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“Darbininkas” Vajaus Metu Laukia Visų Susipilusių Darbininkų(ių) Paramos! Padėkite Jam!
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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI
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EINA NUO 1915 METŲ
asasaags 1 r ’n"' i f -ssasag ...... .iiyvi—p*

Lenkai Uždare 10 
Lietuvių Mokyklų 

Vilniaus Krašte
400 vaikai neteko /mokslo. 13 

; mokįftoįu liko be vietos
. ■ ‘ 44 Vilniaus Rytojus rašo, 

; kad Vilniaus mokyklų Ku- 
ratorija gruodžio mėn. 30 
d. pranešė “Ryto” Draugi
jos valdybai, kad nuo gruo
džio 31 d. uždaranti šias 
Lietuvių Švietimo DraųgL 

. jos “Ryto” laikomas pra
džios mokyklas<--

: 1/Vilniuje, Literatų g. 11. 
'•■‘Už uždraustų lietuviški} va

dovėlių vartojimų ( taip mo 
t tyvųota Kutątorijoš rašte). 
/ Vaikų mokykloje buvo 60. 

Mokytojai: J. Navickas, B. 
Stiduikis ir kapeloms kun. 

. N. Rąštutis liko be vietos.
' 2. Mieiūnuose, Gervėčių 

vals. UŽ uždraustų lietuvi
škų vadovėlių,, vartojimų ir 

’ ^'Vehdencihį nėšilalkyūuĮ mi
nisterijos programos (taip 
motyvuota Kuratorijos raš
te).. Vaikij. mokykloje bu
vo. 50. Be vietos liko mo
kytoja M. Paukštytė.
: 3. Gėliūnuose, Gedvėčių 
vals. (uždarymo priežastys 
paduotos tos pačios),. .Vai

tkų mokykloje 50. Be vie-: 
tos liko mokytoją O> Lužy
tė.

; (Miciūnų ir Geliūnų mo- 
kvklos veikė nuosaviuose ■ ‘ » 
44Ryto” namuose ir yrą se- 

. niausioš Vilniaiis krašte, į- 
'. kurtos dar vokiečių okupa

cijos metu)* ‘ ?
4. Pavalakėįe, Rodnės v. 

Už uždraustų lietuviški} va
dovėlių vartojimų (taip mo 
tyvuota Kuratorijos rašte).

’ Vaikų buvo 30. 7
liko mokytoja V. VilČins- 

■; 'kaitė. • .
5. Pelesoje, Bodimės valš. 

Už uždraustų lietuviškų va
dovėlių vartojimų (taip mo- 
tyvuota*Kuratorijos rašte). 
Vaikų buvo apie 60. Bė 
vietos liko mokytojos S.

/ Nedzveckaitė ir J. Kviecįn- 
skienė. ■ . •

6. Dubičiuose, Zabloces v. 
Už uždraustų lietuviškų va-

?. doveHų vartojimų (taip mo-
V tyviiota Kuratorijos rašte).

Vaikų , buvo apie 40. Be 
f ■ Vietos liko mokytojas Ą.
/ Beinorius. ■-

7. Biliuose, Deveniškės v.
?' Pastebėtą politines tenden

cijos mokant vaikus, nes fesą
’ rastą lietuvių kalba išleis

tas žemėlapis, kuriame val- 
;< stybių sienos neatitinką da-

i V bariiniam stoviui (taip mo
tyvuotą Kuratorijos rašte). 
Vaikų buvo daugiau 20. Be 
vietos liko mokytojas P* 
Vaituliohis.? \ ~ -

P

s.

• 8. Kaniūkuose, Varėnos 
vals. Už uždraustų lietu
viškų vadovėlių vartojimų 
ir tendencingų programos 
nesilaikymų (tąip motyvuo
ta Kuratori jos rašte). Var
kų buvo apie 40. Be vietos 
liko mokytojas ?P. Eidukp- 
nis. - - •.•••

9. Beniūnuose, /Rimšės v. 
Pastebėta politikes - tenden
cijos ^mokant vaikus, neš ra
sta lietuvių kalba Europos 
žemėlapis, kuriame išvestos 
valstybių sienos. neatitinka 
dabartiniam stoviui - (.taip 
motyvuota Kuratorijos raš
te) . Vaikų ‘ buvo daugiau 
20. Liko be vietos mokyto
jas A. Razukevičhis.

Kitos dienos, numeryje 
“V. R?’ paduoda lenkų 
laikraščių atitaisymų^- keod 
uždaryta ne 9, bet 10. Bū
tent, uždaryta iftokykla Pui
kių sodžiuje, Švenčionių ap- 

' skrity.
Lenkų laikraščiai kartu 

pažymi, kad uždarytų mo- 
kylu-vaikai nebūsiu palikti 
be mokslo; jie būsiu -pri
skirti prie valdiškii mokyk
lų, kuriose būsią mokinami 
lietuviškai. ■ . :

“V. R?’ atsakydamas leA 
kų laikraščiams pažymi, 
kad eilėj sodžių, kuriuose 
uždaryta lietuviškos moky
klos, visai, nėra valdiškų, 
kaip: Pavalakė, Beniūnai, o 
kituose, kur yra valdiškos, 
tų mokyklų mokytojai lietu 
lviskai nemoka. Antra ver-
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Iš KATALIKŲ GYVENIMO.

ano Gene Tiamey sūnų W
no kun. Francis B. pąfiy, gar« 
sus didžiojo karo kapelięnai, Bu* 
vusio kumštininko tarną yra ne* 
katalikė. J

,.t............ ................ .......................................

Nesenai Vokietijoe naieste StętC l 

tinę, pačiame ^onųmUfų centru 
katalikai putais savo t*žnyriiį ; 
kurių pavadino Krisįąyi Kara» m 

liąus bažnyčia, žvęntinimb 5;
kilmesJatliko Berlyno vyskupu į 
Schreiber. m-1

Didžiojo karo metu buvęs Pram 
dūdjos kariuomenes vyriausiu 
kapelionu kun. Paul Remond, 2 
metai atgal paskirtas Nicos vys
kupu, tiek Įgijo populiariškumo 
savo vyskupijoje, kad gyvento* 
jai pasiūlė jam būti kandidatu į 
seimo atstovus. Bet • vyskupas 
pareiškė, nesutiksią^ būti Seimo 
^atstovu. . ,

J 
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"atvyksta i “Darbininko” metinj koncertų, sausio 31 d. š. m.. Municipal.Bldg.
J r ■ • ■ • ■ ■ ■ ■ • . . t .. ... , ; •I

Sv. Kazimiero parapijos choras, Providenc^ 
tain§je (So. Bostonį Mass.). U. ( _

Pačiame viduryj sėdi; iš kairės į dešinę cho^ vedėjas p, B. Valaitis ir kleb. kun. L. Kavaliauskas. < . , ■ -’Į ■

1200 J. V. DIRBTINIU
JAU KANADOJE

,OTTAWA, Kanada. — 
Praneša, kad Kanadoj kas 
metų vįš naujų dirbtuvių 
persikelia iš Jungt. .Valsti
jų. Nuo 1930 metų perkel
ia 109 dirbtuvės iš J. V., 13 
iš Anglijos ir vieną iš Pran
cūzijos. .

Apskaičiuojama, kad 1;- 
200 dirbtuvių skyrių per
kelta iš Jungtinių* Valstijų.

Kraustymas dirbtuvių iš 
Jungtinių Valstijų į kitas 
valstybes yra svarbi nedar
bo priežastis.. .

Jung. Valst. kapitalistai, 
matyt, kraustosi į tas Vals
tybes, kur gali gauti darbi
ninkus pusdykiai, 
.. Jungt. Valst. darbininkai 
daugumoj yra organizuoti, 
ir kapitalistams juos paver-

i gti ne taip, lengva.. Todėl 
. ir kraustosi į tas vietas, kur 

darbininkai neorganizuotų

ka po kelis žodžius, tai, toli 
gražu, negales mokyti lietu
viškai. • ' ' •_ j

Beveik visose uždarytose 
mokyklose inspektoriai pa
daru vizitacijas vienu ir 
tuo pačiu • laiku (gruodžio 
22 d., 1931) ir kad daugu
mos uždarytų.; mokyklų, mo
kytojai yra kvalifikuoti.

Be to, gautuose uždary
mo rastuose pranešama, kad 
uždarytų lietuviškų mokyk
lų archyvai iki sausio 4 die
nos. (vadinasi, atostogų me
tu) būtų perduoti mokyklų 
inspektoriams.

Vaikų tėvai Jau gavo pa
kvietimus leisti vaikus į nu 
rodytas inspektoratų raštuo
se mokyklas. Viskas pada
ryta 19311 m. gruodžio 31 d.

'“'V. R.’U įdėjo" straipsnį 
dėl uždarytų .mokyklų ir 
miesto, storastijos parėdy--. 
mų tas numeris tapo konfi
skuotas.. Šį straipsnį pra- 

' šalinę išleido kitų numerį su 
tuščia vietą, kur tas straip- 

" sitis turėjo tilpti.
“V. R.,” negalėdamas sa

vo skaitytojams, paaiškinti 
kokių skriaudų lenkai yra 
lietuviams padarę, pataria 
pasiskaityti lenkų laikraš
tį “Dz. Wil.?” kur buvo i- 
dėta Latvijos lenkų, tėvu, ko-

VATIKANO PALOCIAUS 
SIENA TROKO

VATIKANO MIESTAS, 
Sausio 23 d.—Vatikano pa- 
lociaus siena, .arti įtūžusio 
knygyno stogo ir grindžių, 
trdko. Inžinieriai bijosi; 
kad istorinio palociaus sie
na negriūtų ir nenusineštų 
naujų aukų. . < •. <.

tos Elerno: mokyklos. .
• Rašo: >. ■

44 Jei vietoj Elerno dėsi
me.. Pelesą ari kitų mūsų mo 
kyklų uždarytų’ vietas, tai j 
gausimę tokį pat vaizdų, ko
kį paduoda minėtas laikra
štis iš Elerno?’ ; - į . - r

Lenkų groboniški norai’ 
matyt, nesumažėjo. Jie' 
smerkia Latviją už uždary-

SHARKEYPASIRAŠĖ 
SUTARTĮ M

. Sausio 23 'd. New Yorke 
Amerikos bokso čempionas 
Jack Sharkey pasirašė su
tartį kUmščiųotis su Max 
Shmeling dėl . pasaulinio 
čempionato* Po pasirašy
mo, Schmeling tuojau išyy- 

; ko atgal į Vokietijų, iŠ kur 
, jis grįš į Ameriką kovo me

nesį ir tada pradės rengtis 
'kumštynėms, kurios įvyks 
birželio mėnesį..

. Sharkey, pasirašydamas 
sutartį, padarė didelius .nu- 

. sileidimuš. Schmeling de
javo, kad per mažas nuoŠim 
ris nuo įeigų jam skiriamas, 
tad Sharkey nuo savęs pri
dėjo du ir pusę proc., tad 
Schmeling nuo įeigų gaus 
42 ir pusę proc., o Sharkey. 
tik 10 procentų. -
key tik 10 procentų. .

Pasirašius sutartį,v Shar
key pareiškė:. “Jei aš neži
nočiau, kad laimėsiu čempi
onatų; jokiu būdu nenūsi- 

' leisčiau nuo man priklau
sančios sumos?’

Iš kumštynių ' tikimasi 
milijono dolerių įeigų: Jei 
taip įvyktų,! Sharkey gau
tų 100,000 dcįlerių, o Sehme- 
ling — daugiau kaip 420,000 
dolerių, • l. -v

Hc<n£ Kong mieste Kinijoj, Žv.' 
Juozapo kolegijos 42 kiniečiai 
studentai priėmė katalikybę- .

■■i
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' Gary^Indiana,: miesto, ■ kur1 
bar gjlpnaį veikia pliene dirbtu

Vtaeenlo a’F»«Io
gija kasdien mažttaa 206lenkų, mokyklų? Kodėl ? 

Kodėl Wmta iš ’ ŽftSsų vai
kų galimybė mokintis gim
tąja kalba? . ;
J mūsų pakeistą; mokyklą, 

neva, mūsų ašarų nušluosty
mui, atsiuntė* mokytojų, ne
va lenkė, bet kas iš to, kad 
iš mūsų piaemė tų, .kurią 
mes mylėjome ir kuri buvo 
tikra lenkė. Dabai’ mums, 
tėvams ir motinoms; .tenka 
toks pats darbas, kaip kada 
tai carų nelaisvėje, mokyti 
savo vaikus lenkų kalbos, 
poterių ir ’tb, kuę. gyvuoja 
ĮęnkaSi . . ' ! •

Nedavėme palaidoti savo 
bočių kalbos- per. pusantro 

. amžiaus carų nelaisvėje, iš
tversime ir šių demokrati
jos nelaisvę!” ■

4 4Ėlerno mokyklos , lenkų 
mokinių, tėvai??

Lenkai uždarė 10 lietuvių tartį su Rusija, 
mokyklų lietuviams ■ ’ nelei
džia netik pasiskusti, bet nė. 
pranešti' dėlko tokių didelę 
skriaudų padarė paverg
tiems Vilniaus krašto lietu- 
riamš’. . 5. ‘

Lietuviams *sųyo vaikų li- 
kitaas taip pat rūpi, kaip ir 
lenkams. Jeigu lenkai tė- 

I vai pasiryžę ištverti, ištvers 
ir Vilniaus, Gėliūnų, Miciū- 
nų, Kaniūkų, Bilių, įjfenbV 

Kadangi šis Idaitsimas jau nų, Pelesos, Pavalakeš Du- 
biivo išspręstas Haagos f ei- bičiųir kitų lietuviai. J. 
sme Lietuvos . naudai, tai ) Lietuvos vyriausybė tūre- 
spejama/kad jis nebus pa-įtų įdaryti atitintapa žy- 

“ gį dėl padarytos skriaudos 
mūsų pavergtiems broliams 
Vilniauskrašte. Visamū
sų tauta turėtų gr^Žčiausiai

dyti pasauliui kąįp žiauriai 
ir begėdiškai Lenkija spau
džia’ ir persekioja pavergtų*’

tys, uždarę 10 mokyklų, ne
leidžia nė* paaiškinti dėl ko 
tas padaryta; • •

. Štai kaip Skundžiasi, pą-. 
šauliui .lenkai dėt vienos 
pakeistos7 mokyklos mišria: 

4<Eiemo lenki} .mokykla 
paskutiniu metu pakeista 
mišria, bet tikrumoje latvi
ška. . Toje mokykloje gruo
džio 26 d. siiręįgta buvo eg
lelė. Mokiniai susirinko, 
bet nebuvo to linksmumo ir 
Jų veiduose šypsenos? kaip 
tai buvo prieš mėtos. ^Eri- 
pratomė prie tėvų, kalbos 
mūsų mokykloje, o dabar? 
Pora deklamacijų . latvių 
kalba iri tik viena eilelė, .kad 
nusikračius, t lenkų kalba 
šiek tiek paįvairino vakarė
lį, Net, kai mūsų vaikai 
koridoriuje kalbėjo lenkiš
kai,, liepta jiems užsilaikyti 
tyliai, o tuo tarpu kiti lat
vių kalba galėjo kelti trink- 

uetuvos susismsl 
įsu LENKIJA VĖL BUS

SVARSTOMAS
'KAUNAS? — . Praneša, 

kad įvyksiančiame Tautųj 
Sąjungos posedyj, Lietuvos- 
Lenkijos susisiekimas 
vėl bus svarstomas.-

ĮŠiomis dienomis Kinijoje mist/1 
jų šventą darbą tęsti atvyko R'J 
Europos 56 kunigai ir 36 vienu©* • ’ 
les; jie Atvyko, iš Airijos,; Italfc 
jos, Vokietijos, Ispanijos. Frau*' 
elizijos ir Olandijos. ’?

Anglijos du žymūs laikraštini* 
kai Titterson ir Glaudė Fisher pt£? 
ėjo į katalikybę. Abu yra po* 
rašę daug knygą ir ?reikšmingį‘ 

^straipsnių. . • ~ -

i

— SUOMIJA SUSITARĖ SUi 
RUSIJA

HELSINKIS. —: 
dienomis Suomiją pasiraMf 
trims metams nepuolimo su**

Abi valstybės pasižadėję 
viena kitos nepulti ir nege 
bėti trečiosios — jei j 
roji pultų vienų ar kitų* ę

ROOSEVELT NORI M

keistas ir Tautų Šų jungoje;!

KALlklV SlTKiLniĄS

DARTMOOR; Anglija. pasmerkti Lenkiją7 ir paro-
§io įmesto kalėjime sukilo 
300 kalinių. Kovoje su po
licija užmUSta 2 kaliniai ir;
sužeista 95. Gerokas skoi-Į sįas tautas užgrobtuose kra
čius ir policininkų sužeistų.)štuoge; • ; -

ALBAN Y, N. Y.;- 
šio 23 d. gubern, Krąn 
D; Roosevelt pasiuntė 3 
Dabota demokratų parii 
vadovybei laišku ku ” 
jis pareiškiu sutinku^ bt 
kandidatu demokratų pat 
jos. nominacijose įpreri 
,tus.

jau senai buvo y 
plati agitacija už R 
Vų, bet jis iki šiolei viit 
Rjo. Taigi, jau du 
kratai pasisakė, kad 
būti preiidentu: Mar 
valstijos gub. Ritchie ir gi 
Roosevelt

1
* -
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I ŽiniOs Iš -Lietuvos
g?; •
■V • ■ - .  

sį Cukraus fabrikus Mariana ginti vaikelius. Velionis pa- 
t/ pale j jau baigė dąrbą
B/: Prieš Naujus Metus cuk- 

raus fabrikas Mariampolėj
F* jau baigė savo darbai Visi 
B' Lietuvoj išauginti runkeliai 
b perdirbti į cukrų. Iš viso 
į pagaminta apie, 68,000 mai- 
g- Šų cukraus. * šiemet mūsij 
E cukriniai runkeliui .buvo 
r mia^iuu cukringi kaip per- 
F niai, būtent, nepilnai 15 
1 nuošimčių

liko ketvertą mažų vaikelių 
ir žmoną. Nors skolos ir 
ne taip/jau didelės, bet, ma
tyt, neturėjo vilties išsimo
kėtu

K-r Tarp Lietuvos ir Naujosios 
Ec ■ —Ąštelaitdijtnt.telefoną —:: 
R'/ pasikalbojvma i •
/ Tarp Lietuvos v ii* Naujo- 
?’■ Bin Želandijos įvedami kas- 
y. dieniniai, išskyrus seknia- 
P dienius, paprasti / privatūs 
f ir paprasti valstybiniai pa- 
t sikatbejimai telefonu. Mo-
* kęstis už pirmas 3 pasikaD 
į-.1 Įėjimo minutes nustatytas

‘89 litai 70 centų, ir už Įdek-
• vieną tolesnę minute po 129 
lf.t90 ct. . . ■•. /. .

; čaisraSj. kurio priežastis
', • pavogti grūdai
■> Panevėžio aps., Pušaloto 

vals., šniurių km. sudegė P. 
Jankausko klojimas su pa-

į- t arų ir ūkio inventorių 21,- 
(i00 litų sumai. Kriminali-

/ ne jpoiicija nustatė, kad Šis 
gaisras kilo dėl padegimo. 
Buvo ■ taip. •' Pas Jankaus-

* ką tarnavo kaimynas Mikas 
?. Kutas. Jis buvo pavogęs 
piS šeimininko grūij5‘* Bi- 
I riuos paslėpė klojime šiau-

*

mip kas perka * pašaro at- 
aargą. Už vidutinį šiaudų 
vežimą moka 15—18 It./do
bilų ■— 30 lt, motiejukų 
18 lt. d

Per naktį lapė papiavi 75 
1 kalakutus •

Vieną vakarą negrįžo į 
namus Priepųntų dyato 
(Seinų aps.) 100 kalakutų, 
Šeimininkas jų ieškoti iŠ* 
siuntę tarnaitę. Ta juos 
rado sutūpusiiis beržynėly
je ir viena neįstenge jų par 
įvaryti namo. Taip jie ten 
ir pasiliko nakvoti, tačiau 
po nakties iš viso pulko bu
vo rasti gyvi tįk 25 kalaku
tai, kiti 7$ buvo papiauti, 
Didėja tranzitas per Lietuvą

Pereitais metais per pir
muosius 9 mėn. per Lietuvą 
buvo pervežta 530,109,0 . tų 

m šiemet per tą patį laiką 
tranzitas padidėjo ligi 421,- 
855.4 t. Tranzitas padide- 
jo dėl to, kad dabar per Liė 
tavą ėmė savo prekių ga* 
henti SSSR. .‘y y

Pakrutą stinga 
KRIKLBNAI, Panevėžio, 

aps. Dėl mažo praėjusių 
metų žiemkiančių derliaus, 
daugelis ūkininkų neturi 
pakratų. Nors šiaudai ne
koks tvartams pakratus, bet 
jie Čia ne pigūs. Ruginių 
Šiąudį vežimui tenkamokė
ti apie 8 litus.

^Idlunais gausi apylinke 
/AUKŠTADVARIS, Tta- 

kų aps. ~ Šioj apylinkėj y- 
•ra dešimt gerų malūnų. Vi
si neblogai mala ir darbo 
turi. Nesenai Aukštadvary, 
'dar vienas malūnas pastaty
tas. . Tai yra didelis vande
ninis /malūnas. Malūnai 
vienas', su kitu smarkiai kon 
kuruoja. Mala po 45, 35 ir,’ 
net 30 centų centnerį. Bran
gumu ūkininkai' nesiskund
žia.

r-IWI„U ■I.Įj'l ............

/■■ . • ! > ■ ■■ ,

Ir ^įąramiose. pabrango
. ■/ ' -nzaZįįs ;'

ŽARAVAI. pigiausios 
Lietuvoje malkos bus žaM- 
šuosi1. * Gerų Nukapotų mhb 
’kų vežimas prieš kieU 'lailcb 
kaštavo $—5 litus. P^ade* 
jus įaiti. maita pabrango, 
Dabar vežimą 
už Ijtij., 4930^ joį 
nepalyginamai buvo ž bi’Ątp 
gesįiūs. ■ ’ ■ s. ' / •. ':■

Isiskirste
, '; didelį kdtiną /
VĖNDZIOUALA. —Prm 

ėjusiais Inetais' Vendzioga- 
los valsčiuje ’ valdžios mati 
ninkas' išskirstė" bene did- 
žmusį ~ vaisčiujė kaimų 
Pūdžius, apie į,500 hektarų. 
Iki šiol ukhiinkai žemė1 ga
balėliais Valdė, b puse .Bu
kų buvo’ pelkės, vandeniu 
npsemtos. . Dabar netik iš
skirstyta, bet ir grioviai hu- 
sausiniihui iškasti.
/ Dabar ūkininkaj jau lau
kia pavasario: ir ruošiasi 
trįbbėsius į palijus vienkie- 
mius kelti. '

t v ?r~ r

.ĮVAIRENYBES
\"-.iįmes HUsaitsininla darbai f 

NepUklausotiioj Lietuvoj;
yra daug Lalų, pelkių, ku
rios krašto ūkiui neduoda 
jokios n&ūdbs, ' Lietuvos 

? vyriausybe stengiasi* 'šiuos 
' nenaudingus žemest plotus 
' .nusausinti. • Tam tikslui 

kasihet. ji skiriu didėles pi- 
* nigtj sumas. Nuo 1919 fue- 
tij. pradžios iki pereitų me
tų pabaigos nusausinta dau- 
>giau kaip puse milijono hek 
tarų žemės plotas,, kuo pa
sinaudojo 3,321 kaįmas, 8Ą5 
vienkiemiai įr dvarai., Fęr 
12 minėtų j^’įaųšybe ^uisau-r 
ąiniĮno darbarns išleido 25 
milijonus litų. * ^ien, tik pe
reitais metąis nusausinimo 
darbams vyriausybės buvo 
paskirta daugiau kaip šeši, 
milijonai litų. ’Nusausinb 
tuo. darbus ' dirbo . šimtai 
žmonių,, kurie; gėrbkai? pasi- 
pelnijo. : /Ą • /

* fr

I duose.; Kuliene, žinodama, 
■ . kur jos vyras pavogtus grū- 
? dus paslėpė, naktį atėjo 
k; Xinkausko klojiman juos 
į/parsinešti. Klojime ieško- 
Ldama pavogtų glūdų turė- 
/jo su. savim uždegtą žtąkę. 
į- Nelaimei, išgirdusi kažkokį 
i bildesį išbėgo iš klojimo, gi 
į degančią žvakę pametė ant’ 
[ šiaudų, v IŠ ko ir kilo šis 
£ gaisras. ’ Kuliene su kvota 
| perduota teismui. - 

V* /. /.; / "• ‘ ' 1 ■ 
į Dėlpiniginiu sunkumu pa- 
r : . store iVciniiikas^ 
r 
r

Lietuves Darbo. Federaciją 
šauks suvaziavįąną ‘.

KAUNAS. — Teko įįitir- 
ti, kad Lietuvos. Darbo Fe
deracijos vyr. sėkretoraitas 
nutarė š. m. vasario 21 ’dį 
Šaukti metinį, savo* starių 
suvažiavimą. Jšmę; .bus 
svarstomi aktualūs ‘ < darbo 
įžmonėms klausimai, 
t ■_______ ' r’ ( . t

Kas-padegė Anykščius.^ i .
Anykšęiiį. gaisro kvotą po- 

licija jau baigė. • Gaisras v 
-Ickui Binderiui padarė 15,- 
000 litų nuostolių, jo nuo- 
inininkui Biržinskiui — 5,- 
000 litų, Izraeliui Binderiui 
— 15,000 litų, M. Šneiderie
nei 20,000 litų, Rach. Jafiė- 
nei*— 100,000 litų, jos nuo- ■; 
mminkei 10,000, Dr. Rabi- 
navičienei — 38,00, be to, 
dar trijų nuomininkų tur- . 
tas. ' .» . . . ■

Siatąnt.a senėliąmą-/ 
pri6glff>ndti . -

■ tPauragęą
,aps* Vietoj neseniai su1 
puvusios įprieglaudos,' -sa* 
ytyąldybe ‘rudenį- įpraMjS 
statyti jiaūj^. / IŠ/brolpUsęt 
pyieglaudajaiV baigta,'lieka 
tik vidąųš*•;^ėū^dįuąl‘&^į. 
kime- deUšąl^ ^&BrahfeM

/ Knygą- ąp\e
/ . , ,rĮaiku^.
.\Žiųomas, ‘^Knygnešio’7 re- 
(dakforius P; Rųseckas šiuo 

knygą 
įipįę ;barid^ajfe;laįkiis^E^-

kaip. /’ 
miįdži'a 
dirbdavo,

: StlkeS '' f. . * • • *
Silkes auga vandenyse 

pie žemės ašigalį. .Mas už
tinka Šiaurūs Atlahtiko. pa
kraščiuose, tiek / Europos,

a-

su jais apsėidayb, kaip juos 
bausdavo, lenkindavo" ir 1.1. 
Karįu renkamos,baudžiavos 
Jaiipį dainos, ir, net smulkios 

žmonių

tiek Amerikos, Baltojoj ju* 
roj ir Ramiojo vaudenyho 
šiaurėje. Tok$aifie didelia
me vandens plote gyvena 
silkes įvairių veislių, ir ga
na daug — veisles skiriasi 
didumu, kūno sudėtim, nėr- 
Šimo laiku ir-sritimis. Taip, 
naudingiausia Šiaurės jūros 
(tarp, Anglijos ir Skandi- 
navijos)/silkių rūšis yra vą 
dinamoji “bankų” (sekliu 
mų) silkė, kuri neršia vasa
ry ir rudenį vakarinėje jū. 
.ros daly, nuo ShetRnd su 
lų iki ‘ Doggėrbank’o ir 
Humber’o upes įtakos, čia 
ji tuomet smarkiai . gaudo
ma prancūzų, anglų, olandu 
ir vokiečiu- Neršimo vieto
se susirenka tokia daugybė 
šiljdų. jog sulaiko net liedi- 
įįelius laivelius. Po nerši- 
md silkės vėl išsiskirsto po 
jūių.

Be Šitos veislės, yra vadi-' 
namdji ‘Hėbrid’ų ‘silke, ry
tuose nuo. Shetlandhj, Orkė- 
rey’ų ir Moray Firth’o, t. y. 
vakaruose nuo Shetlandi'jos. 
Jos neršia .anksti pavasarį 
•.yįandenysevakaruose niro 
šiaurės Šptlandijos ir šiau
riniu Šotlandijot šalip

Labiau pietuose gyvena 
visai nežymi “Dirth or 
Forth’’’ silkė, taip pat pa
vasarį nešiantl " Daug- di
desne veislė, čia yra vadina-

moji “kanalo” silkė, ner- 
šianti rudenį ir žiemą. Ji 
drauge su “seklumų” silke 
užauga ties Olandijos tam- \ 
fąis •— šioą dvi veisles daiu 
ginusia ir gaudomos.

Jūtlaudijos seklumose net 
ršia rudenine veisle..

Labai toli keliauja norte- 
gine1 silkė, net . iki Murinau o 
krantų ir Bąrentos’o jūros.- 
Čia jos susiduriu su Balto- _ 
sios jūros silkėmis, kurios. 
labai skiriasi nuo kitų. Jų 
nugarkauly labai nedaug 
sąnarių, tuo jos panašesnes 
į Ramiojo vandenyno sp- 
kės.
. Iš visti tyrimų matyt, kad 

šiaurės Ątląntiko „ vandeny- 
no, nuo Amerikos ryt iii tų 
Imantų, per Islandiją . ligi « 

į Norvegijos ir Šiaurės juro
je silkes yra vienos ycisĮūs 

' su daugeliu smulkesnių r ii • V • 4 ’ \
. SIU.

i Silkių yrą ir Baltijos, jū- 
loje, tik ne taip daug.

' Šia proga reikia'pasaky- 
- t į, kad Lietuvoj žtmeš kibai 
*iriažaD suValgo.' ■■ Pa v. Ang

lijoje suvalgo pusiau mėsos. 
ir pusiau žuvies, o Suomijoj 
samdininkai net. išsidera, 
kad savaitėje vieną dieną 
duotų mėsos!

KATAUKĮI SEIMELIS

• niginių .sunkumų pasikorė 
Kalvarijos valsų Rąkruopi-

' škių kaimo ūkininkas Ado- 
. mas, Kubilius. Iš vakaru 
’-j>ar.ašę laišką, užrakino į i 
į stalčių ir ryte,, padėjęs rak-į 
Mėlį priemenės lange, neva 
/išėjo pas brolį ir negryžo.
I' Ir tik po kelių dienų ieš- 
pkojimo rastas už keleto ki- 
F lometrų, savam miškely, pa 

; įsikoręs. Paliktame laiške 
\ ^stirašęs, kam kiek esąs sko-

r lingas/nui'Odo “žygio” prie 
žastis ir prašo gražiai au

i,

f

f J

r •
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VokieČitį. Memorand-iiiiiaą
Vokiečių mažuma Lietu

voje'įteike Resp. preziden
tui ir ministerių pirmiiuii- 
kiu memorandumą dėl vo
kiečių mokyklų būklės Lie
tuvoje. Nusiskundžia, kad 
jiems leidžia permažai mo- 
li^klų. "' ■ ■ ' ;

’ •. ’ Stokos pasago 
1 -, * l •

SLABADAI, Šaknį s aps.
— 1931 m, mažiau užderė
jus rugianfs ir vasariniams 
javams jau dabar/įaučiama,. 
kad pavasarėjant stokos gy 
vuliams pašaro. Jau dabar

Kaip Palaikyti
Savo Darbą! (

Palaikykit save stipriu ir sveiku. f|
Bukit‘punktualus.
Bakit darbštus.. .
Bukit lojalus* * .

’ Dirbdami mąstykite apie darb’ą.

/ PAIN-EXPELLER*
i£_ • ' . Įr#. J,V.tat.Biure. ' •. . • •' ... X
Tiuudoiamas rcgruliariaij’umji pagclbSs pąlaikytiJanksSiais pailsu- 
-tius muskulus, išims skaudėjimą iŠ sustingusią jfeljamą sąuanų* 

hlku^pžiaudotaa daugeliui’uitikrino 
darbo pąlMikirriią. . ‘
Vatu* 35c. ir 70c. - • * - - Parduoda Viwr

■ ’ ' > Tiftrstiii turi INKARO--- - ■___ ■< « ---------—,;.a— _ ,1 I I .11.. |.„J. ... . ... .

7
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tikUiįai aB atŠĮąrgi saYo skpniųtdeį cįg^retą^ Ir až tmių tokia būti dėl liiano ' - 
gerklėH. Pažymėkite uiane kaip nUoiatmę LtTČKlES sĮekej ą jai tikras ' 
i^omi^s ^^ BŪvynidHręėlofanmiom pakeįy/ktiris atsidaro be ledinio r

’ tapdiūvo.”: ; ■ ’■ *• ■■ ; -.••••
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ALRK. Federacijos Nau
jos Anglijos apskrities ka
taliku 7-tas Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1932 m., Lie
tuviu Rymo Katalikų šv. 
Pranciškaus parapijos sve- 
tainėjė,"'94 Bradford. SU. 
Lawrence,Masš.-

. -J'.

Visos Naujos Anglijos ka 
talikiškos organizacijos, pa
rapijos, pašelpines draugi
jos, kuopos,, chorai, rateliai 
ir kitos išsirinkite kuodam 
giaūsia atstovu į Seimelį. 
Šitas Seimelis bus labai 
svarbus, nes kun. K. Urbo
navičius, Federacijos apskri 
ties Dvasios Vadas ir Cent
ro garbės pirmininkas ir 
kun.-P. Juras daug rūpina
si,; kad Seimelis pavyktų 
Visa ^Seimelio tvarką vėliau 
; praneš kun. P. Juras. Vi
sais Seimelio reikalais krei
pkitės^ pas kun. P. Jurą, 94 
Bradford St., LawĮ’enčey 
Mas& ,B •/...•../

Primename, kad •organi
zacijos, draugijos ir it siųs- ' 
damos atstovus į Seimelį tu
ri įduoti įgaliojimus su val
dybos ir vietos klebono par 
rašais* . •

: Federacijos apskrities val
dyba; ’ . • ./

Dvasios Vadas, kun. K. ■ 
i Ilrbonavicius^ ,

Pirm. 1/ J. Kudirkų. 
Rast, & Čeifeąuskas,

. Ižd. J. Porsmcta.

'« ISGYOŽIAU SAVO 
REUMATIZMį"

VAA kvnCiu per daug metų nuo reu- 
inatl«ino” ražo p. Į\ Kublluuus,

■ tpn, Misa. ‘-Aš Šmiatt daugelio X’U5iU 
vnisty, bet jie man mV kiek neini* . 
ladbsjo. NugupNme pagelbėjo' mun 
pimi’ .malt?. Ag iJ|gy<Uiftu buvo w

, mntlmmi* Dabar aS esu sveika* 
turiu ty baisių skausmą 4® m ‘ 
ru« Ir g.vvąa. Nugn4’W‘ ua»teb?U* ( 
htauai vwlstM kokius aš eeiv kada 
pitieii?’' , . ,'■■■■■
‘ Nu^Voim išvalo kųim imu įmočių, 
kurie iššaukia Hgft iv ekuuMOUs. 4h 
laidaro jua atipry ir svtSk^lv anteb 
kla Jums miuj*« ir mum#. Nu- 
jėa-Tone yra imniavinsjattum ututekl* 
'trinkų,-'.Teigi! neturi M i*j>rašjk j} 
ušaakytl ift >**«> urmininko, ivraitlk- 
rinkit kad jus gaunat Ntlga-Time. ‘

' subamntHi j ra be .vertite*- ' •
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PIRMAS LEDAS
Vejąs pūtė, pute, pūtė, 
Supūtė- šalnas.
Šalnos augo ir išaugo

— J. žiemos dienas. 7 . .... _____
Skamba kelias. Žvanga upės, 
Stiklo ežerai.

_ Pasikaustėm jau ragutes, 
Tai važiuot gerai !

. O. žinelės J, O pačiūžos!
Vėjas pro ausis! '
Nagi tėtušėliai, mamos, . .
Kas dar jūs klausys !
Jonai, Stasiąu, vyrai, sielon! ■ ■ .
Justinas Treinys
Tai kad rėžė! Galvoj gužas.
O lede — gaidys!
Vesldm veškim jį pas mamą —
Danteliu priglaus, f

. Iš. kur kojos•'••vaikui dygę
Tegu jį paklaus..
Na, o ryt : kaip stiklas ledas,

. Ir kakta sveika,
. Ir mamytė .tik paglostė

■ švelnute ranka. ... .
. Vaikai, vaikai viso miesto,;
Švilpiam į balas! • , ;
Tai bus‘džiauksmo, tai bus laimės,

.„Juoko į valias,! .y >
Vakarė nuČiupsim knygą-

• Pamokti—-.kaip nėr!..,
• O lįyt: džiaugsimės mokykloj, 

Ir prie rogių — vėl!

’ rnyiuis. Kartais gairinin-: 
kas, »kad ir labai norėtų su
rast pastatytąsias gaires, 
jam nelemta: vienos prilen
ktos prie žemes, * kitos išne
šiotos po miškus; visoms 
joms gręsia vienokia mir- 
is: pavirsti į pūvėnaa ir 
ikti žemėje amžinai!

Sunkios geležinės durys 
pasijudina iŠ senosios vie

tos, o už jų pasirodo nuo
gais durtuvaįį ginkluoti 
sargai Išilgai kalėjimo ko
ridorių pasirodo tuka, lydi
ma ginkluotų kalėjimo sar- 
gu-

Ta auka prįeŠ kelioliką 
metų statinėjo savo gyveni
mui gaires ir nei. nepasiju
to, kaip priėjo ankščiau mi
nėtas nepažįstamasissu pil
na taure nuodų. “Koks tu 
jaunas, ką tik nori* tų gali 
daryti, ateik čia pis mane. 
Atsisėsk, pailsėk; matai, 
kad dabar dar rytas, galėsi 
padaryti visą darbą ir dar

nebus vėlu. Matai, as tu
riu gaivinančio ‘ skystimo, 
išsigerk, pasijusi daug len
gvesnis, mes galėsime pa
krėsti Šposų Šioje lygioje 
pievoje.” Taip kalbėjo ne
pažįstamasis. .

Nedrąsiai paėmė piriūą 
taurę į savo rankas, šaltas 
prakaitas išpylė visą kūną, 
bet kada lūpos < palytėjo 
taurę, jis užsidegė nėžmo- 
nišku karščiu. Jis keliau
ja tamsiu puvėsiais dvo- 
kiančiu-Taistu ir jam nieko 
nesako, jo protas permir
kęs nuodais..

Praėjo keletas metų/ pa
sijuto, kad jis paklydęs lyg 
kokiame neišeinančiame 
miške. Jis norėjo šauktis 
pagalbos, beKjd buvusieji ‘ ‘Atiduok mano tabaką tam, 
draugai padavė jam naują 
nuodų taurę. Jis užpylė 
savo protą naujų jėgų nuo
dais, kad nematytų giliosios 
bedugnės, nes prablaivėjęs

rprotas nežino į kurią pusę

bėgti, o jau vietoje būti ne
guli.

Auka, lydima sargų, tuo
jau ; pasiekė kalėjimo už- 
kampį, kur daugelio pana
šių šios žemes keliautojų 
baigėsi gyvenimo kėliau 
Sargas parodė vietą, palie
pė sustoti ir sako: ‘Liko tik 
kelios minutės. Kokie yra 
paskutiniai tavo norai?...”

Kalinys, visą laiką rūkė; 
iš girdęs tuos žodžius, dar 
kiečiau paspaudė lūpomis 
cigaretą^ krūtinę pasikėlė 
aukščiau,^ negu ’ paprastai, 
tarytum norėdama patal
pinti ' daugiau karčių tabako 
dūmų. Pralėkė kelios se
kundos, jis išsiėmė iš lūpų 
cigaretą ir karčiai prabilo :

kas man duobę kas.”/
Subarškėjo keturių šau

tuvų paspausti gaidukai, 
auka sukniubo, pirm negu 
aidas nuaidėjo, atsimušda
mas į kietus oro sluogsnius.

PASKUTINIAI NORAI

Atėjo rytas, kuris nuo se
nai buvo pažymėtas, raudo
ną spalva ir jo ketvirtoji 
valanda net dpi raudonus 
brūkšnius turėjo. Kiekvie
nos akys, kurioms teko ma- 

/ tyti tuos raudonus brūkš
nius, tuojau klausė: kas?...

. Tik dėje, nedaug buvo to- 
’ kiti akių, kurios turėjo pro
gos pamatyti tas žymės, neš 
jos buvo tarp storu mūro 
sienų ir kietų plieno durų.

. Dideliais žingsniais eina 
, rytas, o laikrodis, lyg norė- 

dainas suskaityti, kala tik- 
tak, tik-tak. Štai jis šus- 
kambino. Jis atsineša ne
paprastą atgarsį,. prieš ke
letą savaičių išėjusį iš teis
mo. sales. . Garsas išėjęs iš
teismo salės, patekęs į kiek
vienas ausis, kaž kaip šiur
pulingai nuaidi: “Didžiau
sias plėšikas žmogžudys pa
smerktas mirti.”
Šitas, rytas, kada noksta 
laukuose vaisiai, gyvenimas 

‘ pilnas gyvybės sulčių, bus 
. • liudininkas, kad tas, kurį 

. nusinešė gyvenimo sukimai, pirmoji taiirė užgesino tą 
tai už tai atiduoti savo gy- 

' vybes siūlą nupiauti.. Jis
yra baisi ligą, o gal dar bai- 

; sesnis ir už epidemiją; visi
bėga nuo jo, jam vietos nė
ra..., . Argi motina buvo to
kia nelaiminga, kuri davė 
pasauliui sūnų,..kuriam vie
tos nėra. “Ne”,’ pasigirs
ta balsas. ,

Katalikiškoji Spauda
Nekartą žmonės išgirdę ( 

kunigus ar kalbėtojus ragi
nant remti ir platinti kata
likiškąją spaudą, nurodant 
jos didelę reikšmę gyveni
me, nenori tikėti ir laiko 
perdėjimu. Paklausykite 
tat balso, kuris išėjo iŠ 
čių Kristaus vietininkų že
mėje, Popiežių lupų ir įsiti
kinsite, kad mūsų visų yra 
švenčiausia pareiga remti 
katalikiškąją spaudą.

Popiežius Pijus IX pasa
kė: ,

“Musų laikais daug dau
giau reikalingesni yrą gyne-

Visi gyvenimo tikslai jau 
atsiekti, viskas sutvarkyta, 
stovi savo vietoje. Tik vie
nas dalykas paliktas nevie
toje tai: “Tabakas.” Bet 
Čia laimė ir jis jau nebe- 
žus...

!

‘ • " * •• * 4- v '

. Nesenai jis buvo, kūdikių,: 
Šypsojosi ant motinos kelių, 
graudesį prie krūtinės ir nei 
mažiausios juodos dėmes ne 
buvo jo veide. Buvo geras 
nekaltas kūdikis. Kūdikis 
augo kūnu, ir augo metais, 
horizontas aplinkui jį darė- 
eitisi platesnis^ Dar keleri 
metai ir Jis turi eiti į pa
saulį užsidirbt duonos kąs
nį, nustatyti gyvenimo gai
res, kad nereikėtų klaid
žioti kaip jūrininkui be 
kampašo vandenynuose.. .

Daug tokių keleivių, ku
rie tik išeina nustatyti gy
venimo gairės, neapsikaus- 
tę plieno šarvais, ateina pa
skui juos nepažįstamas pa
daras ir bando įpimti nuo
dų. O neprityręs gairinin- 
kag paima; kad ir nenorams, 
pirmą laurę nuodų ir išge
ria ją iki dugno, ‘.Viena 
taurė išgertą, jau nauja au
ka nepažįstamojo naguose. 
Jis duos jai dar dešimts 
daug kartesnių taurių ir ji 
visas išgers iki dugno, “nes

ugnį,- kuri nenorėjo priimti 
kartybių. Dabar pati auka 
eis., ir rinks karčiausias tau
res ir jas .visas’ išgers iki 
dugno. . • .

Pastatytosios gaires ne
gailestingo šiaurės, vėjo sū
kury iškraipomos, nulaužia 
mi jų stiebai ir išnešioja
mos po gilius miško tanku-

Ir vėl Chevrolet teikia populiarią naują
, žym0 automobilių madoje.

;; G^rMilišFidlOrŠubudctojintaė...- Reiks- ; ■'«««* tao.priektaės dalies blfcgSjimo. Per visą 
;ndngoaiNiujęs Unijos... Yfntiiiga nauja-- • automobiiią, kaip iš vidaus, taip ir iš ore, jas

T jrįeiakinę iivaiada... Patraukiančios : pastebėsite gerą ypatingą ,tobulum4 ir paskyri-
~ P.Jerintas vidus... ' ■„ ; tars p^o automobili, gražiau-

* Chevrolet ir Ffejier pažyminaują Six .geriausiai ' _r'-.’./7- ;• ../
išrodančiu automoMfiu žinios kaitios -laukė. ko- : Dar daugiau, Fisher išdirbėjai panaudojo jėgos, ••

: W niekados nematyto.1 .to^Jrfcodyita jrfe-.. tykumo ir tinkamumo naujus faktorius medinei 
?' žaėtis yra ta, kad Chevrcdėt lidto jūs, miosa- “ geltameLkoistrutaijai. & didesnis regias 

vam išbandymui. Ki rasiteiumfc fronto i* 3™ PW»ti« visieras valdytojams.
vaizdą, kąri tiesiog žąvėja ūauja. radiatoriaus . ’ Tikrai pamątyk naują Chevrolet §ix su jo stėbė- 
lentyna, nauji dvigubi skersiniai h..-/. '>•• • . tinusubudavojimuir Syncro-Mesh
lųtipatoMn^ -1 • veikia
ganpiu.Mdto, Ilgas i^yviš^,.... » ' mo: kombinacija. Atrašk pats.sau,
gaubtuvas yra :apžarvotas naujoj kaą padato naują Chevrolet SU, ja

labai žemose kainose ir didžiąją A-

hftį patobulinimai,, aptraukti bliz-

gaubtuvas yra apšarvotas naujoj y* Air
mados atramomis ; (chroinu apdeng Ąli priceg f. o b. -Flint; Mieli:

. '• * <Svečiai eąuipment e&tra.tas prabangos modeliais);’. Jr spe. <Che^oiet Motor -Detroit; r • v r
. MieniffanDivision Of General menkos Vertybe 1932 metams.

■ cikliškai patraukiantis paveikslas Motorą. ‘

NAUJASCHEVROLETSIX
DĮDžIAUMA AMERIKOS VERTYBE DEL1932

ŠEE YOUR DEALER BEL0W
A’SpMERVILin:: Hoflgdoū Čhevrolet 

Co.',, Broadway at Magouhd Sq.
. LYNN: H. Ę. Pembroke. 286 Vtoshlhg-
; i.toūst. .■ , -----—----t.-----------

¥aiĄTTĄJ?A5l:I/Į.^,'pelan<^iR»‘Blue'. *458 Blue HR1 Avė . • ■

IUEDFORD: Medforfl Sq. Čhevrolet ’ Robert 9- liens0> &c‘»
Co. Medfhrd So ' • • 703 Maln St. ’ ■ .

LENINGTON: F? K Johnson, 35 Bed- RHADING r Bnlley Chevrolet, Ine.
'forA St. - ’ ■ . SOA BRAINTREE: Haskell’a Garage. \

647 Mt Aubttrn St •
IVEST RONBURY: Weet Rosbury .

Motor Sales IneM 1782 Centre St. •_

L
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jai plunksna negu tiesos 
skelbėjai sakyklose.V

Popiežius Leonas XIII y- 
ra pareiškęs, kad, ‘ ‘ kiekvie
no kataliko pareiga yra rem 
ti katalikiškąją spaudą,”

- Popiežius Pijus X palai
mino laikraštininko plunks
ną ir jam įteikdamas pasa
kė tuos atmintinus žodžius:

■Nėra garbingesnės misi
jos už laikraštininko misiją. 
Laiminu tavo pašaukimo 
simbolį.. Mano pirmtaku- 
nai laimindavo krikščionių 
karžygių ginklus,. aš ; gi 
džiaugiuos galėdama^ palai
minti krikščionio laikrašti-- , 
rinko plunksną.”

Kitą kartą tas pats popie
žius pasakė: “Kaž kodėl 
žmonės nenori suprasti, kaip 
svarbi, yra mūsų laikais - 
spauda. Nei kunigai, nei 
tikintieji ja nesirūpina taip, 
kaip išttaųjų. reikalin

ga-susirūpinti?’
; Senesnieji žmones, kalba, < 
kas gi čia nauja; — seniau 
tiek sielų pasiekė išganymą, 
o nesirūpino jokiu laikraš
čiu. Bet lengva pasakyti 
‘seniau.” Reikia tik atsi
minti, kad seniau blogų lai
kraščių ir raštų nuodai ne
buvo-taip išsiplatinę kaip 
dabar. Taigi ir nebuvo to
kio reikalo veikti prieš tuos 
nuodus, kaip šiandien, Tų 
nuodų naikintoju yra gero
ji spauda. Dabar tai ne 
‘ ‘ seniau ’ ’, bet “ šiandien. ’ * 

‘Jog tai.yra įrodytas faktas, 
kad šiandien katalikus nuo
dija ir naikina bedieviški, 
laikraščiai... Popiežius balt 
gįa savo kalbą sakydamas: 
“Veltui statysite bažnyčias, 
rengsite misijas, steigsite 
mokyklas,. darysite visokių 

r gerų darbų, visos jūsų pas
tangos nueis niekais, jeigu 
nemokėsite naudotis apsigy
nimo ir puolimo ginklu, ku
riuo yra tikra KATALIKI
ŠKA SPAUDA.”

Popiežius Pijus ;^I yra 
pasakęs: “Mūšų laikais, 
spauda yra viena didžiausių 
pajėgų. : Šventas yra pats 
geros* spaudos platinimas, 
į kiekvieną katalikišką šei
myną turi pareiti bent vie
nas katalikiškas laikraštis.” 

. Ar gi bereikią geresnio į- 
rodymo, kad kiekvieno ka
taliko yra. pareiga remti ka-

; talikišką spaudą f Tie A-
pastalų Sosto, popiežių pa
raginimai privalo mus pa
skatinti energingai dirbti, 
kad padarytume tai, ką pir
miau apleidome. Užsisaky
kite, skaitykite ir platinkite 
katalikiškus laikraščius...

O,P.W
BOSTON: Coihmonwealtii Chevrolet 

Co./940 Cbinmonvvealth Ave. ■ -
ĄniąlNGTd^: Ortu Chevrolet Co., 426 

SffLS8ac|Ui«ett3 AVe. * ■ •
ATLANTIC: North Ouincy Garage, 

151 Hrtiteoek St i >■ , ".
CANTON : Jiorse & Mullin Motor Co., .

■ ’ ' Ine., • ;?■ •
CUABpĖŠTOW: Stanley Uariow 

Chevrolet Corp., 934 MaIn St?’’
CilELSnA: MeBrlde Chevrolet? Co., 

OŠODSe Uroadivay .
EAST ŪbfeTON: Warnock-LynehvMo- 

topy, Itic., 944 Saratoga St
EAST BllAlNTBEE: Clark & Tabor, 
. Ine., 2o Commercial SL .
EVERETT: Melaiiaon Bros., Ine.,: 67 

Chelsea SL. • 
CAMBhlDGĘ: Cambrldze Motor Co., 

MaMaehuBetts Arė. 1. r
EAST MlLTONf Woodwr4’» Gatage, 

- Ine. v ‘ 
EAST WEYMOUTH: Miller Motor

Sfcrylęę. ‘ . f ■ ' ' .
HING1IAM: South Shore Chevrolet

NORWOOD: Fonton’s Garage.
■ SOUTH BOSTON: Dniley Chevrolet 

Co., 664 Broadvvny. . ■ ..
. RONBUBY: Grove Hali Chevrolet Co., 

< .‘458 Blue HH1 Avė. •
SOUTH WEYM0UTH: Sąrant Bros. 
WAUTHAM: Robert G. l’enso. Inc., 

703 Maln St. ■ ■ • •
RĘADING r Bnlley Chevrolet, Ine.

. . SO. BRAINTREE: Haskell’8 Garage.
MAUDENf* Frame Motors, Ipc., 144. WATERTOWN: Danieh Chevrolet Co., 

Eschęnįe Sk 
MELUOSE : Fleld Motor Sales Co.
NE\VTONCENTER:Bencon Chevrolet . - c: j . .

Co., 714 Beacott St • . WINCHESTER: Frank Murphy, Ino.,
NEEPHAM: StorįMeAdato, Ine.
NĖWTON r Stttart Chevrolet Co., 431 .
■ AVaahlngton .St. \VlNTHROP : Goitloh G. Fullerton, 57

^NĖTVTONt SUver Ūko Chevrolet CO., Ihitnain gt ■
444 Watertown St. - - ’ \VALPOLE: AVnlpole Auto Stntlon, 002 ‘

ROSLINDALEi Mt Hop«MotorSalM, Mnia St \ ■■
Ine., 415 Hyde Bark Avę. WAKpmLI>t Mato St. Chevrolėt C<>,

QUINCY: WashinRton. St. Garage, NORTH V’El’MOUTH: Notth Wejr .
Ine, 210 Washlntton St> . raouthnarage. •■ • t -

748 Mato St, 
.BeacoiiSt.

Putnato St; .

Mato St. Y

I VARGONININKAS
Reikalingas prityręs, sąžinfo* 

gasK ypač hegirtuaklis, au klobo 

nų gerais paliudymais vargont 
rankas, kurs galėtą apsiimti b 
uoliai atlikti zakristijono darb$ 
Laikais kreipkite “Paihtaiį 
ko” redakcijon, ‘ Vargonininkį

Profesionalai, bUnlerUl, premento 
Imt, kurie BkelbUurt “Darbininke,* tW 
tol verti akaltjtoto peramo*

vhl nMnkitte "DerMalabn* «
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“DARBININKAS” KAL
TAS, KAD RUSAI

’ Lietuviški1 bolševikėl i a i kad visa pasaulio, laikrašti- 
nagus sau graužia iš pagie- ja, kuri paduoda tikrus fak- 
žos, kad žinibs apie “piati- tus apie bolševikų gyveni- 
lietkos” smukimą prasprū- 
kb pro sovietų cenzūrą ii 
pasklydo plačiame pasauly. 
Girdi, tas “Bostono kleri
kalų šlaanštas “Darbinin
kas” perspausdino tokio pat 
šlamšto straipsnį šmeižiantį 
Sovietus.” Šmeižtu jie ya- 
dina tą žinutę, kad Rusijos 
'darbininkai vasarą inaitirio- 

į si. duona ir silkėmis, p žie- 
i mą ir to nevisuomet turi.
r Gal bolševikams ir pikta, 

kad sovietai priverčia savo 
rojaus gyventojus pasnin* 
kaut, bet kam iškoneveikti 
laikraščius, kurie tas žinias

; paduoda. Jei tai Šmeižtas, 
tai tą šmeižtą pradėjo žydų

i bekraščiai, kurie ypatingu 
uolumu tyrinėja bolševikii 
gyvenimą ’ir smulkmeniškai

!
 jį aprašo. Pirmiau jiė ko
munizmą keldavo į padan
ges, tartum kokia nauja 
saulė užšvietė pasauliui. 
Dabar jie permainė toną ir 
faktais įrodinėja apverkti
ną badaujančių rusų padėtį. 
Jei jų pirmesnieji pagyri- 

?mai buvo gėri, tai kodėl da
bartiniai papeikiipai turėtų 
į būti šmeižtai ? Nė “ Darbi- 
| ninkas?’ nė kiti lietuvių 
£ laikraščiai neturi specialių 

^korespondentų sovietiį Ru- 
paįjoj, Jie viską, ima iš sve- 
V&iįidčių, daugiausia žydų, 
S spaudos; Tuo būdu išeina, 

• • • • '
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mą, yra tife šlamštų pluoš
tas ir šmeižikų gauja. Ži
noma, toks-bolševikiškas a- 
pibūdinimas pasaulio spau
dos nedaro jai gėdos, nė 
bolševikams garbes. Bet 
nabagams komunistams gar- 
be jau nerūpi. Jiemstik 
svarbu, kaip išnešti Šveiką, 
kailį iš tos ekonomines su
irutes, kurią jie per savo 
nesumanumą, nėsąžinišku- 
mą ir tiurbystę’padarė; Ir 
'jų pasamdyti Amerikoj a- 
gentai neriasi įš kailio, kad 
įtikinti tamsią savo minią 
apie tariamąją sovietų, gero
vę ir mano, kad paprastu uz- 
ginčyjimu atitaisys komisa
rų.' klaidą^ Deja, faktai 
kalba garsiau už žodžius. Ir 
tų faktų susilauksime' dar 
daugiau. Gal neūžilgio iš
birsime atsišaukimus šelpti 
badaujančius sovietų rojaus 
gyventojus;

Įdomu, taip pat, kad lie
tuviški Amerikos bolševikai 
vengia žodžio “piatilietka” 
ir vadina tą keistą komisa
rų sumanymą penkių metų 
planu. ■ Ar jie gėdisi savo, 
“matuškos” kalbos? Ar gal 
nori “piatilietką” sulietu
vinti ? Bet ką tu čia tokią 
kvailystę sulietuvinsi... Tai 
bolševikų 'padaras, bolševi
kiškai tesivadina. K.

tokių patarimų:
“ Senesniųjų lietuvių pa

reiga rūpintis, kad jaunie
siems lietuviams būtų dau
giau proglį gyvenime pakil
ti, kad jaunimas galėtų, tin
kamai atstovauti lietuvius, 
kaip kultūringus ir pažan
gius žmones, mūsų jauni
mas turi išeiti iŠ to užburto 
rato, turį perlipti tą nelem
tų “kinų sieną,” kuria A- 
merikos lietuviai * apsitvėrę. 
Lietuviai ankščiau' ar vė
liau, turime išeiti į pasaulį, 
o 0n jaunimas gūli būti 
daug daugiau naudingas tie 
tuvių tautai negu būdamas 
atskirtas nuo parimtio taja 
‘ ■kinų sierirn” Jie tada do- 
mėris Lietuvos politika, 
kaip domisi tolerantingi 
žmonės, o ne kaip akli, fa
natiški, svetimų dogmų ir 
idealų pasekėjai. Tik ta
da lietuviai galės pasi
didžiuoti saye jaunimuF*

Daug čia pareikšta gerų 
norų, bet kaip juos įvykiu- 
ti; tik viėus Dievai težino; 
Paprastam žmogų! tai čia 
kokia kieta filosofija, kad 
nieku gyvu negalima joje 
sUfeigrabalioti. ? Kaip, pa-

KUN. KAZIMIERAS JIW Federacijos^ garbės pir- 
inininkas, *‘Darbininko’’ metiniame koncerte pasakys įžanginę kalbą.

tai tokie masonų
ĮSTATYMAI

KIBIRKŠTYS

IKaip Domėtis Politiką, 
1 Jos Nežinant?į.

L Rašydama apie Amerikos 
Jaunimo klausimą, 5C Vieny- 

perspėja senesniuosius 
□nerikos lietuvius, kad kol 

jie nesiliaus kišęsi į Lietu- 
politiką ir nesugebės su-

jprventi tarp savęs kaip 
turingi žmonės, — tol A- 

irikos lietuvių jaunimas 
Urės į lietuvių gyvenimą 
r pirštus ir su panieka. 

Adangi tenka pastebėti, 
įjį&d pas jaunimą jpasireiŠ- 

tendencija amerikoni- 
įjpiotis; ir to išvengti \ nesą 

įėjima, tai,»anot “Vienys 
įej” < vieton ^bandyt jąųni-

mą lietuvinti lietuviška po
litika, reikia jį lietuvinti 
dvasiniai. Tegul, girdi, jis 
žino, kad yra lietuvis, kad 
jo ievai atvykę iš tolimos 
Lietuvos, kad kasdieninia
me gyvenime, nors yra ame
rikietis, amerikoniškai .mas
tąs, dirbąs _ ir gyvenąs, ta
čiau tuo pačiu ’l&iku jis yra 
lietuviu tautos ainiš, ir kad 
jo pareiga ginti savo tautos

savos tautos vardui ir Jos 
gerbūviui.

Toliau nVienybe” sutei
gia, senesniems lietuviams

akis, kad nežiūrėtų įį Lietu* 
vos politiką, ir tuo pačiu 
laiku ‘‘sulietuvinti jį dvasi- 
niai’’ ir riet iki: tokio laips- 
nio, kad . jis jaustųsi esąs 
lietuvis, nors amerikonišką! 
mastąs ir veikiąs, ir taip 
mąstydamas ir veikdamas 
gintų savo tautos garbę, 
vardą ir dirbtų jos gerbū
viui^ Jėį pažinti sayojtau- 
tą, tai jau pilnai pažinti:* su 
jos kalba, įpročiais, praeiti
mi ir dabartimi^ Kaip ga- 
liipa pažinti tautos v dvasią 
jei nežinosime kaip, jį va! 

rdosi: demokratiškai,? monar* 
kiškai, ar autokratiškai ? Ar 
Amerikos jaunimas jau toks 
mulkis, kad nė kiek nesiin- 
teresuotų politiniu Lietuvos 
susitvarkymu $ Juk jis gi
męs demokratinėj Ameri
koj,' Smulkmeniškai žino sa
vo vyriausybės sudėtį įr 
tvarką, tai jam^ begalo įdo 
mu, ar naujoji Lietuvos res
publika pasekė Washingto- 
rio šalies pavyzdį, jei mes 
Sakysime jaunimui: viską 
Lietuvoj: gali nagrinėti, tik 
nepaliėsk jos politikos, nes 
čia mums lyg sarmata prieš 
kultūringą, pasaulį, — tai 
jaunimas gal ir pagerbs mū
sų “sarmatlyvą” punktą, 
bet jis .drauge ir gailėsis 
kad tokia keista Lietuvos 
politika, ti pais sarmatysis 
vadintis lietuvių. Tai ko
kiu stebuklu atsiras pas jį 
mūsų tautos pagarba ir no
ras darbuotis jos gerbūviui t 
Ir vėl, kaip jis domėsis Lie
tuvos .politika,. , kai ant jos 
bus užleista paslapties už
danga? • j

Ne, vyručiai,, jau kad ra
šyt/tai rašykite bent sų 
prantamai. K

Tai,kai, būdamaajaųnas,netu- 
rjjo atikitą idealą, š tlįrąjų nftta 
brivęš jaunai.—Prot Si. Sąikati*- 
•!&■'■■■ ■ ’''MCT'-’ '

. Blosevikai plūsta i

Jau kęletą kartipbuvo ra
šyta apie kuri. Gox ir jo be
darbių armiją, kurią jis bu- , 
Vo nuvedęs į/V^rishingtoną 
įteikti: vyriausybei bedarbių 
reikalavimus,
." Toks kun. 0ox žygis labai 
nepatiko M^Vikams. Jiė i 
jį vadina apgaviku. Dėl- 
ko taip jie puoĮa kuri; Cox 
visiems Aiškiį, nįs'jis labai 
daug gero padarė darbinin
kams. J .. . .

Kun. C.ox bedarbių vardu 
įteikė ’prez. įdove;r. ir Kon=į 
gresui darbininkų reikalą- ■. 
vimus; jis r ų Washingtoną■' 
nuvyko su 25,000 bedarbių; 
jis į bedarbių mitingą ■ siį-. 
traukė 50,000 . darbiniiikų; 
jis. rūpinasi, kad darbiniu-' 
kai gautų darbą arba pašal
pą- . ; ■■ /' . • - Y ■<

. Bolševikai kaip triukšmą-; 
vo, kaip agitavo, o į Wašb- 
ingtoną nugabeno tik nuo. 
1,000 iki : 1,500 darbininku. 
Dėlko1 tik tieki • Dėlto, kad 
jiems ne bedarbių reikalai 
rūpi, bet Maskva. .

Tas' parodo,1’kad darbinin- 
kai jau suprato kas. dau
giau, jiems gero gali pada
ryti:; pilnas keršto ir ištroš- 
. kęs kraujo bolševikas ar 
pilnas meilės ir taikos apaŠ* 
talas kun. Oox. Darbinin
kai pastarąjį-,, pąširihko.

j.j—? r-’ '

y S-ra ’ ’ rašo, kad, išvažią^ 
I; vęs į Sovietui . Rusiją 19271 
metais tūlas amerikietis S. 
žižis parašė bolševikų laik- 

’ raŠČiui laišką^ kuriame pa- 
’ viršutiniai atpasakoja kas 
ten dedasi. .■ ; - -

Štai to laiško dalis: .
£fŠtai ką aš patarčiau 

draugams.' Kuine turite pi
nigų5 ir nesigailite, tai vasa
roj ląiku^.atyažiubltite apsi
lankyti, ir viską sužinosite. 
O kurię neturite pinigų, bet 
norite važiuoti apsigyventi.

aš patarčiau nevažiuoti, y- 
paČ tiems, kurie manote a- 
pie biznį’ arba norite turėti 
gerus laikus atvykę. Ir a- 
belnai darbininkams pata
riu būti/ant. vietos: ir kovoti 
ten liž geresnį, gyvenimą?’ 

, ^Vadinasi, jei nesigailite 
pinigų, tai atvažiuokite bol- 
ševikų’ Sukurto pragaro pa
žiūrėti, .bet nevažiuokite ap
sigyventi. Aišku, kad dar
bininkų . gyvenimas Rusijoj 
nepavydėtinas.. Daug Sun
kesnis . ir už mūsų icdar bą, 
nes tas žmogelis žinodamas, 
kad daug darbiu, skursta ir 
•yargsta dėl nedarbo, jis ne
pataria " važiuoti darbiniu-: 
kams- į Rusiją.

O mūsų makleriai boLše- 
jrik'ai,. Vis įar apsiputoję 
šaukia, kad; Rusijoj darbi- 
ainiams yyu tikfas rojus. • 
- Tai bąisįį darbininkų 
apgaudinėjimas. Kodėl ne
pasakyti, kad Rusijoj tik 
komisarams ir jų “baraban- 
šeikains” rojus, o darbinin
kams baisiausi vergija.

Dar,neseniai pasaulis baL 
sėjosi Meksikos katalikų li
kimu, biaurėjosi nuožmiuo
ju Calles’u. tikrai kažkas 
šiurpulingo, kai prisimeni 
tragišką likimą 35,000 kan
kinių- 
, Kodėl Meksikos katalikus 
ištiko toks skaudus smūgis ^ 
— Todėl, kad Meksikos ku
nigija kfšosi į krašto politi
ką, taip aiškino pasauliui 
masonai Ūberalai^ Bet 
tai netiesa. Viename laiške 
rašo meksikietis vyskupas: 
“ Jei mes, Meksikos dvasi
ninkai, sunkiai nusjkaltome, 
tai tik vien tuo, kad. krašto 
politikoje' nedaįyyav o iri ė,; 
Tai buvo sunki mūsų: nuo
dėmė, ir dėl to susilaukėme 
sūnkįos Dievo bausmės. ” 
. Mąt, Meksikos, katalikai, 
sudalydami gyventojų dau« 
gūnią (iš 16 milijonų 12 
milijonų katalikai ) ir tuo

• pasitikėdami laikėsi užrietą- 
. rę tik mokyklose, vienuoly-, 
nuošė, bažnyčiose, zokristi- 
jose, visai nesirūpindami! 
viešuoju krašto gyvenimu. {

Tuo tarpu nors maža, be 
gerai organizuota .laisvama
nių partiją ruošė pinkles? 
Paėmusi krašto valdžią į sa 
,vo rankas, ji išleido garsino 
sius “3 įstatymus,” o neuž
ilgo jau buvo praktikuoja
mi durtuvai ir kartuvės. 
’ Štai krii kurie tų įstaty- 
mųn - ■ -•; *
i (Art. 3). “Mokymas val
diškose ir privatinėse mo
kyklose .yra betikybinis,”; sidavė > kankinimams, mįr- 
(ITž įstatymo petiengimą 
bausmė — 500 aukso pensų

PRANEŠIMAS
Lietuvos. 'V'yči'iį Ekskursija 

: Lietuvos Vyčių Ekskursi- 
ja į Lietuvą įvyks gegužės 
(May) 14, 1932 m., Scandi- 
navian American Linijos 
laivu United States.” .

Viri, kurie mano šiais me
tais dalyvauti Vyčių ekskur
sijoj, turėtų dabar pradėti 
rengtis.

Laivakortes nusipirkite ir 
padalykite rezervacijas pas 
savo vietinį Agentą.

K. J. Viesulą, 
i L. Vyčių Ekskursijos 

Organizatorius.

įr mokyklos uždarynias). . 
J (Art: 4-, “Nei religinėms 

oi'ganiztcijoms, nei kuni
gams nevalią’ steigti ar 
laikyti mokyklas” (Pinigi
nė pabauda kalėjimas).

(Art, 5). ‘ ‘ Privatines mo
kyklos yra valdžios priešių- ’ 
mje?^ " .

(Art it). “Dvasininkams 
draudžiama dėtis į politines 
organizacijas.” (Bausmė — 
areštas/ piniginė pabauda, 
organizacijos uždarymas).

(Art. 13, 14), “Periodi
niai religinįu-^obūdžiJTei? 
diniai neturi teises Aiškinti^ 
politinių ar. tautiniih klausi
mų, nei informuoti savo * 
skaitytojus apie krašto- vai-’ 
džios d.ai‘bus, ypač apie tuos. 
parėdymus, kurie turi sąiy *. 
šio su viešuoju mokymu.” 
(Bausmė.— redaktoriaus a- 
reštas, piniginė 2 rūšies pa
bauda), z : .

(Art., 16). “Griežtai; drau: 
dŽiama tikintieins organi
zuotis j draugijas, gresiant 
'už tai didelei;bausmei.”

. Šie “įstatymai,” kaip ži
nome, buvo “pateisinti val
stybės gerove.”... Bet kam 

, veidmainiškai slapstytis*?
Kodėl -gi nepasakyta seno
vės. krikščionių pei’stekioto- 
jų žodžiąis: “Nori ličet vos * 
esseti!” Tai yra: “Nevalia 
jums būti !” . .Tai būtų su ■ 
katalikais pasielgta kur kas 
atviriau. Tačiau tamsios 
jėgos neįveikė Meksikos ka
talikų. Didvyriškai, jie pa

ėjau bet nerilenkė . melui. 
Garbė jiems už tai I ... r .

L. D. S. N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

Smetonos ‘Valdžia pašalina
iŠ Didieji laim® yra nulis,
Lietuvos spaudoje randa- M. Peekauskaite. 

me žinių, kad tautininkų su 
Smetona priešaky nusista
tymas yria pašalinti iš gim
nazijų visus veiklesniuo
sius ateitininkus. Pašalin
dami, jie paduoda, priežastį 
priklausymą ateitininkų or
ganizacijai. - Tai ( nešvarus 
ir griežtai smerktinas tauti
ninkų. darbas.. v ■ .

• Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai. . ■■■'. . .

■1- --- '■ ... . .-^--1 • ■' .

Tikslingą dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natvės prie'.dvasios jaunatvės. — 
Prof. S't. Šalkauskis.

Maža žmonių, teturi progos ne
paprastiems didvyrių dąrlmmsA 
M. Pečkauskąit?, . \ -

demokratas 
išrinktas U Pint New Sampilu, 
re distrikto į kmigTeifą.yBii dii- 
trikiai yra rerriblikonįikM. ;

am

L. D . S . Naujosios Angli- * 
jos apskrities -suvažiavimas 
įvyks šių metų, vasario 7. d 
ŠV. Pranciškaus bažnytinėje 
salėje,. - 94 Bradford.. Street 
Lavrence, Mass.
' Visos kuopos malonėkit iš 
rinkti , ko daugiausia delega- 
tų, parūpinti gerų sumany
mų bei įnešimų.. .

Suvažiavimo posėdis pra
sidės 1 vai. po pietų. Basi- , 
baigus, posėdžiui, vietiniai 
lietuviai katalikai su savo ‘ 
dvasios Vadu kuri.. Pr. Juru 
priešaky rengia dideles iškil- 
mėSj katalikų spaudos reika
lu,- kas ir mūsų organinei 
jai atneš naudos. Tik skait
lingai suvažiuokime ir vie
nybėje sutikime.

Apskrities valdyba: 
Dvasios Vadas

Kum S. Kneižis 
-.Pirmininkas

K. J. Grigas
. Paštininkas

Thomas Vęrsidęka

L. D. S, rUOFįl 
VALDYBOMS

. Visų. j kuopų sekretorių 
bei pirmininkų adresais iš* 
siuntinėtas Šių metų - Dar
bininkų Kalendorius?* Jo . 
kaina nariams 15 centų, ki
tiems — 25 centai. ; ~

t>ABAR YRA G E A P R O G A “DARBININKĄ" UŽSIRAŠYTI!
■ū
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žubrams ir per 50 meti

CHESTER, M.
Sausio 17 d.,,sekmadienį 

Į Aušros Vartų parapija su- 
____ rengė didelį, gražų vakarą, 

pors ir lx?darbė; vienok 
bę, primindamas* ’ žodžius žmonių prisirinko kupina 
Šy. Apaštalų ir Šv. Tėve; Vytauto1 klubo svet Klek. 
* Veltui statysite bažnyčias pun. Ėm. Paukštis suširin- 
ir mokyklai jei nemokėsite tusius maloniai pasveikino, 
tinkamai išplatinti savo ka- padėkojo už atsilankymą ir 
talikįškos spaudos.’1 perskaitė' programą. Pra- 

Galop aiškino apie LDS
.•ir laikraštį “Darbininką,” p p---1 ^J‘p\

Po to, sekė vaidinimas]*‘Nelaimės ir laimė,” arba 
dramos “Marija iš Magda-f nelaimingas BuieFas.’ 
los,” po direkcija patiesau-Išpylus: 8. Palisauskiene, 
tariaus kun. S* ^eį^Oj|pbis, J. Kodis, M. Satkiutė, 
Nonvoodo lietuvių klebono,p* Jakoniutė ir M. Maišau* 
kuris pirm*visko paaiškinop^as, pasirodė su.nemažų ta 
veikalo turim; Vaii^^Rlelhi .patyrimai 
Mergyuų Sodalieijos narės, Veikalas geras, paugska- 
iš Norwood, Mass. Veika-paųs juoko sukėlė. Be to, 
las išėjo labai gražiai ir tin-P^^11 Mamos
karnai, už ką priklauso gar- «
be veikalo autonui kun. S;pai^n,9.

Tveitoo^ ’^irauW?j I^snemis už^pačias artis- 
B. Laučka ir K. A, Vencius Į dainelės^ gryna Iie- 
užrašynėjb laikraščius. Gau-l^ū^Kn kalba, jų kūdikiš- 
ta 8 nauji “Darbininkui” k4as vaidinimas  ̂ii-_pritaikin- 
prenumeratoriai ...ir keletąsp ^nbužiaį žavėte žavėjo 
užsirašė kitus * katalikiškusptsilankiu^us. 
laikraščius. *

Antroje vaidinimo per-j*—12 metų mergaitės, kurių • 
traukoje kalbėjo Lietuvių Į rytmiški klasiški su šalikais i 
Kalbos Mokyklos niokytojas judėjimai, balti drabužiai ir 
Juozas Arlauskas.' Mat, liaudies, dainelės priminė 
kun. P. M. Juro rūpesčių, Į senovės. inusų yaidėliutes. 
Švi Pranciškaus parapijoje į Parapijos vargonininkė p-lė 
yra įsteigta vakarinė mok^’-plitruliutė solo Nudainavo 
kla. Mokytojas J, Afląus-| porą klasiškų dainų. Po 
kas nors trumpai (del sto-1 -—- 
kos laiko), bet tinkamai pa-Į 
aiškino apie reikšmę žinoti Į . 
savo .prigimtąją kalbą, kaip Į ; 
suaugusiems, taip lygiai iri 

; jaunuoliams — čia gimu-j .
siems, ir Šia progą ragino 

į lankyti. lietuvių kalbos paJ • .
mokas. . Į .

Laike šv. Mišių pamoks? 
lai, vakaro prakalbos irk 
dramos “Marija iŠ Magda- 
los” vaidinimas buvo labai] : 
žingeidus ir .pamokinantis.L 
Žmonių susirinko gana skai-T 
tlingai, nepaisant blogo oro, Į 
nes . tą vakarą snigo ir Ujo.] ’ 

Sis vakaras davė gražaus] . 
finansų pelno, kuris buvo] 
paskirtas pusiau — “Dar4 
bininkuį” ir veikalo vaidin-Į 
tojams, apmokėti jų kelio
nės lesąs, o klausytojai, pa
sistiprinę modaliai, links-1 
mi ir. pilni patenkinti iŠsi-Į; 
skirstė į namus; ? . .:•• į.

Galima pastebėti, kad] 
laikraštis “Darbininkas” 
turi gerą užuojautą vietosi , 
katalikų tarpe ir kad vietos į 

' katalikai, Vadovaujant savoj 
Dvasios Vadui kiur P. Mj 
Jurui, vis kas kart eina dau Į 
giau prie susipratimo, į tik
rąjį kelią. Duok Dieve Vi-Į 
sietas, susiprasti. • I

Išminties trūksta tam, kam Į - 
trūksta stiprios valios.—Seks- Į 
pyraš. * I 

, v ..........................."T"------------- . 7. •'
■t NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS JB 

■* / r KAUN< IR ATBAL W I 
1 ĄBK HAMBURGĄ ■ į 

res . $179-00 Trąšią Klase te# ] 
. . Vęjl- . u..S, Karo Mokesčiui Atskirai .

• Ik VirČiniiiČta kuiną, dabar galėję ant viią 1 . ] 
i ' ■ , riiM ‘ ) k

r Dčl informacijti’kreipkite llokaliiiluš inuiu agentus. J .

■ HAMBURG-ftMlRĮCaN LlNl K f
■I * 80 BOYLSTON 8T.( BOBTOK, MASS. 1H I

n

KOLONIJOSE

Intradlenk, samdo 26 d., 1932

LAWBBItt, MASS.
- Sputidofi sek^nitdienh
Kad išplatinti katalikų’ 

spaudų tarp vietinių ir apy
linkės lietuvių, kun. P. M. 

; ■ JuiĄ Šv, Pranciškaus pa
rapijos klebonas,' sausio 17 
dieriį paskelbė^ spaudos va
jų. Tų dienų pasakė turi
ningus pamokslus apie ka
talikų spauda ir ragino, kad 

r kiekvienas katalikas, kuris 
moka ,skaitytk būtinai turi 
turėti nors vieną katalikiš- 
ką laikraštį savo namuose, 

" priešingai — reikia saugo
tis prieš katalikiškos spau- 

, dos, tai yra: neskaityti blo
gųknygų ir laikraščių, nes 
ir priežodis sako: “Pasaky- 
kie man su kuo tu draugau
ji, o aš pasakysiu kas tu 
esi.,J : Skaitymas gerų 
knygų ir laikraščių vra bū
tinai reikalinga žmogaus 
protą, lavinti, taip lygiai, 
kaip geras ir tinkamas mai
stas kūną palaikyti.

Vakare, ’Šv. Pranciškaus 
bažnytinėje Svetainėje, kun. 
P. M. Juro inicijatyva, su 
pagelba LDS. 70 kuopos, į- 
vyko spaudos reikalais pra
kalbos ir trijų veiksmų dra
mos “Mariją, iš., Magdaloš’’ 
vaidinimas. Vakaro vedė
ju buvo K. A. Vencius, L. 
D. S. 70 kuopos finansų raš- 

• tininkas. ; ■ t
. Pirmas kalbėjo kun. P. 

‘M. JurąSy vėl primindamas 
/spaudos reikšmę ir jos ga
lybę, ragino palaikyti kata
likišką spaudą, išvardinda
mas visus katalikiškus Įnik-. 
raškius, leidžiamus čia Ame 
rikoje ir Lietuvoje, ypač L. 
D* Š. organą “Dasbininką,” 

. kaip šios apylinkės vienin
telį lietuvių katalikų laik
raštį. -

. Antras kalbėjo J. B. LątiČ- 
ka, LDS.1 Centro raštinin
kas, lAiris taip pat aiškino 
spaudos reikšmę ir jos galy-

UWRENCE. MASS.
Mūžikos Mylėtojams pranešimas. 

. Prof. A. ŽIOANAVIČIVS; pagarsi 
jęe. art smuikininkas ir Muzikos Mo
kytojas atidarė Muzikos Mokyklą po

• - No,- 29 Myrtie Ct, ^awęnėe» Mass.. 
namuose- p. Petevlčiaus, kur duoda 
pamokas PETNY0IOMIS. ’ :

Lekcijos duodamos privačiai, kaip 
mažiems taip Ir suaugusiems sulig 

. jMuzikos Konservatorijų.. Jeigu myli 
muzikų: smuiką arba pianą ir nori 
kad Tavo vaikučiai išmoktų gražiai 
grajiti, siųsk pas p. ŽIDANAVIČĮV? 
Lai pamėgina’ laimėj ir tie, kuriems 
nepasisekė" išmokti kitur ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti. Kainos pri
einamos;

Kreipkitės šiuo adresu: Pėtuyvio- 
jrtls 29 Myrtle et.,* La\vrence. Mass., 

.. f , arba laiSkais > \ .
,w .16 Hutttifigtoii Avenue,

: ’ IIOSLINDĄLE. MASS.

perskaitė' programą. * Pra

ta 4-rių veiksmų komedija:

ir“šalikų šokis.” Mamas

Kneižiui it vaidintojoms. mergytės sū lėlėmis, kartais P-nia M. MAŽGALIENfi (Raipaite) dainuos “Darbininko” meti
niame. koncerte, sausio 31 d; s. m, . >

publikai /yulcšmhigąi plo
jant ir*’/reikalaujant' ke
lis sykius padainavo juo
kingų liaudies dainelių* :

“Šalikų šokį V išpildė 10] Didokas, gerai. išlavintas 
1—19 m^<ySn+5« ’ choras iš gfažiij Chesterio

lietuvaičių pramogų pradė
jo ir baigė dainomis, kurių, 
tarpe buvo ir naujų verti
mų iŠ kitų kalbų. Pramo
ga paįvairino trumpas dia
logas; Programas sudary
tas tiksliai: įvairus, nenu- baluose.

bodus ir išpildytas ganėti
nai. Tai nuopelnas gabios 
ir darbščios, lakštingalos — 
vargonininkes p-lės M. Mit- 
ruiiutės.

■  ...............— ......... ........... , — ,« ■ j II -fc

Vyras įsteigė valstybę,
moteris namus. Bet dabar' 
valstybės ... uždaviniai taip 
sunkūs, kad f moteris turi 

| gelbėti vyrui valstybės rei-

v

tūlė vieta, kur žmogaus- ne- 
haidomi viso. Apie 1914 m.. 
tose giriose buvo priskaito- 
mg iki 100 žubrų. 1

.Naujojoj Askahijoj žnb 
rai atsirado- netikėtai, Nau
josios Askanijoj miškai pri 
klausk vienam Rusijos didi
kui; si& užsigeidė toeti žu
brų. Turtingam didikui 
nesunku buvo įgyvendinti 
savo pageidavimai. Prie 
progos jis išgavo iš rusų ca
ro sutikimą persigabenti

Senai tai buvo, kųd Lietu
vos šalis tūnojo apaugini 
neįžengiamomis,, girt o m i s, 
kult tik lietuvis galėjo rasti 
kelią Nuo to laiko prabėgo 
daug amžių. Kultūra žen
gė pirmyn. Lietuvos girių 
plotai mažėjo, mažėjo ir jos 
'miškų galiūnai. Išnyko pir
miausia taurai, paskui lo
kiai, o pagaliau pradėjo ny
kti ir žubrai; jti likimas la
bai liūdnas.
, {Senovėje žubrus galima 
buvo užtikti kiekvienoje Lie porą žubrų iš Baltgirio. Šil* 
tūvoa girioj; prieš pat didį- tas pietų Rusijos oras tiko v 
jį karą jų nebedaug jau bu-žubrams ir per 50 mietų b 
vo belikę. .1910 metais Lie- priviso ten iki pusantro J 
tnvoje: Battgirior miškuoše'gimto, t-.™ - ---- --:
d»T buvo priskaitoma ®ie y^<,g ' ■ j

. _ 1 žubrai nežinia iš kur atsira-
do; bet’galimą spėti, kad ir ■ < 
jie bus atsidanginę iš Balt- ' 
girio nūšlkų, ųes savo spal-. 
vaj ūgiu ir kūno sudėtimi 
panašūs Baltgirio žubrams.-

Kilęs 1914 m. didysis ka- 
ras pagreitino, žubrų nyki- .: 
mą. 1915 m. rusų-vokiečių S 

grijos miškus. Daugiau vie-Į frontas prisiartino prių. į 
tų, kur būtų buvę žubrai Baltgirio miškų. Žubrus 
prieš didįjį karą, nebuvo, pirmą Išartą pasiekė atmo-,,; 
Labai gerai jautėsi Baltgi- tų griausmas. MiŠjių ga- 
rio žubrų ainiai Aukštosios Liūnai, pripratę prie tylos, ; 
Silezijos miškuose, kurių plop*1"***“ — 
tas siekęs 600,000 hektaili ir 
kur 11,000 hektarų buvo ne
prieinami žmogui. Čia jiems 
buvo dar bepalikusi vienin-

600 žubrų ir tie išsilaikė čia 
tik todėl, kad Lietuvos-Len- 
Idjosi respublikos karaliai 
globojo. Be to, Baltgirio 
žubrai savo ainių turėjo ir 
Kaukazo kalnų miškuose. Be 
šių dvieų; vietų reikia sumi
nėti Aukštosios Silezijos mi
škus, Naujos Aškanijos miš
kus, Rusijos pietuoe ir Ven- 
k. „ - -
tų, kur būtų buvę žubrai] Baltgirio miškų.

Labai gerai jautėsi Baltgi-| tų griausmas. Miškų ga- 

pabūgę, apleido neįžengia
mas miško tankmes, išėjo, j .1 
pakraščius ir Čia daugumas j 
jų žuvo; krito jų per 800 
štukų. r 1918 metų pavasarį 
gyvenų Baltgirio miškų pa-'., j 
krasčiuosė žmonės matė be-1 
klaidžiojantį mažų vienų 4 
metų žubruką, bet ir tąsvė- 3 

f ’ Į linu kažkur dingo. Pasku-"- 
z5* ntihį 'Baltgirio* miškų žūb®hf 

—- patelę nušovė 1921 me-r 
tais aigulis Špakevičius. Doj 
to jau nieks Baltgirio miš- ’j 
kuosė neužtiko*.to gražaus< 

i gyvulio, / ?
Laimingesni buvo . Auk- ••. 

štosidsŠilezijos. žubrai. Jų i. 
dar po didžiojo karo išlikoj 
iki 30, bet vėliau tiūkstant^ 
krašte mėsos, siaučiantį 
Aukštoje Silezijoje plebis- Į 

įeito mėtų netvarkai, ir tiep 
buvo išžudyti, paliko tik, 5:‘.j 
Vengrijos miškuose, , kurie j 

(buvo atokiai nuo didžiojo j 
■■ karo, paliko iš viso apie

Į žubrai. Koks likimas išU-į 
ko Naujosios Aškanijos Žu-| 

. brusAr nieko nežinoma. t I B . • ■ •• . * • • > i ‘
Į Nesenai įvyko Poznanėj-j 
I gamtininkų ir. gyvulių

. . Į lėto jų suvažiavimas, škkt&A| 
[visiems žubrams globoti j 
[Per susivažiavimų paaiškė-d 
T jo, kad Europoje mūsų lai-4 
Į kais yra tik 59 žubrai. Gyį 
vulių mylėtojai > susimi 

’ žubrų likimu. Ji| globoj 
: mui yra įsisteigusi “ 

tautine žubrų gynimo ly/ 
ga, ” bet ar įstengs ji ii 
goti mirštančius girių galinį 
nūs, sunku tikėtis. J) 
nu būdu sunku sudaryti ' 

. togias žubrų: gyvenimui Są
lygas, b iš. Baltgirio miškw 
šiandiena beliko vien tik w 

/. minimas, jos likučiuose m 
liko 200 elniui 2700 stbtftį 
250 šernų, .60 vilkų* 200 bfcį

“Darbininko” Metinis

KONCERTAS!
i ’ -ĮVYKS —

Į Sekmadieny, Sausio 31,1932
Prasidės 7:30 vai. vakarę

MUNICIPAL BUILDING SALEJE

i

'į

K\

v:

So. Boston, Mass.

Koncerto programą išpildys So. Bostono, Moritello, 
Cambridge, Lawrence, Nashua, N. H. ir Providence, R.I. 
chorai. Dainuos 200daininihkų jungtinis choras. Chorai 
pasirodys atskirai, sudainuodami įdomias dainas. Bus 
solisčių, solistų, duetų ir kitokių pamarginiihų.

Koncertas, kaip ir visuomet, bus įdomus, gyvas, 
■; turiningas.. - ■* v

Nepasilįkime nevienas savo namuose. Visi trauki* 
me į “Darbininko” , koncertą — Naujos Anglijos Lietu
vių Šventę.
įžanga: $1.00, 75 ir SOč. Visus Kviečia Rengėjai.

ūdrą, tik kelt
Dingo galingos lietai 

. [Medūs, dienos/ lipyto į 
Lietuvos galybės su

<. Įjos miškų karalius žubrMį
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p Aattidianfc, sando 26 d.t 1932 ' DARBIKiyKAS

s ĮKAS GIRDĖTI LIETUViŲI 
KOLONIJOSE

NEW BRITAM, CONN.

I MONTRFAI. GAN ADAPaus metu saus10 mu3’’J | BuninERVj tiHnaun dai.bą ^iys
E • tv ’ |VL Paulauskas, J. Kurklį-r Pas mus drąsi gražus, sme-LaSj AI pečiukonis, J; Šau
lį goJisai nėra* Tr rilagal-k.įmaa, p Pečiukonis, A. 
E J!A1 sen^iai^nea^inena ^°~j Vilkišienė ir T. Verseckas, 
fc Srazios ži^nos. Mūsų nares sakosi laime- 
E. JBet darbų Vbeveik nto. ,Mos Mebonc> dovaną- 
|£ Įdiegtas valgydina apie 15,- • . .
F OOO. darbinijikiĮ. Šelpia Skins metam valdyba 
E juos ir labdaringos įstaigos, 
į-geri, žmones. - 
E Jaunuomenes Šv. TeresesJ 
F draugija sausio 31 d. rengia 
E vakarėlį. Vaidins istorinį 

&_• veikalą? liūs įvairių juokin-
F' gų pamarginimų. Kiekvie- 
į mm vertėtų pamatyti.

.. Montredlietis.

į palikta fa pati : Dvasios va* 
i das — Jnin. Pr. Strakaus- 
kaEs, pirmininkas ■— A' Pe
čiukonis, rast, — T, Vęrsec- 

Įhas, ižd. — D, Misevičius, 
baugiausia dirbar visas Tjė- 
Igaš įdėdamas; kuopos rašti
ninkas T, Verseckas. -

r Parkai .
■“ . " • Darbai labai silpnai eina.

:' LOWELLj MASS. 7 . ^7■ spaudžia. Biznieriai ir mi-
' ~ 7 , siminę, nes užsidarė 2 bau-

L. O-8. 3^. , y.
■LDS. 97 kuopos metinis . Ir numirniains nedu0(ja 

susirinkimas, įvykęs sausio 
14 &, praėjo ypatingu gy
vumu ir nutarimų škąitlin- 
gumu.

Į apskrities suvažiavimą 
. atstovais išrinkti:.VI. Paių 
į lauskas, J. Šaukimas, T. 
F Verseckas, J. Norkūnas, J. 
į, Sabaliauskas, .A, Pečiuko- 
F menę. . 
t Jaunimo klausimu kilo 
t karstos kalbos. Pageidau- ko svetimiems. 
L ta, kad organas “Darbinin- Tvirtas frontas 
į kas”, nėpaliaiitų žadinęs lie- 
t sąmonę. įniąi mėgindavo įvairiau*
L . a-anirįaK1LOr^U^+w*ls^ būdais jsibriaiiti į’ka- 
fc'jos vajų, kleb. kum P. Stra-Į, ... . n - r. , xL * A-* j _ talikų veikimą, bet gų pas-b kauskas pazadeio dovana i , ’’i- * t 1™ tangos galutinai ■ dabar su- | $10.00 vertes tam, kurs va-iI ’ . trmškrntos. Garbe musų

i

1 ramybes .
.Mūsų laisvamaniai taip 

jau keisti, kad ir numirė
liams neduoda ramybės. Pe- 

į teitais metais mirę tūla Eva 
Gudeliene ; savo turtą buvo 
paskyrusi giminėms ir dalį 
paskyrę bažnyčiai. Bet jos 
giminės' pasikvietė advoka
tus ir paliktas turtas atite-

6

ĮSIDĖMfiklTE!

MB.MAOSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

637 S.PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Iftidotuvėše patarnauju gerai Ir 
pigiai. Nuo 75—100—150 dolerių.

i . Pagriibus paruošiu.
t Telefonas — South 0083.

mentą. Bažnyčia buvo iš* 
puošta gėlėmis* jaunasis y- 
ra kun. Vaškelio brolis.

Sausio 19 d. kun. A. Vaš
kelis suteikė moterystės, sak 
ramentą Jonui Rageliui su 
p-le Jule ŠupŠinskaite. Al
torius buvo papuoštas gėlė
mis.'

Mužf. J, Olšauskas ir cha* 
ristai gražiai pagiedojo lai
ke jungtuvių, nes Julytė bu
vo choristė.

Paminėjo meti nes mirties 
sukalttui'es

Sausio 11 d. š. m. suėjo 
metai kaip mirtią išplėšė išl 
mūsų a., a. vadą ir kleboną 
kųn. Ed. Grikį.

Tą dieną buvo atnašauja^ 
mos šv. mišios už velionio 
vėle, kurias užprešč Šv.Pa- 
žančiaus draugija.

Sausio 16 d. velionio se- Dieve palaimink naujas . 
šutė užprašė šv. mišias, ku- jaunas poreles!
rtos buvo atnašautas privali Įni/skaita
džiojo altoriaus ir prie šo
niniu altorių. Sausio 17 d. klek. kun. A.

Buvo suvažiavę veltaioĮVašMs bažnyčioje skaitė 
giminės, metinę parapijos apyskaitą..

Klek, kum A, Vaškelis^eitais : metąim įeįgo»; bū- 
pasakė pamok'slelį, prinln-p0 didesnės ufc kitų metų, 
damas velionio nuopelnus iri brt išlaidos .^rsiju įeigas, 
pasiaukavimą Dievo ir žmo- ues atmokėta $3,000 senos, 
nių labui. Įskolos.

Sausio 21 d. šv. mišiosI daug išleista patai*
1 Grikio ir kun. J. Žebrio Vė-|symams bažnyčioje, klębo- 
- les ir uz kitus kataliku su- nijoje, pastatyta dviejų ka- 
. sivienijimo nartus. Šias rų garądžius, permainyta 

mišios užprašė LRKSĄ. vandens dūdos ir daug kitų 
109 kuopa. ; ' pagerinimų padaryta. Žino*

Mirė plės džiaugiami matydami
•.■■ \ ■ * taip uoliai dirbantį parūpi-.Sausio 12 d. raire Pranet- .į kiw

skus Plukus, 57. metu am- Duok Die^ gveika. 
mus. sirgo ilga taką fal Mflta
vidurių liga. | 1

Paliko dideliame nuliūdi-Į 
ine žmoną, dukterį ir sūnų,į

. Palaidotas sausi o. 15 d; iš Į
Šv.^ Andriejaus lietuvių baž-1 Kaujų Metų lauktuvių va- 
nyeios šv. Marijos kapuose. [ barelis būvo įvairus ir link-

Už jo vėlę atlaikyta tre- gn3fis 
jos išldhningOs šv. mišios.

Ilsėlris Viešpaties Barny 
beje! • •

An.siredimai •.
Sausio 18 d. apsivedė Vla-I

das Vaškelis su p-le A. Sa- . . .;. . __
Abu iš Hartford, x Pr^ran,a Prade'

Be te daug išleista patai-

Bijoję, pastatyta dviejų ka-

NASHUA,N.H.

lyte. Taip pat dainavo pa
rapijos choras, p. J. Tamu- 
lioniui vadovaujant..

Toastmasteriu būvo kun. 
dr. Bružas. Jis pasakė 
gražiąprakalbėk. ..

Šokių salėje buvo labai 
daug Šokėjų, ir jie, orkest
rai grajinant, ‘linksmai lai
ką praleido.

J)arbininkai veikia
, .L. D. S. 65 kp, ekstra su
sirinkime išrinkta du dele
gatu į N. A, apskrities su 
važiavimą, vasario 7 dieną. 
Taip pat sužinota, kad mū- 

, sų įžymesniųjų .dainininkii 
trupė, p. J. Tamulioniui va
dovaujant, pasižadėjo va* 
žinoti į?įDarbininko meti
nį koheetą, sausio 31 d., So. 
Boston, Mass.- Kartu su 
dainininkais važiuos ir dau
giau lietuvių į <tfDarbinin- 
ko” koncertą. .

Koperatyve Imutųve
Sausio 17 d. įvyko koope- 

ratyvės .krautuvės šerinih- 
kų susirinkimas. Iš rapor
tų sužinota, kad krautuvei 
labai sunku lenktjmiuoti: su 
taip Vadinamais chain Sto
res. Bet nežiūrint visų sun
kumų ir Šių meti} šėrinin- 
kai gaus dividentus. Koo
peratyve krautuvė jau gy
vuoja 12 metų. Šiais me
tais vedėju yra T. Baka- 
nauskąs. :

LDS. Kuopų Susirinkimai
W0R0E8TER, MAŠB.

LDS. 108 kuopos susirinkimas.į- 
vyks vasario 2, Audros Vartų pa
rapijos salėj, tuojauB po ramoa, 
Visi nariai prašomi pribūti, net 
turime svarbių reikalų.

KvieMa Valdyba

ELIZABETH, N, X
7 LDS. 16 kp. auririnkimas įvyki 
vasario mėnesio 2 d,, 7 valandų 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (ės) prira
šyti. ’ . Valdyba

mEnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai pražomi susirinkti. Valdyba

\ lA8TOWr PA.
LDS. 40 kuopos’ susirinkimas J- 

vyks vasario 7 d,, tuoj po sumos, 
iv. Mykolo parapijos svėtaiųBj.

HalonSkit visi nariai atsilankyti 
Ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. SongaiM

Dzūkelis.

MOMTELLO, MAS8.
ĖĖS, 2 kp. susirinkimas įvyki 

vasario 2 d., Švi Roko svetainėje. 
Viaį nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokžti šenai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp, susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 5 d,, 7 :30 y, 
yąkare, mokyklos kambary. Ątet 
kitę gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

' NASHUA, N. H.
LĖS. 65 kp. mėnesinis susirinki* 

m as įvyks vasario 7. tuoj po pas
kutinių mišių, ppbažnytingj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugui 
prirašyti prie Šios organizacijos.

- / —-———
BRIGHTON, MASS.

LDS. 22 kp.' susirinkimas .įvyks 
penktadienį, vasario . 5-d!., 7;3ū v. 

. "•ak., Lincoln Svetainėj,.26 Lincoln 
; ?t. Ateikite viri. Valdyba

Į klebonui kun. Pr, Strakaus- 
kui, tiek daug nuveikusiam 
per paslcutiniūs metus. Kiek 

įteko girdėti, įvyks, du svar- 
įbūs darbai: gal bus įsteigta^ pnrni|l||p|ftol
naują pašelpinė draugija ir IĮJuNAo bntuLIAUuKAu| 
antras — jaunimo namai ii* 
lietuviška mokykla. ’

TautinisDzūkas.

Parapijos svetainėse 
įvyko vakarienė ir šokiai.

Klęb. kųn. dr. Bružas pra- 
| dėjo, vakariene malda. Pasi- 
[stipri?^,
] pagamintais valgiais vaka
rienės dalyviai laukė pro- 

bonvte. Abn iš Hartford,! f "*“"0' . “ r--'-
Com. Kun. A. Vaškelis ta . .■ /
suteikė moterystės sąkra- k Po-to, dainavo gražias lie

Įtuviskas .daineles sesutės 
Ona . ir Aleną Virkauskai- 

Įtės, p-nia ftkirkevičiėnė, J. 
Tamuli'oniš. t Solistams ir 

Į duetams akompanavo yarg. 
IĮ J. Tamulionis. Pastarajam 
Į Į akamponavo p-lė A’’ G-raus-

CHARRON’S
PIANAI—RADIOS >

ŠALDYTUVAI ;
Į ’ AifejBįs pečiai; 40rajbiąino« t 
j Įjjažihoe y.
1 20 TRUMBULL STEEST

WORCESTRR, MASE. .
; į... /' Tek4-9480
j [Lengva Ifiygoe—Be Nnofimčie

Telefonas ;Plaza 1350.

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. PACA STREET, 

BALTIMORE, MD.

Ne kiekvienas gali pada
lyti ką nor^nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą .darbą -nepaprasta 
dvasia, — Booker Washing- 
tom į

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

po sumai, parapijos svetainės kam 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. sus 
dnlamas, Maloft^kite ateiti visi. ‘ '

Kįviežia Valdyba

SAHTT CLAIR, RA.
LĖS, 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks vasario 7, tuoj pd su 
nos, iv. Kazimiera parapijos salSj. 
Kviečiami vis. narini dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
jaują narių atsivesti prirašyti. .

. Valdyba

WOROESTER, MA8B.
LDS. 7 kuopos Buririnkimtu į* 

vyks vasario , 7, 6 vai. vakaro, . 
lažnytinėje įvetainčje, 41 Proy« 

jdcnce St. Viri nariai būtinai atei
kite, nes turime apaVaretyti kele
tą svarbių klauiimų. Be to, gera, 
proga užrimokiti duokite.
-... 7 ..7 _ • Valdybe

N.S.PHILADELPHIA.PA.
LDS. 103 kp. mčnesiniB susirinki

mas įvyks sekmadienį, vas. 7 d., 
tuojaua po sumos, iv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 7 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duokles užsimok®*- 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
nų naujų narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

L0WELL, MASS.?
. LDS, 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario 11 dienų* 
vakarė. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
hintčlčs darbininkų organizacijos.’

Valdybt

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimai įvyks 

vasario 14, tuoj po sumos bažpy- 1 
linSj svetainčj, 41 Capitol Avenue. f 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- ’ 
ra svarbių reikalų dčl kuopos nau
dos.

. Taipgi malonėkiteužsimokčti ku
rių yra užsilikę menesinSc duok- 
!ČS. ; UDS.ekp.rait

CAMBRIDGE,MASS.
LDS, , 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, vas. 
14 d., tuoj po sumos, Liet baž
nytinėj svetainėj. .Visi nariai 
malonėkite atsilankyti k užsimo
kėti užvilktus mokesčius; Vald.

CIEVELAND, OHIO
. Vasario T d, 8. valandą yąk.„
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.

WESTVILLE,iLL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susino- 

kimai įvyksta kiekvieną' nfcnesį, 
sekmadieny, po 15 d.. Petro fc 
Povilo bažnytinėje svetainSje.

| 7 . . Juozas Bukauskas.

•TROBELNIKAS
LEMEŽONAS

f.

■o-

f Gale kaimo gyveno trobelnikas Lemežonas.
g Sukumpęs, suvytęs, lyg perrūgęs' agurkas.
tVeidas nelygus, išraižytas. Turbūt vargo.
i- Pažinojo Leinežoną visi.

Didesnė puse didelio Valakų sodžiaus.
į Lemežonas buvo ' geras darbininkas, i^ie- 
\kumet nepavargdavo, nesiskųsdavo. Niekas ne- 
(niatė jo miegančio^ nes visuomet guldavo tada, kąt 
kwį kiti būdavo savo sapnus įpusėję, o keldavo — 

- Ijpats pirmasis, Žmonės pasakojo, kad tėmiego- 
ABelVęs vos porą valandų. . A
jKtir jis valgydavo, ant atolo turėdavo būti du 
įliūdai: vienas dėl šeimynos, antras dėl Lemežo- 
;llo, nes, paprastai, lėkštė jam buvo per daug 
pulkus dalykas. Valgydavo jis viską. Ir kas 
Charakteringiausia, kad visa tai, ką jis gaudavo, 

paišydavo vienon luūvon. Mėsa, košė, sriuba, 
lūona, bulvės, susirinkdavo į vieną vietą Lemė- 

0 bliūdel Net avižienis kisielius su vąkąryk- 
Sia bulviene būdavo sumaišytas. . Pavalgęs, Le- 

olias niėkumet neužmiršdavo paklausti, ar
fa kas nors užsilikę iš vakarykščios dienos.

• *■ ■ . i » ♦ ♦ ■« 5 n

i Pas Tamošauską vyrai kūlė 7 spragilais ja- 
l Mat, nesulaukdamas dėl blogi} kelių maši- 
, Tamošauskas nusprendė pats prąsikulti.
Kūlė šeši vyrai. • J ’

į Lemežonas rūstus, tylus kaip ir . visuomet. . 
Vyrai juokauja, vienas kitą žodžiais kausto.

Lemežonas tyli.
—LęmęžOnai, sako, tavo Mykolui nusibodo 

komisaro kiaules beganyti, žada Lietuvon grįž
ti, — rauplėtą veidą iškreipdamas iš vėžių, prane
ša priešais kalintis.

Lemežonas lyg negirdįs.
■ —Nemanyk, kad mes vėjus vaikom. Sako,- 

kad vos'tik gervės pradės vaikus perėti, Myko
las jau ir Macaičiuose. Taip ne bobos, bet vyrai 
kalba, — prisideda kitas. .

—Ką jis čia veiks toks vyras!. — dar kitas.
—Kas darbo, nemanyk.
—Sės', piauš, ars,.akės..
—Varlėms barzdas skus, veislinių žvirblių 

ūkį pastogėse.užves,.—. papildo .tas pats rauplė
tasis. • f '. '”r'

■—Tų pasirūpink, kad tavo paties kelnėse ne- 
užvestų pavyzdingo blusų ūkio, — lenkdamas lu 
pi} galuose du pusračius, pašiepė rauplėtąjį apy
linkes juokdarys Pranulis.

—O tu pasirūpink, kad tau liežuvį per ant
rą galą neištrauktų, — atsikirto.

—Eik. tu, lakštingalą, lakštingala, ką kume
lės uodegoj. Čiulba. . .

* —Kad mausiu su spragilu- per ulkūnįs, tai 
visais galais pradėsi Čiulbėti. . ; '

■ —Tai maūdruolis! Tik stebiuos, kur tu bu- 
vai iki šiol,‘ kad tave šunys nesuėdė tokį drąsų 
vyrą.? - ’ 7 ; -

—Visur tenka pabuvotu Juk tų pats ar ąt- 
■ simeni, kaip pasimovei ant karvės ragų, dirbda- 

irias įš strioko nuo- Ituteš, kai tave Mačiulienė su 
Zose bešimetlįiiantį užtiko. - v

Kūlėjai -juokiasi,., kvatoja. . . ; '
—O taip, taip lyrai! . Pašnėkčkit, pasirp- 

‘ kuokit 1

. —Pranuli, neužsileisk! Čiupk-tą kavalierių 
už sprando ir taip supilk/kad pilvus ant nugaros 
užsiverstųt
’ —Juk tu vyras neplimnikas! ■ . ' ■

•—Čiupk! Čiupk!
—Griebk! Duok!
Rėkia Jš Jūsųpusių. .

. Pranulis pametė spragilą ir Čiumpa rąuplė- 
tąjį. ' - .

7 Vyrai nustojo kulti. Ratu apstojo.
—Jackau, Jackau, nepasiduok. Versk Uukš- 

tnielką,.; . .
Griebk už.skrando. O, taip, taip Jackau!

1.—Pranuli, neapsikiaulyk! Griebk už blauz
dos. ‘

^Pribaik; Jackau, pribaik!.
. 7—Durk į akį! Durk! ’ .

—Griebk už.... . ■ ; ■.<• v B.,
—Cha, cha, cha! — A*8* ^kvatoja, rąmioda- 

iniės.
.Lemežonas tik vienas daužo su spragilu 

šiaudus. Nekreipia dėmesio, nežiūri į trukšmau- 
jaučius. .

—Gal iš tikrųjų kur nors nugirdo, kad My
kolas parvažiuos. Gal kas sąkė».v —r. galvoja. .

Po poros minučių vyrai vėl susiruošė kulti.
—O Lemežonas ką čia daužai, lyg ubagas 

..dvėselieną;;-** nusijuokė vienas. . ?
^emėžonas nesako nieko. . -.
Vyrai kulia kurį laiką tylėdami. Įsiklauso 

į sutartiną spragilų klegėjimą.
—Ar neigus tik laikas prie pusryčių, — per

traukė tylą visų mažiausias. A
—Nesirūpink, brolyti, praneš. Tokp mažas, 

.0 jau valgyt nori,

Ir Vėl niekas nebešneka.
Lemežonui taip rūpi. Norėtų paklausti ar 

tikrai vyrai žino, kad Mykolas žada parvažiuoti.
:. Tačiau neklausia, Žino, kad vyrai pasijuoks, 
nieko rimto nepasakys. \ . . ■

—Lemežonai, ką tu darysi, kai Mykolas daug 
pinigų tau perveš t

—Antrą pačią tur būt imsi, Žemes pirksi?!
Lemežonas neatsako.
—Mat dabar jau nebenori senis šnekėti. O 

kas bus kai Mykolas parvažiuos. .
Ir nupirks Kazamrudės dvarą.
Vėl prunkščia vyrai juoko kamuoliais.
Klojimo durys, trūkčiodamos, atsidaro.
-JPadėk Dię! Ar stipriai išalkot?—- pasi

rodė šeimininke.
Visų veidai nušvito. Ir Lemežono.

* —Ačiū, ačiū,’pdnitėį. Išalkom . ir dar kaip 
išalkom ! — už visus atsako Pranulis.

—Na< tai, prašom prie pusryčiu.
Vyrai sukabino spragilus ant medinių kab- 

lių ir išstūmė vienas kitą pro duris. <
Pūkeliui Lęmęžonąs nutvėrė rauplėtąjį UŽ . 

rankoves. •’/, ’ . y‘.%
-^Pasakyk,.kas tau šake, kad Mykolas pat- , 

. važiuos. '•
—Ir nežinai dar. Jurgelioniu Pranas par

važiavo iš to paties miesto, kur ir Mykolas* Nu
eik pas jį, jis tau viskį smulkiau papasakos. \

—Dėkui, Jackuti. AŠ tau kada nors atsily- . 
ginsiu.

Rauplėtasis nubėgo, palikęs Lemežoną.
. Tą . ryta Lemežonas išvalgė tik pusę bliiido.

Visi labai nusteboi 
, ^-Gal susirgo senis.

; (Bus daugiau)

■ J

A '•
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AHfkrtTCv 1#* jnū81> visIi. yra’ pareiga;'
Dftff VttErlHo GflunnS dalyvauti suvirinkime ir 

bendrai svarstyti organizų- 
rnląlllMv cijos bėgančius reikalus ir 

t —u t nustatyti visų mėty organi
zacijos veikimų, Taipgi at-Praeitame numeryje rašė- i

xne, kad uDarbininko,J ihe- ėję turėsite gerų progų, ku- 
x tintame koncerte dainuos S. rie, esate užsilikę su mene 

Bostono, Montello, Gani-
' bridge, La'Vrenęe ir Na- 

shuą, iN. K. chorai. Dabar 
gi gauta, nauja žinia, kad it 
ProVidenee, R; E, šv, Ka- 

' žindei^ lietuvių parapijos 
<. ch’dras siftikb“ dalyvauti

<£l)aibinuiĮf/’ .’; Aone e r.t e.: 
p— r£ad» titrėsiine K škotus. Ga-. - 
. ’ . Įima, iš anksto tvirtinti, kad 

koncerto, programa bus pa
sisekusi. 'Ghortį malonus 
sutikimas dalyvauti Dar
bininkokoncerto yra labai 
reikšmingas. įvykis.

' Molonu pranešti ir tas, 
kad koneeide įžanginę kal
bų pasakyš kun. K. Urbana
vičius.. Mūsų garbingo va
do nuolatines . pastangos 
‘-‘BarbinMikO'”' ir- plačiosios 
visuomenės naudai yra di
džiai įvertinamos l ir savai
me kviečia mūsų brangius 
lietuvius būti jautresniais.

Koncerto rengėjai nuošir
džiai kviečia bostoniečius

• ir ^ąpyIinkLeČiųsM skaitlin- 
• gai dalyvauti šiame Naujo

sios. Anglijos .‘lietuvių šir
dingame sušidraugavime. *

IŠ FEDERACIJOS VEIKIMO

. Kausiu 28 d., penktadienį, 
yftk ryty bus atlaikytos 

eduįhigos mišios už D.
i tėvelio vėlę.

f7 Artimieji prašomi atšilau 
;kyti.

siniais mokesčiais užsimo
kėti. . Kviečia Valdyba,

4 Pranciškus Žyla, 36 metų 
amžiaus, mirė miesto' ligo-l 
ninėje, vasario’ 21 d. —Jišj 
riivo jievedįs. Amerikon 
atkeliavo 1013 m. iŠ Uk
mergės. Yra gyvenęs TO
Pą,N. Y., Dorchster, Mass., 
Brighton, Mass. pas Viršy- 
lą, 5 Mefforį St. ir vėl Dor- 
chestery pas . GerulskiusJ 
.02 Wayland St.

Kiek žinoma Pi*. Žyla A- 
meriko j e giminių neturi. 
Lietuvoj turįs.

Girdėti, kad velionis pa
likęs nemaža turto. Gimi
nės turėtų .atsišaukti.

Jis palaidotas iš Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčios, 9 vai., 
vasario 25. d., 1932 m.

‘ J’ederaėijdi vietinis sky
rius savo - suginkime. auta- 

' re apvaikščioti vasario 16, 
pbrų dienų prieš, ir išrinko 
komisija ruošti didžiules su 
pamarginimais prakalbas.

Komisija veikia. Paėmė 
; - Municipal. Bldg. salę vasa

rio 14 d., nuo 2 v, iki 5 vai. 
po pidtų. .

’ • . Iš užkviestųjų kalbėtojų 
\ jau pūsižadėjo kalbėti kun;

. IG ĮfrbąnaviČius ir dakta- 
• - ras A. J; AVest“ (Vyšniaus

kas). ’

SUSIRINKIMAS

,D. J&. S.'pida

K Šiems , metams į IAM 8 
d kuopos valdybų išrinkta: M • 

Į Smūgis —- pinui, Vi. Jane* 

? liūnas ' vice-pmn» . A. 
* įVaisįauskas — ’ pivit'
| Ą. Žaveckaš fin. rast,, B.

Žilienė ižd., Samalis 
r -Imaršalka^^^Jakutis- u* Ki-

Mielins iždo globėjai,' ;

LIETUVOS PUKTĖBV DB-JOa 
. PO GLOBĄ MOTINOS ŽVČ.

Pirmlnlpkė Evu Marksleąfl',
025 E, 8tū St., Hu. Bustop, Mass, 

Vlee-pirmlninke-- Ona Sliuirlene,
443 E, 7tlt St., So, Boston, Muša, 
Tel. Ho. Boston 3422-R

I’i'ot. RnšL — Brone (’lunjenė,
♦ 29 Gaubi St„ West IlosbUry, Muss, 

Tėl,. Pm’knvny JS04-W
Fln. Rast, — Madona Markoniuta

G£5 G St., So. Boston, Momb. 
iždininkė —. Ona SnmluIhitU

105 West Gtb St.,, So. Boston, Mnss 
TviukdartL—.Ona MlzgirdienO

1512 Columbln Įt«U Su. Boston, Muaa • 
.Kasos Globoja — E. JunuSonlonC

1425 Columbla Rd„ So. Boston, MnSs 
Draugija savo snsirlnkinms (alko kaa 

antrų utnrniukn kiekvieno mėnesio, 
7;30 vai. vakaro, pobrtŽnytlilSJ avė 
taincj, .

Visais drnngijoa relknlala kraipkhft' 
pm protokolo raitininke.

MV. jQNDEV,* BL..PAAAIJ?INiil 
DR-JOS VALDYBĄ f * .

PlrminlnktMi — M, tlob^ . k 
8ų Mv Ida IU1„ DorcUe»ter, M&M. \ 

.Tclaphone Cplumblą M8J 
Vlce’Pimlnliikaa — J, Petrausku* 

24 Thoijiąs Purk, Sfę Boktop, M&M, 
ČroL BąštUilnkajB — Glinskį*

• 5 Thonina' Park, Su. Bpjuou; Mua 
Pi n. Raštininkai — U, Saikiu

256 E. Nintli St., So. Boston, Mawk' 
iždininkas — A. Naudžlfliną*

883 E. Brotttluay, So. Boston, Mm, 
Maršalka — J, Zaikl« , . . • E

. T AVlnfleld St, Sb. Boufon, Mas*.
Draugija laiko auslrinkinluM km tr«Čl| 

nedcldlenj kiokv.ltno jnfnealo, 2 vai 
po plotų, parapijos kiilšj, 492 BJ. 7tb 
St, So. Boston, Mas^. ■ • 
profesionalui, 9iznWgi, pramonei?’ 

kiti, kurio skelbiasi “DarblnlriM” tik
rai verti skaitytojų paramos, .. -VIhI garsinkite •‘Darbininke.'’'

P-15 GRIBso’lisfe dai; iui' ‘ ‘parbiniife’ ’ met&u - Kuopa, gražiai veikusi
tb pldgramė, sausio 31:.d. š, m. •! Jl'dalnuoB navjai d&r P^r 1^1 tyetus'į.’ pasilyzŲsi
daineles. - !r” .'f: Sšiais metais dar labiau .savo

Vyčiai vaidino^ įinl<stnųpmu paremti ^parįjlniliką,’’ 
komę dij%..VanialTs b s.] ’fkuopC
: bfetorii'eeniš linus. pęnftultyKw0pksldiL'
abaiį dlafeniži’ įi¥em*e, j v.tįiLĮti' Centrui'.< ...■

' Nesenai, kkdiolUĮa kuopos 

 

Veikmų Vaidino / i nariu suaukojo uI>arbinm- 
AIbnstaviciutė/ EI.* -Meskatf-kp,

i-:/ A -r?t- ’«>■■ A • ‘Kui. po o daiiar p>- fskžite; G. ZoVyte, Si -Gn- • t neila-į.-h^v.; /•fiiurz .. įdarė dar namų* žygį. LDS. rg-ahAvicius,. TY Zove, D: ir L , ,, t'Pr Avėi^aū' Pr Btažvkd&tf-P~^0S ’^^°s .yia gl^us pa- 
t E vjrždys .kitoms kuopoms, .

skas, K. Ambrozas, Jr, Be-j 
Misūrį/ tvdftkė1 $ <xMlrfttlidus- 
kaitė ii* . J? B/ i^uČkal’ ' . t .

■■ Sots Vaidintpjąi grįžo- veJ Vasario .7 d.,k V,, vakare, 
jai naktį, W;pilni gražiau- parapijos ’’ ::
:šiij!įšĮ®Ažitį. ' l^į^Cąmbjafcė“įvyks 21-ma
ftiipi’*! »d« metinė jyakarienę.

iTRfjO lffiLlJSN^IKItEl^į Šuo.pafpradžios įsikuii/ L it» niobi »1«>- Pabijos kasmet užga-
■r^ “ ’vpnty'i-sekmadienib* vakare

. . ._____  . f parapija rengia vakarienę,
; _ir$elfmądįe;noŲ yųkaręr gįyp Šiemet nors metai blogi, bet 
įĖp<kad vakarienė bus 

yų^^išukeĮti puiki.- Gaspadinės jau šė- 
^^^į60Q-;bedarbimns šelp- nai valgius gamina. Tikies 
ti.; * Buvo kalbų, dainų hj tai . pardavinėjami.. Visi 
muzika. \. ' . prašomi tikietuš iškabo, įsi-
- Į gyti. • Tikietųs tik 41.00. ■ , 

į Apart* skanių valgių, bus, 
gražus pi’pgramąą. Parapi
jos choras' dalyvaus. Kalbė
toji! irgi’ netruks/
Taigi visi: Ura! į painjh- 
jos vakarienę.

Plačių i agitacijų ■ iiž:>Boose- 
velt vęda'mayorąjš Curley^. 
. - j.
LAIMINGAI SUGRĮŽO' 
' . t Ą
L. Vyžilt i? kp. vaidinki- 

jai ■ priėjusį sėkmadienį 
sausio M d./ buvo nuvykau 
Hartfordj Cotm., kiir K-D! 
S.’!6 kuopa turėjo1 gražų ^a- 

I rengimą/ Parapijos mokyk
los salė buvo pilna žmonių/ 
į.; :uum

JIS MIRĖ DĖL ŽMONIŲ
GEROVES .oi.MHMSPEIL

L - (KASPARAVIČIUS ' į ' ’ 
Namo 

b 525 _ r.
k4- ■ . djlžo1 .'O’-'

jas Uždarytas šubątoajaŠęj^b^ 
3jed6lJieu1aft, taipgi aereaotnla nti»

P •/ . /
Į;s Taipgi nuirau

'letoiėu '»-Praėjusį penktadienį, sau
sio 22' d., Bostono miesto Ii- I 
gonįųe^e .niiiįė7-DrZr Eugene j 
Ėbeflis Glįver, vos tik 28 
mėty amžiaus sulaukęs.

JMii*ęs gydytbjaS‘buvo ne
senai baigęs. Harvard uni-Į 
versitetų ir pasižymėjo • di-H- . ,
dėlių Tnokslingiimii. Jis da- f*.. .........
rė įvairius tyi-mejunus, no- į A Jį Mi Di ! 
iėdamas surasti naujus bū- | . .. . Į
dus vėžio ligai išgydyti.1 Be- I ? \ t
darydamas mokslinius tyri- | GYDYTOJAS ir CHIRURGAS | 
nėjimUs, jis užsinuodijo ir Į Val-ahd oš; . j. 
mirė. ' i Nuo 2 iki 4 d, nuo 7 iki .8. vąk. j

------- —;—-—- Į j 478 Gallivan Boulevard I 
bORCHESTER, MASS, f

Telefonas. Talbot 0847 L

“SAW
‘^Saulute’’ ėiuą-du kartus pei 

melvsį 16 pusk didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų 6 lt,,. 
Latvijoje, .Ėstijoje, Vokietijoje, 
ir kitur metams 15 Jit, pusei, me
tu 8 lt. J ’.z
, Adresas: Jurbarkas, ^Saulutės 
Administracijai.

AGRANOMAS
Peter J. Kusavieiuą, kam reika
lingas kreipkitės“ 498 K. 7th St., 
South Boston, Mass. B Į

-'difH-n. . H......"11■■■’

VVindsor

> , • ' ’ v - - - .

įvairios žinios
ISPANIJOS R .1 v no- 

EIEJI SAU no POLI-
, • C ĮNINKU S .

MADRIDAS, saiis., 25,— 
Barėelonos mieste raudonie
ji gaivalai nušovė viena po- 
liciiiinkų ir kelis sužeidė. 
Daugely miestu siaučia ge- 

. ■■ ■. ’. . • ■< j .■

Lietuvis Dantistai

B.S.A.GAMBI
. (GALINA OSKAS)

414 Broadway, Šo, Boston
Tel. Su. Boston 2300

Ofisą* atdaras nuo 10 Iki .lg vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir' 
ouo 6 iki 9 vakare; Šventa dieni

. pagal suslturltoę

Office Telephone Unlversity 1907 
Bes. Tel. Univetsity 1937. ’ .

adamMu a soa 
į •; Undertak’er Embalmer 

LIETUVIS GRABOIIIŪS IR 
BALS AMUOTO JAS .

Pagrabus atlieku gerai ir pigiai 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 

-diena ir naktj.
883 Cambridg-e Street 

RAST CAMBRIDGE, MASS.
* • SKYRIUS . .. 

10 Intervale St, Moritėllo, Mass.
Tel Broįgkton 3188

Bėraliniai streikai. Komu-, i 
mstų vadovybė leidžia įvai- ' ■■ 
rius atšišaukimus, kviesda
ma nuversti respublikos, vy- 
riausybę ir įsteigti proieta- 
riaty diktatūrų.
. Daugelį suimtųjų valdžia .j 
žada išsiųsti į Kanarų salas.
Toks grųsbimas pareikštas . - 
visiems : streikuojanti e*m s- , 
^darbininkams. * .

... .< -k'
KINŲ-JAPONU KARAS

W ■'
Japonai uzimsią kiniį bara,* 

kus^ tvirtoves Sha^gikdi 
distrikte.

L TOKIO) Japonija.— Ja-.' 
ponijos vyriausybė pasiun
tė. Kinijai ultimatūmų jeigu ; 
ji -neispildys jų. reikalavimų 
panaikinti organizac į j a s, 
kurios paskelbė ‘ Japonijai, 
boikotų. Japonija stiprina . 
savo karinės jėgas Shang- -

. hai ir apylinkėje,
Didžiųjų valstybių pas-* 

kirtoji komisija tyrinėti Ki-.*' 
nų-Japomy karų lankėsi 'pas- 
.Japonijos admirolų Shiosa- 
Wa ir pareikalavo paaiskin-; 
ti ka reiškia Japonijos grų- 

t sinimas Kinijai. Toji ko-' 
misija pareiškė, kad jie ne- 

. leis vienai Japonijai veikti 
užsienių koncesijose. ■ <

Japonijos- atstovas atsa
kė, kad jis veiksiųs ; sulig 5 
valdžios įsakymo,.Bet pirm 
visa, ko jis tarsis ir su tai
kos viršininkais. - ’’ •

Japonijos . -grųsinimai' ir 
kity didžiųjų valstybių .vy* 
riausybių tupčiojimas aiš-

> kiai rodo, kad rengiasi prie 
naujo pasaulinio karo. Tik

i ,dar neaišku kas ir kada pra 
dės. ' ■/

RENERALIŠ STREIKUS

Tel. Barter 3789 . 
i mHiibi nr-nmif.VERTI PARĖMIMO 1

•. • ■■ 1 ■ • ■ ■•>>••. 1

sūms AGITUOJA Už 
TĖVĄ'

t New Yorko gub. Roose- 
velto sūnus? turėjo pasitari
mų su Massaėhusetts valsti
jos demokratais mayorais.

Praėjusią, savaitę styiga 
susirgo A. Antanėlienė, gyv. 
Story St. Jai buvo užsinuo
dijęs kraujas. Padaryta o- 
peracija rankoje.,.

ĖOOL RUMIS ’ aįt :Bi-oadway. 
Yra 14. stalų siilyef šių laikų ma
dos. Kreipkitės. 395 Broa‘dway. .

(Basemęnt) • 'V. 2,

. PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D, A. Zft LEIS KAS
GRABORIUS IR 

balsimuotojab
877 ir 448 Cambrid^ 8tre<t

- - OĄfabridge, Mrm. ..'
.Teleptymę ųnlv^liy 88SI4V.

^"i;,,....t,;, •;-/i -•':.ll ~ ~
., Brof. A, Židanąvičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
ŠMtnKA^liNAg

Lskcilo?’ duodamos privačiai taip 
mažieip? taip ir suaugUBiems sulig 

‘ programo Muzikos. Konser vatori j y.
Pamoko* aiškinamos lletuvlij ‘ 

‘ ( . • _ kalboje. .
_ 16 Huntington Avė;,

. . Roslindale, Mass.
;yei;.B4cvvay.5953*Mr.

PrilMBŠ OPERACIJĄ

Maldos atidarant ir užda
rant < iftėnesinius tretininkų 
susirinkimus atspausdintos 
atskirai., Viena" knygelę tik 
5c. Reikalaukite.^ 

, ‘x,j “DARBININKAS” .
366 B'way, So. Boston, Mass.

j (REPŠYS)
Į . Tletuvi» Gydytojai • 
f Ofl»o Valandų: 2—4 !r7—0 
| 278 Hatvard Street,
j kablį.lųman arti'Central Sq, 
į ' Oambridge, Maii.

; L. D. , S. 1 kp. siisirinki- 
nųis Įvyks ketvirtadienį,

; sausio 2 8d. s. m., T :30 vai. 
vakare,* parapijos svetainė
je, 492 E. 7tli St,

•Šis' šūshinkiniaš bus me
tinis ir kiekvienam nariui, 

• bei narei turėtų būti svar- 
/ . bus, nes nuo šio susirinki:- 

nio priklauso Šių metų or
ganizacijos veikimas. Tad:

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ f 
KRAUTUVĖ Į

PAUL'S MENS I
,$w

.456 W. BR0ADWAY j
(tarpe F lr Dorchester, Sts.) : 

South Boston, Mass.
Užlaikome- vėliausio? • mados vy-į 
rišlius drabužius. Gražiausias skry- j 
bSles. Posmus viską pigiau pirksit.;

Savininkai PmTZjAS. LIKĄS Į

' BOSTON, MASS. (Dorehesterio ; 
idistriktė) pigiai parsiduoda dide- ; 
lis, moderniškai įrengtas, murinas

j garądžhisl.. . Randasi ant didfeles 
gatves. Vieta tirštai apgyventa 
lietuviais ir turtingais amerikie-.

’ Čiais. ' Sutalpptama apie 60 au-
■ tomobiliij, sugedusieii eia pat ii* 

sutaisomi. Be to, parduodamu
- ’ , daug gazolinu ir kitų atttomobi- 
? ’. liams reikmenų. Biznis išdirbtai.

kaina’tilt $20,000; įnešti $3,000 
, — kiti lengvom sąlygom išrąokė-

ti. Ta.igi pirkusis, įnešęs tik ma- 
;! ' žų sumų pinigų, gauna sau nuo- 

labui darbą su gera alga ir sau
giai iuvestina savo pinigus-'

? . Visas iiiformaeijas gausite. A 
\ KtTBščIO ofise, 332 W. Broad- 

Way, So. Boston, Mass.
; • . SO. BOSTONE \( City BoM) 
e ’ parsiduoda ■ kampinis, 5 šeimynų

mūrinis namas su krautuve.' Kiek- Į 
vienai šeimynai po 4 mmus. Iš I 
lauko ir . vidaus gražiai ištaisyta, I 
Vieta labai tinkama bizniui, y- 
pae barbernei ar Hardmare što-1 
rųi. Aplink plačiai gyvena lietu- ’ 
viąįir pasiturintieji amerikiečiai' 
Jumis u* maudynės čia pat. Oras, 
tinkamas, sveikatai.

Aukščiau! minėta .biznis Jjlą 
būtinai reikalingas, taigi geriau
sia proga pirkti dabar.,Kaina la
bai ^nužeminta, tik $13,500, nes 
•fiamas turi būt tuojau parduo
tas. Perkant įnešti tik. $2,000, o 
kiti lengvom sąlygom išsimokėti. 
Reiškia, pirkėjas, tuojau gauna 
nuolatinį ir pelninga darbą. Del 
inforinacijų kreipkitės pas A.. J 
kVPSTb 332 W- Brondwajv So.

. Boston. Mass.

,.:P
PROFESIONALAI,^ 

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI
KURIESKELBIASI-

*4pABBINiNKĖ’.’
TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ

■ PARAMOS. . / .•
VISI GARŠINKITM ’ ’, .

DARBININKĖ1’ ' ’

• ADMINISTRACIJA^

- SVARBU

TRETININKAMS

TeE So. Boston 26G0

’ lietuvis Dantistas

A. L K AP dili) S
251 W. Broadway, So. Boston 
Ofiso; valandos tnuo 9 ikl’12, nuo 

,1:30—45 ir nuo 0:30—9 vakarė. 
' Seredomis nuo 9—12 yąl; dieną. 
. Suįatomfs nuo 9 iki 6 vai vakare, 
■Nedeliomls nuo 9 Iki 12 vai. dieną 

■. .. • (pagal, sutarti) .

. Geriausia Liudija .

TIKRAIpASVElKO
, Ponas Angelo Venezlauo, 

31 Taft Plaėe, Itoslindale 
sako: “Po trumpo laiko _ 

® gydymo; aš visiškai }- pa- 
v sveikau,*.’ ir daug kitų pa-, 

sveiko. Patarimas dykai.

Dr.Mj.Jnfe'Ž.
Falando* f AntradlenlaU, ketvirta* 
dieniais ir MŠtadlenlais lO—12 ry- 

. te, 2—tį 7—8 vakare,* Mkmadū- 
mals 10—12 tiktai

į TeL Univėrsity.9466 ;

f® SIISAIf GEMENE!
(GURRY) .

{'Dietųve, Dantistė 
| Vahndosi 9—6 ir 7—9

| J 678 JtA^CKlTBETTB AVB.
(Central Skvere) 

GAMBBIDGK MABS.

BAKCELONA, Ispaniją, 
-—Visame mieste ir apieli^ 
kėje ‘uždarytos dirbtuvėj 
gatvekariai . sustabdyti ir 
gatvėse nėra joldo judėji
mo dėl kilusio generalid 
. streiko*; Fer paskutines 
dvi dienas buvo riaušių Ka- 
.talonijoj. Streiko vadai 
pranašauja generalį streikį 
visoj šalyj* ;

Raudonasis ėlementas jqįį 
skelbia revolnioijų ir siftb 
Sovietų respublikų.

Vietose, kur streikas. pa« 
skelbtas, stovi gerai apgjaį 
kluota imliuija ir karnom*

Išrodo, kad Ispanijoj ga
li kilti civilis karas*
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IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
Lietuviu Diena—Liepos 

Ketvirtu
Sausio 17 diei\ų Liet. Vy

tauto Spaustuvės rastinėje, 
įvyko “Lietuvių Dienos” 
rengimo komisijos posėdis, 
kuriame dalyvavo: A. Kas
ias, V^ Lukošiūnas, J. Dauk- 
šys, T. Klimienė, M. Var- 
neckis ir kuru N, Pakalnis 
(per įgaliotinį). Posėdžiui 
pirmininkavo p. Mačiulis, o

' raštininkavo p\ Klimienė.
Apsvarsčius “Liet. Die- 

nos” rengimo reikalus, nu-

mo Šv. Pan. parap. svetai-1.] 
nėję, N* 5th ir Havemeyer| 
St»., Brooklynė. Yra paĮ 
kviesta parapijų chorai, kai 
bėiojaL Pabaigoje progra
mos bus vietos Liet, Vyčių 
41 kuopos Basketball, loji
mas. Vyčių 41 kp. imsis su 
Liet, Vyčių 49 kp. Abi 
Broojcjyno kuopos. Bus la
bai įdomios imtynės. Vi
sos kuopos ir draugijos pra
šomos tų dienų nieko nė-, 
rengti, ateiti į Lietuvos Ne- 
priklųusomybės šventęs pa
minėjimų. Rengėjas.

Mirė
Sausio 14 d., apie 1:36 v. 

po pietų mirė a. a. Veroni-

kas — lic| jos mėn. 4 d
tinkamiausia vieta Clashūs

. Clinton Bark. Susitarti dėl

. Wygę ir vietę rezerviusti fcaVateįjdenė, 55 metų aiii- 
t pavesta J. P. Maeiuliūi ^jžiaus, paeinanti iš Voversę- 
į M. Vimieekini. Programos ati.įaįn0, Skiemonių para‘ 
b Mausimu užregistruota ^“ pijoš, Utenos aps. Amep- 
!■ ei3ė pasinaucLotinų. pasiUly-ĮĮ^g pergyvenusi apie' 25 
į mų,-kurie bus konkrečiai Į metuSi yiB{į Jaikij. Netv Yor- 
f patiekti sekančiam posš-|ko valstijoj. . Lišdesypali- 

džiui, kuriame tas sudary-kg sav0 vyriį Kazįj 
■tos įvairios komisijos įvyk- Antanę ir dvi' dukteris — 
įymui užgiriu plauty. Į se- Eleonorą ir Domicėlę, brolį 
kantį posėdį bus kviečiami Antanij ku&ng Lietuvoje ir 
visty parapijty vargoninin- sesutę ‘ Marijoną’ Stankevi- 
kai m atstovai iš tų kbloni-Į^^ . ęjjį^g^ 
jų, kurios seimely nebuvo 7;_ XT.
atstovaujamos. Sekantį po-1 - omenys ■
sėdį nutarta kviesti vasario VeJ
mėn. pradžioje. >k hone tavu palmdota po ps

“ Į dusmių pamaldų Apreiski-
.Draugijiį deynėsiiii Įmo parapijos bažnyčioje į

New Yorko ir New jer- Šv< Jono kapines, Brookly- 
sey valstijų gerb. draugijos nė. Pirmadienio ryte, ,saū- 
yra prašomos liepos 4-tųįsiq 18 d., ,

į dienų nerengti jokių pra- l Laidotuvių apeigomis ru- 
s mogų, nestų dienų įvyksšių 7 , .* 4 i”
L valstijiy bendromis pajėgo- etanus . A. Valau- 
į mis rengiama “Lietuvių tie^Us- • ’ ‘
į Dienos” programa, kurios 
k 'išpildymui bus sutelktos vi- 
I" šos šių apylinkių meninės .!
i pajėgos. Ruoškimės visi 
f ’ suvažiuoti minėtų dienų į 
t vienų vietų ir bendrai pasi- 
I linksminti, arčiau susipa- 

ę žinti ir pamatyti kokių gra- Į 
žiu talentų yra mūsų tarpe. 
Nors sykį parodykime, — 
kų mes turime ir kiek gali- Į 
me nuveikti dirbdatni vie?

į

r
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ŽINUTĖS
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Mrs, Regin&RamboBcn«oniš J. ,,,.............   r_,
svajoja* apie laųnėjimui rinidmwe į atstovu būtį.

kuopa rengia šokius ir kre- 
pšieįvydžio (basketball) lo 
Šimus Apreiškimo Ban. Šv. 
sveūtinė^e, No. 5th ’St. ir 
ĮJavemeyer Stt., BrooMyn,

■'
■ "ii1, *v;< ; •

St fkartų. 41-mos kuopos 
lošėjai Nusitiks su lenkų 
“Rateons’’ vaikinais ir mer- 
ginomis, ir tikimųsi; turėti 
didėlė# grumtynės, kadangi 
ir yieiii ir kiti rengiasi prie 
šių lošimų/ ’ •,

'Kadangi pusė šio paren
gimo pelno ejs parapijos 
^ūdai, tSTvisi yra kviečia- 
inf į-Šį pųrengimų ’afsilan- 
jkįyti skaitlingai.
?\ / 7‘> ’■ ‘X J. M,

|>iiiii|iiniHmiiiiliuiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii)>illiiiinįiiintiiinTiiiiiiiĮiiiHtiiiii>iiiiiiiiiiiti<hi|iįii|iiniii.iuiimi<liili>>l*«li«>[||

I
 Telephone: STAGG 2-0706 ? VALANDOS:—'
HD DI1RA0 If VCMPIIIO Nuo °~1218UHi DLAUAu Al iLIlUlUv . Šventadieniai tueliarut

DANTIŠ KA s • 489 GMBD STBEET ,

K—PAT (Mmpaa Union Avė,)
Namu Telefonas.: Michlgan 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y., 
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Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta tauta kultūringesni 
kuri sunaudoja daugiau 
muito, '

"PAVASARIS"
Švenčia savo 20 m, jubiUejtį,.

Talephona i STAOG 2—9106

DD. A. PETRIKĄ
(METBICK)

UJJTŪVįa DENTISTAS 
2218.4th SU Brooklyn, N. Y.

Diatmof
Gdeo AnetieHfat

VALANDOS: 
Nuo 9 vai, ryte Iki 8 vai, vakare. 
Penktadieniais ir ivantadlenlala

Uk aualtarug.___ 7 ..
M^*^®«wSaS¥=5U™SS»S=?SSĮ?SS«HSHSHaRpHBBi
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NEWARK, N. J.
JUBILIEJINI .
vakarienė J •

.Vyskupas Molloy išvažiar 
vo į vakarus. Žada daly
vauti Arkivyskupo Murray 
įstoliacijoje trečiadienį. Pa
skui trumpam laikui apsi
stos Califoriiijoje. ., ■ t

■ Sodaliečių skaitlingas *su- 
t - j.važiavimas įvyko šėkmadįę- 

nyhėje! Inį, sausio 17 d., Columbųs
Operų ištraukos lietuviu Club, 1 Pfospect Pk. West.

. . ... kalboje. Dalyvavo 3,500 narių. Sm
7. ’ ... važiavime dalyvavo ir lie-Lietuvos Operos artisto , ~T . tuvaites. Sodalietes. Šuva-

p. J. Byros sumanymu programa: bttV0 la.
pastangoms yra raosiamas 4^3^ 8o.

; nepaprastas spekteklis - daliežiu oreahizatoriu8 jg. 
S koncertas, šausrn 31 d. nuo 1^- la.
^5:30 v. vak, Grans Assem- L* idomiai perstatg Kata]i. 
yly salėje, G-rand ir Have- įrįs g^pes. Vyskupas 
• meyer Sįs., Brooklyne. Me- Mdtoy užbaigė^ programą 
i.no mėgėjai turės progos.iš-Į-ugning^ prakalba kvjesda- 
•įgirsti lietuvių kalboje iš-hnas dirbti Katalikų ĄkcĮ- 
|traukas iš operų: “Rigoletujaį ir uurodydama& Sodalie- 
įto/’ “Pagliaccio” ir “Bau- p------- •
| ^to/’ Vaidinimas . būsiąs 
į su kostiumais. Po vaidini- 
Emui bus šokiai ir basketbo- 
įlo loša. Bilietai nuo 75c iki 
f^l.50. Vien šokiams —- 50c.

USilietai gaunami Vytauto 
austuvėje ir pas biznie-] 
us. Rep.

NEVCAR^, N. J. — Sau
sio 17 d. įpūsij parap. drau
gijos surėngę šaiinįų vaka
rienę, kįėb. kun. -Ig. Kelme-; 
jį pagerbti, Įo Į9 ipetų kle-: 
bonavimo sukaktuvėse- /

Žmonių būvo keli Šimtai 
susirinkę pagerbti ir pdsvei 
kintį savo klebonų '—vadę.

Programų - • pradėjo ,* ŠV: 
Cecilijos' choras, p. A. Stan- 
šaūskūiM vadoMu^nt,^■■■.- pū- 
.sveikįnimo dainA
šių ’ Mtų’S< itf^dųiiia “Šū- 
grįžk į TėVyiię.” ?•'

P-lę Jasukaitytė’ pasakė 
eilės, < ,7V. V"'.-* ■; •' 

• Siol<y f dainaW "p.
, lięne,* duetų Tamulytė
M.SekeviČiutė;solo -A* 1Ver
ba. ■ Solistams ir - dųėįuiX 
kompanavo pi^iMSįįnšaUr 
^Skas;- ■ 1..; »••7‘• ;<s'.; *»r.;

ToastmasteriubūvoTkųn. 
i J.. Lękęšis, ■, J' * ‘«r-; £ J/- 
,7 Kalbėjo ir kleboųų syeį- 
kįnblnbai daug. : sįš- svęęi^ 
Lkunigų dalyy^vp Jęxė? Jnjp.

. i'",.. ■> ,-j H > 1^1 .■jp »Į>Jl j ■ ■ •......

te, Šerniųte, p, JCilda, Kam 
Suskas ir Įt ugįaų pągeįbi- 
ninkų* ; f.

Garbė yra Vįsieųis už šau
nų darbų. . *

Vasario 7- įvyks pa7 
rupijos mętiuė, vakarienėm 
Šeimininkės rępgįgsį smar
kiai. •>

. Vasario Si, balius.
: Ęenakime . I^en^-

;> *f jj. -į r;į-. lįf* : ” .f Ii į< ■ 'f

piši įy^p::s.aut

ipgil į • yjsf^.

p^ęngyintf saręat 
^ti paiei^
terĮn
nai užsimokėj ęs i kuopos iž- < i&.1931^1iėpoįmėn?i 
d.,; gaus ’ drganą ^Parbįnin- 
kų'* ’ iki &ų< pietų Įiepds.' 1 
&^ ^įųiokiiia

/-naujų’ 
'ųųrį^VUįįį8 ‘^!^gi.r^

* t . didžiuliai šokiai
i . Sekmadienį, sausio 31 d., 
Lietuyos-.Vyčių .N. Y, ir N. 
J. apskritis rengia "didelius 
įiokiūs •*’, su pamarginįmais 
Jlarrįson, N. J. Laike šo
kių bus višokių laimė jimų ir 
programas. Vyčių kuopa, 
kuri skaitlingiausiai atsi- 
įaųk'ys į šį parengimų lai
mės • sidabrinę taurę, kurių 
padovanojo \kųn. P. Leke- 
SIUS,'>k._■

Šį į&jiėn^imų remia iš vi- 
savo pastangų visos apy* 

įii^ėį vyčių kuopos, kadan- 
f ?s.Vy^ 
Centro naudai.

^iems} šokiams yra gautas

iŠ s it ., dinėrikomš- 
v*-” ■- ■■ '■ ■ 'kus-sokius.

; v* I-V ii***, ’ L f •* • i .

yisi, kurie , tik išsigali y- 
■’^a grasomi atsilankyti į šį 

kuoskaitUnginu-

užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vienų gyvų, linksmų, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela, ii’ bran-

/ ‘ Pavasarį* \ skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. ■ \. ■

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų,. rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų tė 
vėlių bakūžės. • Pavasaris ’ ’ 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba. Lietuvos paukšte
lių; dainomis.

“Pavasary ’ ’ rasite vaidin
ti tinkamų komedijų, mono
logų,šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks-

FED.APSKRITIES 
yaiisiDiNnittS

IČių naudų parapijose.
I *

* “Vytauto Pranašas*” vi- 
siems patinka. Nauja me

ldžiama plaukia rę^akcijpn; 
Galima spėti, kad kitas pū- 
meris bus dar įdomesnis.

1/ ; V '■ . . ' f.

Į Smagu pastebėti, kad Ryt. 
Valstijų Katalikų Seimelio 

DDftnFl VII U V putarimai jau vykdomi.
uKUUūLTN) N| Ii Veikėjai energingai dirba 
‘ x . . Iplanus apylinkės milžiniš-
Še^lMa Vasdno . suWžiavfa>itd.

Didž. New Yorko tedera-L . " ■
oš Apskritis rengia Lie-į Vytauto Spaustuvė smar- 

lUvos Nepriklausomybės surįkiąi progresuoja; Darbų 
tuvių minėjimų. Barni- turi daug. Žmonės prade- 

[lojimas įvyks vasario 13 d.,Ida rimtai įdomautis krautu- 
:80 vai. vakare, Apreiški-jve.

draugijų W

ur 'kyįečįama^dfe į
a .

j^ei^ęnas/nįį^ kuris 
prįš ys; į/&ubį4‘is ■ unkšto 
ųžsunoĮcėšf;M*^®^ mėnesius, 

ųžmof^ 
^įįįųokeštį ir 

rns. ’

•loti^^įšių^Gpųrr^Bųsife’L. 
p. ’ S. • nartais?? ir- gausite 
‘^Dar$imnQį7” vienų iš ge
riausių .MkrašČiiįį paduo
dantį geriausias-Žinias ižAj.- 
ųieiikos^ vįšęŽĄ>Maū^o ir' y- 

Lietųi^ gyyęnįmd//

i.^Įd?^ J^ęw-; Yorko Pęde- 
r$eįjos Apskrities metinis 
^jšį^pkitn^' jyyksta :įaųsio 
^^j^p|įtadięnį, 8 y. vak., 

pavapi- 
Brooklyne.

į ’ Kačtaigi ytar buš ;apskri- 
tieįl^etn^ • "'smripkfrųas^ 
kųrianie«bus renkama ap- 
skritiėš valdyba, tai į' susi- 
rinkimų yra kviečiamos vi-

pat dalyvavo' LibtuVošT vįpė 
;ko&ųias . P.
kdįaĘ.^ J.^ ŽRęvfeiųs7' A 

sis’ vakaras pųsįlik^ Hgaį 
atmintyjė.' .77

Daug pasidariUva
draugijų narės irAiayiai; - 

Apaštalystės MaMbs, Tre
tininkės, Šv.--VaSįbf *šv.i Ce-; 
eilįjos choras/: Sodaliętjėš, 
Aipžino jo Rožančiaus, MoS 
tenĮ:Sųjungos,Šv.Rožan- 

čiaiių, / ŠY7 Trejybės, šios 
dratigįjos prisidėjo © f&an“ 
šais sudaryti dovmių, kupų «a^'iš 
įteįke laike: v^^H^ė^itni 
typ^wptęrį. U&k?
g^Žiį Mvį bukiel®,5 p. įu; 
miiliiį šeimyjia'įteikffŠv.Joį 
Dp; kepurę. • Buvo ? ir dįipį 
gidu dovanų. - Visų vįfšui 
įvardintų .dį^tiįįjų atsto- 

vai sveikino klebonų. V? : 
. šios gabios šęimminkės ir 

komisijos šnarės pasidarba
vo: ■ .-7/ ■

P. p. Demskienė, Dųug- 
žeimene, Tumujienė, Arbu- 
šauskienĮe,, Matulevičienė, 
Podaliene, UŠinskienč, Jasu( .
kaitienė, Juodelienė, $adie-| šeštadienį, sausio 30 
nė/Padriežienė, Jankūniu-'LietUvbfi Vytauto

,r ’ , • . .. j. ' ; - -v ;• -7 ■

j

Tel. Greenpoint 9—2320

josephgarszva
G R A B O RI U 8

.■ —IR—
BALSAMITOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, JŠL Y.

VARGONININKAS IR 
MOKYTOJAS

Ieškau tinkamos vietos, suge 
bu dėstyti- katekizmų, L. 
gramatikų, giesmes, dainas, 
skaityti, rašyti, lošti teatrus,.. 
spektaklius, tame turiu di
delį patyrimų. Gerk, klebo
nai meldžiu kuriems reikė
tų rašyti man. A. J. DYM- * 
TA, 423 Grand St. Brook- 
lyn, N. Y. ' - ’ V-2

lis susirinkimas, 

skritįes valdyba, tai į'• šusi- 
rinkiįnų yra kviečiamos\ vi
epsJmppos,; draųgijos ir sky 
nąi s^ittm^ii atstovauti ir 
pasidėti prie Jęaiąlikų vei- 
.kund? Be to, Įte dar ap- 
kalbama^ vasąrid 16. dienos 
šventes' paminėjimas.
k' - ?'■ Apskričio Valdyba.

R®

I

bmbum iiNew Havea, 
InferoAtional Cte*rm»ken Union 
nf :‘Axncįoa vado, kurį prexiden« 
Ug įoover pMkyrt į tarifoko-

' i-i. 'i"/'

ięe-pirip,; G^^ilad- 
fin.

- š^^^nutanw J
Jučius — iŽd.,V. Lukas ~~ 
ižd> . V. L.

7 f 4 Pavasaris * ’ skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui*

“Kad Jūsų “■Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis* • Laip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be 4 - Pavasario *.* tur 
būt jokiu būdų nenūriinČiau, 
Mano mylimiausias “Pava
saris/’ ypač Šįmet, labai įdo
mus” — K Rak^tskaitė, 
Haupstr. 121, Berlin, Shoę- 
nenberg. Ištrauka, iš laiško). 
Tokių laiškų' “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

; Jaunime, pažink, Šį taip 
nuoširdų, savo draugų. Pats 
jį užsirašyk ir užrašyk jį sa
vo giminėms bei pažįsta
miems.

“Pavasaris” metams kai
nu© ja tik 5 litus, Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir ‘Estijoj 
tiek patir Lietuve j*

“Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas; 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

OIDŽIDJO NEW YORK'O 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
‘ Ūiuomi pranešame, kad Jurgis 
Tumasonis yra įgaliotais rinkti 

1 Darbininkui ’ ’ prenumeratas ir 
skelbimus. Jįs patarnauja su 
Notary Public užliūdymu ir pa
gelbsti siųst, pinigus. Lietuvon. 
Kreipkite pas :

JURGĮ TUMABONl
423 Grand St. arba 1356 E. <H SI 

Brooklyn.N.Y.

tikimus’ - I
GLINTON PARKAS į 

.. piknikams, baliams, koncertams, j 
Į Šokams lt visokiems pasilinksmini" | 
i mams smagiausia vieta Urook-1 
j Jyne-Kfaspethe. jau laikas ngslsa- t 
| kytl salę žiemos sezonui. I
f kamp. Maspeth ir Betts Avė. j 
j JONAS KLASČIUS, Sav, Į 
j Maspeth, N. Y. |

S

| KLASTON STODIO.
| Lietuvis, Fotografas. |.
f Fotografuoju, kaip pavlenhiš; talpi 
sgrupes,. vestuves ir tt. Stūmio atflft-1 
fra nuo 9 v. ryto Iki S vai. vakaro.f
I 499 GRĄND ST., | .
Į , BROOKLYN, N. Y. I 
p]inimiim»mmuiuiim,i»iiimii»i«»,iiiuiiimi«iimnin»(»]

• Tel. Ne’ivtovn. 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GEABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdrnuda Visose Sakose 

Notary Public
6441 — 72-nd Street,

- Arti Gtand št
\ MASPETH, X. t.. N. V-

Tel. Stagg 2-^-6048' Notary Public

M. P. DALIAS INC.
BIEMA tJSKAS '

Grahorius ir Balsanraotojui 1
660 Grand StBrooklyn, N.Y. I

■....... ' ■ i,. n,........... m .i. ■—
Tėl. Stagt 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
■ (Leyandaurinui)

GRABORIUN
107 Union Avc., BrooHyn, N.Y.

UO7'. I.AUKI S. Fot^raf
’ <J14 RriHin*; .4i*e’., Ku»oM\n
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