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Sveikiname Naujosios An
glijos Lietuvių Katalikų 

Seimelį
TRILYPĖNOTAElFROPAii

London,— Anglija, Itali
ja ir Prancūzija paskelbė 
viešai bendrą notą, kurioje 
jie pasižada saugoti Austri
jos nepriklausomybę nuo 
nazių. ,

KATALIKAl’PRIEš NE
ŠVARIUS PAVEIKSLUS

SOCIALISTAI VIENIJASI SOCIALISTŲ VADAS BUS KETURI NAUJI VYSKUPAI 
SUNAZIAIS ' ‘

. Athens,.— Graikijos mi- 
ništerių kabinetas posėdžia
vo dvi valandas ir pagaliau 
nutarė, kad Samuel Insull 
yra labai sergantis ir gali 

pasilikti Graikijoje kol jis 
pasveiks.

Amerika seniai bando bu
vusi milioniėrių grąžinti A- 
merikon, kur jis yra kalti-
inamas sukčiavimu. Tas jo Baltimore, .— Katalikų , . A, .v, J u ■ sukčiavimas privaręs jo val-dvasiskną šią .sąvaitę baz-., ...r • K ii . ridomas . įstaigas prie bankro- nyciose ir per katalikišką i, . 1 .

j j-* t • • • -1 to ir nunese milijonus zmo-spaudą pradėjo akcija prieš . . . . J. y -r nių pinigų.nesvarius judamus paveiks- . V 
lūs.

Vyskupas Cantwell pa
reiškė, kad 25 nuošimčiai 
visų filmų yra nešvarus ir 
katalikai privalo tais filmas 
boikotuoti ir nesilankyti į 
tuos teatrus, kuriuose * jie 
yra rodomi.

RADO BOMBŲ KAPE
Tarragona, —Ispanų, po

licija atkasė įtartiną naujai 
užkastą kapą ir jatnfe rado 
128 bombas.

“DARBININKO” VAJUS
KONTESTO DALYVIŲ STOVĮS

Šio inenęsiio 17 d.- kontėsto dalyvių stovis buvo sekantis
. r Kontestantas

’ IŠv. Pranciškaus parapija, Lavvrencė, Mass.. 
Kun. Jv Bružikaš, S. J, . . . -y, .. . ..
Leonardas Kumpa, Montello,, Mass. .. •• ..
Šv.* ijuozapo parapija, Lovrell, Mass. ..... 
Šv, Jurgio, parapija, Norwood, Mass. ......
K. Į?. Tamošiūnas, Hartford, Conn.. . . .. 
Šv. Pranciškaus parapija, Ahtol, Mass ..
L. D, S. I Kuopa, So. Boston* Mass. .... . .
K- J. Nadzeika, Nasliua, N. II. ...... ___

Marijona Kihnoniutė, Šo. Boston’, Mass. . .
Šv. Kazimiero parapija, Providence? R. I. ...
L. D. S. 108 Kuopa, Worcester, Mass. ...... 

F. A, Kondrotas, Philadelphia, Pa. .. . .. ..
L. D. S. 54a kuopa Waterbųry, Conn ......
L- D. S. 71 kuopa- Rochėstėr, N. Y .... : - ...
L. D. S. 74-ta kuopa, Manchester, H. •• - 
Juozas KĮrmįlas, Worcester, Mass. .. ... .... 
Domininkas Matulis, Athol, Mass.... . . ... . 
Šv, Juozapo parapija, Scranton, Pa. .... ...
J. Pundžius, MontreaĮ Canada. .... .i ... ..
Petras Svirskas. Haverhill, Mass. ...... ....

. Stęlla Šejefkaitė, So. Boston, Mass. .... , ..
L. D. S. 103 kuopa, Philadelphia, Pa.
.B. Mičiunienė, New Britam, Conn ...... .: ..
L. . Vyčių 17-ta kuopa, So. Boston, Mass .,
Oną Banionienė, Detroit, Mičh... ...
J A, Zavądskas, Haverhill, Mass. ..........
Ona Romanskiutė, Bridgeport, Conn. ....;. .
M. Žukauskaite, Amsterdam, N. Y. ....... .. 
Placidą Wileikvte, WorcesteT Mass.. ......
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn........ 

.. • /$I Staniulis, Paterson, N. J. ,.. ...........
J; Sekys, Hartford, Conn... ...... .. ...... ..
Petras Starinskas, So. Boston, Mass. .... ....

? . L. R. K. Federacija, So, Boston, Mass .... ..
| L. D. S.. 26 Kuopa, Rumford, Mę. ., .. ...
į Šv. Petro parapijos choras, So. Boston,. Mass,
I . . / •. • • A • . Vajaus Vedėjas.,

Vienna, — Nugalėti so
cialistai jų kovose su val- 
džia dedasi šu naziais, kad 
atkeršytų valdžiai, Naziai, 

7 kurie laikė sukilimų laikėsi 
nuošaliai, pradeda bruzdėti.

Valdžia moka pinigines 
dovanas už sugrąžinimą 
kulkosvaidžių ir Šautuvų.

Vasario 17 d. dar šeši so
cialistai sukilėliai. buvo pa
karti. Kiti šeši buvo nuteis
ti, mirtimi, bet teismo spren
dimas buvo pakeistas .kalė
jimu,

LENKU ATSTOVAS GRIŽU 
Is SOVIETU RUSIJOS
VARŠUVA, — Lenkų už

sienių reikalų ministeris 
Juozas Beek grįžo iš Mas
kvos patenkintas savo vizi
tu. Diplomatų sferose kalba
ma,^ kąd Lį^jos^a^ų 
draugingumo “dr nepuolimo 
sutartis buvo pailginta dar 
dešimčiai metų. Taipgi kal
bama, kad . bus įsteigta miš
ri komisija, susidedanti iš. 
lenkų . ir sovietų atstovų. 
Šios komisijos užduotis bū
sianti. gerinti ekonominius 
.ir. kultūrinius santykius 
tarp abiejų valstybių..

PARGABENTAS LIE
TUVON

Lietuvos spaudoj žiniomis, 
p. Kastas Norkus, amerįkie- 
čiams žinomas, savo darbais 
sandarieČiik ndzalęžninkų ir 
socialistų organizacijose, te
belaikomas (gentinos ka
lėjime ir netrukus bus gabe
namas Lietuvon atsakyti už 
savo darbus Lietuvoje. Pa
sakojama, kad jis yra labai 
daiig žmonių nuskriaudęs 
ir už tai jam gręsįa kalėji
mas.

ATVYKO AUSTRUOS 
PREKYBOS KOMISIJA
New York,— Vas. 17 d. 

vakare atvažiavo austrų 
prekybos komisija, suside
danti iŠ 25 asmęnų,*Jie atsi
vežė savo prekių. pavyz
džius ir-žiūrės'kokių Aiiie-

AMERIKAI
. Washington, — Apaštali
škoji pasiuntinybė gavo 
pranešimų, kad Šventasis 
Tėvas paskyrė keturis nau
jus vyskupus Amerikai.

Kun. Francis P; Keough, 
kanclerio padėjėjas Hart
fordo diecezijoj, paskirtas 
vyskupu Provįdence, R. L

Monsignioras Moses Ki- 
ley, šiaurės Amerikos kole
gijos dvasios vadas, Romor 
je, ^paskirtas Vyskupu 
Trenton, N. -J.

Kun. Robert E. Lucey, 
klebonas Šv. Antano para
pijos, Long Beach, Kalifor
nija, garsus šociSiogas, pa
skirtas Vyskupu Amarilio, 
Texas.

Monsignoras Wįlliam D. 
O’Brien, pirmininkas Kata
likų Bažnyčios Extension 
draugijos, paskirtas titula- 
riu Vyskupu Galinda ir pa- 
gelbininku Chicagos kardi
nolui Mundelėinui.

,Komisijos nariai išlipę iš 
laivo tuojaus išvažiavo Wa- 
shingtohan, kad išvengus 
bet kokių demonstracijų;

KARO PAVOJUS EURO
POJE:

. Balsų.
... 965

..669 
A 604 
..443 

...346 
...286 
...195 
... 175 

Pranciškonų Vienuolijos Drja, Šo. Boston, mass .; 170 
.. .164 
...140 
. .135 
.. .121 
. . 97 
...’91 
....85 
... 73 
...71 
... 67 
.. ..63/ 

. .61 

....59 
. .. 55 

..55 
....54 
; ... 53 
. ..49 
...i49 
....:49 
.....43 
... . .43 
.... 43

NUBAUDĖ LOŠĖJUS Iš 
PINIGU

.. 37

...37

...37
..: 3i

Lawrėncė, — Vasario 16 
d., valstybės policija arešta
vo 163 vyrus, kuriuos rado 
svetainėje, Cominbn St. Jie 
visi kaltinami lošime iš pi
nigų. Rytojaus diena 159 
buvo nuteisti sumokėti pi
nigines pabaudas po Į00 do
lerių7 ir po 50 dolerių; viso* 
teismas paskyrė pabaudų 
7750 dolerių.

Keturi kaltinamieji teis
me nepasirodė. .

Vietiniai policijai apie 
šiuos areštus nebuvo iš an
ksto pranešta. ‘ . .

PRANAŠAUJA ŽMONIŲ
SUMAŽĖJIMU

Bėrkeley, Cal. — Dr. E. 
O. Baker, žemes ūkio depar
tamento valdininkas Kali
fornijos Universite, pareiš
kė,’ kad jei sąlygos nepasi
keis, į dvidešims.penkis me< 
tus Amerikoje mirimai bus 
lygūs gimimams. Po to mi- 

. rimai pralenks gimimus. 
Einant tuo pareiškimu, 
1970 metais Amerikoje 
žmonių prieauglis visai iš
nyks.. . ... .*• .

Vasario' 15 d., Čekoslova
kijoje įvyko penkių minutų 
generaiis ^streikas kaipo už
uojautos ženklas Austrijos 
kovojantiems socialistams. 
Italų ir vengrų laikraščiai 
kaltina Čekoslovakiją, buk 
ji . padėjusi sukilėliams duo
dama jiems ginklų ir amu
nicijos.

Pariš, — Čekoslovakijos 
užšienių reikalų ministeris 
Dr. Benes pareiškė laikraš
tininkams, kad Čekoslova
kija nedavė nei pinigų, nei 
ginklų Austrijos Socialis
tams.

Dr. Benes, grįždamas iš 
Londono, buvo sustojęs Pa
ryžiuje pasitarti su Prancū
zijos užsienių reikalų miniš- 
tęriu Louis Barthbu apie į- 
vykiūs Austrijoje..

AUSTRIJOS SOCIALISTAI 
PABĖGO

" Vienna, — Socialistų su
kilimas baigtas ir mieste 
ramu. Julius Deutch, socia
listų vadas su 47 pasekėjais 
pabėgo į Čekoslovakiją. Ot- 
toBauer, kitas socialistų 
vadas ; pabėgo kartu su 
Dęutsch. ■■

■' Kiti stambieji vadai, kaip 
Kari Renner, Hugho Breitt- 
ner ir Kari Seitz yra kalė
jime. •

Visi šio miesto kalėjimai 
kimšte prikimšti.

Klausimas ką dabar da
rys naziai, kurie trokšta tu
rėti savo valdovu Hitlerį.

Laike šio sukilimo naziai 
nuošaliai -laikėsi ir riaušėse 
nedalyvavo.

Paaiškėjo, kad laikė pas
kutinių kelių mėnesių, Itali
ja sukoncentravo 75,000 sa
vo kariuomenės austrų pa- 
rubežyje. Italai aiškina, kad 
jie tą padarę nenorėdami, 
kad. Austrijos naziai suda
rytų uniją su Vokietija.

'Mažai ko trūksta, kad 
Europoje vėl kiltų baisus 
karas. Tiktai Šaltai galvo- 
jantieji diplomatai gali tau
tas nuo to pavojaus išgelbė
ti.- "

.'Į

■. Pereitos savaitei pabaigojelf pannnpjus Lietuvos 
Neprildausomybės Į6-tas sukaktuves, “ Da^bininkąs,, . 
gavo kablegramą iš Lietuvos, kad Vilniuje, vasario 15 
d.. š<m. Lietuvos Nepr'iklausoinybės sukaktuvių išvaka- I 
rėse, lenkų barbarų policija puolė Vilniaus lietuvių^ 
besirengiančius minėti savo tėvynes sukaktuves, jų va
dus sukimšo į kalėjimus jr. uždraudė mums visiems 
brangias sukaktūv(‘s minėti. • r

uI)arlnninko” specialus korespondentas kablegra-*. i 
ma štai kaip’ rašo : L

“Vasario 15 d., Vilniuje areštuota trisdešimts lietu’ J
Aną. 7 • . • • ■■■ •

“Darbininko” redakcija tuojau pasiuntė kablegra< i 
: mą. sa\To koi'espėndeiitui, ]įrašydama smulkesnių žinių' • 

apie lenkų žiaurius ir barbariškus darbus Vilnijoje ir ’ . 
Štai gavo šeštadienio rytą šiokį atsakymą: i

“ Vilnimis^ Rytojaus” redaktorius Rapolas Macke < •’ 
virins, bendrabučio vedėjas Cicėnas, teatro režisierius 
Kanopka, 21. mokytojas provincijoje ir kiti arešhioti. . 
Priežastis, kad sulaikytą 16 vasario minėjimą. Tikslas » 
uždaryti lietuviu mokyklas’’.

Tai jau nebe pirmas, toks didelis lenkų-‘niekšiškas . 
sinurtas prieš lietuvius Vilniuje.

Štai vasario 6 d., 1922 m. areštavo ir ištrėmė lietu- . • 
■ vi lis-kunigus, mokytojus ir. profesionalus.

Taipgi, šiurpas pereina prisiminus Į927 nu 43 mo- 
' kyklų uždarymą iv išmetimą, vaikų į gatvę, areštavimą* 
: lietimų kunigų ir pasaii^ĮoMų,.., ‘
‘ Tikjnąšmffidnie H^tuvius^ kankinius Tenkų kalėji

muose, sušaudytą Bakanauskąį Marcinkonyse lenkų van* 
dališką darbą ir jau turėsime plėšriųjų .lenkų vaizdą it ; 
Vilniaus krašto lietuviu, vargus ir kančias^

• ‘ 4 . . f . ■ ■ f. ’ ‘

Čia suminėjome tik dalele tų baisių įvykių, kuriuos’ 
pergyvena blusų broliai vilniečiai. - ■’‘

Ši žinia tėiŠjudina mūsų išeiviją ir teužverčia pa-y 
šaulio didžiųjų valstybių vyriausybes protestais prieše

- Lenkiją: :. . , •.
Plačiau apie, vasario. 15 d. įvykį tikimės gauti smul

kesniu žiriiiL

i

35,000 DARBININKĮį GA
LI NETEKTI DARBO

•_ Ir. •' ________________

New York, — Drabužių 
valymo ir dažymo įstaigos, 
nepatenkintos NRA sutar
čių vykdymų, nutarė 20,000 
savo įstaigų uždaryti, jei ne
bus priversti visi jų laikytis. 
Toks jų žygis išmestų 35,000 

; darbininkų į gatvę..

UŽSIMUŠĖ KĄRAMUS
. , Brųsselis, Belgų myli
mas karalius Albertas ! pa
simirė vas. 17 d. Jisai lipda
mas į. kalną netoli...savo so
stinės, paslydo, kmd ir už
simušė. jis buvo 58 metų 
amžiaus. Jo vieton kara
lium paskelbtas jo sūnus, , 
Leopoldas, 32 metų amžiaus.

KATALIKU SEIMELIS
A. L. R. K. Federacijos Naujos Anglijos, apskričio : 

lietuvių katalikų 9 seimelis įvyks antradienį  ̂vasario 22. 
d., 1934 nųŠv. Jurgio lietuvių parapijos bažnytinėje - 
svetainėje, St. jaines Avė., Nionvood, Mass.

Seimelis prasidės .'iškilmingomis šv. mišiomis, Šv. Jur- 
. gio lietuvių bažnyčioje, 9 vai. rytą. Šv. mišias laikys tos 

parapijos klebonas kun. S. P. Kneižis; jam asistuos: 
kun. J. Plevokas ir. kurt, J Petrauskas

.. pamokslą sakys kun. P, Juras, Lavvreneę šv. Pran 
ciškaus parapijos klebionas, Kunigų Vienybes Centro 
Sekretorius. . •
Seimelio sesijos prasidės tuoj po pamaldų, bažnytinėje 
salėje.

Seimeliui siūlome šia dienotvarkę:
1. Seimelio atidarymas malda ir Dvasios Vado ir. 
Pirmininko kalbos
2. Prezidiumo ir komisijų rinkimas

,. 3. Referatas — skaitys Marianapolio Kolegijos
• . mok, j. Pilipauskas

4. Atstovų įnešimai
5. Rezoliuciją priėmimas.
6. Kito seimelio klausimas ir jo vintą.
Kad išvengus ginčių ir nesusipratimų seimelio metu, 

primename visiems, kad nepamirštų prieš važiuosiant. 
gauti savo klebonų paliudymus.bent ten, kur yra lietu
vių parapijos. ■' . ' ' . . .

Į Seimelį gali, ateitMr šiaip visi katalikai, kurioms 
tik Tūpi katalikiškoji.akcija. -.y’ ... .' -y

.. * N. A. L. R; K. Federacijos
ll ; Apskričio Seimelio Rengimo Komisija .

Greičiau, ugnis užšals.į ledą,.negu lietuvio krūtinėj.' •• 
užgęs Vilniaus meilė; ’ < ; = I
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• Antradienis, Vasario 20 d., 1934

AVIETINĖS ŽINIOS!
FRi* • «s

Mildreda, 13 metų, vasario 
16 dėdingo iš namų, kur jos 
gyveno su tėvais, 632 East 

I Eighth St., So. Boston. Jos 
buvo pastebėtos, kurtu su 
keliais vyrais ir, sakoma, 
kad jos išvažiavo New Yor- 

| kan.
■ Jų tėvas Kazys Judeika 
grįžęs iš darbo tą dieną jų 

.. . pasigedo.“ Kartu su mergai-
GRAŽIAI dingę 80 dolerių, ku-

----------------------. Iriuos tėvas turėjęs paslėpęs, 
f Šv. Vincento a Paulio Klara lankę South Bostono 
■ Vargšam Draugija kas pen-LUgštesnę mokyklą antrus 
( ktadienio vakarų sušelpia Į metus ir Mildred buvo sep

tintame pradinės mokyklos 
skyriuje.

Į1.0. S. PIRMAI KUOPAI
F . Jj, D. S, Pirmos kuopos 
r jp&ieshūs susu-inkimas bus 
9 Šį antradienį, vasario 20 d,, 
r 7:30 vai. vak. parapijos sa- 
Į: Bje, 492 E. Seventh I 
F - Visi nariai prašomi atsd* į 
r lankyti į šį susirinkimą, 
p r - ...r- -- ‘ , - •, — ,

eiles bedarbių. Pernai jį. iš: Į 
• davė’, labai daug miltų ir

drabužių, Šiemet ji labai 
daug išduoda anglių, avalyj 

< nes, šviesto, pieno, kiauši PONU JAU LAISVĖJE

DAKTARAI
.. ............................i... n., ;.B.. .  ..-į i..

Lietuvis Dantistas ■

DR. S. L GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

.Tel, So. Boston 2300
414 Bfpąchvay, So, Boston 

Ofisus jitdarns nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, rrito. 1:30 iki 5:30 po pietą Ir 
nuo G iki 0 I, vakare, šventą dlenį

. pagal jmitprĮjpą.

I Tel, So. Boston 0823
| LIETUVIS DANTISTAS. ) 

i DU. H. Vi GURĖKI 
| (RĄSPAi^yitut^)
| 525 • E. Broadway, S. Boston
| ' Ofiso Valandos
|Nuo 9 iki 12 ryto ir nu.o 1.30 Iki 
i 5 ir iw G iki S vai. vakare. Ū£i* i 
Įsas uždarytus slibatos vakarais it! 
Įnedėldįenhils, taipgi seredotnis nuo 
| 12-tos dieną uždarytas.

,1 Taipgi miimu ir X-Ray

New York.

NUBAUSTAS ADVOKA
TAS

Poniai Gils. Schcllenberg, St. Lotus teko pirmą dovanų ųž gražinusį darželį, 1933 
metais. Šis darželis yra jos pačios rankų darbas be jokios kitos pagalbos.

"nių ir kitų žmogaus gyveni
mui reikmenų.

; y. - Vincentieeiai ii* jų priete-1 
l'iai smarkiai darbuojasi ii 
miesto vajuje, “Boston E- 
niefgency Oampaigne”.

Ir lietuvių sunkoką visuo
menė jau pradeda įvertinti 

. vincentiečių tikrosios labda
rybės gražius darbus.

SURADO LIETUVIŲ VAL-
į GIKLOS SEIFĮ te-J-y *’*

i. * So. Bostono policija areš-. 
i jtavo Steven Joyce ir Wil- 
I -liam Casey. Jie yra kaltina- 
Į ’mi, kad sausio mėn. 10 d., 
!. ‘nakties metu, įsilaužė Į 
i įStrand valgyklą ir pavogė!

"seifą su 300 dolėrių pinigų, 
i *2500 ‘dolerių vertės bonų ir 
į -auksinių daiktų/Seifas Jfiasia I «TT» *

Pagaliau- Charles Ponzi 
surado 1000 dolerių užstato 
ir išėjo į laisvę. Imigracijos 
departamentas davė jam 90 
dienų laiko apeliuoti. į Wa- 
shingtoną prieš jo nuspren
dimą . jį. deportuoti Italijon 
kaipo nepageidaujamą sve
timšalį.

- Ponzi išbuvo kalėjime 11 
metu ir 7 mėnesius už suk
čiavimą. Jo malversacijos

MIRĖ
Alena Gatuliene — Gata 

| v’eckaitėj 40 metų amžiaus, 
gyvenusi 47 Cameroh St., 
Dorchester , Mass, vas. 17 

įcU mirė miesto ligoninėje, 
kįaųjo nusilpimu. Paėjo iš 
Punios' parapijos. Ištekėjo 
So. Bostone 19 metų atgal. 
Paliko lindinčius vyra Ka- 
iimierų, du sūnų, vieną du- 

| kterį. penkias seseris, brolį 
ir motiną. Iškilmingai lai
dojama iš šv. Petro bažhy- 

; ’Cornėlius J. Harringtoii, 29Inos su trejomis šv. Mišio- 
JmetiĮ amžiaus, Wėst Šelmis, Naujos Kalvarijos ka- 
’yentli St. So. Bostne kaltu, puošė, vas. 20 d. 9 v. ryte. 
'• jis smarkiai primušęs Mary 
^Manning, 23 metų, gyv.

į ■ *West Sixth St. ir bandės 
*su ja nedorai pasielgti.. Me- 

r. rgaitė iššokusi iš automobi-1 
j lio, kuris lėkė 45 mylių į 
j y . valanda greitumu ir smar

kiai susižeidusi. Teisėjas 
r. Buttenuortli, ELarringtoną
į .nuteisė, dviem metam į pa-
j taisos namus.
į. ■ " Harringtono gynėjas bu- 
‘ "vo lietuvis advokatas Juo- 
•'< zas Cunys. .

.L
*

4

HARRINGTON GAVO 2 
METU KALĖJIMO

Augštesnis teismas rado

NĖRA PASIGAILĖJIMO 
PLĖŠIKAMS

Tel, ...Šo- Boston 26G0

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broachvay, So, Boston
Ofiso valandos- nuo 5) iki .12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 0:30 iki 9 v. v. 
Seredbmls iuio 9 iki 12 v. dieną.
S ubu tom iš nuo 9 iki 6 vair vakarį, 
Ncdūliomis nuo 9-ikI 12 vai. di.enąT 

(pagal sutarti)

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. IJ
(RDPSVS)

Uetuvis Gydytojai..
? Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 HarvardL Street, .
:kamp; Inman arti Central Sq, 
Į , Cambridge, Mass.

70 MĖTĮ! SUKAKTUVĖS 
08. GBADV
švęstu savo Gimimo die
ną Vasario 23 <1. dirbcla- 
inas sunkiai; Mažai gy
dytoji! veda tokį aktyvą 
gyveniiūą kąip^kajd Jis. 

. <O Inetą’ ir . dar'jaunas, 
fc&įA stiprus ir geroje sveika- 
. toje. Pilnas.. gyvumo ir 

energijos. Atsikelia 6 v. ir dii’- 
ba iki 12 v. ir ilgiau. Paprastas 
žmogus negaištą, tą padaryti. 
Kaipo specialistas ’ pagydimė ’ j- 
siseiiėjusiii ligų, jis žinomas vi
sur — antrašas /

327 Tremont St;, Boston, Mass.

Cambridge, Mass. čiapis, Wliist party ,be įžan 
!>ios. Kiekvienas pašikviės- 
kitė savo draugus dalyvau 
ti, kad linksmai, . gražiai,

Eugene S. 
Daniell, advokatas iš Bosto
no turės sumokėti 500 dole
rių pabaudos arba sėdėti 30. 
dienų kalėjime Už tai, kad 
jis paleido ašarinių dujų 
bombų New Yorko Biržoje. 

Jo bomba išvarė 2000 aša
romis papludusįų žmonių iš 
biržos patalpų. Tikslas bu
vęs atkreipti visuomenės 
dėmesį į National Indepen- 
dence partijų, kurią Daniell 
suorganizavo. Jis buvo tos 
partijos kandidatu į Jungti
nių Valstybių prezidentus 
1932 metais ir gavo mažiau 
kaip 300 balsų po visą Ame
riką.

Profealomilnl, . biznit-rtaf. prumonin 
cnt. kurte skelbiasi “Darbininke.” tik 
■nl verti skajtytojij paranrioB., 

Visi urersInklrM *rbnrhlnfn|r*.”

..Vasario 19-iki 25, Moterų it merginų Misijų savaitė.. 
Vasario 26 iki kovo 4, Vyrų ir Vaikinų Misijų savaitė. 
Raginame,visus iki inenanilankytis į šias misijas. Tos 

dvi savaitės bus nepaprastų Dievo malonių laikas. Eiki
te gerieji, kad dar būtumėte geresni. Eikite apsileidėliai 
— blogieji, kad taptumėte geri. Visiems bus Dievas gai
lestingas. ....

.Klebonas.

draugiškai, praleistumem 
šventų gavėnios selanadienį. 
Kviečiamo.
- . Kuopos Vai(lyte.

DUBURIAI

• "SAULUTE!" -
“Saulute” eina du kartus per 

nėnesį 16 pusj. didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
actams 12 lit,, pusei' metą 6 lt., ...• 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt. . :

Adresas;. Jurbarkas, “Saulutes . 
Administracijai.

Žymi anarkistė Emma 
Goldman, vas. 17 d. kalbėjo, 

į Tremont Temple. Ji pareiš- 
| kė, kad vien tik generalis 
streikas, tegali išgelbėti 
žmoniją nuo gręsiančio pa- 

Į saulinio karo. Ji toliau pa
reiškė, kad Rusijoje būsian
ti revoliucija prieš Stalino 

[diktatūrą.

1000 ŽMONIŲ GAUS 
DARBUS

nų skirti į seimelio nuskirtą).Įdės nupigintos iki $1.20 me 
kvotą, kad būtų galima su
šelpti nors vienų neturtin
gą studentą. ' ‘

Šo. Bostonas yra pasiry
žęs būti pirmutiniu.

Diena parengimui jau pa
skirta, būtent, balandžio 11 
diena. • ’ /

Išrinkta įvairios komisi
jos ir' viliamės, kad darbas 
bus sėkmingas.

Visuomene “prašoma Ala
ii jonų Reihėjn kilnų darbą 
paremti.' Rėmėja.

KLAIDOS ATITAI- 
. ’ SYKAS.

ATRASTA
Vyriška rudą Mallory kepurė 

Choro šokiuose pereitą, penkta
dieny. Pirkta kur nors Cambrid- 
ge’iuje, spėjama apie Harvard 
Sq.; ■ -• ...

Savininkas galį atsišaukti Dar
bininko Admihistraęijon.. ■?

KNYGOS 
NUPIGINTA KAINA

: .‘‘Darbininko’’ No. 13, ži
nutėje “Pasekminga Vaka
rienė’’ įvyko stambi korek
tūros. klaida, būtent, kad 
tos vakarienės programoje 
dalyvavo 'vaidintojos p-lės? 
M. Sakalauskaitė, pasižy
mėjusi gabiu vaidinimu ir. 
p-lė M. Pazniokaitė.

Gerb. vaidintojų ir p. 
Lexingtonietes atsiprašome 
už padarytus nemalonumus.

VAKARIENBUTIS.

tanis.
J alinime, neleisk veltui 

brangaus jaunystės laiko, 
nes senatvėje gailėkitės. Ne- 
at įdėliokime tolimesniam
laikui, stokime į vyčių org. 
ir siekime tų įdealų, kurie 
neša naudų ir garbę. 1

Brangūs tėveliai, motinė 
lės, stokite ir jūs į tų grąžu i 
darbų. Jeigu jūsų veikeliai 
nesupranta, paaiškinkite 
jiems, raginkite gražiais žo
džiais . priklausyti, prie 
L. vyčių, o ateity džiaugsi
tės jų darbais. ..
. Po susirinkimo įvyks pri- 
vatiška, \ vyčiams ir svej

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E, Broadway,

■ South Boston, Mass.
Tol. So. Boston 1437 J

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel, South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir 'Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

NEW DEAL VARIETY STORE
Alės parduodam geros rūšies toniką. 3 didelės hon- 

kos už 25c. Depozito nereikia mokėti už bonkas.
1 .svaro keksai 11c. Pajai visokio skonio 11c.. Viskas 

prieinamomis kainomis. Kviečiame užeiti
275 BROADWAY? SO. BOSTON, MASS.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ D K-JOS Visais draugijoa reikalais kreipJritfr

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas mėnuo 

{2 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai-, 
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats 
pirmas tam darbas.— tai įpratin
ti vaikąs dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ii; nebrangu, 
štaį “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. I 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domią skaityiąėlią, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau ' < 
malonu, kai vaikas skaitys ir . 
džiaugsis. v. • a-
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
ut, metams.. " ,

Kaina Angelo. Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems4 lit.. metalus. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų. ./ '' '

Priedą duodamą loterijos bilie
tas.' ■«■■■ '

A d r e s a s : “Žvaigj^ratės” 
Administracija, Kaunas, liaudies 
Namai. ''.I' ’

f .

. imu Drotokolu rsAtlnlnko.
ĮVAIRUS SKEIBMAI

Jei pasiseks planus įvyk- 
dinti, tai visi seni namai 
tarpe Silver Street iki Se
venth Street ir nuo B iki C 
Street: bus nupirkti, ir nu
griauti. jų vieton bus pasta
tyti moderniški namai, ku
rie bus išnuomuojami po 30 
dolerių į. mėnesį už keturis 
apšildytus kambarius.

Savininkai sutinka savo 
-namus tame rajone parduo
ti. Federalė valdžia paves ši

Gubernatorius Ely atsisa- 
; ■ „ha .pasigailėti trijų vyri- 

nuteisti} mirti už nužudymą 
. pblicijąnto ir gazolino sto- 

. . ties darbininko laike dvie
jų vagysčių..' ‘ Jie pareiškė, 

. . . kad, pas jį nėra ir nebus jo-
■ ' kio pasigailėjimo 'giiikluo-

.tiems plėšikams. _________ ____
Herman “Red” Snyder, darbą bendrovei ir duos 

. . John A. poiMeUoh ir Har- jdarbo 1000 žmonių metams 
;,-ry Clay Bull turės mirti e~ laiko.
. .. lektros kedeje ateinančių-. .

;■ \ savaitę. ■■ 'Vy ■- SUSIŽEIDĖ

UKININKYSTĖ, -kaip geriau-, 
šia ūkę vesti, sėti ir apginti nuo 
visokių kirminu ir vabalą. Kny
gų didelio formato 6x9. Kai
na ............        $1.00

ARITMETIKA . suaugusiems ir 
savamoksliam išomkti rokuoti, di
delė knyga.50c«

MOKYKIMĖS RAŠYTI pa
čiam per save ...................    30c.

8 ISTORIJOS ir visokie pa
mokinimai .. . 25C;

Kas per šį inenesį užsisakys 
šias knygas, galis, visas už $1.00.

Pinigus siuskite Money Orde
rį ir 3c marke. ... ■■■'.,. . ... ...
' POVILAS MIKALAUSKAS

248 W» 4th St?, So. Bostos,' Mass.

Verbų sekmadieny, kovo 
25 d.-, L. Vyčių 17 AlgirdiO 
kuopa rengia vakarų, yal
elius “Vakayienbutis”, tri
jų veiksnu} Kristaus kan 
čioš drama, .m

DINGO LIETUVAITĖS Povilas teikus, .48 metų 
amžiaus, 84 Marine Ėoad, 

■ Klara Yudeikaitė, 15 me- paslydo ant ledu, apšalusio 
tų amžiaus ir jos sesutė Sąlygatvio ir išsisuko koją,

.i/.i rijūnų nEJišjr
'.skyriaus susirik 

khus. . ’

YYČIŲ SUSIRINKIMAS

L. Vyčių 17-tes Algirdo 
kuopos mėnesinis susirinka 
mas įvyks sekmadienį,, vasa 
rio 25,. ketvirtą valandą -po 
pietų, Vyčių kambary.
' ' Kiekvieno nario pareiga 
atsilankyti į susirinkimų, 
nes turime daug svarbių rei 
kalų išspręsti, dėl pagerini
mo organizacijos ir kuopos 
veikimo.

Apart to, mūsų kuopoje, 
■paskelbtas naujas narių va
jus ir to. vajaus pasekmės 
priklausys nuo mūsų darbš
tumo.

Kuopa skiria dovanų tani,

PO GLOBi MOTINOS iVČ,
Jrminlnke — Eva MarksienS,

C25 E. 8tU St, So. Boston,. Masa.
Vice-pirmininkč— Ono Siaurienč,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston B422-R

Prot. Rašt — Bronė Ciunlenė, .
’ 29 Gould St, West Roxbury, Masą.

Tel. Parkway 1864-W
Fin. Rast — Marjona MarkonlntB

33 Navarre St, Roslindale, Mass.
Tel. Parkway 0558-W

Udinhikė — Oną, StanlulIutS
105 West 6th St, So. Boston, Mana

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė
1512 ColumbiH Rd., So. Boston, Mana.

Kasos Globėja. — E. Jahušonlenė
. 1426 Columbia Rd., So. Boston, Masš
Draugija savo susirinkimus laiko, ku „_ „ _______ ,___ ....__ _____ _____

antrą utaminką kiekvieno mėnesio, | nedėldiėnį kiekvieno mėnesio,' 2 ra 
7:80' vnl. vakare, pobainytinėj sve
tainėj.

•Vi JONO EV. BL. PAiALPINfc 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thbmas Park. Sol Boston, Wa»

Vke-pirm.—V. Medonis,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mase

Pro L Rąžtlrilnkas — J. GlinecklB ?•
5 Thomas Park. So Boston M*«.

Fin.. Raštininkas — Alb. Nevieni 233
Ę. St. So.. Boston, Mass.
lldinlnkas — A. NaudliOnu

885 E. Broadwąy, So>. Boston, Ma*
Maršalka J. Zaikls.

7 iVinfield St., So. Boston, Maaa..
Drangtja laiko susirinkimus kas trečb

I po pietą, Parapijos sal?j. 492 E. 7t'
I Rt. So.' B'Mčto'n-. Mas*. ■

Į JUOZAS M. DlįlS
| LAIKRODININKAS 
s Parduodu įvairiausios 
| auksinius ■ ir sidabrinius 

itus. Taipgi ir pataisau.,
| 366 W. Broadway

3 
rūšies | 
daik-|

Į SO. BOSTON, MASS. |
‘MtlIltlIttlIlIllilIllKHMUttUVl.lUltlIvAliHfltlMm <

Vasario 16 d. įvyko Atari 
jonų Rėmėjų skyriaus susi
rinkimas.. • • ; .

. Nutartu, platinti katuli- . ,
kišką.' spaudų, ypatingai įkas Įminės naujų narių kun- 
dienrašti “Draugų” ir į tepto. Taigi visi pasistenki- 
“ Darbininkų’’. •• ‘ jie paraginti savo draugus

Taipgi . .nutartų " rengti | L<%) prisirašyti prie vyrių, 
“AVhistr pai’ty”, kurio pel-įnes vajaus metu narių ’diur

£

• NAUJA ‘ -
GRAŽIAI ĮRENGTA

BROADWAY
CAFETERIA
. P. MDLIS IR (1ĖO. MĄKIL1ONIS 

—Navininkai— ■ • .

• VALGIAI SKANŪS IR PAGAMINTI Iž
ŠVIEŽIU PRODUKTU

• TAIPGI YRA VISOKIŲ GĖRIMŲ
Kaina prieinama. Prašome užeiti. -

377 Broadway South Boston, Mass.
I 
i

AGENTAI^
K. SIDABRAS

Važiuojant ietrts į ir iŠ Lietuvos parū
pinu pąsportus-.ir. parduodu

Laivakortes: • ;
Apdraudžiu baksus, mimus, rakandus 

ir t t. .
342 W. Bronihvay, S. Boston. Mass..’

Telefonas South Boston 1793 4

PETRO PAMPELIO ,
PIRŠLYBOS

. 2-jų Veiksmų Komedija .
Vaidins . ’

S. L. A. 365 Jaun. kp.
VASARIO-FEB. 22, 1934 .

E. Silver Sts., So., Bostone
. Pradžia 7;30 v. v.-, . . ..

Dainuos S. Paura. AL Miltenuitv.
Z; VaitkaU?.' K Vetaite-iv B. .

šargaliutū. • f
Kviečia Komitetas. . j

> ■

4
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T

Sportas
telio gautų 43. Tuomi pada
rė rekordą.

Laivreiiee, Mass. augėles
niosios mokyklos krepšia- 
svydžio ratelio kapitonas y“ 
ra lietuvis Jonas Palaima*

f

Panaktinis
Devintą Valandą vakare nmįigas veidas. Operų turi- 

. liūchiai sugaudė katedros, nius jis gerinu žino, negu 
bokšte varpai, šen ir ten tie.tariami žinovai, 
artimuose rūmimse, studen
tų bendarbūtyje,. palengva , 
geso, paslaptingai dingo o- 

.. . lektiųs šviesa. Jau laikas 
gulti studentams. Naktis 
užmetė. . ant rūmų tamsių 

------- skraritę^^Nepatenkū^^ 
smalsus mėnulis nakties . . A ■ ’ • ' ' ’•
tamsumoj savo, šviesiaisiais 
spinduliais vogčiomis įsis
kverbė prb langą ir gerokai 
apšviečia ilgokus koridorių.. 
■ . Laiptuose. sugirgždėjo;

. Koridorium . eina žmogus 
nešinas benzino žibintuvą; 
Žibintuvo šviesa tai išnyks
ta,tai vėl pasirodo.. Žmogus 

. tikrina kambarius ; žiūri ar 
viskas tvarkoje. Jis panak
tinis.

— Eli/ nei gaisro., nei va
gies, nei nieko..sumurmė
jo sau panaktinis, leisdama
sis žemyn į skiepą.

Rūsyje. Apysenis panak
tinis nuėjo prie krosnies ir 
atsisėdo ant medinės dėžės 

Trisdešimt antri metai. 
> stovi studentų seminarija. 
Panaktinis saugoja ją per

• .J tą ilgą laikotarpį nuo viso- 
J kiu nelaimių nakties metu.

Nors senelis nebuvo gir- 
pelnyš, tačiau didžiavosi sa
vo ištikimai atliktomis pa
reigomis. .

• Daug studentų pasakoja 
apie jį, jo ištikimumą^ Bet 

’ nedaug yra matę jįjį aki . 
mis. Išskyrus negoėiatorią. 
niekam, neteko su juo kulbė- 
.tis..’ Visi laikė jį nepaprasti 

.. žmogum.■ ’’ .
Panaktinis tikrai buvę 

nepaprastas. Sekmadienių 
vakarais jis,turėdavo kėlę 
tą laisvą valandų, nes rierei- 

, • kejo eiti tarnybos pareigų. 
Ar smuklėje praleisdavo tą 

‘ laiką ? Ne. Nors keista, bei 
teisinga, jis praleisdavo tą 
laiką Valstybės teatre.. Km 
jis sėdėjo nebuvo galima ge
rai, matyti, scenos, nei visų 

? operos dalyvių; dar sunkiai' 
jam buvo išgirsti kiekvieną 

• . žodį, bet jis. jautėsi na ten. 
kintas, ką'rodė jo . džiaugs

kurie 
tik diletantai palyginus su 
juo... ..

Jau. ankstus rytas. Kai 
pasaulio žmones kaž kur ba
stosi, keliauja, saldžių mie
go sapnų traukiami, panak- 
turis eiiia^kmidariuną tik 
rindamaš tvaiką. Vislcas . ge 
rai.

Laiptai. sučirškėjo, po jo. 
sunkia našta. Pariaktinis 
dingo nakties tamsumoje.

Kiekvienas žmogus, turi 
savo silpnybių. Panaktinis 
žmogus. Jo silpnybe arba 
pasididžiavimas buvo,: kas 
Velykos ir Kalėdos išgerti 
bouką to ugningo verdančio 
vandens — šampano. Kam ? 
Daugiausiai inalonumui. 
Sakydavo, jei turtuolis Bo- 
rroff gali gerti šampaną, ar 
man. negalimą ? Koks sam
protavimas! Jis bent manė, 
tuoirii susilygins ir taps mė
lyne? kraujo sluoksnių na
riu. Panaktinis nežinojo, 
kad-ankstu gimimu tik pa
tenkama tan žmonių sluoks
niu... :

Tamsu. Rytui švintant, 
pasigirsta varpais skambint 
irias. Panaktinis pakilo nuo 
dėžės. Kepurę užsimovęs 
•uit galvos, išėjo iš skiepo”j 
gatvę; E j,o į vakaru miesto 
riųsę. Jo laukia labai gei
džiama minkštu lova. Juk 
no aštuonetas nemiegojime 
valandų, žmogus nori mie
go. . Kftzyv A fina

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

Tabernaculum Draugijos: 
M. Songailaitė. Pagerbė Kuri. Skalandį

IVaterbųrio . ir < Našlnta 
Vyčiai turi labai stiprius 
kfepšiasiąMžio žaidimo ra
telius. Kaipo stipriausi iŠ 
visų Naujos Anglijos rate* 
lių “ Vyčių < tarpe, sumanė 

’tai’pusavyj išsprėsti pirme
nybę trims. žaidimais. Iki 

,, . t • -4. 4 šiol viena karta žaidė ir lai-Bostone. Laimėtoju tarpe i .r“ '• ■tv r-1 ?<•••• -o r mejnnas ; teko N asllua bebuvo Mikas. Grigas, Brock-
b; v G a t\Yh’Huns, Sekanciils .žaidimusioti x.-M. C. A., kulis.Jai- . ■ ,v,. . j..*. i v_ 1 waterbuns žada islaimetūme ]o antrą vietą 300 yd; be-1 
gimė.

Kada, vasario 7 d., Notre Į 
Daine ratelis sumušė Minn I 
esota ratelį, tai buvo ją 26- i 
tas laimėjimas iš paskuti-' 
nią 27-nių žaidimą. ____.. . ... _ ,
žaidime -ypač p a si žymė į oĄlčdijj?to__doleiiiO n buliais.
Notre Daile kapitonas, E?! 
duardas Krause (Kriaučių-; 
nas) lietuvis, .
Žaidimo metu jis vienas par' 
darė 22 punktų. iš' savo ra-

•Nesenai Kolumbo Vyčiai 
(K. of C.) buvo suruošė 
milžiniškas rungtynes bėgi
nio ir visokio ’ šokimo spor 
ruoša (Amateur Iiidor Me; 
et)., Rungtynes laikytos

Laimėtoją tarpe ir

Gerb, skaitytoją ir prįeteliv 
įuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir bisnienus, kuri< • 
skelbiasi ‘‘Darbininke.’* Nuėję 
taryti kokį birią pasakykite, kad 
natėte jo skelbimą “Darbiniu 
te.” Tokiu būdu biznierius dai 
geriau supras, kad skelbtis “Dar- 
-minkė” apsimoka.

Jeigu as turėčiau dvyli k? 
•imą, norėčiau, kad jie bū 
n ištikimi tėvynei.

Išrūdytų,. kad žiemos me
tu neperdaugiausiai butu 
lankomi įvairūs sporto žai 
dirbai. Paprastai taip ir y 
ra. Tačiau šią žiemą sporto 

Tame sekėjai negaili savo .sunkiai

Glenn Cuniiigliam, lenkty
nių laimėtojas New Yorke.

. - Štai keletas pavyzdžių: —- 
> Nesenai/Detroito 16,750 žino 
nią užsimokėjo pamatyti 
rugtynes tarp ristiką —Jo
kūbo Londos’olr Juozo Ste- 
clierio., Iowa City, Io\va 
krepšiasvydžio rateliai iš 
Iowa ir Narthivestem uni
versitetų patraukė 10,000 
publikos. Teniso žaidimai 
tarp W. Tildeno ir E. Vi- 
nes’o, New Yorke sutraukė 
16,500 žmonių. V ary, 111. 
pašliūžų (sklis) čempiona
tai sportavo 25,000 žmonių 
akyvaizdioje. . Amerika tai 
tikrai sportų šalis!

Tretininką. Brolija turėjo 
pamaldas ir susirinkimą 
vas. 15 Jd. Padaryta labai 
daug gražiu pasiryžimą. Su 
darė pulkelį adoruotoją Šv. 
Sakramento.;. Dabar iiiiisu 
bažnyčioje nuo 6 vai. ryto 
iki. 9 vai. vakaro visuomet. 
kas .nors klupo ja prie Šv.| 
Sakramento. •

Išrinko riet keturias ats
toves į N. A. Apskričio Ka 
Įalįkiį Seimelį, kuris įvyks 
vas; 2'2 d., Norvvood, Ma$s. 
Taigi Tretininką brolija 
Seimelyje atstovaus O. Si- 

. daravieienė, O' Klimašaus
kienė, O .Akštinienė, ir V. 
Černiauskienė.

Susirinkime mūšą klebo
nas, kun. P, M. Juras pra
nešė liūdną naujienų, kad 
Dievulis aplanke kryželiu 
seseiysPranciškietes, Pift- 
sburgh, Pa., nes vas. 9 . d. 
gaisras padare vienuolynui 
į tris tūkstančius 'dolerių 
nuostolių. Klebonas prašė 
geraširdžiu sulig išgalės pa
lengvinti Seselėms Pranciš 
kielėms; vargelių naštą,

Kadangi vas. 25 d. įvyks
ta visą Draugiją rengiamas 
parapijos naudai Kernio 
sius. (Fair or Penny Sale), 
Tretininkų brolija apsiėmė 
prikepti piragą ir turėti 
valgią stalą.

. Ristiką tarpe vėl pasįro-. 
dė Juozas Komor ir dr. Ka
rolius Sarpolis, Tačiau 
jiems su žymesniaisiais A- 
merikos ristikais neteko 
grumtis.

Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

' I ' . . , , „ •

LAWRENCE, MASS.
ŠV. PRANCIŠKAUS PA
RAPIJA, . LAWRENCE, 
. • • MASS. .

Sideravičienė, V. Černiaus
kienė, O. Klimašauskienė ii 
6. Akštinienė.

■; Pirmutinis Graborius

Lietuviams

Montello. Masą.

Del Moterį Patarnauja

Moteriš;

Tel. 1308-R.

lėlė Zolubaite.
Jauną Vyrą Katal. Orga- 
lizaeijos: J. ...

W. G. McGLINGHĖY

šių to.- . ’ . .
Motiną- Arki broli jos: Ana 

-tazija Stručkienč ir V. Ge- 
evičiene.

PĖABODY, MASS. — 
Lietimą Pašalpinū draugi
ja surengė vakarienę kim*. 
Joną .Skalandį, savo dvasios 
vadą pagerbti. Dalyvavo a- 
pie 75 lietuviai, galima, sa* 
kyti visi kiek čia jų randa
si; ■ 

j Draugijos' pirm, ir vaka
rienės /vedėjas Jonas Pet
kevičius pašalas. įžanginę 
kalbelę pakvietė kun. Ska
landį, Garbės svečią sukal
bėti maldą*

Vąkąrienė buvo karališka 
šios kolonijos, gabiausių Iiot 
tuvių šeimininkių pągamin-1 
t a S ’ • ’ * - n| Daug triukšmo sukėlė vie/

Vakarienes metu prie Go- j no Ispani jos socialistui vadą 
giūtė pasakė eilės, o jos!atsivertimas rinkimą dieno-, 
broliukas . Alfonsas pasakė!mis. Juozas.Morerio mirties 
trumpą pasaką. Koletą bet- '' ’ -- - •
niūkų palinksmino publiką 
inuzika. PJė AmEroseviČiu 

r [te eilėmis prijuokino visus.
Pirm. J. Petkevičius iš-

reiškęs koletą minčių apie ; 
vietinius lietuvius pakvietę 
kun. J. Skalandį— kalbėti* j 
Jo kalba buvo, nuoširdi, ir j 
graži/ ’ ' į

Peabodiečiąi šios vakarie- *' 
nes ilgai neužmirš, nes tai ’ 
pirmas įvykis, kad daly va* 
vo lietuvis kunigas, koloni- i 
joje. Garbė peabodiečiams 
lietuviams, kad taip gražiai 
pagerbė kunigą. . . ’ j

Rap. į

dolerius ir Tretininku broli
ja aukavo •$3.11 centu. ■-

Petras Auri la turėjo au- 
tomobiliaus nelaimę. Ste
buklingai iš Dievo malones 
nepavojingai sužeistas.

Vas. 14 d. staiga mirė grįž- 
dairias iš darbo Mikolas Je- 
skelevičiūs. Tai antras as
muo bėgyje vienos savaitės 
mirė staiga. Iškilmingos m- 
ą. Jeskeleyičio laidotuvės į-- 
vyko šeštadienį vas. 17‘ d. 
Jis priklausė prie Šv. Var
do ir šv. Kazimiero Pašal- 
pinės • Draugi j os. Kai p Š v. 
Vardo Draugijos narys, kar 
tū su kitais vyrais, sekma 
dieni 1 ‘ in corpore ’ ’ ė j o prie 
Šv. Komunijos.. Už trijų 
dienu nuėjo pas Viešpatį 
išduoti apyskaitą.

Parapijos Kermošiui pa
aukavo Šv. Vardo Draugi
ja ,'5 diolėr., Apaštalystės 
Maldos Draugija aukavo 5

SOCIALISTO ATSIVER
TIMAS

patale paprašė kunigo ir 
rastįškai pareiškė noro būti_ 
krikščioniškai palaidotas.
Jis mirė aprūpintas šv. Sa- ; 
k.ramentaiS; jo krikščionis-?' 

. kas laidotuves turėjo sango-r į 
t i policija, ries jo u partijos 
draugai ’ ’ mėgino ardyti ba
žnytines ceremonijas.

Pasamdyta didelis bus’as. 
Išrinkta apie 30 atstovų į 
N.. A. Apskr. Kai. Seimeli, 
įvykstantį Nonvood, Mass.

Privelia

“ŽIDINYS” ;
Prot. Dr. V. Mykolatčlo-Patino redngue 
jamas literatūros, mokslo, visuomene* . 
ir akademiškojo gyvenimo Iliustruota* 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, Įdomiausias Ir kiekvienas 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausia* 
lietuvių Žurnalas. Todėl visi paskubfikl- 
re užsisakyti "Židinį.” ■

“Židinio” kaina Lietuvoje: mėt. 85 I„ 
pusm. 20 lt.: Amerikoje metams $4.50, ' 
pusmečiui $2.50.

Adr • "žldlnvs'• Ranmis. AL

. Švari m*i • Baltas kai
Šihima“ Tikrai Geras Vanduo '* :.

ŠILUMOS IN’VESTMENTASEASTERN 
HI TĘST 

PEČIAMS ALIEJUS
8%c. Galionas

Tyrus 
.1001/0. .

EĄSTERN OIL CO.
124 GREEN STREET,
WORCESTEB, MASS. ;• Patogu; ir

Dial 4—3261 Taupu.

TAMSTAI

KVIETIMAS

’ Atstovai į Naujosios. An
glijos Katalikų 9-jį. Seime 
į, įvykstantį .. Norivųod,

Mass.:
A. L. R. K. Federacijos

Sliyriaus: Kūli. Pr. M. Ju
ras,. K. Vencius ir S. Pad 
valakas.
Šv. Kazimiero Pašėlp. Dr.- 

jos: Silv. Čeikauskas ii 
Petras Grina.
Šv. Elžbietos Pašelp. Dr.- 

jos: Įjiudvisė VenČienč. ir 
Juozapina Čiurlionyte. ■
L. D. S. —Sofija Rimaitė,
Šv... Vardo Draugi  jos —

Jokūbas Zenavičilis ir Juo
zas ITanavičius..

Apaštalystės Maldos Dr;
:a: Ona. Jerackaitė ir Iz.a yra aštuonių. puslapiu laikraštis, kupinas žinių iš pla- 

čibjo pasaulio, o yatirigąi. iš lietuvių veikimo Lietuvoje, 
Amerikoje ir kur tik lietuvių randasi. Jis yra lėidžiū- 

"sfakeliUiias lnas du kart į sąVaitę, — antradieniais ir penktadieniais.
rj. Akstinas ir P. Amsiejūs.! Ypatingai rūpinasi ir gina lietuvių darbininkų reika- 

. Merginų Sodalicijos: O.;lūs. Jame rasi rimčiausių straipsnių,..rašytą mūšų lie- 
8ongailaite, E. Aurįlaitė, O. tuvių žymiausiu .inteligentų. .?
Astrąokąite, A, Voluiigevb [ Yra iaikraštis, kurį Tamsta pats norėsi skaityti ir, ku

ris bus įdomus kiekvienam Tamstos šeimynos nariui.
’. Šiais 1934 metais sueis 19 metų kaip šis laikraštis yra 

leidžiamas Lietuvių Darbininką’ Sąjungos. ‘
.... Jei dar ‘‘Darbininko” neskaitai, pasiskubink jį užsi-

Tretiniukų Brolijos; O. rašyti.

Ar Tamsta žinai, kad nuo Naują Metu iki balandžio 
mėn. 22 d., 1934 m. Tamsta gali, užsiprenumeruoti vie
nintelį lietimų katalikų, darbininkų laikraštį visiems 
metams tik už tris dolerius ? . . ?

"DARBININKAS"

Kiekvienam, kuris laike šio Vajaus uDarbininką” už-“ 
sirašys duosime dovanų, . .

, LIETUVOS ALBUMĄ
Šis Albumas buvo išleistas Lietuvoje 1921 metais. Jo 

kaina buvo nustatyta $3.50. Redaktorium buvo Liudas 
Gira, žymus Lietuvos poetas. Knyga yra 9x8 colių for- . 
mato turinti 436 puslapių. Joje randasi suvirs 300 pa
veikslą, — atvaizdą ir biografiją veik visu atgimusios 
Lietuvos veikėją, Vyriausybės narių, dvasinės ierarchi- 
jos vyrą, kariuomenės vadą, ., diplomatij, mokslininką, 
publicistą, menininkų ir t. t. ‘

Lietuvos Albumas yra brangi knyga, kuri privalėtą 
būti kiekvieiio lietuvio namuose. Ji netik, yra brangi 
mums, kurie esame gimę Lietuvoje, bet taipgi sužavėjo, 
ir mūsą jaunimą, nes duoda jiems progą susipažinti ar
čiau su tėvą šalies garbingais vyrais. Kiekvienas turėtą • 
pasinaudoti proga įsigyti šią brangią dovaną. '

Nepraleisk Progos
už tris dolerius gauti ‘‘DARBININKĄ” visiems me- . . 

tams ir dar dovaną LIETUVOS ALBUMĄ. Imk plun
ksną tuojaus, rašyk mums laišką, įdėk tris dolerius, ir 
užadresuok sekančiai:

DARBININKAS
366 W. Broadway, . ' \ . So. Boston, MašSo

PASTABA: Jųi turi giminią Lietuvoje, jiems gali už* 
rašyti / ‘DARBININKĄ” metams tik už keturis dolė- . 
,rius. Jiems užrašęs “DzVRBININKĄ” pats gausi dova- : J 
ną LIETUVOS ALBUMĄ,: . r ■ \ I

i .
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Antradienis, Vasario 20 d., 1934

DAPBIMMĮCAS
(TflEWORKER)

Publishėd every Tuesday and Friday exeept Holidays such as 
L New, Year, Good Friday, Memorial Day, Independencc Day,

. Labor Day, Thanksgiviiig and Christmas
® ’ • « .———,—.• by ‘ -------
įSAINT JOSEPH’SLITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

įį Bntered aa second-ęlass matter Sept 12, 1915 at tlie post Office at Boston, 
įL- . Mass. under the Ąct of Marth 3, 1876

t* A.eeeptance for mailing at speelal rate of postage proyfcTed for in Sectlonll03
• „ Ąct of October S, 1917, authorized on July 12, 1918

' ‘ PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ............ $4.00 
Užsieny metams .............. $5.00 

T.— Viena karį savaitėje metams .. $2.00 
$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

South Boston, Mass.

KATALIKŲ GYVENI 
: ; / ' MAS .

■ 4.

bf 8UBSOĘIPTION KATES:

i
’; DomcBtic yearly .......................  $4.00
.forelgn ysarly....,$5.00, 

r PoMcatic oncė per week yearly $2.00 
’ korclgn once pęr wcek yearly.. r”“"- DARBININKAS

^•86 West Broądtfay .
r Telephone South Boston 0020

į EUCHARISTINIS KON- 
į GRESAS LIETUVOJE
L Katalikai rengia Eucha- kintos. Kadangi vasaros 
L, rištinius Kongresus kas du metas, yra patogiausias ek- 
b metu. Ją yra buvę didesne- skursijomš daryti, tai tiki* 
J Be Europos valstybėse, Ą- 
y nieriko-j,. Kanadoj, Austrą- 
• lijo j, Afrikoj, Airijoj, Gir

dėt, kad ir Lenkija ruošia-
> si prie tokio pasaulinio Ėtr 
; charistijos Kongreso. Kada 

nors ateis eile ii’ Lietuvai; 
bet Lietuva nenori taip iL 
gai laukti. Ji ruošiasi viena 
padaryti savo Eucharistinį 
Kongresą šiais metais, bir
želio 29 ir 30 d. ir lieptos 1 
d. Kongresas įvyks Kaune. 
Jame dalyvaus visi Lietu-

k Vos vyskupai, su Mtotropoli- 
tą Skvireckiu priekyje, dL

■ delis skaičius kunigą ir vie- 
p nuoliu, o kokia bus žmonių 
! minia, tai tik plati vaizduo- 
i te gali apskaičiuoti. Pirmo

•k-

£

•r

masi, kad. didelis meldžio- 
nią skaičiui ^musmkiiyA.- 
merikiečių į. tą Kongresą 
nuvyks.

Lietuvoj .jau yra buvę Eu
charistinių Kongresą TeL 
Šių ir Panevėžio vyskupijo
se, bet visai Lietuvai skiria
mas šis Kongresas bus ph> 
mutinis. Tai, galima sakyti, 
bus istorinis Lietuvos. gyve
nime įvykis. Jis be galo 

. sustiprins lietuviu kataliką 
darbuotę ir išjudins atšalu-

• sius, abejingus ir dvejojan-
• čius Bažnyčios vaikus. Tai 

bus katalikiškąjįi spėkit Ino
į bilizacija. Tikybinis *Lie- 
■ tuvos kataliką atgimimas 

į didžiulę draugiją-; masinis

— Pirmąją, dieną Velykų 
bus užbaigti šventieji metai. 
Tą dieną būsią don Bosko 
kanonizavimo, iškilmės. Lau 
kiama toms iškilmėms 65.- 
000 maldininką iŠ įvairiu 
kraštu. .

— Pernai Anglijoje perė
jo į Kataliką-Bažnyčią 12.- 
371 žmogus.

— Neseniai Vokietijoje 
(Štugarte). katalikai suruo
šė šventąją metą minėjimą. 
Iškilmėje dalyvavo ir Rott- 
ępburgo vyskupas. Katali
kas profesorius Adam pasa
kė aštrią kalbą, kurioje įro
dė* hitlerininką nenuoseklu-’ 
mus. Po jo kalbos kataliką 
jaunimas išsirikiavo ir uni
formuotas su vėlavomis per* 
žygiavo per miestą. Policija 
neleido demonstruoti, kada- 
ngį£VokiMįojLllemon8truo  ̂
ti galį tik ; hitlerininkai, o 
kiti ne ir kitiems uždrausta 
su uniforma pasirodyti. Bet 
nepaisydami nieko katalikai 
padarė demonstraciją ir 
prie jos labai daug žmonių 
prisidėjo. Dabar eina stro
pus tardymas. Tačiau tik 
pagirti galima tą drąsą, ku
rią parodė Štutgarto - katali
kai, kuriuos taip siausti 

• pradėjo hitlerininkai.

l.Vaizdas Norris tveiildnio ant Klinch upės netoli Knokville, Tenn. Jis taip atro
dys kaip bus Užbaigtas. 2. Prezidentas Rooseveltas su auksino plunksna pasirašo' 
dolerio vertes sumažinimo bijią apvaizdoj jo finansiniii patarėją. 3. Otohiko Ma- 
tsukata, prezidento Rooseyelt kolega, apleidžia Toltyo. Jis važiuoju. Amerikon tar
tis su prezidentu Rooseveltu apie dalykus,.liečiančius Japonija ir Ameriką.

ĮSveikata^Brangiis Turtas]
(S'nKii'M.iiHHniiiniiiMiiiiHĄiiiniifiiadtiiaifiiiĮoiiiiiiiiiiiiiiiiatiiiiiiimiiiiKiIiiitiiitiiiiiiiiiKtitiuiiitinKiHiiiiiiitiriiiiuHi, 

Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

Rašo D r. A. W. Jaoobs, 
Dentistas, Chicago, III.

ji diena bus skiriama vai- januomenės auklėjimas ką-
1 kams, antroji moterims, tre- taliką spaudos energingas 
į Čioji vyrams. Vadinasi, tai išplėtimas —tai vis toki, 
f ne tik vieni vaikai, moįęyys džiuginanti reiškiniai, kurie 
f ir vyrai galės skiriamose

. į: sau dienose dalyvauti, beri 
į -kad tose dienose bus krei-j 
J? piama ypatingo dėmesio, i- 
■' dant .kuodidžiaųsias. skai- 
L ėjus tų paskirtųjų luomą

išplėtimas —tai vis toki.

nurodo, kad lietuvių tauta 
j ne tik nėra mirusi, tikėjimo 
[idealams, bet ji kaip tiktai 
i pradeda jais gyventi. Eu- 
Įcharistmis Kongresas tą vi
ską sustiprins ir sukonsolr 

p prieitą prie šv. Komunijos, duos . ir pastūmės pirmyn 
į ir kad Kongreso . apeigos uolų katalikybės darbą, 
į. hus specialiai tam pritai- K.

vą Berlyne įteikė vokiečių 
vyriausybei notą, kurioje 
protestuojama prieš saky
tais Vokietijos vyriausybės 
vienašališkais žygiais pada
rytą . sutarčių sulaužymą, 
reiškiama viltis, kad vokie
čių vyriausybė dar sykį per- 
svarstys. savo . nusistatymą 
ar atstatys teisišką padėtį 
tiek : sviesto kontingentą, 
tiek mažojo pasi'enįo susisie
kimo klausimais, ir pažymi
ma, kad Lietuvos vyriausy
bė, pasilieka sau teise daryti 
atatinkamą žygių visoms są 
vo pretenzijoms ginti.

Lietuvos Protesto N ota 
Vokietijai

“ Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”,—

Popiežius ‘Leonas XIII.

t DANTŲ VALYMAS IR 
. PUVIMAS.

Dantų gydytojai atkarto- 
nai gauna klausimą, ką da
lyti, kad mano dantys taip 
sparčiai pūna, arba, ką da-' 
ryti, kad mano vaikučių 
dantys pūna. Toks dalykas 
gydytojui ko ne kasdien at
sikartoja. Na ir gydytojas 
aiškina, kad reikia* būti at
sargiam su maistu, kokį var 
toti, kad maistas turi būti 
švarus, grynas, neužsisenė.t 
jęs ir gerai padarytas. Ypa
tingai su vaikais arba jau
nuoliais reikia būti atsar
giam, būtent . vaikai šešių, 
sęptynįą, astuonių ir 1.1, 
metą dažnai prieš valgį sal
dainių pasigauna ir valgo; 
Tokiu būdu sugadina apeti
tą 'ir neima • Užtektinai rei
kalingo maisto. čia motinos 
turėtų būti' atsargios ir sau
goti vaikučius nuo tokią da
lyką. Pirma reikia duoti

vaikui tinkamo maisto, o vė . 
liau, jau nėra smerktinas 
dalykas. Tokiu būdu dali
nai galima sustiprinti ir pa
ilginti dantų amžių.

Dantų valymas yra būti
nai reikalingas, nes nevaly
ti dantys apsivelia ir aps- 
krepta, kas sugadina išvaiz
dą ir sutrumpina jų amžių. 
N evalyti dantys greičiau 
genda, p tai būna dėl to: 
nešvari burna ir užsilikęs 
maistas gamina gaižią rūg
štį ir auklėja bakterijas, ku 
rioS'paskui atakuoja, arba 
ėda, dantis ir gadina sma- 
geniš. Kuomet -dantys aplei
sti " ir smegenys"'.5 nusmukę, 
dantys pasidaro: ilgi ir blo
gą turi išžiūrą. Čia niekas, 
kitas, kaip tik apsileidimo 
rezultatai, nes kiekvienas 
galį dantis valyti.

Dažnai iš .pacijentų gau
name klausimą, kad kuomet, 
atkartotinai valo dantis, tai 
jie suminkštėja ir pradeda 
kiurti, ypatingai apie sme
genis. -Tas netiesą. Dantų 
valymas niekuomet svęika-

tai nekenkia, bet visuomet, 
gelbsti. Supraskime tai, kad 
bakterijos nemyli švaros n 
nuo švaros jos . nyksta. O 
dalydamas dantis su šepetu
ku niekuomet jų nepagaduv 
si, arba nepratrihsi.

•Taigi, gerbiamas skaityto
jau, valyk savo dantis tąil 
dažnai, kai]) dažnai valgai 
be jokio pavojaus; pamaty
si, kad savo dantis sustip
rinsi penkias, dešimtis nąo 
šimčią.

Neblogas būtą dalykas, 
jei kiekvienas žmogus kas
met nueitą pas gydytoją, 
kad lieržiūrėtą juos. Šeimos 
gydytojas už tai nieko nę- 
skaitysj o skaityti} savo prie 
dėrme dantų egzaminavimą.

Augantiems vaikams be
veik kas šeši mėnesiai reikė 
tą nueiti pas gydytoją, kad 
jis peržiūrėtų-j,o dantis, nes 
mažu vaiką dantys greičiau 
pūna. KaikUr'iė skaitytojai 
mano, kad tas peftikrini- 
mas,. arba. egzaminavimas, 
nereikalingas. Kas taip gal
voja, labai, labai save apsi- 
gaudinėja ir skriaudžia.

į—f ' ■■■-' ’ ' HHtw

TėvųMarijonų 
Misijos

Vasario 12 t- 18 dd. Slie- 
bioygan, -Wisc. (Kun. A. 
Petrauskas, M. I. C.).

Vasario 19 — 2.5 dd. — 
Ansonia, Conn. (Kun. A. 
Petrauslęas, M. L G).

Vasario .19 — kovo 4 'dd.
— Aušros. Vartą parap,, 
AVorcešter, Mass. (Kmi. A. 
Cilrota, M. L C.). . ..

Vasario 26 —kovo 4 dd, 
—- Athol, Mass. (Kun. A, 
Petrauskas, M,. L C*).

Kovo 1 6 dd. —- MtOar-
inel, Pa. (Kun. J. Vaitkevi
čius, M. I. O.). .. . .

Kovo 5 t—’ lį dd. — Pro- 
vidence, R. I. (Kun. A. Ci- 
kota, M* I. C J

Kovo 5 — 18 dd. —’ Pįtts- 
ton, Pa, (Kun. A. Būblys, 

ir kun.. A Petraus
kas, M. .1 €.). \ - -

Kovo 12—- 18 dd. — Šv. 
Kazimiero parap,, Worc.es- 
ter,. Mass. (Kun. J. Navic
kas, M. L C. ). /

Kovo 12 — 25 dd — Kin- 
gston, Pa. (Kun. A. Ciko- 
ta, M. I. C. ir kun. J. Vait
kevičius, M. L C.() .
. Kovo 10 —.25 dd. — Šv. 
Jurgio parap., Bnooklyn, N.
Y. (Kun. A. Petrauskas, 
M. L C. ).

Kovo 19— 25 dd. — Šv. 
Jurgio parap,, Detroit 
Mieli. “

Kovo 19 — Bal. 1 dd. 
Brockton, Mass. (19.—■ 25 
dd. kun. A. Būblys, M. T? 
C,. 26 — bal. 1 dd..— kun. 
A. Petrauskas, M. L C.).

Kovo 25 — Bal. L Ro- 
chester — kun. Gikota. ■ j

Kovo 28 — Bal. 17 dd. — I 
Apreiškimo parap., Brook- 
lyn, N. Y. (Kun. A. Būk 
lys, M. L C.).?

■Balandžio 23 — 29 dd. — 
Utiea, N. Y. , kun. Gikota.

Balandžio 30 — Gegužės'
13 dd. —- Šv. Kazimiero pa- . . 
rap., Philadelphia, Pa/ 
(Kun. A-Gikota, M. I. C0.

Protestuojama prieš sutar- j 
.etų laužymą, sumažinant. ■ 
kontingentus ir varžant ma- 
^žąjį pasienio susisiekimą.

Kaip jau buvo rašyta, vo
kiečių. vyriausybė Lietuvai 
tenkantį sviesto kontingėn- 

. tą 1934 m., sumažino nuo 1.
710 tonu iki 600 toną, kas, 
palyginus su 1933 m. kon
tingentu,. sudaro daugiau 

: kaip 70 nuošimčių sūmaži- 
; nimą.
;■ Kadangi kitoms šalims to
kio žymaus kontingentų su
mažinimo nepritaikyta, tad 
Lietuvos vyriausybė randa, 
kad joks vokiečių elgesys y- 

.. ra priešingas, didžiausio pą- 
’ Jaukumo principui ir 1928 

. ' m. Vokietijos Lietuvos pre- 
£;• kybos Sutarčiai, kuria nūs-

■ ; tątonia, kad įvežimo, išve- 
y žimb ir pervežimo laisvės 
į-;. suvaržymai gali būti taiko-
■ ■ mi tik tiek, kiek j iė bus . tai- 
; komi lygiai virinąs šalims.
- r Be to, Vokietijos vyriau- 
\ • sybė vienašališku nutarimu 
\ pakeitė mažojo pasienio su- 

r sisiękimo. prekių sąrašą, su 
L mažindama be muito įhesa-

r

J. Leonas J. Vaščila.

Tadas Kasciuška ir 
Abraham Lincoln’as

mą prekių kiekį net apie 75 
nuošimčiiĮ.’

Lietuvos vyriausybė lai
ko, kad Vokietijos vyriaušy 
bes vienašališku aktu pada
rytas sviesto, sūrio ir kiau
šiniu kiekio sumažinimas 
nėra suderinamas nei su ga
liojančiais sutarčių nusta _ _  ____  _____ _ __ ___________
tais, nei su tarptautinės tei-1 ti abudu žmonijos mylėtoju — pirmąjį kaipo 
sės dėsniais dėl abišalių su-1 Amerikos vergų išvaduotoją, antrąjį kaipo lais- 
sitanmą. • j vės pionerį,-ir pirmojo idealą pirmtakūną,

Šis Vokietijos vyriaušy-i ■ Generolas Tadas Kasciuška Amerikos re 
bės žygi ii. prieštaravimas a._ s voliucijos metu, sugrįžęs po sunkių kautynių 
.bienr "šalim privalomiems j Virginijoje į Philadelphiją, pastebėjęs sunkią 
'sutarčių nuostatams juo la4negrą vergų būklę,.pasiryžopagelbėtikuo galė- 
biau rvškėja, prisiminus,i-amas savo “tamsiaodžiams draugams” Naujo* 
kad vokiečiu vvriaušvbes: S^QS Bespubl.ikos tuometinėje sostinėje. Dar 
pakartotiniais pareiškimais ^83 metais pasigirdo, jo balsas užtariąs slė- 
visiPatartieji suvaržvinai eJ ras?' ~ tieš Kūmais ii- ties
sn padaryti, kaip atšakv Juozapo bažnyčia (Willing s- Alldy), Jis 
inas i Klaipėdos subernato- lleaillovf savo pastangose,.ir 1798 metais, pasku 
liaus’ parėdyme kūrino,:^ kart’ i«Wamas iš Amerikos, jis parašė 
vykdymas atitinkaĮiiij. įsta- cs amen 4' 
tymą, gubernatorius . įsake 
direktorijai, nepalikti .tar
nyboje tam tikrą svetimša
lių. , ■ . ’’ / \ •

Turėdama . galvoje, visą, 
kas. aukščiau jmsaktya, Lie 
tuvos vyiaausybė 1934 hb|miėnfs žmonėms. Jeffęrson’as, Kaseiuškos arti-

. Įdomus sutapimas: vasario mėn. 12 tą. dieną 
buvo Lincoln’o ir generolo Tado. Kascitiškos 
gimtadienis. Tą dieną mums tenka sugretinti 
abiejų šių didžiąją vyrų asmenybes ir pagerb-

paskirdamas Thomas Jefferson’ą 
vykdytoju, pavesdamas visą savo, turtą Amerr. 
ko j ė, pinigus ir žemes Amerikos vergų iŠpirki- 

. mui, paliuosavimui ir mokymui dorovėje ir.pa- 
,€l fiiotizmo. P-lė Ė. Kitę, Amerikos Katalikų Is-. 
. toniškos Draugi jos .archivare, pteiškia, kad 
'b nėra abejonės, jog Kasciuška veikė kilniausiais 
[e* sumetimais, stengdamasis, pagelbėti skriaudžia-

•- ” I 1.I1LVĮL1O /jHIVUVll AYČiaVlUęiKUS uril"

sausio 24 d,, per savo atšto-j mas'draugas rašo gon. GatešTli: “Jis (Kosciuš

ka) yra tauriausias žmogaus laisvės mylėtojas, 
kokį aš bet kada pažinojau, ir jis* myli tokią 
laisvę, kuri yra vienoda visiems, ne tiktai ne
daugeliui ar turtingiems’”. Generolas Gatės at
sakė. “Kasciuška yra vienintelis taiirus' respu
blikonas, kokį aš bet kada pažinau. Jis neturi 
jokių sodžių.”

Kasciuška taip plačiai visą, buko mylimas 
ir gerbiamas, net. gi Europoje, todėl, kad jis 
nuolat tvirtai laikės tikrą katalikišką principą. 
Rašydamas savo sėserei Brastoje, Lietuvoje, 
pavesdamas jai savo dvarus, jis jai liepė palei
sti visas moteris baudžiauninkes ir reikalauti 
tiktai dviejų dieną, priverstino darbo iš vyrų 
baudžiauninką. “Jei tai būtą kita valstybė, kur 
valdžia galėtų užtikrinti' mano testamento vyk
dymą, aš juos visiškai paleisčiau; bet šioje val
stybėje mes priversti daryti tiktai tai, ką mes 
esame tikri galį padaryti, kad bet kokiu būdu 
palengvinti žmoniją, ir visuomet atminkie, kad 
iš prigimimo mes. visi esame lygūs, kad kirtai 
'ir mokslų .pasiekimas, sudaro vieninteli skirtia 
mą;.kdet mes priralonK atjausti vargšus ir švie. 
sti nesusipratėlius, tuo būdu igj/rendiiidanii do- 
rovę”. Tai buvo jo gyvenimo motyvas, jo db-' 
ros principas per visą garbingą jo karierą, kai
po‘‘Pasaulio Karžygys”?

Kascitiškos laikais., Lietuvos gyveninius ir 
. susitvarkymas jautė didelės įtekmės iš Varsų 

Vos vyriausybės. Nors keista atrodo, bet.■Varšu
va J su Ikmiatevskiu ir sąinokslininkaįs.' Panie
kiu ir Lenkų rrar'govicos Konfederacija, .— vi
si, rusų Kairiuos draugai, kurių .dalis susiraši
nėjo. su prusą Fredriliu Didžiuoju prieš Kas-

ciušką,— buvo didžiausias šio mūsų patrioto 
priešas baudžiauninką paleidimo kovoj e. j Kon
federacija kreipėsi į Peterburgą ieškodama 
Kotrinos, buvusios Poniatovskio pieįlužes, pa
ramos savo išdavikiškam siekime parlįokšti 
Kasciušką. Po to, kai šis kilnus valstiečių. va
das laimėjo garbę savo laimėjimais karo lauke 
prieš rusus, Poniatovskis susidėjo su Targovr 
ciečiais ir paskelbė Kasciušką maištininku, jį 
išdavusiu.

Tadas Kasciuška gimė 1746 m. vasario m. 
12 d. Merkinės (Metečovščiznos) dvare, Bras
tos vaivadijoje, Lietuvoje,. 188 metai po jo gi
mimo yra kupini jo pastangų ir vaisią žmoni
jos gerovei, žmogaus išsilavinimui ir \risuotynam 
švietimui., Klupo patriotas, jis pelnė ‘'Moder
niškos Demokratijos Tėve/’ vardą:, kaipo. Vals
tybės vyras. jis yra Moderniško Visuotino 
Švietimo Tėvas". Jis buvo pirmas žmogus Eu
ropoje, atidaręs laisvas nemokamas mokyklas, 
atviras visiems piliečiams, turtingiems ir varg
šams. 30. metą amžiaus, tuoj po Amerikos ne
priklausomybes paskelbimo, jis jau atsidūrė .. 
Philadelpliijoje. pirmas taurusis bajoras atvy
kęs Atlanto pusėn pagelbėti amerikonams prieš 
Angliju Neužilgo jis pastatė, fortus Billingsi 
port ir M.ėrcer ir padirbokliūtis, (chevaUN-de- 

,1’riseV Dela\varo’e- gintis nuo anglų laivyno, 
sis darbas pagelbėjo Wąshington‘ui atlikti- tą 
^stebuklingą persikėlimą per upę l^Mladolphi-. 
joje'”, išsigelbėt nuo Corinvallie vijomosi; ku- ’ 
ris. sieke susi jungti su-laivynu ir sunaikinti A- • 

lme.ii.kos jėgas Ne\v Jėrsey Valstybėj. Po to Kas- 
e.itiška . planavo .žiemių Kampaniją . generolui.
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Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

CAMBRIDGE, MASS.

civi

Apšvieta, kaipo darbą .že
mesniame laipsnyje; Kultū
ra; kaipo aukštesnį, ir kuris 
išdirba (tą dvasios ir proto 
medžiagą yra mokykla,

Kad geriaus suprasti ap
švietus, kultūros ir civiliza- 
jos-žodžių reikšme mes im
sime daugiau pavyzdžių. 
Sakysime, mes norime pasis
tatyti Sau gpTenamą namą; 
Ką mes darome Į Pirniiaus 
mes kasame rayą, koliai rali 
dame Įdėtą, pastovią žemę. 
Paskui į tą ravą .dedame 
akmenys ir mūrijame pa
matą, Ant to pamato: stato
me sienas ir visą namą.. Pa
baigus namą statyti ištai
some jo vidų: įdedame lan- 

per kulias lyalėtų^įejti 
šviesa; įtaisome šildytuvus 
namo apšildymui. Kuo ge
naus namo vidus įrengtas, 
tuo pątogiaus jaine gyventi.

Sis namo statymo pavyz
dys mums taipgi palengvina 
suprasti tų trijų žodžių, rei
kšmę.
Sakysime iškasti ravą pa
matui gali ir paprastas, be
mokslis darbininkas. Bet 
pastatyti namo sienas ir į- 
rengti jame, visus .patogu
mus’jau reikalingi yra mei
steriai.

Pritaikant šį pavyzdį priė! 
švietimo ir jausmą tobulini
mo, įneš galime prilyginti 
ravo kasimą, kaipo apšvie-! 
tą,darbą žemesniame. laips
nyje; sieną statymą ir na-, 
mo vidaus Įrengimą, kaipo 
kultūra; o patį namą pava
dinti civilizacija,, kaipo ap
švietus ir kultūros., darbo 
vaisių. ’ /

Kad galutinai, prieiti prie 
aiškaus supratimo apšvie
tus, kultūros ir civilizacijos 
dar. paimsitiie vieną ir pas
kutinį pavyzdį. Sakysime,

(tęsinys) 
. MOKYICLA:

Apšvieta, kultūrina, 
lįzacija. Kad gerai suprasti
šių trijų žodžių reikšme, ku
rie apima dvasiniai —- pro
tini veildmą, arba darbą, 
mes pirmiausia bandysime 
suprasti darbą. — veikimą 
materijalią dalyką srytyje. 
Kiekvienas darbas, ar vėi-' 
kimas paprastai dalinai j 
laipsnius tžemesnius ir auk
štesnius.

Pavyzdžiui: jeigu stalius 
nori padaryti kokį rakan
dą, sakysime stalą, kėdę, ai’ 
THtąTkdkf daiktą, aišku pir
ma turi surasti tinkamą me
džiagą. Kas nors tini nuei
ti girion, nukirsti , medį ir 
pristat.Ui į dirbtuvę;. Žino
ma. nukirsti medį ir prista
tyti į dirbtuvę gali bile; kas. 
Bet, ta medį išdirbti ir pa
daryti iš jo gražu stalą, ai 
kėdę jau reikalingas meiste
ris. Tam darbui jau reika
lingas tam tikras mokslas, 
įpratimas.

Geras medžio išdirbimas 
įklauso nuo meisterio ge
nio. Geras meisteris ir iš 
nrasčiausio medžio pada- 
. gražiausi rakandą. Gi 
<tas ir g erų medžio, smo- 
Rigadius ir nieko gero iš 
nepadarys. Šiame darbe

. s matome tris laipsnius: 
niias tai medžio nukirti- 
is: antras medžio išdirbi
us; trečias tai (o-darbo pa 
kine, padarytas gražus,' 
•ba .neiykes rakandas.
Taip pat yra dvasios ir 

roto srytyje. Protas, jaus- 
jjiai, tūi dvasinė medžiaga, 
iŠ kurios galima padarai 
gražų, arba nevykusį dvasi-

rakandą įrankį 'Tą darbą, ūkininkas — (taimeris) tu- 
Itiuis išdirba, ištobulina pro
tą ir ąaušmus mes vadiname neauga, kaip tik usnis, pikt-

DARBimyKAS, 
žolės. Jis tą lauką išaria^ 
išakėja, įdeda trąšų ir pasė
ja javus. Užauga javai net 
nuela žiūrėti, km pirma au
go tik piktžolės.

Taip ir visa žmonija am
žiais dąrbuodamos visose 
srytysę jausmų, proto, vi
suomenės ir politikos gyvi 
nirne, prieina prie didelio 
ištobulinimo šii’dies, jaus
mų, prie geresnio visuome
nės sutvarkymo. Kada taip 
žmonės pakyla doriniaiį su
švelnėja jų jausmai’, ątsimai 
no pažiūros, tada visuome
nė išleidžia geresnius f įsta
tymus. .

Ir kuomet mes matome, 
kurioje nors valstybėje ga-“ 
rą tvarką, gerus įstatymus, 
kili1 piliečiu teisės yra tin
kamai apsaugotos. Mokyk
las, knygynus, ligonbučius, 
našlaičiams ir seneliams 
prieglaudas, abebiai vadi- 
-name-eivilizaciia^O tas vis- 
kaš tapo įvykinta per ap-f 
švietos ir kultūros veikimą.

Pirmoji Dominikonų Laidą 
Lietuvoje

SEr i A
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Kas Bus Po 10 Metų Japonijoj

.; (Bus daugiąus)

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsą išeivijos 

įžymaus poeto kum K., Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą.išgyrė visa rim
tesnio,)! spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdinę 
! a ir turi 191 pusi. Jos kai- 
la $1.50’ Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me- 

! tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75'centai; popie
čio viršeliais 50 centą.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

li. laukę, ant . kurio niekas

SKLEISKITE SVIESĄ
Perskaitę “Darbininką“ nonų 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
t. D. S. ir atremsite mūsą idė
jos priešą propagandą.

■ -1. Tėvas Bonaventūra M. Pauliukas, O. P., L (J.
Dr., Dominikoną Orderio atnaujintojas Lietuvoje ir da
bartinis Provincialvįkąras, Domiu ikoną Broliją Gene
ralinis Direktorius ir Raseinių Apskričio Arešto Namų 
kapelionas, Gerbiamą Amerikos kunigu klebonu kviečia
mas, atvyko į Jungt. Amerikos Valstybes neaprybotam 
laikui duoti misijas. Amerika ir jos gyventojai. Tėvui 
Bbiiaventurai yTiFgeraį žinTO^ęnėšAisAJhryTir gyvenęs 
su virš 20 metą. Misiją darbe taip pat. gerai prityrus yr 
paČ lietuvią tąrpe, kaip Lietuvoje taip ‘ir Amerikoje.

■ Jo nuolatinis adresas Amerikoj e bus:
Rev.-B. M. Pauliukas, ,0. P.

• 86.9 Lexingtbn Avenue, 
. . Ne\v York N, Y.

2) Juozas Žilinskas (subd.),. iš šakiu parapijos, Ma- 
’ rijampiolės apskr., mokėsi Marijampolės gimnazijoje, ir
Kaimo Afetropolijos kunigą Seminarijoje. Yra parašęs 
prancūzu-lietuvių žodyną ir keletą kitą, veikalą. Dabar 
Fr. Augustinas, 0/P., dominikoną vienuolyne, Amiens, 
Prancūzijoje.

3) Jonas Grigaitis, Stačiūnų parapijos, Šiaulią aps
kričio, mokėsi Šiaulią gimnazijoje. Įstojęs dominikoną 
ordinah Raseiniuose pasekmingai dėstė tikybri pradžios 
mokyklose. Dabar Et. Dominikas, O. P•«, dominikonų 
vienuolyne, Amiens Prancūzijoje. •

4) Vytautas Žiūraitis, iŠ Juodaičiu parapijos, Re- 
seinių apskr., mokėsi Raseinių gimnazijoje. Didelis mu
zikos mėgėjas; būdamas gimnazijoje griežė dū'dų.orclies 
tre. Gerai griežia keletą instrumentą^ ypač klarnetą ir 
gitarą. Dabar Fr. TomaSj. O. P., dominikonų vienuoly
ne, Amiens, Prancūzijoje. '

5) Benediktas Rutkauskas, iš Liolių parapijos, Ra
seinių apskr., mokėsi Raseinių, gimnazijoje. Didelis mė
gėjas meno ir muzikos; būdamas gimnazijoje pasižymė
jo paišyba. Yra nupiešęs , keletą paveikslų bažnyčioms.

- Gerai groja smuiku. Dabar Fr. Albertas, O. P., domini
koną vienuolyne, Amiens, Prancūzijoje.

6) Pranas Budrys, iš Aluntos parapijos,. Utenos 
apskr. Dabai- Bro., Jonas, O. P,, dominikonų vienuoly
ne, Warburg ( Wėstf.), Vokietijoje.

7) Mykolas Šalna, iš Rumšiškės parap.,. Kauno aps
kričio, buvęs- puskarininku. Dabar Bro. Juozapas, O. P. 
dominikoną vięnūolyne, Walberberg, Vokietijoje.

. 8) Petras Geryba, iš Laukuvos parapijos, Tauragės

Per ateinančius 10 metu 
Japonijos gyventoją skai
čius padidės 10 : milijoną 
žmonių,. Nežiūrint, kad Ja
ponijoj ir miršta gerokas 
skaičius,, tačiau prieauglis 
yra nepaprastas. Pereitais 
metais, kaip Londono Ti
mes” skelbia, Japoną vidu
mis prieauglis buvo 1 įnik 

007.868. Šie tai išliko gyvi 
iš tais vienais? metais 2.172,- 
743 gimusiu. Darbininką 
tarpe 15 ir 59 metų kasmet 
didėja po 400—-5(t0,000 žmo
nių, ir kadangi daugumas 
iŠ jų yra jauni žmonės, tai 
naują darbą reikia surasti 
kasmet po 250,00(1

Šiuos davinius .paskelbus 
į XI; 14), Japonai ligi pe
reito spalių mėnesio turėjo 
66.238,000 gyventojų, t. y, 
942,600 daugiau,l kaip ligi 
spalių 1 d. 1932 metais. Vie 
nas japoną profesorius nus
tatė, kad “natūralia metinis 
j aponą . gimimų / skaičius ’ 
nusistovėjo maždaug 2.100,- 
000 ir, iš tą skaičių išeinant, 
reikia, tvirtinti, kad apie 
1950—1955 metus Japonija 
turės 80,000,000 gyventoją!

Kasmet penėti po visą 
naują milijoną alkaną bur
ną ir surasti naujiems 250.- 
000 darbą per kokias dvi
dešimt metą iš eilės, yra už
davinys, kurio nė. japonai 
nebežino kaip išrišti. Vidu
tinis japono ūkis yra tik 2,7 
akro ir išmaitina šešių gal
vą šeimyną. .

Nė- viena šalis pasaulyje 
nėra tiek žmonių prikimšta, 
kaip Japonija. Vienam kva- 
drat. kilometrui dirbamos 
žemės tenka 956 gyventojai.

Belgija turi tik 394 gy- 
.ventojusj nors laikoma tirš
čiausiai apgyventas. kraštas 
Europoj;

Per 1851 metą surašymą,

Japonija turėjo tik apie. 30 ■ ■
inįlijodą gyventąją.

Japonijai pradėjus tapti 
pramonės šalim, gyventojai 
pradėjo kaip grybai dygti/ 

'Manoma, kad pasiekus 80 ;
'milijoną, tas japoną rases 
augimas turės išsisemti ir 
pradės smukti., Kaip ten ir 
Intoms pasaulio. šalims'grę- ;' 
sja geltonosios rasės užplū
dimo pavojus. Tas pavojus . 
jau reiškiasi dviem budais:: 
japonu skverbimusi j Kini- ’ 
ją* ruošimusi prieš Jungti
nes Amerikos Valtybes ir 
(dumpingu). . pigiausiomis ‘ 
kainomis prekėmis. “IĮ’’ , .

“Prieš blogas Įmygąs mes . 
privalome pastatyti geras, 

. prieš blogą raštą nuodus 
mes turime pastatyti geru . .. 
raštą vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes ’• ■

ros laikraščius, — sako Pi-. 
jus X, savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj,” -

0, Vilniaus nepamiršk, lietuvi!
Čia iic tik tavo praeitis,
Čia tavo ir ateitis.

Maironis,.

BROLIAI IŠEIVIUI
Tėvynes llkUųaa, jos laimSJįniai Ir ne

laimes, jos sielvartai Ir bėdos Jums.vi- . 
slėnis, be abejojimo, rupi. Jums taip',. 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas ir laisvė.-Jus taip, 
pat niekinat prlespautlos nevalių Ir ne
ribotų sauvaliavimų su SvenČIausiomla ’ 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jus norite, ... 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynės būvi, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at- • 
žvilgiais. Jums labai yra pravartu 1S- 
BiraSytL ...

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir " 
laisvės meilę. . .

“DARBININKAS” moko, neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- . 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI” visur ir vlflado* , . 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” tūri labai Įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS,”

“DARBININKĄ” redaguoja profeso- .. . 
dus. PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad išsirašyti "DA)iB!NIN- 
KĄ." patys. ir išrašykite jį tavo glmi* . , 
nšms Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o. Lietuvoj tik 60 amerikoniškų M 
centų. ,«>

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adresas: Llthua- . 

nia, Kaunas. Nepriklausomybės aikštė

;. rių. . . » •
Kasciuškos suvargusiam, ir kol ose dėl lai

svės žaizdomis apdengtam kūnui nebuvo lem-
Gates’ui, pasirinko Saratogą kantj/nėms, sus
tiprinęs Behmis . kalnyną, ir išanksto laimėjo 
prancūzą miiiisterio Vargėnnes pagyrimą, kad

• “ląimėjo Žiemiu Kampaniją”, ir po dvieju me
tų nenulstamo pasišventimo išgelbėjo uniją pa
statydamas West Point tvirtove, nepaisant

• prancūzą inžinierių antagonizmo. Ugi šiol Sa- 
ratogos ir AVest Point’o laimėjimai buvo vie
ninteliai raminantieji. Įvykiai , amerikonams. 
Mes skaitome, kad kitose vietose dalykų padėtis'

. buvo slegianti. Washington'aš rašė Laiireus’ui 
į Paryžių, kad " ‘ nebent. jei žymiai pasikeis mū
są ei vile ir kariška politika, būtų veltui ilgiau ' 
kariauti”, Kasciuška išlaikė viltingesnę’dva-j. sciuška sii.savo, lietuviu draugu. Nemcevičiuni, 
šią: nors Pietų Armija buvo beveik sunaikintą j. keliavo laisvėn per Vokietiją,'Švediją, ir An
ties Šavamiali, nepaisant prancūzą laivyno da-Į&'liją sveikinamas karalių, bajorą ir žmonių, ir

. lyninio, ir .ties (Jharleston'u, ir nors generolas j . .
.Gatės, be Kaseiiiškos, skaudžiai pralaiiuė.-jo tieš> Philadelpliijį. Čia jį sveikino Vashingtoįras. 
.Caindėii'u, — Kasciuška. šis ikvčpitjs ir kilnus' prezidentas Actas ir Kongresas, kaipo “Gar- 
asriiūo, patyręs, kad Bu Portail, pietiį armijos į bingij- Anyerikos Gjuičją ... Čia jį sveikino ir 
inžinierius, pateko nelaisvėn, padavė prašymij1 vaišino žymiausi žmoiiėš, kaip gen. Gatės ir 
vykti į pietą frontą ir pridūrė kad; “Karas'ne-‘p 
truks, nei dviejų metų”. Tas įvyko 1779 m. j 
gruodžio mėli.- Su gen. Greene.jis. išgelbėjo Pie-

.. .tą Kampanijos Įįkiiiią, nustūmė Cormvallis’ą 
iki (jiarlestoąo, iš. feji į Yorktoįvn, pagelbėjo

markisui De Grasse tose .kautynėse .ir 1782 in.
lapkričio nieii. iššovė. paskutini tą didžiąją 
kautynių šūvi. Po.septynių metą nenuilstamo 
darbo į r piišišvchtimo, Kasciuška sugrįžo j Šv.

Juozapo bažnyčią, Philadelph’ijoje ir iš ten 
pradėjo naują ekspediciją dėl laisvės, kovočiau 
inas dėl' negrą vergą paliuosaviino..

Nuo 1784 iki 1795 metą jis buvo Europo- 
je^kardu ir diplomatija kovodamas dėl bau
džiavos panaikinimo Lietuvoje—Ukrainoj e— 
Lenkijoje. Baudžiava buvo ant laisvą.žmonių 
uždėta vadinamos lenką bajorijos. Kasciuška 
rėmė Lietuvos ir Ukrainos —- Lietuvos vadai, 
kaip Radvila ir. čartoriskis, — abudu lietu
viai, — ir Vakarą Lenkijos valstiečiai laimė
jo,-taip- kad Uyboski’s. savo paskaitoje. Oks
fordo universitete pareiškė, kad “Kasciuška 
yra moderninės Lenki jos. Kūrė jas, taip kaip 
Mickevičius, kitas lietuvis, yra jos dvasia.”

Po dviejų metą kalinimo Peterburge. Ka-

keliavo laisvėn per Vokietiją,'Švediją, ir An-

sj patrankoms gaudžiant triųmfališkai atvyko i 
Pliiladelphiją. Čia jį sveikino Wasliington’as.

Į. gen. AVhite,. kurio anūkas aprašė Kasciuškos i vykdytoju'’, 
gyveninių, Dickinson-aš, Wistar\ti ir Logan-1 
Au ir ’WjlIing',s Alėjos jėzuitai,- pas kuriuos! 
Kasciuška atvežė savo, kapelioną, Abbe. Cor- 
reaj Portugalijos. diplomatą Amerikoje ir 

■ Pęmisįivanijos. Universiteto botanikos lėktų' 
ta ilgai ilsėtis rašytoją ir nieninko rolėje. Ne-.

.užilgo iš Prancūzijos pasiekė jį reikalavimas 
vykti Paryžiun vadovauti. Patriotą Legionui, 
kuris pasiryžo išvaduoti Lietuvą , i r Ukrainą

iš nišą priespaudos. Pačiai Lenkijai caras A? 
leksandras I, kuris užėmė sostą po Kotrynos 

. Švelnaus sūnaus Povilo,kuris Kasciuška lais
vėn išleido iš Peterburgo urnų mižūdymo, — 
suteikė nepaprastą lengvatų. Kasciuška nauja 
ugnim užsidegęs,, pasiryžo amžinai apleisti A- 

. ineriką, nuvyko į Monticello dvai’ą pas Jeff- 
eršon’a ir surašė pas jį šį testamentą:

.“.Aš, Tadas Kasciuška, prieš pai savo išvy
kimą iš Amerikos, šiuo skelbiu ir patvarkau, 
kad, jei aš nesutvarkvsiu kitaip savo turto 
Jungtinėse Valstybėse, šiuo. įgalioju savo 
draugą Thomas Jeflerson’ą panaudoti visas 
pajamas ir turtą išpirkimui laisvėn negrą iš 
savo ir kitą valdomąją tarpo, ir suteikiant 
jiems laisvę mano vardu šviesti juos, mokin- 

. ti amatą ar kitaip, ir auklėti, juos ją naujai 
padėčiai doros prievolės, kurios jiems pagel
bės tapti gerais. kaimynais, gerais tėvais, ar 
mintinomis, vyrais ar žmonomis, ir jų pareigo
se kaipo piliečią mokinti juos ginti savo lais
vę, ir kraštą, ir bet kaine kitame, kas juos pa
darytą, laimingais ir n.aūdingaisi ii kalbamą
jį Thomas JėFferson’ą paskiria šio paskyrimo

apskričio. Dabar Bro. Kazimieras, O. P., dominikoną 7 . 
vienuolyne, Warburg, (Westf,), Vokietijoje. " . ' "

. Matomai'Dievas laimina pradėtą#'darbą; .Štai kokie. 
sveiki, gražus, ir talentingi vyrukai velkasi•'dominikonų. 
abitą; tikri Lietuvos sūnūs vyksta į užsienį, kad įsigyje. 
aukštesnio/mokslo galėtą grįžti savo tėvynėn Lietuvon 
ir dirbti Dievo ir tėvynės naudai. • .

LDS. Kuopų Susirinkimai
i nėj* 339 Green St. Kviečiame na- 

. J rius(es) ateiti. Gera proga užsimo- 
' keti drioldes

NEW BRITAIS, CONN.
( UDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
(Sekmadienį, vasario 25 dienį, •'
1 Svarbu, kad į šį susirinkimu ateitą < 

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- visi nariai ir bent po vieną naują 
mas Įvyks sėkmidienį, vasario 25 narį atsivestą prirašyti priu mūsą 
.1 vai. po pietą, bažnytinėj svetai- brangios organizacijos.

WATERBURY, CONN.

Vasario 25 d:, 1 vai. po piet į- l ’š t vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas , 
senos mokyklos kambary, Čon- 
grėsš Avė. Ateikite vis’

NEW HAVEN, CONN.

MALDAKNYGES

šiuo testamentu Kasciuška pavedė J ef Įer
zinti ir savo algą, jam suvėlintai paskirtą už 
tarnybą Nepriklausomybės Kares Thomas Je- 
fferspn’as jau buvo senas i p. liguistas, ir niėkr 

. nevidkė’ryšy sil. šiuo testamentu, Kasčiitškt1 
šio lestanumto nustatu nepakeitė iki įnirčiai 
bet. po kiek laiko po jo mirties Šveicarijoje 
giminės pareikalavo iš Kongreso jo pinigą ir 
gavo apie 4(),(K)0 doleriu. KaSeiuškos žemi", O

i

i
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5 
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PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KA GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

"MALDŲ RINKINĖLIS” 
. Kainos:

Juodais, odos apdarais $1.00 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) .
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25) |

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidu. i • ’ 
Knygutės labai tinkamos, .dovanos vaikučiams prie pit- I ■'

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. j
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: Į

“D AR B INI N It A S” |.
SG6 Br6adwayf ■. ■ So. Boston,Mass. : |

Į
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

Į riy ųitiu niįjįįį

MONTELLO, MASS,

Lawrence’o Geraširdis 
Klebonas

Aš manau, kad mažai yra 
idilių Amerikoje, kurie 
žino arba negirdėjo apie 
Avrence’o geraširdį Ide- 
ną kun. Pr. Jurą. Ameri- 
iš- plačioji visuomenė, y 
Č labdaringosios įstaigos, 
muolynai, katalikiš k a 
atida visi gerai pažįsta jo 
rą širdį. Gal nesuklysiu 
Įsakęs, kad nerasi nei vie- 
is Amerikoje katalikiškos 
stuviškos įstaigos, kurios 
j būtų nesušelpęs.
Š būdamas Amerikoje mo- 
Teiviu GTivjaū aftiinun^rj?y 
us su geraširdžių klebonu 
m. Juru, kuris dažnai ma- 
* laiškais, žinoma, ne tuš
ais atlankydavo. Taipgi

Vyčių Kuopų 
Dėmesiui

F. A. APSKRIČIO VYČIŲ 
ORGANIZACIJOS KUO

PŲ DĖMESIUI,
Gerbiamieji Vyčiai! Atsi

rink, gerbiamas, jaunime, 
ovo 4 dieną, kuri tavo šir- 
žiai ypatingai turi būti 
rangi.
Tą dieną yra šv. Kazimie- 

d. Vyčių organizacijos glo- 
ėjo šventė. Butų pasigerė- 
ina,. kad tą dieną N. A. 
Apskričio Vyčių kuopų ria
lai iškilmingai per šv. mi- 
jas bendrai artintųs! prie i 
)ievo stalo priimti šv. Ko
miui ją. Nes be Dievo pa- 
aimos, jūs žinote, kad kie
to gero nenuveiksime.

Taipgi, jei kurios kuopos 
šsigalėtų, butų labai gražu 
urėti po bažnytinių iškil
nių bendrus užkandžius, 
ir ką. nors panašaus, .pasi
kviečiant svečių ir kalbėto
jų, kurie apibudintų, tos die- 
ios reikšmę • Vyčiams.

■ N.■: A. Apskričio Vyčių 
ivasios vadas.

Kun. V, Puidokas.

atvažiavus ir į Lietuvą jis 
neužmiršta atlankyti manęs 
laiškais ir dovanėlėmis, 
tarp tų visų dovanėlių bus 
nesenai prisiųstas net visas 
tuzinas Lavvrenc.e’o Šv, 
Prariėiškaus Lietuvių Para 
pi jos istorija trisdęŠimGes 
metų sukaktuvėms paminėti

Virš minėta istorija reda-l 
guotą ir išleista paties da
bartinio klebono kun. Pr. 
Juro, parašyta, gan vaiz 
džiai, aiškiai ir supranta
mai, įdėti tinkamai bažny
čios; buvusių klebonų bei 
kunigų, parapijos draugijų 
ir veikėjų paveikslai, kurie 
visi pritinka ir pagražina/ 
pačią istorijos knygelę. Ne 
tik man kaipo buvusiam a- 
ineriliiečįui yra įdomi ir 
žingeidi. Lawrenee’o Lietu
vių parapijos istorija, ypač 
kovos su nezalėžninkais, bet 
ir nebuvę Amerikoje Lietu
vos žmones labai Įdomauja 
ją skaitydami, nes aš visas 
jas išdalinau žmonėms.

Taigi ne vien aš tariu šir
dingą ačiū kun. P. Jurui už 
parapijos istoriją, bet ir tie 
visi žmonės širdingai jam 
dėkoja. Aš iš savo pusės pa
tarčiau visiems buvusiems 
lietuviams Lawrence įsigy
ti, nežiūrint, kur jie nebūtų 
Latvrence’o -Lietuvių para 
pijus istoriją, kuri bus ne 
tik e įdomi pasiskaityti, bet 
taipgi 'ir brangi atmintis.'iš 
visur gali kreiptis, pas kle
boną sekančiu adresu ir aš 
esu tikras, kad jįs kiekvie
nam prisius kas tik reika
laus: R ėv. Fr. Juras 94 
Bradford . St., Laivrence, 
Mass. . . < E.r-Amerikieti s.

Vašario 13 d 
Roko par.. sv., 
įvykd Didžiojib Balnius ren
gė jų nuoširdus pasidalin i- 
mas mintimis, prie “arba
tėlės” stalo. Parapijos kle
bonas kum J. švagždys dė
kojo visiems savo prietė- 
liams už nuoširdi i darbą. 
Dėkojo ir kun. J. Petraus
kas, -rodydamas savo didelį 
džiaugsmą iš nusisekusio 
baliaus. Visi darbininkai, 
kurie kartu dirbi) visuose 
parengimuose irgi buvo 
nuoširdūs savo vadams, ir 
kaipo naujam į talką atėju
siam ganytojui kun. J. Pet
rauskui, už jo įdėtą dvasią 
tame parengime įteikė do
vanėlę: gražų laikrodėlį.

Sy

Sv. Roko par. įvykusios.

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
5>ti. kurie skelbiasi .“Darbininke,’’ tik 
•>ti verti skaitytojų paramos.

vt«sj' garsinki t A? “Darbininke.” • '..

kotojai; . '.. ■ ■ ;
Petras Bartkevičius, Ame- 

rican Dry Gioods Store; Po
loniai Ėsso Station, p. Jo
nas Srimaitis ; Edgar’s ; Ret 
ras Akmięvičius, graborius, 
Horace C. Baker, miesto 
majoras; IVilliam G. 11c- 
Glincliey, graborius; p. Ma- 
šidlauskienū, Fur Shop; 20- 
th CentuTv Gate; Charles 

, McCaffrey, M. Abraeins- 
kas, Julia K. Yakavoms, 

; Kaziui. Jakavonis, Ned ’s 
■ Barbei* Shop, Bert’s Hat 
> fehoppe, Nanking Co., Ine., 
, American - Chinese Restau- 

rant, Balkus Sausage &Pro- 
višion Co., Walter-J. Bur- 
ke, Hendriek Ins. Agency, 
J. .J. Madden, Atty. Gvide 
■Vi Fortieer, A;Friend, (M. 
AL), Seriatior Charles G. 
Milės, adv. Latvrencė Ė.
Crovley, Shaw Markei, 
Dutch Dry Gleanšers, Dr< 
A. F. Budreski, Dr. A J. 
Gorman, adv Antanas Kup- 
ka, adv‘ Petras Kvaraciejus, 
Shanley’s, New joy Yong,
Dr. J. P. Malinsky, adv M, 

Veraeka, ĮVilliam Shilons- 
ky Brockton Garage, A.At- 
kins, J. Gagel S. šviokla, 
P. ; Vessėl, S Visminas, A-

Mnlholland tvenkinys, TTollyv’i od kalnuose haieiamas statyti

E. Grigaitė, O. Grigaite, M 
Gross, W K Hallisev, S. 
Ilavdeii, A. A. Ileiidriek

dairi Nezukevich, P-nas G. gan, P. Grigas, K; Grigas.
Kilkus Montello Baking Co.
AIexander ’s ’Garage, J • Mi-
ckėviez, Stanley“ s Dairy, A.

IStaupaš,- Stęwar( Studijos, 
O. Stonkiene,. L. C. Tania 
šimias, B. .Tamulevičius, F, 
Tumule vi či us, L. Tarnui m-

6. r
lo, kit r Į1 parašė sujungi (4 e 
Druskauskienč. ‘
* Manoma, rengti paminė ji 
mą balandžio mč,nėšio pa
baigoje, T renginio kmnisL 
ją įėjo Novakienė ir Marti
šiene, pasikviečiant j talką 
kitas*

P. širviui ieiiei palikta 
Įiaimti svetainę, jeigu gali
ma, balandžio 29 d.

M. Airvinlievį* 
korosp.

nytė, M. Jakavonis, M. Ja- 
kubavičiutė, ■ P. Jančiunas, i ’ ’ ■ .• . ■O. Jareinavičieno, A* JaT- 
malavičiuš. A. Jarmalavi
čius, R. Jarmalavičius, A. 
Jaripalavičiute, M. Jaziike- 
vičius, A. Jom! i s, J. Juk
na, J. Karėta, p. Kieliene,
P. E. Klimavičius, A. Kru
šas V. Kubilienė, P. J. Ku

Pavasaris Lietuvoj 
Praleiskite Velykas

Tėvynėje 
TlegiiHimis,. nuolati
niai išplaukimai per 
[’OI’ENIIiUD pato-- 
iriais turistinės lęle- 
šps laivais. Visi 
ka.inlm.riai iš lauko, 
su inimdynėniln. .

Maistas geras.
Tiiforniiieljų .klau

skite pas vieri- 
n votį tų tū ba- 

7." Statė H'., 
Ros-Uiti, Miis v. j

Lalli Motors'Co., P. Gedvi
las iKaketta’S Dry Goods, 
D. Pribušaiisldenės, E. J, 
Cormier,\ AniocoHęrvice St.,: 
Rialto StudiO, ‘Mrs. A. Gal- 
lišoii, . -T. Grigas, “Bill” 
Grize “Al” Pateline, D. J. 
Alo.vnihan, P-nai Puidokai, * ... ■ *
I. M. Rubin, P-ma L. Ston
kienė P-nai Ųroniai, p. Žar- 
kaūskai, p. Bučiai, Kazys įbilius, J. Kuliešis, J. Kum- 
Čirbulėnas, P. K. Adomai- , 
tis, J. Adomaitis, J. P. A’- 
Hearn, A. Akstinas. R Ale- 
šaviČienė, L. Aurušiėnė, L. 
Bajoriųnas, J. Barkauskie
ne, B. Barry, P.. Barusas, 
A. Batakis, J. Belkus, W. 
L Benoit, M. Bemat virin
te, M. Bernatadčiuš, J. B.la 
ževičius, Mr. H. F. Blunt, 
Boston Sales Co., B. Boy- 
yajian, A. X Budreck'is., P.
C. Čąlitkienė, P. Češnulevi- 
čietie, A. činčiurienė, K. Či-

. rbulenas, S. Čirųkas, C. and 
W. Clėansets, Ine.į Atty. 
W. G. Cogan, L. Cohen, J, 
Condon, Atty. E. A. Corm- 
ier, J. W. Crowley, J. Cur- 
tin B Dairibrauskis,. R. Da- 
nielis,. P/ Danyla, VT. Dar- 
ges, R. Dravinskas, J. J. 
Dvyer, R. Ėitavičiutė, A. nienė. 
J'abian, M. Gausis, W. Beo

Trei na virius, P. Tūbelis, F. 
['manoj M; ' Uždarinis, F. 
V< i ve ris, ■ W orai i ’s Ma rket. 
P Žemaitiene, J. Žo,gelis, :

Katalikai. . neužmirškite; 
tų, kurio mūs 
Remkime. tuos,
nie musu parapiją 
gausiomis aukomis. .

pa, Juož. Kumpa, L. Kum
pa. K. Kvaraciejus, K, La
pinskienė, G. La\vson; Lin
kevičius, P. Liti.olia, Loriii- 
gs Studio. J. Malakauskas, 
M. Mašidlauskienė, M. Ma- 
tejunienė.

V. Matulienė,’ j. McCąL- 
frey, Judge Stevart B. Mc- 
Leod, M. Mithsell, J. Moc
kienė, Monkcvi^ienė, J<. M(> 
tekaitis, P, Myliauskas, J. 
N auj alis, N ava raųski eių“. 
K. J. Navickas, !). Pekars- 
kięnū, .M. Perlsteui, A. J?(*t- 
lats, Piščikienė, A. Pocius, 
J. .Prince, M. „Puidokie
nėj P. Pūkelis, V. Ragoy-ST 
ki, Ei Ratkeviėz, J. A, Rei- 
lly, J. R.etkevičius, IT. Ro- 
gis,. Mrs. Riozen, V. Katkus, 
Ponai Šarkiai, K. Savilio-

A. Shukis, O. Skir-
inontienė, S. Smolensky, J.

neužmiršo.
kurie’ parė

kavo

IV*5 .
5dROAWA\' NEW YORK

VasaT'io 13 d. ,š. ni., Aiojii1- 
jns, ir „Elena ‘Jezukevičiai 
minėjo savo 25 m, vedybų 
sukaktuves. Jezukovičiai y- 
ra labai veiklūs pa rupijo- 
nvs, turi gražią šeimynėlę. 
Vi(ins sūnelis mokinasi Ma 
rianapolio Kolegijoj!* Thom 
son , Conn.

. Laimingos kloties pp. Je- 
žukeviČiams!.

I .. Mes. ypatingai raginame 
! remti tuos biznierius ir pro- * 
j fesionalus, kurie skelbiasi ’. A 
“Darbininke.”, Į

: TIESIOGINĖ EKSKURSIJA
: LIETUVOS EUCHARISTII 

KONGRESĄ

liio valstybėje, buvo parduota ir pinigai sū- 
naudoti pastatymui Nėwark'e N. J., pirmosios 

ųemokamos iriokyklos negrams. Pasakoja,
kad siš Didysis Patriotas gavo iš Kongreso 

didelę dalį Long Island salos (N.Y.), Bet nė
ra jokių žinių apie tos žemės paskyrimą, nors 
Paper of Claypolle Nėw York’e 1797 m. mg. 
sėjo m. 30 d. pranešė, kad Kąsciuška “padio- 
vanojo žemės valdymo dokumentus velšų ūki- 
'ninkui, kurio pavardė yra Thoįrias, kuris bu
vo keleivis tame pačiame laive (iš New Yor
ko į Nexv Jersey krantą) ii* apie kurį jis įgy- 
j.o aukštą nuomonę”. Nebūtų, nieko stebėtino,

. jei Kasciušką būtų tokią dovaną padaręs. “E- 
lizabeth’e (N; J.) . Jvasciuška sužinojo, kad

Stephon Kollock’o sūnus buvo pakrikštytas jo 
vardu, ir .padovanojo jam auksinį kryžių, ku
rį 1792 metais Lenki į Karalius (prieš išduo
damas Kasciušką) jam padovanojo”. Ijankjr- 
•clanias geiii White’o šeimyną, “Jis davė toms 
ponioms kaikurias puikias dovanas, kurias jis 
buvo gavęs iš rusų caro : puikius, kailius, Sibi
ro koralų apikaklę, gi pačiam AYlri.te’ui’ davė

; DevonslTmA). hercogienės žiedą”, iš kitos pu
ses, jis nepriėmė turtų ir dvarų, jarii pasiūly-.
tų. caro Povilo. Dvare buvo. 1500 bąudžiauriiiL i

• kų, kuriuos jis paleidi), gi pinigus •-sugrąžino Į 
carui Aleksandrui iš Londono.

• - Prieš savo mirtį Kasciūška parašė kitą tė- cįoiuus j
• štamentę Šiais žodžiais:-hM' Tadas ;KąSeiuS‘: Wausimu. prie§ 75 Hlcįls?.;iis, taiposi

>ka, įo-vodps Paryžiuje, J iingtininftĮ Valstybių j putinai , (netiesioginiai) parodo - p. Jeffei'-; 
L.pilietis, ir kilęs iš Lietuvos,, šiuo paskiria ir! son’o pažiūras tuo klausiniu” Jeflerson’o ir 

.* pavėdų $3,704 sumų aukščiau minčių Jungti^ Į. Lincoln’o įtekmė visų yrą pripažinta. Tuo bū-

nių Valstybių pinigais po mano mirties išmo
kėti Kasciuškai Armstrong’ui, generolo John 
Armstrongo sūnui”. Yra. manoma, kad šitie 
pinigai buvo Armstrong’o ‘panaudoti įstei
giant, su Joseph Middleton’u,. Kasciuškos 
draugu, “Pėrkionien Turnpike Corporation”, 
kuri pastatė ir atidarė garsųjį kelią AVisšahi- 
ekon, pėstiems keleiviams pasivaikščioti rojų. 
Ir dabar dar per penkias mylias išilgai Wiss- 
ahiekon upelio, u Amerikos Miniatiūros Alpė
se”, tiktai pėstieji ir raiteliai gali keliauti.

Bet grįžtant prie Kasciuškos pirmojo testa
mento, kuris jo vardą sujungia su Lincoln u. 
Dr. E. J. Scott, . kalbėdamas Washingtone 

1926 m. spalių m. 18 d., Kasciuškos sukaktu
vėse, pasakė: “ Šiame ‘testamente, parašytame 
65 metais anksčiau negu Lincoln‘ąs išleido sa

vo Emancipacijos Proklamaciją, šis. (Ameri- 
kos-Lietuvos) patriotas skelbė Amerikos ver
gų paleidimą ir atidavė visą savo kuklų tirrtą 

išpirkiniui jo vardu, duoti jiems mokslo ir au
klėti' juos gerais piliečiais,’laimingais vyrais 

ir moterims. Savo ^dvasia ir tikslu jis buvo 
pioneris tiek pastangiomis panaikinti vergi ją., 

, tiek jų mokinime tapti vertingais piliečiais”. 
| Be to, ,W. VT, Belknpp’p buv. karo ininis- 

terio, archyvuose 1873 m. randame pastabą:
Kasciuškos. testamento nuorašas bus labai į- 

kaipo rašytojo ( pažiūrų pasisakymąs

riu Kasciušką buvo’ Lincoln’o pirmtakūnas 
laisvės idėjose ir veiksnys vergijos panąildni- 
mo klausime. Kitas rašytojas reikšmingai pri
duria: “Jei Kasciuškos patarimas būtų buvęs 
visų priimtas, tai tikrai Amerika būtų išven
gusi Civilio Karo”. Tas daug ką pasako. Ry 
šy šu tuo galima, paminėti, kad VJest Poinč 
ne tiktai buvo jo kūrinys, bet jo patarimu ta 

. vieta paskirta Karo Akademijai^ ir toje aka
demijoje “Kasciuškos Artilerijos Manevrai”, 

buvo vienintelis, vadovėlis apie artileriją, ku
ris prisidėjo prie 1812 metų karo laimėjimo.. 
Todęl jįs gali būti vadinama^ “Amerikos Ar-* 
tilerijos Tėvu”, kaip ir “.Amerikos Laisvės; 
Tėvu’’. Jis nuolat buvo žinomas kaipo “Savo

. Žmonių Tėvas”. (
Amerikos katalikams, ir lietuviams, pride

ra prisiminti Kasciušką sykiu su Wasliiugto- 
n’ų ir Lincoln ’ii. AVashingtonas; pasakė Kas- 
ciuškai.^5“x\.š sveikinu Tamstą ir kviečiu į 
kraštą, kurio laisvę Tamsta tiek .daug pagėl-. 
bėjai iškovoti. Niekas tiek, daug neturi Tam
stai, pagarbos, kiek aš”. Jo būdas buvo "tikrai 

■žmoniškas, . krikščioniškas, ir katalikiškas/ 
Daug paminklų jani pastatyta plačiame pa- 

. sau!v/ nuo/IVost Poiųto, Ne\v Jerseve, Mil- 
Avaukee, Amerikos sostinėje, net gi. Aust rali,į<»- 
je yra. Kasciuškos Kalnas, ir šiokia Lenkiją 

ir.Lietuvą. Bet gražiausias paminklas yra 
Pliiladelpltijoš jėzuitų įvertinimas, kun Jor- 

dan’o žodžiais: “Jėzuitai labai ■ vertino Kas-. 
cTiiškos pamaldumą ”. .- ‘ -

. .-. v’ Verti: I\ K.

ls: Ne\v Yorkb išplaukia g’egi..
2S <1. š. m. tiesiog į Klaipėdą, 
(lerniškuoju Švedu Amerikos 
nijos motorlniviij (IRlPSllO, 

[Yra labai patogus laikas parv,
Ii i patį laikij. Motorlaivis Gr 

Įsliolm KLAIPĖDĄ pasieks bir 
jlio F <1. ryte. Lietuvos Eticbai ' 
j finis Kongresas prasideda bih 
lio pabaigoj ir liepos pradži- 

į Parvykęs,-Lietuvoje dar. yra k' 
iliolika dieiiu pasidžiaugti Li<-1 .
I voš gamta pasilsėt i iš kel iouės i •
!norinti galės dalyvauti virš nii . J. 
'.netarn kongrese.; ' I
! Kas gali būti malonesnio kclion"- ’l
■je, kaip Įsėdus Yorko j lai- 
Į.vą išlipama Klaipėdoje ir (įar 
kram moderniškam laivo (L$n- 

nuosius -žmones, mergaites s sholm.• Jis yra didžiausias Jtiiyas .
baltuosius. - ; ’ iš plaukusių^ tarpo t/siog j. .,

• Debatus laimėjo- ,berniu-'ĮKlaiP^’ taW dužiausias, 
i .. • ■ i ir .šiais metais kuris plauks tie-

Berniulsai buvo šie: Jo: infOTn,arijt} iLk(),.fi„
nas . I>laf nekas,. Ernestas įjr prisirengimui mkalipgų doku-
Jolias Piliponis, ir Povilas :mentu Į kelionę, malonėkite kvei- • 
Karoblis: mergaites —V’er plis i bele kurį autorizuota bė
gimą Miliutė, Mildreda Vai.. tuvi laivakorčių agentą,į arba fie- 
takunaitū. Rūta Balsyte ii ’ 
(hm

WORGESTER, MASS,
Vasario .9 (L, Įvyko Šv. l 

Kazimiero mokyklos 8 sky-.l 
riaus mokinių debatai temo i 
je:; “(leltoniKlžiai žmones 
iiitoligent'iškesni negu bal
tieji žmonės!” * j

Debatava berniukai ir nie-Į 
rgaifeš. • Į

.Berniukai palaikė gelto-1

; siog Į Svjedish American Line,
Paruliutė.. “ 21 f5-tate

■ . Turizmo Organizatorius
Al^kirųjy . . r .

‘SUSTIPRINA NERVUŽ IR PA- 
i GELBSTI JIEMS ĮGYT NAU- 

JĄ SVEIKATjį
į NUGA-TONE sustiprina nor-

- ’ vus, pataiso apetitą, stimuliuoja
■ p rie normai iško veikimo Virškini- ■

. mo organus, užtikrina ritmų nlie- 
a ii • ’ - ga,-ir pataiso abelną sveikatą, ce - pirm. A. Balkiene. . •> „ : „ . . '. 1 ■. .į Nuga-Tone jau yi*a vartojamas

Skaitytas p. Jurgio Bun I per 45 metus per tą - laikotarpį 
džos* ir jo ’ šeifnos laiškas, i‘« mldr' e^-s li,bai pagdbingas . 
kuriuo- kvivtr. Ulilsil kuopos irvyrami,
mpės dahvąuti s\. lUlsiost’ Xuga-Toni\ Parsiduoda 
už jo mirusios žmonos Ma visose vatsfiiiyęiosri Gaukite.tik-‘ ’ 
rijonos Būndžienes vėlę, va
sario 22 d., nes tą. dieną su
eina metai nūn. jos mirties. 
Nutarta dalyvauti.

. Kovo menesio susirinki- 
hią mėginsime sutriunpiut 
ir po .susirinkimo tureli Va 
karėti.’ Tiįo rūpinsis valdyk 
ba. • ••.. • 'v

•Kovo 2š d< sueina lygiai.• 
15 metų nuo pirmu protoko r

DETBOIT, MICH,
L. R. K. Motoru, A.

gos 54 kp. . susirinkimas i 
vyko vas 4 d.; kuri vedė vi

ra Nuga-Tono, nes joks kitas 
vaistas nė atneš tokiu pasekmių.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skau-larii, V^l-C.įr >■ mtts< 

kutai grJ/Hianu- i K,vwnq ir
ištvervię ištrinant juos ANCHOR l’$m- ’ 
l.\v-*thiui. ’ ..' • ■ ’ •
'? kuvra. t jūsų muskulai yra skauda- 
t 'C ku.n.et iiHij v i'-tM kun.». pilnas 
Aaivlžių trukh.«uwq .fr silpnų nu, 
p.‘t.ii iii.iru, iš<.ii>Tir'»a,\ ■gerai tš 
•tiviiiat,'- .u TamTsi’fUūiii ir .it’si.ųul- 

k»V< G.i'nn.is .(.tikt i*.- UI vv’nu t.'kui 
i r Vi.iv it r’.l<K*kMt- r.lknpunttito kw<- 
txini»t Vts-'e v.ti’tifi se kajti.t. 3$ę. ir 

•“ •c. ‘ skirtui a .hdtiri» Vvnkntvsu
■ l'Ol.it iikra'is tuA Inkaro vais’ airukij.-

.7-
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f
!• Rytinių Valstybių Žinios

AMSTERDAM, N. Y.
Laikai gėrėja, bet labai 

pamažu. Dauguma dirba, 
vieni ' pilna laiką, o kiti 
trumpa laiką. Darbininkai 
nerimauja, nes nežino kas 
bus rytojuj.

Vietinių lietuvių veikimas 
silpnas. Jei ir rengia šokius, 
tai susirinkę svetimtaučiai 

V pridaro lietuviams nenialo- 
^numų. -

į Būta, pora ir gražių pa 
.rengimų, Suvaidinta f'Ku-

. įnučių Rojus.”. Jaunimas, 
gražiai pasirodė.

J Antras vakaras buvo skir
tas suŠelpimui sužeistojo A- 
ibksandravičiaus. Buvo sėk
mingas. .. Raportcri#,,

APVEIZDOS KALNAS
Penktadienį, vasariu 9 dieną, Bv. Praueiš* piai čia, ten ir visur, kad tik galėtu ką nors 

kaus Seseris ištiko didelė nelaime.. Baisus 
gaisras visiškai, sunaikino vieną iŠ sandelio 

triobelių (storehouse), kur buto laidoma vie- 
■ nuolynp automobilius, truckasj vežimas, ūkio 
įrankiai,-visi screenš ntio vienuolyno langų ir 
durių, įvairi rakandai, naujos lentos, pump 
mašina, zuparas ir fertilizer dėl ūkio. Viskas 

-žuvo. ' ' • • •

Vienuolynui išgelbėti. Bet tas Jo herojiškas 
pasišventimas,- tai ne naujas; tik pasikartoji- , 
mas Jo taip jau skaitlingu, tikrai tėvišku‘darbu 
dėl vienuolyno. • , .

. Matote nuostolis didelis, o daiktai, kurie' 
buvo sunaikinti yrą būtinai reikalingi ypatin 
gai vasaroj metu kada Sesutės suvažiuos ir ri

kio darbas prasidės. Ypač apgailestaujame su
naikinimą naujo automobiliaus, uscreens” , 
nuo vienuolyno langų ir durių, ir ūkio įrąir 
Idų.’ Autoniobiliaus sunaikinimą atjaučiame 
labai, nes Vienuolynas esti toli nuo miesto, ir 
turimą skaitlingų reikalų, pii’kimų, važinėji-

Sala, iš Kurios Niekas 
Nebegrįžta

NEW BRITAIN, CONN.
< Sausio . 29 d. įvyko susi- 

T’įnkimas, trijų, kuopų, ko
. misijų, būtent, L. D. S. 36 

kp. S. L. R. K. A.. 109,kp, 
ii' L, R, K. M. S. 38 kp., 
kąd sudaryti pirmus • ren
giamos Gegužinės planus, 
kūpi įvyks 10 d. birželio 
1934 m., Quartelle Club 
parke New Britairme.

Išrinkta valdyba, kad 
darbas būtu sėkmingesnis 
ir gyvesnis, būtent: pirm.

Poškus, pagelb. V. Vaz- 
nlš, raštininkė ir raporte- 

. rėš lietuvių bei anglų spau
dai p-lė P. Blažaųskaitė,- 
mokytoja ir B.. Miciūnienė, 
iždininkas J, Grigas.

Sekantis susirinkimas į 
Vyks 25 d, vasario, tuoj po 
s v, Mišių Šv. Andriejaus, 
bažnytinėj salėję. Tad kvie
čiame. visą komisiją daly 
vauti ir išspręsti visuš daly- 
Ini^ Raš-kč.

Triobelė turėjo vertės apie $500.00; naujas 
automobilius, $950.00 ; turck’as ir vežimas 
vartojamas ūkio darbui', $400.00; ūkio įran
kiai, $400.00; viši screens nuo vienuolyno lan

gų ir durių, $500,00; įvairūs rakandai, $200.
__ naujos -lenta,

Laikai, visi žinote, yra blogi jums, taigi ir 
mums. Mes kokia pagalba ir parama patyrė- 

. me tai buvo iš Jūsų gailestingumo, Taigi* ir 
dabar šioje nelaimėj e,, kreipiamės . prie Jūsų 
ir nuolankiai ir nuoširdžiai maldaujame Jūsų 

• pagalbos. • Tikimės-, kad šioji: mus ištikta ne
laimė ras atbalsį Jūsų gailestingose širdyse, ir. 
kad veikiai sulauksime iš Jūsų užuojautos 
ženklų.

ir kitus vienuolynui naudingus rakandus, 
$150,00; lime ir fertilizer, $50,00. Iš viso, nuo
stolio suma per virš trys tūkstančiai.’

Ugnegęsiai iš Castle Shannon miestelio ir 
Baldwin Tomnship didvyriškai dirbo, bandė, 

.. kuo veikiausiai užgesinti gaisrą, bet kadangi 
jie nėra profesionališki, bet volontyriai, netu
rėdami tikro šiame darbe išsilavinimo,.triobos 
negalėjo išgelbėti, bet tiek gero padarė kad 
apsaugojo artimas triobas. Mūsų kapelionas, 
kun, J. Skripkus, ypatingai pasižymėjo šiame 
gaisre. Ugniagesiai nedrįso užlipti ant antrų . 
lubų pažiūrėti kas tenai dedasi, bet mūsų Ka
pelionas užbėgo. Kadangi lentos buvo gana 
apdegusios, jis puolė per. lubas. Susižeidė bis-, 
kuti. Taipgi norėdamas apsaugoti kai kuriuos 
ūkio .įrankius apsidegino rankas. Dirbo stro-

Susirūpinusios, bet pasitikinčios

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERYS 
z Št. Francis Convent,

Mount Providence, R. D. 9. •

South Kilis, Pittsburgh, Penna.

Kiek Dirbo Žmones 
Viduramžiais

'•SARGYBA”
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos 

skyrius: 1) Mokslo populiarizacijos ir 
visuomenes klausimų, 2) blaivybės, 3) 

. ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
konomįjos gyveniino), 8). prlešalkolinis 

. judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9), 
Knygų pasaulis ir 10) įvairenybės.

“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, frrof. P. .Kuraitis, Vydūnas, kan, 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus- 
kaitė, dr. Ą. Gylys, dr. jur. Raųli.naitis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. i). Juš
ka ir kiti.

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” adm.

Viduramžių kronikose už
tinkama daug nurodymų a- 
pie ilgą dienos darbo laiką. 
Tačiau daryti palyginimus 
šiandieninio ir viduramžių 
darbo laiko, remiantis yięn 
tik šitais daviniais,, ne visai 
yra galima.

Viduramžiuose buvo itin 
daug įvairių religinių ir ci-
vilinių švenčių, kurios buvo j . yadiiiasi, tru'
griežtai užlaikomos. Vieta mažiau kaip viduram- 
nns tokių švenčių buvo nuo p'luose-
190 iki 240 dienų metuose'.. Tačiau tikrumoje vidur-, 
Pav., dar 1760 m, Paryžiuje j amžiais nebuvo intensyviai

dienos. Jei skaityti 16 dar
bo valandų į dieną, tai susi
daro bendras metinis darbo 
laikas / apie 2600 valandų. 
Šiais laikais dirbama, ben- 
drai imant, 300 dienų (tik
rumoje dar kiek daugiau)' 
po 7 arba . 8 valandas į die- 
Įną; bendras darbo valandų 
I škaičius siekia tad 2100—

be sekmadienių buvo dar 
103 nedarbo dienos.

Imant bendrai, kad vidur
amžiuose vidutiniškai turė
ta 200 dienų laisvų nuo dar-

dirbama visas skirtas lai
kas, ne visose srityse dirbta 
ir po 16 valandų į dienų. 
Darbo laikas būdavo labai 
įvairus pagal cechu, vietos

bo, darbui telikdavo tik 165 ir rinkos aplinkybes, labai

griežtai sureguliuotas ir bu
vo dažnai* trumpesnis kaip 
16 vai. Senesnioje vokiečių 
kalnų pramonėje (kasyklo
se), pąv. 14-ame šimtmety
je, dirbta tik 6 vai.; tik 
1476 metais darbas buvo 
prailgintas Goslaz’o Tary
bos nutarimu iki 8 valandų. 
Taip pat yra žinoma iš vi' 
duramžių Anglijos, kad ten 
buvo dirbama ne daugiau, 
kaip 4 dienos per savaitę; 
dar 1770 metais pačiuose 
darbo rūmuose darbo laikas 
nebuvo ilgesnis kaip 12 va
landų/'

Be tb, tenka pabrėžti, kad 
viduramžiais darbo’ laikas 
nebuvo pilnai išnaudojamas 
Darbo tempas buvo daug lė
tesnis ir dažnai turėdavo į- 
vairių pertraukų. Darbo e- 
tika viduramžiais būdavo 
visiškai kitoniška, : negu 
šiandieną, kurioje, reiškiasi 

. protestantizmo ir puritoniz
mo Įtakos.

. Viduramžių žmogus. dirb
davo ne dėl uždarbio ir pra
turtėjimo, bet kad gyventų 
gyvehtų pagal savo- padėji
mą (luomą). Gyvenimo tik 
slas viduramžių žmogui* glū
dėjo ne vien darbe.. Šventes 
ir liaudies iškilmės turėjo 
daug soči j alinės svarbos.

Bendrai, galima sakyti, 
kad viduramžiais mažiau, o 
ypač ne taip intensyviai? 
dirbta; kaip šiandien. Tik 
įsigalėjus mašinų 'ir koloni- 
jaliniam ūkiui, pats žmogus 
liko paverstas. darbo maši
na, kuris be pasigailėjimo 
eksploatuojamas, jo darbo 
jęga virto paprasta rinkos, 
preke, kuri spekuliojama 
be jokios atodairos į jos sa
vininko žmogiškosios asme
nybės interesus.

pinyną, žinomas lepros ty
rinėtojas Dr. Le Mec, Jis 
prabuvo tenai šešis mėne
sius, sugrįžo sveikas ir pa
pasakojo apie tų leprininkį 
gyvenimą baisių dalykų. Jis . 
pradėjo dabar judinti pran-: 
cūzų visuomenę, kad ji nors 
kiek susidometii. . tų iielai- . 
mingųjų Įiltinni.

Priemoni’ų leprą išgydyti 
dar nėra, nors buvo paskli- 
dę gandų, kad kažkamj pa-, 
siseke surasti vaistų. Dr. 
Le Mec sako, kad vis tik 
kada nors šių ligą pavyks 
uugalėtf, nes ją sulčeliančioš 
priežastys jau išaiškintos. .

“Mūsų laiksašti"
Brolius amerikiečius kviečiame

. užsisakyti
“Mūsą. Laikraštis” yra did

žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamą savaitrais- 
eią; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvyluus; vi- 
ad pilnas rimtų _ ir objelrtyvią 
trąipsnią, gražią pasiskaitymą, 
korespondenciją, dainą, paveiks* 
lą ir t. t.
“Mūsą Laikraštis” šiandien . ■ 

plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 
ariniu visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorių turi 
užšieniečnj lietuvių tarpe, kurią 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsų Laikraštis” kas savai 
tė išeina po. 12 pušlapią, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap
žvalgas iš. religinio, kultūrinio, . 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka
taliką Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie-. 
nįiiose — 12 litų.-

Tah’ifi salose vasarą tęsia
si ištisus nietus. Tenai nuo- 
ąt žydi gėlės, dtlngus nuo
lat būna metylius, o įvairių 
vaišių matosi krūvų krūvos. 
Žmonės tenai visai nerūpės’ 
tingi.

Tačiau ne visose Tahiti 
salose gyvenimas taip gra
žūs. Tų salų grupėje yra 
viena sala,.Owfara, kur. gy
vena žmones nelaimingiausi 
pasiudyįįe^Ių-visLbijo^^ 
iš šios sąlos niekur .negali 
iškelti kojos, jie čia pabai
gia savo vargą ir miršta vi
sų užmiršti,. Tie žmonės; tai 
sergą lepra, ta liga, kuri su
dą žmogų gyvą, ir kuri pa
gydyti ligi šiol dar niekam 
nepavyko.

Daugelis valstybių lepra 
sergantiems tini specijales 
ligonines (toksai . lėprozo- 
ritimas yra ir Lietuvoje, 
prie Klaipėdos). Tačiau 
daugelis ir neturi. Susirgę 
lepra, žmonės iš tokių, vals
tybių gabenami į ligonines 
kitur, — daugumoje atsiti
kimų į Prancūziją, į Marse
lio uostą, o iš čia jau į Oro- 
faro salą. ''

rVtplaukia į Marseliio uos
tą vieną kartą per metus se
nas, keistos išvaizdos laivas 
Atplaukia, iškelia juodą vė
liavą. ir sustoja toli nuo ki
tų laivų. ? Jo visi vengia, lyg1 
tykotų jame pati giltinė. 
Per keliąs valandas perga
bena į jį iš ligoninės surink
tus iš visur leprininkųs ir 
laivas,, tarytum šmėkla, vėl 
dingsta. Tie, kurie ‘išplau
kia juo, senojo pasaulio jau 
nebemato.. —r- jie išplau
kia gyvi į kapus. .

. Saloje pasitinką juos mi
nia tokių pat nelaimingųjų, 
ir čia prasideda ligos, bega
linio liūdesio, vargo ir nusi-l^

ros, mokslo, visuomenės ir akfide-

Daug geriau šeimoje tris.va
gis turėti negu vieną girtuo
klį. . Rom. Striūpas.

Ekskursija į Lietuvos Eucharistinį Kongresą
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos val

dyba nutarė rengti ekskursiją į Lietuvos Eu
charistinį Kongresą, kuris įvyksta birželio mėn. 

... pabaigoje ir liepos mėnesio pradžioje.
Kongreso vieta Kaune, ‘ *

.' ’ Fedąrącijos valdyba matę būtiną reikalą, 
kad ir Amerikos lietuviai katalikai būtų repre
zentuojami toje istoriškoje Lietuvos šventėje, 
dėl to organizuoja ekskursiją. .

Ekskursija išplauks iš. Nę\y Yorko gegužės
• mėn. 26 d., Frederik VIII Skandinavų-Ameri-

• kos lmij,os laivu, ir plauks tiesiai į Klaipėdą.
Išplaukimo laikas ląbai patogus, neš ekskur

santams dar duos progos prieš didįjį kongresą 
Lietuvoje aplankyti saviškius ir drauge šu jais 

. vykti. į laikinąją sostinę.
. . Federacijos centras stengsis susižinoti su 

Kongreso Rengimo centru Kaune, kad ekskur
santams būtų parūpinti būtai laikė, .kongreso

taip pat vieta . atskiriems amerikiečių posė
džiams ir pamaldoms.

••Federacijos ekskursijai vadovaus žymūs“ 
asmenys, kurių vardus pranešime vėliaus.^

Manantieji šiemet važiuoti į Lietuvą, turė
tų prisidėti prie šios svarbios ekskursijos, nes 
kuo gausingeshū bus ekskursija, tuo smagesnė 
bus kelionė ir stipresnė amerikiečių reprezenta
cija istoriškame įvykyje Lietuvoje. Važiuojan
tieji šu.šia ekskursija tuojau turi pradėti reng
tis į kelionę: nepiliečiai turi išsiimti grįžimo 
leidimus (Reenter Perniit), gimimo metrikus 
Lietuvos pasui gauti, Piliečiams reikia tik Jun 
gtiiiių Valstybių pašo* Visi tuoj turi parašyti 
į Federacijos šekretorijatą, 2334 So. Oakley A-. 
ve., Clūcago, Ilk, kad gauti smulkmeniškas in
formacijas ir užsirezervuoti laive gerą vietą.

Lietuvoj jau buvo keli Eucharistiniai Kon
gresai. Jie. buvo tik lokaliniai. Bet visos Lietu-

vos Eucharistinis Kongresas įvyksta pirmą 
kartą mūsų tautos istorijoj. Dėl to jis bus ne
paprastai gausingas ir didingas. Galimą laukti, 
kad kongreso metu į Kauną suplauks virš šim
to tūkstančių žmonių, kad viešai pagarbinti Jė
zų Eucharistijoje. Bus labai gražu, jei ir mes, 
Amerikos lietuviai katalikai, gausingai daly
vausime toje istoriškoje ir reikšmingoje švento
je. Pasinaudokime, nes kitos tokios, šventės Lie
tuvoje galime nebesulaukti.

Taigi nepamirškime, kad Eucharistinis 
Kongresas Lietuvoj įvyksta birželio pabaigoj 
ir liepos pradžioj, kad Federacijos Ekskursija 
išpląųlpą iš Nė\v. Yorko gegužes meii. 26 d. ir 
kad visais reikalais, reikia kreiptis į Federaci
jos sokretorija tą, 2334. >Soi Oakle.y Aro.; Chica- 
go,‘IU. •,

•it. L. Z?. K, I'cdc vari jos sckrclorius

10 DIDŽIULiy TOMŲ
(turinčių arti 5000 pusi.)

»uoŠia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi- ‘ 

t_ nį,” didžiausią mėnesinį, literatei-,
minimo dienos. |f0S) mokslo, visuomenės ir ak£de-

Gyvenimas, jų yra ištikiu- rniš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
jų baisus. Jie čia palikti' W jo Aidimo pradžios. Bet “Ži- 
kiekvienas sati, - jie žino-'?“?8’.’ dTsi bas?rt :

.. _ • j ir tiesiog būtų nedovanotina, jei-
hes, kuriais mažiausia l.li.Pl"įgU-kuris inteligentas, vistiek ku
liamas!. Atplaukęs laivas ries profesijos jis bebūtą ir kur 
išmeta jiems ant kranto begyventą, jo neprenumeruptą ir 
maisto, išineta <lrabužiii,.iš-ineskį‘^» bent 1930 “ety 
meta, laikraščiu, tačiau kas j9™..1??.8'. . . , ., . .

• . . . . 1 Židinio karna Amerikoje: met,
iš to, jei civilizuotas pašau-,—$4.50/ pusnį.?—$2.50; Lietuvoje: 
lis juos jau paskyrė gyvus j Tik paabndyk — mūsą nęrūgosi. 
supūdyti. . ’ į met; — 35 lt., pusm. — 2.0 lt. ' .’* ’ .

Juos žudo ne vien tik liga Adi’ešas: KAUNAS, Laisvės A- 
, v j • -..- i y ” jlėja Nr. 3.bet žudo ir mintis,, kad jie*
niekam nebereikalingi, kad j—_ ' - ~ '
jie. sukelia siaubą sveikųjų, 
tarpe, kad jii bijo net- ir tie, 
kurie ankščiau juos mylėjo.. 
Lepra (raupsai) juos ėda, 
po kurio laiko jie pasidaro 
nebepanašūs i žmones, rau
menys galiniais pradeda kri
sti nuo kaulų ir galų gale 
jie pradeda, nebe paslinkti 
liet iš vietos. Gerai, jei sti
presnieji- atneša vandens ąy 
5 ruput i maišto, o jei neat
neša vandens, tai ne vienas 
miršta iš bado..

Neseniai buvo nuvykęs j 
<)vafiUos salą, į šį gyvą ka-

CHAS.8. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotoias 
637 S. Pacą St, 
Baltimbre, Md.

baidot mėse patarnauju gerai 
iv pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo 75—100—150 ir aukščiau. 
Tel, — South 0083 ■■

■Telefonas; Plar.a 1350,, .

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balcamuotojai 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

■ 4*. .
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Waterbury, Conn, f
W(iter'burio, jungtinio. Cho

rą Koncertas Pavyko.

Vasario 11 d,, Conn. Vals
tybes lietuvių jungtinis cho
ras (būtent, YVaterbury, 
Bridgepoft, ir Hartford) 
atliko tą ką seniai buvo pri
žadėję ir tikrai gražiai iš" 
pildė programą. Salė buvo 
pilna ir žemai hūant antro 

į'augšto klausytoju. Dainos 
buvo Įvairios' ir gražios* 
Pirmą dalį atliko Hartford 
dk/ choras, vadovaujant 
Vincui Burduliui. Tai skai 
tlingas choras, turįs 40-50 
narių.

Pirmiausiai, buvo suvai
dinta vieno akto veik'aliu- 
kas. Vaidintojai savo roles 
-gerai atliko ir žmones buvo 
patenkinti._ Paskui gro jo .
Mouhtaineer Music . arba 

’ Hill Billyi.es ((trys vaiky
mu) lietuvių orkestrelė. Vi* 
sienis 1 abai patiko ir kelis- 
sykius iššaukė pakartoti 
Remembėr, hoys, no peace : 
or ręst for the. wicked! Jie 
labai gražiai ir tikrai lietu
viškai palinksmino visus, bei 
visas atsilankiusius.

Solistė p-nia Šimanskiene 
gražiai? sudainavo 'goto po 
to jai. pritarė kita lietuvai
te iŠ Hartfordo. Duetas išė
jo labai gerai ir reikia jas 
iš širdies pasveikinti. !

Du vaikinuku Joniukas ir 
Mikutis Kripas iš Hartfor
do, 4 ir 5 metų amžiaus, at
liko sveiko .bei- subrendusio 
žmogaus rolę. Jie tikrai 
jausmingai lietuviškai fogį 

.patriotiškai sudainavo, Jų 
. tęvelis Matas Kripas sudaL 
navo vyrišku . ir moterišku 
balsu keletą dainelių. Taip 
pat. sudainavo duetą. .

Visiems patiko. Galutinai 
Hartford’o choras labai 
jausmingai užtraukė kelias, 
lietuviškas . daineles, kurios 

; visiems patiko. Valio, Hari' 
1 . foręl’o choras!

Pasirodė Bridgeport’o 
Švento Jurgio par. choras, 
Vadovaujant Jonui Stepo-: 
įieviČiui. Pirmiausia, sudai
navo keturiais balsais. Gra
žiai Sudainavo, bet būtų dar 
gėriau, išėję, jei būtit paši- 

:. rinkę smagesnius daineles.
Jie pasirinko rimtesnes daį- 

. neles, o matyti, mūsų lietu- 
. ylai ar tai kad perdaug bu

vo kentėję, ar dėlto, kad jau 
prohibicijos nėra, neužsilai- 
ke “džentėlmoniškai” ir ga- 

. na. Tas nedaro garbės wa- 
lerburiečiams.

Reikėtų būti rimtesniais.
Po .to, pasirodė, kai ka

riuomenė, visi trys chorai. 
Dirigavo gerb. mūsų išeivi
jos muzikos kūrėjas kom- 

\ pozitorius Aleksis. Visi cho-
Tai sudainavo, šias gražias 
lietuvių dainas: “Mes šian
dien sveikiname visus”...

. Ąlėksio; ‘ Jauiiimo. Giesmė ’

— Naujalio; “Šią naktelę, 
per naktelę” — Gruodžio; 
“Ei lietuvį ar girdi” — 
Paulausko; “Į Vilnių” — 
Savicko; “Mes grįšim ten”
— Aleksio;

Visi gražiai ir sutartinai 
tas daineles sudainavo. Lie
tuvio krūtinė perėjosi išgir
dus dainuojant tikrai išla
vintus chorus. Būti] gerai, 
kad jie įdainuotų į rekor
dus plokšteles ... bet ‘ir vėl 
pinigų klausimas.. Kada, at
siras lietuvių milijonierių, 
kurie remtų muziką ir lie
tuvišką meną? .

Man labiausiai patiko 
Jaunimo Giesme ir Mes grį
šim tem Chorai taip jaus
mingai atliko, kad. rodosi e- 
si pačioj Lietuvoj. Dakta- 
vuLAukštakalniui taip par, - 
tiko kad jis tuojau pašnib
ždėjo į ausį^kad butų labai 
geras sumanymas, kad ir se
nesnieji, vyrai ir moterys 
atsistotų kada ant estrados 
ir užtrauktų senąsias lietu
viškas dainas, ką Lietuvoje 
laukuose dainuodavo. Kitą 
kartą gal ir to susilauksime, 
nes man atrodo geras suma
nymas. . . ’

Visi chorai ir publika už
baigė programą . “Lietuva 
Tėvyne.Mūsų”. Paskui pro
fesorius Aleksis svečius bei 

• kaikuriuos vietinius persta
tė publikai kaip tai: kuni
gus Valantiejų, Pankų, Ka
zlauską, Kripą, . Gradeckį, 
Ražaitį Gauronską, daktarą 
Aukštakalnį, vargoninkas 
Steponavičių, Burdulį, An
taną Valantiejų iš Maspeth 
ir kitus. Matėsi ir advoka
tai Tamulionis ir Cabelus 
iš Nevv Britain ir daug sve
čių. — C. L. C. dalagatų bei 
delegačių. Vienu žodžiu va
karas buvo kuopuikiausias 
ir kuopasekmingiausias. Pa 
skui buvo šokiai. Grojo* jau
nas bet sparčiai pirmyn 
žengiantis lietuvių orkes
tras, vadovaujant . j ainio 
muziko Norberto Aleksio;

Conn. lietuviai išlaikė , sa
vo žodį ir visi chorai drau
gę išpildė programas kiek- 

' viename mieste. Ar taip el
giasi ir kitos valstybės ?

M* '*

•m*
A FRI įvairios žiniosJjfv ../I "... . ~ _
>sSr*»ti«rs;: I HIRr* 11IOI milIFhlllO o-Mhlinn bmniimn 4(1 nnnlMIRĖ MISIJONIERHIS

Italų povandeninis laivas Toti, kuris pirmutinis tos rūšies padarė kelionę. aplint 
Capę of Good Ilbpe. Užpakalyje jo keleivinis laivas S. S. AVinchester . Castle.

New York; —. Kun. Tho- 
mas M. Schwertner, Domi
ninkonų misionierius, žy
mus pamokslininkas ir pub
licistas čia pasimirė. Mano
mą, kad mirties priežastis 
buvo širdies liga. Jis buvo 
55 metų amžiaus ir nuo se
niai nesvęikavo.

gazolino kainuoja 40 centų 
amerikoniška i s pinigais.

Dvidešimti vienas centas 
tos kainos yra valdžios mo
kestis. *

RAUDONŲJŲ MUŠTYNĖS 
NEW YORKE

fe
Į . Tol. Bryant 9-7763

Įglement voketaitis
ADVOKATAS

113 Weut 42-nd Št., . 

. • New York, N. Y.

i
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Conn. Lietuvių. Jaunimo 
ITaterbiir yj Susirinkimas.

Vasario" 11, sekmadienį, 
AVaterbury’o Lietuvos Vy
čių namuose, Greene Stret, 
įvyko bertaininis susirinki' 
mas Conn. Valstybės Lietu
vių Katalikui jaunimo iš 
AVaterbury, Bristoį Anso- 
nia, Bridgeport, New Ha- 
ven, New Britain ir Hart
ford. Jie svarstė daug svar
bių jaunimo dalykų* Susi 
rinko iki 100 delegatų bei 
delegačių. . Suširinkimas tę
sėsi apie tris valandas. Kal
bėta apie baskettball bei ki
lus žiemos bei pavasario 
sportus, ypatingai apie bū
siantį Milžinišką Balių, ar
ba Victory Banąuet. Pernai 
pavasarį turėjome karališ
ką hankietą ii\ ten susirinko 
rinktiniausi lietuviai katali
kai jaunuoliai (lės). Daly
vavo New. Haven majoras., 
dėka kunigo Vinco Karkaus 

! ko pasidarbavimų. Vakario^

nėję dalyvavo apie 300 žmo
nių, pasipuošę formališkais 
drabužiais, nes buvo semi- 
formal. Šiemet ir taip pat 
bus, o jeigu kuris taip ne
galėtų kviečiame vis tiek a- 
tėįti ir pasilinksminti su sa
vo broliais bei sesutėmis lie 
tuviais.

Šiemet pavasarį apie ba
landžio (April) 21 arba 28 
(dar galutinai nenustatyta) 
tas banlriėtas įvyks Bridge
port, Conn., Hotel Strat-. 
field. Bridgeport’o delega
cija maloniai apsiėmė rū
pintis visais bankieto reika
lais. Lietuviai pirkite iš an. 
ksto tikietus, patys vykite 
ir -raginkite savo , draugus 
bei pažįstamus lietuvius. 
Pernai New Havene buvo 
daug svetimtaučių. Jeigu 
jie gali ateti pas muš ir su 
mumis linksmintis, tai ko
dėl'ne tu brolau, sesute^ lie
tuvi. Mes tai darome ne lie 
timtaučiams, bet sau. •

Tame bankiete bus teikia
mas tropinės arba taurės at
letams, laimėjusiems lietu
vių kliubų-visoj Conn. Vals 
tybėje, kurie priklauso prie 
C. L. C. ir pagal C* L. C. 
sehedulė arba sutvarkymo 
išlaimėjo šiuose sportuose; 
Tennis, Bowling, Basket- 
ball, Bėseball, G.olf ir taip, 
toliaus Bus įžymių kalbėto
jų. Skaitykite lietuviškus 
laikraščius Darbininką, 
Garsą, Draugą, Ameriką. 
Tenai’s bus parašytą tikrai 
kada, kur kaip. s" .

Po C. L. C. susirinkimo 
kunigas Valantiejus davė 
užkandžių delegacijai ir 
kvietė į metinį koncertą, ku 
ris čia buvo aprašytas. Su
sirinkime matėsi kun. Gra- 
deckis, Kripas, Gauronskas, 
Ražaitis, advokatai Cabe- 
lus, Tamulionis (abu yra 
smarkūs darbuotojai New 
Britain’o jaunimo tarpe) ir 
kiti įžymūs žmonės.

pi jonus airius. Pereitų šeš
tadienį prieš pat Gavėnia 
AVaterbury’6 lietuviai su
pliekė miesto čampijonus 
AVashington llills. Tai ai
riu tymas ratelis, bet lie
tuviai j uos milžiniškos mr 
nios agy vaizdo j e nužemi
no ir vainiką atėmę per 10 
punktų! Valio lietuviai. Y-

sis *Rollęr Skating Party, 
Chase Bark Bailei’ Skating 
Rinks. Tam tikros komisi
jos jau išrinktos: ir bus 
“good times dhead”. Maty
ti, įvykusioji roll ėr skat i n g 
party visiems patiko. Stu
dentai AVaterburyj nesnau
džia bet veikia. Gėrai stu
dentai, naudokimės žieinos
grožybėmis bei •progomis pa patingai pasižymėjo Jietu- 
silinksminti.

Taip pat nutarta turėti 
kitą mėnesi per susirinki 
mą debatus. Debatų teina: 
“Ar geriau lietuviams lais
vai draugauti su svetimtau
čiais ar tiktai, su savaisiais ? 
Šia tema paskyrė p-lė Ana
stazija Petrauskaitė* įžymi 
ir senai lietuvių tarpe besi
darbuojanti lietuvaitė.

Vieną pusę palaikys vai- 
kynai su Daktaro Aukšta
kalniu, Stasiu Aukštakal 
niu ir Edmundu Jenusąičįu 
priešaky, o kitą pusę Anas: 
tazija Petrauskaitė, Pau 
liūtė ir Jaudžiminiutė. Lau
ksime.

viai Š vežas, Jokubauskas 
ir Steponaitis. Matyti lie
tuviai liks AVaterbury čam- 
pijionais taip, kai]) ir mūsų 
Parapijos Mokyklos vaiku
čiai, kurie kiekvieną lošima 
jau turi.išlošį.

Taip pat aną šeštadienį 
lietuviai vyčiai basketballi 
ninkai nuvyko į Bridgeport 
ir .supliekė C. L. C. tvarko* 
je lietuvius Bridgeportie- 
čius. Lošimas buvo smar
kus, bet Bridgeportiečiai 
turėjo pasiduoti. Daug nu
važiavo iš AVaterbury’io ir 
salė buvo pilnutėlė. Paskui 
buvo šokiai. Visi lietuviškai 
11 nkminosi ir ture j o “ extra 
good time”.

Studentų Mėnesinis Suši
rinkimas

Vasario 11 d., AVaterbu- 
ryj> įvyko mėnesinis Stu
dentų susirinkimas. Daly
vavo apie 50 narių. .Susi- 
rinkmas buvo gyvas ir ma
tėsi .. įžymių»’ darbuotojų, 
kaip tai : daktaras Colney- 
Aukštakalnis (Jis su ad
vokatu Balanda neapleidžia 
nei vieno studentų susirin
kimo ir užtai AVaterburyj 
Studentų kuopai bepigu gy
vuoti). Panelė Vaičiūtė iš 
AVaterville davė trumpą pa 
skaitą. Visiems patiko ir 
prisirašė keli nauji nariai 
bei narės.

Naujoji Valdyba smarkiai 
darbuojasi. Turėjome naujų 
sumanymų: kitą trečiadie
nį, vasario . 21, įvj’ks antrą-

Studentų^lv/e Skating 
. ■ t PaHy.

Ačiū M. Kankaliui, kuris 
studentams dovanoja savo 
puikų vasarnamį prie. Lake 
Quassapaug, pereitą trečia* 
dieni vakarą, studentai tu
rėjo “extra good time” su 
senutėmis arba, čiužinėti, 
ant ledo. Dalyvavo apie 40 
narių ir šie kunigai; Valan- 
liejus, kuris yra jaunos dva 
sios ir mėgsta dalyvauti 
jaunimo tarpe,. Kripas ir 
Ražaitis. Visi čiužinėjo a- 
pie trią valandas, o*paskui 
prie firęplaee (ugniakurio) 
visi gardžiai valgė ir katali 
kiškai linksminosi iki vėlu
mai. Daugiausiai darbavosi 
šie: Jonas Kankalis (kuris 
neužilgo baigs inžinierystęs 
mokslus Rensellaer Troy 
New York), kurio brolis 
Augustas Kankalis, didelis 
studentų bei vyčių darbuo 
togas yra dabar fpromoted’ 
Scoville fabrikoje. Jisai da
bar yra assištant Superint- 
ęndant vienoje fabrikoje ir
veda taip gi chemijos dar- ta šv. Kazimiero parapijos 
bus visoje fabrikoje.), kun. apyskaita liž 1933 m. Iš a- 
gas Kripas, Pricėvičius, pyskaitos paaiškėjo, kad pa 
Jaudziuniūtė, Vaičiūtę, Pau 
liūte, Plangiųtė ir įriti. Vin
cas Bulęvįčius buvo vakaro 
vedėjas bei1 Įžymiausias lin 
ksmintojas —- entertainer.

Visi gardžiai valgė ir dė. j 
ko j o M» Kankaliui už va-| 
sąrnamį. Visi bei visos nir| 
tarė* artimiausioje ateityje1 
vėl turėti panašų Icė Ska- 
tang Party: Ir ištikrųjų 
per . Gavėnią tai sveika ir 
švarus pasilinksminimas.

PATERSON/N. J.
Nepriklausomybėm Šven te

Vasario 18 d. 7 :00 J.M, 
įvyko parapijos salėje Lie
tuvos Nepriklausomybės. 16 
metų paminėjimas. Kalbė
tojais buvo ’ kompozitorius 

,J.. Žilevičius, Lietuvos Uni-Š 
versifetiO studentė E.Šap- 
kaite, kun. M. Kemėžis ir 
vietinis klebonas kun. S. 
Stonis. Tarpe kalbu buvo 
dainų ir eilių.

• • VESTUVĖS.
Vasario 11 d. šv, Kazimie 

ro par. bažnyčioje susituo
kė Kazys Grinius Anielė 
Grigaliunaįtė. Pabroliu bu
vo Kazys Bukauskas, o pa 
mergė Emilija Tvaskiutė, 
svotas gi J. Karsokas. Lai
mingo gyvenimo!

Parapija gerai gyvuoja.
Vasarid 11 d. buvo• išdilo-

rapija kaip dvasiniai, taip 
ir medžiaginiai gerai pažan
giuoju. Tiiististai išrinkti 
Edvardas Ulčinskūs ir Juo
zas MilČius, kolektoriai gi. 

i J. Dulkus,, J. Jąkubayi 
irius, J, Įvoška, V. Klimas, 
Į J. Tasionis, N. Čičinskas. 
‘Geriausio gyvavimo.

DAR DEL KRUVINŲ RIAU
ŠIŲ AUSTRIJOI

. Priežastys, kurios prive
dė prie baisiai kruvinų riau
šių Austrijoje yra. sekan
čios:

Daugiau kaip metai tam 
atgal, Heimwehėr partiją 
(panaši į Italijos, fašistus) 
susiblokavo su kanclerio 
Dollfuss Krikščionių Socia
listų partija, kąd sudarytų 
daugumą austrų parlamen
te.

Socialistai, kurie iki. to 
laiko. turėjo parlamente 
dauguma, baisiai neapken
tė Heimweher partijos, pe
rėjo į opoziciją ir valdžią 
pradėjo smarkiai, kritikuoti.

Tuo metu kada Hitleris 
Vokietijoje paėmė vald
žią, Socialistų prezidentas, 
vice-prežidentas ir parla
mento žemesniųjų rūmų pir
mininkas atsistatydino. Gin
čas kilo dėl valdžios pasiel
gimo su gelžkelių darbinin
kais.

Dollfuss tuojaus parla
mentą palaido ir pradėjo ša
lį valdyti dekretais. Jaim 
padėjo Heimvveherai, ku
rie reikalavo socialistų pa
naikinimo ir kartu kovojo 
prieš nazius, kurie- tuo tar
pu pradėjo. Austrijoje pa
sekmingai organizuotis.

Nuo £o laiko Dollfuss ve
dė atkaklią kovą su naziais, 
aršiais socialistų priešais ir 
su socialistais. Jis tvirtino, 
kad naziai yya pavojingi 
austrų nepriklausomybei, 
nes jie nori sujungti Austri
ją su Vokietija. Socializmas, 
anot jo, Austriją pasmaug
tu

Pereitą sąvaitę, kada Šim
tai socialistų ir nązių buvo 
koncentracijos stovyklose, 
vice-kancleris Emil -Fey 
Heimweher šulas, apkaltino 
socialistus, buk jie yra suda
rę kriminalį suokalbį su ko
munistais prieš valdžią.

. Socialistų centre policija 
padarė kratą ir. šimtai buvo 
sukimšti į kalėjimus. Pirma
dienį,. vasario mėn. 12 d. so
cialistai pradėjo šaudyti į 
policiją, kuri bandė iškrėsti 
jų patalpas Linz mieste. 
Policija atsišaudė ir įvyko 
kruvinas mušis.
. Socialistai paskelbė gene- 
ralį streiką, bet niekas neiš
ėjo, Jiems talkininkavo ko
munistai. ■ :

New Yorkį — Penktadie
nį, vasario 16 d., socialistai 
surengė masinį susirinkimą 
Madison Sąuare Garden, 
kad priimtų rezoliuciją prieš 
Austrijos “fašistus” už tai, , 
kad jie griežtai malšino jų f 
sukilusius draugus. . f

Salėn susirinko tūkstanti
nė minia žmonių. Komunis- . 
tai irgi gausiai atėjo į svė-/ 
tainę ir reikalavo, kad jųl 
vadams būtų leista kalbėti į 
Algernon Lee, avkaro vedėk 
jas nekreipė dėmesio į kojy 
munistų reikalavimus. TadA 
komunistai pradėjo baubti,/ 
staugti ir klykti, taip, kacl • 
kalbėtojų nebuvo galima, 
girdėti. *

Kada' buvo, perstatyta?^. 
Schlossbergas kalbėti, ko-l 
munistai pradėjo rėkti: “ša/- . 
lin pardavikas”. Perstačiufe 
Dubinską kalbėti komunis
tai visa gerkle rėkė: “šalih 
išdavikas”. •

Salėje kilo didžiausis triu
kšmas kaip socialistai pra
dėjo malšinti savo nekvies
tus “draugus” komunistus. 
Tuo tarpu ant estrados pa
silipo komunistų vadas CJa- 
rence Hathaway ir pradėjo' 
kalbėti. Prie jo pribėgo So
cialistai,' davė “draugui” 
-Hathaway į sprandą ir nu
stūmė nuo estrados.

Kilo tikros “draugų” pe
štynės”. Socialistai mėtė 
munistųs laukan.- ' Pribuko 
policija ir pagaliau, sočia 
štai nusikratę savo “dra 
gų”, kurie išvyti ' iš Madį 

 

,son Sąuare Garden numarl 
savo į Union. Sąuare aikštf 
ir ten kalbėjo jų vadai., y

Socialistai išnešė rezoSu- 

 

ęiją smerkiančią < Austrijos 
vyriausybę už jos žiai urną 
prieš socialistus. .

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui ap 
ir apmarina. Galop 
kia.

Stiklas po stiklo: 
tapo girtu,

svaigina

Jurgis

NOTARY Tdlefonas:
PUBLIC STagį* 2-5043

MATTHEW P, BįlLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAfi

GRABORIUSl ■
* i

660 Grand Streeį,

BROOhLYN, N. Y,
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
dajnps . mylimiems pašarvoti, do
vanai. Nuliuditno valandoj ‘kreip- 
kitos pus. mus.“ Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieimumi knimj.

Vyčiai ;basketballiniiil<ai 
supliekė ĄYatvrbury’o čem-

SERGA. . .
Jaunas vaikinas 22 inetij 

Juozas Dulkus sunkiai ser- 
ga jis^ąprūpintas šv. Sakra
mentais. Greito pasveikimo.

Papori.

PARYŽIUI GALIONAS 
GAZOLINO 40 CENTU

Telęphimo Stagg 2—1100 i
NOTAftY PURLIO | 

ALEKS. RADZEVIČIUS i 
ąRABORIUS 

40$ Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

1 
i •

. I?ARA Ž11 Š, — Pėiikt | Priešais Apreiškimo parapijos| . 
šimtai . r?aryžiaus taxiinoto- 
rų valdytojai pakėlė-'.protes
tu prieš gazolino kainos pa- 
keliu.:}. Dabar Čia gaiionaS!į ' Wl)'"s •

i Bažiiytfuį
iParšamdau Automobilius Ves- 
Į tuvCius, Krikštynoms ir viso* 
■? • kionįs pokyliams.

i

3

Billyi.es

	1934-02-20-DARBININKAS_00001
	1934-02-20-DARBININKAS_00002
	1934-02-20-DARBININKAS_00003
	1934-02-20-DARBININKAS_00004
	1934-02-20-DARBININKAS_00005
	1934-02-20-DARBININKAS_00006
	1934-02-20-DARBININKAS_00007
	1934-02-20-DARBININKAS_00008

