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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

■b

MINA NUO 1915 METŲ

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
George W*ihington 200 metą 

- gimime inkaktuvią išvakarėse 
vasario 21 d. Alexsndri* mieste. 
Virginifoj, Av. Marijėa bažnyčio
je tasn. Richard Bkckburn Wa- 
shingtofc: atlaikė iškilmingas mi- 
;iaa, kuriose dalyvavo ApaŠtaliž- 
kftiii Delegatas, užsienio valsty
bių atstovai ir kiti Įžymūs žino- 
nšs. •

tv. Marijos bažnyčia buvo Wa’ 
shingtme laikais; garbusis Ame- 

-rikos Tėvas yra . dalyvavęs tos 
parapijos steigime, nors jis ir ne* 
buvo katalikas. ..

Atlaikęs mišias kun. R. B. Wa- 
shington yra tikras George Wa- 
shington’o pro-proanūkas.

DARBIEMS
' AMERIKOS LIETUVIŲ R. K S V. JUOZAPO DARBININKŲ ^JUNGOS ORGANAS

•OUTH UOSTOM. MAMA VMURIO-HGąfM?T » D., 19M M.f No. 16

REDAKTORIAUS M. ZUJO' 
ŠEIMA PADIDĖJO

Vasario 16 d., Lietuvos 
nepriklausomybių, paskelbi- 
.mo dienoje,. “Garso”- redak
toriaus . šeima Matas ir 
Kaze Zujai susilaukė sū
naus. Tai jau antras sūne
lis p.p. Zujų šeimoje.

SVeikihdannp.p. Zujuš, 
linkime išauginti naujoji 
Lietuvį, gimusį Nepriklau
somybės Šventėj /dienoje, 
darbščių ir idealingu Tėvy
nainiu.

Redakcija.

KAINA 5 CENTAI

.. Danijoje yra trys ir pusėmilio- 
no gyventoją, iš kuriu tik 23,000 
yra katalikai. ’ Kataliką vyriau
siu idvasics vadu yra monsigno- 

/ ras Josenh Louia Brenms.' Ka
taliką akcija (veikimas) gražiau
siai gyvuoja; jie turi kataliką 
akademiją, dvi .ligonines, kelioli
ką knygynu, mokyklas,, 31. para
piją, 85 kunigus, daugybę įvairią 
organisaeiją.

Bahamos salose tėra 760 katali* 
ką, bet ją veikimas pasiekė to
kio laipsnio, kad įsteigta Apašta
liška Prefektūra, kurios vaidyto- 
jtt paskirtas Benediktinu vienuo
lis, Monsignoras. Bernard Kovfcn- 
hoefster.

Minėtose salose kataliką misi
jos pradėtos 1887, metais; nuo 

.18911 m.. apsigyvėąo nuolatinis 
kunigas ir dabartiniu laiku yra 
septyni kunigai.

IBah&mas salos priklauso Ang
lijai. ;

MANŪŲUBIJt PRISIM A 
UŽSIENIŲ SKOLAS .' - ‘ ■ ■ • * * • .

SHANGHAI, Kinija.
Naujos Mandžiurijos valšty 
bes globėjai japonai prane
ša, kad Mandžiuiija prisi
ima visas užsienių skolas, 
kurias yra užtraukus Kini
ja. Naujoji valstybe tuo
jau paskelbus muitų pašto 
ir telegrafų tvarką. Kaip' 
tik tas bus padaryta Japoni
ja panaikins savo paštas, 
kurios dabar yru palei Pie
tinės Mandžiurijos rūbe- 
žius. •. •' /./' .

JUSTOARCERTINOS 
PREZIDENTO

į! GERB. SKAITYTOJŲ ŽINIAI Į
■ Į Šiame numery, 5 puslapy, telpa svarbus Lie. ij 

U tuvos Katalikų Universitetui Steigti Komiteto 
j i Atsišaukimas [Amerikiečius.
!; Į 4 didelės svarbos atsišaukimą kreipiame

U gerb. skaitytojų ypatingą dėmesį-

40 RUSŲ PAVOGĖ 50 TO
NŲ PREKIŲ

VIEKAS PASMERKTAS 
SU&AUDYMUI

<

KOMUNISTAS ADVO
KATAS NUŽUDYTAS

TARPTAUTINIAME 
TRIBUNOLE

Ir siauros ašigalyje (North Po
le) katalikybė klesti. Ten*yra 
2360 kataliku, išsisklaidžiusią po 
šiaurės ašigali, kario plctas suda- 
to & milionu kvadratinių mylią. 
Jiems vadovauja vyskupas Arss- 
ne^Turtuąuetil, kurs yra laikomas 
geriausiu esknnosu kalbos žinovu. 
Tarp ėskimcsą jis yra gyvenęs 
jau 80 metą. .

. Eskiniosai turi po kelias žino- 
. nas. Kadangi tai Kataliku Baž- 

. nyčia draudžia,, tad moterystės 
klausimas daugiausiai kliudo es- 
kimosams priimti katalikybes mo
kslą. Bet su tuo Įpročiu vedama 
dorovinė kova.

Vokietijos skundas prie! 
Lietuvą dėl Klaipėdos įvy* 
kilį Tautij Sąjungos tarybom ' 
je neišspręstas, bet esąs.per- ■ 
duotas Tarptautiniam Tri«f 
bunolui. ’ / • k

Vokiečiai šėlsta visu įnfcs ' 
Šimu. Tilžėje buvo sureng
tos vokiečių demonstracijos 
prieš Lietuvą. Kraštutiniai 
gaivalai užpuolė įžymų jį lie
tuvių veikėją, filosofą Vy4 
dūna' ir skaudžiai jį apdaui 

‘ •
Berlyno universitete , vo

kiečiai išvijo’ lietuvius'stu
dentus. iŠ veterinarijos fa* 
kulteto. : : /
/ Ties Klaipeda buvo pari- r 

du karo .lai* 
vai, kurie plaukiojo po Jūa 
rą. Tai buvo lyg Vokieti* 
jos grasinimas Lietuvai.

SUGIJUSIAS SHAW 
ATOSTOGAUJA AFRIKOJE

l.-^-Iš San Erancisco išplaukęs laivas “Grant” gabena Jvyrųs ir moteris į Filipinų sa
las ir į Kiniją. 2.-—Vaizdas Šantagio miėssfAgatvėje po įvykusio žemės drebėjimo. 
3.r—Amerikos ginkliiotii pajėgų Shahgajuj vAšinmkaš pulkininkais Lorenzo Gąsšer.

STREIKIERĖS KANDŽIOJA MANDžMAjAU NAU-iSENATORIAr SUSITARĖ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . JAVALSTYBĖ /

'/ ■- - -7 .

MUKDEN. ~ Valdoma
sis komitetas. paskelbė' Man- 
džiuriją nepriklaįisoma val
stybe. Paskelbimo aktą pa- _ 
sirašė keičiąs generolų. Ar paruoše 280,000 žodžiii ra- 

’naujoji valstybė,bus monar
chiją ar tespubliįą^dąr tik
rai ifežindma/' Tik paskelb
ta ,kad vyriausiu valdovu 
bus Kinijos, imperatorius 
Pu-Yi. Naujosios valstybes 
vardas bus Anduo. / .

Japonijos valdžia pasiža- 
kėjo palikti naujai valstybei 
visą geležinkelį, kurį užėmėt 
japonų, kariuomenė. Į šią 
naują valstybę Japonija ma 
no siųsti savo kolonistus per 
10 metų po|t50,0(K) šeimyiių 
kasmet. Iš viso per 10 me
tų Japonija apgyvendins a- 
pie. 5 milijonus-savo kolonis
tų. . / .. :• •

KOJAS SAVO DRAUGĖMS

BUENOS AIRES, Ar
gentina.— Sausių ‘20 d, gen. 
Aųgustin P. Justa susidarė 
ministerių, kabinetą ir už
ėmė prezidento vietą.

Karo rstovis bus panaikin
tas ir politiniai prasikaltė
liai galės grįžti atgal.-

TEISĖJASCARROLLLPA- 
IIKO $217,000

NĖW YORK. — Drabu
žių išdirbystėje 26,000 mer
gini]: bei moterų išėjo į strei
ku, reikalaudamos didesnio 
mokesčio ir geresniu darbo 
sąlygų. • Streikieres siuvė
jos, prositojos, valytojas ir 
kitokios? amatninkės smar
kiai pilnėtuoju. Apie dirb
tuves stovi eiles policininkų. 
Vienas policininkas pareiš
kė, kad niekuomet tokių mo 
terų nematęs —Jos puola 
'einančias i darbą moteris ir 
kandžioja joms į kojas, lyg 
šunys. -«"* J ’ -

Spėjama, kad tos moterys 
veikia pagal komunistų.ins- 
trukrijaS. : '

SPRINGFIELD, Mass. 
—- Miręs Aukščiausiojo teis
mo teisėjas Carroll paliko 
savo žmonai turtą v e.r t e s 
217,000 doleriu.

SMnjiB»^

BAISUS ŠAUDAI EUROPOJ
; LONDONAS. — Baisus 

šalčiai visoj Europoj? vargi
na žmones. Balkanų valsty
bėse temperatūra nupuolė 
25 laipsnius žemiau zero. 
šiaurinėj Italijoj daug mir

tinai sušalo.

SUDEGĖ VIENUOLE

DĖI ALAUS
' WASHINGTON; -- Se
nato komitetas svarstęs per 
6 savaites bilių legalizuojan
tį 4 nuoš. alų susitaikė ir

portą su- liūdymais iš ąbie-t 
jų^puąiųkongresui.. i 
, Providenco ‘valstija taip 
•pat stovi už pakėlimą nuo
šimčių aluje.

FORDAS SKELBIA NAU- 
: JUS AUTOMOBILIUS

DETROIT. — Fordas 
skelbia, kad už'poros savai
čių iš .jo ^dirbtuvių pasiro
dys pagerinti 4 cylinderių 
ir nauji “V’'’ 4 eylindėrių 
automobiliai i4Ford.’*

NORI GRįžiNTillBTIES

- ’ Cėlumbia .universiteto presiden- 
tas Dr. Nicholas Murray Butler 
Popiežių Leoną XIII, kardinolą 
f Newman, politikus bei visuomeni

ninkus Gladstone ir Bismarką pa- 
vadino keturiomis didžiausiomis 
ir ryškiausiomis asmenybėmis, ko- 

*■ kiostik buvo pasaulyje per šim- 
į'.. tą metą. • .

? Vokietijoje yrą 20,200,00 kata- 
? liku, protestonu skaičiuj siekia 

39400,000. Bet protestonai yra 
. , susiskaldę j 187 sekta?.

CHICAGO.— Miesto 14.- 
000 mokytojų negauna algų 
jau per 10 mėnesių. Moky
toji]. priešaky ‘stovinti Miss 
Clohesy pareiškė, kad mo
kytojos daugiau nebekęs ir 
išeis į streiką ir tik tada 
grįš į darbą, kai bus pradė
ta mokėti algos.

SUSISPROGDINO DĖL

NEW YORK — Ameri
kos legionas vasario: 15 die
ną" pradėjo vesti visoje A- 
merikoje smarkią agitaciją, 
pavadintą “karas prieš de
presiją. ” Visose valstijose 
(Steigiami skyriai, kurių pra 
liesimu iki vasario 18 <L pie
tų laiko surasta darbo 16,- 
857 bedarbiams.

E < Glaagovc, Anglijoj, universite
to rektorium išrinktas žymus ka- 

xtaliką rašytojas ComptorJ Ma- 
ckenilė.

BRNO, ČechoslovaĮdja.-- 
Atvykus mokesčių rinkikui, 
medžio išdirbystės savinin
kas Joseph Stana. uždegė 
bombą savo namuose. Bom
ba sprogo •— neliko nei na
mo nei savininko* nebe
reikėjo mokėti mekėsčiij.

ITALIJOJ YRA 1,051,000 
BEDARBIU

ROMA.ą— Sąusio mėne
sy bedarbių skaičius padidė
jo’ 69,000
, Iš viso yra 1,051,000 be
darbių. Apie ketvirtdalis 
bedarbių gauna pašalpą iš 
apdraudps fondo. ■’

HAWTHOĮ)NE, N. Y.— ; 
Vasario 18 d. čia visiškai 
sudegė . katalikų . mokyklos, 
rūmai. Po gaisro sudegu
sio nalno pelenuose atrastas 
Dominikonų vienuolės Ber
nardoj lavonas. - . '

Ši garbinga vienuolė, 67 
meti} amžiaus, gelbėjo iš lie
psnojančio namo vaikučius. 
Išvedus kelioliką, . ji dar už
lipo aukštyn pasižiūrėti, ar 
neliko jų daugiau. Užlipo 
ii daugiau neišėjo^. Mano
ma, kad. ji nugriuvo nuo lai
ptų ir taip žuvo liepsnose.

Gelbėdama' savo mokinių 
gyvybes, ji prarado savo gy
vybę/ ' ■ . .

WASHĮNGTON. — j. V. 
pašto taupymo kasojo, va
sario 1 d., buvo $58,081,034 
doleriai, ir pirmą karią tos 
tvarkos istorijoj milijonas 
Žmonių turi pasidėję Savo 
pinigus. ,

Nuo liepos 1.d., 1931 m.

VIENNA, A&triįa< —; 
Premieras Kari Burėseįi 
planuoja įnešti parlamentan, 
bįlįų,. kad grąžinti mirties 
bausmę kriminalistams. Au- 
strijos per keturioliką mą- 
tų mirties bausmė buvo pa- 
naikinta. Bet paskutiniais 
laikais padaryta daiig žmog
žudysčių* ' . . ' •
" Spėjaina^kad. prieš bįlių 

bus stipri opozicija.

UŽMUŠĖ MININKUS, NE-

SAMARA, Rusija.-Pra- 
šąma, kad 40 organizuotų 
vagili banda areštuota ir vie 
nas iš jų pasmerktas sušau
dymui, o 39 įvairiems termi
nams, du iš jų dešimčiai mo
kų kalėjimo, ; ?

Kas nužudė komunistą 
advokatą dar nesųsekta.

Gangėje esą ir komunistų 
partijos lokalo sekretorius, 
geležinkelių unijos preziden 
tas ir kiti geležinkeliu 
Im.^^^rie padarė apie 
748 vagystes, payo g d a m i 
daugiau kaip, 50 fonų pre
kių ir jas pardavė aukšto
mis kainomis spekuleto- 
riams ir kitiems^ žmonėms, 
vadinamiems kąlokams.
;. Gangės vadas Popov pa^ 
Smerktas sušaudymui.,

Komunistai savo spaudo
je dažnai rašo, kad tik ka
pitalistinėse Šalyse krimina
listai gyvuoja. Bet ką da
bar komunistai pasakys a- 
pie Sovietų . f ■ darbininkiš
kos^ valstybės kriminalis
tus, o * jų ar tik nebus dau
giau negu . kapitalistinėse 
valstybėse. ’ • • •

Be to, komunistai smar
kia mirties bausmę, o patys 
jam milijonus žmonių yra 
sušaudę ir . tebešaudo. •

GYVAS VEŽIKAS AR MI- 
RĘS GENEROLAS? ’

SAN IRANČISOO, Vas.- 
20. — Vienoje byloje dėl 
nuostolių atlyginimo liudi
ninku buvo tari šoferis. Tei
sėjui paklausus vardo, jau- 

.. nasis liudininkas ■ atsakė; 
“Henry Mbltke.° Tuo
met teisėjas paklausė, ar jis 
nesąs garsiojo vokiečių ge
nerolo kunigaikščio Moltke 
giminaitis. Jaunuolis ra
miai atsakė: “AŠ esu jori- 
nūkas?’ ’ ‘ ' ...

Ir kai teisėjas pareiškė 
savo gailesčio dėl jaunuolio 
profesijos, Šis p a r e iš k ė: 
“Geriau būti gyvenančiu šo
feriu, negu mirusiu genm- 
M”

CARE TOBetų Af
rikos Unija. — George Ber- 
nard Shaw, socialistas, la
bai pasipiktino, kad spaudai 
paraše apie-jo nelaimę auto-, 
mobiliu. Jis ir jo žmona pe* 
įeitų trečiadienį važiavo pa- 
si važinėt į.automobilių ir įk 
važiavo. į griovį, v : -

Socialistas Shaw Afriko
je atostogaudamas ne tik 
automobiliu važinėja, bet ii? - 
orlaiviais. - ■; '

PASIŪLĖ ŠEŠTADIENIUS
PADARYTILEGALĖMIS 

ŠVENTĖMIS
VTASHINGTOK. ,. 

gresmonas Britten iš lUino- 
is/įnešė kilių, kad visus Še* 
štadienius paskelbti -šventė- v 
mis. Jis aprokuoja/kad to- c 
kį įstatymą prąvedus 4,00,- 
000,000 darbininkų ; g.nutiį 
darbą;

*- Kon*

BUDAPEŠTAS, Vengri
ją, vasario 20. —Pacha kai
mo, ūkininkai pareikalavo a- 
fidėti valstybes mokesčių 
mokėjimą vėlesniam laikui. 
Kai į jų .kaimą atvyko poli- 
rimukai parduoti tūrio už 
nesumokėtus mokesčius, kai 
miečiai pdsiprięšinb. 'Kilus 
sūsirėmimiii, policininkai 
paleido šuvius ir 2 kainue-' __ ___ __

depozitų suma padidėjo} Šiai liko nušauti ir 12 su- , Brt-rilŲoj* kaUllkti orgmiroo* kur gydosi ‘sulaužytą koją, 
353,237,908 doleriais. 1 žeisti \ pasislėpęs kitu vardu.

SUIMTAS CH. IEVINE
VNEAVYORK^vas. 18.— 
Žinomas bisnimūs ir pa-* 
garsėjęs skridimu per At- 
lantiką, Charles Levine, su* 
imtas ir apkaltintas didelė
je apgavystėje. *

Jis suimtai ligoninėje,

pasislėpęs kitu vardu.
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. GRŪDAIGERIAU APSIMOKA
-■ , . • A - ••. •

JURBARKAS, Raseinių 
ap«. — Sausio 14 d. turgu
je daug buvo javu atvežtą. 
Kapuos kyla. Rugiu centu, 
mokėjo 18 lt, kviečių 15 

* lt, avižų— 9 lt. Ūkininkai, 
turį daugiau javij parduoti, 

t sako, kad atpigus . bekoni- 
nėnis kiaulėms, geriau apsi
moką grūdus parduoti, kaip 
kiaules. , •

RUGIAI ATPIGO

ARIOGALA, Kėdainių a, 
— Sausio 14 d. turguj . kąl 
kodėl buvo rugiai atpigę. 
Rugiu eeirtneriui mokėjo 14 
—15 litu. Palyginus ku pe
reito mėnesio kainomis, ru
giai bus 4—5 litais atpigę.

NESULAUKIA RAŠTO 
_ , AGENTŪROS .

KLEBONIŠKIAI, Kau
no aps. Tai didelis, ko- 
kios 70 ūkininkų kaimas, tu 
ijs apie 300 gyventojų, ku- 
rių skaičius vasarą dar tiek 
pat padidėja atvažiavus iš 
yniesto vasarotojams. Be 
kitų vargų gyventojai turi 
i-ųpesčio ir dėl pašto, gavi
mo. Korespondencija gauna
ma tik. du tris kartus per

• 'mėnesį. Pereitais metais pa
vasarį gyvęntojai buvo įtei
kę paštų valdybai' prašymą 

z atidaryti pašto , agentūrą, 
bet net ir atsakymo į jį ne
sulaukė. Laikraščius skai

dančių ii1 šiaip dažniau su 
\ paštu reikalų turinčių žmo

nių Čia, daug yra.- Jiems 
y tenka patįeihs vaikščioti į 

jKuuną po 8. kilometrus, nes 
. arčiau nėra pašto.

* ■’ • . . . !. t . •• -r v ------ - '

GAISRAI ;/

’ : ROZALIMAS, Panevėžio 
-aps. —z Sausio 12. naktį su- 

- .degė ūkininko Rimšos kluo-r 
. iias su smulkiuoju invento

rium. Gaisras kilęs is jau
jos,. kurioj buvo džiovinami 
minti liųai. Nuostoliai sie- 

T ' Ida apie 2,000 litų.

L j ‘ PAPILYS, Biržų aps. — 
S’ .. . Sausio 12 d. Šakiškio vienk. 
U sudegė ūkin. Ajūęio kluonas 
pį‘ *. . sų visu inventorium. Gais- 
u’? ras kilęs iš perkurentos jau- 
f .7 ■ J°*j krosnies. Nuostoliai sie- 
t kia* arti 4,000 litų.

k"

SKUODAS, Kretingos a.
— Sausio 10 d., Duotkąlių 
kaime sudegė ūkiu. Lenkąu- 

, . sko jauja, gaisras’ kilęs, dėl 
padegimo.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
DIDAJA SKURDAS

NAU JIE JI TRAKAI. — 
N. Trakai atgyja tik pavasa
rį, vasarą, kai čia ima va
žinėti įvairios- ekskursijos 
ir dažnai lankosi Vilniaus 
publika, y Kitu metų laiku 
čia nėra jokio judėjimo. 
Prieš didįjį karą Trakai bu 
yo apskrities miestas. Tada 
čia buvo judėjimas per vi
sus metus. Dabar Trakai at
sidūrė kaip ir užkampy, 
kur kitų vietų žmonės čia 
atsilanko tik vasarą gražių, 
vietų pasižiūrėti, pasismą- 

. ginti. Kitu laiku Trakai 
' niekam nerūpi. Jie taip ir 
[skursta, .

Bet skursta ne tik Tra
kai, skurdas didėja ir visoj 
apylinkėj. Čia žmonės, ne
turtingi, uždarbių. neturi, o 
mokesčiai jiems tie patys, 
kaip fr kitur. , Dėl pinigų 
stokos gyvenimas visai ap- 
iniręš. Žmonės niekur i\ei' 
MiiA, nei važiuoja, mei niek 
perka. Net ir žibalo neturi 
už-ką nusipiikti. Kai šute-1 
mus važiuoji pro kaimą, jai 
net nejauku daros —- visur 
tamsu, nykti, jokio judesio,, 
jokio žiburėlio.!. ” Dažnai at
sitinka, kad gimusį Vaiką 
atneša krikštyti patys tėvai, 

nes dėl pinigų, stokos nie
kas nenorį kūmais būti. Tas 
pats vargas mirus ar kitai 
nelaimei ištikus.-. Paramos 
iš kitų nė nelauk, nes visi 
pliki, nuskurdę.

Štai ko susilaukė garsieji 
Trakai ir jo apylinkės gy
ventojai.

NAUJAS LAIKINOJO V1L
NIAUS LIETUVIŲ KOMITETO 

PREZIDIUMAS-

- RADVILIŠKIS, Šiaulių 
•aps. — Sausio 11,d., Dąuku- 
* . ęių kaime siidegė ūkįn. Lin- 

tvino trobesiai; tvartai, dar 
žine ir kluonas. Ugny žu
vo :5 arkliai, 6 avys, 4 kiau
lės ir dvi karves. ■

. . Gaisras kilęs dek neatsar
gaus elgimosi su u g n i m i.

VILNIUS. — Sausio m. 
įvyko Laikinojo Vii niaus 
Lietuvių Komiteto pilnumos 
posėdis. Jame tarp kitko 
buvo išrinktas naujas komi
teto. prezidiumas. Prezidių- 
man įėjo: pirm. Konstanti
nas Stasys, vicė-pirm. kun. 

. prof. P. Kraujalįs ir Dr. 

. D. Alseika, sekr. R. Macke-
Nuotolių yra per 10,000 lt. uvičius. ' ; .
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JONO KRITO EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais,192pusty 

.7 lupiu, tįk už 75 centus. ■ <’ Darbiiųnkui’’ prisiuntęs 
% 75. centus gausi Jono Kmįto gražias j ęiĮeą.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietavį« po
etas. Jo ePn pilnas pątpjotišku jausmu.*

Siųsk užsakymai .. .

“B ARB1NĮNKĄ”
; 366 West Broadw*y SouthBoiton, Mm
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::—c —  \ 1 ■ '"ĮirĮA—iu-*?*'!*»/.t.mii'iii. -'■i'i'ĮHniiiiįįįiĮiįįįjĮiMyiĮ^y.rfn»^

Žiedų Reikšme ir Medą Juos žnww

;< -7_- 7\ ’ 7^,;... 7 7--/j7’:-.7 v ■■/-•
DaugelU žmogių ant puš- ,S Tuomet buuiį pdęš hye8tu| Dar vėliau žiedų įmainy

tų nešioja žiedui Turįuo- tuycs gaudavo į§ 'hdsL ims įvestas į til^jinia apei- 
lių žiedai —7labai Baug^ fapjo;^ v^u. geležinį žiėdąjgąs k pas krikščionis. J)ą- 
nes akmenys sudėti į žiedui ženklą visiškos priklaųtl—‘ 4..
gali kituoti šiųituį tfįh-|apwbės vyrui, kitaipsa* 
tančiu dol. Žiedai su byaii-'kant, galutinai .prisikaūsty- 
giomis .žibančiomis7iįkįmi$'iiįp prie y^o^JYyras‘tuo-/ 
nešiojama r'pasįpųo^tį ., įet7‘L j—-

lygūs, apskriti žiedai, < jąti 
turį kitą reikšmę. *’ - . 3

Tokius žiedus nešioja su
sižadėję, besirengią sUsituo- 
bti, ir vedę žmonės. Bet 
nuo kada sutuoktuvių žiedai 
pradėta nešioti ir kokios 
reikšmės" žiedai turėjo— ne 
kiekvienas žino. . <

Žiedai, tai yra apeiga, ce
remonija užsilikusi ; jau iš 
senų laikų. Bet kelias de
šimtis metų besikartojanti 
Jkokia pprs apeiga ėerembs 
ui ja vėliau įgaunapapročių 
pobūdį w eina iš kartų į 
kartas, is šimtmečio į šįnit- 
inetį. Bet ‘gyvenimas eina 
vis tobuįyn, kultūrėja ir to
dėl papročiai taip pat ata
tinkamai kintaį darosi, švel
nesni, kultūringesni, o kąį 
Kurie ir visai išnyksta. Daug 
dar yra užsilikusių papro
čių iŠ labai gilios senovės, 
tik jie šiandien taip yra pa
keisti,, iškraipyti, kad jų kil
mę gali išaiškinti, tik istpr 
rijos lapai. Taip visam pa
saulyje įsigalėjęs sužieduo
tuvių ir povestuvių kelionių 
paprotys yra visai iškreip
tas ir turi visai kitokią reik
šmę, negu savo kilimo pra
džioje. ..

Sųžiedotuvių paprotys y- 
i;a kilęs Romoje, išnykus 
Matriarchatui (Matriaręba^ 
tas, tai tokia šeimos sugy
venimo forma, kur šeimos 
galva skaitoma moteris. Ma
triarchato forma priešinga 
patriarchatui,; tai yra tėvo, 
Vyro1 valdžiai šeimoje), ir į- 
sigalejus patriarchatui;

"NUGK-TONE SUTEIKĖ 
STIPRIUS ORGANUS"
l’-na B. nuBknis, lioaton,. MariiĮ., ru- 

. in nąkn: +viiit nmnci organui būto
silpni, ir n8 Juuciun« K»Ir>. nemis iino1 
gųįt Drąvgai papasakojo man apie 
Nilgu-Toiiū ir nė nuaiplrkau bonkq.. 
JfŲgn-Tope ’ sutrikę maft. stiprius ipt- 
varilužuoriną" organus Ir (Ttlbar ai 
jauriiioe Stiprūs ‘ ir nuojegns.. Nurie 
Tone ‘ yrp paatri>St|m» ,»ūūl Mgliiitti 
&p<>ri.ū7 ’ ' " * •. ‘ . I

Jeigu Juk -esu te silpnus-#!• pruitoe 
aveiltūton; įųs turūtuniri: imti Nuga- 
U’one. ,"Ji* padare •tebifklus «M mill-. 
jonų hnoniu \-istwe pakulio ūajyiie 
lier-perritųe 4$ uirius. Nugd-Tone sų-

JuriH naūta svpikati ir stipru- 
mp. p* pmluro juiū j»l|pini& org&nue 
fttareiiUnta/ Nuga-Tonė m pardavn 
nftįiunpi ‘ uptleklnlukil. Jeigu ttptlekl- 

: ninksA jo neturi, pupniJykite ji Ui'
gnkyti 18 savo -xitpiihtaX<k Nepriimki
te BUlMititutu. Jokie vnlstni nriir tiek 

ilgėti kriū' Nugu-Tėne. < .. t
• : ’« . ♦ • :■ ■ • - • ■

<

xpęt žiedo nenešiodavo; Ve- 
Ęaų turtingieji; pradėjo liė- 
ti metalo —r sidabro, aukso, 
bet vis mėčiodavo tik mote
rys. Ir tik daug amžių pra
slinkus, paprotys, kad žie
dą vyras 1 duoda 'moteriai, 
sušvelnėjo ir pradėjo pasi
keisti žiedais, tai yra, pra
dėjo žiedą'nešioti ir vyrai.

‘‘P i Vii S A R IS”
švenčia, sąvo 20 m.

Didelė dalis Lietuvos įr. 
užskni^Tjmtuyių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausių 
džiaugsmu .pasitinka kiek-, 
vieną* gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį* Ra 
vasaris'” - gi džiaugiasi, . kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jauninto širdį, atspėti 
kas lietuviui' miela ir bran
gų. ' 7 . • j
7 -t( Pavasdtį’f skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj,- kaip gyvena ty juda, li
kę Lietuvoj/ Jūsų broliai ir 
sesutės. ' •■*•■...

^Pavasary” rasite 'daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, irasife apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te • 
vėlių bakūžes. ^Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis. v
;. “Pavasary” rasite vaidin
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimą paveiks
lų.. . ; ■ * . •' .7 .

“Pavasaris” skiltas, vi
sam pasauty išsibaŠČiusiam, 
lietuvių jaunimui., :
- - ‘Kad Jūsų’ 5‘lįvasarįs” 
būtu dar dažnesnis. . Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nėnurimęįau. 
Mano mylimiausias ^Pava? 
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” —; K.
Įlaupstr. 121; Beriin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

■ “Pavasaris” metams kūL 
nuo jųtik’5 litus... Užsieny- 
je ipęfmns 1 dolerių* LūtM* 
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasario” Redakcijoj 
ir Administracijos adresas; 
Kaunas, Mickevičiaus gt 28<

i imu**" d

*T'Hįl{',Jl .j ilR.,,..,,v Z, ,

“Darbininko” Katalogas
rrmoi imtgoi

(Graft MythOlogtjOi Ztupt- 
nelią) su paveikslai*. LUtu-

bar žiedai Šventinami ir jų 
nešiojimąs laikomas /ženklu 
moterystės ryšiu, šiandien 
tas paprotys tiek pasikeitė, 
kad niekam nė į galvą, beat
eina, kad žiedas pirmiau *rei 
ške moters vergystę vyrui.

Miestuose . ir turtingųjų 
luomuose j yra įprasta po ve 
stoviu jauniesiems kur nors 
toli išvažiuoti; pav., į Ita
liją, Prancūziją, ,ar kur ki
tur. -

Tas paprotys turi pradžią 
taip pat gilioje senovėje ir 
šiandien visai pakeitė savo 
veidą. . 7 * . * .

buvo paprotys moteris vog
ti.- Ypač tas paprotys bu
voišsiplatinęs rytų, tautose, 
arabuose, 7 iki Į2 amžiaus. 
Tais, laikais, vyras norėda
mas vesti, pasikviesdavo sau’ 
talkininkais; kitus .vyrus ir 
jodavo’į kitą giminę ir ten 
pavogdavo sau žmoną. Vė
liau, kąd marčios tėvai ir 
sužinodavo, kur jąduktė, 
bet vestuvės jau buvo laiko
mos teisėtomis ir tėvai ne
galėdavo / dukters iš ^en ap
imti. Tas paprotysr ilgai vy
ravo ir perėjo beveik į yisas 
tautas. Paskui išnyko ir 
šiandien is to papročio liko 
tik malonus pasivažinėjimas 
po vestuvių. Tarp žmonių 
tas paprotys pasiliko kitoje 
formoje, būtent,* jaunąjai iš
važiuojant vyro- pusėn, svo
tai vagia visokius daiktus ir 
veža pas^ jaunąjį. Ir vienų 
ir kitu, atveju moterų vogi
mo paprotys ir turi šian- 
dien kitokios reikšmės. Ar
ba dar vienas paprotys pa
stebimas savo kūrime, tai 
jaunojo prieš vestuves do
vanossavo sužiedotinei.

Mat, senovėje greta vedy
bų papročių buvo paprotys 

, ir moteris pirkti; pirkti 
galėjo kiekvienas tiek mote
rų, kiek turėjo pinigų. Ir 
šis paprotys Šiandien virto 
švelnute apeiga, padovano- 
jant jąunąjaikokią nors 
dovaną. - > 7

Šie keli pavyzdžiui rodo, 
kad gyvenime viskas kijita 
ir .taikosį naujoms sąlygoms, 
naujoms. gyvenimo 
mums.

o 0

Trumpa Apotogrilką arba "
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rail tam. V. ZajanČauBkaiu..50n

Maldą RtarinlUs, baltais 
viritalmia — -------^.„.$1,75—125

Maldą Riridnilta, juodais 
vigeliais ....... ....... ,.,^,,1175-125

Pr. Vinco Pietario Raitai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.W

Moterystė ta leimyna. Vot- * 
tė J. Gerutis _ _____

Qamto« Pradžiamokilii 
pr, A. Vūeiiia—7.. 50c

Įiiihpamoaioe Ligos ta kaip 
nuo ją išsisaugoti! Paražy 
negyvoji gamtą: žemS, van
duo, oras. Parašė J. Barona8_~5G 
.. Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalia Su paveikslais^—_75o

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun, P. SauruBaitis ^———__25c 

Vriką Knygelė — su pa
veikslais ________________™.80e,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) _____ . ąfa

Pamaldą Vadovėlis, Stacijos 
-Graudūs- Verksmai, Sudarė- ir

Meilė (Poema), Parašė M. 
Gustaitis ............. v, ____.„Įlic,
išleido Kun. J. Koncevičius.— 10L

f Moterystes NesuardomybS. J. 
Lesauskis. Šv. Ka*. D-jos lei- 

liriys, Kaune _ _______„ICci
Sunkiausiais. Laikais. Parašė y 

A. Rucevičius T-—_ _______ 40c
Šventas Gabrielius. įleido * 

Tėvais Alfonsas Maria C, P._25c.
Religijos Mokymo Metodi- 

ką, Sutaisė K, J.' Skruody8._..50o.
Leiskite Mažučiams * Ateiti 

Prie Manęs. Sutaisė KuPra- .
■ aas-    ____ ^7___—40el

Mūsą Dainiai Parašė Ka
rys Puida ____ __50o.

Anderseno Pasakos—su pa* 
eikslėliais vr___ ____ 7;j ,7,. 20c.
ųidziulaitįs__ ___ __ ;__ ____ 50a,

MALDAKNYGĖS 
pulkim ant Kelią—“D-ko” 

0auda. Od6fiiLpdaru$2.00ir$3.0G
• ? TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi- 
au. Vieno veiksmo , juokai. Su- 
iėtuvino Vaidevutis__ _,15o.

Nepaisytoja^-keturią veiks
lią dramą. Parašė kun. Pr. M. 

oras. Kaina r .;..:.35o
GUiriringaį Vyras—2 aktą 

mmėdjja; parašė ,S. Tarvy- 
tas.__ _______ __~____ ;25*
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks

lių komediją. Parašė Seirijų 
uozukas _ L________ _ .„25c.

Ubagą Akademija ta Ubagą 
Balius-—.komedijos po 1 ak 
ą. Parašė Seirijų Juozukas—.35a

Sniegas"—Drama 4-rių ak- 
ą. Vertė Akelaitis ..... .. , ,4(te
JBaumas—3-čia dalis dramos 

‘Gims Tautos Genijus.” Pa* 
rašė Kun. L. Vaicekauskas—lOe 

Visi Geri—3-jq veiksmą vaii- 
delis; parašė F. V^ uJL-_ _10c

Patricija, arba nežmomoji 
kankinė —'• 4* aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ... 1Qe- 

. Išganymo Apsireiškimai — . 
atėjimas ta gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
mas su gaidomis —_7bc.

' Dramoil 1) Germani; 2) 
b’ftbiola—5 aktą; 3) Liurdo 
3tebūklas — 4 aktų* parašė/. 
L Tarvydas—----------- -—__65o.

Knarkia Paliepus*—Komedi
ja 1-mė akte. Parašė Gineitis 15c 

Vaiką Teatrai? dalis It I) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3). Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ta \N.--45e.

Vaikų Teatrai; dalis itfl) 
Sttasimė paskui; 2) Antanu
kai. Surinko S* K., D. ir N.__15a.

* .“bARBINlNKAS" ‘ y 
366 Broadwav. So. Boston. Masą

nhu^aa. p. B,-----------40e,
tonu*#

<rašūi pagiskuitymai apb 
vairiu* gyvenimo atdtlkiroia. 
ParsO J ^anydaa ^..450,

aįikrityiąat BaįąS8 Uoijis_^.45o.
GtTumaa—apraiymai apie 

geruma per T«yą FahervFi- 
lipina. Vertt £un. P, L ,—Jfa 

tąbaka*7-Nuo<lal U rūky
mo kenk®»wi;p*gald-raNi- 
kolikį parajųjB 8. kąimiet|a_15e, 
r--..., ... $Ajį> Bari*
eta fr BaririMk -^apysaka 15e.

tatalikų Bažnyžta ta 
mokratljmtytt' Par$ž8 kw» 
Tarnas žilinikaa 7 ---7'.. ... Kflw;

ApaMaiyaUa Maldos Btati- 
teL -r- Vertė klk P* Biuru- 
saitis------ _ ___25o.
, XXIX Tarptautinis Euoha- 
rilGnis Kongresas. Paraše 
tam. Pr. Bučy»rlA I-. C,___ 4.50

Mfiiiškįai Užrietnyje. Juokiu,, 
gas aprašymas keliones į Pik 
ryžią ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovą.,.. ISguldB 
Magnus Paryalkietia - .50 

i r KūdoĄtikpUnk pasaulį per 
b? dieną-r-Apta ^isas derybas 
be galo įdomūs nudriktai kę- 

■ Uonžs . per ivahiuš kraštus. 
Parą^e Julius Verkė. Vertimas, 
j. Balčikonio--\ $100

Pramoninis DemokratjiosPa- 
grindai. paraše Uosis__ ^--J5e;

Gegužės Mėnuo —• Kun. P.
Žadeikiai. Kaina , fiOa
- Aritmetikos Uždavinynas—25e. 

Vaiką Darbymečiui ■— Rin- .
' kinelis kalbos jnoksįtii, .50c. 
i; Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S; Rakauskas 15c.
Bolževismai — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj c -r__ ............... ;i5o?

taidimą Vainika^-Savybė* • 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Nutaisė Matas Gri- 
x>nis -4-— __ r- ^_50c,

? Laimė, ~ (poėma). Paraše 
Vaitkus---- ■■■■■ .................. 50q.
'' Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K fi,. y ,. - .lOe

v Mūsą Tikėjimas ~ išaiškini- 
mas; pągęiądą, mttaą tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvmtai-L-TsOe.

Jiietuvos tankiai. Išleido -. 
J, Šeškevičius ir B-vS, Kau
las ----r.. ..40c
/imąs ta Kalbėk: Deklama- * 

rijos, Monolgai b■* Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas/-—-50c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranąuskaa—10c 

BucharistiŠkos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c 
- Kristaus Kryžiui: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ta Spalių me- 
lesiams. Išleido tam, K. A. Va- . 
Byš r, —__J25o.

Dangaus Karalienė- — Su
rinko Kun. M Gavalevičius; 
be apdarą 75 centai, su ap- .. 
darais $1.00

Socializmas irKrikiSionybė. '• 
Prbl V. Jnrgūėfo--...i lOe.

, žmogūs ta Gyvuolys. Para- . 
šė kun. P. Bučys —____ :__ _30e.

Jįydaa Lietuvoje, Parašė S. 
Kaimietis ___ ______________ lOe.

Maldos' Galybė.' Istoriškas 
piešinys. IV-to šimtmečio, krir. ‘ 
kščionyb&|. Lietuvių kalbon 
išguldė p.: B. .. :.25e.

Apslrikinią Komedija, Atri- 
rikta^a iž Amsrikorilta) gyye " 
rimą. Išguldė, LapSiau* VaL - 
kas—; ^^„...LjOe.

Jono Kmito Kits o • - $1,00 
. Lietuvos Albumas. Su pa- 
veikplais ir aprašymais,__ —1.50

f o T-

KXB< įjbtuvoje val- 
:<’/ DINEIKŲ

Lietuvoje iš viso įskaito” 
mą$7i50U valdininkų, įš jų; 
Katino mieste dirbą įvairio- 
se įstaigose 7,031, didžiosios 
Lietuvos Vprovmctjoje, 18,* 
l7Qt Klaipėdos..mieste 14)31; 
Mažosiom ^Lietuvoš prųvųiei- 
joje L|45 ir užsienyje 123.

■•*>/ ■■ - _.»♦
/ ■ i ' > .v . '

fašistai ir Ipnnm i s fa i, 
Hamburge, Vokietijoj drau
džia savu nai'iiųns gerti alų, 
nes. vąldžia už/ išgertą alų 
gauna mokesčius, Bet- už 
tąi jie dabar geria vyną ir 
kitus stipresnius gėrimus, 
lies tie gėrimai priduoda j 
daugiau drąsos kelti nerimą, I
7 • ■ • • ■ • ' ■ - £



darbininkas
—t

3
xĄąfoflfrttU, yamio 23,1S32

GAILIUOS, O DIEVE!
* •

Nekaltybes nustojus, kaip sunku žiūrėt 
į meilės mėlynų dangų!
Žvaigžutes panieka ima žibėt, 
Atėmę įkvėpimų brangų!

O Dieve, gailiuos už žingsnius nuodėmių, 
Už obalsį priešingų. ’
Mylėsiu Tave, Nekaltybe, kiek galiu z 
Per gyvenimų audringų. /

> Plytaitis.

Juokeliai

RAUOONBARZDŽIO DE
JAVIMAI

Ar ilgai Dėde Anufras 
liks vienas savo kilniame 
darbe? Sunkus yra jo dar
bas, bet zĮigšiol jis nesulau- 
kė pageltos. Net kai kurie 
jį pęikiąĮ Jaunuoliu atsi
mink, jįs yra tavo draugas. 
Skaityk jo raštus ir gerbk 
jp Nors taip parodysi jam 
tavo pasitikėjimų juo,,.

OPEROJE

Vienas iš žiūrėtojų kalba 
pusbalsiai:

—Kų tai reiškia, kad kar
velis neatlekia? Jau trečias 
aktas, o jo vis dar nėra?

—Nežinai tamsta, matai, 
— sako jo kaimynas — kad 
atšaukė “Lohengrinų” ir 
vietoj to lošia “Carmęn.”

t~O mano Dieve! •— kuž
da pirmasis iš išgąsčio. — 
Tai u Carmen,” kurios kiek 
vienų eilutę mpku atmįntv 
nai,.*

Tai pasakęs, pasikėlė ir iš
ėjo.

Tada'gydytojas nieko ne- | 
laukdamas tam cigarų -par- 1 
davėjui irgi apdėtu mokės- sj 
čiu išsiuntė savo paties pa- 
rašytų^receptų su laišku:

“Didžiai gerb. pone! Jū- * 
sų cigarus gavau, Ačiū už J 
juos. Šia proga aš pašinu- ? 
čiu Tamstai apdėtu mokės* I 
čiu tikrai gerų receptų, kaip 
galima atprasti nuo raky- 
mo. Na, bet jeigu Tamsta į 
ir taip nerūkai, tai šį rėcep- 
tų galite parduoti kuriam | 

savo, drųūgui brangesne | 
kaina, negu Tamsta man už | 
jį sumokėjote*

dės OAM) panašiai atvaiz- 
dotas nešinus durtuvų, kurs 
Jo šonų pervers, ir taurę 
tulžies, kuriuo Jis bus .gir
dytas,

Šio paveikslo visuma^ ap
skritai imaųt, ’ atvaizduoja 
tikrai nuostabių mintį. Die
viškasis Kūdikėlis išbudin
tas iŠ ramaus miego gąsdi
nančiu vaizdu. , Jam pasi
reiškia visame žiaurume bei 
plikume Jo būsimos Kan
čios ir Mirties įrankiai; Da- 
siroda> Jam Kryžius. ir vi
nys; Jis mato ragųotinę, kli 
ri pervers Jo šonų; Jis kųp- 
ne. gaH ragauti tų tulžį ir 
actų dabar, nelątikus Kal
varijos Kūlnor Iš tokio 

į baugaus pareiškimo, Kūdi
kėlis pradeda net drebėti, 
glaudžiasi ir, abiem ranku
tėm įkibęs. į savo Motinos 
dešinių rankų, ieško pagel
bės. Bet galų gale Jis ir 
dabar priima Savo kančių, 
kaip Jis vėliau Jų priims 
Aly vii Daržely: “Tegul bū
na ne Mano, bet Tavo valia, 
Viešpatie!”,
Marija gana gerai supran

ta kas laukia Jos Dieviško 
Sūnaus. Gailesčio kalavi
jas, Simeono pranašautus, 
jau dabar pradeda Jos Skai 
sčiausių širdį perskrosti. 
Jos veidas liūdesiu, persun
kiąs. Bet ir Jinai atsida' 
vus Dievo Valiai. Ir Ji vi
są kantriai iškęs. Sūnus Jos 
jau neišvengs būsimos Savo 
kančios. Ji tų pripažįsta, 
ir tat žvelgia į mus, kad mes 
bent iššigelbėtunaėm, baus
mių nęužsitarnaūdami. Ji 
tarytum kviečia musų atei
ti prie Jos, atiduoti Jai sa
vo naštų, kad Ji galėtų 
mums padėti. Savo kęsda
ma, Ji gali bent mūsų var
gus palengvinti.,

Iš anglų kalbos’ vertė
' ■ V. Matelis,

j■ s■ ■ !>% 
s. 1STUDENTŲ TARPE

Senis pirklys Ciaputkus 
guli mirties .patale. Visa 
Šeimyna susirinko apie jį. 
Primerkęs akis, klausia mir 
štantis,

-—Juozai, ar tu.čia esi?;.
—Esu,- brangus tevę! — 

atsako sūnus. \ .
—O tu Adolfai?

■ __Esu. ' >- •
—O tu Magdalena?

’—Ūsu prie tavęs , tėveli, 
kaętu su motinai — paaiš
kina duktė. .

Išgirdęs tai pašokėta mir
štantis . ir šaukia persigan
dęs.

* —Kas gi tada saugo krau
tuvę?. ’ ■. ” • < ’’

i

Pranas.—Andriau,, ar ne
norėtum šiandien su manim 
suvalgyt geros vakarienės?

Andrius. — Kbks; tu ge
ras, Pranai. Sakyk, kada ir 
kur. valgysime?. .
. Pranas* — (pagalvojęs).’.. 
Palauk... Aha jau žinau...* 
S valanda, pas tave... Gerai ?

Lamingas yra tas, kuria, 1 ^031180] 3IDOSiOS PūgelbOS MaiijOS 
mylėdamas ’ visus, . palieka r J . p * ■
paaaulį if Dievui gyvena. I FaVIlkslO IŠaiŠklniOiaS

Kas darbų atliko &ilyg joj “
išgale, gerai padarei JisĮ Dievobaimingi Lietuvos 
kilniai pasielgė. r Angelai I žmones per daugelį gentkar- 
niekb kito nebūtų galėję pa-pių Dievo Motinų gerbia Ne
daryti. paliaujamosios arba Neper-

- [stojančios Pagelbos Marijos 
Nekalbėk man apie laimę] vardu. Tas Josios vardas 

— tikros laimės nėra pašau- Į bene bus viena gąrbingiau- 
lyje. . kių Jos pažibų Pats titu-

------------------ •*_. pas kilo sąryšy su vienu se- 
Iš viršaus yr . grąžus p& nbvės paveikslu, pavadintu 

saųlis; P----------------------------^epąliaųjambsios ^Pagel-
Jis balta^, žalias ir raudo* bos Marija.”

■» . ; vJ 1 stebuklingas paveiks-
las, nupieštas Bizantijos.sti- 

Rurtis, - "P P Įliumi, atsirado tryliktame 
; nuodas, lyg_pūpąs lavo-1 keturioliktame šimtmety. 
Tins;; -

T . , ..... .... .(šiandien net nežinomų, koks
Tik neskaistuohs netiki i . ... . , .. . v_ &p . r dailininkas 31 nupiese. Sian-Drevo tarm . . j paveik^s kab(,

Mokslas ir kultūra negali f?nso P
.v ;. v • t rn • vienuoliai Redemptoristai ij.išganyti žmogaus sielų. Tei- u-.* . >
sybū, jie gali padėti jų iš- p 3a’ . .
ganyti. Bet, iš prigimties,] ^av6iksle ant aukso lųu- 
jie linksta prie žemės, ir jie F* atvaizduota Dievo Moti, 
padaro žmogų užmirštantį I gląud?iahti lcairiųja ran- 
jo aukštesnį gyvenimą. -Jka Kūdikėlį Jėzų prie savęs, 
dangij - " • Mdtina prisidengus tamsiai

j. ** - • " J. mėlyna, skraiste su žaliu ap-
mušalu, kurs apsupa abu 

Gyvenimas niekados nesu- j»a gia sk^ :
grįžta^ Jis yra lyg išpiltas matosi raudona suknelė, ir 
vanduo ~ negali surinkti. Ia^)l1 šiuodu yūbu apvadžio- 

' ti auksu.. Motinos akys, ku- 
Kas jaunas būdamas ne- pįnaį persipildžiūsios mei- 

įgyjo dorybhj, tas h? senas! luinu, atkreiptos stačiai į 
nemoka ydomis nusikratyti, pflžaofe.' Jos nori visiems, 

tarytum, pranešti Sunkių 
, .Surinko Kazys A na.k£oįįnos gi^gelų, numatant 

pievi3co -. Sūnaus - Kryžiaus 
. kančių. Vidury skraistes, 

virš kaktos, ! nupiešta bliz- 
• ganti žvaigždė, ir * visų . Jos' 
■ galvų apsupa skaistus švie

sos skliautas. Apt Jos vir
šugalvio uždėtas aukso yait 
nikas. Netoli viršaus pa
veikslo, auksiniame lauke, 
matosi keturios Graikų rai
dės,.dvi vienoj pusėj galvos, 
dvi kitoj. / Tai yra MR ir 

|ThU, kurios Graikų kalba 
(reiškia “Dievb Motina.”

Dieviškasis Kūdikėlis at
vaizduotas rudais plaukais 
ir vaikišku veidu. Jis dėvi 
žalią suknelę, raudonu juo
stelių perjuosta, ir dalinai 
pridengtas tamsiai r u, d u 

__________________  švarku. Kaip Motinos, taip 
Austrijos atstovas Edgar L. IV auksu apvedžio-
G. Prochnik įteikė preziden-11**. galvą apgaubia
tui Hoover. austrų slmlpto-į®7^08 T^es Jo
riaus ,pagamintą . G e o r g e kairiuoju petimi išrašytą ki 
AVashington stovylą. . tos Graikų raidės, IS ir XS, 
_ ' ’ . kurios reiškia “Jėzus Kris-
■4nw.iMiHĮiiinuiHM'iita»uM>uu0ni>iHriHi>w>utninin*n>HQ | tllS. T^tUdlkellO akyS ' 1111*“

1K7T A T TV-A ‘Ė'O Į kreiptos į kairę, .kur mato
Kančios įrankius. Iš.

Z ; ................—......... ■'•••;.....................~ Į į sigąudęs ir įbaugintas, Jis
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA Į griebiasi Motinos dešinių a- 
TIK KA GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ į Ibiem1 Savo rankutėm, kūdi- 

LABĄI PRIEINAMA KAINĄ I kiškai ieškodamas prieglob-
/ . Hstfės. Joio dešinės ’ koioš-MALDŲ RINKAUS* ' ’ ’ iLapaitė atsilinosavns, 4 

Į laikosi; vienu dir želiu* 
Į Kūdikėlis, išgųsd i n t a s 
[dviejų angelų, skraidančių 
abiejose paveikslo, pusėse, 
kurie primena Jam visų Jo 

; Kančių. Angelas kairioj 
I pusėj laiko Kryžių ir vinis, 

. Į kurijomis Jfa. bus prikaltas!
H Tai yra Arkangelas Gabrie* 
j llius, kurio vardas išreikštas 
įįrąidėmisi OAG, Arkangelas

Kur . tik eisi, rasi lietu
vius. Mėtai atgal, pietavau 
viename garsiame Chieagos 
restorane. Atėjo tarnaitė. 
Juokais maniau lietuviškai 
jų prakalbinti. . Na^pasa- 
ld.au tainaitei: “Gera die
na.” Nustebau, kaip ji gra
žiai žemaitiškai prakalbėjo 
ir sakė: “Ar tik tiek lietu
viškai moki ?J f Tat/ saugo
kis. Lietuvio ausys visur ir 
visada klauso.

Anūkas! Įdomu, kur jis 
pasislėpė? Kelis žodžius 
parašė — ir dingo, net nei 

; pėdsakų nepaliko. - Šiek tiek 
susigiųČijai su Dėde Anuf- 
ru j- bet žinau, kad. jis vis 
tave myli. Sugrįžk! Lauk
sime kų nors naujo iš jūsų 
plunksnos.

“ Kas taip baisiai iškraipė 
mūsų gražias lietuviškas pa
vardes? Štai pavyzdžiai: 
iŠ Sinkevičiaus pasidarė 
Sinks ; iš Miliaus išsiritu- 
liojo Mills; iš Baublio .greit 
atsirado Brown. .Negabu 
tų iškraipymų suprasti. Ko
dėl sarmatytis lietuviškos 
pavardės ? Mūsų tėvai" ne-

O, kaip dejuoju! Girdė- < 
r jau (net mačiau) , ykaip mū-; 

sų lietuviškas jaunimas pri
sideda prie; kitataučių dar
bų. Nepaiso lietuvių. Jau-

• nime, atsimink lietuviu ęsųs.: 
Tat, dirbk tarp savųjų. Ei
kite pas mus; mes norime jū-

*• sų! ' • J

Pagerbk tėvus! Namie, 
ir katą tik turi artimesnius 
santykius su tėveliais, kal
bėk lietuviškai! Nors pras
tai1 kalbi, bet nebijok. Tė
vai supranta. Jaunuoliai, 
lietuviškai kalbėkite!

Jaunimo Darželis Dėdės 
• . Anufro laikuose gražiai bu

jojo. Jis prasisalino dėl se
natvės. Atsirado pikfažolių. 
Sudžiūvo skaisčios gėlės. 
Jaunime iš Bostono, atgai- 

, yinkite tų darželį! Kviečiu 
! visų Amerikos jaunimą Į 

. darbų. Svarbi yra užduotis 
— lietuvybę išlaikyti. *.

Jaunuoliai (su automobi
liais)" duosiu jums “tipų”. 
Jei; kada nors teks jums bū
ti Roslindale, nebijokite 
“arešto,” nes, lietuvis Juo
zas Kulpinas tenais yra po- 
licmonu. Geras lietuvis. Lie
tuviškai prabilk, matysi 

; kaip jis atsakys. Tik, susi
mildami neįkiškite lenkiška 
žodį jūsų kalboje, nes gali 
visų .gyvenimų ištupėti kalė
jime. . •. •' ’ ' >

arba valkatos!. Jie buvo ge
ri, kilnūs žmonės. Nekrai
pykime mūsų pavardžių!

Kazys Adna.

MOKSLO SUKeS
Štai, ką tūlas rašytojas 

pasakė . apie kun i g y s t ę: 
“Kunigystes įšventinimai 
ateis su dangišku, lifiksmu- 
mų, bet jiė nenušluostys vi
sas jūsų ašaras; visi jūsų 
liūdesiai nepasibaigs; jie ne
apgins tavęs nuo visų pa

gundų —: kunigyste nebus 
tau “finis laborum,” bet 
geriau tik “initium. ” x

I.
■..———--------------------

, IŠMINTINGAS GYDYTOJAS

A

4

h C H A R RO N’S i
; PIANAI—RADIOS !

J ŠALDYTUVAI
p Aliejaus pečiai. Skalbiamos 
p; mašinos 
J !' ■ r-

WORCESTER, MAM. ' 
; Į Tel 4-9480 į
j Lengvos Išlygos—Be Nuoiimčie

/ i '-į J

' ' 1

. Vienas. - gydytojas kartų 
apdėtu mokesčiu gavo pa- 
kietų cigarų. Tame pakie- 
te jis rado pridėta siuntėjo 
sąskaitų, kurioj buvo para
šyta:

“Didžiai gerbiamas pone ! 
Aš turiu garbės jums pasių
sti savų geriausių cigarų, 
kurie, aš tikiu*, jums labai 
patiks. Bet gal Tamsta vi
siškai nerūkote? .Jei taip, 
tai prisiųstus cigarus Tam
sta malonėkit parduoti savo 
pažįstamam .brangiau, .negu 
man sumokė jot.”

1 s 
’Š

Kainos: ,• . ; ‘ ■ 1 •
Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1^50 (buvo $1.75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloitlo apdarais*90 (buvo $1.25)
Imant didesnį skaičių, duodatfie gerų nuolaidą. .

Knyguteą labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komunijos įr kitoms jškįlmSnis. .

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu;

“D ABBINJNK A S”
| 8$6Broadway» ' — . So. Boston, Mass. į
.[dCSini-J ]311StJ, ^fykolfl$ (UŽtl

i -«v

I PASIRINKI SAU GERIAUSIA
DRAUGI .

i Geras laikraštis yra kiekvieno "žmogaus gėriau-
šias ir tikriausias draugas.

| \ Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “IIARKI j 
I KINKAS”vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo I 
|l._ vardo.,.. •_ .. kZ|L-
| “DARBININKAS” išeina du kartu kiekviena j 
s savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- 
j si naujausias irjeisingiausiasžinias, gražiausius 
| pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
g gražių juokų! Plačiausios Žinios iŠ nepriklausomos 
I Lietuvos ir Vilniaus krašto.
1 “Darbininkas” metams........... v-4,00.
I t “Darbininkas” pusmečiui ,,.. .$2.00
į Jei imsi-tik vienų kartų į savaitę... .$2.00
I GALI UŽRAŽYTI SAVO GIMINĖMS
I • •. ’ ? ĮLIETUVĄ 7.
3 . Metams..,.... Jį5.00 į 
į ' 'Pusmečiui i..»\\... Z . . i... * 7... .$2.50 .e 
| \ SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD 
1 ’ IR NAUDOKIS JA: :

“DARBININKO”SPAUSTUVĖJE
į ATMĖKA ĮVAIRIUS SKAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMISKAINOMIS %
3 Reikale kreipkite pas '

“DARBININKAS”
| SU W. BBOADWAY 80. BORTOK, ĮKARS.
| ■. ?' • Tel. So. BMoa 06M

■

20TRUMBULLSTREET •
£ J
I

GERA PROGA ĮSIGYTI
■ PIGIU KNYGO

: : Tik už $1.00
šias įdomias Knygas galima 1- 

filgyti “Darbininko” administraci
joje už pus§ normales kainos:;

AUKSINIO OBUOLIO IS- 
TORIJA (Graikų Mythologl- /. 
jos žiupsnelis) , sū paveikslais. 
Lietuvių kalbon išguldė Aly- . 
va ..... *. .50c.'

TBUMPISKAITYMELIAI^ . 
labai, gražūs; pasiskaitymai a- 
ple,įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Paraše J. Tarvydas.,45c,

TURTO. NORMA—moksliš
ki paslskalytmal. Paraše Uo- 

; sis ........ . ................,45c.
UŽKEIKTA MERGELE SU 

BAKZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
' VertS’iŠ lenkiško kun. K. Š,i.lOe.

Už $2.00
KATALIKU BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Paraše 
kun. Tarnas Žilinskas;.,......50c.

XXlX-tas TARPTAUTINIS 
„EUCHARISTINIS KONGRE

SAS. Paraše "kun. Pr. BOCy*. 
m. i,

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Paraše 

’Uosis .• .75c.
. BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
ra bolševizmas ir jo vykdy- .

: mas Rusijoj .....15c.
SOCIALIZMAS IB KRIKš- 

CIONYBE. Prof. V. JurguČio 10c.
MOTERYSTĖ IR ŠEIMY

NA. Verte .T. GeruįJs........40c.
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir. 

kaip nuo Jų apsisaugoti? Para
še Dr. A. Vileišis.

MOTERYSTĖS NĖSUAR- 
DOMYBfi. J, Lesauskls. Šv. 
Kaz. D-jos leidinys, Kaune. .10o. .

' Už$2.50 ■
JONO KMITO EILES..... 1.00 
AIĘILĖ ;(Poem). Paraše M.

Gustaitis >.-..„L • .»T5o.
SUNKIAUSIAI^ LAIKAIS, 

Paraše A. Rucevieius...o..w«te.
ANDERSONO PASAKOS

IU pavelkslėHęiia’. u. .20c.

Iš KELIONĖS PO KURO-.,
■ PA IR AZIJA. ParaM Prml* 
čių Jule..o..i......*K>

PETRIUKAS-laimivieno 
vaikelio, Verte S. Rakauskas 15c,

tAIDIMU VAlNIKAS-^ir 
vybūe vakarėliams ir geguiK 
nemt su gaidomis. Sutaisė M.

: “OABBINimtlB1*

884 B*Wk]r,. So, Bootaa, Muo. Į

d;
o

3-
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j»ir»ataia, Tūnrio 23,1932

DAPBIMJtKAS
(Tiie Worker) 

PabMed eveiy TUESDAY and FRIBAY
. -------- by-------- - ■ \

PBKNUMEnATOS KAI^A;
IH.00
,«5.00

DAftfil SOKAS

; UIKT JOSEBH’S LITHUAM1AK R. 0. AŠSOOIATIOM OF LABOM 
. tBttrad u MCond-eltM s*pt Į2, 1915 k ‘Jb» pbrt (rffle* at Bkbton, Ma**.

□ndėr th« Act of Blaith 8,1870
"uDcapauic* for muilina «t speda! rate of poataga prorlded lot to Saetfon 1106 

Act of Octobtr8,1917. authorlaad on Jaly 12,1918

SŲB8ORIPTION RATB8: .
Į. yearly*..,.,....>4.00 Amerikoje m®taiu« ,«

feraltn yearly...............,;.|5.00 tJIsfeny,metama ....___
Domeatlc once per we«k yearly.,|2.00 Viepu kart savalt6je\metama....|2.00 
rbttian once per week yearly... .12.50- ŲMeleny 1 kart savaitėje metame ‘..62160

DARBININKAS
WEST BBOADAVAY SOUTH BOSTON, MASS.

- ' TELEPHONE 80UTH BOSTON 0620

•večloij — Oi tie litai!

ISPANIJA PRADEDA 
. ATSIPEIKĖTI

talikyste. Katalikams atro
dė, kad pakanka nešioti ka
talikų. vardą ir šiaip-taip ei
ti savo pareigas. Tikėjimo 
principams vyvenime vyk- 
dinti nebuvo daroma jokių 
rimtesnių pastangų. Na, ir 
pasirodė, kad šiais laikais 
katalikams snausti pavojin
ga, nes jų priešai ne tik ne
snaudžia, bet veikia labai 
energingai. , Ispanija pra
deda atsibusti, bet jau žalos 
daug padaryta. Kova su 
bedievybe dabar jdu sunkes
nė. Bet ispanai katalikai 
pasirišę kovoti; Kai vy
riausybė pradėjo pašalinti 
kryžius iš mokyklų, tai . vai
kai ir tėvai smarkiai prote
stavo ir 1 atgautąjį kryžių 
grąžino į mokyklą su proce
sija. Giliai įžeisti tikybini?' 
ispąnų jausmai smarkiai iš
eina aikštėn. K.

Ispanijoj, kaip žinome, 
t - laikinai paėmė viršų radika- 
G lizinas. .Pasidėkojant ekono- 
F miniam krizini, Bažnyčios 
p priešams pavyko įkalbėti 
f tamsesnėms žmonių masėms, 

j? kad ji,, Bažnyčia, pritaria 
6 kapitalizmui ir yra didžiau- 

? siakliutisekonominiams šam- 
. tykiams pagerinti; Įkaitin

anti raudonųjų agitacija, kai-, 
f kurie karštagalviai, neap- 
Fr šviesti elementai puolė baž- 

nyčias ir dvasiškiją, many- 
L; <įmni, kad tuo griovimo dar- 

bu taip išsyk stebuldingai 
^pagerins Ispanijos žmonių 
|? būklę. Bet to žiauraus.dar- 
R bo rezultatai pasirodė ne tik 
į bergždi ir 'neįdomūs* bet sta- 
^ Čiąi’ pragaištingi. Daug 
^ bažnyčių sūreginta; da'ug 
Ū vienuolių išvaryta, o gerbu- 
IIJ vio kaip nėr, taip nėr. Ne-, 

: .stebėtina tatai, kad Ispani
jos žmonių akyk atsidarė j 
x griovimo agitacijos kenkš- 
1 mingumą, iri pradėta Idtaip 
į žiūrėti į raudonųjų rojų, 
| Jmrs pasireiškia bombų 
f sprogimu, gaisro dūmais ir 
< kraujo praliejimu. Ne-to- 
/ kio gerbūvio Ispanija tikė- 
' Josi.

p - Katalikų Bažnyčia taip 
pat nesnaudžia. Ji turi tiek 
gajumo, kad laikini nepasi- 

į sekimai tik priduoda jai 
A daugiau energijos atstatyti 
f;tą,.ką žmonių tamsumas ir 
B bloga valia sugriovė. Savo 
B dvasinę galybę bačiiyčia la- 

blausiai parodo peysekioji-

E inuose: Iš jų ji išeina lie tik 
•galėtojo, bet visuomet 
oresnė negu pirma. Da- 
> : ji kreipia J^ lmokoma Rygųs universitete

šio ■. į Ispanijos jaunimą. 3Ęmtauj.og klasinėj gimnazi 
italikiškoji akcija tarp įj. mokytojų institute, 
mimo jau pradeda įsisiu
si. Pradėta organizuoti 
inimo būrius į katalildš- 
s draugijas. Mokyklose 
p pat daugiau dėmesio 
jipiama į katalikišką atik- 
imą. Parapijose taria- 
l jūrininkų, ūkininkų ir 
i'bininkų draugijos, ku
te galutinai susiburs Į vie- 
Katalikų Sindikatą' Tuo 

du kuriama viena stipri 
įtralinė katalikų brgani- 
aja, kuria visi rimtesnie-

. katalikų veikėjai gries at- 
iMremti. •
iPk Ispanija arttik ne bus pą- 
įLįyadys katalikiškosios *ąkri- 
įOoH būtinumo. Ten Žmonės 
ĮjOįrirdaug tur būt pasitikėjo 

i įjaavo pasyvia, neveiklia ka-

BRASO ĮVESTI LIETUVIŲ 
KALBĄ LATVIJOS ;* 

MOKYKLOSE

Latvių? lįetuvhi vieny- 
bėš’ draugijos delegacija at
silankė pas Latvijos švieti
mo ministerį Kepinį ir pra
šė įvesti lietuvių kalbos dė
stymą latvių mokyklose. Be 
to, vokiečių „kalbą mokyklo
se prašė pakeisti anglų ar 
prancūzų kalbomis, kurios, 
jos nuoihene, būtų tinkames 
nes Pakaitės valstybių tar
pusavio susižinojimui. Taip 
pat prašyta praplėsti Lietu
vos geografijos dėstymą mo 
kylįose.

Ministeris, tarp kitko, nu
rodė, kad. lietuvių kalba jau

■'i

Jis pareiškė pageidavimo, 
kad tokiam laipsny butų į- 
vestas įr latvių kalbos dės
tymas Lietuvos mokyklose.

LIETUVOS KAIME
—. • • • ‘ •

BkMitatnrgiai. — Ką itaiig korčiukėmis. rankose. O ir
duoti. Pritimintu c bylotų įaį niekad visko negauri už 

jokius pinigus, kad ir kaž 
kaip ieškosi?

Skaistaturgis, Kas girdė- O Čia Lietuvoje, tamsioje 
jo taip vadinamą skaistątur mažiukeje buržuazinėje val
gį, t, y. paskutinis turgudie-', 
nis miestelyje prieš Kale* i 
das. Tuomet privažiuoja 
pilnas turgus, Ūkininkai 
veža’ turgan gerybes.- Ka* , 
ledoms visko reikia, o kas . 
turi kiek pinigų vis nupirksi 
Kam ko nors trūksta šven
tėms—vyksta paskutinį tur-, 
gadienį — Į skaistaturgį. Ir, 
žinoma, perka ne vieni ūki- ■ 
hinkai čia suplaukia. Daug 
susirenka būvusių tarnų, 
samdinių, kurie ne iki. pat 
naujų metų buvo, sūlygę tar
nauti," o tik . iki “Mikalo
jaus.” ■ ■. <

Teko šiemet po vieną , to
kį skaistaturgį pasisukinėti. 
Grūdai ar linai čiū nieko' 
j ati nedomina. Čia, žiūrėk, 
mėsos, lašinių ištisi vežipaai, 
dešrų šviežių, vindytiį, žalių 
ir virtų, galvų, gatavos koš- 
lenos, agurkų, kopūstų rau
gintų, ančių didelių, žąsų pe‘ 

nėtų, nupeštų, išdarytų, — 
neškis'nusipirkęs, dėk ant 
keptuvės ir čirškink! O 
sviesto, sviesto^ kiaušinių, 
sūrių, varškės, pieno, grie- 
tynės ir tt. ir. tt..

Čia netikėtai, prisimenu 
sovietų rusų svečius Klaipė
doje trejetą metų atgal, kuo 
met sovietų karo. eskadrilė 
vizitavo Lietuvos vienintelį 
uostą. Sovietų karo. laivų 
jūrininkai buvo išlipę Klai
pėdoje, ir bevaikščiodami 
atsidūrė ne turgavietėje* 
Juos stebino krautuvių vit
rinos, atviros durys, kas ko 
norėjo, klausė, derėjo, pir
ko. Bet dar daugiau jie nu 
stebo turgavietėje, kur kai
miečiai stovėjo išdėstę ant 
ratų savo gerybes.’ Vieni 
miesteČiai derėjo, kiti pir
ko, nešėsi. Visur visko pil- 

1 na, kas tik ko nori ir kiek 
nori ima, moka pinigus, įr

1 nešasi šalim
' Rusų ‘ sovietų jūrininkai 
žiūrėjo į visą tai begalo nu
stebę, ir nesuprato, kas čia 
dedasi. Jie nuo savo kūdi
kystėjnieko panašaus, uie- 
kad ir niekur, sovietuose nė
ra matę. Jie matė tik išti
sas ilgiausias eiles žmonių 
prie krautuvių durų ir. su- nė, darbininkai, kentėjo jų

stybėje, kurioje buvo kalba
ma, esą tik skurdus, vargas 
ir tamsumas. ū . / *

i> kur pas pas j umis 
‘i raboeyje ?darbinin
kai? Juk čionai nė vieno 
niekur nesutikom, nei juo
do paišino, nei taukuoto? 
Visi ponai, švarkuoti, apsi
rėdę, ’ skribelėtiV1

Bet kaipbūtųhuštebęru
sų sovietų jūrininkai pate
kę mūsų skaistaturgin? Čia 
be visų eibių-galybių valgių 
būtų matę patiestus ant ra
tų milus, čerkasus, staltie
ses, rankšluosčius raštuotus,

Gene vos skulptorius Maurice Sarki pagamino medalį 
pasaulinei nusiginklavimo konferencijai paminėti.

"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; 
Bukauskas, KunigaikŠ č i p 
dvaro bajoras Klaudijus — 
V. Sabas, Pirklys-galvažu- 
dys — A, Tutkus.

Iš Worcesterio dalyvauja: 
J. Jankauskas, kareivio ro
lėje; Pr. Morkūnas, A. Ma- 
žukna, J. Baltramaitis — }

PASIUSTOS BOMBOS BUS 
NE8EPOVOJINGOS

Bostono gydytojas Geor
ge Levene išrado, kad X — 
spinduliais, galima ^peršvies
ti kiekvieną., siuntinį ir ma
tyti kas jame yra.. Jungti
nių Valstijų valdžia ir paš
to autoritetai -1 ubai susido
mėję nauju išradimu ir da
ro bandymus, jjr. Levene 
yra Massachųsętts Memori- 
al ligonines X-Ray departa
mento vii’šinihkaš.

Šiemet buvo tik toks skir
tumas. nuo kitų metų skais- 
taturgių, kad šiemet privežė, 
daug visko ririkon, gal dar 
daugiau, kaip,kitus metus, 
bet . visi iš vieno dalyko ste
bėjosi — kad taip mažai 
derėjo ir pirko. Pardavėjų 
daug — pirkėjų maža. Dėl
to maža, kad maža litų. O 
tiį litų’ labai visiems reikia 
ir jų labai visiems trūksta.^ 
Tik krautuvės buvo pilnos.

Atsiminus 1928-29 metų žiemį. — 

Vagonai seklu' Į Šiaurės Lietu- 
Sėkla, ir duona,— Atėjo laikas 
atsiskaityti. ŪJ.

Kam ‘čia, ■ rodos, bebūtų 
prisiminti praeitį ir dar to
kią liūdną ir sunkią, bet at
leiskite, kad dėl Šių, dienų 
aplinkybių teks prisiminti 
.sunkią 1928-29 metų žienlą.

1928 metai Buvo nelaimin
gi šiaurės Lietuvai. Nors 
mūsų kraštas, rodos, 
toks nędidelįš, t a S i a u t ą 
metą pietiečių būklė daug 
kuome skyrėsi nuo šiaurie^ 
eių būkles. Šiaurėje lietus 
ir potviniai slėgė ūkininkus 
nuo pat pavasario. • Prigė
rė jų javaiį supūvo-bulvės ir 
dėl vėsaus oro nepribrendo. 
Jie neturėjo sėklų. Bet ne
tik sėklos— daugelis net tai 
dienai maisto. Vyriausybė 
tuomet susirūpino. Vago-t 
nų, vagonai skriejo su grū
dais į šiaurės Lietuvą.

. Vargo labai ir biednuome

vaikai. . Pabalę, paniurę, ne. 
patenkinti, nerasdami dar
bo ir pragyvenimo Šaltinių, 
murmėjo bežemiai ir daili
ninkai. < Ū

Atėjo prašytos sėklos. Jas 
davė paskolon keliems me- 
i ams. Niekas nesakė kokia 
' mina jos buvo, paskaitytos.- 
Tuomet buvo brangus grū
dai. Pietų Lietuvos ūkinin
kai prisižėrė už grūdus litų 
—■ šiauriečiai džiaugėsi ga
vę sėklos, kurios gerą treč
dalį iki pavasario ir suval
gė . ■ ■

Sėklos visgi buvo. Buvo 
ir daug vilčių atsigriebti — 
iš. netikėto vargo’.išbristi, p 
tad bus sunkų grąžinti, par- 
skblą perdaug niekas nė 
negalvojo. ■

Taeiaus, atėjo galų gale 
terminas atsiskaityti... Tas 
terminas — pusė skolos gi'ą- 
žintį per gruodį pereitų me
tų. Kad palengvinti nelen
gvoje šių dienų būklėje 
vyriausybė tereikalavo grą
žinti tik vieną ketvirtadalį 
skolos už gautas sėklas/ •• •

Ūkininkui labai; susirūpi
no. „Susirūpino dėlto, kad 
teks mokėti už taip brangią 
to meto sėklą, neatsižiūrint, 
kad šiandien javai labai pi-

negaus nė cento, kas grąžin
tų paskolą, nes turi būti 99 
nuošimčiai ūkininkų padavė 
prašymus skolai atidėti. .

Žinoma, kiti galėtų ir su
mokėtų nors tokių nerastum 
gal daugiau penktos ar aš-' 

;tuntus dalies, bet jie prašo 
tur būti todėl, kad tenka 
perbrangim šu paskola atsi
skaityti,— o gal galų, gale 
bus galima - sulaukti skolos 
pilno dovanojimo.

Taip šiaurės Lietuvoje ū- 
kim nko 'būklė sunki ir neai
ški •’■■■ .L. •

Iš Broėktono dalyvauja— 
Jonas "Kamandulis, kara-s 
liaus palydovo rolėje.

Iš Lawrence — M. Juod
ka, kanclerio Gaišvino " sū
naus Boderiko rolėje.

Šis įdomus vaidinimas’ į- 
vyks kovo (March)<6 dieną, 
Gate ofąHeaven svetainėje. 
Parengimui vadovauja- 
^Darbnlmkas” ir Marijonų 
rė&ejij skyrius.

. tGdil8L, kad aš tūriu .tik 
vieną/ įįyVęnimą atiduoti tė
vynei; • ■ Natiiaii Hule.

NUOTRUPOS

Amerikos jūrininkai 'Siiu’go' Shanghai miesto tarptautinę

- Ketvirtdalį. Taiįh ketvirt- 
(įalį, o trys ketviridaliai dar 
lieka kitais metais mokėti, 
kurios nieks nedovanoja. 
Už tą .ketvįridalį šiandien į- 
sįgytum visus kėturius ket- 
viridalįus t. y. visą sėklą, 
nes šiemet tiė patys grūdai 
yra* kėturius sykius pigesni.

Vyriausybę . nedovanojo, 
bet atsižvelgė į simkią Šių 
diėnų ūkitiinko padėtį. Da
vė laiko prasti dar “ šiemet 
atidėti tą skolos ketvirtdalį 
tolimesniam laikui. Paruo
šti valdžios įstaigų net pra
šymų blankai ir tt. ». ■ '

Ir ką-gį? Valsčiaus įs
taigos prieš Naujus. Metus 
užplūdusios ūkininkių Bą^ 
šo ir duoda prašymus, kad 
mms atidėtų, porai ar dau

giau metų tą reikalaujamą 
skolos ketvirtdalį. Nurodo 
priežastis, dėl prasto rugių 
derliaus, ■ gyvulių • atpigime, 
ir apskritai —> jjideljd su- 
ipenkėjimo ūkio pajamų 
Be šių bėdų — juos dar var
gina įvairios sęuilkioš. sko
los. ’

, Taip, jei atsižiūrėti tų vi
sų prašymų, tai vyi‘iaūsybė

-' ’ ’ " •. ■ L’ r

LIETUVOS IR KITU VAL
STYBIŲ SKOLOS

Vieno prancūzų, laikraš
čio aprokavimu, jei Vokieti
ja. būtų paliūosuota nuo re
paracijų (karo skolų) ir ki- 
tų užrubežiui skolų, tai jai 
vidaus skolų beliktų $28.20 
kiekvienam valstybės gyven 
tojui,. Jungti Valst. $95.30, 
Prancųzijai $229.40, Angli
jai $529.50, o Lietuvai 10% 
centų (1 litas ir 5 centai).

Is viso Lietuva tūrį 14,- 
630,027 litų skolų* Vadinasi 
jei ir užrubežiui skolas pri- 
skaityti, tai Lietuvoj. kiek
vienam gyventojui išeitų po 
61 litą ir 5 centus ($6,10%).

KOKIAME EUROPOSMIE- 
STE BRANCIAUŠIS PRA

GYVENIMAS

tas Europoje yra Stockhol- 
mas. Po jo seka Berlynas, 
Krankfurtas, Kopenhaga, 
Paryžius.- “Kaunas stovi dvy ’ 
liktoje vietoje..
. Pigausi • pragyventi mies
tai yra Barcęlona, Antver- 
pas, Varšuva. Apskaičiiio- ( 
jaut pragyvenimo brangumą 
turėta galvoje - butas, valgis 
ir drabužiai. ‘ ■

LENUI DANCIGE TETU
RI LYGIAS TEISES

- Sulig taiptautinip darbo 
biuro statistinių žinių braii- 
giausis pragyvenimui, mičs-

Imlų tautinio judėjimo va
doMahatma Gandhi jau
niausias sūnus, patekęs į an
glų kųlėjinup .. >

Pradžioje, šio mėn. Haa-; , 
gos Tarptautinis Teismas 
svarstę lenkų iškeltą skun
dą dėl. lenkų gyventojų tei
sių Dancigo krašte. Teise- • 
jai dauguma halsų išspren
dė, kad Dancigo krašte gy
venantieji lenkai, teturi to-; 
kias pat mažuipų teisės, 
kaip jos nustatytos mažumų 
teisių tarptautinėje sutarty 
je. Vadinasi lenkai tarp
tautiniame teisme gąivb dar 
vieną žandinę/. ’ .

MILIJONAS LYGIAPĖDŽIU
... , ’ * . . \ ■

Dr. Thomnįas P./Ford iŠ 
Woltbam, chiropod i s t a s> 
kalbėdamas prieŠŠeiminėje 
konferencijoje, Statlcr vieš
buty, Bostone, pareiškė, kad 
Amerikoje yra milijonas 
žinomų, kurie turi lygias ko
jų pėdas (fiat-foet); Jis 
sako, kad to priežastimi y- 
ra automobiliai. Amerikie* 
Čia! turėdami automobilius 
permažai vaikščioja ir už tąi 
yra lygiapėdžiaisr

Chiropodiątų seimas ivy- 
kata vasario 22 ir 23 d.d.

V
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BROLIAMS AMERIKIEČIAMS!
, r‘ Pasiryžo Lietuva įkūnyti prieš kelioliką metų ginui- j 

šia didžią mintį, kuri turės lemiančios reikšmės krikščio
niškosios kultūros likimui Lietuvoje, o iš dalies ir- visoje 
Bytų Europoje, Tai, ką senoji viduramžių Lietuva, JL 

•džių 'savo vadovų vedama, laimėjo savo garbei kardu ir 
gudrumu, šių laikų atgimusi seniausioji Arijų giminė ti
kisi laimėti mokslu ir išmintimi idėjinei kūrybai ir tė
vynės gerovei, Trumpai ii* aįškiai tariant, Letuvos ka
talikų visuomenė nusprendė steįgti nuosavą kultūros ži
dinį, katalikiškąjį univeTsitėtą. Šio didžio sumanymo

■ vykdymas taip sunkiose šių metų ekonominėse if . politi
nėse sąlygose pareikalaus iš Lietuvos katalikų tikrai ti
taniškų, sielos jėgų ir nepalaužiamo pasiryžimo bei dide- 
lės drąsos. Bet reikalo aktualumas pasiekė tokių subren-

; dįmo ribų, kad ir skeptikams imponuoja savo realiunit iv 
iš biedniausių sluoksnių ištraukia skurde sūtaupvtą ska
tiką. Ir vos tik . iškilo mintis steigti Lietuvos Katalikų

. išleidus jokio paraginimo, o smulkios ir stambešnes au-. 
*'*■ kos bei pasižadėjimai pradėjo plaukti iš visųr Lietuvos 

. kraštų, neišskiriant net baisiai nubiednėjusių kaimų. Tai 
parado, kaip katalikiškoji Lietuvos Visuomenė įvertina 
šį didį kultūros žygį. Dar joks kitas sumanymas, jei 
neminėti nepriklausomybės karų, Lietuvoj nepatyrė taip 
šolidaraus ir tvirto pritarimo ir jaip gausių ąūkųf kaip 
pradėtas kurt Katalikų Universitetas. . *

Visa tai turint galvoje, darosi nuostabu, kad per ke- 
. turis paiuošiamųįų ’darbir menesius mūsų komitetai dar * 

. nesikreipė į savo brolius lietuvius, gyvenančius tųrtingo- 
j e ir diibsnioje Amerikoje. Juk beveik nėra Lietuvoje 
žymesnės privatinės kultūrinės įstaigos, kuri nebūtų pa
sinaudojusi užjūrio brolių gausia pinigine parama'. Iki 
šių dienų mes nesikreipėm į brolius amerikiečius, norė
dami Lietuvos .visuomenėje ugdyti pasitikėjimą jos pa
čios jėgomis ir kukliais medžiaginiais ištekliais, d taipgi 
vengdami perdaug išnaudoti užjūrio brolių duosnumą 
tuo metu, kai jie ten Amerikoje pergyvena tikrai sunkius 
bedarbes ir ekonominio krizio laikus. Mes manėme pa
laukti, kol laikas pagerės ir Didžiajai Respublikai sugrįš 
-seniau buvusi gerovė su tinkamais uždarbiais jo/ darbš
tiems gyventojams.

Betgi;, maloniai mus nustebino pačių ameldkiečiiĮ. už
klausimas apie mūšų darbų eigą: kelių įtakingi]. Ameri
kos Lietuvių organizacijų vadai geraširdiškai pasiūlė 
mums gausią paramą ir prašė, instrukcijų bei informaci
jų. Tokio • kilnumo paskatinti, mes drįstame paskubanti 
savo žodį ir kartu prašymą broliams amerikiečiams. .

Prie šios , progos malonu, yra pastebėti, kad patį, pir
moji mintis įkurti Lietuvos Katalikų Universitetą, yra gi- 

. ' mūši Amerikos lietuvių tarpe (1916), kad grįžę Lįetu- 
. Von amerikiečiai buvo patys karsČiausieji šitos idėjos 

. / propagaioriai (1921 m.) ir kad pirmosios ir kartu stam
biausios .aukos šiam Universitetui irgi brolių amerikie 
Čių sudėtos (1921-22 m.). Sunku būtų čia tinkamai ir 

. įkainuoti, kaip , daug ir kaip garbingai brolių amėrikįe- 
Čių jau pasidarbuota pasaukti gyvėniinan tokios didžios 
svarbos kultūrinę instituciją, kaip Kataliki] Universitė.. 
tas Lietuvoje. Jų aukos didumas, ir grynumas tuo la
biau imponuoja, kad: visa tai jų padaryta be mažiausio 
egoistinio išskaičiavimo, jaučiame, kad-per jus, broliai, 
prabyla skaistus ir kartu praktiškas idealizmas stabdi 
paminklus ne sau ir ne kapinėse tarp mirusiųjų,, bet.vi- 

. sų mūsų numylėtai Lietuvai, ir Aukščiausiajai Esybei,. 
, statyti gyvą ir kuriantį.paminklą tarp gyvųjų.

- . Jau paruoštas naujo. Universiteto statutas numato 
penkis fakultetus: teologijos, filosofijos, gamtos, teisių 

■ ir komercijos. 1932 in. rudenį manoma atidaryti bent 
"-■porą fakultetų, o kiti galės būti įkurti ūž vienų ar kėlę- 

’ rių metų. Tai priderės nuo to, kaip greitai suspės mok
slo darbui pasiruošti reikalingas profesorių kadras. Grei
tu laikti nenumatant labai stambių aukų, kol kas nepla-

* ’ . nuojami t patys brangiausieji fakultetai, kaip medicinos
..ir technikoj; ..Fasitenkinama tais fakultetais, kurie pi- 

. ■ • giau kainuoja ir kuriems. pasitikimą sių-iiikti pakanka
mai aukij. Viskas daroma didžiausio taupumo principu.

' . • Algos profesoriams Jiumatomos apie du kartu mažesnes 
; negu valstybiniame universitete. Naujų rūmų statyba 

tbus pradėtą tįk surinkus šiam tikslui špecįalinį fondą., 
;. Variam universiteto, išlaikymui tikimės prisirankioti pa-.
• . kankaiiiąi lėšų pačioje Liėhivoje, o iš užsienių, -daugiau

sia iš brolių amerikiečių,- įrištame tikėtis, stambiausios 
paramos naujų rūmų statybai," bibliotekos ir -ląbaratori-’- 
jų įrenginiui. ' ' , . /•_ '. ‘

x ’ Mes nedrįstame precizuoti* kaip, per kuriąs pvganizaci- 
, jus ir kuriuo metodu broliai amerikiečiai turętų aukas 

rinkti Katalikų Ūniversitetui, Mes galėtume, tik pain
formuoti ąpie Lietuvoje^dąi'omąs rinkliavas, kurios jau 
varomos keleriopu būdu. Būtent: ‘ -

1, Vįena rinkliava \pei? metus visose Lietuvos baž-

Vasario 12 d., Lincoln ’o gimimo dieną, AVashingtone bu
vo atidarytas naujas mažėjus, Jo patalpos yra Ford te
atre, kuriame Lincoln , buvo nušautas/ Čia matome mu- 
zėj.aus vienos dalies paveikslą. . ’ '

nyčiose. Ji vyksta nuo Nauju Metu ir Velykų. Pirmoji , 
ją pradėjo Vilkaviškio vyskupija. Biednose Dzūkijos : 
parapijose, kur parapijos eiliniams reikalams būdato per , 
'pamaldas surenkama po 5—7 litus, o po ypatingų puška- \ 
tinimų iki 70—90 litų. Katalikų Universiteto reikalams 
šiais nepaprastai sunkiais metais sudėjo po 200,' po 300 
litų. Miestų parapijos nuo. 700 iki 2500 litų (Mąrijam- 
pole). Nors bažnyčiose, prie. Lietuvos sąlygų, galima sa- ‘ 
kyli gausiai aukojamai, bet aukų toli gražu negali užtek- ' 
lI... . . - , •

2. Tad iš kiekvieno paiapijonio steūgiamasi gauti 
kas. metai dar po pusę lito pagal speeialines rinkliavų 
knygeles, kurios išsiuntinėtos visiems, parapijų komite
tams. Susipratūsiėji, kad ir labai neturtingi, šitą duo
klę noriai. užsimoka, bet nesusipratę ir dalis biednuome- 
iiės šios duoklės neįneša. ..

3. Tad šitai spragai užkišti ateųia _pagalbon inteli
gentija. Kai kurie apsiima kas rnetai mpįętį po, 1QO, 
keletu šimtų, o neretai ir po 1000 litų. Tai Universiteto 
draugai, kuriuos numatoma ateity suburti į atskirus U- 
niversiteto klubus, ... •’ \

4. Ketvirtas būdas aukoms rinkti — tai per organi
zacijas. Visų organizacijų skyriai konkuruoja tarp sa
vęs aukų gaiisumu? čia didžiausią darbą atlieka, pava
sarininkų kuopos j nemažai pasidarbuoją- ir ■ kitos organi
zacijos. • , ’ • _ . • ’ -

5; Aukos, renkamos taipogi knygomis bibliotekai, 
įvairiais spėcimenais tfnivei'siteto muziejams ir kolekci
joms. /Bibliotekai bus pravarčios įvairių'kalbų knygos, 
žemėlapiai, istoriniai dokumentai ir tt.

6. Platinama visuomenėje mintis, kad. geri žmones
neužmirštų mūsų Universiteto savo, testamentuose, užra
šytų jam apdraudos polisų, pinigų ar kitokio- turto. Kiek
vienas toks aukotojas, žinoma, galėtų nurodyti kuriems 
tikslams, kurioms mokslų šakoms ar įstaigoms, jo paliki-, 
mas turėtų būti sunaudotas. .

7. Galop,- gal būtų leista mums pasvajoti ir apie to-
| kios rūšies aukas,, kokių gauna kiekvienas Amerikos uni
versitetas įvairių “Mėmorial HalP pavidale. Ameriko
je daug yra tiek turtingų lietuvių, kurie Lietuvos“ kaino
mis galėtų Universitete pasistatyti visai puikų savo var
do ‘‘Memorial rūmą/’ O gal gerasai Dievulis ir. duos 
vienam kitam mūsų broliui pakankamai to Šventojo. įkvė
pimo" paaukoti tokių rūmų. statybai. Už • 50,OOCU-1QO.OOO. 
dolerių Lietuvoje galima pastatyti rūmus. pakankamus 
kuriai. nors plačiai mokslų šakai, bendrabučiui ar net vi
sam fakultetui. Visų mūsų ypatingą rūpestingumą tu
rėtų pavergti gerbs bibliotekos pastatymas ir įrengimas. 
Žinokite, broliai, kad Lietuvoje clar nėra nei vienos bi
bliotekos, kur būtų .galimas rimtas, mokslo-darbas pato
giose apystovose. ’• .. .

Tai tiek informacijų apie aukų rinkiniui . Kai stei
giamieji darbai jau bus toliau-pastūmėti ir visi projek
tai galutinai nustatyti, mes pasistengsime pįaičiąu pain
formuoti amerikiečių visuomenę. Numatome taipgi ir 
delegaciją su vienu vyskupu priešaky, kuri vyktų 'pat 
Amerikos lietuvius ir pas amerikiečių .vyskupušf plačiai 
ir tinkamai išdėstyti sife .enropąjiskos ‘.svarbos, reikalo. 
Šitos dėlegacij os. atvykimo laiką gal teiksis mums nuro
dyti Am. L K. Federacijos centro valdyba-.kartu su Ku
nigų Vienybes valdyba.. Gal'būt teks delegacijai palau
kti, kol ekonominio križio aštrumas bu^jąu praniukęs.,, 
nes neūorętunie būti nelaiku įsibrovusiais.syfečįMšt

Laukdami brangių <:doyą^^nfes^kaxtu galvojame 
bent apie moralinį bent apie* kolą mažutį ąbjilyginimą
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LDS. Kuopų Susirinkimai

r<*

..

:V‘WĄ»7žMĮ< .‘..ytyį/.if

amnikiečiui kvMamo 
užsisakyti

"MŪSŲ UIKMŠTį”
HMūsą paikraštis” yra1 did- 

žiaurias ir. įdomiausias iš visą 
Lietuvoje leidžiamų aavaitraiš- 
čją; geriausiai informuoja t Lietu
vos visuomenę apie , savo krašte 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi? 
sad pilnus rimtų ir objektyvią 
traipsnįų/ gražią pasiskaitymą, 
torespondencijų, dainą, paveiks; 
1ų ir t, t,

• (‘Mūsą Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiii 
Utiniu visus patenkina. Taip pat 

vfrš 2000 prenumeratorių tūri 
užsieniečių. lietuvių tarpe, kurią 
didelė dauguma yra broliai anie* 
rikieeiai/

. 1 (Mūsų Laikraštis ’ i kas savai 
te išeina po 12 puslapių, iliust* 
•uotas ir* duoda savaitines ap
žvalgas j§ religinio* 'kultūrinio* 
visuomeninio, ekonominio ir po- 
litinio gyvenimo sričių* ;

“Mūsą, Laikraįtį” leidžia Ka
taliką Veikimo Centras, Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose —. 12 litą. . '

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

watėrbw. comhl
yaąario 28 d., 1 v, po pietų į* 

vyles LDS. 5 kuopos susirinkimai! 
senon mokyklos kambary* Con- 
{♦ress Aye, Atlikite visi, Valdyba

r NEW HAVEN, CONN.
LD$. 28 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį vasario 28, 
1 vai, po pietų, bažnytinėj svetai 
nej, 339 Greeu St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles, Valdyba

MONTELLO/MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyki 

kovo l-.d,*§vi Koko svetainėje, 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi- 
rinkimą ir: užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

■ / '. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

kovo meenšio 1 dieną, 7 valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. . ’ . Valdyba

~i •

WĖSTVILI.E, ill’
■ LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po: 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

WORCE8TEB, MA8S.
.? •-* • .u

LDS. .108 kuopos susirinkimas Į, 
vykskovo 1 d., Aušros Vartą pa
rapijos salėj, tupimus po tumoi, 
Visi nariai prašomi pribūti, nei 
turime svarbią Reikalą,

Kviečia Valdyba*

BRIGHTOM, MA8B.
LDS, 22 kp. suzirinkimaa įvyki / 

penktadienį, kovo 4 d.*?7;30 vai, ' 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. - Valdyba

PHILADELPHIA, PA,
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks i 

penktadienį, kovo 4 d., 7 ;30 v. i 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimos 
keti duokles. Valdybą J

sekmadieni, tuoj

-N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS." 103 kp, mėnesinis susirinki- j 

mas įvyks sekmadienį, kovu 6 d., . ] 
tuojaus po sumos, šv, Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir. hąres ateiti ir 
kurių užvilktos, duoklės užsimoki . 
(i. Taipgi atsiveskite nors po vie- ■ 
ną naują narį prie kuopos prira-' 
lyti. /Valdyba

BALTIMORE/MD. •
Kovo 6 d1., « 

po sumai, parapijos svetaines kam? 
bariuose .įvyks--.LDS. 30 kp. ;susi- ’ 
rinkimas. Malonėkite apeiti viri.

Kviečia Valdyba

SAINT 0LAIR, PA.
LDS, 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo 6, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj, 
Kviečiami vis; nariai dalyvauti ir. 
užsimokėti mėnesines mokestis ir. 
naujų narių atsivesti prirašyti.

«■! ■ H 7 Valdyba^

geraširdžianis užjūrio Froliąmy. Mūsų sumanymų eilė
je glūdi projektas suruošti ^Amerikos lietuvių studentijai 
lituanistikos vasarinius kursus ir ekskursijas Lietuvoje, 
siųsti savo profesorių į Ameriką su paskaitų ciklais, už
leisti Un-te tinkamą vietą-.anglosaksų kultūrai ir kalbai 
ir sudaryti glaudesnius ryšius su užjūrio lietuviška, inte
ligentija. Lygiai mes norėtume siųsti į garsiuosius A- 
amenkos universitetus dalį savo kandidatų profesūrai ruo 
štiš ir |iuo būdu taipgi man'ome sustiprinti kultūrinį 
draugiškumą tarp Amerikos ir Lietuvos.

• Žodžiu, leidžiamės į didį savaimingos kūrybos žygį,, 
į sunkų darbą, kupmi.^asiiyžimų ir entuziazmo, sekda
mi garsiųjų amerikiečių pąvyzdžiu, kuriems darbo gau
sumus ir apystoVų sunkumas teikdavo tik džiaugsmo ir 
narsumo.. Ir. tikimės, kad/šitame sunkiame ir kilniame 
darbe suskubs murus į pagnlbą abiejų kontinentų geriau-- 
šieji ’ lietuviai, trokštantięjį kurti savarankią ir pilnutinę 
lietuvių kultūrą, persunktą! dieviškosios įtakos, atremtą 
į. senas mūsų tautos tradicijas ir. papuoštą' visųamžių 
žmogaus dvasios' laimėjimais; Mes aiškiai jaučiame, kad. 
šių laikų lietuvių tautos didybės kelias eina nebe tiek se
nąja hprizantaline, kiek nauja? veitikaliife. kryptimi, ku
riai nėra , ribų .ir kuri siekia Visagalio išminties. ’ •;

Lietuvos Katalikų Universitetui 'Stąigti Komitetas:
• ! ’ " ■ jpr.of ', A. Tumėnas,

. ^-/ Prof. Dr* J. Eretas,
' • . Prof. l)r. K; Pakštas,. .

' '■ Prof,. Kun. MeilakuM-skas, .
. ‘ Pr P.Karvdisr . .

L. ,Kat. Universitetui -Aukoms Rinkti Centralinis 
. Komitetas.: . ■ . .

<■

Pr. F. Karvelis, 
.• .' • \ Kun. 2L~. J. Vailokaitis, 

... • ■ Kun. V.' Mieleskiij. • .
7/r. J/. Gylienė, . . ■

.. Ih\ J, Grinėusi • •
Aukoms silpsti adresas |Kąti Veikimo Centras, Ka

talikų. Universitetui, Laisves Alėja, 31 B., Kaimais. 
Kaunas, /. ••-. ■ ‘ ■
Vas. m, L (l., 1932 gi,' ’. , ; - ■ ’ / . '

’ —Vei Sugrąžau Darban
“Ai kertėjau skausmui k-?j£rtc, tačiau uekreipiau tlaiig: domėv j tat,, nėa rcikip 

ir" darbas pataikyt. Vieps* diėua. taisiau, atsibudęs rytmety uejfaUiau puti* 
judint- Tuomet aš psjjtunCiati nupirkti man bdnk-t PAp?*EXPELI»ERIQ k 
jtrynętr j* kelis kartu*, ta dienu j skaudamas Lajas jnadOjau jatUiti* Cdp uerii, k*d 
antrytojaus a5 Vii »ugti?ąu (Įarpan. Keta nięko gėresria Už Pjiin-ExpeUeri.*’

* • ’' ’ - ipasiraSo) J?. P„ Brooklyn, N* X?

■ PAIN-EXPELLER* -
Irsyr- I* V* PaL BIujv • * -

• . Per’ suvirsi iiiety tikrasis -EtOtėr ♦ • 
PAIN-EXPELI.ERIS gelbėjo dirbi- 
birikams '‘sugrjžtl v(l rric savo darb-s.“ 
Sustingu sąnariai, skaudami ihuskutoL. 
siausmui peCiunse, rpųmutUki Kčlitrial, 
strįpdi-gliš, nentaliriln ir kiti pani?l» 
skausmai greitai pasiduoda Sid nmkaus 

į .Hnitnentd dideliai utydinįUi Kaliai. ‘ .
U $ nsuiati.
. yąiqhs» ils i^adirys Ua pMi Jums*

'Kaip* 35c’ ir ?0c» Parduodsmas visur
♦Tikrasis pažymias INKARO - • 

vaisbaienkliu. - .
imi I I f»»—Į| — I M 1 l—l‘ — I —11 Į |SW| Ml įjlĮlh* Mg
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EASTON.TA.
LDS. 40 kuopos BusirinkimaB ; 

yylš kovo\ 6 d.T tuoj po sumoe. 
Sv, Mykolo parapijos svetainėj. r,; 
Malonėkit visi nariai atsilankyti '. 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos srusirinldmaa į- 

vyks kovo 6- d, 6 y&k vakare, 
bažnytinėje svetainėje,. 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai at«i- 
kite, nes turime apeyirstyti kele
tą svarbių klausimų. Be' to, 
proga užsimokėti duokles... 1

Valdyba ;

NASHUA, N. H. v
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo *6 d., tuoj po pas* 
Initiaių mišių, pobažnytinėj ive. 
tainėj. Kviečiame narius ateiti* nes 
yra keletą svarbių sumanymu ■ 
Taipgi atsiveskite ir savo draugui 
prirašyti, prie Šios organizaeijoe.

LOWELL, MASS.. . '
LDS. 97kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį .kovo. 10 dienį . 
vakare. Ateikite visi. Gerą proga 
darbininkams, prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos.

^aldjfbt <
CLEVfiLAKDį OHIO ■

*. .Kovo/ 7 d, 8 valandų vak., ° į 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. į 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami -' 
nariai: prašomi susirinkti. VUdyka i

.. ' \ ■ ’į

* CAM3RIDGE, MAS8. ; ]
./ LDS. 8 kuopos Mėnesinis suaL Į 

.1 rinkimas įvyks sekmadienį ko- į 
to 14, tuoj po stirnos. Lieti bai- | 
vytinėj: svetainėj. Visi nariai j 
maionėkite atsilankyti ir uŠrimo f 
kėti .užvilktus mokesčius. Vaid J

<♦

HARTFORD,OOMr. J
LDS. 6 kp. BuairinkimM. įryi» 1 

kovo 13 d., tuoj po sumoki 
tinėj svetainėj* 41 Capitcl AvenajA j 
MaiottBkiU? Vis nariai ateiti* W Į 
ra svarbią reikalų d«l kuopOl J
doi. .-■■■ :. -/ n

Taipgi m alinkite u&iitokiti 
rią yra uMlikt ntenMi
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“KOKS TĖVAS, TOKS 
VAIKAS”

t

“Kur. tayo tėvukas”? klausią žmogus, atėjęs į tūlo 
berniuk? namus? Dvylikos metų geltonplaukis berniu
kas atsako:f^Nežinau; Jau trys dienos kaip nemačiau.”

Nieko stebėtina išgirsti tokį , berniukų išsireiškimą. 
Kiek mes rastume beiriiukų, kurie galėtų panašius žod
žius tarti apie savo tėvelį. Pašaliniam žmogui beklausant 
tokių žodžių, gan keistai išrodo. Nenoroms^per galvą 
žaibo greitumu pereina mintis... “Keista. Po vienu sto- 
gu gyvena, o tėvas Ir sūnus nesimato.”

Ar galima daug, kaltinti berniukus, kurie paklysta 
ir nueiną blogais keliais, kuomet tėvas nepaiso vaiko ir 
leidžia jam, neĮuityrusiam, leistis į pasaulio keturis vė- 
«ws'ž • ’• ; • • . . ■-/

Beriinikas, kaip minėjau* savo pirmuose raštuose, y- 
ra^mrilinisT'gyventojas/reikalaujantis-draugų,--trokštan
tis įvairumų, norintis visą sužinoti. Pradžioje visi tie 
jo norai yra geri. Norus gali atrasti ne vienas, bet su 
kitų pagalba.. Iš prigimties jis aiškiai žino, kur reikia 
ieškoti savo norų ųvjd<dymo..; ■ - ?

Namai yia ta šventą rietą, tom ugdo jo troškimus 
ir rengia jį prie jų pilnesnį© supratimo. Tiesa, motutė 
yra jo pirmutine ir brangiausia prie širdies, Šią tiesą jis 
neužginęija, bet pilniausiai priima kaipo neišdildomą jo 
gyvenimo laimę. 'Augdamas jis jaučiasi savyje turįs vy-i 
riškumo dvasią. Berniuko prigimtis jį lenkia prie tėvo, 
kadangi tėvas yra vyras ir geriaiygaleš suprasti jį, jo 
troškimus, jo nusistatymus, jo jaunystės palinkimus. Ne
laimė/daugelis tėvų yra savo sūneliams svetimi. Nie
kas iš namiškių nenori su. jo vaikystės mintimis pasida
linti. Aplink save jis mato, kaip Imimynų berniukų tė- 
yai rūpestingai padeda sąra sūneliams rišti jų gyvenimo 

l"ldausimus. Jis paliktas vienui vienas. Tėvelis' nepai
so jo. Mamytė nesiipranta* Išsižadą jo gyvenimo—jis 
svetimas tarpe .nepažįstamų žmonių, .

Greičiausiai mes nežinome, kad ši kova eina berniu
ko Širdyje kiekvieną dieną ja vystymosi. laiku. Savo 
gyveninio kovas vienas tas berniukas sėkmingai neišriš

Nepamanykime, kad . tas berniukas yra tokis baisus 
Svarbiaūsias žingsnis... tai mokėjimas pri-

DARBUT JUKA B.;
'"""yTMĮ

r******

į KAS GiRDETLLIETUViŲl 
KOLONIJOSE

Pąveikslas, nuimtus iš orlaivio, žiūrint i Placid ežerą; 
New York ,kur Įvvkąta žiemos sporto “štlikos.” z

u.
&
s
į? be žmogaus, kuris perėjo tą bangų daužymą.
į?",-' Nepamanykime, kad . tas berniukas yra tokis baisus 
L sutvėrimas. Svarbiausias žingsnis... tai mokėjimas pri- 
8? eiti prie jo. Tėvas, kaipo artimiausias berniuko drau- 
E 'kas, turi mokėti, pasitikėjimo ir priėjimo būdą surasti. 
R Tėvas turi gyventi sūnelio gyvenimą.. Turi iš naujo liž- 
■f gimti kaipo jaunas, jeigu pilniau norės suprasti sūnaus 
gi jaunystės, troškimus, nusistatymus, veiklumus. Tėvas 
B* tai pasistengti matyti savo sūnelio nuožiūras ir turėti 
g sąjausmą jo gyvenimo darbams. Joseph N/Nenderal 
K viename savo veikale, liečiančiame šį dalyką, kalba: 
K 0 Tėvas, kuris norį sugyvendintį save su sūnumi, turi ne 
E sykį į savaitę prakalbinti savo sūnų, bet kasdieną po va 
E landą, atvirai dalintis mintimis, kad tarp abiejų gimtų 
K' pilniausias pasitikėjimas. ' Kur bus baimė, tenai nieką 
fc dos nebus atvirumo ir meilės. Tėvas/kiu’Is kas vaka- 
Įį rą moka su sūneliu išeiti kur nors pasivaikščioti, dirbti 
jį namie .kolų nors darbą, arba. paduotomis laikraštyje 4a- 

liūtis mintimis, greitai pajus, kaip nepaparsta meilė augs 
E jų tarpe?’ Ištikrųjų, tokis. jaunuolis žiūrėsi savo tėvelį, 
g' ne kaipo į vien gimdytoją, bet kaip į ištikimiausią prie- 
E tėlių. Suėjęs su savo draugais, jis visuomet statys savo 
H tėvuką kaipo autoritetą visuose dalykuose. ' Įeikite į bu- 
p relį berniukų kurie tarp savęs veda draugiškus ginčus ir 
t paklausykite, ką jie sako: “Gerai, bet mano tėvelis taip 
fe- vadinasi, jo tėvelio tartas žodis yra galutinas. N 
|,? '‘ Tšmintingas ir akyvas tėvas nuo ryto iki vakavo ą- 

kių nenukreipia nuo »savp augančio sūnelio. Jam svar-
jf M1 kiekvienas jo žingsnis, judėjimas. Tokis tėvas 

nesakys.: “Kas man, ką mano vaikas daro?” Ištikimas
E. vaikas supranta tėvo Širdingumą jo gerovei ir, žinoma, 
E stengiasi tėvo mintyje neprarasti gerumą.
E . . . Jeigu. daugelis ^berniukų nukrypsta nuo tėvo ištiki- 
■ tai dažnai klintis yra puikybe.' Kiek tėvų, savo 
® puikybėje paskendę, negali suprasti kaip tėvas, suaugęs. 
& žmogus turi pasižeminti ir pasidaryti dvasioje kaip jo 
> vaikelis. Vaikas irgi mato šį puikybės bokštą tėvo aš- 
R ituyij'jė; ' Tad negalima stebėtis, jeigu tarp tėvo ir vai- 

ko pradeda rastis nepasitjkėjimo šešėlis. Tėvas .saVi- 
’B meileję stato autoritetą ir žinoma, vaikelis, baimės pil- 
; ; pilnas, nėdrįsta artintis prie puikybes pilno tėvo.

ŠO. WORCESTER MSSS.nMlilha’ į 5<^T"wuwfa.wii.il mnv gręsia t ikras badąs? Kle- 
vr , \ * J.v.. bonus jam. L. Kavaliauskas

ir Av. Vincento a Padlo dr- 
ja sušelpė keletą šeimynų’

ŠPAUpOS SAVAITE

Sausi© 12-16 įvyko kata
likų spaudos savaite. Bu
vo. parinkti asmens-iš LDS. 
IĮ kp., Federacijos 47 sky
riaus ir parapij'osi choro.- 
Aplankyta lietuvių namai, 
Tjžrifeinejant—riaikraščius. 
Nors ir Ijlogį laikai, bet 
“Darbininkui ” gauta apie 
.tiizinas naujų skaitytojų ir 
daug atnaujino prenumera- 
;tllSii .

Pagirtinas mūsų jauni
mas, nes jis ir labai rūpina* 
si J iefuvių. spauda. ' Yra 
jaunuolių, užsirašiusių “D- 
ką” ir mielu, noru skaitan
čių. .. Iš jų tikimės genį tė
vynainių. Seni^

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Andriejaus parapija 

rengia 4 aktų dramą “ Ne
paisytąja”,r kovo 6 d., para
pijos salėje, 112$ Lemon Št. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Veikalas rimtas ir labai 
svarbus. Paliečia, tą amži- 

. K ną klausimą: ką. -dalyti su
.Nuo Naujų Metų darbai j jaunimui.'

visai sumažėjo. RetaLkuris Tėvai rūgėjau kad vaikai 
darbininkas. dirba daugiau jįj nebeklausia, nepildo kas 
kaip 2 ar 3 dienas į •savai
tę, o kiek tokių, kurie; visai lpugės

sūnelių širdis, kęip šis .advokatės? tai nereikėtų raudo
ti: “Gaila, netekau savo vaikelio pasitikėjimo?’ Kitą 
kliūtis, kuri trukdo šį garbingą.darbą įvesti į gyvenimą, 
tai mintis^ “Aš- esu vienos kartos, o mano sūnus kito^ 
tkd mudu niekada viens kito nesuprasiva. ”, , Tekis pė

Vasario 14 d.; Aifšros 
Vartų parapija minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimą. Iškilmes pradė
jo J. Glavickas. t Progra
mai vadovavo advokatas P. 
Rublis. Kalbėtojais buvo 
kun. V, Puidokas, kun. Dr. 
B? Paiilul<įas, dominikonas, 
kun. .A. Petraitis, kun. K, 
Vasys,. miesto mayovaš^Iar 
Iioney, adv. A. Mileris.
' CĮioras. sudainavo himnus 
ir kelias tautiškas, dainas. 
P-lės J; :MiidiMūtū ir Paro- 
liūte sudainavo solo, L. Ba
ranauskaite ir M. Sereiči- 
kaitė padeklamavo patrioti
nes eiles.

Reikia pasigėrėti ir pasi
džiaugti. Lietuvą giliai atjau 
kiančiais kalbelėj ais, kurie 
savo kalbose pažymėjo, kad 
tik kultūriniu būdu Tėvyne 
Lietuva pasieks gražios ir 
šviesios, ateities ir atgaus 
Vilnių.^
■- Apie 2000 žmonių lydėjo 
kai bas- dideliu. džiaugsmu.

r ' • ' ’ PAMOKANTIS PAVYZDYS
į . ’Puikiauią. pavyzdį tėvo atsidavimo sūnaus gerovei 
įmečiau pas dūlą Bostono miesto žymų advokatą. Žmo- 
įgus pražilęs, pergyvenęs metų audrą,, randa didžiausią

t ' džiaugsmą praleisti kelias valandas kasdien, su savo jau- 
» [nu sūneliu. Vien pastovėjimas prie ežero krauto vąsa-

prus metu ir žiūrėjimas, kaip abu atrodo vandenyje, aiš- svečių?*’., 
i įkiansiai parodo, kodėl tas vaikelis turį tokį didį pritrau

kimą prie savo tėvetįo* Abu pasimaudė vandenyje, pa- 
ilsę ,ramina savo j-lkį karšta. dešruke h saldaus gėrimo 
bonkele. Vienąą ir antras pamiršo savo g}rvenimo sfo- 
vį ir tas kelias valandas dorai ir maloniai praleidžia,

.Matydamas šį jo sėkmingai sugyvenimą su sūneliu, 
neiškentęs klausiu, kokias priemones jis vartoja -surast i 
savo vaikelio tokį didį prisirišimą ir meilę. Štai jo žo
džiai: ' ■ ?-.■ ’ x e ’

“Turėjau pradžioje daug sunkumų permatyti savo 
sūnelio nusistatymus. Norėjau prieiti prie jo,, bet pama
čiau, kad mano priėjimas yra šiurkštokas. ’ Galutinai pa
mačiau, kad didžioji kliūtis, kuri trukdė man prieiti, 
buvo mano šiokia tokia puikybė. Matii.au: kadangi esu 
advokatas, žymus žmogus, tad ir mano sūnelis turi taip 
pat jaustis, kaip ir aš, sekti mane., Vaikas negalėj o taip 
aulrštai pakilti, kadangi nemokėjo, antra, jautėsi, kad 
esu jam pasižymėjime tolimas.^ Žmonių pasveikinimai: 
“Gerbiamas tamista,” “Didžiai gerbiamas mūsų advoka
tas,“ surado daugiau, baimės jo jaunoje širdyje, ir tas 
mano vaikelis žiurėjo į mane kaip į matomąją namų bai
dyklę. Namų gyvenimas pasidarė; nepakenčiamas." Ma
čiau, kad tokioje dvasioje prarasiu netik savo " vaikelį; 
bet ir jo meilės prisirišimus.. Pamiršau puikybę, lei
dausi ieškoti. dvasioje savo sūnaus. , Padariau širdingą 
pasiryžimą tol ieškoti, kol surasiu. Galutinai įgyjau jo 
pilniausią pasitikėjimą ir meilę.

“Niekados neužsipuoliau be reikalo. Visados žodžiu 
priėjau prie jo pihjiaušio pasitikėjimo./ *

. “Pirm negu tariati pamokinimo žodį,"visuomet sten
giausi būti tikras, kad jis klaidą padarė ir reikalingas 
pataisymo. . ' . ; . ,y 1 .. . . '

■ “Niekados jo akyvaizdoje.neparodžiau jam esąs pil- 
niausiai/sįtikinęs,' kad jis niekam nevertas. <

. “Nekados nepareiškiau, jam, kad visi jo darbai yra 
blogi, nedori, todėl, kad jis yieną klaidą Padarė.

“Matydamas, kad jis turi palinkimą?laikas, nuo lai
ko. apie sąve daug kalbėti, patariau nueiti į viršų, atsi- _ ___ ___
klaupti prieš kryžhj ir pasimelšti^už pusvalandžio su- galinas yra netiesi/ipinas. Tiesa, tėvas turi, daug ko 
grįžti .ir pasakyti, 1Ą jis mano' apie sdvp puikybę. [blūinij, kol 'atras sūnelio; širdies p^itikėjimi Atsitnin-

“Visadosleidau šuneliui ^įprasti, kad'niekados ne-ji^,/^ vienas žmogus per viens, dieną negalėjo 
pilnai išsilavinti. Tam irilda Ogiausių metų. Taip ir 
vaiko išvystymas iš lopšine ^kūdikėlio į mąstantį liėr- 
niuką daugv laiko. įeikalauia,

Daiigeiis gal pastebės. . Neišmintinga, kai tėvas pa
sistato. lygus vaikui. Toks pasižėminimaš sulaužo šei
mynų galvos pagarbą, ir . sumažina: ryšius, kurie jungia 
tėvą su vaiku. Čia nekalbėjome, kad tėvas taip žemai 
turi save nustumti, kad vaikas turėtų iš. tėvo elgesio pą- 
sipil<tinti; Tėvas buvo ir pasiliks tėvu, bet vaikas gali 
.parodyti tėvui savo didį pasitikėjimą, ir sykiu tėvas sa-r 
vo širdingoje kalboje ir darbuose gali ištraukti iš. savo' 
sūnaus malonesnį palankumą ir pąsitikėjimą..’ . j

• Yra įvairių draugiškumo rūšių? Žinomas, dalykas/ 
kad tėvas ir nūnus niekados, nepatirs tokį įatį draugiš
kumo laipsnį, kaip, b Anūkas su betauku; Bet tėvo ir 
ąūnaus draugiškumas ’pp. galingesnis ir prakilnesnis^ 
ne^u kitokių lūšių di’augiškumai. ’

Kąip tai būtiy malonu matyti mūsų lietuvius tėvus 
darant rimtesnių pastangų surasti ■pasitikėjimą savo sū
neliui taipe. Greitai pastėbMuiūe, lęaip. mus lietuviškos 
šeimynėles eina geryn ir. pĮnyTzdingyri. . Neilgai laukus 
matytume t ąTubai'.svarbu nieilės tamprunią tėvų ir sūnų 
tarpe. ’ ■ . - .

'Keli tėveliai stengsis.įsigilintiri.savo sūnelių gyve
nimą? Keli paines “stiklą?**draugus ir spaus prie savo 
krūtines savo brangius sūnelius tardami: “Sūneli bran
gus, savo meilėje atvedžiau tave į. šį pasaulį tikėdamas 
senatvėje sulaukti iš tavęs paguodos ir džiaugsmo. Šian
dieną būk mano draugu ir n š būsiu tavo. Kalba, minti* 
nūs, darbais, bendromis pa jėgomis,, kasdieną kurkime, vis 
geresnę ateitį?’. • ‘ .• . ; / .’ ‘ 1 ./’

gyveno pasaulyje žmogus, kuris butu jautęs įžeistas gra
žia kalba ir elgesiu. . * .. . ' .

/Visuomet matydamas, kad jis vysto savyje gražų 
būdo palinkimą, įžodžiu parodžiau save pįlniausį patvir
tinimą. ‘

“ Visuomet darbu ir žodžiu daviau jam .suprasti, kad 
aš. į jį žiūriu kaipo į žmogų. 1

“Nuolatos leidau jam suprasti, kad gerai žinau, jo 
troškimus, gerus norus ir palinkimusr^ . ‘

“Kur reikią suteikiau jam pagyrimo žodį. . > .
“Retkarčiais pasidalinome linksmais" ir pamokinan

čiais plekeliais; • ; .
“Mylėjau jį kaip savo sūnų, kuomet buvo šiek tielc 

susipurvinęs ir susivėlęs, ir parodžiau, ka'd turiu prie? jo 
didesnį patraukimą, kuomet’ jis. švarus ir tvarkingai ap
sirengęs.

“Priėmiau jo mažus rpandagumus ir meilingus el
gesius ir parodžiau troškimo? kad jis būtų inandagus ir 
malonus ir lutiems žmonėms. - •.

“ Kuomet per nelaimę ar kartais mažą išdykumą ką 
nors sumušė ar sudaužė, stengiausi jį nebarti šiurkščiais 
žodžiais, prilygindamas. jį prie žemos rūšies gyvulių, ar 
piktos dvasios Vaikų. : • , . ■

“Kasdieną, nors per trumpą laiką, perbėgome svar- 
biausiiis pašąulio istbrijos nuotykius., - ’_•?

“Dažnai kalbėdavomės. apie žvaigždžių surėdymą, a- 
pie namų darželį, sodą, sportą, apie pasaulio įvykius. 
Žodžiu, pasikalbėdavome apie viską nuo mažiausios mer
gaitės iki. prezidentų -ir valdininkų_ .įvairių pasaulio Šalių.

“Niekados neparodžiau, sūneliui, kad mano pasitikė
jimas juo nors vielini sekundėlei silpnėja. .

“Stengiausi pataisos žodžius tarti jam vienam. Nie
kados jį neišbariau prie lutų namiškių, dar labiau prie

■ ’ * . . K * •

• Iš tikrųjų, jeigu daugiau tėvų mėgintų įeiti į savo

wiiy

PROVIDENCE R, L
DARBAI

.7 - , _ , 6 ••

nuo semi jų, ieškodamas vL 
šokių linksmybių.

iTaigi šiame vakare ban
dysime surasti priežastis, tų 
nesmagumų ir išnagrinėti 
ar vąiluį kaltė! Parinkti 
artistai atliks tą svarbų už

darinį. z'. Parapijona#

WQSCE$TEB,M*SS.
PELNAS KOLEGIJAI ‘

• šv, Marijos Vardo Mote
rų draugija rengia Food 
Sale, vasario 25 d., Barnard 
Sumtiėr krautuvėje, Main 
gatvėje. . . u .

Visas pelnas naujai lietu
vių Kolegi jai, Tliom p s o n,

Tą dieną bus pardundami 
įvairūs valgiai. Todėl pra
šomo visus* lietuvius. ’ daly
vauti. ■■ Reporteris,

reikia; o jaunimas iš savo 
veržiasi,. traukiasi

DETROIT, MICH.
Vasario 11 d. iš Šri Jur

gio bažnyčios palaidota cho
ro nario L. Barkausko ma
mytė? : Mišiose dalyvavo 3 
kunigai. Muž, Čižauskas su 7 

vclioru išpildė specialę muzi
ką? Velionė paliko nuliūdi
mą didelę šeimyną. Grabo- 
rius Steponauskas girtinai; 
tarnavo laidotuvėse; ’

Šekinadi.enį, vasario 7 d., 
per sumą žavejanČiai smui
ką solo išpildė sąjupgietė 
Slašinskienė, Būtų malonu 
.dažniau išgirst panašios mū- . 
zikos.

. i _ L_ . . ' r ,
. Šio menesio gale Cosmo- 

poiiian (visų tautų)' klubo 
rengiamam pokyly viešbuty 

Webster Hali” dainų pro
gramą išpildyti yra pakvie
stą art. .M; Čižauskiene.

Catliolic Womens league 
rengiamam “Musicale,r va
sario lū d. puošniam Orys- . 
tai Bali Room, irgi yra pa
kviesta dalyvauti p, čižaus- 
kienėri _ F4ė.

MENCE, MJSS.
Muzikos Mylėtojams pranešimos

Prof. A. ŽIDANAVIčiUS, pagarsė
jęs art. smuikininkas ir Muzikos Mo
kytojas atidarė Muzikos Mokykla po 
No; 29 Myrtle Ct.; Lawrence, Mass. . 
namuose, p. Belevičiaus, kur duoda 
pamokas PKTNYČIOMIS.

Lekcijos duodamos privačiai, kaip 
mažiems taip, f r suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. .Teigti myli 
muziku: smuiku arba Pianą ir nori 
kad * Tavo .Vaikučiai- išmoktu gražiai 
grajiti, siųsk pas p. ŽIDANAVIOIĮJ. 
Lai pamėgina laimes ir tie,’ kuriems 
nepasisekė, išmokti kitur ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti Kainos pri
einamos. • »

. Kreipkitės Šiito adresu: - Vėtnyčlo- 
mis 29 Mjh tle CŪ lĄVrence, Mass, '
arba laiškais, - ' .

16 Huntington Avemie, 
11OSUNT>AL12, MASS.

Telefonais; Plaia 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Oratorius ir Balšamuotojas

.. 423 S. PICA STRIKT, 
BALTIMORE, MD.

..........................„1., — — ...

ISID1M1KIT11

CHAS.B. KUGHAUSKAS
TinvtTVTH rup auaptitsi' Jju|JLUV«Q VtavAIjUaUUO

' 637 8. PAOA 8TRBKT,

BALTIMORK, MB.
LaldotutM patarnauju gerai ir 
pigink Nuo.. Tfi-—100—150 doHrlU'

^Taletonaa”— South <XXKk \
- - ■ ’ Patrakus pantoifa..

• ;
t
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wuwfa.wii.il
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SI. ARMINGUS
- . Bv. Arąjuigiltįs, arba iš 

lotyniška Hermenegil d a s, i 
buvo Ispanijos vizigotn ka- 1

' raliaus Liobgilčio sūnus.- 
Katafiūi pasenus, karaliją 
valde jojo svainis^ Gaišyi- i 

.' nas, kuris nore jo karaliaus ; 
.- . sostą įgyti savo sūnui' Rode-

► ' .rikui. • ;
Gaįšvinas buvo sumanus 

ir gudrus politikas. Ispa- 
: ' Atjoję tuoiAet įsigalėjo ari- 

. joną atšfcB§<kuiBi mokslu 
Kristus nebuvo Dievas, bet

* paprastas»Žmogus. Kara
liaus sūnus kunigaikštis pa- 

. nietė ari jonų, atskalą, sugrį-. 
ždamas į' katalikų tikėjimą. 
Kaip tik'šiuomi pasinaudo
jo politikas Gaišvjnas. Ku
nigaikštis Alniingiltįs buvo, 
įtartas ncištUdmu savo val-

; • - stybei žmogumi. . Tvairio-
• .mis klastomis karaliui buvo

■ \ įrodytas Armingilčio prasi
kaltimas. ‘ Senis karalius 
patikėjo savo patarėjams. I- 

.' sakė Armingilčiui atsižadėti 
kataliką tikėjimo. A.rmin- 
giltis atsisakėt Karalius iš
davė Savo sūnui mirties iš
tarmę. Kunigaikštis Ar- 
migiltis pasirinko dangaus 

' vainiką* atmesdamas papra
stojo karaliaus vainiką. IŠ 
Čiazir veikalo vardas “Du 
Vainiku,.”, kuris bus vaidi- 
namas
•. Bažnyčia kankinį už tikė
jimą kunigaikštį Armingil- 

. , tį išpažino šventuoju. Jojo
šventė išpitola balandžio m.

■ 13 d’ ' < f ’.

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ

DAUG VAŽIAVO
Vasario 21 d. daug south 

bostoniečių išvažiavo į Ka
taliką Seimelį. Vieni išva
žiavo busaįs, kiti automobi
liais; tretį traukiniais, Kai 
kurie net iš vakaro išvažia
vo. , .'

kostiumą įvaiJTimąt Kun. 
♦lenkus susigabeno įvąirią-į- 
vairiausią vaųlinimo parč- 
dą-kostiumą; jis tuo reika
lu pervažiavo kelioliką ang
lą ir lietuvią parapiją. Pa
siekė net Lorence., Vaka
re, vasario 2Š bus gali
ma premijas duoti tiems, 
kurie pažintą ką nors iš val
dytą belošiant, ~ .

Daug entuziastą triūsia 
prirengdami estradą ir par
davinėdami bilietus.

i Snbruskime ir visi pasi
darbuoti to Gavėnios; teatro 
gerovei’. Sukeikime jauni
me ūpą.

Šį ketvirtadienį, vasario
25 d., 7:30 vai. vak- Pai^ AIITiflMflM IT
jos. svetameje ^vyksta -LDS. vi i
1-mos kuopos susirinkimas. LIĮJ REGISTRUOTOJĄ 
PAVYKĘS SUSIRINKIMAS: TO,.. «.

—” ■ . . skimdė teismui, automobiliu 
. Vasąiio 19 cL, po Gavę- registruotoją Ryan, kani šis 

nios pamaldų, įvyko Tėvą atėmęs leidimą automobilių 
Marijoną rėmėjų skyriaus valdyti,! Jam leidimas at- 
suširinltimas. Daugiausia imtas todėl, kad jis nesušta- 
lūpintasi vaidinimo. “Du bdė automobilio,, policiiiim 
Vainiku” pasisekimu. Ku- 
tartą atvykusius vaidinto
jus pavaišinti, užkandžiais 
po vaidinimo, . Priimta ki
tokį planai veikimui sustip
rinti. Tikietu platinimas 
vyksta visu smarkumu.

. FMMĖ SALE .
į . ■ .'

Parapijos veikimą: komi
sijos valdyba jau paėmė ęr- 
dvią Municipal Bldg. sve
tainę parapijos metiniam bą 
liui, įvyksiančiąiii balandžio 
i.19 dieną, Patrijdtą dienoje.

KALBĖJO KUN. AUKŠTI'
KALNIS

P. Buzienę, gyv.. 105 W. 
• Pifth SL, vakario 17 d. nu- 
. griuvo nuo laiptą. viename 

didžiuliame teatre. Kurį lai 
■ ką'ji buvp be sąmonės. Iš 

• ligoninės pergabenta į na
mus* kur dabar ir sveiksta.

TOL So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. 1. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9-. Ifcl 12, nuo 
1:30—6 ir nuo 6:39—9 vakare. 
Nerudomis nuo 9—12 *val. diena. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedelloinls nuo 9 lki‘12 vai. diena 
’ ‘ (pagal sutarti) •
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oetogaa Havanoje. Ton jis 
išgrojo vienume kušino 800 
dolerių. Jo laimėjimas bu
vo išmokėtas .sidabriniais 
doleriais. Nudžiugęs savo 
almėjimais ’mayoras sugrį

žo į laivą ir apdovanojo vi
sus tanąiutojua po vieną si- 
dalninį dolerį.

P-lė Virginia Vau Wie, iš 
Chięagos, laimėjusi moterą 

; {žiemos golfo žaidimą.

lęii davus ženklą. Morello 
aiškina, jog jis manė, kad 
policininkas draugiškai . jį 
sveikina, o ne signalą duoda.

BEBNlŪUsjVABĖPOLI- 
GIJAI BAIMĖS

.^Vasario 18 vakare, Šv. 
Petro bažnyčioje, Dievo, žo
dį skelbė* Tėvas Pranciškus, 
Aukštikalnis^ S. J. Po par 
maldą jis padėjo vietiniams 
kunigams klausyti išpažin-. 
čią. •

Vėliau jį įAVeston, Mass. 
nuvežė savo automobilium 
V. Trakelis.

, Kast Detliam gatvės poli
cija vasario. 17 d. naktį ga
vo pranešimą telefonu* kad 
vienas vyras* su kulkasvaįd- 
žiu (imichįne guri) užpuolė 
’Coluinbįa.teatrą. -

• Buvo pasiųsta pulkas gin- 
. Įduotą policininką, kurie at
rado 15 mėtą amžiaus ber
niuką, turintį medinį “kul
kosvaidį, kurs leido gerus 
rat-tat-tat garsus.
' Berniukas, aiškinosi “kul

kosvaidį” radęs, bet polici
ja tiki, kad jis pats, pasiūti-' 
bo.

‘IEŠKO mušeikos

n ir noris dūli aresnioTas ir 
pasiųstas Šešiems mėnesiams 
į kalėjimą.
„ Policija paėmė revolverį 
ir Zaffante areštavo, ir ry
tojaus rytą pristatė teismui. 
Teisėjas Adlok išklausęs 
Zaffante ir policijos liūdy- 
mo pasiuntė jį į kalėjimą 
apsispręsti.

’ • * * . .

/ Kitą rytą teisėjas Adlow 
vėl pasišaukė Zaffante;iš ka 
Įėjimo ir klausia: “Kaip 
tau patiko kalėjime?”

a Labai 
iŽaffante; ‘\negaii būti ge
riau.” ė.’'.'-"

(4 Ar tn vis dar nori eiti 
šešiems mėnesiams į kalėji
mą?” klausią teisėjas.

. “ Taipx aš norim ” sako
• Zaffante.- ... • .. •.

^Yrą tai .senas pasaky- 
mas, kad nėra niekur geres
nės vietos kaip namai, ’pa
reiškę teisėjas.; ' •.

“Taip, aš manau-aš eisiu 
į namus/’ sako Zaffantg.

. “Eik į namiis, ” sako tei- 
. sėjas. . ’ • ■

. •gerai/’ atsake

GARREn’UI IR KALĖJIME 
V GERA

IŠDIRBYSTĖ

“ŽYDU KARALIUS’’

Jaunimas uoliai rengiasi 
šiam dideliam vaidinimai. 
Vaidinime artistai taip išsi 
lavino, kad savieji ’ viens ki
to nebt pažįsta.;
.Ką jau ir (bekalbėti apie

. Visa Bostono policija ieš
ko vieno drąsaus vyruko,, a- 
pie 35 metus amžiaus. Tas 
vyrukas užpuolė ligoninėje 
moteriškę; reikalaudamas pi 
nigų. ' Kada užpultoji atsi
sakė duoti pinigus ir mėgi
no .atsikelti nuo sėdynes, už
puolikas pervertė ją ir no
rėjo žirklėmis įdurti. Jai 
sužeista galva.,Plėšikas dar 
nesurastas. ' ‘

B ųtęs Bostono prohibicijos 
agentą viršininkas OĮiver B. 
Garrett, nuteistas už kiši- 
ninkystę rr kitokią' apgavys
tę, Deer Island kalėjime vi
sai gerai jaučiasi. Jis turi 
visai atskirą kambarį ir esą 
tokiu žmonių,-kurie, jį matę 
Bostone keletą kartą.

Amerikos cjgarėtą išdirbėjai 
I^JI metais, pagamino, rūkytojams 
daugiau kaip. 113449,000,000 fci- 
garetus. . Beimantis šia taisykle, 
galima sakyti, kati kiekvieną, mi
nutę visoje Salyje pereitais me- 
tais buvo pagaminta, po 214>990 
eigaretip arba 10,750 pakelią po 
20 cigaretų kiekvienamc. ■ -

Šiems cigaretėms pagaminti 
naudotos moderniškos priemonės. 
Yra faktas, kad Amerikos eiga- 
reW. išdirbystės yra žymiausios 
visame pasaulyje; Pavyzdžiui, 
Lueky Strike cigare tai yra. vie
ninteliai pasaulyje, kurie turi tik- 
rę. apsaugą tabako apdirbimui, 
vartojant ■ ultravioletinius spin
dulius. ’■ '

' „ (gaminant Lueky Strike eigare- 
tus vartojamas pats geriausias ta
bakas “Derliausia Smetona,0 bet 
kuris , ir turi karčių, erzinimą.

i Prašalinant šiuos erzinimus, taba
ko lapai, yra džiovinamą varto
jant -. ultravjoletipjus spindulius.

1 Ir Lueky Strike, neturi jokią ger* 
klės erzinimą. Štai kodėl Ląeky 
Strii^e visados maloniai*vartoja-'

• mi.: , .-. -
. \ ‘ - 'u- '.•**- •- ■ 4
į Žyfcue artistai ir artistės palan
Idai priėmė apsaugą nuo gerkles 

1 erzinimą. . Garsinimai visuose ša

lies laikraščiuose pranešė Vaidin
toją ■ atsiliepimus apie • Lueky 
Strike* gerumą. Ir svarbu, kad 
už 'palaikius atsiliepimus' artis
tams nesumokėta nė vieno cento. 
Lueky Strike siūlo jtąns tokią pat 
apsaugą nuo gerklės erzinimą ko 
kią teikiama. žymiems aktoriams. Į j am pąsąkč:

: Rūkytojai taipgi maloniai suti- 
ko-naująypagerinimą, padiri ’dim 
tą pakeliui, kas padaro, , kad ci
garetei būna vię švieži..

Lueky Strike, išdirbėjai rūpina- 
si. visomis jėgomis .gaminti savo 
eigaretus geriausios ir aukšeiau- 
siosl rūšies. . (AdvJ

ai
DRAUGIJŲ.VALDYBŲ •

ADRESAI į
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8

PO GLOBA MOTINOS >V0.
Pirmininką — Bva Markelei!?,

625 E. 8th 8t,, So. Boston, Mass.
Vlctbplrmlhinkft—• Ono Slaurlen?,

443 E. 7th SM So. Boston, Mass.
Tel. So. Bostoa 3422-B

Prot, Ražt. •** Bronę Ciunlenč, 
r 29 Go.ultl St, West Roxbury, Mass.

Tel, Parkffay 18G4-W
Fin. Rut, Marjona Markonintą

66. G 81, So. Boston, Mas*. . 
ijkllnlnkS — Ona StaniuUutB

105 West flth St., So. Boston. Malu.
TvarkdarS Ona Miaglrdiebi

1512 Columbia Rd., So, Boston, Mass
Knao* Globėja — E. JanužonienC

1426 Columhlft Rd., So. Boston, Mas*
Draugija savo flualrlnkiinUB laiko kas

antrą utarninką kiekvieno mČnMlo,
7:80 tol, vakare, pobažnytlngj avė- 
tainBJ,

Visais draugijo* reikalais kreipkite* 
pusi protokolu raštininkę.

IV, JONO EV. BL. m ALPINI*
DR J0S VALDYBA jB 

PirmlniakMi M. įloto ' .
30 Mt Ida Rd., Dorchenter, M&M.

Telephone Coinmbia M81 
Vice-Plnnlnlnkaa — J, Petramtoa >1 

24 Thomas Purk, So. Boston, MaM
; ProL RafitlninkM. — L GUneckis ;JĮ

5 Thomia ĮParfc, So. Boston. Ma®. M 
Kln * Rn5tinin)tns M. tolkla • *'■5

256 B, NintU SU So, Bcnton,
Odininkas — A. Nuudžidnaa .■'« 

885 U. Broadsvay, So. Boston. Mam 
itfaritalltd — 4. Ząlkla .

7 IVIntleTd SU So. Boston, Ma*. "' 
Draugija laiko susirinkimus kas trtois

ufedSldienl kiekvieno menesio, 2 tm 9 
po piety, Para.pljoB 4&2 B. 7tb 
BU Sol Boston, Mass. t 3

Profesionalo!, wm'ūii< pi’Amonla- 
W» kurio skelbiasi “Darbininko,” tik- 
ral verti skaitytoj u paramos.

aarflinkltcs “Darbininką.*’, 

=T= • , • . ' -'.T?

Įvairios Žinios

U

1

■ 1

1

MIAĖ BŪVIS
iežinl?elio dirba 1,084,000\;| 
darbininlnj, kai tuo tarpų t 

| Amerikoje 1,669,000 darbi- • ‘ 
ninku, aptarnauja 250,000 į 
mylią ilgumo geležinkelį.. "J

BRESLAG, Vokietija.— 
Vasario 18 d. nuo širdies- a- | 
poplekcijos mirė buvęs Sa
ksonijos karalius Ęriedri- 
chas Augustas. Jam mirš
tant, šalia jo lovos stovėjo' 
jo sūnūs — kunigai k š t i s 
Jurgis; kataliką* kunigas ir. 
kunigaikštis Ernst ITein- 
rich ir sesuo Matilda. ' 

Miręs buvęs, karalius bu
vo. įdomus žmogus ir myli
mas valdytojas. Kai Vo
kietijoje . kilo revoliucij a, jis 
ramiai pasitraukė iš Sakso
nijos’ karaliaus sosto ir ap
sigyveno savo ūkyje,, kur ir

; Yra.pasako jaina iš j p įy- JUHNNIS,M.Ū. 
venimo toks .įvykis. - Jo. bro
lėnas Vilbelmas, Vokietijos, 
buvęs kaizeris, savo viešpa
tavimo galybės metais iškil
mingai minėjo savo gimimo 
dieną. Atvažiavo ir karac 
liūs Augustas; Kaizeris la
bai -. nudžiugo, manydamas, 
kad Augustas- atvažiavot jo . 
pasveikiiitL Bet Augustas 

; “Atvažiavau 
pamatyti Šimą parodą.”

BOLŠEVIKAI TUSI 5U,-
383 KAREIVIUS

I A. J, WEST, M. D. j
J . LIETUVIS ■;

Į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos:.-
! Nuo .2 ilsi 4 d., nuo 7 iki 8 vak, 

478 Gallivan Boulevard 
DORCHESTER, MASS.

Telefonas Talbot 0847
i

ĮTel, Porter 3789

I
; ’'.-(Btems) ■ " ■

Lietuvis Gydytojai
Ofiso Valandos; 2-M Ir T—0

278 Haryard Street, .
|4cąxnp. Inman. arti Central Sq, 
| G&mbridgė,Mali.
5. . v-, • '

i.

; *

. s

Lietuvis Dantisto*

BU S, A, GALVABISKI
. CGALINĄpSKAS) r 

414 Broadway, So. Boston r‘
T«L Sq, Boston 2300 ■

Ofisas atdaras nuo 10. Iki 12 y*JL 
ryto, nuo 1;3Q iki 5:80 po pletli 
nuo 6 iki 9 inkare. Šventą <U*n< 

pagal snsitartm*
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CURLEY APDALINO LAI
VO TARNAUTOJUS

.. ' Bostono mayorąs J. M. 
Cmley prąleidžiažiemos ą-

£ ■ •- ' ■ 
f - • '■

VERTI PARĖMIMO

PROFESIONALAI,
* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI
'UJARĘININKE” ’ ,

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS.

. VISI GARSINKITE .
“DARBININKĖ”

ADMINISTRACIJA
»

kM

TUOTO NORA PASIUNTĖ 
I NAMUS

BOSTON, Mass.. —Louis 
Zaffante Susitikęs du polį* 
cistų Hanovėr gatvėj pasi
sakė turįs kišenėj e ręvolye-

Tėl. So. Boston 0628
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. 6ASPER
• (KASPABAVĮČIUS
' * Naujoje Vietoje, - - 

525 E,Broadway, S. Boston,
Ofiro Vatandoa:

Nuo 0 iki. Vi lyte lt nuo Irąoijd 
5 ir nuo 6 iki 8 tat vakaro. Ori
au uždaryta* rabataivakarolslr 
DadBidleplaia, taipgi aaredomla nua.

124o« dieni nMaryta*. " ■. 
Taipgi. ^i^uirŠ'-rūįį

PrisiekęsAdvokatai • f L

JUOZAS 8. GABIUS
Veda visokias proyto. Daro vi-, 

iras legalius dokumentus.
817 E St. (kampas Broadway) 

L ' . South Boston, Mum. .
Telefonas t Šou Boston 2732.

. ■ NamąjTalbot Šį474

; GENE VA, vasario 18. 
Sovietą Rusijos atstovai 
siginklavimo. konferencijos 
posėdyje pranešė/ kad rau
donąją armiją sudaro 504,-. 
303 kareiviai.. Šiai armijai 
išlaikyti'sovietą komisarai 
1931 metais išmokėję 645 
milionus dolerių. \ 
Sovietą militaris org anas 
“Raudonoji. žvaigždė’’ rašo, 
kad raudonąją armiją suda
ro 562,000 kareivių, o ne 
504,303, kaip* pranešė Sovie
tu atstovai Gėnevoję. /

nu
DR. GRADY

S SPECIALISTAS
Pavalgęs N. y, univ-ei-slty nąedlkar 

: HSką įrolegija; buye® gydytoju Pt, 
Hapillton Ligoninėj, N. x.,i chitur- 

Į gąa I Out-Patient Štaff LowelHo Mr 
i goninSs. Daktaras Mesto Dlspta- 
' sary; sujungtas prie ŠL Johirts 
[' Ligoninės; MedikaliSkas dgsaminuo- 
. tojas d61 Metropolitan. Life Inu. J 
Lowejl YMGA. Gym,; A. O. Fofš»- 
terš oi America. Valandos: Antį/ 
Ketv., šeštad. 10 Iki 12 ryt* 2-A 
7—8 rak.. Sekmadieny 10 įkl 12. i

i.. '. Patarimui dykai,
• Tremont .St Boston, Mass. i

4

S- '■• 

i‘ . :
X!•' •

I
PRALLBROLIAI

PENTORIAI B DEKORATORIAI "»SK
Baubą atliekame gerai ir pigiai ,’ 

patarnavimas geriausias '... į IgM46 ARMANDINE ŠT., DOROHE8TER,Tel;WbotOW4.

| * ĮVAIRIU DRABUŽIU t
KRAUTUVE -.-j

PAUL'SMENS I
SHOP I

I <6»Vl.į®OAPWAT I
| (ttrrtw F'-ir Dorehesiee_Sht.) | 
| South Btoton, ■ |
į. UMhiikome vfllatwlo5 mado« vy*| 
r riikus drabttiius. Gtaiiauslūaakry-j. 
| totes. BnsmiU! viskį plgiąn pirks! 11 
f Sarininfcaa ĮMYIIAS LIKA# [ 
(3

AGBANUMAS
Petcr J. Ku'savivins kam reiks* 
liūgas kreipkite 498 E. 7th 8t> 
South Boitoių Mais. B j,

AMERIKOS DARBININKAS 
VERTAS 7 RUSĮĮ

YORK - .Tik' ką 
sugrįžęs iš Sovietą Rušįjds 
inžinierius Ck A. Gili papa
sakoju apie Bąsijos padėtį. 
Jis dirba prie aiitomuMIią 
ir lokomotyvą taisymo. La
bai jam sunku buvę susi- 
tvarkytidarbu, nes rusą 
7 dąi^ininkai teatstoją tik 
vieną amerikietį darbinin- 
k®.-

sT

-Y
‘t,.

■ ........ .

PATARNAVIMAS DIEN4
irnaktį

D. A. IALETSKAS
GRABORIUSIB 

/ BALSAMUOTOJAS 
877 ir 448 Cambridgc Stmt 

Oąmbridge, Mažą, 
Talephone Unlverslty 88&1-VL

Office l’elephono UfilverMty W 
Tel. UiUvenity 10W

Un Jartaker a labjįntt J -
LIETUVIS GBABOniUS 1B x 

. BALSAMUOTOJA8 
Pagrobus atlieku gerai ir 
Kaina vienokia vlm. VUt* atoMA; 
dieni Ir naką

888 Cambridga Stmt 
8A8T CAMB^Gl, MM»<

. SKYRIUS <4 
10 Intamle St„rĮtartAto. MM*

t



IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
Telephonė: STAGG 2—0700. SUSiRINKIMAS

BROOKLYN, N. Y.
Mūsą kolonijoje yra gera

širdžiu bizmerią, kurie už
jaučia lietuvius ir kitatau
čius bedarbius. Antai p.

V Ą& A ND O S t t J 
Niio 0—12’ iŠ ryto, 2—8 vak.

Šventadieniais pasitarus
499 GRANO STREET

(kampas Union Avė.) 
BROOKI. Y R, N. Y.

UR. BLAŪAS K. VENCIUS 1
DANTISTAS 

X—RAA
Į Namą Telefonas: Michlgan 2—4273

Talephone t STAGG 2—0105

UR, A. PETRIKĄ (reiSIOK)'
Lietuvis dantistas

2218.4th 8t., Brooklyn, N. Y.
I-BpikduUy ZHaimoM 

Goto Anettetika f
VALANDOS:

Nuo S vai. ryte iki 8 vai. vakare, 
Penktadieniais fr žvsntadlsnlaUr 
---- ------- tlt susitarus. — ? —

., dienia, vasario 23, 1932

I J I
dienai prrtapnntos, paša- ; 
kytos visai drąsiai ir gerai. ;
Visiems labai patiko.

Iškilmės užsibaigė Lietu-1' 
vos ir Amerikos himnais, t' 

Buvęs. 1

\ Didžiojo New Yorko Fe- 
deracijos Apskrities mėne
sinis susirinkimas įvyks

- sario 26 dieną, 8 vai. vakaro, 
į Karalienės" Angelą parap. 
> svetainėje, tUojaus po baž

nytinių pamaldų
Visi kuopų, skyrių ir dr-* 

į jų yinkti atstovai prašomi 
L skaitlingai susirinkti. Pra- 

ŠomL taipgi šiaip katalikai .
į darbuotojai dalyvauti, Bust®^^s? čevęrykų krautuvią 

'savininkas,‘parduoda bedar
biams čeverykus fwholešale’ 
kaina, be jokio pelno. IŠ 
bedarbio reikalauja, kad at
sineštų savo parąp. klebono 
liūdymą, kad. tikrai jis yra 
vertas paramos. Lietuviai 
bedarbiai, esant reikalui, pa 
sinaudokit. .

Alka štai nuoširdus p... 
Urbonas, kuris turi dvi Vai- 
stinyČias-^-diTigstores. Pas 
jį galitna' gauti visokią vais
tą ir labai priėinamomis kai 
nomis; Lietuviai turėtą jo 
nepamii'šti.

. Dr. Vehėįus, dentistas,.. y- 
ra netik geras , dentistas, bet 
ir karštas lietuvi s-tėvynai- 
nis. . Visi su skaudančiais 
dantimis eikite pas. Dr, Ven
cių ir pas Dr. Petriką, o už
tikrinu, kad gausite gerą ir 
tėisingji patarnainmą. 1

Brooklyno lietuviai turė
tų nepamiršti ir- kitą lietu
vių biznieriui Kurie nori 
sužinoti apie lietuvius biz
nierius, te nusiperka “Dar
bininko” 1932 mėtą kalen
dorių, . Ten ras tuos lietu
viu spaudos rėmėjus, kurie 
yra verti nuoširdžios para
mos. A.' B. U.

pranešta apie Lietuvos ka- 
Į. tuliką padėtį ir kiti svarbus 
s dalykai.

J. Tionasonis,, , 
Apsln*. sekret.

PATERSON. N.J,
fe

k

į-
i..

MINĖJIMAS, ,

bįmas minėta vasario 14 d. 
parapijos svetainėje? Ne
didelė svetaine buvo kimšte

tuvių, atsilankė į šias iškil
mes ir ukrainiečiai.

Iškilmės prasidėjo atvai
dinamu tampu scenos vaiz
deliu “Laisva Lietuva.” Šis

F dalykėlis labai gražus ir 
šiais iškilmei tinkąs* Suvai
dinta gana gerai, tik dar 

c buvo matyti per menkas ap 
kdirbimaSį o blogiausiai, kad 
| kai kuri e art estai,)lasdžyTne- 
V Jo-savo rolės nežinojimu. 
K' Svąrbkumąją išltilmin da- ; 
į Jį sudarė prakalbos. Kai
lį bėjo kun. S. Stonis,, vietos 
t klebonas, p. J. Šmita, p. 
CDr. S. Deminčuk, ukrainie- ‘ 
p elų atstovas ir p^ Daudžvąr- 
į^dis, Lietuvos . konsulas, iš 
| .New Yorko. Visi kalbėto- 
a jai labai iškalbingai mišyie- 
He; Šios - dienos, svarbą Tietu- 
pviams. Ukrainiečių atsto- 
fcvįs labai gražiai išreiškė ąa-

• !:vo simpatiją lietuvių fantai 
Į neįskaitoma tos dvi tautos 
^jungiasi. Kalba labai įsr

- į: pudingą ir nuoširdi,.. P. 
JDatidžvardįs primina vasa- 
[rio 16.d. aido svarbą ii* taip 
Ipat paliečia mūsą ginčą su 
lenkais h* vokiečiais, Gabus

. kalbėtojas savo . jumoristi- 
: fniais palyginimais nemažai 

fcukeiia ūpo ir juoko ir gail
iniais ‘ aplodismentais nuly- 
^žiamas nuo tribūnos. . Tos 
įvisos kalbos tikrai sukėlė 

aug patriotiniu jausmu ir 4
ire.ros nuotaikos.

Negalima pamiršti gra- 
k>S deklamacijos, k u r i ą' 

pasakė maža mergaitė Tre-1.
Staniuivte. Eilės šiai

'i

iDjqĮD|QĮDPĮQįOįD[O|D|Cju2|QĮDĮQ}D{aį£3]0
Taip atrodo Mitėhel Dieki, L„ I armijos riuru;į- “k* enai .įrengti. Šie naujieji namai 
yia viena ;dalią įvykdyto darbo pagal naūjiypiuię. - ■ ’ •

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS 
H. Y. IR N, J. APSKRITYJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PIRMAS POPIERO FABRI- 000 2ydtk sie- 

i/fio iirTiiiinir na susieina su Mamlziurija. 
kHv LIlIUVUJu > • Žemes išlotas skiriamas at- 

—T------- . • eiviamš, iš pradžios turėjo
Pagal .degtuką monopolio 40,000 kv, kilometrųj bet pa- 

sutarties, kuri buvo pasird- skui buvo dar padyigubin- 
šiTa tarp Švedą Degtuką tas. Dabar Bii'obidžanb plo

tas yra 3 kart didesnis, už 
Palestiną. Žiemos Birobid- 
žane šaltos, sninga mažai, 
vasaros šiltos ir lietingos, 
įudeniai vėlyvi, /Dideli že
mės plotai apaugę miškais, 
kui'ie tinka statybai ir eks
portui. Kaip praneša Sovie-; 
tu šaltiniai, Birobidžane. brn 
sią^galima sukurti sunkiąją 
pramonę, nes ten esama gė^- 
Įežies rudos, grafito, anglies 
įr : kitos pramonei ręikalim 
gos medžiagos.

* 7.-- -■- "--- ~T--------
ti.‘kurios nors šalies piliety
bę^* kaip Rusijos pabėgėlių 
komiteto Trancūzijdj eerti- 
fikątą. Jis gimęs Rygoj, 
bet Latvija dabar nepriklau 
soma valstybė ir Volonkoff 
neskaitomas jos piliečiu.

Jungt. Valst. imigracijos 
viršininkai suka galvas kur 
jį dabar dėti. Greičiausia, 
kad veš ant Genoa salos. .

. Lietuvos Vyčių New York 
ir New Je-rsey apskritis ren
gia nuo vasario 27 iki kovo 
6 d. po. visą N. Y. ir N. J. 
apskritį, prakalbą ii* pavei
kslą iš Lietuvos maršrutą. 
Bus aplankytos visos K Y. 
ir N. J, apskrities kuopos.

Paveikslus rodys vyčią tė-r 
vąs, M. A. Norkūnas apie 
Lietuvą./ Prakalbas sakys 
vietiniai centro ir apskrities 
valdybą nariai.
• Kadangi dabar yra Vyčių
vajus, tai ir daugiausiai do- 0 ( j . ....
mes; bus irgi šiam dalykui | 
kreipiama. Galutina marš
ruto tvarką bus trumpoje 
ateitvje paskelbta.
’ r v • - ,A. J. M.

Tėl. Greenpoint 9—2320

JDSEPH GARSZVA
; GRAB ORIUS 

x-_ _
BALSAMUOTOJAS
2|1 RĖDFORD AVENŪE

NEWARK, N.l
Parapijos vakarienė pra* 

ėjo gražiai; žmonhj buvo 
daugy Blynu balius ir buvo 
geras; Parapijai būs gra
žaus pelno. . . .

Sindikato ir Lietuvos ' .vy
riausybes 1930 m,, Švedą 
sindikatas pasižadėjo pasta
tyti ties Kaunu popicrio 
fabriką. Darbas, turėjo bū
ti užbaigtas iki.gegužės m. 
1933 . Vieta parinkta .Pe
trašiūnuose.- . Fabriko. sta
tyba prasidėjo birželio mėn. 
1931 m. . Visą laiką dirbo 
apie 300 darbmuikii.; Fab
riko statyba jau -užbaigta ir 
dabar statomos mąšiųoš, ku
rios neseniai buvo atgaben
tos iš Švedijos. Numatoma, 
kad fabrikas pradės veikti 
apie rugpiučio . mėnesį šią 
metą, 8 mėnesiais, aiikščiau 
negii numatyta sutartyje.

KONCERTAS
Dabar laukiam bažnytinio 

koncerto, kurs įvyks kovo 
13 d. Šio koncerto svečiais 
solistais bus artistas P. Pet
raitis iš Phila, Pa., p. E. 
Ramaškaitė ir p. A. Vismi
nas iš Brooklyno, N. Y.

. ; • ‘ Žinantis.

UIOŽM NEVI YORK’O 
APYLINKĖS UETU-

v VIAMS . .1
, šiuotni pranešnino, kad Jurgis 

masonis ypa Įgaliotas rinkti
Darbininkui’* prenumeratas ir

Ibiam Jis patarnauja su 
tary Rublio nžliildymu ir pa- 
Ibsti siųst pinigus Lietuvon.
Bipkitus pas:

ff 1 JURGĮ TUMASONĮ
3 Grand St. arba 1356 E, 91 St

Brcoklyn, K. Y. ■ - -

KRATA PAS RYGOS LIE
TUVĮ DEL RADIO SIŲS

TUVĖLIO

ŽMOGUS BE TĖVYNĖS
I- *

f ■ • :-----y • . • . • •
Šiomis dienomis atsirado 

dar vienas žmogus, kurio 
neįsileidžia ne. viena šalis, 
Juo yra Sergej .Volonkoff, 
24 m. amžiaus, _ rusas. Jis 
slapta - atvyko < Norvegijos 
laivu Honda į Kast Boston,. 
Mass. iš; Maiaupolj-Rusijos. 
Jis įsėdo į laivą iš G.enoa 
uosto. Jungt. Vąlšt. imi
gracijos viršininkai tuo pa
čiu laivu grąžino Volonkoff 
į Sovietu Rusiją, bet ten jo 
nešleido.. Laivo kapitonas jį 
Vėl atvežė į J? •Valst.. Jis 

robidžane įkurdinti dar 40,-neturi jdkmjiopierią įrody-

AUTONOMINE BIROBh
DŽANO SRITIS

MASKVA.Šiemet su 
kanka keturi metai,. kaip 
SSSR vyriausybę nusprem 
dė įsteigti autonominę Biro- 
bidžano žydu sritį. Dabar 
Birobidžane yra iš viso 6,- 
000, žydu. Per ateinančius 
dvejus metus numatoma Bi-

/RYGA. —Latviij politi
nė . ir kriminalinė policija 
padarė kratą pas mirusio 
žinomo Latvijos lietuvių vei. 
tėjo inž, Vanago . sūnų H. 
Vanagą, Lietuvos pilietį. ' 
Vanagas didelis radio. mėgė- 
jas įr šioj sritv. pasiekę sta-7 
mbią rezultatą. Jis, tarp 
kitko j buvo įsirengęs siųstu
vėlį, kuriuo palaikė papras
tus santykius su Suomijos 
ir kitą kraštų tokiais ‘mėgė
jais. Siijstuvą jis. laikė vi
sai atvirai. Jo žodžiai s,, a- 
pie jį. žinojo ir Latvijos, ra- 
dio draugijos ir radiofono 
žmonės. Jis tik nebuvo iš^ 
sirūpinęs formalaus leidimo 
iš atatinkamos ministerijos. 
.. Kratą užtruko net ketu
rias. valandas. Per kratą ir 
tardymą niekų nękonstan- 
tuota, kas rodytą Vanago 
blogą valią. Radio siųstuvo- 
kambarys užantspauduotas. 
Latvijos lietuvių sluoksniuo 
se toks didelis triulcšmaš dėl. 
paprastii mėgėjo bandymu 
sukėlė -nemaža nustebimo.

TĖVyDOMINIKCNyll- 
suy MARŠRUTAS

Laike vasario ir kovo mė- 
lięsią, kun. Dr. Bonaventū
ra hM. PauĮukaš, O. P. duos 
Misijas arba Rekolekcijas 
sekančiose parapijose:

7V VasUHo , 29 iki kovo 6, 
Rekolekcijos Šv. Juozapo 
Baž’nyČ., Watėrburyj, Conm

Kovo 13. il<i 20 Rekolek
cijos šv. Alpbonso* Bnžny- 
čioje, Baltimore, Md.

Kovo 27 iki balandžio 5, 
Rekolekcijos Apreišk i m o

. Veltui rūpinies reikalais, Už ku
riuos tau teismo dienoje nereikės 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, neį giriamas. “Darbo vertė,“

ŪVI DIDŽIULĖS EKSKUR- 
SIJOS

KLASČIAUS 

į CLINTON PARKAS 
| piknikams, baliams, koncertams, 
| šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
Imama smagiausia yleta. Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
| kyti salę Žiemos sezonui. , 
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS. Sav, 
i • Maspeth, N. Y. • • \ f

&

Šiais, .1932 metais įvyks 
svarbios ekskursijos. į Lie
tuvą. Pirmutinę rengia L. 
Vyčiu organizacija, kurios 
■ekskursija išplauks dš New 
Yorko gegužės (May) 14 d. 
laivu “United States” Sean 
dinavian American Line.

Antrą rengia L. D. S. ir 
“Darbininkas’1- birže I i o 
(Jane) 18 d, tuo pačiu lai
vu. ,. ' • . ...

Bus nepaprasta proga vi
siems, kurįe mano važiuoti 
į Lietuvą, dalyvauti vienoje 
iš . vĮršminėtą ekskursiją. 
Visi lietuviai Amerikoj gali 
dalyvauti šiose ekskursijo
se. . : • Y ; '-

■ Organizatoriai šių ekskur 
sijų, praneša,, kad keleiviai 
bus prižiūrėti ko geriausiai. 
Laivo “United States” kam 
bariai švarūs ‘ ir gražiai L 
rengti su visais patogumais.

Kelionėj visi ekskursantai 
gaus skaniausius valgius, 
pagamintus patyrusių virė
ju. Pasilinksminimui bus 
randama visokių parengi
mą — Jauniems ir sėniems. 
Bus šokiai ir koncertai va
karuose. Žaidimai tyrame 
ore dienos , metu m laikas 
nuo laiko ekskursantai link
sminsis laivo šeimininkų su- 
rengtose programose. |

Nepraleiskite šios inugoš/ 
važiuokite su Vyčiu arba 
“Darbininko” ekskursija į 

k Lietuvą. . r/ešida.

Tel.' Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIVŠ IR 

BALSAMUOTOJAS .
Apdranda Visose šabose 

Notary Public
5441 — 72-nd Street, 

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

Tėl. Stagg 2—5048 Notary PubUe

M, P, RAILAS ING.
■' BIELIAUSKAS .

Grabonns irBalsamnotoju’ 

GSOGrąndSt, Brooklyn, KY.

TeL Stagg 2—0783 Notary Public

JDSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

GRABORIU8 
107 Union Avė., Brooklyn, M. Y.

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
Vienintelė kataliką spaustuvė 

ir krautuvė apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rąžančius, 
Škaplierius, medaUkčlius, kryžius, 
stovylas ir k. Ola galima gauti J- 
valraus turinio naudingu knygų ir 
gražių atviručių — ša lietuviškais 
paražala.

^Darbininko” Agentūra
“Vytauto” spaustuvė priima “Dar* 
blnlnknl” skelbimu*, prenumeratas 
ir parduoda atskirus “Darbininko0 
numerius, •
Atidaro antradieniu ketvirtadienio 
ir iėitadienid vakarais iki p vai

Antradienio vakarais dežuruoja J. 
TuMtonif. GI ketvirtadienio ir 
MeStndienlo vakarais—^, ii Kasiu
lis. Šiais pastaraisiais vakarais ga
lima atlikti Ir “Reni Estatc” rei
kalus bei notarinius lludymuš.
Nepamirikite, kad mlriGtala relka- 
laja—-įiliH# Jottfeta— -
Atlieka Visu^ Spaudos parbus

T^efonuokltė: STA gg ž—2133

... 7:../',ragaį

Naujai ifitastas vežimas gesinti gaisrams kalnuose. Sis vežimas, varomas stiprės .jg. Paneigsi Švenčiausios Baž- 
goĄ užvažiuoja į kalnų viršūnes. ., . nyčioje, Brooklyn, N. Y.nyuioje, Brooklyn, N. V.

1

“VYTAUTO” SPAUSTUVE 
423(frandSt, Brooklyn.K.Y.

1. L A l K l S, f 0/
1 2/4 Hciihnd -lt’* , Rmnlflvn

H ‘ * B
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