
“Darbininkas” Vajaus Metu Laukią Visų Sui ttusių Darbininkų(ių) Paramos! Padėkite Ja

VISŲ gALTŲ KATAIJKAI DARBININKAI D A^BI
< AMERIKOS MKnmŲ R. K. SV. JM

imMs
I darbininklj -sąjungos organas .

EINA NUO 191S METŲ
■Hg (Wi i» d., ien m. Mo u

EINA AN®RADIBNiA18 liTfK
PENKTADIENIAIS įj

Lietuva Atsakydama 
Tautų Są-gai Įtaria

Vokietiją -
7—. V-: -
v; WASHINGTON, D. C.—

Lietuvos vyriausybe yra pa- 
. y ■ siuntusi ^Tautų Sąjungai at- 
z s sakymą į Vokietijos vyriau

sybės pastarąjį protestą, ku
riuo" Lietuvą kaltinama su- 
laužnsi Klaipėdos, statutą. 
Atsakymas visiškai nunei
gia Vokietijos vyriausybės 

. . iškeltą kaltinimą ir duoda.
suprasti ją prisidėjus prie 
pastarųjų Klaipėdos įvykta, 
kurių pasekmėje ponas Bo- 
ettcher buvo atleistas iš 
Klaipėdos Direktorijos pir- 
mininko vietos ir traukia
mas atsakomybėn. t

Liet, pasiuntinybė Wash- 
; jgton’e yra paskelbusi šią

Dr. Zauniaus, Lietuvos Už-

t i

. KAINA 5 CBMM

MUSSOLINI AFUUI

1 no vasario men. 8 d. Tautų 
Sąjungos Generaliniam Sek 
retorini, kaipo atsakymą į 
kaltinimą, kurį įteikė Taų- 

?• tų Sąjungai Vokietijos vy
riausybe.

“Turiu garbės patvirtinti 
gavimą Tamstos iš' vasario 

; mėn. 8 d. telegramos, kuria 
Tamsta man perdavei . Vo; 
kietijbši‘tKąnclerio -tą pat 
dieną Tamstai įteiktą ’ notą 
dėl Klaipėdos Direktorijos 
pirmininko iš pareigų atlei
dimo ir reikalaujančią sku
baus Sąjungos Tarybos su^ 
Šaukimo. 1 Turiu garbės at
sakyti kas seka: •: %

** Lietuvos 'vyriausyje 
nustačiusi faktą, kad p, Bo- 
etteher Direktorijos pirmi
ninkas, lydimas dviejų Kra
što Seimelio narių, be Lie
tuvos vyriausybės žiniosnu- 
vyko į Reicho sostinę tartis 
sii Vokietijos -autoritetais, 
buvo priverstas suspenduoti 
liktą, kuriuo jis buvo paSkir 
tas Direktorijos pirminin
ku. P. Boettchėr, atsisakęs 
prisitaikinti prie šio reika
lavimo, buvo laikinai sulai
kytas, — kad išvengti bet 

/ kurių tolimesnių sunkenybių : 
galimybės, — bet praėjusį 
pirmadienį jis buvo paleis-

\ tas. Noriu pabrėžti, jog
• Lietuvos vyriausybe yra 

nuomones, kad ši priemonė, 
A ^ktmą ji buvo priversta^pa- 
, *, naudoti, jokiu būdu hera

priešinga Klaipėdos- Krašto 
statuto nuostatams. '

K “Krašto gubernatorius y- 
rą paskyręs p. Toliušį, Di
rektorijosgeneralinį sekre
torių. laikinuoju kalbamos 

' Direktorijos pirmininku ligi

bus paskirtas nuolatinis pir
mininkas. Gubernatorius y- 
ra kontakte su Seimelio, pir
mininku, kad Direktorijos 
pirmininku numatyti -asme
nį, kuris turėtų Seimelio pa 
sitikėjimą. '
. Vokietijos notoje pareikš
tas tvirtinimas, kad ryšy, su 
ypatingai rimta padėtimi 
Klaipėdos Krašte, yra rei
kalingas- skubus Sąjungos 
Tarybos sušaukimas, neturi 
jokio pagrindo. Tokios pa
dėties nėra. ■*

“Dėl tvirtinimo, kad Vo
kietijos vyriausybes pasta? 
rujų žygių išdavoję buvo su 
silaukta iš Lietuvos vyriau
sybes puses tik atkartotinų 
Klaipėdos statūtojątžvįlgiu 
^tet^figmių, reiEJmgą^ 
stebėti, kad jokių nusižengi
mų nebuvo nustatyta, ir kad 
Šiuo atveju Reicho vyriau
sybei nėra svetimi, šie nuo- 
tikiai, kurių pasekmės įvy
ko pirmininko Boetteherio 
ptąšalinįmas. ■.'' \ .

“Turiu garbėj pranešti 
Jūsų Ekscelencijai, kad ti
kiuosi asmeniniai. atstpvau- 
ti mano šaliai Taryboje, bet 
gailiuosi, kad negalėsiu iš
vykti (į Genevą) pirm va
sario mėn. 23 d.

(pasirašė) Zauimįs;
Už. reik, minįsteris.'7

bos .posėdyje, sekantį raštą 
X adresuotą Sąjungos (Gene
raliniam Sekretoriui).

“Tarybos nariams yra ži 
noma, kad (Kancleris Brne- 
rring Vokietijos Vyriausy
bės vardu yra prašęs Tary
bą ištirti labai skubų reika- 
lą, kuris liečia Klaipėdos; 
Kraštą ir yra pareikalavęs 
be atidėliojimo sušaukti Ta-; 
.ryką šiam reikalui svarsty
ti. Mano didžiam apgailes
tavimui Šis klausimas, nega/ 
Ii būti svarstomas šios die
nos' posėdyje, kadangi šiuo 
laiku (Ženevoje, nėra atatim 
karnai įgalioto Lietuvos Vy
riausybės delegato. <

“Noriu pareikšti,, kad ma

KAUNAS,. Lietuva, va
sario mėn. 10 d. — Ryšy su 
•įvykusiais Klaipėdoje, Lie
tuvos Vyriausybę šiandien 
gavę iš Tautų Sąjungos Ge| 
tavoje šią telegrama: ;

“Vokietijos delegacija tik 
ką įteikė šios dienos Tary-

JAPONIJOS-KINIJOS KA
RAS PLEČIASI

A
'
1

. SHANGIIAI, vasario 15.
— Japonai ibuvo paleidę ke- , 
ėtą bombų į tarptautinę zo| 

na, kurią saugo Amerikos 
ir Anglijos kareiviai Bet 
laimei, nesužeistas ne vienas 
kareivis. . . ’ .

Japonija siunčia kasdien 
vis daugiau kariuomenes. .

Vasario 14 d., Kinijos ži
niomis, kiniečių kariuomene 
užmušusn. 1300 japonų karpi 
vių, bet Japonijos žinios žu-' 
vusių skaičių paduoda tik

■ apie keletą desčtkų. _•
■ ■ Kinijos vyriausybe vis te- 
į besikreipia į Tautų Sąjun- 
Įgų, praSydam paramos.

IS NEPRIKLAUSOMYBE

■ < /Lietuvosnepriklausomybė 
Nukrito mums kaip iš dangaus, . - — 
Bu. jąja laisve ir ramybe d'' 
.Mės tautai Šviesti nepaliaus.

Bet ne pigiai-ji įsigyta: 
d‘ Krauju tėvynė nuŠlakstyta
į į Ir laukuose žiaurių kovų . z 

; ž* T Kiek paguldyta ten galvų!
r . (y Derlinga buvo kraujo sėkla:

* Ji nustelbė ‘š^klą.,.. k

■; Naujos gadynės šūkį skleidė,
t ■ ■ - u Giliai glūdėjo laisvės diegas

: - Lietuvio pastovioj širdy, . ’ 
Ir slėpės jo galingos jėgos’ 
Sunkių ^nelaimių sukiiry.

Praslinko pėhki šimtai metų;
1 - Kietoj nelaisvėj išgyvętų, 

Pražuvo, rodos, jau viltis, 
Kad laisvę kada nors matys:

. ' . Bet* didvyrių dvasia atgijus 1 
Sutraiikė retežius Vergijos; , į: 
Ir' mūs pažemintą tauta, . * 
Darbais senovės įkvėpta, 
Nuo Vytauto ir Gedimino ; 
Sau milžinų, prisigamino.
Visi turėjo Vieną mintį, \
Kad reikia tautą atgaivinti. . y 

, .Atstatę drąsiąją krūtirię; , •
Jie kraštą nuo priešų apgynė— • 
Dėkingą jiems laisva Tėvynė!

iŽ iŠ

kalą tiek svarbiu ir skubiu, 
jog nėra leistinas tolimes
nis jo atidėliojimas. Jeigu 
Lietuvos Vyriausybės dele
gacijos klausimas negali bū
ti tuč tuojaus išspręstas, tai 
norėčiau rezervuoti, sau. tei
sę suformuluoti reikalavi
mus. klausimą išspręsti vė
liau. .Tamsta esi. prašomas 
apie Šį rastą tuč tuojaus pa
informuoti Tarybą. • 

(pasirė )
Lietuvos Vyriausybė tą 

pat dieną pasiuntė. Sąjun
gos Tarybai šį atsakymą:

4 ‘Atsakydamas į Tamstos 
telegramą,, kurią : gavau šį 
rytą, turiu garbės pranešti 
Tamstai, kad mano vakar 

ggiSS:/feKlaSUĖDĖ PlN IGUSiINGUGJ VIS KRUYINOS 
SS JSŠŠSI® w NUMERIUS KOVOS !

i rimą, jinai elgėsi visiškai są 
■ vo teisių rybose. Be to, pa- 
• reiškiama, kad nei mažiau*

sias incidentas neįvyko Klai ' 
pėdos Krašte. Todėl, atro
dytų, kad šis klausimas iš 
esmįs yra juridinio pobū
džio, tuo tarpu kai tariamas 
klausimo skubotumas, nuro
dytas Vokietijon notoje, ga
li l>ūti paremtas vien veiks
mais, kurie paliestų Vokie* 
tijos Vyriausybę. Vistik 
esu pasirįžęs prisitaikyti 
(prie Tarybos pageidavi
mų) tuo atveju, jeigu Tary
ba pati bus nuomones, kad, 
ištikrųjų, reikalus yra sku* 
bus. Aš išvyksiu į Genevą

■ kaip tik mano sveikatos sto
vis leis tai padaryti ir, įL

’ kiuosi, kad galėsiu atvykti
■ vasario mėn. 18 d. v

(pasirašė) Dr. Zauntas?1

CONSHOHOKEN, Pa — 
Tūlos Mrs. Thomasine Per 
tarce’s šuo rado ant grindų 
$10, suėdė visą, o tik paliko 
dalį su numeriais.. Moteris 
buvo susirupinus, ir pa
ėmus likusį šmotelį nubėgo 
į banką. ; Ir kaip nustebo, 
kad bankas už tą Šmotelį da-. 
vė’-jai naują dešimkę. }

87 LAIPSNIAI HRŠM 
VIRGINIJUJ

KOVOS

11> 1'GuiinT1 <.......... 1....“ji

KUOMAVO 33,200 
ATBVIįl 1831 M.

WASHINGTON. - ImL 
gracijos biuras paduoda, 
kad 1931 m. deportavo iš J. 
Valstijų 33,200 ateivių. Iš 

_ tų 12,100 ateivių deportuota 
. Už nelegalį įvažiavimą.

19Ž8V01J1ŠGEL8ĖTA 
; į KASYKLOJE
CHARLĖROL Belgija., 

— Anglių kasykloje kito 
eksplozija. 19 darbininkų 
užmušta ir 23 -išgelbėta.

VOKIETIJOSFAŠISTAI 
DRAUDŽIA NARIAMS:

GERTI ALĮĮ
HAMBURG, Vokietija,— 

Šiomis dienomis Vokietijos 
nącionąl-s'oeialistai ‘ nutarė 
ir išleido įsakymą, kad na
rys, kuris gers nors lašelį 
alaus bus išmestas iš partL 
jos. Nemanykite, kad nan 
eionabsioeiaHstaL (fašistai) 
nori, p^ąyesti pifrhiteeną 
Vokietijoje- Ne/‘-■ JrJ-Ur 
komunistai nori, kad priver tografuoti^ 
sti valdžią numušti ataus 
taksas. Toks fašistų ir ko
munistų žygis patiko ir sa- 
liūnininkams. Jie tuojau 
uždarė visus saliūhus.

Ęašistai ir komunistai pa- 
inatė, kad tai labai pro 
ga išgarsinti savo partijas.

.Hamburge ir" apylinkėje 
užsidarė apie 4^000 saliūnų.

Streiko pikįetieriai važi
nėja dviračiais ir prižiūri; 
kad. nebūtų streiklaužių.

Borlynp saliūmninkai to- 
kiam streikui nepritaria ir’ 
Sako, kad busiąs nepasek- 
mingas. ' ?;

Eašistaidr komunistai ei
na ranka rankon, kad val
džią nubankrutyti ir priver
sti ją pasitraukti. Kas sa
ko, kad komunistai nesuta
ria su fašistais! . . .

‘ ROMA. — Vasario 111 
rytą Ttaljjos^prėtaįeras Mtt 
solini, savo artimųjų lyti 
maš, nuvyko į Vatikaną <1 
lankyti ' Popiežiaus Pm? 
xi. ■'

Popiežius .jo lįaiįkė į p*rfjl 
ųijmo kambary* MųFmpHg 
atsi klaupė ant kelių. ir 
bučiavo. Popiežiui dešiniąfiB 
ranką. Popiežius savo kfiįf g 
riąją tanką paliete Mubsctoj 
ni pečius ir pasisodino šal ji 
savęs. Priėmimo kambąrfefj 
durys buvo uždarytos, ir tyli 
tas. pasikalbėjimas, tęsėsi 
Vieną valandą ir 5 minute^j 
Atsisveikindamas ' MųssęH^ 
ni vėl atsiklaupė ir pabuČora 
vo Popiežiui ranką. .dffl

Po to Mussolini aplaidi 
Popiežiaus sekretorių kaį^g 
dinolą Pacelli ir nhėjb į 
Petro katedrą . pasimelstUĮ 
Kai Mussolini atsiklupgSI 
prieš Šv. Marijos paveikaus! 
apsupo fotografai, bet IŽįjĮĮ 
solini sulaikė jų kamerSB 
sakydamas; “kai kas ifcrigl 
džiasi, tada, nėra laikas fo*-

Iš katedros Mussolini tta| 
siog važiavo į savo nammįj 
Bevažiuojantį jį sveikino 
minios žmonių.

Tai buvo pirmas viešas 
Mussolini atsilank yta 

pas Popiežių.' / .; - .4

IŠVAŽIAVO SHARKEf

SRINGAR, India, vasario 
15. — Susirėmimuose su an
glų policija užmušta 18 iūr 
dų. Policija suėmė Indijos 
tautinio kongreso pirminin
ką Sirdar Sordui SjngK

75 KOMUNISTUS SUŠAU- 
OĖIRUŽiaSĖ ::

RIOHMOND, fa, — Čia 
oras toks karštas, kokio dar 
niekados nėra buvę vasario 
mėm Roanoke karštis šie-;
kč 87 laipsnius, Lynchburg’e 

ir Danville buvo ligi 82 lai* 
’ psnių karščio*

ČOLON. -- San SalvaJor 
mieste (Centralinėj Anų ri
ko j) buvusius kalėjime 75j 
komunistus trekais išvežė į 
laukus sustatė prie iškastų 
duobių ir sušaudė. Jų kū
nus paskui suvertė į duobes 
ir užkasė, taip praneša' iš 
Guatemala.- Už ką juos su
šaudė nepraneša, , bet grei
čiausia už kriminalinius 
prasikaltimus.

SIŪLO APLAKIOTI 
BUTIEGEBIUS

AVASHINGTON, D. C. — 
Williąm McAdoo, buvęs de
mokratų iždo sekretorius 
siultj kongresui aptaksuoti 
100 nuoš, visų butlegerių į- 
eigas.' • /

■ “Aš ntanau,” jis rašo, 
“kad jei butlegeriai per me
tas pasidaro peln° $l,.500r 
000,000 laužydami įstaty
mus, tai valdžios pareiga tą 
visą pelną paimti tž taksas. 
Valdžia turi teisę sunaikinti 
nelegalį biznį Jį aptaksuoda-

■ i'j.-

ma.
Bet vietoj aptaksavimo ar 
negeriau panaikinti prohi- 

biciją. ir tuo pačiu ta nelega
lų bitnį sustabdyti. < A

“Jack Sharkey vasario.ja 
d. išvyko į Floridą, kur įyd 
vens keletą savaičių. KariĄ 
su juo išvyko jo žmona ® 
•Kenned’y kompanijos prttį 
zidentas Kmrnedy su savo 
Žmona. Sharkeynorįs‘pąį 
žaisti golfąt o paskui prad^ 
siąs rengtis kumštynėmis aj 
Schmeling. . . .

Iš COOUDGE REKALMį 
JA $100,000

’ . ' . . . "

NORTHAMPTONt Mjui 
a- šiomis dienomis Tibbetfaį 
Insurance brokeris patraufcj 
į teismą buvusį preiid«^| 
Calvin Coolidge ir reikahSį 
ją $100,000 nuostolių atlysti 
nimp, kuriuos jis padaręs 
vo kalba per radio.

Mr. Coolidge yra direldS 
iius New York Life Jnaįį 
rauta kompanijos, ir pa^Ž 
roji taip pat patralikta n 
sakomyben. .

mnuriM ■ 
tomktm) 3

Nuskendę* Britų Buba 
na* M-2 jau iškeltai j vi
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£.dentų gatvėje nebuvo. .,

AEMAiTūKiO’‘DRAUGIŠKI 
VEKSELIAI’*

id

Žinios Iš Lietuvos
DIMONITBADUA Beilfe feuchockis ir lenkų šni 

SįfflUI VOKIBdIŲ JUnretNU [paa St Dineika.

Vilkeviėiug vieni* rušinė- 
h KAUNAS* Prieš kėlė-1 jo pražymus, siuntė savo au-

įt| dienų vokiečių knygynas, Įtografijas net į laikraščius, 
pantis Laisvės Alėjoj, iš-1aiškindama^, kad jį lenkų 

I knyg% su žemėlapiais, Į šnipas Dineika tyčia aupro- 
>ur Klaipėdos kraštas pažy Į vokavęs už tai, kad jiė savo 

jWta« kaip Vokietijos dalis J laiku jį sekė ir paskui pa

jai, pasiro<k>, suerzino v kai dėjo policijai suimti. Į tai 
guduos mūsų, studentus, ir maža kas kreipė dėmesio, 
jie ties vokiečių knygynu [nes ViLkeviČiaus aiškinima- 
padarė. nedidelę demomtra- sis atrodė per daug fantas- 

'■ djų Tuoj ties knygynu su-lt iškas. .
[atrinko būtys studentų, ke-| t)abar šioj byloj rasta 
tetas įėjo į knygyno vidų irjrmttjų aplinkybių.r-ir kaip 
pareikalavo atiduoti lange! girdėti, Vitkevičiaus byla 

^išstatytus žemėlapius^ Jie bus sprendžiama iš naują, 
KbuVo išnešti į gatvę ir, sau J ir jisgrfeičiaųsiai būsiąs iš- 

‘Boibotas vokiečių Į teisintas. Vitkevičius ir A. 

į^ygynui,” “Šalin Hitlprį|Suchocki& tisų laikų kali 
it Lietuvos/' biivo viešai sd- nuo lenkų at^skyrę. Pana- 

f deginti, o; lange išlipintas že Į Ši byla buvo per s p r ę s t a 

p mėlapis buvo užteptas dėt- Į1924 metais. Kalinys L., 
va. ' Kada Atvyko policijai nuteistas ligi gfvos; galvos 

* studentų nebuvo nė kvapo,1 už šnipinėjimų lenkams ir 
/ tik reikėjo išsklaidyti ĮvyJ nužudymų įietuvįų kareivių, 

► feiu . besidominčius gatvėse [po 3 metų kalėjimo atnaiiji- 
i .praeivius. Jokių kitų^inci- Įbyl$, savo nekaltumą įro- 

dŠ ir buvo išteisintas.

■' •' : . p 3 BI y Į K K Ą s
w£|Okiipiiotoj^ LaetuvojfeĮ “Darbininko” Katalogas 

Už 37,006#2 litų. DabartU T U * I.. **V«*C)T*
nis ekonominis kriiiM, Rtro-t _ ’ 
do, į geriančius veikia lygl^^JĮ^^ 
visai priešingai. ValMybi-l 
nes pardavimą dar didina Į 
ypatinga medžioklė .bravo-Į 
relių ir namines samagon-l
tošį už.kuriosvwymužde-P»y«yiežaiuidvytevieniu- 

toe "smarkios pabaudos.

KAUNO BANKŲ INDAMAI 
A ŽYMIAI SUMAŽĖJO

Septynių didžiųjų Kauno ’ 

bankų indėlių suma per. ant-į 
rą jį pernai metų pusmetį su Į 
mažėjo 24 milijonais litmį' 
Liepos 31 d. buvo 86 milijo-Į

mofcyM^ vietos W-
:• * e • i t hl’l k mokini® tėvus, šienas 

re ai per pa i ai u gtorastijos atsto
Inkuose sum^o į^tg {IeBkištai) ra-

S R. paaMamas, kad lie-
je tesiekė 7(J,300,000 htų. «Byt^ mokykla

■ lbmkm v*m iMnurat*.- pHė^taw«' KmWj<® i-
— *hK sakymų Uždaroma ir nuo

■ - ■. „ ;<■; ■ šios dienos joje vaikų mo?.
Utenos apskrities virsi- Į ^ti negalima. . ? .

ninko pranešimu, š. m. saų-| Susirinkę yyi*ai, nioteiys

vdo it)d iptikii kareivi Ai sti vmkat eme Verkti**.‘"Vie-ii i *-•■ •* j—1±. i ■ i- r** . 't.** się iv u. lenaų Kareiviui su i u _ bet ZHlones vis dėlto' krnte-IlUiatatftPsi^alk^tfc-^i^L.
’ pMicija per .Palūšės■ tėvas per.vasaras tarė;|. • l .

lį (okupuotoj Lietuvoj), va- Turėjoin vieną šviesos kibir- 
re. apie 20 asmenųvieti-|k§tel£ ir tos jau nebėr. * 

nių gyventojų, -r- sukausty-Į Storastijos atstovas paaiš 
. tų geležiniais. Kai kurie [kino, kadjnokyklos uždary- 
is jų buvo pažinti: būtent:|maš ne nuo jo pareinąs. Jisf 
Meidunas Julius ir 3 asmė-l perspėjo mokytoją ir tėvus, 
nys iš Motiejūnų kaimo, Že-|kad nemokintų vaikų slap-’ 
maltis iš Mockėnų kaimo, [tai, nes būsią smarkiai bau- 
Biukštus Hubertas iš Šar-[ ūžiami. Tėvai dar labiau 
kavos, Blažys Jonas ’iš Tiš-Įėmė verkti ir prašyti, kad

ir-|giausia

B1BNIŪNAI, Rimšė* v.
— Šių metu sausio 9 d. čia

[tėlė visoj apylinkėj lietuvi- 
[ška “Ryto” mokykla. Tą 

[padarė atvažiavęs storasti- 
| jos atstovas., Rūnšėspolici- 
[ jos komendantas ir Magūnų 
ĮsodŽrauk Šaltyčius. Pirmiau- 

ĮSU jie įėję mokyklon pagy- 
i rė, kad mokykla gražiai at- 
Įrodanti ir pavyzdingai su- 

rityakyta. Po to Rėpė pašau-

jrfiius per dieni. Malkomis 
prekiuoti taip pat nesiseka* 
Pav, vienas kvadratinis me-Į 
tnts pušinių malkų miške adį) - •<
kaštuoja 3 auksinai 20. ska4Tilį.Į>įį' 

tiku- Parsivežęs, sUskal- ir Pamoki^. 
d«a ir miestelin nuvežęs T’
Stovėsi Visu dienu ir už tas
pačias malkas vos begauni 4t^utte pąąisktUymai »pie i- 
toksinus. Ka ir prekiauk,!^” Fu^l 
kad. ilori.' I Turto Norma—mokslinki pa-

Čia ūkininkai nors ir ma- Įskaitymai Parute UohK-K-45c.
žažemiai, bet mokėsiu labai L*£J“£7^*g3s 
daug MUtoka, o ypnė vudi-K'v«ttij&i p. h. Z_.įso. 
narnos “strakaukos.” UžĮ> Tabito*-Nuodai -- rūky- 

/ * . * . I mo kenksmas; pagali d-ra Nl-prastas, menkas .trobasJ»i4j^ 
kia mokėti per metus po 20 Į UiktikU Margeli m Bara- 
- auksinn O kur dar kiti 15*

Į Kataliką Bažnyčia ir ,Da- 

įTamaa Žilinskai
Apaftafystei Maldos Stata- 

, ' mUtfl PADANGt fe W Kto- F- 

--------- ---- < :F KKlK Tarptautinis Ėucha-... 
Dąr prie didįjį karą pun- Į rūrtinh Kongresą#. Parute. ■ 

skiliai pasižymėdavo kai-Į^- M I. &—^.1*50

po susipratę^ apsišvietę lie- ^ūsifltiai Užsienyje, Juokiu- 
tuviai.. Nors ir sunkuS‘bu>La ,̂l.s 

w rusų okupacijos laikai J «^Hgūidė
4 • •’ ’ ’u ; ■“ —.
jo ir drąsiai gynė .savo t ei-1 KaHcmėAplink Pasauli per». 

: : ' • pū dienų—Apie Visas derybas
ses- v : pe galo įdoiiitUf. nuotiklai ke-
: 1907 m. vasarą Ęeivų dvapipnės 5p0r: įvairius kražtus. 

r Julius Verną, Vertimas, ię vietos jaUniino ^egdpusĮ^ hai^iknuin . > ąT-hfr
buvo surengtas pirmas tais[ prmpidnčBDefflokyatjioa Pa. 

laikais lietuviška® vakaras 
per kur} buvo vaidinta Ke- LiUdaikia. K«ih* . ., , , sn.,
turakio komedija '“Ameri-I Aritmetikos Uždavinynas™_25c. 

ka-Pirtyje.” 
daręs tok} }spud}, kad. zmp- rėttktt , teistai viena - 
nes dar labiau sustiprėjo.' [»«lkelte. Vert® S. Bakailska Mė. 

taip pat nesnaudė. DirbaĮBtįsijoj J-__ _____________ite.
ir dabar tautinėje ir kultu i Vainikai—Savybes
t. .. v •• vakatsUams ir gegužbiSifis su '
rrneje tsntyję. Jaunimas Stmįite |ĮkU* GrI- U
eia geras, veiklus, susipra-l vuis :Į/-y...ri.7,\:1 
tęsi JĘiesa. ,kartais atean- yĄg^Ė? .7 fe*“*'; P - so. 
da.vienas kitas užsispyrėlis,| Atsargiai at UgAtai,.Verti 
kuris drįsta .trukdyti vaka-Į* le&kižko kun. K. š..*; .ioa 
rtr rengus ir gražias jau- L 

riimo pramogas, bet jie nie [ VertS Jenas M. Širvinta*—_50c. 
so nepeša. Kaip daugumasį.« 

: . S. . f J;, šeškevičiM ir B-VS, Kaij-
ųon, taip ir padaro. . į,^ ./■..•■•,■ ,> / •

; Punsko parapija — lietū-į fe Kaibik: Dėklam^- 
vtetoiusia visoj Suvalkijoj.pS“*V.iko?«'^Soe: 

Ji turi daugiau kaip 4,000 Graudūs Verksmai. — Ver- 
parapijiėčių* Bažnyčioj g'ie-p Vysk. A. Baranauskas-—-10e 
damos pi^naldoą totoriškos.
Vietos ir iš kitur abykęr Kristaus Kryžim: Stacijoj 
“šlėktos’* norėtų, kad pa-Įdrjodtts Verksmai,Maldos Ge- 

maįdos būtų, per pus lenklSs Į lėšiąmA Ižleido kniLĖ. A. v*. 
Mos. Tuo- tikslu jie dabar'■ 
stropiai renka parašus, betIrinko Kun. M. Gavai©vičiusj, ’ 
vargiai ką galės padaryti56 «ėntai, au 
Lietuviai pasiryžę neimsilėi ir J^čiofiybA ’
sti.Jie šią bažnyčią vienikri’L v, Jurgučia -—.—^_ioe 

pastate,,jų dauguma, 
tik .saujele, tad argi galima] žydaž LUidvije, Pante 8/ 
keisti giedami} pamaldų tva|K«taieii. _^__lOo.
rto to skriausti: toveik visijL^^j^tytotiža?^ ! 
parapiją? ' . Jkteionytčs,Lietuvią kalbon

: Gyventojų sut^ymųs čia 
praėjo neramiai. Kai. kur ūkimas iŠ Amertkonjlko sryve 
žmonės nenorėją pasirašytiĮ^0, • Lapkaus
lapų, dėl ko buvo griežtai[ Jono Kmito 
verčiami, gązdinanri, ii ga-[, Lietdvoi Albumas. Su pav 
bp ^užsispyrėliai” turėjo’> *pra«xniais_^W 

aplankyti štorastiją Ir polį ir "DARBININKAS” 
Mirt •“ ' ■’ 'U ' •'.•■ '*<*• '< ' , « - • . • • ; ; .1 ... .■
:, Sunkmetisį kaip vismį 366 Broadway. So. Boston, Masą 
Uūp ir Čia jau gerokai įky-Į.U' ‘ • * 
rejęš. Žmon^. rskimdžiaši, y^utą. Dubiojo .gmmazi- 
aimanuoja ir laukia Įengve- Įi°š sąlėje rengė iškilmingą 
snlu dienu • “ akademiją Je • Šventenybes

..., įPopmžmus .Piaus XI dešini- 
? . POPiMtUt. popiežiavimo • šu*

. AMADRMiJA T .ydj^ktuvems pagerbtu

* VILNIUS. - Lietuvių DAR DAVGIAulliDAMIV 
Šv. Kazimiero Draugija, vaJ * ;
sario 6 Vilniuje Lietuvių!. Nuo šių nietą .pradžios

j Ankriito Ohvolio Hi»tori> 
(Graiką MytMogijoa' thip*

atlikimui.

* j. . . i , . r AataiiMii įjaznyoia ir.oe-mokesčiai, kurių, sunku ir LokratijmM. - p««w tam. 
atsiminti. ' ' .* I Tarnu ŽillmltM . ..... 60a.

t

1 trumpa' Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimai. Pa 
rate kun. V. Zajančaimkos-Mh

Maldų Rinkinilii, baltai* 
virieiiaii ... ............ $1.75—1.21

Maldų Binmiii; juodais 
virieliaig ^<_lį,....,-.., . . ,|17g-*-Į26

Dr, Vinco Pietario Raitai, 
htorijoa apysaka, Du tomai $1.00

Motatyitl ir teimyna< Ver? 
R J, Gerutis —______ n--.,4fa,

Gamtos PradžiamokiJHi — 
Dr. A. Vikijia. ........... ,,,.__„50a.

Ompamodfik Ligos ir kaip 
nt|o ją iššisaugotif Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Barate J. Baronas__50e.

■ Meilė (Poema). Parate M.
Gustaitis ____——15«, . '

Nauja Skaitymui Knyga — t 
(Dalis II) L Su paveikslais___ 75c.

~ Vienuolini Luomą. Verti 
Kun. P. Saurusaitis ;------__25c.
■ Vaikų Knygeli —- su pa
veikslais -■n_........,,..,..7 ..„ : ftOft,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para- 
te. Kun. J.F. Jonaitis (Ka
pelionas) .... __________ 26e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Graudūs Verksmai, Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.^. JOo,

Moterystės Heauardomybi. J.7 
Legauskis. Šv. Kai. D-jos lei- 
.djnys, Kaune _____ 18a.

.SunkiausiaisLaikais; Paraše
A. R'ucevičius .. ...—40e.

tventas Gabrielius, išleido
Pėvas Alfonsas Maria C. P.__.25c,

Religijos Mokymo Metodi
ka, Sutaisė K. J.* Skruodyi—50a. - 

, Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs, Sutaisė Kūpri
nąs —--- -----,—:__ _____ ——..406,

. Mfisą Dainiai. Parašė Ka
rtys Puida .. .... ■'__ _50e.

KAUNAS. — Subankru-|

DIDĖJA PROTESTUOTŲ VEK
SELIŲ SKAIČIUS -

KAUNAS.— Per lapkri
F'Mvu# liaudiniitkų “Žęmait-Įčio įnėn. protestuotų vąkse- 

tos draugijos sko-Įlįų skaičius labai žymiai pa- 
lenus padengti dabai* iš drauĮšoko. Tai rodą šie skaičiai: 

vekselių davėjų ii*' ži-h929 m. protestuotų vekse^ 

TKirtų išieškomos s u m o s Į iių buvo 10,869 užt 3,007,249 
į prievartoj kėliu. 'Keli ūki-Įmi^ 1930, m. lQį531 již, 3,- 

ikai jau gavo pranesiftius; Įį>47/224 litų, o pereitais me- 
fkad jų žiruoti vekseliai jau! tais net 25,931 už 8,874,563 
jprotestuoti. Vekseliai bu* hitų, tąigi padidėjo 5,629,339 
vę rašomi gana dideli po 2,- [litų.

į000-3,000 litų. Spalių mėn. protestuotų
, . vekselių skaičius buvo pašo-

lt;*» UVOBUtttA.iao NAMU jkęs w pat dvigubai; 1930

V m. buvo protestuoti 13,308
KAUNAS. —* Vyriausio Lg 4,043^564 litų, o pereitais 

fstatybos inspekcija:įsąkė- ^[metais — vėl 24,105 Už 8,- 

 

■■ griauti apie 120 senų, netin-L$4£5 jįtusL . *

t karnų gyventi namų, Sla-| _ ___ _ ___ _ *

<.bad?oj bus nugriauta 40, Šanj SEMS REFORMAI 10 METU 

 

I Ridose ir Žaliakalny 80, Ne?į

|?liyvemmi nanrai turės būti | 'kAUNAS.—- Šių metų 

 

^DUgriautL iki kovo 1 d., gy-Įbalandzio 3 dieną sueina 4y- 

gvenaini -r* iki balandžio 1 d.[^ 1() kai buvo pa-

. [skelbtas ir pradėtas vykdy-
rtESia METUSIŠK ALA JES KA-,. , v i- k *MKioauiAuo m. dideles svarbos ze-

auiio įmės rętormos įstatymas.

L.. r K . \ [Girdėti, kad pammėdamas-
■rKAUNAS.— 1925 metmsį^ sukaktuves,* žemės ūkio 

areštuotas Stasys ^Huiinisterijos žemes tvarky- 
sžtvA laiku dirbęs departamentas išleis pla 

Rauliu sąjungoj h- kitose, mfe apžvalginę- knygą. ? • 
nizacijose. -Keletą kartų 
tardytas pagaliau kąriuo- 

iės teismo provincijoje 
vo , nuteistas Jki gyvos 
įįHlvoš už ŠUipmėjimą lenkų 

^naudai. Su juo drauge už 

k W patį nusikaltimą 15 .metų 
Auteistas’ 50 metų amžiaus

&

I

K*

KAIP DIDĖJA GIRTAVIMAS

KAUNAS.' —' Iš viso per 
1031 mėtų li men, buvo par 

duota 40 proe.4 valstybinės 

degtinės 4,616,176 litrai ir

95 proe. spirito 37,382; —

JONO KM1T0 EILES
tabai graži knygų atideklo dpdaruiH, 192 pus

lapių, tik už 75 centus^ “Darbininkui*’ prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Krnito gražias eiles.

Jonas Muitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- 
etas. Jo elfe pilnos pairi jotišką jausmų. 1 • / \

.. : ’ Siųsk |' ; .

I U& Weit Bto<dw<y 8<Stjth Bonton, Mmi..

r.

'1

4

Irių vienkiemio. Kihduris J-Įmokykios netiždūrytų. Dąu- 

iš’ Kaukiškio
kytė iš Antalksnė kaimo,Irios iŠrodiheją’šios skriau- 

1 Brukštus iš.Lepekajnio kai-Įdos didtuną, skundėsi sunk
ino ir 4 asmenys į§/Linkme- Į mėčių vargais, bėdomis ir 
•nų kaimo. . i [raudodamos' prašę, kad to^-

-i-——■—• [kkis vargingais laikais nors 
SUMOS ŽYDŲ MAŽUMAI | lietuvišką'mokyklą palietų 

' . ’ ——— \ , ę Į kitaip, sako, mes vaikus mo 
i KAUNAS. Laikraš-Įkirisinie namie. . *
-jų pranešimms, 193Ž biu-Į jgtoi>asįįjos atstovas ir po- 

dzetaą ėsų mimatoinas 1'a'Ui"Įiicijos komendantas išvažia- 
nip algoms 116)570.litų, heb-K^ Bieniūnams /pasiliko 
rėjų ir žylių teatrams ^9^1 uždaryta mokykla... Bieniū- 
litų ir Eiigelioi .varde:^?Wtbiečiai -uesrt&eją to sulauk- 
2000 litų. , įsia. •' Jie šia mokvklą atida-
NORI PLENTO IŠ MARIJAM Į t . * . .
• lr§ tyliai, be triukšmo, be jo-

• *.-• • / - «.. .|kiU atstovų,, su džiaugsmu,
• |su viltimi, tikbdamieši, kad

Taip Marijampo 1 ė p 1 PL& lietuviška mokykla ilgai 
Primų buvo pradėtas dar 
prieš karaUstatvti plentas^ “ fc - . . '
bet. jo nuvesti pasisekė W ^ultūrin^iti ne tik šį so? 
apie 3 kilometrus. J^barį^L. bet ir yišų apylinkę, 
taip ja susidaro dar apie 0Gpp ^psi^yle. Mokykla pu- 
kdometrų viešfeeHb. Gyvm-h^^1 
tojai pasiriž patys ateiti teigiamai velke . Į visos a-
statytojams į pagalbą su re-1 pydnkes gyvėritojus. ęt 
alia parama, "o J>rieiių|ne^aiT ;

“Goldberg- ’ alaus brayarašĮ .
rrliPnfn ‘ stbntvhrti mallirhill I DUBINTAI, DaUg^dsklO 

tais. šis sodžius arti ad- 
mbristracinęs -linijos. Vieta 
Įgaraži maloni, bet žmonės 
nepatenkinti: ir juos vargas 
spaudžia.' Ankščiau Žmonės 
pasinaudodavo arti esančiu 
valdišku miškų, kūt vasalų 

linoterėles, gavusipšj^signa-

i

alia parama,

plento statybai paaukotų 
net apie 50,000 litų, Gyven
tojai tikisi kitąmet bus tik-! 

iai pradėtas tiesti.. .

“NUGR-TOKE WK |
■'MANO KVAITULIUS”
’ .‘‘Per aaugeit Metų;* ražo'p. A, tuk-L : ■ - .-v = .. . -

His, BethkMjn Ą, *‘aa turėjau kvai-[f^^ pasirinkdavo grybų, UO 
tolius Ir jokie. vttistuLmąn negelbėjo, r w * • .... jT. ' ■ U
AS perskaičiau apie Nuga-Tone Ir pa- gtL O Wtai Žiemą gaudavo 
Mteb&tlnau pauekniei. kokių Imante nu- i .L A • u‘
Miiaukp, todėl ir a& nusipirkau bou- miške darbo. Dabar jau kų 

AM galhi teisingai paąteytU kwl|z„»_
^uga-touo iagyiU -pmo kraitųtiuą. [taip. Uėreitą vasarą dėl 

«»®U. K» 
• NitgH-Toue Urtei kūnų nuo lipte I rasti Vvrai ieiKlmUmtev nuodų, kurie Įraukiu llgan PL»aieU° v”1
ų.tepnu# Ji» temkią.ge-Įir gauna miške šiokio tokio 

pi1wHiiio (MUho. jeigu jusi etete *«v įdarbo, m po toytun laukti 
mži»w a-mi- 

įfcsižr «vo”ffl: nesiųsi ir dar pasekėja, kad 
KSt pu,2-3auk

, • - - - - • - - ° . "o. ■

UfdsiųĮaitia ______ •—.Įfflą, t ;
'* . MALDAKItlSM
Pulkim ant Kelių—‘fD-ko’* 

. panda. Odos apdaru $2.0Q ir $3.0(1
TEATRAI.

. Vienuolio Disputą su Rabi- 
id. Vienosveikam?;juokai. Su- 
letuvino Vaidevatis^—

. Nepaisytojo—keturių velk*- . ' 
«ų drkma. Parašė kun. Pr. M. .. 
uraa. Kainai.   __ —-3Ūe
Giliukingas Vyra*—2 aktų 

komedija) parašė SJ Taryy- 
■ daa —...:.....................—26*^ .

. Elgetų GudrtiinOS,b-j ųyeiki- 
iių komedija. Parašė Seirijų 
uoiuk&ą ___ _ —_26e
Ubagų Akademija ir Ubagų 

ailitis '-r-, komedijos po# 1 ak •. 
’ ParaSS Seirijų Juozukas—3*k>» 
. Sniegas— Drama 4-rių ak- . 

; ų. Vertė .Akelaitis ———40e
Esumas—3-čia dalis dramoi ., 

‘Gims Tautos Genijus/- Pa- 
rate Kųn. U Vaicekauskai—lik 

Į Vkd Ged—į-jų velkamų vaią- 
lelist parate F. V, ----------10®

; Patricija,. arM nežinomoji . 
kankins — . A aktų drama. 1 
Vertė Jonas Tarvydas „„.,...■ Mįa

Išganymo Apsireiškimai — 
ttSjim^s ir gyvenimas aut ie- 
■nėš Jęzaas Kristaus. Vaidini- 
nas su gaidomis •—7Š«,.- -..

Dtanioąj ~i) 4Gėrmafta; *J) . .; 
b’abioIa-rA ą.ktų; 3) 'IJterda. . 
SteMklas^-*-4 aktų; parašė^ . " 

? KnarkU Paliepui.—Komedi- 
ja 1-rtie akte. Parašė Gitteitią 15*

Valkų Teatrai: dalis 1:1)
Žagai vok kų darai; 2)-Jotie 

Paaikyk mano lak
nę, Surinko S. K> D. ir N.— 15®

Valkų Teatrai:"dąlis Ih 1) 
itirsime paskui; 2) Ahtahu* 

mm,. Surinko S. K„ D. ir N.'—-įtek

Vilniuje 375 asmensnegavo 
teises turėti prekybta ir pra 
monės įmohbh dėl to^.knd 
netyri ir dar negavo Lenki- 
jos pilietybės. Savaime ai*- 
skiu Inul darbo■ jr pragyve

nimo šaltinių, neteku netik j
minėti 37,fasmens. bet ir ' | 
ttef kurie dirbu jųįmonėse* |

m
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AatradMafa, vualio 18 d., 1932

/ . DARBUOKIS, 'LIETUVI t

m

i-v ■ 1 1 ;1 ■ jftMe

Rože jau Čia su mumis; pri- 
siekite daugiau ir daugiau 
bostoniečią, kad mes bosto- 
nietės, viršinhuhe , pensyl- 
nietėą, vilkintume pensyl- 
vanietes. Prisiųskite mums 
visas musą drauges Sodalie- 
tes. ,

i Su Dievu ■ ,. .

D A B B ĮNIK K A S
5WT- JW1". *=s«rsB»

Staumkis, Lietuvi, ir tavo veikiai
* / Balsas bus girdimas, skelbiamas plačiai, 
J Tavy gi gabumai glūdi senai.... . . •

į Griebkis! darbuokis! stumkis tildai!
« o vainikastaiijmodangaus nukris .. __ 

Iš debesią pintas kaip žvaigždėmis naktis!

O TĖVYNĖ L,.

4 O Tėvyne, Tavim gyvenu,
Tavo praeitim, Tavo vardu...
Ir saldus man gyvenimas.., neližvvdžia niekam!
Nei meilužiams, nei angelam! .

. Plytintis^ 4

MOKINIŲ LAIŠKAI
Gerto, dvasiškas tėveli ? —

Gavėnios metu mes čia 
laišką nerašinėjame. ■ Todėl 
porą dieną. prieš. Gavėnią 
siunčiau Tamstai žinią-—ki-

Jau sulaukėme Rožės. Su
žinojusi, kad jinai atvažiuo
ja, iš džiaugsmo nebegalė
jau nei valgyti, nei miegoti. 
Kiek to gražaus džiaugsmo 
buvo jai pas mus atvykus.
Rožė čia yra1 labai paten- 

kinta, O^kokiar ji yra Čia 
linksma!

Kiekviena mergaitė Čion 
iš pasaulio atvažiavusi yra 
linksma. Ir veik visos yra 
taip labai linksmos Viešpa
tyje visą, savo žemišką gy
venimą.

Ir aš nuo pat pirmos die
nos čion atvykimo esu pilna 
džiaugsmo, o jau šiandien 
suėjo mano, čion gyvenimo 
penkeri mėnesiai. Trūksta 
mitu iškalbumo jšreikŠti sa
vo didelį pasitenkinimą ir 
džiaugsmą.

&al tėvelis norėsi žinoti, 
’ kad aš užaugau dešimts sva 
rn per tuos penkis mene- 
sius?

Dabar mes turime dvide
šimts dvi kandidates. Tiki
mės gauti iki vasario. 15 ją 
daugiau. . Vasario 1 d. įsto
jo viena worcest riete. Iš

Klaipėdiečiai Patenkinti 
Nuvertimu Vokiškos

Direktorijos

LDS. Kuopų Susirinkimai.
K1W BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvytai 
Sfkmądienį, vasario 21 d., 1932. 
Svarbu, kad į iį susirinkimą ateitu * 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti, prie mtisų 
brangios organizacijos.

ATHOL, HABS.
JJ)S. 4 kp. mšneiinis susirinki 

mas įvyks vaAario 21 d., tuoj po 
mišparų, iv, Pranciškaus panipį. 
jo« uUj. K viešimi viii nariai et-- 
atlankyti Ir nšidmokčti mšnethue 
mokesti*. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti pri* 
šios kilnios organiateijos.

Kviečia Valdyto*
STUDENTAI BOIKOTUOJA 

JAPONIJA
: yeroMtfcal KAUKAS, vasario mūn. '

3 ,.:.... /-L,*-—10 d. Byšy su,pastaraisiais
iilliTYQ APIE Klaipėdos Krilštė,
mini tu Ariu I E-f I HEu| «į}ita,n’ papildomai praneša, 

meę kad Direktorijos atšaukimą
• . 1 gyventojai sutiko, labai pa-

Gaila, kad aS turiu tik. Buvo teomi susi- 
viėna gyvenimą atiduoti ’1’ pruninmos rezo*
'vynei. ' Natiniu Hale. ĮHuMj*® ,'«i dėkojimais Geni- , 

j- ____ Iro Vyriausybei už pašai ini-
įmą žmonią, vedančū| Kraš- 
[tą pne katastrofos. IŠ pate- 
kilsią Vyriausybės rankos- 
ąa dokinnentii aiškėja,, kad, 
nežiūrint formalią Boėtt- 
cherio pareiškimą Žeime
liui, jog vykstąs. Berlynan 

[privačiai^ Veikalais, kelionės 
išlaidas sau ir dviem’ kelio-

Kas gerbia . savo tėvynę,J nes draugams pasiėmė iŠ Di- 
myliižmohiją. ChurMl rektorijos kasos. Būdamas 

—-------  suimtas, Boetteheris vasario
Mūsą bendra šeima yra mėm 7 cl mėgino susisiekti 

tėvynė. Cicero su Voldečią k-onsiilafu, klaik
  —- sdamas ar jam tvirtai lai- 

Mjalonu ir garbinga mirti kytis- savo linijos ar misi- 
dėl savo tėvynes. Poroc^ leisti ’ Vakar Direktorijos 

-. patarėjas Toliušis sudarė 
Tautą daug mačiau, bet laikinąją Direktoriją/ Be

kilo daugiau regėjau — sa- etteheris paleistas pirmai 
vą, juo brangiau? laikiau, dienį. bet laikomas Komon- 

‘ / T)eBellog danto žinioje. /Teisino ar- 
. --—_ ganai kelia jam bylą liž sla-

Kas nemyli savo tėvynes J ptus , santykiu^, su svetima 
negali nieko mylėti. Byrdn valstybe ir mėginimą pasi-

7 : .-■-.J' priešinti teisėtąją Vyriau-
^eigu/aš dvylikį I s$bšį įsąįyipą^^it^n DE

suną,- norėčiau", ’lraį jie bu-Įrektorijos nariui pąstoridi 
tą ištikimi tėvymei. , . Puodžiui įsakyta neapleisti

fihattespeare parapijos -ribą. Dėlmetei- 
Suriąko Konsulato vęi

• * kimo Klaipėdoje,. Lietuvos

kada vZ.£”p“
. SOKS-Žonaus.

atsakė sausio . mėn. .20. d., 
arup as corn m > [stengdamas pateisinti Kon- 
isgaruoti— to evaporate , , . ’-ęr •® x Isulato veikimą. Vasario m.
lūsna^hut.cottage 8 d. Lietiivos atstovas Ber-

ma ei*. [lyne įteikė.naują mitą, aire
■ *?. S . j imančia Vokiečią išvedžio-

sviTduluiori—to stagger, l*^lte ’ • .
šydas—veil [ree Į’ . ’ - •

place. ”h'"“' “LENAylUMMIEBIUSj
,■ DANZIGE REZIGNAVO

Ją vartojimas sakinyje l Į • ' ■ . i
Šiais, metais ūkininką a Į VARŠAVA. Šiomis 

modai yra tušti. dienomis rezignavo lentai
-.v Ikomisijonierius Daiizige.

. Nėra vandens katile— is-| T /... v
t ’ 7. ' Lenta jos valdžia praneša,

gMW0i ~ Įkad komisijoniefius rezigna-
■Į Valkatos lūšna užsidegė. Vęs dėl Vokietijos Nazi (fa- 
i 1S gilios žaizdos tekėjo pū-4|įsįąj įtakingo trukdymo 
r liai. . . Įpalaikyti gerus . santykius

Kas nors neteisingai pa-p^P Danzigo ir Lenkijos.
sake, kad žemaičiai yra šyk-Į Vokiečiu fašistai Danzigc 
ŠftįS< [dar labiau smarkauja kaip

Ar m mat?s grtiokU, ku- L . CWv)1Fs,b„v la. 
ns nesvu-dubuotu? • ■ LeliUS ir Haagį. - ■ >

^ydas dengia ateitį. Į. ' —A—A—
Didėlis rąstas degė ugnia-į ,728,411 BEOABBiy

' "ANGLIJOJ
7 “ŽIGINTS” londo™“-: Beto
Prof..Dr. V. Mylri>!*IčlO(-Ptitlno redĮ*yęu« Į . -
jimvMUaturo^ mokslo, vi.uomenfc bią skaičius Didžioje Brita- ’lr akademiikojo gyvenimą IHuBtruoto Į £ . ,TitaMlhl* žurnalai yra rtlrtMaHalaa I . '■ » - >’rimčiausią^ įdomiausias -ir kukytsnam nijoje sausio meensy padide- 
brasUavihnaiani itnosul tfukamlauslas I*■» MttcMii- hio 218,490. . Darbo ministe- 
te UMiaakytl "ziainj. . I _*UdinloM kaina Lietuve ją i mat. 86 i. I .. • . . .
pušim »it: Antikoj# mataisTHMjnjoj dabar yra uzregistruo- 
pu anubiu! $2J50> į

ta. 2,728,411 bedarbiijc

•Tie myli savo tėvynę dėl

EVANSTON, I1L—North- 
westem Universiteto stu
dentai ir profesoriai savo.su 
virinkime* priėmė rezoliuci
ją, kuria jie skelbia boikotą 
Japonijai užtai, kad ji ka
rinu ja su Kini ja.

Jie nutarė uždrausti laU

WXSTFIKLD, HAJB8.
LDS. 111 kuopo/ susirinkimą* į. 

vyks sekmadieni, vas. 21 d.,1932 
m., tuoj po sumos, Iv. Kazimiero 
parapijos salčje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie iioi 
kilnios- organizacijos.

. . Valdybė

DAYTON, OHIO

LDS. 69 kp, susirinkimas įvykt* 
sekmadienį, vasario 21 d., bažny
tinėj svetainejtuo j po sumai.

Kuopei rašt, Z, GudeMi ,

Tėvynės meilė ir jos gar
be man visados rupi. Virgil

* Tegalima mirti viena k®-r“ 
tą už tėvynę. 1 Addison.

viso-efiame penkios , iš Mas- 
ąaehusetts, .•

Laukiamę, laukiame ir iš 
Bosotono daugiau. Kada at
važiuos M. 2 AŠ nekantrau
dama jos laukiu, O kur dar 
Ona? Ir Inta Ona? \

Daugybė mergaičių bos- ' 
toniečią noii važiuoti pas 
seseris Kazimierietes į Chi- 
cagą. Tik ją t ėveliai, nevė- . 
dina. Aš manau, kad jei • 
Tamsta su ją tėveliais pa- 
kalbetumei, tai jie nębesi- 
pfiešintij. _ A

Pas mus labai greitai bė
ga laikas. Rodos, Kalėdos 
nespėjo praeiti, jau Čia pat 
ir Gavėnia. ,

Turbūt dabar sustosiu be-
■J

rašiusi. Rože ir Veronika 
nori ką prirašyti.

Tamsta gerbianti
' ’ Angelą
Tėveli, štai aš esu su An

gelą ir su kitomis mergaitė-, 
mis. Atvykau pereitą an
tradienį. Ir ar aš nebuvau 
linksma? Begalo buvo ma
lonu susitikti su Angelą, su 
Veroniką ir kitomis mergai 
temis.' Čia mės jaučiamės 
kaip namie.

Visos pilnos didelės links
mybės. \

Dabar pridės porą žodžiu 
Veronika. ■

Su aukšta pagarba, RoM.
Brangus Tėve .

Begalo džiaugiuos, kad ir

kyti Japonijos produktus u- 
iriversitete. . • *

- Merginos pirbidš pradėjo 
boikotą.. Jos nebe varto jh 
Japonijos arbatos. •

VIENAS UŽMUŠTAS, 13 
SUŽEISTA BUŠU

NELAIMĖJE

DETROIT, MIOH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 21 d., tuoj po 
pamu-dų3v. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yri. 
kviečiami atsilankyti i ši susirfn 
kimą.

U BROOKLYN, K. Y.
Vasario 21 dl, tuoj, po sumos į- = 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visu* nariu* 
atsilankyti į šį ąumrinkimą ir už* 
aimoketi mėnesinei, Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti,__

Valdyto*

Valdyba

“VILNIAUS BYLOJUS"

LAWREN0E, MASS.
LDS, 70 kp susirinkimas įvyks 

vasario 21 d., tuoj po dvyliktai. 
Šviečiame gausiai sueiti, nes turi

me keletą svarbią sumanymą. At
siveskite ir savo draugus (ea) pri
rašyti Vaidyba

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

\ LABAI PRIEINAMA KAINA

' . “MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos : . • . . * ■ , /

Juodais odos apdarais • $1.50 (buvo 11.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $L75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) .

Z Baltais celuiloido apdarais -90 (bttvo $1.25) 
j Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą, ’ <

Į Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- 
| mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. - ,< •

į Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
| “D AR K ĮNINKĄS”
Ir 366 Broadway, — So. Boston, Mėti.

' ’ • - Į ' . ■ .1 .■»
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Visame pasaulyje kalbama ir 
rašoma apie Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus lietuvius. •.

O betgi mažai kas apie juos ži
noma, nes retas kas turi progos 
susidurti betarpiškai su Vilniaus 
.krašto lietuviais. V .'

Jeigu.įdomaujasi Vilniaus kraš
tą gyvenimu svetimtaučiai,' tai

MONTGOMERY, Ala. -A
Pereitą ketvirtadienį susi
mušę du bus’u, kūnais vežė 
vaikus į mokyklas, su tro-

•' t : t „CHfį (5JVUU41UM. ŪVliUlUmUVJU., ,<u

kais- Toje nelaimėje vienas juo labĮau-turi juo įdomautis He
vaikas užmuštas, 13 pavo
jingai^ sužeista ir 42 leng
viau sužeisti.

• tuviai,
. Deją. Daugeliui lietuvių, gyve

nančių tolimuose kraštuose,’už jū-

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

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

Taigi malonėkite visi susirinkti • 
ir užsimokėti duokles kurie^ esate 
skolingi.. .Nepamirškite ir naujų t 
narių atsivesti prirašyti prie mūšį 
brangios organizacijos.
x Kviečia Valdybė

rų marių Vilniaus krašto lietuvių 
_ gyvenimas yra nežinomas.

Pfll IRU A II f (I R A II 0 E Tii sPra^ e«W išlyginti ei- 
Į VLlUIJn U A M 11 M V U I. riafi .ftn kntvirtli;t mptns viln1

PARDAVINĖTI TBIS I 
ŽURNALUS

. ■ -. . A———: ■
' QUINCY, Mass. — Poli
cija Uždraudė pardavinėti 3 
žumaluš, kuriuose telpa ne- 
padoruš ir tvirkinanti jaunį 
mą straipsniai ir- juokai. 
Tas padaryta mokyklą, per- 
derinio ir miesto majoro ini- 
ciatvva. ■ ’ ‘ .

BEDARBIAI SKUNDŽIASI 
ATLYGINIMU

;. QUINGY, Mašs: — Mies
tas pasamdė, apie 150 bedąr- 
bią padėti nuvalyti sniegą 
nuo gatvių. Pabaigę, darbą 
gavo atlyginimą po $3.20 į 
Hieną, bet sužinoję, kad mie 
sto darbininkai > už tokį pat. 
darbą gauna po. $5.00 į die
ną baisiai supyko ir pakelė 
protestą. Miesto samdymo 
biuro sekretorius paaiškino, 
kad miesto darbininkai gau
na atlyginimą iš iždo tam 
tikslui paskirtu pinigą, o be 
darbiai iš bedarbių. šelpimo 
fondo. • •

gyveriįmas yra nežinomas.
ri- 

riųs, jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraštis

“VILNIAUS RYTOJUS.“
. “Vilniau* Rytojui“ rašo pla
čiausiai apie viso Vilniaus, krašto 
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas 
jį vispusiškai.

4 ‘Vilniaus Rytojų“ skaitydamas 
sužinosi, kur Vilniaus krašte lie
tuvis verkia, o kur džiaugiasi, 
sužinosi ko jis siekią ir kaip jis 
•gyvena. -. • :

“Vilniaus Rytojus“ išeina du 
kartus per savaitę. 7

“Vilniaus Rytojuj, ’ ’ stovinčia*, 
me Vilniaus krašto lietuvių tautk 
nėję sargyboje, lyg veidrody, at
sispindi visa tai, kas dedasi Ge
dimino, Vytauto tėvynėje.

.Todėl ’ kiekvienas lietuvis lai 
skuba užsisakyti “Vilniaus Ryto-

' -
' Rašykite šiuo adresu; VOno, ui. 
sv. Janska 8—1 “Vilniaus Ryto 
jus,“ „ /

Kaina užsienyje visiems metams 
1 doleris..

PROVIDENCE, R. I.
LDS: 11 kp. mėnesinis susirinki* . 

mas įvyks sekmadienį, vas, 21 dį 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai- . 
nčj; Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautą ir. užsimokėti 
įMoklee. parodykime gražu pavys*. 

:dįl kitiem*.

WESTVILLE, IL1.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mSnėst 
sekmadieny, po 15 d„ šv, Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje. 0

WATERBURY, C0NN.
Vasario. 28 d.,. 1 v. po pietą į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Cork 
grėss Avė. Ateikite visi. Valdyba .

; NEW HAVEN, C0NN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki* 

mas įvyks sekmadienį vasario 28. 
1 vai. po pietą, bažnytinėj svetai- 
ačj, 339 Green St. Kviečiame na
rius (čs)_n teiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdybė

DIDŽIOJONEW YORK’O 
APYLINKĖS LIETU- ’ 

; VIAMS
Šiuohri pranešame, kad Jurgis 

Tumasonis yra įgaliotas rinkti . 
“Darbininkui” prenumeratas ir ’ 
skelbimus. Jis patarnaują su 
Notary Public, užliūdymu ir pa
gelbsti .siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas: ?

JURGI TŪMASONI 
423 Grand St. arba 1356 E. 91 Šb 

. Brookbm, N. Y. :

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyki 

kovo 1 d., Švl Roko svetainėje, 
Vfei nariai prašomi ateiti į šį rus!- 
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdyto*

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

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

Pain-ExpelIeris Sutaupe Išmokėjimus 
•Y.. Daktarui . • •..- ■j

“Viena diena Ubai šaltam vandeny iinimtudęs nl taip perialam kad;,y*utiat ; 
galėjau imijudint, - .Buvau privesitua -Įilijiti nūn; darbo **vmu laiko.
A» ijaii nuo vieno prie kito gydytojo Caindėne ir PhilatlelphijOj, bet niekta man I 
negalėja pagelbėti. Ai paėmiau 18 elektri-kų gydymu ir net iioą -pnertonfe ntan .

| negelhejo, PaggliAU ai pabamižian •I’AIN-EAPELLLRt Ir tik viena botikut* j 
prašalino visu* mano nesmagumus. Dabar aš dirbu kajykkne ir jaunuoli pilniau* -

aiai sveiku,” LpiiiraŠo). W. U, Hmlaon, Pa,

PAIN-EXPELLER*
Trmle Mark

• , Veg. J. V, Pat. Biure
Per nu virš 60 metu tlkraal.* Enker PAI1V* EKPBLLERIS gelbiRdarbininkama “augriiti 

vėl prie tavo darbo.” Sustinae Hmtrim, skau
dami tnUikulai. nkaiismal pečiuote, rrumatiikl 

.gėlimai, atrendieilia,. neuralgija, ir kiti pana- 
aya gk.uumai greitai pardunda iio puikau* 
linimcntv dideliai gydančiai galiai.

Ka TAiN.EXPELt.KRlS padarė kitiem*, 
padaryt U patį ir juma.. ;'

Kafaa SJe. Ir i&c. ■ Parduodaruaa Vitat
• *TikraMt raiymBlia INKARO vaitbaženkliv.

> WORCESTER, MIŠK
. JjDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo i d., Aušros Vartų pa
rapijos salčj,; tuojau* po sumos, 
Visi nariai prašomi pribttrf, nes 
turime svarbiu reikalų,

Kviečia Valdyba

•: BRIGHTOK. MAB8,
LDS. 22 kp. austoinHmas Įvyk* 

penktadienį,* kovo 4 d,, 7;30 vat 
rak., Lincoln ŠvėUinšj, 26 Linoart 
St Ateikit* risi. Vartytai

LDS. 13 kp. imririnMmaa įvykt 
penktadieni, kovo 4 d., 7:30 v. 
vakare, mokykla* kambary, AteA, 
kita sausiai. Nepamirškite riktate* 
Mtl duokrea. 7-'". Vartyto*.

savo.su
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. DARBININKAS
M6 TVE8T BH0ADWAY » T SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

Daug’ laikraščiuose rašo- Įvesti išpažintį į tokių or- 
nm dėl dabartinių santykių ganimcij^ kur dauguma rą- 
SLA. ^i^mmeijdj. trkaF ^įkalų ar lais varmu nl W 

ne tik nepraktiška, bet 4r 
neįmanoma, ir todėl “Dar- 
bininkas” -su panašiu recep
tu ne nesisiūlo, tat be reika
lo p. Klinga ir savo pastabų 
parašę.

Bet jei kokiu stebuklu pa
manytų į ŠLA. įvesti išpa
žintį, tai su liuteronais lie
tuviais nebūtų nė mažiausio 
sunkumo.. . Tiesiog paskel
bti, kad;,katalikai lai eina 
išpažinties^ą liuteronai * lai 
eina.savo tikėjimą pareigas, 
ir viskas atlikta. J eijie tai 
darys, tąi radikalizmo/lŠ jų 
pusės bijoti nereikia. ‘Bet 
kas daryti su ex-kafalikais, 
kurie eidavo išpažinties, o 
dabar ' neina'/ Kaip juos 
apsaugoti; nuo radikalizmo 1 
To klausimo p. Klinga visai 
nė nenagrinęją nes gerai ži
no, kad tokius žmoiies sulai- 
kyti- nuo radikalizmo nėra 
?jąki<te galimybės, m tautinė 
idėja čia tik tuščias žodis, 
arba geriau pasakius, — tik 
žvirbliams baidykla. Išgu- 
drėjęs žvirblis užsitupia bai-? v. - -
dyklai ant gaivos ir lesa |aj būt gražiam

, ' Kdpati pradėjo į Šv. Teręs^ę

talikų laikraščiams tenka 
atsiliepti, nės Tautiniame 
Susivienijime yra daug na
rių katalikų ii* nemažai jų 
pinigo įdėta. Andai “Dar
bininkas” j yra pastebėjęs, 
kad viena tautybes idėja ne
apgynė .SLA. nuo radikalų, 
ir kad katalikai geresnę da
lelę apsinnkp, apdrausdami 
sdvo, Susivienijimų įvedant 
išpažintį į narių pareigas. 
Kadangi laisvamaniams iš
pažintis neįmanoma, 4ai jie 
Katalikų Susivienijime ne
gali išsilaikyti. Jokių pa
tarimų įvesti išpažintį į 
SLA nebuvo duota.

‘ . Tačiau tūlas , p. Klinga 
“Vienybėje” taip rašo t

“ Daibininkas” i yra nuo
monės, kad tautybės idėja 
nėra apsauga nuo bolševiz- 

-mo ar socializmo SLA. or
ganizacijai, Jo nuomonę, 
tani reikią išpažinties. Ten
ka.. pastebėti, kad “Darbi- 
įlinkas” yra labai siauros 
nuomones. Jis pamiršta, 
kad^LA. narių yrą ir liūte- į 

' rcmų tikėjimo; kurie neina- 
žiau- i*eligingi už katalikus, 

mot. pagal jų tikėjimo dės
nių, išpažinties nepripažįs
ta. O . tautinei organizaci
jai juk neloginga juos at
mesti. Jie yra lietuviai ir 

. nei kiek ncblogėsni užL lietu
vius katalikus. Tas vįęnąs 

j faktas parodo, kad “D-ko” 
receptas bpsisaugoti neprak* 
tiškus. '< ' .

Toliau mes turini gyva 
pavj'zdį iš Meksikos .ir Ispa
nijos, kuris atrodo, kad .iš* 

.pažintis ir visas' katalikiš
kas auklėjimas prirengė, dir- 
V<V radilvalizmui.”
’ ’ Ar gi f Mums atrodo, kad 
ne 'išpažintis, tik jos atme
timas prirengė dirvų radi- 
kalizmūi ne tik Meksikoj ir 

' Ispanijoj, bet ir yisame pa
sauly, kur. tik" išpažintis pa
neigiama. Kas paliovė ėjęs 
išpažinties,'tas atsidarė du
ris i radikaltemų Ar toks 
Išpažinties neigėjas prieis 
jirie radikalizmo, ar apsi
stos ant tautininkystės, — 
tas priklauso .nuo jo gyve
nimo sųlygų, vadinasi, ar 
jam bus pelningiau Ūkti tau 
liniuku, ar bolševiku. VL 
si musų; tautininkai ir bol- 
ševikai kada nors yra ėję iŠ* 
pažintie^, bet kuomet jų ^a- 
m$e,i -į’ virbo radikalais.

’     ----------- ------------ j.. .1 I m ■« i.  ................................................... ..... . .L ..     ...... .    M .. ..... —— 7 — _ ■ ■■

DABAR YRA GERA PROGA “DARBININKĄ" UŽSIRAŠYTI!

ROŽIŲ LIETU S LIETU-

y i' j
no venų Septintoj novenos 
dienoj iškrito jai iš rankų 
nosinėlė ant grindų. Ka
dangi kambarėlyje nieko 
'nebuvo, tai pati bandė pa- 
imti. Iškėlė iš lovos kojasį 
nori ant sveiko kelio klaup
tis, o skaudamų ištiesti, nes 
per penkerius metus vis ne
galėjo skaudamos kojos su
lenkti,'bet apsiriko atsi
klaupė ant , skaudamos, o 
sveikų ištiesei* Nagi jaučia, 
kad visai' neskauda, Prū- 
dejo bėgiot po kambarį, gim 
nastikuot, neskauda ir tiek. 
Nurišo pažiūrėt. Žiūrų kad 
raudonumas Ąirigęį tyru
mas atleistas, nei žymės he
ra kur skaudėjo. Bet tem
peratūrą dar laikėsi. Aštun 
tų novenos dienų nuėjo į ko
plyčių atliko išpažintį, o; de
vintų prie šv. Komunijos.

Antalieptės vaikų prie
glaudoje vienuolikos metų 
mergutę Jadvygą G. prieš 
penkerius metus pervažiavo 
sunktis vežimas ir sulaužė ' 
kojų dviejose vietose. Kau
lo lūžimų Kauno ligoninėje 
sugydė, liet prisimetė kaulo 
džiova. Kaulo džiova buvo 
blauzdoje. Labai ilgai gu
lėjo ligoninėje. Vįenuolikų 
kartų daryta operacijų tris 
kartus skustas kaulas ir ga
lų gale daktaras Kuzma pa* 
tarė nupiduti kojų iki kelio, 
bet mergaitė nedavė. ’^To
liau tubei’kulįožas persime
tė į klubų Daktaras pasa
kė, kad toliau pagydimo 
jau nėra, nes klubo nenuim- 
sį, o taip irgi nepasveiks. 
Visam gyvenimui invalidas. 
Kojos nesulenkdavo’kelyje 
ir iš klubo ne valdydavo. 
Nuolat kėlė votis nuo kau
lo, n baisiai *. karščiuo da v o, 
Temperatūra pakildavo iki 
41 laipsni# Daktaras. tu
rėdavo skaudamų .vietų 
piguti ir valyti nuo kaulo 
susiririkūsių medžiagą. Bū
davo .kiek geriau, bet neil
gam, pabūdavo truputį ir 
vėl tas pats. Taip mergai
tė kankinosi penkerius me
tus. Pernai, tai yra 1931 
metais gavėnioj vėl kėlė nuo 
kaulo votis šlaiiny. . Visa 
koja buvo taip raudona, net 
juoda, temperatūra sieke iki 
Al laipsnio, o kartais „net ir 
daugiau, visa drebėjo iš 
skąusllio. Rengėme vėl į li
goninę operacijai vežti^Bėt 
labai buvo biąurūs orai/Bu* 
flilaukėm kiek laukdami,

‘Mergaitę

DR. JONAS BASANAVIČIUS, Lietuvos atgimimo 
Batriarchaų . pirmasis pasirašęs Lietuw neįirikluusomy- 
bes paskelbimo aktų Jojo visas gyvenimas buvo, paau
kotas Lietuvai ir lietuvių tautai. . r > č , ♦.; .

Nepriklausomybes šventoje, vasario 16 ck, sukanką' 
lygiai,5 metai nub Dr. L Basanavičiaus mirties. Jojo 
kūnas palaidotas Vilniuje, amžinoje Lietuvos sostiiiėje.

Mūsų BaMarcho kūno liekanos laukia, kada Lietu
vos trispalve .vėliava suplevėsuos Gędiminb kalne. .

...................................' ■ ■' —1 x - - '■■ ■ •’

>< «w. ■ ' .iy

Klūpojo abiem keliate ir 
dėkojo Dievuliui už sveika
tų ir šv. Teresytei už pagy
dymų.

Vasarų atostogų metu nu
važiavo pas tų patį daktarų 
Kuzmų patikrinti sveika
tos. Daktaras Kuzma nu
fotografavo ir dvi savaites 
visokiais būdais bandė, pa
skui antrų. kartų fotografa
vo ir rado, kad koja visai 
sveika. Dr. Kuzmaisdąyė 
gražinusį liudijimų apie li
gos eigų ir dabartinį svei
katos stovį. < * ,

Dabai' ta mergaite jau še
šiolikos metų amžiaus, dar-’ 
buojasi Panemunės "N, N. 
įstaigoje, gyvena net Slaba
doje, Vilijampolyje ir kas-

įstaiga dviračiu. . >
Taigi Sv, Teresvtė. nulei

do rožių lietų tai/mergaitei.
Garbe Dievui per Jo

Šventuosius.
Visų eigų mačiusi

. .. ; E, JWl-tč.

PRANAS DOVYDAITIS, 
Lietuvos universiteto, pt'ofe- 
Soi’Įus, buvęs Lietuvos . Val
stybės darybos uatys; Gy
vendamas Viluiujc, jte buvo 
ir Kauno “ Saulės* * gimna
zijos dMętomSr Šior^mt 
nazijos reikalais jis dažnai 
važinėdavo iš Vilniaus. 1918 
metų vasario 15 d. jis atvy
ko į Kaunu. Tų dienų ką 
tik buvo. grįžęs iš Vokieti
jos vyskupas Pr. Karevi
čius, kuris buvo nugirdęs 
Vokietijoje iš aukštų ponų, 
kad vokiečiai rengia savotiš 
kai paskelbti. Lietuvos ” ne- 
priklausomybę.

Vyskupas tuojau 'nuvyko 
pas prof. Dovydaitį ir pa- 
pasakojo j anų kų buvo gir- 
dėjęs, Vokietijoje. Dovydai
tis , tai išgirdęs,' nieko ne
laukdamas, tuoj nuvyko į 
stotį ir. išvažiavo į Vilnių, 
Vilniuj Dovydaitis taip įti
kinėjo Tarybos narius, kad 
Taryba tuoj paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę..
‘ Neprildausomybės paskel

bimo diena buvo tamsi, 
kiaurų dieną Iwhtš maišėsi 
su 'sniegais. ‘ Ūkanotų dieną 
sužibo laisvė lietuvių tautai.

Prof. Pr, Dovydaitis atli
ko didelį darbų Lietuvai. Jis 
žymus ir tuo, kad 1910 ing
iais pradėjo Lietuvos tiky
binį atgimimu įsteigdamas 
Ateitininkų organizacijų.. -?

Šiuo' pietų prof, Pn Do-

ItlATAlUP GYVENIMO

Buvęs Kinijos premjeras Rene 
Lou Tseng Tsiang įstojo į Bene
diktinų? vienuolyną. Kinįjų V<- 
dant paskutinėm imperatoriui, 
TBian buvo Kinijos ambasado
rium Haguoj ir Petrapilyje. Pet
rapily jis vedė merginų, kilusių 
Ž žymios Belgijos šeimynos. Žmo
na paveikė . į ambasadorių ir jis; 
Jiko kataliku, žmona mirė1926 
:te;>TW *®t|aadorių8 buvo Švei
carijoje. Po to jis įstojo Įdva 
sininkų luomų. U ■

-Vasario lą d. sukako 3 mėtai 
Vatikaną |r|ltfilijož vyriausybes 
pasirašytai ^įtarčiai. . Ta proga 
Italijos prenperas Benito Musso- 
lini, pįlncjefašistinėįe uniformo
je, apJankė -^pieMų Piu XI.
, /‘^00 nuĮionį katalikų Vadas pri 
Sme pasaulinės valdžios atstovų, 
kurs, pripažįd&mas dvasingi ga

lybei pirmenybę, atsiklupo ir pa
bučiavo Kristaus Vietininkui žiė-

Pats bū-Važiuoja automobilyje, 
damas profesionaliu knygininku, 
jis pertvarko Vatikano Knygyną, 
pasinaudodamas. Ąmęrikoe kny
gynų metodais. Daugely savo 

kasdieninių-darbų ir' minčių, jis 
yra. 20-to' amžiaus žmogus. Yra 
vilties, kad jis ilgai valdys, ir ai
šku, kad visas pasaulis to pagei
dauja.”. ■ ■ ’ , , *

------------ - v ,..
Katalikų savaitraštis “The Re- 

gktter,** minėdama* dabartinio 
Popiežiai^ didMųjų asmenybę,/ra
šot yMūsų-ųtwmoną, per keletu 
metų mes mųštėmę ai^ dąbarti- 

nį Popiežių kaip apie Piu Didįjį. 

Ir kodėl neduoti jam-šio vardo?

Jis tikrai to vertas.

"DU VAINIKU”

Popiežiaus ..dvasinė galybe iš
liks, kol pasaulis pasauliu bus. 
Mussolini gi* po jo mirties, tik 
vien istorijos atminimas paliks. 
Jo gilybę tęsis iki jis gyvas bus, 
o gal ir dar trumpiau. •- /

Buvęs bokso čempionas Geną 
Tunney dalyvavo šv/ Petro kole
gijos iškilmėse Jersey City.... Per 
pietus jis pasakė kalbą, kurioje 
labui įvertino jėzuitą, darbus auk
lėjimo srityje. • • ■ -

, Amerikos kataliku tautinė ger
būvio organizacija Įteikė kongre-j 
sui pareiškimą depresijos reika
lu. Pareiškimai Buvo perskai
tytas darbut komiteto posėdyje 
Ži įtakinga -organizacija protas- 
tvoja pri^s netvarkingą rūpinimą
si pašalpos reikalu. -

KĄUjogiOT Anglijos senųjų pu
ritonų inteligentiškas laikraštis 
/‘BostanTrinumpt,’’ rašydamas 
apie dabartinio Bophšiaus Piaius 
XI10 metų ganytojavimo sukak
tuves Šiaip požymi-:

“popiežius Mus XI be abejo
nių yrą šių Uikų Žmogus... J|b 
Wba į pakulį per radio. f Jja

.Lietuvių Kolegijos bernai
čiai yua iš įvairių valstybių 
ir miestų. Todėl ir vaidini
me dalyvaują jaunuoliai iš 
įvairių kraštų. Daugelis jų 
yra*. iš Naujosios >. Anglijos 
miestų. \ . . . . \.
į Iš Bostono vaidinime da
lyvauja sekanti asmenys:

Karalius Liobgiltis —P- 
Rakauskas, ; Kunįgaikš Č i o 
dvaro. bajoras Klaudijus —- 
V. Sabas, ..■Pirklys-gąivažu- 
Ūys A. Tutkus. J.

IŠ IVorcesterio dalyvauja: 
J._ Jankauskas, kareivio ro^ 
Įėję; Pr. Morkūnas, A. Ma- 
žukna, J. Baltramaitiš -A 
įvairųj. piliečių rolėse. .

Iš Btoėktono dalyvauja— 
Jonas- Kąmandulis, kara
liaus palydovo rolėje, r

Iš Lavvrencę — AI. Juod
ka, kanclerio Gaišvinb sū
naus Roderiko rolėje.. .. ■

šįs įdomus yaidiniinaš į- 
vyks kovo (Mąrch) 6 dienų, 
Gate of Heaven svetainėje.
Paręngimtu va d o v a u j a

Darbininkas” ir Marijonų 
rėmėjų skyrius.

>Įhy *I'|<   iii* I uifMliimi ................... I. ■ J/||

r

BEMKONAS KAITI’ 
KUOJA DEMOKUTį 
t* ' • r• • , »

Vasario 12 dienų, Lincol- 
n’o gimimo dienoje, Mum- 
ehusetts republikonai turėjo 
savo pietus, kuriuose bene 
svarbiausiu kalbėtoju buvo 
gub.-leitenantass Youngman.

Jis pašakC smarkių kalbų 
prieš gubernatorių demokra 
tų Bly, Youngman pažymė
jo, kad Ely. svarbiausieji 
darbai — sušaukimas lęgte- 
latūros specialiam posėdžiui , 
ir viešieji darbai \ beįar 
biams. Legislatura Varstė 
gubernatoriaus Kly p^iūly* 

 

tų naujų automobiiiųVip* 
draudos įstatymų ir vigą^i 

 

atmetė. Visa tai vaistini 

 

kaštavo 140 tūkstančių do 
lerių, už kų visa atsakomy
bė priklausanti gubernato
riui. Youngman įrodinėjo, 
kad. viešiesiems darbams pa 
skirti keturi ir puse milio- 
nai dolerių irgi nesunaudo
ti gerai, Bedarbių skaičius 
1931 m. padidėjęs nuo 334,- 
je Youngman nurodė ir dau' 
giau faktų, rodančių,, kad 
daug pinigų bė reikalo išlei
džiama.. , • •

' .Aišku, kad gubernatorius , 
Ely tinkamai atsake į pa
darytus užmetimus. Bet kas 
jš to .gyventojams? Iškil
mingus pietus valgydami, 
politikieriai gražiai pakalba 
apie gerus laikus, bet jie he. 
nori pamatyti, kad uz jų vie 
šiaušių durų stovi minios al
kanų bedarbių, kurie laukia 
ne politikierių tuščių iędžhi, 
bet tikros paramos. ,

vydaitįsyra ir Lietuvon kri
kščionių darbininkų laikra
ščio ‘ * Darbininko ’ ’ redaktO- 
ritmi- • '• •• • - . .

. Nepriklausomybės paskel
bimo Šventes proga palinke- 
kinu* jam dar ilgų, il^t dar
bingų metų!... , "

KATALIKŲ SEIMELIS

A. L. R. K. Ifederačijos Naujos Anglijos apskiĮties 
katalikų fctaš Seimelte įvyks vasąrio 22f d.. 1932 m., Lie-' 
tuvių Romos Katalikų Šv. Praiteįškaus parapijos svetai
nė ję, 94 Bradfotd St, Laąįrcnce,. Mass. • * ; i

, . Seimelis prasidės išktaingomte Šv. Mišiomte, Šv, 
Pranciškaus^ bažnyčioje, 9 vai, ryką ?. Šv. Mišias laikys 
Kum P. Al. Jūras, diakonas' ‘Kum Dr. Bružas/H. M,, 
sub-diakonas Kiin. F; Strakauskas. Pamokslų sakys 
K nu. J. Š.vagždys, A. L. R. K. Federacijos pirininmkas.

’ ' . .* \ *■ *■ ■ . ‘

\ Sesijų unetnreferatu skaitysi 1); ^Katalikų Spau
du” -r* Kum K, Urbonavičius ir 2) “Katalikiškoji; Akci
jų” — Kūm Dr. A..Bružus, S. AL - .

Seimelyjė dalyvaus ąMsijonierius Tėvaš J.l Bruži-' 
:kuą S. L - ... . . ;; ‘ ‘ ?

Aūsos Naujos: Anglijos Uętuvių katalikų kolonijos 
prašomos gausiai prisiųsti wo atstovus, kuriuos prašo* 
mu aprūpinti tinkamais įgaliojimais; Mums būtų labai 
malonu, kai): atstovai, kurie išgales, atvyktų sekmadiė- 
pyj, vasario M db nes tų dienų, vakarė, bus vaidinimus

* įdomus tikybinis veikalus — “Piloto Duktė.** Iš dvasi* 
škių jau yrą pasižadėję atvykti ir pamatyti šį-veikalų: 
Kum J. Bąkuuas, Kum K. Jankus ir Kum S, Kneižis. 
Atstovui, kurie atvyks pamatyti šį veikalų? nakvynėmis 
bus aprūpinti.: / /. f •

Visokius Seimeliui smnanyinųs, pageidavimus malo
nėkite siųsti raštu Kum P* M. Juro vardu, 94 Bradford

LmvMiee, Mm . /
: ‘; BBNGUIO KOMISTJA
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GATE OF HEAVEN PARAPIJOS SALEJE
A..

So. Boston, Mass. 1

/

606 E. 4th St.kampas I St.,

Bilietų kainos: $1.00, 75 ir 50c..../
.. .-77 ■ 7--7'-;' ■■ -j.i V-;-''• ■ -. ...
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Pelnas per pusę - Kolegijai ir “Darbininkui” ».
• į • ■ 7■ -.r,.. • _• •• ‘ .-/• . - i • • J

Vaidinimas prasidės 3 v. po pietų. Visus kviečia Rengėjai. J
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tisų Amerikos 
f Lietuvių Berniukas
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WORCESTER, MASS.

, Daugelis žmonių, kurie įdomaujasi berniukų reiką- 
perskaitę mano pirmiaus rašytus raštelius, klaus; 

Bėrai, bet pasakyk, kaip mes galime savo sūnelius į- 
lųkti į kokį nors veikimų. Kelis kartus mėginome bu-

t jiems atatinkamų užsiėmimų —* vis iščjo be gilios 
ikšmės.” ’ ■

|> ‘ Atsakymas labai lengvas. Leiskite man duoti kitų 
Bjaurimų:. Kodėl nuėję į miesto didesnias krautuves nu- 
fcperkate sau reikalingus rūbus? Sakykime, vyras nusi- 
fįį>erka kaklaraištį. Nuėjęs pamato daugybę įvąirių įvai
riausių spalvij. Iš tokios daugybes vis suranda vienų, 
įlirs patinka vyro ypatingiii skonint Nusiperka, — pa- 
IftėŠioja. ’ Jeigu išrodo gražus, tai kasdieną džiaugsmin
gai, kaip mantais povas, dabina savo krutinę jos mat- 
fli šilku, Jeigu nepatinka —• gali atiduoti kitam — ar 
Numesti. Taip ir su berniuku. Jis yrą žmogus. Vienu 
įsiėmimu jis negali pasitenkintt Dažnai reikės tam 
berniukui po kelifusykius ieškoti, išbandytų kolei savy- 
įje suraminimų surasi . •• ? '.

Veiklumo dirva yra plati. Jeigu tėvas sužino, kad 
įo sūnelis neturi patraukimo prie muzikos, turi ieškoti 
B tų. Tėvai neturi nusiminti kai sūnus atmeta daugelį 

vo pasiūlymų. Laimingas tėvas, kuris turi plieninį- 
^tantrumį, iškaltų savo vaikelio gerovei. Panašus tėvas 
parodo savo sūnui, kad širdingai rūpinasi jo gyvenimo 
^pasisekimu. Sūnus irgi mato tėvą susirūpinimų — tuo- 
•met tarp vieno ir kito pradeda rastis didesnis pasitikę ji- 
|ąias ir malonus atvirumas^ kuris šiandieną yra daugįau- 
feai reikalingas santykiuose vaikų su tėvais. Pereitą sa
kaitę teko kalbėti su vienu berniuku, dvylikos metų am; 
Įbaus. Pradėjau klausinėti, kodėl jis tokia neramus, pil
ims nesutvarkytų judėjimų. /‘Noriu būti geras. Daž- 
įm jaučiu drąsos paklausti savo tėvelio kokių nors da- 
fįrfcth Visuomet žinau, ką mano tėvelis man atsakys: 
^‘Ką tu, durneli, žinai. Nepradėjai gyventi, jau nori vis* 
f ką sužinotun Tai ne pirmutinis berniukas, kuris galė- 

tokį nusislamdimą mums žodžiu suteikti.
i Ar galime stebėtis, jeigu berniukai paklysta ir pa
renka į blogų draugiu rankas? Jie auga, brenda. Na- 
■turalus dalykas, kad sykiu su kunu didėja ir jų proto 
|doraavimąsis. Pati prigimtis jiems kalba, kad reikią 
tėvams parodyti pirmenybę. Savo reikaluose kreipiasi 
prie iėyų> K kaip paprastai, gauna tą nelemtą lietuvišką 
^koliojimą: “Tylėk,” “Žiūrėk, atsirado gudragalvis,*’ 
^Eijk kiaulių ganyti.” ' / . .
į Berniukas, aplipdytas’tėvų įvairiais lūpų antspau- 
ilais, nenuliūsta. Gyvenimai stumia jį pirmyn. Jis tu
ri gyventi, savo širdyje jaučia teisingumo aidą. Kultu?

jį skatina būti kultūringesnių, aukštesniu negu bar
iu. Jo išlavinta, apšvieta nežinojimo tamsume, gra- 
nėja pasiekti prakilnios Šviesos.

Kokius phtraukimus turi berniukai? Labai daug, 
usištębėsitė perskaitę žemiau paduotų surašą. Iš savo 
genimo prityrimo, darbuodamas su berniukais, atrą- 
u, kad jų apšvietos dirya yra gah plati. Ištiknjjų, 

£U mes daugiau atydos kreiptume į jų reikalus, tai 
žiau rastume vakarais miesto gatvėmis belaksiančių 

j* kampus trinančių berniukų, kurie galėtų. kiekvieną 
landei ę naudingai praleisti, rengdami savo laimingą 

jrteitį. / . • ■ ?■'?'-? ■ ■■ 2; .?■■•” ; ?•
Žemiau paduodu sąrašą įvairių užsiėmimų, į kuriuos, 

ip pastebėjau ypatingai mūsų lietuviai berniukai turi 
į patraukimų: ~ .. — r

architektūra (pradine); astronomija; automobilius 
(sustatymas ir išardymas, važiavimas, mokėjimas valdy- 
įyti, pataisymas, pagražinimas) • bitininkystė; chemija 
■pradinė); dailė; daržininkyste; diskusijos; elektrą (je* 

i sudėjimas, vėhy suvedimas, generatorių sudėjimus, 
riešų įvedimas, varpelių sudėjimas); gimnastiką; jūrų 

ėlių ir mažų 'žuvelių rinkimas;; magija; medžio ji- 
įas; minėrųlogija; mokėjimas taisykliskai kalbėti ; mok- 

įoš paskaitos; muzika; namų gyvenimas ir sutvarky- 
tas; nelaimingiems atsitildmamš pirmutinė pagalba; or- 
iivininkystė; paįŠyba ; pasakų sakymas; pašto ženklelių 
bikimas; peteliškių rinkimas; fotografija; pinigų tau- 
finas; pintinių darymas; radio; šaudymas iš lanko;
mątuvininkystė; sportas (basketball, football, tenisus^ 

tfctidymasis, lipimas į kalnus, laivais irkląvimas ir tt.) | 
legrafija; domėjimasis tikybos klausimais (katekiz- 

baŽnyČios istorija, šventoji istorija, liturgija, pa* 
saldos, pamokslai, giesmės); naminių gyvulių auginimas 
kinelio, papūgos, katės, zuikelio) ; vabzdžių rinkimas; 
hdinimas teatrališkų veikalų ^dr&mą, komedija, farsus, 

dija, tikybinė drama, muzikališkas vaidinimas, min* 
jrel); valgių gaminimas; vištų auginimas; Žaislai; žem- 
rbyriėr žvėjojimas; ūkininkystė. ? - \ ,

VMTERBURT, CONN.

Senai garsinamoji opere
tė ^Sylvta*’ galutinai pasek 
mingai buvo įvykdyta de
vintame iš eilės metinių pa
rapijinių koncertų, Šv. Juo
zapo lietuvių parap-, Wa- 
terbury, Conn., vasario 7 d.

Gražioji ir erdvioji lietu
vių salė buvo pilna iki pa-

Po trumpų prakalbelių, 
durias pasakė klebonas kun. 

Valantiejus, kun. Liutkus ir

Į kuriam nors, tai mylės tų, 
kuris ar kuri prisegė, jeigu 
prisegtų anam nematant ar
ba nežinant. Jos dvi eina, 
lyg pasigėrusioj i§ džiaugs- 
mo, į pievų tos gėlelės- su
ieškoti. Jos suranda jr'sėk
mingai prisega prie geidžia- 
mųjų vaikinėlių drabužių ir 
burtas tuo jaus veikia ir my
lisi visi, kaip ir pirmiau..

Protarpiais išeina, visas 
choras, kuris susideda iš kai 
mJvŠižę ir meĘpnų. Lie
tuviškai apsirėdžiusios mer
ginos ir vasariniuose rūbuo
se apsirengę vaikineliai da
ro malonų vasaros ir .meilės 
įspūdį į žiūrėtojų.

Paskui per įvairius prisi- 
žiūrėtojus tie vaikineliai, 
piriniaus apgauti, dabar su
pranta, kame visas dalykas 
ir vėl iš naujo senoji meilė 
liepsnoja ir sužiba visa ope
retės dvasia. Galas laimiu-* 
gas ir romantiškas savo lo- 
gingii ir muzikališku užbai
gimu. , ‘

Operetės metu dainos, juo- 
kai’ir visi judėjimai labai 
gražiai išėjo ir palieka ne
išdildomai jaukų jr malo- 
nų įspūdį visiems žiūrėto
jams. Visi ge^ai atliko sa
vo roles. Norbertas Alek- 
sis r— pbętąs M 
ir pilnai atliko 
Jojo šird^^a 
Agnė UlinSkiutė, man ro
dos, geriausiai atliko viską; 
Jos halso aiškumas, garsu-, 
mas ir tikrai ramus elgesys 
užėmė visų atydą. Ji tai 
tikrai turi artistės ypatybes. 
Iš anų ypatingai gerai pa
sižymėjo Marcelė Andrikiū- 
tė, Olga-Gečioniūtė, Uršule 
Serędinskiūtė, Petras ‘Laz- 
dauskas ir Jonas Jokubauš- 
kas. Visiems ‘ pridera <Juo- 

, ti daug garbes pripažinimo, 
o labiausiai pačiam vedėjui 
komp. A. Aleksiui Jisai iš 
tikriįjų jaunų palinkimų 
žmogus, jaunas išrodo ir gy
vas smagus visuomet. Ji
sai turi nepaprastų gabumų. 
Paprastai, kompozitoriai 
gauna garbes ir pripažini
mo tiktai po mirties.
. Tiek keliais bruožais pa~ 
žymėsime apie įvykusį me
tinį waterburiečių koncertą. 
Vėliaus žadame dar grųžės- 
nį ir gyvesnį vietiniams žmo 

k < 'Tik, Dieve, 
prailgink sveikatų ir gyvy
bę tokių asmenų, kaip p. A. 
Aleksio, o viskas muzikos 
srity bus galima.

E. Brodenr ....
B< Kapital Market
J, Struckus «...
Polachi Bakerv .
P. Kazei
V. česna
J. Dvareckas ....
Kudarauskas ii*

“DVI DIDŽIULĖS EKSKUR-
»o0 A|
.60
.50
.80

5.00
40

I. 00
J. OO

‘ 1,00 
1.00 
1.00
.60
<50 
.50 

. ,50
Ė50

aidėjo. Reikia pažymėti, kad 
^Syvia” iš atfglų kalbos iš
versta lietuviškai. Buvo še- 
šių dalių gražus orkestras, 
kuris savo artistišku ir švel
niu grojimu puošė viso kon
certo gražumą. Viskas bu
vo po gabia ir artistiška 
kompozitoriaus A. Aleksio 
vadovyste.

Iš viso dalyvių biivo 28. 
Merginos buvo tikros lietu
vaitės ir rūbais ir gražiu 
pasirodymu. ?šiš veikalas 
— operetė yra kupinas la
bai jautrios ir švelniai ra
minančios muzikos.. O juo
kų iki gyvai sočiai.

Operetė susidedu iš dvie
jų aktų. Pirmesni aktus at 
sibuna rytmety pievoj prie 
šieno, o antrasai rodomas 
vakare, kai švelnutis mėne
sėlis savo šypsančiu, ir sap
nuojančiu veidii veda prie 
Širdies ir sielos romansų.

Tai yra veikalas, pasaka 
apie dvi merginas, kurios 
nepatenkintos . savo meilužė
liais. Viena iš jųdviejų kai
mietė, e kitoji miesčionė. Kai 
miete skundžiasi miesčionei, 
kad jos meilužis didelis, 
kaip jautis, be jokio švelnu
mo, o kalba, šneka, tai vis

1 tą patį... apie bulves, kopūs
tus ir ūkę. Kaip ji norėtų 
jojo" nusikratyti! ’ Miesčio
nei taiposgi įkyrėjęs ifiiečio- 
nis poetas,, kuris jai savo 
amžinai plaukiančiomis, ei-

■ lęmis įgriso iki gyvo kaulo.
Ji norėtų verčiau sūsižie*. 

! duoti su stipriu, . Tomantiš-
ku kaimiečiu, o m. m nuša- 
sėliu, įdžiuvusiu p o e tų.

! Taip bendrai besiskųsdamoU. 
abidvi tariasi mesti ir apsi
mainyta meilužiais. Kaip 
buvo toje Šalyje žinoma ir riėms rengti, 
sakoma, ■ augo toki. gėlelė, 
kuri i vadinasi “ Meiles Gė
lelė.”. Kaip sakoma, toji gė
lėlę turi burtų, galę. Kas tik 
tą gėlelę paims ir prisegs

rai gražiai 
savo rolę.

Aukos Labdarių draugi
jai Kalėdų laike.

Pinigus aukojo sekančiai:
* Pranas Lengvinas $22.00 
Kun. A. Petraitis 11.00 
Kun. J. JI Bakam s 2.00 
J. Galevičius ... 
M. Milėnienė ... 
M. Samulienė ,.. 
V; Rimša 
U. Kviėtinskas 
A. Mileris ....., 
J Žemaitis .....

*■ V. Tarutis ..... 
M. Gražuliėnė 
A. Uždavinis
DRAUGI JŲAUKOSr,

: Šv. Onos Mot dr-ja $8.45 
Blaivininkų dr-ja 3.50 
Šv. Marijos Vardo 

Moterų- dr-ja .....
S.L.R.K.A. 41 kp 2.17 
Moterų Sąj. 5 kp ,2.00 

. šv. Vardo Jėzaus dr. 1.81 
,Šv. Petronėlės m. dr. 1,41
Smulkių aukų.... 11.53 • 4 ■ ’ ■

Viso aukų gauta $87.52 
Biznieriai ir pavieniai, ku

rie aukojo Velykų ir Kalė
dų laike, valgiais ir.d^abu 
šiais 1932 m. :

American Clotbing* 
Company' . i..,... $20.00 
, Worcester Baking* ? 
Company > . ... .
>A. Pauliukonis 

’ K. Grigaitis J.
A. Pūras ..... 
P. Milius -... U

7, V. Repečka . .

3.50

3.65

V. Metrikevfčius 
' Kiev Markeri ,.
J. PaŠlms ......
K. Kvaracejienė

‘ Kun. A. Petraitis
P. Jurgelionis ,
A. Bakam enė ,

: II. Šimkus , 
. K. Statkiene /■

Jerusevičįenė
Bobunienė

1.35 
.20 
.50

3.50 
4.00 
2.00 
i.o6 

30,00 
20.00 
10,00 

O.CX) 
19§l m. išleista, $2,896^94 
Valg. ir drai). 936.25

Viso išleista $3,833.29
Ižde lieka $1,671.69 

• Parko vasarnamiai, 
gyvenamieji.-namai ir 
sales vėlios• •• • ‘ $40,000.00

19.00
7.14 

12;00
7.00 
6.00 
9.50

Walk More. Sboe Co. 5.25 
V. Zirikiene-ii.;
K. Daugėla
J. Patetiškas 
J. Palaima ..
J. Dapkūnas ?•'
A. Kudarauskas ’ 3.00
A. Žuklienė .... : : *3.00 
G. Beopplė Co. ..?’ 3.50,
Ch. Dressęd Beef Co. 3.70 
Boston Beėf Co. 
Armour’s Co.
K. Kazalaitis ir

J. Kundrotas
Royal Baking Co. 
J.Rybesko ..U 
P, Grigarauskas i
J. Pigaga.......
V. Buda ........ ■’
K. Kiaulėnas . ; 
JL Kandrotas ...
A. Keisis .. . . <.
S. Aukštikalnis .
J.* Kairaitis ....

* Ėt. Ardman . . . . 
Doherty Ooal Co<
J. Chaieki •'< - - - -

- J,.Shaso Ą...\ JO 
Treman Bakeiy . 1.00
K. , Gerbatavaeius .. .60
T; Vandeliauskąs **1.00 
Coffey Mbrket .. .1-00
A. Bvdzul ., <... *80

' Visas /turtas $41,671.69 
LMariu K aniMas

NEW BRITAIN, CONN,
RENGIASI ŠVENTEI

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventės -mi
nėjimas įvyks vasario 21. d. 
Dalyvaus atstovybes sekre-į 
torius Dr. M. Bagdonas, 
kleb. kum A. Vaškelis, mie
sto mayoraš Qugley, ukrai
niečių Idm. H. Clemoviteh 
su savo choru. ‘. Bus ir daų-

:f 3:5<> giaii vietinių, kalbėtojų,, dai
. 4.20 | - • - -
.3.80
4.30

. 3.10

3.00
4.00

2.75

3.50 
. 1.00 

2.00 
; 2.80 

1.75 
2.75

• Į.4b 
1.00 
1.45 
1.50

. 8.00

; Tėvai it: jaunimo vadai), mėginkime vienų ar kitų iš 
paduotųjų užsiėmimų .pavesti tiems berniukams. Žiū
rėkime, arištikrųjų jie atras juose sau įdomumo. •

Manau, nei vieni nesigailėsime, bent pamėginę. Brang 
dirbdami su jais, nepajusime, kaip ir mes patys pasida
rysime jauni ir pilni tokių pačių troškimų. > v

„Pradžia visuomet sunkiausia. Pridekime ranka 
prie jaunimo plūgo ir arkime tą kietą. lietuviškų užleistų 
jaunimo dirvų.

J

Telefonas; Plasa 1350.

JONAS GRĖBIMAS
Oratorius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
EALTIMORE, MD.

ĮSIDfiMfiKITS !

CHAS.B, KUCHAUSKftS
LIETUVIS GRAEORIUS 

■ 637 8. rAOA STRIKT, 
BALTIMORE, MD.

pdumtftttjn gerai Ir 
pigiai. Nuo 78—100—ISO dolerių. 

Pūfrabui puruoiiu.
TdofohM — South 0088.

nininkų. Daly vaus parapi
jos choras, J, Olšausko ve
damas ir “Varpo” choras, 
J. Brazausko vedamas. -

Minėjimas įvyks tautiško
je salėje, 354 Park St., 2 v. 
po pietų. \
. MIRĖ KLEBONO 

TĖVULIS .
Vasario 6 . d., mirė mūsų 

klebono tėvelis A. Vaškelis. 
Didžiausią užuojautą- reiš
kiame Klebonui, lydinčiam 
savo brangų tėvelį į ’amžinr 
Tėvynęl r Tegu ilsisi pas 
Viešpatį— ; .

LIGOS IR MIRTYS " 
. Vasario 6 d., mirė S. Sin
kevičiūtė, 15 metų amžinus. 
Velione priklausė Šv. Tere
sėlės draugijai, 'kurios narės 
mirusios draugės intencija, 
laidotuvių dienoje, priėjo 
prie Šv. Komunijos. Tuo- 
mi jos.suteikė ^velionės sie
lai brangią auką. Palaido
ta vasario 9 d., šv. Marijos 
kapinėse./ Paliko dideliame 
nuliūdime tėvelius ir. brolį.

Vąsario 4 d. Moterų Są
jungos 38 kp. surengė “enrd 
party ’ * parapijos naudai. 
Gražus būrelis svečių links
mai laiką praleido. Laimėk 
jusiam buvo suteikta dov:n 
na—auganti gėlė, kurią pa
dovanojo sąjungiete p. A. 
Giedraitiene; ji užlaiko grn 
žų, didelį gėlyną.. P. Gied
raitienė visuomet kuo nors 
paremia sąjungiėčių bei ki
tų parengimus, Širdingai 
dekdjame K. ir A, Giedrai- 
čiams. •

. PtcHs iŠ visu.

Šiais, 1932 metais įvyks 
svarbios ekskursijos į Lie*. ’ 
tuvą. ■ Pirmutinę rengia L, 
Vyčių organizacija, kurios 
ekskursija išplauks iš’ Nevv 
Yorko gegužės (May) 14 d. 
laivu “United States” Scan 
dfoavian American Line,

Antrą rengia L. D. S. ir 
“Darbininkas” birželio 
(Jane) 18 J tuo pačiu lai- 

■Vii. :••■?':■'•" U’- '
Bus nepaprasta proga vi- ; 

siems, kurie mano važiuoti » 
į Lietuvą, Ūalyvaiiti vienoje 
iŠ ’viršminetų ■ ekskui’sijij. 
Visi lietuviai Amerikoj gali 
dalyvauti šiose ekskursija- 
flė...;... ' ;

Organizatoriai šių ekskm*. 
sijiį, praneša, kad keleiviai 
bus prižiūrėti ko geriausiai. 
Laivo “United States** kam 
bariai , švarūsjir gražiai į- 
rengti su visais patogumais., 

Kelionėj visi ekskursantai 
gaus skaniausius valgius, 
pagamintus patyrusių; virė-, 
jų. Pasilinksminimui pus 
randama, visokių parengi
mų — jauniems ir seniems. 
Bus špidai ir ’ koncertai’ va
karuose. Žaidimai, tyrame 
ore dienos metu ir laikas 
nuo laiko ekskursantai link
sminsis laivo šeiduninluĮ.su
rengtose programose.
. Nepraleiskite, Šios progos, / 

važiuokite su Vyčių arba 
- “Darbininko” ekskursija į 
Lietuvą. Viesulą.
-- rrr- ’—  ,į -

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta, stiprios valios.—Šeks
pyras. •

OETROIT, MICH.
p. D. S, SUSIRINKIMAS 

Vasario 21 d., tuoj po mi
šių, Šv. Jurgio par.mokyk-' 
loję įvyks L. J)/ Š, kuopos ” 
metinis susirinkimas, kuria- ?, 
me bus renkama nauja val
dyba ir svarstomi įvairus 
reikalai. Svarstysime, kaip t 
pagerinti narių vargingų 
būklę; Atsilankykime visi. •'

Kiiopos pirmini

UWRENCE,MASS.
Muzikos Mylėtojams, pranešimas

Prof. A. ŽIDANAVIČIUS,. pagarsg- 
Jes art, smulkinlnkas lr Muzikos Mo- 
Rytojas atidarė Mtnlkoa Mokyklą ik> 
No. 29 Myrtle Ct, r^\vrenco, ifass. 
mimuose, p. Belevičihusų kur duoda, 
pamokos PSfTNrčIOMlS. . '

Lekcijos. duodamom privačiai, kaip 
magiems taip Ii* suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. .Telsai myli 
muziką: smuiką- arba, planą.ir nori 
kad Tavo vaikučiai išmoktų graliai. 
grajiti, siųsk pas p. ŽTDANAVIOUT. 
Lai ’pninfgina laimės ir tie, kuriems . 
nepnslsėkč išmokti kitur ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti. Kainos prk 
einamos. ? - . • , ? ' /

Kreipkitės Šiuo adresu: Pfttnyčto» 
mik 29-Myrtle Ct, lAwrence, Nsm, 
arba laiškais .' .

16 Huntington Avenue,
ROSLINOALB, MA8k.

CHARRON’S
PIANAI—RADŽOS ‘

I' ŠALDYTUVU f
Aliejaus Skelbtame* į 

• mėžtam .
M TRUMBVLL STRIKT

■ W01(MttUk KAM.
. v T*t 4-8480 .

* wii uit ■ mib—

(I



■Hteu

v.

f, 

r

■$

• 'ii
V A *

i

■ 1
•f i

wi III ,ii ii 1,1 IJIUI ii.ih ..I—t ' Ji

SATABNAVIMAS DW| 
IBUAKĄ

0. A. ZALETSKAS
* et ABoms nt
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Lietuvis Dantistai

AB PILNAS BUS’AS?

■ *F

mimi

1S

5. 
Į

jlpHmadtaųv vasario?-!^ čt. 
rytą iriire 'Agota- Vaitkiene.

Tol. So. Boston 2000
Lietuvis Dantistas.

A< L. UMHIIS
261W. Broadway( So, Boston 

OfleO vMIttttdcV inio U Ik! M ittto 
ir jutio 6:80—0 vaikiu#.“ 

BersdoinlH nuo 0—12 vai, dlensĮ. 
Suimtomis q«o 9 IMI < vai vakare 

nuo o tki 12 vai uiesn
\ (pagal sutarto _

.namo, visuomet klausiu: Ar 
tau tu br'angus Edvardai? O 
jis yru Stasys; * ■ -' - : ; /. ;

' W12 Ooliimbl* BU, So. Boiton, Mug. 
«Moa Globiu -r* K. JwtĄmHn4

1438 Ortn»b*» Bd,, So. Booton, Mta* 
‘«rto 4farir!nlltnuj| laiko 1OU 

antri tttarnhika ktakrRub mCftttio, 
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Į ;; Telefonus įalbot 0847 :

l PRALL BROLIAI
;■ pentoUai m dekoratoriai

iiABttl aoibai,n pigiai 
PAtABMAVIMAS amaušiAS ,
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gite'l Out-I’atlent-Staff LowelHo lū.. 
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Urtvefi vMei. Gftfcj A. Ct tore* 
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mankietų ir kal- 
nierius f atsako , inanda^
giųi faunuuM ’
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Praėjusį šetenadienį; va- kftfc • rosfingai 
aria 14 d., 2 vai. pa pietų, bfenitritis it ptofesionalua; 
ilunicipal Bldg. svetainėje 
vyko Lietuvos nepriklauso^ 
nybės paskelbimu dienos — 
zasario 16-tosios viešas iskil 
ningas minėjimas. ,

Bkiliningų susirinkimą 
K. Federacijos Šouth Bos
tono skyriaus sukviestų, pra 
deja klebonas kun- Pr. Vm- 
matiskis, sveikindamas vi
sus susirinkusius^ džiaugda
masis Lietuvos nepiiklauso- 
mu gyvenimu ir kviesdamas 
visus lietuvius įvertinti lais- 
vėšhreikšmę.- -’ - 
. Šventės pr-ograhios vetle- 
’u pakviestas d. B. tiaučka,

Kalbėtojais buvo pro f. 1A 
Galinis, A. Jiugelaitis, kun. 
K. Urbonavičius, Dr. P. Ja
kimavičius, Dr. AVestĄryš- 
nųjuskas, Dr. J. Landžius ir

jį A. Bružas.
įostono ir Canibridge
Įi chorai, p. M. Kar

lo vedanti, galingai sity
havo Amerikos' ir Lietu- 

Ks himnus, uKur bėga Be- ' 
|fupėfv i/ “Vilnius. Gato-
gai dr jausmingai sudainuo-, 
ta daina “Vilnius’1 'sukėlė 
gražaus entužiasmio.

Pr, Galinis savo kalboje, 
ypatingai pabrėžė Lietuvos 
teises į<Klaipėdą ir VMų

\ ir jų apylinkės. Jo kalba 
ijuvy paremta istoriniais fa- 
Iduis, patriatingūniU ir tei
singumu.

' Ai'dnigėiMrišy^^r^.tTui 
Latin Chool mokinys, kalbė
jo priaugančio jaunimo var
du, džiaugdamasis dėl savo 
ievų šalies laisva gyvenimo 
ir pareikšdamas jaunuome
nės pasiryžimų išlaikyti lie
tuvybę. ,

. Kun. K. Urbonavičius sa
vo ilgoje turiningoje, tevy-

* nes meile apvainikuotoję 
kalboje iitirodė lyg tik- 
Tų programą Lietuvių iš
eivijos darbuotei. Kalbėto
jas primindamas apie Liėtu- 
•Vos Tiėpriktausomyhęv kvie-

’. te visus Amerikos lietuvius
saro .itenriklmisa- 

Miįfoę' AUierikoįf. Įšląi- 
kymo keliai: gyvai palaiky! 
ti parapijas — lietuvybės ži
dinius; išlaikyti parapijų 
nuolatines bei vasarines mo- 
]<}’klas, . kuriose jaunimas 
būna užgrūdinamas lietuvy
bei Visomis jėgomis remti

nepavydėti iš savo tautos pa 
kilusiems, bet padėti; 
visados atsiminti. Lietuvos 
lietuvius, o ypatingai Vil
niaus krašto lietuvius, ne tik 
jausmus, bet ir tikrų darbų 
pareiškiant; palaikyti ir 
platinti savo gerąją spaudų 
ir atsikratyti nuo nešva
raus turinio laikraščių; bū
ti gerai susiorganizavusiais.

Dk K Jakimavičius 
džiangėsi esąs lietuvis ir 
kvietė visuM lietuvius savo 
tautybes^n®ūf. nesigedinti;

Dr. WesLVyŠniauskas, 
reikšdamas pasitenkinimo 
nepriklausomybe ir gražiu 
lietuvių susipratimu, kvietė 
visus lietuvius gerai atlikti 
savo pareigas.

Dr.. |I. Landžius : pasakė 
karštų patriotingų kalbą, iš
keldamas lietuvių tautos ir 
Laibos grožį ir vertę.. Savo 
kalbą jis baigė, šiaip isreilęš- 
damas: “Lietuviai, anūsų 
tauta garbinga. Jos istori
ja graži. Norėdami jos var
dą iškelti tarp svetimtaučių, 
būkime teisingiausi, tvar- 
kingiausi ir geriausiai savo 
darbus atlieki)- žmonės. ”

Po Dr. J'. Bandžiaus kal
bos programos vedėjas per
skaitė Vilniaus ir Klaipėdos 
klausimais rezoliucijas, ku
rios buvo vienbalsiai trinks- 

• ‘ ‘ • f- v *»- — - K'i-M*' į ’, *
minga! priimtos. (Rezolut- 
cijos bus paskelbtos kitame 
“Darbininko1’ num. Red.) *

Paskutinis, kalbėjo kun. 
Dr. A. Bružas, Nashua, N. 
H. lietuvių parapijos klebo-

- nas. Jis* pasakė tikrai nuo
širdžių jausmingų kalbų? išj 
liedamas jautriuosius tėvy
nes meilės, jausmus.
' Pertraukos metu padary
ta rinkliava Vilniaus Naš
laičiams ,ir Katalikų Uni
versitetui Lietuveje: ~. Su
rinkta $0.59.

' Iškilmės baigtos pmgrą- 
anos vedėjo ,padekes žodžiu 
visiems atsilankiusiems.

Bale, ir žemai ir aukštai, 
buvo pilna geros valios Ke
turių, kurių skaičius galėjo 
prašokti iOOlk ' '

: ’ Malonu, kąd southbošto- 
niečiai apylinkes gyven
tojai išgirdo Federacijos 
■skyriaus- kvietimą ir . skait
lingai atvyko paminėti Lie
tuvos neptiklaiisomd gyveni 
mo keturioliktąsias metinės 
sukaktuvės.

MATHARE PASIŽYMĖ
JO TAU VMESĮĮ

Bostono universiteto vo
kiečių klubas ^vasario 12 d. 
turėjo savo metini balių, 
kurio pelnas paskirtas stu
dentei Antelei Bratemitei. 
Ši gabi lietuvaite, gerai stū* 
dijavusi vokiečių kalbą, lai
mėjo ^tipėndijų (schoolar- 
šhip) mokintis vienerius Ine 
tųs Vokietijoje. Jų siunčia 
vokiečių, klubas.

Lietuviams malonu, kad.

KAIMUI
Penktadienį prieš pietus 

tan. B. Pauhikas atlankė 
Tėvų Domininkonų vedamų 
kolegijų Pręvidence, R. L 
Ten jis atrado du mokinius 
lietuvius ; vienų iš Dorches- 
ter, kitų iš Montello, Mass, 

tėvų itiisijonierių Provi- 
denc’an nuvežė automobiliu 
kun. K. Urbonavičius.

Grįždami natnon, atlankė 
kuli. S. Kneižį, Norwoodo

ti tarp vokiečių ;
’ Vokiečių veikimas dtioda 

gražų pavyzdį lietuviams. 
Vokiečiai visomis jėgomis 
TTipinasi kelti savo kalbų; 
jie kasmet savo lėšomis siu
nčią į Vokietijų keletą dc- 

, sėtkų Amerikos studentų, pa 
. gilinti žinias vokiečių kalbu- 
( je.'• Na Lietuvos valdžia 

daug ^išmintingesnė” už vo 
kiečius ir lietuviams une- 
gręsią” pavojus iŠtaųtėti A- 
merik'oje... Tad kam gi rū
pintis?

titUMVMB* 
TERM

. Vasario 13 dienų iš ryto| 
kun. K Urbonavičius savo 
automobiliu nuvežė . tėvų. 
Paulukų j Worcesterį, Jmr 
mjrijonierius Aušros. Vartij 
parapijoje duos misijas peir 
porų .savaičių. . y

MEiy BERTAINIS
v Šių savaitę metų bertai- 

nio pasninkas yra trečiadie-

*V. io«6 kV. PAiUfffiO* 
• 0*401 vamtm

FteaiinlnkM M. iltete
M Ht. Jkte Ra, 1UM

Tateptaoo* Obtafflbte fioaj 
Vlco-PlnnlnUikM *" J. FoteanMM

24 Thojnai Patk, Bo. Boiton. Mom. 
Prot; matininkai — J. Gllnackte

5 TbMaaa Bark, So. Mum 
Jin. RMtteinkM — M. keikia 

' ' 2M £ NlnUi St. fibi Boaten, Mom.
Jidlnlnka* A. NnudllftaM

Mtl M Broid#«y» 8a Boatoh, MMk 
Hkttalkt J, ZM*1» ■ ,
f WInfteM Str So. Bbrton, MmA 

DraaiŲa. laiko atMirinkimua Am troMa 
nėdmdlanl kiekvieno mfriaalo, 2 T01 
įitt >ltUJ, Par«>ljoa aalfij, 492 H. Tth * 
Sti Sq,Bortoft,Mom.
TTofasIonala!.- blonlrrlai, pramonln. 

Irai, kurte ekelbtesl “Darblnteke," lite 
ral verti okaltytoju paramos. 
, Vl«i «*r«fnkH«* ‘*DnrblnlnM«.rt

Keletas dienų atgal pra
dingo Harvardo. universite
to du studentai. Nors deda 

: mos visos pastangos juos su 
rasti, bet vis be pasekmių,

( ' 7* ’ ‘t ■" ' ■

SUĖMĖ 4 PLĖŠIKUS

suėttė 4 plėšikus, kurie- ap-
,. . , kaltinti 50 . apiplėšimuose.

UŽDAVINIS LAIMĖJO W-v •, f^2,1;
* DD*f AIBIe tft ’ a1^ pl^i^Ktega sUSf

rHnLAIffliyU dėjo iš 10 ašmėtaų, tad rėi-
■■; •' , >■ '. ', atr^sti'ĮS.

LENIAS 8AKI AtlISTį
NOTtkeastęriL inuyęrjsiMtf 

studentas Juozas Uždarinis 
vasario 12 <L tul'ėjo (dvejas 

* mėgėjų bokso kumštynes, iš 
tariu .vienas laimėjo, nuga
lėdamas Ted Campia iš Hy- 
de Park.. Antros kumšty
nės pripažintos jo nenaudai. 
Referee balsavo A UždavL 
nį, o du teisėjai už jo opo
nentą negrų Lenier. Publi
ka tokiuū sprendimų buvo 
nepatenkinta ir reiškė did
žiausio pritarimo Uždavi
niui. " '

Uždavinio kumščiavimost 
pažiūrėti buvo atvykę jo u- 
nivei-siteto 20 pz*ofėsorių;

: S.tud. Juozas’ Uždavinis 
visur gražiai pasirodo. tfBb- 
ston American” sporto re
daktorius Undervood nese
nai apie jį paraše labui pa- 
ląnkų straipsnį, kuriame 
pažymėta, kad Uždavinis y-, 
Ta iš tos pačius lifdiivių tau
tos, kurios sūmūn-: yra ir 
garstlsis Jack Sharke\\

■Svarbi 4 4 Žydų Karaliaus” 
praktika įvyks bažnytinėje 
salėję, vasario . 17 ; d.,; 7 i30 
Vai, vakare. .. . .

; Tra labai malonti, kad šio 
religiško veikalo yįsi akįę- 
riai imasi savo darbų entu
ziastiškai. ' _ ’ ’ . J., / " y .

Nėra ająejonhį, kad veika-, 
lo pastatymas t vįspkerięĘąi 
nus^eks<. • •.•' • i f; r-. •z .*

’Geųęrąlės praktikos , mę-? 
tų galėtįjjasmodyti salėjęjr 
tikietų pardavinėtojai , pasl- 
tąrimų dūlei. į y . .,

PERsOVEGINOAMASIS
■ .p'-’z

■i - . .■ i
> 'lutas : TOoteaš ^‘^ueeitey, 

R^^T'^^'driejii

ripnų ‘pleiškų štinkUi .ri&L

. L f

..' ’ njį, . pįešiktįi’ paleido šūvius ir
Praėjusių savaitę guber- 

natoritiš Ęly paskyrė lenką 
advokatų Wysnipski -valsti
jos aiim^ti jos .Komisi jas P& 
niininku. ‘'1 ...

0 kada lįbks ‘ nors mūšiį 
1 Keturis pateks į gubeinato- 
liaus umalonę^” .

SAKSPRAKALBį
• * • - ■ , ' * , j -- -M" - “ ' T '■ *

Kun. K. Jenkus. išrežū 
irakalbą blaivin j n k a te s 

Čambridge lietuvių bažnyti
nėje ?aleje, vasario 14 L, p. 
pietų. . Cumbridge blaivinin
kams iškalbingo kunigo pra 
kalba patiko; •

nacius
Nupirkęs 
sutaupysi

1J< Juokeliai
| ,--y l. '• • j.

*s*-« i J • ’ > • y.'.' •• ( ■

. Kądų pri$š tris ; savaites . ^ta¥MhiįĮds
pirkau ^ns .1tamst<^, mitomo- Pardavėjas: — 
!$lb prižįi^ejriĮ , yciriti įtęiidi gį pečių tamsta 
(risM.^g^įĮitaŠ dųl^. / .pusę kuxu
ą j Kuo guliu Kostumeris : Tai dub~
.tamsiui J^ar^^f; . . ;ldt dati vieną,, kad galėčiau 
t u^^tital^ga.^man< naujo, gųtąupyi antrų pusę. Tuo 
‘^ąndįkriųlįUj rankos, .-^4^ visiškai tiereikės ku-> 
ijytajų^ . “->.j..j.j '
įries mano žirimai.;. ., r;,.

išvtiiiii'tiii tris j<ū— •/r> 
taį^urie'ta^ko?'^ 
Estai Itratniolo j — kl a u s i a L ' . a Ji . ■»•< - I !> ’ • ..." ž,

.. *į*aį)istoš vyiįjts nėbeišeiną 
dabar.,.nįekados už juiesto 
vakarais .pasiVųik š ė i ?o t :i. 

50j.metų amžiaus,’’gyvenusiįKaip gąlėjai tą pądųryti? 
iįž! Gold: Si, « Bosta.| -į-Kiek ka/tų grįžta. veTai 
Velionė išgyveno Ameriko
je 30 metų. '.Dideliame nū* 
liūdime paliko - vyrą Ptanei- 

. škiy ir tris sūnus. ‘ Laidoja
ma vasario 17 d;, tfečiadie- 

f ' 4 't ■ ■' '■nį, iš . Petro " bažnyčios, 
kur 9, vai. rytų bus atlaiky- 
tps; 3-įbs nusibs. f:• -7 j.;

• Vaiky darštūmets ■
•• Žmowi: Ę>žiūgiit0. .m a li.e 
mūsę Taduko didelis noras.

virno studento; ■
, manlrioid’ ir 'be Pertraukos. ■ Kaip ■

-tai Viskas atsitiko?. .
i • Vyras: ‘. Prisakiau - jam, < 
kad surašytų viską, ką nori ’ 
gauti jo . gimimo dienoje ir 
•dabar kaip tik surašinėja ’ 
sąirišą dovanų

į
1

' tiek daug bostoniečių rųu 
šiasi važiuoti Lawrenęan į 
Katalikų Seimelį, kad Fede
racijos skyrius rūpinasi p|k 
imti bus’ų.. Specialiu bti- 
s’u važiuoti bostoniečiams 
būtų patogiau ir 20 centų 
pigiau kaip paprastais bu
stais. t ' ...

Kas norite žinoti, ar bus' 
pilnas bustas, ■tesikreipia 
Federacijos skyrių arba ; 
° Darbininką;” ■ ;
• .i

1 I

Šventos Teresės pamaldos 
įvyks Sv. Petro Imžnyčioje 
vasario 16 d., 7:3O vai. va
kare. *» ’ . ' . . ' • 

• i Penktadieniais ytą vaikš- 
čiojrimi Kryžiaus Keliai ir 
sakomas pamokslas — 4:15 
vai. po pietų ir 7:30 vai, va? 
kare. Praeita' penktadienį 
pamokslus sakė Tėvas PaU- 
lukas.. Ateinantį penktadie
nį ‘ sakys pamokslus kun. 
Pr. Aukštikalnis, S. J.

Upųeracijos fekyriairi susi
rinkimais įvyksta bažnytinė
je saloje, antradienį, 7:30 v. 
vakare. . * x s
, Tėvų Marijonų? Rėmėjų 
susirinkimus btls penktadie
ni, po pamaldų

ProfMjonalat bloaterial, vramouft> 
k*U kntle akPlbliiHt *Xtert>lnia^ tik
rai varu akaltytoją gatatnoa, » 

Vtal garrtnkltfti “.DartjluUike."

Hųraiilddjd viską*dėl var* 
gšų Tfcy dųttar tamsta su sa
vo senais rūbais? ’ ■* ’ ■ ; . 

L -rSddedti “juos- kas vata-* 
ras Tmikiai, o ryt. ryte‘vėl' 
apsivelku. „

/ .* / H

; ^iėnkttteLenk.ljos restmta- 
Ire .sako svečias į patarnairi 
tpjąL' ’ ■' - - -
; —Prašau inan duoti tiek 
valgių,, kiek galima gauti už 
doleri! *' ‘ ‘ " ; •

Katarnaųtpjas •nusilenkia 
žemai ir atneša jš eilės sriu
bą,; žuvį ItepsnL komfortą, 
deserią, ų ri ii* kavą; Fa- 
ita%ęs4ĮyeČtiąs*.sėdi tftkydii^ 
mriš ,ęigarųt; Staiga pradędū 
p^įąrnūutojjis ųriųšinėti .yta 
'oitanin^ kartų. -; 
y' ^Kąjaį reikia t r- 
ria; sveČiąs, rru J ilk aš jau 
suvalgiau, pietus. . ?: ,
v‘ L/hu \niekis! -"- atsako 
patarnautojas. — Dol e ris 
pįkiĮo daW i yii&p ,.

AGRAKOMAS
Peter J; KuMvKina kilti r*ika- 
ItagM kręipkit§« 4M 1. 7ta Bt, 
fctfb Įrita Mm. -BĮ

Tel. Porter 3789 ‘ ■

* (BBjėiYM) ;

■ KertiriM-Clydtiri**' • ’
■ ’ Ofiao VatatHkm: 2-4 Ir T—9'
! . 278 Hamrd. Street, •j- 
kiarip, Inman- ūrti Centrai. Sq, 
: .CattMdge, Mia*.

J

(GALINADSKAS)

414 Broadway, So. Boston
. ToUSo. B^tonSflOO, ’’ 

bflflte' ūttjafthi fitto wKl 12 *M 
ryto, nuo 1 :S0 tkt S:3O Po plėt h 
tiiitf 0 UI U Sventij dteM

fugkl mjaRirima

Ottięe TtteDboM Vutveraity IMT 
' Ra*, munhratfclty 136T

ADAM 0W«U & SH 
tlndarttiCM A SnibalauNF 
UHTUVIS (KURORTUS IB 

BAL8AMUOTOJAS 
atiteku garai te etytaL 

JCMM vtenuM rtaur. Vieta klMl* 
dleoalruakųCkuiAridp mmi 
*AM> rt<WWWnMitl MAML 

filtratus
10 teatrą* Rt, Mmrtette, MM 

TUarocktoa HM
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MUSSOLINI PAS PO- VYSKUPAS UEYUViy 

VAKARIENĖJ
Vasario' 11 d. Italijos pre- 

mieraš Mussolini, pagarse-4 
jęs fašistas, lydimas Italijos . 
sostinės žmonių džiausimu- ; 
gomis ovacijomis atvyko Ui 
Vatikaną. -,fc Čia jį priėmė « 
su didelėmis ceremonijomis

. iškilmėmis ir nulydėjo į i 
Popiežiaus privatų knygy
ną. Šv. Tėvas stovėjo vi-. 
dury kambario, Mussolmi 4 
arffiiosi prie Pdpiėžimis.

. Vienas į kitą pažvelgė, Jfas- 
aolini puolas ant kelių Ir bu* ( 
^iuoja Popiežiui -ranką. Po* 
piežius m.aloniai uždeda ran 
ką ant jo peties ir Juodą f 
ženklą stotis. Popiežius ' 

prašo preiniero sėstis šalia 
namieta oni shrdlu hrdlutt 
savęs. Palydovai prasišali
ną, — vienodu bekalbėdami 
praleidžia valandą ir pen
kias minutes. Paskui at
sidaro knygyno' durys ir ma 
tosi kaip Popiežius iį’ Mus
solini • tebesikalba.. Po va
landėlės Popiežius stojasi 
duodamas, ženklą, kad au
diencija jau pasibaigė. Ta
dą Mussolini palydovai su
ėjo į knygyną. J Popiežius 
nusirinkusius trumpais žod
žiais pasveikino ir pareiškė 
džiaugsmą iš priežasties šių 
ceremonijų. ;/

Mussolini pali k d a m a s 
Popiežiaus kambarį sušu
ko Jf O, iškilmingiausia au
diencija* o gražiausią audien 
ei ja?* Palydovai pastebė
jo, kad audiencija buvusi 

~ nepaprastai ilga,. Mussolini 
atsake, “Taip, ilga ir graži 
audiencija. 7 Paskui Mus
solini nuėjo į Šv. Petro ba
ziliką, atsiklaupė prieš Ma
donas . koplį/eią i r meldėsi. 
Jam beklūpant vienas foto
grafas prisiartinęs prašė pa 
velijimo jį nufotografuoti. 
Mussolini pastūmė jį į šalį 
sakydamas: “Kada, kas mel
džiasi, tai nelaikąs jį foto
grafuoti.“ Vėliau Mus- 

j solini nuėjo pasimelsti prie
Šv. Petro grabo, po tb sėdo 

■ į Savo automobilį ir grįžo
.Romon.

KUN. G. JASKELFVIČIUS 
'C, P. JAU PASVEIKO

.. Parapijos mokyklos mo
kiniai, kurie yra darbščių ir 
pasišventusių Šv. Pranciš
kaus lietuvių seserį^. moki- 
nami, išpildė muzikališką 
programų, dainuodami lie
tuviškas ir angliškas daine
les. Mokinė M. Stirnaite 
pasakė gražią, pasveikinimo 
kalbą ir mokinė O. Macejū- 
naitė įteikė gražų gelių bu
kietų vyskupui, Šv. Jurgio 
parapijos mokyklos ir auk
lėtinių vardu.
/Parapijos komitetui ‘ ir 

šeimininkėms priklauso di
delė garbe dek jų didelio 
darbštumo ir už jų skaniai 
pagamintą vakarienę, kuri 
susilaukė nuo visų k gražių 
pagyrimų.

Daugelis lietuvių biznie
rių " ir atskirų žmonių nuo
širdžiai j paaukojo įvairių 
maisto produktų ir pinigų 
dėl šios vakarienes, ifūsų 
klebonas yra didėlis lietuvi? 
škumo propagandistas ir Jie 
tuvybės nuoširdus rėmėjas! 
Jis visur ir visuomet ragi
na, kad mes-remtūmėm sa
vo biznierius; nes jie visuo
met remia parapiją Įvairino 
se reikaluose. ‘ Mums, lietu
viams, reikia aiškiau supra
sti tą vienybės reikšmę ir 
visados remti "savo tautie
čius biznierius t “ Savas pas 
savą!*- .z ■ ’; ' . ’ 1 ’
— tebūna mūsų obalais. -

Vyskupas - yra < paiėiškęs 
> kelis kartus •sąvo nuomonę 
■ apie mūsų- kolonijos augi- 
' mą ir progresą įvairiuose 

dalykuose. Auganti, para- 
s pijinė mokykla, kuriai' va- 
• dovauja darbščios- Šv. Pran

ciškaus lietuvės seserys,. į- 
vairios senesnių ir jaunimo 
draugijų ’ veikimas, * kurių 
pryšakyj stovi, mūsų ener
gingas ir darbštus Dvasios 
Vadas, klebonas kun.Jonas 
Bakšys, — visa tai rodyte 
rodo, kad Rochester’io lie
tuvių kolonija kasmet auga 
ir stiprėja.

Jau mums bikas rimtai 
susirūpinti apie mūsų para
pijos ateitį! Mes negalime 
pasitenkinti vien tuščia kal
ba ar kreipti dėmesio į ken
ksmingų kritiką, bet mums 
reikia visiems, jauniems ir 
seniems, stoti į vieną bend
rą frontą ir dirbtos vien su 
mūsų klebonu didesnei ir ge

Tėvas Gabrielius buvo 
sunkiai susirgęs. Mary Im- 
mąculate ligoninėje išbuvo 
dvi savaiti. Ligos laiku bu
vo lankomas apielinkęs ku
nigų. Sekmadienį, vasario 
14 d. grįžo vi enuolvnan ir 
netrukus vėl užims misionie
riaus pareigas.

ROCHĘSTER, N. Y. : 
“Gerą vakarą! Sveiki!...** ' 
— tarė lietuviškai, linksmai 
šypsodamas, .mū^l garbes 
svečias, aukštai gerbiamas 
vysk. Francis J, O’Hetn, 
pradedamas savo nuoširdžią: 
kalbą po •skanios lietuviškos 
vakarienės, kuri įvyko Šv. 
Juigio . lietuvių parapijos 
svetainėje, sekmadieni, va
kare, sausio 24 d. 
, Jlo Ekscelencija vyskupas 
O’Hern yra kelis kartus vie 
šai pareiškęs laike savo ap
silankymų mūsų parapijoj, 
kad jis turėsiąs būtinai iš- ; 
mokti lietuvių kalbą, nes ta 
sena ir garbinga kalba yra 
padarius jam didelį įspūdį, 
kuomet jis pirmą kartą iš
girdęs ja kalbant.

Taip pat, aukštai gerbia
mas vyskupas, žinodamas 
lietuvių nepaprastą vaišin
gumą, paprašė,, kad lietu
viai pakviestų jį į vakarie: 
nę! Tat, šia proga, jis su
teikė visiems didelį džiaug
smą, atsilankydamas į mū- . h .. , v >. . 1sų parapiją, t skaniai paga
mintą' lietuvišką vakarienę 
su savo palydovais ir sve
čiais. . - . ;

• Parapijos svetainė buvo 
kimšte prikimšta pąrapįjo- 
nų ir svečių, kurie atėjo 
pagerbti tą simpatišką ir 
draugišką “asmenį, kuris f* 
TSL visų žmonių mylimas ir 
aukštai gerbiamas.

Savo kalboje jis priminė 
apie lietuvių istoriją: kata
likybės pradžią ir būklę 
Lietuvoje, mūsų baudžiavą 
ir įvairias priežastis dėl lie
tuvių emigracijos į šią šalį.. 
Būdamas geras istorijos ži- 

; novas, jis nuodugniai žino 
• visą lietuvių istoriją... Jis 

kalbėjo apie mūsų parapi
jos istoriją ir ypatingai.pa
žymėdamas apie visą veiki-

■ mą ir parapijos .augimą — 
didesnes bažnyčios ir svei- 
taines reikalingumą. Būda
mas širdingas a. a. kum J. 
Kasakaičioi draugas, jis pri
mine apie jo nuveiktuosius 
darbus Dievo iv tėvynės la 
bui. ? ”

Vyskupas senai pažįsta 
mūsų gerb. kleboną, kun. J. ...
Bakšį Abp susipažino, įuo-S’esnei Šv. Jurgio lietuvių 
mei mūsų mylimas klebonas’ parapijai. J. C. M

dalyvavo, šiem sąjungietės: 
K. Brigaitienė (Dragunai- 
fieiw motina), U. Mikuls
kienė, M. Kiyitienė, M, Ser- 
tvytienė, E. yalterienė, J. 
Bagdonienė, J. Perebeižie- 
nė, J< Perobeižiūtė, J. Jen- 
kįene (dainininkė), S. Su- 
batiene, H. Mockevičienė,

K. Zūokienė, M. Jasaitienė, 
A. Obelinjcnė, P Benzuvie- 
nė,<0. Dobrovolskiene, M. 
Jankevičienė,*^!. Misevičie-1 
nė, M. NioDi|įonč, A. And^ę- 
šiūm(viė,A?Smetoni enė,Ė, 
PlatkohienŪ, O. Plafkoniū- 
te, H. Svabienė, G. Kvabiū- 
tė, A. Kivįtienč, M. Kazlau
skienė, A. Kazlauskaite, O. 
Kaminskienė, • E. • Jasūniene, 
T. Klimfenė.' unįtete.

TEYy DOMmiKQNy II- 
SUįl MARŠRUTAS

Laike vasario ir kovo mė
nesių, kun. Dr, Bonaventū
ra M. Paulukas, O. P. diięs 
Misijas arba Rekolekcijas 
sekančiose parapijose;

Vasario 14 iki 28, Misijos 
Aušros Vartų Bažnyčioje, 
Worcester, Mass. z A

Vasario 29 iki kovo 6, 
Rekolekcijos Šv, Juozapo 
BaŽnyc., V'aterbury, Conn.

lelephone: STAGG 2^-0706

DR. BlADAS K. VENCIUS
D ANTISfTAS 

X-r~RAY
Namij Telefonas: Mlchlgan 2—4273

VALANDOS: 
Nuo 0—12 UI ryto, 2—8 nk. 

S^tadleniait RuUtarui 
<99 GRAND 8TKMT 

(kRmpM Union Avė.) 
____ ______________________ BROOKIiYN, W.r.

Kun. J. Žydauavičnis Am
sterdamo lietuvių parapijos 

- - . > 

klebonas šiomis dienomis
lankėsi Brookljme.

Eina kalbos, kad Djr. Al-
• • • • . • > 

dona Šliupaitė žsida vėl grį
žti Lietuvon.

dar mokinosi St. Bernardas 
S’emmary, Rochester, K. Y- 
Nuo to laiko, mūsų dabarti
nis gerbiamas vyskupas la
bai pamilo lietuvius ir jis 
visuomet buvo ir y r d nuo
širdus draugas ir rėmėjas.

Klebonas kum. J. Bakšys 
pasveikino tąusų. garbes 
svetį, aukštai gerbiamą, vys
kupą, visų parapijom^ ir 
svečių vardu, pareikšdamas 
kokį didelį džiaugsmą jr ne 
paprastą įspūdį jo apsilan
kymas padarė į visus mūsų 
parapijomis ir svečius. . ■ j . 
\ Taip pat kalbėjo J; ■ Rie
kia, V. Stankevičius, V. Bu
trimas, P. Pikūnas ir kiti.

PAGERBĖ VEIKĖJU

cijos Šv, Alphonso Bažny
čioje, Baltimore, Md.

Kovo 27. iki balandžio 5, 
Rėkolękcijos Apreišk i m.o 
Paneles Švenčiausios Baž
nyčioje, Brooklyn, N,’Y..

centimetrų ilgio. Dailinin
kas barzdą* nešioja ant pe
čių arba apsukęs apie kak-

l

Sovietų Rusijoj pasižymė
jusiems darbe darbininkams 
išduodami tam tikri, orde- 
riai, kurie turi kupranuga
rio atvaizdą. > .

T«lW>nt:STAGG2-*lQS

DR, A. PETRIKĄ
(rarafte®)* -

, tUCTUVIS DENTIBTAB
8. Mh 8t., BrMklrp, M. T.

DiagMOM 
Ga>o

YAIaANDOS:
Pantūdfanlžiji ir IvrataMeaiaia 

tik atuiiUnic

ĮVAIRENYBES
KdBSHBOKfttt KABALHTS 

-J .* f ”V • ? *■* w • 
.rL { ' / '.'į

Kęrsikbs įalą pasižymėjo 
tuo, faičĮ joj gime Mkpoleo- 
nas 1-siš. Tačiau šią isto
rinę garbę^pąštarąisiais'me
tais praneša banditai, apie 
kuriiios daESr daug rašo vi
so pasaulio laikraščiai. Bu
vo laikai, įmčį 
džiavosi s?fcijraralium,-Tai 
buvo labaLsenai 17 am-

Ja Korsika di- 
Oaralium, Jai

C

- w

: ‘ : GENE- SARAZEK, ’: 1 
įžymus sportininkas, atvyko 
:į Honblulu dalyvauti žiemos;

-i >• - j'Y - ’ ; ■I sporto 'parodose.

PAVEIKSLAI IŠUETUVOS 
N.Y.IRN.J. APSKRITYJE

Moterį! Sąjungos 29 kuopos 
narės surengė “surprise 
pariy1** kuopos raštininkei 
M. Draganaitienei, gyv. 219 
Copper St., einančiai sayo 
pareigas jau šeštus metus.

Pirm. D. Mikulskienė pa
aiškino surengimo tikslą, o 
surengimo kaltininkei —M 
Dragunaitienei įteikta gėlių 
bukietas. ■ Vakaras praėjo 
labai gražioje^nuotaikoje...

Vakarėlyje, be p. Dragų* 
naitienės ir jos šeimynos,

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

Paveikslus rėdys vyčių tė
vas, M. A. Norkūnas apie 
Lietuvą. ; Prakalbas sakys 
vietiniai centro ir apskrities 
valdybų nariai. .

Kadangi dabar yra Vyčių 
vajus, tai ir daugiausiai do
mės bus irgi šiam dalykui 
kreipiama. Galutina marš
ruto tvarka bus trumpoje 
ateityje paskelbta.

* ’ Zj.jl

'žutėje šventos Onos bažny
čioje ; yru Korsikos, kata- ’ 
liaus: Teodoro Į-jo karstas. 
Ttienas Teodoras Keuhof 
liebitvo kūrališko kilimo. Jis 
ntvo paprastas baronas, gi
męs 1696 m. Mėtzo- mieste 
Lotaringijoj.' Savo jauny
stę praleido’ baronas Teodo
ras Švedijos ■ karaliaus Ka
rolio 'XII dvare; daug dirl^ 
dania$.‘ Žiūkus KątoiiO XH 
galybei, baronas Nėtihof vy
ko KorsikOn ir aktyviai da* 

lyvavo kare dėl laisvės su 
Genujos Valstybe.. ' JPasibai - 
gūs kaiTii, barųnąs Keuhof 
gyveno saloje ir buvo išriti- 
ktes karalium. - ’ Kėujasis 
karalius nukalė savuosius 
pinigus, sufarmavb kariuo
menę iš 15,000 žmonių, ir 
kėlioliką. metų su savo<ša- 
lies vaidiniais gyveno ra
miai. Tačiau jo viešpata
vimo pabaiga buvo liūdna. 
Bolitiniaį neramumai, ku
ri stengėsi korsikiečiuose su 
kelti Genują, kąs- karias- di
dėjo. ■ Pagaliau 1743 me
tai įvyko sukilimas. Teo
doras Neubof, 'matydamas 
ištuštintą savo ’ iždą ir bijo
damas mirties, atsisakė so
ste, . paskirdamas regentą. 
Tada Teodoras Neuhof vy
ko Anglijon finansams pa
galbos ieškoti, Anglijoj gau 
te pagalbos, jam nepavyko, 
ir jis rengėsi - grįžti Korsi- 
kon. Bet gyvenimo aplin- 
kybėspriver te jį likti Ang
lijoj.. Oia už skolas jo kre^ 
ditoriai pagadino įį galėji
mam Iš kalėjimo išleistas 
gyveno skurdžiai ir mirė 
1755 m. ‘

“PAVASARIS”
savo 20 m. įubilteįų. 

s Didele dalis Lietuvos ir 
užsienio - lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį “Pa
vasaris** gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu-
\ ^DaVasąri” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, jūsij broliai ir 
sesutės,.

“ Pavasary* ’ rasitę^daug 
gražių Lietuvos istorijos ą- 
pysakii, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris*’ 
dvelkia, Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.'
; “Pavasary** rasite vaidin
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų,, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks-

Prancūzijoj moterį! yra 
daugiau nęgiį vyrų d|l to 
ne visoms prancūzaitiems 
pavykta įštekėte PAiy^iUj 
žadama įsteigti “apdraudimo 
įstaiga, kuri “ spec i a liai 
draus merginas nuo sėftmer- 

7?'

Ilgiausią barzdą turi vie- 
iMprancūzų dailininkas, 
gyvenąs Vandelese. Dabar 
jo barzda yra 3 metri! 22

Tel. Gteenppint 9—2320 .

JOSEPH GARSZVA-
ftBABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 mybuo avbnuę

BROOKLYN, N. Y

KLASČIAU^

CUNTON PARKAS
piknikams, baliams, koncertams,

Šokiams. Jr vlBOklems paslIIrikamlnl-
•: mama smagiausia vieta Brook. 

lyne-Mąspethe. Jau laikas užsa
kyti salė Žiemos sezonui. .

.kamp. Maspeth k Bettš Avė. 
JONAS kLAS^IUS, Sav,

[ * . Maspeth, 1T. Y. ‘ -
]įllllHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinH'lllll|l<l'iH«l| |

Tel Newtown 9-M464

ANTJ. KALANTOS
GBAŽORIUS IR . 

BALSAMUOTOJAS 
: MbdratJfl* Virau® fcflfcora 

Natnry Publle * ;
5441 - 72-nd Street, - .

ArtiGrandSL
X ' MASVETS, U L, N. X. , r: 
............   : i .

.“Pavasaris** skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui. H ’ 
; “Kad Jūsų 41 Pavasaris* ’ 
bątų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti.' Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario** tur 
būt jokiu būdu nenurimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava- 
šarisį ** ypač Šįmet, labai įdo
mus** t- K. Rakauskais, 
Haupstr. 121, Berlin, Šhoe- 
iienberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių 1 laiški! “Pavasaris’1 
susilaukia labai daug. <

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

•“Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj,

*‘Pavasario’ * . Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt.' 28.

. Vyras- įsteigė valstybę, 
moteris namua Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
8unkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose.

Tel. Stžgg2—5048 Notary Public

M. P. BALTAS INC, n IE LIA Ū S’k A'S ■ .
. Graborlus ir Balsamųotoji* 

660ŽlrandSt, Brooklyn, N.Y.

TeL 8U« s-ons Motor Public

JOSEPH LEVANDA
“ \ (Levandauitoa)

• ; GRABORIU*
107 Union Avė., BrooldynįJLY.

»F

VYTAUTO SPAUSTUVE
VienintSlS katalikų spaustuvė 

ir krautuvė apylinkėje - ■ /
Parduoda maldaknyge*, rairačlui, 
Škaplierius, medalikGHus, kryžius, 
atovylas ir k. Ola galima gauti 
Vairaus turinio naudingų knygų Ir 
gražiu atviručiu — ra nėtuvHkala 
parašais. t .

•WWnkoM AgėatAra "
‘•Vytauto* speustuvS priima “Dar* 
WninkuV‘ skelbimas, prenumeratai 
Ir parduoda atskiras “Darbininko” 
numarina
ItUara oMtaidienio, »et«irOwW(m<d 
ir <eifadleaio katarai* 0 vai.

Antradienio vakarais deiuraoja 
rimoMJah. GI ketvirtadienio Ir 

.žežtadlenlo vnkarals-7. K Jfudlu- 
10. Šiais pustytaisiais vakarais ga^ 
Įima atlikti ir “Besi Katate” reb 
knlns bei notariniai Uudymu,
JNTeHiMriMie, kad minktsis reiks* 
i«ifr-j<ratona—ĮtiktoVisus SpfcUdot Dsito*

Telefonuokke: Vttog

“VYTAUTO“ ABJLUBTUVB 
iMGrsadat, BrooMyB M. T.

vor / m \ i s
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