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K KATAUKŲ GYVENIMO
Olandijos katalikų mf nėrinis 

žurnalu “Het. 8child° paskelbė 
surinktąsias žinias apie pasaulio 
tikybas. Viso žmonių pasauly
je priskaitoma 1.8150,17į334 ( vie
nas bilionas, 850 miHonų 174 
tūkstančiai ir 334) , Iš šio skai
čiaus katalikų yra 351339,065, 

----- ' kas sudari 10 procentą viso gyv 
ventojų skaičiaus. Antrą, vieta 
užima Konfuciaus išpažinėjai — 
304,027,114. Kitos ’ tikybos savo
nariais šiaip skirstosi: mohame- 
tonų — 283,997,594; indusų — 
224, 008, 819; budistų —. 199,- 
461,682 ; protestonų — 164,683,- 
026 ; ortodoksų — 131,460. 822; 
paganų — 122,289,817 ; neturin- 
čių tikybos — 76,598,195 ; šintho- 
irtų — 16,644,437; žydų — 15,- 
731,475; įvairių tikybų 4,481,.

’■ '733;
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POPIEŽIUS DĖKOM PA- 
sAUuui už Užuojautą

VATICAN CITY.— Sau
sio 16 d. Popiežius Pins XI 
pasakė kalbų, kuria išreiškė 
padėką pasauliui už užuo

jautą ir susidomėjimą įtū
žus knygyno stogui pereitą 
mėnesį.

Jo kalbos klausėsi 50 Va
tikano knygyno nąrių.

Šv. Tėvas pirmiausia iš
reiškė apgailestavimą 5 as
menų žuvusių toje nelaimė
je., I Jis pagyrė gelbėtojus, 
kurie sunkiai dirbo, kad iš
traukti užgriuvusius.
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KAINA 5 CENTAI

SPAUDOS SEKMADIE
NIUI PRAĖJUS

ŠVAROMI JĖZUITAI IŠ 
ISPANIJOS
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MOTERYS PIRMĄ KARTį 
DALYVAUS RINKIMUOSE

L Gen. Frank Rosg .Mcęoy, Amerikos valdįoB pfcirtas į neutral| koinisiją, kuri tyrinėja Mąpdžių 
rijos padėtį. 2 Vaizdas mįesteh^Sumner, ®potvynio, jįsiljijus Taltahątcbęą upę! 3. Teisė 
jas Oliver Wėndell Holmes. kuris šiomis dien uSįBi avo iš J. V. Aukščiausiojo Teismo.

.Clevelando vyskupijoje įsteigta 
katalikų akcijos mokykla, kurią 
lanko 400 moksleivių iš kataliku 
įvairių aukštesnių mokyklų Šio- 
je mokykloje svarbiausiu moky
toju yra kun. J- Rogėm /Lyons, 
jerititas.

BUENOS AIRES.—Šio
mis dienomis Santa Fe pro
vincijoj, Argentinoje įvyko 
savivaldybės rinkimai. Pir
mą kartą istorijoj moterys 
gavo progą balsuoti.

HOUVER DAR NETURI 
RUIMU# DJ

SHARKEY PAGALIAU > 
MSGHMEUNG1

SleŪĮte 3^M)W,0Q0 dole-' Vadinamas bokso /čęmpi- 
—W- T »fo»as M. Schmeling jau ant-

ir «*■' jus -rnettiš nito
hteHems mokykloms, viešoms, 
privatinėms ir parapijinėms..

Auklėjimo departamentas ne
senaipaskelbe, k»d pereitais me
talu Amerikoje Auklėjimo teiks.

WASHINGTON, — Konį 
greše , kai kurie atstovai iš
kėlė kląus'imą, -kad -reikia 
numažinti, algą prezidentui. 
Vienas republikonas paaiš
kino, kad esamam preziden
tui algą numažinti negali
ma; galima numažinti tik 
sekančiam. .Be to, jis pa-
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LAUKE
DARBDAVIAI
DARBININKUS- AUKO-
< TT LABDARYBEI

1931 m.- viežąs pradines motar- 
klas l laukė 21,211,325 mdkmjai, 
viešas aukštesnes mokyklas — 4,.

**T ’ t w- ’ V r

4^815 mok,’ Kataliką mokyk
las tuo jįčią taiku< J*įnką 2,662,- 
009 įnokricivią kąs sudaro vieną 
riąųųplikĮąią dąjiįvfeą Aną^kos 
moksleivuį J . - ;■ .*. ■ • -

Padalinkime 3,200,000,000 dole- 
x į-> • / • \ t *v. - *. y n->-- >—♦ *

* rią-i'.riėnuųKką driiąirgaiisiine 
siššciu-’-^^290įOOG300. ■-Va^na- 

Si, Amerikos kataUkaų išlaikyda- 
mį savo, mokyklas, sutaupė Ame- 
rikte iždui tnbk&čių mokė 
tojams 290-milionų dolerių.

L. D. S. KUOPŲ 
VALDYBOMS

Visų , kuopii sekretorių 
bei pirmininkų..adresais'.is- 
siuntinętas šių metų u Dar
bininkų Kalendorius.’’ Jo’ 

; kaina nariams 15 centų, ki- 
< tiems — 25 centai. *

* Valdybos prašomos tikrai 
. pasirūpinti, kad nė vienas 

egzempliorius nebūtų atgal 
grąžintas. w

/ Centro Sekretorius,

GANDHI’S JAUNIADS'JĮi 
SŪNŲ AREŠTAVO

BOMBAYpinJija. — Šilu
sio 20 d. — Britų valdžios 
policija areštavo Ramdąs 
Gandhi, jauninusįjį Mahat
ma Gandhi sūnų už nacio- 
nulį veikimą prieš Britų 
valdžią.
, Dabar jau bus trys Gan
dhi šeimos nariai kklėjimd.

.mūsų Jack Sharkey. Neti
kėtai laimėjęs Čempionatą, 
jis negarbingai sulaužė sa
vo duotą žodį ir vengė kum- 
ščiuotis su Sharkey. .

Pernai jis kumščiavos! 
su ‘ Striblingu, kurį Shar- 
key jau senai nugalėjo. Šie
met norėjo kumščįuotis su 
Miėkey Walker ir Jack 
Pėmpsey. Su Walker jau 
įbuyo. susitarta, ir diena pa- 
įkirta, bet Schmelingo me- 
nadžeris ^pamatę, kad. tos 
kumštynės neturės jokio pa
sisekimo, nes visur publika 
reikalauja Immštynių su

’ Šh arkey. : . 5
Sausio 19 d., Schmeling 

viešai pareiškę sutinkąs 
kumščiuotis su Sharkey šių 
metų birželio menesi. Nįetv 
ATorko bokso komisija suti
ko tokias kumštynes leisti. 
Iki šiolei Schmeling nega
lėjo kumščiuotis Nevr YoT-. 
ko valstijoj, nes ten-jis bu
vo suspenduotas;

Sharkey, tokią žinią iš
girdęs, labai nudžiugo ir 
pasisakė, kAd tų kumštynui 
jis jau . per kelioliką mėne
sių laukia. Sharkey nori 
15 roundų ir žada atimti iš. 
Schmelingo čempiono vai
niką ir grąžinti jį Ameri
kai.

Visi laikraščiai dabar pil
ni žinių^ apie Sharkey ii* pa 
taria jam. būti atsargiam, 
kad vokietukas vėl jo neap- 
gautų.

Sharkey dabar turi 29 m., 
Schmeling — 26 nū Taigi, 
abudu pačiame stiprume. 
Sharkey > dabar tųn pasku-. 
tįnę progą likti pasaulio 

• čempionu, ko jam vist lie
tusiai nupŠitdžiai ir linki.

ovej* turtas nesąs vertas vie
no miliouo doleriu.' ;

REPARACIJŲ KONFEREN
CIJA ATIDĖTA.

. LONDONAS, sausio 21.— 
Anglijos vyriausybė prane
šė, kad rėparaeiįų konl-eyen 
ei ją paskirtu* laikų nei vyks. ;
r Minėta konferenciją,^turė
jo prasidėtį sausio 28; d. Jo- 

į ; j e buvo numaiyta sy^šty; 
. tif kaip gauti iŠ VoM®jąs- 

karo mokesčius. Bet ka
dangi Vokietija nesenai pa
skelbę, kad ji nebegalės rę^ 
paracijų mokėti, * tai. kitos 
valstybės nesuskubo prisi
rengti, kaip atsakyt Į tą Vo
kietijos pareiškimą. . :

Kada ši konferencija į- 
vyks, nėra žinių. * Manoma, 
kad ji įvyks po Prancūžijos 
rinkimu. < ‘ *

... Wa^BĮNG?ON, b C ~; 
Amę.rikoš! 'Dn^o Fėdėraci^ 
jos į)rež. Greė$ kviečia tau- 

imu unijų 
į- i 

‘•Washingfo«ą,' vasario J9.
ir karhr su A, D,? PMo- 
mąja Taryba pasikalbėti; sak 
pie įvaųnfty darbinink'anis 
^žalingus, įstatymus,^ kuriuos 
nori pravesti kongrese ir' a- 

; piė. nedarbą, t- . ''
Taip pat' pasitarei ir su-, 

sitarti vieningai /palaikyti' 
tuos įstatymus, kurie .yra 
darbininkams naudingi, kad 
jie nebuįų panaikinti . ir .kad. 
/nauji butų pravesti,. ' ’7 > ;

tinht ir ta

MILIJONAS BEDARBIU 
PENNSYLVANIJOJ

NEW YQRK. Darb
daviu leidžiamuose/ žurna- 
įuose' smarkiai agituoja, kač 
darbdaviai tam tikrą nuio- 
Šinitį ą>rokuotij iš algų lab-

į*Jau daug7 įstaigil tokią 
ąfrėkavimo tvarką įvedė.

Tas parodo, kati darbda
viai dar vis nepasitenkina 
tilo pelnu, kurį jiems/pada
ro darbininkai,«o ieško nau- 
jų būdų, darbininkus skriau- 
šti., '

’ Algų, kapojimas ir taip 
jatr nuskriaudė darbininkus. 
-. • Todėl: darbiniiikai turi 
tiįrėti laisvę savo mizernas 
algas siįnaudoti taip, kaip 
jiems sąžinė ir protas dik- 
tuoja. \ ’

GULEŽlNKELI&irr V- 
KIJA. VŽ& V AL. DATtBG 

’ ' DIEN'A : ■ '

praėjusia sekmadi e n i s 
buvo reikšmingas mūsų ka- 
alikiškaiakcijai sustipriiv 
Į. Katalikų veikimui vie
na iš. geriausių priemonių 
yra spauda, todėl linksmą, 
cad Bostono vyskupijos liė- 
aivių katalikų dvasios vadai 
praėjusį sekmadienį pasky
rė spaudai. .

So. Bostone du pamoks^ 
Lūs apie spaudą pasakė kun. 
Pi\ Juškąitis, p Cambrid- 
gę’iujė tuo pačiu laiku pa
mokslus sakė kun. K. Ur
banavičius, 

. So.. Bostone vakare, baž
nytinėje salėje. įvyko vie
šos prakalbos. Kalbėjo ku
nigas Pr. Virmaųskis, kun. 
K. Urbanavičius, kun, J. 
Bakams, Pr. Galinis,. Dr. 
J, Landžius ir jaunuolis A. 
Jurgelaitis. Pertraukų me
ili užrašinėtas} ‘ ‘ Darbinin
kas.” . Užrašinėjo St. Še- 
jef kaitė ir M. Cunytė.

Montelloyjė pamokslus a- 
pie spaudą sakė energinga- 
sai kun. J. Škaląndis. Tą 
dienų, montelliečiai suauko
jo “Parbiinnkiii’'’ apie ,35

W I (M. W V.

JAPONIJOJ PALEISTAS 
SEIMAS

VrASHINGTON, D, C^ 
Gub. Pinehot kalbėdamas 
senato komisijos ‘suginki
me apie nedarbą ir bedar
bius pažymėjo, kad be fede- 
ralės pagalbos bedarbiai ne
bus aprūpinti;; Jis sako, 
kad vien Pennsylvaniįos 
valstijoj yra milijonas be- 
darbių.

APKIBTI JOS BARBĮ- 
YINKAr PASMERKĖ

Į A LGŲ KAPOJIMĄ,

BERLYNAS, TokieHįa\
TOKYO, Japonija, sausio 

21.:— Šiandie po pietį Ja- 
ponijęs imperatorius palei- ylOkįefįjQS darbo unįju pil
do tautos atstovybę ir arti-, . 
intl laikii turės Įvykti naiiji 
rinkimai. / \

P

Sužeista 13 įmonių •
PITTSBURGH. V Sau

sio 20 d. dviem gatveW 
riams susidaužus, 13 žmo

nių sužeista, tarp kurių 4 
moterys,

'■I .1 .1 Wl ■ llll^l«.l/l.Į ■...«!■. iii' ■ IM

Tai, ka«, btldamo JaiiDM, netm 
rgjo aukštų idealų, ii tikrųjų n«r» 
buvęs jaunal.-r-Prof. St. ialkaut-

domusis komitetas griežtai' 

riingo dekretą • leidžiantį ;l 
kompanijoms kapoti algas,; 
Uad tokiu bndu sustiprinti 
Šalies; ekonominę būkle. 1

Komitetas įrodinėja, kad 
kapojimas algų Vokietiją 
ekonominiai dar giliau į- 
klampiiĮš. ■ Algų kapojimas 
mažina pirkėjų galę, kurį 
yra : didžianiu Vokietijošp 
ekonominės sistemos* fakto-

Itiu.

’ CHICAGO, IR. — Dvide
šimts vieno geležinkelio dar 
bo unijos pasipriešino. kom- 
.panijoms,: kurios paskelbė 
nukaposiančios algas . 15%, 
ir reikalauja algų y;nukap6- 
jimą persvarstyti. y/B^ to, 
imi jos reikalauja įvesti 6 v., 
darbo dieną ir užtikinriti 
darbą visiems lutijos drarbi- 
iimkams. * J. •“

2MJIOO MAINERJU BE
DARBIŲ REIKALAUJA 
v PAŠALPOS
WASHINeTON, C.p- 

John Lewiš, United\Mip^ 
,perkers .unijos . preg,‘įkal
bėdamas Senato k<|nišiį:O3 
susirinkime apie reikalingu
mą šelpti bedarbius, pjiręi- 
ške, kad yra
nerių bedarbių ir 9^,00() }ą 
šeimų niuių, kuriems? biti
nai reikalinga pašalpa,

ProtealonnlHi. ‘ biznieriai, pramonln- 
taU. kurie ekelblMl "Darbininke," tik*

'Lawręrie^ kleb. kun, Pr. 
Jutus karštai pamoksluose 
aiškino spaūdjos reikšmę..; 
Vakarę parapijos svetainė
je įvyko prakalbos ir 3-jų 
veiksmų dramos u Mari j a iš 
Magdalos” vaidinimas.

Vakaro vedėju buvo LDS. 
76 kp. yašt K.' A. Vencius.. 
Kalbėjo kun, Pr. Juras ir 
.LDS, Centro sekretorius J. 
B.. Ląučka. .

. Dramą ^uvaidmo Noiy 
Avoodo Sodalietės, savo kle
bono kun. S; Kneižio vado
vaujamos.

Pertraukų metų gauta 
<‘Darbiniiikui” 8 nauji pte- 
numer ataria i. Vakaro pel
nas $40.50 paskirtas pusiau 
;c<Darbihinkuin ir vaidinto
jams (kelionės išlaidoms pa 
įdengti). ,
! Loįvell’y kleb. kun. Pr, 

; -Strakauško paštang o m i s, 
• (įvyko viešos prakalbos. Be 
1 (klebono, kalbėjo kun. Dr. 

A. Bružas ir A. F. Knei- 
^ys.; ‘ ■
i . Ir Čia gauta nąujų pre
numeratorių ir išplatinta dt^ 
teraturds.

Nonvoodė kleb. kiin. Š. 
Knęižis. įtraukęs į darbą L. 
Ds Š. 3 kuopą spaudos sek
madienį, rengia sausio 24 
dieną, • Vakare įvyks pra
kalboj * Kalbės . kun. J, 
švagždys ir kiti. , '

ČEVERYKŲ~ŲY i j o s 
ATSISAKĖ PRIMAI ATP- 

KAPOTAS ALGAS
BROCKTON. — Saušio 

20 d, Boot įr BboeAVorkers’ 
Unijos ■ 13. lokalių unijų 
griežtai .atsisakė priimti 10 
inmš, nukapotas algas ir vi- 
sąs reikalas ,gali būti bus 
pavestas Valstijos Arbitrą- 
cijos Tarybai išspręsti,

MADRIDAS, Ispanija,-^ 
Prezidentas Zamora sausio 
19 d. pasirašęs įsakymą, pa
gal kurį panaikinamas Jėzų* 
itų vienuolynas Ispanijoje^ 
jėzuitai išvaromi ir jų tur- w 
tas atimama valstybes nau
dai.

Jėzuitai tokio įsakymo 
jau senai tikėjosi, nwstei* 
giamasis seimas į respubli
kos konstituciją įrašė, kai 
Ispanijoje jėzuitams drau- • 
džiama gyventi.

J ėzuitų turtas, kurį suda
ro bažnyčios, mokyklos; vie- . 
nuolynai, įvertinamas 30 
milionų dolerių.
:' Jėzuitų vienuolynas Ispa
nijoj gyvavo nuo. pat įsistei 
gimo pradžios —nuo 16-to 
šimtmečio.

1767 m. jėzuitus iŠ Ispa
nijoj buvo išvaręs. karalius • 
Darios III, bet po 7 metų iŠ* 
trėmimo jie- buvo sugrąžin
ti, ...

Ispanijos .katalikų žinioj, 
mis, sausio 20'd. minėtas įsa 
kymas vješai nepaskelbtas 

? dėl kilusių streikų. . Prane
šama, kad įjats, prezidentas ? 
įsakęs mimsteriui pirminiu* 

nįam studijavimui. ’ į

DIDELIS ŽEMĖS DRĖBĖ* 
JIMASPERII

, LIMA, Peru; — Sausio. 
20 d. miestuose Lima ir Cal* 
lao įvyko; smarkus žemes 
drebėjimas. Sugriauta daug 
namų ir užmušta keletą 
žmonių. ‘Nuostoliai didėlį

AMERIKOS DELEGA
CIJA IŠVYKO

NĖW YORK. — Šausid 
,21. d.* didėlėms minioms iš- ’ 
kilmingai lydint, laivu 
“Pręzident Harding” išvy^ 
koAmerikos. atstovai Mr& 
Mary Ė. VTooIen ir senato-* 
rius Swanson į Gęnevą. kur 
įvyks pasaulinė nusiginkla
vimo konferencija. y , 
.. Amerikos delegacijai va* j 

dovaiis užsienių sekretorius^ 
Stimson, kurs vėliaus- i&y 
vyks. ;;. •

Pirmiau šios • delegacijos 
pirinininku buvo paskirtas 
generolas Dairės, bet dabedg. 
prezidentas LToąver \jį pa*- 
skyrė naujosios 2 bilionųį 
dolerių korporacijos 
zidenfū, Ši korponu’iją rtį<j 

. pinais grąžinti *.AWtikab 
“prosperity.'’ . ; y ; yj

SUDEGĖ BAŽNYČIA NŪN
STOliy $5D0,MJ0 1

VrORGESTER, Mim -J 
Sausio 20 d, sudegė Epiškai 
palų bažnyčhk.* NnostoHįij 
padarė . 1

PolHĮą jspčja, kad kas 
nors padegė’ \ 1
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• Šokdama apkurto. 1

Džiugų kaime (Veliuonos 
v j jau advente gruodžio 2] 
<į talka kūle mašina javus 
;>as vieną ūkininką. Vaka
re pabaigus darbus prasidė
jo vakaruškos. Viena mer- 
gina, pailsinta šokiuose at
sisėdo sušilusi po atdaru 
Jąngu. Ją perpūtė vėjas ir 
ji nebevalde kairės kojos ir 

M .lankos, silpnai matė ir ap* 
į įnirto. Nęlainūngoji nuga* 
į. tentą Kaunan ligoninėm.;

Užmušė kaimyną
o$ Į Dauginiiį k. (Padubysio 

v., Šiaulių a.)\. Šio kaimo 
R, Bekeris susikivirčijo svį 
savo kaimynu Ant Stulgių 

t dėl bendro šulinio. Abu no? 
rėjų pirma pasisemti, bet 
Bekeris griebė baslį ir vie
nu smūgiu į galvų užmušė 
savo kaimyną. Užmušėjas 
suimtas ir padėtas kalėji

mam • -

i

< >. 15 pctriį. be ūdaln
. Valąinių k. (Panevėžio ai 
Rozalimo y.) ūkininko Iva
novo pasibaidžiusi pakinky
ta laimelė nubėgo į mišką ič, 

/ Užkliuvusi liž medžio išsto
vėjo 15 parų needus ir\ne-

‘ gerus. Tuo metu jos šeimi-, 
ninkas ieškojo ir buvo ma- 
hę% kad ji visai kur nors 

f r žuvo ar kas pavogė. ,Ku- 
■ mele rasta labai sulysusį 

Atnarplįpta dar tris kilo- 
‘metrus pajėgė ratus nuvež- 
tt

. Susirūpinę \s.amdiniic 
t- algomis .

KELME (Raseinių aps.).
- Uldninkaį susirūpinę sam- 

’ . kilnių algomis, nesi tokių
„• kaip, 1931 m. negalės mokė- 
’tk - Kai kurie nemano visai 

į samdytis . Juk bernui 500 
. . — 700 litų arba ^merginai 
; , .<4)0-*400 litų Šiandien . nėra 
p. galima. Ūkininkai kalba, 

kad tokiu atveju geriau vi* 
Lai nesamdyti, o- kiek, sako, 

/ pasidarysi šu savo šeimyna, 
ū-tiek užteks. / . ’

7j ’ ~:------ ’’ ■ ■ \

i

Moteriškai apsirengęs
; —. ■ ------- -- 

IpmbSBNA. . — Tenka 
patirti, kad Kvėdeiųos pa- 
rupijoje vienas vyriškis nuo 
pat mažų dienų dėvi mote
riškus rūbus ir jį visi laiko 
^moterimi. Esu jisai deltų 
taip elgiasi, kad metrikuose 
per klaidą užrašytas inote^ 
rišku vardu.. Vadinasi, 2Š 
metus taikėsi prie metrikuų 
se įvykusios klaidos ir nie
kas apie tai nieko nežinojo 
ir iš apsiėjimo nepažino. 
Jeigu ne jisai pate, ii<td|j 
liau niekas apie tai nieką 
nebūtų žinojęs. . ■

Mirė a, a. p. Lunskis
Skurvidiškės dvaro (Tel

šių vai.) savininkas p. kuli
škis nesenai mirė.

į " Sevaiciuose. (Telšhj aps.) 
ūkinink. turi samdiniui ber- 
.iiUi sumokėti algą. 500 litų, 
bet kadangi neturi pinigų,, 
tai. siūlo jam dvi karves ir 

7 jautį, tačiau bernas atsisa- 
ko gyvulius imti ir reika- 
Jauja pinigų.

rę Didžiausioji laime yra meile.:— 
i ;Ti., Pėčkaūskąite.

UTRAI EXTRA!
i- -Z. k S. OONNECTICtTT 

' APSKR,' KUOPOMS ''

VARUMitKlĖNi^; jDtŠfe* SS ūel neiūamhi į jų pirkias? 
žų vuls. -^- iBis kaimas arti* pak»W >pie viskį ži- 
adminiątminėaĮ Mnįjm, nkfcllĄų iš' kŪų.JSj{ųr ' Taip put 
kur dažnai giidisd mūsų knkfetiems ir pg^ašyti duoda- 
štui malonios < liėtuviško^įvo. - ; :y j ,, -
dainos.; Žmonėms tais patiM-f ’ ŠiA t kaimo ŽmonySi
ku . / r įttm»ūe, Įąikra^ių? neskaito*-

Prieš Kalėdas vietos Jen-inteko nežino, tad sjarašiite- 
Ims mokytojas buvo prade- visai teisvnį,
jęs rengti vak'ai^.Kai-ku- 
rle jau ir roles buvo gavę. 
Bet vėliau iširo. Čia jause
nai veikia L, Šv. Kryžiaus 
Draugijos skyrius, kuriame 
šis dArbas visai nėra mų* 
k6s. - Jau pi'aktika parodė, 
kad. neskywaus rengiami 
vakarėliai kartais labai Už* 
gauna lietuvių tautinius jau
tT; w j^betw:. Vai-
kad net lietuvių teutiftes vė- y * 
liaveiėa^bųyo^pt^c^ė^  ̂J 
mai lietųyi&k^' k|dn® ?j)0* įL 
Me dalykai

ji , mii' o; ..... i
1 — t . / *.. ' ' . * j

Mbo metu iš šios apylhikėš 
ėmė kažkur Ijegti žmones, o 
ypač, jaunižias/ kuris slap- 
ui ‘ išsirėngįį iŠeįųa ir ne* 
sugrįžta- Kai kur žmonės 
užkabi langus, duris ir net 
SU visomis Šcnmotm kaž kur 
išsidangina. Kai kas spėja, 
kadete bėgliui atsiduria bei 
(Sovietų Rusijoj, kur sako ‘ 
jiems: pavilioti pasieny esą 
Pastatyti dideli automatiški; 
Žmonės, kurie ^rankomis*’ 
fnO8Uoja ir ^drąsina” perei 
dineti per lenkų-rusų sieną. 
Ar yra čia kiek teisybės, 
sunku parfyti, Jjęt pats 
faktas, kad žmonės kaž kur 
•išbėga ir nesugrįžta^ verčia 
įvairiai ^pŠtmtirjuo7rIŽbm.u; 
kad apie tai žmonės plačiai 
kalba.

Nėra duonos-,
ONUŠKIS. —- Rugiai. šie 

mė£ šioj; apylinkėj blogi, bot 
kviečiai gerai derėjo.

nis

o Žmoi^isįli^ 
paSira^|įfc 
nes galejį^fe

Bažnyčios statyba- 
PLUNGE,. Telšių aps. -r j 

Jau prieš 28 netuš čia pra

bažnyčia, bet jos statybą, il
gai užsitęsė. Šiemetklebo
no kam Pūkio pastangomis 
darkau . sparčiai varomas. 
Jau bažnyčia apdengta , ir 
vienas bokštas pastatytas.
Šiemet statybai išleista šim-, 
tas tūkstančių litų. Apie 
trečdalį išleistų pinigų tu
rės įš bažnytines plytnycioš 
pelno. Kai Ši bažnyčia, bus 
užbaigta; .tai niekur,; berods,, 
tokios didelės bažnyčios apy 
linkėję nebus..7 . j •

115,000,000 litu sudega
KAUNAS. Apskaičiuo

ta, kad per pastaruosius 10 
metų gaisrai Lietuvoje pa- 
dai‘ę. lĮ5 milijonų litų nuo
stolių. . ■

Vykdant paskutinio j o ap
skrities suvažiaidmo nuta
rimą, skelbiama sis maršru-

I B^ušio 24 d., sekmadienį, 
, 2 vąl. p. p., New Britain, 
yGonn.--- /
ę gausio 24 d., sekmadienį, 
' V VaL vak., Hartford, Uomi.

Sausio 27 d., Watęrbury, 
; ;• Conn* , ‘
•Į Sausio 29 d., Bridgeport, 
' kCoųn< '. ' . . •
1 f-, čia paminėtose vietose 
; toįysU Centro sekretorius

• J. B, “Laučka. Kuopų val
dybos prašomos susitarti su 

.' ptąsiok Vadais ii* surengti 
\ prakalbas. Jei galima, pa- 
fertipinkite įvairiais paiūar- 
feinimais., •. "• ’. • ’ : 
g Išvardintų vietų ir apyj 
įinkea lietuviai darbininkai 
^vieciami skaitlingiausiai 
Atsilankyti į LDS. ' kuopų 
iMUttngmus.
k L. D. S.- CENTR AS.

?>

Priėmė katalikybę"
KAUNATAVAI, Telšių 

•aps. — Gruodžio 13 d.-čia į- 
Vyko nepaprastos iškilmės, 
kurių pažiūrėti .atvyko la
bai daug žmonių, net ir sta
čiatikių, 1101% nedaug kam 
buvo tai skelbiama. Tą die
ną priėmė mūsų bažnyčioje
krikštą jaunąs žydelis M 
M., pirmą gerai išmokęs ka
tekizmą.; Apeigos prasidė
jo 9 :30 vai. Vietos kimigas, 
apsirėdęs'kapa/pirma pasi
meldė prie didžiojo ąlto^ 
tinus, paskui nuėjo prie di* 
džiųjų Y durų ir ten. ilgai 
klausinėjo 1 naųjūktikštį ir 
meldėsi už jį, dažnai jį žeg
nodamas. . Pagaliau įvedė 

jį ;į bažnyčią, . pakrikštijo, 
apniko baltu rūbu (kpmža) 
ir per sumą davė jam šv; 
Komuniją (be išpažintiės).į 
Kūmų buvo '4 poros*

Nėbef lietuviškos
‘•r-.77 - :mokyklos
; • BAtAVEOKAI, Dauge- ’

. . dičkio vals. Šis sodžius
” gffiiąi lietuviškas. Prieš
74wu8 motus“’.’ turėjo savo 

mc^yklą,; kur vai
kuČiaUis buve' labai * patogu 
WkšČfoti mokintis, šie-

Mi -relkj^ž . leisti į valdžios 
^^^RėniskŠj;^

sniegu, žaibais

Truksiu pašaro*
NEDZINGE,. Alytaus ap. 

— ;Šio3 -apylinkės ūkininkai 
nedaug turipašaro. Paša
ro stoka vęččia daugiau gy
vulių parduoti.’, Dėl ko kas 
trečiadiejūs'^lBiia pilnas 
Merkih«s turgus gyvulių, 
kurie nepaprastai pigūs.

. Brangūs šiaudai
TAURAGE. — Šiemet ma

žai ūkininką i .šiaudų turį 
dėl to šiaudai brangūs, Jei 
kas į turgų ir aįyeža, tai be
veik už šiaudus tiek moka, 
kaip už. dobilus, apie 40 Ii-, 
tų vežimas.Kalėdinis žaibas ,sti

- ,A p^hūnija
Šiaulių

Giiiodžio 25 d. vi* 
.^jąjaktį?siautė labai stnar-

>;

Atiduoda ūkius (s
dirbti. ' , ' 7

BETYGALA, Rasemių m ‘ 
/Mažašeimyniai ūkininkai 

skundžiasi, kad labai sunku 
esą vesti, ūkius, ir išsiversti * 
su sdmdyta šeimyna^ Del 
to kai kurie ūkininkai ‘ne
samdo samdinių, bet atiduo
da savo ūkius iš pusės dirb- 
■tL Tokių mėgintojų čia ne 
mažai yra. . j . ■

•   ' ,   \ t » -■ y v ’

Nesigailėk vandens ir 'mui 
lo. Ta tauta kulturingesnū 
kuri sunaudoja daugiau 
nutilo,

“PAVASARIS"-
švenčia savo 20 in. jitbilieįiį,

Didėle dalis. Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
■jau‘20 metų su didžiąUsjiu. 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio nmneiį* 4*Pa- 
v^asiuis” -gi džiaugiasi,, kad 
jam pasisekė atspėti ■ lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran- 
giL \ -

'“Pavasarį’4' skaitydami, 
' sužinosite, kas dedasi Lietu- ’ 
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. ■ . ; . ; ; /■

1 (Pavasary ’ ’ rasite daug . 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų'tėvynės laukus, senų tė 
vėlių bakūžes.. “Pavasaris7’ 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba .Lietuvos paukšte- •’ 
iių dainomis. ' ' •

“Pavasary” rasite vaidin
ti tinkamų komedijip' mono- • 
lo'gų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo, paveiks- 
llL ' ■ /.. . - •

* “ Pavasaris ”, skirtas/ vi
sam pasauly išsibąščiusianų 
lietuviųjaunimui.
'' “ Kad Jūsų ‘i Pavasaris ’ ’ 

‘ Imtų dar dažnesnis.. Taip 
ilgu joMaųkti. Gjnreudamas 

; užsieny, -be “PavaąarioP tur 
būt jokiu būduiienurimčiau, t 
Alano myliniiausias ..“Pava
saris,ypač šįmet, labai įdo- 
inus” — K. 'Rakltuskdite, 
Haupstr. 121, Beribi, Šhoe- 
nėnberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų’ “ Pavasaris? 
susilaukia labai daug*.

Jaunime, pažink, šį taip 
nuoširdų, savo draugą. Pats 
•jį užsirašyk ir užrašyk jį sa
vo giminėms bėi. pažįsta-’ 
mieuis. . „ /

“I^iyasaris” metams kai
nuoja .tik -5 litus. Užsieny- 

1 je metams1 doleris. .Latvi-. 
I jūj, * Vokietijoj ir Estijoj

lįkasū milžino griaučius .
I)UtSĖTTS, Zarasų ap.— 

Šodūnų kaimo ūkininkas 
Mąskol urnas, kasdamas žvy* 
rą, visai negiliai rado žmo
gaus griaučius. Sprendžia
ma iš ilgų ir tvirtų kaulų,; 

- tikro ' iniižind A būta. Šalia 
^■riaiteių rastas surūdijęs ko 
vos .kirvukas ir kaukolėj 
kaž koki* įsispaudęs valinės 
vielos papuošalas,. Daiktus 
ūkininkas mokytojui atida? 
ve,' o griaučius giliau užka
sė. 1 Negirdėti pasakojant;

^Hp^l;Suui.įm y Audra ir pū- 
*; inėtų lą:iku nestebė- 
5 .;$įL-rperkūnija

-grĮaųįųy truputį, keistoka.’ 
*■”.•% j.-»r‘ •• ’ ■..

> .iLĮl&tJVA;/ Šiaulių aps.
26 d. siau- 

aįdrA su; lietum. 
d-^nG>’4 J^rdtkipiais griau

;dę I3.ęitkūnija‘ir žaibavo, lyg 
yąsaių.. '. Žmonės tokiu nė-

■•.. ..V:

J
1* ra■

- - /• •/. ■ .

‘i
naujakrikščiui ir ...yisttemš 
klausytojams pamokslėlį.

L

<’* y v v - ,
IMM^b*^*****^

pai buvę..‘,f|W,-

O

£T«.V>

' XW.’( lta£ Jh«\ ;ą.a
'C f-r,

1 tų

O —

W ’■

nėra"
_ tai^eresnių ęigare-

. . pat už.skVelą,

V ciiįĮĮiHim wwlį«' U YA.MHhiiž."’n.»l w»iwįrf »w«H. •
MjV-•‘*t'3G?“ *V • ’ . ■. ■"r*"—'

s-.-.- -ri t*--:

jk»w/w ioįtin arki'itftb «> jtiHehU, kūl*

75-^ $
;,Y« A <

k "

.'b

“Pąvašario” Redbk<‘M°š.- 
it Acftnmistiuieijbs adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gL 28. 
. J -i*, r -.

-aš turėjau mus 
INKSTUS, DABAR JIE

YRA STIPRUS".
“Mimo Inksuii buvo rpk silpni, kati 

aS įier ,t» ar « nu'tm iujtVavim keb 
tls kvlia.sylUns.kiokviem) naklįv“ ra* 

•‘o P» U. Bartkus.. Hipburghc Fiu: 
H’raradimas fttlvgo padare nlaae jutu 
otią i c nervuotą, AS . tm^jau Akilvin 
pnlrlmtj, ir gkau^utusi anuu> vhlurluib - 
:-t\ .JbkiV vaistai- mweW<», iki 
priuhUa\i imti Numvl^ue. Uin'>- 
•lun NiipuiLs' .Inkstus. Uabar Jtv ;ym 
iHlprys. ir mano sveikatų pmlki?’ • 
• Ntipr’i'uh^ i»U<iu<Hla nauja Mhųr . 
aiį iihtntmms. Ha susintojo kvlimn- •, 

oi naktitoto h*, to' fniimo tik Mlas 
■<Ho»mk jiis . pastvtoMte slidei! ■ jūsų

/! Bvolkatos. pamainui, JJiųsa'Toni' jm 
imrttaKhtfJaimis aptlekinlnki).

» apilvkluintoįr. iiotnti jo, jnipra^kit jj 
' husakytr 13 savo’ umhUnko- Persiu

|kriukiu -kart jnit .jampnto NugaAVuv.
' . tliaiiHvMo»0ra to^vrei?* ■: .
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|S.veikata*Br angus Turtfl,S
Visame žmogaus, kūne,- iš

skyrus lūpas, delnus ir pa- 
pades, randame pi a u k ų.
Plaukų tankumas nėra vi

same kūne vienodas. Ant 
palvos plaukai yra tankiau- 

, si; jų skaičius viename 
kvadr. centimetre ** siekia 
virš poros šimtų, Įeitose kū
no odos vietose jų tankumas 
siekia tik keliolikų ir tie 
plaukai nėra taip dideli, sto 
ri Be to, plaukų tanku-

A mas pareina ir nuo rasės, 
i prie kurios žmogus priklau- 

su ir nuo paciųplaukų spal 
vos; blondinai turi plaukus 

. • tankesnius, nei Satinai, o šie 
.—: nei brunetai (jitodplau- 
kiaii). Plaukų spalva pa
reina ‘nuo esančių plauke 
dažų, kuiduos žmogaus kū
nas pasigamina iš kraujo,.

Mūsų žmonės į plaukus 
nekreipia nei mažiausio dė
mesio. Žmogus už tų savo 

‘ . apsileidimų užmoka įvairio
mis plaukų ligomis ir per- 
ankstyvii nuplikimu. O 

- , taip lengvai galima to visa 
išvengti L Tik daugiau šva
ros pamėgimo ir triūso apie 
save — o nesirgtų nei įvai
riais . piktašašais, nebūtų 
tiek daug plikų žmonių.

Pagrindinis galvos higie
nos reikalavimas — plauti 
bent kas savaitė plaukus šil j 
tu vandeniu su muilu;. Kad ’ 
dėl vandens, tai reikia žiū
rėti, kad vanduo nebūtų per 
karštas, karštas vanduo sil
pnina . plaukų galvutes ir 
tlio didina nuplikimo pavo
jų; be to,; nuo karšto van- > 
dens kraujo indeliai išsike- 
čia ir Jie per daug krauju 
prisipildo, ir tai blogai vei- . 
kia į galvos smegenis?. Alui- • 
las, kuriuo’ galva plaujama, 

■ turi būti labai švelnus, t y. 
kad jame nebūtų per daug 
laisvo šarmo, kuris neigia
mai veikia į plaukų galvu
tes. Nereikia, plaujant gal
vų, draskyti odos nagais* 
nes tai irgi silpnina plaukų 
galveles. Mes suku o j a m' 
plaukus šukoms ir šepečiais. 
Šukos turi būti miklios, o 
jų dantys neperdaug 'aštrūs. 
Reikia stropiai daboti, kad 
jos būtų švarios, kad dažnai 
būtų valomos, kad tarp dan-

• tų nebūtų; užsilikusių dul
kių,, pleiskanų ir išskritusių < 

- . plaukų, nes tose liekanose 
gali priristi bakterijų, ku
rios bešukuojant gali patek
ti į plaukus; geriausiai jei

1 kiekvienas žmogus turi at
skiras šukas. .

Šepetys, vartojamas plau^ 
karns, turi dvejopą teikš- 

; .mę : suima iš plaukų dulkes 
ir odos taukų perteklių, da
lina ir lygina plaukus. Ge
riausias šepetys bus tas, ku- 

; w rio šeriai' yra gana ilgi, bal
ti ir vidutiniško kietumo. 
Labai kenksmingas galvos 
odai geležies šepetys, kum 
aštriais dantimis eržina tik 
galvos odų. Šukuojant plau- 

' Ims nereikia nervuotis, kad 
jie susivėlę ir jų tampyti, 

' nes galim išrauti planini
galvutes.

Kai kas mano, kad plau

kų kirpimas ar skutimas di
dina jų augimų; į tai reikia 
pasakyti, kad ta nuomone 
klaidinga. Anot žymaus 
dermatologo Bebro, plaukų 
kirpimas ar skutimas tik 
silpnina plaukų augimų: 
moteriškes plaukau kurie 
nors kartų buvo dėl kurios 
nors ligos trumpai nukirp
ti ar nuskusti jau nepasie
kia pirmykščio ilgio.

Dar kelis žodžius norime 
pasakyti, kuo reikia galvas

ij ; j . . . , 7?

pridengĮd.. 1 
storų : ’ galvos * 9 * * *_r

t

v

o

3

nų kaili 
iš storos 
skrybėlių, 
šildo S
leidyba nei. UBO 
prie gsįlvdk

gi plaukų aų^H^|įfįumūi

ĮVAIRIOS žinios
JIMTM ĮMONIŲ DALY-I 

nramimvESE
MONTĖLLO, *Mass, —j 

Jųu būybjrašyta, kad .staiga 
nhurė A. Kašėtaitė, 20 metų 
amžįaus. Laidotuvės įvyko 
sekmadienį, -sausio’17, i iš 
Šv/ Rbko bažnyčios. Kun. 
J. ’Švagžįys pašventino ve-’ 
|ioUėš kūnų ir pasakė pa- 
inolcslšlį. / Žmonių buvo pil; 
-na bažnyčia; William G- 
Clifford, buvęs Šv. Patriko 
bažnyčios varg. įr p.p. Ka- 
ŽČtų šeimos draugas giedo-

jo solo, Povilas T\ Šokas 
vargonavo.

Garbes testo nešėjos bu
vo šešios jaunos mergaitės 
juodai pasirodžiusios, kurios 
nešė baltus įklijas. * Jos bu
vo A, Jepmpl'avičiute, „K 
Jermo)aviČiųtę, įt Belevi- 
čiutėf SĮ; ICas^raitė, A. Ro- 
gers ir J. jĮrųtelevJČiutė.

*4

Karsto nešėjai |>ųvo adv. 
St. Višniauskąs, Ą, Krušas, 
J. Zimįtęvįčįps, M- Svirs- 
kas, M. B-iišįsp j), T. Protam, 
V. Belosi ir J. Tamulevi
čius. 1 . J • ; ■ '.

Gyvų gėlių ir dvasinių bu-

kietų buvo labai daug, rei
kėjo dviejų karų vežti gė-
eSr' ‘

Palaidota Kalvarijos ka-'
puošė.

Ilsėkis ramybėje!
Rup.

8AUMILA APVOGĘS 
MMį

dėl sodiečiu pįįį 
mažiau, nei'

e žemos

X-r

smėlėtame

gos> sesiij cyliiiderųį motore.;.
Leiski avtx>mobilių. jogreitnrio-į;^ųįf 
visame pilnume. Paūrld ChmoA^t$ėįl 
nuiiio ir tykumo^ldękdeniinė 
malonumą. ‘ / ’*
Paspauski sagtūką.ir^iBbandyki'J 

. Važiavimą.*’.' Gerėki riedėjiięr

>4*i!

«-;|į7į-»^ĮVjiĮĮ5Jy

imas

. tus^ęaipyjąįh^i^l^v  ̂
^p; j
Jų? turite 
kitę
rask kaip, jisVapč 

; jojimo ūd t 35
fiau kaip per 'YJ

_št6.keM^'’lmM.'W>^^^^i 
iki’ pat
<fo nuo 65 iM
Paimki
Įsidėmėk7’tvktnii«į^:£Įrr.‘ . . 7 . ... .t 
žvelgtisr į R|

stabilizuotą*- šutVatįgrųiį.y ,̂
Paimki didėlį laipšių '-a^tžmė‘jįfejįfeiįčT

■įW|l

M

1

a < ?.?• F/V

m&’yisą noJmėntą -r ratai mainosi leiv 
:mfc'^prMUPif Jykiaį . . V *l'

** * • •••*•_ * V ■ .*

jįs^norite vairuoti pastoviu ratų.
ĮraiĮtrauk šAtfttiką ir pasinaudoki 8yn- 
etž^įesL ^^pąskųtiiuu žodžiu pirmai-

išimtįnai ’ Pte-" 
kainų laukė, ’ /iš:$i 

^aį.^ųtiiĮ'-.lėnžvą, sutrenkiino.
'H>įĮ^*iižtikriįią > 
iuūįgig;‘IžVaUdą pakeitimo greitai ųup

^ątgar j .'anto^ji bet kokiaįię
... ■• ■■<T;

kadO8,jC5iewblet.Six aktualus yąira> 
'ytmąs nereiSke 'tiek' daugį kaip kad M^n- 
l.;-įe.'įmfisų parodos kambatį a^r- 
•.^mįąušfu lidku,; Apžiūrėki Chęvroleto 
lOtnir. mbd^rniiką madingumą, šWbian 
sį" dabar pasikalbėjimų punktą. ’ ’hjĮk> 

’žvolldJdau^i nauju pagerinimų ir pri- 
' /šlčn^ųt ^ ^ Painaiyl^ daugybę patobųli 

nifiių. padarytų iš reikalo pątenkinti
1 Chevrolėto jaudinanti veikimą. įSid ya> 

šluoki, j Greičiau, gyviau, Švelniįu, Jen- 
„ ^yiau valdyti, datųį patogiau kontto 

/ huoti šis automobilis suteikia fąjįįlĮ- s 
••*■ naių.yrikmią, kokio niekados nętui|jp>

, te ‘jokiame, žemos kainos automobily.

NASHUA; N. H.— Jur- 
gis Baumila, Jr. iŠ Lowell 
areštuotas ir kaltinamas už 
įsilaužimų ir apvogimą ma
joro’ Sullivano namo. Teis
mas jį sulaikė ir paskyrė 
$3500 kaucijų. Byla atidė
ta, :

Baumilą areštavo: pats 
majoras Sūllivan ir. policis-^ 
tas Whitfordz po to, kada 
majorų pašaukė Mrs. John 
R. Burnett ir pranešė, kad. 
į jo namų įsilaužė vyras; 
Majoras Sullitan ir Whit- 
ford nuvažiavo įi namus ir' 
užtiko '* Baumilą bėgantį į 
automobilį. 1

Whitford tuojau užbėgo 
į priekį, o majoras užšoko 
ant Baumilos automobilio 
“running board” ir Bau- 
milų eulaikė.

Policija sako, kad jis pri
sipažinęs, kad per paskuti
nes dvi savaiti išplėšęs dar 
šešiose vietose.

PRANEŠIMAS
Lietuvos Vychį E^škursijct

Lietuvos Vyčių Ekskursi
ja į Lietuvą įvyks gegužėm 
(May) 14, 1932 ųr< SeandL 
navian American • Linijos 
laivu ^United States.-

Visi, kurie mano šiais me
tais dalyvauti Vyčių ekskur
sijoj, turėtų dabar pradėti 
rengtis. . .
, Laivakortes nusipirkite ir 
padarykite rezervacijas pas 
savo vietinį agentų, /

K. Viesiiilaf i
L. Vyčių Ekskursijos

Organizatorius.,

Vyras įsteigė valstybę 
moteris namus. : Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rū
kaluose.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
cuy ŽENKLAI ;

V
t K

F-

W‘:

■

X|»** «ut»- ***♦••' *- #*• t* * ir M- .

BOSTON: Cdmmomvealtb CheYFolet Cafabri
Go., .940 ČommojiMrealith

ARLINGTON: QFth Clievn)let Co;, 42G ' ftfaą
V Massachusetts’AVe. \

ATLANTIC.: North (Juincy Gara't?, " 7
151 Hancock Sfc . - .V '

CANTON: Morse &.MUUIn Motoir Co'., • ttįįrl
loc. .

CHARLESTOWN: Stanlejr -•HfcŪo\v 
. Chevrolęt.Corpų 984 Hąln.JSt f į:. * 

CHELSEA: McBrlde Chevroletr‘Co., 
980-980Broadway 7 • •

EAŠT BOSTON : Warnock-Lynch 'Mo- * ? 
torg, Ihc., 944 Snrątojęa.SL1'

E£ST BRAINTREE: Clark *:Tąboh> 
Ine., 25 Comtnerčlal St v .--‘/.į/..

EVEBĖTT: MeUnsoit Bros.,’ Inę., '67
Clielsen 8f

3k& fT..- Cfy ■» i'-jSgffiJs

. ttALTHAM: Robert G. Peasd,

is -~ >,v<.v <;• nokntw/T»

Inę.,

žv ghjš Ind - B&ApĮNO t Haliey Chevrolet, Ine.
431 SO. BRAINTREE: HaRkell’e Garage.

: < ;- v WATERTbWNi Daniele ChevroUtCo.*
f.^iver neiieCoų

■ WEST RONBURY: Wėet RQX.bury 
JjK.>į«<W«<>tor Solo, M^r ^ hę. St

5:ętafc AVė? . ’ : - IVINOHESTER: Frank Murphy, Ino.,

’ .. „ • VVINTHROP: Gorflon G. Fnllerton, 5T
‘ ’"5 .^ievn)let < IVALPOLeT WalpoleAutoSUtloi>,l»2 , 

fYWr?3latt Chevrolet Co.;
? k . • . wAKEFIELD • Mala St. Chevrolet Cth

ganrentBroe. ‘ AOBTH VEYMOUTH: Notth W 
. v“ TZ > ■ ‘month Guw J

C*i MW| aųadalyM ir lhw aMtų ptf 
tik*, Darba* artūuikta Kalno* iMUl 

..'■•M. A. NORKŪNAS į
A O. Box 91, LitmaM. Mm

SYKES & SYKE^ 
P. A Syke# ir B, G.8jrtW 
MBTŪVIAI ADVOKATAI 

. Ofisas: -4
8ANB0RM BLOOK 
681 Wathiagtai 8t I 
HORWOOD> MAM i 
Tel. Norvood 0330 J

Gyvenimo vieta: 1

Tek Norv\W 131frW Jj

Al

ięiiįii

i
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DARBipiMKAS
t(The VToiker) 

PjabiiBhed every TŪESDAY FBIDAY

———JSMJJUOiU
KUONĖS ĮJPUMy 

Nimfos

įy SntBT«d t» iecond-claM •*$

M 4xwtptanę» for isalHttc at -fljediU rata of poetui prorided fyr in Seętfon 1106 
£ • . Act of October a 1917, f

y, ]^ąciąrrioMiUTkė‘‘. prhnumepatos kaina.;
Domeattc yeąrly ...............,H00 Amerikojetaatama i».r« ro.fMO

y v Forelgn yearly......$5.00 Ufalany metama
Domeatlc once per week yearly,.$2.00 Vieną kart savaitėje metama....$2.00 

| Foraign once per wwk yearly.■.,.$2J5O Už«|eny 1 kartsavaitlje matams*.$2*50 
L .‘DARBININKAS
I’ WEST BROADWAX SOUTH BOSTON, MASS,
“ ' .. < ■ TELĘPUpNE SOUTH BOSTON 0620

jį,r / 'taikrąŠčiuosę;dąug rašo-ij 
Bį ma Apie dabartinę S. L. A. ' 
t. padėtį. Visiems, mat; rū- 
|r pi kokia bus tos didžiulės 
g"4 organizacijos valdyba, ir ne 
į. tik vūldyba, bet ii* tolimesnė , 

g - Tautinio A Susivie n i j i iri o 
kryptis. Pereitais metais 
S, L. A. vargais-negalais 
nusikratė bolševiką, kurie 
parodė gardaus apetito į mi
lijoninį S-mo iždą. Pradė
ta triukšmu, baigta teismu.

-Bolševikai, rodos,, negalės 
paveldėti daug pageidauja- 

l: mos. sumos, bet jii atsisky- 

rimas, vis dėlto įnešė daug 
į netvarkos ir suirutės į or- 
į’ ganizaciją. Bet laikas viską 
• ' išgydo. Rodos, metų bėgy- 
I je tie juodi debesys jau ga

lutinai nuslinko, bet padan- 
‘ gės vis dar ūkanotos ir it.i* 
/nauji, debesys jau Jjyla so- 
cįalistą asmeny* .

Kelios dešimtys metą at
gal, išeivijos pradžioje,. Lie- 

rtiivių. Susivienijimas buvo 
Į tiktai vienas. Jis įtalpino 
į j?isų pažiūrų žmones, nes 

tuomet nariams rūpėj u iš- 
rlaikyti, tik. vienas dalykas— 

lietuvyste. Bet neužilgo pa-, 
y isirodė, kad gyvenime vai- 
L-#ha .labai svarbią role ir 

‘ r Mtąs veiksnys.— tikęjimąs, 
| dėl kurio nieku gyvu nega- 
į Įėjo susitarti visokeriopo 
E plauko Susivienijimo ' na- 
l'- riai, ir organizacija turėjo 
g skiltį į du Susivienijimu: 
r^Kataliku <, ir Tautin ink ą. 
į Katalikai. tuojau apsidrau 

įvesdami išpažintį į na- 
į rią pareigas, ir tas apsidrau- 
r&dimas pasirodė tiek .sekmin- 
ygas, kad Kataliką Susivie- 
I nijimui negfęsia nė.bolšėvi-1 
f kai, nė- socialistai, dėl tos 
F paprasčiausios priežasties, 

kad jie ten negali išbūti, 
l’nes išpažinties pareiga 

t jiems neįmanoma. Tauti
ninkai gi nesurado' atitinka* 

•apsidraudimo nuo nepa-
lįeidaujamiį .narių. Jie iria- 

kad vien tautybės idėja 
apsaugos ją Susivienijimą 
įmo intefnaeiomfią, bet pa- 
Mrode, kad tautybes obalsis 
įįų nėatgrąšind įr praktiko
je tokia apdrauda išėjo bė 
Reikšmės ii* pajėgos. Brisi- 
įbesti tautininku* lengva 
Jekvienam, nes tas neriša 

§Urib su jokiomis pareigo- 
Fasisakj’ti, kad esi 

utininkas ir pigu, ir sma- 
ir — neturininga. O 

į& dėlto galima- pasinaudę- 
t šiltoms vietelėms.

< S, L* A. ppadžięje Jtiąinf 
a.vo. Turėta pikiai ir išdi- 
(ūmo savimi pasitikęji- 

Bet galutinai atėjo tas, 
logingai pirmiau ar pa-

RaSd — J.įt>Luuilia

Gruodžio 19 d., vakare pa
tekau į Baltiname, Md. Tuo 
jaus nusikrausčiau į LD& 
30 kuopos pirmininko J. 
Čeplinsko butą. Greitai ‘at
vyko malonusis pirmininkas 
jx supažindino su parengia 
mo sąlygomis. Tuoj nužy 
.giavome pas Vai.»Matelį, 
“Darbininko” artimą ben
dradarbį ir vieną iš geriau
siu prjetelių.

Savo automobiliam nuve
žė į Šv. Alfonso parapijos

•V

į

O.

*

skiau turėjo ‘ateiti, ir šiam -.. - -
<3? tautinmkatas- tffiKklebomjiį ta buvau-Įmsta 

manuoti, kad socialistai' ima 
yiišą. -Organizacijos hga 
labai pavojinga, o operaci
jos nėra kam ii’ nėra kaip 
padaryti. Gaila, kad tiek 
iketasi ir taip apsirikta. 
Pasirodo, kad katalikai ap
sirinko geresnę dalelę.

Vis gi senas mūsą tikę ji-. 
mas šį gyvenime reiškia.' ^enį, susipa^jau su šv.

tylas kuii. Dr. L.Mendęliui. 
Ęu. kun. -Daktaru taip grei
tai įėjome į šneka, kad ne- 
pastebejome nei kada 12 y. 
nakties prisiartino. Prieš 
nueisiant į “miegonius>” tu
rėjau progos, susipažinti su 
kun. A. pubinsku. ■ •.
. Rytojaus dieną/ sekma-

Alfonso parapijos klebonu

' SMITH AS BOSTONE
Keletą dieną atgal Bosto

ne kalbėjo A. E. Smith, bu- 
vusis Demokratų kandida
tas į Prezidentus. Ar šiuo-1 
se rinkimuose p. Smith bus 
kandidatas j is * to nepasa
kė. Vieni sako, kad bus, kiti, 
kad ne. Jis būk privačiai par 
reiškęs esąs jau persenas to-: 
kimu žygiui.1 Koki ten jo 
planai bebūtą, bet jis yra 
lojalus savo partijai ir, ve- į 
lydumas jai gero, nesigaili 
kritikos. . Daugiausiai jis 
prikiša Demokratą- partijai 
neveiklumą. Girdi, kaip 
tik pasibaigia -rinkimai -r- 

dažniausiai Demokratam^ 
nelaimingi /-r tuojau viskas- 
užmirštama, iki sekamąją 
linkimą. ’ Partijoj, girdi, 
nėra išdirbto plano ir ištver 
mėš, nęrs dabar ji turinti 
daug šansą, nes šalis ne iš 
kur kitur, tik iŠ Demokratą 
Taukia išgelbėjimo iš' dvieju 
nelaimią': prohibicijos ir ne
darbo. Republikonai nuo 
nedarbo purtosi,. nes tas: 
jiems daro daug sarmajosž 
ypač, kad pereitą rinkimą 
metu, 1928 m., jie iižtikiino: 
kiekvienai Šeimynai ąūto- 
mobilią, vištą puode, ir šil
kines kojines. Dabar ne
skaniai susiraukia, kai kas 
jiems tuos pažadėjimus pri
mena. Kai. dėl prohibici-’ 
jos,—tai Republikonai nuo 
jos nesikratys ii* jos' nevy
kusį vykdymą padarys svar
biausiu savo platformos 
punktu. . .

Trys Japonijos delegatai j nūs nedavimo ko* :&ncMą, ta 
Genevojšveicarijop-’ -

-Taigi, anot p.’ Smitho,; De
mokratai turi labai gražią, 
.progą iškilti. Trūksta jiems 
pinigu kampanijai varyti,, 
tas tiesa, bet nestinga gerų, 
ir gabiu’ vadą, ir prie ųęles-- 
nes darbuotės ir didesnės, 
vienybės, galėtu jie busi
muose* rinkimuose paimti 
valdžios vairą; nes žmonęms 
jau nusibodo vyliugingi ir 
nęištęsetį Republikomi pa- 
Įsižadėjimai. . ' ’ J.

Bostone Smithą priimta 
labai nuoširdžiai ir entuzi
astingai. Jo -protas, asme
ninis džentelmeniškumas ir 
ypač gerą širdis patiko Yi- 
Šiems, neišskiriant ir politi
niu oponentu. Vienas Res
publikonu laikraštis. labai 
§mithą išgyrė. Jis, girdi, 
be politinio sumanumo pasi
rodė tikru krikščionišku 
džentelmanu. Sužinojęs, 
kad vienas jo uoliu rėmėju 
1928 metais* Donahue,' sun
kiai susirgęs guli ligoninė
je^ jis labai susirūpino. Ki
ti pagarsėję partijų lydei 
riąi būtUj girdi, nusiuntę li
goniui kelis sausus užuojau
tos žodžius,_ar. .geliu bukie
tą. t Smith netoks. Noys la- 

j bai Užimtas ir . turįs skubo
tai grįžti į‘'New Yorką, jis 
■asmeniškai aplankė ligonį ir 
nuoširdžiai, jį suramino. Jei 

Smithą visi taip gerbia ir 

myli, tai ne tiek, už jo poli

tinius gabumus, kiek už jo 

auksinę širdį* ‘ ‘ K.

kun. J,. Lietuvniku, nesenai 
iš ligoninės grįžusiu^

Kalbant apie šį garbingą 
kleboną, • tenka pasakyti, 
kad tai yra vienas iš švie
siausiu idealingiausuĮ seno 
sios kartos veikėju; tikrąją 
patriotą. - 1 /

J B.altimore. jis. atvyko 
prieš metus ir Čia suor* 
ganizavo lietuvius į parūpi-? 
ją. Baltįmoviečiąi lietuviai 
didėlėje/ daugumoje sįtiyū- 
jai, išsisklaidę po didžiulį 
Baltimores mieštą. Juos 
surinkti į vieną krūvą buvo 
nelengva.. ' ? '■

. Kuii, J. Lietuvniko rūpe
sčiu; baltimoriečiai pradžio
je įsigijo nedidelę' bažnyčią,’ 
bet lietuviu parapija turėjo 
labai gerą vardą. . Vokie
čiams hebeįst^igiant įšiąB 
kyti savo parapiją bei baž
nyčią, amžinai garbingos ąt 
minties kardinolas Gibbons 
pašaukė pas; save klėb. kun, 
J. Lietuvniką ir pasiūlė’ per' 
imti dabartinę jšv. Alfonso 
bažnyčią. Klebonas, gavęs 
pąrąpiėcįu pritūrimą, kardi 
nolo siūlymą maloniai pri
ėmė ir štai Baltimofės lie
tuviai įsigijo įspūdingai gra 
žią bažnyčią,, kokiošį esu, 
įsitikinęs, nė viena lietuviu’ 
parapiją Amerikoje neturi; 
Tikrai papuošalas, lietuviu 
kataliką veikimui.

Bažnyčios yidaus grožio 
negalima aprašyti. Smulk- 
meniškni . jos gręžįo ypatu
mus gali apsakyti tik speci
alistas menininkas.

Prieš bąžnyčįą, skersai 
IV. Saratoga gatyę, stovi 
mokyklos rūmai/ ■ Parapi
jos mokykla turi visas kla
ses; vaikučinš .moko tSęše- 
lyą- Vienuolės,.‘ Vaikučiii 
turima' apie 200...' Klebonas 
nusiškundžia, kad toks skai 
eius per mažas, , bet kartu 
pateisina todėl, kad lįetu^u 
vaikučiams, per - toli ateiti. Į 
bažnyčią atvykti daugeliui

dMiŠia ii orp nutrauktas vaūdai paroį>) nepaprašiau diifelę Japonijos 
už miesto ĮUrbin. ‘

parapiėČių užima daugiau 
valandos laiko., . < r, •

Klebonas labai susisielo
jęs lietuvybės išlaikymo rei
kalu. , Jis , 'patš ■ stengiasi 
duoti gražp pavyzdį savo el
gesiu. Visiems vadams jis 
pataria kalbėtis su lietuviu 
jaunimu lietuviškai. Jei 
mes nekalbėsime lietuviška^ 
sako klebonas, tai mūsi| lie
tuvybė ilgai negyvuos; aine- 
rikomškbji dvasią labai vei
kli ir.gteriai paveikia į jau
nimą. ... ‘ ,

Kun. J. Lietuviukas labai 
susidomėjęs ir Lietuvos rei
kalais. Paskutinieji įvy
kiai labai paveikę į šio gi
laus patrioto jautrią širdį*

Paskutiniuoju laiku kle: 
bonus ■ sunkiai sirguliavo. 
Jo akims grėsė rimtas pa
vojus; bet gydytojam^ pa
vyko besiartinančią nelaimę 
nustumti ir klebonas vėl lai 
mėjo regėjimą. ..

Klebonas labai džiaugėsi 
tiirįs gerus pagelbjhinkus 
kun. Dr., Mendęlį .< ir kun. 
Dąbinską. Jfun. I)r. Men- 
dejisi klebonui yra daugiau1 
negu dešinioji ranka. \ Bū
damas .Balfimorėje per-d 
metus, jis’,daug -sutvarkė*- 
daug ką nauja įvedė.*

Sumos metu teko išgirsti 
parapijos chorą, muziko R- 
Juškos vedamą'.- Ir. teko įk 
sitikinti, kad visa gera, kąš 
teko girdėti apie šį chorą, 
pilnai atitinka tikrenybę. 
Nestebėtina, kad choras duo 
damas koncertus per radio, 
susilaukia gražaus įvertini
mo. ; ‘ ‘ ‘

Organizacijų, judėjimas ir 
vykšta gana sparčiai. Ge
rai laikosi 1^. P K. S-, A/ 
kuopa, ŠodalietėSj Šv. Var
do draugija; laikosi ir L* D.' 

30 kuopa; nors ji ir ne* 
pąsižymi didėliu skaitihigu- 
nnt, bet jos nariai labai vei
klūs ir* gerai pasižymi kitų 
draugijų veikimo ptiešaky- 
į, ■ 7 . ■ ' * ~ '

Je‘‘ t ;
‘ Po 'mišparų, apie 5 vai., 
parapijos salėje įvyko skel
btos prakalbos. Gražios erd
vingos salės sėdynės buvo 
Užpildytos. Susiriiikųsieji 
labai džiaugsmingai, sutiko 
savo kleboną, kun. J. Lįetip 
vniką, kum Dr. L. Mehdelio 
lydijiną, .

Scenos viduryje, kuopos 
pirrimiinkas J.v ’.Čeplinskas 
apie stalą susodino kleboną, 
kun. Dr. Alėndelį, mane ir

. ■

‘ Truputis apie ligsdes

Raukyčių kelio sisfeinoj
ąianoma esant apie 
ardu žvaigždžių, J 
kiltie. atstitinomai

5.0 niili- 
iors kai’ 
paduoda

Žymiai mažesnį skaičių. Sau 
Įė yra< Paukščių kelio pa- 
Irpiiui-v PnnlrSpin k^lrns; v-
ra paplokščios tom 
sa iš vįeno galo į ki 
na paukščių kelią 
000 nietij. Be mato 
gždžiu, yra dar tat

ios. Svie- 
itą pęreį- 
pęr 3(M),- 
mų žvai- 
nsių, už-

gesusių, nematomų 
negyvėlių, bendra i 
ką nuomonę, yra d 
giaii negu mato nių. 
net skaito, kad 100 
šių žvaigždžių tenk 
na matomoji t

Tokių 
noksTailn 
ąug .diiu- 
•Kai.kaš 
Juzgesu- 
a tik vie-

* 
ri.vlvIjTimG’ęJtjl ZįVcUJįZtlVb JJ 

temperatūra yra 
už 2700. laipsnių, t 
nematoma, tamsi,

cty IX olclltr? 
mažesnė 

ai ji yi’.a 
nes Jos

spinduliavimas yra
IrnrT- ii kiliu o‘!

per mą- 
iliiTin ritei-IktlLl. J J. ULU IJ. į*1 

stebėti Ijiiek aukšt
ULA-lllCl MCU 
ešnės. už

žvaigždės yra raud 
mivJaf'n l'inio'ij.i o’AStt

į j VaJ. v m <iL- 
onoš; jos 
i Mfišii

saulę yra Vidutinijko karš-
tumo žvaigždė; jos pavir
šiais temperatūra siekia 
6000 lūipsnių. Yra ir daug
^ętr^vGSIlĮll 2!VJll^ZQ!šių. 15,-

laipsnių, iviup erti vur va 
žvaigždės žiba mėlyna spal-

Nekultūringos tautos taip ir 
ir dabar daro. Baltąją rū
sių tarpe tatuiruvinms pa
plitęs jūrininkuose ir kalė
jimuose. Tie išpįovimai es
ti amžini ir jų pašalhiti iiie- 
dicma nemoka . Pastaruo
ju laiku anglai konstantuo- 
ja, jog burmiečiai Indo-Ki- 
uą pusiausaly puošiu nuga
ras kažin kokio mistiško 
paukščio sutartiniu ženltlū. 
tas simbolis žada apsaugo
ti, -nuo anglą kulką. Aūglų 
manymu tų ženklą nešioto
jai rengias prie kariško žy-/ 
gio prieš anglą kariuomenę, 
^.pnokslo vadovąvmiąpjasr- 

ėmę. kunuigaį. . Jie terori
zuoja jau dabar kaimus, lui- 
me lOkupacij'a turinti simpa- 
tiku.

Politini irnsku tiniojo lidi- 
seno tę^medtas

Viename dokumente, ktP 
ris vadinamas politiniu W 
lįdus, II palikimu, randame 
tokį praeities-ir ateities už
daviniu apibūdinimą.

“Tie mulkiai austrai įva
re mus’maišau be išėjimo. 
Nepastebint užmesta kilpa 
mums ant kaklo. Edvardas 
VII dargi miręs . ‘pasirodo 
esąs stipresnis n.egii aš. Lie
ka įsakyti mūsą konsulams 
Turkijoje, Indijoje, visuose 
rytuose supiudyti visą Isla
mą prieš tą biaurią tautą 
ptildiūkų, melagiu,1 hipokri- 
tą ir. stačiai idiotu. Jeigu 
mums tenka žūti, tai anglai 
tuii nustoti bent Indijos. ”

Veltui rūpinies reikalais, už ku 
riuos tau teismo dienoje neršike 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “Darbo verte/

va. Kokia yra | aukščiausia 
žvaigždžių . paviršiaus tem
peratūra — lig šiol dar nu- 
statytį nepavyko.

Žvaigždžiu' masės yra. ga
na vienodos 90 iš 100 Žvaig
ždžiu yra lygios mūsą saui 
Jei. Tik 5 iš 100 yra ūž 
saulę didesnės. Tačiau nė
ra žvaigždžių, kurių masės 
būtą’ ar 5 kartus lengvesnės 
u| saulę ąr 20 kartą sunkes
nės. Są masę nereikia pai
nioti didumo. Yra Žvaigž
džiu, ikurįos yra kelis mili
jonus kartą didesnės už sau 
lę; bet sudarytos iš medžia
gos šimtus tūkstančių kartą 
retesnės už orą K .

’. Tdtiiiravimais
Tatuiravimas — paprotys 

išpjauti odoje ženklą^ kitą
syk, visą paveikslą, emble- Lavyrėnce, Mass. 
mą, yra Lombrozo. tvirtini-, 
rnu, atsirūgimas tolimą lai
ką, kada..visi žmonės graži
no tuo būdu savo pavirsią.

OTKySEtMĘUS
’■____4____1_______ 9 .

ALRK. Federacijos Nau 
jos Anglijos apskriti^ ka 
taliku 7-tas Seimelis įvyk 
vasario 22 d., 1932 m,, įie 
tuvią Rymo. Kataliką Šv 
Pranciškaus parapijos, sve 
tainėje, 94 Bradford Št

kebais; piądėjo^kiĮįipos zpįi‘- 
mininkasf ^nuįjasajiiijamus 
L. D* S?' tikslus iv 
ninko ’ ’ reikšmę. J.

skb kalba buvo tikrai nuo
širdi ir turininga.
;. Paprašjdas klebonas paša, 
kė trumpą kalbą apie spau- 
f dą, kviėsdamas savo para- 
pieČius . įvertinti . kataliku 
spaudos rolę, išaiškindamas 
L. D. S, vertingumą; savo 
kalboje klebonas labai pa
lankiai atsiliepė apie “Dar- 
būiuita}”.ir L. D..S: 30'Kp.

Po prakalbos, visą susi
rinkusių trįulismingai. paly
dėtos, ' teko man kalbėti* 
Kalbėti buvo lengva, nęs vi
sa aplinkumos' dvasia buvo 
labai graži. v > •

Baigus mąn kalbėti, pro
gramos vedėjas pakvietė 
kun. Dr. Mendelį.. Pirmą 
kartą man teko girdėti tp- 
kią karštai Ugningą, agitii- 
tyvišką, turiningą, nuosekr 
lią * kalbą* Stebėjausi, iš
kun kun. Daktaras tiek 
daug energijos turi., 

... : (Bus daugiau)
i. “ ■

•• Visos Naujos Anglijos k 
talikiškos -organizacijos, ps 
rapijo$, ~ pašelpinėš draugi 
jos., kuopos, chorai, rateli? 
ir kitos, išsirinkite kuodai 
giausia ^atstovą- į Seimel 
Šitas Seimelis bus lah 
svarbus, nes kun. K. tto 
navičius, Federacijos apsk 
ties Dvasios Vadas ir Cen 
ro garbėj pirmininkas 
kūn/K Juras daug rupiu 
si, kad Seimelis .'pavyki 
Visą Seimelio tvarką velk 
praneš kun. P. Juras. V 
sais Seimelio, reikalais kit 
pkites pas kun. P. Jutą, j 
Bradford * St., iawi*enc 
Masš. '

Primename, kad orgar 
zacijos, draugijos ir 4t. siti 
dainės atstovais į Seimelį t 
ri įdiioti įgaliojimus su vi 
dykos ir vietos klebono p 
tašais.

Federąėijos apskrities 
dyba; \
- Dvasios- Vadas, kun. >

Pirm. K
. RaŠti ret’AlffKsta, 

Ižd, J. ;



». Senktadimls, aauilo 22 d., 1932 '

WESTFIELB, MASS.

KOLONIJOSE
}utr yra 18), regiitiai’iai lai
kyti. menesrnins sųsrinjki- 
mus kastlįęuL sekmadienį 
|K) sumos bažnytinėje avėtai 
neje, nepriimti mokesčių be 
susirinkimu išskyhis ypa
tingus nuotykius. Vž tai 
bravo vyrai -r moterys, ka
talikas tuii dirbti kataliky-^ 
bes gerovei, jos labui, gintis 
nuo xšiaudadušių>

LDS. srityje irgi nesnųu-: 
džiaimy Pernai buvo suor
ganizuota 111 kuopa, prie 
kurios priklauso pėr 20 na- 

■ . . - . , rių‘ir . gauna “Darbininką.”
.paspatinoL-^teliaiL pįt^ klebonas- jaur-trėti-me- 

tai (nuo pat atvykimo cia
nais) išrašo 29 eksą “Darbi; 
ninku” ir - vaikučiai parda
vinėja prie bažnyčios, Tas 
labai pagirtina! Skelbiant 
kitose kolonijose. ^‘Dąrbį- 
ninko” .Vajų, girdėjau nuo 
klebono, kad jis sykiu su 
kuopa jau yra užkyietęs 
prakalboms LDS; sekreto^ 
rių j. B. LauČką įr p. K* 
Viesulų su kitais laikyti pra 
kalbas ir platinti katalikiš
kąją spaudą. Mes: džiati-* 
giamės, kad kuopos nariai 
auga, štai sekmadienį pru 
si vąše yaclo vas Minlcel įs. 
Vadinasi, dirbama ir bus 
vaisių, ypač vajui praslin
kus. : -

Pirmadienį įvyko nelai
mingas atsitikimas. Ą. Dva
reckas, 16 inetų, bežaisda
mas, susipyko su kitu vaiku 
— lenkučiu ir jam tapo inal 
kbs gabalu pavojingai pra
kirsta kairioji akis; nuga
bentas Noble ligoninėn, kur 
buvo padalyta operacija, 
manoma, kad pasveiks.

Pora dienų atgal sugrįžo 
iš Noble ligoninės Mis. 
Melešienė,' j r buvo nuvirtu
si tanisųnioj .nuo trepu ir 
pavojingai. susidaužė. p,a 
bar jaučiasi gerai. Ji yra 
sena paiuipij^s darbininkė..

Praeitame .. sekmadieny 
mūsų klebonas kun. .8. J. 
Vembre gražiai pateikė pra
eitu metų jeigų-Mšlaidų pa
rapijos atskaitą bažnyčioje;

- parapijonys. džiaugėsi, kad 
nežiūrint nedarbo ir dauge
lį) parapijom! neužsimofeS 
jirnoF bažnytinių mokesčių, 
visgi parapija išėjo su 'plu
šu, Davė atskaitą taipgi ir 
iš dvasinio gyvenimo —- ži-

■ noma,. kaip ir. visur, gerus

IMF UETUlflS MJt 
SU GILTINE

(B senovrs y^akojlmiĮ)
}Kasim“jaiit mūsų bočių 

supiltus žiloje senovėje pi- 
lyrnųs^ ne kartą randa prie 
mirufdo palaikų žirkles.

v gražiai - darbuotis, bet gi . 
blogesniems ir kaikurioms 
ydoms, tiek davė karščio ir 3 
pipirų, kad dauginus, rodos, 
ir 5 nebereikėjo ir žmonės 
taip klausėsi, kad, .berods, 
uodas būt skridęs per baž- ' 
nyčią ir tai būtu buvę gir- < 
dėti. . •' '

Vakare, po mišparų, su- 
. lyg esamu įpročių, buvo ma

žas parapijonų pasikalbėji
mas, sušauktas t bažnytinėje 
svetainėje.

Įsikalbėję žmonės, už. at
skaitas (materialę ir dvasi
ne):. yra dėkingi, labai pasi
tenkinę ir salio, kad dabar

• mės žinome, kad turime 
tvarkytojų ii- dvasios vadų 
— tai gi ta mintimi ir šian- 
die gyvena.
Klebono iniciaty va prikelta 
iš apsnūdimo ir miego L. R. 
K. Susivienijimo 97 kuopa. 
Praeitame susirinkime. ...bu-

• vo išrinkta 1932 m, valdy
ba iš veikliausių asmenų: 
Dvasios Vadas — klebonas, 
pirmininkas — V- Barysas,, 
vice-pirm. — O, Arintienė,: 
sekretorius — K. Masaitis, 

..‘iždininkas —< K. ^.Jutkevi- 
čius, iždą globėjais —'Al.

Atkoeaitis ir K, Sederavi
čius. Jie • visi pasiryžo Šie- 

. met dirbti išsijuosę, gauti 
' daugiau naujų narių (da-

, Trečbųlįenųi piųdedųntJ 
rnū$ų klebonas pradės para-j 
pijoB lankymų — kalėdoji-1 
lirų. Jis dirba, veikia, ne* 
žiūrint, kad .turi dideles slo-1 
gus ir <*alįes$7 tayje. .

daunmms veikia irgiJ 
Mergmtpp tiųi ‘.savo gražiu 
K* of f L. basketball, nors 
dar nesenai pradėjo, vos
^itar^pt’^ktiįtuoti, bet jau j jau^’ gau fcam
parodė m pradžią "‘su- bnvo ėdamos į whW, kai- 

setas 20:9, » ^aĮįda, tad liejai senovfje
Choras stropiai rengiasi^ nuniitėlį laidodavo' ta- 

pne taūcert&, Ai^s įvyta L*, cfcglndavo IaH
Mos,Mar pi-tes Etsgamies, Ld 
tik gaila, tad Belu tinkamo
Wg«ta, tas jaunumi kiwį rel.pstę ■ iUpillį (fea. 
laipintas n-Padėta, talalfU)} gėretad 
jam rupi tas ki a.,. įtatžygia padėdavo mylima

PlMnrrįsAknhis ir t p.' 

‘“Į Tuo besiteinmnt reikia rna- 
Į nyti, kad žirklės buvo deda- 
Imos šalia siuvėjo. Tariau 
| kun. Aleknavičius, kadaise 

. biryęs Męrltinės klebonas, 
L. D, S. Naujosios Angli-pemaitis, sayo; liedidęlėje 

jos apsliidtiėš suvažiavimas (Šiandien bįbiiografinė re- 
įyyks šių metų vasario T d: tenybe) knygutėje “Basa- 

Pranciškaus bažnytinėje|^os?' pritikimai vveselos ir 
salėje, 91 Bradford Street J gesinės J Vilniui i861.m?? 
Lavvrence, Mass. ~ 1 paduoda Ititokį paaiŠltini-

Visos kuopos malonėkit isĮmų... Šis jo paaįskųūinas 
rinkti kę daugiausia delegą-1 liaudies lūpų, ir
Iii, parūpinti gerų sumauy-| nor^ j^okgiįgka jo vertė yra 
mų bėl įųesimų. . Į abejotina, tačiau jis labai į-

- Sūmziavpno posėdis j)ra- y jr ,cMr^teriųW
sides 1 vai. po.pietų. ,- Basi-Ia^ame v^ 
baigus ^posėdžiui, vietiniai 
lietuviai katalikai su savo .
dvasios Vadu kum Pr. JuruL Ptieš tai, manau, pravar- 
prięsaky'rengiadideles iškil- tų bus atsiminti, kokios 
mes* katalikų spaudos■■ reika- reikšmes turėjusi senovės 
lu, kas ir mūsų organizaei Lietuvoje Giltinė. .Giltinė 
jat atneš naudos. Tik skait4,ir seųiąu ir dabar dažnai va 
tingai pavažiuokime jr vtie-j'dinųnia. pati įnirtis. Vienoj 
nybėje sutikime. s ■. - v .

Apskrities valdyba: 
. Dvasios Vadaš 

" . Ęti^iĄįs..
Pįrrainųikas ■■ ...

-. 7 .: K. J. Cfrigas; ■■ 
Raštininkas . S • 

. Tj/ĮO'nias.Ve.rsiacka^

L D, S, N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

■ .į mr į„ „-.y la**ijwį'i»i 'i >jMąieBeĮiiĮN~' V//.;.',,. —JĮ1^

“Darbininko” Metinis

KONCERTĄ!
■ ' ; v y k s— j

Sekmadieny, Sausio 31,1932
. ' Prasidės 7:30 vai. y^kare z •

MUNICIPAL BUILDING SALDE
So. Boston, Mass.

Koncerto programą išpildys So. Bostono, Hfontello, 
Cambridge, Lawręnęe ir Nąshųa, N. H. chorai. Dainuor ; 
200 dainininkų jungtinis choras. Chorai pasirodys ąt- J 
skirai, sudainuodami įdomias dainas. Bus solisčių, so- . J 
lįstų, duetų ir kitokių pamarginimų.

Koncertas, kaip ir visuomet, bus įdomus, gyvas, 
turiningas. ' ' . '

Nepasilikime nevienas savo namuose. Visi trauki
me į "Darbininko” koncertą — Naujos Anglijos Lįetu- 
viųSventę. ' "'r. .
Įžanga: $1.00, 75 ir SOC. Visus Kviečia Rengėjai.

’ „■ . • . • : ■/■ ■. .. . /> . ■ ” i " • F-;. ■

iištikrųjų giltufl- turėjo kiek 
kitonišką prasmę —tai mir
ties pradas,’ gyvjTbės,,. uvei- 
kątoą, jąųnystėk (tnjęšginm 

Imas). Giltine,, .žodžiu, tai 
jėga, kovojanti su. gyvybes 
.bei tvarkos ptadų, naikini- 
niu, ne.gacjjos-šęvoka.^ Gil
ome — piktojL’deivė,; buvo 

Įmūsų „nibčiiy yąizfhidjanu| 
.kaipo inpteriskef greičiau 
Sena,, kaip jauna; jos veL 
das išblyškęs, ilga mėlyna 
nosimi; apsisiautusi baltu 

[iki pat žemės ilgu apsiąus- 
į tu; ji yra visa. baisi.: nu| 
paties į ją pąžiurėjimo. žmp 

Igiis galėjęs tuojau mirtį, ar 
gauti ligą, nuo. kurios nėra 
vaistų;. tačiau .pavojingiau 
— jos liežuvis: ilgas, mėly
nas, smailus, pilnas’ maii- 

|nančių nuodų.
T Per ištisą dieną ji daužo

si numirėlių grabuose, kur 
ši turėtu labai mėgiama Linija parapma^'nialckią kelionę L^taon -kelia jūromis. irP? kiymnj- ,em pią mįo US, o 

palaikę vieninteli susisiekimu tarp ir KLAIPĖDOS. Vykstant.įįfoš- I&njos laivais, naktį’besjyalkioja pęr svivr.
nereifceš svetimu valstybių gel^eliais. ' * . , ■ k . . |tą, nuodydama, visokius gy-

Pilnas sąrašas stropiai Ruošiamų nepaprastai patogių ekskursijų bus neužilgo .paskelbtas. Į vius, ypač ŽBiones.- Nuodi
jau dabar kreipkis į vieną žemiau, surašytų agentų ir pavesk jam režepmoti vietą ir narų-Į • ti *tik tiežitviu palaižy- 

>ti. rtitataguj tatoei dotamento, ' ' ; ■ < ' x ' - .b' ■ '' : '' |<kną in^kata, Valgtas

ii- atartais miegančius žmo- 
K.f M73 Cambridge St, Cambridge, ■ Msiss. I .

•and 342 Broachvay,- šo.'..Bosimi, Mass.Įneš. Ji niekuomet nemiega 
kū s.'ibuk''s<.^kw.."i!i. jta, tik . niekuomet hera

., jot Aiiains st.. >w»ri.-, n. .r. ■ Įpaįtasi... Išsekus miodij ąt-.
Į sąrgąį ji vėl jų pįisitraiv 

: Į kia iŠ lavonų.-- . ‘ . ’.
11Į Atsimenu, kai. būdamas 
‘ Į dar visai mažas, —rašo Jęuų, 

Aiiegiiprty A*ft. piiitadeipida, Fa.’ Alekiiayičius ~ viena žie- 
-- - ‘ . St>. Boston, Masą! * ” .

Modernieji šokiai yra ne kas ki-j 
ta, kaip seksūalŲiio organizmą 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—L’ęof. St. Šalkauskis.

Ruoškis Jau Dabar 
VYKTI LIETUVON1932 METAIS 

Su Viena Rūpestingai Sutvarkytų Ekskursijų 

Per KLAIPĖDĄ 
via Scandinaviąn-American Line

SEk-YS, .1.; 226 Pai'lc St.. Utirtfofd, (’omu
•S Ū>ABilAŠ». K., M73 Ciunfirldge St, Vajiibrldffe; - Mass.

sn'VUnNAS, V. M.\ 8255 S. Htiląterf Štyvhlcago, :X1I. | • 
“ŠAX1>ARA.” 3236 S. Habitai. St.. Chiea^tŲ III.

..TUEiRfokM a . :\r “ \
URpŽAS. J.. J., 187 Oak St.. Liuvreftee, Mass;
VZVMtScKlS, A., 3(X> AVhartdn St, PUilaclęTDhia. PA
VALS^OIIĄS, k. .T.. 122 Oliver 114, Oliver/PK. 
“VIEA’YBE?* 163 Crantl Sį..' Brooklyn, N. Y.. .

--* V .į„ $14 Bank St., VA.L.1.LŲ, - — 
VĖLECKIS, t A,. 502 . South Avė, BridgepprL C-oOM. 
VARASIVS. A.. 1.2(H) Carson S t, Pittslnirglb Pa,.
VltkAVSKAS, -,T. T.,

*•’ ’ 27ui n. Ai*„y: . . . .
VIESULĄ,. K. J., 3G6 W. Broneinosįpn, Massį. ■ _
zoLp.-, r. j., 4559 Sta Paulina .chtengo, m. Į mosi vakarų .motute, verpe

AMBIUZIEJi'S. .r. 168 Grand 4St, Brooklyn, Y. 
“Aitim. nETlTlS." 14 Verutin Sf.t iVoreester. Mass. 
BALTUŠKA, V. A. &\J. HVBVlTZĮ :

G . Kast; Mirket Street\. \VU.kes Barre,. l’a.
BAI.TŪTIS. P. P.! 3&?T S. HiilsteU St, ChieagM, III. c 
BAUTKEVlt-IUS,. IV G7S N. Malu Sti MOutello, Mass. 
BOGDEN, .F, G., 432 IV. Ii mg AviL Dil Bois, PtV 
“DUIVA," 6820 Stipevinr Avė., ('leyelantl, tHtlo 
įlANDimomS. N.» 361 Broiuh' jtiy. Su. Bortini* Mass.

■ KEKBELiS. M., 118 13. Malu St, Ainsterdani, N. V. , -------- ...... .. .
KAžiAiBKAS, K. CH., 79T Bank St. IVatertnn-y, Conu VA^UAVSKAS? A, $14 Bank St, IVntėi-lntry, <?onn. 
MAKAJtUVIOIUS, K. .1)5 .Liberty St. Ansoiiįa, Conn. . ■ — - - - - •«---*------- *- *
M(X1KA1TIS, s. .r., 324 S. Mula St., Slięntuitloali, Pa, 
MOLIS, I*., 1730—24 $ t. DetroH; Mieli. 
illKOLAINIS, P., LSS SjuiHs St. Brooklyit N. Y. 
"KAVJTEENOS;* 1730 So. Hutsled SL, <3ūcagu, III.

’ 1 BArKTYTE. ,L. 22(1 Bark St. Hnit£bi‘il, Colių.

kė .trunipai ligota. —.“Bet 
kokiu būdu ar ateisi' iš. ano 
pasaulio mums pranešti?” 
— “Ne, ir be to suprasite.”. 
“Kaip galėsime suprasti, 
jei dabar nepasakysi”/— 
spyrė; senį' pasaldyti t.eir bu4» 
vę; ’

Po kiek laiko ligonis, su
sirūpinęs,. .. š tai • k ą pa-, 
sake: —’ “Atėjus, . kaip 

'■ ■■ žinote, . giltine. č i ų 1 p t i 
nuodus' iš inano; lavono, tn- 
red^mas po .ranka - ^rkles, 
jndsifaikysiu jų.- ir nūldrp-

v ta.'nęyidonei liežuvį.”
z Senukui mirus, j o . prašy
mas' buvo išpildytas: » “Ir 

, lkų pasakysit” ^užbaigė su 
Įsitikinimu motutė, —“mir- 
tingumas nuo to. laiko ęu- 
ųiažėj o žymiai.
e Sutiks, bei abejo* • skaity
tojas, jog stabmeldžiui že
maičiui privalome nemažų 
dėkingumų; gailų tik, kad 
nęnukįrpęs dar trumpiau. 
. .................. — rašo toliau 
kun. Aleknavičius mano 
tėvelis,. baigus motinai pa- 
sakutį nusijuokė; “aš esu 
savo akimis regėjęs gilti-! 
tię. ’ ’ — {(Kur ? Kame ?’1 •— 
sušuko tanas balsan visų 
šeimpia. — “Nagi KupiŠ-

kėje per vakaruškas .pas į\ 
užvaizdų, nors čia, tiesa, bu; 
vo tik žmogus persirengę-.:• 
giltine— paaiškino, — “bet. 
ir baisi bestija: nosis, vei
dai ir bendrai kūnas, inėly- 
mas) kaip’nuo cukraus po- : 
pietius, pląukąi, antakiai ir 
blakstienos. balti, apsisiaus 
tusi balta paklodė, o liežu
vis-. L,. baisus, ilgas, kiek nu
kirptas, tiir būt ano sene
lio.’V

; Tikrumą ‘.Šitos : pasako? 
1indi jų, brangiausių, _ man. 
dorų gimdytojų, atminimu. 
Ėsudikrąs, kas jej. nepalai
kys man to ųž blogą, kadan
gi taip kalbėjo iraauo tvir
tai tikėjo..? iĘ»et dar ir škn- 
dien daug lietuvių tuo Šven
tai tiki baigia kum Alek
navičius.
; Atpasakojo Ž. ' . •

darnusis suprasti,, apie ką 
vyresnieji tarp savęs kalba
si. Visi laukėme vakarie
nės. Del įvykusių apylin
kėje yįeįa po kitos kelių 
laidotuvių, užėjo kalba, apie 
mirtį.. Kiek, ųiagalvojus mo
tina - prabilo: “Nuostabus 
dalykas^ kad Šiandien neati 
suųbda toks drąsuolis, kaip, 
šernamv ^a ji papasako
jo apie vienų žemaity kurs? 
kovojo su giltine ir kovų 
laimėjo./. . • ^-į

* geniairlabai, seniai (šitoL 
kinis žodžiais prasideda ta 
’so^ iietindų pasakos), anot 
senų., žmonių pasakojimų^ 
siautė Biėtuvos žemelėj gil- 
tmė j .žinpųės krito, tarytum, 
mušės. Tada tūlas sergųs 
senųk^s^įnatydųnias, jog ję 
gyvenimas neilgas, liepė pa
šaukti prie savo lovos vai
kus, kainiynus ir gimines,. 
Kai jau buvo didelio vaini
ko apsuptas, , prabilo šiaisi 
žodžiais: “Brolužiai/mano! 
jaučių, kad .'artiiiasi laikas 
skirtis, su- šiuo gyveninių. 
Sprę^damių! iš sopulių,, ku
rių, esti visąs suimtas, jau
čiu, kad ne juokais yra mat 
ne palaižiusi nelaboji gilti 
nė, jos-įleisti nuodai prade
da man spausti širdį. . Aš 
pats jau. esu pagyvenęs, tad 
nelaikau jai tai per blogų ; 
liet kad ji numarino mano 
jaunųš t siūlelius ir vis dar 
tėbenjarta be jokios palicį 
vos kaimynus ir gimpies, lak 
bai jaunus, vos .pradėjusius 
pažinti gyvenimų, tai duva- 
inoti •aš nebega.liu.-,> ■

Tųi. pasakęs nutilp ir ilgį 
valandikę pagalvojęs, šiaip 
tęsė: toliau: ‘,‘Miin mirus ne- 
užinirškile padėta i čuų pu- 

' ŠonęU (parode ranka) žirį^ 
1 les, aviakirpes.” Visi ntv 

h ta-i*' • ? * /< ~' V stebo ir- pradėjo klausti,
jųi vakarinius poterėlius,, pa to^ žirkles reikalnigus, 
Lirėmiau aut.močiutės kelių M su, jomis.darys po mir- 
1 ■ 4^,G “Sužmorite, -

. . : k'Į ratęliu kuo^

Artimiąuąiąs išplaukimas iš ?few York’o S S. FREDERIK VIII dė skalas, kiti šeimynos na- 
■> - : “ ‘ T Įiriai,:kįeXyiėii'as/sąvįo darbu

1932 M. V A S A R’ĮO 13 D. užsiėmus, nuobodžiavo.zteį-
ImrČiąiš žiovavo; aŠ‘gi, su-

i
Scandinavian-American Line

. J LIETUVIŲ. SKYRIUS * ha vakarinius^ poterėlius,, pa

27 WHITEHALL STREET 11ĖW VAD¥ M y Į^i‘^naa-w.mmws Keiių 
- ptn J|EWlw t ’ l;ir klausiau atidžiai, štęng

'' ' 'r . *■

“ŽIDINYS”
Į Prof. Dr. V, Mykolaičio-Putino t*eda<a« 0 
Jnmas literatūros, mokslo, vimomenH' 
Ir akademiškojo gyvenimo Hlustmota- 
mėnesinis, žurnalas y ra d tdll*»ila> 
rimčiausias, Įdomiausias Ir klekvienaM 
prasilfivinusiam žmogui tįntauni*usl.i*< 
lietuviu žurnalas. TodCl visi paskUMk' 
te užsisakyti “židinį.”

^Židinio” kaina Lietuvoje i met 85 
pusnį:20 lt.: Amerikojemetams HF“.

U pusmeČiul S2.50.
; Adr.: ^židinys,” B>unas» Lairrfti A.t

DRAUGIJŲ VALDYBŲ

LIETUVOS DUKTERŲ DRJQ3
■ FO GLOBA MOTINOS

Pirmininkė — Ėva Murksienė, ■
625 E. Htii.Su, So. Boston, Muks.. 

Vii'e-DlrmininkC— Ono sliuirleuė,.
* -Ha K Tth St., ko. Boston,

TėL. Su; Boston 3422-R
.Prot.'Itnšt.’ Bronė Chiuienė,’

20 Goutd St.,- V’est .Uoxbury», Mas'S.
Tek Parfcmiy 1S04AV • .

Fln. Balt — Marjou* Uarkoniuti 
es G st, So. Boston, Mnm.

" iždininkė — Ona ŠmniuUutė
105 Wė5t OtU St.. So, .Bo*wn, kitam

’. TVarkdarė *- Ona Ml*girdl«n«
. 1512 Columbla So. Boston, Mase.

Kasos Globia — &’ Ja«W3ftti»n*
1420 Coiumbia Bd., So, Boston* Mam 

Draugija savo aueirinklmuM laiko M41 
antr< utnrnlnM klėkvia«io,m*nMdo,;

vaL yakat*. pobalnytlnėj btv 
VleJu^ranglJoe. reikalais krelpkltlįr

; ; - ... ' : -W? '■

tv. w>ev. bl. PASiiPiše:
DR-JOS VAIDYBA

Pirmihinkos— M. žioba .
85 ML Ida BtL, DorCheater, 

Teiephone Columbia 54 1 
vice-Plrmmliikas —J. Petram*** 

T’homns Bark, Bo. Boatmų Ma^* 
Prot. Bažtininkus — J. Gltneckfc .

5 ThomM Bark. So. Boaton, M.' \ 
Fln. Buitininką* /— M. šHkm J

2CC K. Niuth St, 30.
IldininkaG ^- 'A. NaudliOna*. «

885 R, Broadway, Sm Boatou, MMa
Mariu |U A- Saiki* '

.T XVinfleld St, So. Bo««.
Draugija laiko ąnalrinkimua MM 

UHKldienl kiekvieno metmįo, 1 *«eį 
■po' pl<?t<jw ivnrApi>w wK& «•» * « 
St, 3u.Bo*ton, Mama.'

, B^žėšioimM biantariaik 
kai, RUVin BĄVIUIBM .MMtviMAOT 

uvi wrti skaitytojų *
. Vist garsinkite ^DarbtataM* .

kai, kurie akelbiMl tį*
.................... " vj

i

Htii.Su
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LDS. Kuopu Susirinkimaičia gimęs jaunuolis moka 
aiškiai ir taisykliškai išrėi- 
kŠti savo mintis teveliu kal
ba. . ' g- /

Trečių dalį programo su
darė žaidiiriai ir pasilinks
minimai. Visi linksminosi 
iki 12 valandos. Kuomet 
pasaulis, tnikšmin^ai suti
ko Naujus Metus, ir mes 
vieni lutiems linkėjome lai
mės ir pasisekimo .Naujuo
se Metuose. Tai pirmų ka
rtų lowelliečiai turėjo Nau
jų Metų siilauktuves. ■

JęigUį kinis parengimas 
išeina pasekmingas, tai aiš-

i kiai turime pripažinti, kad 
rengimo komisija, mokėjo

į savo darbą atlikti. Turėda
> mas savo rankoje programą 
, skaitau / Gaspadoriai: J; A.

Morkūnas ir St. Jurevičius. 
Graspadįnės virėjos: M.

' orkųniėnė, J. JiirėviČiene, 
R. Kasparavičienė, M. Vyš
niauskienė, Ž. Blažienė;

Programo kimiai ja: —A* 
Bąrišaitė, E. Dravinskaite, 
M. -Jonaitė. Prie įžangos ti- 
kietų: S. Tareila, A. Šven
čionis. Prie rūbų pąšidėji- 
mo kambarėly dirbo. J“. Sa
baliauskas. ,

Nemanau, kad . kurį kitą 
Vakarų būtų buvę galima to 
kį gražų * surengti; į taip 
trumpų laikų kaip šį. Krirį^^ ]<ax-Į mums reikia dau 
vienybe, ten ir galybė.2—ša- g v •
ko patarlė. . \

Malonu manyti, kad T )- 
well’o lietuvių katalikų tar
pe, pradeda atsirasti dides
nis katalikų akcijos susipra 
timaš. Užtektinai inės* lo- 
AvellieČįai snaudėme ir dave-

■mes, kad mūsų priešai irius 
už nosės vedžioti]. Dirbki-

. nie išvien. Stiprinkime sa-. 
jvo eiles; Kelkime aikštėn

Katalikų. Akcijos svarbius 
principus. Parapiją tat mū
sų, sielos ir tautos ugnievie- 
tė. Lai gyvuoja mūsų k<^ 
Jonijos katalikiškos veiklios 
draugijos.

t

pirmininkui ir Visoj volely- Kiekviena savo paskirtoji 
bai.

Juozas Bernotus, per ke- 
i leris metus buvęs 'finansų 
raštininku, pasiliko kuopos 
organizatoriumi h* pasiža- 

reivius, ir pritaikintas _ pa- simrkiai padirbėti, 
mokslas. Vakarė rengiamai . Is^ū^tosjvarnas konust- 
vaiįarįenė. Kadangi taikau pasiry Ws . nauja
gavėnios laikas, '' šokių ne
bus. Seserys sutinka pa-j 
rengti vaikučius pamargini-Į 
mams. Vakaro pelnas,ski4 Sausio 17 d. Vyčių 6 kp. 
riatnas. bendrai Seserinis į basketbolo tvmas susitiko su 
Kazimieriętėms ir. Marijonų Britain, Goim., Šv.
Bemaičnj Kolegijai- Ko-į Andriejaus lietuvių parapi- 
misija dar neužbaigė visa jos fvmlt žaidimas buvo 
programų, b|t tam tikslui i-babai gyvas. Laimėjo bart- 
vyks susirinkimas sausio 28įfoHiėčiai 47:11, Nbpj new- 

. |britainiėci.ai pralaimėjo,

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 11
KOLONIJOSE

energija dirbti L; D. S; ge
rovei. 1

1 Gražus susitikimasPepktadiėnio vakarų įvy- 
kp^ draugijos valdybos rin- 
|om4i/. Syisirinko daugelis 

visi susidomėję smar 
khų einančia draugijos dar- 
g|ote. Dvasios Vadas kun.

iiįipiskąs išgyrė visus už 
tokį gausingų atsilankymą. 
.Jisai“ pažymėjo, kad ateity,

- prieš einant bažnyčion Ko-
jnuniją priimti, visT riariar 

<jpriyąlo paimti ženklus nuo 
i įąšįąr^o ašmens, kurs tuo

> p|čių laiku užrašo pavardę.
Toįiu būdu bus išvengiama 

' panasitį klaidų, kaip šiemet
! Garbės' Kryžių dalinime.
! Šo minėtų .31 nario, dar do-
i Vanota; .13 kryžių siekan-

tięms: T. Žukauskui, Pr. 
Radzevičiui, J. Lukšui, A. 

J Lukoševičiui, J. Sakevičiui, 
į V.' Čeplinskui, Latvinskui, 
/; Pr. Vilčinskui, P. Bųkšte- 
• įjui. M*, MazureviČiui, M. 

J ’ LųnkeviČiui, J. Šataięiui,
M/&birkai ir-K. Tauteirių 

p (sūnus). Viso esama dabar 
\ ■ ’ ’gatbės narių draugijoj.

‘ Visai senai valdybai, už 
į Jų dąrb^ buvo dovanota Ry- 
i, ipiskį Rąžančiai. V. Straz- 
į daūskaš—pirmr, T, Grajaū- 
į įka^ viee-pirni., J. Pabe- 

'j. dipskis—iLas rąšt., A. Sur-
yyįą — Ž-raš rašt., P. Bnt- 
kęvičius — ižd. ir K. Tau- 
Jeris?—. tvarkdarys šudard 
Valdybų. Pasibaigus rinki- 
ipains, paaiškėjo, jog visa 
seno ji vaidyba buvo per-

i. rinkta/ išskyrus iždininkų, 
t Šių vietų užėmė D. Petkus.

■ ‘ Kitais metais nutartą jo
kių mokesčių neimti iriio na 
imi,''? išskyrus įstojamąjį. 
Vėliava, jau išmokėta, ir ei- 

Iiįamdsios išlaidos bus pa- 
dengtos metinio Oystėr ro- 
įfelo pelnū; .
ifeąUgijoš ubowling teani”

v padare pranešimų, jog Šiuo 
iųiku komanda stovi pirmoj 
’Vfetrij viso miesto Šv. Var- 
<įo draugijos surašė. Užtai 
jiė būyo užgirti., jiems pa- 

•ų' tarta feičau naudotis savo 
i agtyįlaš, nes šiaip parapijai 
’ nėrą. naujos iš jų žaidimų—-?

tik svetimiems.
O. ’. K • y .

’ ^ataliku federacija 
vj^ęrėįtų. sekmadienį įvyko 

drųngijos rinkimai. Seno- 
> ji valdyba pasiliko Įi/atei- 
| tiantiems metams: pirm. — 
d J. Oeplįnskas, vice-pirm. — 
g S. Obeeiūnieiie, ižd. r— J. 
B javaitis, rast. V. Matelis, 
K Dvasios Vadu- sutiko būti 
t kuri, klebonas Lietuvnikas.
jį- Vasario Į6 d. iškilmėms 
g rengti komitetas padarė pra 
Kįįešiiną. Bengįmas įvyks 

’k vasario 2L d. Tą ryto bus 
<wĮOiQš už žuvusius už Lie- 
ttrivps NepriklausonųTę ka-

darbų dirbo tsėkmingai. j
Surengimas buvo padaliji' 

tas į tris dalis. Pirmutinę 
dali sudarė įvairus persta- 
tymai- Štai programas, pa 
Rausykite: 1/ Orkestras, 2‘ 
Monologas *‘Senmergės bė
dos,” gražiai atliko p-lė A. 
Lchedinikintė, 3. D a i n a 
kvartetas, atliko mažojo eho 
ro narės. I. Peciukoniutė, 
M. Vyšniauskaitė, M. Ali
šauskaite, V. Vilkišiutė, pia 
nu pritarė varg. p-Ie Z, Bla- 
že vielutė., 4. Teatrėlis: 
“Tai inan linksma,” reikš
mingai vaidino Mahmįnkas
— Ė, Didikąife, Tarnas — 
A. Sabaliauskaitė, Karalius
— M. Ališauskaitė. 5. Or
chestra. 6. Dairia kvartetas. 
7. Monologas “Visi mane 
Jšveikina,”rnemažą juoku pa
sakė J. Kleinotas. 8. Bau jo

WATERBURY, CONN.
gausk) 24-d4.1 vai, po pietų į- 

vyįcs LDS.‘5 kuopos susirinkimas 
ienos mokyklos kambary, Con*

OLEVELAND,OHIO
Vasario 1 41., 8 valandą vak., 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
m&iesinifi susirinkimas. Gerbiami

gj-ėsfl Avė. Ateikite visi. Valdyba- pračomi mirinktt Valdyba

■j-

*

H

Antrų kartų tenka liūdn&La laimėti; jų tymas dar jau 
priedermė pažymėti vienų nas, nesenai kmn. A. VašEe- 
savaitę ligonį, sekančią,.’WHa rūpesčiu įsteigtas. i 
rusi. Šį kartų reik paskel- Tų ypatį vakarą mūsa vv- i „ ■ , . iibti Kazio Adomaičio- mirtį, & ^su uCh8ta Girls” «*>;, ’I; B^uskas. »o- 
įvykusių sausių 13 d. Ligork Unriejo 45:13. . . p ^Ponios. Maeartienės, 
nis išgulėjo; penkias dienas, Musų vyeiai jau per kele-p^j^ ‘at1^? J’ Paulaus- 
ir nei karto neatgavo sųmo- Į tą metų yra miestą eempio-Pu^5’ Ališauskaitėj Ant. 
nes. Negalėjb nei kalbėti, InM; merginos ii’ niekamne-|®¥*iu^} P- Gngutė, A. Sa-t 
nei pažinti žmonių, nei vai-1 pasiduoda ir yra irgi čein-roa^u^^ E. Norinkaitė. 
gyti. Buvo laidotas šešta-pionės. pianu pritarė šokių moky*
dieni, 16 d* sausio su Mišio-į . —---- —— tojų prie A: Koi-kūnaitė. 9.
mis. Kum Dubinskas pasa-i pftOTĮnMA O U'jLDTEniIflCl^ 1̂^1^ Orchestra,
kė po Mišių pamokla. Ve-I - ▼"R* nBn irynPMll, Vieno atidengimo kome’
lionis paliko didžiame nuliu . « —• Įdija “Paieškąus tanmitės.”
dime žmoną Valerijų ir sū- ’ HARTFORD, Coirn.—ŠįĮKiekvienį dalyvįužtektinai 
nu Kazį su duktėre ■ Onad•sekma.diėnį, sausio 24 d.,. L. I prijuokino gabios. ’ Sodalie- 
Ląi jis ilsisi ramybėj! D. S. 6-ta kuopa turės pra-įlietės vaidintojos. Kiekvie-

■ __ kalbas ir teatrą. Iš Bosto-I nas judėjimas, niidavimas ir
‘ Šį. sekmadienį per $umų|n<’ atvykę* vyčiai suvaįdiasĮ scenoj užsilaikymas prisn- 

kunigas išduos metinę, apy-HM? veiksmų Ihiksmą kome- dėjo, prie sekmingesnio vai-
- skaitą.- Išgirsim labai įdo-pĮ*! Varnalėšos... |Mirimo. . Sekančios ypatos 
mių davinių, ir sužinosime, Kartu su vaidintojais^ at_Į vaidino: Aratačkūnienė, E. 
kokioj padėty parapija sto-pjr^s į.®1^. Cėnho sene- Dravinskaitė, M. Mikalaus- 
vi. Jei kai* kam atrodys kienė, M. Vičkočkaitė, Ji
Dėrdaug, pįnįgų. .praleistaJ^K®T. Bai
mes Štai ką norėtumėm pri. m^s Ilsimais. |s^ Apalpavičiutė, M.
minti. Per pereitus trej’ušL^1^1, u’3 VaT^.’ Joniutė, A. Klepeskaite, J,
metus (1929-30-31) parapi
jos nuosavybės aptaisymui 
išleistai maždaug 49,000 do
lerių! Pęr tą patį laikų su
rinkta pinigų tai skolai at
mokėti apie 30,000 dolerių.
Prisinriiikūne tat/kad. atei
nantiems metams nebus dauĮ 
giau išleista pertaisymams Į 
(bažnyčia dabar Įmone gra-Į 
žiausia Baltimorėj) ir dėl-Į 
to pasilikusi skola, kuri da
bar siekią apie 35.000 dol.
(mat, ir .be perteisymij bū- £. D. & SMsirtnfrwn«s . , 
ta seniau škote) per penkis LDS. ^tos kuopos meti- 
arba dešimts metų galės bū
ti išmokėta. Šiandien ban-
tau tėra skolos 15,000 dole- val. ieh taštintakJ“®^ rlel^igirtaus^pyta- 
rių.i Kiti 20,000 dol. žmo- K Staiūna> ,12 Vate!- Ste StaJ”’”" «

■ nių pinigais stovi, ktebonfr nariai‘kviečiami būti- f“
.ra. ■ .r. m.L

NAW HAVEN, 0QNN.“ 
pD9Į. 28 kp. mSnesinis apsirinki, 

mns įvyks sekmadienį, sausio 24, 
Į VaJ. p pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na-, 
ripąGs) aĮteiti. Gota proga užsimo- 
k’6tl duokles. Valdyba

" • M ■ , '_________________

^KSTVILLE,ILL.
LD^, 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mSnesJ, 
sėkipa^kny, po 15 d., šv. Petro ir 
povilo bažnytinėje svetainėje.

^RIGHTON, MASB.
LPS. 22 kp. susirinkimas įvyki 

penktadienį, vasario 5 dl, 7;30 V, 
, yąk, Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
įk Ateiste visi. ,Vaidyba

PHILADELPHIA,PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 5 d,, 7 :30 v.. 
vakare, mokyklos kambary.. Atei
kite gausiai.’ Nepamirškite užsimo
kėti duokles, Valdyba

LOVnttLįMABB.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario 11 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie via* 
nintSlfis darbininkų organizacijos.

Vaidybt

kį ?< Ponios Macardeniš/’' 8AINT CLAUt; PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks vasario 7, tuoj pb.*ąu- 
tndą, čv. Kazimiera parapijos sąlčj. 
'Kvočiami , vis nariai dalyvauti ir 
ttžsįmįkčti mėnesines mokestis ir 
nąujii nariu atsivesti prirašyti.
"y Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS, 8 kuopos mSnesinU susi- 

rinkimas ..įvyks sekmadienį, vas. 
14 d,, tuoj po sumos, Liet, baž
nytinę j svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir džsimo- 
kSti užvilktus mokesčius. Vald. 

. ■ • ■ ■ . . a • ' ■

ii i n fil I i n iii j.iru u 11' ■ -

19IAŠ. B. BJCHAUSKAS
b uiiVW8 WSOBIUS 
r *i?ft MoIrtįoet,
[ BALTIMORĖ, BB.
[* LoMoturitee pntrirnnujn gerai Ir. 
į ptglnfc Nuo 75—1O(>—1W flolorlŲ. 
|. . Pagrobus pfttioMjti* 
į Telefonas —■ South 0088.

V. Burduliui . vadovauji,Įpai^aįĮ^ Arbatavięiutė, 
padainuos dainas: ^^.^^-Lj/Bujutė, Ag. Srėbūlevičiu 
pas, A; Bąitkiutė, O^Buse^L. A Lebednikaitė. Bt 
yičiutė, V Kanuetytė, A. Dafca tetag 
Siinanauskiem. Bus- geras m niologas)(.Seni ir Kauji{ 
orkestras is 5 muzikantę, k^,, Įspfidifigai atvai:

y1ge/l. .vleCv: I dino'.T. Versiackas senelio
.dienus ■skaitlingai atsilan- / .. tr.n ,v. XT- .

““ kvti. Teatro pfadžia 7 V. ^smte Jfanję
’ . : Rep.dvas,°.l('-■’ĄĮs* ..

 Į Antra dalis programo —
. < • - tai užkandžiai. Sunku

HUDSON, MASS, Į rašvti visus gardumus ų ■iUITw»> w . gabios virėjos sutaisė, žiū-
Įrėdamąst į susirinkusius, ina- 

įjčiau kaip skaniai kiekvienų 
įnis siisirinkiinas įvyksta šįkasneli^ P° tokįekvie- 
| sekmadienį, saiio 24 d.,

• ” - — • - • go? kuris buvo papuoštas 32
| degančiomis žvokėmis, — ir 

Inaiatsflankvti. Kviečiame ^ nepaminus pasakyti, 
ir “Darbininko” skaityto; ^1 ta^ Mųos sakus- 
jus. Kas norėta ntnaujtati ^8, V’ **“7
prenumerata, kuopa mielu tai taknėn, zv^dę rnoke-

I . : h o Uždegti- - Laike uzkand-|nom patarnaus. - .v .

~. . kalbų. . Kalbėjo vietos biz-
- i . nieriai V. Daiilauskas, mm-sd ■ te.

tis-^nutarimij rast,, A. 4 a- l Kas Sakė, kad jpes tore- nasį TJ Vaatadas mūsų 
teetas —fmansiĮ rasta A.Įlieeiaį vilniškiai snaudžia- kolonijos gyvasis sidabras. 
Mazalas izdmnikasĮM. Bror nlė.? Reikėjo atvykti pas[M; Andimškevieienė, vardu 
zdeikis u- b. Gauetns iz- keiias dienas prieš pa- Aušros Varta Moterai di-ąii- 
dp globėjai. . ; Į baigų pereitų inetų ir pama- .

Per du metttjnivęs pirmi-kokiu- dideliu enhižiaz- 
ninku S. Srupsas; pasitrau-|,lnu kibome prie viršminė- 
kdamas iš eitųjų pareigti, ^ 
išdavė vajjortų .ir. pareiškė I - Alėnesis1 atgal, aktyvesni 
gerus linkėjimus naujam Į pąr^pijos teikėjai, davė su

manymą surengti K. Metų 
I lauktuves.. Ket^lkus Šv. 
Vardo Vyri j. draugija, Apa- 

[štMystės di^ja ir Merginų, 
podalieija tuo jaus* stojo į 
įdarhąr Išrinkta komisijos.

HARTFORD, CONN.
L. D. S, 

Gausio 10 d. L. D. S. 6’1 
kuopa turėjo susirinkimų, Į

Telefonus; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAMS
, Graborius ir Bals&muotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORĖ, MD.

Jonelis.

WATERRURY, CONN.
• ■ _

■ Veikti ar neveikti
Kai buvo pinigų; tai Čia 

brūzdė jom, kaip skruzdė
lės;ginčijomės, kaip išma
nydami. Dabar ramu. Bet, 
broliai, mes radome pinigus 
pasaulyje ir juos paliksime,’ 
todėl dėl jų neverta, leisti 
savo energijai rūdyti.

Gruodžio 3 .užsidarė K J 
Kazemeko bankas, tų pačių 
dienų užvertė aukštyn kojas; 
kiti du bankai. . AŠ noriu: 
duoti , pastabų lietiiviams, 
kad nesuprato sjmaudoti pi- 

r l

gljoš, J; švėiičiouiš ii* bro
liai Marijonai A. Vilkišius 
ir j. Sabaliauskas. ' Svar
biausias vakaro kalbėtojas 
buvo klierikas Ai • Baltrą- 
šiųnas, šv/.Jbno Seminari
jos auklėtinis, kuris savo 
gražioje lietuvių, kalboje pa 
liko visiems daug gražių 
minčių, ypatingai jaunimas 
turėjo progų išgirsti kaip

higus. Daug kartų pata^- 
i’iau pinigus dėti į. mortgi- 
čius,. o man vis atsakydavo, 
kad bankas yra saugiausia 
vieta; ~ Na j dabar matom/ 
kieno teisybe. .\

Taigi,; nors ir senstame, 
tuiirne mokytis gyventi. Jei 
nemokame gyventi, tai ir ne 
verkime. į J

L. I). & reikimas
L. D. S. 5-tos kuopos rei- 

irimas nėra toks gyvas; koks 
galėtų, būti. -Daugelis Ge
nesniųjų narių išėjo į biznį 
ir nebeturi laiko padirbėti, 

. Tas tuščias- vietas turėtų už 
pldyti kiti nariai, neturin
tiejididėlių užsiėmimų.

, 1928 m. buvau pasiūlęs L.

D; S. įvesti pašalpos skyrių, 
bet mario siūlymas liko at 
mestas, o dabar šiuo siūlymu 
naudojasi bolševikai. Tas.

5 t’S • . .1 _£______ __________*1_<_ .1---------

giąll įvertinti savo brangios 
organizacijos reikalus.

. Aš nianan, kad šiais me
tais Connecticut apskritis 
:abiau išsijudins.’ Tikiu, 
kaj naujasis pirm. P.Tutb- 
Taitis išsijudins ir visas kuo 
pas išjudins į dar smarkom 
nį darbų.'

B: P. Sįlkmtskas.

: UEIIWO$ BONRI
Mes priimam LIETUVOS 

BONŲ kuponus UŽ pilnus 
pinigus.
; Perkam LIETUVOS BO/ 
NŲŠ ir mokam pagal dienos 
?kursų. > -* '•
/ Šiandien mokam 70 dolę- 
iių įž $100.00’ ir 35 dolerius 
už $50.00. Siųskite Lietuvo 
sįBonųs registruotame laiške 
b tiiojau gausite Bankas >čė» 
M* ' :/ ' . ■ ■ ■ ■

lęrautuvė atdara rf 
yajmrais iki 9 valandai*

J*ąrdubdiim laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenki ją ir Lat-

Nuo dabay rint Čeverykij. 
skrybėlių, marškinių ir kai 
Orų numušąm 10 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršti 
AMERICAN DRY GOODS

SYOBE
P.. BARTttVtčIŪŠ, Šav.,

678 No. Maih St, Montello, Mass

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 14,’ tuoj po sumos .bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dšl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užaimokSti ku
rių yra užsilikę mSnesinčs duok
les. LDS, 6 kp. raft.

WORCESTER, MASS., 
. LDS. 10S kuopos susirinkimas į- • 

vyks vasario 2, Aušros -Vartų pa
rapijos salėj, tuo jaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų..

Kviečią Valdyba .

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyta 

vasario. mSnesia 2 d., .7 valandą .. 
vakare, bažnytinSjė svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. • Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS.2 kp, susirinkimas įvyks 

vasario 2 d., Šv. Roko svetainę,įe. 
Visi nariai praSomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdybai

VARGONININKAS 
■ Reilvąlingfls prityręs, sąžinin
gas/ ypač negirtuoklis, su klebe
ni] gerais ’ paliudymais 'vatgoni- 
mrnltas,; kurs galėtų apąiihiti‘ ir 
uoliai atlikti zakristijono, darbą. 
Laiškais , kreipkitės • “ Darbinin
ko’\redakci j on, •Vargonininkui

CH ARRON’S
PIANAI—RADIOS 
’ SALDYMAI

NTRUOmiriIlT

TV1.44M30
Wy<oi—Ii Nuočiinčii

IMU

MASKVA, M. M
LDS, 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks vasario. 7. tuoj po .pas
kutinių mišių, pobaŽnytinSj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, neis 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite it savo draugui 
prirašyti prie šios organizacijos.

BALTIMORE, MD.
Vasario 7 d., sekmadienį, tuoj . 

po sumai, parapijos svetaines kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. MalonSkite ateitiviri.

Kviečia Valdyba

N. S. PHIL ADELPHIA, PA
^LDS. 103 kp. mSnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį- vas. 7 d„ 
tuo jausi po. sumos, Sv. Andriejau! 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos (luoklMužsimokČ- 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos priris 
šytl . Valdyba

W0R0MTEĖ, MASS.
LDŠ. 7 kuopos susirinkirnaa i- ' 

vyks vasario 7, 6 vai. vakaro, ; 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
įdence Št. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga nžsimokiti duokles.
t _ . , .... Valdyk .

f;.': KASTOM, PA.
LDS, 40 kuopos susirinkimas į- ! 

vyks vakario 7 d., tuoj po sumos, į 
iv. Mykolo parapijos svetslnlj. I 
Malonėkit vist nariai; atsilankyti ; 
ir mčnsiinoa mokestis uisimokltL

*L BoagaBa

o

f



^erktadienla, lūudo'Md, 1&3Ž

Vietines žinios
rnUPCfiTlt UnETfni deramjos. pimimnlm kurt. AUNbEmĄS BtBt IULI j švagždžįb jubiliejuje.

—**—\ * Lietuvos n^nnklausohiy-
^Darbininko” ,met i n i s , §vęntė8 miiiėjih)^ nutar 

> tradicinis’koncertas įvyksta 1
saus. 31 d., Miuiicipai Bldg. I 
svetainėje. ’ Kaip ii- visuo
met, reikia, tikėtis, *kad ir 
šiemet Svetainė bus pietpil* 
dyta publikos, “Darbinin*

/ kuį” pritariančios.
Koncerto programą atliks

South Bostono m apylinkes 
choiTii, sudarydami vieną

^didžiulį bendrą chorą ir at
skirai sudainuodami savo 
pasirinktąsias dainas. Cho* 
rą"^dainavimas busį paįvai
rintas solistą bei solisčių 
dainelėmis, duetais ir kito
kiais margumynais.
. Tikietai platinami visu 
išsijudiriimtl. Bostoniečiai 
M. Killnoniūtė, O. Šiaulie
nė, V, Valatka, Pv.‘ *Mei-

• 'kis,. j, Jaėkevičius ir kiti 
lenktyniauja. •

M^Kilmonįutė ir O. Siau- <
* rienė visuomet daugiausia 

išplatina iLDarbininko” pa-
. rengimą tikietą, bet šį kar
tą vyrai žada kovoti dėl pir- i 
mėnybės.
? Yra. tikrą žinią, kad su-

• važiuos Canibridge, Lowell, 
Alontello, Lavvrenee, Nor-

. . Avood, Brighton, Lynu, Na- 
/shua, N. H., Prąyidence, R. 
JE. ir ąpylinkią lietuviai.
'* Lietuvio dvasiai daina y- 
ra arijas? dalykas. ■ Tikins 
lietuvis visados mėgsta dai
ną, nes Lietuva — dainą 
šalis. Malonu, kad musą 
brangūs dainminkai- eina 
mūsą boėią pramintais ke
liais; mylėdami lietuvišką

t damą,.; be j jokio atlyginimo, 
atsisaliydaįni nuo jiems rei-

\ kalingo laiko, eina “ParbL

A ’■■

-Lietuvos neįiiklsmsomy-

KIS NAUJA BRO*DWAY?
{Sausio 20 d., ryte Camey 

ligoninėje, po apendicito o- 
per arijos; pasimirė Alek
sandra Rimkienė, 30 nu am- 
žiaitB, gyvenusi 6X1 E; Fifth 
St. ' Laidotuvės įvyksta sau 
šio 22 d., 9 vai. rytą.

Velione* dar tik 2 metai 
iš Lietuvos. Vienerius me
tus išgyveno Kanadoje, ki
tus Amerikoje. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą, 
brolį ir: kitus aidimuosius.

• v

prezidentai nori gerai sugy 
venti su sekretoriais.

GJMBM6E, MSS.
Bav^zdinffbs vestuv^t

Vincentas -Kundrotas su 
ĮiOna'Baliunaite saūsio lO d.,’ 
8j30 i v.- vak, ąatojb'į. startą .L 
moterystės. Šliupas buvo „I 
prieš pat Mišias. Per Mi- , į 
Šias palaiminimas jaunave- 
džiamn tapo suteiktas. .

Sausio 9 čl, A. Baliupas 
su panele Bucįrevįčiąte taip 
gi laike šv. Mišią tapo su* 

Į šliubuoti. Abi poros davė 
grąžą pavyzdį. Laimingiau* 
šią ir sekmmgunishf mėtą 
abiem poroms. • .
• ' * . I • • *■

r - Bausiu 24 d,, Pasijmnseiiį - 
Seserą naudai vakaras. Pro u 
gramas bus . įvairus, Įzan- 
ga nedidelė. Ateikite pa
remti gerą tikslą. . . .

Nemažai buvo cambridgie- 
čią choristą su savo vadu 
priešaky., Ją vadas išsirin
ko southbostoni et ę,

Sveiki, visimūsą pažįsta
mi! Mes jus vjsH ’bė abe
jonės, aprašysime, tik nepy
kite. Mes girdiine it ma
tome daug. Daug rašome, 
bet niažai kalbame. Gal jū
sų vardo šį .kartą nebus/ tai 
pamatysite vėliau.

bet

< «•-

>■ v/t

iru i, . ......—

.Buvo atvykęs ir smuiki-, 
įlinkas Alfredai K. Į§ tik* 
jąją, jis nepažino savo še- 
nesnią draugi}. Tiktai vie
ną tematė. I , . ‘..

Iš Slapesnių ją (prohibiei-
jos neprietelių) buvo atsi-l mums atrodo, kad ir Cam- 
Unkę. Jonas /Lapinskas ir{bridgėriuj yra-gražią 
Martynas Baronas’, 
negulėjo suplūsti, 

/ - - lĮmerginos' nenorėjo
Choro šokiai praėjo. Kasi§okti. . 

atsilankė, buvo patenkintas. —
Rengimo „komitetas daug StUd. St Beleskas mėgi- 
pasidarbavo, sutraukdamas Ino ga sesute šokti. Jam se- 
daug jaunimo, kurs atvyko Ikesi gerai, bet patayčiaii at J 
iš Montello; Cambridge, eiti’ pas hrane; aš ’ tau duo- 
Dawrence, Norwood, Bos-jgįą geros ir gražios šokią 
ton. Salė graži, muzika,ge- mokytojos- adresą. Į

- . ■ ■ . . . . Z ’ 4 -.U ’ •- ■ . f '■■ ■ ' .' 1 • - : --T' ■. I
. Šį sekmadienį vyčių kuo-Į jg vyresniąją buvo atsi-1 Jonas KartdviČius, ištolo 
pos vaidintojai4 su kuopos! lankę Mr. ir Mrs. Bąttesti-Įpainatęs senovės merginą, 
piirn. D. J. Averka prieša-įni. p. p. Skudurini, Kar-Įsll pirštais pradėjo šokti; 
ky išvyktą į Hartford, Į baustai,’ Zaleckai iš Cam-! jis mėgino antrą šokį turė- 
Conn., kur L. D. S. 6-ta kp,Į bridge, ’ Komičiai, Diy J.ta Kai ailtas šokis atėjo,

Landžius su gražia panele, Mis pamatė merginą jau be- 
prof. Pr. Galinis ir kiti. I šokančią. „ Ar jau palikai

• :• ., senas, Jonai, ar nieko nė-
Metėsi į . akis, kad Elena paisai ?

Ppd. per visą vakarą Šoko . * " i
įtik su vienu- .vaikinu. Juo-į . Apsidairęs ‘po salę nėma Į 
[za$ gi Kasp. šoko su kitą J ėiau J. Trainavičiaus, bet 
Nar b gąl mes klaidingi.’ 1 jo* mergina- atsilankė ir iŠ- 

I . ' ■ ,;U;-/ ( Į stove jo visą vakarą kampe.
. Roslindalietis Jonas Les- Taip negražu,' Jonai... < 
ĮĮčinskas' negalėjo atsiskirtiI : —; - f;

nuo jaimosios Dusey.. Ar iš Dienomis Joną Baltru- 
I tikiu ją, Jtonai,«myii raudonkiūną matom apsirengusį se 
įgalves? \ Irtais drabužiais. . Bet šo-
I ‘ , ua—- .“ r kiuose jis atrodė kaip John 
ta EdVardUs U. atsivedė I J. Rockefėller, JiĮ, su Van- 

Į| šviesiaplaukę, o AL/Vaįec- dęrbįlt dukterimi (Floren- 
kaš šu Jurgiu Walsh (lie- ee Ydrmalavitch)...

į tuviu) ;negalėjo atšiŠkĄti ...
—— Įhuo ukiniinetės. ■ Į Vyčių 17-tos kp. piimiJ

*^Į . 7^.. . . . pinkas visą, laiką 4oko su
Į ] Bronius“Kūkoraitis tik | protokolų sekretore,. 
-1
} ĮBėt? jam neteko' juo apsivil-1 
’ , Jei kas norėtų nuptr-

‘ | |kti liaują “tilt”' žiponą, tai 
d 

~ 11 dolerių y^ttės - šipoilą jįsį] 
' i parduoda -už ~300 dolerių J 

| Smarkūs vyrukas, y - . * 
I Į ■ ,.• • • ' ;■ ■■ ■— j-

"<10Į Be abejonės, gražiausia 
buvo Johas’Gr. ir Ce-

1 KRAUTUVE

i PAUUŠMENS
1 SHOP
f 456 W. BBQADWAY . 
| (tarpę F Ir Dorchester Sts.) 
i: South Boston, Moste.
| Užlaikėme vėliausios mados vy-fl 
| riškus drabužius. Gražiausias skry-s I 
I belės; Pasmus vlskijį 

l.L. Savininkę POVILAS LIKAS '■ ||

ta surengti kuo iškilmingiau 
šiai. Minėjimas* įvyks va
sario 14 d., sekmadienį, 2 
vai' po pietą, MuriicipaI 
Buildįig salėje.

Kalbėtojais ’ nutarta pa
kviesti kun. K, Urbonavi- 
čhj, kun, V. Puidoką, vieti
nius medicinos daktarus ir 
kitus, MuzikaleU progra- 
mai išpildyti nutarta- pak

viesti South Bostono ir
Cainbrijge parapiją chorus.

Susirinkimas nutarė, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo dienoje butu pri
imti protestai prieš lenkus'1 
ii* prieš tautininką vyriau-Į turi parengimą, gyčiai SU* 
sybę Lietuvoje. '. .

IŠVAŽIUOJA j II ART
Ąeokdą ':

vaidins komediją. “Varna- 
• Dalyvis, lėšos.”

PASLAPTIS
Pampi jos didelis mažąją 

choras (100 giesmininką), 
p. M. Karbausko vedamas, 
šį sekmadienį,, sausio 24 d., 
7:30 v. v., bažnytinėje. sve
tainėje, rengia savo koncer
tą. Bus sudainuota gražią 
dainelią ii* siivaidintas mu
zikalia veikalėlis “Paslap
tis.” Pasirodys atskirai 
beinįubai ir mergytės. -Pro
grama tikrai užsitarnauja 
susilaukti plačios paramos.

Dėl šios priežasties vyčių 
kuopos susirinkimas atkelia j 
mas kitam sekmadieniui, 
sausio 31 dienai.

Tel. & B. 3357. ’į

KAZ, J. ULMSKAS
ADVOKATAS

, “Darbininko” Name 
(bntros lubos, Room 1)

366 Broadway, S6. Boston.
Bostono Ofisas s *

89 Štate Street, Rooni 63 '
Tel. Hūbbard 9396.

Gyvenimo: 33 Rosemont Street,. 
porchesteč, Masė.

sk.

■

TeL Sb.Boston8520 .> . >

A.O,ŠALNA:SHALLNA
UETUVIŠ ADVOKATAS

Baigas du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G.WASHINGTON UNIV. Su LLB.

‘^Darbininko” Kame -* 
'(antros lubos)

366 Broadway, South Boston
-, Rei i de n.ę 1 j ay* .. -• . y • ■ < ,-jft i uę i j a.

ninktiB* į talką ir palailm > 8o5^v^st,ęambrtdge,Ma». 
, .v, 1 * Hr- u ’ Td.Unlversltyl463-*J.hetuviską dvasią. . Musą "

/ dainininkij ii* ją .vedėją mu
ziką pasiaukojimas tikrai 
vertas plačiausios visuome
nės pritarimo. /.

/. Koncerto rengėjai tikisi^
. įkad mūsą brangioji visuo-

. mene parodys savo tikrą
’ susipratimą ir p a r e m s- 

4‘Darbininką” jo užsimoji-
, muose. ‘ ;

TeL So. Boston 0828 -
lietuvis dantistas

DR. M. t GASPER
X KASPARAVIČIUS ' 

, Naujoje Viėtbįė. ‘ , 
■. 525 E. Broadwayf S. Boston.

dįito. Titamtosf ; 4/ 
Nūo 9 iki 12 ryte Ir. nuo 1:80 Ik! 

, 5 ir nuo 3 1H s vai. Vakare. Ofi
sas uždarytas, subatos vakarais tę 
uedSldiėniaiB, taipgi šieredoihla nUa

. 12<tpsdien*UždaqrtaA 
Taipffį nuiniū ir K-raf

mer-
Jonas giną-'
kodėl —. !
su juo į Kas tik turėsit gražią

. [trumpą.pasaką,praneškit 
mums, Iki pasimatymo! :

Jūsų ‘
. • Juozas ir Atjota

DAR VIENAS JAUNUO
LIS IŠVYKO į LIETU

VIŲ KOLEGIJĄ

. Ketvirtadienį/ sausio 21 
d; išvyko į Tęvų Marijoną 
vedamą ’ lietuvių kolegiją, 
/Thompson, Conn.,' Mykolas 
pmigelskis. Jis yra baigęs 
aukštesniąją mokyklą South 
Boštone. . *

Kun. K. Urbonavičius sa-? 
| Vo automobiliu Mykolą ir jo 
(tėvelius, palydovus, nuvežė. 
Linkime jaunam studentui 
ištvermės ir sveikatom.

EEDERAL NATIONAL
BANK REIKALAI

Bet
ką. nusipirko* naują tūiedo. tas labai gražu. Juk visi

i, LIETUVIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS | Į^‘ ,

|n«ovak.Į|^i3*^,y^ : W 

478 Gallivah BoUlevard
DORCHESTER, 1IAŠS.,'
? Telefonas Taibot 0847£

S

Gilija.

*1

1
$

.11

.

s

VEIKIMO •
Kataliką Federacijos vie- 

. tinio skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyko sausio 19 
<L, vakare.
‘ Iš praėjusio susirinkimo 
protokolo sužinota, kad spa 
lią 9 minėjimo pelnas pa^ 
siustas Vilniaus našlaičiams 
ir Kataliku Universitetui 
Lietuvoje,. kad surengtos 
dvejos, prakalbos katali
kiškos akcijos naudai įvyko 
labai sėkmingai, kad skyr 
riaUa ątstovai dalyvavo Fe-

f Piisiėkįs Advokates Į 

JUOZAS 8. GAILIUS j 
Veda visokias provaa. Daro ri-

Itrt letalini dokumentą*. * 
317 E &. (kampai Aroadvay)

. fiotrth Beitam, Man . 
Telefonai : Sdu Boston 2732

Haiujį; TaBot B474

. Td. S. B. 280ML 
įlETDVir

OPTOMETRISTAS
"‘llff , IlefiURinlnųoJų <kla 

priskiriu aklulm 
kreivi* akli »tHl*- 
»intj ir umblijoMii' 

koM (■kW) akyiH iucr|llnq Ivte 
wą tinkamu lalkUa

J. 1. PAIAtARira, O. D.
-447 Mrda4w*y, Houth BMttn

Lietuvis Dantistai

OR. S?A. GALVARISKI
(GALINaUŠKAS)

414 Broadvvay, So. Boston 
Tel. 80. Boston 2800 

.Ofisas fttitoas nuo 10 Iki 12 vai.
ryto, nuo 1:30 tkl r> :30 po ^iet. Ir 
nuo 6 iki b* vakarę, Šventa Klieni 

pasta J susitarimą

: Proi. A. iidanavižiaui

MUZIKOS MOKYKLA
' BMUIKAJPIANAS
/Lekcijos, duodamos privačiai kaip 
inaiienis taip ir suaugusiems, sulig 
pTogranio liurikoe KoįJSetvatorŲu.

Pamokos aiškinamos lietuviu
; ’ kalboje.

16 Kuntiiigtdn^Ave., ( 
Eoslindale, Mas*.

' TeJ. P^ray 5953?W.

Office TefepUone Urdverslty 1957 
Kės. Tek Unlverslty 1057 .

rADAMDWIRKA&SON
.. ūndertaker & Embalmer
■ lietuvis gbaboiuus ir 

BALSAMUOTOJAS
Pagrabus atlieku gerai ir pigiai.' 
Kaina vienoda visur, vieta atdara 
diena Ir naktį.

883 Cambrid&e Street ‘
KAST CAMBRIDGE, MASS.

SKYRIUS/ , •
JO Intervale St,. Mbntelto, Mass. 

TeL BroCkton-5188. ..

įi Tėt Univeršity 9466 I

ĮOR. susam globiene;
I ■ (GIJRRY) . I
ĮIL i e t u v S t> a n t i s t ė Į
II Valandos: 9—Gir 7—9 |

Tek So. Boston 2G0O .
■ Lietuvis Dantistas.

■l t KAPOČIUS
251 W, Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki. 12, nuo 
1:30—6 ir nuo >6:30—9 vakafe. 
Soredomis nuo 9—12 yąi,. diena. 

, Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare- 
Nedėliomls nuo .9 Iki 12' Vai. dieng

' (pagal Sutarti)

BIII)JDWAY GARAGE ‘
b41 BkOAbWAY, SO. BOSTON, MAŠS 

. Tel. So. Boston 1370

PA^AkNAVlMAS DIENA IR NAKTĮ. '

Pilnas Pasirmkknas Pitaisymo Dalią.
Oficiali? Brekią ir šviesu Patikrinimo Stotis.

Pilnai vietos dėl trumpo ir ilgesnio laiko pastatymui mašiną. 
Parduodame Tires, Gasoliną-, Alieją ir viską, kas prie 

. Automobilių reikalinga.,
MES ESAME EXPERTAI AUTOMOBILIU TAISYME, 

f ‘ “ > -

STREKA.USKAS, Savininkus

s.
€ 
i
i.;
Ė
S

B

■k - Našlaičių Naudai . /
RENGIA TRIJŲ DRAUGIJŲ NAŠLAIČIŲ KOMITETAS'

Šeštadieny, Sausio-Jan. 30 d., 1932
• / .7:30 vab vakare

PARAPIJOS SVETAINĖJE, 7th St., SO. BOSTON, MAS8,

t. ; (Central Skvere).
I CAMBRIDGE, MĄSS.

• Geriausia Liudija

TIKRAI PASVEIKO

I.. Pereitą pirmadienį, ’ 
Bostone... perorganizavimo , 
komitetas atidarė įkyrią ■ / 
banko naine^ 474 Broadway, ■ ‘ 
kad dubti progą depozito- ~ 
riams ateiti asmeniai ir pa* J; 
sikalbėti apie peroiganizavi- I 
mą. . . ; ■ ■ į

Banko depozitbrial jau 
gavo Perorganizavime Ko-, ’J 
mitėto-’ laiškus, kuriuose iš- * 
aiškina perorgąmza v į m o 
planą. Depožitoriai ragina j 

Imi paskirti 25 nuos. savbt?į- ? 
“‘įdėtą pinigą pęrąrganizūoja- • 

mam bankui, kad tokiu bu- ; 
Ldu sukelti naują $6,000,000 ■ 
kapitalą,' be kurio' vaMjoę " 

įhanką komisijonierius nė-.;-, 
duos leidimą atidaryti. ... :

Federal National Bank , j 
depožitoriai turėtą atydžiai ’ 
perskaityti ir suprasti kas 
tuose laiškuose rašoma, o.1 
supratę padaryti kas reikia, 

. pasirašyti blaiką pavedant 
25 mioš. arba nepasirašyti, 
Jeigu kas kam neaišku pa- ^ 
sakiauskite kitą komiteto ■' 

. narią arba savo draugą, ku
rie sutiks paaiškinti.

• Jeigu perorganizavimo. •
komitetas nesukels reikalin- / 
gos sjumos, aišku, bankas. 
bus likviduojamas. Depo-, 
žiburiai. taupymo ir komer- 
cįjinio skyli&uš' National^ 
bankos, likviduojant, vskakj 
tomi lygus ir gduna po ly* f 
gią dąlU / : ų

ll.Įil .■U... Ii .h / i i‘| il<ajl i »■;! ..................|

Maia<aiaA(iiaaaaiaal>alūalia(iti'<a<aaa<aaataaOlari6<liaauaaaaaaaaaaaaftfaiahaaaaiiaiaai4a4aa4ainaaaaiahMliiaaHi>aa>aiiaaaiiiiaaai>ia>)i.taliiIVl

ŪR.J. LANDŽIUS-SEYMOOR 1
.. LIETUVIS GYDTTOJ^:IR.UHIRURGĄS . ,

Gydo, aštrias ir kroniškas ligas Vyrų,; moterų ir vaikų. Vartoja | 
X“ilay aparatą, Ištyrimui vi^UYitj ir plaučle UgU* Ek^aminuoja - ,|- 
krauj?, šlapumą, ir spiaudalus savo labof^toHjyk Sutelkia patari* | 
mą laiškaia Idttir gyvenantiems. . 15 metu praktikos. ■ |.
OFISO VALANŪOl 2—4p.p.; 7^-$ :S0 vajt£ Tėl. S. B. 2712. |

5 496 M BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. |
——- r'- ‘ . Z . i i    . ,i I -p. ... .-.-.'-1:1 - 1. 1

LIETUVIS GRABORIUS

i

X

Prie. įžangos tildėte taipgi bus ir laimėjimas trijų dovanų kuriai 
■ v • . .; ' dovanojo p*as JI DILI S..; - •

. ■ ‘. . Grieš ANTANĖLIO orkestrą.
’ Įžanga: V,vranLs 40e., Moterims 2be.. ■ ’
Prašome visus atsiluUlcyti ir paremti našlaičius.

- Kviečia visus TRIJt DR-JŲ NAŠLAIČIU KOMITETAS. '

Ląidotūvią. reikale visūoniet ir yisiriąs 
maloniai ir tinkamai patarnauju.. £^1* 

lite'kreiptis bilc 'laikią dieną ąt naką*, 
o nš visuomet pasirėiig^s' kiėkviimam 

pureįkalavjmui; Už yažiavimą į kilus, 
mieitus ^okio atlyginimo nereikaiaujm

P. J, AKUNEVICH i
. ■ “ v(OUMMYICIIJ8)

BrpĮ&w$ft.17 ^ So. Boiton, Mmi, .
•“ : ‘ . /Tel.'fco. Boston;44*86 • . A

< į i^Įįmm.4i

Ponas Angelo Veneziano, 
31 Taft Plaee, Roslindale 

^1 sako: ‘To trumpo laiko 
įff gydymo, aš visiškai pa- 

vsv'eikau?’ in djiug kiti) pa- 
sveiko. Patarimas dykai.

DbG^327fc$,- 
VaįtiMOit Antradieniai, Jbįtfirfiir 
dieniau it šeitadI«W*U .10—12 tr- 
tA •T—» vakar*; aetanadla- :

jalato 10—12 tiktai

Tel.. Porter 3789

J0HH REPSHIS, M.D.
- .iBmrd). • i1’

Ufetarrii Gydytoj**
- Ofilo Valtntofc : >*4 Ir t—i 

278 HArvard Street, 
kainą. luman. arti Central Sų, 

, ttenibridifi, Mate.

i K. J. VIESULO
| AGENTŪRA
| PARDUODAM LAIVAKORTES
5 I Ir LIETUVOS per visas linijai 
j SIUNCIMIE PINIGUS tLfefifH .< 
j Litais Ir Doleriali.i... iApdituHiteme Namus w
| Gtisrc ir kas rėikitlinĮA, J, 
I - Beriami Uete voi Boro*.

, C’pAimiNlNKO” NAMUI * ,
8M W. Nn«dwv, 8o. Bort*. !

MTAfcMAVlMA*
Hl KAKTĮ

amonius ir 
BALSAMUO tom 

$7į Ir 448 Combridgfu Street 
Cnmbridfęe, Mw, 

Tėlephoue UUver*hr/8331‘W>,

Tel; & B. Wl. v i 

pukmwsw 
ADVOKATAS 

UiBteaAvty, :)h. fartJAi;
_ . jftotmi A ■/ •’M< 
UyvenlMNĘ. vieta: Central BfįH-

Tek Huitoon 421 ’

l» <
k . »

NVb

* 6 8AXCM*g
Pctev J. Kntevirirt* kam 
iinj^ 4®8 B. Ttih Mį
South Boatam, Mm*.** ’’’’B
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IS DIDŽIO JO NEW YORKO IR NEW JERSEY
ĮhnkUdtejii*, rausto ag 1SĮ3Ž

A P f V A r C £ l1>ias pozicijas, iŠ kurių apsLAr £ T ALŲ A Lntmųe nuo visų atakų To
7 ■ Įliau kalbėdamas kaipo per-

Garsusis kun. Cox, kurs[naĮ į^imo išrinktas 
spaudos komisijos manager 
ris, p. Mačiulis pranešė, kad 

toj srity j yra gerokai pa
dirbėta, kad yrą jau net ir 
“Vytauto” spaustuvė suor
ganizuota ir įkurta; kuri,- 
taciaų dar reikalauja, daug 
darbo ir lėšų, o taipgi ir pa
laikymo. . Seimas pagyre 
spaudos komisijos darbą ir 
nutarė, kad šiais metais vi
sos. katalikiškos organizaei- 
jos ir klubai turi surėngt po 
vieną parengimąj kurių pel
nas būtų “Vytauto” spaus
tuvei. Taipgi ir šią vasarą 
rengiamų Lietuvių Dienų 
pelną paskyrė spaustuvei.,

Seimo pirmininkas" padė
kojo spaudos komisijai, ku
ri dirbo ir tiek daug nuvei
kė toj šrityj bė jokio atly
ginimo, seimo vardu prašy
damas komisijos pasilikti 
ir sekantiems metams. Ko
misijos nariams sutinkant, e 
seimas 'išrinko : p; Mačiulį 
ir Stanišauską . dviem me- 
tams, o Kązlą ir vietoj J. 
Dumčiaus naujai išrinktą , 
Vilniškį vieniems metams.

Atvykęs Įš Lietuvių Ka-; 
tąlikų Kolegijos prof. kun. 
Jakaitis kalbėjo džiaugda
masis, kad ; lietuviai netik į. 
‘dvasiškiai, bet įr pasaulie
čiai taip rūpinasi kaįalifiš- 
kuoju lietuvišk. jaunimu ir • 
dėl to net prie tokių kar
šti! diskusijų prieiną. Gerb. 
svečias, tačiau, apgailesta
vo, kad jau daug kartų ka
talikiški seimeliai buvo nu
tarę remt ir šelpi Katalikų 
Kolegiją, bet iki Šiol prak
tiškai to. nuoširdumo nepa
rodė. D* liūdną prisimint,, 
kokį moralį prislėgimą ken
čia mūšų mokslą einanti 
jaunuoliai, kurie iš savo tąu 
tieeiij, dėl kurių jie norį’iš
eit mokslo ir dirbt kartu su 
jais,?jiems padėt, nejau
čia jokia moralio pritarimo, 
nemato jokios materialės 
paramos. Tuo tMrpu; kita
taučiai studentai yrą' visai 
kitokioj padėtyj.. Ii> jėi pėr 
paskutiniuosius 25 Čionykš
čio gyvenimo metus srnar-: 
kiąi pakilome kultūriniai ir 
ekonominiai, taipgi jau grei 
tu laiku susiprasime ir pa-

pasekmingai pądarė demon
straciją su bedarbiais Wa- 
shingtone, neseniai pareiškė 
milžiniškai žmonių miniai, 
kad jeigu dabartinė vyriau
sybė rimtai nesirūpins be

darbes praŠalinimu, tad be
darbiai tversią naują politi
nę partiją,; kuri turėsianti 
savo suvažiavimą St, Louis 
Darbo Dienoj (Labor Day). 
“Mūsų kova yra prieš VVall 
Btreetį^Tūh/'Cdk^^rėiš- 
kė. “Mes pradėjome vei
kimą, kurs augs. ir plėsis 
visoje - tautoje, — veikimą 
kurs nuspręs ar mūsų vy
riausybe bus balsas IVall 
Streeto.;.” ir t. p. Kun. Cox

?. minčiai pritarė gubernąto-
* riūs Pinchot ir J. Phillips, 

įžymus asmuo Darbo^Fede- 
racijoje. . :

PROTOKOLAS
r •' (Tęsjnys)
| 5. Spaudos ir katalikų ak-
f.. ei jos klausimais kalbėjo seį- 
r . mo pirmininkas kun. N. Pa
rį kalnis, pabrėždamas, kad ta 
f teisingai Napoleono anais 

laikais pavadintoji penkto- 
*. ji pasaulio galybė, šiais lai- 
į kais ji jau yt.ą pirmoji ir to 
* dėl . ne bereikalo ją šiandie 
į visi, kas nori* dįriguot yi- 
{I|Buomeni^J ar valstybhj gy

venimui, kas nori būti stip
resnis, stengiasi pirmiausia 
į savo rankas paimt visapu
sišką spaudo.- kontrolę. Tai
gi ir mes,. Amerikos lietu
viai katalikai, turime spau
dą įvertinti,' turime pasta
tyti ją ant tvirto pamato. 
Jei mes įkursim ir išlaiky- 
sim didėlę lietuvišką spaus
tuvę, būsim lyg, nelyginant, 
bažnyčią pastatę. ’ ‘

Toliau tuo reikalu kalbė
jo p. Mačiulis, kuris, prisi
dėdamas prie tik ką iškęltų 
tuo klausimų minčių, pridū
rė kokiais keliais eina ir ko
alas priemones vartoja mū
sų priešai, palengva, žūdy- 
danų mūsų katalikiškumą, 
tautiškumą ir patriotizmą. 
Ir todėl, mes katalikai, tu
rime gerai tą suprasti, turi- 
^hie užimti gyvenime stip-

j NAUJA SALE

f

£

C. BROljnYN, N. Y.
Sę. jtirgįį parapija 

' Soknadieilį-Natoio 
tuojaus po SįųiMi įvyksta 
svarbus * FedėrąČįjos 
skyriaus stįsĮrį&įiinąs para
pijinėje saiėjiu.

Praėjusiame sekmadienį, 
sausio 17 d, vietinės .moterų 
sąjungos kuopei rūpesniu 
buvo suvaidintas ktm. Vai
cekausko veikiąs “Gims

_ ^ Dčd laiko stokos trum-[Taut^^
muzikali prg^ratna, kųriąL. Choras auga. Turi per 
išpildė. varg. IfcilM Vaka
ras žmonėms Mą! patiko.

sirupinsime savo Ameriko
niškos Lietuvos jaunimo 
švietimu ir nebebus taip, 
kad musų Čia gimę augę sū
nūs ar dukros išėję aukštuo 
sius mokslus negalėtų lietu
viškai kalbėti. Mes pasirū
pinsime savo tautoęžiedais 
— jaunuoliais, kurie bus 
mūsų katalikybės tautišku
mo ir kultūros pionieriais, 
gi tokiose sunkiose sąlygose 
įsikūrusi Katalikų Kolegija 
bus mūsų veikimo koordi- 
nata. .

pai apibudinęs Lietuvos ka
talikų dabartinę padėtį ir 
priežastis,1 kurios iššaiiįė 
gyvą reikalą Lietuvos kata? 
likams steigti sąyo Kątali- 
kišką Universitetą, kunigas 
Stonis pasiųle Tręzolinciją, 
kuri seimo vienbalsiai buvo 
priimta. , \

7. Bėgamaisiais reikalais 
kalbant; tarp kitų kun. Vai
cekauskas ragino rūpintis 
atvadayiifiu. savo. Sostinės 
,yįlnįaus ir tam tikslui stei
gti Vilniaus Vadavimo sky
rius bei prie jų: priklausyti.

Režoliūėijų komisijai per
skaičius Lietuvių Kolegijos, 
Vilniui- Vaduoti sekcijų stęi 
gimo, jaunimo organizavi
mo ir katalikų "spaustuves 
reikalais / rezoliucijas sei
mas entuziastingai priėmę.

Be to, seimaš'išnešė rezo
liuciją : Kaip galima dau
giau remti ir palaikyti iię^ 
tuviškas katalikiškas ištai
gas ir laikraščius. 5 ; “ '• -

8. Seimo pirmininkaš ku- 
nigas Pakalnis, padėkojęs 
dalyviams už grąžias iškel
tas mintįs ir gausų dalyva
vimą, palinkėjo ląiiąįngąį. 
sulauktisel^nČio sęimo':įff' 
6 vai. Vakaro paskęliįė : šei
nio uždarymą,, -kvi^ą^ifte 
sukalbėt maldą. -: ' 7.. J < ’-įį

į-’ • K. VūnišlAs:, •sefcy'%47< ■ 

- •' P-n i e ii. a š i s :‘ A
Iš Ryt; ‘Yalst. įięL ■ ^tž-

UVIŲ AMERIKOS PIUEČIŲ KLŲBAS NAUJAM SAVO 
S irtagi gražia® ir parankias SALES dėl VESTU VIŲ, BA- 
KOMOERTŲ, VAKARIENIŲ, METINGV ir įvairių kitų pa- 
mą. Bile reikale kreipkite® į Lietuvių .Am. Piliečių Klubą

80 UNION AVENUE, KAMPAS STAGGSTREET, 
BROOKLYN, N. Y.

darybę per'Federacijos sky 
rių. Vaikelio Jėzaus sky
rius bus panaikintas, o Fe
deracijos skyrius per labda 
rybės komisiją sudarys Šv. 
Vincento de Paul conferen- 
ce (Brooklyno vyskupo pa
rėdymu).

Sausio 17 d, apkrikštyta 
Mato ir Adelės Trunsir du
ktė Florencija Adelė; krik
štatėviai buvo: Pranas Ka- 
jetanskaa ir Veronika Ru- 
šinskienė.

! Labai sunkiai šotga Juli
jona MeiikeviČien^ — nuve
žta į Brooklyn Hospital.

Praėjusiais 1931 metais 
Šv. jiurgię parapijoje buvo 
kunigas pas 48 ligonius. 
' . Mirė 18 parapieMų. .

Apkrikštyta 25 kūdikiai.
, priėmė Motėi^tės Sak
ramentą 23 poros.

■\ " y* ;

Central propklyn įvyks 
vietinio.; IMenacijoš sky- 
riaųs susiriųŽmas/ tuoj po 

. sumos, ŠV.' Jurgio parapijos 
svet; .207 York &t.,. sausio 
'24 d., 1932 ; ;

Malonėkite tisų kuopų at
stovai sueiti, bus išduo-

mėlio, kūris WkoHarrison, 
X.;J.. - Taipgi bris vaidybos 

; rinkimas 1932 m, .
į * ’1 Fed, sfeįtaiis FMgba,

RRODKlINiN^'
' rh;- f?',;/., .

paminėti:
Kun. Jakaitis, kun.’. .Pa

kalnis, kun. Baikūhąs, kįį. 
Stonis, kun. Vaicekauskas, 
kųn. Ig. Kelmelis. ; t

Iš pasauliečių dalyvavo• - • * šie:. . ■ ?
K. Knišinskaš, P. Luko

ševičius, K., Dumblys,'A. 
Speičys, O. 'Svirnėliutė, K. 
Vilniškis, G. Pažereckiehė, 
J. * Spranaitis, J. TumasO- 
nis, Š. Lukoševičia, V. Dau
barą, M. Vameėkis, AL Sta- 
sevičienė, P* Vailokas, t A. 
Kazlas, J. Strogis, ^Ch. Kazo 
Cinkelis; P. KiziSj O. Šve 
džiute, E. Mikalįūnaitė, V.. 
Lapsys, S. V,ėliaviutė, -Oi 
Stankiutė, J. Stasilionis, I. 
Kulikaitiš, P. Buyouskas, 
P. Yerusevičius, C. Nakro- 
šiuš, P. Kokles, O. Grimo- 
kauskienė,^ A. . Petkus, J. 
Daųkšyš, A. Rodzevičienė, 
J. Žemaitie,O.Žusinienė, 
A. Stanšauskas, j. Kilda, 
O. Laūkšemięne, Pladiene, 
Demskienė, Ė. Deinskieriė, 
A. Laukžemienė, J. Pladie- 
nė P. Karpienėj P. RaČaus- 
kienė, A. Sauruesoubionė, 
M< Augustinaitis,. (X .Ba> 
kauskiene, J. Valukoųienė,
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:y ' Telephone; STAGG 2-0706 VA LAN D O Si

DR. DIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namu Telefonas; Mlchlgan 2—4273 ‘

Nuo 9—12 13 rytOį 2—8 rak, 
Svcntadieniait tutttarus

499 GRAND STREET 
(kampa® Union Ava,)

B RO 0 K L Y N, N. Y.

80 narių* Gražiai sugyve
na su klubu. P-ui Dulkei 
chorą tobulinti padeda dai
nininkas J. Byra. '

Koncerta# ir lasketlaU. .
• < . Štiš šokiai. :
Šį sekmadienį,, sausio 24 

d., B y. p. p., Klaščiaus sa
lėje, Maspethe, įvyks Kara
lienės Angelų parap. choro 
'koncertas. Repertuaras bus 
labai įdomus ir įvairus. Pa
sibaigus koncertui, seks 
bąskętball žaidimas tarp 
Lithuanian C. C. ir svetim
taučių tymo. Po žaidimo 
bus šokiai. Atsilankę į šį 
koncertą galės matyti bas- 

kętball žaidimus ir šokti li
gi, vidunakčio (už tą patį 
koncerto biilėtą). Koncer
to pelnas skiriamas chorui. 
Tas parodo gražų choro su- 
gyvenimą su Lithuanian C. 
C. Didžiuma choro narių 
priklauso prie klubo. (Cho
ras turi 80 narių klubas gi 
163). . ' . V J*

nes Ang. par. Federacijos 
skyriaus susirinkimus ląiky 
ti kas antrą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, ir. ragi
namos draugijos ir kuopos 
išrinkti metams laiko į Fe
deracijos skyrių savo atsto
vus. ;

Kiek pakalbėjus apie vie- 
tmių draugijų veikimą, Fe
deracijos skyriaus susirin
kimai buvo baigtas malda, 
kurią sukalbėjo kun. J. 
Balkonas.

.. S. Ijiikoše'aišiuš,
K. A. P. F. sky. pirm.

HARRISON-KEARNY,N.J
... Išleistuvės

Sausio 10 d., Šv. Vardo 
vaikučių benas surengė var
gonininkui Ę. Šlapeliui iš
leistuvių vakarą, kurio pro 
gramdą ved. buvo M. Kauk- 
lis. Kalbas pasakė LDS. 
15 kp. pirm. M. Kauklis 
Beno pirm.' J. Kasparaitis! 
p. Šlapeliui į teikė aukso 
žiedą. P. Šlapelis visiems 
nuoširdžiai dėkojo.

Buvo skanių užkandžių. 
Visą laiką grojo 'beitas. .

į. fltasilionis.

Telephone : STAGG 2-0106 "

DR. A. PETRIKĄ
: (renuoK) ■.

UMTtlVIS PENTIBTAB
8210,4tk0t„ Brooklyn, N, Y.

, X.iBp<n<w«ų inapnoM 
Gaio Aneiletifa 

VALANDOS:
Nuo 8 wl. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadienini® ir įvėntadtMilala 
—----tik ®TWlt*MUB. ———

Tel. Grėen^oint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

’• • —IR-a ;
BALSAMUOTOJAS
231REDFORD AVENUE .

BROOKLYN, N. Y.

VARGONININKAS IR 
MOKYTOJAS

Ieškau tinkamos vietos, sugd . 
bu dėstyti katekizmu, L< 
gramatiką, giesmes,' dainas, 
skaityti, rašyti, lošti teatrus, 
spektaklius, tame turiu di- 
dėl į patyrimą., Gerb. klebu-, 
nai meldžiu kuriems reikė
ti], rašyti man. A. J.; DYM- 
TA, 423 Grahd St. Brook- 
lyn, K Y. V-2T ..

par.
į-; ' '-V’'■ • ’•.’*•

: y Saųjjįę ^Į^inįŠįas B-

’• iūljį t ;^yj^;vDwįliene. 
!\&ę£7smįupkž'. * Ją- 

ęob įįronisla-
yąĄąltįšiįon^e;-jį .vasario 7 
d._ Bėnjamių su 
nisląVa Lakštutyte.. .

j. Motferų }Sąjungos 24 kp. 
■ turėjo vakarą sausio -16 d., 
Transfįgurątion salėj. Sta
tė “Gitbs Tautės Genijus.” 
Visi aktoriai, gražiai savo 
roles atlošė, ypač p-ia Sau- 
rušaitienė. Gaila, kad bu
vo mažai publikos. . ■

..V—.. ....... ..■■■■

Lithuanian C. C. klubas 
dirba. Komisija jau ruo* 
šia - kambarius malįovoti, 
rakandus pįtkti ir imygy- 
nėlį įsitaisyti. Pereitą sek* 
jpadięni.mūsų .tytpūš išlošė.

Daromi fcįbndyipąį įkinky
ti .parapijos į Mb

S. Biknienė,GthašauS- 
kiene, Į. Klimįene, R Rim- 
kunienę, M* .pragūnaitienė, 
tf. Mikukkįęnė, A. Obeįienė, 
K Zaukienė, S. Subaliėnė, 
M. Sęrtytięnę, & Prahke- 
vičįenė, A.1 frrbpiiĮęnė; P. 
Stįkėą|enė,rMfei4ut?> 
kaitieųė, Akucevičienė, La
pinskas, Žilius, Bedarbiene, 
Radzevičienė, KūpreseVičie- 
ns, R. Ptąnį^evjĮįęhė, Mi« 
kęlįiinįenė. ’ ; ! *

Vasario 7 d. po mišparų 
įvyks Ražančiąus Draugijos 
susirinkimas. Tą dieną po 
sumos bus LRKSA'134 kp. 
siisirinkimas. •

is < k(ffėittenes Angeltį para- 
^ijos Federacijos skyriaus.
~;•&;:nu sausio mėh. 17 d., 1 

yąiį. po. pietij sekmadienyje, 
Karalienės Angelij. parap. 
salėję, įvyko Kar. Ang. par, 
Fedėracijos skyriaus susi
rinkimas, kurį atidarę Fed. 
skyr. pirm. S. Lukoševičius,, 
pakviesdamas kun. J. Bal
koną maldą sukalbėti* ..

Po to, kiek apkalbėjus ir 
aptarus vietinio Federaci
jos skyriaus reikalus ir pa
kalbėjus apie 16 dienos va
sario — Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, nutar
ta, kad visos Šios parapijos 
draugijos ir kitopos, kiek 
leis aplinkybės, dalyvauti įr 
prisidėti prie surengimo 16 
vasarįo dienos paminėjimo, 
kurį rengia s, m,, vasario 13 
dieną, šeštadienio vakare, 
Šv. Pam Apreiškimo parap. 
salėje, N. 5th jr Įlaveme- 
yer *St. kampas, Didžiojo 
Kew Yorko L. R. K. Fede
racijos apskritis. .

Kadangi^ mažai atstovų iŠ* 
draugijų į šį Fed. skyriais 
susirinkimą atsilankė, tai 
federacijos skyriaus valdy
bos rinkimas atidėtas sekau 
šiam susirinkimui, kurs. į- 
vyks Kar. Angelų par’. salė
je s. m. vasario 14 d., sek- . 
madienyje, ! vai. po pietų.

Taip pat nutarta Kamlie-

IŠ APREIŠKIMO PARAP.
1 ..... ■■■" "B

Metinis su-sirinkimas •.
Šv. Rožančiaus Draugijos, 

Apreiškimo Šv. Pan. para
pijos įvyko, metinis susirin
kimas. Narių susirinko pil 
nutė svetaine ir daug naujų 
atsivedė; Draugija turi ga
bias vedėjas, o labiausia dar 
buoja4 gerb. pirmininkė p. 
Ona Staghiunįenė.

Renkant 49?2 m. Draugi
jos valdybą, poni pirminin
ke norėjo pasiliuosuotį nuo 
pirminmkystės, bet narės 
matydamos, kaip daug p^ 
Stagniunienė dirba, yięnbąį 
šiai išrenka ją ir ant toliaus 
vesti draugiją (ketvirtiems 
metams). Kitos • vifšinin-. 
kės ii^i gražiai darbuojasi 
ir taip pat vienbalsiai iš
rinktos ir ant toliaūs būti 
priešaky draugijos, būtent: 
O. ŽalnieTaitienė •— vice- 
pirrti.; M* Kivytienė — raš- 
tin.; maršalkos — Zaleckie
nė ’ir N. ,N., ižd. — K. Bri- 
gaitienė, j os pągelbiiunkė-^ 
M. Dragimaitienė.

Reikia, priminti, kad pa- 
sidarbavimu dabartines val
dybos, Šv. RąžanČiaus Dr- 
ja išaugo iki 19 vainikij. 
Čia didelis ąeiu priklauso 
ir Dvasios Vadui, kun. Le- 
kėšiui, kuris sutvarkė ir su
stiprino šią draugiją.

• K. F.

flBini>niiilniiiin>»i>ii>iiiiiiAl>>iuiitiiniii<iiiniiii>iiiniiiniffi
? . KLASCIAU0 *

| CLINTON PARKAS 
f piknikams, baliams, koncertam®, 
f šokiams Ir visokiems pasilinksmini- , 
fmarns smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užstaa- 
f kyti salę žiemos sezonui,
i kamp. Maspeth ų Betts Avė. >
I JONAS KLASČIUS, Sav, f 
Į Ma^eth.N.Yį / |;

Į KLASTDN STDDIO
| . Lietuvis, Fofografas \ ‘ j
I Fofografuoju, kaip pavienhiB, talp| 
f grupes, vestuves ir t£ Stufllo ahln-s 
frii nuo 9 V. ryto' Iki 8 vai. vakaro., | 
f; 499GBANI> ST;, y/ 1 
f BROOKLYN, N, Y. y f

Tcl. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJDS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
^pdrnnda Visose šakose 

Notnry Pnbllė
^7 5441 T2-nd Street, 

Arti Grand Sti
MASPETH, L. T . N. Y. .

Tel. Stare 2—5043 Notary Public

M. P. DALIAS INO.
BTBLlAUSklS

Graborius ir Baliamuotojia 
660 Grand St., Brooklyn, N,Y.

.40 mnšinčle rašytų pušlnkSčių Juokų 
18 viso pasmilo ui-vienų, doleri iielųar 
Rašytojas Atejn® Vitkauskas, Kauna*. 
Llthnunla. -

Tel Stata 2—0783 Nofari Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauikai) .

?GRABOĘIBS
107 Union Ava., BrooHy^ M.Y,

-IR)r. I.Al'Kl s

t

L
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