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KAINA $ CENTAI

Vokietija Nebemokęs Reparacijų
K KATAUKŲ GYVENIMO

Amerikos katalikų, gerbūvio 
, tautini organizacija nuo Šių me
tą pradžios ifleidinės iriėnesinį 
žurnalų “The Catholic Action,” 
Pirmas numeris jau išleistas. > Jo 
turinys pilnas vertingų, straipsnių. 
•Įlior laikraščio pagrindinis tiks

las bus patiekti geru straipsnių 
apie kataliku vedamą.

Coliege susilaukė nąją 
do. Buvęs pfėrideįitas kuri, 
u, S, J. išvyko į Georgetown 
įritėtą, j Į Jo vietą paskir- 
un. Gallagher, S. J.

ono Coliege prof. kun. Jo-Z 
i, nes OCcrrigaa, S, J. sausio 9 d. 

pr&^ifr paskaitas apie bedarbių 

klausimų. Paskaitas rengia kar-į 
talikių. moterų sąjunga.'

NESUSIPRATIMAI HO- 
NOLULU SALOSE

HOONOLULU, sausio11.

— Čia vyksta didelė byla, ku 
rioje 5 ąsmens kaltinami 
žmogžudystėje. Pernai ru
denį Honolulu saloje TkeK 
lionolulieeiaį buvo užpuolę 
vieno amerikiečio karininko 
žmoną ir žiauriai su ja paši-. 
elge. Nelaimingosios žmo
nos vyras yra apkaltintas 
Xnėn° iš pasikėsintoju nužu
dyme/ Teismo ^l^ltintojąi 
reikalauja mirties bausmės* 
Amerikos /laivyno vadovybė 
pasiryžusi apsaugoti : savo 
nekaltus karius.

Indijos baptistų buvęs pryčeris 
Jabong D. Marak perėjo i kata
likybę. .' "

Praėjusią savaitę Massa- 
chusetts valstijoj automobi- 
lią nelaimėse užmušta 25 
žmonės. Ta/dti kartu dau
giau, negu pereitą savaitę.

AL SKITU SIŪLO ORGA
NIZUOTI PASKOLĄ

WASHEN&W®r, D. C.— 
Sausio 8 d. čia įvyko iškil
mingi “ Jackson Diimer,- 
.•kuriuose dalyvavo 2135 žy
miausi, demokratai. Svar
biausiu kalbėtoju buvo Al. 
E. Smitli- įSąvo kalboje jis 
pažymėjo, kad įvairiomis pa
šalpomis dabartinės depresi
jos Amerika neprašalins. Jis 
siūlė išleisti milžiniškos pa
skolos bonąs, kaip kad di
džiojo, karo laiku ir visa tai 
sunaudoti vešiesiems dar 
baras.'

Buvęs gubernatorius ne
mažai * bižkabin.o ’ \ r epubliko 
ną partiją, kuri, girdi, per 
50 .metą laike save vieninte
lė Amerikos reikalą tvarky
mo žinove. . . ■

PASITRAUKIA'
Ū0RBSD

MBASA- SKAUDUS LIETUVIĮI KO
RĖS MUNISTŲ LIKIMAS

AVASHINGTt 
rikos atstovai A 
Charles G. Davjė viešai pa
reiškė, kad vai 
pasitrauks ei 
gij h* jokios vai 
neužims. 1

Datveš yra i 
miąją . republil 
Būnant Coolidi 
prezidentu, Dal 
ce-prezidentiu ' 
buvo minimas \ 
prezidentus, be 
kydavo. .’ \

— Ame- 
tfijai gėn

Rusijoj .
Lenką ’ spauda praneša, 

kad Minske,. Rusijoj suimtas' 
ir ištremtas į Soloyecko sa
las Dr. K Matulaitis..

. Minske jis buvo komunis
tą.vadas. - „ .

Dr. Matulaitis prieš karą 
buvo gerai žinomas Lietuvo
je. Dar po karo pirmaisiais 
Lietuvės nepriklausomybes 
metais jis buvo Marijampo
lėje realinės gimnazijos nio- 
kytoju, bet gimnazija, dėl 

, . jos prieš valstybinio veikimo,
Davves nian<ra^yventi fapo iiždaryta. Do to, ’Dr.| 

savo namuose Oiicfoj, kur Matulaitis dar labiau pakiy- 
jis pakviestas bjįti kmhaąs pQ į -i^airę ir tapo bolševiką 
banko prėzidęntji. |

o meneri 
aą parei
gos vieton

kelis is gy
vačių.

Amerikos
eiouvo vi

irtą jis 
jiidatu Į

i atsisa-

BERLYNAN. — Sausio 
9 d., šeštadienį Vokietijos 
kancleris Dr. Bruening vie
šai pareiškę, kad Vokietija, 
nei šiais metais, nei ateity 
i’ėparaciją (karo pabaudos 
įuokesčią j nebemokęs nė vie
nai valstybei, ? .

Ši žinia pirmiausią prane
šta Anglijos atstovui Berįy- 
ne. Tuo jaus, Žaibo greitu
mu. ši žinia aplėkė visą pa
saulį. ■ , ;; .

Daugiaąšia susijaudinimo 
sukėlė Prancūzijoje. Tau
tininką laikraščiai pradėjo 
šaukti, kad Vokietija tokiu
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Amęrikos katalikų filosofų są
jungos pirmininkui monsinjorui 
E. A. Pace pagerbti Si. Lotus mie
ste buvo surengta iškilmingi pie-

no arkivyskupas Glenon.

Pasionistą ordeno vienuo
lis kun. Gabrielius, C. P. 
sausio 11 d. minėjo kuniga
vimo 50 m. sukaktuves. Iš
kilmingos pamaldos Įvyko 
Brighton, Mass. -

KAS KARTAS MAĖIAIT...

Paskutiniu Inetą vėl daug 
rašoma apie tikybos naikini
mą Sovietą Rusijoje. Pasak 
laikraščią, Sovietą Ukraino
je buvo uždarytos paskuti- 
nes bažnyčios ir jose įtaisy
ti muziejai. Taip- pat. ku
nigai, kurie dar iki šiol var
gais negalais laikėsi prie

jŠiaK . metais sukanka 50 metų 
kaip Amerikoje Įsisteigė. Kolumbo 
■Vyčiai (Knights of Columbus). 
Kolumbo Vyčiai pirmiausia įsistei- 
gė Connęcticut vals. Steigeju y- 
ra laikomas kuri. McGi^ey.

Kolumbo Vyčiai dabar turi per
750,000 nariu vyrų, daugybę są- a kartąs nuo įar. 
vų rūmų, Mubų, labdarybės sky- t(> aį]aikvd.avo tikMesienls 
rių.K Jų skyrius gražiai dirba

, Komoje. Ši vyrų galinga organi- 
sacija rie tik Amerikos, bet ir vi
so pasaulio katalikams teikia gar
bes.

PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS ■

CINCINNATI, O;, sausio 
11. — Iš šio miesto praėjusį 
gruodžio mėnesį pražuvo 6 
pietą margaitė. Policija ieŠj 
kojo Mtiniriką ir * pagaliau 
surado. Tūlas Ch. Bischoff, 
45 mėtą,- batsinvis, prisipa
žino tą mergaitę pagrobęs ir 
nužudęs. *

SIUNTĖ BOMBAS 
Į ITALIJĄ

Belgijos kataliku mokyklos tu
ri daugiau moksleiviu, negu vie
šosios. Tai labai nepatinka soci
alistams, kurie turi stambią jėgą 
valstybės parlamente. Jie deda 
visas pastangas, kad katalikų mo
kykloms teikiamos pašalpos būtų 
visai nutrauktos.

Šiomis dienomis San Francisco 
mieste mirė šy širdies vienuolyno 
vienuole Sofija, 84 metų amžiaus;

pamaldas — suareštuoti ir 
išvežti į Sibirą.

Aišku, kad tai yra garsios 
‘4 piatiletkos' ’ vykdymas, nes 
“piatiletkos’” plane, matyte 
iš visko, kad numatyta, kad 
1933 metais visoje Sovietą 
Rosijoje nebeliks nei vienos 
šventyklose Kaip matome, 
komiinistai ištvermingai vyk 
do savo planus, naikindami 
daug žiauresnėmis priemo
nėmis, negu caro .valdžia, 
paskutinę gyventoją laisvę, 
darydami visus vergais-kali- 
nįais. O betgi turime žmo
nių, kurie nuolat kalba apie 
'komunistą “rojų.”

PRISIPAŽINO DIDELĖ
JE VAGYSTĖJE

žygiu stilaužo Vorsalės su*z 
tartig, paniekiną prancūzą 
“šventgš teises’’ Į reparaėi*- 
jas-

Sausio 25 dvŠveicarijoj6 
turėjo • pykti reparaciją 2 
klausimams apšvarštyfįypbį į 
dėdžiai (honfereiicįja). Kai 
kancleris Brueiiing pranešę^ 
kad Vokietija nebemokės re- . / 
painei jų, nes ji negali, tai 
Anglijos vyriausybe pasiūlų . 
minėtą konferenciją sušauk
ti viena savaite aiiksčiąu. '* *

J reparaciją posėdį Vm ’ 
Įdėti jos delegacijai vadovaus 
pats kancleris. Braeningz <

RUSIJOJ UzMUse 50 SU- 
ŽEISTĮ! žMDNiy.

MASKVA. — Pereitą sa* 
vaite traukiniu'nelaimėje su
žeista 50 -žmonių. . Bolševi
ką . gelbėtoj ai sužeistuosius'v 
ištraukė iš traukinio ir su* - 
guldė ant relių, kad atvažia--. 
vus traukiniui juos greičiau \ 
galėtų sudėti į jį ir nuvežti 
į Iigonirię.; . . \ 7 2 * ..

t>r BęlaukianPatyažravo tratyc #■ 
4- sužeistųją

žiavo. • Nelaimingieji patya. > ■ 
neturėjo pajėgų gelbėtis, d 
kiti jų negelbėjo. . / \ .

vącĮu.' Todėl 1925 m. jis ta
po suimtas ir į kalėjimą už
darytas. Jo namuose rasta 
daug prieš valstybiškos lite
ratūros. ir sprogstamosios 
medžiagos. Atsižiūrint į. jo 
amžių ir' pirmesni pasidar
bavimą. Lietuvai jis iš kalė
jimo paleistas už 6,000 litų 
užstato. y- . :

Paleistai uz užstatą. *l>f. 
Matulaitis į teismą nestojo, 
o pabėgo į Rusiją. *. •

I Rusiją persikėlė ir visa 
jo Šeimyna. Ten • Matulai
tis gavo. bolševiku pasitikė
jimą ir pagarbą; ji s tapo pa
skirtas' gūdą akademijos 
profesorium ir visos Gudijos 
bedievių sąjungos pirminin
ku. • ■/ ..1

. Bet. bolševikams reikalin
gi tik tokie, kurie aklai klau 
so komisarą ir savos nuomo
nės nepareiškia.

Dr. Matulaitis, tokiu ne
galėjo būtu Jis nesutiko su 
bolševiką diktatoriškais įsa
kymais. • Bolševiki] komisai 
rai atrado jį. neištikimu ir 
pavedė savo slaptajai polici
jai GPlL Po ilgesnio .seki
mo jam atėmė visas teises ii ’ 
.išvežė i šiaurės. Rusijos >So- 
lovecko salą kalėjimą ūž ne- 
ištikįmybę. Ten laikomi kę- 
li šimtai neištikimąją^bolše- 

nariją ^gydytoji’’nuėjoIvikij- vadą. Mažai kam yra 
jį pasiklausinėk. . Pat|vilties is tu salą pamatyti : 

 

as," betllaisvą pasaulį, ;

į. Matyt, kad įr Dri Matulai- 

 

3 inėn. k|is ten turės "užbaigti savo 
gyvenimą ir pasiimti atlygi- 
iimą nuo bolšeidku įiž tar- 
avimą bolševikams:

PAS BEDARBĮ BAU 
NĖJES»5|

NEAPOLIS, Italija, sau 
šio 11 d. —Atvykusianie iš 
Amerikos laive-1 ‘ Ekcalibur ’1 
atrasti trys siimtiniaį, ku- 

\ rįuose. buvo bombos. Mano
mą, kad dvi bombos buvo 
Sįiistos Italijos karaliui, o 
trečia diktatoriui JMussolini.

SEKSA StSVTPAE

WASHINGTPN,|/G< 

  

Vienas iš mužikd. atfc kar 
tu su bedarbiaiO 
-buvoiru vežt 
žinota,, kad tai- buvcfohn 

 

Cylkousky iš Pitisbiif. Jo 
kišenėjb rasta 1050 įrią. 
Kapitalistinė spauda fak 
tą išpūtė, kad tik suiįinti 
bedarbią pastangas irgi. 

■ Kas tokįd jei vienasįtas 
ir buri tūkstantėlį, belili* 
jonai skursta ir vargš|

APGAVIKAS “GYDį- 
JAS" AREŠTUOT

)o ir

KAUNAS. — Buvęs lais
vamanių laikraščio redakto
rius Brooklyne p. J. ,Q. Sir
vydas pereitą metą pabaigoj 
je sunkiai susĄ^; J am su
bėgęs kraujas į galvą. .

mirė gen. babianskas

W0RCESTER;Mas|_ 
Tūlas Arthur G. Bymalo 
m., iš Ąubum užsimany
ti gydytoju. . Pąsidįrbį 
kabą su parašu “Dr 
Byman’’ iš Aubum, 
rodė neblogas biznis.- J 
damas, kad Brookfield 
ra gydytojo jis pasidirb 
tą iškabą su parašu “Di 
O. Royal.” j

Policij.a ^sužątojus

10,000 BEDARBIO 
TA | NAMUS ?

AVASH1NGTON, D. C.—
Dešimts.tūkstančią bįdarbią 
nuėję į sostinę per. savo va
dą kun. Cox įteikė prez. Ho- 
oyer ir kougresui savo rėi- 
kalayZnus. ' Jie reikalavo 
tono. \ Prez. Hoover labai 
maloniai priėmė kun. Cox ir 
su juo kalbėjosi, apie liedaf- 
bą>^ Jis pažadėjo panaudor 

nedarbą pašalinti. * .
Šenatorius Davis ir atsto

vas' Kelly. iš Pėnnsylvania 
taip pat maloniai kun, dox . Tai baisus kriąiinališka^ 
pasitiko ir su juo ilgai kab darbas.. .,
bejosi. Priėmė kun. Cėx.(, Bolševikai tą įvykę šlepėj, 
parašytą peticiją kongresui bei negalėjo paslėpti. • .
ir pareiškė darbininkams —-------:-----
užuojautą. .

Bedarbiai - pavralgydinti.’ 
Jie suvalgę 2800 svaru ko
pūstą, 1500- svarą dešrukią, 
650 galioną sriubos, 1600 tu
ziną ‘‘doughnuts’ą” u* pira- 
gaičią, 450 “sandwich’ią” 
riekelių duonos, 11,000 obuo
liu, 500 švarą kavos,,300 sva 
r.ą eukratis.' Virtuvėse Su
degino tuziną vežimą malką 
išvirti bedarbiams valgius.

' UŽMFSĖ 20 JAPONU

Bolševikai tą įvykę šlepėj

MIRĖ TEISĖJAS CARROLL
SPRINGFIELD, Mass. —' 

Sausio 8 d., mirė teisėjas Ja-’ • j 
mes. B. Carroll, per 17 me
tų buvo Aukščiausiojo Teis- į
mo nariu Massacliusetts vai* (
stijbš. Sirgo labai trumpai*- ■ 
Jis buvo. įžymus katalikų va- ‘ 
das. Popiežius Pilis XI už 
pasižymėjimą jį yra apdova
nojęs’Šv. Gregoriaus Vyties. 
ženklu. . v -;-

DEMOKRATAIPASIRINKO 
GHICAGO

TOKIO, sausio 11 cb — 
Japonijos spauda praneša, 
kad praeitą naktį japoną ir 
kiniečią kautynėse , užmušta 
20 japonui Tarp užnmštąju 
yra vienas pulkininkas, ir 4 
kniininkaį. /

AVASHINGTON, D. C.—, 
Sausio 9 <L demokratą parfi-^ 
jos vadovybe sąya posėdyje' 
išsmuko Člūeagos miestą,- 
kuriame birželio 27 d. įvyks 
demokratą suvažiavimai' is~ ■ 
sii'iąkti femdidąią i prezi
dentus. ■ /. . .

TRYS KOMPANIJOS NU- 
/[ KAPOJO ALGAS

kad ne “gydyto; 
prastas inžinierius. T| 
mas. jį nubaudė 
jimu, bet bausi 
ir paliko 3 m. išbandytu

PERU PREZ. I ŪNUS I 
V|Š $415.0110 KŪMU

WAŠHINGI0N, D, C 
Senato Pinansi i; Komite 
sužinojo, kad /erų vald 
užtraukdama A75J)00‘/ 
.skolą išmokėjo 
mas komisą. T 
liudijęs, kad ir 
ru prezidento 
$415,000.

Be to, ir kitii 
šimtai tūk'stanč

VILNIUS. ~ Pereitą mė
nesy VąTšuvoje mirė žymūs 
lenką veikėjas gen. Alek
sandras Babianskis. . Jo 
dinas buvo parvežtas Lie
tuvon ir ten palaidotas. Ve
lionis buvo palankus lietu
viams, buvo vienas iš pe- 
daugelio lenką, kurie įver- 
no lietuviu pastangas kovo
je dėl Lietuvos nepriklau
somybės.

Velionis dalyvavo a. a. 
d-ro J. Basanavičiaus gedu
lingoje akademijoje, kur 
kalbėdamas prisiminė, kaip, 
jie, lenkai nemokėjo įver
tinti tautinio liėtuvią atgi
mimo ir kaip tasai atgimi
mas daugelį lenką pastatė 
prieš įvykusį faktą.

ię dovan

■4

ms ištuokė 
ų dolerių*

čechoslovakijos kataliku veiki 
mo organizacija įsteigė 16 labda
rybės didelių, skyrių, kurie šelpia 
bedarbius ar šiaip vargšus. ‘

jOATEf<VŲ.LE,;Pa. — 
Lukens Steel kompanija pa 
leido . iš darbo apie 2,000 
darbinmką. -

didelės- 
lilas Strai 
buvusio. F 
amus gav

HOOVER LAUKIA KON-
GRESO SPRENDIMO ,

INDIJOS VADAI NUTEISTI

WASHINGTON, sausio 
11. — Prez. Hoover siūlyr 
mas sukelti du bilijonu dole- 

- rią federalio kredito korpo
racijai buvo svarstomas kon
grese. Atstovą rainai ir se
natas ture jo smarkius gin* 
Čtis, bet tikimasi, kad siūly
mas praeis ir dar šio savai- 

L . tės gale prezidentas pasira- 
. šys biliip . . . ’

LOWELL. — Naują Me 
tą išvakarėse buvo vežtas 
paštas iš Loveli. Atvežta 
paštą į paskirtą vietą, paaiš
kėjo, kad trūksta $100,000 
Vežėjai pasisakė nieko neži
ną. i

Pravedus tardymą, paaiš
kėjo. kad pinigai negalėjo 
savaime iškristi. Galą ga
le surasta, kad piniguspavo- 
gė pašto tarnautojas Vieton 
L. Magpon. Kartu su juo 
suimtas ir pašto vežikas 
Skaff. Pašto tarnautojui 

Įgręsia didele bausmė.

PASIKORĖ LIETUVIS 
HARTFORD, Conn. — 
aąsio *7 d. po pietą Keney 
irke atrastas pasikoręs Jo- 
is Vazrionis. 40 metą, ne- 

Pasikorėlis dirbo 
ray. Telephonė Čo., Lietu
voje buvo kilęs , iš R.amy- 
lo< valsčiaus, Panevėžio 
ikrlčio. . ’ ;.
^udymosi priežastis Dėži
niu gyvenime pasi korelis 
ręs- laisvą pažiūrą. Lie- 
ofe ynu gyvi jo du broliai

NEW DELBI, Tndia. — 
Indijos tautinio kongreso 
laikinasis pirmininkas Dr. 
Ąnsari nuteistas 6 mšn. ka
lėjimo ir dar • pinigine Xpa* 
baudav. Yra nuteistą ir dau
giau. Tačiau sukilimas prieš 
anglą valdžią tęsiasV ‘

2.000 DA RIŪA^NKU NE- 
a- . TEKO DAittOI

NEW YORK.-~N. York, 
New ifaven ii' Hartford 
geieŽinkelkh Węstįnglirmse 
Electric ir Western Union 
Telegrapb . konipmnjbs nu- 
kapojo algas.

Dauguma darbininką to
kiu kompaiiiją patvarkymu 
.nepatenkinti, bet dalmrtiniii' 
metu streikuoti nemano.
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į Zimbs Iš ‘Lietuvos
įto • . •' r

- ’ K ulei# ežerą . ’'
/ SALAKAS, Zarasą ąpsk.

Ąuodžio 5 4. Ekerą komisija apžiurėjo Luodžią ežerą, 
ties Salaku ir nutarė, pradė-

■ ii sekančiais metais jį sau
sinti. • Pagilinus iš *jo upe
lį į Šventąją tikimasi irulėL 
Bti ežero vandens..pusantro 
inetr-o. Luodžią ežeras yra
'didelis ir vietomis seklus, 

!del to,. nuleidus ' tiek van
dens,; atsirastą kelią šimtą 
haktani ūkiui tinkamos že-

• inės;, . \ ...

-   —j-rr -„..—'-J'

Okupuoto je Lietuvojė

* . . Stinga,vandens 
-KRUOPIAI, ŠiaiiMą aps, 

Plačios apylinkės,- ūkiniu- 
kams stinga vandens. Del 
sauso rudens išdžiūvo pelkes 
ir Upeliai. Kai kurią/ūki
ninką šuliniai jau dabar 
gausi, nors bulves pilk.- Prie 
visą krizių čia prisidėjo dar 
ir vandens krizis) ■.

iš šy Tėvo, Lietuvos vysku
pą, kąnigą ir šiaip asnieną. 
Susirinkime buvo padalyta 
pi^anešimai apie draugijos1 
25 įlietą veikimą.. Pasirodo, 
kad per šį laiką draugija iš
augo į didelę įstaigą, kuri 
dabar, turi savo namus Kali
ne, Šiauliuose ir Tauragėj, 
,be to, tun didelį knygyną 
Kaune ir jo T skyrius kituo
se miestuose, kurie jaą daro 
dideles apyvartas. Per visą 
gyvavimo laiką draugija iš
leido 530 knygą, kurią eg- 
žęmpliorią skaičius siekia 3 
milijonus. Pradžioje leido 
dar įvairius žurnalus ir laik
raščius, dabar t enkinasi vien 
religinio turinio- knygą - lei
dimu ir. ją prekyba. ^Draugi
jos. pirmininku per visą lai
ką buvo. ir dabar tebėra ži
nomas poetas, kritikas ir vi- 
šuoraenės veikėjas prelatas 

*. A. Jakštas-Dambrauskas. .

i Valkintnką padangė jpriini^mi dirbti 1 
pažvelgęs. į šios padangės tik ,,'dai'W£ 

sodžiaus vaizdą ir žfhonią 
g5^Tenimą, gauni1 labai liūd
ną į.spūdįi'Medžiaginis skur
das didžiausias. Gyveni“ 
;md sąlygos nelėngveja, bet 
sunkėja. Mokesčiai heinaži* 
narni, bet dar didinami; Tuo 
tarpu apie ūkio produktą 
pąrdaviuią, kad ir pigiausia- 
mis kainoniis, lier ko ir sva
joti. &iu biefą. derlius toks 
buvo menkas, kad daugumas 
sodžių jau dabar1 pradeda,T< 
pirkinėti duonai rugius, nes 
jau nebeturi; , • '

Visa laime, kad kūris-uę- 
kuris gauna darbo .valdžios <

šiai jau J‘niko^’hedarinams 

 

bulves, (judrukus. gal 'rinks 
tęs saujas rūgiu*. 
edŽiagiiiio skui'do 
ir .nĮotalis, dva- 

as. Švietimo iri- 
pat neina gevrin

viešuosius 
darbiai iš kitur 
dėtos" žmonėms

sunku įlyštiĮ; Bet ir miške 
iiekiek tęuž 
ną darbiniu
.valandą L
.auksinus n
gus paprakų atskaitoma į- 
vairioius ^fganmic i j o m s, 

 

kaip^ “ lopuos’’ . (berods .op 
lairiatns ) ■■ kitoms, ■ •

fdžiuje skurdas,, 
vargas ir 1‘dariją^ labai iąe*. 
tąsi į akif tačiau-valsčiaus 
pofiams Jindo, :kad riskaš 
Jie . dabar irir 

'reikalauji kad sodžiai šelp
tą net iiifitą bedarbius, Vir

miškuose. Bet tokiu laimią 
gą mažai tėra. Paprastai

irbm Per die> 
ąį turi dirbti -Ift 
auna-tik apie 3 
s išmokant pini-*

atvirkšeij

,. VADATKĘLIAI, Pane- 
Avėžioaps. Del sauso rudens, 

s -tušti stovi šuliniai ir kūdros.
. Pasitaikę'šalčiai , dar pama
to'žino ir taip šioj apylinkėj 
pjnažą vandens kiekį. žino- 
' ■nes bijo didęlią šalčiu, ku
rie visaj gali be vandens pa- 

•: jJikti. .

• Vilkai išpiov.ė stirnas
. ~ SIMNAS,- Alytaus apskr;
-Kabiiškią miškuose buvo ga- 
-ną daug prisiveisę stirną, 

. bet šią vasarą atsiradę-vil-
kai daug ją išplovė. Kai kur.

-jąiške randame M stirną kailio
kaulą liekanos. Dabar Te;- 

.4^1 tepamatysi čia stirną.

• Kauniškes šv. Kasimiero 
. to? .'draugijos sukaktuvės.

- ; / Kaip žinome, Neprildau-
^omoje Lietuvoje jau. senai 
Aeikia šv; Kasrimiero drau-

. * gija. Si draugija vilniškei
įuięt. šv; Kazimiesro. draugi
jai beveik nepanaši,' nes ji 

■'daugiau tenkinasi, knygą lei-
• ■ ’diinu ir ją prekyba. Ji pra-

dėjo veikti 1906 metais?
•: Lapkričio 30 dieną šv. Ka- 
fcimiero draugija šventė savo 

/•gyvavimo 25 metą sukalda
vęs, kurios ryte prasidėjo, 

.//pamaldomis, o vakare pasi- 
. ‘baigė nepaprastu narią ir

. , švecią susirinkimu. Snkak- 
. fąvią prog'a šv. Kazimiero

/draugija gavo pasveikinimą lempučių.

Statotnia bažnyčia 
.ARIOGALA,’ Kėdainių ap. 

Didžiojo karo siautusios au
dros sugriovė.čia buvusią se
ną, dar Zigmanto laikais sta
tytą' bažnyčią. . Po karo pa
rapijiečiai susirūpino ‘.nau
jos bažnyčios statymu. Sta
tosi j gražią mūrinę baž- 
nyčm, kurios sienos ligi bok
štą jau yra baigtos.

Korių dirbtuve. ■■ \
i'IAŽĖIKUI, Mažeikiu 

šodu vaisią ir daržov.įą ga
mintoją draugija įsteigė pir 
mą Lietuvoje koriams ga
minti dirbtuvę-. jį pradės 
veikti nuo sausio mėrn • Ga
mins jį korius 42x27 cm., dy
džio. . Už korią kilng. reikės 
mokėti po pustrečio lito. 
Draugija pirks ir vašką.

'•■ * 5

Grįžta iš “laimės šalies“
SVĖDASAI, Rokiškio a. 

Prieš keletą metą iš šios, a- 
py linkės daug kąs .išvyko 
Metą Amerikon^ žinoma

I i v apie 100 ąkiąto Minėtos 
nejudoinybčs buVy išlieihim 
tos nesumokėjus seną, moka
nčią ir neįnešus paskolą dai
lią į bankus. ' ..

Reikia pridurti, kad giriu-, 
dzin mėnesio pirmomis die* 
įlomis Vihiiarfe, Žemės Ban
ko rūmuose ėjo namą ir že
mės licitacijos. DidžiaUsį 
judėjimą ir susidomėjimą 
rodo... žydai netik miesto pa
mals, bet ir'žeme.- Aišku, 
kad jie daugiausiai nuperka. .0 tuo tarpu gatvėse kelios 
dešimts jaunuoliu paraduoja 
pasipuošę žaliais kaspinais 
‘‘boikotuodami*5 žydus*. "

šalia 
jaučiam 
stos ski 
kalai 
Grynai i etuviškaine Vaiki 

 

nyku ifečiuje tėra tik dvi 
‘4 Rytoį draugi j os lietuviš
kos niojklos, šiaip visur tik 
ienkišll 
kykla 
už ką 
arba

. Ka 
prašė

Odų dirbtuvės 'kaime.
VILKAVIŠKIS. Paskuti 

ąiaisiais metais pradėjo šios 
•apylinkes kaimuose kurtis o> 
dą išdirbinio dirbtuvės. Dažr 
ni ausią j o,s mažos,, dirbą du,- 
trys, darbininkai. Darbo jos 
pakankamai turi, o šiemet 
liet perdaug. Gyvuliams nu- 
pigas, daug ūkininluj duoda

‘fiairaes” ieškoti.- Dateker NgMi-btas
Tetas tokįij emigi-antų. . vai- nries kailis turguje kaštuoja 
džius pastangoniis.- gitžo. apie 3—žt litus, o išdirbtas 
Grįžusieji pripasakoja apie;kaimo dirbtuvėje ligi. 8 litii- 
L.;ivo gyvenimą, tokią baisią 
dalyką, kad 'vietos ūkinin
kams šerkšnas nugal-ą trati- 
kia. Esą visi grįžtą, jei ga
lėtu, bet ‘‘marės’- kliudo pė
stiems pareiti.

? Vėliųmia turės elektros 
šviesą

VELIUOKA, Kauno aps. 
Vienas tauragietis pramoni
ninkas siūlosi įtaisyti. mies
teliui apšviesti elektros švie
są, tik tato sąlygą,, kad susi
darytą ne mažesnis lempu
čių skaičius kaip 200. Ta
čiau dar nesant elektros 
šviesos, įregistruota jau 400

T lenkiškas mo
vai vaiką neleidžia, 
uiti moką pabaudas 
i kalėjime.
nrie sodžiai šiemet 
‘‘Ryto” draugijos, 

kad Įjigtuilietuyiškas mo
kykit! ' * Rytas? ’ .prašymus 
iškla ‘ Rugsėjo mėnesį 
jo atjvas šu valdžios gydy

 

to j u j vo atvažiavę. apžiūi’ė 

 

nėti jokykloms butu. Žmo: 

 

nes ji buto tikri, kad tik

 

rai lįsi lauksią lietuvišką 
mol^hg -.'Bet apsivylė. Ke* 

 

truį aplankė tuos pačius 

 

sode pats, mokyklą iiršpek 
torį kulis siūlė. žiAonėins 

 

3’a|kas,. žadėdamas, atsią- 
•tunus .mokytojus, kil
ikus mokinsią lietuviš- 

• Bet žmonės- nesutiko; 
žodžiu, kiti raštą pe-’ 

aldišką paprašė priva- 
“Rytp” mokyklą. Tą

ją prašymai nepat'cn- 
, ' Užuot atsakęs inspe- 

ius ėmė simitinėti savo 
įvtojiis,' o kai’, kąr (Pir- 
Jiuose) su mokytoja dar 
ats buvo, atvažiavęs. Tuo 
>u lietuvišką , mokyklą 
i iičr taij) nėr.

t

k

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGA

Gaisrai.
ŠEDUVA, Panevėžio aps.

Gruodžio 3 d. buvo užsidegęs 
p. Bevaro- malūnas. Gaisras 
laiku pastebėtas ir nesun-įt 
kiai užgesytas.

BUAlPĖNx\I, Biržą aps;
Gruodžio.4 d. Preibią kaime 
sudegė ūkininko Beiliūno 
kluonas Su,pašaru.

ŠEDUVA,"Panevėžio aps.
Gruodžio 3 d. Nemaniūnų k. 
sudegė ūkininko Valio kluo
nas sli rišu pašaru ir jau jo j j :—----- -—-

Degina bažnyčias
-<ęnku laikraščiai praneša, 
d Sovietą gildijoj netoli 
ws komunistai bedieviai

'MOŠŲ LAIKRAŠTI" IĮdeginę seną -kataliką. Iriž-
■ ' ' r . •. . frią, kurią ;prieŠ tai reika- 

uždiirytį, :

minamais linais.

Brokus amerikiečius kviečiame 
• . užsisakyti • ■ .

“Darbi
' F^AIRIi

Auksinio 
(Graiką ‘itiį 
nelis) su

AnfradienE.'. Sausio 12 d., 1032 m.

. VlGONYS/RoduiicH vak. 
, Aią.metą gruodžio. 1 d. čia 

buvo atvykę Roduues przd- 
do\vąil<as L.. Rejent, vaitas 
L t j ’ 1 • « 1, / * IIAUJ^A (1/,_bt_ Hzostak -af -^8^- _
ArlSzah.czidt, kurio užrįii'pas 
ukiiiuiką IV Sudylą , ir cine 
jį barti, girdi, ji virtuvę;
laikąs vištas. . Nąrs 1-)., B. ir: 
:šziiškiuo, tačiau jie galvon 

: nęeinč ir jsurašė dėl. -ristą 
jii'otokolą, -Po to Svečiai7’ 
pairi kalavo,. kad ūkininku 
D. Sielyla'ir iš gyvenamos 
pirkios. išsikeJtit Kadangi 
šis įsakymas sunku buvo į- 
vykdinti,. tai. Siclylą šeimri 
na griežtai pasisakė Mesikeb 
šianti. ' Tada, visa šein'iyna 
buvo iŠ g;vvenai-nos pirkios 
iškelta prievartos būdu. Be
varant nukentėjo nėščia ^ie- 
lylos žmona,, serganti duktė 
*ir. persigando maži vaikai. 
jVarvino “ceviunoniją” mate 

■Ar. Dailydka ir. M Sabukie- 
uč.', ■ •

Kada riša šeimyna lirię- 
vartos būdu buvo pašalinta 
iv- 7 pirkia užantspauduota, 

;^einun|iikasįt jkdĮKiUse _.dęlk(/ 
taip 'dįi;ofti& £ixfefėnb .įąakyj- 
luu. PrzodAvnikas • atsakęs 
darąs.kaip'norįs ir kaiį) jam 
pataika'- . Ęrie to. pridūręs: 
kam, girdi,, jis laikąs virtu
vėj rištas ir namie pTi.vačia'i 
mokinas vaikils. ’

Apie šį įvykį' ūkininkas D. 
Siely la netrukus pranešė 
Lydos storastijai, Naugarde- 
lio Vaivadijai, apskrities po
licijai ir Apygardos Teismo 
prokuratūrai, prašydamas šį 
dalyką ištirti ir valsčiaus 
ponus už tokias priemonės 
nubausti. '

------------- r—-j--------------------------

No kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Bookėr ’ Washing- 
ton. ■ y -;

LIETUVOS ALBUMAS
• 436 puslapių didumo

Tik už $1.00.
Kiekvienas 1/etuvs privalėtų . 
gražiu. paveikslu papuoštas.

Kiekvienas puslapis, labai 
įsigyti* Šįą, knygą. Albume 
patalpinta atvaizdai visą žy- •/ 

i mesnią žnfdiiią dirbusią Lie-
• tuvos nepriklausomybei aD 

. gauti. Jo kaina buvo $4.00.
Dabar gausi tik- už dolerį. . -

• Reikalauk iš ’ • •

“DARBININKO”
866 W. BR0ADWAY ŠO. BOSTON, MASS.

■>

e
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“AIūsij Laikraštis” yra di 
žiaurias, ir Įdomiausias iš vi 
Lietuvoje . leidžianirį- savaitra 
čiu;' geiiausiai informū-oja- Lie 
vos" visuomenę apie savo krą 
ir plačiojo pasauliu įvykius; 
ąad pilnas įimtą • ir oi)jektĮn 
straipsuią, gražiu pasiskaltyil' jlnjaiis. . va 
korespondenciją, dainų, paveijy0|a. įjg (įvd 
lų ir-t. t. . ‘ -.'y

“Mūsų Laikraštis” šiait 
plačiausiai skaitomas IdetuJ 
kaime ir mieste^ nes savo pl«| 
turiniu visus patenkina’. Taip f 
virš. 2’OOOf prenumeratorių 
užšienierią lietuviu tarpo, k|. 
didele daugiima yra broliai- f 
rikiečiaV . —

“Mūsų Laildaštįs” kas 
te . išeina po 12 puslapių, 
rupias/ ir duoda 'savaitines I j 

žvalgas iš religinio^ kultoj . 
visuonioninio, ekonominio ij 
litinio gyvenimo sriehp 

: “Mūsą Laikraltj” leidžij 
tuliką -Veikimo Centras. . 
mėtoms? Lietuvoj 4 litai 
hįuose —« 12 litą. .. \

uo

■ė

toliau Į 
. ginu 

’Dz. WiL 
er paskuthi

mišką juo dau* 
‘medžią.

praneša, kad 
us du mėnesius 
vadi joj- išliej
ai ir folyarkąj

"žiūms’’
Pro t. I>r. V. Mykolaičio-Putino redaguo 
ja m as literatūros, mokslo; visuomenę* 
Ir akademiškojo gyvenimo lllU8truota« 
mėnesinis * Žurnalas yra didžiausias;, 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam Žmogui, tinkamiausiai 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “židinį.” «...

“židinio” kaina Lietuvoje: met, 35 i,/ 
pusnv 20 .lt; Amerikoje metams $4-50, 
.pusmečiai $2.50. . * ■

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisve* Ai 
ą to'-. .

<-y-

Trumpa Apologetika irba 
at. Tikėjimo Apgynimas,’ J?ą 
tšė kun. V. Žajaiičauskas—50o 
< Maldą ’ Rinkiiiėlii, baltais 
rifeliais ---$1
,MąIdų Kinkinėms, ‘ jnėdąią 

. ...— __ ^4175'^125
Vinco Hetario Raštai.

prijos apysaka. Du tomai, $L00 
Moterystė v žeimyna. Ver

tė J. Gcnąi-j ..,40a
Gamtos Pradžiamokslis —

I)r. Aj
Limpamosic-s Ligos i> kaip 

nuo jų- išsisaugoti? Parašv. 
negyvoji gamta v žemė* van
duo, oraą Parade J. Barona«_50o^ 

Meile (Poema). Parašė 
Gustaitis .... ... 15c,

Nauju Skaitymui Knyga — . 
(DalisTI). Su payeikąlais.___ 75e.

Vienuoline Luomą. Vertė. . 
Kuo. P, Saurusaitis     25c, 
- Vaikų Knygelė mr pa- ' 
veikslais -,„„30o,.

Mano: Patyrimai Didžiojoj 
Karėj,1918 X1919 m. Para 

Kun. J. F. Jonaitią. (Ka- .
pdlomis) • • __ toK-^-2& ' ’

Pamaldų Vadovėlis,. Stacijos 
•l.lo į Graudūs Verksmai. Sudarė ir 

išleido Kun, J, Koncevičius.-..l(k.
Moterystės Nesuąrdomybė. J. 

tešauskfe. Šv. Kas^ D-jos lei* 
dinys, Kaune to___ ^.’^toto__ 1C&

Sunkiausi^? Laikais, Parašė, 
A. Ruccvičius - --------

šventas - Gabrielius, Išleido < '* 
Tėyąš Alfonsas Maria C. P.^.25e '

Religijoj Mokymo Metodl- l 
ka. Sutaisė K. J, Skruodym-.50? < 

Leiskite' Mažučiams Atetol 
prie Manęs. Sutaisė Kui*ra- 
nas__----- s.-^---- ..... .... —__ .to—-.i-Oo,

viųį kalbon Xšgiildė 'A.tyvą^_,—.50oJ virbeliais
to

^ydąsi irAhirkas/įPamokiBart-' ' mįgdliais _ 
ti aliyJaka.- ‘ Paraše/ T. Vyfi- A 
niauskas. Veri$

" Trumpi Sktityjae!iai---lab&i 
gražūs pasiskaitymai apie j- 
vuiriua gyvenimo' ataitikimu*. , 
Parąaė J, Tarvydas rto__ .—Jūs,

Turto Norma---mok3iiški pfc- 
shkaitymai. Parašė Uosis___45<j.

Gerumasaprašymas apie 
gerviną per Tėvų Faberį-Fi- 
lipiną, Vėrto Kum P. L. _I5o,

Tabakas—Nuodai — rūky
mą kenksmas;1 pagąl d-n| Ni-. 
keisk; parengė S. Kaimietis—J9o. 
. Užkeiktą Mergele su Barz
da ir Ba/rzdažkutto—apysaka 15o.

Katalikų Bažnyčią ir» D«. 
mokratlzmas. — Parašė kilu.

Apaštalystes Maldos. Statu-’ 
tąs, —; Vertė Kun. P. Sauru- 
eaitis -^——-—25o.
_XXĮX Tarptautinis Eucha-. 

rištinis Kongresas,. Parašo, 
kun. Pi‘. Bučys, M. 1. C,—__

.T
Mūsiškiai Užsienyje. Juokiu- 

gąs ąprašyinas/keliones į Pa
ryžių ii* atgal Mikalojaus, ir • 
Glapiros. Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvalkietia —.50

Kelione Aplink Pasaulj per 
b'O d’ienų-~-Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuo rikiai ke
liones per įvairius kraštus. 
Parąšė Julius Verne. Vertimas h 

»T; B'alčilconio ‘____ -  \ .00
Pramoninės Demokratuos Pa

grindai, Parašė Uosis —.75c.
Gegužės Mėnuo — Kun. P.

Zadeikia.. Kaina 50o.
Aritmetikos ąždavinynas—25c.

• Vaikų Darbymečiui Rin-
kinėlįs kalbos mokslui—___ i.50<}..
; Petriukas —Jaiškąi vieno 
vaikeli.o. Vertė S. Rakauskas 15o.

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas . Gri-1 j 

' ’onĮs —to,., ,,.;/-,,;.
Laimė — (poėm/i). .Parašė .. 

Vaitkus —-___;______ to__ —_50c.
Atsargiai su Ugnimi. Vertė 

iš. lenkišku kum K. š.... ... .lOo.
Mūsų Tikėjimas —išaiškini- 

maš, pagrindą mūsų tikėjimo. 
Vęrtė Jonas 'M. Širvintas,-----50o.

Lietuvos Ženklai, — Išleido 
J., šeškeviėiuą ir B-vė, .Kam 
•įas   —to..—:_____ L.:—40o.

Ėmęs ir-Kalbėk: Deklama- , 
cijos, Monolgai ir .Dialogai. . 
Parašė Juozas V. Kovas___ 3Go.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė.. Vysk' A.’: Baranauskas.:___ 10c.

Eucharistiškos Siacijoja—Su- 
liet(iviho Kun. P. juŠkuitii<„l5o.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldės Ge
gužes, Birželio ir Spalių mė- 
lesiam e. Išleido kun. K. A. Va- 

«ys  ------ --- —■—-...;.. —___ :25c.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gąvalerieiim; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais __ .... $i nii

S/Jcįaližinas ir K^kščionybS. 
Prof. Vr Jtirgucio  ---- to——lOo.

žmogus ir Gyvųolys. Para-. 
šė kun.. Bučys — ----- —30o.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. *. 
Kaunietis >.i.,—,....    .dOo.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to. šimtmečio kri- . . 
kŠSionybės. Lietuvių, kalboa 
išguldė P« B. /■...lI..—----- to- ~_25o. .
- Apsirikimų Komedija. Atsi- • 
tikimas iš .Amerikoniško gyva
vimo. Išguldė Lapšiaus Vai* 
kas__;..L... ..... „..„■___________ lOo?.

• Jono Kmito Eilės
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais'.ir aprašymais^to—1.50

“DARBIN-— . . ...
366 Broądvyay, į-, $0. Boston, Masą

Mūsą Dainiai. ParaSS Ka
zys Puida ----------- • ...... 50c.;

Anderseno Pasakos—en pa-
. eikslčliais ’ ——J...,....:—___ 2f)o
Indriulaitis ____ _ ______„__50n,

MALDAKNYGĖS.
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

pnuda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
( TEATRAI

Vienuolio Disputą sū Rabi- 
i.a»; Vieno veiksmo j uoliai. Su- \ 
lietuvino Vaidevatis „į.—•

'Nepaisytąja—keturių 'veiks- 
i ių drania. Paraše kini. f?r. M., 
.niras. Kaina_______ i—l_^_35s

. Gifiukihgas Vyras—2 Aktų 
t omedija i parasS S. Tarvy
das --------- ----- ______ ■n,„..„25fr

Elgetą Gudrumas, 3.-jų veiks.-, 
n-ų komedija. ParasS Seirijų ’ . 
. lozukas. ’----—to ____ 25ci

Ubagų Akademija ir Ubagą 
Rilius — komedijos po 1 ak • 
!.?. ParažA Seirijų Juozukas—35o,

Sniegas — Drama. 4-rių ak- , . 
tų. Verte Akelaitis _ ____ _40a

Esamas—3-eia dalis dramos
1 Gims Tautos. Geni jus. ” Pa- 

/ Kum. L. Vaicekauskas—10o
Žydų Karalius drama i 

: ktų, 5 pa k'. Verto J. M. Sir
pintas '.----- -------- ____—... _.....30o

Visi Geri—3-jų veiksmų vąh- 
deiis y para3§ F. V. _ to-_ -10c

.Patrieiia, arba nežinomoji 
kankins — 4 'aktų drama. . - 
VertS Jonas Tarvydas___ _ .IO9,

Išganymo Apsireiškimai —’ 
atėjimas ir gyvenimas ant že- ’ 
LiSs Jėzaus Kristaus. Vaidini- . 
f iaa su gaidomis to,——_i---- _75c,

Dramas1) Gėrmana; 2) . 
l 'abiola—5 akt'4;. 3) Liurdo 
Stebuklas .4. aktų; parašė 
. i. Tarvydas_— _____ _ę5c.

Knarkia Panepus.-Koinedi- ‘ • ' 
j? ,1-me akte; Parašė Gineitis X5tU

Vąikų. Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok kų darai; .2) Jono . 
laime;. 3) Pasakyk mano lak . 
r ię. Surinko K, D. ir N—I5o 

• Vantų Teatrai-: dalis H: D 
ištirpime paskui;. 2) Antanu
kas! Surinko S,. K., D. ir N.__15o.

TVTTZ* A '

lietu vino Vaidevutis _,

įsu žinomų 
siditbaaių,

y « . . * • « . • Parsiduoda Visur ‘
; * TjHraąU turi- ĮI^KARO'. v>iiibaieddu .

Ireg, J. V, IJat. Biure

Mirk f*' 
■’• ' '' .£* ■

Pii igai Jūsų
Kišeniujep

^irgįdiavii ’ negalėjimas ’atlikt?
.savo, darbo' mAramui, rūpestis apie ■

.. jūsų sveikai.» išima, pinigus jūsų 
kišenianš. (era. sveikata, vikrumas, '

•. aiški mintis, r nedrebanti ranka įdeda 
pinigas į .fu? į .kiSenių t

to į; ]‘AIN-EXPELLER*
- j . - It-e&y VįrJgitfklHttte ;• * '

pagelbės jun ųužiaikyt jūsų sveikatų,' jūsų fizišką, patvnrumn, jūsų 
uždarbio išg; es. Tai yra geriausius linimentas iš visų žinomų lini-' 
menių* Išima gulima, sustingimų, skaudėjimų is persidirbusių, pail- 
BuaiųmuskųĮ TĮJOJAUSJ . . ■
Kaina 35^ > 7(k. * ‘ * • « ’ . • Parsiduoda .Visur ‘

“Darbininkas” į Lietuvą
Dabar yra geriausias laikas už

rašyti “Darbininkų” savo giminėms 
Lietuvoje. “Darbininkas’’ jiems bus 
geriausia. Kalėdinė Dovana.



v

Antradieni* Sausio 12 <1,1982 m,

<A*Wk?Hc<
:LJSkTWBt«n

a^iti .. ' -il- . i , i i '' '

AR TURI IDEALĄ?
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TODĖL KATAUKAI SAVARANKIŠKAI NEGALVOJA?
. i -■ .. ■ ■.

Garsusis prancūzą ti visb|~ Mūsą jau minėtasis Pas 
pasaulio moks liniukas 
Louis Pasteur, kai buvo iš- 
rinktas į Pran’cūzijos Mok
slo Akademiją, pasakę 
.šiuos žodžius: < .

“Laimingi yra tie, kurie
savyje nešioja grožj’bės ide-' 
alą, meno idealą, mokslo ide
alą, tėvynės idealą ir Evan
gelijos grožybes pasiektiide- ’ 
alą. Dažniausia, pasiseki
mas aplanko tą, kurs siekia 
kilnaus idealo.”

Manau, kad- jūs žinote, 
kas yra idealas. Gal jūs 
nesate apmąstę apie jį ’vi
soje didenybėje, bet jūs tik
rai suprantate. Mokslinčius 
sako: idealas yra jaunystės 
troškimai, papildyti senovė
je.. Idealas gali būti apįbur 
dintas ir šiaip: šviesus atei
ties parodymas; mintys, ro
dančios ką ir kaip ką nors 
pasiekti, gilus jausmas, kurs 
yra mumyse, valdo ir nuro
do gyvenimo būdą, stumda
mas mūsą darbus į gera ir 
duodamas kasdien naujos 
drąsos ištverti pradėtame 
darbe. ' v

Jei nori dorai gyventi, tu
ri išsirinkti sau idealą. Ar 
gi galimb protaujančiam 
jaunuoliui leisti dienas, nesi- 
klausiant savęs: ar as darau 
tai, ką man skyrė Dievas at
likti'? Aišku, kad gyveni- 

. inaš be idealo ym tuščias ir 
mažai vėrt&s.

Galvoti apie ateitį yra di
denybės ženklas ir kilnią sie
ląrodąs reiškinys.

Prancūzą rašytojas Vie
ton Hugo, būdamas 15 metii 
amžiaus* pasakė; “Aš būsiu 
Chateaubriand!” -

Turbūt, mano gerieji drau- 
draugai žipo, kad Chateau- 
briand buvo vienas iš žy
miausią prancūzą rašytojui 
Ir Victor Hugo savo žodį iš
pildė. Jis liko gal dar žy
mesniu rašytoju, negu Cha- 
teaubriand, ,

Kitas pavyzdys. * Vienas 
J jaunuolis pasakė: Aš dirb

siu žodžiu ir raštu apginti 
a Bažnyčią ir Tėvynę.

Idealą nelengva apsirink
ti. Labai greit apsiriksite, 
jei pirmą miglotą troškimą 
-išsirinksite. Reikia stropiai 
apgalvoti. Gerai ištirki Sa
vo kūno jėgas, proto ištek
lius, dorines ypatybes, visus 
paliiikimus, įvairius priešin
gumus. Sąžinės sąskaita,, į 
Vairūs pasitarimai, vyrės 
niąją patarimai daug pagel
bės ištirti'kas tikrai esi.

Įvertink save gerai. Ne- 
i bijoki turėti gerą nuomonę 

, 1 .apie save, bet nebūk išdį- 
’. džiu. X

Gražiai vienas poetas pa
sakė tinginiams: 4 ‘Duokit 
man jūsą 20 metą, jūs, ku
rie nieko nenuveikete.”

tėur savo mokiniams yrą 
pasakęs: “Koks nebūtą jū- 
są luomas, tik aukštai įver
tinkite" ją troškiimis.”

Airijos kovotojas O ’Con- 
nell savo dėdei Maįp__parąT 
še: “Aš noriu įvykdyti du 
troškimus. Pirma, daug da
lyką išmokti. Paskui, iš’si- 
rinkti ypatybes, kurias pa
daro žmogą mandagą... Aš 
turiu neapribotą ambiciją ir, 
jei galiu taip sakytį tūriu 
neapribotą entuziazmą, kurs 
permaino skausmą į džiaug
smą. Teisybė, gal nęsu gau
siai apdovanotas gabumais, 
bet niekados nebūsiu. paten
kintas žema vieta mano už
siėmime.” ,

Ir kodėl ne? Kartą pra
dėjęs kopti aukštyn, kodėl 
nenorėti ir aukščiau lipti ? .... 

-—000- ;
Susiradęs sau tinkamą , i- 

dealą, ilgai pagalvok.’ Leis
ki, kad jo Šviesūs spinduliai 
apgaubtą tave ir paskatintą 
pirmyn. Bandyki savo ide
alą pritaikinti prie mažą da
lyki} gyvenime. Mylėk jį 
aistringai, nes tai suteiks 
tau pasaldinimą įvairiose 
sunkenybėse. . . .

Galu gale, turėki viltį, kad 
savo idealą pasieksi. Rei
kės daug darbo.. Bet nebi
jok. ■ Tvirtai laikykis pasi
rinktame kelyje. Kada nors 
vėtros pakils. Dangus liks 
be žvaigždžią. Gal reikės 
keliauti , tamsybėje ir skaus
me. Bet nenuliūski. Tu
rėki drąsos visada žengti 
priekį. Įr tikrai tavo jau
nystes migloti troškimai bei 
svajonės bus vainikuoti sal
džiu atlyginimu — idealo 
pasiekimu. -

Sulietuvino' Kazys Adna,

N AU J0S ANGLĮ JOS L. V Y 
’ čiy KUOPOMS

Šiomis dienomis, p. M. A. 
Norkūnas, Liet .Vyčiu orga
nizacijos Tėvas, važinėja po 
kolonijas^ rodydamas pavei
kslus, nutrauktus Lietuvoje.

Apskrities kuopos malonė
site pasirūpinti pakviesti p: 
Norkūną, ypač vajaus metu, 
į savo kolonijas.

: P-as Norkūnas turi daug 
ką nauja pasakyti katalikių 
jaunumu. Kreipkitės pas 
jį: JT. A. Norkūnas, Box 91, 
Lawren<?e, Mass.

. K. J. Viesulą,
Apskities pirm.

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybes uždaviniai taip 
sunkus, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose.

(Pagal Tėvo M, SG0tt,S. J. 
mintis)

Koki čianesąmonė! Juk 
didžiausieji pasaulyje galvo- 
tojai buvo katalikai! Nese
nai gavau laišką nuo vieno 
pono, kurs buvo besvarstąs 
tapti kataliku^ Tačiau jis 
išgirdęs,* kad katalikai esą 
vyresniąją gujami kaip ave
lės, dėl to ir susilaikė. Au
toritetiškai jam būvo prane
šta, būk katalikai klusniai 
pasiduoda kitą protavi
mams, kaip pavyzdžiui: joks 
katalikas nedrįstąs nieko 
kalbėti prieš savo tikejimoį- 
sakymus kaslihk persįskyri- 
mo (divorso) įr vaiką ,-gim\ 
dymą kontrolės. y\

Mano atsakymas į tokį 
priekaištą buvo šitoks, pėl 
to, kad Jungtįnią Valstiją 
piliečiams nėra ką sakyti 
prieš, Aukščiausiojo; Teismo 
nuospreridimą lięčianįį y- 
sus, neseka,/tad piliečiai ut- 
sižadūtii jsayb proto įr pieta
vimo . teisią! , Toli grąžū! 

■Aš tam ppnui\ pranešiau/jog 
dabartinėj^ jo mįnčią krypt 
tyję jis jokiu, būdu hėgdlėt 
tą tapti kataliku, jei, ir no
rėtą, nes jis’ visai kiąidinP 
gai supranta Kataliką Baž
nyčios esmę, manydamas, 
kad ji yra įstaiga lengvai 
pasiduodanti klaidoms. Tru
mpai tat jam išdėsčiau, kas 
yra Kataliką Bažnyčia.

Kataliką. Bažnyčia, kaip 
pats Kristus nori, kad žmo
gus vartoti} savo protą Baž
nyčios tikėjimą ištirti- Ji 
skelbia visam pasauliui esan 
ti Dievo balsą žmonių tarpe, 
ir kalbantį galutinu Dievo 
nusprendimu apie tikėjimo 
ir doros dalykus. Jeigu tat 
ji be teisės kalba, jai ne
priderėtą mūsą ištikimumas. 
Jeigu, tačiau jos pretenzijos 
pagrįstos teise, seka, kad ji 
kalba dievišku autoritetu ir 
negalį mus suklaidinti. Klaą, 
syti jos ir būti jos vedamais 
nėra proto išsižadėjimas, pa
namai,: kaip nėra proto išsi
žadėjimas pasiduoti įskiepį- 
jimūi (vaccination). Juk 

; milijonai žmonią įskiępija- 
; mi kasmet, todėl, kad pasiti
ki gydytoją teisėmis ir įskie- 
pijįmo naudingumu. Žmo
nės pirma sužino. apie tai 
vadovaujant savo protu, ar
ba prisilaikydami kitą, kad 
galima pasitikėti gydytojais.

Daleidžiant dabar, kad pa
sitiki gydytojais, tuojau pro 
tingai jiems pasiduoti, nors 
ir mažai arba visai nieko ne
suvokiant apie gydytoją di- 
agnosą, Nevienas iš milijo
ną žmonią įteikiančią 4 ‘re
ceptą”' Aptiekorįui (Vaisti
ninkui), nesupranta kas Čia 
yra^-tačiau jis priima vais
tus su didžiausiu pasitikę ji- 
mui^ Taip darant, jis aklai 
neatiduoda savo, supratimo, 
bet .išmintingai juo naudoja
si, nes jis prieina prie išva
dos, kad tai yra protinga pa
sitikėti turinčiu autoritetą 
arba specialistu jojo mokslo 
srityje. ’

Pats Kristus įsteigė Kata
liką Bažnyčią, kaip savo au
toritetą žemėje, tikėjimo ir 
doros dalykuose. ’ Taigi se
ka, kad Bažnyčia taip pat 
negali skelbti klaidą, kaip

DARBININKAS
iiiĮi < ji

Ne visi klauso Bažnyčios. 
Juk ne visi paisė Kristaus! 
Tuo faktu nei Kristus, nei 
jo Bažnyčia nepasidaro ma
žiau vertingi ir tikri! Pa-. 
žvelgk, žmogau, aplink save! 
Ar nerį gyvenime Žpioiiiū 
neklausančiu. gydjdoją//pay 
Įiepimu?Ą Tas nereiškįaukad 
■gydytoją patarnavim/is ne- 

: buvo gęriis,' ir toks , elgesys 
ąeišgeibės sergančią 

Iskausmo ““ '
sUvedud 
prieinam 
■Kristus .5 
strigę Bažnyčią,, nedėdamas
ant jos neklaidit^ūhio ant-|kmo tikrąją," kokios ^’S 
.'spaudą.’ Taigi Katalikai ^-'doktrinos, reikšmę. Jukmū- 
ra protingiausieji žmones pa są Aukščiausias Teismas 
šaulyje tikėdami Į ją ir ^*|.Tribimolas panašiai veikia 
vėndami josios vadovystėje!^sl{ dėl Jungtinią Valstiją 
Jeigu Kristus neįsteige iri Konstitucijos, išaiškina ko- 
neantšpaudavo Kat..: Dažny? 
riosw tada šalin visos baž
nyčios! Šalin Apreiškimas!
Šaiin, pagaliau visa krikš
čionystė!!' i’'..'.’-',-..

Mes, tačiau žinom, kad 
Kristus, Dievo Sūnus, įstei
gęs Bažnyčią, prižadėjo bū- 

‘ti su ja amžinai ir apsaugo
ti ją nuo klaidą. Toliau 
mums yra žinoma, kad tai 
yra tik vienintelė Bažnyčia 
grįžtanti atgal į Kristą; vie
nintelė Bažnyčia kalbanti Jo 
autoritetu; vienintelė Baž
nyčia drįstanti skelbti savo 
neklaidingumą ir neklaidin
gumo galimybę —ir toji 
Bažnyčia yra Kataliką Baž
nyčia! Jei nusilenkdami ka
talikai nėra ujami — varo
mi, dieviškai valdomi ir auk
lėjami. Brangiai mokam 
gydytojui arba advokatui už 
jąją patarnavimą, o mums 
'nė-į;galvą neateina, jog mes 
tokiu būdu'jiems pasitikėda
mi vergiškai atsisakom savo 
protavimo teisią. , Tačiau 
gydytojas ir advokatas gali 
padaryti klaidą, o bažnyčia 
negali klysti tikė jimo ir do
roves dalykuose t

. Kas tai yra tikėjimas ir 
dorovė? Tikėjimu pažymi
ma toji Tiesa į kurią turime 
tikėti, p dorovė yra mūsą 
gyvepimo būdas bei. elgesio 
norma (taisyklė). Bažnyčia 
negali apsirikti mus moki
nant kas yra tikėtina, arba 
išdėstant, kas yra gera arba 
bloga mūsą elgimuo^.

Kai sakau ‘ Bažffcia,f ’ tu
riu mintyje, žinoma, Bažny
čią kalbančią autoritetingai. 
Nei kunigą, nei vyskupą, nei 
kardinolą, net įr patį Popie
žių segalima vadinti Bažny
čia, išskiriant atveją, kuo
met jis kalba “ex eatbedra/’ 
tai yra “iš savo sosto.? ’ Taip 
jis daro, kada Kristaus įpė
dinis, eidamas visą krikšeio- 
niij. ganytojo ir mi^ytojo 
pareigas, aukščiausiu savo 

i apaštališkuoju autoritetu 
nutaria mokslą tikėjimo ir 
dorovės dalykuose laikytiną 
visai Bažnyčiai. Kaikurią 
nekatūliką manoma, kad Po
piežius nieko daugiau neda- 

! ras kaip tik haudojąs šią 
valdžią, ir kasdien skelbiąs 
neklaidingus pamokymus. 
Tačiau Popiežius tik tada 
kalba i (ex 05^0^/ ’ kai no
ri galutinai nustatyti visai 
Bažnyčiai ką .reikia tikėti, 
reikalaudamas absoliučiai 
tvirto ir niekuomet neatšau
kiamo proto ir valios pasi
davimo* Taip darant jis ne- 
išgalvoja nieko naujo iš sa
vęs, bet tiktai išreiškia ka-

pats Kristus to negalėjo be
gyvendamas mūsą tarpe., i 

Galima visa suglausti šir 
taip: ar KataliktĮ/BąŠpyčia 
yra Kristaus įsteigta 
apdovanota mekiiomčt. Ūė- 

 

mokyti klaidą V Jei iĮtiį>/tai 
turime jai pūrodyti/tą.pačią 

 

pagarbą ir pasitikąįįmą, 'ktu 
ris Kristui rodomas. 
Mes esdme laisvi . i^iidotis 
savo protu kaip tinkaini/pa- 
tikrinti ar/Katąlįką Bažny
čia yra tikroji Dievo Baž
nyčia. ; Daleįskiin,. kad Ka- 
taliką Bažnyčia nėra tikra, 
tai trumpai sakau, jdkia ki
ta. Bažnyčią’, nėra . tikra, ir 
Krikščionybę yra grynas 
prūsimanymas, ir;visa ap- 
ęikstą žmonijaT^Kgija/'y- 

ta apgavystė !

\Didžiauš/eji galvoto jai pa
saulyje buvo katalikai. Ąu- 
gustinay įr Tomas Ąkvinie- 

proto milžinai, iškilo 
au cščįau visą pasaulio pa
garsėjusią protautoją. Mū

 

są jphčią amžiuje matėm to
kią įismintingą žmonią kaip 
Kardinolą ■ Newman’ą i r 
ng’ą ir Cliesterton’ą, 
įasidūodančius Krikščiony
bės reikalavimams. Pašte- 

uf’ui didžiausiajam moder
niom laiką mokslininkui ne
atrodė, kad-tai buvo vergiš
kas protavimo atsakymas 

prisilaikant Katalikų Baž
nyčios mokslo. Gen. Eošas 
(Eoch), garsiausias pasku
tiniąją laiką karo vadas, 
džiaugdavosi savo atsidavi
mu Bažnyčios įsakymams su 

kūdikišku pasitikęjimu.-Pa- 
steur’as ir Fošas nebuvo 

Bažnyčios varomi — priver
čiami tikėti. Jie vartojo 
Savo jiems Dievo dovanotą 
protą, suprato, kad Bažny
čia buvo Kristaus įsteigta, 
kurios tikslas yra pratęsti 
Kristaus tarnavimą žmoni
jai iki pasaulio pabaigai 
Kristūs sake savo Bažny
čiai: “Tas, kuris tavęs klau
sys, klausys ir manęs.” To
dėl aiškiai plaukia išvada, 
kad pasiduodąs žmogus Baž
nyčiai išmintingai naudoja
si savo protu, kadangi jam 
aišku, kad Dievo užtiktin? 
tas ir paskirtas atstovas tu
ri būti visuomet gerbiamas 
išklausomas.

Štai, vienu žodžiu, kame 
glūdi visa tikėjimo sąvoka: 
arba Kataliką Bažnyčia y- 
ra taip pat tikra, kaip pats 
Dievas, arba ji visai neturį 
buvimui pagrindo. Tat; jei
gu,, ji yra Dievo balsas, jo
kiu -būdu negalima sakyti, 
kad proto išsižajam jai pa^ 
šiduodami, nės yra labai iš
mintinga būti To vedami, 
kuris yra mums davęs pro
tą, ir kuris nei negalį muš 
apgaudinėti, nei pats yra ap
gaunamas! • \

Bažnyčiai kalbant, aišku, 
kad ne jos išgalvotas moks
lūs yra siūlomas, bet Šven
toji Tiesa, kurią Kristus įsa
kė jai’skelbti. Bažnyčia ne
išgalvojo pragaro, Eucharis
tijos, Šv. Trejybes, arba mo
terystės nesuar d o m ūmo. 
Pats Kristus skelbė šitas tie
sas ir iškilmingai įsakė sava 
Bažnyčiai mokyti jas visai 
žmonijai iki pasaulio pabai
gai. •

•Jo

įM’nuOj

y vieną, 
Išvados: 
ir Jis į*

KAIP IŠARDYTItaliką tikėjimo mokslą tuo
se dalykuose nuo įat. pra- 
•dži<fci; ■ .'..

Kataliką tikėjimo moks
lui (doktrinai) nieko nebu
vo pridėta nup Apaštalą lai
ką. Apaštalai gi, šv. Dva- 
sios\ įkvėpti, priėmė Apreiš“ į.Oj n^s yra ^norinčią tokį 1 
kimo tiesas nuo Kristaus, darbą varyti. Darbas, tie- 
Jąją užduotis buvo perduoti varomas, tik pasisekimas j 

nevisuomet seka. Gi nėpa* į 
sisekimo priežastis yra neši- 
nojimas. ’ Norintieji išardy- į 
ti bile kokią draugiją, įsitė- % 
mykite 9 patarimus, o pasi- "į 

sekimas užtikrintas. į
1, Niekad neateik į draugi- ■

jos susirinkimus. j
2, Jei ateisi, ateik vėlai* 1
3, Jei per daug šlapia, ar

per daug sausa, ar per daug . 
šilta, ar per daug Šalta neik ■ 
į susirinkimus. . ' ■
_ L. Jei tavęs neišrinko į ko- f 
kį nors komitetą, tai protes- į 
tuok, priešinkis, o jei išrin
ko, niekad į susi rin k i nius ne- \ 
ateik; .... - .• # : , "

5. Susirinkimuose neimk ’
jokio daįyvumo... "į

6. Jei būsi’susirinkime tai : 
žiūrėk, kad išknistumei, su- 
-rastumei ką nors blogą, ne 
tobulą,"ar tai protokolo už
rašuose, ar komiteto, ar vai- 
dybos veikime.

7. Mėnesinius mokesčius^
ilgai užtrauk, arba ją visai 
nemokėk/ • ) ' .

8. Žiūrėk, kad niekuomet 
neatsivestum draugą prira- ■ 
syti į draugiją. '

9. Neprisidėk prie jokio 
draugi jos veikimo. Ir kuo
met patėmysi, kaip keletas 
narią nuoširdžiai darbuoja
si draugijos naudai, protęs- 
tupk, rėk, Sakyk, *kad susi
daręs, būrelis. valdo . visą 
draugiją, neduodami kitiems 
progos pasidarbuoti.

Tai viskas^ Tik devyni 
punkteliai. Lengva juos at- 
siminti, nesunku ir išpildy- 5 
ti. Kas juos pildys išardys1 
tvirčiausią ir g e r i a u s i ą 
draugiją; . . ; A. T. A

Pasakysiu kaip galima iš- « 
ardyti tvirčiausią ir geriau- 
šią draugiją.- Pasakosiu dėl

kimo tiesas nuo Kristaus.

savo įpėdiniams ką pats 
Kristus Jiems davė. Joks 
Popiežius arba Vyskupą 
Sąntaryba nepridėjo naujos 
doktrinos Kristaus paliktam 
mokslui’ Tiesa, aplinky
bėms reikalaujant,: jie išaiš-

nevisuomet seka. Gi nepe-

kią nors jos dalį.
Net ir. Popiežiui nekal

bant44 ex cathedra” tikintie
ji klauso jo su didžiausia 
pagarba. O jeigu jis kalba 
autoritetiškai, visi privalo 
paklusnūs būti. Kituose da
lykuose su tikėjimu bei do
rove neturinčiuose nieko 
bendro, arba jam kalbant 
kaipo privatiniam asmeniui, 
jojo išsitarimai yra mokyto 
ir Švento žmogausį tačiau 
žmogaus galinčio padaryti 
klaidą ir todėl tais atvejais 
katalikai neprivalo jo aklai 
klausyti. .

Vienok daleiskim Bažny
čia kalba autoritetiškai... tai 
yra pats Dievo balsas! Klau
syti ir būti Dievo balso ve
damu toli gražu nereiškia 
proto atsižadėjimo! Anaip
tol ! Tai yra kilniausias pro
to vartojimas!' Istorija aiš
kiai liudija apie tai. Joks 
asmuo bei tauta, nepaklydo 
ir atskirą asmėnią, kurie 
patys save nugramzdino pra 
pultin jai prieštaraudami,

Katalikai yra nepaprastai 
laimingi, nes jiems niekuo
met nereikia r abejoti apie 
svarbiausius gyvenimo klau
simus. ....

.'Sąžiningiems . nekatali- 
kams prisieina nuolat kan
kintis ir abejoti kaslink tei
singo pasielgimo, būtent f ar 
galima . persiskirsti ir vėl 
vestis? Ąr.yra padoru pil
dyti vaiką gimdymo kontro
lę? Ar neuždrausta abor
tai? ir t, t. Katalikai su
pranta Dievo Valią šiuose 
dalykuose. O kadangi Die
vo Valia yra didžiausias da
lykas žmogaus gyvenime, 
katalikai, ištiesą, gali jaus
tis laimingais, nes yistiek 
Dievo sprendimas galu gale 
ims viršą ant žmonių spren
dimą ir išvadą, -

Dievas nėra žmonijai įda
vęs įsakymą, kad tokiu bū
du suvaržytą žmogą. Anaip- 

1 tol! Prisilaikydamas prie
■ ją žmogus taps laisvas išga
ningąja laisve. Jeigu moti
na liepia savo vaikui neiti 
ten kur sergamą rauplėmis, 
tai tokiu uždraudimu ji ne
nori suvaržyti vaiką, bet iš
gelbėti jį nuo tos ligos. Tai
gi turi būti aišku, kad Die
vo įsakymai yra mūsą amži
najai naudai. O jeigu Baž
nyčia, išaiškiną juos, tai tik 
tam, kad geriau juos supras- 
tumėm. JĮ yra vadinama 
šventa Motina Bažnyčia, nes 
kaip getai motinai, jai rūpi 
mūsą tikroji, nuolatinė Jai*

■ me.■ " ’* A

1

4 
t 

. .i

"1

Gera' motina nepataikauja ® 
visokiems savo vaiką ūpams $3 
ir'norams, bet žiūrėdama į įį| 
ateitį,; saugoją ir auklėja 
juos, kad būtą laimingi. Mfi- 
są Šventa Motina Bažnyčia S 
stengiasi savo vaikus šioje 
žemėje taip išauklėti, kad --B 
taptumėm Dievo Vaikais per ...3 
amžius.-. Jeigu žmoguą gim- 
tu vien tik šiam gyvenimui, J® 
tai jis pats ii* galėtą atsa- ||| 
kaneiaį;šutyarkyti savo elgė- W 
sį. Tačiau neturim čia pa- W 
stovaus miesto. Mes esamer J4 
keleiviai, vargingai, kėliau-į 
jame . į savo amžinąs namus* 
Prabanga; savęs patenkint* 
mas kelyje neturėtą mus nu- 
vylioti ten, kur laukią mus 
nelaimė ir pražūtis. Kata- JįY 
liką Bažnyčia yna Dievo iŠ- ® 
rinktas Vadas, kuris paima 
mus už rankos, ne tam, kad 
suvaržytą mūsą laisvę, bet W 
tam, kad nuvestą mūs į am- W 
žinąją laisvę pas mūsą T8- W 
vą danguje. Kaina*. >

“SAULUTĘL” ■ J
“Saulut«”*taa du kartui / 

mėnesį 16,pi»L didelio formato 
spalvotu viršeliu. Kafart Lietuva^
metams 12 liti pusei mitą B lt* 
I^atvijoje, Estijoje, Voktetfjeja 
ir kitur metams 15 lit, pusei ms* J 
tą8 lt

Adresas: Jurbarko. "Sariitlį 
AdminiBtracijal

* • *. t
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AMERIKIEČIAIUETUVOJE;

IŠ.JAPONIJOS.

gyvenimą.
Šią pasaką Japonijos mo

per motus pakartoja savo
mokiniams.* , .

“-k D. Mare(/a, -į'.. .
■. 1. - J aponijoš misjjoiL L't

adį d, 1932 ui-
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Bažnyčios persekioji
mas-jos LAIMĖJIMAS
Meksikos kataliką padėtis 

Ė.yėi pablogėjo. Iš tariamo^ 
f sios taikos, kuri pora metą 
^ fetgal įvyko tarp Bažnyčios 
■M-įr pasaulinės vyriausybės, 
C‘išsivystė naujas persekioji- 
Jįimas. pirmiausiai apribota 
^ kunigą -skaičius iki mažiau* 
f šiam laipsniui. - Rodos nesu- 

prantama, kodėl pasaulinė 
/ vvriausvbė turėtą mažinti 
’ kunigą .skaičių. Juk juo, ją 
:/daugiau, juo žmonės geriau 

' ’> aprūpinti- dvasiniais reika- 
į jais, yra doresni ir pačiai 
£- vyriausybei labiau ištikimi. 

. < Bet. bolševistinė vyriausybė 
y Nusistačius tikėjimą panai- 

• g kinti, ir eina prie to palaip- 
^suiiu , Kokios iš to pasekmės 

jai nerūpi, nes neapy-. .
r kanta taip aptemdo akis, 
k kad sveikas ir. tikslus pi-ota- 
■■ ■vimasy pasitraukia prieš pą- 

giežos ir keršto jausmus.
* Pagaiiaūs, bedievią tikslas— 

viską ardyti. Tikėjimas y- 
pastovus tvarkos ramstis, 

| taigi, kad prieitą prie me- 
įvarkos ir suirutės, be ku- 

} rios bedieviai ąegali apseiti, 
‘ į teikia tikėjimas pašalinti; ir 
I jjodėl pirmas/smūgis ’taiko- 
w mas į kunigus.
. jL ■ ■- Panaši padėtis . išsivystė 
<l‘ir Ispanijoj. Tenai naujo- 
f jL konstituci j a neva garpm- 
įi tuojanti tikybos laisvę^ bet 
R vis dėlto Ispanijos vyriaiG 

aj’bė rado reikalingu paša- 
k. linti Jėzuitus ta. priedanga. 
Kliad .Jėzuitai būk darą ypa- 
W ringą pasižadėjimą klausyti

visame šv. Tėvo, Toksai pa
sižadėjimas esąs priešingas 
Šalies ištikimybei; Iš to iš
vada, kad Jėzuitai negali 
būti ištikimi Ispanijos pilie
čiai ir todėl reikia juos pa
naikinti. Bet pasirodo, kad 
Jėzuitai savo įžaduose nieko 
kito neturi,kaip "tik klausy
ti Popiežiaus ♦ misi j ii reika
luose, vadinasi, be jokio išsi
kalbėjimo eit • misijonieriau- 
ti visur, kur tik Popiežius 
pasiunčia. Čia yra tik ypa
tingas Jėzuitą, ordeno uolu
mas skelbti Dievo žodį vi
soms tautoms, kaip Kristus 
yra įsakęs. Tas nieko ben
dra neturi su. ištikimybe Is
panijos ar kitos kokios vals
tybės vyriausybei. .Bet Jė
zuitai yra įžymiausi Katali
ką Bažnyčios darbuotojai, 
Masonams, jie kaip tik pa
vojingiausi. Taigi visoj is
torijoj, kuomet tik bedieviai 
sumanydavo padaryti kokį 
nors ypatingą žygį prieš Ka
taliką Bažnyčią, ją pįrniiau- 
kias šūkis būdavo t “Šalin 
Jėzuitai!” . . •
. persekiojimai — tai kas
dieninė Kataliką Bažnyčios 
duona; Ją yra buvę labai 
daug’ ir‘ visokeriopą rūšių. 
Bet ją-pasekmės būdavo tik 
viena:' peisękioj imai visuo
met sustiprindavo Bažnyčios 
dvasią? Persekiotojai, pa
tys to nesuvokdami, savo 

. žiauriomis pastangomis su
teikdavo Bažnyčiai tik — 
naudą.- K.

s LIETUVOS KATALIKŲ 
t .■UNIVERSITETAS

■ Kiek reikšmės turi uni- 
/ yerSitetas tautos ir valsty- 
F bes gyvenime, Įietuvią tau- 
į ta- labai daug tuo reikalu 
p yra prityrusi. Dar D. L. 
į‘K. .Vytauto laikais,. Lietu-’ 
& Va savo . aukštosios mokyk- 

E' los-akajemijos - netu r ė j o,.
> . pertai Lietuvos didiką vai-. 

’6- kai buvo siunčiam! į ūžrū- 
j; Rėžius, daugiausia į Lenki- 
W- ją mokytis; * Šie besimokin-1
> darni svetur, susipažinę su 
K... svetimtautėmis,. jas vedė, už 
A? Žumnasfir. padare, piiįnuo*-

sius žingsniu^..Lietuvos lm- 
K; jorij os ‘ išiautėjimui. ., To-. 
;<i.. kįa padėtis, tęsėsi iki; atsi- 

/darant Vilniuje Lietuvos ū- 
y niyersitetui; " -
1 R ūsams užęi mis Lietuvą 

įjU iinodami universitetą į- 
^Wkmę, Vilnimis ‘ universite

tą perkalė Kijevan, atimda- 
į, nh Lietuvai aukštąją . mi>- 

L kyWą ir. versdami Lietuvos.

X .'

jaunuolius- . vėl. dangintis 
svetur mokslo ieškoti.

. ‘ Kiek daug žalos padarė 
Vilniaus . universiteto iškė
limas. .mes matome kaip di
delis nuošimtis lietuviu, in
teligentu, ypač;-kiek senes
niu yra ištautė j ę,: arba. bent 
sukarę ne lietuviškas šei
mas. Šiandien'Lietuvon nu
vykęs Ameriko j e. augęs in
teligentas, jei. nemoka len
ką ar rusą kalbu, bent šu 
puse-' Lietuvos inteligentą 
šeimomis' nesusikalba, nes 
Jos lietuviškai .nemoka, z ■;

Teko nuo ’gryžusįo ame
rikiečio inteligento ‘išgirsti: 
jūs juokiatės, sako jis, kad 
įneš Amerikoje gimę’ hemo- 
kaiūe/ taišykliugai lietuviš
kai, bet ar jūs žinote, kad 
didžiausio. Lietuvos p.atrįjo* 
to sūnus, YokįenuUTii įvedus 
Įietuvią.kalbos kvotimus, tą 
kvotimą netMuilic# kad tim

tarpti vokiečiai,-ruski net žy- 
ddi vos 4—5 metus išbuvę 
Lietuvoje tuos kvotimus ge
rai perėjo. Taigi matote 
kiek svetimu mokykla pada
ro įtakos į žmogaus vaidme
nį, kad jisai ir geriausiu te- 

; vynainiu būdamas, net ne
jaučia reikalo savo šeimą ti
krai lietuviškai išauklėti.

O ką mes matome Ameri
koj e augusio jaunimo tarpe! 
Jie ne tik kad taisyklingai 
lietuviškai nemoka, bet dau
gelis ją nF nesusikalba lietu
viškai, tai vis svetimos mo
kyklos įtaka. .

Lietuvos.. kataliki š k o j i 
šviesuomenė . matydama ir 
jausdama katalikiško uni
versiteto įtaką tautos pažan^ 
gai ir gerovei ir matydami 
kaip daug žalos daro bespaj 
vi aukštoji mokykla, pasta
rame metiniame Kataliką 
Veikimo; Centro seime nuta
rė steigti savąjį katalild^ką-. 
jį universitetą? Lietuvos 
Episkopatas nuskyrė tani 
tikrus asmenis, kurią timpe 
amerikaečiams žinomą prof. 
Kazį ^Pakštą, -kuriems pave
dė rūpintis Katalikiško uni
versiteto steigimu. ( -

Amerikos lietuviai katali
kai visuomet pirmieji štoda-’ 
vo savo, močiutes Lietuvos 
pagalbon, taigi ir ‘katalikišy 
ko -universiteto steigimu a- 

. merikiečią piimiau susido- 

. minta, negu jie patys pajuto 

. tokio. ..universiteto reikalin
gumą. : . ■

Amerikos Įietuvią R. K. 
Federacija XI-tamė kongre
se 1921 m. laikytame Brook- 
lyą, New York nutarė: pa
daryti kultūros reikalams 
vają ir tą auką dalį skirti 
Lietuvos katalikiškajam- uąi 
versitetin. 1924 m. A; L. R.j-^blondįnes,” ypač phsiturin 
K.,Federacijos Valdybą per ' ‘ 
prof.. kun. Py. Bučį (dabar 
vyskupą) pasiuntė Lietuvos 
Episkopatui^45,452.54; bu
simam Lietuvos kataliką u- 
niversitetūi. Tais pat. me
tais irgi tam pačiam prof. 
Bučiui Dėdeiuęija įteikė $1<- 
658.69 profesūrai'. ruošti. 
Taįgį vien per Federaciją 
Lietuvos kataliką universi
tetui pasiųsta $47,111.23, a- 
part to, daugelis pavienią 
asmenų yra aukoję Lietuvos 
kataliku iuiiversitetui tie
siai, Ir dabar vos paskelbus 
Lietuvos Kataliku Veikimo 
Centro, seimo ' nutarimą — 
kurti kataliku liniversitetą, 
gerbiami bostoniečiai pir
mieji savo gausia auka $63.- 
50 tą- sumanymą parėmė. .

Ar. Lietuvią R. K. Fedev 
racijos Centro Valdyba Sa
vo susirinkime _• laikytame 
gruodžio10 d., 1931 r. žino
dami kaip daug, kataliką ii- 
niversitetas padarys naudos 
atgimsrimčiai. Lietuvai, nuo 
širdžiai užgyrė Lietuvos ka
taliku pastangas siekiančias 
sukinti savąjį universitetą, 
prašo Amerikos Įietuvią ka
taliką rvisuomimę ypatingai 
musą gerbiamąją inteligen
tiją padėtį kuriant kataliki
škąjį universitetą. - Tik k&- 
- talildškas universitetas . iš- 
auklės tikrus lietuvius -tėvy- 
nainiuš; kurie mokės pasi- 

. dukoti dėl tėvynes, nes ka
taliką! ’inteligeniaf. savo gy
vybę aukodami jau parodė, 

. kad jie. nesigaili ne didžiau- 
i sius aukos—gnybęs už tevy-;

LDS. 49-tos kuopos, Cice
ro, IB., darbuotojas Jonas 
Navakas parvyko Lietuvon 
prieš keletą metą ir užsiliko 
savo tėviškėj, “gaspadoriau- 
tf? tėvą ūkyj, Jis dasipir- 
ko daugiau - žemes, pasistatė, 
keletą naują trobesią, apsi
vedė, m jau auginu šeimynė
lę: dvi dukreles. . ’ =

Juozas Fabimiskas, L. D„ 
Š. 29 Jos kuopos ir Chic.agos 
Apskrities darbuotojas, gy
vena nusipirktame ūkyje Jo
niškio' valsčiuje/ Jam turi 
ten pastatęs keletą nauju 
trobesiu, nusipirkęs ūkio dar 
bams mašiną. Dar nevedęs; 
Ir p.. Navakas ir p. Fabian- 
kkas pradžioj neįimo. Lietu
voj, ilgejog Amerikos ir ten 
paliktą draugu. Dėt dabar 
jau apsiprato su Lietuvos 
gyvęinmū.’ . k . .'

Vincas Antūįis iš Newark; 
N, J.j 1926 m. buvo parvy
kęs į savjo tėviškę Krūmi
nius^ Valkininlnj valsčiuje, 
okupuotoj e' Lietuvoj e. Bet, 
ten pagyvenęs porą metą,, 
grįžo į Netvarką. Norėjo 
Vilniuje pirkti pamuš, bet 
lenkai, kaipo ne. Lenkijos pi
liečiui, neleido. . Ir jis pas
kui . N.evmrk’ė nenurimo ; 

. 1929 m. - atvyko. į nepriklau
somą Lietuvą. : Katine prie 
Šiaulių gatvės. Ir Vytauto 
piošpękto,. nusipirko .žemės 
kainpą sii keliais trpbesė- 
liais. Pavasarį žadąs staty
ti “hotel’į? ant savo “cor- 
ner’io.,r' Nežiūrint, kad jis 
turi jau per penkiasdešimt 
metų amžiaus, jis dar 'turi 
vieną silpnybę*: tai jaunos

čios, Ii*.jis. apie jas pasisu
ka. Oi apie jį suka paau- 
gesnės brunetės, prie kurią 
jo širdis netraukia,”

. 'Kaime yra yisas būrys iš 
Rochester, N. Y. ?Tailoris” 
Vincas Uzdila jau, nuo 1929 
metą pavasario ,• sukinę j asi 
Lietuvoje.;. Pradžioj pagy
veno savo tėviškėj Rudami
noj, bet ten nusibodo, tai at
vyko į Kauną ir dabar čio
nai tik “čėsą kilin’a’ - ir vis
kas. Jis manąs dar grįžti 
Amerikon. Dūr “tebebėčle- 
riaąja,” * v- . •? •

Rocliesterietis Ad. Gervic- 
kas parvyko Lietuvon 1920 
m., nusipirkot žeinės, namus 
statės ‘ ir šiandie iš nuomos 
ir iąibšimčįą poniškai gyve
na. ' • ' ■'

Kaštas Stašaitis iš Roche- 
ster, N- Y., sukinėjasi Lietu
voje nuo pereito .-pavasario. 
Daugiausia būna savo Šėtoj... 
Grįšiąs Amerikon 1932 m. 
pavasarį,' •

Clevelandiūtis V. Rimta, 
atiykęs Lietuvon • metais ki
tais po karo, gyveno ilgą lai- 
14' Alytuje. Ten turėjo įvai
riu. užsiėmimą. Dabar gy
vena Kaune į ktko, kad ieš-

nę atiduoti. Taigi pagelbė
kime ją pastangoms. t

K, J. lįfuŠMka^ 
FeJ. Sekretorius,

• |80 Hale Avė,/
.• Brooklyhy N. Y,. .

TEN KUR MUSŲ MISI- 
JONIERIAl DIRBA '

__ L. ' ' 
?A, tu šuns snuki !iy šaąke 
“ Tu drįsti sėstis ant /savo 

 

pono kurpių U’ Makabė dai* 
pespejo ne sumesti, kas čia 
^pasidarė, kaip* ponas su ta 
pačia kurpe jam skėlė kelis 
sykius per galvą. ., ' •
'. —Kunigaikšti ’ šviesusis, 
klysti! Aš nesėdėjau ant 
tavo kurpių!

. Bet daimijus neklatise; 
kūlė kiek jėgos .turėjo vas'a- • , , - -■ ■■■ - . .
liii per^ galvą ir per rankas, praleido visą savo, likusįjį 
. Pagaliau daimijus nusto;
jo mušti, bet vis dar .neafs- 
lūgo jo pyktis. Ralikęs kur-], tert ,k(*ns. ka4'1S 
įjos, basas, jis greitai nužing i 

į.sniav-o namą link. Makabė *
pasiliko ten pat, prie durų, 
parkritęs sniege. Btgo krauti 
jas, At'odiūkio. sniege jo ’ 
lašai plėtėsi į didelės dėmesį 
klakabe žiūrėjo apkvaitęs ir 
pusiau be sąmones galvojo: 
. —Kokią skaudžią valan
dą tenka pergyventi šiame 
pasaulyje! .v

——000—- 
. Su sykiu,Makabė ptrykte- 

lėjo, pagriebė pond kurpę ii 
pagrūmojo kaži kam ore.. Jo 
akys degė, lūpos šnibždėjo: 
“feainatysime l Aš tave bū
tinai turiu pamatyti po sa
vo kojomis, ant žemės par
puolusį, taip? kaip tu mane 
visai neseniai matei!” Ijy 
pasikišęs’pono kurpes po.ki- 
monū,. greitai kaži kur nu- 
ėjo. .< ' •?

Slinko metai po metų, ir 
niekas nežinojo, kur dingo 
Makabė. Heikuro, 
..-Vieną dieną . Mašabune; 

pikčiurnos daiarijo /miestas, 
virė kaip bičių avilys. Visi 
ruošėsi sutikti . d.idžiausią 
Japonijos, mokslo vp’ą, ''

Ruošėsi ir stebėjosi, kaip 
tokį, nežymų miestelį galėjo 
aplankyti toks didelis išmin
čius. ' l?ats daimijus neri- 
mastavo, kad jo išgalės ne 
leidžia jškilniingesnįp pri
ėmimo suruošti. Jam pa-, 
čiam reikėjo eiti išminčių 
pasitikti ir dovaną įteikti 
O ką jis dovanos, nežymus 
daimijits, pačiam didžiau
siam .pasaulio, mokslo vyrui, 
kuriam dovaną ruošdamas 
ii' pats imperatorius turėjo 
gėrai galvą pasukti.!

Jau- laikas eiti ir.iŠmiąčią 
sutikti. Daimijus, lydimas 
didelio pažų būrio, išėjo to
li už miestu jo palaiikti. Iš
minčiui, visi .nusilenkė iki 
žemės. • • . ; “

—Kaip malonu pažįstamą 
dainiijų pamatrii! — pa- 
sveikint) išininČlus.

Pažįstamą ? Kaip aš 
menkas, galiu būti- šviesiojo- 
išmiūčiauš pažįstamas?!

—Ar- tikrai inanęs nepa
žįsti? .. _ ■ . ; •. .
• Dąmujuš -žiūrėjo airis 
■pastatęs ir nežinojo,‘ką sa
kyti; Neatsiminė nieko. Iš
minčius ištraukė kraujų de- 
mėąūš suterštą kurpę ii: vėl 
paklausė;- -v " . .

—Ar neatmeni savo vasa
lą Makabė Heikuro? šią 
kurpę ar n ė a f m e n i ? — 
Kunigaikštis sumišo, nurąiG 
dė, nestengė žodžio ištarti/

-r*Aš‘ visada nešiojausi šu 
.savim tą, kurpę; kalbėjo 
išminčius — kai v iš k n s 
man.. įkyrėdavo, .pažvelgda
vau, į ją —• ir naujo pasiry-

Kilnus kerštas ( Japonų 
• - \ ..pasaką - / •'

Makabe Heikuro buvo tur
tingo daimijo tamas. Ture- 
dąvb atnešti prie slenkšČio 
jo kufpes kiekvieną kartą, 
kai jis ruošdavosi iš nūnai 
išeiti. Jei ponas raitas jo
davo — Makabe -plumpdavo 
paskui pėsčias, kurpes neši
nas/ Kai pona^ duodavo 
ženklą,-’ kad nori nusėsti, 
Makabė pribėgęs pūdėdąvo 
Ivūrpes ir laukdavo ’ nusilen- j 
kęs, kol daimijus į jas ..įsi- 
stos. . •• _

Vieną. dieną dmiiiijus, pa
kviestas į svečius? užsibuvo 
nepaprastai ilgai, Valandos 
slinko, o jis viduje gėrė, rū
ke ir juokėsi.

Makabė, . drebėdamas iš 
Šalčio, laukė,.kada ponas.pa-. 
gatiau išeis. Bet.kur tau! 
Jis linlcsminaši, o čia šalta, 
dantys barška. Viduje tik
rai, geriau ant minkšti], kili
mų, šalia’ degančią žariją 
indo.

—Kai ponas išeis, kaži 
kaip .sūsipurtys tokiame šal- 
tyje! Reikia nors kurpes 
sušildyti, — galvojo Maka
bė.1 .

Pasikišo jas po kirnonu ir 
. laukia susikūprinęs. -r/Kaip 
bus patenkintas mano dai
mijus, — džiaugėsi Makabė 
ir nejuto, kaip ant jo spran
do tirpo stambūs sniego kąs
niai. — Mano daimijus •— 
neturtingas, bet tokią vasa
lą, kaip manęs, kiti tikrai 
neturi.;: • /

Viduje' balsą ūžesys pasi
darė didesnis. x Tai j aų. pra
deda skirstytis., 4■ Šiandien 
buvo tikrai karališką -puo
ta ! ’ * įšgicdo Makabė, pirma
jam svečiui pravėrus duris;

Makabė skubiai ištrauki 
kurpęs iš užančio, ir laukia, 
atsiklaupęs ant sniego, pono 
išeinant y

. Štai jis, linksmąs ii* pa
tenkintas. Makabė miisilen- 
kė iki žemės ir laukia, kada 
ponas gerą žodį pasakys. 
Bet daimijus, palietęs basa 
koja kurpę ir .pajutęs, kad 
jos šiltos, baisiai perpyko.

kąs tarnybos, bet Įriti sako, 
kad jis turįs katalikams ne
prielankią tarnybą,

L. D. S. darbuotojas Jo
nas Čęrvpkas dabar ilsisi 
pas savo brolį Žiėžmarią 
Valsčiuje, Pakerkšką kaiine 
ir galvoja apie .savo pienus 
ateičiai. •’ u :

Štasys Daunoras, buvęs A- 
mėrikos Įietuvią kątalilcų 
darbuotojas, tarpais visuo
meninį darbą dirba .Lietuvę- 
j e. Teko jam dėlei to ir nū- 
kenteti.yšiuo tarpu jis v.ar- 
goninkauja Užpaliuose.;

.Petras Klinkna buvo išbė
gęs Amerilion nuų. Japoną 
karo, dirbo * Ftaiikfort ir 
Bangor Ątaine, Philadęlplri- 
joj, bet, po pusimtriį metą 
sugrįžo į Lydavepą parapi
ją !t išaukmo grąžą pavasa- 
rinipką būrelį. , " ■”

... Anievlkoiūis.

$nm srovėntgaivinjavo ma- 
o jogas? Dešimt metą gy- ‘ 

von’au Kinijoje, tarp sve- . 
timtaučią, išjuokiamas, al
kanas. Turėjau kovoti su 
šimtais kliūčių, bet visas jas 
nugalėjau. Jei šiandien ma- . 
ne vadina išminčium, tai dė
kui šiai kurpei, dėkui, tau, 
daimijau!

—Štai, koks mano kers- 
tas.,, .

Daimijus nuo tos dienos * 
tapo ištikimiausias savo bū- 
vusiojo tarno Kinkinys ir 
kalia garsiojo •. išminčiaus

TĖVŲ-MOKYTOJŲ 
SįJUNGJ

' Per daugelį metą tėvai lei- . 
sdavo yaiktis mokyklon, ma
žai ; nūšimanydami, ar. svei
katos žvilgsniu jie tinka.mo
kyklos gyveniiNui, ąr ne/ 
Taipgi mažai dėmesio būda- \ 
vo kreipta į vaiką būdo auk
lėjimą, prieš leidžiant moky- 
klon. ir leidžiant mokyklon 
manė: nusikratą atsakomy
bės, nes vaiką moralybė, iš- 
auklėj imas ir būdas būdavo 
atiduodamas į mokytojų ran’ 
kas. Prieš apie 30 mėtą'į- 
įvairiose valstybėse susirink
davo grupės moterų svarsty
ki, kaip koopeliioti mokyto
jams vaiką auklėjime. 1897 
mėtaiš tas judėjimas taip iš
siplėtė, kad . metais bu
vo sušauktas tautinis niotiy .
ną kongresas. Surastą, kad ,
tokiu darbu galimą.daug pa- ’ . 
gelbėtį hiokytojamsi Su lai
ku ii* tėvai priimti ton' są- 
jungon, taip kad 1924 hl or- 
gahizącįja pasivadino .■ — 
“Tėvą ir Mokytoją Kongre
sas?7 ’■

Tos-sąjungos darbo dalis 
yra rūpint! lėšų, inofcjklus • 
reikalams. Be abejo, sąjun- 
,ga nuristačiiLS, 'kad lėšas, iiio • 
kykloBĮs parūpintų visuome
nes fondai. Tėvą Mokyto- • . 
ją Sąjunga rūpinasi įsteigti ./ 
žaidimui, vietą' šiltą ūžkan- 
džią vaikams, kliniką ir me- . 
dikalią priežiūrą įsteigimu^ 
knygynų irtti Be to, sąjun
ga rūpinasi stipendijomis ir 
studentą paskolą fondais. 
Tokiu būdu, daugėHūi neto 
tingąją tėvą vaikams duo
dama galimybių baigt pra
dinę, aukštesnę ir mokytoją 
mokyklas ar kolegijas.’ .

.Aulistvsnėse moky kipše ‘ 
Xljuūga išriša daug Šią die
ną keblią problemą. Sąjun
goje svarstoma maisto pa
rinkimas, dpie poilsį, apie . 
rūkymo bledingiuną, įrigiji“ 

! aną geros muzikos, knygų-ir 
tt J Vaikai iižintetiiSŪojanu 
p.asilinksminim‘ai& įlamuosv, 
drainatiniais klubais, orkes
trais, bėnam ir ;tti ' Steigia- 
tnį gerą raštą skaitymo ra
teliai. Laikomi savTiitnikū 
susirinkimai. . . .

Sąjungos nariai yra net 
48 valstijose. Orgamzaeijr. 
įsišąknėju net lųdmuose. fe- ; 
siplėtus organizacijai pąši- 
X*<Įdę reikalas išlavintą vaikui • 
turėti, tam tikslui svarbesne- ’ 
sę mokyklose įvesta atatm- 
kami kursai* ' ;/VĮ,JS.
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KOMUNISTŲ "GENERO
LU” KOVA

Depresija palietė visus. 
Bet skaudžiausia gal ji pa-. 
'liete mūsų komunistus. Va
dai sušipiovė už vietas. Bim
ba, Šolomskis, Mizara iš 
vienos pusės, o Pmseika, 
Strazdas, Butkus iš kitos 
puses. Žydelių internacio
nalas buvo rbfere. Oficia
liai; Bimba laimėjo. . Prū- 
šeika ir kiti liko už dūTų,

Bet laimėjimu pilvo nepa
sotinsi. Pruseika primur
dė gyvybės gitzikėlį. Drau
gai stojo jam į pagalbą. Pa
sirodė day vienas komūnis- 

. tiškus laikraštis, kuris kasa 
. duobę Bimbai ir jo laikraš-

■ čiams. ” : .. '
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Užsi s akyk i te I

j Darbininkų Kalendorių C

M.

,. . Diuma vistu . suturi ęteto 
Mizara net į Maskvą buvo 
išlėkęs, kad papildyti savo 
keiksmų žodyną.

Rimtesnieji . darbmink a i 
dar aiškiau pamatė, kad ko
munistai ne darbo žmonių 
reikalais rūpinasi, o tik' sa
vo pilvo ir Maskvos iš kur 
jie gauna “4sandvičius. ’ ’

Susipratuslems darbinin
kams tik tiek tas komunis
tų “faitas’' apeina, kiek ge
ro jis gali padaryti komu
nistų suklaidintiems darbi
ninkams, būtent: suprasti 
kbmtinistų veidmainystę ir

i

E? 
fe fe
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1932 METAMS
Kalendoriaus turinys įvairus, gyvas, pilnas naudingu žinių, gražiu pa 
siskaitymų. Užsisakykite tuojaus. LD.S. nariams 15 centų; visiems ki-j 
tiems - 25c. Visi tie, kurie užsimokės už “Darbininką” visiems 1932 

metams, kalendorių gaus dovanai. Siųskite užsakymus
“DARBININKAS”

lįf

,1.

f
1

Šiaip.ir vieni ir kiti ko- 
nnuiistai» yra darbininkų 
priešai ir išnaudotojai.

|366 W. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS ti-
L-

Įvyks

“Darbininko” Metinis

BOIJCERTaS i

u«
t]

SEKMADIENY, SAUSIO-JAN. 31, 1932 i

r

1

1

2 V

Municipal Building Svetainėje
Broadway, So. Boston, Mass.

. Pradžia 7:30 vai. vakare • ’ ■ <"'

Programą išpildys įžymiausi Naujos Anglijos Chorai ir Solistai.
b?
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i



DARBININKAS

•Ne, — sako,

—Draugai. sakau, didėle 
Sda tokius žbdžius kalbėti:

GYVENTI GAUNA
- . t» . * • >

?- Krosnis mano kambary 
i ptikiūžusi. Del to ma- 

^ieynyna apgamo ja be- 
įiekvienų dienų. O tas 
piktas butkomas (butu

itetas) atsisako ją re- 
tūpti. Andai padaviau 
ymų. Apžiurėjo ta ida* 

•>O krosnį- Galvasį vidų 
šigjOj juškas čiupinėjo.
—Ne, — sako, -— gyventi

r šitą prakeiktą krosnį 
krieną dieną apgaruoją-

Andai net katinas ap- 
.ravo. Ko tik nėpastipo 
itampydamas. G jūs sa- 

iv^gyyentPgalima?^ 
PrąkeĮktas butkomas są- 
: . ..

—~Jei. taip, tuojau, pada
rysime bandymą eksper- 
ty&ą. Ir pažiūrėsime, ar 
mes apgaruosim iš tos jūsų 
Krosnies, ar ne? Jeigu be- 
kūrenant mes čia apsvaigsi-

— jūsų laimė, “ pada
rysime remontą. Bet jei 
neapgUruosime, —*- dsipra- 

; . špme už pasiŠildpną.
Tuojau užkurčin krosnį. 

\ Susėdome risi aplinkui. 
■ Prie juškų sėdi pats pirmi; 

' ninkas? greta; jo sekretorius 
Pūzraitis, o iždininkas ant 
lovos užsirioglino. Sėdime, 
uostome. :

Į ’■ - ■ • ■ *

Greitai ir dujos pradė
jo skleistis į kambarį, , 

, Pirmininkas pauostė ir' 
seko;..' v-’ .

į,' —Nieko nesijaučia. Ei
na sau šiluma ir viskas.
x Iždininkas, biaurybe, jam 
pritaria ir sako :

—Visai padori atmosfe
ra. Ir uostyti galima. Ir 
galvos nesyaigiiia. Mano 
bute, sakožymiai blogiau 
kvepia; bet. aš komitetui gal 
vos nesuta ir įrašymų vel- 
tui nerąšinėju. O čia oras

5>

I-

šv. pmbuiis
VIENUOLYNAS Įkas girdėti lietuvių į

KOLONIJOSE į
kaip niekuo nedėtas. Ir aiš
ku dėl ko tupi; jau apsipra
tęs. ' - J .■ :

—Nieko tokio,—sako pir
mininkas, "—labaiat^įpar- 
šome.

.* • ’ -T ■

. . Staiga iždininkas pradė
jo svyruoti. Ir stenėdamas 
sako:

—Man, žinote, su reikar 
Jais reikia skubėti.

O pats net visas pažalia
vo ir vos tik .laikosi ant ko4 
jįj. • .■ j’■ , •

—Tuojaus visi eisime/
O pats prislinko prie lan

go ir kvėpuoja ■ pro rėmu 
plyšį* Aš jį tuojau, nutemi 
piau nuo lango, , .

Jis atsikerta: <' ' * . ’

įr arčiau stovėti. Tamstų 
oras man labai naudingas. 
Sveikas oras ir sveikatai 
pilnai, tinkamas. Ir krosnis 
geras. Jokio remonto aš 
tamstai neleisiu daryti.

.0 už pusvalandžio, kai tą 
patį pirmininką paguldę 
ant nešyklių, paskui, kai ne 
sytas dėjo į greitosios pa
galbos automobilį, aš jam 
dar kartų priminiau savo 
krosnį. ,
13----- Darbininkas . .

•—Tai kaip sakau?
• —rN-ieko,/ sakoj rėmonto 
nereikia. Galima gyventi 
puikiausiai*

Tai ir paliko." Nepataisė.
Bet ką padarysi; Gyven

ti reikia. Juk žįiiogus jie 
sub. — prie visko gali pri
prastų ' ■ ■ '

’•< Verte J.

prieštarauju.
r '. U-Koks čia, sakau, natų-

• • ralumas, susimildami ! Tik
Murekite,— dujos taip 

- veržiasi p kambarį.

| —Pašaukiteskatiną. Jei
Ii katinas galės ramiai tupėti, 
| reiškia viskas tvarkoj. Gy- 
• vulys šiuo žvilgsniu visada 
; bešališkas: juo galima pasi- 
. "j tikėti, 'y'.-..'" • ’
į Pašaukem. katiną^ Pa- 
| ttip<įem ant lovos. Tupi

TCvyn&s- likimas, Jos laimėjimai Ir nei 
laimes, Jos slęlvarmi ir. bėdos Jums vjį 
sfems, te abejojimo; mipL Irina taip 
pat rupi, -kad Tėvynėje taurautų “ir 
|tlėst6tų teisėtumas ir laisve. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevallą ir.nę 
ribotą sauvaliavimą su Svenčlausiomlė 
žmonių’tefšemls ir laisve. ~-. Jqs-norite, 
kad Ir' toU budami, kad plačiųjų ma 
rlų atskirti, pažlati.ięvynes būvį, kokie 
jis. tikrumoj.yra. — Šitais visais iri 
žvagiais Jums labai yra pravartu Uf 
straSytl \ ’' ■ ■ •

< /.f*Darbintaui,” * . .• -** 
■nes.*’ ‘4 - ' ‘

- “DARBININKAS” ugdo, tiesos ir 
UijsveĄ riątTč • • ■ . r '-
, ^DARBININKAS” moko ąeapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti dldvdF 
Au veidnritnystgį. ■ 1 ■ i*
= “DARBININKAI • F*- ’ tikrinusią* 
Siti dienu Lietuvos gyvenimo veidrodis.

^DARBININKAS” dėsis ked« Tevy; 
nd p.šylesėsnl rytojų. ' > • .

“DARBININKUI1- ^sur Ir vlsador 
rupi darbo žmonių reikalai • ? ■'

“DARBININKAS”'turi labai Įdomias 
savo “radio sypsenas.” -. • - ’■ v

. “DARBININKAS” jrta darbo teO 
olų ir inteligentų, laikraštis. .

“DARBININKĄ” redaguoja profeso 
riua PR: DOVYDAITIS. '

SkuUękite kad i$8iraiyti“DARBINIO 
K4” pafpa ir iiraSyMte f į tavo giiįii 
nfmt TAetuvofa ■ ' . •

Amerikoje “Darbininkas” kafituoją 
11.20, o Lietuvoj tik 00 amerikoniškų 
centiį . \
, “DARBININKO” airetat: = LIthua

Iria, Kaunas, Nepriklausomybes alMItą

[MALDAKNYGES
F | PASINAUDOKIt NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
Į | TIK M* GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

‘ \ lABAt PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS’’
r / ĮCaiuos: '

Juodais odos apdarais $1.50 (buyo $1.75) 
■. Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75). i 

k . Juodais paprastais apdarais <75 (buvo $1.00) t . 
' Baltais celuiloido apdarais «90 (buvo $125)

Imant didesnį skaičių* duodame gerų nuolaidą.

Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- 
; mps Komunijos ir Intoms iškilmėms.. ' .

Visus užsakymus siųskitesekanČiuamtraŠu: 
/ ” “Į) AR B ĮNINKA
366 Broadway,/ * .»; . So. Boston/Mass.

f
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agttEsaranasss^“Kiekvieno žmogąus troš
kimas yra gyventi ir, kad. 
niekuomet nebūtų užmirš- '■ 
tas.” Tai yra senovės filo^ 
zofiĮ pasakymas.

Visuomet i|‘ visuose žemės 
kraštuose žmonės tikėjo į at-; 
ateinantį gyvenimą; tai yra, 
pomirtinį gyvenimų. Ne 
žiūrint jų menko supratim°? 
kreivatikystės arba,neteisiu 
gų filosofišku išvedžiojimų, 
visuomet suteikdavo užuo
jautą numirėliams, daryda
vo Šiokias-tokias' laidojimo 
apeigas. Pridėdavo grąbiis 
visokių brangenybių, turtų, 
įrankių, kirvių, peilių, kar
dų, ir tam panašiai-. Ąpkas? 
davo pyramidais, išrėdyda- 
vo inirušm sklepus. — —

Kodėl darė ? Todėl, kad 
tikėjo 4 ateinantį gyvenimą, 
ir kad jie nebūtų visiškai 
užmiršti. Šis žinoma yra 
teisingas ir išmintingas tro
škimas, ......

Gražus atsitikirųaš iš gy
venimo Šv. Pilypo Neri (St. 
Philip Neri). . Sykį netur
tingas studentas priėjo prie 
šv. Pilypo ir prašė didelės 
•aukos arba paskolos. Šven
tasis ištraukė iš kišenės rei
kalautą sumą pinigų ir pa
davė mokiniui. Bet šventa
sis pradėjo klausti mokinio: 
“Ką. darysi su tais pini-, 
gaiš?” jos Anglijos apskrities ka-?

“Mokysiuos advokatu,” at talitaj 7-tas Seimelis įvyks 
sakė mokinys. ' ' vasario 22 d., 1932 m., tie- 

tuvių Rymo Katalilui šv. 
Pranciškaus parapijos sve
tainėje, 94 Bradford St.. 
Lawrence,r Mįss. ' ■

Visos Naujos Anglijos ka 
talikiškoš organizacijos, pa
rapijos, įašelpinęs draugi
jos, kuopos; chorai, rateliai 
ir kitos išsirinkite kuodait- 
giausia atstovų -į Seimelį. 
Šitas Seimelis bus labai 
svarbus, nes kun, K. Urbo
navičius, Federacijos apskri 
ties Dvasios Vadas ir Cent
ro garbės pirmininkas ir 
kun, P. Juras daug rūpina
si, kad Seimelis pavyktų. 
Visą Seimelio tvarką vėliau 
praneš kun. P. Juras. Vi
sais Seimelio reikalais krei
pkitės pas kun, P. Jurą, 94 
Bradford . St., Lavrrence, 
Mass., .

i Primename, kad organi
zacijos, draugijos ir tt. siųs
damos atstovus į Seimelį tu
ri įduoti įgaliojimus su val
dybos ir vietos klebono pa
rašais, :

Federacijos apskrities val
dyba;

• Dvasios Vadas, kun. K.
TTrkonaviėiusf

Pirm. V. J\ Kudirka, 
Rast. S; Čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas. . /

venš Dievui ir artimui ir jo 
vardas nebus pamirštas am
žinai* ' ■ . :. *

L D. S. N, AUGIUOS WEST IYNN, MASS. 
KUOPOMS

L. D; S. Naujosios Angli
jos apskrities suvažiavimas 
•įvyks šių metų vasario 7 d. 
Šv. Pranciškaus bažnytinėje 
salėje, 94 Bradford Street, 
DavTence, Mass.

Visos kuopos .malonėkit iŠ 
rinkti ko daugiausia delega
tų, parūpinti gerų sumany- 
mii bei įnešimų.

Suvažiavimo posėdis pra
sidės 1 vai- po pietų. Pasi
baigusį posėdžiui, vietiniai 
lietuviai katalikai su savo 
dvasiOs'Vadiikun.Pr.Juru 
priešaky rengia dideles iškil* 
mes katalikų spaudos reika
lu, kas ir mūsų organizaci
jai atneš naudos. Tik skait
lingai suvažiuokime ir vie
nybėje sutikime. .

Apskrities valdyba: # 
Dvasios Vadas

Kun, 8. Kneišis '
Pirmininkas

K. J. (Trfyfts 
z Raštininkas

Thomafi Versiackda

Svarius susirinkunas
L. D.. S, 24 kuopos susi

rinkimas kviečiamas saus. 17 
d., pas dranga M, Aklį, 16 
Burna St, W. Lynn, Mass*. 
Wisi nariai kviečiami atsi
lankyti. Bus svarstoma 
varinis klausimai. •

J. Kihndnisi

DAYTON. OHIO

3
i
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sakė mokinys.
“O kas bus toliau ?'-klau

sė šventasis. -
SSusidesiu gerų turtą savo 

senatvei,’y atsakė jaunuolis.
44O kas bus toliau?” tęsė 

Šventasis.
4 £ Galėsiu gražiai ir lai

mingai nugyventi savo die
nas.”

“Kas toliau?”
Jaunuolio veidas nuliūdo, 

regis tamsus debesys apsiau
tė jį, akis nuleido žemyn, 
neramiai sako — 4 4 Reikės 
mirti.”
" Dar kartų įklausė šventa 
sis: 44 Ar nori,, kad tuo jaus 
visi jumis užinirštii?”
- 44 Visiškai ne! Noriu, kad 

■niekados manęs neužmirš
tu.”

44 Jeigu nori, kad nebūtum 
užmirštas amžinai, tai negy
venk sjaii, bet Dievui ir arti
mui, o išsipildys tavo no
rai, patvirtino šventasis.

Tas pats yra ir su kiek
vienu iš mūšių; norime, kad 
kas atsimintų ir mus, netik 
dabar, bet ir po mirties; no
rime, kad kas melstus, už 
mus. Norime, kad mūsų 
vardas būtų minimas garbin
gu būdu. Todėl paimkime 
šy. Pilypo patarimą, prįsi- 
taikinkime prie Savo dabar
tinių aplinkybių. “Gyven
kime Dievui ir artimui/’ — 
p išsipildys mūsų troškiniai.

Geriausias būdas yra pa
sigaminti sau. nemirštantį 
vardų, vardų, kuris bus vi
suomet atmintas maldose. 
Ta galima lengvai padaryti 
padedant švr Pranciškaus 
Sesutėms jų. gyvame reikale. 
Jos yra priverstos: statyti 
koplyčių ,bet finansine pro
blema yra labai sunkį. Kiekn 
vįenasi geradarys, prisideda
mas prie to švento darbo ar
ba įtaisydamas kokius atski
rus dalykus koplyčiai, gy-

KATALIKŲ SEIMELIS
‘ ALRK. Federacijos Nau-

LDS. Kuopų Susirinkimai
lowell;mass.

LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio 14 dienų, 
vakare. Ateikite visi. O.era proga 
darbininkams prisirašyti prie Vįe- 
nintėlfe darbininkų organizacijos,

Valdybe

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

ktai .įvyksta kiekvieną mčnėsį, 
sekmadieny, po d.5 d., šv. Petro u* 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

WESTFIELD, MAS8.
LDS. 111 kuopos suBirinkimM į- 

vyks sekmadienį, sausio 17, 1932 
m., tuoj po sumos, žv, Kazimiero 
parapijos salgje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti Jprie iioa 
kilnios organizacijos,

Valdyba

. Su^rinkiniafi,'
Sodalirijos pietinis susi- 

_rinlnmąa: i vyko gruodžio 27 
d. Į naujų valdybų išrink
ta: V., Shikėvičiutė--pjrm.t 
B. Šliūžiniutė — vice-pirin. 
ir koresp., M. Ztnkavovičiute. 
— rast, Dafovaitė —iž
dininkė; atstovės į draugi- 
j< sųryšį— M, Gudeliutė ir 
M. Sinkevičiūte.

Kuopa išreiškė savo pa
dėkų senai valdybaiš ’ .

Sausio 27 d., 8 vai, vaka
re bus bankietas, kuriame 
bus priimamos naujos na
rės.

Ta moteriške neatkreipė jo
kio dėmesio ir leido savo 
rankoms sunaikinti gražius 
medelius.. .

Kuo tas med,eiįs nusikal
to? Visq blogo čia priežas
timi yra-pąyydas ir girtuok
liavimas. ^Tuostoli ap turėtų 
būti atlyginti, .

. Tikrai žiną*.

VIEŠA PADĖKA
, Šiupmi Tėiškianio širdin- 

giansį ačiū visiems,, kurie 
dalyvavo šermenyse mūsų a, 
a. tėvelio Antano Yesmanto, 
kuris mirė gruodžių 28. d. ir 
buvo,, o palaidotas gruod. 31 
d, 1931 liu Labai esame dę-' 
Į-diigi viešiems, tiems, kurie 
užsakė -Šv. Mišias, prisiuntė 
gėles ir dalyvavo šernienvse, 
teikdaini savo užuojautą. •

' Labai ačiū gerb. klebonui 
kini. J. Ambotui ir kitiems 
kunigams.- Ačiū ir graboriiii 
Venskūniii už prielankų, pa
tarnavimą, :

Marijona Y'ešmanfienė 
ir Šeimyna. '

ĄTH0L,MASB,
LDS. 4 kp. mėnesinis, susirinld- 

mas. įvyks sausio 17 d., tuoj po 
mišparų, šv, Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at- . 
silanltyti ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizneijos. ..

Kviečia Valdybe ...

DETR0IT, MiCH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

i^kmadjęiiirštato TT^dTTubJpb7 
paraudu, šv. Jurgio parapijos mo- 
kyldoje. Visi kuopos nariai yra. . 
kviečiami atsilankyti į šį susirih . 
kimą.

Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 17. d., 1932 m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po Vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Choro susiiinkimas Įvyko 
Naujų Metų dienoje šv. 
Kryžiaus jiarap. svetainėje. 
J Naują valdybą išrinkti.: 
M. Ūsas—pirm.,. J. Ambro- 
zaitis.— viee-pirni., B. Sli- 
žiniutė — rašt., M. Petkus 
— ižd. i Mūsų direktorius 
Pr. Ambrazaitis: išsirinko Hartford Comi 
K. .ZapkU sąvo pagelbinin- ; r 
ku.

. Susirinkimai . nutarta tu-, 
reti kiekvieno mėnesio, pir
mų penktadienį.

Naujos, valdybos nariai 
pasakė įkalbas.;-, ypač įspūdi
ngai kalbėjo pirmininkas..

B. M. S.

WATERBURY, CONN.

WESTFIELD, MASS.
Mūsų lietuviai gy vuo j a 

rfeblogiausiai. Beveik. visos 
peimyn°s dirba, nors ir po 
truputį, ir badaujančių ne
siranda. -

Šv. Kazimiero draugija 
prieš Naujus Metus surengė 
balių savo nariams, už dyką. 
Publikos buvo labai daug.

Bet tą vakarą įvyko ir ne
malonumų. Vienai moteri
škei išėjus į balių, į jos na-, 
mus atvyko neva j bs - drau
gė ir sunaikino tris nepapra
stai gražius medelius, iš ku
rių vienas buvo Kaljfpmijos j 
eglaite, 7 pėdų aukštumo.

Telefonas; Blaza 1350. . *

JONASGBEBLIĄUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
y ; BALTIMORE, MD. .

, .Peraikėte į nrittją vietą
Dr. John S. ’Staneslow, M. 

D. '(Stailislovaitįš), perkėlė 
savo ofisą i 95 Nort.h Main 
Sf.,,G. L- D. Bldg.,' Suite 
325. Gydytojai ligonis pri
iminėja kasdien 2—4 ir 6:30 
— 8 vai..-. Jo telef.:,.5-0203.

Jucfrii dėl) eays
Užsidarę M ,e r c h a n t s 

Trūst Co. ir mūsų tautiečio 
Kazemekas and 06. bankai 
prislėgė žmonių ūpą. Ūžsir 
darė, italų ir žydų bankai, 
kurie turėjo., rj^iūs su Mer- 
chants Trust Co, D,auguma 
lietuvių savo taupmenas lai
ke šiuose bankuose, ypač 
Kazemeko banke, Kalėdos 

I' buvo -visiškai prastos. Dar
bų ir negaunam. - * - \

AtsiffveiL'ifiom au senais;
Sausio 2. d. parapijos sve- 

Įtainėje įvykd pasveikiiūmąs 
• Naujų Metų. Įžanga buvo 
už dykų,. todėl publikos hm 
vo labai daug,, ypač jauni- 

įmo. Grojo Mįlmlško. orke
stras — irgi už dyką..

:. . . D. Z M.

Mt Provideiice, R. D. 9, 
Šb. Hills, Pittsburgh, Pa.

|SID ŽM SPITEI

CMS, B. KŪCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

. 637 8. PACA STREET, 
IBALTĮMORE,-MD.

Lnldotuv&je patarnauju gerai Ir’
pigini Nuo . 76—100—150 dolerių.

. Pagrobus "poruosiu.
Telefonas — South 0083.. [

- M NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

■ ' I KAUNį IR ATGAL
■ : EĮE R HAMBURGĄ

Ja $179-00 juto tose
’SicS’ . f ., u, S..JjMro MokesiUat Atskirai . • '

į A . . Viršmineta kaina dabai* galėję ant visų 
’ • ; mūsų laivų

■ . Pertaformąėipj. krrinkltes l lokalinius musų agėnhi^

■ Hambuug-Anerican Line■' . 80 B0YLSTON ST, BOSTON, MA“

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 17 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rast. Z. Gudelis

C. BR00KLYN, N. Y.
Sausio 17, fuoj po sumos į- 

vykš LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba
V .

LAWRENCE, MAS81
. LDS, 70 kp susirinkimas įvyks 
sausio 17 d., tuoj po dvyliktai. 
Kviečiame gausiai sueitų nės turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(‘es) pri
rašyti. Valdyba

BR00KLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesims susirinki- ’ 

mas įvyks 'sausio. 17 d., 6:30 va
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių./

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

PRO VIDENCE, R. I..
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, sausio 17, 
tuoj po sumos., bažnytinėj svetai
nėj. Svambu, kad visi Šiame susi
rinkime dalyvauti) irSižsimokėtą 
duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems. ;

WATERBURYi CONN. 4
Sausio 24 <1, 1 vai. po pietų į* 

'•yks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, 'Čon- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

NEW HAVEN. CONN. 
zjiD& 28 kp. mčhesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, sausio 24, .
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green .St Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera progą užsimo
kėti duokles. • Valdybą
r -T-- .EI -■

PAIEŠKO Stepono ApželČio. Jis. . 
išvyko į Ameriką keturi metai . 
prieš didįjį karą, bet jo. gyvenimo 
vieta nėra žinoma. Jis paeina iŠ 
Darbėnų valsČiausj Sudienų kai- 
mo< Laukžemio, parapijos; Jis pats 
arba kas apie jį Žino pranožkite 
r 1 Darbininko * ’ kdminiątrarijai 366 ■ 
W. Brondvay, So, Boston, Masą.

Mta Žmonių, teturi progos ne- ’ 
paprastiems didvyrių darbams.*— 
M, Pečkąuskait&

. y



Antradienis, Sausunl2 d, 1032 m.

VIETINĖS ŽINIOS
KARDINOLAS PRIEŠ NE

PADORIAS DAINAS
Sausio 10 d., Šv. Vardo 

šventės proga, kardinolas 
O’Coimelį susirinkusiems vy 
Tams katedroje pasakė įspū
dingą pamokslą, kuriame 
pasmerkė nepadorias dainas, 
piri'duodamas per rddio, ije- 
padoriits teatrus f kvietė ^v. 

. Vardo vyrus į pagalbą ko
vai prieš visokią negerovę.

ŽINUTĖS
. Kunigai bažnyčioje garsi
no, kad kitą sekmadienį mū- 

? su dioce^ijos lietuviu bažny- 
čiose bus spaudos diena. Bū
sią svečiai painokslininkai, 
ir spauda platinama.

Mūsą bažnyčioje paskuti
nius du pamokslus fi> sakys 
kum- K Juškhitis, diunbiid- 
ge’o klebonas.,

Vakare sakys prakalbas 
kun. 21, Petraitis.

Antradienio vakare 7 vai., 
bažnytinėje salėje / įvyksta 
trumpas sodaliečią • sąsiiin- 
kimas. 7:30 bus ją pamal
dos, bažnyčioje.

Tą patį vakarą įvyks ir 
Lietuvos Dukterą draugijos 
susirinlcimas.

PIRMįKARTį

MOKYTOJAI NEGAUNA 
MGB

7Chelsea% 275 mokytojai 
sausio 9 d. negavo algą. Mie^ 
ritp iždas turi nuostolius ir 
negali užsimokėti mokesčiiį.

kuisio 6 d. parapijos cho
ras pįrrną kartą susirinko. 
Naujoji valdyba. (J, Galinis' 
— pirm., O, Valeckaitė—vi
ge- pirm-į P. Antanėly te '■— 
rast. ii\J. Grigaliūnas — iž
dininkas) pradėjo sato pa
reigas. ši valdyba yra 28- 

tlTfilio clionrįsisteiginio'prav 
džius.

Senai valdybai buvo išreį- 
jcšta širdinga padėka.

Choras nutarė p r i i iii t i 
■* Darbininko” pakvietimą
dalyvauti jo metiniame kon
certe, įvyksiančiame sausio 

’ m dieną. .
Sanatna J

VADAS
. Sausio 9 d. pasimirė Ame

rikos laikraščiu reporteriu 
sąjungos vadas AVeston F. 
Ilutchins, 86 metų amžiaus; 
Laikraštininko darbą ji$ dir 
bo per 65 metus. Daugelį 
metą jis išbuvo karo kores
pondentu, važinėdamas po Į- 
vairias valstybes. Turėjo 
daug pažįstamą . Jcaralįą jr 
jn^Mdenti^žyimĮy^lstybes 
vyrą..

NAUJAS JAUNAS VIR
ŠININKAS ' !

LIETUVIU LAIDOTUVĖS SENOVĖJE DRAUGIJŲ VALDYBŲ>

' Sausio 10 d. 500,000 kata
liką vyrą. Bostone ir apylin
kėje, ėjo prie sakranientii ir 

. atlankė speeiales pamaldas 
pagerbimui Jėzaus ŠvuVar
do šventės.

Lietuviai tam p a č i a m 
brangiam tikslui atlankė Šv. 
Vincento bažnyčią.. Ją niar- 
šavo per šimtą.

MIRĖ LIETUVOJE ~

Merginą choro koncertas 
įvykęs sausio 10 d., bažnyti- 

■ lieji; salėje,. nusisekė. J au
na: 
šia
na4 choras ir solistės vyku- 
siaFlšpiklū programą ir pa
linksmino . susirink u s i u š. 
'Kreditas yra ponui muzikui 
Karbauskui už gerą vadova
vimą;

Į A, J. WEST, M. D. j
‘ | . LIETUTIS |

I GYDYTOJAS ir, CHIRURGAS Į
| V. a 1 a n d -o s:’ |

. (Nuo 2 iki 4 d., nuo. 7 iki 8 vak.|
| 478 Gallivan Boulevard |
Į • DORCUESTER, MASS.

Telefonas Talbot 0847 |E

■' P-s Alfonsas Čaplikas ga 
vo kablegramą nuo savo bro
lio Dominiko, iš Kauno, kad 
pasimirė jų motinėlė Kristi
na Čaplikienė.

DominikUs Čaplikas yra 
raštininku Lietuvos Univer
sitete, Kaune.

Kablegrama “paleista iš 
Kauno sausio 7- d., 5 v. ryt- 
metaį. Ji pasiekė Ąlf. Čap
liką Dorchestery tą pačią 
dieną po pietų>

Sūnus Alfonsas mano, kad 
jo mylima motinėlė buvo lai
dojama sekmadienį. Todėl 
jis tą dieną užsakė šv. Mi
šias, Šv. Petro bažnyčioje, 
kurias atgiedojo kųn. Jen- 
kus 9:36 vai.

Šv. Mišių intencijoje buvo 
minimas ir Alfonso brolis a> 
a. kini. Julius Čaplikas.'

Mišiose dalyvavo risi gi
minės ir daug pažįstamų.

PAREIKALAUJAME
Tel. So.. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

J Nauj.ojė Vietoje, 
525 Ę. Broadway, S. Boston.

OfUo Valanda t:
Nuo 9 iki .12 ryte ir nuo 1:30 Iki 
5 Ir nuo G iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas sųbatos vakaraia ir 
nedehlienlals, taipgi sėredomis nu*

- 12-tosdiemj uždarytas.
Taipgi Miniu ir X-ray

E
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v Lietuviai nuo neatmena-[ros spalva priklausė nuo 
mą laiku tikėjo į pomritinį 
gj'venhmj/ ' Tame gj-venime, 
anot inąsą bočįą giliausiu 
įsitikinimo, donų numirėliu 
dvasidš » (Vefeš)•> besilinks- 
miądavo, saldą midą gerda
vo, baltus drabužius davė? 
davo, plačiose lovose ilsėda
vosi. Nedorą gi žmonią ve: 
lės eidavo ne į dangą,' tik į 
gj’vulią kilnus, medžius, eže
rus, upes, kentėdavo badą, 
neturtą, kartais naktimis 
apsireikšdavusibs •vgimiuėnisl talpinta stata:'šita kam- 
ir* baisiais vfiitojiiriais- pra
šydamos pagalbos. Labai ne? 
dorą, pikMdhriU“’ žmonių *vtr 
lės ėjusios į pragarą..' Y ■».

, 'Mirus ; žmogilf n?įitdl^0-

įnirusios amžiaus: balta, ža4 
lia, geltona ar raudona. . .

Taip apvilktą lavoną, pm 
sodindavo pirkios vidury 
veidu į krosnį, kad nematy
tą piktu dvasią, kurios kro
snies nežinia kodėl bijosi, 
Suprašydavo gimtas ir kai- 
myrius, pasamdydavo žinias, 
kurie beveik iš to ir gyveno. 
Žiniai susirinkę į laidotuvesj 
susėsdavo užu stalo kampe 
kuriame paprastai buvo; pa-

r

šaltu vandeniu, apvilkdaVo 
baltais dralnižįais “apąudąvo 
kojas, be to, vyriškiui'uždėj 
davb‘- kepurę, ^ihoteriškeį 
skara- surišdavo' 'galvą? 'Ska-

Bostono mokvklu komite
tas praėjusią savaiiįę savo 
pirmininku išrinko Wm. A. 
^eilly, 28 metų amžiaus, dar 

nevedusį. Šiam jaunam pir
mininkui . pavesta . sudaryti 
mokyklą išlaidų sąmatą 20 
milijoną - dolerių sumai.- Sa
vo darbo pradžioje jis, pa- 
reiškė, nesutiksiąs nukapoti 
mokytojams algas. . •

SVARBUS SUSI
RINKIMAS

Sausio 15 d., penktadienį, 
tuoj po Šv. Valandos, bažny
tinėje švet. įvyksta Marijo
nu Kolegijos • rėmėją sky
riaus susirinkimas, kuriame 
'bus svarstomi varbūs klam 
siniai. Atsjlankykime:.

. Valdyba.

'f . ■ i. KftlV.IM H%. i

Tūlas Wm^G. Mosely, žy- 
muš NeeidhathOL
mirdanias savo • .vienam »• gėri 
rąm draugui paliko pinigais 
20,000 dolerią, namus, žemės 
sklypą, didrĮWWg^hą i? aP“ 
draudbš'ttznf^
ręi paliko 2^000ntolerią.

■ '• 1 A»i >1 HLi A.,1’' •
'ri'-! v^—"T".‘“v1.x 1.,|

Lietuvis Dantiste

>< ■ .(GA įhiNAUSKAS) r ’ > •; o >: i
t d 414 Btadrcąyi Ša -Besta ’’;

■ • į -saUGą- ‘ N.'čy ■'?
ryto, mio lif fušd po plet.li

. nuo 61Ę1;•$ Vųk^re- šventų dleho*-; 
ipagal bus)tarimų | ’ ,.

“RŪPINASI'' LIGONIAIS

Parapijos choras pareika
lauja didelio skaičiaus jatt- 
uuomenės susirinkti į gra
žiausią salę Bostone “New 
Roseland Ballroom,” Mass. 
Avenue, visai arti Norv-ay 
Št., sausio 19 d. vakare. įvy
ksta choro metiniai šokiai. 
Pasižymėkite tą dieną ir at
silankykite skaitlį n g i a il
siai. ‘ Sanatna J,

£

VERTI PARĖMIMO

PROFESIONALAI, .
PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIESKELBIASI 
'‘DARBININKE’’

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ. .
PARAMOS. t ’ 

VISI GARSINKITE ’

“DARBININKE1 ’

'ADMINISTRACIJA.'

i
S

•i e.
- !

i
I

* > •. * . ■ v L

' Viena sauthbostonietė ser< 
ga paralyžiumi. ° Jį yra pri
žiūrima ir šelpiama Labda
rybės draugijos. Bet ją pra
dėjo lankyti visokį nepagei
daujami svečiai, matyt, tike- 
damiesį pinigų. , Pradėjo ją 
lankyti save pasivadinę ad
vokatų, . gydytojų vardais. 
Sako, atėjęs save vadinąs pi- 
giausium graborium ir pasi
piršęs pigiai patai'nauti. Kėt 
ir grabas buvęs pasiūlytas. 
Tada ligonė paprašiusi val
gyti. Nekviestas svečias vis- 
tiek surašęs kokį t-ai popie
rių. Bet tuo laiku pasipai
niojęs ligonės brolis, kurs 

. viską supratęs ir paprašęs 
svečią išeiti per duris;.. '•? - \

Abelhai, reikia apsisaugo
ti. nuo krldų patarnautojų,’ 
kurie peršasi. \ Tikras pro
fesionalas, ar jis-.bus gydy
tojas, ar grabelius, neis ne
prašytas. Rap;

ATITAISYMAS
‘ ‘ Darbininko ’ ’ praėjusia

me numeryje įsibriovė dide
le klaida, pranešant apie Dr. 
Repšio persikėlimą; buvo 
pažymėta “dantų gydyto
jas?’ ' ,Dėl šios klaidos Dr, 

. Repšį. maloniai atsiprašomė.

AGRANUMAS
Petcf; J, Kusavičliis kam i’0kalin^ 
gas la’eipkitvš 498 E. 7th Street;

. South* Boston. Mass.

Office Telepkonetln Ivėrši’ty • 19a7
Res.Tei. Uijiversity; 1057 «>?'.

ADMWgA.&$0H
/ Undertakėr'& Embaliner

. LIETUVIS:USlBORnJS'Iii ,
. BALSAMUę^J^S -• , ;<- 

Pagrobus atlieku gei-aP ir jhg'l'rtĮ' 
U liną, vienoda visjĮti Vieta; atjlar^iįį 
dieną ir naktį. {

383 Oambfidge Street
EAST CAMBRIDGE, MASS.

' f . SKYRIUS ■ ’
10 Intervale St, Jllontello, Mass. 

TeJL Brockton 5188

:..... ■ a . * r t

66 G St., So. Boston, Maga. • 
IždininkėOn* StaniuJIutč ,

10(5 Wes» (JtU St., So, Boston, Mosif. 
TvarkdarS — Ona JIlzRlrdlenS y "
■ >1512 Columbln, R<L, go, BoKtoo, Ma»i. 
Kimus Globia -1- U, Jftnušoniene ■«
■ 1426 Columbla ltd,, 80. Boston, Maw 
prauglja buvo fluslrlnkimUs lųlko- lfM

antrų utarninkų klekvieno jnSnealo, 
-^l.’SfUvąl, vnkare, pobažnytlnisj *V4

talhPį • > * <■
driipgijon' relkidals kreipkite

protokolų raitininke. ; / ,

įV. JONO EV. BL. PAŽALPINM 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M, Žloba ’
. 36 Mt Ida Bei., Dorchester, Maita; į

' Telephono Columbla 5481 
VlcerPirniInlnkas j; TetrauskaB :

24 .Thomas Bark, So. Boston,- Matai" 
grot, Itafitlnlnkas — .T* GUiiečkis” ’ *

•5 Thomits Vark, -So. Boston, M«ta, 
Fln2 Raštininkas — M. šelkls • ,

256 &' NiAm St„ So. Boston, MnU 
rMninkjis “ A, Naudžiūnasi ■

885 E. Bi’OtuBvny, So, Boston, Maja. 
MaršalkaJ. Zaikls . -i'.*.

7 WInfleia St, So, Boston, Ma^( „ 
ptatjftl.įn laiko snsUfnktinus kas tro.ffli _ 

nedčldlęriį kiekvieno -mfinesio, 2 vkl 
po pietų, Parapijom salčj, 492 E.; tta 
Št, So. Boston, Moša,- ,<< ,

LIETUVOS DUKTERŲ DBJ0S 
BO GLOBA M0TĮN08,AVd,

Pirmininkė — Tekis Ašmensklėnl
68 G Street, So, Bouton, Klass;'

... ‘Tel. B. Boston 1»M. 
V'ięe-PinninlnkS — Elena Mikulskiene, ■

402 p, Ptii Stj. So. Boston,. Mass. . 
I’rot. IlaSt. — Ęlisbieta AukytlkalniutS

67 G St., So, ’Boston, Mass, 
1 Tol. So. Boston 4719-W.
Fią- Božt. , ilarjona Markoniuta j 

riamą kur nors arti šven
tyklos, kurioj ruseno ^mžr 
įjoji ugnele.. • Numirėlį lydė
jo ne iš kaito • į kapus, bet. 
pirmiau į šventyklą, kur bu
vo ?apnešainas kelis kartus 
apie šventąją ugnį, nes ti
kėta,. kad jūs šviesar galinti 
atbaidyti, piktus kaukus ir 
Įeitus negerus dievaičius. Ei
sena laiku aplink gabijoš 
palaikoma buvo tyla,, tik 
dvasiškiai pašnibždomis kal
bėjo savo, pasaulioniams iieJ 
suprantamus, poterius. Pas
kui kartu su neštuvais uždė
davo. lavoną ant aukšto lau
žo ir.padegdavo jį. Apėmus 
liepsnai, numirėlio kurią; ži- 
nįai . metė ugnies , sūkuriu 
fcačil>;lūšių ir kitus nagus; 
darydąyo. taip dėlto, nęs tv 
kedayoį'41<ad einant į dangų

‘reikės lipti į -beTgąip aukštą-šaukšto peĖsikeįe į jutą- pa- 
ir •,statų kalną ir * nmniręs 
turės kuo nusitverti. Įmetę 
šiuos nagiis, šaukdavo visi 
dideliu balsu: ‘‘matom, ma- 
Įoni,- jog eini į dangą,—šir
vu žirgu . per šiaurės kalną 
joji..,.” Sudegus lavonui, su
rinkdavo jo pelenus i ..pa
ruoštus indus; pelenuosną 

!taipogi' įdėdavo ašarines, 
arba . išpildavo iš jų-ašayas 
ĮįmĮąą minusio 
užkąsdavo žemėsna, pirm 
apdėję juos -iš visą, pusių 
akįhėiiunis. Palaidoję visi 
-dalyviai sugrįždavo.. j palai- 

‘ dbt'o namus, laikyti čia vadi-
iiapias “ašarinesrT Prasidū-, 
davė- puota, kurios mėtą. vi-j. 
si privalėjo.tylėti, .kad-neiš-' 
baidžius' vėliu, riet- šunys*

pas buvo garbuigiausTa vky; 
t;ąi pirkioje. ,< * • ]

Žiniai giedodavo gedulin-* ■ 
tįasi|giaWs, raudomis vadi- 
namasJ ] Raudą turinys buvo; j 
dažnai briModas. paprastai 
išškaBiiiodarū visus mirų-“ 
šio»'■ ;užsiėiriinitis > ir daiktus, 
kuriuos' lubfausim\ mėgo gy- 
fad bUdąiria^. ■. • :

■ Štai;'pavyzdys', Ko mą 
mffęif/Xr\neg!ęri‘ ’bąvo jaik 
kąą ar neturėjai 'gerą gyvu*

Ko;,ąuihim!’ Ar ne-/ 
geri t buvo teichn^arbiai, ar 
negeri -t>uyxį.4mg^miai Vf ir 
tU Raudodavo žimaį, bei 
biyęjo .patr)dar^.įį ginm" 
nės, ypąč4 . ^ūpūp. {— tėvo, 
dąkteįys .r^jpoiįpąsk Turtiri- 
gį^iy be (tQ,)‘ samdydavo, tam 
tFi%;; Wdąfp-ją$ • jnoteris,. 
kurios, •pąsikeisdamos su Ži- 
njąis,. išvedžiodavo pasibai- 

‘ ,sėtinu balsu veiksmingas. 
'mėlodijasL^. Visi raudotojai, 

i bet ypač artimiausi giminės, 
varvino ašąrasj nį?.paruoštus

’:įnduS‘'ašai’įnes.; ^enoves piį- 
įŽlrifftOSėfaridaMos

> tokios.ašarines, . Yra tai nio- 
+.-r A .j, opu ‘ .• Įlo - uoliai nusią

i šan^iįaij u^{aiį;ti,. užlipdy-
■ thytu bh'-J .ąib ■. .

••■Lavohaši .'įipfo laikomas 
" namini, per j kelias dienas, pa- 
. phąfefeti ifcol^i. pradėdavo pū* 
įt-i-?'*’
j “'Besiruošiant nešti ‘į ka^buro• itždaromi. “kad lojimu, 
pus; iuipindavo iš šiaudą. 
guolį, į verdavo iš abiejii joi 
šoną ’ ilgus, tiiinus (pag-a- ; 
Ii,ai). ir ant taip- -pataisytij;:

' neštuvų - guldydavo lavoną, 
1 kurs iki šiam laidui vis sė

dėjo suole pririštas. . >
Prieš pat, išlydėjimą, vy

riausias žinis sakydavo pra-.
■ kalbą, kurioje miiusio* var-
ii du. atsiprašydavo visus ir, 
f atsisveikindavo su visais. > 
p Čia dar reilda^priiniiiti, kad . 
į mi rus ■ šeimininkui ar šeimi- 
[ niūkei užmušdavo seną dį>. 
J džiaiisį gyviilį,. o. jaunuoliui ■

ną,. bet. visą didžiausi gyvu* 
.ar jaunuolei mirus — jaib‘ 

; lėlį./ .j'.' " ' •-• m ’ \
. Tuojau "po žmio prakal

bos išnešdavo iš gedulos. na
mą numirėlį^ kurį arba ant 
pečių nešdavo,. arba, jei bu
vo pertoli, veždavo, 'ir kas 
įdomu, vežimu pakinkytu 
šuhhhis. Mat tikėta kad šuo 
ištikhmąusias žmogaus dran
gas it, .pamatęs įiikfus vėl" 
mins, pradės loti ir tuo būdą 
atbaidys ' nelabuosius. >Ca- 
čiauj šito papročio buyn hiL 
i$dasi: ar hebe -vįehoje tik 
.Žemaitijo,į, nes kitose Liet* 
tavos dalyse apie jį nesigir
di. Paprastai- mnnirėliai Jni: 
vo vedami ’ai'ldiais.. Vieta 
amžinam, atilsiui buvo ski-

1 ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ 
KRAUTUVE

I PAUL’SMENS
L SH0P
Į 456 W. BR0ADWAY
| (tarpe F ir Dorchester Sts.) 

South Boston, Mass.
I Užlaikome vėliausios mados, vy- 
= riškus-drabužius. Gražiausias skry- 
| b01es.c Pas mus viškų pigiau pirkit. 
| Savuiin7:as POVILAS'PIKAS .

Prof. A.Židanavičiam

MUZIKOS MOKYKLA
Lekdjo? duodamos privačiai kaip 
mažięms.taip Ir suaugusiems sulig 
programa Muzikos Konservatorijų.

Bamtjkos aiškinamos lietuvių 
kalboje.'

16Huntiugton Avė., 
Roslindale, Mass.
tel. FkwSy 5953-W.

| . Tol. University 9466 L

IUR.SUSAN«ENE!i
| ' (CURRY) Į
Į Lietuvė Dantistė į 
| Valandos t $—6- ir 7—9 |
t 678MASSACHUSETTSAVE.į 
I ■ (Central Skvere) I 
Į CAMBRIDGE, MASS; Į

BrkAiyas $(t(Mas *':

—Dėkoju jums,. gydyto
jau, už prirašytus vaistus;

—Gerai juta “ihačijo;?”
Labai, gerai.

■ • —Kiek . jus; įšgerėie»’Tį 
vaistu? ’ • _ .

yign o

šaulį ir man. visą savo turtą 
paliko... .. .■'

PARSIDUODA -• ’ ’ . < ► 
•3 šeimyną/ 20 kambairij. narni#;. 
Geroj. vietoj, Dorchestery- Savi-' 
ninkąs važiuoja į kitą valstiją. 

‘Galima matyti vakarais ir riedu-, 
liomiš. • . ‘ ;■ ■■ ■

’ R. CHŲBERKIŠ, ‘
30 Clarkson M, ’ *'v-

■ Dorchester, Mass. S.8

hebaįdydą lauke esančią vė
lių. -•. Jei -pasitaikydavo, kad' 
šuo kartais buvo neuždary
tas,"ir sulojo, tuoj įi sugau-. 
;dąve ii* uždarydavo/ o žiniai 
prašydavo Vėlių: ’ N vėlelės; 
urašom pas mus pietą, eikr 
te, dūšeles, valgykit, nesi- > 
dįdžiūoldt*: eilut, jau riebi- 
jokiie ’ šunis mes užda-

> Pavalgę' -ėjo kiekvienas 
savo namo,.reikė j 6 saugotis, 
kad atėjus namo' pirmo pa
matyto * nepi’akalbinti, pir
mieji turėjo prakalbinti grį- 
'žUsį Aš.laięlotuvĮą- tie, ląirie. 
buvo' namie, ar bent - jo pir
ma prakalbintas, atsigrįžtą- 
ir mišispiautų pm petį, .

čią -reikia ’daK pridėti,’ 
kad gaišesnio karžygio, 
jąnae ■; kimigaikščio mylimą 
žirgą, kardą ir .šaTVus deG 
gindavo drauge su niunn'ė- 
Ihl Ląbai garsiems .tautds 
vjuams . supildavo aukštus 
lėdnus, ją vardu paskui viv* 
dinamus.^ . .>

• Iš pasakyto. aišidaf matei
si, jog m ūsą protėviai tikę 
jo nėnnrfingos žmogaus sie
los ėsmę,. kuri persiskyrus 
su kūną gyy^nh, arirŽituii ki
tu goresniu, gyvenhim, -jei 
miręs* ^inogiis. buvo dmris.

*

Tek Sb.-Boston-2660' - t

. .. Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS;
251 W. Broadway, So, Boston’ 
Olibo valandos nuo 0 iki 12, nūor 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakarė. 
SerėdomĮš nuo 9-412 vai. dieną." 
S ubą to m iš nuo V Iki 6 vai vakarė ’ 
Nedaliomis nuo 9 iki .12 vai. dieną:

• .-(pagal sutartą 4 •

*^r

DAKTW
Bet nėra geresnio savo 

specialybėje .
. Imant širdies, Idaučlir 

į Kepenų* iąivorlnkstą,, Sl<hx 
gos, Patrūkimo, ' Reuma- 
tizmo ir visokias Kranto, 
Nervų, Odos ir KroniškMt; 
abiejų lyčių Įigas. - . >i 

Patartinas veltui
Pasitarimas tikrai apsauga&Udd ’ 

’. nelaimių, Išlaidų’ Ir kančių* J:‘.

if.firadyr327B^f& 
VaiamlOi ♦ • Antradieniais, ketrlrtsu 
dieniais T? Šeštadieniais 10—12 ryy 
‘te, 2—5, 7—8 Vakar*; s*kma)M*' 
mals 10—12 ttktaL>

*****

| Tok Borter 3189 • .

JOHN REPSHIS, M. 0.
į (IMS)
.!Lietuvis Gydytojai 1

' - Ofiso VatanUo* : 2—4, ir t—0. ‘'
■ 278 Haivard Street, 5 

ktfmn. Jttmtm arti Central
įttabddįe, Masi, • ■

‘ PATARNAVIMUSDIEN4 1
.\ irki ą ]

D. A, ZfLETSKAS

GRABORIUS IR

B77 ir 448 Cambridg*
Ofcmbridge, Matui. J 

lWpKon< Mettią SMlViT j

"1



MASPETH, N, Y,

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK CITY

Vyčiai vėl neužilgo ,pra-
• _ i- _

vardą visur. Linkime iii to-

reigą atsisakė;
Ten buvus.

R, Y. (AT. SEIMELIO 
. REZOLIUCIJOS 
(Gruodžio 27 d., 1931 m.

Kearnęy,. N. X)

Vasario 21 d. minėsime 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Nugirdės.

ELIZABETH, N, J.

i.usio 12 (L 1932 m<

IŠ DII)ZIOJO NETIV YORK O IR NE:w JE

Litį. Katalikų Universitetas
Rytinių Valstiją lietuvių 

kataliką Seimelis, susirin-
■ kęs Keamey, K J,,gruod. 
į 27 d.,1931mį apsyarštęs ka- 
> taliką .universiteto reikalą 

randa. :
1) kad tautininką _ val- 

s dŽįos sureformuotas Vytau- 
8Į to D. Universiteto tėologi- 
į joė-filosofijos fakultetas ne-

‘ f ' ' ■’ ■'ir stengsimės kiekvieną drau’linamos spausdintos progra- 
gij4 Per skyrius — Vilniaus nd& su parapijos istorijos 
Vaduok sekcijas/Vilniaus 
Vadavimo darban įtrauktu

- Jaunimus
, Visapusiai apsvarstę Jau
nimo Konfederacijos projek 
tą, grąžiname jį komisijai, 
kuri spaudoje projekto min
tis keltą, aiškintą ir vėl re
feruotą sekančiam seimeliui. 
Džiaugdamies, kad vėl vy
čiai apylinkėje plačiai dirba, 
mes kviečiame mūsą veikė
jus ir jaunimą uoliai ir spa
rčiai organizuoti jaunuolius 
po vyčių vėliavą.- .

aprašymu, Visi parapi  jo
nai buvo gavę kelčdinį 
“Darbininko” leidinį ku
riame buvo parapijos sukak
ties ir istorįįos straipsniai.

V. Juronis.

nors minimalią Lietuvos 
katalikų reikalų;

2) kad nesant tokiame ką- 
* turkiškame krašte, kaip Liė- 
t tuva, kur 85% gyventoją su-

daro katalikai, katalikiško 
$ .universiteto skriaudžiami y- 

; ra todelei didžiumos gyven
toją reikalai; ;

3) kad didžiuma. Jaiinuo- 
F menes netenka progos > mo

kintis ir auklėtis kataUkiš-
į koje aukštoje mokykloje; . 
, , 4) Jcad nesant katalikiškb 
L universiteto. Lietuvos moks

lą einančioji jaunuomenė iš
statomą pavojun nueiti indi- 
ferentizmOj materializmo bei 

į ateizmo keliais;
f1 5) kad. be katalikiškos in

teligentijos atidaromo^ du-
■' rys bolševizmui.įsiskverbti į 

mūsą tautą;
6) kad kat. universitetas 

i bus tikra mūsą tautos garbė, 
f katalikiška tvirtovė, tikrojo 
' mokslo židinys; ' ' '

todėl seimelis
1)- entuziastingai sveikina 

? savo Lietuvos didvyrius bro
lius, pasiryžusius kurti ka
talikišką univėrsiteą;

' - 2) įr dės visas pastangas, 
kad tą idėją įšpopuliarizuo-

’ ti Amerikos lietuviątarpe;
3)- be to rems moraliai ir 

f materialiai šį kilnų darbą.
, Šv. Marijos kolegija,

Thompson, Conn.
: Džiaugdamasis faktu, kad 
Tėvai Marijonai įsteigė Lie
tuvių kolegiją rytuose, sei- 

?melis prisižadą visakėriopai
remti Šv. Marijos kolegiją ir 

; tam tikslui steigti parapijo- 
r ^ Kolegijos Rėmėją sky

rius.
. Vilniaus Vadavimas

‘ Vilniaus vadavimas mums 
. yra brangus. Jį aktualiai 
^užlaikyti mūsą visuomenėje, _ .
kaip ligi šiol jis buvo Kata-/ta sveč^; sveikino vice- .
:liką Federacijoje, mes Fėde- 

• racijos nutarimą skyrius pa- 
įrapiįose automatiškai pava-
dinti Vilniaus Vaduoti sekei

tas ir įregistruoti , per 
Centrą Vilniaus Vaduoti Są
jungoje Kaune, uzgiriame

flIDŽIOJO NEW YORieO 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS

Spaustuve
Seimelis4įvertindaipąs Vy

tauto Spaustuvės daromą 
pažangą ir atsižvelgdamas į 
nuosavo laikraščio reikalin
gumą Šioj apylinkėj, nuta
ria visais galimais būdais 
remti šią spaustuvę, kurios, 
komisiją jparęiguoja paren
gti sekančiam seimeliui laik
raščio leidimo projektą, ku
riame nurodyti! kiek bus rėi- 
kalinga laikraščio leidimo 
pradžiai pinigij ir būdai rei
kalingos . sumos sukėliniui. 
Gi šiųom tarpu, seimelis nu
taria 1932 metą Lietuvią 
Dienos, parengimo pelną ski
rti Vytauto spaustuvės rei
kalams, ir pageidauja, kad 
atskirose koolnijose, kur ga
lima būtą parengta bent vie
na pramoga-metuose spaus
tuvės reikalams. s

L. R. K S. .A. 134 kuopos 
metinis Susirinkimas įvyko 
sausio 3 d., Karalienes An
gelą par. svetainėje. Susi
rinko beveik' visi nariai.

1932 metams valdyba pa- 
likta pernykšte: V. Dauba
rą — pirmin., S. Lukoševi
čius — fin. rašt, P. Mont
vila — iždin., K. Eidukaitis 
—- prot. : rast. Busimajam 
seimui įnešimus parengti iš^ 
rinkta 5 nariu komisija;.

Į Apskritį atstovais išrin
kta P.. Montvila, M. Skriau- 
denis, S. Lukbševįčius ir J. 
Tumąsonis; ^į Federacijos 
skyrių atstovai - V. Dau
baras, R. Pankėvičienė ir F. 
Kubilienė. . .

Iš įvairią pranešimą pani
škojoj kad mūsą kuopa ne
snaudžia; ižde apie 700 do- 
lerią; narią — 140. Apie 
susirinkimus nutarta rašyti 
“Garsę” ir “Darbininke;” 
vykdyti pavesta protokolų, 
raštininkuu .

1 K.EidzMitis.

Sukakties ap^aikščiojiąne^s 
' Dvidešimts penkių mętą 
sukakties (parapijos) šven
ta gruodžio 27 d., 1931 nį, 
pradėjome pamaldomis baž
nyčioje. 11 vai. sumą laikė 
pats klebonas kun. J. Šešto
kas. Pamokslą sake kūn. J. 
Jakaitis, M. į. C. Vakare 
7 vai. vėl mišparai celebruo- 
jant kun. J. Kurui’ (Seram 
ton, Pa.) ir asistuojant kun* 
P. Lekešiui. su kun. J. Alek
siumi. Po vakarinių pa
maldų pohažnytinėje svetai
nėje susirenka parapijonys 
ir svečiai? Viso buvo“ arti 
100 asmenų, i 
rienę kun,. kleb. J. Šeštokas 
su malda ir trumpą prak’aL

diuomi pranešame, kad Jurgis 
įasonis yra įgaliotas rinkti 

Parbininkui” prenumeratas ir 
eibimūff. Jia patarnauja su 
itary Public užliūdymu ir pa* 
dbati siųst pirigua Lietuvon.

pkitfa pas: *
JURGĮ TUMASONĮ

S Grand St. arba 1356 B. 91 St 
0 Brooklyn, X. Y,

nįs, J. Mocejūnas, B. Jok- 
shas, J, Gudelis. ' 1

J, Prunskūnas vaidino 
monologą: 4 ‘ Apie D ž i u n 
Bambos ženybinį gyveni
mą.” Taip pat būvą suvai
dinta trumpas ir juokingas 
veikalas: ‘‘Keturios kojos. ’ ’ 
Vaidino j, Steponaitis, ir 
G. Ruginis. Veikalą sutai
sė. J. Č. Morkūnas.

Visi artistai • atliko savo 
roles kuo puikiausiai. Ne
kurta pasirodė tik pirmą 
kartą scenoj ir jiems sekėsi, . 
kaip kad .pnąfestanaįąrns’!"tieste ir garsina lietuyįą 

' Ir publika!... Iš tikrąją, 
buvo tiek’ juoką, kad dau
geliui net. ašaros iš akių 
varvėjo... . Visi džiaugėsi ir 
gėrėjosi.. Visą publika bu
vo pilnai patenkinta ir lau- 
kia . daugiau panašią, vaka
rų. . ; *

Kleb. Jonas Bakšys, ku
ris yra ypač jaunimo,myli
mas, daug padėjo. Jo rū
pestingumas ir pamokinan
ti* kritika ture jo. didelės įta
kos į visus artistus. . ■

Kleb. .Jonas Bakšys ati
darė' vakarą, kalbėdamas a- 
pie jaunimą ir Hetiivybę. 
Būdamas tikras vyčių idea
listas ir rėmėjas, jis nuošir
džiai ragino *visą jaunimą 
priklausyti prie tos kilnios 
organizacijos, kūli tūri kil- 
niąš idėjas ir ūbai si: “Die
vui ir Tėvynei.” :

Vakaro, vedėjas buvo vy
čių kuopos pirmininkas J. 
Morkūnas.

Mary Pikūnas,. Anna Shi- 
linis, Ąd. Blažys ir kiti nuo 
širdžiai; darbavosi- dėl vaka
ro pasisekimo.

tuvoje kainos: centneris ru- Broliai Adomas ir Kon- 
giu _ 16 ta 17 litą, miežių stantmas Eismontai vedė.
— 12, avižų — 9 žirnių —1 vakaro muzikali programą. 
11, bulvių 3, kviečių — 13, .
kapa kopūstą — 5, 3 pūdai dės mokintis naują veikalą, 
bulvių 18, žįsis — 6, višta kurta yra vienas iš gvažiau-
— 2, avis— 15, gera karvė įū veikalą lietuvią kalboje.
— 150, geras'arklys— 300
litą. ;

Bažnyčios sekmadieniais 
pilnos; iš visų kraštą plau
kia žmonės,. . kaip musės, 
žmonės maldingesni, kaip A- 
merikoje. . Į Bažnyčią ei
nant nereikia mokėti iiė vie
no cento. Iškilmingos lai
dotuvių apeigos kaštuo j a 25 
litus. Bažnyčiose giedama 
lietuviškai. Niekur lenkiš
kai. Tikra Lietuva, dabar 

1 sakom. — Tikrą tięsą rašau, 
Stantalovai. Sveikinu Šv; 
Kalėdomis ir Naujais Me
tais visus Elizabetho drau
gus ir pažįstamus, o jų turė
jau daug.”..- . • ' • :

; ‘. N. Marke vičius.

Metini# susirinkhnas
Moterą Sąjungos 30 kuo

pos metinis susirinkimas į- 
Vyko sausio 6 d. Šiems me
tams į valdybą išrinkta i R* 
Nedzinskienė pirm,.. A. 
Kivytienė ~ viee-pirm., St. 
Kleižienė —*r prot, rast., V. 
Valantiejienė f irų rast ir 
korespondente, O? Laukai
tiene -—iždin., T. Pakibins- 
kieneir Pr? Razickienė — 
iždo globėjos/ P. Morkūnie
ne maršalką, Buvusi ižd.

Šauni vakariene,
; -Sausio 17 d, turėsime va
karienę klebonui kun. Ig. 
Kelmeliui pagerbti, jo 10 m. 
klebonavimo suka k t u v i ų 
proga. ‘Visi parapijiečiai 
kviečiami dalyvauti.

Telephone: STAGG 2—0700 VALANDOS:',

nb Dl ADIf VCMPIIK Nuft 18 2-8 vat| U Ui uLAilnv Al r t.liUlUu Svcntadicniaio Mitam

Į D A N TĮSTAS 409 GRAND stbbbt - 
J - X—RAY (kampas Union Avė.)
į Nannj Telefonas: Mlclilgan 2—4273 . B, R O O K L Y N, N. Y

tuziastas, pasveikino visus 
žaidikus ir pradėjo žaidi
mą, išmesdamas pirmą svie
dinį į orą.

Lithuanian Ktaghts bas
ketball team yra sumušęs 
daugel kitų garsiu ir stip
rią basketball tymą šiame

DR. A. PETRIKĄ 
’ '(remta)’- . ' 

LIETUVISDENTISTA8
2218. ithSt., Irookiyn,N.Y,’

X‘Bptndulių DiaonoM 
Gano AnetUUKa. 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai, vakar*. 
PenkitadlentalD ir lv*nta<H*niM» 

tik ans! tania

Larikčsi
Sausio 5 d», Vytauto spau

stuvėje lankėsi Watėrburio 
lietuvių klebonas kun. J. Va- 
ląntiejus, kuris papasakojo 
liūdną žinią apie užsidary
mą-kelią banką; kurią tarpe 
yra ir lietuvią p. Kažemeko 
bankas, kuriame lietuvią pi
nigą buvę apie 300,000 dbk 
Bankas užsidaręs. Kūčių Ale
noje, gruodžio 24 d. Taigi 
ivaterburiečiams Ka 1 ė d ą s 
buvo nelabai linksmos. Gai
la.

. Sveikina is Lietuvos
A., Dovidonis gruodžio 14 

dieną iš Lietuvos taip rašo: 
“Kelionę mums Dievas davė 
laimingiausią. Parvažiavo
me visi sveiki’1 ir linksmi. 
Bagažus' visi 'parsivežėme.. 
Nieko nesudati^ė; Dž daik
tus Lietuvos muitinė nieko 
nereikalavo. Kiek mūsą lie
tuvių važiavo, nė vienas ba
gažo nebuvo atidaręs. Lie-

liau jiems kuo geriausia įra1- 
sisokimo ir miesto čempijo* 
nystės titulo pasiekti. Rem
kime mūsą jaunimą!

Rofeliester’io -jaun i m ,ą s 
pageidauja,' kad kitą lietu- 
viij. .koloniją jaunimas tu
rinčius basketball - tymus,1 
.susirašinėtą su jais.. Rašy 
kitę pas Peter Piktinas, 
Jr.? 185 Rovcroft St., Rb- 
chester,:K. Y. J. C. M.

Red. pastaba: Kitas mū
są korespondentas, ■aprašy
damas apie vyčią grąžą va
karą, pažymi, kad lietuviš
ką parengimą skelbimai 
duodami tokioms spaustu
vėms, kurios išdarko lietu- 
yią kalbą; lyorespondentas- 
pataria spaudos darbus duo 
ti “,Darbminl<o”’ ar. 4-Vy
tauto ’ ’ spaustuvėms.

Tel.*Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

—Ar pirkai tikietą Mot. 
Sąj. 24 kuopos vakarui sau
sio 16 d? Pelnas parapijai, 
tad pirk tikietą. Statys 
“Gims Tautos Genijus.” Į- 
vyks Transfiguration salėje.

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje neteikei 
atsakyti, už k$ nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “Darbo vertė,”. •.

BROOKLYN, N. Y.
Kuopa, veikia.

Pastaruoju laiku 41-ma 
Vytauto kuopą labai smar- 

Ptafeta ^ka- Mai veikia, ypatingai spor-
te. :

Kadangi vaikinų ir mer- 
tel?K?ibM<ršv?KA®ZuŠ, ginu kuopos krept 
Šv. Izidoriaus draugijų at- šiasvydzio > ko»andps pn- 
stovat vienas iš senesniu pa-įklauso prie N. Y. ir N. J. 
rapijonu (Navikasir k.), be vySiu apskrities sporto ly- 

gos, tai jau lošė po du losi- 
konsulas Pi Dąužvardis 'ir^u, kuriuose daug pąžan- 
kurilgai: K. Paųlonis, J. Si- S08 lašėjai parodb.
monąittaj P. Vanagas, S. P.’^ ^ai-
Reineika, N. Pakalnis, J, 
Kuras. Programoje gražiai 
pasirodė vietos ehori s t e s 
(12) vadovaujant varg. Ka
minskui, J. Šiška su p. A. 
Visminu, taisv. mėn. J~ Ži
levičius ir kun. J. Simonai- _
tis,.- Nuotaika labai'smagi tis ir A Ketnežis, gaudami 
ir graži. Visi kalbėtojai pa- 
briėžė Aušros Vartų parapi
jos svarbą ir, jos klebono į- 
kaimiojamą darbą. Kun. »L 
Šeštokas gale pats kalbėjo 
pasuko j o iš. praeities pasise
kusių ir nepasisekusią dar
bą.. Dėkojo atsilankiusiems 
svečiams, yytėms, choristėms 
ir geroms moterims (Raž. 
dr-jos) uŽ gražiai paruoštą 
yakarienę. Salėje.buvo da*

kinai lošė su Bayomies’s vy 
čiąis, kur Brooklyinečiai 
nors ir pralošė 30 prieš 33 
taškus, bet pabaigoje loši
mo labai gerai pasirodė.

IŠ 41-oS kuopos žaidėją 
gražiai pasirodę V, Peckai-

po 9 taškus, o iš Bayonne 
kuopos P- MąČiukaitis •— ir 
gaudamas 9 taškus.

Gruodžio 31 <L, Brookly- 
n’o Vytauto kuopa lošė su 
smarkia ‘tblii Cathedral” 
komanda iš Brooldyn’o, ku
riuos nugalėjo 42 prieš 24 
taškus, čia irgi gražiai pa- 
siiode V. PęČkąįtis, gauda
mas 15 tašką ir J. L. Matu
kas—14 tašką.7; A. J, M,

ROCHESTER, N. Y,
1 . • •

Vyčiu hniopoš veikimu^
Gruodžio mėn. 20 į., .^v; 

Jurgio\parap, vyčią kuopa 
turėjo vakarą parapijos 
svetainėje, kuriame buvo šų 
vaidinta > labai juokinga 
Karpavičiaus 3-jų veiksmą 
komedija “Divorsas.”. .

Sekanti asmenys tūrėjo 
roles minėtoje, koiiiedijojė? 
Al Remeikis, V. Baltrušai
tis, ' E. Krajeris, E, Kuni* 
pbrskas, J. Steponaitis, G< 
Ruginis, St^ Paliulionis,. F. 
Kumparskas, F. /Turgelio- __L—Iii—

Jaunimas} nori nustebinti 
visus tuo nauju veikalu.

Vyčią jaunimo kuopos 
valdyboj sekanti asmenys: 
Dvasios Vadas —' kun. Jo
nas Bakšys, pirmininkas —; 
Jonas Čelkys Morkūnas, se
kretorius -■— Fi’,ank Jurge
lionis, iždininkas — Frank 
Kąlinauskas, viee-pirm. J. 
Baranauskas,

Labai malonu matyti, 
kaip senesnieji remia jau
nimo veikimus ir ją pastan
gas. Jaunimas, matyda
mas, kad. jo darbai ir 
veikimas yra remiami, 
dirbs dar didesne energija 
mūsų tautos gerovei. Rem
kime ’ jaunimą, . kuris yrą 
mūsų tautos ateitis! Tėvai, 
•raginkite savo sūnus ir du
kteris priklausyti prie kil
nios vyčią orgameacijos! .

Spartas gyvuoja
Sausio 2 d.. Roėhestėr’io 

Litliuaiiian Knights basket
ball team supliekė Niagara 
Fališko Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos basketball team, 
43—13. Žaidimas buvo la
bai įdomu^. ir sutraukė 
daug publikos. Svetainė bu
vo pilna žmonių, ktirie gar
siai šaukė ir ragino mūsiš
kius į laimėjimą!

Kleb. J. Bakšys, aktyvus 
vyčių rėmėjas ir sporto en-

NEWARK, N. J,
; * Nelabai grasu.

Pas mus įvyksta visokios 
“sorkėš. ” Kas tik sumano, 
tuoj steigia kokį klubą ir* jo 
vardu : mulkina lietuvius, 
rinkdami centus.

Nesenai panašios rūšies 
/klubas surengė, vakarienę, iš 
kurios; /kalbėtoją buvo gali
ma suprasti, \ kad bedieviai 
renka pinigus pirkti Lietu
voje “laisvamaniškas” ką- 
pineš; nebagai nujaučia, 
kad kada nors reikės lįsti į 
žemes. Kalbėjo', kalbėjo ir 
nieko nenutarė. Kalbėjo 
“nežaležnas” redaktorius, 
garsiojo laisvamanių perėto
jo duktė, įvairūs “činaunin- 
kai,” graborius ir kiti. Mu
zikėlės programos metą vie
no triuboriaus duktė išsi
traukė iš panČiakos buteliu
ką ir uždainavo“ Munšai- 
niukas.” .

. Vienas įiezaležninkų rė
mėjas, atsistojęs, šiaip iš. 
drožė: “Ką jūs kalbat! Čia 
yra mūsą nezaležną parapi- 
j oną vakarienė. ”

Išlindo yla iš maišo* Na
bagai norėjo pasislėpę pada? 
ryti, bet nepavyko* Gaila, 
kad keli buvo ir geri žmo
nės. . . . Svečias,

t ' KLAŠČIAU8 

Į CLINTON PARKAS
T piknikams; baliams, koncertą^, 
| Šokiams Ir .visokiems pasilinksmini- 
| mams smagiausia vieta Brdok- 
| lyne-Maspethe. jau laikas ūgslsa* 
Į kytl salę žlemos sezonui. • ’
l kamp. Maspeth ir Betts Avė?
| JONAS KLASČIUS, Say^ Į 
| Maspeth/N.<r<Y. Į .

l3TiiiiiiŲiiiiniii>iinii«iii>*iiiiiiii)ii>iiii .......niiiiiiifiiiiiiiiiĮn.

| KLASTOk STUDIO |
| ' Lietuvis Fofografas j
| Fotografuoju, kaip pavienius, taip j. 
| grupes,, vestuves ir th StUdio atda-1 
į ra nuo fl v. ryto iki 8 vai. vakaro, j 
Į 499GBANDST., T

I BROOKLYN, N. Y. Į

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
.Pirmininkui, Broęklyn, N.

- Sųsirinldmb paskelbi*Y
jnas suvėlintas* Netilpo.

t
•i

Tek Newtown 9—4464

ANT, J. V ALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMITOTO.TAS
Apdrnuda Visose Sakose

Nota ry Public
5441 — 72-nd Street,

Arti Grand St '
MASPETH. L. L, N. X. ’ .

Tek St»g< 2—W48 Notary PabUe

M. P, BJUAS INC.
BIELIAUSKAS

Oratorius irBalsumuotojM 
660GraniSt, Brooklyą N.Y.

T®1. SUK 2—0783 Notai? Public ;

JOSEPH LEVANDA 
(MM, 

GRABORIU* 
107 Union Av»;> Brooklyn, NX

MOT. I.AI'KI S,
KedhnJ ,4re.. Lhn
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