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IŠ KATAUKŲ GYVENIMU
Šv. Vincento de Paul labdary- 

’ bes draugija pereitais metais lab- 
darybės reikalams Amerikoje su 
rinko 13,331,290. Šiais pinigą^ 
draugijos skyriai stiželpe 380,263 
asmenis. Iž visoxskyriu esą apie 
1800 su. apie 24,000,veikliu narių 
Aplankyta nelaimingos šeimynos

* 626,832 įkartus, Įvairios įstaigos 
* — 44,527; pagelbėta 8477 vai-

; kams įstoti į parapijų mokyklas;
3709 žmones grąžinti Į tikybos 
kelią; išdalinta 2,121,195 religiš
kos knygos bei laikraščiai netūr- 

. tingoms Šeimoms bei asmenims 
. ligoninėse, kalėjimuose; savaiti

niuose susirinkimuose sudėta au- 
y. ką $174,722.55.

Iš L D. S. APSKRITIES 
. SUVAŽIAVIMO

I . ; Čia paminėtos skaitlinės paro
do Amerikos kataliku vertingą 
veikimą labdarybės srityje, 
ne žodžiai. bet tikri darbai.

Tai

’*'■* joj? pranciškonųkuni
gas Augelio tame jo kunigystės 25 
metų sukaktuves. Sis garbus 
vienuolis didžiojo karo metu, ei; 
damas savo pareigas Belgijos ka
riuomenėje, prarado regėjimą. 10 

, metų atgal jis Įsteigė akliesiems 
/ globoti tautinę draugiją. *

Jo jubiliejaus proga, mišių me
tu giedojo 30 akli karo vetera
nai, diriguojami aklo vado.

. . *i

Nottingham vyskupija, Anglį 
joje, nupirko įįrbplyčią} kurioje 
1588 m. buvo pagrobti du kąta- 

• likų kunigai (Nicholas Garilck ir 
Robert Ludlam) ir žiauriai nužu
dyti.

( LDS. Naujosios Anglijos 
apskrities suvažiavimas į- 
vyko Šv. Pranciškaus par. 
salėj, Lawrenęe, Mass., pra
ėjusį sekmadienį, vasario 7 . 
dieną.

Suvažiavime dalyvavo iš 
visų apskrities kuopų 45 at
stovai ir keliolika svečių. 
Posėdžiuose dalyvavo LDS. 
D vasios Vadas kun.P. Vir- 
mauskis, Lpwrence kleb. 
kini, Pr. Juras, kun. J. 
švagždys, Centro pirmin. 
J. Smilgis. Prezidiumą su
darė K. Grigas, L. Kumpa 
ir T. Verseckas. -

Centro sekretorius J. B. 
Daučka išdavė finansinę a- 
pyskaitą. Susirinkimas su
darė pradžią jaunųjų ben
dradarbių fondui, užgyre 
rengiamą , LDS. ekskursiją, 
nutarė surengti šią vasarą 
du didžiulius išvažiavimus, 
išrinko atstovus į Naujosios 
Anglijos" katalikų seimelį.

Posėdžiams užsibaigus, į- 
vyko draugiška vakarienė, 
Lawreneo LDS. kuopos pa
rengta. . .

, Vakare, 8 vai., įvyko pra-t 
kalbos apie katalikų akcijų, 
ir spaudą. Kalbėjo K, Ven- 
čiua,skurs buvo . programos 
vedėju, j. Bailoka, kum 
P, Juras, J. Kumpa ir kun. 
J. Švagždys, pasakęs turi
ningai karštą kalbą lietuvy
bės išlaikymo klausimu.

Vasario 12 d, yra dabar
tinio Popiežiaus Pinus XI 
karūnacijos diena. Visi ka
talikai tą. dieną pasimels, 
kad Viešpats dar ilgus me
tuspalaikytų. brangųjį Ga
nytoją.

MUSSOLINI PAS Š1I.
TEKĮ

VATIKANO MIESTAS.
Šią savaitę, trečiadienį/ pre- 
įniėias Mussolini padarys 
vizitą Šv. Tėvui. Tą dieną 
sueis trys metai nuo pasira^ 
šymo Laterno sutarties: < ’

Šv. Tėvas pirmą kartą 
priims savo audencijoj pre- 
mierą Mussolini.

Premieras atvyks pilnoje

SMITHM 
ŪIOATO ^MENTUS

NEW Y 
žinomas 
“ Al° Smil 
mokratų p 
į preziden 
Žodžių prari 
jis tą padai 
Vo draugus, \ 
riejo apie jo 
kurk 1928 
rėmė. I>e 
įžymūs vadai 
už Smith.

biiS Alfred Rbeco, teisingu
mo ministeris, Conut Cesa- 
re de Veochi, ambasadorius 
prie Šventojo Sosto, ir 
Erancesco Quinta, premiero 
sekretoriaus padėjėjas.

ELRĖJIN-

•K; — Plačiai 
-gubernatorius 
pasiskelbė de
jos kandidatu 
. Jis Savo 144 
nie sako, kad. 
patenkinti sa
rte jo klausi- 
andidaturą ir 
nuoširdžiai jį 
ratų partijos 
jau pasisakė

LietuviaiNuverteVokiškaDirektoriatą-
Vokietija Skundžia Lietuvą Tautą Sąjungai

Paryžiaus nuėsta taryba pasky
rė 6 miliiotais franku sostines 
bažnyčioms pagražinti.

RUSIMi
jėgas;

ŪKĖ KARO 
OSTOKį

TOKIO/Japonija.: Ja/ 
ponijos genelis, konsulas 
iŠ Vlado vostoko praneša; 
kad Sovietų jRurija atvežę 
daug kariuomenės*, ginklų 
ir amunicijos į VladivostoT 
ką. Sovietų Rusijos bolšė4 
vikai prisibijo monąrkistų 
sukilimo. Sakoma, kad Ru- 
siją nesirengia karau prieš 
J^3į^ibėt.*bijosįj Jt«ui JO 
ponams užėmus: šįauriifę KL

NAUJOS TAISYKLĖS APIE
MIŠRAS VEDYBAS rytinėje, Siberijoje. -

Paskutiniuojė laiku Klai~' 
pėdos krašte kilo dide
li neiamumai. Kaip žino
me, Klaipėdos kraštas turi 
autonomiją. Jo gyventojai 
renka <savo seimelį, kurio 
atstovų daugumą sudaro vo 
kiėciai. . •

Klaipėdos gubernatorius 
paskiria krašto direktorijos 
prezidentą, kuriam paveda 
sudarvii krašto direktoriją- 
Toki dįrektoriją turi turėti 
seimelio pasitikėjimą.

. Paskutinė direkt ori j a, 
kuri vadovavo kraštui, labai , 
skriaudė lietuvius: varžė 
lietuviams balsavimo teisę,

1 įvairiausiais-'būdais vokieti* 
nolietnyiųvaikus ii-pasku
tiniuoju briku net vedę 
tdš derybas su Vokietija.
f; Sausio mėnesio galę Klai-i 

pėdoje įvyko skaitlingas lie
tuvių susirinkimas, kuris 
pareikalavo Lietuvos " vy
riausybę patraukti teisman 
Klaipėdos krašto direktori
jų už įstntymiL laužymą ir 
valstybės išdavimą. \ \ 

Klaipėdos 'krašto guber
natorius Merkys, sužinojęs, 
kad krašto direktorijos pre
zidentas Boetteher. veda 
slaptas, derybas su ‘Vokieti
ja, poną Boetteher tuojatis 
pašalino iš einamųjų'parei
gų. Naujų prezidentu gu
bernatorius pakvietė seime
lio didžiausios partijos at
stovą Zigaudą, bet šis atsL 
sakė. Tada gubernatorius 
laikinuoju; direktorijos pręį 
zidentit paskyrė advokatą 
Toliušį. ’

što lietuviai savanoriai > b#S?3 
vo gyvastingu krauju, 19į3/-3 
metais išvadavo savo tėvij a 
kę ir prijungė prie visos*j| 
Lietuvos. Klaipėdoje ir taip 3 
daug duota teisių vokie* a 
ęiams. Jie gali laisvai vo* 4 
kiškai kalbėti, vokiškas 
kyklas turėti. Bet jie tuo* f 
mi nesitenkina. . , y;l

Gavę progą sudalyti kra
što vyriausybę, jie neleidžia i 
naujoms lietuvių mokyk- j 

iloms steigtis,, esamas griau- 1

turėjo slaptas derybas kai
myninės valstybės sostinėje 
apie teritorijos reikalus. At
sitikimai, dokumentai, pa
tvirtiną derybų faktą, pate
ko į Lietuvos . autoritetų 
rankas. Faktai parodė, kad 
vienas iš slaptųjų derybi
ninkų buvo ponas. Boetti 
eher, .Klaipėdos direktori-. 
jūs prezidentas. * < :

“Klaipėdos gubernatorius 
vasario b d, ' išleido įsaky
mą, paleisdamas poną B»o- 
etteher Wo n<uštikiw 
šminką, kurs be savo vy-- 31
riausybės žinios vędė slap
tas derybas »u užsienių vak 
Btyfe’L ‘ ■ - r' v

Vokietija skundiia Lietuvą
’ « . ■ ■ *

Vasario 7 d. į Genevą at
vykę Vokiętijos kancleris 
Grueriing dalyvauti nusi? ; 
ginklavimo konferencijoje. 
Atvykęs tuojaus pareiškė, 
kad dalyvaus Tautų Sąjun* 
gos taryboje, kurioje iškel- 
siąs skundą prieš Lietuvą.

Associated Press atsto
vams kancleris Bruening 
šiaip pareiškė :

“Vokietija yra labai, su
judinta dėl Lietuvos vyriau 
sybės pasielgimo, kuris su
daro vieną įŠ pavojingiau-

. šių bylų, laužančių Tautu 
Sąjungos obligacijas, kurias

. jai kada nors teko spręsti.-
“Jei susirinkimas bus su

šauktas prieš antradienį,
1ko aš tikrai tikiu/ aš pats 

asmeniškai užimsiu Vokie
tijos sėdynę tame susirinki
me. Tai jau savaime pairi 
do, kiek reikšmės šiam klau 
Simui’ mes priduodhme.”

Bruening dar pareiškė, 
kad tuo jaus bus parengtą 
nota Tautų Sąjungos gene
raliniam sekretorun/ reiką; 
laujant specialios anksty
vos sesijos; * . į

” y t 1 i,>į| >*“ *

Iš paduotų žinių matome, 
kad LietiiVai teks ginti svar 
bią bylą* aiškintis prieš vi
są pasaulį. Ir už* ką ?

Vokiečiai išlaikė Klaipė
dos kraštą savo vergijoje 
per 500 metų; jie Žiauriai 
išžudė lietuvių senovės Švie
siuosius. veikėjus, negailes
tingai nutautino didžiąją 
tautos dalį. Klaipėdos kra-

Ikyf-ųjus, neleidžia lietuviam^, 
balsuoji.

Kaip gali Lietuvą laikyti^ 
.. iukį-viršininką/'" kutą'VėdA*žS 

slaptas derybas su t 
ja ir, nori Klaipėdą parduo k 
ti Vokiečiams*?

Vokietijos skundas prieš ?■ 
Lietuvą^ .turi. sucementuoti 
visus doras lietuvius į kovą •!' 
už lietuvių tautos • šventa^']

iteises. , . .

JAPONAI UŽĖMĖ 
lUOGSUNG- VARŠAVA. — Šiomis 

dienomis iš Maskvos veža lą 
baį daug amunicijos ir ka-? 
rhidmenės Trans-Siberijos 
geležinkeliu. Apie 70,000 
kareivių, gerai apginkluotų, 
jau stovi Vladivostoke ir 
laukia įsakymo..

' VATIKANAS.
rio 5 d. Popiežius Pilis XI. 
paskelbė naujas taisykles 
katalikams vedybų klausi
mu.' Naujos taisyklės liečia 
misras vedybas — kataliko 
su nekataliku.

Pagal šias * taisykles; ka
talikų Bažnyčia pripažins 
mišrias 'Šeimynas tikromis 
tik tokias, kurių vaikai bus 
glaudžiai pavežti Katalikų 
Bažnyčios mokslui. .

Prieš jungtuves vedantie
ji ' (katalikas sų nėkatalike 
arbą katalikę su nekatali
ku) turės duoti pasižadėji
mą, kad jų vaikai* bus auk
lėjami katalikiškai. Jei šis 
pažadas bus sulaužytas, tai 

NASHUA, N. U. — Ma- jungtuvės bus laikomos be 
joras Sullivan .pranešė vi-Vertg& ■-

• Šios naujos taisyklės pa
lies visas mišriąsias jungtu
ves, įvyksiančias nito šių tai 
syklių paskelbimo dienos.

VATIKANO MIESTAŠ. 
r— Istorinis ir dideliai tur-1 
tingas Popiežiaus paloeius, 
kaip praneša vyriausias 
Šventojo Sosto inžinierius/ 
griūvą/ Jis sako, kad žemė1

KERENSRlS KAUNE?

Kataliką ligoninė St. Louis mieį ■ 

ste gavo pirmą dovana is SL 
. Louis mieštoj vakbps buto, ku- 
‘ rio vadovybe, pripažino kataliką 

ligoninės rūmus geriausiai pasta- 
. tytus. <

Amerikoje jėrnitai turi 28 ko
legija^ bei universitetus, kuriuos 
lanko 45,382 studentai ir 37 auk
štesnes mokyklas (bigh choolš) 
su 14,743 taokaleiviais.

^Lietuvos Keleivio” žinio
mis, į Kauną žadąs atvykti 
buvęs Rusijos.'* valdytojas 
Kerenskis ir norįs , laikyti 
kelias paskaitas.

MIESTO DARBININKAMS 
NUKAPOJO ALGAS

“Darbininko” 9 mrt buvo pa
žymėta Amerikos kataliku leidi 
niai, ją skaičius. Lietuviu leidi
nių ekaiČtus netikras.

Tose skaitlinėse yra maža klai
delė. Pažymėta, kad lietuvių ka
taliką leidiniu yra 3. Ši skaitli
nė per maža, štai Amerikos lie
tuvių kataliku leidiniai: “Drau
gai,“ “Darbininkae,” “Garsas,“

siems miesto darbįninkams, 
kad jų algas nukapoja 10 
nuošimčių. . , »

BOSTONOŠKUNERIS NU
SKENDO ARTI HALIFAKE

- Vasa-

, Boetteher nagrobtas?
\ Associated Press prane- 

neša, kad vasario 6 M, Klai
pėdos' krašto direktorijos 
prezidentas Boetteher buvo 
pagrobtas ir kad naują vaL 
džią sudarė politinė opozici
ja*

t * Ždč,“ “Vytauto Pranai a s,1
• '“Laivas.“

NBW YORK. Pereitą 
penktadienį nuskendo* Bos
tono škitnerįs “Ėleonor Ni- 

buvo 27 i§ po palociaus slenka ir

skendo, o ū išgelbėti.
darbininkai,. iŠ kurių 21 nų- dėl to palociaus sienos griū- 

' ' "ri. ' va. . ‘

Buvęs New Yoriro ▼abatijos gtv 
bcra*torixw, 1928 m. preiidento 
rinkimuos^ demokratųkandids- 
tas,* vasario 7 dr paraiikč lutiir 
kąs būti v*l kandidatu į prasi- 

denius, jei to panorės demokratą 
partija, r

Atštmtybfa pranešimas

Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone, D. C. išleido A* 
menkos spaudai tokį prane- 
Šimą:

“Šiomis dienomis Lietu
vos Vyriausybę pasiėke. ži
nios/ kad kėli asmens už
imą oficialias vietos Klaipė
dos teritorijoje, (kuri yra 
Lietuvos ąutonominė dalis)

i ■ H
SHAINGHAL, Kmaja^t 

vasario 8. — Japonijos iiį> 
linijos karinės jėgos smarį ’ 
kiai susikirto prie kaimelkS’l 

’Woosung. ,. Japonijos ka- 3 
riuo’mėnė sutriuškino KiniįM 
jos karines jėgas ir ųžęmiO 
kaimelį Woosimg. UžėmįjS 
kaimelį traukia į Kiniją 
tvirtoves,

Kiniečiai pasitrauk^ iS l 
mūšio lauko ir mobilizuojAj 
stipresnes karines jėga^giuį? 
ti tvirtoves. * J

Tarptautinės sodybos vys* 
riaiisybė smarkiai protee* J 
tuo ja prieš Japoniją, bei | 
protestai Japonijai tiek r^Mj 
škia, kiek ir visos taikos su^ 
tartys. Nors karas oficžfc*^ 
liai dar nepaskelbtas, tet yrį 
ra faktas, kad Japonija i 
Kurija kariauja.

DVARININKEI GRįŽllt 
40 HA MIŠKO LIETO

L III

.i.

KAUNAS.—Primes, 
ministerių kabinetas 1 
žemės ūkio ministerijai < 
ryti\utariį su dvarininl® 
Olga Otenjeviene ir už 
savintus dvarus duoti S
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.mio's Iš Lietuvos
" 85 METŲ VYSKUPAVIMO 
k,/. JUBILIEJUS

KUN. VAITEKŪNĄ MUBAUD3 
1,000 LITŲ

Šiemet katalikų visutone- 
ne. turės progos švęsti retų 

i? pas mds jubiliejų. Mat,, se- 
| niapsiam Lietuvos J. E, Vil
ei kavižkio vyskupui A, Karo- 
£ *ui birželio 16 d. sueina 
gy metai nuo to laiko, kai jis 
& paėmė valdyti buvusią Sei- 
Įfc nų vyskupijų,,

* $ia proga reikia, pažytuė- 
į ti, kad J. E.Vi taviškio vy 
£ skapui koadjutoriui M. Rei- 

niui birželio 13 d. sukanka 
1 25 metų kunigavimo jubilie-

1 y ?-7 ’ 
p ■ .--- ———
y t STATYS NAUJĄ BAŽNYČIA

Kųh. Vaitekūno (iŠ; Pa
nevėžio) šiomis dieuomįs.bu 
vo nagrinėta byla. Jis bu
vo nubaustas.!,000 litų pi
nigine baudą arba 2 mėne
siais arešto.

Kun. Vaitekūnas sprendi
niu nepatenkintas: ir žada 
skustis Vyriausiam Tribu- 
jiolui. . .

- ..J--.:..j-,. . ■'

APIPILTAS PAGĖGIŲ 
BANKAS

J Andrionišky, Panevėžio a. 
k' vietoj, senos medinės hažny- 
0 *Čios projektuojama pastaty- 

ti nauja didesnė mūrinė, 
f .Bažnyčių satys hiž. R. Mor- 
|- kūnas savo• lėšomis. Jau 
F vežami“ akmenys ir kita sta- 

tybąi reikalinga medžiaga j 
J- statyba bus pradėta šių va- 

sara.. ■
k *» • ....

• . .... . ?

VEŽA AKMENIS PARDUOTI

...■ryimnwi1i .'■"inif i*;r i i um;jOl*ii.llf>" 
5 arkliai, apie 20 vežimų do- 
bilų, 30 vežimų šieno, 25 ve
žimai šiaudų ir ūkio paday 
gai/‘ Nuottoliu padaryto 7r 
540 lįtų- Sudegę* turtas ir 
gyvuliai apdrausti nebuvo. 
Gaisras kilo dėl neatsargu
mo.

Sausio mčn. 5 d., 17 vai.,

■ —t.. »*!"» jh« am-

Svedesų v., Markuniškių k., 
sudėgė pil. Adomo Kepalo 
gyvenamas namas ir tvar- 

ttįs mi gyvuliai* ir kitu tur
tu. Nuostolių padaryta T,- 
000 litų. Trobesiai apdrati 
sti nebuvo, Uaisras kilo iš 
dūmtraukįo.

“Darbininko” Katalogas

nežinomi plėšikai užpuolė 
Pagėgių Vereinsbanką ir 
pagrobė. 14y000 litų.^Užpuo
likai— du jauni akiniuoti 
vyrai.; Įėję vokiškai sušu
ko “rankas aukštyn?’ Vie
nas laikė revolverį, o kitas 
kraustė kasa. Po apiplėšt- 
.mo, plėšikai pasisamdė au
tomobilį ii* nuvažiavo Lauk
sargių link. Bankas yra ap
sidraudęs nuo užpuolimų, to 
dėl ir nuostolių, neturi..

Pažymėtina, kad bankas 
buvo ir pernai apiplėštas.

L Naumiestis, Tauragės ap.
Rymženeių kaimo ūkiniu 

kai labai nusiskundžia. Vis- 
į kas pigu, nėra iš kur cente 
| paimti. Kąikflrie ūkininkai 

neužtenka gyvuliams paša
ly re, todėl duoda tam ūkinin- 

ižui k^rvę, katras turi dau- 
gr gįau pašaro, už pieną.- Da- 
£ bar apylinkės ūkininkai ve
lk ža parduoti akmenis. Sako, 
r nors mokesčius užsimokėsiu, 
p Už metrų akmenų moka nuo 
|y 8 iki T2 litų. - Akmenų ūki- 
t minkai prilupo .vasarų.

KUN. JUOZĄ ČAPLIKĄ. 
IŠTEISINO

DIDELIS GAISRAS .

t v- Užpaliai. Sausio meru 
L 10 d., 9 vai. vakare, Dege- 
p šių kaime kilo gaisras. Šii-

įege visai ,ūki2iinko Kirvelio 
J turtas: gyvuliai, mašinos u 
£ trobesiaį. Liko tik toliau 
F stovėjusi kalve. Būtų buvę 
f pąyojus visam sodžiui, bet 
| įfel nepalankaus oro gaisras 

neišsiplėte. ?
Gaisrų1 gesinant krito bal- 

į>.; ‘kis ir buvo užtrenkęs vietos 
t gyventojų J, ^Tarvydą..Jį 
r/' pavyko atgaivinti.

Kauno Kariuomenės teis
me sausio 12 d. buvo nagri
nėjama Kązokiškig klebono 
kun. J. Čapliko, byla kalti
namas už pamokslus . Buk 
ivurstęs prieš valdžių Jr ra
ginęs neklausyti. Kaltina
mąjį gynė pris. adv. prof. A; 
Tumėnas. Teisme kaltinama 
sis pareiškė, kad jis buvo 

įskųstas neteisingai; Mat, 
jis buvo atleidęs, kaip lin
kusį . į' lenkuojančius ir ne
klusnų savo vargonininką 
. , Įčibirų. Tas, suradęs dar 
vieąų panašų ^nuskriaustų 
Jį,” kuriam nepakrikstmę 
jyaik«j, pasiryžo'jį upamoky- 

ir įskundė, kad jis pasa
kęs negerų pamokslą, kuria
me, esą, kurstęs prieš esamą 
tvarką. - .

Teismas išnagrinėjęs visą 
j pristatytą' medžiagą , kaltina 

mąjį kun. J. Čaplikų radęs 
nekaltų, iŠ patiektų jam kai- 

1 tinimų-išteisino.

‘ NUBAUDĖ KUN. V. STRAZDĄ

PO GAISRO PALIKO .TEK SU 
....... EILE DRABUŽIŲ

B-'. Šiomis dienomis Ųkmer- 
jr. gės taikos teisėjas nubaudė 
R kun. V. Strazdų 300 litų pi- 
Jk' nigine bauda arba 3 savai- 

tėm arešto.

.v Sausio mėn. 1. d., naktį a- 
pie 24 vai*, Mosėdžio valse.. 
Nerūpų.-k., pil. J* Skripkau- 
sko sudegė mediniai tvartai 
su pašaru ir gyvuliais, br 
tent: 12 raguočių, 12 avių.

. JONO KMITO EILES

A

Labai įtaži knyga audeklo apdarais,. 192 pus
lapių, tik už 75 centus. 4‘barbininkūi” prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eilės.

J anas Kmitąs vieūiiitelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eilės pilnos patri jotiškų jausmų. • •

Siųskužąūkyipą-j . .

“DARBININKĄ”
366 West Broadway South Baiton, Mms.

. . t , ' ■ . ''■ ■

■ ITMHOS C2TTGOS ,į 
' Artto fltaolio Hirtorij* 
(GrMkų Mytholoriipo Mupo- nelii) ra jmvėikiOS. Dkttt- 
vfų kalboa ižguldė Alyva—50e.

Tryi Keleiviai—Krikžėiordi, 
Žydag ir Turkąi. Pamokina** 
ti apyihk*. PamM T. Vyi- 
niauikaa. Vertė JK B.

TrumpiJBkaitymeliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie i- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas;------—A5e.

Turto Nona*—moksliški pa4 
aiskaitymai. Parašė UosjaJ—ėSe.

Gerumai--aprašymas apie 
geruma per Tėvą Fakerą-Fi* 
upiną, Vertė Kun. P. L. __ -«-15o,

Tabakas—Nuodai — rūky-' 
mo kelkimės J pagal d-r* Nį- 
kolgkį pąrengė S. Kaimietis—15e, 
; Užkeikta Mergelė n Bars* 
da ir Barsdaskutis—apysaka 15a, 

i Katalikų Bažnyčia ii Da- . 
mokrattanąi. — Parašė kup.. - 
lamas Žilinskas .... __ JJOc.
* Apaštalystos-Maldos Statu- 
taa. — Vertė Kun. P, Gauru- s 
saitis__ *__ _ —__25o.

XXIX Tarptautinis Eucha- * 
ristiuis Kongresas. Parašė 
kun. Pr, BuSys, M. I. 0-__ -J..50
'Mūsiškiai Užsienyje, Juokin

gas aprašymas kelionės i Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Įvaąoyų .- . IŠgūIdū 
Magnus Parvalįaėtia ^^. ĄQ

Kelionė Aplink Pasąuų per 
dO dienų-^Apie visas denrbas 
be galo įdomūs nuotakiai ks- 
honės per įvairiu* kraštui. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio $1.00
. pramoninei Demokratjios pa- 
^rindaL Parašė Uosis— ■..■...,75c.

Gegužės Mėnuo —kun. P. * - 
Žadeikių. Kaina >0c.

Aritmetikos Uždavinynai—25c. 
Vaikų Darbymečiui Biri- 

tinglis kalbos mokiLui__-____50e.
Petriukas laiškai viešo 

tikėlio. Vertė S. Rakauskas15c.
. Bolševismu — Kas tai yra 
.lolševizmse ir jo vy^dymės 
tlųsijoj L5c.

Žaidimų Vainikas—Savybės . 
vakarėliams ir gegužinėms su . 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
•onis ___J_ . ■__________ j50e.

Laimė—-(poėma).Paraiė 
Vaitkus 50d.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K., fi........, .

Mūsų Tikėjimas -išaiškini- , 
ųas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas—_50o. 
’ Uetuvos Ženklai. •— Išleido 

L Šeškevičius ir į^vĄ .Katt* • :
■ įsa . ... —40e.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir. Dialogai. 
Parašė Juozai V. Kovas ___-J80e.

Graudūs Verksmą! Ver- ' 
46 Vysk. A. Baranauskas——10c.

Euohąristiškos Btadjos—$ų- 
Uętuvino Kun_: P. Juškąitis—,15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, .
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mA 
lesiams; Dleidokun.K-A Va- 
ąys . .. .. -25c.

Dangaus Karalienė.'-— Su- z 
cinko Kun. M. Gavalevičįtuiį ■ 
be apdarų' 75 centai ra ap
darais Įl.OO

Socializmas ir Krikščionybė.
Ptaf. V. Jurgučio __.——10e.

Emogua ir Gyvuolys, pąin^ 
lė kuų. P, Dufer30a

žydą# Lietuvoj*. Parašė 3* 
Kaimietis ......^..^.ĮOc.

> Maldo* Galybė, Istorišką* 
pjeinym IV-to šimtmečio^kri- 
kfeonybii* * Lietuvių kslbpn 
Išguldė P, D. ..... 35e.

Apsirikimų Komedįja. At*i- 
tiktais ĮŽ Amerikoniška gyrė • 
uįno* Uguldl Lapšiaus Vii- 
ta* j •. .. .... .—10h

j*ųo Kmito Ulės i|1.00 
Wwvoi AlbĮpnibų Su ,įa* 

eikliais ir aprifermaii.1; 1150-

Tnimp* Apolcgetfk* arba 
M. Tikėjimo.Apgynimas. Pa

virieliaii —■'.. .-r.j, $1.75^1.26

Maldų Rinkiullii, juodai 
vįridiąig 1175-435

Dr. Vinco Pietario Raitai. 
Utopijos apysaka; Du tomai.' $l.(Xi 

L Mot«ry»W ir taimyna. Ver
ti J. Gerutis —,_-4(k

Gamtai Pradžiamokilh — 
Dr. Ą. yileiiia: ....____ _50s

Limpamoiioe Ligoa ir kaip 
nuo Jų ižsisaugotlt Paražv ' 
uogyvoji gamta; JemS, van
duo, oras. Parašė J. Baronaą^fiOa 

Meile (Poema). #Pąraiė M. 
Gustaitis _____ ______ ______15e

. .Nauja Skaitymui Knyga— 
(Dalia II). Su paveikslais—75e

VieauolinS Luomą. Verte 
Kun. P. Saurusaitia—.......... 25a

Vaikų Knygele — ra pa- 
veikslais —___ -...30e
- Mano Patyrimai Didžiojoj 
Kary, 1913 ir 131® m. Para 
16 Kun. - J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ,=_ .3S*

Pabaldų Vadovėli*, Stacijai 
Graudus Verksmai Sudarė ir 
išleido Kimi., J. koncevičius.-_lOc

MoteryitŠs Mesuardomybi.J. 
Lesauskis.- Sv. Kas.. D-jos lei
dinys, gauna .• ifta

BumdauUMLaitell-Parašė
Rueav™*- ^IX.LII , •.—

Evansai Gabrieliui. Išleido 
Tfyaą Alfonsai Maria C, P—2fe 

ReligljM Mokymo Metodi
ka.'Sutaisė K ' J, Skruodys—50a 

Leiskite ĄUžučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 

' nas_^____-_______ u.____ 40e
/Mėsų Dainiai. Paraše Ka- . 
aya Puida . :T .—50o.

; 7 Aųderieno Pasakoe-*-ra pą- .. 
eikslėliais ■*' - ' . •:'';__ 20e

.vhdziulaitia ________ __ —;..,— .50a

įįnMlii '■

OkupuotojėLietuyojfe
UJTUtUJ- MOKlfra dbaug-i Jojpaaįaį Įeįdo veikti ii' Šiais

-t, ■

J4L SAVJAM BVT«

‘VILNIUS/— Sausio 12 
d*, Lietuvių mokslo draugi
ja baigė savo riukiuhj kntu-

metais, bet mokykla ligi šiol 
neveikia, nes, okupantai į 
moningai patvirtina lietuvio e 
mokytojo. Tėvai, laukdami g 
lietuvio mokytojo, savo vaL f

OLA 1140 į IlllUjIj JJillUL-

pą—Antakalnio gt.6/1.
Kų į 5uetmę i(mKų moKyKią |> 
neleidžia. . Lenkas mokyto-1

8U*M* WJTWW GIMMAZI-
, JOS MfflCūSI, *> . ; .

jas apie tai pranese m*peK*. 
toriui, ir šis jau nubaudė a- į 
pie 10 visiūnieČių. j

Sausio lt d. į lietuviu Vy- 
tauto D. gimnaziją atėjo du 
stotosios policijos ageuai ir

MOKYKLŲ »ų«darymo 
ATBALSIAI

^toittavo' V. Blažio, VII 
klases mokinio, kurį <sttemc. 
ir nusivedė šli savito* f 4 Dz-

• . -Wr J
Tenka ‘ patirti, kad visos 

uždarytos “Ryto’* pradžios ( 
mokyklos Vilniuje vaikų te- -

Vltoski,” apie tai rašyda
mas, praneša, kad suimtasis 
kažto kokį popieriij. ptori- 
jęs* Slaptoji pplicija Bla
žį tuoj- nuvežė į greitosios 
pagalbos punktą, kur jam 
buvo išpumpuoti viduriai, 
bet nieko nerasta. \ •

vai gavo iš miesto mokyklų 
mspektoriaus ,prane Š i .m ąį ~ 
kad nuo sausio 8 dienūs siip . 
stų savo vaikus į lenkų pra-’ 
džios mokyklų, kuri yra Ąu- : 
šios Vartų-gatvėj 5, Pra
nešimuose 'pažymėta, kad 
tėn atidaromas lietuvių kai-

BEPROTIS UŽMUŠt MOTINĄ bą skyrtos, kuriame turės 
mokvtis uždarytos “Ryto”

IR BROLĮ mokyklos vaikai. Kartu įs^

Ceikinių km., Lazdijų. v>, 
beprotis Jonas Gurkis šakė
mis nudūrė motiną ir brolį

P^jaiui tėvai, kad. uz jų vai
kų neleidimą r minėtą mo
kyklą bus bandžiumi* Kas. 
įdomu, kad kai kurie tėvai

Domininką. Subėgę kaimy
nai norėjo beprotį >> suimti,

gavo ankščiau šiuos prane
šimus, negu “Ryto’’’ drau*

bet šis, sužeidęs kelis jų, iš- gi raštą apie mokyklos už-
bėgo į mišką. Ligi šiol* be- darymą. ; ' .

TREMIA LIETUVIUS

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
pandą. Odog apdaru $2.0(1 ir$3.00

. -/iBlNRĄž ...
Vienuolio Disputą su Kabi

nų* Virau veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis    —15c

Nepaisytojo—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina—------ -------------35e

; GUiukįngas Y^tąs—2 Aktų 
Jcdinedijal; parašė S. ■ Tarvy
das. __ 25s -

ElgetųGudrumas,3-jų veiks
mų komedija; Parašė Seirijų 
uorakas k '25c
Ubągų AkąUėSj* Ir Ubagų ’ 

Balius — komedijo* po l *k/? ’ 
t*. PaiaSė Seirijų Juozukas—.85a

Sniegas—Drama Ariu ąfc. ą 
tų. V*rtė Akelaitis —

Eanuias--3-ėia dąlia dtamoa 
.‘•t.Gims Tauto® Genijus.” Pa- ,t 
rato Kun. D. Vaicekauskas—lOe

Visi Geri—3-jų velkiniu vais- 
ddis; parašė F. V-. ■■ . -.-10s 

ftitritija,. ąrbą nežinomoji - 
kankinė — 4 aktų dramą* .* 
Vertė; Jonas Tarvydas .. :..10e

Išganymo Apiirelškhnai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že-‘ 
mėfi Jėzaus Kristaus. Vaidini-.

ta gaidomis .75c.
Dramos; 1) Germaną; 2) 

Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
gtlbūMMĮ — 4 aktų; parašė 
L. Tarvydas ------65e

KnayHa Palieptu.—Komedi
ja 1-me *&*,.' Parašė Gineitis 15a

Valkti Teatrai: dalis 1:1) 
pagalvok k< darai; 8) Jono 
laimi; 3) Pasakyk mano lak 
mę. Surinko 8. K„ D. ir N—15a 
•'V0M-TtotoM: įalll H: 1) 
(ėtfnime pinkui; *) Antanu
kai Š®rin*o $. Š., D, ir N.—.Ae

°Vilniaus Rytojaus” prą 
'nešimu, kai kurietos * lietu
viams, gyvenantiems ties ad 
ministracijos linija, okupan
tai įsake išsikraustyti .bent 
30 kilometrų į krašto. gilu
mų* t Tokius įsakymus gavo 
Mykolas Vidzbelis iš Bar- 
ėių, -Petras Valentukevičius 
i$ Kamarūnų,Berną r d a s 
Černiauskai iš Pirčiupiu. 
Šių. asmenų būtis apverkti^ 
na/nes sakosi - neturį kur 
prisiglausti ir bent elgettob 
ti kitur,išsikėlę turėsiu.

NELEIDŽIA . STEIGT.’ NET. TI 
KYBINIŲ ORGANIZACIJŲ

Rudnioje, Varėnos valse.;,' 
vietos valdiškoj mokykloj 
buvo .mokoma* ii* lietuviškai. 
Dabar vaikai ’ mokomi vien 
lenkiškai, nors mažai, ką te- 
supranta. Vietos, žmonės 
jau beveik metai, kai .sten
giasi įsteigti lietuvių šv.. Ka 
.zimįero • draugijos t skyrių. 
Narių susirašė apie 50, bet 
Storasta ligišiol skyriaus ne 
patvirtina ir neleidžia -jam 
veikti. Oia parąpija grynai 
lietuviška, tačiau pamaldos 
bažnyčioje per pus lenkiš
kos. . Keli lenkučiui .atsiba
stę į parapijų gyventi, no
rėtų, kad bažnyčioje bent el
geta lenkiškai giedotų. Siū- 
lė elgetoms, ir pinigų už tai,: 
bet nė vienas- elgeta ir iiž 
pinigus- nesutiko lenkiškai 
giedoti.

JBI NEUŽDARO MOKYKLOS 
TAI NETVIRTINĄ MOKYTOJO

. -DARBININKAS" /
366 Broadway,' 86. Boston, Mas.

'Vmiūnuose, Tverečiaus v*> 
ligi šiol gražiai veikė lietu
viška mokykla. Mokyklai o?

žinios iš imlios
Mėginimai prieiti prie •

...

Didėjant nedarbui čionai 
mta rūpintis kaip nors pri 
dti prie žemes, kurių Uru- 
niajųje laiko apžioję kele- 
;as miĮionįėrių* Iš įvąiiių -i 
iautų emigrantų susidarė 
komitetai tos žemes bedar- 
ižsirašiusių norinčių gauti 
oiąms išrūpinti* Tarp 1,000 
tomčs yra apie 300 lietuvių;

kerbiamoji Redakcija:
~ GFirdėjaii ir skaičiau laik- 
rasčiųose, kad Dietuvoj lei
džiama Ėnciklopedi ja. Ži-; 
ūau, kad Šiuo laiku Lietu- > 
voje yra griežta žodžio ir 
rasto cem&ura, tai aš manau, . 
kad ir Enciklopedija nebus , 
prošalį praleista* Gi cern < 
zūruota Enciklopedija gali 
būti ne kas kitas, kaip tik 
pagyros dabartinei diktato
riškai. valdžiau Tad kam 
toki Enciklopedija reikalin-

Ne kiekvienas gali pada
lyti kg nors nepaprasto, bet 
kiekvienas galį nudirbti pa* 
prastų, darbų nepaprasta 
dvašia. — Bodker ■ Washing- 
ton. ■

■ Didžiausioji laimė yra meilė.-r- 
MT. Pečkauskaite. •

‘Brolius amerikiečiui kviečiame 
užsisakyti

“MŪSŲ LAIKRAŠTĮ“
'“Mūsų Laikraštis” yra did

žiausias ' ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų; savaitraiš- 
ėių; geriausiai informuoja Įdėtu- 
voš visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi
sad pilnas rimtų ‘ ir objektyvių 
straipsnių, gražių pasiskaitymų,, 
korespondencijų, dainų, paveiks
lų ir 1 .1, . i

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste,, nes &wo plačiu, 
turiniu visus patenldna. Taip pat 
virs .20001 prenumeratorių turi 
Užsieniečių lietuvių tarpe,. kurių 
didele dauguma yra. broliai ame-r 
riklečiaa. ’

“Mūsų Laikraštis” kas. savai
te išeina po J2 puslapių, iliust
ruotas ir dtiodk savaitines ap
žvalgas is religinio, kultūrinio, 
visuomeiuhio, ekonominio ir po
litinio gyveninio sričių* v

“Mūsų Laikraįtį,J leidžia Ka
talikų Veikimo Centras. Kaina 
metams*: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose. 12 litų..

Prašau apie tai “ Darbi
ninke ”,paaiškintu

“D-Zm”, Skaitytojas..
■ .-'ATSAKYMAS: Mums ąt- - 
rodo, kad leidžiamoji Enci- . 
klopedija negalės būti ko
feino nors pagyrų rinkiniu 
kieno nors naudai ar gar
bei. Išėjęs pirmasis nume
ris aiškiai parodo, kad En
ciklopedijos leidėjai • bei- 
daguotojai pasirinko, teisin
gumo ir bešališkumo kelių. 
Redakcijos.. priešaky stotų 
vyrai, kaip prof. V. Biržiš
ka bei prof. Pr. Dovydaitis, f 
jau savaime yra gera garan 
tija, kad Enciklopedija bus 
verta savo vardo. Jei- kas 
mėgintų, iš. cenzūros ar ku
rios kitos spaudimo vietos 
priversti leidėjus' nukrypti 
nuo tiesoš kelio, tai mums 
atrodo, kad Enciklopedijos 
leidėjai savo garbingų dar
bų' ’ sustabdytų ir palauktų 
palankesnių sąlygų.

Mums , amerikiečiams tik
rai vertėtų Enciklopedijos' 
leidimų paremti, iš anksto 
užsisakant- jos leidžiamus 
sąsiuvinius.

“DABAR ORGANAI YRA
; “Až keiičIMi per daugeli metų nuo 
Bįlpmj; organu,” mgo p. U. JanusaB, 
ReadHig, Pa. “A8 turėjau praatu. Rkll- 
vi. Mano lukštai buvo Bilpni, Až bu* 
vau .nervųotasį tarėjau galvos škuu* 
dėjimus Ir nemiegodavau Pjerai nak- 
fhnls. Ari ėmiau daugeli visokių vąU 
BtU, bet Jie mm. negelbėjo. Pagaliok 
itf gavau bonkų Nuga-Toūe. J mukiau 
Mlv aAvaUsn lai^o a| pasijaučiau 
daug garinu. Dabar mano organai y« 
ni Mtljmjs ir Rvelfct. Nnga.Toue yra. 
pa»teWnl vixi»tal dčl silpnu, Hgub 
atu įmonių," y •

. Visose, pasaulio datyae yra lulUo* 

.imi MmoiU.ų, kuriu sveikata Ir Rtiprib 
mua tapo gtateigU Nuga-Tona tr Joi- 
gir jus UiiClattg. i»a»snv prloil 
imtinai Mikita Nuga-Ttma, JOtai 
tleklnlnkni! neturi M papralyklte jį 
uksakytl |M wavo urmininko, ftlurttch 
te, kart gautumėt Nug^Topa SuMtL 

tlutul yra b« vartai . , •

PRANEŠIMAS
Iiietuvos Vyciiį! EJ^ikursija, 

Lietuvos Vyčių Ekskursi- 
ja į Lietuvą įvyks gegužes 
(MJay) 14, 1932 m., Scandi- 
navian American Linijos 
laivų f4United States.”

Visi,- kurie mano šiais me
tais daly vauti Vyčių ekskur-, 
sijoj, turėtų dabar pradėti 
rengtis. ....

laivakortes nusipirkite ir 
padaryk^ rezervacijas pas 
savo vietinį agentų.

Viešnia,
L. Vyčių. Ekskursijos 

* Organizatorius.

Vyras įateigč valstybę, 
moterį* namu*. Bet dabar

gelbėti vyrui valstybės ren 
k&luoie. ...

X
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IEU MARIS LIETUVOJE
Žinau, kad jūs esate apsi

pylę manimi, ir stebitės, ne
žinodami priežasties, kodėl 
aš nieko nerašau, jau toks 

, ilgas, ilgas laikas. Aš taip 
pat pykstu pati ant savęs, ir 
išmėthieju savo nesugabep- 
mą atsilyginti jums už/tiek 
geros Širdies parodytos dėl 
manęs; Bet gal mano toks 
ilgas tylėjimas yra ir patei
sinimas, nes man išvykus iš 
Amerikos, pradėjau naują 
gyvenimą naujos aplin
kybes, naujos užduotys^ nau 
ji reikalavimai mano lijios- 
laikiui, o taip maža, maža 
jo dabaf turiu.. . .

• Nejučiomis gailiuosi viso 
to, kas jau niekados nebe
grįš. Gailiuosi, nors iietu- 
riu ne jokio noro tai daryr 
ti, bet praeities malonūs at
minimai turi galią mus ža
vėti ir kerėti. Oi gera, ge
ra buvo pas motinėlę, tėve
lį berūpestingaį jaunystės 
saulėtoms vai a n dėlė m s 
džiaugtis, liūdesio metu ,ra*i 
mintie > žinodama^,< įadf čia 
pat užjaučiančios širdys, Čia 
pat visas paguodos šaltinis. 
Koks šviesus gyvenimas ta
da buvo, kaip gyvai girdis 
plakė, krūtinė alsavo, . ir 
kiek gražaus liuosalaikio 
buvo mano neapriboto j va
lioj; bepigu-buvo tada, pa*

kia pasiaukojimo kil n i a i Į Švenčių, ūpui. Retv Rarotus, 
idėjai. Ir aš’tiek laiko tylė- mano parapijos — Žeimių 
jusį Žūt-butinai pasiryžau 
su Naujais Metais užmiršti 
savo beprasmius reikalus ir 
bent* trumpai-glaudžiai iš
reikšti raštu tai, ką mintys 
trokšta nors krislelį kitiems 
padovanoti.

Vasara Lietuvoje neišpa
sakytai graži, žavėjanti; šir- 
d^ jausmus ir sielą guo
džianti ir raminanti, tai aš 
patyriau dar .anais metais 

Lietuvoje beviešėdama, bet 
žiemos taip sakant nema
čiau. Klausinėjau — man 
pasakojo, kad labai šalta— 
žiauri. Laukiau, bijodama 
šalčio, pūgų, bet štai jau ir 
po Trijų Karalių, o žemė, 
laukai nuogi, kaip kąd pa± 
vasary, vietoj sniego, van
duo mirkiną visg. Kol kas 
oras Lietuvoje lengvas -ir 
šalčio teko visai mažai pa
tilti mūsų žmonėms, bet ar 
ilgai džiaugsimės šia gamtos 
prabanga? Turbnt ne. Tie
sa, prieš šventes pasitaikė 
vienas trečiadienis, kada ne 
buvo galima iš triobos išeiti 
— vėtra buvo didžiausia, 
vėjas sniegą per laukus gal
votrūkčiais nešė. "Maniau, 
kad kiekviena diena? taip 
bus ir kartojau sau: reiks 
priprasti, .bet, ačiū Dievu
liui, Lietuvos ži ęm,a mažai 
l<uo skiriasi nuo Amerikos 
žiemos. Žinoma, provinci
joj, kaime, apylinkėje atvi
resni plotai, tad vėjas-pūgos 
turi daugiau liuosybės dūk
ti* Miesto glaudus gyveni
mas yra ,ątspayęsnįs. žiemos 
šalčiams. s /

Prieš šventes jaunimas tik 
klegėjo, kad Rarotams, ąt 
rogėmis važiuosime. .Apsi- 
vylem, j Rarotus prisiėjo ra
itais važiuoti, nors'kiti ir ro-

norui rašyti, kurti ką tai 
kilnesnio, negu paprastos 
dienos gyvenimo reikalavi
mai.

O dabar esu atsiskyrus 
nuo savo mylimiausių ir 
brangiausią auklėtojų ir 
globėją — tėvelių. Reikia 
apie. kiekvieną menkniekį 
rūpintis ir rodos^taip nerei
kalingai brangų laiką eikvo
ti, o gyventi, gyventi taip y- 
ra sunku ir skaudu toli nuo 
savųjų. - Ir kam-gi reikėjo 
palikti tėvučių šiltą-jaukią 
pastogę ir keliauti vargo ieš 
koti, vienišai kaip tam .au
dros mėtomai). laivui ant 
plačiųjų juritu A> toji tė
vučių tėvynės meilė! Bejė
gė esu aš prieš ją. - Sunku, 
labai sunku vienai: kovoti 
prieš gyvenimo nęgąilestin- 
gas ir žiaurias audras. Rei
kia jupintis juodos duonos 
pluta, reikia rūpintis sulo
pytu švarku, reikią rūpintis 
skylėta pastoge, bendrai sa
kant ^visapusiškam gyvybės 
palaikymui. Nėra kam pa
siskusti, nėra kam užtarti, 
ir taip vienų-viena. žengiu 
.likimo; siauručiu taku^ lauk
dama ateities šviesesnių, lai
mingesnių dienelių. Bet aš 
neliūdžiu, ypač džiaugiuosi 
kad esu tėvynėje. ,

Tad kadangi surasti tą 
liuoslaikį, atsidėjus parašy
ti visą tai, ką širdis5jaučia, 
ką akys mato? Galima, ga- y0 nors šaltas, bet drėgnas, ges dėbesėlidu y

užsilaikytį bet štai šventės 
ir prapliupo visi pakampiai 
vakarėliu atgarsiais. Vie
ną vakarą pas Onytę, kitą 
vakarą pas Marytę, ir tt. O 
griežikai vis savi: čia armo
nika, ten mandolinai-gitarai, 
kitur smuikas, klarnetas, 
bubnas. Nusibodo polka, 
valeas, eina ratelį ii- skam
ba “Lai gyvuoja Lietuva/’ 
Nors mano apylinke sulen
kėjusi, bet naujos kartos 
jaunimas* lietuviškas. Tąip- 
gi lietuviškumo priduoda irlšysnv 
atostogoms parvykę moks
leiviai iš Kauno;

Bendrai, Lietuvos jauni
mas .neatsilieka nuo kitu, y-

—didelė bažnyčia buvo per
pildyta. Trejetą Mišių at
laikė klebonas, kinų, Gėgž 
na, o kitas tris kum Dap
kus. Gražiai įreiigta pra- 
kariėlė, žaliom eglaitėm pa
puošta, traukė minias prie, 
savęs, guodė ir ramino. Ka
dangi miestely dar elektros 
nėra, tai lempoms apšviesta 
bažnyčia rodėsi kokia tai iš
didi ir mistiška, ir taip ryš
kiai žmogus pasijunti esan
tis toks mažutis ir bepras
mis prieš Dievišką Galybę/

Nauji Metai prašvito vi
soj savo grožybėj — toks 
šaltas, tyrus ir ryškus ry
tas* — Balzgana, saulė siun
tų savo Šviesbs spindulius į 
visas šalis, pranašaudama, 
skaisčią Naujų Metų ateitį, 
ir tartum skatino kiekvieną 
atversti naują .. gy\Te n i m o 
knygos lapą ir aiškiau, drą
siau žengti prie Kristaus 
mokslo ir idęalą. Žmonės, 
jaunimas ~su kokią tai pasi
ryžimu, susikaupęs mokiesi 
bažnyčioje ir po pamaldų ė- 
jo namučių link, šypsančiu 
veidų, su nauja energija 
kiekvienam kūno judesy. O 
miškas,' mędžiąi apšarmoję 
nyko dienos šviesoje lyg sap —gerai žinau/ bet

Ivrn. ()S C* - r <•//nežinau kur jis gyvena,.ne
randu jo . namų atsakė 
girtuoklis. _

LDS. Kuopų Susirinkimai -J
patingai paroduose. Jau 
retai galima atskirti mies
tietę nuo ‘kaimietės. Tik
tai skarelės dar žymiai mū
ši]. lietuvaičių galvas puošia, 
o batai bernelių kojas, abu 
praktiški dalykai,

Ačiū Dievuliui, kad nors 
pradžią padariau, kitą kaiv 
tą ką nors rimtesnio pąra-

Viso labo visiems mano v. 
amerikiečiams. pažįsta-, 
miejns.

'&i-e]la Maris,

-Juokeliai ■

DETBOIT, MIOH.
LD8. 72 kp. suairinkimaB įvykt 

sekmadienį, vasario 21 d., tuoj po 
pamt-dų, iv, Jurgių parapijom mo* 
kykloje. Visi kuopos nariai yri 
kviečiami atsilankyti į iį ausirin 
kim%,

. . Valdyba
* 1.

NEW BRITAI#, OOO.
LDS. 36 kp. susirinkimu įvyki 

'sekmadienį, vasario 21 d., 1932. 
Svarbu, kad į Si mitinkime ateitų 
visi nariai ir bent po vienų naujų , 
jmrj atrivestų prirašyti prie mUsų 
brangios orgunizacijoa.

IHYTOlf, OHIO
LDS, 69 kp. ėuširinkimas įvykt 

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

Kųoposj«i§t.ŽJĮudeHi

d

Neranda namų
Girtuoklis, stovėdamas 

ties kampu gatves į siena 
atsirėmęs, \ žanre jo aptemu
siomis akimis aplink. Eina 
pro šalį žmogus.

—Ar nežinai, tamsta, kur 
gyvena Juozas šnapšys? — 
klausia praeinančio -girtuo
klis. ' .. - * • ’ .

■ —Juk tamsta pats esi' 
šnapšys, — atsakė praeivis.

—Ką tu darytinu, jei aš 
įkiisčiau į upę?

—Tuo jau bėgčiau. į kai* 
mą pagalbos šaukti/.

—Bet juk kaimas už 2 
Idlometių?

—Tai niekis.*Aš dėl tavęs 
10 kilometnj. bėgčiau.

Sveikas galvojimas * .
—Netampyk',r Jonuk, šunį 

už uodegos, nes įkąs.
—Tai kadį, mama, šuo ta

me gale dantų neturi.
nų svajonės* lyg užkerėtos 
karalijos vaizdai.

. jaunimas, jaunimas—tas 
judrus gyvsidabris, ar vie
noj pusėj okeano ar antroj, 
toji pati ’gyva., širdis plaka 
jojo, krūtinėje tie patys ne
riboti troškimą/, gyvenimą 
audžia. kūrisL.
bę, džiaųgsnW jik savo .ran
koj nešioja ir žymi savo ta
kus dainos/atbalsiais, muzir 
kos akordais. Lietuvos jau
nimas, tai skambantis juo
kas,. saulėti žvilgsniai , ir 

gių nepagailėjo. Oras bu-lengvabųriai “žydria padan-

Gera prie^none'
•—Kaip tai, Jonai, dakta

rui Landžiu! pavyko išgy
dyti tavo žmoną nuo nervu 
llgOS? _

-Labai paprastai. Jis 
pareiškė, kad nervų liga y- 
ra senatvės požymis. O ku
ri gi moteris nori būti senai

i “Kuriuo laiku Tamstą, 
kelies vasarą?”

“Kai šaule mano kamba
ry suspindi. ”

“ Ar tai ne įleranksti?” ,
“Ne? mano kambarys į 

vakarus/’--' ..

skęsti svajonėse ir atsiduoti Įima, tiktai reikią poro, rei- nemalonus ir n e p at o g u s Adventas — moka rimtai

Ttkra^neile /
Vyras su žmona vaikščio

ja upes kranfū/Btąiga. žmo
na paklausia: * *'• '. •

Suprato j 
. —Mokytojas, norėdamas 

išaiškinti, kas yra skolinto
jas ir skolininkas, sako: 

—Pavyzdžiui, aš paskoli
nu j Jonuk, tavo tėvui-100. 
litu. Tada jis bus skoli-, 
ninkas, o kas aš, pasakyk.

—Durnius, nes iš mano 
tėvo pinigą neatgausi.

O. BROOKLYN, N, Y. ] 
Vasario 21 di, tuoj po. sumos į- ; 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narius j 
atsilankyti į ‘šį susirinkimu ir ui- 5 
rimokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti, j

Valdyba J 
/ ■ __ • *į

LAWREN0E, MASS. .. o į
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyki | 

vasario 21 J., tuoj po: dvyliktai. ■. J 
Kviečiame gausiai sueiti; nes turi
me keletu svarbių sumanymų.. At
siveskite ir savo draugus(es) pri
rašyti. Vaidyba

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

mas įvyks vasario 21 d., 6;30 va- * 
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So, 
4th gatvių.

Taigi m a) onėkite visi susirinkti 
įr užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
^rangios organizacijos.
,«,nr.i r • Kviečia Valdyba

;1

z;

g ■-• Baigkime Platinti į

PROVIDENOE, E. I. j 
.’ LDS. ll kp. mėnesinis susirinki. ‘ 

mas įvyks sekmadienį; vas. 21 d., 
tuoj po sumos,, bažnytinėj s retai- 
nėj. Svarbu, .kad visi šiame susi- ’ 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
juokies. Parodykime gražų pavys, 
dį kitiems* , . ‘

j 

••j 
-a

ATHOL, MASS. <
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks vasario 21 d., tuoj po 
mišparų, §v. Pranciškaus parapi- 
josaalėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis.’. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyt*

Darbininkų Kalendorių 
1932 METŲ

į Kalendoriaus turinys įvairus, gyvas, pilnas naudingų žinių, gražių pa- 
| siskaitymų. Užsisakykite tuojaus. LD.S. nariams 15 centų; visiems ki- 
| tiems - 25c. Visi tie, kurie užsimokės už “Darbininką” visiems 1932 

metams, kalendorių gaus dovanai. Siųskite užsakymus
n ?../

g

’ £

$

f

1366 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. §

*" WESTFIELD,MASS.
LDS. 111 kuoposšnririnkimas |» 

vyks sekmadienį, vas. 21 d.,1932 
m.t tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami vW 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus. prirašyti prie šioe 
kilnios organizacijos. ■

: Valdyt* 4

WESTTOI.E, ILL. į,*į

LDS. 75 kp.mėnesiniai fiusirių- Į 
kiniai įvyksta kiekvieną mSnesį, / 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir k .S 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Nesigailėk vandens ir mwe 
to. Ta tauta kultūringesni L
kuri stmaudąja . daugio# „;j 
muilo. . .

LD.MBĮL 
VALDYBOMS

,Visąx kuopą sekretorių S 
bei pirmininktuadresaia iŠ*^l 
siuntinėtas šią metą “Dar-įį 
bininką Kalendorius/' Joį 
kaina nariams 15 centą, 
tiems — 25 centai, ag
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KATALIKŲ SPAUDOS 
'SKAITLINES

C

t'---'

TOKIOS KALĖDOS BU-
tURBĮKINKSB

kun. Dr. L. Mendelis yra ti- 
kra gyvybės dvasia, veikiąs 
motoras* Jis pilnas naujų 
sumanymų, šviežios energi
jos, Norį kaipo, kunigas, 
jis jaunas, bet gyvenimą ge
rai pažįstąs* Atvežtas ma
žas iš Lietuvos, jis: čia išėjo 
tikrą gyvenimo- mokyklą* 
Buvo anglių kasyklų, darbi- 
ninkU) gyvybės apdraudos 
agentu, kareiviu; na, dabar , 
jis yra tikras Kristaus Įta
rei vis/ .. •*

Apie šią reikšmingą asu; 
nybę, daug daug žadant 
norėčiau daug ką parašj 
iet palieku ateičiai ; gal v 
teks kada nors su kum Me 
dėlių susitikti, ko labai pa 
geidaučiau. • . . “v
•Jeigu. neklystu, norėčiau 

pastebėti, kad. Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenė 
netolimoje ateityje turėtų 
susilaukti iš jaunosios kar
tos atstovų kun, J. Balkūno 
ir kun. Dr. *L. Mendelio žy
mių vadų.
Kelionė į Wa$hington, Ih C.

Jau senai svajojau pama
tyti Amerikos - Jungtinių 
Valstybių sostiiię W*ashing- 
ton. Ii- štai toji proga pa
sitaikė ' — ir taip netikėtai.

Baltimore visai arti sos
tinės. Savo norą pareiškiau 
* ^liaibininku*’ bendradar
biui Valentinui Mateliui, 
kurs mielu noru pasiūlė sa
vo automobilių. Susirado, 
dar vieną keliones draugą— 
politechniką J. Mozurevičių 
ir štai mūsų triumviratas 
gruodžio 21 d. ankstąjį Ty^ 
tų išsijudino Maiyland val
stijos gražiausiais keliais į 
sostinę Washington, D. C.

Sostinėje aplankėme Lie
tuvos Respublikos ^Pasiun
tinybę, Georgė Washington 
ir Abrakam Lincoln pamin
klus, Baltuosius Rūmus, : 
Kongresą (senatą ir Žemuo
sius rūmus), Katalikų tTni- 
Versitetą, statomąją Nekal
to Prasidėjimo Bažnyčią— 
tautinį paminklą, -Domini
konų ir Pranciškonų vie
nuolynus, Valstybės Iždą ii* 
kitas-vietas. Bet apie tai, 
jei bus progos, teks plačiau

“Germunijos^ korespon- 
rešpondentas papasakoja, 
kap buvo švenčiamos Kalė
dos bolševikiškoje Rusijoje. 
Iš jo žinių karką paimame.

Bolševikai buvo įvedę kas 
penktą nedarbo dieną. Bet 
nepavyko: turėjo pakeisti, 
ir dabar nedarbo diena 
Jiems yrą kas šeštoji; vadi
nas, jų savaitė turi ne sep
tynias dienas, bet tik šešias. 
Šiemet nedarbo diena kaip 
tyčia sutapo su gruodžio 24 
d., vadinas su KūČiomis. 
Komuhistiį partijos - komi
tetas susirūpino: kas dary
ti, kad žmonės negalėtų tos 
dienos švęsti, kaip jiems pa
tinka. Paposėdžiavęs dėl 
to paskelbė: gruodžio 24 y- 
ra laisvai dirbama diena, o 
nuo uždarbio atsisakoma 
viešųjų* reikalų naudai. Kas 
gruodžio 25, 5, 6 d. nedirbs, 
tas bus laikėmas “viešosios 
gerovės išdavikų* Mr įrašy

tas f juoduosius lapus. O 
toks- įrašymas rėiške tiek 
pat, kaip žmogaus išstūmi
mas į gatvę, duonos atėmi
mas. Kąd atskiros Šeimy
nos negalėtų iškūmingiau 
švęsti jmtarta prieš Kale- 
d?te) neišmokėti uždarbio; 
kaip tyčia dar prieš Kalė
das smarkiai pabrangę pro? 
dūktai.. Kitados Rusuose 
buvo labai įsigalėjęs iš Vo
kietijos atkilęs paprotys per 
Kalėdas puošti eglaites. Da
bar tokįs paprotys smarkiai 
baudžiamas/ -kaip.“viešojo 
tinto aikvojiiųas?’

Gruodžio 24 d. —- retai 
kada taip šykščiai buvo ap
šviestos bažnyčios. Rusijo
je, kaip šių metų gruodžio 
.24 ir 25 dienomis. Dauge
lis bažnyčių jau senui užda
rytos, paverstos muziejais, 
sandėliais, o visos Maskvos 
papuošalas Išganytojo sobo
ras, gruodžio 5 d diktato
riaus Stalino įsakymu buvo 
susprogdintas. , .Negausin
gose dar likusiose bažnyčio
sesusirinko būreliai tikin
čiųjų. Jr pamaldos (buvo 
tarsi , gedulingos, bet ne iš
kilmingos.^,. .
p gatvėse per naktį dūko 

bedievių sąjungos nariai, 
pajuokdami Kristų, šven
tuosius, Bažnyčią. .Vienas 
komunistas apsitaišęs kaip 
popiežius ii* dėdamasis Pi
jum XIr šukavo: ^Aš -ešu 
Romus popiežius ir pusry
čiams 'getiu .daybininkų 
kų kraują!’y Bet niekas ne
sijuokė. /•Skaidriai nušvies
tose čiužyklose sukosi jau- 

: ni komunistai ir merginos, 
stumdė iš Šiaudų padarytus

Daugelis įdomauja/ kaip. Kaip matome, lietuviai, su
lig savo’ mažu skaitlingumu, 
užimą žymią vietą.

Iš tos statistikos aišku, 
kad katalikai visgi rūpina
si savo spauda. Jei pažiū
rėsime į katalikų skaičių A- 
męrikoj, tai tuoj matysim, 
kad, apskritai imant, kata
likų laikraščių išeina dau
giau kaip po vieną kiekvie
nai šeimynai. Viso katali
kų Amerikoj yra 21„887,456 
žmonių, su mažais vaikais. 
Paprastai, į šeimyną skaito
ma 5 žmonės ; tuo būdu, vi
so bus apie 4 su viršum mi
lijonai katalikiškų šeimų. 
Tai matome, kad kiekvienai 

nių — 31; mėtinių 2 ir ei- §eįma£ išeina beveik po du 
sykį į 2 metus — 1-1 jaikiašeių. Žinoma, yrą>i- 

Taip pat paduota staįisti- L^ jįur£ose nėra ne vieno 
ka, kiek kokioj kalboj laik
raščių leidžiama. Anglų kal
boj 223; vokiečių—17;' len
kų — 16; čekų — 10; fran- 
cųpi — 10; lietuvių — 6; 
'italų — .6; slayokų — 6; uk- 

' 7 rainiečhj — 4;’ slovencų — 
3; ispanų — 3; nugarų—3;

rusinu —> 3; ir japonų — 1.

X/<XUįįUllo .įU.vALUlllJcfy ikcUtp| 
stovi katalikų spauda Ame
rikoj. Tam domėjimuisi pa
tenkinti, Katalikų Spaudos 
Žinynas (Catholic Press Di- 
reetoiy), Chicagb, patiekė

- visuomenei tuo reikalu sta
tistiką iŠ kurios pjasiro-

? do kad katalikiškų laik
raščių skaitytojų • skaičius 
siekia 7,308,456. L a i k- 

kurie
- periodiniu atžvilgiu taip 

susiskirstė: dienraščių ‘ 9; 
^savaitinių — 1; dvisavai
tinių —- 3; savaitinių—113;

. dvi-menesinių — 6; mėnesi
nių — 113.; einančių sykį į 
du mėnesiu — 13 ; bertaini-
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lietuvių Amerikoj yra tik 
500,000 (jų be abejones yra 
daugiau), tai išeis, kad mes 
turime apie 100,000 šeimy
nų. Tuo būdu tie Šeši ka
talikiški laikraščiai -turėtų 
turėt daugiau kaip po 15,- 
000. skaitytojų kiekvienas, 
jei tilt po vieną laikraštį pa
skirti šeimynai. O ar t aip 
yra? ‘ čia jau nė tik tenka 
paabejoti, bet ir skundžiai 
catsiduBti.«. : , ?
... Matydami, kad katalikų 
spaudos palaikyme mes taip 
toli esame atsilikę nub kita
taučių katalikų, turėtume 

[smarkiai tuom susirūpinti 
ja, tur būt teks pasakyti, ir padvigubintu uolumu 

kad ne. Jei Skaitant, kadręmti savo spaudąs K J

laikraščio, bet yra ir tokių, 
kurios turi po kelis, bet 
bendram skaičiavime reikia 
prisilaikyti matematiškos 
lygybes. -

Ar lietuviai katalikai iš
laiko tokią, proporciją? J)e-

Musų Amerikos
Lietuvių Berniukas

Kodėl visuomenė taip daug kalba apie jaunimą ? Ko
dėl mes Lietuviai susirūpinę savo jaunimu1? Kodėl mes 
ypatingą atydą kreipiame į jų likimą? Daug rasime prie
žasčių, kodėl šis klausimas paima pirmaeilinę vietą. Tu
rime daug svarbių pastumėjimų, kurie verste verčia mus. 
daugiau atydos kreipti — ypatingai į berniukus.

•Miestų tirštas žmonių gyvenimo susikimšimas — ir 
apsigyvenimo aplinkybės — susimaišymas įvairių. įvai
riausių žmonių būdų, tautų ir minčių, užgimdė- bedieyy- 

- * bes vaisius, kurie sykiu veikia į jaunimo dorinį augimą.
Toliaus auklėjimas, kurį teikia miestų viešosios mokyklos, 

’ kuriose trūksta tikėjimo auldėjimo, kaip tik ir sudarė tą 
/. vieną iš svarbių jų, klausimų, kuris neduoda ramybės vei

kėjams, domėjantiems jaunimu, ypatingai berniukų, rėi- 
> kaiais* - ’ \
y Apsaugoti berniuką nuo viso panašaus dorinio, sųge- 
į \ (limo, buvo sukurta gan daug organizacijų, kurios sau 
/ Šventa priederme turi rūpintis berniuko reikalais ir dori-į 
p ne gėrove. Šioje srityje matome, kad jos ypatingai daug 
■■ dėmesių atkreipė į sportą. Kokios tik rūšies yra sporto, 
t. tiek, jie turi sudarę lošimo kuopeles. Nežiūrint, kad ir 
r \ kiekvieno sporto lošimas kitokis, vienok tų veikėjų tiks- 
t Tas yra sudominti, kiekvieną augantį berniuką vienu iš tų
* skeltlingų sporto šakų, kad per tai jo mintys būtų pa- 
’t trauktos į/raumenų mankštinimą. y Augantis berniukas

pilnas energijos, nuolatos savyje krauna būsiančių, dienų 
į. stiprybę* Patarle sako “Sveikas protas sveikume kūne?*

Niekas nežino, kaip svarbus šis dalykas yra berniuko gy-
• ■ •’ venime,; kaip tik tie, kurie kasdieną gyvena, kalba ir se-

ką benliukų^rbčiSs. I * Visi minėti vadai, savo širdingu- 
į, ■ i *... y-..'..,..,, „r, _ , ■ J.;....... ...Al,,............ _ .Aj, . . y

J. E. Telšių yyskįpąs .T. Staugaitis, sausio 7 d,- š. m. minėjo 
savo 65 metu amžiaus sukaktuves.

J, E. vyskupą Staugaitį pagerbti sukaktuvių proga į Teisius 
buvo atvykę J. Ė. Kaišiadorių vyskupas Kukta, J, E. Panevėžio 
vyskupas Paltarokas ir J. E. vyskupas M. Reinys. j.

X Ė. vyskupas Staugaitis yra plačiai, žinomas kaip didelis vei
kėjas ir vadas, jisai yra didis spaudos rėmėjas, ir platintojas.

Vyskupas yra vienas iŠ senųjų kovotojų dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Jis įlgų laiką yra buvęs Lietuvos seimo pirmininku 
ir kdetą kartu pavadavęs Respublikos Prezidentą. -

. Vyskupas Staugaitis per 5. metus ganytbjavimd laikotarpi yra 
daug nuveikęs Savo Vyskupijos gerovei. • i

Šia proga brangiam Ganytojui linkime Ogiausių metų ! x

mu, didžiu pasisekimu vysto bemiukuose natūralius ir ci- 
vilinius taip vadinamus veiklumus.

Katalikų Bažnyčia, kaip sena, prityrusi močiutė, iš 
savo 2000 metų pergyventų prityrimų, iŠ Dievo galingos 
apveizdos skelbia, kad minėti veiklumai savyje negali iš
auginti jaunuolį tvirtu ir doru. Kad vien natūralūs ir 
civiliniai veiklumai savyje neturi tiek spėkų užlaikyti tą 
svarbesniąją žmogaus prigimties troškimą, būtent dorybę. 
Natūralūs xir civiliniai veiklumai sykiu turi dirbti piL 
niausiu ir aukščiausiu supratimu apie Visagalintį Dievą, 
Jo valią ir Šventus Įsakymus. Be šio suderinimo auklė
jimas jaunuolio išeina nelaimingas, tiktai liglaikinis. 'Na
tūralinis ir civilinis veiklumas — tai raumenys. Jaunuo
lio pilniausias supratimas apie. Dievą—tai nugarkaulis. 
Šie abu sudaro tą tvirtą žmogaus būdą, tvirtą valią ir drą
są kovoti prieš, visas, aistras, kurios ardo žmogaus viena
tinę laimę ir ramybę. Natūralūs ir-ciyūiniai veiklumai 
negali savyje įsišaknyti be Dievo malonės paramos.

. Katalikas berniukas turi irgi tas tiesas žinoti. Jis 
turi išmokti ne vien iš žodžių ar padavimų, bet iš gy veni- 
mimo prityrimų. Jis turi žinoti, kad, norint sustiprinti 
savyje natūralius ir civilinius veiklumus, Dievo Įsaky
mai ir Sakramentų sąžiningas pildymas tuti užimti labai 
svarbią vietą. Berniukas, kaipo žmogus, yra ne vien gy
vas kūnas, bet savyje turi nemirštamąją sielą, kūri daug 
vertesnė už tą mirtingąjį kūną, kuris šiandieną yra, o ry
toj bus. žemėje palaidotas. * ‘

z Mes, lietuviai, irgi nepamirškime šio svarbaus klau
simo. Mųs^ berniukai nesiskiria nuo kitų tautų jaunimo. 
Jie sulipdyti iš to pačio, molio, jų sąnariuose veikia tas 
“Senas žmogus, Adofrias.’* Visas auklėjimas, ar jis bus 
namuose ar draugijose, turi eiti keliu, Kristaus nuskirtu, 
jeigu norėsime iš. jų ateityje susilaukti džiaugsmo. ’

palvomis, kurie, reiškė Die- tu LDS. kuopos nariai V. 
Mat r! is • J KaiskMiis; Obf*Vtį OvUll£} ©yęHT

tąją Dvasią, Dievo Motiną Čiūnienė ir kiti perėjo pa-
ir apaštalus. Jiems prita- lei susirinkusius,, ūžrašyda-
rė-. komunistų dainos. , Kiti mi prenumeratas, kurių su-
vėl su procesija, su muzika. sirado keliolika. ’ . ’ , \
nešė Maskvos gatvėmis stik
linius indus su arkliu ir ku-

. Po pertraukos kalbėjo ad
vokatas N. Rastenis, nupasa

pranųgarių kaulais ir skel- kodamas spaudos., vargingą 
pradžia,, pabrėždamas jos

be Čia esant šventųjų relik- reikšmę žmonių gyvenime ir
vijas iš garsiojo rūstį Kije- kviesdamas lietuvius palai-
vo-Pečeros vienuolyno. Klur kyti savo spaudą. . Jo. kai- •
buoše, kinematografuose Ii- ba buvo paremta istoriniais
gi 3 vai. ryto buvo jodomos faktais.
filmoš, sakomos prakalbos Parengimas baigtas va-
išjuokiančios Kristaus gy- karo vedėjo J. Čeplinško
venimą. kalbą. ; Viskas praėjo labai

Rusijos ^‘Kovojaūęių be? sklandžiai, gražiai.
dievių sąjungos’ •• ir vyriau- 
svbpR • nelaikomas, bedievv-

Su kun. Dr. L, Mendeliu

bes triukšmas nustelbė ne-
* JhidJL Įčįiilio

kambarius, kuriais, žmoina,
. gcvllSXIl^  votį V vi y bv » U. j

bet tylią maldą. Tylią, nes
daugiausia nauciojasi jauni
mas, kui’įo čia susirenkamą

varpai čia negalėjo skambė- apsčiau Radio aparatas,
ti.

....... -.. -- • •
pidlltĮSy CLclJLy lęllKIidbUĮdJL}
knvgos —r tai įrankiai,, ku-

KELIONES ĮSPŪDŽIŲ riais . susirenkantis - jauni
mas domisi. Teisingai ,kaj-

NUOTRUPOS bant, turiu pasakyti, kad 
radio • ąparątąs, pianas ir

Rašo — J. B. Lanėk-a
biliardas ; turi daugiausia 
draugą; laikraščiai Jr kny-

(Tęsinys) '
gos, mat, paliekamos senes-, 
niesiems.

Tokiu kambariu reikalin-• Dėl įvairių apĮm k y b i ų, 
šias išdraikytas miotrupas gumas daugiau negu aiškus. 

Jątinitnui nereikią bastytisidio nuti <xuk.ti* **
Buvau “apsistojęs” ties

pakanipiais ar landžioti po 
airišių, prancūzų ar kitokių

prairai.uolius .
Md. čia ir norėčiau užbaig
ti TMistebėles * anie Baltinio-

tautų klubus; lietuviai su 
lietuviais bėndradarbiauja>

re, Md. . '
is. jaunysics pupimųa savo 
parapijų paladiyti ir. tuo

Kun. Dr. .Mendeliui pa- sudaro didėlį* pagrindą tau-
Daigus gii.aubinmgą Kamą, 
btiYp pertrauka; kairios me-

ryocį u riKynai apsaugoti* 
Klebonui nėgaĮu o t,

NAUJAM 5 MĖTĮ) PLA
NUI RHKlį 75 BILIJONŲ '

DOLERIŲ
MASKVA. —- Premieras 

Molotovas kalbėdamas apie 
naują 5 metų planą pažy
mėjo, kad. būtinai reikia iš
leisti 150 bilijonų rublių. 
Tuos pinigus sunaudos elek 
trizavimųi Sovietų Rusijos.

Soviętų valdžia mano, kad 
haųjas pianas išlygys visus 
pirmojo* plano trukumus. 
Ligšiol nesisekė žemdirbys
tėje ir transportacijoje.. /

Reikia pažymėti, kad vyk 
dant komisarų planus da^bi 
ųinkai dirba daug sunkiau 
kaip kapitalistinėj dirbtu
vėje. . Jie yra vergai komu* 
nistų komisarų.

Nemanyk, kad be tayęs 
niekas tiesos nei§mano—A- 
rabai, / . >
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jįv. Elzbieta — Kuklios Dar
bininkes Pavyzdys

(Jos 700 metą mirties sukaktuvių proga) 
—t ;
sirodyti Prikryžiuotam Iš* 
ganytojui auksu ir bran
giais papuošalais išsidababi 
nūs, eidama į bažnyčią nu
siimdavo juos. Tą daryti 
įkalbėdavo ir kitas pilies po 
nias. Dažniausiai nešioda
vo paprastą apdarą? J baž
nyčią eidavo pėsčia ir basa. 
Procesijose’ dalyvaudavo pu 
prastai apsirengusi kartu su 
kitomis paprastomis 'mote
rimis. Dar gyvam vyrai e- 
san£ ji padarę apžadus, jei 

vyras pirmą jos mirtų — 
antrą kartą nebet e k e t i. 
Aukščiausioj o buvo toks pa 
skyrimas. • Vyras sužeistas 
kare, miršta. • Elzbieta lie
ka našle vos 20 metą su tri
mis mažais kūdikiais. : Gi
mines verčia antrą kartą iš
tekėtu ? Ji nesutinka. Iš
varo ją su mažais vaikais iš 
pilies. Išsipildo jos žodžiai: 
kenčia paniekinimus dėl 
Kristaus, vaikšto ^ nuo durų 
prie durą su mažais vaikais, 
kad paimtą pernakvoti. Ka 
ralienė tegauna apsigyventi 
smuklininko, tvarte, nes iš 
pilies buvo įsakyta nępi-iim- 
ti jos niekur nakvynėn. No
rėta perlaužti jos nusistaty
mas — tarnauti vargšams 
ii* versta antrą kaitą ištekė
ti. ? . .

Dabar pažiūrėkime, kaip 
toji, kuriai turtai buvo po 
kojų, o ji pamėgo neturtą, 
kaip ji., tarnavo nuskriaus
tiems ir prispaustiems. Jo
sios darbas buvo sunkesnis 
negu Idekvienos 'darbinin
kės meteis. Ji būdama ku
nigaikštiene ir motina, ture 
jo nemaža " ir savo tiesiogi
nių rūpfečių, tačiau turėda
ma laisvo laiko. nepraleido 
triukšmaudama ar linksmin 
damosi, bet atsidėdavo ne
turtingiems adė, mezge 
jiems kojines, taisė drabu
žius. Rodosi, tai kunigaik
štienei nederantieji darbai, 
bet ji nežiūri į trumpus lai
kino gyvenimo patogumus, 
ieško darbą su amžinu atly
ginimu. Būdama turtinga

i nepagailėjo išmaldos bettrr- 
Čiams.

Ir kartą, kada ji :su krep
šiu išmaldos ėjo per pilį 
pas. beturčius/, susitikę ją

Šiais ^modernizmo ii-leng
vo gyvenimo pamėgimo lai
kai kuklios darbininkės var 
das kažkaip (nesuderinamai 
skambą. Baisus nekuklu
mas, kurs nepripažįsta jo
kio padorumo ribų, plačiau
sia tyaga skverbiasi į visas 
gyvenimo sritis,. nelaukda- 

.: mas nei darbo, nei pragyve
nimo ir nei moters darbiniu 

r kės, . Bet argi katalikė dar* 
•' bininkė, kuri savo gyveni* 

•’£?•* me ir profesiniame darbe 
tol vaduotis katalikių mo
terų principais-gali lengva 

• . -širdimi nueiti nekuklumo 
keliais, ieškodama lengvo 
pragyvenimo ir neatsižvelg
dama į jo. vertę. Tuščio, iš
taigingo gyvenimo menką

* vertę gražiai parodo šv. EI- 
- . zbieta, kuri vietoj puikią

rūmą, išdidžią puotą, ska
nią valgią, ir gražių papuo
šalą pasirinko neturtą ir 
darbą, Jloš pasiaukojimas 

' neturtui ir darbui ir kiblios 
moters, motinos ir žmonos 
dorybės davė jai amžiais ne
užmirštamą šventosios vai
niką. Šiemet minime . jos 
mįrtufe 700 metų sukaktu
ves. Pažiūrėkime^ kuo ši 
šventoji inums kaip darbi
ninkėms ypatingai yra sek
tina ir gtnbihtina. Koks gi 
panašumas — ji karalienė, 

: mes vargšės moterėlėšf
.* Elzbieta galingo Vengri- 

. jos katariaus duktė išteka 
už Tiuiingijos kunigaikščio 
1211 m. Kunigaikščio dva- 

‘ re eina triukšniiiigas gyve
nimas, puota paskui puotą, 
o šalia to eina vargingas 

., žmonių gyvenimas. Liaudis 
sunkiai uždirba, o didžiūnai

• lengvai praleidžia. Tačiau 
Elzbieta pirmoji išdrįsta pa 
sipriešinti tokiam liaudies 
išnaudojimui h* prispaudi
mui. Ji puikiai moka save, į 
pergalėti ir tuščią dalyką 
išsižadėti. Pirmoje eilėje ji 
išsižada brangią papuošalą.

' Kartą - apsirengusi elgetos 
, drabužiais tarė savo ištiki- 

. motus/tarnaitėms; uTaip aš 
kada nors vaikščiosiu nuo 
durų prie durą ir kentėsiu 
paniekinimus- dėl Kristaus.? J 
•Neturto pamėgimą, nusiže
minimą ji< statė šalia kitų 

»/-,.• dorybių. Nenorėdama pa-

dvariškiai paklausė ką jį iš* 
neša ir liepė atidengti kre
pšį; ir kaip jie nustebo, kai 
vietoj duonos pamate rožės. 
Aukščiausias parode,, kad 
duonos trupiniai, kuriuos 
dažnai turtuoliai nubraukia 
žemėn nuo savo stalo — be
turčiams rožėmis kvepia,

Ypatingai Elzbieta rūpi
nosi vargšėmis ir neturtih- 
komis moterimis. Ją ieš
kodama aplankydavo pačias 
vargingiausias ir tolimiau
sias užkampio lūšneles. Su
radus pagedavo, būdavo kri 
kšto motina. Mirus kam 
nors iš .beturčiu, ji pasiūda
vo drabužius. Ir pati da
lyvaudavo ją laidotuvėse. 
Raupsuotieji. rado joje taip 
pat motiniška rūpestį

Ir kada ji 1228 metais ga
lutinai išsižadėjo pasaulio 
įstodama į šv. Pranciškaus 
tretįjį ordeną, ypatingai 
pradėjo rūpintis apleistais 
vaikais. .

Radusi paliegusius ar ap
leistus vaikus paimdavo pas 
save, juos maitindavo, gydy 
Javo, prižiūrėdavo ir jais 
rūpindavosi. Vaikai ją va-

dindavo “Daamytę/’ Ser 
gautiems vaikams įsteigė li
goninę, kurioje ji pati dar
bavosi, slaugydama, raišio
dama ją žaizdas. ■.

Tos geradares gyvenimas 
buvo neilgas amžiumi—1281 
m. balandžio men. 17 d., tu
rėdama vo^ 24 metus, pali
ko šį pasaulį, —• tačiau gau
sus kilniais darbais. Ji jau 
700 metą mirusi, het savo 
dorybėmis tebėra gyvą. Šv 
Elzbietos1 kuklumas šiandie 
iš mūsą tarpo jau pradin
gęs, šv. Elzbietos darbštu
mas vengiamas. Visur ma
tomas baisus£. ištroškimas 
naujoviškumo, kurs seka
mas nežiūrint j*o vertes, vi
sur skambą lengvo pragyve
nimo šūkiui, kuriems siekti 
nežiūrima padorią nė sai
kingą priemonių^ Prie ko 
einama — negįalvojamą, 
kas mus laukia — užmiršta
ma. Šy Elzbietos —kuk
lios darbininkes* pavyzdys 
tegu . (patraukia kiekvieną 
mūterį pasekti jos pėdomis 

pamėgti darbą, kuklumą ir 
kitas jos dorybes; .

' V * ’ 1 ' 1 * ■

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PASNINKAVIMO TAISYK

LĖS GAVĖNIOJE

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
Adresai .,

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

PlrojIninkS —r Evą Markslėiię, 
025 E. Stfi St., So. BostoC,. Muss.

V Ice-plrinįninku— Oho Shiuriene, 
4^3 E. VtJi St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422-R

Prot Rft^t. r- BroiA ClutUenė,
v 29 Gould St.j Weat Rosbury, Muša. 

Tel. ParkAvny 18G4-W .
Fln. R«4L — Marjona Markonlutl 

06 G BL, 80. Boston, Mas#. *
Iždininke. Oną StanlnlIutS

105 eth St., Bo. Boaton, Mm*.
Tvarkdart Oną Mi«fcirO|ąą8

1512 Columbla RU, 8d. BoRtori, Mum. 
Kaaoa GlobSJą E. JanuionteuS

1426 Columbla Rd, 8o. Bo«ton, Ma» 
Drąaąija aavo BuaUlnjdniHS ląlko k<« 

. antrą utarnlnk* khkvlano m8ne«|o,
7:80 vat valtira, pobalnyttnSj ava- 
tąintf* . . ■

, VlBiiią drąuiiloa reikalai* kr«lp£ii,fe 
jpąa protokolu raitininką.

ĮVAIRENYBES
'6 '

ŠALTOS ŽIEMOS EUROPOJ

iV. JONO EV. BL. PAŽALPINžfi 
DE-JOS VALDYBA

Pirmininką*'—- M. žiote*
86 ML Ida. Rd., Dorcheeter, Mane,

‘, Telephone Goiumbl* $431 
Vice-rirmįninka* ’— J. Petrau«ka»
24; Ibomaii I’ark. So, Boston, Maai

Pro t Raitlnlpkte —'J. OllnecklM
5 Thomaa Bark, So. Boston, Uui 

Fln. Raštininkas — M. Seiki*
25G E. Nlnth St. SO. B«ton, MaM 

Ildinlnkas. —A? NaudSI0naa
885 & Broadway, So. Boatop, Mšum.

Maršalka — J, Zalkta
T Winfleld St.. So. Boaton. Maaa.

Draugija laiko atudrlųklnina kM tred| 
iiedfildleni kiekvlotoo m«n«|ld, 2 .yak 
po pletqt parapijoj «*lfij, 492 S. 7tb 
BL So. Boatotių MaM .
Profesionalai, btznip-rlal, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darliinlnke," ttą* 
ra! verti Bkaltytaju jjaramoa. t

Vist garatakĮt&i “Darbininke.”

1524 metais šalčiai truko 
iki gegužės mėn. 25 d. Snie
go tais metais buvo tiek 
daug prisnigę, kad dar bir
želio mėn., pradžioj, kai ku
riose vietose jo buvo. Žmo
nės prade jo sėją' tais metais 
tik liepos mėnesio pradžioj. 
1517. m. dar. gegužės mėn. 
skersai Baltikes jūrą , žmo
nės ėjo ir važiavo? o dar vė
liau 1809 m. buvo labai šal
ta, Tais metais rusų ka
riuomenė iš Suomijos į Šve
diją perėjo per užšalusią 
Baltijos jūrą. Dideli šal
čiai buvo ir daugiau. Nuo J 
1850 iki 1880 m. buvo- 19 šal 
tų žiemų. Didžiausi šalčiai 
buvo 1861, 1862, 1868, 1878 
ir 1883 metais. Dar šalta 
ir gili, žiema buvo 1893 m. 
Bet nuo tų metą iki 1916 ir 
1917 metų ypatingų šalčių 
nebuvo; Nors, pastaraisiais 
metais šalčiai buvo dideli, 
bet trumpi, nesitęsdavo il
giau, kaip porą savaičių. 
Šias žinias, mokslininkai su
rinko apie žiemų žiaurumą, 
kurios pasireiškia Rytą Eu? 
ropoję. -: Kilo klausimas 
kodėl .taip yra? Kai kurtė A , X t ’ v •mokslininkai spėja, kad si- 
tiį prajovei kaltininke. yrą 
saulė. į?ra pastebėta, kad 
kas 11 metai ant. saulės. pa
sirodo juodos dėmės, ir. tai? 
metais, kada tai įvyksta, vi
soje žemėje daugiau lyja, 
sninga ir didesni šalčiai bū
na. . šitą tvii-tinimą daug 
mokslininką remia ir* tur 
būt, kad jis yra tikras. Iš 
viso, to .matome, kad nepa- 
prastųi metą priežastimi y- 
ra tam tikri gamtos dėsniai, 

kurie galingo žmogaus pro
to, laikui bėganį gal bus iš
tirti; įp išaiškinti. ? ’ .u ■

KAIP BUS ATLYSINTA DVA 
E RININKAMS UETOVOJE

Įstatymo proj ektas apie 
atlyginimą dvarininkams už 
nusavintas žemes jau baig
tas rašyti ir pasiųstas i mi--, 
nisterių kabinetą. Pagal tą 
projektą d^rmiiikains bus 

■ atlyginama .ne mišku, kaip 
dabar.dairi, bet tam tikrais 
valstybes lakštais. Išmokės 
atlygintinas .sumas Į)er 50 
.metą, o tie lakštai duos pel
no 3 procentus. Už. žemę 
bus nustatytos kainos pagal 
trejopą rūšį (Kauno,. Vil
niaus it Suvaiką kraštą pa
gal žemės gerumą), o jųyer 
tė įkainuota pagal prieska*

pinos. normas sulyginant 1 
! rublį su 1 litu.

INVALIDAI, LIETUVOJE

Lietuvoje yra apie 14,000 
įvairiu invalidą. Raišu vy
rą yra 4957, mot erą—2666 
kuprotą vyrą .—4.683, mote
rų ^- 508; be abiejų. ranką 
vyru — JO, moterų — .54; 
be' vienos? įūnkps vyrų — 
1056, moterų—443; be abie
jų koją vyrą — 241, mote
rų— 207 ir tt. •

SUDARYS SU PRANCŪZAIS
/ , SUTARTĮ

Lietuvos valdžia derėsis 
šų prancūzais dėl sviesto, gi 
rią medžių ir kitą žemės ri
kio .produktą įvežimo : 
Prancūziją. . * i ' ; ....

NAUJI DEIMANTU LAUKAI

• Rytą AfĄ.oj . s u r a s t a 
naują deunantą laukų; ku
rie esą didžiausi visoj AM- 
M e - ’ ; : ?
’ Tikslinga dorinė pažangą ^ud- 
sokH&i veda ima prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatves. — 
Prof. $t, Šalkauskis. -

Kaip kasmet, taip ir šį
met Kardinolai ir. Vysku 
pai išsiutinęjo kį e b o- 
nams didžiojo pasninko re 
gulas, kad jos būtą savo ei 
leje tikintiesiems išaiškin 
tos. •

Gavėnioje kai kuriomis 
dienomis supuola pasninkas 
ir abstinencijai i

Pasninkas yra prisilaiky- 
wąs nuo* valgymo kaipvigi- 
lijomis ir mėtą bertainiais.

■ Abstinencija yra sušilai 
kymas nuo valgymo mėsos

pavyzdžiui penktadieniais.
Visos .dienos, išėmus sek* , 

madienius* gavėnioje yrą 
pasninkavimo dienos.

Pasninkas . teleidžia tik 
vieną kartą į dieną iki Sotu* 
mo. pavalgyti; per pietus ar 
vakare. Ne abstinencijos 
dienoje leidžiama tame pil
name valgyje valgyti mėsos. 
Be to, pilnio pavalgymo, pas
ninkas leidžia ;dar antrą 
valgymą. Sis. antras turi 
būti tik mažas—ketvirdąlis 
pilno pavalgymo.’ Sulig įsi-' 
gyvenusiiį įpročių virš mi
nėtą dvieją valgymą yra jei 
stina pasninko rytą išgerti 
kavos , ar arbatos puodelis ir 
suvalgyti sauęą.riekutę duo
nos. ? - ■ *

Ąbstinencija ‘Gavėnioje į - 
puola trečiadieniais, penkta
dieniais, metą bertainio šeš
tadieny įr Didžiajam šešta
dieny iki pietį. Abstinen
cijos dienomis Gavėnioje te- 
valia tik sykį: sočiai (be mė
sos) pavalgyti, nes jos. Ga
vėnioje. yra podraug ir pas
ninko. . dienos. — Visos die
nos Gavėnioje, išėmus sek
madienius yra pasninko die
nos. ’ ‘

’ Abelnos Gavėnios, taisyk
les sako pasninkauti visiems 
nuo 21 metą iki 59 metą. Y 
ra išėmimą. , ■ ? ’

Gavėnios taisyklių! išėmi
muose yra paliuosuojami 
nuo pasninkavimo (ne nuo 
abstinencijos) • visi, kurie 
serga ar? sveiksta,, moterys 

' silpnoj sveikatos ir padė
ties.; visi tie, kuriemspas
ninkavimas ' tikrai , .kenkia 

’ sveikatai ar sulaiko nuo atli
kimo. savo priedermi n g ą 
darbų; ir tie,: kurie labai 
sunkiai dirbai Abejuigiejie 
privalo atsiklausti savo nuo
dėmklausio? • . • • \

Kataliką Bažnyčia leidžia, 
ypatingu popiežiaus indultu, 
Amerikos darbininkui, jo 
žmonai Ir vaikams ' valgyti 
mėsos sykį. . treųiadieniaiSį 
išėmus Pelenų dieną. . ,

Profesionalai ir nedirban
tieji darbininkai nėra skai
tomi darbininkų indu i t o s 
klasėje. '•
■ Gavėnia! yra tai viešos ai- 
g^Ios. lįikąsį duotas, 
mūsų pąsifąisymūi., Todėl 
apsimarinkime ir darykime 
gorūs darbus artimo naudai.

būtą išlaikoma visą valirtjrM 
bią lėšomis ir būtu Taut^ 
Sąjungos priežiūroje. • J 

Iš anksto manoma, ka&
* * * >-šis siūlymas bus atmesto^ 

bet prancūzai norį paširdį 
dyti savo naujais sumaujM 
mais. •• ' • '. ,’*i

Amerikos delegacija d$ 
šio pasiūlymo pareiškė, kaĮt 
tai Tautą Sąjungos, o ne Ą** 
merikos Reikalas. *

I KODĖL NUMĖ "AUŠ
ROS” REDAKTORIŲ?

' KAUNAS. — Laikinojo 
kataliku dienraščio “AuŠ- 
rošn redaktorius agr. J. Va
latka nubaustas Kauno ko
mendanto už tai, kad. pada
vė cenzūruoti “Ąjušros” nu
merį, kuriame buvo mano
ma talpini Gabrio laiškas 
dėl Smetonos rinkimą pre
zidentu. ’ j ų m a n y m u, 
(tAušros- -redaktorius tTive- 
jo susiprasti nenešt ne ’ cen
zoriui tokio dalyko. - - z

Tai pirmas aįsitildmas 
Lietuvoje, kad baudžiama 
net už tai, kad nešama cen
zoriui. .

Agr. Valatka buvo nubau
stas 3000 litų ar 3 mėnesiais 
kalėjimo. Rėdaktoriūs pa
sikinko —7 • piniginę iiabau- 
dą, kurią jau sumokėjo.

suĖiOSiiisTy 
M

lęAUlsrAS. — KHmįuali- 
nė policija sugiiiė koinunis- 
tų partijos sekretoriato ins
truktorių Juozą Garelį 
Ras jį esą atrasta daug sla
ptą dokumentą.

PRANCŪZAI NORI TARP- 
TAIITINeS POLICIJOS
GENEVA, vasario ii .'-7 

Prancūzijos nusiginklavimo 
delegacijos vada?, karo mi- 
nisteris, Andre Tardieu pa
saulinėje nusigįnkla v i m o 
konferencijoj e pasiūlė nau
ją siun,anymą: steigti, tarp
tautinę policiją, kurį turė
tų apginti kiekvieną užpul
tą valstybę. x ’

Toki tarptautinė policija

IMALDAKNYGES į

PLĖŠIKU VARAS ATSL 
VERTE PRIEŠ MIRTI

IČHANG HUpEK, Kinti 
nija. — Čia vienoje apyliiu^ 
kėje plėšikai buvo labai įsL J 
galėję. Jię turėjo gerą | 
tvarką. Kadangi plėšikįį 
buvo Iceli tūkstančiai, tai jie 1 
turėję, savo vieną generolą, j 
du pulkininkus ir keliolikį'a 
karininką. >' ;

Viename sušiiemime so.’; 
gyventojais, vienas pulki-'; 
ninkas buvo sunkiai sužeis*?

■ • _/ . • .- <
tas. . Tuo jaus jo draugai sį. k 
generolu priešaky nugabe
no jį pas pranciškoną vi^- ? 
nuolį Gentill, kurs drauge i 
yra ir gydytojas.' Kadari^į; 
žaizda buvo labai pavojinga-" 
ii’ gręsė tikras pavojūs' gy- - 
vybėį vienuolis rūpinosi^ 
gelbėti plėšikė' sielos reika- • 
lūs. Plėšikas pareiškė AI'; 
noriu mirti l^rikščioniu. Ap* 
krikštyk mane?’

Išmintingas vien,u d 1 i s ; 
pirm suteikdamas krikštą^! 
plėšiką generolui ir kitiems J 
ją viršininkams girdint, pa-" 
klausė: u Ar'tų gailiesi u3$ 
sąvb nuodėmes? * Tu vogei,? 
šSriaūdei žmonės, padarBĮ-’ 
daug nusikaltimą ar gai- . 
liesi? Ir jei išgytum, ar aW 
sižadėsi blogą daibą. ir a? 
prižadi atitaisyti neteisingu?, 
mus, kuriiios, padarei'?’r/

Plėšiką pulkininkas .vis-j 
ką pažadėjo,. buvo pakrikai 
lytas ir netrūkus laiminga^ 
mirė. ‘ žtj.

■»

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ g

LABAI PRIEINAMA KAINA K

"MALDŲ RINKINĖMIS” /
Kainos: . •. . ■ . •.

juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $L50 (buvo |I<75)
Juozais paprastais apdarais; .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1425) ?
Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidų. ?

Knygutes labai, tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- 
mos Komunijos ir .lutoms iškilniems.

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: • - \
. “P ARBININK AS7 ’.‘P. ’:’? ’

^366 Broadvvay, , ? šo. Boston, Mas*. '

į

s*
9

“Naudojau Pain-Expelleri ir Tuojaus 1 
. Atgavau Sąvo Sveikatą” ; J 
<’PAlK’EXPELtHR!Š »urr|jĮno rimti avrlkata, suviri dtr tttHu-ai buN* 4

■ V“31 ’k akaurnalą peeiuosę. HltldaU daugr dolerių d*ktanm», Inttli uMtftrft. š*■ ji.n reikalavo, kad gulėčiau lovoj.- C ‘ ?
vvlSft r» rKa\p?uT4 plntiau akaudamm jųnada* *u PAIH. J

Jinyčlaų. Paklausas sava drąujja patarimo j
naudoti P.‘UX*į,XPĘLtjSM|1 k tuojaus atgavau savo sveikata,’ • ..1

!>.» rliihdelphh, Bfc

PAIN-EKPELLER* m*
irt* L V. Pat Biurą

Per auvIrS M mitu likraat* Krikr 
EXPRM.W8 tdUJo darbininkam, 
*il prie WTft “darbo.” Suitinr, ųMrkl 
darni uttukvM. »k»u.mal peehKM, m 
filtniai. »tr?ndle»li«» uturalrij* Ir kiti . 
■aų, Ucauimai kreka! mMuoda Ūo M 
linifuciito dideliai tfydančiM galiai.

R VAt^KSmttMS Mdari HAm*' 
JI, padam *4 fe
Kata fe ?*:. . ' PkrtofeMM.

paiyatt*,



ū>

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

|*W PHIUOELPHIA, PA.
K MOKYKLOS VAIKUČIŲ 
I VAKARAS.
E*į Viešėdama pas savo gimi- 
E naitę, išgirdau^ kad ateinam 
f tj vakarą parapijinės Sal- 
| ūmiausios Širdie^ mokyklos 
F vaikučiai rengia pramogėlę. 
|t Neiškenčiau ir aš nuėjau su 
F aavo drauge. Ir kaip nu- 
Į Btebau, pamačiusi taip erd- 
K viąjpuikią'-svetainę — kle- 
f bono kum St. Mozūro rūpe- 
r gČiu pastatytą — pilnutėlę

K Žiuri, kada pasirodys ją sū- 
E< uoliai ii’ dukrelės scenoje. 
K Štai įr išeina apie dvylikos 
P meti) berniukas, drąsus su 
■f šypsą, jis mat vakaro vedė- 
f jas. Savo aiškiu balsu gra- 
B: žiai lietuviškai* prabylo į

F mus: "
F Brangios Mamytės, Tėvu-

kai ir Sveteliai!
L Mes, vaikučiai jurns;mio- 
‘ širdžiai dėkojame, kad atsi- 
Hanket į šią didelę seklyčią 
/ pas mus į svečius. Mes no- 
E rime Jūsų veidelius pahnks- 
/ minti, užtat Jums parodysi- 
r me visokių “triksą. ” Pa- 
? matysite, kad Jūšu sūneliai 
> ircdukrėlęs netinginiai, o 
į bet tvirti darbininkai, kai 
t ąžuolai. Gražiai šoka, pui- 
r. kiai dainuoją skambias Te- 
E-vynėš dainas -ir gražiausiai 

t kalba mūšų tautos-'mylima 
^kalba. Programa atsidarys 
su pasveikinimo daina, į 
Kūdikėlį Jėzų giesme ir

; daina : “ Vienas žodis nešne- 
dka?’ Išpildys didesnių mo- 
F kinių choras.
į. ■ ■ ■ ‘

’ Na, ir pasipylė apie šim- 
? tas choristu. Dainininkė
Sesutė M; Teofilė, pasižy- 

•mėjusi nepaprastai gražiu 
fetišu, išmokė taip jausmin

as velniai vaikučių, chorą 
[Mteimiotį, kad aš išdrįsau jį 
lyginti sų kun. Finą pra- 

Jįgarsėjusiu choru, Chieagojė 
■man kadaise girdėtu. Lai 
havų dainelė, Sesyte, pažadi
na ne vieną lietuvį prie kil
nesnių idealų! r

Po to pasirodė mažyčiai 
8New Philes parapijonys — 
^Nakties-. Žvakutes ’̂ kaip 

vedėjas pavadinę, ; Ir iš tik
tų “žvakučių” rimtingi 
iai, juokingi sapnai, dai

lutės, -pasakaitės nušvietė 
Į^etinėlių .veidelius, priminė 

ms visiems džiugias jau- 
irstės dienužes. / ; -

[*

... o
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mBsMosm 
LIETUVIS GRABORIUS

«F7;S. PACA STREET,: 
BALTIMORE, MD.

toMotuVĄce patarnanju gerai Ir 
MateV Nuo 75—200—150 dolerių. 

PacrabUB pnrnollu.
Talaforias — South OOSJk * .

IMSGSEBUAUCKAS
O'Z Graborius jr Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Na, o dabar tai net krūp
telėjau pamačiusi Dėžės su 
Dužia vaikščiojant. Tai bent 
juoki) prikrėtę!

Vedėjas sako: ai- atsime
nat ta bėrąją su kuria ai*et 
Lietuvos dirvas? Tai dabar 
išgirsime dramatizavimą a- 
pie Vilkaviškio bėrąją/ ką 
tik sugrįžusią iš ligoninės, 
mat “ant akių” nesveikuo
ju. Dramatizuos antro sky
riaus vaikučiai.

Visi iškęlėm galvas, o y* 
pač vyrai tai net atsistojo^ 
kai vaikučiai atpasakojo tą 
bėrąjį tėvjmės arkliuką, 
kurįuomi arėm gimtinės dir 
vas. Kiek čia gražių prisi
minimi) lietuviui plaukė...

Nugi Štai išbėga eskimo- 
sų virtinė. Judrus, su žvil
gančia. eskimosų ipiiforma 
.bernaičiai vaizdžiai tos šalr 
tos žemelės gyvenimą mums 
parodė.

“O dabar, mieli svete
liai/’ vedėjas sako, “ pą> 
matysime Lietuvos karžygį 
— seną Vaidilą, senovės lie
tuvių kunigą ~ Krivį. Jis 
iŠ kapo kėlęs atėjo-.apžiūrė
ti naujos gadynės. Jis inūms 
išmętinėja dėl atšalusios tė
vynės meilės. Lietuvaitės 
guodžia, pasižadėdamos net 
galvas guldyti už Lietuvą 
-r-Tevynę.

, Artistų jausmingi, gryna 
lietuvių tarme išsireiškimai, 
laisvas scenoje elgesys, t 
tai džiugesiu, tai .liūdesiu su 
žavėjo kiaušy to jusi Sesutė 
M. Kristina, karsta tėvynės 
mylėtoja, visą savo poetišr 
ką sielą įdėjo, mękydama 
vaikučius šio neapsakomai’ 
gražaus Vaikėlėlio. Teišug- 
do Lietuvai narsius didvy
rius!

Štai ir vėl vedėjas sako: 
Senovėje lietuviai labai, mė
go medžioti elnius, o girios 
ją pilnos būdavo.. Tai čia 
ją būrys atklydęs iš .Lietu
vos girių atitraukė į New 
Philadephią. ■ Atliks .trečio 
skyriaus vaikučiai. .

Šie vaikučiai taip vikriai, 
gudriai atliko elnių medžio
klę, kad net senovės ricie- 
tins“subytina.”

“Girdėjau, kad jau išsiil- 
gote Lietuvos jomarko. Šia 
proga mažesnieji mokiniai 
sudainuos Karvytę, kuri bu
vo pirkta pei- Šv. Baltramie 
jaUš jomarką, Pilviškiuo
se,” vedėjas sako.

Jei vyrai* sustoję klausės 
bėrę žirgelio pasakaitės,' tai 
moterų penkis syk tiek dau
giau stojo, išgirst karvytės 
piėnųko puodynę apdainuo
jant. .

Štai ir vėl vedėjas sako: 
“Mūsų pirmoji motina — 
Jieva labai mylėjo gėles, tai 
penkto skyriaus mokinės, 
darbščios mergaitės, visą 
vasarą augino ir laistė Ro
jaus lelijas, o dabar jums 
parodys jų tikrąją grožę.

Su raudonų gėlių girlan- 
Jdomis, mergaitės, švelniai

šokdamos, vaizdavo tą gra
žųjį Jievos darželį.

* Vedėjas vėl linksmai pra
byla: “Mano mamytė man 
pasakojo, kad jai žydas Jo§- 
kis labai ražų žipopą pasiu
vo, tai mes vaikučiai jį už- 
šikvietėme, kad p-niai Zope- 
lienei pasiūtų apsiaustą. 
Jis, tas žydelis, turi Salia
mono išmintį, nes iš penkių 
mąsti) materijos pasi ū v o 
net visiems dangaus šyentie 
siems po apsiaustą.”

Jau tas žydas prijuokino, 
ko tik ir šonai netrūko! Vi
si artisto gabumai aiškiai 
matos jame.' Visi kiti ar
tistai puikiai atliko savo ro 
les, ką jau ir bekalbėt! 
Klausytojų ovacijos gausiai 
plaukė. • ’U .' '.

, Iškalbusis ved ė j a s s ii 
mums atsisveikina: “ Šiųo- 
mi paskutiniu vaizdeliu Už- 
baigiame šį vakarėlį. Atsi
prašome už visus trūkumus, 
dar esame maži, tai nesuge- 
bame taip gerai atikfi, kaip 
dideli, Dar kartą dėkoja
me tėveliams ir sveteliams, 
mus aplankius ir visi iš šir
dies tariame: Labanakt!”

Vakaras visais atžvilgiais 
kubgražianšiai nūs i s e k ė. 
Motinėlės, kaip pastebėjau, 
tai net verkė iš džiaugsmo. 
Mano plunksna persilpna iš 
lieti šiame lakšte- Sesučių 
nenuilstamą, veikimą mūsų 
išeivijoj. Jos — tai tos nau
jos vaidilutės, jos pasišven
tusiai kursto tautos židinį 
ugdo tėvynės kalbą, meilę 
amerikonizmo bangose skęs
tančius gelbėti. Mes lenkia
me joms galvą Su pagarbą,. 
Gyvuokit ilgiausius metus! 
energingos New Phįladel- 
phijos Sesutės! .

’ Keliauninke.

DARBINI Į? K A 8

trejos mišios. Velionis pali
kom tėvelius ir 5' brolius. * 
\ . Tiesą Mylįs

HARTFORD,CONN.
VIETOS LIETUVIAI MI- 

NES VASARIO 16 D.

Vietos Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius rengiasi 
minėti vasario 16 d, Ren
giamą didelė: programa, ku
rią išpildys Šv,. Cecilijos 
(parapijos) choras po vado
vyste V. J. Burdulio. Daly
vaus Lietuvos operos artis-

MARTYNAS JANKUS, 
Klaipėdos krašto lietuvių atgimi- 
mo pnmaitt ir vadu. .KlaipSdoaL įaiaįaįjg Ona Kat- 
sukilfao mM ji« .buvo kra«to(kauskait6) drtows ai. 
gelHjima komiteto , pirmiainku. (istag J( 0^^.. Be 
Sis garbingas senelis ir dabar netij. artistu, dalyvaus vie 
pinui IfetnvįB^TObės.klaushnS,

Kaunietyte ir Bacevičiūte ir 
kiti talentai. ’

[’ Kalbės kleb. kun. J. Am* 
bptas, nuoširdus V. V. 8. 

skyriaus išėmėjas ir veikė
jas. Antru kalbėtoju bus 
nuoširdus lietuvis advokatas 
K. Tamulionis iš Netv Bri- 
taind. . Žodžiu, vietos lietu
viai rimtai rengiasi paminė 
ti tautos laisvės. Šventę — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
14-tas sukaktuves.

.ncn vokiečiai ii- Belsta.
v ■ ' ■ .. • '

žavėjusi savo' stipriu balsu 
visus atsilankiusius.

Parengimą aplankė š ie 
dvasiškiai: kun. A. Vaške
lis, kim. J. Liutkus, kun. V. 
Karkauskas, kun. J. Kaz
lauskas, kun. J. Kr i pas, 
kim. E, GradeckiS. Publiko
je matėsi ir kompozitorius. 
A. Aleksis, atvykęs iš Wa- 
terbury, kuris pertraukos 
metu pasakė kalbą. • . . ’ .*

. “Adomą ir /Ievą” vaidi
no J. Olšauskas ir O. Sin- 
tautienė. .

FITCHBBBG, MASS.
Tarp lietuvių nėra jokio 

veikimo. - Rodosi, lyg visi 
butąišmirę. . Yra gražus 
jaunimo būrelis, bet jie ne
si draugauja. Bendrauja vis 
su svetimtaučiais ir daugu
mas vedasi su svetimtau
čiais. \ . • .

Tad mūši) miestelio lietu
viai turės greitai išnykti.

Darbai eina silpnai, Kaip 
visur, darbininkai turi nu
kęsti. D^rkininkasi

NEW HAVEN, CONN.
JAUNIMO BALIUS.
Sausio 27 dieną įvyko Šv. 

Andriejaus Jaunimo klubo 
pasilinksminimas, į kurį at
silankė jaunimas? iš Bridge- 
pOrt, Hartford, New Haven, 
Tervill ir Watėrbiiry.<

NUVEIKĖ LENKUS
Sausio Ž8 d. Jaunimo klu

bo bask'etbolo tymas nugalė
jo Širdies Jėzaus lenką pa
rapijos tymą;

ADOMAS IR IEVA
Sausio 31 d. suvaidinta 2- 

jų veiksnu) linksma kome
dija “Adomas ir Ieva.” Bu
vo dainų. * Vakarą vainika
vo p-le O. Katkauskaitė, su-

’ ' . ' ■ , ■ ,r
LIŪDNUMAI

' Sausio 20 d. staiga mirė 
K. Jakįmonienė. Palaidota 
sausio 23 d; Šv. Marijos ka- .«z j t ■ '■ . ”. e
puošė. Veliones . sūnelis mi
rė: didžiojo karo'metu, todėl 
ji buvo pavadinta aukso 
žvaigždės motina. . -
■ Sausio 22 d. mirė Pr. Ju
škas, 37 m. amžiaus, didžio
jo karo veteranas. Jis sir
go 8 metus.' \ Tai didžiojo 
karo pasekmėj Jis buvo su
žeistas', dujomis užnuodytas. 
Karo lauke jis išbuvo 13 mė 
nėšių. . •/ \

Sugrįžęs iš karo, pasikviė 
te iš Lietuvos savo senutę 
motiną, kuri jau yra 70 m. 
amžiaus. Taip ir. kankino
si vargšas, senutes, motinos 
slaugomas.-

Palaidotas sausio 25 d., 
dalyvaujant tri m s k U n i- 
gąms, palydint -karo šū- 
šuviams. Prie kapo, buvo 
motina,. sesuo, brolis, būrys 
genčių. ir prietelių,14 karei
vių. ’ ...

Sausio 23 mirė. O, Kvie- 
dienė ir. Ad. Neverdauskas, 
28 iri. Palaidoti sausio 26 
d.. O. Kviedienė paliko du 
sūnus. A. Neverdauskas pa
liko liūdinčią seną motinė
lę, brolį ir dvi seseris.. ,

. Sausio 27 d.‘mirė Jurgis 
Sventickas, 30 metų jauni
kaitis, pasirgęs porą dienų 
plaučių uždegimu. ’ Palaido
tas sausio 30 d. Atlaikytos

V. V. S. SK. VALDYBA 
*1932 M.

r Valdybą sudaro šie asme
nys: Pirm,. — V. M. Čeka
nauskas, pagelb. — J. Pet- 
rukevičius, užrašų sekr. — 
Juzė Penkauskaitė, finansų 
sekr. ,-r- Leonaitienė, ižd.— 
A; Strazdas, organizat: K. 
Skūropskis ir J. Sekys. Tu
riu pareikšti, kad klebonas 
kun. J; Ambftas pasižadėjo 
duoti paskaitas V. V .S. sk. 
susirinkimuose apie .Vil
niaus . vadavimo problemą. 
Nariai lankykitės į susirin
kimus ir atsiveskite savo 
drąugus paskaitą paklausy
ti. .. . . ‘• Koresp, M:

jar^i -'.mi , n i n . lllirT1

NEW BRITAIN, CONN.
/ Graži vakariene

Sausio 23 d. Katalikų Su
sivienijimo kuopa surengė 
vakarienę ir pasilinksmini
mą. '."'U Z,. ' / •’

Vakarienę pradėjo kuo
pos pirm. Poška, pakviesda
mas kim. A. Vaškelį pro- 
graino vedėju.

Gražiai parengta vakarie
nė paįvairinta kalbomis, ku 
ruis pasakė kum Liutkus, 
advokatas Tamulionis, J. B. 
LauČka, vienas waterburie- 
tis,'A, MiČiūnąs, Ir buvo 
tiktas siurpryzašį kai. kuo
pos pirm., Poškus pranešė, 
kąd ši vakarienė surengta 
-artisturJ;rt>lšauskiH pager
bti. Kilo didelis džiaugs
mas. —. Olšauskui įteikta 
dovana — gerokas gabalas 
aukso.

‘ Sujaudintas J. Olšauskas 
pasakė kalbą ir po to pra
dėjo;. skambinti kanklėmis. 
Kanklių garsai ir daininin
ką skambi . daina maloniai 
sklido.' Padainavęs vienas, 
dainavo su p. O, Sintauiie- 
ne duetą’. Labai gražiai pa
vyko “trio,” kuri sudaina
vo/ Sintautai ir J. Olšaus
kas. . < : ■.

. . Dalyvavęs,

NEWBRITAIN, CONN.

1lWW»iLJJWBWl
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CHARBON’S
* PIANAI—RADIO8 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

maita*
20 TRUMBULL STR1ET 

W0R01STER, MABS.

Lecfros Iflygoa—Be NueMmMi 
mmmhmmmmmmmmm*
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OETROIT, MICH.
L. D. S, SUSIRINKIMAS

Vasario 14 d., tuoj po mi
sų), Šv. Jurgio par. mokyk
loje Įvyks L. D. ;S. kuopos 
metiniu , susirinkimas, kuria
me bus renkama nauja val
dyba- ir svarstomi ■ įvairūs 
reikalai. Svarstysime, kaip 
pagerinti marių vargingą 
būklę. .Atsilankykime visi.

Kuopos. pienininkas.

PHILADELPHIA. PA.
AfINES VASARIO ’ 16 D.

Teko sužinoti, kad nese
nai pas kleb. kun. J, Kau- 
lakį įvyko pasitarimas vasa
rio. 16- d. minėjimo reikalu. 
.Tartasi ir apie George Wa- 
sliington jubiliejų. Pasita
rime dalyvavo iniciatorius 
Kazys Dryžas, Ant. Užume- 
ckis, Pranckūnas, Grigaitis 
ir L; D, S.-13 kuopps pirm; 
K. Zokas.. . \ 7

Paaiškėjo, kad jau yra 
užkviestas miesto mayoras, 
vienas iŠ teisėją ir kun. 
Draugelis. Vėliau bus dau
giau pranešta. •

Pranešėjas,
. .'J ' . .* - V

. , JParapiįos stovis. . .

Kai paaiškėjo šių metų 
atskaitoj parapija už perei
tus metus yra atsilyginusi 
$5,000 skolos bankui. Ne
žiūrint į didelę bedarbę pa
rapija per tris metus suge
bėjo išmokėti $12,000 iš 
$48,000 pasiskolintų.. Ir jei 
taip parapijai seksis ir to
liau, skola neužilgo bus vi
sai išmokėta. Reikia pri
minti, j og parapija išlaiko 
dvi bažnyčias. Seno ji baž
nyčia yra nevartojama, bet 
užlaikymas kainuoja. Šiais 
laikais ji visai neapsimoka 
parduoti. Be to,^yrta užlai
komas chorp klubas, kur y- 
ra įrengti grąžus kambariai 
Su šildymu, ir įvairiais žai
dimais, kaip “pool tablo,” 
“pink-ponk” pianas iri kit
kas. ’ . \

Choro baskethall koman
dai sekasi gerai. Jei 
eisis ir toliau, komandųn4*- 
ims miesto čempionatą.- N

Nors prie choro visi nėra 
priimami, bet parap. yra 
dar daug tokių; kurie'' prisi
dėdami, galėtų dar daugiau 
chorą- šuštiprinti. Ar tai 
nevertėtu padarytis / tiho* / *■
ras visuomet juos priims. ^

Choras turi jau dažnai 
šokius iri basketbail žaidi
mus. Jiems gerai sekasi 
Jie uždirba visai neblogai. 
Kai sutaupo pinigų, važiuo
ja paš kaimynus į svečius ai* 
vasarą kur prie ežero iš\n- 
žiudja. :

Draugijos N e w Haven’ė 
taip pat gerai gyvuoja. Ren
gia visokias 'pasilinksmini
mus ir šu pelnu* Šiais lai- 
kai tai yra ypatinga. Ji*.

L 0. S. EKSKURSIJA j 
UETUVį 
.............. ..... . ■ W

Šiais metais L. D. S. ruo
šia ekskursiją į Lietuvą bir
želio 18 d., Skandinavą-A- 
merlkos LinijosTaivu “Uni
ted States?f Ekskursijai va 
dovaus jaunas , ir energin
gas kim. J. Skalandis, Mon- 
tello, Šv, Roko parapijos vi- . 
karas, Patariame visiems 
jau pradėti rengtis. Kelio
nės reikalais kreipkitės pas 
Vietos laivakorčių agentą 
arba tiesiog į L. Darių Sąj. 
Ekskursi jos Centrą, 366 W- 
Broadvray, S. Boston, Mass.

KATALIKU SEIMaiS .
- - • T- . f

ALRK. Federacijos Nau
jos Anglijos apskrities ka- \ 
tulikų 7-tas Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1932i m,, Lie- 

, tuvių Rymo Katalikų Šv.
Pranciškaus parapijos sve
tainėje,’ 94' Bradford: St., 

f Lawrence, Mąss.
Visos Naujos Anglijos ka 

talikiškos organizacijos, pa
rapijos, pašelpinės draugi
jos, kuopos, chorai, rateliai^ 
ir kitos išsirinkite kuodau- • 
giąusia atstovi) į Seimelį.

■ Šitas Seimelis bus labai 
svarbus, nes kun, K. Urbo- 

. navičius, Federacijos apskri 
ties Dvasios Vadas ir Cent
ro garbės pirmininkas ir 
kum P. Juras daug rūpina-’ 
si, kad Seimelis pavyktą 
Visą Seimelio tvarką veliju / 
praneš kun. P. Juras. Vi- 
sjais Seimelio reikalais krėL 
pkitės pas kumrt2..J-urą,spk 
Bradford ; Si, LawTence, 
Mass.

Primename, kad organi- .. 
zacijos, draugijos ir;tt. siųs-. 

. damos atstovus į Seimelį tu
ri įduoti įgaliojimus su val
dybos ir vietos klebono pa
rašais. ";' .V

Federacijos apskrities val
dyba;.

Dvasios Vadas, kliu.
: iUrlonavičitkSj, . .

Pirm. Vr J. Kudirka, 
Rast. S. Čeikauskas, . 
Ižd. J. Versiackas.

LORENCE, MAS.
Muzikos Myiėtojams prausimas

Prof. A. ŽIDANAVICIUŠ,. pagarsi 
Jps art; smuikininkas ir ’Mtucikos Mo
kytojas atidarė Muzikas Mokykifl. po 
No. 29. Myrtle Ct, Lnwrehce, Mas^, 
namuose p„ Belevi<?iaus, kur duoda, 
painokas PETNYOIOMIS.. ?

• f. lekcijos duodainoB privačiai/ kaip 
mažiems taip ir Riinuguslenis sulig 
Muzikos Konservatorijų. Jėigu myli 
muziką: smuiką arba planą ir nori 
kW Tavo vaikučiai JSmoktiį graliai 
grajiti, Siusk pas* p. ŽIDANAVICIV. . 
Lai pnmSglha laimes ir įi?, knrlertis 
nepasisekę išmokti kitur Įr kurie jau 
nustojo vilties prabiokti. Kainos. prL. 
einamos.

KreipkitSs. Mno adresu: PętnyČio . 
mis 29. Myrtle br., Lg\vwnw.
arba laiškais ’

. 16 Huntinffton Avemie, /. 
ROŠLl^DALn MASS..

"SAMĘI”
/‘Saulutė” eina du kartua por /S- 

mSnftaįl6 pud. didelio formato bu 
Boalvotu virždiu. Kaina Lietuvoje,

■KtiuM 12 Ht, pusei metų 6 lt,/ 
fiįnjoje, Estijoje, Vokietijoje ; 
iri Mtut metama 15 Ut; pusei me* 
tą 8 lt,

Adresu: Jurbarką*, “Sauhtik 
Adminirtradjai.
...... ■—  j1 ........ ...... > ’

ProftaionalM, bbmierlai, .pramonių / * 
kak kuri* tkeibiaM ♦'Darbininkė? ' 
vai vartl skaitytoju partMoa. /

VjįtotanlnkltM "Dertltjlnk*." 9

Y



METINES ŽINIOS

NEPRIKUUšOMYBĖS 
PAMINAMAS .

■i. I - ) ■ .1.1. ■ ,

r Jau keletu karių buvo ra- 
šyta, kad Federacijos sky-

■ rius ruošia iškilmingų Lie
tuvos Nepriklausomybe pa
skelbimo paminėjimų, vasa
rio 14 d. S, m., 2 vai. po piė-

j tų, Municipal Bldg. svetai
nėje, So, Bostone,

Pakviesta daug kalbėtojų^
, Iš pakvietųjų jau pasižadė

jo kalbėti kun. dr, Bružas
, iš Nashua, N. H., kun. K.

UrbonąviČius, piOf. P. Ga-

l|<^H>WI<IIIH —————    ■—t-įtį[,,imn^i

KAKLAS AUKOJO 
01,000 REDARMAMS

■ ’■ ... . >

J. E. Kardinote O’Con- 
nell per savo įgaliotinį ingr. 
Richard J. Haberlin įdavė 
$1,000 čekį Bostono /Bedar
bių Šelpimo komitetui.

VEIKIMO KALENDORIUS

; Landžius ir Arentas 
ir j. B. Laueka.
' Dainuos du didžiuliu cho
ru So. Bostono ir Cambrid- 
ve. Dalyvaukime' visi šia-
e padengime. Išgirsime 
ažių kalbų ir dainelių.

PAMALDOS
„X

Antradienio, vakare, Šv. 
Petro bažnyčioje bus. Mer
ginų Socialiaij os pamaldos. 

... Trečiadienį, 8 y rytų, bus 
šventinimas pelenų^ Šventos 
mišios laikomos, pelenų bar
stymas. /
; 4:15 pelenų barstymas bus 
vaikams... ,

7 :30 vai. vakare,-bus sa* 
komas pamokslas ir pelenų 
barstymas. >

/

Šiuomi tarpų South bosto
niečių priekyje matosi 4 di
deli veikimai.

Jie yra:
•~/ Vasario14 d., 2 v. po pie
tų, . Municipal Bldg. salėje 
bus metinis minėjimas Lie
tuvos Nepriklausomybės die
nos.

Vasario 28 d., 7:30 v. va
kare bažnytinėje salėje į- 
vyksta religinis vaidinimas 
“Žydų Karalius?

Kovo 6 d,, 7 vai. vakare, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje, Amerikos Liet. Ber
naičių Kolegijos studentai 
vaidins didelį tikybinį vei
kalų ‘‘Du Vainiku.” •

Kovo 20 d., 7 vai. vakare, 
.Šv*' Petro Bažnyčioje įvyks 
bažnytinis koncertas ‘ ‘Sep
tyni žodžiai.” '-v

KUNIGAI TALKOSE
lĮrtuiff.iihuirt I. iin-hii urtio ■■ fuitų 1 -■ 'J'ip—;

WW=3±»™bj «ir-lrt»> II Tl' l'ill'T-TI H III
TeL So. Borton 0628

LnEnmS^DAKTI^TAa

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS ,

J Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadvay, S. Boston.

Ofl«o VelMŪKiosi 
Nuo O liti 12 ryte ir nuo 1 ‘40 ik! 
5 Ir nuo 6Jkt 8 vai. Tatare. Oft- 

-■ m> uidarytąs subatoe vakar*!* ir 
Mdėldleulah, t*lpgi aeredomis nue 

12-to« dieną uidarytaą.
Taipgi nuimu ir X^a9

Tėl.. So. Boston 2660

Lietuvis, Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Wi Broadway, So. Bešton
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
1:80—6 Ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Snbatomls nuo 9 Iki 6 vai vakare. 
NedSUomlą nuo 9 Iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

f MIRĖ '
f ... .  ■'

Marijona Vaznienė (Kau- 
neckaitė), 38 m. amžiaus, 
netikėtai mirė, Hariey lĮos- 
pitglėje, Dorchester, Mass,, 
teariu 4 d. Buvo bepasvei
ksianti, bet atkrito ir štai; 
ga mirė.

Marijonu paėjo iŠ Vevir- 
ženų parapijos. Buvo ište
kėjusi už ; vyro ‘Kazimiero 
Vaznio, So. Bostone, Į4 me
tų atgal. " t '

Liūdesy to ilgesy paliko 
šešių dienų kūdikėlį, vyrų, 
vienų seserį New Yorke, ki
tų Lietuvoje, ir du broliu 
Lietuvoje,

Laidotuves įvyko vasario 
8 d., 9 vai. rytų po šv. mi
šių iš žv. Petro bažnyčios. , ' • . - - -

SUSITUOKĖ

U Šv. Petro--parapijos visi 
trys kunigai praeitų sekma
dienį dalyvavo kaimyninėse 
talkose. Kun« Urbonavičius 
sakė prakalbų Worcestery 
Šv. Kazimiero parapijos pa* 
minėjime Vasario 16 dienos. 
Kun. Pr. Virmauskis daly
vavo D. D. S. Apskrities su
sivažiavime Lawrence, o va
kare LoweĮFy .40 valandų at 
laiduose. Kun. K. Jenkus 
dalyvavo Cambridge’o para
pijos vakarienėje ir namiš
kės Blaivininkų kuopos pa
rengime.

TEATRO PRAKTIKA-
‘Trečiadieni, vakare po pa-, 

maldų įvyks teatro “Žydų 
Karalius” praktika.

. / Geriausia Užsigavėsi
i Aplankęs Vyčių Kuopos

II

Vasario-Feb. 9 d., 1932

MASAittSDAIIUAYI).
“Darbininko” koncerto 

pasisekimui padirbėjo dau
gybe žmonių, kurių visų var 
dų suminėti nėra galimumo.;

po jungtinio ciioro pink- L 
tikos įvyko choristams len
gvi užkandžiai, kuriuos pa
rengė stropioj šeimininkės 
A. Janušonienė, O. Mizgiu 

dienė, J. Marksienė su O. 
Siauriene priešaky, i. Gite 

ristų “pamaitinime?’ darbe 
joms pagelbėjo M. Kilmo- 
'niūtė, O. Staniuliūtė, J. Gu- 
daitė, K. Vasilienė.

# Koncerto tikietn platini
mo darbe pirmų. vietų už
ėmė M. Kilmoniūte, "po ku
rios eina O, Biaurienė, J* 
Jackevičius^ A. ~VaisiūW 
kas, V. Valatka.

Vasario‘6 d/ 5. vai. po pie
tų susįtudkė p-le Joaną ,K. 
Babinskaitė su Gilbert Cal- 
der. Panelė gyvendavo pas 
motinėlę, 256 W. 6th St,, S. 
Bostone, gi jaimįlds — 331 
E. E St, So. Boston,.. Mass.

Vasario 7 d./Iv, po pie
tų susišliubavo p. Jonas 0- 
verku su pje piudvika. Ta- 
muliūfe. Jaunavedžių vie
nas gyveno 468 K 7th St, 
So. Boston, Mass., antras gi 
—; 328 E Št.j So. Boston, 
Mass. '

Jaunoji yra ^pasižymėju
sių Vyčių kuopos sportinin
kų brolių Tamulių sesute.

!
iĮ A. J. WEST, M. D. J 

| ■: lietuvis’ :j 
IgYDYTOJAS ir CHIRŲRGĄS| 
| ’ V a 1 a n d o š:... **|
i Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8- vak. j 
| . 478 Gallivan Boulevard į 
Į DORCHESTEB, MASS. . f 

į Telefonas Talbot 0847 . |

I ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ 2 
1 KRAUTUVĄ i

I PAUL’SMENS i
I SHOP
| 456 W. BR0ADWAY
| (tarpe F Ir Dorchester "Sts;) | 
| < South Boston, Mass. į 
| Užlaikome vėliausios mados vy*| 
I tiškus drabužius.. Gražiausias skry-= 
= bėles. Pas mus viskį pigiau pirksit.; 
t Satininjkd* POVILAS LIKAS f

NAUJAS PARENGIMAS

H

Parapijos Salėje, E. Seventh St, i į

. 7:30 vd. vakare

* So. Boston, Maso* -JĮ

Gilei J. Auteli EUis Orkestras i
įžanga: Vyrama-40c. Marginome * 30c.

sugrįžo i namus .
y -| . - —", j

Vasario 1 Ign. Mačiulai- 
tis sugrįžo iš ligoninės . į sa
vo butų, 4 įtart PI,, S. Bos
ton. Jis labai dėkingas vi
siems t lankytojams, y pa c 
kum . K.. Urbonavičiui. ir 
kun. K. Jenkui. ;

RAUDONŲJŲ DEMONS
TRACIJA NEPAVYKO

“Darbininko’^ vadovybė 
vėl rengiasi, naujam žy

giui. Šį kartų į darbų sto
ja Marijonų dėmėje vietinio 
skyrius. Marijonų Kolegė 
jos’ studentai suvaidins šv. 
tragedijų “Da vainiku?’

T Šis veikalas suvaidintas 
Chicųgos apylinkėse apie 10 
kartų. Veikalo vaidinimas 
pasižymi ypatingu įdomumu 

’ bei turiningumu. Jį vaidins 
’ 32 studentai.

Vaidinimas įvyks Aušros 
Vartų (Gate of Heaveu) sa- 
lėje, kovo 6 d. Tikietn kai
nos: $1.00, 75 ir 50c. Ka
dangi sėdynės numeruotos, 
todėl patariama iŠ aiikstcr į- 
sigyti tikietus pas platinto* 
ju& ’
f Padengimo pelnas skiria- 
įnras per pusę Kolegijai ir 
-‘Darbininkui?/

Pereitų ketvirtadienį rau
donieji be leidimo padarė 
gatvėmis demonstracijų^

Deinonštrailtų buvo apie 
200, vaikij, vyrų ir moterų’. 
Jie ėjo Washingt(m, .Boyl- 
ston m Trempų gatvėmis 
ir sulaikė trafjkųi Policija 
įsake demonstrantams išsi
skirstyti, bet jie nepaklausė 
ir. puolė policijų.1 Įvyko su
sikirtimas. Vienų polieistų 
sunkiai sužeidė. Tuoj atsi
rado. daugiau policijos ir 
septynis raudonuosius, iŠ jų 
dvi moterį areštavo* ,,

Penktadienį, vasario 5 d. 
visi areštuoti buvo pristaty
ti teismui. Teisėjas Mur- 
ray (jis kalbėjo “Darbinin
ko” koncerte) sesiems da
vė atlikti bausmę kalėjime, 
o vienam’ suteikė pasigailė
jimų ir bausmę sušpetidavo. 

■ * Taip tai užsibaigė komu
nistų demonstracijos kovoje 
už Sovietų Rusįjų.
* ' -i ...

Sekmadienį, vasario 7 d.> 
L. D. Š. M. A. apskrities su- 
yažįąyime dalyvavo L. ,D. S* 
Dvasios Vadas kun. E. Vir- 
mauskis ir- U D. Š. Sėkre-

ADR ANOM AS
Pęter J. Kiisavičius kam reika
lingas kreipkitės 498 Ė. 7th £Įt, v
South Boston, Mass. ' B 1[ torius J. B. Ląučka.

VERTI PARĖMIMO
i
| s

■

PROFESIONALAI, 
~ PRAMOKININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SK^T/RTART 
/‘DARBININKE” • 

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ ; . 
PARAMOS. 

VISI GARSINKI^ 
“PARBĮNINK^“ 

ADMINISTRACIJA.
• A . ’ ' ‘ ' *

MMi

PAULAUSKAS NEGAVO 
PILIETYBĖS

ro bažnyčioje apvaikščiojo 
savo 25 metų "vedybinio gy
venimo jubiliejų/ Per tų 
laikų gražiai gyvendami su* 
silaukė sūnų, 3 dukteris ir 
jau turi 2 anūkus. Svečiai 
juos apteikė nedėliojo. Visi 
linkėjo gražiai pragyventi 
dar kitus 25 metus. Rep.

Penktadienį,’ vasario 5 d. 
K. Paulauskas, buvęs “8- 
ros” redalętorius ir Sekreto
rius btivo nuėjęs gauti pilie
tybės popiėias. Jam liudi
ninkais buvo metodistų pry- 
Čeris Kubilius. ir St Moc
kus.,' • • .

Paulauskas, kaip sako, iš 
dešimties klausimų tik tris 
atsake, o kitų sėptynių neį- 
kaildo. Sako, kad tai bųV$ 
paprasti klausimai;
r ■* Egzamįnįeriųs davė janj. 
du. mėnesiu pasimokyti ir 
susipažinti su šios . šalies 
konstįfucija ir tyarka..

.x Pilietis.

ŠVENTĖ SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

- Jurgis ir Ona Strikaus? 
kai, -gyv. 287 W. 5th St, Š: 
Bostone, vasario 6 d. iškil
mingomis mišiomis Šv. Pet-

|Tel. Porter 3789 .

ĮJOHN REPSHIS, UD.
I (REPST8)

I įUetuvĮi Gydytojai
| Ofiso Valandos: 2—4 1r T—O 
I 278 Harvard Street,
Įkamp. Ininan arti Central Sq, 
J OBmbridffė, Man.

1DR.GRADT 
^SPECIALISTAS

; Pabaigęs N. Y. unlveralty aadik*1 
J llšką kolegiją; buvęa gydytoju Ft;

Harallton Ligoninėj, N. T.; dilrnr-: 
/ gas į Out-Pailant Staft LowelUo 11- 
j gonln&i. Daktaras Miesto Dlspen- 

8«ry; sujtlngtas prie SL John’s : 
Ligoninės; Medikai Iškas egjamlnuo- 

į tojau dėl Metropolitan Life Iiub. : . 
■ Lowell YMGA. Gym.; A. O. ForesI 

terš of America. Valandoa: Antr., 
Keiti «»ŠUd. 10 iki 12 ryte, 2-3, 
T—8 rak., 8ekm*dleny 10 iki 12.

Patartinai dykai. 
\ ‘ 3*27 Tremont SU ^Boston; Mass.

*w
Prof. A. tidauavičiMii

MUZIKOS MOKYKLA
? SMŲIKA^IANAM J

LekdJoF duodamo* privačiai kaip 
malHma taip U aUntiguMlems *ull| 
prorrawo MmlkorKonrtrtatory^ 

Fajndkoji aUklbtYmM UetpYtg 
t kalboj*, , - _ ';.y .

16 Huntington Avė-, 
RoaHndaIerM»ML

Tel. Rkway 5953-W.

BOK IR TAMSTA

gina. IŠ savo prityrimo pa* - 
sakyki man, kodėl vaikinai 
nepuola man ant kelių. Gal 
greit būsiu sena ir be vyro 
negalėsiu būti. Turiu tm-; ; 
pulį pinigų pasidėjus: No* 
rėčiau, kad ir mano būsimai 
SIS1 vyras turėtų pinigų. Bū
tų labai gerai

Geriausia,' paimki mane. , 
Man “Darbininkas’’ Žadėjo 
mokėti $5000 metams. Bet’ 
dar vienas* dalykas : tu; dar 
dirbk 50. metai ir aš tiek ’ 
pat; tada, bus visai gerai. 
Iki pasimatymo. 7“

» . . j , . * 4
•’-J" "/ lun"l -1 1 J "• 1 1 ■ ’ t

Sužinojau,daugelį dalykų, 
kurių nežinojau. ' Dabar ži- • 
nau, kad: , _ /_ _' ..

Sveikas gyvas! > Kaip gi 
taįt sekasi 1 Senai bemačiau. 
Kur tai sėdi įlindęs f Gal 
jau kų nors nepaprasto su
galvojai? — klausiu jo.

E! Kų čia ir beišpasako- 
si tuo& Mykus; Tingėjau 
tai ir nebeišeidavau niekur 
— įr šelniišlrai nusišypsojo._ 
F7 —N,a, na., Jeigu jau kų 
nors nepaprasto sugalvojai, 
kokį gerų išradimų ar įų, 
tai vis viena po puodu ne
paslėpsi, , sužinosime.. Bet 
tiek to. Kur taip skubini?

—Ogi einu. Čia pat į skal
byklų. 'Nešu apykakles iš
mazgoti, gal reikės. Žinai 
rengiuosi eiti į Liet. Vyčiu žtas kiekvieni}. Uiėnesį po 
šokius, kurie įvyks vasario 
9 d. Š. m.j 8 vai. vakare^ Šv. 
Petro parapijos salėje, 492 
Ę. Seventh St., Šo. Boston, 
Mass. • ,•

■ Taigi noriu ir aš pasipuo
šti kaip geriausiai, nes bus 
gražios publikos.

—Ar manai, kad bus daug 
jatmimo?

. -^-Žinomas dalykas. Ben
giami šokiai biis* geri, nes 
grieš; gerus orkestras ir dar 
juo svarbūs^ kad įžanga bus 
pigi’: vyrams 49c/ o- mergi
noms 30c. ’ ;f ..

—Na tai iki: pasimatymo 
Jhirgį neturiu daug laiko. ; 
t. —Iki.; pasimatymo Jonai. 
Pasimatysime šokiuose. . 
C; ' • • . ' /polius.

Lawrence, Mass. .miestas 
yra vienintelis miestas, kurs 
turi 4 teatrus, in a row. So 
lėt’s put Lawrence?on tlie 
map now. . . ,.

I ■*’. .A"1

Amerikos jurininkai pei\. 
ka savo uniformos drabu-

'•į

3 
į

.7

j

pirmos. Ir todėl siuvėjai ‘ j 
palieką turtingi.

Vienus lašiukas jodo į sti
klų vandens labai sveika 
nuo Šalčio. Galite pamėgin
ti — taip pataria vienoj lai
kraštis. • '■ . " 1

Nevv Yorko valstijos, te 
linčios 12 milijonų gyven- ’ 
tojų, taupomuose bankuose ' 
(saving account) yra padė
ta $5,637,552. . • ' ‘
r</?

Napoleonas, kai miegoda
vo tik 3 ar 4 valandas,, vi- ‘ . 
suomet laimėdavo mūšius. 
Kai pralaimėjo pirmu mu- ’: 
šį, jis miegojo 36 valandas.”

‘ Juozui Wclh. ??

J
«•

DAR TEBESERGA
• Žinomi veikėjai J.'Jaioša 
ir j. Petrauskas dar tebe^ 
serga. J. Petrauskas tebe
guli ligoninėje. ‘ ;

POLICIJA RADO DAUG 
LOTERIJOS BILIETU
Bostone, policija ir pašto 

inspektoriai rado daug taip 
vadinamų Irish Swėepstakė 
loterijos bilietų.. Ieško bi
lietų platintojų: . j'

KAS NAUJA DROADWAY?
“Darbiųinko” koncerte 

praėjo. Bet atsiminimai ne
greit išdils. ’ Štai prisime
nu,.’kaip giliai išrodė vie
na sėdynių eile; Mat, ten 
sėdėjo advokatas Kažys Ka- 
linauskas šalia ‘‘Miss Ter- 
.centėlįll'y/, ICadtmgi šie 
metui yra^neap yėar/’ tai 
daugelis ginČinasii ai’ advo
katas pakvietė gmžuolę, ar 
^lisį Tereenteary^- pasi
kvietė advokato*. Šiuo klau
simų ypač susidomėjusios 
panelės. . ’

štai dar naujas laiškai 
“Mano Juozai:

Esu nestota ir graži mbr-

Tel. S. B. 0441.

PRJ.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, 8o. Boston.
.' ’ Roani 3,

Gyvenimo vietą t 98 Central St,/

;, Hudson, Maaą.
Tel. Hudam 622.

- Lietuvis Dantistas

ORIS. A. GALVARlSKI
(GALINAU8KAB)

414 Broadway, So. Bortoa 
T*L Borto® »00 -

OflMuu atdara* nuolOlki 12 v*L 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:80po pirtie 
nuo OJkl 9 vakare. Šventė diena 

pigai ttpltarimą

PATABNAVIMAS DIEN< 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
, GEAB0RIŲ8IR 

BALSAMUOTOJAB
877 ir M8Ombridm 

Gamtiridg., Man.
UMaphon* Baironu, 8B31-W. '

H

"i

J.

4
■J,

Rągvtbut atUaku ir
Kulną vimdą vUnr.Vhtą

bait
10 ifeStrthM, Mm

JM. Brocktoa

Re*. Tek UnlvMrt ty W

ADAMOWIRKA&



Antndlenii, vasario 9 <LA 1982

-r

GAVĖNIA

BROOKLYN, N. Y.

esat

1*

S.
■ ■ xz ----—      —t '■ ■.■.Į.iiĮwaw"wmwtaBiiwMMi

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
Jau pavasaris aušta. Ka

talikų širdyj laukiamas 
Velykos, Gi mūsų laisva- 
manėliai ar laukia Velykų t! 
Ir kaip dari Katalikai 
laukdami Velykų susilaiko 
nuo mėsiškų vafgių.— arba 
kitaip kalbant pasninkauja. 
Pasnikas gydytojų pripa
žintas kaipo geras būdas 
Sveikatų palaikyti.

Gavėnios sezone laisvama 
liūliai tyčia valgo mėsų. —- 

' Dieve jiems padek! — Grai- 
čiaus nusikaputys.

•; . Vienok Velykii ■ sulaukę 
neiškenčia —r ateina į bažr 
nyčią, — jaučiasi dalyviais 

( Kristaus prisikėlimo šven- 
! .tėję. Bet.,, paskui vėl Kri- 
' stų kala prie kryžiaus.

Atsipeikėkite lietuviai, lai- 
švamaneliai. A.s.

F

r 
k

OPERŲ IŠTRAUKOS

į'

Sausio 31 dienų vakare, 
Grand Assembly salėje, 
Brėoklyne, įvyko p. artisto 
Byr-os parengimas, kurio 
Vyriausiu tikslu buvo per
statyti lietuvių kalboje, kai 
kurias ištraukas iš pasauli
nių operų.’Margos piiblikbs

£ ' buvo apie pusketvirto “šim- 
i to.
ĮL ' Programa prasidėjo kom- 
ĮT ' pozitoriaus p, J. Žilevičiaus 
r turininga prakalbėle. apie o- 
t pterų tolimų pradžių ir reik- 
| šmę. Kalbėtojas.^suminė- 
B; j ęš. kėlias atskiras meno ša- 
K • kas,. kurios sutampa viena
ip .' jt' operoję,- trumpai, betįdo- 
Į miai atpasakojo ir Lietuvos 
į .operos įsilcūruno. istorijų, 
L kini parodo kiek daug iš- 
L tyermingo pasišventimo Lie 
/ tuvos menininkai yra įdėję 
? sukurti Lietuvos operų, ku- 
b < Ti šiandien jau yra pasigro- 
į žėtinoj aukštumoj.. Ir ištik? 
t rujų, jei kuomi Lieuva šian 
ty. dien gali .didžiuotis — tai 

opera, Del to, kalbėtojas 
pastebėjo, kad ir čia Ameri 

. koj vertėtų pabandyti lietu
viu tarpę sukurti ką nors 
rimtesnio meno srity; esą, ir 
Lietuvoje opera išsivystė be 
vaidinant iš operų. ■ ištrau
kąs. Kodėl neparodyti sve-

J

l į

f

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
Vienintele katalikų spaustuve 

ir krautuve apylinke^ r .
Parduoda maldaknyges, rąžančius, 
Škaplierius,. medįlikelius, kryžius, 
stovyias ir k. čia galima gauti į* 
vairaus turinio naudingų, knygų ir 
gražių atviručių — su lietuviškais 
parašais.’

“Darbininko“ Agentūra
“Vytauto” spaustuve priima “Dar
bininkui” skelbimus, prenumeratas 
Ir parduoda atskirus “Darbininko” 
numerius. • :
Atidaro antradienio, ketvirtadienio 
it 'tettadtenio< vakarais iki 9,vai.

Antradienio vakarais dežuruoja Ji~ 
Xwnawnls. Gi ketvirtadienio ir 
Šeštadienio vakarais—J. P. Mačiu
li*. šiais piistąraisiais vakarais ga- , 
Įima atlikti ir “R$ni Estate” rei
kalus bei jibUirlnhis liudymus.

KeparnirSkitė, kad nrtnčtais relkn- 
lttl»—-jūsiį. laukia—
Atlieka Visus Spaudos Darbus

. gėiefonuhkRe: STAgg 2—2133

“VYTAUTO” SPAUSTUVĘ 
42SGrandSt,, Erooklyn, N. Y.

"■ -t. -=re~-r.JI

timtaučįams, 
galima, pasaulinius ‘ meno, 
kurinius išpildyti ir lietu
vių kalboje — raginančiai 
prisiminė gerb, kalbėtojas. 
, *« *

^Pranidedū operų ištrauki} 
vaidinimas. Rirmraūsia pa
sirodo komiškuose kostiu
muose p. E. Stanlmbas, 
bass-baritonas, kuris išpil
do prologą iš operos “Pa- 
gliacei.” Dainavimas išėjo 
vidutiniškai, bet dainavimui 
stigo sielos ir vaidybinio 
gyvumo, - f

“Rigolettd” operos antra 
scena. - Dalyvavauja; Gil
eles roleje p. Z, Vitaitieūė, 
sopranas, Gildos auklėtinęs, 
Giovanos rolėje prie Taiii- 
kintė, gi Ducco, jaunuolio— 
artist. Byrą. Šios scenos at- 
vaidinimas sudarė operos 
įspūdžio, ypač p. Byros vair 
dybinis gyvumas, gestiku
liacijos trauke publikos dė
mesį; tačiau jo dainavime 
hmm jaučiamą trūkumas jė
gos, žavingumo. P-lės Tam- 
Idutės partija berods buvo 
mažutė, bet išpildyta gerai. 
Gildos partiją .atlikta vidu
tiniškai, tačiau tenka pažy
mėti, kad .įsimylėjusiai Mer
gaitei stigo grakštumo, ną.- 
turališkų jausmų, sceniško 
judrumo ir dainuojant ari- 
ja.s—aiškiai atrodė jai per- 
sunkios.

: j'. Iš “Kausto” suvaidinta 
iš pirmo ir trečio akto iš
traukos. Kausto, mokslin
čiaus rolę, vaidino p. Byra, 
Mefisto— Stankūnas, Mar- 
garietos — p. Z. Vitaitienė. 
Čia truko dekoracijų. Ku- 
sigfĮmayimas irgi buvo ,ne 
visai vykęs. Seno moksli
ninko plati barzda vaizdavo 
žydo tipą. Atibdė, kad j ei-’ 
gu yra mokslininkas >— tai 
būtinai turi būt žydas. Kors 
pats “Kausto” ištraukų vai 
dinimas atlikta liebjbgai, bet 
publikai laukto įspūdžio ne
davė. Šiiį pastarųjų ištrau
kų vietoje reikėtų. parinkti 
tinkamesnių, įdomesnių ir 
publikai? geriau suprantamų 
vaizdų. .

Prie, paminėtų trukumų- 
tenka pridėti 11* .orkestro ne 
vykusį almnipanaviiną, ku
ris daug kenke vaidinto
jams ir dažnai erzino publi
ką. Reikią tikėtis,. kad at
eity rengėjams pavyks iš
vengti bent išyengiarinj trū
kumų’ / • .
tv. Kegalimą praleisti nepas
tebėjus dar vieno nemalonu
mo,► būtent, vartant progra
mų ir skaitant vaidini- 
inų paaišldnimiis, — akis 
badė Dievo vardo para
šymas • mažąja raide. 
Kai kurie spėjo, kad .pro
gramai : spausdinti komunis
tų spaustuvėje,tad ten 
Dievo vardas nega 1 ė j e s 
būti spausdintas su di
džiąja raide.. K a i.p 
ten nebūtų, klaida ar tiks
lus kieno tai darbus, vis 
vien darė blogo į s- 
pudžio. Atrodė, lyg būtum 
pakliuvęs aiškių bedievių 
parengime. * '

kaip gražiai! Dovanojanti visa tai, kas 
pastebėta, reikia pasakyti, 
kad p. Byi’os užsimojimas, 
patiekti publikai ką nors 
naujo ir rimtesnio iš meno 
srities, yrą sveikintinas ir 
remtinas. Subūrus rimtes
nių pajėgti, kurių Amerikos 
lietuvių tarpe galima rasti, 
būtiį galima kai kurias ope
ras pilnai atvaidinti. 0 tai 
britų reikšmingas^ žingsnis 
ir p. Byra nusipelnytų gra
žų. atsiminimą amerikiečių 
tarpe, \. Hep.

Šis TAS APIE SKAUTUS

19-to amžiaus "žymus pa
saulio jaunuomenės auklėto
jai ir pedagogai labai susi
rūpino jaunuomenes auklė
jimu. Jie hiate, kad daug 
laiko buvo pašvenčiama pro 
to ir kūno lavinimui, bet į 
jaunuolio būdo tobulinimą 
beveik 'nekreipta. dėmesio. 
Po ilgii tyrinėjimų ir įrodi
nėjimu buvo, prieita išvados, 
kad reikia jamiuomenė to
bulinti vispusiškai. Tai ge-

VAKARĖLIS PAVYKO 
-■ Sausio metu .31 d., Š\\ Pa
nelės Apreiškimo par. salė
je, -Moterų Sąjungos 29-ta 
kuopa surengė labai gražu 
vakarėlį, kuris susidėjo iŠ 
vaidinimo, dainelių ir šokių.

Žmonių buvo nemažai at
silankę; Daug jaunimo ma
tėsi net jr iš New Jeršey 
valstijos.

Vaidinimas buvd “Žentai 
iš Amerikos/'* dviejų veiks
mų komedija.

Vaidylos : Vaškas — A. 
Alekna, Veršys — A. 0-riga- 
riš, Barbora — O. Milaitė, 
Pranas — A. Eimutis, 'Ma
re — M, Baliūnaitė ir Vaš
kienė — T. Buziutė savo 
vaidmenis labai puikiai 
atliko ir visus žiūrėtojus 
uspčiai?? piajuokino.

Pertraukoje tarp veiks
mų buvo sudainuota graži 
lietuviška dainelė.

Vaidinimas baigėsi apie 
8-tą vai. vakaro.

Po vaidinimo prasidėjo 
lietuviški ii* angliški šokiai, 
kuriems grojo V. Kivytos 
orkestras. Šokiai tęsės ligi 
12-tos vai. nakties. .

Prie baro buvo galima pa 
sisotinti “bot dogs/’ troš
kulį užgesinti vaisvande
niais ir karštį atvėsinti ledo 
grietiene. Stebėtojai

TĖVŲ DOMINIKONU MI
SIJŲ MARŠRUTAS

Laike vasario ir kovo mė
nesių, kun. Dr, Bonaventu- 
ra M. Paniukus, 6. P. duos 
Misijas arba Rekolekcijas 
sekančiose parapijose?

Vasario 14 ilty 28/Misijos- 
Aušros Vartų .Bažnyčioje, 
AVorcesfer, Mass.

. Vasario’ 29 iki kovo 6, 
Rekolekcijos. ŠY. -Juozapo 
Bažnyč., Waterbury, Conn, 
\Kovo 13/iki 20 Rekolek

cijos Šv. Ąlphonso Bažny
čioje, Baltimorė, Md.

Kovo. 27. iki balandžio 5, 
Bėkolėkeijąs Apreišk i m o 
Paneles Švenčiausios Baž- 

. nyčiojė, Brooklyn, N.-V—-

MIRĖ
BROOKLYN, N. 

Sausio 31 d. mirė 
Jasoniėnė, gyvenusi 64-32- 
56 Rd., Maspefh, N. Y. Pa
liko dideliame nuliūdime

Uršule

nes mylėtojas. įįnglas Robert 
Baden Pmveiris, kuris, per 
visą savo -gyvetri n,ų atride
nęs stebėjo vaikų psichinį 
gj^enimą. Tie 
ir. buvo padėti naujai sukur
tos praktiškojo jauhnome- 
nes auklejinio - teorijos pa-; 
grindan.: Tariau skąutii at
siradimą žymiai paskubino 
angių būrų karas (1899—; 
1910 m,).

Kartą būrai netikėtai už-, 
puolė Mefekingo ^miestelį, 
kuris yrą pietų Afrikos ty- 

L rų gilumoje,u Mefekingo į7 
gulos vadu !buvo Robertas 
Baden Powell-iš. Anglai, 
priešo netikėtai užklupti, ne 
galėjo greitai nuvaryti bū
rus, . Gyventojams atėjo. į 
•pagalbų Baden PotvellTrd 
suorganizuok, berniukai sa
vanoriai, knyie parodė daug 
sumanumo iy narsumo. Šie 
berniukai ėjo įvairiausias 
pareigas: išnešiodavo įsaky 
mus, pranešus, šauliams šo
vinius, maistą,, nugabenda
vo į ligoninę sužeistuosius, 
padėdavo jųįs slaugyti. Vi? 
sa jtai jie /atlikdavo labai 
greitai. Šis atsitikimas* ai
škiausiai parodęs Baden 
Powel’iui, kokią didelę nau
dą bejėgiai berniukai gali 
atnešti' kraštui, jei tik juos 
gerai suorganizuoti.

. Baden PoweĮl’is, grižęsaš 
Afrikos. Anglį jotų tuoj. įkū
rė jaunų bėrniulnj draugijų, 
pavadindamas juos skau
tais. Bkautaį per visų savo 
gyveniiną privalo budėti tė
vynės ir Bažnyčios^ sargy^ 
boj, jie, reikalui esant, pri
valo net ’saVo gyvybę paau
koti tėvynės aukure. £ĮkąU> 
tai privalo būti apsukrūs, 
rirąsūs, sumaąūs, užgrūdin
ti darbui ir vargui; jie pri
valo, veikti ir dirbti visose 
gyvenimo srityse ir sąlygo
se, kur tik jo tautos bei vi
suomenės- gerovė pareika
lautų.

Tai takios maždaug dva
sios organizacija Baden Po- 
kell'isi įkūiy jaunuomenei 
auklėti Anglijijoe, Ši'or
ganizacija labai rgreitai ^0.-

.vyrą-. Zigmantą ir dukreles 
Emiliją irvSadie» . Laidotu
vės įvyko vas, 2 d.. iš Vieš
paties atit Tahor Kaipo baž
nytėlės, Maspethf N. Y*. į 
Šv, Jono. Kapines, . /

Laidotuvėms, patarnavo 
graborįus A. Jį Valanticjus.

verže jaunuomenę ir tik dėl 
to, kad jaunuolius veda prie 
savo tikslo ne sausais pamo
kslais-, skautų organizacijoj 
jaunuoliai mokomi ir patys 
mokosi daryti visa, kas ge
ra, dora, garbinga ir nau
dinga visuomenei ir taip 
pat jiems patiems.. Simuti- 
ja žymiai papildo mokyklos 
trūkumus auklėjimo srity
je, ji skiepija savo nariams 
idealaus piliečio būdo savu
mus: savarankiškumų dar
be ir gyvenime, drąsų, su- 
inamuna, atkaklumą, pasi- 
aukavimą, draitsmingumų,. 
tvarkingumų visur. ir visa
da. . \ ;■? ■ * . . . ’• v...,

Kiek skautai yra visuo
menei naudingi ir pageidau 
jami, ryškiausiai pabrėžė 
žinomas anglas lordas Roz- 
beris. “Jieį man / reikėtų 
nustatyti aukš^ausiąji ide
alą. mano, tėvynei, tai išreik- 
Ščįau pageidavimą, kad visi 
vyrai. būtų išėję skautų, ei
les, arba būtų išauklėti pa-
gal jų teorjją. Tokia tauta 
būtų papuošalas žmonijos ir 
reikšti! tokia moralę:, jėgą, 
kokios ylai? pasaulis ; nėra 
matęs.” Ir nenuostabu. 
Skausmas jaunuoliams sta
tomas tikslas ir ilždaviniaų 

kurie. verčia patį, jaunuolį 
mokytis. Tame ir. glūdi 
skirtumas tarp auklėjimo’ ir 
mokymo. • '.

Tad gi visai suprantama, 
kodėl visose valstybėse vy
riausybė, visuomene ir ats
kiri asmenys reiškia, savo 
širdingų simpatijų skaūti- 
jai ir teikja jai visokeriopos, 
paramos, ir jai dirba įvairių 
profesijų žmonės: profeso
riai, pedagogai, dvasininkai, 
žurnalistai,, gydytojai, inži
nieriai, net aukšti valstybes 
vyrai? : .

VALANDOS: 
Nno 9—12 1S ryto, 2—8 yaK 

___ ______ 8t’cnM<iienia<s
DANTISTAS <i» GBAįHD «TB1W 

(kanipM Union Avė.)
Btooin.lt, H. T.

Telephoųe : 8TAGG 2—0700

DR. BUDIS K. VENCIUS
x A?—RAK

Namu Telefone: Michigan 2—42?78

sam pasauly išsibaščiuriąm, 
lietuvių jaimimui. .

“Ėaį Jūsų ^‘Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdų nenurimčiau. 
Mano mylimiausias ‘^Pava
saris,” ypač* šįmet, labai įdo- 
mūs” — K.
Haupsti*. 121, Bęrlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiški j “Pavasaris” 
susilaukia labai daug,

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

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. -Džsięny- 
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiekpat ii* Lietuvoj; .

• “Pavasario” Redakcijos 
ir Administracij os adresas: 
Kąiinas, Mickevičiaus gt. 28,

"VILNIAUS RYTOJUS"

MN
TelephoharSTAGG 2-0105

DR. A. PETRIKĄ
(VJDTiiur) 

tlETUVlS DENtISTAB

921 B. 4th 8t, Brooltlyn, M. Y. 
i-SįMuHų DiaonoM

GM0 AnėtMika 
VALANDOS t 

Nuo 9,VAl, ryte iki 8 vai, vakar*. 
Penktadieniais ir ivantadlanlala 

tik. susitarus.

Tek' Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
ORABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORDAVENUE 

: BROOKLYN/N. Y.

“PAVASARIS"
SvenHa;- savo 20 m. faMiėjų. 
.: Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio4 lietuviu jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vienų gyvų, linksmų, įdomų 
šio laikraščio numetą. .“ Pa
vasaris.” džiaugias^ kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo šrrd^ atspėti 
kas lietuviui miėla ir bran
gu. • 47

“Pavasari” skaitydami; 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj? Justi broliai ir 
sesutes, < . . ‘

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakii, rasite apdainuotas 
..Jūsų tėvynės lauktis, šėmi te 
vėlių bakūžes, ‘ ■ Pavasaris*’ 
dvelkia Lietuvos miškų oi’u 
ii* skamba Lietuvos pniįište- 
lių dainomis.. /

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

ity* ,-•••.■ . . .
“ Pavasaris-’ skirta]?, vi-

Visame pasaulyje kalbama ir 
rašoma apie Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus lietuvius. /

O betgi mažai kas apie juos ži
noma, nes retas kas turi progos 
susidurti betarpiškai su Vilniau^ 
krašto.lietuviais. , ;■ t '

Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš
to .gyvenimu svetimtaučiai,, tai 
juo labiau turi , juo įdomautis lie
tuviai.

Deja. Daugeliui lietuvių, gyve
nančių tolimuose kraštuose, už jū
rų marių Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas. . ,

Ta spragą galėtų išlyginti:ei 
nąs jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraštia .

“VILNIAUS RYTOJUS.”
; “Vilniaus. Rytojus” rašo pla
čiausiai apie viso Vilniaus krašto 
lietuvių gyvenimą, nusviesdamas 
jį -vispusiškai: *

‘ ’ Vilniaus, Rytojų.” skaitydamas 
sužinosi, kur Vilniaus krašte lie: 
tuvis, verkia, o kur džiaugiasi, 
Sužinosi ,ko jis siekia ir kaip jis 
gyvena. .

“Vilniaus Rytojus.” išeina du 
kartus, per savaitę.

‘ ‘ Vilniaus Rytojuj, ’ * stovinčia
me Vilniaus krašto lietuvių tauti 
heje sargyboje, lyg veidrody, at
sispindi visa tai, kas dedasi Ge 
dimino, Vytauto. tėvjmėje.

. Todėl kiekvienas! lietuvis ląi 
skuba užsisakyti “Vilniaus Ryto
jų” /•;' ■/'/’■;,

Ttašyldte šiuo adresu; Vilno, ui. 
sv. Janska 8—1 “Vilniaus Ryto 
jus.”. ;

Kaina užsienyje visiems metams 
1 doleris. *

BROLIAI IŠEIVIAI
TČvyn^a likimas, jos ĮaiinSjlmat Jr m 

lalmSs, jos sielvartai ir bėdos Jums vi 
sienas, be abejojimo, rupi. Jums taip 
tat. rupi, kad T&vynSje taurautu . Ir 
'klestėtų tėlšetumas Ir laisve. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad i> plačiųjų ma
rių atskirti, paginti Tėvynes buv|, koks 
.jis. tikrumoj yra; — šitais visais at
žvilgiais Jtims labai yra pravartu, flk. 
atrašyti

“Darbininkas/* ■ 
nei • '.. '’ ' ’ . . - ■ - ■

“DABBININKAS” ugdė tiesos Ir 
laisvės meilę, .? .
, “DARBININKAS” moko neapkųstf 
priespaudos smurto ir niekinti didvat 
dų veidmainystę, \ .

“DARBININKAS” ; yru tikriausias 
Bių dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis.

“DARBININKUI” visur Ir visados 
hipi darbo žmonių reikalai,

“DSRBININKAS“ turi Jabalfdomtas 
savo “RADIO ŠYPSENAS.” \

“DARBININKAS” yra darbo tao> 
ūljy Ir liitpugentlį laikraStls,-

“DARBININKĄ” redaguoja protam* 
riusRR. Dovydaitis. ;

jgfcųb&itėkad iįtirdivti ^DARBIITI^ 
KĄ”, patpi ii1 liraiykite /f savo pimi, 
nftns Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų. ' - ■ \

“DARBININKO” airetat: Lithu*- 
ola, Kaunas, Nepriklausomybes alkžtš

5 5 KLASČIAUS < Į 

Į CLINTON PARKAS | 
| piknikams, baliams, koncertams, į 
į šokiams Ir visokiems pasilinksmini* | 
j mains , smagiausia vietą Broofc| 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa-Į 
j kyti Sale žiemos sezonui. . | 
I kamp. Maspeth ir Betta Avė. į 
t JONAS KLASČIUS, Savn į 

i-t. Maspeth, N. It, Į

’ ■ '■■■■ ,^,1^.,, I - U. , ,„■^1 / I Į ■ ■ - 11.1 ■ p., i /.■ .W

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. MykolalCIoPdtlno redague 
Jamna literatūros, mokslo, vlsuoaaenSa 
Ir akademiškojo gyvenimo iliustruotai 
m&nealūta. žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, idomlduslu Ir kiekvienam 
prasilavinusiam Žmogui tinkamiausias 
lietuviu žurnalas, todėl vlal paskuMki- 
te užsisakyti “2ldin j.”

“Židinio” kaina Lietuvoje: met MI. 
pusm. 20 1L; Amerikoje metama HIA 
pusmečiui $2.50. . • .4

Adr.: “židinys* Kaunas. Lalsvtpr AI 
A

Tel. 'Neivtovm 9—4464

ANT.J.VALANTIEJUS
i GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Apdrnuda Visose šukose
' Notary. Public .

? 5441 -r 72-nd Street,
__?•_ Artl GrandSt 

MAŠPĖTH. L. I.. N. Y.

Tel. State 2—5048 Notary Pnblle

M. P. RAILAS INC.
BTBL.I A u ak AB 

Grtboriusir BalsamnotojM 

660 Grand St., Brooklyn, N,Y.

TėL Btaa 2-0788 Notary PtAIle

JUŠEPU LEVANDA
______(TAVtnda^tkM)____ .....

GRANORIUS 
107 Unkm Atįl» Brooklyn, N.Y.

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Seks- 
pyras. . _

I/'’/’. 1 M M S. ■
. . 1 i , Si

Btooin.lt
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