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- ĮCątalL 
iHiime, kurą buvo 
U it&rti industri- 

T > * ’ ’* * M **imis, ątsilanU“ ir 
pasakė Alįrcd 

Smith.; / į • / /.y 
>mith pareiškė, jog nėra 
ios prasjnes mėtyti vais
ęs pnjiįįds viešiesiems 
■bams, jėi vyriausyM y- 
suvatžyią įvairiausiais

susiva 
iviesias 
klaus 

rbią kf 
SmitE1

r^-i'iujr ' . i'n6įWii— 

ROffiBELttMVIETĖ 
vimi gubernatorius

NW. yORKĮ—Būsi- 
masfe jlrezidentM Fnmklin 
B. Roosevelt ūįkviętė visų 
48-yaįstijų gi|tonatorius 
atvyit| kovu d Hvashing- 
ton pasitarti ąti juq<

Kovo 4 d. Roosevelt pra
dės ęiti prezidento pareigas, 
o už4 dviejų dięfeį Hhrsis su

imo lai-

idoti gilybės ' pinigus 
šiesiems darbams. " :I 
c AŠ dabar sakau ir sė
li sakiau, kad turėdami 
mesiją mes esame karo 
vyjė. Šis biznio sustin- 
las, ar kaip kitaip vadin- 
$ daro viduje mūsit^md- 
ns daugiau nuostolių, ne- 
didyšis karas 1917 ir 
8 metais padare. - Vię- 
tėlis, dalykas yra palikti 
jšaliai formalumus ir re- 
iuojančiūs statutus ir da- 
i tai, ką demokratija 
’O, kai ji kovoja.
‘Ir ką; demokratija daro 
70 metu? Ji tampa tyro- 

despotu, tikru monar-
1. Pasaulinio karo metu 
s .paėmėme savb konętitu-
Ii, M'fe Pri į-
bme ITntynon. fr laikėm 
tuk kol karas pasibaigė”’ 
p kalbėjo Smith.
baigdamas savo kalbą, 
lith nurodė, jog yra? bū- 
as Reikalas paskirti. vie
lų, darbų generalinį direk- 
ių,- kurs galėtų būti Jais- 
i nuo tuščių formalumų • 
statutų ‘paskirstyme ; vie- 
įųdarbų,/ /- '

AERIKIEČIŲKOEONIJA 
7fBMBWE'

ške nužymėtą f|jbą|itarimni 
Šiokį prįgi'ąnią t!; fėderalėš 
ir valstijos valdžių taksų 
susikirtjmai j■/, federalč pa
galba bedarbiams ; mortgi- 
čių forklozavimas, y p a c 
fermeriams; pertvarkymas 
valstijų valdymo fermos pa
gal taupumo pagrindus ir 
taip toliauš,.... 5

DARBININKŲ PRIETELIUS 
MIK ’ '

LOWELL. - Vasario 8 
d. mirė Thomas. J. Reegan, 
65 metų amžiaus; per 25 m. 
buvęs tekstilės darbininkų 
sąjungos organizatorius. Jis 
buvo ’ žinomas kaip ; įdėlis

NAS

HELSINKIAI. — Suo- 
jon parvykę šūdiniai, gy
nę ^Amerikoje .rimtai ma- 
■ s'tęiga Suomijoje ameri- 
nišką koioĮnją/’kųribje vi- 
tvarka būtu amerikoniš-

Iowos valstijos legislatū- 
ra priėmė biliijj kurs šutei-, 
kią didelį palengvinimą ūkl- 
.ninkanis.-. •

Pagal bilių, iki 1935 me
tų kovo mėn. 1 d. farma- 
riams. suteikiama proga , su- 
■siįeškoti nauju', priemonių 
atšilyginti, pž mbttgičius bei 
jų procentus: ; iki to laiko 
farmų už skolas negalės 
parduoti.

Bilius pasiųstas guberna
toriui pasirašyti.

PROSUOS SEIMAS IR 
PALEISTAS

Toki kolonija, manoma 
įrauktų Amerikoj gyye- 
mčius suomius grįžti į 
lomiją,

AUKSO BAUGIAUSIA 
GAUTA1932M.

/'
NEW YOŽK1 1932 m. 
įsižymėjo .didžiausiu kie- 
tt pagaminto aukso—494,- 
t0,370 dolerių vertęs. 1931 
. aukso gamyba siekė 458,- 
12,560. dolerių vertės.
1932 in. pagaminta aukso 

3,911,000 uncijų, Ameriko- 
y peniai pagaminta aukso 
1,943,790 dolerių vertės.
Pietinė Amerika, kur tu- 

i geriausias įrengtas aukso 
asyklas, gauta aukso 11,- 
66,000 uncijų. Kanadoje 
pagaminta aukso už 63,146,- 
150 dolerių, • • « ‘

apvijos kareiviai, vadovaujami generolo Kimdt,

M t 
įtt

ii

KAINA 5 Oirtff

■į

BERLYNAS. . Nors’ 
/.rūsijos seimas pasisakė 
prieš seimo paleidimą ir 
?rieš naujusrinkimus, ta
čiau kancleri/ Hįllęris su 
į.agelbininku Papfentt sura
do būdus ir paleido^ seimą, 
paskirdami nmijtis rinki- 
mus kbvo 5 d.-

Vokietijos ir Prūsijos; rin
kimai įvyks tą pačią dieną.

9 MOTESTS SUDEGĖ LI
GONINĖS GAISRE

CLEVELAND; — Ligo
ninei užsidegus, liepsnose 
žuvo 9 moterys ligonės/nors 
gaisrininkai dėjo visas‘ pa
stangas jas išgelbėti. . .

Sudegusi ligoninė yrą pri- 
vatiška sa^iątoi.'ija,,su&ide- 

. danfi įš trijų įtrįių h’ 4 .ak
inį žemės.//..

l.—rVokietijos naujasis kancleris Adolf ftitlėr, S^^BSlvijos kareiviai, vad0vatijaini generolo Kunįt, 
vyksta trokais į Paragvajaus pusę, kur eina mūšfĮ s.—Busimasis pres. F. D. Roosevelt kalbasi su 
laikraštininkais. ■ y • ■

ITALIJA NUTRAUKĖ SU- 
TARTĮ SU RUSIJA

RUSIJA: — šiomis, die
nomis Italija nutraukė dalį 
prekybinės sutarties su Ru
sija.. ; / .

. Prekybinė Sutartis. tarp 
Italijos ir Rusijos buvo pa
daryta 1924 metais. Tuo pa
čių laiku Italija pripažino 
Sovietų Rusiją.

Italija atšaukė prekybi
nės / sutarties pasirašą niąj 

bol
ševikų prekyba: ' Mtnlįjį pa- 
slditiniuoju laiku buvo už
tikrinusi Rusijai 15,000,000 
dolerių kredito, kurį bolšer 
vikai jau perviršijo.

Dabar einą naujos dery
bos Sutarčiai sudaryti.

Mulas sulaužė
i TRAUKINI

v ** ■ • - - * . * ’ * f Y / .’.

:Tt^tįA WALLA. Wašh.
Korthem Pacific geležin

kelių linijos traukiniui va
žiuojant, neŽinonio savinin
ku mulas užlipo ’ant geležin
kelio relių Traukinys nu
mušė jautį įJalį, o mulas 
dribdamas pataikė į iešmą 
(sSvitch) ir tuo būdu pakei
tė traukinio reles. Tiiojaus 
keliolika vagonų nugriuvo 
nuo; relių Miilas pabėgo 
sveikutėlis..

Penkiolika vyrų praleido 
8 valandas, kol sutaisę, trau- 
kuų. j. . ’//;:

(geležinkelio kompdršjds 
v. ąTdnnnkai dabar iaXo mių 
lo iv jo sayinįhkbi .. /. ■■: • '

ŠAUKSMAS “DEGA!1 AT’
ĖMĖG GYVTRK ;

VERACRŲZ, Meksika, 
r— Teatre, laikę vaidinimo, 
vienas, vaikas sušuko ‘dega’ 
ir tuojau teatre kilo didžiau 
sis trukšmas, verksmai, 
šauksmai,, susigrūdimas. 8 
vaikai užmušti, 20 sužeisti..

Atbėgę, tevaų ir policm.o- 
nai negalėjo puram.inti issi* 
gųndušių vaikų, nors gaisro 
nebuvo.

GAN PAKUN. CO 
SMERlKjAPONIJį

/‘,-j ‘’ -yL/-.—
■.it.. • T' • - •

Boston College profeso
rius kun. Corrtgaų Savo pa- • 
skirtinėje paskaitoje kalbėjo 
apie Japonijoj'klausimą.

”Per 16 mėnesių Japoni
ja pasirodė nepaisanti teises 
tautai laužanti tarptautines < 
^sutartis, kurias ji sudarė su 
IJiomis .pasaulio tautoims. 
’, Dar ‘ karinį mihtarišfcoji 
dvasia; peniįa imperialisti-

■ įfer troskiflių Jy?a ipavoju-
mi pasaulio .taikai* ’ — sakė 
kun. Corrigan. ‘ '

1 Profesorius patvirtino, 
jog amerikiečiai visados sto
vėjo už tarptaufinių sutar-

■ ųių pildymą, kas yra vienin
telis saugus- pagrindas išrie
ti tarptautinius ginčus. Ka
dangi Japonija sul a u ž ė 
tarptautinė Sutartį, todėl ji 
nusidėjo tėisingumo princi
pams. .

EX-KAIZERIS RENGIASI 
KELIONĖN

DOORN, Olandija. — 
Traukiniu iš Doom į Vo
kietiją pradėjus gabenti y- 
patingus. siuntinius, vietos 
gyventojai .pradėjo reikšti 
nuomonė; jog kaizeris jau 
kraustosi į Vokietiją. .

Vilhelmas nenustojo nie
kados vadinęs sayė “iinpe- 
rateiškii karalių. ”

PARAGVAJUSKARIAUJA 
SUB9MM

^ ASUN'CiON', Paragvajus.
— Paragvajaus ’ kariuome
nės^ oficialiais pranešimais, 
Oran Chaco apylinkėje su
rinkta 929 kūliai boliviečių, 
kurie buvo užmušti pasku
tinėmis . dienomis k .o v .0 s e 
tarp Paragvajaus ir Bolivi
jos kariuomenių/ -

Tame pat pranešime są- 
kęma, jog Bolivijos kariuo
menės 8-tai divizijai vado- 
jauja vokietis karinmkaš

■ Paragvajus ir Bolivija 
turt. nesusipratimą dėl vie
no* žemės ploto/ ’ ;

RUOSEVELT IŠRINKO SA
VO KABINĖTA

T-—~7**T’.—’" " f-

WARM SPRINGS, Ga
— Vasario* 2 d..busimasis 
prezidentas Roosevelt užbai
gė savo busimojo kabineto 
narių pasirinkimo darbą, ir 
išvyko į ilgą, kelionę poil
siui prieš inauguarciją.

Koks bus Roosevelt kabi
netas, Roosevelt neskelbia, 
•ik laikraščiai daro įvairiau 

.sius + y . —-

ŽUVAUDAMI MIK
ROCKLAND,Ale. Va

sario 1 d. žuvavimo ' laivė 
rė du žuvauto jai, vienas 

40 metų, kitas 68 meti am
žiaus. Jie mirė nuo anglių 
smalkos^ bebūdami laivo vi- 
duje./Y/;; 5;-.,/ \ L

TAUPOMIEJIBANKAI SU
MAŽINA PROCENTUS

ARABIJOJE SUKILIMAS
-TEBVZOLIMAS. A,.,- 

bijoję siaučia sukilinias, ku
rio tikslas nuversti 4dldyto-
ja Ibn slaud. . 1 ’:

' H i ' . n.F •
Ir y 

pusėje" d|dig ūžųnisjrrių.
KarąliuS: Stiud yaldo di

džiulę Aįįbijųš dalįį kurią 
jis vadiiLi t Sa'udiauo kara
lyste/ Jo “karalystėje” y- 
ra mahometonų du šventi 
miestai..— Medina |r Mecca. 
Afedinoje, palaidotas' maho
metonų tikybos įsteigėjas 
Mahomet, o Meceos mieste 
jis gimė,

DIDŽIAUSIO VIEŠBUČIO 
SAVININKAS APKAL

TINTAS

kilėlin

• ŽENEVA. < 
jutimos kdmitei 
ponijos pasini 
ii p[aponijOs-E 

griAdu įr nu!

fe svarstį 
iiįjbs ginčą J1

NEW YORK. — Bowery 
Savings ir Emigrant Indus- 
trial Savings bankai prane
šė,- jog jie numažina savo 
depožitoriams procentus. 
Vieton 3% procentų duos 
tik 3 procentus. .•

Manoma, jog visi Nev’ 
York valstijos taupymo ban
kai paseks šių bankų pavyz
di/: • ' ■■■• /•..• •’ ’

CHICAGO. — Prieš 6 
metus turtuolis James W, 
Stevens atidarė, pasaulyje 
didžiausį viešbutį .turintį 3,- 
000 kambarių ir 30,000,000 
dolerių'.vertes. Vasario 1 
dieną “grand jury” apkal
tino šį turtuolį, 80 mėtų se-. 
nį; ir jo du. sūnus įvairiose 
apgavystėse; .

Turtuolis, Stevens sdyo 
^afjCT^^’adėjb'YiUo^ 
vėjo Mėtos*, krhiituvė^į •gė
liau buvo pirkliu, įbąųjdhin- 
ku, viešbučio -savuiMku ir 
Illinois Life Insurance Co. 
prezidentu. ■' . • - •. '.
. Apkaltinimas rodo/, jog 
Stėvens ir jo dviejų' sūnų 
blogas vadovavimas; priiMdė 
minėtą apdūaudos kompani
ją beveik prie bankrtito? jie 
iš kompanijos turto išdavę 
vien tik sau didžiules pąk- 

, kolas, kurių negąlima išgau
ti. Savo ir savo draugo 
dvieili viešbučiams jiė. išda^ 
davė 13,000,000 dolerių pa
skolą/' . ; \ \

Stevens’ą iš aukštumos 
numušė į smukimą.
sai. viešbutis, kuriof išlaiky
mas kasdienį.kaštuodavo 50 .... ....>■«.'•«•
tūkstančių dolerių į dieną.

tav^usavio feiB||arimę pa- J
;r mitąfė; nagriiitįį j 

Tautų Sąjįmgos sudarytoji 
spėriai ės komį^j^s, praneš^ ji 
mą. / .’ ’ Y'Y \ T įS 

v- • • •• Jrjyr .» /
~ Klos/ komisijos pranešinu $ 
yrą siūloma: pfįpąžinti, jog J 
Japonija turij fej^ių ir, 
kalų Alandžįųrijoje, , kM 
Mandžiuri jos. vyinausybė tu* 
1 i būti taip sudaryta, kad 
galėtų išlaikyti v a 1 s t y? 
bes saugumą ir pastovu
mą; kad iš MandžiurijoS 
būtų iškelta visa kvetiinų 
valstybių kariuomene. '’< •

Žinoma, ’ Jūponij ąi to&į. ■, 
pasiūlymas nepatinka ..irJ 
ra nepriimtinas, nes tai yrį . 
kalba apie iškraustymą, j£ą 
kariuomenės. . '/*,'/

KOMISARAFimiiiiįFET 
REIKALAUJA GRIEŽTUMU

/A'

t
■i
'Į

GENEVA. — Pasn®ų<i 
j e nusiginklavimo koji teretl? * S 
cijoje Sovietų RuaijaiuJ 
stovas komisaras Liivinoff - 
pasakė smarkią kalbą įeita**, 5 
landumas išaiškinti, ■ ♦ kokią •; 
valstybę laikyti užpuolike:* į

Konferencijoj e ■ yrą ’siuloį 
ma pasirašyti sutartį,’pagal;;, 
kinių bus galima vaistys 
bemš gintis ginklų tik“ prieįfe 
užpuolįkes valstybes, :/ / ’J? /

Lityinoff siūlo vadinti.UŽi}; 
puolike tokią valstybę, kurį j 
p^Skėf^ia'. karą,; kutiU/>30^/| 
pudmene / jsihriaųna į 
valstybę, Mmi,inVneį>askd? 1 
bus karo, kuri bombarduoją -' 
svetimą teritoriją. ■ /.

VALERA VĖL IŠRINKTAS
PREZIDENTU <

Profesionalai; biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke," tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi earslnkitčs “Darbininke.”

DUBLINAS. — Airijos / 
respublikonų partijos vadai ’ 
Ęamoii de Valera vėl išrink* v 'J 
tas Airijos prezidentu, Nait* j 
jojo seimo 82 atstovai bat* ; 
irtvo. už;Valerą, o 54. prieš,- . ; 
f'i' .;-v »l.’4 . .» •" * ;.'f / •*. : ■

ji ; i/
NEPRIKLAUSOMA 

SUKAKTUVĖS

• T

šių metų vasario 16 d« su
kanka 15 mėtų, kaip Lietų* ‘ 
va pasiskelbė' iiėpriklauscH ';. 
ma valstybe. Tds brangias | 
sukaktuves minos visa lle- | 
tuvių tauta.. • q

Bostoniečiai ir apįftinkBr J 
lietuviai- šias sukaktuves /| 
minės vasario12 d.į šį sek*- / ' 
miidienį, 2 v. po pietų, Mį> j 
nicipal Building svetainėje ; 
Broadwav, So.» Boston.“** -

Paminėjimo programa 3 
susidės' iš prakalbų^ ~ 1
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Į Priemonė ŠV. AlKnŠo Ligri>- -ISS^I^mis“ 
ri. Sulietuvino B. A. ".. .., ,. 40.

vejąą išstatė j

Žmęfęį'-jj> pyUjo ąytyn prie.

įnko tllįėlis būrys žm<^

. Jaunimo AįdiVM' WiyU ? 
Šif aždeiio :bahioš. 'Vąrink* 

toMoš kun. A. Strazdo daiiios .
Syodbofe Iriuos ...; ;. . 
ęįrąteš P^mos i•_ .J

A. Baranauskas .

IAB tfUMVI Al ■ MKTmEHAi

m1?1
Ifti. VL . . ...,
jtį stovėjo suHištomiB rflpka- 
mis keliolilm nidiūdu8ii|‘ yy7 
nj, visokio amžiaus ir ūgio.

Tai buvpdeiimtame am
žiuje.. vK u *.

to^KĮNGAB to,kadįiew-iiy*? ir-uŽ4a-

ĮPtie
įdėlis, grąžus, aitį- 

tišįca išvaizda vyrąs,. «*Je 
plyš buvę jsmeįgtoą į jyąę-

*pąv4 Ąvi'm ui! 
firgjįį pardavimui!” -^žii-’ 
{amt bal^u ,. šaukė** diktaš, 

įlįsiu \ įyfeįdu, Švedas.

žmgemtuno,’ jpąmąt^Živ kaą

.pąriūjyg, & p*ityM>|Ui n* 
laimiųjų, kuriayp 
fii'buyp paimti į p^Įasvę ft 

—•' 111 n’ ‘ ‘1
J k-L r 3 ' W

..................i.FiftiHim 
jų, ^uiie visaiįl ąyvciiimui

Jis pątemijcC kf|d paydą- 
vejąą išstatė JŪtkėj’g lįą 
jftlfflfeiij- RI’O

ji? Rriijo ištyli prie 
■pftT^vėjo ir 
» ® 

i« W*^MS,as- 
kilį inąsuodamah 'įlomis

:.»ww,*W','“Wiitr .U m..
$et tamsią! nąkyiai,

įcęiįope. •',
privažiavę prie kranto, 

IT ilgesį po- 
1H$: ^ši
lo ii-pavalgė. Nuvargę nito 
dieuo|4ąrįo(3t|gųĮe iUėtis.

K c.
Jį

TRUPINĖLIAI

Viąos knygos žymiai numažinti
IVAIKIOS KNYGOS . . ‘į ’ '

* Auksinio Obuolio lstorija 7 - 
SIoį Mytologijoš žiupsue-. * ■

|Įbon jsguldė Alyva ...... -»25 , 
yiai. — KrikŠčio- ■ *.
Turkas.PaĮnoJii-

„ uskas. Vertė V. U .,. , *25 
r: ttvūmpi Skaatymėliąir—Idbūi . 

žilą pasiskaitymai ąęie į- 
"iuš gyvenimo atsitikimus.

ifaŠė J. Tarvydas i,....... . .25 
ia—moks 1i š k’i U
Parąžč Uosis.. .25

_ _  aprašymas apie T 
įeęnmį įer Tėvą FaĖerą:Fp: -■ i

į, Verte Kun. P. L. .... .15 
š—Nuodai — raky-

Irenksjnąs ; pagal Ik. NI- '. f' 
plūki parengė S. Kaimietis JO

J *' Mergelė su.Barzda 
flčiltte —apysaka. į .lū

į; Katal^ Bažnyčią . įr Dyį t r 
‘ izmas. — Paraše kūn.

amas- Žiliąskaš .-.' i.. <. / 55
■fMaldas $t$u-: 
u " Verte kun. P. Saiiru-

.......... .15
y S±IX Tarptautinis Euchą-

nis Kongresas.. Parašė
Pr. BučyVSLL O. . .1.50 

'Mūsiškiai Užsienyje. Juo-f' ‘ 
; aprašymas kelionės į J 

aus J. '

ignps JPaTvalkietįs <»•....25
■ 'KdįUnĄ Aplink Pasauli per .'
& Dieną. —- 'Apie visas de- • 
has .be galo įdomūs huot b 

lai kelionės per įvairius kra-’.
Parašė Julius. Verne. ..

1.00

’f.5Ū

.40 
.25

Vertimas, J, Balčikonis . * .. < 
t pramonines Demokratijos 

grindai. Paraše Uosis . L. 
Gegužes Mėnuo — Kun. P.

_ is m.. _ .j.
? Aritmetikos Ųždavinynls 
tvaiką Darbymečiui •^■Rin- 

ėlis kalbos mokslui .35 
Petriukas — laiškas vieno \

io/Vertė S. pakauštas^ .15
„ t įas Kas tai yra 

evižmas ir jo''vykdymas'• •’ 
„oje..... z. .15,

'iaidimų Vainikas.— Savy-.
1 valžirėliams ir g e g ūži- . 

iftnši 'šu gaidomis. Sutaisė iL .
oais ... • .. «. ..... .25 

(poema). Parašė
..... .25. 

įaį su Ugniui, yėrtę. ’ 
ko' kun. K. §. C.; . .10 

__ Tikėjimas;—dšaiškiui- 
as pa gnii^ų musų'tikėjimo .25

£. Lietuvos Ženklai. — Išleido 
Šeškevičius ir B-vč, Kad- •

'../.'i- 7; f.2O
į" fttnęs ir Kalbėk: Dekjanią- 
J'bs, ._JCpnologal ir piningai.1.;" 

ė Jtiozas V. JĖovak .. .2Ū
G^ti^ūį . Verlmmai.-  ̂Vertė

^^urharistikos Stąęjjos. Su- .... ... ;15uvino. kun. P. Jušk-aitis .. 
ius Kryžilis: Stacijos,, 
f Vęrkismąi,. M & 1 d 9 k j 
z 'Birželio ir Spalių

6n. Išleido ku,n. k. A. Vasys $5> 
p Dangaus Karalienę. Surin- 

kun. M. Galevieius;,bę ap- 
0arą 25o, su apdarais .. t .’ 
: IlomalUmaą it Kiik§čįpny- 
lįį. Prof. y. Jurgueio >. . t r? 4 
Į> Žmoguj ir Gyvulys. ParaSe 
4him.Tr- Būeya .. s. .ė .. 
į.71,|yd&? Lietuvoje, Parašė S.

etią „.;*•<. A.«. v.?
Jdoa Galybe. ' Istoriškas 

ęšinys iV-to šimtmečio kri- 
^Sionybės. Lietuvią kalbon 

_.ėP;B; i..,.",.,;
’ Apsirikimą Komedija. At- 

Imasiš. Anięrikoniškogy-
*. Išguldė Lapšiaus

į? 4«t0 Kmito EilSs 
į. Be ąpdani .....

* V • • * ' • • •
Lietuvos Albumas. Sii pa-^ :. 

veikslais S aį>ta/ypigb * • * r ,LR

KątaEij Tikėjimo ' Apgyni- ' 
pias.*’ Parašė "kūn.:*Y, Zajail- ,• *.* 
čauskas .. .. ,; -. .. ,. . - .35 
, ĮĮį, V&cp Baž^V? - 
Istorijos: apysaka 2 Irinai y, .50 

; Moteryste ir šeimyna? Ver- *.
te J. Gerutis ».,'.ri. .25?

Limpamosios Ligos ir kaip, 
lijlp jų iĮrisCivigoti. Tąsyta * 
wgy.#ji raita: žęM* vau- 

■dH°f •T».įAraš?. 'Vw.
»ąm gtaBtymn Kįygą — 

(Dalis Sūi paveikslais ; .
Vaiką* KnyįęĮ|. A su pa

veikslais ., ..... . .
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Karėj, 1916 B5-191^-nt-Parą-. 
še k^n; J. Jonaitis t(Kapen. - 
lipias) .. v.L ...’ .. .15

Pamąidą ‘Vadpyęlig, Stacį-- -' ■' 
jo& ’ Graudūs ybrkšrįai..’; Siu ,r 
darė ir Išleido kūjį, Konec- r , 

IvĮčius'..' ..\i: L.’ .r .10
. Vienuolinė Luomą.- ; Vertė # 
kun.l p;’ Sąlūmsąitis .15

Moterystės Nesuardomybė.
J. Leęauskis.,’ Šv.' Kaziiriierd • ‘ 
Dr-jos leiębuysj Kaune- . . . . . 40.

Sunkiausiais Laikais. Para- ;
Še A’.' Rūčevieius .’. .. '.. 7: .^0

Meilė '(Poemai. Parašė M.‘ 
'Gustaitis ,Z .. '.;.

.^ąbrjeW; Išleido (įė- 
.ya A Alfonsas Įtaria C. P.1'..,’ 

REMGijdSMpkymoMe- 
tQdiką,fKf J. Skruodys >....

Leiskite Mažučiams Ateiti’ 
Pne'iįąnęs. Sutaisė ktįhigaš . 
Pranas' '.7'.. 7 . *. .. .25-

i Mūsą Dainiai. Parašė Ka- 
<7.s Puida .. . i

’ AndersonoPasakoš 
yčikslėliais

. iĮtalda, Svarbi Išgą U y m o.

ri. Sulietuvino p. A. ..... , 
Noveną. Prie .šv, prąneiš-

■ kaus Asyžiečio.'su trumpais . 
apmąstymais apie Jo gyvejū: '-‘i 
mąr Paraše Tėvas Hugolinus 
.StrofL 0. Fj X' Vertė* K. .. :15

’ ValgiąGaminimis'ir Namų -J
PrįŽįUĮTtjimas.-Sutaisė Anąeyi- . - f- 
'koš Lietūvaitė ., .. ..• .. .. į.OŪ

* Sveikata arba t i ė s u s i r r 
trumpas kėlias j sveikatą. Su-\ < 
taisė Dr. A. L. < Graieiunąs ;. ltO0 ,

A Brief lithuanian Gram-.; . 
mar. Lietū^kab-Aniglįską s’ u • 
žodynas^ Kun. P? SaiiiūšaĮtis .15

Mątorijos Keitimąsi.•'•.Orgi-... 
nupnūosąl(Paskaita>'ti. V$i- 
ĮM)pĮs<. . i a .; ..;. : .7;. < ‘45

Delegatą keliw Lietuvon ..
1916 m. Parasė fim J. ®iel- _ 
skis .... ... .. ilū
. Vadovėlis išmokti (lai i į a i .. ■ 
mišioms 'tarnauti. Parūpinta . .
Seno Bažnyčios Tarpo ). .. .05 

Seselei—Rūtelei, patarimai
ir pamokyami mŪsĮį. m.ergąir 
tūms.X Tpkiąko .p.ę rd įiCfco 
K4prąiįas-..'.,‘, '..v,

Ą^ttokg. A. Vienuolis . .
- šiandien Kalbama; a- 
ine^ięv^,-Siel^,Rz!ligiją,Pa- 
žanga įr Socializmą. Paraše 
pr..Kęy|ta8 Mira .... .. .... 4?

VUaą.^Yiętas, že^kąĮnaį, 
.W mįė$ptai.- Sutaisė ir išleido P. Mi- 

kolaw • - .. .<*.. 4ft

J

.w

Lietuvoj krivio metų įsta
tymu nustatytas sanidiiuauis 
toksai metinis atlyginimas, 
7;be abejo duodant yąlgį ir 
darbo drabužius) ? 
290 litiį (buvo 353 lt), mer- 
gųįd ISO IjfĮį (buvo 2ą(Į lt.), 
pusberniui 150 litu (buvo 

.250 lt), pusnie"gm 120 Ii* 
tu (buvo 200 lt.j»
V 1

• Šios parups ąlduipkanąs 
U sąipdųiįuk«biis yru privg- 
■Įm^; jąi .jie Mnup 
sutarę, Einant papročiais 
jie gali susitarti laisvai, 
kaip abi iHįsvs jšpuplą, Kri* 
$įs, viskąs įę galo'pjgu, ręi-

: J&4 _PM§ to tėųkyjjįs.

tas4 atsižvelgdamas į tai, 
kad žemes ūkį0 ^įp^tprija 
žadėjo ’ntO'

MM M 
pep^Įife (dft 
lauš ’jo ūkininkavimo) mu- 
tare Kopiarp skpĮp. 28,000 li
tų nurašyti į valstybes nuos* 
tolius.*

Štai kęno ręįkąĮgis tauti
ninkų valdžia dąųgįuusia 
rūpinasi ir sielojasi. ;

SVETIMŠALIS RIN^S ĮlIE- 
LIĘTŲV0S ISyg^AI .

‘Ą.v .
VVypąi, voįį,’1 kva-;

tGdąinąą šaukė, j
potvyįąs, kuik^įpivys, j
gą lituką I Kf įfįs apie bu j

’f,
Ir minią p^į^pįąųčiąį 

tmsijųukv. dįųfft -
= Švę^|§ k- išąiiile^s.
niu. Bėį ųtikeliay^ į’4ug- 
liįą pri^inČ Katalikų įįlču- 
jiiųą^lr.dabar sugrįžęs į įd“ 

'Vo tėviškę pilė / ckiekyjeųo^ 
progos. kalbejo^žųionėtĮis ay 
.pie Katalikų tikėjimą. Ir 

Jdbar, tie visi vergų pirkę* 
jai atsimink jis -yra 
jiems kalbėjęs apie artimo 
meilę, kur? ręikąlaują net 

[savo priešus mylėti. Aišku 
buvo visiems, ką<į ją rųųlts 
laš prįešįiiasį Vęygų pirki
mui ar pąrdavįmiĮi. . '
• -Bet pepaisydamąH nibijus 
paliepiančio juoko jįs ritų- 
tąį ątsąkč: . .

; “įąip,. aš Pi-'kti 
vvrg’ą.’ ,Ęiek?’‘.

Kailiu buvo greįjai sutik' 
Ha. Pardavėjas. (pav^a-

Ybygą Botvyįųį tari c 
fotv^dai, .vergąį 

ta'yo. PatįąyyF is jo katali- 
k:|. Gal tau'sų juo geriau 
scjisįs iię. kaip su įpūinis,” 
Įr yėl' viši gardžiai nusijuo
kė. • ’’ r ■
./4 AŠ ir Jikiuos padaryti iš 

įo kątaįįįąrV atsake Botvy-
Uląs» • - .
Į -s Botvydas parsivedė vergą 
. .namo; .► JĄ įpyo Ąną& (toks, 
[ buvo vergo vardas) malonus 
t ir geras. - Anas pamylėjo 
[savo valdovą. Botvydas 
Į pradėjo jam aiškinti tikėja 
mo tiesąg ’ Įr rengti prie 
krikšto. Ir kuomet, dide^ 
lįui džiaugsnųū katalikams 
Alias buvo apkrikštytas, 
Dotvydas jį pasišaukęs ta
rė’: •’ T .

• Kadangi tu dabar esi išr 
laisvintas. iš puodėmės ver- , 
gijos, .pridera, tat, kad .būtu-.
mei ' laisvas-11-IS žmogaus 

1 yuo gįos dienos ’
jq tu esi laisvas,* Bęt ą§ turiu 

. vieną prašymą.
Į aprašyk- ‘ manęs, valdo- 

46 ve>v- nuoširdžiai .‘kalbėjo A- 
o jei.aš tik- 

.15 Į galėsiu išpildysiu.J’ ..
Lhl J^*a tokb\ prašy-

mtls? ’ ’ Botvydas.' ■ ‘‘Tu 
’;.J5■ dabai*'es’i kiikščionis. /Tu 
‘ .į® I liipai išganjuno tiesai Grįžk

atgal1 j savo:tėviškę ir savie-
- a kiems skellik linksmą išga- 

• •' ūyipQ.ziĮ^ąį;,,\ .
■ #Į“šų noru ąs■.'tai padarys

.siu, ’ ’ atsakė Anasj . ’
\ 7 Labąi gei-hi,” nudžiugęs 

atsąke BojYjįlas.. “Šį va
karą sėsime,4. ląivą ir per 
Bąlįijp(s jūrą' . važiuosimo į 
FililamĮiją;n v .

• Įr tą vakarą, . pntvyęlqs;
• jo draugas Ąsb^iąs ip Ą-
Uas leidOŠl. i 'p** w°totari'> raitininką.’ • •

Jjs . atsikėlė ir apsidairė, 
fevn 4l>«s- Ww, fj-į 

jfut- s jlitštij gaj^į jis

:oo

.75

j Maldą Rinkinėlis, bąl t a i s 
'viršeliais .. .. .... 1.50 

Maldą Rinkinėlis, Juodais 
yi^eĮįąįą.-... >. . ,L5Q;

yuĮkiry ąąt K$ią —. VDar- 
Liniuko?> spauda. Odos apda
ru .... Z , JĮ:50 2.00

—s——-t-pA •; ė r '.*• f
, - TEATRAI .̂ iT ' . '

, U . • ." .. -•; į
r Vienuolio Dispute .ąu Rabi
no.] Vieąo veiksnio juokarSu- 
lįpjuvino yąįdęvUtį^ .. .. ;. .15 

Elgetą Gudrumas,’ 3-ją* vet ':j. * 
ksmiL komedija. Tarase :Sei- * Į 
riją Juozukas ’.. .... ,. .. .251 

0i^ūkįą^ Vyi^, 2-jiy akri 
tą komęd'ija';.‘parašė.SfT^r- - J 
vydas /. . ‘ .25

Ubagą Akademija įr Ubą* 
gą \ ęOoš^^įįdnfėdĮjęš po-. 
Į aktą. KąęaŠė Seirijų Juozą- Į 
kas ’• • : J .'. .. .35

Sniegas—Jlrama^-riąitąk-^ 
'tą^ Vertė. Akelaitis f.. ~: .401

s mos (Gim^ tTautos Genijus. ’. i 
TarąšČ kum L. Vatėekausk<us .10 
' ‘Visi Geri' — S-ją veiksmą 
' Vaizdeli^; parašė F; V. •;. ’ ,. .10 
; li-ybu nežįhamoji .
kankinę ■—> 4-rįą aktą drama. 

‘Verto' jonas Tarvydas* . V . .10
-, Išganymo Apsireiškimai — 

atęjųuas U gyvenįmąą ągtže- ; 
įneš Jėzaus Kristaiis1. Vaidini.

r 'X 
. • Drain08; 1) Germanas; 2), 
FabioU-Ū-^lą aktų/.3)’ Diiir- . k‘ 
do.Stebules 4-rią/aktą?para--' ' 
šė;J. Tarvyčįą§ ... .. .. ,.< ,05 
•; Knarkia Paliepus. Komedi- 
ja l*me. aktę.'Pąrašė Gineitis .15 

Vaiką Teatrai: dalis.T:. 1) 
pagalvok ką darai; 2) Jono 
raim.ėr.3) Pasakyk inąpo lai
mę. Suripko  ̂^^^ 
<Vįikįdalis H : Į) 

Ištirsime.paskui; 2). Antanu-’, 
kas* SuviekoJŠ.K., D. ir N. .15

DAINOS

miegančių ;tougų, 
p’ Ąsborno., Stovią tūb 
Erią jį? .jis'Ab^ 
jbjp ,aį* gildyti sąy4.:(UĮW- 
;njuįą;,į ą^ ,iie,;i ęįal ‘ jį< ?Ę.rįsL ■ 
ąiinė Bbt^^ sę.rūŠirįyįtį$ 
Bet jei. ir įprišinliiie^ tai tĮk 
trumpai valandėlei ir kei’š- 
W įr meąpykantą^užkariavo: 
jb.šųriį.: ;:į;7'

Priėjęs prie Botvydo 
smeigė, kardą tiesiai į širdį. 
Botvydo kūnas-, sujudėjo ir 
gi|lėjo be didesnio judeji- 

..mp. . .Žmogžudys. ištraukęs 
kardą • smeigė jį Asbornui į 
Šįrdį, ir greitai tas buvo ne
gyvas- ’■.' • . . . . .

Anas, numetęs kardą', nu
ėjęs atrišo laivą , ir pasileido 
į vandenyną- v ' ■ < 
J Išaušo gražūs rytas.- .Ant 
saios/gul^^utfeyo^mto* 
Ii {ant -vandenyno-Jaivąs - ve
žė nedėkingą .vergą į. t evy n ę. 
C •;■ T.

Stambus Nebojimas .
yra geras terminas tiems'vyrams ir 
moterims, kuriems stokoja gyvumo h 
spėkų — yra'tik pušiai!: tiek. tvirti, 
kiek jie turėtų būti, ; \ / . 7

dp! komitetas praneša, kad 
infisij. lakūnus kap. Dąriuir 
ėGnfiiĮą įremti' sulinkta 
$2940.80; ’išįeįstą $185.45. 
Ęiuąnt laktįnų paleiskim]! 
kąi kurios kolonijos, ądrįą- 
feę šiam tikslui pinigus, <jar 
neprįgiunte įr ląjĮ-co savp ži
nioj ė, būtent: $1341,96. Ko
mitetas sako, kad neprisiuh- 
thnas ąuyipktos sunips pįųi- 
giį paraližuojąs priruošta- 
ūitiosius skridimą planus.

DVARININKUI PADOVANOJO 
• j 28,000 LITŲ . VĄppŽĮOS

SKOLOS

įiįętuyųs taųthmikų vąl- 
<lžia piįėmč į Švietimo ĄĮ’į- . . 
materiją tamauįį gvętųnšalį 
.proL X Lapp.pir jam pa- . 
vedė rinkti apie Lietuvą is- . 
toriaę medžiaga. Brof. 
Lappo yra dirbęs gękų uni
versitete. . Vadinasi, ...100% 
tautinįnkąį samdo svetųn- 
šąliųs,. Q savieji bedąi’biąvi-

Nįažeją x.^uyi$ęŲ MpKY- 
KLUsę|idĮ^
' F

“VįĮnįąiis. Ęytpjus” rašo, 
kad Tvąrąėiaus va] Seiaus 
gyventojai kas kartą vis la
biau lenkų adminįstracinės. 
valdžios, yaržomj. Alokyk- 
lų skaičius taip pat kas me
tai mažėja. Dar 1H23 me-

Liėtuyos spauda praneša, tais Tverečiaus valsčiuj bu- 
kad Palėvenės dyąpo (Į\u- 
piškio y.,. (Panevėžio apslę) :

^4<W.£O' 
m^ras, tureįą 2^300 ; dešįųiti- 
nių žemes ir miškų. . - Vy
ri ausy hp j am paliko nenti- 
savinamų žeines-normą, pra
monės įmones,., be to, į nor
mą dar grąžino 25 ha miško. 
Dabar Komaras nori gauti 
atlyginimą, mokamą dvari
ninkams už nusavintas že
mes ir miškus.

Komaras nuo. seniau buvo 
skolingas valstybei už javus, 
bet jis nėi skolos, nei palū- 

!. kanų nemokėjo. Dabar tau- 
fmte^utT^krnSs^0^”8 tbiinkų miništerių kabinę- 
UI Ak V Kauti . LLUlr<lfi>l.CV9r H ‘

Nusa-Tone
; fta Žh^'SpfeciSlJstd^ljr^škrip- 
Ų-ijiŲ kuri suteikia geresne sveikutę, 
(langiaus spėką, ir daugiaus gyvuiuo 
tūkstančiams vyrų ir ihoterų virš, ke- 
turiasdešlnits arba • keturiasdešimta 
penkių metų amžiaus. .Tusų viiistl- 
fainkas parduos jums vieno, mėnesio 
vartojimui • NUGA-TONE tablėtkų už 
vieną, dolerį, tikrieji yra pikiai. ga
rantuoti ■ . .“‘„Z ' *
— Jus galite gauti. tikrąsias; •

LIETUVA
GREIČIAUSIAIS p Ą S a u L Y J E L A I VAI S

20 'dkipį dvįęnmdrtriinš bal
sams^ Parengė AJ Vaičiūna'š 
karo chorvedys . . .< -.- . .. .

. •’, SUjtotDbMIS - .
'*'

?.^ejau i-
Y^X^ąiųr§ęmU
Lfgiiįt (Lątvįšyy

: ! $guįęjė. raudoną.. i. ‘
‘ a šią N^iąiy (įukį&kh)
’ . ^lįiąu' skynimėlį*. 1 ..

^įįįntė m-ąąe.mQtįnęIę j., 
iįį. iįįįįf šveteiįąil <7 t’4 •- 'gą^ąįkįą .

■ ’ Biąiyįmnl&į hympąs "A
L J, • : '

Vyčiij byiĮnas .. . . . .
■ * i T^tt
Liaudies dajtipš (ęhorni

Ąs..pąš teyėąXpoW^ >ra .1|
/ • Ql lu, įąkŽtįn^ėĮČ-Vaąagę-

Ką j Uūvau mergok-Įr atii-
; jcė sakulem '.;v .... 45

d., bir^ąlio, 1917 rą.
^ęĮ^yftįįįięps.

PiąaiggčĮe. '?vynęt; 5. 
Iš Adomo Mickevičiau? R&š- tą, rWko^.

e.* * s r..

guštayp gįĮiMo.... .10
Rasą 

boa rpokąlui k\ . <
Vpiftvo ^ąrąlys^

Vra” arba* ąpiė: geruma qa- 
rybę. feMą H kuką kalbos . 
ir įtikta rūpinantis V. &

Ką Kiekvienas ĮJatal i k a s 
turi žinoli ąĄa mokyti . 4$

Į Kavotojąą įgį. ytUiaus Įię- . 
•įtuyybia. Kum J. Ambrase- . 
rijąs... tt ... ‘..i ...; ... .05 

“»ARBP«NKAa
366 W, Broadtvay. So. Boston, Mass.

.. ^Įtu^bĮa.’ Kum
* * *. *50

■

BREMEN • EUROPA
Specialiai. traukiniai stovinti šaliniuisi garlaivio Btęmerlųtveiie 

užtikrina patogiausią kelione į IJETUV4.
GREIČIAUSIAIS KELIAIS Į SENAJĄTĖVYN?

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba .

NORTH GERMAN LLOYP
ggggą 252- BOYLSTON ŠTį> BOgTON ’žgjgįg

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
> ^jįDRĖSAI--':A;:;

^irmlnlnkg Eva Markslenš, ,
625 E. 8th St>, So. Boston, Mass. 

Vi<e-pirmlnlnkč—■ Oho ’ ękurįen  ̂‘
44$ E. 'Yth st, So. iloston, Mass.
Tel. So.. Boston 8422-R r ' 

Prdt Rafit. — Brone Clunienč, 
; * $9 Gotild St, West Rbibury, Mass. 
. Tel. I’arkway 1804AV.
rĮrų Ralt — Marjoha Markonlut#

83 Nayarre St, ROBlindale, Mai».
TM, £iirkway 0558AV

UdiniukS — Oną Stanlnlluti
105 We«t Oth St, 'So. Boston, Mom. 

Tvąrkdarž — Ona 'UUgirįlenS
1512 Oolutabla Rd., So. Boston, Mum. 

Kaao< GIot»«ja — B. JapUlonlanS ' 
; 142$ Golumbla Rd.( So. Boston, Mnss 
Prailgi ja mvo rtimnkimtiii laiko Am 

■antrą ntnminką kiekvieno mėnealo, 
tifo rd vAksTą,' bobdtotinlM 
taln^j. . , -.'•ti--'.

’V italą draugi Jot relkalalą krtipkltit

vo 13 lietuvišką pradžios 
mokyklų. Dernąi dar buyo 
eįstį turėti lietuviškos mo- • 

kyklo^ į^ufelitLofe, Būlbi- v 

škėj, La/ankosct ir Vasių- 
nuosc, o šiemet visame, vals
čiuje jau tėra leista tik vie
na mokykla — Vąsįūnuose. 
Kitoms mokykloms arba nė- 
duoęlamos koncesijos arba 
netvirtinamį. inokyį o j a i. 
Tuose kaimuose lenkąį jau 
įsteigįę savas. lenkiškas mo* 
kyklas, kuriosna verčią vi
sus gyvento jus Įeišti sąyo 
vaikus, mokytis lenkiškai.

Nekaip sekasi ,įr lietuvių 
kultūrinėms draugi joms. 
Veikliausias čia buvęs Šv. 
Kazimiero drąųgijps sky- 
rįps . uždarytas, o s^rją$s 
pįymininkas už lįetuvi$kų 
dainų dąpiavimą §ėįlį*Šy$Į-. 
čionių kalėjime. Lenkai tuo 
tarpu stengiasi kaip įmany
dami pątraųkti vietoj gy
ventojus savą piisąn.

LD.S.NARiy-BEDARBIU

ŠV. JONO EV. BL. PAAALPINM

Pirui. «— j. PelTauskaSį • . E
24 'nitĮiną*- Vąęk. W M*m

Vlct'-innnį^V. SledonH Z ’ •
1430’ Columbta lt<l, S. ‘fiostoh, Mass.

PrQt- RaStininką# — J. GĮlųeckli
5 ThoniM Rktk, So. Boston, Maąą 

Fįn. Raštlnlpkns — M* AelkUi
25« E, S». Uostom Mfąą

Hdtntakks 4/NauttIftna» '
885 Ę. Ęęųadivay, So. Boątųn, Mu» 

Mni*ialka *—J, iZalkli
7 tVinTleia ąt, gri Boston, HMA 

Draugija laiko susirinkimuM ku tr^i
’nętetaienl itiekdeno Z tu 
po Sietu, Parapijos aalej, 4»2 R Ttt 
gt;So. BM4oh.

■ profiaioimUh- bknkrlat pratiuiftlm 
kat, kurie skelbto! "pariilplnke^ ti| 
riil vertl skaitytojų paramo*. . . 7, 
r* Vw ganinklttta •‘Uuirblnluka.’’

’ • . ’I

“Darbiiiinko” . adminis
tracija išmokės L. Du S. na
riui — bedarbiui už kiek
vieną naują metinę prenu
meratą vieną doHlį- Daug 
bedarbių naudojasi proga* 
Pasinąųdolv ir .Tąūiįta, Del 
platesnių inforin^cįių kreip
iąs į “DtavbminKo^.aęlniiuL 
straeiją, 36$ W, Braadvvay, 
So. Boston, Mass.

VARGONININKAS
ieškau vietiis, 15 metą vavgbiuv-! 
vęs. Gąlįu geriu valdyti vįso* ' 
kiūR AaTgonus ir gerai vesti cho* •

Jeigu kam iš kleboną bučiau .. . ■. 
reikalingas, malčuičklte kreiptis t • . 
'‘Darbininko" Adm. V*40 ,



P«nktedieni«, vasario 10. 1933
M

PARBIN'ĮNKAS *

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
—  ■      , ■           , . I,,  - ,   Į „Į    ,   I »!>'   ■■     . .N.. t'■« , . ni . ' .. , , ,1.,,.,. , _ .

SHENANŪOAH, P*.
Vasario *5 d. vakare įvy- 

ko Vyčių salėje vakarėlis su 
prakalba. Sale buvo pilnu
tėlė jaūnimo; visi įdomavo-, 
si šio vakaro nepaprasta ir 
įvairia programa. Kalbėto
ju buvo mūsij parapijos vi
karas kum dr. V. Martuse-’ 
vįčius, kuris kalbėjo apie 
Romų., iš kur. neseniai- grį- _ 
žęs, pabaigęs tenai savo mo
kslų. Jo kalba buvo įdomi 
ir pamokinanti.

Po prakalbos sekė įvairi 
ir žavėtina programa, kurių 
surengė vytis J. Sadauskas J

■ Dainos, muzika, šokiai; taip 
pat ir juokai buvo rinktinio 
turinio gerai atlikta. Dai
nininkai ir dainininkes la
bai jautriai padainavo po 
porų dainelių, solo ir duotų. 
Šiūo vakarėliu jaunimas bu- 
vo-labai patenkintas. Atei
nantį sekmadienį, vasario i 
12 d., kalbėtojum bus žymus i 
gydytojas Dr. Dougher- 
ty iš Girardvillės. Po jo 
prakalbos bus margumynų 
Vakarėlis, kurį rengia vytė 
G. Kvainauskaite..
VYČIŲ TYMAS NETI

KĖTAI PRALAIMĖJO
Vasario 2 d. vakare She- 

naiidoah High Sehoot gim
nazijoje Vyčių basketball 
tymas žaidė prieš ininersvil- 
įiečius. Žaidimas buvo la
bai smarkus ir įtemptas. 
Kai jau buvo likę tik trys 
sekundės, iki žaidimo galo, 
abu tymai stovėjo, lygiai, 
34-34. Ir staiga jų ’ prieši
ninkai netikėtai didelės 
tolumos įmetėi sviedinį į 

x krepšį ir tūoini t pakreipė 
laimėjimų į savo pusę 36-3^ 
taškų santykiu; -

Nors vyrų basketball ty
mas pralaimėjo, bet tų pat;/ 
vakarą, ir toje pačioje vieto
je mūsų vytės pergalėjo mi- 
nersvillietes. . Žaidimas bai- 

. gėsi Vyčių naudai 26-16.
Žaidimo metų ypatingai pa- 

t sižymėjo vytės A. Stepulai- 
tytė ir V. Novįkaitė.

Richard mainų dalis pra
dėjo dirbti, Nors mažai 
žmonių dirba, bet vis mat 
ženklas, jog ir daugiau pra- 
pradės dirbti.

Veronika Dubiliaiiskaitė 
sunkiai serga gerklės liga ir 
visa apimta Žalčio liga, Ji 
rra’ choro nare, tad visas 
choras linki jai g ?<iit o pa
sveikimo.

. Jau pabaigė statyti aukš
tesniosios mokyklos (high 
sęhool) rūmus.. Tad Kulp- 
mont gyventojai turės savo 

[mieste mokyklų., Neberei
kės vaikams važinėti į She- 
inolrin ir Mt. Gamei.
< _• JL M

BENTIETVIUE, PA.
y Mūsų klebonas, kaip gir
dėjau, jau bųigė kalėdojęs ir 
namus Šventinęs. Širdin
gai dėkoja už gražų priėmi
mų, tik apgailestavo, kad ne 
pas visus atsilankė;

Čia atsidarė dvi naktinės 
slaptos lindynės, kuriose ne- 
gražiai elgiamasi ir kaimy
nams ardoma, ramybė. Ge
riau būtų, kad tokias vietas 
uždarytų ir gėdos nedarytų 
Nes gali kai kuriems riestai 
prisęitf. . . . ’ /.

KULPMONT, PA.

Milijonierius John D. Rockefeller, baigdamas savo gyvenimo die
nas, dažnai pasiima savo proanūkus (vaiku vaiku vaikus) ir sako 
jiems pasakas.

bet, pasidarbavus valdybai, 
tikimasi šiek tiek sesutėms 
pelno liks. .

Beje, bučiau pamiršęs. 
Keliolika mergaičių susita
rė pagelbėti tėveliams Baž
nyčios reikaluose*' .Papra
šė Šešeili mokytojų, kad 
parūpintų joms kokį, nors 
veikalėlį. Gavusios, visomis 
jėgomis stvėrėsi darbo. Daž-

mokinasi ii* praktikuoja* 
Uolus darbas ‘ duoda gerų 
sėkmių. Tėmykite, kaip 
jos kelis desėtkus dolerių į- 
:oiks parapijos iždui.

ir nesustoja dienų ir naktį, 
bet taip tykiai, kad jos lyg 
nebūtų, Karts nuo karto 
“munęs” šalininkai vėlai 
naktimis jų pagarsina stau
gimais, bliovimais ,įr pana
šiais balsais. . Graudu! .

kejusias: Anelę dirba pas 
Puškunigius ir Katriutę. — 
namie.

Oras pas mus kaip tik 
tinka, bedarbei. Šalčiiį taip 
kaip ir nebuvo. Žmonės vo 
džiaugiasi, kad anglių ir ga- 

mažai išnaudoja.

FRACKVILLE/PA.
. ’ J*

zo

Sausio menesyje Ellswor- 
tho kasyklose dirba ketu
rias dienas. Tat biskį lig 
geriau atrodo ir žmones 
bent kiek linksmesni. Gal 
Dievulis duos, kad laikai 
pasitaisys. Visi nekantriai 
laukia.

H9MESTEAŪ, PA.

•Mūsų sodyba, paūgėjo 2 
piliečiais: gmod, 9 d., 1932 
m., garnys dovanoja* Bro
niui ir Kastei (Laurinaičių- 
tei)’ AleksandraviČiūms šu
nelį. Kadangi nuo Natijų 
Metų patogiaus įnetelius 
■skaityti, todėl tėveliai palau
kė .tos dienos ir pasikvietė 

; Juoza Midvįkų iš . Pįtts- 
burghf Nbrth Side ir Oną 
Žalytę iš Homestead, pa
siuntė bažnyčion. / Po šv. 
Krikšto. apeigų, -užr^istra- 
vot:- Bronius, Junior.

Du mirę — ’du gimė; tai
gi mūsų sodyba dviem pa
augo, dviem sumažėjo, arba 
teisybę, pasakius liko tokia 
pati, kaip ir pernai. Užtat 
juda ir kruta, taip ir per-

Sausio 15 d. ŠV. PranciŠ5- 
kaus Seserų 'Vienuolyno Rė
mėjai surengė taip vadina
mų “card party” bažnyti
nėje svetainėje. - Nors žmo
nių buvo nėperdaugiausia,

ŽINUTES
Vasario 3 d. apie 9 v_. 

mirė čionykštė gyventoja 
Justina- Stankevičienė,, vi
siems žinoma ramaus būdo 
gera katalikė j-

Vasario 8 d. Apreiškimo 
bažnyčioje kunigai Narbu
tas iy Matulaitis' ,(iš' SL 
Clair) atlaikėk: gedulingas 
mišias. Kūn. Norjįtųs pa
sakė suraminantį painokslą. 

■. Laidotuvėse' patamavp 
graborįus V. * Minkevičius, r

. Vasario 5 d. ,kun7 Narbu
tas išdavė parapijos JUėtįnę

v*

CHORd KOK&MRTAS tava, brangi šalele, ’ ’ 
. Vasario 5 dt įvyko1 choro “Trys sesutės” labai vyk 

įvairenybių valfaras. Nežiū- r; 
rint labai Šalto oro, sųlėn 
susirinkio apię : pusantro 
šimto žmpnhj, Visk progra
ma trūko apie (įvi valandas, 
ir Žiūrėtojai . bibm įdomiai 
liiikN’minąplį, :

Visų pirmų, išsiskirstęs 
po visų salę elibrai siidaina- 
.j “Pasveikinimų,” kurio 
gale susirinko scenoje ir at- 
atliko “Pavasarininkij him
nų” ir “O Ieva, ievuže.”

Antras yęiksmhs buvo 
“Čigonės atsilattk^inaš;” šis 
į domus šaržas, su Oha Čes- 
niute ir Julija Jasaityte, at
vaizdavo Lietuvos Čigonės 
elgesį kaimiečiuose. 

. Pertraukoj, šešėrys. Si- 
maitytės pagriežė armonika 
ir /fleita, susilaiikdamos iš 
publikos didelio dėkingumo,

Moterų balsų kvintetas, 
■ kurs susidarė iš Onos Čęį 
niūtės, Marijos feįeįsevieiū- 
tės, Daratos Martyftaitytes 
(soprano), ir Onos bei Ma
rijos Radzevičių (alto), pa- 
dainavo du.numeriu: “Lie-

LDS. Kuopų Susirinkimai

Jutos Kviklys, karo ve
teranas, buvo sužeistas Lo- 
cust; Gap kasyklose; dabai? 
jailsveiksta* y - /' . •

Kaip visuy, taip ir čia 
siaučia bedarbė. Geležinės 
dirbtuvės sustojo ir viskas 
nusiramino. Viena tik įmo
nė, taip vadinama prohibi- 
šino dukrelė juda ir kruta

: kųlpmonfo. ir Mt: ČarmęT 
chorų koncertas praėjo pa
sisekimu/ , Buvo daug, juo
kų./ Daug juokų prikrėtę 
Bt. DętruškeviČius. E. Kel- 

. miuskaitė pasirodė. įspūdin-r 
gu solo dainavimu, Tai mū- 

, sų: žvaigždę. ,
Koncerfan atsilankė kūn. 

J. Kliuias iš Mt.; Carinei ii* 
kiti‘ svečiai, kaiį) p. Šeran- 
tietie šu savo dukrelėmis. .

herley,Kongresmonaa Stfagar 
iš Kentucky, busimojo, prex. F. 
D. R oos e velti’ paskirtas paruošti 
federales valdžios pertvarkymo 
planą. \ • •

- Gruodžio 1 d;, 1932 m., 
turbūt, ias pats garnys ap
dovanojo Benediktų ir Kaš
te (Baranaūskiūtę) * Matu- 
koniųs dukrele. Sausio 12 
d. broliukas ir sesutė pbnios 
Matukonienės: Kleofas ir 
Izabelė pasiėmę jaunutę 
Matukoniūtę atplušino baž
nyčion ir po šy. Krikšto ap-, 
eigų, užregistravo f Ona-Ma- 
rra. .. • • • •. ‘ : .

NEWARK, N. J.
L. D. S. 14 kp. mėnesinis susi

rinkimas- įvyks penktadienį, VS* 
sario 10 d., 8 v. vaji/ Šv. Jurgio. 

. dr-jos svet,, 180 New York Avė., 
Nevrark, N. J. Visi nariai .pra
šomi atsilankyti. Valdybą.

Skaitykite ir Platinkite
darbininką

Viskas būtų buvę tvarko
je,’ kad ne žiauri .yimrtis: 
„šausio 7 d_ netikėtai. mirė 
'Vladas Gedminas. • Į?alai- 
$btas sausio 11 d., Šv. Jucv 
zapo kapinėse, DūtįųęSne, 
Pa. i Paliko žmobų hdšlę/įr 
vaikus, jau paaųgįusitiS/. . y

■ ¥»». * » -H •-<*.

" • w 1 ‘ • • * *. * V . •

Sausio 18 d. .žiamioji tnir- 
' tis paėmę 80 mėtų/sČpelį a. 
ą. Karalių Davidaūską. Iš
kilmingai . palaidotas sausio 
23 d, Šv. Marijos kapinėse, 
Homestead, pa; Paliko: 
senelę našlę, tris srtntis: Pe
trą. Vladų ir Jonų — visi 
trys vedę ir keturias dukte
ris : Alesę Žitkau š k i e n ę, 
Braddoęk, Pa., Izabelę Ęus- 
kiuiigienę, vHdįįleįUs4do biz- 
niėrkų K4vi ddkieri jįete-

PROVIDENCE, B. L .
LDS. 11 kp.'mėnesinis susirinki* 

mas įvyks sekmadienį, vasario 12, 
tuoj po sumos, bažnytinėj; svetai 
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime gfažų pavys 
dį kitiems. • / '• \'

ATHOL, MASS. ..
LDS, 4. kp. mėnesinis susirinkt 

mas įvylts vasario 12 d;, tuoj po 
.mišparų, šv. Pranciškaus parapi 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at^ 
silankyti ir užsimokėti mėnesines, 
.mokestis. Taipgi atsiveskite ut« 
ūraūgiis ir drauges prirašyti prie 
Šioš- kilnios organiritrijos, 

• / KvieŠa Valdybe

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. sūsirinidmas įvyks 

vasario 12, tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Čąpitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti* net y*, 
ra svarbių" reikalų dėl kuopos naw. 
dos.-. ‘ ’■

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių’ yra užsilikę mėnesinės duok*. 
!ėą//-‘ ’ . ’ - '■• Li>8. «lcp, nit.

NEW BRITAI®, GOK®.
. LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

t sekmadienį,, vtfsario 19.-tą dieną. 
. Svarbu; kad J Šį susirinkimą ateitų 

visii nariai ir fiėnt po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti pri« Mttių

* brangioM wgwl>t«Įjėi» ■

/ D1TR(M w.-

LDS. 72 kp.
šėkrnądienį; vasario -1? tjLlęį pp' 
pęifeudų, iij. Jurgio patipijdf mo,. 
kykloje. Viši kuopos' narią! yni 
kviečiami atsilankyti į jfpšnidrin 
kimą. ' ■ ’čl

• ’ Wdyt»

CAMBRIDGE, MĄSS,
' LDS, 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadieni, vasa
rio 12 dieną, tuoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite' atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vald.

atskaitų. Savo kalboj e ’ nu
piešė parapijos, dvasiški), ir 
finansišką stovį. Liūdna, 

. kdd ■ • nįūsų • lietuvių tąrpe 
randasi tokių, kurie mažai 
rūpinasi savo siela, o įsika
binę, kaip žūviš į fnėskerę, į 
visokias išgalvotas ir kliii- 

. diiigaš nuomones, priešinasi 
Dievo būtybei, f Dievo surė
dymui ir Katalikų Bažny
čios mokslui. Apart kitų ii’ 
įvairių parapijos reikalų, 
buvo tęvai perspėjami ir pa
raginami savo vaikams pa
tarti į . maišytus šliūbus ne
stoti, nes maža naudų lietu
viams iš tokių ŠĖubiUir ti
kėjimo ir tautos atžvilgiu.

DAYTQN, OfiIO J
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, vasario 12 d,, bažny
tinėj svetainėj tuoj po suinai. -,

Kuopos raJt. Ž. Gudėlii

L, D, S. 15 kuopos sūsirihkimag 
įvyks vasario 14.dieną; parapijos 
svetainėje, 6'Davis-Aye. Vįsi 
nariai kviečiami atsilankyti. .

• Valdyba

LOWHLL,MA88.
LDS. 97 kp. tasiriįikiriiaB įvyk* 

ketvirtadienį, vasario 14 - dieną 
vakarę. Ateikite. vfei.;Gėra proga 
darbininkams prisirašyti prie.viė- 
nintSlčs darbininkų organirAoijoa

••••• ’. Valdyti

WB8TVnxąĮLL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai supirin 

kūnai įvyksta kiekvieną mfcnciį, 
sekmadieny, po 15 d.,iv.-Petrė ir 
Povilo bažnytinėje svetainė *

Vasario 27 d, mūsų para
pija rengiasi prie “depresi
jos” šolciii, Berkshire sve
tainėje.

Choro ilųi’lūi-ės Mpinusi, 
kad |ie prieš iižgavėųiaS šo- 
kįbi pavyktų pilšbkiningiau“ 
šiai. Bus duodaiiiū 5 dole
riai kaipo ,įžai|gĮnę dovana, 
Tikimasi dhūg žmonių. Pa
žiūrėsime. . ; _

PHILAOEtPHIA, PA.
atidedama

Koncertas it teatras j knis 
turėjo įvykti vakario 19 d. 
Šv. Andriejaus , pavapi jos 
svetainėje atidėtas iki po 
Velykų. ■ ; /.

. Choristas.

šiai.---------------------------
Sekė tuomet farsas

Sesutes,” kuriame Ona 
Marija Rajzevičaįtęs hup 
še “flapper’eš” kovą sų c 
valkele, kuriame davatlc 
pagaliaus atvertė*’’.se 
madų pamėgusių sesgrį į į 
rų kelių. Žmonėm buvo 
bai juokinga jųjįį bari 
klausytis,

Emilija ir Marija Bo 
liūtes padainavo dueto 
kančias dainas: “Kiti’ s 
:nų grožybė,” “Molinas p 
das,” ir ‘/Dainuok sesut

Tuokart ėjo “Motutės 
dasuptas,” kuriame daly 
vo: E. Bobeliūtė, R. Jut 
J. Juknelis,. L.. Weissen 
ir J. Pazneika. šioje 
medijo j suvadžiotas v,V 
susipranta ir savo pašilei 

* šiai bobai ir jos meilu 
; geiukai. išpila kailį. B 

smagu juoktis iš jų ašar
Vakarę programų už 

ge choras trimis dainoj 
Tenka pasakyti, jog v 
vakaras ėjo. gana sklandi 
ir nedaug laiko gaišinta 
čiūnt scenerijų. . .

MIRIMAI

Kreivėnienė Pranė, 6/ 
amžiaus, gyvenusį 211 
Eutaw $t., atsiskyrė sų 
pasauliu sausio 31 d. 
vo laidojama vasario 2 
bažnyčios- į Holy Redet 
kapines. • Prie šių laič 
vių kunigas nėjo nei į 
mus nei į kapines, nęžiū 
kad velionė buvo gera į 
pijietė. Tenka girdėti, 
tai įvyko dėl giminių t 
tiško nusiteikimo, tik 
apeigų neįvertinimo, 
ktų giminėms daugiau 
žifirėti į padorumų, į i 
nes norus, negu į savo 
tokių atveju. • •••..

Vincas Žilinskas, 74 
tų, dantų gydytojo Edi 
linsko tėvas, mirė vasa 
dienų ir buvo laidotas 
su trimis mišiomis. , ■ 
Širdies liga.

Elzbieta MažĮliausl 
turėjusį apie 100 mėtą 
re dėl-senatvės, vasarų 
Gyveno pastaruoju 
pas savo dukterį, p.. SI 
Menę, 854% Ėor 
S t. Laidotuvės įvyki 
madienį.

i

. Telefonu; piaia 1350.

JONAS GREBLEAUC
Graborhu ir Baliamuol 

<23 8. PAOA STRIK 
aaltukoms,m®. 
b... ■ m...........



KŪNAS BE GALVOS Atlan

bažnyčioms Amerikoje, ku-

žjdynių parduotos visos kur

tai neškime, kam

tokiu lietuviu, kurie lenda į 
tamsą, ir tuščią nezaležnin- 
kvstės maišą. K.

SUBįMJRIPTIOlf gATJ!8: >

* to JW|7..................10.00 
ftte ofto per w««k: yearly.. 13.® 
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Perskaitę “Darbiaiiiką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa* 
skaityti. Tokiji būdu supažin- 
disite kitus, su “Darbininku’’ ir 
lu p. S. ir atrausite mūsŲŪde*. 
jos priešų propagandą.

►skraaČĮuose siaiįtugįos audros • pąda^niairSeftiviįhtrit* 
J., mįe,8telio išvartytų namą yąpsdas. -

Filo de pairojo.

LIETUVOS KAIME
* . ‘ ' - ' . * • • * c •. * .

Bet nezaležninką kunigu-

8*etlw w 
OtartMę July 11. TOli

pBBNUMĮmroe ^aina.: 
AjoerUoje<4.® 

tPWeny »atwK 
kart earalUJe

Pžilpnylknrtsavaltl> pątcaą,.^|ĮQ 
'darbiSjhkas

SOUTH BOSTON, MAfiS.
TELEPHONB SOUTH BOBT0N 0C20

nijas, ir Hodurui, jei jis 
nors kiek save gerbia, nėra 
kitos išeities, kaip tik juos

svarsto sinodo klausimą, 
planuoja naują parapiją or
ganizavimą ir, apskritai,.
pasiima tokias' pareigas, ko- suspenduoti. Jis, be abejo,

MMINMi

darĮųąi gyypųą įš pašąlpy. 
jąų korteles nustato jų šei- 
jpgs padėtį įy pašalpos rei

5* Ar matėte kada kūną bei mą (gruodžio 27, 1932 m.
galvos^ Kur Čia nematysi. I

į. Antai, Amerikos farmeriai M
vįšį^s ir kalakutus taip įr surasti priemones

l galabija, kad nukertą jiems mis būtą lengviau apsiginti .
d^ojų^L^ pininlcas, visoms, tautinėms 7

nyčios k', a. Geniočio ir ki- . . , ... . ,
tų.” : Vadinasi, anot ją Ge-1 J
motis yra “apgavikas ir iš
naudotojas’1’ ir nuo J o rei
kia apsiginti. O Newarko

• . • ■ 2 •'..
L.

Scrantone) ir išneša už pro- 
Tokolūbtą režoliučijąr^ka^ 

i, “ kurio-

, gąlvas ir gabena į miestą 
t parduoti. Taįgi, paukštis 
*’ be galvos ne retenybės Karo 

L metu pasitaiko ir žmonių be 
galvos, bet kad organizacija 

p būtų be galvos, tai jau tik
ras stebuklas. Tačiau tokį

■ stebuklą pagamiįio lietuvis- 
r ki' nezaležninkai. Jie aiš- 

<* • kįai pasilakė, kad neturi 
galvos—vyskupo ir vis dar 

< * priklauso prie “Senosios Ka
taliku Bažnyčios f ’Čia tai 
jau tikras galvosūkis. Kad

, priklausyti prie kokios nors 
£7 bažnyčioj, reikia turėt vys^ 

l kūpa. Be jo nėra nė kųni- 
i gyštės, nė sakramentą. Pa- 
•/’ gaĮĮau, ir protestantai, nors 
L. r neturi nė kunigystės, nė sa- 

^-kramentą, vis tik dėltvąr 
koš turi kokį nors vadą, kū- 
tie jį vadina vyskupų. Gi

L: - šeši nezgležninku “kunigu- 
ž žfei? padaro s.ayo susiripki-

kią nė vyskuPai 
eiti. ( įuo pūdų jįe pgfrau
kė ryšius sp bpy||si^ pezg- 
ležniųkų vyriaugpj^e įp teifp 
pia “tftptpm bą^yčį^” jųiį 
savo kurpalio. Bpt vis dėl
to jiems rūpi ir Hoduras. 
Norėtą jo mmikl’frtyti kaipo 
lenko, bet kadangi kąž-ko- 
dėl vis dar neišdrįstą to pa
daryti ir savo laikrašty 
“Tiesos Palše” jie pareiš
kia, kad “lyšįų materialįų 
su vyskupu Hoduiu L, K. 
T. Bažnyčią neturį. Kyšiai 
yrą tjk dvasiniai, kadangi 
lietuviai tuo tarpu neturi ša- 
vo vj7skupo.. Mums susijun
gimo su Senąją Katalikų 
pąžpyčįą tarpininku yra 
;vysk Hoduras, todėl, kad jo 
bažnyčią senesnę ir jis o ne
kas kitas yrą paskirtas tos V<L aiškų iš. šio vipąrtį- 
bažnyčios centro, kaipo ^n^xl pareįšMmo: Į

rie nėra inū^ų benūradąr* 
biąįs, neisime, prąmątydami 
bereikalingųmą, .tuščią dar
bą, peš jų visas gyvenimas 
tuščias.”

Kad nezaležninką atskala 
smunka ir pūna, tai visi ma
tome. Kad ją vadai tarp 
savęs ėdasi, tai tas tik įrodo, 
kad ją darbas ii* gyvenimas 
yra tuščias. . Taigi, reikia

f ai ir pąpatyę,-kaį sužinos 
yisus fąktus. ^ųn būdu sė
ji neząleįnH^ąį (Vjparfas, 
Vaieekąųąka^ Vąl a d į p, 
pmzyš? Jjiknl^kps iy 'ŽĮH 
R}t*£a*) luaįĮįi galptinaį ąį- 
kristi nuo “įenosiou Hodu- 
ro bažnyčios*? ir tverti nau
ją nezaležijinkų sektą.
te jie eina sparčiai. 
Kaip tolį nuejs ir koks bus 
naujosios sej&os mokslas ir 
apeigos, tai priklausys ne 
tiek nuo jų fantazijos, kiek 
nuo įsakymo jų tiKrųjįy bo
są ir valdininką — bedievių 
ląisyąmaąią.'*

Kol; kas nezaležninką sek
ta skilo į tris skeveldras: 
hoduyįnįnką, genio-ininkų 
ir vįpartininką. Kad ją va* 

“daTvesTafp“Oęsastrią"k°-

tuo centru- Vysk. Hoduras 
ąėra lietuvių turto ir jų vei
kimo kontrolierius, bet tįk

... ., ,, ••, . dvasinių reikalų tarpiniu-
“smode’ nią figūravo teupoį vyskupas.” Va-

arkivyskupas ir primas.” ,. . ,,, J. . , ..7 . J dinasį, tautines lietuvių
i bažnyčios” galva yra — lėm 
kas.

x v w IŠ to aįšku, kad “lietuvių
arkiyvsku- tautinė bažnyčia” negali at- stebėtis,, kacl dar atsiranda

<xi
Bravo, ^kunigužiąi.” Kad 
jau nezaležninkauti, tai nė- 
zaležnįiikauti. Kai laisvam 
kūne ima bruzdėti 1 ais va 
dvasia, tai ir .
pas” telenda į užkampį, sipalaidoti nuo lenkiškos 
Tiesa, ten jam iį vieta. 1 vyriausybės, nes Hoduras y- 

Nezaležninkų kunigužiaŲ i*a“legalus jos vyskupas?’ 
palikę be vado, pradėjo pa- Be
tysr tvarkytis kaip tinkamai, žiai nedaug su juo skaitosi, 
Jie jŠdtiba savo konstitųci- sauvalįškai tvarko savo 
ją, nustato naują ritualą/sinodus, ritualą ir ceremo-

Lietuvos ūkiiiinkai, ka<] jie 
jau smaugiami ne vien sko
lininką, bet -muitiniĮiku,^ 
apie kuriuos mini Evangeli
ja. Ištikrąją tie “muitinin
kai’'’ tai tamsi dėmė, kuri 
temdo prislėgtą Lietuvos 
kaimą. .. Jie lygiai, kaip 
Kristaus - laiką mpįtininkai, 
i ■ _• i’ . • ■ „ •' L .-.A..’ I 
tik apsileidusį ūkininką, bet 
ir suvargusią našlę palei-

žipįQ8 ip laikra^čįli. — 
muitipinkąi

L. |š Apierįkęs.;— Iry
liai pejekįte! — JKūsu viltys pk 
pas Dievą-.

Ateina ir gana liūdnų ži- 
nią. Štai Lietuvos laikraš
čiai praneša apie ūkininką 
išpardavimus iiž skolas. . (
Taip vienam ūkinmkui iš jokiu ,. pąsįgąįlėjipio, ne 
Šiaulių apskr. buvo iŠ var- 
žydyniu parduotos visos kar-. , .
vės, avys ir arldys pakinky-1 džia vai-gsąis. : O anstoliai 
tas.. Parduot teismo austo- gyvena pertekliiije, nors ant 
lis tai pardavė. Bet skola 
ar buvo atmokėta? Ne. Bar 
skolos padaugėjo visu šim
tu litų. Kodėl? O todėl, 
kad už 'parduotus gyvulius 
neužteko teįsnio aiistolio iš^ 
laidoms padengti; trūko vį-t 
sd. šimto litą, o skola tai te
bestovi nepaliesta."

Atėjo laikai, susilaukė

jų pajamų žymu žmonių a- 
šaros. , . ' .

Gyvenimas, dėl tą sunku
mą- ir liūną, faktų, kaime 
Sustingo. ’ Nusiminimas iš
blaškė nuo veido Šypsenas.

-.^^yventįs-matytjj->sunkū ne 
tiktai Lietuvoje. Skaitomė 
Amerikos lai!" aščiuoše, kad 
ten milijonai bedarbių. Bc-

Dį^steli į mųsą pašto lep- 
įyną — iy i^epybė, jei pa
matysi laišką iš Amerikos, 
ameriMočįąį yis rečiau be
rašo giminėms į Lietuvą. 
Vis tai ekonombįįai sunku
mai. Jie žino, kad Liėtu- 
voje’iš jų hiąjdgma ne vien 
laiškų^ bet ir doleriulcij, ku
rią šiuo metu ir pas, daugelį 
amerįldeČią kaip ir nėra.

Tačiau, kaip Lietuvoje y- 
ra šiaip taip, gyvenančią, 
kurie šiąo metu bopt sotūs 
įr be skolą, taip ir Anieri- 

’koję, manau, ipgį tas pat. 
Y ra bizpierią, 7 naįpą savi
ninkų ir darbą turinčią pi
liečių; Jų pareiga padėti 
tiems,, kurie vargsta, pagal
bos laukia, 'padekit tiems, 
kurie vietoje reikalingi. O 
kąs: gali, tegul atsimena ir 
sąvo brolius Lietuvoje, ku
rie nebeturi iš kur kitur pa-^ 
galbos susįląuktį. Jiems 
šįąo Įnetii ir kelios dešimtys 
litą gali nemaža veido rauk
šlių išlyginti, nmnąža i r aša
rų nušluostyti.

Jei lietuvis netikėtą Die
vu, jam našta išrėdytą ne^ 
bepak-eliaina. Jau girdėti, 
balsų, kurie skundžiasi, jog 
Dievas mirties neinisiun- 
čiąs. Taip beviltė skverbia- 1 
si į prislėgtą sodiečių sąmo
nę. Tik tikinčiam žmogui 
lengviau. Mūsą viltys tik 
.pa# Ljevą.. Jį^ Iftiilę mums 
kryžių -r- tai neškime, kan
triai,kits kitam .padėdami,- . 
kits.kitą paguldami.

Fr. Baimnndas Šaulys, O. P. : ■ ir platinti? Kaip ji galėtų rūpintis totii ir ūžia-privalo daryti tę pat ir tuo būdu ji tani- . valdžios.. umrevsitetus,kuriuose Valstybė dčš- 
pa dvžisinę. ir moralinė ir yra . susivienijusi tto Hegerį, jo filosofiją ir jo religiją; drausti 
dvasioje ir moralėje. katalikų universitetams veikimą; israstį /prie-

Bagalios,. daleidųš, kad 'civilinės „valdžios kabią 'religinių: institutų ir organizaciją užda-
tikslas būtą .laikinoji, • materialinė tautos gero- rymai ir ją. veikimo paraližayimui; steigti, pa-
vė, aišku, kad materialinė tautos gerovė turi . sisąvįnant Bažnyčjds autoritetą, naujus ręligi-
būti įlgjaikinė, o ne momentališką. Jeigu mes niuš institutus; administruoti Bažnyčios, fųr- -
••sakytumėm ir darjdumėm priešingai, tai pri- ; įus ir duoti juos savo iiasirmkhnii pataikū-

- vėstųmėm. tautą, prie pražūties, prie melagiu- nams • kunigams; administruoti šventus sakin
go kūniškų smagumą ieškojimo, ir tuo ją. pa- / mentus —tai būtą didžiausios priešginybės ir

pačiu laiku Bažnyčios jr Valstybės narys; o darj-tuiiieifi materialiniai nelaimingu kak yra kontradike i jos, sukeliančios, pajuokę Ameriko-
priešinga mūsą tikslams ir pasiryžimams. Kas. 
dabar galėti], sakytį, kad čia rūpinamasi ilg- 
laikiniu materialiniu tautos gerbūviu, statant 
aukščiau materiją* už moralę ? Aišku, niekas 
taip negalėtą-manyti apie šeimyną ir individą. 
O ar tai galimas daiktas būtą manyti apie ci
vilizuotą tautą, Daleįskime,: kad Valstybe .yra.
susidėjusi, iš katalikų, daugumos. Jie juk nie- ; ką,, norės.apyėpti viską ir savo sofistiškų gal- 
kada ir nieku būdu negalėti], džiaugtis laiki- vojimą dėka įlys net į bažnyčią, užlips net ant 
nūoju, materialiniu gėlių be savo šventos re- . altoriaus, tai priešininkų atsiras kiekviename 

Daleiskime, kad jis ne- iigijos padėjimo. Jeigu jūs duodami tautai žingsnyje, niekada netrūks kritikams priežas-- 
materialinę gerovę, atimate jai viršgamtiiie čią ii\ aišku, nr 4 alsfybė bus jauesingą'dvasi- 
jėgą, kurią ji sėme iš religijos, jūs atimate, pa
vagiate jai kentėjimo ištvermę, dangiškos vil-

' “OPIUOJU” TAUTINES
7 BAŽNYČIOS KLAUSIMU

* . • * . ’ ' _________ . ik

(Šio strąipspįą pradžia tilpp vasario 3 d. numeryje)

Bet jeįgu civilinė valdžia neturi joldos tei- 
,. sės religinėje, arįią tiesioginiai moralinėj e įstar 

l i.tymdąvystejg, yrą dąr kita pareiga, prie ku- 
rios ji neturi jokios teįsėš. Ar galėtą jį savai- 

į me skelbti kokios yra religinės tiesos ir kokios 
į klaidos? Norėti įiesioginiai įšpiatinti vieną 

; ąr kitą dogmą? Savo valdininką ir įstatymą 
r pagėĮba jėga platinti tas religines tiesas, kū- 

? rįas ji laiko teisingomis/? Tūkstantį kartą '.
NEI Del to, kad ji neturi nė kriterijaus tik
roms .dogmoms p.ažipti ir jas atskirti, nė ati- 
tinkamų priemonių apaštąlįškai misijai, kurią 
nevertai apsiima atlikti. . Katalikiškose tauto
se Šitoji misija priklauso vien tik Bažnyčiai, . 
tiegos mokytojai įr kartiniam akmeniui, švie-; 
sai, kuri apšviepįb pasaulį ne savo, ne. žinogįaus 
Šviesa, bet Dievo Žodžio šviesa. Iš to aiškiai 
ąųprąntąma, kad katalikiška valstybė, nors sau 
leistiną^ būdąįs galį neiįesĮoginiai padėti Baž
nyčiai: bet niekada negalį užimti jos vietos ir 
tapti religįpįų dogmą tarėją ir platintoja.'' 
Taip pat jr sąžinės laisvė palieka Bažnyčiai, 
kųyį tįk vįėpą Dieyo vardu gali įsakyti sąži- .

,. pąmš, ųedąĮ’ydania' jas vergėmis, kaip vaikiš
kai pąsąkoja netikėlĮaį Čįyilines*- valdžios dik
tuotas įstatymas, sako netikėliai, nevaržo žmo- 
gaus laisvės, bet kartais, ir jis yra klaidingas.

f Kąįp gi tuomet galėtą varžyti žmogaus laisvę 
dįeviškąs įsakymas, kūtis, yra aukščiausia Tie-

Y ąą ir didžiausia Meilė?’.;. .
7 • : Aįūsų. priešininkai sako: Jūs norite, kad 

civiline valdžia savo politiniame veikime kuo 
daugiausia ,atsižvelgtų į dvasinę ir moraliiię 
įiįiečią^in^,* o. ■nĮ(?s;Įatyi^čįąį/morįtūe, įkid V 

į ?kuo mkzmūįiai tuo' rūpintųsL Del ko, priįe- ‘ 
| ’da jie, reįkaMųti,-kad civilinė valdžia.išeitą. iŠ 

savo .akiračio įp fūpįntųsi dvasine ir maroline 
gerovei.. Rofe jfe* tąti kiiteĄų joms pažinti'

laikįnais ir dvasiniais piliečių reikalais, kurie 
taip labai tarpusavy skiriasi irmet dažnai ko
voja? — Galėčiau trumpai. atsakyti į šitą už
metimą, tardamas, kad jis paeina ne nuo baž- .

‘. nyčios su Valstybe susijungimo, bet nuo suge
dusios žmogaus prigimties. Todėl tie patys

. sunkumai, priduodami civilinei valdžiai, yrą 
. sutinkami su mažu skirtumu kiekviename in

di vįde, kuris, jei yra katalikas, jaučiasi esąs

jeigu yra tik moralus žmogus, mato prieš; save 
dvi gėrio eiles ir sunkuirius bei reikalą jas kar
tu sutaikyti. —* Tačiau aš laikysiuos kitos išei
ties. Civilinė valdžia privalo žiūrėti laikino
sios piliečių gerovės, neužmiršdama. dvasines 
ir moralinės pusės,* kaipo savo prigimtimi auk
štesnio gėrio. Jeigu fie du gėriai jrn aiškio
je opozicijoje, privalo viršyti aukštesnis gėris.

Visą pirmą, civilinis valdininkas yra žmo
gus kaip ir visi kiti.
ra katalikas Įr ąet ne krikščionis, bet, kuris, 

. tikėdamas į -Dievą, kaipo privatus individas, 
mūno. privaląs statyti aukščiau dvasinį ir ino-
iaįinį7gerp . Taip jam diktuoja jmmgaus. pro.*.,.. . ties-turtus, įvedate ją. į tūkstančius didžiausią 

. tas, net ..tikėjimo, neapšviestas. Kokioje keisto- * * “
jc priešginystūje. atsiduriu toks žmogus , savo 

. tautos yajdyųie, niųtydaipas iš vienos jiusės ma
terialinį gėrį, įš kitos moralinį ir turėdamas 
išrinkti mažiau kilnų ir žemesnį? Bet jeigu 
sąžine jąjn šaukia, kad moralinis. yra tūksfan-

sijunta, kad, kartais,paleisdamas piliečiams

jė ir net Anglijoje, jeigu Amerika ir Anglija 
rimtai apie tai pagalvotą. Kai Valstybė skel
bia norinti ginti tiktai piliečius ir ją turtą nuo 
užpuoliką, aišku, kad jai, beveik,, niekada ne-'.. 
reikės statyti aukščiau kai kuriuos dvasinius " 
dalykus už materialinius, Bet kada Valstybe, 

. turėdama tūkstančius akių ii* tūkstančius ran-

vojimą dėka įlys net į bažnyčią, užlips net ant 

žingsnyje, niekada netrūks kritikams priežas^

niam ir moraliniam gėriui, statydama, jį 
miau. už materialinį, arba; jjriešingai, sįuipa- 

_____ ____________ _ __________ _____ “tįzuos moralą daugiau negu materialu■ taigi 
. tas, net tikėjimo, neapšviestas. Kokioje keisto- . abejonių ir gafpet* į dvasios desperacikt Jeigu . teorija; kuria Valstybe, yra nepriklausoma re- 

jūs tuo darote, kad-mirštąs žmogus .neturėtų'ligi jai ir moralei .yrą negalima tose, valstybū- 
tikėjimo į. Kristą'ir į kunigą'; kad ką tik gi- sė, kurią valdžia savo sumanumu turi sau už
mes nebūtų pakeltas mintimis į dangų; kad tikslą pagerinti piliečių gerbūvį įy labai sun-

. užaugęs paskęstą girtuoklystėje ir paleistuos- . kiai' įvesdąmą fosc Valstybėse, kurią valdžia 
tėję; kad pasenęs tyliai ir desperuotai laąktą rūpinasi tiktaisavo piliečių ir ją turtųapsau- 

. tį kaitą vertesnis už mateiTalinį? Jeigu jis pa- savo mirties valandos,, kuri užbaigtų. jo skaus- . ga.. . . . •'••••
. sijunta, kad, kartais,.'dalčisdamas piliečiams mus, aš jus klausiu ne apie, tai, ar jūs.pasiek ’ . Savo žodžiams patvirtinti, pridėsiu tik
pasiekti.materialinį, trumpalaikį.gėrį,.tuo pa-. gėt gerai ir jiagal Dievu įsakymus,, bet ar iš- viemj.'paryzdį. Aš nesu priešingas, |md Vals
čių atima jiems.'galimybę pasiektimoralinį, ii- pildėte savo.pareigas, kurias jums, kaipo vai- lybė turėtą t^avo dalį jauąuopienes auklėjiiiie,
gai tveriantį’iy gal amžiną gėrį? . Kodėl jūs ....... . _
norite padarytį tą žinogą ir pretenduoti, kad, Hnio gerbūvio tikslas i Susikaupkite savyje

gėt gerai ir pagal Dievo. Įšakymus>. bet ar iš- 

dovamsy uždėjo jums pavestos tautos, materia- 
. ■ Susikaupkite savyje,

. jis valdžioje teistų ir, spręsti j visai 'prieš savo klausykite sąžinės balso ir .atsakykite. Nesu. bai atsiliepia, pjatrinalinėje gerovėje.Aišku,
privaČib žmogaus’nusistatymus, prieš savo. są- . aš koks mokslinčius, ar, tuo mažiau, .politikas, kad tame civilines valdžios teisės turi skaity-

V bėt leiskite inąn pasakyti; -7. manau, kad ne.. ”,, tis-su riintegpčiuis ir švepįesiiėims šėųnųs t.ei- '
ir žniogaus sąžinė •. turi ’du veidus '.irž’dvįjįusds? : Kalbėti aįie atskyriūią Bažnyčios nuo šeinis it\ jei Valstybė y.va katalįkišką, taip pat
Jeigu kiekvienas Įndivįdas, įr. tuo pačią, tauta,' Valstybės, valdžios nuo religijos'; kiek vėliau.. ‘ iiAų bažnyčios tpįseųūš. Dajinr aš jūsų klaų*
privalo statyti aukščiau moralinį,ir dvasinį ge- . leisti civiliniam yiildininktti sujungti nėišardcį- . siu; ar civiline valdžią galį tinkapiai atliiji tą
rį už materialinį, tai'įr kiekviena civilinė vai- mu moterystės ryšiu inliečią porą; .dauginti taip sunkų jaunuomenes auklėjimo darbą, rib

peš kas rūpįųari niatorialiiie gerove, negali ap- . 
• šileųktį su cįyįlįniu aukjėjimii, kuris taip lą-

A
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| raitininkų mTie j
Kan. J, J. dvas. vadas; Ęųfl, ♦

Kun. J. MadnUonte—I-asto vice-p|rm.: f r.
pirm.; V. J. Blavackas—ralt.. 7 Mott 
dabrUn&-Jid„ 0 C9mmonw«ilth > W

žiaį eutaįjdpti 
kfogroe. Akfptiii , 
garsūs, skambūs, girdimi vi
soje salėje.

Ypatingo sceniško gražu
mo buvo’ antrąs veiksmas, 
-atvaizduojantis Betliejaus 
stainelę. Angelų skaistus 
rūbai ir žvilgantieji papuo
šalai akį traukia —? tik gė- 
tėjds. Žvaigždelė net maty
tis virš galvų. Aukso rai-

Vasario 5 d. Blaivininkų 
49 ‘kp. iškilmingai minėjo 
įavo metinę šventę Sp. Bos
tone.

Iš ryto jų intencija kūn. 
K* Urbonavičius atlaike šv. 
mišias. Priesaika buvo at- 
naujinta, Visi kuopos na- 

' . riai priėmė Švč. Sakramen-
---- tąt——--- r------ -------------- ;

Po pietų įvyko kuopos 
parengimas kartu su Amži-

; bojo Rožančiaus draugija ir 
pasijonišČių rėmėjų sky-

.. liumi; Gerokai prieš tre- 
- čią valandą bažiiytinę salę 

pripildo neinažąš skaičius 
žmoniųj o trečią valandą bu
vo jau per 300. žmonių su
sirinkę. . Viktaro Dragūno 
septynių instruinentų orkes
tras sniągįai groja. Seserų

. pašįjoniščhį gerai..prirengti 
vaidintojai atvyksta iš Cam-

. brige, iš Nekalto Prasidėji
mo parapijos. Nerūkus e- 
lektroš blikstelėjo — tam-

. są; estrados leliava uždan
ga prasiskleidė, tinkamai 
pritaisytos .elektros šviesos 
užsidega . estradoje, tokia

- malonia šviesa visą apgaub- 
damos. Tokiomis aplinky
bėmis buvo statomas veiką*’ 
las <i!Venite Adoremus.”

Vaidintojų kostiumai gra-1 k direktori, veildmį.

Eseelsiš Deo” spindi aiš
kiai gražiai. Marijos atvai
zdavimas puikiai pritaikin
tas ir Šv. Juozapas taipgi. .

. Visas reginys sudėtas iš

Finansierius Ferdinand Pecora, iš 
New York, šiomis dienomis pa 
skirtas senato banku ir saugumo 
komisijoj patarėju. Jiskoup^)- 
liuos bankų bei Šiaip korporaci-

........y.-/.' •,.................. -
«!■!<
spėjimų, ir iį-Į

ąngėhį gfcj 
dapį MTyĮjL nįfctpB” taip ty- 
j$s, saldūa > kvėpti yrą ųd 
šmpĮ | sųies iv

įsįr^ kigų§g^įjĮįų.
Tpya įvažiavę,

puikiais yįilpm apsirengę įr 
Jydlųif mažųjų palydovų, 
teftųa savo dovanas Kūdi-Į 
keliui, paguldyto prakar- 
teįije. «Valandėlei pauzad 
Ne edenas pesį jųdįna. •"* Ko
kis žavėjautis vaizdas!

Leliavos uždangos užtrau-Į 
kiamos —- pabaiga veikalo.! 
Šiame veikale vaidino: G.p 
Ajauskaitū, M- Rau!inaitis,Į 
P. Gilįūte, P* šakalys, A. palieka tėvynę Lietuvą, ąt- 
Daūjotas, Ė. GiĮiūte, S* Ri- važiuoja į Ameriką. Čionai

P. Benušiš, A.. Puzinaite, T rašciaįs susidraugavęs pa- 
Kantriniaitė, S. Tamkuto-Į miršta savo motinėlės įspe- 
nyte. . jimus ir taip gilyn gilyn nų-

Pertraiikoję Alfonsas ir grimsta į nedorybes’, iki 
' Genovaite Jakučiai p.a-Į taip persiėmęs rūpesčiais 

dainavo daineles ^Birutę” sumano užbaigti viską — 
ir Atplaukia žąselė.” - Abu nusišauti. Beimant revol- 
dar jauni, o balseliai tokiĮverį iš krepšelio, užsikabi- 

. gražūs, kad publika buvo Į na motinos'įteiktasis rožan- 
priversta pamilti jų pasi-1 čius — šautuvas krinta iš 
rodymą ir ilgu rankų ploji- rankos, mintis saužudyštės 
mų parodyti jais pasitenki-l į šalį — sūnus susipratęs 
nimą. Bronisįava Liepaite, meta paklydėlio kelią ir su- 
tautiškais rūbais apsirėdžiu-j grįžta į tikra dorovės kėlią, 
si, gražiai ir aiškiai pasakė Į Visą šį laiką jo motinėlė 
“Prakalbelę apie Lietuvą.”Į meldėsi Lietuvoje ir per jos 
Šios lietuvaites balselis bu-Į mirtį sūnus Atisiprato.
vo vertas skambaus rankų Vien tinkama kritika vei- 
plojimo.

Kun. K- Urbonavičius 
trumpai pakalbėjo laikė vie I 
nos pertraukos.

Antrasis veikalas,, taipgi* 
įdomus,. buvo pavadnifa^ 

i "Paklydėlio kėlias.” Truin 
|pai turinys šitoks: . Sumiš

M

Kalifornijos gubernatorius James Rdlpį, Jt, ligoninėje būdamas 
nepęri pasiduoti ligai ir atsįsa&ytį nuo savo pareigų.

’ < .. -.y, . ............; < ». •. ' ’ . ’ " . *

kalą apsako.. Motinos role 
vaidinusioji verta .paminėji
mo, neš savo jausmingu ir 
trągįpgū yai'dinįinu ne vie
ną ašarą” i|ftaųkė.

Į 'TŠįui? J uškifttis kalbą j o a- 
Į pįe pasijonistes vienuoles 
( vienoje pertraukoje. .

. Vaidiuo: \ Elena Gilįūtė, 
Povilas Ribokas, S. Tamkū- 
fonytėrAr. "RaulinaTtisfP. 
Radzųkynas, A. Daujotas.

Atėjusieji išsiskirstė or
kestrui grojant smagų mar
šą.... .. ’ •.. .. ’’ .

Po šio seke svarbifatisia 
programa dalis?. tai yra vaį- 
dintoj ams. Šeimin i n. k e s 
kviečia visus valgyti. Sluu 
nių užkandžių pradžioje 
matėsi daugelis, bet jie. tuo- 
jaus prapuolė. Mat, jau
nieji turėjo gerus apetitus. 
Į sveikatą, jums.

Jaunutės mergaitės nega
lėjo susiturėti, juokais, ma
tydamos ilgu žiponu ąpsirė- 
dusį Antaną Jurgelaitį, ku
ris, anot vienos mergaites, 
M pridarė daug fonių.” Jų 

, linksmas klyksmai? pakele ir 
senesniųjų nuotaiką.

Atytžiavo ‘^karietos’ ’ kele
tas automobilių) ir visi vai
dintojai įr Seserys atgal 
grįžo į Canlbridge. . Buvo

‘ GRAŽIAI MINpĮO J 
jšv. Kazimiero parapijos 

RJaiviuiuJių 25 kp. iškilmin
gai minėjo motiųę šyeųtę 
vasario 5 U. Įš ryto visi 
dalyvavo bažnyčioje sn vė
liava įr priėmė £>v. Komu
nijų laike trečiųjų mišių. To 
diena laike visų mišių pa
mokslus sakė apie. Blaįvy 
)ę centro piimįmnkas kini. 
J. J. Rakanas.

5 v. vakare buvo vaidina
mas gražus veikalas ^ Pat
ricija,” kuris mūsų gąbiii 
orfiseių labai gerai suvai
dintas* Publikos buvo pil
na svetaine ir parapijai da- 

-vėr gražaus pelno. Atinėtits 
veikalas® vaizduoja krikščio
nių persekiojimų laikus,

VAIDINTOJOS:
Augusta, Romos ciesorie* 

nė •— O. Bučienė ; Oktavijų, 
('ūsoriaus duktė —K Žu
ką* te; Patricija, kankine — 

; S. Biekšiene;. Cecilija — O. 
. Valangevičiūtė; Margarita 
. '—7 R. ZTamkaitū; Flavija, 
. Patričijos nužudytoj a — T. 
t Kvdraciejūtė; Eugeiiija — 

K. Zinkaitė; Irma--AI. Ka

)

- F. Sipavi-3 
T. Ankšcuv3

te; Melita, akloji šakike
M- Biavackąife; Myrta — CM 
Kandvotaitė; Kornela — Qrįg 
Zinkaitė;
Tamk’aite;
Bląvackas;
Kereišįs.

‘ Rengimo 
m': kun. J. J. Bakanas, P, 
Maukus, J. Bačys, J. Svirs- 
kas. ' .

PROGRAMA' ’
A . ' 

pertraukose buvo ir pa- 
marginimų. Prakalbą pa* J 
sake kun. A. Petraitis, pa^ | 
žymėdatmĮs, kad y i e t įn B . J 
Biaiviniijkų draugija kaipo 1 
bažnytine yra daug pasidar- įį 

’ bavus. sayo. bažūyčiaį. * ~ *

DAINELĖS ■■ ■■;■. Į 
Solo 11Jau vakaras ĮmvoP ' 

AL Blava<'.kaitū,. “Visur ty* ’ 
• la”; — S. Biekšienė.’ MitzL ' 
’ kalę dalį puikiai atliko mu

zikas J. Žemaitis. Vakaro 
vedėju buvo P. Maukusį 

D'iismeni^iš^
> - ‘ - ■ -T

liūdna skirtis ir vieniem ir 
kitiem.

Reporteriui bešnįpmė- 
jaįit matėsi, kad visi buvo 
gerai patenkinti.

Pėlųo liko apie 80 dole
rių — visas skiriamas sese
rims pasijonistėms. ..

Įspūdinga, linksma iy iš
kilminga buvo blaivininkų 
š\ entė So. Boston e.

4- M- Aritanias.

kius' klausimus, reikia .turėti daug vietos, ką 
auklėjiinu įr neatsižvelgdama nė. y . Be to, yra absurdas kad katalikui čia sįaurose laikraščio ..skiltyse negalima apra-

ąr protęstontųi valdovui ąr valdininkui neleis- 
. pna vartoti' priemonių, kurįoš, /pagal jį, yra .

"Aš juš auklėju nau£tingiąų.sios netiesioginiai
ratiniu pareigų ėjime. Taip, pavyzdžiui,, kaip sįngo sprendiino apie moralines žmogaus jėgas 
jūs įtikinsite katalikų. vaĮdįnįnką, kad jis ne-

. . tiesioginiai privalo kovoti prieš girtuoklystę ir 
.pąįeistuyystę,. bet negali ir neprivalo ‘netiesio
giniai globoti maįdą..ir nusiinarįnimą, kurie, 
siilyg juo, yra naudingiausios priemonės savo

..tikslui atsiekti? Aš mapąu, kad tauta bus tcnalimo 1
tiu-tingesnė, vaisiiigėsųė, Įąimįngesn.ė ir grei- ;■ skyrimas ne ir niekada.
čiau pasieks dvasinį ir įnoratinį gėrį, klausyda
ma Bažnyčios. • . • :

Dar maii. oponuojama: Jeigu tautoje yra 
keletas religijų.; jei piliečiai yra pasidaliję į 
katalikus ir protestantus, kaip jūs pasielgtu-

. mėt valdyme ir įstatymdavysteje? y— Atsakau. 
Katalikas valdovas, įstątymdayis dėl to nekei
čia įr negali keisti savo principų, nes princį- 
puį yrą nėkaitaliojami, kaip pirštinės ir? kad

įrodo lęngyabūdiškiųną' m nusistatymo trūku
mą, kas yra vąįįopamfe nelėįstina. . ’

Niekuoiųet tiesrogtinai ‘nevacloyauti. religi-

*' gęrbiivio; reikale,' aukščiau statyti, moralinį ir 
čįvasįnį tautos gėrį negu materialinį; ieškoti 
gerovės ten, kur ji tikriau ir iiilniau randama, .

štąi ^ątatiko valdovo, įstątymdavio, minis- . .. . . .. ? .
tcų'io_• jar .valdįnbjį pareigų 'suijia. Gali, ziiio- apie mažus vyrus, kurie dar Durtai laikosi ant

niai šiekiąiĮt moratinįo tautos gėrio, jiereikės .mane kiti, kai tų “didžių vyrų kūnai ilsėsis
pavartoti vįšij jirieniohių, kurias mūhis šven- .

. toji religija'paduoda,, bąli'pasitaikyti^Jatsifp / jį Uubuimlą įr prieš, jo Vyriąušįiy Teisėją dim- 
■ kdnų, kuriuose katalikas valdovas vartos, pa- atskaitos įš/Sąni r ——— -
vyzdžiui, tiktai tąs priėdiones;’ kurios paeina iš ^iu’ darbų/ Bet jų dabartinis darbas, jų dą- 
bendių 'krįkŠčionystė^ principų arba tiktai iŠ ’

Pąžiųimo . būdas įąme ‘ natūralūs religijos. ' \Į3e|/tokių, aį^įu, valdo-
' ' '% vhs.ūippą^riūdfotias-*hįp' tikrų' priėmoniųi, nors

• sarątmė.'geri^'ket tame at&itiįpne galinčių
didesnių,blogųipų prįežaštijnis * daro.. tikrai
gerai ir tfi užtemk gnįdepanf. jo-

’ . pindamasi tiktai laikinu.materialiniu jau- • ; bet nuo pačios daiktų kilmės, 
nuomenės i 
kiek į dvasinį ir moralinį auklėjimą? Kaip gi 
toks jauiiuomenės auklėjimas gali duoti gerų

• režuitatų, jeigu bus sakoma:
• tiktai materialinei gerovei, moralė ii. dvasia 

visai, man nepriklauso.” Kaip jūs galite jau
nuolio auklėjime užtylėti apie tai, kąs yra kil- 
nu, aukšta ir dėl to dorovinga ir’ moralų? Dą- 
leiskųue, kad jūs įskiepyjnt jaunuoliui Įr ino-

,<ralę. . Kaip jūs galėsite išvengti to svarbiau
sio ryšio, kurį turi moralė su religija ir jos 
tįesoiųįs ? . Daleiskime, kad jūs esate auklėto
jas katalikas ar net protestantas. Kaip jūs 
galėsite tikėti, kad religinis jaunuomęnes auk
lėjimas yra raktas ir ramstis moraliniam, ir ei- — 
viliniani auklėjimui, pripažįstant jam net lai- 

... kiliosios lainies tikslą, o paskUĮ nemokėsit ęĮė- 
memąriškrausiu tikėjimotiesų? ĮaigĮ priėjo-

. me prie praktiškos išvados, kad ar civiline vai- ( 
... džia neturį auklėti jaunuomenės, arba nors, ne

tiesioginiai turi rūpintis piliečių moraline iy , 
dvasine gerove. . ‘ . . 5 prie kiekvienos aplinkybės principų keitimas

Tos: tiesos. man rodosi labai/aiškios- Ta
čiau kai kas . stengiasi j uą suminkštinti,, saky
damas,. kad citilinė valdžia privalo . rųpĮntis \ Niekuomet tiesioginiai•.•';hevad.oyauti. religi-

: moraliniais ti net religiniais principais, kurie ųįems dalykams; sieltii, materialinio tautos
: ; paeina vieil tik nuo proto, visai nežiūrė(įaĮna į ' 

' visą tai, kas paėma nuo apreiškimo, kuris įię^ 
; . ’ turi jokio sąryšio su valdžiomis ir yra. eksktiu-

> zyyįai ūvasįo.s dalykas; ; Bet aš. esu visai prie
šingos nuomones; Kas tiki į kokią feĮigiįą,' ĮL' ; . ....... ...
ki į jos religinius ir moralinius principus vį-. nia, pasitaikyti ąfeitįkimų,^kuriuose 'netiesibgi- ‘kojų.
sai tokiu pat taniu ir. su tokiu pat įsitikinimų, 
kuriuo tild į paprasčiausias tiesas,- paeinančias 
nuo proto. Taigi, kodėl jis, būdamas karalių

• ar prezidentių turėtų statyti materialinį gėrį-* 
aukščiau lipg-ū dvasinį, kurį savo pintų pažįs
ta, o praktikoj e darytį atvirkščiai, kada tai pą-

. "žįsta tikėjimo kėlįu?
’nįeko' bereiškia įr'nieko nepakeičia. 'Bevelyti 
ir mėgti vienų dalykiy labiau? negu kitų,, vieną

. gorį labiau negu ąntR/mąterialę labiau negu, 
’ < moralę, nęprįklauso tai nuo jų .‘pažinimo budo,

Zenobija —* R/

Sufleris .— ,V<

komisiją siida- 4

1

PRANEŠIMAS
Motėrų Sąjungos Maine 

ir Mass. Apskričio suvažia
vimas įvyks vasario 12 dr, ? 
1933 m,, 1-nią valandų, po. 
pietų,' bažnytinėje svetainė
je 119 Temple st., Nashua, 
N, H. ' • ■ : y

Visos kuopos malonėkite. 
prisiųsti atstoves, kad šuva- • 
žiavimaš. būtų pasekmingas, 
Vradabaį svatbiirHansImų"* 
apsvarstyti. Kuopos; prišių- 
skite raportus apie kuopos 
būklę ir Veikimą,

būdu, kaš kaip kam yra priprastas . dalykas. J- 
aut.).. Atskirti žmogų nuo žmogaus, laikinų 
nuo amžino, baigiamų, nuo nepabaigiamo; išair- . 
dyti harmoniją', kuri yra visų kitų .Marinomji J . 
šaltinis ir kurią visi karštai trokšta surasti sa? 
vyje! Tikėkite manim: yra lengviau tiems da
lykams paskelbti karą ir karo stovį su visomis 
cenzūromis, negu juos visai atskirti l Tie da* \ 

:■ ’iykai. visada mūsų dvasioje kovoja,, bet .kovo-^j 
darni (kokia yra didelė paslaptis — žmogus Į) $ 
visada trokšta susivienyti; kovoja,' bet nė įo*. 
v()s įkarštyje niekada, iieątsiskiria. Kada Aiš
kiai atsiskiria', tada jaučia dar* didesnį harmo
nijos ir taikos reikalą. ■;r

Be to, aš pasitikiu lietuvių katalikiška 
liaudimi, kuri mokėjo savo kraują pralieti pž 
Lietuvos , nepriklausomybę, kurį iškentė carų 
jungą ir matė Sibirą, toji pati katalikiškoji 
liaudis mokės atsispirti prieš savo dechristini- 
zaciją, prieš protestantizmą, ..prieš svetimų (įie* 
vų į mūsų brangią Tėvynę įsibrio vinių. Kata
likais esame mes gimę, katalikais . norime it 

N mirt! Tos pastangos įvesti tautinę bažnyčią • 
apie Bažnyčios nuo Valstybės atskyrimą, tai yra Dievo Apveįzdos siųstos munis užsigrūdin- 

. kam dar fantastrkuoti apie harmoniją, . kuri ■ 11 tikėjime ir apsivalyti skausmuose* Aš mą- 
’ vistiek šiandien ar rytoj išgaruos-netiš pušku- nau, kad ne mano šitie žodžiai, bet tiesa, ir 

tinių atžagareivių.ir neliberalų galvų?” Kristaus meilė triumfuos. Ki‘ištąus Bažnyčia
—Aš nutyliu apie tuos “didžiuosius'’ Lie- jaū piio senų laikų kentė persekiojimus, bet yB 

luvos vyrus, kurie “apaštalauja’’ dėl Bažny- . ’ sada išėjo nugalėtoja. Kodėl dabar turėtų Bi- 
čios nuo Valstybės atskyrimo Lųjuvoje įr už- ; joti civilinės valdžios atsiskyrimo mėgmimot 
sieny. Nemėgstą kalbėti nė apie didelius, nė įmonės žiauriai gali mus kankinti,- j^adaryti

“ : tikrais.kankiniais ir uždraust.^
Apie juos 'kalbės ir teis betarpiškiau už’ dus būtų minimas kraujo raidėmis bet nieki* 

Ja .negalės tiesioginiai pakenkti. Kristaus.Bai*. 
jiyčįai, kuri, yra visuomene auganti ir • stipri 
jauti kęntejumiose ir neteisybių skausmuose,. 
Jos popūliąriškiunas suteikia jai garbę it 

' džiaugsmą, o skausmas ją grūdina ir apvalo* 
i- . kaip auksą* Jos populiariško vaisiugiuno

kam .jils ją matote f.trhun1uojaut, skausmų gi 
‘ laikais jūs Ją pastebite liūdną ir nusimiųnsi^ 

jos liūdesy ir jos nusiininimb yra produk- 
iiligoj.i piisĮkęliino jėga/ •• ... . r

šyli. Didesnio ar mažesnio blogumo pažini- . 
inas priklauso nuo daugelio vietos, laikoj žmo< 

. nių kultūros ir civilizacijos, sielos tyrumo, tei-

. ir,' daugiausia, nuoširdaus tikros žmonijos ge
rovės troškimo aplinkybių. . .

Taigi,. baigdamas šį straipsnį noriu pasa
kyti, kad reikia darytį skirtumą tarp Bažny
čios ir Valstybes, tai yra tarp dvasinio, ir ma
terialinio gėrio, bet absplįūtis. ir pilnas atsi- 

. Civilinė indiferentį- 
nė valdžia paeina nuo įiidiferentinio žmogaus, 
bet ne nuo naujos civilizacijos šviesos, kaip sa
ko mūsų ‘•pažangieji.” .

Bet tie patys“ pažangioj i” įr tautinės baž
nyčios karšti šalininkai man. pasakys: uTuščia . 
tavo, broleli, kalba. Veltui tik popierą ir ra-, 
salą aikvoji! Tas tavo niekam netikęs straips- 
nišj tai/ tik duslus balsas, veltui šaukiąs tyruo
se.' Juk jau j beveik, visi didieji Lietuvos vy
raio gal ir moterys?—-aut.) kalba ir rašo

kapuose, o jii sielos prisistatys prieš dmigišką-. 

? ti atskaitos įšjšąni gyveninio nudirbtu t‘di-

įartineš svajonės ir tų darbų įr svajonių pa 
: -sekines neišlaikys kritikos pė prieš’ ateiąąitčią

LieĮuVoš kartą,.fnė ptiėš Vjndaųsią' Teisėją,
' pdįbas, įtiįe kurio užsimoja-šitie .“Įidįejį’*, 

vyįąi, yra sunkesnis pegų j.įu patys, nnuio. (Zi- 
poųią, -jeįgu įįesuipanys Įai Atlikti.' įiiimitis ’

.. /n' ' » ' ' ;

* o .



arit, vasario 10.1983

LS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HP3ŪN, CONN.
i KOLEGIJOS 
rio 2 dieną,'•-grabų/ 
rite, buvo paskelbta 
aisva “dienų. Iš ry- 
i atlaikytos iškilmim 
jutos mišios. Cele- 

buvo patsai namų 
'ris Tėvas Jakaitis, 
1 — kolegijos direk- 
kųn. Navickas,, sub- 
i klierikas Andriųš- 
ris filosofijos • moks- 
AJ^^adoJe^o dabai’ 
pas mus vėlybas ato-

Per tąsias mišias 
cąi atnaujino blaivy- 
iėsaiką ir naujai at
ėji: studentai pirmą 
sudėjo pilnos blaivy- 
žadiis. Tai gražus pu- 
naujai lietuvių kar-

Rųkštelytė Anelė —'. Mari
jona, Pazniokaitė Ona — 
Miliettė, Samsonaitė Emili
ja/-- Adelė, Navickaitė So
fija Teta Magdė, Smil- 
gytė Stanislava — Kleino- 
tienėj Stelmokaitė Emilija 

—Ona, Gaiduliūtė Ona -— 
Joana. Jasonytė Dominika 
—: Juzė. . 'J’- " J

baugiausia prijunk i n o 
publiką p-lės E;? Samsono i- 
lė ir S. Navickaite vaidin-J 
damos kaimo “Iaikmščįų?’f 
rolėse. . . . .
—Reikiar-pasąkytų-kad—vi
sos vaidintojos vaidino O. 
•RGarbė sodietėms. 
Daugiau tokių vakarų.

Buvo svečių iš Bmcktono 
ir. iš kitų kolonijų.

kad choras yra pasirengęs 
pisuomet geriems darbams, 
o ypatingai šiais metais pa
siryžęs kalnus pajudinti.

Orkestro pirmiiiinkas Na
vickai pažyniėjo, kad nuo 
pasilinksminimo programoj 

[ niekuomet neatsisakysiąs.

Kalbėjo dar seniausias iš 
[kolektoriife J. Totiįa, ragiu- 
<lamas visus, geriems dar
bams.

Po vakarienės,. prasidėjo 
linksmoji dalis, kuri tęsėsi 
iki vėlybam vakarui.

Reikia palinkėti, kad už
sibrėžti planai būtų įvyk
dytigyvenime — tikrai bū
tų atliktas didel is •_ uždą vi
nys mūsų rinktojo jaunimo.

WORCESTER, MASS.

« ■ *ils dienomis pas mus 
> tęsti mokslus naujas 
itas, Alfredas Knasas 
ney Mass; kuris bai- 
uinėy High School ir 
bu pasižymėjęs futbo- 
iimu. , Greit šis n au- 

susipažino su mūsų 
itija ir, matyt, jam 
člaūg malonumo ir aū
lo ši mokykla.

KVIEČIA T ’‘\STFFANT-
■ JOS VESTUVES” ’•
Liet. Vyčių 27. kp. kviečia 

visus Norwbodiečius ir iš 
kitų kolonijų lietuvius ir 
lietuvaites, ypač jaunimą, 
atvykti į Norvvoodą sekma
dienį,. vasario 19 d. į “Ste
fanijos Vestuves/’ kurios į- 
vyks bažnytinėje s-.dėje, Sf. 
J ames Avė,, 7 :30 vai., vaka
rė.’ Bus daug linksmumo J 
Lietuviška muzika, Šokiai ir 
dainos. Visi vesturinūikai 
jauni ir gabūs, Bus ko pa

DRAUGIJŲ PAREN
GIMAI

Liet. Vyenj. 26 kuopa vai
dins 4 veiksim} komediją 
4 ‘Romansų šešėliai ’ ’ vasario 
12 d., 7:30 v. vakare, Šv. 
Kazimiero salėje.

Katalikiškų draugijų Fe
deracija. iškilmingai minės 
Lietuvos 15-kos metų sukak
tuves vasario 19 .dieną,.

šų . gražbylybes pro- 
us^ ady. Bublys, pra- 
jog jis mano surengti 
is tarp mūsų ^ražbylių 
>ly Crošs lietuvių stu- 
.. . Kol kas dar mūšų 
briai nebuvo parinkti, 
etrūkus jiems teks pa- 
kolegijos vardą net ir 
s srityje. Matosi ‘ nntm 
>eticija iš. visų pusių ir 
e srityse. ..

Leonas Lievsa—L. K.

Pereitą, sekmadienį šv, 
Jurgio bažnyčioje naujas) 
mišias giedojo jau mišrus 
choras, naujojo vargoninih- 
go p. Šlapelio išmokytas.

|RWOOD,MASS.

n A R B T N T N K A S >'

Amerikos ląivas ‘^bel’}7 stoyejęsJPhin^ išrinktas naujajam prezidentui F. D~ Roosevelf, 

kurs po kovo 4 d. naudos ji poilsio pasivažinėjim .ms,

AMERIKOS LIETUVIŲ
PREKYBOS BENDROVES

REIKALU

tas ir buvęs skyriauš pirui. 
V. Čekanauskas (apie Vil
niaus ir Klaipėdos reika-

tnos išpildytojams, jų vadui 
p/ Aleksiui, visiems svo
riams ii' visiems vietiniams,

ras-, solistė O. Katkaųskaitė, 
p. Olšauskas ir keletas kitų.

Rengėjai kviečia visus 
lietuvius iš apylinkės at
vykti vasario 16 d. 7 v. vak- 
į parapijos mokyklos sve
tainė. ■

Garbus Tautieti! Neuž
miršk! savo pareigos, viską 
palikes, ateik ir dalyvauk 
vasario 16 d. —Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
dienoje.

A. J. Mašiotas

Parapijos .choras, • veda
mas muziko J. Žemaičio, 
rengia dviejų aktii. operetę 
“ Pabaigtuvės’1? vasario 26 
dieną. Minėtas veikalas y- 
ra su dainomis ir komedijo
mis. Verta pamatyti. ?

. . Dusneeniškis

HARTFORD, CONN.
_ ., _ DIDELIS VAKARAS
Reikia pasakyti, kad pii‘- šį sekmadienį, vasario 12 
mas pasirodymaš buvo nė- k 7 vai. vakare parapijos 
blogas, galėjo būti geresnis, moj^kios svetainėje, 339 
ir bus geresnis, nes yra cho- Gąpitol Avė.,'įvyksta dide- 
rištų .(čių) su gerais bal- | lis teatras — koncertas. Bus 
sa^s.* ) : suvaidintos . dvi juokingos

Varg, p, Šlapelis labai komędijoS — “Namų Židi- 
energingai darbuojasi, kad 
turėtų geriausį ir . didžiausi 
chorą . naujoje Anglijoje.
Jau dabar yra apie 60 cho
ristų (Čių). Geriausio . pa
sisekimo. ; • .

VK. OAJ

nvs” ir “Adomas ir Ieva” 
su dainomis ir muzika. •

Programą išpildys Ne\v 
Britam vaidintojai — dai
nininkai — j. Olšauskas, O 
ir V. Sintautai. S. MaMy- 
<-ė, A. Valinčius, M. Karlo- 
naitė- Akomponuos V. Bur
bulis. w ‘ ■ .

Visiems atsilankiusiems 
CHORO IR; KOLEKTOrl užtikj,“anlas pasitenkini- 

mas.
Aušros Vartų parapijos Įžanga visai nebrangi.

Į joc. Kas iš anksto pirks lUA-ir IVULVIVlVJL1ČAU.1S ULLV.U Otl- • x.
rengta pagerbtuvėSj šu įdo? Vkietus, gaus geresnes sėdy? 
mia programa.. • •. ‘ 1 n^s.-

i Klebonas kum Vasvs, pra- Šį įdomų, vakarą rengia 
__ ' 2- p. Ik A 6 kuopa ir Moterų 

nė, kad negalimą suteikti Į Sąjungas 17 kuopa. .
tokio užmokesčio, kurio yra ’ , Ęenge^ai.
verti choristai ii* kolekto- VASARIO 16 T).
riai. parapijos darbe, betį: yasario 16 dienai progra- 

■' ” ‘ ‘ Sau
sio 31 d. Vilniaus Vadavimo 
skyriaus valdyba buvo susi
rinkusi pas pmmiiiiinką- S, 
šrupšą, 538 Broad St. Su-. 

. statyta programa,. kuri tę- 
f sis- apie tris valandas.

.Jau tikrai pasižadėjo da
lyvauti- miesto mayorasir 
teisėjas Thomas J. Molloy. 
Tąd thūsų skyrius įsigijo a- 
metikonų simpatiją^ Kal
bės klebonas kun. ji Ambo-

ŪVOŠNEPRIKL AUSOMY 

Š. SUKAKTUVIŲ PAMI- 
- NŽJIMAS

kihadienį, vasario 12 
bažnytinėje svetainėje į- 
į Lietuvos Nepriklauso- 
ės sukaktuvių paminė- 
iš. Kalbės kun. J. ŠVag-______  ______________
įjv. Roko parapijos RIŲ VAKARIEK® Į 
onds, kun. S. P. Knei- Aušros Vartų parapijos -
advokatai P. ir B. Sy- STetainėj siausio 31 d. eho-Į Suaugusiems, 25c/ vaikanis 
ir A. E. Kneižys. rili ir kolektoriams buyo su- 
ė to, birs dainų ir mu .
is, yarg. p. Šlapeliai va- 
aujant. Ateildte visi,

....... v r.r. - dėdamas programa, primi-
lALiEČIŲ VAKARAS 
ekmadienį, vasario 5 d., 
rytinėje salėje įvyko So
fijos (mergaičių). drau- 
mj vaidinimas.
'ąidino J. Tarvydo veL 
I?4-Motinos Vargai.”.. 
’TQghąmą pradėjo klebo- 
i kiltu S. P, Kneižis) pra- 
jbele.Veikalo “MOtinos 
irgdi” turinį paaiškino 
; Roko parapijos. vikaras.
o. J. Škalandis, Montello 
Zaidino šios sodąlietės: 
Įonytč Elena —

SO.WORCESTER,MASS

tai, kas galima, Štai šutei- ma pikiai' prirengta.. 
kiama. \ 7 1. ’ ’

Iškilmių puotoj dalyvavo] 
kūn. V. Puidokas, , adv. Bu
blys ir kiti, kuine pasakė L 
domias ir turiningas kalbas. 
Kaip tik. tuo laiku atvyko 
ir. naujas vargonininkas J. 
Balsys,. kurs pareiškė savo 
darbo planus ir ragino cho-

— Dilienė, ristus laikytis jų gyvenime. 
Elena, Ku- ‘ Olioro pirmininkas Bari- 
-* Morta, sas atsakydamas- pabrėžė,

1»UWMME

deda iš visų parapijos kata
likiškų draugijų atstovų, 
Draugijos pajamos gauna
mos iš įvairių parengimų 
bei aukų, Visos pajamos 
skiriamos pavargėliams šel
pti* .

(Iš Svečio ir Kartu 
Buvusio pranešimu).

SVEČIAI Iš. WATER- 
BURt

Sausio 29 d. pas mus bu
vo atvykę Wątėrbury vai
dintojai choristai sii komp. 
A. Aleksiu prfesaky ir su
vaidino dviejų veiksmų vei
kalą “MęilūklitiČių nebijo.” 
Vaidinimas labai pavyko, y- 
pač Motiejus su Liza daug 
juokų padarė. Turiu pa- 
girti, jog, visi, vaidintojai 
jaunuoliai naudoja gražią 
lietuvių kalbą,

Baigiant vaidinimą, pasi 
mdė keli solistai. . Dvi se
sutės sudainavo duetą. B 
Radvilas, p. Sopranienė pa^ 
dainavo solo. . j. 
y Kompozitorio A. Aleksio 
sūnus Norbertas ne tik 
smuiku gražiai, pagriežė, bet 
ir solo padainavo, chorui 
pritariant.

Vaidintojų grupė susida
rė iš 30 asmenų. Be jų bu
vo -atvažiavę daug ir Šiaip 
svečiij. iš Waterbury — net 
apie tuzinas automobilių. 
Tarp svečių, paminėtini kun. 
kleb. J. Valanfiejuš, kun. J. 
Kazlauskas, gydytojai Auk
štikalniai (Dx> Colnėy ir Dr. 
Hiil)). . Iš Ney Britain bu
vo kun. P. Karlonas.

Šį vakarą rengė Hartfor
do. Labdarybės“ draugija, 
kuri labai dėkinga progra- 

VĖUAVOS IR ORGRNIZA-
CIJĮHENM

L. VYČIŲ VEIKIMAS
Waterbury vyčiai ir Vy

tės vasario 11 - d,, atvažiuos į 
Hartford ir žais mokyklos 
svetainėje prieš mūsų Vy
čių basketball tymą, Senie- 
ji ir gi raginami atsilanky
ti ir paremti mūsų jaunimą.

DETROIT, MICH.

musų.. specialybe ii?. ilgų metųtnf musų., specialybe Ji?, ilgų metų, 
praktika'. Darbas artistiSkne. Kaino* 
žemos. ... • . . ‘

M. A. NORKŪNAS
- . P. O. Box 371t Liwrwe, Mti*.

Žinodamas, kad . minėtos 
bendroves šėnj turi daū- 

, ginusia 4‘DarbininkoM skai- 
) tytojai, ir jiems bendrovės 
reikalai rūpi nemažiau, kaip 
man, tai per “Darbininką” 
ir keliu baisa tos bendrovės 
reikalu.

Jau du metai baigiasi 
J kaip buvo šerininkų seimas,

o iš centro kol kas negauta K 
jokių žinių apie bendroves 
reikalus. ; • ) / .

Būdamas. Lietuvoje 1931
I metais teiravaus ką nors su
žinoti, bet be įgaliojimo, 

[kaip-paprastas—šėrininknsj- - 
nesuradau . progos . prieiti 
arčiau bendrovės reikąhy 
Vienok spėju, kad ten ge
rai klojasi. Bet-yra ir ne.- . 
aiškumų. .

Sugrįžęs iš Lietuvos gir
dėjau nemalonių kalbų (bet 
žmonės dažnai kalba ir .apie 
nebūtus daiktus). Bet tos 
kalbos tebeina, teisingos ar 
ne, bet neŠaukimas seimo 
duoda pagrindą) tikėti. Jei- 

[gu taip, tai dar vienas juo
das lapas bendroves istori
ją ’ /

Mes žinome bendrovės di
rektorių sąstatą, bet įiėžinb- 

tuvos nepriklausomybės su-pie kaip jie pasiskirstė pa- 
kaktuvii? minėjimas. Kalbės i’eigas. Numatome tokių, 
Proridence klebonas kiin. ,T. tairie apie bendrovės re-ka- 
Vaitiekfmas. Min ė j i m o|]us mažai žino, bot yra. Ro- 
pradžia 7 vai. vakare.

roit visitomene turėtų atjau
sti ši nuoširdų darbininką;

' ■ J)uldHe.

GAMBRIDGE,MASS.
. L. D. Š. 8 kuopos susirin-. 
kimas įvyks vasario 12 d. 
tuoj po sumos bažnytinėje 
sVėtainėje. .: .

‘ Visi nariai prašomi atsi
lankyti ir nepamiršti atsi
lyginti - užsilikusias skolas. 
Pakvieskit ir naujus narius 
prisirašyti, šiame susirin
kime nauja valdyba užims 
savo vietą.

LIETUVIŲ VAKARAS
Sausio 28 d., žymiai vei

kėjai E.' Papražienei pasi
darbavus, buvo surengtas 
lietuvių e,tautiškas vakaras) 
tarptautiniame institute.

Kadangi išanksto buvo ži
nota, jog atsilankys . daug 
kitataučių, buvo gražiai 
prisirengta^ P. Paurazienė 
buvo apsirengusi tautiškais 
drabužiais.

Vakaro programa buvo 
sudaryta įdomi. Dalyvavo 
muzikas J. ‘ BĮ ožis su savo 
uGlėe” klubu, J'kuyį sudaro 
vien vyrai. ,

Vakaro rengėja p. Paura-) 
zienė yra čia gimusi ir au
gusi.. Daug dįr.bo Vyčių 79 
kuopoje. Dabar daug laiko 
paskiria Moterų Sąjungos 
54 kuopai' ir minėtam insti
tutui-. Tai labai rimto būdo 
ir nemėgstanti tuščios gar
bės veikėja. Būtų malonu, 
kad jaunos mergaitės sektų 
p, Paurazienės pavyzdžiu.

JAUNIEJI JUDA
• Vyčių 102 kuopoje dide

lis bruzdėjimas. Visi tik 
“kalbasi ir tariasi. ;. Jie ).ren
giasi- kum I. Boyųišio pa- 
gerbtuvėms ir parapijos va
karienei. . . ./J
NAUJAS BIZNIERIUS
Jau nuo senai Dėtroit vi

suomenei biivb žinoma,, jog 
Matąs Šimonis yra Distinc* 
tiyė. Monument ir lietuvis- 
kij kalendorių, agentas. Pa
skutiniu laiku jis savo biz
nį žymiai padidino, pradėjo 
pardavinėti sūrius, sviestą 
ir šviežius kiaušiinus. ..

M. Šimonis per. 20 inetų 
žinomas kaip ištikimas daiv 
bininkąs visuoin^jeį ypa.5 
katalikų, darbuotėje. Dėt*

’ Valdyba.

MĖNESIO PROGR AMA

Vasairo 12 d. įvyks Lie-

J lūs mažai žino, bet yra Ro
manas ir Cunys, . kurioms 
bendrovės reikalai taip ž i- 

i neini, kaip jų pačių kasd’e- 
I nes pareigos.
j ’ Bet)apie bendrovę, nei a- 
, pie seimą nesigirdi nei nuo 
. vieno* Gal jau- turi naują, 

) 7 metų termino, , konstituci- 
. •Jją? 0, gal nori, likviduoti 

adm., 366 Br6dway, So bendrovę bę šerininkų ži- 
Boston, Mass. dėl M: M. A. nios ? Aš tam netikiu, bet 
*==■■ , ■=: kalboms vra gera ir laisva - .
SVIES & RIKES I dirva. Kalbos sukelia daug 
P. A. Sykes ir. B,'rk Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

-Ofisas;
SANBORN BLQCK , 
681 WashingtonSt 
N0RW00D, MASS. . 
Tel. Nonvood 0330 

Gyveninio .vieta: 
32 WaĮnut Avė. 

Tel. Norwood 1315-W

RĖIKAIINGASĖ 
vyrui kambaris prie blaivit. 
žmonių, Šo. Bostone ar Do [piG 
chestery. Geistina kad būti yįer 
apšildomas ir maudynė.

Praneškite (‘Darbininko ■ *1

abejojimų.
[ Jeigu skleidžiamos žinios 

pasitikrintų,, nežiūrint, ku
li ris iš direktorių užima at- 

sakomingą vietą, didžiausią 
kaltę šerinihkaį verstų Rb- 
manui, kad jis būtų ir pa- 

 I prastu direktorių, nes jam ' 
-------- ■' .. • ■ • bendroves reik a i a i g e-.

PERKU BONUS © riausią žinomu Jeigu p, 
Perku Lietuvos ir Lenki- direktoriai

jos Bonus. Moku aukštą ty P-^Bomanas turėtu 
kaina ir cash pinigais. Pra-I Planvšti šėrininkams ne
neškite kokį turite' Boną ir šaukimo bendrovė seimo 
Įdek prie Bono dar yra ku- P^^tį, kad užkirsti kė- 
ponų, o aš duosiu'atsakymą! lią kaltinimams ir ką diręk 
ir pasiūlymą, pagal dienos toriai ..mano; dalyti su ben-. 
kursą? . Taipgi turiu didelęI drove.
drabužių ir čeverykii krau-l Tylėjimas kartais būna 
tiivę. Kas pirks pas mane blogesnis už aktą.
drabužius arba čeyerykus, 'Silpnas kareivis kuris iš ; 
iiUotuo priimsiu Boną-už. kov<>g lauko bėga.
pĮlniis pihigus. . • M. Norkūnas/

Krautuvė atdara ir .vakar Į j-—r—-
rais iki 9 valandai.

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
American Dry Goods Store

678 No, Mein Street, 
Montello, Mass.

£
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PROGA BEDARBIAMS
| Kad pagelbsti bedarbiams “ Dar-
I bininko“ Admi^traoija išmokei 

bedarbiui už kiekvienų gintų 
S naujų metinę prenumeratų vienų 

. d dolerį. . '
" 1 Gera proga bedarbiam* tĮŠsi$rb~

■ Iii.n>uHihwiiiHRl»rt*MiuwinniilHntnM.wm».ww\Hm(į į ‘

Gera proga bedarbiam* uhdęįirb- 
Į ti- keletu ar keliolika dolerių. 
[ Apsukresnieji darbininkai gali 
Įišsidirbtinuoktinį ir gerai *P- 

J mokamų darbų.
“DARBININKAS”

į., 366Weat BrbadW»
So. Boston, Mau. -

r

‘9-

■

į•K
§

. ii

I
*

I
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VIETINES ŽINIOS
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Visi Į nepriMą^pmybjs SflĮsrtĮuylą BtĮrejim'

Šį sekmadienį, vasario 12 I 
d., 2 vgl. po. pietij, MimicL *” 
pal Bldg. salėje |vyksta Lie- 
tuvos pęprįkianspmybės |5; 
metų sukaktuvių ptpnmeji- 
mąs įvairiausia programa.

programą, susidės iš pra
kalbu ir inū^ikalės dalies.

Kalbėtojais bus kun, K 
Urbonavičius, Dr. J. Lan
džius, kun. P. JVirmauskis, 
Pn Galinis, kumĄJ. -Vaitie
kūnas, adv. K. Kalinauskas.

Aluzikalę progniina ispil- 
dys Šv. Petro parapijos 
choras, p. M. Karbausko ve
damas. Šnniiku 'pagros p. 
A. Žydanavičius.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami atvykti į šias iš
kilmes.

FEDERACIJŲ? SKYRIAUS 
NARIAMS

Federacijos 3 skyriĄUs na- 
riiy njetiuis susirinkimas į- 
vyks ūi autradiėpį, vasario 
14 dienų, 7:30 vai. vakarę 
bažnytinėje svetainėje.

Visi" draugijų atstovai 
prašomi būtinai atsilankyti, 
nes bus svarbiij reikalų. Bus 
iŠtĮ.ūota metinė apyskaita..

——*————U- IL—

Darko, 30 metu Wal 
vn (šliulitv - cįavė kum J 
Gricius) sų Stąnįsluva, VuĮ 
vrnlte, iš TrySKij; vokiečhi 
baŽnyči-oję, Boston, Mass. “ 
Paliko žmonų įr 5 paaugu 
si^vuikus.
Laidojamas bus su mi^io 
mis, iš . Petro lietvivui 
bažnyčioje, 9 vaVryt& 
šia lt & Vi’?

Velionis buvo senas ‘■W. 
bipinkoP,; skaityto jas ir rė 
mėjas. \ ' .P

IŠLYDĖJOYYSKUPį
- - * • . - ». u

Vasario 5 d. Somineryillę

DAKTARAI

VYČIŲ PARENGIMAI

. ADVOKATAI Į

įJlĮOAS CUNYSĮ
| ADVOKATAS ' j

• 1 Į
f 414 Broadway, S. Boston, Massą
| Tel. So. Boston . 0948 [

i GYVENIMO . . |
| • Tel. ParkWay 1864W . . =
jjj tliiiiftliiBiiniliiiĮiiiĮ'iiiuuiiiuiiiiHiiiiihiiiiuitu.tiiiiiiitiĮSj

' Advokates

JUOZAS & GAILIUS
Veda visokias proytiė. Daro vi- 

gua legaliais dokumentus.
817 E St. (kampąą Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

'NamųTalbot 2474

Vyčių kuopos teatro ir 
pasilinksminimo komisijos 
šiomisdienomis: smarkiai 
dirba, besirengdamos dviem 
pramogoms. ' . .

Vasario 19 d. bažnytinėje 
svetainėje įvyks vyčių ren- į 
giamaš teatras, ktttįame’ btis 
suvaidinta keletas lengvų, 
veikalėlių. ,

Vasario 28- d., Užgavėnių 
dienoje, Municipal Build- 

’ding svetainėje įvyksta vy- 
čhi kuopos rengiami pasku
tiniai prieš gavėnia šokiai. 

‘Sale — geriausia, laikas 
i patogiausias; orkestras — j 

smarkiausias, rengėjai . 
darbščiausi.. Štai kodėl nu
matoma šiam pasiliiilvsmi- 
liiinūi'gfužus yaši'sękįnĮas,"

PASPRUKO NUO PlišIKy

reL So. fioitoii O82ŽJPP ’ • 
LIETUVIS DANTISTAI

ŲR. M. V. CASPER
. • (UkSPARAVlOlŪS

. Naujoje Vietoje, 
525 E. Brpip$way7$. ^Boston.

Ofiaa V olando  t:
Nuo 9 iki 12 rytę Ir »U.o 1:80 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro. Ofl 
aas uždarytas subalbs vAkifaliilr 
nsdeldienla 1b^taipgi aered^mi* nn* 

12-tos dlebąuždarytas. * 'vę
. Taipgi nitimu ir V-ra®

‘ Lietuvis Dantistas

DR. $. Ą. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston .2300
41’4 Broadway, So. Boston

Ofisas atdarus nuo 10. iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki. 9 1., vakare, šventą dieną 

. ■ ’ pagal susitarimą.. 1 .

KAI. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

. Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1).

866 Broadway, So. Boston.
Tel.' Sb. Boston 335T .

Bostono. Ofisas: ..
60 State Stu Rooih 326

“ TėL. Hubbatd 9396 ’ .
Gyvenimo: 33,Roseinont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

414 Broadway, So. Boston.
: Įtoom 3.

Gyvenimo vieta: 39 Grėen St.,
• ‘ ’ » - . • - i »

Rudson, Mass:
Tel.- Hudson 622.

s Tel. So. Boston^ 3520 - i

ADVOKATAI ŠALNAI I «««w -t - B
r . - 366 Br6adway, j | 

South Boston, Mass& I

kdtunįų) Vyžių salėje buvo 
suivngtos iĮlęi«tUvės vysLu- 
pui Pe^ųwdt tiuvusįain «o- 
nieĮviUe ,'Šy/ Klemenso, Įia- 

‘rupijos vikarui? dabar gi 
Alexaiidrijo8, La.* vyskupui

Išleistuvių bankietųi va
dovavo męy^as Murpby- 
lalyyąvo ir įįasąaęhtisetts 

Valstiją jjękrętorįus ‘Cook..

skolą, pareikšdami, jog ban
kuose pinigų netrūksta. •

I^crnąį šiuo laiku bankai 
buvo labai susirūp'nvj gauti 
paskolas iš pašto, o šiemet 
ir siūlant nenori imti.

Vasario R d- vakare para
pijos svetainėje sodąliętes 
surengė savo pirmininkei 
Onai Zulonaitei išleisttivją

Ona Zulmiaite šią savaite

Kazimiero Seserų vienuoly

O Zulonaite gerai žinoma 
parapijos jaunimo veikėja. 
Būdama jaunesnio amžiaus, 
daug dirbo Marijos vaikeliu 
draugijoje. Paskutinitioju 
laiku buvo. Sodalieijos pir- 
mįnpĮkė ir p.a s f ž y m ė j o 
darbštumu, gabumu, nuošir
dumu. . Rasdama laiko,
“ Darbininkui” parašydą™ 
lengvų skaitymelių. bei ži
nučių. :

Visi, pažįstamieji linkt 0- 
nai Zulonąitei gražiausio 
pašisekimp naujame gyveni
mo kelyje. . 1 “ .

IANKĖSI nW prieš lęgįslatur^ įvy-^ 
kd viešas ąpJdftU8inėiįR|B iį JB 
vairiu ; ; • * J?

Apklausinėjimo pasiklau- J 
syti šUBįręnlęa įpinios žmo- S 
nių, Lietuviai namų savl^fjį

Šių savaitę “Darbininko” 
redakcijoje laukėsi rą^yJo
jas poetas. Juozas Tysliava, 
įiesenai.atvykęs iš Lietuvės.

• . 1 ' ■ .■ ' . ‘ nmkui tuo. labai susidomavę
(RNĮįl |All|HINKII$ pišALPAI AUKŲ RINKI“" ,n"Vniri 1 v*18tai 

■ . Vąsąrio 7 d. anksti rytai MAS SUNKIAI VYKSTĄ 
šeši plėšikai įsiveržė į di- Į _____ 

 

džiulį namą, Columbia Ęd., pašalpos Tondui!

Dor^ięster, AĮass., kur 600 ^hikniias šią savaitę1 
asmenų ramiai miegojo 125 pusiįlce du milijonu doleriu 
nituose. ‘ Dlėšikai nėjo į Vągaldb 7 d. sulinkta $il?- 

mięgančniju kambarius. Jie 25X yra džiausią 
^įveržė į apartmenta ^Msuma, surinkta pėr-rinkimo 
133, kur 11 vyrų žaidė korn k.Wų)anŲ.įt 
'°mis. ; Šiuoš kaziriimkusj ^hų nukinm tikslas yra 

 

ilėšikai staiga užklupo, ,nu~ gm^mdį penkis milijonus' 
niąyejjemsAt^es^dar nė. pusės 
JUO dolerių. ,, I nesurinkta.

. Plėšikai savo “ darbą” at
liko per kelias minutes.- Vi' 
sų nukentėjusių kelnes plė
šikai sumėtė į kitą kambarį 
ir užrakino.

ir gausingai lankosi į valsti
jos rūmus'pasiklausyti legi-> 
siu titros ax>klaŲsinejiŲuį.'

T ėlephone
’ 80, BpBTpN

*

•*

r

RAGINA PASTATYTI SIE
NĄ KOKAI SU JŪRA

Wintlirbp apylinkes, gy
ventojai, kurie sausio 27 > ir 
28 d. d. skaudžiai nukente-

MAYNARD IŠVYKSTA | 
HAVANĄ

| jo lino jūros audros,, labai

Demokratų partijos vals
tijos komiteto pirmininkas1 
Joseph A. Maynard vasario 
9 d. išvyko. i Havaną atos-l 
togoms.

.. Teį So.-Boston-.2600 ’ (--.7 ‘

. Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
; 2&1 W. Broadway, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
l.:30-iki-(J >ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Sfredomis nuo Į> iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 1) iki 6 vai. vakare.

Į Nedaliomis ntio 9 iki 12 vai. dieną;
Į (pagal sutartį).Vasario 8 d, vėlai vakare___________ ______

Vincas Crtudzinskas eję> ...
„UOs ^etninės, E. 7th | ’ Qg J : į
SL, I E. 8th .st. gauti buso 1'. / « Jįijį.• |
mivykimui į . bažnytinę sve- Į SEYMBUR i 
tainę. Beeinant prie H | LIETUVIS • GYDYTOJAS IR į 
ir 8tdi gatvių kampo, d.u ne-| chirurgas
žinomi plėšikui pųgrobe. V. | . X-Ėay |
(Irudzįmskų už .pečių ir kak-l j Tol, . South Boston. 2712 i 
lo/bet V- Urudžiltskas smar-j I 496 B Broądway, į
kiai pasipurtė ir išsitraukė t South Boston, Mass. Į
iš ųžpuolikU rankų. Prade-jr 
jus jani bėgti, dar. atsiradop 
kiti du užpuolikai^ L

Vk Grudzinskas. suskubol 
įbėgti krautiiven ir taip lai- 
nųiigai paspruko; nuo už-Į. 
puolikų. . < . į

Vasario ;8 d. Vakarę siau
tė audra su lietumi, tad plę- L 
šikanis buvo .gera proga už-Į 
pulti ir pasislėpti.

STAIGA MIRĖ ' .

BANKAI NENORI 
, wy

Amerikos -'BjĮYiptroleris' 
buvo pasiūlą ^Ostono vie- 
ųuęlikai bankų Ali Ii joim do- 
lęrįųč paskolos iŠ pašto tau- 
pymo; skyrjų ir tik už 2rįį 
proėęnto. Tačiau, bankai 
atsisakė priimti siūlomą' pa-

APVOGĖ pieno 
KRAUTUVĘ

rūpinasi, kad Valstija pasta- 5"* i < •5
J tytų prie jūros didžiulę ak

meninę sienų. .
Valstijos legislatiira suti

ko paskirti. 75,000 dolerių 
šienai statyt i, jeigu, mieste
lio seleętmonai Sutiks pa
skirti 25,000 dolerių iš mie
stelio iždo.

Trys plėšikai, apsiginkla
vę ir užsidėję kaukes, vasa
rio 7. d— įsįyęrže į H. P; 
Hood and Sons Co. pieno 
krautuvę,. 66 Wlųtl‘ield St.,į 
Dore buster ir pagrobė 140.0 
dolerių. •

Apiplėšimas įvyko 4 vai. 
po pietų.

TAKSŲ MOKĖTOJAI 
SUSIRŪPINĘ

f«jiniiiimi>>>iiiii»iiiiiniiniiii»itiniiiitiniuiiiii<miiiimn'lį

prisiekęs Advokatas

JOSEPH P, WĄLSH
. AD VQ.KA T AI

• ‘ Edwar 11, Coplen
Albert Ądęlson. 
Berijamin Chesky 

OFISO VEDĖJAS
■ . ' Į(((ĄĄ«4.S<>RąM '

18 W«-
. . Šią gį^U

įįiėfonaš: Capitol 9880 •
O f i i o y - į n ;4 o >’ 

9 vai. iki 5 vai.

Antanas BeTžinskąs; r-601 
metų,-. nepaprastai ‘ stipraus 
sudėjimo ‘ žmogus, - apsirgo 
širdies liga,’ sausio -7 _<L,; vį-| 

darnakty, 37 Stanley St. 
Dorchester, Mass/, o 8 v. va
kare mirę miesto ligoninėj e, 
.aprūpintas šakraniėntaįs. i-ię

. Aiitanas -ypaūjo niio JFjut-

; TiVs. B. MOft-K 
Li>TUVl8\ ’

IHtMffllO

447 BfotMhvay, South Bo«ton
¥=

Tel.'Porter 3789 " .

JOHNREPSHIS, M. D.
,-j^ (ĘĘms)

Lietuvis Gydytojaą
Ofl^o Yąlandot: ?—4 Įr Į—O

278 Harvąrd Street, . 
kamp. Įnman arti .Centrhl Sq,'

Gambridgė, Mass.

I A. J. WEST, M. D. Į 
| LIETUVIS f 
i. • , •, 2
{GYDYTOJAS ir CHĖRUB^ĄSl

į . ... V aluti d'o. g: . ‘ į 
iNuo 2. iki.4 d:, nuo 7 iki 8 vakr|

•478 Gallivaiv Boulevard . Į
dorchester; mass.

►‘.-Telefonas Talbot 0847 Į

1

Depozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

mėnesio. Dividentai mokami trečią Trečiadienį Balandžio ir 

Spalių mėnesių. Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome 

Travellėrs Cheąues.

YRĄ ĄNT KAMPO BR0ADWĄY IR Ė SIS. PER 

BĘVĖĮK 70 METŲ

V ĄL AND O S; -
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Sųbatomis: nuo 9 ryto iki 12 vai.' 

Pirmačįienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

SOUTH BOSTON SAVĮNGS BANK

t

D. A, ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 Cambridfi’e St.,

‘ ' Cambiridgė, Masė. .
Res. 564 Eąst Broadway

Į ‘ So. Boston, Mass.-
Į Tolephone S. Boston 0815

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) ' 

CfRABORiUS 
494 E. BroačLway, 

South Boston, Masą.
Tel. So. Boston 1437 J 

Res. 158 w: 7th 4t. . .
Tel. So. Boston 1437 AI 

Patarnavimas dieną ir naktį.

PRAĖL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI 

į: dąrM atliekame gerai ir pigiai 
j ' .PATARNAVIMAS GERIAUSIAS
I 46 ĄRMANDINE ST., DORCHESTER, MASS.

Tęl. TąĮbot 0354

BAY VI1W w 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKEf IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra,
Toiįynię, visokių i^UrbyščlU .autOn 
mobilius. Ta^yiiiti Iv dOmoiistravĮ- 
mo vietai. \

1 Hamlin Street.

i5OŲT» BOSTON, MASS.
Joe. tf(Įtiofy.un<Į3 Ir Pctcr 

. savininkai • .

V

i
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I AR SERGI?W 
| Skilvys necliybą; liežuvis įąĮ- 
įtas, surikus kvapas, viduriai 
| užkietėję, pilnas gazų ir ruki 

neramiai miegi..., jei ųoti 
Į pagyti—vartok vaistus — Sop- 
fgošįl—$1.00 bonką, kurie pra- 
I šalina tuos visus nesmagumus. 
IlfiLilrba Aptiokoriiis. P. GIEDVILA, 
šįOVO Cambrldge Sį, prie \YebsĮt0r 
į Avė., ■ Cambridge, Mass. Pjlshinčiu 
| visokius vftlstus per paStip. Beika- 
| lauklcfltulogo Dr. Giedvilo Gydącthj.-

-> viA .

- 4*

ir. Nuosavybės 8“v minki, 
kitos prganizmdjos kreipėsi 
į valstijos. legisln I ū; ą mi ' 
UąL'umu, kai L'i tų sudary
ta komisija, kuri tyrinėtų 
.Bostono miesto 'tvarkymo 
bei valdylno reikalus. Toks 
reikalavimas nukreiptas y

. pač prieš mayora Curley.
Šių savaitę valstijos na-

GRAIBAI

| jUOZAS M. DILIS į 
į 'LAIKRODININKAS

Į Parduodu įvairiausios rūšies. o 
| auksinius ir sidabrinius daik- n,t 
| tus. Taipgi ir pataisau. i,f
| 366 W. Broądway
Į SO. JOSTON, MĄSS.

AUTOMOBILISTAMS ' 
SVARBUS PRANEŠIMAS» 
Mes atidarėm automobilių taisy- ** 
mo vietą. ’ Tąisom visokios rūšies'r<i* 
automobilius. Taipgi ištaisom su-' * 
lankstytus ’fenders - ir bodies ir. 
ąpipentįnam. aTisom ignitionš ir y.,, 
generatorius. Darbas uzfjkrihtaą . 
ir kainos pigios. Vieta vadinam i

STEVE’Š REPAIR SHOP, 
565 Eighth St., Sb/Adston,' Mass.

Tel. So. Boston 2351-R .
STEVE JANEI4ĮJNAS, Say. .

INSURANCE į.
Apdrausk namus, rakandus '' ‘ r***

■■.TTSfeš. .4
Į 253 Broadway, S. Boston, Mass.Į
i JTel. So. Boston 2613 . Į

i

PERKAM LIETUVOS BONUS 
UŽ CASH —M&KAM '

SĮAŲSI^ KAINĄS. ■■ 
Parduodąm taiv&Įsįrtes ant vbį 
patogiausių laivų į Lietuvą ir ,

Lietuvos. .

BROADVMY TRAVEL ;
BllREAU ,

K. j. VIESULĄ ; -- -
366 ^Test Broadway,

So Boston/ tos. . y ..
Tol, Soujh feo3tQiT062(į : ?

LIETUVIS GRABORIUS
BŪTI SVEIKU į

Metini V akarienedusulys, orios ir i-siseuėjusios ligos,! dk . ..™ |.
putVųkiiuas,. koją skaudėj imas,., pi-( < « • “

\ .les ir votys,- nupUkimas?
• nugaros skaudoj 1111 a s,. 

reUniaUzmiis, umlariti, ir 
riebumus iSgydoifliis be 
jokio’ skausmo lf. nejA 

y reikulo ‘ išlikti. -|Š darbo. 
' . ApMuvė.1 imas dykai.’ Gy- 

dTioles ‘dnodn.’.Maža.s* užmokestis.. - 

Ur;Grail|,327,’X!£. 
lą^doV Ahtmdleniate btrlrtfr 
dleuiftj* |r slūdlenlMa IOMŪI rf* 

I nlalij'10-12. * 4

. Rengia Lietuvių Moterų Pašąlpine Apšvietus: Pratikija

Nedelioje, Vasario-Feb. 12 d., 19331 
. - Pradžia‘lygiai 6 vai. vakare

; LIETUVIŲ SVETAINĖJE .

i -v ‘,. . E |rjSįĮver Sts,, £outh Boston, Mass. • ‘ •
-i-’’-., l^o .Vakarienes dvūųęiška«> pasilink.sįnhuniąs iki včlumoš. 
. / 4’ ’. '■■. btt centiį. •••• ’

Į ,’»A’ '*■ ' \ ”
■ . ■_ .../'t Ih’tižome visus atsilankyt;

P. J. AKUNEV1CH 
(AKUNEiftčIUS) "

1648 Intervale St(i . 258 M Ųroadwiy»
Montello, Maps, _ . . Bd» BmIoil Mwk .
Tek Brockton 4110 / ' ' Tel. S. Boston 4484

Laidotuvių reikalą visuomet ir yisieins 
maloniai ir tinkamaipateĮmaaju. GU*. 
lite kreiptis bilo Įaiku> dieną ar naktį, 
a aš visuomet, pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui,- Už važiavimą į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju
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K&njasisUlt^

^ROČIAI Ii MANIEROSd

Keletas veiklesniu moks
leivių suisrįnkimėlyje daly- 

vo neseniai <atvykusi iš 
tietuvos gimnazisto Bdone 
^«paraviciūte. (Jinai sa- 

trumpoje, bet turiningo- 
kalboje išsireiškė, kad A-

nerikos lietuviui mokslėi- 
Jvipi parvykus Lietuvon, vis- 

rodosi keistą! ir iš pra- 
jaučiasi nejaukiai, ly- 

Kgiai taip pat ir Lietuvos 
į jpoksleivis Amerikoje pąsi. 

; ^mtasvetimutarpe,noTf?ir
tCų lietuvių /moksleivių 
sirinkime. Pasakyta daug 

įiesos. Paprastai keliau
jantis pu svetimus kraštus 
ir maiŠydamąsis tų kraštų 

jr Žmonėse, pajunta, kad jo 
pirmutinės idėjos ir nusitei
kimai link tų svetimų kraš- 
tų buvo visai klaidingi. Vie-

■ nas keliauninkas, anglas ,ap- 
įRistoj ęs trumpam laikui

Xew Yorke ir. susipažinęs 
BU amerikiečio tipinga dva
sia ir manieromis parašė į 

; ew York Times, kad jojo 
BUprafimaš apie amerikie
čius visai pasikeitė. Jis vL 

\ Suomei manęs (taip ir da- 
ibar mano europiečiai), kad 
amerikiečiai nemandagūs 

i (beveik storžieviai)), spreh-
Žiant europiejiško mandagu- 

įtno mastu. Gi faktinai. ji- 
'į®f (minėtas ąngla^) eąs 
^priverstas pasisakyti, kad 
rąmenkiečiai. esą mauda- 
giausi žmonės.: Lygindamas 
Anglų manieras su amęrikie- 
. fekomis, jisai, pažymi, kad 
^tagli jos '■ gyventojo, mauda-f 
gumas. yra daugiau^ vergiš
kas, ' ;gi amerikiečio visai 
■taišvas. * Todėl amerikiečių 
feaniėros esą daugiaus: žavė
siančios. Čia nesiginčysime 
kokios manieros, bei papro
čiai geresni, bei blc^esni. 
Korime, pažymėti, kad lietu
kų tautos jaunimas — 

; įaokslėivi j a yra tri j ų gru-

/ Lietuviai moksleiviai’Lie- 
įiuvoje, Anglijoje, Ameriko
je/ .. Kiekviena grupe turi 
savotiškas , inanieras, stu-: 
Gentiškus jiapročius ir net

t Bėk tiek skirtingą išvaizdą, 
‘bei charakterį (klimato 
įtekmė). Kalbų ' tik apie 
■tuos, kurie gimę ir augę, mi
nėtuose kraštuose. Nebūtų 

į jšmintįnga studentijos yiėr
uos grupės papročius, bei 
Idėjas užmesti kitai. Lal-.ai 
Į^veika būtų, kad Amerikos
bei Anglijos moksleiviai ar 
įtidęntaij būdami mažumo-, 

pasistengtų nuvykti į sa^
į’o ievų šalelę, Lietuvą. ir 

Ren siisipažintĮ su mokslei- 
įksia, bei studentija. .Vilo? 
;*kios ekskursijos yra ręngia-
pos - Lietuvon. \ Studentų 
skursijos nebuvo net vie- 
)S.‘ . Studenti} ekskursija 

įietuvon būtų labai pagei
daujama. ; .
; •; . Vargo Sūnus.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.
art/ Babravičių

i * * . . ' x •

pašižądej o giedoti bažnyčio 
je burnos metu sekmadienį, 
vasario 12 d., jeigu nesusi
darys nepermafytų staigių 
kliūčių., •

Sąjųngietės* rengia Ke
purių &lht Sekmadi eni o Pa
karę, vasario 12 d. ,parapi
jos salėje. Pelnas parapi
jos naudai. > - ■

.Kun, Juozas ALcKSUinaS Telephone: STAGG 2—0706
Šioje savaitėje . atostogavo, rtn DIADAI f VENPIIIC 
Buvo išvykęs į Washington, UKi BLAUAo Ai VeNųIUS

Telephone; STAGG 2—0706

D. XX

Choras dirba. Jau moki
nasi Vytauto Kantatą (J. 
Žilevičiaus). Didžiulį kon
certą su ukrąinų choru tu- 
rėš Klaščiaus salėje geg. 14 
d.; Choras taipgi mokinasi 
-dramos veikalą, kurį statys 
gavėnioje* Vasario 22 d. 
choras koncertinę dalį išpil- 
Biznicrių Balių.

D AN TIST AS 
X—RAY

Narni] Telefonas: Mlchlgan 2—4273

valandos; 
Nno 9—12 18 ryto, 2—8 vak. 

įveittadieniait auaitarut 
499 GRAND STRIKT 

(kampu Union At.)
B B O O K L Y N, M. Y

£
i

S

Vasario 16 d, 9 vai/ ryto

Chorai dainuos daug naujų 
dainų. Kompoz. p. žilcvi- 
čius \ laikys paskaitą apie 
dainos grožę.

; * Pelnas * skiriamas 'parapi- 
iai«, v->\
’■Koncertas įvyks parapi
jos svetainėj, lygiai 8 valan
da vakarė. ? ' '

į

Vasatio 13 dieną mokslei
vių susApdžiliimo .. yakjąrąW. 
liengaa moksleiviųL4 kuopa 
(viethiėj. Į šį vakarų-yra 
kviečkihi visi parapijos 
moksleiviai-vės, įtūdeutai-

Vakaras bn&^ų
..v L .J;'

STUDENTU SVSIRIK- 
’.V. ■' KIMAS.

^v. jiu*gid parapijos Stū: 
dentų Organizacijos extra 
šusirinkįmas įvyko vasario 
2, 1933 m. Susirinkime'stu
dentai ^dalyvavo skaitlingai. 
Dvasios Vadas kun. Pakal
nis lankėsi ir perstatė vieš; 
nią atvykusią . iŠ Lietuvos 
Bronę Karpavičiūtę.1. Jįsaf 
yo^
'likusi.Lietuvį jSttt- 
dentąmš buvo Ubai malonu

Serga Teklė Bųlavienę 
(našlė). Josios sūnus. Pra
nas moksleivis Cathędrąl 
Čollęge ir dūkte;: Valerija 
HigĖ School mok;ne.. .

J' f -•

Aleksandras / Adoipąitįs 
mirė vasario;Ldienąį.Palai
dotas su J.mišiąinis -„fe. Jo
no kapuose vasario 4“d. pri- 
liko nuliūdime žmoną, 3 Sū
nus ir 2 ,dukteris? . .

SUTUOKTUVĖS. , V
Volteris Okulskis ir. Ma

rija Burkiūtė susituokė va- 
’SKario 4 dieną. : Liudytojais 
juvo Pranas Būrkis ir Adė-;

.lė Bakšjdė. .

.Nepasitikėjimas —, t a 
draugijos nuodai.

o

gi perskaitė./ fcohgrosęrnono 
Jamilton Pish telegramą, 
tariame jis reikalauja ne- 

■ ak Lenkijoj, bei ir visur ki- 
. u t? reikalauti’ mažumų tei
siu gerbimo. Kun. J. Bal
tinas pabrėžė savo kalboje 
apie lietuviu tautos skriau
das ii* Vilniaus okupaciją. 
Kalbėtojas prižadėjo mora
lę pagelbą ukrainams kovo
je už savo nepriklausomybę.

Jus laikomos pamaldos už 
žuvusius Lietuvos kareivius.

K KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

Vasario 12 d. susituoks 
Pranas Brazaitis šų Izabele 
Vaičiūniene. Vasario 26 d. 
susituoks Mykolas Vaiči fi
nas su Dorata Walsh.

Vas. 2 d. palaidotas Mar- 
. |ii/nim|rx|i| flDEDA -tynas Klimaciauskas šv. J«>- 
UKIlAINItuiy UrtnA no kapuose. Mirė sausio 30 

' •• “liA7FPMlr d/po operacijos.“MAZEPPA"

vių kalba.’i '* s ’ y ‘‘://
t Po.tamj .studentai’ susita
rė su Dvasios Vadu, šureng- 
■ti kokį vakarėlį ir pakviesti 
visus .parapijos mokslei- 
vąus, ‘kad su jąis-susipažinti 
ir : druū^

Visa SiitdehKįrdrgąniza* 
eiją kviečia visus parapi jos 
studentus- - atsilaiikyti į’ jų 
vakarėlį, kuris įvyks šį pir- 
įinadiėhįį -vasario 13 :d., 1933, 
Šv. Jurgio parapijos salėje, 
8 valanda vakare. '

Studentai, nepamirškite 
atsilankyti, nes Studėhtu 
Organizacija duoda žodį; 
kad visi- linksmai prateisūė 
laiką. Įžangos nebus. • '
\ ' ,ž- Vattuka^

’ Vasario 4 (L, šeštadienį, 
Mėcca Tempte auditorijoj 
vyko senai retigiamū, uk
rainiečiu, kalboj, j*. Čaikov
skio įopfeįa: “Sftžėppa. ’1 ; O- 
pera pavyko Si dėliųjiašišie* 
iumu ir sutraukė didelę mi- 
liiąpUbiiltafeJ / Operai davė 
dkug svarbos puikios, špe- 

. cialiai operai' pritaikintos 
dekotacijos! ir * tautiški rū 
bai Operai'dirigavo P. Ou-

Šiuonii prmiė|ąmą V-lid| 
J. draugijos 3^ skyriaus na
riams, kad svarbus draugi
jos .susirinkimas įvyks atei* 
mintį sekmadienį, - * vasario 
12 d., tuoj po Šurnai  ̂para
pijos svetaihej. - Prašomi 
skaitlingai dalyvauti. *■

* * - *. . 1 ' n ' ' • k k

■■ SONCERTĄS ;: :
■ ' ’ ' -i ’. -y.- • į . •

Pažymėsit vasario 19. d., 
nes. tą dieną įvyks abiejų 
parapijos chorų koncertas. 
Bus suvaidintas juokingas 
Veikaliukas uLaižybos.”

DKRSIHiEčIMPRDTĖS- 
V; T»YO

’ P?- '• ’-Ą'št-z' ■ 
y cMįiėr jĮmd
Hali huvpįpėįpįldj^af hfed* 
mečiais ’

įteise|dojiĮff&

Rėvyiik ir y Ūr.
Halyčyn, ūdv. Piznak^teįsė- 
jas vokietys,: Gilližiih ir 
lietuvių atstovas kun. J. 
Balkūnas. Pirmšėdis taip-

i

J. Kartavičius. Kiek vė
liau buvo prakalbų, dainų.. 
Dainavo gana gtažiai p-le 
Lašaitė ir kitos jaunos mo
kyklos mokinės.' Suvaidin
tas veikaliukas, kuris daly • 
vius prijuokino. Pianu pa
grojo p. Jankus, vietos var
gonininkas. Galop, L. Vy
čiu kuopos dainininkai pa
linksminu dalyviussavo gra
žiomis dainelėmis.

Žodžiu, Ši “arbatėlė*’ bu
vo tai pirmas tos rūšies pa
silinksminimas Brooklyn e. 
Visi dalyviai savo, prakalbo - 
sib labai patenkinti tuo su
rengimu; ir. tikisi, kad bus 
surengti ir vėl panašūs va
karėliai. Garbe tat Šv. Ro
žančiaus draugijai už pada
rytą tilo reikalu pradžią to
je srityje. Girdėjau, kad 
minima draugiją neužilgo 
žada rengti •4Blynų” balių.

Ten buvus.

. Ateinantį sekmadienį 9 v. 
bus laikomos mėtinės S. L. 
R. K. A. 134 kuopos mišios.

Metįnis parapijos rapor
tas bus, atspausdintas pir
mose kovo mėn. dienose ir 
išdalintas. . - . ••

. Vasario 16 d.. įvyko Lie
tuvių kataliku klubo susi
rinkimas.

prisinųųns. 
kad1 UkrąinųJauta; kuri tū
rį virš 40 "npjijonų gyvento
jų,, svetimame krašte,' suge
ba tokius meno kurinius pa* f 
Statyti, o. prispausti didžių
jų valstybių. Jetenbs, nepajė
gia numesti ir iškovoti sau 
nepriklaušomybės. J. B.’

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 12 d. įvyks Mote

rų Sąjungos 35 kp. 4 4 Kepu
rių balius.’K Bus geras or- 
kestras. Yra skiriamos trys 
devaųoą: gražiausiai ir
keisčiausiai Kepurės. Pereit 
tą sekmadienį įvyko susi* 
ijnkimas.: Laimėjome dvi 
naujas nares į J. Stanšaitie- 
nę: ir

* " *•/■>* ?4’~ .* *. ‘i *nkf )■ —■*1 . * 1 *
< \ ‘ < J •’ ¥ -

//B^^l^nuolą|ihį lietu
i duoda

• jautebm/yįnchs ’Mu^evi1

«APREIŠKIMO PARAP.
VASARIO 16 D.

MASPETH. N. Y.

AMEBIKOB t. K. STUMKTV ORGAHlZACUtOS įVWAIA8, 

LIETUVYB4S IR KATALIKYB8S NAUJAS GYNAJAS.. ’ ,

Metams prenumerata $2.00. J užsienį $3.00 Atskiro niun. kaina 20c.

“SiMEiny žodis" ;

366 W. WAJJWĄ% BO. BOftTON, MASS

gramą^/dubSamA antradie- 
niąiFiO vūLiki IfrtSb A/ M. 
Ketvirtadienio vakarais į- 
vyksta muzikos ^ir chorų 
programa. *// r ’

Vasario 16 d., Lietuvos 
nepriklausomybes šventėje 
bus programos iš tos stoties 
1(1 vai. iki 10:30 ryte, 12 v. 
iki 1 po pietų ir 8 vai. iki 
Sivakare; Bus dainų ir 
kalbi}. 1\V.

metams tik $4), uVarpelį” 
($1),. GŽemaičių Prietelių” z 
($1), ‘(Mūsų Laikra Š t į ” ■ 
($1.20), vaikams “Žvaigž- 
dutę” ($1) ir J(.; < .

Susipratusių lietuvių yra 
Šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie' 
to yra užsitarnavę remdami 
mūsų parapijas, organizaci
jas ir draugijas. ,

Talephone: STAGG2-«105 fs 

| DR. A. PETRIKĄ | 
į (srtMCTC) | •
I LIETUVIS DENTI8TAS | 
| 821 Š. 4th St., Brooklyn, H. Y. I 

t ntooMiMi
i Goto AnetieiMs.
! VALANDOS: i

Nuo 9 vai, ryte Iki 8.v«L vakari Į 
Penktadieniais\ ir Mventadlental* | 

s tik ensltaruė. I
...............

Te). Eyci'grcen. 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

—ir—;
BALSAMUOTOJAS 
231 EEDFOBD AVENUE

BBOOKIjYN, N. Y.

E

|

A.- L. R. K. Moterį]. S-gos 
30 kp., Maspeth, N. Y., ren
gia metinį balių pirmą kar
tą naujoje vietoje, Riėe’s 
New Bali Room, . Clinton 
Avė. ir kampas YVasliington 
PI., Maspeth, N, Y. Grieš 
gerai žinomas “Moonlight 
Ramblers” Karaktino .or
kestras. Pradžia 7 vai. va
karų, Įžanga tik 35 centai, 
tė;.

DUOS MISIJAS
Vasario 16 d.j Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi- f 
mo minėjimas jau čia pat. ;1 
■Brookįyno lietuviai katali
kai minės tą šventę vasario 
12 d., sekmadienį.

Visi lietuviai yra prašomi 
susirinkti vasario 12. d., 4 v. 
po pietiyį Apreiškium Pan. 
Švč. parapijos svetainę, kur 
bus pildoma labai svarbi ir 
įdomi programa. Bus pra
kalbų, dainų ir žaidimų, Ža
da būt ir judomųr paveikslų 
iš buvusios Lietuvių Dienos 
pereitais metais, KlasČiaus 
parke j liepos 4 dieną.. Taigi 
Sueikite visi, paniątykir sa
ve ir savuosius judėniuose 
paveiksluose. įžanga į sve- 
tąinę dykai, f... - .

i Išrašomi kuėskaitlingiau- 
sią. sueiti.

. . I ' \ . Uengcjai.

BV. RAŽANČIAUS D-JOS
. “ARBATĖLĖ5”

Moterų Šv. Rožančiaus 
dr-gįjos, Apreiškimo para* 
pijoš, surengta “arbatėlė” 
puikiai pavyko. Sakau, pa
vyko, nes svetainėje dalyva
vo prie arbatėlės apie 300 
asmenų. ‘

Pilė. stalą svečiams suse? 
dus, sukalbėjo . maldą kum.

Į kjlasčiaus 
ĮCUNTONPARKAS
I piknikams, baliams, koncertams, 
|#oldKihš it vlsoklemu pasninksodav; 
jmams smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užstot- 
| kyt! salę žiemos sezonui.
I kamp. Mašpeth ir Bętts Avė. 
Į JONAS KLASČIUS, Sav, 
I Maspeth, N. Y* .

Pas Rev. L Valąnčiunąs 
St. Vinoent dePaitl Cliurch, 
Girardville, Pa.,. nuo vasa
rio 6 iki 12. -■

Pas Rev. Miliauskas, 190 
Meade St., AVilkes-Baire,. 
Pa. nuo vas. 13 iki 26. . ? ■ ■

Pas Rev. J. Čižauskas, 
1313 Westminster Av., Det- 
roit, Miete, nuo vas. 27 iki 
kovo 12 d; ' .

Pas Rev. A. Baltutis, 
6816 S. Wąšhtenąw Avė; 
Chicago, III., nuo. kovo 13 
iki 26 d.

Pas Rev. J. Paškauskąs, 
10809 So. State St., Chiėa 
go, III., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d. ■

. Pas Rev. J. . Vaičiūnas, * 
1516 So. 50th Avė., Cicero;
III., iiuo-bap iki 16 d.

. šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J. Bru- 
žikas, J., 207 York. Street, 
Brooklyn, N. Y; galima pa
siųsti Money Order atnauji
nant visus Lietuvos kat. 
laikraščius: .užvaigždę’1’ ir.

, uMisijas” metams $1, (gi .5*

Tel, Newtown 9—4464 .

ANT.J.VALANTIEJUS
GRABORIUSIR 

BA1ŠAMTTOTOJAS 
ApOraudą Visose Šakose 

Notary Public .
5441 — 72-nd Street, 

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

TcL Stare 2—6048 Fotary Pnblte

M. P. BALIAS INC.
BIELIAUSKAS’ 

Gįraborius ir Balaamaotojsi 

660 Grand. St, Brooklyn, N.T.

TeL Stare 2—0783 Notary PubMe'

JOSEPHLEVANBA 
(Levand&iukM) 

GRABOKIUI
107 Union Avė., Brooklyn, W.T.

Telėnhone Stare 2-4409 
NOTARY PUBLIC ’

ĮLĖKS. RADZEVIČIUS
GIIABORIVS 

402 Metropolitan Avė, 
IROOKtTC; N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms it viso* 

kietos pokyliams

/.AC'KL'S,
’ h

1
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