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' ; •; CHANGCHUN. — Japo
nijos įsteigtas ir konttolirlo-^ 
jamas Mandžiurijos valsty- 
Įjes užsienių reikalų vicė- 
ministeris padarė užsienio 
npaudai tokį pareiškimą: jei 
Tautų Sąjunga ir kitos je-

‘/ gos nepripažins Mandžiuri- 
_ JĮ jos ir boikotuos Japoniją,

\'į(af tuo pačių laiku Jąponi- 
; ’ ja bus priversta ūždavytt

: ‘pasauliui duris į Mandžįuvi- 
. ją. Nežiūrint, jokių pasi-
•priešbiimij, MandžiuT'jii eis 
savo keliu- nės ji esanti vie
na iŠ turtingiausių šalių, 
kuri gali išmaitinti savo gy
ventojus be kitų pagalbos?

/Toks pareiškimas parr-lo; 
jog-Japonija iiepaiso Tautų 
Sąjungos įspėjimų’ir eina 
savo keliu.

Tautu Sąjunga šiuo metu 
svarsto Japonijos klausimą.

HITLERIS DARYSIĄS 
VESTUVES

LEIPCIGAS. Vokie
tijos kancleris Adolf Hitler, 
įkurs yra senbernis, šiomis 
dienomis rimtai planuojąs 

^dggfried - Wąg-

- NaSlė Wagner y i-a vpkič- 
čių garsaus kompozitoriaus 
AVagner ainė. Vasario 12 
d, vokiečiai -mįnėjo kompo-

* . zitbriaus Wagner mirties 50 
metų sukaktūvėš; kimų iš
kilmės įvyko Leipzige/

Almėjimo iškilmėse kalbą 
pasakė kancleris Adolf Hit- 

; ler. .f / , ’ .

DRĄSINO LINpDERGHUl 
Del ANTROJpSuNAUS <|

■ •' ’i'

R0ANOKE..4- Lakūnas ■A > A .
pulkininkas Charles Lincl- 
bergh buvo gavės grasinan
čių laiškų, reikalaujant,50 
tūkstančių dolerių, nes ki
taip ir antrasis sūrius būsiąs 
pavogtas. .

• Šį kaitų policija labai gu
driaiĮseke piktadarių dar^ 
bmu ^Vienas poliembhas paĮ 
sivadnio pnlk'inįnko Lind- 
berglt agentu ipį atvyko į 
Roaųoke, Va., hpktir buvo 
pasiųsti grąsįnimo laiškai.

Polięmonas apšigyv ę n o 
viename viešbutyje ir iš ten 
susirašinėjo su grąsintojais 
Jis vedė derybas su jais ir 
pagaliau jie slitiko priimti 
17? tūkstančių dolerių. čekį, 
kiiris ir buvo pasiųstas rei- 
kalautojąms.

/Banko tarnautojai buvo 
įspėti apie tai. Kai Čekio 
priėmėjas atėjo į banką iš
keisti čekio "į pinigus, ban
ko taimautojas padavė jam 
neva bundulį pinigų.- Links
masis jaunuolis išėjo iŠ ban- 
koykiiT jo laukė draugas, 
bet čia pat juos suėmė poli
cijai

Suimtieji* grąžintojai yra 

man Harvey, 26 metų/. Abu 
patalpinti į kalėjimų ir lau
kia teismo. •
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KAINA 5 OEHTAį

HŪOVER KOVO 4 DIENĄ 
VAŽIUOS ŽUVAUTI

ITALAI NUTEISĖ PRAN 
CuZŲ PROFESORIŲ

ROMA. — Italijos fašis
tų specialus tribunolas nu-- 

• teisė Paryžiaus politeęhni- 
kos inšlįitųtp direktorių pror 
fešorių Charles Eydoux pen- 
keriems melams ir jo sekre-

■ torių trejiems metams ir 4 
menesiams kalėjimo. .

Prancūzas profesorius bu
vo suimtas prie JugosĮavi- 

. jos sienos ir pas jį rasta ne
va koks tai žėnilapis, jo pa- 

/ lies padarytas! KWstai ap- 
. kaltino jį špibųaže, nors 
1; profesorius aiškinosi, jog 
.. jis daręs užrašus kaip pa

prastas keliauninkas.

■ ■<

f
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DR. JONAS BASANAVIČIUS, t
. jt'f. ’ „ .

. Lietuvių Tautos Patriarchas, didelis kovotojas^ dėl laisvės, 1918 

metų Vasario 16, dieną pirmas pasirašęs Lietuvos"j|eprikla.usomybės 

paskelbimo aktą, miręs 1927 m. vasario 16 -d. VflnĮuje.

LAISVES SUKAKTIS

AVASHINGTON; — Ko
vo. 4 d. vakare prezidentas 
Herbert Hobver (tą dieną 
jis bus jau paprastas pilie
tis!, pasisveikinęs su nauju 
prezidentu F. D. Rdosevelt, 
tuojau išvažiuos į Kew 
York, iš . kur važiuos Pana
mos , kanalo pusėn žuvautu 
Jo žmona iš New York va
žiuos tiesiog į Kaliforniją, 
lūir yra Hooverių namai.

.ENKIJA RINKS PREZI 
PENTĄ

KOLUMBIJOJ POLITIŠKOS 
ŽUDYNĖS

‘ BOGOTA. —Politinių a-
. gitacijų metu Kolumbijos 

respublikoje vasario. 6 ck 1 
asmenų užmušta ir 18 sužei
stų.
Kruvini susirėmimai į vy- 

: ko Chinačiota mieste ir apy- 
. linkėję. Šiaip ;visoje.

„■ liipįbįjoje piropą*
gandų praėjo ramiai. ;

: VARŠAVA, — Birželio 
mėnesį Lenkijoje bus renka
mas prezidentas, nes.dabar-
■ :inio. ’ prezidento. prof. Ig. 
Moseiėkip terminas baigiasi.

Lenkai susirūpinę išrink* 
ti žiiiomą žmogų, kurs turė
tų įtakos ir’ pasitikėjimo 
užsieny-ypaČ šiuo laiku,' lūii 
Vokietijoj viešpatauja Hit
leris, didelis lenkų .priešas*

Lenkijoje miniina! gailio
jo pianisto PaŪerėwskįo 
kandidatūra, bet nežinoma,' 
ar s Lenkijos tikrasis vaido- 
vaš Pilsudskis sutiks. .

Padereivskis •nenori būti 
. įdėlio nors diktuojamas, o 
! Pilsudskis nori turėti tok 
. prezįdįite, įiiiĮ būtų jo pa

klusnus tarnas.

Nušvito mums linksma diena .į. y ’ 
Penkiolika atgal tam metų,

Kad Lietuva jau atsistato. •
j : ;Jš 'didžiojo, karo griuvėsių, 

. ;įš ^autokratų puvėsių,
... 7IŠ priespaudos, tamsybės raugo 

f Nauja valstybė štai išaugo.
•Mūs.' tautai jau ne pirmiena 
Tyru kvėpuoti laisvės oru, ;

• 'Tvarkytis savo laisvų noru.— 
Jau būdavo ne naujiena.

;; Kuo . Mindaugo ir Gėdimiuo, ’ z-
,,-Kęstučio, Vytauto laikų, .

įlaug didvyrių ji išaugino •— > 
•Auklėtų laisvėje vaikų. .

Garsus lietuvių buvo-vardas 
Eilėmst otorių, vokiečių,< 
Pažįstamas jų plieno kardas 
Ir meškos kailis ant pečių.

/./•-■ * Plienu našus.Algirdo, žodis
. - \ Skambėjo sienose Maskvos 

Ir Vyčio pabalnotas juodis
. . . 7- Skrajojo sūkuriuos kovos.

' j * . šarvais; apkaustytas Kęstutis, 
■Plėjįių^įūs draudė' teutonus- 
Išdidus Manus Birutės
Žiaurius suvaldė totorius. . -7

- • 7 Karinga Vytauto ranka ų
' Sukūrė didelę valstybę,.
7 'jfė:: sumanumų ir gūlybę.;./, *:♦ 

7'7. Visa pajuto-Europa; '
.. y Dabar riš karo pelenų
' :/ Sena Valstybė atsistatė,

* /TĘįlė ištikimų sūnų
■■'-y' ' -Ją stojo temt petys į petį.

. y Trys miili jonai dar lietuvių
- Šbi susilaukė sukaktuvių,.

. 7. ;. Mintim į praeitį keliauja, '
y" ;". Drąsos ten semia pilna sauja. 7 

Sapnavę šimtmečius kelis, ; ‘y
’ ■ ■ Iš ‘.kieto miego jie pabudo -r
■■•«-• Lietuvos kūnas jau sujudo, 

: Nes laisvės žėri. ten ugnis ! .

. SCHAAFSUNKIAI,
- SUŽEISTAS

> * .

; NEW YORK. — Vaflio 
10 d. -vakare kumštiriinkas 
Erine Sehaaf kumščinvosi 
bu milžinu italu Primo Car- 
norą. Kumštynės“ tęsėsi 12 
mindų, o 13-taniė rounde 
S'ihaaf buvo išmuštas. Iv no 
tik kų jis jįeatsikėlė, kol su- 
f-kaite tO sekundžių, bet, bų? 
nttmį-JbMųmonėsr ji nU^A- 
hmm tiesiog* į ligoninę, kur 
Lotalikų • kunigas. Suteikė 
i j i'ikųtįnįus patarnavimus.'

Visa šeštadienį, sausio 11
. . Sš* £ • • '

d., Sehąaf • neatgavo sų •' m- 
nės. '

Kumštynių pasižiūrėt1 sm 
sirinkųsioji publika, kai 
Scbaaf buvo išmuštai, šau
kte. Šaukė, kad tai tik apga- 
/ ystė, ues Garnėr.os smūgis 
neiŠTodė pavojingas. Tačiau 
ligonines gydytojai tvirtina, 
kad jbkids apgavystes iš 

Į Schaaf pusės; nėra, nes jo 
j gyVybė rimtame pavojuje. 

.To galvos smegenys sutvėn- 
kf i ir galimas.dalykas,, jog 
galvos kaulas įlaužtas.

Naktį ligoninėje prie 
Schaaf ilgų laiką išsėdėjo jo 
mokytojas pasaulio Čempi- 

į Mas

NUO ŠAIČID MIRĖ 60 
ŽMONIŲ <

LietuvosNepriklausom  ̂
bes Paskelbimo Aktas J
Lietuvos Taryba savo posėdyje, vasario mėn, 16 d. 1018 m, 

vienu bąlsu nutarė kreiptis; į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių**^ 
vyriausybes šiuo pareiškimu: .. . .;•■ 1

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybę 1 
remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teise ir lietuvių? Vii J 
niaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18—23 d. 1917 metais, « 
SKELBIĄ ATSTATANTI NEPRIKLAUSOMĄ DEMOKRATIUIĄI§| | 

PAMATĄS SUTVARKYTĄ LIETUVOS VALSTYBĘ^SU SpSTL / 
NE VILNIUJE ir tą .valstybę atskirianti nuo visu ryšių, kuria yra" F- 
buvę su kitomis tautomis, '/■«»./ • ». . •> £

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pay 
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo nustatyti ki*į; ! 

galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu ’ M 
visų iosL gyvento jų išrinktas. ;

Vilnius, vasario 16 d. 1918 na. 
. . • . ■ '.**'■* w

Lietuvos Tarybos nariai: Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M.; 
Biržiška, K. Bizauskas, Pr,. Dovydaitis, S. Kairys, P, Klimas, D. 
Malinauskas, VI. Mironas, S/Narutavičius, Alfonsas Petrulis, B* 
šaulys, Dr. J. Šaulys, J. šernas, A. Smetona, J. Smilgęvipius, * JT. 
Staugaitis, Ą. Stulginskis, J. Vailokaitis, J, Vileišis; .; L j

NICARAGUA SUSILAUKĖ POPIEŽIUS ATI D A B Ė' 
RAMYBĖS IB TAIKOS

Praėjusią savaitę siautęs 
šaltis buvo priežastimi 60 
žmonių mirčių. Vasario 10 
d. naktį mirtinai sušalo: 
Chicagoj —- .18, Ohįo valsti
joj —- 9, Ąlissouri — 6, Ok- 
lohoina — 5, ĄVisconsin ir 
Mjchigąn po 3, TexaSj O- 
regon ir Louisiana po 2 'ir 
Minnesota, Kansas, Nebras- 
ka, Montana, Kent u c k y, 

‘ Pennsylvania, North Caroli- 
na ir Nėw Jersey — po.l.

TYRINĖS KOMUNISTy 
VEIKIMĄ

WASHINGTON. — Val
džios įsakymų, pradėta tyri
nėti koinimįstų veikimas. 
Norima gerai ištirti priežas
tis įvykusių, riaušių, kai
riuose nukentėjo valdžios, 
.nuosavybę.

MANĄGPA. — Nicara- 
gučs liberalų vadas gėnero- 
ąs Augustino Sandino, .kurs 

nuo 1927 m. toje valstybėje 
kėlė nuolatines kruvinas 
riaušes*. turėjo pasitarimą 
su Nicaragua prezidentu, nų 
po pasitarimo paskelbė, kad 
Nicaraguaj. nebebus kruvi
nų riaušių, e

Generolas Sandino į pre
zidento rūmus .atvyko orlai
viu įįš kalnų, kur stovi jo 
kariuomenė ir jo visas šta
bas. Jis buvo apsirengęs 
pilnoje - revoliucionieriaus 
uniformoje;

Kai kurių Nicaraguos gy
ventojų sluoksnių Sandino 
buvo laikomas dideliu savo 
valstybės karžygiu, bet dau
gelio buvo laikomas papras
tu banditu.

Jis sakėsi neva norįs, kad 
Niearagua turėtų lygias tei* 
sės su visomis valstybėmis 
ir neapkentė Amerikos, 
kam šį Nicaraguoj laiko są- 
vo’jūrininkus,.kuriuos Ame
rika buvo- atsiuntusi apsau
goti savo atstovybę; ' .

TRUMPU BANGU STOTĮ
VATIKANAS. — Vasa

rio 11 d. sukako kętveri me* 
tai nuo Popiežiaus ir Itali
jos padarytos taikos, šiam 
svarbiam įvykiui paminėti ’ 
Vatikane įrengia trumpį 
Alttigų radio stotis! ,' ■ . *

Tą pačią, dienų sukako XI 
metų kaip. Popiežius Piju^ 
NI valdo Kataliku BažnfT 
fili. ■. a

SUŠALO SENUKAS i
PALMER. — Vasario S 

<1 vakare miške rastas, mirt 
tinai sušals 73 metų šeiw 
kas Alfred Goiidrcu. Jį ab* 
indo, jo paties’ sūnus. ;V

Scmukas iščj^ 
mų vasario 8 d. irilatiglau 
jau negrįžo."

, MIRĖ BAŽNYČIOS ;
KANCLERIS

PAŠOVĖ JAONUOLĮ DĖL 
BONKOS PIENO

45 KARTU DEPORTAVO 
IR VĖL ĮVAŽIAVO

BPRMNGTOKVt.■/•--

RADO ŽMOGĮj BADU 
MIRŠTANTI :

: LAWRĖNCE. . .--- Polic 
monąi ir sveikatos- departa
mento inspektoHat išlaužė 
•duris 488-Ctttnmon St ir af-

: radų kamblirvje 68 metų se
nuką Einile Racicųt, beini rš 
tantį. badu. Jis -nugaben
tas- į miesto ligoninę* šalę 
senuko, buvo šuo, kurio- loji
mas .atkreipė/ praeivių dė
mesį.' Šuo ir visai ’.nusilpęs 
dėl:maisto stokos. : / -/* /

• SPRINGFIELT). — Pa- 
(roliponas pavojingai peršo
vę 19: pietų jaunuolj Caii 
Dioitne, Iultą mėginęs paim
li bonktt pieno nuo kaimyno 
namo laiptų.

Patrolinonas visai naujas 
savo pareigose buvo tik ke
lias dienas; todėl taip grii-, 
tai ir,Šovė i jaunuolį^ ban
džiusį’ pabėgti* šūvis pateko 

r visai ifrii Širdies.' /

Eugene Gosselin, 62 m. am- 
žiauSj deportavo.į Kanadą 

. 45 kartūs, o vasario ,6 d. Še.?, 
rifas pamatė tą patį' Goslūs 
jin, vėl atvykusį į. Burling- 
tom ;

Gosselin paaiškino,- jog. jis. 
įraudęs gauti darbo Kanado
je, bet negavęs? todėl sugrį
žęs slaptai į Ameriką, . bet 
ir čia toks pat likimas jį iš- 
tiko: ' V . • / • ■
; Teisėjas šį ■ nėraimįjį pi
lietį. ■; nuteisė /6' inenesiams 
pataisos namuose,

ROMĄ. -~ Šiomis dieno
mis mirė Katalikų Bažny 
čios kuicleris kardiįiąliiž 
Audiw Fruii\vu.:th, 87 - 
tų amžiaus, domįnikonų op 
deno. vienuolis. Kardinolu 
išbuvo . 17 metų. ‘
.. Miręs kardinolas į kimi 
gus. buvo įšvęstas. 1868 mė- 
tais. .1907 nu jis buvo pa 
skirtas popiežiaus atstovi 
Muniėlie. Bažnyčios kanc 
Itu’iurkardinolas Fvuli^M 
paskirtas 1927 m? liepos 4 
do kurio ■ pavetgaš ėjo it 
pat mirties,

Kilmę ' miręs kardinole 
buvo austras. \

1500 LIETUVIŲ . SIUVtjŲ įj

DARBO/’ f *.

“L. T/* Žiniomis, Cliw 
go,. Ilk esu*1500 užsirėgiai 
rayusuį k*
rio neturi darbo. 7,.
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Mos B 'Eifetųvosi
mosi bočių kaulai

IS;— Netoli 
tono tani ant Borštąlio 

tto buvo kapai, fomuA* 
į jąu keliasdešimt umtij, 

nebelaidojama. Stovė- 
ant kapų kryžius is-

5 audrą ir jtt niekas ne- 
e katate. . .

Šaly kapų —■ žvyriaus

duobės. >, Okupacijos mėtų 
skiečiai, iš.eįa ėmė Žvyrių

Intjm statybai, iškasė ir kar

' •* į. J ' ’ I’ , J T | ■ j -

nors jų/įr kaulam^ nėra čia 
ramybeą.

^Buvusioje kapu vietoje

FS

. ...
buvo nuVaižavffilfci reikalais

Šių nMū «AU^i‘o 0 d.; i*y- 
14, -te1 issij^mtko 

vieskįilh, tibli kai ■
mo laųknT &riowje, rasta 
•negyvas .'Mbektliių kaimo u 
kininkas P. Ruplys ir ap- 
vhdę įu vėžėtis, bet arklid 
nebuvį. WSarykŠžiai jis 
■i. ■> 'i'įt1 r'""i yi'j ;

‘‘Darbininko’’ Katalogas
Visos knygos Žymiai numažinta kaina 

ilėtovbį Albttoi, įfii ,į>a- ’ 
veikalais ir abri&yinniB <.»liOD'

Katalikų - Tikėjimo^ An|«yni- j 
nias. PayašS kuų, V.’Sajrni- ‘ \ . . .. - . ... .. t
jeausto.. -kalnai,.'-

Dr. Vinco Peterio Raitei, v 
Istorijos, apysaka 2 tomą!. . .“7 
/ įipįeryitė ir Ąeimyaa. Ver- 
tO./Gėriilis ..... ... , , ■ ; // .25

Limtortaibfl tįgoa ir kaip ' •--! 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta : 
negyvo ji gamta;: žem^ VaUA 
duo, oras. Parašė J. Baronas .25

4- - r.
(Dėlis II). Su piVfeikslais

Vąįkų Knygele — su pa- ' ’ 
veikslais“..... .. į /

■ąlkų Mytoloki jos Žiūįsne 
su bavcikslhis. Lietuvių i 

llboji išguldė Alyva .. ...>. 4J5 
Keleiviai — Krikščio- 

lydas ir Turkas. Panieki- ? 
apysaka. Paraše T, Vy&’ -

S,,yeętėP, B. . ,25
pi Škakymėliai—labai 
pasiskaitymai apie į- 

; gyvenimo atsitikimus;
^raše' J. Tarvydas ........ . 
£uria Normar—moks 1 i s k i 

ikaityinią. Parašė ĮTosiš . .’ .
is — aprašymas apie 

tumi per Tėvą Faberą Fi- 
VertėKim. P. L. 
^^Nuodai — ruky-.į 

kenksmas; pagkl.Br. Ni- 
i^skį..parengė S. Kaimieti^ .
Užkaite Mergelė su Barzdą ' 
Įpįtoltodą — apysaka... .15 
Katįafikų BąžnyęU ir: Į)e- - * 
dtoAhmias. —■■ Parašė kum - ,• 
tmas Žilinskas s.. v.<s.25 

į’; Apaštalystes Maldos Statu- .
:Vertė kun. P. Saurli- 
l>A..A. ..U
[IX Tarptautinis Eucha- 
'ii Kongresas: Parašė.

, Pr. Bučys, M. i. C. .. 1.50 
Idai Užsienyje. Juo- ' 

agaą. aprašymas kelionės.£
Jir atgal .Mikalojaus 1 '.

-Ivą«iovų;:-IigdlilėivXi 
. Parvąlkietis * *25'

ibkė Aplink Basątilį per 
Hienų, -t- Apie visas de- 
is be galo įdomūs nuoti- ’ -. 

SM kelionės per įvairius kra- 
ė. Parašė Julius Vernu ė. • • 

Vertimas, J. Balčikonio ..’ i. 1.00 
Pramoninės Demokratijos

Al. .P&rąšę Uosis .... .50 
f Ge^BŠež Mėnuo -L Kun. P. ■; 
^tdeikįs . .>.. ... ... . .. *. .. ‘ .40 

' Aritmetikos Uždavinynas .25. i 
Vaikų Darbymečių! -r-Rin- ! 

stkalbos mokslui .... .35 
; ^eįįukas — laiškas vieno • 
$ikelįė. Vertę .8. Rakauskas .15 
* fidŠevikmas — Kas tai yra ’ . 
>lševizmas ir jo vykdymas • 

.uje- .... .15
IŽįiiBmiį Vainikas — Ša vy- 

vakarėliams ir geguži- 
nš sų. gaidomis. Sutaisė M. 
’gonis .. .. . ., .. . .. 
JAiniė

f aitkus -. . .
t Atsargiai su Ugnimi. Vertę 
g lenkišką kun. K. Š. .. .

įę\Musų Tikėjimas—nšaiškini- 
j pagrindų mūsų tikėjimo

>1Q
r

■ % '• * __ .. —
į iir Soęialfemfc
įvilki Sftra >..*.* < .*'.. .10

mintasis buvo mėgėjas issi- 
gerti, tai nuotykis visaip ai
škinamas, -

Lietuvos lūžiūojamas že- 
mek įlotas, hesM^ftant Klai- 
pėdos krašto, užima 4,438,- 
7(X> hiį. Per paskutinius 7 
metus išrūšiuoja 3,370,519 
ha; Habar lieka rūšiuoti 1,- 
068^181 ha. Šiemet iMišiuoV 
ta 275,000 lid,' o ' pereitais 
metais 132,369 1^*, Visi že
mes rūšiavimo darbai bu
vo mųnytži baigtišiemet, ta
čiau, sumažėjų/ "tam ręikm

■to
imigii. Viskam atpigus, ū- 
'ns mažai pajamų duoda. Ir 
ūkiai atpigę. Jis 'dabar 
abejoja, pai^itodant, ar gan
tų pusę jjiniglj. Sako, būtų 
buvę geriau, kiįr. mieste i|a- 
im4 nusipUfei^ ‘ Ne ■ j U vie-r 
pas iš ainerikonų gailisi per
daug staigiai, n’ėpalatdba ir 
i;ea| įsižiūrėję ir iiea)'^gal
voj į giliau,- ka nors Marę. 
Vii-nas jo sūnus’ .Klaipėdoj 
tarnauja, Idtas Kauno dir
ba, n trečias mokinas gim- 
ii ąz i .jo j, Dūktą išteko j o, gi 
ūkį* pavedė žentui.

Vincas ir Petronėlė Šnuo- 
liai, bi ooklyniečiai,: parvyko 
•į ISųvaikų Kalvarijų pereitų 
vasarų. Kol kas dar nėra 
apsisprendę kas daryti, bet 
Ahiarikon tur įjūti daugiau

vanduo į UP^> žmonės, imies- 
tai. Sutąisė jr išleido P, Mi- 
k&Ialiih J :. A‘.. :> .. . .. \10

• MALDAKNYGĖS-c .
: Mąldų RmJdnelis, baLt a £s 
viršeliais ; l;50 .90
Wdį Kimilis, Juodais ' 

vj^eltaĮs . . < .. 1.50 T .75
. (^ulį^m Mit Kėlių — “Bgrv”

binimter” spauda.. Ūdos apdar 
X‘.'‘3’•? .ri.V.......  $1,50 2.00

TBATRAT ' ■
išė)kūų. J. iv Jonaitis^e : 
lio^ąs). ų„.» ,r.r{. ?45.

jos, Gr^dtli VttksmM. St> ; ’ 
įaįklr iŠlbido J- Ka&iiėę^f: 
vieiuę L' ,:. .. .. .. y. 4p.

Vienuolinė Luomą. Vertė, '1 
kun. P; SaunisaitW' r,'J. i .15

Moterystės Nėsuaydomyhė.t;
J. Lęsadskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos Teigus, Kąąjife \.10

. ŠūnkUtmais Laikais. 'Para- ■ 
še A,tUupevieiUs . ,.s . .< ...

Meilė (ioema).. Patašė M.
Gu«tįitiš‘», ’... ‘.1 .? -e; .1U

.25
(poema-).- Parašė r

..... «., ,.25

.10

ię§ ir Kalbėk: Dekląiua-! ’ y " • 
fjJSgos, Monblogai ir Biologai

.. , ė~ Juozas V. Kovas . /. ;20' 
A brandūs Verksmai.—Vertė — 
^ysk A; Barainaiiskfis . ... .10

®uĄarist£kos Stamjo^. Su- .
Ihtuyino Kųn. P* Juškaitis. ■«. . .15, 

.Kristaus Kryžius: Stacijos, 
dtidūs Verksmai, Ma.l ū‘da 
JųŽės, Birželio ir Spalių 
ar'lŠleidd kup. K. Ą, Vasys

JiBftiigttiš Karalienė. Snrih- 
ktui. M. Galętičius; be ap-

25c, šit apdarais .. .. .50 
__A’j.ir Krūačioiiy-

V. JurąUeio' >. *-». 
•“vimofiva ir GyvuĮys. pąrašę .

p. Tr. Bitčys -10
4 Lietuvoje. Parašė S’.
tis .05

dos Gąlybė; . Istoriškas
5 IV-to Šimtmečio kri-

rbės.. Liėtiivių. kąlbon 
ė P. B; . . . . .. .15

įtebi- •
Uit yięiįtj vėikBriO' juokai Su? 
lietųVinb VaidėvUtis .. ‘j?
; lįlĮffetų GudnimąSį J Jų vėk 
-ksnių- -.kaniedija.. Parašę Sei- 
l’ijlį'Mbabkaj' j'.. -.1 .. ,..

aiiidintągas VyiM: -jų ak
lų. komedija; parašė •§; J?ar- 
vyfląs r. ...; .. ...

ŪU 4 'Akademija (it Uba
gų >Aąl^".A-fltpriiedijos JJa 
j^ktįį,,Pąta^ę .Seirijų Jąpiiu? 
kre.' J... . * ••. .T- 
. l’<^ė|ir4irajiĮąJ--4r?rių

IC-^tripdys
Leiskite Mažučiams Ateiti 

■Prie Manęs.. Sutaisė kunigas : 
Prgnaš •. . • • .25

Mūsų Daniai? Paraše Kd-. j 
.rys Puida *. , ... ' -25‘

? Andersono Pasakos — šu rpa- . 
yeįkšlėirąis \. ‘.’. I; ■., u. '.ii^

jfelęla; Svarbi IŠg&$yjir6 ) 
|Pi’iėmQne.Šv, Alfonso ląguo- ,. 
rt Sulietuviiio B. Ą t ...y;?'.

Novėna. Prie ,ŠV< Pranęiš-' 
kaus: Asyžiečio su Ifumj^ais- •- 
apmąstymais apie Jo gyvęąi.- 
mą.' "Parašė5 Tėvas Mūgolinus .* 
Stroff. O. F/NL Vęąįę K.

Valgių Gąmbumąs ir Mamų 
Prižiūrėjime.’Šutais čAniferi- 
kos Lietuvaite .» v. . .. . . 1.00

SvyO&tą arba tjėšits ir •• . 
trumpąs kelias į- sveikatą. Šii~* ' 
taisė’Ui?; A- L.. Grąieiuhąš..

Ą? Byief ĮĄthuaniaiį ^jram-.. 
mar. LĮetuviškai-Angliškas 1 
žodynas. Kun; P.ySątĮijus^tis .15 
'; JMąterijoĮ Keitįmųsį Urįį- .; 
nįnnuosė : (paskaita); L. Vai- 
lioįiiš J C A A: Įj-įL- - *’ V-

1916 m. Paraše Dr. j. J. Biel
skis- f. .-Y*S*-.* 
g Vadovėlis išmokti WjįĮ’Š.i 
mišidiiiš tarpauti. Pąrūąinta 
Seno Bažnyčioj Tarao .). ‘;’y •

■ Šesėld-^RWelėit ‘patašimai 

tėms. Iš vokiško jp ė A$ Į t 
Kupranąs , r,, -.} ; i. į ų,. .

Mūsi^ įbh
Paškąita. skaityta Ateitininką 
konferencijoje, ’ Voroneže, 5 
d„ birtęiibj 1917 jp.L ... .10

3 > r
.10

■ ^atttes 4 ęem|us. ’ ’ 
J?at^‘įuu^ *Įu' Vaičętoskss: ;40 

; ..Vis/Geri ’į-^dų veiksmų -' 
„vaizdelis; pži|Še JA V.

Patricija, arba liežihąmoji - 
kankinė -- ^-rių ‘.aktų, (drama. ■, 
Vertė Jonas Tarvydas .; ... ,

18gaįį|m6 AjisiteiŠkimEii ~ 
atėjimas'ir gj'venimas ant ze- 
1W> Jėzaus Kristaūs. Vaidini- 
mąs SU gaidomis ; . J. 

. .Dįmhfe;. į).'■Germanas.; 2) 
Fabiola Sddij. aktiį; 3). Liųr- 
do Štebūląs. j-rių aktų; pafšl- 
?sė. J^lĘąyvyįą^.-. -

• Ki&rkįą .Į?į)iipųš; Komedi- ' 
ja<l-mė.' ąkte'.“parašė Gineitis 
; Vabq| T«Ąrai: dalis ir Į) 
Pagalvok -ką darai; 2) Jony. 
laimė;' 3).Pasakyk majio lai
mę. Surinko S. K;!), ir N. .. .15

■ Vfdkį Teitt^i: dalis ii: 1) • 
Ištirkime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. ..
. ’ DAmOS ?

dar keieriUs mėįtis. .
t .* '■ . ■ .. ***? ■' ■- >'

. Sausio 6 d., savp ūkyje, ne
toli Utenos, parvažiavęs ka
lėdoms, širdies Jiga įtaiga 
mite- buv. Steigiamoje Bei- 
mo‘ narys ir paėiižyinejęš vi- 
šnomeliės darbininkas ,K. 
Bifyžfepąs. Sūnūs nėturtin- 
go ukiiiįnko^ ginięs 1894 m. 

Vaškelių; sodžiuje,' Utenos 
riipskr.-,’ likęs miMaiČįu, giu>i- 
liių iiadedauias^bąigė * Pet- 
ijąp&iir šv. .Kotrynos ‘gijmiar 
zijųj7 Vėliau įmokėsi karo 
medicinos' akademijoj,, bet 
kilus revoliucijai, jos nega
lėjo baigti.. ■Grįžęs iš. Rusi
jos dirbo Utenos ligoninėje,, 
o ^bolševikų persekiojimas, 
turėjo slapstyt^, /dirbdamas, 
įkadiitaštaįįjjį&^jįjį išstva- 
‘dubtų,; - pas^

. .fortas- rŲton^S’ apsfo%;-.-viTŠi.- 
- ninku, ir'buvpi tdjė vieloje

»Pe 
Milus pcliemonaa Jobą Law. A- 
merikieči&ms plinka, jog pavar
dė yrą “Lai kas reiškia ‘-‘te!

AMERIKIEČIAI
LIETUVOJE

Juozas ir Petronėlė'Žvir
bliai sų vaikučiais išlVorčes- 

• ter; Mass., grįžo .tėvynėn 
pęl'ęitų, rudenį; gyvena Pu
šimi. kąiinė, Gudelių valsčiu
je.,- Bet toje tėvynėje nę 
vilku .mielą; galvojamą apie 
rįžiinų Amerikon, nors nos
iai ragina pirktis žemes ir.

užsilikti.. Lauks pavasario 
ir tada apsispręs ką daryti, 
Šfeks biivo■* 'riarV^kęš M tie-

įų Įdėtų, apsivedė-ii su žino-- 
n ule grįžo Amerikon'.’ . Jis

v

KKTAUKĮSEIMEUS
Naujosios Anglijos. kata- 

kų 8-tas seimelis įvyks va
sario 22 d,, 1933 nu, Šv. Ro
ko parapijos svetainėje, 20 
WebsterSt, Broekton, 
Mass. v ' ••

Visos katalikiškos organi-- 
nacijos, parapijos, pąšelpi- 
nės ir- idėjinės draugijos, 
chorai, kuopos, skyriai pra
šomos išrinkti atstovus, pa
rūpinti gerų. suma n y m ų 
šiam svarbiam seimeliui. 
Atstovų mandatai, pasirašo
mi valdybos atitinkamų na
rių su Dvasios Vadu.

Apskrities Dvasios Vadas 
kim. D. Juras ir L; D, S. ' 
centro pirmininkas kuh. X 
Švagždys rūpinasi, kad šis 
seimelis geriausiai pasisek-

Be udpraičia,i? prieš 101 no
tų grįžę tėvynėn iš Bėoek- 
■lyno. dabai; gyveha Kai /ari
joj. . Bendoraitiene nenori 
priminimo viešai, kąd jį y- 
ra mąerikiete, nes j u yra 
įkyrėję pašiėpiihni ir rody
ki neapykanta amerikie- 
čiamš.

10 lig išrinkimo į Steigiamąjį •viso Amerikoj išgyvenu a-

.10 :

- ? . - ■ 
Stirnų. ■. j " • ■ pi e 27 met us.

NUGRIAUS 40 LŪŠNŲ . Ant • Nauniavičiusi ■ gvvc-
•uęš Nevv Yorke, Detroite ir

.75 .Šiauliuose,,, rįsakyta, • nu- St. Loiiįš, Amerikoj viso
griauti apie 4U lūšnų. Kai pragyvenęs apie 20 metų,
birios lūšnos turi būti nu- grįžęs Lietuvon 'apsigyveno

;6a griautos iki š. rn. lapkričio kainie ties Kazlų Būda. ’
i5: pabaigos,- o fotus iki 1933 m. • ■'. J * •

gegužes męn. . Daugelis tuo 
abai susirūpinę, nes lūšno

se gyvena neturtingieji, ir, 
:ai padarius, jiems bus nu
griauta paskutinė pastogė. 

Ųž nugriautas lūšnas, kiek 
teko, nugirsti berods, nebus 
nieko apmpkattia. • ■

Tonas J ūsiukas, grįžęs pe
reitų vasarų iš’New Yerk’o, 
gyvena Trakiškių kaime. Ue- 
teb Marijampolės. Jis.kai- 
kacla mieste. pasižvalgę ieš
kodamas bargenų. Jis yrą. 
nepaprastai tylus; jam ge
riau " pypkę . rūkyti, j tegu 
kalbėti; maža’ jis ir su ki
tais amėrikieeiais susiduria.

J laužas Gudynąs, gy ve..- 
■n’ęs .Brooklyne ir Mąnėlies- 
(ei;, (Juiflk, kjlCs iš Jgiiau- 
kas valsčiaus, dėl skūpumd 
gyvena kannej netoli Mari
jam įkilęs. Jis teisinasi, kad 
jam tuH Būti mažiausią vie- 
ii:e: kiloinetras nuo kapinių.

Dalinai ir senatvė baidosi 
Savo šešėlio.. Jis šen ir ten 
apžiūri; '.namus ir deri, bet 
Tdityię jam nepatogūs,- arba 
Uu daug, pinigų, reiklų mokė
ti. Jis yra..pagailėjęs kai
po .nepaprastai šykštus tur
tuolis. . J is ir čionai renka 
visokias žoleles. Kąi jis 
rinkoj pamato kokį ameri
kietį artinantis prie jo, tai 
jis bėga, kad• nėprakalbintil 
ir pardavėjos ' Uedažinotų, 
jog'jis amerikonas. Tuomet 
jau sunkiau butų'nusiderė
ti. . '

Laukaitis, iš Baltimorė, 
ramiai .sukinėjasi Marijam
polėj,. apžiūrinėja visokius 
namų bargenus; .ar. tai Sau, 
ar kitiems, •nežinia; o gal 
tai dėl įvairumo. Jeigu jam 
.nebūtų sunku, atgauti Įiini- 
gus Amerikoj, tai nė iiegal- 

: viltų apie grįžimų į tų;K auk
so salį.’,‘

Visais seimelio reikalais <~ 
kreiptis bei įnešimus dusti 
šiuo adresu: Rev. J. Svagž3-• - 
dys, 2O .Wei)sier St., Brock- 
ton, Mass.

Bcderacijoš N. A. apkri
tęs valdybą: .

P. Juras,
■ . Dvasios Vadas;

V. J. Kudirką 
Pirmininkas;.

Čeika iisltkis, 
Baštininkas;

. J. Versiackais, 
Iždinmkas.

CONNEGTIGUT APSKRI
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

r n L • • '-V.-Šiuomi pranešama, jog - 
Moterų Sąjungos, L. D. S; 
ir LRKSA Connceticut. ap
skričiai rengia bendrų gegu
žinę, kiirį įvyks 1933 m‘. bir
želio įnėn. 4 d. Chater Oak 
Parke,.. Hartford, Comiecti- 
cut._ Vieta jau užimta. ; .. .

Labai prašoma ir.pągei 
daujama, kad kitos draugi
jos nerengtų tų dienų kiti 
išvažiavimų, o. visi, kas tik 
gy vas ir . sveikas tuo laiku 
bus, tegul malonėja. atsilan
kyti į šia milžiniškų geguži
nę.

Kadangi gegužinę rengia 
trys organizacijos, tai rei
kia tikėtis gražių pasekmių.

Visų šių organiz d c i j ų 
kuopos ir atskiri nariai pra
šomi, stropiai rengtis/.

Ėenge^ąii

Stra^lio Daųris- Farhik- 
tųlsios kun. A. Strazdo dainos .10

■ Svddbds luinos , . ’. .* .1Q
. Bitutes Užduos i . .A . . ■. ; .10

Mūsų Kažiūoitožs Daihos.
20 daįnų pietom ir iriųis bal- ,; 
sariš. ‘ Parengė r. A. Vaičiūnas 
.Įviro chorvedys ... ..,.

A- SU UiOD^to 
M. Petrausko

Jojau Uichą..'. .. .. -. ...
Vai <ėš pakirkčiau . • 

J liigho (Latviška)..... ... „..
• ^ŪŽ.Šįiiųgęįį .7 ... ..
1 r- S ąhleiė jėM ...» A • 
r«Šių(dzūkiška) . *
• ■ skyiiląh.§3$iąfoėlU;j*•» ..

Siuntė mą^y motinelę . s ...
■ jįįiiudiį'sįą^liftį? :**■..••

"i’KŠlaivinlnkų>įyifiito ...» 
: * V -■ Aleksio ■

VyčĮų hymnas ?. ........
> Tajląt Kelpšoj

: Liaudies dainos (chorui 
AŠ pas tevelį-Močiuto itfaiio .15 
Oi tu,^ Jakstingėlė^Vanągė- ,. .

lis itmląo -. į... .. h. .. ’ {. 15. 
Kad buvau metįelė-ir atlė-

’kli sakalėliuri.\. .. .. .15;

' “DARBININKAS” ■' ■ ; '
366 W. Broadway So. Bostoh, Hass.

jūmo. Išguldė L a p.Š i a ą s
i ; <. . . .. _‘Ą ■ 

Joho Kmito •Eiles . ... 
■’ -Be apdarų ...... . .. -.

.05
.75
.50

Pramogėlė, .^virno i

tąį, parinko
Itožįti Jriė AU-

. Bėttįįiąoe. ‘BiįkMlis’lrai 
hbsjnbfoiąt .. v. /.

Trs,‘-, tj-l)a jipie gtdmmp JĮ#. .

ię. išleisiu ^mutls P* L. i.. .10 
■Kį Kitototo •

turi žipflti jrbg mpkėti ?05
. ^ąįčjaif dil Vilnią^ toe- ,1' 

tuyyMs.^Kuii. J. Ambrase-'...
jus .. .. /. .b5

,30

'4o-

.10

.15
:• .15
. ;25
. .20
. <2Q
• 4*
. .15

...15

.10

.20

Beveik, nėra tos. nakties,: 
kad. neįvyktų Šiauliuose ko
kia vagystė. Tažiūrėk, vie*. 
nąm. vištas išvogė, ‘ antram 
maisto ..produktus,. o nese
niai buvo “apiplėštas 'turgų- 
vieteje .traktierius.

L. 0. S. N ARIĮJ-BEDARBIĮJ 
DĖMESIUI

Jonas Palumavičįiis, xx- 
luerikoje išgt'Veiięs 20 merų, 
<.’iįžo iš Worcester, Mass., 
19'24 m, J m nusipirko , ge
rų ūkį Būdelės kainie, V ei-: 
vgrių valsčiuje.'. Kitus pini- 
giį’ išskojino, *'• Dabar šun- 
ku5 atgauti-tas paskolas. Da- 
bai* reikia pačiam skolintis

Nebrangus -Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano ’ tyras kanlrfnr.si su neapsako- 
tnu skausmu 'kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo‘«lirhti. Daktarai pa
tarė eiti i ligoniu v jjpcntįij ai.. Tuo- 
dirt aš. nutariau Kbandyti Inkaro 

. Pain'-Ė-speŲeri ir ištrynus •sutū'ii'sias 
vįetas ' tris.' kartus i dieną, iuojaus 
sutinimas, pranyko ir mano-vyras 
gajėjo eiti darban. l'atn-ExpcĮTeris 

■; jį išgydė.” ■ .
. *A. .S.-

Manekcsttr, Conti.

PAIN-EXPEE!H

MOTERĮ! SEIMAS
A.. L. 1L K. Moterų Sąjun
gos. 10-as Seimas įvyks Slic- 
iiandoali, Ąu, rugpiūČm 
JĄugnst) 7, 8 ir 9 dienomis. 
cKubŠi r Ožiai prašoma ‘ ’ kitu 
;urgaiiizacijų tame pačiaiiu* 
laike seimų -įierengti. * •

M a ri'į&n a Cižauskie n c, 
Moterų Sąjungos 
CelH‘0 WWįni»ke.

“Darbininko’’ . aduiims- 
tracija išmokės L. D. S. na
riui bedarbiui už kiek
vienų naujų metinį prenu
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbiu*; naudojasi proga. 
Pasinaudok Tamsta. Del

■kis į “Darbinįiko” admini- 
stiaoijų,. Broadivay, 
Sd: Boston, Mąss# .,i

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
, GREIČIAUSIAIS PASAULY J L , L a I V AI S

BREMEN • EUROPA
Speviulėii puu’kiniul šlovinti, finlUiinls garlaivio Iheiiuųhnyeni' 

‘ . užtikrina patogiausiu Keilunę J liiET'VVA/ . ..
■ GREIČIAUSIAIS KELIAIS | SENĄJĄ TĖVYNĘ .

1 n Varmui Ijn klgu^kln' ųas vietinius agentus, arba,

NORTH GERMAN LLOYD
įįįįįfiĮi'' 252 BOYLSTON ST., BOSTON . tototo

Nuža-Tone
jukshnivlaujR vyrą Ir nioievij Šal
tinis gnittnnntū mvlkutą M* linksniu- 
iniĮ — tikras gyvenimas su pagelha 
Sto TIKIU) tonikų: vynu
h* moteris' ^siekių vldnranižj, visi 
urgnuAi- -pradedą darytis silpnesni. 
Jiems i'ėikuHngūs yra • tonikas.-; štai 

■kodėl NTG.VT0NK “pastnt? daugel} 
jų .ant 'Jąją.“ Byk> vaMynyi'ia puv 
duos jutus IrisdoSUuts dienų Ireatmon- 
tų. Vartoki to jų tlvMėShuis dienų iy» 
gal vaduotas .airektyvns, ir jeigu bu 

‘stte nėUžgauMimas, Jus<t pinigą! Inu 
jums sugi'ąSinti —. K' jokių jums Oks 
pensų. ... ' * . . ?.. . .

pagkl.Br


Antradienis, vasario 14,1933 DARBINiy^AEĮ

ildKUMK«K

GARBINGA PRAEITIS

Ilgus metus kentėjo ; ..
. Mūsų tėvų žeme;

Josios laukus mirkė kraujas —- .
Nuolatinė kare.

Prisiglaudė lyg Irę žado, 
~y—- Prie švelnios marelės;----- ---—

Priešas trim pusėm apsupo—
• ’ Nė sąuso$ vietelės.

Klykė, staugė karo vilkas ;
Raudonavodangus. . -
Spindėjosaulėj kraujas,
Ji džiovino kaulus. ’ • ■ . ■' .

Dgiis metus iškentėjus
Ramybės ji verta, -------
Daugel kovų iškaldavus—- . •
Lieka jinai laisva.

!. Mes jos sūnūs turim džiaugtis '
Josios nesutrynė; ■
Ten ją gina, joja Vytis, 
Plevėsuo j* trispalvė.

Leonas Lievšah-L. K.

papročius ir tą karštą tikė
jimą, kurio išmokė jųjų #e' 
na močiutė. tTžgypė; jąi sa
vą spaudą paskūtįhą vii* 
tį. Ar tai mažoji Lietuva 
pasidavė, ar ji nuleido ran
kas nusiminime? Jos pro
tėviai būtų verkę sąyo 
tuose kapuose, jeigu ji būtų 
taip• padariusi. Jie padėjo] 
tiek truso, vargo ir kėnįėji
mo, kad galėti) pamatyti 
Lietuvą laisvą ir galingą, 
bet užtat lietuvių nenuleido 
rankų, bet kovojo. Jis seke 
jųjų pavyzdžiu — mūsų .tė
vai, jųjų broliai ėjo į karo i 
laukus, štai kapuose yra 
didvyrių, kurie paaukojo

■A

Rašo Dn S. Bįežis,

Diftėrija yya labai riiąta' veik pilnai apsaugot'

miršta. Kartą susirgus ją-.,. Tai yra lengva^ saugus, 
ja, kad ir ligonis pagyja,' praktiškas ’is pllliai patįii-

DIDELIS VADINIMAS V . ™
“pranajystė” iSveikata*Brangus 1 urtas]

ŠvenČ. Marijos kolegijos 
studentai, kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet stato 
seenon didelį veikalą, užvar
dintą ‘/Pranašystė.” j 

Patsai veikalas atvaizduo
ja tuos kruvinus laikiis, ka- _ ~ .........................
da Angliją valde Enrikas tačiau dažnai ant tiek su-įkinąs būdas, apie kurį vi- 
Atskalūnas. Vaizdas; paini- žalojami kaikurie organai, siems rpikia Žinoti ir be iš- .
tas vienas iš,daugelio tų die- kad nebėra galimybes būti imties jis vartotu Visi jau pijhno sėkmių. Susirgimų 
nu nuotykių -rr užgrobimas pilnaisveiku. Taigi šis f ak-supranta nąudą skiepymo skaičius proporeįonalial 

i svetimo turto ir buvusiųjų tas verčia mus, dar labiau prieš^-raupus, kds-yęįk ga- taip pat sumažėjo. O visgi 
savininkų nužudymas. Nors] susidomėti. - lūtmai pašąįjpo šių lifeį’ iŠ yra gerokas skaičius, vaikų .
tai įvyko šešioliktame šimt- Diftėrija yra limpama, žmonijos tątĘo. J?irm ški> visai neskicpytų. Kuomet

- - - metyje, bet nenaujas tai apkrečiama liga, taj yrą, pijimoprieš raltfeM š»s tokių nebebus, tai ir difteri-
j^savo.gyvybePakinys; ir mūšų,dienomis, nuo vieno ligonio gali susir-.gos epidenįijdą į$dayo pa- jos visai nebebus. Tuomet 
įŠtai senoji mėčių ė;le^-0 Tas pats ‘gyvenimas šiandie gtį šeimos naciai. įPrą- prastas atsitikiinM Kurie'ją rasime tik istorijos-la- 
hsavo VLeiduTČUUrarm^in, MH vyksta Rusijoję^ Meksikoje, Lįty nėretenybe badavo; kad gi tevai dabar^aųgiha savo puose^arba muziejaus kaim- -: 
ką atėmė 30 ^rvybę. -na’Ispanijoje. Afūsų tėvynė vienas vaikas mokykloj ap- vaikus ųeįskiepytus prieš bariuose, o ne gL 
veltui nuėjo visi tre awbai: Lietuva irgi gyvena paną-krėsdavo didelį skaičių mo- 

Į hi matusią asaros, tij, išvakarėse.kinių, dėl ko kartais sulai-

PASALINKIME DIFTĖRIJA, kaip medicinos mokslui pa- skiepijimas dar nebuvo tim 
' !-siselčė’ surasti priemone, kū- karnai vykinamas. Ir nuo

j rią pavartojus vaidučius ga- tų mėtų įnirčių .skaičius vis 
. ' , _ - mažėjo, o pereitais, 1932 m.,

liga, nuo kurios daug vaikU pUC> susirgimo diftėrija. mirčių tebuvo 64 atsitiki* 
mai. Taigi bėgy penkių 
metų mirčių skaičius suma
žėjo nuo 513 iki 64, Ar rei
kia aiškesnio įrodymo skie-

’ll

'1

4

J

gyvenamose <•
f 3 t

į
: i

raupus' Jau nebėrą tokių, stubose. Skiepijimą kiek- ' 
Šiais laikais matyti žmogų vienas šeimos gydytojas ga- ?■

i. O jei tąs dėl tū
lų sūmetmų neparanku, tai 
sveikatingumo dopąrtataon- • 
tai įskiepys jūsų vaikučius;/ 
veltui. - - . *

Tėvai, juk tai jūsų Šven-
> ta pareiga apsaugc/i savo »■ 
vaikus nuo susirgimo dit’te-5 
rija, žinoma, ir visokių ki
tokių ligų, kuomet taip lem 
gvu būdu juos galima apsau- ; 
goti nuo taip rimtos ligos, ”

■ geliui sųzieduotmuj skąus; Taigi, pati mintis ir mūsų kymui jos besiplėtimo, net -sužalotąbąūpąis. veidti^
mai? ^šiandien Lię- kasdieninio gyvenimo at- visą mokyklą reikšdavo už- iš * jaunesniųjų, P& iiojiklų šilinei 
tuva laisva. ;Jųp). darbų SpįndyS daryti. Taigi būdavo ne- retenybe, bet į taįŽiūrim^
vaisius y Jaukta ir Veikalą anglą kalboje pa- naujenybe plačios epidęjni- kaipo į apsileidimo ženklą, tai įskiė
geistą laisvė, . , • .

Vasario 16 dieną visame] land, C. SS. R. Lietuviš-1 
Lietuviškame pasaulyje mi-j kai vertė kun. dr. J. Navic-I 

Vaidinime 
dalyvauja apie 30 asmenų; 
visi vyrai. Atvaizduoja 

Į daug gražių scenų, juokingų! 
ir graudžių, kas; padaro pa
tį veikalą labai įdomiu. Vai
dinimas išmargintas giesmė- 
mis ir dainomis; Labai gra
žios scenos - įvyksta uoste, 
vienuolyne ir kalėjime. Bet

Kenkia tiksią, kad visai 
trumpoj ateity tas pats at* 
si tiks su diftėrija.

Kad apsaugoti vaikus nuo

. I rašė kun. Artūras Cough-Į jqS? apimančios net ištisus 
miestuš.?

Gydymas yra labai pa
prastas ir ganėtinai sėkmin
gas, jei pradžioj ligos tai difterijosj ^surasti $$ępąi 
atliekama. Mat, yra speei- vadinami toksdįdū, kurie 1a- 
fiški vaistai vadinami diL bai mažame kieky {švirkš

čiami po oda dviem atve
jais viepos savaitės ląiko- 
tarpy. Tai ir viskas. Įfiio 
to vaikui'nesudaroma jokio 
pavojaus,, net nesulaikoma 
vaiko nuo mokyklos lanky
mo. 6 tuomi apsaugojama

nįmą Lietuvos Nepriklauso- kas, M. T. C. , Vaidimmę| 
įmybės Šventė. Jį yra lais
va, nereikia jai kitiems len
ktis. Josios sūnūs kalba, j 
rašo sava kalba, niekas 
jiems to. negina. . Geležinė 
Caro vergijos ranka nespau- 

daugiau paraginimu nepa-Mžįa jos. Jos vaikai lanko 
miršti tpiko fakto. Ir . kaip mokyklas, kuriose yrą dėšto- 
galėtų pamiršti? . ma sava lietuvių kalba.

Beveik neįmanoma prieš . _ . v > . ,. T . . Kiekvienas lietuvis turėtų20 metu buvo Lietuvos ne- . .. ,v. .
‘ šiandien R*”*1 

jaulS metu sukaktuvės,! nors»

I terijos antitoksinu, kurio 
užtektinai įleidus po oda, 
vaikas trumpu ' laiku pagy
ja. Nors šis antitoksinas 
yra galingas. ligos pradžio- 

/ je, tačiau ligai įsigalėjus, į- 
pati. gražiausia scena tai tė- sisenėjus, tas pats arititok- 

, . u VQ kunigaikščio, susitikimas sinas lieka veik visai bever-
priklausomybė. Šiandieni5. 'v - Jsu savo sūiiumi-kunigu, ka-Uįs< Gydymo sėkmesbeyęik
jau 15 metų sukaktuves. ?, kadiol^a tėvas^ galvažudžio, peiliu igįnatinai ūrikfeniso-mi^įdj
Kaip tikras lietuvis ■ Švęsk P ; ūd jot perve^aSt merdėj^, šaukda-
tą dieną,. atsilankydamas'į ai va, , ur wy^e toagjg kunigo... ir čia į' kam-
vengianias minėjimo iškil- . + M ųbarį įeina iŠ tolimojo krašto

“iZ*03* to^^a>grį?ęs, senai nematytas.
Kazys Atfra. ^ek?;^msyė davė Lietuvai L -0 „ I

- p? J1. nor^°-. tančiam tėvui duoda išriši- 
I Praleiskime Vasario tūtąįmą.

-r- dailios, mųzi- 
rf u;- vie matėt ir iškentė jot var- ka, puošnūs drabužiai nuo-

a, M eil? , į/ Itijos JŪvos džiaugsmu švęskit latiniš sčeiiij keitimasis, juo- 
> n nys <: rumsciasi, ten, ūū j-gl^ vaisius.. Atmin- kąi ir ašaros — riša tai su- 

ūomėnai u* graikai keliavoL.ite jūsų-darbai nenu- daro nepaprastą : įspūdingą
gintaro pirkti, ;ten, kur 1 1

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENOJE

Lietuva iiepriklaus omą 
Per paskutinius metus lie
tuviai nepamiršo tos. dienos 
paminėjimo .kokiu nors bū- 

• du. Tautos siįnūs ir duk
terys džiaugiasi tr Švenčia, 
tos progos sulaukę. Ypač, 
šitos 15 metų sukaktuvės ne- 

. praeis be atitinkamų kalbų 
. ir programų Tikros iškil- 

... mės. \
Nepaprastą ’ diena. mūsų 

laisvoj, šalyje. Atitinkami 
. paminėjimai. Žinoma, se- 

’ nps kartos lietuviai Ąmeri- 
. koje irgi nepasilieka. Savo 

tiŠku būdu jie ..švenčia tą 
dieną. Ir kodėl nei. Jiems 

1 brangi yra tėvynė sū myli-1 
mais kampeliais? Jie gimė ir ‘ 
pradėjo gyvenimą joje?
. Kur linksta Čionais gimu
sio lietuvio jaunimų širdys? mergelės skaisčios ’ geltom ' 
Kai kurie prisimena tą Lie-[ plaukes su mėlynomis, kaipr 
4...,^—jio vOsilkos, akimis. Ji maža, 

neturtinga, bet tvirta. Ką-1 
rai, vargai< priespaudos ir 
nelaisvė gal ją ir susilpnino, 
bet^neperlaužė. Kas ji per 
viena ta maža tvirta šalis? 
Ji yrą ta pati mūsų bran
gi Lietuva. ‘ j

į Lietuva — kiek ji yrą iš-

JONO KMITO EILĖS j
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun, K. Ur--. 
vaikas nuo susirgimo difte- bonavičiaus eilių rinkinys. ?
... — .v • • g.^ knygą išgyrė visa rim- -; (lrįja. Taigi, tik“ du į|eį(į|

kaip anksti čia minimas an-'sūpja vaiką nuo. taįp pavo-^°š'/turiniu, gėrėsies ir Tam- 
titoksinas vartojamas. Juo ’jipgos ligos, cŲfterijps. Ąr ją įšigyjęs. ; . y
anksčiau, tuo geriam Iš čia tai neverta skiepytis prieš Knyga gražiai atšpausdin- 
Suminėtų faktų, rodos, netų- difteriją? Ne tik verta, bet jSt pusi. Jos kai- j
Tetų daug bėdos būti su. šią ir būtinai reikalinga. / 11a $1.50. Bet dabar4 fDarbi* * 
:liga. Gi praktiškame gyye.-! / J, 
nime matosi visai kas kita, jingas ii* duoda gerų sėk- 
I ši liga dažnai prasideda^ Chieagos sveikatingu- 

išlengvo, be ypatingų ženk- m ^PaTtanienfes tai gahi- 
lif, kas aiškiai nustatj’tii iii- : .PastaTijo-

I delį pavoju. Šiaip . daly- . augiau nunėtu
•i_. " T\ . . i - j ~j ~ 7_L . kams esant, tėvui .raminto-|ejo veltui. Jus jaunuoliai,| vaizdą, aodel vertėtą tasail^ 'įapraštii/‘Šalčiu,”i Caks‘

LAISVE i- -į ■umovij tinkamai. Seni seneliai, ku- L Giesmės

Gamta buvo Dievas, - yra 
maža šalis, . šalis, kur vy-4 
rai vra ‘ aukšti ir tvirti, o

. . . -ii • • 1 J mi save paprasui. • samiu, 5 . .<kurie, neturėjote progąs ken veikalas visiems, .kas tiktai! s-^įha; dyi tris ir kartais falie1^ 'vai^Ur^uviU net yię-
I +k+J T.IA+.™ — * onl’ TumurirnH nac TizJmriiil ■ ? . nUS nebUVO SUSitgęS IIŪ Vlė-

UfcU !. 4. -. . ■ m ‘ . 1 •1 nat dienai. Tas pats ir ki- 
? , 1928 me

tais Chicagoj mirė nuo dif
terijos 513 vaikų, kuomet

■ Kad skiepijimas '•nepavo-11^0” spaudos vajaus me- y 
' |tu. gražiais drobės viršeliais ' * . 

kainą tik 75 centai: popie- ’.4 
rio viršeliais 50 centų. ' . ‘ ’ 

Dabar yra geriausias Tai- '» 
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

Užsisakydamas rašyk: *
“DARBININKAS” 

366 West Broadway, •’ * 
Sd. Boston, Mass. 7 i

^ti ^br^a laetuv^a- galį, pamatyti, nes Kėtuvių 
zvelgkite i jūsą seneliu dar- scenoje tokią veikalu retai , , „ „ . .,;n — . , . nai pienai. Tas pats ir in- 
bus,-kad išlaikytą-lietavybeĮ.pasitaiko, L / „„! taosė mieštuose. 19Ž8 me-

M “h »|nU ,r' P”’ f», p,,',.,, Wu. ir teki..

kyli tjMb, t pap,^ t, ™kai. K™ kiaotS aawiį, į n® KnoDU Susirinkimai ' i£«Ė £gr,ta *fc-»”■*-kr'*",0 LUS’ ausinnKimai 

oivauuAicu AcuiLujv. ; v v.. • ~ šitokiuose atsitikimuose
A■ , v . , ' .po bažnyčios -svetainėje,■ So. , . . . ,O tu, Lietuva — gintaro BosįOH Mnss< * daugiausia matome liūdnų

šalie, turėdama . laisvę, .auk ’ ^-ovo’ 5 7^^ atsitikimų, ko pilnai išveng-
stipiyn dorybėse, tikėjime L . Svįf? ^atei2 « Paikoje visai nešima-
ir tautiškume. Praėjo and- |)Urv Conn • '• r° nors teorehs-

Į ros. ^lĮžmiršk-; senovės var-Į ^^0 12 d -•••-• §V‘ Kaži-'pi a^do įvykinamas daly
kas, t? I • • • ’

j Populiarus posakis 1 ap
saugos svaras vertas net vi
so pndo gydymo^ pašalinį- 
muĮ difterijos yra daugiau, 
negu teisingas praktišku 
atžvilgiu. Tik. gaila, kad 
iki šiol žinoni ja dar per ma
žai tėra susipažinusi su šiuo 
svarbiu reikalu? Dar vis 

Tūpi kada vėl jis biis-po Ta-I. ; ------—. ....— randasi ir tokių, kurie šio-
yą. Vėliava. Skaudųvir man. kad lietuviška trispalve ple- kioš tokios nuovokos, turi a- 
TuVek vilties, jąigū- ‘tieki vėsuoja ant- pilies. • .
daug pergalėjai, peįgaiėsij Te per ; amžius gyvuoja dėl. stokos tikrų žinių, skep- 

1 tą.erelį, kuris nori pągrobtį| ‘ ‘ " .............. . ‘ J 1‘"‘.........
muš į savo nasrus. Ateis tą 
laiminga diena, kada skam
bės trimitai skelbdatrii, kad

tuvos nepriklausomybės die
ną. O kiti ? Gal, kaip jau
nimas daro, pamiršta tą 
progą, įsigilinę, kituose da
lykuose ?, Jiems reikėtų pri- 
siininti tą įvykį. Juk ir jų 
tėvai lietuviai. Jie. ne vien 

’ amerikonai^, bet ir lietuviai.
. Tėvynės šulai žinojo žmu-j.

> gaus silpnybę pamiršti’ įvai-, kentėjusi nuo vokiėčių,*ru-
. : .rius . dalykus; . Todėl štai su ir lenkųyistiek laikės . . ...... .... . a^ovo a. _  «5V; ^azi-i
i.yra vasario 16 diena, kad ir laikosi galingai. Rusai gus. Jau išaušo nąuja auš-įnųero; bažnyčios, svetainėje,| &
y . _■ visi .lietuviai švęstų ir pąmi-1 norėjo ją surusinti, 'norėjo ra. Tavo priešui imrėjų Imdl^^ęg^p Mass. -
J . notų tą reikšmingą ..momen-; kad - užmirštiį-' tą gražią, iii taptum jųjų šalimi, , bet Reikią tikėtis, kad vėika-l

tą lietuviu istorijoj^. Š.pair-1 skambią kalbą,, tuos gražius negalėjo, todėl skatink savohftg |)US . statomas taipgi
•* . dos pagalba, - lietuvis randa jųjų šen.elių jiems paliktus vaikus stoti į darbą irneštiRnockton, Mass., galir Pro- 
n ‘J '■... .. gerovę Tau. Tegul gimstal į. p. ’’
| AMERIKOS L. K STUDENTŲ OROA^ZACĮJOS*ŽŲRNALĄS; įiaujų^Maironių/~ —^2

5 LIETUVVBftS IR KATALIKYBfiS NAUJAS GYNfiJAS. J

Metartiš pvcnumerata. $2.00. Į užsienį $3.00 Atskiro mwi. kaina 20e. I

< "STUDENTU ŽODIS”
j 366 W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MASS.

keltų tavo literatūrą t ąukŠri Jeigu aš turėčiau dvyliką
čiaūsią laipsnį.* sūnų, norėčiau, kad jie bū-

Skaųdų Tau be Vilniaus, tų ištikimi tėvynei. ' |
rūpi kada vėl jis bųs po Ta-|—---- -—. ■ ■-**-

Turėk vilties, jrigū- ‘tieki vėsuoja ant- pilies. - .1 pie tai, bet vis, greičiausiai

Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ,

_______ o . Įiiškai sū nepasitikėjimų,.at-
Te .’, greit suskamba tie sinėša. * Uasėkoj, žmonija 

pranašingi hįmitų ^garsai tu ri pakelti milži n i š k u s 
„^..Vilniaus,pilies bbkštė! nuostolius.

Vilnius mūsų yrą. ię bus,Į ..Juozapas Jau■ gerokas laikas atgal, ■ *;

Lietuva — gintaro šalis!w.

. Nepasitikėjimas — tai $ 
draugijos nuodai.

LO WELL, MA8S.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyk* J _. 

ketvirtadienį, vasario 14 dieną vyks sekmadienį, vasario 19 d., ‘ ;
vakare. Ateikite visi. Gera proga tuoj , po sumos, Šv. Kazimiero . 
darbininkams pasirašyti prie vie parapijos aalfije. Kviečiami viri 1 
nintšita darbininkų organizacijom (nariai ateiti Taipgi ataivealnte

Vaidyty

WESTVILIJ:riLL.
LDS. 75 kp. ųiSnesiniai susirin 

kimai įvykjrtJ (kiekvieną mėnesi, 
sekmadieny, po 15 d,. Įv. Petro ir 
Povilo. bažnytinėj? svetainėje

• Valdyty
NEW BBrrAS~OONN.

LDS. 3Š kp. ^uiirinkiinaa įyybi 
sekmadienį, vasario 19-tą dieną.
S varbu, kad į iį Sttširinkimi ateitų 
viri nariai ir bėht po vien* nauji 
narį, ataiveatų priraiytl pri< tątlių 
brangios organiiSeljoA

■■'■'CL BBO0KW«M. t. •
Vasario 1(1 <U tlibį po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopol susirinkimas 
vai, Taigi kriviam* yiąuš narius 
atsilankyti.-Į lį surirbikiinl ir ūĮ 
aimoMtl m^nerihet. Af«i*eakitę ir

, WEBTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos suririnkimaflį-

. Taipgi atsiveskite 
save draugo* prirašyti prie šio* 
kilnios organizacijos.

Valdybe

BROOKLYN N. 1. ‘ ,
. LDS 12 kp. mėnesinis eusirinki ./ 
mas įvyks vasario 19 d., 6;30 v, 
v., karalienes Angelų parapijos ? į 
švetainėjt kampas Robling ir So ; . 
♦th gatvių.

Taigi malonėkite visi ausirinktr - 
ir užsimokSti daoklee kurie Osate ? 
skolingi.. Nepamirškite ir naujų 7 
narių atsivesti prirašyti prie mtlaų 
brangios organisaoijos.

. ‘ Kviečia Valdyba

lAWMĘNC*t MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyka 

vasario. 19, tuoj po 12 valandos,. 
Kviečiame gausiai sueiti, nee turi 
me koletą svarbių sumanymų. Ąt 
siveakito ir savo draugus (es) pri 

‘ ralyti. Valdyba

iflC.
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VYSKUPAS J. KUKTA
’ Kaišėdorių vyskupas J. t vavo jų reikalus, kad lenkai, 

; Kukta susilaukė 60 metų, užėmę Vilnių, ištrėmė jį į 
’ Jis gimė 197J m. Kųrklių -Lietuvą. Kuomet a/ a, ar- 
pąrapijoj, ėjo mokslus Vii-^vyskupo .... ^Matulevičiaus 
piuje, ten pat baigė Semina-f pasidarbavimu buvo įkurta 

L Paskui buvo išsiųstas’Kaišėdorių vyskupija, tai
► į Dvasinę Akademijų Pėter-f kanauninkas Kukta tapo 
' Bui’ge, kui’įų užbaigė Teolo-J paskirtas jos vyskupų 1926
> ggos Magistrato laipsniu.»metais. ’ .
r Višų ’ laika kunigavo Vii- Vyskupas Kukta pasižymi I 
■: niuj, kur buvo paskirtas dideliu Uolumu katalikiškos

Visų Šventų parapijos kle- akcijos darbuotėj* Neilsta- 
< buriu, kariauninku ir kapi- ma energija jįs skatina jau-

tūlos riariu. Kuri. Kukta .nimų būtu ištikimu. Bažny- 
visuomet btivo uolus hcįii- Įčiai. Nekartų,jis buvę drau- 
vfc Lenkairis tas nepatiko,•'ūžiamas tautininkų vyriau-, 
bėi jįš. buvo taip privyztiin- sybės ir net giumojamas

' gas ir popuiiGriisyisaih Vii- 
iriu j, kad lenkų dvųsiiiė ’Vy- 
riausybe noroms-nenoroms 

į, turėjo jį riė -tik pakęst’, bet 
ir, pakelti į kanauninkus ir

' kapitulos narius. Jis visuo- 
mėt. buvo! uolus lietuvių gy- 

f riejas ir taip drąsiai atstu-

teismė, bot Įiioluš vyskupai: 
dr^sįai ir’ ištikimai eina sa
vo pareigas.j ‘Ne tik visą 
Lietuva, bet ir mūsų Ame
rikos išeivija linki Kilniam 
lietuvių katalikų Vadui il
giausių mehi.

fe- Lietuvos N eprikla usomy be 
t Ir Federacija

i Šieiiiėt, vasario 16 d. Lie-’somybės obalsį Amerikoj ir 
tųya mini 15 metų sukaktį plačiame pasaulyje, ji įstei- 
nub paskelbimo nėpriklau-j ge Vašingtone informacijų 
somybęs akto. Tai svarbus į- * biurų, kuris vėliau pavadin- 

g kys-mūšų tautės istorijoje, j 
Et kifeį reikia tinkamai patiri- 
g. nefi. A L. R.K. Fedoraci- 

jos centru valdybą keliais
iC atvejais , ragino katalikų vi- 
g suomenę šias reikšmingas

■ sukaktuves iškilmingai mi- 
nėti. Kiek sekreborijatui 
yra žinoma, Federacijos, ap-

K; skrięiai ir skyriai yra pasi- 
K rengę, kad šiemet Vasario 
B Šešiolika ypatingu; būdu 
K atžymėtų.
B Sieks daugiau netroško 

Lietuvai. nepriklausomybes 
ir nieks nuoširdžiau nesidar-

B bavo tam šventam tikslui 
atsiekti; kaip Ainėrikoš or- 
galiiziibtBji lietUvitį kataii-

B kų visuomenė. Mūsų gar- 
bingoji Federacija per ke-

■jr lerius metus ir Savo reika- 
R" lūs Luvo apleidusi, kad tįk 

daugiau įdėti jėgtį ir darbo
•jt? į grypai tautos-reikalus, kad 
jį taįri MrHUi diiBti šultkųktl 
Br yišus gbi’os valios iiėlųvkiš 
k : ir vienų frontu kovoti dėl 
įfc tas laisvės ir nepriklausomy-.

'W, Federacijos vadai, 1 jtany- 
fer darni, kad darbas bųs sek- 
y triihffėstlis; jei susidarys or- 
S& ganizacijos, kurioms rūpės 
’W tik tautos nepriklausomybės

bos iniciatyva 19l§ m. su- 
šaūktEte politiškas lietdvilį 
seimas New Ybrkfe, ktiriamb 
išneštos svarbios rezoliuci
jos, ’ reikalaujariSibs Lietu
vai nepriklausomybei. Šis 
įvykis taip fpat yra svarbus 
koyiį istorijoj dėl UHriYbB 
laisvės. Keliais atvejais 
Taryba šiimtė delegacijas 
Europos, kad Šelpti nuo. ka
ro nukentėjusius lietuvius 
ir padėti Lietuvės veikėjams 
kelti mūšų tautės nepriklau- 
soinybės obalsį ir jos siekti.J 
Alės čia pažymėjome tik ke
letu svarbesnių Tarybos pa* | _ ______
darytų žyghj, kurie buvo|suom0ng suaukavo apie 900 darbo bei ekonominio krizio 
reikšmingi ir efektingi. Bei- tūtotan6ilf' jitijį, Lietuvos' 
kia žinoti, kad darbas bitvo 
atsakoniingas ir labai sun
kus, ries“ tada neturėjome 
tinkamos literatūros propa
gandai iie. tik anglų, bet ir 1 
lietuvių kalba. Reikėjo su
rinkti žinias, ruošti literatū
rą kad savo žygius parem
ti nesugriaunamais argti- 
mėlitaiš. - [

Ptašidėjus didžiuliam ka
rui, Lietuva pirmoji, virto I 
jo lauku. . Atsirado gyvas 
reikalas šelptį nuo karo, riū- 
kęntūjUsius ir ištrbmtllosius 
is Lėyyiieš. 1^14,t metaįs. 
Federacija sušaukė Amėrį- 
koš Lietuvių Seirijų Chica- 
goje ir suorganizavo , Tait-! 
Jos Fondų,' į kuii’ lietuviai 
Oialikai gausiiigai ųūkojo. 
Tas foiid&s vate šelpimo 
dalbą. Bet draugė jis bu
vo lyg kokia f inansų mini
sterija, kuri finansavo vi
sus mūsų tautos žing^nitis 
vėdaiičius jų.prie nepr&laū- 
soinybės. Tautos Fondas 
Užlaikė informacijų * biurų 

Į Vašingtone, Šveicarijoj,, fi- 
• naiisayo delegacijas, apmokė 

jo delegacijų lėšas į Taikos 
Konferencijų Paryžiuje, ir 
finansiškai, rėmė jos visūs. 

į dafbiiš. Taip reikėjo dary
ti, ries karo nukamuota Lie- 

. tuva pati viena to padaryti 
neįstengė t. yr pakelti savo 
delegacijų kelionės ir darbo 

į lėšas. Be to, Tautės Fon
das šelpė inok'slus einantį 
jaunimų, kad jis prisiruoš
tų tautės ii* naujai atstato
moj Lietuvos valstybės dar-

negautos Vienybes
• *•' Sausio 22 Lekečįuose

JMįLSl- Silkių apąkr.| tųliū kup. Py.
; . , ■ Garmus.. Llridoiųvės įvyko

ir čia, iųoketų pasirollyti 
galingai. Bet jei Lietuvoje 
su mažiukais litais sUgeba- 
ina pasekmingai križį kovo
ti, tai kaip jau čia Ameri
koje, galingo dolerio yieš- 

patysteje nebūtų galima šu .. . - . . v .
krizių pasekiningai gruin-pa^v% kaip .kraštui P®1’ 
tis? Todėl nežiūrint i he- rangiai atsiėjusį, komisija 

ar rado tmkdmų vartoti.. 
Laivas bus kiek pataisytas, 
pertvarkytas ir ateity var- 
ujamas mokymo reikaiafns.

——.——_ 
TJETUVA jAil TURI

KONSERVATORIJĄ

(g| strah>wnl prlanant« Lutūyoi 
Korisulatat. Bert.)

Ši Lietuvai reika 1 iri g ą 
i kultūrinė įstaiga sumanyta 
1930 Vytauto Didžiojo me
tais. -Vytauto Muziejus sta
tomas plačios lietuvių visuo- 

. menes aukomis. Iki šių 1933 
įmetu pradžios Lietuvos, vi-

‘pre?idęntjmI suroki” 
per ĮfeiNdiii KAi^Avęs.

Kaunas. -—VPrez. Sme
tonos” išimtų iš apyvartos

tis? Todėl nežiūrint į be* 
i 

sunkenybes negalima atsi
sakyti paremti (nors ir ku
klioje formoje) tokį svarbų 
Vytauto Muziejaus statymo 
darbų, su kuriuo vra suriš
tų lietuvių garbė.

Atskiri Amerikos štatai, 
ženklindami farpysUvę vie
nybę, įmūrijo savo atskiras 
plytas Jurgio Vašingtono 
paminkiau. Lietuviai, ar: tai 
Lietuvoje ar Afrikoje ar A- 
inerikoje ar Azijoje, gyvin
dami, tesiunčia savo aukas 
Lietuvių tautos vienybės 
paminklui; tegul * išeivijos

dai bus įrašydinti amžiams 
į marmuro lentų ar 4 ■. aukso 
knygų’’ V.vtautp Muziejų jo

. Kaune.-' ..
' Lietuvos

tas tarybų ekzekutyvio. ko- 
initėto centrri ir veikė iki 
jau Nepriklausomos Lietu
vos vyriausybė neprisiųntė 
vadinamos Lietuvos Finan
sinės Misijos ir laikinojo | 
atstovo. ‘ <

Amerikos Lietuvių Tary
bos užlaikomas Vašingtone 
biuras labai daug, svarbių , . t . - . .
darbų Lietuvai nuveikė. Jis' Nėra ne vieno svarbes- 
Amerikos spaudoje garsino riib uiūšų thiitOš reikalo, ku-1 
Li etiluos vardų, jis. stengėsi Tautos Fondas nebūtų 
užmegzti pažiiitis sii aukš- gausingai parėmęs, Lietu-1 
tais šio krašto vyriausybės viai katalikai šimtus tūks-1 
valdininkais, kad reikale jieĮtončių dblėrių į Tautos Foii-Į 
užstotų mūsų, tautų ir tarp- dą sudėjo. Jfei ne tos kata-1 

■iaūtiiiėš politikos aiOnOjd^V gausingos aukos, ir sel- 
glMij Lietuvos .iiiteresiisjp^o ^rbas būt buvęs ap-| 
paremtu jos siekimus prie į 
nepriklausomybės. r To biū- 
to vedėjo a’dv. F. B. Mus-I 
tausko, dabartinio Federacį- 
jąa pirmininko, apsukrumu 
ir rūpesčiu tarybos pariairis 
gautas 'pasikalbėjimąs su 
Krašto prezidentu W Wil- 
sonu; kiltis, pirmų kartų iš- 
išgirdo iš-į>įcių lietuvių lįL. 
pų, kad lietuvių tatita ir 
trokšta nepriklausomybės ir 
jos ‘ siekia. Žinant kaip ! 
Svarbų vaidmenį Fasaiili-

i iriame Kare įt tarptaufįne- 
t j e pblitikbjė kaldino ’pi’ezi-

išeiviai yra prisidėję ir sa
vo aukomis, bet. sulyginamai 
nedaūg (apįe 20,000 Ftų); 
Ekonominis krizis paken
kė aukų plaukimui, bet su
stabdyti. negalėjo u aūkos ir 
dabar teberiedamos šiam 
prakilniam tikslui* Lietu
vos kaimynai Fabaltjiiry di
džiuojasi savo kultūrinėmis 
įstaigomis, kurias jie betgi 
ne patys dabar pastatė, bet 
gavo iš .prieškarinių ’ laikų. 
Lietuviai gi stato savo di
džiulį kultūrinį paminklų 

Į dabar ir. savo lėšomis. Ir Į skaitllngij orgaiiizaėijų ■ vųr
tas lietuvių padaras tikrai • 
atrodo majestotiškai, ir sa
vo, išvaizda ‘ir sųvo įrengi
mu pralenks panašios rūšies 
Pakaitės monumentus. Vy- 

! tauto Muzie^vi ’-Kaune yra 
lemta tapti Liebuviy tautos 

\ vienybės bei ištvermės sirn- 
boliu. Kadangi Muziejaus 
statybos daigas, dar, nebaig
tas ir kadangi yra reikalui- 
ga dar žymi suma >dėl jo j- 
rengimo, tai Vjdauto' Mu
ziejaus . statybos • komitetas 
vėl prabilo į visuomenę/nu
rodydamas • reikalų, remti 
Muziejaus statybos darbų 
iki pat galo, kuris jau ne
betoli, Jei ne tas nelemtas 
ekonoininiš krizis Ameriko
je, tai bęabejo Amerikos 
lietuviai, kaip pirmiau, taip

aiškų su nurodymu, kad ra
ibiai mokytųsi lietuvių kal
ios. Nors jau Lietuva su- 
aukėlS nepriklausomo gy
venimo metų, bei daugumas 
rabinų dar vis neišmoko lie
tuviškai. Lietuvių kalbos ' 
jiems reikia mokėti siišira- 
šinėjant su įvairiomis val
džios įstaigomis, o už savo, 
darbų jie, be to, gauna iš 
vaidžids algas.

Rabinų centras tokiu rei
kalavimu iięšiskundžią, tik 
prašo, kad nebūtiį. verčiami 
lietuvių kalbos mokytis senį 
rabinai, kurių yra 80 metų - 
senumo ir daugiau.

MIRt STEIGIAMOJO SEIMO 
NARYS.

ag? mzuotų Amerikos Lietuvių 
K? Taryba, ktiribš rūpesčiu bų- 
E* vb kblH. Lietuvos mepriklaū-

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiains ‘ ‘Dar- 
bininko’’ Administracija išmokės 
bedarbiui už. kiekvieną gAntę 
naują metinę prenumeratą vieką 

dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar . keliolika dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 

išsidirbti nuolatinį ir gerai, ap

mokamą darbą.

“DABbininkas’’
SŽ6 West Broadway, /

So. Boston, Mass.

NAUJI RASTAI
NAUJAS LAIKRAŠTIS veik išimtinai paliečius V.

—---- — J. Širdies garbinimų. Fir
mas numeris išėjo jaukus irPradėjo eiti naujas .mū-.

piešinis katalikų laikraštis simpatingas. Jei laikraštis 
“Meilė.” Jį leidžia ŠVfen-JIštesės savo gairėje ir įvyk- 

įčiausioš Jėzaus Širdies Mei-1 dys užsibrėžtų programų, 
les Koriregacija (Skcredpai jis žada atnešti daug 
lleart Monastėry, Harvey’s

Į Lake, Pa.). Jo* turinys gry-
Inai tikybinio pobūdžio, be

matytų ką. mes esame pada-.
I rę jų tėvų kraštui, kad jie 
jį daugiau brangiiitų, juo 
didžiuotųs^ keltų jos' valdą 

darni ii* savo darbus ir pla-

įleistas ir kova dęl tautos ne-] 
priklausomybes būt bim'is 
Žymiai apsunkinta. . -

.Amerikos lietuviai katali- j
I kai į pažvelgę į savo nuveik-1.. x •.
mis darbūs per Fedėi’acijos rf J’^kale gantų. Piisimin-. 
ihiaeiatyva šuorganizu o i.a daibuš ir pla-
tiehmtį Taiyba h‘ .tautos /’™ kalbStoi apte tas be- 
1M, iifaii . gali pasidi/^10 “ūsif tautos

klžluoti ir aęi faepriąausomybes,
ju rūpesčiai, da^ai; pasi- ™!e tau^
SVentnuas it pasiaukojimas jau-
luehuėio veltiii. bet abvafui-l?/ ■̂ -

’ šia proga. Federacijos
nehUejo veltui, bet apvaini
kuoti iiiusii mylimos Lietu
vos laisvė, ji’ nepriklausomy
be. Minėdami 15 metu tie-

I A •' t * . ’ • .

tais gegužės mėn.) buvo be- yo* nuopelnus šiek tiek; dan
galo reikšmingas dalykas' giaii įvertiiikimė, kad Čia

. Ariiėrikos Licturių Tary* Gugančioji liehivių kartai

yo nuopelnus šiek tiek dau-

hųgaričioji lietuvių karta

Kaunas. — Jau paskelb
tas konservatorijos statu- 
1 ;as, kuriuo dabartinė Kati
no muzikos mokykla. per- 
varkoma į konservatorijų. 
Jų sudarys šie skyriai; 
kompozicijos, fortepijono, 
vųi’gbnų, dainavimo, stygi
nių instrumentų' ir pučia
mųjų, p^tru^en^ų'. t. ■ '"

KoriserVųtoijljoS: lankyto
jai, be spbęiįjįlėris pariiikio- 
jo dhiyko, dar tųrė^ išeiti' iįr 
Šiuos bendruosius dalykus: 
ulėm, muzikos teorijų,., har
monijų, muzikoj enciklope
dijų, solfedžio, simfoninę in- 
struriientaeijų, būtinąjį for
tepijono kursą, muzikės te
ori ją,, estetikų ir ansamblio 
eursų. Mokslo metai suskio 
styti į du semestrus, moks
las prasidės rugsėjo 1 d. ir 
bus baigtas' birželio 15 d; 
Mokslas bus išeinamas nuo 
6 ligi 8 metų (pagal sky
rių). Konservatorijos di
rektorių skirs prezidentas.

Klausytojai priimami tik 
vienų kartų per metus. Tik
rieji klausytojai gaus trejo
pas pažymėjimiiS: 1) diplo
mų ir aukštojo mokslo tei
sės, jei baigdami pristatys 
aukštesn. mokslo atestatą, 
2) atestatų ir aukšt. speci- 
jaliojo mokslo teises, jei pri
statys vid, mokyklos pažy
ri įėjima ir 3) pažymėjimą, 
jei baigdami nieko riepri- 

. statys. ,./■

NAUJOS LENKU ŠNIPU* 
BYLOS

Sausio 19 d,,. Tauragėje 
mirė Stėigianidj^j^mo na
rys Juozas Akmenis — Ak- 
menskiš. Velionis gimė 1882 
m. liepos 30 d. Raseinių ap- 
škrity, Kelmės vaisė., Ka
niūkų kaime.. Iš profesijos 
jis buvo kooperatininkas. 
1905 iii. už aktingų. dalyva
vimų revoliuciniame judėji
me buvo rusų policijos per- • 
sėkloj aūlas ir tokiu būdu 
buvo priverstas iškeliauti 
Amerikon. 1906 m, grįžo iš 
Amerikos ir darbavosi kaip 
kooperatininkas.

JĖZUITAS J, BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

naudos mūsų liaudžiai^ nes 
yra daug, daug žmonių, net 
ir mūsų išeivijoj, kurie iš
troškę grynai tikybinio mai
sto* ir tos rūšies laikraščiai, 
titikamai vedami, turėtų tu
rėt didelį pasisekimą,. • •

“Meilė/'’ žada apimti’ vL 
šaš tris’ rūšis Saldž. Širdies 
apaštalavimo’: 1, introniza- 
cijų, / 2, Maldos Aphštalųvt- 
mo iir-jos reikalus; paduo
dant kiekvieno mėnesio in
tencijas ir 3, Katalikiškųjų 
akcijų. Ta programa toki 
plati ir turtinga, kad. laik
raštis turės apie ką rūšy t, 

priklausom^ Lietuvą ir Jei norės pikiai apimti pa- 
“ - Liestų dirvą, -pirmasis nivcentro valdyba sveikina Ne-

dirbamu tai rieprildausdiny^ 
bei laimėti. .

»' Fetleratiįtis Selcretorius,

kabai jausmingo tlii i iul) 
štvaipsnių. .Fradžia . genų 
‘rėririą tik. ištvermės.

Kaimas. — Kariuomenės 
teismo prokui’atūra gavo iš 
Utenos naujų didelę lenkų 
Šnipų bylų* Joj kaltinamos 
BUkiėnė, ‘Mąrkausk'aite ir 
dar 19 kitų- • žmonių. Iš,21 
kaltinamojo’ 4 pabėgo, o .kiti 
17 suimti ir laikonri.kalėji
me. ’ ‘

Antrajai sthriibiai lenkų 
šnipų organizacijai, susek
tai prie demarkacijos Seinų 
apskrity, kariuomenės teis
mo prokuratūra jau rašo 
kaltinimo aktų; Joj trau
kiama į teismų 13 įtariamų-

w*. MOrttB. 
uhtVVilKAi.

ras gavo iš vienos įstaigos

Pas Bev. Miliauskas, 190 
Mėade Si., Wilkes-Barre, 
Pa. nuo vas. 13 iki 26.

Pas Re v. . J. Čižauskas, 
1313 Westminster Av,, Det- 
roit, Miėh., nuo v,as. 27 iki 
kovo 12 d.

Pas Rev. A. Baltutis, 
6816 S. Washienaw Avė. 
Chicago, I1L,. 11U0 kovo 13 
iki 26 d.

Pas Rev. J. Raškauskas, 
10809 So. State Št., Chica 
go, Į1L, nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d.

Pas Rev. J. Vaičiūnas, 
1515 So. 50ili Avė,, Cicero, 
III., nuo lial 3 iki 16 d.

Šiais adresais arba nuola- 
tihiu adresu; Rev. J. jgru- 
žikas. J., 207 Įfork Street, 
Brouklyn, N. Y. gairina pa
siųsti Mohey Order atnauji
nant tisus Lietuvos kat. 
laikraščius i / ‘ Žvaigždę” ir 
^Misijas” metams $1, (gi 5 
metams . tik $4, i{Varpelį” 
($1) , ^ženiaičįų Prietelių” 
($.1), “Mūsų Laikraštį” - 
($1:20),-vaikams .“Žvaigž- 
clūtę” (>1) ir k. •' : •

įKLfciSklTE BWi84 

perskaitę “D«ibinink%” nenw 
meskite, bet ribokite Bdtiems pa* 
įkaityti. Tokiu bfldtt lupažin- 
dįiite kitus *u “Darbininku” ir , 
L D. •£, ir mūsą ide-
joi jprtefa propaganda. ’

‘'ŽIDINYS"
Prot. Dr. V. HjrteUiČlthtiiiiho rMafUt 
>inte Mttratuno*, aolralo, ,
lt akudemllkajp rijimo •iJteJirMtel |ižlSSiS 

oraahvlhuittm ImoiUl f

’?*’**>■ ’
KimuU1«t* Ak/.



NEPRIKLAUSOMYBEI 15 MĖTŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VifcNYBgTik laisvas pilietį turi tėvynę; absolm- Į

> tiŽko karaliaus „valdinys; baud.žiaitnitikaš 
i . tyri tik savo šalį. Todėl tčvynčs meilšl . . .............................

■ UeksenovHeį tiek lafltp j-ra pn- A: t. R. K. Federacijos Reikalai
• siekusi ąukyeiaiisio laipsnio laisvose tau- ■ 2^ Oįjęlty Avė., Oįįcago, UI.

tQSC» . t , • I • * ••
Prancūzai filosofas A> FrarJfc. . / . / ;

' ' ■ - . , .Y.;, d’-> -t- t \ GRAŽŪS DARBAI BAU-
Buvo laikai, kai Lietuva tęsės nuo Baltijos iki Juo- • . pDiTARTMO

lųjų marių, kai jos žodis buvo svarus tų laikų pasaulio Į .
politikoj. Lietuva buvo galinga. Jos valdovų kląuse slą-i 
zai ir bijojo vokiečiai. Kas gi galėjo tikėtis^ kad tas 
larsus ir išdidus lietuvis turėtų kam nors vergauti. Bet 
vyko nepataisoma, klaida, kuri visą tautą įstūmė į ne-j 
aimę-rveTgovę.. Lietuva susibičiuliavo -su Idastingii kai* 
nymt lenku.. Tą nelaiminga bičiulystė išlepino tautos did 
likus, Didikams pradeda .rūpėti:.priyilęgijb8b vaišėš ii; 
Jokiai labiau negu šalies valdymas, nepriklausomybe. 
Tokiu būdu iš neprildausomos ir galingas Lietuvos tam
pa silpna svetimųjų vergė. Nelieka nė jos vardo. Ten, 
kur seniau galingas lietuvis gyveno, pasidarė maža di
džiosios Rusijos provincija.

, Ir kas gi dabar galėjo tikėtis, kad kada nors Lietu-Į 
va vėl bus laisva. Kas galėjo tikėtis7 kad numirėlis gali] 
prisikelti! Ir kam. galėjo ateiti į galvą, kad tas visų nie-l 
kinamas, visų ujamas “mužikas,31. lietuvis kada noi’s vėl 
galės turėti.sprendžiamą balsą savo krašto valdyme!

Tačiau, nežiūrint sunkaus nišų jungo ir sulenkėju
sių didikų, tautos duobkasių, Lietuva pradėjo keltis. Iš 
po samanotų pastogių kilo turtų ir garso vargšai, bet 
pasiryžimo dvasios ir tautos meilės kilpini ir žadino tan
ią iš miego. Jų balsas nepasiekė dvasia sukerpėjusių 
didžponių, bet pasiekė širdis tikrų, tautos vaikų: visų iiie- 
kinamų “mužikų.” Mažu pamažu tauta kilo,,kol paga
liau didysis karas galutinai nubloškė karšto uždangą. Ir 
štai 1918 metais vasario m.16 d. Lietuva paskelbta pri
sikėlusia iš numinisių. Lietuvą, nepriklausoma! Kiek 
džiaugsmo!. Fo tokio ilgo vergavimo tapti nepriklauso
ma?! Juk tai neapsakoma laimė. “Ir ištiknjjų, nepri
klausomybės vertės negalima įvertinti nei auksu nei at
skirų piliečių gyvybe,” —-. sako vienas profesorius.

Štai jau penkiolika Lietuvos nepriklausomo gyveni
mo metų; . . ... .. . . J

Pęnkiolilca ilgų ir kartu taip trumpų metų. !
Kaip tas foeniksaš prisikėlė Lietuva iš karo pelenų 

ir griuvėsių. Prisikėlė be pinigig be įrankių. Kas gi ga
lėjo. tikėtis stebuklu, kad taip nualihta, tiek metų verga
vusi tauta galėtų ne tik sudaryti valstybę, bet ir nęprL 
klausomybę išlaikyti., .. Daugelis syetimšajįų, jie nędrą|i-? 
^grimo, W geriausių nųrų JLietuvai Vedami,, patarė pa
siduoti kurio nors < galingp kaimyno globai; ; Tačiau, lie- Į išsklaidydamas' vis o į; i a s 
tuviai visokias pagalbas, su.kuriomis, jungėsi nėpriklau- abejones, /priduodamas mū- 
somybės apribojimas, atmetė,.- Visi skurdo, vargo, bet su' • Nacijai daugiau jė-
dirbo pasiryžę, kol ■ sudarė'valstybę .ir nepriklausomybę ivesd,,.,įys

■ ■ • , . ją į bendrą Amerikos Imta-
LietuVa netik prisikėlė iš. pelenų ir. griuvėsiu. Ji per. veikime Po J Ė Pitt-

■ taos Penkiolika metu padarė milžinišką atstatymo ir pa-

. . ' . . v. .. mo,' Federacija be klinčių
Ten, kur seiliau tysojo pliki laukai u- balos, šiandie pl.iilllta t Kaf.i<)na]į Katali_ 

paversta dirbama žeme. Ūkiai sutvarkyti daug geriau, U - v
Šiais - sunkiais ekonominio. krizio laikais yra sunkuma, 
bet ateity j visa:tai^išsilygins. |

. Kultūios. ir Metimo. srity j pažanga Jai*, didesnė. 
Pradžios mokslas beveik visoj Lietuvoj priverstinas, vi
durinių ir aukštesniųjų mokyklų-dešimt kartų daugiau 
kaip prieš karą. Be to, šiandie visos mokyklos savos, lie-j 
tuviškos.,

: ■ Aukštųjų mokyklų, apie kurias seniau buvo' nedrą
su nė svajoti, šiandie yra net dvi : Vytauto D. ITniyerši-i 
tetas Kaime ir Žemės Ūkio Akademija, Dotnavoj. Be to, 

. gal greit- .sulauksime veikiančio Lietuvos Katalikų“ Uni- Į 
versiteto. . / . ’ . •

Nebuvo nė ^avo lietuviško teatro, nė muziejų, šiandie 
visa tai yra. Nebuvo ..tų šiandie, taip .gausingų kultūros- 
ji’ūkio orgąnizacijų,draugijų. > ' . |

žodžiu, tiek daug'.nudirbta!
. ... Tačiau/darbui galo d,ar; nesimato. < .

; ' Dar visas trečdalis Lietuvos žemių, ii“ net sostinė 
; Vilnius vargsta, nelaisvėje įr laukia valandos, kuri at- 
■.. neš jiems laisvę. .. ę ' j

Tad; pažvelgę. į Lietuvos praeitį^ į mūšų brolių nu*] 
•' diibtusjdarbus, prisiminę; jų auka's; dėl laistos, paširyž-į 

lame visomis pajėgomis padėti jienis gelbėti Vilnių. Tė- 
‘ . gul vilniečių ’ pagalbos šautinas nepraeina nepasiekęs 

. mūšų širdžių. \ ... ‘ H
Dyidešimtiėji nepriklaušoinybės metai' nįums turi: 

duoti atvaduota Vilnių! . . ■

SO. WORCESTERMASS
iwn»jywcuMn

WORRESTER, MASS. <

... MSjmi w rr,...-,.
apie mūsų Federaciją. Ka
dangi tas žurnalas yra skąi- 

| tomas pačių veikliausių ir 
švįes:n-u iiį Amerikos kata
likių vyskupų, kunigų ir pa
saulin inkų, dėl to toks lietu
vių garsinliuaš yra begalo 
naudingus. Reikia tik da
bar žiūrėti, kad tas grąžus 
darbas nenutruktų.

DAR KARTĄ PRIM&-
•\ NAME .

.. Sausio mėnuo tai b u v o 
draugijų ir ■ organizacijų 
metinių susirinkimų įąil<ąš; 
Federacijos centro valdyba 
turi pranešti, kad toli gra
žu, nė visi apskričiai ir sky^ 
jiai prisiuntė į sekretorija
lą naujai išrinktų, vaklybų 
varilus ir adresus. Jau ke- 
iųtą karių apie įąįjpriiiri ę- 
n c, bet dar kartą- tnąt.-nv* 
reikalo p.i’ilninti ir prašyti 
Vud. vaidybos. į. sekieti-rjato 
prašymą atkreiptų saro dė
mėsi. Taip pat (iąr kartą. 
į vi-.fmename,. kad prie Ee.( Le- 
racijos priklausančios drau
gijos ti organizacijos pasi
rūpintų, kaip galima anks
čiau užmokėti savo metines 
duokles. . -

VASARIO MĖNESIO 
DARBAI.

Federacijos apskričiai ir 
skyriai vasario: mėnesi turi 
•pašvęsti ])tisifeugi.niui. prie 
katalikų veikimo ir spaudos 
savaitės, kuriai laiką koloni 
jos gali - pasirinkti, kovu ir 
balandžio mėnesiuose. Geni-, 
valinės organizacijos taip 
pat prašomos dėtis prie tos 

-savaitės,' kad. pagelbėti. lĮ'e- 
deraėijai ir savo nariu skai
čių per tą laiką padidinti.

Nepamirškime, vasario 16 
j. Šiemet jau sue»s 15 me
tų kaip Lietuvos Nepriklau
somybe paskelbta. Tą svar
bų ir begalo -reikšmingą įvy
kį gerai- ištinkamai piuni- 
hūkįmė. Tai apskričių. ’ ir 
Federacijos skyrių pareiga.

Federacijos .sekretorius.

.■į"".!uįs.itiūlffiuil,;2

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

kati būsianti . valdžią dau
liūne pagerins, ■

siraso pats vyskupas. Jo 
turinis aiškus ii* labai reikš
mingas. Mūšų veikėjams 
bus dideliuf akstinu padidin
ti savo veikinvi lietiuių ka
talikų vienybei stiprinti ir 
Katalikų Ąkcijai plėstL *

taip pat yra gautas labai 
prielankus laiškas ir iš Bal- 
timore, ML. arkivytikiipo •K 
Ę, Micfael CiO'leijj kinis 
užgirdą ^eįeracijos veikimą 
savo arkidiecezijoj, J. B 
ArlAvysicupcęs pažymi, k'ad 
ji& džia-iigsis^ jeitilc‘Fede
racija itraįdis. liet‘uvias\ ka
ta! iltiis į Malikikkąjj vaiki- 
pią. , f* . ’

: Jau buvo pranešta, kad 
, vyskupas S*z Boyie užgyrii 
; ir Amerikos Lietuvių Kimi- 
, gų Vienybę. Ir tai luti 
. daug reikšmės. Mes, pasaii- 
. liniukai žmonės tuo džiau- 
. giames, nes tai priduos dam 
. ginu orumo lietuvių kunigų 

organizacijai. Tas gi reika
linga Sekmingesuiam.. musiį, 
vėildmui.

Taigi, matote, kad gražūs 
darbai visur randu, nuošir
daus pritarimo. Tik mums 
patiems reikia labiau susi
rūpinti savomis tautiškomis 
ir katalikiškomis organizaci
jomis, daugiau ir . nuošir
džiau veikti?

gabsina- LILTUVITT 
L-’ obim:

Įstojus Lietuvių Katali
kų Federacijai į National 
Catliolic ,WcIfai*ė Conferen- 
ee, dažnai fa* plačiai yra gar
sinamas lietuvių katalikų 
vardas Amerikos katalikų 
spaudoj^- :• Tos- organizaci
jos ofiriališ organas “thš 
tįoliė Action,’7 sausio niė- 
riėsyjė, keliose vietose rašo

stiašo pats vyskupas.

. Amerikos Lietuvių Kata 
likų Federacija daug didu 
lių ir kilnių darbų yra nu- 

I dirbusi. Dirbo ji. tautai, 
dirbo Bąžnyčiai.' Negali 
būti geros valios žmogaus, 
kuris to mūšų orgairizacijų 
darbo ii e pripažint ų> 
To pripažinimo nelaukiame 
iŠ tautos ir Bažnyčios prie
šų; Bet visi tie, kam rupi 
|taittosgerovė,jos sveikata, 
garbė ir dorove, nekartų 
jau yra viešai pažymoj ė, Fe
deracijos nuopelnu^, J^c. vib- 
nąs mūsų taūtoš vadąs yra 
davęs savo moraline para
mą Federacijai, užgyręs jos 
programą ir veikimą, ne 
vienas Lietuvos vyskupas y- 

jra padėkos žodį prisiuntęs 
[ už gausingų parai uą kata1 >- 
kų aktualių darbų taūtoš 
kultūros kėlimo reikalų.

1932 metais Federacija 
susilaukė ir Amerikos vys
kupų pripažinimo ir užgyri- 
nio. Lietuvių: katalikų or
ganizuotąją visuomenę ne
mažai nudžiugino J. E. vys
kupas Boyie, kuris praėju
sių metų kongrese, Įvykusi a- 
me Pittsburge, pasirašė Fe
deracijos konstitucija, pri- 

J pažibdamas ją atitinkama 
lK^ali^^lžnyči6šr’dvaŠiai!

Thompson,- ’*Oonm -r-

I PRALL BROLIAI į
. J PENTORIAI IR DEKORATORIAI

DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI / 
į • ./- PATARNAVIMAS. GERIAUSIAS z į

' J 46 ARMANDINE. ST„ 4/' d6bCHESTER,JMASS..

minės Lietuvos 
j^epiiklausomybes sukak- 

.. r. tieves.
■Aušros Vartų, parapija 

savo svetainėje vasario 19 d, < 
4 :30 vai. po pietų rengia di- ' 
dėlės iškilmės — minės Lie
tuvos nepriklausomybes 15 
metų ir Klaipėdos atvada
vimo. 10 metų sukaktuves.

Komisija, kuri sudaryta 
iš orga n i z a .c i j ų atstovų, 
smarkiai darbuojasi; girdė- 
di,; kad bus įdomi progra- _ 
ina. " . ■ •

Pakviesti garsiausi solis
tai, (kimi ninku i, muzikantai 
ir kalbėtojai. . .

•Yra vilties, kad . bus net 
pats gubernatorius , Ely, 
miesto mayoras AIahone(v.

Taipgi iš kalbėtojų pažy
mėtini pats programos ir 
iškilmių direktorius kim. 
Vasys, pro f. .Pr. Galinis,, 
prof. Čiaiiys, L)r. KąrpaVi- 
čius, adv. Bublys, kim. PeL 
raitis, kuu. Bakanas ir kun. 

. Puidokas. Tad prisiminki- 
: nic, kad esame lietuviai, 
mylime. ir. gerbiame savo 
kalbą ir kraštą, mūsų kalba 
ir šalis buvo amžiais spau-

• ūžiamu, liko neužspausta, 
' šimtus metų kovojo lietuvis, 
! kol iškovojo lygias teises 
■ ,taųtų^įlejr tbde^^j^ 

iškilmėj(‘ dar labiau sustip
rinkime savo dvasią, nors ir 
svetinio j šaly gyvendami, 
sužadinkime patrioti n iii s 
jausmus.. Sudrebės ir tas 
priešas, kurs turi mūsų sos-
inę Vilnių,' apie, kurią 
jrendo ir augo mūsų Tauta.

Atvaduosime tuos brolius 
iėfuyius, .kurių širdis plėšo 

negai testingąs ėrel i s sūV<>' 
nagais. :

. Katalikiškų draugijų Fe-4 į 
d’eraciją iškilmingai minė# 1 
Lietuvos 15-k'os metų sukak* 
tiives vasario 19 dienų,

. Parapijos choras. -veda* į 
mūs muziko J. Žemaičio, y 
rengia dviejų akių operetę : 
“ Pabaigtuvės ” vasario 26 į 
dieną. Minėtas veikalas y* - 
ra su dainomis ir komedijom 
mis. Verta-pamatyti, . ;

EKSKURSIJOS ILIETUVį
K. J. Viesulą, Broądway 

Travel Bureau savininkas, 
3G6 W. Broadway, Sbūth 
Boston, Mass. prąnešaį kad 
jo agentūra šiais motais 
ruošia speciales ekskursijas 
j. Tėvynę Lietuvą. <

Pirmutinė ekskursija iš* ■ 
plauks laivu 
balandžio 17 d., Kelione "per 
•Bremeną Į Lietuvą pęr sep
tynias dienas..

Balandžio 22 d.- LūivU 
“(ĮRIP.SHOLM” ])er Šve
diją i Lietuvą. . . _

Balandžio Yū d., ..laivu 
“EUROPA” per Yrokįėtiją 
į Lietuvą per 7 dienas.
i<Gegttžės<^

SOLM”. Švedą. Amerikos 
Linijos gražiausias laivas. 
Persėdimas Švedijoj, iš ten - 
tiesiog'i Klaipėdą.

(legužėš ,10 d.,, laivu — 
‘ ‘BER LiN ’ * važiuos tiesįog ‘ 
į Klaipėdą be persėdimo,. • •

Gegužės .27 dieną,. DąiRĮ 
“SCANMAIL” t ies Lo gJ ' 
Klaipėdą.-. . .■
. Birželio 3(1., laivas “FREj* 

. . DĖRICK VIII”. Tiesioji 
P.atįjotas. Klaip?!liJ, P.ŲŲ

• ' Birželio 10 d., ' 1 a-i va S 
“PARIŠ” per Havrę.į lįįe- 
tųvą, . -

Kurie mano važiuoti J 
Lietuvą, turi progą,.Į>asi- 
rinkti viena iŠ mmįtų.iš- 
plaukimų. Bromhvay Travel Į 

: Bureau yra Liduviška Įs*J 
nuga, tikrai pristieiigus.-ko* j 
geriausiai patarnauti mūsų ' 
tautiečiams. Šioj Ištaigųjį 
sutvarkomi visi. Joltilinėn*j. 
tai, padeda keleiviams, šu-j 
ieškoti 'atvykimo laiką į A- Į 
mėriką ir visą kas. reikalui* į

Gerovės .Konferenciją, ’ 
kaipo autonomišką orgaiiį- - 
ząciją. Tai buvo stambus 
mūsų laimėjimas, jau davęs 
iaųms gražios publilnibijaš ' 
Amerikos ir kitų kraštų ką- 
taūkii spaudoje.
Bet Čia dar neapsistojame., 

j Darbštaus mūšų iždininko 
Į kun.. M. Kazėno rūpesčiu A.
L. B. K. Federacija ir kitą 
laišką gavo iš J.’ E. vysku
po H. C. Bojdej kuris pri
duoda daug drąsos ir ener
gijos katalikiškąjį veikimą 

Įplėšti. Laiškas tbkio turi
nio : - ,5:

“Brangus. Kini. Kazėnas j
• “Aš tikiuosij'kjid Tamsta 

[rctšlpe laiko plėsti Ainerik-os 
Li^tuviiĮ' Kdįalikiį i'eclera- 
čį/ą.i JiAiir^tiį; būti šuorga- 
niziifOta visame krašte.. ' Į$- 
tikro/ kougrešds, kuris būva 
l^ittsburg, parode kiek: 

gero ji padaro įieee- 
\ zijoj, Furt.oj ji -yra suorga- 
I nižUoia. ” ' .

“Aš- tikiuos- jęižitresi iai- 
svg laiko,, jpi'amsta pašvę
si šiam geram d(nd)ui ir kad 
Tamsta .ir kiti lietiiviai A’u- 
vigai šiame krašte., dirbst 
rems ir vaidaikiimj ^aįči^į: 
Akcijos, darbą F.ederąeijąp” 
. Šis-laiškas: rašytas 1932 

-feJJ melais/ gruodžio 31 ’d. Pa-
c

Kuris užkemša ausis, nenorėdamas varguolių skur
do girdėt, tas irgi Šauksis, bet nebus išgirstas.

. Sfdemonąs fflATERBURt EONU,

PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno. žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas. .

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “BAUBI 
KINKAS*' vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo ‘ | 

vardo..' • f
(<DABBININKAS" išeina du kartu kiekvieną | 

savaitę—antradieniais ir penktadieniais, jame ra- k 
• si naujausias i±: teisingiausias žinias, gražiausius | 

pasiškąitJūrius, jis turi j aunimui skyrių. Būna įr ; 
gražių juokiu Fiačiausios Žinios iš neprildausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.. J

“. Darbininkas metams -4.00
“Darbininkas’• pusmečiui .......,. .\$2.00 
Jei imsi tik. vieną kartą į savaitę.... $2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
. |tIĖTtfV4 ■

■ Metams. 1-r, . . .$5.00
| ■- Pusmečiui ................. ............. $2.50: tI SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD
I > IR NAUDOKIS JA

4<DARB1HINKO^ SPAUSTUVĖJE
Į ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS „DARBUS. Į
I PRIEINAMOMIS KAINOMIS !
I. . • ' . , • ' . Reikalą kreipkitės pas į

j ?‘ŪARBTMHAKS”
į 366, W, BRQADWAY <-7? SO. BOSTON, MASS.
J . ?/ * Tel. So. Boston 0620. ''••■• v j

g
Darbininką kuopa ir.darbai.

Čia pasekmingai vėtikui

t ui no susirinkime 
vitjus nauja vaidybr 
rinkimas džiaugėsi geru
ūpu ir daug pas'“-p.*<t orga-
nizncijos labui p 
r L •

įsi.dąrbik)-

? i?' • ypatingai (larbai la
bai “šlubuoja”... Visi lau-
Ida kovo 4, nes mnnonia,

' J Į 'ifei;,Tiūbai 0354' i

DRAUGIJŲ VALDYBŲ i 
■ ADRESAI !

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ09 IV. JONO ĘV. BL. PAŠALPINM ( 
PO GLOBa. MOTINOS IV0.

‘IrtiKninkC Evą Murksiant 
' 0$ Ę. 8th. St, So. Boston, Muss.

.Vlce-jJirminlokG— Qno Slnurlenč,
4<3 E. 7th Shi So.’ Boston,Kiass.
Tol. So. Boston 84324T. • • . ..

Prot. IlnšL Bronė Cluolenė, 
.20 Ūotilil St.> West Ilonbury, Mass. 
-'M Parkway 1864-iV- ,

Fbi. RnlL — M&rjona Markonlat*
33 Navarre SU Rošllndale, Mju«.

• Tol. Park\vay 0C58-AV - . : . 
ifdlninkts ~ Ona Stnnlullutl 
. 106 West .6tb St.» 80. Boston. Mas*. 
TvarkdarB'— Ona Mlaglrtllapi.

1612 Columbln Kd., So. Boston, Miusa. 
feašdi Globoja -r- E. JanuJonienB 
,J 1426‘ęoiutnbia R<1., So. Boston, M«t«. 
DraU<IJ* Biro luslriiikhmis laiko kas 

antri utnmlnkl klekviono infinoelo, 
7:80 vai. vakar*, pobainytlnlj 
talpių ‘ ;. ’ & • , v-

yiaaia draugUo* redkalaU trtlpkltla
pai Kotokolą ra*tlniMkl - ' ' ■ „

DK-JOS VALDYBA ' •
I 

1’4110. J. ? .. ?■
24 TUoraas ParK So. Boston. ŪmA [ 

Vlcp-pniu.--V.. Alvdonis ' * ’•]•.-
1130 ('iiiųmbla Ud., S.. Mtusfc'j

Prot UažUinnkM

Fliu liftininkas - 
256 n. Niiith Si

j. GliūeeMi* ‘-j
5 ThomM. ParK .Sė.. BMjttftų.MMfc i 

j — m/įeiki* . į 
-. 236 n. Ninth Su So. lWnn* MMK į 
milJilfckftfc• 4. Nauflli&na* . . | 
'.883 E. Bt-oathvay, So. Boston. i 
Maršalka — J« Žalkli ’
. 7 IVUKielti ŠL, Šik BottPiU SkK j- 
prapklla laiko 8ttslrinklW« ko į 

ftedėldlenl klekvleho 2 vtl, ’
po pietų, ParapŲoa Mii], 402 H T* 
lt, So. BkRjton, Mm* *  i-

‘Vrofestomilal,. btenletinl, i
Icnl* kųvlt skclblnšl “OArblnlnk*,1* w» /1 
ral verti Akavaromo*. ■* H 

Visi SAVUlVikltuM j
•' ; ■•--.• -h



vasario 14, 1933 DARBI N T N K A S> 
feĮE-J-.. ,... . . J IHIĮRpiMi I ..............

'maistas atpigo dukart; Pa- 
vyzdžiui t metai atgal,■ „karvė 
kainavo 300 ir 400 litų, n 
dabar 50 ir 100 litų, centne
ris rugių kainavo 18 ir • 20 
litų, u dabar 8 ir 9 lt i O 
valdininkų algos‘ tos pačios, 
atėmus minėtus nuošimčius.

Gal kils mintis, kodėl gi 
aš /nesiskvoĮ'biu į valdinin
kus Su širdgėla turiu pri- 

I2th,sh?jrimti, jog Amerikos lie
tuviu Lietuvoje, sil duona ii‘ 

Taigi lietuvi ai ir. lietu vai- d^ka niekas, nelaimia; A- 
tės, nepamirškite vasario 19 doleriai labai pa-

geidaujami ir.net kviečiami, 
.0 žmonės kaipo , tokie, tai 
"neigiami. .’

Pats-ant savo kailio paty
riau štai kų. Padariau li
pte pustuzinį prašymų kaip

PRANEŠIMASkilometrai), nuėjau pas vy*
riausį notarų; patarė kreip- ar. Čįa yra kompetentine įs- 
tįsį kartatekos skyrių. Nu- taiga minėtoms informaci 
ėjęs nurodžiau pardavėjo ;
pavardę, vietos pavadinimų, 
valsčių, ir apskritį-, prašau < 
suteikimo žinių apie gali* 
mas skolas. Mat atsakė, jog; 
negali suteikti jokių žinių, 
nes pirmo vardo nepada
viau. Aš ėmiau skųstis, kad 
man labai toli atvykti, ir 
nemalonu klausti pardavėjo 
'vardo. Tada atsakė: ‘‘ visai 
neduosiu jokių žinių, be var
do?’ Pažiūrėjau Į tų pa
nelę; atrodo it kokia gnber* 
uatoriaus duktė. Atsidusęs 
pamaniau: koks tai. didis 
skirtumas nuo amerikonų įs
taigos Recording ot‘ Deeds!

~pri variose "hnpr^ddiškese - ^eįkia^ūžmQtjLkieĮ<_h^kį 
tarų, kokios rūšies ir kiek, 
žemės mokesčių imama už 
minėtų ūkį; Nueinu į že
mės ; tvarkytojų ir klausiu. 
Liepė man kreiptis į sekre
torių. Klausiu sekretoriaus, 
ar negalima sužinoti pagei
daujamas žinias? Po kelių 
mainančių komplimentų, ■ at
sakė: “tų darai biznį ir no
ri, kad aš eikvočiau vai sty-

į Kaunu (sešiosdešimt penki I binį laikų tavo privatiems

reikalams.” Paklausiau:dos atvadavimo 10 .metų su
kakčių paminėjimų. Kalbės 
buvęs Racinė miešto majų; 
ras W, it Amstrong.ir iš 
Kenbsha, Wis., .Jin A. Ra
kauskas. Bus dainų ir ki
tokių . pamarginimų, pritai
kintų iškilmėms, Daug 
darbuojasi J; Kumpy te,, A. 
Vasiliauskas ir J; Zaleckis., ,

Paminė j imas". įvyks.. 
, Dicnzįleto svetainėje, 
Street. . .

524

AS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

vienų dienų į savaitę ir už 
tai gauna 2 doleriu. Turin
tieji didesnes š e i m yna' 
gauna dar “beskę” valgių 
Vargšų skaičius kasdien 

didėja. 'Miesto pašalpa la 
bai sunkiaiprieinama — 
turi vaikščioti nuo Aino 
šiauš iki Kaipošiaus ir at
gal. . ’■ "

Šiomis dienomis vėl prisi-. 
dėjo lietuvių kelios šeimos, 
kurios turėjo palikti savo 
namelius, įgytus savo kru- 
yiim prakaitu ir atsidurti 
miesto globoje. . Kiirįe dar 
laiko įsigytus namus, tai ir 
tie maža naudos ir vilties 
duodam iies daugumoj ren- 
dos nemokamos.

MIRTYS
. Sausio 28 d. staiga mirė 

Vincas Dzimitreričius, 52 
metų amžiaus^ kilęs iŠ Lie
tuvoj Lazdi j ų pampi j os, I 
buvęs, kadaise stambus sa-1 
liūnininkas. . i

Gaila jo iildnio? Buvo 
pamėgęs laisvų gyvenimą, 
todėl palaidotas be.bažnyti- • 
nių apeigų. Girdėtis,.,. jog| 
velionio likę draugai. liepa- ■
tenkinti, kodėl nesuteikta] ’ / 
bažnytinio patarnavimo. Iš- . 
tikrųjų keista si! tais laisva
maniais — kai gyvi; tai ven- . 
g:ą bažnyčios, pajuokia ti
kinčiuosius, bet numirusius, 
nori bažnytiškai laidoti' Jei 

fgyva»^ nereik. eiti. Ųbažnyri. 
čia pasisemti dangiškos , si į- 
prvbės, tai kam reikalinga 
mirusiam?

IŠVAŽIAVO
Vasario 16 d. kūn. P. P.. 

Karlonąs išvažiavo į Anso- 
nia, Conn., dviem savaitėms 
pavaduoti kum. Jankauskų 
Linkini laimingai sugrįžti. | 

ATMINĖ MALDOJE 
Vasario 8 d. tretininkų 

kuopos nariai, paminėdami 
buvusio Dvasios . Vado kum 
J? ’Žebrio mirties 18 metų 
sukaktuves (prieš 18 metų 
jis buvo . žiauiiai nužudy
tas), užprašė, mišias, kuriose 
gausingai dalyvavo ir šiaip . 
para piečiai.

Visi prisiminė savo Gar- .“* 
bingų Vada, daiig nuveikii-

i si f apie jo darbus liudija

mmWOOD, MASS.
LŠEVIKAI IŠSIGAN 

P DO KRYŽIAUS 
37ors. bolševikų Bimba, sa- 

prakalbosė visur kalba 
tai esu galima katuli* 
s ir bolševikams bęn- 

rai kovoti už duonų ir dni- 
(tų patį sakė, jis nese- 

| ir pas mus Nonvoode).
tai yra tiktai žuvytė 

it komunistiškos meškerės
iiiko. Mat, mūsiškiai 

tuviški bolšėvikčliai susi 
»ldę tarp savęs dėl vado- 
pbės ir abelnai neteko įta- 

laisvamaniuose, tad puč
ai į katalikus, kad šie jų 
Mirtų politiką pastiprintų.- 
čiau katalikai nėra tie 

&plių žiopliai. Mes kata- 
kai* turime savo autorite- 
ogus vadus, turime savo. 
«mdų, o kas svarbiausia— 
rime’.savo neperlaužiarbų 
Ipjųrir kėturių vėjų pučia- 

bplševįkiška -pol i t i k a 
ūs visai neinterėsuoja, 
■ Juokingtaiišia yra tas, 
id; ‘bolševikėlidi meilinasi 
rįe j'•įatalikij,. bet baidosi 

žiauš ir baidosi ten, kur, 
dos, ir- nebūtų reikalo baL 
tjs. Štai pavyzdžiui, D.
K. Kęstučio, pašalpinė 

raugija, kuriai priklauso 
r katalikų, metiniame su-

e pravedė nutarimą, 
-paskirti:: H

nnenfs; turėtų į vi r š ų 
ukardos’’ juodą pusę, kū 

oje-yra-ii4 kryžiaus ženk- 
Ss? . Kaip kam gali būti 

ta, kam tokis patvarky- 
s buvo reikalingas. Juk 

žino, kad “kukardos”..
oda pusė yra pritaikinta 
grabui. Bet buvo pašte. 
ta, kad mūsiškiai bolševi 
Kar-elgiasi atbulai :— jie 
imenysė užsisegdavo mė- 

‘kukardos” pusę su
lizdu Kęstučio. Visi ži- 
kad bplševikėliams ir 

įsiūtis ne “košer,” bet, iš 
BbnėS ’ kryžiaus, nabagėliai 
retų pasislėpti po kitokiu
eikslu. Jųa visoki išsi

ginė jimųi visai nesąmo-

$

d. po pietų skaitlingai susi
rinkti. Visti mūsų šventa 
pareiga dalyvauti tuose pa- 11 
minėjimuosi;
-------- į------- ---------- _

Štai žiupsnelis žibinčių iš 
senos - Tėvynės.. Lietuvos, 
Kaip jau žinoma, jogj depre
sija; slegia visas tautas, tad 
nedaro išimties nė Lietuvai. 
Tiesa, badaujančių nėrar bot 

Į ir gero nėra. Ypač skau
džiai kenčia ūkininkai..’ Val
dininkai gyvena geriausiai. 

Į Nors jiems numušė po 1.0 
ar 15 procentų, bet užtai

įstaigose ir tuo-viskas bai
gėsi, lies neturiu protektp- 
riaiiS; Pasidarbavimai ir 
išeikvoti pinigai atgavimui 
Lietuvai laisvės nustojo ver
tes. Nieko nepešęs, su vie
tos suradimu, sumaniau nu
sipirkti ūkelo. ' j Pasitaikė 
proga. Reikia sužinoti ar 
nėra kokių skolų ant pagei
daujamo ūkio. Nuvažiavau

joms sužinoti? Sake, <fčia?’ 
Vėl klausiu,' tai ką reikia 
daryti sužinojimui irikiamų 
žinių’? Tada atsakė, “ pa
rašyk prašymą ir pridėk žy
minio mokesčio už 4 litus, 
palik antrašte ir gausi atsa
kymu raštų.- Jei nori, už
mokėk du litu ir ateisi už 
poros valandų, tai atsakysiu 
žodžiu.” Štai tau ir devin
tinis... .Kįi daryt- toliau? 
Reikalas skubus. Namai to
li. Kur dėtis? dali pasaky
ti įprastų tūkstančiais kar
tų vartojamų pasakų: “No
ralaiko negalima, ateik 
rytoj.” O raštas gali už- 

l Trukt i. pusęmetų. Taip yis- 
. kas ir žlugo.

Jfa-AmeriĮifytiS'

Tikrų draugų per sielvar
tų pažinsi. T^nhts.

Telefonas; Plaza 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS 
. Graborius ir Balsamuotojas 

428 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Juozas Smitnis, . Ameri
can Seantie Lino lietuvių > 
si yriaus vedėjas praneša, 
kad toji linija yra nutaru
si šiais metais sekančius iš- ' 
plaukimus tiesiog į Klaipo- ■ 
d;i be jokių persėdimų:

Balandžio 22 dienų Š. Š 
“Scnnstales.” .

...Gegužes 27 dienų S. 
“Seanmail. y .

Birželio 17 d; S. S. Svan 
ponn.’’ ,

'Liepos 6 d. S. S. “Šean- 
mail.”

Rugpiūčio 12 dienų. S. S. 
“Scanyork.” . .

Rugsėjo 7 d, S. S. “Scan*- 
ntafesr”’__

Spalių d. S. S. “Scrtn- 
mail,”

. Žemiausios jaivakorčiii \ 
kainos j Klaųiėdų į vieną 
puse, ild birželio mėu. 12 d. 
$20.50, į abi pusi. . $140.00.
■•Va -t os sezonu į vien y pu- . 
sę $!1Č.OO, į abi pusi /•JO.OO 
dol.o'.‘’.p • '?• ‘

Draugų pagyrimas už me
dų saldesnis. ■

Mašiną iš kurios išeiną atspaustas laikraštis ^Darbininkas”
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r’-Y^.75^ii«7ūijiia'XK

Taigi, jei kada Norvvoode
brikeliai sukeltų revd-Į’graži bažnyčia, jo rūpesčiui • 

įciją, tai parodykite tiem-pastatyta). savęs išsižadčju- . ■: . 
Revoliucionieriams ” kry- "sį ir pagaliau sulaukusi kan-.

ženklelį, o pamatysit e, Į kinio mirties iš lietuvių ne-.
p jie išsigąs ir pasileis Į meilingų ranku ii žvėriškų

lalų. .. ‘.[širdžių. • . ‘ ; .. . ■
• . Pater.} DAPE^rmTAT " •

N BRITAIN. CONN,
ĮŠ DARBININKŲ 

GYVENIMO
Ežiomis dienomis ir vėl pa- 

darbininkų sunkią bu-
į kapitalistiška .letena, su 
rūpindama darbo valan- 
įr numušdama . algoms 

|mtą procentą. Dirbau- 
ji dabar, dirba-, tik dvi 
i dienas po 8 valandas į 
aesį.J Nedirbantieji dir- 
ivčse atsidūrė, visai bado 

klos būklėje. . Jie gaiu 
padirbti prie miesto po

Į širdžių. • ‘ ... . ■
| . ; PARENGIMAI : '

Nors ir suiikūs laikai, ta
čiau parengimų netrūksta. 
Kiekvienų savaitę būna po| 
du tris kartūs. ' ...

. Vasario 18 d. įvyks pasi 
linksminimas ir laimėjii;naš! 
visokių Vankdarbių.. Reu- 
gia Sąjungietės, kurios ma
loniai kviečia vietos.ir apy
linkes lietuvius atsilankyti.

. . . Kvieslio

RAGINE, WIS.

Paveskite Visus

SPAUDOS DARBUS
“Darbininko” Spaustuvei

lU-| ’

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai
“DARBININKAS”

Vasario 19 d. raciuiečiai. •• ■ ; ,• j • .
rengia Lietuvos nepriklau 0 fi A Ii7 RtUlO/I IA7OV ■ 
somybės 15 meti} ir. KW-Į<* V U ' W . DlUall VV dy . Tel. S.B.0620 So. Boston, Mass.

ir.net


vaatrio U,

VIETINES ŽINIOS
LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES SUKAKTUVĖS 

IŠKILMINGAI PAMINĖ
TOS

iš Ashmont stoties. Kelio
nėj abi puses kainuoja 75ė, 

Kurie gali; tegul iš ank
sto pasirūpina, ir gali gauti 
patarnavimą pas pažįstamus 
asmenis, kurie važiuos savo 
automobiliais.

itti

Gųb. Ely buvo išvykęs a*4 *•■

to
nu vaistai neveikia,”

•f.

./ ■ y
žmoną Julijoną, su maža du lėks 8;30 vai. rytą ir pasieks skyrius ( pagelbėjo, -kelioms ma nuo galvos neslenka. A-| laivai gali tik ten . iškelti 

Albany lOtlŠ vai. rytą* iŠ lietuvių' šeimynoms. Jis kys mažai mato. Akių kli- ’sąvo keleivius Ameriknsį įj 
Albany išlėki vakare kvietė nerangius VŪiKiis sftp 
ir atvyks į Bostoną 12:20 Va grįžti ir pasiduoti Motinos 
naktį.

kiele Maryte. A. a. Mykolą 
su mišiolais palaidotas sau 
šio 13 d. .

Jo žmona yrą iš Lietuvo 
išvažiavusi turėdama sesi i
metus amžiaus. Ji mokėsi I LENKAI PIKE KOSCIUŠ

KOS PAMINKLO

Vasario 12 d. Bostono ir 
. apylinkės lietuviai iškilmių- 
gąi paminėjo Lietuvos ne* 
priklausomybes 15 metą, ir 
Klaipėdos krašto atvadavi
mo 10 metą, sūkakttiveš.

' .t Minėjimo iškilmes, -ku
rias rėnge K. Federacijos 3

1 _ d<yri.usv prasidėjo lygiai 2
. Vai, po pietą, kaip kad bu

vo skelbta.
. . Kalbėtojais.buvo kum l-r,

■ Virmauškis, adv. K. Kati- 
liauskas, 1< E, Galinis, ku u. 
lį. Urbonavičius, "Dr, J. 
Landžius,, ktm. J. Vaitiekū
nas ir A. jurgelaįtis (moks- 
leiviu vardu) ? .<

Muzikalu programą titli-
. ko parapijos choras, p. M.

. . Karbausko vedamas, :p. A.
. Žydauavičiaus muzikos. nro-

. kyklos mokiniai broliai Sfu- 
kai ir solistė p. Ąp. Drevin- 
skaitė iŠ Middlebbro (akom-

• ponavo p. F. Karbauskaitę).
Išldlmią programos vedė

ju buvo Federacijos 3 sky
riaus pirmininkas J. B. 
Laučka. ■
. Iškilmės valandas.
Mimicipal Bitilding svotai-

FEDERACIJOS SKYRIAUS
NARIAMS

Federacijos 3 skyriaus na
riu metinis susirinkimas L 
vyks antradienį, vasario 21 
dieną, 7:30 valandą vakarė 
-bažnytinėje-svetainė Je^. — - 

. Visi K draugijų atstovai 
prašomi būtinai atsilankyti, 
nes bus svarbių reikalu. Bus 
išduota metinė apyskaita.,

. Valdybai

VYČIAI ŽAIS

nikoje daktaras, Universite- pakraščiuose, iš kur jU 11? S’ 
profesorius įšsireiške; plaukė. Ųž šio įstatymo t

• - , 4 ’ ’ Fa- laužymą,.svetimos Valstybės' jf&M
ČitiU vaikščioju. Gardžiai' jaįv0 kapitonai bto^žMhiaę 
viską, be mėsos, valgau. Dar oqq dolerių JiMghie bauda 
dįrdis sustipi^o, plaučiai kiekvieną keleivį, išleistą - 
veikia, Tiri Dievo malonė, ni) t^me llDate, iš kur išvy* ”! 
kad ilgai mane laiko,.87 me- ko 
tns. baigiu. Butų gana gy- 
venįi. Dabar ėsini tostogoms laivu ^Franco* ” * 
nenaudingas, t 71 ^ms, .g ^ew uogįQ ta* " 
slog^ Taigų prasimi savo j.j
vadžios kad mano įrašytų . ,,
į;kandidatų skaitlių, norui- , , .v. .. m , .•litį uysig-Ati ki pa^7ta * J*' ...

giaudoje Marijampolėj; .lei ^^o aenatoims David I. _• 
sulauksiu, Dievas padės, a 8 .. * . in
pavasarį, gegužės menesį x.|T| iiinDl Iii IIP 
keliausiu pas vienuole^ -Ma-. SALI A AUUIiA U A Ų v 
SS’SBSį NUIKWmtt ■:

boję Dabar MaLio dukt^ Vakftrill5g0 cetttralm?-'
ras, ekzemos žinovas gydo vaJstijogg gto. •
Kaime. Sake, kad per dvi . .'... , / L . , • tusi.salta audra vasario »'■* savaiti busiąs. sveikas; jau . ■ • 1 - • -n 2.,.v_. ; . -d. vakare pasiekė ir Bosto- ' *viena įsojo. Man regis nie-l . ..r , 1 j . t no -'apylinkę,- pakeisdamako nebus, kadangi ekzema ^a.
labai simkiai gydoma. Šv.; 
Luko ligoninėje Kaune jau 
visą mėnesį gydžiausi, maža 
ką geriau. ‘ ...

Gana apie ligas , kalbėjus. 
Geriau, kad Dievas per už
tarimą Panelės Švenčiau-, 
šios Marijos jas panaikin-l 
tų, nuo galvos, veido ir viso 
organizmo ckzėmą’ nuplau
tų ir -akims. šviesos spindu
lėlį teiktų, t u p m e 1 d a r 
“ D urbi H u/bui" . jjerašyčinu 
“Stebuklinį./? Xw>ty k i a i.^ 
arba “Dar gyvas.” . Dieve 
duok, kad taip įvyktų..

Beje, metų švente — Ka
lėdos čia jau. Tad Tave,. 
Brangus Jonuti, ir visą Ta
vo geriausiąją . šeimynėlę 
šventomis Kalėdomis, Nau
jaisiais Metais širdingiau
siai sveikinu ir linkiu gan- 1>eng]mo ūainą. ralius įyyics 
šių Dievo malonių, stiprios George Mras.hįngtpn. dieno-/z. > 
sveikatos ir pasisekimo gy-ivasaiio 22 d.,. parapijos - r,r 
venime. vnac Geresniu laikti. svetainėje. .ii

Senesnieji ir'jaunesnieji 
galės draugiškai pasilinks-.. 
minti. Balius prasidės 5 vai. , / 
vakarė.

J. Antanėlio orke s t r a s 
prisirengęs. šeimininkes «» 
aprūpins visus išalkusius ą 4 
skaniais užkandžiais. Viši . 
prisirenkite iš anksto. • ' •
|GlimHIU.IHIMWWHtWHill|>W»>fHI«ŲIIIH^Į»tfHIWWWI>lM • 

| AR SERGI?... j 
i Skilvys nedirba, liežuvis bal-l 
I tas, -sunkus kvapas, viduriai! e: 
| užkietėję, pilnas gaziį ir rūW| . 
s ties, neramiai miegi..., Jei nbriĮ -. 
I pagyti—vartok vaistus — StUL-i.-« 
Į gbsU—$1.00 banką, kurie pra-| ”, 
I šalina tuos visus nesmagumus.? 
| Išdirba ĄptiekOi’ius P. UĮKpVIIiA,| 
s 1016 Cambrklge ŠL prie V’ebsterj. 
= Avė., Gambi-kUęe, Mnšs. erisiunčlui * 
“ visokius vaistus per pastj. Reika-| ,, 
Į lauk katalogo Dr. Gledvilp Gyduolių!

Bnžhyčtoš vedamajai dw 
sįai. Jis ragipb atsiliku
sius tėvus nušviesti sąvo 
vaikams geresnį kelią į do-’ 
lybes. Skyriaus trumpas 
darbas jau įtikiiio, bud rei
kia daug darbo įdėti t gel- 
įėjimą ir-Šelpimą Juvargu 
siu žmopią. Aišku, kad vie 
pas klausimas, prieš, prade 
daut svarbą darbą, rėikalin 
gas atsakymo; rj?ąs klausi 
mas —
^KAS TAI PADAftW;,J.

Šiaip klausimui laukiame 
atsakymo iŠ tavęs/ gerasai 
jaunime. Tai yra tavo ,at-

; sakymas — ‘ ‘-Aš padarysim - 
tą darbą’ ’. —t ir;. tai sakyda 
mas būsi užtikrintas, kad 
neišreikštas;. dėkingumas ir

- v A 1'įvertinimas bus . atlygintas
Prieš 100 metu, 1833 m.; .. . . ;. tavo paties pasiaukojimu Paryžiaus universiteto tei- , < ,. J - labdarybės, darbo srityje,šią mokyklos alinimas r re- • .

deric Ozanąm su. savo 8 Ateis diena, kai stosi Pa- 
draiĮgais įsteigė Šv. Vincen- skutiniaine Teisine prieš, 

[to Pauliečio". organizaėiją,..Dieviškąjį Tribunolą, Tą 
kad įtikrintą pasaulį ii* spe- svarbią valandą, bus pašta- 
cialę grupę nežinaiičiąją,.tyi’as tau.klausimas, pana- 
kąd Kataliku Bažnyčia savo šus į tą klausimą, į kurį at- 
narią dvasinę ir kūninę ge- sakymo laukia Kristus siau
ro vę. laiko didžiausiu žemiš- ^ . ..
kuoju rūpesčiu.. Šie jauni j “Kas leis Šiai sielai įeiti 
vyrai, kurią vyriausis buvo Dangą?” .
22 metų, attižiaps, pradėjo išgirsi. 
gelbėjimojr labdarybės dar

j bąt kuris savo dievišką įta-
Įką paskleidė po iisUspasaU ^aįp įat| |u afsa]<aį 

s Į Ęo kampus. _ Sv Dvasios^affl giandien!j.
laiminama, Vmcen o Danielius Česnulevičiui 
Pauliečio orgaidzacija augo . : - ” ’ V m

" KU». M GRINEVIČUUS
‘ PASKUTINIS LAIŠKAS

Chiėagoje airių seserų Švl 
Patriko parapijos mokyklo
je. Iš ten su teta atvažiavo į 
Noriybod. Lankė airiu kata 
Ijką bažnyčią, Kalį) lietu 
viai pasistatė bažnyčią, j

1 tuomet lanke lietimą baž
nyčią ir dalyvavo chore' 
Metai atgal ji pavojingai! y 
sirgo miesto ligoninėje. Po kur uždėjo vainiką prie 
sunkios operacijos ji gero .generolo Kosciuškos pamin
kai sutvirfė jo.

Mažoji Marytė yra sun- 
; JdaLsirgusį.JČąmėy ligoni

nėje. Dabar yra pasveikust] 
Vos 7 mėtą būdama priėjo 
prie pirmą f šventą Sakra
mentą. Dabar Ji yra 9 metą 
kalba gražiai. lietuviškai. .

1 Vasario 12 d. Didžiojo Bos* 
tono lenką 85 organizaciją 
atstovai minėjo Kosciuškos 
gimimo dieną.

I Apie 200 lenkų nuvažiavo 
automobiliala į Park Š.cĮ,?'

klo; Iškilmėms vadovavo 
adv. Wisnioski»

JAUNIMO DĖMESIUI
Vincento Pauliečio 

. Draugija.

ORLAIVIAI į ALBANY
Vyčiu basketball tymas šį 

trečiadienį, vasario . 15 d;, 
S :3() vai. vakare piliečių sa- ’ 
Įėję, E St«, turės rungtynes 
su Presentation Club.

Kadangi žaidimą? nebe
daug bus, tai sportąmėgs
tantieji- h* rengiantiejimalo
niai kviečiami gausingai at
silankyti ir paremti jaunuo
sius sportininkus;

Po bąsketball žaidimo bus 
šokiai.

Šiomis dienomis pradėtas 
susisiekimas. orlaiviais tarp 
Bostono ir Albany, N, Y. 
Kelionė atliekama per vie
ną valandą ir 45 minutės. 
.Traukiniu važiuoti iki Al
bany užima b' valandas lai
ko/'- ' . .

i Iš Bostono orlaiviai: iš

.DAKTARAI

L1
. Šį klausimą tu 

išgirsi. -. . .
“Aš leisiu” — bus atsa

kymas. Kristus atsakys už

.lietuvių, -//7 "
J Rengimo išlaidoms paden

gti;. Vilniaus našlaičiams ir 
Kataliką Universitetui Lie- 

‘ .tavoje.surinkta $34.01.,
. Sukaktuvių minėjimas 

praėjo gražioje nuotaikoje. 
Apie programą teks- plačiau 
paminėti kitame numeryje.

SUDEGĖ ST.EllLALIA-4 
BAŽNYČIA

H ' SO' ĘkMou 052?
Į LIETUVIS DANTISTAS

r čia buvusį šiltą ol'§, visiškai: 
šaltu. Per 10 valandų tėftt*; ’'1 ’ ‘ 

peratūra nukrito 4’6. “ f ‘
. nius. .. . '■ ;,7

New Yorko. valstijoje, y* '.MU 
pač apie Albany, iškHto 

sniego net iki 7 colių. ‘ 
| Siautusi audra buvd piHe*".. 
žastimi 14 mirčių. Dauge? 
lyje valstijų geležinkelių M- r’r'’* 
nijos užpustytos. 'ifi‘

Missouri valstijoje Viena'” 
našlė, .83 mitų, mirtinai fcU- :. 
šalo, bėriukdama medžių. Ša*. “ • 
kas pečiui , pakūrenti. Chi- 
cagoje sušalo 4 žmonės.

>

RENKIMĖS SEIMELIO!
.Vasario 22 d. Broėkl onė 

įvyksta Naujosios Anglijos 
Kataliką, seimelis. S. Bosto
no kataliku draugi jos pra
šomos pasirūpinti paskirti, 
savo atstovus į šį svarbu 
metinį seimelį.

Susisiekimas labai pato
gus. Geriausia . vvkti busti

ADVOKATAI

Vasario 10. d, 3 vai. .rytą Į 
gaisras• suąa.iįmo,,St. Ėula . 

. Ii a. bažnyčią. ^Gaisrą, pašte-[ 
bėjo du .policriiormi; .kurie[| 
tuojau iššaukė, gaisrininkus  J.

Prižadinti parapijos trys 
•kunigai-bandė. Jšnešti Šven | 
čiausiąjį ir šiaip brangeny4| 

4 bes iš altorią; bęt tai jiems | 
nepavyko, , nes visa, bažnyčia įj 
buvo apimta dūmais ir liep- į 
suomis. .

Visi trys .altoriai sunai
kinti, nudegė stogas. Nuos
toliu ■ apskaičiuojama apie 
100 tūkstančią dolerią. . . Į

Gaisrininkai nė tiktai'ge Į 
sė degančią bažnyčią, bet jie 
rūpinosi apsaugoti parapi 
jos mokyklą, ir kitus netoli Į 
esančius . namus.. kas jiems 
ir pavyko...

i Naujoje Vietoje, ‘ ' *
■ 525 E. Broadway, S. Boston

• ■ ..io/Uą Vdlaniįdt. • | 
Nuo B iki 12 rite ir nuo 1:80 iki .: 
5 fr nuo 6 iki 8 vai: vakare. Ofi I 
etas uždarytas subgtos vakarali ir * 

’ ledeidieuiais, taipgi. saradomU nnc Į 
12-tos dienų uždarytai J

Į Taipgi nuimū- ir X-rdy |į

■ , lįetuvis Dantistas • •

DR. S. A. GALVARISKI
Į 7 (GALINAUSKAS)
[ Tol. So?Wton 2300 :

. 414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10’ iki 12 vai 

. ryta,, nuo 1:30 iki 5:30 po .pietų, ir 
nuo 6 iki 9 1. vakai-e. šventų cliėuų 

pagal susitarimą.

Tel.So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas . .. I

A. I . KAPOČIUS!
251 W. Broadway, So. Boston !
Ofiso vakukĮog - nuo .9 Iki 12, . utio 
1:30 iki O ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
•Seredomįs nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Suliątoinis. nuo 9 iki 6 yal vakare. 
Xeilėlioiiiis nuo .9 iki 12\yal dienų, Į 

(pagal sutartį) . ,

MIRĖ
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus.
.817 Ė SL (kampas BroadVray) 

South Boston, Mass.
. Telefonai: Šou Boston 2732

, #Natnij ; Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI y

• Edvvtir R. Cophn
. Ąlbert Adelson

•. . Bcnjanrin Ch'osky
OĖI$0 ATDŪJAS •

. Jpaas J1. Romanai
18 Temont Št., Boston,

f.' šio 'Rimbai! Euilding
Jplefouas: Capįtoį 9880

O f ii o va1 and o•
• 9 vai. Iki 5 vai.

Alykolas ’ JiU’Ztipas . La-L 
tąuskas, 37 niėtą • aliižiaus, 
mirė miesto ligoninėjė sau
sio 9 d. 9 vai. vakare. Jam į 

Lango skaudulys galvoj e, lui-l 
ris vargino per šešis mene p 
sius- Darant galvos. operą I 
<4 ją, -miešto’ t • ligoninėj e, jis 
nebeišlaikė.’ jisai . gyvenoj L- 
233 JV. 5-fii st;, Boston, 
MąSs. Apie 12gilėtą jis pra
gyveno So> ■ Bostone’ „Pir 
iniau gyveno. Lynu, Muss 
Iš Lietuvos. jis pąčjp ndo 
Ahįvės. Spalią.2 d., i920-mH 
vedė Julijoną Valuiinifė,J 
Šv, Petro .'lietuviu.' bąžhy- 
čhijė, Šo. -Boštuiiy Muss. pa
liko Uūdiiičią1 ,.šavo įpylimą’

Tel. .Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
j - \ (RHPSYSI

Lietuvis Gydytojai I 
. OflBO Vnlandoi : 2—4 Ir T—® '
.7 ‘ 278 Hąrvąrd Strefet,.. y .. 
kąmp Inman arti Central Sq, <

Oftmbridge, Ma» |

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

;Ilgui. įšidovejęs Italija^ herVos, 
duštilys,.. <xlos ir įEjisenėjusios ligos, 
patrulinia?, kojų, skuudejiinaš, pi-

- les ir votys, uuplikinias, 
Angarus skaudėj i m a.s,

; rpinnatizmus, ųialitrhi it 
”* yiebiinuėi .. išgydopias be 

jokio skausmo H* nėra 
reikalo išlikti • te- dat-bu.

_ Apžiiii-Ojimas jJykak .(ly- 
duoles duudn. Maitas- u&nokekt.ls. .. 

0ainI|,32?£St&
dieniais Ir leitadienUių 10—12 jgh 
Ii, rafcrs; :
nlaĮa 10—12 Ūktai ’• ...

mu, J. . ....... 
šiandie ji yrą viena iš di-j 
džiausiu Katalikų Bažnyčios 
gerovės šaltiniu.

Sausio 19:.; d.^, šių -... metų, ragyfa apie . mirusį kunigą1 
Šv. Petro lietuyių parapijo- _ __I ___ c
ję : įsteigtas Vincento Lietuvos knygnešį, didelį. 
Pauliečio draugijos skyrius, ’----
kurio nariais; įstojo 4 lietu- 

[ viai. Kastas Šidlauskas bu
vo paskirtas šio skyriaus 
pirmuoju pirmininku.

Iš šių keturių • lietuvių, 
kurie yra veiklūs draugijos 
nariai, tik vienas jaunuolis, 
einąs 21-mus metus amžiaus 
vyrai.

Primenant faktą, kad Šv. 
‘Vincento Pauliečio pirmiau
sia . yra labdaryljėš dvasios 

į jaunimo organižūcija, tad 
[ paminėtas įvykis rodo, kad 

mūšų . lietuviai jaunuoliai
I parodo inąžai susirūpinimo 
1 reikšmingu darbu, šutei- 
] kiant pagalbą tiems, kurie 
Į yra prislėgti kūniškai ir 
1 dvasiškai.

Mūsų jaunimas turėtų iš
sijudinti, prisiminus faktą, 
kad yra daugybe lietuvių'

i šeimynų, kiiiĮbs reikalingos 
finansinės ii* dvasinės: para
mos. ’ šaunuoliai turėtų su
prasti, kad ją didžiausia pa* 
teigti yra pagelbėti kūniš
kos ir dvasiškos .nelaimės.-, 
reiįalė. ; Jei" jie-tai štipraš-Į1

: tų, jei turėtą meiles savo ar- 
!' tiinui,. tai mūsų • silpnutis

'Šv. Vincento P ą ū 1 į e č i o. 
draugijos skyriusdar/ 
bais daug geįa padarytų'ir

J atkreiptų, plačiosios visuo- 
; menės akis į save. ‘ - 
•' Jau' dabar, mūsų silpnutis

“ Darbininkė ” jau buvo

Adomą Grinevičių, buvusį

darbininku prįetelią, musą 
‘(Darbininko ’ ’. nuo š i r d u 
bendradarbį.

Pora dienu prieš mirtį šis 
garbusis senelis parašė laiš
ką savo prieteliui soutlibos- 
toniečiui J. Glineckiui. Iš 
.to laiško matyti, kaip kun. 
Grinevičius mylėjo “Darbi
ninką” ir darbininkus^ Tą 
laišką Čia ištisai talpiname:

į t Garbe Jėzui Kristui!
Geriausis Jonyti!

Paliegau ir nenoriu tai
siais. Daktarai ką nedaro, 
vis tas pats ir gana „ Ekze-

GRABORIAI

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

G B A B O RIGS 
.. 494 E, BMadway, 
South. Boston, Mass.

Tel. So/Boston 1437 J 
.Bes. 168 W. 7tb'Št.

Tol. So.- Boston 1437 M 
Patarnavimai diena ir naktį.

D. A. IALETSKAS
. . GRASOMUS IR :
, BĄtSAMUOTOJAįS f.

’ 877 Cambridne Ši, - • 
Uambridge, MftNu 

fteii 5W Eaąt Broadway
: Šo. Bestom Mass. ..

Telephbno S. Boston ^815

Užgavėnių balius '
• r- - . '< -‘-1 - * •• .*.«♦»

Parapijos veikimo komi-; ?•< 
sija uoliai darbavosi jąU U,> 
baigia metinio baliaus pasi- 
renginio darbą. Balius įvyks

vėniinę, ypač geresnių laikų, 
kąd darbo žmonės turėtą 
Užsiėmimus, tai ir dubnos 
turės.. Dar ir Lietuvos bal
tosios. duonytės gabalėlį 
siunčiu. . v .•

Jūsų tėvelis .
Kun. Ad. Grinevičiiis..

VYČIU PARENGIMAI
..Y 
.«< '

irVyčių kuopos teatro 
pasilinksminimo komisijos 
šiomis dienomis, smarkiai 
dirba, bėsirengdamos dviem 
pramogoms.

Vasario 19 d..bažnytinėje 
svetainėje įvyks vyčių ren
giamas teatras, kuriame bus 
suvaidinta keletas . lengvu 
veikalėlių.’ .

Vasario 28 d.į Užgavėnių 
dienoję, Municipal Build- 
ding svetainėje -įvyksta vy
čių kuopos’ rengiami pasku
tiniai ; prieš, gavėnią Šokiai. 
Salė — geriausia, laikas -— 
patogiausias, orkestras —' 
smarkiausias, rengėjai ’.r- 
darbščiausi. Štai kodėl nu
matoma šiam pasilhiksūfi- 
nimui grąžus pąsĮš'ekįniaŠK

Į JUOZAS M. oms
1 LMKR0PXNINKA« J
į Parduodu įvairUmii^
| anksimus ir lidubHniuj dtik- 
ttus. Taipgi it patalam.į 3M W, Bn»dw»y
| 80. BbSTON, MM®.

r*-- * *>,<?■» * ****** ».<i|įįji » į

AGENTAI

Irti i J

4

GĮIBERNATOfilOI PADARĖ r'

Amerikoje -veikia įstaty
mas, jog svetimos valstybes

t . •- . ■ , • .. < -S. '•Yrt
į A®dvan:ik naujus, ruknadtuM; :

-. J.8.MESįl8 
253 Broadway, B. Boston, 

Į Tet Ho/ąoston'Sąia ■'
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
KATALIKŲ AKCIJA 

APYLINKĖJE

^bfcHpkif pradėjo kiutistytį prčxidttito ttoover asn%tai "tartą Įr' ga 
benti j ^Povėr namus, KalifbrhiĮbn. ; Mat, ■ jbaigiaiii*'Bęėveriė dienos Baltuose Rūmu&£

•„j.. ■ IH»».| . ■ ..'.I—- I ..i » . * . i 7. į-a -t'.rU. , f,

1* Remti ir priklausyti tik 
į katalikiškose organizacijose 

ir pasirūpinti, kad visos 
į" draugijos veiktų kontakte.

po Feder a e i j o s vėliavą?’ 
‘ (Ketvirtas kat, akcijos rėz.

punktas)* Čia prieiname 
i prie svarbiausios . rezoliuci- 7 

jos dalies — katalikiškos or- 
ganizuotes. Apylinkėje gra- 
^lai gyvuoja vienuolika pa- 

z rapijų su savo draugijomis,j 
moJįklomisTT^ortnaliarpriė 
parapijų priklauso virš 10 E 

! tūkstančių lietuvių. Para- 
pijų apyvarta metams tarp *- 
175,000 ir 200,000 doleįdųį yįsį katalikų vadai, tada ka-| gana nuodugniai palietė ši naši, , kad viską kuo goriau- 

turtas siekia apie 1,000,000^ kilikų veikimas apylinkėje k1 fc«iiVA •«««««;. —L.
dolerių. Dviejose mokjrk- 
lose mokosi tūkstantis , mo-- 
kinių; vakarines lietuvių 

' kalbos ir katėkizaci jos ino- 
f kyklas kasmet lanko keletas

K šimtų mokinių. Kiek vieno-
je -parapijoje veikia visa ei
le, draugijų; grynai katalL 

B kiškų priskaitome apylinkė?
.įe .visą šimtą: chorų, klubų.
ratelių, susivienijimo, są
jungos, vyčių kuopų ir įvai- 

. rių bažnytinių draugijų, jų 
| narių skaičius per porą tuk-. 

B stančių. Paviršutiniai žiū- 
Jį rint, . katalikų organizuote 

e apylinkėje atrodo gana sii- 
T^pri ir plati; “parapijų dar- 
to Žai” neva taip maži ir ne 
Hv»rt>ūs (kaip kai kurtė itid-
- no). ; ‘^Parapijų daržai” 

'■ yra ytiii svarbiausi Imttivy- 
t bes oaząi bažnyčios ir kata-

likybės pilys.
i Ir kas galėtų abejoti, kad 
p apylinkės turtingi ir skali: 
[ lingi katalikai nebūtų stip- 
t rtai sųisorganizavę! Bet

gi negalime pasigirti vidujL 
niu glaudžiu sūsįorgąnizavi- 
mu* Oigąiuzacijos, škaii-

• linges, bet ne turtingos nię
- riais; draugijos nesurištos, 
Į nevieningos veikime.. Tilo. 
s labiau / parapijos nesiriša. 
’ nėra. kęperacijos. Čia glū- 
a di įvairiaplaukių organiza-

cijų pasisekimo priežastys 
: patraukiu gerus katalikus į 
į sdvo tarpą visuomeniniam

veikimui. Tikįs lietuvis y-
■ ra idealistas, nuoširdus pa-
i triotas. Jis ieško ekšpansi-

■ jos, veikhno dirvos tikybai 
f ir tautybei. Jei jis ųoranr 
( dą .. progų parapijoje . ar 
į draugijoje,, pasiieško kituiy

• Lietuvis' tautiškai jautrus: 
b'savo tautiškumo bei lietų-

v iškunio ’ amerikoniškamė 
uiišiuy nenori prarasti.

. Natūraliai grupuojasi' su ki-
; fąis lietuviais. Visokį pat

riotiniai • šūkiai jį traukia.
į* Ir geriausia tautinio veiki
amo dirva yra parapijos su- 
įsi jungusios su įvairiomis 
f draugijomis. Todėl neuž
tenka paiapijai užsidaryti 
Savyje: .Platesnis veikimo 
jhprizontas, tolimesnės * rl- .. . .
'.bos teiks daugiau darbo, (žife #tKatilikų politines 
staugiau darbininkų, ir taip laisves.jr pareigos/’ pS; 40 
tiauda didesnė iy .kooperaci- k. Kak Vfeik. Cėntro ląi- 

S ja stipresne.' Kada. Šitaip dinys).- ...
^pavadinti,: aksiomą supras pa&fcMjiiii tfįdyų sbinĮoli®

T i j ĮIešl 1
A.

■ Ui ‘ ii • i *i i

prnsiplFs.
Ligi šiol lietuvių koloni

jose Kat. Federacija jung
davo parapijų draugijas.

Kai kurios kolonijos tu
ri Dtaugijiį Sąryšius. Vi-,, 
sų yra tas pats tikslas; tik 
Fedei’ūeįja platesniu- mastu 
dirba, Be to, praeityje Fė- 
dei'aėija buvo įsivėluš į I ie- 
tųtos politinį gyvenimą,, 
kaip reikalavo anų dienų 
padėtis. Jau antri metai 
Fcdetacija Veikia su nauja 
konstitucija, pamatuota gry
nais katalikų veikimo prin
cipais, kaip reikalauja da
bartinis gv. -Tėvas Pijiis

klausimą, beliko nuims tik šiai prisirengtti. Prašo vi 
įgyvendinti šį.. rezoliucijos - ** '- *-■'*v v *
punktą. Kat. Fede ra c ij n. 
jau - paskelbė katalikų, akci
jos vajų. Vietos apskričiai, 
ir skyriai turėtų sukrusti ir 
kovų menesį padaryti tikru 
katalikiškų draugijų sudru- 
tėjimo/ išaugimo laiku.’ *.

: . ĮS^uni Jonas Valkūnas.

Iš FEDERACIJOS APSKR. 
DARBUOTĖS

sas draugi jas. bei Organiza
cijas vasario 16 dieną Nę- 
vvatke nieko iicrcilgti ir vi
sus pritariaųčuls. pribūti ir 
sykiu dalyvauti vasario 16 
dienos iškilmėse, kaipo visų 
lietuvių, ^autinėje Šventėje. 
Įžanga nemokamai.

£. Trečiokas,
•. ’ T, Šekretoritis., " • ■ .Fo

P R A NEŠIMAS

ftų Veikimds por FedeVa*- 
ęiją apylinkeje^tir tie yleiibj 
,nr kitoj; parapijoj, kahfu 
visose parapi jose*, • visose. 
draugijose yra vieiiiiįtele ■ ir 
biifina sąlygą'šntipi^ntĮ’iilu-/ 
su Jietuviš^ą visųoMenę, 'su- 
ėęineiituoti: bendrų. ’ frbiitą 
pi ięš laįsvamhiiiją ir nezti*- 
ležnikįjų.1 : ■“Kešiįklyskiteį 
sako Pijhs darbas ir 
stangos būtų bergždžioj jei 
bandytumėte Atremti' puolia 
mus, nebūdami..' gĮąųdziąr 
vieningi; Atsisakykite nuo 
visų, neyiėningulnb sėklų, 
jei tokių jūsų tarpe pasitai
kytų. . Ir padarykite ; kas 
reikia, kad mintyse kaip ir 
veikime jūsų vieningumas 
būtų taip tvirtas, kaip jis 
turi būti tarp .žmonių, kova- 
jaučių dėl bendro i’eikalo, 
ypač, kad tas / reikalas yrą 
iš tų, kurių laimėjimui kiek- 
Adenas, reikahii besant,kttiri 
paaukoti šį tą' iš savo ąstnė-

; liiškų nuomonių” “

Sausio; 27 "■ d.. Didž.' New 
Yorko Fed. metinis susirin
kimas įvyko Karalienes An
gelų parapijos salėje.

Lietuvos ■ hbpriklatisbm’ybės 
m-? ' • • .

F.'GdįayMita-įtird"' ’TVūkSįb 
•apsWtfes‘ valdybos. ■ ’ At^si-į 
sdkitišvįėrti< K. KruSinskili; 

; išrinkta^šie -Kmr. J. Bąlku- 
,nas T7--įfį/Tdmasonįs

c*

^Nutartą tsusįrtnkimus lai
kyti .paskutinį’ ‘penktądįėnį 
kiekvieną mėnesio, Karalie
nes Ajigeht parapijos svetai
nėje. • <*■ -

Raportens.

NEWARK, N.J.

Didžiojo New Yorko Fe
deracijos apskritis rengia 
Vasario 16 d., Lietuvos ne
priklausomybes peskelbimo 
paminėjimą. vasario 12 d., 
sekm^en^” Šye. Panelė? 
Apreiskimd parapijos sve
tainėje, .Nl k^tli ir Haveme- 
yer -‘Šts.,: Įjrpoklyhe. < .Pra- 
diža A vai-po’pietų. . : .

L I^rėgramoft . turinys bus 
i labai įdomus. Bus prakal- 
!bų,*įd^i<:S^HW iy bas- 
j ketnatf. VfečiiĮ 41 kp.
.žada. daug ' ką susirinku
siem. Tąigįir prąŠohn vi
si ir yišosĮnioskaitlingiaų- 
sia ąu$ir&kfį ir švęsti mums 
lietuviams.- įtaįp. brangios 
dienos sukaktuves pamynė
ti. ._ •« ...

Kviečiami visus.
■Red. Apskrities Valdyba

bus nepaprastai paįvairinta^ 
visokiomis juokingomis ir 
gražiomis lietuviškomis dai
nomis, *

Vaidintojais: Juozas Pau- 
iauskaą J, Šūkis, Ona1 
Faulauskiene, jo žmona — 
A* Kumparskaitė, Jonas 
'Paulauskas, sūnus — A. Re
meika, Raulas, tainas — P. 
Samuolis, Paulina, tarnaitė, 
— E. Paluildenė, Rožė-^M. 
Pikūnaifė, Barbora — J. 
Gudelytė, Magdė —- A. Ški- 
linskaitė; kaimo jaunimas, 
muzikantai.' >

Mtizikąliška operete, “Ap
kalbos ir Meilū,’’ yra visai 
naujas veikalas, atvaizduo
jąs kaimietišką -lietuvišką 
gyvenimą su visu jo gi’ožiu 
ir malonumu*'. Ar galinta 
užmiršit tas maloniai pra
leistas jaunystės diena s, 
kuomet mums niekas nerū 
pėjo... Kaip pavakarėje, 
kaimo jaunimas susieidavo 
ir taip jausmingai sudainuo
davo. • Ir tie dainų garsai 
nuaidėdavo toli, toli, per 
visą kaimą, per kalinio . ir 
kalnelius, per laukus ir miš
kus. .

Neužmirškite dienos -r 
sekmadienį, vasario 19 d.! 
Ateikite visi į Concordia 
svetainę paminėti Lietuvon 
Nepriklausomybes šventę 
ir pamatyti tą gražų patrio
tišką operetę, ir drauge,pri
siminti savo jaunystes ’ die 
ttasF— '

- ' / • . ‘ J. A M

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTA8 

X—RAY
. Namu Telefonas: Miehlian 2—4273

VALANDOS: 
Nuo 9—12 U ryt0, 2—8 vak. 

Avetitadieniaft iu»itarut 
499 GRAND STREET 

(kampan Union Avė.) 
BROOKLYN, N. Y.

geros.. Buvo muzika ir ; 
kiai. Šąjung’ietes išnfė 
karštos arbatos ir frankfur- 
Čių su kopūstais. .

Buvo. išdalytą šešios do
vanos: trys dėl .motorų ir 
trys dėl vyių. Vyrai lai
mėjo: Pirmą — A. Mikais, 
antrą — Medelis, trečią — 
A. Jakavonis. Moterys — 
jnrmą p.JBagdonione, ant
rą — p. Madonas, trečią p. 
Kirvcliono.
Nutarta rengti kitą “Biin- 

co Party ’ ’ vasario. 23 d., pa
rapijos svetainėje, Roebling 

aSL ir So;4th St., BrookĮvT.1, 
N. V. Mūsų kuopa užpra
šys mišias Klotimi Dienoje. 
Digrįenė davė $L00 pašal
pos, f ondan.

ilaŠt. K. Raeaitskaifč.

IŠ APREIŠKIMO PARAK

MASPETH, N, Y.

Miems kitiems giminėms ir 
prietdiams už jų malonią 
užuojautų, dalyvavimą šer
menyse ir. laidotu vėso. Lai 
Visagalis Dievas laimina vi
sus mums gerai darančius. 
Tegul būna inaloiiu-lengva 
A. A. Aleksandrui ilsėtis 
šioje žemelėje.

Mttrijįnia J/. AdomaUieii-ę 
ir jos stirna.

NEWARK, N. J.
Vasarių ū <1. įvyko para

pijos . priaugančiųjųi choro 
vakaras,.

Vasario 6 d, palaidotas 
iškilmingai a. a. >Sekevičius, 
senas parapijietis. į laįdo- 
tųvoš buvo, atvykęs 'kunigas 
Kripaa iš Mfatorbury, Conn

Velionės dukrelės Mildrr 
ir Marijona priklauso pri( 
choro ir užtat choras užpra 
še šv. mišias nš jų fčvclii 
sielų. .

Vasario L2 d. choras vai 
dino “Švarkas ir Milinė,’ 
Pafeivsone.

Idėtuvqs^ NepriJilamsonipbes 
ir

ndnejiniąsjNęi^ A-
■ Nėxvarkd4ietuilų’bėndrės 
komitetas ’'r&gia r Lietuvos 
nepi®ąųsS^ybęk
Jij įyjtiaipedps atgąvhnoflU 
inetų paminėjimą ^ įtetv^^ 

(Enę. dieni, vasario16 d;, -7 $6 V. 
Vehmeaįęf JD06 "vikrio 
d.), ieonaš Xm, fe»SdiJ-Sa«8»9% 
m« eiięiklikoie Są;jYork Ave^.K^ke.
p i ė ūft i a e apie viešąjį J. Dalyvaus* ‘ *šv. Cecilijoš 
gyVehim<į įa^ebir “kokiaį choras; je& A* Štaniša&kp 
didelė yra prievolė palaiky- 
ti kiįiąlifeų tarpe sutarimą, 
jįtio laįiiiU .&is laikais, ka- 

; da priešai įtiiola krikščiony
bę su tokiu sumanumu, ’f ii 
toliaii tahie pačiame rašte 
primena, kad ^nesusitari- 
mai HHtifcų tarpe prisidė
jo, priė dabartines, bųklėš?’

p į ėų“t i a e apie viešąjį

ir Newark lietuvių benas, 
Ved. p. P. Petraičio,; kal
bės Dr. B. K Vencius ir po
etas Tyšliava, ką tik Atvy
kęs iš Lietuvos, kuris daly
vavo mūšiuose tlž Lietuvos 
nepriklausomybę. Manoma, 
bus ir daugiau kalbetojii, 
kurie dą tikrai nepasižadė
jo. Bus solo, duetų ir kitų 
pamarginimų.

Sukaktuvių paminėsimo 
reikalų Bendras NęwaVko

ROCHESTER, N. Y
Vasario. 16 dienos šventė. Operetė

' 1 “Aukalboa ir Meile*’ 
-•■■■ 't : ,

; .: Jj^o.parapijos,Vy
čių. 'JaiužŠnoįiĮppa ir chortis 
smarkiai; rengiasi prie Lie
tuvos ' dSfepj’iklausom y b c s 
šventęs ^^pejimoj ir .tęįi- 
;gia ne^dprąsmį grasią, ir 
jaiismmgą mužikaĮįšką ppe- 
įrMę;: ^^’Ąpkalbos ir Aieilė;,; 
j. k:ųn. biią yąidhiiMbįi didžūp 
lėje ‘.čonąoįįįa’ svefhinčję, 
kampas Cfifford Atfe. ir 
Hudson Ąyej Shkųiądiėnį, 
vasario 19 d;, Y vaĮ Vaka
re*.- Visas •’peįhdš yra ski
riamas parapijai it mokyk
lai ;

Režisieriais yrą klebonas 
knn. L Bąkšyj. varg. K 
Bazys ir X CelkVs Morkū- 
naj._ . • ; ‘ ;•

1 Varg. K, Baays, yra pasi- 
( žymėjęs muąifealiŠkajs gai 
i bumais, tvaiko įiįį barstės 
. inuzikališką proglknią, fetiti

KONCERTAS IR ŠOKIAI 
•/Didžiulis Apreiškimo P. 
švč.‘ parapijos choras^ vado
vaujant muz. J. Jankui, 
rengiasi >prie savo pirmo šių 
mėtų koncerto, kuris įvyks 
sekmadienį, vasario 26 d., 
parapijos0 svetainėje, North 
5th - ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, Ni Y.

Pastaruoju laiku choras 
turi savo praktikas du ,kar
tu į savaitę, antradieniais ir 
.penktadieniais,, ir sparčiai 
mokosi -visų eilę, naujų gies
mių ir dainų;

Šiame koncerte visuome
nėturės progos išgirsti daų- 

: gelį'apylinkėje dar visai ne
girdėtų dainų* Taipgi dai
nuos ir solistai: bus duetų, 
kvartetų,. atskiri xnrrų ir 
merginų ir visų bendras 

■choras, išpildys visą progra
mą; Po koncerto šoks šo- 
jkiąi. • ‘I ’* '*

. Įžanga bus 50c. Pradžia 
7 :30 vai. vakarė. Visi vm 
.kviečiami atsilankyti.

• /L J. U

. Vasario 4 dieną įvyko lai
dotuvės A. A. Aleksy n d h> 
Adomaičio; gyv. 64—15—56 
Rd., Maspeth, N. Ar., su ge
dulingomis trejomis švenf.
mišiomis Švento Jurgio Iii*- 1 
tuvių parapijos bažnyčioje į 
Šv. Jono kapus, Brooklyne. 
Nors laidotuvių dienoje o- 
ras* x>asitaikė. blogas, bet ne
paprastai didelis skaitinis 
dalyvavo laidotuvėse. Au- 
toniobilių .eilė ktdis blokus 
tęsėsi. Ponią AI a r .i j o n a. 
Ma rcėlė . Adomaiti enė. j * is 
sūnui ir dukteiąrs\rctškė šir
dingą padėką už malonų pa
sidarbavimą, bei parodymą 
didelės- užuojautos miiiūdi- 
ino dienose savo gi minėms 
ir pieteliams J; Paškau- 

. skains, J. Čyžiams, «r V. 
ZabielsĮdams ir A. L. R. K. 
Mot erų Sąjungos 30 kuopai 
už- skaitlingą dalyvavimo 
šermenyse, atkalbę j ima Sv. 
Rožančiaus ir palydoj linų J 
bažnyčią ir į kapus. Taip
gi dėkoja 8v._ Vincento dr- 
jai. už sargybą ir palydė j i- 
ma.

Be to, dėkoja sekantiems 
už suteiktas gėles: J. Paš- 
kauskams; J. Čyžanis,. • M; 
Markūnams, J. ‘.Rainiam;-!; 
J. L’rnaįčiams, J. Weiss, W. 
Dax is, R; H. Macy and C* 
Gloason and Tiebaus I‘o., 
Pranciškai ATiclriiiskienci ir 
jos .dukterei .Onai',. ĮVtliiam 
ir Fmanuel Rosėhlievg iv vi-

KLASČIAUS

CLINTON PARKAS«|
| piknikams, baliams, koncertams,

j mama smagiausia vieta Brook 
|. lyne-Maspelhe. Jau laikas užslas 
f kyt! sale žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Avė
Į JONAS KLASČIUS, Sav, 
j Maspeth, N. Y.
(SjtlIKHlHilIlIlIlIllHilIlHIIIIHtlK.inilllIltUlllllUHIUIHlll

i. .j t., .-.i__ -s..—

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALS AMUOTO JAS 
Ap d rauda Visose Sakose 

Notary Public.
6441 — 72-nd Street, 

ArtlGrnndŠt,
MAŠPETH, L; L, N. Y.

Tel. Stagg 2—504* Notary Fnbl

M. P. BALIAS INC
Graborius ir BalsamuotojM

660 Grand St., Brooklyn, N.'

Tol. Btagg 2—0783 Notary PuM

JOSEPH LEVANDA 
(LevandauikM) 

GRABORIUS
107 Upion Avė., Brooklyn, M

Iš KARALIENĖS ANGELy 
PARAPIJOS.

A. L. R. K. Moterų Są
jungos 24-tos kuopos susi
rinkimas įvyko vasario 5 d. 
Susirinkimų atidarė malda 
pirpb Saurusaitiene. “Bun- 
co Party” pasekmes buvo

Tol, Evei’groen 6-5310

’JOSEPN GARSZVA
G RABORIUS

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUK 

BROOKLYN, N. X

Telephone Stagg 2*4400 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. BADZEVIČII
GRAB ORIUS 

402 Metropolitan Avo.
BROOKLYN, H. X

Prieis Apreiškimo pąrapi 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius X 
tuvčms, Krikštynofąs ir v: 

kiėms pokyliams

MOT. LAUKUS, Fot^r.i
214 Bedforii 4ic. Brncklyn

r - •Pel. Kvepintu (h-4614 ’
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