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Darbininkas"'Vajaus Metu Laukia VisųSusipratusių Pa r bininkų(ių)Paratnos! Padėkite Jam!

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI t)ARBININKAl 
VIENYKITĖS!

KINĄ NUO 1915 METŲ

darbininkas
' AMERIKOS LIETUVIŲ & 8V* JUOZAjį) DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS '

• BOŪTH B08T0K. MMi VASAMOntaUMT 5 ft. 1MB M., Mb. 10 .
11,1—... .u., i. i , i i .
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EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKT ADIENTAIS

*
KAINA S CENTAI

Nuoširdus Ačiū!
“Darbininko” Koncertui praėjus gražiauiiu pasiekimu, jo ren

gėjai, pilni maloniausių. įspūdžių, nuoširdžiai dėkoja koncerto pro
gramos ' įvykdyto|amsf skaitlingai atsilankiuaki publikai ir visiems 
geros valios Prieteliamu bet kuo rengimo darbe prisidėjusioms.
----- Ačiū Lawrencfc* Montello, Providence, B. L)^Cembridge, ir So. 

Boston parapijų. Chorams ir jų vadams p.p. E. Sanlt,*?. Šokui, B.
Valaičiu^ .M, Karbauskui; Jr. ir M. Karbauskui. |J

Ačiū JSTashua’ds dainininkėms Onai Skirkevičienei, Onai 
Verkauskaitei, akomponiatorei Onai Kudzmiūtei įr varg. p. J. Ta- 
mulioniui.. V.

‘ r. * ’ , ; * 7 ■

Ačiū solistėms p; p. M. Mazgalienei ir’M. Grybaitei.

Ačiū akomponiitorėms p. p. A. Piniūtei ir F. Karbauskaitei.

. Ačiū apylinkes kolonijų Dvasios Vadams, taip rūpestingai rė- 
inusiems rengtąjį koncertų.

Ačiū - visiems apylinkės ir vietas lietuviams, atvykusioms į. šių 
metinę Naujosios Anglijos Lietuvių Katalikų Susidraugavimo Puot^.

r ... :
Dar kartų Ypatingas Ačiū baihininkėms-Daniinmkm 

gagėjusiems laiko, Jaunystės jėgų ir parodžiusiems tiek daug pasi- 
aukojimo. ^ Jūsų atsilankymas paliko gražiausius atsiminimus, sun- 
kial išdildomūs įspūdžius. ' . . . *

. .. Ačiū vietinės Lį :D. S., kuopos nartams, platinusiems tikiėtųs, 
pageibėjusiems vįsurj kur reikėjo. . .

Ačiū gerosioms ^ šeimininkėms, pavalgydinusioms atvykusius 
■ Dainininkus. J \ '

* žodžiu, Nuoširdus Ačiū visiems mūsų Geriesiems Frieteliams.
“L. D.ZS. Centras ir ^ParbMrinkas.*’

FERENCIJA raSĖ- 
OŽIAUJA

). GEENEVA. — Vaš. 2 d. 
prasidėjo valstybių nusigin- 
Alavimo konferencija, ku
rioje dalyvavau ja per 200

’ atstovii. Posėdį pradėjo 
Arthur Henderson, buvęs 
Anglijos užsieniu n reikalų 
ministeris.

Lietuvos atstovais , yra B. 
ZĮaiuiius, P. Klimas ir Dr. 
K. Graužinis.

MIRĖ DAILININKAS
SKLĖRIUS-SKIĖRIS

KARTUVĖS
KAUNAS. — Sausio 16 ’ 

’d. Vytauto Didžiojo. Univer- * 
siteto prorektorius (rekto
riaus padėjėjas) profesorius 
kanauninkas Blažiejus Čes- 
pys minėjo 25 metų /kuniga
vimo sukaktuves.

Studentų bažnyčioje įvy
ko iškilmingos pamaldos, ku 
riose dalyvavo profesoriaus 
draugai, profesoriai, studen
tai, įvairių organizacijų at
stovai. Pamaldų metu gie
dojo klierikų, ir studentų at
eitininkų chorai.

Prof. kan. B. Česnys yra 
vienas iŠ šviesiųjų lietuvių 
‘tautos vyrų. Jis yra buvęs 
Petrapilio Kunigų Akade
mijos profesoriumi. Kauno 
universitete keletu metų' jis 
buvo teologijošrfilosofijoš surakino geležiniais 
fakulteto dekanu, kol buvo 
išrinktas universiteto rek
toriaus padėjėju, kurio pa- 
reigas jis eina trečius me
tus. ; Jis yrą gerbiamas vi
sų. profesorių ir i 
studentų.

•'“SYLVUOS” vaidintojai, Watertoy, Cdpn;korespondieiieyų), Pirmojo eileje sčdi (ii kaires / dęšinę>:,<SlWi« — 

Mažeikaite, Aldona — Brone Zelonaite,. Morta ~ IMnle Serdinskaite- Jeva — Marcele Aii^riMtttt, UlfaiBkaitė,

7‘r
Antroje eilėje • Monika Daugėlaitė, Sofija Zaaavičifitt, Marė Baranauskaitė, kompozitorius A. ALEKSIU Aleli Adomavičiūte,

Gražina — Olga Ctečioniūte. 'Julė Vazuikaitė. i
‘ ' Trečioje eilėje: Juozas Marcelynas, Stasys — Albinas Marcelynas, Poetas — Norbertas Aleksis, Kazys Karinauskas, Edmundas

Jenušaitis, Petras Aižąs, Antanas Ramanauskas. d' i ; ' - \ ■* ; ’ *. . ' . ' ...
Ketvirtoje eilėje: Jonas Jokša, Alfonsas Jaruševičius, Petras ■ Mažeika, Ųvaznonis — J. Jokubauskas, Kaulas — P, Lazauskas, 

K.. Sakalauskas ir B. .Kauneckas. : .\ T

POPIEŽIUS LAIMINS 
AMERIKĄ

į NEW YORK.— Popie
žius Pijus XI, Vasario 12 d. 
per radio suteiks palaimini
mų Amerikai. Radio pro
grama bus girdima, apie 5 
valandų rytų.

LENKAI SUĖMĖ 40 LIE

KAUNAS. — Sausio
• dienų po ilgos ir sunkios li

gos mirė plačiai žinomas 
mūsų'dailininkas Kajetonas 
Šklėrius-Sklėris. Velioriies

: kūnas iš Prisikėlimo bazny- 
čios palaidotas sausio 16 d. 
š. m. \ ? ’• • /.

. Velionis buvo gimęs 1876 
m., Kunigiškiuosė, Rokiškio 
apskr. Mokėsi Mintaujoj ir 
kitose realinėse mokyklose.
Iš pat mažens buvo pamėgęs 
paišybų.

. . Baigė Štlgliėo dailės mo- 
v kyklų 1903 m.. Jis yra daug 
. dirbęs Lietuvai. *

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ 
VILNIJOJ

VARŠUVA. —' Praneša
ma, kad Vilniaus krašte Mo
lodečno ir Dysnos apskrity- civilinėje, o kiti militarinė- 
se labai daug Žmonių serga je. Jiems išmokama $1,315,- 
dėmėtųja šiltine. 690,450.

VILNIUS. — Lenku kri
minaline policija*; sausio 11 
d. Švenčionių apskr., Kalti
nėnų. valsčiuje, stiėinė 40 lie

MELLON SKIRIAMAS ĮI 
.ANGLIJI ;

; JVASHINGTON. — Prėr 
zidentas Hoover pakvietė iž
do sekretorių. Mellon būti 
Amerikos ambasadorium 
Anglijai, ' Prezidento kvie
timą Mellon priėmė vasario 
3 d. vakare.; r

. Mellon iždo sekretorium 
išbuvo nuo 1921 m. kovo 4 
d. — beveik 11 metų. , Aiš-

jų Amerikos milionieTių.

JONAS VILEIŠIS 60 M.
pančiais ir nuvarė į Ignali-. 
no kalėjimų, kur jie buvo 
tardomi ir mušami.' .•

Lietuviui buvo 'apkaltinti
7JL UICVLLUIO .V J

ir mylimas Priklausyme komunistų par
* \ tįjai. Nieko įtartino nesu-,

radus, 32 buvo paleisti.

VYRIAUŠYBBŠ TARNY“ pt|i|[n C97>innnnh BOJĘ YRA 1,023,373 | ■ “ Jį500»°00
ĮMOKĖS

WASHINGTON,D. C— 
Statistikos biuras' praneša, 
kad Jung. Vaiši, vyriausy-2 
bes tarnyboje yra. 1,023,373 
žmones. Iš jį 732,460 yra

CHICAGO, III., sausio 30, 
Miręs milioniėrįus Wm 

IVrigley, Jr. paliko turto, 
kurs įvertintas $22,500,000 
Beveik visas turtas paliktas 
velidmęs artimiesiems gimi
nėms.

Velionis daugiausia su
krovė imliomis, gaminda- 

jmas “ęheiving gum.”

KAUNAS TORI NAUJį l 
VALDYTOJĄ

y KAUNAS. /— Sausio 18 
d. miesto taryba Kauno mie
sto burmistru septyneriems 
metams išrinko inžinierių 
Graurogka.

Naujasis burmistras yra 
gimęs 1880 m. Šeduvoj. Gim
nazijų baigė Šiauliuose,, o iii 
žinieriauš technologo moks
lūs baigė Petrapily .1910 m. 
Rusijoje dirbo įvairiuose ku, jis yra vienas iŠ didžių- 
fabrikuose. Į Lietuvą grį
žo 1920.m. įrištojo į gele
žinkelių tarnyba. Iki šio
lei jis buvo siaurųjų gele
žinkelių direktoriumi ir uni
versiteto docentu.Be to, 
versiteto docentu. Be toį; 
kelintus metus jis yra Šau
lių Šų jungos centro valdy
bos vicepirmininku. .

Tarybos narių balsavime 
jis gavo 19 balsų, o jo kon
kurentas, buvęs burmistras, 
J. Vileišis ■— 16 balsų.

. Naująjį burmistrų vidaus 
reikalų 'ministeris jau pa
tvirtino, • 1 . .

JAPONAI LENDA VIS
GILYN •

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KUBOJE

* f, • ............ ..--tfjJ-

SANTJAGO, Guba, —W 
sūrio 3 d. čia įvyko didelis 
žemeų drebėjimas. Daugy-* 
je žmonių! užmuštų, šimtai 
sužeistų. Visos ligoninės 
jerpil dytos?---- nelaimingai-

.siais. Ištisos eilės nųmų vL . 
sai sunųikįnta. r :

Pirmosios drebėjimo žy<. 
pasireiškė apie 2 vai, naktį# 
p Visame mieste ^šviesos už
geso. Kareiviai .ir šiaip clrų- 1 
šieji gyventojai drąsiai ėmė j 
si gelbėjimo darbo. , 1

75 procentai visų ‘ namų J 
smarkiai nukentėjo. Su- "S 
naikintos kelios ligoninės. 1 3

Padaryti nuostoliai įver- J 
tinami 10 milionų dolerių; ,

DU VAIKINU SUŠALO ’ 
ANT MT. WASH1NGT0H j

■ ■____________. . ‘ ' Amt,* * . ,

TWIN MOUNTAIN,' Nl į 
H. ■— Pereitų antradienį du- i 
jaunu . vaikinu belipdami* | 
ant ĄLt. AVashington, pusiau > J 
kelyje, sniego, šalčio, ir and* 
ros užklupti, neteko jėgų b? ® 
sušalo. Trečiasis; kartu su 4 
jais ėjęs, šiaip taip m 
naktį pasiekė’pakalnyje std* Ą 
tį ir prikėlė stoties gyvento* J 
jus.. Jis nušalę kojas,, ran- T 
.kas. ir veidų. v Išsigelbeju- 
siu yra Donald Higgins, 24 j 
metų amžiaus, iŠ Winches- ■ 
ter, Mass. Jo draugai, kii* į 
riuos audra nugalėjo buvę J 
Emėst McAdams, 22 mett£ -y 
amžiaus iš Stoheham, Massį" 
Tufts kolegios studentas f 
Joseph Chadwickį 24 metų J 
amžiaus iš W-obum, Mass. r« 1 

į < Išlikęs gyvas Higgins pa< J 
pasakojo: apie savo draugus -j 
ir tikrino', kad jie jau hegy* | 
vi, nes ir jis pats.pakol da- į 
sigayęs lįki stoties ėjęs ke- į

J

*5
1

ŠHANGHAI, vasario 4. 1 
•—Amerikos, Anglijos, Pran . 
cuzijos ir Italijos atstovų 
pasiūlymai taikos reikalu ja 
ponų nepatenkino.’ Japo
nių armijos vyriausybe kas
dien vis. siunčia didesnes jė
gas į. Kinijos gilumų.

Japonų karo laivai nai
kintuvai bombarduoja ki
niečių miestus. ;

Manoma, kad japonų kar 
riuomene tiesiog žygiuos į 
Kinijos sostinę- Nanking.

Iš Nankįngo vasario 4 d. 
amerikiečiai ir anglai kėlė
si į Šhanghai tarptautinę 
zonų. ‘ ’■

..Biznieriai ir misionieriai 
nutarė pasilikti vietoje.

Yra žinių, kad japonai 
planuoja ūžimti didelį gele- 
žinkelių centrų, Barbino 
miestų. Šiame mieste, gyve
na apie 40,000 rusų įr geiė- 
žinkėlių įiisė. Šerų3 priklau
so SoVietų Rusijai. ? ‘

ESTIJOJ 14,ono BEDAR- 
BIP

TALINAS. — .Praneša, 
kad sausio 1 d.. bedarbių 
skaičius Estijoj siekė 14,000 
žmonių.
didėja.

ginčui suteikta pirmutinė 3 
nuo sušalimo pagelba ir pa- -i 
šaukta gydytojai ir šerifai, 1 
kurie išaušus . nuvežė jį 4 įj 
Morrison ligoninę, White-| 
fięld, N. H. Jo veidas it| 
kairioji ranka labai nuo šal* 'J 
cio. nukentėjo ir gal ranką? 3 
turės piaųti. Šiaip gal ir Jį 
išliks gyvas. Kitų dviejų 
ieško pušniuose. Ant 
Washington yra labai 
sniego.. . '

Stoties gyventojai, Sešt»* V 
diėnį, perspėjo tuos tris 
kinus ir patarė jiems per- :i 

■ nakvoti stotyje, bėt jie no- -į 
paklausė. Jie buvo Šilti^ 
apsirėdę ir turėjo visus reĮ* j 

. kalingus įrankius kelionei 
bet audrų, šaltis ir snieguti 
būvu galingesnis UŽ juos 
jų įrankius. Gerą, nors 
brangi, pamoka kitiem ’

Mt. Washington yra 
ščiausia^ kalnai Naujoj^ 

Bedarbių skaičius Anglijoje. Yra 6,288 pė<bį3 
. lankočiau jūrių./ *; J

KAUNAS. —. Sausio 3 
(15). d. buvęs Lietuvos at
stovas Amerikai ir Kauno 
burmistras Jonas Vileišis 
pabaigė kapų (60) metų. Jis 
gimęs 1872 m. Medinių kai
me,. Pasvalio par.p tai buvo 
vienuoliktasis sūnus Vincen
to ir. Agotos; Vileišių.'

HOOVER PAGERBĖ
■ GARUNER

WASHINGT0N, D. G— 
Prež. Hoover su žmona su- 

k rengė iškilmingus pietus at- 
. stovit. rūmų pirmiiiinkui

SURADO ŽUVUSĮ SUB-
■ MARINĄ

LONDON, Anglija, Vas.
4a,— ......z..;.........
tė atgal žuvęs submarinas (Speaker) demokratui Gap 
M-2‘bu apie 60 žmonių su- her pagerbti. Pietuose da
rnias Anglijos kanale. Kol lyvavo ir garsusis Henry 
kas dar neiškeltas. Eoi’d,

- Praneša j kad savai;

docentu.Be


■$

* =*= ■sateBHI

l Ži nios Iš Lietuvos

L -

f..

T
JONO KM1TO EILES

t?

t*

r

r,

*'Bėrio, bus gerinamas su
sisiekimas ’ su amerikiečiais 
ir įsikūrimo sąlygos Lietu
voje. _ ■* ? . '

t

y.

pernai emigravo iš
Lietuvos ' 1

« Pereitais metais viso iš
&. Lietuvos išvažiavo 1483 ;emi-

*

1 Tb« Atnerfcin Tob.ceo C «

* ' &

K IMI
■B’’'' ’ i. ■ ..

k (4/Darbininko’* seno priete-
R 7 : liaus laiškas) - • 
J” JCAUNAS, Sausio 13 
g/, d. buvau ašmeniniais reika- 
v ' lais Kaune. Užėjau wĘy- 

tu,f administracijon pasvei- 
g kinti redakcijos ir adminis- 

! tmdjos darbuotojus ir pa
tį ’ linkėti; kad “Rytas” ilgiau- 
į, giausius metusi be jokių 

kliūčių , šviestų ir Lietuvos 
E inteligentijų iš tikybinio 
E* snaudulio keltų. : Admiiiis- 
F traeijos vyrai man pranešė, 

kad katalikų dienraščio
■ ’ uAušra” redaktorius yra 

nubaustas trimis tūksfan- 
Čiaįs (3,000) litų, arba tu
rįs tris v mėnesius kalėti . 
Dar, girdi, pirma duodavo 
24 valandas laiko susiieško
ti pinigų pabaudai užsimo
kėti, dabar to nedaryta, tuč- 
tūojaus policija f“ AušrosM 

^redaktorių, p. Valatka suė
musi nuvedę kalėjiman. Tai 
tokia laisvė katalikams Lie
tuvoje!.! . Juk taį “naujo
jo” Lietuvos prezidento rin
kimų metai!..; amnestijų

. mėtai, malonių metai, dova- 
■ nų metai!... Tai toki stebė

tini įvykiai Lietuvoje kar
tojasi!..

Jūsų prietelius K-

■ 269 aiitorežimiais daugiau
.Didžiojoj Lietuvojių^ę^ 

šiuos metus autov e ž i m i ų 
.skaičius^ iš viso, padidėjo 

f 269. .Motociklų 1931 m. bu
vo 545, dabar _170 daugiau, 
lengvųjų ^automobilių padi
dėjo , 83 ' (buvo 742), krovi
nių automobilių—32 (258), 
tačiau autobusų 16 sumažė-

LAIŠKAS II VILNIAUS 
KRAŠTO

gruntai, iš jų 177 į Argenti* 
nų, 44 Brasfilijų, pietų Af
rika 429 (išimtinai žydai, 
lietuvių tik koki 2), Kana- 
dų 85, Urayajų' 213; Ameri
kos Jimgt, Valstybes 382, 
Meksiku 17, Palestinų 122, 
Niųfundlandų l ir Kolum
bija taip pat vienas,

1930 m. emigravo iš viso 
6,434 žmonės, pereitų metų 
gruodžio mėm 57k

Atvyko ieškoti koldnistti
KAUNAS. — Į Lietuvų 

;yra atvykęs iš San Paolo 
vienas žymios tingių koloni
zacijos* bendrovės agentas. 
Jis atvyko į' Europų koloni
zacijos reikalais; mat, Pa- 
runos štate jie nori praves
ti naujų geležinkelio linijų 
ir didokus žemės plotus ko
lonizuoti. Kolonizacijos rei
kalais jis jau aplankė Čeko- 
slovakįjų ir Vokietijų, iš 
Lietuvos važiuos į Latvi jų ię 
Lenkijų. . * .

Mat, ten jiems kolonistai 
padėtų pastatyti ir eksploa
tuoti geležinkelio linijų. .

Čia jis atatinkamiems or
ganams padarys pasiūlymų 
tokios kolonizacijos reikalu, 
bet su tuo vargu bus sutik
ta. '■.- •■

t 
r 
k

L

I
' jo (buvo 278). . Į tų skaičių 

neįeina krašto apsaugos mi- 
nistėrijos autovežimiai. Au
tobusų sumažėjo dėl to, kad 
&ėl ekonominio križio ir kon 
kurencijos kai kuriose lini
jose, sumažėjo jų. skaičius.

1 ’ Klaipėdoj 1065. Bedarbiai

Klaipėdos miesto dai’bo 
inspekcijoj įregistruoti da
bar iš visu 1065 bedarbiai, iš 
jų 221 moteris. Bedarbiai 
^yra daugiausia įvairių rū
šių darbininkai, amato spę- 
cialistų jų tarpe mažas pro- 

> centas. Bedarbių skurdų 
' lengvina kiek ir nešalta žie- 

f ’ma. Yra dar iv neįsiregis- 
. |' ■ travusių bedūlinu..

Bueniė lenkiį P.0.W. dalyvį

Šiomis, dienomis krimina
linė polici ja- suėmė Jonų Li- 
šauskų, kurs tarnavo Kau
no tel. stoty. Pasirodė, kad 
jis yra garsiosios lenkų or
ganizacijos P. O. W. daly
vis, kuri veikė 1919-20 m.

———?•• ’■

■ Tėvai ‘proineiskpnai Krėtin- 
; gofe atidarys gimnaziį

Nesenai - įvyko Lietuvos 
pranciškonų peršti va r k y- 
nias. • Kretingos Gvardijo- 
mi paskirtas T. Augustinas 
Dirvele,, kurs buvo' išvykęs 
misijų' vesti į Jungtines A- 
męrikos valstybes. Šis ener
gingas pranciškonas turi* 
daug* sumanymų, o svarbiau 
šia, mano nuo rudens įsteig
ti serafiškų gimnazijų.

Bus glaudesni santykiai 
tarp Lietuvos ir Amerikos 

lietuvių

Nupiatomą, kad kilusiems 
iš Lietuvos emigrantams, 
kurie yra įgiję Amerikos 
pilietybę ir turi Lietuvoj ne 
kilnojamųjį turtų, bus pa
daryta lęngvaįų. Jiems bus 
duodamas leidimas apsigy
venti Lietuvoje be termino. 
Jie. bus atleisti ir nuo sve
timšalių mokesčių.

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 75 centus. <ri Darbininkui” prisiuntęs 
76 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.

. Jonas Kmitas vienintėlis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eilės pilnos pairijotiškų jausmų.

Šhjsk užaukyiną į ’

( ^DARBININKĄ” < 
366 West Broadway tjoath Boitorų Mmi.

"Visada duokit man Lucky Strike"
“Mano gerklę man visa svarba. Aštraus knitejimo tavajai taip pat nėrųr 

. Visada duokit man LUCKY STRIKE. Ir pasiplak sau per pečius dėl naujojo
Celofaninio įvyniojimo su skvetu, kuris taip palengvina pakelį atidaryti ”

It’s toasted”
Jotu Aptcug<>-prl»i lniltžptnus--^iū^ komį!

NėpeHfffmpamas.Cdlophaa* Sfccį y/iMomef

. UŽSUK KADI0LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 Modernišką miiiučią su geriausiais pasaulio Šokią orkestrais ir Valter' WinęhcŪą kurfO, 
pasakojimai apie Šiandieni tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šešiadieiiį,vakarais įcf NJ3.C.- radiotinklų. ■

(Iš vieno jaunuolio^ laiš-' 
ko,r atsiųsto savo ; broliams, 
gyvenantiems So. Bostone).

„.Jaunimo gyvenimas nuo 
bodus, nors jaunystė ir Imk 
siniaūsis gyvenimo iaikotar- 
pis. Visas mūsų triūsas, vi- • 
sas darbas suburtas Švento 
Kazimiero draugijos sky- f 
riuje, kuriame mes Šiek tiek 
lųvinamės, rengdami vaka
rus, paskaitas ir šiaip pasi
linksminimus, nors kartais 
tenka nukmtėti nuo leųkų, 
Bet mes dirbam ir dar kar- 
ščiaus mylim sava gimtųjų 
kalbų, savo tėvynę, štai ir 
šiemet, jei gavot ■ “Vilniaus 
Rytojaus” vienų numerį, tai 
gal skaitėte, kad nubaudė 
Marcinkonių jaunimų už iš/ 
kabinimų lietuviškų yėliavij, 
kai vizitavo vyskupas. Nu
baudė po 40 ir 14 .auksinų.

Brangūs broliai, gal jums 
bus keista, kodęl mes kiša- 
mes į tokius (įaiykus, už ku
riuos baudžiama, bet juk ne 
galima, kad mes nėgintu- 
mėm ir nebrangiutmnėm, 
kas yra lietuviška. Mylim, 
mes savo tėvynę Lietuvų ir 
‘atėjus' laikui, stosim į kovų ■ 
prieš mūsų engėjus. Juk 
taip,amžinai,nebus,. Gal ir 

mes' sulauksime kada nors 
laisvės ir mums kada nors 
jį šyies, Dabar kentėsime. 
Lai mus kankina, lai mus 
Spaudžia, bet ateis laikai -r-; 
žlu^s,.mūsų*priešai.’ Jie-du/t 
bar linksminasi, , o mums a- 
šaros byra; jie geria mūsų 
kraujų,1 mes tylim, bei vis- e 
tiek ateįs. išsilaisvinimo die
na!,.” •

.Nmiji pašto rūmai Kaune
Sausio 2 d. Kaune pa

šventinti nauji moderniški 
pašto rūmai, ir pirmųjų 
naujiijų metij darbo dienų 
Lietuvos pašto centras pra
dėjo naujuose Tūmuoše. Rū
mus projektavo ir statė in
žinierius Feliksas Vizbaras, 
Iš viso rūmų, statybai išlei
sta 1,765,000 litų. Rūmai , p 
rengti moderniškai, visi ka
mbariai šviesus, erdvus. 
Puikiai įrengta didžioji sa
lė. Jos grindys plytelėmis 
išmargintos lietuviškų audi
nių rasto, pavyzdžiu. Aideš- 
tar aplinkui visų salę eina 
visų buvusių Lietuvos pašto 
ženklų piešiniai, ‘ Iš yiso jų 
102; Rūmuose įsikūrė pas-

"DABAR Aš TURIU STIP-
RUMAJAUNYSTĖS”

.“Bet ketiŲ'iua metu* tiS buviiu jnexb 
kos sveikatos'Ir tnip iAllpnat, kŽU lim
bai gal f J tu ,51. Prellt-.
,wi. fjuffalo, -N. X “Ai ėmiau dangė. 
JIo. rųiįų vaistų be Jokios pageltoji. 
ĄŠ iK'i’skuičlfiu-apie Nuga-Tone ir nu- 
Mpirjiuu bonky. Ai suvartojau <(lvi 
bonk&a ir dabar lis Jturiu ktiprutpij 
jaunyitė#. Nuga-Tone pasteb?ti- 
Uns Žmonių, kurie yra silpni ur. 
Hgulste

JoHie yutotiii neturi? tokio itabfip 
iki rekordo kaip Ntiga-Tone. .TIs kU- 
telkig sveikuti} ir atiprumi nniloniimK 
žinunly visose.pasaulio dalyse per pu- 
Hamisluk 45 metus. Nuga-Tone yra. 
parilRv|n#jamw! aptieklninky. Jeigu 
ūptiėMuinkak Jo nepirk imprniyklte 
JI ufeakytr.ii savo urmln^M fclutf* 
kitę, kad gautUniit tikrg Nuga-Tmie. 

'Substitutai yra‘be vertes. •

to valdyba ir Kauno cent- 
>ralinis .. paštus; .: Tarnauto
jams yra įtaisytos rūbinės, 
valgykla ir virtuve, yra ir’ 
poilsio kambarys,- iš provin- 
Cijoš atvažiavusiems arba iš 
nešiotojams.. Dulkėse dir
bantiems tarnautojams yra 
įtaisytos maudyklės, kad jie 
•kasdien galėtų nusiplauti ir 
‘švarūs grįžti namo.

• * BiaurĮžmogžtĮdybė
Batakių v.? Batčikeš km. 

rasta nužudyta 75'm. mote
ris, Agota Serapinienė: Ji 
rasta vienmarškine, pagul
dyta lovoje impklota pata
lais; jos rankos atsuktos į 
užpakalį ir surištos su rauk 
šluosčių, kojos taip pat su- 

. rištos; kaktoje — dėmė nuo 
smūgio, d krūtinėje įlaužti 
8 šonkauliai, matyti, sulužę 
nuo mindžiojimo keliais. Iš 
jos burnos' į yra . ištekėję 
daug, kraujo. Jos lavonas 
buvo rastas dar. Šiltas.

eję apsupo jų miške, bet ar
čiau niekas, neišdrįso priei
ti. .Kaip laukinė kiaulė. iš“ 
sižioja iki ausų ir puola ar-' 
Čiau priėjusį. Prisikama
vus užtektinai, kiaule nušau 
ta * vieto je. • Tai buvo Pir
mų Kalėdų dienų. Sį įvy
kį aiškindami ūkininkai vię 
ni. mano, kad kiauėllė buvo 
sužvėrėjūs, o kiti, kad pa
siutus, "? ’

Pasiuto įtr sužvėrėjo kiaulė
LIŠKIAVA, Alytaus ap. 

— Prieš Kalėdas vieno Gai- 
liūnų kaimo ūkininko kiau
le. nubėgo į miškų, iŠ kur 
jos niekaip . negalima buvo 
tų dienų parvaryti, Mėgin
ta^ ir sekančių dienų, , bet 
taįp pat be tikslo, Dviem 
parom prašlnikuš,bųyo su
kviesta kaimo: vyrų taika 
kiaulei namo parvaryti. Nu-

Bevalydamas ąiwo dirbtinį 
gerklę. persipiovėj.

. LYDAVENAI, Raseinių 
aps. — Neseniai rastas, ant 
vieškelio HaseiniaLGrinkiŠ- 
k‘is vos gyvas ūkininkas Ka
simas,, apie 60 m. amžiaus, 
su perplauta gerkle ir pei
liu rankoje. \ Pasirodė jis 
yra nelaimingo atsitikimo 
auka. Apvyniojęs skepe

taite šipulį, norėjas išvalyti 
savo, dirbtinę gerklę, bet be
valant skepetaite nusmuko 
ir pradėjo, jį slopintu' Žmo
gus griebėsi peilio manyda
mas ' skepetaitę išimsiųs, bet 
netyčia gerklę* pėrsipiovęs.

Gražiai įremontuota stotis 

. BAISOGALA, Kėdainių 
aps. t- Neseniai' atremon
tuota geležinkelio  ̂stotis; La
bai gražiai - jos. vidus atrodo. 
Yra šildymas it kiti pato
gumai. • . . ?

. prietaras^
• ŽEIMIAI, Kėdainių aps. 
—Kai kuriuose šios apylin
kes kaimuose dar tebesilai
koma "seno papročio ir nuo 
Kalėdų, ligi 'Trijų Karalių 
šventės .neverpiama. Pasi
teiravus dėl šito papročio 
reikšmės, gauni Visai belau
ktų atsakymų. Pasirodo tai 
‘daroma dėlrio, kad vasarų 
!avyš nesisuktų arba nesirg
tų kvaituliu..

VĖLIAVOS IR ORGAHIZA’ 
anymii

tu! ma« apecialyM Ir Ilgy Mrti pert 
titau DaHms artirtikM. Kalno* iėauNk

Nemanyk,. kad be tavęs 
niekas tiekos neišmano—A- 
rabai.

LIETUVA
. 0KEWUW
GUUIVIAi ■ngMH.Y

' ■ . Gaisrai
’ ŽAIjIOJI,. Vilkaviškio -a.

Gruodžio 30 d.? Drebuli
nės kaime, sudegė naujaku
rio Maksvyčio kluonas, su 
Visu pašaru. Gaisro priėr 
žastis nežinoma. Nuostoliu 
padalyta apie , 2,500 litų.

BREMERHLVKN | .
nuolHt kM Mvaltf niiiino- . i

inuls tldyd KftklnlnlaU L»ivai», dirt 
twipa» iųrentu«,telkal»udamt Lloyd lalvrteriMu
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Įkas girdėti lietuvių] ĮVAIRIOS ŽINIOS
KOLONIJOSE

praktikuojasi visomiį išga
lėmis ir, i__
jam užsileisti, mano, juos 
net <<srubytinti.M Bus su
dainuota gražių naujoviškų - 
ir senoviškų dainelių. Cho
rų dainavimas bus paįvai
rintas solistų bei solisčių 
dainomis, atskirai vynj ir 
merginų, «■

Protarpiais programų pa
puoš prakalbėles, kurias tu- 
rės iniestp mayoras Mr; R. 
H. Cowing, adv, Pr. Baūb- 

rius J. B, Latlčka kalbėjo Worcęsterio, ir kiti- 
Visas pelnas eis parapijos 

metu buvo pandai — bilietai šiemet y- 
ra negirdėtai pigūs: suaugu 
sięmš vos 25 c., vaikams iki 
16 metų po JOc.

.Lietuvio dvasiai daina y* 
ra artimas dalykas, todėl ir 
tikras lietuvis visuomet mė
gsta dainuoti, nes ir pati 
Lietuva yra dainų šalis — 
Daiiiava.

Širdingai kviečiame pla- 
tesniųja visuomenę,, parapi
jomis ii* apylinkes kolonijų 
lietuvius, atsilankyti į kon
certų, pasiklausyti gražių 
dainų ir atgaivinti savo dva 
šių prieš Užgavėnias “Dai
nos šalies’ jausmais.

Nubširdžiai kviečia ir lau- 
jkia jūs; —

Klebonas ir, 
. Sv, Cecilijos choras.

NEW BRITAIN, CONN. o,]asi visomis isga- 
nenoredami aidžia-

itĮįgjmįi,

3

LDS. Kuopų Susirinkimai

BEVYKI VYRAI NUSINUO
DIJO ALKOHOLIU

Darbininku prakalbos
Sausio 24 d., 2 v. po pie

tų, Šv. Andriejaus par, sa
lėje įvyko L. D. S. 36 kp. 
surengtos prakalbos, kurias 
pradėjo kuopos pirmininkas 
A, Miliūnas. Pirmasis kal
bėjo kleb. kun. Vaškelis, gi
liai įvertindamas “Darbi
ninko” reikšmę. , •

____L. P. B,.. Centro sekretp-

du kartu.
Pertraukos 

pardavinėjamas Ci Darbinin
kų Kalendorius ”ir užraši
nėjami prenumeratoriai. Čia 
padirbėjo kuopos, veiklioji 
raštininke B. Mičiūnienė, 
kuri visa siela atsidavusi 
‘Darbininkui^ ir LDS. Ji 

. jau per keletu metų yra 
Connecticut apskrities raš
tininke.

Nevrbritainiečiai j u d a. 
Kuopos narys V. Vaznis ne
senai išrinktas apskrities 
riee-pirmininku.

Buvęs.

WESTFIELD, M*SS.
* Šį sekmadienį vasario 7 
d., po mišparų 6:30 v. va-* 
kare vietinis Šv. Cecilijos’ 
choras bažnytinė,įe^salėįe 
rengia metinį tradicini kon
certų.

X.Į koncerto darbų yra su
trauktos geriausios parapi
jos dainininkų jėgos'. Kon-

• čėrto programų atlilž para-
■ pi jos didysis ir mažasis cho
rai; reikia pastebėti, kad 
mažasis vaikučių; ‘ cho r a s, širdies liga.

AMSIMU, H. Y

SPRINGFIELD, vasario 
4. *— 11 bedarbi)], vynj nusi
pirko denatūruoto Alkoho
lio, kuris buvo, nuodai, A 
pie tai Šie vyrai žinojo, bot 
jie praskiedė vandeniu ir 
mane, kad bus sveikas gėri
mas. Po išgėrimo, netrū
kūs 9 vyrai mirė. Likusie
siems dviem, matyt, mažiau; 
gerusiems esu vilties pasvei
kti. -• ••. -—-

Japonai taip mėgsta vab
zdžių .zirzimų, jog juos gau
do ir, uždarę j tam tikrus 
narvelius, laiko, nelyginant* 
mes kanhaites.

Viena ketvirtoji Latvijos 
gyventojų dalis y*a katali
kai,. ■

Amerikoje Meksikoj van
denyse, sugauta didelė žu
vis — akūla, kurios, vidu
riuose^ atrasta suaug u s i o 
žmogaus vieni kimiai ir iom 
kole. T '

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurio skalbiasi ‘'DarDlnlnk^,” tik* 
mi. verti skaitytoju paramos.

Visi aarsliikltFs “I'hirblninke,”

50,000 litų turi sumokėti va
sario Iii
- Lietuvos ūkininkai skurs
ta ir nuskiiausdami save su 
moka mokesčius, ’ o valdžia 
šimtais tūkstančių, litų iš
moka dvarin inkams.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. lūsirinkimas įvyk# 

penktadienį, vasario .5 d., 7:30 v* 
vakare, mokyklos kambary. Aptei
kite gausiai. Nepamirškite užshno- 

i
Keti duokles. Valdyba

saugok, “Nosį Knygoje”

KATALIKŲ SUSIVIENIJI 
Mū SEIMAS

MIRĖ B. VELIČKA
- Sausio 28 d., 7 vai. ryto 

rastas lovoj įniręs vargoni
ninkas Bronius K, Velička, 
38 meti], amžiaus. Gydyto
jai pripažino, kad jis miręs

WILKES^ARRĖ, Pa.
— L. R. K. Susivienijimo 1 
seimas šaukiamas šių metų 
birželio 27, 28, 29, 30 ir lie
ptos 1 d; d., Wilkes-Barre 
mieste* Seimo šaukimų vie
šai paskelbė “jĮarsas, ’ ’ įdė- 
damas Susivienijimo prezi
dento Muliolio pranešimų. 
Visos* kuopos pr-a § o ii o s 
rengtis. .

ITALIJOS GY- ' 
VENTOJAI

Nuo 1930 m. balandžio 21 
d., kada buvo priešpaskuti
nis surašymas,' iki 1931 m. 
lapkričio 31 d. Italijoj gy
ventojų) padaugėjo 230,000 
žmoniųt - Dabar Itali jo j...y- 
ra 41,450,000 žmonių. Jei 
gyventojų ir toliau taip daū 
ges, tai Italija iki. Šių metų 

> galo pasieks 42 milionų gy- 
■ ventojų. /

. Palaidotas sausio 31. die- 
nų. Velionis Amerikoje gy- 

. Iveno apie 5 metus. :

Lietuvos: v^df^ia\ lįvariuin- 
kam s gretino 4,000 ha m iško

KAUNAS. — 1931 m. žo- ■' 
mes ūkio ministerija dvari
ninkams, kaip atlyginimų už 
nusavintus dvarus, grųži no 
apie 4,000 ha miško. ...

Dvarininkai gavę miško 
tuojau stengias jį parduoti. 
Iš miško pirklių sužinota, 
kad dvarininkai pirkliams 
ąiūlo geriausiomiško 1 ha 
po 1200—1500 lt., tiio tarpų 
kai miškų departamento non 
mali , kaina nustatyta .3000 1. 
užl.ha/. ?

Žemės ūkio ministerija 
Naryškinąitės įgaliotiniui 
jau' gruzino 600 ha miško. 
Dabar tas įgaliotinis sku
biai nori miškų parduoti, 
bet ant., greitųjų nė^muukt 
pirklių.. Naį^škinaitė gy
vena Anglijoj. ' Jos įg'alio- 
tMs Griceričiwvd»ii4niškų 
gautų jSemtį^^dfjdj’;Kau- 
no pirkliams jau pardavęs* 
tačiau tarp įgaliotinio ir 
pirklių kyla nešušįprątiiųijj. 
nse pirkliai nori atsimesti..

. Be to, Naryškihaitėi, ei
nant šufartimų/'žemes ūkio 

• ministerija,- gruodžio 23 d. 
■ išmokėjo 150X100 litų atlygi
nimo už nusavintų žemę, o

BRIGHTON, MASS. |

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, vasario 5 d., 7 ;30 v, 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Liųcoln 
St. Ateikite viri. Valdyk*

* • ■
- DBTROIT, MIOH, (

LDS, 72 kp. susirinkimas įvyks 
sekmądįenįr vasario-' 21 d., tuoj po 
parm^dų, šv, J urgįo parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį ausirin 
kimą,

. Valdyba

NBW BRITAIN, OONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas ivrite 

sekmadienį, vasario 21l d;, 19M 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną jiaują 
harį*atšlvcstų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

I

t 4 ‘Nosis knygoje’ ’ — bendras įprotis 
laikyti skaitomą knygą labai arti vei
do r- yrą dažna priežastimi namuose

. nuo neaiškios ar Orinčios 'šviesos. . 
šiuos trūkumus, jūs galite lengvai pą- 
gerinti.- • ’ ,. ’ .
kimiausia, įsitiek, kad turi pakan
kamai šviesos. Gera šviesa tikrai ma- ;

žai kainuoja, taip, kad menka ekonomija .yra jos netu

rėti. Tinkamas sutvarkymas lempu ir jų dangčių“ ir gi 

yra reikalingas, '

Kodėl neužsitikrinti, kad jūsų namų apšvietimas yra ge- , r 
ras? KiekvieriS-tinkamas elek
trotechnikas maloniai jums pa
tarnaus. Arija, .ateikite ir pa
matykite mūsų Home Service: 
ekspertus, 39 Boylston, Street, 
Boston,' kurie maloniai patar- . 
naus. jums be atlyginimo.

THE

C O R P A N Y

DAYT0N,0HI0
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 21 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai

Kuopos tašt. Z. Gudeli!

C. BROOKLYN, N. t.
Vanario 21 d., tuoj po sumos. į- ' 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas j 
vaL, Taigi kviečiame visus nariui 
atsilankyti į fiį susirinkimą ir ui* 
simokėti mėnesines. Atsiveskite Ir 
savo draugūs prirašyti.

J Valdybt

LAWRENCE, MAS8.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

vasario 21 d., tuoj po dvyliktai,-f 
Kviečiame gausiai sueiti, neš turi
me keletą svarbių sumanymų. At- 

I atveskite ir savo draugus (es) pri.
rąžyti. .. Valdybą

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki- 

įmas įvyks vasario 21-d., 0:30 va- 
| karė, Karalienės Angelų parapijos 
Į ‘tvetoinėj; kampas Robling ir So, 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
barių atsivesti prirašyti prie mūsų 

I brangios organizacijos.
Į* . Kviečia Valdybą

Į - PROVIDENCE, R. Į.
į LDS 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, vas. 21 d, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai- 
aej. Svarbu, kad visi Siame.susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 

Į duokles, Parodyknne gražų pavyi- 
I Jį kitiems!

athol/mass.
LDS. 4 kp/mėnesinis susirinki*

mas įvyks vbsarm 21 d., tuoj po J 
ĮmiSparų, §y. Pranciškaus parėpi* “J 
[ jos salėj. Kviečiami visi nariai *t- f 
’hfcricyti ir .užsimokėti mėnesines ■Į 
mokestis. Taipgi’ atsiveskite sars 

[draugus ir drauges priraiyti prie j
' šios kilnios organizacijos. . '.j

, Kviečia Valdyk* S

WESTFIELD, MASS. J
| LDS. 111 kuopos susirinkimas O
įvyks sekmadienį, vas. 21 d.,1932

m,, tuoj po sumos, šv. Kazimiera | 
parapijos salėje; Kviečiami visi 

[ nariai, ateiti. - Taipgi ataiveakits 
. [ savo drąugūs prirašyti prie šios 
į kilnios organizacijos.

Valįrt*

WĘSTVILLB, ILt.
Į LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin- 
Ikimai IvyksU kiekvieną mėnesį 
j sekmadieny, po 15 d., šv, Petro ir 
[ Povile bažnytinėje svetainėje. •
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3Baigkime Platinti
Darbininkų Kalendorių 

1 Q Q 9 M P T IT
Kalendoriaus turinys įvairus, gyvas, pilnas naudingų žinių, gražių pa 
siskaitymų. Užsisakykite tuojaus. LD.S. nariams 15 centų; visiems ki-1 
tiems.25c. Visi tiį kurie užsimokės ui “Darbininke” visiems 1932 _______

metams, kalendorių gaus dovanai. Siųskite užsakymus 11 L.&
’ . ' » * i • . • . • . ’ . - . • : ‘ » ? < . . ■' * ♦

a

366 W. BR0ADWAY,

?wi /".Ilgy n**rjy?
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I VALDYBOMS s. j
Visų kuopų sekretorių $ 

ura Iįįg bei . pirminitikų adresais iš- r
siuntinėtas šių metų “Dar*/g

SO. BOSTON, MASS. " K“

t-
t

i kaina nariams 15 centų, kiš
I tiems—25 centai '<
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I' , ja pirmyn

Japonija drąsiai žygįuo- 
i. Paėmus Man- 

džuriją, Kinijos pakraštį, ji 
atkreipė savo"karingus smū
gius į kiną Širdį }— Sbang- 
hai, ir atakuoja pačią ją so
stinę Nankin. Ir kas įdo
miausia, kad karas tarp^Ki- 

į : ną ir Japonijos, nors jau 
* tęsiasi nuo rudens, nėra dar 
formaliai paskelbtas. Bet 

. toks jau japoną įprotys: 
pirmiausia pasiunčia prie
šui ultimatuin, o paskui 
puola jį, nepaskelbus karo. 
Taip ji yra padariusi su Ki
nija 1894-5 m. ir su- Rusija 
1904-5. Visa Europa Žiūri 

/ į japoną žygius ir negalį ją
t suvaldytu Tautą Lyga, ir
b japonai'gerai tai žino. Jie
p išbrinko labai patogą- mO-
L.meiją Kinijai pulti. Ang- 
Į,..' lijoj piniginis krizist. Ame-
1 . rikoj biznio depresija ir nę-
5 - , darbas, Vokietija supąrali-
6 * žuota, bent, ekonominiu ir 
g militariniu atžvilgiu.’ So-

Vietai bijo ir Japonijos ir 
E savo žmonią. Prancūzija 
g Jtr Jtąliją mažai interėsuo- 
B tos Tolimą Rytą klausimu, 
į: Japonai tą viską kuo pui- 
|į. kiaušiai žino, nes ją taip 
g vadinamas “inteligentijos 
L 'departamentas,” arba, tiks- 
R?. liau pasakius, šnipinėjimo 
Ki. sistemą labai gerai isyysty- 
fe’’ ta. Japonijai reikia žemės, 
E nes ji turi per 80 milijoną 
E gyventoją, kurie jau nesu- 
B- ; telpa mažose salose. Ji no- 
E ri: Korėjos, Mandžurijos ir

Č ■
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RiHpiną. ’ Dabar, arba nie
kad, — taip pasakė jos dip
lomatai — ir, turėdami ge
riausią pasauly militarinę 
masinį ir moderniškiausį 
laivynu, japonai drąsiai ei
na prie tikslo.

Tačiau ir kitos valstybės 
subruzdj Jos mato, kad 
kas nors’reikia darytį. Kol 
japonai kariavo MandŽtiri- 
joj, jos rase tik protestus ir 
mėgino sudrausti Japonija 
Tautu Lygos pasėdžiuose, 
bet kai ji puolė Shanghają, 
internacijonąlą uostą, kur 
viso pasaulio valstybės turi 
daugiau ar mažiau savo fi- 
našinią reikalą, — susidarė 
tikra panika, iiėš neviena 
pasaulio galybė nėra tiek 
prisirengusi, kad galėtu su
stabdyti japoni ją g i n k 1 ą 
pajėga. Prasidėjo karstli- 
ginga Atarifeos 1U i v yri o 
mobilizacija, nes Amerikos 
Filipinai visai netoli nuo 
Slmhghajdūs, ir iiėžihia ką 
įsisiubavUsi Japonija gali 
su jais padaryti. «taringa
me įsikarščiavime . j a p o
nai nė taip jau labai ger
bia -. Amerikos vėliavą ir 
piliečius, rtors oficialiai ji 
užtikrina, kad nejudins jos 
nuosavybės. Taigi tikroji 
karo šmėkla gręsia. Toli- 
miemsiems Rytams, ir ji ga
li išsivystyti ir toliau. La
bai gaila, kad žmonija taip 
greit užmiršo pasaulinio ka
ro baisenybes. Kj

AR KATALIKAS GALI
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javaikis, durnelis, nenusė- 
dantis gyvasis sidabras. Įfid 
kas nenori su berniuku su- 
aidėti. Tėvas nuvargęs, mą 
mytė užimta, sesutė turi iš
eiti j taSus, broliai eink 
susirinktais. Kaip gyvo
sios elektros baterija, jis 
eikvoja savo energiją sulyg 
savo jaunu ptotėliii. Vi

siems jis pasidaro namuose 
įkyrus, painiotojas, purvus, 
sudaužyto jas viso kas gera, 
Visdme tam jaunuoliui tfūk 
eta draūgo, —- vyro, kiltis 
jį geriaus gąlėtij suprasti, 
tapti jo draugu, jo patarė
ju ir padėjėju. Mokykloje 
irgi tąš berniukas atsimuša 
įtią patį neaiškumą. Dau- 
giausiai/ mokyklą 'mokyto
jai — merginos, kurios, kad 
ir geriausią norą ii* pasi
šventimą, vienok, nebūda-j vyskupui, liko išrinktas vy
nios vyrą sudėjimo, negali skupu. Prie Licinijaus ki- 
suprasti, kaip toks beriliu--lo smarkus krikščionią per
kas gali būtį tokiš gyvas, sekiojimas. Žmones apleis- 
nenusėdintis. Šerniukas’ 
irgi mato, kad jo Vieta mo
kykloskambaryje yi*a keis
tą, jis rengiasi būti vyni, 
jajti reikia, kad vyras jį už 
rankos paėmęs. vestą tiesos* 
gyVėninio kelitt Rarapij os 
Sekmadienio mokykloje ir
gi jis atsiduria j tas/pačias 
kilpas. Daugiausiai moki
ną pasišventusios merginos. 
Kad ir jbk geriausios ir pa
vyzdingiausios merginos pa
rapijoj, jiš to nepaniekiną, 
bet jis nori turėti vyrą 'sa
vo mokytoju iš kurio jis sa
vo , mintyje lipdo savo ateL 
ties gyvenimo pavyzdžius.- 
Valdžia irgi neturi laiko pil 
niau atsiduoti šiame klausi
me. Visur Skambą : “Netu
rime atsakančią mokytoją, 
palaukite, ateityje turėsi
me/’ Kada ateitis atneš tą 
laimę, berniukas vis laukia.
Jeigu Jis sykį ištyrė, kad 
melagystė išėjo į Viršą, tuo
met jis daugiąus savęs ne
galėjo taąie klausime prive
sti prie tikrenybės. Šį aiš
kiausiai matomę iš berniu
ką, kurie lanko aukštesnes 
mokyklas. Salia vieno ber
niuko,, turis. lanko aukšteS- 
nę mokyklą, sėsi dirba. Ko
dėl panašieji pęriori moky
tis. ’ Ne tame, kad jie tingi, 
bet užtat, kad mokyklą mo
kytojos nesugebėjo juose, liž 
degti pritraukimą prie mo
kyklos darbo.

Iš minėtą paduotą * min- 
čią norėčiau padaryti tris 
išvadas, kurios turėtą pla
čiau jūsą darbuotę sudomin
ti: .y, . ■

1. Auklėjimas berniuko. 
. 2. * Išlavinimas berniuko 
prie ko. nors naūdingOY

3.. išdirbamas berniukuo
se reikšmingo būdo.

Vienas įš svarbiausiąją 
pasaulio reikalavimą savo) 
gerokei, tai Vyrą vadą, 
kurie žinotą netik svarbiau* 
sius dalykus, bet kurie , su
gebėtą ir mokėtą darytį ge
rą yisai žmonijai. Pasau
lis atvirai klausia: ‘-Ką, gn-

MŪSŲ SŪNELIAI

Jeigu kiekvięm vertelgu Įsigilinkime ir į šį mano 
taip mažą Žinotą apie savo paduotąjį klaurimą ir pagal 

vokime, kaip suroti būdus 
tam jaunuoliui naudingai 
praleisti šį labai svarbą lai
ką.

Kaipo išeiviai, gyvename 
šalyje, atsižymėjusioj sąyd 
dideliais ‘ miėstais, kiekvie
nas atsižymėjęs savo istori
škumu; miestai, kurie atsi
žymi savo fabriką dūmą ka
minais, dulkėmis, ir šuo- 
džiais. Mes įvairiuose savo 
aprengimuose atsižymėjome. 
Surengėme daug koncertą, 
perstatėme gan ilgjį, eilę vai 
dinimą, bet parodykime, ke 
lis mes surengimus turėjome 
apsvarstyti augančią ber
niuką klausimą. Žinojome, 
kad berniukai -— tai ryto
jaus vyrai, mūsą išeivijos 
ąžuolai. /

Visuose gyvenimo pašau
kimuose ir žmogiškuose vei
kimuose balsas skambančiai 
skelbia, kad reikia VYRŲ 
—naikią — ištikimą -— ge
rą —■ užgrūdintais artimo 
meileje r— kitais žodžiais, 
pasaulis nori VADŲ. Pa
saulis reikalauja vyrą. Da- 
bariiniame laike pasauliui 
būtinai ją reikia, ir dešimt 
meto Ano dabar ją reikės 
daugiau. . Mes lietuviai ir
gi šaukiame į savo tautos 
ugniavietę -A norime vddą, 
jdurią ir ^tiptiū vadą,' kurie 
painitą į rankas tautos liki- 
mo klaiišimą; jeigu , pasau
lis, ateityje ją reikdlaus, 
mes irgi neatsiliksime. . / 

vądtc?* '■
Iš kur imsime šiuos. va

dus? Kur jie yrą? ' Štai 
kur klausimas/— ir mes jos 
rasime kiekviename lietu
viu berniuke, ir tik mūsą 
jaunas, ir augantis berniu
kas bus tas pageidaujamas 
vadas.. Šerniukai -r tai ta

vertelgystęV ir ūkininkas a- 
pie savo ūkę, ir mašinistas 
apie savo mašinas, ir gydy
tojas apie gyduoles, ir ban
kininkas apie pinigą stovį, 
ir advokatas; apie valstijos 
įstatus, kaip didžiuma tėvu 
apie savo sūnelį ir jo kas
dieninį gyvenimą, kokis bū
tą palaidas ir nenaudingas 
pasaulis. J vieną trumpą 
mėnesį viskas sudiltu i pra 
žūties krantą.

Klausimas, kurį liečiu, tai 
jaunimo klausimas. Vie* 
nūs iš svarbiąją, bet labiau
siai Užmirštųjų klausimą. 
Paprastai, daug kalbėjome; 
svarstėme, mėginome pagal
voti, bet pasilikome kaip 
visuomet — ant vietos. Ar 
Vienaip, ar kitaip kalbėsi
mi, šiandie neiapie viehą 
jcldiisiiitą taip daug nerašo
mu, kaip, apie jaunimo klau 
Šimą, ypatifigat apie berniu

kus būsiančius vyrąs,* 
tautos nugarkaulį. .
* Padarydami suaugu šią 
vyrą tarpe kvotimus,; suži
notume, kad daugelis .iš tė
vą supranta daugiau apie 
įvairius partijos reikalus, 
draugi ją veikimus, ii’ poli
tikos darbus, degu apie sa
vo sūnelio gerovę ir jo kas
dieninio gyvenimo išbkndy- 
mūs ir kovas; kūrie rengia 
jo ateičiai laimėjimą ar pra 
žūtį- \ .. . .

Ar kada nors pagalvojo
me, kad kiekvienas augantis 
berniukas turi tris tūkstan
čius valandą laisvo laiko per 
metą bėgį, išėmus laiką, ku
kį praleidžia prie stalo- įdie
gė ir mokykloje. Ką jis 
daro per likusį laiką?. Ar • ■ * ■ *
žinome? t ■.

i’ ■■■’
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į; _ Kaltais žmones turi klai-
y - dingą. nuomonę dėl priklau- 

i f Rvnin kataliku orip, slantiii-

sielą, sąžinę ir kitus tikėji
mo1 dalykus yra visai skir
tingi nuo kataliką. Jie tu-

■ gą organizaciją, ypač maso- 
; ną. Yta tokią, kurie ma- 
r &o, kad katalikas gali įsto-

ri savotiškas tikybines cere
monijas. Anot Jndšdną va
do, Alberto G.. MaėKey, vi-

Ig ii į masoną sektą ir drauge 
;K eiti savo katalikiškas parei-

sos ją organizacijos apeigos 
yife sujungtos sil tam tikto

‘t .gas.;. Tas klausimas buvo 
® pastatytas per radio Kata- 

liką valandos metu, ir į jį

malda, nes Masonerija - yra 
tikybine organizacija. Prie 
to,. tikybinė masoną filoso-

; atsakė kun.. Dri Daly štai f i ja yra grynai jnęturalisti*
kaip:

Į p. ; “Masonai ir Katalikai y-
nio pobūdžįo. Tame ji grie
žtai skiriasi nuo dogmatinio

J-ra griežtai viens kitas prie- 
< į. tingi tikėjimo Jjrinciąą^se. 
i T. Masoną pažiūros į Dievę,

Kataliką tikybos - mokslo, 
kiiris remiasi antprigimti- 
nitt tikėjimo elementu ir op

ganizuota Bažnyčios vyriai!;.____ _  , _ _______ __  ____ ,
sybė. Tas skirtumas yra neisdirbta medžiaga iš ku

rios mes lipdome V YRUS. 
Tar tas vaškas, molis, mink- 
štąs, jąiikstomas, išmokomas 
berniukas. s

Neisdirbta medžiaga su
daro viso? pasaulio pamatą; 
Kiekvienas išdirbtas daiktas 
tūri pereiti per žalią ' me
džiaginę pradžią. -. DdĮktd 
gerumą ar blogumą išlei

džią ne medžiaga/ bet rau
kos, kurios perleido. Ryto
jaus pasaulis yra šią dieną 
berniuką rankose. Mes ži- 
tionie, kad šią f aktas yra; ti
kras ir pilniausiai tikime į 
jo aiškumą, vienok nepaisy? 
darni praleidžiame pro Savo 
rankas. /

Aiškiausiai matosi, katj. 
labai svarbi medžiagą yrą 
sugadinta per mūsą tą ne
rangumą susiprasti ir su
naudoti tinkamai ateities 
gerovei. Tėvai lt namai ir
gi maža atydos kreipia į šį 
dalyką; nuo ryto iki vaka
ro tas berniukas yra namą 
tiukšniądur-įs, nerįmĮįns |-v^ 

R'O ..........  \ UlĮ ■ ■» i i ifjif lĮi.ii.a^ia j^aiį

toks didelis, kad. negalima 
įsivaizduoti,* kaip žmogus ga 
lėtą suderinti tokius du 
skirtingu tikėjimo principu; 
tr vėl masoną priesaika ir 
slaptingumas negali būt‘ 
Bažnyčios užgirta. Dėlei tą 
fundamentaliną ir nesude
rinamu skirtingumu, Baž
nyčia uždraudžia savo na
riams priklausyti prie ma
sonu organizacijos/’ ■

. Prie to galima pridurti, 
kad masonu organizacija ne 
tik skirtinga nuo Kataliku 
Bažnyčios mokslo tikėjimo 
atžvilgiu, bet ji yra griežtai 
jai priešinga ir nuolatos ne
ilstančiai . prieš ją kovoja. 
Kiti Bažnyčios 'priešai i§- 
dugstą ir išnyksta, bet ma- 
sonerįja visada prieš ją sto
vi kaipb neilstamas priešas 
ir visoj , istorijos eigoj tik 
tyko progos, kad jai kenk
to./ Visi kiti * Bažnyčios 
priešai tai tik įrankis ran
kose didžiausiojo jos priešo

.;■/ /. ro

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKU
PAS IR KANKINYS

(Vasario 3 dieną)

- vyro, ktliis

.■ i - ■ “ y.
Krikščionią šeimoje dievo

baimingai išauklėtas, pir
miausiai apsigyveno gimta
jame Sębastos miestelyje, 
Mažojoje Azijoje, ir, mokėsi 
gydyti. Būdamaš labai jau
trios Širdies, dažnai lanky
davo ’ vargšus ir nešdavo pa
galbos kenčiantiems/ Čia 
jis pastebėjo, kad žriionės 
dar labiau reikalingi sielos 
gydytoją, kurią tuo . metu 
maža tebuvo. Pasišventė

liai ėjo sielą gydytojo parei
gas!, jog, -: mirus vietiniam

davo idiestus ir sodžius ir 
slėpdavosi kalnttosb, miš
kuose ir tytuose. . Ir Bla
žiejus iškeliavo su. tikinčiai
siais. Valdžios šnipaį su
rado jį kalnuošė'ir. pristatę 
jį teismui. . Įsakė pliekti jį 
rykštėmis, nuolat klausiant: 
Ar garbinsi mūsų dievus? 
—Aš tepažįstu Vienu Dievą, 
kurs sutvėrė visu pasaulį, 
užtat jokiu būdu neprivėr- 
site manęs nusilenkti, savo 
dievaičiams ir akmeniniams

Ii padarytį ir kaip gerai ga
li jį padaryti F’ Pasauliui 
nesvarbu ką atsimeni apie 
įvairią žmonią darbus arba 
pasistengimus, /tet t a v ę s 
klausia: “Ką gero šiandie
ną turi paaukoti pasauliui/’

Veltui mokysime berniu
ką apie turtus ją reikšmin
gumą * žmbgaus gyvenime, 
jeigu neišmok.vsimę jį būtį 
taupiu. Be reikšmės šauk
sime tą berniuką "prie di
desnio tautinio veikimo, jei
gu męs patys savo darbuo
se neparodysime, kad jis y- 
ra arti prie mūsą, kaipo da- 
bartinią tautos vadą. • 
r Pasaulis, kaip sakiau, ląU 
kia vadą Mes, Lietuvos 
išeivijos vaikai, irgi laukia^ 
me. naują vadą, nešėją tau
tos žibintuvo. Nepamirški
me, kas turės tą tautos at
eities šviesą, nešti — ar ne 
mūsą dabartinieji berniu- 
kai5r ;
r‘ Kaip pradėsime 1 Kur 
pradėsime !. Su kuomi pra
dėsime? Pirmiausiai, pra
dėkime savo .namuose. Nei 
viena kariuomene nebus lai
mėtoja, jėigu vadas stovės 
užpakalyje, ievas tai tas 
vadas, tas generolas. Ne- 
pamįi^kįme praeities nege
rumus. Šiandieną atėjo, lai
kas l?itąip žiūrėti į tąsą tau- 
tosi ateities gefoyės klausi-

Musą, kerniMbai 
is^keiia^ tingini^ t<4 
ta tn'tlšą džiaus

ar&d. ■— #aiĮeatis.

stabams! — Dar kartą Bla- 
žieją nuplakė ir įmetė į ka
lėjimą*. Rytojaus dieną vėl 
jį paklausė, kodėl jis nevyk 
dąs ciesoriaus įsakymo? -r- 
Aš vykdau Dievo valią — 
atsakė Blažiejus o Die
vas yra visą kąralią ir visą 
ciesorią Viešpats ir draud-. 
žia garbinti stabus. Tadu 
pririšo vyskupą prie me
džio ir draskė jam kūną, 
Moterys rinko jo tekantį 
kratlją. Ciesoriaus ' vieti
ninkas ir tas įtikėjusias į 
Kristą moteris liepė nužu
dyti. . Vyskupas buy j* pa
smerktas nūskandiiiti. Nu
sivedė jį budeliai prie t veli-z 
kinio ii* įmetę į vandenį. 
Bet Vanduo jį laikę, ir jis 
vaikštinėjo ivenldhio pavir
šiumi. Pagonys tarėsi to
kius pat “burtus” padary
sią ir piiolė į Vandenį; bet 
susyk visi nuskendo, tšgir- 
bęš apie tai, eiesbriatiS vie- 
ninkas liepė nulupti Blafie- 
jąi odą, o paskui nukirstu 
jį. • Tai įvyko Jįd metais 
vasario 3 d. Blažiėjaus pa
laikus nugabeno į Italijos 
miestus Tarautą ir Maratėą, 
o jo galva laikoma auksiniu 
me vainike Dalmatijos mie
sto Raguzos katedros bažny 
čioje. Ūžėjus didelei ap* 
krečiamai ligai, vietiniai gy 
ventojai Šaukėsi šv. Ūlažie- 
jaus užtarimo ir liko ap
saugoti nuo. nelaimės, At
sidėkodami už tą mąlonę, 15 
šimtmetyje tikintieji pasta
tė jo vardu gražią bažnyčią, 
o patį* Blažieją- išsirinko 
miesto užtarėju. Ir dabai* 
tikintieji meldžiasi į šv. - 
Blažieją, .sirgdami kaklo Il
gėmis; -

L D. S. U. ANGLIJOS.
KUOPOMS

L. D. S. Naujosios Angli
jos apskrities suvažiavimas 
įvyks šią. metą vasario 7 d 
Šv. Pranciškaus bažnytinėje 
salėje; 94 Bradford Street 
Lawrence, Mass.

Visos kuopos malonėkit iš 
rinkti ko daugiausia delega- ' 
tą, parūpinti gerą sumany
mą bei įnešimą* . ‘

Suvažiavimo posėdis pra
sidės 1 vai; po pietą. Pasi
baigus posėdžiui, vietiniai 
lietuviai katalikai su savo 
dvasios Vadu kun. Pn Juru 
priešaky rengia dideles iškil
mes kataliką spaudos reika
lu, kas ir mūsą organizači 
jai atneš naudos. Tik skait
lingai suvažiuokime ir vie
nybėje sutikime.

Apskrities valdyba : 
Dvasios Vadas 
" Kun. Š, Knaižis/ * 
Pirmininkas

.Raštininkas
Th^na^ VerMku

Išminties trūkiu tam, kam 
trūksta itiprioa valio*.—iria- 
pym ' i •
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BLAIVININKŲ SVSlVliltYMif CINTBO 
VALDYBA.

Knn.* X X JtkaltlM'-dvut. v*d«8 ; kdft. Jono Bak«.ha»—pirin.;
Kun, J. MaČIallonl*—vice-p!nn.; Pr. Mankiur-inaBis. vIct-.

' pirm.; V. X felavackaii—rast., 7 Mottįstr., Worce«t«r, O, 81- 
dabrjens—igd., E. Common’fre<ijth Avė., Worce«t«r, Mas*., K. Rai
ny* Ir J, Svirskaą—Iždo globhėj*!; Ktin. Fr. J. JulkalttM-^redakto- 
rltuj, 482 Wlndsor 8t., Cambridge, ifuc.

NAUJI PAŠIHYŽHIM i
? Šį sekmadienį didžioji da
lis mūsų blaivininkų kuopų 
mini metinę šventę. Kai 
kurios kuopos turi gražių 
užsimojimu.

Pažymėtina South Bosto
no 49 kuopa, kurios veiklie- 
no 49 kuopa, kurios veiklūs 
nariai su pirmininke 
rengė gražią programą.

Rytą šouthbosįoniečiai ap
lankys Aukščiausiojo Na
mus* ir susitvirtins dvasioje, 
o vakare turės parengimą, 
kurio gražus sutvarkymas, 
-be abejonės, pagelbės pla
čiau paskleisti blaivybės idę- 

. - \ \ ;
Šioje šventėje sveikinki

me vienas kitą, pa^iiyždami 
dar labiau suglaustomis Ai

žiomis tęsti brangųjį darbą.

8iAIVWŠAVAITĖ

• . Sausio mėn.31—vasario 
mėn, 7 d. yra žiemos blaivy
bės savaitė. Tą savaitę pro- 
yincijoj. paminėti paraginta 
aplinkraščiais L. K. Blai
vybės Draugijos: skyriai ir 
kitų organizacijų centrai. 
Be. to, prašyta Šv. MinisU- 
rija ir Karo, Mokslo Valdy
ba, kad paminėtų blaivybės 
savaitę mokyklose ir kuriuo 
menėj, . Išsiuntinėta raštai 

.. klebonams ir kunigams, kad 
tos savaitės proga butų sa
komi atatinkami pamokslai. 
Per visą tą savaitę kasdien 
bus skaitoma per radio po 
20 min. priešalkoiiškos pas
kaitos ir duodama blaivybės 
kronika. Taip pat . ir Kau-

. ne, Liaudies Namuose, kas
dien 19 vai. bus skaitomos 
priešalkoiiškos paskaitos. 
Be to, Vytauto Didžiojo U- 
niyersitete rengia blaivybės 

: savaites paminėjimą studen 
tų Atstovybės Abstinentų 
Komisija. J

!L. K. Blaivybes Dr-još nte- 
tin^s konferencijosf 1931 m. 
29-30 d., gruodžio resoliucįr 

jos ir pugeidavi'inai .. :
1) nutarė pakartotinai 

prasyti p. Švietimo Ministe- 
■: rį įvesti į visas pradžios.

specialines ir bendro jo lavi
nimo aukštąsias jnbkyklas ir 
mokytojų seminarijas prieš- 
alkolines pamokas ir leisti 
vidurinėse mokyklose, aukš
tesnėse ir specialiriėse kur-1 
tis moksleivių abstinentų 
kuopelėms.

2) ; Ragina C. Valdybą 
greičiausiu laiku pradėti be 
alkolinių vynų gamybą.

- 3) Prašor vyriausybę be- 
alkolinių vynų propagandos 
reikalui apribotaiir laikui 
nuimti muitą. įvežamiems 
užsienių bealkoliniamš vy
nams.

d) Prašo Vyriausybę ruo
šos mokyklose šaka nikeli
nių gėrimų gaminimo pamo 
kų įvesti ir bealkolinių gė
rimų gaminimo ‘pamokas.

5) Prašo dvasišką vyrian 
sybę paraginti kunigus pa
rapijų knygynams parūpin
ti daugiau priešalkolinės li
teratūros ir paskatinti žmo
nes tokią literatūrą daugiau 
skaityti. . .. x

‘ 6) Ragina skyrių narius 
vartoti priešalkolinę propa
ganda visose tose katalikų 
organizacijose, kuriose jie 
dalyvauja. ... .....

Meksikoj įoėsUt priešdlkoH 
?. v pamokos^. ...
- Dėka priešalkolinio komi
teto atkaklaus .. pra š y m o 
Švietimo Ministerija į 20;- 
000 mokyklų įvedė savaiti
nės priėšąlkolines painokas, 
Alokytojai kiekvienos savai
tes1 penktadienį, nuo 11—12 
vai,, supažindina mokinius 
su alkolinių1 gėrimų vartoji
mo kenksmingumu. . Moko 
priėšalkblinių giesmių, pa
sakoją priešalkolinių pasa
kų, kartais daro mažas prieš 
alkolinės šventes, kuriose ro 
do priešalkolines filmas. Be 
to, ir į'kariuomenę yra įves
tos priešalkolinės pamokos.

Apskritai, priešalkolinis 
judėjimas Meksikoj yra,.gy
vas.. Priskaitoma apie 300 
įvairių priešalkolinių mote
rų draugijų.. Vaikai taip 
pat turi abstinentų draugi
ją, panašią į Liet. Angelo 
Sargo Vaikų Sąjungą. Pas
kutiniais metais buvo nau- 
dojama .priešalkolmė radio 
propogandą. . a ’

Filo, vutrujo

LIETUVOS KAIME
kdntis kUiKlaugiau auginti. 
Ūkininkai paklausė., Ptiati- 
giho tiek kiaulių, kad trys 
didžiulės skerdyklos — be- 
kdnų fabrikai jokiu būdu 
nebesuvirškiną. į pardavi
mo punktus kiaulių priveža 
tūkstanfimis, o “Maistas” 
(bekonų f gamybos bendro
ve superka vos tik pu
sę. , Likusias ?4 broki ja. ’ *

Praijo wni matai. — Lauki žie 
moi ir dw kažko. —8u r*tei

1 viMi* kfHaii.-^PrądiJAii, ku 
pečiai, xkiimte d*l<iaL- 
liški rapežčiai. —* KryžUur kft

ža šVŠHa” “pėt daįg” tie
kus,” “liesas,” ^dsmotas” 
ir it. tt . Prišalęs, kiaiirą 
naktį vargęs, gtįžta sū be
konu namo. .Daug buvo at
sitikimų, kad tik vieną treč7 
dalį teį)riimdavo —Visos ki
tos grįždavo atgal, tlabar 
ūkininkai jau įieteikąlaudą- 
vo, kad jų kiaųlėš j attkš* 
fesnę rūšį skirti?. ?Iie da
bar tik drebėdami lauke, 
kad tik kątjJ nors jų kiau
lės, kad ir į pačią žebrą ją 
rūšį paimtų,

. . . . „ KepaSmė. Nu gągi: —• 
Ūkininkui lito reikia, jis veža už savaites: antrą syk, 
neriasi iš kailio. Prašo, iiet taip pat' naktį ar iš Vąka- 
maldatija, “liaisto;” ageri- ro, stimpa, nemiega. O 
to kad priimti? jo* kiąttlę. 
Ūkininkai. Važiuoja į kiau
lių priėmimo punktūs vi
dunaktį, net iš vakaro, stiii- 
pą per naktį — žiūrėk pd 
td didėlio vargo tavo beko- 
niis “išbrokijo :” “per ina-

VIETINĖS ŽINIOS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI .

IV. JONO EV. BL. PAŽALFINES 
DB-JOS VALDYBA

Plrmiplhkai M, Miob< < 
SŪ1IU Ida Mr

' TtlepUone Colopib1» MSI 
Vice-MmiuinkMim-J, PetraurtM * 

ThomM Vark, So. Bo«ton, M«m 
Prot RaitinlijkM — J. GllneckU - ■ 

r 5 ThomM Purk, 8o. Boaton. Ita* 
m. Raitininką* M. SelkiN

28$ B, NlntU SU So. Boaton, Mnr 
Hdinlnka»BaudlIOnai

E.'Broadfcan 80, Roaton; Maa# 
Blartalkn — j. Z»lk|tr. ttinfielOL, po. Boston, lfa<‘ 
praoglja laiko »uiirlDklrw kaa 

nędeidlatii kiekvieno toinealo, 2 vai 
po pletŲ, Pfir*pbo« aUi|, <P2 B, TU 
8t.t So. Boston, Mum. ,1
ProteafottalaL bĮj|#i*rW, pramonlū* 

kai, kurie riceiotaU '‘Darbininko,” tlte 
rnl verti skaitytoju Mramoa- 

Vlal garelnkltM "Darblrilijke." ,

LIETUVOS DŪKTIBŲ DRJO3 
PO GLOBA. MOTINOS AVA 

pirmininke —. Evii' Mnrkslene,
025 E, 8th St,So. Boa ton, Muss. 

yice-plrmlulnkė— Omo Siaųrienč,
443 E, Tth St, So. Boston, Muse.

• . Tel. So. Boston 34Ž‘AR ;
. Prot. Rašt, — Bronė Clunlėnė,

29 Gould S t, Weat Roxbury, Mmss.
. Tei. P*rkwny. isd^iv 
Fln. Balt — Marjon* Ifarkonluti

68 G SL, So. Boston, Mtun. 
MdlnlnM — ■Gnu Stanluliutl

108 W«t 6th S,t., So. Boston, Mus*. 
Tvarkdarį —r Onk Miaglrdienė ■

1812 CoIumblJi R&, So. Borton, Msm 
, . GfloMja E. Jatiūioriiėilė

142S ColtimbiaRd., Bo. Boston, Mm* 
Draugija tavo auilrlūkimu® laiko kas 

antrįutarniūkaklakvlėnomenMlo, 
7:80 vpl, vakira, pobainytlniJ ava- 
tilM .

yiaaia drautfjoa;'r«lkaljU» krklpMtfc 
‘ p4« protokolu rtltlūlnkt.

Praėjo kaime senieji me
tai. Praėjo greit besiskubi
nant, besišielojant, besirūpi
nant; Kad jau atsidūrė ant 
slenksčio naujųjų —* ‘rodos 
taip niekas nepaste b ė j o. 
Mat kaimiečiai iki gruodžio 
mėn. vis arė, laukus tvarkė. 
Buvo nešalta, purvyno ’irgi 
nepdrgiliauslai. -Rugiai lą= 
bai gražiai žaliavo. Dauge
lio galvijai, ąyys sukinėjosi 
po lauką. i
. Sykį, jau advente, važiuo
ju nuo Antašavos į Vabal
ninką vieškeliu, dardenų ra
tais kaip ir kiti, žiuriti žmo 
neš šienauja. 'Dalgis pus- 
To, pradalges varo. Kupe
čių kupečiai. Gal dauguma 
stebėsis tokią advento šiena- 
plūte. Iš kur dabar rūde- 
iiį tbji žolė?, ką tie žmonės 
veikė vasarą,, kad. prieš. K#- . 2. . '.
ledas su kailiniais pradais viųeją kaistą paslido sa
ges varo? Dalykai štai ko- ‘
kie: Apie Vabalninką yra 
daugybė balų. Kur nepasi
suksi Čia jų nestingą. Gal 
dėlto ir pat^ Vabalninko 
vardas. Mat kai Ims kitam 
rodydavo ir kairėn ir deši
nėn: žiūrėk—“ va bąlą, va 
-balai” ‘ dėlto “va bala’’ ir 
■VabaltiitikUš gavo vardą. + ■

Sii tomis balomis Vabal- 
ninkiečiai ilgai bėdavojo. 
Pereitą > vasarą' galų gale 
•prasidėjo meloracijos. dar
iai. Dešimtys ir šimtai dar
bininkų rausė balas, traukė 
prislėgtus durpių s lupg- 
šniu medžius, nežinomais, 
neatmenamais laikaisi Čią 
augusiu miškų ir galų gale 
padarė didžiulius griovius 
išleido'iš balų vandenį. Ru
deniop balos visai pradžni- 
vd kiek pašalo —=- ir balų si 
vininkai įžengė į. jas koją 
prieš Kalėdas dalgiais apsi
ginklavus.. Rrišipiovė dfe- 
sėtkus vežimų viksvų — ot 
bus pakrato gyvuliams. Pa
kratų reikia. Rugiai šie
met buvo prasti. .

Taip “šienapiūtė,” o šal
tis ir vėjas griebia už no
sies už ausų. Žmonės kar
tais ir ištisomis naktimis ne 
miegą.1 Dabar Lietuvoje at
sirado dar nau jos rūšies rū 
pesniai, taip vadin a m i 
‘kiauliški rūpesniai.” .

Apie ką daugiausia šian
dien kalba ūkininkai: visi 
kauniečiai tuojau .paaiš
kins— apie bekoiius/ Po
rą mėtų atgal mūsų žmonės 
ir tokio vąrdp, kaip “hekęv 
nas’? -negirdėjo,. šiaridien-gi 
jau. jiems.. tie bekbnai. di- 
džiausį rupesnį daro. Dar 
pemki, kas Užaugino keletą 
bekoįų. '“įsakė: pelninges
nio dalyko sunku bėsugaį- 
vati.’ ’ • šiemėt s Ako f. ’ Tie 
bekonui Šiandien ūkininkui 
tikras kryžiaus Amliak.” •'

Ir štąi kodėl taip atsiti- 
. ko r Ūkininkai labai buvo 
raginami Lietuvejė tuos bb.

t

vaidinta smagi linksma ko
medija “Pinigėliai,” kurią 
vaidins Vyčių ‘kuopos ir 
šiaip So. Bostono gabiausi 
vaidintojai su’ p. M. Valat
kiene priešakyje. ’ ■ •.

Blaiviniiikė M. K, įdo
miai apdainuos Jono Ple- 
kio metalines it rūpesčius, 
iš ko bus nęajisdkoinai daug 
juoko. ,

Pono M. Karbausko išnie
kint i 7 berniukai sudainuos 
dar negirdėtas dainas. • Tai 
vienas iš įdomiausių ir hau-

SO. BOSTON SAW"« dalykų. H

BANK ' “
36Š Broačhv&y, So, Boston, Mass.

IneoKiiorutcd 1883

PROGRAMAPADtOtlO
Vietos blaivininkų kuo

pos metinės šventes rengt- 
mas vyksta gražiausiais už
simojimais.

Ateinantį sekmadienį, va
sario 7 d,, 8:30 v. rytą kuo
pos k nariai in Uorpbre eis 
klausy ti § V. Ališių/

Vakare įvyksta tikrai įdo
mus parengimas. Bus su-

kad ir vėl “išbrokyja” — 
parvežę nainon tuojau >čia 
pab daugelis dar-prie ratų 
it “paskerdžia. ; . t ..

1 i Mėsos yra, dešrų taip p.at, 
— o vekselius kuoiri hptno-

■ keti? ... ■ -

VIRĖJOS NOSIS
• ' '■ V. * • „ ”

■ , Paryžiaus teismas pritei
sė vienai virėjai 5,000 fran
ką už jos sulaužytą nosį. Ši-

vo šeimininkų namuose .-ir' 
griūdama susilaužė j nosį.; 
Nors chirurgas nosį ir (-me
niškai” atstatė, tečiaus Virė
ją pasiskundė. teiSnįui nete
kusi u'oslumo- kas jai bai
siai pakenkę jos profesijai.

f- ■

Vandeny žmogus skęsta 
■dėl;to, kadyrą už van
denį sunkesnes. Tuo tarpu 
Negyvosiose įūrose Žmogus 
neskęsta, nės ten Vanduo ne
paprastai turtingas "įvairio
mis druskomis ir laiko žmo
gų paviršiu j&.7

- ---------- Ė' '• . ■■ J ' . ' '

klEK KAŠTAVO TEIS- 
JIO KLAIDA ;

Nesenai iš vieno Šveica
rijos kalėjimo buvo išleisti 
daktaras Ridelis ir A. Gua- 
la, prieš 6 metus nuteisti 
kalėti už Rideįio žmonos 
nužudymą, pabar tbismas 
juos pripažino .nekaltais ir 
iš kalėjimo paleido. ■'

Teisingumo miništėrija 
pasiūlė abiem teismo klai
dos aukom, piniginį atlygi
nimą už kalėjiiiie sėdėtus 
metus. Dr. Ridelis gaus a- 
pie* milioną prancūzų fran
kų; o A. Guala apie 250,000 
pr. frankų.' * i ■. .

Jeigu pristos sumos dar 
pridėtume visas teismo iš
laidas, tai toji teismo klai
da valstybei kaštavo apie 2 
miliomi prancūziškų fran
ku.' ' . ■ . 'J

NĖPARRABTA ŽOLĖ

Indijoj augą žolė, iš ku
rios galima pažinti altinau- 
fis'^emės drebėjimą.. Pana
ši ji į mūšų žirniūs. Prieš 
kelias valandas, prieš žemes 
drebėjimą, ji nuleidžia la
pus ir suglaudžia, šiaip , jos 
lapai statūs.., .. . .

JUOKELIAI

miįiėH.-gi- 
mimo dieną ir .turėjo užpra
šyti visą klasę pas savo tė
vus.-. Neatėjo tiktai vienas 
Pranelis.“ .’ ’ .... •.. ■

—Argi *jo neužprašei ? — 
klausia, motina.

Užprašiau, mamyte !
: —Ką tu jam pasakei ? :
—Prašau tave į gimimo 

apvaikščiojimą, bet vargas 
tau, jeigu'ateisi ! /.

Ji (mandagiai):
—Ar atsimeni tamst#, 

kaip stengeisi gąutb mano 
ranką, o aš tau ją atsakiau?

Jis (inteligentiškai):.
, —Taip, tai yra vienas iŠ 

mano smagiausiu prisimini
mą. _• ■

Naujojoj Gvinėjoj yra 
viena keista paukščiu‘ rūšis, 
kurią vietos gyventojai va
dina “mirties paukščiais.” 
Jie yra varpos didumo ir tu 
ri savo seilėse labui stiprią 
nuodų, kurių įloįdus po Oda, 
žmogus apanka ir įniršta.

ktokslįuinlmi faktais įro
do,
gardesne už antieną, b žiue- 
kiėna — švaresnė už kiau
lieną, . . ' v

i ’ '

Vieną kartą sėdžiu teatre. 
Staiga piisimenii, kad išei
nant iŠ namą, pamiršau už
rakinti anglių sandėlio du
ris. Išbėgti, skubu Į namus, 
Užrakinu sandėlio duris it 
laimingai grįžtu į teatrą, 
trečiame akte. Pasibaigus 
teatrui, . išeinu ir neskubė
damas grįžtu namo ganė vė
lai. Prie dm-ą mano namo 
atrandą kaimyną, kuris su
riko, mane pamatęs ne savu 
balsai: . ' '

—Pone, uži$kinai mano 
žmoną šavo sandėlyje I

Sulaužei tamsta kėdę ant 
pečių savo vyro! ’ ( ,

-Taip, ponas teisėjau, 
bet tas atsitiko netikėtai. v 
* —Tąiį vadinasi nederėjai 
tamst# jo mušti? .
. —Taip! Aš norėjau jį 
mušti, beį nenorėjau sulau
žyti tą kėdę.

: A^tihiain susirinkime Šios Kor- 1 
pbrącijos laikytam įvideSimt pen
ktą dieną Sausio, 1&32, sekančios 
ypatos išrinktos šią. metų valdi* 
nįnkąis, ir yra atsakomįngais. (

. Prezidentas
GEORGE A. ,'PyLER .

Vlee-Prėžldentul * 
. , .1. UARl/rdN NICHOLS 

EZRA H, BAKER
Clerk ... 

E.. RUSSELL BARNUS

.. GLOBfi.fAIS ‘
Ezra H. Baker . ~

. , James Kertram
ISIisba S. Bolaiid, M. U. 
Georgę W. Boiantl’ . ‘ 

i Robert M. Bowen
Aliau Cąmpbeil . .. 
James H. Corney . 
Francis U Hersey .. , 
Gims. C. Jėrinėy

. Myron F. Lord 
Alfi’ėd Y. Mitchell 
Artliur Y. Mltchėll .. ( 

- .RR’hard Nason .
Calvin M, NlchoLs 
J. Carltoh Nicjiols 
Rittfeell H. Nlėhdls 
Dudley M. Pray 

. . Cha*. H. Slattery .
U. Spąulcll n g,. Jr. •.■ į. 

\ ClJnton G. Stlekney ” 5 
MarshaU I, Stone •

• Miliam P. Stone ’ ' . 
*■ George A. Tyler;. .

SĄRASĄS KOllPORANTU

Paskelbtų sulyg C’omnionsvealtfi Tek 
šių.

Ezra H. Baker 
Chas R. Bajiy . 
James Bertraiu . .
EHshą- S, Bpland^M. D. 
George AViutI Bolund 

. ftobert M.; Bowėit
Georgę E._ Byford ■ ■ 

' George A. Gali
AJTah Campbell ■ 
Herman F. Clark* . -
.James ll. Cornėy 
Joslah S.“ Dean -

.. Artliur n, Doggett
r. Kenneth S. Domett ’ • ■
• Fred’k.' Ą. Elanders 

Baslį Gaviu .
. Arthur Ė. GUI 

Louis G.*Hale 
Ralph .H. Hallett 
\yilliam Harrisori 

, ■ Francis C, Hersey 
IValtėr A. Hersey 
Wm, F. Holbrook . . 
Arthur. H.’ James.
Geo. ii, .Tenkins, ’ M. H..

" Bėrnara. Jenney
. iThąrlės S. • Jenney ; ■ 

Waiter- H. Jennėy 
Theoddre D. Kelly 
Georgė AL Klug (
Ęfhvard L. Logan 
Myron F. Lord 
Alfi-ėd Y- Mitchęn ‘ 
Arthut Y. Mitcnell 
Ricliard. Nason 
Ėrank G. Heąl;
.t. Carlton Nlcliols

; Calvin M.. Nichols ' . 
Russeil H. Nlchols. 
George M. Poncl 
Dudley ’ M. Pray 
Henry C. Rpbblnš • •
Ąrthur W. Šenter 
Charles H. Slattery 

. Adrian B. Sniitti 
Alolm n Spauidlng, Jr.

’ ■ Lewfs -E. Štenrn ’
Herbert Q. Stetsmi 
CHnton G> Stlckhey. 
Šfarshttll L. Stone. . . 

AYm. P. Stone 
Albott E. Tnylor 
Gėorge A, Tyler 
Chnrlea Van Stone 
Artliur . W. -.W|iiI 
Ėdivanl H. IVtltoy.

: BOAIlp OF INVEŠTHfeNT < ’ • 

EzraH.Bękei\ •’
Robert M. Btfvveu L 
(iharlejt.S^ Jenney 
Arthur Y. Mltchėll .
CulvįK M. Hlclrobr ' • ‘
X (,’arlton Nldiols 
Charles H. Slattery 
John U Spauldlng, jr,

■ Kunletiu* • 
. ALFREP t. MITCHELL 

AwMt Kasletlus
4',-v’ r FRAMK O. W ‘ 
Attent: - I . . . •

E. RUSSELlr BARNES
■V citrk.

Feb, A 1032 ;

.2 Trys. vaidintojos širvai- . .. 
dins nėinatytą gyvąjį paveik / 
lestą “Trys Dorybes.” P.p, 
1 Vaškienė ir Valatkienė tū- 
piiiasi specialiais drabu
žiais.

Programa įdomiausia ir-..: 
įžanga pigiausia. Pasinau
dokime visi, nes šis parengi
mas paskutinis prieš. Gavė
nią.

Atsilankykime visi ir — • 
būtinai!... ' ’ /- J

‘ Kuoširdžiai kviečia . / :
B'en^ejttų

*woteM ISO-. 
tĖTOJUS

Vasario 3 d., trečiadienį, 
dienoš inetti trys gitildubP 
vyrai prie P gatvės, City 
Polnt . distrikte, užpuolė 
Boston Ėlevafed konipanL 
još* eiti algų išfnokėtojus it 
atėmė $9500. Apiplėšę tuo
jau įsėdo į automobilių, kur 
jų laukė* ketvirtas vyras ir ■ 
greit nuvažiavo į Broadivay 
pusę. '■ ■ '•. \

Visai arti apiplėšimo vie
tos, apie 70 yardų, stovėjo 
daugiau kaip 100 darbinin
kų. Plėšikams pavyko pa
sprukti. ’/ ■ ■’

Patirta, kad plėšikų auto
mobilio ivgistruotas. nume
ris buvęs 241,343. Tokį nu
merį _turėjęs autpmobiliiis 
buvo pavogtas sausio 12 d. 
Worcestery.. 1 . . ,.

RADO NEGYVį
Vasario 3 d. rytą atrastas 

negyvas tūlas Baranauskas* 
84 metų • ainžiaus, gyvenęs 
67 W. Seventh St Gydy
tojai pripažino, kad senukas 
miręs pora dienų atgal.

Namų gyventojai 'pastebė
ję, kad senuko kambaryje 
nieko nesigirdi, pašaukė po
liciją, .kuri išlaužus! duris 
atrado ‘ senuką, . sustingusį 
prie pečiuko. .

Kol kasį vėlionies giminės 
neatsišaūkia, o jų, sako, esą,

$204)0 DOVANŲ
tam kuris nurodys geriau
sią vietą atidarimui AP 
TIBKftS (Naujoje Angft 
joje)* Turi būti lietuviu d 
lenkų apgyventa upylin|j| 
kampinis štoras ir ne pM 
arti nuo kitos aptiekei y •

w*n*s savu
AT t IlK O RX IF< 

91H Jo* tJwnp<a >
DITROIT* MWK. I

A



nUfahA,

VARGO NIN1NKAS

' Į

j atsisakė.
-I B, §, sako, kad. senesnie- 

vaizditojanti ūkininku gyve-r* i M^į

taiMfa >i <i iifcH
DARBUT t:RKAS

IMHttMMMHeMeHMHa
* 1 ’ * ' * . * Lr 2 -'^ • ’l

Telėfonas ;• Plaza, 1350.

Į J9NAS GREBLIAUCKAS
Grabarius ir Balsamuotojas

7 428 Sf PACA STREET,
BALTIMORE, MD:

ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ| 
KOLONIJOSE

L BALTIMORĖS KERTELĖ.
CHORO KONCERTAS
Pereito sekmadienio va

karų įvyko šėpai lauktasis 
k Choro Šūrum-Burum vaka 

rėlis. Programa sudaryta 
į; vien iš apylinkes artistinių 

pajėgų, ir jinai prilygo jau' 
į dabai* priprastu sėkmingu

mu visiems kitiems parapi
jinio choro darbams. Dvi 

f valandas šie margumynai 
: tęsčsi, iir pddėmtCTkčžiū- 

rėtojams juokų ir pasigėrė- 
‘ jimo. * Reikėjo tik kiaušy-] 

lis delnų plojimo po kiek-! 
vieno numerio. Kadangi ir’ 

t nemažą! žmonių atsilankė, 
: galima tikėtis, jog rengimas 

buvo sėkmingas kaip meno
• taip ir pelningumo • žvilgs- 
: niais.

Į Po viso choro . įžanginės 
dainos, panelės Bobeliūtės, 
Marija ir.Bmęlįja, pasirodė 
pirmų. kartą kaipo solistės.

• Šios, dvi buvusio choro pir- 
? mininko Alfonso Bobelio se- 

* serys sudainavo labai puikų
duetų. Po jų sekė mažoji 
panelė Rakauskaitė keliais, 
šokių pavyzdžiais. Jaunu
tė mergaitė jau kelintą kar
tą pasirodo scenoje ir ne
žiūrint jos ' jauno amžiaus 

; (gali būti apie 10 metų), 
suvaidina įvairių temų, šo
kius, daugiausiai šokdama, 
kojų pirštais. •

7; Jonas Stočkus, dabartinis 
į choro pirmininkasj dainavo 
į tenoro solo, padedant visam

chorui, vardu. ‘‘Tamsi Nąk* 
tisa is Anglų kalbos versta^ 

į Išėjo tuomet kita mažytę.
1 lietuvaitė, p. Katriutė, ir de- 

klemąvo eiles ir .juokingas, 
ir rimtas. Jau ir ši kelintų 

; kartų pasirodo publikai la- 
į hai Sėkmingai. ■. .
y Nesenai baigusi Šv. AL 
: fonso mokyklą p-lė J. Bru- 
į Žinskaite pasireiškė dar pir

mą kartų mūsų scenoje su
• labai slinkiu, paihid gimna
ziniu šokiu, kokio dar nesu 
rpatęs lietuvių teatre Balti- 
ūiorėjė; Besimankštydama,

• atrodė galinti susisukti dvi
linka prieš akis ir nusirisi 
Į nuo scenos. Taip atliko sa- 
*vo sunkų uždavinį; kad rei
škėjo stebėtis jos vikrumu ir
sąnarių tąsumu. t

Po šitų muzikos meno mi- 
iperiu sekė vaidybinės ko- 
ūiedįjos. Viename, “Gais
rininkai,” parodyta juokin-

JSIDBMfiKITE!

(MAS. B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

. 687 B PACA STREET,
; BALTIMORE, MD

LaldotttVtae pntarnivujn gerai Ir 
f fclgitth Nuo 75—100—150 dolerių. 
į. . Pagrobus paruošiu, 
t Talefousa South 0088. ,

ga ištrauka iš ugniagesių 
gyvenimo. Vaidino jame 
L. Veisėngofas, V. Čeplins- 
kas, J. Juknelis, A. Patilau-j 
skas, B. Adomaičiūtė, J J 
Paznėika, ir K. Vaitukaitis. 
Antras veikalėlis, “PleŠi-į 
kai” parodė R. Jušką, M.j 
Keidošiutę, V. Dobiną ir J; 
Bružinską labai juokinga
me atsitikime. Abudu pa-Į 
statymu suvaidinta gerai. 
Nematyt daugiau tos bai
mės ir pakinkių drebėjimo, Į 
kas paprastai reiškiasi ne-r 
pratusių darbuose. Į

į Po pertraukos muzika vėl Į 
[užėmė sceną. ‘ Zigmaš^Tva-j 
ronas su savo'armonika jau I 
seniai žinomas, ir pagriežė[ 
keletą gražių dalykų. Taip] 
ir ’ Simaičių šeimyna, tęvas, 
su dviem dukterim. Dvi ar
monikos ir fleita, (finte) I 
kas irgi nauja. Ši šeimyna LIETUVIS GYDYTOJAS
labai sumaniai atliko savo Kazimieras J. limpa iš Cambridge perkėlė savo 
darbą. Paskui dvynukai! fį į ua, N. H.
“Girtuokliai,” V. DobinasĮ Timpa ,1922 in. pabaigė Lawrenee High. School. 
ir V, Vaitukaitis žmęnes[ij!aįs pagįajs metais įstojo į. Tufts Collėge, ir baigęs ko- 
prajųokino su savo smukli- hegij^ 4 metus mokėsi Tufts Medical Sehool. Pabaigęs 
nėmis dainomis, PaskutinesLiediięaię mokyklą 6 mėnes.ius praktikavo.Lawrence Ge- 
artistės pasirodė p. O; Čes-|nėral Hospital, 9 mėn. Long lsland Hospital Bostone ir 
niūtė ir O. Radzevičiūtė. Į du metu Šv. Mari jos ligoninėje, BrookIyn,*N. Y.
•Šios dvi dzūkutes bobelės apį . * Jis yra nariu L. Pasteur katalikų Kolegijos klįubo. 
raudojo savo “laimucį” ir Dr* Timpa gimęs Rygos mieste, Latvijoj. Atvežtas 
gailiai apsiverkė. Žiūrėto-1 mažas. Jo gyvenimo vieta visuomet buvo pas jo geriau- 
jai gi negailestingai iš tų jik I s^us tėvelius 60. Cūrrje St., Methūen, Mass. \ Jo tėvelis 
jų nelaimių su “bemiu- Ignacas B. Timpa yra L. D. S. narys ir ‘‘Darbininko re- 
oiais” gardžiai pasijuokė. We^' ... . ... , .. .
Bufetas iSėjo ląbai pasiseku- .ttajiehs me-

• • -r» • Inesius. Persikėle 1 Nashua dėl to, kad ten nėra ne vie-Sw,-P. O. česniute jau pm-1 fe ten tur^ paž{sta.
mum buvo girdėta, per ra-1 if įtetaugių. .. Jis iš Kastos nemano kel-
dio ir koncerte, bet O. Bau- neg pasisekimą.' Mes jam ir linkime ge-
zevičiutės skambus alto bal-Įrp pasisekimo^ •
sas bene pirmą kartą buvo - ■ : :----- — 1 ~—£ '--r—?—
girdėtas solo rolėj HARTFORD; GONN. I

Ypatingai daug premjerų ‘ ■ v- • ■ b: ■ / .
“pirmųjų pasirodymų” bu- , ■ .Minės Švente ' 
vo matyta šiame koncerte J . ... .
Toks gausus naujų jėgtj kle- Š10mis die«omis viename ; 
stojimas yra sveikintinas susinntoe gubernatorius 
reiškinys, parodgs mums universiteto pro-
mums esant turtingais gabul ^es01alS’i®:lIla P^®8* Kalbė- 
mu. Bendrai imant, koneer- *> lleW> Pritoda- 
tas baigėsi labai vykusiai. “as J08 Pri
jojo rengėjams, kaip kun.j“1®81^ .Suvalkus,
Mendelis išsitarė, reikia iš-[' . - .
reikšti pagyrimo žodį. . lenkai hlri Ptoavinę Lie-

Tik kažkodėl programų į SVEČIAI
nespausdinta. Tokiai dau- * /
gybei žmonių jie būtų labai [^Pereitą‘savaitę., atsilankė 
reikalingi,, susipažinimu suįBaltimorėj Jonas Romanas, 
vaidihi-artistų vardais; ir [buvęs Amerikos Lietuvių 
šiaip atsiminimui. Ši mažai Prekybos Bendrovės pirmi- 
spraga tūrėtų būti ~ užkištą, niukas. Svečias gėrėjosi 

. choro koncertų.
FEDERACIJOS PO- ?’ ~^77 \

SĖDĮS p Kun. Čepukaitis,. Šv. An-
XT -7 . driejaus parapijos klebonas,
... r,. ' . , .. buvo atvykęs pereitąpirma-susirinkimas įvyko pereitą ™ .f , _ TA *

1 . > 1 • y u dieni is Philadelphijos irketvirtadieniu Jame buvo . 7.. n, , .. . ;•v • 77. v . . , viesejo klebonijoj, pranešama kokie žygiai da-Į ” \ "
romi rengiant l^ KeprL skfrmoM'laidattt.
klauspmybės me^j. įskitaes. ivyU pereit? treSadiė- 

j Nutarta, kad vakariene bus L 
surengta su jzanga. Seserys gfai d.,
prisižadėjo parengti trumpu L ^g^tas į ligoni,
vaitoių • vaidmimg, pritoL Galvoj mažoji gyslelė 
tota ^kilmei B^irkal-U &
betoW. Nevalgantiems va-K^ pasitnilg p^di^ 

karienės įėjimas irgi nusta- vasario 1 d. Buvo našlys, 
tytas. Netrūkus išeis pla- 60 me^ amžiaus, paliko tris 

/ ■ , ,. dukteris ir dii sūnų. Pašar-
katei su platesniu paajški-Į pfls dnWeti.
nimu. t ’ K JI

tuvos sostinę Vilnių su apie 
10,808 keturkampių mylių. 
Jis apgailestavo tokį lenkų 
neteisingumą. t. *• < •"

* Jei toks žymus vyras kal
ba palankiai apie lietuvius, 
tai ir mes turime darbų va
ryti pirmyn. . . . 4

Mūsų kolonija niekados 
neatsiliko nuo tautiškų dar- 

Gardiną; jis pareiškė, kadįbų. .Vilniui vaduoti sky
rius dirba; .generalinių pa
tarėju yra kleb., kun. J. Am- 
botas. J atsisakiusio, vice- 
pirm. S. Šrupšo vietų . iš
rinktas J, RetrukeviČius. 
Kuopos ižd. pranešė, kad 
vasario 16 d. ■—Nepriklau- 
soibybės "Šventes minėji
mas bus įdomus ir įvyks 

mokyklos svetainėje, 330 

Capitol Avė..
Lenkai nesenai Vilniuje 

uždarė lietuvių mokyklas, 
todėl mes turime pareikšti 
savo vieningą’ balsą. - 

Ą. J. Mašiotas

CH ARRON’S
PIANU—RABIO9
: šaldytuvai

Aliejaus pe&tai, Skalbtame
ntaštaot -

S0 TBUMBULl STM1T 
VOIOUTB, KASI.

ItflgVM Muoilm&ta

WATERBURY, GONN. įklausė LDS. nuo pat jos įsi-įtoraitis, kuopos pirm. J< 
■ . Įsteigimo ir, kaip girdėjau, Į Bernotas su žinona, kuopos

iŽd. A. Šambaris su žmona, 
sėki’et. P. Jokubauskas, 
Kankaliai, Suopiai, Z. Ka
ralius.
• Visas vakaras praleistas 
labai draugiškai vaišingų 
šeimininkų gerb. Cibulskų 
globoje, ;

S. Cibulskas, nesenai grį
žęs iŠ Lietuvos, kur pralei
do atostogas, papasakojo sa
vo įspūdžius, patirtus Kau
ne, Vilniuje, Varšuvoje. . «

Jaunimo pramoga
Sausio 30 d. Šv. Juozapo 

parap. svetainėje įvyko vie- 
nas J iš . geriausių baskėtball. 
žaidimų. Pagarsėjęs Broo- 
klyn atletų tymas sumušė 
Hartfordo vyčius 34130, 
Hartfordo Čempionai visur 
laimėdavo, bet TVaterbury’^ 
j e jiems nepavyko.

Tą patį vakarą žaidė ir 
Vyčių merginos, kurios nu
galėjo Paper Box Co. 16 tlį 
< Po žaidimų įvyko Šukiai. 
&io vakaro pelnas paskirtas 
parapijos našlaičiams, 
1 Buvo per 600 žmonių. A, 

a,

NEWHAVEN,CONN.^
MISIJOS /

Vasario mėn. 14 d., 7:30 , 
vai. vakare ‘Šv. Kazimiero 
parapijoj prasidės misijos, 
parųokslus sakys vienas iš 
iškalbingiausių mari jonų' 
Tėvas Petrauskas. Mišios 
bus kas rytą 7 :30 ir 9 vai 
•ir pamokslai po antrų mH 
šių. . Vakare du pamokslai. 
Ketverge, vasario 18 dieną, 
bus klausomos išpažintys. 
Bus svečių kunigų, todėl vi
si galės greit prieiti. Sek
madieny^ vasario 21 d. bus. 
misijų pabaiga (7:30 v. v.). 
•Visų apylinkės lietuvių pra
šome 'atvykti, nes jau kęli : 
metai kai New1Havenas tu
rėjo misijas.

LORENCE, MASS.
Muzikos Mylėtojams {ąaueiimaš 

, Prof. A, ŽIDANAVIČIUŠ, lifigatsS- 
, jęft art. smuikininkas ir Muzikos Mo

kytojas atidarė Muzikos Mokyklą po 
: No.. 29 Myrtle Ct.. I^aivrence, Mass. 

namuose p. Belevičlaus, kur duoda 
pamokas PETNYČIOMIS.

■ . Lekcijos duodamos privačiai, kaip 
mažiems taip Ir suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. Jeigu myli 
muziku: , smulkų, arba, planų ir nori 
kad Tavo vaikučiai Išmoktų gražiai 
grajiti, siųsk pas įp. žIDANAVIėiU. 
Lai pamėgina laimės ir tie, kuriems 
nepasisekė išmokti kitur ir kurie jau . 
nustojo Vilties pramokti. Kainos pri- 
einamos, ' ‘ J,-

Kreipkitės Mum adresu: PėtnyėiO'. 
mik 29 Myrtle Ct, Lawrencė, Mass., 
arba laiškais

16 Huntington Avenue, 
! ROSLINDALE, MASS. .

jAimimo patelio to. J.be<! 
Valantiejau’ rūpes^ ZiaP“8 Jteln ltllta bOT0 i 
pasdton^i. veikia vfeos |4 
staigos, kuriomis jaunimas . . . x T. . .. v ..>. . . . v,. ’ Tių ir atsilankiusieji užsi-mteresuojasi. Siame sezo-| .labiausiai darbuojasi Vyčiuim<T įžangą.
“toetban” bei ‘‘BowlingLKWn«.Tard'L “’dTl 
Alto“ skyriai, šioj dar- d5kojn -“^tokiu- 
huotįj klebonui, talktokau « ^mmnkams ir kal-| 
ja to. J. Kazlauskas, j>to3wns.? .

Kairis, kun. J. Kripas, J.Į .. Mea
Stankus, J. Lesunaifis, J J Nors mūs B. Šilkauskas 
Vaitukaitis, J< yilimaviciaĮįr pąbara, bet mes dirbame, 

įr^visa eilė'kitų jaunuolių. įNevisuomet pasiseka ką
nors kiškiai matomo midi r-

!• Vasario 7 d., šv. Juozap 
parap, eboras po vad. komp. aus as gerai žino,
A. Aleksio >edgia
metini teatrį-k o n e e^r«,Fa™8 Pnmmti JOtogas, 
Mokyklos Auditorium, 7:3oMttr?1. apgarsimmm . ka
vai, vakare. Scenoj stato- Iend™. ff ®*8 B' te“ 
ma Herbert’o dvieju aktij w’t,Psa’ ”S ne'
gražust muzikos veikalas/o-r ®SaJ5, - • t
peretė “SylVia,” linksmai ..ka‘l

.ZTSS ta^.B-1^® ■» kuopos darbo. Bet 
anglų kalbos verte to. .1. 8 aL“‘^-da ^B™7; 
.J. Kripas. Apylinkes gerb> Ą V .W»-
lietuvių visuomenę kviei^fe’ kurtuos matome dirban-. 
me skaitltagai atsilankyti, 01«s s“8e-
nes “Sylvia” yra tikrai ^ vaziavimuose^^vazmMmuo- 
žuš. “šienapiūtčs” scenos kul8®’ . l°P0S .vei ®.
rinys, kurį išpildys gabiausi Į B« Š. nesenai “Darb-ke” 
(žiūrėk , paveikslas) šios ko-1 rašė apie pašalpos įvedimų. 
Jonijos yaidylos^ . . ; ' Kadangi nebuvo galifna, tai

• A Aistrą, [ir nevesta. Juk turime dau- 
—’—' gybę paŠalpinių draugijų. O 

' L. V. S, mitras . Į jei' kalbėti apie bolševikų
L. D. S. 5 kuopa sausJpasinaųdojto B. š-ko.sią- 

27 d. surenga prakalbi} va-Į^ynllbJi^ '^e^a' Įtaikyti, 
karą, i kurį atsilankė apie kad Waterbury .koks pustu- 
300 žmohių. Įžangdš kalbų|z^s
pasakė kleb. kun. J. J. Va-[ . Graži užbaiga 
lantiejus, pasveikindamaSĮ j^įįas korespondentas ‘ra* 
visus atsilankiusius ir linkę- go,; SĄūsių 27 d.,po BBS. 
damas L. D. S, geriausii. Į 5 ]<U£>p0S surengtų prakal- 
pasekmių; vakaro vedėjuk^ Conneetieut apskrities 
klebonas pakvietė į. B* ^[iždininkas S. Cibulskas su 
Conneetieut apskrities pir rgniona savą namuose suren- 
mininkų P. Tutoraitį. .1 gr.ažią vakarienę, kiirio- 

Vakaro vedėjas sumaniai! je dalyvavo klėb. kun. J. J.
tvarkė programą.. J valantiejus, kun. J. Kazlau-

Birmubjū atveju L. D. B. ska^ M/ j; Aukštakal- 
Centro sekretorius X B. sw sesu<Ą L B g. Cen. 
Laucką ■ kalbėjo Lietuvos! j.ro sekretorius »T. B. Laue- 
klaušimu. Į ka, kompoz. A. Aleksis, dai-

A^kštikalnis dėl ^[įjHinfcds-ai M. Andrikiūtė, 
gautu” šalčio, tik pasveiki-Hg.. pjlinskaitė, Br..talonai- 
no susirinkusius. , .• U j.^okubauskas ir R. La-

Kompozitoriuį Ą. ATek-l apskr. pirm. P. Tu* 
siui vadovaujant, įvyko įdo- ___________________ 
mi muzikalė programa, kū- .. i|rT||VAQ KANAI 
rioje dalyvavo p-lės: E. Ba- . Uul UIUO PUnĄI \ 
nytė (pianu), M. Andrikiū-Į ; *——-7/
tę, Ag. ininskaitė ir Br. Za4 -Mes priimam LIETUVOS 
lonaitė ir smarkūs daįninin4 BONŲ kuponus uz pilnus 
kai J. Jokūbauskas ir RJpmigu&? ? ■"
Lazauskas; . | Perkam LIETUVOS BO-

■ Antru kartu kalbėjęs J. NŪS ir mokam pagal dienos 
B. Laučka.sayo kalboje lie-[kursą, . •• -
te darbininkų klaiisimą, ka- Į Šiandien mokam 70dole- 
taiikų spaudą ir lietuvybės $100JX) ir 35 dolerius
išlaikymo klausimą. I

Kun. J. Kazlauskas labai 
gražiai 'atsiliepė apie “Dar
bininką;” kurį jis labai pa
mėgęs >dar būdams kunigų 
seminarijos studentu. • į 

■ Atsilankiusieji visa pro
grama buvo labai patenkin
ti. Teko ne iš vieno nugir
sti pasitenkinimo svečio kal
ba. S. ‘

Vakaro metu gauta' kele
tas naujų “Darbininko” 
skaitytojų ir prisirašė du 
nauji nariai) Dr, M. J. Auk
štakalnis ir kompozitorius 
A. Aleksis.. A. Aleksis pri-

UŽ $50.00. Siųskite Lietuvo 
Bonus registruotame laiške 
o tuojau gausite. Bankos Če 
kį • . *• ■ '. ' \ ■ „

Mūšų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai,

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir Lat-. 
Viją*

JTuo dabar ant čeverykiy 
į skrybėlių, marškinių* ir kėli 
drųnumuŠam 10 nuošimtį;

Malonėkit mūs nepamiršti
ANBRIOJLK DBY OOODB 

; ‘ STORI ,
P. BARTKEVIČIUS,'S»v.

J78 Ko. M»ln S*„ McnUUo, MM.

SYKES& S YKES
B A. Sykes ir B. G. Sykea 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
: 8ANB0RNBL00K —

681 Waahington Si. 
KORVTOOD, MASS.
Tek Norwood 0330

Gyveninio vietai • 
32 WaJnut Avė.

Td, Nomrooa 1315-W

Bažnytinį murikoj, įTaipęgt ta* 
riu ptliMijinnu n» kunlivtai* 
kati vtakNk WL kurtam iš fortta* • 

ktatama TtOrMhigM bęčta*, 
tat ntattitakrtiptin į ‘‘Itaririahb

~ S ■



/

VIETINES ŽINIOS
KALM3 KUN. DR. A. 

BRU1AS
SUŽEISTA P. IW 

SUEIK

T?

Kederacijos vietinio sky
riaus rengiamame Lietuvos 
Nepriklausomybes paskelbi
mo Šventės minėjime sutiko 
kalbėti kųn. Dr. A. finišas,

• “ V .? • •

naujasis Nashua, N, H. klė-

bonasz ? v::
; Iškilmės įvyks vakario M

(L, 2 vai. po pietų,. Munici- 
pal Bldg. svetainėje. .. "1'

TehS* Boston 8620

A.O.SALNA-SHALLNA
LIETUVISADVOKATAS

/Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G.WASHINGTONUNIV. »uLLB.

- “Darbininko” Kame
(sutros lubok)

' 866 Broadway, South Boston
B esi.d ė ne i j a ..

805 Bar Vard St., Cambrldge, Maaa. 
TeL University1463—J.

Vasario 2 d* p,P* Karbau
skai grįžo automobilium iš 
Thompson, Conn. Automo
bilių valdė p* Karbauskų sū
nus. Prie Forest HilL jų 
automobilius susidūrė su 
vi0nu trokiL Nelaimės me
tu sužeista p. Kaibaųskiene, 
kuri tuojau buvo nugaben
ta į ligoninę. Jai sužeista 
galva. Kiti važiavusieji su- 
sižeidimo išvengei j _ __

“BEDARBIĮJ" MITINGAS

merelis Paulauskas.
Ambrozas esųs iždininkas. 

Mitinge susirinkusiems lie
tuviams bedarbiams paaiš
kėjo, kad Kubiliaus komite
tas ne bedarbiam rųpmasi, 
p tik savo kromeliais.

Ar ne pasityčiojimas iš 
bedarbių, kad tokiame susi
rinkime sudėjo tik apie pus
antro dolerio!

P. Michelsonas socialis
tas, turtingiausias lietuvis 
ir sau ‘turtų susikrovė iš 
lietuvių darbininkų, greL 
Čiausia nė cento ’nedavė be
darbiams šelpti.

Taip tai rūpinasi bedar
biais mūsų socialistai ir ko
munistai su p. Kubilium 
priešaky. .. /

DU VAINIKU
“Darbininkąe” ir Šv. Ma

rijos Kolegi ja kove G d. ren
gia didelį teatrų. Kolegijos 
studentai suvaidins šv. tra
gediją “pu Vainiku.” Vai
dinimas įvyks Gate of Pea- 
veri saloj, Tikietai jau pla
tinami, <ri j.

MESIEOAS BAUS KNOK- 
A®Į

CMMBRIDGE, MASS. h

Tėl. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAI

D R M, V. CASPER
(KA8FARA.VIČIU8
Naujoje Vietoje,

525 B. Broadvay, S. Boston.
! ' Ofito ValoadoB/

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 IH 
5 ir nuo 6 iki 8. Vai. vakaro. Ofi
sas uidarytas. gubotos vakarais Ir 
DedSldfenlahų taipgi Mredomis ntM 

12-tos diena uidarytaa
Taipgi nuimu ir Ž-ray

LietuviiDantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:80—ir nuo 6:3Qr-Q vakare. 
Seredomls nuo 9—12 vai. diena. 
Sukatomis nuo 9 iki G valvakare.

. Nedaliomis nuo & Iki 12 yaL dieną 
(pagal sutarti)

I K. J. VIESULO I 
I AGENTŪRA i 
t PARDUODAM LAIVAKORTES f 
H į ir iš LIETUVOS per visas linijos i 
f SIUNČIAME PINIGUS iLietuvą i 
| Litais ir Doleriais. f 
Į Apdraudžiame Namus nuo j 
| -. Gaisro ir kss rėikalinga. j 

. | Perkam Lietuvos Bonus. I 
| (‘•DARBININKO” NAME)” į 
| 366 W. Broadway, So. Boston. |

Pereitų sekmadienį, .Liet 
tuviiį svetainėje, S. Bosto
ne įvyko metodistų pryeerio 
Kubiliaus,mitingas neva be
darbiams pagelbėti. Kalbė
tojų buvo daug. P-nas Ku
bilius kaip artimas komu
nistams žmogus pasikvietė 
kalbėti keletu komunistų, so 
cialistą Michelsoiių ir porų 
iš angim Pastarieji aiški
no susirinkusiems apie va
jų sukelti $3,000,000 bedar
biams.

Komunistai ir socialistai 
smarkiai puolė Bostono Be
darbiais rūpintis komitetų. 
Jie susirinkusiems siūlė ko
munistiškas ir socialistiškas 
idėjas. Bekalbėdami susi- 
^pyko, kad socialistui Michel 
šonui davė kalbėti be apru- 
bežiavimo, o komunistui ap-

rūbežiavo laikų. Vienas 
jau buvo nusivilkęs kaili
nius, kad e pradėti 4 įvainą, ’ ’ 
bet pabijojo, kad kas jo kai
linių nepaimtų — nusirami
no. Visų laikų svetainėje 
buvo policija. iVenų ..įsi
karščiavusį areštavo. ’ :

Susirinkusieji bedarbiai 
tikėjosi, kad .mitinge bus iš
rinktas . komitetas ir kad 
bus sudėta nors keletu de- 
sėtktĮ. dolerių, bet apsivylė. 
Surinko apie pusantro do
lerio. “Bedarbiui komite
tų sudaro pryceiisj Kubi
lius, socialistas biznierius 
Ambrozas ir sandarietis biz-

PERSKAITYK IR KITAM 
PASAKYK

Kada Tamstos atvykote Į Ameri
ką? Kokią dieną ir metai? Kaip 
laivo vardas, ir t. t.?
Kiekvienam gyvenančiam Ameri
koje svarbu žinoti atsakymas i 
viišminėtus klausimus, •
Męs, patikrinam Tamstos atvyki
mą ir užtikrįnam . sąžiningą pa
tarnavimą. .

PERKAM LIETUVOS 
BONOS

it mokame aukščiausias kainas.
Parduodame laivakorte^ į ir iš 

Lietuvos patogiausiais keliais.
C. j. (VIESULĄ) WEISUL 

AGENTŪRA
x “Darbininko” Name

366 West Brąadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. Sq. Boston 0Į}20 ’ '

Jau artinasi gavėnia ir 
mėsiedui ateiiia tikros bė
dos, nes jau.artiiiasį jo link- 
smaug gyvenimo paskutines, 
dienos. Išsigandęs, sušilęs 
bėgioja,^ibrėtonas gauti vL 
zų^. prailginti savo smagias 
valandas, bet kur tau. Jau 
ateina laikas-ir gana. Ga
vėnas, rengiasi sutikti. Mė- 

siedų ir taip jam duoti, kad 
tas nepasirodytų per dau
gelį savaičių.; r Taigi, tikrai 
smagu būtų pasižiūrėti į jų 
imtynes. Ta proga L. Vy
čiai rengia šokius,, paskuti
nius prieš gavėnių arba at
sisveikinimų su mėsiedų. Šo 

' kiai bus gražūs, švarūs ir 
lipksmi kaip visuomet, kųd 
būna. Nepraleisk jaunimo 
progos, nes grieš geras or
kestras ir įžanga bus pigii 
vyrams — 4(k^ moterims gi 
—30. -J ■

Lauksime visų.
Visa tai įvyks vasario 9 

dienų. ‘ l •

(Parapijos metiriė vakime 
nėpta’iai taip daug reūgta- 
si ir dar rengiamasi^ įvyks
ta šį. sekmadienį. Šeimiiiin- 
cės sušilusios gamina val

gius. i Tiekietui baigiami iš
parduoti. Patartina visiems 
nesiveluoti. v

Skanūs valgiiii ir įdopii 
programa linksmins,’ paten
kins visus atsilankiusius. 
Tik nepamirškime — vasa
rio 7 d., G vai. vakare.

----- ' i'i ' a,.~ ~ : i‘ "2-J —r. h- “i. l ~-r j ...■.•,-1

. Studentų stivienyrho dar
bas bgvo pradėtas, šiuo rei- 
kųlri patariu kreiptis-į-Ed- 
wardų- Waliacka, 75 .G- St.y 
South Boston;. \

Aš ir esu studentas ir la
bai norėčiau sueiti su kitais 
studentais ir pasitarti rūpi
mais klausimais, ■/ Paiųdy* 
kiine, kad Bostono. jaunimas 
gali, veikti, taip gerai,’ kaip 
ir kitu vietų.

’ Čik-či-rilct

■ —*—-—

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
« . • ; . ’ ' ■ . • J •- * ■'

Į YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER
| ' BEVEIK 70 METŲ

• • Depozitu nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno mene- 
Į r •_ ’ . '■
j.. šiol ; Dundentus nioka 5 nuoš. per paskutinius 3 metus.
Į Dividentai mokami trečių Sereda Balandžio ir Spalių mėnesių

1
/ . VA L A N D O

Nuo 9 ryto iki 3 po plotų Suimtomis: puo 9 ryto iki 12 vai.
- /. Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dęl depozitų ’

0R.1.UNDŽIBS-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS

Gydo altrlad ir krotiĮlĮua Iffąe vyry, raotęru Ir. vaikų. Vartoja 
-- X-kuy upijrątą, Ištyrimui vidurių/ir plaučių llw»..Jtya^pliniolą |
, , K raujų, .IJupiHU}, ir c+plaudalus savo ląboratbrijoj. Sutelkia patari* | 
.. m^. lalJlcala kitur įpyėnantlema Dietų, praktikos. .. . |

’ OFISO VALĄNpOS: 2-Mp.p.J 7-8 :30 vak- . ^* S. B. 2712. . Į
496KBFOADWA^ . |0mBQIt0NtlUW. Į

I
■ -I

5 x 
i

TeĮ. S. B. 3357. \ .

KRZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

■ * Darbininko ’į Name. * .
(antros lubos, itoom 1)

366 Broadway, Su. Boston.
Bostono Ofisas: *

- 89 State Street, Room 63 
Tel. Hubbard 9396.

Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
. ., Dorcbester; Mass.

T«L S. B. 2805-R.
LIETUVIS

ŪPTOMETRISTAS gįSfiEtea*. Išegzamlnuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitle- 
„Inu Ir amblljonlj- 

koše (aklosepakyse sugrąilnu švie- 
sų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKABNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

I

į LIETUVIS.
i GYDYTOJAS ir CHIRURGAS]

| Valandos: j
|.Nuo 2 iki 4 d.; niiO 7 iki 8 vakj
| 478 Gallivan Btiulevard
I . DORCHESTĘR, . MASS.

| Telefonas Talbot 0847

KASNAUJABROADWAY?

BROADWAY 6ARAGE >
541 BR0ADWAY, 8o’ BOSTON, MASS

Tel. So. Boatou 1870

PATARNAVIMAS diena IR naktį.
' \ Pilnas Pasirinkimas Pataigymo Dalių. .

Oficialė Brekių ir šviesų patikrinimo Stotis//. , 
Pilnai vietos dęl trumpo ir ilgesnio lailao pastatymui mažinu.

Parduodame Tirea, Gasoliną, Aliejų ir vilkų, kas prie 
Automobilių, reikalinga.

MES BSAME EXPERTAI AUTOMOBILIŲ TAISYME,
STREKA.USKAS, Savininkas

V]

1

į STREKA.USKAS, Savininkas ; .

DIUELĖ PROGA PRALOBTU
BOSTON, MASH, (Doi-clmsteHo 

.diatsikte)- pigiai pai'siduoda.' dide
lis, moderniškai įrengtas', mūriniis 
garadžrim. Raiidasi ant dideles 
gatvės. Vieta tirštai apgyventa 
'lietuviais- ir turtingais amerikie
čiais. Sutalpinama apie 60 an- 
tomobiliij, sugMusie’ji čia, pat ir 
sutaisomi. Be to, parduodama 
daug gazolino ir kitų automobi- 
Ižams• reikmenų,’. Biznis išdirbtas, 
kaina tik $20,000; įnešti $3,000 

kiti lengvom sąlygom išmokė
ti.' Taigi, prikusis,. įnešęs tik ma
ža sumų pinigų, gauna sau nuo
latinį darbų su gera alga ir sau
giai investina savo pinigus-

Visas informacijas gausite A. 
J. KUPSČIO ofiso, 332 Broad- 
way,. So. Boston, Mass.

SO. BOSTONE (City Boint) 
parsiduoda kampinis,t .5 šeimynų

Lauksim geros pradžios. 
Čių turėtų į pagalbų stoti ir 
tėvai. Pagalvokime visi.

Praėjusį sekmadienį mū
šų choro basai giedojo silp- 
ni.au, negu visados. Vėliau 
paaiškėjo, kad nėgiedojo B. 
Jakunski, kurs nėjo pas 
choristus, bet ‘atėjo , apačion 
pasiklausyti, kaip choras 
gieda. :

ttw

■f

> «.» >* 
murįnis narnąs ąu krautuve. Ipek 
vienai šeimynai po 4 rumus. Iš 
lauko ir vidaus gražiai ištaisytą, 
Vieta labai tinkama bizniui, y- 
pąč barbenusi ar Hardivare što- j
TuL Aplink plačiai gyvena lietu* - - į 
via! ir pasiturintieji amerikiečiai, j
Juros ir maudynes čia pat. Oras , ’ j 
tinkamas sveikatai, - , ; , ' j 

Aukščiau;' minėtas biznis. , čia .!
būtinai reikalingas, taigi geriau- į
šia proga pirkti dabar. Kaina Ja- 4 
bai Nužeminta, tik $13,500, nes ’ - 
namas turi būt tuojau parduo-’ . 
tas. Perkant įnešti tik $2.000, o.- ’ ' 
kiti lengvom sąlygom išsimokėti, • 
Reiškia, pilkėjas tuojau gauna; 
nuolatinį ir pelningą darbą. Del 
informacijų kr.eipldtes pas A, J, ;
KUPSTĮ, 332 W. Broadway, So. • 
Boston. MaSs.’ . • . . ,
į . * " ■ ’ '

l'ff>

Vincas T. • negailestingai,v, _ ; r >i. x I '• M. University 9466 . . , v
zdare savo automobiliu net Imk

Gavau laiškelį nuo kaz ko
kio “Cblėnei Stoopnagle.” 
Štaį skaitykime: • .
< * J ųozai Zilch:}. . ;

Jūs gbl žinote, kad dū me
tai atgal buvo pradėtas 
“Old Timers Reunion.” Jie 

[gerai pradėjo, bet kur jie 
dingo?

Vienas norėjo suorgani
zuoti “ Studentų susįvieniji- 

■ ma”. Tai būtų labai geras 
dalykas. Yra daug lietuvių 
studentų, kurie galėtų suei
ti į krūvų vienų kartų į sa
vaitę. .; .

Labai prašau apie tai at- 
Į siliepti Jūsų skyriuje.

“Čolonel” Stoopnagle.^

JOHN REPSHIS, M. D.
|■ . . ' : (RBPSYS) 
į lietuvis Gydytojai
i - Ofiso Valandos: 2—4 ir TfO
Į 278 Harvąrd Street,
jjmmp. Inman tirti .Central $q, 

,.| ' C&mbridge, Mass.

ldr.grady
SPECIALISTAS

j Pabaigęs N.: Y. . university mediką-; 
J liškų kolegiją;; buvęs', gydyto j u Et <

J Hamiltpn Ligohlngjį N. Y.;.ėliirurr 
| gas į. Out-Patient Staff Lorcellio H- . 
| goninSs. Daktaras Miesto Dispen-'1 
į sarysujungtas prie St John’s 
įLJgohings ; Medikališkas egzaminuo- 
I tojus dėl Metropolitan Life Ins,;
♦ Lovrell YMCA. Gym.; A. O. Fores- ! 
| terš of America. Valandos: Antr., į Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5,; 
| 7^—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12.
Į . • Potanmai dykai..
| 32? Tremoiit St. Boston, Mass.

| 
i t

i 
.X 

■ f

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ I 
į KĘAUTUVS f

I PAUL’S MENS I
SHOP

456 W. BR0ADWAY
Į (tarpo F ir DotchGstęr Ste.) |

South Boąton, Mass, ' I
Į Užlaikome vBlkuslos mados vyri 
| rlSk'aB’dtubiižiuą. Grasiausias skrjr-I 
| bClei. Pasmus viską-pigiau pirksit š 
f SttHninkhi POVILAS kIKAS |

A G GANOMAS
Petėr j. Kusavičins kam reika
lingas kreipkitės 498 E. 7th 8t, 
South Boston, M&h. B 1

Aš. ir'pats gerai nežinau, 
kas atsitiko su Old time- 
r Tais. Žinau, kad jie daug 
ko norėjo, bet, matyti, nesu
sitarė. ..

Aišku, mūsų jaunimui rei 
kia labiau bendrai. dalyvau
ti. Juk mes perdaug skirs
tomės: Kasmet vis dažniau 
girdėti, kaip mūsų merginos ? 
ii* vaįkinai maišosi su viso
kiais ^kazokais.” Kas bus 
su mūsų lietuvybe?

Išeitis viena —. daugiau 
rūpinkimės mes, > jaunuoliai, 
Aš norėčiau išgirsti daugiau 
balsų iš1 jaunųjų > senųjų—; 
kaip mes, jaunimas, čia, So?. 
Bostone, turime geriau, gy
vuoti. •*: ‘ . y

RašykĮt; Juozas Žilch^i; 
c-o uDarbiniųkas,,, 366. W. 
Brpadwy? S. Bostonu, lįlus- 
saehusetts. . y

ProL. A. židanaviČiavi

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos’ duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatoriją.

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

‘ 16 Huntingtoh Avė., 
RosMnd&le, Mass.' . , 

Tel. P-kway 5953-AV.

uždarė savo automobilių net 
trims menesiams. Dabar 
Vinco niekur negali rasti.. 
Sako, sėdi grįčioj ir laukia 
pavasario.

JJaug kas manė, kad bū- 
simasis dlrntų daktaras E.d- 
vvard W. ir.busimasis gar- 

i sus advokatas Stove M. ne
beina į bažnyčių.. Bet;4ai4 
netiesai; Praeitų sekmųdie-4 
nį jie sėdėjo pačiame centre. 
Nub per didelio .mokslo mū
sų Steve eina vis plonyn, o 
Edvardas kasdien storyn. 
.Žmonės kalba, kad / teisių 
mokslas daug sunkesnis už 
.danti$terijų. Jei. norite/ tie
sų' atrasti. — nueikite pas 

Steve ir Eduardų.
• ' '■ . ' Zilch.
(Daugiau vįet^ žinių 5. p.)

KATAUKy SEIMELIS/
ALRK. Federacijos Kau- 

jos Anglijos apskrities ka* 
talikų 7-tas Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1932 m., Lie
tuvių Rymo. Katalikų Šv. 
Pranciškaus parapij os sve- 
tainėje,.. 94 Bradford Si., 
Lawreiice, Mass.
./ Primename, .kad organi
zacijos, draugijos; ir tt. siųs
damos atstovus į Seimelį tū
lį įduoti įgaliojimus su vai 
dybos ir vietos klebono pa
rašais. j ’ >

Dvasios VajaSį kun. K.
.TĮrbonaviči-iis^ ' ■

Pirm. ,/F. J. Kiulirka, 
/ Rast. S. C'eii^inslias, 

Į , Ižd. J. Versiačkasi

IDE. SUSAN GLODIENE!
' (CURBY) .
jLietuvė ĮD antis 16
I. . Valandos; 9—6 ir 7—-9 - .
| 678 MASSAOHUSETTS AVĖ. .
| (Central SkvSre)

CAMBRIDGE, MAS8.

Tel. S. B. 0441.

PSJ, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway,' So. Boston.
’ Room 3.

Gyvenimo vieta: 98 Central St,
■ ’ ’ Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622. . r .

Lietuvis Dantistas

ŪR. S. A. GALVAB1SKI
(GALINAŪ8KAS)

414 Broadw&y, 8o. Boston
Tel. 80. Boeton 3800 .

Ofisą* atdaras nuo 10 ikL12 vii. 
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 po plet Ir 
nuo-6 Iki 9 Takute. Šventu dieni 

pagal sūsltaflm*

ir*'

Prisiekęs Advokatu %

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

gus legalius dokumentujk

817 E St. (kampas Broadw*y) 
South Boston, Mmi.

Telefonas: Šou Boston 2732 
Niunų; TėlbOt 3474

■j

• i

{

LIETUVIS GRABORIUS
’ -J -..v ’’ •• •

Laidutuvių reikale ^sUmnęt ir visiems 

•' maloniai ii? tinkamai j^tuimauju Ga
lite kreipti^-bih ląiktą dieiuptr liuktį, 

o aš yipupiiįe't pasirengęs kiekvienam 

pareikalavimui. Už važiavimą į kitus . . ■ ’ •» . . ' ‘ ‘ .
inkstus jokio • atlyginimu nereikalauju.

; t R J. AKUNEVICH
(AKUOTVIOIUS) . . ■

258 Weat Broadway, . So. Boiton, Mum.
/ . Tol. So. Boston 4486 \

PATARNAVIMAS DIENĄ.
IR NAKTĮ
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LIETUVOS VYČIU OK 
. GANAS VYTIS” " 

‘ ’ • * .
Buvęs Vyties” redakto

rius, Praąas Ždankus, pla
čiai rašo apie Lietuvą savo 
straipsny Catholie Lithuą- 
nia. Rašo gan a įdomiai an
glą kalba. Amerikos jauni
kiui proga susipažinti ,su 
Lietuvos istorinėmis vietom 
mis bėi bendra ‘ tikinčiąją 
nuotaika. Juo labiaus, kad 
p. Zdankus yrą Amerikos" 
jaunuolis ir, žinomą, jo žo
džiai bus mūsą jaunimo į- 

.vertinami. Pažym ė*t i u’a, 
.kad “Vyties” pirmojo ui 
numerio straipsnelią bei ko
respondenciją 'du trečdaliai 
rašyti anglą kalba:

VIENAIP DIEVĄ SU
PRANTA JAUNAS, KI

TAIP SUBRENDĘS.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.
, KRIKŠTAI

Pranciškaus ir Monikos 
Borgailų dukrelė, gimusi 
birželio 9 d., 1931 m. pakri
kštyta vardu Emilija Bro- 
nislava. Krikštotčvais buvo 
Jonas ir Uršulia Tekučiai.

. FroL A. Maliausko kny
gos ..“Teodicėja” recenziją 
rašydamas p. . A. Maceina į- 

; domą pąlyginimą iškelia.
tfTarp netikėjimo prieža

sčių yra it ta, kad nekartą 
žmonės, nemoka, suderinti 
jaunystės amžiaus Dievo su 
pratimo šų subrendusią me
tą Dievo supratimu. Žino
ma tas manymas, kurį apie 
Dievą .turėjome,, būdami 10 
—r 12 metų, atrodo labai vai
kiškas, net tiesiog neišmin
tingas, kai jį panagrinė- 
jame sulaukę 30 mėtų. Bet 

tai. dar nereiškia, kad, jei 
išsižadame tų vaikiškų pa
žiūrų, turime išsižadėti ir hi 
pažiūrą, objekto. Tolstojus 
yra pasakęs: — Kai lauki
nis smiogus liaujasi tikėjęs 
į medinį savo dievą, tai ne- 
rėiškiaį kad Dievo nėra, bet 
tik, kad jis nėra inedinis.— 
Taip yra ir kalbamuoju at
veju. Kai suaugęs žmogus 
nustoja tikėjęs į vaikystės 
dienų Dievą, tai dar . nereiš
kia, kad Dievo visai nėra, 
bet tik, kad. jis nėra toks, 
koks atrodė vaikui. Objek
tas "visados pasilieka tas 
pats, tik keičiąs! pažiūros. 
Vąildškas tikėjimas, laikui 
bėgant, turi virsti subrendiv- 

1 - šio žmogaus tikėjimu.”

Petro ir Onos Poth duk
relė, gimusi spalių 15, 1931, 
pakrikštyta vardu Barbora 
Teresę.
—Krikštotėvais rimvm Bar
bora Poth ir fiiąeintas Če- 
kauskas. ?

MIRĖ .
Po. ilgos ir ^sunkios ligos 

mirė Liudvika Rimkiene, 
sausio. 30 d. Laidotuvės ^bu
vo su iškilmingomis trejo
mis . . m i šiomis. Palaidota 
Šv. Jono kapinyne, vasario 
3 d., 1932. Velionė priklau
sė prie bažnytinių draugijų. 
Paliko nuliūdime vyrą ir 
dukteris.

pamaldos
Pelėną Dienoje (trečia

dienį, vasario 10 d.) peleną 
pašventinimas ir mišios bus 
devintą valandą iš ryto. Va
kare pusė po septynią pa
maldos ir peleną barstymas 
ant tikinčiąją galvą.

■ Gavėninės pamaldos , Šy. 
Jurgio bažnyčioje bus se
kančia tvarka.
‘ Antradienių' vakeer. 7:30’ 
Graudūs verksmai.

■ Penktadienhi vakar. 7:30 
Kryžiaus keliai (stacijos).

Sekmadieniu vakar. 7:30 
Graudūs verksmai. -

Iš NEW YORKO L. R. K 
FEDERACIJOS APSU.

SUSIRINKIMO

praneša, kad paminėjimas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės yra rengiamas š. m. 
vasario mėn. 13 dieną, šešta
dienio vakare, Šv. Panelės 
Apreiškimo parapijos salė
je, No, 5th ir Havemeyer 
Šts. kampas. Pradžia 7;30 
vai. vakarė. Įžanga tik 25 
centai. Vakaro programa 
bus įvairi ir įdomi. Bus pa
kviesti žymūs kalbėtojai. Be 
kalbėtoju dar dalyvaus ... ir 
parapijų chorai, \kurie sti

Federacijos apskr. . reikar
Jam sale duoda. i 

j S. Lukoševičius.

Iš FEDERACLIOS VEIKIMO
,, C\ BROOKLYN. — Ka
talikų Federacijos skyriaus 
pietinis susirinkimas • įvyko 
sausio 24 d. 'Apskrities sei
melio atstovą pranešimai su 
kėlė gyvumo, Visi pasiža
dėjome daugiau dirbti.

Kleb. kun. N; Pakalnis
savo įspudmgojc^kalboje nu 
rodė darbui plačią dirvą.

■ - Visu draugijų atstovai įri
tame susirinkime prašomi 
skaitlingiau dalyvauk. . .

•*. t ' Rclh

lius. Rinktinis orkestras 
per abudu vakarus gros į- 
vairius šokius. Taipgi ir 
kitokį pamarginimai bus 
vykdomi.

* Kviečiu visus savo pava
pi jonus* jaunus ir senus, 
kaimynus ir svečius, daly
vauti minėtose iškilmėse.

Kleb.kim. L Kelmelis;

KATALIKIŠKO UNIVERSI 
TETO KOMISIJA

f Telephont: STAGG 2—0706 V AL A N D O 8 i
flD Dl iniC r D--12 aryto,2-Svftlt.Ulli DLAUAu Al IkllUlUu ivęntadleiMaii iviltmt

' X—BAY (Hiimpu Union Aro.} •
Namij Telefonaa: Michlgan 2—<4278 B R 0 O K L Y Ni N. Y«

IŠLEISTUVIŲ PUOTA

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
k Vienintele katalikę spaustuve 

ir krautume apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rąžančius, 
Škaplierius, medalikėlius, kryžiust 
stuvylas Ir k. Čia gailina gauti 1- 
vairaus turinio naudingų knygų ir 
gražių atviručiu — su lietuviukais 
parašais. ' •.

* * Darbininko ’ * Agentūra
“Vytauto” spaustuvė priima “Dar
bininkui” skelbimus, prenumeratas 
ir parduoda atskirus “Darbininko” 
numerius.
Xfidara antradietiio, ketvirtadienio 
ir Seitadienio vakarais iki 9 vai.

Antradienio vnkatals dežuruoja J. 
Tumasonit. Oi ketvirtadienio Ir 
Šeštadienio vakarais—J. P. Mačiu
liu. šiais pastaraisiais vakarais ga
lima atlikti. Ir “Reni Estate” rei
kalus bei notarinius liudymus.
Hepamirikite, kad mlnčtals relka- 
lal»—laukia—
Atlieka Visus Spaudos Darbu*

TelefonuokHe: STAgg 2—2188
k j u VYT AUT O” SPAUSTUVE 
t | 423 GrąndSt, Brooklyn. N. Y.

NEW YORK. — Sausio 
mėnesio 29 dieną Karalie
nes Angehį parap. salėje į- 
vyko Didžiojo New Yorko 
LRK. Federacijos apskri- 
susirinkimas, kurį atidarė 
apskrities pirmininkas K. 
KrušinSkas.

Susirinkime. * dal y v a y o 
daug iš įvairią apylinkės ka 
talikišką organizaciją ir 
draugiją atstovą, .kurią tar
pe dalyvavo ir šie kunigai: 
N. Pakalnis, C. Paulionis, 
J. Lekėšiuš ir J. Balkunas.

Iš buvusio LRK. Seime
lio, Harrison-Kearney, N. J. 
gruodžio inėn. 28 d,, 1931 
m., pranešimus padaro S. 
Lukoševičius ir K. Krušin- 
skas; smulkiai J nupasakoda
mi jo eigą,, atstovą įneši
mus ir nutarimus, pažymė
dami,. kadbuv. Seimelis _gan 
puikiai pavyko ir kad^ėi- 
mėlyje. nutarti dalykai jau 
pradedami gjnrenime vyk
dyti. ‘

Po pranešimą, kalbamą 
Į6-tos dienos vasario—Lie
tuvos Nėpr įklauso m y b ė s 
šventes reikalu, šiuo klau
simu kalba J. Tumasonis ir

viską tautišką dainą, knrįos 
gal nevienam primins bran
giąją tėvu šalį-ALietuvą ir 
sužadins jų širdyje karštą 
tėvjmes. meilę. Vakaro ve-: 
dejų išrinktas apskrities 
pirmininkas K. KimŠinskas 
iždininku ~ V. Daubaras.
1 Kiek apkalbėjus ir apta
rus vietinius reikalus, kmv 
J, . Balkunas praneša, kačį 
kunigą Vienybe išrinko iš 
triją , dvasiškiu komisiją 
Lietuvos Kataliką ITniversi 
teto reikalais Amerikoje rū
pintis ir. jam ąąkas- rinkti 
ir, nupasakojęs jo svarbą ir 
reikšmę lietuvią tautos gy
venimui, ir pažymėjęs, kad 
Lietuvos Kataliką Univer
sitetas jau kovo menesyje 
bus atidarytas. ir pradės sa 
vb darbą, prašo ir ragina 
susirinkusius draugiją, ats
tovus, kad jie savo draugi
jose 4į reikalą /rimtai ap 
svarstytą ir paragintą • na
riu, kad jie Įdek nors Lie
tuvos Kataliką Universiteto 
reikalams paaukotą ir 'kad 
draugijos ar organizacijos 
tas aukas priduotą K. V 
komisija), kuri jas pasiąs į 
Lietuvą Kat. Universitetui

Susirinkimo dalyviai, iš
klausę kun. J*: Balkono pra
nešimą, apsvarstė Lietuvos 
Kataliką Universiteto rei 
kalą ir nutarė varyti tuo rei 
kalu draugijose ir kuopose 
plačią per. Federacijos sky
rius propagdndą, Įdek nors, 
kad ir vieną centą į metus 
Liet. Kat; Universiteto rei 
kaląms paaukotii.
‘ Taip pat nutaria papra
šyti Kun. V. komisiją, kad 
ji ir Didž. New Yorko Fe
deracijos apskritį atstovau
tu.

Pakalbėjus ir apsvarsčius 
likusius vietinius Federaci
jos apskrities reikalus, bu
vo valdybos rinkimai. Pir
mininku visą vienbalsiai iš
rinktas ,K. Ktušinskas, yiče- 
pirm. V. Daubaras, rast. J 
Tumasonis ir iždininku. S. 
Subatienė.

Nutaria /apskrities susi
rinkimus daryti kas mėnuo 
paskątihį penktadienį vaka
re 7 :30, Karalienės Angelą 
parapijos salėję, S. 4th ir 
Roeblihg Sts. kompaš ir y- 
ra labai patogu visiems, kad 
jr toli gyvenantiems,, ją pa
siekti. • :

’ Taip pat apskrities susi
rinkimas nutarė . išreikšti 
širdingą padėką per kun. J^ 
Balkoną kun.‘ S. Remeikai, 
kuris visuomet mielu nomijįvyksta istoriškas blynu ba*

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS,

. Choro vakarienė saus. 30 
diena buvo labai graži. Da
lyvavo kuone visi choristai 
ir svečiai: laįsv. ;men. J. Ži
levičius, p. J; Steponaitis, ir 
abu vietos kunigai: Vaka
rienės’ vedėju 'buvo p.. K. 
Vilniškis: Kalbas pasakė vi
si svečiai, choro pirm. X 
Vaškas ir varg. P. Dulkė. 
Po vakarienės choristai šo
ko ligi vėlumos nakties.

J Lithuaniail .0. C. basket- 
ball tymas silpliekč (sekma
dieny^ K. oi C. Šv. Thėre- 
sa ’s tymą: 38:29. Šį. Sek
madienį žaidžia prieš Grė- 
enpoint Holy Name C; C 
tymą. Beje, mūsiškiai ge
rai laimėjo 1 prieš Sayville 
tymą: 27:25; oponentą ty
mas buvo labai greitas ir, 
berods, Long Island čempio- 
nai.

Lith. C. C. laikė mėnesi
nį susirinkimą vasario 4 d.

Marijos Dukterys laikė 
savo susirinldmą vasario 4 
diena.

Rožančiaus Dr-jos svar
bus susirinkimas- įvyksta va 
kario 7 diena < tuoj po miš
parų. - .

. Saus. 30 d: susituokė Du
čė Maknaviciutė su.Rtidolplį. 
Kvehler. •.

Rytą Kunigą Vienybės 
Provincija savo susirinki
me smisio 26 d., Brooklyne, 
apsvarsčius Lietuvos kata
likiški 'universiteto reikalą, 
jšrinko komisiją, kuri pro
vincijoje visus katalikiško 
universiteto auką rinkimo 
reikalus tvarkytą. Komisi
ją sudaro išyinldi trys kuni
gai (iš‘triją vaistysią po 
vi eną):. kun. Jonas Ambo- 
tas, 53 Cąpitol Avė., Hart
ford, Conn., kun. Juozas Si
monaitis, 220 Ripley Pląee, 
Elizabeth, N. J., kun. Jonas 
Balkumis, 213 So. 4th St, 

‘Broooklyn, N, Y. Parapi
jos, draugijos ir atskiri as
menys prašomi siųsti savo 
.atikas katalikiškam univer
sitetui per savo valstybės 
komisijos, narį arba per ki
lus komisijos narius. Aukas 
siunčiant privačiai arba pėr 
draugiją valdybas ar para
piją klebonus, prašome tai 
užregistruoti komisijoje. 1 
• New Yorko Federacijos 
Apskritis įpareigo j o šią ko
pusi ją taipgi apskrities var 
du. dirbti. . t .

Komisija jau gavusi pasi
žadėjimą aukoti. Mės kvie
čiame, visą katalikišką vi
suomenę aiikotį Katalikiš
kam Universitetui Lietuvo
je ir visokeriopaikooperuo
ti su komisija. Pasižadėji
mai, ir aukos bus skelbiamos 
kataliką spaudoje, ypač 
“Dai’bmiiikė;^ * .

iRytų K. V. Provincijos 
l > ‘ L K. U. Koinisila.

> BROOKLYN, N. Y/ — 
Sausio 24 d., Apr. par. So* 
dalietės ir Alumniečiai. su
rengė išleistuvią puotą An
taninai ŽidanUvičiutei, kurį 
išvyko į Šv. ’. Pranciškaus 
vienuolyną, Pittsburgh.

! Kadangi: Antanina buvo 
gera ir pavyzdinga Sodalie- 
tė ir Alumnietė, todėl, ir gra 
' Visose paminėtose laido
tuvėse aprūpino graborius 
A. J. Valanti ėjus. Rįep. 
žuš būrys jaunimo dalyvavo 
jos išleistuvėše.

Dalyvavo Visi trys vietos 
kunigai, Seserys Mokytojos 
ir garbės svečias kim. Bo- 
havertūra Paulukas.

Laike vakarienės kalbėjo 
visi“ dvasiškiai, keletas So- 
daliečią ir Alumnįečią. Vi? 
si linkėjo: naujai kandida
tei geriausios kloties jos pa 
siryžime. . Daug gražią ^do
vaną buvo įteikta.

Antanina buvo viena 'iš 
gabiausią ir pavyzdingiau
sią kaip moksle taip ir vei
kimuose, todėl ji ir užsitar
navo tos pagarbos,
1 Apreiškimo par. yra tik
ras šaltinis pašaukimą. Ačiū 
Dievui, Ant. Ž. į Sesutes, o 
Stanislovas Ambrazevičius 
įstojo į Christioh Brothers 
Tai vis Katalikiškos moky
klos vaisinį. . ■ ,

Visi linkime laimės mūsą 
kandidatei ii\ kandidatui.

- . . Angelą.

TĖVy DOMINIKONŲ Ml- 
suy MARŠRUTAS

f Sausio 31 d. apkrikštyta 
Antano, ir Joanos Paukščiu 
'duktė Marijoną .Genovaitė ; 
krikštatėvąįs buvo: V. Ku- 
nigonis ir X. Paukštyte.'

’ J *

_ Peleną dienos pamaldos 9 
vai. lyte. ^Peleną barsty- 

taipgi Bus 7:30. v,< v, ■mas

NEBARK, N. J.
* .-y 7

Metine vakariene
. švenčiausios Trejybes 
Lįėtuvhj parapijos ihętine 
iškilminga .vakariene įvyks
ta Vasario 7 d., 1932 m., sa
voj .svetainėj; taipgi užga- 
vėnią vakare, vasario 9 d.,

■■■ Laike vasario ir kovo mė
nesiu, kun. Dr. Bonaventū
ra M; Paniukus, O. P.; duos 
Misijas arba Rekolekcijas 
sekančiose parapijose:

; Vasario 7 iki 9, Keturių 
Dešimtą Valandą atlaidai, 
•Lmveįl, Mass. . ,

Vasario 14 iki 28, Misijos 
Aušros Vartą Bažnyčioje, 
Worcester, Mass.

Vasario .29 iki kovo 6, 
Rekolekcijos Šv., Juozapo 
Bažnyč., Waterbury, Conn.

Kovo 13 iki 20 Rekolek
cijos Šyi. Alphonso Bažny
čioje, Baitimore, Md. ;.

1 Kovo 27 iki balandžio 5, 
Rekolekcijos ApreiŠk i m o 
Panelės Švenčiausios Baž
nyčioje, BrooUyn, N, Y*

Tblėphont: ŠTAGO 2—0106

OR. A. PETUKĄ
(MtBICK)'

Liirrnvia dbntxstab 
$21 i įĮK Arooldy^ W. J.

Gdto Afustettktt 
_ VALANDOS s

Ntib S tiil. ryte iki 8 va), vakar*.
- Penktadieni*!* tr ivaritafllatfiai* 

.... ; tik gnaltaraA
waB»aiteahr t / i . assaaoMBMBMaa

Tek Grėenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G fe AB ORI IĮ S

■ - -ir— • 
BAtSAMUOTOJAS 
231 EEDF0RD AVENUE

BE00KLYN, N. Y.
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Rajecką sūnelis Richardas* 
17 dieną amžiaus; palaido* 
tąs sausio 23 d.r Kalvarijos 
kapinėse, Blįssyilie, L, L

Sausio 25 d. mirė Stanis
lovas . Stankevičius, 7 metą,\ 
po operacijos. Šv. mišios 
atlaikytos saus. 27 d, South 
River, N. J., palaidotas to 
miesto kapinėse. .

• Sausio 26 d. mirė Domicė
le Sakalauskaite, 17 metą, 
Riverside ligoninėje.. Biį< 
vo pašarvota pas dėdę My
kolą Kąbasinską 54-42-69th 
Dane, Maspheth, N. Y. Lai
dotuves įvyko sausio 29 dv 
' iš Apreiškimo parap. baž
nyčios į Kalvarijos kapines#

NEPRIKLAUSOM Y R ĖS 
PASKELBIMO SUKAK- 
TUVIŲ PAMINĖJIMAS
Vasario' 13 d., šeštadienį; 

7:30 vai. vakare, piinktua- 
liai, Didžiojo New Yorko 
lietuviai mini Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
paminėjimą. . Bus Apreiš
kimo parap’. svetainėje. , ?'

Paminėjimas rengiamas 
iškilmingas. Yra pasižadė
ję dalyvauti Apreiškimo ir 
Karalienės Angelą parapi
ją didžiuliai chorai, bus ge
ri, įžymus kalbėtojai. Apie 
10 vai. vakaro, bus Lietu
vos VyČią 41 ir 49 kuopą 
Basketball žaidimas. ■ 
. Įžanga ‘.padalyta tik 25c.

. Eed. Apskritis.

T ' KBASčIAtiŠ

CUNTUN PARKAS
| baliams, koncertams,
I Mokiam* ir visokiems paalllnksmlni- 
jmams . smagiausia vieta Erobk- 
I lyne-Alaspethe. jaU laikai užstsor 
Ikytl salę žiemos sezonai.
1 kMhp. Maspeth ir Brite Ave^ 
F JONAS KLASČIUS, Sav, 
Į Haiprtb, K T.

Tel. Nevvtotvn 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORItIS IR . 

BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose Šakoee

4 Notary Public
, 5441 — 72-nd Street,- ;

AdiOrnndSL
MASPĘTH, L. N. T. .

2-5048 NoUry Putota

M. P. RAILAS INC. aijBĮtiĄUsrAą.
. Gmboritu Ir BalMunuotojti 
eebaranašt., BrOoJriy^NY.

*■

MIRĖ
BROOKLYN, N. Y;.'^ 

Sausio 22 d. mirė Xlementi- 
no ir Antaninos (GalČiūtėsĮ

T*L Notary FaNIe

JOSEPK LEVANDA
(Levimdataku)

l(ft Untea An, BrooMyi,

w*i s
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