus mokama $50 
Visos sąlygos labai lengvos 
todėl vietos ir apylinkės lie
tuviams geriausia proga pri 
klausyti Šioje tvirtoje dram 
gijoje, naudotis jos parengi-y 
mals.

Draugijos susirinkimai 
būną kiekvieno mėnesio pir
mą sekmadieni. 1 vai. p. p.

PHILAOELPHIA, PA.

K. Žakas

AMŽINA DOVANA
Kalėdų Švenčių proga 

vienas asmuo gavo tokią do
vaną: artimas asmuo atsiun
tė sveikinimo laiškelį, ku
riame buvo įrašyta . šiokie 
pasižadėjimai: išklausysiu 
9 Šv. Mišias, priimsiu 5 
kartus Komuniją, apeisiu 
Stacijas 10 kartų, aplanky
siu Šv. Sakramentą 10 kar
ti], atkalbėsiu Rožančių “20 
kartų, 25 Litanijas ir. 200 
Poterių. * »

Tokfoš dovanos priėmė
jas iiy džiaugsmo, . apsiverkė, 
nes tokios dovanos savo įy- 
vėnime dar nebuvo susilau- 
kęš. Mačius Dovaną,

NEW HAVEN,CONN.

Telefonas; Plaza 1350. /

JONASJJREBLiftUCKAS
Grabarius ir Balsamuotojas 

. 423 S. PACA STREET,
BALTlMORE, MD. ‘

- ĮSIDĖMĖKITE!

GHAS.B. KUGHRUSKAS
- LIETUVIS GRABORIUS

637 S. PACĄ STREET, '
/ BALTIMORE, MD.

1 LiiIdotiirPse patarnauju gerai ir 
pigini Nuo 7(^-100—150 dolerių.

1 *■' 1’iigrnbUR paruosta.
Telefonas •*— South 008#.

Be reikalą laižosi.
4‘Vienybė’’ laižosi dar ne

valgius ir lygina A, Smeto* 
ną su Vytautu Didžiuoju. 
Tiesa, Vytautas buvo-geras 
ir kilnus krikščionis. Savo 
darbais jis daug gero pada
rė ne tik Lietuvai, bet ir vi
sai Katalikų Bažnyčiai. Jis 
pastatė • Lietuvoj daugybę, 
bažnyčių ir Lietuvos vardą 
iškėlė. O p. Smetona uždą 
rinėja kataliku]. įstaigas. Mes 
Amerikos lietuviai katalikai 
kiek, aukojom kataliku švie
timo draugijai “ Saulei’’ 
steigti gimnazijas. ' “Saulė 
įsigijo rūmus, įsteigė gimna
zijas, bet p. Smetona jas už
dare, Ar gi ne gėda lyginti 
garbųjį Vytauią :.u Smeto
na? :

. * ‘Vienybė lygina Smeto
nos. rinkimus , su Amerikos 
Jungtinių, ? Valstybių, prezi
dento rinkimais. . Juk .mes 
visi žinome, kad5 Amerikos 
prezidento rinįdinuoše daly
vauja visi piliečiai visuoti
niu, lygiu Įr slaptu balsavi
mu. 'Smetona rinko savival
dybių atstovai, o savivaldy
bių, rinkimuose ’gali daly
vauti tik bagoti, biznieriai ir 
valdininkai: Bežemiai, dar
bininkai neturi jokios reikš
mes Lietuvoje, Taigi mums 
nemalonu, kad tautininkai 
taip biauriai pasielgė su Lie 
tavos, darbininkais ir abel-

MONTELLO, MA
LDS. 2 kp. susirinkimlo 4. } VJljt va|wo

sausio 5 d., šv. Roko sv|iĮ Salėj įvyks LDSV 51 kp. ' 
Visi nariai prašomi ateiti Ijg susirinkimas, Gerbiami 
rinkimų ir užsimokėti surašomi susirinkti. Valdyba

iaiLAD^LPHIA, FA, *
——-—,— 113 kp. susirinkimas įvyks 

? ELIZABETH, N. Jfknį» sausio 1 <1., 7:30 y.
LDS. 16 kp. susirinkimai molcyklos kambary, Atei- ? 

sausio mėnesio fi d. 7 4siui, Wmwkito Užsimo- 
vakare, bažnytinėje svėtlkies. valdyba
.Nariai kviečiami gausiai atl —- . . ,
atsivesti savo draugus(es) įARTFORD, CONN. 
šyti. Valą kp. susirinkimas įvykt

—A-------- — b d„ tuoj po smuos bažny-
WOROESTER, MASS, tainej, 41 Capitol Avenue..

LDS..10S kuopos susirinkiilite vis nariai ateiti, ries y- 
vyks satrn.. 5 d\,. Aušros Vartįų. reikalų dėl kuopos nau-. 
rapifos" salėj, tuojaus po sii
Visi nariai prašomi pribūti,Imalonėkite užsimokėti ku- . 
turime svarbių reikalų. ‘inžsiUkę mėnesinės duok- < > 

r _j--------  _ — Valą ' ■ U>Sr6 kp raŠt.

buvo nemokamas. Visi ga- Kazimiero parapijoj salėjo 
vo saldainių nuo seno Kalė- buvo surengta vaikams og- 
dų diediikb. Prieš saldainiu ; Taip vieni kitus lankyda- 

; išdalinimą žaidė New liava- mi, manau, mes daug daų- 
niečiai su WateiBuriečiais gįau padarysime lietuvybei, 
basketball. Žmonių buvo a- nei sėdėdami namie ir lauk- 
pie 500. . WaterliurieČiai, žį- darni kitų atsilankant.
nomi lošikai apylinkėje, ma
tyt, buvo .visai užtikrinti lai
mėsią, bet ^pasirodė visai ki
taip. New Havaniečįai pa
rodė, jog jie gali būti ir ge
resni už tuosg kurie viršija 
savo žmonių- gausumu vistas 
kitas Conneeticut’o koloni
jas.

Lošimas veik visą, laiką 
ėjo lygiomis ir jau prieš pat 
pabaigą lošimo resni tatai bu 
vo lygūs 32-32, bet čia pasi
maišė foūl, kurį Neiv Hav.e- 
nfo kapitonai/ Jonas Valu- 
kevičiųs gražiai įmetė. Iš 
Iš New HavenieČių ypatin
gai pasižymėjo kap. Jonas 
Valūkevičius, Jonas Šidlau-

■ Butu Įdomu girdėti atsi
liepiant kitu kolonijų į šį 
straipsneli. Jis

HASHUA, N. H,
Darbai gerėja.

’. Batų. dirbtuvių skai čius 
didėja, Fleischer Shoe’ Co. 
persikėlė iš Derry, -N. H. ir 
jau pradėjo dirbti. Pra
džioje dirbs 100 darbinin
kų. Čia gaminami moteriš
ki batai. ‘ ; . 1' " ■ '

Gruodžio 29 d. laikraš
čiai pranešė, kad kita nau? 
ja bątu. dirbtuvė — Lasheil

LOWEtL, MASS. pAYTON, OUIO
• "LDS. 97 kp. snsiinnJdTOns iviO. kp, ąnairinkimas įvyks 
ketviptadionj, sausio 14 (li|il, sausio- 17 d,» Bažny- 
yakair, Ateikite visi. Gera prlainGj tuoj po Riųnai; 
darbininkams prisirašyti prie u Kuopos rašt. Z. Gudelis 
nintelSs darbininkų organi/aej.'ji -—

Vald^ROOKLYN, N. Y,

17, tuoj, po sumos į-
1 .10 kuopos susirinkimas 

kviečiame visus narius
i į šį susirinkimu ir ūž- 
lenesine®, Ataiyešldte ir 
kuą prirašyti.
Į Valdyba;

CAMBRIDGE, MASS. į 
. LDS# 8 kuopos im"nesitfiF:fnūl 

rinkimas p/yks sokmadienj sausį 
.10 <L, tuoj po sumos,. Liet, bąj 
nytinėj svetainėj. Visi. nari; 
malonėkite atsilankyti ir užsime 
keti užvilktus mokesčius.^ Vali RENCE, MASS.

J kp. susirinkimas įvyks 
_ |d.į tuoj po- dvyliktai;

Jurai-|gausiai sueiti, nes turi- 
šii-dingai. kėkojame iiįvarbių sumanymų. Al

savo draugus (es) pri-
Valdyba

kainose. Kun.
čiui.
linkime baimingų ' Naujų.
Metų. J. Stepoipaviciufi/

AM. LIET. DAKTARU
DRAUGIJOS PRIEŠ-

• METINIS .SUSU'
RINKIMAS. . .

Pastaruoju metu Nevv Ha- 
ven ’as pradėjo labai akty
viai veikti. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kuii. V 
P. Karkauskas deda visas 
pastangas, kad tik suorgani
zuotų lietuvių katalikų jė
gos šioje kolonijoje. Tas 
jam gerai ir sekasi.

Šiemet parapijos choras y 
ra ant tiek didelis ir išlavin
tas, kad negėda pasirodai] 
ir svetimtaučiams. Per Ka
lėdas choras. giedo j o nau j a i 
išmoktas mišias pritariant 
smuikomis. kurios davė pro
gos solistams išvystyti jėgas, 
kur jiems daug yra sunkiau 
padaryti su vargonais, Ypa. 
tingai lyriškiems balsams 
tas padėjo. Kas eharekterin 
ga, jog klebonas dalyvavo 
veik kiekvienoje repeticijo
je ir davė nurodymus. Ii- 
jei- Šiandie l^ew Havenk 
choras yra tiek išlavintas, 
tai ne kieno kito, kaip, tik 
klebono dėka. .

Prie. choro yra suorgani
zuota; basketban ’o tymas, lųi 
ris darbuojasi; išsitiesęs. Jie 
šiemet lošė jau šešis' kartus 
įr tik kartą, pralošė su semi 
profesionalais, su pastarai. 
siais gi lošė žaidėjai, buvę 
Vale’, imiyeėsiteto tymuose. 
Ir energingas t r ę n e r i s 
(eoaęh) moka kazimierie- 
čius valdyti.* “St. Casimir 
Big Five,” kaip jie mve va
dina, .'. ‘ •

skas ir Vincas Lavarskas. Shoe Co. — pradės darbą.
Dirbs 600 darbininku. Pri-• jsv. jvazinųero parap. imami tik mokantieji dar-

Valukėvicius L e. 8 bą.
„ Šidlauskas j f. to
Balsys c. 1 Nelaimė.

Daukša ’ • . c. 0 Važiuodamaš žuvauti, “gK
Zavoskas- ■g- 20 d., Petras Adomaitis,.'22
Valiulionis g- . 6 metų vaikinas, mašinai: pa-
Karpavičius. g. 8 slidus, trenkė į stulpą ir Ii-

ko simkiai sužeistas. Nu-
... - 33 gabentas į ligoninę, • nelai-

Waterburiečiai inįngas jaunuolis tuojau pa
Sivasev ... f. 4 simirė. Iškilmingos laido-
Balanda f. 8 tūvės įvyko gruodžio 23 d.
Sivasev T. č. '8 Drauge su Adomaičiu va-
Shaknalis e. O žiavęs J. Katašinas išliko
Rasier g- 2 -gyvas, tik truputį susižei-
Alulis f. 3 dęs.
Galgot f. 2; Lietuvią. bažnyčią.
Boley f. 5 ' Per praėjusias Kalėdas

mūsų bažnyčia buvo ypa-.
. . 32 tingai gražiai išpuošta. Ki-

Žmonės buvo gana susido- tatauČiai irgi pulkais lankė
mėję ir atydžiai sekė žaidi- ir : negalejb atsidžiaugti.
mą. Vainikus pynė patys para-

Šiuomi pranešama, kad 
A. Liek Daktarų Dr-jns 
prięš-mėtinis susirinkimas 
atsibus Dr. C. Z. Vezelio ir 
Dr. M. T. Štrikolio ofise, 
4645. So. Ashland Avė., Čhi- 
eago, Ilk,, antradienį,-..gruo
džio 29 <L, 8:30 vai.; vakare.
- Šiame . susirinkime bus 
renkama .. valdyba sekan
tiems 1932 metams. -

. Po užbaigos, “business” 
susirinkimo, bus skaityta 
referatai.

Gerbiami daktarai — AI. 
D. ir D. D. &•,■ kurie norėtų 
ist-oti draugijon, meldžiame 
kreiptis telefonu: Yards 
3162, arba laišku tam tikim 
įstojimo draugi j on aplikaci
ni blankti, kurios bus nevil
kinant prisiųstos. •

D r. M. T. Štnkol, pirm.
Dr. A.L. Grailunas, sek.

JUOKELIAI

jOKLYN, N. Y.
||p. mėnesinis susirinki- 
ilausio 17 d., 6:30 va- 
lenes Angelų parapijos 
timpas •jRobling ir-jSo.

įmokite visi susirinkti . 
l|i duokles kurie esate . 
Nepamirškite ir naujų 
Iti prirašyti prie mūsų 
^lani'zacijos..
I Kviečia. Valdyba

■DENCE, R, I.
1. mėnesinis snsirinki- 

įkmaclienį, sausio 17, 
Ir. bažnytinėj svotai-, 
įkad visi šiame susi
kautą ir užsimokėtų" 
Mykime gražų pavyz-

m| 
tu!

rin 
du< 
-ū

S 
vyk| 
sena 
grės

.BŪRY, CONN. . A
L .1 vai. po pietą Į- . 
kuopos susirinkimas 
los kambary, Con- 
leikite visi. Valdyba

Paslomūnizmas: pas 
šavėl :

A'4s IR BURTI- 
Irk-'ts'. .

Ar nebūtų galima susitar
ti nors kokioms keturioms 
lietuviu ♦. kolonijoms, ; kaip 
B.ridgeporto, "New Haven’o, 
AVaterburio ir iSFew Britai- 
n’o ir lošti tarp savęs? Juk 
tai siiartinantii./lietuvius ir 
paragintu prie darbo, nes 
tšmkdrenciją. yrą geras pa
raginimas. . • .

Be to, po žaidimų galima 
•būtu suruošti šokiai, į ku
riuos suvažiuotu iš aplinki- 
niiy kolonijų aiitbbukais ąr 
šiaip aufomobįliais lietuviai 
Toki suvažiavimai padengtu 
išlaidas Vietiniams ir duot 
progos neįsileisti svetimtaus 
čių j. šokius.

piliečiai.;
• Parapijos choras, yarg. L 

Tamulevičiaus vedamas, 
jau tūris pvr 50 nariu, Ka
lėdų dienoje labai, gražiai 
pagiedojo. .• •

Visi parapieČiai džiau
giasi savo paira piečiu pažan 
ga. . pzėkelis.

W. FITCHBURG, MASS.
Grnodžįo 21 d. mus' ap- 

lanke. Athol lietuvių para-, 
pijos klebonaskum P. Ku
raitis. Jis pasakė painoksr 
ją ir aprūpino visus. lietu
vius; katalikus .dvasios tei-

KAS TAI TRA PRA
GARAS

Ne visi vienodai įslvaizdi-. 
na <tan pragarą, šiame pasau
ly. ’ .

Anglas , Kas tai ! Čia nė
ra aikštės golfui žaisti... Tik 
ras pragaras. ‘ . . ' j

Amerikonas. Ką ? ir. čia 
yra prohibicija? ;l

-Kinietis, Vėl mini reikia
kreiptis į Tautų Lygą? Tai 
jau perdaug... . ’ ■

Bolševikas, Dar
‘‘piatilietka’ ? Neišlailų*sitiM. ’ _

‘ Lenktis. Tp amerikonai' tamvimJ 
kalba apie koridorių? At jie-£4^?% 
„juo virkščios! .• į

Tšpąnas, Nesiseką gręiM Tamw Ei

viena

laukus visu sa.-. 
Apsuptas vaikš- 
lš. Bevaįkščio- 
pnmte burtinin- 
Įsisėdęs tyrinėjo

vo dvi
čiojo
dama
ką, k'
Žmog<^ - ; .

7“"®|a. veiki? s 
klausi*^ karalius.

sužiroti — at

” u <- .

sake Įnka.s — ar 
galva 
elgetai.levvksta..

sv, karaliui, ar

•-TOM1

H4
„ ,1 Naul

Užlaikomi 
tavorą wl 

td 
Pristatomi

IAT MARKET 

oad SU \ 
pD, CONN.;'.

Irių, grocernė . , = 
kčeme
Lusį ir Svariausi 
Isias. kainas. Iki- 
linam kogcriausĮ 
n, -.Tik pašauk

liukai

|St Rinkevičius



.Bausi® B d., 1032

NUSISEKĘ BALIAI

1 VIETINB žinios Naujų Metų, sutiktuvių 
išvakarėse Liet. Vyčiu 17-aL’ * < • *•’\ | įJįl_ĮtuuW>|tĮ||))MUm>|„|„,|WH,Mnt—■..■^.^Ajt‘-^>'*t*>W**>“>*>>>*W****‘ll“>,*>>*******>>**f**l>ll*>*,*l*,‘l*********Tl ii* _

w .g ė . , . * . Algirdo kuopa, pąrap; salė-* ’ m i TĖHRAf tlejl v'ai<lm^oJai nuolatos*
11 uiy ICnlilraĮt 'javo“ pažangą ir sceiio- 

/ ' —'-y— j visai laisvai jaučią:
Išėjusį sekmadienįiri ii‘ sugeba sugriebti atvai- 

kęs -Vyčių 17 kuopos Jnzduojamo asmens ypatu
mas sutraukė daugybai mus.- 
nių. Salėje net sedynw p 
trūko. Vyčiai negalėjo 
sidžiaugti visuomenės ric 

r .gražia parama. Tai t b
tikras silirpryzas. VjU< 
.ta 3-jų veiksnių koi3įe| 
*4V'arnėlėŠos,*, apie įki 
<4Dai‘bininke77 jau įlfj 
buvo rašyta. į j

Veikalą vaidino j Ę, J 
kauskaitė — Agotelį 
Ambrozas, J r. — Jm#į 
Averka — Motiejus, (W 
vyde—Magdžiukė, D, I - 
ką.-— vargonininkas - 
parijonas, St. Monsta - 

, čiiitė—Katrė Dgliežu 
GiTganavičius — b; 
Chvalidubskis, V. Tai 

į. nas. —- 1-inas kvieslys 
/ ' Idaš, P. Ražvadauskasr s 
v kvieslys ir ęigonas.g 

rio pareigas ėj-b; J* 
liauskaitė.

■ Visą laiką vaidinim 
' vovo palydimas atsil 

s publikos širding 
mu..
ertraiikij metu biięi- 

..alių paįvairiąimyA. 
rabijoliūtė ir vy^O- 

Valeekaitė ir j. Aįjlis 
vykusiai padainavo Btą 
dainelių. Jiems pialri- 
tare p, M. Karbauskric- 
naš iš geriausių . VyČriė- 
telių; jis nepagaįlėjjmi- 
gausJaikb ir visą lają: 
prabuvo drauge sųiv'o 
žmona. . ■ įj . .

Per daug negiriaiien- 
I ka pasakyti, kad islin-

*' Vakarą pradėjo buvęs 
kuopos pirmininkas Albi
nas Nevieta, * o vaidinamo 
veikalo turinį nupasakojo 
J. B. Laučka.

Po šios pasisekusios ko- 
medij os, \ yriai, mano tuo
jau rengti" įimtam veika
lui, o ateinantį sekmadienį, 
Sausio 10 d. jie važiuoja į 
Cambridgr, .Mass.?‘.kur va
karą rengia LDS 8 kuopa. 
Ir. ten lyyčiai jikisLšią. Imk- 
smą komediją gerai suvai
dintu Palinkėkime jiems 
geriausio pasisekimo, :Brnt

vakarėlį, į kurį atvyko gra
žaus jaunimo, šokia’ms 
griežė J. Antanėlio orkest
ras.

Naujų Alėtų dienoje įvy
ko žv. Jono Ey. draugijos 
balius, į kurį suplaukė tiek 
aug žmonių, kad buvo di- 

džrausis susikimšimas. Te
ko stebėtis publikos skait- 
lingumu ir ištvermirigiunu..

" Draugijos . u valdininkai77 
bėgiojo sušilę. Bokėjams te
ko daug prakaito^ pralieti. 
Apie 10 vai. jaunimas gavo 
progos laisviau v pasijausti, 
nes senesnieji išvyko ilsėtis.

LANKĖSI VIEŠNIOS

stebėta paveiksluose, kad ir 
buvęs “Vyties77 Redakt<i' 
rlug, Pranas Zdankus lankė
si Lietuvoje ir okupuotoje 
Lietuvoje M P-. Norkumi.

Paveikslus paįvairino pra-, 
kalbelės. Kalbėjo ir ragi-; 
uv jaumiomeiię iašytis-prie 
Vyčių organizacijos p. M. 
Norkimas, kum Virmads-Į 
kis, kun. K, M 
K. J. Vimdą. į

Vakaro vediffil buvo p. A 
Neviera, IhiĘĘįos atsilan
kė apie tMX). Vfeį buvo pa* 
tenkinri vakaro Jaugiama.

“ Valio!’’ W-ta. AL
girdo‘ddme dau
giau tokių pi .

i

i-

1-

ir

PEPORT^ )JRIS, 
KOm^iSTUS:)

L

ž I V IŽ TE S

Sausio 1 d., 1 vai. po pie
tų,, susituokė p-lū Ona Mal- 
doniutė šu Povilu Vaitiekų, 
jąnnoji gy vendąvo pas ma
mytę, 308 I )orchėster. St,, S. 
Bostone. Jaunasis tarnau
ja Dėdei Šamui laivyne.

Sausio 3 d., 1 vai. po pie
tų, ėmė. šliubą .Vytautas Ą- 
gurkis su p-le. Ant. Sauciu- 
naite. Jaunavedžiai apsi
gyvens pas jaunosios tėve
lius, 1836 Cohimbia Rd., S. 
Bostone. > Pabrolis buvo Jo
nas . Linkevičius, pamergė 
gi — Olga Lėpeškitttė..«

■ Kalėdų atostogų metu ap 
tthkė savo brangius giini- 

nįeėius vienuolės seserys 
Estella (Lųkoševičiutė) ir) 
Ądorata (Saviloniūtė); A- 
h vienuolės nebuvo S. Bos
tone jau 6 mefiis. Sesuo 
Estella moko, vaikučius S v. 
Kazimiero parapijos moky
kloje, Worcester,. Mass.$ o 
sesuo Adorata . būna St. 
Marywood ; akadem i j o j e, 
Scranton, Pa.

Sekmadieni vietiniai kiu 
pigai lankėsi Montęlloje,. 
Dalyvavo kini. Švagždžio 
jubilėjaus iškilmėse..

: Į/<..'• LI.ETUVIAI | 
Į gYDYTOJAS ir CHIRJAS^

•e- : - • H •. i
| • V a i a n d -o $ j 
f Nito 2 ikil d.,nuo 7 llfiak i 

■g; . ■ Fl i
j 478 Gallivan Boule’
| DORCHESTER, M-& ' |

.| įTelefoųas. Talbot G į

P-as Jonas Pralgąuskas 
iŠ Dorchesterio su savo bro
liukais daug pasidatbavo 
4 4 Darbininko ’ ’ krautu v. e s 
rakandų perdėstyme. Prall 
Brothers, kaipo malioriai, 
yra rimti, ir remtini ineka- 
nikai. Jie daug dalyvauja 
visuomenėje. . .

E

IŠ LIETUVOS PA-.
VEIKSLAI' .

JUDĖJIMAS “ATGALI 
MOKYKLAS”

Ai* jaunesni mokyklos me
tų šeimynos kariai turi šiais 
sunkiais laikais prisidėti 
prie tos šeimynos užlaiky
mo, ar jie turi vis lankyti 
mokyklas?.

Rūkstančiai šeimynų šian
dien svarsto tą. svarbų klau
simą. Gal jiems bus įdomu 
žinoti, kad garsinsi Ameri
kos mokslininkai jr;visup- 
ineninų orgimižaeijų Vedė
jai rimtai svarsto tą klausi* 
m& Jie vienbalsiai paant
rinu ’^ątgai į mokyklas77 jm 
dėjimą, kurį įvedė preziden
to .Hooverio bedarbės pašal
pos organizacija. ’ Šita bri

Tel. Sq. Boston 0S28 Į * 
LIETUVIS DANTIS

DR. M. V. CAIr 
(KASPARAVIČIUI 
Naujoje Vietoji

525 E. Broadway, S. |on. 
O/Oo Fatondotą;

Nuo 9 iki 12 rytS ir nnb plkf 
5 ir nno 6 iki 8 vai. vakąlft-. 
sas uždaryta* subatoa ir

Taipffi nuimu ir #y

I 
5 
E •
I
E
I

PASIRINKI SAU GERIAbSII
■ - DRAUGį

į Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau-
; siasir tikriausias draugas. . '. \

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštisBARBI
NINKASfJ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo .! 
vardo. a. r

♦ , “BARBININRAS^ išeina du kartu kiekvieną 
šavąit^—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- 
-si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius

| pasislraitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juoku, Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. ’ . ;

' 4fDarbininkas77 metams.  ......... .-4,00
“Darbininkas77 pusmečiui ,$2.00

■ . Jei imsi tik vieną kartą į savaitę ,f, t. $2.00
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINfiMS 

ĮLIETUV4
\ Metams.... ...; i.. J........... . .. .$5.00 ' 

Pusmečiui .,,. L.. \ A,. $2,50 . / .
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYB15, TAD ■ 

. ’ IR NAUDOKIS JA‘ .

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Reikale kreipkitės pas * .

“DA.RBIN1NKASV366 W. BR0ADWAY • SO. BOSTON, MASS.
lel. So; Boston 0620 . ” ’ ' ■ .

laikyti j aunus' vaikus moky
klose, gujaikyti juos nuu dar 
biį 'kurių šeimynų galvos 
taip labai pageidauja. ■" j 

. Net ir normališkais lai
kais daugelis vaikų labai an
ksti pradeda. industrilišluis 
arba bizųiškus užsiėmimus. 
Vaikų darbas jausenas da
lykas.. Privertė įvedimą vi
sokių fiziškų : reikalavimų 
dįi'bantięms vaikams,. ir be
veik. kiekviena valstija pri
ėmė kokius nors įstatymus 
apie valktį darbą,- Nepilna
mečiai vaikai nuo Ik iki 18 
metų, kurie iešką, darbo, rey 
kalauja specialės' •priežiūros, 

r jeigu norminjlišlįąi augtų.
JTię jnetat yra pavojingiau- 

• metinis susirinkimas įvyks yįas periodas fiziškb išsivys- 
sausio 10 d., 1932 m. tuo jpo[tymo.. '■■■■:■ 
sumos, Bažnyčios, svetainėj, |. Jeigu vailtų darbas taip 
AVindson St.j <Cambridge, jautųjų 'gerbūviui, 
Mass-; visi nariai-; prašomi ‘ - -• - • -
susirinkte, iiė’s-šiame susi
rinkime. bįis 1‘ėnkama > val
dyba 1932 ra į • Taip-gi, ku
rie turite—paėmę tikietus 
pardavimui,’ 'malonėkite. su
grąžinti in , ateidami bandy
kite atsivesti ii- naujų na
rių prirašyte, neš’ dabar yra 
pabogiausis laikas.. -:

« Pirm. J. P. Smilffis.

Sekmadieny/ sauši-o 3 d. 
Wliįte Star kompanijos te 
vU išvežė. į Škotiją tris ne
pageidaujamus šiai šaliai 
komunistus. Jie1 visi tiys 
buvo areštuoti ’ laike streiko 
tawreųee. L

Juos išlydėjo didteliš. bu- 
fys policijos, kuri tikėjosi 
riaušių, bet jų nesulaukė. 
Komunistų draugui nepasi
rodė. Tik vienas, komunis
tas buvo areštuotas už dali
namus protesto lapelius.

j

3

ES

1

CAMBRH, MASS.
L. D: S. S-tos KUOPOS

Užpereitą sekmadienį Šv,; 
Petro parap. svetainėj,. Liet. 
Vyčių 17 Algirdo kuopa su
ruošė naudingą vakai’ėlį.

Nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos Vyčių organizacijos tė
vas, p. M. , Norkūnas, parodė 
įr aiškino, paveikslus, ku
riuos jisai nufotografavo 
Lietuvoje. “ ..

Dauguma jo paveikslų, bu- 
buvo nutraukti okupuotoje 
Lietuvoj e. P. Norkūnas pa
rodė, kad lenki], užgrobta, 
Lietuvos žemelė tiki;ai pri
klauso Lietuvai ir lietu
viams, nes/fen pasilikę yra 
jos amžini paminklan Pa

palikti mokyklas, bet. kai 
kurios vietos jau šiek tiek 
išrišo tą problemą.. Imkime 
Jndianąpolis, miestas pas
kelbė' savo notą siųsti kiek
vieną va&ą, dar neturint 16 
metų, lankyti mokyklą, ne
paisant ^ėimynos ekonomiš
ko padėjimo. ’ Per pereitus 
fiskališkus mokslo metus 
net 3,000 vaikų kas dieii-pa
valgydinti, už ką užmokėjo 
tam tikras fondas. . Cįnein- 

. nati, Division of.AVelfįire 
and the Community Chėst, 
stengia pagelbėti, šeimynas, 
kurių * galvos negali rasti 
Jarbo. Providencė, . R. L, 
šįųkjį - dauginus. ankštesnių 
mokyklų stipendijų. Kole
gijos ir Ūniversitetai taipgi 
skiria paskolos fondits ir 
siūlo .. stipendijas, J d h n 
Hopkins Universitetas . Šiais

DIDŽIOJO NEW YORK’O;
APYLINKĖS LIETU

VIAMS S

Sausio 9 d., T v., .šv. Pet
ro bažnyčioje įvyks metines 
egzekvijos ir šv. Mišios at- 

:minčiai Juozapo Motiejūno, 
4‘Darbininko7’ namo buvu
sio užveizdos.

STAIGA susirgo

PARSIDUODA
3 žeiniym], 20 kambariij namas. 
Cferoj vietoj, Darchestery. Savi
ninkas. važiuoja į kitą valstiją. 
Galima matyti vakarais.ir neda
liomis.
•- . R. CHUBERKIS,

30 Clarkson St., , ...
Dorchester, Mass. 8.8

. Sausio 16, LDS. 8-ta kp., 
parapijos salėje turės gra
ži} vakarą. Vaidinto jai bus 
net iš South Bostono,* Visi 
ateikite pasižiūrėti, R

lai nedirbančio -'vaiko'prob
lema t. y„ vaikas kuris nei 
.dirbą nei lanko mokyklą, y* 
ra dar ai’šesnė. Ir ypatin
gai dabartiniu laiku, 'apleis 
ti ■ mokjrklą betikint • rasti 
darbo,- ■ tąi tik. Įnideda vav 
ku$ prie milžiniško skąit- 
liaus nedirbančių, .

Galime sakyti, kad.tas pa-j . ...
dėjimas pradėjo išplėsti 
sakimią 4 4 atgal į mokyklas” 
judėjimą. Supintame, kad 
ri’a vąilui, kūrinos tas pats 
nedarbo judėjimas verčia

Šinoriii pranešame,. kad Jurgis; 
Tumasonis yra įgaliotas rinkti; 
(‘ Ddrbininkui * ’ prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja šu ' 
Notary Public užliūdymu ir pa- .. 
gelbsti siųst pinigus Lietuvon.- 
Kreipkitės pas: . • > i'. ■ >

JURGĮ TUMASONĮ ‘
'423v’Grarid,fit» arba 1356 E. 01 St

. Brooklyn, N. Y, . r

Nauju Metų dienoje stai
gi susirgo- Šv. Petro ir Po
vilo draugijos p itin. Jonas 
Petrauskas, Jis nugaben
tas į -Nary ligoninę;. ’ 1 .

VERTI? AREMIMO

JFESIONALAI, 
PR AM^NINKAI,BIZNIERIAI 

MIĘJ SKELBIASI
- >ARBINTNKE”

TIKRAZERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS. ‘ 

V GARSINKITE 

‘ HA^WKWh ■ ’• - -
? ADMIKISTiULCIJĄ. ;

J ■ ' H
J. J

H ' * . • '

.« ■
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PRANEŠIMAS
Dr. J{ .Repshis laikinai 

persikėlė į naują vietą. Prie 
žastis persikėlimo, . sudegė 
namas.

Dabar jo ofisas randasi 
15 Lee Št., arti Central Są., 
Cambrįdge, Mass.

Sausio 8, parapijos koras 
rengia nepaprastus šokius, 
Cyprėss svetainėje, 40 Pros- 
pect St., Gambridgė, Mass.

Pelną skiria parapijai. 
Jaunieji nepraleiskite pro
gos ateikite pasišokti. ;

“ŽIDINYS"

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ 
KRAUTUVE

PAUUSMENS
( SHOP

, 456 W. BROADVAY
(tarpe F Ir Dbręhester Sts.).

South Boston, Mass.
Užlaikome vėliausios ‘ mados' vy
riškus drabužius. Gražiausias skry« 
bėles. Pąs mus viską pigiau pirksit 

Samninkiis PO VILAS LlK'AS

stipendijų. Studenta i galį 
skolas -atmokėti kas mėnesį / 
arba net ir kas savaitę. . ’ 
44 Atgal. į Mokvklas”. judė
jimas prašo pilnos pagalbos 
nuo visų svetimtaučių. Ti
kima, kad įvairios svetim
taučių fraternalės Įr ąpšvie- • 
tos draugystės,, kurios praeL 
tyje siūlė arba davė stipen
dijas, padidins tų stipendijų 
skaitlių. . ' •

PLIS.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas j

A. L KAPAMS
251 W. Broądway, So. Boston ( 
OfM valandos nuo 9 Iki 12, nuo’ 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomls nuo 9—12. vai. dienų.. 
Sukatomis niuo 0 iki 6 vai vakare. 
Nedelioibls nuo 0 Iki 12 vai; dienų.

’ (pagal sutartį)

7“

40 mašinėle rašytų pusIafcSčių Juokų' 
iš viso pašauto už vienų doler} išsiųs : 
Rašytojas Arėjas Vitkauskas, Kaunąs, 
Llthuania. .

AGRANOMAS
Peter J. Knsayičiuš kam reikalin
gai In-eipkitės 498 E. 7th Street 
South Boston.. Mass.' .

Į“BLUE ODAI”
Tai gana-tudi Įdėtai ir irt 

[ni anglii k* kadi/btrro U 
naftai ant paviri 
Ilgai dega o mihnra ip&lv 
patikrina jovertę. Duok ui 
liakym* Mandien. tiktai j 
talifcnuok

‘ So. Booston 1830
I BATtHEIJlER WHITTEM0M 

CiALCOMPANY -
!«3Brmdway.ltniihlo

Prot Dr. V. Mykolaičio-Putino redaguit 
Jama* literatūros, mokslo, vIsuosaenSM 
ir akademiškojo gyvenimo lUuatruotajr 
mėnesinis žurnalas yra dldžlauftias, 
rimčiausias, įdomiausias ir Idekriėiųup 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi pas l 
te užsisakyti "židinį.” ■ . š

“židinio” kaina Lietuvoje: meL 85 E,, 
pusnį. 20 lt: Amerikoje mėtoms 44.50, 
pusmečiui 42;50. ",
\ Adr.: ”2idlnys," Kaun*s. Laisves Al 

X*"

“SAULUTĘ!"
“SauIuU” einanti kartus per 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu. virŽeliu, Kaina Lietuvoje, 
metams Ht, pusei metų 6 lt, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit, pusei me 
tą.8 lt. 1 . ?

Adresas: Jurbarkas, °Saulutės 
Administracijai ■ ■

Prbtealonnliib bUniK'lai, pvamonin- 
tai, kurie BkeMaal ''Darbininke,'* tik
rai verti skaitytojų purumo*.

Visi tcarslnkUCs '‘Darbininke.’*

. .. Ptof. A. židMiavižians

MUZIKOS MOKYKLA
- SMUIKA-PIANAS ’

Lekcijom duodamos rrlVaiSal'kąlp 
ttąžlems taip ir suaugusiems sulig 
pregramo Mnzllo^KonserYątorljŲ.

Pamoko* aiškinamos lietuvių
• . kalboje.. l„

< ''10 Huntington Ave., 
Roslindale, Mašš.

. ■ ,Tel. P-kvvąy 5953-W.

| Tol. University 9466 , |

IDR.SUSAH GL0DIENEI1
i . (GURRY)

i Iri e t u v <5 D a Jbt-ks t e I 
Valandoj e 9—6 ir j

•78 MASSACHUSETT8 AVĖ. J 
,. (CentralSkvero) j

CAĮffBRlftGE, MASS.

L ■

Lietuvis Dantistas

^.KALINAUSKAS)
414 Broaįway, So. Bostofi

TeL Sčk Boston 2B00
•Ofisas atdaras nuo 10 ifcl 12 v»L 
ryto, nuo 1:30 Ui po plet ir 
nuo 0 Iki i) vakare. &vęnt% AiMMl

P«fal vbaiurim*

Offlee. Telephone Univetelty T.D5T 
Res. Tel. Unlyersity 1957 ‘ .

ADAM OW1RKA & SON
Uhdertakar & Embabnar 
LIETUVIS GRABORIUS IR

. balsAmuotojas 
Pagrnbhs atlieku gerai- ir pigiai. 
Kulua vienoda visur. Vieta atdarė 
diena ir naktį. . ., 883 bąmbridtfė Street.
KAST OAMBklDGE, MAM.

SKYRIUS' .
1P Intervale“ SU MontelU\ Ma«a

1 Tek Broekton 5188

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo * 
specialybėje

imant širdies, .Plaučių 
į. Kepenų, Pilvo, Inkštų, Slo

gos, Patrūkimo, Reuma
tizmo ir visokfa^^Kraujo, 

JtĮeryų, O ? ir-Kroniškas . 
čių ligas. . ■ 

Patarimo* veltui >.
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų te kančių.

Dr.Grai|,327EE'£.
Vulonioti Antradlentate, ketvirta- 
dieniais ir Sefitedlenlalt 1G—12 rj* 
te, 2—5, 7—8 vakarti MtaMMte- 
nlala 19—ištiktai. -

gabieji

Tel. Univėrsity 7888 .

JOHN REPSH1S, M. D.
... .

Iiįethris Gydytoja* - į
Oftie V»lando»: 3—4’ Ir

15 Lce8t.» arti. Centrui
CfcmbridCt, Mm*.

PATARNAVIMAS DIBN4

B. A. ZALETSKAS
GRABomm r 

A BAbSAMUOTOJAS
877 ir <48 (hmbridge Btr**t

ChmhHr*, Mu*, 
TsIeplHAMi Vniverrity 8881-W.

♦
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YRA VILTIES
Amerikos visuomenės va

dai per spaudų- ir gyvu žo
džiu stengiasi išaiškinti ne
darbo priežastis. Visi, pa
reiškia didelio ... nusistebėji
mo, kad šioje turtingoje ša* 

’lyje. atsirado liguista ; eko- 
nominė*padetis. Nevisi vie
nokius nurodo būdus nedar
bui prašalinti. Yra žinoma, 
kad gamyba •'(produkcija) 
priklauso nuo pareikalftyi- 
mo/Cpirkimo). Žmonės ge
rai uždirbdami perkasi be 

“baimeOaš’ tik'YžeiMmga, 
Darbaįns sustojus, pirki
mas mažėja. Biznis prade
da šlubuoti. /Šiuo laiku be- 

■ darbui esama-Ipie šešis, mi- 
lij onuš. Priskaičius nepil
nai visų laikų. dirbančius, 
bedarbių ‘skaitlius , siekia 
virš septynių, milijonų. Tie 
septyni milijonai žmonių 
gyvena arba iš arikščiaus su 
taupytų pinigų arba- iš vi
sokių bedarbiams šelpti su
sitverusių fondų. Aišku, 
kad bedarbiai labai apsižiū
ri su pirkimais. Dirbantie
ji vėl bijosi pinigai išleisti, 
nės nėra- tikri .ar bus gali
mybės ilgai dirbti; kiekvie
nas pamano, kad . gali ir su 
juomi visaip atsitikti. Tie, 
kurie turi ištekliaus ir. ga- 

-1 etų Kuosai pinigų pirki
mams išleisti, pagauti dė
mėsi jos ūpo (psichologinis 
apsireiškimas) irgi susilai
ko. • • . ‘

. ĄVilliam Green,.. Ameri
kos Darbo Federacijos pir
mininkas, paduoda -sumany 
irių, kad darbdaviai visi iš
vien susitarę įvestų penkių 
valandų dienos darbų.. Tuo 
būdu bedarbės dinigtų. Tu
rėtų labiaus susirūpinti ir 
pati valdžia. NepasTaptis, 
kad visokį neramumai vis 
labiaus apsireiškia, ir nors 
Amerikos" darbininkai gana 
kantrūs ir šalto būdo, bet 
visgi pradeda nerimauti.

Vienok žinant, kad Ame- 
ka yra didelių galimybių

ir turto , šalis, ir kad yra 
žmonių, lyderių tarpe ir 
valdžios viršūnėse, kurie 
rimtai" rūpinasi bedarbę 
prašalinti, — galima visgi 
tiketisy kad gal neilgai tru
kus taip sakant, laikai pa
gerės, Yra viltis, kad gy
venimas įeis į paprastas sa
vo vėžės trumpoje ateityje.

APŽVALGA BLOGŲ 
LAIKU REIKALŲ,

Kasinėto, kardinolai ypa-

r

Sūnus Mr. ir Mrs. Tiinūey, buvusio kiūrištiriių cetapidno,

z' t

EXTR A!
* “Vytmito Pranašas^ jau 
išėjo iš spaudos. Šis 3-čias 
.immqris yra 9X12 formato 
ir 36 puslapių didumo. Žur
nalas turi gražius viršelius 
sii specialiai Kalėdoms pieš
tu vaizdeliu. Turinys: 1) 
Kalėdų nuotaika, 2) . Dviejų 
metų darbuotė, 3) Kalėdos 
tautosakoje, 4) V y t n u t o 
Špau^tūvė. 5) Pastabėlės,. 

;6) Didis Vytaute (eilės), 7) 
Federacija ir Katalikiškoji 
Akcija, 8) Šių diemi malda, 
9) Lošt andJYhy, 10) Spau
dos svarba, ĮĮ) Sveikata, 
Į2) Kūdikių paraližius, 13) 
Vytauto D. 500 m. mirties 
sttkaktųvės, 14) New ’Yorko 
miesto istorijos bruožai, 15) 
Testamentai ir jų reikšmė, 
judai štc. ’ /

Šio įdomaus leidinio kai
na t ik 10 centų. Agentams 
duodama nuolaida., Reika
laukite adresu-ojant; .

Vytauto Spaitstūve, • '
423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y<

Kalėdų proga. Šv. Tėvas 
atsakydamas į kardinolų 
sveikinimus vis kų nors įdo 
maus pasauliui pasako. . Šį 
metų 8v. Tėvas tarp kiįjdfo 
nurodė, kad blogi laikai 
nors ir visų pasaulį paliete, 
bet nėra taip jau blogi A- 
merikoje. Dėlto, sako, kad 
Amerika, visgi nepamii’štan 
ti Dievo j turinti net padė- 
konės diena,'

——000-----—

Vienas Danijos universi
teto profesorius, ki s trys 
metai atgal atspėjo blogus 
laikus, iiors ekonomistai iš 
jo spėliojimų tyčiojosi, pra
našauja, kad šiais 1932 me
tais prasidėsių Amerikoje 
geri laikai. Tas pagėrėji- 
mas busiąs ir Europoje, tik 
gal kiek vėliaus.’ \ '

—00.0------- -

y ienas Washingtono uni
versiteto prdfesorius ir Se
natorius LaFblette savo 
paskaitose prirodo, kad ne
darbui prašalinti reikalin
gas Valdžios įsikišimas. Bū
tent yra daug atgyvenusių 
kelių, kurie reikalingi per
dirbimo. Daug reikalinga 
naujų tiltų ir parkų ir t. t. 
LaFolettė. tvirtina,' kad val
džia jau yra pasirengusi iš
leisti tam tikslui bonus. . Se
natorius sako,, kad jeigu b.o 
hai buvo išleisti karui — 
visko sunaikinimui, tai bū
tų daug pasekmingiau iš
platinti bonus Amerikoje 
gerų, laikų atgavimui. . Be
darbiams esą būtinai reika
linga duoti tučtuoj.aus dar
bo, kol atgys visas biznis,

——ooo-----
C.: StelzeI rašo The Nęw 

York Times, kad bažnyčios 
galinčios daug bedarbiams 
pagelbėti. . Tikybos skelbė
jai esą galingi ir įtekmingi. 
Dvasiškiai be jokių pavely- 
jimų gali lankyti savo pa-, 
rapijų šeimas, jas guosti, 
jėnis patarti ir f. t. . Daž
nai žmonės yra perdaug su-, 
sierzinę bei įsigųsdinę. . Gi 
veĮ—pasitaiko žmonių, kurie 
taip kuklūs, kad niekur nie
kam nenori sų prašymais 
lįsti į akys, gi tokie kaip 
tik dažnai esti reikalingiau
si .pagelbos. ‘

ooo—:—
Reikia pastebėti, kad vis

gi daug dirbama nedarbui 
prašalinti. Žvelgiant į A- 
merikos paskutinio Šimtme
čio istorijų, randame aižes
nių laikau. Būta net su
mišimų. Bet vis: nesitęsta 
ilgiausi trijų metų kiekvie
nų sykį. &i po blogų lai
kų bųta labai gerų laiką.

ŽINUTĖS
Kalėdų šventėse lankėsi 

apylinkėje; Dr. M. Bagdo
nas, Lietuvos pasiuntinybes 
sekretorius.. •_

'-r——<OOOI—7—

Ryt. Valstijų lietuvių ka- 
tahkų konferencija pavyko 
labai .gerai. Atstovų buvo 
apie 80. Daug iškelta svar
bių klausimų.. KonfėreneL 
joje dalyvavo ir kun. J. Ja
kaitis iš Thompsono Lietu
viškos Kolegijos.
• —-ooo------ .

. Vienuolė Sesuo .Marija iš 
Nukryž. Jėzaus vienuolyno, 
Ėlmhurst, Pa. lankėsi pas 
savo seserį, žinomų veikėją 
Uršulę Mikulskienę. Vie
nuolynas stiprėja. Viso se
serų esama 60.

. • ——-ooo-—7 . v
Apylinkėje daug areštuo

jama jaunų vyrų įtartino 
elgesio^ Areštuotų. būry 
randasi keliolika lietuvių 
jaunuolių. .. Tęvai privalo 
stropiau prižiūrėti savo vai 
kus, kad nepatektų į rake- 
tięrių nagus.

RYTYNIĮJ VllSTIJĮI M- 
TAlIKį SEIMELIS.

. Gruodžio 27 d.,. 1931 m., 
Šv. Vardo dr-jo£ svetainėje, 
Kearney, N J. įvyko Ryti
nių. Valstijų Kataliku Sei- 
mėlis, kuriame dalyvavo 
100 atstovų -iš. 30 draugijų 
bei kuopų ir buvo taipgi 
gausybe. svečių. • -

Seimelį atidarė Fed. Ap- 
skrieties pirmininkas p. K. 
Krušjnskas, paprašydamas 
vietos klebonų kun., Vaieie- 
kauška sukalbėti maldų. Po 
maldos klebonas sveikino 
visus dalyvius.

Į seimelio. prezidiumų. iš
rinkta kun.. N. Pakalnis — 
pirmininku, Vilniškis, Ne- 
krošisraštininkais. Ko
misijose;. mandatų — Svir- 
nėlįūte ir kiths narys; rezo
liucijų — kun. Balkums, S.. 
Lukoševičius ir Kižys.

Pirmutiniu reikalu pro
gramoje buvo Lietuvių Diė< 
uos klausimas. Nutarta su
rengti vienų arba dvi geras

Sunkiai“ serga Liudįvika 
Rimkinė. Nuvežta į Broofe 
lyn Hospital. Pranciškus 
Armėnas labai silpnas. Ap
rūpintas sakramentais.

——ooo—:
Vyčiai turėjo savo mėtinį 

susirinkimų. Išrinkta nau
ja valdyba:

Pirm. J. Česnulevičius, 
Vice-pirm. V. Sirutaitė, 
Fin. rast. A. Paeenka, . 
'Sekret. V. Pakinkis, 
Ižd. Br. Jakubčionis, 
Kasosglobėjai:
Aid. Lukas, Pr. Ranga? 

las, Ant. Raugalas.
Į naujų valdybų įėjo vei

kliausi nariai. Linkime nau 
jai .valdybai pasisekimo.

. ■ .ooo-;....
Įvyko Tretininkų ir . Apa

štalystės Maldos Draugijos, 
susirinkimas Sekmadienį, 
Sausio 3 d. , Šios draugijos 
labai gražiai sutvarkytos. .

..... ;_Qpo— •

.. J. Baltrušaitis, Thompso- 
no lietuvių kolegijos stu
dentas atvyko, kelių dienų 
vakacijoms. Atrodo gra
žiai. ; Džiaugiasi nauja lię* 
tūviška kolegija.

. . . . . UI
Lietuvių Dienas: Viepa j 
Neiv Yorko Valstijoj, o ant-’* 
rų kiek vėliau Nevv 'Jersey 
valstijoj. Pirmutinė Lietu
vių Diena bus-liepos 4 die
nų su iškilmingomis pamal
domis parke. ir piiiki pro 
grama. Visas darbas aves
ta SpaiKlos-'ivomisi j,, kuriai 
pagalbon išrinkti iš parapi
jų pagelbininkai. Pelnas tų 
dienų paskirtas Vytauto 
Spaustuvei. ...
. Jaunimo Įdausimu. kilo 
diskusijų. Galop nutarta, 
jaunimo konfederacijos pro- 
jektų grąžinti komisijai ge
riau pertvarkyti.
‘ Apie spaudos reikalus 
pranešė kun. N. Pakalnis. 
Kalbėjo kėli atstovai, PrL 
imta •'••rezoliucija, raginant 
visas draugijas remti Vy
tauto Spaustuvę, ir surengti 
nors kartų metuose kokią 
pramogų spaustuvės naudai.

Kalbėtasi Katalikų Akci
jos: reikalu. Kalbėjo kun; 
Balkunas ir aišldai išdėstė, 
kas yra Katalikų Akcija ir 
kų ji reiškia, visuomenes gyx 
venime. . . /

Vilniaus vadavimo klau
simu.. referavo vietos klebor 
nas kun. ; Vaiciekauskas. 
Kalbėjo ir. kiti atstovai. Nu
tarta lietuvių kolonijų Fed. 
skyrius įregistruoti į Vil
niaus Vadavimo Sąjungos 
Centrų sekcijomis..
'. Lietuvių Kolegijos reika
lais kalbėjo kųn. J... j. Ja
kaitis.: Nupasakojo Kole
gijos istorija ir prašė visų?* 
atstovų ta Kolegijų, remti. ’ 

Seimelis baigėsi 6 v. va
kare, . Malda Sukalbėjo vie-. 
tos klebonas*, kun. ’ Vaieię- 
kauškas. Raport.

] Telephone: STAGG 24-0700 I

IDR.BLADAS K. VENA
DANTISTAI

K—RAY
Į Namų Telefonus: jMleliIgnn. 24

limiHiiiKlliiiuiiiHiiiimiiniiilniiiiiiiiiiiiniĮiniHHiitHiiif

VALANDOS:
Į Nuo 9—12 iŠ ryto, 2—8 vai. 

Šventadieniais susitarus
499 GRAND STREET 

{kampas Union Avė,į
I BROOKLYN, N. Y

BROOKLYK, .V. F.

Gruodžio 13 d. Jaunų A 
rų Lietuvių Ass’n Asseml 
svetainėj įvyko -bąsketb 
ir šokiai. . . . .
Lošė Hartfordo rytės 

Harrison yvtėmis.. Pastai* 
; .sios .padarė 40 pimldu-pri
HartfordieČių 48 pį. IA 
įūisi lošė gražiai. Hartford 
vaikinai, vyriai lošė su bro< 
klyniečiais, Pastavieji 1 a 
įnejo.
»' Pasibaigus lošimams hn 
įvo šokiai. Peiktina, kad vv 
čiai advento metu 'šoka. :

ligp.

Tolephone; STAGG 2—0105

< K. PETUKĄ
(nrncK)' 

LIETUVIS DENTISTA8

221 S.lthSt^ Brooklyn, N.Y. 
X-Spindullų Maguos* 

Ggxo Anestetiką 
VALANDOS:

Nuo 0 vai. ryte Iki 8 vai. vakar*. 
Penktadieniais ir Šventadieniai* 
------------tlkBnsltams.—- —— -

VAKARAS PAVYKO

—IR— 
BALŠAMUOTOJAŠ 
231 REDFORD AVENUB 

BROOKLYN, N. Y.

ei. Greenpoint.9—2320

JOSEPH GARSZVA

Sveikata Brangus 
Turtas

Klausimas; Man dažnai 
galvų skauda. ’ Skausmas 
prasideda nuo kaklo gyslų 
ir pereina į smilkinius. 
Skausmas paprastai prasi
deda vidury nakties ir tę
siasi 24 valandas. Nesma
gu ant širdies ir verčia vem 
ti. ■' S. A,

. Atsakymas|, ‘ Skaudėjimas, 
smilkiniuose paeina nuo ke
liolikos priežasčių r- nervi
nių ligų, inkstų uždegimo, 
žarnų užsikimšimo, galvos 
ratunenų skaudėjimo, nu
vargintų aidų ir akių ap- 
traukimb; Kadangi Tams
tų verčia® vemti ir yra. ne
smagu ant širdies, aš ma
liau,, kad gali būti nuo žar
nų užsikimšimo arba netei
singas skilvio malimas. Ra- 
.tarčiau nueiti pas savo šei* 
nrininį daktarą dėl plaučių 
ištyrimo.

Reikia tikėtis, kad jau esa
me blogų laikų pabaigoje, 
ir sulyg rice-prez. Curtis 
žodžių, Į932 metai bus pa-, 
žymėti kaipo geni laikų 
pradžia. :

džiovos. Plaučių džiova pa
sirodo sekančiai; silpnumas 
apima, švarumas nupuola, 
koštų tuii popietinį karštį, 
ir naktinį prakaitavimų. 
Bet, jei Tamstos vartojate 
patalus,., be abejones prakai
tuosite. . •

Kl. ;^-V artoju daug drus
kos. Bandžiau visai drus
kos nevartoti. Pasįjutau
labai silpnas. t Vėl dikciai 
druskų pradėjau vartoti — 
jaučiuos gerai. Kodėl kiti 
sako, kad di’uška žmogui ne 
sveika ? ‘ •*'•.. . T: Žioba, 

At.; —1 Druska yra mais
tas. Mažosios žarnos? suge^ 
ria druską -ICrąuJas įsiur
bia druskų ir perneša audi
niuose ii* skystimuose kūno. 
6 ųuošimeiai druskos pasi
lieka kraujuj e. K u < > m e t 
kraujas, sugena suvartotą 
vandenį, druska padaro ma*

v 1V. . lonių įtekinę į maistingas
Kl.:-Da^m nakem^ie-v6&mes balu g^e,

godamas prastuoju.' Ypa- drugka vra ii5dgsma įhemi. 
tangar prakaituoja' _ Maus- gkai il? įeibsti.au®ti kraujo 
dos. Gydytojas, pasakė, kad talopelcs skilvio suW 
tas parama nuo susiipneji-^ Pel.datig. vartofl drl]> 
mb, bet.as nesijaunu sflp- ka n?fa sVeika. . .... .. "

- . Sverte V. 7).
Af.':^Naktmis piiakąifa- Maia žmonių teturi progoa ne. 

rimas kūno j’rą vienas i^ paprastiems didvyrių darbamB.—* 
pirmiausiu fymių plauehį M. PeSkanskaitū,; *

-Ar pirkai fikietų MoL 
. Apreiškimo par. Šv. Ro-lj, 24 kuopos vakarui sau- 
žaiTČiaus draugija gruodžio|16 d? Pelnas parapijai 
26 d. surengė vakarą labai! pirk tiki etą. St?
pasisekusia programa, ku-lms Tautos Genijus/ 
rios • tvarkų^Taiiešinėjp p.Įš. Transfiguration sa 
Stagniūnienė. Programa Į_ 
atliko p.p. Gaigalas; Skarų-įįtri tūpime reikalais, už k 
lis, Petrauskaitė, I\.nauciii-|^,.įg)U teismo dienoje nereikes 
naitė, Urbonaitė, • Lašaite, 
Dulkė, Vasiliauskaitė.

Muzikalei programai pa
sibaigus. kleb. kun. K. Pau- 
lionis dėkojo visiems daly
viams .. ir atsilankiusiems, 
pranešdafrnaš, kad gautasis 

i pelnas skiriam as : parapi j ai.
Po to, įvyko linksmi Šo

kiai, Skarulio orkestrui 
: griežiant. .. '

Žmonių buvo atsilankę, 
daug ir parapijai pelno

Šio vakaro pasisekimui 
daugiausia pasidarbavo- ir 
jai padėka priklauso poniai 
Skarulienei. Ji buvo komi
sijos nare ir ji daug pas
tangų padėjo, kad šis . vaka
ras pasisekti^ ' Reikia padė
koti. ir tėvams ir motutėms 
tų dalyvių, kurie pildė pro
gramą, ypač p. Skaruliams 
ir jų sūneliams,. pasirūpi
nusiems gražia*, muzika. A- 
čiu p.p., Gaigalienei, Kriau
čiūnienei, Petrauski e n e į, 
Urbonams, leidžiušioms sa
vo sūnus ir dukreles daly
vauti programoje. . Drau
gija dėkinga dar p.p. Lau
kaitienei, Baltrušaičiui, Ma 
saičiui, Vitkui; ypatingas 
ačiū . mūsų nenuilstančiai 
Sesutei. Nikodemai,-dėl jos 
darbo parengiant progra
mą. AČiu Karalienės An
gelų parapijos : vargoninin* 
kiū p. Dulkai, p.p. J^Lašai- 
tėi ir Vasiliauskaitei

zyti, už ką nebūsi nei baudžia; 
]|nei giriamas. “Darbo vertė,”

KLASČIAUS s

CLINTON PftBMS I 
inikams, baliam?, koncertams, i 
nis ir visokiems pasilinksmini-1 
ą, smagiausia vieta Brook-1 
UasDethe. <Tąu laikas nžslsa- = 
salę žiemos sezonui. ’ 1
p. Maspeth ir Betts Avė. |

Maspeth, N. Y. .• ■...Į
Į )NAS KLASČIUS, Sav< 

d

Ė

(LĄSTOM STUOIO į
Lietuvis Fotografas Į 

ratuoja, kaip pavienius, talp| 
s, vestuves Ir tt; Stndlo atda-1 
o 9 v. ryto iki S vai. vakaro, f

499 GRAND SI., Į
BROOKLYN, N. Y. I

Te!. Newtown .9—4464

T. J. VAUNTIEJUS
GRABORTUS IR
HuSAMUOTOJAS *.
Apdraiula Visose šakose

Notnry Public
5441 — 72-nd Street,

Arti Grand St - -
BfASPETff, L. f.. N. Y

5t ag c 2—5018 Notnry PabUc

P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

abortus ir BalsamuotojM 

Grand SI, Brooklyn,N.Y.

■•••. AŠiuetite 

• •. A
•Naktinis .plakaita- žmonių teturi progos ųe-

rmių plauehi. M, PeSkanskaitR,/ '

Vyras - įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybes uždariniai taip 
Šimkūs, kad moteris, turi 
gelbėti vyrui valstybes rei
kaluose.

Statr 2—0788 Notary Pabllt

1SEPH LEVANDA
(LevandauikM) 

GRABORIira 
Inion Avė., Brooklyn, ,WX

MOV. LAU S'. /-’otoKr., 
>14 Bedto trr,, h'iiifJ.'Lh
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