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POPIEŽIUS RAGINA Į 
TAUPUMĄ

VATIKANAS. — Popie- 
s Pijus XI vasario 26 d. 
ėmė Italijos taupymo 
ikų 6000 tarnautojų, ku
rtis pasakė kalbą.
■Javo kalboje' Popiežius 
jno visą pasaulį ypač 
is laikais, mokytis taupu-

RD FINANSUOJA DU 
BANKUS

1ETROIT, — Henry 
rd pasiryžo pagelbėti 
ehigan valstijos bankų 
dek •
letroit mieste organizuo
tu du nauji bankai vietoj 
ėjų likviduojamų. Ford 
pirks Šių abiejų naujų 
ikų visus Šerus ir tokiu 
tu turės teisę paskirti 
ikų direktorius.
jkarns finansuoti Ford 
skyrė, aštuonis imlijonus

Abiem

.erių.

IIR! BUVĘS RUSIJOS 
KUNIGAIKŠTIS

EINA ANTRADIENIAIS IĘ

PENKTADIENIAIS . -DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K MV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS -

SOUTH BOSTON, MASS,,VASARIO-FEBRUARY 28 D., 1933 M., Np,16

c

Amerikos Lietuvių Kataliką Studentą organizacijos steigiamojo seimo, įi 
me organizacijos konstituciją, išrinko vadovybę ir padėjo pamatus orgi 
žurnalą '‘Studentą žodį,’’ kiirio du numeriai jau išėjo iŠ spaudos.

įsio1082 m. spalių 12 d„ Thompson, Conn, dalyviai. Seimo atstovai prie-, 
acijos darbuotei.. Ofganisąicija šiuo laiku turi 15 kuopą ir leidžia mėnesinį

X

KAINA 5 CENTJ
■W.į

TAUTŲ SĄJUNGA PA-. 
SMERKĖ JAPONIJĄ '

. GENEVA, — Tautų ' ji 
junga vienbalsiai priėmė f 
žolinei ją, kuria pasmerkė i" 
Japonijos žygius Mandžim -į 
vijoje ir kvietė Japoniją iš- 
traukti savo kariuomenei iš | 
Mandžiurijos ir Mandžiūriį 
ją grąžinti a j gal Kinijai-/
: rPriėhius tokią rezoTuĮcija/7 
Japonijos delegacija išejo . 
i- posėdžių sales. Dėlegacik 
jos ph’mminfefc * išeidamas 
pasakėt dąūg'au ne-

AMERIKA PARDAVĖ PRE
KIŲ UŽ {1,612,305,818

VVASHINGTON. — Pra
ėjusiais 1932 metais Ameri
ka užsienio valstybėms par
davė savo prekių už $1,612,r 
305,818 dolerių, o pirko už 
$1,322,745,439. \ Šios skaitli- 

jog Amerika
daugiau pardavė negu pir
ko; . t ■.

. Amerikos geriausiais kos-

nes parodo,

tumeriais buvo Anglija, Ka^ 
nada, Japoniją ir Vokieti-
ja. Anglija pirko už $288,- 
462,805 ; Kanada —už $241,- 
425,702.; Japonija — $134,:

uz

NORVEGIJOJ SUGRIUVO 
VYRIAUSYBE

Oslo.• Norvegijos pre- 
miero Jėns Nunsęid minis- 
terių kabinetas atsistatydi
no, nes nenorėjo kooperuoti
si! radikalais.

GANDUI RENGIASI BADU 
NUSIMARINTI

Harvard universiteto pro
fesorius Hocking Bostono
moterų klubui Savo kalboje 
pareiškė, jog Indijos tauti
nio ątgimiino jūdčjimocva-

PAUNKS- 
MINO1M1STAN0IIS

t Vasario 25 ir 26 d. 5d. N. 
Angliją užldūpo sniegas, 
kurio iškrito t nuo 9 iki 18 
colių.’ .

Daugiausia prisnigo apie

DAKTARAI GALĖS PRI- ! 
RAŠYTI ALAUS

WASHINGTON. — Kon
greso žemieji rūmai priėmė
bįlių, kuris suteikia teisę
gydytojams išrašyti ligo

BOLŠEVIKAI SURADO 
LAUKINIŲ KIAULIŲ

TEHERANAS, Persija.
— Sorietų Rusijos komisa
rai netikėtai aptiko naują 
šaltinį maistui — pietinėje

rįsime. ... •_
Prieš balsavimą Japoni

jos atstovas griežtai pareiš
kė, jog Japonija nuo savo 
interesų į Mandžiuriją nic-

atlos neatsisakys.

d. Prancūzijoje mirė bu- 
į Rusijos didysis kunigąi- 
:is Alesandėr Miehailo- 
eh, 66 metų amžiaus, bu
siu caro artimas giminie-

Velionis paliko žmoną, 3 
uis ir dukterį. Prieš 3 
tus jis lankėsi Amėriko- 

. Yra parašęs keletą kni- 
, kuriose telpa jo atsimi- 
nai apie euristinę Rusi ją.

-132,471,862. -
Amerika daugiausia pir

ko iš Kanados ir Japonijos;. 
iš Kanados tiž $174,101308 
.(90 milijonų dolerių mažiau 
negu 1931 metais), iš Japo
nijos už $134,011,311 (72 
milijonais dolerių .mažiau

das Gandhi dabar rengiasi
antrą kartą badu nūsima- 
rinti. .
1 Šį kartą jis rengiasi mir
ti protestuodamas ne prieš 
Angliją, bet. prieš indų ne- 
sųsitarimus..: Tokiu, grąsi- 
himu Gandhi tikisi sulaukti 
savo tautiečių vienybės,, .

Prowincetown — 18 eoliii, 
Lawrence — 15 colių, Ro- 
cliester, N. H. -
Bostono apylinkėje prisni
go .10 colių; • ,.

Tūkstančiai^ darbininkų 
gavo darbo jprie valymo 
miestų gatvių!. ;

* Įvyko ir ^aimhį JKetuz 
’ri žmones mirė;s’ tbekašdami 
sniegą, -nes siautusi audrą 
buvo per stipri jų silpnai
sveikatai.

13 colių

PAGRŪBĖ$5W0

negu 1931 metais).

niams receptais ne tik deg
tinės, bet ir alaus.

.Jei kaip, tai gydytojai 
pradės eiti bartendėriit pa
reigas, o aptiekus paliks sa
limi ais.

SERBAI NORI IŠTREMTI 
JĖZUITUS

Persijoje jie užėjo daugybę 
laukinių kiaulių, kurios 
daug nuostolių persų ūki
ninkams.. pridaro. Persai, 
tų kiaulių nevalgo, todėl 
jie mielu noru uždyką lei
džia bolševikams užmušti 
tas kiaules ir gabenti Rusi
jon. .

AMERIKA UŽGYRĖ TAU- 
Ty SĄJUNGOS NUTA- 

“ RIMĄ
WASHINGTON. — A- 

menkos vyriausybė pasiun
tė Tautų Sąjungai pareis-
amo notą, jog Amerika pri-'

BELGRADAS. — Jugo-
slayijos parlamente įteiktas 
pasiulymas priimti įstaty
mą, kurs uždraustų jėzu
itams gyventi Jugoslavijoje.

Sumanymas greičiausiai

NAUJį KONSTITUCIJĄ

taria Tautų Sąjungos žy
giams pasmerkiant Japonių 
lo^ n^minia . AiandžiUFtįpk^ 
ir tolimesnį lindimą Kini- f
jon.

JAUKŲ LAIKRAŠČIU 
UŽDARYMAS SULAI-"

KYTAS

1932 metais įvežta i Ame
riką užsienio prekių J ,322,- 
745,439 dolerių, o 1931 įvež
ta. už 2,090,634,725 dolerius.

SKELBIMAI PAGELBĖJO 
IŠMOKĖTI SKOLAS

Visos šios skaitlinės aiš-
dai rodo, jog. pernykščių 
metų prekyba daug silpnes
nė negu .1931 metais.

BERLYNAS. — Vokie- 
os fašistinė vyriausybė 
vo uždariusi kelis šimtus 
talikų laikraščių trims

MIESTAS UŽSIIMS PAR- 
ŠU AUGINIMU

MTAMI, Fla. — Turtuo
lis Harvey S, Firestone vie
no.. klubo susirinkime išaiš
kino savo biznio pasisekimo 
paslaptį. Štai ką jis pada
rė 1920 metais:

“Aš įsakiau mano prėky-
bos vedėjui paimti atosto-

ėnoms.
iikraščiai buvo uždaryti 
?n dėlto, kad juose tilpo 
Ltalikiškų organizacijų ya- 
yybės atsišaukimas rinki- 
ij klausimu.
Pas. vidaus reikalų rrimis- 
iįt atsilankė buvęs Vokie- 
jos kancleris pr. W. Marx 

paaiškino atsišaukimo 
kslą. Po pasikalbėjimo 
įdraudimas buvo nuimtas 

veL leista spausdinti ka- 
ilikų laikraščius.
Socialdemokratų laikraš- 

ai paliko uždaryti; kelioms 
ienoms. ••. ;
Vasario: 19 d. Berlyne į- 

o 4 ‘laisvos kalbos organiza- 
ijos■*’ clidelįs šųsivažiavi- 
laš, kuris policijos užjary- 
as,/vienam atstovių iiepą- 
ahkiąi atsiliepus ąpiė faši^

NATIGK, Mass. — Šio 
miestelio vadovai 
galvoja, kaip sumažinti mie
stelio skolas,

.'Kovo 14 d. įvyks mieste
lio gyventojų Susirinkimas, 
kuriame bils pasiūlyta mie - 
sielio vadovybei auginti par
šus. ii? pž juos gautus pini
gus šumažinti;miestelio sko-

rimtai

gas; tuo laiku aš daviau 
puslapinius skelbimus visų 
Amerikos miestų laikraš
čiuose. Laike dviejų mėne-
šių aš pardaviau 18 milijo

U5.

ias. •n

BRIDGEPORT, Ct. 7— 
W. Lapinski pranešė poli
cijai, jog . vasario 24 d. šeši 
plėšikai užpuolė jį stovintį 
gatvėje ir atėmę 5100 dole
rių. r. • . '.

Lapinski paaiškino, jog

nebus priimtas, nes daugu
ma •' atstovų yra prieš, tokį

LISBONAS. — Portu
galijos vyriausybė parengė 
naują respublikos konstitu
ciją, kurios priėmimo, klau
simas bus atiduotas’ tautai

■ • . • ■ » . •

Nors Tautų Sąjunga ir 
Amerika pasmerkė Japoni
ją, tačiau japonų kareiviai 
drąsiai žygiuoja į Jehol a-1 
pylinkę ir užima vįs nau
jus Kinijos žemės plotus; ' i ..

sumanymą. balsavimo keliu kovo 19 d.

tuos - pinigus gavęs prieš 2
metus už parduotą namą. Į 
banką bijojęs pinigus dėti,

Mes turime

kad neuždarytų.

SOVIETAI UŽDRAUDĖ 
ĮVEŽTI MAŠINAS

MASKVA.—SovietųRu
sijos komisarai išleido dek
retą, kuriuo uždraudė įvež
ti Į Rusiją toldas mašinas, 
kurios gali būti padirbamos 
Rusijoje. t . ... 
: Šis dekretas paliete suma
nymą įgabenti žemės ūkio 
darbams mašinų, už 10 mili
jonų dolerių,

RUSIJOJ DIRBA AMERI
KOS PINIGUS

NEW YORK. Laik
raštis “The New York Ti
mes” paduoda žinių, jog A- 
merikos valdžios ągentai 
susekė, kad Sovietų Rusijo
je dirbami netikri Ameri
kos pinigai, kurie į čia ga
benami ir platinami.

Nesenai tokių Rusijoj pa
dirbtų pinigų paskleista A^ 
mėrikoje apie. 100,000 dole-

Pagal naują konstituciją 
prezidentąrrinktų tauta tie
sioginiu keliu. Vyriausybės 
narius (miliute nų kab m- 
rą) skirtų ir u c i vistą liktai 
respublikos p/Ridentas.

HOOVER PASIRAŠĖ BAN
KŲ ĮSTATYMĄ

riu vertės.

SVARBU ŽINOTI

APAŠTALIŠKASAI DHE- 
GATAS IŠVYKO ROMON

Už suTankiojimą ir išve
žimą iš. miestelio visokių iš
matų miestelis’ kasinę* .iš
moka 2560. doleri u. Keli 
gyventojai siūlo steigti par
šų auginimo ūkį, pačiam 
miesteliui . savo trakais su- 
rinkti išmatas ir joidis šer
ti paršus.: ;

Ar tas sumanymas bus į- 
gyvendintas, parodys neto
lima ateitis/ -

nų. gumą (tirės) ir sumaži
nau manpĮ.skolas 32. milijo
nais -dolerių. Vėliau suma
žinau išlaidas- ir patobuli
nau biznį. Mažiau kaip per 
4 metus aš išsimokėjau savo 
skolas bankams (45 milijo
nus dolerių).
pakeisti savo nuomones įr į- 
dėti visas, pastangas į pa; 
prastus pamatus, kad page
rintume biznį. Padaryki
me pasiaukojimą ir. pagel
bėkime viens kitam”—taip, 
kalbėjo. Firestone. •

Žinoma, .' milijonieriaus 
Firestone žodžiai gražūs, 
bet gaila, jog šiais laikais 
milijonieriai tiktai kalba, o. 
nieko nedaro.. darbininkų 

.. skaudžiam būviui pagerinti.

DIDŽIAUSI BANKAI 
UŽDAROMI

DETROIT. — Miehigan 
valstijos du didžiausr ban
kai bus. visai likviduoti, o į 
jų vietą steigiami nauji. Li
kviduojami bankai tuojau 
išmoka depoziforiams 50 
procentų. depozitų, likusio
ji puse, būsianti valiau iš
mokėta. ' . ■ ’

Ryt. Valst. Liet. Katali
kų Lietuvių Dienai rengti 
komiteto posėdis įvyksta 
kovo 5 d. (sekmadienį) 3 v. 
•p. p. Karai. Ang. parap. sa
lėj, 213 So. 4th St, Brook- 
lyii, N. Y,_ Visų, draugijų 
atstovai: prašomi’ skaitlingai 
dalyvauti. Bus a. p t art ą 
daug svarbiu ir įdomių da
lykų. . ..Lauidama. ypatingai 
ir . iš ’ Paterson, 'Neivarks, 
Harrison,. Eli zabeth atst» • •.

WASHTNGTON.—- Pre
zidentas HooVer pasirašė 
kongreso naujai pyiimtą bi- 
įįų apie kontroliavimą tau
tinių bankų. •••

Pagal naująjį įstatymą, 
bankų saugumo komptrole- 
ris. turės teisę imtis griežtų 
priemonių depozitorių rei
kalams. apsaugoti. Bankai 
galės būti staiga uždaromi.

vų. ... • a .
Laiko liko nebedaiig, tad 

sukniskime!

KREUGERIU ŪIREKTORIA 
NUBAUSTI5 *

NEW YORK. —šv; So- 
sto apaštališkasai delegatas 
Amerikai arkivyskupas 
Petro Fiimasoni-Biondi iš; 
vyko Romon, kur kovo .13. 
d. jis bus paskirtas kardi
nolu. ’

Alki vyskupas Fumasonl- 
Biondi apaštališko delegato 
pareigose • Amerikoje išbuvo..

motų. Kas jo vietą už
ims Amerikoje, dar nežino-

VISI BANKAI UŽDARYTI 
MARTLAND VALSTUOJ

ANNAPOLIS, Md—Gu
bernatoriaus Alberti C. Rit- 
chie įsakymu visi Maryląnd 
valstijos bankai uždaryti
keturioms dienoms. . Toks

. STOGKHOLMAS. —- 
Švedijos teismas nubaudė 
nnsižūdžiūsib milijonieriaus 
Kteūgeriė ištaigoj kompa
nijos buvusius du direkto
rius .pinigine bausme — 
263,355 dok; ..... ‘ .

Abu ‘direktoriai buvo kąl* 
tinami už nemokėjimą pa
jamų. mokesčių, gautų ūž

- jSeZdrriorprtsv šefus. .■

.įsakymas -padalytas, kad de
pozitorių reikalai būtų ge
riau apsaugoti*

Valstijoje yra 205 bankai 
su 889 milijonais dolerių, 
atsaltos kapitalo.

Gub. Ritclnc išleido tokį 
įsakyimy sužinojęs, jog va; 
sario 24 d* is BaMųnore 
Tfiist Co. depozitofiai iš
traukė 6 milijonus dolerių.
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lio's Iš Lietuvos 
DSI AMERIKOS 
Į B-VĖS SKYRIUS

►se tuoj pn. Ynųjų 
* mažos apy valdos 
į Amerikos Lietu- 
prekybos skyrius, 
Pord’o atstovybė, 
idėlįus .automobi- 
torius ir jų dalis 
V; Masiulio - ir J. 
no prekybos na-

KATALIKU UNIVERSITETUI

REMTI DRAUGIJA

•: ‘Lietuvoje yra įkurta du 
ja Katalikų Universitetui 
įminti. Tos draugijos pirmą* 
ją. . centro tvaldybą . sūdaio 
jos steigėjai: pirmininkas— 
kum V. ABeleska, vifce-pir
mininkas — pro F. K* Pakš
tas, sekretorius • dr. J. 

‘Grinius, iždininkas. dr.

Gyliene- ir nArys — kuti. dr. 
j.'Vailokaitis.

LIETUVOJ ŪKININKAMS

sunku-

Lietuvos ūkininkų gyve
nimas lakai sunkus. Kas
dien net iš 25—35 kil. ūki
ninkai vėžtt parduoti mal
kai, pašarą, nors gero keliu 
nėra /ir viskas ūbai pigu. 
Beržinių malkų v e ži m ui 
siūlo 3—-4 litus, o 16 kg. do-.

bilų kaštuoja 1,XG—-1,40 it, 
Šieno 0,8Q lt

Ketvirtadieniais- su va žino- 
a dideli tingai ir visko pri- 
zėžunia, bet pirkėjų ir už 
uažas .kainus mažai yra* 
Kiek geriau perkami linai, 
an ių pas ūkininkus nėra. 
Javų kainos kaip ir i’lųūnb

V 
n

VĖL NUBAUDĖ ĖTUDĖNTUB

*4

Visiems Visuomenės Vadamsį!

Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina r

IRIOS knygos

, ...........••

dovas,” kurio kaina per
kant yra 4 lt.,, o “At.. Spin
dulių” pirmųjų keturių 
šimtų metinių ąpsimOkeju-. 
siu piurių kils ketviTl/is as- 
inuo gaus veltui po komp- 
pleklą (tris įųmtis) įdo
maus Kari Mtty, veikalo; 5 
“Per Dykumą/ * kiirs; pėr- 
kant kaštuoja 8 lt., , 'U

“Ateities” pMęs kaina: ( 
moksleiviams met. 10 lt., pu- ;
sei metų 5 U. (Lietuvoje.* 6 P* 
lt.), nembksleivi ams? mot. 20' 
lf.,’pusm. 10 1L; (Lietuvoje:

skibpina lietuvybės dvasią 
ir tautinį susipratimą Melą 
vieno lietuvio įiMyje!

Visuomenės Vajai I .Užsi’ 
ganykite *4 Studentų; Žodi. ” 
ii* paremkite plūhų Otgari- 
zaciją! ' / . ’’ N '

'Būkite inūšų lietuvybei 
ilviišlos ii* taUtAs apaštalai? 
i e įšteiglątę si: w koloni jose 
studentų kuop4jė81

Bendrais orgtūiiza c i j o * 
reikalais malonėkite kreip
tis į Centro Pirmininką Mr. 
Jolm 6. Morkūnas, 253 
Beflin St., Rocliester, N. Y. 
ai’bil- į Cento Suktetorių, 

dų, visuomenes veikėjų ir Mr. St.Vąičaitis, Si. Mary’s 
(jollege/TIiumpson, Coiin. ;

Centro Valdyba.

Jau kai kinis laikas pra
bėgo, kaip, didelis būrys mū- 
gii inteligentijos ir studen
tijos suvažiavo į Šv. Mtįvi 
jos Kolegiją ir buvo įsteig. 
ta “Arfierikae Lietuvi ą 
Ffilikil Studentų Orgu limei- 
ja,kuri pasiryžo suvienyti į 
vieną didelę grupę visus A- 
nlerik;os lietuvius katalikus 
studentus, dlumnus Ir vi-' 
suomenės veikėjus ir dirbti 
ir veikti savo Ėažnyčioi ir 
Tviltos gerovei! ..... ..... >;

Šiandieną jau mes mato
me musų, veikimo pradžią. 
Daugelis mūsų. Dvasios va-

Kaunas.Kariuo'nęuės 
teismas tiž “priešvalstybi
nių atsišaiįkimų” platininių 
nubaudė ateitininkes stu
dentes Petraųškaifę ir Kil- 
Tdirkaitę, vieną 3 mėnesiais, 
kitą 1 ir pusei mėu. arešto/ 
> Kini.. Telksnys KMsįntns.

____ - \ i . u. *.,

L. D. S. N ARIĮJ-BEŪAR8IŲ 
DĖMESIUI

Adresas abiejų -žurnalų: 
Kaunas, Laisves Al. 3.

“At.,. Spindulių” kaina: 
moksleiviams met. 6 lt, pu 
sei metų 3. lt (Lietu v o je.: 4 
lt), nemokslėivimns met. 11 
lt. pusm. 5 It (Lietuvoje '

- Lietuvos Albumas.. Su pa*, , [ Ąžuolas.. A; Vienuolis.. . . r 
-yftikĄla-is br npthsymais . ; ..1.00^'_ Kas Šiandien Kalbama, jb ,

į pie'Dieviį, Sielą, Religijų, Pa- 
žangą ir SoeiaŪztnų, Patašė 
Dr. Povilas Mira . .. .10

Visas Svietas, žemė, , kalnai, 
vanduo, upės, įmonės, mies
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi-. 
kolainis ............ .. .10

MALDAKNYGĖS

Maldų Rinkinėlis, baį tais 
viršeliais .. \ . .. .. 1,50 

Maldų Rinkinėlis, Juodais 
viršeliais .... ............ .  ,. 1.50

Puikini ant Kelių — “Dar
bininko” spauda. Odos apda
ru .. .. .. .. ,. $1.50 2.00

* TEATRAI

Vienuolio Disputą su dabi
nu, Viejio veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis .. . .. . .

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija. Paraše'Sei-. 
rijų Juozukas ...... .. .25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak- • ’. 
tų komedijas; parašė S.. Tar-r 
vydas .... .... - * -. .. .25

Ubagų Akademija' ir Ubą- 
gų Balius — komedijos po 
1 aktų. Parašė Spirijil Juozu
kas ,, c- .. • •< 
” ,Ęniega®--J)xama .’L

Verto Akelaiti^*; s .J.?;'>^0 
' Estimas'— 3-Čia. dalis dra- • 

mbs “Gims Tautos Genijus.” 
Patašė’ kinį.. L.. Vaiėekaiiskas ■ .10 
i.‘ Viši Geri — 3-jų veiksnių ,. 
Vaizdelis; parašė F. V.. ..’ .10
, Patricija,'- arba nežinąmoji 
kankine Ltių aktų drama.
Vertė Jonas Tarvydas ..... .10 

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas • ant že- ’ 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis .. ... .< .. .75 

Dramos; 1) Germanas.; 2) 
Fabiola 5-ldų aktų; .3) Liur- 
do Stebūlaš 4-rįų aktų; para
še J. -Tarvydas. -. ... .. .. .65

Knarkia. Paliepus. Komedi
ja. I-me akte. Parašė Gineitis .15 

Vaikų Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laime ; 3)- Pasakyk mapo lai
mę; Surinko S.K,D.irN. ... .15 

Vaikų Teatrai: dalis IĮ: 1) 
Ištirsime paskui;’2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N..... .15

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis .10 
Strazdelio Dainos, Parink

tosios 'kun. A. Strazdo dainos .10
Svodbos Dainos .. .. .. .10 
Birutės Dainos .. .. .. .. .10 
Musų Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems, ir trims bal
sams, Parengė A. Vaičiūnas 
karp chorvedys .. . .10

SU GAIDOMIS '
M. PetrauskoG

Jojau Dieną „.«..
Vai <aš pakirsčiąu ...., . 
Ligho (Latviška) .. .;
Už Šilingelį ... . . .. .i ..

! Saulelė .raudona 
’ šių ,N£kcialy (dzūkiška) 

SkynihU skynimėlį,. .. .. 
Siuntė mane motinėlė .....
Ko.liūdit sveteliai? ..

- ■ ’' Sasnatiskio
Llaivininkų. hytrinas .

.' . Aleksio
Vyčių hymuaš .. .. \. ..

Taliai Kelpšps
Liaudies dainos (chorui 

Aš pus tūvelį-Mpeiutė mano ,15 
Gi tu, lakštingSle-Vahage- 

lis tupėjo.. .. .. 4”. c 
’ Kad buvau iiiergelė-Ir atlė
kė sakalėlis. g ... ....

- Lietuvos Albumas. . Su pat .10

,25

.15

.10.

Obuolio '■ Istorija 
’ytologijos Žiuįsne . : 
eikslats. Lietųvist 
ulele.Alyva .25 
ieiviai — KriW4o- <- ’ 
ir Turkas, pamoki- 
ika. Paraše T; Vyš- 
FerteP. B. ...... ,25 
Skaitymėliai—-labai 
^skaitymai .apie į- 
ircnimo atsitikimus. * 
Tarvydas,...;.... .25 
ormar—imi ks l i š k i 
nia. Parašė Uosis,, 
r— Aprašymas apie 
ir Tėvą Taborą Fi- 
45 Kliu. F. L. .... 
—Nuodai — rūky- 
na’s; pagal Dr. Ni- 
:engė S; Kaimietis 
Mergele sū Barzda

įkutis — apysaka..’ .15. 
į Bažnyčia ir Dė
tas. — Parašė kum '. 
inskas .. . * . .25
ystės Maldos Statu- ’’ 
jrūė kuh. P. Sauru-

........ .15 
Tarptautinis Eucha- 
Congrąsas.- Parašė 
Btteys;AL I. O. ..1.50 
ai Užsienyje. Juo- . 
įrašymas kęlionės ję. • 
[F atgal 'Mikalojaus 
js IvanoVųJ Išguldė?" * 
?arvalkietis '.25 
i Aplink Pasaidį per 
. — Apie: visai d.e- 
‘galo įdomūs mioti- .. 
nes per įvairius kra- 
ašė Julius V, e r n e.
, J. Balčikonis ... ... 1.00 
aidės Demokratijos 
i. Parašė Uosis .;.. <50 
s Mėnuo — Kun. P-.
..r............ .40

tikos Uždavinynas ' .25. 
Darbymečiui —Rin- 
ulbos mokslui. ......35 
jas — laiškas vieno . 
Verte S. Rakauskas .15 
izmas —-Kas tai yra 
la'fe ir jo -vykdymas

.. .. .. .. .. .15
m Vainikas Šavy- 
trėliams ir g e g n ž į-» 
gaidomis. Sutaisė 11.

... .. .. .. .. .. .25
— (poema). Parašė 
.. ,. ...... .< .25
jiai su Ugnimi,. Verte 
tkoJnin. K Š. . 
Tikėjimas—iišaiškini- 
'rindų mūsų tikėjimo’ .25 
ros Ženklai. — Išleido 
ivieius ir B-vė, Kau- 
.. .. .. .. ... .20
it Kalbėk: Deklama- 

Cohologai ir Dialogai. 
Juozas V. Kovas .. 
Lūs’Verksmai.— Vertė 
k. Baranauskas .. . 
itistikos Stacijos. S’u- 
o.Kun. P. Juškaitis -. 
ius Kryžius: Stadijos, 
s. Verksmai. M ąl dp.s

Birželio .. ir Spalių’ 
Leido kuji. 'K. A.’Vasys 
aus Karaliene. Stiriii- 
?M., GatęviČius; be ap- 
5c, su. apdarais ... .. .*50 
lizinas b? Kriksęlony- 
t VvJurguęio 4. .. ... JO 
ps ir Gyvulys, Parašė
r. Būčys .... .15 
s Lietuvoje.. Parašė. S.
tis .. ’.. .. .. .. .. .05 
tos Galybė. Istoriškas
s. iV-to šimtmečio kri- . 
bes. Lietuvių kalbon
j P. B. .. .. .. ... ,15
rikimų Komedija. At- 
as iš Amerikoniško gy- 
i. Išguldo L a p š i a it s 
l‘ >* K 9 r i •
> Kmitp Eiles 
ipdarų ,. ....

.10

.20

.10

.15

.25

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas. Parašė kun. V. Zaja.n- 
čauškas ». .. «/ .k .. ..

Dr. Vinco Pietario Raštai. 
Istorijos apysaka 2 tomai . ..

Moteryste ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .. .. ... .... j.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamtai, žemė, van^ 
tluo, oras. Parašė J. Baronas

Naują Skaitymų Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais ..

Vaikų Knygelė su pa- 
veikslais .. ...... ..... _

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
še kun. J, F. Jonaitis (Kape
lionas) .. ;.. . . ‘. . „ . : .15 
' Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos; Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido ku.n. J. Konce
vičius .. . .-■...........

Vienuoline Luomą, 
kuli. P. Saitrusaitis ;. . . .15

Moterystes Nėsuardomybė, 
J. Lesauskis. Šv. Kazimiero. . 
Dr-jos leidinys, Kaune .. .«» .10 
‘ Sunkiausiais Laikais. Para- *■ 
še A. Rūcevičiuš . / .. .. ... '.20

Meilė (Poemą); Parašė M. .. 
CMstmtis ■ ■;’/ ». ;

• Šv. Gabrielius.' iŠIeido^ė-7' •
vas Alfonsas Maria C. P. .. ’ .15 '

RELIGIJOS Mokymo Me- '
todiką, K. J. Škruodys^ . . .. .25'.

Leiskite Mažučiams Ateiti'■ j 
Prie Manęs. Sutaisė -kunigas • 
Pranas . . . . . • - .25 *

Mūsų Dainiai, Parašė Ka- 
rjs Puida-. .. .25

Andersono Pasakos — su pa-. 
veikslėliai-s, ;; v. ... ’.1Ū

Malda. Svarbi Išga 11 y m o / 
į Priemonė ŠV Alfonso Liguo- .

:rį. Sulietuvino B. A. ... .10 
.; Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais . 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinuš ’ 
Strofk O. F. M. Vertė K. . ..<15

Valgių Gaminimas ir Namų. * 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri-. 
kos Lietuvaitė .... .. .. ■..’ 1.00

Sveikata arba t i e s’u s. ir 
trumpas kelias ’ į sveikatą.’. Su- • > 
taisė Dr, A; L? Graieiunas .1.00

A Briėf LHhuatiian Gram- 
mar, Lietuviškai-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. SaurUsąitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .. .’. .. . . .. ... . .. .15

Delegatų Kelione Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J.v J. Biel- - 
skis ., .. .. .. .. .. ;15

Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios ^arno .. . .. .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokymai mūšų mergai
tėms. Iš vokiško per d i r b o 
Kupranas »< .. . »•. .. .10 

; Mūsų Jaunuomenės/įdėklai..... 
Paskaitą, kaityta Ateitininkų 
konferėhcijoje, Vųrplieže, „■§ ' 
d,,^birželiu,’ 1917, im ». ► . .10
... šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno Žvyne •., .10 
Iš Adomu Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms, parinko DLJ 
Biržiška .. ....... .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose %. .10

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui ,10

“Dievo Karalystė Jūmysę;f . 
. Yra” arba apie gerumo do- • 
*■ rybę. Versta iš lenkų, kalbos .

.ir išleista rūpinantis P. L. .10
Ką Kiekvienas Katalikas 

turi žinoti arba mokėti
Kovotojas dėl Vilniaus lie- 

Ituvybes. Kun? J. Ambrazic- 
Įjuę

;35

.50

.25

.25

.40

.20

.10 
Vertė

.10

.05

.00

.15

“Darbiimiko” adminis
tracija. išmokės L. D. S. na
riui — bedarbiui už kiek
vieną nauj ą metinę prenu
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi progū 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių informacijų kreip
iąs į “Darbininko” admini- 
straciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Masą. -

GONNECTICUT APSKRI
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS
-• šiuomi pranešama, jog 
Moterų Sąjungos, L. D. S. 
ir LRKSA Conneeticut ap
skričiai rengia Bendrą gegu
žinę, kurį įvyks 19Š3 m. bir
želio liien. 4 d. Chater Oak 
•Parke,’ Hartford,. Connecti- 
cut. Vieta jau užimta.

Labai prašoma ir pagei 
daujama, kad kitos draugi
jos nerengtų tą dieną kiti 
išvažiavimų, b visi, kas tik 
gyvas ir sveikaš tiio laiku 
bus, tęgūl malonėja atsilan
kyti į šią milžinišką geguži
nę. '

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

Visų šių orgahįz a c i j ų 
kuopos ir atskiri nariai pra
šomi stropiai rengtis. < 

. , ' ■ . Rengėjai.

LIETUVA MINI 100 METU 
SPAUDOS SUKAKTUVĖS •

.40. 

.15 

.r 

.25 

.20 

.20 
.15 
.15 
.15

.16

.20

15.051
.75
.50

“DARBININKAS”
■6 W. Broadway, So. Boston, Mass

.05 .15

Šia pinga ; ir Amerikos 
lietuviai tūri prisidėti suda 
ryti “Židiniui’’ jau devinti 
metai leidžiamam literatū
ros, mokslo, .visuomenės ir 
•akademiškojo gyvenimo.mė
nesiniam iliustruotam žur 
nalui kuklias sąlygas tar 
nauti-Lietuvos kultūros rei
kalams,< Jeigu .i>er 19Š3 me
tus “Židinio’’ tiražas pa
šoktų ligi 5,,0Q0 pr-rių. tai 
adin-ja pasižada 1934 me
tams žurnalo prrtos kainą 
sumažinti per pusę ir pada 
ryti jį prieinamą kiekvie 
nai.n inteligentui’, Ipiriani 
artimi savos kultūros i'elka 
lak ‘

Prenumeratos, kaina: me 
.tams. 45 lt. (Lietuvoje. 35 11 

' tai)’, • pūsm. 25 lt.- Studen- 
tąiiis. ir moksleiviams: met

, 30 It.f pusin. 15 lt. .(Lietu
voje 25 lt.), _• Adresas :• ’4 * ži* 
clinys,’’ Kaunas,- Laisvės 
AL 3. ,

studentų, suprasdami Šios 
kilnios organizacijos svar
bumą ir reikšmę mūsų lie
tuvių tautai Amerikoje, or
ganizuojasi į studentų ir 
alunnių kuopeles. .

jau Naujoje Anglijoje į- 
vairiose lietuvių kolonijų: 
parapijose yra įsteigta stu
dentų ii* • alumiių kuopų, 
prie kurių priklauso dauge
lis mūšų Dvasios vadų, pro- 
fesijdnalų, alunrnų, visuo
menės veikėjų ir * vadų, rė
mėjų, studentų ir kiti.

Ani erikos Lietiiviii Kvla- 
Vką Studentą Organizaci
jas svarbiausias ir didžiau- 
sius užsimojimas yra įsteig
ti studentą ir alumną kuo
pus visose Amerikos lictu- 
vią kolonijose!

Kiekvienoj lietuviškoj ko- 
bmijoj ir parapijoje priva
lėtų būti studentų ir altim- 
nų kuopos.

Mes nuoširdžiai kviečia
me ii* prašome visus Ameri
kos lietuvius Dvasios Va
dus, prof esi j opalus, alum- 
mis, rėmėjus. studentus ir 
studentes, visose Amerikos 
lietuvių kolonijose ir pata- 
jnjosę, organizuotis į stu
dentų ii* ąiuinnų kuopas ii* 

, priklausyti prie? mūsų orga
nizacijos!

'Būkite šios kilnios orga
nizacijos pirmutiniais įstei
gėjais ir pijoniėriais! Mums 
reikia jūsų pagalbos ir pa
rėmimo! Paimkite iniciaty
vą į savo rankas ir sušauki
te ir silkvieskite studentus 
iii utinius savo kolonijose ir 
susiorganizuokite į studen
tų kuopas! .

Mūsų Organizacija išlei
džia rimtą ir įdomų mėnesi
nį, žurnalą- “STUDENTU 
ŽODĮ”, kuriame .rašoma ir 
gvildenama visokie klausi
mai iš visokių; gyvenimo ir 
mokslo sričių. Šis žurnalas 
privalėtų ir turėtu būti kie
kvieno susipratusia lietuvio 
skaitomas! Kiekvienas susi
pratęs lietuvis, kuris nžši* 
Sako' ir. skaito ‘ ^tiulentų 
Žodį”.. tuo pačiu , ir remia 
šią kilnią .organizaciją, kiltį

BROLIAI IŠEIVIAI
T3vyn6a likimas, Jos inlm^jlmai Ir ne- 

laimes, Još Sielvartai Ir bGdoš Jums ft.- 
slėnis, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurauta Ir 
klestėta teisėtumas ir laisvė. Jus taip . 
pat niekinat priespaudos nevalli) ir ne
ribotą sauvallayinta su švenčiausiomis 
žmoniij teisėmis Ir laisve. —Jus norite, 
kad ir totl būdami, kad ir; plačiųjų Ina 
rių atskirti, pažinti Tėvynės buv|, koks. . 
jis tikrumoj yra* — ■'
žvilgiais Jums labai 
BlraSytl

“DARBININKAS” 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” _
priespaudos smurto -ir niekinti dldvai- 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmonių, reikalai.

“DARBININKAS” turi labaf Įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS."

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad išsirašyti ‘‘DARBININ. 
KĄn patys ir. išrašykite įį savo ylmi- 
y šms Lietuvoje.

* Amerikoje • ^Darbininkas” kaštuoja 
?1.20. 6 Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų* •’• ■

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adresas: Lllhuar-

. AMERIKOS LIETUVIAI .

„Moksleiviai.
Jūs norite pamatyti tž 

kraštą, kur Jūšų tėveliai 
yra gimę ir augę. Jūs nori
te žinoti ką veikia ir kaip 
gyvena, to IcinŠto mokslei
viai. Tai galite lengvai at
siekti išsirašydami inokslei 
viams skiriamus mėnesinius 
iliustruotus žurnalus: vy
resnieji — “ Ateitį, ” o j au- 
nesnieji,*— “Ateities Spin* 
dūlins.”

193.3 metams šie žurnalai 
skiria ir dovanų: “Atei* 
ties” pirmųjų kėturių šim
tų metinių apsimokėjusių 
prenumeratorių kas antras 
asmuo gaus ’noniokahuli po —-------- T... ------
1 egž. Putino veikalo “Vai- .ltM,

_______  —— ------------------ ---- ---------------------- -—■——. ..

Šitais visais at- 
yra pravartu iš

ugdo tiesos ir 

moko neapkęsti

LIETUVYBĖS IR KATALIKYBĖS NAUJAS GYNĖJAS.

Metams prenumerata $2,00; Į užsienį $3.00. Atskiro num. kaina 20c.

366 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASŠ. .

g PASIRINKI SAU GERIAUSIA .
DRAUGI 8

| . . * Geras laikraštis yra. kiekvieno žmogaus geriau- 
a šias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI
| NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo
I vardo.'
| “DABB1NINKAS” išeina duį kartu kiekvieną
i ' savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- 
Isi naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius i 

pasiskaitymus. Jis tūli jaunimui skyrių. Būna'ir : 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos ? 

Lietuvos ii* Vilniaus krašto. I
“Darbininkas” metams........... -4;00
“Darbininkas” pusmečiui ....... .$2.00 
jei imsi tik vieną kartą į savaitę... .$2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
ĮLIETUVĄ

Metams------ ............... ,$5.00
Pusmečiui .. . ..... ..........    .$2.50

spauda Yra didžiausia pasauly galybė, tad
IR NAUDOKIS JA •

ATLIEK A ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS

Reikalo kreipkitės pas • . .

“DARBININKAS”
M6 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

• Tel. So. Boston 062Q • ‘ 4. ' . ‘

Vyrai—<Atyd&! *
$tnl yra specialis praneštam. ,kuris- 
bus įdomus. kiekvienam vyrui, kurta 
pasiek? ' ,‘vl(tarnmži” Ir jaučia reįku- 
ilngunuį tani' tikro.gaivinančio TONI- 
KO. .Kad sutelkti gallmunuĮ tuks- 
tanviaius. Įnirk* dėl kokios nors .priė- 

' žasties ntldGikųa- Užsisakyti., , -

Nuga-Tone
tleiiog nuo dlstrlbuiorlU. ’ SI Oyllyto- 
jtuH preakrlpcIjK dahrir -patfduodiniui 
vlsoHP. YiitatynyClose. Vienus Doleri* 
Už" ineįieslo trefitukuti)’ — biikl’ta #n- 

I vlmi gaukite butelp shmdtvn — ga- 
. ’ ritatuoiita. .• .

Į LIETUVĄ ■■■■'■ j
PER HAMBURGĄ I

Moderniais, patogu*, h' kitų neviršijamas vi- ■ 
fiosė'• klasfšo . pilta mūvimas,. Smailintai iSplauki- 
mat Nevv M’otico. Patogus iv greitas geležin
keliu BtiąMokimn* IS Hamburgo.,

• VIDUTI KAINOS. '..
Ini'prinnęijų kinusKite pas, viethtĮ jvgenni arba

hamburg-american une
JM> BOYLSTON STREET. BOSTON .

a
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Gavėnios Tvarka
Didžiajame šeštadienyje 
pietą laike.
2. Visi katalikai tarp 21 ir 

59 metu amžiaus privalo 
pąsimikiuitL Išimtis tik

• D A R B ĮNINKĄS
Vasario 12 dhkiuu J. Vai

tiekūnas,, Providėnee klebo
nas, atvykęs-pasakei patrijo-' 
tingą prakalbą apie Lietu
vos nepriklausomybes atga
vimą, o ratelis apie tai nėi 
gu-gu. • . . . .-

Žmones pradeda nery- 
mauti ir. klausinė j a vi en i 
kitą: kas # pasidarė mūšą

J korespondentams.’ kad '.nie
ko ncbeyašo apie Cainbriu- 

I - -.
.. „ l-----  ------ -4- Čia norui pasakvti tium-
AR GESTA ŠVENTOJI UGNIS? Įpą prisaką: apie du plūgus J 

" ■ ■ ' :7:.. , . Vienas plūgas išėjo į lauką
. . v,,-., i- ir are. per visą diena, o ki-fca-0 ^Narvybesp^HUS.U .4ribs<,io patv<ny.. Ta., 

Betį kaip karėms. Heilsėsis arp( visas b’ivo
amžinai, įaip blaivininkas• -gvieKus’ir skąmčiai blizgėjo; 
neturi per ilgai ilsėtis. .. Ki- Tas, kuris gulėjo patvorį, 
-taip,-^ėšvaru  ̂
jėgomis galėtą jį .nukauti. Paklausė surūdyjos plūgas 
Ęlaįvinmke, stok. į kovą, į f blizgančio plūgo: “Kodėl tu 
sietą išgelbėjimo kovą, į ko- toks šviesus' ir ra i p blizgi, o1 
vą dėl būvio. Kartą žmo
gus apsvaigintas alkolio sal
džiais garimais, tai.-jis stato 
save pavojun pamesti sielą, 
Kūrėjo suteiktą jam.

Dabartis yra svaiginan
čią gėrimą vartojimo laiko
tarpis. Visur matai to gėri
mo kenksmingas pasekmes. 
Kiekvienos tautos žmonės 
Amerikoje nukentėjo. Lie
tuviai neatsiliko. Blaivi
ninkams yra darbo padary
ti mūsą išeiviją blaivia.

Kelėisk, kad toji.šventoji 
blaivybės ulė ja išgestą tavo 

‘ širdyje. Ugdyk ją. Kol 
dega tavo kiūtinėję toji 
šventoji ugnis— tai dirbk 
blaivybės idėjai.

i 1 Kazys Adna,

tinga Šv.^ošto privilegija 
sunkiai-dirbantys žmones ir 
j ą •''šeimos nuo -mėsos priva
lo susilaikyti. Peleną Tre
čiadienyje, penktadieniais 
ii* Didžiajame šeštadie
nyje iki pietą. Kitomis nuo 
mėsos srisilaikymo dieno
mis, šeimos, kurios privalo 
pasninkauti, gali vieną kar- 

I tą dienoje mėsą yalgyti

aug laiko nuriedėjo am- 
bėn nuo paskutinio blai- 
nku seimo. Tame lai- 
irpyje ne viena karstai 
antį—-širdis—kilniomkk 
vybės. mintimis atšalo,, 
lelinu sluoksnis atsirado, 
visiškai užgeso, net ne

ima atgaivinti tą ugnį 
tyininktj širdyse ? Kai 
‘ sunkokai rusena raudo- 
; žarijos...
Ir vertą ugjdyti blaivybes 
ii? Geriau, rodos, kad 
destetą ? Žmogaus, lietu- 
. tautos tolimesnis svei- 
j gyvavimas priklauso 
1 blaivią žmonių, alkolįo 
ūmais iieapsvaigintą va-

Teisybė, blaivininku 
iuotis yra išrauti iš žmo- 
į gelmės šimtu metą še
rno įprotį—girtuoklystę, 
idangi . girtuokliui tapti 
dvu yra. labai sunku, ar 
leist rankas kovoje?
Kareivis kovodamas pa- 
rgsta. jis. turi pailsėti, 
dpi ir yrą. suJdaįvmipku, 
tn reikia atvangos nuo

Kardinolo O’ConhęU nu
rodami, D ostono arki vysku
pijoje gavėnios tvarka yra 
tokia:

1. Visos gavėnios.. dienos,, 
išskyrus tik . Sekmadienius ligoniams ir sveikstantiems 
yra pasninko jenomis. «a-'SflpnoS sukatos bei sun- vajgvje. ru.
vemos pasninkas baigiasi kiam stotVjė moterims; ' • . .
—  —■——* tiems, Ininenis pasninkas'» 
džiotą. jurgiais* tai protam.pWąęįaį. kenktą' sveikatai nie valgyje. ’ . .

tinginiaukite.
Daugelis aimanuoja, kad pptj ]awūippnieS pareigas ir- į 

negali gerai rašyti. Štai, 
klebonas pagšū'sina, kad mo
kys Įietuvią kalbos'ir lašy- 
bos bažnytinėje svetainėje,

J rie neprivalo pasninkauti, 
Į. gali mėsą valgyti bet kuriai 

. - - - I valgyje.
kit^ dirlikiti-, <>.)«■. 1h,į. apsii-gdintų. ar. nusilp-. : r,. Viirtojimas mfsos 'ir

nintą taip, kad pakenktą-aD žuvies prie to paties valgio 
y jau nėra •'užgintą.

6. Tie; kurie atleis# nuo

5. Vartojimas • mėsos

tiems •. kurią užsiėmimas y 
ra slinkaus, bei nualinančio pasninko bei nuo mėsos su* 
pobūdžio. Tie, kurie abė- siląikymo Gavėnios laiko,

gailedaiūiesi už nuodėmes ' 
rr vertai. šv. sakramentus 
priiindanii.

8. Laikas, išpildyti įsaky-. 
mą priimti Vetykinę Šv, • 
Komuniją tęsiasi, kaip iki 
šiol būdavo, nuo inrmos ga
vėnios sekmadienio iki Švč. 
Trejybes sekmadienio.

MOTERy SEIMAS ~
<r ■ ■ •

A. L. R. K. Motera} Sąjun
gos 16-ąs Seinias įvyks She- 
nandoali, Dą.j rugpiūčio • 
(August) 7, 8 ir 9 dienomis. 
Nuoširdžiai prašoma kitą 
organizaciją tame pačiame 
laike Seimą nerengti.

IM>h IR14HV UiwJv 4 , ii • i • • * ’ t ■ i ’ • ;• »v «v’ /

* YVa>lzx. ’ rlrliinin . nrAbtama m iri n
parodo, kad niekas nenori 
pasimokyti.-

Kiti klausiriėja, kur din
go Cambridge Stepas, ’ kad 
nieko neberašo. Girdė jau,* 
kad jis., liko atsiskyrėliu 
‘•vienuoliu.” Vienupliai ]m- 
I austai daug dirba i r - kar
tais> nuveikia didelius dar- 

s’iirmbvjęs . ir supuvęs, bus; Pagyvensime. /piama- 
kaip tas patvory gulintis tysime,* ką nuveiks atsisky- 

rienorite, rėlis Stepas.

aš toks juodas, nešvarus’”' 
“Todėl/ kad M dirbu, olų 
iatginiau ji,” - atsake šv

3 Vyrai, jeigu norite, kad 
jūsų protas, būtą šviesus, o. 
ne

plūgas, ir jeigu 
kad jus kas nors pravar Yla,

pasninko ar no, privalo pa
siklausti savo nuodėmklau
sio..

3<Tie, lamo privalo pas
ninkauti, gali tik sykį die
noj e per pietus ar vakare 
pilnai iki sočiai privalgyti..

4. G avėnios laike kiekvie
nas trečiadienis ir penkta
dienis, antras šeštadienis ir 
Didysis Šeštadienis iki pie
tą yra. dienomis nuo mėsos' 
susilaikymo. . Vienok ypa

dėjimo kitokiame būdo.
7. Paprastos Gavėnios pa

maldos sios vyskupijos baž
nyčiose bu^ parūpintos. Ti
kintieji privalo stengtis pa
sinaudoti iŠ šio ypatingu 
malonią Gavėnios laiko kar
stai melsdamiesi, širdingai

•'SAUI.UTE!"
“Saulutė” eina du kartus per 

mėnesi 16 pus), didėlio formato su, 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvojeį . 
metams 12 lit., pusei metą 6. lt., - 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit.,. pusei me
tų 8 lt;

Adresas; Jurbarkas, '‘Saulutės 
Administracijai

Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

G1MBRIDGE, MASS.
Liaudies- Universitetas, 
Naujosios Anglijos Kati
lai seimelis priėmė rezo- 
iieiją steigti L i ati di e s 
niyersitetuš: Cambridge’- 
ije panaši įstaiga jau gy
nėja* Vasario 5 d. kum T. 
uras skaitė populiarią ‘pa
kaitą apie pasaulinį apaš- 
įlavimą.
Kovo 5 d. (7 vai. vakare 

us kita paskaita,, 'kurią 
kaitys kum TV Strakaus- 
as,. Lowęlliot klebonas. Šio- 
i paskaita bus taikoma jau- 
[itniii. Todėl pageidauja- 
:ia, kad kodaugiatisiai jau- 
ūmo susirinktu ir jie pir
itas vietas užimtu. Įžangos 
okios nebus. Viskas veltui.
Klebonas kuri.. F. Juškai- 

is davė.pora iliustruotą pa
kaiti} iš kelionės po Ėuro- 
tą. Ateityje žada dar čiau
pau suteikti. Lauks i m e 
paskelbimo., . . ?

. Dabar pirmiausia būkite 
visi jauni ir seni, pasirengę 
išklausyti kun. Strąkąusko 
paskaitos kovo! 5 d. 7 vai. 
vakarę. . .. :.- ■ ■ ■
• . • Pranašejas,

nm tnnmpgnaKnmminn m i m nnnimmnmn nnmnrn m~. n m i n ri n Į
kys lietuviu kalbos ir rašy
bos, Sulaukus to pirmadie
nio vakaro, tikėtasi daug 
mokinių. Bet vos.'viena mo- . 
terelė atėjo., Turbūt visi ir 
visos šiame mieste gerai 
tnoka lietuviu kalbą ?!

Antrame pirrhadienio va
kare niokinią prisirinko j au 
daugiau dešimties. Tas pa-J .. 
rodė, kad nevisi dar lietu
viškai moka. Jei kas pirma
dienis po dešimts prisidės— 
tai išaugs į didelę mokinią 
grupę. j

Naudokitės gera proga, iš- Į 
mokti lietuviškai taisyklin
gai kalbėti ir rašyki. JAmio- 
I;čs veltui.
• \ .Mainys.

F^ĘOįįjitBii

Aninver

OQO •

Mašina iš kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”

Paveskite Visus

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS

Vasario, 12 d. vikaras 
kuri. J. Plevokas-paskelbė, 
kad klebonus kūn. JuŠkaitis 
pirmadieąio vakarais mo-

SPAUDOS DARBUS(“Darbininko” Spaustuvei
Darbus Padarome Greitai ir Pigiai 

“DARBININKAS” .
* ’ . . U* ' ’ - ’ ’ ■ • . * * ’ 1 .. I * • „ * C ' I i. ‘ * - ■ *

So. Boston, Mass.

. Mūsą klebonas . buvo su
daręs korespondentą ratelį, 
bet ratelis nei krust. Tur 
būt iš prastos medžiagos bu
vo sudarytas, arba gal pa
naršo alyvos užpilt, kad rie- 

i sisūka. . ’
. Gal kas pasakys, kad pas 
mus jaji nieko, nebeveikia
ma .. ir nėra apie ką rašyti; 
Tai būtą, neteisybė.

Štai klebonas skaito, pa
skaitas iš savo kelionės po 
Europą, o. ratelis apie tai 
nei “amt.”.

'Vasario 5 d., kuu, F. du-r-
ras, . La\vrence klebonas, 
duoda gražią- turiningą pa- . 
skaitą apie pasaąlinią apaš- 
talaviiną, ’ o raĮįeli'd korės- - . •

1 ■|366 W. Broadway Tel.S. B. 0620
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TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020
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Vienų kart savaitėje sietam*..12.00 
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ENKSMINGA AUKLĖ
JIMO SISTEMA

tikimasi apversti brangio
sios Lietuvos naudai.

Tikslas. pašvęsti mokslą 
Lietuvos, naudai labai gra
žus — tik jis nėra siekia
mas tinkamomis priėmo- 
nėnnš. Mokymas vaikų už
miršti Dievą, iri dievinti 
“pasaulio valdovą”, gali iš- 
šivystyt į carizmą ar lėni 
nizmą. Remti vaikų aUlclė- 
jimą tikybiniu indiferentiz
mu vargiai išeis -‘brangio-, 
sios Lietuvos naudai.” . Pa
triotizmas kyla iš tėvų pa
garbos, gi-ši pastaroji visuo
met plaukia iš tiktos. At
metę Dievą : laisvamaniški 
Lietuvos j aunimo auklėto
jai, vis tiek ką nors į Jo 
vietą pastato — neaiškų 
‘ ‘pasaulio valdovą, ” . kurį 
liepia gerbti, nes jiems, mo- 

’kajalgas^ o gal ir įsako mo
kytį tokias maldas1^-ko 
kas atsargiai, kad .kunigas

katalikiškoji Lietu vos 
jsiiomenė ir tėvai labai 
irūpinę dėl netikybinio 
kii auklėjimo yąĮstybim"- 
mokyklose. Įstatymai 

kalauja, kad pamokos bū- 
pradedamos ir baigiamos 
malda. Kunigas kapelio- 
s, žinoma, čia atlieka sa- 
pareigą ir maldą, sukai?

. Bet jam tenka nuo. vai- 
/sužinoti, kad už jo pečių 
okytojas kalba su vaikais 
inniškąjnaldą, kuri skam- 
t sekamai:
“Priimk- mūsų dėkns, pas
tolio. valdove, už suteiktas 
nias ir žodžius . tiesos ir 
tokslą įgytą per tavo malo- 
ę pašvęštuinėm ■ ii ii u d a i 
rangios Lietuvos.”
Kaip matome ’ (jei tos 

laidos, tekstas tiksliai* pa
duotas) čia gerokai šlubuo- 
a lietuvių kalbos sintaksė, 
>et, kas, svarbiausia, vengia- ir tėvai nesužinotų irmekeĮ- 

tų. riksmo, kad Lietuva be- 
dievinama.'. Mat,- tokie nu
siskundimai, ypač' užsieny, 
labai Tvenkia gudriai nusta
tytai prograniai. Tuo bū
du iietikybinis,. vaikų auklė
jimas palaipsnių išshyšto į 

; prieštikybinį, ir bedieviu
- ne 
nąu-

nas Dievo vardas. Pasau- 
io valdovą gali reikšti bile 
šokio plauko pasąulioniš 
smogus, turįs - valdžios ant 
kitų — preziden’tas ar šiaip 
koks diktatorius. Išmetus 
Dievo vardą, ir pati "'malda 
išeina nė šiokia, ne tokia. 
Vaikai pratinami palaips- tikslas, atsiektas tik —- 
niui užnūi’šti Dievą ir gary “brangios ;Lietuvos.
bihti “pasaulio valdo va’J ir dai.” Naudosčia bus vien 
dėkoti jam už Suteiktą mok- internacijonališkai mas.one- 
slą, kurį “per jo malonę’’ rijai. K,

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A, L. R. K.’ Federacijos Reikalai
2334 So. Oaklęy Avė., Chicago, UI-. .

■ Federacijos Ekskursijos į; 
Romą reikalai varomi, pįr- . 
myn. Gauta žinios,: kad ją 

‘ užgyi'ė Ne\v Yorko Kunigų
. Vienybės apskritys, taip 

pat New Yorko Eecleracijos 
ąpskiitys. Tai svarbu;

Dabar jau oficialiai su
manytų maldininkų kelionę 
į Romą galėsime vadinti 
Federacijos ekskursija,; nes 
dauguma Federacijos cent- 

■; rp valdybos narių jau davė 
savo pritarimą. Kun. dr.

. Jonas Navickas, centro iždo 
. /globėjas, rašo: “Noriu pa- 

^veikšiiti Tųmstą,’ patiekusį 
gražią sumanymą ‘OTganizho- 
ti ėkslčiirsiją šventaisiais 
Metais į. Romą. Vis atsiras 

. keletas, ar keliolika, žmonią,

kurie važiuos.” Kitas val
dybos narys kuh> Jonas Bal
konas irgi davė savo prita- 
;Tįmą ir pažadą remti eksw 
kiirsijos organizavimo, dar^ 
bą,. laimindamas, kad ‘ ‘inal- 
dininkų ekskursija į Romą 
yri. gražus ir remtinas su
manymas.” Mūsų iždinin
kas kini. Alagnus Kazėnas 
sako,' kad: “Aš sutinku, 
kad Jubiliejine Maldininkų 
ekskursiją rengtų•.Federam- 
ja-.'Tai būtų vienas istorinis 
Federacijos attiktas darbus 
Katąljkįškds Akcijos srily- 
jo... Ronįa jau ir. šiandien 
k'įek žino apie Federaciją; 

. I. i:ck • paskiau apie . j ą Ž • uos 
daigiau?’ Prof, F. B.
iai^kas, Federacijos.pirmi 
ii’ir ms,. taip pat nuošivdž ai 
rcfri id eksicurįiją. ir šiame' 
darpe savo stiprų- petį Žada

priremti. Kun. Pr, Jums 
vienas iš pirmųjų savo pa
rašą po šiuo, sumanymu, pa
dėjo. Ų ... . ■;

Federacijos ekskursija į 
lomą organizuojama bahui- 
džio 29 d. “Iri D.e Fraiiče” 
fivu., 'Ekskursantai, apimt- 

i ve Romą, vyks, j Lietuvą. 
Visais ekskursijos reikalais 
reikia, kreiptis į Federatd- 
jos sekretorijatą. Manant įė
ji prie šios ekskursijos pri-' 
sidėti, prašomi rengtis ke
lionėn iš anksto.
. K OVO IR BALANDŽIO 
menesiais visos . kolonijos. 
į.rašomos suorganizuoti ka- 
talikiškojo veikimo ir katą- 
JrkMkosios^paMdosL^yįn^. 
■ Jaū laikai prie to svarinus 
ir didelio ’ darbo rengtis/ 
Šios savaitės .clarbo planai 
jau buvo spaudoje paskelb
ti. Kam reikia daugiau in
formacijų, prašome kreip
tis į sokretorijatą. Tie Fė- 
deracijos skyriai, kurie pri
siimt ę uentrui savo valclybii 
vardus ir adresus, gaus in
formacijas laišku. Tą pr»\,'a 
dar norime priminti, kad 
ne visi skyriai, sekretorijato 
prašymą išpildė, Nedaug 
dar draugijų ir organizaci
jų ir savo metines duokles 
Federacijai užsimokėjo. Ėe- 
deracij oif apskričiai ir sky- 
riai prašomi draugijoms a- 
pie tai priminti žodžiu. Jei 
pirmiau nesusitvarkysimo 
skyriuose ir apskričiuose iv 
mūsų talka, (vajus) kovo ir 
balandžio mėnesiais nedaug 
naudos teatneštų. Susiorga- 
nizuokime/ gerai prisireng- 
kimo ir stokime į darbą 1

'Federacijos Sekretoriu s.

JDfflKMITOEJliS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

' Šią knygą išgyrė visą rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies k Tam
sta jąįsigy j ęk /

Knyga gražiai atspausdin- 
.a ir turi 191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi-” 
niiiko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų..
- Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

Užsisakydamas rašyk:-
* .. “DARBININKAS”
.. 366 West Broadvray, 

So. Boston, Mąss..

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
Liude įvyksiantiems stebuk- i jau gerai išsiplėtė, ir daug pągif- 

lingiemz išgijimams tyrinėti gy-l bėjo suvargusiems ūkininkams, 

dytojų. Sąjungą dabar sudaro 
1685 gydytojai iš 20 Įvairių tau

tų. .. Praėjusiais metais nuosek
lius tyrinėjimus danė 864 gydy
tojai, kurie stropiai sekė. 160 li
gonių, kurie išgijo Liurde, Iš šių 
tyrinėjimų, gydytojai paskelbė, 
jog 6 išgijimai, nėra išaiškinami 
medicinos mokslo pagalba ir jie 
pripažinti stebuklingais išgiji
mais. .

Sąjungos, Įsteigėjas pareiškė, jog, 
steigdamas minėtą sąjungą, jis’ 
vykdė popiežių Leono XIII ir 
Pijąus XI enciklikose nurodytas 
mintis.- 4 •

Clevclando vyskupas James A, 
McFadden dalyvavo Afrikos me
todistu episkopatą negrų susirin
kime, kuriame jis atsakinejp j 
negrų. paklausimus apie’ kataliku 
tikybą.

Amerikietis kunigas milijonie
rius John J. Čęnsidine, M. M,, 
1031 m; laipkričjo mėnesi buvo r ■ • * . * , • •
iškeliavęs, aplankyti misijų kraš- talikų pasaųlionis ir žymus finan- 
tus. Šiomis dienonns^ jis sugrižo - si3tas, išdirbystės žinovas. Vėlią- 
Romon, padaręs 52,000 mylių ke
lionę. ' - Jis keliavo po Aziją ir 
Afriką, kur matė misijų darbą 
dirbančius 2000 - kunigų, 1500 
brolių ir seserų vienuolių misijo- 
nierių.

‘ Kun. Cbnsidine atvykęs parei
škė, jog niekados istorijoje kata
likų misijų darbas nebuvo taip

New Yorke iškilmingai palai
dotas John D. Rya.n, žinomas ka-

nis buvo prezidento Wilson arti
mas patarėjas finansiniuose klau
simuose, Velionis tarp.kitų do
vanų aukojo 180,000 dolerių Čar
li oil kolegijai, Montanoje.

KIBIRKŠTYS
SOCIALIZMAS ESĄS VISŲ 

NELAIMIŲ BALTINIS

Rhode Island valstijos guber
natorius Green savo laisvu noru 
užsiprenumeravo Providence ka-

gerai organizuotas, kaip šiandie talikų. vyskupijos organą “The 
visame pasaulyje. Ypatingai pd | Providence Vięitor,” palankiai 

atsiliepdamas apie laikraštį? Gu

bernatorius Green nekatalikas.
didžiojo karo misijų darbas pa
didėjo popiežių Benedikto XV ir 
Pijaus XI pastangomis.

’ * . . ■

Misijų kraštuose esančios semi
narijos ir novicijatai pripildyti. 
Daugiausia atvertimų . įvyksta 
centralinėje Afrikoje. Labiausiai 
patraukiantieji misijų kraštai y- 
ra Japonija ir Java.

Šiais metais Vęlykosė Popiežius 
Pijus XI laikys mišias Šv; Pėtro 
bazilikoje ir iš balkono suteiks 
palaiminimą tūkstančiams tikin
čiąją , . ’

Šis paprotys nebebuvo vartoja
mas nuo 1870 metų kai .Italijos, 
vyriausybė buvo atėmusi Popie
žiams laisvę ir teisę, valdyti Va
tikano rūmų apylinkėje esančią 
nuosavybę.

Vokietijos dildat o r i u s 
Jitleris, kalbėdamas masi- 
tdaine susirinkime Berlyne, 
Pareiškė, “kad'1918 motų 
revoliucija buvusi didžiau
siu piktadarystė.... Didžiau
siu priešu jis laikė ir tebe
laiko hiarksiziną, socializ
mą.”

Jei Vokieti jai buvo; ir ie- 
bera didžiausiu priešu so
cializmas, tai taip pat buvo 
ir tebėra nemažesniu priešu 
fašizmas, - kurio galva yra 
pats Hitleris.

Kaip vienos, taip ir kitoė

Vatikano laikraštis “Osserva- 
tore Romano” vasario 14 d. pa
talpino . straipsnį apie boksininko 
Schaaf mirtį, už kurią atsakomy
bė teikiama: 1. kumštynių rengė
jams, kurie rengia kumštynes dėl 
pinigų; 2/žmonėms, kurie ploja 
ir užgiria žiaurumą, kaip kad da
rydavo senovės romėnai- Kolize- 
juj ir 3-dabartineixcivilizacijai. •

. Paryžiaus miesto prefekto įsa- 
kymu, prie Notre Dame bažny
čios esanti aikštė pavadinta šv. 
Vincento Pauliečio labdarybės 
organizacijos Įsteigėjo Ozaiiam 
vardu. . . -

Amerikos katalikių moterų 13- 
tas metinis susivažiavimas šiais 
metais įvyks spalių 8—12 d. d, 
St. Paul, Minu., mieste.

apiesavuosius. : Jei jie neži
not ikrų žinių apie savuo
sius; tai apie kitus dar ma
žiau ir jie savo skaitytojus 
tik klaidina.

8ANDARIEČIŲ - SOCIALISTŲ 
LYDERĮ TEIS ARGENTINOJ:

Pagalviai ir norint'. Jarų 
h.' .Ūminių. žmones pnvcig-

BOLŠEVIKŲ AGENTO VATI
KANE NEBŪTA .

Boiestown, N. B., parapiečiai 
jaučiasi labai, laimingi turėdami 
klebonu kun. R. J. Williams, 
kurs; prieš, tapdamas kunigu, bu
vo gydytoju ir advokatu. Gydy
tojo profesija jis užsiėmė Bosto
ne per 12 metų. Vėliau tapo ad
vokatų. Tačiau nei gydytojo, 
nei advokato profesijos jo nepa-

Al ūsų bolševikų ir.socia
listu spaudu pakartojo gan
dus, kad Vatikane buvęs 
Sovietų' Sąjungos agentas 
ir pavogęs Apaštališkojo 
Sosto dokumentus, ir išvežęs 
į Rusiją. .

“Osservatore Romano” 
šių metų sausio 30—31 d;, 
25 numery visus tuos gan
dus paneigia, Rašo: “Vie
nas belgų laikraštis ir kai 
kurie kiti užsienių, laikraš
čiai praneša, kad kažkoks 
bolševikų agentas,. pavogus 
Romoj Apaštališkojo Sosto 
dolcumentus,, liečiančius ka
talikų propagandą Rusijoj.

Pasirodo; kad ši žinia, 
kuri jau vieną kartą buvo 
kitokių variantų paskleista, 
yra visiškhi pramanyta.”
Vadinasi, bolševikų džiau

gsmas . grobiu nuė j o vė j ais. 
Bet bolševikų spauda pra- 
manytų žinių neatitaisys, 
nes jiems sarmata nežinoti

Lietuvos teismo organams, 
prašant, kaip praneša “Ar- 
gentines Žinios, ” Konstan
to Norkaus, buvusio ‘ •San
daros ’ ’ ir nežaležninkų or
ganų redaktoriaus ir sočia- n 
lįstų laikraščio bendradar
biaus. ir socialistų organiza
toriaus bylą spręs Argenti
nos respublikos teismas. 
Tem esą-persiųsta visą kai- . 
tinimo medžiaga.

K. Norkus nusikalto Lič
iu vo j e būdamas laivakorčių 
agentu. Iš Lietuvos pabėgęs 
Į Pietų Ameriką. Argenti- 
u .j;- organizavo socialistus 
ir kitais “garsiais” darbais . 
užsiminėjo.

PILSUDSKIS LAUKSIĄS LIE
TUVOS ATSTOVO VARŠUVOJ

/Šiomis dienomis Rygoje 
lankėsi. 'Lietuvos žurnalis
tas, kuris ture j ęs progos su
sitikti , su vienu labai arti
mu Pilsudskiui asmeniu — > 
lenku, kuris kaimiečiui pa
reiškė,' kad Pilsudskis daž
nai kalbąs, kad jis dar gy
vas būdamas tikisi, sulaukt i 
Varšuvoj oficialų Lietuvos 
atstovą. Jis sakąs, kad Lie
tuvos—Lenkij os santykiai, 
kokie ą jie yra dabar, ilgai 
negalės tęstis, vienaip ar ki
taip juos teks sutvarkyti.

ŠKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duoldte kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus, su ‘‘Darbininku” ir 
L. D. S, ir atremsite mūsų ide- 
jos priešų propagandą.

LDS. Kuopų Susimkšiaai

Kun. William M. MėGuirs, gyr 
venantis Gėnoa,. ,111., praėjusiais 
metais suorganizavo ūkininkų a- 
pylinkes kredito sąjungą, kuri !tenkino ir jis priėmė”kunigystę..

Kad pagelbėti bedarbiams ‘‘Dar
bininko’’ Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir,gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS”
366 West Broadway,.

So. Boston, Mass. .

; Susipratusių lietuvių yra 
šventa . pareigą’, savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
musų 'parapijas, organizaci
jas ir draugijas.

L*

KORTU LŲŠIMAI 
PAVYKO.

Mūšų choro pastangomis 
buvo atgaivinta. kortavimų 
vakarėliai. Buvo, pridėta 
sunkaus darbo, beruošiant 
šį vakarą, bet visi choro na
riai, kurie • padėjo tą naštą 
.nešti, ir vakaro šeiininįn- 
kėnis, ponioms Anelei Lau
kaitienei ' ir D r.. Ži’ivienoi, 
puikiai at sunokė jo visas jų. 
trasas, .Prisirinko arti, dvie- 
ju.šimtą'dalyvių ir taip pri- 
sikinišo ’salĄ kad vargu bū
tą tilpę daugiam. Tai įvyko, 
aną penktadienį., . • •

Tarp atsilankiusiųjų bu-

vo matyti: daugelis mūsą 
vyresnes ’ kartos . atstovą, 
profesijonalų. ■ .-Dovaną bu
vo išduota 120., Visas pel
nas buvo skiriamas parapi
jai. Toks pasisekimas liu
dija musą visuomenės prL 
brendimą prie tokią pramo
gą ir duoda teisės spėti,-.jog 
sekanti vakarėliai panašiai

Telefonas; Plaza 1850,.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius it Balsamuotoja*. 

423 S/ PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

CLEVELAND, OHIO
Kovo 3 diciiąy 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

BRIGHTON, MASB.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvykę 

penktadienį, kovo 3 d., 7:30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvykę 

penktadienį, kovo 3-čią dieną 
vakarę,. mokyklos kambaryj Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. Valdyba

BALTIMORE, MD.
Kovo- 5 d.,; sekmadienį,, tuoj . 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp.' susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi

Kviečia Valdyba ’

.WORCESTEK, MAŠS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas p 

vyks kovo 5 d0 Aušros Vartų, 
parapijos salėj, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, uės. 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks • sekmadienį,” kovo 5, 
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus; 
par, svetainėj,. 1123 Lembo St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės uŽsimųkė 

-U- Taipgi atsiveskite nors po.vie 
ną naują narį prie kuopos prira 
Syti. Valdyba

WORCESTER, MA8B,
LDS. 7 kuopos susirinkimą* į 

vyks kovo 5 <lio,ną 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Proy. 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, ries turime apsvarstyti kelt- 
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles, >

Valdyb*

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

kovo mėnesio 4 d.,- 7 vnlnmią

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vykš kovo, 5 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo' parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilanky ti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

NA8HUA, N. H.
LDS. 65kp. mėnesinis susirinki- 

mds įvyks kovo 5, tuoj po patr- . 
kurinių mišių, pobažnytlnSj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie Šios organizacijos.

SAINT OLAIR, PA;
LDS. 107 kp, mėnesinis susirin- 

•khniis įvyks kovo 5, tuoj po sov-. 
mos; ^šv. Kazimiero parąp, salėj.. 
KvieMaini vis. nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsiresti prirašytL 

A . ‘



Į

tr*dieni», vasario 28, 193S

*>veikata43raiigus Turtas!
\ KAIP, SUMAŽINTI MIRTINGUMĄ. NUO APENDICITO

Rašo Dr, & Bięžis,:

Apendiksas:' (appendix 
OTiformis) arba, . kaip 
irtais pravardžiuojant va
rna akloji žarna, yra pit- 
osios dalies didž i esi o s 
urnos atauga, paprastai 
judama žemutinėje dešiiie- 
r pilvo (abdoinen) daly. Jį 
iekvienas asmuo normaliai 
iri. Kuomet jis sveikas, tai 
j buvimą visai nejaučiamo.

Apendicitas arba . apen- 
fksory-įdeginras^kasdienine- 
ga, nuo kurios ne vienas 
era liuosas. Tačiau .; vai
nosi ir jaunuoliuose' dair
iausia atsitikimu pūstebi- 
la. Miestą gyventojai daž
iau ją serga, negu iikinin- 
ai. Neretai užeinama, riet 
pietą atsitikimų vienoj šoi~ 
aoj. Taip gi niekas ir nie- 
iiomet iš anksto negali pa
aky ti, kuris asmuo ir kno- 
■iet sumigs apendicitu. ir 
atris pasiliks visą savo ain
iu liuosas nuo šios ligos.
Veik visada apdendicitu 

usergama staigiai be jo- 
dos pasargos ir, taryčiau, 
)e jokios priežasties. (Čia 
iš tik kalbėsiu apie staigų
jį arba aštrųjį apendikso 
degimą, visai neliesdamas 
ironiškos rūšies)? . " 
s, Jš. pradžios ligonį^ pajyii?, 
:a bendrą^pilvo skaudėjimą, 
iuiis gali: būti nuolatinis 
irba su trumpomis pertrau
komis, ‘kuomet .skausmo vi
sai nejaučiamą. Bėgy kalė
tos valandų šis skausmas 
pamažu . susimeta į dešinę 
žeįnutin.ę pilvo dalį, kame 
normaliai apendiksas i*an- 
dasi. Ilgainiui ligonis jau
čia koktumą .arba net vemia. 
Taipgi dažnai karštis tru
putį pakyla ir- širdis sku
biau, plaka. Kraujo sudėty 
dažnai pastebima ypatingas 
pakitimas. Jei tinkamą pa
galba-nesuteikiama, tai liga

plinta, . skausmas didėja ir. 
pagaliau. įdegęs ąpendiksąs . 
trūksta. Tuomet skausmas 
staigiai .pranyksta ..ir lign-. 

. uis, klaidingai manydamas^ 
džiaugiasi šHąkstąs. Gi, iš
tikiu jų, jo padėtis darosi 
netik rimta, bet visai rūsti, 
nes už valandos, kitos skau
smas dar labiau pasireiškia 
apimdamas visą pilvą. Tai 
yra pradžia porit-nuto arba 
viduriii ‘ įdegimo,, kas daž
niausia baigiasi .mirtim. Iš 
kitos pusės reikia pastebėti, 
kad .lengvesni apendicito 
imtpuoliai kartais savaimi 
pereina ir ligonis į porą, 
trejetą dienu pasveiksta. 
Vienok tokie atsitikimai es
ti mažumoj ir dažniausia 
ateity vėl pasikartoja.

. Kadangi ši liga iš pra
džios atrodo menkniekis^ir 
kadangi dažnai* skausmai 
pakenčiami, tai ligonis ne
retai save ramindamas gy
dosi sulyg savo išmanymo, 
duodamos.. ligai progos ne
duodamas ligai- progos ne
kliudomai plėtotis.- Labai 
dažnai gerią visokiu vaistu 
vidurius lįuosuoti, kas visa
dos paskubina apendikso 

; trūkimą. Užtat daugiausia 
dėl šios priežasties, dėl ati
dėliojimo tinkamo ir sku
baus gydymo, šioje šaly kas 
met nuo šios ligos* miršta 
25.600 žmonių, kuomet mir
tingumas neturėtu siekti nė 
vienos dešimtos dalies to 
skaičiaus, jei tinkama pa-> 
galba būtų teikiama, pirmą 
dieną susirgus. \

Proporcionaliąi i ni a n t, 
rnėš, lietuviai, šioj šrly nu- 
sro'jame su viršum -dvieju 
ši n . tu broliu ir seserų, dau
giau kaip^p.O vieną kas ant
rą dieną, o vis dėl atidėlioji
mo arba, stačiai pasakius, 
dėl nežinystės padėties, rįm-

Už Vieną Dolerį
jūs gausite per ištisus/1933 metus gerą,, katalikišką- laikraštį
Žemaičių Prietelių.”

“Žemaičių Prietelius” yra •katalikiškas žemaičių laikraš
tis ir išeina kas savaitė žemaičių sostinėj Tėlžiuose. Tačiau jis 
plačiai skaitomas visoje Lietuvoje.

“Žemaičių Priėteliuje“ rasite įdomiausią žiniiį iŠ visos 
Lietuvos, p ypač iš žemaičių krašto. .

J‘ Žemaičių Prietelius ” deda gražių straipsnių apie tiky
bą, mokslą,, ūkį, istoriją, sveikatą į rasit e gražių apysakėlių, 
kelionės įspūdžių, įvairenybių,-galvosūkių, juokų, vaikams, pa- 
sakelrą ir kitų įvairiausių dalykų. Jūs. pąrą nuinerią pei’skai- 

; tę, -.tikrai nebenorėsite su jlio skirtis, kaip tūkstančiai kitą 
žmonių padarė. . • ’ ...

“Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į skaitytoju 
atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klausimus ir už tai nieko 
nehna. ’

. “žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems žmonėms su-
. prantamas ir įdomus.-

• . • “Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ai* porą numerių 
: kiekvienam, sūsipažįnti, kaš. prisiunčia savo adresą, ..

“Žemaičių. Prieteliaus” redaktor.iusdeidūjas Kazimieras 
Berulis. ’ i; .-■ - V • ’ . ’, ’

“Žemaičių Prietelius” kaštuoja.'metams 3 litai,,pusmečiui'.
; pusantro lito;.. Latvijoj metams 6" litai, o Amerikoj ir kitur 1 
.doleris.- ‘ : : •

?. Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje .gyvenantiems girtii- 
įiems “Žemaičių Prietelių,”-.neš jiems kaštuoja tik 30 anierika- 

. nlškiį centų. • '. . ■ •• • ’ /
• ••’*‘ŽmfliČįų Prieteliaus”ad'resas: TeĮšiai, Kalno.g. 20.. - 

ilrgi tad' jus pagailėtumėt dėl tokio gero laikraščio;’

VIENO DOLERIO PER METUS?
t • • ' • '• - i- • * - . ' • E-
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timio; Kas gali apškaičiuo- 
ii, kiek iš to nuostolių pasi
daro, neskaitant artunųjų . 
širdgėlos; taipgi kas guli 
užginčyti, kad, gal, ne vie
nas iš tų netaiku mirusių 
savo darbais būtą galėję ta
pti tautine pažiba, jei būtu 
buvę jiems leista.gyventi, ’

Yra daug ligų gydomų; 
medikaliu būdu,’ tačiau a- 
[iendicito atsitikimuose vai
stai būna visai beverčiai. 
Vien tik operacijos keliu 
tegalimą . tikėtis pagyti 'ir 
juo tai greičiau atliekama, . 
t uo geresnių . sėkmių visai s 
atžvilgiais galiinaTauktiTO-7 
perąci ja dėl apendicito šiais 
laikais yra gana aukštai iš
tobulinta, lengvai atliekamą 
bei pilnai saugi, kada ji 
daroiria anksti. Gi suvėla
vus, ypač apendiksui trū
kus, fa patį operacija pasi
daro paini, labai pavojinga 
ir tik. retais atvejais teikia 
gerų*sėkmių, nežiūrint ko
kis chirurgas operaciją da
ro. '

Baigdamas noriu pabrėž
ti štai ką: astrūsis apendici
tas yra labai rimta liga ir 
tik skubi operacija gali li
gonį išgelbėti nuo mirties. 
Visokis, kitas gydymas, ar
ba, neva gydymas, tik kom
plikuoja rimtą padėtį ir 
dažniausia baingiasi mir
tini. Susirgus apendicitu 
niekados nereikia duoti li
goniui' vaištiį-' viduriams 

‘ lįuosuoti," nes tai paskubina 
apendikso trūkimą, kuomet 
vidurių išliiTOsąvimas nėra 
žalingas. ? Žinųma, ne kiek
vienas iiilyo skaudėjimas y- 
ra apendicitas, vienok, jei 
tekis; skausmas savaimi ne
paliaują bėgy 3—4 valandų, 
tai visados reiškia ką nors 
rimto ir labai nesaugu ati
dėkoti; nesusižiriojus . tikros 
ligos. Apendicito atsitiki
muose operacija turi-būti 
padarjūa bėgy.24 valandą 
nuo; pradžios susirgimo ar
ba <įa greičiau. Tik šitaip 
elgiantis tegalima tikėtis 

j sumažinti mirtingumą nuo 
apendicito.

“MŪSŲ LAIKRAŠTĮ"
; Brolius amerikiečius kviečiame 

’ užsisakyti
“Mūsų Laikraštis” yra did- 

f šiaušias ir įdomiausias iš . visų 
; Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
; čių; geriausiai informuoja Lietu- 
Į vos. visuomenę apie savo krašto 
i ir plačiojo pasaulio įvykius/ vi- 
i. ad pilnas rimtų ir; objektyvių 
į traipsnių, gražių . pasiskaitymų, 
į rorespondeneijų, dainų, paveiks- 
į lų ir t. t. .
| . “Mūsų Laikraštis” Šiandien 
| 'plačiausiai skaitomas Lietuvos 
į kaime ir mieste, nes savo plačiu. 
L gurinių visus patenkina.' Taip pat 
| • yirš 2000. prenumeratorių turi 
| užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
Į didele dauguma yra broliai ame- 
Į rikiečiai. . ■
Į . “Mūšų Laikraštis” kas savai 
| te išeina po 12 poslapių, iliust 
Į /uotas ir duoda savaitines ap-- 
j žvalgas iš religinio, kultūrinipt 
Į visuomeninio, ekonominio ir po- 
| litinio gyvenimo .sričių.
| ‘ “Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka? 

talikų Veikimo Centras. ' Kaiųa 
| metams: Lie.tuvpj 4 litąif užsib- 
Į niuose- —• 12 litų.. .

i
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\ b KUN. dr, v; BARTUŽKA, ;

buvęs Mt. Caimel, Pa. lietuvių parapijos klebonas, gyvens Klai
pėdoje, apie tris mėnesius lankėsi Amerikoje. . Vasario 22'd. : ap
lankė N. Anglijos katalikų seinielį o kovo 4 d. išvyksta atgal 1 
Lietuvą, Didžiojo Karo metu kun. Dr. V. Bartuška buvo ameri
kiečių lietuvių delegatu Europoje, kur turėjo svarbius pasitarimus 
Lietuvos nepriklausomybės klausimais. . ’ r •

įkas girdėti.lietuviųI 
KOLONIJOSE

tiotūUriiignnfcum

mgnT

THOMPSON, CONN. Patricija1, P. ir O., (Vaina 
vičiūlčs^ Stepon;niską dąk

Prol'eRlonaln I, biznieriai, pramonių- 
kai,.kurte skelbiasi “Darbininke," tik
ru! verti ukaltytoltj parimo*.

. VIa! garuInkKia “Darbininke.’’

MERGAIČIŲ SPORTAS 
Vyčiiį 116 kuopa turi taip 

pat gera tymą, susidedantį 
įš merginų,, kurios tą pačią 
dieną žaidė su Whiiįwinds 
mergaičių tyimij i<urs yni 
irgi gaila geras, Režultą^ 
ta buvo 20 punktų 116 Vy
čiu kp, ir tiek pat Whiri- 
\vinds tynnti.

WATERBUNY, CONN

Kolegistai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 15 
metų sukaktuves muzika,. 
dainomis ir • paskaitomis. 
Vakarėlis buvo šeimyniš
kas. ■ j. -.' '.Į

Mūsų šešto t skyriaus ko- 
legistai padarė gerą žingsnį 
lietuvybei. Visi, be jokių iš
imčių, visuomet ir visur kai 
bes lietuviškai. < Gal, tai 
Lamdos brolijos (fraterni- 
tas) pradžia?... '.

Spaudos- susirinkime bu
vo išrinkta studentą raštu 
peržiūrėjimo komisija. Visi 
raštai pereis jų rankas, ir 
jie spręs . .ar raštas tinka 
spausdinti, ir taij) toliaus.

Susikūrė naujas kores
pondentu ’ štabas rašyt i į. 
i ‘Garsą ’':. J. Sabaliauskas. 
P.’Balinskas ir J. Stankus. 
Jie turės pakaktinai darbo, 
kol pasivys “Laivo,” 
‘‘Draugo” ir ‘‘Darbininko” 
korespondentus...

Vaidinimo praktikos yra 
ilgesnės ir geresnės. Ponas 
Balsis. prižiūri, kacl vaidin
tojai išsivystytu aukščiau
sią tobulybės laipsnių..

Jaunesniųjų kėglių lyga 
gerai eina. Septyni rateliai 
ieško pirmenybės joje. Da
bar tik klausimas kiekvieno, 
lūpose: kas laimės?

Lvgos storis:
L. P.

Vanagai 6 3
Arai
Sakalai
Liūtai
Tigrai
Vilkai . 3
Varuos:- .. 1

. ' ' Kazys. rAelna

5

,-yku Mote; 
-ciihtadicn. 
•a I lt ih n n

•• Vasario 21 d. į 
rii Sąjungos, o Į 
Šv. Kazimiero 
“whist party” bažnytinėje
salėje.,* ..

Vasario 28 d. mokyklos 
salėje įvyksta Seserų Rėmė
ju . vengiama.11 \vhist party ’ ’ 
ir šokiai. '

AllOS.

667
556
500
500

’ 500
3. • 5l)0
5 167
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W0RC£STER, MASS,
■’ ’ Krikšto Sakrainentas su
teiktas: 1) Juozo ir Jubjbs 
(Bakanaitės) Sint eyiČ i ą 
dukterei Jriįijenai; Margavę? 
tai; 2) DVanut-.Vin?entnį, 
A • ir IK. ($ariyson-Hiė$) 
’ „’ ngaiėiu ainiu i V. 2) Joanai

VYČIAI PASIŽYMI JO 
Vasario. 17 d; Vyčiu 116 

kuopa, kuri; gerai gyvuoja 
Aušros Vartų parapijoj, tu
rėjo basketball. rungtynes su 
Nasliua Šv. Kazimiero ty
mu.. Žaidimas buvo didžiau
sioj miesto sporto, salėje. 
Žmonių prisirinko apie 
300, daugiausiai jaunimo. 
Rungtynės buvo smarkios: 
žiūrėtojai net nervavosi ma
tydami tokį žaidėju jėgU i“ 
tempimą.

• Nashiia žaidikai nėra dar 
tinkamai išsilavinę, kad ga
lėtu nugalėti Worcestei’io 
116 kuopos vyčius.

Pabaigus žaisti pasirodė, 
kad Nashua .tymas buvo nu
galėtas net 3 p u 11 k t a i s. 
AVorcesterio 116 kuopos vy
čiai gavo 25 punktus, o Nii- 
shua — 22. punktus. .' -

Būtų malonu, kad Ka
sima tymas užkviestą 116 
kuopos tymą pas save. Bū
tą jiems gera praktika.

Jau senokai buvo pasiąs- 
tąs. So. Bostono kuopos vy
čių tymui užkvietnnas žaisti 
su i 16 Vyčių kuopa, bet ne
žinia kodėl' neatsako — gal 
rengiasi, p gal bijo, kad ne
būtų. nugalėti. - Jei i’a. bai-. 
mė tad Se. Bostonie
čiai gerai pūsilavinkit^ jei 
huuiote <atvažiuoti, nes žino
kite ’ su ■ kuo eisite į rungty- 

. f • • ' t* c x
nes.. Tad valio 116 Vyčių 
kuopos baskeibąll tymas. ‘ ’

Sagai

KALNUOTAS MIESTAS .

Apie 5 menesiai prabėgo, 
kaip Į)o< \Vaterbury kairius 
Inipiojii, Suradęs laisvo lai
ko,'.einu vis į tas vietas., kur 
dar nesu buvęs. Kur tik 
eini, vis atrandi kabius ii’ 

-drtr-Iokius kalmis, -jng ūML. 
|?ęs. turi gėlai atBikvepti.

Visas miestas aptveriąs 
kabulis kaip kokia tvora, 
U'/ūjus į Chase Pnrkway 
Kumelį ir pažiūrėjus į mies
tą aplinkui, tai gauni tikrą 
vaūilą mūsų Vilniaus, ken
čiančio Vilniaus lenku na
guose. Tik Vilnius atrodo 
apskritas kaip “bliu4asr” o 
Wąterbury —pailgas, kaip 
“gelda.” Todėl, broliai wa- 
ferburiečiai, turėtumėt, kiek 
galėdami, kovoti už mūsų 
Vilnių. Jūs gyvenate Vil
niaus vaizde! Girdėjau, jog 
turite Vilniui Vaduoti Są
jungos kuopą, tad linkiu 
jums goriausio pasisekimo. 
Lai jūsąi obalsiš būna : 
, Vilniun eisim per Trakus

Ir išvysime lenkus.
Vilniaus miestas Lietuvos,' 
Jo neužmiršim niekados.
Vilniaus miestą išvaduo- 

-,'sim ' ■ / ■ .
Ir Lietuvai atiduosim.
Na, tiek to. Poetu y iš

tiek nebūsiu. . .
. ■yVaterburiečiaį lietuviai

• pusėtinai gin-ena,
, Teko man su vienu senu- 

1-u pasikalbėti, ir jis aprodė, 
ktirioje. vietoje .. lietuviai 
daugiausia gyvena. 'Turė
damas laiko apėjau ir ap
žiūrėjau tas vietas.. • Grįčios 
naujos, daugiausia. 3 aukš
tą; atrodo, kaip turtuoliu. 
Prie namą stovi automobi
liai. Vienas dalykas uiau 
nepatinka, kad prie tokią 
gražią namą daugelyje vie
tą. nėra šaligatvių.. Aldai 
gatvėj visai nėra šaligatvių. 
Atrodo, lyg Lietuvoje ei
nant per Meškučių sodžių.

’ “ MciįkitęiiĮ Dzūkelis.

NEVY HAVEN, CONN.

* į: '« 

erdvią parapijos . svetąinę, 
buvau nustebinta. Svetaine— 
išpuošta gražiomis dekora
cijomis, • įvairios spalvos 
lempomis bei šviesomis,-kas 
darė gražų vaizdą. Jauni
mo pilna svetaine. Matėsi 
svečią bei, viešnių iš apylin
kės kolonijų/kaip tai Wa- 
terbury, Bridgeport ir?Au* 
sonia.* Visi smagiai šoko ir 

, draugiškai laiką . praleido. 
Malonu matyti mūsų jaunį- 
mą tokioje jaukioje atinos- 
f eroje, laiką leidžiant.

Vasąrio 26, d. Šv. Kazi- 
iniei’o parapijos choras, ga^ 
baus vargoniniiiko Ik Vyčo 
vadovaujamas surengė kon-. 
ccftą. Choristai ir vargoni- - 
įlinkas dėjo pastangas, kad 
Tis koiiccrtafcTbūtų pasekmių .’ 
gas. *■ Šiuo laiku choras y- 
ra skaitlingas ir turi tvirtų . 
balsų. Bitvo ’solo, duetų ir. 
.kvartetą. Šiame .koncerte 
solo dainavo vargonininkas 

. p. P. Vyčas, kuris ilgą laiką 
balsą lavino ir muziką stu
dijavo It ai i jo j.

Koncerto pelnas skiriamas,. 
parapijai, kuri turi daug iš
laidą ir šiais, sunkiais d<> . 
presij'os laikais daug patar
nauja ypatingai draugijoms, 
duodant svetainę įvaidicms 
parengimams veltui, taigi 
visuomenė atjautė jaunimo. 
rengiamą vakarą.

Vasario 19 d. Šv. Pran-» 
eiškaus vietinė draugija su- ‘ 
rengė “Card Party” ir šo-’ 

. kius. Publikos atsilankė • 
skaitlingaį.

JAUNIMAS GRAŽIAI 
DARBUOJASI

Vasario 18 -d. Šy. Kazi
miero’, pavapi jos ciioras su
rengė šokius, į .kuriuos teko 
ir man atsilankyti, nes ži
nau, kad. choro rengiami šo
kiai visada būna smagūs ir 
pesekmingi. Atsilankius Į

HARTFORD, CONN.
ALUMNŲ veikimas
AVaterbuiy Šv. Juozapa 

parapijos niokyldos alum- 
hai buvo atvykę vasario 17 
d. .pas mus ir žaidė basket
ball su mūsą parapijos mo- . 
kykh/s ąlumnaiš. Ilarifoi’- 
di oriai J a i mė j o 55:17 taškiį 
santykiu.

'. . SUDEGU ■
Vasario 13 d. Marijona 

Morkūnienė, gyv. 13 South 
Prospcct . St., nelaimingai 
užgriuvo ant aliejau^ lem
pos ir taip apdegė, jog tiuri 
jau mirė. . . ’.

Gedulingas mišias atlaikė 
klebonas kiui. J. Ambotas, 
asistuojamas kun. Ed. Graf 
dccLio ir kun. I\ Kątlono* 
Velionės kūnas palaidotas 
Šv. Benedikto kapines?.,

VA CIAI PRALAIMĖJO..
Vyčių kuopos basketball 

ratelis .žaidė prieš . “ilako.- 
aLs. '• Žai dinia.s baigėsi 30: 
'29 priešininką naudai,, Lo- 
imantis punktas padarytas' 
paskutinėje minutėje. . Vy
čių tyme žaidė C.'-Šimkus, 
S. šinikuSj Mašiotas, Gi viii- 
tis. Bemiett- .'

iŠ Vėtys..

PRALL BROLIAI
REKTORIAI IR DEKORATORIAI “SA

. . DARBĄ. ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI •
■ Patarnavimas geriausias • c Mfl , 

<6 ARMANDINE ST„ . . DORCHESTER/MASS.
: " M Talbot 0354 . ’• ■ J

■
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Nepriklausomybės Sukaktuvių Minėjimai
MOCKTŪN, MASS.

rCKAKTUVIŲ MINĖ
JIMAS

Vasario 19 d. vakarė vie*- 
i lietuviai minėje .Lietu- 
Ir riėprikiansomybės 15 
Mų sukaktuves tautiško 
imo svetainėje;. Parengi- 
ū programą išpildė, para- 
jori veikėjai;su choru ir 
i niekad itenuilstanČiu kie
mu kun; J. Švagždžiu.
Įžangos žodį tarė kun. J. 
ragždys, pasakydamas po- 
j, lęgendrriš Senovės Ro- 
tos padavimų apie gerbi- 
lą vilkes ir žąsies, tuo pa
te laikų primindamas, jdg 
letuviai gi labai brangina 
avąją dainą.
Parapijos choras,. gabiojo 

argonininko . P. Šoko vė
lumas, jausmingai sūdai 
moja širdį jaudiniričią dai
lų “Lietuviais mes esame 
jiinę.” Akomponuo  ja p. 
M“.. Valavičiūtė.

Seka lopšine daina “Mie
gok mano balandėli,” kurią 
sudainuoja solo p. Stefani
ja Tribulauskaitė,' nauja 
Žvaigždė solisčių tarpe Mon- 
telloje.

Solistas p. Adolfas Krų* 
Mas sudainuoja solo “Žinau 
aš dainą vieną” ir maloniu 
savo balseliu patinka tiek 
Publikai, kad plojimai ne- 
§ustoja, ir jam pasislėpus 
Siž kulisų.
į Šv. Roko par. choro sop- 
rTano pasirodo scenoje — p.

Mazgelienė ; ją visi pažį- 
;sta, jai ploja. Dainuoja so- 
|lo “Žinau aš dailią vieną” 
įir “Kur. bakūžė samanota.”- 
f Jos toji minima “bakūžė” 
|ištikro perkelia žmogų mih- 
įįUmis į; tėviškę, į šiaudinę 
ppristogę; nuveda prie to 
| gražiai Čiurlenančio šaltinė-, 
i Mo; karšta vasaros diena pa- 
| šakotos obėlės ir 'pri- 
| meną .taip saldų, nors ir 
į skurdų^ vargelį.
K- Maloniai, virkdo smuiką 
į p.’ A. Zagųrskaifė, griežda- 
i ma “ Son of Pusžta”—Ke
re lėr Belą; jai kaip ir visiems 
Į solistams, pritaria pianu 
k .pats vargonininkas Povilas 
E Juokas..''
E Banguojahčių stygų bai
lu sai rambia visus ir žadina 
R Svasios jausmus kiekvieno, 

į gi nutilus muzikai, visi nuo- 
į. širdžiai ploja. J.
į Štai scenoje atskirai pa-

sirodo du solistai, p. Mazge-1 ; * 
lienė ir p. A. Krušas, kurie 
dainuoja duetą/* Šią nakte- 
lę” — juokinga ir maloni 
dainelė, gražiai sudainuota 
mūsų solistų, patinka pub- ' 
likai. Publika nenori pa
leisti jų nuo scenos šaukia 
savo delnų garsais ir mūsų 
dainininkai dainuoja “Pri- 
j?odino seni žmonės.”

Juokų daineles palydi vėl 
sugrįžusi scenon p. A. Za-, 
gųrskąitė, kuri griežia iš 
“II Trovatore ”—- Verdi, ’ 
Smuiko malonūs balsai su- 
-pa jausmus ir rodo rietikin-. „ 
<%m‘žmogui į sielos esimą, 
kad ** štai tavo sielą dzin- ’ 
ginu, o fu dūr manai, jog ’’ 
esi mėsos gabalas.”

KUK. ŠVAGŽDŽIO* < 
KALBA '

Katalikų Akcijos ir Jė
zaus Vardo draugijos narys 
ir choro pirmininkas V. . 
Miliauskas pakviečia kalbė-: 
ti kun; J. Švagždį.

Kalbėtojas, tiksliomis ži
niomis apsišarvavęs, prade- ; 
jo kalbą nuo gamtos, pažy
mėdamas augmenijos, gyvu- ■ 
Ii jos ir žmonijos didelį skir
tingumą įvairiais atžvil- 

; giais.. /
Kun. švagždys primena ;

L įvairius bandymus surasti 
bendrą kalbą, kuria .visi ga
lėtų susilaikyti, kas yra ber
gždžias darbas. Plačiai pri-; 
siminė apie tėvynes meilę*

Kalbėtojas pastebėjo' jog 
pasaulyje yra pora tautų, 
stebuklingai nenutaųtėjusių 
—• tai žydai ir Čigonai. Jos 
stiprios savo tautiškuose, 
papročiuose ir kalboje' kad 
joms nėra lygių kitų tautų. ■ 
Bet, kųh. "šyagždyš^sakbt 
lietuvių trinta dar: labiatri 
stebuklingiau išlaikė ’ sąyų 
gyvybą. ; Per" |initnĖieM’us: 
spaudžiama įvairių priešų, 
draskoma,- stumdoma;ta- 
cinu išlriįkė1 Įięfiivyhę. * ! ’’ ’ 
; Prelegentas, giliai*, susi-: 
jaudinęs, ištiesė franką į 
trispalvės. vėliavos pusę są? 
kydamaš: “Prieš 15 "metų 
čia nebuvo tos trispalves. 
Gi šiandie štai ji. ” Tai su
darė ypatingą nuotaiką.

Vėliau prelegentas aiški
no Lietuvos ekonomine Jjūk- 
ię nuo pirmųjų nepriklau
somybės dienų ligi šių die
nų, It daug kitokių faktų 
patiekė. ’ - . ..

Baigdamas kalbą^krilhetp-

j ir “Vilnių.” Iškilmės baig
tos Lietuvos ir Amerikos

I himnais;;
Aukų surinkta $ 19.20, 

Ktambėsniais aukotojais bu
vo Pr, Galinis, adv. Pr. Bu- 
Klys ir V. Kuberta rietus.

‘ . :■ ■' J/.

mėjo, savo koncertavimit 
Sutartinumas buvo stebėti
nas, Su tokiu bęnų nesar- 
mata butų pasirodyti bet 
kur. . '

. Salėje žmonių buvo kimš- 
finair Daugiau 1000. Net 
ir ‘ ■ raudonokii. ’ ’ matėsi pa
sieniais.

■eataBMta

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

LORENCE, MASS.
Vasario 19 d. 7 vai. vaka

re Šv. Pranciškaus, lietuvių 
parapija minėjo Lietu vos 
nepriklausomybės 15 motų 
sukaktuves. Sale prisirin- 
ko' pilna žmonių. ■

Programą pradėjo K. 
Vencius, po kurio įžanginės 
kalbos kuri. Pr. Juras skai
tė referatą, kuris 'visiems 
labai patiko. Buvo ir pa
klausimu, i. kuriuos kleba- 
tias turiningai atsakė.

Vasario- 16 d. bažnyčioje 
atlaikytos gedulingos mi
šios už mirusius dėl Lietu
vos laisvės. Maldįninkų bu
vo pilna bažnyčia.

UMEU, MASS.

WORCESTF.R, MASS..*? \ ALBĖfcAiiliRAS STULGINSKIS,
Lietuvos- demokratiŠkosioM rdjsįublikos laikų, prezidentas (1920— 
1926 metų), kurio tevis žiobris dienomis mirė Lietuvoje. A, Stul
ginskio prezidentavimo laiku Lietuva susilaukė steigiamojo seimo 
priimtos konstitucijos; pravedė žemės reformą, atvadavo Klaipėdos 
kraštą, įsteigė universitetą, padėjo^ pamatus žemės ūkiui pakelti ir 
daug kitų naudingu darbų įgyvendinimo susilaukė.

Dėl tėvo mirties p._ A. Stulginskiui reiškiame nuoširdžią užuo-
■; ; . ' ., ■/ , ; ■ . j TOdas~

2, Kun. J, J. 
vakaro vedėjas.

. 3; Lietuvos ir 
himnai. 4

T. Miesto mayoro John C. 
'Mahoney kalbą.

5. Benas.
6. Choras.
a). Uždainuokim — Gu

davičiaus.
L) Mano bernelis karče

moj geria Benderius.
c) Karvelėli -r- Sasnaus

kas. • . '
7. Kum' Augustino Pet

raičio kalba.
8. Soprano solo, p-lė Ade

lė Giraitė.
. 9. Mokyklos vaikučiai.

PETRARKA
10. Adv. Ant. J. Mileris^
11. Vladas Šimkus, Ac- 

cordian solo. ‘ "
12. Vyrų choras.
a) Leiskit į tėvynę— Va

nagaitis.
... b) Pordukas — Vanagai
tis.

(Solistai p-lė Ona Ado
mavičiūtė ir J.. - K. Žemai-

jaš priminė biivusio Ameri
kos prezidento Goolidge pa
sakymą,; lęufį Ts pąreiš^ęs 
iš' giliausio įsitikmimo;’ jog 
valstybė,. kuri nepagrįsta 
religiniu. pamatu, negali ii- 
gal gyvuoti. .. .

Vėlus laikas privertė kal
bėtoją sutrumpinti kalbą.

Palinksminimui tėyjmės 
Reikalaisj susirūpinusiu tąu- 
ti(^ių^\choyąs užėmė vietą ir 
užtraukė ^-giliai jaudinančią 
“Ėį - pąsaūli ’ mes; be '.Vil
niaus ,nęnurįmsįm” po tos 
diįsįos /dainos' — “Motinė- 
iė,<;k.ęjigąįr|lė5” “Panedė- 
lyjR‘Pląųkią sau’1:ir due
tus.‘‘SfąĮ'rpželėj- -kurią dai- 
nupjafĄ. Krušas ir-’M. Maz- 
geUėnėf pritariaht chorui.
Gale sudainuojama “Laiks 

jau namo” ir iškilmės bai
giamos Amerikos ir Lietu
vos himnais.

Minėjime dalyvavo t apie 
900 žmonių.

Tautietis.

SO. WORCESTER MASS

r DRAUGIJŲ VALDYBŲ
' ADRESAI

t WRnrOB nuKTEKŲ DB408I IV. JONO EV. BL. PAIALPUm 
■ FO OLOBk motinos m. I DEJOS valdyba

; ;; *trmlnlnke — Eva Markslėng, 
-j _ C35 B. 8th St, So. Boston, Mas*.
7 yico-plrtfllnlnk5— Ono Šiaurietė, 

l 448 B. 7th St, So. Boston, Mas*. 
K So. Boston 8422-R

* M Ihrot Balt., — Brone CiunlenC,
5 W Gould St., We»t Rorbury, Man.
i M Carkway 1864-VV

: fUu- Ą«4L —* Marjona Markouhit*
į į? SB N&Varr* St., RoSllndale. Masa.

■ ’ l Tel. Parkvvay W58-W :
: ) )ldinlnkl “ Ona StanlolIutą
: 106 W*«i CtH Mt, So. Boatont MaM
‘ H lvarkdar*— Ona Mlaglrdlenl

1S12 OoĮąmbia R<L, So. Boston. HūM. 
Kaap* Glorija — B. Janulonienl

Oolumbla Rd., So. Bo*ton, H*m 
>|l tkaiagija' tavo «tuirinklmu» laiko kai 
'fy' aitrą tiiaralDką khkvleno mttealo.

TiM vakar*, pobOnytlnąJ *v*
•{£ talMK

.TMi. irtojo* Trinia!* krvipkitą*

Pirui. — ,T. Petrauskas, •
24 Thomas Park. So. Borto*,

Vlce*pirirtt—V. Medonis,
1430 Columbia Rd., S. Bdston, Maas.

Prot RakUninkk* — J. Čllirtėki*
5: Thom** Park, So. Bortotj, iiart

Fln. RAitinluks* — 1L telk!* .
2M B. NIūth BL, S*. N***

rtdlnlnka* A. NatMIlD**
' 886 R Bro4dw*jr, Rp. Borto*, tfaa* 
tyarfaik* ■— 3. Zslklš-

7 Wlnft*M 8L. Šo. Borto*. Mu*.
Draujfįj* laiko susirinkimu* kks trrti* 

hsdildienl khkrlsuo B*n«*U. 2 vai, 
po pistu, Ptrspljo* ml«j, 4M M. Tttį 
St, So. Biirton, Mss*.

Profrtlbnslil, ^!sn!(.rll*i, prsmotilft- 
k*l, kuri* rtctlHtrt ‘'Darbininke,” tik 
ra! Ytrtl rttytoj MrtrtM..

Visi gariMkltM“D*rtW*W

šv. Kazimiero parapija 
Lietuvos nepriklausomybės 
15 metų sukaktuves paminė
jo tokia programos tvarka:

1. W'brcesterio Lietuvių 
Benas; Juozas

Delionienė’ir Ad. Giraitėj 
sudainavo duetą. Kuli. V. 
Puidokas’ kalbėjo apie ne* 
■prikląusaumobę, priminda
mas, jog iškilmių džiaugs- , 
mą temdo varžymas katali
kų veikimo Lietuvoje. Kvie
tė jaunuomenę būti patrijo
tais ir kovoti dėl teisybės.

Pdė.NaŠukaičiūtė gražiai., 
padainavo solo. Trumpai 
pakalbėjo klebonas kun. K. 
Vasyš. Pertraukos Įrietu 
padarytą rinkliava, kurios 
likęs pelnas skiriamas lah-* 
darybėi.

Antroji programos- dalis 
prasidėjo orkestro muzika. 
Parapijos choras sudainuo
ja “Vytauto nįaršą” ir 
“Kur bėga Šešupė.”

Vedėjas Dr. A. Karpavi
čius pakviečia kalbėti mies
to mayorą J. C. Mahoney, 
įpirš savo kalboje išreiškė 
slavo pasitenkinimą galimu
mu dalyvauti lietuvių iškil
mėje. Mayoras kvietė lie
tuvius būti . gerais Ameri
kos piliečiais, bet kartu ne’ 
užmiršti Lietuvos, gerbti 
jos dainas ir papročius*.'

Vyrų, * choras sudainuoja 
“ Vilniun. trauk,” po kurios 
kalba bostonietįs Pr. E, Ga-

Vasąrio 19 d. Arišros Var
tų parapijos svetainėje įs
pūdingai paminėta Lietu
vos nepriklausomybės 15 m. finis* Kalbėtojas sumini 
sukatuvėsi Lietuvos istorijos svarbiau-

Mįnėjimą pradėjo J. Gla
veckas. Programos vedėju 
buvo Dr. Karpavičius. Pra
džioje* sugrojo Pr. Navicko 
orkestras. ..

Pirmutiniu, kalbėtoju hu- 
vo.adv. A. Mileris; Tuo jaus 
Žinojom, jog išgirsim jatts- 
miųgų prabaltų -r- ir nenu- 
sivylem. - Po kalbos pasiro
dė į jaunas solistas J. Seikus 
ir-sudainavo porą dainų. 
Sekančiu kalbėtoju buvo 
advokatas ’Pr. Bublys ir pa* 
sakė į trumpų, gerų kalbą. .
r \

sius faktus nuo Vytauto 
laikų iki nepriklausomybės, 
atgavimo. Jo ■ įdomi kalba, 
matyti, buvo labai stropi ai 
prirengta.

Varg. J. Balsis, p. Girai
tės- akomponuo  j amas, pad ai- 
navo sųlo “Oi greičiau.” P- 
les Mana saite, ir Barbaravi- 
ciūtė sudainavo’ duetą. Dai
nos “Mūs Lietuvaitė-v ir 
“Tupi -šarka” buvo net pa
kartotos. • ’

Parapijos choras sūdai*, 
iiavo pavasarininkų himną Į

Alavošius.

Bakanas,

Amerikos

13. Kun. Broniaus '.Genei- 
kio kalba.

. 14. Benas.
15. Choras.

. a) Laisvės Varpas- - Va-, 
nągauis. ,

b) Kaip-gi nemylėti mari 
kampelio šito'—- ČĮžauskas.

16. Maršas, Lietuvių Be
nas, ,

Benas ypatingai' ątsižy-

Vasario 19 d. vietos Ka
talikų .Federacijos 49 sky
rius surengė prakalbas Lie
tuvos 15 metų nepriklauso
mybei paminėti.

Prakalbos įvyko Knights 
bf Columbus svetainėje. 
Žmonių susirinko- apie 700. 
Muzikališką dalį išpildė vie
tos Šv., Juozapo parripijoš 
abu chorai, vargonininko E. 
Šlapelio vedami.

Vietos solistai ir solistės 
pagražino programą savo 
dainelėmis,

Kalbėjo) adv. P. H. Read- 
dy iš Lowellio, kuris įdo
miai išdėstė nelaimingas pa
sekmes tautų, kurioj nesilai
ko teisingumo savo valdymo 
metu.

Antras kalbėtojas buvo 
Dr. J. Landžius iš So. Bos
tono. Dowęllio lietuviai tu
rėjo progą išgirsti šį mūsų 
naujos kartos kalbėtoją. 
Dr. Landžius nuosekliai nu
piešė lietuvių tautos vargus. 
Ragino visus tėvus sayo 
vaikelius auklėti tikroje lie
tuvių dvasioje. . .

Svarbusis vakaro kalbėto- 
pas buv® kun. J. J.. Jakai
tis, Marijonų Tėvų Kongre
gacijos narys, iš Thompson, 
Conn. Kalbėto j aš vaizdžiai 
palietė lietuvių tautos ligas. 

; ypatingai priminė Vilniaus’ 
klausimą ir Lietuvos vai-' 
kris, kupė, išdavystės rolę 
lošdami, sulaikė * lietuvius 
paimti Vilnių, tą seną sosti
nę. Baigdamas ragino Vil
niaus lietuvius mesti praei- 

. ties nusistatymą tapti len
kais. Ragino vilniškius lie
tuvius nevartoti lenkų kab 
bos su vaikais.

Žodžių, šios prakalbos ir 
sukaktuvių paminėjimo su-, 
rengimas išėjo labai pąsek- 

. rningas.
Manome, kad nuo dabar

tinio laiko LovrellieČiai lie
tuviai bus karštesni ir atvi
resni lėiuviai;patri jonai. ■

Ex-Leniia^.

Pas Rev. J. Čižauskas, 
1313 ’Westminster Av.f Det- 
roit, Mich., nuo v,as, 27 iki 
kovo 12 d.

Pas Rev. A. Baltutis, 
681Ū S.. Washtenaw Avė. 
OhicągOj IlL, nuo. kovo 13 
iki 26 d.

Pas Rev. J* Paškauskas, 
10809 So. State St.r Chica 
go, IH., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d.

Pas Rev. J. Vaičiūnas, 
1515 So. 50th Avė,, Cicero, 
III., nuo bal 3 ild 16 d.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adrestrr^RevrJrBru- 
žikas, J*r 207 York Street, 
Brooklyn, N. Y. galima pa-, 
siųsti Money Order atnauji
nant visus Lietuvos kat. 
laikraščius: “Žvaigždę’■ ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5 
metamu tik $4, “Varpelį” 
($1)., “Žemaičių Prietelių” 
($1), “Mūsų Laikraštį” 
($1.20), vaikams (1 žvaigž
dutę” ($1) ir k.

“P A VAŠI RIS”
Švenčia savo 20 vi. jubiliejii.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuviu jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmi įdomų 
šio laikraščio numerį, *-Pa
vasaris ” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių. jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran-

Sunaikinaniau Persalimu .
bu Nebrangiu Vaistu . ,

“Mano trijų tnetų *unus šusirgodi* 
deliU persalimu. Ai iitepiau Pairi* 
Kxpel!eriu su alyvų aliejiitn. jo kru
tinę ir. pečius, Sekantį rytų periali- 
niAs. buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain*Expel1e-' 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių a'ųtrarjų ir 
geliamų kojų pčdų,”

81 D<Tmvb, Statai Istandl- ’'

PAIN~EXPEULER

10 DIDŽIULIU TOMU
(turinčią arti 5000 pusi.) 

ruošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitS “ Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literato, 
ros, mokslo, visuomenes ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “ Ži
dinys” darosi kaskart įdėmesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei- 
gu kuris inteligentas, vi&tiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios..

‘-Židinio kaina Amerikoje: met 
—$450, pusm.—42.50; Lietuvoje:

Tik paebndyk—ihūšų nerūgosi. 
met. — 35 lt., pusm. — 20 K

Adresai; KAUNĄS, Laisvės A* 
18ja Nr. 8,.. • • •;. ? • >

7 “Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. .

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakųį rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų tė 
Vėlių bakūžes. “-Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis. '

“Pavasary” rasite yaidin 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks-

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibaseiusiam, 
lietuvių jaunimui..

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
.butų dar dažnesnis; Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokių būdu nenurimeiau. 
Mano mylimiausias “Pava
saris.” ypač šįmet, labai įdo
mus” — Ki Ra^uskaitC) 
Haupstr. 121 j BerEn, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško.). 
Tokių "laiškų . “Pavasaris” 
susilaukiri lafoi daug,

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

“Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

“ŽiniNYS"
Prof. Dr. V. Mykol*!i!io*Pntlnn radaro* ■ . 
Jnmna literatnro*,. mokslo. vltoosmnUt 
Ir. nkodemUkojo uryventmo nkiatniofaa 
mėnesini* ihirnnla* yra didžho*lM. 
rlm^laMRtftg, {dominu*!** ir ktekvioakm ■■ 
urnsirnvinhalism Imorul tihkniniansl** 
lletnrįtj kurnnh*. Todįl virt paskubki!* 
.♦« nltehnkyt! “ttd!ntH . ..'

•Eldinio" kaina L!Hnvo>: mst IW L.
ousnn 20 Amerikoj* motsm* 94.CN*> 
pusmečiui $2.50, * ; .
. Ateitim* KMMA Ak
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTĖS

Katalikų seimelyje, kurį, 
merikoiiiškoji spauda ir 
aminėjor.. is So. Bostmlo 
uvo 2(4 atstovai. ’

Vasavm 19 d. priėmė šltū- 
ą Jitlim Arlauskas, g>T. 
8 Aiitverp' SL,. Briglitoii, 
it Bronišlava . Ranstaite, 
jyy* 50 Crestįut Avė., Dor- 
ihėstėr, Šiass. šliūbuetoju 
mįvo « kun; 1L Vitraauskis. 
Luūlmiiikais buvo J. Paulis. 
lv GtAStapiiiskaite# _. -»_

Vasario 23 d.Phuvdško- 
lių Broli jos. siiąirhilriniė at
stoves- J- Kasparavičiene ir: 
A. Majauskaitė išdavė ra
portus apie katalikų seūiie- 
įį. Brolija .priėmė nutari
mų* vykdyti seimeliu nuta
rimus. :

, ŠV. Vincento, Pauliecio 
draugiją pavargėliams išda
lino 5Q maišų miltų. . /

' Pelenų dienoje 8 vai. ry
tų. bus'iškilmingai šventina
mi dr barstomi pelenai. Bus 
giedotos mišios. .

4:15 vai. po pietų pelenai 
varstomi vaikams ir jauni
mui. 7 vai. vakare —' vi
siems. suaugusiems j 7:15 v. 
vak. Šy. Teresės pųovenos 

* skaitymas-/ '/7t3^vaLxfad^5e 
kun, P. ‘juro, Laxvrence kle
bono, pamokslas. Kun. K 
Juras per visa ,ga\ ėuią t re- 
čiėdięniais sakys visą eilę 
pamokslų apie žmonijos re
liginį atgimimą, per pasaii- 
lionių .apaštalavimą.

4:15 vai. p. p, stacijos 
vaikams ir jaunimui. Va
kare suaugusiems/

Žeštadieiiį, kovu 4. d., yra 
Švento Kazimici’o Diena. 8 
vai, rytų bus, , iškilmingus- 
iuišios jaunimo, Intencija, 
.kum K. Urbpųavičius įia- 
šakys pamokslą.

Pageidaujamą, kad kuo 
daugiausia žmonių' atsilan
kytų ir Sąkrąnimtus*priim
tų. Būtų, tai labai tinka- 
mąs mūsų tautos patrono 
šventes 'paminėjimas,

- -Sekmadienį, kovo 5 d., 
9:30 vai. rytą giedotos, mi
šios šv. Kazimiero L. R- K. 
draugijos intencijai,

Tą dieną .mūsų bažnyčio
je, kaip ir visoje vyskupijo
je, daroma:metine rinkliaia 
Šv. Tėvui/

3 vai. po pietų graudūs; 
verksmai, ir Palaiminimas.

7 vai. vakare bažnytinėje 
salėje parengimas Seserų 
Kazimieriecių naudai; Bus 
suvaidinta veikalas ■ ‘ Moti- 
nos vargai,’’ luirį suvaidins 
N orwoodo vaidihi oj ų grupė 

paties klebono kun. H* P. 
Kneižio vadovaujama..

mos.

pi p, aplankė Kolegijos stu
dentų tattfą -tf Pranašystė. ’1

55,000 AUKOTOJŲ
Bostono: * pašalpos aųkų

imiuimų i oiiuas - pi a ne se, 
jog iki vasario 24 <1, Bos-
:one aukojo 55,000 aukoto-
jų, kurių iltikų suma siekia
$2,562.781/

Pernai aukit rinkimo fon-
dili aukojo 137,000 asmenys.
įj OlIAJA) pi t (E Y Uv^l t

vyžę dėti visas pastangas,
<ąd visi asmenys, kurie per-
uiti aukojo, aukotų ir šie-
met/ Rinkimo tikslas yra.
5 milijonai dolerių, o šit-
rinkta tik truputėlis . dąū-
giau puses -užsibrėžtos su-

PRADINGO DVI 
MERGAITĖS

, Kovo 2 d.. 4 vai. po pietų 
vaikų bei jaunimo mėnesi
nė išpažintis.
4:15 vai. p/p. Mari jos, vai
kelių pamaldos ir po to su- 
sirinldmas. • ■ . ‘ ”

7:3Q vai. vakare suaugu
siųjų išpažintis.

Kovo 3 d. pirmas mėne
sio penktadienis, pirmo
sios mišios 7 d. rytą. Mal
dos Apaštalavimo draugijos

Į advokatai

Vasario 23 d’ So. Bostone 
lankėsi kun. Dr. V. Baltuš
ką ir kun/Dr. J. Končius, 

jųtvežti kun.. J. Šyagždžio. 
■Syetini • laukėsi' »- klehomjeje 
ir “Darbininko” redakcijo
je •

’ Tą pačių 'dienų kiui. K. 
Urbo.uavirius' abu svečius 
nuvežė į IVorcesfeV, kur jie 
aplankė . kun. K. Vasį ir 
kiin. . A.. Petraitį.

• Kun. K. Urbonavičius ir 
kun. Dr, .Končius, grįždami 
į So. Boston, atlankė istori
ką luin. Dr..L.ord, kuris ne
senai priėmė katalikybę ir 
paliko Harvard universite
to profesoriaus vietą.*.

Kun. Dr. Bartušįta ’ liko. 
Voreektery, iš kur aplan
kys Connec.ticut . ir New 
Nriv York kunigus, o .kovt 

.4 d. išvyks atgal į Lietuvą, 
į Klaipėdą. Laimingos ke
liones.

Prisiekęs Advokatas

į JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provM. Daro f Į 

sos legalius dokumentui.

117 E St (kampas Broadway) 
South Boston, Mm

Telefonas: Šou Boston 2732 
Nainij; Tąlbot 2474 :

Choras stropiai rengiasi 
(trečiadieniais ir peųktadie- 
niaiš) dideliam bažnytiniam 
koncertui .įiyksia 11 (' ia m 
Verbų Dienoje.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
'. A D V OKA T AI

Edwar R. .Coplen ' •
A Albert Adelson.- '

Benjąm.in’Chesky
OFISO VEDĖJAS -J

> Jonas J. Romanas /
18 Temont Bt., Boston; ,Mw».

; 310 Kimba!! Building
’T^lęfottaS: Cąpitbt 0380 .
0 f ią o y ąl and q>
. 9 vai iki .5 vai. /

Aptiekorius Juozas Grį- 
levieius vasario 19 d. apsi- 
vędė -ąų Julia Dorgan; Šlįū- 
hasį Įvyko . BoStMi (JĮollege 
koplyčioje. H . • • . •

Vasario. 25 cį kitii. P. Vir- 
mauskis- sušliūbąyo; Zofiją 
Vilkišiūtę-.gyvenusią 24 St. 
Marks. Rd., Duobęster, su 
Hugii .. Wėęjiiolm,- gyv. 449 
Massmduisettš Avė., - -Bosto
ne. Liudininkėmis buvo O. 
ir P. Vilkišiūtės. ' ’ y-

L*.'- ,jL

namai ir net daugelis skie
pų. . ' • t • č .. ' '

Policiją pasiuke žinios,- 
jog; netoli ■ mergaičių puiinij 
lankėsi . tūlas svetimšalis 
mužikas, tad yi’& nti^nunini, 
jog tas' svetimšalis bus pa
grobęs mergaites.

Ieškojimo daybui .paskir
tą specialūs dėtėktyya'ą 

. vaikasSlbėjo

P ritėjusią savaitę R ox bū
ry pradingo dvi jaunos .mer
gaitės, Helen Lindern.iani. 9 
metų. ir. Time Boldue, 8 me
tų amžiaus.

IMicija stropiai vykdo 
ieškojimo darbą. Netoli 
esanti, upe gerai išžiūrėta, 
nes manyta, gal mergaitės 
Įkrito upėn. : Išžiūrėti apyJ 
linkės esantieji neapgyventi

I "' DAKTARAI

Vasario 25 ir • 26.4. d. \S, 
Bostone lankęsi kulk Ja J. 
Jakaitis, M. j. C». S.eknia- 

■ dįeiiį pagelbėjo . vietmįmns 
kunigams bažnyčioje, o. 3 v.

Tel So. Boston 0323
LIETUVIS DANTISTAS'

DR, M. V. GASPER
. . (liASPAHAVlCIUS 

Naujoje Vietoje,
525 E. Broadway, S. Boston .

Ofiio Valdtidot. • 
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 ik) 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarė. Ofi 
gaa uždary tas subatos vakarais ir 
oėdSldieniais, taipgi seredomiB nu# 

12-tos dieną uždarytas. ;
Taipgi nuimu ir X-ra/g

r . •
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(KALINAUSKAS)

' Tol. .Uo. Boston 2300 •
414 Broadway, So. Boston

Ofisas, atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 pu pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare. Šyęntij diėmj 

.pagal susitarimu.

Tel. $o. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
OfNo yalnndoš tiuo 9 iki. 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nn<> 6:30 iki O v. v. 
Semtomis nuo P iki 12 v. diena. 
Suimtomis nu<> It iki G vai; vakare. 
Nedęliomis nuo O iki 12 vai. dieni}.

(pagal sutartį)

te, B. Cunienė, O. Sįųirie- 
ne, O. Gricienė, Ąsį^gdo- 
Menė; E.. AukšfiĮiatmejiytė, 
B. Strigunienė, tP. Lemam 
skienė, F'. Šumskienė, M. 
St mktene,’ P. jįaį 
nė ir JL Krimaftie;

Dėkojame grab 
Zalefskili . už .p 
stalų ir kortų, ’V, 
orkestrui, groj usjjį 
žą kainą ir -visitĮi 
kiusięms. .

■La'

M IR ė

Skautas. Tho.mas J. De- 
mars, 16 metų.’amžiaus.vai
dilas, gyv. Maldeiie, vasa
rio 24 d. išgelbėjo iš Lindeii 
prūdo trijų mejų beiąuuką 
Tolrn Murpby; G*- . /

’ ” A . ' '

i..; Vaikiukas įl^dto. į prūdų 
jtržctksdųmasr1 nei aiti-ię 
apylinkei praii^ė karių su 
juo žaidęs kilai berniukas, 
5 metų amžiatfK .> Skautas 
atbėgo; šoko .į- Aandeni-ir 
laiku ištyąii|m.;^e™ųką,/

Drąsiam;: išg^lb ė. t o j u i 
skąutuį noiiųA^ųtęikti;. ’pą-' 
sižj'inejįmb medalius. ’ * / ’

PAVYKĘS PARENGIMAS
Vasarių 21 j. Lietuvos. 

Dukterų draugijos sureng
toji “vvhist paa^y’’ labais 
ral pavyko. • 'Tteiigima ko-, 
misijoje, dirbo F. Zaletskie- 
nė, B. Cunienū -ir O. Stali
nėm". Salė buvo pilna, žmo
nių, net staliukų pritrūko. 
Taip dalykių niatėsi kuni
gas K/ 'jėnkii^ daktaras 
Galvariski^,-. advokatai- j.. 
,Cujiys,‘ K j I?'al‘irnąū s- 
kaį ir j. j'Crailius,' graboriai 
D j Zaletškas ir d.. Kaspa
ras, .daug biznierių. Buvo 

'nemažai ir kitataučių.

. Po žaidimo kortomis bu
vo šokiai, kuriems grojo V. 
Dragūno orkestraą, Dova
nų išdalinta net 31. ■. u.

PADĖKA'*?

mokykite ir:

'Vaš. 25 d j m1ėst> / ligoni- 
uĄje mirė V.;lloruburg, di
džiojo karo veteranas, DL 
jĮžiafne mtliudimę ' paliko 
įgnujiti Anelė /(bu.v\ Vą.ilcu- 
fctitūk Militariškai palaį- 
ootįs lš miimj-7r.il an .-Pk

duling'Vį,.m$įį0 atlaiky- 
jts jDAwna .Vųr.'d imžiiy- 

yjojp įl8'.d.
"k lludūiGVcniš'* “ p 
iamipasis gvaborms

f i rtiaVo
J. W.

ASMENYS, VIETOS, 
.ĮVAIRYBĖS. ^Ajokykite’ 

ginti,M ir mūsiyfL’ ' 
ikat ekizavinio 
rV(T7gTažfetl#lS^ 
dĮeiiobnA . . ........
kdi'ėliu, $1 ūsų . pili Iriais
dvųąins.’1 A y 
ro: Jeiteus/Bl^i^id^l^^^ykas, jog mūsų 
fiškos’ duvaųoKj 
iaiinėtojmnH?. -Do /' 
.korfoimį?7

įų.bųVo Molįįfell<f 
manskiš ir kūn. ‘K, ATrbo- 
na.vičius, kurie buvo kartu 
su’ mokytojais/ Jtliif., Urbd- 
tiavičius ir ’lriėbbnas iŠĮViš-' 
kė. savo džiaiigsfrią, iiiatyclK- 
iili daug nibkytbjiyii;TagiūV/į 
folfaii jį Vesti.; To$ul ir jįu’i/1'' ’ 
įi’aus ’•atėiūaiiČrdiš ’ n®Žif/J 
prisideda^ prie 'šio ^fįfžatii 
darbo parapijos vailmčiiį 
dvasinei gerovei.

, ' ■ ■ '■ Pranei^.

U

»

■MM

kuopos sekretoriaus. . Girų 
dėfir jog jis savo pareigas; 
garbingai.eina.»

Vdvolcatas J. B. GaiįiUs- 
.malouiai' dalyvauja su jam* 
įlais ir Senais visūoineniiiė- 
sė pramogose, kur lengvai., 
gali pamatyti jo besišyp-. 
sanrį veidą, Visados links
mai! ai sakys į klausimus. .

Į TeL Porte? 3789 <• t

| JOHN REPSHIS, M. Dd
'(REPSTS) =

Į Liemvis Gydytojai | 
| Ofiso Valandoa r S^-4 ir T—B | 
•i ' . 278 Harvard Street, Į 
| kajnp; Iniąan arti Central Sq, Į 
Į Cmbridge, Mmi | 

|»| „ui,iiiniHt,tmimniiiįini,  HiniiMnititiiniiitin.hu .tmYin

L. Dukterų draugijos val
dyba. dėkoja visiems prisi- 
dč j tįsiems prie surengimo 
i 1 whist • įiarty. ’ ’ Stambiau
siais aukotojais buvo: J. Di
dis, Dr. Pašakaruis, V. Sku- 
di’is^ Broadway Market, V. 
Marcinkus. Burns Bros.,. J. 
Siauris ir draugijos, na rėš: 
O. Aukštikalnį enč. E,. Janu- 
šonienė, F. Narvilienė, O. 
Staniuliūtė, ’ Račkauskiene. 
F. Zaletskieiiė, Ę. Marksie- 
nė, O. Valiehė, M. Niauro- 
nienėį.AL Songailienė, M. 
Gailienė, Vilkienė, Šukienė. 
Mikulskienė, M. Alorkūnai-

‘Lynno ir Didžiojo Bosto
no The .National Shoe dar- 
biniiikų unija, kuri turi 
80.00 narių, šiomis djenbmiš 
susijungia su ’ Slide ‘ T?or- 
kers’ Protecfive unija.

i GRABCRIAI^'
U-——-- ---------

JOSEPH W. GASPER
■ (KASPARAS)

. G.R AB ORIUS ’;
494 E, Broadway, 

South Boston, Mass. ’
Tel. So, Boston 1437 J . ■ 

Res. 158 W. 7th St.
. Tol. So. Boston 1437. M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

B.Įvykių.tH’ieząsfis, jog iųū- 
p ų lietuvaitės - nesiveda ąu 

lietuviais 
laikinais t Ar galimas da- 

; apsukrios 
j mierginos ifesįdorni lietuvių 
į gaujos -nuolatinių' išlaiky- 
dyiuį/Tlku- keliolika j.au me< 
į Hiį jūs. HtiSįtuokę- su* vyra i s į- 

^ lyaiį-iit tikVbu ir tautų, taip 
/'kad yra abejonių, .ar lietu

viai Amerikoje išJąil<vs sa* 
vo/protėvių: tautybę., ■ .■ 
t”/ ‘1
• ‘ Gal pusė mūsų li<‘fuvąi- 
ciUj yra ištekėjusių uz s\'e- 
iliįj italų, airių, vokiečių, 
žydu/k'inieČi-iL ir kitokių..

/."U -f - / ’V • t . ,....•

įkibai laikas,, kad m ūsui
HiėtĮLLvįškgsaj. jaunimas, rnur- 
■giuuą ir, vaikinai, suprastų, 
■jo,4 senos lietuvių , tautos 
ktaujaą, kurįs^ nuo> apižių, 

i'peidnojtąą., ^ųiųsų, tgysloms; 
nėpūtų' sumaišytas su kitų 
tautų ^krauju,; Jvipiąmc iięra 
jie'lašelio lietuviško gy veni
nio, ■ , lietuviškos energijos, 
lietuviškų .tradicijų!. . /

D. A. ZAIETSKAS
• GRAB0RIUS IR x ' 

BALSAMUOTOJAS

. 877 Cambridge St., .
r Cąmbridgeų Mass.. • y • I 
Res. 564 East Broaftway 

So. Boston, Mass.
Tcleplioilę S; Boston 0815 J

i i 
j 
•i ■

1 c

VERTI PARĖMIMO
t

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

lĮgiii.' .{sistovėjes kraujus, ' nervus, 
ilzisulj-sj odos įr^i^ĮsenPjusios Ilgus, 
patrpkUnus, -1<iijij"’skuu(lejinTas, pi* 

le< ąr vptyi?, .nuplikimą.^ 
nugaros skaudėj i m a S, 

JI ivtinttttteinąs, nialaj-la. ir 
Įį/ rlubuinas ’ išgų"domiisy be 

jokio įkiitt<uho Ir nėra 
’ reikalo išlikti RV darbo. 

• Apžiūrėjimas. dykai, dy- 
thloleH tluiulai Mažas užmokestis.. ’ 

Dr.Graily,32?!SX. 
Volanuos; Antradieniais, katrirtiĮ- 
dieniniu. Ir lakindlenl*r« l(h~19 U* 
tu, 2—5, T—8 .vakaja; aaįgmdUt 
ninlg 1O-—-latJijktadL. r

■L h

l

i
|

3

PROFESIONALAI, 
7* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI. . 

KURIE SKELBIASI“ 
/‘DARBININKE” 

. TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ

PARAMOS, 
. . VISI GARSINKITfiS

‘'DARBININKE’’ : 'w

ADMINISTRACIJA.

Iki • pasimatymo ’ kitame ” \ : 
^Dai’biuiiiko” , numeryje, 
kurjaiiiė' paduosiu daugiau M'?r 
Žinių, /

/ . .D D. Chesnell. Z , ■ • ’ ‘ '■• » t • .
»■ ..... ................................r     —■   - . j

JAUNŲJŲ DRAUGAS ; —'

1930 metų pradžioje pra- 
dėtas leisti ' Lietuvoje sim- 
patiškas jauhesnie s i e m s 
moksleiviams skiriamas- me- p/~ 
nesiniš iliustruotas žurnalas T.

4‘Ateities spinduliai.'rT- 
rado didelio pritarimo ir A- L 3 
nerikos besimokančios jaū- "^' 
nuomenės tarpe, nes šis žui^’' . 
nalas dvelkia jaunatve ir;/./ . 
optj.zi.nu ugdydamas prisiri-.iid/ 
šnilą: prie doros, tikybos, ir ooX 
tėvynės. ;,p

Nepamirškite.ir 1933 
tams šį įdomų žurnalą užsi- » 
prenumeruoti, nes pirmųjų 
keturių šimtų metinių, apsi-... 
mokėjusių pr-rių ' kas ket- . "V, 
virtas asmuo gaus nemoka- . t 
Inai po komplektą (tris to- . 
mujs> įdomaus Kari May'’ 
veikalo “Per Dykumą,” kū-"/' 

.ris,perkant kainuoja 8 lt. _; ’ / 
, Pr-tos- kaina: moksle!-.,  ̂
viams net. 6 lt., pusm. 3 lt. / 
(Lietuvoje, inet. 4 lt.), ne- 
.moksleiviams met. ,10 ! lt., . * 
pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met, 
8 lt,). •

Adresast: “At- Spindu-\ 
HM,” Kaunas/ Laisvės Al.“*i

e -

Ei. ^aletskąĮtė. yra. labai 
populiari tarp jaunų vaiki
nų. • Sakoma, jog ji labai, 
draugiška. , Jos . pąlydot u 
didžiojoj “.yvhist party”;bu- 
vo-jonas Cunys, ądv. Giuiio, 
brolis., jis.yra labai geras 
^bridge”; žaidėjas ir. entu
ziastiškas žuvauto jas:. JVIa; 
naū, jog jis išmokys Elena 
gerai žaisti.^bridgė/’

5 Męs turime daug jaunuo-' 
!ių, kurie, gerai žaidžia 
‘‘•hridgę,’’ Arne vertėtų 
k adą. ji orą ■ . si irei ig; i ‘ brid- 
ge*’ vakarėli,? ....

Kai, mūsų dvaram jos salė 
bus gąlųtiiuu ištaisyta, ji 

/sutalpins pusę mūsų šokan
čios visuomenės. Bus ūž- 
tektinai vietos, ku r rengė- 
•jaiį galėą. .užlaikyti lietuviŠ- 
.km dešrų. ( ki-lbasų l ir kepū-

j$alėj*e palei sienas: pritaiy 
Ayvūi suolai, kurie visienfs af* 

tefe dall5 
MifcmuniQ*f; vįgAViS'šuiė’ vį- 
M. supfmitaiim ypav man,

Wjiagribėjiųr jiioą įtai-

5

■ . AM* Wį>utiš turi’ iBdelį 
tnorą’ lekth.orlaiviu į. Kamiu, 
ir atgųl dąT ^bfcčiąu negu.

Darius ir Girėnus, bet su 
sąlytgm.M malonūs lietuviai 
ųiųiiVkįų. jlm^ėi'ląiVj/ . _•

Bet. aš patarčiau. xVritmiųi 
pnlaiikH^ kol j 'pambaigą. jo 
'miųiinaą kąiji'ųy’!oų/ Jumtų

“DARBININKO" SKAITY
TOJU DĖMESIUI

‘'Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų kti • 
ponus už prenumeratas ir kny. ‘ ’ 
gSs už pilnų jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite •

“DARBININKO” ADM.,
366 W. Broadway, . ; '• 
South Boston, Mass. ' - ų

e

ĮVAIRŪS SKELBIMAI Į

f AR SERGI?... i 1• S . . . ž--- '*■
Skilvys . nedirba, liežuvis bąl;5 ' ; 

Į tas, sunkus kvapas, viduriai| 
| užkietėję, piliiaš gazų ir rukS-Į 
įties, neramiai miegi...; Jei no,ri|- 
| pagyti—vartok vaistus —. Sbn-s, .; 
j gdsŪ—$1.00 bonką, kurie pra-| 
|šalina tuos visus nešinapjuinųs.į y,.* 
| Išdirba Aptlekorius P. GIEDVjLA^g 
11016 ■.(•'ambridge St. prie Webštęri. ’J 
Ė Avė., ('ambridge, Mass. : Vrisilinčlus 
i vbjolūus vaistus per paštę. Hetkft>| • '■* 
| lauk katalogo Dr. įliedvilo Gyduoiiu|.

i JUOZAS M. DILIS
Į ‘ ; LAIKRODININKAS

,i Parduodu įvairiausios rilšiea 
| auksinius ir sidabrinius daik? 
įtus. Taipgi ir pataisau;

| 366 W. Broadway

I SO. BOSTON, MA8&

AGENTAI
'?r.*r

INSURANCE
Audtnusk minute, ntamdui ’ •
? nutonioblUite '

253 Brohdwfcy,’S. Boiton, Mm*.
’T< So. Boston 2613

• »*<*f ■_

HiniiMnititiiniiitin.hu
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BIURAS JAU SUSI
TVARKĖ

i
F

į Kaip jait’ žinoma, * virš 
į dviejų metų, gyvavusi “Vy* 

tauto” spaustuvė, ihkorpo- 
į ruota nauju vardu, kuris o- 
r ficialiai ir . angliškai bus ži- 

Domas: ’ Lithuama' TJniver- ■ ■ • •sal Bureau Įnc.;
J L. U. Biuro ; va 1 d y b a 
e Šiems metams yra ; tokia: 
. Kazys Krušinskas.— pirm,, 

? Kazys Vilniškis — sękr., J.
^P7 Mačiulis—ižit.^ Biznio 

| vedėjo pareigas eis p. K. 
| Vilniškis, kuris paŠvęs visą 

savo laiką Biuro reikalams. 
Jis tas pareigas pradėjo 

l nuo 15 <1. vasariė. Spaus- 
Į tu. v ėjo dirbti užgirtas p. V,

Žalni ėraitis.
• Red<ia‘tikėtis, kad Lietu
vių Km Versalis Biuras tu
rės gerą pasisekimą, nes 
Biuro pirmininku yra uo
lūs ir patyręs mūsų visuo
menės veikėjas, o biznio, ve- 
dėjumi taipgi palinktas e- 
nergingas jaunuolis, kuris 

’pašvęsdamas visą laiką nau
jam darbui, beabejo, galės 
daug ^visuomenei naudifigų 

‘ ir bizniui pelningų sumany- 
" tnų įkūnj’ti. Biuro užsimo- 
į jimams pasiekti, supranta- 
į ma, daug padės musų gerb.

dvasios vadai, kurie, ypa- 
B^ ėiai pastaruoju laikųą^ 53$ 
afe parodę didelio šusidomėji- 
p nio lietuvių visuomenes { gė- 
į rovęs ir garbes reikalais.

Šia proga noriu pareikšti 
* širdingos padėkos visiems, 
I’..' kurie bet kokiu būdu-yra 

‘prisidėję, parėmę buvusios 
į ^Vytauto”, spaustuvės rei-" 
į kalus, kuriuos žemiau pasį- 
į; rašiusiam teko tvarkyti, 
į prižiūrėti. Tik nuoširdi 
s gerfe dvasiškių kooperacija 
! ir apylinkės lietuvių katali

kų: organizacijų spaudos 
darbais parama patikrina 
spaustuvės išsilaikymą ir 
privedė prie didesnių užsi- 
Uiojitnų, kurie pažymėti L.

, TT. Biuro programoje’ įr jau 
. pradedami vykdyti gyveni-
.„ man.

Su geriausiais linkėji
mais.-— '

r

r

k L
L.

’ Tam kreditus 
tenka buvusiam vargoninin
kui p. P. Petraičiui* įr da
bartiniam p. V». Justui^ ku
ris. dar jaunas,f bet rodd di
delius gabuihds šioje Šrity^ 
jo. . ‘ -V
Po dainų1!vakaro vedėjds 

perstatė kalbėti vietinį klė- 
boną kun, S. . Štonį, kur^ 
gražią ir. patriotinę pashko 
kalbą. Po kalbos prbgra-^ 
mo paįvairinimui I. Štanin- 
lytč, Pv. Baltuškai^ ir J. 
Adams padeklamuoja pri
taikintas iškilihei eiles,. i-

Pagalimi
būti p. Dąitžvardis, / musu, 
apylinkes gražakalbys. Ji
sai savo įdomioje ir ilgoje 
kalboje artistiškai nupiešė 
dabartinę Lietuvos būklę, 
paliesdamas Vilniaus ir 
Klaipėdos klausimus.

Užbaigiant programa, yy- 
i'iį ehoraš. užtraukė dar ke
letą dainelių, kurios visiems 
labai patiko. « • .

Bendrai paminėjimas vi
siems patiko ir paliko gilų 
Įspūdį. .. ■

LąšMi'is.

Vasario mėn. 12 d. vieti
nės : organizacijos “Lais
vės’-’ svetainėje, parapijos 
naudai, surengė didelį balių 
Su kalbomis, šokiais, užkan
džiais ir gardžiais gėrimė
liais. . Žmonuį. -^-.senų ? ir 
jaunų — buvo prigužėjusi 
pilna, syietainė, jaunimui 
sunku buvo šokti. ; Kadan- 

' gi Lietuvos Nepriklausomy
bės 15 metų .sukako 4o pat 
mėnesių 16 <£, tat ta proga 
buvo pasakytos atitinkamos 
kalbos, žvarbiuoju kalbė- 

' toju buvo auksaburnis kun.
J. - Balkūiias. • Pirmutiniu 
kalbėtoju, kuris padarė sa
vo įžanginėje kalboje trum
pą pranešimą apie šios die
nos iškilmes, _ buvo vietinis 
klebonas kūn. J. Simonai- 

1 tis. Po to perstatė svečią 
kun. J. Balkūną,. , Kun. J. 
Balkunas trumpai apibudi
no Lietuvos Nepriklauso
mybės svarbumą prisimin
damas ■ ąktyvii Amerikos 
lietuvių prisidėjimą prie, to 
kilnaus, darbo — lietuvių

tautos savistoviškiimo užka
riavimo; Ragino visus, Vi- i 
\ėur ir visuomet būti lietu- 1 
yiais, 4 nesigėdyti savo, kal
bos,5 papročių ir tautos. 
Taip ^afo^risiminč Vilnių 
ir ra^im/būti, reikalui iš( U 
kusj '^visūbmet . pasiruošu- 
siems -fįfe pb lenkų letem's 
atvaduoti.. Kadangi dar ne
atėjo laikasVilnių ginklu 
atkariKt#,*tat yra reikalas 
dabar įprėmti tuos darbus, 
kutie organizuotai varomi 
prie Vilniaus atvadavimo. 
Prie to darbo gali prisidvti 
kekvienh/ sulig savo išga- 
lės, būtent įsigydamas ViL 
niaus pasą^ Čia buvo pra
dėtą pardavinėti Vilniaus 

’ pasai ir markutes; viso par
duota apie šimtas pasų. 
Žmonės kun. J. Bhlkūno 
kalbą karštai ir ęnfuziasfin- 
gai sutiko, nes jo kalba bu- 

. vb patriotinga, gili ir karš
tą t tokią kalbą gžili pasaky
ti tik didelis ir karštas pat
riotas, lietuvybe persisun
kęs Ilgai elizabetįečiai pri- 
simins .kun-. J. Balkūno pa
raginimus Tėvynės labui. 
(Ta proga norėtųsi labai 
paabejoti dėl r i m t ų m o 
“Vienybėje tilpųsios ko
respondencijos iš Brookly
no, kurioje kun. Balkūną 
teršia, primetant jam stoką 
patriotiškumo ir t. p. Ne
jaugi internacionalizmo vei- 
kėjas rųpihtūsi Vilniaus ir 
jojo naudai ragintų pasus 
pardavinėti, kurių, nežiiio- 
damas, kad. Elizabethe yra, 
atsivežė 50, kurie liko taip
gi pa.rd.uoti) ? Kiek žino
me ;kun. J. Balkūną; iš pa
sakytų keletą kartų- įvai
riose progose kalbų, kas 
link; lietuviškumo, mes Kli- 
zabėtlio lietuviai, netikėsi
me panašaus turinio raš- 

. tams. ' '
• i Po jo sekė eilė vietinių 
draugi jų pirniininkų kalbos. 
Vedėju buvo kun. klebonas 
J. Simonaitis. Griežė J. O- 
kulionio Lenas, kurį jauni
mas' labai pamėgo ir todėl, 
kur1 ' tik J«oseph A ki o n 
“Happy Pals Orchestras” 

visuomet ir svetimtaučių 
pilna; ■

Svečiu tarpe matęsj ir iš- 
tolimesnių. kojon i jų. Kaip 
teko nugirsti, parapijai at
liko nemažai pelno.

■ • Hlizabetho Pranas,

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

Vasario 19 d. susituokė. 
Jonas Buonačorė su Barbo
ra Raudony te. Vasario 2d d. 
susituokė Juozas . Savickas 
su Julia Rutkauskaitė ir 
Mykolas Vaičiūnas,.- tai Do- 
-rata-YhiMh-

kad minimas kunigas savą 
prakalboje,, vasario 12 die
ną Apreiškimo parapijos 
svetainėje, kur buvo mini
ma Lietuvos Nepriklauso
mybės 15 motų sitkWuv.ių 
paminėjime, *p a’s?a k c s : 
J‘Kad kiekvienas lietuvis 
turėtų pirmiausia rūpintis 
bažnyčia, o no tautas reika
lais.”

■ __ ______ — . ».

Bet nei vienas svetainėje, 
tuo metu esančių negirdėjo 
kun Balkūno taip pasako
jant, lik vienas “Brooklyno 
bobutės” raporteris tai iŠ- 
girdo; ir Iš-pykei dmėtvmhr-

’ Telephone r 5TAGG 2-0708 " A ; ~ A ~ *

DR.BLADASK. VENCIUS;
;'į' DAHt^rtSTA.S I
;‘ Niung Telelę^f^Mlcblgąn. 2—4278B R O (j K 1.Y N, N. Y.

VALANDOS: 
Nuo 9—12 H ryto, 2—8 vak, 

Šventadieniai! miitarue 
499 GRAND STREET 

(kąmpai Union Avė.)

------- --------- ..... ....................................................................

■ diaą .kąily, .^galėjo nęį ge- 
gai’ supiėlttpti/ Neštebetii 
na, laisvamamaį sęka Vol- 
tąires — ^rįntįūžo whejie- 
■vių tėvo” -pasakymą^ kad 
meluok ir meluok, o. vis šik. 
tas prilips.’.’ Taigi “Vįc 
nybė” su savo•: tokia politi
ką pilnai užsitarnavo laisva 
manių nusiteikimų pąlaiky- 
tojos vardo.

1 4 Ir- -

tuviai ir- be jokio vargo, be 
persėdmėjĮmo iš laivo d 1U- 
tfą, be vargo su bagažu kini 
.valstybių muitinėse, pasiek- 
.sime savo tėvų Žemę Liatii-. 
fą. Laivakortės nepaprastai 
Nupigintos: į Klaipėdą $89;- 
50, gi Į abi pusi $146.00.
u Tad nieko nelaukdami re- 
;g*št'niokitės ir rezervuokite

J, P. Spičiūlis.

! MTERSON, N, J. 1 maldaknyges I

! 5 GRAŽUS 16 VASARIO .
j p. ' RAMINEJIMAS ■ ■ • .
i į Sekmadieni, vasario 19, 

į 1933 parapijos salėje įvyko
» iškilmingas Lietuvos Nepri-

klausomybės 15 metų pami
nėjimas. . Publikos prisi
rinko labai daug. Tarpe se- 
hesniųjų, matėsi nemažai ir 
jaunimo, kas yra labai džiū- 
ginantis dalykas.

Programa prasidėjo Lie- 
t vos ir Amerikos himnais., 

< Po. himnų bažnytinis choras 
■; i ■ sudainavo, keletą dainelių,. 
’į | kurios labai gerai pasisekė, 
į t.. Prie tos. progos reikia pažy- 

į meti, kad Patersono, nbfs
į . nędidžiąusias# bet labai ge-

i

l

I

\ Vasario .12. d. mirė Mar
celė . Kuzmiėkieiiė ir palai
dota vasario 15 d. Šv.^Jono 
kapuose. Vasario 12 d. mi
rė Mar. Tenlęutaitė ir palai-, 
dota vasario 16 d. Šventos 
’ Mari j os ka puošė F1 ushi lig, 
L, I.

NEWARK, N. J.
Vasario 16 d, Lietuvos. 

Nepilki ausomybės šventė 
praėjo gražiai!' Žmonių bm 
vo daug. Iš kataliku kalbė
jo tik kleb. kum Ig. Kelme
lis. .

Vasario 18 d, Įvyko pa
rapijos šokiai. jaunimo. bu
vo keli šimtai.

. Vasario 20 <L Įvyko Soda- 
licijos draugijos vakaras. .

Vasario< 28 d. įyyks para
pijos. metinis balius. Pa
remkime.

Balandžio 9 d. Patersono 
parapijos choras, mūsų pa
rapijoje, vaidins gražu vei
kalą. Laukiame. • .

/ —::—-1-
Balandžio, 17 d. prasidės 

šv, misijos,.. kurias ves Tė
vas Bružikas.

Bal. 30 Šv. Cecilijos cho
ras pakaitos operetę u Švar
kas įr nulinė.” Po vaidini
mui bus šokiai. Pelnas ski
riamas parapijai.

Šiomis dienomis Įvyko 
Building and Loan associa- 
tion metinis susirinkimas. 
Buvo karščio. Civilizuoti 
žmonės turėtu rimtai' apsi
eiti. •*

LIETU V AITES - LIETUVIAI

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK K4 GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

' ; . “MALDŲ RINKINĖLIS"
’ ■ Kainos : •'*' •

Juodais odos apdarais . - $1.50 (buvo $1.751
Baltais celuiloido apdarais $1.50’ (buvo $1.75)
Juodais paprastais apdarais J7bf (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais *90'(buvo $1.25) 

“MAŽAS NAUJAS AUKsi 'ALTORIUS”

'■..Kainos: ■. •*’ .
Juohais paprastais apdarais ,80 ’
Juodais minkštais apdarais « .50 ?
juodais odos apdarais * .75

: * Baltais celuiloido apdarais .80
Įpiant didesnį skaičių, duodame gėrį nuolaidą.

. Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
mos KomunijoB ir kitoms iškilm&ms. . . ■»

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: r
“DARBININKAS”/ / į

$66Broądway, . .. So. Boston, Mass, |

ą 
į

i
■ . s

_ Nezaležninkai k'umgužiai 
jau išsikraustė į Pemisylva- 
nia. Čia mažai 'rado kvailiu 
ir negalėjo prag^Venli.

Čia išdygo. “bimbaralų” 
susaide ir kai kurie pipko- 
riai bando prisivilioti jau
nimą.

Tėveliai, savo jaunimą 
prirašykite prie gerų drau-. 
gijij, o bimboralus palikite 
pipkoriams. • .

Pipiras,

JAU NĖT. NERAUSTA- • 
IŠ GEDOS

. Brooklyno i ti arkainfe” 
dirbtuve j“ V-bė.’ ’pradąj o .sa
vo ataka^kabinimąsi prie 
kum J. Balkūno sakydama,

Bžiaugiuos, galėdamas 
nors keletą žodžių prisimin
ti apie niūsų senąją tėvynę 
Lietuvą, ir jos žmones. . 
. Nuo senų laikų yra žind- 
ina, kad niekas ir nieko 
taip nemoka mylėti, kaip 
lietuvis myli savo šalį, savo 
gimtinį kampelį, kur jis ar
ba jo tėvai praleido jaunys
tės dienas, kur jo bočiai dėl 
laisvės šimtmeti lis kovojo.

Tačiau, daugeli s iš mūsų 
-jau per 10—20 metų nema
tome Savųjų ir savo tėvyriės. 
Dėl duonos kąsnio mes dir
bome, kad sulaukus senat
vės nereiktų vargti be cent o 
j r pastogės., Bet sunkūs tai
kai pavienius asmenis,: dide
les kompanijas, valstybes įr 
i ši i sus kontinentus nustūmė 
į baisų skurdą., gi . mibo- 
iidPDš dar b i n i n k ų išmušė 
darbą iš rankų, atimdami 
paskutinį duonos kąsnį/ 
Dėl tos tai priežasties, dan
ge lis ir darbščių Ii etuvių at- 
s-Jūrė bedarbių eilėsife,- dc- 
;inoja; skursta, m žinodami 
i-.< ą-o sulauks Jp .ijaus. Btl 
<ipsukiieji, mūsų tautiečiai 
la.ku. susiprato ir su viso
mis? savo sutaupomis . sku\ 
bir.i persikėlė į sr.vo senąją 
f m jnę Lietuvą. Bet ir mum 
rtpėrvėlu tai padalyti. Ne 
••Daugelis dat it aabąr tai. 
daroiTuo labfem tad Lietu
voje pragyvenimas dabar y- 
ra labai pigus. Tad daugelis 
Amerikos i lietuvių, . čia 
beturėdami dr^bo, važiuoją 
į ten apsižiurs J'. aplankyt t 
savo senų tevedu, jaunysus 
dramni ir gimtam; jęi pi- 
tinkaten .veb-yvena, g 
jei.ne, pasisviiAę. sU vis--1 kursi ja bus įdomi tieksuau- 
-kųo nepažinę, čarbams ja- 
gerėjus ‘vėl grpi Ameriką. 
Taigi jei kas mano kada. 
noi‘S aplankyti Lietuvą, tat 
tik dabar laikas tai padary
ti...

Gi Jūs jaunuoliai, kurie, 
žinau, taip mylite gražią va
saros .gamtą, kurie svajoja
te apie Floridą, Galiforniją, 
ar tolimus Azijos, bei Afri
kos r kraštus, —- Jūs nieko, 
puikesnio ir malonesnib ne
galite patirti, kaip aplanky
dami šią vasarą savo tėvų ir 
bočių šalį, ' puikia,.' kitados 
taip garsią ir garbingą Lie
tuvą.. Jos ošianti giria ir 

r sraunūs upeliai, Jūsų krūti
nėje uždegs tėvynės meilę, o

lietuviu vardas ir kalbą 
Jums bus garbė ir pasidi
džiavimas. ’ :

Tačiau, kaip kiekvienas 
gražus noras ir užsimojl- 
inaš ne visuomet pasiekia 
savo pilnumos, taip ii? toki 
kelione į Lietuvą galėtų bū
ti abejotina, jei nebūtų tam 
ii :i.kamai ir organi z u o t a i 
prisirengta. Bet per keletą 
paskutiniųjų' metų daug Jis. 
:.nišų tautiečių po keletą ir 
kelioliką kartų skrodę van- 
d< nyiiį? ir iš visų, kelionių 
ir viešėjimų Lietuvoje prak- 
r .škai patyrė, kada ir kokiu 
būdu rengti ekskursijas, 
l;ad jos butų įdomiausios ir 
pasebmingiaašičs. Lietuvių, 
Univėrsalis IŠhr’as ‘ susitarė? 
r ’/ ’ ’< -V ‘ y ,

su N. Anglijos LJėtuvių Vy 
čių Apskričiu, pasikvietę 
to j srity j daug patyri šių 
lietuvių veikėjų ir nusamdė 
puikų modern.Žką Ameri
can Scantic l m jos laivą, 
ipošiasį s. m. ekskursijai, 
Lū/1 iš New Yo *ko išplauks 
ę /gužės-May 27 <1. ir plauks 
ne jokio persėdimo, tiesiog į 
n i- ‘ sų. uostą. Klaipėdą.

Kad < si ekskursija pa
siektų pilnos savo didumos, 
kr d ji būtų pa? ckming au- 
šia ir puikiausia mūsų išei
vijos istorijoj, jau iŠ anksto 
yra tam ruošįamasi, jau or
ganizuojami rašytojai, teni
so mėgėjai, sportininkai, 
dainininkai, muzikai, maši
niniai; fotografei ir filmųo-; 
tojai, kad visa kelionė put-' 
kiuoju • laivu ir Klaipėd ;s; 
žymėsnybės būtų istoriškai? 
užfiksuotos. Žodžiu, ši eks-1

— tas geresnis. '
..j Šiai ekskursijai tikintų 
; okį laivakofčių agentai ne- 
ąardavįnčs. Išimtinai krėip- 
' u tės į Litiiiianian TJni vo y 
jai Barnu. Ine., 423 Graą-1 : 
d., Biooklyn, N. Y. (bu/ir
si *4 Vytaute ’ spaustuvė). . 
į- . ■ K. Vainius.

KLASČIAUS

CUNTON PARKAS
piknikams, baliams, koncertams; 

lokiams |r visokiems pasilinksmini
mams'’ smagiausia vieta Brook- 
lyne-Mkspethe. Jau laikas užsisa
kyti lalę žiemos sezonui. .

i kump. Jjaspeth ir Betts Avė.
JONAS KLASČIUS; Sav,

Maspeth, N. Y. j
| |uitin|niuii»iiiimiliMUiiiiiiilu<iii»uiMaiiini   0

Tel. St«W 2-^6044 .; Notary Public I 
i: i, tms iNc. I

•" BtBLIAūSKAfl -

GniboriuB ir BalsamtiotojM '

660 Gtand St, Brooklyn, N.Y.

Tel. Evergreėn 6-5310

JOSEPH GAHSZVA
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

TeL BtafCt 2—-0788 Notary Public

JOSEPH LEVAM* 
(LevandatukM) 

GEiBORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

įgrisiems, tiek jauniems. Vi- 
šame laive bus vien tik lic-

“SARGYBĄ” skaitydamas ras! Šluoe 
skyrius: 1) Mokslo poputlarizacijoa ir 
Visuomenes klausimu, 2) blaivybes, 8) 
ūkio, 4) sveikatos,’ o) gydytojo patari
mu, 6) advokato patarimų, 7) apavai- 
a (politikos, visuomenes kultūros !r ė 
konomljos gyyeiųma), 8) prleSalkolinla 
judėjimas. (Lfępivoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis Ir 1Q) Įvairenybes.

“SARGYBOJE^’ rago: vysk.* M, Rei
nys, prčf. P. Kuraitis, Vydūnai, kan. 
Tumas, prof. Rėmelis, dr. M. Pačkaur 
kalte, dr. A. Gylys, dr. Jur. Raullnaitls, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš
ka ir kiti;

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” adm.

Telephone Stayg 24409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
* Bažnyčią

Paraamdau Automobilius Ves- 
tu^žme, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel, Newtown 9—4464

ANT. J. VAIANTIEJUS
GRAB ORIU S IR 

BALSAMUOTOJAS . 
. Apdtsuda Visose šakose •/.-

Notnry Public
5441 —. 72-nd Street,.

Arti Grand St •
MASPETH,L. L, N. T.


	1933-02-28-DARBININKAS_00001
	1933-02-28-DARBININKAS_00002
	1933-02-28-DARBININKAS_00003
	1933-02-28-DARBININKAS_00004
	1933-02-28-DARBININKAS_00005
	1933-02-28-DARBININKAS_00006
	1933-02-28-DARBININKAS_00007
	1933-02-28-DARBININKAS_00008

