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KAINA 5 CENTAI

A-

Rusija-Lenkija pasirašė Sutartį]
KVIEČIU Į “MRBININ-Į UETUVOS SEIMO IE X T R A! EXTRA 
TO" METINĮ KONCERTAI RINKIMAIKO" METINĮ' KONCERTĄ

Metinis Lietuvių pafbfninkų. 
Sąjungoj organo ^Daarbininko” 
Koncertas tai labai ivieei- 
graži žvaigždele Naujos' Anglijos 
lietuvių katalikų darbuotės debe
sėliuose.

Į mūšų metinį koncertą suplau- 
' Ida lietuviai katalikai iž miestų- 

miestelių, lyg pavasary iŠ žiltų 
kraštų paukščiai^

Iš visų apylinkiu^koncertan su
plaukę lietuviai ya taip įvairūs, 
beveik, kaip tu jpaųkščių būriai

Mūs koncerųi rasi darbininką 
senelį, rasi jo sūnų, dukterį, 
mokBlininfaį vaikelį.

Ten buytrijų šimtų balsų cho- 
ras. /

Tai yus tikra metinė susipaži
nimo^'pasigerėjimo, i pasitarnavi- 

^nrisueiga.
Leipcige vokiečiai turi savo 

pasaulinę , garsią metinę mugę 
“fair, ’ * kurion suplaukia netik iš 
Visų pakampių vokiečiai, bet su
važiuoja daug ir svetimšalių.

Mes turime L. D. S| Metinį 
Koncertą.

Jis jau čia pat.
Nebijokime jokių kliūčių -r o- 

pdridjų. .

SVARBUS' PRANEŠIMAS <

clarttnijttad, vadai,pri«teliąi v* 
žiuoknne ir eikime i Stnrth Bos
toną prie H gt'., i erdvią MU- 
NIGIPAL BUILDING SALĘ — 
iš visur — išgirsti septynių cho- 
rų L. D. S. ir “Dubininko” nau- 

. dai Koncerto.
KUN. PR. A. VIRMAUSKIS,

L, D. S. Dvasios Vadas.

■> v . , - * , . P Šį sekmadienį, sausio 31
W pranešama, kąd gal Md > “Darbininko” metinio 
si rudeny bus n^imi įL^ pa£ioje pradžioje 
Lietuvos Seimą. Ąprn tai k tl,umpą kalbę 

 

smulkesnių |miij dar ngra. TeMug - BTO.

Tašiau jau dabar yra Žmo- inNGHAM gouth Bosfo. 
ma, kad įstatymas nuntatą t o . bedaįįjamg gel. 
atstovus rinkti ne pagal ti komiteto vadas. I
partiją sąramus, t y. ne par- R BumiB ham ;
tijas, o atskirus žmones. Bū .•
tent ’ ateinančiuose . rinki- m«s visuomenininkas ir jo,; 
muose balsuotojas paduos] kalba bus reikšminga šiam 

 

savo baisa ne už kurių norsi x • s

x-- T x v? svarbiam momentui. >partijų, bet uz tų atskira - -
žmogų, kurs labiausia jam| 
tinka.

Šis rinkimų būdas nėra) 
numatytas Steigiamojo Sei-Į 

 

mo priimtoje Valstybės] 
Konstitucijoje.

Na, Lietuva gal ir susi-Į 
lauks seimo rinkimų. “Jeil 

 

ne pavasarį, tai rudenį, jeil Iš Kauno pranešama, kad 
ne rudenį, tai pavasarį,” dėl uždarytų* 10 lietuvių 
taip kalbėjo Voldemaras, Įmokyklų Vilniaus krašte; 
taip.kalba dahar p^ Smt^įLiet 
na. * I da skundų Tautų Sąjungai.

................... Į Jau rašėme, kad Vilniaus

KAS GALĖS PIRKTI IE-KT-or-la’* dz10 31 d-> įsake uždaryti 10MĘS LIETUVuJE lietuvių mokyklų Vįhiįaus 
; [krašte neva dėl to^ kad tose

KAUNAS. — Pagal nau-Į mokyklose buvo naudojami 
jų žemės reformos įstatymo j “uždrausti lietuyiški ;vado- 
vykdymo taisyklių pakeiti-jvėliai.” ;
mų žemę. kaimų srityje irĮ Spėjame, kad lenkai drau- 
sklypūs - miestų, miestelių[4žja vartoti tuos vadovėMus; 
bei vasarrieeių srityse ^"[kuriuose Vilnius pažymė- 

besiams statyti gafi.pįrMiĮ^s įa|p Lietuvos -sostinė, 
tik tiė Lietuvos piliečiai irį j^og gį tokio ponai lenkai? 
emigrantai lietuviai^ kurie jtai istorinis faktas ir 
patys arba kūnų tėvai aridraudimu ar mokyklų liž- 
seneliai* verčiasi arvertėsiĮ t0 fakto iš istorijos 

bedirba žemės ūkyje. Pra-| ‘ , v; ,
monės reikalams žemę gaH t 'W ^rėkime ką 
pirkti visi Lietuvos pilie- kalba ponas tair*tonus Sze- 
šiai ir emigrantai lietiiviaLRS0^ mokyklas.

\ " - • [Jis sako, kad privatinių

H, Anglija.— 
Benį' Dar- 

$apie 250 my- 
no, kilo kait
ry Kalėjimo 

' bejėge riauši- 
Jšmti.DaŠauk* 

į Z?*:-” .

gindama aštuonis kalinius, 
nušovė ir^a jie - 70 sužeidė.: 
Sukilime dalyvavo apie 300 
kalinių. Slydimas praside- " * . • fr-Į - • •
jęs dėl nedavimo cukraus.

UIMUŠTA'SOCIAUSTĮI VADAS UOS
TOS DEPORTUOJAMAS

KLAIPĖDA. — Iš Ar-

Pereitų 
moor kai 
lių nuo 
mų 
Sargybą b 
pinkus nu 
ta kariūdnfoe, kuri bėmal-

gentines parsiunčiama 30 
Lietuvos piliečių, kurie už 
visokius nusikaltimus buvo 
ten iš'- Lietuvos pabėgę. 
Tarp jų yra ir Norkus, kurs 
buvo padaręs visokių ap- 
gaulyscių per savo laivakor- 
yiij agentūrų Kaune. .

■ K. Norkus yra buvęs “ S- 
' ros” redaktorium, “N-jie-
■ -nų” redakcijos nariu ir so
cialistų organizatorium Pie
tų Amerikoje.

Lietuva Skundžia Lenkiją 
Tautų Sąjungai

NUSKENDO BRITŲ SUB 
. MARINAS

MASKVA.—Peręiįų jte 
madienį Sovietų Rusijos uM., 
sienių reikalų min. Įjitriw 
vas ir Lenkijos atstovas Pąįf. 
tek pasirašė trijų mėtų n^J 
puolimo sutartį, tąrp tų
dviejų valstybių, Tėji w j 
tartis yra visai panaši į pį> 
sirašytų sutartį su Suomija* |

Sulig Šios sutarties att 1 
valstybės pasižada vieiią 
tos nepulti, ir jokiai trečM J 
valstybei, puolančiai vieną* 
iš susitarusių, nepadėti ir | 
neiti į jokias derybas. |

Rusija tikisi greitu laįkit t

.. LONDONAS. Sausio 
26 d. nuskendo Britų sub- 
marinas M-2, kuriame buvo 
54 žmonės. Tuo jaus pasių
sta nuskendusio submarino 
ieškoti. Spėjama, kad jis 
nuskendo Anglijos kanale 
ties Portland, bet ieškoto
jai dar iki ketvirtadienio 
ryto jo nesurado.

i Tynesider laivo kap. Ho- 
ward sako, kad jis matęs 
submarinų pasineriant, bet 
.ieškotojaiieško jo visai ki
toj vietoj.

Narai dirbą’ dienų ir nak
tį, bet kol kas nesurado.

Submarino ‘ nuskendimo 
priežastis neišaiškinama, ta 
čiaū manoma, kad sugedo 
aparatas ir • nusileido ant 
dugno jo pataisyti.
.. Submarine turėjo oro 48 
vai. ir todėl, manoma, kad 
jame1 žmonės išliks gyvVpa- 
W-jisri)U8--suritsta8-.-- t UJ

SHANGHAI, Kinija, 
. sausio- 25. ~ Kinijos užsie- 
. nių reikalų ministeris. Eu- 
. gene Chen pasitraukė iš ei
tų pareigų, -kai vyriausybė 
neužtvirtino jo pasiūlymų 
Japonijos klausimu.

Kinijos miestuose pradė
ta smarkus boikotas prieš 
japonų prekes.

JAPONIJA PASIUNTĖ UL- 
TIMATUMį KINIJAI

SHANGHAI, Kinija. ~ 
Sausio 27 d. Japonijos kon
sulas Murai formaliai pa
siuntė 22 vai. ultimatumų 
gen. Wu Te-Chen, Shang- 

hai miesto majorui, reika
laudamas, besąlyginiai iš
pildyti Japonijos reikalavi
mus, būtent, panaikinti vi
sas kiniečių prieš Japonus 
organizacijas, kurios agituo 
ja prieš japonijų ir boiko
tuoja jos išdirbinius.

Ultimatumo laikas pasi
baigė sausio 28 d.

Visiems japonams, gyve
nantiems ug tarptautinė so
dybos rubėžiaus, įsakyta 
tuojau persikelti į tarptau
tinę sodybų. . .

Japonija prie Shanghai 
sutraukė daugiau karinome 
nės ir karo laivų. Karo Vir
šininkai planuoja užimti 
Shanghai miesto dalį ir. ri
šu pajūrį nuo Shanghai iki 
jūrių.

Japonai, kiniečiai ir kita
taučiai nesitiki taikiai susi
taikytu Pramatomas ka
ras..’ .

Japonija. *
Sakoma, kad tokių sutari | 

čių užpakalyje glūdi gryriaat j 
ekonominis reikalas. ’ > . ;
^Rusija be užsienio neW*,į 

gali gyventi. Jai gręsia’ba* j 
dajs. Tad ji pasirašytų su-» 
tartį ir su pačiu kipšu, jei- į 
gu tik tau pažadėtų jai 
šiaudelį pagelbėtų nuo bįwtoiS

ekonominis reikalas.

Tas pats, tik Šiek tiek ki-. 
tai A žodžiais pakartota ir 
Lenkijos Konstitucijos 110 

l?ittwįkto tlOffibm 17 d1 V' 
^Lenkijos piliečiai, kurie 

priklauso tautinei tikybinei 
ar kalbos atžvilgiu mažu
mai, turi lygias su kitais pi
liečiais; teises steigti, prižiū
rėti ir laikyti savo lėšomis 
labdarybės, tikybines ,ir vi- 

Isųomenines, įstaigas, moky
klas ir kitas auklėjimo įs
taigas, o taipogi jose laisvai 
vartoti savo kalbų ir vykdy
ti savo tikybos įsakymus.”

• Taigi lenkai uždarydami 
lietuvių mokyklas Vilniaus 
krašte sulaužė tarptautines 
sutartys ir taip pat savo 
valstybes konstitucijų.

Bet kas lenkams sutartys 
ir konstitucija!

jie. tebetrokšta sudaryti 
Lenki jų “od morza do mor-

Mes lietuviai Amerikie
čiai dėl padarytos 
skriaudos Vilniaus krašto 
lietuviams negalime tylėti, 
bet vieningai-pakelti prote
stų prieš lenkus. Mes savo 
protestais užverskime Tau
tų Sąjungų ir* didžiųjų val
stybių užsienių ministerijas. 
Prie protestų prijungtame 
ir tų ‘faktų, kad. Vilniaus 
kraštas priklauso Lietuvai 
ir jis turi būti .grąžintas.

VIENUOLIKA MAINIERIU
ŽUVO KASYKLOJE

reikalingos 
ofif p radžios 
oiųi, ten pri

* *

valdžios lai
siekia^ norm

mokyklos įlg3
taki v# ’ ' >lį ’

kalingos ir jos uždaromos^ 
Taigi 1D lietuvių mokyklų 

uždarytą. ne vien dėl drau
džiamų lietuviškų vadovė
lių, liet ir dėl to, kad tęsę 
vietose mokyklinio amžiaus 
vaikų skaičius pasiekia nor
mos. ' '

• Tarptautines sutartys pa
sirašytos su Lenkija ir net 
Lenkijos konstitucija,' kiir 
kalbama apie mokyklas, la
bai skiriasi nuo pono kura
toriaus Szelągowski ir, kitų 
lenkų nuomonių. . /

Štai kas: pasakyta apie 
mokyklas^ tarptautinėje su
tartyje f, ' . . • L

• “Lenkijos piliečiai, kurie 
r priklauso tautinei,; tikybi-
nei arba įalbos atžvilgiu- 
mažumai, bus ;£aip pat trak- : 

, tuojami ir naudosis tomis
IfinVFR P APKYRI TD|^|m°kyklų gyvavimas tik ten pačiomis garantijomis ’įsta- h

i J.T1°| T6i^lingas, M parodo pe- fuose jr faktinai kaip ir M- ;
ti piliečiai lenkai. Būtent, 

' [kurios; .galima šusUaukti tei- lygias teises steigtų 
laikyti ir prižiūrėti savo lė
šomis labdarybės, tikybines 
ir visuomenines įstaigas, 
mokyklas ir kitas auklėjimo 
įstaigas; taipogi teisę lais
vai vartoti jose savo kalbų 
ir laisvai jose vykdyti savb 
tikyboš praktilms!” ;

. Čia nekaibajna apie mo
kyklinio 'amžiaus vaikų ska 
čių, bet apie tautines, tiky
bines arba įkalbos atžvilgiu 
mažumas, kurios tūri būti 
lygiui traktuojamos kaip ir 
kiti, piliečiai lenkai.
- Taip pasižadėjo . elgtis 
lenkai pasirašydami 1919 
m* birželio^ 28 d. Versalyje 
tarptautinę sutartį*

AMERIKIEČIAMS TA*, s

LENKAI DARBININKAI 
GRĮŽTA IS PRANCŪZ1JNS

VARŠUVA. —- Laikraš
čių pranešimu, į Lenkiją 
sugrįžta daug darbininkų iš

, Prancūzijos. Šitų darbi-
1 . da««r & žemės ūkiu, arba teStaaūksft tf

. darbus, o taip pat fabrikuo- fikvie ^Įneisbrautait ir nepastepsit
se ir kasyklose. Dėl ekono
minės krizės' ir prancūzų vy 
riausybes priemonių prieš 
svetimšalius darbininkus 
Prancūzijoj jie neteko dar
bo. Darbininkai- sugrįžta 
daugiausia be jokių lėšų. 
Laišrašeiai reikalauja^ kad 
vyriausybė’suteikti} sugrįžu 
siems darbininkams> materi
alinės pagalbos.

TOJUS SHANGKAI į
SHAINGMAI,/Kinijai 

sausio 28 d, ~ E. S. Cuniįį 
ingham, Jungt. Valst. gene^J 
ralis konsulas patam ame*; 
rikiečiams gyvenantiems 
tarptautinės sodybos' r 
žiaus, kuogreičiausia

BROOKLYN, N.Y 
NAUJAS SPEKTAKLIS
Sausio 31 d., 5 v. p. p., 

Grand Millers Assembly į- 
vyks Spektaklis-Koncertas. 
Dalyvauja menininkas J. 
Byra, Tąmkiūtė, Vitaitienė 

’ ir berods Kraučiūnas. Bus 
išpildomos dalys iš operų, 
Verta pamatyti.. Tikrų 
špbktaklių senai turėjome.

- • Įt}'.’? U-* X'—DEMOKRATUS Į FINAM- idagogines iniciatyvos* iš Į.

SINĮTARYBĮ . giamų pedagoginių ir auk-j 
: Įėjimo pasėkų. <Še to, jos 

WA$HINGTON, D. (L—Įgali gyvuoti, jei steigiamos 
Kongresui priėmus ir prez.jtose vietose, kur mokyklinio 
Hoover pasirašius sudarytų amžiaus vaikų skaičius ne- 
dviėjų bilijonų dolerių Af-| normos, reikalin-
statymo PinaĮisinę"korpora-| g^s valdžios laikomos pra- 
cijų tuojau sudaryta nepar-Į^į^g niokyidos. įkūrimui, 
tiiiė atstatymo taiyba Pra"Į Tokias privatines mokyklas 
dėti darbą. Į tarybą »^ 3 skafto 
ipublĄonu prez. Hoover pa-i Ms , 
skvre ketuns narius, o ........ -Ji-
demokratu — tris Valstybes organams plęsti. Naujo3l korporaeija gaus kyetimo darbą, ir sušilau- 

vieną bilijoną dolttią iš taa Mel10 ne-
valstybės iždo, o kitą bilijo-|aWW 'ikuriai WFleSi* 
ną sukelti išleis bonus suĮ^Pei tos mokyklos tarmm- 
vyriausybės pritarimu. ;

Sukeltais pinigais bus i Vadinasi, kur mokyklinio 
pradėta nauji darbai. J amžiaus vaikų skaičius pa-

CARDIFF, Wales, Ang
lija. Sausio 25 d., Olytn- 
pia kasykloj įvyko baisi ek
splozija. Tuo laiku , dirbo 
30 darbininkų.: iš jų vienuo
lika užmušta^ o kiti sužeisti.

čio pavojau^ Shanghai apy^ 
linkėję. ;
. Tokį pat persergėjimų dį 
yė ir Britų generalis konsu^ 
las savo piliečiams; po t3 
kada nežinomas asmuo na 
tė bombų į Japonijos kcM 
sulatą. Nuostolių dide^m 
nepadaryta, o tik keli hfe j 
gąi“iŠbyrejo. Japonijos vh^ 
Šinihkai sako, kad po įvfi 
kio radę skrybėlę ant kųa 
rios buvęs kiniečių ąnti-jM 
ponų ženklas. :: Kaltininku 
lįgįiol nesurado^ - * .

j • • • .

Japonijos konsulatas 
statytas stipria sargybe.

BAISI VĖTRA NUSINE® 
VIENĄ GYVYBĘ |

. NEW YORK, sausio W 
— Čia siautė baisi vėtrij 
Septynios moterys ir tįį| 
vyrai sužeisti prie 444 

’dison Avė* namų jut* « 
Žeidė nuo stogo krisdi™ 
iškaba. *’

Bayonne, N., J. rin&u|i 
garsinimo lenta ufcnufe’ ]■ 

'metų amžiaus motetį* 3
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rgintas Iš 'Lietuvos
® Atkasta senoviški pinigai j ūkininkai laidomi turtin- 

Kuršų kaime (Jonapolio; visoje , Lietuvoje.
^parapijos) šį rudenį sti piu-.Tačiaus paskutiniu laiku 

ardamas užkabino dir-į$e J^bai įbrido školosiia. 
-?vos ežę ir užkliudė cimnį I kurie stambesni ūkinin*- 
,indėlį, iš kurio pasipylė pi-l^ tm'i,ar^ 100»W skoloj 

nigai. Pinigai sidabriniai t x
‘5.510—“1570 metų su aiškiais savivaldybėj labai 

* daug skelbimų apie parda- 
, vimą iUdninkų turto už sko

las. Tačiau nelabai atsiran
da pirkėjų. ■

kiti 30,000 arba 10,’000. Vai

■ jwašais. Jų'vienoje puse-.1 
(jąvytis^ o mitroje lenkų ere

' Kg. ’ Stambesniuose atvaiz-j
■ dai lenkų karalių Zigtmmto 
į T ir‘ Zigmanto Augusto. Su- 
u uodę apie tai kaimynai su

bėgo visi kas vieną, kas ke
lto pinigėlius sau išviliojo. 
Berniukas, radėjas tų pini-

; gų, savo , dalį nunešė į. Var- . 
t nius auksakaliui,j pardavė 

svarą už 15 litų? to už cininį 
dailų Uždaromą indelį, nors 

' su plugii išariant pusiau 
• perplėštą; gavo 5 litus nuo 

senų daiktų rinkėjo.. Už
darytame indelyje gėrąi už- 

; sjlaikęs, rastas baltos drobes 
gabaliukas, kūrimuisi tįrdg-. 
nti jo stiprumą gan. sunkiai 
sirpęšiojo. Kitą dalisx tų 
pinigų tebėra saugioje vie
toje, kol gal pateks į kokį

/Lietuvos ar Žemaičių mu- 
1 fcięjįįto ,

daug skelbimų apie parda-

. M i re nuo (Ieglines

Pirteikių (Zarasų, aps,, 
Itoėtų vals.) kaimo gyven
tojas Juozas Vaitonis apie 
30 metų-amžiaus važiimda- 
mas girtas iš Zarasų mirė 
nuo degtinės kelyje.

taip giliai į Šėmę Žiurkes 
varyti, ko gero dar gali at< 
gal išlysto . . .. •

Iškasti nežinomą rūmą 
liekanas. . .

, .ŠILALE, Tauragės aps 
Pereitą rudenį Nevočių kaL 
nio ūkin. P* Nikelis, sausiu- 
damas pievoje esantį šalti
nį, iškasė žemėje -apdirbto 
medžio sienas ir akmenines 
grindis. Kitas to kaimo ū- 
kininkas p, Statiišauskas, 
kasdamas po savo troba, ra- 
do užverstą rūsį, ktti'io sie
nų ir galo nematyti. Seni 
žmonės pasakoja, kad bau
džiavos laikais toje vietoje 
buvęs didelis Nevočių dva
ras, bet kokiu būdu jis iš
nyko taip ir neaišku.

DIRBimKlS
/ ' ,l-*r L t . --'j r •

Okupuotoje Lietuvoje

Šiomis dienomis Vilniuje 
mirė dainininkas-mėgėjas 
N. Vinčius-Vaičius, Velio
nis dainuodavo gražiu teno- 

r M . 4 -■ » -*** ' į* k *

ru ir kelis kartus dainavo 
t. I 14 . H-.*.-avių rengiamuose .vaką- ruošė ir kVncePtuose. * ?*

<

150 ktirčĮamą Kaune
Šiais metais Kaime 

numatoma atidaryti. 50 
tbraiių to 10Q aludžių.

esą
res-

;■ Arklys nukando, moteriškei
■ ■ . ■ lūpą y ••

: . Mali j ampulėj e po. Kalė
dų. tų .sekmadienį. p. E. Le- 

' viekiėnei einant pro šalį ar- 
. kliu, kurie stovėjo miestely- 

: je,'vienas arklys nukando 
jai apatinę lūpą.. Nelaimin
goji buvo greit nugabenta 

į ligoiiinėm/? '’f\.į.

Kitu. Matulevičiui sprendi 
mus patvirtintas

Vyr. Tribunolas nagrinė
ju kun. Matulevičiaus (iš 
H vedesų) kasaėijos skundą, 
1 et jį atmetė. Jani patvir
tintas kariuomenės teisino 
sprendimas — 1 metai kalė
jimo.

les aps, — Neseniai Antana- 
vo kaimo mergina ’ A. M. 
smarkiai,. susibarusi su bro
liu ir motina, išėjo klupnan 
ir ^įlindusi į Šiaudus išbuvo 
dvi paras, apie 10 laipsnių 
šalty, taviškiai užpykusios 
nėjo kviesti, bet nuėjęs kai
mynas rado pastyrųsią ir 
vos gyvą. Merginai atgai
vinti teko gydytojas perve
žti. ; '

Statgs l)ažngči(^
ANDĖIONIšklS, Pane

vėžio aps. —Vietoj senos, 
mažos medinės bažnyčios 
ruošiasiamasi statyti, didelė 
mūrine. Statys ją iš šios 
parapijos kilęs inžinierius 
Dr. Markūnas savo jėšomis; 
Parapijiečiams reikia atve
žti tik, skaldytų akmenų ir 
kitos statybinės medžiagos. 
Statybą Įioiima pradėti šią 
vasarą. Akmenis ūkininkai 
jau dabar veža. ‘ .

• Ko tik- nesušalo užpykusi
SASNAVA, Marijampo-

Susirūpinę nederliaus pa- 
skolas grąžinimu

; JONIŠKĖLIS, Biržų ap. 
Prieš Kalėdas savivaldy

bes atstpvai svarstė labai 
ūkininkams opu nederliaus 
paskolos grąžinimo klausi
mą. Vist buvo tos nuomo
nes, kad 1928 metais skolon 
duotą sėklą valdžiai reikėtų 
reikalauti dabarties rinkos 
glūdų kaina, arba imti grū
dais. Del to, kad kainos da
bar baisiai žemos. Anuo- 
met sėmenų centneris kaš
tavęs 60 litų, o. dabar apie 
10.

t j “šnipus”
f yjLNIUB. - šiomis die
nomis Vilniaus Apygardos 
'Teismas nagrinėjo 3 asme
nų, įtarių lipinėjime Lie
tuvos naudai, Kylą, 
kaltinami Aleksandras Cei- 
ka, Mečislovas; Prusevicius 
iir Anatolis Liųlev i č i u s; 
Teismas pripažino visus kai 
tais, to nuteisė : Ceiką 10 me 
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
PruseviČių to Lmlevičių po 
2 metus sunkiųjų darbų ka- 
Įėjimo* •; . '

h: RUDNIA, V arenos vals. 
—- Prieš keletą, metų vietos 
Valdiškoj mokykloj buvo-de 
stoma to lietuvių kalba, da
bar vaikai mokinami vien 
lenkiškai, nors mažai ką te
supranta. ’ ‘ ?

Pereitais metais vietos 
žmonės mėgino čia įsteigti 
Liet. Šv. Kazimiero Draugi
jos skyrių. Narių jau bu
vo susirašę apie 40. < Buvo 
padalytas: pirmasis susirin- 
kimias ir išrinkta valdyba. 
Bet storastija ligi šiol vis

°Hamburger Kremden- 
JaiA\ ir paskui jį kiti laik- *, 
aŠčiai paskelbė įdomų nuo-

... .  ■ ui.. 11 1'‘v* ■''^'“Į'.'yrr 
dar uępatvirtina. Tuo; tar- [ 
pu laikas bėga be jokios ’ 
naudos, o galima būtų, kaip 
titur, nors vakareliaį reng- , 
fi, nes Čia jaunimo netrūks- • 
L.................. i , r

' Nopią šį parapija , beveik 
grynai lietuviška, tačiau baž 
nykioj pamaldos i>usiau. d 
Lenkų < sekmajienį sųsiren- 
ką tik šaujale Žmonių. f Kai t 
ųma giedotu tai kiti bažny- re 
čioje net juoktis ima. Vie-1 
itos “Šlėktelėsi* dabar nore- 1 
itų, kad bažnyčioj jiems gię- 1 
Įdotų vienas ubagas, kuriam 1 
žada net užmokėti. Bet šis i 
nesutinka. /•/

Tai tokios čia naujienos, j 
•* . •» • ‘ ' ■ a

u. .„...„JT JU, . ... 1 V - . ■ ,1'

Kesigailek vandens ir mui :
lo. Ta tauta kultūringesne.. .

' liuri sunaudoja daugiau
■ i-F.i'T • «*•»;' i»... 1 •. •■'

-muilo.

“DABAR AŠ TURIU STIP
RIUS, sMus.iiEiiv^’

“Muito nervai buvo silpni Ir teik
davo niau dideliu ^kiūramų,’’ raSo p. 
K. Suvieką, MllwaW/ WM ! “AS gy
džiausi per keturios pietūs ir nega- 

ctw( vau pagelbės Iki nepradėjau initi nu-; 
* r. ga-rone. Dabar aš turiu stiprius, 

nori sveikus nervas. AS turiu gera, apeti- 
tą, Aš miegu /gerai ir esu pilnas gy- 
vumo. Kiekvienas turėtu imti Šfuga- 

-Tone* • - <. . ’• ■ »
Per 45 metus Nuga-Tone buvo ge- 

rlauaias draugas silpnų liguistų žmo
nių. Jis greitai eustabdo skausmus, 
.suteiks jums-gera sveikatą >.ir pada
ro jus stiprų ir gyvą. Būtinai lipkite 
Nuga-Tone. -/Jis. yra .pardavinėjamas 
aptiekininkų. Jeigu aptieklninkas ne
turi jo/ paprašy kitę jį -užsakyti iš bu
vo urminiu^.* Reikalaukite Nugiol’o- 
ne. Jokie kiti vkistdl negali būti tiek 
geri. '■ . ; . .

2’BKW

•Likvidavo kmnūnistiį. 
spaustuvę

KAUNASI — Kriminale 
policija naktį iš 30 į 31 die
ną : gruodžio ničn. padare 
Tratas pas įtariamus ' Kau- 

komunistus ir VI forte 
‘ikvidavo nedidelę komunis
tų spaustuvę su ąrhyvu. Bu
laiti iš viso-6 žmonės, vie
nas iš jų mokinys. Suim
tieji yrą šįe: JankuSj. Galdi- . 
: kas. (jo tikra pavarde 'Ctu- 
■ le.vičivis ), Prokopjevas? Sal- 

■peiteris,. Guzėvirius ir PolL 
.mskąitė. Jie nugabenti į 

j Kauno s. d. kalėjimą.

v .* į tletds^^žiiirkiipšpęcialįstas^
^193O.metaiš per tą patį lai- *

• PA-SAALVS, Biržų aps, 
_ ĮNeseniai atvyko kaž- koks 

■ .. . J akiniuotas žmogelis iš Klai- 
] pėdos krašto ir miestely.

. L~| vailvščtodanias visiems siū-
greičiaų. įosį ’ išnaikinsiąs.

f Kiek Lietuvoje gimsta-
L per pirmus praėjusių mc- 
L tų devynis mėnesius .Lietu- 
Į* yoje .gimė 25,409 berniukai 

ir 23,282 mergaitės* Iš vi- 
,Bo 48,691 vaikas. 1931 me
tais per tą patį laiką gimė 

; 48,205 vaikai. Per pereitų 
? ineūi pirmuosius 9 mėn. nii-

• t; re 15,105 vynii ir 13,206 ino- 
" ietys, iš viso 28,011 žmonių:

ką mirė 26,659 žmonės. Įd->-
mu, kad vaikų kaskart ma-

, žiau .mirštą provincijoj* o? •;
•į Kaune kasmet miršta dau

giau,. nors Kaune ___________
. galimą suteikti medicinos; ir.^pivMdvbei, pa
- pagalbą. Pavyzdžiui, p<- Į ,.eikalaves xlž ttebą 1.-
: įeitais metais Kaune nnr<-.-0() Unj. j/aklaiistas, kaip 

vaikąs, o Į9b(). m. tuo, žiurkes naikinsiąs, atsa- 
pačiu laiku tik 244 vaikai;

^Gyventojų ’ per perei t u ų
. Į metų ' pirmuosius 9^ mėnt-l miestelio žitatas į že- 
; sius ^priaugo 12,248 žmones. nif(. lieX kilouietTo gilumon. 
: • to ~~~ Į Po tokio pareiškimo visos

‘ skolose . Įkalbos- dėl žiurkių* nhikinL
į: Marijampolės aiiylinkėsĮjno nutrūko.Neapsimoka

ko, kad’tai to paslaptis, kų- 
i ią pavartojęs . suvarysiąs

‘ £■

■ ■ - s '-/MfiRBR - K ' 1L.

*

JONO KM1TO EILES
< . ■

. . •“ • , ••. « • * ■ t

Labai, graži knyga audeklo apdarais,' 192 '.pusr
’ lapių, tik už 75 centus. ‘ ‘Ijarbininkui?* prisiuntęs

■ 75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.. . y -•
.’ Jonas Kmiiaš'vienintelis Amerikoj' liėtuvis po-'

' . . etas. Jo eil*K Įtihios pairijotiškų. jausmų*
• ’• " . ’ ■ Siųsk užsakymą į;

’ ” L. . ’ hdaubininkV’.
366 Wcst Broadway ... South Boston, Mass.
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■7fl! tikros moderniškas eiga retas"
“Aš iš tikrųjų dėkinga už LUCKY STRIKE. Tai tikras moderniškas eiga*?. . to. 

‘ retas, nea jfs teikia- man modernišką gerklei apsaugą? Jūsų pūtobulintaa
Celofaninis toyaiojimaB tfePaPraslaį lttlt,l^ern^^^,f’K irgl.: r Jis ąUidaro . .

.* be jokių ?sunkumų — flip, pakęlis-^rap^tas’ir štai mano ^ęęiES;”* ‘
' ‘ • •" * 9 *» *• I . »\ ^5. .

MNl*

Adomiikb kaime, Volyni- 
ios vaivadijoj gyvena var
ingai siuvėjas. Valdžios 
cyaųnamiejr mokesčiai įve
ls jį į nebviltį^ Nežinojęs, 
ją daryt.' Sėda ir rašo V. 
Dievui, laišką. Įdėjo į vo-‘ 
įęą ir užadresavo: Visag’n- 
tiui Dievuk „ Pašto patai- ’ 
n auto jai Varšuvoje, radę tą . 
laišką, atidavė pašto virši
ninkui. Bet ir tas nežino
jęs, ką daryt su tįao laiškų. 
Nuėjo pasitart šu Pilsuds
kiu. . Tasai atidaro laišką » 
iiyraųdį tokį prašymą t 
Brangusis'Dieve,. ’

Žemiau pasirašęs V* Ka- ■ 
Čynski, siuvėjas kaip tu ži* 
naį yra baisiai“ įsiskolinęs 
ir vis dėl be galo kraunamų 
mokesčių.. Jei aš jiį neap
mokėsiu, atims ir likusį ma
nė tirtą; ‘. Taigi, mylimas 
Viešpatie, ašį beveik nebyil-. J 
tyje šaukiuos!^ Tavo gailes
tingumo, nes išturiu prie • 
ko šauktis apgii 
mano \ šeimynėlę \iuq grę
siančio bado.' \ ■

. ..f 1 y
Skubiai atsiųsk inafy .tūk

stantį auksinų. Toji 
gų suma įneš į. mano., namus 
džiaugsmo. V. Kųčynski.’^ '

Pilsudskis pavartęs, pa
galvojęs kiek ir liepęs savo, 
sekretoriui rašyt atsakymą.:- 
Iš Belvedero- Pilies, ;. 
Ponui V. Kačynskui :

; “Gavau /Tamstos laišką.
L į • • • .h • • ’ , , . ■ <■

Siame rasite įdėta, piniginę.- 
.perlaidą, penkiems šimtams 
auksinų, ‘ Aš-tildūosi,. 'jog. 
Tamsta busi geras ir ištiki
mas pilietis savo gimtinio 
krašto.’r ’■

, • Po laišku pasirašo Pilsu-. 
dskis. Pasiunčia laišką siu
vėjui. Bet savo nuostabai 
Pilsudskis gauna. . sekantį 
atsakymą: / ■ . • -
/‘Mylimas Dieve, —•

Daugelį kartų dėkoju 
Tau už sąjausmą ir pasigai
lėjimą manęs, vargšo siuvė
jo. Aš žinau, jog esi Die
vas gerumo to meilės. Kai.. . 
kitu kart siųsi’man pinigų, ‘ 
nesiųski per Belvedero Pilį 
(Imr gyvena Pilsudskis’), 
nes jie užlaiko pusę visų 
siuntinių kariuomenės lai
kymui.” >

Ir taip, netyčia . sužinojo r ‘ 
Pilsudskis, ką mąsto žmo
nės apie šalies tvarkymą;

B R A l B HM A S
Lietuvos Vgčhį Ekskursiją

Lietuvos Vyčių Ekskursi
ja į Lietuvą įvyks gegužes 
(May) 14, Įp32 m,, Scąndi- 
naviąn Ąinermaii Linijos 
laivu “United Statės? h

Visi, kurie .mano šiais me
tais dalyvauti Vyęių ekskur-. 
-sijoj, turėtų dabar pradėti . 
renįtįs. ’/ ' < •

Laivakortes nusipirkite to 
padarykite remvaeijas pas 
savo vietinį agentą.’

L. Vyčių Ekskūi’šijos 
Organizatorius. .

mane ir

IpflįnįiiH-jhhH >hbIį 
. ..... .

ŪŽSOK hąę/O LUČW STRIKI: PKOd^AjiįAi^lh tdtiąiiiii it Volur &iMlt
• ryloptis it Stlptlftitį, pi NMUA Mj/O ?
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BLjUVININKŲ susivienymo centro
* VAIDYBA .

?• Jakaiti#—dTM. vadas; Kun. Jono Bakanaa—pirm.; 
Kun. J; Mačiullonia—J-aals vito-plrm. ; Pr. Maukna—Il-asis vtea- 
{Įjrgfe. ; y. J. Blavackaa—ražt., 7 Mott str., Wortestsr, Maža., O. 8I« 
dabrianl—Ižd., ®. Commonvetilth Ave., Worcc«ter, Mėsa., K. Ral- 

njrs to'J. Svlrakąa—iždo giobbčjai; Kun. Fr. J, Juikaltte—redakto- 
... tūla. <82 WIndsor st, Cambridae, Maža. ’ - . / .

-f WORCESTER, MASS.

ŠVENTĖ ARTINASI
Visai čia pat Blaivininkų 

šventė — Grabnyčioj Cent
ro valdyba šiose skiltyse 
kreipėsi j visas kuopas, 
kviesdama surengti tinkamą

% paminėjirnąr. Ar kuopos i§-
. girdo Šį prašymą ir ar at- 

siliėps į jį darbu, dar 'neži
nia. Girdėti, kad gouthbos- 
toniečiai vasario 7 d. minės ___ ___
Šią brangią šįęnfę. Tr ryto Tterib TėTetą^Jdavinįiįrifęri-

■ turės šv. mišias, o vakare į- 
vyks Vaidinimas^ Blaivinin
kų kuopai į pagalbą ateina 
vyčiai. Tai labai gražus 
reiškinys.

Ką kitos . kuopos mano 
veikti, dar nežinia. Aišku, 
kad kas nors veikiama, bet 
labai tylomis.

Dabartiniai laikai reika- 
~~lauja ne vien tylumos, ra

maus darbo. Būtinas rei- 
. kalas išeiti viešumon ir sa

vo reikšmingais darbais tin
kamai pasirodyti.

Ir blaivininkai tUr ė t ų 
daugiau skelbti apie savo 
darbus, daugiau lašinėti į 
saVo skyrių.

Šiuo metu tikra bala. Be
veik nė viena kuopa nieko 

k nepraneša, d juk susirinki
mus tikrai turi kiekvieną 
mėnesį, o gal ir dažniau.

Jei norima, kad blaivinin
kų skyrius būtų įdomus nė 
tik visiems skaitytojams, 
bet ir patiems blaivinin
kams, tai reikia daugiau ir 
darbo įdėti.

Ateinančios šventes proga 
kuopos turėtų parodyti dau
giau susirūpinimo savo sky-

* rium, paskirti nuolatinius
korespondentus, kurie jaus-Į surengti dviejų
tąsi, turį pareigos kept 
■ną kartg, į menesį parašyti 
Blaivybės skyriui ką nors 
iš savo kuopos judėjimo.

v •' Redaktorius^

BLAIVININKŲ VEIKIMAS 
LIETUVOJE

L. Kat. Blaivybės drau
gijos visuotinių ęuvažiavi- 
mas Šiems metams draugi
jos centro pirmininku vėl 
išrinko Dr. A Gylį. Jo 
vadovaujama draugija žen
gia *pirmyneigos keliais. 
Draugijos suvažiavime Dr. 
Gylys- padare pranešimą,

ma patiekti.
Vėntro valdybos *nariąi 

'atlankė daug skyrių ir įs
teigė naujų. Šiems me-f 
tams numatyta pakeisti dr-. 
jos leidžiamo laikraščio 
“Sargybos” kryptį. “Sar-J 
gyta!” buvo mėnesinis laik
raštis, dabar gi manoma ją 
padaryti dvisavaitiniu.

Išdirbta planai gaminti 
bealkolinius gėrimus ir Šiais 
metais manoma įvykdyti.

Yra sudarytas alkoholikų 
globos komitetas, kuris rū
pinasi įkurti alkoholikų li
goninę, kuriai surinkta 6,- 
700 lt. 47 centai. Ši sumą 
gauta iŠ rinkliavii. Ligoni
nė tiirėtų. pradėti veikti 
1933 metais.

Visoje Lietuvoje dabar y- 
r& 169 blaivybės skyriai. 
Kiek iš tikrųjų narni, tiks
lių žinhi jnėra, bet iš .esamų 
davinių galima spręsti, kad 
jų yra apie16,000. Yra to
kių skyrių,, kurie turi savus 
namus, žemės sklypus, krau 
teves, knygynus; ■ ■ *

Visose vyskupijose .steig
tą prieš alkoholiniai biurai, 
kurie savo rūpesčių rengia 
kursus.

PRGHIBIGIJAM2 METU
. Užpraėjūsią savaitę su
kako lygiai 12 metų, kaip 
Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse oficialiai įvesta pro- 
hibicija.

• Šios sukaktuvės spaudoje 
labai šaltai paminėtos. Net 
ir “sausieji” nieku ypatin
gu jų nepažymėjo. Jie tik 

. pareiškė, kad griežtai ko
vos už proiiibicijos Įstaty
mo nepaliečiamumą. . ,

Prohibicįjai skaudų smū
gį, sudavė Suomijos yisuoti- 

. . ’nis balsavimas, kurs nušla- 
t - ve prohibiciją Suomijoje, 

Amerika beliko vienintelė
• valstybė, turintį tokį\nęgų- 

drų įstatymą.

VARGONININKAS
Reikalingas prityręs, sąžinin

gas, ypač negirtuoklis, su klebo- 
' nų gerais paliudymais vargoni-

• rinkas, kurs galėtų apsiimti ir
? ' uoliai atlikti zakristijono darbą.
■ - Laikais kreipkitės “Darbiniu-
į ko“ redakcijon, ‘Vargonininkui

DARBININKAS

Šv. Kazimiero Parapijos 
Pilnųjų Blaivininkų 25 kp. 
iškilmingai minės metinę 
šventę. Sausio 31 d. Bis 
visi su vėliava ir priims Šv, 
Komuniją laike treciųjų šv. 
mišių. Prie to bus pasaky
tas pamokslas apie Blaivy
bę ir atnaujinta Blaivybės 
įžadai. .Tą dieną tuo jaus 
po mišparų bus gražus teat
ras su koncertu* Tame va
kare /bus dainų, eilučių, pra 
kalbos ir juokingas veikalas 
“Aptiekorius.” ‘Minėtą vei
kalą vaidins gabiausi blai
vininkai lošėjai. Pelnas per 
puse su parapija.

Kniečia dalyvauti. * Įžan
ga —25c jvaikams —Uc.

Reporteris:

~ II I I 1111 ........"I II I1-I..I" I .Įl minu
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Juokeliai
Kartą, juokdarys eidamas 

per turgų, ėmė šaukti: — 
galvą radau, galvą radau f

Subėgo daugybe žmonių 
ir ėmė klausinėti kur galva.

—O štai, žiūrėkite grovy 
silkes galva guli, —- atsakė 
juokdarys. . •

$20.tJ0D0VANg
tam kuris nurodys man geriau
sią vietą, atidarimui APTIEKOS 
(Naujoje Anglijoje)/ Turi būti 
lietuvių ar lenkųapgyventa apy
linke kampinis Storas ..ir ąe per 
arti nuo kitos aįtiokos.

Modernieji Šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis. ■;

PRANAS GEDVIU
į A R T T E K O R I U S, 

9154 Jos. Campau ĄveJ.

DETROIT, MICH.

VICTOR RADIO i
’ MUZIKOS STEBUKLAS {
TURINT VICTOR RADIO NAMUOSE, ESI t

| PATENKINTASSAVOGYVENIMU, į
į Jo Švelnus priimtuvas, perduoda visas muzikos ypatybes. [

Jus būdami Šimtus myliu tolumoje, gaunate originalius mu 1 
į zikos balsus. ; 1

blaivybės savaičių minėji
mai, kurie praėjo gražiu na- 
sisekimu.

Išplėsti kovą prieš svai
giuosius gėrimus draugija 
nuolatos kreipėsi į kitas or
ganizacijas, prašydama pa
ramos.

Didelis blaivinimo darbas 
vestas per Angelo Sargo 
vaikų sąjungą, * kurios na
riams leidžiamas laikraštė
lis “Žvaigždutė.” Ši sąjun
ga turi 370 kuopų su 37,000 
narių. Vaikų kuopoms va
dovauja kūiiigai arba jų pa
kviesti prityrę jaunimo 
draugai.

Kiek aplinkybės leidžia, 
dirbama visais frontais.

BLAIBININIĮĮ. ŠVENTĖ
‘ Kitą sekmadienį, vasario 
7 d. So. Bostono btaiv. kuo
pa minės savo metinę šven
tę. Rytą bus mišios, o va
kare — parengimas. Vyčių 
kuopos vaidintojai suvai
dins komediją “Pinigėliai.-’ 
Bus . ir kitbkįų pamąrgini- 
mų: tarp kitko bus parody
tas gyvasis pave i k š 1 a š 
“Trys Dorybės.” J?.

Radio-- 
Phonograph

FModel RĘ-18 ’

*

’ s
■MemaMapMB

fcDS. Kuopų Susirinkimai
—Kas atsitiko su Jūsų 

Vincuku, — klausia moky
tojas vieno savo mokinio tė
vo; — Kodėl jis neatėjo į 
mokyklą? "

—Jūs patys tapė kalti, 
pone mokytojau. Vakar už
davėte jam uždavinį apakai 
čiuoti, kiek reikia laiko, 
kad suvalgyti 20 obuolių, 
jęigu vienam abuoliui' suval 
gyti reikia pusantros minu
tės. Suvalgęs iš  ̂karto 15 o- 
buolfų, jis apsirgo ir dabar 
guli.

LDS. 18 kp. lUiirinkimai Įvyks 
penktadienį, vasario 5 d„ 7:30 v. 
vakare, mokyklon kambary. Atei
kite gauriai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

^Kolegijos mokslas
Sugrįžus iŠ mokyklos duk

tė pasakoja savo motinai:
—Mama,aš-jau pabai

giau mokslą. Liko dar su
sipažinti ksu psycbologija, 
phil.... \

—Tik tu palauk, —^ per
traukė motina. — Aš tau 
prirengiau pilną kursą, ku
ris susideda iš kėpalogijos, 
virimologijos, siuvimologi- 
jos, nėrimologiįos, lopimdo- 
gijos ir abelnai namulogi- 
jos. Taigi dabar prišisegk 
žiurstą hvnupėŠk šitą vištą,

' —Jonelį, pasakyk man, 
1 kokios kino Įilmos tau ge- 
; riau“patinta — garsinės ar 
[paprastos? .
► —Man visvien. Svarbu 
j tikj kad salėj būti} tamsu.

Giedra ir Uja , 
. Mokytojas. — Ką mato

me virš savęs giedrą dieną?
Mokinas. — Dangų.
Mokytojas.Dabai ge- 

rat.' Oką matėme, kai Ii ja 
lietus?

Mokinys. — Lietsargį.

SYKES & SVIES 
P. A.'Sylrii fr B; G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
■. . „ 

z SANBORN BLOCK 
681 Wa8hin<toii St 
NpRWQOD, MASS. 
Tel. Nonvood 0330

Gyvenimo vieta; 
32 Walnut Avė.

Tek Norwopdl315--W

i LIETUVOS BONAI
~ Mes priimam^ LIETUVOS 
BONŲ kuponus už pilnūš 
pinigus-

Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagal dienos 
ktirsą. 1 ’

Šiandien mokam . 70 dole
rių už $100.00 ir 35 dolerius 
už $50.00., Siųskite Lietuve 
Bonus Registruotame laiške 
-o tuojau gausite Bąnkos ee 
kį. • • - ■■ •

x Mūsų krautuve atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
-rį Lietuvą, Lenkiją ir Latr 
viją.

Nuo dabar ant Čeyerykų. 
skrybėlių, marškinių ir kai 
drų niimušam 10 nuošimtį.

Malonėkit pius nepamiršti
AMERICAN DRY GOODS 

STORE

P. BARTKEVIČIUS, Sav..

678 Ko. Main St, Montello, Mass.

BRIGHTOK, MA88.
LDS. 22 kp. zmdrinkimaz įvyki 

penktadienį, vasario 5 d., 7;30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite via! Valdyto*

ELIZABETH,1L J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvykt 

vasario mėnesio 2 d., 7 valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviežiami gailsiai ateiti fr 
atsivesti savo draugus (ės) prira
šyti. .. Valdyba

WOROEBTER, MASS.
LPS. lOS kuopos susirinkimas J- 

vyks vasario 2, Aušros Vartų pa- 
rapijoB salėj, tuo jaus po sumos, 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 

turime svarbių reikalų.
Kviečia Valdyto*

CLEVELAND, OHIO
Vasario 1 d!,, 8 valandą vak„ 

Lietuvių Salėi įyyks LDS.J51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

MONTELLO, MASS.
, LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 2 d., Šv. Roko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI .

tai bu, specialybe lin ®s<i prato 
Uka. Darbu arttetMĮkaa. Katou ftesesM, 

: M. A, NORKTOAS
t O. Bos 91. lAtmnoe, Mim,

PlAYz/. ji: j
15 • Minute ■ <
Recoras Į

Oyrii teis fine new instrument..; play tee new RCA j 
Victor Long Playmg BęcoTds, or enjoy tee finest J 
of railio prbgrams vrith’tee 9-tube Supeteeterodyne j 
radio... complete home ėritertainment..;. eųuipįėd < 
wite all modern features. .Only $147.5b.. Lowest-{ 
priced, fullest-fęatured’eombination on the inarket... t 
Now on demonstrati'on in our sliowrooni. TCome in 1 
and hėar .it today^. or ėall us for a hiomejdemonstrą- [ 
tion. No obligation. . f , !

Atsake .
—Pone gydytojau/ ar pa

darius -aklos žarnos operaci
ją, nesimatys; žaizdos ?

: ‘ —Tai .priklausys, panele, 
nuo mados. . . .

—Ar žinai, tamsta-ilgo gy- 
venimo: paslaptį ? Pasako
jama; kad jaunystės išlaiky
mui užtenka, kasdien suval
gyti po du žalius svogūnus.

—Galimas dalykas. “ 
pasakyk ma» tamsta, 
svogūnų privalgius tą 
Tapti išlaikyti. '

Bet 
kaip 
pas-

EASYWASHER
KAINA NUPIGINTA

From

(Truputį daugiau, jeigu ant išmokėjimą) . .•. 
glS $69.50 EASYWash- 
er yra nupigintas il^i 
$59.50—$10 mažiau negu 
kada nori buvo už bile 
kokį E AŠY Washer. Su- 
taupysi $10/ ir £ausi ge- 
resnę skalbynę, dėlto, kad 
EASY netik užl|»iko 

. EĄSY stovį, bet padarė 
pagerinimus prie nupigin
tos kainos.

9

COMPLETE

$9950

, ■ * Ubago padėka.
—Davei, ‘Joneli, ubagui 

penkis skatikus?
—Taip, mainytę, daviau.
—O ąr padėkojo?
—Pasakė, kad tave visi 

velniai. / • ‘

Užeikite pasiklausyt pas mus VICTOR Muzikos, t Tai yra tik 
taiIriausias Radio uz tą kainą. Jeipirkritė pas mus Radio, 
jūs tikrai sutaupysite ir gausite geriausią mTVflko^ 4n«trrmeu- 
tą. Mes priimame Lietuvos Bonus ir mokame brangiausiai,

GEO. NASILIONIS
377 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

LAWRENCE, MASS.
Muzikos Mylėtojams pranešimas,

Prof. . A, ŽIDANAVICIUS, pagarsė
jęs art smuikininkas ir Muzikos Mo
kytojas atidarė Muzikos Mokyklą po 
No. 20 Myrtlė Ct„ Laivrence, Mass. 
Utiniuose p. Belevlčiaua,kur . iiuoda 
pamokasJ’ETNYĄIOM^S. * ;

Lekcijos duodamos privačiai, kaip 
mažiems *tnlp . ir: suaugusiems sulig 
Muzikos. Konservatorijų. Jeigu-myli 
muziką; smulku arba pianą ir nori 
kad Tavo vaikučiai išmoktų gražiai 
grajiti, siųsk pas p. žIDĄJfAVIčlV. 
Lai painčgiua' hiimčs ir tie. kuriems 
nepasisekfi išmokti kitur , ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti. Kainos pri
einamos- - ’

Kreipkitės Šiuo adresus Pčtnyčlo- 
mla 20 Myrtle Ct, Ba\vrence, Mas#., 
nrha laiškais • *

16 Huntington Avenue,
KOSLINDALE, MASS.

Vcw Bcautv of Petin? i
Color • • . - .

. Slątidąrd ĮEJSP <7cėr C<ieh’ V!
' BaUočn-tfte Rolfe

(JeHctol KlcctHc Motor 
Ali l*ohxldin .Tnb Famiiįi.

. -Vck’ RAST Jįfitotdr

MAŽAS ĮNEŠIMAS .

LENGVOS IŠLYGOS
A N >

b

fe .
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, DABBIJUMAS
p (The Worker)

| ..by 
[ BAIKT J08»PH’S LITHUAlflAlf B.O. ASSOOIATIONOF LABOR
t M rnattsr 8ep"t 12,1015 u. the po*t oCflce *t Ęoatoa, Mbm.
p - undtt ti*A<rt of IfJtteh »,18TQ
L £«ę»pUnc« foi BMiHnr «t rtU ef potttn pravlded tor In ŠBCtton 1108

. . ,lctof Octobęr 8.1917,aijthoriMd cmJuly 12,1018

. SUBSCBimiON KATES; PRENUMERATOS KAINA:
a c yMrljr .............,..H00 Amerikoje matoma ......,.......$4,00 

yeariy....,.,.....,,.,$5.00 Uftiieny matanu ................$&0O 
Dofatetlc once per jreek yearly.,$2.00 Vieni kart: bayatteja .. ,$2.00
ForMgtt once per week yearly... .$2JW Utoleny Įkartas va t teje matam*. .$2150 

•DARBININKAS
886 WEST BR0ADWAY . SOUTH BOSTON, MASS.

jTELEPHONE SOUTH BOSTON 0620 -

If

‘Darbininko’ Koncertas
• ’ _ *4 * ’ , • ■ *

MOKSLO EGZAMINAI 
oalwojams -

ą Po Jung. Valstybių Kon- 
stitiięijoB 15-tų ir 19-tu 
priedų piliečių teisė balsuo
ti nėr atsakyta priežastim 
“yasės,; spalvos raba praei
to vergijos padėjimo.” 
Kiekviena? valstija gali nu- 
statyti savo balsavimo kva
lifikacijas arba reguliacijas, 
jeigu tik’jos reguliacijos ne
sikerta su šalies priedais/ 
Net 20 valstijų svarstę įsta
tymus prieš nemokėlius bal
suotojus;'paskutine valsti
ją buvoOregon 1923 metais.

tų mokslininkų, kurie‘buvo— 
pradėję tyrinėti gyvybės at
siradimo priežastis, priėjo 
išvadoje prie to, ką sako ti
kyba: gyvybę žemėje yra 
•sukūręs tik Dievas.

■ ** Kdifioniškls,
I ’ * ' ' . ’ * *■' 1 *

pIL , , I, ■ -i Į|-*-R«.-l..-U.T

> ŽIURKE- SUĖDĖ
' AUTOMOBILĮ .. ..

kėjhno. Todėl šv. Pranciš
kus ir pastatytas gerpe spau
dos globėju, kad jis pirmas 
periodiniais rastais pradėjo 
skelbti tikėjimo ir dorovės 
principus, Jis dirba apaš
talavimo darbą ne tik pa
mokslais, knygomis, bet ir 
savo laiškais, panašiai kaip, 
kad dabar per spaudą daro
ma. ' , ,, , ;

Katalikų, spaudos reika
las auga su gyvenimo pa
žanga. Kas pirma buvo tik 
savanoriškas darbas, vadi
nasi? katalikų spaudos rė
mimas, dabar išsivystė į pir* 
mos rūšies pareigą, nuo ku
rios nė vienas katalikas ne
gali pasiliuosuoti ir priva-^ Lapkričio m. 1921 m. New 

Tbrko valstija priėmė prie
dą reikalaujant balsuotojo 
parodyti, jog skaitą ir rašo klausimu paraŠytar 
anglų kalbą, ir 1922 m. ir 
1923 nu priimtas įstatymas 
įvedant inokšlumo egzamty 
nūs naujiems balsuotojams: 
jung. Valstybių Kongresas
kovo 4 d., 1927 m. įvede skelbė, kad gyvybė yra 
mokslumo egzaminus bal- pa;stovus klykąs, neatski- 
“suotojams AJaskoj. .
? Iš. 20 valstijų, kurios tu- , 

■ ri mokslumo egzaminus, be
veik pusė pietinės valstijos 
veik pusė yta pietinėse Vai- 

į stijose. Pietuose egžami- 
jiai įvesti sulaikyti negrus; 
iiuo balsavimo. Tas valsti
jos balsuotojas turi? skaity
ti paskirtą dūlį Kpiistituci- 
jos įr turi dąrodyti, kad mo 

rika rašyti; Kartais reika
laujamą pasirašyti tik Var-; 
dą, vienoje valstijoj '(Loui- 
■sianoj) reikalauta parašyti 
aplikaciją iš 75 žodžių. Ne
kultos valstijos .(kaip tai 
ViTginia ir Mįssissippi) rei 
kalanj®, lka^risuotąjas pate 
aiškintų dalį Konhitjicijos, 
kuomet jam perskaityta. 
Kai kurios valstijos, apsau
goja savo nemokintus bal
tus gyventojus taip vadina
mu “Grandfather’s Clau- 
se,’| siilig kurio žmones, ku
rie balsavo, arba kurie galė
jo, balsuoti prieš 1866 arba 

11867 m. ir jų ainiai, pąliųo- 
sųoti. nuo mokslumo egza- 
minų. Bet 1915 m. J. V; 
Aukščiausias Teismas nuta
rė OMahomųs rinkimų įsta
tymą ‘Grandfathers. Clausė’ 
laikyt iiekonstitucįiiiu.
. Yra mažai imigrantų pie
tinėse .valstijose ir galima 
manyti, kad kuomet balsa- 
viipo įstatymas priimtas,, ne 
buvo žingsnį prieš ųnigran 
tus._ Bet vitys tos valstijos 
reikalauja, ’kad: balsuotojai 

mokėtų skaityti angįų; kal
boje, tokių būdu tas liečia 
ir svetimtąūęįus. Šiauri: 
nėse valstijoje, kur daug* be 
mokslių, gaiitaaa sakyt, tie

i'r-'.T.......... .

APIE GYVYBES ATSt 
.>. ■ RADIMĄ .

■ Aiškiausiai gyvybės atsi
radimo, , klausimą išsprendė 
tikyba;, ji sako, kad gyvybę 
ir visą pasaulį sutverė Vii’š- 
gamtiška jėgą — Dievas.

Bet kai kurie mokslo vy
rai, nepasitenkina tuo atsa
kymu, ieško to klausimo to
kio išsprendimo, kuris guli
ma būtų moksliškai įrodyti. 
Ypį® tas klausimas parūpo 
19-me ir 20-tame amžiais, 
tais amžiais liko sukurta 
'daug įvairių teorijų,* hipo- 
tezų ir daug; ‘.veikalų .tuo

Tame klausime pasireiškė 
dvi skirtingos nuoinonėsr 
viena jų, kurios laikėsi mo- 
kslininkąi: Pyeyer ’is,. Rich- 
ter’is Svautę Arijieims h’

kritus tiems gabalams ant 
planetos, kur yla tinkaiųos 
gyvybei vystytis sąlygotysė- 
lylos duoda visam gyvių pa
sauliui pradžią. Aukšta 
temperatūra, esanti ant jų 
paviršiaus Šįems. dangaus 
beribėse klajojant, o taipogi 
laike ją susidūrimo su pla
neta, ant kurios jie paten
ka, nebūtinai turi užtnušti 
tas gyvybės sėklas; jos iš
lieka dėl jų mažumo.

Tą nuomonę lyg patvir
tintų dar, ir tas aktas, kad 
nukritusių meteoritų pavir
šiuje'randame anglis ir šiaip 
įvairūs kūnai, ■ kurie . labai 
lengvai uždegami, bet vis 
tik išlikę. Bet ta teorija 
liko kritikų nugriauta.

Trečią apie gyvybės atsi
radimą teoriją paskelbė 
mokslininkas, Svante Arrhe- 
nius (1859^-1927 m. )f i Jis, 
panašiai . kaip Ęichter’is, 
priėmė, kad visur f dangaus 
erdvėse yra gyvybės sėklos,, 
kurios patenka į planetas ne* 
su meteoritų pagelia, bet 
stumiamoj šviesos spindu
lių. Ariįieinius daigi ap
skaita, kaip ilgai truktų 
persikėlimas iš vienos pla
netos ’į kitą; anot, jo, tokia 
sėkla iš Šėmės į. Marsą ke
liautų apie '20 dienų, sėklos 
kelionė į Jupiterį tvertų 80 
dienų, o į Neptūną, kuris y- 
ra toliausia nuo saules, jau 
14 mėnesių; kad gyvybės sė
kla nukeliautų iš mūsų sau
lės į Centauro Žvaigždį rci- 
kėtų net 9000' metų.

Antros gyvybes atsiradi
mo nuomonėj • šalininkai sa
kė,' kad gyvybė: atsirado štai 
ga, savaradiškaį. > Tos nuo
monės Šalininkus sutinkam 
jau net pas; senovės grai
kus, garsiuosius senovės mo
kslinčius. filosofas Aris
totelis skelbė, kad gyviai 
atsiranda prie įvairių puvi
mo procesų, fermentacijų; 
anot Aristotelio, minkštakū
niai gyviai savaime iŠ dum
blo yra kilę. Ta saviradys- 
tės teorija, ypač viduram
žiais, pasiekė didelio kurio
ziškumo laipsnį; garsus pir
mos pusės 16-o amžiaud- gy
dytojas ir filosofas Parasel- 
šus dargi davė receptą^ kaip 
'gauti retortoje mažažinogį 
(homunculuš). Ypač ta 

: saviradystės gyvybes. teori
ja įsigalėjo išradus mikros
kopą, ir kai su jo pagelba 
buvo atrasta daug smulkių 
gyvių-' - A'.

Bet laikui bėgant vis kas1- 
kart daugiau ir daugiau rin 
kosi faktų,: patyrimų, ap
imančių savarądžįos gyvy- 
bes atsiradimą; galutiną, tai 
teorijai. smūgį sudavė gar
sus prancūzų mokslininkas 
Pasteurias, kuris. įrodė, kad 
kiekvienas gyvis gimsta tik 
iš kito, jam panašaus gyvio.

Nėra kas kalba, kad visi 
ligi šiol mokslininkų tvirti- 

• mmąi tuo kląūsimų jų pa- 
. ?ių ir sugriaunami. Daug

Išbadėjusios žiurkės vie
name .kaime Alpėse užpuo
lė automobilį ir sugraužė jį 
visą, išskyrus metalines da
lis.*

Ištirta, kad kai kurie, jū
rų augalai turi šūvy didelį 
jodo nuošimtį. Šiaurės jū
roj Kildino saloj rusai įtai
kė fabriką, kur bus gamina
mas jodas iš. šiaurės ledų 
-vandenyne ąugančių žolių. 
Per metus fabrikas gale- 
rjiąs pagaminti ' apie v 100 
centnerių jodo.

Kaip rodo paskutinė, sta
tistika, Japonijos drauge su 
jos valdoma Korėja ir Bor- ’ 
mozos sala turi iš viso 90 
milijonų gyventoj ų. .Nuo. 
1875. metų Japonijos gyven
tojų skaičius padvigubėjo.

koncerto bus įdomu ne tik 
meno atžvilgiu, bet bus ga
lima studijuoti ir psicholor 
ginę koneertantų sritį. Kiek • 
čia visokių spėliojimų dėl. 
chorų tęknikinįo išsilavini
mo, dvasinio lakumo it lie
tuvių kalbos žinojimo! Tai 
tikra artistinė puota.. Ąt* 
(Šliaukiusieji turės progos 
pasidžiaugti, dvasiniai atsil- 
sėti ir ‘prisirinkti įspūdžių 
ilgam laikui.

Daina tai nėužginčyjamas 
Lietuvių tautos turtas. Kad 

- visas 
pasaulis tai pripažįsta. Var
giai kokioj tautoj buvo. su
rengta toki dainos šventė, 
kaip' andai Lietuvoj e. Mū
sų išeiviai tą dieną dva
sią atsinešė su savim už jtp 
rių-marių ir jų vaikai įgim
tu lietuvišku instinktu pa
mylėjo savo tėvų dainas. Jei 
mūsų jaunimas dar neištau- 
tėjo, tai tik dėl dainų. Liau
dies dainos suvaidino svar
bią rolę. Lietuvos istorijoj, 

-’o 
.tas'.tęsėsi' per 500 metų —- 
dainos pilnai išlaikė musu 
tautybę. Jos tą gali pada
ryti ir Amerikoj. Taigi 
lankykimės į lietuvių kon
certus, nes jie, apart artis- 
tino smagumo, turi gilesnės 
reikšmės: dainos išlaiko 

dvasios sveikatą ir tautos

į; Sekmadienį, Sausio 31, 
h įvyks “Darbininkei?’ meti-

nis koncertas,. Miuiicipal 
r! Building svetainėj, So. Bo^-

stone. Kaip girdėt, daly- 
į 1 yaus net 6 chorai; So. Bos

tono .ąčambridge, Montel- 
lo? La\vrence, Providence ir 
Nashua. Kiekvienas turi 
tavo ypatybių, išreiškiančių 
savo kolonijos dvasią. Mūsų 
išeivija ’ bendrame darbuo
tės ruože yra vieninga, bet 
kiekvieną kolonija. turi sa
votiškų ypatybių kurios su
sidarę ar tai dėl skirtingu- lietuviai dainingi — 
mo žmonių, tą koloniją ap-

U*’, gyvenusių, ar tai dėl savo- 
tiškų gyvenimo šąlygų. A- 
merikos išeiviją susidaro iš 
ateivių atvykusių, iš visų

■; Lietuvos kraštų, o kiekvie- 
į-, no krašto gyventojai turi ką 
ą, nors "įdomaus, . skirtingo. 
P' Naujoj Anglijoj daugiausia 
K. : yra vilniečių ir rytiečių iš 

Kauni jos. Bet netrūksta 
B" ęia suvalkiečių ir žemaičių. 
Ė*; Jie susilieja į vieną išeivi- _ __ _______

Jos kūną, tas tiesa, bet -n^ nls slavų jungo metu 
nustoja savotiškų ypatybių - '

E i kas sudaro gražaus įvairu- 
fc’ mo. Dainos maž-daug tos 
g pačios— kompozicijos Lie- 
E^ tūvos ir Amerikos artistų 
Jk. bet jų pasiriiikiinas ir sų- 

dainavimo. būdas daug pri- 
klauso nuo giedorių tempe- 

jt?., ramentu ir vedėjų mokymo 
» metodos. : Taigi pasiklausy- ; 
K; ti to sudėtinio. milžiniško gyvybę. ;

&■ Šv. Pranciškus Salezas—Kata 
t / liky Spaudos Globėjas
t Sausio 29 d. yra Šv. Pran- 
6 ėiškaus Salezo šventė. Jis 
P yra žinomas kaipo uolus vy-; 
P skupas, Bažnyčios Daktaras 

ir dvasinio* turinio knygų 
R, tcašėjas. Jo raštai taip sek- 

-’k iningai gynė katalikų tike- 
R jimo mokslą ir tiek daug

; klaidų atitaisė, kad jis Šian- 
dįe pastatytas katalikų 

’ v v - spaudos globėju.
į Šv. Pranciškui Salezui te- 
?\ ko dirbti apaštalavimo dąr- 
f bą Šveicarijoj, Genevos die- 

eezijpj, vietoj vadinamoj La 
. l Ghablais. . Ten buvo kalvi* 
, nistų lizdas. Kalvino, mok- 

k slaš buvo labai žiaurus. Jis 
tvirtino, kad. Dievas jau is- 

w. anksto paskiria žmogų į 
B dangų ai\ į pragarą, ir nieks 
’B uegali išgelbėti nuo to ii-

lo ją eiti sulig savo gaŠumų 
ir išgalės. Kurie gali’rašyt 
—terašo, kurie gali skaityt 
— teskūitOj^o uolūs agitato
riai ir platintojai teišvysto 
visą energiją tam kilniam ir 
logingąm tikslui: pastatyt 
katalikų spaudą 'tokioj vie
toj, kur ji turi būti 'r—- kiek
vienoj katalikiškoj šeimyr 
noj. ■ .?/, K;

nėra reikalo stengtis -gerai 
daryti -nes jo išganymas ar 
pražuvimas jau išąnksto nu
statytas.. Prieš tokį . pra
gaištingą mokslą, vedantį 
žmogų į nebviltį ir parali- 
žuojantį visą draugijos ir 
valstybės, gyvenimo, uolus 
Vyskupas smarkiai kovojoį 
asmeniškai sakydamas pa
mokslus, o. kur’ negalėjo 
pats atvykti,, nes kalvinistai 
jo nepriimdavo, ten rašyda
vo laiškus, dėstančius tikrą 
tikėjimo mokslą ir įrodant 
eius, kad tas nesutinka . su 
Dievo gerumu, kad jis skir
tu žmogių, pražūti. Tie šv. 
Pranciškaus • laiškai, labai 
daug gero padare. Jie ati- 
taisė klaidingas kalvinistą 
nuomones, .ir' didesnę, klai
datikių dalį atvertė prie ik

KIBIRKŠTYS
Smetonas Saldžia išmoJc,ai 
dvdrinhikms dideles suiiias 

■pinigų

Smetonos valdžios pakei
stas žemės reformos įstatys 
mas davė progą buvusiems 
Lietuvos dvarininkams pri
eiti prie Lietuvos valstybės 
Iždo, ir jį patuštinti.
\ “Darįinmke” jau buvo 
rašytą, kad Smetonos val
džia padidinus idvarinįm 
kams nepareeliuojamos žė- 
.meš mormą nuo 80. ikh 150 
ha, tą skirtumą* turės* išly
ginti valstybės pinigais; 
Kaip tik taip ir atsitiko. 
Lietuvos spauda praneša, 
kad dauguma ’. dvarininkų 
jau padavė žemės ūkio ųiį- 
nisterijai reikalavimus at
lyginti. už nusavintą žemę.

: ĮŠ Žemaitijos dvarininko’ 
Naryškino pagal žemės re
formos įstatymą' nusavinta 
42,000 ha miško ir 4000 ha 
dirbamos žemės. .

Pakeitus*žemės reformos 
įstatymą Naryškino dvarų 
įpėdinė Dna Naryškinaitė, 
gyvenanti Anglijoj, tuojau 
padavė ministerijai reikala
vimą. Mįnisterių * • kabine
tas Naryškinaitės reikalavi
mą patvi rtino ir iš valsty
bės iždo 1931 m. išmokėjo 
200,000 litų grynais pini
gai. O iš 1932 m. žemes, ū- 
?kio ministerijos' įplaukų 
NaryŠkinaitei būsią išmo
kėtų dar 100,000 litų ir duo
ta išsikirsti? 400 ha miško. . ...

100,000 Etii Naiyškinaitei mokslumo bandymu taiko- 
luri būti išmokėta ligi 1932 mi. dėl svetimteuKių.
m. liepos J d, - 
r Tas parodo kieno reikalai 
Smetonos valdžiai yra ar
čiau prie Širdies.

Vyras įsteigė Valstybę, 
■moteris namus.. Bet dabar 
valstybes uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti, vyrui valstybės rei
kaluose. r

riamas nuo jos medžiagos ir i 
šiuo atžvilgiu tėra tik jos 
pasireiškimo jėga, esanti ne-S 
Vienoda: kartais gyvybė pa
sireiškia.daug ryškiau, kar
tais silpniau. . Kitos nuo
monės šalininkai skelbė,-kad 
gyvybė — tai laikiiiai įgyta 
medžiagos ypatybė, kuri at
siranda esant .* tam tikroms 
sąlygoms; . ‘ < ■

Preyer’is, kuris, laikė gy
vybę už pastovią medžiagos 
žymę, skelbė,.• kad ryškiau
sia gyvybės žymė yra jude
sys; kaip judesys nėra vie
nodas ir kartąis yra greites
nis, kartais lėtesnis, taip 
panašiai yra irrsu ^vybe.^- 
1 Richtėr’is sukūrė garsią, 
^kosmjoroidų” teoriją, pas
kelbtą pasauliui 1865 m.: Jis 
spėjo, kad dangaus- erdvėse 
klajoja nuolat dangaus kū
nų atskalos, gabalai, kurių 
paviršiuje sutinkamos Vadi? 
narnos gyvybės sėklos, nų*

nevartoti konstitucijos, kai-' 
po skaitymo medžiagą, nes 
per sunku ir tas atimtų a- 
pie 70 nuoš. balsuotojų. Ga
lų gale nutarta vartoti New 
Turko Regents Mokslumo 
baųdymą, kuris' yra varto
jamas New Y orka viešųjų 
mokyklų penktose klasėse. 
1923--1929 m. tik 17 nuoš. 
neišlaikė / egzaminų.

Valstijos nehtnncios
: -bandy^^ . •

■ Be virš minėtų 20 yalsti-? 
jų trijų valstijų konstitu
cijos autorizuoja priimti 
mokslumo bandymus — Co- 
lorado, Irako ir North Dė
kota. . Irako valstijoj svar
stomas. 1925 m mėginta į- 
vesti moksĮumd bandymus, 
Pennsylvanijoj, bet nepavy
ko. Kaslink liekamų 23 val
stijų, šių metų 'lapkričio ,in. 
gautos informacijos rodo, 
kad net 21 valstiją e neturi

u, 
mano priimti.? Informacijų

Va^toihiias: Konstitucijos 
kaipo, skaitymo; ntėdsiago .̂

:• Be New Yorko, Lbuisia- 
nori Oreg-on, ^.texas ir 
shington, aplikmtąs tūri 
skaityti dalį fedėrales arba 
valstijos konstitucijos.* Kuo- mokslumo ■ bandymų ir nė- 
mėt New Yprko valstijos x j" L . .
ipoksĮūmo bandymas huyo nesulauktu iŠ South DAko- 
svarštomas,bų^o j’ nutarta tą ir TeųneSseę. PLIS.Kilis.

ŽINIOS Iš ARGENTINOS
Įįar vien,tt auka, r .

• .Tūlas laikąs ..atgal iš Ro- , 
sario buvo atvykęs į Em.
Globos Komitetą p Liuit-, 
kuš ieškoti slavo .kruvinos 
skriaudos, kurią jam pada
rė Jokūbaitis su . savo pade- * 
jėjais, Norkum, CiuČeliti ir 
Lavieku.
> . 1931 m. vasario mėin' jis 
per Jokūbaitį siuntė Lietu
von 31 dolerį ir laivakortę 
už 240 pezų. Čiučelis su 
Levickų pastebėję, kad žmo 
gelia tūri užsidirbęs keletą 
skatikų,. įkalbėjo pirkti 
Mendozdje žemėsi ir paėmė 
rankpinigių 700 pezų. Be 
to, sudarė Jokūbaičio ^Ko
lonizacijos” vardu sutartį 
su 'p. Liutkum, kad padary
tų jiems milijoną plytų, ku
rios esą būsiančios reikabn- 
gos steigiamai lietuvių kolo
nijai Mendozoji

•. P. Liutkus, kontraktu pa
ritindamas, nurig a b e n o 
darbininkus, mašinas, gyvu
lius į nurodytą vietą ir įs
teigė plytnyčią. Padarius 
apie 70,000 plytų, paaiškė
jo, kas per Jokūbaitis, kad 
jau kalėjime. .

Padarytų plytų niekas te
mai nepirks. Kitur jas iš
gabenti iiegaliina.: Darbi4 
ninkus reikia atvežti iŠ kur 
jie paimti. Žodžiu p. Liut- . 
kui pasidarė gryniausio 
nuostolio; 5,370 pezų.

Kadangi žmogus varėsi ir 
paskolintais pinigais, , ir jo 
paties * žeinė Rosarioj dar 
neišmokėta, taį ši nelaimė 
gali žmogus sunkų ir ilga
meti uždarbį visiškai suėsti 
ir įstumti į skurdą;

Bet ar pasiseks ką iš Jo
kūbaičio heišganH? sunku 
pasiikytį. ’ •. i
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P.NIA M. MAZGALIENĖ. SOLISTĖ

P. SORAS, GLEE CLUB,
' ■ ■.’// • CHORO VADAS

SEKMADIENĮ

SAUSU 31d.
7:30 valandą vakarę P-LEM. GRIBAIT& SOLISTĖ

MUNICIPAL BUILDING SVETAINĖJE
East Broadway So. Boston, Mass.

įvyks KONCERTO PROGRAMĄ IŠPILDYS

SO. BOSTONO šv, Petro parapijos choras, M.

Karbauskui vadovaujant,

I “Darbininko
i MONTELLO Glee Club choras, p.-P, Šokui va

dovaujant.

CAMBRIDGE parapijos choras, p. M. Karbau
skui, Jr. vadovaujant,

LAWRENCE parapijos choras, ’

Metinis
NASHUA, parapijas choras, p. 

vadovaujant, ‘

J.. Tamulioniul

.PROVIDENCE Į»v. Kazimiero 

ras, p, B. Valaičiui vadovaujant, '

parapijos oho-

KONCERTAS
■ > ty: KAZIMIERO PAB: CHORAS, PROyiDENCE, R. I.

I Dainuos visi chorai susijungę. į vieną iratskL*
I ■ ': ■ ' ’ a . '

■r Be to, dainuos įžymios; Naujos*' Anglijos 8oUi- ;

B? tęs p-lė M. GribaitS ir p-niąiM/Maigaliene. *„■ - *
■ ■ * V v •’ •' \

Į i Visi ir visos iš visos NĮaujos Anglijos )

• nedalyvauti šiame koncerte. R E N G j ’A I
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b KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI
KOLONIJOSE I

MITIMORĖS KERTELĖ.

RADIO KONCERTAS

wPereitą ketvirtadienį, sau- 
E| : rio JiO d., įvyko antras iš ei- 
K- lės Vaikiščią Radio Koncėr- 

tas. Pradedant su Tautos 
S himnu, programa buvo to- 
K kia: “PaUkšČią daina,” 

mergaitė; “Uupa,” bemiu- 
K kaį ; Venckaičio orkestrą su 
t., dviem numeriais; “Mačas 
Įį Bėtlejaus Miestelis/’ mer- 
K gailės; “Pelėda” ir “Skam 
E bučiai,”’ pagalinus “Sveikas

j KūdikėlWėzau^4ne^aitės.
Iš muzikos, bendrai-imant, 

verta paminėti, jog Venc- 
kaiČio orkestrą zyra padariu 
si labai didelę pažangą per 
šiuos radio koncertus; Aną

■ • - ■ ■ * .V

vakarą pusvalandį prieš 
mūsų laiką buvo lenką pa
našus orkestras griežiant 
lenką šokius bei dainuškas,, 
ir prilyginant juos su mū
siškiais, nei kiek, nebuvo 

S geresnį. Mano nuomone, 
šis lietuvią jaunuoliu būrys 

t jau drąsiai gali stoti į pil-

>■ 
t

r

£

r

ĮSIDfiMSKITE!

MS. B. MINSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

637 S. PACA STREET, 
BALTĮMORE, MD.

Lal(|otuv5se patarnauju gerai ir 
Pigiai. Nuo 75—100—150 dolerių.
< Pngrabus paruošia.
Telefonas — South 0083.

du jau Sv. Vardo vyrai Šį. va ir stipri. Tai jau ant- 
aportą remia, Sodalietės pa ras pasikėsinimas ant jos 
neles, ir Altoriaus, Ražan- vargšės gyvybės. Rodos, 
čiaus Draugija. Kas vaka-.kad jei Dievas nenori atim- 
rą ten susirenka šmonią ir ii jai gyvybę, tai žmonės ją 
kunigai neapleidžia driiugi-, «_

y
: Užmušta, o gyva

Pereitą sekmadienį per 
sumą buvo iškrėstas didelis 
juokas įmonėms. Atėjo pas 
kunigą, belaikantį mišias, 
berniukas šu raštuku, 
per pamokslą buvo išskaity surengė prakalbą ir teatro 
ta visiems, kad “p. Šaptie- vakarą, . Rengimo komisi
nė mirė.” Mat, gatvėje ja buvo pakvietusi So. Bos- 
mirtinai užmušta moteris irtono Vyčią kuopos vaidin- 
nuvežta į ligbninę;‘ Kitas * “ *
kunigas buto pašauktas, 
būk tai pavapijonė šantie- 
nė užmušta, ir reikią pas
kutinio . patepimo. " Nuvy
kęs kunigas išvydo lavbąą, 
panašą į Šantienės, bet su 
veidu taip Sudarkytu, jog 
negalėtą pažinti. Tokiu bū
du, ir buvo pranešta žmo
nėms, kad mirus visiems 
gerai žinoma parapijonė.

Bet štai žiūrėk, po piet at 
eina į: Mišparus toji patį 
Šantienė, ir visiškai sveika! 
Pasirodo, kad kita, niekeno 
nežinoma moteriškė užmuš
ta. Ir pakilo skandalas! 
Pasirodo, kad pe pirmą kar, 
tą taip apsirikta. Vienas p.; 
Šantienės; bendras darbinin
kas siuvėjas pasakojo, jog 
■anais metais, kuomet ta pa
tį moteris gulėjo ant mir-’ 
ties patalo, pasklido gandai, 
kad jau mirus. Dirbtuvėj,- 
kur buvo dirbusį, padaryta 
rinkliava tuojaus’gėlėms ir

lę, - jaąsmingąį sudainavo 
“Nakties šešėliai leidžiasi” 
Po jos dainos LDS. Centro

4 Telefonas; Plm 1350.

: JONIS RRERUAUmS 
t . / Graborius ir Balsamuotojas' 
K 423 S. PACA STREET, 
į? BALTIMORE, MD.

nai subrendusią muziką ei
les.

; Minėtina taipgi išskaity
ti klausimai anglą kalba a- 
pie Lietuvą ir jos garseny
bes. Trumpoj, aiškioj for
moj patiekta svetimtau
čiams mūšą tautos vertingos 
žinios.

Chorokoncertas

Per tą patį radio buvo 
minėta busimasis Šūrum- 
Burum vakarėlis, ruošiamas 
parapijos Didžiojo Choro šį 
sekmadienį, sausio 31 die- 
ąn. Visiems prisimins ne
seniai buvęs panašus vaka
rėlis,kuris taip buvo pasi
sekęs, jog reikėjo jį pakar
toti. Šį kart girdėti, kad 
tisą naują matysime; ir ka 
dangi kaina žema, tikimės 
matyti daug atsilankiusią.

Altoriaus ir Ražan^iauą 
draugija .

Pereitą sekmadienį įvyko 
šios draugijos metinis susi
rinkimas ir užkandžiai; Iš
rinkta valdyba sekantiems 
metams iš sekančią: — p. 
Obeciūnienė, pirm., Palotie 
ne — vice-pirm., Mandravi- 
ckienė — ižd., Vaišingiene 
— rast, ir Kaluškienė-Clay- 
ton —fin. rašt. - . - »
'Moterys nutarė paaukoti 

šimtą 4oleriiĮ naujiems alto 
riaus papuošalams, vadina- 
miėms antiperdijais, kurįą 
iki šiol neturėjom. Kuni-J surinkta apie 14. dol. Run
gai labai džiaugiasi tokią šiasi jau eiti hrpirgti gėlės, 
dovaną susilaukę parapijos kaip kas patarė pirmiau ap 
papuošimui. : ]

Be to, jos dar nutarė su- padaryta. \Ir štai, žiūrėk, 
rengti ^bowling team,” ir/toji mirusi dar tebegulėjo 
ateit į parapijos rityklas.lovoj, tisai nemirus! Pa- 
pasimankštyti. Tokiu bū- sveiko ir iki šiai dienai gyį

n-

nori gyvą iš Šio pasaulio iš
gabenti. Duokite jai rainy- Baukiūtės, sudainavo • y, 
bes gyventi. K jf.r

 . I .

HARTFORD, CONN.

LDS. PARENGIMAS
Sausio 24 L, LDS. 6 kp.

pajuokįns ir rūsčiausią žmo 
sekretoriūs kaįbėjo. apie p. gu, Svarbesnes\ roles’ vai- 
D. S. ir “Darbininką.” dins pasįžymėję savo gabu

mais Marijona Leskaitė ir 
Ignacas’ Venckus, ’ Pirmoji 
savo gąbūmu nustebinojmie- 
što mayorą ir jo'štabą Lie
tuvos nepriglaus o m y bes 
šventės minėjime.' Ig j Ven
ckus taipgi visuomet publi
ką savo vaidąnmu patenki
na. ' * \

Nuoširdžiai kviečiame vi- } - . . „ * ’ . t f
sus Philadelphios ir apylin- 
kės lietuvius‘atsilankyti, * 
- • - --Rengėjai,

Kaunietytė, O. BucetiČiūtje, 
P. Šimanskiene* ir M, Kri- 
pas. M. Kripas ypatingu 
pasisekimu padainavo dai
ną apie litus ir dolerius... 
“Varnalėšą*’ vaidintoja E. 
Meškauskaite tikrai žavėti
nai padainavo “Už ežerė
lio ”ir “Kur bakūžė sama
nota.” • • v-\ .
v Prieš paskutinį veiksmą 
kalbėjo kleb. kun. J. Ambo- 
tas, džiaugdamasis lietuviu 
sutartinumu ir LDS. bei L. 
Vyčią varomu gražiu dar-

tojus suvaidinti komediją 
“Varnalėšas.” .

Mokyklos graži erdvi sa
lė susilaukė ir gražios pub- 
likos. Vakaro programą ^ Klebono kalba išklausy- 
pradėjo LDS. kuopos pirm. 
K. Tamošiūnas, pasakyda
mas kalbą apie LDS. ir pa
kviesdamas kun. Ed. Gra- 
deekį būti vakaro'vedėju, d 
kun. Gradeckis.labai gyvai 
visą programą vedė.

Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos • himnus, paprašy
tas LDS. Centro sekret. J. 
B. Laučka paaiškino vaidi
nimo veikalo .< turinį, padė
kojo atsilankiusiai^ skaitlin
gai publikai ir vaidintoją 
vardu atsiprašė už visus 
trūkumus.' ‘

Vaidinimo pertrauką me
tu muzikalei programai va
dovavo p. V. Burdulįs. P-lė 
A. Baukiūtė, yaid i n ū s i 
“Krėvės Pilyje” Mirgos ro-

ta didžiu susidomėjimu.
Po vaidinimo įvyko pasi

linksminimas. . • ... 
, Hartfordiečiai svečius iš 
Bostono maloniai priėmę ir 
gražiai išleido.

Rengimo komisija įdėjo 
daug darbo, 1 ;

Į vakarą buvo" atvykęs iš 
New Britam, Oonn. artistas 
j. Olšauskas draugė su sa
vo choristais p.p. Sintautais 
(labai pasižymėjusiais Soli
stais), Iz.‘ Jankeliūnaitė, M. 
Karlonytė. Buvo" atvykęs 
ir'.New Britam LDS. kilo- 
pos pirmininkas A. Mičiū- 
nas. Tai-sudarė maloną įs
pūdį hartfordiečiamš.

4 : y Ėep—ris.

Serga, kun. Miknitis
Šią savaitę ‘ Šv. Agnieškos 

ligoninėje, po operacijos 
sunkiai serga kun.V.. Mi- 
kaitis, ' Šv. ’ Jūoząpp parap,, 
Mahąnoy City, Pa., vikaras. 
Jani’ buvo /padaryta tonsu- 
lą operacija be etero, bet o- 
peracija nepavyko ir buvo 
reikalinga antra : operacija. 
Nors dar: silpnas? bet Žy
miai pagerėjęs. /Prieš va

žiuodamas namo, žada pa
viešėti kelias dienas north-

• • ■ . j

aidėję. ■ Reporteris.

n .

Sportas
1 Šv. Kazimiero parapijos 
basketlfall komandai sekasi 
labai gerai.' Labai malonu, 
kad artimesnią koloniją liė- 
tuviai pradeda sueiti į arti
mesnę pažintį, vienį pas ki
tus atvyksta žaisti, 
’ Sausio 21 d. atvyko SLA. 
jauimolią kuopos komanda 
iš New Britain. Oonn. Žai
dimas buvo gyvas/ greitas ir 

' energingas.
Šv. Kazimiero parapijos 

komanda neatsiliko nuo sve
čią ir pralenkė k juos, nes 
.“scord’” buvo 32 ;19 šv. Ka
zimiero naudai.

Sausio 23 d., ir vėl mūsą 
komanda ‘ susitiko . su : Šv. 
Andriejaus parapijos jauni
mo komanda. Visi gražūs 
jaunuoliai, ir iš pradžią at
rodė, kad mūsą komandai 
bet stebėtiną? kaip mūsą 
jaunuoliai visi, kaip bitės, 
ėmėsi į darbą ir. pralenkė 
Šv. Andriejaus komandą, 
padarydami. 38:30.

Reikia priminti, kad abi 
pusės tikrai sportiškai žai
dė? ' • ' :

: >1
j* •

CHAf.HON'S

lankyti namus. Nueita ir
; Aliejaus Skalbiamos
i marinos . ■ .
i 20TBUtaUlLSTREET 

W0B0E8m? MA88. ; ■
r Tet4A48Q , 
Lengvos lilygos—Be ĘuoHmčis

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 31 d., sekmadienį, 

įvyką Šv. And&efaūšrpata- 
pijos metinis teatras. % Jau
nimas stropiai ren g i a s i 
šiam vakarui, Beveik kas
dien turi praktikas, Beabe- 
jo, pamatysime šiais metais 
ką nors nepaprasto. .

> LIETUVĄ
’ ’ GREIČIAUSI ' ,

GARLAIVIAI PASAULY

BRĖMEN - EUROPA
Pulkus geležinkeliu, susisiekimas iš 

nREMERHAVEN J MĘTUV4. . * .
Taipgi nuolat kas savaitę Išplaukimą! gerai žino
mais Lloyd Kalniniai! Laivais. Užsisakykitvie- 
tas pas agentus, reikalaudami Lloyd 'laivakorčių

NorthGerman lioyo
252 Boylrton Street, Boston.-

‘ . Juozas Žukauskas^

į.TROBELNIKAS
LEMEŽONAS
(Tęsinys)

Papasakojo Jurgelionis Pranas, kad Myko
las palikęs dideliame varge Kursko' mieste. Sir
gęs, darbo niekur negaunąs, pragyvenimas pasiu
tiškai brangūs. Norėtu namo parvažiuoti, bet ne- 
turįs pinigą. \

—O kiek reikėtų tą pinigu, — sulaikydamas 
kvapą, paklausė Lemežonas.

į —Penkią šimtu gal ir užtektu. Patsai dar vie-
I ną antrą litą kur sugaudytą. .

. Lemežonas parėjo namo. •
. Dar labiau apsiniaukęs kaip paprastai.

- Buvo jau vakaras.
Įlindo į savo lūšną ir ilgai mąstė, atsisėdęs, 

prie šalto pečiaus. Paskiau atsikėlė, uždengė su 
skarą langelį, uždegė beržinę, balaną. Mediniu 
skląstu užsklendė duris.

Peisižegnojo.
. Priėjo prie pečiaus ir pradėjo mušti su ge

ležiniu virbalu plūktinę aslą. Pramūšęs, praka- 
■ aė žemes, ištraukė medinę lentelę ir atsargiai 

■ iškėlė geležinę dėžutę. Nušluostė nuo viršaus 
p žemes ir pamažu, prilaikydamas kvapą, atidarė. 

Išėmė nedidelį, baltos drobes, sumegstą skudurėlį, 
į Atmezgė. v Sužibo akys, pamaniusios saujelę 
“sidabrinią ir sulankstytij. poperėlįą pakelį.
&'•’ Keliolika minuČią’ žarstė pinigus, sklaidė. 
{ Džiaugėsi; Paskiau drebančiais pirštais prade- 
& jo skaityti.
ių- Ilgai, ilgai skaitė. '
?K . Kai pabaigė pradėjo jau austi.
1 . -413 titą. ’ • • ..

O reikia 500. V . -
. Pasidėjo pinigus ant kelią ir mąsto senis.

L

’ Viso Amželio išlieto prakaito atpildas. Kiek tus. Ankščiau išvažiąodayo,. vėliau parvažiuo--kas ir bedaryk / • . ’<
davo. Į vežimą dėjo tris rąstus. Tokiu būdu jis Atsipeikėjęs, paragino arklį. Gal išvažiuos? 
nuveždavo per dieną devynius rąstus ir uždirb
davo puspenkto lito. . . . •; /

Tą dieną buvo labai šalta.
< Pūtė jaunas gruodžio mėnesio vėjas. ;

Snigo. ‘ •• * - '
Lemežonas prisikrovė tretį vežimą.
Šiandien ypatingai pavargo. Rąstai tokie

sunkūs. UžgaisO. ■■ j >
Reikėjo važiuoti vieškeliu. - Tačiau Lėmežo- 

nasj .bijodamas neberasti stoty priiminėtojo; nū-’ 
sprendė važiuoti tiesesniu kėliu. Tiesiai per pel
kes. Pelkės turėjo jau. būti užšalusios,! nes ant-, 
ra savaitė kaip prasidėjo nemažas šaltį... “

Kiek pavažiavęs, išsuko iš vieškelio į nedi
delį-keliuką. Kelias iš kartę, pasirodė visąi’pa- 
keūčiamąs ir Lemežonas džiaugėsi, kad. sutaupys 
kelią kilometrą laiką. . . ; *
/ Įvažiavo į pelkes. Keliukas raitėsi tarp ma

žą nuskurusią krūmokšnią, tarp išlindusią iš snfęT 
gomaldyną. ‘
... . "Tamsu. •, ‘ ■ ■ ą - '■

Tik retkarčiais iš debėsą iškiša savo galvą up- 
trupėjęš mėnuo ir vėl atgal, niaurias pelkes dVžtę- 
rėjęs, pasislegia? ■ ";/ \ .

■ Neramu : Lemežonui. Jam vis rodosi, kad 
keliukas linksta? Žino, kad niekas dar“ nebuvo 
išdrįsęs vąžiuoti juo su‘tokiu vežimu.

. Eina šalimais ir ris dairosi į abipuses, an 
nepamatys kur besi veržančio vandens.

• Tabtelėjo'Lemežonas.' Vienoj vietoj pasiro
dė kažkas įtartina, Pasigirdo duslus balsas. Tuo; 
momentu, kada ir mėnuo išlindo pasižiūrėti kas 
nutiko, Lemežonaę pamatė už kelią žingsnią juo
dais kamuoliais besiveržantį vandenį.

Mete akis į vežimą. Šis buvo pakrypęs į vie
ną pusę. • v. • . ' .

Lemežonas sustingo. Iš karto nebesusivokč

daug vargta, kentėta. Kiek daug nustota. Juk 
ir žmona, jeigu ne tie pinigai, nebūtą’mirusi per
nai, ir duktė nebūtą išėjusi į ni eku s mieste,, ir sū
nus nebūtą dingęs kažkur Argentinoj. Ir jis pats 
nebūtu taip apjuokiamas, stumdomas. • /. / ;

Dar nušvinta senis. Prisiminė sūną Rusijoj.
. Gal tas ir sugrįš, gal atšties senio dienas. 

Lemežonas misiąs jam tuos penkius. šimtus, par
važiuos namo, bus linksmą tėvui. By tik. sveikas 
grįstą’ - •• "• . /■ ■■ • ;

Mažas rūpestis. Kur gauti tuos trūkstamus 
iki penkią šimtu? ' ; ;

Uždirbti kur nors. ‘
• Kur? • ‘ . •

Galvoj mintys dėstosi, klostosi. Ilgą laiką. .
, Pro vaizduotės palanges praslinko daugybė 

projektą. . ? . j J. L ‘ ’
•Ties vienu ilgiau'sustojo. .
Miško pirkliai samdė žmones rąstą iš miško 

stotin vežti. "Mokėjo po pusę lito už nuvežimą 
vieno rąsto.

Pasiskolins iŠ ko nors arklį ir pasisiąlys prie 
tę darbo. Žiūrėk per tris sąyaites ir surinks tuos 
trūkstamus pinigus. ;

Tik neramu seniui. Darbas labai sunkus. 
Vienam sukelti, sudėlioti stambius rąstus ! . Ar 
pajėgs tokį sunką darbą? Ar užteks jėgą, Ar 
nereikės atsisakyti pradėjus?' .

. —®t užteksiu jėgą. Juk visa tai dėl Myko-’ 
lo, — nusiramino senis ir, sudėjęs atgal dežutėą 
pinigus, užkasė ten pat ir gerai suplakė^ sulygi
no toj vietoj aslą. t ;

.Tau antra savaite kaip Lemežonas veža rąs
tus. .. ;' < - . .•••.. ■ ■ ■ t “ •* '■

Dirbo vienas. $tėbėjosi visi, iš kur' seniui 
tiek daug jėgą?. Ką kiti per dieną dū kartu te
pajėgdavo suvažinėti stotin, jis visuomet trig kar-

Arklys pasitempė vieną, jautru Įtartą ir su
stojo. Dar kartą pamėgino ir vėl tas pats. .

—Iškrauti vežimą! — dingtelėjo galvon.
Atleido sprangtą ir pradėjo pamažu leisti že* 

piynviršutinį rąstą. Nuleido.
Antrą, bijodamas; kad pelkė toj .vietoj visi

škai neprakiurtą, norėjo padėti skelsai pirmąjam,
'• Uždėjo ant apatinio, persvėrė.

• Pečiais' įsirėmęs, norėjo užkelti viršutinį 
aukščiau.

' Staiga, besistengiant tą padaryti? ledas tru
ko. " •?’• •• ■ /■

. Lemežonas pajuto į krūtinę smarką smūgį. 
Pajuto šaltą vandenį. . . ? .

Rogėms netikėtai persisvėrus, viršutinis rą
stas slydo ir perbloškė Lemežoną. Tuo pačiu 
momentu antrasis rąstas taip pat išsprūdo iš ve- .; 
Simo, suspausdamas vidun .patekusį Lemežoną.

Lemėžonas nebesuspėjo pagalvoti, kas atsi
tiko. - • ' . ?» •

Naktį labai smarkiai šąlo. ’ ■ ?
Išaušo gražus rytas..

? Peikiu krūmokšniai buvo apsitraukę storu 
šernos sluoksniu. Tarytum pražydusios pavasa-. 
rį vyšnios sode. ; . .' *

> Ta pačia šėma buvo aptrauktas ir susmukęs 
pelkėn arklys, kyšantis rogią galas ir: du rąstai. 
Visa tai buvo įšalę. Vanduo nebesiverŽė. f

Rąstą tarpe matėsi sutrintas Lemežonas. Jis 
buvo be kepures. Jo balti, pražilę plaukai taip 
pat buvo kaip ir tie krūmokšniai aptraukti — si
dabrinėmis, tankiai susigiaususiomis sniego ada
tėlėmis. '

: Ir antakiai, kaip tie krūmokšniai — pavasa
rį" pražydusios vyšnios* - ' -
.?.-•’ (Buk daugiau) *
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į 1 EtnkUditnū, g*Wi» 59, 1939

. m i T W katalikiškojo jaunimo
IFT17 TTIVi? S- 7TlVm filAmerikoje, no- 

h T >T y| T* ™ Iri suspiesti visus į savo tar-,
kvėpti meilę musų te

1 s' /r./'* ' tai tėvynės Lietuvos, į
ris jungtinio choro galinga [kiekvieno : jaunuolio širdį, 
darna. i Rengdamiesi Švęsti, ffiemet

So. posįoiM ir"<^mbr^-Į6rgatĮizpx)ijoB gyvavimo 20- 
ge chorai • dainuos ^šKraifties nibtu jubiliejiieLietuvos 
ir sudarys >endr^ chorę, ku Vygiąi, -kviežia: visus, kam 
riam vadovaus p. .Jf, Khr-ta.,.
bauskas. Šis jungtinis cho- [ Įr ——
ras sudainuos Šimkaus “At-m

Į‘sisveikihimM su girią,, ii’JH 
'Žilevičiaus “Anoj pusėj eže-rll 
ro.” įĮĮ

Susidomėjimas koncerfrdIĮ 
didelis. Montello, NorvzoodJll 
pawrence ir providence, R, 
į, kolonijų lietuviai atdun-IĮI 
dt\s specialiais busais.
S. ir “Darbininko^ priete- T
Hat visur smarkiai sujudę. | , . » .

Cambridge ir So. Bostonįf kV.'L- y ’■ Į 
-1 - t Z v,-” -1 yz: - Ii LIETUVIS i lietuviai atpuskes peksti ar h *1“strytkarJs.” ; Sphicipąi |fWWJAS ir OBmjĘGASj 

Building svetainė turėtų bū-l | V a 1 a n d o st į
- > ■ - _ - 2.. . I įNuo 2 iki 4 -d., nuo 7 iki 8 vak,!

| 478 Gallivan Boulevard j
| DORCHESTER, MASS. I
| Telefonas Talbot 0847 |

YIOŽYKM. MEKAS 
UŽVISUS

• Tai lietuvių. obaĮsis^ Tai 
mūsų galybes ženklas. Tu-< 
kredami sujungtas, jėgas, 
'viena kitų užjausdami, it 
nelaimėje galiųte .ištverti,x į 

^Darbinlnko^7. met i n i s 
koncertas įvyksta šį sekma
dienį, sausio 31 d.' Jd jau 
senai laukta ir štai esame 
jo išvakarėse.

. So. Bostono, Cambridge, 
. Montello,/ Lawrence, Na-' 
ę shua, N. H. ir Providence, 

« K. L chorai pasirengę pa* 
tiekti., . visiems atsilankiu
siems savo įdomių progra
mų. Chorai pasirinko įdo
miausias, gražiausias dai
nas? - '

; programa bus įvairiai su
tvarkyta. Koncertas baig-

Tel C B.

Utvumus
ADVOKATAS

^Darbininkd’^ Žfwne 
(antro* Juboa, Room 1) 

866 Bmdway, So. Berita.
Bostono Ofisas: ' 

89 State Street Room 63
• Tel. HUbbard 9396. 

Gyvenimo r 33 Rogemont Street, 
' '' •:. Dorcbeuter, Masu,

D X R HININ K ji 8 _
* ’ r r * * s

tik rūpi išlaikymas lietuvi: 
škos dvasios kuoilgiausiai 
Amerikoje, stoti’į jų eiles.

Tad jaunu'oĮi-e, turfida- 
inas progų, šiuo vajaus me- 
du, nępraleislc jos. Ateik į 
susirinkimu ir/ susipažink 
įsu veikimų, tok į darbų, 
kurio takia tavo tėvų pir
masis įkepimas, lietuvybe, 
bei meiW savos, šalies. Tė
veliai! Jeigu jums rūgi jū
sų įpėdinių ateitis, jeigu tų 
pi, kad ir jie gerbtų tų, kų 
jūs gerbei, paveldėję iš sa
vo tėvų, kviesk# savo vai

kus priklausytiprie lietu
viškos organizacijos,, prie 
Lietuvos Vy&tb

^ieūi(il.v<iĮdyb(ir

KIBI

f -4'
-7,„f. h ■ ,/ ■

Tėl. So. Boston 8520 . • s ; ’ .

A.G.šALĮIA-WllNA
LIEtuVlŠ advokatas

. 'i £.*»'’'• - '■% ? * f* ■
1 Baigia du Universitetu 

CORNELIi Um VERŠITY su A. B. 
: G.VFASHINGTON UNIV.suELB.

į^Darbiiuiilm” Name ’
• •' (erdiros lubos) '

; 866. Broadway, South Boston
i • R e z i d e n c I J a

805 Harvard St.Cambridge^Majsa. 
[ j^-Tel.Ųhlvetsltyl46My*' ’• y...

ti perpildyta, jei tik pasi-| 
taikys geras -oras.

Bet, iš tikrųjų, joks blo-| 
;as oras neturėtų atbaidyti. 

Atsilankykime visi ir skait
lingiausiai. •; .

O’

. g. S. EKSKURSIJA I
> ' ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ 

H ŠAUTUVE ‘ 

PAUL’S MEįS t 

' SHGE
456 W. BR0ADWAY

(tarpe F lr Dorchestėr Sta.) 
Į ■ South Boston, Mass.
| Užlaikome v^nauslos ’'mados vy-| 
I tiškus drabužius. Gražiausias skry-= 
Ė bSleš. Pas mus viskų pigiau pirksit;

[f ’ Savininko* POVILAS EIKAS j

i i-

r" p į 11 "" ''' r-i
TOL So. Boston 0828 ‘ ■' / ’

LIETUVIS DANTISTAS *

DR. M. V. CASPER
' . •> ’ ‘ 1 525uKd3roadway, S., Boston.
; , , rOfiao Valanti 

Nuo O lki 12 rytė. ir nuon:8Q iki 
8 ir nuo 6;ikt 8*val. vakare, om 
Bas-uidarytta BUbatoa vakarala lr 
nedSlilieniftla, taipgi aeredomlanua

■ 12-toadieu^ uždarytas.
tr7X-ray .

Praėjusį sekmadienį, sau
sio 24 d., įvykęs mažo jo cho
ro koncertas, Jh M. Karbau
sko vadovauj.anias, gražiai 
pavyko. 1 - Operete 4 ‘Paslap
tis ” visiems1 atsilankiusiems 
patiko. Klebono kum. Pr. 
Virmausldd: ir kum K. 
bąnaViČiaus kalbos paįvai- 
nb linksnių ir įdomų vaka- 
relį. ■.

Pranciškus Žyla, 36 metų am
žiaus miesto ligoninėj, SmtA 
21 d.1 Priežastis, mirties b to 
ii uŽahmodijimo kraujo* po o 
peracijos. I£ Lietuvos paėjo 
U Rokiškio apskričio,. Tarai- 
cUių. kaimo. Gyveno pas p-nus 
Ueralskius,' 102 Wayland S t., 
DoręheJtery.

•Jis palaidotas pirmadienyje, 
sausio 25 d. iššv. Petro lie
tuvių bažnyčios, 9 w ryte; Šv. 
Benedikto kapinėse. Buvo at
laikyta iškilmingos «v,* Mišios 
už jovolę ir grabnešiai forma- 
liškai pasirodę nešė jo kūnų.

Paliko nuliujime dvi seseris 
ir. tris brolius Lietuvoje. Pus
brolį Brazilijoje, ' ’ A ' ■ 
— Laidojimurūpinosi gralio- 
riusPetras Minmvieius.

• Visiems reiškiame : širdim 
giausių padėką, kurie dalyva
vo jo | laidotuvėse. ' ■ 1 .

ė Juozas ir Adolfina 
Gerulskiai.

DRAUGIJŲ. VALDYBŲ 
ESAI ■' 
«««?«■ 
PirminlnkasT^n. UotiT '

86 Mt Ida Rd., Dorche«t«r, Ma**. 
, *ir.- : i TelepJrifc* ColUinbta M81—
YiCfsPlmmiųkM **• J, petrawitaųi7 ‘

24 Thpmu Park, So. Boston, Mm* 
Prot. R*ŽtlfiinkM>- J, Glln»tklir .

TMdrtM Park, So, Boattm, Mm*. 
Flh, BaStlninkn* <— M, Seiki* " -

256 E. Ntath St„ 80. Boatoft, MaA 
IŠUlninkrte — A, NaudUttna*

885 E.Bro0dway,Bo,yBo*tonfMM*. 
Maršalka — J. ZalkJ* . - -

V Wlnfleld St./So: Boston, Mm*. 
Draugija laiko auslrtaklmu* ku trrilą 

1 nedeldlenl kiekvieno m(fae*io, 2 v*t , 
po pietų; Parapijų* tfnUJ,* 4^2 Et 7th 
Bt, So. Bo»ton, Ma**. -

į,h; j.,—, "‘.1 ' . ,i,^3 ln*n: i'.it,-“! į,”p' - -‘J'1'11’".-'1- ' 1 1. rfr' »

Profesionalai, blznlr-rlal, pramonin
kai, kurie skelbiasi. “Darbininke,”*tik
rai verti skaitytojų paramos. , 

!’ vrsl4tar8lnkllAB “Darblnlnke.” .

>0 GLOBA MOTINOS ŠVČ. 
pirriląlnkė 727 ĖviŲ*ftlaiksienėr ** 

625 E. 8th St,, So, Bosto!', Muse. 
Vice'pin»inlnk4— Ono SlftUrienė.

44» E, 7tlx St., So, BostpUk Maspj, 
: Tel. So. Boaton 3422-R ' * 
Brot. Rast, — Brouė Cluijienč, 
1 29 GbulJ St., West Kosbury, Mass.

TėL Barkvay 18G4AV *
rip, Ragt,;1— Marjoni 'MarkoulutS 

, 66 G St, So. Boston, Mns*. 
lldlnlpkž — Opa Staniullut«

J 1(6 tVftit Oth gt., So.-Bostou, M«m. 
Tvurkdarft Ona MlzglrdienG 

=. IBiaCoIumblft Ild.; So, Boston, Mmm. 
Kaioi Globoja — E. JanuionlenG

1426 Columbia Kd., So. Boston, Mas* 
Draugija aavo susirinkimus laiko kaw 

\ aptrą utarninką kiekvieno mėnesio, 
i . T:80 val. Vakare, pobažnytluSj‘sy^

taln?J. ’ "•
Visais draugijos reikalais kreipkitės

pM protokolų raitininke. 1

Sąnatna J,

LANKĖSI

DIDELĖ PROČA ,P BALO?IU
' *

Antradienį,. sausio 26 et, 
lankėsi redakcijoj kum L. 
Kavaliauskas, -Šv. Kazimie

1 K. J. VIESULO i 

L agenIdra' . i 

t 1‘ARDUODAAt LAIVAKORTES | 
= t ir iš LIETUVOS per visas linijas= 
| SIUNČIAME. PINIGUS ^Lietuvą S 
= Litais ir Doleriais.
Į Apdraudziaine Namus nuot 
| Gaišto ir/kasf reikalinga. | 
j| Perkam Lietuvos Bonus. | 
t (“DARBININKO” NAME) • į 
| 366 W. Broadway, So. Boston, s 
rn«,h,<tilm,<»ltl<,Huu'ntmnin>iminnili~,m»mTnii,,,iurf«) 
- ---------------------------------------- ------------- - 
3 Tel. Porter 3789 .---- , ; ’

*<; J (REPŠYS) '

Lietuvis Gydytoju 
Ofiso Valandos2—4 ir t—9 

-278 Harvard Street, 
kamp. inmah arti .Central Sq, 

Oambridge, Mmi. 
| ■- T' ’ 1 '*■ y

1

Šiais metais L.‘ D. S. ruo
šia ekskursija į-Lieluvų bir
želio 18 d., Skandinavų-A- 
merikos Linijos laivu “tini- 
ted'States.” Ekskursijai vap ■ • r- ' •■■ /■ J •
-dovaus- jaunas ir. ėnėrgin- . y- • ? . j

gas kun. J. Škalandis, Mdn-Į |GRAKO|A$ 
tello, Šv* Roko parapijos-vi-1 p^ter X feusavičius kam reika- 

kųraš;’ ^Atariame: visfems brigas kreipkitės.498 Ev7th\$t, 
jau pradėti" rengtis. ^Kblio- So«th Boston,; Maąs, *: - Ė Į 
nes reikalais, kreipkitės pastai ' • k- “
vietos laivakorčių agentų ' PA 0(1111101) A *" 
arba tiesiog į L. Darb. S^F -
ttlv ' rt x - tv JPGOL RUMIS ant Broaxlway<. JEkslnirsijos Centrų, 366 WdYTa yį st^lų.. sulyg šių laikų ma- 
Broa’dwav, S. Boston, Mass. dos. Kreipkitės 395 Broadway. . 

r'T- 1^:- •• •- ' . . J. I -Z; (Basement). V. 2

< y...T<L 6 2805-Ri

LIETUVIS

OPTaiETBiny
iSegraminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atltie- 

‘ Mlnu ir atūblijoniS- 
koM; (aklose) akyse, sugražinu Švie
su tinkamu laiku. ’"J“
r J. L PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

h':

(rruodziį ^ ^Jiįąugijos’ 

šios.. Vi^iia?i*ai x?in cor-> 
; ppre ’y daiy^y^^jyakarė" į-j 
yyko ^rhiįal&b^"; Kalbėto
jais bųvų, v^fes14 klebonas 
kun. JuškaĮtiš? laįvokarčių 
‘agentas K i*- klie
rikas ‘?Leo^C^WRalįųs..’ 
Viii, kalbėj.0; patriotiškai. 
Vakai'o vedėjas įiuvo V< Že- 
kevičius; . Draugija per tris 
menesius priiminės ' naujus 
narius už y pusę * įstojimo, 
Jaunus" visai bė įstojimo. 
Prisirašė nauji nariai: A. 
PlekaviČius, V. Janeliunųš. 

| 4 S kp: LDS. korešp.

ra parapijos kleboiias iš 
Provideiice, R. L. Jis pa
reiškė,* kad į “Daltoniko” 
metinį koncertų,' sausio 31 

;dz š.‘ *m* atvyksta, nd fih di
džiulis chorai su savo vadu

į7.Valaičiu priešaky, bfei 
ir daug parapijiečių; ”

5 JProvidence. yrą <^mg lie
tuvių bedarbių, bet. tas lie
tuvių veikimo’ nesumažina. 
Beveik kas sekmadienį Ja
rdui! įvairūs įiaraųgimai.

PR. J. KALINAUSKAS
; ■' AriVOKATAŽ'* 1 ’

414 Broadway, So. Boston.
• . . Koom 3, .

Gyvenimo vieta: 98 Central St.,;

> Hudson, Mass.
-Tet Hudaon 622. ’ ’ <■ • . •

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki.12, nuo 
l;80*-6 Ir nuo 6:80—9 vakare. 
Sprėdomis nuo 9—12 y a k dieną. 

'Siibatonlis nuo 0 Iki 6 vai vakarą. 
Nedaliomis nup 9 Iki 12 vai. dieną 

■ , į. (pagal autartp- .

'L. Vyčių Algirdo17 kp.įL 
metinis susirinkimas įvyks jį 
sausio* 31 d., .3 vaL po Tie"t| 
tų parapijos salėje, 492 S.Įr 
Ševėnth Št,’ So. Bostone. Į 

t pageidaujama, kad sia4| 
me’ susirinkime dalyvautų j 
visi nariai bei narės, neš,U 
pradedant šiuos metus, tu- s- 
rėsime aptarti reikalus,*Jie- | 
eiančiųs mūsų veikimų, o jų | 
yra gana daug. Visiems n a-r į 
riamš turi rūpėti organiza-lĮ 
.cijos gerovė ir jos ateitis. | 
Dargi, Liet. Vyčių5 kuopa,ĮĮ 
pradėdama aštuomoĮįktųs Į 
nuo savo įsikūrimo, kviečiai | 
visų lietuvių katalikų jauni- | 
mą spiestis į Šių kilnių or-Į | 
ganizacijų. Nors, gal netu-į| 
ri L. Vyčiai savo ne didžiu- ’ 
lių namų ar šiaip kokių puo 
sniųjų įrengimų, bei jų . o-! 
balsis ‘‘Tautai *ir ' Bažnv- . ■ ■. * • i
Čiai” reiškia daugiau negu 

'tai. Kaipo vįęniptėlė lietu-Į E3SNGĮA TRIJŲ DRAUGIJŲ NAŠLAIČIŲ KOMITETAS

Šeštadieiiy, SaĘ8io-Ją(i. 3M, 1^32
y •’ ' 7:30 raly vakare ■

Prof. A, Žid&navičiaus

MUikiifMokykla
SMUIKA-PIANAS v •

Lekcljo?’ duodamos privačiai kaip 
mažiems taip Ir suaugusiems sulig 
progrtmo Muzikos Konservatorijiji

• Pamokos aiškinamos lietuviu 
r '•>- dalboje,>. * .

16 Huntington Avė,, 
Roslindale, Mašs.

Tel. P-Way 5953-W.

6ARA< ’
541 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS 

Tel. Šo. Boston7Į370 •

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
:i. ■' * »’*1

Pilnas Pasirinkimas Pataisymo Dalių.
K-i' C i-V? •?. *" .iLi'* “ ■

Oficiale Brekių ir šviesų Patikrinimo Stotis.
Pilnai vietos dėl trumpo ir Ogesnio, laiko pastatymai mašinų. | 

Parduodame Tires, Gasolinų, Aliejų: ir viskų/ kas prie | 
Automobilių ’trikW8^* ‘ ‘ x , i 

MES ESAME E^tĖRTĄi AUT0MOUĮUŲy|AISXMĮE. |
\ . STJtEKAŲSKAS,. Savininkas |

DR.J. LANDĖIUS-SEYMOEĮR uranijos nti st, so.‘ bps^h, ausš.
I ■ LIETUVIS GVMTOJASlk CHIRURGAS ‘ ■ |[ "ž-1/- ; '

į Gytla aŠttlaH Ir kroaiSkaą ligas vyry,, moterį]' U valku. Vartoja 
į . X-Ruy aparatą, iStyriiųul'vldllrią' Ir plaučių ilgą, Eiamtpipuoja 
I kraują, Slapumą, ir splaudalųs savo laboratorijoj. SutMik patari' 
Į mą Jątikrif kitur.gyvėnamtieiu^ ’ 16 metų praktika..
| OFISO VALAKUOS: 2—4p.p.; 7—StSO vak. Tel. B. B. 2713.

| II

j Į Prie įžangos tikieto taipgi bus h laiminto trijų dovanų kurias 
» dovanojo p-is J. D f.L . •- . '■■

Grieš ANTANĖLIO orkestro . . ' ’
' Įžaųga: Vyrams 40c., Moterims 25c.

•■> Pražame visus atsilankyti ir paremti našlaičius.
Kviečia visus TRIJŲ DR-JŲNAšLAIČIų KOMITETAS- /.

'UŲ^TON, ]MAž4S, £Dorohesterie nėirws ttmšs šu krauHtve, Kiek- . ‘ 
distrikte) pigiai parsiduoda didoę vienai šeimynai po '4 rupius,718?

- lisj;• mod®riiSkatįteigtas? mflrinis'Tn'’1yk‘ 
garadžiusi. . Randasi ant Jidieles 
'gatvės.; Vieta tirštai' apgyventa 
lietuviais ir turtingais ainerildė? 
čiais. Sutalpinama apie 60 ati-

• tomobilhį, sugedu šieji čia pat ir 
sutaisomi. Bo to, parduodama 
daug gazolino ir kitiį automobL

' Hams reikmenų. Biznis išdirbtas. 
Kaina tik .$20,000 ; įnešti $3,000 
-Ą kiti lengvom sąlygom išmokė-. 

: ti. Taigi pii'kusis, įnešęs tik ftia- 
. 7^. sumų pinigų, gauną sau nuo
latinį, darbų su gera alga ir sau. 
giai investiną savo pinigus-

■j Visas informacijas gausite A. 
J. KUPSČIO ofise, 332 VL Broąd- 
tvay/So. Boston, Mass.” .*■■■' .
• £0.‘ BOSTONE (City- Boint) 
parsiduoda kampinis,-5 šeimynų

niiirįųs narnas su ki^mtuve, Kiek-

latiko ir Vidatis gražiai ištaikyta,,' 
Vieta labai tinkama bizniui, y«<. 
pač barbernei ar Ilardware što- 
Tttt Aplink plačiai gyvena lietų. 
yiai ir pasiturintieji amerikiešiai,. 
Juros ir maudynės čia pat. Oras ■■■ 
tinkamas sveikatai. ’ . •

AūkšelaK minėtas biznis čik 
■būtinai reikalingas, taigi geriau-1 
šia proga pirkti dabar. Kaina Isk. 
bai nužeminta, tik $13,500, nes 
namas turi būt' tuųfau parduo- - 
tas; Perkant įnešti tilt $2,000, o; . 
kiti Idngvoin sųlygorh. išsimokėti* 
Bėiškįa, pirkėjas tuojau gauna - 
nuolatinį ir pelningų, darbų. Del . \ 
informacijų kreipkitės pas A. d. 
KUŲSTĮ, '332 W, Broad^,* So. \

‘ Boston, Mass. . ’ .

Tėlt University 9466 . J

MMIEnki

1L i e t u v e D a n t i s t e į 
| . Valandos : 9—6;ir 7—9’ J 
į 678MASSACHUSETTS AVE.į 
| , (Central Skvėre) | 
1 . CAMBRIDGE/MASS. Į
ž

LENGVAS MAZGOJIMO! 
BUDAS

Tegul elektra' padaro skal
bimo darbų. ’ ;

, Į 4 Jf r t

Kįėktro skalbliuo mašina 
yra hebrangi, ir ųebraiigi 
Vartoti. ■ ' č j

Edison Kompanija siuto 
ųaujų ĖASY įVASHER— 
geresnę, mašinų už 'pigesnę ■ 
kaina negu kada putniau*'

EA8Y' WAŠHĖĖ yra. 
viena iš geriausio ’ padary- 
mo. . • . v,
y Įiengva: užlaikyti švajįa-— 
—emaliuota iš vidaus ir vir 
šaus. .

Lengva skalbti drabužius 
— nereikia jų, trynti. t

Drabužiams irgi neken
kia. Nenunešioja taip greit 
kaip kad su rankom plauti.

Kišeninį irgi lengva. Už 
elektrų, atsieina mažiaus 
kaiį) $2.00 į metus, arbų ma 
žįau kaip 4 centai už visos 
savaites, darbų.

Įtakoms lengva. Mašina 
daro visų darbų.

. Muskulams lengva nes 
mašina išgrežią. . ... ■’ ?
; Lengva šeimini n k ė m s, 
nes drabužius. padaro . šva
rius ir* greitai darbų atlie
ka.' Tų laikų galima šuvar- 
tioti kitiems reikalams.

ODOS irGALVOS:
•1 ..................... .į . - e . linini inTią.i.į.Į.į.1 t fu ’

Ilgos, NelSpasakytą’ niežėjimą ir g6- ;
Jlmą eezema, tėtter, salt rheum ir * 
kitas ligas labai greit palengvina r » 
vartojant manė odos mostl,. Daug « 

.. ligų greit Pagydytą Jomis, 7* 
■j Geros dėl pilės, suskilusių t 

rankų, kojų skaudulių Ir1 į r 
,akfų, y. ' • »

FENUSTOp: VILTIES ■ ;
Teiraukis Prie Manęs. ■ *•
^atarlmag Dykai. 7

Pr.Grądj,327,,2“i 

Valandot: Anttadlenlafs, ketvirta* ' 
dieniai* ir šeštadieniai* 10—12 { , 

. ta, 2—5, 7-į-r8 vakar*! —ĮrafUta- j J » 
nlai* 10^—12 tiktai; '" j-• |'

r

Lietuvis Dantistas

OH.Š.t.GMVlill$lll
(GALINAU8KA8) '

414 Broadway, So. Boston
Tei. 80. Boston 2800

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto* nua 1:80 ikt 5:8Q\po. jrtetlr 
nito 6 iki 9 vakare. Šventi dlan* 

pagal 4Usitarime;. c .

Prisiekęs Advokatai j

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias prąvas. Daro vi- 

sus legalius dokumentnA
r 317 E St. (kampas Ęroadvray) 

South Boston, į®aM.
Telefonas : Šou Boston 2732 

. Namų jTalbot 2474

LIETUVIS GRABORIUS
t. . 1 . . ■* 7 • ,

Laidotuvių reikalo visuomet ir visiems 

maloniai- ir tjnkamal patarnauju. Ga
lite kreiptis bįlę,laiku, dienų ar imĮctį, 

o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 

pareikalavimui. Už .važiavimų i kitus 

miestus, jokio atlyginimo nprėikiilauju.

p. J. AKUNEVICH
(AIVUIVICIUS) ' ' ■>'

258 Wait Broadwa,y, y 8o< BostonyMaM.
’ ; ■ ,'Tcl. So. Boston 4486 ' . '' •

PATARNAVIMASMĮ 
IRNAKTĮ

D?A. lAlETSm
GRABOBIUŠiR 

BALSAMU0T0JA8
877 ir 448 Cąmbridtfe Street - 

Cambridge, Maw/
Telephoue University 8831>W. j

’Offįdi Telephone Untvorafty 
Res. Tel. Udverstty 1967 •

g—, 1 '.............

ADtMOM&SOII
IThaert&ker A Embtimtc

MSTIJVIR ORABOIUDB IR 
BALSAMUOTOJA3 

Pagrabus atlieku gerai ir 
Kaina vienoda visur. Vhta nuftm 
diena ir naktį. . »

BKTRHJB/ v
10 lutervat* Montalta. Muą.

■ ĄM. Broekt»n

L a



f

DARBININKAS g.

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
KATAUKIŠKO UNIVER

SITETO HOTINUMAS
Lietuvos pirmojo lietuvių 

katalikų universiteto atida- 
rymo proga tauti H i n k ų 
“Vienybė” (Brooklyne) sa- 

ų vo apžvalgoje štai ką rašo: 
“Šiais metais nuo kovo 

mėnesio manoma atidaryti 
Lietuvoj pirmą lietuvių ka
talikų universitetą. Tai ge
ras dalykas. Tik, deja, kad 
tam universitete jie moky- 

į' tų mokytis to ko gyvenimas 
reikalauja, o ne politikuos..

ė

t' L
L

' voj daugėjimas sveikintinas 
ir reikalingas, nežiūrint, 
kad jau dabar kai kurie sau 
kia, kad Lietuvoj perdaug 
mokytų žmonių. Mokytam 
žmogui, jei jis nesvajoja po
nauti, daug geriau pasiseks 
bizny, amate ir šiaip užsi
ėmime. Lietuvoj baigę uni 
veršitetus mano, kad jau jų 
mokslo - dienos pasibaigė. 
Tai klaida. .Mokytis reikia 
tol kol žmogus gyvena.

Butų dar neprošalį, kad 
viehas ar kitas Lietuvos u- 
niversitetas įsteigtų studen
tams dar ir praktiškų moks
lų skyrių.”

Visai teisingai pastebi, 
kad aukštųjų mokyklų Lie- 

-^tuvoj daugėjimas sveikihti- 
"nas ir reikalingas. Šveica

rija, teturinti 4 milijonus 
gyventojų, Steigia aštuntąjį 
savo universitetą. Šveica
rai nesiskundžia, kad savo 
šalyje turi daug mokytų 
žmonių. Deja, visai be rei
kalo “Vienybė”^ pastebi;... 
“kad tam universitete jie 
mokytų mokytis to ko gyve
nimas reikalauja, o ne poli
tikuoti../’ Mums, rodos, be
ne perdaug įsivaizdinama 
politikavimas.” Daug sy
kių buvo prikišama ir ame
rikiečiams veikėjams “poli-

> Ūkavimas.”- Amerikiečiai 
lietuyįai katalikai dalyvau
ja tautiniame, visuomeni
niame ir katalikiškos akci- 

‘ jos darbe.. * ‘'
Del katalikų universiteto 

Nimvegenė • vienas Olandi
jos mokslinčius maždaug se
kančiai pareiškė:
> “Turėti katalikams savą 
universitetą reikalauja nuo
seklumas, tradicija ir, paga
liau,’ gyvenimo būtenybė. 
Nlioseklumas reikal a u j a, 
kad visas žmogus būtų per
siėmęs katalikiška pasaulė- 

t žiūra. Ši pasaulėžiūra, nę- 
B gali sutikti, kad religija te- 

būtų tik vienas gyvenimo 
į atžvilgis šalia kitų ir lygios 
£ vertės su kitais. Sąmonin

go kataliko gyvenimas turi 
būti vieningas, jo vyriau
sias principas turi būti žmo- 

t ? gaus santykis su Tuo, kas 
: > yrą visų daiktų pradžia ir 
> s tikslas.' Tai taikintina ir 
f t kalbant apie mokslą bei au- 
| Įdėjimą. Katalikiško\ank-

Įėjimo linija negali būti pa- 
fcąiesta tuo laiku, kada žmo- 

K gus įžengia į svarbiausią gy 
t|K veninio periodą, būtent, ka-

F 

f?

K.

I

»• 
f

k
r
I
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fda prasideda aukštasis mok
slam; juk’ šįs turi auginti va- 
dus ateičiai. Kas nesupran
ta logiško būtinumo turėti 
katalikams savą universite
tą,’tas niekuomet, matyti, 
nėra turėjęs plačios katali-į 
kiškos pažiūros į pasaulį. 
Būdama ištikima savo misi- 
jąį, Bažnyčia niekuomet ne
palies skelbusi tiesą* ji ne
sustos nę prieš universiteto 
duris. J?odėl katalikiškas 
universitetas yra ir bažny
tinės tradicijos reikalavi
mas. Šių dienų universite
tas yra mūsų prafanines, 
pasaulietiškos kultūros ins- 
fitūcija, bet savo pradžią jis 
turi religijoj bei Bažnyčioj 
ir visada buvo šių remia
mas. Universitetams ypa
čiai daug nusipelnę yra po
piežiai. Universitetinės stu
dijos ypačiai tarpo tada, 
kada klestėjo pats religinis 
gyvenimas. Senųjų Euro
pos universitetų steigimo 
laikus lydi religinio gyveni
mo pakilimas.

Pagaliau savas universi
tetas katalikams yra būte- 
nybė, būtent, todėl, kad Ba
žnyčia, atsisakydama nuo u- 
niversitetų, nebegalėtų pa
kankamai beatlikti savo mi- 
sijos visuotinai skelbti ti
kėjimo tiesas. Jos pasiun
tinybė: “Eikite ir mokyki
te !” nežino ribų. Bažnyčia 
turi sau reikalauti vietos 
tįek universitetuose, tiek 
pradžios mokyklose. Apaš
talo pasakymas: “Mes ne
galime tylėti! ? turi reikš
mės visais laikais.. —Toliau 
kalbėtojas iškėlė praktinius 
motyvus, kalbančius už ka
talikiškų uniyęrsįtetų stei
gimą. Nekultyvuojant. mo
kslo katalikiškoje dvasioje, 
ilgainiui nuo to nukęs reli
ginis gyvenimas, nekalbant 
jau apie įai, kad, katali
kams neturint pakankamai 
savų atstovų mokslo srity* 
katalikybės priešai tuo dau
giau Įgaus drąsos vartoti 
prieš jį ginklus, imamus iš 
tariamojo mokslo.”. ,.

KATALIKŲ VEIKIMAS

sijos) tikslu yra visų tau-, Gijos regularis didelės svar 
tą tikinčiuosius suvienyti 
tikybiniai ir doriniai, kad 
Kristaus tikyba būtų prak
tikuojama kiekviename as
meny, šeimoje ir viešame 
gyvenime.’ Katalikų Akch 
jos organizacijos visai nuo
šaliai stovėdamos nuo poli
tikos, rūpinasi prirengti vi
suomeniniam gyve n i m u i 
žmones, kurių gyvenimas ir 
sąžine būtų santaikoje su 
krikščioniškomis * užduoti
mis. Pagal Popiežiaus žo^ 
džių — Katalikų Akcija at
sirado tikslu pagelbėti Val
stijai prirengti jai sąžinin- 
gus ir gabius darbininkus. 
Vyriausybe,, kokios ji spal
vos nebūtų, jeigu tik. jinai 
bus platesnių pažiūrų — 
Katalikų Akciją rems.

bos, susirinkimas pyko Ap
reiškimo Pan. Šv. Kleboni
joje, Brooklyne, antradienį 
sausio *26 dieną.

lapijos"kunigai. Pradžia 8 
vai. vakare. Kik.

PRANEŠIMAS

Telephone: 8TAGG 2—0706 V A L A N P O S i

no Di4ni£ i/cuniiio Nu° °~1218 vix Dilį ULADAO Ki IbllUlUd mitam
DANTISTAS ' 49&GRAND8TMBT 

X—BAY (kampą® Union Avė.)
Namų Telefonas: Michlgan 2—4273 BROOKLYN, N. Y*' V ~V’ "T • . ■ —— W t- -r r— p r

C. RRUGKLYN, N. Y.
ŠV. JURGIO PARAP.

PAMALDOS
Antradienį, vasario 2 d., 

Švenč. Marijos P. Įsives- 
dinimo diena. Mišios bus 
devintą valandą. '

Trečiadienį Šv. Blažiejaus 
diena. Gerklių laiminimas 
bus tuojaus po aštuntos va
landos mišių ir vakare aš
tuntą valandą.

Sekmadienį vietinis Bede- 
rącįjos skyrius turėjo susi
rinkimą. Tarp kitų tarimų 
pažymėtina, kad šis skyrius 
vienbalsiai pareiškė noro 
prisidėti prie Vilniaus Vad. 
Sąjungos. Pirmininkui pa
vesta šį skyrių užregistruo
ti per Federacijos Centrą 
Vii. Vad. Sąjung. Kaune. -

IŠKILMINGOS 
JUNGTUVĖS

vėlinusiu laiku jau ir A- 
merikos katalikiška spauda 
plačiai pradėjo rašyti apie 
katalikų akciją (veikimų). 
Ir nenuostabu.. Amerikoje 
yra spaudos laisvė pilnoje 
to žodžio prasmėje. Kylant 
nesusipratimams tūl u o s e 
kraštuose dėl katalikų akci
joj, Amerikos katalikai nė 
kieno nevaržomi gali laisvai 
rašyti ir veikti katalikų ak
cijos naudai.. Katalikų vei
kimo esme yra ne vien tik 
siekti ypatiško krikščioniš
ko tobulumo, bet taipgi dir
bti tikslu, kad įgyvendinti 
žmonėse Kristaus * mokslą, 
tikybiniame gyvenime, šei- 
myniriiame gyvenime, eko
nominiame gyvenime, drau
gijiniame gyvenime, — ben
drai visose gyvenimo, fazė
se. Katalikų veikimo (ak-

Pranas Bertulis ir Vikto
rija Seniskeviciute priimu 
'moterystes sakramentą Šeš
tadienį desimtą valandą iš 
ryto su m^iomis.

. Pranas Bertulis žinomas 
'apylinkėje, kaipo7 darbštus 
doras, pavyzdingas jauni
kaitis. Sekretoriavo R. K. 
'Sus. kuopoje ir Federacijos 
skyriuje. Daug dirbo “Vai
ro” Dramos Rately, šešis 
metus išbuvo vyriausiu mo
kytoju katėkizacijos moky
kloje. Mokiniai labai jį pa- 
mylo. Pakviestas į para
pijom trustisus turėjo aplei
sti mokytojavimą. Moki
niai labai apgailestauja. 
Jaunimo sporte nuolatinis 
buvo dalyvis. Suorganiza
vo skautų komandą ir josios 
buvo vadu.

Panelė V. SėniskevįČiutė, 
parapijos choristė taipgi pa 
vyzdinga ir darbšti mergai
te, Nuoširdžiai linkime šra’i 
naujai kilniai pūreliai lai- 
mingiausio gyvenimo.

ŽINUTES
Ryt. Vaisi. K. V. Provin-

■.TfB*
I*.*

Tėvas J, Brnzikas, S. J. 
buvo išvykęs rekolekcijoms 
į Jėzuitų noviciatą Pough- 
keepsie, N. Y.

iš karauenėTangelu 
parapijos:

' ■

Sausio 24 d., Liet, Katal. 
Klub. surengę su parapijos 

: choru bendrą, koneeitą •— 
balių su basket balį toj pat 
Klaščiaus salėj, kur LsK. 
K. rengia visp šį. sezoną sa
vo- basket bąli ■ šokių va
karus. Šis sekmadienis su
traukė nemažai publikos; 
mat tėveliai, kuriems šokiai 
jau neberupi, sužinoję, kad 
ir choras dalyvauja, atėjo 
pasiklausyti, kaip jų dųkre- 
lės-sūneliai dainuoja ir gra
žiai praleidžia laiką: ..Pra
džioje, tiesa, publikos buvb 

i neperdaųgiausiai .ir* ištikiu; 
jų gailėjosi tie, kurie nesu
spėjo pasiklausyti taip gra
žiai choro sudainuotų dai
nuotų dainelių. Galima pa
sidžiaugti, kad mūsų choras 
progresuoja; choristai ne
tingi ir nesigaili laiko, o p. 
Dulke dirbsi įsijuosęs, gi 
sunkesnius dalykus sugro- 
muliuot padeda ir Liet. Op. 
art. p. Byra. ''

Girdėt choras nelabai tel
pa. ant dabartinių vįŠkų ir 
todėl yra pasiryžęs tą kliū
tį ^pašalint: mano . surengt 
bažnytinių giesmių koncer
tą ir iš tų pajamų prapla
tinti viskas. Tai dvejopai 
gražus*. dalykas:, toks kon
certas, rodos, būtų pirmas 
mūsų Amerikoniškas Lietu
vos gyvenime Ir antra, gra
žu, kad mūsų jaunimas ima 
iniciatyvos savo jėgom įsi
rengt sau patogesnes vis
kas. . ■ ■ .

Liet. Katal. Klubas dirba 
taipgi visu smarkumu. Nors 
jam -tveriantis daug kas 
skersakiavo, o kai kas net ir 
grabui lentas tašė, bet tegu 
jį paima kas- šiandie; narių, 
jau apie 158,.. susirinkimai 
skaitlingi, sumanymų ir vei 
lėmo projektų , daugybė, o 
ko iš jų geresnio begalima 
norėt. Visi nuleido nosis', 
kurie stengėsi visokiom rėk 
lamom ir nemokamais tikie- 
fais patrauki į savo basket 
bąli gėmius nuo mūsų khi- 
boįbęt, rodos, veltui vjsos 
pastangos. Šį sekmadieni 
prie jaunų prisidėjo ir tė
veliai, todėl salėj margavo 
sukosi apie 600 ypatų.

?Ir šį kartą abu mūsų ty
mai smarkiai supliekė sve
čius. ■ 3 ■;

Šiuonri turime pranešti 
Šv. Pan._ Apreiškimo gerb, 
parapijiečiams, kad sausio 
31 d., sekmadienio vakare, 
nuo 7:45 vai. mūsų bažny
čioje prasidės dviejų savai
čių Dvasinės Rekolekcijos, 
vedamos garsaus misijonie- 
riaus kum jėzuito Bružiko. 
Pirmoji savaitė bus mote
rims ir mergaitėms; antroji 
—vyramsirberniukarns- 
Jaitnikaietais. • ...

Raginame visus pasinau
doti šiais brangiais Dievo 
malonės turtais ir v kitiems 
apie tai pranešti, paraginti 
į šias rekolekcijas lankytis.

Jūsų Kristuje, / - 
j Kun. C. .Ė. Paulonis.

MOTERy syVAŽIAVIMAS
New Yorko jr New Jer- 

sey apskrities ‘metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
Sausio 31 d,, 2 vai. po pietų, 
Linden Hali, Wood Avė, ir 
16th St., Linden, N. J.

Širdingai kviečiame aps
krities visas kuopas atsiųs
ti atstoves. Tai pirmas, sva
rbus poseiminis, ir vajaus 
.metu įvykstantis suvažiavi
mas. Prašau kreipti sąži- 
nfngą dėmesį; • * • ? u'

NEWARK, N. J,
Vakarasgražiai pavyko
Sausio 24 d., parapijos 

abu chorai turėjo gražy, vai
dinimą. Buvo suvaidinta 
“Laisva Lietuva. ” * Tai pą- 

; triotiskas veikalėlis; Žmo
nių buvo vidutiniškai. Po 
vaidinimo buvo šokiau Jau
nimas smagiai pasilinksmi
no. Matęs.

EUZABETH, N. J. 1
Motertį S-gos stikalduves
Moterų Sąjungos -vietine 

66-ta kuopa saus. 31 d. 5 m. 
sukaktuvių proga rengia 
prakalbas ir šokius. Visa 
tai įvyks Šv. Juozapo sve
tainėje. Komisija,; suside- 
danti iš p.p. Baronienės ir 
Biekšienės, rimtai ir darbš
čiai veikia. Kalbėtojais bus 
klėb. kun. J. Simonaitis, 
kun. j. Kinta, buvusi S-gos 
centro pirmininkė p. Supa- 
tienė. Po prakalbi! bus šo
kiai, kuriems grieš vietinis 
orkestras . “Happy Bals,1 r- 
vadovaujant p. Akoloniui. 
Pasižadėjo atvykti parapi
jos choras, L. Vyčių 52 kp., 
Lithiianian. Liberty Boys, 
L. D. S; 16 kp., Šv. Ražan- 
čiaųs Moterų draugija ir k.

JąunameČių skyrius pasi
žadėjo padėti patarnavime.

Linksmų sukaktuvių, ilgų 
metų ir gražaus veikimo 
linkime!

.T®lep)y>h®: STAGG 2—0106 V'

DR. A. PETRIKĄ
(nrraiox)' 

lietuvis dentistas 
b, 4th Brooldyn, N. X

An®i*et<fca. 
VALANDOS;

Nnp 9 vai. ryt® iki 8 vai. vakar*, 
Paoktądienlaia Ir Ivantadlanlab 

tik RuiilUnuK.
' ‘-'V''.... i-o

- Tel.Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZYA
GRAB0RIUS

BALSAMUOTpJAS
231REDFOBD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Minerva.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.

Choras, sausio 30, parap. 
salėj rengia savo šeimyninę 
vakarienęį kurią kviečiami 
ir maloniai sutiko -dalyvauti 
komp. Žilevičius, p. Byra, 
p. Steponavičius ir abu pa

HARRISUN-KEARNY, NJ
L, D. S. 15 kuopos susi

rinkime sausio 15 d. nutar
ta įsigyti savo knygynėlį, 
kurs , bus laikomas Šv. Var
do draugystės svetainėje. 
Kadangi šioje svetainėje, sa
vo susirinkimus turi visos 
katalikų draugijos, tad Čia 
geriausia vieta. . Knygynė
lyje; bus galima pasipirkti 
laikraščių, knygų.

Šiems metams į valdybą 
jŠTinkta : M. Kauklįš-r* pir
mininku* J. Šįlkaitis — fih. 
rast., M. Augustinaitis — 
nutarimų rašt, V. Mikionis 
—- iždininku. Buvo patik
rintos knygos ir viskas ras
ta tvarkoje.

Susirinkimaiį d a r o m i 
kiekvieno mėn. antrą antra
dienį, 7:30 vak., Šv. Vardo 
svetainėje, .6 Davis Ave.w 
Keamey, N. J.

Pirm. M, Kauklis, ;
170 Tapper St, 

Keamey, N< J.

NAUJA PORA .
Sausio 30 d., 10 vai, ryte, 

priima motery štės sakra
mentą p. Pr?BertuIis ir p-lė 
Vikt. Sėniškevičiiitė,. Abu 
jauiiuoliai priklauso prie 
parapijos choro, pasižymėję 
lietuviai,- Jaunevedys yra 
ir parapijos triististu. Sau
sio 16 d., jo giminaičio A. 
Rėvucko iniciatyva, buvo 
surengta būsiančiam jauna
vedžiui, vienų vyrų, gražus 
pokilis. Smagu pažyinėt, 
kad laike vakarienės; ku
rioj dalyvavo čia gimęs jau
nimas, didesnė puse prakal
bų skambėj o lietuvių kalba. 
P.,Revuckai pasižymėjo di
deliu vaišingumu bei malo
numu, neatsižvelgiant į tai. 
kad jų tėvelis jau ilgą laiką 
yra be darbo.

Tos pačios dienos., vakare, 
p-lė Ona Raugalaitė ir jų 
šeima surengė jaunajai 
“shower” pbkilį.. Nors p, 
Revuękai gyvena Maspėthe, 
L. T., bet vėliau, tie du po- 
kiliu sudarė vieną didelį, 
virš 40 asmenų. Be inažoš 
išimties, veik vieni choris
tai* choro vedėjas su žmna 
ir gi dalyvavo. ‘ .

Gražiai ir mandagiai jau
nimas praleidęs laiką —r iš
siskirstė,' palikdamas bu-j 
stačius jauhavęd^iųš lai
mingo gyvenimo. •

: Senbuves,

VARGONININKAS IR 
MOKYTOJAS

Ieškau  ‘'.tinkamos vietos, suge 
bu dėstyti katekizmą, L. 
gramatiką,, giesmes, dainas, 
skaityti,, rašyti,, lošti teatrus* 
spektaklius, tame turiu di
delį patyrimą.. Gėrb. klebo
nai meldžiu kuriems- reikė
tų rašyti man. A. J. DYM-
_TA, 423 Grand St. Brook- 
lyn, N. Y. '' V2

i KLASČIAUS T 

r GLINTUN PARKAS 
f plfcnifcdms, ballam«, koncertams, i
Į Šokiams ir visokiems pasllinksnilnt g 
finams smagiausia vieta Brook-| 
f lyne-Maspethe. Jau laikas, u^ulsa* g 
| kytl sale žiemos sezonui.
t .kampa Maspeth ir Betts Ave. j 
į JONAS KLASČIUS, Sav, į 
I _ - Maspeth, N. Y. |

I KLASTON STUDIO j
1 Lietutis Fotografas
| Fofografuoju, kaip pavieniu®* taip I 
= grupes, vestuves ir tt. Studio akla-1 
| ra nuo 9 v. ryto iki 8 vai. vnkaro. |
| 499 GRAND ST.,
I BROOKLYN, N. Y. | 
lŽ1»«liim'immii<Htliililliiiinintm»hiUiiliinimiiiiiiiinm FĮ

I

Tėį, Newtown 9—4464,'

ANT.J.VALANTIEJUS
GRAB0RIUS IR .: 

BALSAMUOTOJAS
Apdrflnda Visose šakose \ 

Notary .Public
5441 ~ 72-nd Street,

Arti Grand St. '
- maspeth. L. i; N. i;

TeL su« 2—5043 Notary Pablle

M. P, MILAS INC.
BIELIAUSKAS •’

Graborius ir Balsamnotoja* 

eeO GrandSt., BrookIyn,N.Y.

T»l. SUK 2—0783 NoUry Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauiku) 

GRAB0BIU8
107 Union Art., Brooklyn, N. Y,

’W. f Ąį iK( . ę

■ I'i 1;’.
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