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liehsodialistisehe Arbcitorgemein- 
schaft (Krikščionių , Socialistu 
Darbinipkų partija)panašiu nusi
kalstama linkine. Tų faktų aki
vaizdoje .saugumo policija, norė
dama likviduoti pragaištingą 
darbą, šaindiėn suėmė Neumari- 
ną, Lappinso partijos raštines 
tarnautoją Lemmą ir jaunimo 
skyriaus narį Klįngerį. Poli
ciją taipogi Jšrkatė paminėti] par

\Vashington,. D. C., vasario 
. mėn.;!) d/.uELTOS” iš Kauno 

pranešimų, saugumo policija, pir
miau gavusi žinių apie vokieti 
ninku partijų priešvalstybinį vei 
kimą Klaipėdos Krašte, doku- 

’ mentaliniais įrodyamis mistate, 
kad Socialistisehe Vdlksgemein- 
schaft (Socialistų Liaudies Susi 
vienijimas) partiojs vadas Neit 
mannas,. padedamas tos partijos 
jaunimo skyriaus vado Eappinso, tijii ir Kulturbundo (Kultūros

. —susižinodamiJiuHižsicniivsistema- Sąjungos) ..raštines ir eilę.žyme± 
tnga rengė valstybes išdavirrią, snių 'tų partijų, veikėjų.
Taipogi nustatyta, kad Christ- Lietuvės aPsiuntinybe.Lietuvės aPsiuntinybė.

“DARBININKO” VAJUS
KONTESTO DALYVIŲ STOVIS

Šio mėnesio 10 d. kontesto dalyvių stovįs buvo sekantis 
Kpntėstantąs
Šv. Praiiciškaus parapija, Ląwrenee, Mass..... 
Kun. J. Bružikas, S. J. ..... .\..f.........
Šv.. Juozapo parapija, Lo\vp11? Mass. ......... 
Leonardas Kumpa, Montėllo,, Mass..... .... .. 
Šv. Jurgio parapija, Norwood, Mass. .. ....... 
Šv. Pranciškaiis parapija, Ahtol, Mass .. .... 
L. D. S. I Kuopa, Šo. Boston Mass. .. ............ .
K J. Nadzęika, Nashua, N. H. ............. 
L. D. S. 5-ta kuopa Waterbury, Conn ...... . 
F. A. Kondfotas, Phiiadelpliia, Pa. .. .....
Pranciškonų Vienuolijos Draugija, So. Boston,
K. P. Tamošiūnas, Hartford, Conn.,... ....
L- D; S. 71 kuopa- Roehester; N. Y. .. ....... 
L; D; . S. 74-ta kuopa, Manėhester, N, H. L. . 
Šv. Kazimiero parapija, Providence; R. I. .. . 
Domininkas Mątujis, Athol, Mass...... .. 
Šv. Juozapo parapija,. Seranton, Pa. .... .... 
Petras Svirskas. Haverkill, Mass. .
J. Pundžiųs, Montreal, Canada. ...... ......
L. D. S. 103 kuopa, Phįladėlpliia, Pa.. .........
B. Mičiunienė, New Britain, Conn ..'................ .
Ona Banionienė, Dėtroit, Mieli... j. ..'. .... 
J. A- Zavadskas, Haverhill, Mass. .. .. ......... . .
Ona Romanskiūtė, Bridgėport, Conn. ...... .. 
Juozas Kirmilas, Worcester, Mass............... . .
Stella Šejefkaitė, So. Boston, Mass. ..... ... 
Placidą VZileikyte, Worcester, Mass.. ......

v Marijona Kihnoniutė, So. Boston, Mass. . . ...
M. Žukauskaitė, Amstėrdam, N. Y.......... ; . . . .
J. Šekys, Hartford, Conn......................... .
Petras Starinškas, So. Boston, Mass. .... ....
L. R. K. Federacija, So, Boston. Mass .... ... 
Šv. Petro ^parapijos choras, So; Boston, Mass. .
L. Vyčių 17-ta kuopa, So. Boston,-Mass.. .. .
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Buvęs Prancūzijos prezi- 
dentas, 71 metų, amžiaus se
nelis, (rastini Doumergūė 
sudarė liaują ministerių ka
binetą, kurį prezidentas 
Raymond Poineare pafvir? 
tino.

Doumergue kabinetas su
sideda iŠ atstovų, visų poli
tinių partijų, išskiriant tik 
socialistus ir komunistus, ir 
užtikrina -įmn dimgumos- pa 
ramų parlamente. J kabine
tą įeina: Tardieu, Herrįot, 
Barthou, Maršalas Petairi, 
Pietri, Generolas 'Denaru, 
Laiiu >uretix,. Mallarme, Sąr- 
raūt, Martin,. .Cheron, Ma
lin, Berth.od, Lavai, FJan- 
din, Marųuet, (įueuille, Ri- 
vollet ir Bertrand.

Šiame kabinete yra šeši, 
kurie pirmiau, yra buvę 
ministerių pirmininkai. Ke
turi iš jų nėra parlamento 
atstovai. Jie. tuojau užėmė 
savo vietas ir pradėjo eiti 
pareigas. Pirmininkas Dou
mergue išleido atsišaukimą 
į piliečius, ragindamas. juos 
palaikyti tvarką,
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Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimas 
South Bostone

PRIEŠINAS "VAIKŲ DAR
BO,, AMENDMENTUI

PANAIKINO ORLAIVIAIS 
VEŽIOJIMO PAŠTO SU

TARTĮ
WASHINGTON, —Pen

ktadienį; prezidento Roose-- 
velto' įsakymu, buvo panai
kintos sutartis su dvylika 
privačių firmų,, kurios ve
žioja paštą. Taą darbas lai
kinai,, kol bus naujos sutar
us sudarytos, *pavestas ka
riuomenės lakūnams.

Senato komisiją, kuri ty
rinėjo kaip šios sutartis 
buvo Sudarytas dar prezi
dento Hooverio laikais, ra:
do daug netikslumų ir kaipi 
sakoma, suktybių, todėl pre
zidentas Rooseveltas nutarė 
jas visas panaikinti.

Firmų atstovai aiškina, 
kad be pastos, jiems neapsi
mokės vien tik keleivius ve
žioti. ir todėl jie būsią pri
versti nutraiilkti susisiekimą 
oru po visą Ameriką.

$65,000 GAISRAS 
UOSTE

BOSTON, — šalininkai, 
vaikų darbo federalės kon
stitucijos pakeitimo projek
to vėl bando (gauti Mašsa- 
chusetts valstybės tani pa- 
kertimuiŲniM.ūTriniąV TŠnf 
projektas buvo balsuoto
jams duotas spręsti 1924. 
metais, bet dauguma balsų 
buvo atmestas. » <

I)r. LoAvęllf buvęs Har
vardo Universiteto pirmi
ninkas, Alfred E. Smith,' 
Kardinolas O'Connell yra 
tam įstatymui priešingi. 
Daktaras Lowell pareiškė, 
kad šis įstatymas , geriau tu
rėtų būti pavadintas “ vai
ki] kontrolės” įstatymas. Jis 
pareiškęs, kad niekas nėra 
priešingas apsaugoti vaikus, 
bet pavesti visą vaikų'dar
bo kontrolė iki .18 metų ko
kiam tai biurui’ Washingto- 
ne būtų didžiausia, nesuma
nė.

Massachusetts-' •valstybėje 
Federalės valdžios tarnauto 
jų skaičius ir jų atlygini? 
mas auga. Gruodžio mėnesyj 
skaičius padidėjo 3,640 val
dininkais. Bendrai imant 
valdžios tarnautojo alga 
gruodžio mėnesyje buvo 
135.09 dolerių į mėnesį: lap
kričio mėnesyej buvo 131.47 
doleriu. . .*

Švedai sumokėjo visus pinigus 
už degtukų monopoli, švedai 
mokėjo aukso doleriaisį tuo bū
du vietoje 46,483,32 aukso dole
riu sumokėjo 70,882,21 popieriniu 
doleriu.

ROMOJE MELDĖSI DŽ 
DARIŲ IR GIRĖNĄ

.Lietuvių draugija “Li- 
tuąnia", p. mniisterfo Čar
neckio ir p. dr. Graužinio, 
Lietuvos Atstovo prie Va
tikano,. rūpesčiu, sausio m. 
18 d.ršUruiišUgedutingafT piF 
maldas už mūsų didvyrių 
Dariaus, ir Girėno vėles. 
Lietuviai saleziečiai malo
niai užleido toms pamal
doms savo šv. Širdies bazi
liką.

Gedulingas mišias, atlaikė 
kliu. J. Gustas; salezietis, 
Imlioms asistavo dijakbnas 
Kaz. Olšauskas ir penki sa
leziečiai klierikai. Saleziečių 
choras gražiai pagiedojo 
t>1 Reųuiem ” misias. 1 ’o mi
šių kun. Draugelis, mari
jonas, pasakė pritaikytą 
kalbą.

Į pamaldas atsilankė mi- 
nisteris Čarneckis su žmona, 
dr. Graužinis su žmona, p. 
Vileišis, pasiuntinybės prie 
Kyirįplto sękretorįus, ir ben- 
drat visa gaiiši* lietuvių ko* 
Įonija. Be to, buvo it 
mums prijaučiančių italų, 
kaip prof. kun. Tureli i ir 
p. Salvadori. . .

Taigi ir toli nuo tėvynės 
gyveną lietuviai, prisideda
mi prie gedinčios. Lietuvos, 
tinkamai pagerbė ir pakėlė, 
į dangų savo maldą už did
vyrius,, kurie su karžygiška 
drąsa, tikra- tėvynės meile 
ir jos garbės troškimu šir
dyse nešė mistišką ąžuolo 
lapų vainiką, norėdami jį 
uždėti . ant savo Tėvynės 
galvos. Dr. R.

* • ■  ■

Tautos nepriklausomybės paminėjimas So, Bostone pavyko vi
sais atžvilgiais, Visų pirma diena pasitaikė ideali po tų didelių 
šalčių negalėjo būti gražesnė. Antra vertus, buvo pakviesta nepa
prasti kalbėtojai: Lietuvos konsulas p?Daužvardis ir tolimas sye* 
Čias, Tėvas A. Pauliukas, Dominikonų Provincijolas. Tokia diena ir 
toks kalbėtojų sąstatas sutraukė didelę minią, taip, kad. erdvi Mu- 
niėipal svetainė buvo kimšte prikimšta. Visi atydžiai klausėsi kal
bėtojų, kurių-kiękveinas savo tema tiksliai išvystė.

Studentas A. Jurgelaitis pareiškė Amerikoje gimusia jaunuo
lio džiaugsmą minint savo tėvų tėvynės nepriklausomybę. ,, .., 
y Profesorius P. Giąlinis nurodė gręsiantį pavojų tokiai mažai
valstybei kaip Lietuva, Tautų Sąjungos nepajėgingumą ir subyrė- ! 
jimą ir būtiną reikalą lietuviams budėti ir organizuotis. ■ '

Kun. A. Pauliukas nurodė tikybos pažangą Lietuvoj, pabrėžė, ’
- kad Lietuva tai idealų kraštas, bet materialiniu- atžvilgiu nemaža 

ten skurdo ir pagyrė amerikiečių cluosnumą, _ . i
Kuri. K. Urbanavičius priminė Kražių sukaktį ; nušvietė tą i 

faktą, kad Kražių įvykis pastūmėjo pirmyn tautinį lietuvių, judesį į . 
ir Įrodė, kad tautybė ir tikyba yra tampriai susijusios lietuvio šie-, j 

. loję. Ragino taip pat nepamiršti Vilniau^ našlaičių, kurie tikrumoj [ 
yra busiaųii musų tautos kariai. Vilniaus krašte. Prie to dar pas- : 
katino visuomenę paremti Dariaus ir Girėno paminklą. , J

Vice konsulas Daužvardis nušvietė ekonominę Lietuvos būklę, . 
lito pastovų stiprėjimą ir ragino išeiviją prie didesnių pastangų f 
Lietuvos nepriklausomybės. išlaikymui. Mes, girdi, nepriklausomi,,, i 
bet ne visa tauta dar išlaisvinta: Vilnius tebepalieka svetimų ran- ‘ 

. koše ir Klaipėdos kraštas reikia konsoliduoti. Amerikos išeivijoje į 
pastebima daug pasyvumo ir apatijos. Tas reikia pakeisti Uolesnių ; 
darbštumu. L

šv. Petro parapijos choras su paprastu skambumų ir’ energija’ , 
sudainavo keletą p atr i jotinių dainų. Prie to buvo pamargihimų, i 
susidarančių iš liaudies dainų, žaislų ir muzikos, (smuiką, piano so- -, 
lo, suktinis ir t. t.) . i

Prograiną. vedė daktaras J. Landžius — tvarkiai, sumaniai ir 
įspūdingai; Reikią pastebėti, kad p. Landžius čia ^inięš, bet labai 
patrijotingai nusiteikęs.. Jis noriai dalyvauja lietuvių parengimuose j 

^Tr^'tm®LuŽšipeInšjiraBųrišeiydjQs-^eingttmor^anr^sdėjo-suinft^u< 
. ir energingas jaunas ateivis, p. J. Grįciunas. Aukų surinkta netoli

70 dol. Aukotojų sąrašas tilps kitame nuriieryjė. . •

RIAUŠES ATSINAUJINO
karei viii stengėsi tvarką pą< 
laikyti.. Dar 16,000 kareivių 
kareivinėse lauke iššauki- ; • 
moį .

Prancužjos Darbo Eede- į 
racija paskelbė .generalj Į 
streiką, kuris prasidės pir? i • 
inadienį kaip protestas prieš . 
policijos, žiaurumą, maiši-

. Policija, kad apsaugotų narit riaušininkus.. Streikan 
iššaukiami gelžkėlių. gatve-

Raudonieji puolėsi deginti 
bažnyčias.

. PARYŽIUS,. — Pereitų 
penktadienį, vasario 9 d., 
riaušės atsinaujino.

Raudonieji . komunistai 
puolė bažnyčias ir viešas i- 
staigas. Dvi bažnyčios buvo 
padegtos.

Susilaukėme naujų darbuotojų, šv. Praūsiškaus para
pija Athol, Mūss. stojio kontestan iš karto prisiųsdamą 
23 prenumeratas. Jų darbuoto jų eilėse yra Jjonas Andri- 
liūnas. Petras Strepakas, Jonas Lukinskas ir J. Aiiio- 
rius. Jie pasiryžė aplankyti kiekvieną lietuvių šeimyną 
Atholio parapijoje ir žiūrės, kad.neliktų nei vieno .viso
je kolonijoje. kuris nebūtų nuolatinis “Darbininko-’ 
skaitytojas.

Šv. PranciškausVienuolyno Reine jų Skyrius, So. 
Boston, Mass. pradėjo rimtai darbuotis; Jie mažai kal
ba, bet už tai smarkiai darbuojasi.

Virš paduotame sąraše pastebėsite keletą' kitų naiijų 
darbuotojų, — tai šio amžiaus garbingi knygnešiai. 
Jiems svarbu palaikyti lietuvybę mūsų išeivijos tarpe ir 
jie nepasitenkina vien tik skambančiais žodžiais. Jie au
koja laiką ir triūsą. Dievui ir Tėvynei. Garbė jiems.

Dar kartą pažvelkite į virš paduotą kontesto dalyvių 
. sąrašą. Ar Tamstos kolonija.yra.'sąraše? Ar jį stovi to

kioje vietoje, kuridjė, imant jos lietuvių skaičiusį ture-, 
tų būti? Jei ne, tai kodėl? Jei nė, tai-Tamstij kolonijo
je reikia lietuviškų knygnešių. Reikia pasišventusių 
žmonių, Imrieins idealas svarbesnis už materiąlę naudą. 
Ar Tamsta gali.toks ar tokia buri'? Jei gali, prašome 
talkon. .

• V a jau s.Vedė jas.

PROVIDENCE, ^-Uoste 
užsidegė. Guriau and Bur- 
ton anglių kompaniojs prie
plauka. Nuostolių padaryta 
apie 65,000 dolerių. Nuo! 
šalčio 35 gaisrininkai rei
kalavo gydytojų patarnayi- 
nio. Devyni gaisrininkai į- 
krito jūron ir juos ištrau
kus turėjo vežti ligoninėn 
ir ten paguldyti. Gaisrinin
kai kpvojo aštuoniąš va- 
lamias, kol gaisrą užgesino. 
Mieste kilo aštuoni kiti gai
štai,. kas žymiai apsunkino 
gaisrininkų darbą.

piliečių gyvybes ir jų turtą,
paleido šūvius į vandalistus karu, pašto, dūjų4 vandens 
— komunistus.

Susirėmimuose . 
poliėijantas sunkiai sužeis- 

I tas ir 36 kiti policijanfai 
lengviau sužeisti. Dau
giau kaip tūkstantis riauši
ninkų sužeista,. 28 iš jų sun
kiai. Astuoni šimtai, buvo n 
reštuota, kaip gaujos rė
kaujančių vyrų lakstė po 
gatves, daužydami langus ir 
• įpiplčšdami kraut u vės.

Iki vidurnakčio. p<ilięijai 
pasisekė padaryti tvarką. 
Riaušininkai, kurie demon
stravo prieš ‘k fašizmo ban
gą" į vyliojo poli.ei jautus į.

lenų trečiadienį, penktadieniais ir Didžiajam šeštadieny j iki1 sinti respės gatves, kur ino-

Gavėnios Taisyklės
J. E. Kardinolas O’Connell nurodymu, gavėnios taisyklės yra 

sekančios:
1. Visos Gavėnios dienos yra pasninko dienos, kurios baigiasi ilcls 
Didžiojo šeštadienio vidudienyj.

2. Visi katalikai, tarp 21 ir 59 m. privalo pasninkauti, išsky ■ 
rus sergančius ir sveikstančius, moterys silpnos sveikatos ir 
sudėjimo;; tie, kurieins pasninkas kenktų sveikatai, arba iš 
šauktų ligą, arba nusilpnintų taip, kad kenktų eiti savo pa
reigas; ir tuos, kurių užsiėmimas yra labai varginantis ir al
sinančio pobūdžio. Tie, kurie abejoja ar jie yra laisvi nuo pa
sninko ar ne, turi atsiklausti savo nuodėmklausio kunigo.

3. Tie, kurie privalo pasninkauti, tegali tik vienų sykį dieno
je pilnai iki sočiai privalgyti. . .

4. Gavėnios metu kiekvienas trečiadienis ir penktadienis, ant-, 
ra šeštadienį ir Didžiąjį šeštadienį iki pietų yra abstinenci
jos dienos. Tačiau, šv. Sostas duoda ypating-ą-.privilegiją sun
kiai dirbantiems ir jie privalo susilaikyti nuo mėsos tik Pe-

pietų. Visose kitose abstinencijos dienose tie Šeimos nariai, 
kurie privalo pasninkauti, tegali valgyti mėsą tik principą-- 
liame valgyje; tie, kurie yra laisvi nuo pasninko gali valgyti 
mėsą bile kada.
5. Vartotrinėsą ir žuvį tuo pačiu sykiu nebedraudžiama.
G. Tie, kurie yra; laisvi nuo pasninko ar. abstinencijos turėtų 
savęs išsižadėti kitokiu būdų.
7. Paprastos Gavėnios pamaldos bus laikomos visose ka
talikų bažnyčiose, ir tikintieji privalo katėtomis maldomis, 
širdinga atguila, sakramentais naudotis šv. Sosto malonėmis.
8. Laikas išpildyti įsakymą priimti Velykinę komuniją, kuris
tęsiasi nuo pirmo Gavėnios sekmadienio iki šv. Trejybės sek
madienio, . • .

vienas

terys pro langus metė ant 
jų galvų gelių vazonus..

Šv. Juozapo ir Šv, Am 
braziejauš bažnyčios . buvo 
padegtos. Miesto rotušė bu
vo apgulta, .gatvių grindi 
nms išardytas ir riaušinin- 
ki į. išlupta medžiagų varto
jo kaip amunicijų ir bari ka
da ins statyti.

.Tūkstančiai .policijos •ir

ir elektros darbininkai.
. Valdžios tarnautojų at
stovai pareiškė, kad jų 
800,600 narių taipgi strėi- 
kuos prieš alg’ų sumažini
mą.

IŠVEŽTIEJI KOMUNIS
TAI “ROJUM" APSI

VYLĖ:

Išvežtieji iš Lietuvos ko- \ 
mumstai pasikeičiant su 
kunigais rašo į Lietuvą ne
linksmus laiškus. Namiš
kiams ir giminėms jie ra
šo Di rbu, girdi, kaip jau-
t iš, o niekas į t ave dėmesio • 
nekreipia". Sakosi, jei ga- • 
lėtų,mielai p Lietuva sugrįš 
žiu; mat jie kai nuvažiavę 
i Maskvą, t ai labai iškilmin
gai buvę priimtų bet . da- ’ 
bar. .ten pasidarė įieboreįka* 
Jmgi ir prasidėjo tikrasis 

‘■‘rojus”. ..

Kurtuvėnai viltingas mieste* 
lis, uos jame nėra nė vienos šiitu- į 
klos. nė vieno žydu. ... .

t
i.
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jULSIDfiJO KATALIKŲ AK- rapijos balni, įvykusį vasario H
UOS IR SPAUDOS SAVAITĖ. <

^Vasario 12; d., So: Bostono pa- 
įjftjų pradėjo Katalikų Akcijos 
I Spaudos Sąvaitę. Po mišių, 9 
M, rytą, Tėvas Paųlukas Domi- 
Snkonas, pasakė pirmų pamoks 
L apie popiežių kaipo
dmSiausį vadų Katalikiškosios 
akcijos. Įrodinėjo katlikų parei- 

būti katalikais ir visuomfcnč- 
jr bei visur eiti su religiją.. Va- 
5®re misionierius kalbėjo apie 
£atalil$ų Bažnyčią, jos užduotis, 
ta pasiuntinybę. Per šių sąvaitę 
ytais' ir vakarais bus pamaldos

d. Ten buvo Dr. Višniauskas, p- 
lū O. Valė(»kaitėr A.__Valeekas, 
J. Antanėlis,. Ą. Povilytė, M. f 
frurytč, D. Kiburyte, A. Riburis, 
ir V. Kališius. ■

Bravo bostoniečiai už. draugiš
kų pasisvečiavimų Montellojc.

Rep.

UŽMUŠĖ GAPUTĮ

■fe sakomi pamokslai, ruošiantys 
Sįtiikl visuomenėje apaštalauti. 
^T^kartjs po pamąldų platinama 

ir nauji nariai įrašinė r i 
'iži Į draugijas.
• Galė sųvaites pamokslus sa- 
^ys Tėvas Bružikas, S. J. ir .te- 

A,. Mešlis, S. J.f * •

PELENV DIENA.

Ėoslindalc (Bostonui prie
miesty) automobiliu užmušė 
Antaną Jokūbą .(laputį, 14 
m. amžiaus, gyv. pas tėvus 
.458 Washngton St,, vasario 
8 d

Jis čiųžinęj.o pakalnėn 
Rogutėmis ir pateko po au
tomobiliu ir buvo mirtinai 
sužeistas. Tuoj buvo nuvėž- 
taš'ligonei),. kiir padarius 
staiga operaciją; mirė tą

Šis diunsauraš buvcFatvėž’ tas teisman, kur ėjo byla ta rpe Eat] Garroll ir Mesš-. 
norėjų“ įrodyti, kad CavroĮ I neturėjo teisės šį dimisau-

* Pelenų pieno j e, šv. Petro ba 
’^riyčibje, 8:30 vab rytų bus. šven
tinami ir bartsomi. pelenai —mi- 
Hhs. Barstomi pelenai bus j? 4. 
'vai., jr 7 vai. Seks tėvo. misionie- 
rįąųs pamokslas.

IŠVAŽIAVO EGIPTAN.

!• Telesforas Znotiuaš, gyv. 103 
!W._ fit-h St., So. Boston,..- gąvo 
Idųrbų kaip radio operatorius ant 
; ekskursinio laivo. Laivas sustos 
į Pranpnzijojc, Švedijoje, Italijo 
je, galutinai pasieks Egiptą.

; ‘ Pirmadienį, vasario 12 d. 
palaidotas su.mišipmis iš šv. 
Petro lietuvių bažnyčios šv. 
Mikolo kapuose.

Paliko dideliame nuliūdi
me tėvelius Antaną ir Zofi
ją ir vieną brolį ir seserį.

Tėvai turėtų drausti vai
kams čiužinėti gatvėse* ku
rios nėra uždarytos automo
biliams. Vaikai taip pat tu
rėtų . suprasti pavojų.

nei, ’ Gudavičienei/'jųrkony- j 
tei. Zaletskaitęi, Morkiuiąį-! 
tei Aukštikalnytei, Kilino- 
nytei, Skudrienei, Murksiu 
nei,. Jąnušonieiiei, Račkaus
kienei, Mizgird.iei.iei, Čiurlio1 
nienei, J, ir J. Jouuškevi-j 
čiam ir kitiems, kurie kokiu1 
nors budu’ prisidėjo. •

Tikietų pardavime dau-į 
giausiai pasidarbavo: pp. 
Skudricnė, Kilmonyte, Gai- 
lięųė, ALąjauskaitč, Januš- 
kevičiai, Mizgirdiene, Rač
kauskienė, Žiliene, Čiurlio
nienė, Vąsiliene, Štaniuįvte,! 
JaųšoMieiiū, Gųdaite, Mark- ;
šiene. , • i morė ir Dąnion. Pastarieji

Visiems tariu nuoširdų a-Įrą vartoti savo vaidinimito.se, nes jie turėjo patentą to kiam sutvėrimui, 
čhi, Ąš tikiu, kad Sėsųtes ir - -— ----- _
našlaitės atsimins maldose, i. MIRS Kildušis. . i

Ona SiauncHrX VasM« vai. po pietų,} 
• t—, <-,T . • • 1 miesto ligoninėje' . mirė Povilas Į-. Rėmėju Skyriaus t-tt,*•- .,4 _ Iviklusis, 65 m. amžiaus,, gyv. I

Raštininke. ,303 rd St. sii-go plaučių už- ■
--------- 7—! degimu.. Laidojamai antradienį,-1 

vaš.. 13 d. iš šv. Petro lietuviųrj . 
bažnyčios Kalvarijos kapuose. |

Patarnauja graborius J. W. ■ -
Kasparas,. . • •• ’ • . - . .„ • -

—PAčnm rmbutlt^ dnldorUA^An‘(LLO0J marinu dovanų^
■ Igely Rid^o. lam, kuris nurodys asmenį

šalčiai visą sąvartę kankina; ' . ■-------- — . paleidusi du šūvius į kardi-
gyventojus. Oficialiai Rytry SERGA Mikolas Pukanosis, nejo Faulliabcr langus. Du

gyvvW ‘‘E” St.- Jis pereitų šeš- langai buvo išdaužyti, bet 
tadjenį susišaldė. Yra viltis,-kad , laimingai šūviai niekam ne- 
pasveiks: , , ■ .. ipatąjkė? .
- SERČ'A SAJUNGIETbS. i Naziai yra labai įpykę 

Pereitą sąvaitę susirgo Moterų P1 kardinolą Fuulhaber
. . Są-goš. 90 kuopos narės p.p. . M, į nuo to laiko, kada jis savo

Gaisrai kilo keliose vieto-i pyA-. uis Golumbia Rd. / pamoksluose įrodinėjo, kad
se. Uostas užšalo.. ’ ir V. Kohanskii-nė,. gyv.- 3y Čod- (krikščionybė yra virš tautiš

‘ :_  nin’ _ .■ ■' I t . t-k • . •

ŠALČIAI NUSINEŠĖ 11 
ŽMONIŲ GYVYBIŲ

nėję Mass. dalyje buvo 14 
laipsnių šalčio, bet kai Įm- 
riiose vietose neoficialiai 
pranešama, kad šaltis sie
kė 56 laipsnius. .ViemioEka 
žmonių mirė nuo. šalčio.

I ĮV AIRIOS ŽINIOS
IŠDAUŽĖ KARDINOLO 

LANGUS
MUNICH, — Narni; pa-

Iki sausio mėu. 3 Į. d. 54,- 
250,240 depozitorių, 13,434 
bankose, buvo apdrausta. 
Visose bankose yra 42,460,- 
253,890 dolerių, iš kurių yra 
apdrausta $15,34^,832,955, 
tiktai 12.9% įudčlių tėra 
apdraustų.

GANGSTERIS MSI KORĖ
SIUX FALLS, Ver

ne Sankey, gangsteris ir 
žmonių vagis, ketvifladip- 
ni kalėjime pasikorė. jis 
buvo žinomas kaipo “Ąme-

likos visuomenės priešas 
Nr. X”.

Jis buvo kaltinamas pa
grobime Charles Boettcher 
ir reikalavimą 60,000 dole
rių už jo paleidimą į lais

vo- 
J -.į.. .. ■>-. , Į - _■ ■_■■■* ■__

UĮ kiekvieną katalildšką 
šeimą privalo pareiti bent 
vienas katalik. laikraštis.

Popierius Pijus XI,

Ncdažyk savo nosies su 
kąrčimmiinko dažais.

" KNYGAS
NOPIIimiAKAINA

UKINĮNKYSTĖ, kaip geriau
sių ukg vesti, sėti ir apginti nuo 
visokių kirminų, ir vabalų. Kny
ga didelio formato 6x9. ' Ęai- 

„ $1.00 
ARITMETIKA suaugusiems ii? 

savamoksliam išomkti rokuoti, di
delė knyga ____ _________ 50c.

MOKYKIMĖS RAŠYTI pa
čiam per save.............. 80c.

8? ISTORIJOS ir visokie pa- 
mokinimai  ____ _ 25c.

Kas per šį’ mėnesį užsisakys 
šias knygas, gaus, visas už $1.00.

Pinigus siųskite Money Orde
rį ir ,3c markę- ...........   ...

POVILAS MIKALAUSKAS 
248 W. 4th St., So. Bostos, Mass.

paieIkau

MARCINKONYS, Gardino Ap- 
•skr. ■— Pereito mėti, pradžioje 
įpasimirė Marcinkonių sena gy- 
ventoja Valeriją Tarankienė. Ji 
•buyo našle tik dviejus metus. Jos 
vyras Aleksandras ;Taranka buvo 
įjghbus profesionalas — niagikas. 
iVisą savo gyvenimų a.ą. A.yTa^ 
branka, praleido besivažįnėdamas 

jpo visų Rusijos prieškarinę impe- 
Jriją, Buvo pasižymėjęs, kaipo ga
ntus juokdarys. Todėl jis buvo re- 
•‘tas svečias namie. Sveikatai su- 
i mažėjus, paskutines dieneles iiž- 
jbaįgė abu seneliai kartu.
j „Paliko nuliūdime dvi vedusias 
1 dukteris; Anštazijų Matiilevičie- 
>nę Marcinkonyse ir Albinų Duse- 
ivičienę Roslindale, Mass., ir vie
nų sūnų Aleksandrų Taranką 

. Nęyr Yorke; nemažai • anū- 
[ifęĮių paliko irgi nubudime, ku- 
[rių dauguma Suv. Valst.- gyvena. 
> Lai būna jiems lengva Lietuvos- 
iŽ^mėle.
M“-".' ' ~ '• ■

i PAVYKO

. šeštadieni pradėjo atšilti 
ii manoma, kad bus bal
čiams galas:

DAKTARAI

i man Sill avė., lįorchestery.
j Linkime pasveikti.'

VYciy VAJUS

kūmo. Prie kardinolo resi- 
dencijos stovi nazių ir poli
cijos sargyba. GRABORIAI

•f -

ŠLIUBAI,

10 d., išklausę savo inten-

Vasario. . 7 d., parapijos 
salėje įvyko Pasijionyščių 
Rėmėjų skyriaus “Whisi 
Pą'rty”.. Žmonių buvo pil
nutėlė svetaine. Lošėjai gar 

75 dovanas, kurias su 
aukavo biznieriai ir šiaip 
geros širdies žmonės.

•Pelno liko šimtas dolerių 
su kaupti'. . . ’

Dalyvavo kun K. Urbo
navičius, kun. K. Jankus, 
kun. J. Plevokas, kleb. kum 
p- ViTinaųskis,.. gydytojas 
Repšis, graboriai Ząletskai 
ir -Kasparas ir kiti žymūs 
svečiai.

.Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAŲSKAS)

. Tel. So. Boston 2300 <
414 Broadway(:*Šo. Boston

Ofisas, atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5 ;30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. vakare, šventų dienų 

. . pagal susitarimų.

Dalyvavęs.

PADĖKA VISIEMS

L Vas.
? cijai šv. mišiij 8 vai. šv. Petro 
į bažnyčioje, susišliubavo Ignas 
‘Mačiulaitis su Domicėlė Pakalie- 
ine^-Paulioniute. gyv. 126 O St., 
}Šo. Boston, Mass. Liudytojais bu- 
įTo. Kazimieras Niauronis. ir Ame- 
i'Ma Čaplikienč.

; Vas. 11 d., po trečiųjų' šv. mi- 
|žių šliubą. ėmė Antanas Kašmau- 
į skis šu Elzbieta Dieff.

Ra sumai .tą pačią dieną apsi
vedė Juozapas Vaišnoras su Te- 

J oįile Kazlanskyte, 161 IV. 7th St. 
, So. Boston. Liudijo jaunojo; bro- 

.■’lis Vincentas •. ir jaunosios sesuo 
Ona, • • • .

į; Kitas šliubas tai Juozapo - Žu
kausko su Bronisluva Žilinskaite,

1 Lipdytojais buvo Pranas Kręlcr
' Vyčius ir Veronika Šilinskaite.

•; Ryte ėmė šliubą, Vincentas Bu- 
, selevičius su Alena. .Varanavye.iu- 
tc. Liudijo Petras. Bubliauskas ir

vMargaret Ferguson,

: BOSTONIEČIAI^IONTELLOJE.

• ‘Nemažus būrelis Bostono jątnu- 
... mo buvo nuvykę i ilontcllp pn-

= Tel. Sb. Boston 0828
i LIETUVIS DANTISTAS

|UR, M. V. GASPER
f (KASPARAVIČIUS)
| 525 E. Broadtvay, S. Boston
= . OftNO t'aldįidos
Ė Nuo .9 iki 12 ryte ir. nuo 1.30 iki 
|5 ir nuo G iki S vai. vakare. Ofi- 
fsiis uždarytas sukatos vakarais ir 
: neįiėldiėniąis, taipgi, sen-cloinis nuo 

12-tos dienų uždarytas.
j. Taipgi nuimu ir X-Ray

Pasijonyščių Rėmėjų sky
rius dėkoja visiems, kurie 
parėmė “Whist Party ” va
sario 7 d. v •

Kadangi man teko visas 
ratas sukti ir . man pagalbon 
atėjo tiek daug pagelbinin- 
kų ir aukotojų, tai aš. reiš- t 
kiu visiems padėką, .ypač ’ 

(aukotojams: kleb. kun. F.
Virmauskui, South Boston 
Supply Co.? p.p., Poškui, J. 
Diliui, Likui, Marcinkui, 
Baltrušiunui. Viesulai, 
Dauniui, Saka.tauskui, Nor
vilam, Šidlauskienei, Pet- i 
raičiui, Glineckiui, Progress 
Cash ’: Markei, Gailienei, 
.Skųdrieiiei, ZaĮetskienėi, . 
Šiaulienei. . Matulaitienei, 
Mikulskienei, pineliėnei, 
Švedienei^ Cunienei, Grigie-

. nei, Vilkišienei, Jaskėvičie 
nei, Barolienei, Lingevičie-

• nei, Navickienei,’ .Kasparu- . 
viČienei, Jamišo.nieUei, Sth 
vilioniėuei, - • Račkauskienei, 
Strigunienei, •■Juškienei,. E-,. 
cunomaSį Gedrimieuei, Bag
donienei, Žilienei, Grimie-I

Tel.. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas .

A. i KAPOČIUS
.251 W- Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v; 
Seredomis nuo 9 iki 12. v. dienų. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai/dienų.

(pagal sutartį)

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoja*
Ofiso Valandos: 2—4 ii 6—8 

278 Harvard Street, 
kamp, Inman arti Central Sq, 

Gambridge, Mas*.

VAŽINĖJA UŽSIENY
Lankėsi' Amrti.joj. Aki joj, 
Škotijoj,. Vokietijoj, Pran- 

■tį| . cijdj. Italijoj. Šveicarijoj, 
ir Austrijoj ir savo labai 

’ svarbių biformaęijų Lon- 
jdone, Paryžiuj, Berlyne,. 

i\ Vienojirkituose dideliuo
se mieštuose, ir todėl jis, 

labai gerai .ir naudingai gątl pa
tarnauti sergantiems. Patarimas 
veltui.'

0[.6raili,32T,'.Z‘^.
FafctUiaj; Antradlonlali, ketvirta- 
dieniai* ir aatyad|pnl»l« 10—12 ry
te, 2-5, 7—8' vakaro; jekiaadL* 
niali 10-111 tm«L

j L. Vyčių 17‘ Algirdo kuo- 
j į)os vajus prasidėjo • sausio 
28 d. šių. merų ir tęsis iki 
balandžio 30'. 1“~

Kad naujų1 narių vajus 
būtų pasekmftaįgėsnis, kuopa 
skiria dovaną ■ tam, kuris 
laimės naujų narių kontes- 
te. Kontesto tvarka:’ Prira
šęs naują naiį ir jeigu nau
jai įstojęs . liūlys užsihioka 
duokles visiems metams, 
prirašytojas gauna 6 taškus, 
už pusmetinius gaus taš
kus. Norintiej i laimėti 'do
vaną ir pirmą vietą, turite 
progą- /

Kad palengvinus tą dar- 
bąj visi kreipkitės pas kuo
pos finansiĮ raštininką p-lę. 
F. Karlonaitę, ji suteiks 
jums aplikacijų, kurios yra 
reikalingos Vajuje prirašyti 
ir laimėti dovaną.

Tikras esu, kad jaunimas 
supranta reikalingumą pri- 

I klausyti, prie vyčių, tik nė- . 
ra kas juos paraginti!. įė- 

Į vėliai, čia jūsų pareigą, 
į Jaunime, tu gražus pa va 
įisario žiedas, tavimi gėrisi, 

visi, laukia iš jūsų gražių 
darbų. Supraskime, kad 

. plačioji visuomenė tikisi iš 
jaunimo vadų. .

Jaunime,..' • susilaikykime 
nuo svietiškų išdykavimų, 
nenaudingų pasilinksmini
mu, . ūafodvkim.e, kad mes i - .... .
galime ir norime būti tik
rais lietuviais.

Pasiaiškinimų mums ne. 
užtenką j mes’turime/ nuyei- 

’j.kti ką naudingą. Užtat' 
i šio vajaus metu prisirašy
kime prie L. Vyčių jauni- 

. mo.onmnižai.;ijos.

• Šiais metais, narių duok
les labai' niažos% . (ik. $1.20 
metams. Už tai gausite or
ganą Vytį*’.- ‘

Vietines vyčių kuopos su- 
isi’riiikilpas įvyksta ketvirtą

36 NUOŠIMČIAI INDĖLIŲ 
YRA APDRAUSTA.

AVASHINGTON,—E. G, 
Bcimett, direktorius Fede- 
ral Deposit Cor
poration praneša, kad apie 
36. nuošimčiai visų indėlių 
bankose jau yra apdrausta.

sekmadieni kiekvieno mene
sio, ateikite susipažinkite 
su vyčių Idėjomis, ir jų gra
žiais siekiais. Pereitame su
sirinkime turėjome prakal
bas, užkandžius ir muziką.. 
Kitame susirinkime . musų, 
dvasios vadai, papuoš, susi
rinkimą savo kalbelėmis.

. Kuopos Pinnininkas.

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) :.

GRABO RIUS 
494 Ė. Broądway, 

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

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

Patarnavimas dienų ir naktį.

Tel. South Boston 0815 •

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Katrina Šarkienė paieškau savo 
vyro Petro Šarkio. .Kas apie jį 
.žino ar jis gyvas ar ne, prašau 
pranešti. Verpnikei Sinkevičienei, 
252 Gold St., So. Boston, Mass.

V. 1b

PRANEŠIMAS
.Atsidarė dar viena Lietuviška 

Krautuvė City Point su geriausiu 
patarnavimu ir pigesnėmis kaino
mis negu kur kitur. Tikimės kad 
atsilankę vieną kartą pas mus 
nepamiršite ir antrą,

Užlaikome visokius geriausius 
valgius: Mėsų, kaip tai šviežius 
kilbasus,. veršienų, paršieną,. ge
ros jautienas, steako, labai gerų 
silkių, sūrių, sviesto, kiaušinių ir 
šiaip visokių daržovių ir vaisių.

Priimam orderius ir pristatome 
į namus dykai So. Bostone ir ar 
pylinkėje, kaip tai Dorchestery.

C. PETRAITIS
' (Savininkas)
721 E. 5th Št., So. Boston, Mass.

N E W DEAL VA RIETY STORE
Mes parduodam geros rūšies toniką. 3 ;didelės bon- 

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

Kviečiame užeiti 
SO. BOSTON, MASS.

prieinamomis kainomis. .
275 BROADWAY,

Apie mūsų- pigų ir gražij. patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston Q304-W ■

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS .BUKTERŲ DRJ03
PO GLOBK motinos ivč.

’irmlninkS Ęva MarkslenC,’ •.
625 Ė. 8th St, So. Boston, Mas*.

Vlcė-pirmininkS-f- Qno SlautienS, *
443 E. 7th St,. So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 3422-R

Prot. RaŠt — Bronė CiunlenG,
29 Gould St, West Roxbūry, Maafi.
Tel. Parkivay 1864-VV

Fln. Rafit — Madona Markonlnta
33 Navarre St, Roallndale, Mas*. 

Tėl. Parkvay 0558AV
IMdlnlnkfi — Ona StaniullutG

105 IVest 6th S t., So; Boston, Mau.
TVarkdarfi — Ona Mizgirdienfl 
. 1512 Columbla Brl., So. Baston, Maso. 
Kasos Globoja — E. Januaonlen4

1426 Colunihta RU., So. Boston, Mana
Draugija, savo., stisirlnklmus laiko kas.

. ‘antrų ųtarnlnkų kiekvieno mėneaio.
t:HO vai. rakara, pobainytinfcj ave-

r Visai* draugljo* reikalais kreipkite 
pa* protokolo raitininką

*V. JONO EV. BL.PAŠALIUNt’ 
DRJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Bark. Sb. Boston, Ma* 

Vlce-pim.—V. Medoųlsfc
1430 Columbla Ild., S. Boston, Mas# 

Prot Raštininką* — į. GUuęekl*
5 Thoinss ParK Šo Boston 

Eitu RnStiiiiukiis —. Alb. Nevieni 233
E. St. S<>. Boston, Miiss
liįdln|nk(Vs —. a; fįaųtlliOuai

885. E,- Brondivuy, Šo. BontotĮ, Mm* 
•Marihilkii — -J. Zbikis

■ ,7 Vrlnfield St., Sp. Boston, 
Draugija laiko sualrlnkinius kas treĄt 

. .»ieiį6hypnpkiekvieno mėnesio, 2 įsi 
po vietų. Parapijos snljj, 402 H. 7t) . 
St, Sd..Bu«ton, Mas*.

{VAROS SKELBIMAI

JUOZAS M. OILIS J
LAIKRODININKAS

I Parduodu įvairiausios rūšie* 
j auksinius ir sidabrinius daik- 
I tus. Taipgi ir pataisau.
I 366 W. Broadway
Į SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI
K. SIDABRAS

Važiuojantiems {.ir iŠ Lietuvos parū
pinu paspirtus .ir parduodu

• Laivakortes.
Apdraudžia baksus. namus, rakandus 

■: .. .ir t. t.
.312. iv. Broaihvay, S. Boston. Mass.

Telefonas South Boston 1798

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių, laivų. Sutvarkome 

. reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH
I N S U R A N C E : 

Apdraųdžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t . t- 
BR0ADWAY TRAVEL 

BURBAU -
K. .L VIESULĄ, Suv,. ,

. 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

U'el, South Boston 0620
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Širdperšos Vien Tik Atminimasralaitis jų nepažįsta ii- var
toja tokius žodžius, kuriuos

; Sakoma, tamsūs bemoks-1
mūsų visuomeninio gyveni- lis gali mokslinčiui užduoti 
mo: Amerikoje kalinių Itie-'daugiau klausimų, negu pa-, 
.kybo taip didėja,, kad' , yra*storasis galėtų, atsakytu. Mo- 
būtinas reikalas statydinti I keleivis gal pamanys. prie- 
daugiąu kalėjimų. Mus su
gėdina tolima Airijos Šalis, 
tenai perdaug yra kalėjimų, 
o maža kalinių. Tenykščius 
kalėjimus perdirba į knygy
nus.

Kalbant apie knygynus, 
man * prisitnei i a /Skaitytas 
trumpas straipsnelis, para
šytas Andriaus Šnipo, 
.“ DRAŪGO ’ ’ 30 numeryje,

Štai skaudus faktas iš

Karalaitis ir Valkata
Gyveno kartą karalius. 

Jis turėjo sūnų, jau paati- 
. gusi berniuką. Karalaitis 

labai mėgo žaisti sviediniu 
rūmų sode. Kartą, jam be~ 
žaidžiant, s vedinys išlėkė iš 
Sodo. į gatvę. Kadangi tuo 
laiku prįe karalaičio nebu
vo nė vieno tarno, tai kara- 

. lai lis pats iššoko pėr tvorą, 
—- —nes- buvo.. vikras vaikas, j. 

gatvę sviedinio pasiimti. 
Sučiupęs sviedinį, jis jau 
buvo besiruošiąs lipti atgal 
į sodą, kai' prie jo priėjo ly
giai tokio pat didumo vai
kas, bet valkata, apdrisku-1 ’ * , -■/—< • *x I ’:. . si ai s rūbais. Karalaitis la- ‘ 
bai nustebo, pirmą kartą sa
vo gyvenime pamatęs prieš :

• save ne rūmų dvariškį. O 
ir valkata vaikas taip, pat 
susidomėjo karalaičiu, ku
rio rūbai buvo šilkiniai,, au
ksu ir sidabru išsiuvinėti.

—Kas tu esi paklausė 
jis karalaitį.

—Aš—karalaitis ir gyve
nu štai Šituose rūmuose.

—Oo!—nustebo valkata, 
vaikas,—Ten, turbūt, tau 
labai "gerui gyventi ?

■ —Visai net—liūdnai atsą 
kė karalaitis.—Gyventi man 
visai bloga. Nuolat pašiau 
mane, sekioja tarnai, taip 
kad aš negaliu nei valandė
lės laisvai pabūti. O, kaip 
aš norėčau bent vieną dieną 

. pagyvent taip, kaip tu! Kur 
nori einį kada nori valgai!

—O aš. labai norėčiau 
. bent valandėlę praleisti ta

vo puikiuose . rūmuose/ii 
bent kartą sočiai ir gardžiai 
pavalgyti! — tarė valkata 
vaikas, ' -

Išgirdęs tai, . karalaitis 
susimąstė, bet tuojau jo vei- 

.. das nušvito linksma šypse
na.

. —Žinai, ką ? —jis susuko, 
—Pasikeiskime mudu! Tu 
ir aš esam vienodo didumo 

. ir labai vienas į antrą pa
našūs. Apsivilk tu mano rū
bais, o aš tavo. Tu eisi į rū
mus vietoj manęs, o aš pa
liksiu čia gatvėj* Po valan
dos aš ateisiu į . rūmus ir 
tave išleisiu.

Valkatai šis sumanymas 
labai patiko ir jis pasikeitė 
rūbais su karalaičiu. Užsi-. 

. dėjęs blizgančius šilko rū- 
• . • bus, valkata tuojau, virto ka

ralaičiu, o karalaitis—skar
maluotu valkata. Vos spėjo 
jie persivilkti, o tikrasis 

. karalaitis dar laikė sviedi- 
>. nį rankose, kai iš rusų vartų 

išlakė keli tarnai karalaičio 
ieškoti. Jie tuojau prišoki/ 

. prie karalaičio rūbais apsi
rikusio. valkatos, griebė, jį 
Už rankos ir, nors šis spyrė- 

:. si, varu vedė į rūmus. O 
vienas iš .tarnų atėmė svie- 

. - etinį iš karalaičio ir patam
po jį už ausų; tardamas:

Į.' ‘ -^-Nekišk savo nagų, par- 
. še, prie karalaičio sidedinio!

galima išgirsti tik iš valka
tų lūpų.

Taip buvo dėlto, kad val
kata vaikas nebuvo pratęs į 
rūmų gyvenimą, o tikrasis 
karalaitis sėdėjo . daboklėj. 
Tik po kelių dienų karalai
čiui pavyko susitikti su val
kata, bežaidžiančiu -šviedinį 
rūmų, sode, ię atgal pasikei
sti /rūbais. Tada dvariškiai 
vėl jį pripažino karalaičiu, 
o karalienė džiaugėsi, kad 
jų sūnūs atsirado sveikas ir 
gyvas.: . ;

Bet karalaitis ir valka- ,4 . . v j •
ta nuo to laiko pasidarė ge- šu tuo rašytoju,
ri draugai, ir valkata buvo 
priimtas į rūmus, 'kaipo ka
ralaičio žaislininkas.

—Aušrelė

Karalaitis paraudonavo 
iŠ piktumo, kad jį tarne 
pavadino paršu ir dar pa- 
tąse už ausų, sudavė jam 
per veidą ir sušuko:

—Palauk, pasakysiu ka
raliui, tai būsi atleistas iš 
tarnybos ir gausi kelis šim-: 
tus lykšcių. • '

Dvariškis, gavęs nuo ne-j . 
va valkatos vaiku r^žandą,; 
smarkiai įniršo, 
apdaužė įr?
nuskubėjo paskui kitus at
gal į. rūmus. Karalaitis, de-1 
gdamas iš pykčio, pamiršo 
sutarti su valkata ir, atsikė-i 
les nuo žemės, leidosi bėgti; 
į rūmus, norėdamas pasis
kųsti karaliui. Bet sargybių 
iii s prie, rūmų vartų nepaži
no karalaičio valkatos rū
bais ir jo neįleido.

— Ką, tu manos neleidi ? 
— sušuko karalaitis. — Juk 
aš karalaitis!

— Tu — karalaitis, — ta
rė juokdamasis sargibinis, 
koks tu karalaitis!

Ir sargybinis sudavė dur
tuvo kotu karalaičiui per 
strėnas. Kadangi karalaitis 
kėlė triukšmą, reikalauda
mas/ kad jį įleistų į rūmus, 
lai buvo iššaukta policija, 
kuri ir nusivedė tariamąjį 
valkatą į daboklę, kur kara
laitis turėjo pernakvoti va
gių ir plėšikų tarpe, O rm 
mūose. senis karalius stebė
josi su jo sūnum, kuris iš 
karto- pamiršo ir kalbėti ir 
tinkamai elgtis. O karalienė, 
verkė, manydama, kad jos 
sūnus išėjo iš protą, Taip 
pat ir visi dvariškiai kraipė

PAMYLĖJAU.
PamylėjmvAš- tėvynę, 

>, gerokai jį' < Salį didžiavyrių,.
pasppvs koja, į . Pamylėjau, kurie gine

' * * • 1 Priešus iš mūs girių.
: i Pamylėjau laukus, pievas,

r^0; Kalnus, upes, klonius, —
J Visagalis Viešpats Dievas 
į. Siunčia, mums malonių.
! Pamj’lėjau aš tėvynę 

Už viską labiausiai, 
Pamylėjau, kurie, gynė 

. Dainų šalį gausią...
■ J. Papartis.

JOKS SMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos- 

įžymaus poeto kun. K. Ur 
bbnavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnieji spauda. Visi gėris4 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam 
4a ją jsigyjęs. ■ -

Knyga gražiai atspausdin 
a ir turi 191 pusi. Još kai
ta $1.50. Bot dabar “Darbi- 
ninko” spenius vajaus mė
li, gražiais drobės viršeliais 
mina tik 75 centai; popie
čio viršeliais 60 centų.

Dabar yra geriausias lai
bas Įsigyti šią taip brangią

11 a i ui ingą ei Fių knygą.
“DARBININKO” ADM.į
i 366 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

i
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TAMSTAI
KVIETIMAS

Kiekvienam, kuris laike šio vajaus “Darbininką” už
sirašys duosime dovanų, .

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

kaina buvo nustatyta $3.50. Redaktorium buvo Liudas 
Gira, žymus Lietuvos poetas. Knyga yra 9x8 colių for
mato turinti 436 puslapių. Joje randasi suvirs 300 pa
veikslų, — atvaizdų ir biografijų veik visų atgimusios 
Lietuvos veikėjų, Vyriausybės narių, dvasinės įerarchi- 
jos vyrų, kariuomenės vadų, diplomatų, mokslininkų, 
publicistų, menininkų ir t. t.

Lietuvos Albumas yra brangi knyga, kuri privalėtų 
būti kiekvieno lietuvio namuose. Ji netik yra brangi 
mums, kurie esame gimę Lietuvoje, bet taipgi, sužavėja 
ir mūsų jaunimą, nes duoda jiems proga susipažinti ar
čiau su tėvų šalies garbingais vyrais. Kiekvienas turėtų 
pasinaudoti proga įsigyti šią brangią dovaną.

. ■ ■ ■ ■ ' ’ ' . O • ■ . • ......

Ar Tamsta žinai, kad nuo Naujų Metų iki balandžio* 
mėn. 22 d., 1934 in. Tamsta gali užsiprenumeruoti vie
nintelį lietimų katalikų darbininkų laikraštį visiems 
metams.tik už tris dolerius? ’•

“DARBININKAS"• • . • • A ‘ .
yra astuonių. puslapių laikraštis, kupinas žinių iš pla

čiojo pasaulio, p yatingai iš lietuvių veikimo Lietuvoje, 
Amerikoje ir kur tik lietuvių randasi* Jis yrą leidžia
mas du kart į sąvaitę, — antradieniais ir. penktadieniais.

Ypatingai rūpinasi, ir gina lietuvių darbininkų reika
lus. Jame rasi rimčiausių, straipsnių, rašytų mūsų lie
tuvių žymiausių inteligentų.

. Yra laikraštis, kurį Tamsta pats norėsi skaityti:ir, ku
ris bus įdomus kiekvienam Tamstos šeimynos nariui.

Šiais 1934 metais sueis 19 mėtų kaip šis laikraštis yra 
leidžiamas Lietuvių Darbininkų Sąjungos.

Jei dar “Darbininko” neskaitai, pasiskubink jį užsi
rašyti. : '

Nepraleisk Progos
už' tris dolerius gauti “DARBININKĄ”, visiems me

tams ir dar dovanų. LIETUVOS ALBUMĄ. Imk plun
ksną tuo jaus, rašyk mums laišką, įdėk tris dolerius ir 
užadresuok sekančiai:

DARBININKAS
366 W. Broadway, . • So. Boston, Mass.

PASTABA: Jei turi giminių Lietuvoje, jiems gali už
rašyti “DARBININKĄ” metams tik už keturis dole
rius, jiems užrašęs ‘‘DARBININKĄ” pats gausi, dova
nų LIETUVOS ALBUMĄ. ’• • /• "J

3.

šingai,—mokytojas užklau1 
šia daugiau negu mokinys 
gali atsakyti. Bet visgi pir
mutinis išsireiškimas. teišiii- 
gas, visados yra to, ko pats 
mokslinčius negalėtų paaiš
kinti.

Tur būti nėra didesnio 
niekšo kaip tasai nedėkin
gas vyras, kuris išbraižė sa
vo uošvės paveikslą ant bu- Į 
bno ir atsisėdęs linksmai 
duoda koja į bubną4 Kaž ko
dėl tosios uošvės turi tiek 
daug nukentėt ?.

Šiomis dienomis, ši mintis 
priduoda daug ramybės ne
turtėliui,—gali jisai nebijo
ti, niekas nesikėsins jįjį pa-

nigu išpirkimui.
Šioje valandoje, kažin 

kur pasaulyje . mirtimi nu
teistas kalinys vaikštinėja 
nekantriai anapus geležinių 
vartų, ir laukia neišvengia-1 
mos mirties.. Koksai baisus 
turi būti tas laukimas.

Žmogus, kuris liepos mūr 
nėšyje giriasi, kad jam ver
čiau žiemos šaltį kęsti nei 
vasaros karštyje nekan
trauti, — pirmutinis dūli
nėja žiemą ir dairosi ar ne- Į 
pamatys krautuvės lange

Jau daug metų prabėgo nuo tos dienos, kai aš ją pa
skutinį kartą rnačiau. Jos sidabrinis balsas dar vis tebe
skamba mano ausyse, ir jos.skaistų veidą vis dar tebe
matau akyse. '.

—AŠ tau visados būsiu ištikima.. Nei skausmai, nei 
džiaugsmai nesumažins mano meilės. Jokia pasaulio jė
ga musų neišskiiš, — taip dažnai ji man kalbėdavo.

Ir aš pamilau ją. Visas jai atsidaviam Kaip šuo pri
siplakiau prie jos kojų. Ir buvau laimingas ir džiūgavo i. 
visa mano esybė. . . | .

■ Savo laimėje nė nepajutau, kaip praskrido keletas j 
džiaugsmo menesių. Staiga, kaip po malonaus sapno, pa
sijutau vienišas, paniekintas, sužeista širdim padaras* »Ti 
paniekino mane. Išspėšė širdį ir paspyrė į purvus...

• * * . *
. Išvykom į. povestuvinę kelionę. Londonas. Paryžius, 

Luzerne. Apsistojom Austrijoj, Vienoj.
Buvom linksmi , ir laimingi. .
Į-viešbutį, kuriame mes gyvenom, atvyko jaunas ar

mijos karininkas. Leitenantas Benke. Susipažinom. Ka- 
rdangi aš nešokau, jis eidavo su Ada į šokius. Dienos slin-> 
ko nešdamos su savim kažką naujo ir nepaprasto.. Ada > 
pradėjo kažkaip keistai elgtis, nerimti namie. .j

Vieną dieną, kaip paprastai, atnešė laiškų. Laiškasd 
iš Vienos mano žmonai. Nieko artimų pažįstamų, ar . gi-j 
minių Vienoj ji neturėjo. Neiškenčiau. Atidariau laišką. į 

Į Mano akys nenore j o tikėtų Leitenantas Benke išpažino į 
meile Adai,.. Prašė ją šiandien jį atlankyti. Kambarys 
Nr. 263. Pykčio banga užliejo mano krūtinę. Kaip pa
mišęs išbėgau iš kambario. Akyse stovėjo kambarys Nr./ 

. 263. Kaip patrakęs užbėgau laiptais, Nr.. 263. Eiti, ar ne 7
Pravėriau duris m., “visuomet, visuomet..”, skam-/ 

bėjo silpnas moteriškes balsas. Ada Benkes glėbyje. !.
—Ada, -^teįstengiau ištarti. t- • •
—O, Viešpatie! — sušuko Ada ir, rodos, nualpo.1 

į Kaip vejamas išbėgau iš kambario, kuriame mano laimę 
palaidojo. Norėjau kuogreičiausiai palikti vietą, kurioje: 
savo meilę./žūstant mačiau. . • ‘

Į Lauke dvelkė vėjelis. Giliai įtraukiau gryno oro.
Dar vis nenorėjau tikėti Ada taip veikiai išsižadė

jus savo žodžių. Norėjau tikėti tai tik Sapną buvus.
Savo numeryj radau Adą besirengiančią kelionei.
—Benke ir aš vykstam Amerikon,:—šaltai paaiškino.!
—Kaip greit toji meilė užgeso! Kaip greitai ataušo-

tikrai butų įdomu sužinoti, 
kuris . ’Hetuvis-amerikietis 
turi didžiausi ir rinktiniau- 
sį nuosavą knygyną. Mes. 
lietuviai turime gan daug 
gražių apsiskaitymų, tik rei
kia mokėti juos pasirinkti;

-iri pasinaudotu O, tie kurie- 
knygoms tųrt i ngesni galėtų 
sUkiudi savotišką ^knygyną, 
kuriuo jie malonėtų pasko
linti knygas tiems, kurie 
norėtų pasinaudoti, kuriuo 
norėti} pasinaudoti; tokiu 
būdu būtų platinama mūsų, 
spauda ir išmokslinti mūsų 
lietuviai amerikiečiai...

. Prie progos, tenka pa
sveikinti kai' kuriuos jauni- 

. mu susirūpinusius vadus, 
kurie šiomis dienomis išlei
do mažą laikraštuką, vardų 
“Mažųjų Draugas”. Turim ___ __ _ _______ _____ _
penkis lietuviškus katalikiš- j skelbimą pardavimui milte-1 fįe jausmai, kurie rodės niekados nenustos liepsnoję mu
kus laikraščius ir keturis K---- - - - - 1 - 1 . . . • . - • v • VJ,.
žurnalus,, bet nebuvo nė vie
no laikraščio, kuris būtų 
skiriamas vaikučiams. Dėka 
naujo laikraštuko, kūrėjams, 
dabar mūsų pradinės moky
klos einantieji vaikučiai ga
lės pamėginti ■ savo rašybos 
gabumus arba geriau sa
kant, džiaugtis turėdami sa
vą laikraštuką, kas tikrai 
nušvies skaisčią ateitį jau- 

| nąjai kartai, jeigu tiktai 
dabartinieji vadai ir auklė
tojai tą kilnų užsimojimą 
parems,. Laikas susiprasti, 
kad paskui iižaugęs jauni
mas -nesakytų, Jog neturėjo 
galimybės lietuvybėje išsi
vystyti...

lių musių ir uodų išnaikini- sų širdyse! Ne j augi *ttaip greit galėjai užmiršti tasskais- 
mui. Mat, tas priduoda jam čias svajones, kurias savo laimėje audėm. Argi taip; 
kažin kokio tai šiltumo, neš lengvai galėsi manę palikti. ’ •
žino, kad pavasaris arti. —Gaila, bet nieko negaliu padėt. Jau niekad nega-

Jeigu perbėgsi mintimi, lesiu tavęs taip mylėt, kaip jį myku. Bęnke yra tas, kurį, 
kaip esi šia dienelę pralei- savo svajonėse mačiau. Pergręit ttau pasižadėjau. Šian-i 
dęs, -tuojau sužinosi kola fe ,Kas sepaijvykti turėjo, geriausia išsi
bus tau rytojus. -Nes pelui J sklrkl“ draugais. Geriausia Išgalime padaryt,
gas rytojus pareina is tavo _ e «
geio sunaudojimo progų šaltai padavė ranką, ant kurios dar taip nesenai už-, 
šios dienos. moviau jungtuvių žiedą. <
' Gražlįs yra katalikų gy- —Sudiev. Atleisk, kad neįstengiau padaryt tavęs; 
dytojų šūkis: “kūnas sielai haimingu. Žinau, greit užmirši mane, Susirasi kitą. Su- 
įr siela Dievui’. Tas irgi kursi naują laimingesnį gyvenimą ir aš liksiu tik atmi- 
tiirėtų būti kiekvieno mūsų n imas.
gyvenimo aforizmas, nes Išėjo, o mano širdyj neišgydomą žaizdą paliko. ;
teisingai yra pasakyta: ■ - * * - *
sveikas protas, sveikame 
kūne.

... Lė-onas Lievša, (L. Kf)

Praslinko mėnesiai, prabėgo ir metai, širdyje žaizda;.
| baigė gyti. Tik tolimas atminimas. beliko. .. * f .

Šiandie Vienos “Wienischę Rundschau” rašo: 
“New Yorke, Amerikoje rasta Austrijos armijos; 

karininkas Benke. Sakoma, jog šioj tragedijoj sle
piąs moteriškę. Leitenantas Benke turėjęs artimų santy
kių su vieno žymaus plėšiko meiluže.”

Štai koks Adds likimas. Ji išmainė manę į tą niek
šą. Šiandien vėl prisiminė tos dienos su Ada. Šiandien aš 
jos gailėjaus ne kaip žmogus netekęs mylimo asmens,, 
bet kaip brolis gailisi seseriai mirus. •

Nuo tos dienos aš jau kitos nebepamilau.. Naktį, kai 
mėnulis liūdnai šypsos žemei, aš, tartum girdžiu jos hal
są: “visuomet tavo...” Deja, tai tik atminimas... Ados 
jau daugiau nebesutikau, nors visur ieškojau. J 

| . J. Daina.
Į (Iš Studentą žodžio” Nr. 8-9).

NENUVEIKIAMAS.
Nakty gyvenimo tamsioj 
Kentėti tenka daug - vargti, 
Bet mano ištirtoj sieloj 
Visuomet linksmu ir smagu.

. Kiek man likimas smūgių teiks,
Aš nesiskųsiu niekados
Kad ir kraujuos dejuoti reiks, 
Nelenksiu išdidžios galvos.

’ Šiam klony ašarų liūdnam
. Padangės niaukias vis tamsiau, 

Jos sunkia dalį skiria man,
. Bet nieko, aš nesibijau.

Kad ir smarkiausioji audra 
Blaškytų į visas puses,

• Vis tiek — ar pūgos, ar giedra,—
Aš busiu, viešpats ant savęs. • • U. Ki

. t

Greičiau ugnis, užšals į ledą, negu lietuvio krūtinėj * 
užgęs Vilniausi meilė. . |

> :
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įh yrą iškilmingai ir nuė
jai minima Amerikos 

fyvenime, nes tai Abraomo 
ncolno gimimo diena. Tal

pa daugelio buvusių Ameri
kos prezidentu du yra dau- 
^imisiai minimi ir mylimi:

* tIŽfeBtKikKAS
180.000 kilometrų atstume.

Amerikos astronomu ivpskai&iv 
vimu geriausiu atveju tik .

mai. Tačiau reikia pasaky
ti', jog žmogaus nialonus pa
sitenkinimas ’ nepriklauso 
vien gero pasiseldmo. TM 
priklauso daugiausia nuo 
to, kiek žmogus sugeba kie
kvienoje būklėje rasti, gūrą 
išeitį. . ’

Vienas anglų jaunas ka
reivis, didžiajame, karte nėy 
tekęs abiejų kojų iki kelių,. 
.buvo iškeltas Soutlrampto- 
no uoste. Visiems . buvo 
graudūs, va iždas. Vienas ka
rininkas pai’eiške invalidui 
iižuo j autos: ‘ ‘ Tai . »kaųdus 
nuotykis1’. Karininkui in
validas gi atsake: “Aš dė~- 
kojų mano Dievui, kad a* 
tebeturiu sveiktUą ir stipry
bę.” Štai, kur gyvenimu

gas. Visus^žmOnes galima 
padalinti į tris grupes.? tie, 
kurie nemėgsta pareigos ir 
atsisako ją pildyti; tie, ku
rie nemėgsta pareigos, bet 
pildo ją su didižausiu savęs 
prisivertimu ir trečia grupe 
—tie, kurie pildo savo pa
reigą ir tuomi tmi . didžiau
sio džiaugsmo., žinoma, tue- 
čiosos grupės žmonių yra 
mažiausiai,. Yra blogiausi® 
reiškinys gyvenime, jog žino 
gus supranta . pareigą kaip 
šunim, nemalonų, atkratan- 
tį dalyką, todėl ir kratosi

Kodėl pareiga žmogui 
tai p nemaloni, priežasties 
reikia ieškoti, kūdikystėje. 
Daugelis lėni auklėja savo 
vaikus didžiausių grąshii- 
inų dvasioje.. Dažnai juk 
vaikams sakomai -‘Jėį tu 
nepadarysi to, tai aš tave 
taip ir taip nubausiu” ir t.t. 
Vaikas pildo uždėtą parei
gą, bijodamas bausmės, ta
čiau stengdaniasis jos atsi
kratyti. Griausmas ir žrtibas

kas 18.000 trilijonų mėtų 

gali įvykti kosmines katastrofos,, 
dviem pasaulinėms saulėms susi
duriant. Kaipgi tai menki turi 
būti tokio.- susidūrimo galimumai 
menkiems dangaus kųiiams kla-. 
jūnams! ..

Gili tolimoj praeity .susitikimo - . 
pavojus buvo didesnis, jįes nevel
tui žmogus nuo pat pirmų dįoniĮ 
jauto ir tebejaučia paslaptingą 
baimę kometų atžvilgių. Ko tai . 
nepriskaitydavo istorija ir žmo
nės apie kometas ? Joms tekdavo ) 
atsakomybė už karą., marą, raup
sus,'revoliucijas, dinastijų puoli
mus, brangymotį, žodžiu, už vis^ 
W.,-

Ir mokslas ilgą laiką, tikėjo į 
: pavojų dėl galimo ženies sųsidū-. _• 
rimo su kometomis, imta’dom ė ii 
žemės ašies krypimas. Manyta, 
kad dėl jo turėsią. persitvarkyti 
vandenynas ir kilti nauji tvanai, 
nuo kurių žūsiąs pasaulis. Tuo 
tarpų patyrimas parode, kad ko
metų branduolis yra sudarytas iš . 
įvairių palaidų meteoritų, •ką<l jis 
nėra kompaktiška masė ir kad 
dėl to sušidūrimo tik jos pačios 
nukentėti galėlĮL 4872 m. lapl<i\__
27 d„ pav., 
susidūrė žeme su kometa Biela 
kurios hraiiduolis buvo, matyt, • 
jau nuo ankstyvesnių susidiirimLĮ 
visatos erdvėje nukentėjęs, .taip 
jog '
iš šio susidūrimo kilo tik gausūs

f likos pigiam darbui .med
vilnės (bovelnos) plantaci
jose, buvo tiktai vergai, pe
rkami ir parduodami savo 
ponų kaip gyvuliai. Ir jų■ Li
kimas nedaug ką nuo gyvu
lių skyrėsi. Gerai dar, jei 
jie pakliūdavo tarnauti ko- 
Mam^žmoiuškesniaųL ųu indi. 
Tuomet jų padėjimas būda
vo pakenčiamesnis. Bet jei 
ponas būdavo žiaurus, ar 
vergai nusikalsdavo,, tai ga
lėjo jį žudyti be jokios at
sakomybes. Daugelis apšvie- 
stesnįų amerikiečių . labai 
biaūrojosį tolda būkle civi
lizuotoj šaly, ir kildavo 
smarkių protestų dėl tos pa
žeminančios negrų vergovės, 
bet. pietų Amerikos planta
cijų savininkai nenorėjo nei 
girdėti apie jos panaikini-

Niekas neabejoja, jog 
žmogaus išsilaisvinimui . iŠ 
nesupratimo tamsos, iš skur
daus vargingo gyvenimo 
daug. pagelbsti mokslinis 
auklėjimas ir ekonominis 
gyvenimo pagerėjimas, ta
čiau reikia neužmiršti, jog

niekti, neauginą, bet lietutis, 
rasa ir .saules šviesa yra 
priežastimi augniėnijos vys
tymesi, . augiinu. . Ramios 
kmitriės. pajėgos’ sucemen
tuoja gyvenimą.

Žinoma/ pareigą nėra v'L 
sados lengva; ji. pareikalau
ja pasiaukojimo. Tačiau 
juk viskas, kas yra vertin
ga gjAe.nitne, yra perkama 
brangia kainą— tai tampa 
žini įgaus prį vilegi j a. Men
kas* tas gydytojas, kuliam 

mą, nes-ji nešė jiems labai ligonių gydynias nėra pri- 
pelniiigą biznį. Del to ir ki
lo civilinis karas.

Lincoinas labai daug šie- maS nėra privilegija. Men- 
■ turėjo .savyje tiek sumanu-.] lojosi ir kentėjo dėl to bro- Į<as tas patrijotas, kuriam 

no,zdr^sos, geležinės iŠtver- - 
nes ir įsitikinimo, kad ko
loje už šviesą ir tiesą, — 
tad galų gale sugebėjo pa- 
įkatinti savo žmones prie

|mlų V aistų it. įkūrėjas ir 
|jncolnas kaipo jų išgelbė
jo jas. Nuo ko Lincolnas A- 
heriką išgelbėjo? Gal tiks-] 
gausia bus taip atsakais; 
jis išgelbėjo didžiulę siau
bių. Amerikos valstybę' nuo 
jkilimo į dvi dali. Tas būtų 
įvykę; jei civilinis karas bū

dų buvęs pralaimėtas. Iš pra 
ižnį atrodė, kad taip bus. 
per du pirmuoju karo metu: 
federalinės armijos buvo 
Nuolatos ir beveik be, per- 
faukos skaudžiai mušamos 

jau juodas nusiminimas 
buvo, beapimąs lojaliuosius 
Uauriečius. Bet Lįncolnas.

vilegija. Menkas tas moky
tojas, kuriam vaiką moky
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I&S .buvo laimėtas. Kadangi : 
fea ilgas ir baisus karas, bu
ki vedamas dėl esamos tuo- 

. net Amerikoj negrų vergo- .
zės,. tai. Lincolnas yra skaito 
pas ir negrų išlaisvintoju.
j Tiesiog neįmanoma, kad 
pažangioj ■ Amerikoj būtų !’ 
^Įėjusi įsivyruoti tokia 
tauri negrų vergovė, kaip 

kad buvo prieš Lincoluib pro 
įdentavimą. Tie vargšai 
uodukai, importuoti iš A- .

tiško kraujo praliejimo, bet 
pietiečiams karą pradėjus, 
kitokios išeities nebuvo, 
kaip tik , vesti jį iki sekminT 
gam užbaigimui. Lincohio 
asmenybe, kaipo prakilnaus 
žmogaus, laikui bėgant vie
ton .mažėti-ditlėja. Jis žino
mas ir gerbiamas ne tik vie
noj Amerikoj. Jis. kovojo* 
dėl kilniausių žmogaus idė- 
aio-laisvės. .Kaip tai' būtų 
pageidaujama, kad šiii die
nų diktatoriai- — bolševikai 
ar fašistai — įsižiūrėtų į 
Lincolno darbus ir vestų 
žmones ne į vergovę, bet iš- 
vergovės. . ’ T

Žmogaus Privilegija
.. (Skolintos mintys)
Męs dažnai esame paten- 

inti, matydami linksmins, 
jėrąi nušiteikiusius žmones, 
jairių širdies gerumas nebū
na užgniaužtas, bet spin
duliuoja į visas puses,Mums 
Fisieins tur būt gerai .supran 
lama mažų vaikelių malda:

. ^Gerasis Dieve, padaryk vi
lus blogus žmones gerais, , o 
Jerus — maloniais”.

. k Žmogaus , .‘malonumas yra 
JO asmenybės geras požymis

. Jis plaukia iš žmogaus. sfu- 
. pratimo jog. gyvenimas yra 

■ šnogui suteikta privilegija, 
įuria reikia tinkamai pasi
naudoti.

Jei visi paskirti žmogui 
įarbąi , nebus laikomi jam 
^teiyaųjrivilegija,. tai jie 
Sis didžiausiu apsunkini
mu.. . ‘

Imkime’ paprastą kasdiu- 
i ,Mnį gyvenili’.ą. . Št ai vedų-

jo tėvynės ir jai tarnavi
mas nėra privilegija. . Kai 
mes kalbame. apie tikrus 
pairi jotus, mes galvojame 
apie tokius asmenis, kurie 
nori turėti, daugiau negu 
vieną gyvenimą, kad galėtų 
.paauokti savo tėvynei. Kai 
mes kalbame mpiė tikrus 
.moksliuinkus, mes su pasi
didžiavimų prisimename di
dįjį ’. kataliką mokslininką 
Pašteur, kurs visą gyveni
mą -paaukojo žmonių svei
katos gerovei. Kai mes kal
bame apie tilvrųs kriščio- 
nis, mūšų mintys lekia į 
Šv. Povilą auaštalą, kurs ir 
kalėjime būdamas galėjo dė 
koti Dievui už laikymą, jo' 
vertu būti Dievo tarnyboje.
■.Neieškant didelių pavyz

džių, pasidarvkme aplik 
save. Pažiūrėkime, ką dau
geliui iš . mūsų reiškia, šei
mos namai’. Gal daug gali 

: pasakyti:. namai yra. Dievo

shijų pora. Jie gyvena 
draugė, vargsta drauge tik 
todėl, kad jie vienas Intam 
pasižadėjo ir prieš Dievą 
prilėkė. Bet sUi. kita pora '(hdžidusia dovana; tai vieta. 
-ji negali atsidękota Dienn kur gvari bran?ęi
uz suteiktą, jai privilegiją 
Sudalyti šeimą ir sukurt: 
jaukius namus. Katra iš šių1 
šeimų laimingesnė ?

Apie tikrą draugiškumą 
negalima kalbėti vien tik 
kaip apie pareigą, pažadus 
bei atsakomvbę. :■ Tikrasis

-------  - „ - . J Vilmai 

ir gili, kur gyvenimo, nepa
sisekimai išlyginami bendra 
paguoda, kur mes esame ge
riausiai pažįstami ir mylL 
mi. Bet ar nerasime daug 
tokių, kurie namus apibu
dins Šitaip: namai yra\-vie- 

; . _ . c- Į ta, kur mes apšvarstpme ki-
draugiskunias vra pnvilegi- L 7 t ••7 .... \ tų norus kur mes neturimela, teikianti .draugams.di- , » _ . , -į"J. . i ’• i • laisves, kur įskyla daugvbedziausiomaloniuiKk spmdu- ., ■, .. .. v. v. . v - V T ' klausimu, kurui mes negali- liuojaiicio ir. žavinčio. Jei, ' d ; - i-. • . _ ■ 1 įme isspresti, kur .. visokiekas nors darosi musų drau-t j . •. .. . reikalarprivercia mus atsi-
gu tik dėl kokios nors parei; 
gos ar net kokio išskaičiavi-.
mo, paprašykime jį pasi 
trauti.’ .

Apie žmonių gerą niu įtai
ką, apie jų tikrą .linksmu
mą, mes galime spręsti iš.to, 
kaip jie atlieka savo parei-

sakyti nuo daugelio nėma- 
lonuinų ir t.t. Abu šie vaiz
dai yra tikri gyvenime, bet 
katra męs norėtumėm pasič 
rinkti'?

Gyvenimas yra didelis 
mišinys. Patinka mus ir di
dele laimė ir dideli skaus-

dar yra viena jūra, ir pati 
svarbiausiu, l<uri padaro 
žmogaus gyvenimą, vertingą. 
Toji jūga-— tai tikyba. / ’. _

. Niekados. . žmogui, nebus 
gura, jei jis neturės tikybos 
■ir nepildyš jos pareigų. Tai 
■liudija kasdieniniai' gyveni
mo įvykiai. • Tik skaitykime 
laikraščius. Ten toks ir toks 
didelis valdininkas . padarė, 
šmugelį. Ten vėl intas dide
lis ponas apsivogė ir paso
dintas kalėjin.ian. Ir taip to
liau, O ko tiems žmonėms 
truko? Jie turėjo aukštą 
mokslą. Jie buvo; turtingi, 
gavo dideles algas. Taip, 
bet jie neturė j o , tikybos, 
kuri padaro gyvenimą ver
tingą.

Daugeliui tikyba yra di 
didžiausiu suvaržymu, ver
gijos įstaiga. .Tačiau tie 
žmonės, kurie geriausiai 
pažino Krikščionybę ir joje 
gyveno^ visados liudija, kad 
tikyba suteikia žmogui di
džiausią laisvę. . .

Daugelis krikščionių pil
do savo pareigas, • tartum 
nešdami ant savo pečių di
džiausią naštą. Jei taip, tai 
jiems tikyba, tiktai nemalo
nių pareigų sunkus rišulys, 
kurį labai, pasunkėjus, jie 
noriai nusimestų., bet tai 
nepadaro dėl artimųjų bei 
visuomenės papročių.

Tikrieji krikščionys nene
ša tikybos ant. pečių, bet ti
kyba neša juos. Jiems tiky
ba nėra sunkenybė, bet 
sparnai, Imrie neša juos virš 
didžiausių gyvenimo nema
lonumų, suteikia skaisčią 
viltį amžinajam gyvenimui, 
išlaisvina nuo nereikalin
gos baimės ir duoda jėgų 
kovoti su įvairiausiomis 
blogybėmis.

Taip, tikyba yra žmogaus 
didžiausia .privilegija.

Juozas B. Lišvą.

. “Prieš blogas knygas mes 
.privalome iiastutyti .geras, 
prieš blogų raštų nuodus 
mes turinię pastatyti gerų 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do» 
ros .laikraščius, — sako Pi
jus X, savo enciklikoje” 
‘‘Viską ątnaujintr Kristuj; ’’

Mes ypatingai .raginame 
remti -tuos biznierius ir pro
fesionalus, . kurie, skelbiasi 
“Darbininko.” ■...

bliotekos direktoruni. Čia 
Achilles Raiti darbavosi iki 
1914 ui;, kada Pijus X jį 
■paskyrė Vatikano bibliote
kos vedėjų. Tais pačiais me
tais Jis buvo paaukštintas žvaigždžių lietus, tiesa, nepapras- 
prelątū. Šv. Tėvas Benedik
tas XV, įvertindamas Achi
lles Raiti didelius di plomato Į kometa su Jupiteriu. Ir šį kartų •

p •; brahduoįis buvo . suskaldytas į 
, . r .. v penkias dalis, ir kurios liekamituvos ir Latvijos Apastalis- k r ... . ■ . . i, . v •• • . /' • 1 -šiandieną- tik kosminis rukiis tėra
kil v izitatolluin. 1921 ni. Toks. pat nelaimingas likimas iš- 
prelalas Achilles Ratti pa- tiko 1916 m 
keliamas kardinolu. Kai 
192: 
tas XV .mirė, jo papėdinin-1 
ku buvo, išrinktas kardino- ' 
las. Raiti, kuris priėmė Pi
jaus XI vardą. Ir šiemet 
jau sukanka 12 metų, kai 
Jis laimingai ir gražiai val
do mūsų šv. Bažnyčią ir. 55 
metai dirba Jėzaus Kris
taus vynuogyne.

. Vasario 12 d. sukako 
12 metų, kai. Šv., Tėvas Pi
jus Nl valdo Katalikų Baž
nyčią. Dabartinis Šv. Petro 
įpėdinis turi 77 metus am: 
žiaųs. . Jis. ginus Italijoj. 
1857 m. kaip pasitui'iiičio 
tėvo sūnus ir vadinosi Ačhi- 
Uės Balti. Mažasis Aehįllas ......_____ 1._.____ _ .
buvo'gabus mokinys ir bai-!gabumus, paskyrė ji. Lenki- |nukentėjo tik kometa, kurio*, 
ges gimnaziją, klausydamas' jos iiiumijum ir vėliau Lie- p^duojis buvo suskaldytas į

*" ■ • i i L i d zlnl.ln m l t/ilz ia i-»

savo širdies balso, įstojo Mi
lano dvasinei! semiu ari j on, 
kurią su pasižymėjimu bai
gė ir 1879 ni.-Laterano bazi
likoje popiežiaus Leono 
XIII valdymo metu buvo 
įšventintas į kunigus. Įver
tinus. jauno kunigo didęlt'S 
dvasios jėgas, Milano arki
vyskupas jau 1882 m. jias- 
kyrė’ jį. vietinės seminarijos 
profesorium ir vėliau gar
siosios šv. Ambroziejaus bi

tai gausingas ir gražus.

1899 metais susidūrė Brooks’o .
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. •. ŽEME

Moksliškas ateities vaizdas

Čia dedame įdomias įžymaus i- 
tahj tyrinėtojo Pap o- paskaitas 
apie “Pasaulio . ateitį ir galą’’ 
mintis. Paskaita neseniai buvo 
skaityta vienos mokslo draugijos 
•susirinkime Milane’ (Italijoje),.

Greitumas, kokiuo žemė sukasi 
aplink savo ašį, per • milijonus 
metų yra nemažas sulėtėjęs. Savo 
atsiradimo pradžioj žeme sukda-

. ir kometą Taylor.
Kometų pasirodymas įvaryda

mi.- popiežius Benedik-'vo baimes dar ir dėl to, kad bu- ■ 
Ivo manoma,, jog kometos uodega 
lyra iš nuodingųjų dujų, kurios 
kometai prisiartinus galėtų .už
nuodyti ženies . atmosferą ir vi
si žmonės, bei gyvuliai turėtų už- . 
trokšti. Šitokia pažiūra vfikū 
žmones ir 1910 m. Halley kome- . 
tai pash’odžius. -

Reikia pabrėžti, kad JTalley ko
meta. vilko, dangaus erdvėse ne
paprastai ilgą; uodegą, ši Uodegą, 
pagal apskaičiavimą', buvo ma
žiausia

30 milijonų Irilometrų ilgio

Visur pasauly tada manyta, 
kad, štai, žmonijai išmušusi jau 
paskutįnioji valanda, kad visi tu
rės mirti. Naujorke vienas cuk
raus fabrikantas, kuris norėjo iš-r 
vengti bendro likimo, sugalvojo 
šitokį dalyką. Jis pasistatydino' 
'storais šarvais Apdengtus name- ’.* . 
i liūs,: ir. pilpa-i prisikrovė deguo
nies butelių . Jis manė, taip-aprū
pintame namely pasikepti su šei
ma it* tuo būdu išvengti mirties 
iš užtroškimo. Vokietijoje tais 
metais per vieną gegužės mėn.

. Kai- žemės sukimosi greitumas 
prieis prie to,.kiid diena tęsis vi
są mėnesį; tai mūsų planetas iš
centrinė jėga nebepajėgs išlaikyt 
mėnulį atatinkamame atstume, 
nuo žemės, ir mūsų blankusis že
mės palydovas vis . labiau artės..j 
Toks atsitikimas,

virs, tikrove už. daugelio milijar
dų metų.

Besiartindamas prie žemės mė
nuliu savo traukimo jėga at])a-
lakiuos, taip sakant, vandenynus gį^g. Roįn etos ..baimės iiusižū- 

vosi mažiausia šešis kartus. <?rei-‘ nuo. įn inkarų, iškils milžiniški Li- 9o
• . " . ' • ' , , . ■ ZLllViJrc

čiau. kaip, šiandiena. Pagal tai', i 
diena, su naktimi kaitaliodavusi naujasis tvanus, 
per 4 valandas. ' ‘ I ,

Paskiau vandenynų .siūbavimu šmulis prisiartins per dvidešimt • \ is| 1 j
®Ka bitumas kas karta vis la‘ taksta^i* kHometrtj prie žemi*. * t pro
Iriau buvo. tramdomas, kol pasta- !,iu iam tvfoi ”akelti vis,,s toliio " 1 '
liau ženies . sukimosi greitumas 
pa.siekė šiandienini 24 valandų 
dydį. Jei imti dėmesin, anglų mo
kslininko Adairi'o apskideiavi- 
Įnus. kad dienos ilgumas kas tūk
stantį m<*tn padidėja sekundė., 
dalimi, tai galima įsivaizduoti, 
kad mūsų vėlesnieji ainiai labai' 
tolimoj ateity galės 
matyti saulėtekę iy- saulėleidį tik 

kartą kas 14 dienų.

Dienos-.ir nakties pasikeitimas nubirs panaikinta. Visas šis įvy- 
likš. iliuzija tuo tolimuoju laiku, kis su taip tragiškomis mėnuliui 
kada dienos ilgis prilygs rirlmnš. pasėtomis vyks ribose tariamo

sios apšangos-.sl'eroš, kokia be že

mų sfoyį.’ gaižiausius Šalėuis. pn- <.;lus planetos,. ir kuriosJ dėlei, kn- 
s taštrofiški sukrėtimai Visatoje da 
:• 'rosi, bendrai, hemą z visai negali- 

. Pat.. Jupiteris sutriuškina 
jau

.dė 23 žmonės.
čiau.-.kaip, šiandieną. Pagal tai', vandens kalnai ir pasaulį ištiks

! Dabar žinome, kad tada nieko
' t : i i i * i t 1 neįvyko. Kometas uodegos dujo%Jei taip dalykams atvvkstank ■ . .... J .

................... -* matyti.
tūkstančių kHometrų prie žemės. įos ^cPaj^’ė‘- 

, j tai jam teks pakelti visus tokio ^emūs atmosferą.
neatsargumo padarinis, yada jis i^k’tą šarvų, atsimususios atšoko. 
patekš«į geležinius žemės pritrau-! k* .
kiamos-jėgos spąstus,, kurie ne
permaldaujamąją jėga
sutriuškins jo paviršių, ' suskal-

v ” t . . •

., N, A. APSKRIČIO L D, S,
dys io akmeninę plutą, iki pagą- ŠIA AŽIAA IMAS.

•••-.■ įvyks sekmadienį, vasario 
!1S'd. š. ,m.. 1 vai., po pietų,

liau visiškai, susprogdins patį mč- 
' nulį.

Atskiros .suskaidytos mėnulio j^v.. Petro parapijos svotai- . 
skeveldros pateks,1 be abejo, žo- nėję,’. .492. K. 7tll Ht.d Šių 
įpėn, būt kaip dideli bebūtų dėl l Boston, Masš.. .. . .Boston, Masš. ■
to ’nimstolun, žemėje sry vyli v’dar y’USOH kuopos nuoširdžiai

prašomos išrinkti atstovus, 
pagaminti naujų inešimų ir 
.juos Įduoti atstovams-atvež
ti

Nenustatomaį tolimoj, ūieify mū
sų planeta paf<4^v į pusiau Mile- mis turi taip , pat ir Ritos, dail
inu stovį.’ didžiausius Ša 
seks nepakeliami kaiščiai, bei v 
dėlto ji ir tada dar galės . obrL . ... 
tuiiti.’ Protarpy įvyks did.'i.nįsiosjmi.
reikšmes stikivliuuis, kuris paties npt/.iis kosminius klajūnus

suvažiavimui.

■ ’ ■ Valdi ba
Pirmi. Vi. .Paulauskas

Kast. T.•Versinękaš

. j ■



Antradienis, Vasario 13 d., 1934. nARBĮNINKĄS

Katalikų Būvis Sovietų 
Rusijoje

Katalikų būvis visoj. Su-, 
vietų Rusijoj yra labai sun
kus, nes nėra kunigų, kurie . 
tiems vargšams dvasiniai 
padėtų. Tik didesniuose 
miestuose, kur labai daug 
katalikų, yra po viena kuni
gą. Petrapily katalikų yra 
apie 40.000 vienuolikoje pa
rapijų, Parapijonys turi mo 
keti bolševikams už bažny-; 
čių didelius mokesčius, kad 
galėtų joje melstis ir moka. 
Kunigų. labai trūksta. Vi
sam Petrapily yra tik vie-. 
miltelis katalikų kunigas 
Praneūzij os pilietis Žanas 
Ainudie,.kuris nuo ryto iki 
vakaro a p važinėj a bažny- 
šias ir laiko jose, perpildy
tose žmonių, pamaldas, Ma
skvoj yra 3 katalikų bažny
čios, kurias aptarnauja tik 
vienas kunigas Josiukas, o 
tikinčiųjų apta. 307000, V Įsą 
Sibirą, aptarnauja taip pat 
vienas kunigus, kuris gyve
na Krasno jarske, bet ir jam 
dabar nebeleidžia aplankyt 
katalikus, už miesto ribų 
gyvenančius. Tačiau ir prie 
tokio baisaus katalikų gyve
nimo jų tikėjimas yra tvir
tas, nes bažnyčios visad per
pildytos. -Petrapily .kunigas 
laiko po 7 ir daugiau mišių 
kai. kuriomis' dienomis. Taip 
pat ir kunigus išlaiko tik 
parapijonys, nes jiems pa
tiems nėra jokių teisių ir 
jiems nieko neleidžia net 
nusipirkti... Tarp jaunimo 
taip’ pat dabar atgyja tiky
binis gyvenimas.

Kai dėl kunigų, tai išleis
tas įstatymas, kuris atima 
kunigams visas pilietines it 

. asmens teises. Sulig’ šitų’ į- 
. statymų kunigams draudžia 
Ina dirbti bet koks kilok 
darbas. Kam atimta teise 

' dirbti, tas negali gauti ir 
valgyti; O maistas gauna
mas Sovietų Rusijoj. korte
lėmis iš valdžios sandėlių. 
Taigi kunigai negauna mai
sto kortelių, o be jų negau
na'ir maisto. Tačiau gerieji 
parapijiečiai juos aprūpina 
duona' ir kitu kuo. Maistu 
.jie nesiskundžia. Rūbai, 
kaip ir duona, gaunama 
taip pat valdžios sandeliuo
se, bet kunigams j ii neduo
da, nors visi piliečiai ten la
bai apdriskę, nes be galo 
sunku gauti audeklų ir su 
kortelėmis. .

. Iš kaires dešineii sėdi Dr. 
Rrederick IIjowe, p-uia Mary Ilarrimant-’Runisey ir l)e- 
xtęr. Keezer. Šios komisijos darbas, yra kovoti prieš- ne-

Kitas to įstatymo žiaurus 
paragrafas, kad kunigai ne
turi teisės gauti butą, tai y • 
ra kambarių; kur apsigyven
ti. Jie. gali tik pf’iė kitų ge-. 
rų žmonių prisiglausti. U- 
bagauti. kunigams- . gatvėje 
leidžiama,* bet to jiems ne 
tenka daryti. Tačiau šiaip NRA patarėjų komisija. 
Sovietų Rusijoj ubagaująn- 
Čių nepaprastai daug.

Bažnyčios, kurios dar nė-i pamatuotą kainų kėlimą, 
i a sukonl‘iškilotos, apdėtos į —r———.—----——— 
dideliais mokesčiais. Kas Į 
menuo reikia sumokėti 1000 
rublių. Plektrą sovietuose 
teikiama iš vald iškų elek
tros stočių. , o. bažnyčioms už Mvviv nju-ry OCV Y J
jiokius pinigus neduoda ele- lunkais. balandžio mėn., 1930 m., 
ktros. Vis nori visokiais bū-,kada paskutinis- cenzas imtas, 
dais veikti prieš tikėjimą ir Bet nuo to laiko gal daug iš tu 
bažnyčias, nors ju konstitil-.Į^m9llilJ prarado savo, namus. Ba- 
eijofe parašyta,' kad tikč.ji-btes; .!vai™s tompuni-
inas tari laisve*. Kmistttu^ _■___. 'priverstos atšaukti paskolas ap
joję dėl pasaiiliio akių para- ;į)a neatnaujinti morgičius, Del 
syta vienaip, o kitais įstaty
mais ir valdžios negailestin
gu darbu visa ardoma ir 
griaujama.

Tenka pastebėti,, kad kurį 
tik tikėjimo priešai; paima 
valdžią. į savo rankas,- jie 
persekioja tikinčius ir sten- 
giasi išrauti su' šaknimis iš 
širdžių tikėjimą. Bažnyčias 
griauna arba'uždaro ir nelei! 
džia jomis naudotis..' Areš-į 
tuoj a, teisia, baudžia 1 klausimus ir čionaiš/juos pąduo-
gus, bet viešai skelbia, kad. (lamo su atsakymais, tikėdami, 
.jie. tikėjimo nepersekioja, o kad kam nors. atneš naudą. Jie

, dengiasi t iii 
. čius

Sovietai taip pat daro. Jie;
. sako,.mes leidžiame išpažin

ti tikėjimą, bet tuos žmones,
. kurie pastebimi su kunigu 

palaikant santykius, išsiiui-
L čia sunkiems darbams. Ku

nigus suareštavę \nsada pri
meta tokių politinių kalcių, 
kurių jie niekad nėra pada
rę. Dargi priverčia kai ku
riuos pasirašyti arba šukė
tais būdais išgauna parašus, 
ar tiesiog sufalsifikuoja pa- 
rašusj ir paskelbia. Kiek ten 
kenčia tikintieji nuo bolše
vikų, tai. tik vienas gerasis 
Dievas žino. O jie kenčia 
tik dėl to, kad jie. katalikai. 
Jei ten vagį sugarma, žmog
žudį, net išdavikų, tai' jį tei
sia teismas jam .-dalyvaujant 
ir advokatams ginant, o ku
nigus ir tikinčius teisia 
GPU teisiiias už akių, jiems

7 • ■ . lijCl V MLLVUUIAO .-------~ .------------ 7”---- ------------------ T---------- ---- ---------------

iit dalj \ auj ant 11 nieko apie , j^g žiauria ir kraugėriš-1 Sidp dabartinio skolintojp (lai-

Namo Morgičių Problemos

PRIDUODA NAUJOS SPĖKOS 
IR GYVUMO SILPNIEMS

• žinouėb. kurie dėl senatvės arba ki
tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
kata ir pnsalaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja Nuga-Tone.

NUUĄ-TOISE yra pastebėtinas vais- 
’ tas dėl inotcAn ir vyrą, kurie.su«ibau-
•kė .senatvės. Jist paikini juos sveikds- 
niais, tvirtesniais
naujų spėką darbui. Jeigu- .jus esate 
senas .. .
Tone. Po keletą dienų jus pastebėsite 
didelį, pagerinimų.

*. NVGA-T(INE parUuoduiiiiis visose 
vaistiuyciose.. No priimkite- pamėg
džiojimų. Niekas’ kitas- jums .nepagel
bės taip kaip NPGA-TONE. •

ir priduoda jietns

rhti. silpnas, pamėginkite Nuga-

Nuo Rėuniatiškii Skausmu
R-nimtiškų skausmų kentėjimai yra 

rr■ it ii vidutįnnt ištryni-
kim Keh.tmij vhtų su ’AJSTHOR Pliti. 
1 M -Ill- r.u. Kit til. jštrin. ttc skau-la- 
t'i t. vui« šutu patikėtinu vaLtu, tu •• 
> ii-.i » n, te n- J-n«i j Šiltini j, ka< tin i, s 
i.a' Patu lAi-.l'cm imu darb.-į,

N- ‘i!.wĮtin'.itr, .kunl?<’t T tttt-E'• i-i- 
I t-’- » nt.ūf . l.’.iU’tt'i r"kiu lušt -hCtmu 
H'imn’it. Vi? -f vai įtinka' k.utit .{y... 
ir 7 -i--- kiitui'ni tli'.tjiio b 'įtutr.. 
Titui tikrari-i turi Inkaru, vai .buferi.) j.

Ar skolininkas turi pats gyventi 
savo name? ' ; .

Klausimas, Esu. savininkas ma
žo namo, bet gyvenu kitoje vie
toje mokėdamas nuomą. Ar aš 
galiu prašyti namo morgieio pas* 
kolą? ’

Atsakymas. Nedaro jokio skir
tumo, jeigu savininkas namo gy
vena kitoje, vietoje, bot jo tas 
apsigyvenimas kitur turi būti tik 
laikinis ir jis ateityje turi grįžti 
į savo namą ir gyventi, liet yra 
svarbių -kad. namas būtą ‘‘Ha- 
mąi”, kitais žodžiais, kas nors 
ten turi gyventi, .

Žydų Atvertimas

Iš 5,737,000 šeimynų, kurią ’ straipsnyje vadinsime “morgi- 
galvoš, buvo . svetimtaučiai, net č.ių“; amortization“, mažinimą 
51.8 mius. buvo.savo namų savi- ’skolų,-vadinsime “amortizacija”;

[“interest” vadinsime “nuošim- 
jčin”; “mortgfigee’1 vadinsimo; 
p‘skolintoją” ( už užstatomą, tur
tą); “niortgagos” . vlidinsiine 
1 (skolininku ” ir liOm estead ’ • va
dinsime “namai U.

suąkių laiku ii* ilgos bedarbės 
namu sa-vinhikamš neišpasakytai 
slinku rasti arba surinkti pinigą 
užmokėti taksus, ■' nuošimčius .’ ir 
amortizacijos mokestis.

Ir. todėl beveik visi • laikraščiai- 
ir viešus ofisai šioje • šalyje,’ ir 

! dauguma pašalpinių, organizaci- 
Iju, kasdien turi atsakyti net tūk
stančius visokią klausimą apie 

Ineseniai, priimta “Home-Mditga- 
Įge Rciief Act“ '(Namo Morgičių 
;Palelisvinimo Aktas).
i” 3I.es surinkome tik svarbiausius

“politikllojan- paduoti klausimų ir atsakymu 
kuilioTIS sudrausti.;formoje, . / ■

“Mortgage”. užstatymą neju- ■’
• I J**■ f*

dinamo turto už paskolą šiame

Kas gali reikalauti federalės pas- 
'- los.

.. Klausimas.* Ar tai Namo Mor
gičių Palengvinimo Aktas’ apima 
visus namų savininkus ?

Atsakymas. Bandoma duoti pa- 
.gelbos tįenis namų savininkams, 
kurie negali užsimokėti įvairią 
mokesčių arba kuriems g-rasina a 
temimas turto.. Paskolos duotos 
savininkams keturių šeimynų na
mams arba mažesniems namams, 
kurių vertę apiprekiuotojai nus
tato mažiau $20.000. Neskolina
ma dauginus kaip $14.000, To
liaus, istatvnias liečia tik morgi- L’ < ' . v - v 'čius, kurie egzistavo prieš birze- 

"u} lio 13 d., 1933 d.

Paskolos taksams ir pataisymas.

Klausimas. Perpereitus dvejus 
metua negalėjau mokėti namo 
•taksu įr kaikurių mokesčių • Ir 
dabar namą, .reikia pataisyti šiek 
tiek.. Ar galima gauti paskolą pa
taisymui namo?

Atsakymas. Galima gauti gry
nais pinigais užmokėt taksus ir 
reikalingiems pataisymams, bet 
pinigai priskaityti vistiek prieto. 
80 nuošimčio. Kur perą egzistuo- 
j.aneiij morgičių, paskolos to
kiems tikslaihs gali pasiekti 50 
nuošimtį, . apiprekiuotos vertės 
turto; Bet tųi pnskalit negalima 
vartoti gyvenimo išlaidoms arba 
biznio.. veikimams.

Grįžęs teismas pradejio skai
tyti sprendimą.. Perskaitęs, 
kad vyskupas ir vienas pre
latas nuteisti sušaudyti; to
je vietoje sustojo maiiyda^ 
mas, kad publika pradės plo 
t i, bet pasigirdo salėje Žuku 
nių verksmas ir sunkūs esa
mų, net bolševikų, ąlsavi-

Mokesčiai po federalių ■ morgičių.
. -Klausimas.Kokią. naudą gauna 
namo savininkas, kuomet jis per
maino egzistuojantį .morgičių į . 
federalį morgičių? Kokius mo
kesčius turės mokėti? . • Į 

Apsakymas, Paskolos duotos 15 Į 
metų arba mažiaus, dalimis išmo
kamas ir turi būti amortizuotas 
kas mėnesį,, jeigu iš anksto.nesu
tarta (kai kuriuose atsitikimuo
se) mokėti keturis sykius, du sy

Skubūs atsitikimai pirmiaus 
svarstomi.

Klausimas. Suprantu, kad ima 
ilgą taiką pakol žmogus gali gau
ti paskolą iš Namo Savininkų 
Paskolos Korporacijos. lytį gali
ma daryti kuomet morgieio sko
lintojas jau grasina atimti namą

Atsakymas. Paprastai,. svar
biuose atsitikimuose, kur įsaky
ta jau išsikraustyti arba kur tur
tas garsinamas pardavimui, tai 
centrinis ofisas tuoj svarsto. Vi
suose tokiuose atsitikimuose rei
kia tuoj pranešti Namo Savinin
kų Paskolos Korporacijos vieti
niam ofisui, geriaus parašyti laiš
ką.

Namai ir. biznio vietos.
i . ■ ■

Klausimas. Turiu mažą dviejų 
augščių namą. Pirmame augštų 
yra maža krautuvė. Ar tas reišr 
kia, kad šitas mano namas skai
tomas biznio vieta?.

Atsakymas.. Jeigu yra narnai, 
į tai paskolos duodamos, ir . jame 
i randasi maža krautuvė.

mas, atsidūsimas. Teismui ;kįu arba’sykį į metus. Paprasta- i 
tas taip nepatiko, kad pik- Įmc atsitikime, namo savininkas, 
tai liepė tuojau nutilti, ki-ikm:id morgičių valdžia perėmė 
taip visus žadėjo išvyti »' tm‘- apie ^-00 už $1.000.

paskolos kas menesį. Tas įmina 
sa es. g ntioš-. ir skolos dalį. Kitais žo-

NllO tę Laito daugiau vie- i^^aįSj tokiais mokesčiais į 15 
sai neteisė dvasininkų^ nes i metu pilnai užsimoka paskolą.

’ Toliaus, galima atidėti amortiza
ciją. iki birželio 13., 1936 m. Per 
šitą pertrauką reikia tik mokėti 
nuošimti ir taksus. ■

pajuto, kad kunigai susilau
kia daug daugiau užuojau
tos ir atjautimo negu buvo 
galima laukti ir tikėtis.

Nors ten valdžia persekio
ja visokiais būdais kunigus'Paskolos suma ir sutikimas

tai nežinant. Bė to, jie gau
na; vis po 10 metų sunkiųjų 
darbų arba daugiau, o kitus 
sušaudo.

Iš karto bolšetikai manė 
ir pradėjo vyskupus ir ku
nigus teisti' teismuose 
atvirų durų, : tai yra. lei
džiant žmonėms klaimvti ir 
matyti visų teismo eigą. 
Maskvoje, . berods, 1923 m.. 
buvo teisiaiiias Ciepliakas 
..ir daug kunigų. Mat, pas 
vyskupų, kas savaitę susirin
kdavo Petrapilio kunigai 
tikinčiųjų reikalais - pasikal
bėti'. ' 1

Juos visus Suėmė ir teisė. 
Žniou.ių prisirinko daugybė. 
Juos gviię advokatai labai 
smarkiai kalbėjo, .nors pro- 
kųroras. (valstybes gynėjas) 
l:e įokos atodairos -. kaltino. 
Kai’ teismės užsibaigė ir tei
sėjai' išėjo pas it art i. visi lau
kė, koki sprendimų išgirs,

mor-

ką savd GPU Įstaigą, bet . Rytojo).
šimtai tūkstančių žmonių Klausimas. Kaip paskolos su-

Paskolos Kaštai.
Klausimas. Kiek reikiai-moke- 
už gavimą paskolos iš Namo

Vis kas kart didėja susi
rūpinimas . inisijonoriavimu 
žydų tfcrpe. Pirmoji orga
nizacija, bęsirūpinaliti žydų 
atvėrtiinu į katalikų tikėji
mą, įsikūrė . .1842 metais. 
/Tais metais sausio mėn. 20 
d. žydui Alfonsui- Ratisbo- 
nne pasirodžiusi Dievo Mo
tina. Po to jis atsivertė, ir 
kartu su atsivertusiu broliu 
Teodoru Rafisboiine įsteigė 
draugijų žydų atvertimui į 
katalikų tikėjimų. Dabar ta 
draugija įvairiose pasaulio 
vietose turi savo sk\Tių^ 
Amerikoje atsivertęs žydas 
Dovydas G uilde, pritariant 
kardinolui 0‘Connel, Bosto
no gatvėse sakė žydams pa
mokslus ir dalino lapelius. 
Nuo 1917 m. Londone vei
kia katalikiška draugija žy
dit reikalams ir jų tarpe ve
da misijas. Paryžiuje pa- 
baigoje praėjusio ši mtmoč i o 
susiorganizavo maldos apaš
talu vi mo • clratgi ja, kuri 
meldžiasi už žydų atsiverti
ma. 1909 metais popiežius 
Pijus X tų draugijų pakr- 
lė į Arki broli ją. Dabarti
nis Popiežius Pijus XI taip 
pat rūpinasi žydų atsiverti
mo klausimu ir 1934 metų 
sausio mėnesiui Maldos A- 
aštalavimo meldimosi inten
cija paskyrė žydų, atsiverti
mą.

Žydų atsivertimo skaitli
nes paduoti kol kas sunku. 
Paskutiniais metais Angli
joje tokių atsivertimui buvo 
apie 150. Paryžiaus vysku
pas 1933 metais taip pai 
patvirtino 150 žydų atsiver
timą.
Žydų tarpe misijomeriauti 
yra nelengva, nes juose la
bai išsiplėtusi bedievybė ir 
perdaug didelis prisirišimas 
prie pinigų. Žydus taip, pat 
masina ir protestantai. Jum 

■ gtinėse Valstybėse tam tiks
lui yra įsikūrę 18 draugijų, 
turinčių 69 skyrius. Didž.

‘• ■ ' ■ >

Britanijoje, ir Irlandijoje 
darbuojasi 15 draugijų su.
75 skyriais. *

AR ŽINAI KAD...
—Seniausia pąsatily kny

ga yra rašyta prieš 5220 me 
tų ir dabar yra nacionalinė
je Paryžiaus bibliotekoje. 
Jų surado vienas prancūzų 
mokslininkas buvusi os lik 
gipto sostinės Trobų griuvė
siuose^ toj vietoj kur dabar . 
yra Luksos ir Karnok kai
mai.

—Didžiausia .. knyga • pa
sauly’’y ra anatomijos atla
sas, laikomas valstybiniame 
austrų knygyne, Vienoj, 
Knyga turi 1 metrų 90 auk
ščio ir 90 centimetrų plo
čio ( spausdinta 1823—1830 
•metais. . ..

—Mažiausia knyga tūri ’ 
vos 10 Įniliinctių aukščio ir 
6 milimetių pločio. Šį . pirš
tu nago didumo knyga buvo 
.atspausdinta Itaduoj, Itali
joj, 1897 m. Knygute turi 
207 puslapiukus; joje .at
spausdintas. vienas nepa
skelbtas mokslininko Gali- 
licjaus laiškas iš 1615 m.

—Sunkiausia knyga yra 
austrų heriogo išleista šio 
šimtmečio piadžoje “Įtakos 
stori ja”. Knyga sveria 48 
kilogramus

—B rangiausia pasauly 
knyga yra pirmoji Guten- 
bergo biblija, už kurių prieš 
keletą metų vienas amerL 
kietis užmokėjo . daugiau, 
kaip 3 milijonus litų.

—Plačiausias veikalas
- pasauly yra kiniečių žody- 
• nas u.Tu-schu-tscliį-tscheng’? 

susidedąs iš 5,020 tomų po 
170 puslapių. Šis veikalas 

. buvo atspausdintas . 17-tojo 
šimtmečio pradžioje Kini-- 

, jos imperatoriaus įsakymu.

ti
• Savininkų Paskolos. Korporaci
jos?; . . • -

Atsakymas. Yra pirmas moke
stis $6.00 už. apiprekiavimą ir 
kredito raportą (jeigu - paskola 
neduota, tai šito mokesčio nerei
kia mokėti), kitas mokestis už 
savasties išegzaminavimą $25.00 
už paskolą mažesnes $3,000.; ad
vokato užbaigimo kaina $10.00, 
ir kiti mažus iškaščiai. už užre- 
kordavimą dokumentų.

i MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

- LABAI PRIEINAMA KAINA

MALDŲ RINKINĖLIS”

2. ■ 
g 
E
Į 
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\ isai ne katalikų jiems sten- ma sprendžia ? Ir kas atsitinka jei i 
giasi visokiais būdais pade- ėgzistuojaučio morgieio sko-^
ti, duoda maisto ir kitų rei-į 

! Kalingų daiktų. Dėl to nesi-‘U£1 
s organizuoja- • 

mai bedievių . (bezbožuinkų) į L. 
sąjungai, kuri 1928—1930; 
metais skaitė narius nulijo-< 
hais, o pernai visoj Rusijoj J 
kur gyvena apie 16.0 milijo
nų žmonių, buvę tik 30.000’ 
bedievių są j ūngo j e. Past e- 
beta, kad jaunimas užaugęs 
bolšęvikij auklėjimo įstaigo
se ilgisi Dievo, religijos ir 
dažnai-ateina į cerkves ar! 
katalikų bažnyčią. Nors bol
ševikų valdžia , daro visoke- 

: riėpų žygiu slopinti . tikėji
mų; žmonių širdyse, bet ru- 

. sii siela, toje bolševikų žiau
rioje priespaudoje, gal kaip 
niekada, krypsta Dievop. . 

'' i( n >*

Kur Reikia Pasiųsti Paskolų 
Aplikacijas.

, Klausimas. Aplikacija turi bū
ti pasiųsta vietiniam, skyriui Ho
me Oivners Loan Corporation 

. (Namo .Savininkų Paskolos Kor
poracijai.) Yra tam specialė apli
kacijos formą, kurią reikia, išpil
dyti.' Ją gauna dovanai. Fž tai 

yert J liereikia mokėti pinigų.

egzistuojančio
[lintojas reikalauja mokestį gry- 
'nais pinigais?
' . Atsakymas. Įstatymas aprūpi
ma,; kad paskolos, fornloje. val

džios b.onų ir maža, suma grynų 
pinigų, gali pasiekti net 80 nuoš. 
dabartinės turto vertės. . .
nustato Namo Savininkų Basko-■’Nėr reikalinga ąplikantui tartis 
los Korporacija. Namo Paskolossu skolininku kas link'ūžtvirtihi- 
Korporacijos boiiai, kurie- pasiu-! mp permainyti morgičių bonus, 
lyti skolintojams’ egzistuojančių! Viršininkai Home Q\vners? L.oun 
morgičių, .neša 4 nuošimtį. Nega- - Corporation tą viską atlieka.

Kainos:
Juodais odos apdaram $1.50 (buyo $1.75) 
Baltais celuįloido apdarais $1.50 (buvo $175) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančių antrašu:

“D AR B I N I N K A S”
366 Broadway, • —- So. Boston, Mass.

VERTI PARĖMIMO a-

Įima* priversti morgieio skolinto
ją priimti šituos bonus-. Kai ku
riuose atsitikimuose, Namų Pas-, 

'kolos Korporacija gali duoti gry
nais, pinigais už tokius morgieius. 
Nuošimčio rata už grynus pini
gus yra 6 nuošimčiai. Bet. tokios 
paskolos retai duodamos*, nes .Į- 
statymas aprūpina, kad jos 'gali 
būti duotos tik kur -turtas už- 
mo.rgieiuotas ant mažiulis kaip 
■10 nuošimčių.

. “Žinokite,, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir. turi per išpažintį 
nuodėmę ; pasisakyti; bet ,ir 
patampa 'katalikybes, reika
lui išdavėjas, .didinąs priešų

Pamev(';io vysk. Paltarokas.

■

PROFESIONALAI, 
PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI 
■“DARBININKE” . 

TIKRAI VERTI SKAITYTO JŲ 
PARAMOS.

VISI GARSINKITĖS 
“DARBININKĖ”

ADMINISTRACIJA^

£

. ' f
I



Antradienis, Vasario 13 d,,. 1934, darbininkas 6.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ Į
KOLONIJOSE

SO. WORCESTER, MASS.

••N.- v ' VOKIEČIŲ' SPAUDOS KATAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kaip Vokietijai Auklėjamas

Naujasis Valdytojas
• .- ■■ ■ '• ■ . .grąžu nesibaigia. . Kitaip dedasi

• • •’ :‘— ■ - •. ■ ’ ’
PSundąy Expvess” pi‘ąneš;r ą- ;tys neišleidžia jo iš savo akių, 

piė Hitlerin planus <lel Vokieti-1 Vpatingiii-. griežtai- jis yra-saugo
jos ateities.- .L.ajki’aščio žiniomis, imis, kad neparimatytų su-savo 
Ifitleris, esą, jau. yni numatęs ’.tųoti na. princesę Aleksa mini-Vi k- 
būsimąjį Vokietijos valdytoją, torija, 
Tai princas Aleksandras-Fordi-. 
naudas, kaizerio NVilhelmo anū- 

Įkas.

d, vasario' 7 vai. vaakre. Atriri 
minkime lietuviai, kad prieš 
skaitlingus patrijotiniuš jausmus * 
—prieš moralo, galybę joks Rinkl
ias neišlaikys savo stiprumo, joks 
priešas nedryš liesti sayd. grobo- . 
niškas ( rankas į laisvos tėvynės 
Lietuvos žemę...Remkime jėgas iš 
Lietuvos karžygiu Kęstučio, Al-.| 
girdo ir Vytauto, Jie sunkesnėse 
aplinkybėse.. vadavo ne tik Vil
nių, bet visa Lietuva ir išvadavo. 
Išvaduosime ir mes, jei eisime, jų 
nurodytais keliais. .0 vaduoti 
reikia, Reikia Vilnių vaduoti, nes 
be Vilniaus — nėra Lietuvos,

N.

TROFIŠKA PADĖTIS.

KATALJKyjĘIMELIS
Naujos Anglijos Katali

ku 9-tas Žeimelis įvyks va
sario 22 dienų, .1934 metais, 
Šv. Jurgio parapijos svetai-

■ nėję, Sf. James Avė., Nm< 
wood/ Mass. Visos kahilikiš- 
kos organizacijos, parapi-, • «. -n i • v 7 . ,tu parapijoj.., Daug-yra seimų,- josulyederaeįjos skyriai, pa- T* r AU , . .1• " 7 . 1 1 kurios nusiskundžia, kad jų te-
salpinės dl augi jos, ebori^ ■ viSkė yra atplėšta lenkų. grūobo- 
il* ViSOS kitos kuopos prašo- nių nuo Lietuvos Valstybės kū
mos išrinkti, kllodaugiausia no, kur valstybės ištikimi sūnus 
atstovų į ši įSeiinėlij nes yra faiožiauriaūsiai persekiojami. To- 
daug svarbių , reikalų, kaip <lri:-vis '. orgąnizacijų atstovai iš- 
tai: lietuviu kataliku dienosi1^'0 specialu komisiją, kuri ru- 
klausimas, ' kataliku spau- P”"“’
jos reikalai, katalikų akėt- ,Ta5gi komisijos pasidar-j Tamulevičius, Neverdąuskas, Gla- 
jos ir kitų reikalų...Atstovai ||)nvitnu minėjimas Įvyks šio mė.-! viekas ir kuopos pirmininkas Ta- 
turį turėti liiaudatus su kle-1 n(.sįp 15 j t 7 vai. vakare AuŠ-imulevieius. Į apskričio suyąžiavi- 
bonų ir valdybų parašais? ros_Vartų bažnyčios salėje., Kom k Imą, kims įvyks So.JBpstone. va-_^ 
Kitų visą Seimelio tvari<ą I sijojo -yra Šie asmenys: d i rėkt o-; sarto 18 d. išrinkti šie atstovai: 
praAeš vėl i au . Nauji >s Aug'-'rius kun; Vasys, kun. V. Puidoj Pūras, Glauikas, Ignas Pigaga ir 
lijos Federacijos apskričio kas. V,. Vi ėraitis, o Valontukevi- m- 
Dvasios Vadas kun. P. Ju- * *- '-’- BM--vsas .Ir
ras ir kun. S. Kneįz.is.

Federacijos. Apskričio
vaidyba:

■.Dvasios Vadas kun. P.
Juras, Pirmininkas V. J.
Kudirka, Raštininkas D.

-Averką, Iždininkas & Čci- 
kauskas.

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. kimius:

t

( Kaip tenka skaityti- laikraš
čiuose,. prancūzų spauda pratur
tėjusi daugeliu naujų. . organų, 
kasdieninių.;ir perijodlnių .ir tai . 
nepaisant, .kiužio, kuris .dar toli

WHliain Tinrin, jirezįętpn* 
Cnited States. Steel

Lietuvos Nepriklausomybes atga< 
vimo minėjimas AusrOs Vartų a 

parapijos salėje.
'turi būti, nėra lietuvio, kuris 

nemylėtų .savo brangios Tėvynės 
Lietuvos. Ypatingai patrijotinis
jausmas viešpatauja Aušros Var- į ,

L. D. S. 108 kuopos gražūs
S . pasiryžimat tas

Šio mėnesio 5.d,; L.’D.. S. kp; konipanijuą, kuris buvo liti-
turėjo skaitlingą susirinkimą, ku- (Įjunku AVaslliugtoni^ kada 
ris buvo Įdomus, ir gyvas. NaYiai 
nusistatę kuopia r tauria paskleisti 
musų kolonijoje lailvimštį 4 ‘ Dar
bininką’*. Tam darbui išrinkta , 
komisija Aikšnoras, .Bernardas stll.jojė.

i federak" darbo komisija ty
rinėjo darbininkų darbo va- 
ladas ir al^as plieno indu-

viekas ir kuopos pirmininkas Ta-*.

Muenėben - Augsburger -
• Abcildzeitung” . šiomis dienomis

Princas .dabar turi 21 m ė am- švenčia 325. metų -savo gyvenimo 
žiituš. Dabar’jis yidi auklėjamas sukaktuves. - Tai seniausias iš 
grynai naeijonat-sneijiilfstiškai, esančių vokiečių laikraščių; Tris 
visada „dėvi, hitlerišką uniformą,' šimtmečius ‘ laikraštis buyo leid- 

■ dalyvauja' visose nacių . demons-[štamas Augsburge. .1912 metais 
trapi jose ir paraduose. Hitlerio . laikraštis buvo perkeltas Į Muen- 
paskirti jam auklėtojai nė minu- dieną.

kiti. •
; Komisija kviečia visą AVorces- 
terio visuomenę be pažiūrų skir
tumo —visas organizacijas, km 
rios gali-dalyvauti su savo vėlia
vomis, arba ir beveliavų gausiai 
dalyvauti. Žodžiu, kam tik plaka 
lietuviška širdis krutinėję ii- ku
rie nori atgaivinti, lietuvybės 
dvasią, visi prašomi- atvykti i 
Gedimino kalną, Į Aušros Vartų 
Bažnyčią ir j jos didžiulę salę, 15

Tamulevičius.
Susirinkimas baigtas pasiryži

mu tuos visus, nutarimus Įvykdy
ti. B.

Piliečiu kliubo metinis mitingas. '
Šio mėnesio 5 d., 5 vai. vakarę

Įvyko skaitlingas piliečių klubo 
susirinkimas. Valdyba palikta ta 
pati, ' •...!•

Be kitų dalykų piliečių klubas 
nutarė griežtai reikalauti, kad1

Kard. Faulhaberis — Popiežiaus 
Legatas Vokietijai

• Paryžius Journal”, praneša, j.. Berlyne valdantieji sluogsniai 
kad šv. Tėvas numato paskirti resą labai nepatenkinti šv, Tėvo 

jsavo legatu Vokietijoj Munehe- nusistatymu paskirti kardinolą 
juo arkivyskupą kardinolą d-rą Paiiihahcrį .Vatikano, .atstovu 
Raulhaberį, dabar pagarsėjusį šv: , Vokietijai. Berlyno vyriausybe 
Rašto Senoji) Įstatymu gynėją;’ nesutiksianti su kard. Eanlbabo- 
Šv. Tėvas esąs pas.iiyšęs paten- rio paskyrimu. Vokietijos vai- 

J dauč.injų slųogsnių manymu, ne- 
I sutikimai šit Vatikanu, ‘‘pagal 

tkonkordatą, turi būti sprendžia
mi betarpių derybų keliu,; gi Po
piežiaus stebėtoji) paskyrimas

kinti gaunamus iš Vokietijos ka- 
italikų Bažnyčios, nes mano, kad 
| kardinolas Faulhaberis, csanl

I- • į Hitlerio režimui; geriausiai.*- t in-’
/ Įkąs ginti katalikų Bažnyčios roi- gali 1 ik.daugiau komplikuoti da- 

[ kalus. lykus.
gatvė, kuri prieina prie i>ažny- Hockey žaidimas yrą p.avojin-Į
čios būtų pakeista iš privačiom ---- --------- i--i= i..l 1
gatvės Į viešąją. Vadinasi turi
būti, pataisyta kaip visos kitos
viešosios ga "

gas. šiame sezone keli, lošėjai bu-; PapUga Tvarko BertyllO Gatvių
Susisiekimą.

SKUBĖKITE!

BARGENAI
KURIE

VISUS NUSTEBINS KAS ATEIS PAS NOYEŠ 
HARDWARE IŠPARDAVIMO

Visas tayoras šioje krautuvėje,, bus išparduotas Nupi
gintomis Kainomis. Visa eilė visokio tavoro Namų Sta
tytojams, Geležinių Daiktų, Mekaniški Įrankiai, Dar- ; 
žaras Įrankių. Maliavojimui Reikmenys, Namams Reik
menys, Peiliai ir šiaip 1000 ir vienas visokių dalykų. 
Viską ką mes galime. pasakyti, tai. ateikite pasižiūrėti— 
pamatysite Bargenus kuriuos siūlome.

Gal už kelių metų--o gal nie
kados neturėsite tokios progos 
sutaupyti

Nepraleiskite nepamatę Tikrus Barg’eno Stalus 
Ką Nors Dėl Visų.

5c.—10c.—15c.—19c.—39c.
KAS NORS NAUJO KAS DIENA

PYREXPAJAMSDĖŽĖS38c„^.

C. A. NOYES CO., Ine.

diktaturiškuoso kraštuose ir pav„ 
Vokietijoje.
•N.ūo praeitų metų sausio mėli. 
3() (L, 250 vokiečių, laikraščių ne
teko pagrindo egzistuoti. Pglięs;- 
tas ne- vien tiktai redakcijos 
personalas,- bet, taip pat suma
žinta ir darbininkų skaičius, nes 
hitlėriški la.ilu’aščiai • kone, visi 
deda tuos pačius strąipšniuš, pa
darytus paga-J vieną kurpalį di
deliam laikraščių kiekiui.

Stambios laikraščių, agentūros 
neteko didelio, skaičiaus ahoncn- 
tų, ir. tos, kurios dar tebegyvuo
ja,- tai tik de! valdžios subven
cijos,. kurią valdžia ima iš su- 
konfiškilotų socijalistų ir komu- . 
nisfų fondo. Ulšteino leidykla 
stovi bankroto išvakarėse. Brau-, 
gūs tos firmos iliustruotieji, lei
diniai jau neberanda pirkėju,’.

" 17afkrasfis. Tempo’ užsidarė. ■ Vos- 
sische Zcitung panaikino ’uayo - 
popietinę laidą ir sumažino ry- . 
tinę. Germdnia, kąd ir P.. Pa
perto orgamtSy kovoja su nepakis 
Įiamais sunkumais, kadangi ka
talikai skaityto ja i apleido ši .laik
raštį, jam patapus Jiacišku. žl 
įlomi, laikraščiai, kaip Deutche 
Tagoszcitung- Boersen (.'ourrier, ‘ 
iMueneheiier Neuosto Nachiidilen • 
ir daug kitu turi daug nnosioliii,. 
kad ju užsidarymas tėra tik die
nos klausimas.

VISĄ TAUTĄ PERKHLS

vo sunkiai sužeist.. Larry Aurio, į 
vienas iš Detroit Red AVings pa j 

ips gatvės ir ..miesto būtų rodomas su išradimu, r.;: 
prižiūrėta. Gerai, -kad nors kada saugoja lošėjo galvą nuo -sužalo 
... - - h.i jimo. ,..... -*••> •?......... ................-j—

Iję daug vąrgo su gyvuliais. ir tpūgos, narvelis ir langas, ir pa- 
I paukščiam. Jiems yra tekę iš-j pūga- išskrido Į. gatves, laisvės 
rankioti bites iš piliečio barzdos’. pamėginti Atsistojo viename 
nukelt, gulbes nuo stogų, sugauti aukštame medyje Tompelhofe ir 
ištrūkusius liūtus, parvežti antis pradėjo komanduoti “Stok!!” 
nuo ledo ir Įvaryti gyvatę Į nar- “Važiuoki” Gatvės . bematant 
va. Bet papūgai, net ugniagesiai užvirto automobiliais, ir vežinais, 
nieko- negalėjo padaryti. Policininkai neteko galvų. Buvo

Viena ponia turėjo papūgą, ■ pašaukti. ugniagesiai,- kurie pa- 
žaliai'.— raudonai—geltoną, ku-j pūgą ..gainiojo keletą . vala(ndn 
rią. ji išmokino kalbėti trafiko. mio šakos ant šakos, bet nopa-
policininko komandos, žodžius: , gavo. Pridariusi juokų, papūga ' ►Sekančios dienos rytą-šėiminin- 
“.Stok !” “Važiuok!” Sykį pa- , pati sugrįžo į savo, narvelį. L. K. 'kas paragavę, bačkutėj .likusio a-

—- Jaus, ir tarė pasiuntiniui:
/ Štai,, imk bačkutę, sau,, pasį-
1 vaišink su draugais! .
/Pasiuntinys bematant dingo. 
Įsu bačkute. . ’
j — Na, kaip patiko aluš? — 
(.paklausė karininkas grįžusį pa- 

• siuntinį. - .

I --r- G, jis buvo. kaip...tik. mum.>!
— Kaip tai/kaip tik jums? — 

nesuprato karininkas.
—Taigi, ponas kapitone! Jei

gu alus būtų buvęs truputį ge
resnis,- tai Jūs patys būtunret jį 
išgėrę, o jeigu būtų kiek bloges- 

. uis. tai mes būtume negalėję jo

Tautų Sąjunga nutarė 
perkelti i Braziliją asirie- 
čių tautą, esančią Azijoj I- 
rako valstybės rib-ose. Brą- 
zlija asiriečianis. apgyven
dinti paskyrė taiii tikrą že
mes plotą. Tai bus pirmas 
atsitikimas, kad visa tauta 
bus perkelia. Į kitą pasaulio 
dali apsiayvt'irti; Persiko]i- 
nio išlaidas padengs Tautu 
Sąjunga.

kuris ap i.
> Į

(Berlyno ugnegesiai yra ture- sitaikė, kad buvo atidarytas-pa-susiprastų mūsų žmonės reikalau- 
t,i savo teisių, nes jei pareiga y- . 
ra mokėti mokesčius, tai turi tu
rėti žmonės ir lygias teises ir pa
togumus kaip, kad kiti turi.’

Į ką yra panaši dabar mūsų 
pro bažnyčią einanti • gatvė, tai 
kiekvienas žino, kas lankosi Į ba
žnyčią.

Jei lietus lija, tai per purvą 
negalima išbristijei sniegas sriin 
ga,. tai tiek pripūsto, kad reikia 
geros sveikatos, kad savo kūnu 
prašistūmiis sau kelią. O miesto 
trobai, kurie valo kelius važiuo-- _______
ja sau ramiai šiuo t kitur gatvių, pjuia^phijog įr apyienkes Vien 
nei pėpažinrėdami į gatvę, kuria . . .genčių dėmesiui,
tiek daug žmoni, turi .eiti. Prą-; &įp kasmcį Uip. ir šifmct H(, 
syk kepurę nusiėmęs, t ar galis tuviai įataiikai) kRrStai mylMa. 
malonės užvažiuos nuvalyti. 1 ra . , T. •utcivr u t . n savo tėvynę — Lietuva, rengia
tai stačiai šiderstva daroma is• ie. • ..; • . . 16-ta vasario minėjimą.
lietuviu So. Worcestėno kohoni- r.‘ , v. .... . ,• 4 ; Šiemet sis minėjimas įvyks
jos Tad susirūpinkime visi para- .. .. ,, .' Itarp “.sautieciu , Švento Ka;zi- pijos žmonės, reikalaukime, be .. . *, . _. , 1F J • . ■ . . miero mokvklos svetainėje, penk- -
griežto reikalavimo nieko , nėra. • ... . . : „fa s . tadiemo vakare, 16 vasario. Prog 1

Vieningai reikalaujant, gatvės ' . . ... . t u -1 ’. ® d. - - rama, kaip pramatoma-, bus labai
pataisvmas bus užtikrintas. v. . , .. . r- n - r> i1 . • . _ ... x, graži ir. turininga. Kalbės.Penn-1

1 - Parapijietis 0 .. ■ ... . ,, . . ,sylvamjos stęito leitenaųta-s-
• gubernatorius, generolas E, C. 
iShannon’as; advokatas P, Daug- 
žvardis, Lietuvos Respublikos vi- į 
ce-Konsulas. ■ :

Trijų parapijų sujungti chorai Į 
. dainuos — dainuos taipgi ir soli- j 

A asario 4 d. kleb.^ kun. J. €i- sfai.soHstės; bus suvaidintas vei- 
žauskas sukvietė visų draugijų į;a]^is. Laisva Lietuva ir kiti, 
valdybas pasitarti apie Lietuvon (]aiykęųaj 
Nepriklausomybės minėjimą, m , , , . , . . • . ,. 1T Z(. Todėl kiekvienas viengentis —. Pirmininkavo kleb. kun. J. d- . - . . _
v , t, j-T • • i- lietuvis ir viengente — lietuve.1žauskas. Pradedamas susirinkimą - . . . , .

_ ■ , n ■ t- x lietuvaitė vra kviečiami atsilan- pasake prakalbele apie Lietuvą. . •

Nutarimus užrašyti pakviesta 
p. M, Aukščiunienė. • ’

Susirinkime dalyvavo parapi- ; 
jos komitetas ir šių draugijų at- Į 
stovai:

Lietusių. Siis. 171 kp. — K.
Petrokas; Šv. Juozapo dr-jos —• (
M. Varanauskas; Šv. Jurgio du
jos — K. Petrokas;- E. Šusivie- 
nymo 190 kp. — Juocnukfe: Mo
terų Są-gos 54 kp. - 
f ’ ''. “ . ’ 
vų — jk Išgaliaitė ir O. Balčiū
nienė; Maldos Apaštalavimo - 
V. Mikalauskienė; Tretininkų ■— 
M. Ki’Įvickieiiū; Merginų Sodaii- 
eiją -^ M.. Vaičiūnaitė; Parapijos 
chorą —- V> Čcpalioiiytę ir D. K. 
S. R. diria — M. .Aukščiunienė.

Nutarta minėjimą rengti vasa
rio 18 d., 6 iVal. vak.

• Kleb. kum, j. Čižauskas sutiko 
pakviesti kalbėtojus ir pranešė,
kad muzikalę programą psaiža- 
dėjo sudaryti muz. J. Cižauskas.

;Susii’inkiams baigėsi pakilusia 
•nuotaika. ’.

M. Aukščiunienė.

PHILAOELPHJA, PA.

DETRO1T, MICH,
: Lietuvos Nepriklausomybės. 

nejimas

207 MAIN ST., BROCKTOJT

W. G. McBLNCHEY

Pirmutinis Grabelius

Lietuviams

Montello, Mass.

Dėl Moterį} -patarnauja

Moteris,

Tel. 1308-R,

3. r-

AMŽIUS
•Kiek tamstai metu

sią kunigas jaunosius
—25!
—Ir kiek mėnesių?
—48! .—paraudusį atsako- jau

noji.

kyli j- tąjį lietuvių . tautai taip1 
1. svarbų minėjimą, kuris prasidės

7:30 vai. vakare..
Už Rengimo Komitetą —K. V.

CAMBRIDGE, MASS.
l Parapijos choro- mėnesinis-susi- 
• rinkimas įvyko vasario 4, tuoj po 
į sumos'.. Buvo išduotas’ šokių ra- 

. portas Jean ’.Kontrimai.tė. gavo 
.. dovaną uz pardavimą daugtau-tiene ir O. Banioniene; L. Duktė-•- - - ’ ■ • ■ ’• šia tikietų. . .

v . Prie šios progos norime išreik
I šti padėką- visiems dalyvavusioms 
šokiuose, kaip tai: South. Boštcf 
no; Broektono, Briglitono, . Lyno 
ir Cambvidgia'us jaunimui.

•. J. R.-S.

[alaus. Reta proga pavaišinti savo gerti. 
—klau-!draugus! Todėl tą pat vakarą su-.

jsikvi.etė visus bataliono kariniu- 
-. . kuš; Bet naminis alus-stiprus.

Nors ir daug buvo svočių, tačiau
visos bačkutės,nepajėgė išgertu

MALONI SENOVĖ į 
. — Pasakyk, tėte . ką. turėjo 
žmonės prieš išrandant radio? — 
klausią vii įkas. - . .

— Ramybę! — atsidusęs atsa- > 
ko tėvas. • • • • t

. PAGRINDAS. . •!
Įstaigos viršininkas tarnauto-1 

jui: Ir tamsta dar drįsti veiką-. 
Įgilti- tokio didelio priedo, nors 
nieko neišmanai darbo/ - .]

Tarnautojas: Užtat aš ir veika-| 
laujų,. nes- nemokaiv'iam dirbti 
darbus yra .daug sunkesnisI

, ‘ • GERAS ALUS •
Vienos kariuomcims- diilies ka-- 

ritmikas,- grįždamas iš. atostogų 
parsivežė iš tėviškės-įvairiu mais
to produktu ir bneĮuitę numinto

PAS GYDYTOJĄ
Gydytojas: Tamsta skundiesi 

pilvu?- Pasakyk, ko jam trūksta ?
Ligonis; Valgio, pone dakte're!

švari _■ rr*»i • ■ Baltas kai
šiluma- i ikrai Geras vanduo .

ŠILUMOS INVESTMENTAS

EASTERN
HI-TEST

PEČIAMS ALIEJUS
8^c. Galionas

Tyrus ’. 
;wo r.(<

EASTERN OIL C(K
/./ 124 GREEN STREET, 

‘ WORCESTER, MASS.
Dial 4—-3261

Patogu iv 
Taupu
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{Rytinių Valstybių Žinios
Waterbury, Conn.
Iš L. j. P, Milžiniško. Bankieto. nigąs. Ąbroiųaitis' rdšinpjit į -Vy-

—- --------- Įtįc-Studentų Žodį. bei kitus lie
Vasario 6r vakare,. Waterbų- tėviškus laikraščius. Jisai užsl- 

. . ry’io lietuvių smetonėlė. (kuni- misijomis ir dabar gyvena

i savo draugus prirašyti prie šio* 
kilpĮčą organižacijoą.

w
7.

Vasario 16 lingas bei naudingas. Žmorną,
! ...... . , . . ’ viskas bus gerai, tik reikia išmo-ir lietuviai las Hąsjiiet ųnni . ... . J- . .. v< , j i kyti ir įpratinti vaikučius tuodu, tuva pasiskelbė laisva ncpnklau- . vy. . , ... .. .,m i i* - laikraščius skaityti. Ne tik taisoma. Tai minUiuos sukaktuves , . .. .. , ■ .. f . . , , ; . ka vaikučiams, bet ir suaugu-ir lietuviai jas kasmet mini _ . . . ; . rx . , .• . t . i . sieps. Tenai rasime juokų ir rinutai paskaitomis, bei prakalbomis. . . . ....r - • tų prieinamu pąmokinunų. Mes

Imkime tiem dviem laikraščiam 
bujoti ir gyvuoti. Kur randasi 
lietuviškos- parapijinės mokyklos, 
tenai turėtų ųistiš , ir šiedu lai- t V, 1 • .

, Lietuvių kalbos spausdintas žo
dis Amerikoje. Jeigu žmones tik-

.. j tai juos visus, palaikys ir rems, 
i tai ilgiau gyvuos ir mūsų gražio

ji bei senoji lietuvių kalba. -

Bet pažiūrėjus gilinu tupėtume 
neužmiršti, kad tikrąs lietuvis,

WESTVILLp, ĮLL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

gal, ‘ advokatai, daktarai, biznie- Bloonąfield, netoli Hartfordo, kur įkurio krūtinėje viskas kas lietū- 
r___  _ į_________ LaSalotte’gi tupi naūjokypą.’ JĮ- yiška yra brangu, švenčia ne tik
Svaterbimyjo ‘Iįctuviif"intriigZ -pasakoja, kad ą,ną vąsąrą vieną dieną, bet visas metų dic- 1{ragttįkui 
tija-smetoiičlū) suMriiiJta L, I. P. ūnSalettc’ąi turėjo 10 tukstąn- ,na$. Tikras lietuvis myli kasdic-' 
Kliube 48 Greene St ir šokiais* dolerių nuostolių, nes sude: na savo tėvynę ir džiaugiasi Jos; 
karališka vakariene beiprakaM'5 :W*i’ M“ dŽiw?smais' lindi Jos-MOd^ais.;-
barnis švente 31 meta L. I. P. ar-1 j“1’38’“'? ^Salrtte'ams . kmų- Tikras lietuvis myh savo l“’y.1 
ba Lithuanian Imlependent Pult J“ 1“ ?y- ir užsisaką hetuvištasdaikraštam .
ticai oiub sukaktuves. Susirinko TOa’ d5w“al ><•«»’>» Po'»';|'; vmurjotai Iietųviskm spaus- 
daugiau kaip 300 žmonių. Buvo . ‘^.arta. ypatmgm dmtg žodi. . J

, , . . ' . ... tose vietose,, kur lietuvio kunigo Tikras lietuvis priklauso prie,
trioa > vo bn'tm Ynmcrn mnirmfvcr rlirin_ . ' • • A

• yiai ir vienu žodžiu, beveik visa LaSaĮctte’gi turi m

visą vakarą miesto majoras, dide- • ,V x . . . v -tT ,, tuo tarpu nėra,lis lietuvių prietelis, Honorablc

•i Vyčiai vėl pralošė “Raudonie- 
. ... .. ± - , _ - . : sierns Velniukams” .kokios nors lietuviškos draugi-. . . _ v. ,. _. . . . . .... Ana vakarą musų v^’ciai nuvy-. • t v v* xxixca y cu\. aia niuoii. v Midi. . įjos. Jisai ciną i lietuvių bažnyčią , . , TT , ‘ . „ .įzynunni T. . v. . . , . į. ' . . , • *..; ’ . .. ko į Wcst Haven lošti, su RedJ3._S.t- Lietuvos Vytim.pralošė basket- jr niekuomet nebijo pasisakyti, _Frank Hayes. Tarp U

lietuvių buvo ii svetimtaučių vakarą prieš Red De- kad jisai yra Amerikos pilietis,
lietuvių, pnetelių: Taisėjas John *vqs ig IIaV-en * - .•

------ rJrAteGratli; Prfię^eommissipiĮe^^ arrtaš-iF^dbmiiUoStais
Mr. Miner h* kiti. Patsai majo- yusįrįnJro .labai daug žmoniu 'dieiią kaip vienas lankykimės į 
ras Vadovavo Grand Mareli. Vi- i 1
si gardžiai Vfilge, nes visuomet, 
kaip tilv valgius gamina John 
Stokes, tai gardu ir turi-valgyti., ’ SJ » , -,-e- . - ---- . . — M y i-r • « ----- -------------T ------ . _ . _

Geresnio šefo dar nesu sutikęs.' bo beveik lygiomis, tiktai per 3 pasibaigus, bet auga ir stiprėja. Į 
Jis yra kuklūs ir. gabus prie punktus svečiai išlošė. Tai pir- Tai mūsų kaipo lietuviškos kil- j • .. ... ,v. -■
valgių ir dirbti NETINGI .jis pintinis “geimis” ką musų vy- iries žmo.nių gyva metinė ir kas- }a j11 suugi^i važiuoti
visuomet parapijos vakarienėms,, čiai pralošė amateur rules. dieninė pareiga. .Tegul Dievas Pa’tingai- teveliu^ rūpinkitės, ^kad 

• • * ; jį. būsų vaikai apsižiūrėtų, kai cino-
labiausiai veda mus- prie tikro- jžia Greene AVashington A-
ęios vienybės, kuri yrą tautų pa- į 
sisekimo paslaptis. Kur vienybė, 
ten ir galybė.

Deyils, kurie čia buvo AVatcrbu- 
ueu:?’ ryj. 2MUS vyčiai turėjo jiems du 

lošimu atiduoti_ Jų ratelis._ kol
Hetuvių pnetelių: Taisėjas John jv HąVem Tai buvo į bet lietuviškos kilmės.

Taigi Fietuviai, vist ir visos, ta F" “ _ . : . ■ . ~rt T R ’ , > *as pei’smarkųs inusiskiems, bet
v. _A . T. ......................    t . ■ * . CJKinįe.s 1 įvisgi labai gerai mūs vyčiai pa
žiūrėtoji]. Po lošimui visi links-j vietinius programųs ir semkimo I . 7 .

.. _ - - _ — . .. . • .. . _ - — - - - , - i

ka parūpino . jaunas : Norbertas tuvių tos tikrosios lietuviškos ' . _ . . ; ’ ■’ ..- --
Ąlolrsis. Viršminėtas losimas bu-'dvasios, kilti nemiršta vasario 16

žiūrėtojų, ro tosmiui visi linus-į vietinius programųs • ir. .semuimc » . 
Inai šoko iki vidurnakčio.' Muzi-. įenais tarpe brolių ir sesučių liė-

Dabar , visur Conn. yra daug 
sniego. Daug atsitikimų buvo ir 
su aųtomobiliąis ir /su trojleys.

valgiu ir dirbti NETINGI

Boj bcouts ii. Giri Scouts ii rytojaus dieną buvo pa-.
. Alumini ir vyw jarongttauosc skclbu maloni 2ilHlts . basket- 

ball’ų įdomaujantiems, ries mu- 
S parapijos mokyklos vaiku? 
čiai išlošė prieš Švč. Marijos Pa
rapijos vaikučius. Dabar tų . yi- 
sų IVaterbury’io Parapijinių Mo
kyklų . lietuviai liko čempijonais.. 
Nesistebėkime, nes “Boley” Jo-

' gamina Spahgetti,. CIamb Bakės, 
ir kitokius valgius. Mes sveiki- 
nam ir dėkojam Jonui Stokes už 
jo gabumus. .. .. • . . .

Buvo ir. prakalbų. Vedė jum. 
buvo malonusis ir karštas lietu
vis patriotas ir katalikas šerifas

■ Jonas Jenušaitis. Kalbėjo mies- kųbauskąs juos prižiūri ir jiems į 
to majoras. Pasakęs keletą juo-j -
kelių jisai išgyrė lietuvius. Pir-1 
mų-pirmiausia sakę, kad lietu-Į 
vaitės. pasaulyje gražiausios mer-! 
ginęs- Antra, kad iš visų tautų;
VVaterburyio . miestas turi ma-j 
žiausia bėdų su- lietuviais, ir pri-1 
minė, kad nei vieno vaiko netu
ri aprūpinti miestas iš lietuvių, 
kuris butų be tėvo, ar motinos, 

i ar be prieglaudos. Labai pagei- 
| ■ daro, kad .kuodaugiausiai iš Lie-
į . tuvbs atvažiuotų lietuviai ir AVa- 
i •. . terburyj apsigyventų. Visuomet 

; jisaį myli draugauti su lietuviais 
.• ‘ ir dar svajojus apsivesti.. .su lie

ti vaite^ Švento Juozapa lietuvių 
’ bažnyčioje !.

.. . Tąipgi kalbėjo teisėjas Me-
Grath, Comniissioner Miner, kle - 
bonaš kunigas Valantiejus, advo
katai Bobbirias ir Broniška. aį- 
dermanas Beridleris, daktaras 
Hill ir Colney, L. I. P. Kliubo 
pirmininkas Tarnas. Matas, jekų-. 
bonis, kunigas K .‘'ir s, ir kiti. 
. Lietuviai! Kas suvedė jus vi
sus ir miesto valdybą, jei ne jū
sų VIENYBE! Lailiykimės vie
nybėje ir mes visuomet galėsi
me kaip ir tą vakarą didžiuotis 
ir pasirodyti kitų akyse. Tas 
vienas banldetas parodė labai 
daug politiškai lietuvių naudai. 

' Brooklyri Baking Company 
dovanojo didelį su lietuvišku 
sveikinimu L; I. P. kliūbui pyra
gą. Ačiū. Jie aukoja parapijai 
ir kitiems.. Lietuviai, remkime 
tokius biznierius. Tą pyragą L. 
I. P. kliubas dovanojo švento 
Juozapo Na.šlaitriamio našlai
čiams.

Paskui visi linksmai šoko, šne
kučiavosi. Vienu žodžiu L. I. P. 
kliubo bankietas visapusiškai 
kupgčriausiai pavyko.: Valio lie- 

' tuviai, ne tik AVaterlniry, liet ir 
visur sugyvenkime vienybėje '■

dieninė pareiga. Tegul Dievas ; - „ , ,v, - • . w.
n, .n™. n. laimina mns .Ketuvius visur ir apsizmirt.į kai emo-
Bit rytojaus, dieną buvo pa, ,aa ypae Greene, VaslĮinston A-

venue ir Sunnyside Avenųe.. Te
nai teko man važiuoti kelis kar
tus ir lietuvių vaikąi tonai lais
vai čiužinėja.

gabiai .vadovauja.

Šiomis dienomis Wąterburyj 
mirė šie asmenys: KapoČienė, 
Jenelionis. Sniokiene ir Šemetie- 
nė. Amžiną atilsį duok jų sie
loms. Viešpatie 1

Pereitą šeštadienį New Britąi- 
n’o parapijos choras vadovaujant 
gerb. Žalnieraičiui, suvaidino lin- 

jjtsmą komediją Hartfordo lietu
vių parapijos mokyklos mokyto
jų Sesučių lietuvaičių naudai.

Vaidinimas visiems patiko. La- 
, |)ai gražus dalykas branginti mūs. 
!lietuvaites mokytojas. Tai gerų- 
į ir stisipratusių lietuvių katalikų 
Į darbas. Tas pats, choras vėliaus 
I puvyko New Haven’aii pas. kuni
gą Karkauską.

Aną dieną mūšų klebonas ku-

NEW HAVEH, GONM.

WATĘRWY, 0OO
Vasario 25 d., 1 vai, po piet į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimus 
senos mokyklos kambary, Čon- 
gress Avė. Ateikite visi

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki 

mus įvyks sekmadienį, vasario 25 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Gręen St. Kviečiame na-' 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles

' .Studentų Roller Skating 
Party.

. Tai -jau buvo seniai garsina-j 
pia, bet pereitą pirmadienį galu- į 
įinai įvyko. Plangiutė' parūpi-! 
po vietą Chase Park Rinks’ėsė. i 
Visi turėjo “good time”. ' Susi-1 FŪūCvisiJ tautų, tikybų) seimas, 
rinko- apie 50 studentų-studen- jTai J??0 retas susirinkimas ir 
Čių. Po’, čiužiaėjimų . visi gar-j Paa/^^°’ katalikai išdavė 
džiai valgė ir linksminosi iki ve- rripdrtus. Jie užlaiko
luinai. Matėsi: ir kunigai : Ra- j lūžiausias meilės įstaigas ir jas 
žaitis, Kripas, advokatas Balau- i pavyzdingai veda.' Susirinkimo 
da, chemikas Kankelis ir daug 
kitų studentų prietęlių bei prita
rėjų.- Merginos gerai laikėsi.
Vaikinai dažniau puolė negu mer 
ginos.

Pasveiko kunigas Gradeckiš ir 
Pankus, kuris pereitą savaitę bu
vo susirgę. Kunigui Pankui pei 
Grabnyčias padėjo kunigas Kri
pas. Linkime abiem kunigam, 
sveikatos.

Profesionalai, bizių^rial. pramonu. 
■kai. kurie skelbiasi "Darbininke.” tik 
rai verti skaitytojų paramos.

VUf eansfnkitsa “Darbininke r

Vasario 3 d., sujungtomis spė
komis, trys kuopos: S.. L. R. K.. 
A. 116 „kuopa, Moterų Sąjungos 
33čia kuopa, L. D. S. 28 kuopa, 
surengė linksmą vakarą.

Programa išpildė Lietuvių mo
kyklos alumnai iš Hartford Corin. 
vadovaujant kun. E. GradeckiuL

Suvaidinta 4 veiksmu juokinga 
komedija '/ ‘ Paieškąii Pačios’ . pa
rašyta kun. E. Gradcekio. Vbika-

pigas Valantiejus buvo nuvykęs las vaizdųojąš šių dienų gyveni- 
!į Neiv HaVen St, Francis Orphan mą, pilnas juokų dainų, ir pamo- 
i Asylum, kur įvyks metinis Conn.. kūlimų. Matytų kad autorius y- 
Valstybes Labdaringij-Naslaitna- ra geraį susipažinęs* šu šių dienų

■

’Priua LolUsc Watkiiis ūkio parodoje Atlanta šų .pre
mijuotu liūliu. Šis bulius yra iŠ prėzideuto Rodševėlto 
ūkės, Wann Springs, Ga. • • ' .

Programai užsibaigus buvo šo- minėto ..vakaro artistai ir daini-. 
Idai. Grojo jaunuolių orkestras, 
vadovaujant P. Makauskui. . /

Viši linksniai praleido laiką.
■ -Garbė prildaūso kun. E. G'ra- 
deckiui už parašymą to veikalo ’ ėiū.
ir kad pašvenčia savo brangų ląi- Į 
ką jaunimo gerovei. •

Jaunimas savo vadą kun. . E.' mą 
Gradockį labai gerbia.

Garbė jaunimui, kad gražioje ’ 
santaikoje darbuojasi su savo va
dais.' j

Vardu rengimo, komisijos tariu 
nuoširdų ačiū kun. E. (Iradee-. 
kiui, jaunimui, ir visiems,, kurio 
atvežė jaunimą į musų koloniją, 
ir išpilcle to valiaro gražią prog
ramą. Panašūs vakarai yra labai 
naudingi, nes duoda progą jauni
mui : susipažinti.
mintimis apie savo veikimą..

Garbė priklauso šio vakaro r'en-

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp, susirinkimas įvyki _ 

sekmadienį, vasario 25. dieną. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną, naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

“MEILĖS” REIKALAS

Tai buvo- retas susirinkimas ir

kinimų. Matytų kad autorius y.-

gyveniniu, ypatingai, jaunimo tar
L..!'0-- i

dalyvavo tiktai du. kunigai, Daly 
ir Valantiejus. Buvo daug kitų 
katalikų, protestantų. ir. žydij- 
Malonu ir lietuviams,. džiaugtis 
venatinė našlaičiams įstaiga, 
kuri randasi Watėrburyj.

. Gavau naujus laikraštukus, bū
tent: kunigo Urbono Du Bois, 
Penu, leidžiama “Pažanga” ir 
•Įjietuvių Marijonų Kolegijos Ma- 
rianapolio Studentų . leidžiama 
“Mažųjų Draugas*’. Abudu sukė
lė manyj malonumo. Ir vienas ir 
kitas Amerikos lietuviams reika:

ninkai buvo iš Nc\v Britain. Už 
jų pasidarbavimą, tokiam kilniam, 
tikslui. Seserų Prąneiškiečių Rė
mėjų 7 skyrius taria nuoširdų a1

j Taipgi dėkingumo žodį tariame 
! žmonėms už skaitlingą atsilanky

7 skyriaus valdyba.

BUDOM, N. Y.
24

Lankėsi Kunigas Abromaitis;
. • S.

Aną dieną pas kunigą Vąlari- 
tiejų lankėsi misijoriierius ir ra- 
šėjas 'kunigas Abromaitis. (LąSa-

• lettc.’ų Kongregacijos narys. 
Hartforde, kur yra keli kiti lie
tuviai kunigai). LąSąįette- Kote-. 

įĮ. gijos viršininkų - perelotiniu yra 
L ' .kunigas daktaras Cibulskis. Ku-

i

♦v -U

“Bahe'r Ruth, garsus baseballiuijikas žaidžia su grupe 
yaikii Katalilnj .berniuku klįiibe; New Yorkti. Riith pra
de, j,n treiniriiotis pavasario sezonui. . . ; : .

Nedarbas ir sunkūs laikai . 
permainė visus užmanymui 
Vienuolyną steigti, kitur ar. 
statyti ant sudegusiu pa
grindų. T)(”l to Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Meiles Kon
gregacijos nariai nutarė ant 
žiemos persikraustyti į mo
tiniškąjį nftmą, Westville, 
Illinois.

Su aukomis ar. “Meilės” 
reikalais,, malonėkite adre
suoti žemiau nurodytu nau
ju adresu. . . -

Jungtinėse Valstyb ė s e 
“Meilės” prenumerata tik. 
$1.00 metams, o į Lietuvą . 
$1.50>

Visas, prenumeratas siųs-, 
kitę sekančiu, nauju adresu,:

“Meilė” (Charity), Sae- 
red Heart Motherhouse, 502 
West . Main. ^Street, Wešt- 
ville, Illinois.
- -Kun'i L. S. Brigmancts,

a c. j.

, A, L. R. K- Motcni Są-gos 
ikp. susirinkimas įvyko vasario 5 
d. Susirinkimą atidarė pirm. P. ' 
Butauškmnę. •

Išduota raportai iš įvykusių 
'.“bimeo partv”, apskričio suva- 

ir pasidalinti ziavlni° lr pašalpos skyrių. •
Į Susirinkihian atėjo kleh.: krin.
i Remeika ir kuri. P. I/ekešisi Pa- 

i , ■ fstarasis gražino- vakarienes tikie- gimo komisijai, kūmoje
, • ' ?! Kum P. Lekešis prašė, kad są-

Rumskas ir J.i. . . ... v. .
E^lg ’-0inffletes paskolintų lekstes -de 

a ‘'sodaliečių komunijos pušrj'čių.. 
' Sąjųngiėtės sutiko paskolinti, tik 

kvietė,, kad sodiilictčs atvyktų į 
.——. . jų rengiamą balių, vasario 13 '

Vasario 4 d. Seserų Pranciškie- parapijos svetainėje, Roebling 
kiečių Rėmėjų 7 skyriaus surengė st. ir So. 4th St.
vakarą, kuriame suvaidinta, link- šeimininkėmis apsiėmė. P. Dum 
sma komedija “Sušaldytoji Dė- ])lięnė ir kitos sąjungietės, kurios 
dienė”. Vaidinime dalyvavo ši« ’tik bus. baliuje. . '
asmenys: Baliui aukojo pp. Vishariene,

A Kvedarai E/ Matulytė, J; i Vieriienė, Jakavonįenm. •
Janušonytė, G. Kazakevičius. | .Garimus ir orkestrą gauti iŠ- 

Vaidintojai savo roles atliko, rinkta p. Dumblienė.
kuogeriausiai. Dainininkai, sūdai-į P, jakavonienė,
navo vien liaudies daineles. Visi! prot. rast.

si O, Norkunaitė, E. Jurkštįguę 
V. Norkūnas',. I- 
Mišeikis.

Veikalas suvaidintas, labai gy-. 
vai, Visi vaidyįčs savo- roles mo
kėjo ir-aiškiai kalbėjo, kas darė 
gerą įspūdį-į klausytojus. Kadan
gi man neteko sužinoti visų yai- 
dylų vardų, tai negaliu jų nei 
paminėti.. Ilgiausią ir sunkiausią 
rolę turėjo Edvardas Moneiūnas, 
jo nudavimai ir kalba žavėjo pur 
bliką.

Abelnai visas veikalas suteikė 
gardaus juoko publikai.

Pertraukose programą paįvai
rino dainomis,, svečiai.

Du broliukai, vienas 4 metų, 
kitas 5 metii Jonukas ir Mikutis' 
Kripai sudainavo. “Seni seni”, 
mudu du broliukai ir. kelias ki
tas dainas. Publikai taip patiko, 
kad aplosdismeritais iššaukė pa
kartoti. Malonu matyti, kad pp. 
Kripai iš mažų dienų skiėpina 
lietuvišką dvasią.

Jauni Lietuviški . “Coįvboys”, 
sudainavo kelias liaudies dainas. 
Gėrb. varg. V. Burdtilis sudaina
vo “Aš modernas kavalierius” ir 
“Oi varge varge”. Piąnu akom
panavo kun. E.. Gradeckiš.. .
• Publika nesigailėjo katučių.

Trumpai kalbėjo kun. E. Gra-. 
deckis iš Hartfordo Conn. jo kal
ba buvo pilna juokų, kas publi
kai patiko.

Motiejus Kripas jausmingai su
dainavo “Kur bakūžė samanota” 
ir “Senas beržas”. J’ianu akom-, 
pana.vo yai’g, V. Buydųlis.

Kalba klebonas Įųįn. V P.’Kar- 
kauąkaį ir K., Tamošiūnas iš Ha
rtford k), reikale ‘‘Darbininko’ . 
vajaus kviosdiunhs užsirašyti 
“Darbininką’’.

HABTFOBD, CONN.

LDS. Kuopų Susirinkimai
HARRISON-KEARNEY, N. J.

L. D. S'. 15 kuopos susirinkimą* 
įvyks vasario 13 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Dąvis Avė. Viši 
nariai kviečiami atsilankyti.

PROVIDENCE, R. I.

. LDS; 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks' sekmadienį,' vasario l.'i 
tuoj po' sumos, bažnytinėj avėtai 
aėj. Svarbu, kad visi šiame.susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime gražų pavys 
dį kitiems.

t BROOKLYN, N. Y

. LDS. 12 kp. mėnesinis (Susirinki 
nuis.įvyks vasario 18 d.į 6:30 vai. 
v„ Karalienes Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So 
4tb.gatvių. ' • ; '

Taigi malonėkite visi susirinku 
ir užsimokėti duokles kurio esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų

narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

LAV7RĖNCE, MASS.

LDS. 70 kp susirinkimas įvykt 
vasario 18 d., tuo. po 12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes tupi 
me keletą'svarbių sumanymų. At 
siveskite ir savo draugųs(es) pri 
rašyti.

C. BROOKLYN, N. Y.

Vasario 18, tuoj po .sumos ’ 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visųs narių* 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

WSTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susiripkiirnaš į 

•Vyks vrkinudioiiį, . vasario' 18 d., 
tuoj. po., sumos, šv? Kazimiera 
parapijos salėje.- KvieČi&mi visi 
nariai ateiti ..Taipgi atsiveskite

WfSM
Prot. Dr. V. Mykolaičio-Putino redaguo. 
Jamas literatūros, mokslo, visuomene* 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruota* 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
f imčiausi aš, įdomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausia* 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki- 
re užsisakyti "Židinį,

"židinio” kaina Lietuvoje: met 85 L, 
pusm. 20. lt; Amerikoje metams 
pusmečiui $2.50.

. Adr..: "žldiiiys.” K»oohh, Lairre* Ak

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nonų- 
meskite, bet duokite kitiems pa-, 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “ Darbininku ” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

'. .637 S. Paca St..
Baitimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai, 
ir. pigiai. Pagrobus paruošiu.

Tel; — South 0083

J

Telefonaa; Plaza 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborips ir Balsamuotojt* 

428,8, HAGA STREET, 
bąltįmqrę, MP.



Antradienis, Vasario 13 d.t 1934. , >

Sveikąta*Branguš Turtas]
DARBININKAS. 8..

Šį. Skyrių. Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

l. PALAGTNIS KAbUKAS 
[ ■.(ECLAMPSIA) IB APSl

^ SAUGOJIMAS.
. . Rašo:. . - . .

; Dr. A.^L. Vuška. M.D.
Chicago, 111.,

. Palaginis ' kadukas (ec- 
lampsia) -yra staigi, pavo
jinga liga, kuri pasižymi vi
so kūno raumenų traukimu, 
konvulsijomis. Ligonė nu
stoja sąmones, arba apmirš

*
r

gia liga, kad ir . paprastų 
šalčiu, slogomis, tonsilų įde
gimų, reumatizmų; taipogi 
užsisenėjusios lytiškos ligos, 
nosies kataras, gendantieji 
dantys, odos nešvarumas, 
vidurių užkietėjimas,- neat
sakantis •: maistas ir 1.1. Visi 
tie dalykai, arba vienas jų, 
gali prisidėti prie inkstų 
apsunkinimo ir kraujo už- 
miodijimo. .

Del to gyd 
mi ne tik palaginio kaduk'o

nai reikalingas. Pavargus 
geri aus popietyje atsigulti 
ir pailsėti’. Geriau turėti už-' 
siėmimą, neslinkų darbą, ne
gu tinginiauti.. Kas dienų 
.eiti pavaikštinėti po tyįą o- 
rų ir nors porų valandų pa
būti saules, šviesoje. Nelai
kyti užlaidytų langų, nes 
saulės spinduliai būtinai 
reikalingi sveikatai palai
kyti. Tamsiuose kambarinė- būti permainomi,

Žinios Iš Lietuvos
-Raseiniais' KUNIGŲ PAKEITIMAS KAWAutomobilis ties

suvažinėjo lupę, kurį "Vijosi sker
sai kelių zuikį. Tai retas'alsi- -----  —Į< ■ -
tikimas. . . nų vikaras perkeliamas vikaru

 iį Šiaulių šv. Petro ir Povilo hąŽ- 
ROPPAĮ GAVO 16 HA. MIŠKO. Įpyeių. Dr. J. Šimkus, Metropoli- 

’. ■ . 1 ■ . 'jos Kurijos notaras, paliuosuo-
, t . ,. . , įjamas nuo Kauno Bazilikos nuo-Dabar gyv.tafvi,lo.l..bilv.ldSmMarisio. pnl.,iglJ.ir ski,.ian)as 

/ Alf. Graus-

Tai retas 'alsi-
NO ARKIVYSKUPIJOJE.

’Kun. K. Daukantas, Kurtuvė-

metais — 26,588 žmones., 
Bendrai ginsimai , sumažėjo 
4,6 procentais, o mirimai su 
mažėjo 13,8 procentais.

VEŽAMI MEDŽIAI.
KLAIPĖDĄ

Kasdien per Panevėžio 
gelžk. stotį pravežąma 50 
vagonų iš SSR. gabenamų 
medžių į Klaipėdos lentpiii- 
ves. •

riuose dažniausiai mėgsta 
gyventi ligų perai. Kasdie
ną, atidarius langus, išvė
dinti kambarius. . Išmintin
gos draugės daug gero pa
daro, bet reikia šalintis to
kių draugių, kurios mėgsta 
tik kalbėti apie savo nepa- 
sisekitnus bei ligas. Mintis
turėti užimtas darbu, o nė : 
svainėmis,_ ir . nesinrpin- ž^ai^ drarininkams Ro- vikam
ti daug apie save, nes po ppams ] kaip atlyginimas^ jys paliuosuojamas nuo Kaupo 
lietaus pasirodo saule, o po įduota išsikirsti apie 16 ha. 
nuliūdimo užviešpatauja! miško.
linksmybė. Gamtos p.atvar-: '■ V":1 •-,1 ■

kvmai aimanavimais, negali STREIKUOJA STALIAI, ■
• ‘Tlmeersal’ baldą fabriko ir 

. !Jonavoj kai kuriose baldų dirb-. 
•dytojai, žinoda-; ' ... ... ; ~ Susfreikayo.

ta, konvulsijosj arba taippi-]iul nę Uk psilaginio padūko.. LietUVOJė Uz JUHį AtldaVC darbo stitarėiį. keitimą ir atlygi- 
‘ ■ • nimo mažinimą.. Su stroikuojan-

. Gydytojų ap- 'normalumų, visados patą- . Kaim& Su ĮŽlilOllCiniS čiais per darbo inspektorius ve-
'' *rui, kad moteris nors du ar ? . ■ damos tlorybos.

tris mėnesius prieš laiką at
neštų savo šlapumo egzami-, 
navimui, nes jamd dažnai 
giilima surasti taip vadifia-7 
ma baltima ir laiku apsau-1 _ . _ , • ., ■ ,
goti ligonę nuo gręsmnno' gtflkso didokas Kil...
pavojaus, m 1
linga išegzaminuoti 
kūno ’ sudėtis ir sveikata. 
Jeigu moteris gerai jaučia
si tai turėtų užtekti' dviejų 
ar trijų tokių prieš palagi- 
hių. egzaimnavinni. Kai ku
pos moterys visai nesilanko 
pas gydytoją prieš palagą 
ir. nieko blogo neatsitinka^ 
Teisybė, mūsų močiutės Lie
tuvoje ir visai' gydytojų ne- 
pažinusios gerai gyveno, bet 
jos gyveno kitokiose aplin
kybėse. Miesto gyventojų y- 
rą skirtingos aplinkybės iv. 
apsisaugojimas yra lengvai 
prieinamas, taigi, atsargu
mo dėliai, verta pasinaudoti 
ir patikrinti savo sveikatą. 
Kai' kurios klinikos ir kai 
kurie gydytojai pataria mo
terims nuo pat pradžios 
lankytis pas juos kas sąvai- 
tę. Mano supratimu, toks 
varginimas ligonių gali būti 
nenaudingas ir bereikalin
gas. '

PatąriniaĄ. apsisaugoti. — 
Užsinuodiję, išgede dantys

tai, atsikartoja po kėlioli-! pavojtjį bet. daug ir kitų ne- i 
ką kartų. Gydytojų ap- 'normalumų, Visados pata-. . 
skaičiuota, kad iš trijų šim- kad niotcris nors du ar; 
tų nėščių moterų, vienai, 
prieš palagą, palage- ąrba 
tuoj po gimdymo pasitaiko 
kačiuku susirgti ir staiga 
mirti’.

F

l Palaginio kaduko žeuk- 
r lai pradeda apsireikšti prieš 
r keletą sąvaičių, arba keletą 
? dienų, prieš sųsirgsiant. Li

gonė jaučia po krūtine spąii- 
dimą, akyse marguoja, apie 

!,■. šviesą .matosi spalvuoti ritu- 
į- liąi. arba visai aptemsta, 

galvą skauda, arba, svaig-
i sta. Retkarčiais pasitaikė, 
. . k4d moteris visą laiką jau-

■ Čįasi gerai ir netikėtai stai
ga kaduku suserga. Akys

- pastyra, vokus tampo, lū-
; pas susuka, galvą į šalis 

kraipo, rankų, ir kojų rau
menis trauko, veidas tam
siai pamėlynuoja, akių lehi-

■ _ lės pirmiau susitraukia, su
mažėja ir neužilgo plačiai 
išsiskečia,. sprandą rįegįfV 
užpakalin, rankų nykščius 
pirštai 'suspaudžia, kojas 
prie vidurių suriečia ir vėl 
ištiesia, liežuvį dantimis 
kramto, iš burnos baltos, ar-.

į . ba kraujuotos, putos pasiro-
,. do, ligonė visiškai nustoja 

sąmonės.. Kvėpavimas būna
L krankiantis ir labai vargin- 

gas..,Jei liga būna nesmar
ki,' tai už pusvalandžio są- 

. . mane palengva sugrįžta, o 
• kartais pasitaiko, kad suįikh 
L, nes neatgavusi, ligonė staiga 
’ miršta. Iš susirgusių, mote- 

tų palaginiu kaduku apie 
; 33 nuošimčiai nepiigija, o 
? lūidikių mirtingumas siekia 

net iki 50 nuoš.
Tikroji priežastis, kuri tą

i

■ k

ligų pagimdo, yra užsinuo- 
y'- dijęs kraujas. Ncštumd me- 
. tii moteries kūno anatomL 

... ; joje būna dideles permai- 
-. mos. Inkstai, kepenys ir dir. 
- ksniai (nervų sistema).daii- 

' ' gausiai nukenčia. Daleiski-
me, jeigu inkstai pirmiau

■ . buvo, maždaug, nesveiki, tai 
. nėštumo metu gauna įdegi

mų ‘ir neatskiria iš kraujo 
nuodų, kurie turėti} būti su 
šlapumu prašalinti. Dėl to 

•t nešvarus kraujas kraujagy- 
I .slėse cirkuliuodamas užnuo--

dija ne tik širdį, bet ir viso 
i • kūno. dalis (organus). Prie 

to, dar. jei moteriai pašitai- 
1 Iii susirgti kokia nors stai-

| Tek Bryant 9-7763 Į

ĮGLEMENT VOSEttlTĮSl

11
■ į . | . 113 West 42-nd St.
j] | New York, N. Y.

ADVOKATAS .

vinis per darbo inspektorius yo-

KLEVINSKIO MEDŽIOKLES lead juodų paliks nakčiai miške, J KATALIKIŠKOS ORGANIZA- 
RAGAS, MEDŽIOKLE UŽ- tarp plėšrių žvėrių, bet—neteko GIJOS ŠELPS KAUNO

GIVĖNY IR ŠUO RIBSI- ..‘rago, kurį jam jo tėvas buvo' pa^ BIEDNUOMENĘ
KAS PIGĄINių KAIME. likęs.

Ragas mano-
sakydavo jis. Kada jie sumišę ima. iš miesto valdybos visas

sė staigiai mišileMžia1 į Dubysos ld4au?ė, užgirdo tolumąje neaiškų jas bei pašalpos punktus. Visos
’ “ irinntn ntg'firsi. nemokamos valgyklos, kurių bu-.

Į Jiedu pasuko arklį to pusėn vo visuose Kauno priemiesčiuose
ir vėl pasinėrė į juodo miško .pereina minėtos organizacijos ži-

Vv v. . •«, v. , '• gelmę, Tylėdami - sukiojo arklį i nibn . • ■nūs, Is siaurės Kirksnovę . den- b v . v _ . 1 niori.
progumomis, siaurais žvėrių ta į šelpimo vadoy.u yra paskirtas 

kun. Ūsorius. .
• Visas Kalino miestas suskirs
tytas į rajonus, Senamiesčio ra
jono vadovu paskirtas kun. Juo
deika, Žaliakalnio Meižys,' Šan
čių Daveiką ir kiti.

Galutinai biednuomenes šelpi
mą ir organizaciją perims tik 
nuo Naujų metų.

laimė,, §y. Vincento a Paulo d-ja per-

.Taip pat. reika-‘ noVįs kalnelis. Vakarinė jo pu- slJst?-l°7 aikštėje ir įsi- bicdnuomenės šelpinę. organizaci-
viso! g<

•maiib

Į . . _ ’ ■ • v trimito atgarsį,vagą;. jos sraunus vandenys ar- 
do kalnelio akmenuotą papėdę, 
griauja keroklius, didžius lazdy- 
1 
gia taniais sodas; sukumpusios , 
vv • i • • •• /-,• keliai. Ragu atbalsiai kaskartobelis juosia vingiuota Gmevos, . . Tr \. .v..

t .. , garsėjo. Katrina džiūgavo;, greitupelio vagą, jis smarkiai puola * . . , , •. . . n
crnnnm DviKi-cn ' issmers juodu is baisaus juodo

nakties glėbio. Tačiau: Kleyįns- 
kis buvo nuliūdęs, susimąstęs.

Jau iš tolo jie pamate sukur
tą laužą, aplinkui medžiotojus ir 
primuštus žvėris. Džiaugės, pa
galiau, sulaukę Klevinskio; lai-,, 
kas jau grįžti, o juk nepaprasta 
vakarienė jų'laukė.

: Bet visi pastebėjo, kad pats 
medžioklės ruošėjas buvo ne 
toks, kaip kitkart-, kada jie iš 
medžioklės grįždavo.

Katrina buvo linksma. Ji pa
sakojo medžioklės dalyviams, 
kaip Klevinskis kardu perskėlė 
šerniiii. galvą, kuris butų ją su
draskęs, kai^ jos arklys pabėgo, 
ir Klevinskis ją paėmė ant savo-, 
jo; Gale ji pridėjo, kad Klevins
kis nuliūdo, Irai pamatė neturįs 
savo medžioklės rago.

— Ragas mano — mano lai
mė, — atsiminė jb dažną, posakį.

— Bet kaip surasti pamestą 
ragą? Kaip pralinksminti' Kle- 
vįnskį?

— Ragas bus čia! — išdidžiai
■ pratarė Burba—Ribšik sa!..—pa- 
... ... savo šunį. Visi stebėjos.

Burbą kaž-ką pasakė Šuniui,, 
parodė pėdas, ir. šuo dingo miš-, 
ke. ■ ' •

. v •:
— Ponas. KĮevinskai, ragas 

greit bus eial — vėl išdidžiai 
prabilo Burba. Ir tikrai, šuo ' 
sugrįžo iš miško laikydamas dan-j 
tyše KĮevinskio ragą.'

į sraunią Dubysą. .
Pietinė kalnelio dalis lėkšta. 

Pakalnėje driekiasi, vieškelis. Ke
leivis važiuodamas juo mato 
puikų Kirkšnovės kalną, apau
gusį jovarais jo viršūnę, iš ku
rių kyšo seni nublukę rūmų bok
štai. Tai Pagojo dvaras.

Daug metų prieš karą čia gy
veno garsus ponas Klevinskis, 
valdė jis didžiausius plotus že
mės abiptis Dubysos, jo gilūs 
miškai tęsėsi net ligi Kėdainių. 
Pagojis didus buvo kitkart, šim
tai tarnų ir baudžiauninkų jam 
priklausė.

Yra žihj senelių, kurie daug, 
daug apie Klevinskį įdomių 
jykėlių papasakoja. .

Anot jų, Klevinskis nieko dau
giau neveikęs, kaip tik puotau
davęs, rengęs šokius ir medžio- 

Į klės. Jis buvęs puikus medžio
tojas.

Kartą jis suruošė labai didelę 
_ medžioklę Užginėvio giriose. Me-

turėtų būti išgydyti ir kas džioklėje dainavo grafas Tiške- 
diėna mazgojami. Nors por‘7^1”®’ Burba, Mileris, Jeneiaus-1 atar- 

; i " , i "... kis, Zastautas ir kiti garsūs po-t- T-ra kartu savaitėje maudytis - / • saukę s- . • v - - J .... v .naų ponios ir paneles. . .
nekarštame vandenyje ir uz-j ■ buvo puiki žiemos diena. . 
lailiyti svariai odą. Saugotis Medžiotojai su varovais ir šuni- 
persišaldynio, slogų, nosies, mis pasiskleidė po gilius Užgi- 
gerklės, plaučių uždegimo ir uėvio miškus; skambėjo varpe- 
1.1. Didelis valgymo kiekis ra"a^ *r raižė mišką garsūs 
prisideda prie viduriu už-suĮl?1’. .. . . x .. ,..
f. , .. • v. .. .2.. Klevinskis jojo greta Burbai-kietejuno, o. uzkiętejunas't5s KątarinOs. jis bmo gerai n)1j 
nuodiję, kiauję. Dėl to pa- siteikęs, krėtė visokias jjiokuš,. 
tartina vidurius veikliais pasakojo medžioklės nuotikius.

I Laikyti. Per paskutinius mė-’Staiga iš tankumynės išlenda bai- 
uesius, mažai, arba visai, šernas, ir išsižiojęs pudlėĮ 
nevalgvt mėsos ir riebalu. P™ Panelės Katarinos. Arklys! 

. ,v. ... . .. . v isgązdmtas šoko i sali ir Kata-,Val°*vti tik lengvai suvirs-* - - . . ■v guvias . nna nuiftete Serna$ iSiUtęs pui
kinamus valgius: kiausi- prje jos, bet tą akimirką Kle
inus, žuvį, daržoves ir jų,vinskis sugriebė savo kardą ir 
sriubas taip pat visokius. mostu padalijo šerno galvą į dvi 
vaisius: obuolius, apelsinus, dalis. Burbaitė liko gyva ir dė- 
fįo’as ir 11 1<oj° *iam‘ Toliau jie jojo ant

. • •-i * „kvieno arklio, nes Katarinos ark-Negerti daug kavos, nes . . • , ■. v .’ .. • lys, issigandęs šerno, kažkur bu
kai a aiA nervų ir dingęs. Jojo jiedu puriu'
pagreitiną širdies mušimą, sniegu, žvėrių išmindžiotais take- 
Neštumo metu nevartoti ai- liais, kalbėdami apie ką tik per- 
koholinių gėrimų, nes alko- gyventą nuotykį. Ir nepastebė- . 
lidl'is palengva nuodija ink- J° iu°du, kad jau vakaras ir 
stiiSj kepenis ir širdį, erzi
na nervus, siddetina krauja
gysles . ir sužaloja žarnų 
iri ‘ '

jo juodu, kad jąu vakaras 
naktis gaubia mišką. O jiedu 
giliai miške, -tankumynej. Aplin
kui tylu; nęaidi čųviąi, nesigirdi

- . v . . - skalikų varymo. Jiems gręsė pa-
jeivėtą pamušalą-. Reikia vojus, dviem teks nakvoti didžiu- 

gerti daug vandens, pieno, liam miške, kur tiek daug šernų, 
lengvą arbatą, apelsinų ir 
toninių sunkas, ir 1.1.

Per sunkus darbas nege
rai, bet ir per ilgas miego- 
j imas padaro neveiklius, su
stingusius raumenis, dėl to

vilkų .ir kitų plėšriųjų žvėrių.
Klevinskis t griebėsi medžiokli

nio- rago, ..norėjo sutrimituoti, be 
ne atsilieps kur noi’s esantys ki
ti medžiotojai, deja rago nebuvo’. 
Ji. pametė miške landžiodami, 
per šakyfnus.'.

pashnankštinunaš yra būti-h Klevinskis. nuliūdo, ne dėl to,

■{<Aušros” mer, ginui, I ir II 
klasių religijos mokytojo parei
gų; toms pareigoms skiriamas 
V: Zakarauskas,

K. Velička, Leningrado Apašt. 
Vikariato kunigas, skiriamas- 
Šiaulėnų altarista,. Myk, Bųgėnis 
laikinai pavadavęs kun. K, Bab. 
raušką, Vaitknškįo kleboną, — 
Š. Š. Širdies seserų kapelionu 
Aleksoto, VI Ūegis — laikinai 
pavaduoti Vaitkuškio kleboną.

KRAŽIŲ FILMĄ

SEIMELIS ATVIPAI
LAUŽO KLAIPĖDOS
KRAŠTO STATUTĄ

bučiavo šunį, pakėlė ragą ir pra
tarė:

— Ragas mano — mano laimė.
Vakarienė buvo puiki. Stalai 

apkrauti puikiausiai valgiais, gė
rimais. Svečiams patarnavo tar
nų eilės. Klevinskis buvo puikiai 
nusiteikęs, vaišino visus senu ge
riausiu vynu, krėtė gardžius juo
kus.
. Po vakarienės' svečiai suėjo .j 
salę pasiklausyti muzikos ir pa
sišokti.

Burba kalbėjosi su Klevinskiu:
— Ponas Klevihskai, — sako 

Burba.—Tu išgelbėjai mano duk
terį nuo šerno. Tai . puikus tavo 
žygis. Už tai dovanoju tau savo 
Ribsiką, puikųjį šunį; Tai di
džiausia mano dovana.

Klevinskis karštai dėkojo Bur
bai už brangų šunį. Atsimokė- 
.damas, atidavė didžiulius plotus 
žemės su gyvenančiais baudžiau
ninkais.. " •

Menininkas Vaičkus de
da pastangas pastatyti’ pir
ma lietuviškų filmų (krutai 1 
muosius paveikslus), vaiz
duojančių Kražių žudynes.

Dabar Vaičkus važinėja 
po Lietuvą su paskaitomis 
ir lorganižuojas komitetus 
—rėmėjus, kurių įvairiose 
Lietuvos dalyse jau suorga
nizuoti net 25 komitetai.

Medžiagiškai filmus ■ pas
tatymų, — sako Vaičkus,— 
jau pasižadėję remti 6 žino
mi Kauno bankai. Iki gegu
žės mėn. manas Lietuvoje 
darbų baigti, o paskui va
žiuoti į Ameriką ir ten or
ganizuoti rėmėjus.

Filmą būsianti garsinė, ir 
kaštuosianti ne mažiau, kaip 
100^000 lt. Artistais daly
vausią keli Valst. teatro ar
tistai, jo suruoštų kursų 
buvę mokiniai, ir šiaip jau 
esą ieškomi reikalingi žmo
nės. Filmą būsianti pradėta 
dirbti šiemet, o 1935 m. jau 
rodomą. .

PANAIKINUS BŪDVIE
ČIO VALSČIŲ- .

Ta vieta dabar vadinasi Pigai- 
"■ f niai, ji randasi apie 7 km. nuo 

j Ariogalos. Pigainiai vardas, nuo 
'žodžio pigiai; Kadangi už šunį 

Visi stebėjosi, o Klevinskis pa-' buvo atiduoti. “D.”

•.Oro pašto lūkimai turi teisę savo uniformoje nešiot vie
nų žvaigždutę už kiekvienų tūkstantį1 valandų lėkio,jimo. 
P-lė Kay Hūiison prisiuva lakūnui Edmtirid. “Mike” 
Matucha šeštą tokių žvaigždutę;kaipo ženklų, kad jis yra 

. skraidės virš 6000 valandų ore. Lakūnas Matučiui 1926 
metais vežė pirma oro pasta tarpe Chicago ir Kansas 

. City, ‘ ’ A •• .. .

.Klaipėda,‘sausio 22 d. į- 
yyko. krašto seimelio posė
dis, buvo renkamas seime
lio prežidiumas. Lietuvių 
atstovas Lekšas. pareiškė, 
kad, renkant, prezidiumą, 
būt ų prisi laikoma kionven* 
cijos dvasios ir kad prezi- 
diurnas turi būti renkamas 
toks, kuris galėtų pilnai į- 
vykdyti seimelio darbų tvar? 
kos statutų. Frezidiumas 
buvo išrinktas tas pats, 
•koks buvo iki šiolei, tik vie
toje raštvedžio Replio, buvo 
išrintas Richertas. Tuo bu-' 
du į prezidumą įeina Dyess- 
leris (pirmininkas), Meye- 
fiš (pirmas vicepirminin
kas) ir Vaškys (antras vi
cepirmininkas) ; raštvedžiai 
Bertu!uitis ir Richėrtas.

Po prezidiumo rinkimų 
Dressleris prezidiumo var
du padėkojo seimeliui Už. 
pasitikėjimą. Savo pade- ' 
kos žodį jis pasakė vokiš
kai. Lietuvių frakcijos at
stovas. Kybrąncas paprašė, 
kad seimelio pirmininkas 
savo pareiškimų nakartotų 
lietuviškai. Tačiau to jis pa
daryt negalėjo ir pavedė sa-. 
vo kalbą išversti prezidiu
mo nariui Bertulaičiui. Bet 
ir Šis,. matytį, nenugirdęs 
Dresslerio. kalbos, tiksliai 
išverst negalėjo. Dressleriui 
teko savo pasakytų kalbą. 
dar kartą pakartoti, kuri, 
tačiau jau nebuvo identiška, 
pirmajai kalbai. Tada Ky- 
brancas konstatavo, kad lie
tuvių frakcijai teks dirbti 
su prezidiumu, kuris negali 
atlikti visų savo prievolių ir. 
negali įvykdyti seimelio 
darbų tvarkos statuto.^

Nedidelis Būdviečio vals
čius, nuo Naujųjų Metų pa
naikintas. Valsčiaus turtų 
parėmė Rudaminos vals
čius. Kaimai — Strumba- 
gtdvės, Kybart, Būdviečio 
m. ir Būdviečio lęm. priskir
ti prie Rudaminos vals
čiaus; kiti kaimai kaip štai: 
Berezninkai,. Kalniai, Mik
laus?, Miklašuvka, Mocka- 
va, Morkai, dalis Navinin
kų, Šilėnai, Pašilai ir Dai
li oriai, priskirti prie Pun
sko valsč.

Valsčaus panaikinimu da
lis gyventoju nepatenkinti, 
nes susisiekimas su vals
čium yra daugiau kaip 10 
kilom., ypač šiems kaimams: 
Berezninkų, Miklaųsės, ML 
klašuvos, Kalnių ir kitų.

Be to, pašto reikalais žmo 
nes irgi nepatenkinti, nes 
reikia siekti s su Kalvarija, 
Rudamina arba Punsku. 
Stengiamasi įsteigti Bud-, 
vietyje pašto agentūrą. Rei
kia pasiskubinti.

PRIAUGO 2.7,142 .
. ŽMONIŲ

’ Per. 11 nienosūi ’ pėrna i' 
Lietuvoje gimė 56,486 kudi*Į| ’ 
kini, mite 29,335. žmonės, 
vadinasi pernai per .11 mėn.
priaugo 27,1.42 žmonės. 1932 | ,•. p<vlia,tt* ■ I

Profesionalai, biznieriai, pramonin
gai, kurie skelbias! ^Darbininke,” tik- 

•> verti skaitytojų paramos.
vi«t| earsin.kMAo “Darbininkė"

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
t (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N\tY.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios. duo- 
dainos mylini lems . paSarvoli- do
vanai. Niilludlmo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavinuis yra 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

. Tclephoiie Stagg Ž—1409 $
NOTARY PUBLIC |

AlEKS. RADZEVIČIUS Į
G RA BORTUS j

402 Metropolitan Avė. I
BROOKLYN, N. Y.-' I

Priešais Apreiškimo pavapi josi | 
Bažnyčią i.

Parsamdau Automobilius Ves-1 
tuvėin.s; Krikštynoms iv viso- | 

k,ioms polądiains. i
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