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JttNA KUO 1915 METU KAINA 5

SVARSTOMAS ;

$11,369.000 PASKIRTA

SUSTREIKAVO 35,1II 88 MAUDYNES
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/ SHĄM1H AI, Kinija, — 
Kiniečių armija,zkiiri gina 
Slianghai nuo Japonijos ga 
Vo iš Jungtinių Valstijų ki
niečių. organizacijų $50,000.
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NINA ANTBADINNIA1Š ii 

penktadieniais

WaihWt<mo Gimimo VkU, Iridi* CMk, Viliau pmdhU 
Wakefield, Virgiui*. Jii giai vmrio 22 d., 1782.
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HAAGOS BYLA KAŠTAVO 
- 100,000 LUtt -
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KAUNAS, — Iš patiki
mų šaltinių girdėti, kad vy- 
įriausybė paskyrė 100,000 Ii 

< i įų" tarptautinio tribunolo 
Spręstos bylos gynimo išlai- 
. doms. Iš tų pinigų būsią ap- 

d mokėta gynėjams ir kito
kioms išlaidoms.

KOMUNISTAI PRALAIMĖ- 
JO RINKIMUS

KAUNAS. — Sausio 31 
d. pasibaigė rinkimai į Kau 

C ■ no miesto ligonių kasas; 
y Praėjusiuose rinkimuose ko 

munistai gavę 11 atstovų, 
dabart iniuose rinkim u o s e 
pravedė tik du atstovus. 

. Krikščionys darbininkai, 
vietoj turėtų 2 atstovų, pra
veduatstovus; tautininkai 
— 2, socialdemokratai — 6;,

GANSONAS NUGALĖJO 
LENU PINTO

HOLYOKK — Vasario 
12 rietynių žiūrėtojai turėjo 
nepaprastą reginį. Ja c k 
(yanson ritosi su lenku Pin- 

1 tek^Bistynėk t^ip iftiyo ka?- 
štos, kad (Jansonas, netyČib- 

> miš savo koja pataikė rung
tynių teisėjui į galvą ^ teisė
jas nudribo žemėn be Sąmo
nės. * Ja vietą užėmė kitas 
teisėjas ir galų gale Ganso- 
nasl skaudžiai parbloškė len? 
ką Pinto, prispausdamas 

'prie žemes, lenko abi rankas 
ir visą kūną-.

* - Vasario 11 d. Gansonas 
nugalėjo per '24 minutes 
Bulgarijos Čempioną Boris 
DemitrofL’

UETUVOS OPERA { 
AFRIKį

KAUNAS. — Lietuvos 
valstybes teatro vadovybė 
gavo kvietimą iš Pietų Af
rikos atvažiuoti vaidini- 
mams. Opera kviečiama at
vykti birelio, liepos ir rug- 
piūčio mėn., kada Pietų Af
rikoje yra Žiema, o Lietu
voje tuo metu operos nebū
na. ?
' pakvietimas sukėlė dide
lio susidomėjimo ir net ma
noma, kad kvietimas .bus 
priimtas. Taigi, gali įvyk
ti, kad Lietuvos dainininkų 
balsai 'skambės Pietų Afri
koje. ' /

HARVARDO PREZIDEN- 
TAS PRIEŠ JAPGNIJį
Harvardo tttiiverši t p t o 

prez. A. Lawrenee Lowell 
vasario 17 d. pirmą kartą 
kalbėjo per radio. Jis pa
sakė trumpą kalbą, kurioje 
nurodė, kad Japonija savo 
veiksmais prieš Kiniją su 
laužė dvi tarptautines su
tartis ir todėl ' Amerika: tu
ri remti teisybes pusę. Pre
zidentas Loveli išreiškė 
nuomonę, kad Amerika tu
rėtų paremti Tautų Sąjun
gos boikotą .prieš Japoniją, 
jei toks boikotas būtų pas
kelbtas.

MIRĖ W. P. MAŽIULIS
N0RW00D? Mass., vasa

rio 18. • Čia mirė Winslow 
Garage savininkas W. P. 
Kaziitlis. Laidotuvės įvyks 
sta Sekmadienį, vasario 21 
d., 2 v. po pietų iš Šy. Jur
gio bažnyčios. ■ ;

ARY 19 D., 1982 M., No. 1*

iiSveikinamėkN A. Lie-| 
į stuviųKatalikų Svirne®

; ■ ■ - - * B

Šiemet pradedant vasario 22 dL (Washizi£taA: gimimo diena) Jung. Valst, minima 200 metą Wa- 
shingtono gimimo sukaktuvės. George Washing»o buvo įžymus J. Vaisi vadas, generolas ir pre
zidentas. Washingtono laikai? buvo daug vahrtyb3s išdaviku su kdridis jį turėjo kovoti, kad iš
laikyti laisvą.šalį. ' y' jį- ; , - ■ -.

Kaip mūsų Vytautas, taip Wsshington’as b|ivo energingas .ir gabūAkarintokas—generolas,
L T& laikai* JRebuyo 'įtoįįi^J^
mas ir pasfai&nis/ ŪatųBiS^ iti turėjoL kariaS^a Anglija, kuri buvp ’hęgal&ta ir” Warinngtą 

n’as išrinktas pirmuoju Jung. Vaisi, preadentu 1789 m. > : - s

KATALIKŲ SEIMELIS
A. L. R. K. Pederacijos Naujos Anglijos apskrities 

katalikų 7-tas Seimelis įvyks vasario 22 d.. 1932 m., Lie
tuvių Romos Katalikų Šv. Praneiškauš parapijos svetąi- 
nčje, M Bradford Sty Lawrence, Mass. .

. Seimelis .prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis, Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje,; 9 vai, rytą. Šv; 'Mišias laikys 
Kun. P. M* Juras, diakonas — Kim. Dr. Bružas, S. M., 

: sub-diąkonas - Kuri.. F. Strakauškas. Pamokslą sakys
. Kūn. jK Švagždys,’ A. L. B. K. Federacijos pirmininkas.

Besijų metu referatus skaitys': 1) “Katalikų Špau- 
‘ da** — Kiin. K. Urbonavičius ir 2) “Katalikiškoji Akci- 
- ja’‘ — Kun. Dr. A^ Bružas, S. M. /

. Seimelyjedalyvaus Misijonierins Tėvas J. Bruži- 
kaš,*

Visos Naujos Anglijos lietuvių katalikų kolonijos 
.. prašomos gausiai prisūisti savo atstovus, kūrinos prašo

ma aprūpinti tinkamais įgaliojimais. ? Mums būtų labai 
malonu, kad atstovai,’kinie išgalės,4 • atvyktų sekmadie- 
nyj, vasario 21 d., nesėtą dieną, vakarė, bus vaidinimas 
įdomus tikybinis veikalas — “Piloto Duktė?’ ^Iš dvasi- 

. škių jau yra pasižadėję atvykti ir pamatyti šį veikalą: 
Kun. J. Bakanas, Kun. K. Jankus ii* Kūn. S.Kneižis. 
Atstovai, kurie atvyks pamatyti šį veikalą, nakvynėmis 
bus aptiipinti, ■ ..

Visokius Seimeliui siunanymus, pageidfcVimtis malo- 
. ’ nėkite-siųsti raštu Kun. P. M. juro vardu, 94 Bradford 

St.į Lawronee, Mass.
rengimo Komisija.

soojioo žirny lankė 
ŠVENTOJO KŪNĄ

./•- ' . - \ , ;V ■ -

GOA, Indijas—Nuo gruo
džio 3 d. iki šių metų sau
sio 17 d. šios miesto bažny
čioje buvo viešai išstatytas 
Šv. Pranciškaus Ksavere 
kūnas. Nors šventasis mi
ręs 370 metų atgal,'bet jo 
kūnas tebėra visoje; pilnu
moje. Tą patvirtino 5 gy
dytojų komisija.

Kūno-pasižiūrėti ir pasi
melsti lankėsi per 500,000 
žmonių. ’ *
. Iškilmingose mišiose da
lyvavo Indijos 'generalinis 
gubernatorius pr daugybė 
Intij oficialių ašmenų.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
SHANGHAI

SHAIGHAIf Kinija. 4 
Apie tūkstantis išbadėjusių 
bedarbių sukilo ir reikalavo 
maišto ir drabužių Polici
ja turėjo rdaug .darbo pakol 
sukilėlius numalšino.

ANGLAI IŠTREMIA GAN- 
DHIPATARĖJIį

B.OMBAY, Indija, vasa
rio. 17. — Indijoj tautinio 
judėjimo vado M a h a t m a 
Gandhi visa Šeimyna patal
pinta į kalėjimą. Gabar gi 
policija suėmė jo mokinę, 
anglę Madeleine Slaide ir į- 
sakė jaį išvykti į| Bombay.

NORI SUMAŽINTI IMI- 
GRACIJĄ

.t' ■ ; ■

WASHINGTON. — Šio- 
mis dienomis kongreso ko
mitetas kalbėjo ąpie suma* 

į žinimą imigrącijoB, ••.1

CHICAGO. — Tulas Įza- 
dore PoĮack patrauktai į 
kriminalinį teismą už vogi
mą maudyniip Teisme pa
aiškėjo, kad PoĮack pavogęs 
88 maudynes iš įvairių na
mų. r - i L.Y _

Jis teisme .‘aiškinosi, kad 
norėjęs sūnų leisti į kolegi- 
>• • ‘ c.

. Teisėjas Desart. išsprendė 
Polacką kalėjimu nebausti, 
ibėt įsake 'visas 88. vogtas 
maudynes surinkti ir sudė
ti tose vietose kur jos buvo, 
ir tik tada jis vėl bus. lais- 

' ras nuo bausmes.
• 7 •

YEISMO VERTĖJAS KAL
TINAMAS Už BŪTIE-

GERYSTy
' LYNN, Mass. - Vasario 

15 d. Abrakam Brown, telą4 
mo vertėjas areštuotas ir 
kaltinamas už ' mųnš a i n o 
pardavinėjimį.

KUN. REYNOLDS GINAiKLAIPĖDOS KLAUSMtt: 
DARBININKŲ REIKALUS
NEWBEDFORD,Mass. 

—- Pereitą atitradienį įvyko' 
Katalikų konferencija. Šios 
konferencijos svarbiausias 
tikslas buvo apkalhėt darbi- 
ninku' reikalus ir kur ir 
kaip galima jiems padei.

Kūn. Reynolds,, katalikiį 
Labdarybės biuro direkto
rius savo kalboje nurodė, 
kad baisiai yra išnaudodami 
audėjai. Dvidešimts aštuo- 
niose Bėdfordo audėnyčiose 
abelnai darbininkąmg moka 
po $13.91 už savaitės darbą, 
Abelnai, ' visoje; valstijoje, 
audėjai 1931 m. gavo po 
$16.52 į savaitę. Tokios al
gos yra. neteisingos,, jeigu ir 
būtį susitarta darbininkų su 
darbdaviais,, sako kun. Rey-( 
nolds.

Tai baisus darbininkų iš- 
naūdojimaa, o tas paikina 
ųm. tų, kad. datbiniųkaį ne* 
'organizuoti, i

NUŽUDĖ ŠEIMYNĄ IR 
SAVE

GENEVA. — Vokie 
skundas prie? Lietuvį 
pėdos reikalif jau buvo si 
stytas T, SąjUngos taryboj 
posėdyje. Lietuvos reikalui 
gynė užsieuiį. reikalų mini* 
storis Dr, D. ‘Zaunius. <

taryba paskyrė Norveges '□ 
'atstovą būti referentu, kfi?T 
riam pavesta susipažinti sA J 
visa 'Kaltinimo ir gynimi’ J 
medžiaga.

Lietuva ir Vokietiją / MkvJ 
prašyta -nedaryti jokių vieį*/? 
karnų, kol klausimas  ̂R# "į 
sprendžiamas Tautų Šįtju^^.. 
goję. . '■ . ‘ A

- WASHINGTONT. — Šio
mis dienomis demo k r a t į 
kontroliuojamas .■ ^paskirsty^ 
mų komitetas apkarpė re? 
publikoniška biudžetą.
? Prohibicijos reikalams bu 
vo numatyta $13,635,000, o 
paskyrė5 $11,369,000. Ir tiek 
perdaūg. ’ . •

Tik prisiminkime 8,000,- 
000 darbininku bedarbiauja. 
Prez. Bbover griežtai prie

šingas sldrti pinigus bedar
biams 'šelpti. Visus bliaus 
atmetė; • . '

;BTAUT, Ta., yMho lt 
Tūlas ūkininkas ‘ Nąnno 

Andreesen nušovė; savo žmo 
ną,. sūnų, M metų, dukterį 
9 mėtų, švogėrką j it . pa? 
liau pats nusišovė. $ 

’ Aiškinamą, kad. viso to 
priežastimi buvęs finansinis 
n/datekliuš. ' 7

;. y •' .... ; . •_ . .

KINIEČIŲ BOMBOS UŽ- 
MUŠĖ ANGLO JORI-

NINHJS.

SHANOHAI GYNĖJAI GA
VO 150000 IŠ AMERIKOS

PRANGŠZIJOS YYRIAJE 
GYDĖ VĖL NUVIRTO

i.. ..
PARYŽIUS, vasario 

—„Prancūzijos senatas i 
ške nepasitikėjimą ntnlk^H 
no pirmininko LatĄJįįi 
riausybęi ir ji tuojau j 
traukė. > Nepasitikė j i m 
pareikštas dėl užsienių pol 
tikos, 
. Prancūzijos; vyriausybę 
atstovas nusigink l a v i rai 
konferencijoje, Genev p 
pasiūlė įsmeigti tarptautl^ 
kariuomenę, bet šį pūsi 
mą beveik visos valstybė® 
mete. Turėta ir daugiau ne 

ipasisekimų. ;

SHANGHAI, vasario 18. 
—Kiniečių kariuomenės? pa
leistos bombos užmušė 2 an- . I ,_.4 _ ... - ,v . - . - - . - - + - - .
gili jūrininkus, bųv u s i it s 
tarptautinėje įonoje. Del 
šio įvykio Anglijos konsu
las pasiuntė Kinijos Vyriau 
sybeį protesto raštą. ...

NEW YORK. — Va 
16 J, sustreikavo apie 
000 moteriškų drabužių ; 
vėjai. Darbininkai reikaįi 
laujadidesnių algų it geMįig 
snių darbo , sąlygų. P 
tomą komunistinės riftuš&£ 
Susipratę darbininkai šit 
munistąis nesusidės.

BULGARIJA ATSISAKA 
MOKĖTI SKOLAS

ŠOKIA, vasario 17.—B 
garijos premjeras Muchiį 
noff, sugrįžęs iš 
spaudos atstovams parei“* “ 
kad- Tautų Sąjunga tut 
palengvįnti Bulgarijai 
las mąteėti — panaikiS 
prieškarines skolas, sulai! 
ti bankams skolų mokėjia 
Jei taį Aebus padaryta, 
Bulgarija nuo Šių metų M 
vo mėn. 15 d» uisienty i 
stybėms visai nemokėtai 
skblųY



Okupuotoji Lieto
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nįų mokyklų’ yį’a *30.vjil-

S.

Apskritai, kaimuose šiau
dais dengimas smarkokai 
maišia. Daugumas ūkinin
ku prie trobų yra įsivedu ir

4‘ ’

ĮlMįįiai^^ >«■>

atstoja radio antenos,

RAVAIAO nmUdUI

Žinios Iš Lietuvos
4

. - i » .. f • (,

LDBTŪVIŲ4VEDŲ DR JA

Nepriklausomoj Lietuvoj ' 
^Veikia Lietuvių-fevedų susi- 
Tirtinimo ja, kurios; 
JtiĮarfaS' suvesti Lietuvą ir 
•Švediją į glaudesnius santy- ' 
> kius, o ypač plačiau ąųpažin 
j.dinti abiejų kraštų visuome- 
y iįe au Lietuvos iy švedįjos 
kultūra ir jų dabartine būk-

/U; • L ■;
r' Sausio ,10 A Kaupe įyykp s 

įįoa draugijos susirihkimas, 
, feiriame, dįyvąvo nerpažąs
* būrys lietuvių veikėjų, Šve- 
g dijos atstovas Lietuvai ir ke 
•. lėtas naujų narių, Bųyo i§- 

■ rinkta nauja valdyba, ku- 
/ rion įėjo t pirmininku kan. 
' J. Tumas ir nariais: Olsen, 
ą piyjf. Šalčius, Vileišis, Kreg 
; ždė ir Kaškelis. Garbes na- 
į riais išrinkti: p» Olsen ir p.

J. Savickis, Santykiams su 
į švedąis suiiprinti nutarta 
įį pasiųsti į Švediją su pą- 
, skaįtomis kan. *J. Tumą.

' UO4Į AOpBJĄ 'i

'į . ŠIRVINTAI, Ukmerg. ą. 
į r--. Dainių kaime yrą. nepą* 
< prastai gabi. audėja p. S.
* J^arčiauskytė. Ji nuosta

biai gražiai audžia raųkšluo
. ĮSČius, staltieses, įvairius,ki- 

. limus ir. kita. Įdomiausia 
bus taį, kad jį moka išausti 
vįsų maišą be jokių siūlių,: 
taip jąiĮ įšaudžia vyriškas 

‘kelnes be jokio sukirpimo ir 
‘ ąįdii^' i’ai vienai žinomu bū- 

' įkų net ir sagą įaudžią iš tos

nių aps. —* Sausio 19 d. į 
3SrpiUkuiwio kajma bųyo ąt- 
skridęs gandras. Apžiūrėjęs 
lizdą ir patupėjęs jame kurį 
ląiką nuskrido laukan. T| 
pąčią dieną kūvo ątskridęp

sako, kad jau pavasaris bū- 
sią&-’L./ .n. .L./.-.L -_J:

imK0BEW

l NEDZINGE, Alytaus ąp.
— Šios apylinkes kaimuose 
išnyko pelės. Esą ir prieš 
Didįjį karą pelės buvo iib 
nykusios.

g įęjiškais gabumais visi ste- 
ri»sį,
-? ' ' , ■ '____ _______ —____ 1

į£ GAI§RQ 18,000 LITŲ 1 
k NUSTOLIŲ

į/ Joniškio v., Duųpininkų 
‘; •• kaime sudegė Mačiulio dar- 
į; žinė sų nekultais javais ir 
> kuliamojį masiną; i^uosto- 
<*■ Jių padarytą apie 18,600 H- 
* tip ■ . ' ■ - ' . -

RENKA ŽINIAS -APIE ŽEMSS 
e f ŪKIO STATYBA ,

Apie že- 
mės^ ūkio statybą kaimuose 

įtrenkamos žinios per apskri- 
E' čių technikus. Iš. kelių apj 

skričiųlmnįos jau surinktos, 
F? Taip, pav., Raseinių apskrir 
E ty pereiįąis metais buvo pą-
5 statyta Į319 trobesių^ iš jų 
B ^^46 gyvenami, 117 Mėčių, 
®„473 tvartai,’ 366 kluonui, 78 
fe-. kįaųl^M;ąi, W vištiniųkų 
R Jr 2f> kitf^į/ 126 namų sįo* 
S- -gai būvą apdengti skardą^
6 *720 skiedromis (guntais)j 
y 14 čerpėmis ir 459 šiaudąis. 
K Baudiniai stogai sudaro vos

ŠĄKIAI. -* Pasirodžius 
naujiems, : vadin a m i e m s 
1 ‘prabangos’’ degtukams, se
nųjų retoj parduotuvėj gar 
lįmal gauti. Krautuvininkai 
kalba, kad sunųjų degtukų 
vi^ai nebūsią. Naujieji deg
tukai, nors jie ir nešaudo 
bei žmonių nežaloja, bet jais 
vartotojai nepatenkinti. Dėl 
tp nepąteųkįnti, kad dūžutėr 
je jų apie 1^-20 mažiau ir 
rrupipęsni yra. Tokie deg
tukai, . pasak; kaimiečių,. ‘ &Į 
sindikatiniams papirosams 
tinką užsidegti.. * - ■ y ’ . 

—----------------
PABRANGO MALKOS \

BIRMAI. — Pastaruoju 
metu pabrango malkos. Ge? 
jų beržinių malkų vidutini* 
ška§ .vežimas kaštuoja ll— 
17 litų. Jei kelias nepasi
taisys, tai malkos dar ląbiau 
pabrangs, J

i w- K. —- --------- ------------------------- --- ‘T?

’ BRANGUS pašaras

BUTRĮMONYB, Alytųus 
aps^ —Brangsta pašaras, 
pernai šiaudu centneris; ga
lima buvo pirkti ?ųž 2.40 It., 
šieno 540 lt., dobilų /— 
d lt., o šiemet jau reikia mo/ 
keti: už šiaudus lt, 
šieno — J lt. ir dobilų — 8 
litai.

Ib<Alu«lciDTootcę« Co.

4»

mauzoliejus. Jis- bus pa* 
statytas po -šv? Kazimiero < . 
koplyčią. Mauzoliejaus pro-, 
jektą pagamino prof. Klo- • 
s’as, tik nežinia ar Varšuva v 
užtvirtinsianti. TMp ; pąfc 
kyla sunkumų dėl lėšų, ku- ’ 
rįų’tiįk‘ daW ifeiįią vedant ’ 
kasinėjimo darbus. Kaip ■ 
tgnlm|£|tw^ sūSidaręs. k<> 
mitOįįvfžihemai iš^viemt' 
tik įeųkų) žadąs kreiptis į . 
^yf<d^fea||išydamas au
kų/ įi ’Bev šiuo ' sunkiu rnetii 
ir, be to, nežinant, ką daro • 
tasai komitetas Jr kokie jo 
vestų darbų yra rezultatai, . 
vargiai asiras norinčių au
koti. \ ‘ *’ ' ;

Neseniai buvo, rąsyta, kad 
spalių mėn, bus suruošta ras 
tų Bazilikos požemiuose d,ai 
ktų paroda. « Dabar prane
šama,. kad Šį paroda būsian
ti- suruoštą tik kovo ar gegu
žės inen. Matyt, norima.pą- 
rojįd tai, ką .tas reįlęaling’a 
^parodyt lenkų. komitetas,, o. 
vįsą kita... Bet ką rasysį -; 
yilnieČiąi' -pasitenkins^ tilo, 
ką jiems parodys... 0 visa 
kita'L.. Daug jau saugos- .’ ’ 
nių. vietų h , /■/,

"To ypatinga apsauga mano gerklei"
“Tie ypatingi &š/gaudama ięLDCKIES/pa8idaimūtokm^už|r<. t; '. '
ast^ bųtęm?tą ypaJmgttAgpgąiąga ypatingasLUCKY SilĮBKĘ *'
rinktiniu tabakų skonis, ir tas ypaĮi^gąs pątoguinas įr lengvumas, kurį tėįięią 

. skvę|elispraplėšiant LUCKYCeįofąnįriįpageliųįvyniopm^ ” r

ŪŽSl/K RADIO LUČKY1 ŠrJUKE?ROGK4MAlLfiQ'«,6c/erwėAį mitinant m'.’geritiatft ’iokl^orfdstr^t i( 
įMdajmKcįi^lu»Jlictf4 tamįt AlltuHeni, „į^^įįf

18,063. ąvetimšaliuĮ. Išvip __
so dabar Lietuvoj gyvenam- džįds ląįkQinų‘ ir 16 privati- 
čįų svetimšalių 333 ;yrą*A- nių: $ 
merikos' piliečiai, 113 ąįagr 
lų, 9 Argentinos, <34159, y-ff* 
kiečių kiti lenkų ir kitų tau
tų. ■ '• '• -J '.'Y '"
/Profesijomis jie taip sk'ir 

stomi : 9,269 amatmnkąi, 9ė 
dvasininkai, 81 įųžinięrius, 
44 gydytojai, 4,558 padįe7 
mąi juodadarbiai, Į20 tęėii- 
niMb 649 pirkliąį 292 mo- 
kytojaj, ū21 • -moksleivis, ..78 
medininkai? 112 yalsti^h^ 
tMnuntojų (Klaipėdos Mąs 
tė) 1188 žemes ūkio dąrhį-' 
ninkai ir 486 -svąČiaL “

VIDURŽIEMYGYVULIUS 
GANO

LIŠKIAVA; Alytaus aps. 
— Rudeniška žiema lengvi
na ūkininkams pašaro , sto
ką. Kai kulių, šios apylin
kės, kaimų ūkininkai leid

žia karves į lauką; ganytis, 
kurios ir vaikščioja įsfįsiiC 
dieną ant-? rūgiu , želmeųųt- 
Vakare gyvuliai grįžtą ųo-. 
šiai priėdę, ’ ų . ; ; ' < ■ r 

• i? <

Dietųvps spaudos praneši
mu, nioįsĮd inetaįs Įiie* 
tųyoje yra 74 ytdųribės Wh- 
kyMoSį įš kurių 40 bęųdipjd 
lavinimo ir 28 speėiąleš.tįls 
bejpdrojp ląvįnįiųo -Lvjdtfii-

TIMŠALIŲ .

“R?’ praneša, kad šiuo 
mętu Lietuvoj iŠ viso. įregis
truota 16,432 svetimšaliai, 
Bet jų skaičius mažėja, nes 
pernai tuo pačiu laiku buvo

JONO KM1TO EILES Į
f ,4. x.._ • .,.-*7^

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pų«r 
lapių, tilt iižV5 centus.
75 centus gausi Jono JOpito įprąžias eile^.

; Jonas Krnitas vippintėlįg Amerikoj'liętųvispp- 
eta& Jo eįl§S patrijgtĮšM jausmų ų
... $iąslfąwMh1Įi 1 

p ' . .' : . y' -■

b ffįl W 3^w«r \ ihiith B”*.

kū,t2,. vokiško? - R* Į0į Žydiš
kų.; Speciaįių^yįdūrinįų nio- 
kyĮdų yla ;7 valdžios laiko
mas amatų mbį^Mps - ir113 
privatinių; 12 lietuviškų ir 
1žydiška. . Be to, prie Šp& 
Gialių vįdųrinįų \P^>iyMų 
priskaitomi Sįįvaįrūs kur
sai. “ Visose vidurinėse mo- 
kyklose mokosi"5,861 moki-

lliySj jų tarpe speciaįėse mo- 
, kyklose ir kuinuose , mokosi 
4,401: mokinys, ^849 berųiu* 

■ kai ir 552 'mergąitės. •

§4, jų tarpe 22:valdžios ląi- 
komos -ir 32 privatinės :-11 
lietiiviškų, 16ržydiškų,;3’lėų 
Mšfes įr rusų, vokiečių «po
L Viso aukštesriėse moky- . - -
klose mękoąi 15,461' moki- W* pa-Šven-
nia, 8164 berniukai ir ^OO tintas. Vytautui Didžįajam 
^ergaigitį. VIII klasėj 
.inęt yra lį636 mokįniaį.^1

Mokytojų seminarijų yra 
9J 5. valdžios laikomu: 4jpri 
vat jnėš’ir T kursai. ’jo^e mo
kosi 1041-mokinių, 705’ mer
gaitesir 336 berniukai*
• $iose. visose inok^kį086 
niokosi 22,366įm^Mninį, 11,- 
696 beniMkak įr 10,670 mer

gaičių k 3 ų tmpe YūgSG.lįer 
•t^aiA4,7^^dasp Man
kai, 452 vokiečiai^ ^390 ru?

t$i įr 93;kitU; t8’Myi>iU* 3
•?L'' Yv'.;v';. a
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VILNIOS. —į Paskutiniu 
metu visame krašte gyvuliai 
atpigo, tiesiog pasakiškai. 
Kai dar pernai už arklį mo
kėjo kelias de^initįs, tai da
bar moka kelis auksinus. 
-Turguose galima nupirkti 
arklį už 10 arba už 5 auksi
nas. Tuo tarpu apdraustas 
laiškas atseiųą, 1 ‘ auksinas.

- Vadinasi, už parduotą arklį 
galima išsiųsti-tik 5 apdrau
stus pažįstamiems laiškus.

' ■ '< ■';* - .- V ' '

L GARDINO APSKRITIES

RAD AMON YS, * Drųski- 
nykų vąls. —. šių metų sąų- 
sio 'S 'd. čia buvo nepaprastą.

Dabar-džiaugiamės, kad' mū 
sųpastangos' nenuėjo veltui. 
Bagerbėm Vytautu Didįjį, 
kaip galėjom ir mokėjom, 
/ Statimt paminkĮu ddu* 
gįąusia turėjo rūpesčio vie
tos Lietuvių- ,šv. Kazimiero 
Draugijos- skyriaus valdybą 
ir j os buvęs pirmininkas p, 
Vj-Akstinas.- - %. ’; -■ L...

1 i X

* »

^ kiekvienas gali padą-i 
rytiv ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą' darbą ’ nepaprastą 
dvasią, — Bpoker ĮVasinng- 
tom- . ' '■ ■ '* ■ L 1 ;

ELEKHINi SMBIMO 
'/i:;'Wv / - ■

.Slwbd ^tybijžius rajikeniis y- 
’rą sunkąs darbas; *ir. Užima daugr 
laiko; Slektrikine Skalbimo Ma- 
šįna. visą, tą^suiikij darbą atlieka. 
Išplauja. drabužius greičiau^ šva- 
naii iy ilgiau nešiojai Yra’ no- 
brangu. Metinės išlaidos už .skat 
Hmą drabužių visai, šeimynai at-; 
sieįria mažiau kaip $2.00 į -metus 
už elėktrą' Sutaupysi laiką ir pi- 
iiigrisZ'1 ji. ■ < '•" - ■ ■ • “

i ■

BĘNflUSI STATYTI. .
. ' MAUZOLIEJŲ' \

; Del atrastu/Vilniaus Ba
zilikos požemiuose ‘ karališ
kų palaikų, sumanyta pasta* 
tyti’tięmš palaikams šUdęti

"BUVAU LIESAS IR SILP
NAS, DABAR ESU

STiPBUS’"
L’-aš M. Kfarkįtlisį New York, N., Y., 

Tušą įr sako r “Ptiejš praplosiant; hntL 
Nugn-ionė as bivmu Hesis 'ir silpnus. 
JDabar aS-ėsu stiprus ir sveikas, Nu- 
giL-Tone yra vienatiniai vaįstai, kurie 
man .pagelbėjo, ĄS,ižgėrlau dvi bou- 
kas. Dabar aš turiu gerą apetitu ir 
gerai miegu' naktimis. 43 džiaugiuos, 
kad perskaičiau apie Niiga:Tonc laik
raščiuose. Kiekvienas’ Išimti?' 

. Nuga-Tone turi stebėtiną rekordu 
atsteiglme sveikatos it stiprumo šllp- 
iilėmSį, liguistiems 'žmonėms,' Jis • 
tefkfk;'liauju š’pėk^. ir jėgQ organai,ns 
ir -padaro jusu .miegij. poilslngi it’ ut- ■ 
gaivinanti. NugA-Tone yra pardaviau 
jamas raptieklnink’.u Jeigu aptlekiiJln- 
kas neturi jo, paprašykite Ji užsaky- 
IL’iš.savo urmininko. Jokie kiti vąls* - 
tat negali užimti Vietos Nugat-Tope.

las—kiyžius. •* Šį darbą uo
rėj ome atlikti. 1930 Vytauto 
Didžiojo metais, bet negalė
jome. neleido tam tikros 
valdžios įstaigos.-Mūsų pirą* 
šyrnas buyo išklausytas tik
tai pereitu metu vasarį, ka
da ėia lankėsi pats p.: vaiya* 
da^ kuris, ;pią^ąmas rųūsų 
tyirta poįą, jeį|o statyti to
kį •paminklą, “kokį norirhe, 
Netrukus visi bendrai ėmė
mės darbo; Ir štai po ke
lių niėnesiuvpastatėm'mūsų 
kautos
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VIETINES ŽINIOS .

DARBININKAS
i ĮII,i M Į. | ‘P “

PADĖKA

■>. • ' a . a r.... ——

Nepriklausomybės šven
tės Minėjime Priimtos 

Rezoliucijos

K. Federacijos Jkčio sky- 
——«-JiĮriau8 susirinkimas, įvykęs 

< | vasario d., paprašė val- 
Į dybį išreikšti viešą padėką 
Ikleb. kun. P. Virmauskiui, 
įkun. K. Urbonavičiui, kun. 
|Dr. A. Bružui, prof. P. Ba
liniui, Dr. J. Landžiai, Dr. 
J, JataiauviČiųi, Dr.West- 

I Vyšniauskui ir A. Jurgelai
čiui, kalbėjusiems Lietuvos 

Inepriklausomybės minėji- 
Ime; Cambridgė ir So. Bos 
Įtono chorams ir ją vadui p.

CAMBBID6E, MftSS.. _- - v
Parapijos vakariene į vy

ko vasario 7 d., parapijos 
salėje/ • ..; f ■

Kadangi šiemet sunkus

krutamieji i paveikslai, va 
dpvaujant Moterą Sąjungos 
kuopos. * ‘ .

Mint

Didžiojo Boątono lĮetuvią masiniame susirinkime, K.
Federacijos sukviestame, kuriame dalyvavo per 1000 su-Į M. Karbauskui ūž išpildy- 
sirihkusįą, įvykusiame 1932 m. vasario 14 d., Municipallmą muzikalės programos ir 
Bldg. svetainėje, South Boston, Mass., tikslu paminėti [ J. B. LauČkai, vedusiam mi- 
Lietuvos nepriklausomybes paskelbimą Vilniuje, 1918 m., nėjimo programą.
vasario ; 16 d., buvo vienbalsiai nubalsuota priimti ir pa-Į Pirm.
skelbti sekančias rezoliucijas: ' L. . 7

Kadangi Lenkija žiauriai persekioja Vilniaus iri /-v’.1 --- ----------- ■

jam priklausančios apylinkės Lietuvius; . y KANČIOS BAVEKSLAI
Kadangi lenką- tyranas Szelągowski pagal savo vy- Į • . , :

liėtąvišką mokyklą;

KANČIOS PAVEIKSLAI
riaąsybes instrukcijas 1931 m., gruodžio 30 d. uždare lOĮ 21d 7 vai va-

^•i / •-"i -v*- • - -a tz- • > j A-fkare, bažnytinėje salėje, bus
.... Kadangi hetuvnj. kultūrines Šv. Kazimiero draugi jos Į __

keliolika skyriij buvo, uždaryta ; I į
Kadangi lietimą spauda yra varžoma ir neleidžiama Į! 

kiuris lietuviškoms mokykloms net tokiose apylinkėse, i] 
kur vien tik lietuviai gyvena; , ... . r

. v Kadangi daugelis lietuviu vadą yra uždaryti kalėji- Į; 
muose ir žiauriai kankinami;

Kadangi lietuviu ‘kalba yra draudžiama vartotikh-|; 
faliką bažnyčiose, kur parapijos yra grynai lietuviškos; į!

Kadangi Lenkija atkakliai lenkina Vilniaus gyven- Įj 
tojus, naudodama barbariškus ir neteisingus metodus iri! 
pateisindama savo elgesį falsifikuotomis’ statistikomis iri; 
tamsia propaganda; * j<

. Kadangi Aukščiausis Tarptautinisy Tribunolas h 19311| 
m., spaliu 15 d., Hagnoj savo sprendimu pasmerkė Lemi 
kijbs neteisingą džgrobimą Vilniaus krašto,

Todėl tebūnie
Nutarta, kad. mes, Didžiojo Bostono lietuviai, Ame

rikos Jungtiniu Valstiją ištikimi piliečiai, teisingumo ir 
taikos vardu tvirtai prašome/mūsų šalies vyriausybę ir j 
Tautū Sąjungą priminti Lenkijai, kad ji pildytą savo! 
konstituciją ir tarptautines sutartis, atidarytą lietuviš
kas mokyklas, sustabdytą persekiojimą Vilniaus krašto 
lietuyįą ir grąžintą Vilnią su jo apylinkėmis Lietuvos 
respublikai, kuriai Vilniuspriklauso etnografiniu, isto
riniu, jtirįdiniu ir ekonominhi žyilgsąiu. .

Vas. H d, pasimirė mies
to ligoninėje, l^savaiČią iš
sirgęs, Justinas Karinam- 
kas. Jis buvo 54 metu am
žiaus, nevedęs. Paėjo iš Ba- 
gaslaviškią. Boutli, Bosto
nepragyveno apie . 24 met. 
Paskutinta tū .metą gyve
no pas Petrą Gąlina.tišką, 
167 Silver Št., Soį Boston, 
Mass.. $is ir rūpinasi jo 
laido jinai, kurs įvyks su na
šiomis vasario 20 4/ 9 vak

VICTOR RADIO j I ’ MUZIKOS STEBUKLAS i I turint Victor Radio Namuose, s
t psi patenkintas sayo gyvenimu

8- Jo švelnus. priimtuvas, perduoda visas muzikos ypatybes, t 
1 Jus būdami Šimtus myliu tolumoje, gaunate originalius mu į 
® zikos balsūs. ■./< ‘s

r™

Radio- ’ 
'Phoūograph

ModelRE-18

laikai, nedaybo visi paliestą 
didelią pasekmią negalima 
bujo tikėtis, vienok žtnonii 
prisirinko mažne pilna er
dvi svetainė. Vakarienė, 
kaip buvo skelbiama prasi
dėjo 6 v. šeimininkės bu
vo prigaminusios daug ska~ 
nią valgią. Visi valgė, kiek 
kaį norėjo, \

Užvalgius, tuoj prasidėjo 
programą, kurią vieti
nis chdras, p. M. Karbaus
kui, Jr. vadovaujant, gra- v •• <• W.W> • 1 "1 w 'Iziai išpildė.

. PJė S, Mazrimiute dai
navo solo: AŠ bijau pasa
kyti” ir “Naktis svajonė
mis.” Duetus dainavo p.p. 
P**Sutkiūtę ir M, Grybaite 
— “Netur piečio” ir 4<^al- 
ta žiemužė. Giyhaitė ir 
K. Samulis “Prirodino seni 
žmonės;^, solo - K, Samą- 
lįs “Kur tasT šaltinėlis1*'’ ir 
p-lė M. Grybaitė solo “Kur 
bakūže samanota** ir “Dul, 
dul dučĮelę.*’

j Kaip choras, taip ir due- 
l tai, bei solistai labai gražiai 
’ dainavę. Dalyvavusieji va- 
j karionėje sake, kad už pasi

klausymą; vien dainą.-kon
certo dolerio buvo verta..

J; • ’ ’ ' ’ \ • •

J Garbė L Cąmbridg e’iau s
S chorui ir jo vadui p. M. 
į: Karbauskui, Jr, kad taip 
^ gražiai, harmoningai gieda, 
i Tą faktą per “Darbininko” 

koncertą daugelis įžymią y- 
patą pažymėjo. ’

į Kalbą šioj vakarienėj he- 
| buvo daug. Kalbęjoį kun.

K. Jenkus, tai. F, Norbii- 
| tas ir pats klebonas kun. F. 
\ Juškaitiš. Klebonas širdin- 

gai dėkojo aukotojams, gas- 
r padinėmš ir gaspadoriui p.

A.. Potembėrgui iiž surengi
mą v šios metinės puotos.. 
Gryno pelno parapijai liks 
apje 130. dolęrią.

•■F«reMdE!sa«cBe5K^iiBim^^

' Vakarienėj aukojo po $5: Į 
N, N.,po$2: Fr. Zaletskie- 
nė ir Kapivodienė; po $1: * 
M, Jaskutienė, A. Budintis 
nė, StaniuleviČienė, Nemak- i 
skiene, Rubliauskiene, Paže* 
štienė, Freiirtantienė, Čižau- 
reckienė, v K Pfaąytė, K. 
Glebieuė, KukleviČienė, S. 
Urbonas, Normantienė, A. 
Mažiitaitieną ir M, Kazlau
skiene. Po 50e/. A. Mali
nauskienė, .Kazakauskienė, 
Overka, Mikalkievič i e n ė, 
Burokiene, B, Pleikienė, A, 
Santąekas, Paukštienė, Len
kauskienė,/ j, Morkūnas, 
Šūrkienė, Brilpienė, Dove- 
dfchė. Siąulkiomis.aukomis 
davė: Stulpinienė, Gedžie- 
nė, Beniušienė, M. Jutldenū, 

į Strazdienė ir Malinauskas.
aDiktais aukojo: Gambrid< 

( ge Bottling Co. 10 baksą ta
nike; po vištą: Jenelįųiiie- 
nė, .Vitkauskienė, Grigal- 
nik; po didelį kumpį: Jur
gis MockęyiČius, M. Norbu- 
tąs, Strazdienė, Morkūnas, 
Gendviiis, Bingelis, Radai- 
tienė 10 švara cukraus; R. 
Monltienė — 7 pyragus; F. 
PletaviČiiis —10 d i .d e 1 i ą 
kulką duonos;. P. Marliūnas 
— 10 mažęsnią bulką duo
nos ir TreįnaviČius —10 sv, 
cukraus. \ Dar ir daugiau 
buvo geraširčĮžią aukotoją, 
kiu’ią yardai čia nesiranda; 
Širdingą ačiū tarė kleboąas 
visiems ir visoms už aukas, 
darbą bei įvairią pagelbą 
prie vakarienės <pasetaią( 
Dėkojo taipgi ir chorui, p.
M. Karbauskui, Jr. vargoni- 
■ninkui'ir solistams. ‘ 3

Vakątiėhė ir programa už
sibaigė tuoj po 8 vai. vaka
re. ' Tai rekordas, kad^taip 
greit viskas 'buvo užbaigta. 
Žmonės sotūs, linksmi skir
stėsi narnom Batyvis.

3 •
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JUOKELIAI
‘ Norėdamas išmėginti iž
dininką, įdėjau kasoje tris 
tūstančius doleriu,

—Ir pasisekė tamstai? t
—Labai gerai, ’
—Turėjai visgi tamsta pa 

daryti . kokius ‘atsargu m o 
priemones, taip manau,

—Be; abejonės, Doleriai 
buvo netikri. # .

Pirkėja: — Tamsta per
daug varginies/ Nepamir
šiu pasakyti pažįstamiems, 
kaip mandagiai priiminėja 
svečius šioje kymnivčje, .

Pardavėjas: — Tai mūsą 
užduotis, gerbiamoji ponia. 
O antra, taip mus apvogdi-. 
bėjo paskutiniais laikais, 

. kad vyresnysis paliepė pa
lydėti kiekvieną pirkėją net 

, prie pačią durą.

’ Brangi Klaryte — pašo 
vienas jaunikaitis.—Atleisk , 
man šiuos žodžius, nes • 
aš turiu, labai trumpą at
mintį. Vakar prašiau tavo’ 
rankos, bet... tikrenybėje ne
atsimenu, ar pasakei: taip, ’ 
Ar ne!z \ .

— Brangus^ Vladeli! 
atrašo Imogreiciausiai-^-nu- 
džiugino mane tavo laiškas 
labai. Atsimenu, kad paža
dėjau vakar kam savo tan
kį, tik pamiršau /kam. Da
bar viskas bus tvarkoje.

' Koks tai žmogus eina, nak
tį greitai gatve. Labai su
mišęs. Pamatęs policininku, 
sako jam: / ■
,* k—Ponas -viršininke 1 ' Te- /»t,jtp x, .. . <. -
nai pž kampo pasislėpę du 
banditai užkabinėja ir api
plėšia praeivius.1 '
* —Labai tamstai dėkingas 
už persergėjimą! Kaip tik 
norėjau: tenai pereiti dabar.

Klaipėdos klausimu priimtos šiokios rezėliucijoi?p
Kadangi Klaipėdos kraštas, lygiai kaip ir Rytą Dru- Įi 

siją, buvo aneksuota prie Vokietijos ginkluota pajėgai; 
viduriniuose, amžiuose; ' j. ji

■ Kadangi šio krašto gyventoją aiški dauguma yra lie Ij 
tuviai; ' •. |l

' ■ ' Ii
Kadangi Vėrsalės Sutartis pripažino Klaipėdoj kraš« jį 

to lietuvišką charakterį, atskiriant jį nuo Vokietijoj; j| 
Kadangi Anglija,’ Prancūzija, Italija ir Japonija H 

vadovaujant amerikiečiui Norman Davis, kaipo Versalėsjj 
sutarties vykdytojai formaliai grąžino Klaipėdos kraštą ji 
-Lietuvai 1924 m.; . ' 11

Kadąngi vokieČią agitatoriai už Berlyno pinigus lai h 
medavo rinkimus, pasilikdami jėgoje (valdžioje), yarto-|j 
darni šlykščią propogandą prieš Lietuvą ir lietuvius; H 

♦ / . -K Kadangi vokieeią'agitatorius ponas Boettcher, Klai-l; 
/ pedoa direktorijos pirmininkas, vedę slaptas derybas j;

Berlyne su Vokietijos oficialiais asmenimis; I*
Kadangi Vokietijos konsulas Klaipėdojeišdavė slap- jj 

tą leidimą sąmokslininkui Baltramiejui/Kas nesuderina-ji 
ma su tarptautiniais papročiais nei su gerą valia r - tį 

'[ . Kadangi į Lietuvos vyriausybės1 rankas patekę doką-j!
mentąi aiškiai parodo špionažo veiksmą iŠ pono Boett- H 
cher ir jo kompanijos pusės ir liudija apie kišimąsi Vo- j! 

T'T^kietijoB į Lietuvos vidaus reikalus;. , ; , ji
L Kadangi Klaipėdos kraštas yrą Lietuvos respublikos Į! 
/ neabejotina dalis;; r į; . \ ' ./ |<

; Kadangi Vokietija neturi jokios teisės į Šio kjaštoj;
reikalą tvarkymą, . . J

Todėl tebūna - , | ;
7 ‘ Nutarta, kad mes, Didžiojo Bostono Lietuviai, Ame- j,
/ ' . rikes. Jun^tinią Valstiją lojalūs piliečiai, vieningai pro-j: 

testuojame prieš visą civilizuotą pasaulį, smerkdami Vo-j!
< kieti jos kišimąsi į Klaipėdą^ kaip josios “Drang nach Į
- Osten” ^ygį ir remiame Klaipėdos Gubernatorią/suvar-l 
r> žiUaį VOkidčiU aroganciją Klaipėdoje ir pašalinusį Kląi-1

pėdos krašto neištikimus valdininkus. ( . į

COMPLETE

W-5°

play the new ROA i

CONPLETE

$99-50

Užeikite paziklatujytpM mus VICTOR Muzikos. Tai yra, tik-
• tai geriausias Radio už tą kainą. Jei pirkaite pas mus Radio, 
J jus tikrai sutaupysite ir gausite geriausią muMkos !
r - tą, Mes. priimame Lietuvos Bonus ir mokame brangiausiai. H

GEO. MASILIONIS , / 
| 3TT BBOABWAY, $0. BOSTON, MASS.H

l 15Minute

į Recorcls
5 Ovą this fine new instrament.
j Victor Long Playing Recprds,. or enjoy the finest; 
’ of "radio programa yrith the 9-tube Superheferodyne i 
į radio... complete hėm^ enfertainment... eąuipped ! 
į with ąll modern features. . Only $147.50. Lowest- j 
į pricėd, fullest-fėatiired.cbmbination on thernarket... ! 
i No\v on demonstrątion iii our shoyToom. Comę in. ■ 
L and hėar it today..v or eall us for a home demonstra- J 

■ tion. No obligątion. / . - . '

Viršuje ■. stovi 94psios Tarptautinės Muzikalės programos rengėjai, o apačioj dvyli
kos tautą chorą atstoves. Ją tarpe yra dvi lietuvaitės. p4ės G. Norknnnite iš Dor- 
chester iiyl. Jurėnaitė iš Jamaica Plain. Pirmoji sėdi iš kairės dešinėn pirmoje vie
toję, o pastaroji iš dešinės kaįren pirmoje vietoję. Priekyje sihh lenkaitė H, Bon ii 
Alatfapan. • ' •<.. ‘

-*9rsis Tarptautinis Muzikalia parengimas jv^ks vasario 22 d,, 3 vai po pietą, Sytn 
phony Hali, Bostone,^Lietuvią chorui vadovaus V. Tenkins (Jankauskas),
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_—EAMLUMO- 
Tado Kosčiuškos Su
kaktuves Beminint

t KAI TAUTININKAS 
MUŠA, TU TYLĖK ■

n ;. . 

i’, • . « . .
į Tautininkai skundžia vi*- 

” guomėnei katalikus už tai, 
į?, kad katalikai Stundžia »pa- 

saulini tautininkus. Tas at- 
rodo kaip koks galvosūkis, 
bet taip yra, Neperseniai p.

' V. Matelis anglų žurnale 
“Amerika” aprašė tautihin-

* ■_ kų vyriausybes darbus Lie- 
įi tuvoję ir irž tai “Vienybė” 
' " iŠtutilavo jį išgama ir vals

tybės ” išdaviku, nes, girdi, 
jis šmeižia Lietuvos vyriau
sybę visam pasauliui. Va- 
dįnąsrį -kai tautininkas ške- 

į lia tau į žandų, tai tylėk ar- 
a ha pasiskųsk tam. pačiam 
/ tautininkui, o garsiai- šaukt 

nevalia, nes’mušeikai pada- 
*/-f rysi sarmatos. Gal tai ir 

geras patarimas, bet prakt-i- 
k fojė sunku jį išlaikyti, nes 

. .kūorhėt tau skauda, tai ne-
i patogu. skųstis pašnabždo- 

<. mis. .. Kiekvienas mušamas 
;J. šaukia taipį kad jį' Visi gir- 
L dėtų ir visai užsimiršta, T<ad 
į -mušeikai padarys sarmatos.

Skląstis gi pačiam mušeikai 
į bus tik tiek pasekmės, kaj 
‘ Har daugiau gausi mušti.

. V, Matelio straipsnio tu- 
'rinys, trumpaijįį sutraukus? 
•yra toks.

Tik akylus laikraščių skai- 
naščiry skaitytoj as gale j o pa
stebėti Smulkių žinutę is Lie
tuvos, įdėtų Gruodžio 12, 
kad Antanas Smetona liko 
išrinktas Lietuvos Prezidrtr- 
tu 116 elektorinių balsų iš 
118, bet „du balsuotoju iš 

- .Klaipėdos nepribūvo, tai 11-. 
• * ko tik 116, vadinasi, .išrink- 

; tas vienbalsiai. Tas parb- 
? dytų, kad Antanas Smetona 
h yra LiėttivbS tVasiringionas 
& pirmas- kate, pirnias tai- 

koj ir pirmas pilieČhį .šifdy- 
► - je/ Bet toks stebėtiMs tin- 

kimų rezultatas rbikalmgiis

to.

t

A. Smetona yra tautiiilii- 
L kų partijos reprezentantas, 
p Ta partija mažiausia visoj 

Lietuvoj. 1925 m. ji įlėtu- 
K rėjo Seime nė Vinilo atstOVO, 
k o 1926 turėjo tik 5. HėikiU 
fe atsiminti, kad po 1926 m. tfe- 

voliucįjos Smetona buvo pa- 
|; liktas lįgląikinij Preziden- 
L tu, kol, hetolimoj ateity, ne- 
L bus išrinktas teisėtas Ptezi- 
Į dentas. Bet toji “netolima 
C .ateįtįs^ prasitęsė net 5 me- 
t tius. Mbar atrodo, kad “ne- 

tolima ateitis” tęsis dar 7 
F. .metus daugiau, jei(tueįvyks 
į. patikėtas dalykas. . ’ : t

< Paskui aprašyta rinkimų 
B-‘farsas. Pažymėta, kad jo?

fe Myyayo tik vieną tauti
ninkų partija; kad “elekto- 
riap* skubotai suorganizuo
ti ii valdininkų klases, ku
rie, maitydamiesi prie vy
riausybes lovio,.negalėjo Ki
taip balsuoti kaip tik UŽ 
Smetonų. Kad rinkimų me
tu uždarytas įtakingiausias 
katalikų laikraštis “Rytas/’ 
kad jis nepakenktai
tai komedijai sulošti. Dviem 
savaitėm praslinkus po tai 
operacijai, Lapkričio 25 d. 
paskelbta oficialūs rinkimai, 
o“ Gruodžio 2 Smetonai jau 
teko , atlikti paslmtinė malo
ni pai'eiga: giiižiai padėkoti 
už viehbalšų išrinkimų.

Toliau' nupiešta Lietuvos 
teroro įnagiai s žvalgyba, ku
ri prilyginta prie bolševikų 
OGPTT, ir Vilkai, kuriuos 
tvarko kaž-koks Kežinottlas 
Vadas. Jie palaikomi vie
šojo iždo lėšomis. , Jie pri
siekia Nežinomam Vadiri iš
tikimybę. 'Kovoję Smeto
nos su Voldemaru tūlas Mu
steikis mėgino Voldemarą 
nužudyti. Jam tas nepavy
ko paSidėkojant policijos 
vadui Rusteikai,' kurs, nors 
pats priklausė prie Vilkų, 
bet sąžiningai iiorejd eit sd- 
vo pareigas. Už tai Rustei
ka buvo pašautas ir užmuš
tas. (Čia įsibribvė netikslu
mas. Baktinai Rusteika btt- 
vo pašautas, bet vos-ne-voš 
išsigydė, tai teks pliusas 
tautiiiirikaUlSj kad jį reikė
tųgerai išpūsti). ' '

Galop pafninėta katūiikii 
kiitligtt persekiojimai, ti-ati- 
kimaį atsūkdmybėh Už .pa
mokslus-ii f. t • ~

Kaip iuuidmbj dabąriihėš 
Lietuvos yyrimfeytiės yaiž- 
dėlis išeina nelabai siiūpa- 
tingils. Bei kas čia kaltas? 
Žiilbmą, taUtiniūki! nUohlo- 
ne, į kalttemhųjiį suolą at
sisėda p. Platelis už tai,, kad 
tų thizdelį aikštėh išvilko. 
Bet kdip čia tylėti^ kad 
skaudu iib tik kUteMkUiiiŠy 
bęt ir visai iietuvai? Tib- 
sdj uVlbii^teM patariu to
kius Uemaioiiltintts riainie iš
spręsti. Bet kaip Čia sprę
siu : kad bufna' uždaryta ? 
Tautininkų laikraščiui tlįri 
tisų kovos laukų ir visus 
ginklus* Visi kiti privalo 
tylėt ir Smetonų mylėt O

■ v- ' V N • ’mes zmome, kas yra priveš

Vasario 12 d. Amerikos 
lietuviams teko apvaikščioti 
dviejų pasitarnavusių did
vyrių gimimo sukaktuves. 
Abrakam Lincohi, garbin
gas juododžių vergijos nai
kintojas, Amerikos preziden 
tas, gimė 1809. Visi ameri
kiečiai, kartu ir lietuviai, 
šias sukaktuves minėjo, Bet 
antras, - artimesnis lietu
viams asmuo, tai karžygis 
Tadas Kosciuška, irgi tą pa
čių dienų gimęs, ifors apie 
pusę - šimtmečio anksčiau.

■ Jk r • j i ' 'y - ''

pačią sostinę, Varduvą, irote 
pats sakosi hdteife .būti 
Lenkijoj, bet Lietuvoj. Ka
riavęs vienus metus prieš 
didelę Ruso , galybę, paga
linus Buteistas, nugalėtas, 
papuola į nelaisvę. ,

tlž tokį tarnavimą bend
rai Lietuvos-Lenkijos vals
tybei, Lenkai taip jį painy- 
įo, kad pasisavino jį kūliu 
ir dvasia, ir iki šiai dienai, 
visliose paminkluose ir kny
gose jį vadina lenku. Ai- 
gyjusi po Basriulinio Karo 
Lenkija didįjį Atlantikinį 
laivą, Gdynio-Amerikos Li
nijos, praminė jo. vardu, at- 
iniilčiai jo keliones per tą 
vandenyną; įkūrė ir palai-

; ................... , t t '

LIETUVIŲ KATALIKŲ

Ji

jos prisivalgėm carų laikais.

1746 metais, kiturteko ma-

Bet ir šito, visam pasau
liui žinomo; didvyrio gerbi
mas nėra vien lietuvių šei
myninis reikalas. Iš tikrų
jų, atrodo atvirkščiai. Ta
rytum visos tautos, kurioms 
teko Kosciušką pažinti, la
biau jį gerbia, negu pati jo
jo motutė; Šventoji Lietu
va. Iš viršaus žiūrint, ši 
lyg mažiausiai jį. įvertina,

Net trumpai jo gyvenimą 
apžvelgus^ galime" spręsti, 
joks jis garbingas sūnus, ir 
kiek mes mažai .dėmėsią 

kreipiame į jį, palyginant 
su svetimomis tautomis, ku
rioms jis. pasitarnavo.

Ėjęs Karo mokslus Var- 
šuvbL Prancūzijoj, Vokieti
joj, Italijoj, jįs pagaliau;at- 
, Vyksta Amerikon 1776 mė- 
tais. KAąįi tik tuo metu pra
sidėjo Trylikos Kolonijų 
Revoliucija; prieš Angliją, 
Kosciuška, visų, gyvenimą 
pašventęs laisvės bei lygy
bės principams įgyvendinti, jam- teko ‘priedermė ginti

tuoj įstojo į mažutę Gene
rolo Washington*o kariuo
menę. Su pasižymėjimu iŠ* 
tatnaūja prie Yorktown’o 
ir New York’o/didžiai prį- 
sidėdamas prie tų laimėji
mų. Jis vėliau paskirtas ar
tilerijos vadovu, ir paties 
IVashington’o štabo nariu. 
Pasibaigus laimingai revo- 
liucijaį jis apdovano tas 
garbingu Cincinatų Ordenu 
1783 metais, ir grįžta Euro
pon. Vėliau (1798 m0 gau
na pagyrimo laiškų iš Kon
greso, ir 20,000 dolerių pi- ko Kosčiuškos J s t a i-g ų 
nigais, algos vietoj. Prezir 
dentas Jeffersonas kartu sū 
Washingtonu jį laiko aukš
čiausioj pagarboj. Šiandien 
jo vardas ir darbai lygiai 
rtepamiršti ir vertinami. Pa 
minklai jb statomi yra ke
liose . vietose, ir sąryšy su 
Vašingtono 200 gimimo su
kaktuvėms, ypač daug krei
piama dėmesio į šitį lietuvį

Dii^telkittie dabar. į len
kus ---'kiek jie įvertina .Ko
sciuškų. Kaip visi žino, ji
sai sugrįžęs į Europa apsi
gyveno Lenkų-Lietuvių ben
droj karalystėje. Rusas tuo 
metu, pradeda paskutinį tos 
valstybės dalinimų, pade
dant ir Austrui; Kosciušką 
ir jo bendraminčiai prieši
nusi tam piešimui/ Ginda.- 
mies prieš užgrobikus, Lię- 
tuyiai-Lenkai bendrai ren
gia kariuomenę’ ir Kosčiuš- 
ka, pasaulinė garsenybė, vi
sų sukilėlių renkamas aukš
čiausiu vadu, Kaipo tokiam

200 Metų Sukaktuves
Šių irietų vasario mėn. 22 

dienų sukanka lygiai 200 m. 
kaip gittiė AihėrikOs Jung
tinių Valstybių pir.masis 
prezidentas Gedrge Wash- 
ihgięii.

Išvydęs pilnių kartų pa- 
šuiilio šviesų, Wašhihgton 
tado Anglijos karaliaus val
džių šioje -Šalyje. ;-
- Washihgioh, gavęs gerų 
išauMejima, • iiesišalino . nuo 
savo šalies žiiionių ir kilus 
šttkilitnūi^ prieš. Ahgliją, jis 
buvo riedąs pirmutinių su
kilimo vajų. Jam vadov.au- 
jant, sttealeliai galutinai su- 
tiiliškino Anglijoj kariuos 
įhehės jėgas.

Washington, įžymus ge
nerolas, lengvai galėjo pa
siskelbti‘Amerikos karalių 
ini ir sauvališkai valdyti. 
Bet jis. parode,savo doro
vingumo ir tėvynes meilės 
aukštų. ’ laipsnį. . Išvyjęs 
priešus, šalies tvarkyrho rei 
kalų sprendimų atidavę į 
naujosios valstybes, žmonių 
rankas. Ir štai Amerikos 
Jungtinių Valstybių pirma
sis kongresas iškinko Geor
gu ;Wastengten\pirmūoiii 
prezidentu. * Bet išbuvęs 
prezidentu peri du terminu, 
nuo trečiojo termino atsisa-

* r - ; <

kė ir savo garbingo gyveni- 
mosdiėnas užbaigė tylumoje.

. Apie Washington'ą yra 
parašyta daugybė . knygų. 
Jo vardasplačiai Skamba 
po visų pasaulį ypatingoje 
pagarboje. . \ ‘

Ir mums lietuviams ma
lonu minėti šios šalies Tė
vo brangų, jubiliejų. - Į jo 
įsteigtų šalį atvyko tūkstan
čiai lietuvių, žiauraus caro 
persekiojami^ Amerika li
ko antrąja tėvyne. •?. Ir tai 
įvyko todėl, kad Am rikes 
vadai ėjo George Washing- 
ton pramintu keliu; Wash- 
mgton’o gi kelias visuome
nes reikalai? aiityšdim^ as- 
mens ^reikalų. Jei Ameri
kos dabartiniai vadovai pri
simintų Wasliington ’ą '* ne 
saldžiais žodžiais, plau
kiančiais iš jų plačiųjų bur- 
im? bet tą atsiminimą pa
remtų tikrais darbais—da

bartine depresija pranyktų. 
• Šių sukaktuvių proga ga
lime pasakyti visiems aukš
tiesiems ponams, kad .Ame
rikai reikia antro Washing- 
toh. Reikia antro- George 

jtm^išyadttp- 
ių AmbrifesI badaujančius 
darbininku^ iš iškrypusio 
kapitalizmo vergijos.

(Poiindation),1 kuri rūpina
si pakeitimii kasmet su A 
merijta studentais bei profe 
šoriais, abiejų taute ’kultūri 
niam apsipažinimui. Jo gi
mimo; dienoj visuomet laiko 
didžias iškilmes; pavyzdžiui 
Baltimorėje vietinė Šakalų 
kuopa atidengė jo. paveiks
lą, Iškilmingai dalyvaujant 
Visų Amerikos Lenkų saka
lų organizacijos pirminin
kui Dr. Starzynski. Aps
kritai itemit, jie gina, viso
mis - pajėgomis,. šį; prisisa
vintų i žmogų. Kuomet pa
aiškėjo . per spaudą* kad 
profesorius Biržiška esąs j. 
ainis,, karčiai išjuokė, jį Už 
tokį “išsišokimą/’', {Žiūr. 
“Poland,? balandžio, 1931 
numery).. p , ... ■

Pats Rusas, kurio nelais
vėn jis pateko, didžiai jį 
gerbė... Caras Povilas ap
dovanojo jį visokioms gėry
bėmis, paleido iŠ nelaisvės 
be jokių sąlygų ir padėjo 
Anglų Banke; didžią „sumą 
pinigų jo vardu. Jausda
mas esą jo priešu, Kosciuš
ka tų pinigų atsisakė pri
imti ;ir tik daug.vėliau, mi- 

- rus Povilui, ir asmeniškai 
maldaujant jo4 spitei Alek
sandrui, jis pinigus priėmė 
ir pavargėliams išdalino, ly
giai. kaip Amerikos Kongre
so dovanų vergijai Ameri
koj naikinti paaukojo! 
jOgi kaip pas mus? Juk 
j is savo laiškuose dažnai ra
šo esąs lietuvis, ir pastebi, 
kad nemalonu Jarų yra tar
nauti Lenkijoj: Rašydamas 
eajui. Aleksandrui,., .dėkoja 
už malones Lenkijai, bet de
juoja? kad Jo paties tėvynei 
LIETUVAI laukia tokia 
miglota ateitis. Jis prašo 
ir tai vargšei Ruso pasigai
lėjimo. \.

Netik tautai, bet ir atski
riems . luomams jis parodęs 
geros j širdies. Ypatingai 
valstiečiams bandžiau n i n- 
kams. jis yrą daug užuojau
tos pareiškęs. .Būdamas sū* 
idlėlių vad-u, gegužės 7 die- 
ną, 1794 metais išleido ma
nifestą, kuriame prižadėjo 
jiems: 1) asmens laisvę; 2) 
lažo dienų sumąžirumų; 3) 
žemės nuosavybes, jei prie* 
dermes atliks. Kadangi bau
džiauninkai Lietuvoj daugu- 
Inoj mūsų pačių proteviai, 
galime įvertinti nąoSirdžiąu 
jo artimumą dabarties lietu
viams. Jis patu miretemas 
išlaisviuo vislis savo bau-

J . ' ■ ...

A. L. R. K, Federacijos 
Naujos Anglijos apskrities 
skelbiamas seimelis, klirii |- 
vyks vasario 22 d., LaWteii- 
ce, Mass., bus svarbus įvy; 
kįSr •

Jau esame patyrę, kad sęi 
mėliuose iškeliamą svarbiau 
šieji inūsų išeivijbS gyvcili- 
mo klausimai.

Šiais laikai 
jos gyvenimą! 
kus. Baisus 
sų tautinį-ve 
zacijas Ir. spa

is mūsų išeivi- 
s yra labai sun 
nedarbas mū- 

ikimą, organi- 
udą žymiai šit-

silpnino.
Kad išlaiky tumėm spau-

dą ir organiz 
rime visas sa

ącijas, mes tū- 
vo pajėgas la-

biau Sukoncentruotu
•>- ♦ r .i ..u. seinieų siįvažiavę, atsto-

vai turi' parcįdyti iniciaty-
vos ir aKiingi 
pasėdėti.

įmo,. o no vien

/ Reikia atsiiminti, kad sei-
mėlis Šaukiauaus tikslii su-
lasu musų vi 
venimo trūki

sųomeninro gy 
maus, kad ati

taisyti klaidaij ir kad nųsta-
tyti naują vei

Seimelio re 
ja jaii paškeJ 
metu Skaitys

kimui vagą. . 

ngimo komisi- 
Lbč, kad sesijų 
refėretus mū-

Sų išeivijos įžymūs -vadai
jxĮULIi« vJ.JL

kum Dr. Ą,
m OJJLcLy ILIUS IX 
Bružas, S. M.

Pirmasis skaitys apie kata
likų spaudų, o pastarasis a- 
pie katalikiškųjų (akcijų, Ke 
abejojame, kad gėrb. refėd
rautai savo referatuose iš
kels svarbiausius mūsų vi
suomeninio gyvenimo klau
simus: Tat visų atstoyij. pa 
rfelga būs tais klausimais su 
sidomėti: nedateklius paša- . 
linti ir paieškoti būdo su
stiprinti. mūsų veikimų ir 
organizacijas.

Kad tas darbas ;mums pa
vyktų, tūi reikia padaryti 
mūsų visuomeninio; gyveni
mo apžvalgų, būtent: lietu
vybės palaikymas Ameriko
je, jaunimas, spauda, orga
nizacijos ir tt

Mūsų’ draugijose ir orga
nizacijose turėtų būti * vie
ningas veikimas, ' d dabar 
vieni statome —- stipriname, 
o kiti griauna.. Seimuose ir 
seimeliuose labai daug* laiko 
praleidžiame asmeniškiems 
kivirčiams,. o svarbesniuo
sius'klausimus ; priimame 
be gilesnio susidomėjimo ir 
svarstymo.. f

Pasėkos to yra tas, kad į 
vietų statyti, griaujama ir 
aikvojama ir taip jau silp
nutės mūsų jėgos.

Į šį. seimelį važiuokime 
statyti. • . ■ . ■

■
“V.

džįaunmkus 1817 m., linkė
damas visiems pasekti jo

Kaip mes.ličtuviai tam as
meniui atsilyginsime? Ket 
įtakingesnį žodį apie jo. tau
tybę, neišsitariame. Juk ma- 
žk-girdįme mūsų spaudoj a- 
pie jį,, išskyrus' vienų kita 
redakcijos, straipsnį abejoti^ 
nu būdu tvirtinant jo taūty7 
bę. _ Tokios pozicijos men
kumų galima jausti, kuomet 
Biržiškos išsitarimų taip ne
rimtai priėmė spauda. Kų- 
gi bekalbėti apie didesnį 
kultūiinį pasisavinimą. •:

Kad, lietuvių tautai, nežū
tų ši kilni asmenybė, reikia 
patiems lietuviams tvirčiau 
išsireikšti savo teigimus a- 
pie Kosęiūška. j. Pirmų pir
miausia, reikia išleisti rinv- 
tų, autoritetingų biografiją, 
gausiai' dokumentais parem-. 
tą. - Tokių knygų sėkmin
giausia galėtų parašyti pats 
prof. M. Biržiška, ar kitas 
jo Šeimos narys. Šiame jo 
gyvenime aprašyme priva

lėtų būii nurodomas perdėm 
lietuviškumo motyvas, kurs 
įsitikintų svetimtaučius. Ko
sciušką esant ne kokiu išsi
gimėliu, k. a. Jogaila ar Pil
sudskis, bet visų amžių lie
tuvių tėvynės mylėtoju.

• Tokia Įmyga, parašytą lie- 
tuviškai, galima tuoj išvei
sti kitosnakalbosną.ir pra- 

platįntį. Po to žygio turė
tų sekli visa eilė kultūrini
mo aktų. ’• Tįk tuomet galė

tumėm jąMstis savo žmogaus 
neužsigynęr; •'

LK N. ANGLIJOS VEI
KIMO KOMISIJAI

Apskrities Veikimu Ko- • 
misijos narių posėdis, ktie-r. 
Siamas Šį sekmadienį, vasa
rio 21 d., 2 v. p. p., “Barbi- 
ninkb” redakcijos • kamba
riuose. Visi nariai- prašo
mi atsilankyti,.

• Centro Sekretorius.

SOVIETŲ RUSIJA LEIDŽIA

Sovietų Rusijos valdžia 
praneša viso ^pasaulio Žy
dams, kad leis įvežti į Ru
si jų dėt Žydų Švenčių žydams 
macų ir kitokio švenčių mai 
sto; ■ • .

Taip pat praneša, kad už 
įvežamus macus numažintas 
muitas, ir panaikinta kiti 
formalumai.. Tokiu būdu 
žydai Sovietų Rusi joj galės 
savo Šventes švęsti •; taip, . 
kaip ir kitose laisvose šaly
se. ' ’

ŪMŲJŲ RYTŲ GELEŽIN- 
«3| Į ŠAUTUVUS.

Japonų laikraštis “Tokio 
Asachi^’ tvirtina, kad SSS 
R vyriausybe sutinkanti Ją- 
ponijai parduoti kinų gele
žinkelio dalį, einančių nuo. 
Charbino iki čangčuno. Už 
geležinkelį SSSR vyriausy
bė norinti gauti 10 milijonų 
rublių. Jei pavyksią susjį- 
tarti, tai bolševikams japo
nai išmokėsiu šią sumą, ne 
pinigais, bet ginklam
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vyskime, ką gera mums pa
daro ramūs gyvenimas, pro-

H. ANOUJOS BLAIVININ
KŲ KUOPOMS

-■ Naujosios Anglijos apski- 
įties sutaŽiarimas įvyks ba
landžio men. 3 d., Nekalta 
Prasidėjimo Panos Marijos 
bažnytinėje saloje, WindM>r 

’ St, Cambridge, Mass. Visos 
. kuopos malonėkit išrinkti 

kuo daugiausia delegatų, pa 
f rūpinti ge*rų slunanymų bei 

įnešimų. ' ' ,
Suvažiavimo posėdis pra- 

i ridės 1. vai. po pietų. • ,
Apskrities valdyba:

' ~ Dvasios Vadas
Kun. Kr. Jusaitis, 

Pirmininkas

maisto* Kam visa to maža, 
kultufa tiekia sanatorijas ir 
kurortus.

Apsisuka meteliai, tik Vie
ni meteliai, ii* mes, vadina
mieji kultūros žmonės, pa
sijuntame, reikalingi šitų 
priedų —• sanatorijų ar ku

rortų. Milionai žmonių 
mėta patogius, net ištaigin
gus savo gyveninius, nepa
togiai keliauja, dar nepato-

maudos, Šildos, btaūkoš, ba-

Miku pavartojimas poilsio! 
Ne vatgiiikimes, kai niekas 
mūsų nevargina' — ir ne- 
rfeikB"mums jokių kurortų, 
jokių stebuklittgij Šarlata
nų, bemokslių žiniuonių, ku
rie kvailina tuos, kurie de
das protininkais, inteligem 
tais! (
’ t , N ■* *

Pykstame ant pasapnuo
tų “ki’izių^ — kad nebega
lime visokeriopai perdėti. O 
kai buvo užėjęs vaigo me
tas, didysis kąrąs, kai nebu
vo nei laiko, nei progos iš* 
trinkanti,, buvome sveiki ir 
be kurortų. •

^-Sarmatą ir prisipažinti, 
;-r? sakes vienas , inteligentas.

sas’ “kultūras- ’ * pamitšę, 
madų išsižadėję — nuogį; 
šaltame vnndeiiy, ant šalto 
vėjo. Pdskūl vėl grįžtame 
į savo /Įkiritūią” — gesti,

A.
Raštininkas

B. Jakutis.

nesveikauti ir — kūrortij
laukti. • . • *. ’

Dievai žino, koks absur
das pasidaro. Yra visos są-

OAMBRIUOE, MA*. lygos iniėstelėntd sveikai gy
venti, o jis, lyg kurio dėmo-

MINĖJO ŠVENTĘ- /'• 
Vasario\14 d. vietos P. 

BĮ, 7 kp. tinkamai apvūik- 
šeiojo metinę šventę. Ryte 
9 v. buvo Užsakytos šv. mi
šios, kurias atlaikė klebonas 
ir tinkamą^pamokslą paša-

na gimdomas, visa dal’o, kas 
tik nesveika. Būtą švarų, 
Usu visais patogumais,? ’ Už
siteršia Smarkios tabakos 
dūmais, kvepalais, į)risidul- 
kina pelenų, dirba šešias va
landas biuruose, SUšikihišęš, 
kaip avidėse, ir vėl prirūkęs

Kė. Po šv. mišių visi pa-” 
-naujino Blaivybe įžadus.

iki žemės, paskui apiblogiai 
pasimaitinęs, dvyliką yalan-

Vakare buvo prakalbos. 
Kalbėjokun. K.-Menkus j S. 
Bostoiio vikaras. Jis labai 
gražiais pavyzdžiais nupie
šė girtybes blėdį, nurodė 
blaivybės didelę žmogui naų 
ftą. ' •-

» Pagalinus,. buvo rodoma
krUtamieji paveikslai. JJai

, la, kad žmonių nedaug tęat- 
: silankė. Blaiuiuinkas.

ATHOL, MASS.
Bažnytinėje salėje vasa

rio 7 d., Blaivininkų kuopa 
. turėj o savo scenišką vakarą. 

; Buvo suvaidinta P. Vaičiū
no pjesė “Pražydo nuvytu- 
Sios gėlės” su priedu “Kas 
bailys.”

Pagražinti Vakarą daine
lėmis prisidėjo vargoninin

• kas p. Maliauskas sū solis
te p-le Dragūnaite. Žmonių 
atsilankė pilnai ir viskas 
pavyko gerai. X K. X.

PABŪKIME SVEIKI!
(Lietuvos K. Blaivybės 

draugija kasmet skelbia dvi 
blaivybės savaitės. Tos drau
gijoj viee-pirimninkas ka- 
nauninkas Dr. J. Tumas pa
talpino laikraščiuose viešą 
atsišaukimą, kiurį dėk jo įdo- 

. muino talpiname į savo sky
rių. Red.)

Vyriausia: kultūros gera
darybė — kad jį sveikatos 
duoda; moko mus tiek pato
giai gyventi, kad beųt ne- 
fsilptume. Kultūra reika
lauja buto ii* kūno švaros, 
gero poilsio ir racionalaus f

ĮVAIRIOS ŽINIOS ĮfcDS. Kuopų Susirinkimai i
JKOVIDtirOl, M. I.Di-rtOS, OHIO .

LOS. 69 kp. suniriftkihiu įvyk* 
sekmadienį, vasario 21 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po gumai.

Kuopos rait. Z. Gudaiti

WB8TfliLD, MAM.
LDS. 1Ū kuopos suairinkima* į- 

vyks sekmadieni, vas, 21 d.,1932 
m., tuoj po sumos, iv. Kasimiero 
parapijos saliji, KvįeSfciri vii 
niHil tieiįi. Taipgf atiivaskitii 
Sivo dratiįdi* pMraiyti prie Ubi 
kilaitis or<anizabijoi.

Valdyba

DMilt am
' Irt)S. 72 kK suriririklmaa įvyka 

sekniadieup vakario 21 tuo j po 
pamtldų, Sv. JutgiC parapijos mo 
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečianti atsilankyti | šį iiuririn 

kuri^.. • .
Vkldybl

•r____ BROOkiYN/k tx „
LDS. 12 kp. irifettesihis suširiįiki- 

irias |vyks vakario 21 d,; th30 va- 
kare, Karalienės Angelą parapijoi 
svetainėj, kampas Robling ir. So 

gatvių. ;
Taigi malonėkite visi susirinkti 

ir užsimokėti duokles kurie esate 
šitolingi. Nepamirškite ir naują 
darią atsivesti prirašyti prie mūsą 
■brangias brgahmacijdk

■Kvi^a ValdyU

j ..........

l^DS. H kp. mėnesinis suririn^ i 
mas įvyks sekmadienį, vas. 21 A» / 
tuoj pa sumos, bafnytinij svtw- i 
niij. Svarbu, kad visi šitms 
rinkime dalyvautą ir ufcimekttą/ 
duoklei barodyklmė įraią’ j
dį kitiem*.

K»V BRITAtiY, GOK*.

LŪS. 36 kp. susirinkimu 
selcmajienį, vasario 21 d., 
Svarbu, kad į Šį susirinkimą 
visi nariai ir bent po vieną 
narį atsivestą prirašyti *prie mūriji 
brahgioSbrgMiiijsačijoe.

ATHOL, MAS8. “ ‘
ĖDH, i kp. mėnesinis mirinkį f 

mas įvyks vasario 21 d,, tuoj pd j 
m iiparą, šv. Ptanciikaus partįk/1 
jos sale j. Kviečiami visi nariai 
siiankyti ir užsimokėti mčnefinil j 
mokestis. Tdipgi at&lveiklte J 
draugriS it dr^ės įpriralyd jhMl 
šios kilnios organizacijos. ?; • , /?

t • Kviečia Valdyba , ’

—' LAWREN0E, MJU5B. :
. ; . ; ' . . „Į

LOS., 70 kp susirinkimas įvyks J 
vasario 21 d., tuoj po dvyliktai^ 
Kviečiame gausiai sueiti, nes 
tn e keletą svarbią sumanymą.; .
si veskite ir savo draugus (es)pri^ 
rą&yįi. »,

ŽYDAI AUKšČIAUSIAMEiDEMOKRATŲ LAIMĖJI
MAI CLEVELANŪE r \

. CLEVELAND, O. — Va
sario 16 d. įvyko miesto ma- 
yoro.rinkimai. Iki šiolei per 
17 m* miestą valdė repub- 
likonai, bet dabar laimėjo de 
mokrątąi. Miesto mayorų 
išrinktas demokratas Ray 
T. Miller, 39 m. amžiaus, 
buvęs Notrę Daine universi
teto futbolo tymo žaidikas.

3 MILIŪNAI VOKIEČIU 
NORI. HINUENBURG'ū'
BERLYNAS. — Berlyno 

burmistras apsilankė pas 
prezidentą Hmdenburg ir 
pranešė jam,“ kad 3 milionai 
vokiečių jau ’pasii;asė pagei
davimą, kad Hitidenbiirg 
vėl būtų kandidatu į Vokie
tijos' prezidentus. Hinden- 
burg’ą remia katalikų par
tija, socialdemokratai ir ’ki 
tori demoki’atinks gi^ipes.

Prezidentas išleido prane
šimą, kad jis bus. kandidatu 
prezidento vietai, kadangi 
to nori Vokietija.

Prieš HindenbitrgO kon7 
didatūrą bus išstatyta dai 
du kandidatai — komunistų 
ir fašistų. Rinkimai įvyks 
kovo -mėnėsį. Rinkimų ko
va numatoma labai karšta.

OU MILiONAilAREIVly 
REIKALAUJA IšMUKETI 
Ė- ’ BONUS

TEISME
Kelioliką dienų atgal pa

sitraukė iš Aukščiau s i o j o 
Teismo teisėjas Holmest Į 
jo vietą vasario 15 d. prezi
dentai Hoover p a s k y r ė 
New, York valstijos vyriau
sią teisėją Benjamin Kath- 
an Cardozo;

Teisėjas Cardozo yra 62 
metų amžiaus, nevedęs, de- 
mokratas, žydas. Jis yra 
pripažintas vienu iŠ įžy
miausių teisės žinovų Ame
rikoje. 1928 metais jis bu
vo kviestas į Tarptautinį 
Teismą, bet kvietimą jis at-

svės ir pirmą sykį po dvejų 
įlietų sočiai pasiyalgęs pas 
mane — bulbių. \— Kai bu
vau namie, ėdžiau kiaulie
nos, geriau alaus, 'rūkiau ci
garų — hudlat sirgau. Kai 
visa to netekau, kad nors gi 
kartų būč susirgęs.../ . . ' 
•. Miestelėnai t L. B, Blai
vytes Draugija šaukia jus 
bent per vienų savaitę žmo
niškai pasilsėti — nuo alko
holio, niro‘ilikoci j alios nuo
dų.

“Broliai, būkite blaivus ir j 
budėkite!” ~-

L, K. Blaivybes Dr. vadu: 
JDr. J. Tumas, Vicepirni.

dų dūkstą, šunta, trokštadū
muose, vėl — avijėse: teat
ruose, restoranuose, kinuo
se, ir miegui, nerainiain mite 
gui, per aštuonialiką valan
dų nežmoniškai kalkintam 
kūnui pailsinti belieka šeše
tas-valandų. Der tiek va
landų jis tegali nurimti, su
sitvarkyti ir tada tik dvi- 
tris valandas pamiegoti;

Karkotizubjamės, alkoho- 
lizuojamės, . perfumeruoja- 
mės, ištvirkaujame į. eksci- 
tuoJames smargiau gyventi, 
lyg tam smarkavimui prie
mones eitų iš šalies, ne iš 
mūsų pačių; ką suvartojau 
to nebėra —atsarga mąžta, 
žmogus silpsta ir ieško eks
traordinarinių pragumų ū- 
mai, mechaniškai visa tai 
atpildyti,r idant vėl /tesėtų 
beprotiškai aikvotis." Nely
ginant, baigią nykti romė
nai, kai valgė, valgė j paskui 
vemėj kad galėtų vėltvalgy- 
tl. • . •’

Religija šaukia y—* tai hu- 
'sidejimas, medikai šaukia4— 
tai beprotybė, tikrieji dar
bininkai šaukia regi, tai 
iš pergero būvio: “Ar ku
rortai ir kits kas darbo nu
vargintiems. Ne,- pei'gero 
būvio suardytiems! Tai ne
duokime jiems to pergero 
būvio!” - Ir kylą pavydas, 
bolševizmas.

w Blaivininkų ' bendruome
ne kasmet bent po du syk 
sušunka; tvarkykimės, ne
griaukime patys saVęs alko
holiu, nikobijanu! Neger
kime, nerūkykime, beiit po 
savaitę žiemą ir vasarą! Iš* 
srity bus . gdlima. •

mete ir pasiliko savo vieto
je. -

Cardožo paskyrimą palaii 
kial sutiko ir republįkonai 
ir demokratai. • Tai bus an
tras žydas Aukščiausiame 
Teisime;; kitas • teisėjas 
Brandėis iš Massachūsėtts.

. Jieigu aš. turėčiau dvyliką 
Sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.
‘. : Shakespedre

BEDARBIS UŽMUŠĖ DUK
TERĮ IR PATS NUSIŽUDĖ
\LAKE &E0RC4-E,- N, Y. 

į — Tūlas Ondękerk', 28 mėtų 
(amžiaus, bedarbis, nužudė 
savo 3 ineįų dukterį ir pats 
nusišovė. / ,

Policija, jtiodū rado prie 
automobilio/

Oudekėrk paliko raštelį 
savo žmonai, kūrilib jis pra
nešė,kad jismušižudysiąs ir 
nužudysiąs, dukterį dėlto, 
lįad ji ‘dirbanti valgykloje 
kaipo pataniautoja.

Frofoątonaldi, biznieriai, pramonJn- 
6df, ktiriė skelbiasi “Darbininke,”1 tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi jįr^įM^sJ^afblrilnke?’

Atlieka Sunkų Darbą
GERIAU NEGU JUS

P AIMKI, pavyzdžiui^ skalbiiną. Per penkiolikę mi- .

nučią geras elektros skalbtu?*'s išskalbs glėbį dra-

bužiij, kas jumš užimtu'daugiau valandos laiko — ir iš
; ■ , . ' ' • • * r • . ”

‘ skalbia kiaurai kiekvieną, colį. / \ .

Tik Pagalvok, kiek darbo sau sutąupoi ~ kfek. togiau 
sau striuki, Ištikrąją apaim^a; ar gi ne?

Nueiki j artinuauaid Edison 

Krautuvė ir paprašyki p&rOdy- 

ti naujus elektrikiiiiuB «kalt> 
tavus ir prosintuvus. Parody 

imti maloniai teikiami’ be atly

6

MOKSLAS AUSTRALIJOJ

WASHIN(ĮTON.Kon
gresą pasiekė dviejų milijo
nų veteranų reikalavimai 
pilnaį išmokėti jiem/pri
klausančius bonus. ’ •

MANDžURIJA-NAUJA 
: VALSTYBE

> . TOKYO, vaš. 17.— f ap.o- 
nijos karo, ministėris gene
rolas Araki pranešė, kad 
Mandžurijos vadovai ren
gia konstituciją ir kad Man 
džiirija Btis paskelbtą nauja 
valstybė. Ar nauja valsty
be bus respublika ar ihdhąr 
ehiją, karo ministėris nepa
sakė. Jis a tvirtino, kad 
Mąndžiąijos 'gyventojams 
bus dau^ geriau turėti savo 
nepriklaUsoiną valstybę, ne
gu priklausyti Kinijai;

DtKAI 7 DIENU BANDY
MAS KENČIANTIEMS NUO 

RfctnfcATIŽMO
Jeigu jiis 'kenčiate 
nuo reumatizmo, jus 

X dabar galite gauti 
yŪ6$e Rheuimi J?abs, 

įrodytų ir išbandytų 
gyduolę. Dykai 7 D, 
Bandymui-, ši pap
rasta. namą gyduo* 
lig jau. pagelbBjo šim 

. tams.. Nesiųskite pi- 
idKtt --r- tiktai aa^o 

; vardų ir adresų ant 
iemiuu sekančio kii 
.pono... . ’

v . Dykai Dėl Skaitytoją 
Mindykite Šių gyduole patys pa
galba NEMOKAMO BANDYMO. IS‘ 
pildykite kuponų ir pristųskip?ji 
.greitai^ pirm išslbirigs Bis diih«mis 
paHtųlyma*.. “
Uwe .Blieuiha T**Co. (beptSOŪ 

Irving Avė., Uhicago, III.
Meldiht prUląsti man pilnų Bake
li Rose Bheuina Tnb*, apniokotu 
fH>r*lunthmi. Ą§-vuriottu Ju» T d> 
ha* ly,taria pats nuiiiųpreeiu ar. 
nariu Ju daugiau. 
Vardu* ,,M • * * 
A.dręm 
Mleetus Vnhit.

Tirštai apgyventuose kra- 
štūdse mokyklų išlaikymas 
ypatingų sunkumų nesuda
ro. . Bloga yra* ten, kur mil
žiniškuos^ plotuose gyvena 
visai nedidelis žmonių skai
čius. Pavyzdžiui, p į lėtų 
Australijoj, milijono kvadr/ 
kilometrų plote (18 kaitų 
didesniame, kaip Lietuva)’ 
gyvena vos. (>00,000 žmonių, 
tai yra vienam , kvadr. kilo
metrui tenka tik truputį 
daugiau, kaip pusė žmpgte. 
Miestų ir kaimų ten beveik 
metą, ir farmerių vaikams 
tekdavo dešimtis kilometrų 
jotį arba važiuoti į artimiau 
šią mokyklą. Kad. vaikams 
nereiktų tieK. vargti;. dar 
prieš karą Australijos val
džia pristeigė daugybę mo- 
kyklų ko nė kiekvienoj far- 
moj. Tbse mokyklose buvo 
išlaikomi mokytojai, bet ge
riausiu atveju mokyklas lan 
kydavo ne daugiau .10 vai
kų. • J

Žinoma,. Šių mokyklų iš- 
laikjnnas. valstybei- labai 
brangiai, kainuodavo. Dėl 
to, nieko stebėtina, kad pas
kutiniais metais; ekonomi- 
hiuin krizįui paaštrėjus, dau 
gilina nidkyklų tolimo'se, be ■ 
inaž negyvenamose vietose 
buvo panaikinta ir vietoj jų 
įvestas mokymas ųž akių lai 
škais. Adelaidoj,. didelia- 

; itw pietų Australijos niies- 
te, įsteigta centratinė moky*- 
kla^ kurioj pąrėngiąmi mok
slo planai, vadovėliai ; iš ten 

1 IŠsįniitinėjami . inridjįŪms 
mokslo darbui, mokslo prie
mones, susirašinėjimu daro
mi kvotimai, pataisymai ii- 
kita. Laikas nuo laiko tos 
eentralines mokyklos moky
tojai daugumoje moterys, 
nevažinėja savo rajonus ‘it 
patikrina, kiek jų’mokiniai 

tyrą nuveikę.

šita mokymų sistema Aū| 
tralijoj pasirodė visai tinką 

ma. Vaikai ūlokiildsi 
kiek ne blogiąii, kąiįi aiikšž 
Čiati mokyklas lankydami 
Ir ką gi beveiks, , gyvėnį 
mi kokioj nors tolimoj fd 
moj, tarp miškų. Bereitaį 
mokslo metais 23 jaunuolį 
iri 2 mergaitės susiraš 
mo keliu pabaigė ąiifel 
jį mokslą ir lehgvai išlailŽ 
kvotimus į universitetą. 3 
valstybei toks mokslą^ kvi
tuoja žygiai pigiau. Apstu® 
eiliota, kad. pirmiau, ištąg 
kąnt daugybę mokyklą 
kiekvienas- mokinys vaistu 
bei kaštavo apie 55 dolerinį 
o dabar tekąštuoja 16 di® 
rių. ' v 3

Šitą mokslą nori įsiveįfi 
pas save ir Norvegija/ 
ribs šiaurės plotai yra. laora 
retai - apgyventi. Jki š»£ 
ten .buvo praktikuujaifi^ 
il keliaujančios mokykloj 
Mokytojai su mokslo prig 
monėmis keliaudavo iš va 
nos apgyventos' vietos į o 
tą ir mokydavo ten. esamw 
vaikus. ji

GMla, ki
——---------
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KAS GIRDETI LIETUViŲl 
KOLONIJOSE

NASKUA, N. H.

•M

D A RBININKAS
111 ..............M11"........... ..

Jau septinta savaitė, kaip 
Moterį] Sąjungos Centrąli- 
:nė Pirmininkė M. Čižaus- 
kienė kamuojasi su sunkiai 
sužeista koja. Mat, lietuviu 
paprotys yra drūčiai trep- 
sėti šokant, taigi, per priva
tinį choro balių, kaž kas p.

’ff

SUSIRGO A. Jk. KAU
NIETIS ■'

Vasario 6 d. smarkiai su- 
rffo Antanas J. Kaunietis, 
igos pavojus jau perėjęs, 

gydytojas pasakė, kad 
poniui pagulėti teks ilgo

A, J. Kaunietis šioje apy- 
keje yra labai gerai žino- 

;bs visuomenininkas, nes 
ii nėra čia nė. vienos kata- 

jp dr.augijoSj kur Jis ne- 
ausytą valdybai ar ko-

Mes jam Imkime greitai 
^sveikti.
; Vienas iš Ėraitgų.

""' / ’ ' ' ’

MIKE ėESNŪLKVįčIITS
Važiuodama^ į medžioklę 

kartu su dviem* draugais, 
Jįonas ,■ Česnulęvič i u » b u- 
vo sunkiai sužeistas ir už ____ _
4 dieną mirė. Paliko dide- j čižauskienei *tąip užmynė 
liame nuliūdime žmoną ir dešinę koją, kad sutrynė 
du vaikelius, tėvą, motiną, kaulus. Bet gydytojai spė- 
sesutes ir brolius. Velionies\ ja, kad trumpame laike iš-

Ligonė, jaučiasi laiminga, 
.futbolo žadAas. -lo tevelia triunpaMe laike

buvimo Detroite įgijo tiek 
daug draugą, bei prieteliu, 

Ine vien tarp lietuvių, bAt ir 
Nelabai senai LD8. nario ■tarp kitataučių, kurie gau- 

J. Rašytinio duonkępykloje gįai aplanko. , 
maišas miltą, krisdamas iš 
viršaus,—smarkiai sužeidė 
Rašytinio žmoną. Sužeis
toji tebėra ligoninėje; josios 
sveikata eina gferyn. ■

t MINĖJIMAS
į Šį sekjnadienį, vasario 21 
L įvyks Baltimorėje Tautos 
^Ventės minėjimas. Vienuo- 
tkią valandą ryte bus iškil- 
jnįngos inišios už visus ka
reivius, žuvusius' už' Lietu
vos laisvę. Vakare apie 7 
vai. įvyks iškilminga vaka
rienė puota. Kadangi bus

Itrėlis ir dainos, Fėderaci- 
>s skyrius ąutarė už įėjimą 
nti 25 centus nuo tų, kurie 
nevalgys. Nario kortelė vai- 

tiems bus doleris.
t Be mayoro Jackson’o, bus 

kitas garbės svečias, kun.
iefškis, Baltimorės uk- 
ečią 'parapijos klebo- 

r Pakviestas dalyvauti, 
mielai sutiko. Dar to- 

au parodyti savo prielan- 
t, lietuviams,: jis. patarė 

|^vo chorui laikyti Ūkiai- 
ečių Tautos šventės iškįl- 

fįes . Šv. Alfonso salėje . se*. 
jįntį sekmadieni, vas. 28 d.

į atstovai, turėję rėikaį 
įri su kun. Maniefskįu, vi 

lomet patyrė didžiausią 
kandagumą . ir draugišku- 
są, todėl ir nutarė išrinkti 
. Garbės Prezidiumo na-

N.

JONAS GREBUjUGKAS 
į Grabelius ir Balsamuotojas 

433 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

ISIDEMfiKITE !

S. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

/ 687 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

1otuvP?e patarnauju gerai ir 
11. Nuo. 75—100—150 dolerių. 

Pagrobus paruošiu..
nas — South 0088.

LIETUVIŲ RISTIKŲ
LAIMĖ

Pereitą penktadienį, kaip 
pranešėme, įvyko Baltimo- 
rėj jdidelės ristynės, kuriose 
dalyvavo ir du. lietuviu, Ka- brolis Petras lanko Bostono ims koja iš gipso, 
rohs Požėla ir Dan Wm- č 
terš. Labai linksma pranešt, 
kad abu Šiedu lietuviu savo 
imtynes, laimėjo, labai spar- 
čiaį savo priešus paguldy- 
dami ant grindų. Laikraš
čiai pažymėjo net, kad To* 
žėla kokį pusvalandį tary
tum juokavo su savo priešu^ 
bet kuomet atsibodo jam ir 
Visiems taip žaisti, jis be jo
kią ceremonijų ištiesė jun
tantį žmogų ant nugaros.

Dr. Kahiška, kure rengė 
šitas ristynės, jau dabar ir 
kitas stato. Vasario 26 d., 
t/ y. ateinantį penktadienį, 
toje pačioje (svetainėje, 104 
Medįcal Reg. Armory, jis 
sukvietė tikrai lietuvišką 
sąstatą. ’ Andrius Brown- 
Brazauskas kausis su: J. 
Sherry, Jaek Gąnsonas su 
Don George, Vincas Barta- 
šius su Fred. Meyers ir Dan 
Winters su rusu Vokturoff. 
Atsižiūrint į tokią gausią 
ristiką kuopą, priderėti] at
silankyti gausiai ir lietu
viams žiūrovams. .

yra LDS. 65 kp,* narys,

■ MIRĖ ..
.. Pereitą penktadienį mirė 
Mikis Čarneckis. Dar ne
pilnai ištirta, kokiu būdu 
pasitaikė jam dujomis užsi- 
troškinti, bet buvo iš nety
čių. Jo lavonas išgabentas 
Chieagon pas brolį laidotu
vėms. Velionis turėjo apie 
50 metą amžiaus, ir buvo 
neseniai atvykęs iš Chica- 
kos. Nelaime įvyko. Paėa St.

RADIO VAKARAS
Ketvirtadienį, vasario 18 

d. per radio stotį WCBM 
buvo girdėti devintasis Šv. 
Alfonso lietuvių parapijos 
choro pusvalandis. Pagie
dota Gaveninėš giesmės^ ir 
pasakyta, anglų kalba trum
pi prakalba apie Lietuvos 
nepriklausomybę.

RAUDONOSLAĮDO-
... TUVĖS • ■ •

Vasario 3 d. mirė J. Bus- 
lavičįus, kurs buvo vadina
mas bolševikų “p r a b a š- 
čium.” Nuo pat ligos pra
džios ligonis turėjo supara- 
ližuotą kalbą ir jis nebega
lėjo visai kalbėti. ? ‘ .

Velionies grabas buvo ap
statytas raudonomis gėle- 
mis. Kai Šv. Kazimiero 
draugijos vyrai atėjo atlik
ti nakties sargybą, tai a ce
remonijų” vedėjas pareika
lavo iš ją nusiimti draugy
stės ženklelius, kuriuose bu
vo kryžiaus ženklai.

... Dzūkelis.

LUKŠIO PAVEIKSLAI
Pereitą pirmadienį ir ant

radienį įvyko Lukšio lietu
viški judomieji paveikslai. 
Be vaizdą iš. Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių gyvenimo, 
buvo parodyta ir komedija. 
Žinomi], susirinko labai 
daug. Davinėjo tris laimė
jimus. Pirmą' laimėjo St. 
Juozapaitis — gintarų ka
rolius; antrą, gintaro špil
ką, J, Vąrbofskienė; trecią, 
trejonkės pakelį — Juozas

pėdomis.. Tad nuo dabar 
“Darbininką” bus galimą 
gauti Aleksaičio krautuvėje.

DARBAI

Nors bosai Vis .p a s a k o, 
kad darbu klausimas page
rės, bet koŲfias viskas vie
toje -r- vis mažai dirbame. 
Nauji darbininkai nė už pi
nigus negali gauti darbo.

■ -P/J.

WORCESTER, MASS,

VASARIO 16-TA
PROVIDENOE, R, L- 

Vasario 14 4,, 7:30 vai, va
kare, Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje įvyko Katali
ku Federacijos skyriaus vi
suomeninis Vasario 16-tos 
.paminėjimas.

Klebonas kmi. L; Kava
liauskas pradėjo programą 
sveikindamas visus susirin
kusius minėtivmūsą tautos 
istorinį įvykį 1918 m.. Pa
aiškinęs susirinkimo tikslą 
pakvietė parapijos chorą su 
dainuoti keletą patriotinią 
dainelių.

Choras, , p. B. Valaičiui va 
dovaujaht, labai gerai ir

gyvenime. Jis pažymėjo,- 
kad spauda yra galingiau* 
sias ginklas kovoje, ; Kaip 
gera spauda padaro ’ daug 
gero, taip bloga spauda pa
daro daug blogo. Ragino 
skaityti ir platinti dorą; ka- . 
lalikišką spaudą, <

Kun. L. Kavaliauskas kai 
bėjo apie pavergtą mūsą so
stinę Vilnią ir vilniečių lie* 
iuvią vargus. . .

Kad palengvinti paverg* 
tąją vilniečių lietuvių dar* 
buotę Vilniaus krašte kvie* 
te susirinkusius paaukoti 
sulig išgalės jų reikalams^ 
Surinkta $18.00 su centais- 
Po pertraukos kun. V. Pui* . . 
dokas kalbėjo apie reikalįn-

Vasario 21 cl atvažiuoja 
pas mus Bernaičių Kolegi
jos mokiniai vaidinti dide
lio veikalo, kokio pas mus 
lietuviškoje salėje dar nie- • . . . . T. -------- ------- „ ■ -r——7^
kad/aebnvo-^Hiafytį.r- jausmingai _ j^ąd'MRvn Jūier. dar;bininkams 'šusiof«*

Mūsų, kolonijos • lietuviai Vainiku.
labai nudžiugo išgirdę For
do paskelbimą, kad trum
pam laike priimsiąs 35,000 
darbininką' atgal į dirbtuvę.

Bet tai ne pinrias toks pa
skelbimas. ' F—s.

tuvos himną (pradedant ir gąnizuoti, mašinas dirbtuvė? 
baigiant programą), .MVil- 
nią” ir por$ kiti] dainelių.

Kun.’ V, Puidokas Auš
ros Vartų parapijos vika
ras, Worėestet, Masę;, savo 
turiningoje kalboj ą pažymė
jo Lietuvos didvyrių darbus 
kovoje Už Lietuvos nepri
klausomybę ■ ir: laisvę... Jis 
pareiškė, kad Lietuvos ne
priklausomybę atgauti labai 
daug prisidėjo ir amerikie
čiai lietuviai savo aukomis.

A. F. Kneižys kalbėjo a- 
pie spaudą ir jos reikšmę 

' ■ ' —-i-—-—~—— — 
kiriiės, kad ir tėn bus mąęą 
Marytei proga, tobulėti, me
no srityje ir sukurti didžios 
vertės ir praldlmiino kuri
nius.- •••..■’•

Dieve padėk!< . JiųivileĮ

las bus vaidinamas “Du 
t.” Tame vaidini

me datyvauja arti 40 žmo
nių. •

Vaidmimas įvyks $v, Ka
zimiero bažnytinėje salėje, 
3 vai. po pietų. ,žinoma, ar
tistams ištoli atvažiuoti, sūri 
ku yra vaidinti vakare, nes 
reiktu vėlai grįžti toli, na
mo. Po pietą kaip tik :bus 
gerai, nes jau gavėnios lai
kas ii’ pamatyti šventą ti

kybinį graži] dalyką visiems 
pravartu. /'•

Kolegijos rėmėjai rūpina
si, kad vaidinimas būtu tik
ras pasisekimas, vietų yra 

tūkstantis. Todėl atsilan
kykime kuo skaitlingiausia. 
Pamatysime tai, ko dar lie
tuviškame teatre nematėme, 
ir tuo pačiu bent keliais 
centais p^remsim e šjąvo lie-; 
tuvišką aukštesnę mokyklą;

. Heme jas.

IŠVAŽIAVO VIĖNUO- 
LYNAN; • '

Sausio .27 -d.,’ išvažiavo į 
Šv..' Kazimiero vienuolyną 
Marijona' Listaitė. ir Kups
taitė. Išleisti ir atsisveikin
ti susirinko stotin nemažas 
būrys giminių ir draugą.

Nors, prakilnaus pašauki
mo vedamos,, jos mus palie
ka, tačiaus gaila, kad Wor- 
cesterid lietuviai . nustoja 
stambios meniškos jėgos p- 
lės Marytėš’ asmeny.

Ji pirmutine šio miesto 
lietuvaite, užbaigusi Woree- 
ster Art Schobl su gražiu 
pasižymėjimu, savo maloniu 
ir taktišką būdu, savo prie
lankumą sužavėdavo visus, 
kfjrie turėjo progoj ją ar
čiau pažinti. .

Kad ir nedaugelis tiiri lai 
irię būti savininkais jos pie
šinių, tariaus visi turį pro
gą matyti ir gėrėtis jos graš 
žiai nupieštu mūsų patrijar- 
ko Dr._ Jono Basanavičiaus 
paveikslu, - kuris kaba Šy? 
Kazimiero parapijos moky
kloje.

Nors: ir pasirinko vienuo- 
nienai, tad ir sūmisyina jąįlės prakilnų kelią, tačiaus ti?

ATHOLMASS.
LDS.; KP. RENGIASI

. Teko sužinoti, kad vieti
ne LDS. kuopa pastaraja
me savo susirinkime nutarė 
surengti Vakarą “Darbinin
ko” naudai. Šeriai dirbąs 
kuopoje narys D. Karoblis 
jau parinko ir veikalą suvai 
dinti minėtame vakare. Tai 
bus operetė “Kastutė,” ku
riai išpildyti dabar renka-, 
mosjėgos/ . -

DETROILMIGH.
L, D. S. SUSIRINKIMAS 

Vasario 21 d., tuoj po mi
šių, Šv. Jurgio par. mokyk
loje įvyks L. D. S. kuopos 
metinis susirinkimas, ,kuria
me . bus renkama nauja val
dyba ir svarstomi įvairūs 
reikalai. Svarstysime, kaip 
pagerinti niarią vargingą 
būklę. Atsilankylame visi.

Kuopos ^pirmininkas.

■ ŽINELĖS ?

. Šv. Jurgio parapija, cho
ras ir solistai, muz. J. Či- 
žauškui vadovaujant, su pa- 
gelba Šv. ,Petro parapijos 
choro ir solistais (po vado
vyste muz. K. Smalio) žada 
išpildyti programą, E a s t 
Side, Šv. Jurgio svetainėje, 
sekmadienį, vasario 21 d., 4 
vai, po pietų.
. Prakalbas sakys svečiai 
kun. V- Masevičius, Dr. J/ 
Jonikąitis; P. Molis ir vietį- 
ąis klebonas kuri. J. Čižaus- 
kas. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų.-.

Balčiūnas. Kaž kodėl varg- 
šas turėjo atiduoti savo lai* 
įnėjima p. Onai Mažeikie
nei. ... < . / V. M.

Užgavėnią vakarą pasi
linksminimą surengė Mote
rą Sąjungos kuopa, ; Tai 
buvo baliukas'su linksmais 
lietuviškais šokiais įr muzi
ka vietinių jėgą. Nusisekė 
puikiausiai. f

HSADOS GYVI
Čia daug , mėgiama rengti 

teatrališki] vakari], kurie vis 
būna gausiai atlankomi. To
dėl, sakoma,, čia ir gyvumas 
aukštai išsivystė. A / K. L.

WATEBBI)llt, GONN-
NAUJAS PARDAVĖJAS

LDS. 5-toę kuopos vice
pirmininkas A. Staniulis 
nusipirko ūkį iy išsikraustė 
iš Waterbury. Iki šiol jo 
sūnus pardavinėdavo ^Dar
bininko” pavienius nume- 
rius. Linkėdami Štaniu- 
liams pasisekimo ūkyjefmes 
tikimės, kad jie pasiliks ge
rais pieteliais ^Darbinin
kui”1 ir LDS. >

Nauju pardavinėtoju da- 
^0 . “ ’ ...

bar bus Antano Aleksaičio 
sūnus. Tėveliai gąbūę biž-

S Y K E S & S Y KĖS
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI

* Ofisas t
SANBORN BLOCK

. * 681 Washington St.
N0RW00D, MASS.
Tek N«orwx)od 0330. .

Gyvenimo-vietai
: 32 Walnut Avė.

Tol, Norwood 1315-W
’ •• • k .... *________ :__________________ '

LIETUVOS BONAI
Mes priimam LIETUVOS 

B ONŲ kuponus už^ pilnus 
pinigus.,

Perkam LIETUVOS BO- 
NŪS Ir mokam pagal dienos 
kursą.

Šiandien mokam 70 dole
rių už $100.00 ir 35 dolerius 
už $50.00. Siųskite Lietuvo 
Bonus -registruotame laiške 
o ‘tuojau gausite Batikos čė 
kį? • .

Mūsų krautuve, atdara ir 
vakarais iki 9 valandai. . ,

Parduodam laivakortes Ir 
siunčiam. pinigus—doleriais 
—J 'Lietuvą,. Lenkiją ir Lat-

. . /.
Nuo dabar ant eeverylm. 

skrybėlių, inarškinią įr kai 
drų nuriiušam 10 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršti.
AMERICAN ORY GOODS

--. •-•STORE- •.
K. BARTiamčIŪS. Sav., ;

678 No. Maįn Bt.’, Montello, Maas

se ir nedarbą. Jis pareiš
kė, kad mašinomis ir nau
jais išradimais dirbtuvėse : 
pasinaudojo tik kapitalistai. . 
Jiė žusikroVė milijonus do
lerių ir milijonus darbinin- 
kųišmetė į gatvę badauti. 
Jei darbininkai būtą orga- . • 
nizuoti, tai mašinomis ir 1<i- . 
tais naujais išradimais bū-\
tą ir .jie pasinaudoję dirb- 
darni. trumpas vala n 
Baigdamas„ kalbą ragino 
tuvius darbininkus organiy || 
zuotiš.

Žmonių buvo pilną avėtąjį 
ne. .Daug ture j b stovėti pa
sieniais ir tarpdury.

Kleb. kun. L; Karaliaus-
. fi ■ t ’ ■ ,

kas, išreiškęs pądėkos žodį 
gausiai susirinkusiems, dcvie< 
te chorą baigtį’ programą 
Lietuvos himnu, kas ir pa- \ 
daryta. • .... !.

Garbė šios kolonijos lie- ,
tuviams, kad gausiai susi-' 
rinko paminėti 14-sias ne
priklausomybės sukaktuves . 
ir Kataliką Federacijos sky 
riur už paminėjimo paren
gimą. Rup.

LAWRENCE, MASS.
Mužikps Mylėtojams pranešimas

Prof; Ą. ŽIDANAVIČIUS, pagarsi 
Jęfe art. smuikininkas ir Mimikos Mo
kytojas atidarė Muzikos Mokyklą, po 
No. 29 Myrtle Chi Latvrence, -Mass. ’. 
nnjnuose p. Bėlevtčiaus, kur duoda 
pamokas PKTNYCIOMIS.

Lekcijos duodamos privačiai, kaip .• 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. .Teigu myli 
jnuziką : smuikų artia pianų ir nori 
kad Tavo vaikučiai;išmoktų gražiai 
grajiti,. siųsk pas p. žIDANAVIČIU.^ 
Lai .pamėgina laimės ir tie, kuriems 
fiepaslseke išmokti kitur it kurie jau 
nustojo vilties promoktf.. Kainos prl- . 
einamos. . • • . - . .

•• Kreipkitės šiuo adresu.: PStnyėlo- :- 
mis 29 Myrtlė Ct., Lawrenee, Mass., 
arba .laiškais ‘

16 Huntington Avenue, . (.
KOSplNDALK MAS% '

i
C H A R RO N’S
PIANAI—RADIOfi 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos.

mafinoe ____
20TRUMBULL 8TRDT

‘ '' . -M.M490

tHMMMMMMiMMMMl I.

“Septyni Žodžiai Kristaus Nuo Kryžiaus” ir Gounod’s “Gailia”
Sekmadieny, Kovo 6,1932, 7:30 v. vak. Šv. Roko Bažnyčioje, Montello, Masš.

lildys šv. Roko Parapijos Choras 60 Balsų, Povilui F. Šokui, vadovaujant. T. Francis Burke-vargonuos.

j B

tKX~ ?*•** j.iw r W*

■
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DAB.BIR1NKAB

IviETINĖS ŽINIOS
KaHąRgi So, Bostone veį- 

khmis yra visi šventvaka
riai užlipti, gerbeiwn pjp- 
legentui tebuvo gailina pa
siūlyti vąHoi-įo !}2 d. Cfer- 
hiainas jaunimo hudiiitojas 
sutįko ir kalbės vasariu 22 
d., 7 vai, vąharę, bažnyti
nėje salėje.

Visa Didžiojo Bostono 
jaunuomenė turėtą įvertin
ti kun. Strakausko pašiau- 
kojimą, atidėti savus užsi
ėmimus įr skąitliiigai ateiti 
išgirsti naudingą paslcąitą 
Jurgio Vašingtono 'dįenos 
vakare.

KUN. STRAKAUSKAS 
KALBĖS JAUNUOMENEI
Kun, Bhanciškus V; Strar 

kauskas, ĮjQwel|įu klebonas, 
lietuvybės mylėtojas, duoda 
j ąiuūmui' eilę paskaitą* Ivąl 
bėjo studentams- Šv. Mari
jos kolegijoje, kalbės 0am- 
bridge’o jaunimui, taip pat 
kalbės ir South Bostone.

Tel. So. Boston 8520

A. 0. ŠALNA-SHALJJIA
LIETUVISADVOKATAS

Baigę* du Unlvemltetn , 
: coiujęll univeusitysua- b. 

G.yVASlHNOTONUNlV.euLLB.
7/ “Darbininko*5 Kame

i- (ąn|rpB lųbOf)
866 Broadway, South Boston

.Rezidenciją 
8O5H*rvard S L, Cambndge, Mase.

Tel. Universlty 1463—J.

VAŽIUOJAME!

PABĖK
Gerai pačiam eiti į gerui 

spektaklius, bet dar geres
nis darbas padėti ir kitus 
traukti prie gerų vaidini
mų. . Per bažnytinius vei- 
kalus galime atlikti didžią 
misiją.

Todėl padėk sutr a u k t i 
žmones į “Žydą Karalią/7 į 
“Du Vainiku* ’h' į bažnyti
nę kantatą.

Lengviausiai bus tamstai 
toje talkoje padėti, jai pa
tiesti Darbininko,? apgar
sinimo lapą prieš mažą ar 
didelę publiką. Nelaikyk 
“Darbininke’1 gražaus' ap
garsinimo paslėpto. Išdek 
jį viešai.

I L

JUDOm PAVEIKSLAI
AHE. VEHTIES JĖZAUS KANCIį

' ’ • . -v—Bus roiįpmi——

Stlunadlenr, Vasario 214* 1932
BAŽNYTINĖJE SALĖJE

■ Mm GstvH/iSoutiĮ jfostcm, Mms. < f \ 
Rangia Moterą Sąjuiųros 13-ta kuopa' 

Rodys Jonas Urbonas

Paveikslai bus Ubai įdomus, pritaikinti Gavėnios laikui. | 
Verta visiems pamatyti. Vaikams bus rodama 3 v. po pietą; | 
Suaugusiems 7 v. vakare, ®

, '■ įžanga . ■ ■•/ /■ |
Vaikams 16c. . Suaugusiems 2ta. i

r Kviečia širdingai RENGSJOS. ©

!

j į, Suaugusiems 7 v 
f ’' ■

DRAUGU Ų' VALDYBŲ
ADRESAI

tnwuvo» Duanntę nuo* 
»0 OIABA M0THKO8 *VA

PlrininlnkS—— EviV MUrkulenė, .* 
625 E. 8th St., Sq. Bo«ton, Mase.

Vlęe-plrmlnlukft— Ono Siaurlenfi, 
443 E. ,7th St., So, Boston, lįas*. 
Tel. So. Boaton 3422-H

Prot. Hjdit — BronS Clųniene,’
29 Gould St., We«t Roxbury, Mass, 
Tpl. Parkvray WW '

I'ln. Rait. Marjona Mirkonįntl

Prot. Hjtft. — Bron? Clųnlen?,’
29 Gould Sfc, We*t Roxbury, Masa, 
Tpl. Pąrkvray 1^W '

Fin. BUt. — Merjon* Mirkonįutl
68 Q BU, ftp, Ęęntau, Mm * 

llkiininlba — Op*, ataniuiiut#
108 We< <th Bt, &>, Boston, Mrm, 

Ty»rlrd»t^ .— 0^ MIxilv<Įl*ni -
1812 Columblą BU, So. Boston, Mase., 

Kąąo* Globiją — B, Januionlenl
1426 Columbia Rd„ So. Boeton, Man* 

Prąpgiją »*vo «j*irtakimu« laike Mm 
antra utaralnką kiekvieno piėneeio, 
f :80 nl. vakaru pobalnjtlnU kviki 
tąlnty, ' 1 '

Viaaū draugijoė reikalai* kreipkite 
pa* frotakoltį rajHinipfcfu

re. JONO IV BL. PAMINIMU *

Pirmininką* — M. Siob* 
” *

VI<^PJmlnluki^irP^rsw»kM
24 ThonaM 3o. Bo«tont M***. 

Prot RMtfūlnlma — J, GllntcK* 1
5 Thonta* Park, So. Boston, Mua. 

Fln. RMtininkM — H, teikis 
„ 2M E. 'Kmth St., 80. Boston, Mirt. 

Ildininka*^— A. tjąudMhnas ■ ' <
Marinlka^ X . Zuikis

- t ^infisld 8t„ 8o. Boston, Mus, 
Draugija laiko suilrinklmus kak tmM 

m|ldiwl kiekvieno minėta, 2 vai 
po pietą, Parapijos ealSj, 492 E.' Tth

f- *t> ^°‘ B^op, Mamų
Profesionalai, bhnirrial, praprnūm- 

ka|, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytoją paramos,

ylą! garElnkltes .“Dnrbluįnke.” , ,

^UBFoadwuy;< 8o.Bo*ton,MM^ . .į

-■...t..,-— ; ..u... .^.=r
TeI.,So. Bpston 2G(J0 ■

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
fįf, Brpadwąy, So, Boston 

o valandos nuo o ikt 13,/nuą 
oO-^-C ir . nuo Gi3O—0 Dakare., 

.eredomis nuo 0—12 vai. diena. 
Subatomi^ nno 0 Iki 6 vai vakare' 

r Nedaliomis nuo 0 iki 12 vąt dieną ’ 
į (pagal sutarti)-

■# "x:- ------

fEUSKAITYKIIl 
KITAM PASAKYK
Kada Tamstos atvykote j A- 
menką? Kbkįį dieuą ir metai?; 

! Kaip laivo, vardas, įr t. t.?- 
/■ Kiekvienam gyvenančiam A- 
/ menkoje svarbu žinoti atsaky-.

mas į vnrsminėtus klausimus.
) ? Mes patikrinam Tamstos at-
' vykimą; ar* užtikrirtąm sąžinių-1 

gą patarnavimą.
PERKAM LIETUVOS

.> BONUS
ir mokame aukščiausias karnas 

/Parduodame laivakortes i ir iŠ 
i!Lietuvos patogiausiais keliais. 
/ C. J. (VIESULĄ) WEISUL
!; AGENTŪRA - -
n f-‘Darbininko” Name

■ h 366 WęstBroadway,
/ SOUTH BOSTON, MASS.
. ' Tel. So. Boston 0620

Federacijos skyriaus, susi
rinkime vasario 16 d. pasi
rodė, kad daug draugiją at
stovą. ir svečią važiuos va
sario 22 d. į Lavytenee Ka- 
tuliku Seimelį. Vienas Hu
sas jau baigiasi pildytis. 
Kiti Važiuoja į Palangos gi
rias medžioti ir po ežerą 
šliaužyti. Tu dalyką mėgė
jai tegauna iš Federacijos 
skyriaus ar <fDaTbirdnkov 
kelionės bilietą. Kelione te- 
kaštuoja vieną dolerį.

Kuo * Korth Statįon kas 
sekmadienis išeina kelią de
šimtą vagoną ilgio trauki
nys į KJ H. girias? tad south 
bostoniečiai gaĮęs .turėti sa
vo Žiemos sportą, mėgėju

•- . v- tL 5* .* - v-

ekskursiją į Palangą Jur
gio Wasliingtono dieną,

LAIMĖTI?

Tel. S. B. 3357. ■. '« .

KAZ.1KAUNAW
ADVOKATAS

Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
• Bostono Ofisas: 

89 State Street, Room 63
. Tel. Hubbard 9396. / 

Gyvenimo : 33 Rosemont Street,
Dorehestei-, Mas^

1920 metą balandžio 13 d. 
Verbą sekmadienį, Lucija 
Žardeckiene važiavo gatve- 
kariu; prie Vashington ir 
Treipont gt. ji išlipo. Lipani 
iš gatvekario ją ištiko nelai 
mė — jos kąirė koja..pateko 
į gatvėje buvusįą skylę ir 
liko išnerta. Žardeckieiie 
tuojąus nuvyko pas gydyto
ją ir pasirodė, kad sužeidi
mas buvo didelis.

Miesto valdyba nesutikę 
I išlaidi], padengti jr buvo užk
rėsta' byla. * Žardeckiehės 
reikalus gjuiė. ’adv. Juozas 
Gūnyš. Byla po dideliu pa- 
Stangu, pateko į Jufy ran
kas. Ž^ardeckienes ieškinys 
buvo gipamas aįv. J.‘Gupio, 
vasario 10, IĮ ir Į2 d.-d, 
Miestą atstovavo ;adv. Bur- 
ke Sullivan..

Vasario 15 d, Jury paskel
bė savy nuosprendį, kuriuo 
priteisiama iš Bostono mie
sto Žardeckienėš naudai 
$2250 ir teismo išlaidos.

Miesto advokatas smar
kiai priešinęsis, bet advoka
tui J. Cūniui pavykę patie
kti -^nesugriaunamus . įrody
mus ir jis bylą laimėjo.

prie .Boniface-Gorman Lum- 
ber 0o. jis paejoišLuk- 
siu kaimo. \• *

Kompanija \ pranešdama 
jo seserims, gyrė jį /kaipo 
žmogų, ir darbininką.

Jis buvęs nevedęs. Pali
ko Bostone seseris Elzbietą 
ir. Marijoną ir brolį Kazi
mierą. Šie jo kūną parsb 
vežė ir vasario 18 d., iškH- 
mmgaiy su trejomis imlio
mis, palaidojo;. ~

Lietuvoje yrn Jo dar bro
lis ir sesuo. ’

Veliohiės kilias buvo pa- 
šarvotas pas graborįą Aku- 
hevičįą laįd-ptjLvią kamba
riuose. ,Parvežti iš Wiscon- 
sįn valstijas ir gi tas pats 
graborius.į i,. *■

Brolis ir seserys, nors ir 
giliai' nuliūdę, -bet labai pa
tenkinti grab. P- Akunevi- 
cįaus. jnandagitr patąinavi- 
mu. ‘ • m a - ■ '

tuma Verbą Sekm a d i e n į, 
ŠVa Petro lietuvią bažnyčio
je. Tik šį kaitą vietoje vie
no vietinio ^didžiulio choro 
bus /du 'pajčgingi chorai: 
Cambridge ir So. Boston. ■

Tiedu choru statys tą mal
dingą veikalą Verbą Sek
madienį po pietą Cambrid- 
ge, o vakarė gi So. Bos
tone. ’

Prie progos, šiemet turė
sime malonumo patirti ką 
(lu didžiojo Bostono choru 
gali padaryti. . •

F
prisiekęs Advokatu / •..

, Ved| visokia* provai. Daro vi
sus legalius dokumentus.' ’

817 E St (kampas Broadwayj
South Boston, Mas*. >

Telefonas:ŠouBoston 2732
/ Nąmą; Talbot247| /•• • t

s DR.J.LANŪŽIUS-SEYM OUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR OHIRUBGAS /

Gydo aštrias Ir kronigkas Ilgus vyrų, moterų k vulkųf Vartoja 
X-Ray aparatą, Ištyrimui vidurių ir plauČĮą ligą. EkzamlnupjaI

į. ■ kraują, žlapumij. tr epiaudalus savo ląWaiWIoJ. Suteikia patart“

I ?■;. Ofiso VAIANboS r Sj
Į 496 E, BR0ADWAY,

mą laiSkąlB kitur gyvenantiems. 15 metą praktikos. . y
--4p.p, ; 7r-8 :30 vak. ' Tek S. R, 2712.

SOUTH BOSTON, MASS.

1

■J
a

■ Katalikai, gaudami nuo 
savo. Bažnyčios gausius at
laidus, vaikščiodami sava 
maldnamiuose Kryžiaus ke
lius (stacijai), pilnai įver
tina juos ir; labai/ dažnai 
juos atkaltąja, ypač penk
tadieniais ir Gavėnioje. ‘

Katalilcai visame pasauly
je1 labai. brangina Staciją 
vaĮIęsčipjimą.. ‘ ..
r Įvertina Staciją vaikyčio> 
jimą ir lietuviai katalikai.

Štai Šv. Eetrp lietė bažny
čioje; S. Boston, Mass., Ga-

Tek porter 3789 '/ ’

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvi* Qydytoj« 
Ofiao Valandoa: 2—4 ir T—® 

278/Harvard£treet^ 
kamp. Inman arti. Central Sq,

Cambridge, Mmi./
t

■•-d

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK GRAUDŪS VERKSMAI
YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS. PER Z

BEVEIK 70 METŲ

Depazitli nuošimtis eina nito trečios Seredos kiekviena mene
sio. • Dividentus moka 5 nuoš/pęr paskutinius 3 metus.

Odvidentai ipokaiui trečią Sferedą Balandžio ii* Spalią menesuj.

' V A LA NDJO S:

Nuo 9 ryto’ iki 3 po pietą. Nubūtomis :*p.uo> 9 ryto ilu 12 vai.
i. Pirmadiėnių vakarais nyo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

t

i

.; i

S 3
I
f
5 i

Li«tuvia Dantistai

(04IJN4P8KA3) •

414 Ęroadway, So. Boston
Tek So. Boeton 2800.

Ofisą* atdarą* nuo .10 iki 12 t»C 
ry|o, puo 1:3Q Iki 0:80 po pktir 
nuo 6 lkl 9 vakaro. Mventą d(«o|

n

s

lEMeDllCHO™.
j. lJ, jjiĮiru. ... į. vi T<L g. 

;■/-' ’ BilTūVi
^280frR> vėfiioję, pęn]<tadjeniais. yrn 

vaikščiojama Stacijos 4:15' •j

Bažnytinė kantata u Sep
tyni j Kristaus godžiai nuo 
Kryžiaus” ir šiemet bus sta

PARSIDIIOOA
MOTERIŠKA* PUTRA pigiai 

mažai vartota^
41Wood Ave., Mattapan.

KAM reikalinga 
kambariai

Gražioj vietoj, MąttapaiL ,Kas 
norėtą apsigyventi’pas seną mb-. 
terį yra proga. .. 'Yra 6 kamba
riai. .Pageidaujama maža sep 
myna arba kelios merginos arba, 
moterys. Kkeipkitės

41 vycod Avė., Mattapan

ir.

OPTOMETJiSTAS.
■ v lkegramlnuoju akis,

" priskiriu akinius
.kreivas $I^Įs atltlę? 
*lnn ir amblljoniš

kom (aklose) aky# jugr^llnuAvieč- 
*ą tinkamu laiku. ; ,
j/l.fažakaenis, o. p.

447 Broadw8y, Soėrth Boston 
V’ią'-AUJT''... " ~-....

po' pietą ir 7:30 vaL vakare. 
Įr! žmonių, prisirenka pibiu- 
teJbažnvčia. - -

■F
T , J* / / . •z:"1 • ?

Šv. Petro lietuviu bažny
čioje,'Gavėnios. metu, vietoj 
inišparą. yra giedama kas 
sekmadienį Graudūs Verks
mai. Yra. geistina, kad ir 
šiemet dalyvautą šiose gra
žiose pamaldose nevien se- 
nespieji, bet ir South Bosto
no jaunuomene.-'

Tel. S./B. 0441, > / r .

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3,

Gyvenimo, vieta: 98 Centrai St,’

• - . -Hudsėn. Įiąss. 
Tel. Hudson 622., .

I įvaięįųpUabužių‘ i
I kę^ųtųv^ ?* i:

i PAUL’SMENS ;
i $HW I
į : 456 VA BBOĄDWĄY Į 
Ė (tatpe, F Ir Dorchesteiv Stš.) š 
| SoiiflĮ ĮJąston, Ma$s<- | 
I Užlaikome vėliausios mados vy-| 
5 riškus drabužius, (gražiausias skry-i 
| tįšles. Pas muš viskį pigiau pirksit, j 
| , Sapininkat.pįlYĮĮ!^ LIKAS |

MIRĖ
Vasario U d., tik kebas 

dienas plauČią uždegimu 
pasirgęs, mii'ū l/i*aneiškiis 
Urbaitiš, 47 metą, Winegar, 
AVįs. • Ten jis dirbo 20 m.

Tei. So. Boston ‘0821- ‘ .
LIETUVISDANTISTAS

DR. M, V. CASPER 
(jUspAjuVĮpros 
Naujoje Vietoje,

. 525 E. Brpądway, S. Ęoston.
Ofito Vafaiidoa:

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo li>01M
5 ir“nuo 6 iki 8 vai. vakarė. Ofi- 

uMdarytąa ąubatoa vakarais ik
D*deldienIaIs,taipgiB«redoinl« nue 

- . dieni uidąrftąa.
Taipgi X-rqy

Į A. LIBL M. D* 1
| lietuvis
i • /. . *> •!
I GYDYTOJAS ir CHIRURGAG^
Į // V ai and o š: .', 1 
I Niio 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
,|v 478 Gallivan Boulevard 

į DORCHESTĘR, MASS. .

į Telefonas Talbot 0847 ■

i

i

9-ta Tarptautinč
Nuzikos Švente

SYMPHONY UALL,
BOSTONE v

Huntington, kamp. Mass.-, Avės.

PIRMAD., VASARIO 22 D.
3 vai po pietą

Sekanti, gerai žinomi chorai dai
nuoskonteste ir bos duodamos 
dovanos: Lenką Lira Chorai.Vb- 
kieeią Education. Soe., Italą, Švc* 
dą-Viking Choras, Finą. Negrą, 
škotą, Armėnų,. Taipgi Lietuvių 
Choras po vadovyste Vincento/ 
lenkiąs. ’ - ' ' f - . •
Sujungti Chorai ir Orchestra po 
. vadovyste Russelj Ames Cook..
Tikietąi jari dabar parduodami 
Į)as,t Community Service of Bos
ton, 739 Boylstbn St. ir Boston 
Šymphony Salėje.
ton Symphony Salėje? Į

Kaina nuo 50c iki'$2.00. i

E

lįBfcmmr 
S SPECIALISTAS

Pabaigęs N, Y, universlty mediką* 
liška kolegiją; buvęs/gydytoju FU 
Hąmllton Ligoninėj, N. Y.; ,<mran> 
jas | Out-Patient Staff LofiUIo li
gonines. Daktaras Miesto. Dlspeu- 
sary.; sujungtas prle Bt. John’* 
Ligonini ; Medlkališkas egtamlnuo’ 
tojas d6I Metropolitan Life Ina.;’
LowelP Y&1OA. Gym.; A. O. Foras- ; , 
teta of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeitad. 10 iki 12 *ryte, -2—5, 

, T-8 vak., Sekmadieny 10 iki JŽ.
Patarimui. dykai. • ?

į 327 Tremoiit St Boston, Mass. \; >

c i 4

I

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

GRABOBĮUglR/ 
;; BAĮSAMŲOTOJAS 

677 ir 448 Camįrįdge Street 
Cambridgę, Masą, 

Telephone Universlty ^Bl-M.

Office Telenbone Universlty 1957 
. Bes, Tel. Universlty 1057

ADAM OWIRKI& SUN
Undertaker & Embalmer 
LIETUVIS GKABORIŲS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Pagralni? atlieku gerai Ir piglal. 
Kaina, vienoda visur. Vieta atdara 
diena ir naktį. •

883 Cambridgę Street 
EAST CAMBRIDGĘ, MASS.
- • SKVRms

10 Intervalo St, Montello, Mass. 
Tel. Br6cktoti 5188

4

LIETUVIS GRABORIUSProi. A. židanwi£iĮitiįi

MUZIKOS MOKYKLA
,L gMįlKAJĖĮANA^

UkęUūf dnAdąRoą p*|vaSlal kaip 
.matiem* taip Ir.sunuguslem* *nUf 
profrąruo Musikoš Kon»erratopk|y.«

Pamoko* aiškinamo* lietiniu
. į ; ' kalboje " ■*

18 MMdnįtoh Ave,r 
RoslindaH,

Tel. P-kway 5953-Wk

?
Laidotuvių reikale visuomet ir viskius 

maloniai Ir tįnknmai putaniauju. Ga« ‘ 
lite kreiptis bito laikų, dieną ar naktį, 

ų aš višnomėt paairengts kiekvienam 
pareikalavimui. Už valiavimu į kitus 

mieštus jokio atlyginimo nereikalauju,

PRALL BROLIAI
PENTORIAI m 8EI«)11AW*» “

IKH0UI

(AXwwv«mni)
5U» W ^riMdumy, So. Bottop, VU*

. ’Tel' Su. Boston 4486

I! DABBĄ. ATLIEKAME (JBRAl IH I
I PATAENAVIMA8 BERIAUSI

-X

BROADWA Y GA R AGE '
541 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS

Tek Boston 1370 / '

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Pilnas Pftsirihkinias. Pataisymo Dalią.
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KATALIKU UNIVERSI 
. TETAS

r

mokslo įstaiga stovi lygioj ta, kurios prasidės bene kė£- 
teisinėj aukštumoj su vai- “ 
džiotkišlaikomais universite- baigsis Verbų SekhiaSicny 
tais. Turi visus mokslui į- 
rengimus ir yra Suskirstytas 
į-keletą pagrindinių fakul
tetų, Ar gi nebūtų; gražių 
kad Ir mes amerikiečiai lie% 
tuviai susiorganizuotume ir 
įsteigtiune, “Lietuvoj Kata- 
tuliku Puiuėršiteto Priete- 
Uu Praugkią^Y Pagalvoki
me. Turėdami energingą 
komisiją savo tarpe bandy
kime pradėti šį. prakilnų 
darbą mūsų apylinkėje.

virtą .savaitę1-. Gavėnios ir

Žmonės—-atgailą darę, lauks 
tų linksmų Velykų švenčių.

Sveikata Brangus 
Turtas

Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOS:
no oi Anie v vempiu? Nuo °~12 2-8 vn*.Ulli DLAUAu Al YCllUlUU ivenMieniait iMiiarūt

DANTISTAS 499 GRAND smM 
X RAY " ’ (kampas Union Avė.)

NnmŲ Telefonas u Mlehlgan 2—4273 . B R 0 O K It YJT, N. Y.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Lietuvės Katalikų Uni-
- vei-siteto reikahi mūsų išrin
ktoji komisija gražiai pra
deda darbą, Vienas komi
sijos narys, A’an. Jona-y Bal- 
liUnas, pirmutbns įsiklojo 
'penkdesimk^,

kmiet aukoti dūla- 
nu. Tai gražus, praktinis, 

I pavyzdingas — sukeliantis 
ūpą gestas 1 Tikrai būtume 
mes amerikiečiai lietuviai 
katalikai laimingi j eigų 

, mums pavylctų stambiai pri
sidėtiprie kuriamo Univer
siteto. Daug Amerikos lie
tuvių. katalikų yra aukavę 
įvairioms Lietuvos prieglau

p doms bei mokykloms, bet ši
J auka būtų visti mūsų Tevy-
l’ - nei—Lietuvai pasišventimų

karūna, ir ji būtų amžina. 
. .. Kas Katalikų Universitetui
į- ■ padirbės z— tas pasidarys
> sau amžiną atmintį.į* • “
? • . Pereitais meteis Milano 
į . Katalikii Uiliversitetes pa-> 

baigė\savp gyveninio pinną- 
L jį dešimtmetį. Desetkas jau
7 metų kaip tūli lietuvių ka-
; tulikų vadai kėlė.. klausimą.

*' Katalikų Universiteto +bųti- 
; nųmb Lietuvoje; lygiai taip
\ pat ir Alįlano Kataliluj. U-

fcri hiversiteto idėja ilgai bren-
| do; Svarstyta kongresuose,
į- ’ spaudoje ir .kitur tol,kol fa-
r' dosi aktingas vadas, kurs
> . ryžosi visą organizavimo
t . nai(tą pakelti ąnt savų pečių.

To darbo didvyris buvo tai 
f Gemelli/ vienuolis pranciš-
s kėlias. Jisai skaitė refera-
F tus‘ apie reikalingumą turč-
į ti katalikais savoxuniversi-
t tetą. Tuo reikalu leido vie-
ST na po kitam žurnalus. Ap-
g / . lankė visus garsesnius uni- 
|» versitėtus, GerM susipaži-

“ nes su finansų organizavi
mo pavyzdžiais ir išstudija
vęs universitetų statutus, 
pradėjo organizuoti ūkišką
ją Universiteto dalį. Pra
džia buvo labai sunki. Rei
kėjo pirmiausia, namų. Vie
nok. piniginiai .sunkumai bū
va nugalėti. Tam tikslui tik 
po Įkurta “Katalikų Uni- 
rurs'iteto P ristelių Dmitffi- 

6 įa.^ šiandie ji jau turi per 
keliasdešimis tūkstančių na- 

fc rių ir sudaro piniginį -uni- 
yersitetūi išsilaikyti pama- 

& . fąt. Kasmet minėta draugi
ja visoj Italijoj rengia uni
versiteto dieną. ir ^ūreūka 
dideles pinigų sumas., Šian
dieną Milano Katalikų Uni
versitetas kaipo autonomine

SftŠT.TOS
Gavėnios ketvirtame sek* 

madienį, kovo 6 d.,'Rv. Jur
gio bažnyčioje prasidės dvie 
jų savaičių misijos; Pirmo
ji savaite bus pašvęsta iŠr 
imtinai abiejų lyčių jauni
mui; antroji — augusiems. 
Misijos baigsis Verbų sek
madieni. '

SERGA, '
Aleks. Mickus, Kings 

County ligoniiįėje, j
O. Bainmienė, 284—22nd

Strėet* ‘
Gimines bei pažįstami esa- 

tę prašomi ligonius aplan- 
kyti. ' ' ... .

i L n. S. NARIAMS

L
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i- DIDŽIŪJO NEW TOK'O 
APYLINKES I.1ETU- 

. VIAMS
; ; šiuomi pranešame, kad Jurgis 
; T Tumasonis yra įgaliotas rinkti
■ • “Darbininkui” prenumeratas ir 
į k , skelbimus. Jis patarnauja bu
■ L Notary Public iižliūdymu ir pa- 
j į gelbsti siųst pinigus Lietuvon, 
į v Kreipkitės pas:
' į JURGĮ TUMAS0NĮ
!f- . -123 Grnnd SL arba 1350 B. 91.St

Brooklyn, N. Y,

Kl,:• Asmeninis,- “Dar
bininkas, Ro. Boston, Mass.

Ats.: — Patarčiau Tams
tai nueiti pas lietuvį gydy
toją ir jam įduoti ištirti 
Tamstos ligą, dės'laikraštyj 
apie tuos dalykus sunku pa
aiškinti. ; .

KL: — Meldžiu atsakyti 
ffparbmmke” man š i u o s 
ktasimusių Esu i44 metų; 
jau bus 5 metai ūian “rė
muo ėda” po krn tihe. Bu
vau. pas - gydytojus ir jie 
man sake, .kad ■“Stoma.ėh 
not sėt/ ’ .. pasirink valgį. 
Dabar biis koki 2 ūktai kaip 
imu Br. Biady.s rekomen
duotas laikraščiudse “Gul
ėtam Carbonate 19 grains.” 
Rodos biskį geriau, bet atsi
gulus naktį širdis smarkiai 
plaka, o ypač gulini ant kai
riojo šono. Taip pasikarto
ja apie 3 kartus į menesį ar 
dauginus. Kaip atsigulu, 
tai iki pirmai ar antrai va
landai negalių užmigti. Ro
dos, viskas tetų geliai, bet 

[neima > iųiegas, -Rytojaus
* ?' • dieną suniuręs turi dirbti.

NAUJAS REKTORIUS biški per ankštą
kraujų' spaudimą turiu, a-

ROCHESTER, N. Y.
MONSTGNORO MIRTIS
Sausio 29 d- mite labai di

dis mokslo vyras, kun. Rt. 
Rev. Msgr. Andrew B. Mee- 
han, D. D., J. U. D., rekto
rius šv* Bernardo seminari
jos, kuri yra išauklėjusi į 
kunigusdaug^ir^ j 
Labai ■Skilmingos laidotu
ves pyko vasario 3 d. "Šv. 
mišių auką atnašavo: vysku
pas John' Francis 0’Hern. 
Pamokslą sakė JVamin.acių- 
m’o tituliariš arkyvyskupaS 
Thomaš F. Hickėy.* '

Laidotuvėse, dalyvavo Ąr- 
kivyskųpasy 5. vyskupai — 
Albąny, Bųffalo, Roehėster, 
N. Y., Hardford, Conn., ir 
Charleston, S. C. ir daugybė 
kunigų. Iš lietuvių kunigų 
buvo matyti kini. Jonas" M. 
Bakšys, ir kun. J, v, Kaz
lauskas, abudu baigę , moks
lus' Šy.. Bernardo seminari
joje. ;

~ Vasario 4 d., J. E. vysku
pas J. Francis O’Hem pa
skyrė, kum. Dri J. F, Cogg- 
in, Ph. D., S. T. D., per 29 
metus profesoriavusį ■ Šv? 
Bernardo seminarijoje būti 
jos Rektorium. Į kunigus 
•Šv.,. Jono Ląterano baziliko
je jį įšventino Romųje Kars 
dindlas Respighi geguž. 24, 
1902. Nuo 1903 m. rugsėjo 
mėn. profesoriavo visokiuo
se seminarijos^ skyriuose. 
Dabar yra 'Morališkos Teo
logijos profesorium.

Vyskupas,, pasldrdamąs jį 
rektorium, /išsireiškė, kad 
negalėjo rasti geresnio ku
nigo,. kuris galėtų užimti 
vieta paliktų aukšto mokslo 
vyro;. Vyturys.

C. BROOKLYN. — LDS.
10 kp. susirinkimas įyjks 
Šį sekmadienį, vasario 21 d., 
tuoj po sumos. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, pa
kviesti haujus narius ir .už
simokėti duoklest Kuopos 
valdyba yra pasiryžusi pa
dvigubinti narių skaičhj, 
nes jau laikas Brookhmo 
d arbininkams susiprasti.

Yra’ gauti iš Centro ka
lendoriai, kuriuos malonėki
te atsiimti. . Kas nori užsi
rašyti ar^ užrašyti kitiems 
“Darbininką,” • malonėki t 
kreiptis į mrie.

Dabai* labai gera proga 
užsirašyti ‘'‘Darbininką? sa
vo giminėms bei pažįsta
miems į Lietuvą.

Alėti Spaiciš,
294 Suydau St., [kapuose vasario 9 d. Jonas 

Brooklyn^ N. Y. I Bartuška mirė vasario: 9 dų

*vŠv. Jurgio parapijos cho- 
ras. Tėnpiasi prie didelių iš
kilmių, prie, bažnytinio kon
certo, kuris įvyks. tuoj po

. Velvku. I talką, užkviesti 
ir kitų parapijų chorą i. 
Sveikintinas 'reiškinys.

.'.4

pie 169.. Esu vedęs ir turiu 
du sūnus 17 h» 15 metų.

/J. M, Hartford, Conn.
Ats.:—Dadekit 10 grains 

“Bmiįrbonate of Soda” prie 
10 grains “Calęium Bicar- 
bonate^ ir vartokite tris 
kartus į dien'ą po valgio. 
Taip pat patarčiau jokios 
mėsos nevalgyti tik pieno,

javinio maisto (eėye&ls), 
Jei Tamsta nesijausi ge
riau laike dviejų savaičių, 
tai, kreipkis pas X-ray gy
dytoją, kad nuimtų vidurių

_.KL: — Dirbdamas turui 
sėdėti astuonias ir daugiau 
valandų. Parėjęs į namus 
jaučiuos labai nuvargęs. Ma
no draugas pataria anksti 
keltis ir eiti pėsčiam į dar
bą. Paklausiau. Ėjau pus
antros valandos. Visą die- 
jaučiaus nuvargęs ir naktį 
negalėjau užmigti. Prašaus 
patarti kokiu būdu gydytis.

- '• .. : r . .•
Dauguma^jaunuolių baigę 

pradinę mokyki^ dėlei ne
darbo registruojasi ’ aukštes
nėse mokyklose.

Užsirašę Lietuvos jėzui
tų leidžiamą mėnraštį 
“žvaigždę”' ir negauną jį 
reguliariai, prašomi praneš
ti Tėvui JJBružikui, & J. 
.(kbresp. antrašas: 207.York 
St,, Brooklyn, N. Y.) ,arba. 
klebonui. . ’ ’; B .

Ats. : — Vietoj eiti'pūkš
čia! į darbą atsikelk anks- 
čiaū ir, nežinau ar. tamsta 
turi Radio, atsisuk. Radio 
stotį, iš ; kur duodama mankŠ 
tįnimosi pditiokbs nuo- 6 iki 
8 vai. rytą ir. inankštykis, 
tik pradžioje nenusivarginlt, 
tai bus geriausias ; vaistas. 
Pietų metu išeik į orą.

IO.: — Man dažnai skau
da gerklę, '. Gydytojas pa
taria išimti tonsilns. Kaip 
genaus: išdeginti ar išpiau- 
tit- . •

BROOKLYN, N. Y. '
Vasario 14 d., “Vaikelio 

Jėzaiis” draugijos 3-čias sk 
laikė savo mėnesinį susu’in- 
kimą,. dalyvavo nem a ž a a 
skaičius narių. Buvo svar
stoma daug naujų įnešimų. 
Labdarybės komisija šiais Jį 
laikais daugL.4ATbųAwLM i 
Brangaitienė išdavė’ rapor
tą iŠ* Federacijos apskrities 
suvažiavimo.

Ši dr-ja rengia Gaveni- 
nį teatrą “Ratricija,” lųirš 
įyykB: 1 šeštadieny irz sekma
dieny vasar. 27 ir 28 d., 207 
York S t Komisija deda į 
pastangas, kad. .parengimas ? 
būtų pasekmingu. < Į

Per Atvelykį,, sekmadie- į 
nį, balandžio 3 d, rengia pir | 
mutinį metinį, koncertą ir | 
balių, - kurs įvyks Apreiški- j 

: mo Panelės Šyenc. parap. Į 
,N. 5th ir ftovemeyęr pts* Į 
Geriausi muzikantai, jau pa- į 
samdyti. ' Koresp.

DVI DIDŽIULĖS EKSKUR
SIJOS

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

Petras Pekys įnirę vūsa- 
[rio 6 d., palaidotas Šv. Jono

palaidotas Šv.. Jono, kapuo
se vasario 12 d. Jdna&4kų- 
eevičius mirė, vasario 13 d. 
ir palaidotas Šv. Trejybės 
kapuose vasario 15 d.

, Kum J.. Balkun a s k t s 
penktadienio vakarą Gavė
nios metu sakys pamokšlus.

Lietuvių kalbos ir kateki- 
zacijos pamokos yra veda
mos reguliafiai: ketvirtadie
niais 5-7 vai; vak, ir šešta- 

: ” dieniais 2-4 vai. po pietų. 
Biedniems knygos duoda- 
m-os dovanai. Tėvai būtinai 
privalo siųsti ' jaunameciūs 
iatoštis’ prie pirmos komuni
jos. Vėliaus atsiųsti nebus 
priimami, s'’

TĖVŲ OOMINKUNy Ml- 
I suy MARŠRUTAS

. šiais, 1932 metais įvyks 
svarbas ekskursijos į Lie
tuvą. Pirmutinę rengia L. 
Vyčių organizacija, kurios 
ekskursija išplauks iš Nėw 
Yorįn gegužės (May) 14 d. 
laivu “United States” Scan 
dinavian American Line. 
; Antrą rengia L. D. S? ir 
“Darbininkas ’’ b į r ž e I i o 
(June) 18 d. tuo pačiu lai
vu. , '• ;

• Bus nepaprasta proga vi
siems, kurie mano važiuoti 
į Lietuva, dalyvauti vienoje 
iŠ.. virškinėtų ekskursijų..

Susirgęs
Ats.: — Išplauti yra ge

riausia. Išdeginti • gerklės 
liežuvėlius visiškai negali, 
neš pasilieka jų šaknys. Ži
noma, krąujaplūdžiams ki-{ , rj 
taip. nė negalima, kaip tįkly^ Amerikoj gą i 
išdeginti.

Ed. A. ’įukuuskas^ M. M

1114 Ėoster Avė. ’
Brooklyn, N, Y. .

PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS 
N.Y.IRN.J.APSKRITYJEi

^"IUV'1 i
Talephons; STĄGG 2—0106

ŪR. A. PETRIKĄ
•• ■■ (mticK)' 

CTTtJVIS naSTlSTAS
221 8.4thSt.j Brooklyn, B.X

Garo AHetiMiks
.. VALANDOS:

Kuo O yal. ryte iki 8 vat vakare. 
Penktadieniais ir žventadlenlaū 

, , (ik susitarus, ?

Tel, (Jreenpoirit 9—2320 ‘

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE ■.

BROOKLYN, N. Y.

- KLASČIAU^ f 1

CLINTON PARKA* 1
, piknikams, baliams, koncert 
šokiams Jr visokiems paslilnksmi 
mama smagiausia v|£tą Ęrcio 
lyne-JIaspetlie. Jau Talkas. užslsą 
kytl isalę žiemos sezonui. 4 
kariip. Maspeth ir Betts Avė; j ’

JONAS KLASČIUS, Sav, | 
Maspeth, N. Y. Į

Tel, Newtown D—4464

ANT, J. VALANTIEJUS
GRABORIUSIR '

Aptii’aiifla Visose Snkose 
3t. Notery PiihHc 

5441 -- 72-nd Street, 
Arti Grane! St. .

BIASPETH. L. L. N. Y.

r , "' __j2'

Tel StKgg 2—5043 Notnry Public

M. P, RAILAS INC.
AlkLIAUSKAS

Oratorius ir Balaamuotoju 
660 Grand įt.,, Brooklyn, N.Y.

Tel, Stags 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandamku)

0RABORIUS 
107 Union Avo., Brooklyn, N.Y.

_  ■ y

Gavėnios laikas -r- atgai
los bei pasninko laikąs. Baž
nyčioj jokių gėlių nesimato. 
Bažnytiniai rūbai irgi jan 
varsą permaino^ Choras 
gieda gregorioniškas (vienu 
balsu) mišias. ‘ Vargonai 
groja tykiai,' o protarpiais 
visai' nutyla. Žmonės, tarsi 
daugiau susikaupę maldoje. 
Viskas labai kukhų bet jau
ku. Jaų ir Misijos paskell)-

Lithuanian C. C. basket- 
ball tymas pergalėjo Hųuse 
David tymą punktais 37r31. 
Tai devintas eilėje laimėji
mas. ■

Sunkiai serga Teofilė Kli- 
mierič.

Kun klebonas buvo išvy
kęs atostogų visą savaitę.

i * '' ;

- ‘ - * A

Choras dalyvavo Fed, Ap
skrities Liet. Nepriklauso
mybes minėjime.

Lietuvos Vyčių New York 
ir New Jėršey apskritis ren
gia nuo vasario 27 iki kovo 
d d. po visą’N. X irN. %L 
apskritį, prakalbų ir pavei
kslų5 iš Lietuvos maršrutą. 
Bus aplankytos visos N. Y. 
ir N. J* apskrities kuopos.

Paveikslus rodys vyčių tė
vas, MA * Norkūnas apie 
Lietuvą. ‘ Prakalbas sakys 
vietiniai centro ir apskrities 
valdybų nariai. < ■ .

Kadangi dabar yra Vyčių 
vajus, tai ir ^augiausiai do
mės būs irgi šiam dalykui

Laike vasario ii* kovo mė
nesių, kun. pr. Bonaventū
ra M. Paulukas, O. P, duos
Misijas tarbą Rekolekcijas 
sekančiose parapijose: ‘

Vasario 29 iki kovo , 6, 
Rekolekcijos Šv.. Juozapo 
Bažnyč., Waterbiny, Conn.

Kovo 13 iki 20 Rekolek
cijos Šv. Alplionso Bažny
čioje, BąItimorerMd;

Kovo-27 iki balandžio 5, kreipiama. Galutina marš- 
Rekolčkcijos Apreiškimo ruto tvarka bus trumpoje 
Paneles Švenčiausios Baž- ateityje paskelbta, 
nyčioje, Brooklyn, N/ Y.

dalyvauti šiose ekskursijo
se. . <

Organizatoriai šių ekskur 
sijų praneša, kad keleiviai 
bus prižiūrėti ko geriausiai. 
Laivo “United States” kam 
bariai. Švarūs ir gražiai į- 
rengti su visais' patogumais.

Kelionėj visi ekskursantai 
gaus skaniausius valgius, 
pagamintus patyrusių-’ virė
jų. Pasilinksminimui bus 
randama visokių parengi
mų — jauniems ir seniems. 
Bus šokiai ir koncertai va
karuose. Žaidimai 'tyrame 
ore dienos metu ir laikas 
nuo laiko ekskursantai link
sminsis laivo Šeimininkų su
rengtose programose.
^Nepraleiskite šios progos, 

važiuokite su Vyčių arba 
^“Darbininko” ekskursija į| 
Lietuva. • Vi&uilfk

f
VYTAUTO SPAUSTUVĖ
Vienintele katalikų spaustuvė 

ir krautuvė apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rąžančius, 
škaplierius, medalikčlius, kryžius, 

f Stovylas lr k. čia galima gauti 1- 
vakaus turinio naudingu.knygą ir 
gružių atviručių sulIetuvIAknU 
parašais. A •.
7 “Darbininko” Agentūra " 
"Vytauto”, spaustuvė priima ‘‘Dar* 
lįinlnkul” skelbimus, prenumeratas 
Ir parduoda atskirus “Darbininko” 
numerius.
iitfdara autro
ir.feiMdiovio vakaraiu iki 9 vai.

Antradienio vakarais defentpoja J. 
TtrtHuohia. 01 ketvirtadienio ir 
ležtadlenlo vakarais--7. A Mačiu- 
ta. Šiais pastaraisiais Ikarais ga
lim attikti Ir "Reni Estete" rei
klius bei notarinius Rodymus. •

.kad minėtais- retka* 
lala—/gta iaaHa—
Amata Vistu Spaudos parbus

Teletūnuoktte: STAgg 2—2188 ■
‘‘VYTAUTO0 8PAU8TUV1 

: 428 Grand SU Brooklyn. K tv

»
CMaMaMMU
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