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“Darbininko’’ Koncer
GELEŽINKELIŲ UNI JOS AMERIKOS KARO LAIVAI 

PRIĖMĖ NUKAPOTAS 
ALGAS

ANUOK

ETNA ANTRADIENIAIS IR 
■ HEIJKTADIENIAIS ■

:■ ^ęi^AiąO, Vašarįo 1. — 
? Amerikos geležinkelių dar- 

bininkų linijos priėmė 10
\1 • procentų algii numažinimo, 
U ' kuino vykdymas prasidės 

’ nuo vasario 1 dienos.“ •
Pasitarimai prasidėjo sau- 

, šio, 15. Dalyvavo 2-jų milio- 
■' nų darbininkų atstovai. Su- 
:,. sitarta tokį nukapojimą pa-

Y laikyti iki kitų metų sausio 
31 dienos.

Geležinkelių kompanijos 
; Šiuo nukapijimu tikisi šutau 
pyti apie 215 milioiių dole-

- t‘ių«
Kompanijų prezidentai ir 

darbininkų unijų vadai per 
17 dienų sėdėjo prie stalų 
ir gynė savo reikalus..

Unijų vadai norėjų iško
voti mažesnį procentą, įves- 

''' ‘ "tt tiUiūpešnes A<dąrbo dienas, 
bet galų gete ; kuaiteido 
priėmė kompanųii pasnuy-1 
mus.

MANILA, vasario 1. — 
Amerikos, aį^ų|iį^ių Taylor 
įsakymu, i karį iaivai-nai^ 
kintuvai *' pašilti įiš; Mąni- 
Ips į Shanghai? į Bats admi
rolas pasirėngįį; * kii 
naikintuvu. Įto&įbfe dar 
7 karo laivais, lydimas 4000 
jūrininkų: i • . " «•

Admirolas Tdylor ■ įsake 
laivynui vykti, gavęs iš pre
zidento Hopver . asmenišką 
parėdymą. Laivyno dalis 
išsiųsta ginti Amerikos pi
liečių saugumą.

Prez.’ Hoovęr įsakė laivy
nui vykti, kai sužinojo, kad 
Anglijos vyrįausybe įsake 
savo karo laivynui vykti į 
Shanghai.'

Iš Baltųjų Rūmų buvo iš
leistas Sausio .31 d. toks o-

BETLIEJUJ TIK VIENAS 
ŽYDAS

/ r- ,i . '

JERUZOLIMAS.Vi- 
suotinįs gyventojų surašinė
jimas Palestinoje parodė, 

, . kad Betliejaus mieste perei
tais metais gyveno tik vie
nas žydas, 5,594 krikščionys, 
1’217. mosliečiai.

JėruzoĮimo mieste gyve
na 19,180 krikščionių, 19,- 

, ’ 735 mosliečiai, 151,416 žydų;
Nazarete: 5,451 krikš., 3202 
mosliečiai, 60 žydų . \

LIETUVOJ VIENAM ŽMG- 
GUI PRAGYVENTI REIKIA

TMUT#
KAUNAS. Lietuvos 

statistikos biuras praneša, 
; kad pragyvenimas šių metų

pradžioje susilygino sū prieš 
A . kariniais laikais. Būtent 
. vienam žmogui pragyventi
' mėnesį dabar'reikia 138 Ii*
- tų ($13.80), tiek pat reikė

jo ir 1913 m> . •

• M3KSLEIVTŲSUfflKAS
2. ...........t.,,.

L ĄRLINGTON, Mass. — 
High Sehool moksleiviai ne
gavę lęidimo pamatyti bas

lį ketball žaidimo,. išdaužė mo-
r kyklos 8 langus, sumušė vie
į na vyriškį mokytoją, kurs

norėjo sudrausti įšėlusius 
: moksleivius.

šią šieną užėmė Shanghai,

KAINA 6 CENTAI 1

Praėjo Pasisekimu]

riama mio Kinijos. Japonu kariuomene .perėjus

DEMOI 
SVARBI
. ■ $EW‘ YORK. ^ Prezi
dento Vilson’o laikais bu
vęs karo ministeris Newton 
D.Bąker, žynms demokra-

RYGA. — ■ depoįųj; įvy
ko didelės bet lAią; riaušės. 
Sausio 2 d. p į| djūrbobir
žos susirinkoLieU šimtai

uimį; riaušes.

POPIEŽIAUS 10 METU 
' SUKAKTUVĖS .
ROMA — Vasario 12 d. 

Popiežius „Pins XI minės 
10 metų sukaktuves, kaip

Kaip ir buvo tikėtasi, 
“Darbininko” koncertas 
praėjusį sokmądienį,“sausio 
31 d., praėjo gražiausioje 
nuotaikoje..

Municipal Bldg. svetainė 
buvo prigužėjusi gražios 
publikos. Visos sėdynės bu
vo užtintos ir nemažam skai 
čiui atsilankiusių-teko sto
vėti.

Šalta Vėjuota diena neat
baidė mūsų .idealingojo jau
nimo, kurs busais atdundė
jo iš Providence, R, I., Law- 
rence,. Montello. Tai mūsų 
garbingųjų ‘ parapijų chorai. 
So. Bostono ir Cambridge 
choristai atvyko įvairiomis 
susisiekimo'« priemonė m i s. 
Iš Nashua, N. H. atvyko tik 
keletas choristų? varg. J. 
Tamulionio vadovaujami.

Gražu buvo žiūrėti į skai
tlingą mirguliuojančią pub- 
likąj/ į;.enėtgingąjį jaunimą,

1

sti jos, karo Įr laivyno sekrej - 

riaus padėjėju Častle, štabo. 
viršininku generolu MacAr- 
thur ir laivyno "operacijų 
viršininku admirolu Prątt.

• “Buvo svarstytas Ameri
kos gen. konsulo Cunnįng- 
ham ir mūsų , laivyno kari
ninkų Shanghajuj ‘ prašy
mas rūpintis Amerikos pi
liečių .tolimesnė ■ apsauga 
tarptautinėje zonoje JShan
ghajuj. z'’ ' " b? , *. *

“Yra duoti parėdymai iš
siųsti įShanghai 31-mą re- 
gimentą iš 1000 vyrų, esan
čių Maniloje, kartu su 40’ 
jūrininkų Chaumont trans
porte.

■ “Karo laivas HoūštOn ir 
šeši naikintojai išvyko. iš 
Manila šį rytą į Shanghai.

“Su šiais papildymais mi 
nėtoje zonoje Amerikos ka
riškų jėgų skaičius sieks a- 
pie 2800. Kaip tik sąlygos 
pasikeis, šios trupės . bus 
sugrąžintos į Manila?’

{ , . -V ' • ’ * *. -* * ■ <

mokrątų partijai bėra rei
kalo^ agituoti už .Tautų Są
jungą,* kai. Amerikos tauta 
panorės įstoti į Tautų Są
jungą, tai tik, tada Ameri
kosvyriausybė turėtų paši- 
itūpinH įstoti. : v’
- Toks Jbąkėr’įo’, iparė^ki- 
mas. susijaukė „didėlio atgar
sio visoje Amerikos spaudo
je! vu-u.:* -yY. j?..,

GANOHI NESIVAOINA 
IVENTU

. BOMBAY, Ihdit, sausio 
31. r— Nemažas skaičius in
dų mano, kad jų tęstinio 
judėjimo vadas Mm^tina 
Gandhi yra šventas žmogus.

Nesenai Gandhi, būdamas 
kalėjime, pareiškė, kad jis 
savęs .nelaiko, šventu žmogu
mi; jis save laikąs tokiuo 
pat, kaip Tr visi žinonęš.

Jlam buvo pasiūlyt3h.00,-
GUB. ROOSEVELT BU M. (X)0 dolerių, kad važiuotų p

Ameriką sknitĄ'ti paskaitų. Įminėtas su pirmininku' 
Bet Gandhi atsakė, kad jis 
nesutiks važiuoti nei už 100 
'milijonų dolerių: Jei turė
tų laiko, tai jis už dyką 
važiuotų.. . į-: i ?

bedarbių ir/pareikalavo dar 
bo. Kai daliai jų buvo pa-1 
siūlyta važiuoti į provinciją 

. miškų darbams, jie atsisakė 
ir reikalavo • darbo mieste. 
Minioj pasirodė ir komunis-

■ tą seimo atstovas Landovvs- 
kis, kuris pradėjo kurstyti

; darbininkus padalyti, pog^Lutomobilių registruotojas 
mą : krautuvėms . ir miesto '

, Valdybai. Buvo iššaukta 
policija, bet jai komunistai^' mėn. 1 i iki 1931 
pasiprfešmo._, ^Policija, ėmė gruodžio . 31 d.) Ameri-
šaudyti i viršų, bet ir tai įog. automobiliu, irelaimėse 
nepadėjo. Tuomet j Ean- aždiūšiša' 53,650' asmeinį ir 
dowškis buvo suimtas ir tik;sužeista 1^634(J>memi' 
P°;to ;ta5Wnink;ls jjavytoĮ-- Didžiojo karo 'metu per 

.18 mėnesių užmušta 50,51.0 
'Amėrikos. karęivių; ir sužeir 
sta 18^,674. .v r. , :/

Šiošę skaitlinės'.aiškiai., Įiū- 
Aija, kad Amerikoje 'auto
mobiliais netvarkingai važi- 
nejantieji užmuša įr įužfei- 
džia daug dauginti, negu kai 
ro šaudomosios * -armotos. 
kulkasvaidžiąi bei šautuvai.

KIEmNG. VALSL TUR 
TŪRTO

AUTOMOBILIAI DAUGIAU 
UŽMUŠA NEGU KARAS
Massachusetts .valstijos

Ryan pranešė,. kadper pra* 
ęjpsius>18- • mėn.r. (nuo 1930

išsklaidyti. Landovskis, 
kaip neliečiamas asmuo, vė
liau buvo paleistas. U ?;

Per riaušes buvo kilusi ’ • . . * . e
panika prekybininkų tarpe. 
Jie skubiai uždarinėjo savo 
krautuves ir mdramiai laukė 
įvykių*

AUSTRIJOJ PASITRAU-

VIENA, Austrija,, sausio 
'30. — Austrijos ministerių

ALBĄNY/N. Y. — Qub. 
Roosevelt * sausio 30 d. mi- 
nėjo 50 metų sukaktuves. 
Gimimo dieną jis praleido 
tarp savo šeimos narių. .

Sausio 29 <L pas jį buvo 
atvykęs Bostono - inayoras 
Curley, kurs su gubernato
riumi taresL; apie demokra
tų . partijos, nominacijų į 
prezidentus.

Curley buto vienas iŠ pir- 
! mųjų, kurą pradėjo agitaci- 
i ją, kad Roosevelt būtų no* 

minuotas demokratų kandi
datu į prezidentus. b,

LIETUVIO UŽKABINTI
NEVERTA . .

PITTSBURGH, Pa. — 
Šio miesto teisėjas prašali
no iš tarnybos vieną polidi- 
ninką, kurs šių metų sausio 
'1 d. buvo susistabdęs lietu- 
yp K. Barščių--apiplėšimo ^^g 
tikslu. ' Iš policminko pri-iria.'

Kari Ęureseh priešaky pąsi*| 
traukė. Kita vyriausybė 
dar nesudarytą.

. Politinių grupių vado
vybes tariasi siūlyti pralo
tą Seipel į kanclerius.. Pra
lotas Seipel yra buvęs ilgą 
Jaiką Austrijos kancleriu ir 
pasižymėjęs dideliais gabu
mais. Jo pastangomis Au
strija susilaukė pastovios 
finansų valiutos.

.. k Tm, kas, bedamai jaunra,’ netik 
tija aukštą idealą, iŠ tikrąją ajrft

o •

stp išeivijos, dv. vadus kun. 
K; 4 Urbonavičių, kun. J; 
ŠVagždį, kun. Pr. Virmaus- 
kį kun. Pr. Juškaitį, kun. 
L.: Kavaliauską, kun.' Pr. 
Jurą, kun. Pr, . Strakauską, 
kun. 'Dr. -A. Bružą; kun; Ė.

ibbWGHAJ0J:XAR9;. ’ 
b STOVIS

Norbutą, kum K. JenkiĄ 1 
kūn. S. P. Kneižį.

Džiaugsminga buvo žvelg- j 
ti į veidus žmonių, atstovai j 
įančių So. Boston, CambrL | 
dgė,* Brightoh, Lynn, Mon* 
tello, Haverhill, Lawreftce£ b 
Lowell, Norwood, Worces- ? 
ter, Nashua, N. H., Prąyį-t ;; 
dence, R. I. ir kitų kolom* 
jas. Ar ne pasigėrėtinas į- 
vykis, kad buvo atvykęs, bū
relis net - iš Westfiėldjį 
Mass.? Atvtžiuoti į ,Bosto
ną daugiau kaip iš 100 my
lių tolumos — juk šį tą rm* 
škial... ■

. Kiekvienas paminėtų cho? 
ras pasirodė atskirai, vado
vaujami savo vedėjų: Mon- į 
tello — P. Sokasj (Jambrid- J 
ge —- M.. Karbauskas, Jr.^ 
Lavvreneė — E. Sault, SC
Boston — M. KarbauskaSį j 
Providence, R.. I. — B; Va^ j 

laitis; -Nashua’os dain 
kanos., vadovavo J. TamūB^^ 
ttsį^įrs' ir pafs sudainav^- 
solo. .■

So. Bostono ir CambriilgĮ ^ 
jungtiniam chorui dirigavai i 
M. Karbauskas. - U ■ ’

. Solistėmis buvo M. Maz- 
galiehė M; Grybaitė. V,
' Visas koncertas buvo vai> į 

nįkūotas jungtinio ehbęoC -j 
daina. Svetainės estradą J 

vos vos sausakimšai šiitai^ ' 
pino 250 dainininkių-kųb i: 
Šiam jungtiniam chorui di-|4 
rigavo Montello choro vada^ f 
P. F. Šokas. • ’

Jungtiniam chorai pairi* b 
otingai sudainavus * ■ Vitf j 
nių’T (A. Vanagaičio), pub* 
likos džiaugsmas prašoko M* 1 
bas. Ir* ši daina, ir jos iš- 
pildymas, tikrai mžšita'žnš* ų 
vo bendrojo džiaugsmo, pa* | 
sireiškimo... * 3

• Visa koncerto ’ programas 4 
baigta Liętiivosnrb Amerikos | 
himnais. . . - j

Ir taip vykusiai praėjo | 
šis gražusis koncertas* T 
“Darbininlmi,J malonų, ka& | 
jo kvietimą gražiai priėmė i 
cliorai; Choristų toks didelis 
pasiaukojimus užsitarnauja^ 
reikšmingo ; įve r t i n i m o* 1 
“ Darbininko” atsišaukim&a.J 
į visuomenę įr susilaukė 1 
gražaus atgarsio pųbli- J
kos skaitlingas • atsilanky*. | 
mas tai paliudijo. ; J 
, Koncerto pradžioje kalbi u 
jo L. D. S; Literatinės Koil 

misijos narys kun. K. 
bonavičius. Jis perstatė 
būti Bostono bedarbiams šįįl 
pti komiteto atstovus 
mmghrun ir teisėją Murraį^

4. 
$

SHANGHAI, VasarioSĮ. — 
Amerikos ir Anglijos gene
ralinių . kaiisulų parėdymų 
šio miesto tarptautinėje ^zo
noje (vietoje) paskelbtas 
karo stovis. Japonų ir ki- • 
mečių’ kariuomenių nuola
tinis ' šaudymas js privertė 
generalinius konsulus1 dali-’ 
giau susirūpinti- savo pilie- 
>čių saugumu.

Praėjūsis "sekmadienis bu- 
vo tikrą kraujo dieną. Žu
vo daug kiniečių ir nemažai 
japonų/* ’ • . ’ -b 
;. Jųpoųai, įgyveną ■ Shang* 

. lUjkušf įvairiose dalyse, per
kelti į vieną vietą, kur juos 
saugo tvirta japonų kariuo
menės sargyba. . • ’• ■ " ‘ •

>Užmuštieji ir sužeistieji 
gabenami į .ligoninės bei 
ambulatorijas. Katalikų ge
neralinė ligoninė, perpildy-

,1 ta sUžėtstąsiais, buvo apšau
dyta. / ‘ ’ ; •
? tą’japonų; užimtų vietų 
kiniečiai gyventojai, slaptai 
bėga tolyn, kur laikosi Ki
nijos kariuomenės dalys.

Tarptmttoėje zonoje sw
dai-yti Uisvanorių komite- ui graij^ prakaibį 
tai, kurie visomis išgalėmis ninkįj M&nsimu, 
pagelbės nelaimingiesiems. J

NEW YOR^,.— Praųę- 
šama,' ..kąd .1931.^ r/iungt. 
Valst turtaį sįekė $32p,- 
700,000,000,000.- ■ ‘Je^tą su
mą butų galima padalinti 
gyventojanjs . ly|‘ioinis,. tąi.| 
MekviehaniV^ėktų .po’ $10,- 
961 kapitalo, ; '■

LIVERPULIS.— Višon 
komunistu' pastangos sukel
ti bendrą Liverpūlio ’ uostu 
darbininkų; streiką uiepay^* 
ko. Saųšio jį d. iš 25,000 
darbininkų į darbą neatėjo^ 
įtik 250, t. •

twMHi>wneyjM
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** KALĖDINIS POTVYNIS'

I

r

ko darhų 
universitete

r
r 
f-

■

Pn vasarišk i rėkšk i h i a i 
■: : vidurįiemif. • 

JONIŠKIS, Šiaulių ai

toa^,

r .r*>: •

ir

■ AUKSTAUVARISj-Ti'iS 
E*3>į;ų aps. /— Gruodžio 27 d. 
Ky. vakare žemesnes vietas bu-. 
>’ . vu vanduo apsėmęs. Kai ku~ 

' riose vietose vanduo buvo 
r bepradedąs į namus tekėti. 
B 4 Potvynis čia labai retas, at- 
KT ‘ sitikuuas.

F trūksta paša ra < 

K'; BARTININKAI, Vilta-. 
R ./viskio aps. — Mažai ūkiniu- 
F „ kai turi pąšaro. Pirkti 

ja’ ' brangų, dėl. to mažina gyvu- 
g • JJitt skaičių. Gyvuliai t ura 

guose pigūs.. Neuunf kitos 
f- Gšeities, lenką ir pigiai pat- 

/duoti. ..

y _■

k *7— Gruodžio 28 d. po smar- 
; ‘ kaus lietaus orui atšilus, kai 

* A kuriuose . grioviuose matėsi 
daug atgijusių Varlių . Žmo- 

Ulės šituo reiškiniu atsistebė 
‘ tr negalėjo. Kalėdose pa- 

.. , matęs gyvas varles niekas ir 
A ^nekalba apie žiemą.' .

^tLRIERBKLS/ Man- 
nmpolvs aps. — Gruodžio 
lųeii, 15—16 d. Šioje apylin
kėje siautė smarki audra su 
pūgomis. Gerulių - kaime 
sugriovė du naujakurių 
kluonu, Stebėtina, kad. vie* 
jiani naujakuriui, jau mitra 
įkartą ‘ kluonas audrus su- 
•grtoujamaš..

POTVYNIAI
Ti\URAGE. —.Po gruod. 

28 dienos lietaus, visos upės 
taip ištvino, kad apylinkes 
iikiiuiAai nebegali stisįsiekr 

t i su miestu. .

Du <!tleidfj> vieną pažemina.

Tauragės miško urėdo pa
vaduotojas Bilsmą ‘•pažemin
tas į girininkus, o Biržų u- 
>vdijos Vabalninko giriniu- 
kas Aukštikalnis ūr vyr. ei- 
guįrs Balčiūnas už neteisin
gą įkainavimą '/sau skirtos
kuro normos visai- atleisti iš 
rftrnvbos, •'■ ■ ' ■ '■

. • Kėlūs išsprogo

PAKVONIS, Kauito aps,
— Per Kalėdas atšilęs oras

. _*tįek paveikė.’ gėlės, kad jos
. įsprogti pradėjo. Gruodžio
i, w,26' d., pašto Įstaigos daržely, i

Jmatėsi besprogstančiė 1̂^-
les. ■.. -•’

t-

y; •’ sielndiu tekiutujo

Iš radi m.as

(į LIKKUVAj Kaimo aps.
~* Apylinkėj ne mažai yra 
raČiij,; kurie, dirba dąr .neiš- 

ė > tobulintais įrankiais. $un-

Voldemaras ėis i profe- 
šorius j ,

•KAUNĄS; A-?.Dabartiniu 
netu p. Voldemaras gyvena 
•‘.Versalioviešbuty ir ies-

Kadangi dabar
yrą. istorikui v 

trūkumaį o .p. Voldemaras1 

yra kaip tik šios speeialy- .. 
3>ųs žmogus, todėl.'tikimasi, 
kad-jis bus pakviestas istp-^ 
rijos, dėstyti. Jis vięną to- 
: į prašymą, kad jį. skirtų 

Airofesorium, jau buvo įtėi-r 
kęs universitetui, bet tas jo 
įrašymas, buvo atmestas. . ~

Copr.ilfl.33. .
.Tilo Aliięrienn Tobacco Co

/yAš išsižadėjau šiurkščiu erzinimu7
“Žinoma, esu LUCKY vartotojų tarpe. Pereitą vakarą, kada aŠ buvau ,

\ atostogoms Sieiras kalnuose, aš; šešias ntylias ėjau pėsčįa nusipirkti aau 
LUCKY STRIKE atsargai. Kada prasidėjo kalbamosios iilmos.; tada aš išsi
žadėjau šiurkščių erzinimų, ir nuo. to laiko visuomet rūkiau LUCKY a . 
STRIKE. Tas jūsų patobulintas Celofaninis įvyniojimas su skveteliu, atida- 

. ryti pakelį, tai tikras tprtaę.’’ ;

4 l. .

Miperittatnpa^ ^Įfraupio” SjktHįiJTfrarng/Si*<?ži«
’ UŽSUK RĄDIOLUCKY STRIKE TROiSRĄltAl—-60 rnoieruukų tninuėhį su geriausjuispasaiiliyyokii^oi'kestrais ir JiFtillėr W-incltll,kurio . - 

‘ . pasakojimui aįicšiandiiną p-B,C. rudio tinklą.

.. Kai n y e tins K a u na

. Ateityj .numatoma įsteįg- 
j didelė ir. patogi užmiesčio

t

į-- . . . . J
- klausias račių darbas bus .

A‘ - - . '■ “ ’ . .
Vienas 1

' - ' -.......................- -i:pantoibūsų stotis prie uosto
j \raųto. ir Maironio gt. kąm- 
I i:o. Jos įrengimas bus da- 

imkuvos kaimo račius sibj i'-,mas .Greitu
• galvio stebulių tekintuveiį huS Prawsta 

patobulinimą. Vietoj .žinoJ
• gaus jėgos, jai sukti jis pri-Į.1^.......................-

'.taisęs tam tikrus sparnus, į
-kinkė >'ėją. Darbas nepa-., ...
• prastai pagreitėjo. Išradi-*“1- rimtas pro-

1110 dėka, jmi per viena 'va-1 *'ktas autobusus ir jų
: landų daugiau stebulių gali-j Į>ahlit) Paeios valsty- 

. ina nutekinti, kaip ranku-: *^s Z1,uon- ’ .
‘ i’ ■ ‘ • i- ■ • . ‘• b '
jmis. per-visą dieną. Patiko; 1932 m. sąmatoj bedarbių 
išradimas visiems račiams, reikalams įtraukta 209.000 
kurių daugumas dabar nori i it ų. Jiems bus suorgani

zuotu visa eilė viešųjų dar-

į ę&tebulių tekinimas.
į: ”žmogus, labai sunkiai dirb- 
į.č damas, per dieną gali tik 7 

stebules nutekinti. Vienas!
Stafcnyos kaimo račius sųJ ^as paųupMuu, .ureitu 

• . .„.u.. nauja
l ■ ’ . ' • • •

[‘iutobusų liniją nuo pašto 
|IĮgi “Maisto” į Aleksotą. Ji 
•j ois‘Kanto gatve. Kadaną-i t ■ . ’ ,- >

■ •.utobusLuinkų dalis nevyk-

Išradi-‘

Jį

b'

į

'tokius ‘‘sparnusM įsitaisyti.
0 išradėjas ne tik stebulėms bu. Dabar prie viešųjų dar- 

■ tekinti “išradimą”, vartoja; I ų dirbs 139 bedarbių. Dar
but ir akselinei mašinai, ši

r

c; tam kainio • išradimų 'reikš- tiems,
8 nie_• visiems’'aiški* :<aisti ir turi dideles šeimas.

■ į'

*

kas. pirmoj eilėj duodamas 
kurie- • is begali iš-

JONO KMITO EILES
ar
$

.įf.4

Labai graži knyga audeklo apdarais, ■ 192 pus- 
lapių, tik už 75 centus, **parbiumkųi” prisiuntęs

■ 75'įf ntus. gausi Jono Kmilo gražias eiles.
; Jonas Kinitas vienintelis Amerikoj lietuvis ,po- 

' plas. Jo eilės pilnos pairi jptiškų jausmų ;• .
į y. ■ Siųsk užsakymą į ■ *'

"DARBniNKĄ”.
. . 306 West Broadway South Boston, Mase.

s

E

Miesto gatvėms (naūj'oms 
tiesi, senoms grįsti ir tai
syt) paskirta 806,000 litų. 
Kaunui', greitu laiku bus 
pradėta statyti nauja dide
lė ligoninė. Jai sklypas ą- 
žuolyne, prie šaviv. šiltadąi< 
žio, jau’ paskirtas iš. & ha 
pat paskirta 200,000’It. Tos 
žemės. Jos reikalams taip 
ligoninės projektas jau sū
dai ydas.

pabauda... įrėdaš tą nuta

rimą apskundė , apskrit i e s 
.viršininkui. . .Tai bus bene 
pirmasžinomesnis panašios 
rūšies "atsįtikimas.. . •

BrangusTautiečiai!

Kzin M. Crilys išvažiuoja į 
r Siesikus ’ 1 . •

V. O. Vyriausios Tal
in

’ - ( •* '
| 4fi«tiUUi>Hoii)mh>i>n>uiitt>iiįHfiiiHĮiiiiiiiiĮiĮ<ii<ui>iĮi>>i>>t»ii.uiiiiiiiiiiiiti<iii<titi<ii>i«i»'4hnHt(mi<>iii(0>iiiihi>tuiiiihi(f]

U rša i t to. nu baudė mišką 
urėdą * A.

. Smilgių*'valsčtous viršai
tis (Panevėžio aps.), Žalgi
rio miškų urėdą už netaisy
mų visų kelių, esančių jo ži
nioj. ir einančių per miškus, 
nubaudė 300 litų pinigine

“GALVA SKAUDĖJO VISA 
LAIKį IKI PRADĖJAU IMTI 

NUGA-TONE"
P-us. V. IhiinaiTiis, Buffalo, X. Yl, 

i*a&» ir siiRot “Mano galyn įkandėjo, 
visį laikij ikf ;iš pnidė^aU imti Xuga« 
Tolio. Aš iSbftndŽIau dapgelį HUiį Vai 
c,tų,- bet negavan pugetbbk Mano 
va sustojo Hkaūdfthial po ėmimo Nu- 
gjid’one pfr tris dienas. Dabar aį| tli- 
rlu genį tfpętitu ir Wftl miegu mik- 
limite. Mano sveikam niekad nebuvo 
geresnė. Daiigells nmno dniūgų b’^u* 
lieja vartoti Nuga-Tone Ir sako, kad 
.ui pimtebėtihi vaistai.**• " v

Jeigu <.liįs turite- galvos skaūdėjimų 
ar nkausnius raumenyse Ar sųmtrluo- 
m»(. ar smkiiojate sveikatos ir stipru- 
iiiu, įųs turite imti • Nuga-Tmte Jr'iuu 
Mebėti didelį pagerėjimu, kurį -pajitu- 
bUe- tik už keliu dieną Jokie vaistui 
neguli užimti vietą Ntigit-Tone, kaipo 
sveikatos ir sUprnnm ’atsteig&jo. Aį<- 
Uklninltai JI' pardavinėju. Jeigu ap’ 
tlekinlnkus neturi Nltga-Tmie. papra
šykit )[ užsakyti’ iŠ’ siivo urnil.uinkn‘ 
Atarėkite, kml gautumėt Nugit-Tone. 
Substitutai yrn’iieivertim

K.
dybos reikąhy vedėjas 
s ‘ Mūsų LaiKraščįo ’ * atsako
masis redaktorius kun. M. 
Gil^s atsisakė ’iš eitų parei
gų ii* gavę paskyrimą į. Šie; 

siklji parapiją^ administrato
rium. Kun. M Gilys K. V* 
C. Vykiausios Valdbos rei
kalų vedėju išbuvo penke
rius metus, o “Mūsų ^aik- 
faščio atsukamuoju redakto 
rium nuo laikraščio įsikūri
mo dienos.

’ ■» . •. •

Kauju vedaktorium pa
kviestas kun. J. Stankevi
čius. 1U,

Tvirti vyrai Ubai nem; 
jiems reikalinga bent ko. 
kilme. Toijel ] 
prižiurSjiinp, ] 

. ivaikaja. * ■ •

* eaua. lininįeiito . • i > "• •
TnuU

ryžosi išspausdinti tokią 
vispusiškai naudingą ir įdo 
mią knygą (apie 400 pusk)- 
Ji iŠ spaudos išeis šią metų 
pavasrp jtos~siį gerais ap

darais ir paprastu viršeliu.
Spaudos komitetas _ sten

giasi sutelkti kodidesnį kny 
gos leidimo talkininkų skai
čių. Tuo tikslu jau dabar 
renkama knygos prenume
rata.

Knygos leidėjais gali bū
ti “kiekvienas asmuo, įmokė- 

’jęs tam tikrą. mokestį:
'1) garbės leidėjas $25,00, 

. 2)‘ leidėjas — 10.00, 
. •; 3) rėmėjas — $5.00,

4) prenumeratorius $2.00. 
Šių visų asmenų, kaipo

Čikagoje" iš ‘■įv’airiųkArga4. 
nizaeijų įveikėjųį1 'susitvėrė 
tam tikrasi spaudos komite
tas, kuris apsieinu išleisti 
Petro ir Kasto * J u rg e 1 ų 
(Juigelevičių) išverstą ,W. 
Šėatjon^a -iiįiysaįą ■ ^Dieve* 

:pasigailėk A mūsų” (God, 
b,ave mercv on us!). Šioje 
apysakoje labai gyvai aivai 
zdųotps karo .baisenybės, ,a- 
inerįkonų - kąrįuoiiienės žy
giai Pranėūsąjos laukuose iri 
miškuose per didįjį karų rikonų -‘Vakarų fronte nię- 
(1918 metais), garsiųjų A- 
merikos marynii parsuinas, 
dujų (gažų) atakos <r lito- 
ki Šiurpulingi <karo niomen- 
tai. Didysis 1914—-1918. td* 
karas buvo dar pirmais toks 
baisus kąrąs, kuris buvo į- 
traukęs į savo sūkurį visą 
Žui-ppą, Jungtines Ameri-

kos Valstybes ir Japoniją. 
■ĮDztąt visuomenė labai, domi 
si to karo-* aprašymais, it 
kinofilmomis (moyies). E. 
Remarko knyga “Vakarų 
fronte nieko ndujo?’ bema
tant liko., išversta^beveik į 

Avisaš . kuitūringųjų tautų 
kalbas; r p jos Jąįda (5000 
ėgz.) lietuvių kalba liko iš
pirkta pėr 5 mėnesius ! Ta
čiau • W- ųSeąnlon’o e 1 Dieve, 
pasigailėk mūsų!” yra ame-

Štai YraJu»iį Darbas,

|ubų vyrui. ĖjįBiūĮkyti^

ViBUomeį' turfikitf po rank# teniso
* sau». hninįelito • S ‘

• PAIN-EXPEL'Itt
J» V».P*t lįtaref ( . “ :

Baibe muikulai,
skaudėjimai jrrdti
LEJUS* yra pigi*. ... . .>t
K»Jnw _35c.pr ,70c. * * • •'\>FMrd4lMa*-ykur:

■ WTiicfūkM niKA.UOrvaUUl«»Mt« A’ ’■ ’/5
mMmhi

leidėjų, pavardes, bus iš- .
isT^.ti'ięrrltTi'hna IrTY'tro’/VTifi . įSlinoĮJttU.i3U.l JlLrtJo Iviiy gOJ v. kj.Lv 

leidėjai ganą aiįatinl<amą
Įmygu staičių; dol. įtrip- 
kėie< nrenmneratorūis traiLS
vieną tolygų su gerais apda
rais., • • ■’. •

1 dolerį įmokėjęs. prenu
meratorius gaus. Įmygą su
paprastu .’ popieriniu yirše-
11 t t’• • 1v*Ti Verną Tol n S-
jų skaičiuje paminėtas. Iš
spausdintoji knygą bus kiek 
brangesnė. •; ; .

Minėtoji knyga tinka tiek 
suaugusiems, tiek jaunuo
menei. . Tiks naudoti dova
noms. '. .

. Taf . spaudos komitetas
kreipiasi į Ainerikos lietu-.
vius, ir nuoširdžiai kviečia
visus^būti Šios? knygos leidė
jais bei prenumeratoriais. 
Visį.. stenkimės susipažinti 
sų. dabartinių karų baiseny
bėmis, kovotojų žygiais į r 
•iii <j!irwwniiwii .Ifiiiitvinn Tiill-JU &y V UJJLLIIlU. ' tVclLlby 11LLL 1<LLL" 
kubse.. Patyrę tai, būsime
nuoširdūs taikos šalinmkai. 
Tačiau tai nesumažins lietu 
-vių tautosjpasiryžimo ginti 
savo, laisvę.• ’ ■ ’ S."

• Remkime lietuvių spaudą
ir skaitykime tokias knygas^
kurios yra_ūaudingos, įkvė
pto kilnios dvasios ir yra

' vOm' ;■ THrlSJ' vvl
tuvių kalba,. 6 ypač duoki-
inė tokiii knygų čia gimu
siam mūsų jaunimui.- Šiuo
atveju daug padės įdomi, il
ga karo apysaka 4-Dieve,,'
pasigailėk mūsų!”

. - t .
Tautiečiai, į talką! Jūsų, 

kaipo leidėjų, pavardės bus
įamzmtos, ir jūsų, vaikai

’/Tl/lv’lllAC!.T<j * • 1 * *
» Pinigusar tikslų savo ad
resą prašome • siųsti komite
to: 1) kasininkui: Mr. St
Krukas (c-o . Peoples Eųra
niture Co.£ r4177-83 ' Ajdi.er

Avė., Giicago,. III. arba 2)
sekretoriui: Rėv. L. D vau-

•g^clifcįy Uiciii^<ib * J iii).* wO*j
‘2334 ‘ So. Oaklėy. Ave„ Chi-
eagb,: III. i ‘ ..
. ' J. J^rotkniSj .

Spaudos }mim pimiį
i ci'OaO.

/ •-y vįcę^įmtoinkė,.

Į sekto tortus, 
-rr' r».-

Iko naujo,’1’ ir yra laimejųši 
Amerikoje pirmąją premi
ją. : Įžymiausi Amerikos 
tąįki‘tašciąi ( tvirtina, kad 
‘ tpięyey pasigailėk ’■ mūsų! ’ 
yra ‘ žymiai • ‘. į d ,o‘m e s n e 
knygą, negu “Vakarų fron
te nieko naujo.”

. ABė to; ĮA ir K. Jurgėlus 
yra tarnavę .Lietuvos karino 
menėje savanoriais, labai 
gerai moka .lietuvių kalbą 

. ir dąug metų dirba .lietuvių 
spaudoje, Užtat jų verti
mas yra tikslus karišku. atr 
žvilgių,. k^iba^Įabai lengva, 
sklandį, taisyklinga.. IM a- 
merikiečiams lietuviams la* 
bai liaūdingą ir svarbu akai 
tyti tokia knyga, parašytu 

taisyklinga ir leągva lįetn* 
ydų kalba.,‘a ą >

Tbkių tikslų »iek<]ąnuw
ųusidaręn spaudos komitetas;pry» Mi girUaiM. VDarbo virti,”

ĮĮ sekretorę, .
& Krukas, iždininkas.

V*ųuį topini** nitoltU, ui ton 
riwH tau bitino ditnoj* airtūtih 
*Utky|i, už ką piW »•* b*nO*



-■ 3OARBIKINKAS

MIŠIOS KALNUOSE

Keleiviu judėjimas poi* 
Atlanto vandenyną praėju
siais metais žymiai sumažė
jo. 1930 metais’ iš Europos

bet staiga juos užklupo bai
si sniego pūga, ir jie btivo 
priversti grįžti atgal/

ĮVAIRENYBES
f AnitudieuL, vasario 2. 1932 m. • : •

LIETUVIO LAIMĖ

Turėčiau, Tėvyne, didžiuotis Tavim,
Daugiau, negu pačiu savim, ■

’■ Nes garbinga praeity buvai...
O kas buvau ar būsiu asai ? t

; ČIONYKŠTES GARBES TUŠTUMAS v

- Kas man garbėj . -. . 
Nykstantį čia?

• /. Kas vardas garsus, 
jei tik laikinas bus ? I ,

6, reugkis kovon, \ 
Siela, amžinon, 
Nes vardas tenai

' Garsės-amžinai. ; • 
ir tusti aidai . 
Neskrajos, it niekai, 
Tarp dulkės žmonių... 
Tarp tokių kaip^tu!

seime pasikorė LEN- įDS> Kuopų Susirinkimai
KĮĮATSms r __ _ _  |

Šveicarijoj ir Praiicūzijos 
dalyje yra labai gražūs Al
pių kabiai. Vasaros, žiemos 
ir ankstyvo rudens pradžio
je juos lanko tūkstančiai ke- 

rliatminkų iš kitunir daugy- 
_||be vietos gyventojų. Ameriką buvo pervežta 

550,000 keleivių,, o 1931 me
tais — tik 300,000. Dėl ši
tokio' keleivių sumažėjimo 
laivų bendrovės turėjo apie 
100 milijonų dolerių nuosto- 
lių< ;

[laiko ypatingu sportu pa
niekti po aukščiausias ir pa
vojingiausias kalnų vietas*

Tokiems . Sportininkams 
neseniai ant Mant-Blanko 
kalno 12,500 pėdų aukštyje 

[buvo atlaikytos >Švr Mišios. 
P Po Mišių sportininkaF siv 

kruto kopti dar aukščiau,

Po pamokų Si-hu grįžta 
į namus, kur jisai vėl yra 
Sin vadinamas. Su malo
numu pasakoja sesutei pa

Plytaitis.

KINŲ MOKYKLOJE

PHILABmHUrTl.
LDS. 13 kp.inririnkimas įvyki 

penktadienį, vasario 5 d,, 7:30 v.

Į kitę gauąiai. Nepamirškite užsimo-

BRIGHTON, MASB.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyki J 

penktadienį, vasario 5 d., 7;30 v« 
vak., Lincoln Svetainėj, 20 Lincoln 
St. Ateikite viri. Valdyba

2MZABETH, ». t

LDS. 16- kp, susirinkimas įvyki

• • /

Sausio 5 d* lenkų vyriam, ■ .
svbėM bloko frakerioą būsfer?kare> “o^108 AteK ,sj nes juoko irascųos buste Wte gauąhi užsimo-
seime pasikorė, to bloko ats-l duokles. Valdyba
tovas Varinskis. Varinskis —--------—
neseniai buvo atkreipęs į sa- WJ3STFIBLD, MASS. • •
ve dėmesį straipsniu prieš kūš-UI kuopei BumrinkimMi-1vaaa^0 mėnesio 2 d,, 7 valandą 1 
onozieiios nai’tiias VarinJ ks se!<nfą^eni’ VT’ c!’’\932 vakare, bažnytinėje svetainėje, 5
opozicijos pam,jas vaim-d^ tuoi iy, Kuatnittc N iai'kyie{1 j ateitl te j
skis reikalavo; kad vyriau-Kvostai ateiTC8ti W¥0 draugiw((!11) prfal. J 

sybe be pasigailėjimo uždą- nariai ateiti. Taipgi atijveakite ĮgytL ' Valdyba J
rytu visas kairiąsias parti-Į “v°- drau^18. P*™*8#1 prie ilu,| ----- - — . 1
jas.' Manomą, kad Varius- .Vald_b, . WOROB8M®, »A8S. 1

I # I LDS. 108 kuopos susirinkimas i* -a
kis-pasikorė pamiBūno mo-į- „T : vyks vasario 2, AuSros Vartą pa- i
mentn - r™’• / M- •»«*"" P» *** 1
mcntn- Į LDS.75kp.iąewi°iai «aa*k visi nariai ptaėomi priMi, nei 1

■ . kūnai jvyksu kielw 1
' J MOJk©li2fci '' P^ ^nydnčjesveeainčjė/ . . / j' A 1

„«jr lMl'VZJia.'WJl.JB.<MkJl. ■ -- ------------—------ r-----— OUSVELAND, OHIO 1
■ Į Nėra skirtumo Vasario 1 4, 8 valandą vak., J

Patamautojak - “Ką■< -koks 'skirtumas tarp Ei,et“?'Į .“*• VV
• 1 mėnesinis susirinkimas, Gerbiami

. - - nariai .prašomi susirinkti: Valdybą
.. —Jokio. Vienąs aprengi 11 f_______ L . w

. MOmLlOį MAdSč
l LDS. 2 kp. Susirinkimas įvyki

AT1IID1O I AlftVAO Į vasario 2 d., Šv. Roko svetainėje. A IV IK A v LAIŠKAI Visi nariai prašomi ateiti į Šį susi-
■’ • .. • rinkimą ir Užsimokėti šenai už

trauktas mėnesines duokles.
■■■. -Valdytai

j ■ . Pašauk. čigonę t _____ _______ __
Klientas —“Ką tas rei- J’V Js esu ^Pa-Įsiuvėjo ir vagies?

škia? Štai yra mtisė arba- ’
tirtus mokykloje įspūdžius,.j tos puoduke!’’ _ 

i

Paklausykite, kaip pralėi- “Kadangi jiems atrodo, kad 
do pirmą dieną mokykloje tokiu būdu atiduoda pagar- 
mažas kinietis. Pirmiausia bą išminčiui, lai sau dirba, I 

. tėvas paieškojo kalendorių- kaip nori.”*. Dabar reikia | 
je, kokia bus laimingiausia, j 
diena pradėti mokslą, ir la- i 
dęs, kad birželio aštunta la- : 
bai tinka mokymo pradžiai, i 
išrinko tą dieną- savo sūnui.

Iš pat Vyto, paruošė rei
kalingiausius minėtam dar-. 
bui daildns, Manote, kad

• Šin (vaiko vardas) , gavo iš 
tėvo sąsiuvinį, paišelį, plun
ksną ir kny^ą? Nieko pana
šaus. Gavo jis dvi žvaku
tes, porą, kvėpiančių šipulė
lių ir keletą popierėlių, ne
va pinigų/ —- tai viskas; ■

Greta tėvo eidamas, Sin 
artinasi prie kaimo, kur y- 
ra mokykla.. Kaip tik prie 
slenksčio* stovi ir mokyto
jas, .Kan-hy žemai nusilen
kia ir pristato mokytojui i 
savo sūnų. Kad sūnus var- | 
du Sin, nesako, nes. nuo šios ■ 
dienos, bernaitis gaus naują : 
vardą... Ir. mes jau liausi- 
mėš jį vadinę mokykloje. 
Sin, nes jis jau Vadinasi Si-

. hų. Ar tai neįdomu ?
O kas atšitfe su daiktais, 

kuriuos Si-hu atsinešė į mo
kyklą? Gal manote, kąd tai 

į . mokytojui ' dovana? Nė. 
Mokytojas, veda bernaitį 
prie stalo, uždega abi žvaku
tes ir moko ji, kaip, reikia 
sudeginti šipulėliai'ir tie ne* 
va pinigai Visa šita apei
ga atliekama pagerbti vie- 

- nam išminčiui, kuri? prieš 
tūkstantį pietų gyveno ir 
mokė tame krašte. Kadan
gi Sihit mokysis iš to išmin
čiaus knygų, reikia jam . ati
duoti pagarbą taip iškil
mingoje darbo pradžios va
landoje. Nors' ta apeigą 
mūsų akyse gan juokinga, 
tačiau neprivalome iš/ jos 

/ juoktis, geriau tarkipie sau:

■t

V-

1" 
% ■

VICTOR RADIO
II W MUZIKOS STEBUKLAS i 
jį TURINT VICTOR RADIO NAMUOSE, ESI I 
j PATENKINTAS SAVO GYVENIMU. 1

IB Jo. Švelnus priimtuvas, perduoda visas muzikos ypatybes, 11 
H | . Jus “būdami šimtus myliu tolumoje, gaunate originalius mu |į 

© zikos balsus. J* B

imtis mokslo ne juokais. Ar. į Į 
žinote,: kiek raidžių mūsų o 
raidyne? Suskaitykite! O 0 
ar norite žinoti, kiek raid-ĮI’ 
žiu turės išmokti.mūsų var-[į! 
gšas kinietis ? ’ Iš tikrųjų| jj 
man jo gaila. Manau, kad o 
ir jūs pagailėsite/kai paša- jį 
kyšiu, kad kinų raidyne y-Į o 
ra trisdešimt tūkstančių rai-, jį 
džių. Bet laimė, kolei visas J! 
išmoks, galės jau . įengves- jį 
niits daiktus skaityti. B

Tų raidžių dauguma reiš- jį 
kia ištisus žodžius, ne atski- B 

. rus garsus, tarsi kokie ra- jį 
1 syti paveikslėliai.. Tuojau B 
‘ iSihu žinos, kad raide-(o) d 
• reiškia saulę. Jeigu tasai B 
- rituliukas pabrauktas bruk- ! 

šneliu, tada reiškia rytų, j 
Ženklas (M) reiškia kaina; * 
Yra daug raidžių aiškių, ir j 
suprantamų, bet yra . ir la- j 
bai ąunkių nupiešti ir isaiš- j 
kinti. .. ' j

Po skaitymo ir. rašymo « 
painokos Si-hu mintinai mo j 
kosi minėto , išminčiaus gud- J 
rių posakių, pavyzdžiui : Tė- | 
vo. veidas yra knyga, kimo- « 
je sūnus išskaito savu pareL j 
gas. Tas posakis berods ne* j 
sunku bus suprasti ir j 
mums: kiekvienas vaikas j 
moka iš tėvo veido išskaity- » 
ii, ar tėvas į jo darbą žiūri j 
palankiai, ar yra tam dar-B 

bui priešingas j — kitaip ‘ sa* ’ 
kant, iš tėvo veido galima', ! 
suprastų kurie mūsų darbai1! 
yra geri, kurie blogi. ; 

. Si-liū tai gerai supranta ! 
ir stovėdamas prieš molty- ; 
to ją užpakaliu (neš to reį-

> kataja-kinų mandagumas), 
stropiai iš lengvo kartoja 
užduotos pamokos kiekvieną 
žo(Įį. - *

tamautoja, o' ne - ateities
l,o kitas nurengia.

. , Fizikos pamokoje '
Mokytojas: — Paša k y k L 

man. Geruli, nuo ko parei- - ------ -----
na temperatūra ? : ■ į Amerikos lietuviams sporti-\

Mokinys; — Kuo termo- ninkama bei sporto 
metro, pone, mokytojau! ' . mėgėj'ams  ̂ ■ DETBOIT, MICH.

------------- ' ' LDS. 72 kp. susirinkimas įvyki

į
••I

■

I

'<5

Visos tautos rengiasi Olim-21 M“? P« '3
I ’ P . iv Ji ir m n nnrflTMiAtemfL

F«ei t

MddelRE-18

► Radio- ‘ .
Phonograph

Paimki šautti/vą
Motina. * Jeigu tas jau- „įvyksiančiai šią va-Į 

nas vaikinas prasytu Msa.ru Los Angeles, Gal. Ma-
^1-U° '1^?'.. ■ -• : eiau amerikoniškuose laik-l

prašytų?*’ r ■ rasciuose apgarsinimus, 
’ ■.. ~ kaip. įvairių tautų sporti-

.Gedulas nauda' . pinkai lavinasi, kad suteik- 
’ —Kodėl tu net trečius W garbės savo tautai, B'etj

pamt-dų, šv.. Jurgio parapijos' mo
kykloje, Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atelankyti į šį susirin 
kimą.

Valdyba į
.S

Į NEW BRITAIN, GOBK, 
LDS. 36 kp. susirinkimai įvyki 

__________v v vacvia* u I sekmadienį, vasario 21 d., 1932, 
! metus ant žieminicrapsiatts-lnepastebėjau

to vis nešioji gedulą? kuose laikraseiupse, kad tbų-UrfatšIvestą priremti prie mtoį 
—Kad. skylės alkūnėje tų kur nors pažymėta apie brangios organizacijos.

nebūtų matyti. Lietuvos sportininkus.. . ’
ė L 1 1 dayton, ohio As gerai suprantu, kad TT.O ū. , .| ? ų T > ■ ■ . LDS; 69 kp. susirinkimas jVyka

nwJ atvykti is Lietuvos sporti- sekmadienį, vasario 21 d,, bažny- į 
ninkanis daug - kaštuoja, o tinsj svetainėj tuoj po sumai. . J 
mūsų tėvynė nėra per daugi ; ; Kuopos rašt? Z, Gudelii

turtinga. Taigi, ar nėrei- ’. : .
, ’ ... . C. BROOKLYN, N, Y 4
ketų mums. subrusti ir su- Tr .. t \ - .v . _ .. . . / Ui.’ Vasario 21 d, tuoj po sumos i-
šelpti mūsų brolius atletus įvyks LDS^IŪ kuopos susirinkimas ' 
pjnigiškai, kad jie gąutų ĮvąL Taigi kviečiame’vįsuu narius * 
progos atstovauti Lietuva Slankyti į šį susirinkimą ir u> 
siij-inetiĮ pasaulinėje oiinh eim<,k.5ti Atsiveridtete į

piadoje? ' •; . .

Mes čia Amerikoje turi
me daug lietuvių sportiniu-, j 

kų, aukštai pakilusių: bok
sininkų, ristikų, golfininkų, 
bėgikų, futbolininkų ir t. t,

• * . * ' toji v ji

Aš manau, kad reikėtų iš- rašyti.
rinkti komitetą, kuris suži- :------- —
notų tikslias žinias apie Lie- BBOOKLTO, B. Ir.; ?
tuvos sporto organizacija^, LBS-j2 kp.mėnesims susirinki- j

1 foek joata gerų.spo5t^-L^|KiralUn&A#^p„^ •. 
kų ir kiek jiems tn kelinį svetainėj, kampas Robling įr So. ; 
kaštuotų. Susižinojus, mes 4th gatvių. . . į
galėtumėm sukrusti, sureng-l Taigi malonėkite Visi suririnfetĮ 4 

... - v 1 * ii • ir užsimokėti duokles kūme eiatt ,į
tl didesnėse lietuviu kolom- sko]ingj; NepamWadte į. ntnh 
jose ifsmokewį ,? ^ortis-narių atsivesti prirašyti prie mlisę į 
kuš parengimus ir gautąjį brangios organizacijos. )

f pelną paskirtųmėm Lietu- .... • Kvįeėia Valdai J
• vos atletams, : PROVIDtNOl, k 1 1

į Kas norėtų pnsidetl priej l,DS. llkp. mėnesinissusiriūiti- J 
1 mano sumanymo, pasitarki- 4 *• *
• mė, į kur pirmiausia mums 

kreiptis -— ąr į Lietuvos, ąt-
" stoyybę AVashingtone ari 
; kur kitur. < Prašau' atsiliėp- 
, ti. Savo darbą aš aukojul 

- už dyką ir pradžiai prižadu 
į paaukoti $25 00. Į

' Su pagarba I
Lietuvių ristikų Čempio-1 

nas Amerikoje / J 
Jack (jfansoy, j 

115 Chanęey Si, 
Boston, Mnss,

Tokio nėra .. I 
Tėvas atveda vaiką j mo

kyklą- ir .pamatęs perdėtinį 
; Iriausia: . J. .
;l ‘—Ar negalėčiau pamatytį 
! Lincolną, nes atvedžiau sū- 
[ nu į jo. mokyklą. P 
h -—Man pavardės maža 
’ atsakė perdėtinis, — reįka- 
į liūgą- žinot vardas, ; ';
| •—Taigi, kad. ir aš nešu* 
į žinojau vardo, tik žinau, 
I kad jis buvo garsus.
į —Tokio nepažįstu ,įt-
į“ sako ^ramiai perdėtinis.

PLAYtie
'7 :

15 Minute
l: Recoras

Own tliis fine nęw instrunient.. play the new BOA
• Vietor Long Playing Rėcords, or enjoy the finest 
} of radio programs with the 9-tube Superheterodyne 
! radio... complete home ehtertainmeht... eąuipped.
į vdth all modęrn features. Only $147.50. Lowest- 1 -Brolius amerikiečius kviečiame 

priced, fullest-feątųred combiiiatiomon the malkeli. | . - ąžsisa^t.
3 Noiv on demonstratipn m oui* sliowroom. Coinė in |

į “Mūsų Ląikrastis” yna did- 
į žiausįas ir įdomiausias iš visą 
į Lietuvoje leidžiamą; savaitraiš- 
I čių; geriausiai informuoja Lietu- 
į vos visuomene apie savo krašto 
I ir plačiojo pasaulio įvykius vi- 
1 sad pilnas rimtų ir objektyviu 
r straipsnių, gražių, pasiskaitymų, 
į.korespondencijų, dainų, paveiks- 
į lų ir t. t. • ‘ ■
įį “Mušti Laikraštis” šiandien 
į plačiausiai skaitomas Lietuvos 
į kaime ir mieste, ’nes savo plačiu 
į. turiniu visus patenkina. Taip pat 
į virš 2000 . prenumeratorių turi 
į užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
į didelė dauguma yra broliai ame- 
I rikiėciai. • • • . - U

Mūsų Laikraštis”’.kas savai- 
| f ė išeina pu 12 puslapių, ilfast- 
į ruotasi ir duoda savaitines , ap- 

b žvalgas iš religinio, ■ kultūrinio, 
s į visuomeninio, ekonominio ir po- 
j.litinio gyvenimo sričių. ;
'įį “Mūsų Laikraįtį” leidžią Ka- 
[į talikų Veikimo Centras. Kainą 
3 metams:. Lietuvoj 4 1itai, uŽsie- 
į| niuose — 12 litų.

į and hear it today,.. or. call us. for a kome demonstra- Į
’ tion. Noobligation. ’• .|

K

COMPLETE

$99-50 j

"t

3

savo draugus prirašyti. J'
. Valdyba <

“MOŠŲ LAIKRAŠTĮ” rinkti komitetą, kuris suži-

į LAWREN0E, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyki 

vasario 21 d., tuoj po dvyliktai . 
Kviečiame gausiai sueiti, nęs turi* * 
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo dratigus(es) pri* f

Valdyba •<

j į Užeilrite .ųasiklausyt-pas mus VICTOE Muzikos, t TM yra tik- | 
H ' rai geriausias Radio už ta kaitų, jei pirkaite pas mus Radio, j 
j J -jus: tikrai sutaupysite ir gausite geriausią murikoa in«tr-^-neū-. j 
B tą. Mes priimame' įdėtum'Bonus ir mokame brangiausiai.

ji GEO. MASILIONIS j
H 377 BROAOWAY. SO. BOSTON, MASS. j
(į* » ‘ ® nn«n,vpuHuuvot ]

VW wsink(W« ‘*Drirblnlftke.M

Proftatohnlnl, biznieriai, prnmonln- 
kai. kurie skelbusi .“Darbininke,’1. tik
rai verti skaitytojų paramos. j •

Imas įvyks sekmadienį, vas. 21 d., J 
tuoj po sumos, bažnytjnėj svotai- 1 
nčj. Svarbu, kad visi šiame -mud- į 
rinkime dalyvautų • ir ufeimok|to| | 
duokles. Parodykime gražu pavy* J 
dį kitiems. / kl

I ' o ' ' . •

ATH0L.MA88.
. LDS 4 kp. mėneainia sprirife& | 

linas įvyks vasario 21 d., tuoj jte;
| mišparų, šv. Praneižkaua ą 
į jot salėj. Kviečiami viri nariai ate 
Įrilankyti Ir užsimokėti m*n 
mokaatk. Taipgi atsiveskite w*1 

Į draugus ir drauges prirašyti 
pini kilnios organiaarijoa 
) . 'Kviečia

MMMNM * *

Msa.ru


E DAJJBIJ<IF()<AS
B.-: ? . ' (The Wker)

Publiihtd t very TUESDAYand FRIDAY
Sb -r. .

BADfT JOBIPH’S DITHŪAMIAlf R. 0. ASAOCIATIOM OF LABOM 
p ferttrtd M Mcond'-ętaM matttr 8«pt 19,1815 u U» P<»t ottlęt M Boaton, Maip. 
fe, . , nndar tha Act ęf Marena, 1870
F. Oooapunea for malllur at aprctgl rate čt po«tat« prorMM for hx gactlcn 1I0B 
jįk - * Actof Octobar S, 1017, authorlaad on Jnly 12,1*18 '

[į 8UBBOHIPTION R4.TE8; PRKNUMEEĄT08 KAINA:
7 OomMttc yaarjy t..,..., •».,. ,H0Q Amerikoj* metama ... .$400
c fffrąlini yeariy.., M. .Ą, ..$15.00 Uialeny metanui , ,,, « « h'« • *. .15.00
f i tkaneatlc once per week ytarly..$2.00 Vlaną kart aavalteje metama....$2,00

_ Fortlgn on<® per weekyearly,.,.$2,50 UfrlenylkartBavultCje metama..$2.50 

DARBININKAS
. W V SOUTH BOSTON, MASS.

fe.' r TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

Jėzuitai Išvaromi
Iš Ispanijos

(Vasario 2 A)
Pagal. Mozės įstatyčius, 

visi vyriškos lyties pbmgi- 
miai kūdikiai 40-tą -po, gi
mimo dienų turėjo būti at
nešami į Jeruzalės bažnyčią 
ir pašvenčiami Dievo gar
bei. Prie to buvo paskirtas 
utsiphkimas už tuos pirm- - 
girnius. Turtingesni atsi- 
pirkdavo avele, o neturtė
liai galėjo paaukoti balan
dėlį. Antras balandėlis.rei
kėjo aukoti už motiną., Jė
zus Kristus, kaipo Dievo 
Sūnus, ir BvenČ. P. Marija, 
kaipo. Dievo Motina,, netu
rėjo pareigoš laikytistų 
Mozės įstatymų. 'Bet Die
ve Gimdytoja sų* šv. Juoza
pu ištikimai atliko savo pa
reigą, norėdami palikti ti
kintiesiems* didžiausio pa
klusnumo pavyzdį. Būda
mi? neturtėliai, Bvenč. P. 
Marija sti šv. juazapu pa- 
aukojo du balandėliu. Esant 
šventai šeimynėlei J eruza- 
lės bažnyčioje, atėjo tenai 
senelis Simeonas, kurs lau
kė greitai pasirodysiant Iz- 
raeliaus Išganytoją. Išvy
dęs Kūdikėlį Jėzų, Simeo
nas pažino J ame pasaulio 
išgelbėtoją, paėmė Jį į sa
vo rankas,, garbino Dievą ir 
tarė: 11 Dabar, Viešpatie,. at
leisi, savo tarną, kaip esi 
kalbėjęs, ramybėje, -nes ma
no akys mate tavo išgany
mą, kurį prirengei visų* tau
tų akivaizdoj epšviesk pago
nims apšviesti ir savo tautos 
Tzrąeliaus .garbę;” Bvenč. 
P. Mafija ir Šv. Juozapas 
stebėjosi tais dalykais, ku
rie buvo sakoma apie Kūdi
kėlį Jėzų. Senelis Simeo-' 
nas palaimino, .juos ir tarė 
Dievo Motinai::“Štai, šitas 
pastatytas puolirftui ir atsi
kėlimui daugelio ’lzšąeliuje 
ir kaipo ženklas, kuriam bus 

. prieštaraujama. Ir. tavo; 
pačios sielą pervers kąlavi- 

: jas, kad būtų . atidengtos 
‘ daugelio širdžiij. mintys.’•

Jeruzalėj tuo metu gyveno 
sena ..našlė Ona. Ji buvo 
pranašė; ir ji atėjo toj va
landoj į-Jeruzalės bažnyčią,

’

p Naujoji Ispanijos vyriau- 
sybū pasirįžo išvaryti Jezu- 
ituE Pateisinamos tam prie-

L.;_ Žasties jie nesurado, — bent 
5 tokios, kokios, kad atrody- 

pakankamai rimta to- 
r* -kiam drastišk&n žingsniui, 
^ ^Bmniau sakė, kad jėzuitai r- - , . ’ •» * r

’ perdaug klauso: Popiežiaus 
: ’ ir tuo būdu yra neištikimi 
r -valstybės' piliečiai. Paskui,' 
-; kuomet to priekaišto nega- 
c . Įėjo įrodyti, - Ispanijos vy

riausybė aiškino, kad Jėzu
itai perdaug pataikauja ša- 

į . lies aristokratams, taigi ken 
- ksmįngi proletarams. . Žino- 
r nbrna, tai. tik vaikiški išsi- 

sukinčjimai. - Tikroji prie- 
-' žastis tai ta, kad dabartinė 

.i , Ispanijos vyriausybė yra 
pastiįžusi panaikinti krašte 
katalikų tikėjimų ir tam

yę giui įvykdinti Jėzuitai su- 
daro didžiausių kliūtį, kav 

r .- po uolūs tikėjimo' skelbėjai 
r ' ir ypatingai kaipo geriausi 
b’4 ■ katalikiškosios jaunuomenės 
gr: auklėtojai.
fr Jau ne pirmu kartu Je- 
įV zuitai išvaromi ne tik iš Is- 
r ępąnijos, bet ir iš kitų vals- 

tybių. . 1759 in.- užsienių ini- 
pJ^nisteris Pombla pašalino 
Ej" juos iš Portugal i j o s. I š 

'Praneijos..jie buvo išvaryti 
1764 m., p du metų vėliau 
Ispanijos vyriausybe pada- 

K-re kų šiandien daro, vadi- 
Jknasi, ; konfiskavo \Jėzuitų 
įtartų ir jiems patiems liepė 
c, kraustytis. Paskui jieJbu- 
L vo. pašalinti iš Neapolio, 
g** Parmos, Maltos, pagaliau iš

visos Europos; Leista jiems 
buvo gyventi privačiai, tik 
Komos valstybėj, Vokieti
joj, Vengrijoj ir Lenkijoj. 
Laisvainaniai labai nudžiu
go, išsibodėję baisiausių sa
vo priešų ir neilgai trukus 
iškilo Europoj dideliausia 
audra — Prancūzų revoliu- 
cija . Atrodė, kad ’tikėjimas 
visiškai išnyks. Tačiau re
voliucijai nusmukus ir Na
poleonui puolus, pasaulis 
pailsęs nuo baisių karionių, 
vėl palaipsniui pradėjo grį
žti prie tvarkos. Ir įdomu, 
kad sugrįžus tvarkai ir svei
kam protui, Jėzuitai vėl bu
vo. sugražinti, nes katalikiš
koji visuomenė jų pasigedo* 
Sugrįžo jie ir į Ispanija. 
Dabar vėl iš ten išvaromi— 
bur būt ne prieš gera. .
• Tai didelis smūgis tiems 
uolienas Bažnyčios darbuo
tojams. Bet jėzuitai dėl to 
nedejuoja. / .Ispanija, tai 
dar ne visas pasaulis. Yra 
kraštų, kur. jų darbuote tin
kamai įkainuojama, ir tas 
duos jiems drąsos ir toliau* 
kovoti už tikėjimų. Bet kad 
ir pasaulio dauguma smelk
tų Jėzuitus, jie taip yra įgu
dę drausmėje ir gyvenimo 
perversmuose, kad ir dideli 
laikini nepasisekimai nepar- 
bloškia jų plieninės sielos; 
Tikrojo kareivio drąsa, su
manumas ir ištvermė ge
riausiai pasireiškia smar
kiausiam priešų puolime.

Astuoni Milijonai Bedarbių

nuo $3,500,000,000 iki $5,- 
700,000,000 metams..

Daromi vajai; sukelti mi
lijonus dolerių bedarbiams. 
Bet ar tie, kuriems darbi
ninkai sukrovė milijonus, 
savo, dalį atiduos % Abejo-, 
jame. Štai Bostone paskel
btas $3,000,000 vajus. • Ro
dos, kad tą sumų gali leng
vai sudėti milijonieriai. Bet 
iie, darbdaviui daro didžinu- 
sį spaudimu darbininkams. 
Aiškų, kad f darbininkai ge
riau užjaus^bado prispaus

tuosius. . , ’ • ’ %

Amerikos Darbo Eedera- 
. cijos prez. Green apskaičia- 
į vinių ; dabartiniu melu yra 
f' 8,000,000; bedarbių Jungti-
* nė Valstijose.
L Pereitais metais bedarbių 
[5 skaičius .padidėjo 1,000,000. 
£ Bedarbiams būtinai reifca- 
L lingu pašalpa, nes jų sųtau- 
f;/pyti pinigai visai išsibaigė. 
B/Ūigos ir badas, jau daug be- 
P darbių nuvarė į kapus,
* Dirbantieji turimo ateiti 

į pagalbų bedarbiams. .
K A. B. T1, apskaitliaviniu 

bedarbius ir jų šeimas Jšlai- 
reikia būtinai sukelti i

GRABNYČIOS "a'V "*y"
.j Mjpv. j.

garbino Viešpatį ir kalbėjo 
apie Jį visiems, kurie laukė 
Izraeliaus. atpjrkhno (Enk* 
2, 29,, 34,, 38).J >

Bitų švente primena mums 
du atsitikimus Jėzaus Kris
taus atnašavimų ii' ’Bv. P. 
Marijos apvalymų. Ji va
dinasi taipogi Grabnyčio
mis, nes tų dienų prieš su
mų kunigas šventina žvakes, 
vadinamas grabnyčinemis, 
kurias ^paskui nešioja proce 
gijų metu ir uždega prie mir 
štančiųz Grabnyčiose kiek; 
vienas krikščionis tari už
degti savo širdyje dvasios 
^vakę ir nusivalyti višūš sa
vo blogus įpročius. Ypač 
reikia atsinaujinti klusnu
me, nes be klusnumo jr pa
lankumo negalimas joks pa
dorus. gyvenimas. Jeigu 
nori pasaulyje ramybės, būk 
pats romus.

PAMALDOS TAIKOS 
MALDAVIMUI

' Jo Eminencija Kardino
las) O’Connell paskelbė spe- 
čiales pamaldas,kurios biU 
vo laikomos taikos ir ramy
bes prašymui, saus. .31, 3 v. 
po pietų,. Bv. Kryžiaus Ka
tedroj, Washingtdn Street, 
Boston, Mass.; ; ‘ ‘

J.; E. Kardinolas patarė 
šios archidibcezi jos klebo
nams laikyti ,tokias pamal
das savo bažnyčiose, tuo pa 
čiū laiku. . .

Bv. Petro lietuvių, bažny
čioje, .So. Boston, minėtam 
šventam tikslui, ,p ra ė it ą 
l sekmadienį,; 3 v., sakė pa
noksiu kųn.į K. Urbanavi
čius ir,, asištojė, Suteikė pa- 
laiminimų sū. Švenčiausiu.

. Lietuvoje "mes esame mal 
davę lietaus, giedros , ir pra- 
šalinimo bado. Sausio. 31,| 
3 vai., šioje?plačioje Bosto
no archidioęezijoje katali
kai maldavo V i S a g a Ii o, 
kad prašalintų iš pasaulio 
neapykantą, suirutę ir jų 
vieton palaimintų žmones 
ramvbe—-taika.

J. G, flv*) Mcljeie (k.tvirU ii kiįrj.), nmjiu
h v-

či* yra vaidas ColumbU upls, kur Dėdė J8wum zUtys dvi už 
tvankūs. Užtvankos, .kurio* kainuos apįe $700.000,000, bus įpusta- 
tytos nuo Oregon k&lno pūsis iki Wwhington kalno. , l

Šventininkų Koplyčia
Vilniaus . ceųtralhn a m e vienuoliai čia susirinkę ina- 

^rci^eMvptllhti^-labm.ųdo-ptė ryškią -panašių- į 
mų dokumentų iš NVĮ am- švięsą,- taip kad gavo. įspū- 
žiaits. Dokumėnte randame ’džio, jog koplyčia būtų liep 
trumpai nupasakotą Byeiiti-| snofe apimta. Nenuilstamas 
ninku koplyčios istoriją ir abbataš stebuklingų, i-eiški- 
daug kitų, dalykėlių, kurie, ųjų. paragintas/savo sūma- 
puikiai apibūdina anos ga-jiytą darbų tęsė toliau. Jis, 
dynės žmones. Taigi, įdo- .būtent, įsteigė tarp Bene- 
mii; bus šį-tą; aipašakbti iš. diktinų vienuolyno ir kai; 
minėto dokumento. Tuomet bamos koplyčios vadinamą 
mes pamatysime, kas seno- 
yėje buvo Bventinirikupšė ir 
kaip visa tai išnyko.

Senų Trakų Benediktinų 
vienuolyno (S. Trakų Bė- 
nediktinų. vienuolyną; ir prie 
jo Panelės Bvenč. Dangun 
Ėmimp vardo bažnyčių įkū
rė Vytautas Didysis 1409 
m.) abbatas kun. Mikolas 
Žarauskas 1586 m. sumanę 
netoli Bventininkų (lenkiš
kai/Swiątiiijti) dvaro pri
klausančio ..Vilniaus. Kapi
tulai, pastatytiJkiry^ nepa-. 
lytėtame miške Byento My
kolo \ Arkjangelp koplyčią. 
Bis dievoto' abbato sumany
mas Dievui patiko; jam, per 
sapną buvo apsireikšta, ku
rioje vietoje turėjo būti pa
statyta koplyčia ir net kaip 
ji .turėjo atrodyti. - Nudžiu
gęs kun. Žarauskas. nęatidė- 
liodamas stojo prie. darbo.

Koplyčia jau prieš. 1590 
i m. laimingai buvo baigta. Ir 
dabar* prasideda visa eilė 
nuostabiu reiškinių^— ste
buklų. Taip retkarčiais ko
plytėlėje teko ‘ matyti kokią 
tai'.nepapi^tų šviesą, ku^ 
rios Šaltinis buvo niekam nė 
žinomas. 1595 ūi,, gegužės 
9 diena visi maldininkai ir

u Kryžiaus kėlią, 7 '7 Kelią ? 
šitą pradėjo vėsti nuo vie- 3 
nuolyno. bažnyčios slėnks- > 
čio, apsukdamas du kait ■ 
aplink bažnyčią, paskui pro 
senos, pilies kalnų iki Sveti-; 
tininkų. koplyčio; Ir koks 
buvo -visų nusistebėjimas, = 
kai išmatavus kelių pąsiror 
dė, kad jo ilgis išneša tris : 
tūkstančius tris šimtus ir 
tris žingsnius, tai yra tiek, 
kiek buvo, pagal mokslinin
kų ..išmatavimus, tarp pilo
to rūmų.' ir Kalvarijos kal
no, ant kurio nukryžiuotas 
Išganytojas. Beit naujas 
u Kryžiais kelias” ištikro 
buvo kryžiaus,. nes be. galo 
nepatogus ir netgi pavojin
gas; . Ant kalno riogsojo 
dar tuomet aukštį, pilies 
bokštai ir sienos, jos griū- 
damos, galėjusios. žmonėms 
pakenkti, visa pakalnė bu
vo nuklota dideliais akme
nimis nusileidžiant nuo 
kalno, užteko mažiausio ne
atsargumo, kad nukristu į 
gilų griovį, kuriuo buvo ap- 
sifpta kadaise .pilis, tas daž
nai ir pasitaikydavo:, žmo
nės laužėsi kojas ir rankas, 
nusiraižydavo. \

Energingas kun. Žaratis^ 
kas nutarė tisus minėtus 
nepatogumus pašalinti, ką 
ir atliko pats vienas, netu
rėdamas nė vieno padėjėjo. 
Silpniau besilaikančius bok
štus, ypač pilies. sienas,, su
griovė. (Tuomet dar nebu
vo papročio saugoti senovės 
palaikus), kalną išlygino, 
akmenis ir griuvėsių liku
čius siiinefė . griovin, taip 
kad iš siauro ir pavojingo 
takelio padare platų, pato
gų kelių, kūrino galima 
yo Įąisvaį net vežimu Va
žiuoti* Kad. tokį milžiniš
kų P^r labai’ trumpą 
Jaikų galėjo. nuveikti vienas 
žmogus, niekas nenorėjo ti- 
kefi, todėl 4 buvo visų mano- 
pm, kad čia stebuklo būta;

1596 metais Vilniaus vys- 
, kiįptjps« y i ii s

“DARBININKĄ" UŽSIRAŠYTI I

Iš KATALIKyGYVENIMd
Paskelbiu Jiponijoje dekretą, 

kuriuo uždraudžiama jėzuitams 
gyventi, liko sukonfhkuotaa (at
imtas) jėzuitų turėtas turtas. Ap
skaičiuota. kad Jėzuitų turtas į-C 
vertintas 30 miliouų dolerių. Tas 
turtas susideda iŠ'jų turėtų baž
nyčių, mokyklų rūmų, . įvairių 
mokslo priemonių ir it. Kai kas 
nori sakyti, kad Ispanijos jeiu- ' 
itai perdideliua turtus turėjo, Bet 
pažvelkime į Amerikos nokatali- 
kų| mokslo . įstaigas.. Valę uni
versiteto turtas įkala u o j a m a s 
$87,918,017; Columbiar- $77,513/ 
532; Harvard — $108,087,473; 
Johns Hopkins— $26,826,975, .

Kardinolai Hays, kalbėdamas 
New Yorke katedroje i 700 ka^ 
talikią moterų, savo kalboje pa
žymėjo; kad gyvenamasis amžius 
yra pavojingiausia moteriškumui. 
Kardinolas nurodė,, kad Dievo 

.Motina Marija turi būti geriau
sių pavyzdžiu jaunoms katali
kėms moterims.

Lourdo vyskupas Pierr4( Ger- 
lier, Prancūzijoj, praneš^ kad jo 
vyskupijoje kiekvieno mėnesio ' 
pirmą, sekmadieni bus laikomos 
Taikos Mišios, Painiąsias mišias 
pats vyskupas jau atlaikė.

Katalikų spaudos Amerikoje 
direktorija /pranešė, kad praėju
siais metais Amerikoje buvo 310 , 
laikraščių bei , žurnalų, katalikų 
įvairių Įstaigų leidžiamų.

310 leidinių taip,skirstomi: 9 
dienraščiai, tris kartūs j savaitę 
išleidžiamų — 1, du kartūs j s&- 
vaitę išleidžiamų — 3, savaitinių 
— I13f, dyisavąitinfų — 6, mėne
sinių — 131, kas du mėnesiu iš' 
einančių — 13,. kas 3 mėnesiai — 
31, metinių — 2, kas 2 mėtų —1.

Įvairiomis kalbomis leidiniai 
skirstomi i anglų -r- 223, vokiečių 
— 17, lenkų — 16, bohemų—10, 
prancūzų — 10, italų — 6, slo
vakų — 6, ukrainiečių 4, lie
tuvių — 3, slovėnų — 3, ispanų 

3, vengrų — 3, japonų —1, 
akliems— 2, V Iš viso apskaičiuo
jama, kad visų .leidinių pavienių 
numerių cirkuliacija siekė apie 
8 milkmus. . ' r

Praėjusiais metais Amerikoje 
katalikų buvo 21,887,606.1921 
m. buvo 2,562,397. ’ Taigi, per 
dešimt metų katalikų skaičius pa 
didėjo 2,562,397.

Benediktas Vaina lankėsi 
Trakų bažnyčiose... ’

Iš šio dokumento sužino
me, kad kuh. Žarauskas ka
sdamas žemę miške koply
čios pamatams, užtiko ant 
nepaprastos daugybes palai
dotų žmonių kaulų, nes čia, 
pabrėžia dokumento auto
rius, buvo; kadaise senovėje 
kapinynas, Nėra abejones, 
kad tąi'buvo kapmčs dar iŠ 
stabmeĮdybės.laikų, ų šven
tininkuose, ; kaip mHsų bo
čių šventvietė.: įr pagalinu, 
ar nebeįdomiausia Žinutė;.. 
Vienoje nežinomo numirėlio 
kaukolėje buvo surasta ne
mažas seniausiu pinigėlių 
skaičius. . £
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Pasikalbėjimu Si Jm Btvariiįi ir Ibi. Až fi kUmu bažnyčia* 
j* vigu* pamokau* — tave tetai

Eina žmogus gatve, umarkiai, 
lyg turėdamas avarbų reikalą. B* 
tolo pažinau Joną Bevardį. P<- 

. gyvenęs žmogus; turįs kiek ten 
prasilavinimtK -ir -“didelis veiki- 
jast.” Jis dabar, matau, užaimą- 
stęs,’ susirūpinęs, Vos mane 
praėjo, taip suuilaUpęs. Aš jį 
garsiai užkalbinu.

—Joilai! Kur taip begi nuo 
kaimyno?

,. Jis stabtelėjo. Pamatė mane, ir 
prasišypsodamas sveikinosi.
’■ Ugi į 4 Tautiečių Valdybos po
sėdį. Turime svarbų reikalą. O 
k,aip pačiam eina*?

Nieko sau. r Išėjau pasivaik
ščioti, Gal abudu paėjėsimo? 
Jei neužimtas greitu darbu.—No
rėdamas su juomi truputį pasi-

* kalbėti, tai ir sulaikiau.
r—Kodėl ne? f Dar turiu kokį 

pusvalandį laiko. Pasiplepėsi
me. •

Jis prisiartinęs prie manęs jau 
kaitų eina, Užklausia.

—Pasakyk, drauge, katu šįmet 
.Katalikai apvaikščios Valstybinę 
Šventę? , ...

1 —Tiesą pasakius, dar nežinau. 
Rengiamės*. ,

—Na, matai!’ O gi mes Tau- 
tieeiai dar . tikimės prisikviesti iŠ 

valdžios atstovų. Anksti ren-
• giamės, ir šįkart manome gerai 

- /pasirodyti savo tautiškumą! —
Pasigirdamas jis man Atrėžė.

—Tai aš ir matai. — Nusiste
bėjęs pasakiau. — Turbūt labai 
myli savo tautą. Jonai, kad taip

- ritpinies jos Šventę apvaikščioti!
—Np.gi kur aš nemylėsiu ! Kam 

dar klausti. Juk tam ir aš sa-
• ve vidinuos tikra Tautiečiu!

- Sų pasididžiavimu jis man tęsė.
—Tiesa, gerai’sakai. 1 Tačiau 

stabtelėkime truputį, Jonai ir pa
sakyk man, kas tai yra Tautie- 

, tis, ar Tautininkas? Aš seniai
ilgiuos Tavęs paklausti? bet iki syti? Juos pralenkdamas, 

. šiol- nepavyko išaiškinti.
* man tas žodis gražus, meilus! Ir 

aš norėčiau jį nešioti. Išaiškin- 
kie man, dabar, koks skirtumas 
tarp manęs ir Tavęs. Visuomet 
vadini mane Kataliku, ir save 
laikam Tautiečiu?

i Stabtelėja Jopas. 
giliai į mano akis.

—Juk. ar nežinai?. Aš' ką tik ' 
, pasakiau. Tas yra Tautietis, 

kurs, savo Tautą myli. Jai . gero 
: .lemia. Ją gina. — Jis man tvir* 

, . tina visą, lyg mažam vaikui ko
kią visiems suprantamą tiesą ais- 

■ • . kindamas. 4
’ -—Tai kaip aš ją’ galiu mylėti 
kitaip negu dabar ją myliu? Pa
mokyk’mane; ■ Aš; jo.’ prašau, 
nes man įdomu darosi, kuomi aš 
neprilygstu jo statomam idealui.

Jis tuoj neatsako. Paeiname 
kelis žingsnius ir matau jis drū
čiai ‘ susimąstęs. Pagaliau prasi
taria. ♦

* —Geriausiai aš pasakysiu 1 ką 
aš pats darau, ką aš laikau šven? 
ta, tai galėsi prisilygiuti. Pir 
niiausiai, aš nei. vienos jos švępi

į ;tė* ncpraleidžiau, koktu, nors, bų
• du nepaminėjęs. Jis skaito 

pirštąją
. —Nugi, drauge ir aš panašini 
darau; • Tiesa, dar kiek, ankstį 
šiems metams rengtis, bet esu 
tikras, kad’parapijoje bus šioką 
toks apvaak^eiojimas. . Ka* me*

> tas juk būna. Aš jam' teisi
nuos, nes žinau kad taip yra, ir 
jis pats tai žino. ;

Mat,

Pasižiūrėjo

—Gerai. Antra* /tiefcųomrt ne4 
reikią užrigjnti mvo tautybė*. 
Ypač jHįt sretimtaučių. —* to; 
liau jie tętia, antią pirifcą nulem 
lędama*. * —'

—Nei. sapnuot uetiupnavb 
man nžaigrinčyti f Ai vfotuj ir vi* 
euopiet pmipųžjstii ir gėriųo* 
ėsant Lietuviu Kataliku} 
dedy m^ rodyttt kad nedaug k| 
nauja eš Šia ilmoMu?’ Kaip ai 
pasisakau ę*ą* ir Lietuvi* ir 
“Katalikių,” jam ptpr veidą im
ama nepasitenkinimo jaunina* — 
bet nieko neaako. Toliau ekait- 
liuoja. \ \ .
• —-Trečia, sakyčiau, būtinai rėk 
kia remti LiėtuviŽką spaudą. 
Mat, be spausdinto žbdžię, tau
tai sunku matyti. Gi be mąsty
mo, nėra gyvenimo! :

• —Ir vėl, drauguži, tu man nie
ko skirtingo nesakai.— Juk ir as

? • » 1 -a •
skaitau laikraščius. Ik Amerikos 
tris net, ir. dar iš Lietuvos par
sitraukiu. Nė mažai jr knygą 
aš turiu. Ar aš jierėmiu spau
dą? — AŠ jo klausiu. ., ...

O! aš neginčinu, neginčinu. •— 
Kiek išsigandęs atremia). —* Tam
sta . skaitai. ’ Žinoma, . nėtokius 
laikraščius, kaip aš — bet vis 
Lietuviški. Gerai! s

—Get kas daugiau reikia man, 
Mokytojau, kad aš patekčiau į 
Tautininku Kojų? — pasišypso- 
danias toliau, kalbą tęsiau '• 

• —Aš pats aplankau , visas Lie
tuvių paskaitas, .kokios jos būtų. 
A! čia jau nesulygsi su manimi, 
— pasigriebdamas mintį'džiau
gėsi. —' Tu juk visų neini klau
syti- ' ’ X ’ ’ ’ 

’ ^JBėt kodėl? Nejaugi reikia 
klausyti visų ^plepalų, kuriuos 
koks bastūnas nori tauzyti. Juk 
jei jis kalba visai ne apie tautą, 
bet apie Tikybą, ją išjuokdamas/ 
pašiepdamas, kam man eiti klau-

, - aš 
nieko tautiško nenustoju. Bet iš 
kitos pusės, Jonai, atsilygstame

ifnricičhi dąbnr ttukSat

—VU tai tąvo Tikyba. Kam 
Tu ją viiur paįpįoji? Čia mes 
kalbame apie Tautą. Tu jau ki
ši TUtijirną. Dėl to mea viai 
Tautiečiai ir aUiakyrlme nuoku* 
pigų ii aėnojo Surivienijtmo 1901 
metai*. Ir jie negalėjo jo* šaly.

%—Bet kaip me* ją galim at- 
Bkirti? AŠ juk jaučiu, kad tikė
jimas j Dievą, į Amžinatvę, ir j 
visas Bažnyčios Tiesa* yra viso 
mano gyvenimo kelrodts. -Jis 
maįft ląbai reikalingas. Ir antra 
vprtim, ji* pieko nekenkia. Juk 
visą Lietuvos gyvavimo laiką — 
nuo Vytauto laikų, kunigai daug 
davė Tautai, Bals turi pripa
žinti, jog Vyspupaj. ‘ Giedraitis 
Baranauskas, Valsčius, Matule 
vičius ir kiti yra buvę Lietuviai, 
ir geri Lietuviai, Argi kunigij 
leidžiamas “Tėvypės Sargas?’ 
tuoj išėjęs po Aušros laikraščio 
neskelbė, kad .Lietuvis turi “My
lėti savo Dięvą^ už vis labiausiai 
savo artimą kaip pats save, o šar
vo Tėvynę už save, labiau?” Man 
rddoą, kad tokie žodžiai 'negali 
Tautybei pakenkti.

—Ot, tame ir dalykas. ‘. Mat, 
Katalikai sakos mylį Dievą už 
vis labiausiai. . . Jiems Tauta vi
suomet užima. antrą vietą;. Aš 
gi pats esu pasirengęs už Lietuvą 
net galvą guldyti!

Kaip gražiai jo veidas jiušvi- 
iol. Kaip jis pasistiepė patrio
tizmo dvasia* persipildęs. Bet 
kažkodėl jo žodžiai manęs nenu
tildė Aš vėl tęsiu.

—Bet juk ir Katalikai! savo 
galvai guldb.už Tėvynę. 'Ar ma
nai, kad nuo Ruso nekentėjo jo- 
kis Knygnešys Katalikas? Ar. 
nemirė kovos laulęe Katalikai Ne
priklausomybės beieškodami? Ar 
pežinai, kad Karo Mokykloj, pir
mą Kursą baigusiųjų -karininkų 
tarpe — nemažiau 90 nuošimčių 
būta’ Katalikų jaunuolių? . Ne^

jaugi jie, ataUakė mirti ui Tčvy- 
nii

—Aš tą Žinau ir ] 
Bet kuomet paaitaiko. kad kuni
gai *u valdžia auaikerta; tuomet 
vili Katalikai palaiko kunigus. 
Jie turėtų nuailenkti. Valdžia vi
są Tautą atstovauja! Ją visiem* 
reikia gerbti.

Jis įsikarščiavęs tvirtino, ram 
kamosy kilodamas.

-rjlęt tuo atvėju jau Tu pri
pažįsti, jog Valdžią negalį klys
ti!’ Ar ne? Jeigu mes turime 
jos visuomet klausji!, jai nusi
lenkti, tai reiškia, , kad ji, Tautie
čių nuomonėje, negali būti klai 
dįiga. Bet kas ta Valdžia? Juk 
ją sudaro*tokid patya žmonės, 
kaip ir mes. Nejaugi jie niekuo- 
met ueklyBta? Katalikai, linkė
dami visai Tautai gero, priešina- 
si tai Valdžiai, kuomet jųjų'nuo
monėje ji klysta-, Valdžios klai
das norime atitaisyti.-

—sA! matai! Valdžiai nepripa
žįstate Jūs neklaidingumo. Bet 
jau . savo Popiežiui kas kita. Ir 
dar jmužtenka p būsite, gal ir A- 
narehistai, jei taip jums lengva 
su* Valdžia lietis.

■ Susierzinęs? Joną* pamojo man 
ranka ir nuėišuko.- ■

s : • - •.

’ —Bet ką čia kalbėt. Aš su
.. . • ■ ■ - - t ■

Kataliku niekuomet negalėjau su 
sikalbėt! ?•- . i . : -

Taip pasakęs,- Jonas Bevardis, 
suerzintas, ^uejo nuo manęs, 
i —-ooo i -■
/ Mielas Skaityto jau! Jonas Be
vardis su -manim* negalėjo susi
kalbėti Bet ir aš su juo geriau 
tnėgąlėjaų. / Dar nekartą teko 
mums vęl susikirsti, nežinau tik, 

car beužsimoka tas kalbas pasa
koti. ? 'T * .. * -

V. M

liETUVOS LAISVĖS PAS- 
pripažįstu. Į IMS BONUS PAR-

DUOOMtT
(I4et PutunttiūW Koinufttyatti*).

, WASHINGTON, P.’’C.— 
Sausio mčn. 26 d. .— Kiek 
laiko atgal Lietuvos Pasiūti 
tinybe buvo paskelbusi A- 
merikoę Lietuviu laikraš- 
Šiuose, kad Lietuvos Lais
ves Paskolos bonų s&vinin- 
kai; norintieji parduoti sa
vo bonus, gali tai padaryti, 
pasiųsdami savo bonus į 
Taupomąją Valstybes Kasų 
Kaune, arba į Lietuvos Ban

Vyras įsteigę valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybes uždaviniai taip 
sunkūs, ‘kad moteris turi 
gelbėti* vyrui valstybes rei
kaluose. » '

MTAUIĮĮ SHMHJS f!
ALRK. Federacijos Naų-1 

jos Anglijos apskritie# 
talikų 7-tas Seimelis 
Vasario 22 d., 1932 m., §
tuvių Rymo Katalikų SfcĮ 
Pranciškaus parapijos 
faiueje,' 94 Bradford St*, ? 
Lawrence, Mass, ' *?1

Visos Naujos Anglijos 
talikiškos organizacijos, 
lapijos, pašelpines draugįr | 
jos, kuopos, chorai, rateūįl | 
ir kitos išsirinkite kuodMįl 
ginusių atstoviu Į Seimeli^ 
Šitas Seimelis bus 
svarbus, nes tair K. 
ųa^ičius, Kederacijos apik^H 
ties .Dvasios Vadas ir Cenfe J 
ro garbes pirmininkas 
kun. P; Juras daug rųpinB^l 
si, kad Seimelis, pavyktu |

praneš kun. P. Juras. Vi*4| 
salą Seimelio reikalais krei-?| 
pki^ęs pas kun. P. Jurą, 94 4 
Bradford fet., Lawrencį 
Mass.

.Primename, kad -organU 1 
zaeijoš, draugijos ir tt sių£ Į 
damos atstovus į Seimelį.tu-į f 
ri įduoti įgaliojimus’ Sti vai
dybos ir vietos klebono 
rašais, : * ' ' / . ., ?$

Federacijos apskriti^ vaf* ?
dyba? j

Dvasios Vadas, kun. '&į 
■Urlionavičius^

;?* Pirm. V. J. KuMrka, \ 
Rast■ ■ 
Tžd. X FmMcte

• - i . .

Valdybą, Kaunas, Lithuaj- 
nia. į

3. Laiške būtinai pažymė
ti taip:

“Prie šio laišku pridedu.. 
?»»tn (pažymėk kiek) bonų 
po $.... . (pažymėk bono
vertę), išviso sumai, 
dės ir rimnetiai yra sekanti t 
Siunčiamų bonų serijos rai
ti tiV’Serijoš raide ir nu- 
pieris yra nūro-
dyta bono viršuje ir ant 
kiekvieno kupono iš dešines 
jo puses

Bonų savininkai, kuru 
turėtų kokių nors nusiškun 
dimų dėl savo bonų parda
vimo viršminetose įstaigose, 
prašomi apie tai pranešti 
Pasiuntinybei, kuri stengsis 
sulyg išgales suteikti jiems 
įiaaišfcailma u- -pagdbos, ja 
gu tokia būtų reikalinga, ' 1 •*’•
Pasiuntinybes antrašas yra 
toks: Litliuaiiinn Legatidn. 
2622—”12th Sti, Northvvest 
AVasliington, D; C.

-PRAHĖtlMAS
Ękskursija 

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

Visi, kurie mano šiais me
tais dalyvauti Vyčių ekskur
sijoj, turėtų dabar pradėti 
rengtis, . * . ?

, Laivakortes nusipirkite ir 
padarylcite rezervacijas pdš 
savo vietinį agentu / .

K. J .Viesulą,
‘ L; Vyčių Ekskursijos

Organizatorius.

•. Šios .dvi įstaigos" perka 
Lietuvos Laisves Paskolos 
bonus sulyg kainos, kokia 
yra tą dieną Kauno biržoje 
(exchąnge).. •

Pasiuntinybe dabar, ^au
na žinių, kad daugelis bo
nų savininkę yra tuomi pa* 
sinaudbję ii- pardavę savo 
bonus nurodytu būdu.

Taupomosios Valstybes 
pasės, vienoj prašo inus 
pranešti, kad, siunčiant 
joms bonus, registruotam lai 
ške, reikia būtinai pažymėti 
.laiške Jr siunčiamųjų bonų 
serijos raides, i? jti numerį. 
..Tuo būdu bus išrengta pai
niavos ir klaidų.

Taupomosios Valsty bes 
Kasos, nupirkusboną, siun
čia bono savininkui?, drauge 
su pinigais atatinkamų kvi
tą, kuriame nurodoma: ko
lei Bonai Jr kada gauta, ko
kia jų kaina tą dieną puvo 
Kauno biržoje ir kiek bono 
savininkui už juos priklau
są \ ;

Ateityje visiems Bonų sa- 
rimukams patariama: 

f 1. Siųsti savo bonus regi
struotame laiške, hhiinkų Kalendorius?’ Jo

2. .Laišką adresuoti, taip•:;kaina nariams 15 centų, ki- 
Taupom. - Valstybes Kasų j tiems — 25. centai. i .

L. D.MU0PĮĮ ' ’ 
VALDYBOMS

. Visų kuopų sekretorių 
bei pirmininkų adresais iš
siuntinėtas šių metų /^par-

DIDŽIOM, NEW Y0M’» 
■ APYLINKĖS LIETU

VIAMS
■■ Šiuomi pranešame, kad Jurgį 
Tumasonis yra įgaliota* ridkt 
‘4 Darbininkui ’ * prenumeratas b 
skelbimus. • Jis patarnauja M 
Notaty Public užliūdymu ir pą 
gelbsti siųst pinigus Lietuvof 
Kreipkitės pas: A

JURGĮ TUMASONĮ

423 ’Grand Št arba 1356- E, 91 f 
Br°°Hyn.K.y. .

Baigkime Platinti
Darbininkų Kalendorių 

1932 METULU,P., 

siskaitymų. Užsisakykite tuojaus. L.D.S. nariams 15 centų; visiems ki- 
Uem$ - 25c. Visi tie, kurie užsimokės už ‘‘Darbininką” visiems 1932 

metams, kalendoriųg aus dovanai. Siuskite užsakymus 
“DARBININKAS”

. o* . K‘ *• »■ "V • * - * - T’. . ■ • * ; ■ v • • • • <’• • 'i‘. • » * A. V ‘ ■ .. • ’ • » ■ . ■ *

y:

». .

MIIMB SO. BOSTON, W
.■.V.;;



Bridgeportiečiai nepaten
kinti kad kažin dėl kokių 
priežasčių- tapo apvilti pas-.

• kirtomis prakalbomis, ku
rios turėjo. įvykti penkta-

į dieni, sausio. 29" d.

£ vasario 2, 1982 m.

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

i. 8RIŪGEP0RT, CONN.
, Vardo Draugija 

rengia įdomų koncertą 
vodevilį sekmadienį prieš

• užgavėnes^ vasario 7 d., ■ pa
rapijos svetainėj. Pradžia 
septintą vai. vakare. Viši 
ateikite — nesigailėsite.

■ Vietinis*

DA&BIKINKAS

Paryžiuje baiffianU* |lri>4Įįti lėktuvas, knriuomi norima tyrinėti dausas—ankžriau 9 myliu nuo žemės.

džiais užkandžiais ir dova
nomis. Bus ir šokiai.

Bus pagaminti skanūs už
kandžiai ir bus duodamos 
dovanos kiekvienam lošian
čiam stalui. Na,’ Čia bus 
proga vyrams ir moterims 
į lenktynes eiti, ir pasirody
tu kad ir moterys moka ge- 
rai kortomis lošti.

Sąjungietės užkviečia vL 
sus į Card Party, ir prane
ša, kad įvyks vasario 7 die
ną, Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje.' Pradžia3 
vai, po pietų. Įžanga 35ė. 
Ir aš ten būsiu, ateikytie vi
si — pasilinksminsim.

Sausio 13 d. gąsu nusi
nuodijo P. Bankauskiene. 
Priežastį—- laisvas gyveni
mas.? P. J. K.

Lietuvos Ne^’iklausomy- 
bes sukaktuvėms paminėti 
vasario 28 <L nutarta suren-

t LAWRENCE, MASS.
Muzikos Mylėtojams pranešimas

Prof. A. žltiANAVimys, paganm“-

ii

garr

' &

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BEDARBIU FONDE JAU 

YRA $1,237,939,48.
SUOMIJA SUVARŽO
- m

NEW HAVEN, CONN. DETROIT, M1CH.
Mergaičių komanda taip- 

Į' gi gerai žaidžia; Daug ener- 
F. gijos jąiinimui priduoda gė- 
į rais .patarimais ir .’draugiš- 
į7 kuinu mūsų klebonas kun.

V. Karkauskas,

‘ Kadangi jau artinasi ga
vėnios metas, visi skubina 
kuo. daigiausiai pasilinks
minimų surengti. Šv/ Pran
ciškaus vietinė vyrų draugi
ją- rengia šokius vasario 6 
dieną, parapijos svetainėje. 
Girdėjau, kad .rengimo -ko-

7 : misiją deda pastangas pa- 
Š daryti šį balių pasekmingu. 
L Vasario 7 d., Moterų .Są- 
r jungos 33-čia kuopa rengia 
1'. nepaprastą pašilinksniiui- 
t s mą. ~ Card Party su gar

.. r
i ■■■.

■ i-
p

r
i
i

■ p-

* ■

JSIDfcMfcKITMl

CHAS, B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

'* 637 S. PAG A STREET, 
BALTINOJE, MD.

r.nl<lotuvėse .patarnauju gerai ir 
pigiai...Nuo 75—100—150. doieriij- 

Paęrabus paruoSin.
Telefonas, -r South 0083.

Telefonas; Plaza. 1350.

E JONAS GREBLIAUGKAS aį;; Grabelius ir Balsamuotojas 
■S'7; 423 S. PACA STREET, 
K /. BĄLTIMORE, MD.

‘Naujieji metai kol 
nieko gerą nežada, nors ir 
ląbaį jų laukėme. Bedar
bių daugybe; jie vaikšto po 
gatves, prašydami penktukų 
puodukui kavos. Miesto vab - 
džios darbo ir negalima gau
ti. Žiema šilta, sniego rie
tą. ■
, Kadangi’* bedarbių tūks
tančiai,. tad iš jų atsiranda 
visokių ir pradeda, apvagi
nėti žmoųes. Niekados dar 
taip nebuvo.

Štai vieną naktį vagilis į- 
lindo Į ŠeŠtokij namus ir iš
vogė kumpius, dešras, svie
sto, o Pėtrokų ųamuose pa
vogė išvirtą skilandį; turė
jo gerus'išvirtus pietus. Ir 
vagiliai taip įsidrąsino, kad 
Naruševičiaus mėsos par
duotuvėje išmušė langą, pa- 
darydami šimtą dok nuos
tolių. Yra ir daugiau va
gysčių. Jonui Susmarai pa
vogė šešias vištas, 4 žąsis, 
kelis karvelius. K. Zizui ir 
H Grigaičiui p a d a r yt a 
skriauda — numaustyti ra
tai nuo automobilių.; . 1

Visos šios vagystės įvyko 
R-usšell St. .

Nelaimingi .atsitikimai

.. Kašte Degutienė, skalbda
ma drabužius skalbiama ma
šina, smarkiai

? F;. Juošas Žukauskas:

;TROBELN1KAS
LEM.EŽONAS

• ' (Užbaigą)

Lemežonas  ̂gulėjo savo, trobelėj. . ■
Nupraitstąsy sušukuotas, aprėdytas tais rų- 

5 bais, kuriuos >prieš tai tik per savo vestuvės te- 
B buvo apsivilkęs. \ .

Galvūgaly švietė dvi didelės grabnyčių žva- 
£ kėš. \ Jos daže išbalusį Lemežono veidą rausvai 
į gelsva'spalva. ; . . ' ‘ r
f Sunertose rankose, tarp plyštų įspraustas 
fį paveikslėlis. Tąs pats paveikslėlis, kurį prieš sep- 
| tynioĮiką metų nupirko pas viėną Škapliemiką už 

w £°ręių:avižų< .
E Koks ramus jis buvo. Nė mažiausio- deme- 
« ąio nekreipę į nuolat besi varstančias trobelės dti- 
B lis ir besigraudeuančius, bedūsaujančius svečius/ 
w . ■ Pro nevisai sumerktas akis žiūrėjo į tą vietą, 
kK kur paslėpti pinigai, visiškai ramiai, tarytum ten 

nieko nebūtų, kas galėtų jam rūpėti. .
į B -'4 ’ -^-G alų gale ii* aš atsilsėsiu, — iš šviesaus, 
"R jierūpestiųgo veidą buvo galima spręsti^ kad jis 

taip džiaugėsi; ;

H

kas

Pavykęs vakaras.
Moterų Sąjungos 54 kuo

pa sausio 14 dieną surengė 
■‘buned^ ir “pinoklio” va
karą, į kurį atsilankė daug 
žmonių. Vakaro pasiseki
mui daug* padirbėjo M 
Stankiėnė, E. Paųražienė, 
M. Stonkienė, T. Zapolskie- 
nė, M; Jurienięnė, .0 Krim- 
blienė, Blaževičienė, R. 
Stankienė. Sąjungietės dė
kingos aukojusiems Dr; Ce- 
tlinskiui, F Mušte i k ije n e i, 
Klausing, Ramo ir Mą- 
tulewicz,. . . •

tlzgay.čni^ kalius

Vasar. 7 d., kuopa rengia 
■šaunų "Užgavėnių balių. Bus 
bufetas su gerais užkan
džiais, gera muzika, Šokiai, 
žaislai. . j

~ Kitas vakaras. 'y

Antras “bunco” ir “pi- 
noklio” lošimo vakaras į- 
vyks vasario 18 d., Šv. Jur
gio parapijos Sįaleje. Pep.

HUDSDN, MASS.

misijon išrinkta Ver. BiPa* 
lieriė ir K. Staniūnaš. Nu
tarta surengti ir vakarienę 
pas Petrų Stanį.

Šiems me tams vai dyba iš
rinkta darbšti ir žada daug 
padirbėti. Tik gaila,. kad 
apie savo veikimą niekad 
neparašoma.. Reikėtų iš
rinkti: nuolatinį kbrespon- 
tą, kurs aprašytų apie kuo
pos veikimą. ' • z •

. * • Kuorios narys.

No. 29 MyiUft-V-U Lnww‘n<’e, Wsš,i 
namuose pi Belevlčiaus, *knr duoda' 
pamokas I>£TNYOlOHriS,

Lekcijos .duodąhioa privačiai, kaip 
imažiemS' taip ir suaiu?ii$ienis auife 
Muzikos Konservatorijų. Jeigu: myli, 
muzikų: smuiku, tmba planų ir nori 
kad Tavo vaikučiai ifimokąj'gražiai 
grajiti, siųsk pas p, gTDANAVIOTTj. 
Lai pamėgina 'laimes ir tie, kuriems 
nepasisekė išmokti kitur ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti.' Kipnos pri
einamos. " /

Kreipkitės šiuo adresu: Pėtnyčio- 
mis 20 JSfyrtie et., Ėawrenee, Mašs„ 
arba laiškais .•

16 Huntington Avenue, 
ROSLINIUIJ3, 5TASS. .

J,ę L. D. S.. veikimo
LDS. 56. kuopos ’ metinis 

susirinkimas įvyko saus, 24 
dienų. Is valdybos praneši
mo paaiškėjo, kad kuopa gy
vuoja gerai. Šiame susįrui- 
kime visi nariai užsimokėjo 
savo tnokescius mažiausiai 
už* 6 mėnesius, kiti gi už vi
sus metus. ’ Kuopos ižde y- 
ra 27 doleriai. .

WORCESTER,MASS,
PAKViilTniAS

Šiuomi kviečiame Worėes- 
rio ir apylinkės lietuvius at
silankyti į mūsų rengiamą 
vakarėlį — “Whist Party” 
vasario 4 d.- Rengia ^Tevų 
Marijonų Kolegijos rėmėjų 
skyrius.. Visą tai įvyks Šv. 
Kazimiero pąrap, salėj. Ge
riausiai ’ atsižymėju s i e m s 
kortų lošime bus suteikta 
gražios dovanos.

Nuoširdžiai kviečia. ;
Valdyba ir Pęngėįai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V. J. Naš. Rem, Dr-jps 

1 skyriaus korespondentei, 
Brooklyn,Yv —■ Žinutė 
apie V: J? N. R. dr-jos 1 

sk. vakarienę labai suvėluo
ta netilps.' Pasenusios ži
nios skaityto j ąms neįdo-. 

mios.. ‘ <

Po pietų maždaug apie penktą valandą į Le? 
mezono trobelę zatnęšė. didelį, pailgą stalą ir du 
zoslanus. Patį Lemežoną patraukę į kampą. .

Prie to stalo susėdo šeši vyrai ir devynios 
moterys. Susidėjo storas, taukuotas, parudavu
siais šonais maldaknyges, atsiskleidė reikalingus 
puslapius ir ėmė visokiais būdais ir balsais kosėti;

Vienas iŠ vyrų, kurto maldaknygė buvo per 
visdidžiausia ir kurio akinių viena pusė buvo 
parišta, kanapiniu siūlu, sukosėjo per visus, smar
kiau ir prasižioja nuo . blakštienų iki smakro Įdu
bimo.; .:. f

Išsiveržė glėbys neaštriu kirviu tašytų gar
sų. ' ’ • ; • . ' . ‘• >

Ties trečiąją giesmės eilute sutartinai. pra
sižiojo visos kitos gerklės, gerokai apglušmcl.nnn>s 
pirmojo balsą. • •

Tos, gerklės, tarytum pačios geriausios pie
menų palaidines, toli nusvaidė giesmes sąnarius^ 
Į laukus, į kaimus, į krūmus, į miškus, į tas pa
čias, pelkes, kur Bemėžonas paskutinį/ savo žing
snį paliko. .. „ . ‘ •

. Lemežonas net ir nemirktelėjo, tą giesmę iš*' 
girdęk Žiūrėjo į tą pačią vietą pro primerktas 
akis, nekreipdamas nė trupučio dėmesio į teikia
mą jam pagarbą. Atrodė, kad to giedojimo ir 
nesiklausė visai, . , •' .

YateS'Stirling, Jr. .T, V. admiro
las laivyno dalies stovinčio Ha~ 
waii salą pakraščiuose.

Bostono bedarbių šelpimo 
vajus sukelti „ $3,000,000 ei
na gerai. Jau’sukelta $i,- 
2:17,939.48.' ’

Trijų milijonų dolerhi 
fondas bus padalintas šiaip:

Vienas trečdalis bus pa
skirtas labdarybės organiza
cijoms, kurios užsiima 'be
darbių šelpimu;. du trečda
liu eis.į Bostono, miesto 
Overseers of thc Public 
AVelfare kasą. ' ’

Aukotojai galFskirŪ savo
auką labdarybės drgąnįzaci- rįo pranešimu, Kinijos vy- 
'joms arba Overseers of tbe. gausybė sausio. 30 d, nuta*.
Public Węlfare.

Overseers of thė Public 
AVėlfare gelbsti-per 50,000. 
bedarbių Bostone. Kasdien 
išmoką po $32,000.

. United Boston ĮTnem- 
plojmient Relief komitetas 
atsišaukia į visus sukelti 
$3,000,000 dėl reikalaujan
čių pašalpos bedarbių.

LIETUVIAI FRIEŠ
VOKIEČIUS

STOCKHOLM, saus. 30, 
— Suomijos ministerių ka
binetas nutarė uždrausti už- • 
sienių valstybėms įvežti į . 
Suomiją kavą, automobi
lius, kakavą ir silkes. Tsta- ' 
tymas pradeda veikti vasa
rio 1 dieną.

KINIJA PASKELBĖ JAPO
NIJAI KARį

SHANGHAI,. — Reuter

re oficialiai paskelbti, ikarą 
Japonijai. .

. Buvęs Kinijos preziden
tas maršalas Chiang . Kair 
Shek pareiškė sutinkąs ge
riau mirti, negu pakęsti esa
moje padėtyje.. Jis išsiun
tė telegramas visiems Kini
jos kariuomenės žymiesiems . 
vadovams, kviesdamas juos 
ko votį, iki paskutinio krąm . 
jo lašo už Kinijos nepri
klausomybę. ■ -

Amerikos konsulatas įš-' 
pėjb Amerikos piliečius, gy-

1 venančius Šanhajuj, kad būKLAIPĖDA. — Šiomis 
dienomis masiniam . lietuvių! tų pasirengę kiekyien.u mo 
susirinkime pareikalau t a,rinentū . įsigabenti. 
kad iš Klaipėdos krašto vai 
dybos tuoj aus išeitų visi vo
kiečiai, kurie .. visas laikas 
veda propagandą prieš Lie- 
juvą? v'Kai kuriė?'tų*;vokie-' 
cįų slapta lankosi Berlyne, 
ir .ten reikalauja^ kad ■Vo
kietijos ■ vyriausybė gelbe-jyra ir misionierių įstaigos, 
tų Klaipėdos vokiečiams nu 
sįkratyti Lietuvos globą. .

Šanhajaiis miesto viena 
dalis yra vadinama tarptau
tiniu centru, kurio valdy- 
maš nepriklauso nei Japo
nijai, nei- Kinijai.- ’-Toje dar . 
•lygė yra apsigyvenę apie 5?- 

1000 Amerikos piliečių. Ten

Modernieji šbltiai yra.ūe kas ki
ta, Mfp seksualinio’, organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—-Prof, St Šalkauskis;

1
/ C H A R R 0 N’S I

PIANAI—RADIOS g
/ ŠALDYTUVAI /Aliejaus pečiai, Skalbiamos | 

mašinos ’ | 
20 TRUMBULL STREET | 

WORCESTĘR; MASS. f 
|. Tel 4-9430 į

į įLengros Išlygos—J3a Nuošimčist

„Sausio 30'd. Aipęrikos 
jipininkai suėmė keliolika 

DhTIHMIlI ikinillftl japonų .kareivių, išibiovu-PuTV'INIAI ANuLIJOJ šių ,į tarptautinę dalį.
■ : • ! Kini jos paskelbimas karo

LONDONAS. Dėl ne
siliaujančių gausių liūčių 
ties Gįasgowu užtvino upės 
ir užliejo miesto dalį ir jo 
apylinkes. Del- potvynių 2,- 
000 šeimynų pasiliko be pa
stogės* ' . Potvynio apsemtų 
nandvgyventbjųš gelbsti ug 
niagesįai. Dėl potvynio .Ayr- 
shire sustabdytas. geležinke
lio susisiekimas.

Kada, giesmininkų gerklės apkarto ir .per 
daug išsitempė, maldaknygės ir giesminyhai su
sičiaupė.. ' Giedoriai pradėjo kilnoti kojas iš po. 
suolų, kiti dar’ pasiliko mnmtį prieš akis paka
bintų akinių. „Ir tik šiuos ant maldaknygių vir
šelių pasidėję, tepasitraukė nuo/stalų. / ,

—Petruįtis' vis užbliauną kaip yėi’šįs, — pa
darė pastabą , viena iš moterų. •’

—Mikužaš ir nemąndresnis. S.taugtinai stau
gia ,o tos naitdoš nė už..grašį.' Be to. kiekvieną 
žodi vis užtęsia ir tampo kaip keptą sūrį. ‘ • • 

>■ -/Baranauskienė riš .kitus mokyti, apsišne- 
keti. Pati tuo ta>pu kaip taip spiegia į ausis, 
kad. dantis, ant lūpų išsiverčia,, r—. neužsileido 
Petriutis. ;.

; -. —Boba visuomet palieka bobą; .— tik tiek 
Įejbasakė Mikužas. ■ ‘ • j - '

Gal ir daugiau būtų pasišnekėję giedoriai,- 
jeigu nebūtų atsidariusios. durys ir vidun neįlin- 
gavęs ant šeimininkes rankų /garuojantis bliūdas 
kopūstų. . x . / > /

Netnikus maldaknyges sulmivė į dvi krfn 
vas Leiliežonui prie kojų, o aut stalo — kopūstai, 
mėsa, silkės, ragaišis ir visi valgymui reikalingi 
įrankiai. ; ?4 ‘

—^Puikus žmogus. tas Lemežonąs buvo,—pra
sidėjo pasišnekojimąs, kada ant stalo sudėti val-

. .............i" 11

Japonijai sukėlė didžiausio 
susijaudinimo visoje Euro
poje. f . • ’

. Anglijos ministeris pir
mininkas Mac.Donald pąrei- ’ 
škė, kad Anglija laikysis 
Tautų Sąjungos nūtariftių. 
Vokietijos vyriausybė. pa- 
reiškė laikysianti neutrali
tetą. Tą patį pareiškė ir 
Italija.^

giai susitraukę/iH pusėse ■
../-Duok, Dievė* jam dangų; Ašaros taip ir 

spraudžiasi, prisiminus. .
7 . —O koks dievobaigingas,. teisingas. ■ Svetimo •’ 
ir varpos nuo lauko nenuskins.
/ —Koks ‘darbimUkas. Kur nepažiūrėdavai,-
visur-Lemėžonas.pirmas. ’’

—Kantrus kaip priekalas; : Niekuomet nesi
skųsdavo, nedejuodavo; Amžinai tylėdavo.

• —-Kaip tą -savo amžinatilsį /žmoną mylėjo, 
vaikus. ■ • .. , . . - .

Lęmežonąš nė šypt nuo tų lųigyrų. Guli sau 
ir tiek.., Pavalgy giedoridi ilgėjosi, prieidami 
prie Ęėmėžono palaikų, lingavo galvas, jlusavo.

Galų gale vėl susėdo įrie stalo. • 1
Ir vėl iš girgždančių gerklių pasipylė margi 

balsai. ’ •

Kitos dienos rytą išvežę Lemežoną į kapiny
ną? ■ •• .

. Lydifnaš aštuoniu padviidų, paskutinį kartą 
jis nuvažiavo pėr pažįstamus laukus, pievas, kvū* 
mus, pi’d pažįstamas trobas. . . ;

■ ‘Jo paskutinę kelionę lydė ja tospačios vaka
rykščios giesmes. • 
Šiauliai, 193l-~NTI.
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I VaJatka, O, Siaurienė, V, ’ 
ĮTrakelis, V, Tarąulrdnm;, K.
I Ambrozus, Šeikis, Ar Za*: 

JlecRas, K Buipys, V. Vaįš- 
, noras, J, ZaUds ir A, Bįva-

K FEDERACIJOS VEIKIMU DAR VIENAS DĖTIMS —
čĖMNONAS ‘ Wuj» Anglijos kataliką UPR UnilIO Į ^melį atstovais išrinkti A.

■' ’ \ .. x Įpivariūnas ir J, B, Ląiicka;
9r?a | nuolatiniais atstovais į Kat. 

zas Vzdavinis, ih HaverhillJ^^^y^ vietinį skyrią 
laimėje Massaclmsetta vals.L K Ambrozas ir J. p. 

|rijos sunkaus svorio bokso* - 
mėgėją eempionatį. i j kuopą įstojo du nauji 

Naujasis čempionas^ y^kariai: X Deikus ir V. Vai- 
Northeastem 
studentas; jis mokosi mži- - - ■ . \
nieriumi Sausio 25 d. jis Susirinkimas pavedė val? 
išmušė knokauta lentai Pe- WW pasirūpinti tais na- 
te Ruskoski iŠ Worcestėr. Iriais, kurie neišgali užsimo- 

Bost.ono“J')ral.vRecortl’jkčtimokeseius;tokiemsna- 
sausio 30 d. įdėjo Uždavinio, nia1118 Pagalbėfi. 
nio paveikslą, ir pažymėjo, . t 
kad jis yra ne tik geras bok-Į 

įsininkąs, bet ir labai geras ' IVMA 
studentas.. .. ■ Į
- Naujai pasižymėjusį lie- • -—- . }
tuvį nuoširdžiai sveikiname, Rozalija Sonpukaitė, 19 
linkime likti žymiu inžinie- metą ūmžiaus, pirmadienį, 
riu ii* garsinti lietuvio var- vasario .1 d. išvyko į .Ghica- 
dą. • > : go įstoti į Šv. Kazimiero Se

.-----;--------- — - perą vienuolyną. ?

GULI LIGONINĖJE■_ _ I gyvena 597 Adams St., Dori
Ona Breivienė, gyv. 22|c^s^r? Mass. ■ Motina mi- 

Taft St., Dorchester/ilass., kni Rozalija buvo 8 me- 
Šv. Jono draugijos narė, su-W amžiaus., >ĮJd 12 ąiėtąi ją 
sirgusi pernai lapkričio mė- augino tėvas,^ vęlįau. paye* 
nesį dar tebeserga.. Keletas -I (^s poną Bušmaną globai, 
dieną atgal,/ji nugabenta į Į Būsimajai vienuolei jos 
City Hospital. Ligonės sveį- artimieji Įniki gražios iš
kilta .atrodo gerėjantį. tvermės ir likti gera, lietu4

. ... ' vait&

BEDARBIAMS JAU SU- vki
RINKTA $1,000.000 t -M

—i-------- - v ■ ^tetoaiįtį sekmadienį, va-
Bostono bedarbiams šelpti gafio 7 aien?j y^tos blaivi- 

kbmįtėtas jau surinko datvLį^ 49 kuopa‘ turės savo 
giau kaip miliomj doleriij.Lėtinį šventę. Vakare į- 
Ši suma surinkta per kelė-Į ęyįs gražųjį parengimas- 
bj dimij. Daugiausia sude- vygįjj kuopos vaidintojai 

■ jo; darbininkai,Aukštieji! suvaidins, linksmą lįetuviš- 
‘ ponai, didelius turtus>susi-kę ^o^aįj^'.Mpįiigėiiai?’ 

krovę, kol kas nedaug lab- galia to bus suvaidintas.gy- 
’daringtunb parodė. Paimi- vasis pavęjkslas “’Drys Bo- 
ksime, gal ir jie sudės mŲ rybgs ,, kas bus didelė naii- 
lioną... ĮJienybė. Žinomi daininin-.

— . kai p.p.. P. Antanėlyje ir’S. ’
L. D. S. SUSIRINKIMAS - - - - - —

VIETINES ŽINIOS
I- , i. I
|^iliĮdiii~ 'iminiĮrii|ii''ii ii"'‘'r"' '~i “'L'‘T~*'t'H^'itt~~~'7—rYTt-—*Y^—*——--?——********——*-*——t*y*****—f—TyI

So. Bostono Federacijos 
skyrius - išrinko komi siją 
ruošti 'paminėjimą Vasario 
1G dienos. Komisija darbuo- 

. jasi. Paėmė Mun i c i p ai’ 
Bldg. salę. Rengia ‘nepa-Į 
prastas prakalbas Vasario 
14 d., 2 vai. po pietą. Už^ 
kvietė daug įžymią kalbėto
ją ir. du choru. Kai kurie 
užkviestieji jau pasižadėjo 

, dalyvauti taiitos šventės me- 
“^tnHame^-paminėj^ime^^JCaip: 

-■ - pat pasižada dalyvauti 
. daug publikos;

Taip ir reikia. • . -

rr

JDJ B B IK IHKIB --
Paura padajnuog įdominsi pirico reikalingus daiktus, 
daįnaa? jiems akomponuosį Laimingai, laimingai..,.
p-lė Elena IMeliūtė. r -------
Bus ii- toks įdomus daly- Mūsą ne tik gem 
kas: vienut, rodos, setu^usU ir dainininkė, bet
blaivininkė apdainuos šeimininkė. Sako,
Plekio vargus. Bus gajimapftd šiuo laiku, ji giųnina 
išsijuokti iki pat kaklui.. • WdŽiauMl**Wu8< •

P-Įūs Ą. GrabijoUūtū iri : - . ryLy .
Jakubauskaitė, P. M. Kar-Į bando, spėti* kas tas 
bausko akomponuojam o š,]^1102^ Zileh. Tįki’ai pva- 
padainuos įdomias dajneles.|’Pe^u> kad tai ną mūsii solis-

Blaivininkai; kaip bitėspM® Juozas A, ir ne 14 mė- 
juda, bėga, todėl tikimasi, nesią Ugrinorius” Juozas, 
kad 'atsilankiusieji bus la- J*e^ kįtas, jums gerai 
bai patenkinti. | žinomas, raudonplaukis, su

Šis vakaras paskutinis j &torms “akulioriais.’^ 
prieš užgavėnias. Įžanga Visa, ką rasite apie save 
visai maža. aprašyta, priimkite juokais.

Kviečia Beniai. pDiokas tai tikra sveika- 
• < . Įta. Dovanokit ir vėl pasi-

KAS NADIA BBOADWAY? Wch

y
DRAUGIJŲ VALDYBŲ 4!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J0S 
>0 GLOBA MOTINOS iV6.

Pirmininke — Eva-Marksienč, 
625 E, 8th S t, So> JBoBtnr^JUaes.

Vicepirmininko— uno Slaurlonė, 
443 E, 71Ji St, So. Boston, JIu.su. 
Tel. So. Boston 3422-R < ■ -

I’rot Rast, v— Bronž Olunione, - 
29 Genią St, Weat Rosbnry, Mim 
Tel. I»ai-kway 1864AV

Piru Rąit, — Marjona Markoniutfl 
60 G St, So. Boston, McUrt.

Iždininke — Ona Stanluhuti.
106 Wfest Gtlt St.. So. Boston, Masą

Tvarkdnri — Opa lllzgirdieniJ
1512 Oolumbla U<1„ So. Boston, Mėsa;

Krmoii Globėja — E. JanušonjenC
142« Columbla Rd., So. Boston, Mana 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
. iintrą utarnlnką kiekvieno mCneslo,

7:30 va), vakare, pobažnytinOj sve
tainėj./

Visais . draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raBtlnlnkę.

IV. JONO ĖV. BL. FASALPINM
- DR^OS VALDYBA

Pirmininkas — M* Šioba
86 Mft Ida Rd„ Dorckesttr, Mawu 

Talephona Columbla 5411 
yięe-BIruiittlnkft* *— J. 1’rtruuMkai

24 Tljomaa purk, So. Boston, M*m 
Prot RMtrmnkim — X GitaecHi

5 Thomai Park, So. Boiton, Mm*. 
Fln. Raštininkas — M, Setkis

250 E, Nlųth St., Sa Boston, Mam. 
(Odininkas — A, Naudžiūnai

885 E. Brondwiiy, So. Boston, Masa. 
Jluvšalka — J. Ząikla

7 WIntleld St., So. Boston, Mažu. 
Draugija laiko BHsttįaMmui km tnaą

nedddlenl kiekvieno mSnealo, 2 vai ,, 
po plotų. Parapijos snlBJ, 402 E; 7tb 1 
St. So. Boston. Maw

, Profesionalai, biknlė>rial< pramonin
kai, kurie skelbiasi 'murbininke,0 tik* 
ral verti skaltytojij paramos.

Visi lįarsInklUs “Darbininke.”

J
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PAMALDOS
vasario 4.. KeMrtadienį,

d., 4:15 vai. po pietą įvyks 
Marijos vaikeliu mėnesinės 
pamaldos ir išpažintis: po 
to bus susirinkimas.

. Ir vėl sveikinu visus siu 
žinučių skaitytojus. Gavau 
keletą žįnučią-prąnešimą; 

fKai kas ir bara mane. Jau 
du kartu prašiau, nepykti d 
Palaukit/kol pasensiu. .'Ta
da galėsit pakartj ar vežti 
“‘for a ride.”

PADĖKA
prie

LANKĖ THOMPSON^
Pirmadienio rytą, vasario 

1 d., kun. K. Urbonavičius 
ir kun. K. Jenkus automo
biliniu išvyko į Tėvų Mafi- 
joną Kolegijos parengimą. 
Grįžo tą pačią dieną vakare.

Tėl. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
! y ’ (KASPARAVIČIUS

Naujoje Vietoje, r 
525 E. Broadway, S. Boston.

Ofito Valandom
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:80 Iki 
5 ir nuo 6 ik! 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subątos vakarai* ir 
nedOIdieniais, taipgi saredomia nu?

12-tos dieną uždary tas. ;
Taipgi nuima ir X-ray

TeL Portėr 3789 , '

JOHN REPSHIS, M. ū.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojai
Ofiso Vąlandoe: 2—4 ir T—O 

278 Harvard Street, v 
kamp^Tnnian arti Central Sqx

Oambridge, Man.

Tęl, So. Boston 2660 • .

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway/So. Boston
O£iso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare., 
Seredomis nuo 9—12 .vai. dienų. 
Šubatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo,9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Praėjusį ketvirtadienį, į Ai J r WĖSTj Mi D i I 
sausio 28 d., įvykęs L. D. S. Į Į LIETUVIS "t
1-mos kuopos suSirinkinmĮi^^ 
buvo skaitlingas. Iždo glo-p ” s=
bėjai pranese apie kuopos įNu0 ž 4 d > tfuo 7 8 Vak i
valdybos vedamas knygas,| | ‘ • - -
kurios rastos geroje tvarko-| 
je. "

Atstovais į L. D. S. Nau
josios Anglijos apskrities 
suvažiavimą išrin k t i: V.

ė

478 Gallivan, Boulevard d
DORCHESTER, MASS.' j

..Telefonas Talbot 0847 . jS

g
' ' '• 1
1 • F
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mrrijRis natius su krautuvo. Kiek
vienai šeimynai po 4 rupius, IŠ 
lauko ii' vidaus gražiai ištaisyta. 
Vieta labui- tinkama bizniui, y- 
pac barbempi ar Hanlwąre što* 
rili. Aplink plačiai gyvena, lietu
viai ir pasiturintieji amerikiečiai. 
Juros ir maudynės čia pat Oras t 
tinkamas sveikatai, • . !

■ Aitkščiait', minėtas biznis '. čia v 
.būtinai reikalingas, taigi geriau- 'i 
šia proga plikti dabar. Kaina la
bai pažeminta, tik $13,500, nes 
namas turi.'būt tuojau pardąo- j 
tas. Perkant įnešti tik $2,000, p , j 
kiti lengvom, ^lyįom išznniokčti. . 
Reiškia, pilkėjas tuojau gauna .. 
.nuolatinį ir pelningą darbą.. Df^I . 
informaeijiį kreipkitės pas A. J., 
KUPSTĮ, 332 W. Broadwa^' So, ’

Boston. Mass... • • .

- BOSTON, MASS. (Dorchesterip. 
distrikto) pigiai parsidiiocla dide
lis, moderjjiškai įrengtas, myriris 
garadžius. Randasi ant: dideles 
gatves. Vieta tirštai apgyventa 
lietuviai ir tiirtingais Įmerikie- 
čiais. ‘ Sutalpinama apio ' 60 au- 
■ r~x £v

Be tor parduodamą

ilains reilcmenų. • Biznis išdirbtas, 
Kaina tik $20,000? įneštu $3,000 

.-— kiti lengvom , sąlygom išmokė
ti,. Taigi pirkusią, įnešęs tik ma
žą sumą pinigų, gaąna sau' nuo- 
latinj. dalbą su gera alga ir sau
giai inyestina savo pinigus-

Visas informacijas; gausite A, 
J., KUPSČIO ofise, 332 W- Broad- 
way, So. Boston, Mass..
. 'SO. BOSTONE' (City Boint) 
parsiduoda, kampinis, 5 šciiiiyniį

Visiems giminėms, 
teliams bei pažištąmiesiems, tomobilhi, sugėdusieji via, pat ir 

• • .- L . . sutaisomi. Be to, parduodamą
dalyvavusiems musą brąp- gazoline ir ^kitą aątomobi- 
gios Aleksandros Oreivis-! 
’kiūtėš-Rimkienės laidotuvė
se,. pareiškusiems užuojau
tą ir Šiaip kur nors p^tgel- 
bėjusiems liūdnoje valando
je,' širdingai dėkojame. .

Velionės, v -yrąs Ant. liint- 
rkus, brolis T, P. (rreiviškis, 
I pussesem1 jS. Kibildiene *if
O. Grehnskiute. : .

sutaisomi

Užpruėjįsį sekmad. stp? 
vėjau prie gatvės kampo ir 
mačiau visus jaunuolius, iš
einančius iš. bažnyčios. "Ke
letas, .Skaitydami ‘fDarbi- 
ninką/’ drebėjo; mat, bijo
jo. atrasti savo vardą, . Aš 
dar* nebuvau matęs tiek 
daug jamiuolią, perkančią 
^Darbininką?’ Gražus rei- ' „' ■ " '
škinyšl Visiems . bus gė- visįenls giminėms pažįs- 
:riau. Juk it pas mane de^^ . gyvavus iems 
pression.-’ ■,£ » • . mūsit motinos ir sesers B.

\ -v * Steponavičienės laidotuvėse,. 
. Gavau w laišku sausio'31 d., 1931 m., Heb. 
laikos radi^korporaeijos. ^ p viimausldui ir ki- 

L .3°’ T h | tiems dvasiškiams už dvasi-
parapijos choras labai gHni. nafelG>avimi chorini 
ras, todėl jie nori, kad jūs,] 
brangūs choristai, atvyktu-! 
mėt į Alaskiu;jaė padarytu
mėt ‘‘brdadeast;” Korpo
racija sako/kad jie neturi 
klausytoją; Tad, choristai, 
praktikuokite ir aš gausiu 

' jums kontraktą, ■. Aš ma; 
nau, kad parapijos žmones 
labai gailėtą jūsų. |

Gavau kitą laišką nuo vie
no Jurgio, Jis rašo: 

. ■1 Gerbiamas Juozai: — 
. Jūs truputį klaidingai ap-Į 
rašėte apie mane. Aš nesu] 
lietuvis, bet pusiau , Liėfeį 
vis ir pusiau “Dutcli. ” Pra-Į 

Į šaU atitaisyti ir labai ačiū—Į 
1 . ^Jurgis>W?4

! Bet, Jui’gų pasakykiį 
i mums, kuri tavo pusė lietu

viška? . ... ... ‘ f

j tiems dvasiškiams už dvasi
nį • patarnavimą, graboriui 

’* | Zaletskiii u# patarnavimą ir 
šiaip visiems kur nors pa- 
geibėjusiems nuoširdžiai dė

kojame. ’; -
i r Velionės duktė ir žen- 
i tas A. ii* K. Grigai ir

seserys Dusevičienė jr.
Kazmauskieliė..

? SVARBU

TRETININKAMS
■ Maldos atidarant ir uiždą-t 

raut mėnesinius tretininkų, 
susirinkimus atspausdintus. 
atskirai; . Viena knygelė tik; 
5e. Reikalaukite, . •

“DARBININKAS”
366 B’way, So. Boston, Mass.

CAMBFIDGE, MASS.
■ VAKARIENE - .

/Parapijos metinė vakarie 
ne, kuriai taip daug renetą? 
si ir 'dar'rengiamasi, įvyks
ta šį sekmadienį. Šeiminin
kės. sušilusios 'gamina val
gius. /nekietai baigiami iš
parduoti. Patartina visiems 
nesivėluoti. _

Skanus valgiai ir įijonli 
programa linksmins, paten
kins visus atsilankiusius* 
Tik nepamirškime vasa
rio 7 d., d vai. vakare.

ODOS ir GALVOS
ligos. Neišpasakytą niežėjimą ir ga
limą eezenia, fetter, salt rbeuin-lr 
kitas ligas lakai greit palengvina 
vartojant majno odos mostb Daug 

W\.’ Hgą greit pagydyta Jomis.
• Gpros dėl pilės, suskilusią 

rankų, koją skaudulių ir 
‘ akių.

NENUSTOK RIETIES 
Teiraukis Prie Manęs. * 

PatarlmasDykai.

:pr;Bra<h327.££Ti&:
Valand^n Amtradlėnlftls, ketvirta . 
dieniai# ir šežtadlenlale 16—12 tft 

‘ te, 2—5, 7—8 vakare; aeknaMe ; 
į nials 10—12 tIktaL i

sr •
lietuvis Dantistas J

OR. S. A. GALVABSKI
(GALTNAUSKAS)

414 Broa&vay, So. Boston
T«18o. Boston 2800

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 v»L ', 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:80 po pletlr 
nuo 6 Iki 9 vakare. Šventą dlmą 

pagal Buultarimą

DARBININKŲ VARGAI
CAAIBBĖDGE, Mass. — 

Darbai silpnai eina.- Yra 
daug nędirbančni pėr kele
tą mėnesią, o kiti dirba po 
dvi ąr tris dienas savaitėje. 
Vienoje skerdykloje I.abAi 
kankina dai’bininkiiš. Al
gas numažina, o darbą *pą- 
daugina. Darbįiiinkai l<al- 
basį.kad tikra vergiją, kaip 
kadaise mūsą • tėvai dirbo 
dvaruose. . Bet taip negali 
ilgai tęsti. Panašiai .yra- ir 
kitose . dirbtuvėse. Darbo 
žmogui sunku gyventi. Dar
bą nėra, o kad-ir gauni kur; 
tai .vergiškas , ‘atlyginimas. 
Darbininkus dar labiau pa
stūmėjo į vargą banką užsi
darymas. ’

. • * * *!*■•* 

-I —-- -——

LDS, 8 kp. sąsh‘inkiūw 
įiyko in, sausio §; m. Svar
stė apie darbininką svar- 
bįaąsins retolus. Ūpas bu
vo (įnergingnsv Bimtai pa
svarstę išrinko naują vai- 
d^dą J932 m. NjH’s ir pra* 
eitą. 1031 metą gerai daiba- 
tosĮ, bet yra viltis; kad šį 
metą dar daugiau padirbės.

A'ėJwp.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B,GAILIUS
Veda visokias provas. Daro Ti

sus legalius dokumentui. .
317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass, -
Telefonas: Šou Boston 2732 .

Namų jTalbot 2474

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ i 
. KRAUTUVĖ s

PAUL’SMENS I
SHOP |
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Yra 14 stalų snlyg’ Uų laiką ma- 
Idoe. Kriupkitas 39č Brqa4wjy. .
Į (Buament) Ar. 2

Ęąrt labai nepatenkintas,! 
kad jo Vardas nepatenka į| 
šį skyrią. Mat, jo mergi-Į 
na Onutė labiau jį mylį, kai 
pamato jo: vardą laikrašty- 
je.

Joaęph Antonolli vakąrąi^l 
dainuo^ per mdįo. Det ne-l 
snklyskit Tai ne mūsą tį- ‘ 
krąsis Juozas Antanėlis, l^tĮ 
įęaŽ koĮę& italas. . 0. gal tau, ‘ 
Juozai jis giminei ;

. Joąas O. tikrai rengiasi 
vestiiveips. . Aną vakarą' jį 
buvo galima matyti BaiilsĮ 
Men’s1 krautuvėjh kur;- jįsl

' ’ I : : ■

. Prof „ JL židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
•' SMUIKA-PIANAS'
Lėkei j op duodnmpė privačią! kaip 
mažiems taip Ir suaugusiems sulig 
prngramo Statikoj Konservatorijų, 
•' rąmokoa aiškinamos lietuvių 

' . kalboje.
16 Huntingtan Avę.,

- - Roslindale, Mass.’
•• .Tol. P’hvay •

Tol. Ujuver»itJr 9486

DU. SUSAN GlODIENEI 
(GDIIIIY)

L i ė t u v 6; D ą n t i s t S 
VahndoB i 9—6 ir 7—9.

878MAMAOHUWITTSAV1, 
(Central SkvW) 
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BALS ANUOTO JĄ3 ’ .
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Psgrabui atitokti gerai Ir pLgtei.
Kulną vienoda vl»ur. Vieta atdura • 
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
APŽVALGA

ATEIZMO UNIVER-
" SITETAS

Vėliausiu laiku Maskvos 
radio stotis panaudojama 
tikslu systematingai paken
kti Europos kultūrai ir ti
kybai. Ateistai planuoja 
visuose. Rusijos kampuose 
pastatyti per dvidešimts 
tūkstančių didžiulių audito
rijų, kuriose šimtai tūkstan- 
^iųjzmomų galėtip klausytis 
bedieviškųprakalbų. Vo- 
kietija prisibijo, kad bolše
vikai, supagelha Berlyno 
ateistų,-nepradėtų ir vokie
čių tarpe .panašias vietas 
kurti. Vokiečių katechetiŠ- 
•ka sąjunga savo posėdy 
Munchine perspėjo vokie
čių tautą, kad laiku apsi
žiūrėtų ir prašalintų baisų 
jį bolševikų ateizmo pavojų. 
Prašė Vyriausybės, kad ji 
pasirūpintų cėnzuruoti su
sirašinėjimą Rusijos ateis- 
tiškų (bedieviškų.) organi
zacijų vaikų $ii vokiečių vai
kinais ir mergaitėmis ir kad 
visokios delegacijos vokie
čių v&ikų nebūti] leidžiamos 
važiuoti su ekskursija į Ru
siją. ' '

rimus, naktis po nakčiai. 
Jaunimas privalo sustoti 
riukŠmavęs, nes tik papra
stas, sveikas ir protingas 
gyvenimas yra ilgas, laimin
gas ir pasekmingas... -Pavyz
džiu sato Melionu, Wicker- 
shamą, Insultą, Marhamą, 
turie, nors jau išgyvėhę per 
septynias dešimts metų, Vie
nok yra judrūs, darbingi ir 
sveiku * . . • • •

PASTABĖLĖS

Mussoli.ni susįrupino.^.
Premieras Mussolini pra

šė Italijos gydytojus .kovoti 
su moterų- bei merginų pa
linkimu būti liesomis .(plo
nomis) arba, teip sakant, iš 
savo laisvos valios badavi
mu. • Jis vaizdžiai prirodL 
nėjo'kaip moterys bei mer
ginos, norinčios palaikyti 
madas, kenkia netik. savo 
sveikatai, bet teipgi silpni- 

mą visą rase. “Aš esu gi
liai įsitikinęs,” premieras 
pridūrė, “kad mūsų būdas 

■ valgio, apsirėngimo, darbo, 
miegojimo ir visa mūsų kas
dieninių papročių eiga pri
valo . būti pertva r k y t a. 
Mussolini primindamas, kad;

. dažnai žodis daugiaus.- gelb- 
'Sti, negu medicina, — prašė 
gydytbjii eiti į 8,000 “Itali
jos miestelių sų paskaitomis 
apie saules. ir judėjimo 
svarbą, ir teipgi paakštinfi 
visus prie pamylėjimo įvai- 

< raus sporto, netik sveikatos 
‘' dėlei, bet teipgi ir dėl dori- 

nės (mbralės) naudos. • • “.

Gydytojas pataria
/ JAUNIMUI NESISKU-.

• * BINTI GYVENTI 
i : ; . ’ ■ /'
; Dr. Kruscher, Loyološ Ū- 
^miversiteto, Medicinos Far 
-jteulteto galva »ir garsusis 
/chirurgas sekančaįs padarė 
' jaunimui pastabas,
j’ Amerikos vaikinai ir mer 
įkaitės, 21 ir 22 metų am- 
‘ žiaus, beprotiškai yra linkę 
prie “good timeJ’ Jie link- 

f sminasi perdaug greitai, dįr 
ha skubotai, valgo perdaug 
Jimarkiai. Jie, gyvena daug, 
greičiau, negu kitų šalių 
įmones. Išbūna šokiuose 
jtoi kitokiuose parengimuo
se iki 2, 3 ir 4, valandai ry
to, gerdami svaiginamus gū:

“Mūsų Vilniaus” šių mė
lių pirmas numeris jau ir a- 
merikiėČius pasiekė. Rei
kia pastebėti, kad prof. M. 
Biržiškos raštais “Vilniaus 
reikalu Amerikos Lietuvo
je ’ ’ žmonės labai įdomaūj a- 
si. Beskaitant jo straips
nius bei atpasakojimus iš 
kelionės, po plačias * koloni
jas, — gyvai prisimena pro
fesoriaus žavėjantys žodžiai. 
Iš naujo atgimsta entuziaz- 
tinghs noraš dirbti Vilniaus 
atvadavimo darbą. Linkė
tina, kad prof. Biržiška ir 
toliaįis mūsų, savo raštais ne 
pamiršti! — palaikytų am
žinai degančią Vilniaus mei 
lės ugnį mūsų širdyse.

OAR VIENAS SVARIUS 
SUMANYMAS

Vėliausiame mūsų provin
cijos K. V. posėdy plačiai 
apsvarstyta. vaikij atostogų 
(camping.) reikalas. Kun. 
J. Aleksiūnas surado patę- 
gią, prieinama’, kaina .vietą 
ir net pirmuosius šio suma
nymo gausius rėmėjus. Į- 
rlbmavusieji vaiką, ilgesniu 
vasaros metu išvažiavimu 
patyrė, kaip daug galima į- 
tekmėš padaryti vaikuose 
atostogų metu. Sužinota,; 
kad mūsą apylinkėje bolše
vikai turi įsigyję patogią 
vietą į kurią smalsiai vilio
ja vaikus ,. a t o s t o g a u t i 
(“campinti”). Jųjų siekis 
aiškus. Jeigu nepatraukti 
vaiko visai į savo pusę, tai 
nors padaryti, kad jisai ne
būtų, bolševikų idėjos prie
šu, bei jų nesibijotų, į Dėl
to manome, kad mūsų jau
nimo globa. vasaros metu 
būtinai yra pageidaujama, 
ir drąsiai reikia, imtis ^dar
bo; kad sis didelės svarbos 
sumanymas būtų įgyvendin
tas.

POKYLIS IR KALBOS
Jonas ir Marijona Šiau

čiūnai, . gyveną po Nr. 510 
Canal St.j.New Yorkeį ir 
ten pat užlaiką valgomųjų 
daiktų krautuvę, prieš Ka* 
ledas per J. P. Mačiulio o-* 
tisą . nusipirko' iL šeimynų 
mūrinį naują namą, gra
žioj Dlafbush sekcijoj, po 
Nr. .1626 West 2nd St.

. Persikrausčius į naują 
namą gyventi, ta proga; sau 
šio 24 d., p.p. Šiaučiūnai su
ruošė gražią Įkurtuvių puo-

tą. Svečių tarpe buvo J)« 
Caikauskai, J, P. Mačiuliai, 
p. Klinga, p. Genevičius, p'. J 
Vastūnas ir kiti. Svečiai ir 
viešnios gėrėjosi namo mo
derniniais įrengimais ir pui
kiais viduje įrengimo ra-' 
kandais. Vienas pastebėjo, 
kad “nū Lietuvos preziden
tas taip puikiai negyvena.”

Prie skanių pietų ir po 
piet ėjo įvairus pasikalbėji
mai, kurie daugiausia suko
si apie Lietuvos gyvenimą, 
kadangi dalyvių tarpe buvo 
ir nesenai Lietuvoje buvu
sių.- Pastarįemsierns teko 
atsakinėti įvairinus klausi
mus, kurių tarpe buvo ii’ ga 
na charakteringų,, bųtėnt, 
vienas klausia: “Kadangi 
dabar Lietuvoje nėta seimo, 
tai kam' valdžia darydama 
biudžetą — skiria stambias 
sumas seimo lėšoms?’)r Gau
ną atsakymą, kad už tuos 
pinigus valdžia statanti til
tus. “Tai kodėl tuos pinL 
gus neskiria tiesiog tiltų 
statymui, vietoje seimui, ku 
rio nėra?” pasikartoja pa
klausimas. <zTai to ir aš 
nesuprantuSįėt tur būt tai 
daro dėl to, kad sužinojus 
kiek už seimui skiriamus 
pinigus galima tiltų pasta
tyti,’ ’ aiškino klausiamasis. 
O gal tuoszpmigus pasidali
na ministerių.kabinetas, ku
ris dabar Seimo darbu^ at
lieka? — pastebi kitas. Jei
gu jie, brolyti,- seimui ski
riamus pinigus vartotų til
tų statymui, tai tiltams juos 

; ir paskirtų -—nedarytų 
“monkey business” vienam 
tikslui, skirti, o kitam nau
doti — .priduria / diskusijų 
dalyvis. Iš, seimo — per 
tiltus — atsiduriam liaudi
ninkų suvažiavime*

. ieN.etiiri
Lietuvos^liaudininkų par

tijoj viename suvažiavime, 
p., Grinius, buvęs Lietuvos 
prezidentas, darydamas pra 
nešimą apie politinę. Lietu
vos būklę, pažymėjęs, kad 
už politinius prasikaltimus 
nė vieno liaudininko. nesą 
kalėjime. Po šitokio pra
nešimo iš provincijos atsto
vų tarpo kilę .didelio nepa
sitenkinimo; „ esą, ‘ pirmiau 
prie carą valdžios mū^ų 
pirmtukūnaį nebijoję nė to
limų Sibiro ištrėmimų,-o da 
bar vadai bijo Varnių! Ko
dėl katalikai nebiją lietu- 

.‘■LLVLJLJLJl.

viškos katargos, kodėl jų 
; veikėjų yra kalėjime ir jiė 

• ‘ to nebijo, — aiškinęs liau
dininkas kalbėtojas kvies- 
dariias savuosius pasimoky
ti iš ■* katalikų. . /

Bijau per daug vietos už
imti aprašymui plačiau įdo
mių pasikalbėjimų, kuriems 
einant /ne nepasi jutome už
trukę svečiuose iki vėlumos. 
Skubant namon *— pareikš
ta daug dėkingumo p-nams 
Šiaučiūnams UŽ vaišingumą 
ir maloniems biznieriams ir 
jų šeimai palinkėta ilgiaii- 
sių metų ir linksinaus pagy
venimo naujoj rezidencijoj.

/ ‘z ; Buvęs.

Sausio 27 d. Antanas ir 
Jule Terebeizai, gyveną po 
nr. 180 Hale Avė., džiaugė
si savo sveikos dukreles Jo
anos penkto gimtadienio su
kaktuvėmis, kurių geresnei, 
atminčiai surengė linksmą 
4 4 parę, ’ * Vienturtė dukre
lė džiaugėsi siisilaukus pen
kių žvakučių šrifesos ir gau
tomis dovanėlėmis. Tilt.

rašyti Centrai) .(Rotušes 
Aikštėj Kaimas). Knygos 
klębonįjon daugiau nebeat
eina. ■ 1

IŠ KARALIENES ANGELU 
PARAPIJOS. '

Sekmadieniais priė baž
nyčios ubagaudavo vienas 
elgeta nuo W.Tcer St. per 
kelis metus; Sr.:r‘fe,. kad 

jis turįs 2 namų,' Daugiau 
čia neubaganv Seiliaus, vie
nas airis senis ubagavo, bet 
ir tas susektas turįs dvi 
nuosavybes. Tik su klebo
no leidimu pavargėliai bus 
leidžiami prie bažnyčios sto
vėti. ' r ■

Saus. 27. palaidotas Kal
varijos kapuose- Liudvikas 
Grigas. Mirė Kings Coun-. 
ty Kgoiiįneje/“*' . :

MOTERŲ VAKARAS

i Telephone: STAGG 2-0706 ‘

DR. BLADAS K, VENCIUS
DANTISTAS 

X—HAY
Namų Telefoną*: Mlchlgnn 2—4278

VALANDOS: 
Nuo 0—1218 ryto, 2—8 vok, 

fcentfHilcniaii tutifarut
ORAND BTBBBT 

(kampa* Union Avė.) :
B R O O K L Y N, N. Y.

O. BROOKLYN, — Mot. 
Sąjungos 35 kp. sau. 17 d. 
turėjo savo vakarą. Vaidi
no sąjųngietės ir Kar. An
gelų parapijos vyrai. Kal
bėjo p. S. Subatienė. VeL 
kalą vaidino M. Steinys, P. 
Starltiutė, J- Tmnašauskas, 
A. Vasiliauskaitė, V. Ląp- 
šys, J; Dumblis, E< Bryo- 
kas, O. Saurusaitiene, V. 
Žahiieraitis ir .0, Tebieriu- 
te. Muzikalei daliai vadova
vo varg. Dulke. t

. Sąjųngietės dėkingos kle
bonui Již garsinimą ir vai- 
dintojams..

Sausio 3 d. susirinkime 
išrinkta valdyba, kuri palik
ta pemyštė, išskiriant nau- 
ją viče-pirm. M. KiiČinskie- 
nę. Buvo atsilankęs ir kun. 
N. Pakalnis. ,

• ; _ Kuopos koresp.

Sausio 20 d/ mirė automor 
bitais sužeista Anelė Dum: 
blieriė,. 374 Miller Avė. Iš- 
tilmingai palaidota Šv> Jo- 
no kapuose sausio 23 dieną. 
Laidotuvėse dalyvavo Tėvas 
Žvirblis, O, R; ’

. ? , ' kr--'------ g- .

Sausio 24 r d., KlaŠčiaus 
salėje choras' savo naudai 
suruošė koncertą. Dainos 
sudainuotos buvo labai gra
žiai. Atsilankiusi publika 
pasiliko basketball žaidi
mams ir šokiams.

PRANEŠIMAS
BOOKLYN, N. Y. — R. 

R. K. S. A. 134. kp. metinės 
mišios įvyks vasario 7 d., 9 
vai, rytų, Karalienės Ange
lų. bažnyčioje.^ •, Visi)*nariai 
turi susirinkti 8 :30 vai.

BROOKLYN, N, Y.
Choro koncertas -—teatras

Šv. .Jurgio'parapijos di
dysis/ choras * rengiu . gražų 
koneertą-teatrą, kuris įvyks 
vasario 7 d., parapijos sve
tainėj.. Bus suvaidinta juo
kinga komedija:. “Uošvėj į 
namus tylos nebebus/’ Bus 
duetu, kvartetu, vyru, mer
gini], ir bendras choras. Bis 
koncertas bus paskutinis

Litluianian T!. (X. basket
ball tymas, sekmadienį su
pliekė BUssville Boostėrs 
38:27 punktais, klubo nau
dai. Preliminary game žai
dė. Maspheto vyčiai su sve
timtaučių tymų,- kuriuos .
vyčiai supliekė. Sausio 27/ prieš x Užgaveniaš, tad atsi- 
d» .Lithuanian C. C. tymas lankyki! kuoskaitlingiausia, 
žaidė W. Sayvilleį L. I. su 
ugniagesių tymu.

. .* Sausio 23 .* d- apkrikštyta 
Kazio ir Ųi’šulės Kamienų 
duktė Elena Ona;. krikšta
tėviai buvo: Kazvš Balčiū- 
nae ir Teofilė Žurauskienė. 7^ ehoTO Harėy.tai ir ehorir.

’ . stų buvo daug sukviesta. P.
Vasario 7 d., LRKŠA. Bušmai višta atsilankančius 

134 kp. in eorpore dalyvaus 
savo metinėje 'Šventėje dš- 
klausyti* šv;. mišių,. kurios.. • . ... ..
bus atlaikytos 9 vai. ryte. ; ATSIŠAUKIMAS

o būsit visi, užganėdinti. R.
• Cimtadįenio papuneįimas

. Sausio mėn., p.. Bušmai 
surengė savo dukrelei Kon
stancijai gimtadienio pami
nėjimui pokylį, pateigi-ji

širdingai vaišino. • 
' . . ... • ' Ten buvęs.

Gralmyeiose x mišios VVeiu 90-tos kuopos į
šventinimas žvakių bus.» v. 
ryte.

’ iiet. Kataliku Visuptnenę!
Liet. Vyčių vietinės 90-os 

kuopos 15-tas metinis nau
jų narių priširašymo vajus 
prasidėjo nuo sausio 1 d. ir 
tęsis iki gegužės 1 d?, 1932.

Šiemet Sueina 15 m. nuo 
įsikūrimo -'vietinės' kuopos, 
taigi šia progą L. Vyčių 90 

> p ' Kp* supažindinti vieti- 
Nariams pataria- nius lietuvius Su .šios orga- 

, kiih. sJ juzacijos idealais iy veiki* 
Stohiu (147 Montgomeryjnais — tautos ir bažnyčios

Bieliūnsimi (graborius) 
švęs savo' ženatvės 25-siils 
metus vasario 3 d. „ Mišios 
jų intencija 9 .valandą.

^usiskimdžiama parapi
joje, kad Šv+ Kazimiero de
jos nariai negauną, knygų iš 
Kauno, 
ma susižįnoti' su 1 
Stoniu (147 Mohtgomefy-mėis — tanios ir bažnyčios 
St, Patersoių/N/ J») ■ arba] pasidarbavimais.

•i t'

Brangus tėveli ir motinė
le! Ar jums yra svarbų pa
laikyti gimtą kalbą? ' 

-Liet. Vyčių vienintelė or
ganizacija per kurią * yra 
praktikuojama: pupa ž i n* 
dinti Amerikoje augusį jaū- 
nimą su -lietuvių idealais^.-įr- 
kūnyti į jų jaunas širdis 
mūsų tautos ir kalbos mei-

Liet. Vyčių kuopos susi
deda iš lietuvių katalikų 
parinkto jaunimo. Mūsų 
obalsis— Dievas ir Tėvynė.

Liet. Vyčių vietinė. 90-ta 
kuopa per 15 metų yra pri
sidėjus prie parapijos pa
galbos, ir per tą laiką turi 
užsitarnavus aukštą pagar
bą' nuo vietinių lietuvių ir 
dvasios vadų. . ‘

Liet. Vyčių vietinė kuopa 
stovi pirmoje vietoje mies
to yaldbiinkų akyse, kaip 
pažangi organizacija, dėl 
Vyčių K gražaus užsilaikymo 
įvairiuose parengimuose. x .

Liet. Vyčiai užima pirmą 
vietą tarp lietuvių atletikos 
srityje, turėdami sporto me
tinę šventę, taip, pat turi į- 
vairauš sporto tymus (abįc- 
ji!" lyčių). : Tokiu; būdu iš
garsino . lietuvių yardą tarp 
kitataučių./ . ’ • •

Liet. Vyčių vietinės kuo
pos sporto tymų nariai sii- 
sidedą/tik iš pilnai užsimo
kėjusių duokles į centrą.

Liet. Vyčiai rengią įvai
rius pasilinksminimus, kaip 
tai: išvažiavimus į pamarį, 
šokius su basket bolės žai
dimu, piknikus, vakarienes, 
ir teatrus, taip pat metinius 
Komunijos priėmimus ir tt.

Tai, jeigu norim, kad A- 
meriknj augęs lietuvių jau
nimas neatšaltų nuo . lietu
vystės ir kad žintų, kad jų 
tėvelių šalis ir kalba yrą 
viena seniausių ir gražiau
sių, ta proga stokit į Lietu
vos Vyčių organizacijos ei
lės po viena Vyčių vėliava. 

. Nub New York’o iki San 
Francisco išaųginkim tirpė 
lietuvių išeivijos' Amerikoj, 
vienodą idėjinę socialę or
ganizaciją /

Pavieni kliubai tvėrėsi ir 
nyksta, o jau L. Vyčių. or- 
gaiiizacija šiemet apvaikš
čios 201 metų Jubiliejų nuė 
organizacijos įsikūitoo.

Stokim po Lietuvos Vy
čių . Amerikoj vėliava.

Dvasioj Vadas / • .
Kun, L. Vaicekauskas^ • 
Pirm. — P. Vely viSy

j V.-ph'm., V. BarciauskasA 
. Fin. rasi^V. Kemęšiute, 
Prpt^ ras^—rM-. Lasęiutcy

J, Vattkūnas. \

Tclephone: STAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
,(WT*ICK)

LIETUVIS DENTISTAS
2218.4th SI, BrooklyąN. Y»

Z-SpiniuHui maunoM ' ’ , 
Goto 4neftetijca 
VALANDOS:

Nuo, 9 yftl, ryte iki 8 vai. vakar*.
Penktadieniais ir iventadlenlalf - 

' ; tik susitarus.
—...... ; ..  r-Tr^-H.

Tek Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

: BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N.Y.

VARGONININKAS IR 
MUKTOJAS

Ieškau tinkamos vietos, suge 
bu dėstyti katekizmą, L. 
gramatiką, giesmes, dainas, ' 
skaityti, rašyti, lošti teatrus, 
spektaklius, tame turiu di
delį patyrimą.' Gerh. klebo
nai meldžiu kuriems reikė
tų rašyti nian. A. J. DYM- 
TA, 423 Grand St* Brook- 
lyii, N.. Y; . ' .f V-2 ■

I ^KLASčIAUS - |

f UNION PARKAS
. » - ■ * '■‘į: ’
! piknikams, baliams, koncertams, j 
| Šokiams Ir yisokiejns pasilinksmini- ! 
fmarns smagiausiai vieta Brook-| 
| lyne-Maspethe. t Jau laikas ugslsa-1. 
| kyti 'salę žiemos sezonui. Į 
i kamp. Maspeth ir Betts Avė. j.
P JONAS KLASČIUS, Sav, | 
I .' Maspeth, N* Y. . !

I KLASTUN STUDIO Į .
I . lietuvi* Fotografas . . . .! 
įFofografuojų, kaip - paylenkis,taip f 
Į grupės, vestuves ir tt. Studlo ątda- | 
f ra nuo 9 v. ryto iki 8 .vai- vakaro., | 
į 499 GRAND ST., T .
I ' BROOKLYN, N. Y. I 

1'5 '* • . ’* , * * \ * S:

"r ‘ .-.fy L-

’Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS-
Apdrauda Visose Sakose •'

_ - ... • Notary .Public
5441 72-hd Street, .

Arti Grand SU
MASPETH, L. L, N. Y.

TeL Stagg 2—5048 Kotary Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Baliamuotoja* 

660 Grand St., Brooklyn, N Y.

Į

Tol. Stati 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANUA 
(LenndattthM) 

GRAB0BIU8
107 UnionAr*., Brooklyn* NX

I Al 'K ( S. /-o/oKra
' .'14 Mt,:,.! Lrr . Knu./J™
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