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Ispanijog vyriausybė iivarS į}8- 
jnritus iš Ispanijos, apkaltindama 
Juos kišimusi į politikų Skai
tytojai gali pasiklausti Amerikos 
jėsuitų turimų mokyklų auklėti, 
niurkąs rūpi jėsuitams -- moks
las ar politika.

Jėzuitai jau buvo išvaryti iš 
Ispanijos. Jie veį buvo sugražin
ti. Sugrįš ir vėl; dabartinė vy
riausybe istorijoj bus pamiršta, o 
Jėzuitų garbingi darbai per am
žius bus minimi.

TUJOS MIŠKAMS
KAUNAS.—Gruodžio 15 

ir 16 d. d. vakarų Lietuvoj 
audros pridarė daug žalos 
miškams . Tik Jajūrio miš
kų urėdijoj išversta ir išlau
žyta inedžių vertės 200,000 
litų,Tauragės urėdijoj ver
tės apie 100,000 litų. Ben
drai apskaičiuojama, kad 
audros pridarė žalos 500,000 
litų r -

LIETUVIALSTATYS NIEMI
PAMINKI

KARNAS. — Pereitą me
tą, spalių mėn. mirė prof. 
A. R. Niemi, didelis Lietu
vos bičiulis ir daug jai pa
sitarnavęs savo moksliškais

W METVSUKAKTUVĖS
Šiais metais yra lygiai 100 

metų sukaktuvės, kaip mirė 
Charles Garroll iš Carroll- 
ton. Šis vyras buvo pasku
tinis, kurs pasirašė Ameri
kos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą ir paskutinis
iš visų pasirašiusių mirė, darbais^ būtent: jis Lietuvoj 

iš; žmonių užrašė apie 4,000 
mūsų dainų ir savo knygo
mis ir Straipsniais apie Lie
tuvą, jis =supažindino- sno* 
mius sū Lietuva.* ''

Dėlto lietuviu štiohmį drį 
ja Kaune yra sumaniusi pa-, 
statyti ant prof. kapo Del- 
sinky . paminklą, ir dabar 
•kviečia, Lietuvos visuomenę 
pri/idėti savo aukomis. / ’

MIRĖ ŽYMUSRAŠYTOJAS

amžiaus.
Visą savo gyvenimo am

žių jis buvo, didelis patrio* 
• tas. <Įis buvo labai artimas 

i draugas Benjamin. Erankli- 
ų’b. ’ ? .

, Kai Marylantį valsti ja bū
va paklausta išrinkti savo 

du žymiausių vyrus, tai Ch.
, / Carroll buvo išrinktas vie- 
: has iš dviejų. ' ’ ' ’

Visą laiką Caroll ^uvo iš
tikimas katalikas.

Prezidentas Taft vieną 
kartą į' bažnytinį balių .atė
jo apsirengęs kaip angelas.

BAISI AUDRA PAJŪRYJE

JAPDNIJA SIUNČIA DAff?
GIAUKARIUOMENES T IWWĮ

--- -  . f J .....
-.SHAnGHAI, vasario ll-LĮjATIKANAS. Kalbė- 

— Japonijos admirolo Na-|«ta&s į Gavėnios pamoksli- 
mura įsakymu, iš Japonijos (ife^cus, Popiežius Pius XI 
siunčiama 20,000 kareivių ir f 
todėl numatomi didesni mū-Į 
šiai.

Japonų orlaiviai dažnai 
nuskrenda į Kinijos artile
rijos plotus ir apmėto bom
bomis. i

Pačioje Japonijoje ir nė- 
ramumai. . Sostinėje Tokio 
įvyko .kelių šimtų studentų 
demonstracija, kurios metu 
studentai reikalavo nutrauk 
kti karą. 25 studentai suim
ti ir nuteisti.; \

Vasario į2G dieną įvyksta 
rinkimai į Japonijos, parla
mentą, iš ko paaiškės, ko ja
ponų tauta nori — taikos 
ar karo. ' t ' . . ■

PRAŠO TU MIRĖ SENUKAS

vasario .10. — Anglų rašyto
jas Edgar Wallaco; 56 metų 
amžiaus, susirgęs vasario I 
dieną plaučių uždegimu 
(pneumonia), pasimirė. Į 
Ameriką jis buvo ką tik ne- 
senarątvykęs, gavęs užsaky
mą iš judomųjų paveikslų 
komįianijos.

Nors jo raštai nepasižymi 
turiningumu bei minčių gi
lumu, bet jų gausumas iš
garsino Wallace vardą, r. -.*’-' . - i

KLAIPĖDA. — Iš gruo-
- džio 15 į 16 kilo nepaprasta 

audrą. Klaipėdoje keletas 
namų apgriauta.' Begriūda- 
ma vięna stipri mūrinė tvo
ra užgriuvo pro. šalį praei-

* nanČias tris darbininkes.
'Viena iš jų tuojaus mirė, . ; ; ;
kitos Avi sunkiai sužeistos Kiekvieną mėnesį jis para- 
paguldytos ligoninėje. Pa
žymėtina, kad audra pajū
ryje biivo žymiai stipresnė, 
kaip tolimesnėse vietose. V-

> pačiai labai nukentėjo pa
jūrio miškai. Vien tik Kur
šių . ketose, apie Nidą ir 
Juodkrūntę, ’ išversta apie

", 1000 medžių.* Klaipėdoje, 
Nidoj ir Juodkrantėje ap-

• ; draskyti maudyklių įrengi
mai, nuplautos maudymosi 
būdelės. Bangos siekė ligi 
pat kopų viršūnės, vadinasi, 
apie 3-4 metrus aukščio. 
Kiek toliau Nidos, vokiečių 

/pusėje, nuskendęs ir i kran
tą išmesth vienas Švedų mo- 

e torbūrinis laivas. Laivo j-

Praeitame - “Darbininko” 
numeryje buvo rašyta, kad 
Klaipėdos gubernatorius pa 
leido iš einamų pareigų di
rektorijos prezidentą vokie
tį Boetteher. Šis ponas pa
trauktas teismo atsakomy
bėn uz valstybės išdavimų, 
nes jis vedė slaptas dery
bas su Vokietija be Lietuvos 
vyriausybės žinios.

Dėl šio įvykio Vokietijos 
kancleris Brueninga atvyko 
į Gęnevą ir pareikalavo 
Tautų Sąjungos specialaus 
posėdžio, bet tuo pat laiku 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Dr. D. Zaunius 
išvyko1 į Lietuvą ir Vokieti
jos skundas buvo atidėtas.

Klaipėdos vokietininkai 
taip įsidrąsino, kad net sa
vo vokiškos partijos vardu 
pasiuntė telegramą. Vokieti
jos presidentui Hindenbur- 
gui. Savo telegramoje jie 
prašafVokiet^^ 
padaryti Klaipėdoje plebis
citą — gyventojų balsavimą, 
kad klaipėdiečiai pasisaky
tų, ko jie nori: Lietuvos ar 
Vokietijos. /

Apie tokį plebiscitą nega
li ir kalbos būti, nes jo lei
dimas įžeistų visą, LietuVą.

TYTAVENAI, Raseinių 
aps. ■— Sausio 9 d., Minsko 
vienkiemyje mirė neseniai 
išgarsėjęs savo kelione A- 
merikon ir kazokėlį šokda
mas 116 metų amžiaus seno
kas Skinderis. Tai buvo ne- 
paprastai stiprus senukas;

merikoj būdamas įdainavo 
ir įkalbėjo keletą patefono 
plokštelių, kuriomis labai 
didžiavosi. *

RODO STREIKUOJA
I ANGLUŪJ

Išaria 8 A pažymėjo, kad 
nyčicfe visos dvasinės pa* 

turi būti sujungtos 
irtiiiti tikybai; visi žmo 

■turn būti raginami veik- 
kad nedarbo bei depresi- ^įprūs ir visi jo vaikai. A- 
v. laikai būtų pašalinti.1 *'

Popiežinis įspėjo, kąd visi 
Bsnes /atsimintų Dievą, 
Jonių reikalus tvarkantį.

Jfc kvietė 'visus pamokslL

n^|o/pamatas.
“Mes esame,” sakė -Po

piežius, 4 ‘'liudininkais dvįe- 
jų konferencijų, kurios do-

jaPONuŪI UŽMUŠTAS 
BUVĘS MINISTERIS

: ** ? ’ •. *

■ TOKIO, Japonija. — Va
sario 9 d. tūlas japonų jau
nuolis gatvėje trimis šū
viais nušovė buvusį fihansij 
ministerį Jtinnosuke,’ 63 m 
amžiaus. Nušaufasai vals
tybininkas buvo priešingas 
esamai vyriausybei, partijos 
vadas ir vadovavo rinkimų 
agitacijai; rinkimai į Japo
nijos parlamentų įvyks va
sario 20 d.

Šovęs - jaunuolis priklau
sąs sląptaį/jąponų .patriotų 
organizacijai..*. » ;

Jei opozicijų rbūtų laimė
jusį, .nusautasai partijos, va
das buvo tikras kandidatas

šydavo po dvi hemažas kny 
gas, kurni turinį’ sudaryda
vo įvairias apysakos.

Iš viso Wallaee yra para* 
šęs 200 novelių (ilgų apysa
kų), 20. dramų ir apie 1400 
įvairių, apyšąkų. . . \

ja,. —. Pereitą šeštadienį 6,- 
000 darbininkų išėjo į strei
kų iš 22 apdęnyčių/JIe rei-

nansunnkai ir taikos vyrai, 
kai susirenka į posėdžius, 
niekados nepakelia savo a- 
kių į dangų, niekados nenu
kreipia savo minčių į Die
vą, . niekados.. neatsimena, 
kad pasaulio reikalai netik 
vien žmogaus, rankai pri- 

klauso. Todėl melskimės, 
kad Dieviškoji Apvaizda at
eitų į pagalbą, žmonių reika
luose ir kad Dievo ranka pa 
keistų žmogaus ranką.”

ROGKEFELLER PRAMATO 
GERUS LAIKUS

BEDARBIŲ SKAIČIUS AN
GLIJOJE DIDĖJA

LONDONAS, vasario 10. 
r—Sausio mėnesį Anglijoje 
atsirado 218,490“ naujų be
darbių.4 Šiuo laiku bedar
bių Anglijoje priskaitoma 
2,131,298h -V- /'C; '/Į/

BOLŠEVIKAI IR NORI 
TAIKOS

Klaipėda, kaipįįr Vilni 
buvo Lietuvos b/negąlį nį 
kam kitam, kaip tįk Li 
Vai priklausyti, r > :

Vokiečiai veda plačią
taciją. . Laikraštis “Boetc 
Globė, ?y aiškiai ‘ paveikti 
tos agitacijos, Vasario 7 
savo straipsnyje ^Memįl v 
symptom” išdrįso Lietuj
prilyginti Japonijai, 1 
žančiai tarptautinius 
žadėjimus. Iš Čia ai 
matyti, kad mažos valstybę 
negali tikėtis didžiųjų uŽųd 
jautos kovoje dėl. teisingu 
mę. ..' • L,:? ; -į

, Kad lenkai ’Tlcankina 
rainiečius, kad lenkai uŽM 
rinėja lietuvių mokyklas V| 
niaus krašte, /kad lenM| 
klastingai pagrobė Lietuvei 
amžinąją sostinę, tai 
merikonų ir kitokį 
tyli. O jei;if^irvia^iiį( 
dinų ginti savo’ švent&eH^ 
siėSĮ tai.tuojau# jis įpitBS 
mas įvairiais vardais. į-;,g

Visa tai parodo gyvą H 
kalą lietuviams įsiūti 
giau visuomeninio susipra^ 
mo" ir visomis jėgomis 
Amerikoje, išlaikyti lietu- 
bę.-

<

NUSIGINKLAVIMO ,ANGLIJA PANAIKINS SU
TARTĮ SU RUSIJA

LONDONAS, vasario. 11. 
— Anglijos vyriausybė nu
dariusi panaikinti prekybos 
sutartį, pasirašytų su Rusi
ja. Toks žygisdaromas to
dėl, kad bolševikų prekes 
parduodamos Anglijoj daug 
pigiau, megu jų pagamini
mas kaštuoja, iš ko yra di- 
deli nuostoliai Anglijos vi

daus prekybai. P

GENEVA,. v&ario 10 
Pasaulinė nusiginklav 
konferencija tęsiasi, 
baš pasakė Prancūzijos, 
glijos, Amerikos. įr Vok 
jos delegacijų; pirmininkėj 
f Prancūzijos atstovas 
siūlė įsteigti tarptautinę p^ 
liciją, kuri glnt^ kiekviea 
užpultą vąlstybęg 

Anglijos atstotasi savo 
riąusybės vardiupatarė 
rubėžiuoti apsigitiklav 
Uždraudžianti statyti 
deninius karo laivus (sid 
marinus), uždrausti vai 
nuodijančias dująs. 

‘ Amerikos vardu ką 
ambasadorius Gibson/ 
suminėjo įvairius pi 
mus, pavyzdžiui prailgi 
Londono ir Washiiigtono 
tarties veikimo laiką, su 
ti priemones apsaugoti eM 
liūs gyventojus nuo bo 
‘davimo, visiškai užd 
gaminti nuodingąsias du 
visiškai panaikinti 
deninius laivus, apriboti 
riuomenės didumą, a 
rint} valstybės vidaus irjj 
sienių sąlygas ir tt.

Vokietijos kancleris' 
ning pareiŠkė pilną pri 
mą visuotinam nusigi 
vimiik

MASKVA, vasario 11. — 
Sovietų Rusijos komisarų 
valdžios laikraštis ? “Izves- 
tia’ ■ patalpino smarkų strai
psnį, kuriame pažymi, kad 
Sovietai visuomet dori tai- 
kos ib reikalauja, kad visos 
valstybės taip norėti j.?

ORMOND, Eloridm — 
Multimilionierius John D. 
BockefeĮler priėmė spaudos 
atstovus ir pareiškė, kad ne 
trūkuss vėl ateis geri laikai.

Šis 93 metų senis buvo pa 
įgautas* šalčio, bet laimingai 
pasveiko ir vėl sau golfą 
žaidžia. Aišku, kad jam at
rodo; jog geri, laikai netoli, 
o kada jam buvo blogi ? .

HITLERIS BOSIĮS KANDI
DATAS ) PREZIDENTUS 

■•, ;/■ / A ■». lt I .

BERLYNAS., - i paaiš- 
‘kejo, kad Adolf Hitlėr, Vo- 

panaudotos. karui su Japo- Įdėti jos fašistų vadas, ga
vęs policijos viršininko vie- 

/ tą Thuringijoj automačiai 
tapo Vokietijoj piliečių. Da 
bar jau viešai kalba| kad j is, 
jeigu tik nepasiseks sugriau 
ti LBruėningo valdžios, bu- 
Biąs kandidatu j preziden
tus. ‘ ‘

JBe to,-jis buvo žinomas, 
kaip, priešininkas Kinijos- 
Japonijos karui;- .

išdirbinėjodujines
MASKAS KINIEČIAMS

R. I. SKALBYKLOJE
PAAVTUCKET, R. L— 

KinieeLų^^hĮčnaĮis^ parti
jos organizatorius Sako, kad 
per paskutinnu/du mėnesiu 
kiniečio skalbykloje pądary 
tą 20.000 dujinių maskii ir 
pasiųsta Kinijon, kurios bus

’bhu/du menesiu
kiniečio skalbykloje padary

—' Suomijos’prohibieijos įs
tatymas nustos veikęs balan 
džio. (April) 5 d., nuo kurio 
laiko, pradės veikti aikoholi-

e torbūrinis laivas, Laivo į- seimas priėmė ir preziden- 
> gulą apie 8 yyrai nuskendo^ tas jau pasirašė.

' - * . i ' . . ? - - -

m ja.

KUBOS VALDŽIA PASKY-T 
RE MIUJONĄDOLERIŲ

HAVANA. — Kubos At
stovų butas nutarė' paskirti 
$1,000,000 nukentėjusiems 
nuo žemės drebėjimo.

Ispanij a Išgabento 
109 Komunistus 

Į Afrikos Salą
MADRIDAS, sąūšio M— 

Ispanijos, vyriausybe, imta* 
rė ' ištremti iį Ispanijos į 
vieną Afrikos salą į09 ko
munistų vadus,

Ispanijos seimo atstovai 
komunistai pareikalavo ko
munistų išgabenimą sustab
dyti, bet seimo atstovai 157 
balsais prieš 14 vyriausybės 
žygį, patvirtino.

109 komunistai specialiu 
laivu išgabenti į Gvinėjos

salą,kiir jie galės Sukurti 
komunistiškų “rojų” ir ra-
miai gyventi. •

Išplaukus laivui, gauta 
telegrama iš Afrikos, prcrs 
testuojanti prieš siuntimų 
komunistų į Gvinėjos salus, 
kurių gyventojai visai ne
nori ne matyti komunistų.

Iš tikrųjų, vargas komu
nistams —niekas nenori su 
jais gyventi, nė inityti. Ge
riausiai/ gabenti juos į So- 
vietų Rusiją.



BROLIS SU 8UNUM NUŽUDt 
f f ■ ; '

a

r.

> fopr., ma
TJu Amuletą Tol

uos Iš Lietuvos
f. tlIKAUUUA TILTO

fcvidaujys (Eržvilkio v.).
Bioa. apylinkes gyvento

ji labai daug turi vargo va 
iami į Jurbarku, nes 

sikia pervažiuoti per Mi- 
jįtos upę. Upei patvinus, 

i pradėjus užšalti, visiškai 
Įima pervažiuoti. Ne 

įhtt niekada mums, šios apy 
tekės gyventojams, nepas- 

ys po Girdžiais per Mitu
lį tilto!? Nejau mes am-

portuoti į Sovietus kasmet 
po 5,009—10,000 skerdenų 
ir 200 tonų lašinių. ' • '

Sausio 7 d. naktį Plokš
čių vais.j.MiŽiurkėnų kaime 
nužudytas 65 teetų ūkinin
kas Pr/Aleksa. Jis issyk 
buvo įmestas i šulinį, iš ten 
vėl išfraūktas ir nuvilktas 
prie Baltrušaičio kluono,

BlfilU DAKBiTUMAB

Patirta, kad svarui me
daus sulinkti bite turi nu- .. 
lėkti apie 60,000 km. kelių. 
Viena bite sveria -apie 0,1 
gramo, jos nešamos gėlių . ’ • 
jos svorio. Taigi, kiekvie
ną kartą skrisdama bitė prį, 
sirenką apie 0,05 gramų gė
lių sulčių. Benešant apie 50 
nuoš. sulčiiį išgaruoja, te į 
lizdą parneštas medaus la
šelis sveita jau voa 0,025 
gramo. Ne mažiau kaip 
20,000 kartų bitė turi .iš liz
do išskristi, kad pririntiį a- 
Tte_sy^i‘4 (40Q15OO gramų) 
medaus. Išskaičiuota taip 
pat, .]<ad kiekvieną kartų bu 
te lėkdama medaus apla^k- 
sto vidutiniškai maždaug 3 
Inlometrų kelią,,. Vadinasi, 
vienam svarui medaus su-h 
rinkti bitė, turi vidutiniškai 
nulėkti apie’.3X20,000=60,- 
000 kilometrų kelią. 60,000 
kilometrų ilgio virve galėtu
me pusantro kaito žemę per 
pusiaują . apjuosti. Paly- ; 
ginti medaus kainą ir į dar
bą, kurį bite medų rinkda
ma tufi nudirbti, medus y- 
ra visai pigus, o neretai dar 
sątama^. kad medūs btan- 
gnsl ■ •?. ... ; . ‘ ..

. ČESNAKAS SENIAUSIA 
DARŽOVE

Spėja, kad jį nužudęs jo 

tattii, kurie su juo nestitik- 
davę dėl žemės. Pas juos 
padarius kratą, ant marški
nių rankovių . rasta • kraujo 
dėmių. Tačiau jie kalti ne- 
nisipažįšta.* ‘ r

DAUGAI, Alytaus ap.— 
Gruodžio 26 d., liaktį sude
gė V. Palioko kluonas. Gais
ras kilęs iš padegimo.

Mirė atšventęs savo 
sukaktuves

. TYTAV^NAI, Šiaulių a 
—- Gruodžio 31 d. mirė Gai
laičių kaimo gyv. Buivydas 
kuriam tą dieną sukako ly
giai 85 metai amžiaus.

DĖMESIO VERTAS AKNlUO

Sfttuvbs vandenyj Galų ga-
te ir mums pritruko, kant- brolis Petras su sūnum An- 

bės! Tas tiltas reikalin-
nc vienam gyventojui

f iie vienam sodžiui. Tbj
stoj per Mituvą važiuoja 

Halis Tauragės apskrities ir 
tjūsė Raseinių apsk. gyven
tojų. Laukiame. Bu did- 
žiausiu nekantrumu laukia-

; taKALAU|A ATPiGiNTB 40 
| Hduisirtų butu kainas 
K/: / / ’ ...

Kaune, Liaudies namuose 
bįuvo sušauktas butų nuomi- 
įtŪnkų susirinkimas. Susi- 
vMhkime buvo koiistantuota, 
Jt&d būtų kainos Kaune yra

^nepaprastai aukštos, ir už 
nuomininkai turi sumo- 

r jįėti 34-M0 pix)c. savo mėn. 
b gždarbio. Dėl to jie turi
Įįnrsti, o mūsų saviiiinkai
į jų pinigų neretai sau 

“įįius susikrauna ir pasistato 
kelis namus. 1

Susirinkimas pareikalavo, 
tad butų .kmn-os būtų. atpi- 

jpntos 40 proeentig o kur su 
Hfeentriniu apšildymu — 25, 
iaip Rygoj, kur butų kai
nos krizio metu ir pačios nu 
Įmitusios. Toliau nutarta 
teikaląuti, kad butų palik- 

gito bitų nuomos įstatymas, 
tarį savininkai ūori panai- 

Skinti, prie Kauno m. savi-; 
/^Valdybės butų skyrius ir 
|įad/ butų nuomai shregu* 
^Ūoti įsikištų ir valdžia.

Taip pat griežtai išsita*. 
&ia ir prieš per brangų ėle- 
k ferps tarifą — pareikalau- 
l'La, kad iiž vieną kilovatvą- 
į išildą vietoj 1 lit. 35 c, imtų 
į/bent 75 centus.

Į naują butų nuomininkų 
jįįąjūhgoš valdybą išrinkti: 
į^aulaiįskas, BrUinauškas. 
^Bulaitis, Lifšicas, Karnaus- 
■Oas, Muiiiikas ir Medekšą
^Wl ĮSILEIS LIETUVIŠKAI 

r; kiaules

'Aš visuomet remsiu LUCKIES"
<4As visuomet remsiu LŪCKlfeS. Aš išimtinai , tik juos teperku. Mėginau 

. visokios rūšies cigaretus, bet LtlCKY/ ŠTRIKĖ, palankūs mano gerklei.
jūsų patobulintas Celofaninis pakelis j kuris piršto truktelėjimu atsiplėšia, 
tikto laimejitito.”

J^riaunai, jlokiškio aps., 
Bajorų kaimo laukuose yra 
ne .mažas samanom apaugęs 
akmuo. Jis yra visas išrai
žytas kaž kokiais taisyklin
gais brūkšniais.; Nors ak
muo ir apsamanojęs, bet dar 
aiškiai matyti brūkšniai ir 
kaž kokios gyvulių pėdos. 
Akmuo turi įvairiausių, pa
sakiškų pobūdžio istorijų. '

DAUGIAU AUDŽIA NANOE

Kelme, Basęinių ūp.

gų, daug daiktų gaminama- 
si namie, .« Ligi šiol šios a- 
py Įnikęs moterys aūsdavosi 
tik ypatingai gerus audi
nius, kurių negalėdavo nu
sipirkti, bet dabar pradėjo, 
beveik visus reikalingus au
dinius namie austiš; Kele
tą mėtu/išmestos stakles tai
somos ir vėl apyvarton lei
džiamos. Ko ne kiekvieni 
namai dabai’ virto audimo 
fabriku.

ŠVENTOSIOS TVANAS

.‘L*. ę

f>* 
i .

•**
Ntptrilanipam«t/Čtfl«pStH9 Uiluiko f g "Špraglalma" SkonįVIiuomef Švltžiu .

. UŽSUK-RADlO‘£UCKY.ŠrKIKĖi.PKdGKAjfAZ-—S0 moieii^škų, minučht su germiniais pasaulio Šokhį orkestrais ir, Walier Witiehell, kurio 
•^Stko]lmti aįia ąianiieH<tt»^įajrylo]ąur.^įoSi Progrimbs kkkvieti^ AnlraJięnį, Kėtvirla<lie/tį, irSešįgji^lĮ, vtįkarais^pęr raiį^inl^,^

privaro. Potvynis sugriovė, 
.tiltus ir apsėmė dalį Šven- : 
tosios ir Mutingės kaimo ■; 
laukų.. \ Keletas savaičių, . 
kaip vanduo laikosi neatslu- 
gęs. Minėtų kaimų ūkiniu- : 
kai, šu baime žiūri- į tyvu
liuojantį jų laukuose vande
nį ir. dūsauja, kad jau pa
sėliai žuvo ir laukai saga-: 
dinti. . \ / •/

LIETUVOS BANKO ^At>fiTlŠ

rė.jplaną iškasti •-Kauiie nūofl^l 
nuo Lukšio ir Seimo gatvių Į į| 
kampų tiesiog į Petro Vilei- ® 
šio .tiltą tunelį. Tunelio pla- 
Įuinas.nūmatomas 12 metrų. 
Miešto ^savivaldybė su tuo 
projektu sutiko. . . •

AUSYS DANGUJ, SAVININKAS
—PRAGARE j

Viena, seniausių daržovių, 
kurias žmonės pradėjo au
ginti, buvo Česnakas. Ces- • 
naktis jau augino tais lai
kais, kada dar ! žydai Intvo 
Egypto nelaisvėje. Juos 
n'audojo valgiui graikai, žy- .. 
dai, egyptėnai ir romėnai. / 
Žiaurus katalikų -naikinto

jas Neronas valgydavęs čes
nakus, kad geresnis būtų 
balsas. : .. <

Tyrumų gyventojai česna- -. 
kais trina, nosį, ir lūpas, kad 
kaižti vėjai ne taip. įskau
dintų veidų. • - * •

Senovės indams šalia čes
nakų buvo žinomi ir svogū
nai (cibuliai);. Taip pat 

; salotai ir agurkai. Kgyptė- 
nai. iš agurkų • gamindavo 
skanųgėrimą. -“M/L.”

A^IE BAIKALĄ šurasti ŽI
BALO ŠALTINIAI ~

stebęs mahometonas .pamatė 
ilgūs ilgiausius stalus ap
krauto/ žmonių ausimis ir 
liežuviais. .'■••/■. ■/ '

f- ; . - • ‘ 1, v *. . - / - . •

. Nustebęs paklausė, savo 
vadovo,; ką tai reiškia.

—Matai, tarė angelas, čia 
yra ausys tų, kurie visada 
mečetėje klausėsi Alacho žo 
džių, bet niekad jų nępilde; 
Todėl į dangų atėjo tik jų 
ausys, o jie palys pragare. 
Liežuviai tai tų, kurie vi
suomet dievobaimingai kaL 
bėjo, bet niekad taip nesiel
gė. Jie irgi pragare, o įį 
dangų atėjo tik jų liežuviai.

. Kaitą' mirė dievobaimin
gas mahometonas ir, kai at
vyko į dangų, angelas jį vi
sur vedžiojo, rodydamas 
naujausios jo tėviškės įdo
mybės. Galų gale jis atėjo

. .. . / -7 L.

peš. . Vienas jų užima 72 
kv. metrų plotą, antras—70 
ir trecias — 24. Kapai yra 
apie metrą aukščiau ir iš šo
nų akmenimis apmūryti. Be- 
ni Žmonės, pasakoja, kad tai 
*esą: švedų kareivių kapai.
į kambai’į, kur . didžiai mi-

. Naumiestis, Šakių aps. — 
Paprastais detektoriniūįs 
imtuvais Kauno radio stotis 
girdima gerai: tik tada, į kai 
Varšuvos stotis neveikia, d 
pradėjus pašiūra jai veikti, 
fc duiias at r odo vMi užki
męs. Daugėllš radio kUtt-: 
sytbjų, negalėdami geresnių 
aparatų įsitaisyti, išregis
truoja šaVo imtuvus. ir me
te užkampiil ligi;sąlygos pa-, 
gerės. ' ’ •<- h .

NAUJA PAltĄfajA ’

Kaip iš Lietilvps banko 
balanso matyti, aukso ‘fon
das sausio . 8 d. sieke 50,13 
milionų litų. Svetimų va
liutų fondas •—. 32,54 miL‘ li
tų. Banknotų apyvarta su- 
dąro 104,78 mil. litų. Tokiu 
būdu banknotų padengimas 
auksu pakilo-, nuo 46 proc/ 
iki 47,8 proc.; banknotų, pa
dengimas auksu ir valiuto
mis .pakilo nuo 77,7 proc. 
iki 78,9 proc. . te

SIAUČIAŽILTINŽ i

IŠ Maskvos praneša, kad 
Baikalo^ ežero šteūrės. vaka
rų krante surasta žibalo Š&H 
taniai. Šaltinių centras yra 
visiškai prie pat ežeyo. Pa- 
bar daromi gręžimai per le
dą ežero vidury tiksliai HU- 
Ktatyti tų šaltiniiyplotūt ’

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

' NUEA TONE PADARE 
MANESVEUjįi"

P-nlft. (h MikoUitleiiA butfalot N. 
X, VttSū lt aaku: ,lA8 noilu, fcad klek- 
vUmaH ihiotij, log Nuga-ToM lHuJnr« 
M įveikę, Per kelis iuetuB bu* 
vhu mIIpm Ir turfelKU sveika- 
t<; Ai. imliai <Uur Jvnirlj vaistų, 
Ir»1 j fe buvo bp wtėr. Nugi-Tabe pu- 
«elbėjt> man 1 kella» dienas.’ Unaitelia 
mano draugu ir kahnynų aak<\ kau . 
^uja-Tone yra £Mt<*betlnw.’" •

Nnga-Tone auitiprina vIbuk kūno nr- 
MINK Jte nuteikia Jum mm*< 
nnipiU akilvte jaBrlklunua ir kmiatH*' - 
vUį Ir iiridnnda uauj* ir 
gw raunwnlms .tr narvams Niuu-Thh 
ne yru pankviirtJaMmB aptlBklninkų. 
Jahru' nptlekinlnlau natari Ja. W*- 
lyklt JI idbadtftt 1* urmininko, 
fclurffclt; kad Jtl •mtu»K. NQxa<-Tn« 
imk ntekn kito. ; •

Buntingė, Kretingos a. “ 
Per žvejų uosto vartus ir ist“/ Kaunas. — /‘Maistas ...____ _ __ ___

įaulių reikalu susitarė su kastąjį kanalą siaučianti au 
JStųsais ir gavo leidimą eks- dra jūroje daug vandeny

t

S,

f i

•>

■L

jonokrito eiles
i / Labai graži kųyga audeklo apdarais, 192 pus- 
L ■ - lapių, tik UŽ 76 centus. ^‘DatJjiuMęųi” prisiuntęs 
L/ 76 centus gausi Jono Km ito gražias eilės.
: Jonas Smitas yiehintėlis Amerikoj lietuvis po-
/ etas. Jo eigs pilnos patrijotiškų jausmų.

■ /./?. . Siųsk uisakymi i ,

16$ it<Mdwiiy Bddth

Jurbarkas. — Paskutinė
mis dienomis Jurbarko mie
ste pradėjo* šiaušti vidurni 
šiltini. Sergančių policijoj 
įregistruota' apie 50. Kele* 
tas jau mirė. • Žmones susi* 
rūpmę. j • • / < .

lUuite AVS TŪNBLiiB •

v Laikraščių pran e Š im u,. 
Brūslavėsc apskrity įsteigta 
nauia; Įilžes parapija,, pa
vadinta Dievo Motinos/ Mo
tino# Lenkų Karalienės 
(Matki. Boskiej Krojowej 
BoĮskrj. Tilžės apylinkė y•• 

i ta gyvenama' lietuvių ir gū* 
dtj. . / 'L;

l.;-pTOjBw;8isoW'.,fcĮlpii ‘

( Kauno miesto statybos.ve- 
dėjūs inž. Beisonas Išdirbo

. • >."« * . - •? j -
• 7 . — • v-

; PivašiūAai, Alytaus aps. 
—• Kazimieravorkaimo < lau
kuose yra trys., dideli seno
viški kaįtai prie Varėnos u*

Dienos | 
< LIETUVĄ

\ į.,- 7/' uwouūsr\~7~ ■ 
kife GABLĄIVIAIPABĄVLY > '4,

BREMEN - EUROPA
• - pulkus gdelirjktjUu M ..

. SREMORAVEN į LIETUVĄ
Tututi, nuolat ku malte laukimai torai lino-. 
mala Lloyd Kabinlniah Utvaia. Ufaiatkj-kitvie’- • 
tasw wmtui5, reikalaudami Lioyd laivakoWlu 

NoRtHGERMĄNUoyO 
352,BQKlaton Sirj&at, 5- 7 • Boik»n. r v

o
4



H)S. Kuopų Susirinkimą
JUOKELIAI

NEW HAVEN. CONN.'f X

N0RW00D, MASS.
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SO. BOSTON, MASS.

Lietuvos nepriklausomy
bes šventes minėjimas įvyks 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje, vasario 14 d., 3 vai. po

dalyvavo  ̂LDS, N* A. Aps
krities suvažiavime, Law- 
rence,'Kfass? : ■.

. ’$iek^ffah*ų9 įtek protų

Žydas vežė kopūstus, Ėmė 
ir apvirto jo vežimas. Visi

.. SODALIEČIŲ VAKA- .
RĖLIS • '•

Pereita pirmadienį įvyko 
Sodalieijos draugijos narių 
“whist party.” Dalyvavo

apie 4(Fuarių. Apie pusant
ros valandos pažaidę korto
mis turėjo užkandžius. Pa- 
sistiprinusios žaidė lietuviš
kus Žaislus. . 3 ‘

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau. teįsmę dienoje nereikęi 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia

Klebonas gavo žinių iš 
kum A, Petrausko, M. L. C, 
kuris laikys čia misijas, kad 
jis atvyksta šeštadienį ir sa-

madienį, vasario 14 d., po 
sumos. Tada bus pranešta 
visa tvarką. Tad visų pra
šoma atvykti į sumą (10:30 
Valandą). ‘ Kor.

t

kas kviesdamas dar ener
gingiau prisidėti tobūlini-

Sekmadienį, yaąario 7 d. 
įvyko Šv.. dlirgicr draugijos 
susirinkimas,x . į, ' ■

i

SO. WORGESTER, MASS.

. WlSTVn.tB, II.L. < >

LDS. 75 kp. mėnesiniai iusiriu* 
kimai įvyksta kiekvieną m?no^ 
sekmadieny, po 15f d., Iv, Petro k j 
Povilo bažnytinėje svetainBjek

Penktadienių, vasario 12,’ 1932 DARBININKAS

nagmgwimBgwirawH4iiM

Įkas girdėti lietuvių!
KOLONIJOSE

’ Austos Vartų dr-ja —- T* 
Debeikienę, A. Zakarevičie
nę.' ' <

Parapijos darbuotojai — 
J. Glavieką it K. Tamulevi
čių. /

Sutiko dalyvauti ir pasa
kyti prakalbas: miesto ma
joras Mahoney, adv. Būb- 
lys, adv. Mileris, kum Pam
inkąs, Šy. Kazirniero ir vie
tinės parapijos kunigai.

[ vo Ženklu dėkingumo klebo- J 
nui sėdint prie stalų, gražu 
buvo klausyti, kaip AnWL : 
koj augęs jaunimai gražiai -i 
moka užtraukti daineles sa
vo gimtąja tėvij kalba, 
, Griežiant prašmatniau^ 
orkestrui šokiai ir dainos 
tęsėsi iki vėlybam vakarai. 
Pasibaigus programai, visi 
linksmai, dėkingais veidais, 
skirstėsi į namus, "

DVI DIDŽUS EKSUDR 
„SUOS

Kiekviena tauta, laisvę 
įgijusi, reiškia didžiausio 
džiaugsmo ir nepriklauso
mybės paskelbimo dieną mi
ni kuo iškilmingiausiai..

?Vasario 14 d. kas tik jati-
/čiasi lietuvio vardą turįs, be 
pažiūrų skirtumo, bei nusi
statymo, visi į G e d i m i n.o

j. kalną, į Aušros Vartų para- 
pijęs salę. Tie vardai ypa
tingai primins toj iškilmių

.*• dienoj pavergtus brolius viĮ
. niečiiis, kimų širdis dar te-

5 beplėšo aras negailestingais 
t, -nagais.

f ■ ■ Laukia jie laisvės. Kas
. jiems ją suteiks, jei ne mes, 
jų broliai lietuviai; išaugin-

' kim tokį karžygį didvyrį,
* ‘ - kurio ranka įsmeigs trispal-

. vjg mūsų tautos vėliavą Ge-
t ’ dimino kalne, Vilniuje visų
. ; lietuvių garbei ir Triūsų......... ....
J’ ’ brangios tėvynes' Lietuvos ' Kalbėj0 kun., V. Puido 

naudai.
Veikliosios parapijos or

ganizacijos extra sušaukė .mui bažnytinio meno. To- 
‘ susirinkimus ir išrinko savo pau kalbėjo advokatas Bub- 

atstovus, kad kuogražiausiai■’ - ’ v v-------
Č-k švente būtų surengta
5 U LDS. 108 kp .išrinko: B.

Tamulevičių, <T. Pigagą, P.
’ : VaŠkelevičienę.

• Š v. Šeimynėlės pašelpinė
;t \ draugija — A. Vohingį,'

Sviklą ir P. Aikšnorą.
• "• Alotenj Sąjungos. 96 kp., 

pašalpįnė draugija-—V. Še-
. jienę V. Putalienę, 11 To- 

tilięnę.

Vasario 2 dreną klebrVa- 
sys, įvertindamas gražius 
choro darbus ir tikrai 
jaunuolių vardo vertą 
pasišventimą; surengė jų 
garbei puotą. Tikrai links
ma buvo matyti tokį skait
lingą būrį jaunimo, links
ma nuotaika sėdinčius už 
gražiai papuoštų ir įvairiais 
skaniais apdėtų stalų. Pra
bilo Ideb. Vasys “nėra, gale- 
mybės atlyginti už jtą: gražų 
jųjų dirbamą darbą, 
puošiant, bažnyčią savo gra
žiais balsais, tos vaišės yra 
jums tik proga tarti nuošir
dų ačiū.-* -.

lys*, liesdamas bažnyčios pa
puošimo sritį, i
' Vargonininkas P. Vyčas 
pabrėžė, .^nesigailiu jėgų 
tam gražiam darbui ir no
riu, kad didėtų choras ir 
lankytųsi pamokoms.”

Choro pirmininkas- Bori
sas tarė širdingą- ačiū kle
bonui už taip malonias ir 
širdingas vaišes. . .

Garsus delnų plojimas bu-

į
I

■ T-. i'- s.
■ i

'KLEBONAS TALKO!E

Pirmadienio vakare kleb, 
kum S. P- Kneižis buvo Lo- 
well’y ir dalyvavo 40 tai. at
laiduose, •

MARIJOS VAIKELIU.
DTi-LES VAK.OlELIS

Ąntradieįį. vasario & d. 
; vyko Marijos Vaškelių dr- 
jelės narių vakarais. Susi 
rinkę, jauni berniukai.’ ir' 
mergaitės pralęįdcr linksmai

sakas sakey .
: Be to jiems parbdjdn jii*. 
darnieji paveiksiant U '■:: k ..

Kelios . sodai ietis.. vaike
liams pagamino užkandžius 
ir. pavaišino Dalyvavo ir 
klebonas, kini. S*. P. Khei- 

"
;Z1S. . ■. .>.• -■ • .U ’•<

Nuo vasario 1 d.,J§v. Bur
gio parapijoj, vargoninko 
pareigas eina p-lė E. Kaš- 
paraitė, o chorą mokina ir 
jam direguoja jaunas ir ga
busmuzikas p. Pi Šokas iš 
Brockton, Šv. Roko parapi
jos vargonininkas, .

Pereitą. sekmadienį, baž
nyčioje, laikė supuos giedojo 
p-nia M. Mazgalįenė ir p-as 
Krušas. Smuiku jiem pri
tarė p-lė Zagurskaitė. Var
gonais pritarė ir chorui di
rigavo p. P.} Šokas, /

Ląikd?pirmųjų triišių, la
bai grąžiai vargonais graji- 
no ir mažajam, chorui vado
vavo p4ė E. Kasparaitė. .

NESVEIKUOTA tER- - 
; '• /.y. SEpKASJ.; .. J" 

. Buvęs LŪS, (fentrn iželi- 
ninkas Sfurgis Verseckas ne 
sveikuoju. V. Jįs dažnai* .Va

žiuoja. į Massachušetts Ge-. 
neral T-Tospital’ egzaminąci- 
jat ' U • ,/ ( a

Šiomis dien omis iš ligoni-. 
nes sugrįžo į namus P-JB* 
HtaŠŪftis: .. JaSų^dį^ibbiTio 

padarytos 'žaizdos %įau be
veik užgyjo.5 ' ? y '' ; ■

DALYVAVO APS K fe I- 
j. ’ TIE -SUVAŽIAVIME:

; Pereita sekmadienį LDS. 
3 kuopos /atstovai. p.p. Kli
mavičius, -Kuinas ir p-nios 

Adomaitienė ir 'Balutienę

Šiais^j932 metais įvyks 
svarbios ekskursijos į Lie
tuvą. Pilnutinę rengia L. 
Vyčių urganizacija, kurios 
-ekskursija išplauks iš New 
Yorko- gegužės CMay) 14 dA 
laivu f 4 United Statės** Sčan 
dinavian American Line, 
k Antrą rengia L. D, Š. ir 
‘tUąrbininkas,, h i r ž e 1 i o 
(June) 18 d. tuo pačiu lai-

r. ......
; Bųšinepuprąsta progą vi- 
siėų]š^;ktl.rįe, .niano- važiuoti 
į Lictuvąy dalyvauti vienoje 
iš viršmihetij ekskursijų. 
Visi lietuviai Amerikoj gali' 
dalyvauti Šiose ėkskursijo-

Z' :
* Organizatoriai šių ekskiir 
sijų .praneša, kad keleiviai 
bus prižiūrėti ko geriausiai. 
Laivo “United Htates’Mcam 
bariai ...švarūs.ir- gražiai į- 
rengti su visais patogumais;

. Kelionėj visi ekskursantai 
gaus skaniausius valgius, 
pagamintus patyrusių virė
jų. • Pasilinksminimui bus 
randama visokių “ parengi- 
mų' jauniems ir seniems. 
Biis šokiai ir koncertai) va
karuose. Žaidimai tyrame 
ore-dienos metu ir laikas 
nuo laiko ekskursantai link- 
sminsisįajvį šeimininku su
rengtose programose.

Nepraleislįdte šios progos, 
Važiuokite su Vyčių arba 
“Barbininko” ekslairšija į 
Lietuvą. . Viešima.

s

OAMBRIDGB, MAS8.

LD8, 8 kuopos mėnesinis mūri* 
rinkimas įvyks sekmadienį, vaa. 
14 d., tuoj po sumos, Liet, bai- 
nytmej svetainėj. Visi nariai; 

malonėkite atsilankyti ir užsinto*'/ 
keti užvilktus mokėsimus. < V

kopūstM iš vežimo nuritu^
Buvo t pakalny žydas su-f.w 
pyhęS . pradėjo rėktu Ul,Lnsar-0 tuoj sumos hažąy*’ 
kiek jam gaivus,, tiek jam itinsj 8vetainSj,4iCapitoi AY 

protus! Malončkite vis nariai ateiti, nta
. jra svarbiųreikalų dčl kuopoe natt-

1 Sloga. Ir dautys •’ .» ,. ■
' ► į Taipgi malongkite 'užsiinokšujnir- 

-Gydytojas, ligoniui: —rIrių yra užsilikę mčuesinta d.uofc- į 
Tamsta sakai turįs slogą? 6 U&. LDS, 6kp. ralt

dantų negelia? * ------' i
Ligonis, nedrąsiai:—No-1 DETROIT, MlCEt.

gelia, nes eidamas gilti ’ mSrmMmą
S a j i ’ 5 hekmadienp vasario 21-d, tuoj po .ėmęs padedu po pagalviu.- pa^a5<,. Jurgio pagijo, m*., 

. ------------------------------ tykioje; Visi kuopos nariai yra j
1 -—Pone konduktoriau, ar kviečiami atsilankyti į šį susirte.

spėsiu dar iki traukinio iš- Ikimą. . . • j

ėjimo atsisveikinti su žino- * .■•.Valdy!te|

na? ' ' ’ "
—Prikiauso nuo to, kaip 

seniai Tamsta esi vedęs, —Į 
atsake ramiai konduktorius, 
žiūrėdamas į laikrodį .

: ‘ ’ tarnaitę

—Magde, ar tų nuplovei 
rankas prieš duoną minky
sianti . : . / . *

—.Tuk.aš ne pyragą min-
1 Iriau, bet juodą duoną.. ■ < >

NEW BRITAIN, CONN.
. DOS. 36 kp. snsirinkiiriM įvykt 
sekmadienį, vasario 21 d., 1932. 
Svarbu, kad į Šį susirinkimu ateitų 
visi nariai ir bent po vieną' naujų 
narį atsivestų prirašyti prie rtfteų'; 
brangios organizacijos,. » \ j

DAYTON,OHIO -u 
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks i 

sekmadiėiiį, vasario 21 d;,.bažny- | 
tinSj svetainėj tuoj po sumai.-. > 

Kuopos; rašt. Z. Gudelis ■

C. BROOKLYN, N-Y. 
M Vasario 21 4, tuo j .įpo sumos į- J 

■ ; .• . • į .Įvyks LDS. 10 kuopos .susirinkimas 1
Tęisejąs kaltinamajam :-r- į vai. Taigi kviečiame visus narius 

Kiek lęartų buvai baustas ? atsilarikyti į šį susirinkimą ir ui- 
Kaltininkas: —, 'Man ro-‘imok5ti At«ive8Mt«

dos, tamsta geriau turi zi-j ; . . ,■ Vaido j
not, nes kiekvieną' kattąĮ y 4 f?'-

mane užrašot. . lawbenoe, mass. . įj
■------ —— į LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks

Mažoji Elytė pasakoja : / [vasario. 21 d., moj po dvyliktą^ 
Balsavmrip ?iandipn kuri Kvieaame Ba’sial '.*■*■ H
»aU»yoB»e hMMUen, KŪJĮ me faletą svarbiuaumanymii. .M, Š 

is Visos klasės..yra grąžiau-jfiiveskite ir savo draugus(es) prri-“ * 
sia^„ . t rąžyti. . • Valdybi 3

Na, tai kuriai gi teko lai- - ■——— ;-i. .
me? I BROOKLYN, K. X J

XT . . . tx‘ i' ’ LDS. 12 kp.^ mėnesinis susirinki- 1I -Nei .wenai. Kiekv^naL įvyksvmrio21 A>;<<30W(;.|. 
mas, nei ginamas. Darbo vertė, gavo po vieną balsą. . kare, Karalienes Angelą parapijot J

—' [svetainėj, kampas Robling ir So. 3 
. pth gatvini i

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir UžjįdokSti duokles kurie etate 

Į skolingi. Nepaminkite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų J 

[brangios organizacijos. .3
Į • Kviečia Valdytei į

. —— ■i
Į PROVIDENCB, E. I. | 
J LDS. 11 kp, mėnesinis susirinki. 1 

. [ ffiaš įvyks sekmadienį, vas,. 2Į et, t 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai- J 
aėj. Svarbu, kad visi šiame susi--j 
rinkime dalyvautų, ir užsimokėtų-J 
duokles. Parodykime grąžą pavys*. 
dį kitienią. , Ji

Baigkime Platinti
Darbininkų Kalendorių 

1932 METŲ
Kalendoriaus turinys įvairus, gyvas, pilnas naudingu žinių, gražių pa-1
siskaitymu. Užsisakykite tuojaus. LD.S. nariams 15 centų; visiems ki-1 
tiems- 25c. Visi tie, kurie užsimokės už “Darbininką” visiems 1932 !

metams, kalendorių gaus dovanai. Siųskite užsakymus
“DARBININKAS”

366 W. BR0ADWAY,

VĖLIAVOS IR ORGANU*- ; 
GUI ŽENKLAI

Ui mmi «ę*cUlyH teikt M«tt 
tiiūu Durtai artMMta*. K*1ms i
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•Hd m Mcond-cl*M mattar Sept 12i 1915 u the post offlča at Boston. Mass, 
nndsr the Juit o£ Match 8,14T0

tfiaass £or malltot at spaeiil rtiacf |oata«» praddad fa Saetfon UOft 
Aat sf Octobsr avtborM am Joty 12, IRLS '

tUBSCRIPTION RjLTBS: < PBJnNtjiflHUTOS KALNI; .
ISBtlcysarly ...H00 AmsHkojematams ........$4,00

yearly....»M.,..,......sę.oo Uialtny metami ..,.. ttuA
Sonic cmce per weak yearly..$2.00 Viena kart,aavaltsja metama,...|2.0O 
etgnėncie per vesk yearly. ...$2J5O UMsienylkartmivaltSJs matams, .>ZBO

\ DARBIKINKAS " ?
LWE8T BR0M>WAY SOUTH BOSTON, MA88.

TELBI’HONE SOUTH BOSTON 0620*

PIUS XI
7 Vasario, IS sukaiika lO moteryštes ir šeimų klausi- 
jnetų nuo* šv. Tėvo Pijaus maš, katalikų spaudos plėti- 
'XĮ vainikavimo. Jis buvo mas, darbinmkų rei kala i, 
išrinktas Popiežium tais lai- ekonominės valstybių padė- 
Mib, kuomet pasaulis buvo ties nagrinėjimas, misijų 
visiškai pailšęs ir išsisėmęs;“ -‘ J 
'ano kruvino karo pasekmių; j 
Imperijos žuvo, carai ir im- 

yperatoriai nuversti nuo so- ; 
įtų ir naujos, ikišiolįai pri- ; 
spaustos, tautos sųsiforma- : 

•Vo į nepriklausomas valsty- 
Jbes. ./ Atgijo nacionalizmo 
dvasia. ir; nauji negirdėti 
perversmai įvyko pasaulio 
'Merijoj.' Toki laikai buvo 
: reikalingi galingo . ir ener
gingo dvasios vado, ir jį at
rado Pijaus • XI asmenyje. 
Monsignor Ratti, dabartinis 
Pins ‘XI, dvasiniai ir inte
lektualiai gerai' buvo; prisi-; 
rengęs paimti šv. Petro įpė
dinio naštą.* Jis šviesus, 

s energingas -žmogus. _ Pažįs- 
. ta keletą kalbų,’ Žino visų 
JEuropos J valstybių santy- 
5kius, nesvetima jam ir Rm 
sijos padėtis. - Jo gilus ir

* veiklus protas aro lakumu 
tapėme^nusikamavusios žmo- 
^’nijos reikalus ir nepapraš
yta pilietinė drąsa davė jam 
galimybės juos aiškiai ir be 
'atodairos pasauliui patiekti.
r Bęt kas labiausiai puola į 

..Jakis, — tai Piaus XI nėpa- 
įprastas uolumas ir sugebė- 
i jimas neilstančiai dirbti riu- 
Vargusios žmonijos labui, 

^Pėr 16 jo pontifikavimo 
įmetą nė vienu laikotarpiu
Pins XI. nebuvo* kuom nors 

i. nesusirūpinęs. Katalikiškoji 
. akcija, jaunimo auklėjimas,

rėmimas,. tolimųjų»ir arti
mųjų Rytų tikybinė padė
tis, kvietimas krikščioniškų
jų sektų susijungti Į vieną 
Bažnyčią, pagavaus kvieti
mas nusiginkliioti ir pasau
linės taikos vykdymas —■ 
šios milžiniškos žmonijos 
problemos buvo ne tik pa
liesti akademiškose diskusi
jose, bet joms visoms išrišti 
buvo patiekiamos tikslios ir 
prieinamos priemonės. Rei
kėjo tik,* kad pasaulis klau
sytu Gero Ganytojo, balso, 
ir daugelis gyvenimo sunke
nybių būtų pašalintas. *Nu-

“ ^'* 5™ .'“™“ ŠIURPUS DOKUMENTASvergtą ir dar tokioj pažan- • * - • . • — r- •
gioj šaly, kaip Amerika. Jie 
stengėsi visokiais būdais 
panaikinti* negrų vergiją, 
bet pietų turtuoliai priėšL 
uosi tam kiek įmanydami, 
nes iš tos vergijos turėjo pi
gų darbą ir jokios Atsako
mybės dėl vergų darbininkų 
likimo. Galutinai prieita 
prie naminio karo, kurs tę
sėsi keturis metus ir buvo 
labai žiaurus ir kraugerin- 
gas. Ir tokiam žmoniją my
linčiam Lincohiui teko ves
ti tą karą. Jis galutinai lai
mėjo, bet kiek aukų ir hUo- 
stoliiy turėjo panešti abi ka
riaujančios pusės. I ;Ir pats 
Lincoln, - kuometyjaų rengė
si atstatyti žmonių gerbūvį 
po; karui, buvo nušautas.

Lincoln skaitomas kaipo- 
viens dužiausiųjų pasauly 
kovotojų dėl žmogaus lais
vės. Ne tik Amerika jo 
darbus įvertina. * Jo vard as 
žinomas visur. Jo laikais 
gyveno toki garsūs žmonės 
kaip Palmerston, Gladst-one, 
Disraeli, Bismark. jų var

dai pakliuvo istorijon, bet, 
laikui bėgant, Linėolno var
das juos nustelbia, neš jis 
kovojo ir savo galvą pagul
dė dėl pavergtąjį} darbinin
kių laisvės. . . K.

LIETUVOS KAIME

dymo klausimu Popiežius 
pareiškia, kad nuolatinis 
lenktyniavimas tarp valsty
bių apsiginklavimo įmonėms 
padidinti paraUžuoja ramų 
gerbūvio išsivystymą ir už
deda nepakeliamą taksayi- 
mo naštą šiais nedarbo lai
kais. Ir pamaldas tam tiks
lui įsakė visam katalikiš
kam pasauly, kad tautų va* 
dai'. nekeltų ginkluotų susi
rėmimų. ir tarptautinius nę-

* 'v .susipratimus rištų taikos 
keliu. '. . >f . ‘ ‘ ’

Mums katalikams labai 
malonu turėti tokį uolų ga
nytoją. Reikia. tiktai mel
stis už jo sveikatą ir* toli
mesnę taip sėkmingą dar
buotę.’ K.

i
r®.

KLAI-

Ukrainiečių atstovai nese-į policijos būtų greičiau per
nai įteikė Tanių Sąjungai' 
memorandumą apie politi
nių kalinių kankinimą len
kų kalėjimuose.

Ukrainiečiai yra didžiau
sia, kultūringiausia ir ge
riausiai" susiorgąniza v u s i 
politiškai, ūkiškai ir kultū
riškai iš Lenkijos pavergtų 
tautų. Užtat lentąi ukrai
niečių labiausiai bijo ir var
toja griežčiausias, žiauriau
sias priemones jiems išnai
kinti. Didžiausias lenkų į- 
niršimas eina prieš ukrai
niečių karinę organizaciją. 
T^<aptaoiganMcija,iš- 
sišakojusi po visą lenkų o - 
kūpuptą Ukrainą, vedanti 
griežtą kovą visomis prie
monėmis prieš lenkų okupa
ciją. Įtarti priklausą prie 
šitos organizacijos ukrainie
čiai suimami ir torturomis 
verčiami • prisipažinti prie 
įvairių baudžiamų mįsikalti- 
mų. Tada j ie nuteisiami il
giems metams kalėti ir pa
prastai kalėjimuose žūva.

Memorandume nurodoma, 
kad Lenkijoj ankščiau buvo 
įstatymas, kuris reikalavo, 

■ kad policijos suimtasis po 
48 valandų būtų perduoda
mas- teisingumo organams. 
Remiantis tuo įstatymu, sū- 
ji uitieji ir reikalavo, kad jie

Kokio* buvo Kal&tojtf - Byra 
£o iraląui iki valio*. — Nuo* 
taiki kaįkį Sd«. -* Ka» dir* 
’. * ■ -. '. „ ■ - ■ »•*

bu ir tauįio — to rytojus I

pėsčiai ūkininką ėda. Tai 
vis nebereikąlo. ' Yra ir tik
ra bėda. Kalėdos tai Kale* 
dos, bet samdiiiįiikąms be .. 
atsaikėtų javų centnerių, t 
dar duok ir šimtines. O jas 
buvo paimti nelengva, Ra 
tiek paėmei už bekonus, 
kiek tikėjais. Už pieną ne
visi pinigų sugriebė. J Linų 
niekas neperka, grūdai pi-

' ”Mokesčiai " už žemę šiemet 
dar nemokėti. Yra dauge
lio, ir pernykščiai nemokėti. 
0 štai jau daugeliui melio- 
rkcijos mokesčiai sų nuo&n 
Čiais atėjo J Bet vis dar pū^ 
sė bėdos būtų, jei skolų, ve- * 
kselių nebūti},..! Skola kai 
kuri dabar ~ reikia grąžinti, ' - 
ar .geriausių atveju nuo- ,
šimčiaį mokėti Ot tai čia 
ir susigriebia ūldninkas už 
galvos! Kalėdos ir sočios ir 
linksmoj būtų; prie, alaus . 
ąsočio,, kad tai . ne šitokios 
bėdos. .
' Pereita \ vasara stipriai 
darbo rankai, buvo neblogai. 
Visokie bežemiai, mažaže
miai, vasaros metu prie me
lioracijos darbų (pelkių nu
sausinimo) uždirbo; neblo
gai. Per visą sezoną darbų 
po tūkstantėlį litu užpia- 
kaitavo. Prie pigaus imL 
sų1 krašte pragyvenimo — 
buvo riet labai sočiai. Kas 
sutaupė, galėjo padėti ir juo 
dėsniai dienai. Tik valgas, 
kad -mus dar ir vargai lig- 
šioL neišmokę taupyti. Už
dirbam gerai, net nelauktai 
gerai, taip lengvai ir grei-

1 tai mokame išleisti, kad be
žiūrint matai, kad nė šim-

* Lėlio, nė desėtfeos nebėra. 
; Gerai, kad už uždirbtus pi
nigui prisipirkai visko sau

, „ir Šeimai reikalingiausio, 
bet netrūksta, oi netrūksta, 
kurie žymią dalį ir pragėrė 
arba pralošė. Ii* praėjo 
tįk keli mėnesiai, jau tokio 
žmogaus rytojus niaukiasi. 
Šeima nusiminus liūdi, ne
žinia ko laukia. f

Po ilgo amžių laukimo, • 
žmonija sulaukė Mesi jos., 
Sulaukę pasaulio Išgelbėto
jo. Ir mums Kalėdų šven-’ 
tės, Kristaus gimimo sulau-! . 
ktuvės, teikia pakilimo, dya! 
sios ir vilties. Viltis tikį 
duoda žmogui jėgų nfeštį ir į 
sunkoką vargų naštą šioje į 
.ašarų- pakalnėje. PasaulioL 
sunkumai išsiplėtė, ’ Jie pa- l 
sieke ir Lietuvos kaimą. į 
Tuos sunkumus, aišku, šio- į 
kiu ar tokiu būdu lietuvis Į 
pergyvęns.. Jis labai nė nu- į 
siinena. Buvo • simkesnįų ; , 

...t laikų: Nebuvo duonos pa- Į 
^blykankainai, ; nebuvo mėsos, j 

trūko ir-‘druskos bet ir *; 
tuomet lietuviai’kūrė ir su- i 
kūrė savo valstybę. . Dievo Į 
pagalbą, vilties žvaigždė 
piešaky, lauksime rytojaus,

* * , - * •n - 4.. • ^frr-ri.;-\r

Tikslinga dorine paianįa nūo* 
sekUa| veda nuo prigimtlea jau* 
natvfe prie dvasios jaunatvė. — 
prot St šalkauskla. J' •

duodami teisingumo orga
nams, 1929 m. šitas įstaty
mas panaikintas ir leista po
licijai laikyti suimtąjį iki , 
trijų mėnesių, reikalui esant' 
ir dar ilgiau. Taigi, suiin- ’ 
tieji ukrainiečiai laikomi 
policijos kalėjimuose po ke
lis ir kelioliką menesių ir 
Čia tortouojaini.

' . ! ■ .. ..

Lenkai turi totiuiavimo 
savąją sistemą ir būdus. 
Ukrainiečių memorūndimie, 
remiantis daugelio liūdinin-; 
kų parodymais, suminėti y- 
ra šie. torturavimo būdai■: __ 
• Mušimas lazdomis užpa
kalinių kūno dalių, ypač in
kstų srity, taipogi šlaunių iŠ 
pryšakio ir padų.. Mušama 
iki sąmones n ii s t o j i m o; 
“varpo skambinimas.” SiL 
rišamos rankos ir kojos. Ko
jos pęmeriamoš tarp suriš
tų’ rankų taip, kad katilai 
braška.: Tarp kojų, pėrkiša- 
ma lazda, kankinamasis pa* 
keliamas Ant Los lazdos ir' 
siūbuojamas arba daužo
mas į sieną. . Nežmoniškai 
užlaužtos rankos ir kojos 
baisiai skauda, o siūbavimas 
tuos skausmus dar padidi
na.- “Skambinama’’ iki.a- 
palpimo'; pakorimas už ran> 
ką? Rankos surišamos ant 
pečių ir už pačių rankų ga
lų pakariamas. * Nuo lauži
mo' suristų, rankų aukštyn 
kankinamasis Renčia nežmo
niškas kančias, Pasitaiko, 
kad kaulai neišlaiko ir lūž
ta. . Skausmui padidinti 
kankinamasis nulėidžįamąš 
ir staiga vėl traukiamas 
aukštyn, kratomas ir t. L; 
girdymasi. Kankinamasis 
pakariamas ūz kojų galva 
žemyn. Ties galva pastato
mas didelis, pilnas vandens 
indas, tokiu būdu pritaikin- 
tas, kad jei tik kankinama
sis išsitiesia, tai jo galva pa 
sineria vandeny ir jam gre
sia pavojus prigerti; Tik 
laikydamasis susirietęs jis 
gali šito išvengti. ' Tokioj 
pozicijoj, žmogus palieka
mas ilgesnį laiką iki sąmo
nės nustojimo. Iš vienos 
puses kankina baisus sūjun
gtas su .skausmu nuovargis, 
iš kitos — mirties baime.

t “ •’*.*■* ‘ ‘ «L • *

Kankinamasis prie to dar 
mušamas guminėmis lazdo
mis; . vaišinimas arbata. 
Kankinamasis . guldomas 
aukštielnikąs, nošįn įstato
mas piltuvas (leika) ir to- 

i kiu būdu pilamas vanduo vi 
duriuosna. Pilama tiek, 
kiek tik telpa. Vidurius 
vanduo baisiai iškelia. Ta
da du vyrai sėdasi kankina^ 
mam ant pilvo ir viskas iš
spaudžiama atgal. Po to 
vėl pilama. Šitas kmlčiąs 
gali suprasti tįk tas, kas jas 
pats patarė; lyties organų 
įvairūs- kankinimai, kaip 
mušimas, spaudimas ir t f. j 
pirštų spaudimas spaustu
kais arba jų laužymas, “Put 
holas.” Surištą kamuoliu 
Žmogų* du~ stiprūs': vyfiii

Su tomis visomis bėdomis 
— atėjo ir Kalėdos. Didė
lės tai * ir kilnios šventės. 
Skubėjo kiekvienas tikintis 
katalikas į bažnyčią, Var
go, sielvartų daug, o kur; 
paguodos rasti... Tik Įinal- 
dos namus šiemet vaŽiavo- 
;me ratais (Įur būt dėl to, 
kad per * pereitas Velykas 
važiavome rogėmis?). Ne
šalta, mėnesiena.
; Parvykus iš ” 'bažnyčios, 
kaimo ūkininko ir grytelnin 
ko gryčioje, stalai, bežiū
rint, šeimininkes bttvp ap
krauti įvairiais valgiais, mė 
sos, žinoma, daugiausia, nes 
ji dabar yra pati pigiausia. 
Užtat dešrų, pyragėlių, koš- 
lenos ir tt«. ir tt. visur ne- 
apvalgysi. Pyrago, to py
rago, kaip -atmenu, kai aš 
dar mažas., buvau to taip, 
švenčių? laukiamo, balto ska 
naus, šiandien Lietuvoje ir
gi tiir būt ant . kiekvieno, 
kad ir. neturtingiausio, stalo 
buvo, aisčiai. ’ iM?at, pyragas 
dabar nebrangesnis už duo
nelę rugienę. Rinkoje ru
gių centneris keliais litais 
brangesnis už kviečią ceiiL, 
nerį. . Kiti jau ir. juodą duo
ną '.mėgina kepti kvietinę, 
nes ji pigesnė?

Sotus, tai, rodos,, turėr 
tum būti ir bagetas. Tik 
anaiptol ne. Kaž kokie rū* 

spardo kojomis taip, kad jis 
raitosi ant grindų kaip ka
muolys/ , J

Tai svarbiausi kankinimo 
būdai. . Yra dar. nemaža ir 
kitą; sako; memorandumas. 
Kiekvienas kankintojas ste
ngiasi išrasti dar žiauresnių 
ir skaudesnių priemonių, 
kad išgautų reikalingą jam 
iš kankinamo “prisipažiiii- 
mą.” Suprantama, kad taip 
baisiai torturuojamas žmo
gus prie visko prisipažįsta 
ir, viską pasirašo, kas tik iš 
.jo, reikalaujama. 4 Jei jis 
paskum teisme atšaukia sa
vo prisipažinimus, pasako
damas kokiu būdu jie tapo 
išgauti, tai policija viską už 
ginčija ir teisinas paprastai 
tiki policijai, o ne kaltina
majam. Kadangi tortūros 
kai kada sužalojA net ir sun 
kiai (lūžta kaulai, išsineria 
sąnariai) kankinamo kūną, 
tai jis gydomas, kol visiškai 
nesugyja ir išleidžiamas iš 
kalėjimo arba vedamas teis
man kaip nuo baisių žaizdą 
lieka. tik rumbės, / _ 
kąuląi ir tt: . Prie memo: 
randūmo pridėta šešių liūdi- 
ninku parodymai, kurie y- 
r,a išmtėjęLoyturas. Skai
tydamas tuos parodymus, 
manai; kad skaitai kokį tau
rių viduramžių dokumentą, 
o ne dvidešimtojo šimtme
čio buvusiu kultūringoj vai* 
istybej - nuotykių aprašymą. ...»CT .1 -..—u.—.„ 1.

cijos i|ikaląutL iš/ Lietuvos 
vyriausybės, kad jt padary
ti} galą sistematingam lie
tuvių vokietinimui Klaipė
dos ’ įrašte;.; Reikėjo kas 
■nors .padaryti,, nęs padėtis 
jau buvo nebepakenčiama. 
Gubernatoriui,Merkiui teko 
atlikti tas nemalonus dar
bas, irįjis savo, pareigą atik 
ko,^ nežiūrėdamas į . vokiečių 
riksmus: pašalino; dabarti
nės Direktorijos pirminin
ką Boetįdier ir įparėigavo 
p. Toliūšį sudaryti naiįją 
Direktoriją, kurią Seimelis 
paskui turės patvirtinti*

Kas tolinus bus — sunku 
Spėlioti., Vokiečiai jau. pa
davė skundą Taiitų Lygai, 
bet ar. ten taip lengvai lai- 

\ mes, tai klausimas. Pran
cūzai jiems’ nepal a n k u s. 
Lenkai gal norėtų kenkti 
Lietuvai, bet su Klaipėdos 
klausimu rišusi ir Danzigo 
koridoriaus klausimas, ir 
lenkams būtų neparanku, 
jei vokiečiai Klaipėdoje lai
mėtų;
'T Vokiečiai nesitikėjo tokio 
drąsaus žingsnio. iš silpnu? 
tęs Lietuvos! Lietuvių ener
gija juos, gerokai nustebino, 
bet toks griežtas pasistaty
mas gali ištiesų sudaryti įs
pūdžio, kad Lietuva rimtai, 
nori giūti savo teises. ’ Bū
ti drąsiu šiais laikais poli
tika j apsimoka, ypač turint 
reikalui'

r DABAR YRA GERA P R OGA ‘DARBININKĄ" UŽSlRĄSYTlT
h. . » . ■ . • '■ > . • • •' ■ . • • . .

' ABRAKAM LINCOLN ,
5 Kiekvienam amerikiečiui ’ 
£ brangus Abrakam. Lincoln. :i 
| Jis statomas šalia Washing- i 
v tono, kaipo antrasis Amei‘i- 
L kos tėvas. Washington įkū

rė Jungtines Valstijas,^Lin
coln jas išgelbėjo nuo susi- 

r Skaldymo. ; Wasliington ko- 
f vojo prieš Angliją dėl savo 

■ Šalies nepriklausomybes, 
Lįncolnūi teko vesti narni-

> uis karas tarp Šiaurinių ir 
S pietinių valstijų dėl išlaisvi- 
•’ Mimo nėgių iš vergijos; 
L Viens ir kits kovojo dėl 
V Žmonių laisvės ir laimėjo.
į ’ Abraham Lincoln tuom ia- 
p blausiai pasižymėjo, kad jis 
L kilo iš paprastų žmonių, far- 
I merit^daį*binipki§ irLiJpper 
i savo' gabumus ir tvirtą va-

lią iškilo-iki prezidento po
zicijos. Jis mokėsi pats ir 
sav6 darbštumu ir ištverme 
tapo, garsiu advokatu ir po- 
litikierium ir tiek pasižy
mėjo, kad buvo išrinktas 
parlamentah. ir galutinai li
ko prezidentu. Tais laikais 
kaip tik kiloTpolitinė ąudta 
dėl negrą. Turtingi pietų 
plantatoriai parsitraukdavo 
iš Afrikos negrų savo med
vilnės (vatos) plantacijoms 
apdirbti. Tie negrai buvo: 
laikomi tikroj vergijoj,: pai‘- 
davinėjami kaip gyvuliai ir 
žudomi, be jokios atsakomy
bės. . Šiaurinės valstijos su 
pasipiktinimu žiurėjo į tok: 

1 pietiečių elgesį ii rausdavo 
iš gėdos, kad deyyniolįkta*

Rašydamas apie pastaruo
sius įvykius Klaipėdoje, an
gliųlaikraštis “Globę” daro 
pastabą, kad Lietuva, paša- 
indama dabartinę . Klaipė

dos Direktoriją, ir buk' tai 
sulaužydama krašto autono
miją, paėmė pavyzdį iš Ja
ponijos, kuri nesiskaįtyda- 
nia su Kelloggo. paktu bei 
sutartimi ir Tautą Lyga,1 
puola Kiniją.

Toksai nevykęs palygini
mas kyla, žinoma, iš vokie
čių trukšmavimo, kūrie per 
Berlyno laikraščius skelbia 
pasauliui, kad Lietuva tau 
zo Klaipėdos : autonomiją, 
kurią ji pažadėjo garantuo
ti, tarpininkaujant Anglijai 
ir Franci jai 192 J m. . Z 

• Čia pasireiškia typinga 
vokiečių politika: savo aky- 
plešiška agitacija išprovo
kuoti kitos valstybės nepa
sitenkinimą ir priversti ją 
imtis griežtu priemonių, kad 
paskui galėtų prie tbš vals
tybės prikibti. / Kad Vokie
tija kišosi į vidujinius. Klai
pėdos. reikalus, tai. neužgin- 
čyjamas faktas.-^ To krašto 
Direktorija visada žiūrėjo į 
Vokietiją kaipo tėvynę, bet 
jau dabartinė Direktorija 
tai tiesiog visas padorumo 

> rįbas ir tiesioginiu kėliu ėjo 
. prieš Lietuvos inie r e s u s. 
į Klaipėdos lietuviai sūbtuz- 
i do ir darė susirinkimus, ku- 
ųriuose buvo išneštos' rezoliu-

■

■*«**>
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bUlVISINBŲ SUSnriBNTįlO OBSTBO, 
t’All/rBd

Kun, X J, Jakaiti*—-dva*. vadhs; Kun. Janas Bakauaa—pirm.; 
Kun. J. MačiulIoni^I-fiabi vice-pirm.; Pr. Mankiuf—II-Rsia vlce- 
pirm. ; V, J. BTavacka*—tnit, 7 Mott str., Vforceaterj Mdm.,- O, 81* 
dabrlenS—ij^d., E. Coipmonwealth Ava, Worceater, Ma«a., K. Uttl- 
nyg Ir J/Sviraka*—Udo globhvjal ; Kun, Fr. J. Julkaltls—redakto* 
riua, 482 Wlndsor »t, Cambrldge, Mmr.

“DVOK NORS RENK-

Kelios dienos atgal šių ei
lučių rašytojui teko matyti

- išbalusį, apskurusį žmogų, 
Pasisakė esųs lietuvis ir at
keliavęs pekščias per 150 
mylių. Neva sujaudintu bal
si! jis aiškinosi apie savo 
vaigingųbuklę? skUndėsi 
neturtu, nedarbu ir prašė 
pagalbos.

“Duok nors vienų penktm 
kų puodukui kavos nusipir
kti” — kalbėjo nekviestas 
svečias. J

Ir ar galima būti nesusir 
jaudinusiam, išgirdus brolį 
krikščionį, dargi savo tau
tos žmogų, taip sunkiai de
juojant...

Bet nė vien dėl to tenka 
nuliūsti. Skaudus nuliūdi
mas paliečia jautriuosius 
jausmus todėl, kad tas var
gšas lietuvis leido iš savo 

. burnos dvokiantį degtinės 
kvapų. Žemiau pasirašęs 

' turi gana iiėjautrių Uoslę, 
bet to. žmogaus> alkbholiško 
kvapo negalėjo pakęsti....

Ar* bereikia aiškinti, kad 
tas žmogus, kiek turėjo .už
dirbęs, viską pragėre i Ar 

’ bereikia sakyti ‘gfažias kal- 
. bas, naudoti sparnuotus" žo- 

. džius, kad viens kitam įrodi 
• • netųmėm apie . girtuokliavi

mo blėdingumų ? •.
Mūsų tauta maža, o tiek 

daug darbų turime nuveik
ti, Kalbame jaunimui apie 
lietuvybę, apįe jos išlaiky- 
ma. O gatvėmis* slankioja 

;. gyvieji pavyzdžiai, rodantie
ji didžiulį 'reikalų labiau su
sirūpinti kova prieš supu
vusių girtuoklystę.

Ar praėjusios Šventės pa
siryžimai sudrūtins blaivi- 

. ninku pajėgas, gal netrūkus- 
pamatysime.

Ra Kipras,

latkienė, B. KavoliūtŠ ir P. 
Sampukienę. * '

Progmmos vedėju buvo 
A. Jurgelaitis.

Viskas praėjo labai gra
žioje dvasioje. Skyrius su
stiprėjo, įgaudamas naujų, 
jaunų pajėgip Energija di
delė. Tikimasi gražios at
eities. . t.

- S<watna J.

pie blaivybę. Tų pačių die
nų vakare įvyko gražus vai
dinimas su p&marginimate. 
Solo dainavo B. Sidabraitė, | 
Z. Blavackaite, A. Giraite, 
J. Rogliūtė, M. Delionienė. 
Gražių eilutę pasakė J. Bla- 
vuckaitė. Smuiku pagriežė 
G, Vaitekūnaitė. \

Po gražių dainelių vaidin
tas juokingas veikalus “Ap
tiek orius.” Vaidino: Vais 
taįtis'— J. Svirtims, Joniu 
kas — J. Bačys, Marytė — 
R. Bučienė, Advokatas — 
P Mankos, Policijos virši
ninkas —V. Blavaekas ; su
fleriais buvo V, Nereišis ir 
J. Vaitekūnaitė. Z ./ .

Programų gražiai vedė A. 
KandrotaviČius.

• GRAŽIAI MINĖJO
Šy. Kazimiero parapijos 

Blaivininkų 25 kuopa iškil
mingai minėjo metinę šven
tę sausio 31d. Laike tre
čiųjų šv. mišių dalyvavo šu 
vėliava ir prięine šv. Komu
nijų in corpore. Klebonas 
kuii. A. Petraitis tų dienų 
sakė gražius pamokslus a-

49-TOS KUOPOS MI
NĖJIMAS

.... . Bįaivminkii 49-ta kuopa,, 
-So. Boston, metinę šventę 
minėjo vasario 7 dl Rytų į- 
yyko šv. mišios, kurdas at
laikė ir pamokslų pasakė 
kun. K. Urbonavičius. ' 

_ Vakare įvyko parengimas.
Liet. Vyčių kuopos vaidin
tojai suvaidino trijų veiks
imi komedijų ‘Pinigėliai” ’ 
Pono M. Karbausko vado
vaujamas mažasis choras ir 
septynetas beiniitkų gražiai 
padainavo, Daiig juoko pri* 
Mėtė kuopos . pirmininkė M. 
Kibnoniutė, apdainuodama 
tūlo Jono Plbkio vargus.

P. Autąnėlytė ii* S. Še- 
jefkiūtė padainavo solo. A- 
kompaonavd • p-lė Ę. Pode- 

. lihtė. ,
Gyvąjį paveikslų “Trys

Reporteris

PADERA

VIETINES ŽINIOS DRAU a nprV4tDYBŲ
“DU VAINIKU”

Lietuvių Kolegijos bernai
čiai yra iŠ įvairių valstybių 
ir miestų- Todėl ir vaidini
me dalyvauja jaunuoliai iš 
įvairių kraštų. Daugelis jų 
yra iš Naujosios Anglijos 
miestų.

Iš Bostono vaidinime da
lyvauja sekanti asmenys :

Karalius Liobgiltis — P. 
Rakauskas, Kunigaikščio 
dvaro bajoras Klaudijus 
V. Sabas, Pirklys-galvažu- 
dys — A. Tutkus. . • ■ '

* Blaivininkų 49-os kuopos 
vardu širdingai dėkojame 
visiems prisidėjusiems su
rengti gražų vakarų mūsų 
Šventės dienoje. Ačiū ir vi
siems atsilankiusiems.

; Kuopos ‘Valdyba,;
So. Boston, Mąss*.

Į V AIRIOSZINIOS 
LAIKRAŠTININKAS PA-I 
SKIRTAS VESTI KREDITO

KAMPANIJĄ
WASHINGTON, D. C—' 

Rid. Knox, Chicago Daily • 
Nėtvs laidėjas, paskirtas ve- . 
stį kampanijų, kad išjudin
tu piniguočius paleisti dole
rius į cirkuliacijų. Pul. 
Knox nnvažiava į Washing- 
tonųįpas prež. Hoover pasi
tarti ir dalyvauti ^preziden
to “lahti-dipresijos” konfe
rencijoje.

Planų ir kalbų daug, bet 
darbininkams iš to . jokios 
naudos. Nedarbas ir nedir- 
banČiiyii vargas ir. skurdas 
didėja. Prez. Hoover ii* ki
ti jo šalininkai, matyt, įsįti- 
kinę, kad darbininkus dar 
ilgai galės pažadais nura
minti ir palaikyti. Bet jie 
labai klysta. Darbininkams 
kantrybė išsisems ir jie.ne
darbo reikalus ims į savo 
rankas,” Toks perversmas 
gali labai daug kainuoti, bet

, kų ''dai-biiiinkai gali daryti 
- kuomet ponai , kapitalo val
dovui nesirūpina nedarbu 
prašalinti ir darbininkams

j duoti darbų. - '

RIETU AMERIKA GAUS 
PASKOLĄ ’

liaus palydovo rolėje. • I MOOTO8 W.
[Pirmininke — Eva. MarkulenO,

iš I/JtViTV'pn’fYft ■ "^F Timrl-Jn Sfli St, 8o» Boūtos, lUasš,1S X/awrence M. d UOu įvięo.pĮrmlnlnka-. Ona »Wurien3, 
ka, kanclerio Gaišvino su4 įįg MriUL
nam Roderifco rolėje. . Maw.

Visame vaidinime daly-|n™i^—*iw®'VM.rkMiiut« 
vauja daugiau negu 30 as--’o

. .. M*!
* id/nmiR ■vnidiniinfiM. i-l Ooltunbla BąL, Ba.,Kootb&, Mobo sis laomus vaiainimas i - |<im ųioMja — n. JanoBonions

vyks kovo (March) $ dieniu I 
„ , i |urau<ija ^vo nuirinkiimuM laiko kao
Gate OI Heaven svetainėj e. I aatią utamlnka kiekviena mSneelo, 
Parengimui vadovauja •*
“Darbininkas” ir Marijonu [ 
rėmėjų skyrius.

papildyti penktų vagystę. 
[Jie apvogė Dorchestėr ir 
Roxbury. Ir taip drųsūs 
plėšikai buvo^ Imd nebijojo 

_ [įeiti į vienų aptiekų, kur
_______ ______ Vasario 10 d. naktį Ja-Į ^0 Vys žmonės.. B viso 

žukna, <T. Baltramaitis — maica Piain susišaudė poli-1 ji® pasigrobė 253 dol. ■
\ ' eija.su piratais. Tą naktj Nors Jamaica Piain juos

Iš Brocktono dalyvauja— 4 ginkluoti plėšikai apvogė [užklupo policija, bet nezino- 
kaia- keturias aptiekas ir mėgino miems.plėšikams pavyko pa 
————1— ------—  -----dsprukti.

Iš Worcesterio,dalyvauja: 
J’ Jankauskas, kareivio* ro
lėje j Pr. Morkūnas, A. Ma-
"”TT y. .

įvairių piliečių rolese.

Jonas Kamandulis,

BASLE, Šveicarija. — 
Tarpvalstybinio banko tary
ba nutarė suteikti Pietų A- 
merikos valstybėms paskolų, 
kad jos išlaikytų aukso va
liutos pastovumų. Banko 
prezidentas įgaliotas vesti 
deiybasi - ' ’ \

MIRĖ 102 M. AMŽIAUS 
SENDIS

SPRINGFIELD, Mass.— 
Pereitų šeštadienį mirė D. 
S. Robbįns, 102 metų am
žiaus. Sakoma, kad jis bu
vęs seniausias to miesto gy
ventojas.

'■ GANSONAS TVIRTAI: 
TAIKOSI

HOOVER NEBESI
SVEIKINS

■ . ■ - • ; . ; !■ .

WASHINGTON. — Pre
zidentas Hoover, norėdamas 
sutaupyti laikų, pasisveikini 
mo su atsilankiusiais parei
gas pavede savo žmonai.

$380,0O0BEPARBIAMS 
PAGaOtTI

BOSTON. —. Gub. Ely 
bilių, paskirti $380,000 įvai-

ŠIKUSKAIČIUS 
NEMAŽĖJA

IV. JONO BV. Bj,. PiiALPmtt 1 
DiMdB VALDYBA įjį

Pirmininko — H. tioba
88 įtt, Ida HU, J»rch«t«r,

TGlapban* ColwnMa Mfi. į
Viea-Piirminlnkai J. PHrvurtM, . jS

24 ThomM Parį So. Boiton,
I’rot. Raitininką* — J. Gllnackli

5 Thcmaa Parį So. Bonton, Ml*B/
Fln. RaltlnlnkaJB — M. telki* ‘ 

256 E. Nlnth 8t, So, Boston,
Ildlnlnka* — A. Naudilūno . J 

«86 E. Broadvray, Bo. Botton, MeifiJ
Marteli. — J. 2*lkia , .

7 Winfiald st, 8o. Boaton, Mate.
Draugija laiko Bu«lrinklmu» įtaa tr*l|A, 

Mdiįdtaiį kiekvieno mGnealo, ? j 
po piatij, Parapija* aalftj, 4*2 < TUC^ 
«t, So. Boaton, Mas*
Profoalonalal, bi«n>Hai, prampabM 

kol, kurie akelblasl "Darbininką,0 tikisį 
tai verti «kaltytbju paramo*.

Vigl garalnklt6a “barbla!nke.H

LANKOSI ŽYDU Yliui
Šiomis dienomis Bostonai 

lankosi pasaulinės Žydų ofcdj 
ganizaėijos, sionistų, vadarl 
Dr. Nakum Sokoiovv \ 11

VICTOR RADIO
• MUZIKOS STEBUKLAS i J. ■ II 

Terint Victor Radio Namuose, 
esi patenkintas savo gyvenimu

Jo švelnus priimtuvas, perduoda visas muzikos ypatybes. 
Jūs būdami šimtus mylią tolumoje, gaunate originalius mu 
zikos balsus. >

PLAY/T...
COMPLETE 
$66.50

Radio- .
Phpnograph

ModelRE-18

'4

Ristikas Jack Ganson pa
skutiniuoju laiku turi ypa
tingai daug, ristynių. j.

.Vasario 2 d., Aianchėster; 
N. -H., ritosi su ^h. Strach. 
Išėjo lygiomis.'

Vasario 3 d., New Bed- 
ford,. Mass. jis nugalėjo 0. 
Syman. • . t

. Vasario 4M., Kanadoj pa
guldė Kari Lemley, o vasa
rio 5 d. nugalėjo ,J. Spell- 
jiianu* į

NUTEISĖ STUDENTUS
‘ BERLYNAS —Berlyno 
imiversiteto? studentai hitle
rininkai buvo sukėlę riaušes 
prieš socialistus ir prieš žy
dus. Policija suėmė amate 
kiaušius septynis studentė 
ir atidavė leteni© žiniai. Tei- 
smas 2 studentus nubaudė 8

15 Minute
; Reeords
[ Own this fine new instrument... play the new RCA < 
! Victor Long Playing Records, br enjoy •. the tihest į 
; of radi© programs with the 9-tube šupei'heterodyne j 
[ radio... ’ eomplete home ėntertdinmėnt... eųuipped j 
L with ąll ihodėrn features. Only $147.50. Lowest- 
[ pricėd, fallęst--featured eombination oh the market... į 
i Now on demonstration ih our showroom. Come in « 
[ and heaf it today... or call us for a home demonstra- J 
į tion. No obligation.

IR DAR TIKIETĮJ
P.. Simonas- Kavolis, pa

rapijos veikimų komisijos 
! narys, jau atspausdino net 
[ penkis šimtus tikietų bažny- 
>|tiniam koncertui — “Sep- 
Į į tymų Žodžių” tikyb i ne i 

«Į kantatai. Nors koncertas
l neįvyks kovo 20 d., tačiau pi 
'[Kavolis jau dabar sėja ti- 
! [kietus darbuotojų eilėsna.

MIRĖ ŽYMUS AIRYS

KATALIKU SEIMELIS 1
ALBK.J’edšracijos Sattįl 

jos Anglijos“apskrities 
tulikų 7-tas Seimelis įvyteįį 
vasario 22 d,, 1932. m.,■ 11^ 
tuvių Rymo Katalikų -'SO 
Pranciškaus parapijos šVįį|| 
tainėjė, 94 Bradford St,,f 
Lavrrence, Mass. ’ 4

Visos Naujos Anglijos ka ] 
talikiškos organizacijos, 'pa?J 
rupijos, pašelpinėš įraūįi^ 
Jos, kuopos,. chorai, rateliaij

• 'i

Šitas Seimelis bus. labai! 
svarbus, nes kun. K. Ur 
navičius, Federacijos apste 
ties Dvasios Vadas ir Cente 
ro garbės , pirmininkas Įt<į
kun. P. Juras daug,rūpina-,

i—.MI Vasario 9 d; nuo apoplėk- 
! Į Sijos mirė John J. Foley, 
įgyvenęs 633 8th St, South 
J Bostone. Velionis buvo gat- 
Įįvekarių darbjninkas, atvy- 
| kęs iš Airijos 1910 metais. 
[ Jis buvo labai artimai pažį- 
j stamas Anglijos darbininkų 
[I unijų vado Thonuiš. Daug 
į dirbo Airijos išlaisvinimo 
I naudai. _ ■

RENGIASI PARAPIJOS 
. BADUI

i

< į Užeikite įąsildaiugfpas mus VICTpR Įftudko*. ;T*i
Į rai g^Haūslas Radio ūl,tąi kainą. J4. ptek»i^ P&« mtis RediOt 

i jus tikrii sutaupysite, ir gąttiite geriausią muzikos ^nsinimen- 
tą. Mes priimame Lietuvos Bonus ir mokame brangiausiai

įw

nemsdarbamsjpriements-menesiate^penkisšmėnfe-
Dorybes” suvaidino M. Va^tovų Htas. ■ [nėšiais kalėjimo.

praneš kun.. P. Juras^ VO 
sais Seimelio .reikalais kr^p 
pkitės pas kūn. P.'Jurų, M 
Bradford St., Lawreno^ 
Mass.■ ■

. Primename, kad orgau&į 
zacijos, draugijos ir tt. siųH

|l Šv. Petro parap. veikimų 
H komisijai pritarus, jos val- 
Į dyba rengiasi parapijos ine- 
lĮtiniam baliui., K. Rainys 
į Į yra įgaliotas paimti Muni- 
I cipal Bldg* svetainę Jialan--
j džio 19 dienai. Pirmmin- 
| kas Vincas Valatka ieško 
I geriausio orkestro. ?

dybos ir vietos klebono; p^f‘ 
rusais. ; . -;į

Eedęracijos apskrities v^ 
dyba; / .’■ /• < .

Dvasios Vadas, kun. & 
.. Urbonavičius,: „

Birmi Y. j. Kudirka,, f 
Rast iŠ. Čeil^skas, 
Ižd. J. Versiackas*

Katalikas, kuris galMarm 
remia katalikiškos spaudo*,
teises vadintis gerti BažnyČioa 
ku!—Vyskupas Ketteler,
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MLūsų Amerikos
E Lietuvių Berniukas
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Įkas girdėti.lietuvių
KOLONIJOSE

K . PRIRENGIAMAS PRIE GYVENIMO :

B' Darbuote tarp berniukų ir suprasti jų reikalus, yra 
Krienas iš įdomiausiu gyvenimo darbų. Kas jų reikalus 
Ejįomiai seka, randa daug ką pamokinančio kasdieną pa- 
Krnti į savo rankas. Berniukas— gyvasis sidabras, Nie- 

taip greitai nesikeičia, kaip berniukas. Kiekvieną 
lįįnhiutę jo gyvas judėjimas atneša ne tik'tėvams, bet ir 
padams naujų rūpesčių ir aiškumą, kurie parodo, kad 
Ejis mainosi, kitais t Žodžiais — darosi kitokis, negu pirma 
Kuvo. . Kiekvienas jaunimo vadas bei rūpintojas, kuris 
nuodugniai seka ją gyvenimo pėdas, pasakys, kad nie- 
pas negali viso išmokti, kas riŠasi su jų margu gyveni-, 
mmu. Buvęs Jungtinių Valstiją Prezidentas W(xxlrow 
OVilson, kalbėdamas viename svarbiame jaunimo vadą 
pavažiavime, tarė: “Kiekvienas žmogus turetį melstis^ 
pad jis butą laimingas praleisti savo gyvenimą 4r svei
katą tarnyboje savo artimo, ir, jeigu būtu reikalas, ati- 
fifuoti savp gyvybę, ir kad jo vardas, būtą įrašytas į gy
venimo knygos lapą f Jis pamiršo save ir dirbo kitą la- 
jmti?y ? .

išl’odys kai kam gan keista, kodėl tiek daug prą-’ 
Kledame kalbėti- apie berniukus,, ją ateitį, jų gerovę. Dau- 
|%elis sakys:-“Mes lietuviai tėvai nuolatos rūpinoniės ša
po vaikeliais. ’ Davėme valgį, drabužį, ir .patalpą, o da- 
tbar štai atsirado nauji vadai, kurie pradėjo mūsų praėi- 
ktus darbus niekais versti ir prirodyti mūras, seniems žmo- 
Bnėms, kąd nemokėjome .auginti savo kūdikius..‘” Niekas 
wk> gražaus pasišventimo mūsą garbingu lietuvią tėvą 
Jhiegali užginčyti. Beminkąs, atsiminkime, ne vien val- 
Hlfįu,’ guoliu ii* apsirengimu bus laimingas pasaulio pilie
tis; jis tūri prisirengti pine pasaulio, .veikimo^ Jio bu- 
$as, kaipo gyvenimo vairas, turi jį vesti gėrais ar blo- 
įtūs gyvenimo keliais. Jeigu berniukas bus gražiausiai 
^pasirengęs it bus linkęs prie vagystės, visas jo gyveni- 
Sįpas atnešnetiktaija m. vienam, bet ir tėvams didžiausį 
fcesinagumą ir vergišką apsunkinimą. . Jeigu jis bus so- 
;Mai pavalgęs , ir bus linkęs į visokios rūšies. nedorybes, 
Skani jis atneš džiaugsmą! .Iš paduotą santraukų aiš
kiai matome, kad jauno ir , augančio berniuko gyvenimas 
.reikalauja  ̂daug suvaržymų ir pdinokymu. jeigu gimdy
tojai uoliai rūpinasi padaryti“jį baimingu ‘šio pasaulio 
Gleivių.
t Kai kasdien paimame x rankas laikraščius ir skai
dome, vienas dalykas nuodugniai. atsimuša į. mūsų akis.... 
jaunimas yra patvirkęs, nemokantis save suvaldyti. Kiek 
lykią skaitėm : “ jaunas, keturiolikos metų berniukas, su-« 

gimtas vagystėje.” Kitoje, vietoje: “Jaunuolis devynio- 
Ikos metą prisipažino/ kąd jis pereitą, -naktį išlaužė ge- 

įhžinę banką ir paėmė $10,000.” Panašūs apsireiškimai 
arodo mums, kad klausiam, liečiantis berniuką gyve

ną yrą svarbus? Plaukai stojasi ant galvos, kuomet 
^rįsimename, kad pereitais, metais mūsą pačią, lietuvių 
berniukai ir jauni vaildnukai papildė daug vagysčių, 
Įmogžudysčiu. Nesakykime, kad mūsą berniukų klau- 

rnįas mažos vertės. (.
K Šiai paduosiu sąrašą, kiek nuostolio padarė Ameri
koje berniukai ir vaikinai, nuo dešimties metų iki dvide- 

mts penkių. Perskaitę 'giliau turėsime progą ąpsvąr1? 
|tyti,% kodėl mes turėtume daugiau atydos kreipti į jų 
eeikalūs.

Nmv York miestui 1930 metais berniuką prasikalti- 
mai nuostolių padarė $800,000.

National Sūrely kompanija praneša^ kad nuostolių 
arytaf Amerikoje įvairiems namams, įstaigoms už 

ris bilipnus dolerių. ? ‘ v
. Vagystėmis,’■ įsilaužimais į namus ir kitose mažo- 

e vagystėse nuostolių padarytą už $25,000,000.
Pasisavinta svetimų turtą už $100,000,000.

W Įvairios Amerikos įstaigos Amerikos Muitinę. New 
fcork mieste ^prigavo vertės $100,000,000.
B » American Assoeiation bf Raihvay skaito, kad berniu
kai įvairioms geležinkelnf kompanijoms padarė nuosta
bą už $25,000,000. . ■" ?
> American Federation of Judges paduoda, kad ki- 
kuose įvairiuose prasikaltimuose berniukui Jungtinėse 
įkaisti jose padarė nuostolių ūž $3,000,000. . •

Pagalvokime, kiek čionai išdykumas ir nemokėjimas 
avęs suvaldyti ir pagerbti svetimo nuosavybę pridaro 
hiostolią. Kiekvieną valandą Amerikoje nuostolių yra 
pridaroma išdykusią berniukų už $33,000.

Nei vienas berniuką reikalą rūpintojas Šios paduo- 
|oa sąskaitos neužginčys, kaipo neteisingos.

Toliaus paklausykime. - New York mieštas kasmet 
imoka $36,000,000 teismams, kurie gina žmonių nuosa- 
fcbes ir gyvastis. Turi užląikyti tam tikrus teismo na- 
feiB, kuriuose gvildenama berniuką prasikaltimai^ Su* 
Baitykime, kiek turi užlaikyti policistų, įvairią patai
kė prižiūrėtbją. Liūdniausias apsireiškimas’ septy- 
įaedeširnt penktas nuošimtis visą svarbiųjų prasikalti-

■ baltimorės kertelė r“5 .**«?•
įsi parapijos labui.

ALTORIAUS IR RAŽAN-l. S108? e —'
CIAUS DRAUGIJOS , !tas W1° karto kal^e apie l-

■ . • ' . vairias parapijos draugijas, 
sekmadienį įvyko ■ įr nuopelnus, Pabrėžėme 

Šios draugijos priešužgavė-’ir vyrą darbus h* merginą, 
niniai .pietūs ir vakarieąė. choro; ir mokyklos vaikučiu 
Pasilinksminimo pokylis su Seserims priešaky, ir sa- 
praėjo su dideliu pasiseki- [vo. laiku stengėmės kiekvie- 
mu. Ši draugija, viena rim-|nai grupei atatinkamą žodį 
.Mausiu parapijoj, sutraukė įtarti. Visos draugijos turi 
į darbą visas savo nates ir, savo lygiai svarbą vaidmenį

i

ii

mą —- tai jaunuolią, nesulaukusią dvidešimts pirmų me- 
;ių. '* ’• • •’//
f ' Jeigu tiek daug mūsų miestuose yra nesutvarkytą 
berniukų, kas čia kaitąs. Kiekvienas aiškiausiai žino, 
kad tie berniukai neišėjo iš kokios girios ar upes. -Jie 
yrą tėvų vaikai. Štai paduosiu gražų pavyzdį. Tūlame 
mieste, vieną vakarą, vienos berniukų geroves draugijos 
vadas padarė taip vadinamus kvotimus tarp, 150 berniu
ką.. Išėjęs į miesto gatves paklausė, ar ją tėvai namie. 
Šimtas dvidešimts vienas pripažino, kad jų tėvą nėra 
namie , tuomet jie turėjo gerą progą išeiti į gatvę ir jau
sti pilniausią liuosybę. Ar tai nė liūdnas apsireiškimas?

Kitasžmogus,' kuris kasdieną sueina sli daugeliu 
berniukų, paduoda šį pranešimą. Per paskutinius me 
tus turėjęs pasikalbėjimus su 2148 bėmiukaiį 1080 pri
sipažino, kad.’ jie namus paliko dėl tėvo ar mbtinos, daž
nai dėt tėvą girtuoklystės. 410 išėjo iš .naiįų, kadangi 
tarp tėvų viešpatavo nesutikimai, keiksmai, pfeštynės. 380 
aiškinosi, kad. jie buvo išvaryti iš naimi. 4

Pereidami mūšų pataisos namus ir kalėjimus, rasi
me daug ir mūsą lietuviiy: berniukų, kurie daug turės pa
sakyti, kad ją namai nedavė jiems jokio išauklėjimo.

- Neseniai teko aplankyti vieną lietuvį berniuką Con- 
cord Reformatory. Liūdnas, buvo pareiškimas, kai jis 
prisipažino, kad savo tėvo ir ’ motinos niekados nematė 
blaivais. - “ Augau”, jis sakė “tame nelaimimame padė
jime. Nemačiaujokios meilės, -neturėjau knytais nej. ko. 
pavalgyti. Turėjau eiti ir vogti. Sykį, atsimeni^ norė
jau pasmaugti Žmogų. Dabar esu kalėjimo paukštis, su
sitepęs, neturintis gero. vardo. Gaila — gyvenau, bet 
neturėjau tėvo nei motinęs, tiesa, jie buvo gjvi, bet man 
jie buvo mirę.” . . : į

Sutiksite su immim, ką pradžioje sakiau, kad ber
niukų klausimas yrą svarbesnis, negu mes mąstėme.

Kuomet puodžiai nori pagražinti puodukus ar lėkštes 
įvairiais, auksiniais pagražinimais, tai pirnąįinegu molis 
sustingsta, jie įbrėžią į minkštą molį - savo jpapūošaĮus, 
paskui įdeda į tam tikrą pečių ir paskirtą laiką kepina. 
Išimti puodukai, nežiūrint kaip mėginsi aukso pagraži- 
ninms nutrinti, negalėsi. Karštis užgrudino*kietai įbrė
žimus.- Taip ir augantis berniukas.' Jeigu-mes norime 
padaryti jį naudingu' ir laimingu ateities žmogumi, tai 
doros ir gerumo pobūdžius turime įbrėžti; giliai . į jo šįr- 
dį, kol jis dar jaunas., ' i : •

„Žymus amerikietis Theodor Roosevelt sakė : “Jeigu 
nori,, kad artimas būtą pastovus, turi pradėti pirm, ne
gu jis tampa vyru. Gyvenimo pasisekimas reiškiasi tuo
met, kada dilbi su berniuku, ne su vyru. ” ■_,

Jonas Wanamaker gražiai išsireiškė: “Išgelbėk vy
rą ir išgelbėsi vieną, žmogų ^išgelbėk berniuką ir išgelbė- 
si visą padauginimo lenfelę.” ; i

Paduoti faktai kalba ūž save. Ką mes darysime? 
stovėti negalime. Šiandieną ypatingai,-kai nedarbas 
viešpatauja, ir visokio plauko išdykėliai galvątrukčiomis 
eina prie blogiausią darbų, kaip 'mes atsiliepsime į sa
vo lietuvius/ berniukus £ Kaip mes stengsimės sulaikyti 
juos nuo viso sugedimo?7 .: ■ ,

Lietuvių patarle sako: “Tyki kiaulė giliai šaknis 
knisa.” Daugelis tėvų mano, kad jo sūnelio tykumas 
liudija, krūl viduje jis yra ramus. Labai klysta tas tė
vas ar molina, kurie mano, kad jų vaikelio rankelės yra 
nekaltos vagystėje ir daryme artimui nuosavybė skriau
dos, 7 Piktoji dvasia nesnaudžia. Visuomet tingioms 
rankoms atranda ką nors padaryti. Šv. Bernardas savo 
raštuose pažymi: “ Tinginystė yra piktosios dvasios dirb
tuve.” Berniukas, tas gyvasis' sidabras žmonių draugi- 
jos,Juri turėti kokį, nors užsiėmimą. Mūsą rūpestingu' 
mas ją reikaluose duos jiems tą energiją sunaudoti gar
bingai. Mušą nerangumas ir nenorėjimas atydžiai rem
ti jų veiksmus, duos jiems progą greičiau mūsą gaivas 
pražildinti/ir neramiai prisiminti, kad galėjome jiems 
būti įdomiais vadais. • . 7 / .

parapijos gyvenime, bet tur 
būt neklysiu pasakęs, kad 
moteių pasišventimas, kaip 
atskirose kuopose, taip ir 
kiekvieno kito parengimo, 
pasilieka pagi'indine svar
biausia dalis. Be jų pagel- 
bos nei viena, draugija ne
galėti} veikti. Štai prisi- 
minkiipe musą Oyster Ręs
tus. Čia žymiausiai pasi
darbavo vyrai, bet kuomet 
valgius reikia virti, bulbes 
skusti, vakarienė . tvarkyti, 
jau be moterų negalima ap- 
sei ti. Panašiai ir prie mer
ginų draugijos. Kuomet ma- 
tome, kad per metus rengia
mi keli piknikai, ir tuzinas 
ąr daugiau vakarienių, ga
lima suprasti kiek čia to 
darbo reikia pridėti. It 
dažniausia pats juodžiau
sias, karščiausias darbas a- 
titenka moterims. '

To dar neužtenka. Žiūrint 
net biznio akims, pasirodo 
kad vakarienių pelnas yra 
didžiausias. Tokiu būdu, ne
galima ginčyti, jog katali
kės moterys rodo visiems 
kitiems parapijonainš kelią; 
Jos parapijos ramstis.

. Girdėti - buvo, kad valgė 
per 250 žmoniąJ Kol kas 
dar nežinia vakaro pelnas, 
bet jis bus neabejotinai di
delis. Štai, vien nuo pyra
gų laimėjimo (buvo, jų apie 
(20) atliko gryno pelno 76 
doleriai. ’Gąlįma spėti, kad 
iš viso liks apie 300 dolerių. 
Tokia suma šiais laikais y- 
ra labai didelė.

Kadangi žmonės rinkosi 
nuo pat, sumos < iki vblyvb 
vakaro, reikėjo daug darbi
ninkų. Čia paduodu sąrašą, 
gal nepilną, asmenų, dirbu
sių tą dieną: P. Augaitįene, 
Rekuvienė, Mockevičienė, 
Obeciūnienė, Voltarienė, Za- 
blockfenė, Adomaitiene, Mic 
keliūniėnė, - Kalu š k i e n ė- 
Clayton, Žilaitiene, Nageliū- 
te, Mandravickiene, Augai- 
tytė’ Goberiūtė, Glėbiate, 
Ivoškiūtė, . • Keidošiūtė,. .ir 
prie pyragą pardavinėjimo, 
Radževičiūtes Ona ir Mari
ją*. . ’

Už tokį sunką dienos dar
bą reikia, širdingai padeko- 
til v . :••

paveikslus C. C. Lukšys. 
Kadangi šie paveikslai pa
rodys labai įdomius įvykius 
Lietuvos gyvenime pereitais 
metais k. a. Trijų Karalių 
šventes apvaikščiojimą, Už* 
gavėnias ir įvairina iškilmes 
amerikiečių gyvenime, jie 
turėtą būti visiems įdomūs. 
Norą jau bus Gavėnios lai
kas, bet iŠ tokio turinio ne
bus žiūrėtojams pasipiktini
mo h* nieku būdą nepakens 
išlaikyti Gavėnios dvasią. 
Įėjimas daug žemesnis, ne
gu paprastuose teatruose; 
užaugusiems 35c, vaikams 
—■ 10 c. . , .

Didžioj Miesto Auditori- 
joj, I04th Medieal -RegįmeM- 
Armory, penktadienį, .vasa
rio 12 d. vietiniai lietuviai 
galės vėl matyti Karolį Po
žėlą, lietuviu ristikų Čampi- 
oną. Šiuo kartu jis imsis 
su bulgaru B oris Dimitroff. 
Jau ne pirmą sykį baltinio- 
risčiai gavo progos išvysti 
savo tautietį viešai imantis, 
ir dažnai laimę jant. Dabar, 
kaip ir pirmiau, jisai atvy-, 
ksta či on ai s dėka Dr. Juozo 
Kaluškos pastangoms, kurs 
veda viso. vakaro reikalus.'. 
IŠ tolo' žiūrint, vakaras atro 
do lyg Tautu Sąjunga. Be 
lietuviu ir bulgarą ristikų, 
bus ir Ukrainą, italą, Rusą, 
airių, Afganistano čempio
nas, ir keli amerildečiai..Be 
Požėlos, dar vienas lietuvis 
dalyvaus rištynėše, Dan 
Winters, baigės IVisebąsin 
Universitetą.

Visiems lietuviams, kaip 
ristikams, taip ir vedėjui, 
linkime didelio pasisekimo.

■■ ■■'. .- 'V. M.

PHILADELPHIA, PA.
ŠV. ANDRIEJAUS PAR.

Sausio 31 d. įvyko para-' 
pįjos mokykloj vaikučių va-* 
karas. 8 v. vak, kaip buvo 
skelbta, svetaine buvo pilna 
pilnutėle prielankią pavapi- 
joną ir svečią. Netrukus ir • 
scenos uždanga pakilo ir pa
sipylė didelis būrys vaiku- , 
čią, kurie smagiai pacįdina- 
vo “Trys sesytes/’ “Audra 
girioj” ii* uDzingeliukai.”

Pq dainą sekė vaidinimas 
H Kvotimą baime,M’ kuriame 
dalyvavo dešimts asmenų; ir 
geriausiai atliko Motinos ro*- 
lį Em. įSokaite, o gydytoją, 
— Pr. Tamulis. - f- •

Buvo sakomos .pasakaitės, 
monologai ir driliai. Iš dri- 
lią geriausiai pasirodė aš? 
imto skyriaus berneliai su 
^Combination Drill?’

Mūsą lietuvaitės irgi ne
prasčiau pasirodė — jos vi
suomet .moka lietuvio širclį 
sužavėti. .

Žmonės skirstėsi pilnai 
patenkinti, vaikučių parėn- 
gimiu, : „...J ‘

.Dėka Sesutėms už triūsą,. 
o mokiniams už'pastangas. .

' . • Sv^pgeris. '

KLAIDOS ATITATSY- 
.■'SYMAS‘

Pereitame numeryje ko
respondencijų puslapy įsi- 
briovč- klaidelė: Tiesą my- 
lincio korespondenci j a yra 
iš New Britąin, Conn., o 
“Jis” raštas apie “parapi
jos' stovį”-iŠ Ni^7 Haven, o * 
ne iš .New Britam. /

S2o.no dovanįi
tam kuris nurodys geriau
sią vietą atidavimui’ AP
TIEKUS ; (Naujoje Angli
joje). Turi būti lietuvią ar 
lenką apgyventa apylinkė, 
kampinis Štaras ir ne per 
aidi nuo kitos aptiėkos.

PRANAS GEDVILĄ
A P TIEK O R I U S,

9154 Jos. Campau Avė., 
DETROIT, MICH. •

Nesigailėk vandens ir mui 
to* Ta tauta kultmngesne 
kuri sunaudoja . daugiau 
muilo. ■ 1 ■■ 7:

LAWRENCE, MASS. .

Antradienį vasario 9 d., 
ligoninėj darė operaciją K; 
Giedrai, klieriko Juozo Gie
dros tėvui. P-nasGiedra 
.sirgo patrūkimu ir darant 
operaciją, jis-nebuvo migdo
mas. •

. Ateinantį pirmadienį ir 
antradienį, vasario15 it 16 
d., 7:30 val.: vakarė, parapi
jos salėj rodys judomuosiuš

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLĮAUGIAS
GraboriuB -ir Bolsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

ĮSIDĖMĖKITE l

CHAS. B. ĮMAUSIĄS
LIETUVIS GRABORIUS
637 8. PACA STREET, 

BALTIMORE, MD. ;
Laidotu v&ie pntarnnu.hi tetai Ir
pigiai. Nuo 75—100—150 doleriu

. Pagrnbvs paruošiu.
Telefoną* South 0083.

LIETUVOS BONAI
Mes priimam LIETUVOS 

'BONŲ kuponus už pilnus 
pinigus. L '

7 Perkam‘LIETUVOSĄO. 
NŪS ir mokam pagal dienos 
kursą,

~ Šiandien mokam 70 dole
riu ūž $100.00 ir 35 dolerius 
už $50.00. Siųskite Lįetuvo 
Bonus registruotame laiške 
o tuojau gausite Rankos če 
kt • ■ :

Mūsą krautuve atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.
‘ Parduodam laivakortes ir 
siunčiam ■ pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir Lat
viją. . ’■

. Nuo dabar ant čeve.ryku. 
skrybėlių, marškinių ir kai 
dru numušam 10 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršti
AMERICAN ORY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Sav., 

678 No. MninSt, Martelio, Mua.

Muzikos Mylėtojams pranešimas

Prof. a. ŽIDANAVIOIUS, pagarsi 
jęs art. amulkiįiInkasOr Muzikos Mo
kytojas atidarė Muzikos Mokyklą po 
No. • 29; Myrtlę Otų Lawrence, MassJ 
namuose pi Beleviciaiis, kur iluoda. 
pamokas PCTNYC’IOMIS. .

Lekcijos daodanioa. privačiai, kaip . 
mažiems tnip Ir suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. Jeigu myli; 
muzikę: šmuikg arba plamp ir nori 
kad Tavo vaikučiai išmoktu gražiat 
grajiti, siusk pas p; ŽIDANAVIčią. 
Lai pamėgina laimes ir tie, kuriems, 
nepasisekė išmokti kitur ir kurie jau 
austojo vilties pramokti. Kainos , pri
einamos. ' .

Krefpkites šiuo adresu; Ęčtuyčlo- 
mis 29 Myrtle Ct., Lavrenee, Mass., 
arba laiškais ' - . — ,---------- - -

16 Huntington Avenue, 
ROSLINbAtn, MASS. f

I CHARRON'S
PIANAI—RADIOS ■ ' j Į 

U. ŠALDYTUVAI j.
J f Aliejaus pečiai, Skalbiamos į. 
'l - - mašinos >

20 TRUMBULL STREET J ! 
-. W0R0E8TER, MASS. ’. J ! 

; ; TeL 4-9430 . ‘ . j [
j Lengvos Itygos—Be Nuoiimčis j

STIES& SVIES
B. A. Syke# k B. G. Syke* 
LIETUVIAI ADVOKATAI

• ’ Ofisas: -
8ANB0RN BLOOK > 
681 Wa»hiniton St 
N0RW00D, MASS.
M Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 VFahmt Ava.

Tol Nomvood 1315'VT

amerilde%25c4%258diai..Be


J) I ia.J*ij™(; JJŲJH. ja -j1**-". ■■■■■'"■-n

O

ffanfctadienL, vaiaHo

VIETINĖS ŽINIOS
NEPAMIRŠKIME

^Nepamirškime skaitlingai 
atsilankyti j Lietuvos Ne
priklausomybės šventes iš- 
kilnnngų minėjimų, kuris į- 
vjksta sekmadienį, 2 t. pu 
Dietų, Municipal Bldg. sale- 
fe-_ '

Šis momentas reikalauja 
iš mūsų gausaus dalyvavi
mo.

pasižadėjo jam bendradar- 
bianti ir kalbinti prie to ki
tus tėvus domininkonus lie
tuvius. ’ *

Kun, Bailiukas kelioms 
dienoms apsibus So. Bosto
ne pas kun. ViiTuauskį. i'

Penktadienį vakare jis sa-ll 

kys pamokslų. *

UNKSl REDAKCIJOJ
Vasario11 d. “Darbinin- 

kų” atlahkė Kum TpvasBo
naventūras Bailiukas, domi
ninkonas, ir Kun. Pr. W. 
Strakauskas, Lowell’io kle
bonas. ■■■■■_. . •

Kun. B. Paplukus, O. P. 
"džiaugėsi “Darbininku” ir

Tel. So. Boston 8520' ' ■

A. 0. ŠALN A-SH ALINA
LIETUVIS ADVOKiffAS

Baigęs du Universitetu 
CORNEtL UNIVERSITY su A. B. 
G. VVASHINGTON UNIV^su LLB.

“DArbiiriukd” Name
. - (antros lubosi

Ž66 Broądway, South Bdston
R e s. Ld e n c ! j a • 

SOSUgrvard S t, Cambrldge, Mass.
Tel. Unlverslty 1463--J.

TėT. So^Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M.V. CASPER
t- (KASPARAVIČIUS.

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

i Ofyo VaiaHdos:
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo l;8O iki 
5 ir hub 6 iki 8 tai. vakare. Ofi
sas uždarą r subatos vakarais ir 
nedėldienlala, taipgi seredomla nu* 

, 12-toe dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

* > \* - ■

Miičkime Nepriklawmyb8s
n 
gi-

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E 8T8, PER 
’.;r 4, j * / . ■ * . •

• . BEVEIK 70 HUTŲ

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno mene
sio, Dividentus moku 5 nuoš. per paskutinius 3 metus. 

Dividenttti mokami trečių S'eredų Balandžio ir Spalių mėnesių.

'J

VASARIO-FEB. 14,1932
Municipal Bldg Salėje, Sė. BMtn, Matt.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

. . 1 1918 m. Vasario 16 dienų Lietuva pasiskelbč nepriklausoma vai-LIETUVIS MAMRIJO |į Htybc- šiai didžiai avimtei pafaiinėti K? Federacijos vietinis sky-

į Kalbės KUM. K URB0NAmu& KUN. DR. A. BRUtAŠ, 
Vladas Gregorius Vatoso KUN. B. VIRMAU8KIS, PROF. P. GALINIS, GYDYTOJAI DR. 

iievicius, gimęs ir augęs So.Įp. JAKIMAVIČIUS, DR. J. LANDŽIU^, DR, a. VYMNIAUSKAS, 
;• Bostone, šiuo metu yra Man|DR- ARENTAS ir kiti. ;. , . . ■ .j

džimijoj, kur vyksta kinie-Į So. Boston ir Cambridge parapijų chorai padainuos tautiikas. 
čių ir japonų karas. Auksu dama8< , '
čian jis dirbo ^prie Standard J 
Oil Cov Sovietų Rusijoj e J 

Kadangi pas bolševikus šiai 
kompanijai buvo sunku dir-| 

bti, tai Vladas dirbo tai Ki
nijoje, tai Japonijoje. Da
bar jis nori grįžti į Ameri- 
ka, bet dėl įvairių formdlu- fc 
niii ar dokumentų trukuiriųl , ' —------ ;
jo sugrįžimas vis atidėlioja- Aukštai gerb. Zilcli! Ma
mas. Jam daug gelbsti grį- lonėki savo gabiai vedanra- 
žimo reikaluose ją švogeris me skyriuje “Kas Nauja 
Aleksandras' Maitūsevičius, Ėroadttay” papasakoti, kų 
gyv. Neivtoii Nppei- Ralis. Tamsta manai apie S. Bos'- 
Mašsaėliusetts. tono lietuvių duonkepių1 si-

——• tuaeijį.

LIETUVOS ŽYDAI • ,?\niU’ “a’. “CIICinDC»MI7AUn B?st«nė luonkepm (bake- 
SUuIuKuANIl AIU rių) ’ yra labai daug. Ir jie 

—_— yra Viši pairi jotai* ir džen
telmenai. Jie uoliai; remia 
lietuviškus pai’engimųs^ vęį-1 
Ikimus ir įstaigas. Bet jie 

1 ' " j ’ ;l
nevezinėja duonos po stu- 
has. Jie tik; kepa ir stato 
į krautuves. ’O iš krautuvių 
lojalūs So. Bostoniečiai tu- 

Įrėtįj jų duonų ir pyragų pa- 
[siimti ar iš kraūtuvninkų 
I ' • ’ ‘ .... •' ’•

Bn.WMn
.../

Penktadienį, vasario 
yra Arahamo Lineolno
mimo diena ir taipgi ’Pppiev 
žiauB Pimi8 Al ^iniiravi- 

mo diena. ’
. Katalikų bažnyčias bus 
pripildytos tikinčiųjų, mel
džiančiųjų už savo tikybos 
Galvų, .

Gražus dalukas butų ma
tyti visų lietuvių jaunimų tų 
dienų bažnyčioje mišiose ii* 
popietinėse pamaldose. . / ’ /VALANDOS:

■ ' » - ... . ■ . >.

Nuo . V ryto iki 3 po pietą. Suimtomis: puo 9 ryto iki 12 vai 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

Vokiečiai ir le 
kykime, parodydami

nkai/sėlsta prk 
lietuvių Vieny'

-s L4etuvų. Skaitlingai aMlaiL 
įę.

♦ 1 * • .

Įėjimas visiei
/■ ; ’’

m laisva^.
Kviečia RENGĖJAI.

Bostone įsisteigė Lietuvos 
žydų sąjunga. Ketvirtadie
nį^ vasario 11 d., vakare į- 
vyko šios sąjungos antras 
susirįnkiinas Herbe r t J. 
Wblfe post kambariuose^ 
Charlotte St., ’Dorehester,| 
Mass. - ■ .‘ !

Tel. .Sp. Boston 2GG0

Lietuvis. Dantistas'

E L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12. nuo 
1:SO—6 ir nuo 0:30—9 vakare. 
Sercdoriils nuo 9—12 vai. dienu. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 va! vakare; 
Nėd6Iioiniš nito 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

JEI GIRTI, TAI "NE SO
CIALISTAI”

įPtRSK Al T YK IRI 
? JUTAM PASAAVNi 
į * į Kada Tamstos • atvykote i A- J

; metiką'? Kokią dietią ir metai? | 
J,; Kaip laivo vardas, ir t. t. ? į
; Kiekvienam gyvenančiam A-f 

'; metikoje svarbu ■ žinoti atsaky-1 
' ‘ maš į ' viršminetus klausimus. | 
L Mes patikrinam Tamstos at-1 
-^kimą. ir užf ikriham sąžinin-1

• J pgjį patarnavimą. ' |
PERKAM LIETUVOS

r BONUS ♦
ir mokame anksčiausias kainas! 
Parduodame laivakortes į ir išj 
Lietuvos patogiausiais . keliais. I 
•ai {VIESULĄ) WEISUL

AGENTŪRA J
“Darbininko” Name j

< 366 West BroadvvAy,
SOUTH BOSTON, MASS. 
: Tel, Sb. Boston. 0620

L

r

♦

US NAUJA BADAM? reikalauti, kad pristatytų 
i /: • = \ [namus,.'.

Tačiau išeina blogai.
; Iš kitų; tolimų ir artimų, 
miestų dudnkepiai sužino j d 
So. Bostoniečių ūpų ir vct 
žioja duonų jiems visiemsrį 
stūbasi ....

So. Bostoniečiai duonke? 
piai gi negali vežioti duonos 
kostuineriams tiesiog- į nal 
mūs, nes krauttivnikai pyk
sta. 1 Ir štųij dėl džentelmo- 
nišktimo So. Bostoniečia 
spyiiamipriesieiiOBc 
?vArų Tamfetū "maiiai/ W 

čia yra “sųųarė deal” is, So, 
Bostoniečių pusės!. . ;

Aš prašiau * klebono, ;ka<l 
jis mūsų žmoneihš paaiškin
tų apie reikalų savuosius, 
femfi. Kol kas pasekmių nė-, 
ihatyti. . • y ? ‘ J '■ 

.Aukštai gerbianti Tamstų 

duonkepio Vrauge,į.
i . j.- - ‘ . ' - • ' ‘

Malonu, kad Tamsta krei
piesi į mano skyrių.. Barti 
vietinių gyventojų aš nenore 
Čiau. Galiu tik tiek pasa
kyti: lietuvis pas lietuvį 
vas pas savą. Jei . mūsų
duonkepiai. remia mūsų vi
suomeniškas įstaigas bei pa
rengimus, tai ir mūsų gry
na pareiga juos remti. Mū
sų duonkepiai to pilnai už
sitarnauja.. .

Bet; gerbiamoji* ar nega
lėtum patarti So. Bostonie
čiams duonkepiams, kad jieį 
daugiau garsintų savo biz
nį. . Štai “Darbininke” nė
ra ne Vieno skalbimo Aidr 
noš prekybos reikalu. Skel
btis visuomet užsimoka.

Tiek galėčiau Tamstai pa - 
tarti.' , .
’ iTuozas %llch.

,1+_ . „ “ A I I.IETVV1S j
“K-vis, 1 pereitų savaitę, s ..r 1 - y= GYDYTOJAS, ir CHIRURGAS:

t| ■ Va landės:
Į f Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.

478 Gallivan Boulevard 
DORCHESTER, MASS.

Telefonas Talbot 0847

apie girtus kalbėtojus, pry-l 
Čerio Kubilio bedarbių mi
tinge, nieko nerašė, bet kai _ 
da tas faktas pasiekė vistio-1! 
menes ausis ir spauda, kad h: . _ |
tais giltais kalbėtojais buto | Telefonas Taibot 0847 |
socialistiri, tai ir “K-vis” 
paraše, kad 4 įgirti kalbėto- j i
jai prie sęėialistų nepriklaul| 
so. Į|

- Gal tie girti kalbėtojai, Į i 
kalbėję Kubiliaus bedarbiui Į 
mitinge, prie Socialistų Ša- | 
jungos it nepriklauso, nes | 
tokios kaip ir nėra, bet kadi | 
jie yra socialistai ir Klibi- | 
liaus. parapijiečiai, tai to I

1 ' j.-, 4x*t7' I ’ ctHumnKu*riJjss
takto nepaslėps ne tik K- ė
vis,” bet ne jo redaktonusr . tt'i A
p. Michelsonas, nes jis juo- ■ fl Q R g N U M A S 
du labai getai pažįsta ir Vi- peter j. Kušąvieius kąm teika- 
suoniet su jais' bėndradat-1 Hngas kreipkitės 498 E; 7t& Et, 
biavoi Vienas “giltas1 j ^°nth Boston, Mase, B 1

2I

ĮVAIRIU DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖ .

PAGES MENS 
ŠIIOP

i 456 W.BROADWAY
(tarpe F ir porchėster Šts.) 

South Boston, Mass.
: Užlaikėme vėliausios toados vy-= 
f riškus drabužituL Gražiaueiasfekry-Į 
i bSles. Paginus viskįplgiaupirksit= 

Savininkai POVILAS LIŠAS ‘ I

£

e

kalas “Žydų Karalius” bus 
vaidinamas Šv. Petro baž
nytinėje salėj ė, vasario 28 
diena, 7:30 vai. vakare, po 
priežiūra kūn» K. Jenkaus. 

J- Sužinota, kad kun. Jeii 
kus susiranda daug gražiiį 
kostiumų ir estradai sčene-

• ‘ ' • . • 1 c
njl?. .

Taip pat, yra žinoma, kad 
vaidintojai yra imponuoti 
savo rolėse ir uoliai lankosi 
praktikose, net du ir tris sy
kius savaitėje.

u: Tikietai parduodam! pla
čiai? ir apsčiai. ~

' (Daugiau’žiniai 5 pusi.) ■ ■:

T

Td)lS.B.W, -

Ut Ji KALINAUSKAS
AD^bKAtAS

t ..-/**Darbininko^^Įame ;
?' (antros lubos, Rodm l) * •’

' - Bostono Ofisaih* ' ? •
r 8& State Street, Rcom 68
, . Tel. HubĮjard 9396. •. ' ' 
GyVeiiifio^ 33 R'osemont Street,

r.-.* ■' . Dorchester. JiIassj

L ; Prilėkęs Advokatai

JUOZAS B. DAILIUS
Vėdi višokida provaa. Daro .Vi- 

šus ieg^oii doknmentūK

M7 Ė Ėb (lompai Brtmdvay) 
SouthBoiton, MbM,

Telefonaa: Soii Boston 2782 ;
J * Namų; Tilbot 2474

t. Tet U B. 2805-R.

OPTOMETRISTAS
lėėgsaminuoju akla

* priskiriu akinius 
' kreivas skis atltle- 

tirui [r ambujohll- 
kM» (aklpėe) akyse sugrgMnu frvie- 

tmkaniu laiku.
X LpABAKARNIS.O. D.

447 Bn^dwiy, South Boston

SdDR.GRA»Y

ii

PRALL BROLIAI
PEHTORIAI» DEKORATORIAI
DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI

PATARNAVIMAS GĖRIAuSIAĖ c
46 ARMANDINE ST., ’ DORCHESTER, MASS.,
. . Tel. Taibot 0354 , ■ . . . . ’ '

v* I ,, --- _--------- Į------—---------- ----—-- , V ,1 ,.,ll!l,1ilf.,t .j. —h

lęalJlptoJ JIS y TU llTlVęS NL I
—S_,T -A*.,. — M 8 . - ' ' 1 ■• i:
-vio7 7 Tedaktoiium. Ar ne [ i 
taip p. Micheisone? |

N’eUaigtas Kriukis> 11

DR.J. lANDŽIUS-SEYMOUR I i
• / LIETUVIS GYDYTOJAS III CHIRURGAS - | l |

a Gydą aitrios ir krouižkas Ilgus vyrų, moterų Ir valkų. Vortojų i |
*-X*JBuy upuratij, iStyriaitU viduriu ir plaučių Ilgų, t) la a minuoja |||

' ' krauju r   '— --- - ‘-“•a f s
mų lūfei

OFISO
Į 4ME.

Slapumų, Ir splabdalus savo laboratorijoj. Sutelkia patari* 
įkalė kitur IgyvepaptĮemk. ifi mptų praktiko#.
VALANDOS: 2—1 p.p.; 7—8:30 Vak. • - Tel, S. B. 2712.
SROADŠTAY,... . flOtltH BOSTOIT, AtiUB. I

■ BRmWiY GARAGE '
M1 ĘR0ADWAY, so. bostom, mass 

■ . Tel. 8<j. Bo»ton 18T0 • . ' ’»

;PATARNAVIMAS DntSTĄ IŠ ’

Patidsymo iUiių.
Ofioialč BnĄfų-ir Avjesų Patikrinimo Stotis, 

Pilnai vietai dėl trumpa ir ilgesnio leM ttUiUtypitii balinu 
Parduodamu Tireg, GaiaUnų, Aliejų.ir vigkų, kas prieAtrtomoHlių rUfaW, “ . * 

MUS ĮSAME KOTRTll AUTOMOBILIV TAISnUi. .
’ - ' , - STRJJKAbSKAS, S»vinitikM

Uabiižęi N. t* ttUiv&sity taodlka- 
lWM .koleriJ4; buvęs gydytoju Ft 

i Hąmlltpn Ligoninėj, n. X; chirur- 
‘ im Oiit-mm stafr Lodino U* 

toninė*. Daktaras Miesto Dlspen- 
aary; sujungtas prie SL. jbbm’s 

;Ligoninės; MedlkalIikasOgiaminuo* 
tojta dėt Metropolitan Life . Ins.; 
Lovfett YMCA Gym. j A. O. Foree- 
fefit oi AnierieL VAfend6k: .Antr., 
Ketv., Šeėtad. lO iki 12 ryt*, 2-*-5, 

; T—8 .tek,, Sekmadieny '10 iii 12.
- PatariiMil^įįk9i.

m:4’remont.iSt Boatoiu ĄliųjfV

L: D. ,S. 8-tos kuopos mė
nesinis. susiMiikimas įvyks 

Vasario -14. d., bažiiytihėje 
salėje, Wįndsor St; ■ •.

'Visi.' nariai , malonękiiįė 
pribūti, neš šiame susirinki-’ 
me turėsim daug svarbių 
Veikalų aptarti. Astovai iš
duos raportų iš j atsibuvusio 
L. D. ^ Naujosioš Anglijos 
ap^kĮicio šiivažiayįino. /

^Taipgi turėsime išrinkti 
atstpvus į Naujosios Angli
jos Katalikų Seimelį;, malo
nėkite sugiųžintį visi tikie- 

tus. ■ ■:'. ■ ■■
.. ./ Pilim, J. ĮL

' pereitų sekmadienį įvyko 
parapijos vakarienei Žmo
nių buvo daug.. r Parapijai 
liko gryno, pelno $135. ■

Pelemj dienoje mūsų baž
nyčioje prasidėjo Gavėnios 
pamaldos. .Žmonių bažny
čioje buvo daug: .

- Sekmadienį, vasario 14 d*, 
bažnyčioje bus Pilp. Blaivi- 
ninkų 7 kp., mišios. Nariai 
“in corpore’ Lpriims Šv. ko- 
mimijų. ; j \ ■

Vasario 21 d., vakare, pa? 
rapijoš salėje, įvyks NeprL 
Idausomybės paminėjimas. 
Dalyvaukite visi. 'Rap.

Atvykusį iš New. Yorkb. 
technologijos studentų čb. 
Collier užklupo trys plėši
kaiprie jo jiamų 169 New- 
bury St, Back Bay ir pa
grobė iŠ jo 20 dolerių. ■ 1

greertmo Muaikoa .Konaervi; _ T
Pamokos ailklnkntot

' ’-. y t kalboj* - "
16 Huntimrtoft lwe., ‘ 

RosIlnSR,MttA
.Tel. FkW 5958^

Tel, Porter 3789

JOHN REPSUIS, M. D. 
(REPŠYS) ; 

lietuvis Gydytoju
? Ofiso ^ataudė*: Ž—4' tt 7—4 , 

’ 278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq, 

Oambridge, Mm>.

Tel. S. B. 0441.

PR, J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS.. .i -h i - • r

414 BroftdAvayįjSų.^ton,,
Room 3, •

Gyvenimo vieta: 98 Central St., -
’ * • Hudson, Mase,

Tel. Hudson 022. ‘ .

Lietuviž Dantiita,

DR. S. A. GALVARISKI
\ (GALINAUSKA8).

* 414 Broadway,So.Boiton
•: Tel, So.Boston 2800 . '<

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vat 
. ryto,.nuo 1 180 1HJJ ^0 pov pletlr 
nuo 6 Ud 9 vakare. Žveritų dhoa 

”■ bhfiral feusltfciinii .• *

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUSIR - 

ĖALSAMU0T0JA8
’ 877 ir,418 Cambridge Street 

y Cambridge, Mass. .
Telephone Unl versi ty 883147.,

T "T
Office Telephone Ųnlversity 1967 

' . Bes, Tel; Vnlversity 1957: .

BMOBtl&SON
Undertaker & Embalmer

• LIETUVIS GRVBORIŪS IR 
BALSAMUOTOJAS .

Pagrobus atlieku gerai ir pigiai 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 
dieną it nakt{.

883 Cambridg* Street
BAST CAMBRIDGE, MASS.

SKYRIUS
10 Intervale St, Montello, M«m.

. Tel. Brockton 5J88. 

LIETUVIS GRABORIUS
.Laidotuvių reikale visuomet iv visiems 

maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga- 
lito kreiptis bilo laiku, dieuiį ar naktį, 

o aš visuomet pasirengęs, kiekvienam 

pareikalavimui. Už valiavimų į kitus 

miestus jokm atlyginimo nereikalauju.

F. X AKUNEVICH
(AXUMlVlžrU8)

858 WhI Bro«dw»y, . So. Boston, Mam.
■ . , Te L So. Boston 4486 ■ , *
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Penktadienis, vasario 12, 1982
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
. -0-4 fe. 1 .1 "

OPERŲ IŠTRAUKOS 
LIETUVIŠKAI

Šie metai savo meninius 
žingsnius gražiai prade jo,, 
nes pirmas rimtas šiais me
tais pasirodypias buvo pa
statytas p. J. Byros rupes
niu suvaidinant iš pasauli
nių operų (Faustas, Paja
cai ir Rigoleto) atskiras see 
nas, sausio* 31 d., Brooklyn,

| . Turint omenyje operos su
į tėtinguiną, apystovas (nebitr

/ vo tinkamų dekoracijų, nes 
scena įrengta koncertams? o 
ne vaidinimams), daininin
kai:, vos pirmą kartą pasiro
do prieš publiką operos dai- 
nininkii rolėje, trukumas or 
kestro, šviesų ir tt., padaro 
yisai kitą tipą vaidintojams 
ir įspūdį žiūrėtojams.; Prie 
tokių tat 'aplinkybių veika
lo vaidinimas negali, būti 
kritikuojamas. Mes tik tu- 
rjme pasidžiaugti, kad rado
si žmogus asmenyje p. By- 

>os, kuris surinko mėgėjų 
dainininkų būrelį,, išmokino 
juos partijas dainuoti, prie 
to vaidinti ir. davė tuomį 
scenos ir dainos mėgėjams 
pabandyti operos mene savo

; sugebėjimus.,
P. Vitaįtienė vaidinusi iš 

. Rigoletto Bžildos rolę Ll 
sceną ir Fausto I ir III al<- 

■ tus savo* vaidinimą ir voka
linę užduotį atliko * taip, 
kaip ji buvo.p.; Byros’ išmo
kinta, savaimi suprantamą, 
kad savotiškumų negi gali 
parodyti ten, kur jam visa 
aplinkuma svetima, o prie 

? to, dar fleitos, smuiko ar 
;; cellofc garsai vienur-kitur a- 
k- titraukia dainininkės demė- 
F -si, nes tie instrumentų gar- 
| sai negalėjo visose prakti- 

koše dalyvauti.

I
.; Tą patį turėjo įr p. Stan
kūnas sudainuodamas iš Pa
jacų prologą ir Fauste — 
Mefisto roles. Jis drąses- 
nis, Mefišto rolėje bandė lai

- svai jaustis, o tas jam daug 
<? pliusų suteikė; velnio typas 

- kai kur buvo labai geras.
■: ,P-lė Tamkiute Rigoletto, 

rolėje Bžiovannos taip ma
žai teko pasii’odyti, netjos 

" balsą kai kas menkai nugir-? (doi-; Gaila, mezzo-soprano 
;? tembras gražus, būt buvę 
į , malonu ir ją naujų debiu- 
*’ tančių tarpe pamatyti. *

\ į Pačiam p. Byrai blo-
< ' gįau pasisekė negu jo moki- 
’ t niams, nes jis turėjo labai
• į sunkią slogą; sii juo susi-
• r kalbėti buvo sulikti. Tat rei- 
į v kia įsivaizduoti kaip jis tu- 
- ■ ręjo dainuoti scenoje. Toks 
!p. Byros pasiryžimas, kai

po dainininkui, yra pavojin 
gas žingsnis, per jėgą balso 

? vartajimas nesveikame ger- 
klės stovyje, gali visai bal- 
so nustoti j o reikia žinoti, 
kaip tada? p. Byra jaustųsi 
likęs amžinai be balso. Bet 
jisai, papratęs per daugelį 
metų* prie scenų, tat jautės

o

laisvai ir gerai. Žinoma, po 
visų Kaimo operos patogu
mų, visa tai atrodė jam lyg 
po ugnies, kur naujai pra
dėjęs susikurti.

Visiems daugiausiai kliu
dė svictainė be skambėjimo, 
o kuomet klausytojų apie 
400 susirinko, tat visai bal
sus nuslopino, o tas atėmė 
pusę tikrumoje galėjusio 
būti įspūdžio.

Prieš pradedant vaidinti, 
komp. Žilevičius, paaiškino 
bendrai apie operos—sudėtį 
ir Lietuvoje operos įsikūri
mo eigą. * . -.

A šiaip ar taip, mors ir 
kukliai ir nepatogiai.ir ame
rikiečiai yra išlepinti įvai
riais judamaisiais paveiks
lais ir jų priedais^ bet mums 
lietuviams pasilieka senos 
musų dainelės žodžiai už ti
krą, tiesą: “ten šalelė daug 
meilesnė - juoda d iro n ą 
daug gardesnė,” o tai dėlto, 
kad tai buvo musų lietuvių 
kalboje.. . ‘B

Gerai butų, kad' daugiau 
panašių vaidinimų duotų,, 
tuomet butų galima gerame 
teatre, su orkestrą, dekora
cijomis ir choru — viską 
tinkamai pastatyti bile ko
kią lengvesnių operų lietu
viškai. Tuomet ir tie patys 
dainininkai kitaip jaustųsi 
ir geriau dainuotų, ir mes 
tada galėtume pasididžiuoti 
savo kultūros laimėjimais 
kaip didžiuojasi kiti. O tai 
galima bandyti, tik reikia 
grynos lietuviškos širdies iš 
po samanotos bakūžės, o nė 
Neiv Yorko Broadiyay “iš
tobulintos?^ Jei p. Byra yra 
užsimojęs toje kriptyje dir
bti, tat padėkime jam aiik-

KATAUKįl UNIVER
SITETUI

Kun. Jonas Balkimas Lie
tuvos Kataliku Universite
tui paaukojo 50 dolerių. Jis 
pažadėjo kasmet universite
tui aukoti 50 dolerių.

Kun. Juozas Valantiejus, 
Waterbury, Conn., pasiža
dėjo paaukoti 500 dolerių. ~

Aukas siųsti: ■ .
Kun, Jonas Ambotas, 53

neeticut. . . / **
; Kųn, Juozas Simonaitis, 

211 Ripley Ph, ElizabeHi, 
New Jersey.

Kun. Jonąs B a l k u n a s, 
213 So. 4th St., Brooklyn, 
New York.

C. BROOKLYN, N. Y.
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Vasario 7 d. įvyko Šven
to Jurgio parap. choro teat- 
ras-koncertąs. Nors buvo 
skelbiama, kad prasidės ^ly
giai 8 vai. vakaro”, vienok 
pasivėlintai Labai retai ka
da pasitaiko šioje kolonijo
je pavėluoti. Visados pųnk 
tualiai pradedamą (Dainos 
Ratelis ‘‘Vairas” ir kiti)Į 
Tad ateityje ir chorui išeV 
tų sveikaton pradėti« kon
certą bei vaidinimą punktu
aliai. Vaidinime “Uošvė į 
namus — tylos nebebus” 
pasirodė naujas vaidinime 
talentas, tąi panelė Sirutai- 
te. Nors ji tik pirmą sykį: 
pasirodė scenoje, vienok vai 
dino pinkiausiai. Kittvai- 
dylos beveik, išimtinai veteį 
įanai (iš Dramos Ratelio)į 

lėti mūsų jaunas pajėgas, o žinoma, savo roles atlį 
tada tuo darbu tikrai pasi- ko gerai.
džiaugsime kai jis pribren- Muzikalėje dalyje buvo 
dusiai pasirodys^ daugumoje liaudies dainos.

Lietuvos l^yletoįas^^ šią vakaro, dalį lauk- 
__ ___. - sime kritikos iš muzikų, ku- 

ELIZABETH, N.J. ; [rie į vakarą atsilankė. |

daugumoje liaudies dainos.

• šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, Gavėnios trečią sek
madienį (vas? 28 d.) prast-? 
dęs dvasinės rekolekcijos ir 
baigsis ‘Gavėnios ketvirtą 
sekmadienį (kovo 6 d.). Re
kolekcijas ves kun. A. Pet
rauskas,. M. 1. C; Tvarka

IŠ KARALIENĖS ANGELĮi 
PARAPIJOS.

• ■' r. 11 ■ r »■

Federacijos skyriaus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
vas. 14 d., tuoj po sumos.

Vasario 6 d. susituokė El
zbieta Bniožaitė su Juozu 
Vavrinuk. . • .

i

Vasario 7 d. susituokė 
■Jonas Beina su Mildreda Žį-

/ Vasario 7 d. susituokė 
Bronislava Lakštutyte su 
Benjaminu OK>kowski. Ves 
tuvęs kele parapijos svetai
nėje. J

Sunkiai serga V. Vasaus- 
kienė (Šv. Katarinos ligoni
nėje) ir Jonas Bąrtuška 
(Trinity lig.).

Kun. Jonas Balkonas šią 
savaitę svečiavusi pas savo 
tėvelius Maltby, Pa. Su 
!juo buvo išvykusi ir jo se
suo Katarina Balkūnaitė.

i Lithūanian C. C. turės 
metinį CommUnion Break- 
fast kovo 13 d. „Tony’s res- 
taurante. Tą dieną visi na
riai ;in eorppre eis t prie šv. 
Komunijos. Jau parduota 
virš pųsaptro Šimto .bilietų. 
Tymas vasario 14 d. žaidžia 
prieš House of\David įymą.

tikrai grandioziška. Kalbės 
kleb. kim. J. Bakšys. Daly
vaus ir nkrainiečiah

■ • TEMYKITE
: Visi Rochesterio lietuviai 
prašomi skaityti 1 sekančius 

Darbininko” numer i n s; 
juąse tilps įdomūs aprašy
mai apie lietuvių darbuotę. 
Kas neturi užsiprenumera
vę, įsigykite prie bažnyčios, 
geriausiai užsiprenumeriio- 
kite, kad nepraleistumūt nė 
vieno numerio. Galite kreip 
tis ir į Vyturį, kurs jiųns 
mandagiai patarnaus. O jei 
nežinotu kas yra Vyturys, 
kreipkitės pas kleboną—jis 
pasakys. Vgburgs.

Telephone: STAGG 2—0706.. V A L A N D O S) t
nD DIADAI V VCUAIIIC Nni*°~12i82-8W ulli DLAUnu m vCHulUv Svcntadieniaia miitnnU

DANTISTAS 4B9 OBAMD 8TB»įt 
X RAF (kampo Union AvtA

Namų Telefono: Mlehigan 2—4273 * BROOKLYN, itiY*

Kovo 13 d. bažnyčioje į- 
vyks religinis koncertas.

Balandžio 3 d? mūsų, mie
stas rengia įvairiu tautu dai 
nų šventę, į kurią ir mūsų 
choras yra užkviestas. Cho
ras pasižadėjus dalyvauti.

—.....JI-r P TMPIIH.MBoį*—<

T*lephon«: 3TAGG 2—0106 ’ 7

’p
<1

’ Nugirdės.

PATERSON, N. J.

DR. A, PETRIKĄ
(Mmncnc) I

LIETUVIS DHNTI8TA®
BĮ B. 4th Si, Brooklyn,A. T.

ZHajmoi* 
, Omo AfMtieHfca 

VALANDOS: * 
Nuo 9. v«l. ryta Iki .8 tai. vaUim, 
FAnktadtępiBtaę ir IventaiUiMu* .

Tel. G^eenpoint 97—2320 -
.....

JOSEPH GARSZM 
G R AB O R I U,S 

—IR— 
BALSAMUOTOJA8 
231REDFORD AVENŲE 

v BROOKLYN, N. Y?<; ,

PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS
N. Y. m N. J. APSKRITYJE

. t ■

į ’ ’ -r

Kalėdojimas užsibaigė. 
Aplankyta yirš 600 šeimų- 
Pastebėta žymus sumažeji- 
įnaš bedieviškos spaudos pa
rapijoje, bet platus katalikų , 
laikraščių skaitymas. Dva
sinių bei parapijinių drau
gijų narių skaičius sparčiai 
auga. ;

Lietuvos Vyčių. New York 
ir New Jersey apskritis ren
gia. nuo vasario 27 iki kovo 
6 d. po visą N. Y. ir N. * J. 
apskritį, prakalbų ir pavei
kslų iš 'Bietuvos maršrutą. 
Bus aplankytos visos N. Y. 
ir N. J. apskrities kuopos.

Paveikslus rodys vyčių te? 
vas, M. X Norkūnas apie 
Lietuvą. Prakalbas sakys 
vietiniai centro ir apskrities 
valdybų nariais y *

■ Kadangi dabar yra .Vyčių 
vajus, tai ir daugiausiai do
mės bus irgi šiam dalykui 
kreipiamai Galutina marš
ruto tvarka bus trumppje 
ateityje paskelbta?

”, ■' h—-” \ X j. M

PATERSONO IR APY
LINKES LIETUVIAMS
Vasario 14 dieną, įvyksta 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės iškilmės,, rengiamos 
vietinių veikėjų su pagalba 
klebono kun.: S. Stonio, ir 
vargonininko Sereikos.

Įvyks parapijos salėj, 147 
Montgomery PI., 7 Vai, yak. 
Kalbės Vjce-kon sulas P. 
Daudžvardis, kun. S. Stonis 
ir. kiti.. Bus vaidinamas 
trumpas veikaus, bet įspū
dingas. , -

.Kiekvieno gero lietuvio 
priedermė atsilankyti į savo 
tautos šventę. • . . * \
. /Parodykime, kad pas mus 
patriot izmas įr L i ė t ii V o s 
meilė neišnyko.
. . Rengimo Komisijos Rep.

TĖVU DOMINIKONU MI
SIJŲ MARŠRUTAS

’ —--------------- i z .

r Laikė vasario ir kovo me
nesių, kun. Br. Bonavęntu-’ 
ra M. Paulukas, O. P. įuoą 
Misijas arba Rekolekcijas 
sekančiose parapijose:?/

_ Vasario 14 iki 28, Mįjįjo$ 
Aušros Vartų Bažny$oje, 
WoTcester, Mass. U ’ '

'į

Vienas

Gavėnios pamaldų ‘ tvar
ka: trečiadieny 7:30 v. vak 
—: Graudūs Verksmai ir pa
laiminimas, penktad i e n y 
7:30 v. vakare — Kryžiaus 
Keliai, pamokslas ir palai- 
minimas, sekmadieny 4 v. p. 
piety. Graudūs . Verksmai 
ir palaiminimas, , ..

ŠVENTĖSMINĖJIMAS

MIRĖ

NEWARK, N. J.
Lietuvos nepriklausomy

bes paskelbimo šventė mūsų 
kolonijoje bus minima vasą7 
rio 21 d., 7:30 vai. vakare. 
Kalbes vice-kons. F. Daud
žvardis, įun. Stonis ir'kitu. 
Čy. Cecilijos choras suvai
dins ‘‘Laisva Lietuva.” 
... Po pietų programą bus 
perduodama per radio. Apie 
tai bus praneštą vėliau,

brooklyn, n. y. — 
Beširdė mirtis iš iuūsii tar
po sausio 10 d. išplėšė Vik
toriją Serapinienę/ Moterų 
Sąjungos 29 kuopos narę. 
Velione ; paliko nuliūdime 
dukrelę, 13 metų, sesutę ir 
brolį Amerikoje ir seną mo
tinėlę Lietuvoje..
\ Palaįdota sausio 14 d. iš 
Apreiškimo parapijos baž
nyčios į Šri Trejybes kapi
nes. ' ' ■ . ■. . • "

Ramaus amžino poilsio 
pas Viešpatį..; , . ‘.

: . .t • ž Šąfangiete.

Rekolekcijos Šv. JiiAhpb : 
Bažnyč., Waterbury, Conn.

Kovo 13. iki 20 Rekolek
cijos Šv. Alphoųso —Bažny
čioje, Baltimorę, Md.
(t Kovo 27 iki balandžio S, 
Rekolekcijos Apreišk i m o 
Paneles Švenčiausios Baž
nyčioje, Brooklyn, N. Y,

T . KLASOIAŲS '-y Į 

| CLINTONPARKAS I 

t -piknilmms, baliam*, koncertam!, Į 
f Šokinius Ir visokiems va«illnlanntnl | 
| mams smagiausia^ vieta* Breok'I 
Į lyne-Maspothe. Jau laikas Užslsa* i 
| kytl sale žiemos sesonnt Į
i kajnp. Maspetk ir BetU Avą l 
s JONAS KLASOIUS Sav, | 
| | / Bfaspeth, N. Y. < ? |

; Vasario 14 diena parapi
jos salėje įvyksta ristynes, 
kuriose dalyvaus K. Požėla, 
Kundrotas ir kiti.

Kazimiero ir Brohislavoš 
Kantenių duktė, gimusi sau
sio 17 d. š. m., pakrikštyta 
vardu Alena'Marija vasarių 
7 d. Krikštotevai: Juozas 
Junkevičius ir Pauliną žli

bus paskelbta ‘‘Darbininke’1’ . .V1 . . •■ Pranciškaus ir Kazimie-
_ įros. Luku sūnus, gimęs gruo- 

GARNYS ATSELAkk® 29.d’’,2S34’
’ " 3 tas vardu Tnomas Robertas

Pranciškus, vasario 7 dieną, 
1932 m.; • .

Krikšto tėvai: Leonas' Mi
lašius ir Pranciška Meškau
skienė. . .. ’

vėliau.

CHORE '

Šy. Petro ir Povilo para
pijos choristo namuose Lin- 
den, N. Jr atsilankė garnys 
ir apdovanojo gražiu sū
num. Kadangi S. Venskus 
yra vienas iš žymiausių gie- 
dorių, linkime šiai jaunai 
šeimynai išauginti gerą gies
mininką ir tautietį. - ■>

■ ’ ■ • > -. ■

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris. namus. Bet dabar 
valstybes uždaviniai Laip 
sunkūs, kad moteris tūri 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose,

DIDELĖS RISTYNES
Vasario 21 d., 1932, šv 

Jurgio parap. svetainėje į- 
yyks NEPAPRASTOS RI
STYNES. Programa pra
sidės lygiai- 7-;VąL-vakare; 
Visi sporto mylėtojui nepra
leiskite progos — pamatysi
te tikrai įdomias ristynes.

s Vairo*

pamatysi-

Lietuvos nepriklaušomyt 
bes paskelbimo šventė bus 
minima sekmadienį, vasario 
21* dieną. Rytą 8 vai. bus 
atlaikytos iškilmingos šv* 
mišios už žuvusius nepri
klausomybes kovose, o 10:30 
yąl. biis atlaikytos mišios už 
visą Lietuvą. ĮMlyyauš Šv. 
Petro ir Povildžir Šv. Jur
gio draugijos in čorpore, ku- 
lidms einant į bažnyčią bus 
nesamos Lietuvos ir Ameri
kos vėliavos. BaŽnyčiarims 
papuoštą tautiškomis*: spal
vomis. \ /'.*/. •/

I KONCERTAS
: Vakare, 7 :30 vai., įvyks 
ęiboro koncertas, vokiečių 

“Concordia” svet. Įžanga 
50 ir 25c. Programa bus

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
yiemntčlS 'katalikų spaustuvę 

ir krautuvė apylinkėje ■
Parduoda maldaknyges, rakančius, 
Škaplierius, medaliksilus, kryžius, 
stovylas Ir k. Čia galima gauti I-’ 
vairaus turinio naudingu knygų ir 
gražių atvimSių *— su . lietuviška Iš 
parašais. ■

“ Darbininko ‘ * Agentūra^
‘♦Vytauto” spaustuve priima “Dar
bininkui” skelbimus, prenumeratas 
Ir parduoda atskirus ■‘Darbininko“ 
numerius.
Atidarą antradieiiio, ketvirtadienio 

Žeitad<eĄ|o ri&arate iki d
Antradienio vakarais deŽuruoj* J. 
TamašonU. Gi ketvirtadienio ir 
šeštadienio vakarais—J. P. Jfadhi-* 
iU, šiais pastaraisiais vakarais ga
lima atlikti ir “Real Katate" rėk 
kalus bei notarinius liudymus.'

“TOAOTO” BBAtmTUVt 
438GrandSt., Brooklyn. M. Y.

BROLIAI IŠEIVIAI
Tšvynše Ūkimais, jo? laimėjimai ir ne

laimės, joe sielvartai įr. bėdos Joms vi
siems, be abejojimo, hipi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jqs taip 
pat niekinat prlespaudoa bevalių Ir ne
ribotų sauvaliavimų su švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve. *— Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų m» 
rių .atskirti, pažinti Tėvynės buv|, kok» 
jis tikrumoj yra. •— Šitais visais at- 
žvilgiais JunuL labai yra pravartu iš
sirašyti ■ * ■;

“DarbininkM,”
neis ; i.

“DARBININKAS" ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
prieepaudoe smurto ir niekinti dldval- 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI" visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai. ..

“DARBININKAS" turi labai (domiu 
savo “RADTO ŠYPSENAS."

“DARBININKĄ” reaguoja profuol 
rius PR. DOVYDAITIS.

K4P patįta ir Uratybits įį mvo «bn4» 
šėma įMehttJoJe. .

Amerikoje “Darbininkas“ kaštuoja 
Ž1.20, o Lietuvoj tik <» amerlknnlDnj 
centų. ■/"».

“DARBININKO* Širstat; Litini* 
nla, Kaubas, Nepriklausomybė aiMW

Tel, Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS 
‘ GRABORIUS IR: 

BALSĄMTTOTO.TAS
Apdrnnda Visose šakoeb 

-- NotatyrPnbHfe ; - - 
7 544172-ndStreet, 

ArUOrand SL .< 
MĄSPETH. L. N. X. ■

M. P,HILAS IRC.
; . . BIELIAUSKAS 4 

GraboriuBir BalMimiotejM
660Gnmd8t., Brooklyn, M.Y.

i*t Btm »-<nw

(LtvuakMii)
; '1?

107 thba Ar*,Brooklyn, IX

Vepasilrifcne, kad minėtais reikė* 
iairi-/«w“tš«kia^ ' /
Atlieka Viitil Raudos Darbiu

Tekfonuoklter STAgg
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