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UETUVOJ MIRl KUN. PARDUOS ‘P. SMETONĄ 
TILVYTISM

Kūčių dienų, 10 >al.. rytų 
Panevėžyje staiga mirė kun. 
Jurgis Tilvytis, marijonas.

Tos pačios dienos rytų at
laikė mišias, klausė išpažin
čių. Vėliau vyko laidoti

brolį a., a, Gabrielių Gyli 
buvusį žakristijoną. Prie 
duobės kun, J.z Tilvytis pa
lakė maždaug tokį .pamoks
lų: visi žmonės turi būti pa
sirengę sutikti mirtį, kuri 
ateina, niekam nežinant, 
kaip slaptas vagis. Ištaręs 
šiuos žodžius, kun. J. Til
vytis krito žemėn ir jau dau 
giau nebesikėlė. s

IŠ Panevėžio velionies kū
nas buvo parvežtas i Mari
jampolę ,kur . palaidotas 
gruodžio 27 d. Gedulingas 
mišias atlaikė arkivyskupas 
Pr. Karevičius. Laidotuvė
se dalyvavo ir vyskupas M. 
Reinys.

Prie kapo pasakyta pa- 
" mokslas ir kalbos. Ateiti
ninkų Vardu atsisveikinimo 
žodį pasakė Ateitininkų vy
riausia vadas prof. K. Pak- 

.štas, kurs pakvietė Susirin
kusius ateitininkus ugiedoti 
Savo himnų, kurio žodžių au 
toriam buvo miręs kun. J. 
Tilvytis., .

Kim. Jurgis Tilvytis bu
vo didis kovotojas už kata
likybę ir tautybę, žymus vi
suomenės rinkėjas; ; poetas, 
pavyzdingai kunigas ir vie
nuolis, neturtingųjų geriau- 
sis draugas. • Jo gyvenimo 
istorija.labai įdomi; Būda
mas Šėtos klebonu, bolševi
kų suirutės laikais, darbi
ninkų buvo išrinktas vyriau 
siu' teisėju, vėįiaii policijos 
nuovados viršininku ir buvo 
visų žmonių labai mylimas.

KATINAS, Lietuvos 
pasienio policija valstybės 
pakr^čiams apsaugoti tu
rėjo įsigijus laivų “Prezi
dentas Smetona,” tačiau jo 
išlaikymas pasirodė labai 
brangus ir todėl dabar nu
tarta laivą parduoti iš/var
žytinių. “Prezidento Sme
tonos” vieton žadama pirk
ti kelis mažesnius laivus, 
kuriuos dirbdins Klaipėdo
je. •■••••

HOOVER’IO SIŪLYMAS 
PRAĖJO

SIUNČIA DAUGIAU JU- 
. REIVIŲ J NlkABAGUA

WASHINGTON, D. C — 
Sekretorius Adams siunčia 
daugiau jūreivių į Nikara- 
gua tvarką palaikyti rinki
mų mėtų.

Sekr. Adams, sako, kad 
Dėde Šamas turės dar dau
giaupasiųsti kariuomenės.

PALIKO JII.OOO.ODD 
LABDARYBEI ;

AVASHINGTON, — Pre
zidento Hoover pasiūlymus 
sukelti 2 bilionų dolerių ka
pitalų praėjo senate ir at- ■ 
stovii rūmuose. Sis kapita
las bus skiriamas bankams 
stiprinti, paskoloms skirti 
ir kitiems reikalms, kurie 
gražintų 'Amerikai gerbūvio 
Laikus.

FITCHBURGE PRIVALU- 
MAS SlIEPYMAS

. FITCHBURG. — Siame 
mieste ir apylinkėje buvo 
pradėjusi plėstis raupų li
gą. Miesto valdyba tuojau 
įsakė visiems gyventojams 
skiepytis. Trumpu laiku įs- 
kiepyta 33,000 gyventojų. 
Visi įskiepytieji atvyko į 
skįepymo vietas laisvų n6- 
ru,. be policijos įsikišimo. 
Tai parodė gyventojų gražų 
supratimą apie sveikatos 
reikalus.. ‘

UŽOeS MOKESČIUS BAŽ- 
NYCIĮ1 VARPAMS

FERROL, Ispanija.—Šio 
įmesto taryba nutarė apdėti 
mokesčiais tas ba&yčias, 
kurios turi varpus ir jais 
skambina.

. Ta pati taryba nutarė pa
skirti laika, kada bažnyčių 
varpais • galimą skambinti. 
Mat, tarybos nariai yra ra
maus miego šalininkai ir ne 
kenčia, kad bažnyčių varpai 
pažadintų juos iš miego.

AL SMITH O SŪNUS 
SULAIKYTAS

Mandriurijos. žinios gkėl.Didžiogios Sienos Kinijoj už kurios Kinijos 
bia, kad Japonija stums kiiiieciūs dar toliau. ’ . .

VIESULĄ UŽMUŠĖ 
DEŠIMTĮ

TRENTON, Tenn.—Sau- 
šio 14 dienų čia siautė baisi 
viesulą ir . vienos šeimynos 
dešimtį narių ir tris kitus 
'sužeidė. Be to, aplaužė 
daug namų/ nutraukė/ telę^ 
fonų ■ vielaš.1 ‘ Keletu namų 
nukėlė nuo pamatų ir nune
šė apie 20 pėdų. . Namai ir 
užmušti asmenys rasti .už 
keliolikos pėdų;

BROCKTON< Mass. — 
Sausio' 15; d. mirė staiga’ A- 
melia Kašėtaitė, 20 m* am
žiaus. Ji mirė savo dirbtu-

■ ' ■ .. . - ii 'fetea

> _KAINXIį CENTAI

ISPANIJOJ UŽMUŠTI 
3 SOCIALISTAI .

VOLDEMARUI DAR DM 
BYLA

STEIGIAMA BEDARBIŲ 
PARTIJA rt

HOOVER DAR NUGI BŪTI 
PREZIDENTU

vakare.;-
; A. Kašėtaitė ’ jau nuo. se
niai sirguliavo, / Tą ; dieną 
i jautėsi visai blogai.. Apie 

•7- vai... ji pasisaukė \ savo 
■ draugų ■ JĖldon * Hallamore, 
kad ją išvežtų automibįliu 
pavežioti, tyro oro ,pakvė
puoti. ' ... ~ ;

WASHiNGTON. — Vy- 
riausis pašto viršininkas 
Įhwn yieŠąi pranęše, kad 
prezidentas Hoover bu$ kan 
diditu republikonų nomina- 
eįį^ į prezjd^ntųsį;. .
" Ildovęr 'iui: palaiiW repu- 

blikonų spauda jau pradėjo 
agitacijų-. - Kas priešinsis 
ijįoovėr’iui Tepųblikonų. no
minacijose, dar tikrai neži
nomą. . Atrodo, kad senato
riai Johnson ir Borah ban
dys ineginti .savo laimę. •

PROHIBICIJA112 METŲ

KAUNAS. Kaune yra 
tikrų žinių, kad apygardos 
eisme ^atnaujinama sena 
iyla p. Voldemarui. 1925 

'm. Kauno nuovados taikos 
teisėjas nubaudė X Volde
marą 2 savaitėmis kalėjimo 
už J. Gabrio apšmeižimą, 
Teisėjo: skundu nebuvo pa- 
tenkinti nei Gūbrys, nei 
Voldemaras. Gūbrys reika
lavo' didesnes bausmės, o 
Voldemaras norėjo būti vi
sai išteisintas. Voldemaras 
prašė teismą pašaukti jo 
liūdihinkų p. A. Smetoną.

Apygardos teismas patvir
tino teisėjo nutarimų ir Vol
demaras tūrėjo eiti į kalėji
mą, bet jis nepasidavę ir 
padavė sklindą į valiausiąjį 
tribunolą, kurs įsake apy
gardos’teismui bylą iš nau
jo spręsti.'.

Bet p. Voldemaras pate
ko į valdžios viršūnes ir 
byla užsitęsė/ Dabar gi, 
Voldemarui vėl išdribus iš 
valdžios, byla atnaujinama 
ii* būsianti ęprėndžiama va
sario mėnesį.,,

PITTSBITRGH, Pa.
: Pasekmingai vadovavęs 10,- 
000 bedarbių armiją į Wa* 
kbihgtoną, katalikų kunigas 
James R. Cox sausio 16 <L 
jąreiškė, kad jis organizuo* - _ 
ja darbininkui partijų. ; Tą 
dienų pas . jį suvažiavo apie ; 
75 tūkstančiai bedarbių. iŠ 
W. Virginia, , Ohip ir Peiin* 
sylvanija valstijų/

Kun. Cox šiaip pareiškė 
reporteriams: . Jūs galite 
pasakyti, kad bedarbiu par
tija tuiės savo suvažiavimą ' 
St. Louis mieste darbo die
noje h\ nominuos kandida- ” 
tų į prezidentus. Mes nie* 
ko gero nesitikime iš rėpub-. 
likonų ir demokratų parii* . 
M” .

MUSSOLINI PRITARIA
VOKIETIJAI .

ROMA. — Italijos prę- 
•miera's Benito Mussolini sa
vo laikraštyje pareiškė, kad 
geriausias kelias išeitį-iš e* 
ekonominio pasaulinio krizių
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CHICAGO, III.Šiomis<’ 
dienomis įneštas į Probate ! 
teismų mirusio Julius Ro- 
sęnriald testamentas. Jis 
palikęs turto vertes 20,000,- 
000 dolerių. Iš tų jis pali
ko 11,000,000 labdarybei.

25,000 NŪKfftTO ALGA#
* , ■ ■ 9 ’ '■ ? ■ * *■

t BLITEPIELD, W, Va.— 
• Apie 25,000 mainęriams Po- 

' cahontas anglių kasyklose 
kompanijos nukerta algds 
10 nuošimčiais. *

BILBAOy Ispanija. : — 
Susirėmimuose tarp sociali
stų ir monareliistų užmušti 
3 • socialistai.. Socialistų 
grupė užpuolė katalikų- laik 
raščio namus, kur sužeidė 
namo užveizdą.

Vėliau jie nužygiavo į vie 
ną vienuolyną ir norėjo pa
degti, „užlieję gazolinu, bet 
susirinkusieji, katalikai ap
gynė.

ŠAUNA MOKSLEIVIUS Iš 
GIMNAZIJŲ

KAUNAS.;- — i Paskuti- 
niuaju laiku iš gimnazijų 
pradėta mėtyti tuos moks
leivius, kurie pasižymi atei
tininkų veikime. Šiauliuo
se prašalintą 5» Utenoje—3. 
Raseiniuose —' 1.

NEW YORK, - Buvu
sio gubematofiaus Al. E. 
Smith’o sūnus važiuodamas 
automobiliu užmušė Harry 
VTialląye, 55 metų amžiaus. ‘ .
•Policija jį suiai^.bęt . pARyžins,_I{uniuni. 
irn Lrnn tio nftL-alrnc vn

jos karaliaus brolis Nikam 
jus drąuge-. su savo žmpm 
išvyko į Braneūziją. Ji 
žmona yra ne iš karališkos 
giminės, todėl jo brolis ka 
ralius norėjo jį smarkiai m 
bausti. "Bet jaunas kimi 
gaikštis, nenorėdamas atsi 
sukali savo žmonos,, atsisa 
kė nuo savą karališkų- tei 
šių ir išvyko į užsienius*

ko, kad jis nekaltas ir ne-’ 
laimė buvo neišvengiama. 1

AUSTRIJA GAVO 
PASAGU

BAŠEL, Šveicarija, saus,] 
17. — Tarptautinis bankas 
sutiko atnaujinti Austrijai 
paskolų 8,400,000 dolerių,

DĖL ŽMONOS PALIKŪ 
VALSTYBĘ

Hallamore pasakojo polici
jai ir gydytojams, kad. jie-
du išvažiavę važinėjo mies
to apylinkėje, ir važiuojant 
■prie TVąrren ir Park gatvių 
A. Kašėtaitė sukrito kare.

; Sausio. 16 d. sukako 12-ka 
inetų,: kaip. Amerikoje įves
tas prohibicijos įstatymai.

Jis bandęs ją atgaivinti, ir 
po *kiek laiko ji atsigavo.

Bet kiek pavazįąvus ji 
vėl apalpo ir jis skubiai ap
sisukęs vežė ją. į jos grožio

^Sausųjų’j- organizacijų va
dai ta proga pareiškė, kad 
jie:griežtai kovosią prieš vi
sus pasipriešinimus prohi- 
bieijai, • -

(bėaiity) parlor’į.. Ten jis 
vėl bandęs ją atgaivinti, bet 

pamatęs, kad nieko.-nebus, 
apie 10 vai. vakare jis pa-

MASKVOS TEATRU UI- 
REKTORIUS PAŠALINTAS

sauKe gyuyroją i nanęui, 
kuris atvykęs, apie 10:30- v* 
pranešė, kad ji jau apie 20 
minučių kaip milais. Jis 
tuojau pašaukė policiją ir 
miesto gydytoją .Pullėrton 
ir 7 merginos ; tevuš; Į>r. 
Phaneųf. pareiškė,.. kad jis 
esąs įsitikinęs, kad mergina 
mirė naturale mirtimi;

Sakoma, kad velionė jau 
nuo kiek.laiko nesijautė ge
rai, ir spėjama, kad ji turė
jus širdies ligą. A, Kašė
taitė buvo veikli Šv. Roko 
parapijos draugijose nare.

Grožio (beauty) parloy
- biznyj . ji tilt buvo tris^mė-
- nesiūs. Jos pagelbininkė 
i. buvo p-le J. Belavičiutč.
o Laidotuvės ■ įvyko sekma- 
s dięny, sausiū 17 d. iš ŠV. 
Y Roko* .lietuviu bažnvčios.

; MASKVA. Bolšoi tėr 
atro direktorių B. JS. Ar- 
kanov neteko vietos gulėda* 
mas prakirsta galvą ligoni
nėje. Buvę taip : /

Artistų ' susirinkime di
rektorius Arkanov susikir-. 
to su šokėja Krieger, Toji 
pagriebus buteliukų su rau
donu.rašalu paleido į direk- 
tbrĮ .ir prakirto jam galvą*. 
Teatro artistą Unija šokėją" 
pašalino, bet publika parei
kalavo ją grąžinti ir. ji bu
vo grąžinta, o direktorius 
pašalintas, • Jis tą sužinojo 
gulėdamas- ligoninėje/ .

NUTEISTA GANDUI 
ŽMONA

it Velionė,paliko dideliame 
- nuliūdime tėvelius, sesutę 
i- mokslūs ir du jaimuę ,ą-J 
iT Juozafinąy baigusią teisti] 
i- mokslus ir du jaunu broliu 

ku Joną ir Praną.

BOMBAY, Indią. *— In
dijos kovotojo už laisvę Ma- 

\ Įiatma Gandhi žmona natri- 
L šta 6 savaitėms kalėjimo už 
- kurstymą moterų prieš ang

lų valdžią.

Y

BERLYNAS, Sausio 18. 
—Telegramų agentūros; pra 
nešimu, įŠ Kauno, Sovietų. 
Rusijos, komisarai nutarė 
Trockį . laikyti ištrėmime 
dar 2 metus.

HITLER TRIUKŠMAUJA
. BERLYNAS, saus, 18> 
Vokietijos fašistų- vadas 
Hitler turėjo ^9^. studentų 
susirinkimą, kuriame jis pa 
sakė kalbą, kviesdamas stu
dentus stoti į jo partijų.

Kancleris Bruening norė
jo pailginti prezidento Hin- 
denburg prezidentavimo lai 
ką, nes šiemet jam laikas 
jau baigiasi.. Bruening no
rėjo, kad tautos atstovai 
(parlamentas) prailgi n t ų 
laiką be tautos 4 rinkimų* 
Bet šiam samanynui! pasi
priešino Hitler, galingos 
partijos vadas, ir pavasarį 
iurėsrirykti: prezidento rin? 
kimai. / ./ •

bei karo skolas. * / ‘ \ *
Nesenai Vokietijos kanc- 1 

iėris. B ruening pranešė, kadi i 
Voldetija . nebemokės repą- g 
racijų, nes ji nebeišsigulL 1 
Šiam-vokiečių vado pareis* j 
Irfmui pikiai pritaria Itali-- 1 
jos; vadas. / ; '}

Anglijos kai kurie žjunūs J 
laikraščiai ir tam pritaria? j 
Žinoma,. Anglija ir Prancū- 3 
zija žiūri į Ameriką ir norų g 
kad Amerika atsisakytų rei g 
kalanti iš jų skobų 1

MANDŽIURIJA BUS NE- 
PRKLAUSUMA?

MUKDĖN“, sausio i$; t*; 

Japonijos. vyriausybe gaįvo* 
ja paskelbti ^užimtąjį Man* 
džiūti jų. nepriklausoma vai* 
styhe po Japonijos karino-, 
menes globa. Nepriklauso* 
mybę maijpma suteikti va-- .. 
sūrią. 5 ar 11 d. ' *

GUB. JUDŪ RAGINA DUO
TI AŠTRESNĘ BAUSME
HONOLIILU, Guber

natorius Judd, kalbėdamas 
apie krimindistūs, kurie 
puola ir 'prievarta išniekina 
moteris, pareiškė, kad jis 
įnešęs bilįų į lėgislatuių, 
kad už tokius 'prasižengi- 
mūs būtų baudžiami mirtį- 
mi. . ’

' šiomis dienomis toje Ša
lyje pyko keletas krimina* 
liškų užpuolimų, ir dėl to 
kilo* riaušės. Kad uumal- 
Sinti sukihisius y paskelbta 
karo stovis.

3

BUMUNUUJ SUĖMĖ 16 
BOLŠEVIKŲ AGENTŲ ;

ja, sausio 18. įįmnunijos I 
policija sUeine ŠbvSShjlRu* į 
sijoš lB slaptų agentų, tarp ’ 
kurių viena moteriukė/< 
žinių, kad suimtieji <organi- | 
zavo slaptų pervemnųl Jie ] 
suimti, jiems išlipant iš lai* J 
vo, atplaukusio iš Graikijos, įl 
Pas juns atrasta 30.000 do-* .S 
lerių auksu.. . J

*

1S UŽMUŠIMŲ J <
Praėjusią savaitę |

ohu^tts valstijoj automohĮ*^ | 
lių. nėlaimėse užmušta 16 j | 

(žmonių, } Į
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Antradienlsi sausio jOcU 1&I2

“Darbininko” Katalogas
• ' • . „ \ .. .

Žinio's Iš Lietiuvdsl
: . 4UJL1M1J® JISk ** V VįJLaOtinamas., Ūkininkai ^a-|išžiWjo ir visus' daiktus, --------

—7- , * • vo valsčiaus gailisi. • Tūo kųnupą -iKsįl^ąųstjrdaiųas
veš Vyriausybes ir diplomą labiaus, kžid Jau buvo įgiję Į atsivožė. Iškbjo• pnės.vn^ 
tų korpuso; Kaune gražūsjnamus, apsimokėję •»skolas|tybincs HttotŪMtfi, • • 
vainikai* ‘ 1 |ir visai gerai paskutbriuojttt• * ’ , . : :

A* a. Mgr. L. Faidutti pa* meįu veikė. §iot valsčiaus t’Ftetpj A’ęcrp sąstiprbi-
laidotu . Kauno- Bązitikosjukitunkąi ižskirstomi prįeĮ tu apauga bu^ įvesta 
vyskupų kriptoje. Tai pir-įkitij valsčių, 
mąs ^v. Hosto Atstovas prie] 
Liatuvos Vyriausybės, pasM Triu metus Perloją skirste i^ 
likęs amžinai ilsėtis paėjo j] 

Llotuvoi su kuria jis gyvas!
tavo gražiai susigyvenęs.' H k«iB turės pa-. ■ ■ — /

. .;■ ■■■% kMLstt kata stovį/ Jis tas na Vilniau.
A - v - I viensėdžiais Statoms■.irL.-rti _x. -fgį>w

KAMAJAI, Rokiškio’ apl tik gruodžio 18,1931 m. gaį™^ P1®1 4

kaime stidėgė ūkiu. ĄuguĮioj. ■ / 
jauja -stt linais :ir lentomri.Į Gaisrai
Nuostoliai siekia _
11- _____ ___ -J • • I“ Grno^iQ_t°

r<rT rTTT? t. ; . ' •' ciuose sudega du traktieriai, ‘ & 1 •ŠILUVA, Raseinių ap—j. (kuodžio 20 d. naktį buvo ?deg |drabužiai iį- šiaip įvairūs
| , ;. - j ■, •• Į trečias, P. Pantaviejaus tužsidegęs žydų, kapinių sar- j. _ t daiktai. fgo namukas. GaiU^ge n^e »iją tinstate, hid Šias

’-ytas, sudegė tik namuko 0 A Įri^ystes padarė, iš aūksčoĮ
stogas. Įkeje kūrenant kiosių. {susitarę: Roitunatas Birbi-

———__ „1AO1 _ J. _. la, gyvenantis Veviržėnų v.,
' r, . • . / ■ Klaipėda} 1031 bedarbis ■ 1^^: k„ Vincas Blift-

Ltinigiį pa 'ei imat. Į gpan(]a ka<i Klai-jdžius, gyvenantis Naumies-j
KAUNAS. — ŠergantįĮpėdoj šiuo metu yra 1031 bė Šio v., Gardumo k., Vincas 

Gargždų altaristą} ir vikarą Į darbis. Iš jų 198 yrą mo-Įuimontas gyvenantis Kra- 
Kun. Alažeiką pavaduoti ko-lteiys; ' ‘ ųžių’iniestdy,Mika&. Jančau-
mandiruojamas kun. BaitįeĮ —r—* sfcas,' gyv.• Odpedos krašte,!
jus iš Švėkšnos. Kun. Lou*|' PLOKŠČIAI, Šakių apš.lj. U,aukšemis<'gyv. Nau-I 
čikas iŠ Upyno (Tauragės— Gruodžio 13 d.,Pašiliųhniesčio. v., Gardumo k. ir 
apskr.) keliamas į Šilalę ad kaime sudegė , ūkiu. Kino-Į Stasė Rėbdžiutė, 'gyv. Tv.e- 

luinistTatorium. Į Upyiiąjniaus pirtis su sudžiautais [rių v., Zambiškių k. Čia 
(Tauragės aps<) keliamas pinais. ' . « [suminėti piktadariai, išsky-

Endriėjavo klebonas kuų.l. ?-■■ ----- .. |ins Vincą Limentą, poįiei-
Kalvaitis. Į. Endriejavą skij Mirė Lietuvos draugas " ,Įj0s: sulaikyti. Jie prisipa- 
riiimas kun. Bulvyčius iš I KAUNAS.^Grmdžio 21Į ^9^ kadrinė tik šias vagys- 
Mbinų. ; J - : ' U mirė latviui’ašytpjas i^/Hes padarė;W daug Vogę ir
,: ' |maUtistas Jokūbas Raseinių ir

‘' Kinkimui [kis. jis buvo, didis Lietu-[Teisiu apskrityse. / 
? -Naujo Kaimo burmistru Įv °s ^ia^Sas. 

į .rinkimai bus ‘padalyti arti- j 
įmausiu laiku.\ Naujus rin-1 
kimus paskubinti verčia ir j 
ta aplinkybė, kad* vice-bur-Į 
mistras p- PilvČiliiigis tie-Į 
siog užverstas darbais-irj 
Vienas apsidirbti negali. 
Kandidahj ir į šiuos rinki
mus išstatys lietuvių frakci
ja.

’ ' ^Uenie į iMlejtincį
1 > 4. Masionį

piUmodžio 19 d. paimtas iš 
nanių įilyauno sunktųjų cte 
hų> kalėjimą atlikti. 1931 m. 
gegužės 12 dl uždėtos ka-

- , MLJ

' Stonienės teismo bausmės 
Kauno rajono KVC valdy- 

~ . bos paryš, Aut. Masionis, jis 
negalėjo’sumokėti 1000 litų 

’ įimginės pabaudas, tad 
bausmės atlikti buvo paim- 

ų jas į kalėjimą.“ Jam paškir- 
:'Mitu mėli’, areštoz Masionį 
jialydėjo draugai ir draur 
rgės.
y. Teko sužinotu kad prieš 

’ Kalėdų švent. buvo bausmė 
. Įvykdyta t ir visiems kitiems, 
mubfanstiems kunigų ir atei- 
4imnkų byloj iš gegužės 12 
.dienus. "

i

E

, , L - . . Kaujas laikraštis -
■ *'/-’fcikUNAS’....— Jau prieš 

^Kalėdas turėjęs išeiti dvisa^ 
^altinis laikraštis ‘Ūkanos’ 

~‘dėl tam tikrų priežasčių, ga- 
' lesias pasirodyti. tik apie

. - gausio, menesio vidurį. Spe- 
. Pialiai nagrinėsiąs įvairius 
riuitalikų gyvenimo - aktua- 
"liuosius ir gyvuosius reika- 
“luk ' . ?

r

Iškilmingai palaidotas a. d.
’ 3Igr. L. Faidutti

KAUNAS. -- Karąliųiv 
XŽiri*j mirusio švr'Sofcti atstūĮ 

Vo a, a. Mgr,.... L. Kaiduttl' 
škunas buvo pargabentas į 
Kaimų Lietuvos katalikų 
dvasininkų jis buvo ypątin- 

. įąi. iškilmmgąi paiĮydetųs į 
Bazilikos bažnyčią. \

\Ūedimosios pamaldos už
) velionięs vėlę Bazilikoje 

!■ gruodžio 22 d. buvo laiko* 
įmęs nuo .pat ryto.

Iškilmingosiose •. painaldo?
,S.e ;įr laidotuvėse dalyvavo 

i;f ;:.Ji. E.j Kauno .Arkivyskupai
' Metropolitas J. Skvireckas 
- ir kiti keli Lietuvos vvsku- 
..';pai, pralotai, kanauninkai, 

kariuomenes vyriausias ka- 
.^pplionas kun. Mironas, dau

gybė Šiaip kunigų, Metro- 
Apulijos kunigų seminarija, 

; Aienuoliąį ir vienuolės, 1_
,Jkufių jaunimo organizacijų 

‘ 41 vėliavos, karkimuos kata- 
< J įlinkosios '".mokyklos ir 

t -šiaip žinonės,
Brie karsto Sudėti Lietu-

r

'•

t

KAUNAS. — «IcL ši.” 
raneša, kad i mimsterių

[kabinetų jau esą įneštus
Į MMCJA; Alytaus
L ? didelis fež-m ’’W* ■ *W»

Vilniaus lietuviai susiril-.
s 'pii$ Vj/taitto palaikais
; Pasklidus gandams apie 
Vytatito Didžiojo palaikų 
atradimą. Vilniaus lietuviu 
mokslo draugiją kreipėsi j 
fomifetą, kuris vadovauja’ 
kasinėjimo darbams kated
ros požemiuose, prašydami 
įleisti į komitetą ir draugi
jos atstovus.

Universitetą
VILNIUS; — Gruodžio

yvendhitu 7 Įmen. baigė Vitaiaus univer-
■-■■■■•?.■/ fsitetą medicinos fakultetą ir 

įgavo liūdijiiųųs du- lietuviai 
! Pernai lapkričio m., Kre-Į Marijona Karužaifė ir

eilė vagysčių: vogta lašiniai

Panaikinti valsčiai
NEMUNAITIS, Alytaus 

apskr. — Nuo 1932 metų 
pradžios panaikinamas Ne- 
n tunaičio valsčius. Gyven
tojų dalis priskiriama prie 
Alovės, kita prie Merki
nės.. Gyventojai valstiškos 
nepriklausomybės vis tik 
gailisi. <

Ką Lietdvos kaimas pagei- 
'■ dauja girdėti per radio.

KAUKAS. —Radio vien- 
[kariiniąme< žurnale “Radio 

, Į Bangos ” straipsny “Radio 
klausytojų pageidavimai” 

* rašoma: “Sąžiningai trans
liuoti pamaldas, laiką, Orą 
bei naujienas.. - "Vasarą — 
oras, rudenį — pamaldos* 
•.Daug. ; radio abonentų tik 
vien dėl pamaldų pirkosi 
imtuvus.”

25 kandidatai į burmistrus
KAUNAS. — Vietoj mi

rusio Vokietaičio į. burinis^ 
’trus atsirado net 25 kandi* 
datai. .

»

. K dujos, iškasenos Vilniuje 
E Viluiąus bazilikoj tarp. 4 
ir 5 piliorių iš dešines pu
sės atrasta apgriuvusi krip
ta vienam kraštui.’ Iš po 
griuvėsių buvo išimta keli 
fragmentai raudono mai- 

| muro lentos iš. Renesanso 
laikų. Spėjama, kad tai y- 
ra lenta nuo vyskupo karš
io. Ten pat rasta keli frag
mentai juodo marmuro len
tos. ;Po griuvėsiais surasti 
vyresnio , amžiaus vyro 
giiaučiai, du žiedai, kurių 
vienas vyskupiškas, ir šilki
nių rūbų liekanų. Tuoj lyis 
pradėti smulkūs kriptos ir 
įąurastų liekanų tyrinėjimai.
I Manoma, kad tai bus griau- 
įčiai. Valėtijono’ ‘ Protasevi- 
Čiaus, mirusio 1580 metais..

Trumpa Apologatika arba 
Kat.TikČjimoApgynimas, Pa ; 
rate koū, V., 0ajan&p8kai«~,6Or) 

Maldą Rinkinyipfįįbaltaw. 
virbeliais ■

Maldų Rinkinėlis, vKfjii 
viršeliais , ..........i—

Dr. Vinco Pietario Raštai.’ 
Istorijos apysaka. Dp. tomai. $1.00 

Moterystė ir Žeimyna. Ver
tė J. Gerutis —.—----- ~40c.

Gamtos Pradžiamokslis
Pr. A.' Vil^žią^’ —50c, 

LimpamcftiOfi Ligos it kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė,. vau- % 
dno, oras. Parašė J. Bąronas__50<j, 

Meile (Poema). Parašė M.

Nauja Skaitymui Knyga— ' 
(.Dalis II). Su paveikslais™—.75o.

Vienuolinė Luomą, Vertė 
Kun. p. Saurusaitis ..... ggft

Vaiką Knygelė r- su pa
veikslais ..........;__ —30c,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 19.19 m. Para- . 
šS Kun. J. F; Jonaitis (Ka
pelionas) ___________.25e

Pamaldą Vadovėlis, Štacijds, 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun; J. Koncevičius, _..10c.

• Moterystės Nesuardomybž. J.. 
Lesauskis. ’Šv. Kai. D-jos lei
dinys, Kfcurie —_________ 10a

SuUkiuuriala Laikais. Parašė - 
A.- RĮicevičius ____ ____ _ ___ 40o.

šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C* P-^-25č, 

Religijos Mokymo Metodi
ką, Sutaisė K. J. Skruody0__5Oa.

Leisite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Šutais# KuPra- 

’ nas —_____ i.,.'. - .4(k,-
Mūsą Dainiai. Parašė Ka

zys. Puida •. ■..r_______50c..
Anderseno Pasakos—sjj pa- 

: eiksiėliais ————20c, 
; lndžiulaitiT'~ 7’ __ —.50c,

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelią-*-“DJko 7 

panda. Odos apdaru $2.00 ir Į3.0G 
teatrai

Vienuolio Disputą su Rabi- 
um Vieno veiksmo juokai. Su- . 

, lietuvino Vaidevutis —„—__a15c.
Nepaisytoja—keturių' veiks

mų drama. Parakė kun, Pr. M.. , • ’ 
Juras; Kaina.__ _—\........... ------35e

• Gihuldngas, Vyras—2 aktų 
komedija;, parašė S. Tarvy
das .. .................1 ____ ___—.25^

ElgetąGudrumas; 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
ųozukaS "j:__............__ ___ 25a
Ubagą Akademija Ir Ubagų " . 

Balius komedijos po 1 ąk 
■ Parašė Seirijų Juozukas—35c, 

Sniegas — Drama 4-rių ak
ių. Vertė Akelaitis -—i—__ 40c.

Esuinas—3-Čia dalis dramos 
.‘Gims,Tautos Genijus?’ Pa- 
»ašė Kun. L. Vaicekauskas—10c

' Žydą Karalius — drama 4 
ūktų, 5 p&v. Vertė J. M. Bir- . 
vintas 30o

Visi Geri—3-ju velksmų vaii-- 
dėlisi pm$te V V.\ >10a 

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė 4 ..aktų drama. 
Vertė- Jonas Tarvydas ——-10® - 
. Išganymo • Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant Že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- ‘ 
mas su gaidomis —75c, 

:Dramos; T)’ Germaną; 2) 
t/abiola—■5 aktą; 3) Liurdo 
Stebuklas -*• 4 aktų; parašė 
k Tarvydas—----- —----- 65a

Knarkia Paliepus.—-Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis I5c.

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Joiio 
laimė; Šį Pasakyk mano lai-, 
mę; Surinko S., K.,T>., ir N.—15a

Vaikų Teatrai: dalis Utį) 
tearsime paskui ;•$) Antanu
kas. Surinko S, D. ir N--—1&O

; “DARBININKAS" . - '
366 Broadway, So. Boston, Masą

“Darbininkas" į Lietuvą
Dabar yra geriausias laikas už

rašyti *^rbininkų” savo giminėms 
Lietuvoje. “Darbininkas” jiems bus 
geriausia Kalėdinė Dovana..

U'' < 1 * ' * . • M

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auktinio Obaobv Hhtorij* 

'Graikų Mythologijot Žiups-.« 
nelis) gu paveikslais, Lieta* 
vių kfdlįon Alyviu^.50o.

Trys Keleiviai—-Krikščionie, 
^ydąS ir Turkas*. Pamokinan- 
ti apysaka. ParW T. Vyš
niauskas. Vertfi P. B,.

Trumpi Sk&Itymfiliai—labai 
gfkšfts pasiskaitymai apie J- 
vaįrius gyvenimo atsitikimui. 
Pąrašš J.. Tarvydas —46c.

Turto Norma—moksliški p<> 
siskaitymai. ParašS Uosisc—45c.

. Gerumai aprašymas apie1 
gerumu per TSvą Faberi-EI- . ' 
lipiną. Veria Kun. P. L.

■ Tabakas—Nuodai -*■* rūky- , .,
mo kenksmasr pagal d-rą Ni-—? -Gustaitis 
koįskį parengs S. Kaimietis— 15<m

Ūžkeikta MergelS su Barz- ' 
da ir Barzdaskutis—apysaka 15o.|

. Kataliką Bažnyčiai ir De^ . 
ipokrapzmM. — Parašę kun.
Tania# Žilinskas  x--- ——50b..

Apaštalystes Maldos Statu
tas. — Verte Kun. P. Sauru- 
saitis' / , '„ jnor ,—25o.’

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Paraše 
kun. Pr. BuSysrM. I. C—-L50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas keliones į Pa
ryžių" ir atgal Mikalojaus ir 
Gla'piros. Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvalkietis

.15c.

.50
Kelionė Aplink Pasaulį per ' 

80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs; nnotiiriai ke
lionės per įvairius kraštus. 
ParaŠS. Julius. Verne. Vertimas, I 
J. BaT&ikonin ‘ flr <M>

Pramonines Demokratjios Pa* 
grindai. Parašė Uosis :75c. !

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Zadėįkia. Kaina -___ _______ 50c.

Aritmetikos UždA¥inynas^_25c, 
Vaikų Darbymečiui ~ Rin- 

kinčlis .kalbos inokslui____ ~50c. ;
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio.. Vertė. S. Rakauskas 15c.
• Bolševizmas — Kas tai yra 1 • 

bolševizmas ir jo vykdymas - 
Rusijoj . k.-.Ige.-

’ žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- : 
•onis >•-'■—..;----- ..-fiOc

Laimė ~ (poėma). Parašė 
Vaitkus __ ——___ ;............50c.
< Atsargiai 311 Ugnimi Verte 
iŠ lenkiško kun, ...: ,ibc..

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas: M. Širvintas—_50c.

Lietuvos ženklai,— Išleido
J. Šeškevičius ir B-vėr Kad-

■ įas —-—   ___ .40c.
fimęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V., Kovas —ŠCc.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vyšk. A. Baranauskas____10c.
; Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P., Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijoj, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Špalių m&-' 
lesiams. ‘Išleido kun. K. A. Va*. 

,syė ~—L-..'—  ------- --- L-~125c.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavaleviėius; 
be. apdarų 75 centai, šu.‘ap
darais .—__— _____ $1.00
. Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgueio —_ Ipo.

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys ;—„——JJOc.

Žydas Iiietuvoje. Parašė S.
Kaimietis —.. ..10e>

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys. IV-to •Šimtmečio kri* 
tfŠSionybės. Lietuvių kalbom, 
išgydė P. B.____

. t Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyrė 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas _—.r.~.____ ■'■■■  ..........lOo.

i . Jono Kmito Eilės ^.... .*$1.00
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais___ —1.50

L, D. S. N. ANGLIJOS
Nusišovė dvarininkas I tfirflbAkiO . ■ : Liutikas ' ‘ I ’ / / ■

Vaiguvos valsčiuje, DauJ ' L jį 8 Kaįjdsios u.

tariij dvai-e nuS1Sovė to dva- jos apsfa.it{ėS suvažiavimas 
;ro savinuikas, Voldemarashvyks šių mehrvasario 7 d. 
jiutiKas. Jis itasašovS pa-1 §v. Pranciškaus bažnytinėje 
ties savo revolveriu miega- 94 Bradford Street 
majame;’ Paliktam raštely fLawrcnce Alass. ’ 
prašo, kad dėl jo mirties! XT. . ■ ,v
nieko rtetaitintu. J. ta^onekit is

■■______ [rinkti ko daugiausia delega-
- ' Mažina darbą tu, Parūpinti geru s.lniany- 

-. , • . mų bei įnešimų. ;
Dėt ekonominio krizio kai j.• v . Suvažiavimo posėdis pra

sidės 1 vai. po pietų. Pasi
baigus posėdžiui, vietiniai 
lietuviai * katalikai su savo 
dvasios Vadu kun. Pr. Jui:u 
priešaky rengia dideles i£kiL 
mes katalikų spaudos reika
lu, kas ir mūšų organizaci
jai atneš naudos. Tik skait
lingai suvažiuokime ir vie
nybėje sutikime.

. " Apskrities* valdyba * 
. Dvasius Vadas

* ' Kun. S. Knei&ts; 
Pirmininkas

K; J. Grigas 
Raštininkas ’ -

Thornas Versiaiikas

kurios smulkesnes Kauno į- 
monės .sumažina savo darbų 
it tebedirba tik 3—4. dienas 
savaitėje. Taip pasielgs ir 
fabrikas “Litelis,” kuris iš
syk manė atleisti .iš darbo 
7Š darbininkus, bet po pasi
tarimo su darbo inspekcija 
nutarė nuo gruodžio 15 d. 
sumažinti darbo dienų skais
čių savaitėje ligi trijų.

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

Kun. Juozą Vaičaičio 50 
metą amžiaus. jubiliejus 
GRIŠKABŪDIS. —Lap

kričio 20 d. griškąbūdiečiai 
šventė savo, klebono kunigo 
J. Vaičialčio jubiliejų.

AR TŪRI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
• 436 puslapiu didumo

Tik už $1.M
Kiekvienas Itetuvs privalėtu 

; gražiu paveikslu papuoštas. '■ 
’ Kiekvienas puslapis labai 

• įsigyti šių knygą* Albume 
patalpinta atvaizdai visų žy- • 
mcsnių žmonių dirbusių Lie
tuvos nepriklausomybei. at
gauti. Jo kaina buvo $4.60. 
Dabar gausi tik už dolerį.

■ ‘ Reikalauk iš

“DARBININKO”
366 W. BR0ADWAY ~ -BOSTON,: MABS.

v,

t ■ •

V *
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■ ***■

Iškrėtė kun. Karalių
Atsikėlus į Kalvariją ne- 

•seniai grįžęs iš Amerikos

"NUGA-TONE PADARĖ 
MANO SKILVĮ SVEIKį" 

• iMa J.- Lukošienė, .Boston, MaŠs., 
sako: per dttageų ittetij. ag turėjau bu- 
gėdušl BkUvb AŠ ėmiau keliu rūšių 
yaistua, bet negimtu pugelbo^. Man 
pu sakyta ypie Nuga-Toue. ir nusipir
kau bonkij. Nuga-Tuiie mdurg mano 
ftkilvĮ sveiki]. 3fanė gera sveikata pn- 
ėiiiii nuo Nuga-Toiie. Tai iMistebėtlnl 
vaistai.”

MHlotart žmonių viduose pmiaulta 
knistuose iwlo, .kati Nūgn-Tonė yra 
iižtlktintf vaistui Ir jie ataidėtai ant 
įo’, kad Jta palaikyti juos stiprius ir 
Įveikite. Jis yra/puikūs dėl eteiesitai 
Miuoniij Ir tu jauneanių metais, kurie 
iauėluta HiiĮsil kr WW»iin< 
įni imrtaivtadu Nuw>Tpne. 4ęlgn ap* 
Ueklninkuą neturi Jo, įHimšykita . 
itfiiiakytl iŠ huto Uriiilnlltka.
Hkrlnklt, kad ju» sąuuate Nugn-Tone. 
Uha kitas hdtl be vertės.

• i
Palajfo Dadjely Darbe

. ? Jūsų .'darbas. yrą užtikrintas j 
tik iki tol, iki jus uajčipąte dar
bą tinkamai atliktu Nūstojima! 
jifU ir sy«Įkaw^wi»kU8lW , 
pasireiškimas jūsų nenujšffUmo/laime—ir gim
tai vyrą pasiryžusiai laukia užimti 30btj vietą.

' PAiN-ExmuR:ff*
4* v, r*t.

palaiko muskatas lankstais ir ątVermiįfkK
iapar-ių skaudamą ii įrkžMtiėS aunkaus^darbo^ir^iisitemyimo 
fuoįaiįitt

OtaiąksiiiB atietaam naudojimuiikt ’ 
žinomas, Naudojamas per ąuviri <J0 metą. Trlnklt juomu.
Kątaa35c.b:0c. • * • • “ Partlduoda Visur

*  . .. *Ukr»»b tsri INKAUO V»UUi«tkli* '  ’
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ 
NUOTRUPOS

Rašo — J. B. Laučką

MOKSLO ŠUKĖS
/.—--------------.

f .. ■ •

Kardinolas Neivmanas pa
sakė: “Gyvenimas trumpas, 

, totui išnyksta, garbė yra 
~ ąepastovi, jausmai sutrūni

ja, pasaulis mainos ir drau
gai miršta. 'Vienas, gali iš
pildyti kiekvieną mūsų no
rą ir būti mums viskas — 
Jėzus.”

Aš esu tik vienas, v : 
Bet ids esu vienas.
Negaliu viską daryti ~
Vis, aš ką^noTs guliu daryti.
Ir dėlto, kadangitaš negaliu 

viską, darytį .
AŠ neatsisakysiu, daryti - tą 

žiupsnelį, ' '•
Ką aš galiu daryti.

Edvardas H(de.

Gruodžio 14 d., vykdyda
mas maršruto tvarką, pate
kau į Chester, Pa. Kuopos 
raštininkas J. Kodis .buvo 
nurodęs apsistoti pas LDS. 
narę Agentienę, dideles pir
ties užlaikytoją. Radęs du
ris užrakintas, turėjau pro
gos pasidairyti po miestą; 
Tuoj pamačiau viename lan 
ge užrašą 4 ‘Miežis, T.ailor. 
Supratau, kad turi būti lie
tuvis. Ir koks malonus su
sitikimas buvo, kai pasisakė 
.esąs ne tik „litauads^bet-, iy 
“Darbininko”; skaiMojas. .

nTųojaus likome, gerais 
pažįstamais. Tsisodmęs į 
autonidbilią, apvežtojo Che-

T”"
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r . Daryk gerai, ką tik da
rai; pradėj ęs darbą, ištesėk. 
Nes, tas kurs ' ištveria iki 
galui, tas tik gauna vainiką.

Ką mes .dažnai sugauna
mą, bet niekados nemato
me ? Žod.

Mano vaikeli, kada randi 
sunkenybių savo darbe, pa
kelk savo širdį prie Dievo. 
Melskis. Tik prašyk Jo, 
kad Jis tau padėtu. Maty- 
si, kaip padės.

. Gražu yra žinoti, kad vie
nas, iš mano pasakytų žo- 
džiųF kam nors į gerą išėjo. 
Stengsiuos visada gražiai ir 
maloniai kalbėti..

Laisve nesusidaro iš to, 
ką aš mėgstu daryti. Bet 
susidaro iš to, ką aš turė
čiau daryti.

Kas daug gero padaro, 
mažai kainuoja ir kitam šu
tei ki a malonumo ? Šypsena

. Kazys Adn.a.

čia vaizduoja Bunkers Hill kovą Paveikslas paimtas iŠ George Washington gyvenimo judamų 
paveikslų, kuriuos-padare Eastman Teaehing Films/ Inc. / . /

^terio gatvėmis, aprodyda- —? • ■. ■ •. ' '7-7
mas įdomesnes vietas. Įdo-|ninkąs, nes žinojau, kad ku

nigas Em. Paukštis yra vie
nas iš tų pirmųjų pionierių, 
pagelbėjusią Ateitininkams 
įsisteigti.

. /Buvo tikras malonumas 
praleisti porą, valandų. p$š 
kun. Paukštį.. ■ Dalindama
sis mintimis apie Amerikos 
lietuvių: veikitaą, jo ateities 
vįltįy visu įdoinumu klau
siausi kun. Paukščio pasa-

mi,ausiu buVd pamatyti auk
štesniosios? mokyklos rūmus, 
kuriuos kasdien lauko ir ke
letas lietuviu vaildiiu bei 
merginų- ■•■' •.»

Apžiūrėjęs miestą, ir pa
matęs lietuvių labiau apgy
ventas . vietas, skubinausj 
pas dėtos kleboną kim. Em. 
Paukštį. Jį norėjau ypa
tingai pamatyti, kaip ateiti-

Ąr norį pažinti kilnų 
žmogų ? Paklausk bet kokį 
asmenį,' kiek jis iškentėjo. 
Jei daug, tai jis turi kilnią 
Širdį. Kentėjimai apvalo 
žmogaus širdį mio iriso blo- 

■ go.

_■ Nesakyk, kad neturi lai- 
ko bažnyčiai. Laikas ypa
tingai tau. duotas parengtis 
amžinybei. Randi laiko mo
kintis, pasilinksminti ir pa
žaisti. Kodėl negali rasti 
laiku bažnyčiai ?

Kada žmogus sustoja duo
ti klausimus — jis sustoja, 
mastvti.

.Gyvenk Dievui!
' .sis būdas taip daryti yra se

kantis: pakelk nupuolusius, 
paskatink nuliūdusius, iš-

• gydyk sergančius,. ir vesk
■aklus. Negali sakyti, 'tai 
ne mano privalumas. Tas

» . visiems privalu daryti.

Geriau-

. Kas dirba ir. žaidžia, žai
džią ir dirba ? ‘ Upelis.

. AR GIRDĖJAI,-KADA 
NORS ŽODŽIUS

jauja — corn kita, drying 
hoūsė ‘ - -7

’kSiliniai —- furs 
krapštukas —■ tooth-piek 

nokti r— to become ripe\ 
•padregti —1 to b e c om e

dainp, humid
. srėbti —to ,sip
..šeškas pole-cat, skimk 

šernas —viki boąr ‘ 
tašyti —• to hew

tinkas — siucco, plaster 
vaga T1 raw, f urrąiv. .

4 J.u vartojimas sakinyje-' 
r Ūkininko medine jauja su
degė. .. ’ .7

Svetimi^kailiniai, nešildo.
Mandagus žmogus nieka

dos nevartoja krapštuką.
Visi vaisiai ima nokti.
Sesers akyą padrėko. . .
Srėbk sriubą, žuvį gale 

rasi. ■.' . ■. 7
Šovė, šešką —' nušovė šer

ną. .
Tėtis tašo medį.
Tinkas pradėjo birėti nuo 

lubų. . \ . ’ . ..
Senas jautis vagos nega

dina. '7 Kazys Adna,

GYVENIMO KOVA
Grumiasi žmones, tautos čionai
Lyg kad viskas čia tęstųsi amžinau,. . . ,
O, kvaila žmonija! kaip gailą man jos!
O, kad’ besibaigs audros kruvinos tos?!, i

7.. Poeto aukėi • . ,
Kifiė aukaują kraują Čia . . .
Kai aš paskęsti! dainose... .. ...

. Nėžidau ašei, kurių gi auką 
Labiausia raminasi Lietuvai ;

Sniegąlių džiaugsmas...'-
Sniegutis švelnutis, •

. Minkštasis, baltutis. ■ " ’
Menkąja savo esme ' .
Kaip imis linksmina čia!

Ngkioji garbe ...
Pradingo garsai.,.. . 7
Viskas čionai . ‘ \

* Išdingo dūmais.... ■ '
O, kaip-gi. greitai . •
Šieji niekai • .
Slenka čionais ! .

I M aldakn yges
8
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PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA I 
TIK KĄ. GAVOME SIUNTINI NAUJŲ MALDAKNYGIŲ f 

LABAI PRIEINAMA KAINA Į

“MALDŲ RINKINĖLIS” . ' * j 

Kainos: ‘ ; : " I
Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) . «j.
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) j
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) Į
Baltais cėliuloido apdarais .90 (buvo $1.25) |
Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą. Į

• Knygutes labai tinkamos, dbvanos vaikučiams prie piiv i 
mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. .. |

Visus užsakymus siųskite-sekančiu antrašu: |
V “D AR B I N I N K A S” 7 j

360 Broadway, - — ’ So. Boston, Mass. į

.JI •

Žmogaus menitumas
Nėra buvę nei nebus.

. Iš gyvenančių čionai, z 7'*
Kur galėtų sau drąsus
Tarti, jog jisai .
Išsėmęs būtų žinių visų 
Kiek galima tar$ žmonių!

. Laimes troškimas ‘
Žmonės tos laimės, kaip vainiko, ,' .
Vis ieško,
Vieni už imliomis, kitie be skatiko
Lygiai susiekia. .

, ■ ■ Nenoriu!... ■ • • • 7
. Nenoriu garbes, ^ . * 7
:. Tos tuščios taurės, ■ , - ’ • '

/Nei vardo verto minimo. ?1
Tik trokštu ąšai> ' ’.
Kad begyvendamas čionai ’
Prisirengčiau prie; gyvenimo sau begalmio!'

. Basisekimo rodą ‘ < : .
Nei .vienas garsenybės čia neras; •
Kuris prie darbo nuolatinio Šimkaus nesipras 
Nes vardas to tik’garsus-bus,

. Kurs savo gerove*visame, miręs bus! . ’
• ’ • i Uonzrs. J. plgtaitis.

kojhhų apie praėjusius žlau Gruodžio 15 d* traukiau 
rilis laikus, taip labai Lie- atgal į Philadelphia, Pa.. 
tūtai nedėkingus,. ’

Kun, Paukštis labai gra- j 
žiai prisiminė prof. Praną : 
Dovydaitį,' Ateitininkų stei
gėją, Lietuvos • krikščionių ' 
darbininkų vadą,, darbo f ė- J 
deraeijos, organo “Darbi
ninko” vyriausia redakto
rių-

Ir tuo metu labai apgal
vojau Amerikos lietuvių ka
talikų veikimą, kuriam 
trūksta . pasauliečių -inteli
gentų vadų. Jei mūsų LDS. 
turėtų keletą vadų, veiklių 
pasauliečių inteligentų, tik
rai mūsų veikimas būtų ki
tokia.. Be tokių vynį, kaip 
prof. Pr. Dovydaitis, jau
čiame didelę, didelę * spragą.

Taigi, susitikti su ateiti
ninkų, prieteliumi kun. Em, 
Paukščiu buvo tikrai malo
nūs momentas. * -

Vakare lietuvių piliečių 
klubo namo svetainėje įvy
ko prakalbos, kurias pradė
jo 7LDS. nuoširdus darbuo
tojas Ant Drungilas. Sve
tainė buvo prįsirinkūs pil
nutėlė; . . ' . -
<Po kun. Paukščio kalbos, 

žavinčių teisingumu dvel- 
dančios, jaučiausi gan a 
keistokai, bet greitai pavy
ko surasti pusiausvyrą;. Sa
vo kalbos pirmųjų Jalį už- 
tęsiau net apie pusantros 
valandos. Pertraukos me
tu kuopos .valdybos nariai 
užrašinėjo naujus narius.

Turėjau vieną paklausi
mą: kodėl katalikai nesklei
džia savos literatūros įvai
rių parengimų metu. Te
kis ktausitaas buvb visai vįe 
toje, nes iš tikrųjų, mešj ka-. 
tulikai pęr. mažai -rūpina
mės paskleisti plačioje vi
suomenėje viešą. spausdintą 
žodį. 7

iChesfer’io lietuvių kolo
nija labai mažą; parapija 
teturi keletą desėtkų narių. 
Bažnytėle, nors įr mažute, 
bet viduje labai skoningai 
išpuošta* Languose pavei
kslai išpiešti^ draugijų bei 
atskirti asmenų aukų dėką

LDS. 19. kuopa nailų tu
ri porą tuzinų, bet yra vie
na iš tvaridngiaušin. Jo
sios raštininkas J. Kodas y- 
ra visa siela atsidavęs LDS. 
ir organui ‘‘Darbininkui;” 
tokie pat L. D. S, brangūs 
nariai yra A. Drungilas, J. 
Vaitkus ir kitu * '

Čia vėl stengiaus susipa
žinti sū esamomis sąlygo-J 
mis. Iš pasikalbėjimu su 
O. Unguraite, K. Zoku ir 
V. Varvuoliu paaiškėjo, 
kad galima ir būtinai reikia 
organizuoti L. D. S.TPhila- 
delphios apskritį, iš ko 
susidarytą daugiau veikimo. 
Ir reikia .tikėtis, kad tas ap
skriti,ssusi organizuos.

Prie progos, turėjau lai
mės apžiūrėti šio didžiulio 
miesto svarbėsnias viekas: 
naująjį knygyną; pirmuo
sius Amerikos Jungt. Vals
tybių kongreso ir preziden
to rūmus, laisvės varpąr bąi 
giamą rengti muzė jų ir kit
ką. f Kongreso pirmutiniai 
rūmai užlaikomi labai tvar- 
kingąi įr šariai. Daugybė 
tarnautoją -r sargų. ' • .

Smagu vaikščioti po tų is
torinių rūmą . kambarius, 
kurią sienos išpuoštos Ame
rikos didvyriu paveikslais. 
Visur ypatingai pagerbtas 
Georgė Washington. . jojo 
spindinčią akių žvilgsniai, 
prasiveržiantieji iš aliejumi 
padažytą paveikslą, lyg ša
kyte sako, kad Amerikai rei 
ki.a antro Washingtono ar 
Lincoln, vyro, atsidąvusio 

. visa siela tautos gerovei.
Philadelphia didelis mie

stas, kurio gatvėmis, nulei
dę galvas, vaikšto būriai be
darbių. Ar jiems, neskau
du, pažvelgus į istorinius 
paminklus, pastatytus Ame
rikos* karžygiams pagerbti?

Ar tam tie didvyriai gar
bingai ’ kovojo už Šventas 
laisvės teisęs, kad visas A- 
merikos turtas patektų į ke
leto 'kapitalistų kiŠeriesj o 
tie žmonės, kurią raumenin
gos rankos sukrovė turtą 
milijonieriams, vaikščioti! 
nudriskę, pageltusiais vei
dais? '

Štai yra klausimai, kurių 
išsprendimas nepareini 
vien tik nuo pasidėjavimo.

Į Amebiką atvyko pirmu
tiniai kolonistai, turėję di
džiausius persekiojimus dėl 
prigimtų teisią; norėdami 
sukurti tikro gerbūvio. val
stybę. Visa tai jauti apžiū
rėdamas istorinius rūmus, 
ją paveikslus, įvairias bran
gias liekanas.

Bet tokia jau gyvenimo 
tvarka. Įvairiausios revo
liucijos nušl&Vė vienokios

rūšies tironus, bet ją vietas 
užėmė nauji. Ir aišku, kad 
toji istorija kartosis.

Malonu vaikščioti po ma
žėjų ir knygynų kambarius, 
kur sukrauta žmonių dva
sios kūrybos turtai. Lenty
nų lentynps nukrautos kny
gomis, pradedant seniausio
mis, baigiant naujausiomis. 
Tenka pasidžiaugti, kad ir 
lietuviškų knygą užtinki ir 
tokiame PhiladeĮphijbs kny 
gynę.

Ir kata laimingi tie žmo
nės, kūne turi progos pra
leisti ištisas valandas kny* 
gų labirintuose. Jos ati
traukia mintis nuo gyveni
mo žiauriosios tikrovės, pa
skandina . tikybos, mokslo, 
grožio karalijoje,' Kiek bū-' 
tų džiaugsmo ir .'gerovės, jei 
kiekvienas darbininkas ga- 
lėtą bent vieną valandą į 
dieną paskirti k n y g o m s J 
skaityti. Jei visi darbūs- J 
viai sugebėtų atjausti žmo
gaus dvasią, įvertintų žmo
niškumo reikalus, jie galėtų ; 
sutvarkyti irdavo išdirbta- į 
tęs ir darbininkams tinka
mą atlyginimą skirti, ir ■ 
darbininkų santykiai atžvil
giu į darbdavius sušvelnė
tų. _

Ne be reikalo ir L. D* S. 
steigė j ai. į organizacijos pro 
gramą y įtraukė švietimosi ' 
klausimą ir organą “Darbi
ninką” tuo tikslu organiza- < 
vo, skleidė ir tebeskleidžia. , 

(Bus daugiau) /
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EX T R A! EŽTRM‘
L. b., 's. OONN]EėTICUT, '\ 

AP.SKĖ, KUOPOMS ' /

Vykdant paskutiniojo ąpn7 
skrities suvažiavimo nutfc*^ 
rimą, skelbiama sis marsru- * 
tąsi . . __ . J, ;• .'.7 ; ‘

Suusio 24 d.,; sekmadienį 
2 vai. p7.p., ;N(ew /Britait^ 
Conn, ...

Sausio ,24 d., sekmadįenįį 
7 vai. vak., Hartford, Cpita.;

Sausio •26 d., New Haven* 
Gotai. -7

Sausio 27 d., Waterbiiry^ 
Conn,.' ' ’’ .

^Sausio 29 d., Briūgėportįį 
Conn, . J. 7;

Čia paminėtose. vietose^ 
lankysis Centro sela.’etoriUB 
J. B. Lailčka. Kuopų TOil* 
dybbs prašomos susitarti sį'' 
Dvasios Vadais ir surengtu 
prakalbas. Jei galima, pa
sirūpinkite įvairiais pamar- 
ginimais. . 2 ; ■ ;

Išvardinta . vietų ir'apVA 
linkės lietuviai darbininkė 
kvięČiami skaitlingiausiai 
atsilankyti į LD$. kuopą 
parengmus.

L. D. S. CENTRAS.
; • ■'* ; -■ . ■ r ■

40 maSinSle raSytų imstaldSČtę ju&t 
H viso pašauto ui .vieną. Holerj 
Ražytojajs Arėjas VitkattaktS, K«wmM 
Llthuanla. ' ♦ • . .

DIDŽIOJO NEW W 
APYLINKĖS LIETU- } 

viams
Siuomi pranež&me, HdJtaJ 

Tumtusonis yra įgaliota* 
‘♦Darbininkui” prenumeratą 
akelbimus? Jis patemxį3^ 
Notary Bubile 
gelbsti riųst pinigu* 
Kreipkite pa*:

mag muM 
4$3Gnn<Škarixl8ttL 

lrookiyi,N. Y, af

•U
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DARBININKAS.
/• aa WBST BROADVAT SOUTH BOSTON, MASS,

TKUCPHONE gOOTH BOaiON OSŽO^

GRAŽUS PAVYZDYS
; Katalikų spaudos vajus

^Bostono vyskupijo jeįnavi-
' su smarkumu. Kas savaitė
i.Vis kur nors, surengiama

oomttsr
=5Htf£3^K£9fllK3nHBSE9CSSBEBMB£39CBBRSM*E*VlMttBM0**^^^^V

NAUJAS BOSTONO 
KOLEGIJOS PRE

ZIDENTAS

Anir*(Ueni0> gOsto 19 4>» 1932 *
s*r

Jis savu akimi matė Aide* Tačiaus minėtas laikraš- 
liaušią modemiškoj • istori- telis bando savo skaitytojus 
joj eksperimentą-meginimą .įtikinti, kad tokie, rinkimai 
komunistines valstybes su-1 ’ 
sitvarkyiną. Žinones daug 
apie tai skaito laikraščiuose 
ir knygose, bet nuomonės 
ten pareikštos taip kartais

Tačiaus minėtas laikraš- MALDUUZTAIKĄ
* Kardinolas O’Connędl 
pranešė, kad sausio 31 die
ną Šv. Kryžiaus ’ katedroje 
3 v. p. p«, Bostone bus pa
maldos pasaulio taikos in
tencija. Visos parapijų bu- t < 
žnyčios; prašomos tą diena 
surengti pamaldas ta pačia 
intencija.

buvę sumaniai kraštui pri
taikinti, ' kad vienbalsis 
Smetonos “išrinkimas” pa
rodęs, jog Smetona esąą 
Tautos Vadas ir tt. ir tt. O 
tųom tarpu ‘ kiekvienam 
protaujančiam lietuviui yra 

tuoti, kaip ištiki’ųjų daly-} aišku, tokie prezidento “rin 
kai stovi. Kas kita, jei ra-į kimai” žemina Lietuvą ir į- 
Šyiojąs bei kalbėtojas mate 
viską savo akimis ir tini są
žiningumo viską' teisingai 
atpasakoti, Kun, Gallaglier 
ne tik matė, bėt ir tyrinėjo 
Rusijos padėtį, o kad jis 
teisingai tą išdėsto, netenka 
abejoti.
^~^^budurnwjoj(YBds^ kims persekioja savo tait- 
no "Kolegijos Prezidento įta
ka. į. studentų pasaulėžiūros 
išsivystymą bi|s labai nau
dinga, K.

Bostono Kolegija sušilau • kurs buvo, kazoku nukan-, . . .
H kultas 1657 m. ' Sugrįžęs į' kltos sfa««sl>

Amerika, kun.' Gallagher kad labai sunku sustosi- 
plačiai pagarsėjo savo ras
tais ir paskaitomis apie Ru; 
siją. Prie to, jis visuomet 
gyvai interesuojasi mokslo 
pažanga Jėzuitų universite
tuose, ypač Bostono Kole

gijoj,/kuri jam yra tikroji 
tnokski motina—Alma Mar 
terv ’ . >. t : ■■■ •;

Svarbu, kai miivei’sitete 
pa.*ezidentauja šviesus, pa* 
šaulį matęs žmogus. Ypač 
sociologijos - srity kun. Gal- 
ląghęr biis labai naudingas.

ke naujo Prezidento asme
ny Kun, L. J, Gallagher, S. 
Ji, nes buvusia, kun. J/H. 
Dolan, S. J., tapo iškeltas į 
Georgetown University, 
Washmgtoncv Čia ne tad 
svarbu,/kad Katalikų moks
lo įstaiga gavo naują virsi* 
ninku — pas Jėzuitus uni
versitetų perdetiniai maino
mi gana dažnai -** bet įdo
mu, kad nauja Bostono Ko- 
legi josgalvayiTiįžjmiusas- 
muo, matęs daug diplomati
nės tarnystės Europoj, ypač 
Rusijoj.

Kum Gallagher dar nese
nas žmogus, gimęs. Bostone 
1885 metais. Išėjo Bosto
no Kolegiją ir įstojo į Jėzu
itus. Toliau ėjo mokslus 
Poughkeepsie, Woodstock, 
Mar ir Montrealyj. Taip 
pili "dėstė |otynų ir grekų 
kalbas Eordham universite

te, Pastebėta, kad kun. 
(Jallagher turi diplomatinių 
gabumų ii* pasklida jį nariu 
Vatikano Šelpimo .Misijos, 
kiifi išvyko į Rusiją, bado 
metu 1922. Jis tenai išbu
vo beveik du metu. Orga
nizuodamas badaujantiems 
šelpimo stotis Maskvoje,

■ Kryme, . Kaukaze ir Orien- 
burge, kim/Gallaghei^ tūrė
jo, daug progos įsigilinti 4

‘ gyvenimo sąlygas Busimoj, 
po sovietų valdžia? Jam 
taip pat buvo pavesta par- 
gabenti iš‘ Maskvos į Rymą 
relikvijas pat. Andriej.aus js*11 -.
Bob-olės, Jėzuito,. Vilniečio, ’ tuvoje ir 6 ‘nounnaci jąs

Žeidžia Lietuvos piliečius, 
kuriems ne tilč. balsavimo 
teise atimta, bet taip • pat 
varžoma žodžio, susirinki
mų ir spaudos laise — net 
siekiama ir piliečio ' sąžinį 
pavergti. Kokis gi čia po 
plynių “ Taftos Vadąs.’Ltąsr

■Rečius ir kurio tautos vadu, 
tauta nerinko? . Juk jeigu 
jis turi tautos pasitikėjimą, 
tai kode! jis nepaskelbė to
kius rinkinius, . kokius turi 
kiekviena civilizuota demo
kratine tauta? Kodėl ne
davę teisės VISIEMS Lie
tuvos piliečiams balsuoti už 
savo • krašto prezidentą i 
Kam tas smurtas ? Kam 
muilinti pasauliui akis, kad. 
've buvo rinkimai ir dabar 
jau Lietuva turi teisėtą pre
zidentą? •

• Kad Lietuvos tautininkai 
tokį rinkim# šmugeli sugal
vojo ir j į begėdiškai prave
dėjai visiems, suprantamas 
ir visai nestebėtinas daly* 
kas, nes tai j# vienintelis 
būdas palaikyti valdžia sa
vo rankose ir tuo bildu už- 
tikrinti.savo mažos partįįė- 
les t vadukams ‘šiltas vietas. 
Bet, kad Amerikoje išei
nantis laikraštis randa gali-

! mykęs tokį šmugelį aiškinti 
.išmmtuigu. darbu 4- tai jau: 
daugiau negu stebėtina., Ne-

jaugi , to laikraščio redakto
riai piano, kad skai- . 
fytojai ym dar tokie neiš
manėliai,, kad jiems galimu 
bite k^. įkalbėti? Galot), 
kur gi redaktorių, teisingu- ’ 
mo principas ir demokrati* 
ne idėja F Kas čia jTa kal
tas:protas ar pinigai? , 

. Tautietis.

Avie Lietuvos.Taiitinlnkiį
. . - Režimą

‘4 Garsas” rašo, kad Scran- 
ton debcezij oš katalikų sa- . . 
vaitraštis “Tlie Gatholie , 
Light’k gruodžio 25*os (Ka- 
ledineį) laidoj įžymioj vie- .' 
toj. . išspausdino ’ katalilcų 
spaudos* bendradarbio I)r. 
Eredeiįc. Eunder ( iš. Vien
uos, Austrija) platokų raš
tų apie Lietuvos vyriausy
bes prięškatalikišką režimą. 
Autorius išdėsto teologijos- 
filosofijos fakulteto susiau- . / 
rinimą, katalikų or’ganizacL - 
jų suvaržymą, dienraščio . 
“Ryto užclarynią, veikėjų 
krėtimus, areštus ir kalini- * 
mus. Prezidento rinkimai, 
kūne įvyko gruodžio 11-tą, 
autonausjiuomone buvę su-, 
daryti taip, “kad katalikai 
neturėtų galimybės parodyt, 
savo- įtakos.' Toki rinkimai

■ yi’U .niekas' daugiau, kaip ‘ 
tik pastangas pratęst dildą-

i turą, kuri labai nepalanki 
' katalikams.: • ■ ' •

rimo komisi ja iš 15 narių, 
visos merginos ~ inteligen
tės. Užprenumeruota daug 
katalikišku laikraščių ir su
mesta. aukų—dovanų katali
kiškai spaudai paremti. 
Kiek buvo auk# — nepasa-

ta net 115 asmenų.! Tarp 
jiį jjaminėta ir Marie ŽL 
ininsky, be abejonės lietu
vaite. ^epiga kunigams ir- 
darbuotis, kai visuomenė į 
jų paraginimą taip karšiai 
atsiliepia. ...

Įsivaizduok sau, malonus 
skaitytojau, skaitlingų lie
tuvių jaunimo būrį — inte
ligentų ir inteligenčių — 
uoliai bendradarbiaujančių 
kunigų pastangoms — iš
plėsti katalikų spaudų. Tas 
katalikiškai f išauklėtas jau
nimas prisipažįsta esant lie- 
Itūyiais ir . viens už kito grie
biasi platinti lietuvių kata
likių spaudų. Rėja, toli —> 
gražu taip nėra...' Kad toki 
dalykai nors kada prišisap^ 
nuotų. Koks tai malonus 
būtų sapnas!... t K.

’̂mjas katalikiškai spaudai
įplėšti. Toks nuotykis įvy- . ------------ 1 ___.f ..
ko Belmonte^ Švenč. Pane- kyta5^bet aukotojų išvąrdy- 

f tes Gailestingumo parapL 
£, Joj; Laikraščiai štai kaip

f . ^ue tai praneša:
: /Kūn. C. J. Magiiire ir jo 

\ vikaras, kum C. ,K. Shęri- 
? dąn, neilstamai darbuojasi, 

kad ‘ suinteresavus savo pa- 
rapijiečius Jo . .Eminencijos

^ Kardinolo sumanytu katali- 
spaudos vajum. Kun.

į'feheridąn yra paskirtas 
J* Skaitymo Ratelio tvarkyto- 

■ Ju. Jis planuoja suorgani- 
/ zuot savaitinius skaitymo 

^usirinkimusi Ska i ty m o 
rĄIQ*itiš apims /visą plačiąją 
'•^tulikų literatūros dirvą.” 
ji Gražus ir paskatinantis 
į&vyzdys. Sakysite^ gal, 

^T&id kunigai čia dai'buojasi, 
viki viskas sklandžiai eina, 
^ąip, tas neužgincyjama.

Ėfet kunigų sėkmingam dar
be. reikalinga atitinkama 

a. — pasauliečių geras
J&ras ir pilnas bendradar- 
>bfavimas. O tas kaip tiktai 
6įrra anglų parapijose. Tik 
^klausykit ką toliau laikina

is (Rilpt) sako :
^“Jaunosios parapijos 

erginos labai, entuziastin- 
i (uoliai . užsidegusios) 
irti Skaitymo Ratelį. Jos 
os; baigusios aukštesnes 

Mokyklas (High Scliool) ir 
degijas, labai mėgsta skai- 

ir kitus prie to uoliai 
ragina. ”

Toliau pažymėta, kad su- 
ydare. Skaitymo Ratelio kū-

į/Pirmieji Žmones 
aLtvyko Amerikon 

ries 6000 metų
Vienas Amerikos moksli- 
kas surado Alaskoj pėd- 

kus .pirmųjų žmonių, ku- 
tfe iš Sibiio atvyko į Ame- 

ą maž-daug 6000 metų 
pieš Kristaus gimimą. Tie 
Inones turėjo būti mongolų 

Sibiro klajoklių giminės,; 
BOgėdros. .
Rasti kaulai ir įrankiai' 
lakmenėję žemės sluokš- 
rje. Birbimaiyra visai 

Jįoki, negu ligi šiol buvo 
mi. Kaulo gabaluose 

raižyti žmonių atvaizdai 
tiek aiškūs, kad atrodo 

tomis/fotografijomis. Tų 
ūmių kelias čjęs iš Ėytų 

, per siaurą šiaurinę 
į Beringo juros,. salukėJ 

ir Alaskm pakraščiais.

KIBIRKŠTYS
Protas ar piMįfūi ? 

z Brooklyno laisvama n i ų 
laikraštis “V,” s 
siii atsidėjimu bando savo 

i skaitytojams įkalbėti, -kad 
Į Lietuvoje įvykę p r ę ■ z i- 
dento rinkimai, ir kad tie 
“rinkimai” buvę panašūs* į 
Amerikos prezidento rinki
nius. Na, o kiekvienain, iš
skyrus' “V.” skaitjrtujus. y- 
ra žinoma,, kad Lietuvoje’ 
nieko panašaus nebuvo. A-; 
merikoje prezidento rinki
niuose" dalyvauja visi pilie
čiai. • Čia k^didatai disku- 
suojami' veik metus laiko ii* 
nominuojami kelis mėne.- 

j sius prieš rinkimus; Gi Lie-

.ii*

“rinkimus” pravedė bėgyje 
n i u P°^°s savaičių. Ir dar kaip f 

su didėliu- Apimčių savivaldybės iš
rinko specialius rinkikus, o 
tie rinkikai - išrinko prezi
dentą. Gi apskričių virši
ninkai, pareina nuo prezi
dento parėdymo,. o sąvival- 
dybįų patvirtinimai nuo ap
skričių viršininkų. Šitokią 
rinkimų sistema yra pana
ši į rinkimus to ūkininko, 
kuris susišaukęs savo ber
nus paskelbia rinkimus, kad 
nubalsuotų kas yra’ūkės gas 
padoriam!. * Visai šųptąn-- 
tanią, kad tiems bernams ki 
tokio išėjimo nėra kaip tik 
balsuoti už savo poną. Ne 
kitaip ir Smetona-, buvo iš? 
rinktas; . ’ ■’

PLATINKITE“DARBININKĄ”
1 <■

Darbininkų Kalendorių
| 1932 METŲ
S

i' . . / ‘ -■ *, • • \ . • . ’ ’ » • • • ■ . *

Kalendoriaus turinys įvairus, gyvas, pilnas naudingų žinių, gražių pa- 
į siskaitymu. Užsisakykite tuojaus. L.D.S. nariams 15 centų; visiems ki
ltiems - 25c. Visi tie, kurie užsimokąs už “Darbininką” visiems 1932 

metams, kalendorių gaus dovanai. Siųskite užsakymus

,į
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'Antradienis, sausio 19 cC 1932

BEDARBIĮ) SOOV^
• . •; ..,y f ‘ 1

f Pittsburgo (Pa.) miesto 
■ daly, vadinamoj “Strip,” y^ 
.Ta pena Šv. Patriko parėpi“ 
j a, žinoma, kaip nusku rčlių 
ir vargdienių parapija. Tai 
čia išaugo minėtoji įdomi 
bedarbių sodyba. Dideli gy
venamieji namai pastatyti 

- iš įvairių senų seno jų ,ii‘ 
lentgalių; apsčiai matyti ir 
šėtni; Tai visa. priklauso 
bedarbių sodybos piliečiams, 
Tos sodybos taryba, polici
jos viršininkas ir jo štabas, 

. u sveikatingumo prižiūrėto
jai, tvarkos palaikytojai ir 
visi kiti yra išrinkti iš bę- 

----- darbių, radusių prieglaudą 
toje sodyboje, kuri gavo 
vardą ir yra vadinama 
“Shantytovm/’ Ir toji be
darbių sodyba irgi turi ir 
savo burmistrą ‘(majorą). 
Juo yra. senos Šv. patriko 
parapijos klebonas kun. Jo
kūbas R. Cox’aS; .

Toji, sodyba (S h ant y- 
toivn) įsikūrė šiuo būdu. 
Mat, senoje Šv, Patriko pa
rapijoje buvo paprotys, įsi
gyvenęs penkerius' metus, 
žiemos , metu maitinti visus 
tuos ateivius i? praeivius, 

. kurie neturėjo nuolatines 
pastogės ir kilojosi iš vie
nos vietos į kitą. Tame 5 
metų -laikotarpy pagelbėta 
17,000 žmonių. Alkani at
silankydavo tiesiog į klebo
niją, ’irs šeimininkei buvo į- 
sakyta nė vienam noatsaky-

t ■

_uam*waMBec

ti ir- visiems duoti užkandį 
ir kavos. -

ir atėjo nedarbo bei dep
resijos dienos. “Skaičius 
ąlkamjjų, kurie gaudavo 
maisto iš klebonijos, išaugo 
toks didelis, kad šeimininkė 
su savo pagalbininkėmis ne-, 
begalėjo visų aprūpinti, ’ 
pasakoja kun. Cok^as * 
“Aš dėl to visa tariausi su 
mano bičiuliu buvusiu kum
štininku, ii* iškėliau reikalų 
įsteigti vyri jų. ,Jis sutiko 
sū mano mintim įr pritarė 
visam dalykui, tai'danias, 
kad gaus bedarbių žmonių 
pagelbėti vyrijai pastatyti 
butų. “Betgi,” aš tariau, 
“tam reikalingu pinigų, o 
jų neturime.” • Jis gį/atsa- 
ke: “Dievas aprūpins vise 
ką/’ Ii* aš. pasakiau: “Ry
toj -pradek butų steigti vy- 
tujai/’ y

“Tai buvo ‘praėjusių me
tų lapkričio 9 ar 10 dieną. 
Ir nuo to laiko buvo išduo
ta 673,148 valgių daviniai 
(porcijos) vyrams;! .69,576 

i valgių pintinės vargdienių 
ir skurdžių šeimynoms; drą 
bužių 11,094 gabalą^ ang
lies 315 tonų ir avalynės 2,- 
137 poros. Mes stengiamės Į 
bedarbiams duoti tikrus 
pietus ir valgių pintines. 
Viską, ką duodame ‘bedar
biams valgymui; yra\ tas 
pat ką aš valgau klebonijo
je. . Ir Dievas tikrai gelbs
ti nnųns. It Visi yra pa
tenkinti mūsų' šelpimu.”

•Kai tik vyrija buvo įstei
gta, bedarbiai tuojau ėmėsi 

statyti, butus ir palapines

•can«tKt»KA8
Šalia senosios* šv. Patriko 
bažnyčios. tuščiuose lotuose,, 
kur Pennsylvamjos geležin
kelio bendrove pirmiau nu
griovė • namus- plaplėsti savo 
stočiai. Per trumpą laiką 
pristatyta šimtas butų ir 
palapinių, kur įsigyveno be
darbiai.

Kitu, Co^as išrinkta s 
niajoini

“Visų pirma atkreipiąmė 
dėmesį į. tai, kaip juos visus 
pavalgydinti ir aprėdyti,” 
toliau pasakoja, tęsdamas 
kun,. Cox’as; -“betgi' pir* 
miausia reikėjo įvesti tvar
ką ir drausmę naujoj sody
boj. As rūpinausi tuo vi- 

?sm ~ Ir išrinktas 7irajxjos so
dybos komitetas atėjo pas 
mane ir prašė, kad apsiim
čiau būti jų majoru (bur- 
mistTu). Aš mielai sutikau, 
žinodamas, kad jei vyrai- 
bus tvarkingai prižiūrimi ir 
valdomi, tai visi triukšmai, 
vagystės ir šelmystės išnyk
sta savaime.. Aš kariškai 
patvarkiau naują sodybą, į- 
vesdamas tvarką ir draus- 

[mj, pūvesdamas tai daboti

3SSMSStS^r«c

ĮVAIRENYBES drauTd^e^ai dybų
LIETUVOS DUKTEEU DRJOSMV, JONO E V. BL. PAAALPINE8 
tO GLOBI MOTINOS tVd.

Pirmininke Bvft Alarkslene, 
. 625 Ji. 8th St, So. Boston, JlU&a. . 

Vlcerplrinlninktj— Ono Slnuiipn^, 
4.43 Ę. 7th St„ So, Boston, 
Tek Ho. Boetou. 3422-R, 

l’rot, RaM, — Bronė Ciuiimi?, ■ ’ 
29 Gould St., AVest Boxbury, Mass. 
Tek Parktytiy 1SI.IMV ' • . ! 

Finu Itelt. Marjoųa Markonlutf 
60 Q SU, So, Boston, Atasft. 

Iždininke — Ona Staulullutfe 
105 We<t 6th St, So, Uoeton, Maas.

Tvarkdatfe — Ona ailzirirdienG 
1512 Columbift R(l„ So. Boatpn, Mafin; 

Knaos Globėja — E, .lanuSonlenB
1428 Columbia Rd.( 3q, Boston, Mass 

Draufija savo susirinkimus laika kas 
antrų ntarninkų kiekvieno mėnesio.
7:80 vai, vakaro, pobSSnytlnSj šy* 

jtalnej. ’
Visais (Jraugijoi reikalais kreipkite 

pas protokOly raitininku

4

• Kas bus Ateity# 
' Į*

Vienas vokiečių moksli- 
ninkas yra išleidęs knygų, 
kurioje, iiasiremdamas mok 
sliškais daviniais, spejd kas 
bus po kelių šimtų metų. *’ 

įvairūs kivirčiai ir revo 
liucijys tesis, jo manymu, 
iki 1940 metų. Po to visa
me pasaulyje prasidės gero
ve, Pranašaujamo naujo 
pasaulinio karo 
Gal bus tik nedideli .kiyir* 
šiai tarp atskirų valstybių, 
bet daugiau nieko, nes nau
ji ginklai, dujos ir elektros 
mašinos padarys karų nebe
galimu. Rusija nuų bolše
vizmo atsisakysianti* nes

savo pagelbininkains.
r.

“Alės suorganizavome ta-! 
lybą, kurios atstovai yrū ^! 
vairių amatų nariai. — vy
rai ir: tt. Mes įrengėme 
sveikatingumo sistema, pir
tį ir visa, kas tik reikalinga. 
Kiekvienas talpas tarp gy
venamųjų trobesių turi, tam 
tikrą pavadinimą, kaip an
tai: Št. Patrik’s Sq.r Ala-

bama Avė., A. ir tt. Mes į- 
vedeme elektrų, kad sody
bos piliečiai galėtų naktį pa 
siskaityti; įrengėme net ir 
radio aparatus, kad kitiems 
neatsibostų per laisvalaikį. 
Ir rūpinamės, kad Visi bū
tų užsiėmę?’

Nūngi naujoji bedarbių 
sodyba (Shantytovvn) įsika
sė žiemoti... . Sienų plyšiai 
užtaisyti. , Kiti būtai išva
lyti ir paturtinti reikmeni
mis. . Stogai sutvarkyti ir 
sutvirtinti, opečiai viduj į- 
taisyti. • "' : ... ■' !

“Bus dar Skargų ir kentė
jimų,1’ baigė kun. Co- 
xJas. — i‘betgi būtų buvę 
dar skurdžiau.” Smata;

vistik reiks patiems bolševi
kams prijiažinti, kad boIŠe- 
vižmas yra neįgyvendina
mas.' 1987 metais bus su? 
dalyta vidų Europos valšty- 
bių sąjunga, Tadą bus lyg 
viena valstylir. Jungtinės 
Amerikos Valstybes būs ga-* 
lingiąusia' ir tuitingiausia 
pasaulio yalstybė, į kurią 
leis, be dabar jau esančių 49 j lųi, <, IV** *-

nebūsim valstybėlių, dar Kanada, 
K Meksika, Vidurinės Ameri

kos valstybes It Australija. 
Afrika ir Indija įšsilais- 
vins nuo svetimos valdžios 
ir bus nepriklausomos. At
eity nielnir karalių nebebus; 
Visus bus TesĮmblikos su de 
mokratiškais prezidentais, 
Iki 1969 metų darbininkų 
luomas pamažu išnyksią^ 
nes aukštas teknikos.’ išsivy- 
stimas pašalins skiudą ir 
vargą, Technikos išsivysty
mas būsiąs pasaliiškai dide
lis. 2000 metais bus- jau įš- * 
rastos mašinos su keturiais 
milijardais., arklių jėgų- 
2200 metais susisliekimąs- 
bus tiek tobulas, kad visą 
žeme btis galima per 24 va
landas apvažiuoti. 1950 me
tais bus daromi, bandymai 
pasiekti planetas (didesnes 
žvaigždes) tam tikromis ra- 
ideįomis. / 1960. metais lėk
tuvai galės pakilti net 200 
kilometrų nuo žemės. 2700 
metais jau bus galima 'par 
siekti mėnulį. Vienu žodžiu; 

, ---- -----
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PlrrulnlnkM M. £lobą ' i,
88 Ml Idn Rdi, norcto*ttt,

, T ra!flp]ąyM4ęqlttBiM« feu 
Vlp^-Plrminlnkas’— J.

24 Thomu Porjt, So, BMton, Mrm.
Prot. RaitlulnkM. •— GjiaeckU

6 TholūM Purk* So. Boitotų >&.». 
ITlu, Knfitlninka« — M, 8eikl«
■ 20C E, NįutU -SU So., itoiadn, Mum, 
IMIhiąkhs. — A- Haudllftuita

885 E. Broathvay, So. Boston, MM*.
Marflulku J; Zfttkta . • .

7 WinfleW $t.. So. BoatoO, M«uu.
Otiiyglja laiko Buslrlnklmus ko 

nędęhlterij kiekvieno U y.'i 
PO piety,. Parapijos salfij, 492 H. 7 h 
8^; So. fiOBton, Mwrt.

Profesionalai, biznieriai, pramoni’i- 
|<al, kurie skelbiasi ‘’OaThiniukęy tik-- 
ral verti skaitytojų paramos. ' ' .

Visi garalnkltSs ‘'Parblnlnke,”

kaį kas atrodo neįtikima, 
bet juk dabar išrasti daly
kai buvoj seniau neįtikimi.. 
Todėl reikia manyti, kad at 
eitis, mums dar tokių neti
kėtinumų parodys, kad mes 
jais, tik, stebėsimės. Aš.-

Klek Italijoj yra 
analfabetų

Pūgai. Agenzia di Roma 
pranešimą analfabetų skaU 
eitis Italijoj mažėja. Statis
tikos žinios rodo ?kad 1900 
m. 67,*07 procentai pašauk
tų į kariuomenę naujokų ne 
mokėjo skaityti ir -rašyti, o 
1919. m. tas‘procentai, pašo
ko jau iki 75,23; 1927 m, 
mokančių skaityti ir rašyti 
naujokų skaičius pasiekė 
•87,06 procento. Nuolat dau
gėja visų kategorijų moki- pyras. '

,-Jj

..i . I . ............    t■ ’ ' ;'• 
ftių skaičius, kurių 1881— 
1882 metais iš viso buvo 1,- < 
939,092,. o 1929 — 1930 m? i 
moksleivių skaičius pasieki • 
4,419,356. '

Kaujas, nardynio aparatas.
Vokiečių inžinierius Pht 

lipia išrado naują nardymo ' 
aparatą, kuriuo galima mb Ž 
sileisti ligi 3,000 metrų į jū-^l 
rą. Aparatas .gali plaukti #: 
ir . jutai sako motoro jėga. •.

«

. Latvijoj 30,000 bedarbių .
■ • lygoje buvo sušauktas h. 

darbių .kongresas.. Kongre
se paaiškėjo, kad dabar Ei ■’ 
vijoje .yra 30,000 bedarbių ■

■. Išminties trūksta tam, kan 
trūksta .stiprios valios.—Žeks-

j1-; t1," r?—-:trr ““TT

v ■

“Darbininko” Metinis

t/ n w n r o t o c ■■ U ■■ U ■■ ■¥ ■ A H
Įvyks

SEKMADIENY, SAUSIO-JAN. 31 1932
*. •• r‘.

Municipal Building Svetainėje
Broądway, So. Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare l

išpildys įžymiausi Naujos Anglijos Chorai ir Solistai.



į jb^dienii, satudo 19 d., 1992

sį.I>.S. Coliu. Apskrities 33-čio
Suvažiavimo Protokolas

D ARB ĮNINK A8<

į L. D. S* Conn. apskrities 
v $3-Čias suvažiavimas įvyko 
gruodžio 27 d., 1931 m. Šv. 
Jurgio parapijos saloje. 443 
t’ark Avel, Bridgeport, 
Conn. į

Apskrities pirmi J. Ber-> 
notas atidarė suvažiavimą 

• malda ir trumpa steikinimo 
kalba 1 vai; po pietų. Su- 
važiavimą sveikino J* LauČ- 

> ka, L. D. S. Centro sekre- 
t torius,. pareikšdamas savo 
į patyrimų iš lan k y m o s i 
Įpennsylvąnia apylinkėse.

, mhp Conn. apsln-itieš dar? 
ė Motei.
r Iššaukta apskrities -val- 

dyba. Pasirodė, kad visi 
^.bariai dalyvauja. Šios kuo- 
|?poš dalyvauja: 5 kp„ Wa- 
t terbury, 6 kp. Hartford, .28 
/ Ip. New Haven, 36 kp. New 
į .Biitain ir 39 kp. Bridge- 
J.port. ■
•z . Posėdžiui vesti į pręzįdi- 
ž'.umų išriųkta viešu įžilsavi- 
L. įaur J. Bernotas—pirm., S. 
rjjįrūpšaš •— vice-pirm., B. 
^iMČiūnienė —-rašt.., J. Anų- •-t ■ ■ . • ■
pliauskas. tvarkdarys. ’ 
? £ Į mandatų. peržiūrėjimo 
•%ir įnešimų komisijų — A. 

f ^Paleckis ir -V; Vaznis, , » 
į y Įsiregistruoja atstovai: .
f 5 kp. AVaterbury: J. Ber- 

įjotas, H Jokubauskas, J. 
F^jokubauskas, S. Cibulskas, 

/Totoraitis, J. Hakaus-

| 6'kp jRattford: A. Patec- 
įs, S. šrupša^į .

28 kp. New Haven: V. 
rkunas, j. Masiulis;

į 36 kp. New. Britam: V. 
aznis, B. MiČiūnienė;
39 kp. Bridgeport: A.' 

IJVaiciulis, J. Šatkus, K. Ja
ukutis, J. Jankauskas.\ 
h Dalyvauja 16 atstovų ir 
bsęptyni svečiai, būtent: J. 
gVaznfenė, S. Toforaitienė,

Cibulskienė, A. Armai- 
Rfe, J. B. Laučka, L. Rybo- 
^as,. J. Savickas.
* Atstovams -ir svečiams į- 
•ąįregistravimo metu suteik
it ženkleliai, kuriuos dailiai

yo paruošę 39 kp. nariai. 
Svečiams buvo suteikti ir 

rendžiami balsai.
‘ Skaityta laiškas sveiki- 
uitis. ir kartu pranešantis 

tįnias nuo A. Kauniečio, L
L S.: Centro revizijos’ ha- 
o. Laiškas priimtas ir.pa- 

as ateinančiam šuvažia-; 
ui dėl platėsnio paniški-

į Šėke valdybos raportai; 
^4sų raportai išklausyti ir 
eriimti.
h ištrauka iš iždininko ra- 

įfHorto: ...
yį^ųl- per. mėtų $lO7.31eįf 
^Išmokėta: Totoraičiui P;, 
•felionės lėšos į seimus Bos- 
p# ir • Btodklyn $45.00.

Raštininkei keliones le-

bis,B. KUCHAUSKA8
® JJfcTUVIS GRABORIUS
■ tet >AOA STREET,
® BALTIMORĖ, 
įK^aotaveoe pŲtarrtnu.lu gerai Ir

Niio 75—100—1150 doleriu- 1|F. Pa grabus pąntoMlu.
VfilHoniia South 0W.

šos, pašto ženkleliai ir metii 
alga $13.00. .

Liekasi ant ranktj $49,31, 
„ Taipgi nejudamas turtas, 

bornį ir Šerų $500.00.
Raportas priimtas.
Kuopų rapoitai išklausy

ti ir priimti, Pasirodė, kad 
visos kuopos susidomėję, 
kaip gyviau palaikyti orga
nizacijos reikalus.

Hartford 6. kp. pasirodė 
stipriausia nariais. Kuopų 
stoyį raportavo, žodžiu atsi
lankę. atstovai,, išskiriant 
AVaterbniy 5 kpr,MkutVpa^ 
'tielce raštu/ :

Ištrauka; knppoje 49 lia
nai,; vyrų 44, moterų — 5;: 
iš jų 4 mnatninkai, 3 pra 
kalbininkai: kun. J. Valąn- 
tiejus, kun. J. Kazlauskas, 
46 Congress. Ayo ii* P. Tti- 
toraitis, 168 JS. Ėeoųard St.

‘Sekė komisijų raportai.
.. Gegužinės komisijos ną- 

n.arys S. šnipšas plačiai pa 
tiekė pasekmes: ineigų bu
vo $126.41, išlaidų 129.07 ; 
nedateklius — $2.66. S. 
Šrupšųs pareiškė, kad, jie 
tikisi gauti atgal i ai: 10 (1°‘ 

' lerių iš mokesčio už daržų.
Raportas priimtas.

r Tarybos reikalu, komisijos“ 
raportas pareikštas, kac 
praėjusiame seime buvo tas 
gvildenta, todėl ši komisija 
neturėjo daugiau ko veikt’. 
Raportas priimtas, .. '

Seimo .atstovas: P/Tuto- 
raitis plačiai išaiškino sei
mo reikalus ir įspūdžius. 

. Raportas priimtas su pa
gyrimų.
’ Kuopų įnešimai.

5 kp. IVaterburv,. įneša, 
kad apskritis rengtų pra
kalbų maršrutų, kviečiant iš 
Centro kalbėtojų.

Įnešimas priimtas ir su
kelta daug* sveikii minčių 
šiam klausimui. Nutarta, 
kad atstovai, pųrvykę pa
reikštų kuopoms ir uoliai 
rengtųs prie maršruto. Lai
kas ir vieta bus skelbiama 
organe; tai padarys Centro 
narys J. B. Laučka nevė
liau sausio 24 d., 1932 m.

6 kp. Hartford įneša, 
kad būtų nupiginti narių 
mėnesiniai mokesčiai. Pri
imta ir nutarta pasiūlyti bū 
siančiam seimui.

Pasiūlymas apskrities ge
gužinę rengti bendrai su S. 
L. R. K. A. -Conuectirut ap
skričiu ir L. R. R, M. K 
Conneeticųt apskričiu. * z.

Įnešimas priimtas ir. pa
liktas apskrities valdybai 
.susižinoti.

. Skaityta laiškai iš 5-tos, 
6-tos ir 36-tos kuopų, kas- 
link paramos iš apskričio 
siuntimui atstovų į seimų.

Pareikšta, kad bus sutei
kiama'pagal anksčiau buvu
sį nutarimą. - . . .

Į naują valdybų išrinkta : 
Pirm; -^‘Petras Tutoraitfe, 
AVaterbury, Viee-pirth. •— 
Vincas. Vaznis, New Bri-

KOLONIJOSE

L*lMimfWhEąWĮĮH

įMUii^inneii "y, ’ 6

kas girdėti, lietuviųį |: ’w*uąans yjg. Kuopų-Susirmkinlai

NEW BR1TAIN, GONN.
‘ Darbininkų .reikalai
Sausio 24, ateinantį sek 

madienį, pas mus atsilan
kys. L. D.S. Centro sekre
torius J. B..Laučka ir turės 
prakalbas darbini ii k a m s 
svarbiais klausimais. ■ Pra
kalbos įvyks. Šy. Andriejaus 
parapijos salėje. ..

Vakariene .

įvyksta S. L^ R, K. A. 1Q9 
kuopos skapi vakarienę; 
prasidės 7/ vai. vakaro. , Ti
kimasi. turėti daūg svečių, į- 
vairių pąmarginimų. Orke
stras grieš visokius sukti
nius ir klumpakojus. Tikįe- 
tus galima gauti pas V. Vaz 
nį, J. Rulį. A. Mičiūną, A. 
Neverdauskų ir kitus.

. Darbai
Nedarbui galo nesimato. 

Daugelis dirbtuvių sumaži
no algas- ir valandas.

Daug darbininkų dirba 
miesto darbus po 2 dienas į 
savaitę, už ką mokama val
giu ir avalyne. Gal įeis bol
ševikiška sistema?. ?

Bankai .
•x 1930 gruodžio mėnesį už
sidaręs Commerėial Trust 
Co. bankus iki šiolei jšino- 
kėjo buvusiems depozito- 
riams pusę sumos įdėtij pi
nigų/ . -.

Šių. metų pradžioje visi 
.kalikai paskelbė, kad gali
ma'išsiimti po 50. dolerių’ į 
savaitę; norintiemš išsiimti,, 
reikia paduoti pareiškihuų 
prieš 90 dieniu • ‘ ?

Šaulio 11 d. National 
Bank ir The City National 
Bank susijungė ir varo biz
nį iš vieno..

Mirimai *
Gruodžio 28 d. mirė AL 

Paužiene, 32 m. amžiaus, 
palikdama nuliūdime vyrą 
Adomų, ir du sūnus—Edu
ardų, 11 metų ir Robertą, 4 
metų. Velįonė sirgo vos 3 
dienas. Palaidojo kun. J. 
Kazlauskas; .

Praeitų savaitę mirė An
tanas Ryzauskas, 23 m. am
žiaus, Onos ir Jono Ryzaus- 
kų sūnus. ’ . ■—Kor-tas.

P. Uvick; '"protokolų skaitė 
poni AL Siurbisr Dovanas 
(Bnneo) laimėjo poni Kar
ty ir S. Kudirka, koltų — 
ponios Mt-Clnske ir F. Čar
li er. . . . ' .

>Saus$o mėnesį, 1932, šei
mininke btiš p-ni Stepahau- 
skiehę. %

Bankietas
Kuris įvyko Book .Cadil

lac viešbuty, būva labai gra 
žus *ir sėkmingas. Puiki vię- 
la, daug grųžių-žmonių.----

Labdarybe ; .
;. ’ ‘ ‘Bimco ”. ir “ Card purtyk 
Įvyko selmiingiausiai. Žmo
nių buvo daug ir. dovanų 
daug. Pelno, liko 200. doL 

^uvargūsięms lietuviams 
sudėta 130 dol. ir maisto. :

Lion’s klubas irgi itLpi- 
m&i East Side suvargusiais. 
Kimų adresai Jjuvo priduo
ti pranešė ponį Sattler.

Liūdesiai
Mirė poni Alelįunienč (li

goninėj). Paliko nuliūdi
me vyrą, du mažyčius vai
kelius, rodosį”'mergaitę iį 
sūnų, dviejų ir penkių me
tų, tėvelius, brolius, iv. sese
rį, • Moteris vos 26 m. am- 
žiaus... ~ . .. -

Taipgi mirė ponų Gūdy- 
nų dukrelė Eyalina ■ (po o- 
peracijos ir sunkios, ligos)., 
sulaukus: metu. Tėveliams 
labai gaila. vienintelės duk
relės.. Visos narės reiškia 
užuojautų ir .ponams Gudy- 
nams. , : . ;

Aukščiausias tenųramina 
liūdinčius. ’ " / •

. Graborius K. hStepanaus- 
r ’kas ūbi grąžihį palaidojo.

- . - Koresp.

ALRK. Federacijos Nau
jos Anglijos apskrities ka
talikų 7-tąs Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1932 m., Lie
tuvių Rymo Katalikų. Šv. 
Pranciškaus parapijos ave- 
taniejet 94 Bradford Stf 
Lawrcnce, Mass.

’■■ Visos Naujos Anglijos ką 
talikiškos organizacijos, pa
rapijos, pašelpinčs draugi* 
jos, kuopos, chorai, rateliai 
ir kitos išsirinkite kūodau- 
giaūsia atstovų į Seimelį* 
Šitas Seimelis : bus labai 
svarbus, nes kun. K. Urbo
navičius, Federacijos ąpskri 
ties Dvasios Vadas ir Cent-

OLEVELATO, OHIO ’
Vasario 1 <, 8 valandą vak?,

Lietuvių Salčj įvyks LDS. 51 kp.
; "j /minesinia suairinkimsa.,Gerbiami

gteil* Ąve, Ateikite visi. Valdybą nariai pr&čomi susirinkti. Valdyte

Šauslb z24 d., 1 vai, po pietų į- 
Vjpkl LDS- 5 kuopos susirinkimas 
įdribs mokyklos kambary, Čon-

ro garbės pirmininkas ir 
kun. T*. Juras daug rūpina
si, kad Seimelis pavyktų. 
Visą. Seimelio tvarkų vėliau 
praneš kun..P. Juras. . Vi
sais Seimelio reikalais krei
pkitės pas kun. P. Jurų, 94 
Bradford St, Lavėrpnce, 
Mass; ••

Primename, • kad organi
zacijos, draugijos ir tt. Siųs
damos atstovus- į Seimelį tu
ri įduoti įgaliojimus su val
dybos ir vietos klebonų pa- 
rašais* ,

Federacijos apskrities val
dyba; -: •

Dvasios Vadas, kun. K. 
j .?' Ūrbonavicius, .
Į Pirm. V. J, Kudirka,
J Rašt. S. Čeilftiuskas,

Ižd. J. Versiackąs.

MW HAVEN, CONN.
IįpS, 28 kp. mėnesinis erasirinki 

mas įvyks sekmadienį, sausio 24, 
1 Vąl, po pietą, bažnytinėj.-mtaL 
nlj, 339 Green St. Kviečiame ną? 
rlps(eli) ateitį Gera-proga užsimo- 
kMdpMea. .? Valdyte

■ ‘ - • X.

- WESTVILLE, nu
LpŠ? 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai .įvyksta ■. kiekvieną mSnesį, 
sekmadieny, po 15 d., iv. Petro ir 
Povilo batnytfrteje svetainėje, .

BĖlGHTOJf, MASB.
LDŠ. 22 kp. Susirinkimai įvyk* 

penktadienį, vasario 5 d,; 7;30 v, 
rak., Lifetėlh Svetainėj, 26 Lincoln 
$. Ateikite visi. Valdyte

JJAINT OLĄIR, PA
LDŠ. 107 kp. mčnesinis susirin- 

fcim&s. įvyks vasario 7, tuoj po su 
mtei ŠV. Kazimierą parapijos salėj. 
kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
aąujų narių atsivesti prirašyti.

’ - Valdyba

PHILADELPHIA PA
LDS, 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario’5 <L 7130 V. : 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimb- , 
keti duokles. Valdyba

10WEM* MABS,
LDS. 97 kp. Husirifikimaa įvyks 

ketvirtadieni, vasario 11 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie viė- 
nintSlŠadarhiįirilg organižadjda;

' Valdybt ■

CAMBRIDGE, MASS.
LBS, 8 kunpos mėnesinis susi- 

rinkimas įvyks sekmadienį, vas. 
14 d!.» tuoj po sumos, Liet, ba& 
nytinčj svetaine j. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ip ožsimo- 
kšti užvilktus mokesčius. Vald.

"ŽIDINYS”
Prot Dr.V; Mykolatčid>Putlno redagūa 
Jimaa Jlteraturoa, mokslo, vltsnomenls 
Ir gkademfekojo gyvenimo Iliustruoto 
mCnetlpI* žurnalai yra didžiausio, 
rimčiausias, ^lomiausias ir Idekvlenam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausiai 
lietuvių Žurnalas. TodCl visi paskubėki
te užsakyti "židinį” •

"Židinio” kaina Lietuvoje: met 851„ 
pusm,-20 It; Amerikoje metams 14.50, 
pusmečiui 12.50., ' • , ‘ .

A^r.: "Židinys," Kauno. LalsvH AL 
ii. /.

. Juokeliai
• . v ••

HARTPORD, OONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 14,x tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Maiončirite vis. nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų d51 kuopos nau
dos. ' , • . . '

Taipgi malončkiteužsimokgti ku- 
rių yra užsilikę mčnesinča duok- 
IM. LDS.6kp.rąlt,

WORCESTER, MASS.
- LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 
vyks vasario 2, Aušros Vartų pa
rapijos salėj; tuo jaus -po sumos, 
yisi nariki prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų. .

Kviečia Valdyba .

OETROIT; MICH.

MONTELLO, MASS.

Kas skolinei' tokiems 
žmonėms

Piršlys atlanko su jauni
kiu jaunosios tėvus, išėjęs 
iš tėvų buto, piršlys.. klausia 
jaunikį: ' k .

—Na-, sakyk, meldžiama
sis ar tamstai patinka ? , Aš

Telefonas;, PlMa 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
: Graborim ir BalBamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
, baltimore, MD,

: , 111 . 1 •'”***

L. M. K.
lietuvių Moterų Klubas 

gruodžio mėnesį surengė 
pietus “ Bartum ’ ’ viešbuty. 
Šeimininkė buvo pirm, ponį 

tian, Ižd* -r- Š. Cibulskas, 
Waterbiwy, Rast. — B. Mi- 

’čiūnienėy. NeXv Britam, Oi> 
ganižatoriunm P. Tutorai- 
iis, Waterbury. . ’ 

. Būsiantis suvažiavimas 
nutarta turėti New. Britai h, 
Conn* . ‘j J

Suvažiavimą uždare 6-tą 
vai, vakarė su malda ąps/ 
krities pirmininkas J. Bert 
notas* ‘ ’ 7

Aps. pirm. J* Bernotas,
Rast. B. Miuiūnienū,

Pralenks' ir Bostoną
Besiartinant sausio 31 d., 

kurioj įvyks “Darbininko” 
metinis koncertas So. Bos
tone, smarkiai . subruzdo 
Montėliečiai susiorganizuo
ti ir skaitliaugiausiai pasi
rodysi •''būsimame koncerte.

Nots choras ir apėmė ke 
lis “bušus” savo nariams, 
bet ir L. D. 2 kuopos na
riai rengiasi visi iš vien va
žiuoti į koncertą.. Kuriems 
ligi šiolei neteko dar užsi- 
tiki’inti vietos busę, prašom 
kreiptis pas L. D. S. 2 kp. 
valdybų — Leonardų Kum
pų, Kazimierų Grigų ir Jo- 
nų Jeskelevičių, kurie malo
niai patarnaus ir užfikrins 

; vietų. •: *
Nepraleiskit gražios progos, 
ir visi iš vien, petys į petį, 
su milžiniška, energija pasi
rodyti kitoms •’< kuopoms ir 
paremti 4 ‘Darbininko”: gra- 
žiausį koncertų? . •'

Šitų sykį MontelieČiai mė
gins “sūbytit*' visus; netgi 
ir vietinius Bostoniečius. 
Bostoniečiai, laikykitės šti 
mumis lenktynių!/ B, K.

Stulgai, rengia vakarų su 
pamarginimU. . Vakarąs į- 
vyks sausio 23 d., 7:30 v, v., 
Šv. Petro ir Povilo paraprt 
jos svetainėje, delnas ski
riamas parapijai. , Progra
ma bus įdomi, tad ateikime; 
ir pasidžiaugiame musų jau 
nimu. . . :

tamstos nėprigayau, 'sakyda- 
nraš. kad tai turtingi. žmo
nės. . Matei tamsta, kiek si- 
darbo blizgėjo ant stalo!, į

—Gal jie pasiskolino , tų 
sidabrų iš kaimynų -- prieš 
taravo jaunikis.
/ —zKam tamsta kalbi nirt 
kus i — f atsakė piršlys, 
Kas gi tiek sidabro skolintų 
tokiems: žmonėms

EMEABBTH, lt y
‘ LDS. 16 kp. susirinkimai įvykt 

vasario mėnesio 2 d., 7 .valandą, 
vakare, bažnytinėje svetainęije. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti; gavo draugus (es) prira-. 
Syti. . Valdyba

DDS.?^ kp/ausirinkte^s įvykii 
vasario 2; d/ • fy. ►Roko' „svetainėjo. 
Visi'naciai pm5oi)iiaMtij;6įkiisi- 
rinkimą Įrr ųžąiipidkėtĮ '.senai';ttt? ,
trauktas mėnesines; duokles.;•/ < .

Valdyba .

W£STVILLE III
Vakereliai, -

uMažosios Gėlės** - cho- 
rasę vadovaujant inuz. A

Westvillėje, prie kitų į- 
vairėnybių ‘1 senberniai ’ ’ ren 
gia įdomų pasilinksminimo 
vakarų. * ‘ Senberniai' ’ ža
da padainuoti savo “him
nų” ir papasakoti savo 
“vargus, / laimes ir nelai
mes.” Prie to, žada atvyk
ti net iš Pėnnsylvanijos pa
dangėj “Dėdę Jackus ir 
Jackienė.” • j

“ Senberniai ’ ’ Vaišins vi
sus atsilankiusius įvairiais 
gardumynais,. Jie Žada .tu
rėti dešrų iš Kauno, gėrimų 
iš Jurbarko , ir prie tb viso, 
jie duos visiems ęiauti nuo 
paršiuko. Be abejo, “sen
berniai? turės ir “talldnin- 
kių. ’ ’ Svečįtts linksmins 
* ‘ senbernių. * specijalis’ ’ or
kestras, kuris bus net iš 
“krajaus” partrauktas.

Vakaras įvyks Sausio 30, 
(suhatos valęare); Šv. Petro 
ir Povilo parapijos avėtai* 
nėję. Pelnas skiriamas pa
rapijai. Prašomi visi atsi
lankyti ir smagiai* praleisti 
laikų, - - ; .

/ Be marškinių
? —Dabar politikoje įeina 
madon marškiniai, Italijoj 
juodi, Vokietijoj pilki...
į —O Lenkijoj ? ’
/ —Lenkijoj neužilgo visi 
bus be marskiniiį.

Dekingas pacientas
: —Dėkoju jums, gydyto

jau, itž . prirašytus Vaistus. ’
—Gerai jums “mačijo7”

‘ —Labai gerai.
—Kiek jus išgeręte tų 

vaistų? ’ . .
—Mano dėdė nuo vieno 

šaukštuko persikėle į kitą 
pasaulį ir man Visą savo 
tųttą paliko.

—————.——,—..
Profealoįinlal, biznieriai, prainonltv 

Įctil, kurie ėkėlbiaąt “Darbininke," tik
rai verti skaitytoją paramos.
-/Vifil narsinkltės "Durblnlnkę.’* T •'

CHIBRON'S
p£ANAl~4UDt0B J

’ JO TRUMUI^ STR11T 
WOROBttSR» MARA .

JMĮ4H0 /

maš. įvyks “vąšarių 7. tuoj po pas- 
kntiaių mišią, pobažnytinSj anre- 
tainčj. Kviečiamo hątius ateiti, Jteą 
yra keletą mrbių * m^anymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo drangai 
prirašyti prie Šios organizacijos.

BALTIMORE,MD.
Vasario 7. d-,;šekmadiėnj. tuoj 

po sumai, parapijos svetaines kam
bariuose įvyks EPS. SO .kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti vK

' ; Kviečia Valdyba

k S. PHILADĖI^HU, PA
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį.- vas. 7 d., 
luojaus po sumos, Šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon Šū 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos dueklčs užsimoki 
h. Taipgi atsiveskite nors po via* 
ną naują narį prie kuopos prira
šyti / Valdyba

■ • • i t---- ■». i..—

VOBOISTIAMISB. .
LDS. 7 kuopos susirinkimą* i- . 

vyks vasario 7, G vai. vakaro, 
bišnytinšja svetaįnšja, 41 Prov- 
idence St. Viši nariai bitinai atei
kite, nes turime apevaretyti kele
tą svarbių klausinių. Be to, gera 
proga uishnolrMi duokles. .

• VaMyt*

:/
LD8. 40 kuopos susirinkimas į- . 

vyks vasario 7 d,, tuoj po sumos, 
lt. Mykolo parapijoe svotainši 
Malonėkit viii narial atiilankyti 

Ir telnesliioa mokesti* tM&oHtk .
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jąjlffųUM... . ..... —
Prūsų Lietuvių Balsas 

| Lietuvių Tautą

Še^ądjtpfio lytą prie Ėo7. 
ręst?*: kilo didelis poL
vytiis; Išsiveržęs vanduo 

. užliejo gatvėj 1G colių' auk-, 
ščiu. Vanduo prasiveržė iš. 
gaisrui atsarginių dūdų. Vi- 
sas judėjimas'turėjo susto
ti. Atvykusieji poįicmonai 

/rtr gaisrininkai pagelbėjo 
vandenį prašalinti.

r CURIEY ATLIEKA 
REKCtEKCIJAS

niečių tarpe yrą bėgąlo genį 
žmonių. Todėl jo darbuotės 
pasekmės turėtų būti iąbail 

Pamatysime.
{ Girde jęa.

PAVYKDSiOS PRA- 
KALBOS

geros.

Praėjusios savaitės gale, 
inayoras Cttrley. atliko reko
lekcijas. Kartu su juo da 
lyvavo keletas Bostono 
aukštų valdininkui

Sekmadienį, sausio 17 d., 
bažnytinėje: svetainėje įvy
ko prakalbos apie spaudą ir 

į blaivybę. Kalbėjo kleb. kun. 
įpr. Vinnauskis, kun. K 
Urbonavičius, ■ kun. J. Baka 
ndšj Pr. GuWis, 'Diy Lan
džius ir jaunuolis. A. Jurge- 
faįtis. Peivti-ąukų. metu už* 

; rašinėtas •4 4 Darbininkas.’r 
Prakalbos pavyko labai ge
rai; ^pai’bininkąs0 susL 
laukė naujų draugų.

fe NAUJA MW1Y?
t , - ■ K * - ‘ •» ‘ # - '• e

Jprąėjusį^ kętvĮrtądięnį ir 
' penktadienį. lankėsi. buVęs 

Kew Yorko gubernatorius 
Al. E.’ Stnitli; “Massachur 
sętts valstijos demokratai 
turėjo iškilmingus “perga- 
lės .pietus* kuriuose Al. E. 
^mith pasakė svarbią kalbą. 
Viši demokratai laukė, kad 
Smitli pasisakytų, ar jis no
ri būti, demokratii kandida
tu j prezidentus, ar ne. Bet 
Smitli apie, .tgi .visiškai ne- 

ližsiminyt -buvo
.teikta ■ didžiu • išūsidoinė ji- 
dnu ir perduot jv per radib.

Sveiki, visi mūsų pažįsta* 
mi! Mes jus visus, be. abe
jonės, aprašysime, tik nepy
kit e. Mes girdime ir ma
tome daug. Daug* rašome, 
'bet mažai kalbmne. (lai jū- 
sų vaido šį kartą nebus, tai 
pamatysite vėliau.

Girdėti, kad Jonas Aver- 
ka veda gražią panelę. Jų 
vestuvės įvyks vasario mėne
sį. Keužmirškj. Jonai, ir 
mus.

Linkime jums daug lai
mės. ...

NESiUDENTIšta 
ELGESYS

Sausio 14 d., vakare, apie 
’ 200 Harvardo studentų grįž 
darni iš Harvard hockey 

, pergalės žaislo požeminiu 
' traukiniu išdaužė traukinio 
langus, išsukinėjo elektros 
lemputes. Elevuited kompa
nijos policija, nuvažiavus 
prie Harvard sųuarę, pa
šaukė' daugiau policijos ir 
tiiukšinacjarius studentus, 
nuinalšino, išklausinėjo ir 
vieną iš jų areštavo, jį kai-, 
tina už išdaužymą Jangų ir 
išsukinėjimą lempučių. Tai 
ue studentiškas elgėsvs.

PRALAIMĖJO, BET GRA
ŽIAI PASIRODĖ

‘ ‘ • ■ . ’ T

^Praėjusį ketyirtąd i e n į 
Uhicagos universiteto stu
dentas Bartuška ritosi su 
buviisįuoju -Čempionu Gus 
>Šomienbergu. Pradžioje 
Bą^tiiškai' pasisekė ir jis 
paguldė Somiėnbergą, bet 
kitus Akg ‘ paguldymus ’ ’ jis

■ ATVAžiMŪKŠŪicAGOS

*‘Alex” W. ne tiktai pri
ima ‘4 orderius.’ ’ 'į namus, 
bet nemažai sugaišta' pas 
Klerutę. Ar ne taip Ale- 
kai?

Ona Zulonaitė ir Juozefi- 
na Jakmiskytė buvo išva
žiavusios aplankyti. Prezi
dentą Hoover^ Bėt ar jos 
matė jį? Jis buvo South 
Bostone, kai jos buvo Wa- 
shingtone... ...

Ar jūs žinote, ką mes ma
nome apie mūsų ‘college” 
i_____  . ..
j&H I 11 '.II **■■'. ■■ 1 " I

rei. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
' (KASPARAVIČIUS 

Naujoje Vietoje,
525 E. Broadway, J3. Boston.

Offro ■PaĮgjĮdot.*
; Nuo 9 iki 12 ryte, ir nuo 1:5O iki
, | Ir Šuo, « Iki 8 Įal. Vakąrę, SHp 

. ąas uždaryta* subatos vakarais ir 
įladėldieHlafs, tafįigi ietadotihuiua ' 

i2-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuiįnu

i At važiavo įįf C Ji i c a g o s 
^Drąugo” Bendrovės spau
dos platintojas p-as Albinas 
Draugeliu J is dabar lanko-

' si Srfuth Bostone, po: stabas,
- - ' platindamas spaudą. Jis tą 

' darbą sėkmingai vąi’e Chica- 
goje, Hartforde, Conn, ir k. 
Kaip jam seksis South Bos-

r tone, nežinia.- tiBauthbosto-

CAMBBHM, W<7NO DQGS ALLQWED I
studentus ? Jie labai iždy- 
kį.. Į šokius eina pavėlavę 
mž’ dyką ir svetimas mergi
nas veda šokti. Ar tąi tin
ka studentiškai garbei?

Girdėjau juokingą dalyr 
ką, Visi žinot, kad šie me
tai yi‘ą44 leąp year.” Vieną 
vakarą G., U. norėjo nu-1 
S w “Pm^eh-Litaueft”'
E. W. turėjo draugę V., ku-į • •• ■ ■■

rią palikti vieną namie j)u-į 
vo negražų, tai jis nuėjo Į 
žpas G.‘ W. ir pa’prašė jį ves-Į 
;ti V. į teatrą, bet šis gražiai 

pasakė, šte metei ym “leap 
te.ru mėrgmos 

kvieėia vaikmus į teatru
y ", ’ [Beveik visi to krašto geog-

Hotel Sratler ’sausio 9 
būvo didelis “susiėjimas”rh .* < _ ; 
profesionalų. Ten matvtal Vokiečiams pasisekė nu- 
Juozas A. irOna.VĖ Beiįhaitoti k* atžvilgiu 
'Juozai h- Onute, uuo kadaj-W» ta“*Z Pa;
jūs esate profesionalais?, iyardęs ir lietiiviSki vei^gi

• rodo jų lietuvišką kilmę. Vo
■ Šnekant apie visus, meš^te«te .val^ ir vojnečiij 

 

norime pasakyti, kad JonąsĮdraugijos varo smarkų yd- 
Gr. gražiausiai atrodo, betwetininąo darbą Prūsų Lięy 
savo merginos jis niekuo- Į buvoję, deda pastangas, kad į ___ _____

met neužmiršta. Už kele-pštautintų galutinai višpsĮ^eįpįasį į lietuvių .tautą tir 
rių metų ji v a d i n s,i-m e|ĮįętųviuS| paskutinį tikisi, kad ji neužmirš savo 
“Lavvyear.y Dabar jis- tu-1 dar kalbančių lietuvių kal- į brolių Prūsuose ir savo pa- 
ri reikalą su B. C. Lawibą. Nųę amžių -Prūsų lie- aukotais litais dadės jiems 
School. . Ha/bet. geriausioltuvjų,..g^venania žemė kolo^.[įsigyti, namą, kuriame bus 
pasisekimo. . , Įnizuojąmą, lietuviški kaimų galimas tautinis ir kultūri-

— [vardai keįčįąmi vokiškais; Ims darbas. Kiekvienas pa- 
Cambridge’iaus cho rast Prūsų lietuvių taktinio [(aukotas litaspadės lietuvių, 

turėjo šokius, į kiniuos la- bei kultūrinio darbo sąlygos kalbai išlaikyti ir lietuvių 
bąi skaitlingai atsilankė I yra labai sunkios,'nes yokie I tautiniam susipratimui ket- 
southbostoniečiai. Žiūrė-Įėjai viąėkioipis priemonū-Įti Prūsų Jjietuvoję. Mes 
sim, kiek dangtis Cambrid-Įmis ; stengiasi užslopinti[esame tikri, kad laisvoji 
ge atšiląįkys .4 South Boš<r|p]^į JĮetuvi^. tautinį jūde-ĮLtėtuva išgirs mūsų balsą ir 

tono šokius. i jimą, kuris‘įb’:3teo ’ ėmėj istieš savo duosnią ranką,
. _ . . , Ireikšti naujos gyvybė. Liepinės kas pats ,yra_daug keii-
Bronių Jakunską g^maĮ i^^ yėikėjal. ^gatvėsė iri tęs, tas ir savo vargstaųtį 

dabar matyti pėsčią. K^Įiaikraščitioše apšaukiami šarbrolį supras.
fateoJo be šutomo. kitarpl.J ;

'juo’ū. ir Auota, Žilch sifetfti savo židinį! • ■ . • ■Juo^a, ii Agota Mėlt, l lietuviai kulSe ^eSai daly, . T ;
: - VV-' k J'auja lieteli dfaugijij gyj -5^

. Tenune, vfc -pavojuj hetetti Didžiajai Vetavai
n- apielinkeje bapditai veja1^ kovoti. S« rusų priespauda,
tarp save kovą. Neseniai nu- . persekioja. *««» Muvi^ teu
sautas Gustin n- kitas gang- , . • * . 1 tai didį. poetą Duonelaitį,
eteriu vadas^ o sausio 15 hors Wbinink<l Kui^ait
uu^^4;Hai^ WoĮęn u- te kitų žymių žmonių, yra!
du suželti. .vokiau ^ueius Lietuvoje, - 1
katamkų, bet gang -̂ Li^.
moka geriau pasislėpti, irL . v.į- .v .. v . . ■

todėl ne taip greit juos su-P3“ hetuvįs- . ■ Taryba Tilžėje.
randa. ' Į kai. Mokytojai grąsma he-

. _____ ■. • • ■ [tuviams mokiniams, kurie g

Įš«tiiintiiui«iiiitini«ni«iTHHii.<H<««i™«<«»w*Mw.MHw.mQ | lanko lietuviu1 kalbos kur—į

Į A. J. WEST, M, D, Į
I. LIETUVIS |
IgYDYTOJAŠ ir ctoURGASl

Ii . . . i
,| . Valandos:. -. į 
[Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak. I 
| 478 Gallivan Eoulevard |Į viškai. Tilžės miesto salių! 
| DORCHESTER, MASS. |

i Į . Telefonas Talbot 0847 j

-^ [ tuviams duoti patalpas su- 
sirinkimams bei koncer-
;[fams. ■ Lietuviai, gavę salę] 
Į koncertui, iiėra tikri, kad i 
jie nėbus išvaikyti, kas yra į 
| jau iiėkartą atsitikę.. ^ra g bCLVę atsitikimų, kad liet 
| Į galvos lietiiviamš apskaldė- į
i mos. Liętuvitį. . privatinei Į
| [mokyklėlei Tilžėje buvo
1 gauta patalpa tik su dideliu Į 
| vargų, .lies namų savininkai I 
| bijojo užpuolimų iŠ vokie-
j Čiį puses. Lietuvių velkę-Į 
jų pramonės bei preįylips į- 

[šįtąigęš vokiečių dažnai boi-l 
[Sotųojąmos ir ? engiamos.

| J Viėhu žojžiu, Prūsų lietuti 
’|vjai yru nepakenčiamoje 
bįlktejį ;

• Į * Jfeturint savo, namo, to-

Lietuvybe pergyvena sun
kias, dienas Prūsų lietuvių 
krašte, kuris prieš karą vd- 

| kiečių vyriausybės raštuose 
įy žemupiuose buvo vadina- i. ■ - ■ ■ » - - — - --

[“Prūsų Lietuvą,P Ją suda
ro Tilžės, Ęągaįnės, Pilkai- 

jj5_ nes, Labguvos, įsiutęs, Sta- 
[lupenų, Geldapės ir Darkie-

Tuomet jis

jų Taryba, kuri sudaro lie
tu viųt autinio ir kultūrinio 
darbo centrą,' yra nutarusi 
įsigyti savo namą su sale, 
kur galėtų tilpti visos , lietu
vių įstaigos ir kur be truk
dymų lietuviai galėtų susi
rinkti. Lietuvių mokykla 
steigti Tilžėj bus galima tik 
turint savo namą.

Būnant sūnki-oje ekono
minėj būklėj/ Prūsų lietu
viams yra sunku be lietuvių 
.tįutos materijalės paramos 
įsigyti savus namus, sunku 
atsiginti prieš sistemingai 
varomą išfautinimo darbą 
per mokyklą, bažnyčią, ad
ministraciją, spaudą ir ki
tokiais būdais.

[ Todėl Prūsų lietuviai

kįomis aplinkybėmis lietu
vių kultūrinis bei tautinis 
darbas Prūsų Lietuvoje y- 
ra tiesiog neįmanomas. To
dėl Prūsų Lietuvių draugi

i ■ J .
tarnavo

| Sausio 10 dieną apie 200 
| vyrh, -kunigo ’ ■ F^ Korbuto 
Į vedami, žygiavo į. ^aidžiau* 
Mos Birdies.bažnyjįi^ kur į- 
Įvyko Šv. Vardo ^raūgįjos 
įpamaldos. ; : .

H

• /. ■■ ■ • ...• ‘ .

NeTvlyTVed—Bkl you cet the hotdog’R I BaUSlO- 31 d> visas Cam- 

%r*ppiF bridge traukia South Bo&-
at thė door of the apartments whlch | ton dalyvauti . “Darbiniu- ’ 
ittfTVYCI ’ /IziflA* .«11 1 • I'- . '» RF • ’ M » J % *-

’ |ko . metiniame koncerto. <;- 
Vasario 7 d. įvyksta pa- 

rapijos, vakarienė? Garnį- 
Liiama skaniausi valgiai,- tū

ri pin ainasi geriattsiū' muzika- 
le programa. Tikintas tik 

1$1M

EXPECTING A LOT

’eays, “Nb dogą allovved.”

:“Say, cąbby, thls change you gavę 
me ls a doBar outof the way. Can’t 
you ęount?” : ’'

“Say, \vhdt arė you expecting of the 
coinpąny? Ą chauffėur and an ac- 
ėountant, tdo?” t

SAFEDOG

Office TeJeDhone 'ĮJr.iversity 1907- 
Rea. dfef. University 1957

ADAM ŪMRKA & SQH

Į (GALĮNAUSKąS)

414 Broadway, So, Boiton 
TeL |o> Uąąton. 2800 .

OflfiM atdaras ppo 19 iki 12 tąt 
rįto, tino 1:80 iki B :SŪ fc>b jMet.fr 

I nuo 6 Iki tt vakare, šventą dleoą 
pąįal ■OJBlUrlmą

-'.. * -.’i • • ■* / i“
: Hobo—Say, iftadam, f U thdf dog t

. į
Kady—My dog’s in oo dangęr, I’m Į 

aure; būt I can’t fiay the šame for you. į

CHANGĘP AFFECTION į

Sausio 24 d. įvyksta va
karas Sesėrų PasionisČių . 
naudai, Jau rengiamasi. -

Visi. .įspėjami įsigyti ti- 
į kietus išanksto. Vakariė- • ’ 
nes dienoje tik'ietai nebebus 
pardavinėjami. Tad neap-/; < 
sigaukite.

Shę-rWhat khid of pets do'you pro- 
fer? •

. He—It used to be blonds tilt I met 
you dear, but now it’š briinetteš,

Lietuvis Dantistai

..: Kalsamuotojas 
Pagrasąs- atlieku gerai. Ir plgląL. 
Kaina vienodu visur. Vietą atdara 

[ dienij ir. naktį, •
.. 883 CaĮntyridge Sttąet

1 KAST CAMBRIDGB, MASE, 
r £K¥BlŲS
10 Intervale Štį "Mostelio, Mam.

Tdl prockĮtog blSS ■ . f
į

Tel. So. Boston 2000
Lietuvis bantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston

• . '• -r
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:80—0 vakar*. 
Serėdomls nuo; 9—12į vai. diena. 
Subatomls nuo 9 Iki 6 vai vakare, 
NedSUomte nuo 9 Iki 12 vkL dien< 

(pagal sutarti) '
'tr i

NETttmtUS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
Specialybėje

imant Širdies, ‘Plau^., 
Kepenį, Pilvo,Inkstų, Slo
gos, Patrūkimo. Reumą^ 

, tltmo ir. vijoklis Kiinjo,, 
_jNervy, Odog ir ĮKronlikąa 
V abiejų lyčių ligas. . . . .

.. Pasitarimas tikrai apeadgoo ntw • 
nelaimių, išlaidų ir kančių.. -

Ut.6tW,327I2,&'
AntradlacUk 

dieniais it MttadtaiaUi 10—K«v*

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ | 
sus. ’ Sas^lietųviška peikia-1 į JE^AUTUVA į
ma ir niekinama. Bažny-į l PrUIJSMENS i
čiošė jau tetą! begirdėt lie- Į | . n lt n n i
tuviska kalba. Į lietuvių | S iį Ut į
parapijas skiriami* kunigai, I 456 W. BR0ADWAY | 
dažnai temoką lietu-Į] I

i —7---  — ..i telaikome vėliausios mados vy-š
izoklpčiil nrp-am J I *WmM6ttžIus. Gražiausius skry-= savininKai, voniecių organi 11 b61es. pas mus viską pigiau pimit f 

žacijų ir nei valdžios žmo-Į į savininicat poviląs liras | 
įhauginii ’ atsisako lie Į Mir<uiiini<iiiiHii<>Miiiii<niin><iniiiiii»>ini<iiimiinn<tt*i

. ' Pref. A i&dsriaviįaųa

MUZIKOS MOKTKU
^MUIĘA-FIAMAS

Lėkclfo? duodamo® nrįypčial kaip 
mažiems taip Ir suiiuguklenis sulig 
programa Mųrikps Konservatorijų.

Pimokos aižkiuamoji lįetuvlų 
kalyje. * ’ •

■ 16 HŪtitingtCĮii Avė.,
' , RoBllndale, Mase.. . 

Tel; P-kway 5953-W.
ii I į 1111 iiirriiriii—i

METINIAIŠOKIAI
Antradienį, Sausio-Jan. W, 19132

8 vat vakare :

■ ' - Rengia ■
šf.Whto pAiėapmoš choras

RoselandBallroom, Baston, Masa.
Ikąachttfettt Avė. prie Nirwiy St,

■I

; Grtąi TeitiMcHugh,s ‘'rsdioM pstarsijąi fttasfniA
iĮ ' . - \ T • . - • ’ *,* . - - ' ‘

NO PLAČĖ FOR BULIS

She—Tm atraid there inay be bullą
here- . • ... • ’ *

Hė—they don’t hąvfe bulls ta the 
country—only coaątabieą.

NOT BURNING IT

ri

■d

Į>.iiiim,.i>Įįimwimiiuuwiiiiyww<www*w|w^«i*wi

Tol. Porter SjŠi ' —

JOHN REPSHIS, M. B. įI

M. SBSAN GLODIENE!

Lietuvė Dantistė
" VaIandoa: U-6 irf“9

MARSiąHūSBTTa AVI.
. (Central Skv*«) ,

OJLMBMMK MA*. '

fcmty yldov? bu tnon^y to
bum“ . . . .

ųnt U eurotolly lt && 
ttrtęroof vault* 1

kamp. Inrnan arti CetUral S^i 
Oąmbridte, MK

|iwi>i>Mniu>iwiii»wwm

D. A. Z ALETSK Al

, Tąkipho**

te.ru
jMet.fr


•>

•*
’ '' •’ 1 7.

’ r*r*

. •• r‘ • •
’ L-
.: * • ■•*.* ’ * i B

URĮUJĮT

Antradienis, sausio Ifr d., 1932•

IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
AP.ŽVAL6A

. -
' Kunigo James Čex iŠ 

L RitisburgirM^edarbiiĮ kara- 
vanąš Wąshingtone padarė 
gilaus įspūdžio. Kada kun. 
Cox paskelbė bedarbių eise
nų į Washingtoną — radosi

f spaudoje pašaipos. Kaiku- 
> rią* laikraščiai išanksto spe- 

- jp, Jtad kunigo vedamą be
darbių armija susilauks to- 

f kuo pat AVashingtohe “pri- 
b gulimo,” kaip kad susilaukė

P KurGKOUAS
Valstijų Įlieto 

vitį Katalikų <-jo metinio iū 
8-jo jš fjjlėą Seimo, įvykusio 
gūuodžib ^7 d., 1931, Keąr- 
hey> :X. j., .dalyvaujant. 2^ 
katąlikįškiy organizacijų 77 
įgąĮiotĮbmš. ątstovąiną'ir 17 
svečių, Visb 94 asmenims.

D i b h o t va r k ė: į

1. Sritno atidarymas. >
2. Vaidybos ir komisijų'

„v 't '7 
nurodinėjo, ką^ geriausias 
kelias' prieįtį priį jaunirho 
ir ąiikleti bei įjį^ikytlrjuo- 
M -lį^tiiyybį, Ut tįbf liettivU 
StaŠ mokyklas, Jfut čią gi- 
iįę yąikiičiąijž ritažėns bū- 
tų: mokoinį gį^. ąąvo tati- 
tyby,'rinyĮĮėėsavĮi tąutiėČĮus, 
b ųčbū įiį fąs; jįąspias dar 
kūdikystėj iš: i jų Vogčia iš-' 
plėšiamas .kitątątįČių *moky- 
klų; ' Toliaii J&liįjo TCjNa’ 
krošius,' riūlydįinris^ išvien 
veiktibmi. jmįiiiiUi nuo jų 
meąišaĮįnti^į^s^fi’a: pa-: 
^giatisis'laikMM^ darbui, 

t Tik, girdi,’jokiu hega-;
lime pritariU ktirięų
organizuoja: kpliiųs kataln ; 
kiy klnbiis at, rdį^anižacijas, 
ė’, ne’ Vyčiui ‘Mlbpąš tvėr 
rią. Atsiradę Ir dar pora 
aįtorij, kiirie htiapgalvoję, 
nėt 'biškuiį' įrikąiiČiąvo ųž 
;tai> kad kiti pritarė ir kėlė 
nuomonę ėit prįb jaunimo 
iribrgąniząpt’jįd kltibiis, ra- 
telinš ir' kitas- organizacijas, 
^et, pagaliątiy daug reikalų 
turėjos su jaąhinfii prąkriš- 
kamė gyvenimb ir įirisįklau 
šę^'Visų'jauiiimo 
iiąfėrąntas,7 kup. •B^lkūnas, 
sngiaū’sįai- pąaiškįho visą 
padėtį ii »tas\sąiyfea^' kųrio- 

&badiė;irfhilrbdė/ kad 
bšįų r^aidiilgą Mnyti, ;įog 
ątęii^ū^:: kitų* katalikiškų 
khibųį ;6r£ąnižh$ijų ’atr iafė- 
Įių;kęxi^A^įl^mUL/ar aiigi- 
’įffibf? jdu 1 hfcgknižaci-

jis pąbrilž^ kad šiah- 
dįe meą su Mfe brgąnizači1 
j<wnis'iuriW;tąik^ prie 

: jaunimo;* $ nev * jįutiiiiias prie 
nmąig' ‘ O jęi^au rpo 15 sti 
virš;metų ’ gyvuojančios of- 

. ^džiatisui 
f ; išaugt ‘į 

Įg^ftgąšį. ^ą’Įįęįiiyiškų ka- 
jaųtiimą; rąpimąn- 

^tbįįįi^ac^,. tąį ;į^šr 
tąį^.įtokip, ‘ktio 

dįŽęiė'dalįs jąunimo yra ;ne 
i tenkintu; ir to3el;reikia 
ie|koį,:k|Ąų^ įrikią: iėškęt 
orgahi^ąčljiį kurios,7; neap-

deg^miSr^ :pątėnWtll • tP 
^uniinti-r^alavįmus. Įr
yčiksa :tįk džaatigtįs:x tokiais 
naujaip Jkiiibaisj ’ kurie per 
tų pušanthė; mėiriesio savo 
gyvavimo- laiko jau sukūrė 
apie- pusantro šimto prieš 
tai neorganizuoto jaunimo. 
Gi. ‘ priekaištas, kad visos 
organizacijos ?ar drąuįijbs, 
Jkųros netiiri savo centro,' ne 
turi 'tos* organizacinį pulsų 
ptilaikaneįb^ šįkdiės r-’ mhs 
štA, yra nietinkamas ir neiš- 
ląikp kritikos* * Apie tai daug 
galvojo Ryt. Valstijų Kuhi- 

JT If KeVąįko : iii. Baukšys, JU; Vieny^ it tą klatirimų 
’2.- -Lukošįunąs. ’ . . \ « isriŠė {įrieigdatiri' Lietuvių

' Iš Harrisonorir KearnėyKatal; Jaūnimo Konfedera - 
1. jAuguStįnąviČiusp2. ktin. ęiją> kuri Imlbėdainą apie 
Vaicekauskas, 3. $prahaL 
.tįs.’ •. ■::y y;1 * •; < '■ ■’ *
v Iš Patersono1. j&ąiiai- 
tis, 2; Kiilįkąitis.* ; -

iSyflr^kiįho^ itjsšeūr-

2r ^ąriieeifisr &
;. 4r Jaunikio' feįkąjąis kąlt 

bėjo kųnZ Vąįbbižitiskąs,; il
gindamas f, padėti ' japdimui 
pigąnižUątiš į ldįiWs> sąjdu 
įgąs ir iriiąą. lįbfiįjHškas jau- 

. dbno Ątsi^
do daugiau kalbėtojų, kurie

■y...,,, , ;i J - .
t ■ ■ *'*■ •*• ;■**-į■
L- 3<jLįe^yįų dibim rengi
mas^/. /. • ■. 7. ■ ■■ ■
< 4/reikalai. .S 
\ 5* ŠpaĮĮ^.reiiJiįląi ir ką-, 
talikų abpija. “7 f ;

Jįęfuyąą kątąhkų, pa
dėtie ir kaįaĮįkų, univeįsite-; 
'.to'kiąų(sįm^./į\ i *■' :-z - y. ■'

; p. pe™; již^ąj^ihąSy. \r
T W a v-f*‘* <r-v;' »*•-*■ /. “• V -•»

į) i ą h 6 M ą rik ū ke į g įiį
* 1. Seliną įiįidąrė tederą* 

Oi jos ‘ Apskjnttėš■pirininin-’ 
kąį KriišĮnsfeis; % vąl- p.' 
p^ašydainas vietoS . kleboną 
kim. yąibekausfcą sukalbėti:

* r Į sėlino p&zįiliųmą pa-
kyįetė kini. 1^. įkalnį/ 
pirmi, lt? ^iiįšj4^. sekr. 
hr*K< KąJ^6Šfų;“7’'lX'.sekr;' ■’ 

3/ Toiiaii 'sėiiihą vest paėrfte 
;pį$z;; linp.. faiū’ 
pądekodąmfe; seMni' įiž pą- 
ręikštą ■ pasitjfcęjimą. Įr Cpa- 
prašydamas išiihkt nčoniisi-:

■ c '• ■ * - i.. *•.. ..<■, --■<a <■ t"..’-;4' įasry-
•’ IĮ' rėzoliūcijų komisiją iš
rinkti: įpih.
koševieius ir^ĮČizis. 7. • 

; Į mandatų komisijąOna 
BviriĮeliūte ir
•.; ii vĄjtte Iliėnų,
kuri fėngiąrąa; ka;sinėi? Ąw 
-Yorkp; ir?W$lietu- 
Jyj^s įiątąiikĮiž': ržfėtaW į p, 
Krušlh^kk^: v -L’huMe; 
kaį,l^itef^te4ideliu3ū||i- 
mojĮM
giamos^įtųyių. Iltęnbfe'^ 
■ėiitą ^r^iherikoį n^ięiįėn

■ 19$; Wikorr ten
nųiyBĮ-yžą kąM&iiėiąW 
pątogd^įdų
^į kąd^diięsų įrazfišį norii 

kinti ^pš&®^k^s\^sipie

J ^__V 1 ................................y—........    i

buvo baigtas šis punktas, 
(Gi negalėdami pravest sa
vą pasiūlymų neleist steigti 
kitų jaunimo organizacijų, 
klubų ir t. t., b tik “vyčių” 
kuopas^ išėjo iš seimo K. 
Kakrošiiis ir J; Vaitkūnąs, 

Jyrusevičius pasiliko).
(Bus daugiau)

fED, ACTITIES ' 
SUSIRINKIMAS

O

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BLA0AS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namų Telefonas t Mlchlgan 2—4273

V AL A N D 0 8 : .
Nuo 9—12 iš ryto, 2—g 

šventadieniais susitartos ■ :
499 GRAND 8TR8BT

. Ckiunpas Union Avė,) ,f 
BRO 0KLYN, N. Y.

Iš KARALIENES angelų 
PARAPIJOS.

*T"1 " . ......... ■
Teleplione: STAGG 2—0105

DR. A. PETRIKĄ
. (nrMHOK) - >

LIETUVIS DENTISTĄ8
221 8.4th St., Brooklyn, N, T.

X-£!p<n(fuHv HiaoMMi ' 
Gaus Ančitetifa

VALANBOff:? : 
Nuo O vvil. ryte Iki Kval. vtkare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais , 

' . ■ tik susitarus.

Federacijos skyriaus su* 
ririnkimas) įvyko sausio 17 
d, tuoj po sumai.

Bidž. New Yorko Fede
racijos Apskrities. metinis 
susirinkimas įvyksta sausio 
29 d., penktadienį, 8/v. vak.? 
Karalienės Angelų parapi
jos svetainėje, Brooklyne.

Kadangi tai bus apskri
ties metinis susirinkimas, 
kuriame bus renkama ap
skrities valdyba, tai į susi-' 
rinkimų yra kviečiamos vi
sos kuopos, draugijos ir sky 
riai skaitlingai atstovauti ir 
prisidėti prie katalikų, vei
kimo. Be to, bus dar ap
kalbama vasario 16 dienos 
šventės paminėjimas. ’

Apskričiai Valdyba.

'"PAVASARIS”
švenčia saro 20^. jubiliejų. 
; Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vienų gyvą, liiikšftlįį, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris”' gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir brau-, 
gu..: v. / ;
. * ‘Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas; dedasi LietUr 
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. ; .

; 4Pavasary” rasite .daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysaktt, rasite apdainuotas 
jūsų tėvynės laukus, senų te 
vėlių. bakūžes. ‘ ‘Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.
. “Pavasary” rasite vaidin
ti tinkaimį komedijų, mono
logų, Šposų, gražių apysakų, 
^aprašymų, labai daug gražių 
■Lietuvos gyvenimo paveiks
lų ; ;

Į ‘^Pavasaris’skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiūsiam, 
lietuvių " jaunimui ‘ .

; “Kad Jūsų ’ “Pavasaris” 
butų dar .dąžhesnią.^- Taip 
ilgų jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 

, būt jokiii būdu nenurimČiau.
Mano mylimiausias “Pava
saris, ” ypač Šįmet, labai įdo
mus’r — K- Rtiiiiduskaitčf 
Haupstn .121, Beribi, Shoė- 
nenberg. Ištrauka iš laiško) . 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug. ■ 

. Jatmime, pažink, šį taip 
nuoširdų, savo draugą. Pats 
jį užsirašyk ir užrašyk ii sa
vo giminėms bei pažįsta- 
mienis.* . r.

“Pavasąris” metams, kai
nuoja tik 5 litus. * Užsieny
je metams 1 doleris. Lat vi- 
joj, 
tiek pat
.“Pavasario” Redakcijos 

ir Administrącijos adresas:

Lithuanian C. C. turi jau 
153 narius. Praeitame, su
sirinkime išrinko komisijų 
įrengti Įdubo kambarius, 
Communion. B r e a k f a s t 
įvyks kovo 13 dienų, Tony’s 
Restaurant. Klubo tymas 
suplėkę, lenkų St. Aloysius 
C. C. sausio. 6 d. ir Roslyn’s 
ler Soeks-sausio 10 d. žai
dimai sekmadienio vakarais 
Klaščiaus salėje.

* -------+—' . ’ 4
Choras turės 'koncertų 

Klaščiaus salėje, sausio 24 
d.>,5 vai. po pietų. Baskęt- 
ball žaidimas ten pat prasi
dės tuoj po koncerto! At
silankę koncerte galės pasi
likti basketbolui ir šokiams 
be mokėstįes. •

naujosios konstitucijos, pla
čiai žinbtnas amerikieČiuriis, 
ąpsiį^Veho Kauke įr užsi- 
ĮrhU Įltebatfira. ' • e * ;

Msbnįąi, Brussely, kata-
.. - - . • - ■ n

įhią ^atferikų. , ;
Visame pasauly katalikų 

esama 19 nuošimčių, i. * y. 
caĮdiįktj tikijimas.'labiausia 
ššiplatinįs. Europoje, ka- 
alikį 42.9 nuošimčiai. 

Amerikoj katal. 53.1 nuoš.$ 
be įdkio tikėjimo,;' 27%8 nuo
šimčiui į' Prėtestonų, 15.4 
nuoš. p žydų ;lt8; nuoš. ;! štabr 
meldžiu 1 ųųoš,; mahameto- 
mį 0.t nuoš. 4 ; ; .k

Ęįiškią nei vjėha kitą t> 
kybą hėi?ą?taip plačiai įsšįr 
platintis itąip Katalikų. .

Btookįyną ■ Vyskupystės 
Choro kbiicertas' įvyks" kėt- 
yirtąĮięhio ..yMfąre,; sausio 
21 JiiMą,, ĮBroolĄjm Aeadę^ 
my o£ Mušic salėje. . / ;

Koncertas bus lapai turi
ningas. Geistiną, kąd visi 
musų chorįstąį ąppįląnl<ytUė 

į;, koncertą pažadėjo ;ątT 
vykti, ir ► į.dp^šeeįęncį^i 
Bropkl^no Vysį^į^s.1; > Kfoh* 
Cerio pboglįiina įąpąį 
ninga bUteįit: <; ■ t
j?;j B ^'■i.Xjnį;ą:;;4;

j. Spyj Įbt t evėįy 'tbiigue 
:adoįė‘ Theė; John* Sąbąštimi 
Bąchy chbrąk: . ; , *. (•;,

2. Jesū Duįeiš Mėnmriay

jirmija. Gi atsitiko visai ki* 
laip. Prie kapiteli jos. de-

S ^lonstrantus pasitiko sena- 
toriui Davis.- - Priimta, iš 

l ir jinai pėr- 
Bkaiiyta kongrese.' Taip pat

‘ šią armiją, priėmė ir prezi
dentas Hooveris. Preziden- lįikfaštis paskelbė įjo
tas rimtai kalbėjosi su kun. '

: Cqx ir pareiškė vilties^ kad 
vyriausybė ra^ būdų page

rinti šalies materialinę būk-

k- tRėikia pažymėtu kad kuru 
t 3pox bedarbių minia sieke 

® dvidešimts penkių tūks-į 
L fąnčių asmenų,' kurių tarpe 
J $ik gal trečdalis buvo kata- 
į &kii, bet visi labai pamyld 
<kuu. Cox už jo sumaningą’

Kleme,, kad vyriausybė mano 
išti tikslų pagaminti daf 

į, statant naujas įštaigąsį 
įderinant keltus, parkus ir iį 
į p. Taip pat.ir ktin, Cox ret 
į žolinei joje, įteiktoje prezi- 
slentui, . pr&ipa sukelti; 
* penkių bilijonų dolerių ka-.

;^ą: ir, Raudoti :naųdį% 
^dątbaąiš^'' Ągehthfbs 

&&& ; dįbąr- tižSĮįm^ da^ 
Ėnhnu bedarbiams .. drabti- 

- fcų bei valgio,— galėtumu- 
^ędjųėtrbėdąrlnęihs. '^ėtaš^ 
| guriose , rąstų sau tinkąžfta

Jaunamečių Mot. £>ąj. ba
lius dėl didelio lietaus" ne
buvo pasekmingas.

ŽINUTĖS Žt^ilvių£$iįiiįjs; įc|įsĮn^U’ 
r k *koKb^ tf SMu

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH BARSZVA'
G RABORIUS.

—-IR—~ 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N.Y? *

"SAULUTĘ!"
ffSaulute ’ ’ eina du kartus per 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit4 pusei metų 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lįt, pusei me
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutes 
Administracijai- ‘ . . ■ ?

£ 7 Kuriy Uįus Karaliuj bų-- 
P ięs Ratėrsono, N. J, klebo- 
p nas paskirtas viduriniosios 
L mokyklos kapelionu Kalva-i 
fe3^ -' - 7 • ' ; < - \

Kmi.. Antanas Šmulkštys, 
įjūriai, daug prisidėjęs, prie 
įutvarifyiho Fedęra e i j o s

kad minėtais reikt-

tttinieritiš.

16013), choras.
13. ftirį ’ song at • evcntĮde, 

Coates,, Mr. Węįdįer. _
4. 6 Magnum/Mystėritim, 

T. L. da Vittorfa
1608), choras. / - -

5. Reąuest, Franz, ’ Mr,
Hyatt . ./-• -.'L

6. Pultus et Umbra Su
muš, Ori. di Lasjso (1532— 
Į594h čhonas.

7. Įąfaih Christ Sąid, Lut- 
kin, kitu. Braėken it choras*

VYTAUTO SPAUSTUVE
Vienintelė katalikų 'spaustuvė 

ir krautuvė apylinkėje •
Parduoda maldaknyges, nūmčius, 

Helius, medalikSHus, kryžius,
ylas ir k. Čia.gulima gauti i* 

ii tprluio naudingi} knygų Ir 
Kilu' atviručiu ~ su lietuviškais 

^pariM*UJK*> J •' . •
“Darbininko” Agentūra

"Vytauta‘’;spaustuvč priima “Dar- 
eiblmuB, prenumaratM 
atskiros ‘’Darhlrinko"

.Mlftara antr^leinlo, ketv(rta4<8M<Q 
-•ir Mtadienio vakarais ĮJbi ' 

rato vakarais Ustaraoja J. 
ik GI katvirtadjsnio ir 

vakariMAj; J*. ifaStto*.
flta, H«!s'pastaraUfals vhknrklsg*- 

atliktt fr “BMd Eitata” ral
iui bei noturlnlbs-llttdymtis. -

iki Yliui Spaudoi Darbui 
fctaotrtotltet MTAtS 2-4U&

^’VTYAUTO” p>AtWfVB> 
08 Grand it., Srooklyn, N. Y.

į (ą) ^he meeting. of 
Waters, Arr. by Dųnhįll.

(b) ,S<jhg .of fipiųiuąla. 
Arh ky Uunhill, choras.

2. It Syas a Lbwer and
jlis 1438, Shakespare-Ger- 
mątų įoy sdpranbs.“ ; .

3. (a) The Nightingale,
MęM^ĮįpM^; . :
■, (h) ;Tli'e • Čatndtale,;tK(^- 
sųįĮ, choSąą..- ..y ' * . 'J; ’

4. Ali Through tfe X^W 
Arti by ^uta?L • 
Murray įr choras. - ' f

Spjjgą selėCted, tenoras 
iš Metropolitan Operos. -

6: ^tėck of Julia Plante, 
G’H&riį Mr. Marėoux ir

v ‘ 1 - L * - C - > - -

giinuiį; įįųjpi*
kursąf ^kurįfpįįapiją /uly- 
vaiįs ĮojJšyOtej su- didėktiiu 
;ša^vb pąrapijįečiiy. huošįm- 
Mtį\ tai parapijai duot, pre-

j..; - '.*> • 'f .’i

b Sėhhasįpądiskušayęs iskęl- 
: tais'4 kjąusųnąisį nutarė ,šią 
vasara > -(viena diena .pa- 
įiį^iąųšįa .bįitų '4'. liepos) - sti- 
rengtv,abiejoše^yahtijose po 
fcokįą XĮetiį)dų»I>ięnų. z Tam 
tikslui išrinkta'komisija iš 

j šįų/ašmepųi.T ■< >.t.\

'-Lukošiūnas.

i (Gims Tautos Geni j hs ’ ’ 
gražus ir patriotiškas vei
kalas. Moterų Sąjungos 
vietinė kp. jį statė Transfi- 
guration salėje sausio 16 d. 
Visas pelnas skiriamas pa
rapijai.

Sunkiai serga Eug.zŠer- 
vytienė. .

—Sąusio 6 d., mirė Marė. 
Junevičienė, palaidota sau
sio 9 d., Šv. Jono kapuose. 
Mot. Virbukas mirė sausio 
8 d. ir palaidotas Šv. Jono 

■ kapuose sausio 11 d.

Vasario 7 d; susituokė Jo-* 
nas Dema su Mildrėda Žy- 
delyte.

;___ r. ,

1931 metais' parapijoje 
mirė 48 ^asmenys, ...apkrikš
tyti 67, sutuokti 30.

f * KLASčIAUS’ 7 f ' 

: MTON PARKAS Į 

| piknikams, baliams, koncertams, | 
| Šokiams Ir visokiems pasillnksmlnl-J 
I mama smagiausia . vieta . Btook-| 
Į lyne-Maspėfhe.' Jau laikas užsisą* !. 
Įkyli salę žiemos sezonui. ’. . | 
I kamp. Masįeth ir Betos Avė,1 
| JONAS KLASČIUS, Sav< | 
| a... Maspeth, N. Y. | .
Į«1-iniiiiiii<liiiniiiiiiiriHmiiiiiii>im.iiiiiiiil<iillimi<llim|V|

Į KLASTOK STUDIO \ 
| Lietuvis Fofografas |. ' 
Į Fotografuoju, kaip'pavienius, talpf: 
f grupes, vestuves ir tt. Studlo aidą-i 
| ra nuo 0 v. -ryto Iki .8 vai., vairavo. | 
|. s 499 GRANDST., | 
| BROOKLYN, N. Y.' j

Sausio 10 d. apkrikštytas 
Mykolo ir: Sofijos Bogėnių 
sūnus Vaclovas Kazys; 
krikštatėviais buvo Kapalę- 
on,as Polis ir Uršulė Mali
nauskienė.

Parapijoje jau prasidėjo 
aukų davimas bažnyčioje 
konvertėiių sistema.

Tek- Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIRS IR 

BALSAMIjOTO.TAS
Apdriiuda* Visose šakose 

. i Notjtry JJubllė
5441 — 72-ndStreet, 

» Arti Grand St. 
RfASPETH, E. L, N. t.

Tėl. stagc 2—5043 Notnry >abUė

M. P, BALUS INC.
■ BIELIAUSKAS .

Grabinius ir Bateamuotoju 
660QrandSt„ Brooklyn, N.Y.

šav0‘. tikslą pirmų pnhkhi 
phbriėžią: ^dhįigti Vyčius 
ir yįšas katalikų -jaunuome
nes draugijas, rųtėliu^ kln- 
bihį čhorų^ iį kį. į vieną 
bėųdrą drgąnizacijų Dievo- 
(įdrbėi ir•' %ev£neš labui. ’f 
(ĮTačiaų žiūrėk “Vytauto 
.B&rašaš^7 gmądžio - men. 
lį'3i); L $ą konfederacijų 
tai; ir bus yišą jungiantis 
ibntrąs. Kun. Balkuno i§- 
|eltai piitiiiii ąeiinįa įWdė- _ BĮL,___,_________
jo aplbdiini^Htąis. Tuo irlKuunaSj Mickevičiaus gt. iž8,

nuo ja tik 5 litus.■* Užsieny-

Vokietijoj ir * Estijoj 
pat ir Lietuvoj. ■.

T»L Stm !M?tt Not-ary Pttblte

JOSEPH LEVANDA
(leyimdauskM) .

GRAB0RIU8
107 Vaion Avi., Brookfyą* JTX
v .................... . ...................J...imi Į..... IĮ 1,11

Veltui rūpinies reikalais, už ku

riuos tau teismo dienoje, nereikta 

atsakyti, tiž kų nebūsi nei baudžia 

mas, nei giriamas. ^Darbo vert^)K
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