
.VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI EINA ANT RADIENIAI S IR 

PENKTADIENIAISdapbiųimas
$V. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

EMA NUO 1»15 METŲ

• VOKIETIJOJ KASDIEN 
KRAUJAS GATVĖSE

< ;i7 BERLJ^rAS. —ylsario
. t' *5 d. Vokietijos fašistiy įr ko- 

t .munistiį peštynėse ūžiriušti
4 asmenys įr apie 40 įūžeis-
4/' * 7'.. ..4.<

> Šios naujos žudynės padi
dino užmuštų jų skaičių be” 
veik iki 30 per Hitlerio vie- 

t? -_ nos savaites- valdymo laiko
tarpį. . ' . .. • 2

Bochum .mieste komunis
tai penkiais šūviais nušovė 
miesto fašistų vadų, Bres- 
įatt. mieste susirėmimuose 
kovota peiliais.

Muniehe, LeipzĮge ir Dan- 
fcige gatvėmis . irgi tekėjo 

. • vokiečių kraujo iipeliai.
Ramiausios agita c i j o s 

praeina liaudies ir katalikų 
. centro partijos susirinki

muose. Čia nereikia nei re
volverių, nei peilių, nei laz
dų.

Katalikų partijos vadai 
paskelbė, jog. jų vadovauja
ma partija kovos ’ ūž laisvę, 
teisingumų ir konstitucijų, 

. .pasiremdami krikščionybės 
; principais.

AMERIKOS LIETUVIŲ R.

BOSTON, M

STANKEV

Anglijos turtuolis Malcolm Campbell Įsigijo atnaujintą automobiliu, kurio jega y 
gos stiprumas. Jis tikisi padaryti naują greito Važiavime rekordą.

VOKIETIJOJEKARO 
STOVIS

KAIP PRANCŪZAI SUMA
ŽINO KARIUOMENĘ

..

Vokieti-

BERLYNAS. — Prezi
dentas Hindenburg pasirašė 
dekretų, pagal kurį nuo va
sario 4 d. iki, kovo 5 d. pa
skelbtus karo stovis ii’ už
drausti vieši mitingai ir de
monstracijos gatvėse.

Policija Arnstadt mieste 
surado komunistip slaptų 
spaustuvę,: kurių konfiska
vo. Komunistų laikraštis 
‘4 Raudono ji V ėliava ’ ’ kon
fiskuotas. Manoma komu
nistų partijų visai uždaryti.

VAIKAS HKLBĖJO VISA

AVASHINGTON, — Pran
cūzėj os atstovas Paul Olan
dei išsiuntinėjo Prancūzijos 
konsulams Amerikoje biule
tenį, kuriathe telpa žinios a- 
pie Prancūzijos kariuome
nę ir ginkląvimųsi. Biulete
nis paduoda tokias žinias:

- 1914 m. Prancųzijos pilie
čiai turėjo išbūti kariuome
nėje 3 metus;. Tuo laiku 
Prancūzija turėjo 97'9,000 
kareivių (neskaitant jūri
ninkų), iš . kurių 32,350 ka
rininkų. Pagal V ersalės 
sutartį, I?raiicūzija galėjo
Jąjkytl ,
kiek 1914 -m., tačiau ta ka 
riuomenė . buvo sumažinta 
iki 837,500 kareivių.

1923 m. kariuomenę je 
buvimo laikas sumažintas 
jos jauni vyrai turi išbūti 
kariuomenės tarnyboje 16, 
mėnesių. - Šiuo metu Pran-

■ cūzija turi 577,000 kareivių
■ ir 30,270 karininkų. Iš šio. 
• skaičiaus 339.637 kareiviai.
- ir 21,530 karininkų, yra 
► Prancūzijoje, o kiti laikomi
- Prancūzijps kolonijose.
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L D. S/Ypirmininko Prakalbos Klausft| 
n Tūkstantine Minia i
VETERAN!) PAŠALPOS 

SUMAŽINIMAS SULAI
KYTAS

WASHINGTON. -i D(- 
inokrątaį pralaimėjo vienų 

2,500 argiių iMi^šųvo programos svarbiau
sių punktų, kuriuo norėta 

' • ^ suteikti busimajam prezi- NUTEI*|dentui . Roosevclt teisę SU- 
. mažinti veteranams duoda- 

* mą .pašalpa 300 ar .40(1 nu
li jonų dolerių.■

• Sau- , Tačiau kongrese nerasta

BROdKTON. —’ Vasario 
5 d. 7 vai- vak. tautiškoje 
salėje kum J. Švagždys, L. 
D, S. Centro pirmininkas, 
sake prakalbų darbininkams 
įdomiai s kl ausiniai s.

Kun. J. Švagždžio prakal
bos pasiklausyti buvo prisi
grūdusi pilnutėlė salo. Sė
dynių neužteko. Daug sto
vinčiųjų ’ buvo.. Buvusieji 
tvirtina, jog salėje buvo a- 
pie 1000 žmonių, jei ne dau- 
giuiu ■

ŠVNBITRT ■, Pa. -
šio 30 teisėjr š C. K. Mor- visiško pritarimo Šiam su- 
genrotli nubai de Marę Stan-Į manymui, nes tai būtų per- 
kevičienę, 49 
kin, Pa, 
Htankevieie^iĮ

BERLYNAŠ.
josKatalikų partijos vadas 
prel. Ludwig Kaas pasiun
tė .laiškus Hindenburg ir 
kancleriui Hitleriui, paaiš
kindamas, jog Hitler apga- 

. vo prezidentų.
Hitler paaiškino Hinden- 

burgui, jog centro partija 
atsisakė remti jo vyriaūsy-7 
bę, .fadėl.iiybuvo - paleistas 
parlamentas, 'Tikrumoje gi 
buvo kitaipcentristai buvo 

’ pažadėję .remti Hitlerio vy- 
' riausybę vieneris metus, ta

čiau reikalavo užtikrinimo, 
kad Hitler nelaužys respub
likos konstitucijos.

. LIETU VOS POPIE
RIAUS FABRIKO PIR-

\ MOJI AUKA

- - .Sausio men. 19 d. Petrą- 
. 2 šiūnų popieriaus fabriko po

pierinėms liekanoms malti 
girnose' darbininkui Jonui 
Ražanskui, gyv. Grinčupio 

? •_. kaime, sutrynė abi' kojas.
: Nukentėjęs greit išvežtas

•... Kaimo ligoninę. Nelaimes 
priežastis aiškinama.

Pę/prakalboj kun. Jotie®] f 
Švagždys atsakinėjo į klaust 
sinius, kurių nemažai buvoJį 

prakalba praėjo gražiai!? < 
šioje nuotaikoje. ’ » į 

Nors savaitę prieš kutu į 
Švagždžio prakalbų komu- 
iiistų bimbininkų-vadas^agi- 1 
tavo darbininkus neiti klaiU - 
sytis kim. J. Švagždžio, ta- 1 
čiau darbininkai šį kartų - 
dar gausįngiau atsilankė, 
negu į pirmųjų kun. Švagž- 
džio prakalbų.

VEZUVIUS DREBA?
NEAPOLIS. — Ugnia- 

ialnio Vezuviaus apylinkė
je užgirsta apie 200 sutren
kimų. ; f ‘

Ugniakalnio drebėjimas 
išbaugino apylinkės gyven? 
tojus. Mokslininkai tyrinė
ja, ar gręsia tikras pavojus. 

ANGLIJA "PASKYRĖ KO
MISIJA DERYBOMS

LONDONAS. —Angli
jos vyriausybė paskyrė ktMi 
misi ją* kuri-tai’sis‘ su‘ Ame
rika dėl. karo skolų.

Komisijų: sudaro premiė- 
ras MacDonald, vice-premie* 
ras Balęhvin ir dar. trys ka-^ 
bilieto nariai. ... t

Be to pranešta, jog pre-% 
mieras MacDonald sutiko 
būtį pasaulinės ekenomįnėn 

. konferencijos pirmininku.

HITLERIS REIKALAUJA :
KETURiy METU <

BERLYNAS; — Vokiei 
t i jos kancleris Hitler atsi
šaukė į vokiečių tautų, pra
šydamas .išrinkti jo partį- 

• jos atstovus į parlamentu 
‘ ir tuomį suteikti jam ketu

rios metus vadovybės, pasi-
- žadėdamas per tuos ketveris
- metus pakeisti Vokietijos 

būklę.. ..
įsikarščiavęs Hitler pasa

kė, jog po keturių metą 
valdymo jis duosiąs -save 
nukryžiuoti, jei jis nepage
rins -"Vokietijos žmonių gy
venimo. . ’

. Užsienio spaudos atsto
vams Hitler pareiškę, joj 
jis nėra toks baisus koks 
jis atvaizduojamas užsieny 
jo. Jis daugiau norįs* tai 
kos negu bet koki pasaulin 
valdstybe. ■ / ‘

Šavo pareigas Hitler ei 
na labai griežtai.. - Viišarv 
2 d. jis konfiskavo 100,00 
ėgzenųiliorių socialdemokr? 
tų dienraščio, kuris kriti 
karo Hitlerio yyviausyty 

Į Tas; dienraštis uždaryta 
i trims dioųoins. . 7.

Kąinunistų partijai Hv 
• iėr uždraudė turėti vrėŠts 

mitingus Prūsijoje,

KAIZERIS GRĮŠ TIK KAIP 
KAIZERIS

in., iš Shamb- daug diktatoriškų teisių su- 
mi dies . bausme,įteikimas prezidentui..

^ teisme, prisi- išTRoosevelt artimu drau- 
pažino, kad : pei-eitų metų g.ų pflsiekia žiliio^ j į 
lapkričio 14 d /mitrinai už-l norįs sumažinti vals- 
cvampino plaktuku bemie-j į-vkės išlaidas vienu bilijonu 
gantį savo vyA 70 metų am- \ Manoma, jog tas 
žiaus. . Pradžioje Stankevi- suinanynlas pavyks įvykdj’.' 
riehe. .pakakojį,, kad jos ,vy-Lį didelėje daugumoje, 
rų užmušė ba|dita]. kai susirinks naujasis kon-

RUMUNIJOJ KARO f”“ -- - - - - -
TIKYBINĖS RIAUŠES

BERLYNAS. — Ex-kai- 
zerio AVilhelmo II asmenį-: 
uis adjutantas baronas Soli 
spaudos atstovams pareiškė, 
jog ex-kaizeris Wilhelm tik 
tada aplankys Vokietijų, 
kai jis bus pakviestas užim
ti. Vokietijos sostų.

Hitleriui užėmus kancle
rio vietų, . buvo pasklidę 
gandai, jog ėx-kaizeris Wil- 
helm’ atvyks Vokietijon kaįp 
garbės* svęyiųs... , yT a či a?tt 
Wiliielmo garbės troškimas 
dar neišgaravo ir- matyt, 
jis tebesvajoja apie buvusį 

. sostą..

munijos vyriausybė vasario
4 d. paskelbė karo stovį vi-1 -----------
soje valstybėje. INSTABUL. —Turkijos

Pora dienų atgal, būrysj modemiškas preziden t a s 
rumuiųį buvo užpuolę Ame- Kernai Pasha prieš keletu 
rikos biznierių . valdomas mėnesių išleido įsakymų, ku- 
jiliejaus kasyklas ir namus, riuo mahometonams Uždrau- 
Dėl šių ir kitokių neramu- sta melstis arabiškai, o įsa- 
mų ir paskelbtas karo sto- kyta turkiškai. .

Vasario 5 d. senovės pa- 
| pročių laikytojai turkai už- 
r puolė dvasininkų, kurs ve
ide pamaldas turkų kalboje.
Kilo' didžiulės riaušes, ku
rių numalšinti išvyko pats

E. CONCORD, Vt — 
Vasario 5 d. naktį, kilo gais
ras John Bouhvell namuose. 
Visa šeimyna labai giliai 
miegoje, jog nė nepajuto, 
kaip liko apsupti ugnies. 2 
vai. naktį ugnies dūmų kva
pas .prikėlė 13 metų berniu
kų, kurs tuojau iššoko iš lo
vos ir tik naktiniais drabu
žiais apsirengęs šoko pro 
lango iŠ antro aukšto, susi- 
piaustydamas veidų. Ka

dangi jo balsas nieko negel
bėjo prikelti tėvus ir visą 
šeimyna, jis pagriebė rogu
tes ir .bėgo į kaimų kurs 
buvo už pusantros my
lios. . Ten vaikutis surado 
poliemonų, kurs prikėlė gy
ventojus ir tuojau atbėgo į 
pagėlbų. . s

Visa šeimyna (tėvai ir 7 
vaikai) buvo išgelbėta. Na
mas visai sudegė..

Karžygiui berniukui, nors 
bėgantis kraujas iš sųpiąus- 
tyto veido ir sušalo ledu, pa
vyko. išgelbėti savo tėvelius, 
broliukus Įr sesutes....

FINANSIERIUS MOODY 
DŽIAUGIASI ESĄS

KATALIKU '
B0ULDERr Čolo. — Žy

mus finansierlus John Moo- 
dy, prieš dvėjįs metus priė
męs katalikų tikybų, šiomis 
dienomis viešai . pareiškė,

1

HITLERIS ATSISAKĖ 
KANCLERIO ALGOS

• ii •

-h

vis.

KONGRESMONAI NESU
TIKO NUSIMAŽINTI 

ALGAS

GEOGRAFŲ DIDŽIAIISIS 
DAUSAS

WĄSHINGTON. — Kon
greso komitetas pranešė, 
jog Amerikos geografų biu
ro, didžiausias darbas 1932 
metais buvo surasti kaip 
teisingai ištarti New Hainp- 
sliire valstijoje esančio eže
ro Winnipesaukee vardų.

100 TŪKSTANČIU BE
GARSIU DEMONSTRACI

JA LONDONE

SNIEGAS PAUNKSMINOj
18 TŪKSTANČIŲ '

DARBININKU į prezidentas su premieru.
“ Valdžios policija suėmė a-

NEW YORK. — Vasario pįę 60 asmenų, tarp kurių 
5 d. iškritęs sniegas suteikė Į įeietas mahamętonų dvasiš- 
kelioms valandoms darbo .
18,000 darbininkų, kurie: už Riaušės kilo Broussa mie- 
nukasimų sniego nuo gatvįųĮs^ buvusioje Turkijos sps- 
gavo po 50 centų ūž valan-Į į.įT1(--je. Marmuro jūros uos- 
tlą< - te.

HITLER DRAUGAUS SU DU MILŪONaTŪYRĮ! ŠIA 
1TAUJA VARDO DRAUGIJOJE

WAŠHINGTON. —Kon
grese buvo •pasiūlymas nusi- 
inažinti kongresmonams: al
gas nuo 10,000 'dolerių iki 
7500 doleriu, tačiau daugu
ma balsų pasiūlymų atmetė.

Senatoriai. gauna 15,000 
dolerių metines algos, o at
stovai — 10,000 dolerių me
tinės algos. • . .

. Kongresmonų nusimažini- 
mas algų būtų nemaža su
taupęs valstybei pinigų.

PASIKORĖ LIETUVIS

MUNIOH. —. KanclėTis
Hitler atsisakė al^os (apie

. . 12,000 dolerių, metams j., pa
reikšdamas,..jog .jis pragy ve- jog katalikyliė visiškai pa
na iš savo plunksnos. Mat, keitė jojo gyveninių ir kuo 
Hitler daug rašą įvairiems i’ J
laikrėBčiįihs.-jį g&m didi- tuo labiau atipi^ja jd. tikėji- 
)į atlygįninių.• /

ilgiau jis būna, bažnyčioje,

BROCKTON. — Vasario 
4 d., praėjusi šeštadieni, pa
sikorė Pranas Kvaracejus, 
28 metų,' gyv. E. Main >St, 
Avon. ■

Pasikorėlio kūnas rastas 
Tliglilaud parko medyje,' be-

■ROMA.- — Italijos fašis- j 17277 YCZU 
tų laikraštyje vasario: 4 dJ^o .draugijos ....... .......
paskelbtas_;r .pasilmW Thonias P. Conlon. O.
su yokietijfc. kancleriu 
Hitleriu^ • kuris apie. drau- j

NEW YORK. —šy. Var- 
direktorius

P., pranešė, jog ši didžiulė
. .... . .katalikų vyTų- organizacija

io guigliniiį tarp Voldetijoš ir Amėrilroje. dabar turi du 
.2 Italijos. taip pasakė: •

didžiausių bedarbių stireng- ’ :uAš. esu ‘įsitikinęs, jo 
tų n demonstracijų,” kurioje niekas daugiau’ nesustiprins 
dtdyfavp daugiau kain ’-šim- .taikos Europoje, kaip .arti- 
fa s t n kiančių asmenų. . ‘

Demonstracija ĮU'agjo la
bai ramiai, be jokių, sustro- 
fnimų su policija. U .•

Bedarbiai protestavo prieš 
į vyriausybes ekonominę pro- 
t gramų, . kuri oje įium atviri

sumažinti bėdąrbįams pa- 
stilpaš, ■■ •

LONDONAS. ■—. Vasario
5 d. Londone • ivvkp. viena iš

ma«.

Italijos, taip pasakė: • | milijonu narių..

MIRĖPREZ. TAYLER
mas. bencli’adarbiavmĮas Šiųl ’ ~ ’•
dviejų tautų. Laike kru-Vi-Į Praėjusią savaitę plaučių 
uos kovos dėl Vokiečių tau- uždegimo liga mirė South 
tos laisvės aš visados supra-Į Boston Savings Bank pro- 
tau reikalingumų nuoširdi Ridentas Tayler, 73 mėtų 
džių.saiitykių su Italija ivj amžiaus., ; .
dabar, kai aš' ęsū f atsako- Velionis, ilgų laikų buvo 
įpingoje. vietoje ,8Š esu Boston Sayings Bank 
•siryžęs įvyki ai r0Mų?,| PTczidenti . j 1. ■

Al SMITH KALBĖS KA- 
TALIKŲSUSIRINKIME

kXEW rbilK. Kntali- 
kų industrialistų konfėrvn- 
rijos užbaigoje Vasario ‘7 d. 
buvęs gubernatorius ..Alt red 
E. Nmįth bus . pagrindiniu 
kalbėto ju. Bė jo kalbos'vys
kupas Dumi ir teisėjas Do
re. • ;’j •



ii; Wno7, Iteš
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’iiiidS' Iš-'Metuvos
>ĖDOS ATVADAVIMO*

MINBJIMAŠ

rt neaffti&amos Wov5t 
gy^to.’ TO 

ŠBū metų nepajėgė paWi$l 
svetimieji., Įvyko .suldli- 
mas. , /Bet sukilimas įlįs 
BfiigW W
vių dvasiaMešpataus uepli- 
kjattkouūuir Klaipėda Sįfc 
te, * . * .

IM tb įv 
pietūs kui*
torijbs prinfi?/ šreįbeiįte, ir 
ąbu Klaipėdoj burmistrai. 
-Fo pietųsūniditttįę 
spektaklis^. ^Kęstučio niiT- 
fis.”'Jt‘nie/!taUi jMt daiyva- 

ir burmistrai. *

< EAipįmm

- bABdžIA Mholft

priesaikos čia pat įvyko po
sėdis. Posėdį atidarė suki
limo. Oiyvis vmgMtiš. 
Dalyvavo gubernatorius., M. 
Jankus, sukilimo dalyviai ir 
daugybe žnlonių, Glibermi- 
toriits pažymėjo, kini fcįaL 
pediečiai, gyvendami Lietu
vos valstybėj, naudojąsį .to
kiomis teisėmis, kurių netu
ri. nė vienak y kitas kraštus, 
ai skilias , nuo Vokieti j os Jir 
priskirta^ kitoms vaiste* 
penis, ffi. Jankus .pąšafce; direktorijos pirmininkas

įfedžfegėš pradt. inoUkloš 
rvdėjds il‘ tą ttitjkykhį lan
kančių 15 mokinių. Vedė
jas su keturiais niekiniais 
paguldyti Alytaus m., ir ap- 
skrieto ligoninėje. Mokykla 
uždaryta. f

Sakoma, kad ši liga pH’~ 
nt-šta’iš anapus administra- 
ėijos linijos, neš ten jlMig 
žmonių dėmėtąja.Šiltine seV- 
gA .

NAUJA PARAPIJA

Mtt

IiijOšiAl, šakitj ap.— 
Šio mėnesio -114. .kim. P. 
Jančivuskąs turėjo dvi bylas 
Už W Wj pmkMIiš W- 
mokslus;’19,31 inšn spalio 
ii d. it mitrą ife m. griio- 
džiųjh^. B d. Karių-iįddbš

______ taikos teise jas, iškhnišęs.
Syvavo driek-[šalių ii’ liudhiihkį pąhniy- 

niūs, .pirmoje byloje kum 
P. JanČąitšką. išteisino, o 
antroj nubaudė 50 litų, km 
riė. nęšumokėjlis išlaikyti 
tris; pkrąs arešte. 

J -| , I , ii.
lietWA MViSdiiMA į_
TABPTAŪTiMĮ KOPERATVVŲ • no pastangomis jau pastd- 

.. temboftE f Iria laikiilė bažnytėlė, kle-
bottijaj špitolė. Dabar žind- 
liešriaek7 išgaiedanir deda 
centą prie cento naujiems, 
gražesniems Dievo Namams 
pastatyti. . Išdygo viena 
teigta pašto agentūra. IHk 
pašisniaginimiUns, čia ro
dos, neturėtų būti vietos.

BUšipratUšių lietuvių yra 
šventa jrireiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
mūsų parapijas, organizaei- 

‘jas ir draugijas.

. lū-TAs'KONUteRMS
Sąųšio 26 d, įvyko Šio se- 

v/ohd 10-tas lietuviškas ta- 
diu pušvillaiidis iiąltimotė>- 
jė. ’Jte trijų choro niunerių, 
{‘Mergužėlė mano,’’ uKar- 

tvlėli’’ ir “Aš.likėjau į gi
relę,” buvo šį kartą, ir kita 
įdomybė, Sunulčių šeiiha 
Užėmė didesnę muzikos lai- 
kriArpį sli savu / kųiuiiaisr 
P. Simaitis su dukrelę pa
griebė sekančius numerius 
armonikomis: 1 ‘ Lietuvišką 
maršą, ”. “ Polką ” (paties 
Simaičio kompozicija'), “La 
Spagnola,?? 1 ‘EI Ghoclo ir 
^Shai’pshooters,”

Kadangi nebuvo Venekai- 
čio mūzikoš, dAinavimą pa
įvairino .armonikos muzika, 
(fridėti, kdd ilgesnį laiką 
jau nebus girdėti Venckai- 
čio orkestros įlęr radio, nors 
jie buvo ir toliau paliks Šv. 
Alfonso salės orkestrantai.

Der šitų posėdį išrinkta 
sekanti valdybai pirminin
ko AugaĮtienė, yice-pirm, 
Palo vieno; rast/ Glaytonie- 
nė : ižd. Mandravickienė ir 
protokolų raštininkė P. Ma
tulienė. .

lėšimties metų . sukakįu- 
- lino jbaipėdos kraštu 
Uhgįnio .prieLietuvos 

gausiai buvo paįnuietas 
ūme ir ..Klaipėdoj. Kau- 

: minėjimą surengė Karo * I .* / y '
Uinejus, per ‘radiofoną, 
įomią programą padavė 
įūlių Sųjmiga. Sausio 15 

mieste buvo iškeltos v{4įu- 
a Karo muziejuj raka

te įvyko įspūdingos cereih^ 
bijos, nuleidžiant vėliiivą,.

!
ilmeš. buvo • perduotos 
radio. šauliųlSAjmlgos 

alininkas pasakė kalbą;I 
daipedos mieste ir viša^ 
krašte 10 m. sukaktuvės 

i Klaipėdos prįsijupgi; 
praėjo įspūdingai. -Šven- 
suiuošė. patys Klaipėdos 
rŠto gyventojai. Minė ji-

(UprašMėjo pamaldomis 
miešė, prie kritusiu už __ ___ _

dpėdos kražto laisvę. Po y£,a labai šVarbtų klausimų; 
šauliai savo namuose $i- apsvarstyti. Kuopos prisių- 
inkę prisiekė budėt dėl skite raportus apie kuopos 
išfo laisvės. Po / šaulių, būklę ir veikimą. [ komitetams prie mokyklų

%
a: PRANEŠIMAS

Čia Įšiteriisi liauja pa
mpija ėmė tvarkytis klebu-

Moterų Sąjungos Maine 
it AfašSi Apskričio suvužia- 
viHiąg {Vyks vasariu 12Al,. 
1933 m.,. 1-mą valandą po 
pietų, bažnytinėje svetainės 
je 119 temple st.| Nasliud,

Visos kuopos malonėkite 
pHsiįįsti atstoves, kad nuva
žiavimas butų pasekmingas.

i- • -a'•
V *■ * -

■ -Kauno mieste kasdien iš-
duodama be atlyginimo var- if' • '. i’..’
gšmnš 1700 pietų. Nuply
šę ir • kenčiaiitieji ;šaliį gnU- 
pa drabužius'.f'/. Vaifcučiąm& 
duodama ir apavo. Pradė
ta šelpti maištu ir neturtin- 
įuš * 'lhdlssleiviifš7"f Maistą 
duos"' Kmįno šavivaMybe., o 
išdalinimas pavėdumas tėvų

m. rugpiftčio mėlt Lon
done saukiamas keturiolik
tasis tarptautinis koperaty- 
vų kongresas. * Iš Lietuvos 
kongresai! kviečiami Lietu
vos koperatyvų tarybos at
stovai. v. -/

PAD1ŠMARKLINIJY PASIRODfi 
DĖMĖTOJI ŠILTINĖ

-*

?'

. Mašiną iŠ kurios išeina atspaustas laikraštis ‘“Darbininkas”

'NEDZINGĖ, Alytaus ap. 
— Susirgo dėmėtąja šiltine

------ t,
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telefonas; tląza lS5į.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir BalsamuotojM 

423 S. PA0A STREET, 
ĖALTIMORE\ MD.

LUCKIĖS SUTEIKIA
DAUGIAU VERTĖS

Amerikos tabakas savo ko
kybe yra garsus visame pa- 
šaulyje. Beveik 41 nuošim
tis.. visų. pasaulio tabako la
pų 1930 metais buto Jung
tinių Valstijų patiekta. Tas 
parodo, kaip šios šalies ta
bakas yra. pageidaujamas 
svetur. Jungtinės Ameri
kos , Valstijos yra pasaulio 
didžiausiu tabako gaminto
jų ir sunaudoto jų.
. Neatsižvelgiant didelės 
naminio tabako gamybos, 
nckurios rinktiniausios ta
bako rūšys yra įvežamos, 
kad patiekus pageidautiną 
neatskirtiną tabako mišinį 
cigaretams ir cigarams.. Pa- ’ 
vyzdžiui^ išdirbirnę . l.ucky 
Strike cigaretų puikus tuiv •> . • 
kiškas tabakas irgi yra i»aur 
dejamas. Lucky Striko ci- 
garetn puikiausias naminio 
: i- i urkų tabako, mišinys, jų 
aukšta ir vienoda kokybė 
dar neišaiškina savaime, ko
dėl žmonės visur labiau 
mėgsta Luckies ir pripažįs
ta juos lengviausiais ęigarc- 
tais. . ‘ .• . •/• :
. Rinktiniai lapai, -.kaiiiriai

• juos, pasendinus ir tinkamai 
t inirėnguš; yra praturtinti

ii.- išvalyti garsiuoju proee- 
’ .-.u, kuris yra išreikštas žo- 
■.džiais “It?s Toasfed,” Spra- 

gi.’ūmb procesas, kuris įiina 
naudojimą modemiškų ul- 
t ra-violetihių spindulių, bu
vo' įvestas Lucky. Strike iš- 
dirbėjų savo* pastangose pa
gaminti tikrai lengvą ciga- 
rėtą. ■

Šiandien rūkytojai savo 
eigaretuose ieško lengvumo 
ir todėl jie perka Luckies, 
Lucky Štrike kvapsniams, 
neatskiriamame rinktinio 
tabako mišinyje jie randa 
tą puikų lengvumą, kurį tik 
spraginįmas tabakui gali ‘. 
suteikti, tą išimtiną ypatin
gą apžiūrą, kurią tik Lucky 

»asf-i Strike.gali jums duoti/
"“Todėl ir nestebėtina, kad . 
milĮonai rūlįvtojų kreipiasi . 
pirmiausia} prie Luckies; 
kadangi šis popuiarus. ^ga
rėtas suteikia daugiau, nau
dos, .negu bet k-oks. kitas <-i- 

. garėtas visaiųe, pasaulyje. . 
nes. apyskaitoje matyti, kadRaitojai, rodo * savų pasi- 
pernai dovanojo parapijai,tenkinimą, aukštesne-Lucky 
<50 doleri* gėlėms ir dar 100 wrte ir džhWi«Si ju 
11 • ./nu.* -i.--: v piTnokusitu kvapsniu laba-doleriu nupirkti antipendi-kurį spms.hUmas laida- . 
jum:} —altoriaus prįeškabį. rp tokiu lengvu. (Adv;).l

NELAIMINGAS GALAS
Sausio 25 d. vakare Vik

toras Kurelaitfs, 654 Bort
ini i d St, kaip paprastai at
sigulę lovon, ir ant rytojaus 
— šeimyna rado jį užtrau
kusį duj^gūšU 4 Iš. viso ko 
matyti, jog velionis, kurs 

sirgo sunkia.kojų liga jau 3 
Inetai, norėjęs atsisukti pe
čių, ir šušišildyti sau ką. 
Kaip ten toliau buvo, neži
nia. Ji$ rastas kitame kam
bary, lovoj, gi -pečius leido 
dująs:

Kadangi jis buvo dar tik 
neseniai ėjęs išpažinties ir 
Komuniją priėmęs, a t s i- 
klausus Arki vyskupo, kuni
gai sutiko jį laidoti iš baž
nyčios sausio 28 d. Jis pa
liko liūdinčias žmoną ir dvi 
dukteris. ’ .

Paveskite Visus

SPAUDOS DARBUS 
l^arbinitiii^’ Spaustuvei 
į Darbus Padarome Greitai ir Pigiai

■® ..oMr JMBiJlirtąJA* ii A A ą iĮk*^ą,lsr:
■B;' ' /' /•■/■'//'č ' ■/</•'. \ '•/'■; \ /•'

1366 W. Broadvvay &®6ao į Sov Boston, Mass.& 0620

hmnI*

ALTORIAUS IR RĄŽAN
TI AUS.DRAUGIJA

Vyriausia parapijos mo
terų draugija laike savo me
tinį priėmimą ir iškilmingi} 
posėdį su Vakariene, perei
tų sekmadienį.

Draugija iš viso dabar 
turi 199 narius po šių nietų 
priėmimo. Tuoni ji pasi
reiškia. kaipo . stipriausias 
parapijos pagrindas, nes ir 
vyrai sti Šv. Vaido dar tiek 
nepasiekė. Dar labiau ji. 
pasižymi savo duosnumų,

ŠER HAMBURGĄ
; MoUvritfiHs, patogus ir kitų nevirk£|niruis \ i* i 
suse klasėse įattivnuvijiins. Savaitiniai išpjauki*

■ni.al.ISAW Turko. -Patogus ir gi-vltas geležiu-
.koltu SMSlsU'kimns IS.Hamburgo. ’

■ • ;• ■ vmvTiNfis kainos/
. InformiU’Uų klauskite ..pas* vietinį agėnių arba '
HAHiBuilU-AMEfclcAN tlHte

' • BOSTON •

UPG



Antradienis, vasario 7/1933

GERAS-

V DAINUOJANTI LIETUVA kad ir tolį jos dainuojamos, 
galima aiškiausiai nugirstu

Taigi, saulei, tik ką nusi
leidus, kąs vakaras, žili, su- : 
silenkę seneliai, Lietuvos 
tėvai, išeina iš pirkios ir at- 
jdsųdą aut nitolo ar. slenks
čio, pyĮykcs iš lėto rūkyĮl.a- 
m i k lau.šos;., klausos jų sfn 
mi dąimųjjąrnų dainų ir ne
gali atsiklausyti.. Tos dai
nos jiems primena jii jau
nystes dienas. Kada ir jįe 
pulkais traukė į vakarėlį. 
Tik tada rusas Lietuvoje 
viešpatavo. Tadą. Lietuva 
buvo rusų rankose, ir jie ne
galėjo laisvai lietuviškas 
dainas’ dainuoti, kaip kad 
dabar jų anūkai, iškovoję 
laisvę, laisvai gieda ir dai
nuoja. .

■ O dainos vis iš visų Lie
tuvos kampų plaukte plau
kia, liejas, plečias, sklei
džias po kraštą...

Ei pasauli, ar tu girdi? 
Lietuvis jau dainuoja!...

/ Julius Št'Uiikusy L

■ Šiltas giedrus vasaros sek
madienis. ręykųs. vakaras ar
tėja.,- Medžių tapai nei 
krust 1 Saulė, slėpdamasi už

‘ Laivas yra geras, ne kuo
met gražiai, nudažytas,, bet 
jeigu greitas, ir saugus. Dur
tuvas yra geras ne kuomet 
papuoštas brangiais akme
nimis, bet jeigu aštrus ir 
tvirtas. Tai žmogus yra' go- 
ras, ne jeigu gražus, bet jei
gu gyvena tam, kam sufver- 
tas (amžinam gyvenimui},

K u u. Cuppeus, Jėzuitus.

na. iv buriuoja margąjį -pa
saulį.. Leidžia, paskutinius

‘ ąuĮmo spindulius plačiai.. t.
Štai ten per žaliąsiaspie

vas. ir lankas traukia vyrai 
į kaimą. ■ Į“:.vakąiiiškaS pa- 
šniukšiu kiti. •' . / .

f/ ■’ Koks tykus, malonus,.pil
nas jausmų vakaras,' kad

t negaliu atsigrožėti. Taip iš-
. si tarė vienas iš vviIl .

. —Kad uždainavus... — ta
rė antras su džiaugsmu a- 
kysef nutraukdamas liūdną 
balsą. /

—Nagij -užtraukime vie
ną, kita dainą, kol pasieksi-

• ' rne kaimą ar ką ?!— į iri dė
jo, trečias.

—Puikiai. Labai gerai, 
pritarė visi vienu balsu. — 

... • Uždainuokinio ‘USaulutės 
. •daimy?

Ir. užtraukė/1 "uždainavo 
•. balsu didžiu, puikią dainą.

.“Saulutė raudona 
vakaras netoli —

TRUPINIAI
K

Atsimušdaini miške, 
balsai, nuaidėjo, per laukus, ' 

. , , upes tolį —- toli... x .. . j
. bebaigus dar vp‘ams dai

nuoti, pasigirdo liūliuojan
ti- daina kitame krašte, kitų > 
dainuojamą, apie - Lietitvą 
ir.jos praeitį, apie bočių ko- 

.. vas ir jų . žygius; ir apie 
žiaurų rusų carą, .-kuris 
spaudė sunkiai mūsų tėvymę. 
Oi liūdnai, liūdnai dainuo
jama ji buvo.
., Sėdėjo senas, žilas, darbų 
nuvargintas, senelis prie sa
manotos bakūžėlės, ant su<> 
lėlio, ir užgirdo dainą, liūd
ną. Prisiminė jis sunkius 
rusų laikus, kada... Čia se
nelio,.mintys nutrūko. Tos

• liūdnos -dainos meliodija gi- 
liai palytėjo jo širdį, ir jis 
negalėjo sulaikyti savo aša- 
ras. kurios išsiveržė^ mirie- 

. dėjo per jo skruostus. Nu
braukęs ašaras, pratįėjo niu- 
iuuoti.. dainą paskui.’ jau 

. mirštančius balsus.
• ; -Nespėjo dainų garsai nu- 

‘. tilti, kaip vėl pasklydo ga
linga dama. Čia, ten ir ten 
plaukė mišrios dainos iš vi
sli pusių. ‘ Įvairios ir pui
kios,. gi tų dainų ineliodijos 
net širdį gaivina.

Lietuvoje taip visuomet 
vakarais, kai tykų ir gražu, 

/ tyla viešpatauja, tai dainos,

U ■.

*1

i

“Kur meile mus. ragina, 
. __ten nuovargid nejaučiame; 

o . jeigu ir yi? koks nuovar
giu ir ji panįviimė/’ ! ■ .-

• Ši'.' Aupitst.i)ia:x
,]U

Žmo;gų, kurs nepasitiki 
savimi ir sftvo draugais; .

‘ Žmogų, kurs daugiau. į- 
.verti.na pasisekimą už gerą 
būdą ir gerą vardą ;

Žmogų, kurs nieką neda
ro pagerinti savo darbą 
nor*s kiek, dieną iš. dienos;

Žniogų", kurs praleidžia 
dieną nieko nepalinksminęs, 
•nei ašarėles nuo a r t į m o 
skruosto nenušluostęs;

Žmogų, kurs nori, kitus 
valdyti ne .geru pavyzdžiu, 
bet kumštimi; .

Žmogų, kuriam aukščiau 
stovi turtas už. sveikatą ir 
gerą vardą; - •

Žmogų, kuriam visuome
nė. nerūpi;’ .

Žmogų, kurs pavydi kL 
tiems, nes jie turi.daugiau 
jėgų, talentų ir toto už jį; 

. ' . Žmogų, kitria^^kas se
kasi, bet kas dedasi aritmui, 
jaui tas nerūpi; .

Žmogų, kurs neturi laiko 
’ šypsenai ir suraminantiems 
. žodžiams dėl kitu?

Ištvermė yra didžiausias 
visų bandymų, sunkiausia 
visų naštų, daugiausia’, sle
giantis visų kryželių. ' . ...

‘Įvertinama.ne. kiek daug: 
net kaip gerai.

Nilo pasirinkimo .-draugų 
mūsų, geras ar blogas vardas 
priklauso.

Tie gali, kurie mano, kad 
gali.

Ką manyti- apie.:

Malda padeda žmogui 
nuodėmę parnešti — nuodė
mė jam. pądedą malda pa
mesti, - . . .

Surinko Vedei Bareika.

I

- kiekvie-

Juokeliai
NEVA JUOKAI

■ -y........... ■ ■ ..

nuotą laikrodį UŽ mažiausią p* 
kainą, ‘ '

dvi di- "fSi-
džiausios kariuomenes mu- .
Šasi d61 tavęs l^del tu F ■ 7 *

^■Ką padarysi dukrelė, 
tėvas ją ramino, 
nas tų laikrodžių kainavo 
r 10 WTpT koks kvai- 
las tas vagis buvo! -

Bėrea, OĮiio, miestelio taryba nutarė, kad, jojant aę važiuojant bet 
kokiu gyvuliu miestelio gatvėmis, privaloma turėti užžibintu lem
pą,' šis nutarimas taikomas arkliams, mulams, šunimi, katėms, 
beždžionėms. Paveiksle matome vieną .merginą, kuri pildo nuo
rima.. '

Į¥MRiEN¥BBS
STIKLINĖS AKIES 

GYVENIMAS

. Tai mokslo pamėgiinąs 
sukuria universitetų.

•Tai šalies pamylėjimas 
sukuria patriotizmą.
, Tai :. žmonos ir vaikučių 
mylėjimas sudaro; šeimą.

Gerume.. visuomet pirmyn 
niekuomet atgal.

Galvojame nė apie ką rei
kia nuveikti — bet apie ką 
gausiu ?

Pralaimėtojas meta pra
dėtą žygį — laiinetojas nie
kuomet.

Išmok užmiršti .visus, tau 
nepatinkamus dalykus,

Nepasiduok savo nervams, 
kitaip sakant, visuomet būk 
lamus,. ■ "

Išmok visuomet, sakyti 
palinksminančius. dal y-k ė- 
lius, > ■

Nepageidauk perdaug iš 
savo draugų,

Pamėk visokį darbą, kuri 
tenka dirbti.

..Vertė J. Šidlauskus.

Yra dienos, yra metai
Pilni džiaugsmo ir juoke

lio. • . . • •
‘ Ateina dienos-.ir meteliai.

Pilni skąusūio ir vargelio.

Darbais ne sapne gali
ma ką gerą nuveikti.

Tas tyčiojasi .iš šašti, kurs 
nejautė žaizdos!

...'Tikrą draugų per sielvar
tą pažinsi. . Ennius.

r Draugų pagyrimas už me
dų saldesnis.

Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ

Boksininkas Freddie' Miller, 
Čincinnati, paskelbtas - pasauliniu 
plunksnoj svorio čempionu. .

be to gerai žinoti tikros a- 
kies sudėtį. < >

Lauscha, Vokietijoje, yra 
pasaulinis stiklinių akių 

Stiklas, kurs vartojamas gaminimo centras. Dąu 
stiklinėms akims gaminti, giausia tų akių, žinoma, ir 
atgabenamas iŠ Vokietijos, pagaminama Vokietij o j e, 
iš Lausėha apylinkės. Šio Nemažai pagaminama ir 
stiklo pagaminimo paslaptis 
tėra žinomą tik trims žmo
nėms, kurių vi^ų trijų var
dai yra MulleK ... r ' :

18^5/m.
Uri darė bandymus paga
minti -stiklą’ kiu?$ būtų tin
kamas stiklinėms: akims. Jo 
pasekmingi bandymai perė
jo paslaptingon žinion jo į- 
pėdinių Muller. .y /

Visiems nępašlaptis, kad kiauros ir labai lengvai 
įtas stįkląs yrą gaminamas dūžtančios; jų stiprumas 
is smėlio, potašo kriolito,* priklauso nuo oro keitimosi 
bet yra paslaptis,: kiek y ei- ir kartais suskyla jas bęrie* 
Ida ..sunaudoti’ iš šių trijų šiojant.
dalylnj, kad gautum reika-Į Amerikoje kiekvienas ' iš 
lingą stiklą. Be to, reikia 500 žmonių turi stiklinę 
žinoti, kiek laipsnių karščio akį. * Vadinasi, Amerikos 
naudoti, tirpinant smėlį, po 246,000 gyventojai turi po 
tašą ir kryolitą. Jtei naudosi 
Šilumą 1000 laipsnių, tai 
stiklas gaunamas labai ne
aiškus, miglotas. Jei varto
si didesne ar mažesnę šilu
mą, gausi labai aiškų stiklą, 
kurs akiai vėl netinkamas..

Mullerių pagamintas sti
klas parduodamas dūdos pa 
vidale/vieno , metrų ilgio. Iš 
tokios dūčįos' praminama vakarais. 
apie 30 stiklinių akių. Ir v .

■ ' . Dirbtinių akių, padirbi
mas vis tobulėja. 16-tame 
amžiuje dirbtinės akys bu-

.n . An * ■ vo gaminamos iš aukso ar reikia gero prityrimo. Akių .,•/ . .v. ,. < .
, x ’ - x-i v sidabro. Dabar gi. dirbtinesgamintojas susudo. stiklinę , . ...j--i : .' ■ sakys paprastesnes, pigesnesdildą ir supiausto ja pakan- . *■ 1 r j ? ’

; • a ii Iir — geresnes.kamo didumo ... į daleles. •• ® . - y
Viena pusė stiklo yra pad’a- 
inma spalvuota, sūtirpiiįant 
į j«ą. spalvuoto stiklo daleles.
Lėlytė. įdėmama labai' atsar
giai ir ji padaromą 1 tokio 
didmno, kaip natūrali. Vė
liau, ant Šios višoš^akies yrą 
užliejama sutirpintas kris
talas. _• . : ... /; •:

Stiklinių akių gaminto
jas turi ' žinoti apie šviesą 
iv šilumą, turi * nusimanyti 
apie spalvą, ir #o luSttį,

įj"5fuUėr-

Prancūzijoje.
Mullerių dirbtuvėje dirba 

apie 100 darbininkų, dau- 

kilmes, nes ir pirmasis išra
dėjas Muller buvo švabas. 
Geras akių dirbėjas per sa
vaitę padaro 100 stiklinių 
akių,, bet ypatingai gėros 
akies padirbimas, galį užim
ti ir visą dieną, ‘ Akys yra

nepadedi?.
—A§?
—Taip, įu ! .
—Atsiprašau, betH kada 

nors
Šunis mušantis kaulo ?

—Taip, bet kodėl klausi ?
—O ar matei kaulą mu

šantis? . . J
r—Žinoma, ne!

.—Na, tai aš dabar tokia 
kaulas!
j______ _  ___ rrm m 2 ’____________

Vienap apgavikas įėjo į 
laikrodžių krautuvė Krau
tuvės savininko nebuvo, ta
čiau būva ja ęlflkt& Ji jam 
parodė ? laikr^Kųs skir
tingų kainų r- 30, 25 ir 15 
dolerių.

Pažiūrėjęs f laikrodžius, 
vagis sako : “ Aš matau dar 
gražesnį laikrodį tuoj už 
tavęs. Prašau parodyti jį 
man/’

Merginai nusigręžus, ap- 
, gavikas sukeitė laikrodžius

—vieton 30 dolerių Įkainuo
to jis padėjo už 15 dolerių.

Kai mergina parodė ap
gavikui ketvirtą laikrodį, t 

; is pasisukę perkąs laikrodį! Praneškite “Darbininko” 
už 15 dolerių. Ir taip jis adm., 366 W. Brodway, So 
nupirko ; braųgiąiisiai įkai-, Boston, Mass. dėl M. M. A.

Ubagėlis viename , kaime .; 
paprašė tūlos šeimininkes •, 
valgyti, šeimininkė pasigai- < 
Įėjo jo ir davė jam riekinį •;1 
pyrago, kuri suvalgius lie-. j 
pė kapoti malkas..* ■ *' -.

Už valandėles ubagėlis 
sugrįžo pas Šeimininkę, tik 
truputį pyrago atkandęs,

“Atsiprašau, ponia,” ta
rė ubagėlis: 4 4 ar aš galė
čiau sukapoti -šį pyragą ir ■ 
suvalgyti tas malkas —man 
daug goriau tas patiktų, > 
nes pyragas visai neįkanda**. U.: 
mas?”

Pranelis.

reikalingas
vyilū kambaris prie blaivių 
žmonių, Šo. Bostone ar Do 
ėheštery. Geistina kad būti 
apšildomas ir maudynė.

AMEBIK^M If/ K. ^TDDENTV ORGANIZACIJOS žUBNALASr—- 

UETUWW IR KATAMKYBfiŠ NAUJAS GYNĖJAS,

'Metams prenniperątą-$2.00. Į užsienį $3.00 Atskiro nnm/kaina 20e.

36e W. BR0ApWAY, ' SO. BOSTON, MASS.

LDS. Kuopų Susirinkimai

stiklinę akį.
Stiklinė akis, gerai sau

go jant, išnešiojama metus 
ar pusantrų metų. Jos kai
na yra nuo 8 iki 15 dolerių.

Kadangi sveikosios akies 
lėlytė nakties laiku padidė
ja, tad kai kurie žmonės 

• turį dviejų rūšių stiklines 
vieną vartoja dieną.

p rrrrT*. ■.. .. i
LDS. 2 kp.-.aĮwirįnkimas . įvyks 

vasario'' 7 ■ d.» :$y. • įofe :syet. 
Viši iririaį įpaėoina ateiti įAį susi 
rinkimu it uirimokSti senai už
trauktas mėnesines duokles,

;’U ;NĖWABt,’X J/*’

U D. S. 14. kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadieni, va
sario 10 d.,8 v. yak., šy. Jurgio 
dr-jos svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti*

visi stiklinių akių gaminto
jai turi naudoti sį stiklą.

Padirbti gerą stiįiiųę akį

MOTERŲ SEIMAS
Av L. Et. K. Moterų Šąjun- 
gos J G-as Seimas įvyks She- 
nandbali, Pa., nigpįūcio 
;(An^ust) *7, 8 ir 9 dienomis. 
Nuoširdžiai prašoma kitų 
organizacijų tame pačiame 
laike seimų nerengti.

Marianą Čtžauskienč) 
Moterų Sąjungos

PROVIDENCE, R. L
LDS 11 kp. mSnerinis susirinki 

mus įvyks sekmadieni, vasario. 12, 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai 
■»čj. Svarbu. kad viri Aį|me sūri 
rinkime dalyvautų ir uidmokčt* 
duokles. Parodykim* graiu pavyri 
dį kitiema..

• ‘T;- . 't

ATHOį,įĮjW
LDS. 4 kpl ^įiiįiĮiis susirinki 

nūs įvyks yasAHo 12 d., tuoj po 
iniipirą, iv, ,
joiĮ salėj. tfyiejSįfld rili nariai at 
^lankyti ir tĮ&imekčti m6neain«* 
mokestis. ?*ipid 
draugus ir drinįgea pririAyti pri< 
Alos kilnios orjjahįsacijoa

įSMiį Valdyk

HAtTrOMD,OOim
LDŠ/6 kp. nririnkimas įvyk* 

vasario 12, tuoj po Rumos baMy- 
tįnfij svetainėj, 41 CapltoIA venų* 
Malonėkite vi* nariai ąteiti, bes y- 
ra svarbią reikalą dil kuopos nau 
doi . '■ ■ •* .. - ; 
< Tripgi malonikite uirimokfiti ku 
rių tris uisiliks tninsįįuėa duok 
IH f kp, IMI,

>K-

DETR0IT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks ? ■ 

sekmadienį, vasario 12 d., tuo j po 
patn^dų, šv. Jurgio parapijos mo 
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kimą.

; Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadiepį, vasa
rio 12 dieną/tuoj po sumos, Lię-* 
tuvių bažnytinėj syet. Visi nariai c 
malonėkite atsilankyti ir užsimos,. 
keti užvilktus mokesčius. Vald.

:*us parapi

DAYTON, OHIO ....
LDS 69 kp. susirinkimas Įvyk? . 

sekmadienį, vasario 12 d.^bažtiy- 7- 
tinėj svetainėj tuoj po sumai

, Kuopos rašt Z Gudeli® ’ 
NEW HAVEN, CONN. /

LDS. 28 kp; mėnesinis susirinki • 
irias įvyks sekmadienį, sausio 22, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj avėtai 
nėj, 339 Green St. Kviečiame na- ? 
rius(es) ateiti Gera proga užsimo
kėti, duoklės. Valdyba

HARRISON-KEARNEY, N.
L; D. 8.15 kuopęs susirinkimas 

įvyks Vasario Į4 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. ' Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

L0WBLL,MAB8.
LDS. 97 kp, susirinkimas įvyks .. 

ketvirtadienį, vasario 14 dien$ 
vakaro. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisiražyti prie vie- 
nintrifc darbininkų organitacijo*. 

. \ Vddybt I
I
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PRENUMERATOS KAENA
Am»»rlkni> tnAtams .... į.... .*4.(MI
Ulnleny . ..|5.OC
Vleng kart wrąit&>. Metanui.>..*2.00 
UžHleuj l kart Kavaltejft .Į£$O

. SOUTH BOSTON* MABB

lietuvių katalikųDARBININKAS
(The Workecj

tart LitfiUAltlAN K O. AMOCIATION OFLABOB
M < 1915 K ū* pott offlo. at Roaton. ICaM.

« <u>4«r tk» iet of Marei t, llfftt

tora fnr Mailing at «pęcl|il rate nf ponaįįt ^rortdad firf fa fwtfctn li<* 
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,DARBININKAS
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CUNIGŲ PRIEGLAUDA 
MARIJAMPOLĖJE

Lietuvos Taikrašęiai pra-' ty Je;~Tngr šiol senystei pa- 
^neša, kad neperseniai atida- bėgusiais kunigais nieks ne

is Marijampolėj prie- sirūpindayo. Kol sveikas, 
įlauda seniems ir pabėgu-1 linksmas, - 
i giems kunigams. . Ji pasta
tyta rūpesčiu ir lėšomis Ku- 

£ingų susišelpimo cteaugijos, 
KMuri susiorganizavo Vilka- 
pmškio vjrskup i j o j. Tie 
t prieglaudos namai pavadin- 
P<ti Vincentinum. Jie pastte 
F tyti prie P» Kriaučiūno gat-

Ves, nilosalioj vietoj, netoli 
g miesto sodo ir taip jauldai 
g, ir gražiai atrodo, kad skai- 
fc* tomi miesto papuošalu. 
L tiesų, reikia pasveikin-i 
B ti Vilkaviškio vyskupijos1 susirūpino ir džiaugsis kul- 

kunigiją-su tokiu laimėjimų: turinga savo^ pastangų išda
rį labdarybės ir kultūros sri-1 va. ; • K

■ £ S

t— viskas gerai, 
bet sykį jo darbingumo am
žiui užsibaigus, ar kokiai li
gai atėjus, kunigas gali ver
stis kaip tinkamas, nieks jo 
likimu nesirūpina. Tuo bū
du, kunigų prieglauda labai 
reikalinga. J ei turime naš
laičių ir senelių prieglaudas 
ir jų išlaikymą skaitome 
viešąja savo- pareiga, tai juo 
labiau neprivalėtume pa 
miršti ir vadų — kunigų li- 

i kimo. ! Vilkaviškiečiai tuo

A. L. R. K. Fe<ter«djM Reikalai 
■- '3IM 8e. 0«U«jr Aw, tiŪMfO, ffl. . ■

♦ •, ... -T •

feVĖHTIEJI METAI IR Kad apaštalavimo cląrbas 
MŪSŲ VEIKIMAS I būtų pasekmingas, reikia 

r--; ' prie jo gerai prisirengti it
Katalikų Bažnyčios Gal t virtąi snsiorįiuiizuoti. Dėl 

Va-rPopiežius Pijus XI pa jto A, L. R. K. Federaciją 
skelbė Šventuosius Metus, ir stengiasi, kaili po savo 
kurie prasidės šiais metais, vėliava sutraukti risas' įie- 
balandžiot2 dieną ir baigsis tuvių organizacijas, drąugi- 
1934 metais, balandžio 2 d. I jas ir visus 'geros valios 
; Šihis metais sueina 1900 ž^»es»organizuotai ir 
metų nuo Pasaulio Išganys 
tojaus, Jėzaus Kristaus fra*- 
gingos mirties ant kryžiaus

plačiai būtų galima dirbti 
apaštalavimo darbą, kuris 
taip labai yra* reikalingas ir

MEŠKOS PATARNA
VIMAS - .

“Vienybė” smarkiai puo
lią' kunigą Balkūną kani jis 
nutraukė . kaukę nuo veido 

‘ tų, kurie afišuojasi gerais 
| katalikais, * vadina save 

^tautinės idėjos žmonėmis,” 
bet tikrumoje yra gryni be-

S dievini laisvamaniai. Anot 
^“V-bes,” .-. kunigams, arba 
Lkiiip ji išsįfei'Škia, “katali-

Skų akcionieriams” reikėtų
£ pulti komunistus ir sociali-Į.busi, kad tas lenkų patrio- 
\stus kaipo tikruosius bedie- tizmas ant lietuvių nugaros, 

guvius, o jau laisvamanius-pradeda jau juos, smerkti, 
i tautininkus palikti ramybėj kad skelbia ne katalikišką, 

;-nes jie esą ne bedieviai, tilt 
tkun. Balkumis, girdi, užsį- 
spyrė juos tokiais padalyti.
Taigi, anot “V-bes,” kuh, 

f Balkūuas, sumaniai ar ne
jučiomis, ‘ • stengiasi patar-

čiau už dorą ir teisę.” {i V- 
be” sako, kad “iškelti tau
tybę aukščiau už dorą ir tei
sę nėra reikalo, nes pati tau
tybe yra teisė ir dora. Kel
dami . tautybę, kartu kelia
me ir dorą bei teisę?” Ir 
tai savo tezei įrodyti “Vie
nybė” ryškiai pabrėžia len- 
kij kunigų krąštutinį patri
otizmą, bet paskui susigrie^

Tėvas. .
Šventieji Metai turėtų bū

ti akstinu padidinti mūsų 
pastangas sujungti visas 

; mūsų organizacijas ir visus 
lietuvius katalikus, kad vis
ką atnaujinti Kristuje, Kri
staus. Prisikėlimo Jubiliejus 
teprikeba kiekvieną lietuvį 
iš' apsileidimo ir apsnūdimo, 
tesūžadina jo širdyje troški
mą pasišvęsti ir dirbti Die
vo garbei ir žmonių gerovei.

Maldininku ekskursija i 
Romų

■ Šiuo tarpu A. L, B. K, 
Federacijos centro nariai 
svarsto pasiūlytą planą or
ganizuoti Amerikos lietuvių 
katalikų nraldiniiikų kelio
nę (ekslnii'siją) į Romą. 
Biisitarimas su Prancūzų 
laivų linija. Numatytą eks
kursiją rehgti ’ balandžio 29 
dieną, :didžiuliu “He dė 
France” laivu. . *

IŠ Romos., ekskursantai 
važiuos į Lietuvą. Išlaidosi 
daug skirtumo nesusidarys. 
Bet nauda, atlankant Romą 
šiais Jubiliejiniais Metais

KATALIICySEIMELIS
Naujosios Anglijos kata- 

, kų 8-tas seimelis įvyks va-

tik lenkišką tikėjimą ir nu
siskundžia, kad lietuviai ku
nigai į tai nereaguoja. Da-. 
rant logingą iš “V-bės” žo
džių išvadą, išeina, kad len- 

.kų kunigai, keldami tauty- 
| nauti bedievybės niamonui.” bę, kariu kelia ir dorą bei 
I ’ tik mttms, bet. ir kiek- teisę, Bet kadangi jie tą 
> vienam protaujančiam žmo- <fdorą ir teisę” kelia, prieš 
į gui. jT?a aišku,- kad kūn. lietuvius, tai lietuviams rėv 
/Balkunas, numaškuodamas kia i tai reaguoti. Vhdiiia- 

^ pasislėpusius bedievius, pa-, si, tas pats dalykas vienoj 
•aitarųauja , ne bedievybei,4 pusėj išeina teisus ir doras, 
tik Katalikų Bažnyčiai. Be- o kitoj pusėj jau neteisus ir 

Rievių skaičius tuomi ne pa- nedoras. . Aiškiau kalbant, 
didės, tik . paaiškės, o ge-jei patriotizmą praktikuo- 

/riau turėti reikalą , su atvį-; jam mes,: tai gera, bet jeigu 
M TŪ priešu nekaip su tokiu, jį praktikuoja . mūsų prie^ 

įčurs ųpsunetęs prietelybes' šai, tai jau bloga.. Taip ly- 
^kraiste Varo destruktyvų giai protauja ir laukinis 
įei ardantį darbą, katalikų

Hf fidiese. Tuo būdu, kuii. BaĮ- 
pašitarnavįmas katall- 

Įtams savaime yra aiškūs, ir 
iK ^Bažnyčios priešai gali, jį

B tai pulti. *.
Gana įdomi yra poziįija, 

Įį’ kurią “V-be’1 užimą tauty-: 
jfldaųsjteiyąKritiklioūąma 

?. šmkauHkio pąsafey- 
^įną, kad (‘nacionalizmas yra 

££ peprotinga savo tautos mei- 
3 R, r iškelianti tautybę aukš-

limo...
. Svarbesnio ir re'kšr.fmge ' 

snio. jubiliejaus už šį negali 
būtį ir hera.

. . Kristus kentėjo baisias 
kančias ir , mirė • ant kry
žiaus dėl žmonių išganymo. 
Kristaus gyvenimas žemoje, 
Jo pamokslai, Jo darbai, Jo 
mokslas, kančios ir tragin- 
gdji mirtis būtų buvę • vel
tui, jei nebūtų buvę iš nu
mirusių prisikėlimo.

Kada viskas įvyko, kas 
buvo pranašautą, Kristus iš 
numirusių prisikėlė, tada 
Visi geros valios žmonės su
prato,* kad ĮŠtikrųjų išsipil
dė ir visiems į Kristų įtikė
jusiems- dangus yra atida
rytas. Dėl to . Katalikų Baž
nyčia Kristaus prisikėlimo 
dieną — Velykas švenčia 
kaipo didžiausio triumfo 
dieną.
■Ne veltui dėl to ir Pope

lius paskelbė Šiuos metus 
šventaisiais metais, nes tas 
jubiliejus yra be galo brau 
gus. kiekvienam. krikščio
niui. .g

Kaip mes,, lietuviai kata
likai, minėsime tą šventą 
jubiliejų ir kilo šiuos Šven
tuosius. Metus atžymėsime?

Atsakant į šį klausimą, 
he abTW’ P^je vieta, & d; gv. Ro. 
je pažadėtame kiek galėda- k<> svctaingjei 20

Webstėr St., B r o c k ton, 
•Mass., ....

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

. Apskrities Dvasios Vadas 
kun. P. Juras ir L. D. S.

labai didele ir reliniu 4r ki
tais atžvilgiais:

Popiežius skelb d a m a s 
Šventuosius Metus, išreiškė 
savo nuoširdų troškimą, kad 
Šiais metais kuo daugiausia 
tikiiičiųjų atlankytų, šven
tąjį įmestą—Romą, kur y*j 
ra katalikų cęnfrąs, Kris-' 
taus Įpėdinio sostas.’ At
lankiusieji Romą aplankiu
sieji keturias bazilikas 
Šv. Jono Laterano, Šv. Pet
ro, Šv. Pauliaus ir Šv. Ata
ri jos/ atlikus išpažintį ir 
sukalbėjus atitinkamas mal
das, įgijami visuotini atlai
dai. .

Remiantis Popiežiaus va . 
ginimu, Federacijos .centras 
ir organizuos ekskursiją 
pasitikėdamas, kad tie, ku
rie šiemet važiuos į Lietu 
vą, prisidės ir prie maldi
ninkų eksieursijos, balan 
džio 29 d.

Tuo reikalu pasikalbėjus 
su J. E. Vyskupu P. Būčių,' 
kurio nuolatinė būstinė dar 
bar yra Romoje, patyrėme, 
kad ir J. E. noru yra, kad 
lietuviai katalikai taip pat 
gausingai aplankytų Romą. 
Tas Federacijos centrą dar 
labiau paskatino maldinin
kų ekskursijos reikalais rū
pintis. .

. Gerb. kun. klėboiiai, vei
kėjai, Federacijos apskričių 
it skyrių valdybos yra pra
šomi šiame darbe padėti: 1) 
raginti prie maldininkų eks
kursijos dėtis ir. 2) pranešti 
norinčiųjų R omon v y k t i 
vardus ir adresus Federaci
jos- Sekretofijatuu r*

Laiko nedaug.- Alanantie- 
ji. važiuoti į Lietuvą per 
Romą ir, kaip.sakoma,.vie
nu šuviu du zuikiu nušauti 
jau laikas pradėti rengtis. 
Nepamirškite Vasario 16 d.

Dar . karta ' primename, 
kad Federacijos apskričiai 
ir skyriai nepamirštų suor
ganizuoti Lietuvos. Nepri
klausomybės paskelbimo 15 
metų sukaktuves, vasario 16 
dieną. Drauge reikėtų reng
ti ir Klaipėdos krašto atva
davimo 1Q metų sukaktį.

Rengkimės ir prie katali
kiško veikimo ii* spaudos 
platinimo savaitės. Tai pra
dėsime nuo kovos pradžios.

Org^amsacijos ir draugijos 
. prašomos užsimokėti Fede

racijai metinius mokesčius.
Federacijos Sekretorius.

_______________________ _

TRUPINĖLIAI
LIETUVOJ NAUJŲ LEIDIMŲ 

NEBEDUODA

Svetimšaliams, kurie' da
bar atvyksta į Lietuvą dir
bti ai* kokių amatu verstis, 
naujų leidimų pasilikti ne* 
meduodama. Seniau svetim
šalių Lietuvoj buvo apie 17 
tūkstančių, 6 dabar jau su
mažėjo iki 14 tūkstaiteįų.

Kauno priem i e s t y j e 
Šančiuose pastaraisiais 
metais pristatyta daug nau
jų namų, dėl to žymiai at
pigo būtai. ITž du kamba
rius šit virtuve ankščiau 
mokėjo iki 100 litų, o dabar 
išnuomuoja už 60—80 Htų.

ir suma padidėjo 85,775,84 
litais. Daugiausia vekselių 
protestuota Kaune,

Šiemet iš Lietuvos į Pa
lestiną išvažiuos dar apie 
400. žydu. Palestinoje esą 
žydams gana darbo ir gerų 
uždarbiu. Jau išvyko apie 
50 žydų.

Tautininkų valdžia Žino
mam rašytojui Herbačiaus- 
ktii paskyrė 400. litu pensi
ją, bet jis buk atsisukęs pri
imti. Aišku, kad iš netei- . 
sėtos Valdžios ką nors pri- 
iinti nėra garbiuga.

Pereitų metų lapkričio 
mėn visoje Lietuvoje (be 
Klaipėdos krašto) protes
tuota 115,999 vekseliai, viso 
sumoje 4,496,816.70 litų. 
Gruodžio m. vekselių skai
čius. padidėjo 969 vekseliais

CONNECTICUT APSKRI- 
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

Kaune įsisteigė Di(L Lie
tuvos kultūrinio bendrudtu’- 
biavimb su Klaipėda drau
gija. Steigėjai Krėvc-Mic- . 
kevičius, Pakštas, Biržiška,’ , 
Lašas, Prapuolenis ir Ka
mantauskas.

ŠiUodi pranešama, jog 
Moterų Sąjungos, L. D. S. 
ir LRKSA Connecticut ap
skričiai’rengia bendrą gegu
žinę, kurį įvyks 1933 ni. bir
želio mėn. 4 d. Cliater Oak 
Farkė, Hartford, Connecti
cut. Vieta jau užimta.

Labai prašoma ir pageį 
daujaina,.kad kitos draugi
jos nerengtų , tą dieną kitą 
išvažiavimų, o visi, kas tik 
gyvas. ir sveikas tuo laiku 
lūs, tegul malonė j a atsilan
kyti į šią milžinišką geguži
nę.
. Kadangi gegužinę rengia 
trys organizacijos, tai rei
dą tikėtis gražių pasekmių.

Visų šių organiz a e i j ų 
kuopos ir atskiri nariai pra 
šomi stropiai rengtis.

Rengėjai.

L. D. S. NARIŲ-BEDARBIU 
DĖMESIUI

3
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LATVIAI NEBELAIKO LIETU

VIŲ DARBININKŲ

. Vasario 1 d. pasibaigia 
da r bo Jei dimai Lietu v os, Es
tijos ir Lenkijos darbinin
kams Latvijoj.. Po vasario 
1 d. svetimšaliai darbinin
kai Latvijoj nebegalės pasi
likti.

DANUOS ŪKININKAMS SIŪLO 

; ^KUPRANUGARIUS

Danijos žemės ūkio speci
alistai siūlo žemės ūkio dar
bams pradėti vartoti arklių 
vietoj dvinugarius Azijos . 
kuprius. Afrikos kupranu
gariai su . viena. kupra.. esą . 
netinkami, jiems oras būtu 
ptedrėgnas ir peršaltas,, bet 
Azijos dvikupriai visiškai 
liktų. Jie yra pripratę 
prie žiemių oro iv dabar 
Kanadoj labai plačiai nau
dojami. Kupriai esą stip
resni ir išnašesni už arklius. 
Be to, jiem pašaras pigiau 
atsieina.

PASIRINKI SAUGERIAUSlį 
DRAUGį

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- I 
sias ir tikriausias draugas. |

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis į
NINKAS" vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo f 
vardo. . :.

. “DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną i 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. PlaeiaMsioš žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus: krašto.

“Darbininkas” metams. .\. .-4.00
k “Darbininkas” pusmečiui ....... .$2.00 

Jei imsi tik vieną kartą į savaitę. . . .$2.00 
GALI UŽRAŠYTI SAVO OIMlNfiMS

. Į LIETUVĄ
Metams./*•;......... ...$5.00

| Pusmečiui................. . . ... . ..........    .$2.50
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD

IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
r ATLIEKA ĮVAIRIOS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMISKAUTOMIS 
Reikalo kreipkitės pas

“DARBININ AKS”
I 388 W. BROADWAY 80. BORTO#, MASS.

•. ■ Tri. So,-iMM 06»- . ■ .

, “Darbininko” adminis
tracija išmokės-L. D. Si na
riui — bedarbiui-už kiek
viena nauja metinę prenu
meratą. vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dė 
.platesnių informacijų kreip
kis; į “Darbininko” admini
straciją, 366 W. Broadivąy, 
So. Boston, Mass. .. 1

mi taisyti savo gyvenimą ir 
melstis.. ••: Tai gera, gražu ir 
reikalinga. Bet ir pats 
Kristus yra pasakęs, kad ti
kėjimas be gerų darbų yra 
miręs. Malda taip pat ne
bus taip reikšminga, jei ji 
nebus nuoširdi. Nuoširdi ji 
negalės būti, jei nebus pa
remta artimo meile ir troš
kimu ką nors gero šioje že
mėje nuveikti. .

Popiežius visada ragina 
visus katalikus, ne vien tik
dvasininkus, apaštalauti, sa- centro pirmininkas kun. d", 
yo doru gyvenimu, . .gerais švagždys rūpinasi j kad Šis 
darbais ir-malda traukti ri-1 seimelis geriausiai . pasisek;

prie. Kristaus J tų. " •.
Tokį , apaštalavimo darbą] Visais seimelio reikalais 
vadiname katalikiškąja ak- kreiptis bei įnešimus siųsti 
cija. >■ • •

Katalikiškoji akcija ii 
i 7. . .. ......... ’ . .
linga vesti, . kad palaikyti 
lietuvių tautą. prie Kristaus 
ir grąžinti Kristaus Bažny
čiai tuos, kurie dėl kokių 
nors priežasžių nuo jos yra 
phsitraukęiz Tūi yra di.Diis, 
bet - kilnus darbas, nuo. ku
rio iie vienas- susipratęs Ka
talikas neturi teisės /insar 

■kyli,

suš žmones

Afrikos hotėntotas; jei aš 
pavogiau kaimyno karvę, 
tai gerai, bet’ jei kaimynas 
pavogė maniškę, tai jau blo
gai. Įdomu, būtų sužinoti, 
katro, pusėj yra teise ir. do
ra: hotentoto, ar jo. kaimy
no? Taigi matome, kad 
t ‘ V-bė,”< užlupo jus ^pastaty
ti . tautybę teisės* ir doros 
sprendėja, suteikė, tai savo 
idealizuojamai tautybei tik- 
yą meškos patarnavimą, X

mūsų, lietuvių,, tarpe .i’ėilia» pn» ■ ?ss'

šiuo adresu: Rev. J. Švagž- 
dys, 20 Webstėr St? Brock-

‘ .Eėdęrącijps K. A. ąpkri 
ties, vąldyba: \

Kūn. P, Juras,
Dvasios Vadas;

V. J,
’ • ,.... Ęirtųįnihkas; \-

Raštininkas; 
•_ • Z. VerJackaus, •

’lždihinkaš.

SKLEISKITK AVIW

Perskaitę “Darbininku” nenū- 
meskite, bet dulkite kitiems pa 
skaityti, Tokiu’ Wu. supaiin- 
diske kitus su “Darbininku’* ir 
1. D. B; ir atremsite mūsų M® 
jos prieik propa<andą.. Saaot i-



Hippokratas
pažymint įvairių gydymų 
pasekmes, It šių dienų gy
dytojai dar veda tam tikrų 
pači jentų rejestrą. Įdomu, 
kad tas metodas buvo var
tojamas žiųogaus, kurs gy
veno keliais šimtmečiais 
pirm Kristaus gimimo, *

Anuose laikuose n i e k o 
nebuvo žinoma apie mais
tingumo sistemą. Tačiau, 
Hippokratės, neliaujančiai 
darbuodamasis, ' daū g i a u 
kreipę dėmesio į gera mais- 
stą, negu į mediciną^ Vie-

mesta į šalį Jis irgi 
beveik visada tvirtin- 
davo, kad gamta turi dide
lę gydymo jėgą. Taigi, anot 
jo, kiekvino gydytojo prie
volė, yra gerai ištirti liga 
kad galėtij sužinoti ligos pa
sekmes. Tuo būdu padeda-

mą gamtai išgydyti ligbnį Į laisvu tiž atvada-
Jis taip pat pripažino garnd vimą Vilniaus. Tai bus la- 
tijį principą, kuris šiandienĮ bai gražus ir įspūdingas 
vadinasi “lex natiiralis. ” ' vaizdas. Tįe’ ginkluoti sa- 

, Hippokratės nepavydėjo! vąnoriai, kitip veiks- 
kitieihs gauti iš jo žinių gy ir gražiai apie Lietuvą 
dymui, betgi jis dar kvietė dainuos. Tas yaiz- 
pas save net kitų valstybių ~ ^veikslas gyvasis y- 
gydytojus ir juos sąžiningai 3^ nle‘
mokino vjsa to, ką pats sa-Į !n\r nebuvo rodomas. Be to, 

 

vo gyvenime prityrė ir ži-Į Pjdc^gala, jaunimas, o jei ne 
no  jo. Ir kiekvienas' gydy-Į^^s, tai ir seniai galės pa
to jas, kurs klausėsi jo pa- l^dikamaf pasišokti,

mokų, turėjo sudaryti tam Todėl, brangūs viengeri- 
: tikrą priesaiką, kuri liepia čįai, visi be skirtumo, seni 
gerbti savo bendrą gydyto-į iv jauni, vyrai ir moterys, 

 

ją, savo mokslu dalintis su kurie tik jaučiatės esą lie- 
kifais gydytojais, garbingaipuviais ir /mylite brangią 
darbuotis ir Šventai užtai-1 mūsų tėvynę Lietuvą malo- 
kyti ligonio paslaptis.

Savo laikuose Hippokw 
tės buvo didingas, Graikija 
didžiavosi juoin ir jį gerbė. 
Nūngi, jis yra pripažintas 
•ir vadinamas Medi e i n o s 
Mokslo tėvas,

Samata
Mv

PHILMELPHIA, PA.
• ; ■, ,;' . „; /.—^;'j|

KIBIRKŠTYS 1
—— d

Šv. Andriejaus parapijos jsTezaležninkų . o r g a n a si vistiniu veikimu dabar yr# 
ehoraę kviečia yiMų$ at^-laiv c^iaugiasi gusi-stovėjimas . alkanų mast®* Iš paliktų Hippokratės 

raštų daugiau žinoma apie
* gydymo būdus ir gydymu 

teorijas nė apie jo gyveni' 
mą, Jis beveik nieko nera
šėapie 'save, Tatai jo gy- 
Vedimo metai liekasi ginei-

t jamas dalykas. Gi daugu- 
. . ma sutinka, jog jis -gimė 

. Kosos saloje maždaug 46Q 
_ metais pirm Kristaus gimL 

. ■ ino-. Tuose laikuose Grai- 
■; ki ja buvo garsi savm.didvy- 

riais, išminčiais ir gaivu* 
čiais. Tačiau, Hippokratės 
daugiau davė ir dangau rei
škė būsiančioms gentkur- 

7^ tėnis negū Sakratas ar Pla- 
to, nes jis buvo ir yra žino
mas istorijoje, kaipo pirma- 
sis ir vienintelis gydytojas, 
kuris tikrai. davę tai. visa, 
kas pirm jo buvo nežinoma 
medicinos mokslui. .

Pirm jo gydymo daiigiau- 
Šia mžsiimdinęjo žiniai ir
burtininkai, kurie mažai te-1 
žinojo apie vaistus, o dar 
mažiau suprato kūno sūdė-* 
tį. Taigi, Hįppokratės pa
kėlė kovų priėŠ visus anų $ 
laikų neva gydytojus ir jų 
gydymo būdus, ir pravedė 
naujus takus tikrajam gy- 

’dyimii.
Paliktuose jo raštuose žy

mu, jog Kippokratūs auka- 1• • • * 
vo visų savo g^renimų. Ilgo- ' 
niiį sveikatai.

• . Iš motinos pusės sakoma, 
jog Hippokratės yra Her
kulio aiųvs. 'Betgi jo tėvaį 1 
buvo žinys—gydytojas, iš 
kurio Hippokratės įgavo 
pirmąsias gydjT.no pamokas

.... ir patyi’iihų.
• 'Hųipokratėspradžioj ė

• buvo irgi žinys. . gydyto
jas. Ir nežiūrint savo pirm- 
<a kūnų,, jis pripažino faktų,- 
kad kiekviena liga skiriasi 
viena nuo .kitos, kad ligo
niai: daugumoje, atpuola į 
tas pačias ligas ir tik bety- 
rinėjant kiekvieno ligonio 
ligą atskirai, tegalima su
sekti tikrąją ligos. priežastį.

Hippokratės, nors ir bu- 
. ve pasišventęs užsibrėžtą- 

. jam darbui, teciau, lėtai pa- 
žangavo savo uždaviniuose, 

'.. nės neturėjo progos, nei ga- 
. • liinybės tyrinėti anatomiją, 

fyziologiją ,ar patologiją. 
Bę peilio ir pjaustymo ne
gulima buvo sužinoti. kūno 

.Nulauš sudėties. Tokį išty
rimą pradėti buvo- labai 
sunku, net ir pavojinga, nes 
anuose laikuose Graikijoj 
lavonai buvo laikomi didžio
je pagalboje.

Jis. gi. nenusiminė. .Dau- 
. gelio ruimingų savo namų 

' dalį jis paskyrė ligoninėms, 
■ kad galima. ’. būtų patogiau

• ištirti kiekvieno ligonio tik-
• rają ligos priežastį. Tam 

tikri kiekvienos Ėgos. rekorr 
dai buvo įvesti praktikon,

•H

. s

U

Rekomenduoja Nebrangų
Namini Vaistą
.‘‘Eurotįoic niri visuomet-la’kėtna ’ In- j 

karo. Pain-l£xpeĮIcrr gcriąu.iiti naihi- 
iilii vaistu. Negalima - šauti nieko

■ geresnio Ffyilymul* slt.iu<fą»nu peily,’■■ 
BUstfruiiy sąnariu,- ištampytų, įninku'..

. Iif, ar rrumafiSk'-j gi'timį Net galvos 
skaudėj imą. danirtl ffėlitmj. pripų ar

• .ml'iruhfti greitųi palcnlįvim 5U nt-
• btatfgus vaistu*."

> '. '■ F. F.
BhomlicbL N. J.-' . • : ■ ’

PAIN-EKPECLFR

kyti į jų rengiamą vakarą 
parapijos naudai. Bus kon
certas ir teatras, kurs įvyks 
vasario 19 d., parapijos sve
tainėje. Veikalas “Elgetij 
gudrumus” labui juokingas, 
ypač kai mūsų gabiausi ak
toriai paima, roles savo ran
kose.

i Kas mėgsta .dainavimą, 
irgi nebus nuskliaustas, nes 
čia priruošta visa eilė, solo, 
duetų, ir tt. Choras jau 
pardavinėja bilietus šiam 
stebėtinam vakarui, taigi 
patartina įsigyti išanksto, 
nes išpurdavus svetainės du
rys bus uždarytos ir dau
giau neįleidžiama. Suaugu
siems 35c, vaikams 15c. Can 
yoų beąt that ?

Pavapijonus.

prie maist o kra u t u v i-U® 
Daugelis, išstovėję per die*? 
nas, išvargę, alkani alpstaj 
miršta. Kiti,, kovodami sO 
badu, kelia maištą. Alkanų.-^ 
jų marša vimų, kaip pas J 
mus Aniėrike, Rasi c1 j a u s J 

; halšaviltų rojuj” nėra. Jeįj 
■ tik, kurie suinisli ja inaršuo- J

laukus dar vieno sau “vado 
—. specialisto ” A. Vaicekau
sko, kuris apsistojęs Scran- 
fone neząlęžninkų parapijo- 
je “pryeetiuuti” ir ūliinhp 
kauti. ■ . . . ‘

Scrantono nezaležninkai 
turi farmalę ir ten augina 
kiaules. Jiems reikėjo spe- 
cialįstov Valadka buvęs ne- ti pas Staliną, tuojau poli-.5 
patyręs, ir dėlto jis liko ei j a šautuvus atstačius vi- 1 
“iškykitasj” Girdėt, kad 
jis apsistojęs Lawrence. 
Vaicekauskas esą neseniai 
atvykęs iš Lietuvos ir turįs 
šieji tiek patyrimo apie ūki- 
^unkaviiną. -

Liūtas vis dar be vietos, 
nes jis nei ulrininkaųti, nei 
“pryčeriariti” nemoka. Jis 
yra buvęsgraboriųm ir lai
vakorčių agentu. Iš tokio 
“kunigo ’ ’ nei lenkų. nezalež- 
hinkų liodurui nėra biznio.

. Brr....

sus kaip gyvulius į preki- 'į 
nius vagonus, ir veža į IŠįbi- 1 
rų, kur įnirusiųjų nereikia J 
nei laidoti, štai, kodėl mū- | 
siŠkiai balšavikat bijo Ra- j 
siejun važiuoti; jų netvaru 4 
neišvarytiun. Sovietų “ro- j 
jaus” jie bijo.lig kokios.pa- j 
vietTos. ■ . i

įlėkite atsilankyti į tąjį Lie^ 
htvosinepriklausomybespa- 
skelbimo paminėjimo vaka- 
rą* •

Pamojimo Rengėjai.

SHENANDOAH, PA.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ | 
[ KOLONIJOSE I

WATERBURY, CONN

SUTUOKTUVES
Sausio 28 d., 9 vai. ryte, 

Edvardas Gwiazdowski su 
Daugirdaite iškilmingai iš
kilmingai . ėmė šliubą Šv 
Jurgio lietuvių bažnyčioje 
Jaunavedžiūs moterys t ė s 
sakramentu surišo kun. Dr.

_ ____ asistuojant

PRANEŠIMAS

•. l. d. s. .
Sausio 22 d. įvvko L. D. 

S. 5-tos kuopos metinis su-; 
sįrįnkįmas, kuriame buvo 
ypatingai ’ svarstyta apie 
priemones nauj i e m š n a-: 
riapis gauti ar bent naują 
skaitytoją “Dailininkui.”

Conneeticut apskrit i c s 
pirminiiikas D. Tutoraitis 
kvietė gausingai rengtis į 
įvyksiančią trijų orgaįiiza- j 
ciją gegužinę, birželio 4 die
ną. • ;

Nutarta rengti ir kuopos. 
Išvažiavimą.. Komisijom,
išrinkti P. Tutoraitiš, V.; 
Liegminas ir J. Jokubaus- 
kas. I. ’•••.• ■/ . • ■
• Į kuopos valdybą Šiems 
metams išrinkta J* Berno- 
ta§ — pirmininktą P. Tu- 
toraitiy — vice-pirm., P. Jo- 
kubaiiskas —raštininku, A. 
Šambaris — iždininku,. j. 
Kankališ —tvarkdariu. ; ;

DARBAI
Dalbą klausimas pas mus 

nepagerėjo. Kurie ■ turi 
dai lią,, tai ‘ dilba daugiausia 
po 3 dienas į savaitę po 

' valandas į dieną. Žmonės 
dejuoja ir nesimato Etftiėš.
'• ' SERGi

.Šiito laiku sunkiai serga 
L. D- S. kuopos veiklūs na
rys Juozas Augis. Kiek ank
sčiau; sirgo jo vaUiaL J. 
Augis praėjusiais metais.iš
platino rėmėjų vajais pen
kias knygutes.

. Susirgo mūsų iždininko 
A. žambrio : duktė. . Ligo-

rė 21.0 dolerių. Smiiklinii 
vai is to džiaugiasi. Lūtųl^fartusevičius, 
ar daugiau pragėręs, bet Į į.iu1 Karaliui ir kuh. Alau- 

 

lobelė pagavo šu po y J,ją n‘|skui. Laike mišių gražiai 
teismas paskjTė< jam . 30,die giedojo ^rApijos" choras; 
nų imlėjuno. I pamergė būvo Elena Dau-

Vienas ruskis gyveno.pasĮgįrdaitė, pabrolis buvo Vin- 
lietuvius. Parėjęs : girtas ęas GwiazdOwski. JaĮmave- 
.namo pradėjo^šaudyti ir,no-J džiai įr pamergė su pabro- 
tėjo nusišauti, tačiau, gerai pu bUV0 Įafoaį .gražiai pasi- 
nepataikė.. Dabar ligoninė-į ’' *’• .
ją. Reikėtų nuo tokių ubm?- 
dingierių” i 
.ar gi patarsi mūsų . y 
šviereliams,” . skaitantiems! 
visokius šlamštus.

Vienas asmuo nukrito! 

 

įuo tilto i upę iir dabar guliĮ-, 
ligoninėje.

’ L. D. S, NARIAMS
Atkreipiu, dėmesį L. D. G |, 

5 kuopos narių, užsilikusių! 
su mėnesiniais mokesčiais Į 
Kviečiu visus ateiti : į susi | 
rinkimą, vasario 26 d,, 1 v 
po pietų parapijos senosios Įc101 
mokyklos kambaryje. Kai 
aš pas jus nueinu,; tai sakot 

■ ateisią į susirinkiiną ir. už
simokėsią. . Tad malonėki
te ateiti.

• P. Jokubauskas, 
‘ Raštininkas.

Juozas Smitrus, Amei'i- 
ean Seantie Line lietuvių 
skyriaus vedėjas praneša, 
kad toji linija yra nutaru
si šiais metais sekančius iš
plaukimus tiesiog į Klaipė
dą be jokių persėdimų:

Balandžio 22 dienų S. S 
“Scanstates.”

■ ; Gegužės 27 dieną 
.'NScaniriail. ”

RAŠO PROFESORIUS 
KAMPININKAS

S.

rengę..-. Abiit jaunavedžiai 
. , kilę is g<W šeimynų. Ed-

apsisąugoti Bet vardas; yra žymus'• atletas. 
«i mneii apsj- jjs pvikĮaųgo. prie Slienan- 

j doriaus profesijonalės ka- 

 

; | maudos.

Linkini jaunavedžiams ii- 
ll go ir malonaus sugyvenimo 

 

;| ir Dievo palaimos.,

( Į IŠKILMINGOS LAiDO-
■;: t6uves /. • ’

Sausio 28 d., ,1Q vai. ryte 
sj iškilmingai palaidotas iš 
Šv: Jurgio lietuvių inižny- 

įoSioS Į Čios naujose Šv. Marijos ka
pinėse a. a. Motiejus K te-* 
liūs.' Velionis buvo geras ir- 
pavyzdingas katalikas. Bu
vo visų gerbiamas ir įmyli
mas. . Jis. labai gražiai iš
auklėjo savo Šeiiiiynėlę. Vy
riausioji duktė yra vienuo
lė, kuri yra parapijos mo
kyklos perdetinę, Auburn,

PHIIADELPHIA, PA.

ponu. * .
. Liepos 6. d. S. S. “Scan- 

■muilZ’ -'■* \ .
: Rugpiūčio 12 dieną S. S. 
“Scanyork.”

Rugsėjo 7 d. S. S. “Scan- 
states.” , ' ■ - ■

Spalių d. S. S. . “Scan- 
mail.” •

Žemiausios laivakorčių 
karnos į Klaipėdą į Vieną 
ųmsh iki birželio mėn, 12 d.. 
$89.50, į abi pusi $146.00. 
Vasr’.os sezonu j vįęų i pu
sę $ llf.00, į abi pusi 136.001 
diJev į.

P Lemenama’ kad v5 •< pa
minėtiems tiestoginiptn.s iš 
; laukiniams bus .ruo’šamos 
ekskv • sijos s-.v paly *• mis 
apie 1 ą bus pranešta afski-

Rasi (‘jaus baisa vi kų 
ras Stalinas susirūpinęs Si
biru, kuris neužilgo bus per 
mažas,• jei ir toliau kas mė
nuo bus gabenami dideli lip
dai — po 800 — vyrų, mo
terų ir vaikų, kaltinamų 
priesbalšavistiniu veikimu 
Sovietų 4-rojuj” priešbalša-

ca-

Sovietų Sąjungoj /Jtad* ’ 
joj) . įvesta maisto , ko Hclės . 
ii* pr i verstinas darbas mote- ■ 
rims. Be kortelių darbi- , 
pinkai negali gauti maisto, 
o ko t teles gauna tik “ščy- 
rieji” leitenantai. j

Kiti visi darbininkai turi ; 
badu mirti. Ir įniršta. Kad ? 
lengviau galėtų sužinoti kas-, 
komunistas, ir kas ne, įvesta .; 
vidaus pasai. Vadinasi j su
gražinta caro sitema.

Veltui rūpinies•'reikalais, už ktu ? 
riuos tau teismo dienoje nereikė i 
atsakyti, už kg. nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “Darbo vertė,” 

---------- 1_—■■■" /. / .f, ——  ------- y- : -  

i Už Vieną Dolerį Į 

| jūš gaubite per ištisus 1933 motus gei^į, katalikišką laikraštį ‘j 
Į Žemaičių Prietelią.” •. . . ,---- ‘
| “Žemaičių Prietelius“ yra .katalikiškas žemaičių Jaikraš- 
| tis ir išeina kas savaitė žemaičių sostinėj Teižiuose. Tačiau jis 
i plačiai skaitomas visoje Lietuvoje.' 

f Lietuvos, o ypač iš žemaičių, krašto..

Šy. mišias laikė-kun. Ą. 
PAKVIETIMAS Į VASA- Alauskas. Asistavo kun.

: RIO 16 D. PAMINĖJIMAI klebonas J. Karalius ii; kun.

Visi kas gyvas, meldžia- Į Dr. V. Martusevieius< ’ Ta
me JMjVauti vasario . 16 d į guodžiantį pamokslą pasakė 
paminėjiiney kuris įvykšįkun. A. J. Alauskas, Ka-

senas. Šhenandoriaus gyven
tojas, tai laidotųęėše- daly
vavo/didelė žmonių minia, 
Grabnešiai būvo: J. Rano
nis, Sadauskas, j. 81e- 
žauskas/ A. Matkauskas, G; 
Valaitis ir V.’ Gtanulidui

Velionis paliko nuliūdi
me kettirįąs dukteris: vię- 
nuole-šeselė Elena, L Valu- 
keyičieuėi J« Sūkeyičiehe. ir 
V.. Yodusky, ir vieną, brhį: 
Adomą.< . •’ ’’

kėtvirtadięnį vasario 16. dĮ chuigi. a. - a. Motiejus buvo 
vakarę Jurgio svetainė
je, prie Sąhnen ir Veųango 
gatvių- Paminėjimo pro- 

r i lgi‘ama bus įvairi ir turinin-mams linkime greitopasveJ-t- . . .........
kimo. ’’■'• '/?

[R JUOKŲ TOA •?

Nežiūrint nedarbo, atsi
randa. ir. visokių jtloką. l&d 
vienas “bibU’stas” pirko ū- 
kį prie Hartfordo,. Nese
nai susipyko- su 'iiicJęuuiHt 
irgi “bibliute” ir -pašiėruįs 
kelis šimtus dolerių atbėgo 
į .Waterbui*y. ;Ikl bobutė 
atsivijo, • dnbltšfas’* j>ra$p

ga : bus iškalbos, dąinūs— 
dainuos . “Rūtos ” ir Šv. Ka
zimiero .parapijos chorai; 
bus muzika ir bus atvaizduo
tas gyvasis paveikslas i “At
sišaukimas į pasaulį Vil
niaus vadavimui.” Tame 
įpayeiksle apie 50 .^henų 
Joiio Hddęlio vadovaujami 
atvaizduos ginkluotus Lie
tuvos savanorius, pasiruošu
sius. į žūt-būtinę kovą»U^

ra,.
Norintiems yra puiki 

proga vežtis su savimi auto
mobilius nes įplaukus į 
Klaipėdos uostų pastarieji 
šaio kelionę gali tęsti, auto- 
niobįiįu. Pervežimo kainos 
įius paskelbtos vėliau.

Robert C. Lee, vice-prezi- 
dentas Amerieaii Seantie li
nijos šiomis dienomis, išdy
ko Lietuvon — galutinam 
sutvarkymui tiesioginio lai- 
vų kursbvun.o tarp Nevv 
Yorko ir Klaipėdos.

Nėpasitikėjimas — t ai 
draugijos“ nubdfti

*8 ’
, . . ................ ,i

“žemaičių Prieteliuje“ rasite įdomiausią žinių is visos-, g <• 
Į Lietuvos, o ypač iš žemaičių'krašto... • . *| <
f “Žemaičių Priedelius”- deda gražių straipsniui apie tiky-’ | 
į bą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą.; rasite .gražių apysakėlių, t| 
I- .keliones įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa- | 
f sakelių ir kitų įvairiausių dalykų. Jūs, porą numerių perskai- ' | . 
| tę, tikrai pebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų ;* | .; 
j žmonių pądarč. . • • • ” /'Ii
j “Žemaičių Priedelius” atsako per laikraštį .į skaitytojų g s 
| atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klausimus ir už tai nieko ,| ' 
| nęima, • ‘
Į “Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems žmonėms su* ’ | 
Į prąntamas ir'įdomus. . . ■ ■
Į “Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą numerių, t 
| kiekvienam, susipažipti, kas prisiunčia savo adresą. L
f “Žemaičių Prieteliaus” redaktorius-leidėjas Kazimieras t > 
| Derulis. ' *
| “Žemaičių Prietelius” kastiioja. metamu 3 litai, pusmečiui /.. 
| pusantro lito. Latvijoj metams 6 litai, o Amerikoj ir kitur 1 S 
I doicriš. ■ ? : :
| Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems'giuiL .
Į nėms “Žemaičių Priedelių,” uos jiems kušino  ja tik 30 aincriko- v 
j niškų centų.
| . “Žemaičių Prięteliaus” adresas: Telšiai, Kalno g. ,20. ,
i Argi tad jus pagailetumčt dėl tokio, gero laikraščio . ,

VIENO DOLERIO PER METUS? I
| • • ' • * • ■ ‘ \ ; ■; ; 1

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams * ‘Dar
bininko ’ ’ Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną g a urt ą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį . ’ ; •
€lefa prėga bedarbiams užsidirb
ti keletą ar kėlioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
iKtfmrtT nuolatinį ir gerai ap
mokamą dąrbą>

. rfDARBI!ttNKAŠ’!
■ aee West Broadyray

So. Boatom Mtis.

DRAUGU Ų VALDYBŲ j 
ADRESAI ]

ŠV. JONO B V BL. PA1ALPIN11 < 
DR-JOSVALDYBA

riini; — ,1. rptriuis'fcas.. '• į
24 Thomaa Purk. So. Boston, MMfc Į 

l‘irV*pinh.’ V. MrelohiS • .. • / ‘ . . į 
TĮ3U (’oIiunJihi . R<lv S. Boston, «

f Brot BaMtinUikw? — J. GlinecM* į 
• 5 Iliomis l’nrk, fili. Boston, Mm*. | 
Eta. Unmnlnm — M. šelklt ' Į
, 236 E.-NlnUi St., So, Boeton, Mm į 
iMlnlnkus — A. NaudiiūnM . ' ;

„ 885 E. Broftdvva y, So. Bokton, Mm* | 
NiurSnlkn J. Zalkh ‘ į
7 TClntieM Su So. Boston, Mm {‘ 

Draugija- laiko šnslHnklmna kai troBIt i 
kiekvieno. inltoeMo. t i 

po ploti, i’tiraptjos 4W U Tt> | 
■’ SU So. Bwrton..Xw. .; -' j

Brofeolonatai,- blr.nh-rlal, ptiteoftte* J 
kai; kurte skelbiasi "Datblnlnke," W > 
ral verti akaitvloJu tarantoa. |

Visi "favtlhkHfc. 'lurbluluka.” 4 t

LHTUV0S DUKTERŲ DR-J09Į 
PO GL0Bx MOTINOS iVd. Į 

’lrininlnkO —./Eva MnrfeienCr -
625 E. 8th Št, So. Boston, Mass. 

Viče-plrmlnlnkč— Ono Slaurlenf,
443 Ė, Tth S t., Sor, Boston, Mašs.
Tek So. Boston .34Ž2-R ' " '

Prot RnSt — Brone Giunicn?,
20 Gottlil St., West llosbury, Muks.
TųI. Parkvfty X864fW • .

Tia. Ralt —> Marjona. Markonlntfl 
: • 83 NaVarre S t., Boalinilale, Mass.

Tol. PurkMiy O358AV 
Hdlntekt — Ona SttuilulIutS

106 rveat 6th St., So. Boston, UaM. 
Tvarkdnrt ~ Ona MizgirdtenO

1512 Columbto Rd., So, Boston, Mana. 
Rasos Globia — E.Janu Jonienė 

; 14M Cohimbla Rd., So. Boston, Mara 
DrMnkija Mio auBlrlnklnitis laiko kas 

antra utnrnlnką kiekvieno jnfnešto.
7;8O yni. vakare, pobainyttnij tv** 

į ,teln*£' ‘ . A a '
ritete drantiJoa rtftailate kraipyti* 

r pa* fcotokolu nJkialnkt. ‘ ■ 1

A

gydjT.no


DETROIT, MICH.

vaMrio 7, 1933 n A R H T V T N K A S

IltnmsHn

AS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

6HICAGO, ILL
IVINTAS REMĖJĮ? 

SKYRIUS
ausio 29 d., Dievo Ap 

par. įvyko Šv. Ka
jį^ro Akademijos Rūme- 
ausirinkimas, kulį atida- 

į buvusi 5 skyriaus pirm 
‘akahiiene. Jai. atsi 

iš valdybos, išrinkta

giedos primicijanto šv, my 
Šiose. ■ :

Todėl, valio Grand Ra- 
pids lietuviu kolonijai! Su
silauksime dauginus prakil
nių žmonių mūsų dvasiškių 
tarpe, ..

‘Dvasios vadu kun. Alba
is, pirm. — P. Ivanaus- 

vice-pirmi^«-II  ̂Jiu 
Bū# nut. rast/—Š. Vištar- 

1Ū, fin, rašt. —. O. Kąl- 
iždo globėjos — O. Zda- 

ir V. . Liepieuė
— Jazulėniėnė, korės 

jndentas —- A, Vardaus-

Susirinkime kalbėjo. apie 
; Kazimiero Seserų vie 

Uolyno reikalus kun. Albą.- 
ilgius ir p. Nausėdienė. Nit- 
^rtą’ rengtis prie vajaus, 
turis įv?rks kovo mėn. Ko- 
yo 5 d. visi nariai in ėor- 
įore priims Šv. Kominiją. 
paskui įvyks bendrus pus- 
fc^iai. Kovo 1*2 d. įvyks 
metinė vakarienė vienuoly- 
»0 naudai, J komisiją įė- 
& Ivanauskienė, Kalias, Ja- 
^ųlienė, Aukštakahiienė ir

Vardauskas. Susirinki- 
fee raštininkavo centro rast;

MrGurinskaitė.

ANO RAP1DS, MICH.

svečiai

Bevažinėdamas po Michi 
gan Valstiją, , užsukau, ir į 
Detroit. Čia siaučia bai
sus nedarbas.. Gal Detroit 
labiausiai .paliestas depresi-~ ----- > f p

Detroit daug , lietuvių ap
sigyvenusių. Yra trys pa
rapijos, . daugybė lietuvių 
biznierių, profesionalų stu
dentų, amatnikų,

Teko apsilankyti Medinių 
šeimynoje., Julę Medinienę

Čekanauskaitę pažinau 
dar Šiauliuose,, kai buvo 
jauna mergina. Ji atvyko 
pas savo sesutę. į Kanadą, 
kur ištekėjo už Juozo Medi
nio iš. Detroit. Dabar augi
na sūnelį. Ji yra ėjusi
Šiaulių gimnazijoje. Ka
rui užėjus, kartu su tėvais 
buvo išvykus į Rusiją.

Šiaulietis

me i krūva. Štai sausio 45 kun. J. Amboto, vakare nio- 
d. sumanesnės moterėlės su- kyklos salėj įvyks viešas vi- 
renge vakarienę, kurios pel- suomeniška programa nepri
ims paskirtas garnerieriiu klausoinvbės šventei pami; 
dijakomū Juozui B^trąus-'netį.
bųi, . Teisėjas Malloy bus garbės

. Vakarienės visi 1 ietuviąi
katalikai labai laukė ir ji Žynius vietos jufisfas-tei- 
gerai pasisėk A

: Pirm pradėsiąnt yakarie 
ne X V, B. paaiškino paren-j dalyvauti ir pasakyti tai 
giino tikslą ip įteikė būsimo-; dienai kalbą. Reikia pesa- 
jo kunigo tėvams čekį 100^ kyli, kad šis žymus juristas 
dolerių vertės, Petrauskai retai pasirodo .visnonieniš- 
labai dėkojo už suteiktą pa- kuose armerikonų susirinki- 

visiems atsilankai- muose ir -kalba* vienok lie
tu rimus.jis patarnaut tau
tos šventes įvyky sutiko’ if 
jkimasi, kad jo' prakalbą 
ms dabai įdomi. V. M. Če
kanauskas, supažindinimui 
eiseją Maliny su Lietuvos 
istorija, lietuvių tautos pra
eitimi ir dabartimi, teikė 
teisėjui knygą aiįgln P* $ 
J. ilarrisono pąrašytą, ka
me. teisėjas ras pakankamai 
medžiagos savo kalbai ir in
formacijų apie Vilniaus by- 
ky . Teisėjas Malloy bus 
principmis svečias vietos 
lietuvių vasario 16 d., gra
žiai sutiktas bei supažindin
tas su vietos lietu1 a;š.. .

’ R&norterls, M;

sėjas, gabus kalbėtojas Tho- 
mas. J ’ Malloy pasižadėjo

ramų 
siems ir valtarieiiės /engė- 
jamsr 'K- ’->•

ŽIOPLIO DARBAS 
f Vienam žioplaiti, bolševi- 
kūliui minėtas parengiriias 
-nepatiko~ir;-štm -YmaiMo1’ 
gazietpj parašė korespon
dencijų, pasirašydamas “ti
ktu pavapi jonu. ■’ Kas bu
vo. vakarienėj, tas aiškiau
siai pasakys, kad tai rašė 
tikras žioplys arba melagis^ 
Jis rašo apie giritus, matyt, 
pats būdamas girtas.. Nuo 
šokių grindų skylės nepasi- 
darė, ale tam koresponden
tui tai tikrai kur nors, kiau
ra galvoje. Verčiau nusi
skustų ūsus, kad niekas ne
pažintų.

CLEVELAND, 0.

Dzūkelis.

HARTFORD, CONN.

dėlto nei nesistebint. Linki- tidarytą naują. Ttoy teatrą Connėcticūt automobilių
u;ė jam ištvermes, kad jo Radio City* sąstatas 1932 m,, rodo, kad.
darbas atneštų lietuviams tais metais 12,670 automobi-
gausių vaisių* Ter.ryin.lle Junior High Inj mažiau užsiregistravo,

“ ■ . . • School ‘ išleido moksleivių negu 1931 metais. Šįmet iki
Praeitą savaitę New Yor- garbes . sąrašą už pirmąjį šiam laikui apie 15,000 ma-

ke pas Savo sesutę Oną De-
linsldenę viešėjo M. Versec- mokslo metų pusę^ Sąrašo žirni užregistruota negu per-

kaitū. Juozas Delininkas, manytis sekantieji lietuviai: iiai tuo i>ačįu laiku* Jei
jos svainis, yra B. R* T. Panelaite, Ulinskas, Virby* depresiją greitu laiku, ne-
kompanijos . buh.a.11 e r i s, ln i r Yakulevičiūte, Vai i o, bus prašalinta, tai valstybe
Brookhm. Beviešėdama beriųdčiat ir mergaites, ir galės, tapti £(pėsčiųjij.ro-
Mariute aplanke nesenai a- toliau taip laikykitos, jum*.”.

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

į Ąžuolas, A. Vienuolis .... ,10 
0 Kas šiandien Kalbama, ;l- 

įne Dievą, Sklą, Religiją, Par 
žangą ivi£o&iąiizmą. Parašė - 

Dr. Povilas Mira .. . ... ....... 10
Visas Svietas, žėiriė, kalnai, 

vanduOj Upes, .žmones, mies
tai'. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolainis . . . .. . . .10

TRUPINĖLIAI Iš CONNEG- 
TICUT

Vasario 12 d,, 10 v. rytą, 
irk. Vincentas Vaišnorai- 
phus įšventintas kunigu. 
§ibs taip prakilnios ir 
tižios iškilmės bus Šv. Be 

ir Povilo gražioje baž- 
įžioje. Tai bus pirmutinės 

os iškilmės šioj parapi?
Šioje bažnytėlėje pri- 

kun. sakramentą trys
įai. Dalyvaus J. Ė. 

ūipas Penten ir tikimės 
į^ai didelės minios žmonių, 
uitoje dienoje bus ketve 
lės šv. mišios prieš prinii-

ą. Tie visi žmonės, km 
gaus užkvietimo tikietė-

‘ galės dalyvauti prį mi
lto iškilmingose šv. mi

J)ūl šiii iškilmių jau dar- 
lojąši šeptyniolika prakil
nų draugijų su trisdešimt 
{kuriais delegatais.
Rįrmas delegatų suėjimas 
tvo sausio 18 d. , 
i^etb. parapijos sekreto-
s Ą< Čižauškas pavedė 

Hnininkauti ’ iry delegatų 
jimųs tvarkyti sugabiam! 

u įUšklii} ■ sėkr. M. Bagį

ĮCorešpondentais- paskirti 
' Bagdori, p-ni M. Paura 

į k. M. Riškus. ..
Ąnįras delegatų pirm, su
tins buvo sausių 23 d. 
me suėjime; daug gražių 

Bįųrimų suteikė klek. X 
j^pkliš. Nutarta.paimti Šv. 
m’gro draugijos svetainę 
fe/vakaro programai j Įi‘ 
įivarkyfa kaip priimti di- 

‘į katėdros chorų, kuris

-U

DR. B ASANAUČIA LT S 
; BIUSTAS JAU OLE- /

• ‘ VELANDĖ
Šiomis dienomis gautas iš 

Lietuvos Dr. Basanavičiaus 
biustas. Jis ‘ yra dovana 
Lietuvos Vyriausybės Cleve- 
lando Lietuvių Kultūriniam 
Darželiui, kuris formaliai 
tą dovaną * padovandš mies
tui.

Šis atsitikimas yrą pirmu
tinis istorijoje, kad lietuvių 
tautos žyimausio vyro pa
minklas būtų pastatytas A- 
merikoje amžinai atminčiai 
lietuvių tautos kult u ros, 
kuria jie prisidėjo prie pa
darymo Clevelando žymiu 
kosmopolitiniu miestu.

Biustas Dr. J. Basanavi
čiaus yra bronzinis, kopija 
dailininko Zikaro kūrinio, 
kuris stovi Kaime Karo Mu
ziejaus sodelyje, kurį dau
gybe Amerikos lietuvių, tan
ky clamiėsi- Lietuvoje, mate*. 
Ir Clevelando Lietuvių Dar
želis yra beveik tokio pat 
didumo kaip Karo Muzie
jaus, sodelis, tik ans yra ly
gus ant lygios žemės, o .Cle- 
velando Darželis išeina nuo
kalniai, kas. sudaro labai 

j gražų vaizdą. ■■■'. / 
j Darželio atidarymas įvyks 
pavasarį ir į atidarymą pa- 
kviestas Lietuvos atstovas 
p. Balutis ir kiti žymūs lie
tuviai. Kok

Gražiai minės nepriklausomybė 
dieną. Dalyvaus du žymūs 

amerikonai.

Vietos VVS. skyriaus ini
ciatyva ir pastangoms bei 
parama 8 lietuvių draugijų, 
dalyvaujančių VVS skyriu
je, rengiamasi gražiai pami
nėti lietuvių tautos nepri
klausomybės- diena vasario 

. 16-tą. Tuo tikslu rengia
ma graži programa, suside- 
dantį* iš kalbų ir dainų bei 
muzikos. Principiniais kal
bėtojais bus.du žymūs ame 
rikonai, būtent: Coim. vals
tijos sostinės Hartfordo ma-

. Aną dieną buvau užėjęs 
pas kun. Gradeekį Hart
ford, Conn. Labai busy, 
mat rašo naują veikaliuką, 
rodos “Paiešįąu pačios.’, 
'Linkime sekt^ijigai baigti
Pereitais metais jo parašy ■ 
tasis ir. vaidintas ' yeikaliu- 
kas i‘Valio, Ameriką’’, vi
siems patiko.

•1

; Kuri. Pankus tebeserga, 
bet gana gerai išrodo.- Lin
kime kuo greičiausiai pa
sveikti.

Įvairiais Mari jonų reika
lais kelioms dienoms pas 

voras p. William W. Ran- nnisJį šYaterbuiy buvo .at
kili ir įvmus juristas—tėi-r vykęs kun.. X J. Jakaitis, 

M. I. G. Pasūkė gražiij. pa
mokslu. .

sėjas Thomas »T. -Maliny 
(Common Pleas Court Jud- 
ge), taipgi klebonas kun. J. 
Ambotas ir p. V. M. Čeka
nauskas..

Dainų ir muzikos, progra
mos dalį išpildys parapijos 
choras p* K. Burduliui va
dovaujant solistai: Lietu-

Tėvai Marijonai jaii išsų 
rūpino patiekti aplikaciją 
dėl registracijos Šv. Mari
jos. Kolegijos, Thompson 
Conn. Sveikiname h Įm

ikime kolegijai kuo gfazi.au-
yoš operos artistė p-lė Ona siaį bujoti.
KątkauškaĮtė, žymus artis-’ 
tas p. J.-. Olišauskas ir p-lė 
Baukiūtė bei kiti vietos ta
lentai. . Iš ryto bažnyyioj 
bus iškiĮinmgbs mišios ir 
pasakytas, tai dienai atitin
kamas. . pamokslas, klebono

VARGONININKAS 
ieškau vietos, 15 inetiį vargpna- 
vęk.’ Galiu gerai, valdyti viso
kius vargonus ir gerai vesti cho
rą. Jeigu kąni iš-klebonų bučiau 
reikalingas, malonėkite kreiptis į 
“Darbininko” Adm. . . . V-10

. Iš seminarijos parvažiavę 
vieši diakonai Ražaitis (N 
.Britam), Plikimas (Hart-. 
fprd).. Jie. lanko Šv. Ber
nardo Sem., Ročhęster, N 

•Y?, Gauronskas (W?terbu- 
?y) ir Rybokas (Bridge- 
port). Visi bus įšventinti 
šį pavasarį.

GiRONER, MASS. Nusa-Tone

• Klierikai Al. Alanskas ir 
V. Saukas, kurie, lanko irgi 
Rodiesterio seni., dar ims 
kelis metus kunigystes mok
slams baigti.

Čia lietuviu gyvena apie 
170 šeimynų. Tad. nemažas 
skaitlius, bet veikimo mažai.’ 
Nėra parapijos, tad, visi iš
sisklaidę. . . . / . • ■ - . ’.

’ Kartais tariaus susiburia-

Tikrasis TONIKAS — trtnikag, kiri'ls 
atgaivina. jAisų orgauiznu). Jeigu jus 
esate tik pusiau .žmogus urbti moteris, 
pamėginkite NUGA-TONp, Jeigu Jus 
ne busite ..ufcgnnūdintl- gautomis -pasek' 
meinIb. dolerj. kurį jąs. .užmokėjote 
savo valtininkui bus sugrąžintas —• 
NUGA-TONE ima visų atsąlcom.vbę 
Jie Įmikite nei dienos arba nesikūp- 
kritiki te . nei vienos nakties, gaukite 
butelį DABARjus gerinus valgysi- 
te, — gorinus miegosite — ir busite 
pilnai sveikas Ir normai iškas.

.;. St. ‘Bernardo Seminarijos 
studentai pasakoja, kad 

kūn. Bakšys juos spaudžia 
prie lietuvių kalbos ir skie
pija į juos lietuvybės dva
sią. . Valio,. Kun. Bakšį ne 
nuo šiandie pažįstamo ir

ĮVAIRIOS knygos

Auksinio Obuolio istorija : 
^GmIuy^I-ytblogtjo^^iup®iie— -. 
lis) su įayeikšlais. Lietuviu 
kalbon. išguldė Alyva ...... ,,25

Trys Keleiviai — Krikščio’ 
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Paraše T. Vyš- 
luauskas. Vertė T. B, .......

Trumpi Skaitymėliai—labai, 
gražūs pasiskaitymai apie į- 

. vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas -------- -

Turto Norma—moks 1 i š k i 
pasiskaįtymia. Parašė Uosis., .25 

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Fahėrą Fi-. 
lipiną. Vertė Kun. P. L. .... ,15

Tabakas—-Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni-

■ kolskį parengė S. Kaitnietis .10
Užkeita Mergelė su Barzda 

ir Barzdaskutis — apysakai.
Kataliką Bažnyčia ir De

mokratizmas. — .Parašė ‘kun. 
Tarnas Žilinskas ..' .... .

Apaštalystes Maldos Statu
tas.— Verte kun. P. Sauru- 
saitis ....'................. . . .

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresai Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. I. O. . .1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių, jr- atgal Mikalojaus 
ir Gląpir^ Ivanovą. Išguldė , . 
Magnus Parvamėtis"........ '.2$

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dieną. — Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuotė
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis .. ;. 1.00

Pramonines Demokratijos" 
Pagrindai. Parašė Uosis ... . ■ .50

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikis ................... ;. .40

Aritmetikos Uždavinynas .25 
Vaiką Darbymečiui —Rin

ki,nelis kalbos mokslui ..... .35
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje . .......................", .. .15

Žaidimą Vainikas — Savy
bes vakarėliaiiis ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .....................................25

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus .. .... . -i >. .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iŠ lenkiško kun. K. Š. .. ..

Mūsą Tikėjimas—išaiškini
mas, pagrindą, mūsą tikėjimo/ 
. Lietuvos ženklai., — Išleido 

J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas .. .... .. L ..

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V.. Kovas ... ;2Ū 
. Graudūs Verksmai.— Vertė 
Vysk. A. Baranauskas 
. Eurharįstikoš Stacijos. Su? 
lietuvjno Kun.. P.. Jušhaitis * > .15

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Mal d.oš 
Gegužės; Birželio ir Spaliu. / 
niėn. Išleido kųii. K. A. Vasys .25

Dangaus Karalienė. Surin
ko kun. M. Galevičius; be ap- ‘ . 
darą 25e, su apdarais,...-;. .50

Socializmas ir Krikščiony- ' 
bė. Prof. V. jurgučio l. ..... .. .10 

žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kūn. Pr. Bučys

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ... .. ... .. .. •.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krl- 
kčionyhčs. . Liėtuvią kalbon■ 
išguldė P. ,B, ;.. .. . .15

Apsirikimą Komedija. At- . 
sitikiirias iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldo L a p š i: n u s < ’■ 
Vaikas ....... ... .... ... .05

jono Kmito . Eilės .. .. . ; .75 
Be apdarų .. /. .. ..r.. .50

,25

,25

.15

Lietuvos Albumas. Su pa- . \ 
veikslais ir aprašymais 1.00

Trumpa Apologetika arba 
Kataliką---Tikėjimo- Apgyni-ę - 
mas. Paraše kun. V; Zajan-- 
eauskąs .. ...... , . J

Dr. Viąco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. 2 tomai . . .i

Moterystė ir šeimyna. Ver
te ,J. Gerutis ,. .. . .. ;,

Limpamosios Ligos ir kaip 
nito ją išsisaugoti. Patašyta 
ii c gyvoji-, gamta: žemė, van
duo,. oras. Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais .. .40

Vaikų Knygelė — su. pa- . 
yeikslais............ . »• .. .. .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F. Jonaitis. (Kape
lionas) .. .... ; . .. ... .. .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius .. .. .. .............. .. .10

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun. K Šaurusaitis .. .. .. .15

Moterystės Nesuardomybė. 
J. Lesauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune ,. ...

Sunkiausiais Laikais. Para
še A. Rucevieius •.. .. .. 'i. .20

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis... .. ..

Šv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C. P.. ...

RELIGIJOS Mokymo Me
todika.-K. J. Skruodys .. .. .

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas. 
Pranas .. .. ... .... . .25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka-• 
zys Puida ... .. ... .. ............... 25

Andersono Pasakos —su pa
veikslėliais .. .10

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo-' 
ri. Sulietuvino B. Ą. .. .. .. . .10 

. Novena. Prie šv. Pranciš
kaus Asyžiečio sii trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K. .... .15 
- Valgių Gaminimas ir Namų .. 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė . . . • .. ... 4.1,00

Sveikata arba t i e s u s. ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas . .1.00

A Brief Lithuanian Gram- 
[ mar. Lietuviškai-Angliš kas

,35

,50

.25

.10

.10

.15

.25

—v

MALDAKNYGĖS

Maldą Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais .. .. ... 1.50 ^.0

Maldą Rinkinėlis,. Juodais 
viršeliais . .. .. .. 1.50 .75

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

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Viepo veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidėvutis ., '...........15

Elgetą Gudrumas, 3-ją vei- 
ksmij komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas .. .. . . . . .. .25.

Gilhikingas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; parašę S. Tar
vydas .. .. .. .. - i. .., .25

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius —r-, komedijos po 
1 aktą. Parašė Seiriju Juozu
kas ... ............. ... .. ... .35 ■

Sniegas—iDrama 4-rią ak
tų. Vertė Akelaitis. .. .40

Esumas —' 3-eia dalis dra- . 
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė, kūn. L. Vaicekauskas. .10

Visi Geri — 3-jų veiksmą 
vaizdelis;, parašė F. V.. ... ... JO

Patricija, arba nešinamoji 
kankine—4-rią aktą drama. 
Verte Jonas Tarvydas .. ’.. * ,10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini-, 
mas su gaidomis .. .•/ .. .. . .75

Dramos; 1). Germanas; 2) 
Fabįola 5-ikių aktų; 3) Liur- 
do. Stebūlas 4-rių aktą; para
šė J. Tarvydas ...... .65
' Knarkia Paliepus. Komedi
ja. 1-me akto. Parašė Gineitis .15

Vaikų Teatrai! dalis 1: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laime;. 3). Pasaltyk mąno lai- - 
mę. Surinko S. Kl,D.ir N< . . .15

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

•JO [ žodynas. Kun., P. Šaurusaitis .15

.25

.20

10,

.15

15

.05

.15

.15

10

i Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis • ... 4 • • .. • • ...

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 m. Paraše ,Dr. J. J. Biel
skis .. .. .... .. .. .s ..

Vadovėlis išmokti dailiai _ 
mišioms tarnauti. Parūpinta •, 
Sėho Bažnyčios Tarno .... .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsą mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas ; i .. .. .

Mūsų Jaunuomęneš Idealai. ..... 
Paskaitą skaityta Ateitininką ’ 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d./birželio, 1917 m. . .. . Į0

Šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno Žvyne ..10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą. Mokykloms parinko AL . • 
Biržiška . .. .... ,. .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustave giriose .. . . . . .10

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui ... ............. '.10

“Dievo Karalystė Jumyse. 
Yra“ arbą apie gerumo do-t 
rybę. Verstą iš lenką kalbos’ 
ir išleista rūpinantis P. L. .. .10

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti . ...05

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės.. Kun. J. Ambrazie- 
jus;v........... ; ... .... \05.

DAINOS

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

tosios kun. .A. Strazdo dainos .10
Švodbos Dainos .. . . . .
Birutės Dainos ........
Mūsą Kariuomenės Dainos. 

20 dainą dviems ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys.., .. k. ..

SU GAIDOMIS
Mt^Petfausko-

. Jojau Dieną’.. .. •• •• •> 
.Vai .aš pąldrseiau. .. ..k.

, Ligho (Latviška) , > . ; ; /.

.10
10

.10

.40

.15
25 *“?.
.20
.20

Saulele raudona . . ’...
.šią NąkeialV (dzūkiška)
Skyniau skynimėlį.. ...-
Siuntė mano motinėle ..

. Ko. liūdit svoteliai? ...
Sasnauskio .

Blaivininką.liymhas .'
Aleksio

Vyčių hymnas . -...
Tallat Kelpšos

Liaudies dainos (chorui _ ;
Aš piis.tėveiį-5Idčlūtūirtann .15 

, .01 tu, lakštingėlė‘Vana}*A"- 
.lįs tupėjo 15

Kad buvau. 'moi’golė*Tr ątlė- 
.ko sakalėlis .. ,. .v .. ,U5.

15
15

10 ■

.20

“DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. S t



IMMN

Tai John Deter Šilk (So- 
ol), .gyvenęs, So. Bostone,

i l

.. . .

Kas Jį Pažįsta? »SGOAUĖSĄĮPRAMOGA
. Sausio 29 i įvyko soda- 

lieeių. juokų, vakaras, susi
daręs iš linksmo teatrelio 
“Niekam Nesakyk,-’ dialo
go “Kas minutę gimsta pai-

kais laliai reikalingi. Srn 
dalietės buvo prižadėjusios 
palinksminti publikų ir rei
kia pripažinti, kad labai su
maniai savu prižadų išpildė. 
Šių žodžių rašytojui teko 
pastebėti didelį publikos 

kifttė,’* piurių knreivių (Su-’džiaugšmų h’ pageidaynuų, 
daliečiųp dsėnris ri‘ 1^‘gerie- 1^1 tokių purengihių būtų 
ridės - •repeticijos M šcehus,1' 
kurioje buvo sudainuota Pe- 
lėtas gražių dainelių. .

Vaidinime dalyvavo šįė 
asinenysi Marijona Grileti- 
čiūiė, Antanina Gmbijolim 
te, Ona Birikevičiūtč, iląri- 
jonm Šabaitė, Jlalvma Šid
lauskaitė, Michalina Ėazno- 
kaitė,' Oria Sulonaitė,, Ceci
lija Žnluhaitė it Arigelina 
fcmigelskytė. .

-- Vakaras prasi:dėjo/ s u 
“Repeticija,” kurioje cho
ro direktorius (Zofiją Jo- 
kubauskaitė) labai suma
niai raitė savo juodus ūse
lius, bet kai choras labai 
blogai sudainavo “Kur. tas 
šaltinėlis^ tai ji taip nera
miai susijaudino, kad. po jai 
sultižo astrada ir, nuo jos 
lazdos mdštelėjimo notų sto
vykla Sttgriiivb. Choras u- 
mąi šusitvatkė ir kuopūi- 
kiaųsiai sudainavo lilcusias 
daineles, iŠ ko matėsi, kad 
ten daiįihoja firmos fdaįėš 
artistės. Kiek jpublika pra-

' džibje direktoMaus gestų ir 
didžiuliu laikrodėlio juokė
si, tiek paskui buvo paten
kinta sodaiiečių gražiu dai
navimu. . <•

Dialogas pavyko labai 
jubkingai, nežiūrint į tai, 
kad tikroji  ̂Wmtoja g>:j 
Antariėjytėj stdiga susirgo s 
ir jos rolę turėjo paimti ki
ta • (p. M. Sakalauskaitė), 
kuri turėjo vos porų valan
dų išmokti, bet juokų pada
rę’ užtektinai.. ’ Savo . rolę. 
taip prit gėlai palaikė Ona

> Grilevičiūte:
Km-eivių eisenų išpildė 

sekančios rištubnios merga> 
tėS: '
. Veronika. Pečiulytė, Ona 
JanUškėVičiūtė,' Valer į j a 
Mieke Vičiūtė, Lueija Žar-1no] 
de'ckaitė, Ėlent JėnUleviČiū- 
te, Elena Žukauskaite, Pet- 
rdlielė Žibinte, Ieva Norin- 
kevičiūte.

Atliko eisenų kąip tikrie
ji Lietuvos gusarai. Žmo
nės, stebėjosi, iš kur jos tai 
galėjo išmokti,, bet paskui 
paaiškėjo, kad jas taip gim 
biai išlavino Ona: Zulonaitū, 
sodalieijos pfrmįiįmke.

Svarbiausia programų da
li^ buvo, vieno veiksmo teat
ras “Niekam Nesakyk,” ku
riame buvo išvystyta apkal
bų eiga, Jog iš mažmožio 
padarė, .baisų, dalykų, Piib- 
likir plyšo, juokais.

Reikia pažymėti; kad pu
blika . skaitlingai atsilankė, 
nes. bažnytinė svetaine buvo 
Idinšte, piikhnštą. Sveiki 
jįtokai- šiais depresijos lai-

gynė ir pareiškę^ kad Čižiū- 
teį lokių dalykų jis nesakęs.

*Ė. Čižiūtė sulaikyta kaip 
įtariamas asmuo.

Oižiūtė anksčiau gyveno 
Billericoje, bei prišknthiiuo- 
ju laiku gyvenu So. Sbsto- 
ne.

Laikraščių veporteiiams 
ji pasipasakojo labai Ūtyliri- 

zas Kasparas šių savaitę atf-Iii Q/Domiai! ir. jog jie buvo 
daro savo ofisų 494 Broad-| susitarę vestis, kaip tik 0!- 
way, >So. Bostone, •

Bostono lietuviai štai su
silaukė savo naujo profesiu* r
milo ir linki jam gražaus klausimas, bent dabar Ubai 
pasisekimo. . .1 . abejotinai atrodo.

J. Kasperas yra žymus O’tJounall buvo pramokęs 
. lietuvių organUaeijose vėl- lietuviškai ir galėdavo susi- 

kejas, ypač taip^ lietuvių kalbėti lietuviškai. •
. jv. Prirapijuję. Policija vis dar tebeleš* 

Šiuo , laikų J. Kasparas y-Įko šių * penkių jaunuolių :
ra vyčių kuopos valdybos Moore, Coyne, Kąrlono, 

• riritys ir uolus parapijos gcuily įr Burke. Policija 
veikimo komisijos narys..

Praėjusiame vyčių seime.
: J. Kasparas buvo spaudos 

vyriausis informatorius ir 
visi gerai pamehaine, kaip 
visi .Bostono amerikoniški 
laikraščiai plačiai aprašė a- 
pie vyčių seimų.1

J. Kasparas savo visuo- 
nieniniu veikimu yra susi
laukęs lietuvių įvertinimo.

. Tenka jalu palinkėti, jog 
naujos profesijos darbe jam 
sektųsi taip,, kaip ir jo gra
žiame visuomeniniame dar- ,am7o. ' : 
bę»- I ___
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VIETINĖS ŽINIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTUVĖS
* Sįųmeti} vasario 16 <L.sn- 

ranka 15 metų, kaip Lietą
ja pasiskelbė nepriklauso- 
na valstybė. Tas brangias 
sukaktuves minės visa lie- 
:ųvių tauta.

Bostoniečiai ir apylinkės 
lietuviai šias . sukaktuves 
minės vasario 12 ęL, šį sek-, 
madienį, 2 v. po pietų, Mu- 
nicipal Building svetainėje.

Paminėjinioprog r a ma 
susidės iš prakalbų, muži
kus, dainų.

Kalbėtojais bus kun. K. 
Urbonavičius, Dr. J. Ban
džius, kuri. P. Virmauškis, 
Pr, Galinis, kun. J. Vaitie
kūnas, adv. K. Kalinauskas.

Muzikalę programą išpil
dys Šv. Petro: parapijos 
choras, p. M. Karbausko ve
damas. Smuiku pagros p. 
A. ■ Žydanavieius..

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami atvykti į šias iš
kilmes.

VYČIAIPRIEŠWINTHROP
Vyčių basketball tymas, šį 

trečiadienį,vaš, 8 d., 8:30 
vai. vakare lietuvių piliečių 
salėje, E S,t.< . žais prieš 

• Winthrop Kolumbo Vyčių 
tymų.
. . Po žaidimo bus šokiai. .

POLICMONO SUMUŠIMO 
BYLA

. Polįcmoho McDonald su
mušimo kaltininkais laiko
mi . Antanas .Dembruvvski, 

. k Middle Si., So. . Boston, ir 
Thoniąš Dineaių Cushįng 
Hill Rd,, Dorchester.

Policmonas MėDo-nald 
prieš tris savaites buvo sun
kiai. sumuštas Sm Bostone 
ir dabar tebeguli, būdamas 
sunkioje sveikatos būklėje.

Apkaltintoji} bylos< svar
stymas.. bus vasario 23 d, S', 

v Bostono teisme.

ADVOKATAI
. Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias pro Vas. Daro vi 

. sus legalius dokninentut.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mftis..
Telefonas: Šou Boston 27,32 -

NAihųr.ThlbdtMU

JUOZAS Kimus

Naujasis gtabortus Juo

Donnell gausius darbiu ..
Kaip dalykui atrodo, "ČL 

žiūiės ir O Dorinei! vestuvių

abejotinai atrodo.

Moore, Coyne, Kartono,

i spėlioja, jog Moore ir Kar
tonas geruoju pasiduosiu, 
ries jau turėję pasitarimų 
Su savo advokatu. .

O’Dpnnell paliktame itiiš- 
kė automobiliu je rasta krau
jo žymių, tad manoma*, jog 
tarp gengšterių buvo kilusi 
tarpusave kova ir gal vie
nas iš jų esąs užmuštas. .

Nešigailek vandens ir fnui 
\lo. Ttč tauta kultūringesne 
kuri sunaudoja daugiau

? Balandžio 1 d. ’ Bostono 
laivyno jarde bus pradėtas 
didelis darbas įrengti nau-.' 
jus keltuvus . dviem nau
jiems naikintiivapiš, kurie 
kainuoja po 2 milijonu do
lerių. .

Pradėjus vykdyti šį dar
bų, bus priimta 1000 ar dau-j 
giau darbininkų! . .

TeL SOi Boston 0628 ; •’
lietuvis dantistas

UR.M.V.GASPE1I 
<nAši,4kAVlolBb 
Naujoje Vietbjfe,

525 Ę. Broadway, Š. Boston
I . Ofito Valandos.

Ntjo 0 Iki 12 ryt® lt ano i :8O ik)
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai; vakare Ofi 
šas uždarytas sūbatos Kakarai* b 

. jedSldfenlals, taipgi eeredomli oc* 
] • 12-tos dieni uždarytis. ..

Taipgi nUintii Ir Š,-MįK.

kUridaUghiUsitt.
lieesog.

NUMAŽINO PIENO 
KAINAS

Naujosios Anglijos pienu 
pristatytųjų sąjunga savo 
specialiame susilenkime iim 
tarė numažinti pieno kainų 
vienu centu kvortai.

~ ^ŪkinriŪtaniFT-tiž Irvurtą 
Į pieno bus mokama trys ir 
pusė cento, , gi krautuvėse 
bus parduodama po 8 cen
tus, o į namus vežiojama už 
10 centų.

Šis kainų numažinimas 
atnešiąs Maine; New Hamp- 
shire, Vermont ir rytinės 
Now York valstijos dalies 
ūkininkams apie 750,000 do
lerių nuostolių.

SAUGOKITĖS

įjrikiausęs prie Lietuvių LT- permainęs pavardę į* Šilk/’ 
kesų-klubo, rodęs paveiksiūsųtmh Bu^.eVišiūūS’Akyisc-pų® -* .■ 
to klubo naudai. sirodė labai pariialdžiu, riet'”

Senesnieji lietuviai daž- ir. perdėjo. Klupčiavo įneš ’ 
nai sako, kad• Amerikuje y-k^^ • ^ričiąvo rankrisA' 
•ra visokių .pasauliobastiuių Nuotaku jį perspėju, kad'“ 
ir gana gudrių ir vikrių, tai . perdaug, jis atsakęs: 
Tokių yra Jonas Petras/tepasitiki kubigis.” ' ’/. > 
Šilk (Sokol).

Jis buvo įstojęs į. karino- is namų išmėto kryžiusJr. y 
menę fotografu ir tūlų lai
kų buvo Ai'iny Base. Daly
vaudavo lietuvių parengi
muose, daugiausia sriii.da lie
čiu, bet suėjęs katalikus dė-

.Pradėjus gyvent j Jonas

prisieki advokatas

JOSEPH P. WALSH
'ADVOKATAI

Edwar. R. Coplen
Albert Adelson
Bciijamiii- Chesky ■

OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas.

18 iJtaVffif itetai.
MM klmSall filiilding 

■teltjftaas: ■ Oapiiol 0380 
Oi iko v«14ndo»

9 ril, IkiB vAb -:'

IRLIĖTUVAITĖĮMAIŠYTA|I
Naktinių klubų savininko i 

ir gengšterių vado Charles I 
Solomon nužudymas dar Į 
pilnai neišaiškintas.

Policija nesurado nė vie
no iš ieškomų 6 įtartų geng- 
sterių; Vienas. iš jų, John 
T; O’Donnell, vasario 3 d. 
pats atėjo į policiją ir pasi
davė. Daug valandų klau
sinėtas O’Donnell visiškai] 
neprisipažino. Jis sako niej 
ko nežinąs.apie Solomon'oĮ 
nužudymų.
ta buvęs tų naktį Cbttoliį 
klube kartų su savo pen
kiais draugais, bet jis. negirti 
dėjęs jojau šūvių, . ; .

O'Donnell dalykų sugadi
no jo meiluže Elena Gižiu- 
te (Eilėn Chase) • gyv. 122 
B St.,. So-Bostone. Vienam. 
.Bostono laikraščiui ji pripa
sakojo, jog sausio 30 X pas 

, jų buvo atėjęs O'Domieji1 ir 
pasisakęs jai, jog jis nužu
dyme Solomono visai nekal
tas, jog Solomonų.’ nušovęs 
‘ • Skčet'š ’ ’. UojTie, jog jis tik 

savo peiikis įvaūgds.
Vėliau jį ta pūtį silkių^ 

policija suko, '.ir polieįjaL- j 
' Kai policija pasakė t)’- 

ihnuieh, kų :-jū iiieiluže Či- 
žiūtė sakė -— jis visai’ įšsi-

LifetuVis Datftišfe

DB. S, A. GALVARISKI
(GALINAU$KAS) ’

Tol So. Boston 2300
. 414 Broadway, So. Boston

Ofisas - atdaras nuo 10 iki 12. vai. 
ryto, nito 1:30 iki 5:30 jo pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventa klieną 

pagal susitarimą.

' Te!. Še. Boston 2660
> Lietuvis ^ahtistas

a. J. k AP ogius

251. W. Broadivay, Š°- Boston
Ofiso valandos nuo 9. iki 12, nuo 
1:30 iki ė’ir nuo 6:30 iki 0 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieug. 
S ubą tomis nuo 9 iki B vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai, dlenij.

• (pagal sutartį)

Ji$ prišipažįs- ■«HMIiiHHHIHBMIIIliBIHtniHfNIlIlM 
'Tel. Portęr 3'789i .

.. (BBPdYB) • . * .
UetuviaGydytoja*

Ofiso Valandoi: 2—i Ir
.278 HatyarŪ Sriėęį, 

kainp. Inmąn arti Cėiltral Šq,
OmbridĮfce.MMi.

BŪTI SVEIKU
JūS VlSUOMEfr NORlt 

llgzii. Jsistovejęs kraujas, ■ neiTos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
putL-ukiįUfis, kiiju Bknudiylmaš, pi*

■ Jes ir. votys, nupllkuuusr
■ nugaros skaiHlty imas, 

mVtnntizmaK iuhiarin ir
/ riebumus .išgydomai’ be 
vjjęldo sknustno iv. UG1U 

reikalo LSliktl 13 darbo..
1 AližluiejitUrti. dykai, gy

duoles tluotln. JUnžas užinękestlB.

0r.fitaW2TJfflL 
ratatiioiį ĄntratUtolaUų kėtritt* dieniau ii IflHtlleriiile 10-Ii 
aistKAr“'—

i.j>u

Jūs visi garsūs rašytojai, 
autoriai, poetai, saugokitės! 
laikykitės, už plunksnų t Ma
rijos Vaikeliai tapo rašyto
jais ir dabar gręsia jūsų 
vietas užtinti!

. Marijos Vaikelių, Sodali- 
cij os • •susirinkime. įvykusia- 

f beviek*' vi
si nariai įdavė apysakaitę 
pačių parašytų apie “Tris 
Karalius ir ji} brangias do
vanas Kūdikėliui Jėzui.’r 
Rašytojų: laukią gražios ir 
naudingos dovanėles nuo 
kun. K. Jenkaųs,. kuris vi
sas pastangas . dėdė,, kad 
mūsų vaikeliai rąšytų, ypa
tingai savo motiniškoje lie
tuvių kalboje. Matyt, kad 
vaikeliai gražiai stengiasi 
išpildyti jų mylimojo vado.

"norą. Pranelis.,

GAMBRIDGE, MASS.
MĖNESIO PROGRAMA 

. Vasario 12 d. įvyks liie- 
re bažnytinėje salėje Lavv- 
rence klebonas kun. P. Ju
ras sakys prakalbų temoje 
‘ ^Pasauliečių apaštal a v i- 
mas.” Prakalba labai svar
bi ir.verta gausingo atsilan
kymo. . ' '

VasUuį. 12 d. fvyhs Lie
tuvos rieĮirihlaiisomybės šit- 
.kaktuvhfniiiiėjimus. Kalbės 
Prtjviciehttt* Idcboliaš kun* J. 
Vaįtiekūųas. Minėjimo 
pradžia 7 vąl* vakare.

Jeigu aš turėčiau dvylikį 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tu ištikimi tėvynei,. '

PRALL BROLIAI
TĖNTORtAl IR DEKORATORIAI “S,
DARBA ATLIEKAME GEBAI IR PIGIAf M 

. . >Ai?ĄfeĮiAVtkAS GERIAUSIAS 

<6 ARMANDIKE ST.i ' . .. . DORCHESTER, MASS. ~

.. ■ • Td,. Tiūbot 0364 ' / • ‘ /

šventųjų.-. paveikslus. . - Jis 
pradėjęs kelti vaidus, .išyi-t(-., 
jęs vaikus , iš namų, pasida-,.-/ 
ręs nebeištikimas žmCnai. 
Gyvenimas tapo nebepakęn- „ 

josi tokiu. J928 in. jis yi-a'etoas. Išleido pidifeiis, , 
buvęs net. lietuviu Šv. Pet- Moteris ju-adejir sekta 
Į’p bažnyčioje ir jų'fotogra
favęs. Tas darbas, matyt, 
jam buvo reikalingas pakol 
jis Įsižiūrėjo šilu patinka
mų pasiturinčią mergelę.' Jis 
pradėjo kalbinti viena dora 
ir turtingi (matyt; prie t<)- 
kių tife irtaikesi) Viktorijų 
Barborų Tarnaitę. Jonas P. 
Šilk jų taip įtikino savo el- 
gėsiu, kad. Viktorija nė iiė- 
klausė kitų žmonių perser
gėjimų it kalbų apie jos pa
sirinkto vyro daugpatyste 
ir . išvažiavę į Įnclianapolis, 
Ind., rugpiūčio. 12 d*.,. T928 
m. paėmė ^Šliupų” pas ka
talikų kun. John H. Schee- 
fers, 8v. Marijos bažnyčios 
rektorių...

Jonui, liudyt, nerūpĖjo iįSSū'įį, 
vprlvhii'ii'S 6‘trvpnilttUs •ri tik - visokius vaistus per pastų; Relka-I vem onub gyvenimas, |ląukkataiogo.Di’..ufedviTo <sydaoUą|.4
Viktorijos turtas. Viktori-1" 
ja pradėjo jub nebepasitikė- 
tię. Jonas išgavęs pinigus 
perka automobilius,, fbtogra- 
fiškus aparatus, sirginėju ir- 
kitokius šposus išdarinėja. 
Praleidęs Viktorijos tUrta 
grįžta So. Bostonam. Nėra 
rodos su. apsimetėliu. Vik
torija aiškiai įiamačius Jo
no apgavystę jį.' prasivaro. 
Pradeda tyrinėti P gandus M 
apie Jonu daugpatystę ir 
randa, kad jis yra vedęs 
Netvarką N. J. ir kitur. Vie
na iš apgriūtų pateikia ir do
kumentus; * Ji yya našle 
Stelių Šaulenienė (Lukose- 
yieiūtš), dviejų vaikų moti
na. Jos .vyyni.it tėMim 
mitus ji gyveno su mivo nio- 
thui Biooklynv.. P-riia Sau- 
leiuene yYa .mokyta ir gero 
būdo motėm . •

Brooldyne tuo riietu sūki* 
nėjusi, ir Jonas P. Sakalas, 
jis" prade j o dažnai lankytis 
pas p. Suūlėniurię.’ Vėliau j 
kad. ir norėdama nebegali 
jo atsiktatyli. ; /

Jiugsėjo 4:d.j 1920 m. jie
du apsiveja a. a. Imm 
Ed. Budi'cvictm’ Nemirk, N’. 
J, Jonas šakalas,, vėliau

pėdas. Persikelia NaūjUiį, 
Anglijon gyventi. Bet. ir. t 
čia gyvehimas nepašikeiČiū. <( 
Matydama, kad iš Vyrį nė-./ 
ra gero, pkasivaro jį. jonrisu ' 
Sakalas 1924 metais gėt-,, 

.riiaino savo pavardę iš So-. • 
kol ar Sakalauskas
Ji pati jam pagelbsti; Jis js'- . 
t-oja į kariuomenęr *. ,

. .1. --4t.lt- ■

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Į AB SERGI?.,. I 
= Skilvys nedirba, liežuvis bal-| 
į tas, sunkus kvapas, vidumi | 
| užkietėję, pilnas* gazij įr^ruk^i*.^* 
iries, neramiai miegi..,.• jei horilti 
Ipagyti—vartok vaistus— Son-i Į gosil—$1.00 bonką, kurie pra^Į.'* I šalina tuos visus nesmagumus. I- 
z Išdirba Aptiekorius P. GIEDVILA, | . 
ĮlpiG Cambrldgę S t. prie WębšterĮoi

I JUOZAS M DILIS
J LAIKRODININKAS L- 

| Parduodu įvairiausios rūšieis j 
= auksinius ir sidabrinius daik-1; 
Į tus. Taipgi ir pataisau. .. I( I, , 
f 866 W. BrdadiVay’ *. I ■ * 

Į so. Boston, MAšš. d

A»
i msiiiiikE
? Apdrausk - hamtu, rakandai >

j 253 BroadiViy, S, Bdlfttrii, B&tt,
L Tel. So. Bbstori 2618 ' ,

■] gbaboriai
La*. '■
— -■- ■ -V- r -a'-

U. A. ZAIETSKAS
GRAB0RIU8 IR

Bes. SMBMl •
, So. Boeton, M*m, 

Tolępliohe S.

vyyni.it


S DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
~ ' • j-?_- ' • _ .  ■ , .   , _■ • • .’ , _ , • I • į

BBOOKLYN, N. Y. reikalų vedimas pagelbėjo 
visa tą atriekti.

Sausio 23 d. parapijosederacijos apskritis ne . .
tais rengiasi Vasario 16 svetainėje įvyko parapijos 
Lietuvos nepriklausėmy- ' ąU8^riB^W^ kuris buvo at- 
sukaktuves minėti. Mi- tos labai gražioje nųotalV 
mas bus vasario 12 d< Parapijiečiai?širdin^ 
nadienį, Apreiškimo pa- gal priėmė Įdebona ir tm- 
i jos svetainėje, 4 vaL po to viso parapijos vei- 

. | k'imo komiteto darbuotę.
►rdgrartoje -bus d a u g Trustktai P. Norkeliūhas 
rbiu tai dienai pfitai- > P- W>ai 
tų dalyku. Bus dainų,1 g»i jiems,/pavėsį 
kalbų. Kaltes kun. .To-‘ ir parapijiečiai jiem 

Balkonas ir p, Dnuž- išreiškė savo jauBnjng gaų- 
dis, viee-konsiilas. Dai- S’U delnų. plojimu, o jięm 
>s- Apreiškimo parapijos puTiPį .aiaiW9^i Ę^^Pili?! 
ras; Lietuvos Vyčių «iai aplodismentais nedavė

■ i

| Telephona: STAGG 2-0706 VALANDOS : Į
>ITO Ql If VEMPIU? Nuo &-12 iŠ ryto, 2-« vak. Į Ulll DLAUAu Ai VlNuIUu fiventadlcniait Mtaitarai

D A N T 18 T A S 489 C®AHD 8TBBBT į 
X RAY (kampa® Union Avė.)

Namų Telefonai: Michigan 2—4273 B B 0 O K L Y N, K. |

>pa parodys ka lokio ido- Progos atsisakyti ir pasiliko kaUforaŪoĮe ‘‘Didfioūoe IMkm* * ežere $0« turtuolis San Wrinkle pasistatydino 
I7* . J *«• ' * • ».•!_*'._  __ : f.—_ ,/ • ‘oniAOVv- IftiVa ” Irliria IaIHa. 7A mtrlfii i valan/lo <44 wai»A rtvlaivin motamo • 100
as.

. žaidimas ir 1
Galop .tas basket-Wtiem« .’tetarns. ,Tūs vy- 

j ir Lciekvienas’ savo širdiigu darbų, nž- 
jes,’galės" tų viskį pamtt. ęitamavotį,^širdingos pad^ 
L Įžanga bus dykai.
-’a'gi prašomi visi lietu- 
i . kuoskaitlingiąusia da- 
abti,

A^kriaio valdyba.

APREIŠKIMO PARAP.

finiego laivą,” kuria lekia 70 mylių. į valandą gr^trųnų. šj “laivą” varo orlaivio motoras 100 ark-

.» ■ - - • • • ■ • . . .

: vokiečių “Holy Redemer”^ kad tuo būdų juos nuo tikro profitable dentistry prac- 
. syetamėj įvyks prakalbos ir^ kelio atitraukus ir padavus tice, to devote ąll of his 
. vaidinimai Tą vakarą bus į rankas f ‘Šarlatanų.” time to thė mat gamė; . •

pasakytos atitinkamos tos nuostabų, kad lai- “Dr. Sarpolis is a ivrest-
. dienos- iškilmėms, kalbos ir gyąmaniai imasi tokių bėgę- ler of the 61d school. He 
, suvaidinta labai graži ope- darbų savo idėjas lie- first leamed h»6w to pin op^
: rėtė “Apkalbti ir Meilė, ’ katalikams skiępy- ponents to the mat back in
i* vadovaujant.-mūsų-vargom- Jtik tai .rdėsperatiškas Lithuania wliere he was

nmkim p. K? Bariui, kuris- žygis,.kuris gali pasku- born. He studied dentistiy
_ deda vosalsuojančiam in Lithuania, and whėn he

tiktai, gerai išeitų. . . jąilą*aštpalaikįui galą. Ma- came to thįs country conti-
TodėL tenepamiršta nė tyt, laisvamaniai imasi dės- nųed his. studies^ untįl he 

r vienas lietuvis. ■ .. ; ' ■ peąatiško žygio, nes vietos finally recęived his degrėe. 
x , ; Vyturys, lyderių tarpę ganėtinai pri- He sėt up his Business in

kos ir pasitikėjimo ir todėl 
linkime jums pasisekimo at
eities darbuotėse. ‘ Veikimo 
komiteto nariai, išskyrus 
porą, pasiliko darbuotis ii 
šiais metais. Laimingų pa
sekmių jmns visiems, o jū
sų širdingi sunkūs darbai 
nebus pamiršti, • Geri žmo
nės atsimins jus savo mal
dose. ■ . . .

Trumpoje ateityje klebo 
na& pradės.lankyti savoTpą 
rapijieeiUs vajaus reikali 
dėl naujba bažnyčios. Todėl 
yra vilties, kad tasai jo .ap
silankymas nepasiliks be pa
geidaujamo vaisiaus; .Rei- 
jg&tt yrą labas di<įęW 
svarbus mūsą, .visų ateičiai.
Žodis jaunimui, ;kad: ir jūs- • Booklyno laisvam a n i

lyvojo Rožančiaus drau- 
os įvykusį susirinkimą 
darė malda kun. J. Kar- • ■ '• *'•_
dcius ir pareiškė džiaug- 
ą, kad tiek daug narių at- 
i, ir prašė į kiekvieną su- 
inkimą taip gausiai lan- 
tiš.
Draugijos pirmi n i n k ė 
įp^at džiaugėsi narių vję- 
bę ir dėkojo visonis .. už 
klusnumą. * ■ . r , ’ - -.-y ------------------ --------- ---------------
Į valdybą išrinktos šios: jaunuoliai , nepasijikbunete šlainŠtas>' pastaruoju:.laiku 
rįn- O.. Stagmuniėnė, naš- * ‘ u ‘ '7' /'’ / ‘ C
linkę 1S. Ramanauskaitė, didelio darbo* Jūsų yra ąt-; vietos kat.; dvasiškius, ypą- 
sininkę M. Dragunaitię- eitis,, ir . todėl. nepasilikite tingai kleboną kun. K. i*au-

•' uei vienas; bet štdkitė Įlį'kuri; L^Balkūną..
•" aukomis irgęrais dar J * nėrabę? tikslo, taip

bais. Wig^dW-ri 
»ąnf sayp įęYęSiv. |syąmaniąr lab^ižino,

Jau rėn^taeS prie1 pana- , kad?* Vafr^ėny ,y- 
uėjimo Lietuvos nepriklaų* iš galima dąū^aū žtiyų sū- 
somybes. šveptės; kurisųV^K Bęgd- tyrame. - Jie.: gi
vasario 19 d. ■ Tą diėną 1Q :-j tiirL savo'; Hutus, genięcius 
30 vai. rytą bus ląjkčmoąišš ir"etc. _efC kurie badauja; 
kilmingos šv. mišios už žu-Į mėgino išmėgina savo “pą- 
yųšiuš kareivius dėl Liėtu-t rupijas’’ brooldynięČių tar- 
vos Nepriklausomybės. ; Jo’ pe -. tverti, bet - vis nesiseka 
mišias užprašė Vilniaus Va-1 jięnis,. nes katalikai susipra - 
duoti Sąjungos .skyrius.!tę ir jau pažįsta “vilkus, a- 
Laike mišių visos draugijos vhy kailyje.” Gal rengiasi 
su ženklais dalyvaus pamal-pakviesti vieną savo “tauti- 
dose. Tai' dienai pritaikin- škų vyskupii,” kuriems tad Daktarą Sarpolį, kiiris įsi- 
tą pamokslą pasakys klebo- ir^rėngiąmą . dirvą, erzina-; gijo..gerą vardą tarp Ame- 
na$ kun..Bakšys.. Vakarė, mi * nesusipratęlietuviai, .

apsigauna ir liekasi, nu
skriaustais, kad paskum gė
disi net savųjų ir saviems 
savo paveikslus parodyti. 
Labai gaila tokių lietuvių, 
kurie dar aklai tiki kokiam 
žydeliui ir jam savo sunkiai 
uždirbtą centą už prastesnį 
patarnavimą neša.

Brooklyniečiai! Atsimin- 
kime, kad męs esame lietu
viai,, vaikais mūsų brangios 
nepriklausomos Lietuvos! 
Ne būkime vergais, kokių 
žydelių ar svetinitaučių. Ga
na jau jiems’ tarnauti, jų 
klausyti ir jiems savo pini
gais deimantus pirkti. Bu
kime susipratę, rem k i m e 
savus biznierius ir tuomi 
pasirodysime nė tik tai‘p sa
vųjų, bet ir svetimtaučių, 
kad esame susipratę ir ver
ti jų parėmimo. Taigi no
kia jokim po • svetimas įs
taigas, turėdami savas ir tai 
daug geresnes.

tesnioji spauda. Visi gėrisi • 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam-, 
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos kai
ru $1.50. ‘ Bet dabar ‘ -Darbi- ‘ 
ninko” spaudos vajaus me
lu, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai j popie
rių viršeliais 50 centą.

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

Užsisakydamas rašyk:
"DARBININKAS”

366 West Broadway, 
Sa. Boston, Mass.

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

TeL Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BROOKLYN, N.Y.

■ pbO

nenrisidėję aukomis prie to pradėjo sištėmatingai pulti
■ - S. —2 ■■■’.. I . i- . ...

Vas. 1 d. mirė Aleksand- 
s Adomaitis (Adams), 55 
etų amžiaus; gyv. 64—15 
■56 Rd., Maspeth, L. L N. 
, Palaidotas vasario 4 d.
Šv. Jurgio bažnyčios Šv. 

mo kapuose. .
Laidotuvėmis rūpinosi 
tnborius A. J. Valantiejus. 
Velionis paliko dideliame 
illiūdime žmoną Marcelę, 
mūs Juozapą, .Vincą ir 
uuardą, dukreles Anelę ir 
ulę, ir keturis anūkus^.

, + Nielrd nėrabę tikslo, taip 
■ ir ^ątąkį iię be^ih^ioiLai-

viso “masonų,ir todėl, ar 
žūt, ar būt, jie skleidžia mę- 
įus prieš katą|iku&
: Lietuviai kątąlikai, budė- 
kim‘ Mūsų idėjos tikybos 
priešai . sukilo * jr jpasišaukę 
pragarą į pagalbų, skelbia 
mums karą. 'Bet mes nenu- 
simmkim. Mes būsime lai
mėtojais, nes Dievas su mu
mis. Stokim kaip vienas 
ginti savo dvasios vadus ii* 
atakuokim- sklęidžiamas me
lagystės. / RąrėiŠkimę gęrb. 
kunigams savo užuojautą ir- 
visada būkim pasirengę būy 
ti su jais. Jūė gi, gerb. 
Dvasios Vadai prašomi ir 
toliau nenuilstančiai kovoti 
su mūsų tautos ir tikybos 
priešais laisvamaniais.

.. Potrapijietis.

NEWARK,N.J.

Cleveland where he made a 
dęcided success with bis 
praetięe.
,. .uBnt? tbe lure of wręst- 
ling wąs- ,fop, gręąj- and one 
dayjie decided hę woul<‘L 
giye up practiee of dentis- 
try to go back to bis first 
Jovę. And he ęertainly has 
tnade. a tremendous success 
out of wrestling. Įn .the 
middle west he is a šensati- 
on. Uis friends say he has 
eamed close to a ąuarter of 

• of million dollars/in the 
yyrestling busmess.” /

Jau turime lietuvį pasau
linį kumštininkų čempioną, 
o gal neužilgo teks lietuviui 
būti pasauliniu .rištikų čemr 
pionu.

Juozas Paįoolitis.

Amerikos laikraščiai pla
čiai iaŠb apie tūlą lietuvį

KODĖL TAIP DAROMA?

JĖZUITAS J, BROŽIKAS 
ODOS MISIJAS

BALS AMUOTO JAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. T.

Jonas h- Amilija Galčiai, 
yv. 31-32 Grėėnpoint Avė., 
►lišsville, L. I. susilaukę 
luėlio. Sveikiname’ Lai 
liėvaS. sveiką augina !

’V. Valantiejien^

ROCHESTER, N. Y.

.rikos -špbrimmkų. Birmą 
kartą jisai pasirodė ketvir
tadienio vakare, sausio 12 d.

Daktaras įH^rpoIįs . yra

Sausio 22 d. liko išdalin
ai parapijos 1932 m. apy
kaita iš kurios pasirodo, 
čad Šv. Jurgio parapija y- 
ra labai gerame stovyje. Iš 
apyskaitų pasirodo,. kad įei- 
|ų per metus buvo $13,003.- 
j6, o išlaidų per tą patį lai- 
įą $10,677.45. ižde lieka 
pradžioje metų $2,325.61. 
Jaigi besidžiaugdami para-____ ______________
pi jos gera būkle reikią, pa- Senato akrotorž Ro®6 ■ Mbrnrt^ kurio® žinioje yra a^raiai ISą-
Ūkoti mūsų darbščiam kle-( 000 ąerti apmokamų vietų, kurios teki demokratam*. 130,000 de- 

įrcnųi kun. Jonui M, Bak-'mokratų ratą gema' darbut ir tek* pat ro^bUkmą^ pa- 
Muij kurio ghbus pąrąpijos] fe <

Jis susidomėjęs ąpoitų tapo 
ristiku. Ir jam ;getąį seka- 
šMi^jkį. jisai
jąuf^Sirbiš lak
stančią. dolęrią.' t iii;

Štai ką rašo apie šį spor
tininką redaktorius Jde Do- 
novan laikraštyje ‘ ‘ Thė Ne- 
wark Ledger.”
“DR. SARPOLIS COMES

* TO T0WN
“One of the mbst spėda

mi! ar wrestlers in the blisį- 
nes comes to: to\vn Thiirs- 
day night. He įš Dr. Carl 
Sarpolis tbž liaudsome Lį-

thuanian who J^vę up a

Mūsų lietuvių, ypač tų, 
kurie vadina save “prasi- 
trynusiais” yna įsigyvenęs 
paprotis,, kad kas Savas — 
lietuviškas, ar lietuvio pada
rytas, yra niekam tinkąs, 
nevertas? dėmesio, bet kas 
svetimtaučio, ? tai šventas 
ir įiobūlas. •..«

: /Štai pavyzdys: —. Brook- 
Ijįnę yra lietuviai fotograį 
fai, kimu vienas, skelbimas 
galima rasti ’-s^une piislapy, 
kurtė paveiksįus dsįro ir 
gražiai ir prieinama, kaina 
ir, kuriems; nū vienas apy
linkės žydelis, bėi žydę, ne
gali prilygti. . Pas juos ir 
susikalbėti savo kalba ir sa^ 
vo norus, paveikslų reikalu, 
galima pasakyti, ir vietą ir 
išvaizdą pasirinkti; vienok 
atsiranda dar tokių lietu
vių, kurie nė tik, kad pas 

■ juos neina, jų neremia, bet 
‘ net lutus . kalbina neiti, .gi 
i patys nuėję pas žydus tiek

I KLASČIAUS 

_ v, • CLINTDN PARKAS Pas Rev. I. Valanciunas f 
St. Vincenf dė PauFChurch, 
Girardvillę, Pa.b nuo vasa
rio 6 ild 12..

Pas Rev. Miliauskas, 190 
Mėade St-, Wilkes-Barre, 
Pa. nuo vas. 13 iki 26.

Pas Rev. J. Čižauškas, 
1313 Westminster Ay., Det- 
roit, Miėh., nuo vas. 27 iki 
kovo 12 d.

Pas Rev. A. Baltutis, 
6816 S. Washtenaw Avė. 
Chicago, III., nuo. kovo 13 
iki 26 d. . / . .

Pas Rev. j. Paškauskas, 
10809 So-. State St., Chica 
go, UI., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d.

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

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J. Bru*. 
žikas, J., 207 York Street,! 
Brooklyn, N. Y. galima pa
siųsti Money Order atnauji- ■ 
hant visus Lietuvos kat. 
laikraščius: “žvaigždę” ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5. 
metams tik $4), “Varpelį” . 
($1-), “Žemaičių Prietęliii” 
($1),, “iMūsų Laikęąštį” 
($1.20), vaikams “Žvaigž
dutę” ($1) ir k. ,

JONO KMITO EILĖS

KLASČIAUS

plknlli^s,.-balUmekkoūcertami.
Šokiam® Ir visokiem* pa®lllnk®mfal- 

Įmamš smagiausia vieta Brook- 
| lynė-Maspethe. Jau laikai ugsisa- . 
f kytl-salę žiemos sezonui., 
i kamp. Maspeth jr Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS, Sav, | 
j Maspeth, N. YZ |

Tai gražus musu išeivijos 
įžymaus poeto kum. K- Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knyga išgyrė visa rhm

Tel. Newtown .9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
? GRABORIUS IR
BAl.SAMnOTO.TAS

Apdranda Vlsdsę Sakose 
, - Notary Public

5441 —. 72-nd Street, 
Arti GraudSt.

MASPETH, L. J., N. Y.

Tėl. Stagc 2—5043 Netary Pvbtte

M. P. DALIAS INC.
-BIBLIAUSK18

Graboriusir Balsamuotojim 

66Q Grand St., Brooktyn, N.Y.

Tel. staa 2—0788 Notary PubU®

JOSEPR LEVANDA 
(Levandauiku) 

GRABORIUI 
lOTUnion Avė., Brooklyn, JtY.

Teleplione Stagg 2-4400 
NOTAIlY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RAB ORIU# 

402 Metropolitan? Ąve, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos.
Bažnyčią .

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams ■ .

mot. laukus.
214 BedĮ.,’2 .4 <«•

Fottvjmtas
, BrooHyn

t __j__—-H. ’i^?L ęvem'cen 0—4614 • ■ H
i .
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