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k NUO 1915 METŲ

pabėKa
►arbininko” vadovybė 
agai dėkoja metinio 
arto programos daly
si Brocktono Šv. Roko 
piios chorui ir jo vadui 
Akui; choro solistams 
dazgalienei. ir A; Ktu- 
kornetistui A. Roklevi- 

smuikininkei A. Žu
kaitei; dainininkei M. 
įaitei ir jos akompanis- 
I, Gerdvainytei; saxofo- 
Įueto ..*• išpildytojams; A. 
iųi ir R.<Kalinauskui; 
hbostdhiečiams A. Gra- 
iūtei ir J. Antanėliui ir 
komponiatoriųi M. Kąr- 
,kui; pianistei S. Žyda- 
čiūtei; ukrainiečių sęx- 
i: solistui P. Petraičiui 
. Petraitienei..

patingai -įwt i11 U. m e. 
cktono chorą dėl jo di- 
j pasiaukojimo “Darbi
au” —r atvažiuoti į So. 
toną savo lėšomis -— tai 
įgiai įvertinamas širdin- 
ias; Nuoširdžiausis ačiū 
is, brangūs Broektonie-
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Darbininko” vadovybė 
tį dėkinga visiems alsi
nusiems į buvusį koncer
te tuomi parėmusiėms 
arbininką.’’

GfflRD VEDĖJAMS
pįuomi kreipiamės į tau
ros Anglijos lietuvių, pa
ti jų chorų vedėjus muzi- 
i, kviesdami atvykti į 
cialų posėdį, šį.pirmadi-e- 
sausio 23 d. 2 vai. p. p., 
įnytinėje svetainėje, > 50 
., 6th St., So.. Bostone.

Maloniai laukiame chorų 
lėjųis Yforėešter (abie- 

pąrapijų), Providen.ce, 
I,,Nashuaj N.. H., 1 owell, 
>rwood, Cambridge, So. 
>ston, Broekton, Athol, 
.wrence parapijų.

Susirinkimo tikslas pasi
eti apie Naujosios Angli- 
s Lietimu Dienos muzika- 
s programos parengimą.

• M. Kartnttskas,
. (A./Mapefe

P. Sakas. '

y^ILLlAMTIC, Ct. — 
Waterbury-Boston greitasis 
traukinys užvažiavo kryž
kelėje ant vieno automobi
lio, kuriuo važiavo 4 vyrai.

3 vyrai užmušti, o ketvir
tas sunkiai sužeistas. Už
muštieji yra Stanley Szra- 
.nowski, M. Marka ir Br. 
Jurvaski. — 'Sunkiai sužei
stas J. Rodeski, kuriam li
goninėje. viena ranka, nu
plauta. ' . h

Nelaimę mačiusieji pasa
koja, jog automobilius la
bai greitai važiavęs.

SENATAS ATMETe 
HODVER'IO PROTESTĄ

■■ ' . .................... . /■

WASHINGTON. — Sau
sioy 17 d. senatas 66 balsais 
prieš 26 atmetė prezidento 
Hoover protestą dėl priim
to biliaus apie Filipinų salų 
reikalus.

Tokiu būdu už. 10 metų 
Filipinų saloms bus suteik
ta nepriklausomybė.

Filipinų salas Amerika 
valdė’ 34 m. Pagal įvairius 
susitarimus, Filipinų -salų 
legišlatūra turi patvirtinti 
šį: naują įstatymą, kad • jis 
įeitų piliion galiom

NEGRUfAlsiŠAKĖ DUOT!
APDRAUDĄ

Valstijos- apdraudos ko- 
misijonierius M. L. Browil 
sužinojo, jog Saugus mieste
lyje trijų apdraudos kom
panijų agentai, atsisakė ap
drausti vienam, negrui auto
mobilį vien ■- tik todėl, kad 
automobilio savininkas yra 
negras. ■.
• Nukentėjęs negras . yrą 
Francis Bartori baigęs Min
nesota universitetą, vieno 
dantų gydytojo šoferis.

BROCKKTON, — L. D. 
S,. Centro pirmininkas kun. 
J. Švagždys, paskutiniuoju 
laiku sirgęs, šiomis dieno
mis geriau jaučiasi ir lau
kiama greito pasveikimo. ■

Organizacijos vadui linki
me kuogrėičiausiai pasveik
ti.. • ■

STALINA^PUOLĖATSKI-
RUS ŪKININKUS

ŠVENTIEJI METAI PRA
SIDĖS BALANDŽIO 2 D.
V|ATIKANA^:— Popie- 

žius; Pijus XI galutinai nu
skyrė, jog Šveijįieji Metai; 

kurie oficialiai prasidės ba
landžio 2 d., bus pradėti ba
landžio 1 d. vakare Šv. Pe- 

I fro katedroje. . .

HOOVER TARSIS SU 
ROOSEVELT

- į

ĖMĖS DREBĖJIMAS
NEVVBEDFORDE

Sausio 17 d. anksti ryta 
’all River ir New Bedford, 
lass., jautėsi žemės drėbė* 
imas. Jokių nustolių ne
padaryta,. bet abiejų miestų 
gyventojai buvo labai su.- 
aūdinti.

Pradžioje • manyta, kad 
renksmas buvo nuo kokio 
įprogimo, tačiau j o k i o 
proginio žymių niękur.nė-

MASKVA. — Komunis
tų partijos komisarų' susi
važiavime diktatorius Sta
linas pasakė kalbą, kurioje, 
smarkiai puolė Rusijos ūki
ninkus dėl jų neištikimybės 
komunizmui Ypač jis puo
lė pavienius ūkininkus (ku- 
lokus), /kuriuos, jis pavadi
no bolševizmo priešais. -

-Stalinas be to nusiskun
dė, jog ūkininkų komisarai 
neatliko tinkamai jiems pa
vestų pareigų. ... .

1.—Ąmerikoe laiva '“ąoiistįtution’* pravažiuoją Panamos kanalą, kelyje iš Washing'ton, D. C. j Seatt- 
le, Wash. 2.—Bttv trio pnezidento Theodore Roosevelt seni draugai susirinkę prie Roosevelt paminklo, 
minėdami jo meti » mirties dįeną. Roosevelt paminklas yra Oyster Bay, L. I. 3.—-Laivas ‘'Doris 
Kellog,“ sunaikint b gaisro prie North Carolina. Laivu važiavusieji jūrininkai išgelbėti,

SPRINGFIELD MIESTAS 
ATLEIS VIENHIMU

KONGRESAS S IŠRŪPINO 
ŪKININKAIS

pagal kurį no:

WASHĮNGTGN. — Sau
sio 16 di žemųjų rūmų at
stovai, pirmininkui Garner 
vadovaujant,, priėmė Dilių, 

na suteikti
ūkininkams 175 milijonus 
dolerių paskolos. Ši š bi
lius jau buvo praėjęs senate. 

. • .’ ! • . ■ ‘ • I
Šios paskolos pravedimo 

labai norėjo busimasis pre
zidentas .Roosevelt, k u r s 
per rinkimus žadėjo ypatin
gai rūpintis ūkininkų bloga

VOKIEČIAI AKMENIMIS 
APMĖTĖ JAPONŲ ROMUS

BERLYNAS. — Vokie
čiai komunistai išdaužo ak
menimis Japonijos karo ir 
prekybos atstovybės rūmų 
langus.

Prie mėtytų akmenų bu
vo pririšti tokie atsišauki
mai: “Berlyno darbininkai 
stovi už sovietus,” “Mes 
protestuojame prieš japo
nus” ir t. t.

. WASHINGTON. — Sau- : 
šio 20 d. 11 vai. rytą, pas 
prezidentą Hoover atvyks .

~ “ busimasis prezidentas Uoūt ■

ROOSEVELT Už PILDY^ pasikalbėjimas ;
ęilTAD^IIl ' būsiąs apie tarptautines
uU I Aliuly skolas ir -pasaulinę dėpresi- 

NEW YORK. Būsi-ilX* ./ . /, .
. T , Pasitarime dalyvaus '

masai prezidentas F. D. , , . .. . , • . ' ’ ► ■■ ■ ’ •<
i-. . . v . . . ,V1 valstybes sekretorius Stjm-
Roosevelt viešai pareiškė, ’.v, ; . . •

, . v • . v. .. . son, iždo sekretorius Mills 
.Jog iis stovi, uz griežtą pil- . ’ ■' ., .. . 1

i -l l - i. ir gal Roosevelt koks pata-
dyma tarptautiniu sutarėm. . _. 4 *

rėjas. ,.
Šis Hoover ir Roosevelt . 

pasitarimas nustebino de-. 
, mokratų ir respublikonų va- • - 
dus, kuriems iš anksto nei .. 
Hoover nei Roosevelt ne
pranešė.

SPRINGFIELD. —. Ma
žinant. miesto valdymo, išląi- 

Į das, Springfield matūras 
pareiškė, jog teks atleisti 
miesto daug tarną u t o j ų; 
Nors skaičiaus mayoras ii 
nepasakė, : bet. numatoma, 
jog tų nelaimiiigųjų bus a- 
pįe 100.,

Per pasitarimus sii kon
greso. vadais, Roosevelt iš
reiškė savo pageidavimą, 
kad būtų dedamos visos pa
stangos apsaugoti ūkinin- 
<us, nuo “auetion salė” jų 
Ūamij bei ūkių. :

šiomis dienomis kongre
se rengiamas bilius apie ū- 
kininkų mbrtgičiUs.

MOTERYS PLĖŠIKĖS IĖ-
GtNO KOJUPAOUS-~

Tuomi- jis užgyrė dabar esa
mos vyriausybės . politikų 
Mandžiurijos klausimu.

Toks Roosevelt pareiški
mas, palankiai sutiktas Lon
done ir'Paryžiuje, tačiau 
japonai išreiškė savo višiš-l 
ką nepasitenkinimą. . (DIDELĖSNELAIMĖS ANT 

TILTU

STAIGA MIRĖ
Sausio 16 d. staiga Širdies 

liga mirė kun. T. A. Curtin, 
buvęs Newton Centre Švč. 
Širdies parapijos klebonas 
per 15 metų. .

■ Velionis buvo 62 m. am
žiaus.

NSULL PALIKS GRAIKI
JOS PILIEČIU^

/kurie nariai; - pareiškė-,.jog 
jie daugiau tikėjosi iš Roo
sevelt. Jie manė, jog Rooše- . . . .
velt “daug praktiškiau”pa-| ^ausl° 15 lr 16 d. d. ant 
žiūrės i Mandžiurijos klaJ dvie™ W.įyko dvi dide*; ■

• dėlės automobilių nelaimės,
'. Japonija nori, kad Ame- kM10Se 4 įmonės prarado : 
rika ir Tautij Sąjunga priJsav0 SJn7'>es' • . . j

pažintų Japonijos užgrobtą Sausio 15 d. kum. Ėiv L. -J 
ir suorganizuotą Mandžiu- Frawley vežė automobilitfm • >. 
riją kaip nepriklausomą įš Bostono į Quiney savo 
valstybę. . [dvi seseris ir švogerį. Jie’

~ 7 - . ■■ ~ važiavo per Fore upes įįL

S L^ :.|| < . tą; susitikdami, priešais Jd-
tą autpmobilių. Kun. Frąw-■ ...

- ■. — ley, norėdamas išvengti. SU-
Tamųlį pasakė: “The Kid’s šidurimo, pasuko automobi- 
got something.” liu į šalį, tačiau automobi-

Iki Šiolei’ Tamulis žaidė liūs smarkiai pasūdo ir nu- 
Yankee mažesnėje lygoje, krito į upę. Kun. Frawlėy - 
kur laimėjo 19 žaidimų ir suskubo išmušti langą ir Įš* , 
pralaimėjo 7- lysti pro jį. Nors ii’ sužei-

Ypatingai jis gerai/pasi-Į stas, jis atplaukė. į krantą 
rodė žaidime, prieš . Jersey] 
City. tymą. Tamulio tymas 
laimėjo 6:5 taškų santykiu.
Šių metų pavasarį" jam tėkš 
važiuoti į Št. Pę.tersburg; 
Floridon, kur Yaiikee ty
mas turės pasirehgti vaša- 
•ros laikotarpio žaidimui.“ ’ 

Baigdamas /
tną, laikraščio repoiĮeriui žmogus ir 5 sužeisti. . ’ ■

Šioms baisioms n e lai* 
mėms įvykus, Qiųncy mieš* 
to valdyba nutarė Quincy 
pastatyti naujų tiltą ir jo ‘
šonus aptverti tvirtonda 1
tvoromis. . ■ ■ • >

Chieago. Dvi jaunos 
merginos, plėšikės įsiveržė į 
tūlos Rose Shmalžėr namus 
ir tol degino užpultosios mo^ 
tėriškės kojų padus, kol ši 
Save 10 dolerių.

-Užpuolimas įvyko nakties 
metų. Merginos plėšikės į- 
lindo pro langą.

ATĖNAI. — Amerikos 
buvęs milijonierius Samuel 
\ -nsull padavė p r a š y m ą 
Graikijos vyriausybei, pra
šydamas suteikti jam Grai
kijos pilietybę.

Amerikos vyriausybė no
rėjo išgauti Insultą į Ame
riką; kur jis kaltinamas ap
gavystėse, tačiau Graikijos 
teismas atsisakė jį išduoti. ’

Už trejų metų Insull galį 
tapti Graikijos piliečiu.

V. TAMULIS DIDŽIUOJASI 
ESĄS LIETUVIS

rasta; Drebėjimo metų N. Anglijos žymusis poetas John Masefield su-žmona vienos’ New. 
Bedfoide buvo .. užgesusios York bažnyčios stoge,- iš kur bažnyčios vedėjas pr. Mansfield rodo 
elektros šviesos. ■ • York miesto įdomiuosius vaizdus/ ;; .

NEW YORK VALSTIJA 
TYRINĖS LIKERIO

KLAUSIMĄ
» . «

....' ALB ANY, N.' Y. New 
York valstijos Įegislatūrą 
120 balsų prieš 15 nutarė 
nudaryti komisiją, kuri ty
rinėtų alaus ir likerio nau
dojimo geriausio \ įstatymo 
projektą. .Tai lyg pasiren
gimas ,tam laikotarpiui,.ka
da bus atšauktas prohibici- 
jos. įstatymas. • . ./

JAM PRANAŠAUJAMA
GRAŽI ATEITIS

Sausio 18 d. laik r a š t i s 
“Bęston Heraįd” patalpino 

ilgoką pasikalbėjimą su Vy
tautu Tamulių, L. Vyęiij .17 
'Algirdo kuopos basketball 
žaidėju; pasižyinėjusiu spor
tininku. > . .

V, Tamulis yra Yankęe 
(basketball komandos) nuo; 
savybėje. Pernai j iš žaidė. 
Binghamton klube, jam di-i Tamulis’ pareiškė : Į

“Taip, aš esu lietuvis; nė 
italas.“ Jie norėjo\NeU-arke 
vadinti mane italu, Aš dv 
džino juos savo? liet ū v y be. 
Tai yra didele .maža šalis 
Aš šią žienią žaidžiu ‘Lietu
vos Vyčių basketball. tyine, 
Didžiojo. Bostono lygoje.” “

Tokiu V.' Tamulio pareiš
kimu tik džiaugtis tegalime 
•ir palenkėti šiam; gabiam lie
tuviui gražiausio pasiseki
mo.' ■* . h -' -

džiausiąs džiaugsmas buvo, 
kai pernai jo tymas žaidė 
draugiškose rung' f y n ė s e 
prieš New York . YanlSbs. 
Tamulis, buvo’ f svaidytųjų 
(pitėher) prieš garsųjį Ba- 
be Rutįu Tamulis dėjo vi
sas pastangas, kad galėtų 
Ruth išstraikuoti. Ir jam 
tas pavyko. ’. Kai Ruth, ne
galėjęs tris kartus patai
kinti į svaidinį, turėjo pasi
šalinti iš žaidimo, iis: .ąpie

ir stovėdamas vandenyje . 
sukalbėjo paskutines, mal
das nuskendųšiemš giminai
čiams.

į Sausio 16 d., pirmadienį, 
antra . nelaime įvyko • ant j 
Charles upės tilto, kur su- * J 
sidūrė du automobiliai. Ne* 

pasikalbę ji- laimėje užmuštas vienas

Londone kun. John Beanott J' 
rūpesčiu vienas komunistams pa- j
lankus vyrų klubas turįs 40 na- ’ j 
rią, virto katalikišku klubu. Kun. / J 
Bennett pažymėjo*. jiog raudonąją 
pavojus kybą, te®, kur ųšra doda- 
riia pastangų pašalpos darbe. x
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f. ’T^VO BAUSME UŽ
\ : PUKWI

“Tėve, až negaliu eiti už 
į io vyro,” užtikrinančiu bal- 
į gU tarė mergaite, : . •

“Kodėl negali? Aš tau jį 
f išrinkau, jis turtingas ir ge- 

• ras. Tai tu nebenori kinu-

Mergaite, nieko nebcatsa- 
rk&r tik griaudžiai pradėjo 
j. .verktu Bet jos tėvas, DU 
įį orkaras, turtingas Eliopolės 

gyventojas, pradėjo mąsty- 
; ti, kad-jo duktė, Barbora, 

slepia ką tai nuo jo., '
L Dioskaras ne tik buvo 

stabmeldys, prie? prietarų 
v labai prisirišęs, bet dar kei- 
L stas žmonių kankintojas.

Barbora buvo jo vienatinė 
duktė. Dabai jis ją mylėjo, 

2* bet lyg pavydėdamas ki- 
■' tiems, slėpė ją nuo žmonių 

akių ankštame, tam tyčia 
pastatytame, bokšte. Ka-

daugi Barbora labai buvo 
palinkusi į mokslą, tai tė
vas jai parkviesdavo gar? 
sius mokytojus. Vienas jos 
mokytojas buvo krikščionis^ 
Jis Barborą išmokė tikėji
mo dalykų ir ja pakrikštijo, 
Nuo to laiko ji padarė Vie
špačiui Dievui skaistybės 
apžadus ir atidavė savo šir
dį Dangiškajam Sužiedoti- 
niui, Jėzui Kristui. Tėvas 
tonežinojo/ • .

t Prisiėjo kartą tėvui ilges
niam laikui išvažiuoti į to-

jas prūinnušė iŠ jos burnos 
ir ji parpuolė ant žemės.

“Nė, tu mano gyvenimo 
neniekinsi, ” smarkiai i Ūkė. 
tėvas, “aš pats’tave Išduo
siu teisėjui. Aš išsižadu ta
vęs, . Tų jau ne mano duk
tė.” Ii; pagriebęs kardą 
ųotčjo ją nudurti. bet Dar- 
bcty pabėgo , iš kaminui o. 
Vaškui sušaukęs savo f ar • 
nuš susiieškojo ją ir tarė:

“Žiūrėkite, štai Krikščio
nė.

v
jsiąjt Trejybę. .Dioskara» 
nežinojo kas tai Švenčiau
sioji Trejybė, bet tarnai 
jam papasakojo, kad tai 
Krikščionių tikėjimo moks
las. To tėvui užtpko. *

“Ar teisybė* jU klausė
Barboros, “Ar teisybė,5 kad 
mano duktė yra prakeiktu 
KriM^^ul”

“Taip, tėve,’* ramiai at
sake duktė, “uš esu Krikš
čionė.0

Tėvas užsidegė ppitunuiJ wag suimį£ išžudyti visus

Barbora neišsižadės savo ti
kėjimo tarė:

’ “Kadangi ji yra Krikš
čionė, tai sulyg ciesoriaus į- 
sakymo jai turi būti nukir
stą galva.”
, Išgirdęs tai Dioskaras šiomis dienomis Vienoj auk 
priėjo arSiaitprio teisėjo ir ciQW parduoti raitelio, šai- ^^ kaWi.ofe alWek.'

. j... • • • J; Maul’ilijus Vonsati suteikė ‘
? AVI am- fc gvelltini" į teoiogi.

...............................^^^l0.«^ijos daktarui- ir “Sataiežiti . 
terio Zaitadiofeno tentaj f red#kteiU Pr. ,Pc. 
karahui Vladislovui II Jo-. ■ - 
gailaičiui. ’ , ’ ‘

Šią istorinę retenybę an
tikvaras nupirkęs 1928 m. 
Lietuvoj už 60,000 dolerių 
iš. kažkokio dvariuiulco. I .

ttv r •. i t’ j I tūtą Toline; Čia ėjo ir teo- ■
d ' % -nA . logijos mokslus, Besimoky-
tuos daiktas to-, damas reda vo <igale2ži- .
nas Leopoldas Popperis, H - ^^22,000

tiražo, paraše kelias knyge-

biauja ir kituose katalikų 
laikraščiuose.
;. Džiaugiasi taip pat sale
ziečiai lietuviai, Šiemet jau 
sulaukę trečiojo kunigo, ir 
linki kogeriausio darbe pa
sisekimo., Jo šventimų pro- 

Nebuvo daugiau žaibaVi- ga buvo susivažiavę daug 
mų nei griausmų, dangus lietuvių saleziečių iš .įvairių 
tuojau išsiblaivė ir saulutė namų—įstaigų, Buvo ma- 
vėl švietė. T. tvt trys seiiesiiibsios kartos

1_ , w L

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVOS BRANGENYBĖS

VIENN08 AUKCIONE
i •. . . • ...

Užsienių spauda rašo, kad

SALEŽ. ŽINIŲ“ MSBiKĖoį' 
biub jAVBinnrrAB i ' ’ 

KUHiavs--

ROMA. Oruadžio' 17 d'. ‘

•v

tarė:

nėra prieš įstatymus, tai aš 
norėčiau ciesoriaus įsakymą 
išpildyti. Aš, jos tėvas,, nu*

Teisėjas patraukė pečiais.
“Jei taip nori,” jis tarė, 

žiūrėdamas į' Dioskarą. 
“Kareiviai tave nuves į nu
žudymo vietą.”
. Įsakymas greitai buvo iš
pildytas. Dioskaras kardų 
nukirto savo dukteriai gal-

Atlikęs kruviną . d a r b ą
Barbora buvo rami ir grįžo sykiu su. kareiviais at- 

tvirtai laikėsi savo Jilmjimo.’ gal. Dioskaras buvo tylus. 
Teisė jas paliepė ją? baisiai 
kankinti. Žiaurūs budeliai 
plakė ją, laužė jos kūno są
narius ir peiliais badė ją, o 
jos tėvas stovėdamas žiūre-

. jo į Visą tai su pasitenkini
mu. • ' .

Ciesoriaus yra įfcaky- S-ūlvą-

^Ar tu supranti ką_tai man ^rikščmms, Enkite ją ir 
reiškia! ’ jis šaukė. Ąs yeskite pas tęisėja.” 
esu žmogus aukštos kilmės
ir laikomas visų didžioje llarnai suėmė Barborą, 
pagarboje. Krikščioniiį aš niekindami ir keikdami ve- 
neapkenčiu, ir tu turi jų 
heapįęsti. Bet tu savo.kvai-

veskite pas tęisėją.

niekindami ir keikdami ve
dė gatvėmis pas miesto tei
sėją.... Dioskaras apkaltin
to jas ir išdavėjas ėjo pas-1 \

tramini. .
Nau j ašis levitas gimė Gir

džiuose (Raseinių apskr,), 
mokslus ėjo Jurbarke ir pe
dagogijos filosofijos insti-

žiuojantjis liepė prie Bar
boros bokšto dar pristatyti 
vieną, kambarį su dviem 

Jungais. Sugrįžęs jis atra
do Kambarį pristatytą, bet 
nustebo pamatęs tris langus 
ir. pradėjo klausinėti savo 
tarnų, kodėl taip buvo pa
daryta? Tarnai jam papa
sakojo, kad Barbora liepė 
padaryti tris langus, kaipo

gyvenimą, nori mane paže
minti. Niekše ! Tau nepa
siseks^ ir aš tavęs nuo val
džios neapginsiu. ”

“Ne, tėve, aš nenorių tam
stos gyvenimo ardyti, ir nuo 
valdžios apginti neprašau.”

Dioskaras užsidegęs pik
tumu,’ prišokęs prie dukters 
taip smarkiai jai kirto pla-. 
štaku per veidą, kad krau-

Imi.

į. draugų . klausimus nieko 
neatsakė. Jiems beeinant 
dangtis urnai apsiniaukė 
tamsiu debesių, .ir Visi jau
tė. užeinant smarkią audrą.

Visi pradėjo bėgti. Tik 
staiga, žaibas virš jų galvų

Teisėjas matydamas, kad perskrodė tamsu, juodą de-

garsiosios dailininkės vy
rąsr - >■ les. Be to, uoliai bendradar-
besį. Kareiviai pašoko to
lyn nuo Dioskaro, nes jiems 
pasirodė, kad žaibas ėjo tie
siui į jį. Pasigirdo smar
kus perkūnijos trenksmas, 
Dioskaras, tėvas šv. Barbo
ros, gulėjoj negyvas.

oQo.
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Masina iš kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”
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L Paveskite Visus

Spaudos darbus
B “Darbininko” Spaustuvei
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Darbus Padarome Greitai ir Pigiai
“DARBININKAS”

So. Boston, Mass.

JĖZUITAS J, BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

Pas Rev. j. Karalius, 129 
S. Jardin St., Schenandoah, 
Pa., nuo sausio 9 iki 22.

Pas Rev. Mozūras, Box 
73, Silver Creek P. O., New 
Phila., Pa., nuo sausio 23 d 
iki vasario 5 d.

Pas Rov. I. Valančiunas 
St. Vincent de Paul Chureh, 
Girardyille, Pa., nuo vasa
rio 6 iki 12.

Pas Rev. Miliauskas, 190 
Meade £>t., Wilkes-Barre, 
Pa. nuo vas. 13 iki 26.

Pas . Rev. J. ČižauskaSj 
1313 Westminster A v., Dėt- 
roit, Mieli., nuo vas. 27 iki 
kovo 12 d.

Pas Rev. A. Baltutis, 
6816 S. ,Washtenaw Avė. 
Ghicago, Ilk, nuo kovo 13 
iki 26 d.

Pas Rev. J. Paškauskas, 
10809 S o. State St., Cliiea- 
go, III, nuo. kovo 27 iki- ba
landžio 2 d.

Pas .Rev. J. Vaičiūnas, 
1515 So; 50tli. Avė., Cicero, 
III., nuo bal 3 iki 16 d.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev..,J. Brų- 
žikas, J., 207 York Street, 
Brooklyn, N.. Y. galima pa-

1 siųsti Money Order atnauji-l 
n ant
laikraščius: “Žvaigždę” ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4), “Varpelį” 

. ($1), ‘ ‘Žemaičių. Prietėlįų ’ ’ 
($1),. “Mūsų Laikraštį” 
($1.20), vaikams “Žvaigž
dutę” ($1) ir k. . .

I
BREMEN 
EUROPA

Greičiausi fearlalvhii ant vaiv 
■ • ,Ueris. 7 (lipuos L • :

LIETUVĄ
Plūkus geležinkeliu susi- • 
siekimas iŠ’ Bremerhaven į 

'L.IBTI.rV4 
Informacijų ktvipkilvs i ’ vip.. 

thilus agentus, u rhii
• 252 Boyhton St., Boston

. — įstaigų. Buvo ma
tyt trys senesniosios kartos 
kunigai, būtent kuli, A, 
Skaitys, šlapikas ir Birbi
las; ' penki studentai teolo
gai, du Kinijos lietuviai mi- 
sijonieriai, administracija" 
ir kt.

IEŠKOMAS PIRMASIS 
' ' SAVANORIS. ' •

Šiomis dienomis buvo Lie-z, 
tuvos kariuomenės - kūrėjų 
savanorių sąjungos centro 
valdybos •'pilnatie^lĮ’bgėdik' . 
Tarp kitų klausimų buvo 
Svarstomas pirmojo savano
rio suradimo klausimas. Jį 
suradus, pirmasis savanoris 
bus paskelbtas L. k. k. sa
vanorių sąjungos .garbės na
rių. Pirmajam savanoriui 
surasti išrinkta komisija: 
pp. ats. pulk. P. Gužas, pul
kininkas Puodžiūnas ir AI. 
Sliesoraitis. Be to, komisi
jom kooptuotas p. St. But
kus. Komisijai pavesta tuo 
reikalu -išdirbti ankietą.?

BENDROVES SUVAŽIA
VIMAS

visus Lietuvos kat. . ■

366 W. Broadway Tel. S. B. 0620
JNORTH CERMAN

LOYDu

NEW YORK, Sausio.10 
d. įvyko Lietuvos j Atstaty
mo- bendrovės šėriuinkų su
važiavimas. Dalyvavo 64 as
menys,: turinti 11,264 bal
sus: Kadangi b-vės šeriniu- 
kai turi 35,593 balsus, tai 
suvažiavime nebuvo kvoru
mo ir skaitomas nelegaliu.

Nutarta šaukti “ekstra”. . 
suvažiavimą surinkus rei
kalingus sudaryti kvorumą 
6,533 balsus. Komisijai įsa
kyta tą padaryti iki birželio 
1 d. š. m.

Direktorių valdybą suda
ro tautiiiinlčų lyderiai.

■ ■ Kap.
ToL 27369 U. , ‘ ;: ■

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
D/KIRMILAS, 8AV.

Geriausios rūšies m3sa, daržovė, 

įvairios smulkios prėkSs. ^įaiida- 

gus patarnavimą, • ' •

99 Bark St., Lorence, Mm,
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Valdyba

dideles užtvankos) projektą. Iš dešinesšie keturi vyrai labai susirūpinę garsiojo ‘^Musele Skonis 
kairėn : busimasis prezidentas F. D. Roosevelt, senatoriai Norris, Black, ir McKellor.

SHENANDOAH, P*.
VYČIŲ NAUJOJI VAL-

. DYBA.
Mūsą parapijos jaunimo j 

. Vyčią kuopos susirilikjinas • 
įvyko sausio 10 d., vakare, 
Vyčią salėje, W. Coal ir 
Gilbert sts.

Susirinkimą atidarė pir
mininkas P. Butkhuskas. 
Maldą sukalbėjo, pinninin-

, ko pakviestas, kun. A. J.
*Alauskas. . ri

Praėjusio susirinkimo nu 
tarimus perskaitė raštinin
kė O. Vasčiliūtė. Vienbal-

* šiai priimti.' M. R^ulinavi- 
čiūtė išdavė klubo trnansą

. raportą, kuris priimtas. I-
- vairią ' komisiją prahešiinar 

priimti,
.Naujom yaldybon išrink

ti ;. ?pirmininku — P. Joku- 
boniš, riee pirmininku — -A.
Mizara, raštinink.—O. Vas- 
čiliūte, finansą sekretoriais 
—A. Jakubonis ir Julė Ga-

į’ liniūte, kasi n i n k e — A. 
t Dzinkevičiūtė, iždo globė- 
\ jais— P. Dapkūnas, A. Pa-

1 centą . ir. E. Janulevičiūtė.
\. Po rinkimą naujas pirmi-

’ . \ pinkas paskyrė sekančias
\ komisijas: Įdubo prižiūtė-

• 1 toją komisijon — J. Rut-
.... įkauskas, J. Jurgelis, J.

' Dapkūnas^ J, šeris, V- Gri
gas; pramogi] komisija —

f J. Mizariūtė, E. Vasakoniū- 
’\te/. J. Kvainauskaitė;. M.
-! Tankel evi čįūtė,. . J. Rąga- 

žinskas ir J.. Sadauskas, 
Atletą komisija —

. tūnąs, J. Rutkauskas, A.
. . (Įlabus ir A. Stepulaitvtė..

^eatrą komisija: J. Miza-
i riūtė ir C. Grigiūtė; litera-

. juros ir paskelbimą komisi
ja — J. Galiuiūte, B. Baju
ryte, A. Dzinkeričiūtė, A. 
Stepulaitytė ir J. Šeris.

Naujoji valdyba ir nau-
.' jos komisijos pažadėjo savo 

pareigas tinkamai ir sąži
ningai atlikti. Sakantį susi
rinkimą nutarta šaukti sau
sio .24 d. 8 vai. vakare.

Susiriiikimą uždarė pir
mininkas P. Jakubonis, 
maldą sukalbėjo kum A. J. 
Alauskas.

VYČIŲ VAKARĖLIS.
- Reguliarus mūsą parapi

jos jaunimo Vyčiu vakarė
lis su prakalba įvyko sausio

f . - 15 d. Vyčią salėje. Kalhėto-
. j jum buvo kun. Tolino, italą

" parapijos klebonas.’ Jo kai
ri- ba įdomi ir pamokinanti. ---- j VIAOUIUIIA KJCV » w |
/ . Savo kalboje gražiai nupie-Į Susirinkimuose- daromos tenkinimą.

Baigiant vakarienę manį
- teko pastebėti, kad vietosi 

vyrai, nepašidūoclami mote- j ’

jaunas merginas įstoti į šiąjnę.7 Aš, nors nepavydžiu,! ‘ 
draugiją., Susirinkimai da- bet ’ drįstu sakytį:vyrai, ’ 
mini kielriieno mėnesio pir-1 klystat, jūs. nibterą šioje .
mą antradienį; 7:30 v. vak. sritvjo neprąlenkšite, nes

*

atsilankė. Aukojo sekanti1 
amenys: P. Kristupienė, P. 
Valąšinienė, E. Poteckienr, 
V. Tubelienė, J. Vilkienė, 
Marcinkevičiene, S. Morkū
nienė, I\ Stajiiškionė, A. 
Adomaitienė. Dirbo E. Sta- 
niškiūtė,’ A.”’Adoihaite, O. 
Tubelyto, J. Staniškis, E. 
Jonaitis, J. Tūbelis, J . Sta- 
dėlnikas.

. žinutes •
Adomas L—

jau sugrįžo-namo iŠ ligoni
nės, kur turėjo didelę ope 
raciją..

būn(a pamaldos, o 8. vai. su- jumyse nematau tiek daug
. pasiaukojimo. ..

AŠ žinau, kad bus didelė 
(salė, didelė įžanga, specia
lūs patarnautojai, bet ne- se.

Sodalietės, norėdamos pa- btts skaW lietuvišką vai-.

pat gimnazijoje, Vyčiu kuo- įa(j galėtu paremti parapi- 
poš baskethall tymas žaidė sausĮ0 21* d., šeštadienį, 
su Šv. Juozapo tymu iš Alą- g vap vakare, Šv., Kazimiė- 
hąnpy City, žaidimas^ visą ro parapijos mokykloi0svo- 

tymą jėgos vienodos. ®a^-j pelnas skiriamas svetainės 
giant žaidimą, kai bebūti* scenerijai pagerinti. (Iries 
minutė, Vyčiai prasiveržė Jol1y:’Jontš orkestras, J. 
pro. savo • priešininką eiles. Tamulip vedamas.
Žaidimas baigėsi tašku san- _ ; ; . ■ v, nv. .
tykiu M:40.. J?o Tungtvnin, .,®Us vl8otaĮ ir
vietiuis'.laikraštis “Evemnfci Visi at-
ĖIwald” labai, gražiai apra- sl ai1^ bus. patenkinti.
še, apie Vyrią žaidimą. Ypa-

a. tingai gražiai aprašė apie 
ą.,! Bobby Nork ir V. Mačio

- P. Dap-’ žaidimą.

įėjo’ Šv. Petro ir Povilo 
klubo tymą iš Tamaąua. 
Vyčiai lengvu, būdu suplie
kė Tainaąua’iečius, kaip ga
lima matyti iš 4,seoro” — 
40:28* ■

Sausio 12 d, vakare, toje

sirinkimaš,
S e k r et.orka,.

SODALIEČIŲ ŠOKIAI

gerinti savo iždo reikalus,

laiką, ėjo lygiomis, abieją’iaįn^je Į.eūgia šokius, kurią

scenerijai pagerinti. Grieš

I

ak

PHILAŪELPma, PA.
CHORO DARBUOTĖ

. Šv. Kazimiero parapijos 
choras, varg. J. TTodelib ve
damas, labai kyla ne tik įta
riu skaičiumi, bet ir šiaip
jau veikimu. Tiesa, kurį 
laiką buvo nusilpnėjęs, bet 
dabar pasitaisė. Chore daug 
gera padarė tokie smarkūs 
choristai kaip St. Baraus
kas, broliai Jurgaičiai, j 
J akstys; Merginą. solisčių 
skaičius ir. auga. žodžiu, už
tikrinta graži ateitis. .

SODALIETĖS JUDA
Labai malonus reiškinys, 

jog mūsą sodalįetės labai 
susipratusios; jos. gausingai 
lanko susirinkimus.. Tai 
vis dėka dvasios vado kūn. 
P. Lamnak'io ir naujos val- 
dvbos darbštumo.

še savo kelionės įspūdžius 
Europoje. Tuojau, po pra
kalbos sekė margumyną va
karėlis, sudėtas iš dainą, 
muzikos ir deki a mae i j ą. 
Šiuo vakarėliu jaunimas bu- 
vd labai patenkintas...
VYČIŲ. B ASKETU ALL

TYMUI.SEKASI. ’ , 
Sausio 5'd. vakare Shė- 

nahdoah High School gim
nazijoje mūsą Vyčią kuo
pos baskethall tymas perga-

M"

ŽiNYHAį..

4‘KEPURIŲ BALIUS” j mis ir Vytimi, apvainikuota
' 1 1 tiri ’ im-ilHnMKf • n n+i na iiTniiT/šrti'A*Naują Metą vakare.44Ke-

..purią: Balius,’/ reiigtąs Šv.
. Vardo draugijos, praėjo di

džiausiu pasisekimu. Š(>;
Mazurkevičius' Iriai ir kiti pasilinksmini

mai tęsėsi iki pirnuū valan
dai rytę. Žmonią tokios, 
daugybes, jog vos buvo ga
lima .prasigrūstį. '

'tankinės anties pliinkšno*. 
mis. . • .. .
. Sprendimo trihun o 1 aTs7 
kurs savo nutarimais nulė
mė visą dovaną dalinimą, 
susidėjo riš Iri ją asmeną:-

.-plačiai žinoma parapijos

Vincas Auksutis,, anglių, 
kasyklose užmuštas, palai
dotas Šyč, Marijos kapinė-

gią, lietuvišką gorimą. Tad,' Moterą Gyvojo Ražan- 
vyTUČiaį, pasikvieskite ino- čiaus narė Ver. Kaminskie- 
teris į talką. . | no, jau pasveiko iš po ilgos

■Šiaip ar taip, bet V/est liftas.
Uhiladėlphijos moterys ap- . -- -----“ \
gailestauja, jog praėjusiai J«. Žiukiutė turėjo ąpėn-» 
vakarienei savo vyrus-namie• dicito 
paliko, kitą kalstą jos alsi-

• veš.
A. Geležiu®^ Pr. Poš- Juozas Lengvinis, mūsą 

kūnas ir Įriti‘žada parengtį’

a_! darbininkė Ona Radžpvi- 
. čiūtė, Juozas Budelis, Susi-, 

Už\ keisčiausias kepures vieni j imi) raštininkas ir ,p. 
buvo duotą “trys dovanos.*jSakevicius. Šio vjniausio* 
1’iTino.ji, graži ’ elrk t r i n ė J? tribuw>l<> sprendimus pii- 
ieniputč, .atiteko p.. Ivaškie- Niką sutiko didžiausiomis 
nei už jos margaspalvę skry- ovacijomis.

. bele. Antra, žibantis puo
delis, už plieninę riterio šal
mą—r p. Višiiiauskieiiei; tre
čią laimėjo Alt. Gustaitis, 
už. gražiai papuoštą vyrišką 
skrybėlę.su Lietuvos spalvo-i

’ Žynys.

telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsaniuotojas 

423 S. PACA STREET, 
. BALTIMORE, MD.

E. Mastaiti®.

I ŠV. ANDRIEJAUS
: y PARAPIJA .
Sausio 8 d; Maldos, .apaš

talavimo , draugi j a. ’. ture jo 
vakarienę, kuri buvo ir di
delė dvasinė puota. Vakar 
rienėje buvo kalbą, kas 
Philadelphijai yra retenybe.

Vakarienės dvasiniai da
liai duodu pirmenybę ir to
dėl, .jog joje aiškiai matėsi 
kibirkštėlė tos- pajėgos, ku
ria

operaciją, 
rėvai jaučiasi.

Ligoąė Laiškas Redakcijai
kolektorius, yaiksto labai lės” numeris .. pasivėlavę

kas nekaip > žiūri/kam šį ■ jum ko džiaugtis, nes gar-, 
kartą jį apįenke. r Bizni e-nys aplankė jo namus ir 
riai žada , kitą .•kartą dar pnlik(> gružą .# sūnelį. Ta 
daugiau aukoti.. Aš baig
damas šį trumpi] . raštelį

1 nuošįrdžiąi.linkiu, kad Alai-.- (veriu, žinoma parapijieti 
dos Apaštalavimo draugi- Kristina Balionienė ir rie
jos nariu. veikimas ir gyv
mimas nuo. lątoriki vakaru^ Kazys Kaminskas labai ser-. 
būtu maloni malda Dangis-* g'u. Visi draugai linki jiems 
kdjo Tėvo akyse;

Tčmytojas.

pageli>a Ims tėveliui.

Kristina Balionienė ir vie
šosios mokyklos mokytojas

Apaštalystės maldos (Irau 
gijos valdyba taria širdingą 
ačiū vietos kleb. kun. Čepu-

rią išvysčius būtą, galima1 kaięiąi už prakalbą, pasa- 
sutraukyti girtybės ir ble-P^^ ąpąštalybėsmaldos va- 
vizgu ryšius, painioj ančius Pavienės laike, kurį įvyko
daugelio žmonių gyvenimą.

. Vakarienę ruošė ir joje 
šeimininkavo P; Stąniškię- 
nė ir Ap. Adomaitienė, 
Joms pagelbėjo: E.- Staniš- 
kyte, Ai Adomaitė,.- O. Tu- 
belytė; J. , -Stanišlris, J. Tū
belis, J. Stadelnikas ir Jo
naitis.

Vietos klebonas kim. J. 
čepukaitis • pasakė kalbą. 
Be jo buvo ir kiti kalbėto
jai, išreikšdami savo pasi-

visos pastangos, kad drau
gijos narės turėti] noro dir 
bti.

Kviečiame * visas m ū s u| rims, žadaJr ruošti vakarie- 
Aš, nors i

greitai pasveikti.
. M.Jf.

Gorbiūmoji Redakcija
_ -yri įri:?’ *.;Ū nes pfclšytdji medžiaga ug

kadangi gcrb. Jusą lai k- .y. .. .vv. V b; ri v. -..mes tapo sunaikinta ir reiraseno skiltyse gan plačiai _ -. ; .y. . v ,-.... ■ . . kej o viską i s naujo rašyti itilpo apie Svc. Jėzaus >Sir- / . - . ,. rn v.
-1- AT -1- T7- I • ! sutvarkyti. Tačiau, Dk (lies-Meiles •Vi.muiolvno. gal- ... ; _ J . ..., T v v ' ivui padedant, dabar viską sra, tai daugelis žinomu ne-. , . . .
v. ... j .v, . . v 7- L; yrisutvarkvta ir mėnesinizmo kur laiškus ras vii Kon- v . ,... ..

• •• ’ ■ ‘ . . • rlaikraštis is.eis. kitą savai!gregacijos ar. ,menes’nioi ... - ,
”Mrilės” lailn-aSeio i-cika-l1?. visiems prenumevątt 
Jais. Šiūomi pranešu, ,kad' '],ns IMsiųstĮM*" . . 1

1 adresas yra tas pats. Ir ra
šant laiškus adresuokite ši-

“SARGYBĄ” skaitydamas rasi Shio1- 
skyrhišt 1) Mokslo popnliarizacijos ir 
visuomenės klausimų; .2) blaivybės, 3) 
«k‘o,.- 4) sveikatos, 5) gydytojo, patari 
mų; 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
n (politikos, visuomenės kultūros ir ę- 
konomijos gyvenimo). 8) prleSalkolinis 
kalėjimas- (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasauli* .ir !(.)) Įvairenybės.

“SARGYBOJE” rašot vysk. M. Rei
nys, prof. P, Kuraitis, Vydūnas., kan 
Tumias, prot KemėSlš, dr. JF. Pačkaus

Sęured Tleart Monaštery, 
’llarvev’s Lake, Pa. 
Alderson P. O.

sausio 8 dieną Šv. Andrie
jaus parapijos salėje: Ačiū 
ir UŽ kitus visus patarimus.- k‘Utė, dr. A. Gylys, (įi-. jur. RnuUnaitis

■ n trr. Valatka. dr. R. Pnkžtns. (Ir. I). Jus-agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. B. Juš: 
ka ir kiti. . ' ;

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
'•SARGYBOS” adm.Ačią ir tiems, kurie auko

jo vakarėliui įvairins daik
tus ir tiems, kurie veltui:. Tikrą draugą, per sielvar 
dirbo -jr tiems visiems, kurie1 tą pažinsi. :

Didelė nelaimė mus .. ap
lankė. Betgi mes atsiduo
dame Švč. Jėzaus Širdžiai 
ir Joje turime visą viltį ir 
pasitikėjimą, kad Ji mūsą 
neapleis, ir paguos mūs nu 
liūdime.

. O kas. link nien. /4Meilės ’ ’ 
laikraščio, prenumeratas 
siųskite tuo pačiu paminė 
tu adresu Pirmas uMei-

humeriai eis reguliariau
Visiems nuoširdžiai dėk< 

damas už simpatiją užu< 
jautą ir širdingus .l.inkėj 
mus lieku .

Su gilia pagarba,
Tėvas L. Briymrniąs, 

. C. C. e"

JONO IMTO EILĖS

Skaitykite ir Platinkite • |
DARBININKĄ

r ■ ■■ ■

Bnnius.
^>?T*ijw5j5^xy9

Iri-
• .It' .*&&

Tai gražus mūsą išeivij 
įžymaus poeto kūn. K, D 
bonavičiaus eilią rinkinį

Šią Įmygą išgyrė visa ria 
tesnioji spauda. Viši gčr 
jos turiniu, gėrėsies ir Tai 
sta ją įsigyjos.

Knyga gražiai atspausdi 
■a ir turi 191 pusi. Jos k; 
ia $1.50. Bet dabar “Dai; 
ninko” spaudos vajaus ii 
tu, gražiais, drpbės viršeli; 
kaina tik 75‘ centai; pop 
rio .viršeliais .50 centą. ‘

Dabar yru geriausias į 
kas įsigyti šią taip braią 
ir. naudingą eilią .knygą.

Užsisakydamas rašyk:
“DARBININKAS” .<

866 Wėst Broadway,

S<>. Boston, Mass. '

....^........ ... _ M- ? V.......... ...,
Plymouth, Vt^ Jtapinė^. luinose ‘palaidotas buvusio prezidento Galriii GooUdge kūnas.

, Nė kieky ienas , gal i pa 
rytį ką nors nepaprasto,’ 
kiekvienas gali nudirbti

skryb%25c4%2597l%25c4%2599.su


g;

į SttkUdtralu, sausio 20, 1933 ~~

DARBININKAS
(The TOorker)

7 PubU»h»dneiyTIJE8DAT»Ba BAIDAI

,0nrr josssk'b mthuamun b, o, aibooiauom or labos 
0 jm second-clMa matter Btpt. 12,191B < th* po«t ptOce at Boston, Mm 

onder tha W ofMarch 8,1870 .

M®apt*nce for malllnt at cpecial rate of poetase proylded for Jh Sectlon 1106 * Art of Octobėr A1917, authorlaad pa July 12,1918

4. MUBSaRIPTIpNRATBJSS '
pOBMMtic yearly ,.,.......,.,...84.00 

yearly.............
Ic onca.per we«k yearly,.*2.00 Vieną kart savaitėje metama,,.,*2.00 

ItajNHgū onca per week yearly.,,.*2J»Q '
DARBININKAS, ’

$ WEST BROADAVAY SOUTH BOSTON, MASS
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0820

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metami .,.............. .*4.00
Užsieny metame ...*5.00

I
Uisleoy 1 kart aavaitije metama. > *2.50

ŠVENTIEJI METAI
. vyriausybės, bet nieku būdu 
neignoruoja jų valdomos’ ka- 

4atikiŠk0S--t-aut0S_-^Q SlLSUt. 
vo pavaldiniais kad ir at
kakliausios .bedieviškus- vy
riausybes turi skaitytis ir 

• štai kodėl. Vyriausybe turi

; ' šv, Tėvas. pijus XI pa
skelbė šventuosius Metus,

J lųįrie ^prasidės balauūžtoYžj 

„4933 m. ir baigsis bal. 2, 
; 1934 nj., Velykų antrą - die- 
;- rįą. Jų tikslas yra paminė’- 
U fi I9-kos. šimtmečių . Kris- 
į’ taus mirties sukaktį. Tas

žmonijos atpirkimo įvykis' ge-. w Kareivnį ranKoH 
t/taip svarbus, kad Popiežius y^a klusnios ' idėjoms, ku 
Mabai tmkamai įžiūrėjo ręi- riog paveldžia kareivių gal- 

p kaįingunią . iškilmingai , jį_ va5j $ykį tos idėjos iįpsu: 
E*-paminėti. To paminėjimo puolamos, su ižkrautomis 

gy motyvą jis išdėsto savo.en- jūreiviams pareigoinis, tuo 
ĮF ciklikoj. Reikia, sako, ne me| piįėnas ir geležis ga-

tik paminėti Kristaus nūr-hĮ iškristi iš jų . rankų, arba 
ties sukaktis, bet prie tos- aįsįkreipti į pačią vyrįaūsy- 

fcr progos patiekti žmonijai vi- bę< Tuo bQciUj masoniškos 

g; šokio galimumo atgimti dva- vyriauSybės,; žinodamos,, kad
šioje. “Tas viskas veika- tcleja daug galingesnė . už 

B linga ypač mūsų dienose y- plien.^ labai daboja, kurion 
R/rą tiek vargo jt kentėjimų, pus^ valdomųjų tautų idė- 
Sė ’ užsimirsimo apie amži-j jos ia>ypsta ir labai skaito-

nybę,. tiek pagonizmo mūsų sį Su hi idėjų vyriausiais 
P-.gyvenime, tiek siekimo pa-! yadąisf Popiežniš yra kar 

K. saulinių prabangų, ii- tuitų/t^^kos idūjol vadas. Jis 
I‘ "kurie visokiais būdais yra: prižiūri katalikiškos nuotai- 

£ blogai sunaudojami. ” ■. Ir kds _ karkos ir. klusnumo, 
j yra, nurodymų, kad. nusika- beį drauge daboja, kad. ir 
;Tepuvusi ir suvargusi žmoni-Į kaįa]ikij. teisės nebūtų min- 
įyja: uoliai pasinaudos, tomis džiojamos, ir štai kodėl pri- 
t ^vėntiĮjįi Metų ’ malonėmis. Į versti su juo skaitytis visu

Mūsų laisvamani ja pašie-r valstybių' vadai. Dėl atka- 
pianciai sutinka tas kilnias! klūmo, politinio.nesubrendi: 
šv. Tėvo “pastangas. • Jie sa-' 

ko, kad praktiškam gyveni
S/<ne ir politikoj Popiežius bių valdovai , nesiskaito- su 

■|įynieko nereiškia, kad visos Vatikanu, bet tik ląildnaj.: 
'■L'tautos ir valstybės jį igho- gyvenimo įvykiai pirmiau 
K ruoja ir kad . jo . žodis nieko ar paskiau jiems suteikiu 
w negelbsti nė .Ispanijai nė 
& Meksikai. Žinoma, laisva- 

«. maniai visur įžiūri tik išo- 
® rinę. naudą, ir politiką. Bet 
Sjį liūtų perdrąsu sakyti, kad ir 
R- ęi» — politikoje Popie- 
ft zžiąus žodis mieko nereiškia. 
K- Ar iš tikrųjų visos tautos. ir.

valstybės ignoiUbja Vatika- 
|t:ną ir su juo nesiskaito? Ir 
feš. taiplr nė. ‘ Ignoruoja jį -ir 
įp : su' juo nesiskaito, arba, tiks- 

im liau pasakius, norėtų igno- nors, neapkenčią šv. Tėvo, 
igz.Tuoti ir nesiskaityti kai ku-- bet vis tik jo —- bijosi. Y 

. valstybių masoniškos *

žį- ir plieną kareivių- rauko-
Bet tos kareivių rankos

R

. tautos ir valstybės jį igho-

wyu i * w

savo perso-

litų. „Šiandien suaugusią 
karvę galima rinkoje nusL 
pirkti už 30 ar 40 litų.

Prieš porą metų jei ark
liui mokėjai 150, jei už jį 
šiandie gausi 15 litų — tai 
džiaukis. .’

Dabar, sako, neverta kau- 
stato arklio parduoti, tai ėsą 
labai nuostolinga: 'r kainuoja 
pusė arklio vertės. O jei 
geresnes kamanos ant gal
vos užmauti — tai kitas .ar
klys bus žymiai pigesnis už 
savo apynasrį. '■■■’ \ į

Turgavietėje kad ir javai [ 
nebrangūs, bet už juos šį tą; 
galėtum nusipirkti, neš gy
vuliai nepalygniamai piges
ni. Už bulvių tris centne
rius arba už rugių vieną

■ centnerį ~ pirksi arklį.
Kartais ir pirkti nereikia.

Mieste, arklių rinkoje vaka- Paklausė.. Ar aš papildžiau nuo- / 
re,, turgui baigiantis pa-j dėmę, kad. pusgirtį nušivedžiau į 
matysi ne viena palaida ar-J bažnyčią? žydas; ir jis labai sęrga. .. Ar man

Bį Kn, ji < „e «k i..),..-
Nėra, Niekas arklio ^uų- jokios nuodėmės, bet 
•pirko— '
paliko. Policija siūlo Į našiuose atsitikimuose neįy-

. kas nori veltui arklio! .Siū-La£. vayggas gauna ypatingų
■ 10 net su garantija, kad Dievo maloiiiu ir
’ ‘duodama? pilnom nuosavi - Apaštalauk, mielasai, ir žo- 

bėn” ir niekas ‘dovanoto p.VVyZdžiu.
arklio iš jo nebegali atimti. . . ,Ą /

uio ir, silpno diplomatinio 
išauklėjimo kąikurių. valsty-

skaudžių pamoktu
Net protestouiškos vals

tybes, ■ nieku gyvu nesuriš- 
tos su "Vatikanu, — ir tos 
pagerbia Popiežiaus žodį ir 
savo spaudoj nuodugniai 
paduoda jo' enciklikų turini, 
Tik mūsų. laisvamaniai mė
gina jį ignoruoti, bet. ir to 
neįstengia padalyti: . nors 
su 'piktumu, pamini jo dar
buote.' O tas įrodo, kad jie

E ' Filo de. patriko.

Įlietu vos kaime

11.H

Klausimus siųskite ;Wo gauti antrą sykį Av, Aliejų- talai meldės už 
JŪRŲ fųtrEPLAUKA,

. . 366 WeSt Br.oadway,
So; Boston, Maža,

mį Patepimą? , • , ’ iriPti)jua (1 Kor,- 4)1 Pana-

Ats, Taip. Kiek. Sykių šiai elgėsi pirmųjų amžių
—....—.—. .. . ,

Kl/ Einu i Bažnyčią, Matau 
Stovi lietuvis; pusiau girtas.. 
“Kodėl neini'į bažnyčią,’’ 
klausiu aš jo..-—/“Neturiu pini- 

rgąror bepimgiisa.rmatijuos r’’at- 
| sakę vargšas. Ai. užmokėsiu. ’’į“Ai. užmokėsiu, ’’ i kartą.

1 pavojingai susirgtų, tiek sy-| krikščionys, Bėt jie dau- 
'_/• kių gali.gauti-Paskutinį I ų gjau brangino ■■ artimo sielą 

_j lepintą* Toje pačioje ligoje, nęga kūną. Savo maldomis 
kad ir ilgai sirgtų, šis Sak* įr lenkė artimą* prie Amži- 

J ramentas teduodamas vieną nos Gėrybės, gyvybes šalti-

pio. Taip ir Tamstardaryk.
. .. . Melskis už. tų gerąjį žydelį,

Kl. Mano geras priedelis yra pa(| pataptų Bažnyčios na- 

nu, nes. tas tebus išganytas, 
kas įtikės ir bus apkrikšty
tas. Taigi, ieškokite visų 
pirma Dįevo karalystės ir

■ jos teisybės, o visa tai bus
• jums pridėta” (Mat. 6, .33).
• O.šv, Ciprijonas sako : “Ne-

tai ii’ taip rinkoje! atiikai <rera darbą/ Pa-1 Ab-.Kas Jūyli. Dievų, ne- 
......................... ■ " _ gali nemylėti artimo. Mū-

j sų gi artimas yra kiekvie-
1? pasitaiso, nas žmogus: vargšas ir tui*-

- tuolis, teisingas ir nusidėjė-| gali Viešpats Dievas būti 
lis, katalikas ir klaidatikis 
žydas ir pagonis, štv. Stė;

. ■— ------- ---------------* Į Kl. Jei katalikas serga ir iiau- ponas meldėsi už savo bude-

KATALIKU SEIMELIS I na Paskutini šventu Aliejumi liūs žydus: ‘‘Viešpatie, he-
... . Patepimą, pasveikęs greitai, vėl paskaityk jiems tos nuode-

Naujosios Aiiglijos. kata- atkrinta į Hgą, ar galėtą nuo ku- mūs”' (Apd. 7, 60). Ir apaš-

sario 22 d., 1933 m., Šv. Ro
ko parapijos svetainėj e, 20 
Webstęr St., B i* o c k t o n, 
Mass. Y ", • .

Visos katalikiškos organi- NEURASTENIJA 
zacijos, parapijos, pašelpi- ■ , .
nūs ir idėjinės draugijos, ,^0 DriJ. F.' Fošfca. < 
eliorai, kuopos, skyriai pra- '•

ISomos išrinkti atstovus, pa- Abehiar Mnant, reikią, pa- 
rūpinti g-ėni sunianymųl^ ’̂ M'.H ^ire!S- 

šiam 
Atstoviu mandatai pasirašo- Į 
mi valdybos, atitinkamų na-į 
rių. su Dvasios Vadų. Į

Apskrities Dvasios Vadas . ..
kum B. , Juras ir L. D. s. Neu tik kaip kuriuos oi«a- 
centro pirmininkas kun. J, uus> tai gubos sinege- 
Švigždys . rūpinasi, kad šis S^8. nugaros..siiiegenis stu- 
šeimelis geriausiai pasisek-p1™ kaBale^iidi ir sk il i, 
tųl ‘ ■ • •. ! Priežasčių šios ligos yra

Seimelio-, visą tvarką vė- gana daug, bet čia paniinė- 
liau praneš kun. J. Švagž- siu tiktai pačias svarblau- 
dys. ■ _ ' 'j

Visais seimelio reikalais 
kreiptis bei įnešimus siųsti 
šiuo adresu: Rev. J. Švagž- 
dys, 20 Webster St.„. Brock- 
ton, Mass.

Federacijos N. A. apkri- 
ties valdyba: ;

• Fun. P. Juras, 
Dvasios Vadas;

' < V. Ji Kudirka, 

Pirmininkas;.. ;
Čeikctuskias, 

.. Raštininkas; ■ 
J. Vcrsiąckas, •

Iždininkas.

tani .tėvu, kam Bažnyčia. nė
ra motina.” . Aš neabejoju, 
kad Tamsta labiau myli to 
žydelio, sielą, negu kūną, 
daugiau linki amžinos lai
tuos, negu laikinosios.

S veikata*Braiigus T ortas
ti, .tolas asmuo anksčiau ar 
vėliau dažnai. tampa auka 
šios ligos.

Daug žmonių, ypatingai 
šiais sunkiais laikais, serga 
neurastenija dėl to, kad jie 

i svarbiam seimeliui. kla' perdaug,rupmasi. Be rų-
1 nusilpnėjimų, taip kad žmo- pėsčio,žinome, mes nęgah- 
[• bus nebegali tinkamai atlik-J me apsieiti, bet jeigu, rūpin- 

[ ti nei 
nc, darbo.

. . ^ • . • I • . . • •.

i protinio, nei fizinio^ tiy dieną ir naktį be jokios 
\ Ši-liga gali-paliesti naudos, tai ylų per daug ir 
tik kaip kuriuos orga- nesveika. /' ••

Nors jr sunku, .tenka kalbėti. De- 
Oimteriopai atpigo gyvuliai. Ar- 
Pįklys ir kamanos. Už vieną bul- 

centneri.

E -Nenorėtum apie, sunkius 
g/nėmnlonius laikus. . kalbėti. 
BL Geriau būtų, kad. k o k i a i 
K rporai metų-galėtum užmigti 
|pr paskui; pabusti, kai jau 

p'viskafc laimingai , praėjęs, 
gįtoeja, ’ visi turi •. nešti sau
E? įkirtą kryželį.,ir .nešti kan- vienos savaitės kainavo 30

iriai. Bet ar gi iškęs silp
nas žmogelis nepadejaves ’ 
Padejuosi, rodos, ii: leng
viau... : : ‘ ‘

Kaip., yra Lietuvos kai
me? Ūkininko turtas- bai
gia eiti prie nulio. . Tau ne 
dvigubai, trigubai- viskas at
pigo, ‘bet kaip karvės - ir1 arkn 
Tiąi — tai dešimteriopai at
pigo, Štai gyvi- pavyzdžiai.

Prieš porą, metų veršelis

PROGA BEDARBIAMS
Ėad pagelbsti bedarbiams “Dar- 

.biidnko” Administracija išmokės 
--bedarbiui uz kiekvieną- gautą 
naują metinę prenumeratą vieną j?SI 

‘ dolerį. ■ ‘ "
Getą proga bedarbiams užsidirb
ti keletą ‘ar keliolika dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap- 
mokamą darbą. .

“DARBININKAS” .
; ‘ 366 Wešt Broadway,..
i[. • So.. Boston, Mase. •

Įsius.. . ■ • • •
Pirmiausiai,-mes turime'' 

Į. atsiminti, kad mes ne visi 
ateiname į šį pasaulį su vie
nodu nervų kapitalu. Vie
ni atsinešame to taip vadi
namo nervų kapitalo dau
giau, kiti - .mažiam Tėvai, 
kurie gyvena* nervuotąį rū
pestingų, t ruksiu Ingą .bei 
tragįngų gyvenimą, perlei? 
džia tokio gyveninio vaisius 
savo vaikams. Tokie, vaikai 

. turi palinkimą prie tėvų 
Išilpnijinų bei įvairių ligų.

Kol viskas .gerai . eina, tai 
jie gali laimingai gyventi; 
bet kaip jiemy prisema su
sidurti su gyvenimo kęblu- 

j .mias, tai jųjų nervų kapita
las. nebeišlaiko, ir jie gauna 
suirimą. .. 1

Neurastenija“ gali pakirs
ti ir tuos žmones, kurie pa
eina iš stiprių ievų ir buvo . 
‘sveiki.iš pat mažens.' Jei-’ 
gu. kuris asmuo apsikraubą 
.save dideliais ir atsakovnin- 
gais darbais, kurie neduoda 
žmogui nei ramiai, painivgo- 
tu nei pailsėtų’ nei pavalgy-

Yra žmonių, kurie rūpi
nasi visai be jokio reikalo.! 

Čia paduosiu pavyzdį. Ne 
labai senai, ateiną į mano o- 
fisą jauna mergaitė ir pa
reiškia, kad ji. nebenorinti 
gyventi. Aš nusijuokiau, i r 
'sakau. “Ar su meilužiu pęr- 
siskyrei?” Ji nusišypsojo 
ir sako-: “ Aš dar jo" neturė
jau. Bet. man rūpi...” “Kas 
gi tau rūpi?” klausiu. “Aš 
dirbau tokioj ir tokioj dirb
tuvėj ir truputį, užsigavau 
galvą. Dirbtuvės gydytojai 
peržiūrėjo ir paveikslus nu
traukę sakė, kad viskas ge
rai. . Bet. man dabar rūpi, 
kad aš nenustočiau proto, ir 
tuomi, nesuteršČiau ■ savo tė
vų, brolių ir seserų, ir Visų

Bjiiūerius Charles H. Mareli, 
naujasis federales prekybos komi
siją’pirmininkas Washingion&..

dangi ligonis ’randasi nuolą* 
tos baimėje, tai jo' širdie .. 
smarkiai plaka ir nuo to jis 
kartais gauna širdies skau
dėjimą, kuris taipgi neduos . 
da rainuino. Neurastenija 
serganti žmonės .nerauda 
draugų;, jiems rodosi, kad 
visi' yra jų priešai. Niekas 
jam nemalonu ir neįdomu. 
Yra dar daugiau visokių . 
simptomų, bet. jų visų nega
lima išvardinti, nes tai per
daug vietos užimtų, y •. 

. Dabar kįla. klau s i m a s, 
kaip nuo tos ligos apsisau
goti ir kaip mio jos. gydytis.

Pirmiausiai reikia rūpin
tis apsaugoti, nuo tos ligos 
mažus vaikelius. Maželių 
nereikia erzinti ir nerodyti 
jiems piktumo nei blogų pa- 
vyędžiiį* Jeigu tėvai ir su
pyksta ant. vaikų, tai tą pyk
ti reikia slėpti. Vaiką, gali
ma nubausti ir be pykčio.. 
Mokyklą lankančius .vaikius 
nereikia per daug ’spiiusti. 
Paaugusias mergeles reikia 
saugoti ir prirengti, prie to, 

: kas jų laukia. Motinoms tb 
išsireiškimo užtenka. Jei
gu mokyklą lankantis ber
niukas arba . mergaite pra- 

' deda rodyįi. didelio hervin- 
1 gnmo simptomus, tai geriau 
> vaiką; sulaikyti nuo mokslo 
- ir duoti pailsėti. Vaikus 

reikia užlaikyti švariai, y- 
1 patingai gerklė ir dantukai 

turi būt švariai užlaikomi. 
Jęigli vaikai bus at.ati.nka- 

1 niai auginami bei auklėja
mi, tai jie užaugs- stiprūs 
sveiki ir ligps. prie j 11 ma
žiau kabinsis. Suaugę, nei- 
vūoti žmonės privalo saugo 
tis nuo didelio rūpesčio,pro 
tinio pėrsidirbimo bei viso 
dų gyvenimo nemalonumų 
Reikią daug laiko praleist 
yrame ore, valgyti sveiku 
valgius, daug daržovių’ be 
vaisių. Nevartoti per dau; 
jabakos alkolib, kavos, arbe 
■:os bei tolau vaistų,7 kuri 
erzina žmogaus nervus, ne 
neribotiems tas viskas k 
lai kenkia.
. Kuomet neurastenija -■ a] 
ima žmogų, tai j gydymas 
jau ilgas ir sunkus ir be g; 
dytojo priežiūros beveik n 
galima pasigydyti. Vis, 
pajutus .šių ligų-reikia p 
šalinti visą tą. kas privet 
prie ligos, .nepaisant ka 
sunku bus tai. padalyki, ž 
noma, pačiam ligonini pr 
šalinti tas priežastis^ kuri 
privedė prie tos. ligos, bev.ė 
nebus galima, bet- jeigu 
gonis pasiduos .gydytojo-p 
non priežniron,. tai tuou 
galimą, tikėtis gerų pase 
mių ir atgauti savo braių 
sveikatą.,

‘ . SKLEISKITE ŠVIESĄ 
Perskaitę “Darbininką“ nė 
meskite, bet duokite kitknis 
skaityti Tokitt būdu supai 

' disite kitus au “Darbininku’
I». Df Sk. ir ątremsįte mūsą i 
jos priešų propagandą, •

tą, kurie man yra artimi.’ j 
Ji pradėjo . gailiai verkti., < 
Nusiėmė skry b ė I a i t ę i r • 
parodė sumuštą vietą. . A- 1 

part mažo gūželio, ten n'ie-. 
ko nebiivo,. Kuomet aš. jai 
pareiškiau, kad nuo s toki o 
dalyko nieks proto nepra
randa,, kad jai tas nekenks, 
viskas ko jai trūko -r- tai : 
poilsio ir kad viskas bus gė- ' 
rai, jos veidas nušvito, akys, 
nudžiugo ir su Šypsena išėjo 

Į namo.' Jeigu ji . ir toliau 
būtų rūpinusi, neieškojus 
pagalbos, tai, gal būt, kad. 
ne tik būtų gavus neuraste
niją, bet ir pačią gyvybę 
praradus.

Neurastenija kartais ser
ga ir tie žmonės, kurie gau
na sifilį, vartoja per daug 
tabako, alkolio, kai kuriuos 

!' vaistus, ir taip toliau..
Simptomai šios- ligos yra 

įvairūs, nevienodi ir nepas
tovūs. Beveik kiekvienas 
ligonis jaučiasi kitaip. Bet 
kiekvienas nustoja svorio, 
jaučiasi nuvargęs, dvasioje 
labai.nupuolęs, beviltis' ma
žiausias bildėsis jį erzina ir 
neduoda r&mųmo. Toks li
gonis (ypatingai nfoterys) 
labai greitai dėl mažiausio 
dalykėlio verkia, nermojasi. 
Įvairūs skausmai. vargina. 
Svarbiausią, kad . dauguma 
tokių ligonių negauna poil
sio. nes negali nemigti, kas 
veda ligonį desperacijon bei 
nušiniiniinan. Neurasieni* 
kas daug kenčia nuo išsva
jotos baimės r jis bijo, kai 
Staiga nenumirtų,, kad ąpo; 
piekdjos negautų, bijo vie
nas pasilikti nors ir ant va
landėlės. ; Tai yra. bijo ir 
pats nežino ko bijm "KaJ Sduth Boston, Mms.

“Darbininką.?’. I ’ priima 1 
m. Lietuvos ■ Paskolos Boną 
ponus už prenumeratas ir J 
gus už pilną -jų vertę. Nuk 
1932 m,;kuponą siųskite 
‘ '‘DARBININKO’’ ADMi, 

86G W. Brūadvmy, .
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JĮHŲTĮTJT1 ’ JHę- •

įtaiga ir Narkotikų Pamėgimas
hinkas ar abstinentas, pasi
daro didesniu ar mažesniu 
girtuokliu, o girtuoklis pa
sidaro ištikimu blaivininku 
Ir šituo atveji^ veikia įtai
ga. Kaip tai paaiškinti ?

Iš mūsų galvos smagenų 
eina lyg. kokios virvelės be

-t- nervai ^dirgsniai),

itariniiii.iior■Utimi Iiįiiiįpn

įdomesniu, pasirodyti.. Kito
kios r mrntys įtaiguoja gerti 
ypatingai jaunuolius. O jei
gu aš susikursiu kitokių 
miųčių, pavyzdžiui :* aš' ir’ be 
degtinės galiu ir blogą nuo
taiką' išsklaidyti, drąsiu ’pa 
sirodyti, kad prisigėręs esi 
kitiems neįdomus, pasiūlau 
retinas.’ Tuomet negersiu 
Bet gali mane kiti prikalbė
ti gert. Tatai pareis ar ma- 

..no pačiam sau ar kitų įtai
ga tvirtesnę.

Galima daug apie tai šne- 
keti, bet trumpai > atrodys 
taip, kadaro mus nuolati
niais gėrėjais ir rūkoriais 
įtaiga iŠ įvairių pusių, Įsi
galėjusi įtaiga sunku panai
kinti. Todėl mes turim nuo- 
4at^vaizduotis, savo nei ge- 
rineiū, nei rūkančiu., Nuo
latinis šitoks yaįzdavimasis

MtaRtaM

Iš KATALIKŲ GYVENIMO I
Winnepeg, Kanadoje, * arkivys

kupijoje nuo Nauju Metą buvo 
nutarta uždaryti, kataliku parapi 
nes mokyklas. Katalikai sujudo

Kas yra įtaiga, tur būt ne- 
yisiems aišku? ŽJodis ■ ‘įtai- 
ga” pareina nuo žodžio 
“teigti.” Žodis “teigti” vi
siems' jau žinomas. Įtaiga 
tarptautišku žodžiu vadina
ma sugestija. O ką mes va
diname įtaiga, trumpai pa- 
aiškinti labai šunini. Tatai gįulai r-r nervai ^dirgsniai), 
siek l>iėk/paamkęs^š^itoldą-£ęg^ 
gyvenimo pavyzdžio. / ^ ^ Galvos smagenys yra. suriš’

..........—— - — —- ^og gu mitinus. Mintys
smągenims turi įtakos. Greit įtaiguos mus (veiks vadina- 
praeinančios mintys .palieka 
menką įtaką. Bet nuolati
nės mintys, iš kurių' suside
da mūsų pasaulio suprati 
mas, laimės supratimas, gy- 
vepimo ■ supratimas, mūsų 
nusistatymu, nuolatinių tro
škimų, tikslo mintys turi la
bai nepaprastą įtaką smage- 
nims, o per juos nervams ir 
pagaliau visam kūnui.

. Pavyzdžiu^ .aš patenku į!

. Pasedonoje, Califomijoje, šiuo 
metu yra , susirinkę įvairūs pa
garsėję pasaulio mokslininkai. 
Tarp šių mokslininkių bene žy
miausias yra jėzuitas kun, Geor
gės Lemaitre, dar jaunas žmogus, 
atvykęs iš Belgijos. Jis yra pa
skelbęs savo teoriją aP*8 dangaus 
kūnus, kuria Mbed įvertina gar
susis mokslininkas Einstein.

šiom# dienomis Prancūzijoje 
mirė kun, Godefroid Madelaine, 
kurs nėr keletu metų buvo šv. 
Teresės Vaikelio Jėzaus nuodėm- 
daūsių. Jis yra parašęs knygą 
“Sielos istoriją/’ kuri labai pra
siplatinusi.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
■ ADRESAI < ■

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
TO GLOBl MOTINOS IVŪ.

’iuplnlnkft — Eva. MarksięnS, 
j . . . 020 H, 8th St.( Su. Boston, RJaft3. .

ir surinko 10,000 parašu, prašant Vkė-pirmininks^- Ono Sitmrieuė, j, 
, . ..c. - /j 443 B, 7Ux St.» So. Boston, IIIrsh.

gyvenimo pavyzdžio.
Gal daugeliui. teko girdėt1 

arba net ir. pačiam matyti 
tokį reiškinį Kai negud
riam vaikui gudrus žmogus 
labai rimtai, teigia .(sugesti- 
juoja) : “K-ė-ė, žiūrėk, tu 
gi verki, ė-ė-e gi verki; ė-ė-e 
gi verki, verki, verki....” Vai 
kas- (kartais ii- ne visai ma
žas piemenukas) pradeda 
ištiktųjų raudoti nė pats ne 
žinodamas dėl ko. Antras 
pavyzdys (tatai gyvenime 
labai dažnai, pasitaiko mote
rų, tiek ir vyrų tąrjpe). Ne
graži*, stačiai biauti panelė 
(ar moteris)’ įsivaizduoja 
kartais, kad ji labai graži, 
kad..visi ja žavisi. Jai ne
ateina mintis, kad ji negra
ži., Taigi ji pati sau teigia- 
si (autosugestijuoja), kad 
grazį/yrą. Kartais .sveikas 
žmogus. įsivaizduoja ligonis 
esąs, o ligotas sveikas esąs. 
. Visoj ..Lietuvoj yra'garsus 
posakis “Sveikani ligą įkal
bėjo.” Tatai reiškia, kad 

* mūsų žmonėms įtaigos (su
gestijos) reiškiniai . žinomi. 
Įvairiuose raštuose yla pri- 

. rašyta net stačiai stebuklin
gų įtaigos pavyzdžių..

Pasirodo, kad pripratimas 
.prie įvairių nuodų, kaip 
štai: degtinės,, alaus, tabako, 
morfijaus,' kai kurių vaistų 
ir t. t.; via iš dalies įtaigos 
padarinys (vaisius).. O jei 
nuodugniai’. pasvarstytame, 
tai gab pasirodytų, kad pri
pratimas nuolat nuodytis y- 
ra tiktai įtaigos padarinys.

Jeigu įtaiga visai gerai 
■būtų ištirta,.tai tuomet kova 
su alkolizniu, nikotinu susi
laukti} nępaprastų ir greitų 
laimėjimų.

. Daugelis girtuoklių ir.pu
siau girtuoklių■ žino, kad. 

.-nikolį gerti yra visais atžvil
giais bloga, o vis dėlto geria. 
Daugelis girtuoklių.nori bū
ti negirtuoldįais, kartais 
blaivumo- ir labai trokšta, 

; bet vistiėk geria. Daugelis 
šį reiškinį aiškina kūno 
priė nuodų pripratimu, var. 
lios ‘ netarė j imu, kvailumu, 
nesvhlriimų; bet tatai .tiks- 

‘ lįau būtų;aįšldntį įtaiga.
. -Įtaiga yra;/paslaptingas 

•reiškinys, jeigu žmogus y- 
iu vienokio ar kitokio nus: 

-, statymo, arba (jis savo nusi: 
statymus ’ keičia-,.. tatai dau
giausia padaro įtaiga, Tą 
pat galima pasakyti.ir apie 

/girtuoklį. Gyvenime dažnai 
tenka pastebėilb kad blaivi*

Chicagoje šiomis dienomis ivy- 
kok&talikiškų.kiLyg-iniiikųauri- 
važiavimas, kuriame dalyvavo 75 
atstovai, ■

' moji pasąmonė) ir mes.ne
jausimealkio prie degtinės 
ir tabako... .Sakoma, kad 
pavyzdžiai traukia,. todėl 
reikia prisižiūrėti į nege 
riančius ir nerūkančius; pa 
vyzdžiai ne traukia, bet sta 
čiai mus įtaiguoja, Nuola
tinis toks savęs įtaigavimas 
galop jau padaiys užkietė
jusiu negėrėju ir nerūkoriu.

’ Nuo mūsų, užsikrės (tatai 
linksmą kompaniją, kurioj būs įtaiga) kiti. Todėl pa
risi ‘taip godžiai gurkšnoja žinkime gerai įtaigą ir var- 
degtinėlę. Tuoj man galiftokim.jąpriešdegtinęirtą- 
ki.lti mintis: ir aš noriu būt ’ 
toks,‘kaip jie, ir aš noriu' 
^pasismaginti.” Ir pradedu' 
gerti, .nors mane ir purtytų 
(nekalbu čia apie ’• Save, o 
tik tokį pavyzdį duodu) de
gtinės neskanlimas, nors aš 
ir žinočiau j os i žalingumą, 
nors, aš ir žinočiau, kad pa
skui bus nemalonu .pagirio
mis sirgti. Geriu nenoro

mis ir. purtyclamasis, bet 
geriu. Kodėl? klintis, kad 
ir aš noriu dmbtiniu. -būdu 
pasismaginti, mane įtaiguo
ja ( sugesti juo j a), Antrą 
kartą aš jau lengvinti pasi- 
’duosiiL tretį kartą dar . len
gviau. Ir Štąi, aš jau prie 
progos niekuomet neatsisa
kau. Dėt ar aš nuolat ger
siu ar retkarčiais, tai vėl 
pareis nuo įtaigos, nes nuo
lat galvoju, kad aš jau įpra- 
n.tu girtuokliauti, kad iš to 
bus blogi. padariniai, kad 
dažnai gerti yra negražu ir 
nepadoru^ Jėi šitoji min
tis smarkiai paveiks (įlai- 
gūos), tai aš nepasidarysiu 
nuolatinių gėrėju. Bet man 
gali kiltį ir kiloki mintis, 
kad pasigėrusįam įdomu pa* remti tuos biznierius.-ir pro- 
erZinti kas norį prajuoklu- fešidnalus,' kurie skelbiasi, 
ti, drąsesniu, ; iiiiksmėsidu,lYDarbininke/’ /• / .

bakų!
(“Sargyba”)

WORGESTER, MASS

arkivyskupo Sinnott atidaryti yri. so. Boitdn 3422-n • 
. •' • Trot BaSh — Bronė: atunlcnė,

moKyKias. Į 2i) Goutd SU We»t Uoxbnry, Mnss. ’
Arkivyskupas, skaudintas. '

kinčiųju susipratimu, isake inO-1 33.Nmrie st.,• Hosnnttaiė,' Mass. 
■r i v " ..j,- _x. • • i Teb Itarkway 0538-w ’kyklas ve! atidaryti, f.• •jaimtiite — Ona Stuniuiiutė

. . ’ 106 We«t Oth St„ So.-Boston, Mass.
TĮ Cv*rkd(ir5 —1 Ona MizglrdienS 

Popiežiaus įsakymu, renkami 1512 £oliurD,lbl‘l So. Boston, Mana. 
. ; ’ ’ knw» Globėja — B. Jnnušonlenš

paveikslai visu tų bažnyčių, ku- 1420 coiumbin Bd., 8o. Boston, Mass 
priragijii savo susirinkimus Įniko kaa 

rias Rusijos bolševikai nuo r^vo-l ntnrnlnką kiekvieno mCmesloĮ 
liueiios laiku sunaikino. Iki šio- 7:30 yni; vakare, pobažnytinsj nye- 
/ .: « L, »■ . \ ■ tnlntij.leį surinkta. 44 paveikslai buvu- vh$i« draugijos nMlcaln-ls kreipkite 

. • v. . *• v v. protokolu raMtlnlnke.šių g-ramusiu bažnyčių. .. , . v /-————
Visi šie paVeiksloi pavesti prie kiemai neminiatmna, todėl- 

rusų muziejaus ir kolegijos Vati-Į 
kone, kur. įyra rengiami .inisįjonieJ 

riaijR-ųsijat šioje kotegų^^yra 
daug rusų, kurie rengiasi apašta
lauti. Kolegiją veda jėzuitai.

fcV, JONO EV. SI. PAŽALPINtt Y 
DK-JOS VALDYBA? -į

Pirmininką* — ■
J. ėetrnufikni* 1

24 TUointui Vark, Su, Boston. Mim ?- 
f’rot Bnfitiniukas — J. Gllneddbi •

5 Thomaii Vark.. S«, Boston, Mm*, j

FIn, RaStlhlnkna M, grikiu
256 E. Nlnth ’St„ ^.Būoton, Man. t 

UdlnljikiiH — A, Nnitėžlfiįia* .' ’ '
895 E, BroąKhVay, So, .Boston, Mjumu į 

Mtii'lSulk'ft —*' .1. Zaikls
7 IVlntięld SL, So. Boston, Mrjml 

nrąpglĮa laiko aiisirinklmus kas trečiu ■: 
nedCklicni kiekvieno menepio, 2. v*k 
po Jjlertj, Bai’ftplji'O mlCJ, 402 m. Tth 
Mt,. So, BųKton, Muša

Vrofealonnliir, blznhrial,' pramokta* ' 
kul, Icnrle s’kolhlasl “Parbinlnke,” t.lfr 
oil verti aknii .vinjų pa ritmo'?,

VImI tfi>rslnl>'it««.’<l>)li,l»ll).lnko.” /

ir kovai su nedarbu iiesiren- 
giama.

nedarbu yra paruosta sųnmr 
fa ir tikimasi gauti pašai* 
pos.

San Francisco mieste išleistas 
penktas numeris anglti ir kiniečių 
kalboje leidžiamo katalikiško žur
nalo The AuitOra.’’ šis laikraš
tis plačiai skaitomas Amerikoje 
Kinijoje ir Europoje tarp kinie
čių studentu.

Nesenai miręs Vokietijos buvęs 
kancleris, Hamburg-American la‘ 
vu linijos viršininkas, X>r.-Wil- 
heim Cuno buvo katalikas, • Tai 
vienas -iš šešių kataliku kanclerių, 
buvusių. Vokietijos respublikos

į priešakyje.

Krizis ir Nedarbas Lietuvoje

Į Jurbarke sustojus naviga
cijai, ir lauko darbams gali
ma laukti. .40—50 betlarbių 
daugiausia juodadarbių. TKoj 
vai ku nedarbu manoma or- 

rganizuoti viešuosius darbus.
Dar galima kasinėti, akme
nis gatvėms grįsti be to,, rei-. 
kia- išpilti Imsrės, gatve.-Dėl gauti darbo

Liesų stokos reikalinga val
džios pašalpa. . '

Kėdainiuose galėsią atsi* 
rasti apie 100 bedarbių. 
Mieste esą 50 vyrų, kurio, 
nors save skaito biularbiMs, 
bet .šutink a. dirbt i tik už.di
deli atlyginimą arba kai ku
riuos tik darbus (•?). Apie 
40—50 darbininkų galės 

valdžios niiŠ-
kitose.

Šv. Kazimiero 'parapijos 
Blaivininkų 25-tos kuopos 
šiii metų pirmas ■■ mėnesinis 
susirinkimas įvyko sausio 
13 dieną: .

Susi-Tinidinė' išduota, ąpy. 
skaita iš 1932 metų darbuo
tės. Pajamų kuopa turėjo 
$60.70, išlaidų —-$27.70. Iž
de liko $33.00 Narių kuo
poje buvo 64, kurie tvirtai 
laikosi.
. . Klebonas kum A. Petrai
tis Sveikino visus blaivinin
kus, ragindamas . ištvermės 
darbe. Jis primine, jog a- 
paštalų tebuvo. 12, o nuvei
kė, didžiuliui darbus ; jie tai 

\ geriausias pavyzdys blaivi
ninkams.

Klebonas išreiškė daug 
gražiu minčių. /Blaivinin
kai, didžiai brangindami sa-

Alytuj bedarbių klausi
mas dar nebuvo keliamas. 
Pereitą žiemį jeigu pasitai
ką bedarbių,’ tai tik tokių, 
kurie nenorėjo dirbti (Į)* 
Šią žiemą gali atsirasti iki 
10 tikrų bedarbių. . Miesto 
savivaldybė , darysianti pa
stangų duoti darbo prie inie 
sto tvarkymai Šiais metais 
Alytuj numatoma statyti 
per Nemuną betoninį tiltą.

Kalvarijoj numatoma a-* 
pie 10 bedarbiu. Ypatingą 
plano kovai' su nedarbu ųP* 
i a. Manoma bedarbių žy*

L Mažeikiu’k-'e daigelis.dar
bininkų negulėdami išvyki i 
b Latviją pasiliko miešle 
ieškodami darbo. Pasibai-i in-ią dali aprūpinti nilsaųsi-

Kasinėjimo darbais galėtų 
prasidėt šią žiemą. -Apie 
tai referuota sav-bių d-tui.
Savivaldybes, numatoma mo-| gus sezoniniams darbams be- nant miesto' ganyklas, ple- 
kykloš • rfinniose .dirbti ce- darbių skaičius pa d i d e.s. čiant sodą, <> kiti galės' ka- 
mentines- plytas, kuriomis Apie .100 žmonių tėkš darbo pot.i malkas, tvoras:, t verti ir 
pavasarį būtų griiidžiamū parūjnnti vietoję.' Kovai suhaip toliauš.' . .- -
šaligatviai, Duoti piniginės ; : —-
pašalpos bedarbiams savi-L KIBIRKŠTYS 
valdybe, neketma, .

Jonavoj bedarbių nėra ir

ĮVAIRIOS ŽINIOS į
BEVARDĖ $12,508 AUKA 
BOSTONO BĖDMBIAMS

“TINKĄS .TIK .PO RUGIENAS, dariečiaį.' Skirtumas gal 
t ik toks, .kad tautininkai 
sandariečiai viešai/ organi
zuoja nezaležninkus-, “sven* 
tinas i į kunigus/' .vienu žo
džiu, platiną: lenkų sukurtą’. 
nezaležiHukįją, o socialistai 
tą patį dari) iik patylomis.

ŠOKINĖTI

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai .raginame

. sūziržmimaM.; su 2000. komuiuštą,’ kurie norėjo . apsupti,
busimojo prezidento • Rooeevelt namuš, kai. šis _■ tarėsi su • kongreso 
vadąis.• *: t • ’• \

Sausio 16 d. pras i d ė j’ < 
Bostone vajus surinkti pen 
kis milijonus doleriu Bosto-

vo klebono pareikštas min
tis- pasiryžo dar labiau dir
bti. . - J lietuviai.

Susirinkime dalyvavo ir 
centro pirmininkas kuli. J, 
J; Bakanas.

Iš tolimesnių pranešimų 
paaiške j o, j og . Grabnyčių 
laikė bus vaidinamas gra
žus veikalas “Nežinomoji 
Kankinė,” Vaidinimas į- 
vyks vasario 5 ČL. tuo jaus 
po vakarinių pamaldų, pa
rapijos salėje. Tą dieną iš 
ryto blaivininkai ’ dalyvaus 
bažnyčioje - laike • trečiųjų, 
mišių ;su. Vėliava ir eis in 
.ęorpore . prie Ku'mum, >s. 
Laike mišių bus pamokslas 
apie blaivybę ir atnaujini
mas įžadų.. .

Nufia-Tone

■ Noryi’oodo lietuviai komu-
....... luistai taip “liusipi'ogresa-

nb bedarbiams. .Pirmą va- vo,” kad beliko tik “žiop- 
jąus dieną vienas asmuo au-įliai, vaikiški, tinką’tik po 
kūjo’ $12,500, kuris neskel- rugienas šokinėti,” rašo tū- 
bia. savo vardo, Frederi- las korespondentą:; š a o 
kas H. Prince, turtingas bo- organe “L-vėje.” 
stoni.ėtis bankivirus,.atsiun . ■ - ■; •

Te $1.0,000 auką kablegramal Laisvamanių “Dirva”, ra- 
1Š. Paryžiaus’. Tūkstančiai• šo, kad biivę tautininkai-

laisvaiK-H'ių rinkikų-eina pa- naiidariešiai Gegužis ir Moe- 
lei namus. Dai^yauja ir kus eina- išvien su -Gugių, 

socialistu. .Nieko naujo.
Lietuvių vajininkų bū-Muk ir socialistai yra to pa- 

riūi vadovauja Juozas Kas- ties Šliupo, ir ^Sirvydo vai- 
peras, D. Česnulevičius^ Ka- kai. kai’p .ir tautininkai-san- 
stas Šidlauskas, p-1 ės Grrn-.| 
delytė, Leščinskaitė,- šmi- 
gelskytė, . ponios Marksienė, 
Narnatavičienė, Šųltienė ir NEW HAVEN, CONN.

'kiti. . . . • LDS.28kp.-mėnesinis susirinki- |
Lietuviai prašomi aukoti mas ivvks sekma-dieni, sauric^&t 

per lietuvius.'rinkikus. Tai RV1:.svota!' 
J. . . . • Qej,.339 Green St. Kviečiame na-.
bus. geriausia lietuvių var- t.’rįls(ejl) ateiti. Gera proga užsimo- 
dili kelti: ' : keti duokles. : Valdyba

Galima gauti tani, tikslui 
patarnavimą ir "“Da-Tbiiiiiul 

. ke.” : ' ■ I

I ' “A: L.” surado lilietuvis*r 
kus kiaušinius” Lietuvoje. 
Jeigu tokių kiaušinių yra 
Lietuvoje; tai jų. turėtų M* 
ti ir Amerikoje/ ./’ , j

Tautininkai turėtų “A, 
L.” apdovanoti medaliu- už
tai] j švarini. tautiškų—lieto* 
viską radini.

WATERBURY,.CONN,

... Sausio. 22 d., 1 vai. po pietų į* 
vyks LDSf 5 kuopos susirinkimas 

senos mokyklos kambary, Con- 

gress A ve. Ateikite visi. Valdyt#

JAPONŲ GAUJA SUNAI
KINO AMERIKOS FM

Stovi už gerinę Sveikuti], Phlesnj 
.Stiprintu] — kas-reiškia daugiau* gy
vumo — Sthnuii.uoja iiėrvti*, vaiuua- 
liiS, ir nusHpiiintUH-tn-gmiiis\ N VGA- 
TONŪ yrą {žymaus <lydytojaus. i*rtt- 
tliinas,' jisai siūlo jums- TONIKĄ, ku
ris • pudarP' stebuklus dvi lukštaąPiŲ. 
padarydauius? tuos nusilpnintus . tvir
tais Ir * aktyviškitis. šia tjį’dytf»Jau« 
pteškripciją dabar pnnluorfanui viso- 

_$ė .vnistynyriost', —* trisdešimts, d.ieiuj 
gfiirantuotas trenttneutiis už Vlemj. Du- 
Jori—gaukite Initri] Siu tabletkų. šhui 
dlen, .bei; tiorsiltkiinldrc, kad niil lak 

.beiki InilŲi pažymėta-— Nl’t-LVTONU

- YOKOHAMA. — Į6(>ja
ponų 'gauj a .užpjudė - Ameri
kos Singėr siuvamu- mašinų 
kompanijos ’Y(>.k(>lminązsk\:ri 
•riiį ir sunaikino visą ten bu-] 
rusių nųoriivybo.. * .
l’olicija tik tada įsikišo, 

kai jau danginusia nu-osto-! 
lių. buvo padaryta.;. .Duii-gniu 
kaip 100 japonų suimtų.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 1
/ YRA ANT KAMPO BK0ADWAY IR E STS. PER- | 

/-- ■ ■ -< / >BEVEIK/Z0 METU . ;

Ik'pfŲtilii mt-ušinilK einu nuo trečiu Ti< čindi’-tiin /kii-kvRrio 1

mviič.šlu. • bividėidai mokam • t r<-eią Tr*>* įaUb-jų Balandžio ir i

■3p.aliii m vingią. ‘ ^hniči-ainv pinigus į tiks 

’TNlvvller*-Cbvųues., • • ■ •’ .

ievų it'- išrašome

• ’ , X’A L A.N D;Q S: • , ■ ' * * . d

Nuo 0 ryto iki B’jio pietų. tSnhątomlsf irao-9 rym iki 12 vai ’ 
„s . Pirmudiojuų vakarais nuo 7. iki 9 tik dėl depozitų. * ;

. /____.•..... _____________ ‘ ” •,___________
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
p KOLONIJOSE

MBESTEB, BIASS.' iPa-
ūką visiems nariams, o ypač 
kun. J. Ambotui. Paaiškė
jo, jog Vilniaus pasų plati
nimas eina gerai. *;

Jau rengiamasi Vasario 
16 d. minėjimui. Progra
moje dalyvaus p. P- Kat- 
kauskaitė;: Olšauskas ir ki
ti., Kalbėtojais užkviesti 
aukštojo teismo teisėjas ir 
miesto mayoras. Tad bus 
gera proga supažindinti a- 
męrikieČius su Vilniaus 
klausimu. ~

Ko?*. A . J. J?.

r, EEDERACIJA
įK> federacijos skyriaus 
įtinis susirinkimas įvyko 
fesio .15 dienų. Jame nu- 
įrta Lietuvos nepriklauso- 
lybės 15 metų sukaktį , iš- 
piningai minėti vasario 19 
lėną. Įžanga veltui. Bus 
įdaryta. rinkliava. Pelnas 
giriamas ■ neturtingų Šei
mynų vaikams, kuriems lan- 
®nt Šv. Kazimiero parapi
ja jnol<ykU_duodąmos _vęE 
iii knygos. .

PLATINS SPAUDĄ 
Nutarta- sušaukti visu ka- WEST LYNN, MASS.

DARBININKAS *
| - 4.-' ’ .. 'A, Matutis

Garbe ir Užmokestis

Ur. Juan Bautista Sacasa iškilmingai įvedamas į Nicaraguos vals
tybės prezidento vietą.

į kitų susirinkimų, įvyk
dantį vasario mėnesį. Tame 
pasirinkime bus renkamas 
komitetas, kurs platins ka
talikų spaudą Gavėnios lai-

į Tame pat susirinkime nu
tarta-organizuoti Šv. Kazi
miero parapijos . mokyklos 
mokinius, kurie gautų 
^Darbininkui” nuolatinius 
jkaitytojus. Vaikai. bus
pasiskirstę distriktaiš. Čia 
|ais proga jiems gerai 
ferbėti. .
į. VALDYBA

Skyriaus valdyba Šiems. 
Mietams toki: kum A. Pet- 
Yaitis — dvasios vadas, V. 
gerulispirmininkas,: O. 
SR. Rogliiitė ir V. Bląvaekas 

raštininkai, P; Lengvi-

pa-

U D. S. NARIAMS
L, D. S. M kuopos susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 22 d.,. 1 vai. po pietų 
>as AL Adlį, 18 Burne St.

Kviečiame narius ateiti 
ir užsimokėti mėnesinius 
mokesčius, be to pakvieski
te saui pažįstamus drangos 
įstoti į mūsų brangių orgry 
nizacijų.

Taldįfbd.

Thompson, Conh.
_/l?asihaigė trumpos Kalė-

dinės atostogos. Kolegistai Tūla epidemija vėl užkili-1 
•pailsėję, galės pradėti antro po kolegijų — tai lietuviš-

• semestro pamokas naujais knygų skaitymas. Pa-| 
pasiryžimais ir sustiprinto
mis pėgomis. Vis sunkus 
mokslo darbas, bet vis kas 
nors nauja sužinoma.

CONNEGTICUT APSKRI
TIESIRAPYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

Kunigas Kuras. iš.'Scran- 
ton, Pa. valstybės, viešėjo 
pas mus, Jis negalėjo atsi
gėrėti, lietuviškos įstaigos ir 
jos palankiomis aplinkybė
mis mokytis tylumoje ir ra
mume. Priežodis sako : “ Ty
lumoje išmoksi daug daly
ku.” 7 •'

tys “mažieji” pirmo sky
riaus . mokiniai davė šitai 
epidemijai naujų gyvavimo 
pradžių. Ji pradėjo iš ma
žosios klastelės .— nūn yra 
gręsianti liga, kuria visi ga
li užsikrėsti.

Suma baigės. Parapijo- 
inys, eida iš bažnyčios, bu- , 
vo patenkinti* ir džiaugėsi. 
Tam viskam būta ir prie- 

Įžasties. Mat, klebonas iŠ 
Į sakyklos paskelbė bazaro 
gražias pasekmes ir visiems 
dėkojo už paspirtį ir para
mų. Pavapijonys ..gražiai 
parėmė parapijos bazarų. 
Netrūko darbininkų ir šei
mininkių. Tačiau poniu 
Kreigiene savo darbštumu 
ir vikrumu atsižymėjo pa- 
girtiniausia. Ji buvo vy
riausia organizatorė ir ge
riausioji šeimininkė. . Visi 
kompTimentavoirgy rė"” j ą. 
Taip ji įsigyjo didelio po
puliarumo, O bazaro davi
niui . palengvino. Šv/ Kazi- 

„ .. miero parapijos skolų sun- 
kių naštą, kuri buvo užkrau
ta ant klebono pečių;.

Taigi, visai, neįstabių kad 
ponia Kreigiene,. taip uoliai 
pasidarbavusi ir tiek daug 
triūso padėjusi bazaro pa
vytimui, net naktį negalėjo 
to visko užmiršti; ir vėliau 
užmigusį ji sapnavo sapnų; 
kuriame ji regėjo save esant 

i ruimingoje salėje, kame už
rašinėjama kiekvienas geras 
darbas, atliktas čia, žemėje. 
Pradžioje ji nesuprato visų 
dalykij, apie“ kuriuos teita-

15 aukojo,” t$sė Angelas Sąr- . ..
gas. ; . .•_'•••

44Jis neaukojo nė. vieno .t 
cento,” prabilo ponia Krei- 
gi ene, negalėdama susįlaiky- 

: ti. . • . * ’ . ‘ '
Betgi Angelas Sargas tę- . - 

sė toliau: . ■ .
“Tas jaunasis vyriškis, 

gaudamas mažų algą, užlai
ko ir prižiūri sergančia. se« 
rintę motinų ir seseraitę. . 
Ka’d sutaupytų pinigų , .
jiems užlaikyti, jis atsisakė 

. piiktis geresnių d rabužių i r: 
Tttiomet vargdienė Gask'fnė 

| neturėjo kuo užmokėti ren- 
dos ir buvo priversta išsi
kraustyti gatvėn, jis užmo- 
kėjo jos rendų; jis aukojo 
Diewi savo nusižeminimą 
ir apkalbas, jog negalįs au- 
koti parapijos skolų suma- .
V * • . f ♦ * *zinimui.

kai netikėtai išgirdo Angelo 
Sargo atsakymų: ... '

4 4 Pirmutinė . garbe pri
klauso: senutei Undienei. Ji 
yra ligone^” tęsė Angelas 
Sargas, “ir ilgųjų metų sa
vo kentėjimus kas sekma
dienį ji aukodavo Šv. Kazi
miero parapijai; kitas gi 
dienas ji aukodavo kitoms 
intencijoms, misijoms ir tJ 
p. Kai sužinojo apie baza
ro rengimų parapijos nau
dai, tai ji padarę noveną, 
aukodama- savo kentėjimų 
de^vnias dienas bazaro pa-

. sėkmingumui.”
• “Ar gali piirodyti Undie-j 
. ties kentėjimų vaisius?” ‘
. 4Taip,” atsakė Angelas .
• Sargas. “Senis Ruzgis, ku4 lubdarin-
. ris niekada neaukodavo l,ab-h?umo darbai,” pastebėjo ne- 
. daringiems tikslams, nūn gi Regimos dvasios balsas. Kam

paaukojo $500 parapijai.” pi kitam?”

“Gi aš maniau, kad toji 
garbė priklauso man,” su-|kaituojančių darbininkų,

HARTFORD. CONN.

Ir sekė ilgas surašąs pra- 

mUrtnėjo ponia Kreigiene. | kurie po Šimkaus dienos

4 4 Kam gi kitam priklauso į 
sekamoji garbė?” paklausę 
neregimos" dvasios balsas?

11 Poniai Lukštienei.
44Kad to nesulauktum!” 

išsitarė ponia. , Kreigiene 
pusbalsiai.

Betgi niekas nesidomėjo 
tuo jos išsitarimu. . ;.

4 4 Ponia Lukštienė turi di
delę šeimų,” ' tęsė Angelas L 
Sargas, “ir rūpestingai pil
do savo prievoles šeimynosi 
atžvilgiu ; negalėdama palik- .
ii namų, kad prigelbėtų, ba- tekusi kantrybės, išsišoko, 
zaro pąšisiekimui, ji aukojo atkartodama paklausimų: 
kasdienes savo.pareigas, mo- 
kė vaikučius melstis ir kar
ti] meldėsi su jais už para-

* n_sŽ • • • * Jpijų. Daug pasisekimo pri
klauso už nuoširdžių jos in
tencijų ir karštas maldas.” I

44 Apie tai niekada aš ne
pamaniau,” tarė sau ponia 
Kreigiene.' “Tur būt, ai 
būsiu trečioji iš eilės.” 
■ “Tęsk toliau!”, girdėjosi 
neręgimos.dyasios bajsas.. •-

4 4 Jaunasis Pužas taip pat

darbo, vietoje atsilsėti vaika- 
re, sutiko įstoti į komitetus, 
kad pasidarbuotų parapijos 
naudai; sekė ilgas sąrašas 
išvargusių moterų, kurios 
supirkinėjo ir kolektavo vi- 
ską, triūsdamos, kad geriau
sia apvyktų viskas it para
pijai liktų daugiausia pelno.: 
. “Kam gi kitam?”-

I 4 4 Vargšui kaliniui, kuris 
bazaro pavykimui aukojo

1 savo nelaisvę ir vargus.”

Studentai pasidarė labai 
alkani mokslo žinioms. Lai
svame laike beveik kasdien 
rasi tai vienų, tai kitų stu
dentų kuisantis , knygyne.’ .
Prefektas nespėja duoti lei- Yosi valdininkai; tačiau jį 
dinių knygas išimtį. | nugirdo iššaukimų:

K. Adną—L. K, “Šv. Kazimiero parapi- 
——rija!” <_

“Pavapijonys gražiai at- 
,s> liko savo pareigas,” atsilie

pė parapijos Angelas Sar
gas. “Jie atmokėjo parapi
jos. skolas.” v

r 44Labai gerai!” atsiliepė 
balsas.

Ir netrūkus vėl . pasigirdo

Moksleivių. pačiūžos rūdi
ja. Ligi šiolei nebuvo ge
ro ledo pačiužinėti. Rasit, 
truputį pačiužinėjo, bet ne
ilgam.

LIETUVA MINI 100 METU 
SPAUDOS SUKAKTUVES

Šiuomi pranešama,. jog 
Moterų Sąjungos, L. D. S. 
ir LRKSA Connecticut ap
skričiai rengia bendra gegib 
žinęj kurį įvyks 1933 m. bir
želio mėu; 4 d. Chater Oak 
Parke, Hartford, Čonnecti- 
cut. Vieta jau užimta.
. Labai prašoma ir pagei
daujama, • kad kitos draugi
jos nerengtų tų dienų kitų 
išvažiavimų, p visi, kas tik 
gyvas ir sveikas, tuo laiku 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti į šių milžiniška geguži
nę. . . • ’

Kadangi gegužinę rengia 
tai rei

kia tikėtis gražių pasekmių.
Visų šių organizacijų 

kuopos ir atskiri nariai pra
šomi stropiai rengtis.

Rengėjai.

Tas, kas, būdamas jaunas* netu-. 
rSjo aukštų idealiu is tikrąją nSra 
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis, 1 ’

; Tikino,asi, jog ši valdyba.
ašiai darbuosis, nes susi

te buvo pareikšta 
laug gerų sumanymų. .

A “DARBI NIN-
ĮKĄ” IR LABDARYBĘ

; Charon pianų ir radio 
autuvės savininkai davė 
Jarbininkui” stambų 
kibimų. Labdarių Brau-

Įjaį ’ ši krautuvė paaukojo
Lietuviams tikrai

etų visuomet pirkti pas
« biznierius, kurie, mus trys organizacijos, ti 
iaučia. ši: krautuvė yra 
Trumbull St.,. Worcešter,

ass.

Nepaisant to, k’olęgistai 
sako; kad sulauks, gero le
do. Taip pat, jie nori pra
dėti savo “hockey” rungty
nes.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

Šv. Onos moterų draugija 
mgia kazyrnj: vakarų, į- 
ksiantį sausio 25 d., 7:30 

vakare • Šv. Kazimiero 
lapijos salėje. Pelnas pa- 
pijai-
Kiekvienam parapijonui 
ta-proga linksmai laikų 
kleisti ir parapijai para- 

suteikti.
. Reporteris.

Sausio 12 d,. 7:30 yal. va- 
įire įvyko Vilniui; Vaduo- 

, skyriaus pirmas šiais me- 
g susirinkimus.: Buvęs 

Urmininkas perdavė sato
Jįreigas naujai išrinktajam 
M .šrupšui. .

I valdyba priėmė
įesaika, .kurios tekstų pa-

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir Ę; G. Sykeš 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: ;.
SANBOĘN BLOCK 
681 Washington St. 
N0BW00D, MASS. 
TeĮ Nonvood. 0330

Gyvenimo vieta: . 
32 JWalnut Avė. .

i. Tel. Norivbod 1315-W -

1 CHABBON’S I
I PIANAI—RADĮ08

ŠALDYTUVAI j
I Aliejaus. pečiai,. Skalbiamoi 1
į . mašinofl į
į 20 TRUMBŪLL 0TBKET

WOROESTEB, MAJM. J
I "■ •- TeL 4-9430
Į Lengvbi lilyfpe—BiNuoilmflit

3

I

o buvęs pirmininkasJ JII,lli,*llllin,l|llitlill,iiiHiHiiii.iiHhiiiĮiiiiHii,itHiiiiiuųiii

tai . musų speęlalybe Ir ilgą mėtų 
praktiką. Darbas artistiškas. Kainos 
žemos. ’ . . ‘

m. a. Norkūnas
P. O. Box371, Lawrence, Mass.

r. Šia proga ir Amerikos 
lietuviai turi- prisidėti suda 
ryti “Židiniui’'* jau devinti 
metai leidžiamam literatū
ros, mokslo,J visuomenės ir 
akademiškojo gyvenimo mė
nesiniam iliustruotam žur Iklausimas: 
nalui kuklias sąlygas tar
nauti Lietuvos kultūros rei
kalams. Jeigu per 193$ me
tus 4 4 Židinio” tiražas, pa
šoktų ligi 5,000 pr-rių, tai 
adin-ja pasižadą 1934 me
tams žurnalo pr-tos kainų 
sumažinti per pusę ir pada
ryti jį prieinamą kiekviė. 
nam inteligentui, kuria n 
artimi savos kultūros reika
lai. .•

Prenumeratos kaina: me 
tams 45 lt. (Lietuvoje. 35. Ii 
tai), pusm. 25 lt- Studen
tams ir. moksleiviams : inet 
30 lt.,.pusm. 1.5 lt. (Lietu
voje 25 lt.). Adresas:. “Ži
dinys,” .; Kaunas, Laisvės 
Al. *3. . , .

“ Kam gi už tai priklauso 
pirmutine garbė?” j . *; 
■/. Ponia Kreigiene vos tik 
neišdavė savęs, panorėdama 
Įjnkterętį; galvų 55sųtik-įmųi, 
kad toji garbė priklauso jai;

4 PERKU BONUS
Perku Lietuvos ir Lenki

jos Bolius. Moku aukštų 
kaina-ir cash pinigais. Pra
neškite kokį turite Bonų ir 
kiek prie Bono dar yra ku
ponų, o aš duosiu atsakymų 
ir < pasiūlymų pagal dienos 
kursų? Taipgi turiu didelę 
drabužių, ir Čeverykų krau
tuvę. . Kas . pirks pas mane 
drabužius • arba Čevėrykus; 
nuo tuo priimsiu Bonų už 
pilnus pinigus. . ...

Krautuvė atdara ir Vaka
rais iki 9 valandai. ,• ...

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
AmerįcMi Dry Goods Store. ;

• 678 No. Main Street, 
. Montello, Moss.

1D DIDŽIULIU TflMU
(turinčių arti SOOOptisl.) 

ruošia kiekvieno lietuvio inteligen
to bibliotekąj koris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, Visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži« 
dinys” darosi kaskart įdomesnis,.j 
Ir tiesiog būtų nedovanotina; jei
gu, kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur| 
begyventų, jo nėprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios^ . •

“Židinio kaina Amerikoje s met. 
—$4.50, pusm.—-$2.50; Lietuvoje?

Tikpaabndyk— mūsų nerflgosi. 
met. 35.lt, pusm. •*- 20 It. •

Adrėsas: KAUNAS, Laisvės A< 
lėja^Nr, 3.\ ■

PASIRINKI SAU GEBIAUSlį i 
I DMIIG4 |

. Geras laikraštisyrakiekvieno žmogaus geriau- 
’ sias ir tikriausias draugas*
1 Dabar visi pripažįsta^.kad laikraštis “DARBI
2 NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo
i ■ vardo, ■ ■ <
’ “D ARBININKAS” išeina dų kartu kiekvienų 
į savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jąme ra- 
■ si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
į pasiskaitymus. . Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir

gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos
. Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams.. .-4.00 
“Darbininlms” pusmečiui . • .$2.00 
Jei ipisi tik vienų karta į savaitę...$2.00 

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINfiMS 
ĮLHTUV4

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

!
a Pusmečiui..........  .... • • .$2.50
Į SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD;:

IRNAUDOKI^JA . •

“HARB1NINK0” SPAUSTUVĖJE 
atlieka įvaikius spaudos dabbus 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkit&j pas -

>‘DARBIN1N AKS”
866 W. BR0ADWAY 80, BOSTON, MASS.

t Tėl. So. BW<m O0U . J /-

“Karii gi kitam?’ ’
Ir atsakymui išgirdo žo

džius: t
44Poniai,'kuri organizavo 

bazarų. Tačiau,, pastebėjo 
Angelas Sargas, ji jau ga
vo savo užmokestį, apturę- - 
dama daug, pagyrimu m įgy- 
dama didelio populiarumo. ” 

j “Ne,’ • atsiliepę neregimos 
dvasioj .balsas; 4 4 ji aukojo 
daug gražių svajonių ir 
daug brangaus laiko. Ji tik 
nenuvokė tikrosios vertybės 
saiko. Duok jai šviesų re
gėti ir matyti čia, žemėje, 
jog nė vienas nėra taip ser
gąs ar: kenčiąs, taip vargs— 
tųs bei gyvenąs: nedateldiuo- 
sė, kad negalėtų ką nors 

i duoti arba aukoti Dievo gar
bei ; kad pirmutinis ir pas
kutinis, didis ir mažas, tur
tuolis ir vargšas, ir visi,, pa- 
gal savo išgalę, galį talkoje 
darbuotis ir aukoti Dievo 
garbei arba prigelbefi Baž
nyčios pašiuntinybęgė at-.. 
siėkfe žmonijai, galutina tik- 
sią..”'- ■■ . .7-

Ponia Kreigiene prabudo 
iš miego visai kitokia mote
ris. O kai prisiminė pamo
kų, gautą sapne, ji gerai su
prato .ir žinojo savo užmo
kestį, kuris, nors ir pasku
tinis ir mažiaušiaš, tačiau 
jai buvo brangiausias,

Susipratusių lietuvių yra i 
šventa pareiga savuosius ’ 
biznierius palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę reindami • 
niųsų parapijas, bi^anižaęL 

| jas ir draugijas.

'A .

i
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tr rr.T AT* o 7IV1 n a IW KASPERAS GEJ ponios Namatavičienė su IETINES ŽINIOS! rasvedėjas feyĖiĖS 

’ d Pivajmmienė, . Jaiiąuskieiiėi 
PARAPIJOS VEIKIMO KO- pi-Į Matejąskienė, ^paheįes Ma-j

MISIJOS SDSIRINKIMAS .« <«.■ r« U < ■ ■
' , y. . .L je L Kasparas, autro pre-

' Sausio 17 d, po Sv.'Tėte- Kapitalas ir Hetjiviiihniigefekytųy i .
sės paraitai, įvvko Šv. Pet- .. na dskhio, B. Znotiuje^ S. Kavolis. ’
ro lietuvių parapijoj yeiJ^ hėtuviąi So. Bostoųef , Naujon^-/rinkikęWS .pa- 
Ijiąnčios komisijos. it. jos|y1& tląugummaį kol. kas be^ 
padėjėjų susirinkimas* . . Marijų vajoje surinkę.

I Šiems naujiems metamsĮ Rinkikų armijoje pirmo-. ... ■
je eilėje eina pats kapito-Į^1 onlis* • 
ii*;s ’ su savo- gabi u leitėnan- 
tu Danielių česnuleyįčiu,

k&ąnfr, Mušto 20, 1933

MUMIUIIH,llHIIMft»IBIIIIWIIHM|lll»m>l»*««<W

N. J, VAITIEKŪNAS 
VĖL KALBĖS

asario 12 d. mįnėsįme 
Uvos nėprildausomy bes 
netų sukaktį.
los reikšmingos sukak 
iškilmingų minė j i m ų 

pa K. Federacijos 3-sis^ 
rius» Minėjimo progra- parapijos veikimui, vado- 
įvyks Municipai Bldg.

tąinėje 2 vaĖ. po • pietų.
linėjimo niuzikalę pro- 
rhų išpildys , parapijos 
rėš. Bus įvairių paįvai- 
ImiĮ
rienu f jš^svarbiausiųjų nė, tTesImvičienė ir LingeviJ 
bėtojų bus Providenėe, 
I. klebonas kum J. Vai
dinas, kiirs jau užkvies- 
i ir yra pareiškęs savo 
ikimų dalyvauti šiose iš- 
mėse. . - .f., f .

vybė išrinkta toji pati: pir
mininkas Vincas Valatka,

Kalinius, raštininkas Vla
das . Brazauskas, kasininkas 
Andriejus Naudžiūnas- ir 
seimininkės. ponios, Barolie-

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS i
ADVOKATAS

14 Broadway, S. Boston, Mass.
; Tel. So. Boston 0948

‘ GYVENIMO
,Tęl. Parkway 18G4-VV

Prijsiekęs Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Fod> visokias pbovac "Daro v*. 

ros legalius dokumentui/
117 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mas*.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų ; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
/ ADVOKATAS

“ Darbininko’ *Name 
(antros: lubos, Room .1) ;

366 Broadway, So. Boston.
■' Tel. So. Boston 335T

Bostono' Ofisas:
60. State St;, Room 326. •

. - Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbdt2878 pordiesterjMass.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
Room 3..

. Gyvenimo vieta: 39 Green St., 
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622. -

GAMRRIDGE, MASS.
DEBATAI

. šį sekmadienį, sausio 22 
d., 7 vak vali.,; bažnytiiiėję 

‘svetainėje rengiama įdomūs 
ir verf^ lietuvin-

J jos veikimo komisijos .susL| jauskaitė, K^nioniūtė ir RL. 
” ’ * ■ ' 4*_ *' * «. • *

Dirba h- M* BamlytėkA.^cW^ \ , r , r 
Mizgirdienėj f 1 m*1
- ■ - . • Debatoviais bus rDT; J.

Landžius, adv. K. Kalinau*, 
skas, A. *F. Kncižys ir j. B. 
Lau'čka/ ;; - . ’ 

Debatus rengia L. D. S. 8 
kuopa, Visi lietuviaį ypač 
jaunimas, prašomi gausin
gai atsiiaiikyti,j. šį ) įaujų, 
reikalingą ir įdomų paren
gimų. ;

’ Naujon^/Mnkikenis pa* 
liudijimus .i|dalmo ir jas

1 užregistravo; I< Grėnde- 
lyte, SepHutO/Pverinklo ka-

Revere Eikš, Po -žaidimo 
bus šokiai. . . * . - . ’

Į l'p|. So. Boston 0628
LIETUVIS DANTISTAS

| DAKTARAI

čįenė; • . . .< . \ . ,|
Iš. veikimų . nut a ri a pa- Į 

rengti bažnytinį .koncertą j| 
Verbų sekmadienį. P. MJĮ 
Karbauskas sutiko parengti m 
bažnytinės muzikos progra- Į 
,ma. Sakė kviečiąs pagalbon Įl 
svečius. .. į;

Ponui Karbauskui, pasiū
lius nutarta rengti salės i|ė f 
montavimui, ypač parapijose 
knygynui ... pasilinksminimo | 
vakarų Municipal Bldg. ša-įi 
leje, vasario 22 dt Parengi
mais rūpinasi valdyba. An- 

. tralam pažadėjo pagelbėti
J., Kasparas. .

L. D.S, PIRMAIKUOPAI
L. D. S. Pirmos kuopos 

metinis susirinkimas • įvyks'

DR.M.V.CASPER
Į ' -.. ŪUSBARAVIčjČB
L Naujoje Vietoje, , 

525 E. Broadvvay, S. Boston
F-’-’' Ojįto Valęindoi'i
J- Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:30 iki
Į 5 Ir nuo G (kt 8 vai vakare <)fl ;
U uždarytas subatos vakąraif ir

' ledSIilfelilata'.talpgl .sevėdomlu nuo
I 12-toa cHėrtą uždaryta*.
I Taipgi nuima ir X-ra$

7:30 vai. vakare . parapijos Į 
svetainėje, .492 E. 7th St.

Visi nariai prašomi būti
nai atsilankyti. Išklausysi- 
me įvairių pranešimų ir pa J 
'sitarsime apie šių metų .vei
kimą. Ko daugiau susirin
ksime, tuo geriau išsijudin
sime, būsime pasir engę 
naujiems darbams.y J

Kuopos

Lietuvis Dantistą*

(GALINA USKAS)-

414 Broadway, So. Boston 
. Tel. So. Boston 2306,. .

Ofisas atdarais nuo 10 Iki 12 W. 
. ryto, nuo l:30lki 5:30'po plot Ir 

nuo 6 Iki 9 vakare. Šventą dieną
> pagal susitarimą1

Tel. So. Bos.tou 2660
Lietuvis Dantistas -

A.' L KAPOČIUS".Į
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
1:30—6 lt nuo G:30—9 vakartį.. .
SeredomJs nuo 9—12 vai. dieną
Subatdmls nuo 9 Iki 6 vai vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Prigelbsti ir p<- Konstanti
nas ŠidlauskaM Įis tai lyg 

■kokis arinijoe ^Srirgentas.’' 
!• Patartina mūsų '• jaunuo
menei ir lietuViains ko gi’oi-1 pareiiguno programų . įeina 
čiausiai prisirašyti, prie r’n-_ pevei visos Sodalietės. ižam 
kčjų armijos. Kūp. tik be-- „a tekainuoja tik 25<v';.Vy- 

pro^amos tvaelg - 
Nejaugi,jie ĮSuktu nulupto (oįft yra SočUilięKlį talki-’ 
kiaulinio?. .Įunkė ' Marijona Snkalaus-į

CHORO PARENGIMAS 1 Bet kas yria svarbiausia^ 
• tai dideli žygiai p. Anelės-

Šį -antradienį; sausio 24 k 
dienų,, 8 vai. vakare parapi
jos svetainėje įvyks chorų 

j rengiamas kazyrių ..vakaras 
Į:— (i whist party. ’ ’

Po žaidimo įvyks pašilių- 
ksmibimas.. . Be to, bus iš-’

I 1 * ’ • 1

dalintos brangios dovanos 
daugiausia taškų surinku
siems. .

.Įžanga-vos tik 25 centai Į Susirinkusius, links mins i j smagus orkestras.

Margareta Starkiu n P, 
46 mėtų amžinus, gyvenu
si 11 Tliomas Park įniro 
sausio 15 d, (IniTiey Ligo
ninėje/

Priklailšė prie dviejų 
draugijų So, Rosione.

Palaidota, sausio .18 d. 
iš* Šv. Augustino. bažny
čios Naujos Kalvarijos 
kapinėse. ’.. fi

.Paliko nuliūdime vyrą 
Jonų ir dulderį Albinų.

. Taipgi dvi seseris vie
na gyv. Bellericą, l\Iass„ 
o kita Brooklyn, N. V:.

; Laidotuvėmis mpinosi 
grąboriu's Petras Akunė-| 
vičiuš.

Maža žmonių teturi progos ne
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. Pečkaąskaitg.

. \ Tel. 8. B. 
LIETUVIS

ŪPTOMETRISTAS
6'*?*>*>» įSegKarhlnuoju akle 

priskiriu aklulue 
kreivas nkl» atltle- 
sinti ir imbiijonK 

koše (aklose) a kyšo .sugrąSlnuivl* 
są. tinkamu IftlkU. > :
*J, L. PASAKARNIS; 0. D, 
447 Eroaclwa,y, South Boston

Y
V:

d

kiaušinio? <

UŽDARĖ OLD HOWARD

‘¥Dtubinhd<ąs” apraše 
mūsų sukaktį, nors, rodos, 
nebuvom to užsipelnę, kad 
mus paminėtų.

Labai dėkojame.
■- Jonajš ir Ona KnvicM.

Šmigelsky tės. J i kas dieną 
parduoda po . 25 tikietus 
Sodaliečių vakaro.

1 Panelė Anelė yra daug 
į dirbusi .prie Marijos Vaike 
uių draugijos. Ji yra baigu- 
isi katalikišką aukštąjn lė.o- 
ikyklą, Nazare! h H igli. J j 

■m ; ■ ■ .
,,eina•valcanniųs.mokslo kur
sus. belaukdama progos įsto 
ti į gerą ligoninę ir tapti 
slaugę (nurse).

Juozapas Kasparas, lie
tuvių skyijaus kapitonas, 
šiame Bostono Bedarbių 
Vajuje, kalbina panelę Šmi- 
gelskytę padaryti panašių 
^stebuklų” Bost(>n Emer- 
gency Relief Campaign rei
kale,

.)

I

TRYSĮMį

LIETUVIŠKA APTIEKA
“AREX. PHARMĄCY” 

Lietuviskos žoles ir Palangos
Tr e j anka.

1’rrKiunrui.in visokius .vaistus 
per paštų,. ;. •

“ 1016 Cambridge Street,
f CAMBRIDGE, MASS. .

ii

1 ■

E]t»Į>llll

Blaivininkų kuopa, Am
žinojo TZožimčians draugija 
ir Seserų Pąsionisčių Rė
mėjų skyrius susijungė ren
gime vakaro minėtų sesi'liij 
■vedamam našlaityn.ni, Klm- 
hufst, Pa., šelpti. Vakaras 
įvyks vasario 5 d., 3 vai. po ei 
pietų. Programų išpildys] 
ęambrid^e lietuvių; parapi-į 
jos mokyklos vaikai, IžaĮi- 
ga 35c. ir 25c, Tikictai jau 
pardavinėjami.

v

j LAIKRODININKAS I ■ 

: Parduodu įvairiausios . rūSies | 
I auksinius ir sidabrinius daik- Į 
įtus. Taipgi ir pataisau. ’ 1 • 
į 366 W. Broadway | 
I SO. BOSTON, MASSi I 
“ ■ ■ ‘ S

IŠSIRENDAVOJA
6 kambariai, Yra visi įfaišyihai. 

' Kreipkitės A; Kučinskas, 248 C
St., So. Boston, Mass. 8-20

i DR, J. LANŪŽIUS i 
i| SEYM0U8 . i| 
| LIETUVIS GYDYTOJAS IR Į i

CHIRURGAS . . |j
| ' : ' X-Ray - < . Į

| - Tel. South .Boston 2712 |:
| . .496 E. Broadway, |
j South Boston, Mass. ĮL. VYČIŲ KUOPAI

•■~7“ * Į |Tel. Porter 3789
L. Vyčių 17-tos Algirdo I 

kuopos, metinis susirinki
mas įvvks šį sekmadienį,! 
sausio 22 d., 2 vai. po pietų 
parapijos svetainėje. ■ '' 

• Visi, nariai prašomi gau
singai atsilankyti.

■ t ŪaZdyZgi.

IŠ JONINĖS VEIKIMO

Miešto cenzorių taryba už
dare * *{tėatr^fe01d TLnvard 
.30 clmiių.' -"‘ * e '

Šis savotiškai • pagarsėj ęs 
“teatras” uždarytas- dėl ja^ 
me buvusių nepadorių pro
gramų. .

. Teatras laikinai uždarys
tas vienam menesiui sų įs-^rinio jūbilejaus jiokVl 
pčjimu, kad y “apsivalytų.” —-- t---'

Jei po .to vėl pasitaikys ne-j 
padorių programų, 
busiąs visai uždarytas.

Labai dėkojame "s.avo gi- 
jninėms už surengtų sida- 

j
sausio 15 dienų. • •

Širdingai dėkojame km 
teatras K. Ilrbonavičiui už šv. irti

šių auką ir atsilankymą į 
namus. :

VYČIJ "DEŠIMTAS
LAIMĖJIMAS y

AGENTAI

JO»NREPSHISrM.Ū.
’• S (REPSYS) . . . i

Lleiiivri Gydytojai Į
Oflao Valandoe: 2—4 ir T—0 I

278 Harvard Street, į 
kamp; Jninan arti Central Sq,|

Cambridge.Masi, į

, . " • * | J ACvAAA CLO«

RENGIASI SODALIEČIŲ I" Daug.malonumo padar
PARENGIMUI Ančiidmitis, atsiląnlčJ___ atsilankyda

mas . su ‘Tioyai Trubou- 
dours” orkestru, V. Dragii- 

Sodąlietės paslaptingai no vedamu. ’ Ęd. Jurkonis 
I rengia kokią ten juokų pro- ir jo <{Kit Kat” benas irgi 

r bažnytinėje salėjėJsX’eikhio-mUš.'-’-Ąčiūjau- 
sausio 29 d., 7 vaL . vakarė, f niems muzikantams.
gramą,

Tel So. Boston .3520

ADVOKATAI ŠALNAI
366 Broadway, .

į = South Boston, Mass

prisiekus advokatas

JOSEPH P. WALSH
Į . A D. V OKA TĄ 1 

Edwar jk Coplen 
Albėrt Adelson ...

. Benjamin Chesky . ;
< . OFISO. VEDĖJAS • .

JonM J. Romanas
18 Teriont Si, Boston, Mass.

-' 310 Kiinbąll Building ■[ 
Telefonas; Capitol 9880 

0 f i a o va 1 a n ’d o » 
. -9 vai. iki 5 vid./ . * .

2

Šv. Jono Ev. ■ "palaipinės 
draugijos metinis susirinki
mas įvyko- sausio 15 d., ku
riame naujoji vaidyba, užė
mė savo, vietas.

Draugijai daug metų pu’- 
inininkavęš' ’M. Žioba išrįnk- 

, tas garbes nariu ir nutarta 
įteikti jam kitame susirin-d 
špeeialę dovaną.

Draugija nutarė ir šiemsj 
metams turėti. “Darbinin
kų” savo organu. '

Šiuo metu draugiją turi 
vajų, kurio laike nauji na
riai priimami už žymiai nu
pigintą-. įstojimo.kainų.. 't

Iš mėtinės apyskaitos pa
aiškėjo, jog draugijos tų> 

- tas geroje- būklėje., '. : .

| A. J. WEST, M. D. | 
į. LIETUyiS •• Į 

Į [GYDYTOJAS ir CHIRURGAS!
Į • |l
i Valandos:. . ji 
i Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki -8 vak. į 
Ę: ■ .. ' i
į 478 Galliyan Boulevard f 
| DORCHESTER, MASS. .. |
S ,'1’- ■? ■ . ■f-]
| Telefonas. Talbot.0847. F

‘ , GĖRAs GYDYMAS , ! 

TEISINGAIS METODAIS 
Norėdamas; pasigydyti šioj medicį- 

ę . uos • Ir chirurgijos .įstui-
• goję, busi’ po mano prie

žiūra, o. n e Ivbkio jauną 
nepatyrusių Studentų,: Su 

V- toklU^ iižtiliriLiiihu neguli 
būti ’jokls nepasitenkink. 

mus; Kreipkis tuo jaus.

D(.Grad|,327,,S’i
Falandoju Antrądtenlal*, ketvirti 
dlenlnli ir i^tadlenl»l» 10—11 rr 
te, 2—C. .7--6 vakare; Mtanaflte 
nlali 10—12 UktUL '

• ' ■' —t-Rengia— .; '
ŠV. PETRO PARAPIJOS CHORAS > . .

Sausio-Jan. 24,1933

492 Ė. 7th St., So. Boston; Mass-.

‘ • Bfa'džia 8val. vakarę, .

' Bus duodamos brangios dovanos laimėtojam;
X • “KVIEČIAAIE -Visus: ■

Į Whist Party ir Šokiai j
.1

■ ■ i

" Šausią 18 d. lietuviu pi
liečių salėJe (Daldgren ludl) 
Vyčių baske! bąli ratelis su
pliekė Greemvood . Comniu- 
iiity, tųomi laimėdami de- 
šitų žaidimą. . '

Žaidimo pradžioje Vy
čiams buvo lengvas žaidi
mas, bet antrame pusiaiky- 
je priešininkai .pasispaudę, 
prisivijo ir nė i buvo pra
lenkę Vyčius. Gale Vy-čiai 
drąsiau ir karščiau pradėjo 
žaisti ir laimėjo žaidimo 
56:45 taškų santykiu. Dau
giausia •’ taškų padarė J. 
Segadelli . (23), V. Tamulis 
(11),-Stankevičius (10) h- 
J. Tamulis. (8).

Sausio 13 d., penktadienį, 
Vyčiai buvo, pra] a i m ėj ę , 
prieš Chelsęa K-. of C.- Kai 
kas aiškina, jog tai buvo la
bai nelaiminga diena ■ — 
penktadienis ir dar nifiiėsio 
13 diena’. .

Sekantį ’ trečiadienį,, sau
sio 25 d., vyčiai žais : prieš

į INSURANCE Į
i Apdrausį: namus, rakandus . S
f. •• aiitomobfliuH pras ’ i-

7 J. S, MESLIS J - 
1253 Broadv/ay;’S. Boston; Mass.! ’ 
| Tel. So. Boston 2613 ’ | ;

PERKAM LIETUVOS B O W S
Už CASH — MOKAM AUKŠ

ČIAUSIAS KAINAS.’ ■
Parduodam Laivakortes ant. visų
patogiausiu laivij. į Lietuvą ir iš

Lietuvos; f

BROADWAY TRAVEL
K. J. VIESULĄ .

366 West Broadway, 
So Boston, Mass.

Tol South Boston G620:.

! GRABORIAI 
i r- ~

0. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR ■ 

BALSAMUOTOJAS '
877 Cambridge St., .

Cambridge, Mass.
Ros. 564 East Br0adway: 

. So. Boston,^ Mass..' ■.
Telephoue. S. Boston 0815

LIETUVIS GRABORIUS

■i

-1

‘I

■ 4

į PRALL BROLIAI
dll PENTOBIAI IR DEKORATORIAI

DARBĄ ATLIEKAME GĖRAIJR/RIGIĄI
: PATARNAVIMAS GERIAUSIAS w l^į

46 ARMANDINE ST., . • .. D.Q$CHEŠTfcR, MĄSS.

. ‘Tel,-^albot 0854

Laidotuvių reikalu visuomet ir yisiemš 
maloniai ir tinkamai patarnauju., Ga
lite-kreiptis Lilę laiku, dienų arųaktk 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
paroiliuinvtau „Už • važiavimų j kitus4 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

'4

P. J. AKUNEVICH
■, , (AKUNEVTčIUS) y ? ‘ y 7 

16-18'Intervale St, • - . ’ 258 Wešt Bfoadwaįh. į-)
/MoriUlio,Mass, y .. . So, Boston. Maw» ‘-3
T< Wkton4im Tel.-S.. Boston 4480 a |

■III mini riiiiiIM»iiiMi r... .................................... i—. ...........  iii—iiiW<j'. į '
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
AU LAIKAS kraštas sausio 15 d,, 1923 m. po antrąją Lietuvos Valsty-Į 

■' • galutinai inkorporuotas Liev hčs švente. Valstybės. Ta-
rybos . nariams, ministerių 
kabinetui, vyriausiam ka
riuomenės vadui, valstybės 
kontrolės valdytojui ir vąls-

[Mūsų apylinkėje turime tuvaL ir aukštai-
grašiai organizuoto jauni' ’1SUS šimtmečius pese 
Ro. Vyčiai Sodalietės, Šv. lenk(> ir niso jimgg. 
fcir/ln drnnfrfin . C b o r n i Bet Aukščiausias lėmė mu- z , _ . ,/ , .rarao cnaugija,- v no i ai, ... v-,. , , tvbes prezidentui dalrvau-
feamos Ratėliai, Katalikiš-, S!1 ia»tal nezutt, bet gyven- > >■ •
įo Jaunimo klubas, Sporto Karo metu mestas apsi- 
frymai ir t, p. N i e k o sprendimo pradas. Lietu- 
įjiiostabaus ,kad mūsų jau-| teta apsisprendė būti 
Ernas vėliausiu laiku pra- tepriklausoma ir tai pašau
tojo spiestis 4 * draugijas, pareiškė vasario 16 die- 
Ifes pirmoji karta jau ųžau-Į m. Lietuva laisim,
m ir bręsta. Bet argi bet nė visa. Prūsija atskir- 
įsą-jaunimą turime suorga-rta Hetiivos vitš 506 m. 
Mžuota ? ’ Anaiptol, ne! Pa- dar vokiečių spaudžiama, 
įveikime į mūsų moksleivi-. Nenustoja vilties Lietuvos 
Ui Jn« Psamn? anviinkūiedidvyriai^ Mūsų- laime, 

jBantarvės . valstybes numa
tė Prūsų Lietuvos prie Bi-

F&rdo draugija,' Chorai, Bet Aukščiausias leme imr

įjana daug.. Vienoje Šven
to Jurgio parapijoje esama , -
frakus doro,. katalikiško josios. Lietuvos .prijungi- 
moksleįvi jos būiao, siekiant 99-tuojų Veysalės tai- 
to net per du’ šimtu.asme-kos sutarties paragrafu, žė- 
^tų. Jųjų dauguma neprijĮ In^s P^as tarp Nemuno ir 
įlauso nė prie vienos gyvuo- senosios Rusų vsienos, taigi 
įančios jaunimo draugijos. J didesnė^Mažosios Lietuvos 
Kodėl gi ? — lengva atspėti.] atskiriama nuo vokįe- 
įffokšlei'viui- . daugiaūs rūpi • ir pereina, laikinai J 
^mokslo dalykai, negu šiaip S^itarves globą, ligi paais- 
jau jaunimui. Moksleivio kės juridinė Lietuvos padė- 
hepatenkina vien tik šokiai # (statute). Nprs vokiė- 
bei sportas- Jam rūpi riiii- (‘*a* Reikalavo palikti jiems 
tesu i susirinkimėliai, kame Klaipėdą, bet Santarvė pa- 
įjis galėtų dalyvauti ir mok- yeiske (birz. 16 d., 1919 m.), 
’slą liečiančibsę diskusijose .
■ir pasiklausai profesionalų sučmet buvo 
; Referatų liečiančių t j o j o 
/moksleivio) ateitį ir t. p.
ę Apart to, moksleivis pri
klausydamas prie mokslei- 
?vių orgtfhizaeij oš įgauna no- 
įįsą tęsti- 'mokslą iki galui.

jant biiyo priimti nauji. Ta*, 
rybos’ nariai; Dr. Viliu* 
Gaigalaitis, Jurgis Strekys, 
Kristupas Lėkšas ir Marty
nas Jankus, ir perskaitytas 
prisijungimo aktas. J, Stre- 
kys tame posėdyje perskai
tė “Prūsų Lietuvių. Tautos 
Tarybos atstovų į Lietuvos 
Valstybes Tarybą doklerac.i- 
ją.”

Norsabi- Tarybos-pasisa- 
ke už sujungimą Lietuvos 
abiejų kraštų, bet* Lietuva 
Klaipėdos dar ‘nevaldo. 
Krašte ėjo laba? atkakli lie
tuvių kova prieš 'vokiečių 
heimatbundą ir Petišne len-

bas užbaigtas? Ne oi nei 27 diena, 8 vai. vakare Ka-'
Kol lietuvis dar gyveną A- ralienės Angelų parapijos V VChlPIIIQ : " Ą E A NP Q ® ’
menkoje, kol dar lietuvis- svetainėje. -lllfi DLAURu vLliUluu
kas kraujas teka mūsų gys- . Kadangi šis bus metinis 
Zose, tol nerimsime, kovosi- tai praSomi
me, stovėsime Lietuvos val-| vįsos irkub-
styiJės sargyboje, ie vos pn bei jiarapijij atstovai' at- 

i kraštų atvadavime. Nę tik sjįankvH. Bus renkama

ršųsirihkimas,. tai prašomi 
Į Viši ir visos draugijų ir kuo- 

' pų bei parapijų atstovai' at-

Nuq 9—12 ryto, 2—8 vale.
Sventamniaii tunitaruf

D ANTIS TAS ' 499 GRAND STREETI ’ • (kampas Union Avė.)
| Namų Telefonas: Michlgftn 2—4273 BROOKLYN, N. Y. |

čios altorius. Sausio 15 d. 
a vęl įsteigta“ nauja Švento 

bus apkalbamas busimas suaugusių vyrų prisira- 
Vasario 16 dienos -*• Lietu- g- užsimotojo už visus 
voš Neprildaū^dmybės p,ą- metus duokles. Tikrai .svei- 
skelbiąąo minėjimas ir kiti imtini Maspetho yyį’ai prie 
būsimi reikalai, kilnios draugijos prisi-

. . ^^retorius, Reikia tikėtis, kad jie 
•v „.nu ipii-a ..i’«JPildys sutarties parei-Į 

gas, priims Sakramentus 
bendrai kiekvieną trečią me. 
nėšio sekmadienį. Nė kiek 
ne abejojama, j-eigu'kim. P. 
Lekešiš sugebėjo visas kitas 
draugijas bendrai atvesti 
prie Sakramentų, jis netu- 

dienį sausio 21 d. 8 vai. va-Į^s kliiiohj h’ su vyrais Šv.j
į Vardo draugijos nariais.

Rap.

Klaipėda, bet visą Mažoji ^u|ft apskrities' -valdyba/m draugiia Per 
Lietuva turi priklausyti , A..: VaXdo vyių diaugija. J oi
Lietuvai.”

Iš ŠV, JIISOIO MMP.
Vietinė , moksleivių kuopa 

nutarė kreiptis į visus pa
rapijos moksleivius laiškais, 
kviečiant atvykti į susi paži
nimo vakarą, kurs įvyks va
sario (Fėbraury) 13 dieną, 
parapijinėje salėje. Beabė- 
jo minėtame susipažinimo 
vakare bus. paaiškinta, svar
ba visiems moksleiviams sii-

būsimi reikalai., 
. - Sekretorius.

IŠ KARALIENĖS ANGELU
- PARAPIJOS,

BUVO PARTY.
Mot. Sąjungos 24. kuopa 

rengia biinco party šį sešta-
, įacvviOAvr «ji- vi. vj veli.-- v <*-

kišką politiką. Susipratęs SimalW-kare, parapijos salėje. Visi

lietuviškas jaunimas numa
tė, kad nelygi kova ir neaiš
kus laukimas naudos neneš. 
Buvo net baimės pakliūti i 
lenkų rankas^ Be kovos ne- į 
atgausi savo, nors Santar
vės pripažintų, teisių. Ėmė 
slapta organizuotis po visą 
kraštą šaulių būriai. Ir 
nors nedidelis buvo 'šaulių 
skaičius, bet pasiryžimas

Grasilda Petruleviči e n e 
sunkiai susirgo, Išvežta į 
ligoninę. Jų prižiūri gydy
tojas J. Bochtn. .

kviečiami ateiti ir pakor- 
tuoti/ Šitokia party yra 
naujiena mūsų parapijoje.

ROCHESTER. N. Y.
Klaipėdos kraštas vi- 

i lietuviškas, 
daugumą gyventojų lietu
vių kilmės ir kalba lietuviš
kai, vien to, kad Klaipėdos 
miesto gyventojų dauguma 
vokiečiai, ypa maža, kad vi
są Prūsų Lietuvą atiduoti 
skiečiams. ' 1920 m. vasa- 

paznai pasitaiko, kad nors rapn. Santarvė atsiuntė 
Kvai ir labai noi etų, kad j Klaipėdą generolą Odry 
Sųjų sūnus bei. .dukrelė ■ ei-j gU kariuomene.; • Gegužės 

aukštesnius mokslūs, bet’ pxct;izjivj ^ritv vWt-
ftįpavj’ksta.^-Moksleivis nė- c^a buvo pakeista francū- 
te^dąmas sau artimų prie- cįyiixne valdžia su prė- 
^ių, kurie ibpaakst^ j^ų -petis^ Petisnė bii- 
Miė mokslo, dažnąi . apš-leir Į Vo lenkiškos krypties politi
ka it neatsieta sau užsi- v^dai gi vare 
gręžto tikslo. Be to, vienas «freištatO” 
p svarbiausių mūsų: uždavi- sur tverdami ‘

turėtų būti Primas Heimat bund”, - _ . .
. x ... Tadų, (vokiška lietuviška krašto laiko aiškinti. . . . 7.
ugi jau laikas rantai sn- nnn 1918 faktą pastebėsiu, kad Klai- niokslą linkėdamas visiems

Telephpne ; STJLGG 2—9106 , ’

DR. A. PETRIKĄ
(MtmtOT)' 

LIĘTŪVI8 DANTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, O.

I-BpUi9ullų Diaffntum . I 
Gano AneiicUtit

VALANDOS5 <
Nno 9 vai. ryte iki 8 vai. nkara. 
Penktadieniai* ir Uventadlenlala 

. ’ ' tik ansi tarus,

Tel. Greenpoint 9—2320 *

- JOSEPH GAUSZVA
G R, AB ORTU S 

—IR— -
BALSAMUOTOJAS 
231 RĘDFORD A VENDE 

BROOKLYN, N. Y.

Kalėdų Šventėms aukojo 
kun. P/A. Lėkešiui labai 
gražų, auksinį kieliką Jur- 

2^. gis ir Oną ir visa Laukaičių'j
1932 metais buvo 48 pa-

grabai, 48 krikštai ir L. v r . .
ŠUūbail Vadinasi,, daugiau Belm>’lia’ Vztat km’ P’ Lp’ 
pagrabu ir mažiau krikšti}, keSis Laaka«‘«l 5pim5'nili 

’ taria gilų ir nuoširdų ačiū.
į Lygiai jis dėkoja ir tiems, 
kurie jam paaukojo gražius 
arnotus.

nei 1931 metais, bet dau
giau sutuoktuvių. (šliubų).

i KLASČIAUS -

į CLINTON PARKAS
' | piknikams, baliams^ koncertams, 
į | Šokiams Ir visokiems pasilinksmini*
| mums smagiausia vieta. Brook’

i | lyuė-Maspetlie. Jau laikas užsisa;
| kytl sale žiemos sezonui,
į kamp. Maspeth ir Betts Avė. | 
į JONAS KLASČIUS, Sav^ I 

.Į Maspeth, N. Y. |

Kalėdų šventes jau praė
jo, bet jos ilgaj. pasiliks mū-. ^aiP£P-. ^uvo daugiau ligo- 

žūti ar laisvai gyventi degė sų.-visų atmintyje. Bažnyčia ne^ -^1 metais. Para- 
jų širdyse. Šauliai ųžsimp- buvo nepaprastai gražiai iš- PDa narių skaičiumi ūžau
ju padaryti galą vokiečių ir puošta gėlėmis,, eglaitėmis ?°; ^enas apgailėtinas rei- 
Petisriė siekimams. Lietu- ir šviesomis. Už tai pri- škinys, kad susituokusios 
vos draugų .padedami sau- klauso širdimis ačiū. -^esU-jdaugumoje nuę• lier 
šio 15‘d., 1923 metais, pae- tems Pranęis^įetėąis. Joms ^^škų parąpįjįj pasįtrau- 
mė kraštą, ir Klaipėdąr-į-sa~ padeda mūsų vargonininkas amerikonų. ■.
vo rankas. Petisnė pasida
vė siildlėliains. Vyriausias

TV. . , .v, , (Mažosios Lietuvos GėlbČji-
į pradžioj šita kariška vai- • , •Į mo Komitetas>.su Martynu 

Jankum prieky , pastatė sa
vo direktoriją) kuriai vado
vavo pz Simonaitis. •

i ; Kas įvyko šiame dešimt-, 
’ propagandą vi-, metyję, kokius vargus, gin- 

“Deutseh-Li- ?us, laimėjimus ar pralaimė- 
Heimat b u n d” i fmnus prityi-ėm, nėra man 

. Tik viena

L • kia ir lauko amerikonu. ■.

OZONE FARK, N. Y.

Tel: Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUSIR

: BALSAMUOTOJAS
Apilrauda Visose Sakose

Notary Public
5441 — 72-nd Street,

Arti Grand St. . • < .
MASPETH, L. L, N. t. ;

—--7-,—^■su.^.-
Tel. Stagg 2—6048 Notary Public

M. P. BALIASM
B1BHAŪSKA8

Graborius ir Balsamuotojaj—

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.
' i ■—

MIRĖ P-LK KLARA 
BARANAUSKAITĖ

Šių metų sausio 10 cl., vai
re p-le Klara Baranauskai
tė: 26 metų amžiaus/. Klara 

. sveikatoje jau nesijautė ge
rai apie trys metai, ji yra 
gimusi, ir, augusi Bridge- 
port, Conn. kur baigė pradi ' 
iiį ir aukštesnį mokslą. Pir
miausia pabaigė IĮ igh 
Shool, vėliau baigė slaugės 
mokslą. . Pasiekus mokslą 
labai norėjo, motinai pagel
bėti. ‘ Bet mirtis sunaikino

p; K. Bazys.
Šv. Mišios buvo atnasau- . . .

jamos sekančiai: 12 v. nak- "ai ;Pammė.Jo mūsų salėje 
tj Berneliu Mišios; 8 v. ry- ®ai^d<5s
te vaikučių mišios ir 10:30- deSimtaietl.
vai. Suma. ’ Laike Berne- 
lių Mišių ir Sumos choras, 
p. K. Bazių? Vadovaujamas 
gražiai giedojo naujas mi
šias. . ’ .

Klebonas, atnašavo šv.
Mišių auką ir pasakė pa-

Sausio 15 d. brooklynįe-

MASPETH, LI,, N. Y.
IR VĖL NAUJA PARA-

7 PIJOS DRAUGIJA
Maspetho lietuviai tikrai 

myli judėjimą ir draugijas, jos sveikatą, 
linksmų švenčių ir išreiškė (fpįjj ąštuonių mėnesių bėgy- 
norą, kad šitos Kalėdos jau je Mąspetho parapijoje lie- 
būtų paskutinės šitoje ma- tuviai įsteigė ir išaugino ke
žo j e bažnytėlėje ir kad švęs- j - - - - - -y- - - 1 ™ - --
darni kitas Kalėdų šventes 
jau turėtume naują ir erd
vią bažnyčią.

Antrą 'diena Kalėdų buvo 
surengtas Kalėdų eglaitės 
vakarėlis. Vaikiičiąi išpil
dė gražią programą, . Visi 
dalyvavusieji buvo patęn- 

. kinti. Pasibaigus progra- 

. mąi vaikučiams išdalintos y;- - ■ • _ . • WO JCUISJVM , J uy » IVV.ULJ' IUV w — .v—    -----    -  -L.' - . ' ’
|/Krušinskaš ir kini. Š. P. Tarybą savo atstovus. •Lie- tį Prūsijoj. Ir dar dau- 
Umeika. Parapijos choras, tųvos Taryba tuoj (sausio: giau. Ne visa Mažoji Lietu*, 
fedainayo keletą •patrioįaš-{:m^11. 1920 m.) pakvietė, at-j. va prisiglaudus prie Didžio- 

dailių. Čia paduodame sfovus dalyvauti sausio 16 .d«4 sios. Lietuva tuii neužmir- 
“j. Balkūno kalbos posėdy. Atstovai paskirtą sti, kad ji privalo siekti ir 

’ . dieną nedalyvavo,: nes laike likusiąją dalį su Tilže at
gauti., Gražus yra. klaipė
diškių šūkis — “Laisvę pa
žinę jungo nevįlksiiūe/’ 
Ir. mes amerikiečiai . to jum 
go neįeisime užsidėti. Gęl- 
bėjome.. brolius prieš karą, 
už lentų apsisprendimą. Ko
vojome kare, nepriklauso
mą Į ietiĮvą atstateme, susi* 
ju: i tįsias L th.vos- . dalis

tojaus visuomenei

^rūpinti . mūsų apylinkes 
^Moksleivijos organizacija.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(LevandaiTukM).

GRABO B.IU8 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.sąjunga). Jau nuo

metų krašte veikė Lietuvių pėdos krašto prijungimas 
Susivienijimo Tautos Tary- nera dar pilnai saugus. . Vo

kiečiai varo žut-būtinę kbvą 
atgauti savo kraštus. Mili
jonus .markių skilia propo-

varo- 
Jų giedrį

ha sii veikėjais Braks, Stik- 
lioriu, Janku/ir k. 1919 me
tų gruodžio pabaigoj Lietu- 
ros Valstybės Taiyba gavo gandai, vokietinimas 
iŠ Prūsų Lietuvių Tautos1 «ms visu frontu. . _ . . 
Tarybos pranešimą, k a di diplomatija nepraleidžia 

IBje brooHyniečiaį paminė- Pttfgų lietuvių Susivieniji-' 
Klaipėdos krašto susi jųn- (11£įs įr atskirtojo nuo vokie- 

^mo su Lietuva dešimties gi1} Klaipėdos Krašto Poli- 
aietų sukaktį.
iimŠtinai pilna ž m o n i u..
Kalbėjo kun. J. Balkūnas, ^os AtstOvvbę

miPĖDOS SUKAKTIS
1 Sausio 15 d., š. m. Kara- 
ienes Angelų parapijos, sa-

Motina yra našlė jau apie 
18 metų. Vyrui mirus, jv 
paliko su penkiais vaikais-J 
trimis dukterimis ir dviem 
sūnais. Pagal savo tėvus p. 
Baranauskienė yra Kair.uk- 
štytė. Kaip p.p. Baranaus
kai, taip ir.Kairukščiai yra 
patriotingi lietuviai.

Ponią Baranauskienė dė
koja visiems giminėms ir 
pažįstamiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie lai

dojimo dukters, kaip čia 
Brooklyne, taip ir Bridgo- 
port^ Conn.

Klaros kūnas iš bažnyčios 
’ Brooklyne, tapo nulydėtas i 
Bridgepori, Conn. ir palai
dotas šalę josios tėvo.

• • Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRAB O RIU S 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Yt

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią •.

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms,’ Krikštynoms ir viso- 

, k.iems pokyliams

turias Bažnyčiai draugijas. 
Visos auga ir bujoja kaip 
gėlės daržely pavasario me
tu. Jų pirmoji Švene. Sak
ramento Moterų draugija 
tapo sutverta liepos mėnesy 
iš septyniolikos narių tiks
lui Bažnyčioj ir altorių pa
puošimui. Jos savo darbą 
visados rūpestingai atlieka. 
Antroji, Šv. Ražančiaus 

. ... Moterų draugija; atgaivinta
Šventės .gražiai prąėjo. spalių mėnesy, turinti virš' 

Sulaukę Naujų-1933 Metų joO natių. Pastaroji (Irau- 
lauliiame nekantriai pasi-j gįja įsitaisę stebėtinai gw 
baigiant vargų, kurie slegia gią vėliavą ir savo aukomis 

Meldžiame Die- Bažnyčiai įtaisę daug tikrai
gražių ir brangių rūbų. Ma- 

; rijos Dukterų arba Sodalie- 
- ' čių - Mergaičių 84 narės, 

—-— gruodžio 8 d. priėmė apža-
APSKRITIES dus ir 20 mergaičių neprie-

’ ' ^usių apžadų. Viso Sodali-
. dUvIKINMMAu cijosl mergaites sudaro iš 

—----- -— šimto ir keturių narių di’aū
Didžiojo Nėw Yorko Be- giją. Ši draugiją įsigiio 

dėracijos apskrities metinis gražią vėliavą ir didesnėms 
stiprinome. Ai- mūsų dąr-įsiisimlrimas įvyks šausioĮžyentęmš papuošiaMnjy-

progos kibti, pląti žurnalis
tika modeliuoja pasaulio o- 
piiiiją savo naudai. Lietu- 

Dabartinės 
sąlygos Lietuvai prielankios 
ir ji privalo šuoliais stiprės

Salė buvo tikos' Komisija yra nutarę va turi budėti.
.. J- pasiųsti į Laikinąją Lietu- 

i — Valstybės
dovanos.

įKūn. »
žvarbiausias mintis:
jfc'^Mųsų maža, tautelė ir. savo Tarybos posėdį, ku- 
Įtonūftt valstybė švenčia sa- i
E/fcįaš4ų— Mažosios ir Di-' m.į Klaipėdoje. Tą istorinę 
pfeosios Lietuvos susijungi- dieną Prūsų Lietuvių Susi- 
Kp ■ dešimtmetį.. Lyginaį’ vienijimo. Taryba • paskelbė 
Bįdikis ‘ džiaugiasi ir ;di- Prisijungimo aktą. Tas- ak- 
S&uojasi savo ūgiu,, stipry- tas buvo viešai perskaitytas 
B sulaukęs amžiaus-, dau-1 Valstybes Tarybos 15 sesi- 
jfau metų, taip mes šiandie- joj, 48-tame. iškilmingame 

džiaugiamės savo tėvy- posėdyje. Kaline, kovo 20 d. 
» sukaktimi,. . Klaipėdos] 1920 metais. Kovo 20 d..ta-

. _ j

ris įvyko vasario 21 d. 1920

mus visus.
vo, kad suteiktų laiminges
nius metus.

1 . . Vyturys.

■ PIGIAI PARSIDUODA
6. šeimynų, 24 kambarių mūras,
82 Pine St., Elizabeth, N. j, Visi

\ i iši’ondavėti. Kaina $5,500. Alor- 
! 1 . v, • ’ ■

gieins as pąts. parūpinsiu. Sa
vininkas j. Sereika, 172 New 
York Avė., Newarir, N. J. ’*

Turi būt parduotas greit’ ,nos 
apleidžiu šią šalį;

Nemanyk, .kad be tavęs 
niėl<as. tiesos neišhiąno—A- 
rabail •.

I'rofeslonnlnl, biznieriai, pramonių- 
teąl, .kurio skelbiasi "Darbininke,’* tik- 
ral' verti skaitytoju paramas, •

VĮsl. cntSinkU^š “Darbininke?’

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford 4ve . Brooklyn

* •Vot • Evęiwx»n G—4G14
.» ’8r.
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