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South Bend bus patfatyt&B pa
minkąs Notre Dąme universiteto 
futbolo tymo Mokytojui — vadui 
Knate Rockne atminti. Notre 
Dąme. universitetas paskyrė $10,- 
000.

Knate Rockne pernai pavasari 
ažmuštas orlaivio- nelaimėje. .

—-------

Šis sekmadienis So. Bos
tone ir apylinkėje yra pa- 
skirias katalikų spaudai. 
Bažnyčiose bus sakomi' pa
mokslai apie spaudą.

JMalonu pažymėti, kad 
Gerb. Klebonai nuoširdžiai 
sutiko šį sekmadienį, sausio 
17 d., paskirti lietuvių ka-f 
talikų spaudos naudai. Dva
sios Vadų joks gražu® žygis 
turi susilaukti plasiosios vi
suomenės reikšmingo prita^ 
rimo.

Tą pačią dieną vąkarę S* 
Bostono, Lawrenco ir Le- 
wellio bažnytinėse svetainė
se įvyksta įvairūs parengi
mai. . .

■ ' • n •

So. Bostone kalbės kun. 
Aug. Petraitis, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, 
Worcester, Mas’s.

Lawrence įvyksta teatras. 
Vaidins Norwopd’o sodalie- 
tčs, kleb, kun. S. Kneižio 
vadovaujamos. “Bus ir ki
tokių pamarginįmų. Vakaro 
pelnas skiriamas ‘^Darbi-* 
nihkui. Tarp kitko kalbės 
LDS. Centro sekretorius J; 
B. Laučka. Visas šis ^a- 

larengimiftST felebr ? kun*
. Popiežius Pins Kl labai susieto-. JuTO n’lPes^u- 

mėjo radio stoties pagalba, Ne-Į Lowelly Vakarę_ įvyksta 
. trūkus -jis mano per radio turėti! prakalbos katalikų, akcijos 
susisiekimą su Įvairiomis misiją 
vietomis. Radio priimtuvai jau 
rengiami Afrikoje ir Arijoje. Be 
to, per radio bus perduodama rei 

.kalingos žinioj tiesioginiai* /kar
dinolams. arkivyskupams ir vys
kupams. ;

Buvęs Prahos (čečhoslovaki- 
joj} arkivyskupas Kordac sun- 
kaii serga. Nėra vilties jam iš* 
gyti, Jis jau aprūpintas Sakra
mentais. -

Dr. Pierre George" Roy, žymus 
katalikas, pasižymėjęs mokslinin- 
kas istorijoje ir literatūroje, Ka
nadoje apdovanotas Karališkos 
Akademijos aukso medaliumi.

Popiežiaus sekretoriato narys 
monsinjoras Francis J. Spell- 
man Kalėdą atostogas 'praleido 
pas savo tėvelius Whitman, Mass, 
Jis visai Amerikai žinoma ypač 
nuo pernai metą, kai jis išvertė 
Įa^lųlmibąpifDląjąT'opiežiaus 
kalbą per radio.

Philadelphios kąrdmolas Doug- 
herty savo Valiausioje kalboje nu 
rodė būtina reikalą organizuoti 
visiškas abstinentus i Įdubus. ’ 

. .t .>**'*.

Kalifomijoj gyvenąs profeso
rius Willem De Sitter nesenai pa 
reiškė, kad profesoriaus Einstein 
mokslas gali būti pakeistas nau
ju ir tą naują mokslą pateiksiąs 
Belgijos jaunas kunigas jėzuitas 
Lematrtre.
iBloomington, Ind., miesto pir

mąja pilietė išrinkta katalikė 
• Mary A* Waldron, pasižymėjusi 
labdaringais darbais.

Ispanijos naujosios respublikos 
tvarka gali pasikeisti, kai Įvyks 
nauji, rinkimai į tautos atstovą 
rūmus. Sekančiuose rinkimuose 
balsuos pirmą* kartą Ispanijos 
moterys^ kurią bus apie 5 milijo-. 
nat

\ Anglijoje tikimasi artimiausiu 
laiku Įsteigti Kataliku Akcijos 
organizaciją, panašią Į Amerikos 
tautinę kataliką gerbūvio organi
zaciją (N. C. W. C.)
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AMERIKOS LIETUVIŲ S.

;Chinchow, įžymaus miesto ■ °lr gatves scena, kini užėmė Japonija,

EXTRA! EKTRA! JN .NORI DIDINTI
L. I). S. CONNECTICUT
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PIRMA MOTERIS 
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klausimu. Kalbės vilios 
kleb. kun. Pr. Strakaus^is, 
kun. Dh A. Bružas .ir 
‘ ‘Darbininko” redakto.^us 
A. F. Knėižys. y,.

Sausio 24 d. Connecticnt 
valstijoj Įvyksta L.D.S. ya- 
jus. Hartfordięčiai užsi
krėtė Bostono “Vyčius su
vaidinti linksmą komediją 
^Varnalėšos.” Nors ir toli
ma kelionė, bet Vyčiai su
tiko nuvažiuoti į Hartfordą 
paįvairinti programą.
v Numatoma, kad toks ju- [I 
dėjimas tęsis ir kitą mene
sį persimesdamas į kitas 
vietas. ’ '

Sausio 31 įvyksta “Dar
bininko metinis koncertas, 
kurio programą išpildyti 
jūū pasižadėjo Šo. Bostono, 
Montello ir Lawrence para
pijų chorai. Tikimasi,kad 
jų skaičių padidins kiti a- 
pylinkės chorai*

KALTINA^SEKRETORIU 
Į MEILDN "

wašhington, d. c. — 
Kongresmanąs Patman, dę- 
mokratas,. viešai paręiškė,

H 
tariu. Mellon apgavystėje 
bei korupcijoj?* Reikalas

pateko į. Kongreso .. teisių 
komisiją, kuriai Mellon tu
rės pasiaiškinti*'

Pagal įstatymus, iždo, se
kretorius negali . vaddvauti 
privačiam bizniui ar turėti

Vykdant, paskutiniojo ap
skrities suvažiavimo nuta
rimą, skelbiama šis maršru
tas : . v •

Sausio 24 d., sekmadienį, 
2 vai. p. p., Nėw Britam, 
Conn* ?. .

Sausio 24 d,, sekmadienį, 
7 vai. vak., Hartford, Conn*

Sausio 26 d., Ne'V Haven, 
Conn.

Sausio 27 d., WaterJmTy<

. Sausio 29. d., Bridgęport, 
Conn. - *

Čia paminėtose vietose 
lankysis, Centro sekretorius 
J. B. Laųčka. Kuopų val
dybos prašomos susitarti su 
Dvasios Vadais ii*, surengti 
prakalbas. 4. Jei galima, pa- 
sirūpinkitė, įvairiais pamary 
ginimais. ' •

Išvardintų- vietų ir-apy
linkės lietuviai darbininkai 
kviečiami skaitlingiausiai 
atsilankyti į LDS* ‘ kuopų 
parengmus*

L. D. S. CENTRAS.

J ^ASHINGTON* -- Šau
si > 13 d* Kongreso biudže
te į komisijai, iždo'..sekrėta- 
ri k Mellon dėstė savo pla- 

’ni k Amerikos iždui pageriu 
•ti Iš jo . pranešimo paniš
ki įo, kad per paskutinius 
2f mėnesius Valstybės .vie

šos'skolos padidėjo 4 mi
nais ' dolerių. ' Tokiems 
Hstoliams padengti būti- 
Yeįįžą sįunažmtiį valsty- 
.'tarnaįTt^feų algas ir pa-

Ii;

ti

MAŽINA: ALGAS

LITTLE ROCK, Arkan- 
sas.' — Sausio 13 d. į Ame
rikos senatą rinkimus laimė 
jo įnirusiojo demokrato se
natoriaus <Caraway žmona 
Hattie W. Cara'vvay* Tai 
bus pirmoji moteris; išrink
ta į Amerikos senatą.

STOCKHOLM, Švedija. 
—14 Švedijos seimo nariai y-, 
raspaprašyti nusimąžinti al
gas pd $1.25 dienai.

FRANCUOS MINISTERiy 
KABINETAS REZIGNAVO

TEISĖJAS HOLMES

CHELSEA NEBEGALI 
IŠMOKĖTI ALGĮ!

• WASHINGTON, D. C*— 
Del silpnos sveikatos Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas 
Olivei* Wendell Holmes re- 
žignąvo., Prez. Hoover jo 
rezignaciją prienjė. Teisė
jas. Holmes 1931 ui* kovo 8- 
d. buvo 91 metų amžiaus. 
Aukščiausiojo Teismo teisė
ju buv»o apie 30 metu. .

Chelsea miestas pritruko 
pinigu ir nebegali išmokėti 
miesto darbininkams algų. 
Miesto darbininku yra apie 
600 ir visi pradedant trečia
dienių turės dirbti be algų- 
Majobąs Quigley bando gnu 
ti paskolų,: bet dabartiniu 
metu niekas nenori skolinti.

PARYŽIUC, sausą? 12 d. 
— Premiėro Lavai inimste- 
rių kabinetas sugriuvo. VL. 
si miništeriai atsistatydino*

CHARLIE GHAPLIN SU
STOSIU KAUNE -

Lietuvos spauda rašo/ kad 
sausio mėn. artistas Charite 
Chaplin važiuos į Taliną* 
Važiuos jis per Kauną ir 
ten kelias dienas prabus, 
.lis norįs susipažinti sų Lie
tuvos teatru ir .artistais./

IŠVARĖ BEDARBIUS

VOKIETIJOJ 5,490,000 
'BEDARBIU

BERLYNAS. — Gruod. 
mėn.. bedarbių skaičius Vo
kietijoje dar’. padidėjo ir da
bar. siekia 5,349,000. Tuo 
pačiu • laiku- pereiti}. metų 
Vokietijoj buvo 3,977,000 
-bedarbiu. ..

Sausio 13 d. pas Bostono 
mavoTa Curiev atvvko .5 
žmonių delegacija bedarbių 
reikalais. Gūrley sužinojo, 
kad iš tų 5 atstovų nėra nė 
vieno balsuotojo ir J 
jiioš paprašė išeiti iš .jo 
kambario.'

VALSTIJOS TURI TUSĘ 
UŽDRAUSTI MOTERIMS 

BŪTI TEISĖJOMISUE VAIEROS REDAnO-srJTMSrs
Riy AREŠTAVO ■ H ' /

DHBLIN, Airija. -Pro-
. .neša, kati areštavo Fr. Gal- 

lagher, “įrišti .Press” re-
• daktarių ir jį atidavė karo 
teismui* Jį kaltina^ųž pa- 
talpintus straipsnius prieš artimus ‘ santykius, o MeU- 
valdžių Tas laikraštis yra un, girdi, ne tik iurįs uriL r ~ , .-- 7 -*, AUą ¥xu,m*,p»s v«n
Eamon de Valera kontrolė- mus santykius, bet ir vado- gtavo į Martavęs, rabino į teisę uždrausti arba nėdran- 
je.

on, girdi, ne tik turįs arti-

PAKORĖ AMERIKIETĮ
.... BELFAŠT, Airija, sausi 
14. —" Jaunas Amerikos' pi
lietis /Eddie Cullens, nuteis
tas už nužudymą vieno tur
ko, pakartas. • " ‘ ’ >

Pasmerktasis' ramiai žy-

AVASHINGTON, D. C*— 
Valstybes AųkšČmri a s i s 
Teismas išsprendė Massa- 
chusetts valstijos bylą, 'kuri 
buvo išbandyta teisė/ uždrąu 
sti moterims būti prisaikin* 
tomis teisėjomis (jury). 
Aukščiausiasis Teismas pa
reiškė, ‘ kad valstijos turi

vaująs. I Sehachter lydimas. - JatL į

ALFRED E, SMITU 
BOSTONE

• Sausio 14 d.,. į Bostoną 
. atvyko ■■ buvęs dymoki’atų 

todėl kandidatas t prezidentus Al.
■ E. Sraitli* Vakarė Staflėr 

viešbutyje įvyko, iškilminga 
vakariene* kurioje dalyvavo 
per 1500 žymių ftemųkratų; 
Guberirątorius Ely utibšir-/ 
Ožiai priėmė Snuth’ą ir- va?, 
to smrkių . agitaciją, . kad 
Smifh-vėl' butų nuommuo- 
tas demokratų kandidatu. .

Tai*’ . *

BOSTON FiVE GENIS
SAVINGS BANK ,

“DARBININKO” VAJUS HITLERININKAI ATI 
BRUENINGU PASIK ‘‘Darbininko*’ vajui prasidejjis 

visi lietuviai katalikąi turėtą juo 
susidomėti. „ Pirmiausia padary 

[ • . ■* 7 ‘ * A ■

ti pasiryžimą “Darbininką” sau 
užsirašyti ir gauti nors vieną 
naują prenumeratą, i Tokia tai 
lietuvio kataliko pareiga Šio va?*: 
jaus metu. .

Štai ką sako apie kataliką spau-: 
dą Kataliką Bažnyčios vadai. .

Popiežius Pijus X, kalbėdamas 
apie kataliką spaudą, pasakė 
šiaip; ‘Veltui statysite bažnyčias, 
rengsite misijas, steigsite mokyk 
las, labdarybės Įstaigas, darysite 
visokią gerą darbą —.visos jūsą 
pastangos nueis niekais, jei ne
mokėsite naudotis apsigynimo ir 
puolimo ginklu, kurs- yra tikrą 
katalikiška spauda,” 0

Tai giliai įsidėmėtini žodžiai,

IKun. pfef. dr, A. Maliauskis, 
kalbėdamas K; V. C. konferenci
joj apie pasaūliečią apaštalavimą 
šiaip pasakė^

‘,Į katalikiškos spaudos plati
nimą turime žiūrėti, kaip. į šven
čiausią savo pareigą, tiesiog u- 
paštalavimą, nes tikrai, kas pla
tina ir palaiko, spaudą; atlieka 
apaštalavimo da^ą,- kadangi pa
deda plėsti visuomenėj Kristaus

. Kun. K. Urbonavičius rašyda
mas apie kataliką spaudai tarp 
kitko šiaip rašą:' *

. “Rodos jau metas mums susi
prasti, kad kataliką spaudos rė
mimas yra tokia pat Šventa pa
reigai, kaip kad paties tikėjimo 
išlaikymas. * z

•’ŠiO vajaus metu privalomo tu
rėti omenej, kad katalikiškosios 
spaudos nėparemimąs lygus sau- 
Žudystėi.“ . . * . . .

Tai dideliai svarbūs pareiški
mai.

Kataliką spaudos platintoją y 
ra labai mažai, tuo tarpu,, bsdie 
vią agentai darbuojasi visur. Ka
taliką * būtina pareiga spaudos 
platinimo armiją padidinti. ’

šio Vajaus metu kiekvienas, su
sipratęs šviesus katalikas turėtą 
prikalbinti bent vieną naują skai 
tytoją “Darbininkui.“

žinoma, pirmiausia neužmirški
te patys savęs*

Sekmadienį, sausio 17 d.. ĮJoŠ- 
tond dtoęerijos lietuvią kataliką 
bažnyčiose gerb. dvasiškiai sakys 
pamokslus apie kataliką spaudą 
ir ragins katalikus stoti i spau-1 
ęįos platinimo taliją.

Tiesa, šiandien sunkus laikai, 
bet žmones be laikraščio neliks, 
ir laikrašjiui, jeigu bus noras, pi
nigą užteks, “Darbininkas” nė-

>ra brangus. I Jame telpa Įvairią 
i žinią, straipsnių, > lengvą skaįty- 
; męlią ir paveikslą. *

. “Darbininkas“ yra tikras dar- 
bo žmonių draugas iryadas. Tad 
viri katalikai Į talką — spaudos 
platinimo darbą*

. BERLYNAS. — Nactaflį 
listai atmetė kanclerio 
ėningo planą atidėti ppfl 
dento rinkimus.-/ Jte.pOT 
žada remti pi’ez, Paul v® 
Hįndenburg'ą, .bet nertoj 
remti Brueningo • valdMa 
Todėl jie' laikosi, konstita® 
joje nustatytos \rinkarfi 
tvarkos. ' ' . . ^1

AUSTRIJOJ NAMM
■. KARAS

' . VĮENNA/Šaušio lA . j 
Policiją padarė kratas pi 
socialistų partijos' narius;g 
imtą 100 Šautuvų, 10 kuffl 
svaidžių ir daug', kitokį 
ginklų* . Kratos, buvo p&al 
rytos tuojau, kai tik valdo 
sužinojo, kad sočiajistai rei 
giasi sukelti naminį .kar^j

LENKIJOJ NUTEISTI BU 
VUSIEJIVAUAI ’

. VAR^UĮA, saukta 14J 
Lenkijos Sėimo lO huvuąM 
jų narių nuteisti: mjo Sjįj 
nerių- iki metų KaByJaH 
Jie buvo kaltinami rengiui 
sukilime) ■ prieš Pilšud® 
valdžią. Tarp nuteistųjų 
ra. biivęs mjnisteris pirtyj 
ninkas Witoš. •’ • * ... -2?

PRANCŪZIJOJ NAUJAS 
KARINĖTAS 1

: ...... ----- - -----
PARYŽIUS, sausio 104 

Alinisteris pirinininkąsj^ 
Lavai vėl sudarė naują im 
nisterių kabinetą, į kurį 
beįeina buvęs užsienių žd 
kalų mm.. Aristid Briandl
Aristad Briąnti išbuvo

1 riisterin apie“ 30 metų ir.ifl 
bar pasitraukė dėl silpsta^

: etas sveikatos; “ ‘ j 

coolįdge minimas I

■ TEISĖJUS T

Atsisakius AiikŠčiauįtaj 
Teismo teisėjui O. W. 83 
mes iš eitųjų pareigų, M* 
vietą kandidatu minir* 
buvęs prez* Calvin Coolu 
Šalia Coolįdge yra miijĮ 
nemažai kitų asmenų, m 
kurių yra du žymtis 
kratų vadai ^/Newtį«(W 
Baker ir John W 
Sakoma, kad “ ■ dabartį 
Aukščiausiojo Teismo f ijj 
statas esąs perdaug repųfeį 
koniškas* w

30 SCHOOU STREET. BOSTON
| 1W6 CENTRE STREET' RO^EURl 

696 CENTRE SI RFEr. JAMAĮCA PLAO

Dhttiimsift SiivinuN Brtnkft - 
Ma$8ueini8A‘tt«.tv viena iŠ ąidžtAustę

Suvienytose ValRtljbs^ \ 
St'ptj-nlttBdeSIjnNSevtyKUu motų 

tinimo

Nuož. Fnuided* gausto 10

BOSTONE 70,069 BE
DARBIU

^Apskaičiuota* kad Šiuo 
mehr Bostone yya 70,069 
d«arbunnkai, neturintieji jo
kio darbo,

JERMALAVIČUJS' Ag 
MOBILIU NELAM

.: BROCkTON, Ahaįa 
Sausio 12 d» Mikas 
lavičius važiavo A- 
diab autamobiliyj. 
mobilius paslydo ir 
lavičių lengvai suŽeidAį
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ittftvią p^to ifettkbHį.

jfonfa&die»w, akuaio 15 d.> 19^j
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“Darbininko” Katalogus
nr i imii f n‘

►f < * • TT v TT v / • Įrtamieji nartai ir daržinės.>imcfe Is'Lietuvos 
ŝtos žveją uostas. Statotno- 

—*-— ji uosto dalis sugriauta, kai
pinkus, 'Ūkininkai sudaro J™™8 mašinos paskandin- 
90 procentų Lietuvos gy-| t°3' , .
ventoją, todėl kol dar neve-| 
u,, prašo atkreipti .dėmesį įl 
ją būklę, būtent, prašo vy
riausybės kovoti ša sihdikaJną kaime rasti nužudyti šie 
tais* o taip pat • sutvarkyti! gyventojai: 70 m. senukt 
perdidelius pelnus duonkeJ JJ Matulionis ir dvi jo sese-|, 
piu ir mėsininką; kadangi] rys, Elzbieta ir Domicėlė, a-į 
žemės mokesčiai nustatytu bi taip pat senos. * Matulio-] ] 
esant javams ir kitiems ūjnįs nužudytas klojime, d 

■kio produktams tris kartuŠĮ Matulionytės pirkioje. Į
brangesniems negu dabar J .Visą nūžūdytąią galvos su4 
prašo sumažinti žemės mo-|kapotos kirviu. Nužudytą-Į^ 
kesčius atatinkamai javą] ją turtas piktadariu nelies-Į 
ikainpms; sumažinti valdi- tas, bet iŠ liktišią .pedsakąr 
pinką algas, ypač aukštes-Į spėjama, fead jie ieškojo pi-Į 
nįijją kategoriją; kad -; Že-Į nigų. Kruvinas kirvis ras- Į 
mes Bankas ir Smulkiojo tas Matulionią šulnyje. ' |^eilį 
kredito draugijos pašiten-Į 
Santą vien procentais, o ne4

pa užsieny gyvenan- 
h tiems lietuviams

DNAS,-— Vidaus rei- 
į. ministerija kitą metą 

irtoje-yrą įrašiusi 130,00 
I mūsą emigrantą moky- 

s, spaudai palaikyti ir 
j pačius paremti. JPašal- 
’’ reikalingi Vokietijos, 
icūzijos, Škotijos ir Ka 

l$os lietuviai.

r.iek pinigų apyvartoj

Sietuvoj'1930'nu. litųapy- 
j buvo 120,645,400 litą 
lotą, 11,085.300 litir si- 

rinią ir 3,014,000 lt. va- 
į- Iš viso 134,744,700 Mtą>

£ J. Jablonskio raštai 
&AUNAS.,:'-- Mirus mū- 

ą* dtdžiatisįaią kalbiuinktu 
įiof. Jonui Jablonskiui-Ry- 
įškią Jonui, tuojau" buvo 
fenanyta išleisti velionieš 
sėstus. Pirmieji du tomai 
iermis dienomis jau atidūo 
I spaudai. Raštus reda- 
^oja p, J. Balčikonis.

Audros atbalsiai 
^Gruodžio 16 ir 17 viso; 
Imtuvo j siautė nepaprastai 

ri audrą, padariusi la- 
i daug nuoštolią miškams, 
Janis ' ir namams. Kai- 

Dr jos padariniai pasihai- 
Čtfnai nuostolingi. ’ .

jX«7.į1

ĮVAIRIOS KMTGOB

Įįarbariškit įmogžudybe ", 

Subačiaus valsčiuje, Žinu

nejia) W paveikzlaia. Lietu- ■ 
K | riį^kallįn. išguldė Alyva-—-50«, 

, fyaKeleivil -Kriklfenia, 
ĮžydaOt P^io™£- 

ti KiašB ,
niauskas, Vert| P. B,— ----- 40c,

~ nnilial-labąij Trumpi K 
trOaz fariąfiį

' Tvefeeiaus įaddngĮe i 

Sunkūs metai skaudžiai į 
Kete ir mūsą ūkininkus, 

ienintėlis pajanią šaltinis 
į būtą — linai.ir rugiai. Bet 

 

v ■■ z. . , t į . . • r . I jie šiemet nėužderėjo ir pi-

reikalauti} šiuo yieto skolij . Mirė kun. J. Gudelis, Bia-Į gįį, Ypač menki buvo Ii- 
grąžinti dabartine rinkos bti — ’ - ' “ ’ • ”
javą kaina?'skirsti didesnes! 
suipas sumas lauką nusau
sinimui; skubos keliu ir su-Į 
'tvarkyti lauku darbininką] 
samdymo įstatymą; Į

Mirė

btą klebonas. Jis mirė Kau- nai, ją pluoštas taip pat be. 
ne, šv. Luko ligoninėj. Ve- vertes. Šieno taip pat ina-, 
lionis turėjo apie 65 metus.lžiau pripiauta- negu ernai.*

——— Kiek gėliau, užderėjo kvie- 
p vai’ininbjams grąžina Įčįai ir bulvės. ■ • : ‘

■5 Statyba

Dėl sunkią metą statyba 
. yisai apmirusi. Statosi tik 
[Erzvėto sodžius, kur šiemet

pinigais
KAUKAS. — Pakeitusi 

žemes} reformos įstatymą

6* atritikūnua. , 
_ irvydtb—45c. 

| ifortiA—thokuliški
rin%ĮriaaiW^ Vattfc Uoėli—45e.

Gerumifc—aprašymai ^plb 
gerumų per Tėvų Faberų-Fi- 
lipini. Vertė Kun. P. L. 15e.

Tąbakas—NiodU — riiky- 
md kenksmai: pagal d-rą Ni-.

“ Žbiridette-151.
7‘

LOKTAI, Šilutės aps,?—• 
ij apylinkėj gražiausią 

Jfctij .kurorto mišką audra 
arai sunaikino. Pasak 

p,. išlaužta apie 
I medžią.- Miškas buvo’ 

k gražus, kad daug kas 
vp i jį pasivaikščioti ir 

į. Dabar jis to grožio 
Steko. . Miške tikras med- 
ią raistas, visur sulūžimai 

tematyti.

gptną apylinkėm ūkinin 
|i prašo atkreipti domesio 
kibartine akininkii būklę. 
pagirią apylinl\ės ūkiniu- 
, Ūkmąrgėš aps;, organį- 
oti įvairiuose kooperaty 
baė, neseniai įvykusiam 

ingani sūsir i n k i m e 
rste. snukių. dabartinę ū- 

inįnką. būklę ir išnešė eilę
Krbią nutarimą.
Ekonominis krizis Lietu- 

§ daūgiąiisaa palietė ūki-

BU- '

Miestelis pakeis išvaizdą.

ŠAUKĖNAI, ŠiauliųJ aEį*rara^i> . teudį d1*arlĖxz,vBiu uvuziuu, «.ur 
Nuo lapkričio 9 dienos jsp1® <^^'Įišsiskirstė į vienkiemius,
teigta žiemos žemės ūkio pta “ųJ le^^ Į Tverečiuj pastatytas moli-
mokykla. Mokslas truks išieškoti is valdžios nustą-^^uamas, apdengtas-čerpė- 
penkis-'mėnesius. Mokyklai] tytą^ atlyginimą uz nusavm-kurią pirkosi is Kuku- 
vadovauj,a apskrities agra-1 žemes. _ ūkio ra£e|į0 į^į kąr
nomas.p. Skrėdeika ir agra- Is garsaus dvarininko .a-L, ^artaį statyti moliniai^ 
nomas Šūkis. Klausytoją] buvo Įneš medis per brangus,
vro «inip Mnfašla* lira- tątymu.nusaynita 42,000 haJ , f ■ y *&tas§u pabaldomis bažįJ^<> “■ «**> pamosi t vieiisėdšius ,

čioje. Pradėjo veikti ir žeJ tačiau dabar 30; pa- Prieš kelerius metus išsP
mes ūkio klasė, kurioj klauJ PČdininkei Onai Naryški-ĮsiJįstį j viensėdžius jaųeia- 
sytojų yra apie 15. Į nąitei, kaip praneša “ieĮ* si ęsą patenkinti. Norėtą

Šaukėną miestelio riboms štatas, iš šią metą zemešlį^įskiTstyti. ir kiti kaimai.; 
praplėsti paskirti 58 škly-p^ojtamsterijok s^ prašė valdžios,, bet- Jų
pąj' di d i nno niro ■ ketyirtada-l ta^keta 200,000, litą gtyitai^igml nevienas kaimas nešu
lio ha ligi pusės ha; ’ Pa- pinigais. Iš 1932 m. sąnia-haukia matininką. „ • 

duotą prašymą yrTįer-SOOv 
ir dar duodami. Pagraži- sr : i— 
liimo draugijos sklypas dėl ^Otm i 

to apkarpytas *— atskirta 2 
sklypai ir rinkai apie 1 ma. 
Be’to, mokyklą reikalams

' palikta 3 ha. Apskrities
■ Savivaldybei 3 ha. ir mišką 

urėdijai 8 ha,
■ Miestelis greitu laiku pa

keis savo išvaizdą.

milijonierius žmonės pada-p*^
liga į tris skyrius: sveikif Ii- ZTpiJužS
goti ir lyg ^patenkinti blo- Į lCrim«ri MiRriiįcac^..:50c. 
ga sveikata.” Jis sako,kadL

s j; tM. — Vertė Kun. P. Sauru- t pn?mąją skaičius reikia di-Lajtis • ■; . ,
dinti, antrieinšiems duoti XXIX Tarptautinis Buch& 
sveikatos patarimą ir trė- Iristiniz KoigresM. Parašė w 
Čiuošius įtikrinti, kad. jie kiin. Ėr. AuSys, jt. I.. 01^41.50' 
daugiau savo sveikata rūpiu-1 triškiai Užsienyje. Juokin
gus. Į ^m ipriišyirias kelionė į Pa-
■■įreki'eipimas dėmesio i sa-fe " ?gsl *

ve ir blogan nukreiptos mm- ^ilk!etfc j 
tys ir. taip vadinamoji neii-d įpjjaį Wadj jįt • 
rąstęnia kasdien vis daugiauĮš® ffieii^Apię vM darybas 
žmonią pavergia. To prie- w|al° Įdomite. į^ptik^Jrė-• 
į. f -ėr- . .vilionės per įvairius kraštus,
zascią yra daug. Viena is|f>. Jųliua-Vetae. Vefririat, 
daugelio, tai moderninis ;,įJ1.(MF

Venini ir stoka protinio 
riiMitnA ; . i OesiižS, Mėnuo-Aun. P.

. Patirta, kad karo metu to- žadokh. Kaina ' -50o. 
se Šalyse, kurios dalyvavo 
ferėJU gyventojuose
r asteniką skaičius sumažėjo pėtfiukM lai^aivieho 
dėl to, kad žmonės buyč uz- ya&eno. Vertė S. Rakauskas 15c. 
mit| d&rb&is ir neturėjo ~ Ką*
ko 'mąstyti apie save. Vi- į Rmffoj . : ~ ifih
sieihs, kurie esate nervą Ii-1 ’ žaidimų Vainikas—Savybės

; ___ T-*~ - J
gaidbihis.„ Sutaisė Matas Gri- ,

—50b;

BŪTINGĖ, Kretingos ap. 
— Pajūry audra labai sma
rki btivo. Išversta iš šąkąą 
didžiausi medžiai. Labai 
nukentėjo Būtingės, ir Šven 
tosios kaimu gyventojai. 
Daug .kulią nugriauti gyve-

frampt Apologrtikt arba 
Kat Tikčjimo Apgynimas. Pa , 
rtl< lun. tt* ZajinČaiuIaAiAOa

Maldų UinfaiiSlis, baltais 
virMeliata „ 41.75—1.M

’ Maldą Rinktasis, juodais - 
ibMab :...•....145

ta. Vinco Pietario Baitai/ .
Istorijos apysaka. Du tomai. 
\ Mbtefcyatfc ir Aeimyna. Ver
toj J. Geriitb ---- , .40a.

Gamtoe P^fianidkriiM — 
Pr. A, VileiiiB—___ ___ —50c,
. Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų ižai saugoti? PariSv 
negyvoji gamta; žemė, van
duo; oras. Paraše J, Baronas_ 50A

MellS (Poema). ParažS M, 
Gustaitis • . 15a.
L Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslaiB_^_75e. 
j Vienuolini luomą. Verte , 
Kun. P. Šaūrusaitis _ —_25e.

VMą Kuyįett — su pa- . 
veikslais - ' • r ■ flDhr

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para- r 
83 Ęun. J. F. Jonaitis (Ka- 
pelionas) ------ ___________ _25e

Pamaldų Vadovflii, Stacijos
Graudis Verksmai. Sudarė ir 
išleido Ėiini Koncevičius.—10<j. . _

Moterystės NesuardomybS.J.
Lesauskk Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune’ r_____ _.10a,

Bimldaiąjais Laikais.Paraše 
X.. Rucevičius __L..„...___ 40o.

Šventai toričltus. Išleido
TŽvas Alfonsai fiaria Ū P—25e. 
/Biligijojl Mokymo Metbdi- . 
ka. Sutaisė K J. Skruodys—5Oo.

LeisljĮte Mažučiams _ Ateiti 
irie .Mafięil, Sutaisė KuPra- 

: na<—r---r—_40<k
Mūsų Dainiai. Parašė Ka- _ 

zys Puida ____ į~.____ _—1500.
Anderseno Pasakęs— su pa- 

ėikslėliais —— ---- 1——_ŽOe.
Andziulaitis______ -____ _ —500,

MALDAKNYGES
Pulkimant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 f
• TBATBAI : ;

; Vienuolio Disputą su Rabi- ’ 
nu. Vieno veiksmo* juokai. Su
lietuvino Vaidevutis ---------- 15o.,
, Nepaisyto ja—keturių veiks- . z 
irią drama. Parašė kun. Pr. M. .
•Juras.. Kaina___ x-------------^-35e

Gllfaidngąs Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S? TArvy- 
daą; .LgŠ^i.

ilgėtų Gudrumas, 3-jų Veiks
mųkomedija, Parašė Seirijų' 
uozukas „Į......\, .x_.. 25a.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

Balius — komedijos po 1 ak 
f 4. Parašė Seirijų Juozukas—35o, 

Sniegas — Drama 4-rių ak- ..
tą Vertė Akelaitis ------ —40®'
• Bsumas—3-čia: dalis drainos ;
‘Gims Tautos Geni jus,.’* Pa-.“ 

rašė Kuri. L. Vaicekauskas—10a
f ydų Karalius — dramą 4 ; 

aktų, 5 pav. Vertė J. M. ®r- 
viritas ___ _ __ i—30e

. Visi Geri—4- jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. ------- JOe

Patricija, arba, nežinomoji 
kankinė: — 4 aktų drama, , 
Vertė Jonas Tarvydas

I^anymo Apsireiškimai r— ,, 
atėjimasir gyvenimas .ant že- d 
iiiSsJčzau»Kristauš.Vaidini- 
mąs su gaidomiš 75c,

Dramos; n Germaha; ;2)
Pai)iola7-5 aktų; 8) .Liurd6 
Swaklas — 4 iktų; parafė 
J, Tarvydas—__ -_____65e«

Knarkia Paliepus.—Komedi- ' :'
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c. *

Valkų fceatritf : dalis įi j 1) ‘
Pagalvok kų darai; 2) Jono 
laimė; .8) Pasakyk mano lai*< 
mę. Surinko S. K, D, ir N.—15a

Vaikų Tektral: dalis II: lj /. 
ištiesime paritui; 2) Antanu- ’. 
kas. Surinko S. K, D. ir N.—15a,

:___ .6Če.
re- IaWii\yieho 

, Rakauskas 15e.
_ T____ ___ Kas tai ,yra

‘ Ir jo vykdyriikko'mąstyti apie'savą. Vi-Rusijoj
■’ _________

su aukomis, patartina dirB-l vai&riHįam^ |r ge^užm^me rii 

ti ir dirbti nuoširdžiai ir 2______ _
prie to auklėti savy prišhi- L&fas — (^bfima). Pa>aW . 
Šimą prie gerą knygą ir mū-Į V^kuii-——T ..... ^-- 50o.
žikos, nepasitenkinti skaįty- > ®u Vert&m
mū laikraščiuose kasdieni- 1 kun‘ Kt Sr’

nią/ "sensaciją ii* piisirišti 
prie taip vadinamojo ^ Jazz’j V'ertė.Jonas 1L Širvintai——50e. 
nnmkos . Jei aegafi. • /
rinkti atatinkamo sau sporJ.^ _ i, „ , , * . 
to, pnprask daug‘ vaikščiot, ^m^lr Kalbėk; Depriii^ ! 
tL Kuomet vaikščioji, gi-pijos^ lloholgąi ir Dialogai 

iPafššB Juozą* V. Kovas___ 30c.hai kvėpuok, laikyk _ y*,
aukštai, žiūrėk ir klausyk J tfi Vysfc Ą. Paranauska8__lūC. 
Tink daug gražią dalyktd jEjj^rf^įfcos; 
gamtoje ir stebėtina, kad hietuvinų K^. P. Juškaitis—15c. 
tiek daug' žmonią pasiduoda1' ^“taifc Kryžius:^mcljOB, 

slykstiems it biaumems da-h$£gį j&r&lid.k Skalių mė- < 
lykams. Kiekviename pietą! ifesfamB. Išleido kun. K. A. W 
sezone žmogus gali stebėtisį " • z--25^

gamtos, grožybėmis. M flayalevitos
■šaris, Vasara, ruduo ir žiemai tie apdarų 75 centai, zu zp-/ 
daug iuspiraeijo, fr
duoda. . , y. JurgųČio—10A
. Kęrviiigi žmones yra Hgo-1 iįGyyuolyi.
niai, verti apgailos, bet neBučyš i 30c- 
perdaug simpatijos.. . . .

■ ■ . + , . KLISi v ‘ ‘ .. ■ ivc»

‘M tMi ta 
STIPRUMO Ifi GYVUMO”

“AS Dorių, kud kiekvienas žinotų 
kų' Nuga-Tone innn ptidarė,'’- rago'.p.’ 
T.« Galgajdska. Chicago, III. “A§ esu I

ViūtlraS- .50c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini-
I mas pagrindų mttra tikėjimo.

t - -u-• * i ■: Prekyba
Ir leis issikirsti 400 na. niis-Į • . .
' ’ .. /. Visame valsčiuje tėra tik

Teko sužinoti, kad. kaip] vienas Pivpriį kaime kopė-* 
kompensaciją už tąs žemesTrątyvas, faną įsteigė , vietos 
p-lės Naryškinaitės įgalioti-įLietuvią Ūkio Draugijos 
niui, dabar gyvenančiam! Veikia -gerai, tik
Kaune, leista- įšsikiigtį.miš-įdėl pinigą stokos negali da- 
ko daugiau kaip už vienąkvti didesnės apivartos. Su- 
milijoną litą. Dalį to miš- sipratę.ūkininkai savo ko
ko įgaliotinis jau yra net užt p^ratyvą palaiko. Reįkėtąį 
pardavęs. Dabai- jis dar kad u; kiti ūkio-rateliai įsi- 
ieškąs naują pirkėją. . ktčigtą savo koperatyvus? 
—   —  —;|Kauda , būtą neabejotina. 
Brolius amerilaečius kviečiariie ĮPirinaiusia jis reikalingas

užsisakyti - Į Tverečiuje, kur tėra tik vie-

“MŪSŲ LAIKRAŠTI” ,“a kr‘™tyė;
*4 A.koše. -Apskritai, prekyba 

ziausias’ir įdomiausias iŠ visųl apnuiysi,' nes karpųugįj ne- 

 

Lietuvoje 'leidžiamu' savaitraiš-Į1,3) tai<Boaža ktus ir perka. 
či.1; gesusiai informuoja Lietu-| ūkininkų rūpesčiai 

 

vos visuomenę apie savo krašto] ■ - ■ . . . -;S ..

ir plačiojo pasaulio įvykius ;• vi-1 ; Didžiausias ūkininką rū- 
sad pilnas įimtų ir objektyvių pėstis mokesčiai,, nes nėr iŠ 
strajpsnių, gražią pasįskanymųj?^. paimtjj pinigą. . Ūkio 
korespondencijų, darnų, paveiku Į;

!’VlĮą Laikrašti^^ šiandienPaskutiniu metu dnr 

plačiausiai. skaitomas Lietuvos rprišidėjo ir paoskolos, klū 
kaime ir mieste, nes savo plačiu Irios prieš kelerius metuku., wllISUU8Klų Xll, VBll| 
.tumiu visus patenkina. Taip pat į buvo gautos atstatyti fatra ;*?,?*T
vii-s 21X10 prenumeratorių *ttriį sunaikintus trobesius. Da-bai* turiu daug stiprumo ir gyvumo.

lietuvių We, -tariu L flkiniakai BU1“ ““
didelė .dauguma yra broliai ame- ,w. ... -rr* - .-ŪHdečiąt . f- ;■ įgilinti. Visi subruzdo.

«įūsų Laikraštis” kas savai-t Susirūpino ir valsčiaus tA- 
tė išeina po 12 puslapių, iliust-Į.ryba;. kuri jai! išrinko ko
rnetas ir duoda savaitines ap- ąjįsijū iy netrukus ja siąs 
ivalgas » religinio, talttetao, J(as į. Vaivadų. . rPrąSyš, 
visuomeninio, ekonominio ir po- ; , “ ' į *. v*. * ..'kad paskolą.grąmimą ati- mimo gyvenimo smeių. . . . . \ ■■ . °. ; k .
’ uMūsų Laikraįti^ leidžia Kad dėtą dviems metams.. Taip 
tulikų Veikimo Centras. Kaina] pat kreipsis ir Miškti Di- 

rekcįjpn pašydami, kad 

lengvesnėmis sąlygomis par
ršjo aukštįidulį,# Hfaįjąntt* | (ta mįško '-medžiagą, 
biivęs j*una«.—Prof. 8t. < Si ’
neg iki siobbuvo jjęr brangi.

• - T . > KM u./.

ar turi labai gražia knVg4

LIETUVOS ALBUMAS
.436 puslapių didumo ' ’ . r

Tik už $Į.OO.
Kiekvienas liėtuvs privalėta 
gražiu paveikslu papuoštas.

Kiekvienas -puslapis labai 
įsigyti Šią knygą. Albume 
patalpintą atvaizdai yisą Žy- 
mesnią žmonią dirbusią Lie
tuvos neprildaiisomybei atk 
gauti. Jo kainą būto $4.00. 
Dabar gausi tik už dolerį.

Reikalauk iŠ -

“DARBININKO”
366 W, BROADWAY SO, BOSTON, MAS8.

... •>

<i£ryW B6r» 
piešinys LV-to Šimtmečio } 
kščionybSs. Lietuvi^ kili 
išguldė P. B ...

t

metams t Lietuvoj 4 litai, užsU- 
riiuoąe — 12 litų. ‘
;. Tz«į itt,' artu-

AV jaučiuos stiprušir tvirtas, i r. galiu 
atlikti, gera duroų. Mano sveikata 
yru gera lr"aS gerai miėgu naktimis^

Nuga-Tone yra pastebėtinas vaistas' 
dėl.senesnių vyrų, ir ’ moterų. Jis su
teikia naujų sveikatų, stiprumų ir 
tvirtuhių. Jeigu Jus esate sCnaš ir 
silpnus, būtinai imkite Nuga-Tone ir 
tiktai j kėlias dienas pastebėsite <11- 
delj pagerėjimų. Jęlgu iiptlekinlnkus 
neturi jo, , paprašykite. .11 užsakyti iš 
savo urmininko. NėpnmirSkite substi
tutų. Jokie paistai negali užtinti 
Jjiigą-Tonė vietos. t ■,

Vytas? įĮtėigS valstybę, 
moteris namus. dabai; 
valstybes uždaviniai taip 
sunktis, kad tabteris turi 
gelbėti vyrui valstybes rei*. 
italuose.

.256.
KfcnedijC Airi- ' 

tlkifnaaiŠ Amerikoniško gyrė 
rūmo. Išguldė LapŠiaua Vai- 
kaa __.., __ .... a. ..., ~..ioc.

Jono Smito Eilės ...... .$1.00
Lietuvei Albumas. Su pa- . 

veikslais ir a^rbšymaiB—1.50

“DARBININKAS" ,
366 Broadway, So. Boston, Mase.

“Darbininkas” i Lietavą
Dhbąryragerinusiaslaikasui- 

rašyti “Darbininkų’’ sava gimininis 
Lietuvoje. “Darbininkas” jiems bus 
fsrttuftiii K&Mht Dbvatta.

,A



Penktadieni®, sarusio 15 <L, 1932 DARBININKAS

KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ 
NUOTRUPOS

Rašo — J. B. liducka

Šių nuotrupų -rašytoją, 
tik ką sugrįžusį iš keliones, 
užklupo’ southbostoniėtis 
advokatas, energingasai p. 
K. Kalinauskas šiais žo
džiais: T<Būtinai aprašyki 
savo kelionę, nieko nemi* 
slėpdamas.”

. . Esu įsitikinęs, kad Įnik*, 
raštininkai yra perdaug at-

tik jie nujautė ar sužinojo, 
visa tai plačioji visuomene ' 
iŠ jų lūpų ir plunksnos tuoj

- Jr* sužino. -Tokia jau laikraš
tininko dalia — kų tik ži
nai, tai ir kitiems, pasakai.

Kas kita su advokatais. 
Jie kartais labai daug žino 
apie savo, klientą, bet teis- 

’ me labai mažai pasako. Ir 
- priešingai —- kai jie mažai 

žino, tai teismą apverčia vi
sa krūva žinių. Bet kas ga
li susilyginti su advokatais. 

,Važiuokime savo keliu. .
. Gru odžio .11 d-, f žinoma,

• praeitais’ metais) vakaras
. buvo x labai nevykęs. Snie
gas'maišėsi su lietumi,, vė
jas siautė/ Jei būtum prie
taringas, būtų reikėję pra
našauti prastą kelionę. O 
buvau nutaręs važiuoti lai
vu. Tokią; audringą naktį!

• " Palydėtas . bendradarbes 
p-les M. DuseviČiutės ir p., 
K. Viešnios,. įsėdau į trau
kinį, kuris iš South Station 
vežė iki Full River, kur jau 
staugte staugė garlaivio ka
minų triūbos.

Netrūkus laivas išsiju
dino. ■ Daug žmonių. Iš 
kąž kur pasitaikė važiuo
jantis studentų būrys.. Vien 
vyrai. Ir smagumas jų.

?

kų sutvėrimų nenndbo- 
džiauja. "Bet. turiu pripa
žinti, kad neilgai jie vieni 
ištvėrė. Mat, pasipainiojo 
kelios mergužėlės ir užkaL 
bino studentėlius. Jųjų kk>

sudrumštė daugeliui ramy
bę. Ir aš buvau priverstas.

vą. Ramiai nudulinau i pa 
4 -skirtą- miegamąjį kambačį, 

kur išmiegojau iki pat ryto.
Gruod. 12 d., šeštadienio 

rytas buvo labai miglotas. 
Man buvo pavesta aplanky
ti 14 Vytauto” Spaustuvę.

Pasiryžau jų atrasti be jo- tyti. Vargais negalais pa- 
kios pagalbos. Ir po dvie
jų valandų klaidžiojimo pa-t 
tekau į Brooklymą, N. Y., 
netoli Karalienės Angelų 
parapijos bažnyčios.

Žydiškame restorane pa
sistiprinęs, žygiavau aplan
kyti kun. J; Balkūną. Ii* 
mano laimei, sutikau” šį 
nervingąjį visuomenininką, 
bežygiuojantį. į spaustuvę. 
Pasveikinau “Darbininko” 
štabo vardu, ir palinkėjau 
darbingų atostogų. - 
kun. Balkūnąs tomis- dieno- 
mi^ buvo pasitraukęs iš 
New Yarko ir New Jersey 
sltyriaus redaktoriaus pa
reigų. "

“Žinai, menkos atostogos. 
Štai kun, Pakalnio prašy
mu einu į spaustuvę “Vy
tauto . Pranašo” • kjrektų 
skaityti — prabilo į . mane;

lygiavom į spaustuvę, tik 
ką persikėlusią į, naują vie
tą. Spaustuvės viduje Žal- 
nieriūtis ir Dumčius, belak
sią puošti langą, o Jurgis 
Tuniasonis, rankoves atsi- 

‘nraites,’ visas suprakaitavęs, 
apiė spaustuves mašinas be
laksiąs; Prieš Kalėdas, 
mat, daug darbo.

Laukiame spaustuvės ve
dėjo p. J. Mačiulio, su ku
riuo buvau pasiryžęs smar
kiai' “susiimti” mūsų bran
gaus ‘ “ Darbininko.’ ’ n andai. 
Belaukiant - vedėjo, kun. 
Bailumas Įt mane įkinkė į 
korektų skaitymo darbą. 
Na, ir pradėjome studijuo
ti Ziętuvių kalbą.; Bijojau, 
kad nepaliktuniem per daug 
dideliais; .<cblusįnįųkais,’^.

Atvykusį vedėją apiba
riau; sąskaitomis, Stebė
jausi veikliojo vedėjo atka
kliu, gynimu savo- spaustu- 

. vės. “interesiĮ.” Bet. kun.
Balkūnaš pagelbėjo sumin
kštinti mūsų brangaus vi 

. kuomeninko širdį ir p. Ma
čiulis pasirodė- visai sukai- 
Lamas “Darbininko” • prie- 
tėlius ir per kokį, pusvalan
dį laiko 4‘Darbininko” rei
kalai buvo visiškoje tvarko
je.

Mums susitvarkius, atsi
lankė Brooklyno profesio
nalas graboriuš Valanti ėjus, 
p. Klasčius ir kiti.

P. Klaseiu^ tiek jau ge
ras “Darbininko” priete- 
liusykad net pasiūlė jo at
stovui ir p. Mačiuliu! bend
rins pietus/
“Tony’s” irstaurante mus 

sveikino didelis “steikas*’ 
kokio dar man neteko ma-

MALDAKNYG ES
1 PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA
| TIK GAVOME SIUNTINI NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA'KAINA

"MALDŲ RlNklNĖLIŠ” . '
Kainos:. t .; ‘

Juodais odos apdarais ‘ $1.50 (buvo $1.75),. 
Baltais celttiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75).

' Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25) 
imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą,

Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie .ptr*. 
mos ^Komunijos ir įeitoms išldlmerns.

Visas įsakymus siųskite sekančiu antrašu: •
“D AR BININK AB”

306 Broadreay, ; — So. Boston, Mass.

z
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i

vyko “steiko” dydį nugalė- - 
ti. • '

Vakare nuvykau į Phila- 
įelphią. Pa. LDS. 13 kuo
pos raštininke O. Ungurai- 
:ė buvo nurodžiusi kuopos 
pirmininko K. Zoko adresą.

Jau buvo vėlokas vąkia- 
Tas, kai pabeldžiau į K. Zo- 
ka ūannj. dūlis. Greitai, su
sitikome su gėląja raštinhi- 
<e O, Uhguraite ir triese 
nuvykome pas Šv. Kazimie
ro parapijos kleboną kun. 
J. Kaulakį. Nors jau ir 
buvo apie 10 vai. vakaro, 
jet klebonas inus priėmė. 
Pasitarėme rytdienos reika- 
Ms,. apkalbėjome. “Darbi- 

ninką.”— —-------- ---------- -L
Kum J. J. Kaulakis .pir

masis lietuvis klebonas Phi- 
Ladelpijoj. Apie 30 metų 
atgal jis čia atvyko .irsuor
ganizavo lietuvius į parapi
ją. ’ Tai vienas iš senesnių
jų lietuvybės pionierių A* 
merikbje. Jo išorinė figū
ra man labai priminė ka
nauninką Tumą. .Galvos 
plaukai žili, .blizga kaip si
dabras. Veidas, raudonas 
ir neišvagotas senatvės rau
kšlėmis. D juk kun. Kau
lakis jau 60 meti} praleidęs 
ir jo gyvenimas nebuvo taip 
jau. lengvas. . '•

Teko patilti, kad kun. J. 
Kaulal^s turi labai gerą 
vardą tarp ^amerikonų.„ Mo
ka daug svėtimų kalbų. .

Garbus klebonas pasisakė 
esąs geros nuomonės apie 
'“Darbininką.” • . . z 

. Gruodžio J 3 d. per sumą 
klebonas- pasakė gražų -pa
mokslą apie, spaudą. Tuo- 

* paus.po sumos parapijos sa
ulėje įvyko LDS; 13-toS; kp.
- surengtos prakalbos, kurias. 
. pradėjo t kuopos pirm/ K-
- Zokas, pakviesdamas klebo

ną pratarti }kelefą žodžių. .
Klebonas pasakė trumpą 

turiningą kalbą apie gerų 
organizacijų ir špaudoū 
reikšmę.

Pradėdamas kalbėti,- pri
siminiau apie skaičių 13. 
Prakalbas rengiančios kuo
pos numeris 13, diena — 13 
ir man 13-tas menuo, kaip 
gyvenu Amerikoj e '. Nešte- 
bėtina, kad kaž kas prana
šavo menkas pasekmes. Bei 
prakalbos praėjo gal ir ne
blogai. Tekb kalbėti du
kartu. Pertraukos- metu
kuopos pirmininkas K. Zo
kas ir . kuopos raštininke O. 
Unguraitė perėjo palei su
sirinkusius, užra š y (hm 
“ Darbi rinkai ”■ ’ ’ prenume
ratas. Na, ačiū Dievui, 
atsirado keletas. savanorių, 
kurie užsisakė ‘‘Darbiniu^ 
ką.” ' -'h \ ‘ -

Į prakalbąs buvo atsilan
kęs nepailstantis spaųdis 
beiidradarbis Kazys Vidi- 
kauskas. Labai malonu bu. 
vo pažinti šį vęiltlųjį plunk- 
suos žmogų. Siisipažinau ir

Ši ‘ Jauna* * tvorele neseniai apsivedė ir jaučiasi laimingi.

Sveikata Brangus 
Turtas 
r- .. . -

P

Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

HARRISON-KEARNY, NJ
Sausio 9 d., parapijos cho

ras surengi “Darėwell Par- 
y” Šv. Vardo salėje. Tai 

buvo išleistuvių vakaras 
varginininkui K; Šlapelių! 
ir jo žmonai. , ’

E. ŠIupelis labai daug pa
sidarbavo šioje parapijoje, 
todėl buvo nemalonu atsi
sveikinti su juos ir su p? 
Šlapeliene.,

Salė: buvo . gražiai iŠ; 
puošta . ir va. k.a r i e n ė 
gražiai parengta. 'Vakaro 
vedėjas Ą. Daunora persta
tinėjo kalbėtojus. ' Po" to 
įvyko linksmi šokiai lie
tuviški, angliški ir ūkiniu-, 
kiŠki. Grojo« Stanionis ir 
Jesevičius (smuiku hypia- 
nu). • • . . .

Šio vakaro • pasisekimui 
daugiausia pasidarbavo A. 
Daunoras, mūsų gabios šei
mininkės H. Savickaitė, M. 
Ėkelevieiutė, M. Jankaus; 
kaitė, M. Laščiutč, Š. Kup- 
raičiutė, M. Rimšaitė, H. 
Aleknavičiūtė , ir pirm.. S. 
Liutkus. . ' *"h- •

Į E. Šlapelio’vietą atvyk
sta p. Jankus iš Brooklyno, 
žinomas muzikas. • Ar«r<".

J

1

kili LDS. darbuotoju. Nete
ko gerai ištirti, kodėl jis iš 
mūsų veikimo pirmųjų eilių 
pasitraukė, bet lyg nujau
čiau, kad jis bus vėl geras 
LDS. veikėjas.. To iš jo 
laukia ir tikisi Philadel 
pinučiai, to tikisi ir “Darbi? 
ninkas?-

Vakare teko skubėti į Š v.

Klausimas: — Esu ,d ar žasčių dėl mažakraujystės, 
jauna mergina. Patinka šo- Čia'paminėsiu .tik svarbiau- . 
kti. Neilgai pašokusiai- šią. Viena iš svarbiausių 
voje pradeda ūžti, silpsta, priežasčių yra parazitas žar , 
širdis, vaidas išbąlą. Taip nose. ' 
pat negaliu ilgai važiuoti4 netyras oras, 
gatvekariais;’ Tas pats da- šviesos,' didelis nuovargis, J 
rosi. Maloniai prašau man 
duoti patarimą, arba nors 
pasakyti ar galima išsigy
dyti/

Birutė.
Atsakymas: — Pasirodo, 

kad tamsta, turite veiksme- 
iiį pdralyžių (arba hyste-! 
ria) girslinio nervo. Toks 
apsireiškimas paprastai yra r, 
laikinis ir staigus.. Žiūrint Į:'' 
akis, įspyrus į vieną vietą : 
•arba daiktą, taip pat supa-Į . 
ralyžiuoja girslinį nervą. L 
Patarčiau. tamstai kreiptis . ~ M- IMMIIAO *
pas gydytoją^ kuris vartoja Li Ui Ni ANuLIJOo 
elektrą. Dažnai pagelbsti. I KUOPOMS

Kl.:—-Rytais nenoriu val
gyti., Einu darban, nevalgęs. 
Bet apie pietūą valgau 
daug.- ’ Paskui darosi .silp- 

. na visą dieną. Kaip man 
elgtis su valgiu.

. ’ Darbininkas/
Ąts.: -r- Jeigu skilvis iiy 

žarnos sveikos, tai patar- 
įčiaų . valgyti dažnai ir po 
mažiau..

IG. : — Turiu du sūnų. I sįdes 1. vai. po pietų. Pąsi-. 
Vienas sveikas, kitas išbą- baigus posėdžiui, vietiniai 
lęs ir serga.. -Abu lygiai ge- lietuviai. katalikai su savo ' 
rai maitinami ir prižiūrimi, dvasios Vądu kun. Pr. Juru 
B.uvau pas .keletą .gydytojų, priešaky rengia dideles iškil- 

nieko negelbsti. Ar ga- mes katalikų spaudos reika- 
lima tikėtis kokios nprs pa- hi, kas. ir mūsų orgąnizaei- 
galbos? ' • Motina, jai atneš naudos. Tikskait- 
' Ate. : .-. Tokia iSveizda Hngąi; suvažiuokime ir vfe-' 

ženklina mažakra u j y s t ę\ . Apskmies valdyba:(anemia). Daug, yra pne-| .

ui.iimu M...-;.. ’ ' Kun. S, K-neizis ..
KATALIKU SEIMELIS '. H™taws 

g J. , K. J. Grigak:
ALRK. Federacijos Nau4 7 Blokas ; . 

jos Anglijos apskrities ka-Į , . frsiac a*
talikii 7-tas Seimelis įvyks] y ■ ■ ■ ima i ii ai i i a a i ytr ;• 
vasario 22 d , 1932 m., Lie NAUJUS ANGLĮJUd L VT‘ 
tuvių Rymo Katalikų Šv. | . ^iii VI 100(100 
Pranciškaus, parapijos sve-| KuUrjliylo, ,
taineje, .94 Bradford St..| ——
Larireilce, Mass. Šiomis dienomis p. M. .A<

Visos Naujos Anglijos ka Norkūnas, Liet Vyčių orga* 
Jalikiškos organizacijos, pa- nizacijos Tėvas, važinėju po 
rapijos, paselpihės draugi- kolonijas, rodydamas pavei- ./fej 
jos, kuopos, chorai, rateliai kslųs, nutrauktus Lietuvoje/^ 
ir kitos išsirinkite kūodaų-Į Apskrities Iriiopos malonė- 
giausia atstovi} į Seimelį, site pasiiūpinti pakviesti p. 
Šitas Seimelis bus ’ labai Norkūną, ypač vajaus metu, 
svarbus, nes:kun/K. Urbor į savo koįoiįijas. ę / -
navičius, Federacijos apskril D-as Norkūnas turi dangoj 
ties Dvasios Vadas ir Cent- ką nauja pasakai katalikų1® 
ro. gai’bės pirmininkas įr jaunimui. ; Kreipkitės pas h j 
kun. P. Juras daug, rūpina- ji: M X Narkūnas, Box 91 
si, kad Seimelis . pavyktų• Laivrenėe, Mass. • 
Visą Seimelio , tvarką vėliau L 
praneš kun. P. Juras. Vi-.l 
sais Seimelio reilmlais krei
pkitės pas kun. p. Jurą, 94 
Bradford +St., Lawrence, 
Mass. '•

Primename, kad organi
zacijos, /draugijos įr tt.^siųs^ 
damos atstovus į Seimelį tu
ri įduoti įgaliojimus su vai* 
dybos ir vietos klebono pa
rašais.

Federaci jos apskrities val
dyba; ,. .

‘ Dvasios Vadas, kun. K.
. ATrbauavičnis, *

' Pirm. V* Kudirka* 
Rašt. •& '
Ižd. J. Versiackas.

širdis, vaidas išbąlą. Taipįnose. ’ Nepastovus maistas, J 
stokit saulės

padidėję gerkles liežuvėliai J 
ir kraujo ligos priskaitomi 
prie mažakraujystės, Prie ” /' 3 

j čia paminėtų priežasčių da ./S 
sideda amėnia po užkrečia- 3 
mų ligų. Patarčiau tamis- * / 
tai kreiptis prie gydytojo, , J 
kuris ištirs, krujų ir vande- 

Inį .ir nustatys - ligos- priežas- 1 
tis ir pagal to galės, pagy- * 
Įdyti. ’'
i ' BU, M: ^ūkaitakas, M, B,f . ‘ 

’ ITMFoster Ave„ 
Bį’ooklyn. N. Y. j

lygos krepŠiasvydžio loši- 
mus Apr. Pan., Šv, svetainė
je, *No. 5th ir ilavemeyer 
Sis., Brooklyn, N. Y.

41-inoS Vytauto tkuopos 
vyrų krepŠiasvydžio ko
manda susitiks su Maspe- 
th’o li0-ta kuopa, o vietinės 
kuopos merginos grumsis sū 
lenki} “Falcon” komanda. '

Kadangi vaikinai, pasta
ruoju laiku, gerą pažangą 
padarė, tai tikimasi, ^<ad a- 
bi komandos, turės pilnas 
rankas, kol viena kitą, apga
lės. ' ' .♦ ’ ‘

Merginos, pereitą šešta
dienį* apgalėjo 49-tos kuo- 
POs;vyles, 12 prieš. 7 taškus, 
kur parodė daug daugiau 
teknikos ir prityrimo ir to- . 
Iriu būdu galima tikėtis, 
kad lenkes suplieks.

| Šokiams grieš geras ęrkes 
“ iras lietuviškus ir ameriko- 
‘ miškus' šokius.- Šokių pra

džia 7:30 v. vakare, o.mer- 
’’ ginų žaidimas prasidės 8:30 
1 v. vak..ii* vaikinų 9:30 vai.

vak. . Visi kvtėčia.ma atsi- 
lankvii. .; A. J. M.

Ia I). Š; Naujosios AngH-- 
jos apskrities suvažiavimas 
įvyks- šių metų, vasario7 d. 
Šv.. Pranciškaus bažnytinėje 
įšalėję, 91 Bradfoiri Street, 
LaiVrence, Mass. . .

Visos kuopos malonėkit iš 
rinkti ko , daugiausia delega
tų, parūpinti gerų sumany-- 
mų bei įnešimų. "

. Suvažiavimo posėdis pra-
•1

'į■ iri
j 
f

'i

ELIZABETH, N J.
Nauja choro valdyba

Parapijos ^choras išsirinko 
naują valdybą. . Buvęs pir
mininkas; G^ Pransk'ietįs, 
Forai] am, universiteto stu
dentas, atsisakė nuo. eitųjij 
pareigų. ' Šiais metais vėl- 
dybą sudaro: A.Matūnas— 
pirm., i Pr. Jankūnas . vi- 
•ėe-piritų J. žindžius. —ižd., 
Ęl.. Biekšiūte - rast.

Nors, mūsų choras yisųo-

'Kreį^ia^ydis ir . šakiai 
‘ Šeštadienį, sausio į die
ną,. 1932 m., Lietuvos Vyčių 
41-ma Vytauto kuopa ren
gia šokius.ii-'N. Y. ir N.,J. 

tąinę, kur prakalbas rengė 
LDS. 103 kuopa. Veikliėj'O 
K^ Zoko lydimas, nuvykau 
pas 103 kuopos ■ raštinįnktą 
V. Varviiolį, iš kur .trieSe .
nužygiavome - pas kleboną met skaitlingas, bet pagei- 
kum-J. Cepūkąitį/

Atrądomė; kleboną- šiek 
tiek sunegalavusį dėl “pa
gauto jo*’ -šalčio. Klebonas 
nurodė keletą praktiškų pa-> 
tarimų “Dai’bininko” nau
dai;. Nors- ir šifgainioda
mas, jis atvjTko į-salę ir 
pradėjo prąkaibas.

Ir čia buvo susirinkusios 
gražios publikos. Bekalbė
damas pastebėjau - vieną at
silankiusį dalyvį, labai stro- 

i piai užsirašinėjantį. Ypač 
jis daug rašė, kai teko ką 
nors užsiminti apie komuiii- 

įstus, bet viskas praėjo ta* 
. bai ramiai. > *

daujiime turėti daugiam na- 
rių.‘ Labai pravartu pasi
naudoti konipoz. J. Žilevi
čiaus painokomis, Prakti
kos būna trėčiadienių .vaka
rais;. mėnesiniai, susirinki; 
mai būna kiekvieno mėnešio 
antrą sekmadienį. . . : .

Chbrb balių jiųtarta su
rengti Velykų vakare, kovo 
17 d. Choristai tikisi su
laukti daug atsilankiusių jų, 
nes. pelnąs skiriamas para
pijos naudai.
. . . • -Naujas Jcaresjh

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valioj—Metai- 
pyras, f:,.’

K, Viesulai:
: Apskities pirnvj

DIDŽIOJI) NEW YORK’O 
APYUNKĖS LIETU

VIAMS

t

. šiuomi pranešame, kad Jurvkj® 
Tumnsonis yra įgaliotas 
♦‘Darbininkui0 proąiunerat** '.Mfi 
skelbimus. Jis patarnauja wSį 
Notary Publio uilitldymu ir 
gelbsti siųst pinigus Lietu rwW 
Kreipkitės pas: ..-5®

JURGI TUMlfiOMI W 
423 fltand St. arte 1356 E. M 8fcl| 

BruoMyn, N. T. jĮg
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DARBININKAS
■. M WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

OTLEPHONE SOUTH BOSTON 0020

į KATALIKAI, REMKIME
L SAVO SPAUDĄ1

SUKAKTUVES

Darbininkai dėda didžiulį akmenį skulptoriaus išbraižymui ant 
nežinomo kareivio kapo Arlington kapuose,

g&ttgio <t/ j
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*. Yra visokių vajų, bet 
spaudos vajus ar tik nebus 

' svarbiausias, nes spauda įsi- 
gijo tokios reikšmės žmo
gaus gyvenime,* kad ją rei
kia statyti pirmoje vietoje 
tarp dvasios reikmenų.4 Jį- 
mokina, šviečia,, nustato 
viešą opiniją. Ji drąsiai 
sijoja į aukštą sostą ir — 
valdo pasaulį. Gabus pu
blicistas galingesnis už mik
lų . diplomatą ir kanuolems 
apdraustą diplomatą. Laik
raštininko žodis —tai ištar
mė, kurios visi bijosi ir su. 
kuria skaitosi g a liūną i.

•. Spaudą sunku nugalėti. Už- 
čiupsi jai burną- vienoj ša- 
ly» ji atsilieps kitoj, ir tas,,

* kuris ją pa žabojo, turi rau-,
• sti, kuomet užsienio spauda

* išparodo jo pastangas di^au-, 
p sti laisvą spaudą namie. Pa- ‘

prastai gabūs valstybes va- 
? dai; nė -nemėgina spaudą
Jį varžyti Jie žino, kad tai 
! bergždžias darbas ir neduo- 

\ dąs jokių.. teigiamų pasek- 
:* mių. Jie užtai visokiais'bū- 

dais bando spaudą kontro-
-Ruotį ir palankiai link sa- 
' vęs nustatyti. .

■ 'Mums lietuviams, katali- 
kams būtinai reikią supras-, 
ti spaudos galybę ir svarbą, 

te todėl mes šiame klausime 
| tartum dar negalim tinka * 
> mai susiorganizuoti. Mes, 

. į. dar tinkamai neįvei-tikamė 
. katalikiškosios spaudos 

r jęeikšmes. Pareiga ją rem- 
L tį mums tartum nesvarbi.

Mums nė neateina į. mintį, 
kad katalikiškoji spauda tai 
.tikra mūsų tikėjimo gynėja 
ir palaikytoja. Kova, kuri 
verda spaudoje už katali
kybės gyvastį . bei mirtį, 
mums tartum neaiški, neži- 
noma.. Tą kova eina mums1 

-besnaūdžiąnt, ir tik i§ sal- 
Mdalis miego mus staiga-pa

žadina triukšmingas priešų
* šūkiš^ kad jau metas tikę ji- 

mą pažaboti ir kunigus ao- 
kristijose Uždaryti., Seka
mas žingsnis bus — reikala- 
yimas tikėjimą visiškai pa- 

neigti ir kunigiją jau nebe
• į' bažnyčiose uždarytį bet iŠ 
I1 bažnyčių pašalinti ir pačias 

. bažnyčias sugriauti. Mums 
nuostabu, iš kur. išsivystė, 
toki drąsūs bedievių reika- 

, davimai katalikiškoj visuo
menėje “Kai šeimininkas 
snaudė, blogas žmogus pii- 
■sėjo.kukalių į-kviečius,” — 

B' pats.’ Kristus taip atsako . į 
įjtebetiną katalikų, snaudul 
ir apsileidimą. ■ .

t

O ar galima sakyti, kad 
musų išeivijos kabai i k a i 
tamsūnai ir jokios spaudos 
neremia ? Toli — gražu taip 
nėra. Didesnė dalis laisva
maniškųjų laikraščių buvo 
katalikų įkurta. , Žinoma, 
tie laikraščiai įsikūrimo 
pradžioj nebuvo laisvama
niški, bet tokiais viyto todėl, 
kad katalikų nebuvo užsis
pirtą įkurti grynai katali- 
kišką laikraštį. .Dabar tik 
katalikams aišku, kodėl to
kių klaidii padaryta. Die
ve duok, kad jos būtų pas
kutinės. Rodos jau metas 
mums susiprasti, kad kata
likų spaudos rėmimas yra 
tokia p.at . Šventa, pareiga, 
kaip kad paties tikėjimo iš
laikymas. ; Šio vajaus, metu 
privalome turėti .pmenėj, 
kad katalikiškosios spaudos 
neparėmimas lygus saužu-* 
dystei.

Kun. K. iTrlonavičius *

„Yyčidi rengiasi šiais me
tais pažymėti 20 metų savo 
įsikūrimo sukaktuves. Jie 
tubmi sukels daug malonių 
atminimų. Jau pats Vyčių 
susiorganizavimo faktas pa- 
rodoK kad mūsų išeivija se
niai buvo pasirūpinusi jau
nimo klausimu. • Daug ko 
tikėtasi iŠ jaunimo. Jau 
dvidešimts metų atgal jam 
buvo duodamas į rankas at
eities yairąs. Kad tas tiks
las geriau pavyktų, išgalvos 
ta jaunimo. organizacijai 
kilnus Vyčių vardas įiį ne- 
inažiaukiliiusobalsis‘Die
vas ir Tėvynė.” Ir neilgai 
trukus susispietė į Vyčių ei
les pats kilniausias mūsų 
jaunimas. Visa darbuote 
buvo kilni, kaišia, idealine. 
Vyčiai neužvylė mūsų išei
vijos pasitikėjimo. , Jie uo
liai organizavosi ir aukštai 
iškėlė savo vėliavų. Nekuią 
laikų atrodė, kad tai bitą 
veikliausia - ir kilnia ų s i a 
mūsųOrganizacija.
. Dabar, 20 metų praslin
kus, tenka pažiųrėti atgal į 
Vyčių darbuotę ir jų sieki
mus ir pastatyti klausimas, 
ar jie išlaikė savo idealus? 
Visų pirma,, jie išliko gyvi, 
o tas}jau daug reiškia. Kur 
yra gyvastis, ten randasi ir 
vilties. Idėjinei organiza
cijai išgyventi 20 metų ma
terialistinėj Amerikoj, prie 
nemažasiiždayiny s, peikia 
nepatogių sąlygų — tai jau 
atsiminti, kad kiek metų iš
gyvenę, Vyčiai pradėjo su
sidurti su labai sunkiomis 
kliūtimis. .. Karo metu iini-

gracija šuto jo ir tikrojp lie
tuviško jaunimo skaičius 
sumažėjo. Vyčuims t e k o 
kreiptis prie čia gimusioje 
jaunimo ir iš jo tarpo gau
ti sau narių. Tai natūralūs 
uždavinys — juk ateityje 
pirmiau ar paskiau reikėjo 
susidurti sū tuo klausimu— 
bet kaip gi sunku buvo ta
sai uždavinys vykdyti! Vy
čiai darė ką galėjo, kad pa
trauktų savo eilesna čia gi
musį jaunimų. Jie puolėsi 
prie sportų, žaislą, šokių, 
Mėgina net įvesti . siuvo or- 
ganė anglų spaudos skyrių, 
—griebiasi visko, kas tik' 
darytiną, kad lietuvių įmi
nimą nors dalinai išgelbėtų 
nuo ištautejimo. Ir taip dar 
stebėtiną kad tokioms des- 
peratingoms sąlygoms esant, 
Vyčiai iki Šiolei išliko gyvi.

Ju uždavinys kasdieną 
vis sunkesnis.’Matydami to
kią heroišką Vyčių kovą dėl 
lietuvybės ir ,katalikybės, 
mes, užuot juos neigę ir kri
tikavę, privalėtume* nuošir
džiai jiems padėti. Dabar, 
arįinantis jų 20 metų gyva
vimo sukaktuvėms, turėtu
me pūreiksti Vyčiams: sim
patingą ilžužjautą ir pa
remti jų darbuotę. Vyčių 
gyvasties širdis — tai jų or
ganas. Reikia jis; palaiky
ti visokiomis pastangomis. 
Kol jų laikraštis gyvuos, 
M 
laikys. O Vyčių organiza
cija mums būtinai reikalin- 
ga, jei norime nors dalį čia 
gimusio jaunimo prie savęs 
išlaikyti. ; . K.

SSSR. DARBININKŲ 
. . GYVENIMAS '

f Prasidėjus žiemai kas-Įdienos, uždarbis yra lygui 
dien Rusijos darbininkij. bū--kainai 3 kiaušinių, arba pu-, 
klę dątosi vis sunkesnė.

Jei vasaros metu darbi- gramų miltų. . ■ 
ninkai daugiausia maitinosi / Kooperatyvai, . kuriuose 
tiktai duona ir silke, tai žie
mą ir, to. nevisuomet turį 
Plasidėjus žiemai daugeliui 
Rusijos darbininkų šypsosi 
bado-giltinė. Už 4is baisiau 
tiems, darbininkams,- kurie 
neturi darbo. O tokių be- 
darbili pilnos geležinkelių 
stotys, kur važinėdami dar
bo ieškoti viską išleidžia ir 
neturi kuo toliau važiuoti ir 
kuo maitintis. '

. Dirbančiųjų būklė y r a 
veigiška, turint omenyje, 
kad vąlgomie j i produktai 
begalo brangūs. Sviesto ki 
logrąnaasi^kaštųojaydSTubr, 
mėsos — '85 r., bulvių cent
neris 2 doleriai. Tuo tarpu 
darbininkiĮ uždarbis per mė 
nėšį siekia tiktai .40—50 r.

. Juodadarbio daibininko

sėi svaro- mėsos, ;arba 330

kainos* yra žymiai pigesnes,* 
dabar tarnauja tiktai valdi
ninkams ir svetimšaliams. 
Darbininkams ir. kitiems gy 
ventojams visai neprieina
mi., . , . / • ■

Bolševikų pinigų vertė ,y- 
ra"labai nukiltus,. bet. darbo 
mokestis nepadidintas.;

Valkatų vaikų pilni mies
tai, kuriuos iš Maskvos ga
beną šaltuose prekių vago
nuose ir nuvežę tolėliau nuo 
miestų išmeta ;kaip šunis,.

Atvažiuojantiems svetim
šaliams bolševikai rodo aiau- 
jap pastatytų namų, ..bet juo
se gyvena ne darbininkai, o 
komunistui ir aukštieji vai-, 
diniiikai.

. Dirbančių \arbininkų di
desnėse įmonė ir prie sta-

tyb'os gyvenimas yra labai 
baisus, v*Tai pati juodžiau- 
šioji pusė bolševistinės tva- 
rkbs* ‘ -'.y\

Vyrai, moterys • ir vaikai 
iniega sukimšti viens ant ki
to barakuose ant narų. Po. 
galva pliką lenta. Jokių 
šienikų nėra. Užsikloja sa
vo viršutiniais skarmalais, 
Ištisais mėnesiais guli apsi
vilkę ir apsiavę. .

Oras barakuose nepakei
čiamas. Niekas barakų .ne
valo. .

Ir taip vargsta Žudydami 
savo sveikatą “proletarų” 
valstybėje darbininkais Be 
to, budri žvalgybininko alds 
seka' kieldeną daibininko 
žingsnį, o jautrjyąusU-gjrdų 
ką kas Šneka. Darbinmlut 
gyvenimas Rusijoje yrą4ųk 
stantį kartų, sunkesnis, kaip 
Igilturingujų valstybių kali- 

, nių gyvenimą . -.r
Aiškiausiu įrodymu tos 

pragariškos būkles,. kurioje 
gyvena darbininkai Rusijo- 
je, yra bėgimas iš Birobird- 

' Žano neseniai išvažiayūsių 
iš Lietuvos žydų darbinin
kų. Daugelis jų. susižavėję 
bolševikų “rojumi” sltaitr 
lingoinis partijomis važiavo 
kaip į žadėtąją;.žemę.- Vi
sai nedaug laiko pabuvę Bi- 
robirdžaūe pradėjo' ■ bėgt L 

Daugelis jau yra atbėgusių., 
į Minską, iš kur tyko kaip 
nors vėl pakliūti • į Lietuvą.. 
Apie kitus net ir žinių nėra. 

. Visai ■ būtų p r a va r t u 
tiems, ■ kurie saldžiai: sap-. 
nuo ja apie bolševikišką “ ro
jų,” o tokių yrą nemaža, žy
dų darbininkų tarpe, ką pa
rodė ligonių. kasų tafybų 
1’inldniai, kad pasektų savo 
draugų pavyzdį ir išsikrau
stytų- į. savo viešpatystę. < 

I ' “D-kas” ■. ■■ z

PLATINKITE“DARBININKĄ”
S
F

&

į

iŠ

Darbininkų Kalendorių
. * * • ■ • . ■ .• *

/

Kalendoriaus turinys įvairus, gyvas, pilnas naudingų žinių, gražių pa-1 
siskaitymų. Užsisakykite tuojaus. LD.S. nariams 15 centų; visiems ki-1 
tiems - 25c. Visi tie, kurie užsimokės už “Darbininką” visiems 1932 i 

metams, kalendorių gaus dovanai. Siųskite užsakymus |

A

s

366 W. BR0ADWAY, S0. BOSTON, MASS.
* ' - . .7 : • r . < • O)
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYTO GENlio 
VALDYBA v

Kuo. Jakaitis—dvas, vadas; Kun. Jonas Bakanaa—pirm.; 
Kun. J. Mačiulionls—-I-asls vice-plnn.; Pr. Mankua—Il-asis tIco- 
plrm.; V. J. Blavackns—ra^t, 7 Mott str., Worce*ter, Mana., O. SI- 
dabrlenė—Ifd,, E. CommonwTil|h. Avė., IVorceflter, Ma»s., K. Kai- . 
ny* Ir X Svlrskas—Iždo globojai; Kun. Fr. J. JnStailtls^redaįųo- 
rlUK, 432 Wimlsor «t., Cambrfdge, Mass. - . . '

BLAIVININKŲ KUOPOMS ’^ nu8igillkIftvini<’
Šiuomi kviečiame visas 

kumpais iškilmingai minėti 
' metinę šventę ir atnaujinti 

Blaivybės, pažadus Grabny? 
čių laike. Kiekviena kuopa 
lai pasirūpina kalbėtojų iš 
kalno. Pildant Blaivinin
kų, XXI seimo , nutarimus, 
biiš paskelbta spaudoje var~ 

_ i;3SaŽJEXžU-tų- kuopų, J 
dėl kokių nors prigzasčių ne 
papilnės šios brangios šven
tės. (laukime kalbėtojus iš
lanksto Įr dabar, skelbkime 
Blaivybės vaitjl žodžiu, 
skelbkimeAlk^olizmui ka
rų. Wbrs ^enų kartų me- 

. tuose su junkime . visas jė-
Lajf gyvuoja Blaivybė, 
.V, J, Blavaekas,

P. B. S. A. Rast.

gas.

._ .t

.? ■

■>'

NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA

Skaitytojai žino, kad ne
senai prez. Hoover paskyrė 
5 asmenis važiuoti į Geiie- 
vų, Švaiearijojei kur įvyks 
didžiųjų valstybių pasitai-i-

huj .' •
Senai jau valstybės svar

sto Šį klausimų. Daug po
sėdžių padaro, išsiskirsto ir 
vėl dar labiau ginkluojasi. 
Visiems aišku, kaiį skiria
mos milžiniškos pinigų, su
mos ginklams ir kariuome
nei išlaikyti prisideda prie 
to, kad vyksta didelė kiižė 

kurios ekonominiame gyvenime.
f Daugiau negu aišku, kad 
ekonominė negerove parei
na nuo žmonių dorovės. I- 
vairūs Šmugelnikai, apgavi
kai, vilkai avies kailyje 
briaunasi į viršūnes ir pa
daro didžiausius nuostolius. 
Bet kas gi aptemdo žmonių 
protus? Ar gi su maža iš
mintimi, ne girtavimas?

* Ai* blaivaus proto žmdguš 
išdrįs baisų nusikaltimų pa
pildyti ? Tiesa, ki’iminalinė 
istorija žino pavyzdžių, kad- 
nusikaltimus pada.ro ir blai
vūs žmonės, bet tai mažas 
nuošimtis.

Žmogus, norėdamas nutil
dyti savo sąžinės prikaišio
jimus,. geria svaigalus. Tai 
daro prašČiokelis, tai daro 
ir aukšto mokslo vyras.

Todėl, darant įvairias nu
siginklavimo konferencijas, 
valstybių vadovamk butų 
pravartu pagalvotinusikra
tyti to pragaištingo papro
čio (svaigalų vaitojimo) ir 
blaiviomis galvomis imtis 
reikšmingų darbų.

Aukštai stovintieji žmo
nes’ yra pavyzdžiu kitiems. 
Jei jų pavyzdys yra , men
kas, tamsus, tai ko norėti iš 
jų pasekėjų, jų vadovauja-’ 
mos visuomenės?

Svaigalų varįojimas is-> 
traukia kasmet milijonus 
dolerių, kai tuo tarpu jie 
galėtų būti sunaudoti į ge- 
raį bedarbiams šelpti, sene
liams prieglaudas, statyti,

parūpinti ir tt.
Kai didžiųjų valstybių vy 

iai galvoja, ar bent forma- 
liškųi šndka, apie nusigink-; 
lavima; blaivininkai turi* 
galvoti, apie apsigiulilavhną. 
Žinoma blaivininkai nesirū
pins išrasti sprogstančių du 
jų, bet jie turi ieškoti nau
jų būdų apsiginkluoti kovai 
už blaivinimų.

Artinasi Grabnyčios. Tai 
brangi Blaivininkų švente 
Josios proga visi blaivybės 
veikėjai tegu peržiūri savo' 
praėjusį veikmių, pasimoki
na iš padarytų klaidų ir, 
naujai pasistiprinę, testoją * * ‘ . » 
į. dėkingąjį tautos blaivini
mo daiba.

SHAMSY SUSILAUKĖ HMJSIDS PAGARB«S

ir nutraukė paveikslus ypač 
tuo metu, kai mūsų Juozas 
sveikinosi su Wu,

Vėliau Sharkey paliko 
Schmeling’ų vienų. Ir čem
pionas turėjo kumščiuotis 
tris raundus, Buvo pasiųs
ti trys kumštininkai. Ka
dangi tai buvo tik “pasiro
dymas,” tai nieku ypatingų 
Schmeling nepasireiškė.

Jam kumščiuojantis, pub
lika leido įvairiausius ne- 
draugingus balsus, Ir vis 
gailiai šaukė “fault.” Mat, 
ei*zino čempionų, piimindu 
mi 1930 m. kumštynes, .kai 
Schineliiig?as, jjgųlfdąmąs 
ant grindų, šaukė 4<faūlt?\’

Nors, bokso sportai ir ne 
visi pritariame,-bet vis dėb 
to, kaip-lietuviai, turime 
pasidžiaugti, kad lietuvis J. 
Sharkey susilaulria aukštos 

i pagarbos taip amerikiečių 
".ir tuo prisideda . lietuvių 

r tautos vardų pakelti.
t • “V7- i Kokios pagarbos jis susi-Jauti Sharkey pasirodyti. ii n.... « i .lauke sausiu 11 d., vargiaiPagaliau ir Schmeling pa- ' 
lenkė galvų j Sharkey. pusę. 
Įr mūsų Juozas išėjo į rin
gę besišypsančiu veidu, Pu
blikos ovacijoms nebuvo 
galo. Niekas nešvilpė. Tik 
vien nuoširdaus sveikinimo 
šauksmai... . f . .

Sharkey pasveikino- čem
pionų; o ^mandagus Schme
ling atvedė Sharkey į rin
gės- vidurį. . Ir vėl milžiniš
kos ovacijos. ’

Sausio 11 d. Bostono A- 
renoje įvyko vadinamo pa- 
saulini čemp i o n o M a x 
Schmeling pasiūt) d y m a s 
(exhibition) * Erdvioji are
na buvo perpildyta. Galė
jo būti žmonių apie 9 ir 10 
tūkstančius.

Nors buvo daug kumšty
nių, bet publika lauke M. 
•Seluneling^■ Laukė gi ir 
to žmogaus, nuo kurio lietu
viškų smūgių energingas 
vokietukas laimėjo čempio
natą, nėmdžų garbę ir glėbį 
doleriu. Susirinkusieji žmo
nės laukė Juozo Žukausko—

mis atvykus, publika silke
le sveikinimo šūkius.

Pagaliau atvyko ir Mas 
Schmeling. Jį publika pa
sitiko atsistojimu, nors į- 
vairiaūsiais garsais. Bet 
jo |iervai labai geri ir jis 
tiesiai įlipo į ringę.

Publika pradėjo reika-!

lio čempionato . Amerikos 
Legiono naujau

Aniei’ikos Legionas dabar 
rūpinasi priversti Schme- 
lingų sutikti kumščiuotis sū 
Sharkey. Legionieriai', sa
kosi neišleisiu Schmeling ’o 
iš Amerikos, kol jis kumš
čiuose su Sharkey.- Dabar 
Sharkey tikisi, kad jam tik
rai pavyks gauti progų lai
mėti čempionatų, kur& jam 
jau senai priklauso.

SHARKEY NORI * 
TYMŲ U1MIHIEI
Antradieny, sausio 12 d. 

mūsų tautietis Jaek Shar
key su Btlvo inanadŽeriu 
BuckTey lankėsi Legionie- 
rių centre ir pasisiūlė kum
ščiuotis su Schrne lingu ir 
visų pelnų atiduoti bedar-

•biarns* pasaulinio karo vef ’ - 
ranams. Legionierių Virši* 
ninkai Sharkey pasiūlym u 
labai maloniai priėmė ir pa> 
žadėjo, tokias 'kumštymi 
rengti jeigu* tik Schmehr- 1 
gas sutiks. . ’ . . / ,

SUDEGS MUNŠAINC 
FABRIKAS .

BRIDGEWATŽR, Mas.;. ' 
•— Sausio 12 d. Bronislav o 
Boguszmvicz ’iaus daržinė j e 
kilo gaisras. Atvykę gan - • 
rinmkai. gaisrų užgesino, 
Tuoj po to, atvyko poliėfjr * 
ir rado munšaino fabrik;;.. E 
Bbguszeiviez ’ aiškina, ka i .j 
fabrikas priklausąs Karty * 
Baker, o jis jam tik daržinę 
rendavojęs. Policijų .iš fa* 5 
briko, visus įrankius išvėža j 
ir ieško paminėto Bakerri6, ,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ

ir jausmingai įvertintas.

SHfflffiY M GIBER

Amerikos čempionas Jaek 
Sharkey vasario 13 d. ap
lankė gubernatorių Joseph 
B. Ely, kuriam pareiškė, 
kad jis sutinka kumščiuotis 

Fotografai apstojo ringę] su M. Schmeling dėl pasau-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
TO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininkė’— Teklę Ažm^nskienfl
68 G Street, So. Boston, Ha*.

Tel S. Boston 2395-M. 
Vlce-PlrmlnlnkO .— Elena Mikulskiene, 

402 E. Sth St, So.. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Elzbieta Aukžtikalniutf

67 G Bt.„ So. Boston, Masa •
Tel. So. Boston 4719-W. 

Fin. RaSt-*- Marjona MarkonlutS 
z. -66 G Si, So. Boston, Altus. 
Iždininkę—. Ona. Staniuiiutfi '

105 West JJth St, So. Boston, Jfass. 
TvarkdarS r— Ona MlzgirdlenS

1512 Columbla Rd., So. "Boston, Mass. 
Kasos Globoja.— E; Janužonieng

1426 Čolumbia Rd., Šo., Boston, Maste 
Draugija savo susirinkimus laiko kos 

antry utarnfnkfi kiekvieno mėnesio, 
7:80 vai. vakare, pobažnytln&J >sv& 

s taln«j. .
Visais draugijos reikalais kreipkite 

pas -protokolų raitininke-

j^V. J0KO EV.BL.
. DR-JOS VAim į

PI rinitai n kas ~ ijL žioba .• . ?
86 Mt Ida Rd.', Dbrcfcefltar, *

Telephone ColujubU 54..Ų - 
Vice-Birmlnlnkap — J. Betrtmskai

24 Thomaa Park, Sb. Boston, Mm*. 
Prot Raštininkai ~ J, Gllneckl« .. ®.

5 Thomaa Park, Sb. Boston, Ha.
Fln. Ragtininkas ~ M. Šeikla

236 E. Nfnth St„ So. Routon, Mat 
fŽdlninkiiB *- A. Naudžiūnas '

885.& BroadAVay. Šo. Boston,. Mba. ■, 
MarSatka —- J. Zaikfe . , .. „. *' '

7 Winfle!d St., ,Stn Boston, Mum.
Draugija laiko sušlrinklmins kas tre? i •

nedBldieni kiekvieno mėnesio, .2 ys.
• po piety, Parapijos salSj, 492 & Tu i 

St, So. Boston, Mass. ■ ,•
. ' • ‘ - . ' ' . • ■ , • į

. Profesionalai, biznieriai,: pramonių• .J 
kai, kurie skelbiasi •'Darbininke,”, tie- * 
rai verti skaitytoju paramoj :, \ . -

Visi garslnkiffis “Darbininke.”

’ij

•K'

‘Darbininko” Mėtinis

KONCERTAS
t.. .

įvyks r

SEKMADIENY, SAUSIO-JAN. 31, 1932

I Municipal Building Svetainėje
Broadway, So. Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai* vakare

pada.ro


dMKWMW«N rHI!)|Į»iįWilM|-Rrili

I
■ r ■ ■

e

DARBININKAS 6samdo 15 d., 1932tt'1 nurz-r-“; ...... , =======,===

plito smagenyse. Linkime 
jam greitos, sveikatos.K AS <

. 1
LIRDETI LIETUVIŲ Į 
KOLONIJOSE j | NASHUA, N. H.

7 1
Žemybe — A. Vilkišiute...

• Kantrybė -—M.’ Švenčio-1
niutė. ..• ' .

Tikėjimas —Ž. KriaūČiu- 
naite.. , ’ ■ ’

Meile — A. Tubinųitė. 
Neišmintingos panos:

Kultūra — I. Pačiukony- 
te.

Turtai — O. Kučinskaite.
Grožė. —J, Tarnaštiuskai- 

to.
Įstatymas — O. Ramnes 

Įvytę.
Galybe — - A, Norkūnaįte.
Angelas pasiuntinys — J. 

Niuinskaitė.
Jaunyste — J,. Paulaus

kaitė. ’ .. _•-■■■-
, Karas — J. Norkumis. -

Srimliš ~~ T. Vėrslackas 
. Nežiūrint, kad (iras tą va
karą buvo labai lietingas,, 
bet žmonių atsilankė nema
žai. Svečių atvyko iš So. 
Bostono, . Lytum,. Nashua 
VVoręesterio im Montello.

Vien vaidinimas, nebūtų 
pri davęs tiek (laug‘ grožės ir 
įspūdžio; jeign ne didis pa
sišventimas įvairių ašmehiL 
kurie sulyg . savo gabumų 
mokėjo visas scenerijas pri
rengti tinkamai vaidinimui.
• Man teko sužinoti, kad. ne
mažai darbo pactejo Al. Per 
čiukonis, kuris padirbo vi-

LDS. Kuopų SusirinkimaiLOWELL, MASS.

“Gyvenimo. Kryžius’’
•Malonu matyti kaip musų 

lietuvių jaunimas pavyzdin
gai veikia. Dažnai išgirsta-, 
me primetimus, kad mūsų 
jaunimas ištvirkęs— įsiau
tė j ęs. Visu tai netiesą. Mū- 
sų jaunimas nori ir parodo, 
kad jis gali gražinusiai -vei
kti jeigu mes jam pądesiinė 
.ir jo hepašiepsime.

^Sekmadienį, gruodžio 13- 
tą5 Šv. J uozapo lietuvių pa
rapijos •jaunimas.’ susidedan 
lis’iš Didesnio ir Mažesnio 
Chong Vyčių, Sodaliečių ir

WE8TFIEtDr MASS.
LDS. 111 kuopos puslrinkimM į- 

vyks sekmadienį, sfuisio 17, 1932 
m., tuoj po pumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri' 
nariai ateiti. Taipgi atriveakite. 
savo draugus prirašyti prie Įioi 
kilnios organizacijos. /

Valdyba

■ WESTVILLE,ILL.
’ LDS, 75 kp, mėnesiniai susirin

kimai įvyksta, kiekvieną mčnesį, 
sekmadieny, po 15 d,, šv, Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

t"

L. D, S. ggvuajd.
LDS. 65 kuopos įvykusia- 

goms. Vadinasi, Baltįmo- me ’susirinkime i’aštininkė 
rėš lietuviai dabar naudo- T, Mitehęll ir J. Tamuliams 
jasi mokykla, kuri jiems [pranešę, kad kuopos vaka- 
nei vieno cento nekainuoja Įi‘as> rengiamai LDS<; C mt- 
mokytojų algoms! Čia stitt- W naudai įvyks, vasario 7 
kiai atsidėjusiai dirba šė-pU vai. po pietų. Bus 
šios seselės vjen dėl Dievo suvaidinta vieno veiksmo 
garbės ir Tautos labo. Per komedija ‘LNtosipriešink,’’ 
maža mes pasauliečiai at-įWs daug ir dainų. Per- 
teipiamė į toi domės. Kad traukosmetu klebonas tom. 
reiktų samdyti kitokias mo- Ųtužus pasakys pra-
kųtojas~----įiek- išeitiy apięy^da^mintor
goms? Neišsilaikvtu! / [dėtį. Buš ir Intokių pto 

,* ■“ ; • marginimų.
.Tuom tarpu, netik ką mū- Vajaus, darbuotojas K. 

sų mokykla išsdaikot bet Nadzeiką pristatė tris nau
jau manonia ją atidaryti jus ntoius — M. Česnulevi- 
parapijonams •- nemokamai! šių, P. Karosą ir J, Štanu- 
Planai dar kol kas nevisai I 
išsivystę, bet prie, te tikslo 
jau vairuojama. Reišl^a, 
jei viskas pasisektų, kitą 
metą tėvai savo vaikus ga
lės siųsti savo parapijos mo 
kyklon taip pigiai, kaip -ir 
į viešąsias’. ’ .
< < ’■■ Mirė .

Pęreiįą savaitę Šiose skiv ; ■' _ n. ^uuavimai, ciuKoms,. nuris paauno vi-
tyše paskelbėm Agn.. Man- Jaskevieius, K. Gaidys, L. Į vargonininkei p-lėi sus . scenai reikalinuus thed-draviiHutės susirgimu. Pa- Liutkus, J. Noiiūnas >11 Blaz^Čitttėi, leiKaungu^Tum
bar jau tenka, liūdnapa rei-Į pasistatė. naujus namus ir | jap;snūngai.. - ’. ; .
ga. jos mirtį pažymėti.’ Vė- visų ‘gražiai atrood, ■ 
lionė tesirgo penkias die-į Nauja.drąuyiįa .. 
nas, sulaukdama negailestin _ . , v. ., 1x1 Klebono Tupėsimi sausiogą mirties šmėkla penkta- - . • \‘ . 10 d. suorganizuota Sv.-

x J M Vardo jaunų vaikinų draiv
(gija; Su ja gražiai drauge 
veiks merginų Sodalicija.

■" Vaikinai džiaugiasi galėsią 
’~|ką'.nors veikti’...

Sąlėje dai’omi įvairūs pa
gerinimai. Dzūkeliu

Ui T1MORĖS KFRTFIF. (gqws:pin>8»>s beveik tiek, mLifmunco. iu.nii.ix> Hek ,oms iSmokama ai-

Šv. Vardo Draugija
| ♦ Pereitą sekmadienį per ; 
| Mišias 9 vai. ryte įvyko me- ’ 
į? tinis pTiemimąą naiijų na- 
L rių. Is viso, naujų vynj bu- 
Į VO dvylika. Prie apžadų at- 
įr naUjinimo susirinko viso 
k 110 vyrų, Tai didžiausias 
| būrys, ką esame matę šioj 
| parapijoj per trejus metus 
U - draugijosgy vavimo. Gra- 
| ŽU pavyzdį naujiems. na- 
& riams, ir atsilankiusiems se- 
g nesniems, davė 31 Garbės 
t Narių, kurie ėjo prie grote-= 
į* Tių priimti kryžiaus dovt ią

’UŽ Komunijos priėmimą 
g 12 mėnesių 1931 m - 
K?' Garbes narių pavardės se-

ka : Augaitis J., Juknelis J., 
| Bružinskas J., Čeplinskas 
I V< (sūnus), Gabrįelėvięiiis 
Į'. St, Grajauskas V.,' Jankų- 
k naš K., Leikus P. (tėvas), p; . i ■ v
B Magdušauskas j A., Maka- \ 
E rauskas J., Makarauskaš 
f P., Mazurevičius J., Paš- 
F kauskas m., tėvas ir sūnus, 1 
L Pazneikis A,, Pabedinskis < 
R J., Rėkus F., Rėkus A. (tč-

vas), Rūkštelis J, (tėvas) ; 
IL Remeikis A., Strazdauskas 
II• V.,. Strazdauskas A., Sake- : 
g; vičius. A., (tėvas),’ Stui.kis i 
fc V.. Sįrvyla A., Tauteris K., 
B (tėvas), Tamašauskas A. 
B tėvas ir sūnus, Ūrlakis J., 
K Weissengof L., Zablockis 'J. 
W Be šitų išvardintų asine- 
E Dų dar esama kelių nepralėi 
■F dę nei vieną Komunijos sek 
K-madienį, bet kadangi ne-

Į įduotą kaskart- pavardės, 
K T *’ kės Idtaip ištirti.. Tat?i 
w įvyks per “Smokeiį,” kurį 

draugiją suruošę penktadie-
E nį;'sausio 15 d.. Per šitą šu 
B sirinkimą taipgi buvo išren- 
K’karna valdyba ateinantiems 
K metams. , Apie visa ; ii b’’ 
■ v ianešta vėliausi
K S:ušivieni.}imas
» Susivienijimo vakarienė, 
E įvykusi. sausio 10 d., labai 
E gražiai pasisekė. Žmonių 
E susinnko daug. Ypač pasi’ 
E žymėjo Moterų S-gos kuo- 
E pia. Kiek matyt, jų buvo a- 
k pie 50, visos pasodintos prie 
K ytow stalo su ženkleliais.
E Kalbėto jai gyrė jxi gerąpa- 
E. vyzdį kitoms:• draugijoms. - 

r.» ..'b' . v- ■E . Sėseilitį . darbuotė ;
E jau paaiškėjo,- kad nuo 
Eeeserų ruošto Kalėdinio Va- 
■ytarėlio atliko parapijai 

“Eįryuo pelno $150.50’ Šiais 
Erikais tokia suma nelengva 
| nurinkti. Jeigu dar prisi- 
Eminsime, jog seserys, išleis- 
Ėdamos Kalakutą Padėkos 
ftjHeną, atnešė į parapijos iž- 

203 dolerių pelno, stačiai
Etonka stebėtis iš tokio jų di- 
’ESelio veikimo: jos atnešė 

rupijai naudos per metus

tSIDlMfiKITE! .

JGHAS. B. KUCHAUSKftS
LIETUVIS GRABORIUS

Į BS7 S. DAGA STREET, 

. BALTIMORE, MD.
J^llrtotuvfse pnthrnnuju gerai ir 
piriftr Nuo - 75—100—IRO dolerių 

j. ' FngraW paruošiu.
* : ■ • Tttcfonoa —»South 0083. vf—

i ?

..

d,grąžią tikybinę ketu
rių atidengimų-dramą “Gy
venimo Kryžius?’- ;,

Po keturių mėnesių sun
kaus darbo, mūsų parapijos 
jaunimas, parode savo dar
bo vaisius, . Viši atliko sa
vo užduotis kuopuikiaušiai.

. liūdėjimai reikšmingi; Bal
so nūdavimas širdingas.

parapijonnms - •HenžnA'ammTp.mr P. Karosą ir L Stanu- 
lį. Ęiti darbuotojai apie 
•sa-vo darbus žadėjo pranešti 
kitame susirinkime.

Afitoisiinias
Pernai gegužės mėn. gai-Į'Seeiierijos puikios. Rubaį 

siųs sunaikino miešto dalį,Į brangus ir jų:spalvos siide- 
kur nukentėjo. in lietuviai J 3lntoš- ■■ Elektras šviesa 
P. Adomaitis,- P. Elkevi-1 traukianti. Giedojimas cho- 
čius, R. Ęimalavįčius, M. įr yįsį muzikališki prita- 

] Latvys, L . Glaveckas, ’T.|rį1Iiaį hknudavimai, vado-

žio darbus. Ypatingai pa
girtinai padirbo puikius

gauti pranešimus, bet nega« 
Ii imti iŠ siuntėjų- atlygini
mo ir negali duoti komerci
nių programų. Federale 
valdžia yra išdavus * leidi’- 
muš vieniems metams. Jei
gu pe> metus prisilaikys ra- 
dio įstatymų> tai leidimus 
valdžia atnaujins..

Šie asmeny^ turi stotis: 
JV1AE, Francis .LeBaron, 
28 Fem. Avė.; WIAŪ, Ed. 
Norris, 29 Monroe Bteet; 
W1AYN, M. K. Jėnuess, 
■825 Norih Montello Street; 
W1AYV\ P.«O. Litchfield, 
47 Herrod Avė.; W1AZL, 
joseph A. Migliu, 1.7 Ames

VV.1BTE, L A. Hali, 
Ir., 455 N. Warren Avė., ; 
WlCESE, .Peter. J. Slneto- 
nis, 80 Melręse Avr; W1CH, 
J.:^. E. Grahn, 17. First St.; 
W1CKS, Anthony Sąnkus, 
736 North Montello Street; 
W1CVS, F. W. Cram, Jr., 
838 North Montello Street ; 
W1CVT, N, Helgeson, U 
Tripp Avė. ; W1FZ, R. A, 
Monroe, 30 Appleton St.; 
W1PT, Ed. J. F. Sampsou, 
17 E. Ashland St. t .

ATH0L,MA88. «.

DBS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sausio 17 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus pavapi, 
jos salėj. Kviečiami visi bariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnibs organizacijos- _ .

j . Kviečia Valdyba

. DETROIT, MIOH.

LDS. 72 Kp. susirinkimas įvyk# 
sekmadienį,) sausio 17 d.» tuoj po 
panį^dą,ivj. Jurgio parapijos mo
kykloje, Viši kuopos nariai yra 
kviečiami atlankyti į šį pusirin 
kimą.'

Valdyba

NEWBRIT AIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkamas įvyks 

sekmadienį, sausio 17 d.,.%932 m. . 
Svarb u, kad į šį susirinkim. Ateitų’ 
visi nariai ir bent po. vieną.naują 
-narį atsivestą prirašyti prie rė.ūsą 
brangios organizacijos. " k

’■ : '. X‘J

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio- 17 d., bažny
tinėj Svetainėj tuoj.po sumai..

Kudpos rašt. Z. Gudelis .T Niekad nemaniau, kad Lo- ątiksiniiis varius ir dangaus 
Į well’io parapiją turėtų tiek debesių uždaūgąlus,
daųg' . jamiim^ .Vien vaidių- dektro darbą, šviesų sųtvar 
tojų suskaičiau 79. ‘Paduo
siu svarbiausiiis’ vaidinto
jus: ; < j

Angelas j>ąkųmtinys — J.
Barisaitė, ' ‘. 1 • .....

jaunuolė / į- M. VĮekoČ-
iaitėy ' v- ; \ " • ■

Motina ųi*i|yi*imų — Mik-
Blažionytė, \ • ' ' ■ ‘

pasaulio dvasia—E; Dra-
vinskąitč/ ^^ - • •

. Neturtas -4 P Bujiiit.ė,
Tintas <P. Barisaitė,

Gražvbė — M.••Kriaū(%Dai>
. ',;

■ Mokslas rr-M. Petkevičiū
tė, . .

Visa

dienio vidudienį.
plaučių smarkus užsidegi-L 
mas ją baisiai kankino — 
taip kad mirtis buvo neiš-] 
vengiama. latuniolė turė
jo vos 20 metų, pilname gy
venimo smagume; Buvo la? 
bai veikli darbuotoja, pri
klausė Choro Dr-jai, Nekal
to Prasidėjimo. Dr-jai ir 
Vyčiams. . Malonaus būdo,! 
ji buvo visų mėgiama. Ku
nigai sekmadieny pamoks
luose ją apgailėštavo, ir į 
prie laidotuvių pasakė pa
mokslą kun. Mendelis. *^-l pietų, Lietuviu Klubo sve- 
baigė Šv. Aift>BS<ųnwkyMąĮ^jn^ 4tii ir- Upland ’gts.. 
ir ėjo\dų metu WestemĮGhester, Pa. Atsilankę ne- 
High.Seh.coL. Laidotuvės į- šigailės ‘ 
vyk;o antradienį; 9 . vai. ryte Nuoširdžiai visus kvi 
su trimis misiomis. Palai- * p t .
dota New Cathedral C-eme- ’ 
tary.‘. Nuliūdusioms tėyė-Į 
liąms siūlome savo širdin
giausią užliojautą! . , |

Ignas Kurlenskis, gyve- 
u nes 819 H-ollins St.,. staiga. 
pasimirė sekmadienio‘ rytą 
1 vai. širdies liga. Velionis 
turėjo apie 66 ni. ir buvo, 
viengtmgis. Pašarvotas sa
vo sesers, p-nios ŠalkeviČie- 
nėš name.. Buvo jau kolų 
laiką nustojęs dirbti, nes ga 
vo pensiją iš dirbtuvės. Lai 
dotavęs įvyko trečiadienį, su 
misiomis.

Sergą
■ Kazys Adomaitis,. 1520 
Gypress St., Cui’ti^ Bay, 
sunkiai sųsh’go ketvirtadip.- 
•ųį, sausio 7 d. Ligonis, gu
li visai be žado, voš akis be- 
praverdamąš. Gydytojai 
spėja, kad galvoj, trūko ma
noji gyslelė, ir. kraujas pa-

CHESTER, PA.
I .-Pragarsėjęs Aušros. Vari 
[tų. parapijos mėtinis teąt-

WORCESTER, MASS.

— O. Baumilai-

Smagumas ,4-. A. Lebed- 
nikąitė, ” y ■ ■ k.;

Puikybę — G. AleksyteJ 
Nuodėme — O. Šaukimaitė.

Angelai^

2t i nes Nepriklatisoinr/bes^ 
. ‘ . Šventė.

' šv. Kazfmiel‘0. parapijos 
EederaCijos 13 skyrius va
sario 7 d. iŠkihniugai minės 
Lietuvos nepriklausomybės 
švento. Dalyvaus miesto 
naujas ilKąyoras Malroųey, 
ądv. A. Mileris ir vietos ku
nigai- • Draugijos prašomos 
tą dieną jokių parengimų 
nerengti. Minėjimas prasi
dės tuoj ‘po mišparų partv 
pijos salėje; Reporteris.

WEST LYNU, MASS.

nisldiitė,

Angelai sargai Jy- -E. Ala- 
burdaite ir E. Sąulėniutė, . 

. Galybės —;M. VyŠniaus^ 
kaitė, Z. Šiukštai te ir O. 
Dulkiutė,. *

kymą ir laike vaidinimo ele. 
'droš šviesų’spindulių judė
jimą 'sutvarkė Juozas Stra.- 
musk^įiš.. tSd. 'Bostono. Vi

sus: elektros*šviesų įrankius 
ir stiklus, spindulių metime ė 
paskolino J. B. Stroy Elek- 
tvos kompanija ’ iŠ Bostono.. 
Agota Strakauskienč pasiu
vo visus, scenai audeklinius 
uždangalus.
‘ Migs K. O Tiara pa- 
aukoj o ’ vifcas p o p i e r i- 
pes gėlės papuošimui j; 
vairių scenų. Kenney gėli
ninkas paskolino visas rei
kalingas palmas. , Buckmin- 
sfer .. kompanija paskolina 
reikalingus’ baldus ir kau
rus, MacCartin Elektros 
kompanija paskolino. spin
dulių’ metimo mašinas. Ą- 
merican Century Muši c 
kompanija paskolino muzi
kos knygas... ’

Žodžiu veikalas išėjo O. 
K. dažnai mes užmetinėja
me savo jaunimui, kad jie

• niekam iiėvetti — berneliai, 
amerikonukai, šis vaidini-

■ Inas parodė, kad visi užme- 
tinėjimai yra nepamatuoti 

: ir siauri. Tik dirbkime iš
• vien su jaunimu ir ateitis 

bus. užtikrinta. • Koo-Koę.

Nesigailek vandens ir.mui 
lo. Ta tauta kultūringesnė 
kuri . sunaudoja daugiau 
muilo.

LIETUVOS TONAI
Mes priimam LIETUVOS 

BONŲ kuponus už pilnus 
pinigus. .

Perkam LIETUVOS BO- 
NŪS ir mokam pagal dienos 
kursą, j . . ■ •• . •

Šiandien mokam 70 dole
rių už $100.00 in 35 dolerius 
už $50.00. Siųskite Lietuva 
Bonus registruotame laiške 
o tuojau gausite. Bankos če 
kį. 4 - . • • ■ /

•Mūsų, krautuve atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir Lat
viją. . .

Nuo dabar ant ęevervkų. 
skrybėlių, marškinių ir kai 
drų nUmuŠam 10 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršti
AMERICAN DRV GOODS 

STORE
T>. BARTKEVIČIUS, Sav., 

678 No. Main St. Montello, Mass

C. BROOKLYN, N. Y.
Sausio .17, tuoj . po sumos į- 

vyks LDŠ. 10 kudpos šusirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariui 
atsilankyti į šį susirinkimu ir už- 
jimokSti mėnesines. Atsiveskite ir- 
savo draugus pritašyti.

Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp suširinlijmas įvyks 

sausio 17 d., tuoj po .dvyliktai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymą. At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. . Valdyba

BROOKLYN/K. Y. v
.EiDS.. 12 kp. 'mėnesinis susirinki

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

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

Kviečia Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
, LDS. IĮ kp; mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio. 17, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame , susi
rinkime dalyvautą ir užsimokėtų 
Juokies. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems. a

Telefonas? Plaza 1350. ’

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 8.PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

’ Svarbus susirinkimąs^ •
L. D. S. 24 kuopos „susi-, 

rinkimas kviečiamas, saus, 17 
d., ’ pas draugą M< Aidi, 16 
Butus St., W. Lynu, Mass. 
MTisi nariai kviečiami atsi
lankyti. .; Bus svarstoma 
varbūs klausimai..

J.Kilmonis,

EI? Didikiutė, A. Sabaliaus
kaitė, E. Narinkaitė, E. An- 
drųŠkėvičiute. 'r ■
••Dorybes —V. JVIasdiony- 

tė, J: Bujiūte, R. Grigaitė.
. Kerubiilai ■ —r M Kava

liauskaitė, V. Stepmiavieiu- 
*tū,. A. PečiukoiųĮe^ M* Bla- 
žioiiyte. • ■

Sėmpihai — S. žukauš’ 
;kąitė, E. Zątoskaite, A. Din 
vinskaite. . ■ : ; ’.

; Panelė Švenčiausia — .V. 
Blaževiriute*

.. Angelų ehoraiu .
Išmintingos panos:
Klusnybė — *L Paūlaus-

,įkaite. ' - 1

13 RADIO STOČIŲ
BR0GKT9NE

Kelete^ liftu viū turi stotis 
Šiame mieste yra 13radio 
stočių iš luini j gUli.šhjstĮ ir

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B« G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI. 

Ofisąs:.
SANBORN BLOCK 
631 Washington 8t. 
NORWOOD, MASS. 
Tek Nbnvood 0330

| Gyveninio vieta:
. 32 Walnut Avė? , 

Tek Nomvood 13t5’*W .
V ■   '"-r*—nir-

■ l v
MhliUĮMĮRlI 1111IIĮIII Į. . * 11'Į Į"

VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
RIJU ŽENKLAI

tat ir Urj Meti prak
Ūktu Darba* artiitūkaa Kalno* Mac* 

M. A, NORKŪNAS
A O, Bot 91, lAWMxro», Mm

K
i
I1 b n*
.1 i

WATERBURY, CONN.
Sausio 24 d., 1 vai. po pietą į- 

»yks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi, Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmaįienį, sausio 24, 
l yal. po pietąį bažnytinėj svetai
nėj, 339 Grccn $L Kviečiame na* 
ritis(ė®) alriti Gera proga užsimo- 
kėli duokles. Valdyba

GHARRON’S
PIANAI-RADIOS j

ŠALDYTUVAI |

SW TRUMBUIxiFrRl®r .1
i W0BCB8TKR>MAM ;

• MW»':

' • C •



e^ktaiiMh, ritate 18 dt 1&3Ž .
t "i t '"r iftsitV1

■■F

ul < .' • x v < tl9 dienų rengia savo tiadi-
V’T111w 1? T TTWf fiį cinius metinius šokius dide-V JLJEĮi 1 J-J kz * JLJ JLX v JL v-f Jlėje gražioje salėje — Bose

li land , Ballroom. Šokįams

*

FĖNEItm
Lietuviu Rymo Katalikų 

•aldžiausios, širdies Vieš
paties Jėzaus Draugija lai- 
ėsvarbų susirinkimą, pir- 
ladienio vakare, bažnytine- 
3 saloje. Buvo daug gra
fų svarstymų ir nutarimų/
Nutarta priklausyti prie 

t. R. K; Federacijos Ame- 
'kbje. Išrinkta keturi at- 

>vai į vietinį Federacijos
yrių. ;
Išrinkta trys delegatai 

ažiuoti Lavvrencan į Kata* 
,kų Seimelį, vasario 22 d; 
)elegatai apsiėmė lėšas pa- 
engti savai pinigais ir pri- 
ikalbinti Iš draugijos dail
iau savanorių delegatų, 
'Išduota metinė atskaita.

Tėl. So. Boston8520 .

A.O.ŠAINA-SHALLNA
UBTUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Univerait&ū
,. 1ORNELL UNI VERSITTsu A. B. 
'■■t WAŠHINGTON univ. su llb.

‘“Darbininko” Name
(antros lubos)

v86 Broadway, Sduth Bcštifa
R e, * 1 d e n c i j a • 

805 H*r vard St. Cambrldge, Mase.
Tol. Unlversltyl463—J.

"Al;.  / '"“„-.y 'x-l<l'lM»

Tel. So. Boston 0628 .. -
LIETUVIS DANTISTAS .

DB. M. V. CASPER
(Kasparavičius -
NąujojeViefoje, 

525 i. Broadway>- S. Boston.
J Ofita Valandom .> 

Nuo 9-lkI 12 ryte ir nūo 1:3b 4d 
5 ir nuo' 6 ik! 8 vok vakare. Ofl- 
saa uždarytą* siibatoe vakarai* Ir 
nedeidiehlaia, taipgi aaredomia nua 

' 12-toe dieną uždažyta*.
Taipgi nijiniū ir X-ray ■

& * rOOHl. O pUDS. 
: ■. | grieš Tom DcHugh’s radit 

.Draugija graznų Orkestras ♦Nutarta iT totiau rengtil1^ orkestras, 
pramogas ir daug veikti] ®iain j&ūnimo pasilinks- 
Dievo garbei, tėvynės ir na- jau senai rehgia-
riu labui. Rengimo komitetas
/ „ ' , _ , ,., . |(E. Podeliūtė, M. Maitino-

Kalbės Cambndgiuįe ,LiūW) j, Vitkauskaitė ir O.
Kun> K. Urbonavičius, i Valeikaitė) visus savo gabu 

nenuilstųs spaudos rėmėjas, I mus sunaudojo, ’ kad tik 
fsfekmadienį, sausio 17 d., pdši parengimas nusisektų, 
sumai, sakys pamokslų apie] Mūsų choras remia, ir ti- 
spaudų Nekalto Prasidėji- jkrai nuoširdžiai,, visus lįe- 

 

mo Pan. Švenč. bažnyčioje, jtuviškus parengimus, todėl 
Gambridge, Mass. Į pilnai/užsitarnauja nuošir-

KMes iŠoutk / džios paramos. Ii; visai 

 

_ z-+ „ » . ___v . , ‘_ Įbus nenuostabu, jei didžioji,

to v» °lias į rožėmis išpuošta, salė bus
F. Juskaifas sakys | & ’g Jaunlw
lų apie spaudų, Sv. Petro|- ' / . J .

lietuvių bažnyčioje, po pas-1 Todėl nepamirškime; -vL 
kutinių dviejų šv. mišių, ĮSČ/6 gražusis jaunimas vyftp- 
skusio 17 dienų. . \ta į choro metinį parengimu

* Tvvvr’ - I—Gausio 19 d.
Is Worėesteno

Kun. Aug. Petraitis turės | 
prakalbas- bažnytinėj e salė
je, sausio 17 d., 7j30 v. vak. 
Svečias lies > Savo kalboje 
blaivybę ir spaudų. .

Prie gerb. vakaro princi- 
palo bus ir daugiau kalbėto
ju. '

, _____ - - |IlaJlIie ĮVVK'U

ROMI NEPAMIRŠKIME ..
Pįaciar kalbėta apie, peror- 

nr- u , ganizavimų bankos. - D. C..^/•“^/^^klloney/Fe National 

t • ■ • ■ ■ 1 bankos prez, aiškino naujų
| planų. Sulig to plano kiek- 

Al Wifęt M ft'" 1 * ^enas dėpozitorius ragina- 

 

t Ji ff Luij Ini Ui 11 mas 25 nuoš." savo indėlių 
i LIETUVIS I pavesti\už serus. Senieji

UGDYTOJAS ir CroRnsaAsįlšėrininiai praranda viską, 

 

Į Valandos: ŪJiJ Šerai taip, ar 1

i Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8,vak.i I turi jokios vertės.
į 478 Gallivan Boutevard 
j DORCHESTER, MASS. 

! Telefonas Talbot 0847

GAISRAS RE ALESTA 
T'ININKŲ OflSE

Pereitų pirmadienį ,apie 
5* vai. po pietų Mikelionio, 
Nemaksio, (kreivio - ir kitų 
ofise/ 361 W, Broadway, į- 
vyko gaisras. Atvykę gais
rininkai greit užgesina. 
Daugiausia nukentėjo J. 
Mikelionio deska, nes gaun 
ras prasidėjo po jo stalu/ .

Spėjama, ‘kad kas nors 
bug įmetęs į popierų Mešku
tę degantį cigaretę. J.Mi- 
kelionių deska apdegė, ik 
sudegė stalčiuje reikalingi 
dokumentai ir rekordai;

Tų patį vakarų 7(:30 vai. 
nikė susirinkimų Lietuvos 
Dukterų pašelpine draugi

ja. tr šioji kilnioji drau
gija išrinko naujau atstoves 

į. vietinį Federacijos skyrių.
Išrinko būrį delegačių ir 

; Katalikų Seimelį, kurs 
fcus laikomas Lawi*enee va
sario 22 d. ; “

Išyodo, kad vienų bosto 
niečių bus seimely keletas 
busų. Valio katalikai!

TEATIUS BARNIOJE

Gengsterių. vadas ^oe 
Lombardi kartu su savo į 
dviem pagelbinįnkais apkal
tintas nužudyme kitos gru
pės gengsterių vadų WalL 
ace ir Bernard Walsh.
. Kas mižudė paminėtus ,as-: 
mėnis, nėra Ukrų-žinių. Bet 
netrukus po nužu dy m o, 
Lombardi atvyko į policijų 
ir sutiko būti suimtas. Jis 
tai padarė iš balinės, kad 
jam priešinga gruyė nenu
žudytų jo. .■ •. v •

MSTONE

NORI FEMtMZH 
1 FEDERAL NATIBNAL 

. BANKį
Pirmadienį, 3 vai* po pie

tų, Federal National bankos 
name įvyko /stambesniųjų1 

susmukimas.

Sausio 12 d. Federalės 
valdžios agentai ir policija 
padarė kratų kiniečių na
muose 10 Oliver Št., China- 
tovvn’e. Rado daug narko- 
tiškų puodų. Areštavo 20 
kiniečių ir juos kaltina už 
laikymų narkotiškų nuodų.'

IŠRINKO ATSTOVES'
, • • ' I. ■'* ‘ b , .

Antradienio vakare, 7 y. 
Merginų Sodalicija laike 
susirinkimų. Išrinko atsto
ves į vietinį Federacijos 
skyrių ir į Katalikų Seime
lį. Taip pat įšrinktos vai* 
dintojos vaidinti komedijų 
“Gyva'SĮtavyla.”

Sckmadięninės mokyklos 
mokytojai ir Vyčiai, kun. 
Jenkaus vadovaujami, vasa
rio 28 d- yaidms didęiį reli- 
gi.škcą veikalų ■1 Žydų Kara
lius.” . 
vinėjaitai.

DAR VIENA “KELEIVIO”
M^AGYSTĖ

“Keleivių” 2 m*, aprašy-
, Bilietai jau parda- ta apie kun.’ Cox bedarbių 

aTnhjų, nuvažiavusių į Wa-
—---- -——— ■ ssingtonų. Kunigų Cox

“Keleivis” vadina “profesr 
tonų kunigu,” kai tuo tar
pu visi Amerikos laikraščiai 
rašė, kad kun, Cox yra R 
Katalikų kiinigas, kokiuo 
jis iš tikrųjų yra. Bet “K.” 
savo giesmę gieda. Jei koks 
protefcjtonų dvasiškis kur 
nors blogu pasižymės, tai 
parašys “kunigas,” o jei 
katalikų, kunigas kuo nors 
geru pasižymi, tai jis para
šo “protestbnų kuiiigąs.” 
Na, bet iš “Keleivio” nie
ko geresnio ir negalima lau- 
Bi-

SVEČIUOJASI LIETU-.
VIS KAREIVIS

.t 
ttF

. ‘ Šiomis dienomis, S. Bos
tone pas p.p. Likus, svečiuo
jasi Ainerįkos aimijo‘s ka
reivis Pranas Kavaliauskas. 
■Jis jau išbuvo 3 m. artile
rijoje ir užbaigė pirmųjų 
•tarnybų. Dabar jis gavo 3 
mėnesių atostogas, o po to 
grįš į armijų antram termi
nui, neš jis vėl priimtas, 
Girdėti, kad jam: kariuome
nėje šekasi, ypač pasižymė- 
j ęš taikliame šaudyme..

BANKININKŲ silsi-
i; imiiitte ■

•ff *

Perorganizuoti gali tik 
i | depozitoriai. J

____„ Spėjama, kad tokį planų 
^kiiiiiiiHtiiiimiiiHin<iiiiiii>ii«iiiiniiiu>iinu„iutiii<iiii^}| uzgiTs ii valstijos bankų

OR.J. LANDŽIUS-SEYMOUR
• • f

I JETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir ironiškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja
X-Ray flįąratą, ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ėkzamlnuoja 
kraują, šlapumą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patari
mą laiškais kitur gyvenantiems. 15 metų praktikos.
OFISO VALANDOS t 2—4 p.p.; 7—8:30 vak. Tel, S. B. 2712.
496 Ė. BR0ADWAY, SOUTH BČSTON, MASS. - .

Į ninku yra išrinktas Charles 
J.O’Malley.

Šiomis dienomis kiekvie
nas Federal National Bank 
dėpozitorius gaus platesnį 
paaiškinimų apie liaukos 
stovį, ir naujų perorganiza
vimo planų. ‘ .

Apie pušAntro tūkstančio 
depozitorių jau priėmė pla
nų ir pasirašė pavesdami 
25 nuoš. savo indėlių. Ti- 
kiši, kad dauguma depozito-’ 
rių tų padarys.

Perorganizavimo pirmi-;

’ BROADW*Y GARAGE
541 BR0ADWA.Y, &Q. BOŠTOST, MAŠS .

Tel. So. Boston 1370

* PATARNAVIMAS DEBITĄ IR NAKTĮ.
Pilnas Pasirinkimas Pataisymo Dalių.

Oficiale Prekių ir šviesų.Patikrinimo Stotis, 
Pilnai vietos dėl; trumpo ir ilgesnio laiko pastatynhn mašinų, 

iftrciiddėme Tkes, Gasoliią, Aliejų ir viską, kas ^fife 
, ' Automobilių reikalinga. , . J

ĮMES EŠA&Ė ĖXPERTAI AĮJlfdiifOBiU^ TAlSYlŠtE.

STREKAUSKAS, Savininkas

T

METINIAI ŠOKIAI
Č Antradienį, Sausio-Jah. 19,1932

S vai. vakare

ŠV. PETRO PARAPIJOS CHORAS

Roseland Ballrooin, Boston, Mass
Mvę. prie St

Gftrittffli rtcHUth’a "rMtto” HfMMe orkMtrtM. |

r

(GAUNAO8KA8)’.
įli feroa^way, So. Boston

TėL Žx Borton 2800
Ofisą*, atdara* nuo 10 iii H įiL

patai susitarimą / ’

Ofticą Tėlėphonė Ur.iv'erslty 1957 
;• RAfc TėL’ Universityl957

ABAMMA&SON
BALSAMUOTOJAS ./ 3 

Pagra&us atlieku gerai Ir, Ilgiai. 
Kaina vienodą visur. Vieta- atdara1 
dieną Ir nakt[. ■ 
a SSŠCanibridge Street 
EAST CAMBRIDGE, MASS. 

SKYRIUS
10 Intervale , St, Mėntellp, Mass. 
y. .' 5188 ; ‘

.. Praėjusį trečiadienį, sau
sio 13 d., įvyko uždaryto 
Federal National banko lie
tuvių depozitorių susirinki
mas, į kurį skaitlingai susi
rinko ir nelietuviai. Vado
vavo K. Šidlauskas; kalbas 
pasakė p. p. Mulloney, Lo-

• gan, adv. Šalnienė ir Bago- 
:čius; pastarasis pasakė il- 
į giaUsių kalbų, kviesdamas 
įdepozitorius pritarti bankui 
j atidaryti naujam planui, 

s Visos kalbos buvo anglų kai 
boję. Sako, kad daugeliui 

\ buvęs neaiškus p. Bago- 
siaus pareiškimas: užsida
ręs bankas turėjo “good se- 
cuiity, biit bad money.”

TeL So’. Boston 2060
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOJUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 Ir^nuo 6:30—9 vakare,. 
Seredomis nuo 9-M2 vai. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo .9 Iki 12. vai. dieną 

.(pagal sutarti)

.... Spaudas vajus ,
Šį sekmadienį,, sausio 17 - 

■d., yra katalikiškos spaudos 
vajus. Mūsų bažnyčioje 
per abejas mišias pamoks- < 
luą sakys kun. K, Urbonavi
čius.

.Katalikų spauda — tai 
mūšių galybės ženklas. Nau- . 
dokimės ja ir stipllhkime.

E,1). S. teatras
LDR. 8 kp. praėjusį sek

madienį surengė vakarų! 
vaidino L. Vyčių 17 kuopos, 
Sdutįi Bostono, nariai 3-jų 
veiksinų linksmų komedijų 
'^Varnalėšos.” ^rogmtnos ‘
vedėjų buvo LDS. 8 kuopos 
pirm. J. Smilgis, veikalo tu
rinį .aiškino J, B. LauČka', o . 
klebonas kiin. F. Juškaitis : 
pasakė karštų prakalbų a* 
pie spaudą.

Vaidinimas nusisekė. Ma
čiusieji tų patį vaidinimų S, .' 
Bostone sako, kad Cambrid- 
gė vaidintojai gerinti pasirb' 

; dę, nors ir . mažesnė publikų ' 
jų vaidinimų sekė, Vaidin- 

: tojams gero įspūdžio ii* ener v 
gijos sūteike, žinoma, kleb. 
kum F. Juškaitis, visų vai- • 
dinimo laikų išbuvęs salėje.

Parengiamai
. Sausio 31 d, visas Cam- 

bridge traukia South Bos
ton dalyvauti uD'arbinin- 

; ko” mėtiniame koncerte.
Vasario 7 d. įvyksta pa- 

j rapijos .vakarienę, ^kmi- 
narna skaniausi Valgiai, rū- 

.pinamasi geriausia mužiką- 
p le programa. Tikiėtag tik ' 
f $1.00. / . ... i..'*"' ’ ,

" t , . .

/ FEDERACIJOS SKYRIAUS 
t . SUSIRINKIMAS r

PrisiekęsAdvokata* . -

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentui.
317 Ė St. (kampas Brhidway) 

South Boston, Man. • 
Telefonai:.Šou Boston 2732

■; • rtkrinj; Talbot 2474

■ Sekmadienį, sausio 17 d.,- 
tuoj po sumos, bažnytinėje 

; sdlėje įvyks Federacijos 16.
skyriaus susirBikimaš. Vi
si draugijų atstovai turi bū
tinai atvykti; rinksim nau-. .

, jų valdybų. *
; : ’ Skyriaus VaUlgM.

TėL Š. B. 3357.

KAI. J. CAtlNIOSAAS
' ADVOKATAS

f‘Darbininko” Name
(antros lubos, Room 1)

. 366 Broadway, So. Boston.
Bostono Ofisast. r . .

89 State Street, Room 63 
Tel. Hiibb'ard 9396.

Gyvenimo; 33 Rosemont Street, 
Dorchester, Mass.

PAUt’SMEHS I
w

456W.BROADWAY ]
(tarpe P ir Dorchester Stė.)

Sdhth Boston, Mass.. J 
Užlaikome^ vSlianslos mados vy-i 
ri&j&us dratiįŠnsĮ- Gražiausias skry
bėles. Pas mus yi^ką pigiau pirksi t. 

Savininkas POVILAS ŽIRAS* į

Tel. Š. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
Advokatas

414 Brdkdway, So. Boston.
■Room 3,

dyvėųinio vieta: 93 Central St, 

Hūdson, Mass.
TėL Hudson 622.

~' r ' fa
ToL S. B. 2805-R.

; JįlKTDVIS

8PT0METRISTAS
• IŠ«^«niInūoju iici«

priskiriu , akiniu* 
kreiva* rfkti atitik 
Ginu Ir aihblljonUk 

košė (aklose) akyse sugrąžinu Švie
są tinkamą laiku.

J. L. PAŽAiAĖiriS, g. D.< 
447 Broackvay, South Boston

Bėt Alfa giį^Mo savo 
specialybėje.. imantW širdies, plaMy

_ Kepenų, Pilvo, įniktų, Slo-
”, gos, PatfUkliąd, Jleuma-

lizino ir visokiais Kraujo, 
t Nervų, Odos Jr Kronikas 
^abiejų lyitų ligas.

Pdtarirtiai veltui 
Pasltarlmastikraiapsaugosnuo 

nelaimių, ižlaidu ir kančių.

VIgJgHtfOR: Antradieniai*, k*frlrifr

. Padekite savo pinigus ant 
MOfcTGieių -

IEŠKO MORTGIĖIAUS
Nori gaut $6000 ant pirrno morgi- 
Čio. Narnas Dorchestery. Rendij 
įeina $130 į menesį. Namas ver
tas $la,()00;- ■.

REIKALAUJA $3,000 
MORTGIĖIAUS 

dėl trijų šeimynų namo.
Rendų gaunama $125 į mėnesį; 

—Gera proga— ’
■ i Kreipkitės peš . , -

K. J. VDCSULOS AGENTŪRA 
“Darbininko Name”.

36$ Broadway, Ho. Boti»h
Te|: So. Bdėton .0620

Prof; A tfdanivičiAua

Mdiltos affimA
SMUI^-PIĄNAS

Čekeijop duodamo*,privačiai kaip 
ižtallem* taip it *UaupŠH44fi« ofalig 
programą Muzikos Konservatoriją.

Pamoko* aMklriimoa Hėtuvią ■ 
• kalBoją.

16 Huntinghm Ave., 
Roslindak, Maw.

>’t41. P-kway 5953-W,;
r 11^1111 n   III iLiliiiriihi^iiriąi

■ ftl. TJnirwfity »«8 , 
DR. SUSANOLOniĖlte

(60IIIIY)
Lietų.vfi Dantistė

Valanda*: 2—6 irti-’# »

h- HMM

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikalo visuomet ir visiems 

maloniai ir tinkamai patarnauju. • Ga

lite kreiptis bile -laiku, dieną. ar naktį, 
o a§ visuomet pasitvngęs kiokvienam ' 

pareikalavimui. Už važiavimų į kitus- 

miestus jokio atlyginimo nereikalauju, 1

P. J. AHRBffll
(AKŪNfcVKIUS)

i

258 We»t iroędvJąy, Bo, -BoatdĄ >

• •. Tel &. Boston 406 ‘

AMi

tel. Porter 3789
" gMg iniMk■ |Į '*•; JUM MuTURS} wk ®i

U#* fW <F t-*

imti. Įnmn Arti Uentral Sųį
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
mo Komisija pasirūpins šį t 
svarbų klausimą plačiau iš-Į j 
aiškinti spaudoje; ir atatin- j 
karnai perstatyti- atskiruose I 
jaunimo jltaugiju susirinki- ! 
muose. ‘ , * į

Spaudos reikalą seimelio [I 
dalyviams puikiai perstatė į 
seimelio vedėjas kun. N, Pa- Į 
kalnis. t ” Trumpai • išrodęs į 
spaudos vaidmenį, pabrėžė ! 
būtiną reikalingumą dvasiš- j 
kiąms ir pasauliečiams uo- ’ 
Hai bendradarbiauti katuli- 1 
kiškos spaudos stiprinimo ' 
ir platinimo darbe. Jis pa- 1 
reiškė, kad dvasiškiai nega
li pasilikti vien prie, parapi
jos reikalu, * pasitenkinti 
Kristaus mokslo skelbimu 
vien bažnyčiose, esą *— rei
kia, išeiti ir Į platesne, vi
sliom enc su Kristaus moks
lo .žibintuvu, kad. pasiekus 
ir tuos, žmones.,, kurie nepa- 
siekia bažnyčioj Reikia ei
ti į miniau šų tiesės’žodžių 
ir
budu atifaiMiiš^^ogŽ spaū- 

t dės sugadintą žmonių dva- 
. sįą, aiškino kalbėtojas, kvie

sdamas į apaštalavimo dar
bą pasauliečius . veikėjus 
gelbėti; dvasiškiams. . Kal
bėjo . gražius pareiškimus, 
kuriuos. seimeljo t dalyviai, 
entuziastiškai užgyrė.

Antras spaudos klausimai 
kalbėjo J. P. Mačiulis, maž
daug sekamai: Kai mes dė
jome . visas pastangas ir 
•stambias aukas atvadavimui 
Lietuvos nepi*ildausdmybes, 
rūpinomės labdarybės rei
kalais, statėme naujas arba, 
maliavojome senas. bažny
čias statėme mokyklas kū
rėme įvairias draugijas. ir 
orgahižacijias, — tai tuo pa
čiu laiku mūsų idėjos prie
šai koncentravo savo pajė
gas įsistipriniinui ir išplati
nimui savo spaūdbs, per ku
rią’ paskui ėmė demorali
zuoti mūsų visuomenę, truk 
dyti patriotinį bei kultūrinį 
darbą,’ bedievinti mūsų su- 

Ąiani otganui sta- .kurtas toaugijas ir jSprovo- 
kuoti kivirčus parapijose. 
Tuo budu pajutome, kad 
mūsų gražių darbų, vaisiais 
pradėjo naudotis mūsų idė
jos priešininkai ir kad mū
sų veikime reiškiasi demo
ralizacija, kurią įnešė be
dieviškoji spauda. Kad tą

SEIMELIO NUOTAIKA IR 
NUTARIMAI

Gruodžio 27 d., Keainey, • 
N. J* įvykęs lietuvių katalL J 
lai seimelis, .kuriame buvo 
atstovaujama Didžiojo Ne\y' 
Yorko ir Xe\v Jęrsey valsti
jos organizuoti lietuviai ka- 

.. tulikai,’ parode gn*ą lietu* 
, viu katalikų susidomėjimą 

savo idėjos reikalafe, Sei.J 
mėlio dalyviai atydži^į: sekė 

— kiekvieną klausimą, rimtai 
ir sąmoningai d a 1 y v a v o

• tiek diskusijose, tiek bąlsa- 
vinie sprendžiamų klausi
mų. Jei kuriame klausime 
pasireiškė skirtingų nuomo
nių, tai ne principo, bet bū
do ir priemonių tikslui p«lr 
siekti (lėliai. Visa eilė nau- 

. dingu nutarimų,, kurie paai- 
’ škės. paskelbus protokolą, 

aiškiam nušvies seimelio da
lyvių gerą kryptį ir gražius 
užsimojitnus. W.. ’

Seimelio darbų branduo- 
. ‘ liu buvo Jaunimo ir Spam 

dos reikalai.. .Prie šių klau- 
v simų ilgiausia apsistota- ir 

- plačiausia . kalbėki, ieškota 
būdų geresniam suorganiza
vimui lietuvių, jaunimo ir iš 

. platinimui katalikiškos lie
tuvių spaudos;

Jaunimo, klausimą iškal
bingai apibudino, kini, j; 
Balkūnas, nusakydamas jau 
nuolhj ^reikalavimus ir su-. 
augusių .uždavinius augam J 

.. . čiaH<artai padėti išsiauklė- 
. : .. it liefdviškoje dvasioje.

Kad jaunimo tarpe išug-. 
džius geresnį susipratimą ir 
gyveni organizaciiu veikimą, 

. ’ buvo . nubadyta reikaliugu- 
•' mūs jungti visas jaunimo’ 

draugijai: L. Vyčius, ęho- 
.rus, ‘sodalicijos draugijas, 
sporto ratelius ir klubus i 

. Jaunimo Kon federaciją, ku 
rios rupesniu , būtų sušaukti 
bent karią metuose bendrą 
jaunimo suvažiavimą apta- 

. rimui bendrųjų jaunimo 
£ .reikalų, f

tūtas buvof pasiūlytas sei-
• mėliui apsvarstytu tačiaus 

statuto priėmimą teko ati- 
- . dėti, kadangi žymi. seimelio 

dalyvių dalis nespėjo , susi-
.. pažinti su Jaunimo Komisi
jos paruoštu . ir pasiūlytu 
pr'ojektu. Beabėjo, Jauni-

Su pagalba naujos 5.000,000 žvakių jėgos potvynio šviesos įtai 
sytos Central airporte. Camden, K. J. Šie orlaivifU gali saugiai nu
sileisti. ; . <’ • - - .

karione. Po vakarienei gra
žiai, pavyzdingai pažaidę, 
oajiiokave išsiskirstė. 1

Mokytojai’ sekanti: Pra
nas Raugalas, Juozas Dai- 
lyda, Alena Aleksiūniutė, 
Juozas Antanavičius, Mari
ją Tarebeizįutė, Myk. An
tanavičius, Stanislava Jau- 
takytej Juozas Zaborskisij 
Grasilda Jautakytėj Rožė 
Šeputaite, Stefanija Jokub- 
čioniutė.
.. . ■ ■ : Mirė

į Telephone: STAGG 2—0700 *

lOR. BUDAS K, VENCIUS
'O ANTIŠKAS' 

X—I{AY
Namų Telefonai: Mfchlgan 2—4273

f I

V 1.1 ANUOS {. 
Nuo 9-12 Ig ryto, 2—8 vak. 

šrcntftdicniaU ft-Uaitūnis
499 GRAND 'STREET 

(kampas Union AveJ 
BROOKLYN, N* Y.

čia” langam griuvusį* atrado 
kaltu ir priteisė 3() dienų 
kalėjimo. Tačiaus namo sa
vininkas, ’kadir žydelįs, bet 
geros širdies žmogus ~ pa- 
sįgailėjo ir nuteistąjį palei
do. 1 . Rap..

nuostolingą bangą, ariemti, pie Lietuvos katalikų deda
mas pastangas įsisteigimui 
katalikiško univonn teto, ku ’ 
rio reikalą katalikų vįsU'O- . 
menė puikiai įvertina ir 
gausiai, remia. Seimelis a- 
nem šiais kląusimiasi pri

ėmė atatinkamas 1‘ezoliuėi- 
jas. ••

Seimeliui daug rimtumo 
jei reikšmingumo. „ pridavė 
graži dvasiškijos reprezen
tacija, kurią. aktingai paro
dė kunigai: Pakalnis, Kel
melis, Balkūnas, Stonis ir 
Vaičekauskas,. Pastarasis 
dažnai įnešė gyvumo seime
lio dalyvių tąrpan savo hu
moristiniais išsireiškimais 
ir ‘pTaktiškais patarimais. 
Seimelis kun* ,L. Vaičekaus
kui kąipo • vietos’ klebonui, 
pareiškė padėkos už paro
dytą nuoširdumą ir prisidė
jimą prie seimelio darbų pa 
.sisekimo. \ . .

Besidžiaugiant dvasiškių 
aktyvumu, negalima nepas
tebėti. ir pasauliečių veikė
jų padalytos pažangos, gra- 
žių norų & sveikos orijenta- 
eijos.. Seniau . didesniuose 
Susirinkimuose tekdavo .tu
rėti nemalonumų dėliai žy
mios dalies mūsų darbuoto
jų nesugebėjimo gerai ori- 
jentūptis * katalikiškos pa- 
satilėžiurps ribose. Tiesa, 
įr šiame seimely dar buvo 
porą atstovų,- kurie bereika
lingai “ųžsįkarščiavd;” bet 
tai nieko nereiškiantis mio- 
/šįmtis, kuris parodo netoli
mą ateitį pilnutėlio lietuvių 
katalikų.: susipratimo ir nu- 
sikratymp .nekatalikiškos 
spaudos padarytos įtekmės.

'• ‘ J. P^M

NAUJA SALE
♦

i ■ ■

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS NAUJAM SAVO 
NAME įrengė gražias ir parankias SALES.^61 VESTUVIŲ, BA
LIŲ, KONCERTŲ, VAKARIENIŲ/MITRIŲ ir įvairių kitų pa- 
rengimų, Bile reikalo kreipkitės ,į Lietuvių .Am. Piliečių Klubų

80 UNION AVENUE, KAMPAS 8TAGG STREET, 
BROOKLYN, N. Y. JĮ

mes taipgi turime imtis to-Į 
kio pat ginklo, kuriuomi tik 
tai galėsime pataisyti nu- 
kritimus ir patikrinti sau 
sekmįngesnį veikimų, Ta
čiaus, kalbėtojas pažymi, 
; cad neturint savo apylinkėj < 
leidžiamo ką^lMško laik-, 
raąčli^i’hr Slinkit konkmuo- 
:i su vietine bedievių spau-' 
da. Užtaigi, kaipo Spau
dos Komisijos narys, ragi
na ir . prašo seimelio daly
vius remti Vytauto Spaus
tuvę, kad tuo budu pagreiti
nus šioj apylinkėj katalikiš
ko laikraščio leidimų. .

Kun. L. Vaicekauskas pa
stebi liudiią faktą, kad dau-: 
gely katalikų namuose ran
dama bedieviškų laikraščių, 
kurių ten neturėtų būti, nes 
katalikai turi savus laikra
ščius ir todėl neprivalo be
minti savo vardą remiant 
bedievišką spaudą. Pataria 
katalikų Visuomenės, darinio 
tojams .pasidarbuoti iššlavi- 
mui šlamštų iš. katalįlriškų 
namų. . •

Seimelio dalyviai pilnai 
suprato .spaudos svarbą ir 
tuo reikalu padare konkre
čius nutarimus, būtent : ą) 
platinti katalikiškos, dva- 
Baos. raštus ir šluoti laukan 
iš katalikiškų namų bedie- ■■ 
yiškos: krypties laikraščius 

■bei knygas, b) surengti at
skirose kolonijose bent po 
vieną pramogą metuose Vy
tauto Spaustuvės naudai ir 
c) šių metų u Lietuvių Die- 

'(.nos” pelną skilti Vytauto
Spaustuvės reikalams.

‘ Šie. nutarimai buvo vien
balsiai . priimti, kas parodo 
seimelio dalyvių rūpestin
gumą savos spaudos reika- 
luos(e ir gražų pasiryžinyi 
pasidarbuoti pasiekimui iš
mintingų užsimojimų. .

“Lietuvių. Dienai” suren
gti komisijon išrinkta iš at
skirų kolonijų šie veikėjai: 
Kearney ir Harisoni klebo
nas kun. L. Vaičekauskas ir

• • . *

p. AugustinaviČiuš, iš Pa”, 
tersono: Spranaitis ir Kuli- 
kaitis, iš.’Neivarko: Dauk- 
šys ir Lukošiūnas, iš Brūo- 

■ klyną :v Masalskis, Čarnec
kis ir p. Kliminienė. Ši 
komisiija . veiks . sykiu siį 
Spaudos Komisija.

Tėvas. J* Jakaitis, seime
lio dalyvius gražiai supa
žindino su Thampsone, Com 
neetieut veikiančia Šv. Ma
rijos: lietuvių Kolegija ir 
jos reikalais* GH kun* Sto
nis patiekę įdomių žinių a-

AntMitkus mirė., sausio 
5 d. Pamaldos buvo iškil
mingos su 3 mūšomis Šv. 
Jurgio Bažnyčioje, sausio 8 
dienų. Palaidotas Šv. Jono 
ęapinyn e. V ei ioniį. paliko 
nuliūdime žmoną,4 jaunus 
sūnus ir-4ukrelę;:

Laidotuvėmis rūpinosi' T. 
Garšva,, grąborius.

Vaikelio Jėzaus (įraugija J 
turėjo savo mėnesini posėdį 
sekmadienį tuojaus po su
mos. i . ■ ■■?■>

Nutaria būti atsarges
niais duodant suvargusiems 
pašalpą* Vienas j aunas vy
ras jau suskubo apgauti. 
Gavo pinigų rendai apmo
kėti, o vėliaus paaiškėjo, 
kad minėtas * vyras pinigus 
sunaudojo kitiems nežino
miems tikslams. Randasi 
iy kitokių prigavysčių; .

Atsargumas gėdos nedaro.
.. balius

• Moterų Sujungęs 30 Jfp. 
sausio. 10 d., Piliečių Klubo 
salėje, Maspeth, .N. Y,, su
rengė “atvirukų” balių, ku- 

' riarne buvo labai gražios pu. 
klikos.. V? V. Karaktino ve
damas orkestras graliai gro 
jo. Pirmų dovanų (dau
giausia atvirukų gavo) lai
mėjo Kl.- Žabelskiūtė, antrų' 
— .Ad. Lošienė. Dėžę sal
dainių gavo E. Pilikauskai
te. x Pelno liko per 40 dol.

Visoms pasidarhavusioins 
ir " atsilankiusiai publikai 
širdingai dėkojame;

Komitetas.

ROGHESTER, N. Y.

Telephono: STAGG 2—9105 .

DR. A. PETRIKĄ
'(Mrratcr) 

LIETUVIS DENTISTA8
221 S. 4th St, Brooklyn, N* Y.

Gaįso AneiMiką ' 
VĄLANBOS:

Nuo 0 vai. rytD iki 8 vai. vakar
Penktadieniais Ir Šventadieni 

tik susitarus.

C. SROOKLYN. N, Y.

‘Sausio 3 d,, . Šv. Jurgio 
parapijos “svetainėje įvyko 
įvairus vakarėlis., P. Kara
lius rodė krutumus paveiks
lus 'iš Roch.ester’io svarbes- 
nių įvykių 1931 m. Žmones 
suėję į.tą vakarėlį turėjo 
progos pamatyti patys save 
dalyvaujant visokiuose pik
nikuose ir. kitokiuose, paren • 
gimdose.,. Buvo parodyta ■ 
taipgi kun. Kripo primicija : 
Hartford, Conn., tėvų Ma
rijonų nupirktas žemes plo
tas Bernaičių * Kolegijos* 
Buvo ir kitų, pąmarginimų. 
Jauni. keturi vaikinai, gra
žiai paskambino, mandalino- 
mis, buvo ir dainelių. Ta
me vakarėlyje buvo viešnia 
p-lė A. Gyraitė iš Worces- 
ter Mass. ir savo maloniu 
balseliu palinksmino Roėlie- 
sterio lietuvius. Žmonių 
buvo daug ir visi smagiai 
laikų praleido.

. Moterų Balius
Šeštadienio vakavę sausio 

16 d,,. Šv. ’ Marijos Panos 
Moterų pašalpinė draugija 
rengia labai gražų balių ;Šv< 
Jurgio parapijos svetainė
je. 'Rengėjos latrai širdin
gai prašo Roehesterio lietu
vių visuomenę paremti jų 

' parengimų. Moterų drau
gija labai daug: yra pasidar- 

; bavusi parapijoj ir bažny- 
.šios labui, ir nėra buvę to 
j atsitikimo,. kur jos* būtų at- 
į sisakįusios prisidėti auka 

ai* gražiais darbais Bažny- 
. Įčios’- labui... Kadangi drau

gija, yia pašalpinė ir labai 
daug išmoka pinigų sergan
čioms narėms, tad ir joms 
pinigėliai yraw labai reika
lingi. . . ..

TeL Greenpoint 9—2320 - <

JOSEPH GABSZVA
GRABOBIUS 

—IR— .
’ BALSAMITOTO.TAS

' 231 REDFORD AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Dienos ir^Spaudos komisi, 
nariai ši.uoini yra kviečiai 
į /posėdį, kuris įvyks sėkm 
dienį, sausio 17 d., 3 val.< • 
pietų, Vytauto Spaust 
raštinėje, 423 Grand Stm 
Brookįm, M. Y/ Malonėk 
te atvykti visi ir laiku. A 
skiri pakvietimai nebi 
siuntinėjami., • *:

I * KLAŠČIAUS 

Į CLINTON PARKAS 
| Plknllcams, baliams, koncertam: 
j Šokiams ir visokiems pasilinksmini 
i maras smagiausia vlęta Bronį 
| lyne-Maspethe... Jau laikas^. ugslsi 
fkyti salę žiemos sezonui;
| kamp. Maspeth ir Betts Ap 
į JONAS KLASČIUS, .Savi 
J .. • Maspbth, N. Y, '

Į KLASTON STUDIO
s-. Lietuvis Fotografas .
į fdfogrhfvoju, kaip pavienius, tai 

, | grupes, vestuves ir tt. Studio at<ki 
Į ra nuo 9 v. ry to Iki 8 vai. valam 
| ;v. ’ . 499. GRANŲ ST„

BROOKLYN, N, Y,

Išmušė spaustiebės langą
Sausio 9 d., apie 8 v. va

kare tūlas Krank Venke- 
vich (lietuvis), griuvo iš - 
lauko pusės į Vytauto spau* Įžanga tiktai. 35c*. Rengę- 
’ * • V *1 •• • f 4 • n rr 4- ■» I .»•>»»■■ ■vy r*» /< l*o i .stuves pnęsakmį togą, ku
rio stiklai subyrėjo parginu-

Ši*.'Jurgio Parapijos.
■Mokykla

Parapijos katekiząeijos 
mokykla jau atsidarė. Po 
Švenčių, . poilsio,. mokiniai 
pilni energijos imasi moks
lo. .. Kaip‘ visur. taip ir Čia 
pasitaiko ir tinginiukų, Ne
visi tesusirinko' pirmajai 
pątnpkai. Oią gal* yra tęvų 
kaltėj 'kurie nepaskatina sa
vo vaiki} mokytis, bei nepri 
žiūri ar vaikas tikrai nuėjo 
mokytis, ar gal kur gatvėje 
slankioja*. .

Mokytojų. Priėmimas
■= Katekizaeijos \ Mokyklos 
mokytojai susirinko į- kle
bonijų konferencijai sausio 
10 d,j sekmadienio vakare.

Ro konferencijos buvo va

jos užtikrina, kad visi lai-1 
ką galės linksmai praleisti: 

vusiąm žmogeliui ant spratij neĮ atsilankęs ne--
. d o, Pribuvus policija jį rigailės.

atsargiai ištraukė iš. stiklų 
kruvog ir nugabeno į polici
jos nuovadą, kųi* vai'gšas 
aiškinosi, kad .’ jis netyčia 
paslydęs eidamas pro šalį ir! 
tvirtino esąs negirtas; bėk
iš* šalies ^iuroyams .atrodo* juodžio 27 d., Keanu\V, X; 
pusėtinai prikaušęs. Tyčia nutarė šiais metais su- 
ar netyčia langą išmušė — į rengti nepaprastu Lietuvių
mi įviA »rt TTlliiVllyiM? YVIY'VtM 1-£> 1 J-Y<* t *1^ »Vfci Vv^ tvw •%

išrinko prie Spaudos k(imi-‘ 
sijos po du asmenis iŠ ko?
lon'ijos. ‘ • * •< Į
• Taigi išrinkti Lietuvių

TėL NewtQwn 9—4464

ANLiVALANTIEJyS cm abortus ir-
.BALSAMUOTO.TAŠ

Apdraudą • Visose Sakose 
Notare Pnbllo «

5441 >*—. 72-nd Street,
; Arti GramlSt.

MASPETH, U I.„ N. V.

Vyturys.

: ' Komisijų išrinktųjų « ; 
dėmesiui ■

! Rytinių .rakti,jų lietuvių
v katalikų sęimęl is^ įvykęs

Tel. Stagg 2—5(m Notliry Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS

. Graborius ir BaladmotojM 

660 Grand St, Brooklyn, O

Tyčia nutarė šiais metais su-
■ k , “l • ... -------,V. .

namo savininkas pareikala- pienai Rengimo komisijėn 
vo atlyginimo, bet Venkevi- 
čia atsisakė atlyginti, kadan 
gi jau metai laiko kaip ne
dirbąs ir turįs Lietuvoje 
moterį ir f ris vaikus užlaL 
kyti. Tuomet policijos vir
šininkas .suteikė Vonkevi- 
čiui nakvjūię policijos nuo
vadoj ir aūt rytoj aus—-sek-, 
madienio * rytą r* pristatė 
tęsiamam Teisėjas unety-

Tel. St«Kg 2—0733 Notnry Publb

JOSEPH LEVANDA 
(LevandaudcM) 

GRABOBIUS 
.107 Union Avė., Brooklyn, Jt.I

214 Bedtord .irr.. Broekri
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