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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI
I . . ► ’■

VIENYKITESl -

EINA NUO 1915 METŲ

dakbihwas
AMERIKOS LIETUVIŲ B. K SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

KAINA 5 CENTAI- J

Prakalbos, Debatai 
Worcesteryr

WORCESTER. — Sek
madienį, spalių 23 d., 5 vat 
po pietų Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje įvyksta 
L. D. S.- kuopos didelis pa
rengimas — prakalbos ir de
batai svarbiais m o m'e n t o 
klausimais.

Kalbėtojais — debatoriais 
bus adv. Pr. Bublys, Dr. J. 
Landžius, “ Darbininko ” re
daktorius A. F. Kiieižys, J.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
SEIMAS

Žeraaitisį J. B. Laup}^ ir k.
Prakalbų — debatų vy

riausioji tema bus ;
“Ar dabartinės partijos 
patenkina šių dienų gyveni
mo reikalavimus.”
r' Visi VV orcesterlo ir apy- 
. linkės lietuviai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai atsilan- 
kyti* nes parengimas btis ti
krai įdomus.

Atvykime Visos ir Visi!

ANGUJUS-RUŠIJDS SU- 
TARTIS PANAIKINTA

I

■R ■■
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i.—Prezidento Hcbver žmora kalbasi su palies-ąsią Veteranų atstovu Joseph Ashi, praradusiu Prancū
zijos laukuose savo sveikatą. 2.—-Vaizdas Puerto.-Elįs saloje, kur nesenai siautė didžiulė audra- S.— 
New York baseball tymas Yanks, nugalėjusieji eiti cftgiečius.

Audra Atėmė 9 
Gyvybes

CHICAGO. — Spalių 23 
d., Sekmadienį, Aušros Var
tų parapijoje kviečiamas 
Švč. Marijos. Kolegijos ;rė
mėjų seimas.

Seimas išklausys valdybos 
pranešimus, įvairius refera
tus ir priims įvairius nuta
rimus . Kolegijos rėniimo 
klausimais. :■'■■■' .

Seimas baigsis iškilminga 
puota ir koncertu. Atidary
mo iškilmėse dalyvaus para
pijos mokyklos choras.

Tikimasi, jog seimas pus 
gausus ir reikšmingas.

OKLAHOMOS ALKANIEJI 
BUS MAITINAMI

ŽUVIMIS
OKLAHOMA CITY. — 

Oklahomosvgubėrnat o r i u s 
W. H. Murray mano, jog 
geriausias būdas išmaitinti 
savo valstijos debarbius bei 

• pavargėlius, tai gerai užlai
kyti žuvingus ežerus.5

Gubernatorius Murray lėi* 
siųs visiems* bedarbiams už 
dykų.-žuvauti valstijoseže
ruose ir maitintis žuvimis: 
Jis .mano, jog Oklahomos 
ežerų žuvų užtektų kiekvie
nam alkanam. žmogui

- svarų kasdien, : .

; LONDONAS. -^ Angli
jos dominijų niinisteris J. 
H. Thomas parląmento po
sėdyje. pranešė, jog Angli
jos vyriausybė panaikino 
komercinę sutartį, pasirašy
tų . su Sovietų Rusija.

Tokį veiksmų iššaukė ne
senai praėjusioji . Ottawos 
konferencija* kurioje Angli- 
j a su savo koloni j omis suda
rė,- atitinkamas prekybos su
tartis. Be to, ministeris 
Thomas pareiškė, jog- Angli
ja turi teisę apsisaugoti 
nuo- rusų dumpingo. Tokį 
pareiškimų parlament o na
riai sutiko didžiu džiaugs
mu.. 1 . A ( . ’

Dumpingas — tai bolševi
kų specialybė, ,. Bolševikai 
priverčia darbininkus dirb
ti už labai menkų kainų ar
ba, net už dykų ir todėl pa
gamintas prekes jie . gali 
parduoti užsieniuose pigia 
kaina. .

GANDUI GRESIA PARA 
LYŽIAUS PAVOJUS

po

KUN. COX - NEBEKA N DI- IŠBADO MEĮ.m ŠVIESĄ KAIZERI!! GRĮŽIMO KLAU-
RATUOS

/ *. • ", .
PITTSBURGTI. -- Be

darbių partijų kandidatas 
kųn. James R. Cox spalių 
18 d. viešai pareiškė, jog ne
bebus' kandidatu prezidento 
rinkimuose. Savo pareiški
me jis kviečia visus savo pa
sekėjus remti demokratų 
kandidatų Franklin D., Roo- 
šėvęlt.^ * •

Kun. Cox savo kandida
tūros . ištraukimo proga 
smarkiai' kritikavo prezi
dentų Iloover.

.. WAYNESB£)RO, Pa.
Deimis B. Collįns, _1Ų metų 
amžiaus berniukas, išrado 
bildu, kad deganti žvakė. tu
rėtų molynų šviesų. Jis lai
mėjo $1150. dovanų ir gavo, 
pasiūlymų ■ ‘ dirfįti Newark, 
N. J. chemijos kompanijoje.

Jaunasis išradėjas turi 
savo namuose pasidaręs ma
žų tyrinėjimų itiboratoi-iją.

KOMUNISTŲ VAIKAI PE
ŠĖSI SU POLICIJA

RIAUŠĖS ONTARIO 
KALĖJIME

. KINGSTON, Ontarįo. — 
Porthsmouth kalėjime esan
tieji 906 kaliniai spalių 17d* 
sukėlė . didelį triukšmų ir

■ bandė, išsiveržti. į laisvę’
• Kalėjimo sargybiniams į 

. talkų atvyko 200 kareivių ir 
kaliniai buvo nuraminti.

KONGRESMONAS AP
KALTINO MEKSIKĄ

Kongresmanas John W. 
McCormack, spalių 17 d. 
kalbėdamas Čolūmbo Vyčių 
Pere Maiųuette khibo ban- 
kiėte, pasmerkė Meksikos 
.vyriausybę,. varžančių reik

• /’ gijos laisvę.
į Bankiete dalyvavo ir gu

bernatorius J. B. Ely.

; LONDONAS. — Angli
jos laikraštis “The Daily 
Herald” spalių 17 d. prane
šė, jog Indijos tautinio ju
dėjimo Vado Mahatma Gan- 
dili artimieji draugai prane
šė, kad Gandhi gresia siipą- 
i'aližiavimas. . : .

Prieš, dvejis metus Gan
dhi vos išvengė paralyžiaus 
pavojaus, < tačiau dabar jam 
vėl gręšiųs įimtas pavojus.

Gandhi dabar yra kalėji
me, kur jį laiko anglai dėl 
jo nėatsisakynio kovoti* už 
Indijos nepriklausomybę.".

SKALAUJA KAIZERIO 
GRĄŽINIMO

.. BERLYNAS, — Monar- 
chistų draūgija savo susi
rinkime triukšmingai nuta
rė rėikąlauti, kad buvęs kai 
zeris Willielmas būtų grų- 
žintas į Vokietijos valdyto- 
jus. ■

Susirinkimo dalyviams 
buvo perskaityta ėx-kaize- 
rio prisiųsta telegrama. Su
sirinkime dalyvavo kaizerio, 
du anūkai. . 1

HOŪVER IR HUGHES PA
DĖJO KAMPINĮ AKMENĮ

WAŠHlNGTON, D. C.— 
Spalių 13 . d; aky vaizdo,į c 
žymių asmenų prez. Hoover 
ir. Vyliausias Teisėjas Hu
ghes padėjo kampinį akmeni 
naujam Aukščiausiojo Teis
mo namui; kuris yrą stato
mas- Jung. Valst. sostinėje.

KALINIŲ RIAUŠĖS 
ALABAMOJ

MONTGOMERY, Ala. — 
Valstijos kalėjime spalių 16 
d., kaliniai ‘sukėlė dideles 
riaušes, kuriose vienas kali
nys nušautas ir 24 sužeisti.

Riaušes pradėjo 14 kali
nių grupė ^u savo jaunu va-1 
du, 18 mėtų, priešaky. ”

]j§ kalėjimo bandė, pabėgti 
Apie 400 kalinių, bet kalėji
mo sai’gyhinių išūviai sulai
kė juos? Tik’vįenaių pavyko 
pabėgti.’ 7 - .

IAWRENCEBANKAS 
ATIDAROMAS

' NEW YORK* — Prieš 
kelias-, dienas Nevy' Yorko. 
miešto rytinėje daly j e poli
cija tūrėjo susirėmimų, šų 
800 komunistiško jaunimo, 
kurį daugumoj ė sudarė jau
ni vaikai.. Būriui vadovavo 

, dvi merginos, nešusios rau
donas vėliavas.

Demonstracija buvo su
rengtą. kaip protestas prieš 
vieno negro nuteisimų 6 mė
nesiams. kalėjimo už kėlinių 
netvarkos.

. Atvykus k daugiau polici
jos, komunistų suorganizuo
ti vaikai buvo išsklaidyti.

UŽMUŠĖ MISIJONIERiy
HARBIN, Mandžįurija. 

—Japonijos karino m e n ė s 
stovyklą pranešė, jog nu
šautas amerikietis misi j o-, 
nieri.its, bandęs pabėgti nuo. 
kiniečių.užpuolimo. •

KALIFORNIJOS DEMO- • 
KRATAI PADVIGURĖIO i

■ LAAYREN'CE. — Bankų 
komisijonierius Guy prane
šė, jog spalių 21 d. bus ątį- 
darytas. Arlington Triist Co. 
bankas, kurs buvo-uždary
tas jau per 10. mėnesių. . ;

Bankui gautas naujais ka
pitalas ir tikimasi, jog ban
kas vėl galės gyvuoti.

SAN- FRANCLSCO; - 
Kalifornijos.piliečių Mlsųę 
tojų, surašinėjimui., pasibai
gus, paaiškėjo^ jog užregist
ruotų demol<ratų skaičius 
pa dviguboj o, • palyginus. su 
1928 metais.

Rešpublikonų’ įregistruotų 
L539,56(K o demokratų 

.1,147,414. 1928 m. užsire
gistravusių diunokratų buvo 
555,253 .mažiųu. Resiūibli- 
koitų skaičius padidėjo tik 
3,809./'

SIMAS JAUDINA EUROPĄ
; BERLYNAS.— Vokieti
jos bimisi() kaizerio vjniaū- 
sis sūnus AVilbclm viešai pa
skelbė savo laiškų, kuriame 
jis kreipėsi į Vokietijos fa- ' 
Vislus, ir tautininkus, kvies
damas užmiršti savo parti
jų ginčus ir susijungti į vie
nų bendrų frontų prieš 4 4 vi- 

■ sus ^“išdavikus” tai-py^ kaip ’ 
1914^-18 metais. .
. Toks kaizerio sūnaus žy
gis laikomas svarbiu įvykiu 
Vokietijos politiniame gyve- • 
ninie* . Visiems atrodo, jog. 
•kaizerio- sūnus įsitikino, kaį 
jau atėjo laikas ir jam įsi
kišti į • Vokietijos .vidaus 
tvarkymo. reikalus ir tarti 
savo, žodį: ' > '

Vokietijoje plačiai kalba
ma, jog buvęs kaizeris Wįl- 
hehii gausias leidimų sugrįž
ti iš Olandijos į Vokietijų:

Pasklidus tokiems gan
dams, daugiausia susijaudi
no Lenkija. . Lenkijos., yyi’: 
ir įvairios organizuotos 
lenini, grupės pareiškė griež
tai protestuosiančios , prieš 
kaizerio grįžimą.

Prancūzijoje išgirstą pa
reiškimų, jog kaizerio grą
žinimas būtų Vėrsalės sutar
ties laužymu. — . — r _

Belgija,- aiškių laikysis 
tos pat nuomonės, kaip ir 
Prancūzija.

Anglijoje ... nepasireiškia 
didelio pasipriešinimo. Lai-

1 ki’aščiuose pranešama, jog 
Anglijos vyriausybėje esan
ti toki nuomonė:. jei vokie
čių tauta nori susigrąžinti 
sau buvusį kaizerį,, kas gi 
gali jai uždrausti? ' 
. Toki pat nuomone, palan- 

_ ki kaizerio grįžimui, vyrau-

Bostono apylinkėje spalių.
8 ir 19 d. d. siautusi audra 

su dideliu lietumi pridarė 
daug nuostolių. Neskaitant 
tūkstantinių nuostolių įvai
rioms nuosavybėms, siautusi 
:audra 'huVo priežastimi" Ū' 
žuionių mit’£ies,

Šharone B b s t o n-N e w 
York greitasis traukinys už
mušė 3 moksleivius, važia
vusius automobiliu. Kryž
kelės Sargybinis aiškino, 
jog dėl didelio lietaus ir vė
jo važiavusieji, nematė jo 
iškeltos'raudonos vėliavųkės 
ir. pateko po . t raudiniu.

Trys žmonės, važiavusieji 
valtele, buvo apversti ir visi 
:rys prigėrė.:

Šie 6 nelaimingi mirimaį 
įvyko spalių 19 d., o 18 d; 
nuskendo dar 3. ...

Spalių 19 d. Bostono mo
kyklos buvo uždarytos. Dau
gelyje vietų sugadintos tele- 
:‘ohp susisiekimo linijos.

Oro keitimosi tyrinėtojai 
pareiškia savo . nuomonę, 
jog, jei lietaus vietoje būtų 
kį’itęs sniegas, tai- Bostono

. apylinkėje būtume turėję 
sniego sluoksnius apie 5 pė
das storumo.

APDEGTcLARKUNIVER- 
SITETAS

WORCESTER. ■ — Sp.a- , 
Uų 18 d. anksti rytų kilo 
gaisras Clark universiteto 
rūmuose. Gaisrininkai grei
tai atvykę suskubo. sulaikyti, 
gaisro išsiplėtimų.

Nuostolių apskaičiuoja
ma apie 25,000 dolerių.

ANGLAISUAIRIAIS 
NESUSITARIA

LONDONAS, — ’ Angli
jos etom in i j ų m i n i s t e r i s ' 
Thomas pranešė, 'parlamen
tui,'jog naujieji pasitarimai' 
su Airijos prezidentu De 
V alerą?. pūsi baigė . be jokio 
susitarimo, 'thomas primi
nė, jog Airija nesutinka mo 
kėti, žemės mokesčių Angli- 

: jai, bet net reikalauja at
mokėti Airijai didelę sumų 
-piųigij-už valdymų Airijos.

Thompson, Conn.
KOLEGIJOS ŽINIOS
Moksleivių steigiamasis 

seimas, kuris įvyko šioje lie
tuvybės tvirtovėje, padare, 
labai dideli įspūdį visuose 
šių metų naujai atvykusiuo
se studentuose. Visi pasiry
žo remti visa, kas lietuviška 
ir. vengti visa to, kas nelie
tuviška. J

Šios kolegijos fakulteto 
narys, adv. Pr. Bublys, ku
ris yra vienas iš žymiausių 
advokatų Worcesteryje, dar. 
neatsigavo nuo 5‘surprizo,?- 
kurį gavo per studentų sei
mą, kai jį vienbalsiai išrin
ko garbės pirmininku.

PREZIDENTAS H00VER 
SUŽEISTAS

wasiiįngton;U c.— 
PreZ. ILv >vet’ besisveikhida-. 
mūs su.advokatais ztapo su
žeistas. Saką, kad tų .dienų 
fp’rez. HooyorĮs pasisveiki
nęs. su apie 3,000 žmonių ir 
kas nors - bosisveikhidampą 
žiedu sužeidęs jo rankų..

atgal, pralošė savo pirmų 
žaidimų 6—0. Buvo tai slin
kus smūgis, jauniesiems fut-, 
bolininkams. Bet ką,. tu. . 
varge, padarysi, jiems nebu- . 
vo lemta laimėti. At kada • 
nors girdėjote, jog futbolo = 
ratelis, kinas susitvertų dvi 
savaiti -pirm žaidimo, galė
tų sumušti kitų futbolo ra
telį,. prie kurio priklauso 

; f litbolin inkai Virš dviej ų de
šimčių metų ir kurie keturis 
metus ar daugiau lavinosi?. 
Žinoma, tai neįmanomas..da- 

;įykaSj visgi šis išlavintas ra
telis išlaimėjo vos 6—0, ka 
tik, ką tik gaudamas vienų 
mentutėlį “touch dmvn,’’: ir

Graikų kalbos mokytojas 
Bro. Kazimieras Vengras: 
M. I. C. buvo priešingas, kai 
iškilo; seime sumanymas su* 
teikti organizacijai graikiš
kų vardų, kuris turėtų tam 
tikrų reikšmę. Ar tai ne kei
stas. graikų kalbos mokyto
jo elgesys? Ne, bet atžaga
riai., toks, elgesys yra vertas 
daug pagyrimo* Kam gi čia 
dabar? reikia vartot graikų 
raides, kai lietuvišk o s i o s 
raidės yra mums daug gra
žesnės ir tokio pat senumo,' 
jeigu ne. senesnės už tas 
graikiškas raides;. 
.Kazy! Bravo!!!

* tai, maždaug netyčiomis, per. 
paskutiniąsias tris dešhntis 
sekundas antrojo laidinio... 
periodo. . Išttesu tai didelė . 
sarmata, jog jie negalėjo 
mūsų neišlavintų jaunuolių 
kibiau supliekti;

Todėl negalima sakyt, kad 
šie išlavinti laimėjo, bet prie • 
šihgai, ’mūsų ^stiprūs,- karšti 
lietuviai ’ bejiiaičiai, kurie. 
pajėgė taip gerai atsispirti. 
Ypat in gąi gę vai ža i de r J no- 

I žas Šėnauskas, Vyt. Baubi
nas, Juozas Kuprevičius. 
B. Ivanauskas ir keletas ML 
Tadgi. valio lietuvybės gy
nėjai!.

, Yra sakoma, jog neinivb 
girdėta ar kieno nors sap
nuota,. kad lietuvis . ka/a- 
nors laisvai pasiduotų, jau-, 
huoliai! Lietuviai! Parody- 
kite ka lietuvis gali!‘. •

Autąnas Jrcidūnus.. ,

o

. FUTBOLININKAI
PRALATMeJO

Mūsų futbolo ratelis, ku
ris įsisteigė keletą savaičių



^Penktadienis, spalių ii, 1992

APSAKYMĖLIAI
ŠV. MALAKIJAS IR.JO 

►SESUO

* Šv. Malakij^us aprašyta
me gyvenime raudame, kad 
jis turėjęs didį pamaldumą 
xiž vėles skaistykloje. Dar 
nebūdamas kunigu jis visuo- 

. mot eidavo į 1 a i d o t u v e s, 
klausydavo šv. nnšin ir pa
lydėdavo numirėlius į kapi
nes. Ypatingai jis melsda
vos už neturtėlius, prašyda 
vo kunigą atlaikyti šv. nii- 

. ■ šias už ją vėles, nesT niatč 
kaip ją artimieji .g r e 11 ai 
juos užmiršta.

Bet jo sesuo buvo visai kr 
. tokios dvasios. Ji išmetinė- 

• jo broliui ir rūgo j o ant jo, 
kad jis maišosi taip neturtė- 
lią ir fyio pažeminąs šeimos 

. kilmę,: Tačiau brolis supra
to, kad jo sesuo nežiiio nei 
reikalo maldos už mirusius 
nei sūprantą šv. mišią ver
tės, ir jis ir toliau nenusto- 

; jo melstis už mirusius.
. . Malakijas jau buvo kuni

gas, kai jo sesuo, dar pa
čioje . jaunystėje, .netikėtai 
pasimirė.

Brolis tuojau atlaikė už 
\ jos vėlę šv. mišias ir ilgai 

į .. meldėsi.. Žinodamas skais- 
i tykios kančias: ir jausdamas,

! . kad. jo, sesuo nebuvo toki 
I šventa, kad patekti tiesiai į 
j dangą, bet pakliuvo į kan- 
j čiu vietą, jis labai dažnai at

laikydavo šv. mišias už jos 
’ ,• Vėlę. Bet laikui bėgaąt, tn? 
j x rėdainas tiek, daug mišią at- 
•j laikyti už kitas vėles apleido 
i savo seserį... •

dieną nuo paskutinių šv. mi
šią, laikytą už sesers vėlę. 
Malakijau kiekvieną rytą, 
per ilgoką laiką, laike šv. 
.mišias už jos vėlę. Po kiek 
laiko jis mate ją apšviestą 
skaisčiausia šviesa, liuosą 
nuo kančią, kylančiu į dan
gty T.

VARDAS ANT LENTOS

«■ H ĮįI ui l w..... !>*!_■ _i_į!L2_l

Žinios Iš Lietuvos
SUDEGĖ KLEBONIJA “

Rugpiūčio 28 d., Šv. Balt
ramiejaus atlaidą dienoje 
sudegė Jūžintą klebonija. 
Gaisras kilo iš Vaškelio dar
žines; f kadangi putė smar
kus vejas, tuoj užsidegė 
tvartai, atklydę galop ir pa
ti klebonija. Pereitą vasarą 
dėl perkūnijų labai daug 
kas nukentejo. Dauliuiiuose 
^Vlęksandrą Narbutį nutren
kę. . Malinsiu! iš Mažionią 
nutrenkė. 6 gyvulius?

Šv. Gtegoiius iš Tours pa
pasakojo šitokį atsitikimą iš 
say0LgyweHimo,-.-Kuomekjis 
dar. buvo mažas, sunkiai su
mirgo jo tėvelis. Grcgortus 
karštai meldėsi ir prašė Die
vą jį išgydyti. .

Vieną naktį apsit e i š k ė 
j am Angelas Sargas i r sakė:

“Gregoriau, jei nori, kad 
tavo tėvelis pasveiktą, • tai 
padaryk kaip aš tau įsaky
siu. Ryte atsikėlęs surask 
trumpą lentą ir ant jos už
rašyk Jėzaus vardą; Paskui 
niekam nieko, nesakęs pa
kištąją po. ligonio pagalve.”' 
Ir tai pasakęs Angelas išiiy- 
ko,x .... . .. / . .

Atsikėlęs Gregorius sku
biai visą tai padarė. Ir Jė
zaus, vardas. užrašytas ant 
lentos išgydė ligonį. T.

Kartą ji apsirėiskė savo 
broliui. Malakijas matė ją 

• stovinčią prieš bažnyčią, gc- 
' ’ dulos rūbais apsivilkusią,

j sakydama, kad jau trys de.
šinlt dieną praėję, kaip jis 

į . laikęs mišias už ją. Malakr 
j jas pabudęs tikrai atsiminė, 
i . V - įv* praėjo try§ dešimts

■ Į LIETUVĄ
■ . Per BREMENĄ
H . greičiausiais juru laivais

I BRĖMĖN
I EUROPA
■ Puikus geležinkeliu susisieki- .

• ■ ,mas iš B&ĖMEUHAVEN i 
LIETUVĄ ?

Del informacijų kreipkitės:
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išbuvo Tilžėje, kur ėjo stu
diją patarėjo pareigas. Di
džiojo karo metu tarnavo 
vokiečiu kaiiumnenėj kapi
tonu ir ėjo atsakingas parei
gas vokiečių okupacinės val
džios mokyklą.: skyriuj Kau
ne. Tilžėj buvo pirmininku 
^Lietuviu literatų draugi
jos,’”. Tačiąu jo nereikia 
maišyti su žinomuoju kalbi
ninku Fridrichu Kuršaičiu.

dengimas auksu sudaro — 
52,12 proę., o banknotą pa
dengimas auksu ir valiuta—
68,26 proc." . . ':■

“Darbininko” Katalogas

ŪKININKAI STEIGIA 
SKERDYKLAS

YLAKIAI, Mažeikiu aps. 
—Vižančių kaimo ūkinin
kai, susidėję į ratelį, įsteigė 
neėksportuojamiems gyvu
liams plauti ir ją mėsai par
davinėti skerdyklą. Dabar 
jie už Savo gyvulius bran
giau gaus, o vartotojai galės 
pigiau mėsos1 nusipirkti; Iki 
šiol jie už kilogr. mėsos mo- 

: kedavo 60—-70 et.-, dabar 
gaus tik už 50 et.

PALANGA IR JONIŠKIS— 
. MIESTAI •

KAUNAS. —i Minįsterią 
Kabinetas priėmė savivaldy
bių įstatymo papildjmią, ku- 
nito-I^laugąir—ir-Joniškiut 
suteiktos antraeiliu miestą 
teisės. Šios teisės suteikia-

DAR VIENAS PABĖGĖLIS 
Iš RUSIJOS

, KAUNAS. — Rugsėjo 14 
dieną Šiaulių policijos sulai
kė. atbėgusį iš Rusijos Fedo- 
tą Sapaką, kuris dėl.nepą> 
kenčiamo ten gyvenimo, bė
gęs pas savo uošvius • gyve
nančius Rietavo valsčiuje. 
Jis dar jaunas 28 mętą vy
ras, bet taip gyvenimą nuka
muotas, kad atrodo kaip 50 
metą senis.

ĮVAIRIOS KNYGOS 
▲uksinio Obuolio Historijn

Trumpa Apologetika arba 
KaL Tikėjimo Apgynimas. Pa

(Graikų Mythologijos Žiups- rašė kun, V,. Žajančąnskaa—60c 
ndi») su pay<SiWaistieta- . wd BinldnėUs, baltafa 
m kalbon išguldė Alyva——50c. . ’ . *

Trys Keleiviai—Krikščionį viršeliais _—$1.75—1.2<

IŠGAUS Iš BOLŠEVIKU LIE
TUVOS DOKUMENTUS

l~KAJINAh^
sienią reikalą ministerija 
rūpinasi išgauti iš rusą įvai- 

mos nuo 1933 metą sausio] rįus. senovinius dokumeutuš, 
men. 1 ęl.

Palanga šiuo metu, turi 
apie. 2500 gyventoją (be va
sarotoją) ir apįė 30,£00 litą, 
pa j amą.- Joniškis turi >5,000 
gyventoją ir apie 70,000 litą 
pajamą. Dėl to jie gali savi
stoviai, .atskirai nuo valsčių 
tvarkytis.

kurie. guli išmėtyti kai ku
riuose rusą archyvuose. Ru
sai tą prašymą žada paten
kinti. . 1 ‘£.įį|

Jonavos valsčiuje.. giliai 
žemėje - atrasti dideli' suak- 
inenėje briedžio ragai.

JPROF, ALEKS. KURŠAITIS 
SULAUKĖ 75 METU

Prof. • Aleks; Kiįršaitis 
spalių 2 d, minėjo, savo, am
žiaus * 75 metu sukaktuves. 
Jis yrą kilęs iš Kretingos ir j 
dabar gytena Kraiice. Jis 
yra nemaža padėjęs savo apyvarta 
darbais lietuvių kalbą tirti.

Nuo 1882 iki 1923 metą 71 mih litą; banltnotą pa^-

‘ KAUNAS. — Lietuvos . - f. ’
Banko “ aukso foiąlas rugsė
jo 4 5 d. siekė 49,53 mil. li- 

J tą. Svetimos valiutos fondas 
, —15,35 mil. litą; banknotą 

95,14 mil. litą; 
diskontas ir paskolos —: 93,-

MAŽAS APETITAS:— <
. NERVAI.SUIRĘ

* Keletu, mėtų atgal • gydytojas sneei- 
allstas surado, kjuT sufilalšhis aštub- 
nius vaistus. jisai gaus stebėtinų 16- 
nikų pataisymui yiduriiį. ir nervų — 
du labai svarbus- faktoriai abėlnos 
sveikatos pahdkyniui.šis tonikas taip 
pasidarė popularus, kad jisai jį ati
davė visuomenei, kur jis pasiekė tūk
stančius, vietoj keletos. Jus galite 
nusjpirkti sau šių prėskripcijii,' kuri 
vadinasi NUGA-T(>XE pas savo vais
tininkų, Mėnesinis treatmeutaš už' 
$1.00; .pilnai garantubtas . .
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• INDIJOJE SU CLIVE’U
‘‘Gamta savo Žalumoj’- — kaip atvaiz-' |p; 
duota įžymaus dailininkė, Kari Godtcin 

« įkvėptas atkaklaus iit stebėtino 
“ Clive’o ir iaujalės jo pasekėjų puolimo,
bį kuriuos. laukinės, ištroškusias kraujo įrgį 
| * čialiiiviiĮ gaujos viršijo 20 prieš lį 

kovoje ties- Plassey — Britų Indijos lm* 
perėjos užgimimas Jcuip aprašyta 
garsioje Henty knygoje, i(With Glite in' 
induti ' • ;..

g

ŽSStevKąK
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Maldą Rinkinėlis, juodais 
viršeliais —.; ■, I.žtf

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1-00

Moterystė ir ieimyna. Ver- 
tfi J. Gerutis____ ____ ___ 40e,

Gamtos Pradžiamokslis — 
Pr, A, Vileikis—_______ _50o,

Limpamosios Ligos ir kaip, 
iiuo jų išsisaugoti! Parašv. • 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Patašė J. Baronas,_.60e.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis 11). Stt pa veikslais__ „75e.
’ Vaiką Knygelft — su pa
veikslais ___ .......... 30a,

— Mano Patyrimai—Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. l'\ Jonaitis (Ka
pelionas) .. .............. , ____ 25«

1 Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. j; Koncevičius._10a«

Vienuolinė Luomą,. Vertė 
Kun. P. Saunisaitis.__ ___ „2.5o.

Moterystės Nefiuardomy bč. J, 
Lesauskis. Šv. K&z. D-jos lei
dinys, Kaune - -----------
. Sunkiausiais Laikais. Parašė . . 
A. Rųcevičius __ ■...^__ ___ ;.... 40e.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis -____ -__________ 15e, .

iventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P._25o,

Religijos Mokymo Metodi- . 
ka. Sutaisė K. j. Skruodys—50o. 
. Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė Kul’ra- 
nas .—_j—1— ---------_40o<

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida -- ---------i______ 50e„

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėlįais ------- -----_.____2Oo.

MALDAKNYGĖS
. Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

" TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis ---------- l&e.

Elgetą Gudrumas, 3 jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas —..  3.. -2&8. .
Nepaisytąja-.keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. M. - 
tJuras. Kaina----------------------85t»

GiliukLngaš Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das ....................    ,__ ___ 25<n

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
•ų. Parašė Seirijų Juozukas—356, 

Sniegas — Drama 4-rią ak
lą. Vertė Akelaitis -----------4Oc

Esamas—3-čia dalis dramos 
’Gims Tautos Genijus.” Pa

rašė. Kun. L. Vaieekauškas—lOo
Visi Gėri—3-jų veiksmų vaiz

delis; parašė K V. ______ JlOtJ
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktą drama; 
Vertė Jonas Tarvydas_ 1-----10a.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis -4——__ 75c,

. Dramos; 1) Germaną; 2) . 
Eąbiola—5 aktų; 3.) Liurdo 
Stebuklas —.4 aktų; parašė 
L Tarvydas.-____ ___ _____ -65fl4

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-mė akte. Išrašė Gineitis I5c. .

Vaiką Teatrai: dalis I: I) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laime;. 3). Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N.—15o.,

Valką Teatrai; dalis H: 1) .
[Mirsime paskui; 2) Antanu
kai Surinko S. K., D. ir N.—16c«

Žydas ir Turkas, Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. 2-40e.

Trumpi Bkaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai^ apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimuą. 
Parašė J. Tarvydas —45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis----- 45o.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- . 
lipiną. Vertė Kun. P. L. —__ 15o.

Tabakas—kuodai — rūky
mo'kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį* parengė S; Kaiinietis™15o.

Uiįeikta Mergeli su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c

Kataliką Bažnyčia, ir De
mokratizmas.— Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas-~.50c

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis.______ L___—-- --------- ,250

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr, Bueys, M, 1. C---- ^1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin- 
gas. aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 

; Glapiros Ivanovų... Išguldė . 
, Magnus Parvalkietik______ _ .50

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie, vis/is derybas • 

• be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio . - ' * Ąl (Mi

Pramoninės Demokratjioš Fa- 
' grindai.. Parašė Uosis ___ i_ 75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
1 Aadeikia. Kaina ___ . , BOn
' Aritmetikos Uždavinynas__25c.

Vaiką Darbymečiui — Bin- 
; kinėlis kalbos muksluj___ '__50p
/ Petriukas — laiškai vieno 
i' vaikelio. Vertė S, Rakauskas 15c

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas - 
Rusijoj ___ :______ ;__ :_ __15o.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 

.gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
•oms. -....       50o

Laimė — (poėma). Parašė
V ai tkiiš i______ .... ___ 50c.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. S/.,10c

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas . 50c

Lietuvos Ženklai. Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
las _ ___ _ ___ ______ 4.40c

^męs lr* Kalbėk; Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas __30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė. Vysk. A. Baranauskas___ 10c

Ęucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_ 15č

Kristaus Kryžius; Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiams.“ Išleido kun. K., A. Va-, 
ys----- ----- ;__ ;__________ _25c

Dangaus Karalienė. — Su? 
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais . :______ ^—$1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. , V. JurguČio. _ ____ :__ 10c

žmogus ir Gyvtiolya. Para
šė kum P., BuČys __ 1__2.__—30c

* Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ____:.......... —.—-10c

r Maldos Galybė. Istoriškai 
piešinys IV-to šimtmečio krį- 
kšeionybės. Lietuvių, kalbon , 
išguldė P. B_____ 1 '• •._ 25e

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyva 
nirno.. Išguldė Lapšiaus. Vai- . 
kas.   „į__ i.-.'.—-10c

Jono Kmito Eilės . .3.. • -$1.00
Lietuvos Albumas. Su pa- .

veikslais ir aprašymais. . ...1.50

KALĖDŲ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Rengia -Liet Laiv. Agentu 

. Sąjungą Amerikoje. .

JEOV AMERIKOS 
UNIJA

U 
NKurvolUMi 

KLAIPĖDĄ
i, ■ j5rW4ėn.4ury^k 

imMiM miM|umi^p*&vxDUK
S. S. ‘DROTTNINGHOLM”
P Išplauks ts Yorko

GRUODŽIO 2, 1932 M,
Ekskursijos palydovas lt Ą 

Mutniiskatt. širdų Amerikos .Liilijot, 
< ’ontro rnštinos Amerikoje, Ljetnvln 
^kyvlniiiį vedėjos. Jis stengsis padu* 
ryti kelionė pilni} . pioniybh], apie 
kurių visiems lups malonu prhl-. 
Uilntl. z tln irk tvosiu reles: ‘Ukmilros 
liiformaėijoš. Kelionėje į, KlaipOdif’ 
ir '•KiilOilij EkskiirsIJaJ’ Gaunamos 
ims agentus arba:
SWĖDISH AMERICAN LINE 
10 State Šit,/ Boiton, Mass,

t

!opr., 1033. 
la Amnknn 
CobacooCo. .

E.

■* Jo nėra Lilckies ■
. > . lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors, rūkėte

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

JONO KMITO EILES

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

puikus tabakas, jį Tinkamai pa
sendinus, išnokinus; perleidžiamas 
per pagerinamų Lucky Strike valy
mo procesų, kuris Žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno

• IVfES .,?elk.a“e. P“*?3"61’’ I”1' miesto, miestelio ir eodybos gyecn- 
ITĮpuikmusų telaE, visete pašau- lojas sako, kad tuckiea tokie 

•. lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl lcng^ dgarį,aif
žmones visur skaito Lucky Strike • 
lengviausiu cigarete. Dalykas tame, 

į ' kad męs niekuomet neužmirštame
▲ ' teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 1vw--IAM51ww
I’.' Retai Švelni ir Lengva”-todėl Sis tas pakelh lengvų Luckiet

šmoŠ*J «erej?»f Amjsc, pustytų š"«*£ pMtokdą <r psdtryių itdridttnhu- si^im jklė«r 
gaudyti negu įo fariniytiar, o p/sitf šlytų ttslnus neliko fsflkrneje, tfrifcfe pianui it iki jo tigrų primini /*!<.” .• ’ RALPH VALDO'. EMERSON.

Ar IUi pareilltlmaj ncgatiftlnii paaillun^'kodtl pjuulis. uSgirh it priima tuclty Strike!

I Labai gnivži Įmyga audeklo apdarais, 192 pus- | 
| ' lapių,, .tik.už;75 centus. •‘Dąrbhiiukui” prisiuntęs | 
I 75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles. '. | 
| JonasAxmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- |,
| etas. Jo eiles pilnos pairijntišką jausmą; . ‘ | 
1 . ‘ 81u.sk užsakymų į. .
L ■ . . • • • • - •• i
{ “DARBININKĄ”. • . |
| S66 West Broachvay South .Boston, Mass. |
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•DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
,SHENANDOAH, FA.
LIETUVIŲ BASKET

BALL LYGA
Sportas kiekvienoje-’ jau* 

. nimo bendiąi'omenėje užima 
pičmą vietą. Tas pasireiš
kia ir mūsą šioje apylinke^ 

. je jaunimo kuopose. Kiek
vieną sezoną esama ir tin
kamų žaidimų.- .

dienio vakarą, spalių 27 d., 
Airių mokyklos salėje* Mi
nėtos rengėjos deda pastan
gų, kad Card ir Bunęo Pąr- 
ty gerai pavyktų,. ir nėra 
abejomis, kad šita pramogą 
nusiseks, nes yra žinoma, 
jeigu šios moterys ką užsi
ima veikti, Visuomet atlieka 
kogeriausiat
VYČIŲ ŠOKTAI PASEK- 

MINGI
Spalių. 18 d. Maherio sale- 

jn įvyko Vyčių šokiai. At
silankė. labai daug jaunimo.

Gėje įvyko antras delegatii 
vadovaujančių sporte susi
rinkimas tikslu galut inai su- v» • M T, . . .. v. .. . :.' , . .. | v vem šokiai vra taip.popu-tverti sion^apvlinkije 1 ietie . ’ _ " v. •; " • , n • A, . ’ .. „ T | kirus šiame. miestelyje, kad
vai parapijų Basketball Ly-. _ -i a • ? j,*• 1 1 ’Ų nėra, reikalo nariams ir na
ga. Kunigas A. Alauskas _ i i • /rems is anksto tikietus par- 

. atkalbėjo mąldą ir atidarė rp ’
. :■ susirinkimą trumpa kalba, '

kurioje paaiškino susiriiiku- 
siems delegatams šio Šime 
žįavimo tikslą. Delegatai, 
išklausę jo kalbą, eina rim
tai prie . darbo. Visų pįr- 
niiaušia įvyksta lygos valdy
bos rinkiniai. Sękantieji iš
rinkti : JU(ižas Šoris — pii> 
.mininku, Adelė Stepulaityto 
— raštininke ir kun. iMaus^ 
kas — iždininku. įnešimas

: įsteigti, lietuvių parą p i j ų 
Basketball Lygą • delegatų

... vienbalsiai priimtas.. Po to 
kilo klausimai^ liečiantiejį 
lygos tvarką. Tam tikslui 
išrinktos įvairios komisijos, 
kurios suruoš įvairius įsta
tymus valdymui lygos. .

Prie Ųietuvių Basketball 
Lygos iki šiol priklauso pen
ki rateliai; čiirardviįle, Ma- 
lianoy Ci ty, St. Clair, Tania-

. qįia ir Slienandoali. Yrą pa
geidaujamą, kad* Miuers- 
ville arba Nevy Pliiladėlphia 
priklausytų prie šios lygos, 
kad būtų galima sudaryti 
šeštus ratelius. Rateliui, ku
ris sezono gale išeis iš kovos 
piianoje vietoje, kaipo per
galėtojui bils suteikta sidab-.

. rihė. taurė (silver tr.ophy), 
Galima tikėtis, kad žaidimai 
šį rudenį eis smarkiai ir įdo
miai. Kitas delegatų susi-

' .rinkimas įvyks spalių 24 d., 
8 vai. vakare-Šv! Vincenta, 
parapijos svetainėj, Girard- 
ville. ,'Delegatai kviečiami 
dalyvauti suširinldmc..

. MATNIĖR1Ų KON-
; . VENCĮJA .

šią .savaitę SlieiiadoTyje 
ivvksta niainerių dešimto

. distrikto konvenciją.. Šau- 
; kianti- keli šimtai delegątip

Konvenęiją svarstys maine* 
rių reikalus ir išriiiksilis- 
trikto valdybą.. Sesijos tesis.

'.. tris dienas. Mūsą klebonas 
yra pakviestas ątid.ar..ant| 
konvenciją sukalbėti maldą.!

. • : PARAPIJOS RĖHyĄLAI;
' ' ■■ ■ l’arapijos moterys, ponios

> F. lyazlauski eile, P. -Pace-
7 . sįenė, J. Dud o n i y n e, P.

.Makiiickieuė ir p-įo Helena 
.' Sakalauskaitė, po priežiūrą

uėra. reikalo' nariams ir i/a-
• . t

meluoja ir paskui imtis 
priemonių, kad nuo jų atim
tų duotą pašalpą ir juos nu
baustų. Kitą savaitę pašal
pos kortelėj mebus duoda
mos. Bus daromas tyrinėji-, 
mas tu, kurie pašalpą gau
na. Bedarbių pašalpos ko
miteto raštinėje dirba septy- 

> piios lietuvaitės; A. Šyviepė, 
Dominaitiene, O. Vaičiiv 

liūtė, A. StepūlaitytĖ B, 
VasilitįtėrB, --Bajaryt(\~M. 
Vaičiuliūte ir A. Zinkevičiū
te. Ateityje kiekvienas, ku
ris gaus pašalpą ir kuris ga
li dirbti, turės atidirbti. Kas 
atsisakys dirbti, tas ]>ašal- 
pos negaus. Miesto valdy
ba rengiasi atlikti daug“ vie
šųjų darbų ir pagerinimą. 
Taisys gatves, kąn.alizaeiją 
ir parims.

fJAGNlMUI PRA
KALBOS i ’ ’

dingierius, iš užperkio ma-’tų sidabrinį jubiliejų. .Ta 
čiaUjdiad ir. mūsų, gerasis I proga kįcbonaš kun. dr. J. 
klebonėlis dalyvavo Jame’” 
pokylyje.

davinėti. . Džtenka keletos 
' pagarsinimų. Šokiams, gro
jo Vyčių orkestras po vado
vyste Albino Gatavecko. Šo
kėjai labai patenkinti šiuo. 
orkestru.
JAUNUOMENĖS DEME-

•. SIU! ' . ..
Mūsų parapijas jaunimo 

Vyčių susirinkimas įvyks 
antradienį, spaliu 25 d., 8 v. 
vakare Vyčuj salėje, . West 
Coal ir North Gilbert Šts. 
Susirinkimas.; svarbus. kiek
vienam nariui. Todėl kyie- 
čįami visi nariai be atsisakL 
liejinių dalyvauti susirinki
me.
BEDARBIŲ ŠELPIMAS

Bedarbių šelpimo kpmite- 
tas musiskundžiaj kad turi 
daug, bėdos su tais, kurie

■ prašydami', pašalpos nesako 
tiesos. Daugelis prašo, ku
riems pašalpa nėra rėikalin- 
ga, nės Jie turį pinigų bau- Ga]iniįitė. ■' : ~ 1. J. A.

Todėl dabar netik* lietuviai, ji gavo $5 aukso dovaną, 
bet ir viso . Alt.' Carinei’io kaipo. niegiamiąusioji. lietu- 
mieatclio katalikai, į. kūrinį vaite pa Lapijoje. Visą puby 
kapines jiem tenka fuoint lika su dideliu džiaugsmu 
pat keliu važjudti, džiaugia- sutiko šio balsavimo išvadas. 

t si Bę to, paskutinėmis die- Pdė Radzevičiūtė, choro na- 
r mėnesio no,mis Steito valdžia prane- re, buvusi Nekalto Prasidė

jimo draugijos ■pirmininke,

Končius rašo jųjų istoriją 
nuo pat jų įsisteigimo iki 
šių dienu, Tam reikalui kun. 
dr. J. Končius jau surinko 
visą medžiagą ir 
bėgyje ja parašys, gi dar še, kad numato visą tą keli 

net gražiais medeliais•-,apšo- parapijos darbininkė,
dinti iki pat. lietuvių -kai)i- 
ilių. Iš tikrąją, tai didelis 
]ietuviu katalIką laimėjimas 
.ąčiiL imęiatyxni-‘iji suinany- 
mmns kini. dr. J. Končiaus,

Sadauskų Šeimynai Die
vulis davę sūnelį. Aleksan
dras Sadauskas yra Pitts 7 
bnrgh’e pasiėmėjęs savo ’ prieš šv. Kalėdas mano išleL1

nepaprastu balsu barito- šti. Knyga bus storoka, su 
nu, kuris dažnai žavi -vietos daugeliu;paveikslų.
lietuviui. Lai Ilii-vulis ir KiKlimgi .Kazįluie.

se ’’ pinuos lietuviškos mokykloj\
T' .v’’—! v.‘-. atsidarvmu, tai kartu ir jos 
Parapijos reikalai šiaip- \ r,o-1 L r ■ • _ . 1 . istorija, bus paliesta. Juk

taip kruta. Per spaliu mo- . •• r -a •• a. 1 .* pirmoji lietimu niokvkla A-
nesi ksi^imyrno - vakarai mej. j(? h. Wv() Wgta a 
bus penktadteulais. T V: a.. klm. ■ staniukpro, Mt.

Carmely ir pirmąsias lietu
ves Seseris pakvietė moky* 
toj auti.- Be to, toje pačioje 
knygoje* bus nuodugniai ap
rašyta ii- vienos iš pirmųjų 
lietuviškųjų parapijų atsi
radimas, būtent Mt. Carme< 
l ’io. jiarapijos istoriją. Kiek 

įteko patirti bus tai viena iš 
įdomiausių knygų, liečiančią 
Amerikos lietuvių gyvenimą 
bažnytinės-religinės dvasi os. 
kėlimo srityje. .

sniagūs vakarai ir pelningi) 
parapijos naudai. . ..

Darbai pas mus jau pra
deda judėti. McKees Rocks 
Car Shop jau apie 60 prb- 

. _ centų . priėmė v darbininkų.
Reguliarus mūsų parap:- Kaminai net šū liepsna rūk- 

jos Jaunimo Vyčiij vakarėlis gta įieve duok. : katl įi(, 
su prakalba , pyko pereitą1 . .
sekmadienį. Kalbėtojuni bu- 
ivo kun. D. O’Nęill iš New 
Philadelphijbs. Jo- kalba 
buvo įdomi ir pamokinanti. 
Tuojau po. prakalbos sekė 
margumynų vakarėlis,, su
rengtas Albino Gatavecko, 
Vakarėlis susidėjo iš dainų, 
deklamacijų ir šokių. Šiuo 
vakarėliu jaunimas buvo la
bai patenkintas. Ateinantį 
sekmadienį, spalių 23 d., kal- 
bėtojum bus žyini šio mies
telio gydytoja —Dr. Eliza- 
betli O’ilern. Po jos prav 
kalbos bus margumįmą va
karėlis, kurį rengia Julia

greitai neužgęsta, tai mes 
tuojau atsigriebtume.

MT. CARMEL, PA.

Kadangi Seserų 'Kazimio

Šiais įlietais Mt. Carine-. 
1 'io Šv. Kryžiaus parapijoje 
inirimu H“ gimT|nų skaičius 
balansuojasi. Per 40 metip 
kaip šioji parapija egzistuo
ja,- paprastai būdavo. gimi
mu visuomet 100—150 dilti-
giąu, negu mirimu. Tai ro
do parapijos' rekordinės k.ny 
gos. ' Gi. šiais metais miru
siųjų ir .gimusiųjų skaičius 
eina lygiomis; . • ;. .

kuose arba turi' vieną arba 
net du šeimynos nariu, kų7 
rie dirba ir iŠ to g'ali pragy
venti. Tie, kurie taip daro, 
skriaudžią tuos, kuriems pa- 
šnlpą tikrai reikalinga. At
ima duonos kąsnį badaujan
tiems! Komitetas svarsto, 
kaip susekti tokius,. kurie

W. E. PITTSBURGH, FA.
Struolių šeimyna išleido 

savo dukrelę, Onutę, už A. 
Serpensko. Sveteliu. į ves
tuvių pokylį prisirinko gra
žusbūrelis. Aš, kaįpo bur-

18-toš Listuviij Dienos atskaita 
nigp. 15, 1932, Lakewood Park..

ĮEIGOS
Nuo Lakevvood Bark 

management ...; .. $500100
Nuo šokią, laikytą 

rugp. 14 d, .. 117*20
Mahanoy City, už 

ženklelius ....... .. 21.30
Slięnandoah. už auto 

tags .. ... .. 80.06
Shenandoali už ženk- * 

lėlius ... 20’.10
Mt. Carinei už ženk

lelius..;' .. .'7 .. .. 20.00
Frackville. už ženki. 47,11 

Už Lietuvos velevukes .25 
■. Hazelton už ženki. 5.70 

. St. Clair už ženki. 5.00
Minersville už vėle-U 

kės . '. .. .. .25
• / . Viso įėigą. $816.97

•IŠLAIDOS
Ižd. M. Lapinskui

už darbą- .. ,. $10.00
Rast. M. Leskaus-

kaitęi už darbą . . .. 10.00 
Darbininkams nuošim

čiai už pardavinėjimą .
ženklelių, ir auto tąsi 38.79

. Viso išlaidą $58.79
. Teigus,/. .. .. . . $816.97 

Išlaidos ./U 58.79
• • . Gryno pelno $758.18 

Pagal nutarimą. pasiųsta 
Seserims • Kaziinierietienis, 
Chicago, Iii, , . $379.09 

Seserims Pranciškie-
te.ms Pittsbųrgh, Pa. 379.09

Kum dr. J. Končiaus rū
pesniu šiais metais pataisy
tas puikus kelias iš Mt. Car
inei ’io' miestelio iki kapiniu. 
Kadangi tas. kelias eina taip 
pat pro šalį ir kitų tautų ka
pines, tai pasitaręs su kitu 
parapijų klebonais, kurie 
pilnai tam sumanymui. pri
tarė,. buvo kreiptasi į Steito 
valdžia, prašant minėtą ke
lių pataisyti, kuris visai bu
vo apleistas, nefe jame vieš
patavo .vien . tiktai duobės, 
aknienai . bei vandens išraus
ti grioveliai. Klebonas, kai
po įgaliotinis, nekartą rąs
tais ir akmeniai kreipėsi, tuo 
reikalu į vyriausiąją Btėito 
valdžią ir jam pavyko, kad 
Steitas greitu laiku savo lė
šomis minėtą* kelį pataisė..

Paslmtiniuoju laiku Mt. 
Čarnielyje Šv. Kryžiaus pa
rapijoje mirė šie asmenys ir 
palaidoti, lietuviu parapijos 
kapinėse y

Vincas Ignatavičius,' 20 
metu amžiaus, už ui u Š t a s 
maįnose, /'

Magdalena Bieliauskaitė, 
39. m. amžiaus.

‘ Leonas Laurynaitiš — 50 
m, amžiaus.

Vincas Benderius — 67 
metu amžiaus.

Tuo pat laįkuį gimė:
J uozas-V indas. -Piščikas, 

iš Kulpmontp, sūnus Juoza
po Piščiko ir Monikos Šau- 
linsk’ūtės.

Vineas . Kavaliauskas^ sū
nus Vinco Kavaliausko ir 
Onos Sąviekįūtės. ; ..

Moterystės Sakrąme n t* ą 
priėmė; ‘

Juozą c Čiinniškis šu Aidu
le Valatkevičiene.

. J. R. T.

parapijos kuąįgų, rengia di- žymus pasaulio keliautojūs Iiiticoln ElĮsurortą sū savo sužadėtine 
dėlę* programą’ uCard ir Mary Ulmer iš Pottsville, Pa. Ją vestuvės įvyksiančios žveitanjoie. 

yc •• Buųco Purly” parapijos’Ensttorth du kartu su garsiuoju keliautoju Amuridsen! dalyvavo ke- 
. naudai,' kuri įvyks ketvirta-- lioneję i žemės ašigalius;. . . /

' ' $758.18
Pas .iždininkę mio pereitu 

metu peilio lieką 1 centas.
Rast. JI. Ijeskąii.skaitef

. Ižd. JZ. Ląpi)i>ik(p\

. ĮVAIRIOS* ŽINUTES .
Jau daug kam aš Ameri

kos lietuviu.. ■ žinoma, kad 
šiais, metais Seserys Kązi- 
niie rietės Švente savo 25 mė-

s • / ’• • •

KELI ŽODŽIAI APIE ' $2.50 aukso, atiteko mažam
Į Juozui Kvederui; parapijos 
mokyklos mokiniui.; • Para
pijiečiai gali iš šitų rezulta
tų pasidžiaugti. Iš trijų do
vaną dvi atiteko artimiems 
parapijai - žmonėms, priet e- 
liamSj lietuviams. '

Mėgiamiausios pan e Į ė s 
rinkimai ėjo tokia tvarka: 
už vieną centą kas norėjo, 
galėjo paduoti vieną .balsą 
bet. kuriai savo pažįstamai. 
Galutinai paaiškėjo tokios 
išvados: p.. Marija Radzevi
čiūte surinko 928 balsą. Ma
rija. Keidošiūtv, 574 ir Bro
nė. Adomaitytė, 32(k Pirmo-

. BAZARĄ

Pereitą šeštadienį įvyko, 
paskutuiis ir įdomiausiaš 
musu bazaro vakaraš. Šia- 
ine, užbaigiamame vakare vy I • . ,■ buvo traukimai dėl .pinigi
nių ddvalių ir dąr. rinkiniai 
išrinkti, tris įnėgiainiausiaš 
parapijoj .paneles. ‘

Auksp. dovanų traukimai 
įvyką pirmiausia, . Didžiam 
šią dovaną, $10 auksinį, lai
mėjo tūlą, svetimtautė, ponia 
Kelly. Aiitra dovana atite
ko p. Mortai Žakienei, gabe
nančiai Baltirnore St. Ji
nai gavo $5, Trečią dovana,

visur ir.visuomet aptinkama į 
pirmose eilėse parapijos re- 
mojų. Jos draugė, p. Reido-.. J 
siūto, panašiai prik 1 a u s o . » 
chorui, raštininkauja Nekal- . j 
to Ih’asidėjiimi.draugijai, ir į 
muolatos prisideda prie voi- / < 
kiinų. Prie A.domaitytė ir
gi choro nare, ir smarki, ne
nuilstanti darbininkė per vi
są, bazarą. Tenka džiūgau
ti,, kad mūsų. visubinoiiū taip 
širdingai moka įvertinti dar- • , 
bus šių savo, darbininkių r. . .į 
visos pavyzdingos Jiduvai- 
les katalikes. Tokių reikia; 
tik daugiau. ... . ‘ ;

Bazaras buvo labai suma
niai ’it. dailiai , paruoštas.i 
Buvo nemaža visiškai nau- •/' < 
jų stalų, keistų leši.inij; Or- ‘ . 
gan i zat oriai ir darbininkai. j 
darbščiai ir. sąžiningai atli
ko savo pareigas, ir dėl to 
jiems tenka ištarti nuoširdų -» 
ačiųl . ■ -i'

Gryno pelno parap i j a i . ;
liks apie 600. ar 70() dolerių.

■ SUSIRGO
Ponia Palo vien ė, gyvenu- ; 

si Ilollins >St.'ir dirbusi prie 
bazaro,.. staiga apsirgo perei
tą savaitę, .iii. buvo nuvežta. į . ’ 
ligoninę. Spalių j.4 *d.-bu
vo jai claiyta apendicito 
pėracija. Linkime ligonei . 
greitos sveikatos; ■

BOAVLING KOMANDA 
. ANTROJ VIETOJ .

Šv. Vardo Dr-jos Bi)wling.. ; 
Komanda, kuri pernai baigė . - 
metus antroj Baltįmorės są
jungos sąstato vietoj, šiemet 
vėl įstojo ir smarkiai žai
džią., Kol kas ,mūsų Ayrai . 
žaidė dvyliką kartų ir laime- 
jo. devynis; dabar stovi ant- •< .

: toj vietoj;, su pažymėjimu
.750. Komandą sudaro se- .’ 
kaiitieji ; A. Pauliniškas, E. .. 
Skabickas,. E. ’. Iąetuvnikas, ..
J. \ridzga, Jonas ir Juozas 
Rameikiai.
ŠV. VARDO DRAUGI JOS

. / . SMOKERIS
.. -w. -i

' Spalių 14 d. įvyko įnėiiė- 
sini^Šv. Vardo Dr-jos Smo- 
keris. Tarp kitko buvo nu
tarta da ly vau ti m et in i a nie . 
Arki diecezi jos Sv. A’ a r d o 
Draugijos, apvaikščioj i m e - . 
Krst aus Karai aus š ven t es, 
kuri bus spalių liien. 30 die
ną. Pianai buvo užvesti taip 
gi ruošti metinį Oyster Ros
ią, lapkričio 'ihūn. pabaigoj. . 
Pagalinus, nutarta organi
zuoti Šv. Vardo* Dr-jos są
jungų parapijoje iš šešių 
bcąvling komandų. 1 drmas 
susirinkimas įvyko, perintą 
trečiadienį.. Dąugiaii smulk
menų patieksime vėliaus. .
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PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metami .............. .$4.00
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MEKSIKOS REVOLIUCIO
NIERIUS PRIEŠ BOL-

Meksikoj dabar, eina karš- j dilia tik dabar į jus kalbėda 
ti ginčai dėl revoliucinių 
principų vykdymo. Pagal , 
tuos principus vyriausybė 
norį visiškai nuslopinti ka
talikų. tikėjimų. Turėdama

. militarino pajėgų, ji gali tai 
padaryti * nieko neatsiklau- 

■_ sus, bet, norėdama pateisin
ti savo žygius prieš-tikėjimą 
kokia nors teisėtumo forma, 
ji organizuoja viešus deba
tus, kuriuose dalyvauja vien

‘ bedievių šalininkai. Bet štai 
neseniai surengtuose deba
tuose Meksikos, mieste įvyko.

. netikėtas dalvkas. - V i e n s
. kalbėtojas revoliucionierius,

■ Antonib Diąz Soto y Gama/ 
įiekatalikas, netikėtai pradė
jo įrodinėti,. kad valstybės 
tvarkai palaikyti reikalinga 
dora, doros gi palaikymui 
reikalingas Dievas. Jis kal-

. . bėjo: '
- “Aš noriu apginti Meksi

kos revoliucijų, gal kuklią ir
* ■ menkutę,.bet pritaikintą 

mūsų tepalams*, geriau, ne
gu Rusijos revoliucija, ku
ri Meksikai visai netinka. 
Deja, Meksikoj dabar dar
buojasi bailiai,kurie nori su-

“ griauti šeimą. ”■ Jų tikslas 
taip pat ir Dievą pašalinti, 
bet tas ne. taip lengva , pada
ryti.. Jįę-sako, kad šeimos 
visiškai nėra. Aš protestuo
ju. Seimą yra.ii*-turi būti.-

y Jų palaiko ne tiek vyrai,
_ kiek ūioteiys. Mes niekad 

’ - “ prie to neprile i s. i ni, k a d 
i . Meksikos . moterys priimtų 
I ■ rusiškus įpročius.. Tie bąi- 
» liai ir niekšai eina toliau- 
v * ’ Jie nori panaikinti dorovę* 
•. ' • • Jie sako, kad jokios doros 
- nėra. Štai Dr. Manuel Me^-

mas pareiškė, kad mes savo 
jaunimui negalime nieko ki
ta duoti, kaip tik bolševikišr 
ką dorovę. Jis nori, kad 
mes ir Dievo atsižadėtume. 
Draugai,: jūs galite atsižadė
ti Dievo, bet kas jums tuo
met liks? .Medžiaga, giynų 
medžiaga. Atsižadėj ę D ie- 
vo, jūs visiškai ątmestūmete. 
dorovę. ■ e'

“Komunizmas. atmeta, vi
sas tradicijas ir. pačią šeimą 
paneigia. . Jis visiškai pa? 
naikina t varką ir drausmę. 
Dorovės ..vietoje jis duoda 
tik abejonę ’ ir netikriųną.

’ Žmonija negali gyvuoti lite 
dorovės principų, kad ii 
menkiausių.. Di\ Manuelio. 
švyturys nušviečia tik griu
vėsius.

“Mums reikia grąžinti re
ligiją ir šeimą, .Aš, revoliu-

, cionieriūs, Zapatos pasekė- ?
. jas, aš, kurio nieks nedrįstu Ir ^ūpestni!
V 7 . *• * . * •M.' • F • .1
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■ TQjy DĖMESIUI

■ . “Darbininkas” jau priima*1932
į m. Lietuvos Paskolos Bonų ku

ponus už prenumeratas ir kny- 
I gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
i 1932 m. kuponų siųskite 
'i - * ’ - . t * • *• į . 'r’ *

“DARBININKO” ADM.t .

j 366 W. Broadvvay,
South Boston, Mass. v

pu vadinti atžagareiviu, da- ' 
bar ..jums tsakau, kad laiciz- 
masr (tikėjimo paneigimas) ; 
jau šubankrutijo... Jie sako, 
kad nėra dorovės įstatymų. : 
Aš jums sakau, kad jie yra 
ir plaukia iš: krikščionybės.- 
Mūsų tėvai taip mus mokė. 
Kaip tik Meksika nūsigrįš 
nuo Kristaus, ji sūbankrų- 
tyš. Žiūrūldme, kiek supu
vimo ir nėsųžiningįimo mū- 

:sų politikoj ir vyriausybėj. 
Iš. kur tas paeina ? Todėl, 
kad mūsų revoliūcionieriai 
yra. ateistai — bedieviai. Jie 
neturi Dievo, tik rūpinasi 
vien pinigais ir smaguriavi
mu. Išvaryt Kristaus Evan
geliją iš. mokyklų, tai tokia 
nuodėmė, kad jos ne kruvi
nos ašaros negalės atpirkti., 
Vienatine viltis mūsų vals
tybes gerovei yra tik Aukš
čiausio Įstatimdavėjo ran^ 
koše.”

Tenka pažymėti, kad toji 
kalba buvo dažnai pertrau
kiama trukšinįngais rankų 
plojimais. .• ’ • ■

• Lš to pigiai matoma, kad 
tie žiaurūs tikėjimu perse
kiojimai, vykdomi d- a b a r 
Meksikoj,. toli-gražu- neturi 
visuomenes pritiuimo. Net 
patys . ręvoliūeiunięriai ne- 
vienbalsiai užgiria bolševiz-

' nių. Jie paprasčiausiu žmO- 
i giš.ku instinktu jaučia, kaė- 
■ komiuiižmas g'ŪlL Meksiką 
• pražudyti. Bet etą.’nereikta

Jau gyvi’ fak-
' La-

Aš vienų vakarų klausia Uį; 
išpažinčių iki vėlumai. Pem 
iiolika minučių prieš dvy- 
liktųy aš lipau tropais, ly
dinčiais į mano miegkamba- 
rį, ir mano ausys nugirdo 
durų skambutį. Aš lipau že
myn ir prisiartinau prie du
ra. . •'

—Kas ten ? — aš paklau
siau.

—Žmogus, kurs turi rei
kalų prie kunigo, — buvo, at
šalimas.
j—Tačiau, tai ne lai k a s 

matytis su kunigu taip vė
lai. Nebent būtų reikalas 
pas ligonį?

—Taip yra, klebone,—at- 
sakyta nusiminusių balsų.— 
Man' yra blogiau, negu tik
ra jmn ligoniui.

Aš. atidariau duris ir pa
tikau svetinių augolotą vyra, 
apsirengusvprastu-syarlftt.

—Klebone, — jis prabilo, 
— ar tamsta nori išganyti 
sielą? ..

Tada jis įžengė. į kleboni
jos vidų, nors aš jo nekvie
čiau. - Paprastai-tokia pro
cedūra verstų mane, apsisau
goti nuo užpuoliko. Tačiau, 
šį kartą aš visai nesibąugį- 
nau ir menkoje švie s-o j e 
žvelgiau. į nuostabų jo elge
sį. Jis nusiėmė.kėpurę ir aš 
mačiau išblyškusį ir nubalu
sį jo veidą, sudarkytus plau
kus jo galvoj e, nuskurusį ži- 
poną ir surambėjusias ran- 

’kas. Jo akys buvo žydrios 
igos; ir aš laukiau 

išgirsti, kas toliau bus.
; —Klebone, aš esu vagis it 
priklausau prie -organizuo
tos piktadarių šaikos. Betgi 
nesibijok, (nes aš b u v a u 
pradėjęs- nejučiomis šalintis 
nuo jo). — Savo laiku aš 
buvau geras katalikas, ta
čiau jau nuo daugelio meti 
aš visai nepraktikUoju savo

• religijos.. Dar šią naktį, aš
• užpuoliau ir apiplėšiau- vie

ną darbininką, kurį žindjaų,

Rickard TF. Alemnder,

JO MO TINOS ROŽANČIUS

kad jis gavo sayo algų. Aš! 
į nutveriau už gerklės ir iš’ 
o kišenių išvogiau jo algos
pinigus. Tarp pinigų buvo 
■.sipahiiojęs rožančius. Kai 
aš pamačiau tų rožančių,: 
Aaisūs šuiipuliai perbėgo 
per visą? kūną. Mano moti
nos veidas stojo prieš mane. 
Lyg žaibas, aš švystelėjau , 
tuos pinigus į jo rankas ir 
tariau: “Turėk sau tuos pi
nigus, o aš pasilaikysiu šį 
rožančių.” Įx* pirm negu 
jis galęjo šauktis žmonių pa
galbos, aš pabėgau šalygat- 
viu 1 saugių vietą, kur, atsi- 

’sūdęĘmf įsižiūruj aų'įpavogv 
tų rožančių. —- ė* aš mačiau 
namų židinio pastogę kaiine 
ir senutę mano motiną (Die
ve,. duok amžiną jai atilsį), 
besėdinčią verandos sėdynė
je su jos rožaiičįuih rankose. 
Saulė gaivingai šildė ir gy
vulėliai ganėsi ūkyje, o mo-‘ 
tina meilingai žvelgė į mane.
Aš net pašaukiau, “Gal ko 
reikia motulei?” “Ne, sų-< 
neli; tik aš noriu, kad tu bū
tum geras ir doras' žmogus. 
Aš kalbu rožančių už tave’. ’ ’. 
Tėve, aš girdėjau jos balsą 
taip aiškiai, lygiai, kaip aš

Japonijos ir naujosios Mandžiurijds valstybės, atstovai pasirašo^ su
tartį, pagal kurią Japonija pripažino Mandžiuriją nepriklausoma 
valstybe. Japonija įsteigė naują, valstybę, jį ir pripažino ją, ta
čiau kitos valstybes nepripažįsta. ■ .

Buvęs futbolininkas T. A. D. Jo
nės, nominuotas respublikonų 
kandidatu į kongreso narius Į 
vietą pasitraukusio John Q Til- 
son, New Haven, Conn.

girdžiu savo baisa ir .tai visa 
sujaudino ir sukrėtė mano 
būtybę. A:Š pasnyžaurtaptr 
teisingas . ir, nusprendžiau 
tuojau, dar šių naktį, matyti 
kunigų. Aš beveik buvau 
nustojęs vilties, kad tokį vė
lybų laikų negalima bus ma- 

: tyti kunigo, o dabar aš tikiu, 
kad Visagalis Dievas pasi-

* gailėj o manęs, kai, Jis siun
tė tamstą patikti mane.

—Mano, sūnau,—aŠ tariau, 
— ar pats nori atlikti išpa
žintį? •

—-Tik dėl-to aš ir akėjau 
čia pas tamstų, Tėve.

Ir aš jį pakviečiau į šali
nių kambarį, kur visada bū- 
dayo groteliai ir stula; ir jis 
priklaupė keliais ir atliko iš
pažintį. .

Tai buvo nuostabus regi-, 
nyš.. Pustamsis kambarys, 
tik koridorius buvo nušvies-, 
tas menka šviesą.; nebyliai 
namai ir iškilmingas vidur
nakčio gaudimas,. gaudžius 
iš miesto rotušės bokšto. Ta
čiau, Dievo gailestingumo 
darbas buvo, atliktas; ir vėl 
mudu stojome ties durimis, 
jis tarė: •

—Tėve, gali manim pasiti
kėti. . Aš neturiu nei vieno 
grašio su savim. Kitų šešta
dienį aš. sugražinsiu tai, ką 
tamsta man dabar paskolin
si. .. ' ;• •• • .

Aš įdėjau savo rankų į ki
šenę. Joje, buvo tik du dole-

—Aš gailiuos, kad cLaū“

giaū neturiu, — aš tariau. ;
—Tai užteks, Tėve. Aš 

stengstuos sttrastrvlarhą^* D2 
teikt-oji paskola prige 1 b ė s 
.man užmokėti nuomą ir pa-1 
sivalgyti, kol gausiu uždais 
bį. . Aš čia busiu , ateinantį 
šeštadienį. Labų naktį. .

—Visagalis Dievas telai
mina. tave, .mano sūnau,—aš 
tariau 7- ir labų naktį. .

Ir. aš užrakinau? duris.
Po to aš negalėjau ilgai 

užmigti. To atsivertusio nu
sikaltėlio veidas nfiatsto j o 
nuo manęs, nū tas rožančius, 
nū tas gyvas senutės jo mo- 

• thlos vaidmuo; tai visa Seke 
f manęinet kai aš sapnavau.
1 —Ar. jis sugrįš — aš klau- 
? siau savęs,

Paskui aš prašalinau ma
no abejonę.. Tačiau, visų sa
vaitę nelidviau apie jį mųs- 
tyti. Až žinojau, kad jis 
grįš kada nors, bet ir tikė
jau, kad ne taij) skubiu lai
ku.

Atėjo šeštadienio. die 11 a. 
Vakare, kai aš iš studijos 
ėjau vakarieniautų, gražiai 
apsirengęs ir padoriai atro
dąs vyras pasikėlė nuo kė
des koridoriuje, kur manęs 
lauke, ii\ prisiartinęs, tarė 
man: . ...

—-Tėve, aš atėjau tamstai 
sugražinti tuos du dolerius, 
kuriuos man paskolinai. Aš 
siundau, darbų. ir dirbu.

Iš pradžių aš jo nepaži- 
•• nau. Kai jis. prakalbėjo, aš 

jį. pažinau iš jo balso ir pa

jriejoiau jo ranka paspausti. 
.'—-Aš be galo džiaugiuos 
tamstų matydamas,—aš pra
jojau jcalbeti. Aš žinojūu, 
kad tamsta ateisi kada nors, 
bet netikėjai“ jog ateisi taip 
skubiu laiku.

—Aš prižadėjau ištęseti, 
argi ne, Tėve —'jis kalbėjo. 
Kad'pervėrsmas įvyko, inh- 
nyje ir kai aš atėjau p a s 
tamstų, aš žinojau, kad Dic- ... 
vo Apveizda pasirūpins, ki
tais dalykais. Ir Dievo Ap- 
veįzda neužvylė.manęs. Šiam .. 
dien aš dėkoju Visagaliui. 
Dievui ir gerų jai., s en u t c i . 
mano motulei. ■
. —Tamsta ir vėl atsilanky
si pus mane?—aš jo paklaus , 
siau. ...

—'Taip, įdeboiie; aš afei- . 
siu kitų šeštadienį?

Iv palikęs mano ties durų 
/anga, jis nužygiavo- jud- • 
riais žingsniais ir pranyko 
gatves įoluinoje. Kai aš pa
žvelgiau į tiios grųžmtus du 
dolerius^ aš ištariau: .

-'-Jūs, senos šventos moti
nos,. kurios beldžiatėS; už- pa
klydėlius savo sūnus ir nie- .. . 
kada nenustojate vilties. To
kių mot imį maldų Dievas 
negali neišklausyti, jūsų sū
nūs ;sūįrįš ir Danguj e. bus 
didelis džiaugsmaš dėl nusi
kaltėlio, kurs sugrįžo, dėl a- 
vieš, kuri buvo žuvusi ir ta
po atrasta per meilingas ir • 
karštas jūsų maldas.

Baigiant, reikalinga pažy
mėti,, jog jis atėjo pas mane 
ne tik kitų ' šeštadienį, bet 
paskui jau reguliariai atsi- . 
lankydavo Idekvienų šešta
dienį, vesdamas pavyzdingo* ‘ 
ir doro žmogaus gyvenimų.

DIEVO AKIS

Kartų pas šv.‘ Kadoką ..at
ėjo vienas žmogus ir užklau
so jį: “Šventas žmogau, pa- ’’ 
sakyk man kas yra meilė?”

.“Meilė yra dangus.”
“Kas yra neapykantą?” ' 
“Neapykanta yra praga* 

ras.” • ‘ ...
“O-kas yra sąžinė ?”
“Sąžine yra Dievo akis 

žmogaus sieloje. ”• T.

S VEIK A ŠEIM YNA

. SKLEISKITE ŠVIESA

■ Perskaitę ‘‘Darbininką”, .nenu-
meskite, bet duokite kitiems pa-

i, : skaityti,. ' Tokiu būdu supažin-
disite kitus su “Darbininku” ir ių“‘ instinkto. , ~ -

į . I». D, S. ir atimsite mūsų ide- f ai parojo, kiek žalos pad
j jos priešų propagandą; ’l, . Į re bolševizmas R akijai. • K

Šeiinyiios sveikatingumas remiasi tėvų svei- 
kata. Sveiki tėvai gimdo sveikus. kūdikius. Pa
jėgusių ir .liguistų tėvų vaikai paprastai yrą“ 
silpnos sveikatos. Kai vienas iš teini .yra nesvei
kas, tuomet dažniausiai jų nesveikata atsiliepia 
i vaikus. Paliegusių vaikų vaikai yra d&r silp
nesni, ir taip kiekviena gentkartė eina silpnyn 
ir. silpnyn, jei blogumo ar nesveikatingumo ban
ga nebus užtvenkta. ; .. .' ..

•• Tėvai vaidina-labai svąirbią rolę, todėl jie pri
valo daboti Savo sveikatų ir. paveldėti gęrus Įp
ročius. Viskas iiuo;tevų tas priklauso'. Norint, 
turėti sveikus kūdikius, patys tėvai turi vartoti 
kaip, sveikus'papročius, taip ir sveikų maistą. 
Tėvai negali- tikėtis susilaukti sveikų kūdikių, 
patys būdami girtuokliai, ar apkrėsti įvairiomis 
Įsisenėjusiomis ligomis, Būdami girtuokliais ar 
šiaip paliegusiais, . ar net (Juroj e nupuolusia is 
žmonėmis; negali tikėtis susilaukti savo kūdi
kių, kurie bus taip liūnu, taip ir sieloje tobuli 

. ateinančiai .genčiai nariai...
Be to šeimynoje turį būti graži santaika tarp 

tėvo,*motinos ir jų kūdikių. Šeimynos patvąrky-
■ mai taip put yra vienas iš svarbiausių faktorių
■ kūdikio auklėjime. Nieko gero negalima laukti 
, iš kūdikio, kurio tėvų namai yra pilni barnių,

ryti panašių pastangų. Jei šitos kūdikio pastan
gos nebus atsargiai auklėtoj, vėliaus tas kūdikis 
nepajėgs pasidaryti sau paprotį gelbėti patsai, 
save, nepajėgs būti savarankiu ar reikalui esant 
gelbėti.kitus. Patsai savimi užsitįkėjimas ar pa-* 
protis su kitais eiti arba ko-operuoti kitų darbe, 
yra. tikras pagrindas žmogaus sveikatai ir jo 
laimei. Niekados’ nereikia duoti kūdikiui many
ti, j<)g jis yra visų namų šeiminiiikas. Kūdikio ' 
užsisĮiyrimas arba pykinias yra daugiau niekas, 

kūdikį, o; kūdikis suprastų savo tėvus: .. kaip tik įprotis gauti tai, ko jis panori. Ir jeigu.
tėvai taip kūdikį išlepina, tikėti, kų nors .gero iš 
jo ateities, tėvai labai Įdaidingai kūdikį supran
ta. ' •/ • ■■■.■.-

> 6 Tėvai tūrį stengtis., žiūrėti, jog kūdikis per
daug nęnuvargtų? ¥j>a labai .'sunku tėvams įsi
vaizduoti, kiek daug būdų yra kūdikio jėgoms • 
.išeikvoti. Ir kuo: gy'vesnis ir judresnis kūdikis, 
tuo didesnis kūdikio jėgų išsieikrojinio.pavojus, ’ •. • 

. ..Tėvai labai retai, težino, kiek energijos ir, jė
gos yra reikalinga vien tik kūdikio išaueinimui. 
apskritai imant,' paaugusiam kūdikiui reikalin

ga miego nuo 10 iki T2 valandų kiekvienų naktį.
Vieni kūdikiai geriausia miega iš vakaro, kilt .. ’ 
gauna goresnį, poilsį iš ryto. Nervingi kūdikiai“ 
labai dažnai atrodo pavargę, ‘ naktimis blogai 
miega, lovoje, niūtosi, o kiti net ir naktimis kle
joja ir bėga iš lovos. Be naktinio poilsio kūdikis 
turi, gauti kas dienų tikrą., poilsį.lovoje.' Poilsis f 
sutrumpina kūdikio veiklumo protarpius. Tas | 

. ' ■ ■ :• i

nesutikimu, viens kito plūdimu, nešvarių žo
džių, ''nedorų kaimynų ir purvinų.draugų ir vis
ko kito, kas tik sunkiai atsiliepia į sveikatą ir 
dorą besivystančios kūdikio jaunos sielos.Gydy- 
tojui yra lengva nurodyti programą, reikalingų 
kūdikio, tobulam auklėjimui, bet to darneužten- 
ka. Tas priklausys nuo pačių tėvų. ko-operaci jos 
arba santarpininkavimo tų progiamą tiksliai 
kūdikio gyvenimui pritaikinti. Reikalingas su
sipratimas; reikalinga, kad tėvai suprastų savo 
“ L , . ?_

Dabar yra klausimas, kaip tų.Ideališkos šei
mynos sveikatingumų atsiekti. Visų pirnia rei
kia, pradėti nuo. pačių tėvų: kaip tėvas, taip ir 
:motina dūri stengtis vengti kūdikio per didelio 
lepinimo, stengtis neduoti savo kūdikiui' sauva- 
liškai šeimįninkautk Nors motinai' ir labai pa
tinka savo kūdikiui pataikauti, tačiau tokia mo- 

uiaa atima nuo kūdikio savistovumų. O tas kaip 
t ik. ir daro iš kūdikio neatsakommgų gaivalų. 
Kūdikis turi būti mokomas, kaip susitikti visus 
skaudžius ir linksnius gyvenimo nuotykius, jis 
turi būti mokomas, kaip tųpti.neprildausoinu ir 
savistoviu.' Reikia žinoti, kad ir labai jaunas 
kūdikis gali būti išmokytas, kaip pats šau, taip 
iv kitiems šeimynos.dūriams suteikti ką nors 
naudinga, p jį AVs^šalin nuo 4Hdhil\iiho į ,sa- 

. \ymoilę»’ Nors iš pradžios kūdikio pastangos: 

.< daryti ką nors gera ..būtų labai mažutės,vienok 
, ūžgiriant jas- kūdikis suteiks daugiau noro da-

i.



ĮPenktadimiiB, BĮalig 21, 193Ž

BLAIVININKŲ SVSIVIENVMO CENTBO 
. ' ■ VALPTBA .

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Jonas Bakanas—ptrm.; 
Knn. J. Mačiullonis—I-asIs vlee-plrm.; Pr. Mankuss—Il-asis yice- 
pirm. ; V; J. Blavacka*—ralt„ 7 Mott atr,, Worcester, Mas*., O. Sį- 
dabrienC— ižd., 6 Coxnmonwealth Ave„ Worcester, Mass., K. Rai
nys ir J. Svirskas—iždo globbęjai; Kun. Fr. J. Jušliaitis—redakto
rius, 432 Wlndsot st., Cambrldge, Mass.

BLAIVININKŲ ŽINIOS
išsiplatinęs paprotys svai
gintis kokteilių* Kokteili, 
yra labai svaiginantis gėri
mas, gaimamas sumaišius 
tam tikru būdu’spiritą su 
lutais narkotikais. Dr. Gil- 
lermenas Ženevoj ištyrinė
jęs kokteilį ati’ado^ kad jis 
žmogų nuodija kaip ir:. 
strichninas.. Sąryšy su jo 

—— tišstplętimtų --Draneūrijej-tir f 
Anglijoj atsirado labai daug 
proto ligonių, pamišėlių, de
generatų. Todėl Prancūzijos 
ir Anglijos gydytojų sąjun
gos ir -Paryžiaus Medicinos 
Akaclėniija rimtai yra susi
rūpinusios užkirsti kelia to
limesniam .koktelio plėtimui 
su Tam tikslui net išleido 
1931-m. specialią anketą.

Alkoliznias negrų tarpe

Šių metij. rugsėjo mėnesį 
tąriitautinė j koiįf erenci j oj 

! Ženevoj (Tautų Sąjungoj) 
buvo patvirtintą, kad viena 
iš svarbiausių priežasčių ko
lonijų. gyventojų nykimo y- 
ra giriavimo išsiplėtimas, 
ypač žalingai veikiąs tilko- 
ližmas į juodųjų (negrų) 
pasaulį.' Ištisos negrų gimi
nės yra jau. išiiykusiūs vien 
tik dėl girtavimo, kuiio juos, 
išmokė baltieji nore d a m i 
greičiau pavergti. Prieita 
išvadų, kad reikėtų išleisti. į- 
sakymus, draudžiančius, ne
grams. girtauti, nes vienų 
misionierių pastangos nu- 
blaivinti negrus, nesant ata
tinkamu įstatymo ir turint 
iš. baltųjų priešingą pavyzdį, 
mažą tegali padarytį. .

Bulgarijoj .naujas įstati/mas

Bulgarijos parlament a s 
priėmė įstatymų, * kuris nuo 
š. im gruodžio niėu. įsigalios. 

. šituo įstatymu visos valgyk- 
los, kavhies, arbatniės, vieš
bučiai privemtinai turi lai
kyti bealkolines r vynuogm 
sunkas (bealkoliirius : vy^- 
nus).

Nežiūrint sunkaus krizio 
. bulgarų abstinentų draugi

jos veikia gyvai. Gruodžio 
mėn, šaukiama metinė kon- 

... ferencija. Liepos mėn. at-
- šventė Šumene • (Selipumen) 

Abstinentų molėtoju sąjun
ga 10 metų sukaktuves, kuri 
pradėjo savų darbą su 11 
.narių,;, dabar jau turi 720. 
Sąjunga taip, pat globoja 

’ abstinentų mokinių draugiją 
’. su 5,000 nariu. . .

■ . “ ■ M

■ . Kinija ir dlkoliznias >

Kaip randame, Kinijoj jau 
senovėj * buvo daromi iš ry
žių ganą't stiprūs alk.oliniai

. gėrimai.’ - Tilt 17daine šimt- ' 
mėty, labiau sustiprėjus vi- : 

.- daus valdžiai, buvo uždraus- 
ta gaminti ir gerti alkoli- 
nius gėrimus. Trdbibiciją . 
rėme ’ visi to šimtmečių im
peratoriai. . Vienas iš. jų

. Kang-Hi perimdamas sostą 
cbaralderingai išsireiškiau 
“Po to, kai aš atsisėdau sos-

■ te, negersiu šitų gėrimų nei 
prieš valgį, nei per. šventos, 

/ \ nei kita jokia proga, nes jie 
. padaro žmogų kvailu ir bė 

galvos; jie duoda progų vi
sokios rūšies, nesusiprati- 
miaiūs:ir ligonis.”

Ir nūdien valdovai ne ki- 
. taip turėtų galvoti ’ ir elgtis.

k G-yHytojai prieš .cockictilš~ ■

Prancūzijoj ir Anglijoj 
pastaruoju laiku yra labai.

birk t NiKita s

ih \ LSlUuiKlausimus siųskite —
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
806 West Broadway, 

. So. Boston, Mato.
■ - ----------- -------į

Kl. Ar galiu eiti prie šv.

kovoja esu prietaiMs j 
ir burtais. ' -‘: '

VIRINAS SU ELEKTRIKĄ

BtJS JJJSŲ ųo ĮMOKANT
? Ęlektrikinisvirinias yrašvarus.Jisužlaiko j u su* virtuvę ~ 

svaria. Jusiį puodai ir skaurados pasilieka žibantį ir. skais
tus. Graybar-Crawford duos jums švaru elektrikinį virimą 
-r-tą pagerinanti skonį ir valgio ekonomiškumą—kas abel- 
md kainuos 1 centas už valgį ypatai.? $115 yra žemiausia , 
kainą, už tokią kainą niekad nesam pardavę tokio elak^ri- 
kmio pečiaus. . .

GRAYBAR-CRAWFORD RANGE

*115 su pilnu įtaisymu510 įmokant 
Įtaisom tą.pečiui jūsų virtuvę. Edison kostumeriai balan
są gali mokėt mėnesiais. Kiek brangiau ant išmokėjimo. 
Visas enameliu užbaigtas—4 Šildytuvai—žemyn atidaro- 
mom durim—didelė keptuve—-moderniška išvaizda—3 spal* 
VU pasirinkimas. Pirmiau kainavo $145. .' . ■

-. Dykai privedimas, isiinant neku
rtas vietas. Pamatyti galite Edi-

* son Sandėly arba pas jūsų ėlek- 
trikinių pečių pardavėją. ė

T .< E ? C- 5 1

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI *

M1TUV0S DUKTERŲ DR-JOSj *V. JONO EV.BL. PAŠALPINC?
PO GLOBk MOTINOS *VČ. - DR-JOS VALDYBA

,, Ne kiekvienas gali ‘pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
•kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. ^—Bbokėr Washing- 
ton.

’irmininke — Eva Mąrksiene,- •
625 E. 8th S t, So.'Boston, Mass. 

Viee-pirmininkė—• Ono. Siaurienė,.
443. E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-B

Pro.t. RaSt. — Bronė Ciimiene, •
29 Gould St.,- West Rosbury, Mass.

. Tel. J?arkway -1864-W
Fln; RaSL — Alarjona^Markonlutfi

33 Navarre ’St., Roslindale, Mas?.
Tel. Parkway; 0558-AV 

lidinijili# —Ona StanluUute .
105 West Cth- St, SO.. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona MizgirdianS
1512 Colurubia Rd., So. Boston, Mass. 

Kasos Globėja E. JanuŠonienS
1426 Columbla Rtjį, So. Boston, Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utnrninkį kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare^ pobažnytinėj sve
tainėj. ..

Visais.. draugijos reikalais kreipkitės, 
pas protokolu raštininke.

[ . DR-JOS VALDYBA
Pirmininkas — M. žloba • • .

‘ 36 Mt. Ida >»<L, Dorcheeter,. Mass.
Telephone Columbla’ 543 < 

Vlce-Plrtnlulnkas ’ J. Petrauskae-
24 Thomas Park, So. Boston, Mn» 

Pi-ot. ■ Raitininkas J.- GUnėckls
. 5 Thomas. Park,«So.: Bostonu Ma» 

Fin. Raitininkas —' M. šelkle
256 E. NInth St., So. Boston,. Masa 

Iždininkas. .--- A. Naudžiūnas ■ i
Š85 E. Broadreay, Sd? Boston, Mam 

Maršalka — J. Zaikis.
7 Wiatleld St., So. Boston,.Mass.

Draugija laiko, susirinkimus kas trečią 
nedėklienj kiekvieno mėnesio, 2 vai 
po. Ploty,- Parapijos salėj, 492 E,.7tb 
St, So. Bvston, Mass.

Profesionalai, biznieriai, i>rair.oiiin- 
kili, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
rai verti skaitytojų paramos. ■

l Visi garsinkitės ■“Darbininko-”

Ko- 
mąnijos kada nejaučiu gilaus pa
maldumo?

—Atsv^TeHarri-gr-ymt  rsąžk 
nę, tvirtą tikėjimų ir; gerą 
valią eiki prie to didžiausio 
malonių šaltinio, kad ir kas
dieną. Dvasinis maištas ypa
tingai tacįa yną reikalingas, 
kada jauti atšalimą, išsibla- 
škimą ir stoką pamaldumo. 
Dažna Komunija kaip t ik .ir 
prašalina visus trukumus.

* ■ f

..KL Ar nebūtą geriau, kad ku
nigai išaiškintu kaip elgtis laikę 
pamaldų. Pavyzdžiui,laikė pakilę 
jimo, vieni mušasi j krūtiūę, kiti 
nusilenkia, da kiti pasilieka iškė
lę galvas.,.. .

Ats. Kūnigai mokina, aiš
kina kas sekmadienis įvai
rias tikėjimo tiesas bei Upei- 

( gas,. ale ką padarysi, kad ki- 
' tiems .tos žinios per vieną, 

ausį įeina per. kitą- išeina. 
Laikė, pakilęjimo reikia su
sitelkus klūpoti ant. abiejų 
kėjių. Kunigui, prieš paki- 

• Įėjimą. Ostijos priklaupus, 
( geriau nusilenkti ir pagar

binti Viešpatį pasislėpusį po 
duonos pąvydalu. ■ O kuni- 

, guį pakėlus Ostiją (ar Kic- 
liką),, geriau paž velgus , t ar
ti : Mano Dievas ir mano vi
skas, arba, Viešpats mano i C 
Dievas,.mano.

sielos miluti uju žmonių g< 
pasirodyti. Kaip tas įvyk 
ta žmogaus protas nepajėgia 
išaiškinti. Tryk Apaštalai 
ant Taboro kalno matė Mozę 
ir Klijų kalbant sų. Kristu
mi. Kada Išganytojas: įni
rę už . mus kaltus; daugelis 
mirusiųjų pasirodė žiūmėms 
Jeruzalėje,

Kl. Ar. galim? tikėti, kad yra 
tokie žmones, ki nuo rožės, vė
jo užpūtimo, ar v ’yvatės įkan
dimo ir kitokiu ligų pagydo už
kalbėjimu?

■ . Ats. Tamsta netikėk įbur- 
t us. ■ Y ra visoki 1i p rigay ikų 
ir taip vadinamų “šundak
tarių,” kurie žmonelius ap
gaudinėdami bando, išvilioti 
iš jų, kokią centų. • Bot žmo
nės prišneka visokių, nebū
tų daiktų.

Šių žodžių‘ rašytojui -teko 
patirti- toks dalykas." Vieną 
rudens dieną berniukas ėjo .į 

i. Patai- 
buvo, su
šoko- ant

tvartą gyvulių

Kl. Žmogui numirus, ar jo sie
la gali kam nors pasirodyti ant 
žemės? •

. • Ats. • Gali. Iš Šv. .Rašto • ir 
Bažnyčios moksb>.mes žino-’ 
me, kad, Dievui leidžiant,

Kl. Nusipirkau knygutę “Sap
nas Motinos Dievo.“ Perskaičiau ' . f
ir nežinau ką daryti, Bijau tikš- . 
ii ir bijau netikėti,., ...

. ' . i

• _ Ats.. Tą Imyg palaik-ę Jdni šk-—~ - 
į pečių. Ten tiek daug ne
sąmonių bei kvailysčių, jog 
sunku’suprasti ką tuomi ra
šytojas nore jo atsiekti. Kas 
tai “ grumulai” suteikė tokią . ■ . 
galybę, kad ją nešiodamas’ 
išsisaugos prapulties ir šiaip • 
•v i si1 Yriąųsių i j e laimią ’ Pri- 
ga vyst e. Greičiausia t is- . 
tai platina t o us raštus. Jie 
yra. prigąvik.i, tikėjimo 
griovėjai, Šalinkis jų...

. žymiai sumažiną nuovargio.■prętąrjpiu-s, o taip 
pat suteikia progą kūdikio kūno jėgoms atsibus
ti. Atsibudųsi‘os . jėgos duoda galimumą kūdikio 

. kūnui tinkamai maistą sunaudoti-, tą maistą ge
rai suvirškinti ir. tokiu būdu suteikti kūdildui 
.tikrųenergiją sveikam, auginiui.’

Tinkamas maistas yra vienas iš svarbiausių 
■ • kūdikio išsivyštyhio faktorių* - -.. • .

Ypatingai pas mūs tėvai labai nusidžiaugia, 
‘. niatydarni, jog jų kūdikiu ką tik iš vystyklų iš

ėjęs, jau gabalų dešros eįtilpia f dešra, rūkytas, 
kumpis.. af pork .cliopsas,. aluni užsigeriant, ir 
gero darbininko pilvą siuiečia. Na, o ką kūdikio 
pilvas, tureęlamas savy j ė..šitokį maistų, turi da
lyti? Mūsų šeimininkes gerai supranta,-ktid tik 
išsiritusiani iš ldaušinio kevalo viščiukui nega
lima duoti, pilnų gaūdR lesti. Tokiam viščiukui 

' per kai kurį laiką, nieko daugiau neduoda, kaip 
. tik-smulkiai sukapotų, kietai, vtirto Iduušiiiio,

• : nes jos žinoį jog viščiukas grūdų gerai liesuvįrš- 
" kilis, O tačiau kada jos mato, kąd jų in.ažas vai- 

/ kas. kietų, su- pipirais- dury tą, dešrogalį šmotais.
. nuryja, tai jos iŠ t d labai džiaugiasi. Patnlma! 

-lūui-ns rodo, kad įdekvienas vaikas geriausia
. tarpsta labai paprastu maistu. Toks, maistas, 

kaip antai, piėnūs, . daržovės, kai kurie- vaisiai,
’ virta košelė parengia kūdikiui tiulųuųiaųsią me
džiagą ,j° kūu<rišsįvystynnii.-Beaugančiam kū- 

- . dildui nors vieiia pilskvi>rte gero pieno į dieną-
* yra biMinai.reikalingu. ■ Bet pienas neturi būti

vartojamas vandens vietoje. Kūdikiai turį gauti. 
vandens tiek, kiek jie nori. Visi kiti pasaldinti 
gėrimai neturi būti duodami..Ne viskas yra gra
žu, kas rodoma, h’e viskas gardu, kas saldu. ‘

Kūdikio, kūnas . ūžtekthiai .ęul<ro gauna iš 
daržovių ir visų Ititųpatailtintų vaistų ir todėl 
girdyti su įvairiomis sodemis. yra visiškai klai
dinga/Žalinga taip pat yra. kavą, arbata, koko 
ir kiti pasaldinti karšti gėrimai. Reikia dėti pa
stangas, •. kad kūdikis būtų išmokytas pamažu 
valgyti. Reikia ližginti kūdikiui nesukramtytą 
n įaistą skyst imu užsigeriant ntų dantį. Kiekvie
nas kūdikiu maitinimas turi imti apie 30 minu
čių. Blogas įprotis greito valgymo beveik visuo
met pagimdo visą eilę įvairių skilvio suirimų. 
’L’as vėliau labai sunkiai atsiliepia į bendrą jau
nuolio sveikatą. -Laikas kūdikio maitinimui irgi 
svarbu. IŠ pradžios kūdikis .turi būti maitina
mas kas 2 ar 3 valandos. Didesni vaikai, kada 
jię pajėgia daugiau maisto priimti, reikalauja

• truputyilgesnio protarpio. Yra labai nesveika 
kišti kūdikiui maistą į-burną, kada-jią.tik pa-, 
prašo? Kaip poilsis, taip-ir maistas, turi būti- 
kūdikiui tinkamas-tikru nustatytu laiku ir ųe 
daugiam * .. • • ‘ •

Reikia neužmiršti, kad kūdikio gerove ne tik 
nepriklauso, nuo*jo poilsio ii įmušto,-, hųt irĮmiti 
kitų dąlykų. Tyras oras taip, dieną, taip ir'nak
tį. yra-jalu reikalingu; Motinos šventa pareiga 
> ra žiūrėti, kad jos kūdikis gautų ko daugiau-

šia saulės šviesos ir.tiek tyro oro, kiek tik jo ga
lima- gauti. . - ;

Nors ir šalčiui- siaučiant, kūdikis vis tiek turi 
gauti pakankamai tyro oro, ypatingai kada jis. 
miega. Nėrą labai smiliu tai atsiekti Ir žiemos 
laiku, jeigu kūdikis bus tinkamai aprengtas. Ži
noma, -aŠ noriu.duoti suprasti, kad'kūdikis turi 
liūti’paguidytas į patalą, aprengtas su 3 inegsti- 
niąis ir kitokiais apsunkinimais/

Kiausiūiaš apie gyduoles irgi yra svarbus. 
Yra labai blogas paprotis.paš mūsų: tėvus duoti 
savo kūdikiams įvairius sirupus ar tai nuomie-. 
gojimo, kosulio ir vidurių ištuštinimo; Reikia, 
žinoti, .jog tie visi, sirupai, padaro kūdikiui dau
giau žalos, negu gėrė. Tinkamai pritaikintus 
‘kūdildui maistas, girdymas, jo poilsis,, jo šva
rumas; .tyras oras-ir visi kiti rūpestingi prižiū
rėjimai atima reikalą, duoti kūdildui įvairių ne
žinomų. vaistų. ' ...

. Atsiminus šiuos Visus faktus yra. neslinku su- 
įzrasti, kad atitinkamas kūdikio auklėjimas/^ rū
pestingas išvystymas.kūdikyje gerų• papločių 
pilnai nžniėkės tėvams- už jų pastangas savo 
kūdikius išauklėti tobulais,- taip kūliu, taip jr 
dvasia. Matydami, savo vaikus.- pilnoje kūno’ 
sveikatoj ė, o tai]), pat sveikais? ii; doroje, tėvai 
džiaugsis .iki.kol užmerksyiayo^ikis, o#jų va.il<ai 
su pasitikėjimu ims ant savo pūčių nešti žmoni
jos progresą tobulesnėms-gentkaltėms ateityje.-

. Franci# J; Ką^'lKtih JI. D.- .

sipiovę. ..Vienas
)(‘rno. /Šis nutveręs telžė į 

žirnuy Kaž-kaip kat inas sa
vo. aštriais, nagai subiiūžb 
vaikinui ranką. - ? ;i Švinąv- 
tios nariai patikėjo bernui, 
jog tasai katinas buvo pa
siutęs. . „Kiną pas “sudaunų* 
jį”. “varažninlajį”. ir♦ tas at
riekęs riekelę duonos ..aptepą 
sviestu ir parašo: “ama-da
mą eo parvama put žcliezo 
.listopada malčik,” Už poros 
dienų hemas eidamjaš. pas 
kaimyną talkon ir painatęš. 
tą patį rainį norėjo užmušti. 
Nepavyko., 'Bemataiit pas
klido gandas kad 4 Tudąūmn 
sis čierauniiikas”. pagydė 
beiną, aprietą pabludusioš 
katės. O patirta; kad kai
myno ’ kate, kuri buvo pri- 
skaityta' prie .. pablukusių 
(pašėlusiu j. . dar ne vi<" ’ 
metus įsėiįvimai tai mirti sa, o 
šeimiimiivuf.

Kur žmones .tamsesni,..ten 
daugiau Visokių, .prietarų ir 
burių-. Taip pat tid žmonės 
prietaringesni,, kurių tikėji
mas ; "silpnesnis. Bažnyčia

Kl, Priklausau nr ”retininku.(. > 
Negaliu lankytis į ’.nkirnus, • 
nes labai toli gyvenu brangiai 
kelias atseina ($1.00). Juru Prie
plaukoje skaičiau, kad. kurie nesl- 
lanko j susirinkimus, per savo 
kaltę, reikia perspėt, pabaust ir, 
j ėi neklauso, išbraukt. Kas da- / 
ryt? Ar aš.da esu šiokį toki tre
tininkė ar ne? Atsiskyrėlė, • -

Ats.. Tai]) esi. • Kur nėra ? 
kuopos ten.-gali būti pavieni . ' ■ 
t retininkai. Tamsta pranešk • 
tretininkų kuopos Direkto-. .į ' 
riui, arba jnrmininkei, kad 
negali lankytis ir 'būsi pa- 
liuosųotą. ..Tretininkų regu
la nereikalauja iš Tamstos . 
to ko negali. ..Bile esi įrašy
ta i ’ .guli, prie kuopos, 
Tretininkų Ordeno malonė-, 
mis naudojies. ‘ • -.

«. PAIEŠKAI!

Povilo Vgižinužio,: gyve- 
"nanČio apie *0 inetų Šiaurės 
Amerikoje, Jis paeina iš 
Panevėžio apbkąitieS. Aš šią . 
vasarą lankydama Lietuvą 
s. tikau, jo sūnų Petrą, gyv. . .

*rbų 1d'- Jis m, ms 
t -a> pales ., o • 'myl io 
tėvelio Povilu Vaižmužio., . . 

; Taigi jis pats ar kas jį žino
te. meldžiu pranešti šiuo ad
resu:. .. ;. -. - • . -

. Adelę Dalailienc, :
268 Lėnos Street, ; .

. . Nonvood, Mass.

YRA A ;ampo broądway ir e sts. peę
■ ’’ .. BEVEIK 70 METŲ .. / *

Depozitu, nuošimtis-, cinu nuo tn. Trečiadieniu kiekv > 

mėnesio. . Pividontai -.mokami lr< rią /regiaU; *iį Balandžv 
‘ • • . < • • * . . - ■ 

: Spalių inčnesią. .. Janio pinigus j i&sieiiį ’ • Š ra s-o. m ė

TTavelk'VS Vliejius. • ‘ .... •

j’.' ‘ ’ -VALANDOS: l : ’
Nuo.9 ryto iki 3 po pietų. Stthąlcinus: nuo.9 ryto i . vai 

. Pimiidivnhj  'vakarais, nuo 7 iki 9 tik dėl dvpozu ,

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

F
*

■ i
*
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KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ I

KOLONIJOSE I

SO. WORCESTER MRSS

MDNTFLLO, MASS
| GEDULO DIENA
| Spalių 9 d. įvyko Vilniaus
F ‘ pagrobimo paminėjimas.
jr &v. Ėoko parapijos sye-

s Ūkininkų Vakariene
40 VALANDŲ ATLzHDAI

. .Sekmadieny, spalių 23 d.,4 
Aušros Vartų bažnyčioj cį 
prasideda 40 Valandų Gar
binimo Šy<\ Sakramento At
laidai. Iškilminga suma su 
procesija 10:30 vai. Sekma
dieny mišparai lygiai 7 valį 
vakare. Pamokslą šaky 
kum S. Vembrė.- ■

Pirmadieny suma 9 v. rv 
te, ir po siunos pamokslą, pa-1 
sakys kun. K. ITrbonavičlus, 
Vakare mišparai 7;30 valau-b 
dą. Pamokslą sakys kun, Ą. 
Bružas..' ' v

Ajitradieny suma taipgi 9 h

NASHUA, N. H. ta, šiomis dienomis Mmeiste
riai’-. -užleidžia vietas “pen-v 
toriams”,,'ir jau vakarienes 
metu galėsime . apvaikščioti 
įkurtuves “naujos” syetai* .. 
nes*

Atsižvelgus į sunkesnius 
laikus, kuriuos pergyvena
me, o norėdami duoti vi
siems progos dalyvauti, ir 

. ;.. J bilietų, kadią padarėm visai 
. žemą: suaugusioms tiktai 

<l{.į 50e,^ () mažamečiams ,25c. .
vi Ulinio U Z I • .

ų darbams ’KATEKIZMlY PAMOKOS
. Po vasaros atostogų pra-- 
šidėjo vėl •'katekižmo. pamo
kosvaikučiamš, s(d<ma(lie-

+S(‘knįadymį, spalių 23 d., 
Šv. Kazimiero parapija ren
gia metinę pramogą—uŪki- 

. ;linkų Vakarienę’’. G e r i 
mūsų “larmerim*’, gyvim- 
dąmi toliau nuo miesto ir 
užimti ūkio darbais visados 
dalyą’auja įvairiose parapi
jos pramogose; bet-gi ir jie į" 
nenori atsilikti nuo pavapi- T 
jos veikiino ir rėmimo^ . Užr 
tai dabar, lauku 
užsibaigus,'jie patys suma- 
nė sUįvngti vakarienę, ir sm 

-------------------- 4MikoiLjaL_jiyiildiliiigi^ 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus narūrmti 3000 maišu miltii krauna- . _ •. . .. . ’ . . . \ 1 . . gins,, Parapiios moterėlėsnu j laiva Ponce, įnirs nugabeno, siuntinj Puerto Rico salų gy-

. . , .. ‘ „4Aa«i« skaniai tuos valgius paga-ventojams, skaudžiai nukentėjusioms nuo siautttsio viesulo. f ; . .
■____ z—z——:—— mins, mergaitės patarnaus

laiminimą, kurį suteikė kunJ pi'įe stalų, o clmrafį pa- 
Pr. Strakauskas. Atvykęs linksmins, svečius gražiomis 
brolis Ą.; Vilkiši'Hs, M. It C. 1 dainelėmis.’; .'’ 
iš Thonųisoii, Gonn. tarnavo ’ Be to, kadangi jau mus 
mišioms. . - ' ■ • . I

’ Gražus buvo reginys pa
matyti visą šeimynėlę s-ven . 
ką ir linksmą. . Ponai Vilki- 
šiai yra vieni iš pavyzduv 
giaušių katalikų šeinivnų. 
Lai Dievas, juos visus palai-, 
mina. . ■ .

: _ DARBAI
Darbai nepagėrėjo. Visur 

matosi žmonelių ieškančio 
darbo. , Nežinią kas bus vė
liau, nes visos dirbtuves at
leidžia dačbihjnkus. Yra 
sakoma,;, kad nuvers mūras 
kelių dirbtuvių. Visi laik
raščiai. skelbia, jogui ateis 
geresni laikai—tų laikų 
laukiamo visi, bet iki šiol ne
simato. ' . Jiidzc-<s.

tikos krypčiai vidurinėje. < 
Europoje ir šiaurinėje daly
je, Vilnius nustos savo reik
šmės įr pats savaime, bus a- 
tiduotas Lietuvai.

Ar reikalingas žadinimas 
tautos Mėl Vilniaus? Taip. 
“Ko ieškosite, tiratfasite.*’

Susirinkusieji, pilni lietu
viškos dvasios, išsiskirstė 
iųksmi į nąmus, taip, kaip 
Vilnių gavę. Dieve padėk!

/ ’ Re p.
L. D. S. JUDA

Atvėsus orui, LDST2 kp? 
žada pradėti ‘smarkiau dir
bti. Teatrų rateliai ren
giasi suvaidinti gražius vei
kalus. .

PAGIRTINAS JAU- 7
, ■ ■ • NIMAS '

Montėllo jaunimą, reikią 
pagirti už mokymąsi, nes 
daug jaunuolių lietuvių mo-. 
kosi visokių profesijų. Ųą- 
bar Montėlloj įsivyrauja 
nauja atmosfera — gražes
nis sutildmaš ir veikimas 
lietuvių naudai. Daug pri- 
gelbsti lietuvių darbui ir 
lietuvių vardui kelti sekan
ti profesionalą!: Dr. A. 

' Budreckis, adv. Juozas Va- 
rečka ir adv. Antanas Kup
ini.

. Nors darbai ir blogai ei
na, bet lietuviai geriausiai 
laikosi. ’ ** .

v . Ventos s ūmus.

tainė 4 vai. p. , p. prisirinko 
pilnutėlė lietuvių mylinčių 
■savo tautą ir kartu 'gedulą 
nešančių. "
; t Programą surengė vieti- 

mis Federacijos skyrius.
Susirinkimui Vesti pa- 

=: krieštašyjunas Kuinpa.Pro- 
■ . gramoš pirmąjį punktą iš-

■ pildė choras “Lietuva tėvy
nė mūsų,” “Karvelėli” ir 
daug Uitų dainų. :,

i Seka J. Kumpos prakalba 
-— .ištraukos iš įvykusių fak- 

į. tų nuo 1919 m. sausio 1d.
: ligi Vilniaus pagrobimo die-
j nos jl920 m.' spalių 9rtos.
i Tarp kitko pažymėtini fak-
j tai:-Lietuvos vėliava Gėdi-
į mino pilies kalne, karo ko

mendantūra, Kapsuko ir 
•L Angatiečio valdžia Vilniuje,

1 ’pirmutiniaii lenkų sukilėliai
Vilniuje, antroji lenkų vai- 

> džia, Osmolowskis,; antroji
i * . 4 ■ . ’

■ yaldžia. raudonosios armijos,
j - ■ antras laikotarpis lietuvių
1 Vilniuj ej lenkai pripažįsta

■ lietuvių tautą; nepriklauso
j iną de fakto, “pareiškimai
F, lenkų karo vado Vilniuje
į Šumano, kad Vilnius dėl

Lietuvos, toks pat •pareiški-
v mas ministerio G'ra- b s k i o 
Paryžiuje, Suvalkų sutartis,

i f Želigovskio maištas?
r ' Antras ir paskutinis kal- 
l ba kun. Jonas Švagždys,
j . plačiai aiškindamas politį- 
h kos kilpas, kodėl lietuviai
į negavo Vilniaus.

• Kam rūpi Vilniaiis politi-
> ka, tain būtų,proga sužinoti
Į ir tas faktas, kun. J. Švagž-
J džio aiškintas, kad pats lild-
i mas Vilniaus,. Lietuvos arba
Į ’ Lenkijos pusėn, dar nepri- 
t klausė vien nuo tarpusavio
? susitarimo'abiejų tautų, čia
! . glūdėjo pirmiaus ir dabar Į Prieš . debatams prasidė

■ į ’ nustatymas politiškos lyg-i
! švaros, Šantaivės^diktuotos. ■i ' . - •
I . Santarvė paliepė lenkam už-.
> imti Vilnių ir jie tą padarė, 
į ..SDabaz* visai aišku, kodėl

būvo bergždžias darbas niib 
sų tautos diplomatų Genevo-- 
jė, Tautų Sąjungos Taryboj 
je. Taryba žinojo, ką daro 
ir ji .padarė, kaip jai nau
dinga. ‘ .

J klausimą, ar Vilnius bus* 
v atgautas kada ? Atsakymas 

aiškus. .Jvykus naujai poli

>'

N0RW00D, MASS.

1

pasakys kun. X Valantie jūs. 
Vakare mišparai irgi 7 ;30 y. 
Pamokslą’ sakys* kun., Pr. 
Juškaitiš. Po mišparų iš
kilminga procesija.

Išpažinčių’ bus klausoma 
kiekvieną dieną rytais; pir
madienį po pietų pradedanti 
nuo 3:30 valandos,' ir sekma
dienį ir pirmadienį vakarais 
po pamaldų.

■ Atlaidai tai yra. gausių 
Dievo malonių laikas; kas 
dalyvauja, tas jas įgyja. To
dėl Šiuomi visi prašomi da
lyvauti šiuose ■- atlaiduose, 
pasinaudot , tomis Dievo ma
lonėmis, o ypatingai“ atlikti 
išpažintį ir priimti. Švč. $a-| 
kramentą.

Kun. K. A. Vasyš]
Klebonas.

koncertas^ S. L. R. K. A. 
kilopa Padėkavones dieno
je rengia savo parengimą.

Ar nebūtų naudinga pa
daryti parapijos konferen-. 
riją, kurioj o slisiruik'ų ka
talikų draugijos ir padary
tų kokį vieną bendrą dide
lį parengimą ?

■ Jonas. '

LAWRENCE, MASS,
■_ Studentų Organizacija.

p įbažnytmr svetaipelė buvo 
šiek tiek, apšepus ir apdrin
kus, atsirado• gerų ir gabių 
vyrų;y kurie ncs-igai Įėjo savo 
laiko ir darbo ir sutiko visa 

į svetainę atremonhiot i. 1 >i- 
desrie dalis-darbo jau atlik-

niais, po pirmų mišių. Gana 
gražus būrys lankosi, ženk
las jų išmokti savo tikėjimo .. 
teisybes ir privalumus,— 
ženklas taipgi rūpestingumo . 
jų-tėvelių, kurie nori, kad . 
nors šitokiu būdu būtų pa
pildytas katalikiškas jų vai- ■.' 
kelių išauklėjimas, kurio . 
trųksta' viešose rnokyklase. • 
Bet klebonas dar vis barasi, 
kad daug vaikučių nešima- . . . 
to, kurie turėtų tose pamo
kose pribūti.

DARBININKŲ’ PARĖN-
• . ♦ GIMAS

Spalių 18 d. 8 vai. vakare 
parapijos svetainėje L. D. S. 
3 kuopa surengė prakalbas 
— debatus momento svar
biausiais klausimais. . ' .

Debatų. tema ’ buvo:. “ Ar 
dabartinės partijos patenki-, 
na darbininkų reikalus?*’ 
Debatavo Dr. J. Landžius, 
A, R. Kneižys ir J. B. Lauč- 
ka. • ’ ’< .

i r.RARRnN'S iCH ARRON'S 1 
' PLANAI—RADIOfl 

Aaldytuvaj
Aliejatis pečiai, Skalbiamos į 

~ masinos
flO TRUMBULL STRIKT j 

WOBOESTXR, VMM.
‘Tėt 4-M80 

B«NuoJimČH

telefonai; Pliusą 1350. "

JONAS GREBL1AUCKAS
Grabopąs ir Balsamuotojag 

423 S. PACA STREET, ‘ 
BALTIMORE, MD.

■Spalių 16d.. klebonas kun. 
P. M. Jurąs. sušaukė lietu
vius studentus įikslu įsteig
ti Amerikos Lietuvių Kata-

— . likn Studentų. Organizaci-
. VYČIAI GYVUOJA. . . m/kuorn

- “v\ e Apie 40 studentų-Čui su-
SiĮalių 3-d. Vyčiai, turėjo siyįnk0 ir nutarė įstoti. į 

ypatingai svarbų susirinki- ięU)Opą, Kuopos numeris yra 
mą, kuriame apsvarstė daug, dešimtas. a 
svarbių reikalų. . . į valdybą išrinkta sekam

Nutarta, beisbolo tymui tieji: ' '
■Pirm. J. Černiauskas, 
Vice-pirm. S. Zapėnas, 
Rašį J. Kiįmiliūtc,. ' 
Iždin. J. UlanayiČius.
Į sporto komisiją r J.* Sa

vičius, A. Švenčionis, J. 
Mirką, J.,, Blaževičius, J. 
Kirmilas. ’ • .

J, Dzekevičius, IL Baluko- 
nis, V. Čauis, M. Miškinis; 
kiti aukojo sniukcsnes am 
kas.-.

G edulo t di enos - m inė j i m o 
turininga. programą baigta 
tautos himhu ir kitomis dai
nomis. Ypatingai tvirtai, 
choras sudainavo “Ei pa^ 
sauli, mes be Vilui aus n enu
rimsim!”

' , ; ’ .Dzūkas,

HARTFORD. CONN.

siant, kleb. kum S. Kneižis 
pasakė turiningą kalbą apie 
socialinį- teisingumą, . pasi-. 
remdamas Popiežiaus Pi- 
yau XI enciklikose pareikš
tomis mintimis. / . .
/Nors ir audringas lietin

gas oras buvo, tačiaii tai ne
atbaidė nei klausytoji^ nei 
kalbėtojų atvykti. ir. daly
vauti L. D. S.'kuopos parom 
giine.. , ...

:■ : Susirinkusioji ypatingai 
.įvertino ’ Dr. -I. Lmiūzįaųs 
.ų vykimą; pav< eikiudumi ji 
karštu rankų plojimu, Dak
tarui -pasirodžius svetainėje.'

Po prakalbu buvę, rodomi 
judamieji pavuksPi, kurių 
;..etu D1' J. Landžius kaibė- 
jo apie sveikatą.

Parengimui - vadovavo L, 
D; S. 3-čios kuopos pirmi“ 
ui akas V. J. Kudirka; ; R.

• SUNKIAI SERGA.
Šiomis, dienomis^ sunkiai 

susirgo p. Elzbieta Lensber- 
gienė; Ji nuvežta į Nonvood 
•ligoninę i r jai padarytą ope- 
i’aeija., v ”

įsigyti žaidimui reikalingus 
naujus dalykus,: nes rengia
masi prie rungtynių sū žai- 
dikais.; Nutarta mergaitėms 
nupirkti bąsketball tymui 
įrankių.' Merginos • lenktyn 
niuoja net su vaikinais,
z, Pranešus pirmininkui , . ....
apie įvyksiantį Nprwoode Literatu1? komisiją.ysuda- 
Vyčių susivažiavimą, net 24p0 Indulaitę, Rūmeikiūte, 
asmens pareiškė noro vykti . E, ^KUma^iuskaitė., Savičių- 
į tą taip gražų jaunimo bū- p ė n* P- Mikulis. ?
rį.. Kaip pranešė suvažiayL Studentai iš vieno dirbs 
mo dalyviai, So. AVorceste- Įsu c.entraline vaidyba. Taip-, 
rio Vyčiai laimėjo taurę už gi turės- savo akciją.
pasižymėjimą kaip savo Nutarta sekantį sekma- 
skaičiunii, taip ir veikimu, dienį turėti kitą. susirinki- 
Tai jau. nebe pirmas laimė- mą i1' is. anksto pradėt vei- 
jnnas. Viena graži taurė bu- ’ 
vo. įteikta per. praeitą ‘Bos
tone Vyčių seimą, kita da
bar. Vaikinai rengia .gražią 
artistišką patalpą dovanoms 
sudėti. Reikia tik.pasidžiau
gti, jog jaunimas nesnau
džia :ir savo veiklumu gali

■. būti pavyzdžiu kitoms. kuoJ 
! ponis. Tegyvuoja ši kuopa] 
! ir josios-pirmininkas ! - I

kimą ir tikimasi narių skai
sčių padauginti.

Raktukas.

y LOWELl, MASS.
; VESTUVES

Spalių .9 df po pietii. į mo
terystės liiomą įstojo Stepo-: 
nuvirins ir D. Šaukiniūtė. 
Išvažiavo į Nevy York pra
leisti šaVaitę.kitą. • Jaimave- 

ai>.a džini uolūs parapijos dar-DAYTON, ORIO >
■. NAUJAS. VEDĖJAS
. Loįvellio choro vedėjų pfv- 

kviestas p. Kellęy. Tikima
si gražių darbo vaisių.

• .SUKAKTUVES, ;
p-’P. p.;A? Vilkišiai spalių12 
dieną sulaukė 25 metų vedy
binio gyi'enįmo sukaktuvių. 
Visa šeimynėle išklausę šv.. 
mišias ir priėmė šv; Konm- 

I ui ją. Po mišių visi gavo pn-

^PRIE VEIKIMO, y ’* *„ • * e -1
‘ A * - * . ' ’ . |

• -* Mes gerai-suprantame ir 
žinome, jog dabartinės vie-1 
tinęs Sąlygos geriausiai fili“ 
karnos katalikų veikimui, 
•pelkėtų paminėti mirusį 
poetų Maironį Kęstučio 
550. nietų .mirties sukaktį,.’ 
Vilniaus gedulo dienų. Nu-’ 
matomas ; parapijos • choro

PROVIDENCE, R. I. PERKAME BONUS
Ar turi .Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit .Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais, 

į Prie progos apl a n k .y k i t 
} mus.- . ‘ ’

Musų, krautuvė atdara ir 
vakarais/iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais

VILNIAUS GEDULO
• DIENA■ ...

Spalių 9 dieną bažnytinė
je svetain ėjo, 7:30 vai. vaka
rė, surengta V’bliaus gedulo 
dienos, minėjimo Įirograma. 
Svetaine buvo pilna žmonių.

Programą' pradėjo ir ją 
tvarkė, klebonasį-kun, J. Vai
tiekūnas....... ' . ■ : •’ ■”

Parapijos choras, varg. B> Į į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi- 
Valatčįo; vadovaujamas, su- ją.
dainavo Lietuvos himną, ir . . Musų krautuvė didelė., 
pora’ taūfišlni dailiu. Turime visokių drabužių ir

Klebonas pasakė entuzi- taipgi plačių Čeverykų vy- 
aštišką įžanginę kalbą, išais- ram ir moterim. • ’ ? t ., ,‘ 
kindamas programos parom N’tio- dabar ant čeverykų, 
gimo> tikslą, primindamas s^iybčliųt maršlnnių ir kal- 

, .• drų numušama 25 nuošimtį. 
A i Įmaus užgrobimo įvykį., į .yįalbnėkit- mus nepamiršt.

. Kun. 2^. Petrauskas, M^ T. AMERICAN DRY GOODS
C., savo įdomioje kalboje nu- • : STORE
pasakojo apie Vilniaus kraG . 678 No Main street,/
što. būklę, .lietuvių tautos moNTERLO, MASS. 
liūdesį, *• : : L

Ivaceviči ūtė i r Aliukouyt ė Į 
pasakė p*nrą gražių eilėraš* r 
čiiu Cyronkiūtė ir Valaity' 
tė ] algToj o sintiikii..

J, Turonis . pasakė savo
parašytą eilėraštį apie Vil
niuj _•

V ihliaus vadavj.mo reika į 
tams : suaukota 30 (iolei‘ių.
J. Gonevičiūs aukojo $3.00: •

aukojo: T. DauS- ' . A. -KAUNIETIS ji ... 
v<vkaitė<. kun. J. Vaitiekū- -1 PAITI liiNA( *

■ nas, kun. A. Peirauskaš, A. Ji rU^CLIUliAu
Vailkūnas,. A, (VAvižvnid ^laikome visokios rūšies . 
t r> i v r- n i ‘ oj ‘ • minkštus gėrimus, k.. J. Rvikstvlis, K. Cyrnnka. N • nUn<&,

. Spetdiumis, B. Valaitis, P-1 57 Bonner Si, Hartford, Conh,.
J. dezulmvičirnsl ' -Tek 6-0823Strungytė,

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B; G. Sykes 

. LIETUVIAI ADVOKATAI 
, . Ofisas:. • 

aAUBORN BLOCK
. 681 Washington St. 

MQEWOODf MASS.
Tok Nony.ood 0330

.. Gyvenimo vieta.;; • ■ .
32 Walnut Ave.

, ■ Tol.- Nonvodd 1315AV

VAIDINIMAS IR
/ KONCERTAS
Spalių 23 d. garsioji'dai

nininke O. Katka u s k a i t ė 
rengia koncertų, kuriame be . 
jos dar dalyvaus J. Olšaus
kas, K, Kavaliauskas, A. ŠL. 
rnanskienė ir A. Bankui!?., 
Programa bus labai įdomi.

Koncertas įvyks parapijos, 
svetainėje ir prasidės 7 vai.. 
vakare.. Pusė pelno skiria- •■. 
m a parapijai.

RENGIASI .
■Parapijos bazarui, /kuris - 

prasidės lapkričio 19 dienų, 
parapijiečiai smarkiai ren- .

Bazaras tesis 4 d i e- .giasi 
nas.

. PAVYKO
Šv. Elzbietos dr-jos su

rengti spalių. 15 d. šokiai pa
vyko. Gauta pelno. . ■ .

. D e porteris.

REMKIME SAVUOSIUS
Šio pasaulinio krizio me

tu smulkieji biznieriai nebe-.f 
pajėgia galą su galu sudur- . 
t i. Jiioš labiausia smaugi a 
didžiųjų kompanijų'. taip 
vadinami4fcliam stovės."

Mes lietuviai.. neturime 
“chaiu Stores” kompanijų, . 
bet turime nemažai smulkiu • 
biznierių,-.kurte dabartiniu 
metu skuirtą... Daugelis ją 
jau/ išėjo . .iš biznio dėlto... ; 
kad -'^darbininkai bęieškoda-.. 
mi .“kur pigiau" pas šavu<x: 
sius nebeperka, b prisipirkę 
ant “credit’o” “pamiršta” .• 
išsilygint i. ....

’ Susipratusių lietuvių* yra 
šventa pareiga savuosius- , 
biznierius palaikyti', nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
mūsų parapijas, mganVzaci- 
jas ir draugijas. V- . ’

Mes ypatingai raginamo 
rciiiti t lies biznierius, iv pro' 
Ibsiohalits, kurie skelbiasi. 
“Darbininke.".

ji :

r

- *

. il
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KODĖL LIETUVIAI LAIMI?
Boston College futbolo ty

mo vadas —• coach MeKen- 
ney šiomis dienomis viešai 
pareiškė, jog dabartiniu lai- 

. ku geriausiais futbolo žaidi- 
kais — žvaigžd e m i s y r a , 
Lietuviai, Lenkai ir Italai.

Tokiu, pareiškimu susidb- 
mojo laikraštis “B o s ton 
Post,” kurio reda kt o r i u s 
spaliu 19. d. paraše net veda- 

k niąjį redakcinį straipsni 
-jie

Minėt am e st laipsnyje ra*. 
soma, jog lietimai ir lenkai 
emigrantai.,atvykę į šia ša-: 
Ii, dorai gyvenoj sunkiai 
dirbo ir nepripažino jokių

ADVOKATAI

JUOZAS GUNYS
ADVOKATAS

414 Broądway, S. Boston, Mass.
Tek So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Piirkwuy 1864-\V

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
■ Veda visokias provas. Daro vi-. 

■ sus legalius dokuinentui.;
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonai i Šou Boston 2732

. Namų ; Talbot 2474

lepinimų,, kurie silpnintų jų 
kūną ir dvasią. Štai kodėl 
tų lietuvių ir lenkų vaikai 
tokie gabūs ir sveild!

Kas kita su airių, anglų ir 
škotų kiliuos jaunuoliais, 
šios tautos tinksčiau atvyko 
į'Ameriką., ir jų dabarties 
jaunuoliai yra kilę iŠ tokių 
tėvu, kurie lengvai gyveno, 
matę bei turėję daug išlepta 
mino. ..
/‘Boston Post’’ rašo, jog 

italai nepasižymi tokiu svei
katingumu, kąįp lietuviai ii 
lenkai; bet jc pasUymi gal- 
V(>jįriiu ir darbščiu veikim 
iiiu., ' 7

Ten pat rašoma, jog prieš 
kelis metus Amerikoje buvo 
nubtnone, kad tikrieji ame
rikonai. yra geriausi sporti
ninkai, tačiau dabar, ta nuo
monė. nebeturinti pagrindo, 
nes sporte pasiektieji rekor-

* dai kitką liudija. .
Žinoma,.malonu skaityti 

tokio įžymaus laikraščio 
į straipsnį, kimiame teisingai 
Į įvertinami lietuviai. Šiais 
Į laikais lietuvių, vardą ypa^ 
Į tingai kelia mūsų sportinin- 
| kai. Kadangi mokslo aiil<š- 
| Lybėse lietuviai , dar iieįšten

gia žymiai pakilti,.tai muinš 
tenka būti patenkintais įr 
labai:pasidžiaugti, jog mū
sų jaunieji, gerai pasirodys 
darni Sporte, supažindiną ą- 
nierikiečius su lietuvių var
du ir'tuo-parengia palankią 
lietuviams dirvą svarbieins 
reikalams •įvykdj’ti.

fabriko, mašinų, tai sielos iš
ganymui verta dar daugiau 
pdsiaukotil .’
Žinoma, buvo saujelė tokių, 
kurie išsigando Hetauš.Kaip 
jie likę namuose galvojo, nė 
niusų dalykas, bet savo vy
riškumo visgi nedrįso paro
dyti, bet sunku iš visų ir ti
kėtis ir ne yisi čia kat gyve
na. Tat bravo, bostoniečiai, 
laikykitės, ne.pasidiio k i t e, 
nes ne tie laimės, kurie uo? 
liai pradėjo, bet tie. kurie 
išlaikys iki galo.

Jonas Bružikas, B. J.
Misijonierius.

J. Grigo tymo laimėjimą 
galima aiškinti ir ta aplin
kybe, jog salią, jo žaidžia to
kie smarkūs ‘lietuviai jau
nuoliai, kaių Šarkis ir Mar
cinkevičius, Adliui šį kartą 
nebuvo lietuvių'talkininkų.

Po šių rungtynių Bostono 
laikraščiai labai gražiai į- 
verthio Joną Grigą, pava
dindami jį genialiu žaidėju.

------ **r**^f—. ‘ 1 »» i'i ■ »

MIRĖ STAIGA
' Juzefina :’’Šajetienę-Gru- 
binslmitė, 31 metų, 11 Bur*

BOSTONE B JĖZUITAI 
—LIETUVIAI

DAKTARAI

KAZ.J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room; 1) 

366 Broadway, So. Boston.
TeL So. Boston. 3357 

. .. Bostono Ofisas:
89 State Street, Room 63 

Tek Hubbard 9396
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, . 

TeLTalbot 2S7S D01 eliešter^Mass.

BRAVO VYRAI!

Šv. Petro bažnyčioje duo
da misijas atvykęs iš Kauno 
jėzuitas J. Bružikas.. Antra
dienį pas jį atsilankė Tėvas. 
Ant. Mešlis, kuris pernai 
toj pačioj bažnyčioj prakai
tavo. Trečiadienio vakare 
atvyko į. pagalbą labai uolus 
Tėvas Pranas Aukštikalnis, 
kuris pasišventęs dirba k’a-. 
peliono. darbą miesto ligoni- 
nųj.. Jis tą vakarą atlaike 
pamaldas ir klausė išpažin
čių. Jis labai stebėjosi su 
kitais, kaip galėja vyrai to
kiam ore piipildyti bažny
čią, kada jau dvi dieni kaip 
lyja ir. sunku perbristi, ap-1 
semias. gatves. .Prieš pora 
dienų misijohieriųs ej. Bru
žikas nuvyko į AVestono ko
legiją atlankyti dar yieną 
jėzuitą T. Gasiuną, kuris, po 
nietų. jau bus kunigas, d.i 

; noviciatą yra įstoję irgi du 
lietimu. Taigi, Bostone tu- 
rime net 6 Jėzaus Draugijos, 
atstovus lietuviu^

TeL So. Boston 0628
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS ’ 
Naujoje Vietoje; t

525 E. Broadway, S. Boston, 
OjitO' Valandot:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 iki 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sus uždarytis subatos vakarais ir 
nedShllenlais, taipgi setodomlB nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipyi. mtiniu ir X-ray i

Lietuvis Dantistas.

DR.S.A.GALVADISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston 
. Tel. So. Boston 2300 <

OfiHšfl' atdaras nuo 10 ik! 12' vaL. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pletit 
nbo 6 iki 9 vakarė. -Šventą dieną 

pagal susitarimą

ril place, $0. Boston, Mass., 
spalių 17 d., mirė prie gim
dymo. Ji buvo sveika.' Tik 
staiga pradėjo tirpti kūnas. 
Tuojau liko be žado. Pradė
jo tinti, Nugabenta Cąrney 
ligoninėn pajuodavo. Užge
so. Žodžiu, vienu vakaru su- 
hegalėjo ir mirė,.- Su. motk 
na mirė ir kūdikėlis tuojau 
po krikšto.

Jiizefina buvo labai taiki 
ir kantri mote rišta". Ji ne
turėjo priešų. Didžiausias 
jos piietelis buvo Dievas. Ji 

f ištikrųjų Dievą praktilcoje 
mylėjo.

Ji gražiai su trejomis šv. 
mišiomis, per vyrų misijas, 

' palaidota Iš Hv. Petro lietu- 
vių bažnyčios, spalių 20 d.

Ji paliko didžiausiame liū
desy vyrą Stanislovą, sese
ris Uršulę švagždienę ir Va
leriją Latičkienę į r daug?-bę j 
pažįstamų. . . .

Lietuvoje jos verks moti
nėle, sesuo ir. bridis,.

. Laiminga . Juze fina, kad 
į- buvo: labai dora. Teatšiima 

. nuo Teidnigojp už tai savo 
užmokestį.-.

Garbė mūsų vyrams!
Misijų naudingi pamoks

lai skelbiami rytais 9 vai., 
vakarais 7 ;30 .vai.

' Išpažinčių klausimo talka 
Įvyko spalių 20 d., vakare. 
Aisilanke s večių kunigų.

Vyrų misijos baigsis spa
lių 23 d., 7 vai. vakare.

* Tas pat uolusis Tėvas mi
sionierius kiliu /K Bružikas 
duoda va ikums-mergaitemš 
misijas po mokyklos ketvir
tadienį ir penktadienį, ir še
štadienio l'VLl.

METINIS PARENGIMAS

KATALIKU MISIJOMS 
RINKLIAVA

Tel. Sb B. 0441. .

PR, J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
Room 3.

Gyveninio vieta: 39 Green St.,

• Hudson, Mass. 
Tel. Hudson 622.

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI

366 Broadway,- 
Soūth Boston, Mass

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
7 ADV O KA TAI 

EiTvvar R. Coplcn. 
Albcrt Adrison .

■ Bvnjamin Chesky 
OFISO VEDĖJAS’.

.. jonas J.. Romanas .
18 Temont St., Boston, Mass.

310 Kimball Building 
Telclbnaši .Capitol 9880 

O f i s o v a 1 a n d o s 
.9 vai, iki 5 vai.

Už antradienio vakarą, tai' 
-bravo, vyrai! ‘Mudu su kle
bonu kalbamės, kad, girdi, 
šį vtįąrą nebereiks sakvti 
pamokslo : vyrams, nes, kas 
gali ateiti tokiam lietui 
esant, ir ypač, kad per kiau
rą dieną nė truputėlio nesu- . 
stojo Ii jus, vanduo liūliuoja 
gatvėniis, o iš viršaus, kaip 
iš kibiro pila, vėjas drasko 
medžių lapus; Kas gi tokia
me ore gali , eiti ? Bet Štai 
prisipildo bažnyčia, visi suo
lai užimti ir net prie durų 
stovinčių $ pasirodo : visoj 
bažnyčioj galva, pri.ei galvos, 
petiš prie peties, vieni vy-

1 nii!-' . /
'.-Matj.7 bostoniečiai vyrai 

’ taip galvoja: jeigiij girdi. 
: kareivis dėl že-nūškoš tėvy- 

nes tiek aukoja, kad net iki 
kelių vandeny keletą dienų 

į išbūna nevalgęs apkasuose, 
Į arba . darbininkas, norėda- 
1 mas užsidirbti . keletą dole-. h ■ • ■. . 4 • * u V ‘ • ■• rių savaitėje, nesibijo lysti

į: anglių kasyklas,, arba sto
vėti visą dieną sušlapęs ląiv 
ke; arba, būtį suodinas prie

JETUVIO TYMAS NUGA 
LĖJ'O LIETUVIO TYMĄ

L
■■K'

ii1' •

.n ' . ‘

L.

Tek So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston 

**• *
Ofiso valandos nuo 9 IKI 12, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:3O—9 vakaro. 
Seredomls nuo 9—12 vai. dieno. 
Sukatomis nuo £> Iki 6 vai vakare. 

’Nedžliomlg nuo 9 Iki 12 vai. diena 
(pagal sutarti)

Lynno (Mass.) stadiunle 
Brocktono aukštesnės mo
kyklos futbolo tymas rungė5* 
si su Lynu Classiėal mokyk
los tymu. Žaidimą sekė labai d 
susidomėjusi didžiulė minia.

Abiejų.mokyklų tymų ka
pitonai lietuviai. Brocktor 
mečiams vadovauja Jonas 
Grigas,, Lynniečįams—Hen
rikas Adlis. Tai ’ abu smar
kūs lietuviai. Jų. abiejų va
dovaujami . tymai geriausi 
Bostono apylinkėj e. ...

Žaidimas buvo labai į- 
temptas, gyvas. Abu kapito
nai dėjo visas, pastangas, su
teikti’ pergalės garbę savo 
tymuL

Aišku, • jog vistiek vieno 
lietuvio, tymas turėjo laimė
ti, o .antro, lietuvio — pra
laimėti. ' .

.Bungtyiiėš laimėjo Brock- 
tonicčįąi, smarkiojo J., Gri
go vadovaujami.- Jo tymas 
nugalėjo H. Adlio vądovau- 
įamą.lymą. 20:7 taškų slin-

■ tvkiu. . ’

DR.J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

. .. N-Ray. ’
Teh South Boston 2712 ’.

, 496 E; Broądway,
. .. South Boston, Mass.

Tel. JPorter 3789 ... j

JOHN REPSHIS, M. D,
.. (RĘPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
Of lio Valandos: 2—4 Ir T—O

278 Harvard Street, 
-kamp. Inman arti Central Sq, 
į Oambridgę, feasi...

PRALL BROLIAI
TENTORIAI IR DEKORATORIAI “s 

j- .DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI J

> . • PATARNAVIMAS GERIAUSIAS . .* ’' o *_
> 40 ARMAN.DINE BT., - DORCHESTER, MASŠ..’.

Į. ■ 7 . Tel. Talbot 0354

A. J. WEST, M. D.
LIETUVIS .

> • , ’ ..
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

V a 1 a n d .0 s:. • • 
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.

• 478 Gallivan Boulevard

;. pORCHĘSTER, MASS.-

. Telefonus T-albot 0817 -. •

PRIE GERU GYDYTŲJŲ 
REIKIA KREIPTIS

delel pagydymo vlaokh] 
kraujo, nervų. Ir chronll- 

į d ku HffU- Kurte kenčiame 
tai nuo reumatizmo, skaudu- 

___ Jhj, vočty, sutinimų arba
Šiaip-kokių kimo-ilgų, tu-’ 
rfttumfet kreiptis tupjaus. 
Atminkit,' prt s t tel ravi m tu, 

patarimui dykai visų .-Sį meiu'sĮ. . 

ūf.Gradi,327,,Xt£.. 
FalandOf: Antradienis ta ketvirta 
dieniais Ir šofitadlenlal# 10—12 
te, 2—C, 7—8 vakare; sekansALa 
nlais 10—12 tiktai

VYČIU SUSIRINKIMAS
.. L. Vyčių 17 •Algirdo;kttp-1’- 
pos mėnesinis susirinkimas ’ - . 
įvyks šį sekmadienį, spalių ’ 
23 d., 3 vai. po pietų parapi
jos svetainėje; 492 E. Se- 
venth st.
. Visi nariai kviečiami atsi* » 
lankyti. Yra daug svarstyti- 
jin svarbių reikalų.

K nonos Valdyba. .

SUČIUPO DAUG LIKERIO ,

L. Dukterų. draugija spa- 
lių 11. d. susifinkimė nutarė 
turėti'šv, raišius už mirusių
jų narių vėles. Mišios bus 
spalių 30 d. 9:30 vai. rytą 
parapijos bažnyčioje. Visos 
narės kviečiami>s da lyvaut i.

. .Tą pačią dieną, spalių 30, 
vakare įvyks, draugijos me
tinis parengimas, kuriame 
bus suvaidinta garsioji ko
medija “Gyvoji Stovyla.” 
Suvaidins įSėdalietes, • kiui. 
K. Jeuku i. vadovauj aiit.'

Susii-inkiiiie nutarta pl‘i- 
į aidėti prie Damų'Šventes 

padengimo darbo. Išiiųkta 
atstoves į rengimo komitetą..

E. o c,.„. SHARKEYIŠVAŽIAVU 
parėdymu, atėmimų •

sekmadien į šios . arkivysku
pijos bažnyčiose bus daroma] 
rinkliava šelpti inisijas sve
tiniuose kraštuose, ir Ameri
koje. . Tai Popiežiaus pa
skirta diena viso pasaulio 
misijas prisiminti..

f Prohibieijos agentai Šią/, 
savaitę prie Medfiėld ir 
Tevvksbury sučiupo likeriui' 
gaminti prietaisus ir liko-- 
rib. Radinys įvertinamas « 
GOjOOO dolci’ių.----- 7—■/■•"r. .
■ Likerio gaminimo prietata ’ „ 
sai aparatai rasti gerojo . 
padėtyje, pilname veikime. ■ «

Tel. S. B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTUMETRISTAS
IBegzumlnuoju akis 

’ ■ IjigCTlMįlM ' priskiriu akinius 
■ Kreivas akis atltle- 

* liną Ir amblljonli 
koše (aklose) akyse sugražinu Svie- 
sų tinkamu laiku.

J. L. PAMAKĄRNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

AGENTAI
J.

Heli.

VYRy MISIJOS

.Boksiniųkų čempi j o n a s 
Jack Slrarkėy špaliii 17 d., 
savo draugų kapitono Char
les T. .Beupre, ir T. CooU 
idge’lydiniąs, išvyko'laivu į 
Yąrmoiith, N. S. ■

STAUGiANtlUJŲ SUEIGA
Praėjusį sėkmądienį' įvy

ko ktnnunistų neva prakal- 
1 los,. kurios vėliau baigėsi 
staugimais,, bliovimais, bau- 

■Vyiij priėjo' kiinaisi '.. . ' .

Šy. Pct ro lietuvių bažny
čioje spaliu 17 d., 7 $0 yaL 
vak. .prasidėjo- vyrams misi
jų savaite.
na bažnyčia. Tėvas misionie- į Policijos' Atstovai-. manė,, 
riu’s pats, gėrėjosi ir patėmi- jota lietuvių s velninę-.užpuo
lio,, kad vyrai savo niišijų hp kokie vilkai, šernai, leo* 
pirmą vakarą skaitlingiau pačiai, bet atvykę atrado, 
atsilankė, kaip moterys, savo j()o- tai atkritusių nuo lietu- : 
misijas pradėdamos. vį1t tautoj kamieno binibi- 

nįjįkų ir prūseikininkų ko-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI Į .
. . ------—------- ——’ Prakalbas surengė prūsėi-
F...........................■.■•■■"■■"""■""■.•"■f kitiinkai, o- iMiubitimlcai no-
i JUOZAS M. DILIS | re j o. išardyti. N a ir pasida

rė tikras, žvėrinėms.
i JUOZAS M. DILIS || 
Į ■ LAIKRODININKAS ' j 

| Parduodu įvairiausios rūšies j 
Į auksinius ir sidabrinius daik- [ 
Į tus.' Taipgi ir. pataisau. . | 

| 366 W. Broadway |
Į SO. BOSTON, MASS. Į

KENMORE SUSISIEKIMAS 
ATIDAROMAS

t

MUZIKOS MOKYKLA
.Lietuviai! Kurio norite pamo

kinti savo .berniukus ar morgai- 
tos muzikos5;’ pradekite leisti- da
bar. Mokinu savo studijoj,- taip
gi einu ir į iiamiis. Namie. Osu 
vakarais ir sekmadieniais. Trio: 
fonas South Btislon 1963-.T, 
• VALENT. PALTANAVIČIUTĖ 

7 ■ ‘ 912 East Broadway,
South Boston, Mass, .

t Piimiądiėnį,. spalių 24 d., 
anksti rytų, bus atidalyta tik 
ką įrengta nauja . Kenmore 
požeminių gatvekarių silsi
si (‘kimo linija., ‘

MUZIKOS MOKYKLA
Mokytoja ir Akompaniste

Pabaigus Faelton Pianofortė 
Schdol

. M. TREINAVIČIUTE,
444 East Stxtli Street,

SOUTHBOSTON.MASS.

C.J.WEISUL
AGENTŪRA

LAIVAKORTES
į ir iš Lietuvos patogiau- 

. šiais keliais, greičiausiais 
, laivais, '. . •
i’ I *• > i » • 41

Sutvarkome visus doku
mentus taisykliškai..

Aonus .
Perkame Lietuvos bonus 
už CASH, mokame aukš
čiausias kainas.

INSURANCE
Apdraudžia m namus, 
krautuves, rakandus, au
tomobilius ir kas tik rei
kalinga. .

C. J. WĖIŠUL AGENTŪRA
. ‘‘Darbininko’ Name

366 W. Broadvvay, 
SOUTH BOSTON, MASS/.

Tel. S. Boston 0620

l INSURANCE
š Apdrausk namus, rakandus
I .’ autotndblli.us pas •
1 J. S. MESLIS .
1253 Broadway, S. Boston, Mass
! .Tel. So. Boston 2613

3 i

•’(

I GRABINIAI
j

PATARNAVIMAS DIENjĮ 
IRNAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 ir 448 Cambridge Street 

. Cambridge, Mass.
Telephone Universlty 8831-W, *

LIETUVIS GRABORIUS
baido tuvių ręikale visuomet ir. visįeiųs 
maloniai ir tinkamai .ųatarnfiuju. Ga
lite kreiptis’.bile laiku, dienų m‘ naktį, 
o ąš visuomet pasirengęs .kiekvienai^ 
pareikalavimui.-. Už važiavimą. į kitus 
miestus-jokio atlyginimą nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVienjs>

16-18 Intervale St., ■ 258 West Broadway,
MontellOj.Mass. • . , . • So. Boston. Mosi.
T<i Broekton 4110 ■; • Tol. S, Boston 4486

J I

■ : ■’ę

... •



Penktadienis, spaliu 21, 1932 !’■

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK O IR NEW JERSEY
• ' ■ - N-.V, — ■ ' - n -........ :--------

PASTABĖLĖS
? Pastaruoju laiku “Vieny
bė” pradėjo smarkiai bub- 
nyti tiezaliežninkų pričeriu- 
kils. Apylinkės skaityto
jams bus neprošali susipa
žinti su dienraščio ‘Draugo’ 

t. teisingomis pastabėlėmis ne- 
zaležninkijos adresu.. Štai 
josios: . :
’■ Brooklyno liberalą laik
raštis “V-be” 117 nr. Įdėjo

" vaizdo klišę ir padėjo tolei 
parašą: “Jonas W.. Liūtas 
spaliu 7 d., 10 v. ryto, Har- 
rison, N. J. arkivyskupo Ge-

. niočio.įšventintas, i Kataliku 
Bažnyčios Amerikoje dvasiš- 

... kius. ”

jai “V-be” šų žinią būt 
įdėjus juoką skyrium . tai 
būt suprantamas daiktas. Ji 
ten tiktą. Bot, deja, deda-, 
nia ne kaipo juokas, bet su 
tani tikru įsitikinimu" ir' tik- 

'shi. . J. Liūtas, kiek žinomą, 
yrą buvęs graborius, kai kiu
rį laiką dirbęs United Sta
tės laivą raštinėj Kaune, y- 
ra vedęs ir turi/dukterį ir j 
sūnų; yra liberalą žymus šu
las, buvęs sąndariečių centro 
pirmininkas. .

•G'eniotis,...kuris save vadi
na arkivyskupu j ahais įlie
tais buvo užvedęs, bylą prieš 
dienraštį “Draugą” ir jąS 
nelaimėjo. Jis. nėra Kata
liku Bažnyčios kunigas, bet 
vadinamąją nėzaležn i n ką 
pryčeris.

SVEIKINAME LĄIMINGAI SUGRĮŽĘS!! R E K 0 L EICIJ 0 S i “v J«oi!(,fhia - “ ’ v | Juozo ir Elenos B ergeliutes
* '■ .. ’ į Valiūnų; Marijona - Alicija,

Spaliu 30 d. Maspetho lie-^ Vilkte Algirdo ir.*Bronisla- 
tuviu bažnyčioje prasidės V.)S Dragūnaitės • Bernotą? 
rekolekcijos, kurias ves Tė- Eugenijus-Antanas, sūnus

* vas Abromaitį. Tęsis, fhi Bronislovo ir Millie Boriū- 
lapkričio 2 d. . . Į..tės Chase; Edvardas, sūkius
Grent Nock’o lietuviams Stanislovo įr Marijonos Mu- 

T(‘kolck(-ijas duos kun. pjreskiūtės Stanislavaičią/ 
Lokcšis pradedant spalių 311 
diena, '

- ŠEIMYNINIS
VAKARĖLIS

Šeštadieni, spaliu 1 d. L,

VALANDOS: 
Nuo 9—12 13 ryto, 2-^8 vok. 

Šventadieniais susitarus 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)

Telephone: STAGG 2-0700

DR. BUDIS l VENCIUS
R A N T l S T AS 

X—RAY
Namų Telefonas: Michlgan 2—4273 . BROOKLYN, N. Y.

nas kunigas. New Yorke jis . 
išbuvo nuo pat pradžios pa- 
rąpįjoSi Jo rūpesčiu pasta
tydinta ir gražioji N. Yor
ko lietuvių Aušros. Vartų 
bažnyčia. ...

Visą šią vasarą kūn. Juo
zas Šeštokas ^praleido Lietu
voje. . Sustiprinimui irstau-

KUN. JUOZAS ŠEŠTOKAS, NEW YORK O KLEBONAS i

Šiti savaitę, spalių 18 d., laivu “Be de France” su
grįžo iš‘Europos kun. Juozas Šeštokas, nuoširdusis lietu
vių Aušros Vartą parapijos New Yorke klebonas. Di
džiai gerbiamasis kimigas pasižymėjo pastatjunu puoš- 
jiios mūro bažnyčios, gi. dabar labiau parėmimu kiekvie
no kilnaus lietuvių tautos darbo. Jaunimo organizacija 
“Lietuvos Vyčiai” .nuo seniai naudojasi jo tėvišku, prie- 
laiilvuniu. Didelis jis yra prietelis Lietuvių Kolegijos, 
Tliompsone ir .lietuviu kataliką akcijos rėmėjas.

ELIZABETlįŪT7

Taigi, žinant, kad Geiiio- 
/ tis nieko bendro' neturi su 

Kataliku Bažnyčia, kad ka
taliką kunigais negali būti 
vyrai su pačiomis ir vaikais, 

j dėl to visiems- supinnfama,
I ką reiškia liberalu šulo J.

. Liūto “Įšventinimas ” į “ku-* 
nigus,” •

Spalių 9 d., sekmadienį, 
laike sumos, giedojo solo 
Lietuvos Operos artistas-, p, 
J. - Babravičius, kuris - nese
nai grįžo iš Lietuvos;

. Tą pačią dieną įvyko eise
ną Šy. Vardo Jėzaus Drau-

tokį rimtą, teisingą ir aukš
to mokslo pasiekusį vyrą.

. Mokyklos .; vaikučiai gra
žiai pasirodė su būgneliais.

Tvarką vedė lietuviu sky
riuje Jurgis. .Pranok i e t i s, 
studentas/

GREAT NEGK, L L H. Y.
..o—.. • [ savo- naujai ištais y t uos e „

■čia’ Įietuviami^^ turėjo grąžuos sveikatos jis buvo Bįr-
ryta liaudį (*s mokykla, ku- pasilmksnunįmą, fairis vi- stono kurorte, bet ilgiau iš- 
rioje dėstoma lietuvių kalba? sais atžvilgiais, buvo pasek- buvo, savo nuniylefuose Ky- 
isfcjrija ir geografija. Ga-^?ih^/. Kuopostužkviestos bartuose, kad rainiu poilsiu 
bosniui vaikučius r 1/ • fah^ parapijos jauninto' draugi- if gimtinio^krašto gražiu ta- 

• dinti, dainuoti ir oi : o.gro
ti. Mokoma t ik . .a’ arais ■ • ■ ■ -I ■. •
nuo 4 iki 7 vai. Mokyt o jum 
yra gerai žinomas p.. J. Dim-;
ta.. Tikybos pamokas duo
da- Imu. B. Lekešis kiękvie- 

t ftą pirmadienį. Mokyklos 
. adresas; 138 Steamlioat Rd.s

Great Neck, L.; L, N. Y.
Pradžioje, lietuviai į šią 

mokyklą žiūrėjo, labai pesi
mistiškai. Kun. P. Lekešis 
saldaincms ir “ice cream’u” 
traukė, vaikučius į mokyklą. 
Dar ir dabar5 yra lietuvių,, 
kurie griežtai draudžia, savo 
vaikams lankyti mokyklą, 
nes ne ‘-‘bolševikai mokyto
jai.” Gal ir. supras blogai 
darą.Didėlę • padėka pp. 
Straukams, Kurie savo di- 
džnilę svetainę pavedė šiai 
mokyklai, be jokio atlygini
mo. . Rup,

jus buvo skaitlingai. atsto
vautos. . . /

. Pasilinksminimui muziką
I ’. •

suteikė vyčiai: S. Kučins
kas, V. VaičiuleviČius ir J. 
Čemerka, kuriu griežimas 
visiems patiko. Šiame pa
dengime dalyvavo ir klebo
nas kun. C. Banionis, kuo
luos dvąsios vadas kun. Kar
ta vičius ir kun Lencevičius. 
Turėta ir žaidimą. A. J. M.,

ROCHESTER, N, Y.

PATERSON. N, J.
TRETININICĮT EUCHA
RISTINIAI PUSRYČIAI

Telephone: STAGG 2—0105

DU. A. PETRIKĄ
? (nrnioK)

LIETUVIS DENTISTAB

221 S. 4th 8t, Brooklyn, N. Y.
X-SpinduĮių DiaffiįoMi . 

■ Gago Anestetiku
VALANDOS:

Nuo & Vul. ryte Iki- 8 vai. vakar*. 
PenktadleniftlH tr Šventadieniai* 

tik BiisItaniH.

Mes seniai sakėme,; kad 
mūsą liberalai, per. vadina
muosius uezaleŽninkuš . sie
kia savo tikslo *. varo de- 
ehiistiaiiizacijos darbą.' Tuo 
būdu jie nori pagriauti Ka
taliką Bažnyčios autbritetą 
ir atskirti nuo. jos. lietuvių 
dalį. Taip reilda aiškinti ir 
liberalą šįilą ‘ rėmimą vadi
namąją nezaležnuikų ir net 
ją-“ėjimą į kunigus..

uu isv. varau oezuas x,ruu-.. “^/lsv5s” .. Spalių 9 d. Tretininkai-ės
... , n . . -rnr. ri ivaicįyna, atiouo,gi ios bendrai visu Elizabeth n.. ' ” . .sveikesnę kryptį. _______

PaįaPDll\ • _ • _ I paskleistuose lapeliuose pra-
: Rnviirl-rm snnm’P -niil'zmualrn . _ .. .•

tiesa, kad ir biznis paskuti
niu laiku gerėja ir manoma 
iš visų sunlūuhų. išsisukti. 
Be to,, šio itienesio- 23 dieną 
rėngią “svarbią ir įdomią 
vakarienę,” kuriai valgius 
rengia Šv. Onos it Šv. Ro
žančiaus draugijos, kitais 
reikalais rūpinasi vyru 
draugijos. Sako, dalyvaus 
■miesto mąyoras ir visi, žy-

iiiisianti
Publikai

Bendrai sudarė milžinišką v 
paraduojančių vyrą minią. 
Vien lietuvią dalyvavo per . 
200; visą Vyrų.. draugiją 
pirmininkai, kurib ėjo pir- 
niutinese eilėse. . "

Malonų pastebėti, kad da
lyvavo eisenoje ir Dr. Krą- 
likaūškas, gydytojas,. Jis 
būdamas -kataliku nebijo to
kiu ir pasirodyti. Tiktai 
garbinga turėti savo tarpe ... .& • k . , i mesiu lietuvių y e i k e j a i.

; , ? (Grieš J; Olmlionio. ^Happv
YYiiTRn ■ ‘(HTATiinifi i.vvkin.i. tit-4 ■ • ’ ‘ ’ - A -

Pals’’ orkestras. 4 Rap,

Gerai, kad mūsą visuome
nė Įiberalą' ij* -bedievybės 
platintoją priemones - su
pranta, Liūtas nors^gal ir 
didokas ir patrauk i a n t i s 
sliekas ant ją meškerės, ta
čiau vargii’ ir ant jo kibs žu
velės, .

mūsą ‘gyvenime įvykiai tu- 
retą būti akstinu dvasinin
kams, visiems veikėjams ir 
mūšą organizacijoms labiau 
praplėsti katalikiškąją akci
ją, kelti mūsą žmonėse Ūky- 
birię sąmonę, didesniu pasi
šventimu Varyti švietimo 
darbą, platinti katalikiškąją 
spaudą, kad niekur lietuvių 
tarpe neliktą; vietos/ kur 
tą msybės platintojai ji* įvai
raus plauko 'liezaležiiinkni 
galėtą rasti' dirvą ’savo.pra-■ Tie visi nors ir juokingi, 

keištij bet vis dėlto skaudūs gaištingi.enis darbams dirbti.

Vargoii. Ši C. V. pirmas 
posėdis Įvyko spalių 11 d,, p. 
ŽileviČiahs bute. Buvo gvil- 
denania gana svarbūs Idau- 
simai* Nutartą susižinoti šu 
Čhieagps* vai’goii.. kuopa, bei 
jos veikimu^ Valdyba turi 
omenyje daug gražių niin- 
,čią. .Linkėtina/ kad jas įgy
vendintų gyVeniinan. \ • •

Poezija, tai Dievas šventose že 
mes svajonėse.—V. Žukovslaj.

apvaikščiojo. šv. Pranciš
kaus šventę. Visi nariai in 
corpore priėjo prie šv. Ko
munijos, o po. mišių parapi
jos svetainėje turėjo eucha
ristinius pusryčius. Į iŠkil-. 
mę atsilankė klebonas kun. 
S. Stonis ir pasakė ..gražią 
prakalbą. Po pietą Treti
ninkai ture jo savo mėnesinę 
konferenciją.

Bendrai Tretininkai nors 
dar neseniai klebono pastan
gomis įkurti ir dar ne di
džiausias būrelis, priklauso, 
vienok visi pilni dvasios ir 
gražiu pasiryžimų.. Duok 
Dieve, kad1 Tretininkai ko
pinei,ausiai Patersonė išsiplė 
stą ir kogražiausiai darbuo
tus toje parapijoje' didesnei 
Dievo garbei,.

y ‘ * • Reporteris.

PRAKALBOS
Spalių 16 d., sekmadienį, 

klebonas • kun. J. Bakšys 
mišią metu užkvietė parapi- 
jiečiuš ‘tuoj po paskutinių 
mišių atvykti į - svetainę, 
kur kalbėsiąs L. D. Š. Cent
ro sekretorius. J. B. Laučka.

Erdvi salė prisirinko pil
nutėlė parapijiečių, nuošir
džių “Darbininko” priete- 
lių.

; Klebonas kung J, Bakšys 
pakvietė stud. J. Č. Morkū
ną perstatyti svečią kalbeto7 
fe- . ... . .

Svetys kalbėtojas savo 
kalboje pasidžiaugė Roches- 
teriečių, gražiu susitvarky
mu, patriotingumu ' ir . relL 
gingūmu, kviesdamas pasU 
likti ištikimais lietuvybei ir 
stengdamasis iškelti spau
dos reikšmę lietuvybei pa
laikyti.

Prakalbos pasiklausyti 
buvo susirinkę labai daug 
jaunimo — vyčių ir choris
tų. Pirmose, sėdynių, eilėse 
matėsi “Darbininko” . arti
miausi prieteliaij kaip varg. 
K. Bazys, J. Čepas, A. .Žie- 
inis ir kiti, neminint jau

I kun. J. Bakšio ir stud. J. Č.
: Morkūno. . . • .
-■ Laikas, prabėgo, jaukioje
II smagioje nuotaikoje. "
■ ' • Žinąs?

Iš APREIŠKIMO PABAP.
t KRIKŠTAI:. -- Šiomis 
dienoinis apkrikštyti sekan
ti : jVdėiė-Ona duktė. Igno: ir 
Marijonos Kišldūtės Rač-

NEW YORK, N. L
KUN. J. ŠEŠTOKAS

. GRIŽO ;
.’ Antradieny., ■spaliu 18 d. 
prancūzu laivu “II e d e 
Fraircė” grįžo Amerikon 
Netv .Yorko klebonas Juozas 
šeštokas. Tai jau ne jau

savos-oru atsigaivintą.
Pakeliui į Lietuvą, jis au

stoj O' Airi j b je, kad ūtl anky- ‘ 
tu tą krikščionišką salą, o 
ypač, kad dalyvautų Tarp
tautiniame Eiieliaristininkų 
kongreso., .

Gerbiamas klebonas yra 
atlankęs ii- keletą kitų Euro
pos valstybių. . • ■

Sekmadienį, spalių 23 d., 
klebono priėmimui N.Yorko 
parapija, choras ir. draugi
jos suruošia koncertą. Ta-: 
mė . vakare kun. J. šeštokas 
patieks šviežių žiniiį iš Liė-. 
tuvos ir pasidalins įspū
džiais ^avo įdomios keliones 
į Eucharistinį Kongresą ir 
Europą.

TĖVAI MARIJONAI
Šią vasarą . netikėtai new 

yorkieČiams teko naudotis 
Tėvų Marijonų patarnavi
mu. Mat, viešint Europoje 
New Yorko klebonui, Auš
ros Vartų bažnyčioje klebo
no pareigas ėjo Tėvai Mari
jonai iš' Thompšono. Dgiau^ 
šia čia buvo. Tėvas Jonas 
Navickas, Š.T.D., * prigelbs-r 
tiht Tėvui Adomui Ješkevi- 
ČilĮL 
; Pastarąsias šešias savai
tes klebono pareigas ėjo Tė
vas Jonas J, Jakaitis, M. I.. 
C. Spalių. 19 d. ir jis nuo 
mūsą galutinai išvažiuoja, 
neš jau kitą sekmadienį, 
spaliu 23: d. būsiąs T ė v u 

, Marijoną Rėmėjų suvąžiavi- 
. me Chicagoje, gi tuoj po sei
mui turėsiąs visą eilę misi- 

; jų skelbti Chieagoje ir jos 
apylinkę e,.

SVEČIAI' ’ 
’ į ruošiamąjį parapijos 
t koncertą patikinjui grįžtan

čio klebono,, atvyksta Eliza- 
beto klebonas, kūn. Juozas 
Simonaitis. Tikimasi ir 
daugiau dvasiški jos ir dai- *■ 
norią iš; artimesniųją para- 
Pife-..'

Tel. Greenpdint 9—2320

JOSEPH GABSZVA
G R AB ORIU S 

—IR—
BALSĄliUOTOJAS 

. 231 REDFOKD AVENŪE 
BROOKLYN, N. Y.

i KLASŪIAUS |

| GLINTON PARKAS
| piknlknjns, buliams,- koneci-tums, 

■i Šokiams Ir visolclemš pasilinksmini..
j mums smiiglansln vieta Brook-
| lyne-Maspellie. Jau laikas tižslsa- 
| kyli salę žiemos sezonui..
I kamp. Maspeth ir Betts Avė. | 
f JONAS KLASČIUS, Sav, | 
j Maspeth, N. Y. . |

TeL Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTO.TAS .
ApdrauL Visose šukose 

Notnry Public 
5441 — 72-nd Street, 

Axtl Grand St.. 
MASPETH, L. L; N. Y.

Tel. Stagg 2—504B Notary PubMe

M. P, BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius irBalsamuotojaa 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel, Stagg 2—0783 Notary Public

JDSEPH LEVANDA
/

(Levąndauik&i)

G RABORIUI
107 Union Avė., Brooklyn, V .T.

Telephone Stagg 2-4409 
.NOTAUY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GR AB O RI U S 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią. ;. \

Parsamdau. Automobilius Ves- 
tuvgms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Profesionalai, biznieriai, pramonln- ■- 
kai, kurie skelbiasi “DarMnluke,*’ tik*. 
ral verti skaitytojų paramos.

Viši Rnrslhkttės “DarbiuLuke.**

MOT. LAUKUS. Fotografas 
2t4 B<>(Ro'‘d Avė., Brooklyn

‘1’01.. Evergreon G—->4(>14 •

*

)

-

t ■

Karalienės Angelų parapijos Balius ir kun. kleb. S. P. Remeikos sugrįžimas
Klasčiaus salėje, Maspeth, L. I. Spalių-Oct. 27 d.,1932 m. Pradžia 7:30 vai. vakare

Kviečią parapijos visos draugijos _ Tikieto kaina $1.00
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