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IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
Žinomas Loitisville išradėjas 

pulk, k H. Callahan, katalikas, 

nesenai kalbėjo mokytojų kole
gijoje ir pareiškė, kad Amerikos 
gerbūvio grąžinimo darbas turi 
būti pradėtas nuo pagerinimo ū- 
kininkų būklės. Ypatingai pulk. 
Callahan pabrėžė reikalą nusta
tyti ūkio produktams pakenčia
mas kainas. • •

rj— ‘Ht. Louia jėzuitų vedamo uni. 
versiteto vadovybe pranešė, jog 
ji planuojanti įsteigti ‘‘oro' uni
versitetų. Universitetas turi sa
ve radio stotį ir todėl sumanė 
duotį įvairių paskaitų iš kolegi
jos — universiteto kurso. Ra- 
dio stoties, vedėjas kun. Corco-

1 ran, S. J., pranešė, jog tuojau 
bus pradėtos skaityti paskaitos iš 
istorijos, literatūros, astronomi
jos, fizikos, matematikos, kalbų, 
ekonomijos ir psichologijos.

Prancūzijos katalikų jaunimo 
organizacija turėjo Paryžiuje sa
vo tarybos metinį susivažiavimų. 
Iš pranešimų paaižkėjo, jog pra
ėjusiais metais suorganizuota 260 
naujų kuopų: 50 studentų kuopų, 
76 jaunų darbininkų kuopų ir 
134 jaunų ūkininkų kuopų. Yra 
net suorganizuota jaunų jūrinin
kų 50 kuopų. •

Katalikybe šuoliais žengią Ki
nijoje. Šiuo metu Kinijoje pri- 
skaitoma 2,568,425 katalikai. Pra
ėjusiais metais Kinijos katalikų 
skaičius padidėjo. 32,582.
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1.—Nebraskos valstijos 4600 ūkininkų prie savd valstijos lėgislatūros rūmų reikalaują atidėjimo su
mokėti mortgičius fr sulaikyti fmklozavimų:ntiqsa.vybės. 2.—Wisconsin valstijos pietinės.dalies ūki
ninkai, protestuodami prieš žemas kainas, pila; pienų žemėn, kad pakiltų kainos. 3.—Indijanos valsti
jos legislatūros rūmų, grųsma generaliniu taksų ne mokėjimo streiku, jei staigi pagalba nebus jiems 

. suteikta. r . // ■ ; z '

Amerikos Bank 
Uždaryti

Kinijoje mirė apaštališkasai vi- 
karas Stanislas Jaras, kurs išbu
vo Pekinge nuo 1900 metų. Kai 
jis pradėjo vadovauti misijų 
darbui i Pekinge, katalikų buvo 
40,000. Dabar toje apylinkėje y- 
ra apie 600,000 katalikų.

VOKIETIJOJE KARO 
STOVIS

Indianos valstijos legislatura, 
be jokio pasipriešinimo, priėmė 
bilių, kuris palengvins katalikų 
parapinių mokyklų būklę. Pa
gal tą bilių katalikų mokyklų 
mokiniai, galės naudotis busais už 
dykų, kaip kad ir viešųjų moky
klų mokiniai.

Meksikos gubernatorius AąrOn 
Šaenz įsakė seserų Karmeliečių 
šv. Povilo vienuolyną, paversti 
paprasta prekybos vieta — tur
gumi. Katalikai susirūpino savo 
nuosavybes gelbėjimu.

KUMŠTĮ! RIAUŠĖS 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Hitlerininkai Laimėjo Rinkimus
—.—.———.—? ——a . .; .' ■ _ . ———  

ROOSEVELT PAŽADĖJO 
SKUBIAI DIRBJI

BERLYNAS, -r- Vokie
tijos fašistine vyriausybę iš
leido dek etą, kuriuo visoje 
VokĮėL’jdje paskelbtas karo 
stovis, kad “apsaugotų vo
kiečių tautą lino komunistų 
pavojaus.”

Šis dekretas išleistas po 
įvykusio gaisro Vokietijos 
parlamento rūmuose. Gais
ro priežastis . priduodamą 
komunistams, todėl jų vei
kimas labai apribotas.

Visoje Vokietijoje suare
štuota keli šimtai komunis
tų partijos įstaigose pada
rytos kratos, kurių laike 
rasti slapti komunistų do
kumentai. Fašistų viršinin
kai sako, jog komunistai tu
rėjo planus terorizuoti poli
ciją ir fašistų ginkluotus 
būrius. Be to, komunistai 
rengėsi užnuodinti vandenį 
ir maistą.

Karo stovio paskelbimas 
visiškai suvai'žė gyventojų 
bet kokias laisves. Atimta 

. žodžio, spaudos ir sūsirin- 
kimiL laisve, pašto ir tele
grafo paslaptys. Įtariami 
namai’gali, susilaukti kratos 
bet kuriuo meili. :

Miiiies bausmė paskirta 
. visiems asmeniūis; kurie pa-. 

; .sikėsintų prieš prezidento 
ar jo. ministėriiĮ' gyvybę, už 

‘ sprogdinįmąį. nuodinimą ir 
kitokius prasikaltimus.

- PRAGA. —- Komunistai 
kovo 3 d. mėgino surengti 

’Čechoslovąkijbs ‘‘raudonąją 
dieną.’7 Susirėniimo su po
licija 'vitofaĮsvĮismitė-iižtiiuš- 
tas ir.D^ęųiintji,. ^ ..

CERMAK MIRĖ

I

MONTREAJj, —Pu ka
nadiečiai katalikai kunigai 

. misijohieriai yra Jehol apy 
. linkėję, kur japonų karino- 

menė veržiasi į Kinijos gi
lumų. . ’

. MIAMI, Pla. — Kovo 6 
vietinėje ligoninėje mirė 
Chieagos niayoras Anton 
Cermak, kuris vasario 15 
d. buvo pavojingai pašautas 
laike pasikėsinimo prieš 
prezidentą Roosevelt. ? ■ •

Gydytojai naudojo mo
derniškiausias gydymo 
priemones, tačiau sužeisto 
mayoro plaučius užklupo 
gangrena, kas ir pribaigė 
mayoro gyvybę;

Chicaga neteko savo ener
gingo mayoro, kurs buvo iš
rinktas 1931 m. Cermak bu
vo emigrantas, atvykęs iš 
Čekoslovakijos. J aUnystė- 
je buvo mainieriumi, kol 
prasimušė savo darbštumu 
ir gabumu i visuomenės 
priekį. . Jis buvo Illinois 
valstijos demokratų vadas.

WASHINGTON. - Kor 
vo 4 d. 12 v. 50 mm. Brank
iu D. Roosevelt prisiekė 
taipo Amerikos 32-rasai 
prezidentas.: .

Savo inauguracijos kąl- 
jęje prez’dentas Roosevelt 
prisiminė apie dabartinę 
sunįrią valstybės, bfiklję jr 

nurodė savo būsimos admi
nistracijos darbus.

Roosevelt tarp kitko taip 
pasakei

“Ši tauta reikalauja dar
bo veiksmo (akcijos) ir vei
ksmo tuojau. Mūsų pirmu
tinis didžiausis.. uždavinys, 
yra įstatyti žmones i dar
bų.”’ / ... < ; •'

Prezidento nurod y t o s 
programos syaibiausiais 
punktais galima laikyti 
šiuos: sumažinimas valdžios 
išlaikymo išlaidų; griežta 
kontrole visų, bankų; suba
lansuoti valstybės biudžetą 
(pajamas ir išlaidas) ; pir- 
miausia rūpintis savo vals
tybės vidaus reikalais; .geri 
santykiai su užsienio vals
tybėmis, kurios pildo sutar
tis ir duotąjį žodį; visų tau
tos j ėglį vienybė; jei vals
tybės būklė greit negerės, 
tai prezidentas kreipsis į 
kongresą suteikti jam. iš
mintingą valdžios , galią ly
gią tokiai galiai, kokią pre- 
zidentas turi karo metu.

Naujojo prezidento kalba 
sudarė įspūdžio, jog jis tuo
jau imsis *risų galimų prie
monių savo programai vyk
dyti. \-
. Kongreso specialė sesija 
jau paskelbta r— ji įvyks ko
vo 9 dieną.

MIRĖ AUDROJE

BERLYNAS. — Vokie
tijos. Hitlerio fašistinė vy
riausybė kovo 5 d. laimėjo 
rinkimus, kuriuose . buvo 
lenk amas Vokietijos, parla
mentas (kongresas).

Rinkimuose dalyvavo 37 
milijonai balsuotojų, kurių 
balsai taip pasiskįrštė,: hit
lerininkai (Vokietijos faši
stai) — 17,264,000; tauti
ninkai (Hitlerio pagelbinin- 
kai) —BjlMJĮOO; katalikų i-.i’r.r t-^5* J.; A-V- -.>• ■**«-=*T**■"* ’ >—1 
centro ir-’.bavarų liaudies 
partijai,595,000; komuni
ni "—r 4,746,000 ; socialde- 
stai — 4,746,000; socialde
mokratai — 7,746,000; liau
dies partija — 432,000; 
krikščionys socialistai — 
382,000; . valstybės partija. 
— 335,000. . /

Prūsijos rinkimus irgi 
laimėjo Hitleris su savo ša
lininkais.^ Tas pats įvyko 
ir Bavarijoje. .

Hitleriui dabar neberei
kės pagalbos iš Intų partijų 
ir jis galės įvykdyti pilną 
valdymo diktatūrą, kurią

užgii’s naujasis parlamen
tas^

Rinkimai praėjo beveik 
ramiai, nors buvo susi remi-< 
mų, kuriuose 4 žmones už
mušti ir keliolika sužeistų, j

Fašistai, sužinoję savo 
laimėjimą, pradėjo tuojau 
šalinti jiems priešingus 
aukštus valdininkus. Ham
burgo miesto socialistas 
mąyoras tuojau pašalintas

šistas.

Komunistai : rinkimuose 
neteko apie 20 procentų bal
sų, gautų, pernykščiuose 
rinkimuose;, ...

Naujame, parlamente hit
lerininkai turės 288 ątsto- 

: vus, tautininkai — 53, soci
aldemokratai -118, katali
kų centro... partija — 91, 
liaudies partija — 12, vals
tybės partija t— 5. Katali
kų centro partiją savo at
stovų skaičių padidino apie 
20. Komunistai prarado 
daugiau 20 atstovų.

Plėšikai Mirtinai Sumušė 
Bakanauska

DUBLINAS. — Siautu-: 
si audra su sniegu buvo 
priežastimi D žmonių mir
ties. . . " • / * '

Daug vietų atskirta nuo 
susisiekimo, tad maistas ga
benamas orlaiviais* :

HAVERHILL. — Kovo 
2 d. vėlai vakare plėšikai 
užpuolė krautuvininką Pet
rą Bakanauską, 41 metų, 
atėmė jo pinigus, jį mirti
nai sumušė; o jo žmona, 34 
metų . ir jų Sūnus, 7 mėne
sių, labai pavojingai sužeis
ti.'

P. B.akanauskas buvo su
muštas plaktuku ir supiam 
stytas peiliu. Bakanaųskie- 
hei ir jų sūnui Vincui per
skeltos galvos. ‘;

Kovo 3 d. policija ‘suėmė 
Henriką Godomskt Baka- 
nauskienės šyogeij, gyv. 69 
Observatory avė., kurs kal
tinamas apipl^lmu ii* žmog-. 
ządystėje. Jo kišenėse poli- 
l ] ja rado 3540 dolerių, -re- 
Y< iverį ir peilį.

Gale ligoninėje Bakąnau- 
skienė pradėjo garsiai šau-

kti, kai buvo atvestas Go- 
dpmskis. Ji rėkė: “Tai tas- 
žmogus. Jisjį>aėniė mano 
pinigus.”

Bakąiiauskiene aiški na, 
jog kovo 2 d. apie 6 vai. Į.jų 
namus atėjo H. Godoniskis 
ir - prasidėjo kalba apie pi
nigus. Bakanauskas pasisa
kė turįs, kelis tūkstančius 
dolerių, kuriuos laikąs, na
mie. Tada (Įodomškįs .pata* 
ręs B akanausku i . pas lept į 
pinigus; Abu vyrai, užlipo į 
trečią- . ankštą.. Užgintus 
trukšmą,. Bakanaiiski(‘iie už
bėgusi viršun ir pamačiusi 
Godoraskį užpuolant jos vy
rą. Tadą Godomskiš drožęš 
plaktuku, jhi per galvą ir 
bėgdamas- iš namų siižvido 
ir’, vaikutį. . . ’ ■ .

Nelaimę Isaimyntu paste
bėjo, tiktai rytojaus dieną.

WASniNGTON. — Ko
vo 3 d, ankšti rytą prezi
dentas Krankliu D. Rėosc- 
velt . išleido proklamaciją, 
kuria. paskelbė, jog Ameri
kos- J ungtinių Valstybių vi
si bankai uždaromi ketU- 
lionis dienoms (kovo 6, 7, 
8 ir 9 d.),;.per tą laiką ban
kai negalės daryti jokio biz
nio -t- negalį nei priimti nei 
išmokėti depozitų; negali 
siųsti nei aukso, nei sidab
ro, nei popierinių pinigų į 
užsienį; negali duoti jbkių 
paskolų.

Laike šio bankų uždary
mo laikotarpio, iždo sekre
torius, su sutikimu Prezi
dento, gali leisti kai ku
riems bankams atlikti kai 
kuriuos ar visus banko ei- 

!namu()sius reikalus.

Ši proklamacija paliečia 
federalinius rezervo bankus, 
triisto. kompanijas, taupo
muosius (savings) bankus, 
paskolų organizacijas, kre
dito unijas, bankinės į koy- 

biznio įstaigas, kurios a .lie
ka banlai biznį.

Ši proklamacija išleista 
pasiremiant ‘ prez. i d ė n t. o 
Wilsoh 1917 metais išleistu 
aktu. t ■

Kovo 5 .d. prezidentas 
Roosevėlt paskelbė kitą pi'o- 
klamaci ją, • kuria sušaukia 
kdngrešo specialią extra se
siją, kurios pirtniausis. dar
bas bus svarstyti ir priimti 
Roosevelt pasiųstą progra
mą bankų klausimu..

Koks pasiūlymas . prezi
dento Roosevelt bus, dar ne
žinoma. Bet galima numa
tyti, jog bus priimtas įsta
tymas, kurs apribos depo
zitų išmokėjimą..

Kovo 6 d. Roosevelt ture • 
jo pasitarimą su visų Ame
rikos valstijų gubernato 
riais arba jų atstovais—įga
liotiniais.

Mass. valstijos bankai 
b.uvo uždaryti kovo 4 d. ir 

.'gubernatoriaus buvo paža
dėta, jog bankai bus atida
ryti kovo 7 d. Kadangi 
Paridentu : proklamacija 
uždare visus bankus visoje 
Ainorikoj.e, tad ir Massa- 
chūsetts bankai negalės at
sidaryti iki kovo 10 d., jei 
iki to laiko nepasirodys 
Prezidento nauja ; pvnkla- 
macija. . •

Paridentas Roosevelt sa
vo - dėklaraėijojė nurodo, 
jog dideli, ir staigūs ištrau
kimai, aukso ir gyvųjų pi
nigų iš bankų ir didele spe
kuliaciją’ užsienyje su. už
sienių valiuta, sudarė yais-. 

; lybėje ypatingą padėti ir 
dėl to jis buvo priverstas

imtis gręžtos prier 
kad apsaugotų depoz 
ir visos valstybės. saių

Gubernatorius Ely 
kalboje per radio kvi( 
sus gyventojus sutikt, 
mą būklę šaltaiir su 
mi, užtikrindamas,. 
Massachuse.tts bankų 
tis yra gera ir. saugi, 
našiai atsišaukė į gy 
jus New York, IHin 
kitų, valstijii gubernat

JAPONIJOJ ŽEMES 
SĖJIMAS

TOKYO. — Jap 
šiaurinėje dalyje kove 
i vyko žemės drebėjimą 
ponijos laikraščių, pr 
nni, žemės drebėjime 
šta 1500 žmonių, o su? 
jų skaičius siekia 200 
pie 8000 namų su,gi 
daug namų aptvino i 
n m.
‘Žemės-.drebėjimo a 

keje- gyyėna-kčliolika 
rikiečių, tarp kurių 
giausia misi jonierių, 
jų likimą dar nėra žii

Nukentėjusios apy 
vaizdas labai šiurpui 
Panašus vaizdas m 
tik 1896 metais, kai- 
drėbė j i m as palaidoj o 
žmonių.

FAŠISTAI SUĖMĖ Kl 
NISTĮI VADĄ

BERLYNAS. — 
d. Vokietijos fašistui 
•riaušybės 1 įsakymu s 
tuntas komunistų pi 
vadas Ernst Thael 
kurs pernai buvo koi 
tų kandidatu į Vok 
prezidentus.

Danijos., laikraščiai 
neša, jog Thaelmann 
iš Vokietijos, tačiau 
sugautas. ’ -• .

MASSACHUSETTS 
GIAUSIAVALSTI

AMERIKOJE
C1ITGAGO. — T 

saugumo organizacija, 
gų . : tyrinėjimų, pa. 
Jog Masšachusetts v 
vra. saugiaųsia Ame 
baugumo atžvilgiu tx 
t v\l a i in.ingį atsi tikimai 
mobiliu nelaimes, f; 
būkle . ir auklėjimo 1 
gandu. ..■ ž

. Saugiausiais miė s 
(pagal gyrimtojų sl> 
is Massachusetts ii 
Brocktou; Nonvood ii 
blehead.
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žinios Iš Lietuvos IBERTAININIS PASNIN
KAS

įšnvo 8, 10 ir 11 Ūd. yra 
metą; bėrtainiiiis pasninkas 
ir prisilaikynias (abstinen
cija). • \

. . Greičiau. Ugnis užšals į ledą, negu lietuvio krūtinėj 
užgęs Vilniaus meile.,.
' ■ ■ , Lietuvos savanorių šūkis.

PROGA BEDARBIAMS
Kad ;pagelb3ti bedarbiams ‘'Dar 
bininko ’ ’ Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną g a u t ą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą' ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji.- • darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS” ■;
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

organizacijoms, buvo uždėti 
2 .Vainikai ant žuvusią ka
rią paminklo. Tėvas. Bona
ventūra atgiedojo, “Libe- 
va, ’po kurios paprašė pa
simelsti už karius dėl Lietu- 
pbs nepriklausomybes žuvu- 
sius/ Tai žmonės atsiklau
pė ant’, sniego ir susikaupė 
meldėsi. Ir. ten patvory at
siklaupusi senutė verkia ir 
meldžiasi ūž savo brrnigu 
hu elį, kuris iŠvazląv ą>va* 
du* ti Lietuvos nebriklaušo- 
mybę, o grįžti n e g r į ž o. 
^Amžiną atilsį duoki, Vieš
patie...” Paskui Tėvas Bo- 

mnveiitriraj trumpą pnmolcs* 
Idį pasako, pruuindamas, 
knd mes ptivalmuc. melstis 
i:Ž ■ mirusiu? Įtarius, kurią 
nuopelnais mūsą tėvynė yra' 
.šiandie nepriklausoma. Po 
giedojimo “ Viešpaties An
gelo ’ ’ kalbė j o Raseinių val
džios mokytojas p. Šidiškis, 
ir nupąsakodaiuas kokiu 
drąsumu ir narsumu atva-^ 
davo mūsą tėvynės laisvę 
žuvusieji kariai, priminė, 
kad ir mes taip pat turime 
atvaduoti lenką užgrobtą 
Lietuvos dalį. Šaiilią or
kestras iškilmingai liagrie- 
že “gedulo maršą” ir žmo
nes pradėjo., skirstytis — 
vieni i kitus kapus, kiti į‘ 
namus..

Po pietą 4 vai. “Romu- 
vos” Salėje įvyko iškiluiur- 
gas pošedįs. Kada visu pr-r 
gahizaciją vėliavos, su Licr' 
tuvos gražia trispalve prie
šaky, buvo tvarkingai su-. 
statytos uiit-sceneš, p. mok. 
Šidiškis titidaiy posėdį, ir į 
garbės presidiumą pakvies 
tė Tėvą Kazimierą Žvirblį,, 
O.. P., apskrities viršinin-; 
ką pulk. Giedraitį, komen
dantą p. Mūrininką, .Rasėi- 
iiią burmistrą p, Juodką, 
viršaitį jį). "Bakšį, gimnazi
jos direktbrią,. ir kitus. I?b 
giedojimo Tautos hinino, 
kalbėjo apskrities virširiii- 
kas ir komendantas. Tėvas 
Kazimieras visus pasveiki
no Rašeinią' parapijos,kata- 
Ūkišką organizaciją vardu. 
Dar kiti sveildnimai sekė, 
ir baigiant nutarta pasiusti 
savo širdingus sveikinimus 
Lietuviams .Vilniuje. Baž
nytinis choras, pritariant 
Šaulią. orkestrui, pagiedojo- 
“Ei pasauli...” ir'posėdžiui 
pasibaigus j visi ėjo į miesto 
aikštę., išičia Šaulią orkes
trui griežiant tautos himną, 
buvo nuleistą vėUava'.’ •

. Vakare 8 vai., prasidėjo 
linksmas Šaiilią būrio vaka
rėlis: buvo vaidinimas “Sa
vanoriai,” dainą, šokią, žai- 

Atejus į kapines . visoms dimą, . J. Grigaitis.

. melą vasario 16 d. ly- 
suėjo 15 Inetą, kaip 
Vos Respublika tapo 

elbta nepriklausoma.
^iena visoj Lietuvoj bu- 
? minėta su didėlėmis iš

mis, taip pat ir Rasei- 
, Iš ryto H vai, iriies- 

kštėje, susirinkus dide-
? žmonių miniai, tautos 
mą griežiant, buvo iškel-. 
vėliava,

E10:3O vai. Suskambėjus 
ycios varpams, pradėjo

®ktis žhioĮfės^Ubažnyčim 
griežiant šaulią orkestrai 

įksleiviąi su. savo mokyto 
j kataliką organizacijus: 
asarininkai, . katalikės 

j|ibterys ir kt. su savo vėlia-
n atėjo į Dievo hamuy. 

ažnyčia buvo pilnažino- 
ą. Matėsi ir toldu, ku- 

liiekadoš ar. retai kada 
^teina į šį Šventnamį. .Bur- 
Ihistrūi ir’ kitiems aid 
tiems valdiniiikams užėmus, 

etas, prasidėjo pamaldos, 
išias giedojo Tėvas Bona- 

yentiįra Bailiukas, O. P. ir 
pirmosios Uvangelijos 

feasake- tai dienai pritaiky- 
pamokslą, pradėdamas 

^Karaliaus Dovydo žodžiais: 
B*Jei aš ližmiršiu tave, J eru- 
;&aliau, tebūna užmiršt-?, ma- 
pĮo dešinė” (Pšalin. 136, 5). 
§ger pamokslą buvo pasaky
mą, kad tas tik yra geras tė- 
jynaiiiis-patriotąs, kuris y- 
Sa geras katalikas; kad. baž- 

glįyčiu.nesmerkia patHo.tiz- 
^mo, bet liepia , savo tėvynę 
pnylčti ir nuo . priešą giiiii; 
graike' mišią giedojo bažny- 
ftinis choras. Po mišią gie- 
Įdojo “Te Deūin Jaudanius”

maldą už tėvynę. Pamal- 
<bdoms pasibaigus, ėjo eisena

Ž į kapus uždėti: vainiką ant 
ouvūsiu karią paminklo ir 
Itiž juos , pasimelsti. . Pir- 
I miausiai kryžiaus vedanti e- 
r jo Tėvas Bonaventūra su 
į mmistratitais, bažny t i uis
riboTiąs, visos išsirikiavusios 
^organizacijos su vėliavomis, 
1 į Valdžios ir žydą gimnazijos. 
į mokiniai savo mokytoją ve- 
j.darni/žemės ūkio mokyklos 

: ^mokiniai, ir paskui- ilga 
ytoonią . .minia. Išsitiesė 
j^Žmonią virtinė % km. Nors 
-i-bažnyčia didelė ir pilna bu- 
[ Vo .žmonią, bet į kapines ė- 
i jo , dvigubai daugiau, gal 

btit apie.2,000. Matant to- 
r.kią didėlę minią žmonių ei-’ 
v iiant -J-. kapines, chorui gie- 
jįdant “pievas, mūsą \’:pric- 
k. glauda • ii- stiprybė,? r tikrai 

grąžą ir gilą įspūd sudaro.

.t*' • -.->•■

r..... ... • . ....

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ Į

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapią didučio

i Kieladenas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas.lietuvis privalėtą įsigyti šią 
knygą. Jos kaina buvo $4,00. Dabar gausi tik už .

! . . . ’ . Reikalauk iŠ ■: • '; .
‘‘D ARBI NXNKO’J Į. /

• 866 West Broadway . / .. ■ South jBoston, Mai«.

DIDŽIOJI VASAROS EKS
KURSIJA J LIETUVĄ

j PRALL BROLIAI
FENTORUI IR DEKORATORIAI
DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS
f 46 ARMANDINE ST., DORCHESTER, MASS.
j Tei. Tftlbot 0354

Futbolo žaidimo taisyklių 
feto naujasis pirmininkas Walter 
Okensoū. iš Lehigh,

gilll ii

L !

PONUI NORKŪNUI
MSKYSUS ’

Bonas -N b r.k ū n ą s per 
11 Darbininką’’' klausia: ko-, 
dėl pereitais metais nebuvo 
šaukiamas akcininku sei
mas i Atsakymas yra trum
pas. Kadangi nebuvo naują 
reikahj, dėl kuriu šeimas, 
būtą reikalingas slinkti ir, 
taipgi iš priežasties. sun
kaus ekonominio gyvenimo, 
direktoriai nutarė 1932 me
tais seimo nešauktu Šiais 
metais seimas bus šaukia
mas.

Dėl pono Norkūno ir kitu 
akcininką inforfna c i j o s, 
mės atkartojame bendrovės 
valdybos sąstatą: Pirminin
kas —“ Juozas Cunys, Vice- 
piįinihinkas Jonas , U 

■ įv-.
.Antanas J., Vaisiausias, Se
kretorius .— J uitas J.‘ Ro
manus. ■ - ‘ •
" Šia proga uovime putoto
ji visiems akcininkams, kad 
•jie tūojaūs praneštą., savo 
naujus" adresus, nes paštas 
grąžina bendrovei, daug iš
siųstą akcininkams laišką, 
ir . akcininkai bereikalingai 
skundžiasi, kad jie negauna 

. bendrovės pranešimą. .
Siuskite visus laiškus į 

bendrovės . ofisą: 414 W. 
Broadvvay, Room 11, South 
Boston, Mass.

Amerikos Lietuviii
Bendroves Direktoriai.

Skandinavu Am e r i k o ts 
Linija jau gerai lietuviams 
žiiioma, kaip reguliario su-% 
šisiekiino su Klaipėda Lini
ja, ir dėl daug'ehb jos reng
tu pasekmingą ekskursiją, 
Ta linija daba v vėl teikia 
lietuviams progos- keliauti į 
savo tėvynę, iš Nmv Yoiho 
tiesiog r~ŪKIaipe(t^U^ Sr 
Fredėrfk, VIII išplaukia iš 
New Yorko į Klaipėdą bir
želio 3 d. 'Šiame laive, tiki- 
masi, bus daug lietuvhj, 
vykstančią Lietuvią Agentą 
surengta ekskursija.,

S. S. Brederik VIII yra 
didelisj; greitas ir modeiniš- 

: kai įrengtas Skandi na vą A- 
merįkbs Linijos laivas; vie
nas . geriausią, koki kada 
iankėsi. Lietuvos uoste. Lai
vas turi didelius kabinius 
šeimoms’ ir draugams, erd
vius denius, užtektinai ska
niai gaminto maisto ir gerą, 
inaudagą pat arilavantą viso
se klasėse.
’ Laivakortės nebraugius. 
Trečia klase tik $92.00 į 
vieną pusę, į ten ir pigai ' 
$153.50, neskaitant taksą. 
&idš mažos kainos, pridėjus 
patarnavimą,. Ifiiv^ patogu
mą, yra- tikra proga šia ek
skursija Vykti į Lietuvą, at- 
huikyti savo gimines L pa
silinksminti, f

Kurie mano atetnaucią 
vasarą .vykti į Lietuvą, tu-. 
Tetą jau dabar, pradėti tei
rautis ir tiro - iškabi. rnpim
tis; kreipiantis pas vietinius 

r savo agentus. ’
I

.Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai.

ŠLUOTAS KAUNUI VEŽA Iš 
UTENOS

{Šiomis dienomis vienas 
žmogelis iš Utenos arkliu 
atvežė į Kaurui 4 kapas 
šluotu parduoti. Ūž jas ga
vo 40 litą ir, nežiūrint į tai, 
kad sugaišo visa, s a vaite 
rinkdamas žabas,.be to, dvi-, 
dięhas važinėjo į Kauną, 
patenkintas, grįžo į Uteną; : 
Pasitaiko ir taip, kad už at
vežtas šluotas iŠ karto ne
gauna visu pinigą,-tuomet 
jiems dar keletą kartą ten
ka po porą dieną gaišti. 
Pasirodo,. baisiai sunku už
dirbti viena kitą litą.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsą išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilią rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnieji spauda. Visi gėrisi 
jos^turiniu, gėrėsies ir Tam
sta. ją įsigyjęs..

Knyga gražiai atsp.ausd.in- 
;a ir;-turi 191 pusi. Jos kai-, 
ra $1.5Q. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai: popiė- 
rio viršeliais 5€h centą.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip , brangią 
ir. naudingą eilią knygą/’

Užsisakydamas -rašyk: .
”DARBiMkAS? 1

. 366 West Broa^\Vay, ’ L ' 
So. Bpątoh, Mass.

Į LIETUVĄ
PER KAMEURGĄ

Moderninis; patogus ir kitų apvitSijainiis • vi- 
sosė klasėse patarnavimas.. Savaitiniai Išplauki- . 

. inal Iš Nęw‘ Yorko. pąiųgus ir greitas geležin
keliu susisiekimus* IS Haniburgo.

• VIDUTINĖS KAPIOS. .
Ihformiierjų klauskite pas vietinį agčiftiį arba
hamburg-american line

• so BOVLSTON STllEUT, BOSTON •

aukl- .

C>

t Į.fl Ctj

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

Lietuvos Albumas. Su pa- Ąžuolas. A. Vienuolis ■.. .; .10 
Veikslais ir aprašymais ., ..1.00

Trumpą Apologetika arba 
-Kataliką Tikė(jimo _Apgyni- 
. irtas. Paraše kun, V. Zajan* 
čajiskas .. ū ♦ .. ,

Dt. Vinco Pietario Raštai. 
Istorijos apysaka 2 tomai ..

. Moteryste ir šeimyna. Ver
te J, Gerutis x.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo. jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žeme, van
duo, oras. Parašė J; Baronas .25

Nauja Skaitymą Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais .; .40

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais .. .. .. ........•. ., .20.

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

Pamaldų Vadovėlis, Štaci? 
jos, Graudūs Verksmai, Šir
do re ir išleido ku,ii. J, Konce
vičius .. .. .. .: ... . .. JO 

Vienuolinė Luomą. Verte 
kun. P. Saurusaitis .: . . .. .15

Moterystės Nesuardomybė. 
J. Lesauskis. Šv; Kazimiero 
D r-jos leidinys, Kaune .. .. .10 

Sunkiausiais Laikais. Para- 
še Ą. Rueevičius .. . . -. ..’ .20 

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis ....... <• ... .10

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

RELIGIJOS Mokymo Meį 
todiką, K. J. Skruodys..,-

Lėisk’itę. Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs^ Sutaisė kunigas 
Pranas i. .k'.. ..25

Mūsą Dainiai. .Parašė Įvi
jus. Puida ........... --------- , .. .25

Andersono Pasakos su pa
veikslėliais .... .: .. ’ ,10

Malda, Svarbi Išga n y m o 
Priemone Šv. ■ Alfonso Liguo-. 
ri. Sulietuvino B. A. . . .. ..

’Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė’Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M.’ Vėrtč K. .. .15.
- ’ Valgią Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė ... .. ...... 1.00

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

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Angliš kas . 
žodynas. Kun. P. Saūrusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai? 
liojiis .. .. .. ...... .... .15

Delegatą Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis. .; ... .’. ,. .. .. ... .15.

Vadovėlis, išmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnauti. Plumpinta 
Seno Bažnyčios Tarno . < .05

Seselei—.Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsij mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kūpranas. .. t. .........

Mūsą Jąunuomenės Idealai. 
Paskaita sJsaityta Ateitininkų 
konferencijoje,. Voroneže, -5 
d.,-birželio, 1917 m.. .. .10 

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno. Žvyne .. .10. 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą.- Mokykloms parinko M. 
Biržiška . . .:...........................30-

Mušiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. .. .. .. k <10

Pasalcėčioš. RiiikineUs kal
bos mokslui ;. . . .10

“Diėvę Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie genimo do
rybę. Versta iš leninį kalbas ’ . 
ir išleista rūpinantis P. L; . .10.

Ką Kiekvienas Kata! įkas i 
turi žiobti arba mokėti. L • .05 

t Kovotojas dėl Vilniaus lio- 
| tuvybės. Kinu J. Ambrazio- 
!jus ..-'i.,.. .05

ĮVAIRIOS knygos

- Auksinio Obuolio Istorija 
Jfh'ttiką. Mylclpgiios^ŽįUpsiie j_
Jis) šit paveikslais. Lietuvių 
kąlboii išguldė Alyva ......

Trys Keleiviai — Krikšeio-'. 
uis, Žydas ir Turkas; Pamoki
nanti. apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas; Vertė P- ,B. __ J.

, Trumpi Skaitymėliai—labai: 
gražūs pasiskąitymai apie į- • 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J Tarvydas i..

Turto Norma—moks 1 i š k i 
pasiskaifymia. Paraše Uosis;.

Gerumas — aprašymas apie 
. gerumą per Tėvą Faberą Fi- 

’ lipiną. Vertė Kun. P. L. .... .15
Tabakas—Nuodai — rūky

mo kenksmas; pagal Dr. Ni- 
kolskį parengė S, Kaimietis .10

Užkelta Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka.. .15

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ... .25

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė , kun. P. Sauru- 
saįtis ... /.........15

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Paraše 

. kun. Pr. Bueys, M. I. U. .. 1.50
• Mūsiškiai Užsienyje. Juo

kingas aprašymas keliones į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovą. Išguldė 
Magnus ParvalkietisL..... .
t Kelionė Aplink Pasaulį per 
'80 Dieną. Apie, visas de
rybas be galo įdomūs nuoti- 
kiai.kelionės per įvairius kra- . 
štus. Paraše Julius V e r ii c.
Vertimas, J. Balčikonis .. . . 1.00

Pramoninės, Demokratijos
Pagrindai. Parašė Uosis . .. . .50 

Gegužės Mėnuo — Kuli. P/ .
■ Žadeflęis . ............ .. .40 

Ąritmetikos Uždavinynas . .25
. Vaiką Darbymečiui —Rin-

l. kinelis kalbos mokslui '.... .35 
Petriukas —r laiškas. vieno

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ............. . ... .15

Žaidimą Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir. g c g ii ž i- 
nūms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .. .. .. ....

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus ... .. ..... .. ....

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

Mūsą Tikėjimas—^išaiškini
mas pagrindų mūšą tikėjimo

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius, ir. B-vė, Kau
nas .. .. .. .. ..' .. .20

Ėmęs .ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas • • -20

Graudūs .Verksmai.—Vertė.
Vysk. A. Baranauskas .; .. • .10

Eurharistikoš Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. juškaitis .. .15

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksniai, M a i d o s . 
Gegužes/ Biržeįio h* Spalių 
mėn,-Išieido kųn. K. A. Vasys -..25

Damgaus Karalienė. Būrin- 
ko ..kum M. Galėvičius; be ap- . 
darą 25c, stt apdarais .< .. .50

Socializmas ir Krikščiony*
be. Prof. V. Jurgūčio .10

žmogus ir Gyvulys. Parašė
kum Pr. Bučy$ .. */ .. .15

žydas Lietuvoje. Paraše S.
Kaimietis . .05

Maldos Galybė. Istoriškas . 
piešinys IV*to Šimtmėčio kri- 
keionybes. •. Lietuvių kalhon . 
išguldė P. B.. ... .. .. .15

Apsirikimą Komedija. At-- 
sitikimas is Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š 5 ~ * 
Vaikas’ .. ... •«

Jono' Kmito Eilės , .
Be apdarų*.. «.

.25 .35

,50
.25

.25

.25

.25 .15

.25

.10

.25

.25

.10

.25

.05

,10

Kas Šiandien Kalbama, a- 
pic Dievą,. Sielą, Religiją, Pa
žangą ir Socializmą. Patašė 
Dr. Povilas?Mira~.~~ ..... .10

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo, upes, žmones, mies
tai., Sutaisė ir išleido P. Mi
ko!ainis ,, .. .. ,io

MALDAKNYGĖS

Maldų Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais . ..- .. 1.50: .90

Maldą Rinkinėlis, Juodais 
vąšeliais .. ...... .. 1.50 .75

Pulkim ant Kelią — “Dar
bininko” spauda. Odos apda- 
,ru.................  $1.50 2.00

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis . ; .15

Elgetą Gudrumas, 3-jų vei
ksmų- komedija’. Paraše Sei
rijų Juozukas .. ... ... .. .. .25

Giliųking-ąs Vyras. 2-jų ak- 
(ų komedija; parašė S. Tar
vydas .. ..................... .. .2f

Ubagą Akademiją ir Uba
gą Balius — komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų i Juozu
kas ,. .. ... .. .. ... .3.'

Sniegas—i'Qrqma, 4-rių ak
tą. ■ Vertė Akelaitis ..................4<

Esumas’—’ 3-eia dalis dra- . 
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .1

> Visi Geri — 3-jų. veiksmų 
vaizdelis; parašė Ė. V. .. ;. .1

Patricija, arba nėžinamoji 
kaąkinū — 4-rių aktą drama, 
Vdrtė Jonas Tarvydas . .. J

Išganymo Apsireiškimai— 
atėjimas ir ffjwenimas ant že-. 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini- , 
mas.su gaidomis .. .... /

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kitj aktą; 3) Liur- 
do Stebūlas 4-rių aktą; pąrar- 
šė J. Tarvydas..... • • L .

Knarkia Paliepus; Komedi
ja. .1-me akte. Parašė Gineitis .

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. Kk,D. ir «N. .. .

Vaiku Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui’; 2) Antanu
kas. Surinko Š.K., D. ir N. ...

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos
Svodbos Dainos .. . ..
Birutes Dainos ...... ..
Mūsą Kariuomenes Dainos. 

20 dainų dviems ir trims, bal
sams.’ Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys •.

SU GAIDOMIS
M. Petrausko

Jojau Dieną .. .’. , .
Vai aš pakirseiau ....
Ligho (Latviška) .. ... ..

.. Irž įšilingūlį ... ..
. Saulele rąudoiia ... .. ..

■ Šių Nakeialy (dzūkiška) .
Skyniau skynimėlį.. ....
Siuntė mane motinėlę .. ..
Ko liūdit sveteliai V .. ’..

’ Bąsnauškio
Blaivininką hymnus •• • •

Aleksio ..
Vyčių hym utis .. . k .....

.. Tallat Kelpšoj'
. liaudįvš: dainos (chorui

Aš pas. tėvel^Moeiutėjnani
Oi tu. lakštingeleiTtmuge- 

lis tupėjo .. .. .. .
Kad buvau mergelė-Ir iltie- 

. kė, šakalėl is v; .

i a u s s ’-
. - ..05i

.75
. . .. .50

“DARBININKAS”
366 W. i!roadway. So. Boston, Na;

mas.su
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PATERSON, N. J.

MUSŲ TĖVYNĖ
PRANEŠIMAS, Kas yra tėvyne? Žmogus 

gali visur gyventi kur t ik

teismu, 
scenos.

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje nereikė* 
atsakyti, už ką nebūsi nei.baudžia 

‘Darbo vertė,” .

sim-

SKLEISKITE § VIEŠĄ /

Perskaitę ''Darbininką” nėniu , t 
meskite, bet dvokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- * 

disite kitus su " Darbininku’ *' ir 
L. D. S. ir atremsite mūsą ide-. 
jos priešą propagandą, /

Antradienis, kova 7, 1933

Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

DIDELIS ĮSPŪDINflAS 
TEATRAS

rillmš,umiūdų^^ 
kad gyvenamoji vieta nėra 
toks- jau labai svarbus daly--

• ‘y -kas žmogui, jei tik visi kiti ■ 
•J kasdieniniai reikalavimai 

bent vidutiniokai yrą pateu- 
/. kinami. Tačiau iŠ tikrųjų.

i ai p nėra. Žmogui visai nė
ra vis tiek, kur jis gyvena, 
uos žmogus turi įgimtą, gilų 
tėvynės meilės jinismą.

Tėvyne vajv.mm žemės 
. plotą, kuriam gyvenu toji 

tauta, kuriai žmogus pri- 
. . klaustu. Prie to savo žemės 

. ploto tauta, yra amžiais .įp
ratusi, su. juo susigyvenusi; 
Šavo tėvynę žmogus myli, 
kaip sūnūs m«»l'oą. „Yra 
iimojoj šiaurėj vietų, kur 
klimatas, baisiai žiaurus, 
kur žiemos labai ii gos i r šal- 

. tos, kur vasara trumpa, 
kur nėra nei miškų, nei 
gražių pievų, o tik klampios 
pelkės Šimtus kilometru tę
siasi. Bet ir ten gyvena ma- 

. žos ■žmonių tautelės. Skur
džiai eina jų dienos; ir mai
sto; trūksta, . ir šaltį reikia

■ ■ kentėti. Tačiau tėti gyve- 
.. nantiems žmonėms tos, mu

sų, akimis1 ž ūrint, nejaukios 
vietos yra jų tėvyąė. Ir jie 
ją /nyli ir. jos pasiilgsta. At- 
vežkit Gi-onlandijos eskimą,

■ . .. įpratusi ledų troboj gyi’en- 
ti, į gražią Italiją, kur sau
lutė maloniai šildo ir dari-!

Agus mėlynas, kąįp jūra, ir 
tas eskimas ilgai nerims po 
puikiu Italijos dangum, nė- 
sigrožės citrinų ir. apelsinų 
miškais, o ilgėsis,, trokš grį
žti į tolimą Grenlandiją, sa
vo• "tėvynę, kur ir naktys il
gos, ir baisios sniego pūgos

* siaučia. Šalta Grenlandija 
;. . jam yra meilesnė už Itali- 
y . ją, nes ten yra. jo tikroji, tė

vynė! Taip yra ir su visais 
žmonėmis. Juodas negras 

. ) myli karštus Afrikos lau
kus, arabas — be vandens.

■ 'dykumas, kalnų žmogus — 
. ■siekiančius debesis kalnus. •

•Mūšų tė’.ų uė yra ■ Ličiu-' 
va. ‘ Negalim skųstis, kad 
Dievas būtą pamiršęs pa
puošti mūsą’ brangų kraštą 
įvairiomis grožybėmis. Mar
są šalies oras yra- sveikas ir 
palankus gyventi. Žiemos 

. nęi ilgos, nei .saltos, ..vas-r’os 
—nei trumpos, nėi karštos. 
Žemė gera, derlinga, visuo
met apmokanti vaišiais jilė- 
fą‘. darbą. Turini' ošiančių 
mišku, turim Ivgiu lauku. 
Netrūksta nuims . nei upių, 
nei ežerų. Ir jūros.savą ga
balėlį-. turim, kur Kuršių 

.' kapos tęsiasi,’ kur Klaipėda 
- stovi, kiti' kiiuigaikšticiiės

u 
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Birutės, gimtinė — garsioji 
Palanga. Tad tikrai turim 
už ką iš visos širdies savo 
tėvyiryunylūtT;—t—-----

. Daug, daug yra’ mačiusi 
ir pergyvenusi ’ per ilgus 
amžius ’ mūsų brangioji tė- 
yynė Lietuva. Prieš penkis 
šimtus mėtų Lietuva buvo 
didžiausia ir galingiausia 
'Europoje valstybė. Jos var
das draugų ’ buvo tar tau ia s 
su pagarba, o priešiniiikų— 
bit baime. Lietuvą valdė tą- 
’narsūs ir siun-mm didie

ji kunigaikščiai. Bet pama
žu atėjo ir liūdnų dienų. 
Susidėjusį su lenkais, Lie
tuva neteko savo galybės ir 
vėliau buvo, drauge su Len
ki j a, kaimynų išdra sky i a. 
Daugiau kaip šimtą, metų 
Lietuvą valdė rusai, spaus
dami ją be pasigailėjimo. 
Tik po didžiojo karo Lietu
va, savo sūnų pasiryžimu, 
atgavo laisvo ir įėjo į nepri
klausomų valstybių šeimyr 
ną. Šių metų vasario 16’ d. 
minėjom 15 metų nepri
klausomybes sukak t u v e s. 
Tai buvo ypatingai brangi 
šventė, nes Štai jau 15 metų 
kai patys-valdomės ir val- 
doinės daug geriau, negu 
kad buvo svetimųjų laikais. 
. Tėvynės laisvę turim sta- 

’ tyti aukščiau Už viską. Mm 
sų tikslas turi būti — augti, 
gyv-enti ir dirbti tėvynės ge
rovei, O tėvynė dar daug iš' 
mūsų laukia. Dar turim at-1 
vaduoti Vilnių, kur sėdi rzZZZ

- .. I 4
žiaurūs ir klastingi lenkai. 
Aukim, jaunieji, s-ipTėkim. I k 
mokykimės, nes mus dar 
pašauks tėvynė didžių dar-

• bų atlikti 1 . :
: C0NNEGT1CUT APSKRI-I 

TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

Teko patirtų kad Pater
sone, N, J. Šv.. Kazimiero 
parapijos salėje, 147. Mont- 
gomery PI. yra vaidinama 
penktų veiksmų drama ‘ ‘Są
žinė,” Dr. J. Griniaus, Lie
tuvos universiteto profeso- 

‘alis^ aiėseniai. parašyta ir 
išleista. Šiam grandiozi
niam veikalui vaiclinti pa
skirta šeštadienis, kovo 11 
ir sėkmadienis kovo .12 die
na. . Anot .paaiškinimų dvi 
dieni yra paskirtos vaidinti 
todėl, kad geriau patenki
nus publiką. Mat - Sąžinė” 
yra teatras labai gražus, įs
pūdingas, pamokinantis ir 
bene pirmą kartą Ameriko
je vaidinamas. Tikimąsi 
todėl didelio publikos su
plaukime, o kadangi salė

tiem erdvi, tai išskirsčius 
dviem dienom: šeštadienį 
daugiausiai patersonėčiamš, 
n sekmadieni svečiams iš a- 
pylinkių . kolonijų, galima 
bus progos visiems pamaty
ti Šį nepaprasta vaidinimą.

ryta. Rašančiam šias eiln-Į 
tos prieš keletą metų foko tai 
matyti šį veikalą vaidinant 
Lietuvoje, kuomet jis dar 
tebebuvo rankraštyje. Pub- 
Jikorbuvoptlnutolėsalė. 
Publika savo sudėtimi buvo 
labai marga: inteligentų ir 
kaimiečių, valdininkų ir. 
moksleivių. Ta publika bu
vo. sužavėta tuo vaidinimų, 
kad ne tik moterys, bet ir 
vyrai verkė.;*,-Ir tai vaidino 
ne kokie profesij opalai ar
tistai, : bot paprasti scenos 
megė j ai; Nežinau, kaip pa
siseks Patersone, bet žinant, 
kad šv. Cecilijos, cliore yra 
tikrai gerų ir gabią vaidylų,

reikia tikėtis,. kad įspūdį J 
žiūronams sudarys,. o gal ir ; 
sužavės!

Alai “Sąžinėje” yra ąt* 
vaizduojama ■ revoliu e i j a. 
Revoliucijos rengėju tarpe, 
pasitaiko įvairių tipą: vieni 
prisideda prie revoliucijos 
kilnių idealų, vedami,; kiti 
šiaip sau unotikių ieškoto
jau treti šiaip sau karieriS- 
,tai bei tamsūs asmenys ego
istiniais sumetimais. Ka
dangi idealistai dažnai esi i 

j menkos gyvenimo praktikos, 
revoliucijoje, jie lieka 

Šią pastarųjų nustumiami Į 
Šalį, .o net kartais tragiškai 
baigia savo gyvenimą,. Pa- 
rišalnius’jtėins, —ręvėlniėįįa 
pakrypsta despotijos, bei 
tiranijos .pusėn. Tais ke- 

,-liais.nuėjo Prancūzijos re
voliucija, jau eina ir Rusi
jos. 11 Sąžinėje ’1 ir eina per 
visus penkius veiksmus gy
vas revoliucijos vadų cha- 
rakterizavinias ir jų veiki
mo bei nekaltųjų mirtys, 
kerštas. . Per visus veiks
mus šiurpulingai pereina 
R evoliucinės Tarybos. mitin- 

! gų, Revol iucin io Tribunolo I kuris

areštų bei kalėjimu liauti į Lietuvą. arba,
Viskas jicvstatoioa nesitcj kas rengiasi, važiuoti; 

:aip gyvai,, taip valdžiai, prašome patarti kelianti su 
kad jautiesi lyg tįkumyhėje 
ir negali susilaikyti nuo pa- 
sigailejmo ašarų bei pilsi- 
biaurejimo jausmų, His vai 
dinimas yra retenybė ir ma
žai kur gali ma j >ąn asų pa- 
riiatyvi. Tad kiekvienam 
patartina, jį pamatyti. To
dėl visi vykime į tą. nepa
prastai gražu teatrą! .

.Reporteris.

Šia ekskursija/
Laivas gražus, šu Vėliau

sius mados visais įrengimais 
ir parankamais,. Kelione 
bus maloni, jauki ir links
niu. Del in formacijų kreip
kitės į lietuvių skyriaus ve
dėją ; J. Smitrųs, 5 Broad- 
way, Novv York City.

A. L, R. K. Vargoninin
kų Sąjungos Centro valdy
ba:

A. L. R. K. Vargoniukų 
Sąjungos .Centro valdyba šį 
pavasarį balandžio 22 d. 
1933 m. rengia ekskursiją į 
Lietuvą laivu: S. S. “Scan- 
states” .Scantie American 
Line. Laivas iš New Yorko 
[dauks tiesiai į Klaipėdą be
joki ii pęrsedinuj; Ekskursi
jos -palydovas bus Centro 
pirmininkas — A.. Visi ie
nas. •

Šiiiomi kreipiamės į visus 
vargonininkus ir prietelius 
ekskursiją paremti. Jeigu,

Kuii. J. SitnonaUi^ J 
. Dvasios Vadas, ' J 

k A. Visminas, \į 
Pirmininkas,., 

. ' J, Brundsa,
■ • PasfnunkasT^'r,, ’

manote pavasarį Į<e- mm, nei giriamas.

:GOSS^"-!
• cyicAGlę.
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Mašina iš kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”

uiHmiuiimiin-■ imi' —rmi

IBM-

Paveskite Visus

SPAUDOS DARBUS
‘Darbininko” Spaustuvei

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai 
“DARBININKAS”

Šiuomi pranešama, jog1 
Moterų Sąjungos, L. Df S. 
ir LRKSA Cęnneeticut ap-| ! 
skričiai rengia beįidrą’gegu- 
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir
želio men. 4 d. Chater Oak| 
Parke, Hartford, Coitnectk 
eut. Vieta jau užimta. . >. a.

Labai prašoma ir pagei 66' 
dalijama, kad kitos draugi- 1 
jos nerengtų .tą dieną kiti; , 
išvažiavimų,, o visi, kas tik 
gyvas ir sveikas tuo laiku . 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti į šią milžinišką geguži- 
nę. . - \ • .

Kadangi gegužinę rengia 
trys orgahižacijos, tai rev / 
Ida tikėtis gražių pasekmių

Visų šių organizacijų 
kUopbs ir atskiri nariai pra- . .

I““"■p“1 ”t.į,]366 W. Broadway. Tel. S. B, 0620 So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
(The Worker) 

Pnbliahed etery TUĘ8DAY and FRHJAY

MT JOBRPH’S LITHUAJTIAN R. O. ASSOOIATIOM OF LABOS 
r*d u second-clMS matter ŠepįL 12,1015 u tha po«t ofittea at Boatou, Maaa. 

under th» Act of March B, 1870
•. • , ( • ’ s* ....

ptanca fbr mailius at special rate of poatage protlded for ta Section 1106 
Act of October 8.1917, ąuthorfMd on Jnly 12,1918

MUBHORIPTION RATĖ8
Mrfir yaarly ..4.....$<00Iru yearly..................$5.00
oatic once per week yearly. .$2.00

>weigu oūėe per week yearly... .$2.50
< darbininkas

m WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS
TELEPHONĖ SOUTH BOSTON 0020

GRĮŽO KANKINYS

PRENUMERATOS KAINA
Amprlkoje metam® .$4.00
Oiaieny metama 4 .$5.00
Vienų kart aavaltlja metama..$2.00
Užsieny l kart savaitėje metama. .$2.50

ŠV.T AMAS AKV1NIF.TIS
te Cassinb ir Neapolio uni- 
vemitete. Būdamas 17 mn- _ 
tų, jis įstojo į Dolninikomi 
vienuolyną, tėvams labai ne
norint, nes jįę manė, kad 
geda turėti vienuolį aukštos 
kilmės šeimynoje. Šv. Ta
rnas nugalėjo visas kliūtis 
ir tapo uodu vienuoliu, atsi
davusiu mokslui. ‘ Kolom- 
joj (Kohie- jis klausė Al
berto Didžiojo- pamoką ir. 
su juo nuvyko į Paryžiii, 
kur 1257 m. jis gavo dakte 
ro. laipsnį Sorbonos univer
sitete.; 1263 m. jis aplanke 
Londoną. Grįžęs į Italija, 

šv. Tanias dėstė teologijų ir 
filosofiją Romoje ir kitur. 
1272 m. vėl nuvyko į Pary
žiaus Sorbpną profesoriau
tų. Pagaliau, 1272 m. pro
fesoriavo Neapolio univer
sitete. Popiežius Klemen
sas IV norėjo jį paskirti 
Neapolio ąveivyskupu, bet 

. šv. Tarnas atsisakė, nes ge
riau mėgo būti paprastu 
kunigu—vienuolių* Jis mi
rė 1274. m., bekeliaudamas Į 
Lyono sinodą,, kur buvo da
romos pastangos suvienyti 
Grėkų ir Lotynų Bažnyčias.

.' Sv. Tarnas Akvmietis bu
vo dargi ir poetas. Jis pa
rašė daug gražių himnu Šv. 
Sakramento gaibei, kurie ir 

.-po- šiai dienai yra; : Bažny
čios giedami ŠV. Eucharisti- 

nediktinų vienuolyne Mon- jos iškilmėse. K.

DEL SOVIETŲ PRIPA- 
ŽINIMO

Kovo 7 d. minima šv. Ta- i 
iįibžA^nme(^7~diėna; Jis^ -■ 
buvo stambiausias 13-tojo 

-Šimtmečio mokslininkas, pa
rašęs tiek Įmygu, kad vie* 
nam žmogui užtektų . jas 
skaityti visų gyvenimų, ir 
tai dar negalėtų tiksliai vi
sas perskaityti ir suprasti, 
nes jose nėra nei vieno sa
kinio, kurs neturėtų savyje 
kokios. gilios minties. Svar
biausia Įmyga vad i n a s i 
“Sumina Theologiae” (Te-. 
ologijoą viršūnė), kurioje 
dėstoma ne tik teologijos 
dalykai, bet sutraukta visas . 
tų’, laikų mokslas. Sunku 
suprasti, kaip vieno, žmo
gaus protas galėjo sutalpin
ti tiek žinių, taip sistematin- 
gai sutvarkytų, ir sunaudo
tų/kad jos sėkmingai atre
mia ne. tik anų laikų užme
timus . prieš tikėjimą, bet 

' tinka įr mūšų laikams.Rd-- 
* uos, • šv. ■ Tarnas Ak vinie ris 
žinojo, kokius argumentus 
.naudos mūsų laikų laisva
maniai ir parūpino jiems, 

i atsakymus.. O jis gyveno 
prieš 700 metų. Ne be rei
kalo Katalikų Bažnyčia va
dina jį “Angelišku Dakta- 

; rū.” - ■
i Šv.;Tanias gimė pietinėj . 
Italijoj, 1225 m.,, iš kilnios 
Akvinų šeimos. Mokėsi Be-'

Šių metų, sausio mėm'grį
žo iš Sovietų Rusijos Solov- 
uj. koncentracines stovyklos 

:į.gimtųjų Latviją J. E. Mo
giliovo ir Minskd vyskupas 
Boleslovas Sloskan. .

1921 metais, kai Petrapi
ly buvo areštuota^ ir padė
tas kalėjiman vyskupas 
Ciepliak, 86 parapijiečių ir , 
7 kunigų delegacija buvo 
nuvykusi pas “črezvičai- 
tos” viršininkų prašyti pa
leisti iš kąlėji^o^VysUųią., 
Kunigų tarpebuvo dabarti
nis Vyskupas Sloskan-—ta
da dar , jaunutis vikaras 
prie Šv. Katiynos -bažny
čios Petrapily. Visa delega
cija buvo areštuotą ir išsių
sta į priverstinus lauko 
darbus “ Gutujėvo salos 
konėentraci n ė n stovykloii. 
Kiek laiko praslinkus, ku
nigas fšloskan, draugi- sn 
kitais kunigais, iš Gutujevo 
salos pergabentas Maskvon 
ir padėtas kalėjimam Daug 
vargo teko kentėti kunigui. 
Sloskan Gutujevo saloje ii" 
kalėjime!

1926 metais kum Sloskan 
iš kalėjimo buvo . paleistas 
įr tais pačiais metais šv. 
Tėvo deleguoto. į Snv. Rusi
ją Vyskupo d’Herbigny 
konsekruotas Vyskupų. Sau 
lutė prašvito, bet ne neil
gam:* tais pačiais 1926 me- 

■ tais Vyskupas Slosl-au vėl 
• buvo areštuotas ir išsiųst as 

į Solovkų koncaitracin^sto-
• ______ f M «' Ii

vykią. Šioje stovykloje Vys
kupui Stoškau toko ken-eti 
ne mažesnį vargų negu. Gu- 
tujėvo saloje ir Maskvos 
galėjime. Nuolat badąujmit, 
be įvairių sunkių ir pa į •rus- 
čiausių darbų, Ekscokiici- 
jai teko žiemos metik dide
liuose šalčiuose dirbti sun
kiausius darbus miškuose. 
Bet Vyskupas Stoškau nie
kad nesiskimdė, nešė kryžių 
kantriai ir visuomet ramino 
kitus nelaimiiigundus.

Neatsižvelgiant į lai,, kad. 
Vyskupas ‘ Sloskan tik 40 
metu, vienuolika metų ne-

mo kalėjime ir stovyklose 
paliko Ekscelencijai susenė- 
jimo Žymes.

Latvijos vyriausybes pa
stangomis šių metų sausio 
mėli. Ekscelencijai buyif lei
sta apleisti stovyklą ir grįž
ti tėvynėn.

Grįžtantį Vyskupą sulik
ti buvo išvykęs į stotį Indra 
Rygos Vyskupas Koad
jutorius -’Ranean,. kelių ku
nigų lydimas. Rygos stoly) 
Vyskupą Stoškau sutiko 
dąugtūkstantinė minia ir^ii 
a š a r o m i s akyse sveikino 
Kankinį. ■ \

Nelaimi nauju tarpi1 So- 
lovkuose liko: dar 22 katali
kų kunigai ir rytų apeigų 
katalikų Vyskupas -.Leoni
das Fiodorovas, filosofo 
Vladimiero Solovjovo mo
kinys*

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. OakleyAve., Chįcago, III.

.Sondetų Rusijos raudonoji armija turėjo didelius manevrus, ku
riuose dalyvavo visos kariuomenės dalys. Paveiksle vaizduojamas 
bolševikų lakūnis, Šokantis iš orlaivio žemėn su parašiutu. .
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KIBIRKŠTYS
Mūsų socialistai ir yieny- 

Lbiečiai rinko aukas, kad 
Kupiškyje įsteigus “ lais
vas *’ kapines ir “dirbtuvę”

dirbsim e ir visų kiek kas iš
galėdamas, .aukosime, ne
daug sunkumo pajusime ir 
reikalingas įstaigas, islaiky
šime.
FEDERACIJOS APSKR.

Į PilILADELPHIJOJ
•Sveikinsime naujų A. L. 

R. K, Federacijos apskriti, 
įsiteigusį Philadėlphijįj. 
Naujojo Federacijos aps

krities sekretore p-lė Ona 
Unguraite sekretorijatui ra
šo: .

“Ačiū labai už laišką ir 
konstitucijas.. Konstitucija 
perskaityta Draugiją .Sąry- 

pio susirinkime, kuriame ri
si draugiją atstovai sutiko 

[ bendrai dirbti su Federaci- 
jtn . Malonėkite pranešti,

Kazimiero Seserų vienuoli-

*raea

y',t"'

lesni, negu pažangieji.”
’ Toliam apie “pažangiuo
sius ’’ rašo, kad jie esą susi
skaldę. Kapinių įsteigti ne
galį. “Pažangiuosius” dar 
labiau suskaldys iš Ameri
kos atvykęs “pažangus”' 
Juodakis, Kupiškėnų klubo 
sekretorius. Jis esą susidė
jęs su kita “pažangiųjų” 
grupe ir su jais girtuok
liaująs.

Tai toks maždaug rapor
tas tūlo kupiškėno Petro 
Vaitiekūno mūsų socialistų 
—•laisvamanių Kupiškėnų 
klubo organizatoriams.

Vadinasi, organizavo Idu 
bus, rinlrn aukas, Kupiškyj 
naujiems “pažangiečiams” 
auklėti ir viskas nuėjo vėl-

‘ ‘ pažangi uosius ’5 gaminti.
Rodos, tūlas Kulis buvo 

Kupiškėnų klubo organiza
torium. Jis ir aukas rinko. 
Kiek surinko, tai tik patys 
rinkėjai su Dr. Graičiunu 
priešakyje žino, o aukotojai 
laukė naujų “pažangių so
cialistų—laisvamanių ? ’ Ku

'■ Naujam prezidentui įžen
gus į Baltąjį Namą, tarp 

. kitų įvairių sumanymų bus. 
be abejonės, įneštas į Kon- 

. • gresą . reikalavimas pripa-
• zihti Sovietų Rusiją. Agi-

• tacįja tuo klausimu eina ga- 
. na plati — tarp komunistų 
V .ir ne. komunistų — ir pripa-. 

. žiuinlo šalininkai lyg nujau
čia, kad pręz. Rooševolt

- esąs palankus, me tai kad 
sovietams, bet’ biznio page-; 
tinimui, kurs ; stosiąs tvir
čiau ant kojų; jei bus UŽ-.

" ‘megzti santykiai su Rusija.
Tačiau to sumanymo, opo- 

/ nentai. labai pesimiStingai
- žiūri į sovietų pripažinnoą-.

Girdi, iš vienos pusės gal 
kiek dolerių ir .įplauktų į 

. Amerikos kišenių, bet, ant-’ 
ta verte, mes. tokia valsty
be, • kurį neišlaiko- žodžio ir 

: tesidėngte’ . prieini;•> s t e s 
. • ", sk raiste’' ■ vėda ■ aria ęctetiūn 

agitaciją savo talkininkių 
valstybių sienose. Komuni
stų šūkis —sukelti prolėta-'

rinę revoliuciją višanmpą-r. 
šauly. Nuo to tikslo jie nie
kad nenutolo ir nenutols. 
Teko tatai patirti. Anglijai, 
P i ancūzį jąi? Italijai, SKana- 
dai( kurios perdaug skubo- 
t ai .atidarė ‘ sovietaiiis duris. 
Prie to, bolševizmas pripa
žįsta laisvę tik lūpomis ir 
ant popierio. Čia tai komi
sarai išvysto didžiausius ad
vokatų gabumus-ir išdidžiai 
giriasi su savo ‘ ‘ darbininkė 
škos tėvynės” tvarka. Bet 
faktai kalba garsiau už ž«r 
džius ir įrodo, kad k-omum- 
snė. tariamoji “JuIšač” yra 
griežčiausia vergo* ė. kokios 
pa saldis nėra ifr-itęs. ir var
giai bematys. A Pati komu
nistų “piatilicfka” yra ver
giško -darbo..išdava ir todė 
ji visiškai nepavyki.

• Nors yra * amerik i ė č i ų, 
; kurio,. vien, iš bolševikiškų 

šaltinių semdami žinias, šm 
sįžavėjo.tos naujos utopijos 
žygiais, bet didelė daugumą 
Amerikos vadų turi tikslių

ŠV. KAZIMIERO SESE-
. RYS IR JŲ RĖMIMAS > be ‘išimtų parapi-l 

jinių; mokyklą, užlaiko dvi 
Šv. Kazimiero Seserys mergaičių akademijas, ku- 

dirbą gražų darbą, musų " - . - .i
tarpe. Per 25 metus jos 
darbavosi lietuvių.. parapijų 
mokyklose, mūsų vaikus jos 
auklėjo jautiškoje ir reli

giškoje dvasioje, daug pri
sidedamos prie išlaikymo 
iettivyb.es, kurią šv. Kazi
mieras buvo taip numylėjęs 
ir amžiais j a globoja. . Šv.

informąėijų- ir vargiai .be
norės rištis su tokią valsty- 
je, kuri teikia žmonėms 
baudžiava ir vergiją. K.

/f

Aukštesnės mokyklos mokinys 
Keimėtli. Benson, iš V/inCheder, - . g. o . ; ;
Minis,,. įstojo Į'valstijom i „virėjų 
konlestą ir laimėjo pirmos rūšies 

‘ ' pagyrimą- kartu su 33 mergino-, 
■mifc ’

rias lanko apie porų šimtų 
lietuvaičių, žodžiu, tai y- 
m viena stipriausia .lietuvy- . 
b& tvirtovė -Viueriko,je, 
ria didžiuoj a-ši kiekvienas 
susipratęs lietuvis.

Kovo. 4 d. šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Drau
gija pradeda vajų. Tuo bū
du norima surinkti Įdek ga
lint daugiau aukh, kad pa
lengvinti sėsu.cių medžiagi
nę būtį, kąd praplėsti jų 
veikimą ir paskatinti jas į- 
nešti į mūsų mokyklas dar - 
daugiau sveikos tautiškos 
dvasios. ■ ' ■ ■ . I

Šios įstaigos rėmimas yra j 
katalikiškojo veikimo, dalis. Į 
Dėl to .visų Federacijos ap
skričių, skyrių ir irisų or- 
ganizacijų prašome tų rei
kalą prijungti prie bendro 
mūsų katalikiškojo veikimo 
vajaus ir, • kuo tik galint, 
padėti Ąkądeiuijos Rėmė
joms,. kad jas galėtų kuo j 
daugiausia ’ surinkti aukų 
naudingai. . mūsą įstaigai. 
Šiandien visiems •ypa siin- 
ku. ‘? Nelengva .yrą ir Kazi- 
iniėrictėins išlaikyti mokyk
las. Nelengva ir n likuti, 
kad ir kilniausimn ‘ tiksite 
Tačiau, jei; visi : bendrai

racijos apskričio bus nume~ 
ris ir daugiau- informaciją. 
Apskričio pirmini n k ii i šri ti
ktas p. Juozas Turauskas, 
sekretore aš.”

į Tai yra malonus praneši
mas, iš kurio aišku, kad

t’alikų,. . vienybe stiprėja. 
Tuo džiaugiasi ne tik cent
ro : valdyba, bet visa mūsų 
organizacija. Tegyvuoja 
Organizuotiė j i Philadelphi- 
jos.lietuviai katalikai!.

. Ligšiol Pluladeipli i j o j 
veikė Draugijų Sąryšis, ku
ris ir persiorganizavo į Fe
deracijos apskritį.

Taip pat malonu praneš- 
į ti, kad ir Arclięr Heights, 
Chicago, 111., įsisteigė nau
jas Federacijos skyrius, ku
rio valdybą sudaro: M. 

bstanldeiiū, l>irni., M. Kaz
lauskiene, vice-pirm.,. P. 
Lūbartienč, Įzd., J. Šlioge- 

' ris • rast,,. M. Petrauskaite’, 
finansų iašt., O., Norbūtie-. 
nė,, iždo globėjai•

Kovo, mėnesio dalbai.: 
Atitinkamai minėjimas tan
ios globėjo— šv. Kažimieim 
dienos; katalikiškojo veiki- 

j mo ir spaudos vajus;: Kam 
reikalinga šaukitės į apš- 
krič.Liiš ir centrą pagalbos, 
įnfoėinaėijų. Visi pmsidė- 

Hcįme prie kilniii darbų, 
•Tad, į darbų! • • .

Federacijos Fkkretorius^

Belaukdami naujų socia
listų sulaukė graudingo ra
porto, kuris šiomis dieno
mis 'tilpo Chieagos socialis
tų organe.

Raportą prisiuntė tūlas 
kupiškėnas iš Lietuvos p. 
Kavoliunūi, Kanadon, . ku
ris pasiuntė Dr. Graičiunui, 
buvusiam Kupiškėnų klubo 
pirmininkui. - ’ ' • ■ ' 
. Pasirodo, kad Kupiškyje 
ne tik naujų “pažangių” 
socialistų—laisvamanių ne
atsirado, bet ir. buvusieji 
apsileidėliai baigia nykti.

Štai raportas : ■ /* •
“Kaip visoj Lietuvoj, 

taip ir Kupišky klerikalai 
(suprask katalikai. Red.) 
veikia smarkiai. Kupišky 
yra bent trys kunigai, kai 
kurie inteligentai ir pusin
teligenčiai jiems padeda 
veikti. Jie rengia beveik 
<a,s sekmadienis paskaitas, 
organizuoja jaunimą ir. še
rius... Žodžiu, jie daug veik-

niop.
Kupiškio' katalikai gi be 

amerikieęių aukų, be truks- 
tno sau ramiai, dirba rimtą 
kultūrinį, darbą.

Sveikiname Kupiškio ka
talikus., kad nepasidavė įt
raukti į socialistų — laisva
manių biičį. . . ’ .

Tuščias barškėjimas.-
“ Sandara ’ \ Lietuvos ne

priklausomybes šventes pro
ga ' vėl giriasi ‘‘dideliais 
darbais” Lietuvai. Rašo:

“Kaipo organizacija San
dara yrą sulinkusį Lietu
vos reikalams dideles sumas 
pinigų ir kiekvieną centą 
suvartojus tani tikslui.”

Tuščias barškėjimas,, po
nai saridariečiai.

Nors kaitą duokite kal
bėti faktams. Parašykite 
savo laikraštyje kada, kur 
ir. kiek surinkote pinigų 
Lietuvos reikalams ii* kada, 
kur ir kam tuos pinigus pa
siuntėte?

Vietoj tuščių žodžių, duo
kite skaitlines.

. Lietuvis.

“DARBININKO” SKAfflb 
TOJU DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

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

LDS. Kuopų Susirinkimai
MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 7 d., Šv. Roko para. švėt. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

v ■ ;-------
NEWARK, N. J. •. .

U D. S.. 14 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, ko
ve 10 d., 8 vai. vak, Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 Nėw York Avė., 
.Ncvvai’k, N." J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba,

ATUOL, MASS.

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks kovo‘12'•&, tuoj po 
mišparų, Šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis. Taipgi atsiveskite sava 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos. . •

Kviečia Valdyki

LAWRĘNCE,MASB.
LDS.-70 kp susirinkimas įvyks 

kovo 19, Inoj po .12 valandos;. 
Kviečiame gausim sueiti, nės. turi
me koletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. Vaidyba

PROVIDENCE.R. L •
LDS. U. kp.. mėnesinis.susirinki 

inas įvyks sekmadienį. kovo 12 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai 
mčj. Svarbu, kad visi Šiame suąi 
rinkime dalyvautų ir uŽsunokit1, 
duokles. Parodykime gražų pavys 
dį kitiems. .

HARTFORD, CONN.
■ . t

LDS; 6 kp. susirinkimas įvyks 
kovo. 12 tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Čapitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nea y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę 'mėnesinės duok
lės. l4)8.6kp.rait

DETROIT, MICH. ..

LDS. .72 Iųk susirinkimas įvyks 
sekmadienį; kovo 12’ d., tuoj; pū 
pamalą, i* Juirgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nartai;yra.- 
kviečiami atsilankyti į- šį nuauta 
kitai.;. -

. Valdybą

iettivyb.es


•T

Antradienis, kovo 7, 1933

N. A. Katalikų Seimelio 
Priimtos Rezoliucijos
1. Seimelio ir Naujosios Angly os’ katalikų obalsis 

bus: Religinis Atgimimas per Pasauliečių Apaštalavimą.
2. Atnaujinti Kristuje pavienių žmonių viešąjį -gy- 

, ‘veninių ir katalikiškas organizacija^ seimelis nutaria,
kad butų įjungiama: a) eucharistinės šventės, b) eucha
ristiniai kongTesėliai, e) bendros parapijos Komunijos 
dienos (vyrams, moterinis, j alinimui ir vaikams). .

' 3 Atsižvelgiant į dabartinių laikų skurdžią dvasinę 
bilkię, seimelis nutaria visomis pastangomis’, kelti religi
nį ir dorovinį .atgimimą. Tuo tikslu katalikai ragina
mi: a) bendradarbiauti su dvasiški ja, b): įstoti į bažny
tines draugijas, c) laikytis griežčiausio paklusnumo Baž
nyčiai tikėjimo ir, doroves dalykuose, d) lavintis tikėji
me, lankant dvasibs pratybas, ė) ypatingo dėmesiu kreip- 
tiį vaikūčiušlrjaunimą, T) steigti liaudies unrversite

■ tus. '• ' ’ \-

gei mi ui uis Va barelis

JS’T""’ Prano Bekampio

JUOKELIAI

Amerikog kariuopienėg naujas metalinis orlaivio. Ūkiantis 200 myliu greitumų per valandą,, kuriame 
telpa bombų 2000 svarų svorio.

ĮVAIRIOS žinios
27 VALSTIJOS APRIBOJO 
: BANKŲ VEIKIMĄ

VOKIETIJOS IŠDAVIKAMS 
MIRTIES BAUSMĖ

L 4. -N. .Anglijos- katalikai, K. Federacijos apskrities 
vadovybėje, surengia 1933 metais Lietuvių Dienią, kurios 
pelnas būtų ŠvČ. Marijos Kolegijai ir savo katalikiškai 
sjiąudai. . . ”

5. Kadangi inūsų laikraščiaų ypatingai “Draugas” 
ir “Vytis,” paskutiiiiuoju laiku pradėjo pasiduoti anie- 
rikonizacijos įtakai,. talpindami anglų kalba straips
nius ir žinias, todėl seimelis kviečia šiuos laikraš
čius grįžti prie savo pirmykščių idealų, o visuomenes va
dus prašo labiau remi i lietuvių katalikų spaudą.

6. Kadangi “Darbininkas” šiandien yra . ne tik 
Naujosios Anglį jus,’■ bet visos Amerikos lietuvių viltis, 
todėl seimeliš nutaria sudaryti speeiaiįą komisiją, kurios 
nariais būtų 3 dvasiškiai ir 2 p.asaulioniai, kuri paskir
stytų Naujosios Anglijos kolonijoms atitinkamą kvotą 
“Darbininko” iiiątėriaiiaiii būviui užtikrinti.

NĘW YORK. — Kovo. 3: 
cU Amerikoje buvo 27 valsr 
f i jus; kuriose bankų veiki
mas buvo apribotas.

Louisiana — Bankai už
daryti trims dienoms,. vė
liau leista išmokėti .dępazi- 
toriams tik 5 procentus de-

Mississippi — Bankų ko- 
misįjonierius. -leido bankams 
išmokėti tik 5 procentus de
pozitų su 25 dolerių priedu. 
/ Okla.homa — Gubernato-: 
riaus įsakymu bankai užda
ryti iki kovo 8 d. .

Kevada —■ Bankai užda
ryti trims dienoms. Legisla-

7. Kadangi seimelis savo obalsiu pasirinko šūkį: Re- tūra puošia įstatymą, kurs 
Ilginis atgimimas per pasaulinių. apaštalavimą; kadmi-lĄp4*ib«s--ištn<jkėjii.ną depozi-. 
gi K.'- A- religiilU) ir tautinio’ atgiminui židiniu yva Šyč. tų.

. 'Marijos kolegija? kadangi L. K. Studentų OrganizacL- Arizona — Gubernato- 
' ja ši atgimimą jaunoje kartoje ugdo per savo veikimą ir riaus įsakymu bankai užda- 

orgamy “Studentų Žodį,'’, todėl seimelis nutaria prašyti Lyti trims dienoms.. - 
visuomenę remti moraliai ir materialiai 8vč. • Marijos 
Kolegiją, studentų organizaciją, ir josios leidžiamą žur
nalą “Studentų Žodį.” '.

■ 8. Kadangi Lietuvos.esamoji vyriausybe trukdo. Lie
tuvos katalikų veikimą.;.neleidžiu steigti kataliku univer
sitetu, griauja dūhuviy (rengdama civilinę metrikaciją), 
varžo, katalikų spaudos'ir organizavimosi teisę ir laisvę, 
todėl seimelis reiškia griežtą protestą Lietuvos valdžiai, 
reikalaudamas pilnos' sąžinės, laisvės laisviems vaikams 
laisvoje tėvynėje...-. • .

Texas. — Bankai uždaryti 
iki kovo 7 d. ... ... . .

Oregon .— Bankai užda
ryti trims dienoms.

California — Gubernafn-

9. K. Federacijos N. Anglijos apskrities valdyba su 
Dvasios Vadu priešiikyje prižiūri, kad seimelio nutari- 

.... mąi būtų vykdomi gyvenime.

NUOTRUPOS

J liaus įšakyinu batikai užda- 
— ryti trims-ūienoms ir* Irgis- * 

latūra ruošia įstatymą apri
bojimui depozitų, išmokę ji- 
mo. ‘ _ .

West Virginia — Bankai 
išmoka > tik. 5 p rocent us ’■ dė- 
zitiį. . . •

Washingten —e .Bankaį 
uždaryti iki kovo 7 d.

District .of Colunibia ■— 
8 bankams isakvta išmokėti f ..
tik 5 procentus depozitų.

Alabama — Bankai už
daryti 10 dienų, nuo kovo 2 
iki 12 d.

Kentuckv — Bankai už
daryti iki kovo 11 d.

Temiessėe — Bankai už
daryti 5 dienoms.

Mąryland, — Visi bankai 
uždaryti.

Michigan — Tebebando- 
ina perorganizuoti du dide
lius bankus.

Ohio — Kai kuriose vie
tose bankai atidandi.

Peimsylyania '—' Legisla-. 
tūra priėmė įstatymą, ku
riuo leidžiama bankams ap
riboti išmokėjimą depozitui, 
tačiau ne visi bankai ta tei
se naudojasi. ’ ;'-

Arkansas, Indiana, l owa, 
Įlinoisę Nebraska, Mimu šii
tą, Ncw Jersev valstijų lė- 
gislaturos priėmė įstatymus, 
kurie apr-ilioja banku veiki
mą, tačiau jie dar Tiepilnai 
vykdomi.

KOSCIUŠKAI PAGERBTI 
PAŠTO ŽENKLAI

- BERLYNAS. Vokieti
jos prezidentas Hindenburg 
pasirašė naują dekretą, ku- 
jaiu) paskiriamą, mirties 
bausme visiems Vokietijos 
išdavikams..

Vokietijos išdavikais bus 
laikomi visi asmenys, kurie 
siuntinės - į užsienį įvairias 
žinias apie Vokietijos ka
riuomenę ir šiaip jaū vals
tybę. Bus baudžiama ne tik 
už neteisingų žinių padavi
mą,/, bet ir už teisingų, jei 
tik jos kenktų Vokietijos 
gerovei.

Paskelbus šį dekretą, Vo
kietijos gyventojų laisvė 
dar biauriau suvaržyta.

Paskutiniu laiku ■ nsoje 
Vokietijoje suareštuota jau 
keli tūkstančiai. komunistų 
vadų. . •

Tūloje . kolonijoje buvo 
surengta vakarienė. Lai
ke užkandžių vakaro vedė
jas pastebėjo, kad vienas 
vyras su žmona pradėjo ne
sutikti tarp savęs. Vakaro 
vedėjas priėjo prie minėtos 
porelės ir klausia:

“Vytautai, kaip t^u ne 
gėda Čionai, akyvaizdoje vi* 
sų žinomų, nepagerbti savo 
žmonos?”

Vytautas, pasidrąsi n ę s, 
tarė: “Vakaro vedėjau, tai 
ne jūsų dalykas. Kviesda
mi - į šį. surengimą- rašėte 
<ad įvyks šeiinjminis Vaka- ■ 
rėlis.”
... - ; . Moki/kioje

Mokytojas: “Grasi I da, 
pasakyk, kodėl tu taip blo
gai jųokaisi ? Kai už buvau 
tavo metų, jau mokėjau ge
rai skaityti.”

Grasilda.: “Gal, panelė 
•mokytoja, turėjai geresnę 
mokytoją, negu aš.”

(rdi^i pasakė

“Kelis vaikelius turi 
vo šeiniuje

sa
kiausia poli-

KOMISARAS ĮSAKĖ VĖ- 
DINTI KAMBARIUS

.. MASKVA.—Sovietų Ru
sijos komisarų vadovybė iš
leido dekretą, kad visi Mas
kvos namų kambariai būtų 
vedinami kasdien du kartu.

■Žinoma, įsakymas J’F'ia 
sveikatos reikalus ir kaip 
tokiš geras, bet kasgi prižiū
rės. jo vykdymą. Gal ‘drau
gas’ Stalinas, pastatys po 
komisarą prie kiekvieno na
mo, kad prižiūrėtų langu a- 
tidarinėjimą.

buvęs kancleris Dr. Heim 
ridi Brueniiig. Gausingai 
susirinku s i e m s Bruoning 
buvo perstatytas kai]-) žmo
gus, kurs kovojo didžiaja
me kare pirmose eilėse.

Savo kąlboje Bruening. 
pasmerkė Hitlerio valdymą 
ir kreipėsi į prezidentą 
Hindenburg, primindamas, 
jog tie žmonės, kurie' išrin
ko prezidentą Hindenburg, 
dabar yra spaudžiami, o tie, 
kurie, dirbo prieš , jo išrinki
mą, yra prispaudėjit Vieto
je-

15 DOLERIŲ OŽ KELIONĘ 
(KALĖJIMĄ

Apmokėta saskąitoii tų
Į darbų $1,080.00.

Lieka sumokėti $2,170.00.
•2) Pagal sudarytos su 

I Wr.ight Aeronautical Corp.
sutarties už motorą lėktu
vui teks sumokėti $2,979.75/ 

Sumokėta motoro sąskai- 
ton. $725.00.

j Lieka sumokėti $2,254.75.
Viso reikia sumokėti B- 

yei Laird $2,170.00.,
■ ?. Viso reikia sumokėti

Prieš kelias dienas' Roo- V^right Motor Corporation 
sevelt pakvietė. senatorių .^-’-^4-75. A įso labo reikia 
AValsh būti vvriausiu pro- pamokėti $4,424. i 5. • 
kuroru, kurio" pareigu jam ’ ^bartiniu momentu yra 
neteko pradėti. • Į fonde $2,y07.63.

’' ■_____ .. . .Trūkstą pilnam lėktuvo į-
LIETUVIU LAKŪNŲ SKRIDI- Į vengimui $1,717.12.
MO .PER .ATLĄNTIKĄ FONDO

GLOBĖJŲ ATSKAITĄ

AVASHINGTON. — Kon
greso atstovas Andreiv (iš 
Massaehusetts) įnešė pasiū
lymą, kad būtų išleisti paš
to ženklai (stamps) su ge
nerolo Kosciuškų paveikslu.

Šiais, metais sukanka 150 
metų nuo paskyrimo Kos
ciuškos Amerikos revoliuci
nės amii jos generolu.

ITALŲ LAKŪNAS SUNKIAI 
SERGA

SENATORIUS WALSH .
jau rašėme, kad kovo 2d. 

staiga mirė senatorius’ Tilo- • 
mas J. AValsh (iŠ Monta-

• ha), 74 m. amžiaus.
• Jis buvo vienas iš dviejų 
katalikų pa k v i ė s t ų. būti 
Prez., Rdosevelt’n. kabinete.

Sėli. AValsh buvo vetera-
. nąs politikas. . • Ypa* ingai 
jis pagarsėjo, kai prezidciK

; to Harding laiku jis iškėlė
: kabineto narių < valytą ko

rupciją. To AValslĮ kaltini- 
ino'pasekmėje H areli n gii ka-

: hineiii sekretorius FaU ,pa--
■ teko į kalėjimų / . ? . ’ /

-.•Praėjusiais /metais senu-
. t orius ĮVid si i bu vi > ri i < ttu 
kandidatu į: aukščiausiąjį

.. ■ . teį.šiną.. 1932 iu. vasarą jis
Imvo . demokratų' partijos

! . . kortveiu-ij.is . .......................... --------- ...----- ----------------- j..
’.' * labai reinu? Roošcvelt katiidi— sparnų pHsieina sumokėti įvygove didžiule meškų • Kadangi preMctenUs 'yra.'Pilsudskio pa* 
ę. <’ datūtą į .pi'ezidenhi^. ■

Fiiido Globėjų K o m i- 
letas praneša, kad Lietuviui 
lakūnų kelionei į Kauną 
gauta $5,118.08, išleista $2,- Į 
225M Rankose, pas kap. 
Darių ir pas ko mite! ą .yra j 
$2,707,63. ' •>/ ••

Bendra šaątrauka

1) \Pagal sudarytos’ su 
Laird Cm sutarties už. lėk
tuvo remontą t- y. įtaisyimi 
specialių. gazoHuiiį bakų ii*

yr-t; s'r « r >.

MASKVA. —Italijos žy
mus ’ lakūnas Vmberto Nor 
bile susirgo staigiu apendi
citų. Kreminio ligoninėje 
Jiesuskubta padaryti opera-, 
ei ja- ir apendicitas trūku. 
Nobile gyvybė, didžiausiame 
pavojuje,

Lakūnas Nobile prieš ke
lis motus vadovavo italų di
rižabliui' į šiaurės polių.

Pernai Nobile apsigyveno 
Maskvoje, kur jis turėjo šu
tai t į su jlušijos vyvnmsybf' 
sudaryti planus naujiems 
orlaiviams. \ ; • . .

PITTSFIELI). — Prieš 
d vejis metus iš kalėjimu 
pabėgo. tūlas Anthony Se- 
gar, 24 .metų. Tis biivi* niu 
teistas vienierioms melams 
kalėjimo,, kuriame jis išbu
vo tik 8 dienas.
' Jam nusibodo slapstytis 
ir nutarė pats geruoju su
grįžti į kalėjimą. Kad ke
lyje polici ja nesučiuptų, jis 
pasamdė tąsi ir nuvažiavo 
Jaeksonvi.lle, Vt., tiesiog Į 
kalėjimą, už ką taxi vežikui 
užsimokėjo 15 dolerių. • .

cistas moters prie namų dip? 
rų. jį

“Šešis berniukus, ir kiele* 
vienas tūri seserį” —atsakS' 
moteriške. * ;

“Visai ne. Klaidą, turi i 
mes turime’ septynis, šešis■ 
sūnelius ir vieną dukrelę,/1’

Vavojhfja Hf/ą
Gydytojas: “Atvirai pa* j 

sakau, kad jūsų liga yra ne
kas kitas, kąip tik tinginys” 
tė.” :

Ligonis: “Ačiū širdingai, 
gydytojau. 1 labarx prašy
čiau, kad man pasakytumei,: 
kaip mano toji Fga vadina- 
si lotyniškai. Noriu parėjęs j 
namon pasakyti žmonai.n. į

• • Fa(dskina \ yį
Grieškicnč: “ Prašau, kū- į 

ma, valgyk. Rodos,’ viską 
skaniai pagaminau.”

Rievienė: “Labai ačiify, 
Griškiene, už svetingumą, 
Kiek galėjau — va 1 g i ,a u, ’ 
daugiau negaliu. Mat,’, aš , 
turiu tokią ligą, kaip tik 
pavalgau, taip ir nenoriu^ 
nei begaliu daugiau Valgy* j 
tL” ' j

r.sininliafjuntas .
Sadauskas: ‘ ‘ Pas akyk , 

man, Jurgi, kodėl tavo gal
vai pražilusi, o ūsai visai j 
juodį?”.

Klimas: ‘‘Tame Joiiai- ne
matau nieko stebėtino. Pats 
gerai žinai, kad maro- oF 
gal 15.metų jaunesni už ma
no galvos plaukus.”..

"MuSĮ! LAIKRAŠTI”
Brolius amerikiečius kviečiame į

•užsisakyti . ' į
“Mūsą Laikraštis” yra.Ūld* j 

žiaūsias ir įdomiausias iš visą j 
Lietuvoje leidžiamą . savaitraiš- Į 
čią;. geriausiai informuoja. Lietu- .j 
vos visuomenę apie , savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi< 
ad pilnas rimtii ir objektyvią 
traipšnią, . gražią pasiskaitymą, 
cOrespondenciją, dainą, paveiks
lą ir t. t. t •

“Mūsą Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ip mieste, nes: savo, plačiu 
■uliniu visus patenkiha. Taip pat i 
virš 2000 : prenumeratorių turi 
ūžsieniečią lietuvių tarpe, kurią 
didelė dauguma yra broliai ame^; ' 
rikiečiai.

“Mūsą Laikraštis” kas; savai 
tė išeina po 12 puslapių, iliušt 
•uotas ir duoda savaitinės ap.* 
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių. .

‘•Mūsų Laikraįtį”. leidžia Ką' 
talikų Veikimo Centras. Kaina' , 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 litų.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

pirmi: iiiku ii pastato mas, naujų kktmjii j £enjjįjį3- prGZi^entas Mosčioki yra-didelis’medžiotojas.. Nesenai jis 

klusnūs Urnas, tai irTaiko tari medžioti, *■ ,$3,250.00.

BRUENING KREIPĖSI Į 
HIN0EN8IJRG

BERLYNAS.'-— Berlyno 
.sportų r miluose įvyko > didę- 
l.is centro (Katalikių) partb 
jos mitingas, kurio sydr- 
biausiuiiju kalbėtoju buvo

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
FO GLOBk MOTINOS *VČ.

’irminlnke — Evn. Marksleiiė, 
625 E. 8th St, Šo. Boston, Muga.

Vico-plrnilnlnk?— Ono SJInurlenė, 
443 E. Tth St., So. Boston, Ma-ss. 
Tol, So/ Boston 3422-R

Prot Kašt. — Brong ULuaien?, 
Žū-Gopld S t, AVest .Bosbury, Muss.

• Tek Parksvay 1S64-W ■
Hn. Balt Matjona 'Msrkontntfl 

33 Navat're St, Bosllndalo, Moša.
Tel.- Pnfkway' 0558-5V 

’tdlnlrikfi — Qna Stunlullntė 
106 Weirt 0th St., So, Boston, Mana 

Vvarkiiare —Ona MizglrdlenŠ .:[ 
1512 Columbla Rcl.r So. Boston, Mttta. 

Kaso* GlobSja «— E, JniuiSonlenS . ’ 
1426 Cohnnbia Rd„ So. Boston, Mnss 

Draugija aavo susirinkimus laiko kas 
antrą numink* kiekvieno mPneato,' 

. 7:80 vai. vakaro, pobainytln*]’ iv*.
UtnBj; • . .

Vigais draugtjoa vslkalals kralpkitfcr

iv. JONO BV, BL. PAĖALPINia 
DR.JOS VALDYBĄ .

1‘irtTŲ ~ Petrauskas. " :
24 Tliamas Park. Su. . Boston, Mmb. 

Vh-t'-plrni.—V. Mt'ilolils,
■ i uoiuntbiu B’L s; ■
Prot Uaitlniiikaa -t- J. Gliuęckkr • 1

5 TlioihPA Park, So. Boston, Mua, 
FIn. UaStininkns — M. Sotkis

256 liūNhith St., So. Boston, MaM.,- 
It<l Įninkąs — X NnuUSlftnM

. 885 T< Broaihva.v, So. Boston, MąM 
MarSalkn J. Zalkls

7 VVinflėhl St, So. Boston, Mujm. 
Draugija laiko- snslrįnklmus kas 

hedčkiten} ktokvlMio manceto,- 2 vai 
po. plotu, Parapijos aalBj, 402 E. Ttb 

• St, M Boston, Masą . ; ’•

Profesionalai, bl«nh-rlal, pramonių* 
kai, kurU ski'lklasl ‘♦Darbininke,0 tik*. 
rai verti »kalijrt«\1u nararnba 
’ Vki rartinkUea ‘’DubtoMrt;0



is, kovo 7, 1933
ĮSJ. ."IglTI. 1-1' a* EBHSMBė

TORONTO, CANAŪA

■MĮĮULLJLlllJk-1^

CAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

S. N. ANGLIJOS AP- 
RITIES KUOPOMS
D. S. Naujosios Angli- 

h apskrities pa vasarinis 
važiavimas , Įvyks 1933 

'balandžio 2 d. 1 vai. p. p. 
rapijos svetainėje, 492 K 
entli St, So. Boston, 
s.

Visos kuopos prašomos 
ihkti atstotus ir parūpin- 
gerųsumanymų. Susiva- 

avimo programa bus pra7 
ta vėliau.

'Apskrities Valdy’ba,

THOMPSON, CONN.
; Šią Savaitėj mūsų artistai 
Įgiši po.sunkaus vaidinimo 
arbo. Žinote, kad vasario 
B d. Bostone jie vaidino 
iškalą “Pranašystė. ” ’ Prie 
progos turiu paminėti, kad 
jostonieČiai labai vaišingai 

įėmė mus, taip kad net 
girdisi iš mūsiškiu gerų 

Ltsiliepimų apie puikią va
karienę,. parengtą po vaidi- 

J-jlimo. Norim viešai padeko- 
g poniom Vasylienei, Kas- 

ąravicienei ir Šejefkienei 
ž ypatingą darbavimąsi ir. 

•į|taipgi. abehiai. tariame pa- 
^dėkos žodį visiem Bostono 
jakuopos Marijonų Rėmėjų 

įmlradarbiams.
įKovo 5 d., kūli. J. Valan- 

^iejaus 'pakviesti, . suvaidi- 
ome “Pranašystę” Water-
iry. . •

: Leon.as Licvsa— L. K.

Minėjo Suktiktiires,
Vasario 18. d, Šy, Jono 

Kr, pašaipius draugija su
rengė Lietuvos nepriklauso
mybės .15 'metų sukaktuvių 
’.ihmjnną.

Suvaidintas veikaliul<as 
-Malonu kentėti . už tėvy
nę.” Pai'apijos choras, P. 
Alotėjūno vedamas, sudai
navo keletą dainų. Sekė de- 
klLumuūjoK Jr Jiendras _vįsu 
susirinkusių pasilinksmini
mas. /.

Žmonių atsilankė didelis 
skaičius. Viskas praėjo gra
žioje tvarkoje. .

. -Tą dieną Maskvos^ lietu-, 
viski bernai surengė pra-. 
inogą, kurioje “vaidino” to
kį inuviną “veikalą,” kur 
jau joks .sveiko proto žmo
gus negalėtų tokių pakvai
šusių žmonių pavad i n t i 
žmonėmis. . Tas purvinas, 
šlamštas, “vaidintas” tikslu, 
išjuokti katalikų tikybą ir 
kun. P. Garmaus kleboną vi-
i n c» •

Apie tai išgirdę, kitatau
čiai kunigai atsilankė pa
žiūrėti, kaip lietuviai rau
donukai protauja. I hunatę, 
kaip šie tamsuoliai bjauriai 
išniekina tikybą, tie kunigai 
Ju-eipėsi į policiją ir, rodos, 
kreipsis į arkivyskupą, kad 
sustabdytų. tokius purvinus 
darbus. ■

štai kokią gėdą komunis
tai užtraukia -lietuviams. 
Dėl. komiųiistų- šlamštiškų 
darbų, Kanados vyriausybė 
įvedė, griežtą cenzūrą lietu
vių knygoms ir" laikraš- 
čiams. Štai nesenai Šv. Jo- 

; no draugijos Įmygynas už-.

E- Vasario 25 d.. mūsų Stu
dentų Organizacijos kuopos 
^sporto sekei ja atlaikė savo

E
. įjšusirinkimą. Tosios sekcijos 
jfenrmininlęas Juozas Kupre- j sisakė iš “Darbininko” pen 
feičius patiekė sumanymą iš- Į fcias knygas. Knygas buvo 
Rfinkti komisiją,, kuri rūpin- 
®hjsi ’ darbų prie svaidihio 
ftfeuko. Sumanymas buvo ap- 
& tartas ir komisija išrinkta.

fįĮlat, pavasaryje atvažiavę 
•gĮByečįaį galės , džiaugtis svai- 
H&mio•. rungtynėmis.. . .. . 
F' Vasario 27 d. mes sulau- 
Bkėm’ garbingo svečio. Pas 
Finus viešėjo kun. dr.<-V.

. grBartuška. Mūsų studentams 
Msutėikė . džiaugsmo.. tame, 

. «*kad gausia auka prisidėjo

J^prie studentų organizacijos 
ir tuomi tapo, mūsų kuopos 
garbės nariu. B et d, rytojaus 

a dieną jis pasirūpino Įgyti

;mųnis: laisvą .dieną. Tai irgi 
•buvo mokiniams neniaža

džiaugsmo..

jį

-į-, Telefonas; Plaza 1350. 7

If JONIS GREBUAUCKAS 
jį į.' . Graborius ir Balsamuotojai 

428 S< PACA STREET, .
BALTIMORE, MD.I? ‘

!»-

Senų Laikų Vaistas
Palengvina • OcliiMa Pečiuose •

■‘*Pčr du metu kn.hkliui iiiatic nuola- 
. UnU' skausmas ,uu<> b.ii^iUR gėlimo

pečiuose, Išbamlžiiut si'.nkius lini- 
tnentub,". bet Tu1 vintas ■ii'jMgelbčjo 
man. Draugai rckomnuliivu man lie 
knro.4*«ln->,Kxi>cllcri tr -tik-pu dviejų 

. Vtitepiinn juomi vi4hmnu •k-fut.- 
. nial pHiiiyl.M. I*.imd’.x);cllrris j ra 

. geriausias iŠ“ visi; linimenti;,”-• .
• ' J. S.

I.ockport, J?. A. ' •

PAIN-EXPELLER

sulaikytos stropiai peržiū
rėtos ir išgulėjo cenzūroje 
net apie 5 savaites. -Dėl ko
munistų ir gera spauda turi 
nukentėti;

DARBAI.
Nedarbas nemažėja, nam 

jų darbų neatsiranda.- Dirb
tuvės dažnai paleidžia po 
..keletą darbininkų.

. Seniau čia pvisuigdavo, 
tad nors po kelis centus už
sidirbdavo bedarbiai, bekas- 
dami v sniegą, bet Šiemet 
sniego kaip ir nebuvo.

• Toronto miestas šelpia 
apie 24,000 šeimynų, o..apie 
•6,000 nevedusių vyrų, kas
dien stovi eilėje, laukdami 
sriubos, šiame skaičiuje yra 
daug lietuvių.

PARAPIJA.
Prie lietuvių parapijos 

vietos arkivyskupas pasky
rė ungarus katalikus, tad 
dabar sekmadieniais mūsų 
•parapijos bažnyčioje. būna 
toki tvarka : 10 vai. pamal
dos lietuvių kalboje • (kleb. 
kun. K. Baronas), .o 11:30 
nugarų kalboje pamaldos. 
Taigi,.ungarai pagelbsti lie- 
tuvianis išlaikyti savo para
piją. Esant krikščioniškam 
sutikhmu. bus ir. pasiseki
mas, .

'žvangutis.

PROVIDENCĖ, B, I.
NPSISEK^ VVČIV' 

VAKARAS .
Vasario 26 d, Liet. Vyčių 

103 kuopos nariai buvo su-, 
rengę vaidinimo vakarą, pa
rapijos šakyje. Vaidino dvi 
komedijas’: “Kurčias Žen
tas” ir “Nesipriešink.” Kai 
keno buvo manoma, kad iš 
to Vyčių parengimo nieko 
gero neišeis. Taip kai kas 
manė dėlto, kad. Providencė - 
dukart buvo susiorganizavę 
Vyčiai ir dukart vėl bino 
iškrikę. ; Tas verte kitus 
manyti, kad ir trečiu kartu 
atgimę Vyčiai, nieko žy-

- -maus- neimveikę? vėl tiugiai. I 
užmigs. Bet laimė, visi taip 
manantys labai apsiriko, 
ties vasario 26 d. Vyčių pa- 
simdymaš davė kiekvienam 
suprasti, kad dabartiniai 
Vyčiai turi daug gerų norų 
ir moka juos Įgyvendinti. 
Jų dabarties veikimas netik 
kad neduoda . baimės apie 
greitą iškrikimą,/bet dar 
teikia daug* vilties, ka'd jis 
kaskart vis stipriau susior- 

‘ gauizuos ir‘imsis lietuviams 
naudingų, darbų.

•Vos tiktai sausio tnėn. su-i 
sirinkime buvo nutarta'su
rengti vakarą ir išrinktas 
vaka ro komitetas, tuo jaus 
visi Vyčiai, ėmėsi darbo; 
Komitetą sudarė trys Jo
nai: Kuprertčius, Ratkevi
čius, Juknevičius. Kaip tai 
pasitaikė, kad juos visus pa
gavo 4 ‘ News Tribūne ’ ’ foto
grafo aparatas ir patalpino 
to laikraščio Teatrų skyrių-.I 
je, kad tai . “Commiftee in 
ėharge of ąrrangements for 
intertainment, under the 
auspices of the Knights of 
Lithuauią. ■ ■ "

Jonai dirbo uoliai ir su
maniai. Per. šešias savaites 
programa buvo prirengta ir. 
bilietai visi išparduoti. Tas. 
iš ankšto užtikrino finansi
nį pasiekimą. Dar kaip ir 
buvo abejojama, kaip gi čia 
tie ■‘amerikoniukai” pirmą 
kartą su programa pasiro
dys. Tačiaus3 vaidinimui 
atėjus visos abejonės apie 
pasisekimą pranyko. Visi 
aiškiai pareiškė, kad., girdi, 
taip gerai “nuduoto” vaidi
nimo providenciečiai dari 
nebuvo matę.

Prieky platformos buvo 
patalpinta Vyties emblema 
su parašu: “Vyčiai Tautai, 
ir. Bažnyčiai.” Tai vyčio

LORENCE, MASS.
» i

į U
jL

lEM____ L! J?
kinimai užkariauja žmonių 
širdis.

Misijos baigsis kovo 42 d.

1.—Giuseppe Zangara, Miami. kalėjime, nuteistas 80 metų kalėjimo už pasikėsinimą nušauti naująjį 
prezidentą Roosevelt ir sužeidimą kelių asmenų. 2. — Jehol miesto vaizdas, šį miestą japonai rengiasi 
užimti ir jau baigia prie jo.artintis. 3.—Cleveiąnd, Ohib, susilauks naujų pašto rūmų, kurių pastaty
mas, pagal paveiksle nurodytą planą, kaštuos trys milijonai dolerių.

moksleivio Al. Vaitkum) su

Amerikos kariškojo atstovo Ru
munijai majoro Yeager žmona 01- 
ga .D ’Albas,. kuri dainavo, prezi
dento Roosevelt inauguracijos ba
liuje. ■ 7 •

Uždangai prasiskleidus, 
publika pamate raides. V. 
formoje išsirikiavusius VaL 
dyhis iš .kurti) karštų krūti
nių išsiveržė galingas Vy
čių himnas. Publika .stovi. 
Baigiantis himnui, Juozas 
T liroms pasako iki irta rii 
jaudinančiai Jone Kmito 
eilėraštį . “Vytis,” paskui 

r :*ėl: grausmingai pakartoja- 
ina: “Ei Vyčiai, gyvenam 
Tautai ir Bažnyčiai.” Bu-, 
vo jaučiama lyg vėl būtų 
gi-Įžę laimingi 1916-20 n ie- 

. lai, kuomet. Vyčiai per visą 
plačiąją Ameriką buvo pa
čioje aukštumoje savo gyva
vimo. ..

“Kurčią Žentą” vaidino 
į.šie: Ponas Dilba.— Juozas 
Turonis ; Elena jo duktė,— 
Angelė Ciskert^ūfė; Bimąš, 
lamas, — Jonas Parafina- 
.virtus; Sargas ■— Peleksas 
Kairys; Kazys jdunikaitis

žentas — Jonas Ratkevi
čius; Kaimietis — Jonas 
Kuprevičius. :. ■

Turonis su Parafinavičiu- 
j ini nesenai .. iš okupuotos 
Į Lietuvos,. kiti visi čia gimę, 
iv. aukę.. Visi', vaidino ne 
tikėtai gerai, d Turonis tai. 
kaip tikras artistas. • 

| Pertraukoje pJės M. ir 
A. Ąvižinytes padainavo 
duetą “Paukščių Vestuvės*’ 
ir “Dvi Sesutės,” o Jonas 
Kuprevičius vieną anglišką 
dainą. Visi trys labai pub
likai patiko ir buvo priver- 

I sti pakartoti.
Ponas Ratkevičius smūir 

ka ir p-lė. Ciskevičiūtė pia
nu išpildė labai gražiai ke
letą muzikos dalykų.

Komediją ‘ ‘Nesipriešink” 
vaidino šie: Ponas Kepu- 
rthskis — Jonas Kuprevi
čius; Magde, jo žmona — 
Teresė - Dongveckaitė; Bar
bora, jų duktė — M. Avi ži
nytė ; B alandis sinuklinin- 
kas—- Al. ViiitkūnaS; Ado
mas; t.arnas — J. Juknevi
čius : Morta, tarnaite — M. 
Rakutytė,

Ši komedija • gana sunko
ka vaidinti, bet visi savo ro
les mokėjo ir atliko labai 
gerai. Dongveckaitė su Ku
previčiumi vaidino ' nepa- 
inainoniai gerai, kaip tikri 
.profesionalai vaidylos.

Vytis; Kuprevičius dar su- 
I dainavo, tik jam galimu bū
du, labai. ’ juokingų keletą 

[dainelių, kuriąs visas buvo, 
priverstas pakartoti. Vaka
ras baigtas Lietuvos himnu.

•Publikos buvo tiek.daug,idio' stotimi apie paleidimą 
~kadr~ įieb^TiebętRpą7-salėm Pvovideneo- vyčių garso oro 
Nors nedarbas, sunkūs lai
kai, vienok visi pareiškė, • 
kad tokių, prainogųi būtų su
ruošta kuo dažniau. . .Rei- 
žmonių norą pateli pa ą g 
ki.a tikėtis, kad Vyčiai tą 
žmonių norą patenkins; su
rengdami bent kas ant ras 
mėnuo panašius vakarus.

Programą vedė vietos, kle
bonas. Atrodė, kad jis bu
vo pilnai' patenkintas, o jį 
netaip jau lengva patenkin
ti. ■ y •

VYČIAI PIRMI PRIE 
DARBŲ

. Kaip tiktai mūsų, vyčiai 
sužinojo, kad Naujosios An
glijos Katalikų atstovai, su
važiavę Bro.cktone, nutarė 
pasidarbuoti, kad. sudarytų 
lėšų “Darbininkui” palai

kyti it pegerintį, jie’;tub- 
jaus iš . savo parengimo pel
no paskyrė $10.00 “Darbi
ninkui.” $35.00 davė, nau
jos bažnyčios fondui, o kita, 
apie $33.00- pasiliko savo 
reikalams.
VYČIŲ AR’J'BKjS ATEI

TIES PLANAI
Dabar- vyčiai ruošiasi su

daryti tokią bašėball ko
mandą, kuri galėtų nuvaini
kuoti net Thampsono smar
kiuosius kolegistus.. . Jonas 
Aknlevičitts, La Salę Al<a- 

.dėmi jos judrus sportiniu - 
kas, mano, kad mūsų vyčiai 
čia vasarą sukirs visus.

Vytis Ratkevičius; rimtai 
ruošiasi sudaryti orkestrą. 
Ką Ratkevičius sumano, tą 
jis ir padaro. Galima tikė - 
tis, .kad sekminėms, jau Šok-, 
simė pagal vyčių orkestras 
muziką.
Vytis. J. Kuprevičius Pro- 

videnco nebenurimsta; jis 
mat. nori pasireikšti visai 
Amerikai. Tgko nugirsti, 
kad jis su savą grupė veda 
deivhas sti vienai vietos ra-

bangomis.. Jei tas įvyks, 
.tai plati Amerika sužinos 
ką Providencė vyčiai gali.. 
Tik kašžin ar broliai Chica- 
gos vyčiui supras mus liehi- 
viškai. ■ ’ . / Vytis.

PHILADElPHIA, PA.
. Kovo 8 d. 3 :30 ir .7:30 v. 

bus rodomi judami. paveiks
lai “The Way of Redempti- 
ou,” “The. Miracle' 
“Christinas.”

NORW0OO, MASS.

ir

Vasario 27 d. įvyko Šv. 
Cecilijos choro privafiškas 
bnnkiėtas. Dalyvavo cho
ristai, choro vadas p. 
Šlapelis ir klebonas kuri. 
P. Kneižis.

Pasimeldę, kun.-" Kneižiui 
vadovaujant, pradėjo vai- 
gyti.- Valgiai, buvo labai 
skanūs ir rūpestingai paga
mini!,

f ’ūsakyta koletą plakai- 
helių..

Choristai ir choristes dė
koja'savo. darbščiai komisi
jai už bankieto surengimą 
ir kleb. kun. S. Kneižiui už 
jo. genimą.

• Pavalgę, ii* pažaidę skirs
tėsi Į namus labai patenkin
ti. .

A

R ENGTAS! VAIDT- 
’ NTMUI. 7

Šv. Pranciškaus parapi
jos Sodalietės, kaip ir pra
eitais metais, taip ir šią ga
vėnią vaidins veikalą, vaiz
duojantį Kristaus Kančią,. 
Bus pakartotas visiems pa
tikęs Robert Ihigh. Bensono 
“Upper'Room,” kuris yra 
lietuvių kalboje išverstas ir 
pavadi n t a s “Vakarienbu- 
ils.” ■

Ben sonas sugebėjo sukur
ti veikalą, kuriame, aktua
liai neparodyta kančios, ku
inas Kristus kentėjo, bet 
vaidini o jai nėtipsiogi ui ai . 
perduoda taip, jog publika 
išsivaizduoja, kas ..dėjosi 
Getscmano darže ir Golgo
tos kalne. .
. Šio veikalo, vaidintojai, 
kurie pasirodys scenoje ko
vo 12 d., septintą valandą • 
vakare, parapijinėje svetai
nėje, lavinasi vadovybėje 
Petin Petraičio, vietinio 
vargonininko, kad išdėstyti i 
aiškiai visas autoriaus min
tis. Tš repeticijų matyti, 
kad kiekvienas vaidintojas 
galės ir be žodžių nuduoti 
veikalo tekstą..

Be abejonės, jų atsidėji
mas atlikti kuo tinkamiau-. 
šiai roles suįdomins ir pa
tenkins kiekvieną atsilan- 
kiušp • • .-

. 1 . Masgue.;

Vasario 28 d. Įvyko ma
žojo parapijos choro priva- 
tiškas vakarėlis. Visi, vai
kučiai linksmai praleido va
kari). Gavo ledi): ir kitokių 
dovanėliu.

Kovo 6 d. mūsų bąžnj’Čio- 
j<> prasidėjo misijos. Žmo
nės gausiai ateina į bažny
čią. ir naudojasi Dievo ma
lonėmis.

Tėvo A. Petrausko, M. L 
C. gražūs ir naudingi pamo-

GARANTUOTI ~

Angliai § *12.50 Tonui
VIENAM TONUIPELENU’ MAŽIAU LOPETOS. 

VELTUI PRISTATYMAS.
IVIes irgi parduodame Petro Karbon,— 

, Petro Karbon yra. Amerikos valyklų 
moderniškiausiais būdais išvalyto pet- 
rolejaiis rezultatas. Po to, kai gasas,. 
tepamasai aliejus ir kerbsinas mokslia • 
ktr keliu buvo • prašalinti. nuo neap- . 
dirbto aliejaus, likusios liekanos, yra 
skiriamos virimo veiksniui, kurs paša
lino dūfnuš ir kvapų. Petro Karbon \

yra visiškai, tyrus karbonas, ekonomiškiausia, šverirtusis, karš-.
■ čiaušis, gšras kuras, labai patogūs naudojimui, 

WHITE FUEL CORPORATION
Telefonai: So. Boston 4500, Porter 4499, Mystic 7010.

WATERBURY, CONN.
’ / L. D. S. ••••,
Vasario 26 d.,įvyko L. D. 

S. 5 kuopos susirinkimas.. 
Aptarus kuopos reikalus, 
buvo daug kalbėta apie tri
jų organizacijų išvažiavi
mą, įvyksiantį birželio 4 d. 
Geresniam. pasirengimui iš
rinkta komisiją:. S. Cibuls
kas, J . Bedontas, A Šam- 
bafįs ir P. Jokubauskas.

Buvo pageidauta, kad ko
misija susitartų su kitomis 
komisijomis ir pradėtų dar
bą varyti prmyn: kas veži
mus taisyti, kas programai 
skelbimus rinkti, kas žmo
nes agituoti ir tt. Žodžiu, 
no vinie, , ka d Waterbury ge
riausia pasii’od.vtų. Tik be
da su darbais, bet laukiame 
pagerėjimo ir nepasiduoda
me nusiminimui.

.. • < '. ' J.

,■ Conneęticut valstj’b v j e. 
automobiliai ant * ‘kiekių’ ’ 
turi ir raidę ir ; numerius. 
Pastebėjau, pravažiavo gra- 
boriaus ilgas automobi
lius, kurio “blokej”, buvo 
raide ir ųumeris — TT-2. 
Mat, jis liėvažinėdąmas por . 
mieštus, visiems pymiona, 
kad tuojau-ir tavo pavėžins. .

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga .savuosius 
biznierius palaikyti,' nes jie • 
to yra u^silarimvę renidann 
mūsų parapija^ organtzaci-: 
jas ir dTaug'ijaa. ,. j. ■ ;



f

ihlraiteiib, fedvo V, 1&&3

VIETINĖS ŽINIOS
SV. KAZIMIERO GARBE!

Kovo 4 d., šv. Kazimiero 
. dienoje, Šv. Petro t lietuvių 

bažnyčion susirinko daug 
žpionių. Kipi. K. Urbonavi
čius giedojo iškilmingas šv. 
mišias... ir sakė pamokslų. 
Kun. K. Jenkus buvo dija- 
konu, kun. F. A. Virinaus- 

. kis subdijakonu. , Daugybe 
žmonių ėjo prie sakramen
tų.

škų. draugijų ir pavienių at
stovės ponios Nornatąričie- 
nė ir Žukauskiene , Įteikė 
kun. K. Urbonavičiui iię ku
nigui Jankui ją varduvių 
diejios . pasveikinimus ir 
dvasiškas . bei auksines do
vanas. ...

Buvo, daug ir kitų svei
kintojų. J11. keletas yrą šie: 
kun. Virmaiiskis, kunigas 
Švagždys, Lietuvių Kolegi
ja, daugelis laiškų, korte
lių, asmenų. •

Tnt^u hlr Ali Airi Solemnizantai kunigai pa- TREČIADIENIAIS žadėjo atlaikyti šv. mišiąs

■Šy, Petro lietuvių b.ažny- radarius,.
Čioje kas trečiadienio vakn- 

• ras Gavėnios metu kum F. 
. M: Jūras sako pamokslus.

Peleninėje jis patiekė tik 
įvadą sekančių pamokslų 
serijai. Visi tie gražūs ir 

. naųdiiigi pamokslai rišasi
viens su kitu. Kiekvienam 
katalikui yra pravartu juos 
visus su atsidėjimu isklatn

MOTINOS VARGAI

T

...
dina, pamato, motinos ir. sa
vo klaidą, susitvarko ir mel
džiasi už motiną^ Gale mo
tina džiaugiasi atvedusi 
•dukteris į gerą kelią, nore 
vaidindama, jai netiiilmnčia 
rplę, •

Autorius sugebėjo paimli 
gražią mintį, gerai išvysty
ti ją ir sukurti nepaprastą 
riiotiiios dvipusę rolę, kas 
žiūrovus labai suįdomino.

Būtų galima- pageidauti, 
kad tęątrėlįs būtii. Icįęk' ilge-: 
lėsnis, kąd_inotinos .vargų 
parodymas prasidėtų. Igips- 
niškai, tuomet v užsipildytų 
visas vakaras ir be prakal
bų. . Bostohietin.

425 DOLERIAI UŽ LAU-

■ . OggBtyiMKSJ

PENKTADIENI
Praėjusį penktadieni šv. 

Petro, lietuviui bažnyčioje 
atsibuvo dviejos įspūdingos 
pamaldos — du vieši staci
jų vaikščiojimai. 4 vai. p. p. 
susirinko daug vaikų ir tė- 
vų ir kun. K. lenkui vado-.

’ vaujant,.
gavo palaiminimą švenčiau
siu. 7:30 vai. vakare, bažny
čion susmukus dar dides- 

. niai tikinčiųjų miniai, buvo 
apeitos stacijos ir suteiktas 
palaiminimas. Vakare pa-, 
maldas vedė ktin. F. A. Vir- 

. mauskis. . Pamaldose buvo 
. gražu iš priežasties, kad da

lyvavo daug žmonių ir kad 
jie visi įspūdingai giedojo;

. Tokios pamaldos Šv. Petro 
bažnyčioje bus per gavėnią, 
kas penktadienį.

. Šv. Kazimiero. Seserų rė
mėjų So. Bostono skyrius 

i kovo 5 d. vakare turėjo baž
nytinėj Svetainėj turėjo sa
vo mctiiiį parengimą seserų 
naudai. . . ■ .

Parengime dalyvavo pus
trečio šimto A žmonių, kas 
aiškiai parodo didelę užuo
jautą ir pritarimą Seserinis 
ir šiais blogais laikais.

Vakaro surengime .dau
gi ausia dirbo p. Kihurienė.

Vakarą pradėjo klebonas 
kim. P. Virinauskis. Pro
gramos vedėja buvo. M. 
Pazniokaitė. I ’ert rauki >s 
metu kalbėjo kun. K. Urbo- 
iiavičius, o vaidinimo rėži- 
'sens A. F. Kneižys pasakė 
jžaūginę kalbą apie veikalo, 
turini. Buvo atsilankęs ir 
kum K. Jenkus.

P n »gramą . a 11 i ko. . N ų r- 
vvood sodalii'tčs, suvaidiiida- 
im»s Tarvydo veikalą “Mo
tinos Vargai.” . Vaidintojos 
gerai žinojo savo tinkamai

Virto r Knisli, kitu vardu 
; Bronius Roleskevirius, gy\r, 
115 Mt. riuburn St.? Cam- 
iridge, pateko į policijos ir 
teismo didelę, nemalonę.

Teisinė jį nubaudė 245 
doleriais už. Šiuos prąsįžtm 
gimus: už pravažiavimą pro 
raudoną šviesą — $16; už 
greitą važiavimą — $<5: už 
nesustojinią poliemonui ‘Su
švilpus —. $50; už. vairavi
mą mituinobili'i) be leidimo 
— $50 ; už vairavimą neap
drausto ir. neregistruoto au
tomobilio —- $20.

Knisli sprendimu ųepą-. 
lenkintas- ir padavė skundą 
aiikštesniiuų feismui. *

UŽUVINIS LAIMĖJO, 
OKON PRALAIMĖJO

; . .

Kuyo 2 d. Boston Gardeli 
į\;vko ^kumštynės, kuriose 
dalyvavo du lietuviai — 
Jiiožąs ĮTždaviritš ir Jonius 
JDįim-Dixori.

■j. Vždavillis pirmą kau
tą pasirodė lęajp profesiona
las ir laimėjo . Įtumštynes 
knpk|iųtu .pirmaine rųunde. 
Jįs nugalč j o Burgess iš L .e • 
wi stoti, Ale.

Dixon šį .kartą savo prie
šu turėjo iii liziną portugalą 
J ose Santą, .sveriantį ~244 

Yvai-usT DIxon svėrė 2()5 sv..
Pirmuosius du roituduš Di- 
xou laikėsi gerai, bet tre
čiame rounde milžino Santa 
smūgiai būva per sunkūs. 
Dison krito du kartu, bet 
vis . dar atsikėlė iki teisėjas 
sukaitė 9, tačiau jo iiiima- 
džeris įmetė . į ringę rankš
luostį kaip pasidavimo žen
klą.

LAIMINGAS STREIKAS

‘1

DAKTARAI
l’ei: So. B6s.ton (1823 ■

LIETUVIS DANTISTAS 1

tDR.B MASPER
- tKASPAHA.VIOlOS . j

Naujoje Vietoję,
525 E. Broadway, S. Boston.

O/ūo Valanda:, 1

Nao 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki
5 Ir nuo G Iki 8 vai. vakarė. Ofi
sas uždarytas subatoš vakarais Ir. , 

( nodeliilėniais, taipgi seredomianife 
I 12-tos dieną uždarytas.
| Taipgi nuima ir X-ray

PASVEIKINO KAZIMIERUS
Kovo 4 d., po iškilmingų 

pamaldų, kaikurių katalikė- 

į AIKOKATAI; Į
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
/Vedą,visokias provas. Daro d-.
.. sus legalios dokumentus.
817 E St. (kampas Broadway) 

. South Boston, Mao.
Telefonas; Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
A D V O K A TAI 

. Bdwar R. Čoplen ' .
. Albert Adelson *

Harold Aranofsky ’ , 
Bcnjamin Chesky

’ OFISO .VEDĖJAS. •
, Jonas J. Romanas

18 Tėmont St., Boston, Mani.
SlO Kimball Building 

Telefonas: Capitol. 9880
O fis o v a 1 a h d o 8

9 vai. iki 5 vai.
.SOUTH BOSTONO OFISAS 

; ' 455 W. Broadway
■ : Nuo 6 iki 7 v. vakare 

Telefonais. Soti t Ii. Boston 3012;

gvai, tiesiog gražiai, kalbėjo 
lietuviškai. 'Vaidino vikriai, 
o antrajame veiksme. visai 
imponuojančiai ir gyvai. 
N'onvoodo sodalietčms ir jų 
vadui didelė garbe. ■ Nebe
atsimenu kada būčiau matęs 
lietuvių vakarėlį — vaidini
mą taip originaliai, taip 
sklandžiai, įspūdingai, be 
mikčiojimų, be trūkumų 
praėjusį! . . .

Pats veikalas labai vykęs. 
Pirmainae -veiksme n a šie 
"motina patenka širdies var
ge .— jos’ trys dukterys 
atsisakė klausyti motinos ir 
pradėjo gyventi šių laikų 
nakt.vbaldystės gyvenimą. 
Viena jau veda:-derybas su. 
vedusiu žmogumi,. • norinčiu 
skirtis sti žmona. Kita tam 
pritaria. Trecia, vos lū me
tų, irgi šūliuąsi motinos va
dovybės. Mergaitėms na
muose nieks nemalonu:- nei 
malda, valgis, drabužiai, nei 
motina, ilo.tiiia, verkią ir 
ieško priein<rilių dukrelėms 
pataisyti..- Ji gauną patari
mų vaidinti padykusins mo
teriškės rolę. • .
• Ant raine veiksme motina- 
pasirodo visiškai - painylūju-. 
si dukteTų • linksniui.imosi 
vietas ir jų partneriuš. Ji 
net pralenkia duldėrų išdy- 

] karimus. .Dukterys susi gč-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

. Tol. 80. Bpstou. 2300
‘ 414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdarai iiuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo iki 5:30. po pietii ir 
nuo 6 iki O I. vakarę, šventij diėnį 

pagal susitarimą.

Tel; So. lioston. 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broądway, So. Boston
Ofiso valandos nuo () iki .12, nuo 
1:30 iki (i ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 1.2 v. d-iensj.’ 
Subatomis niio 9 Iki: (> -vai. vakare. 
Nėdelipuiis nuo 9 iki 12 vai. (lieuLj.

(pagal sutarti)

ASMENYS, VIETOS, 
ĮVAIRYBĖS

. “Al” Buslnnahas šiais 
laikais yra labai suisrūpi- 
uęs, Gali matyti jį einantį 
gatve dideliais žingsniais, 
giliai užsiinąsciusį. Žinpda-. 
mi jo linksma bilda, mes a- 
hejojame, ar “Al” intere
suojasi tais dalykais, kurie 
suteikia asmeniui gilaus su
simastymo.

Draugai nori žinoti, kas 
iš tikrųjų darosi “Al” šir-

“Boot and SI 100 Wor- 
kors’” unijos" darbininkai 
buvo sustreikavę dėl blogų 
sąlygų. Streikas baigėsi 
darbininkų laimėjimų:. al
gos pakeltos 10 procentų, 
darbo sąlygos pagerintos ir. 
gautos trumpesnės darbo 
valandos.

garrettS^jar^
Bostono' “sausosios” po

licijos buvęs vi-ršininkas <)- 
liver B. Garrett, , atsėdėję* 
kalėjime 21. mėnesį už suk
tybes, j au gavo darbą. J i •>; 
bus Lyiųifieldė vieno kaba
retinio, teatro programos ve-

į Tel. Porter 3789 . i

Į JOHN REPSHIS, M. D. Į
•-f ■. ; - (REPSfS) ..=
j Lietuvis Gydytojai' .1 
Į Ofiso- Valandos: 2—4 ir T—0 =

| 278 Harvard Street, i
|kamp. Inmąn jirti Central Sq,| 
| . Oambridge, Masr Į

BŪTI SVEIKO
JŪS VISUOMET NORIT 

ll^tii įsNiovetĮtJš; kraujas, nei'vos, 
dusulys,.’ o< los h- įsisenejusitYs .1 igos, 
patrūkimus, kojų skaudejiuias’, ‘ pi’ 

h;s.- Ir vmyš, nupilkimas, 
„ iiugai’< >s skaudėj t ui -a s. 

rmiumtizinas nudatia. ir 
riebuunis išgydomas b6 
■jokto ’ skatiMiiut ir nęra 
rullddo išlikti ‘ JS darbo.

. ApžfurPjlmn.* tlyksik- Gy
duoles. tlu<idu. Mnžas-.-UžmokusSia,. 

Ot.Giady.327K;“„t 
Fnlando*» A^n tradlcnlftl*, ketrlrt*- 
dleulali Ir MežtndlėnlaU 10—12 17* 
fe, 2—5, 7—8.*wknm: -MluaiUU* 

, titulu 10—12 tlktftt

Graborių įstaigos (ofisai) 
tarp mūsų. jaunų vyrų yra 

7)opidrąrnttisios vretosr Pa^ 
našiai. kaip “ poolrumiai, ” 
taip ir graborių kambariai 
kasdien pripildyti m ū s 11 
jaunais vaikinais, kurie ne
turi ko veikti.

Šios naujos jaunimo “su
sirinkimo” vietos, žinoma, 
yra labiau tinkamos jaunie
siems, nes jie čia turi .įvah 
rias. diskusijas apie svar
bius klausimus.

Gak iš tų susirinkimų iš
eis ir kas nors gera. Alės 
reiškiame viltį, kad tie jau
nuoliai, kurie praleidžia iš- 
t įsas va landas 1 i etinių gra- 
bouių kambariuose, susior
ganizuotų, sudarytų lavini- 

, mosi ratelius, rengtą deba
tus. teatrus, Tašytų, sportų 
užsiimtų, ir t t.

Pasijudinkite j jaunieji' 
susiorganizuokite!

MMiaftMMibTiT-'nr’7T'' I ■■■■! ii '.I. 1'1 ■'!'

VĖL STAIGA MIRĖ
. }5 -----------

Andrius Biekša, 44 mdtų. 
amžiaus, gyvenęs 1.4 mėtų. 
303 AV'Ood Avė., Maftappan, 
Mass, kovo 3 d. darbe krito. 
Nugabentas miesto ligoni- 
iien, mirė kovo 4 d,, 10:30 v. 
vakare^ . • ■

A. a, Andrius paeina iš 
Eišiškių parapijos ir išgyt 
veno Bostono apylinkėj per 
30 metų.. Jis paliki) liūdesy 
žmoną ir sūnų Joną., Velio
nio našlė , po tėvais yrą Pe- 

. eilikoniūtė iš Valkininkų.. .
Velionio kūnas laidoja

mas iš Šv. Petro bažnyčios 
kovo 8 d., 9 vai. rytą.

Šiomis dienomis .staiga 
krito -keletas Jietuviųyyy.Hį 
žaliukų. Iš ti.krųjų nežino- 
me ne dienos, i.rė valandos.

raginTpaleisti
KALINIUS

NAUDINGAS PAREN
GIMAS 4

Baugus policijos viršinm-
3 pareiškė, kad jei. Gar- 

iief atvyks čia . daryt i biznį, 
tai jis reikalausiąs., panai
kinti to teatro leidimą.

SONNENBERGlTEISIN- 
TAS

. “Boston Post” viename 
mmieryjc skaičiau, Jog. J oe 
Zįlch išvyko į W.asliington, 
kur jis būsiąs pakviestas į 
naujojo prezidento Roose- 
velt' kabinetą. Gal dėlto j is 
ir. sustojo rašęs apie mūsų: 
Broadway merginas ir.vai
kinus...

Praėjusių metų liepos 
mėnesį rišt ik as Gus >S on - 
uenberg turėjo ■mitomobh 
liaus nelaimę, kurioje buvo 
užmuštas patrolmonas. Son- 
nenberg buvo apkaltintas ir 
žemesniajame teisme * pa
smerktas pinigine bauda ir 
trijų mėnesių . kalėjimu. 
Somienberg. rastas kaltu, 
jog automobilių. va i ra v ęs 
būdamas - girtas- ■ '

Sonneįigerg su Sprendi
munesutiko ir perkėlė bylą 
į aukštesnįjį teismą, kur, po 
4 dienų nagrinėjimo prieš 
prisiekusiuosius teisėjus, 
Sonnenberg buvo vistu ištei
sintas-— ati‘a«tas nekaltu..

—-—- f .—•—> ;iiU :

. Kardinolas O’ConneH pra
nešė, j < >g B ošti >i io tirkrių s - 

; kūpi jos tikinčiųjų ekskursi
ja į .Romą ir Šventąją Že
me išvyks iš Bostono biržė-- 
lio mėnesio 30 dieną, laivu 
“Gorite'Grande.” Ekskur
siją .'kelionėje - prabus, iki 
tugpiušin 22 d,

Šiaip ar taip, mūsų jau-, 
nimas turėtų įeiti į labdarv- 
bėš darbą, kad pakeltų lie
tuvių vardą kitataučių, tar
pe, Labdarybės darbo sri
tis, labai plati — pagelbėti 
našlaičiams, palinksminti li
gonius, pavalgydinti betur
čius, aplankyti įnirusius ir 
t. t. Šiais depresijos laikais 
Čia. yra visiems darbo, nes 
Kristaus darbo nieks nega-

' Ii sutrukdyti.
D. D. ClK^udl.

Kadangi Mąsyaebusetts 
kalėjimai perpildyti kali
niais ir jiems reikalingą 
naujią patalpų, gubernato
riaus. tarybas narys Daniai 
H. Coakley pasiūlė paleisti 
iš kalėjimo visus tuos kali
nius, kurių pagreitintas su
grąžinimas į visuomenę ne
padarytų didelio pavojaus, 
visuomenės saugumui.

Pataisos skyriaus virši
ninkas pro L Snyre pareiš
kė, jog kalinių aprū])iiiimas 
patalpomis. pasiekė visai 
kritiškos bCililės. Norfolko 
kalėjimui reif<almgąs nalt- 
jas namas, kurio, pastaty
mas kaštuotų .195,000 d:>le- 
rių. Rut lai id ka lė.j i mas 11.1- 
res būti uždarytas dėl veda
mos vandei is ti ekimo .1 n i i ■ 
jos.-.'

GūbernatoTiUš Ely -siūlo 
panaudoti valstijos karei
vines kaliniams sutalpinti.

Šiuo metu kalinių Massa- 
cbusetts v ą 1 s t i j. o j yrą j 
Charlest'ovii — 89.1, Xor- 
•folke. —445, Rut landė—59,: 
Conėord pataisos namuose 
1038, Buidgesvater — 2380. 
Iš viso 4852 kaliniai.

Maldos Apaštalavimo dr- fl 
ja tūrėjo savo susirinkimą 
kovo 3 d. Kum Pi.Virmaus^ jį 
kis paaiškino katalikų se?-”* ' ® 
molio nutarimus. *4

Draugija nutarė, surengti . i 
vakarienę su pramogėle ko- ; 'į 
vo 19 d., 7 :30 yaL vakarė. 
Pai’engiinb pelno puse ski- .,,/, 
riania • kataliluĮ spaudai. . 
S'buthbostoniečiai nenori , 
pasiduoti kun. J.. Vaitiekų- > ‘ 
no parapijiečiams, kurie v 
jau prisiuntė “Darbinin-. 
Imi ” .$20.00 “Kiškio pyra^ . 
gų.” y’ ■

Kadangi katal&iškai lįe- ... < 
t u viskąspalidaišlailvys J
si į jaunimą dorą ir neištąu- Į 
tėjusį, tai visi tėveliai pra^ * 
šeini paremti šį gerą dąrbą.į j 

Rengiamos vakarienės šei
mininkes pasirengusios, pa-. 
gaminti tokių užkandžių, ; ,, 
kokių mūsų yakarienėse dar b ■ 
nėra buvę. P risi r enkit-vi- 

• ' * 
si — jauni ir seni. Už 50 
centų gausite geriausią va
karienę i iv įdomiausią pro- 
gramą.

CURLEY GAL ATSISAKYS

Lakštinyalą.' ■

SUĖMĖ SENAI lEĖKOTį ..
APGAVIU

Bostono policija pėr du 
metus ieškojo tūlo AVilbur ■ y 
J. C’ooke, kurs netikrais pa- ,, A 
veikslais ii; kitomis netikro- ...» 
•mią brangenybėmis padarė— 
apie, milijoną dolerių nuos-; . 
t o] ių . muzie j alus ir brangių- , Y 
jų daiktą pilkėjams. . ’ Jis 
surastas praėjusią savaitę 
Nevv Yorke vienoje privati- 
šk.oje sanatorijoje.

Savo laiku suinitasai Co- 
oke apgavo B ostinio, Kąri- \ ’ ,,. 
sąs, New York,-Btiffalo ir . 
kitų miestų muziejus, -par- ' . 
duodamas licva senovės gar- ‘tt 
šiųjų artistų dailininkų pa- . 
veiksi us, kuriuos jis parda- ; - 
w. 1 aliai • a ūks ta , kaina, ta- .. , 
čiau kurie buvo, visai mėn- « 
kos vertės. ’• ■:

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Į GRABORIAI

JOSEPH W, GASPER
(KASPARAS)

G R A B O RI U B 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
. Tol. So. Boston 1437. J
.. . Bes. 158 W. 7th St. :

Tel. So. Boston’ 1437 M 
Patarnavimas dienų ir naktį.

D, A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BĄLSAMUOTOJAS 
?877 Cambridge St., 

... Cambridge, Mass. 
Res. 5i64 Mst Broadyray 

. 7 So. Boston, Mass.
Tclepliortp S/Boston 08'15

Bostone yra rimtų kalbų, 
jog kovo inenęsio 15 dieną 
mavoras Curlev atsisakys 
iiuo savo pareigų ir išvyks į 
"VVashington. D.. C., kur jis 
gausiąs valdžios paskyrimą.

Jei Curley atsisakytą, tai; 
miesto .niaytiru šiems me
tams būtų miesto tarybos 
pirm. Josepli. McGrątli.

VYSKUPASŠPEŪ.MAN
PAS CURLEY

| AR SERGI?... I 

ISkilvys nedirba, liežuvis bal*i 
| tas, sunkus kvapas, viduriai: Į užkietėję; pilnas gazą ir rąks-i 
Į ties, neramiai’ miegi.... Jei nori; 
Į pagyti—vartok vaistus— Son- 
Į gosd—-4'1.00 bonką, kurie pra- I šalina tuos visus nesmagumus.: 
| Išdirba Ajitiekorius I’.- GIEDVIIA/ 
1101G .(’iinibridge St. prie \Vebster; 
š Avė., Cambridge, Mjiss, PriisiUnČIU: 
s visokius.'vaistus per ,paštQ. Reikštu 
i lauk katalogo Dr. G iedvilo Gyduolei i

t

Praėjusią savaitę mayor 
ras Curlvy buvo pasikvietęs 
vyskupą špeUman ir turėjo 

. ilgiu pasitarimą. .
Šis pasikalbėjimas, tvirti

na nuomonę. jog (’urlVy. bū
siąs paskirtas Amerikos am
basadoriumi Italijai. Ka
dangi vyskupas Spyllmnn 
ilgą laiką* išbuvo • ’ imlijnjv; 
tąd ir spėjama, jog Cnvlev 
pasiklausęs vyskupo įvairių 
patarimų

į JUOZAS ;M. DILIS Į
1 LAIKRODININKAS" I
: * f
i Parduodu įvairiausios rūšies | 
: auksinius ir . sidabrinius d: k 
įtus,. Taipgi , ir pataisau. I
Į 36G W. Broadway I
L SO. BOSTON, MASS. Į

»*■£
■

•n

; « y ■ ■ ■ •

AGENTAI Į Į

| INSURANCE
! • Aptlrfuihk namus, rakandui 

r| ... nutonmhtltm: nasI J. 8. MESLIS
Į 455 W. Broad\vay, So, Boston
I Tri. sd Boston

.. w

w
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
f KATALIKŲ AKCIJA 

APYUNKĖJE
Dar kartų noriu grįžti 

Žeimelio revoliucijos 
:(katalikiškoj i akcija) ket- 
Lvirto punkto, kurį paliečiau 
r paskutiniame savo štraips- 
>nyje. Didžiojo New Yorko 
Federacijos*, apskritys savo 

Jtusirinkime, vasario 24 d., 
B- Šių metų, nutarė ruošti Ka- 

‘ talikiškos Akcijos savaite 
į- kovo mėnesyje ir Katalikiš

kos Spaudos savaitę balan- 
r džnrmėhcsyįfe;—^šiomis-sa- 
i vai temis apskritys užsibre- 

že visose parapijose paruoš- 
L ti prakalbas, kurias pasaky

ti! katalikų veikėjai aiškin- 
darni katalikiško veikimo 
svarbą ir draugijų susijun
gimo jSo Federacijos vėlia
va naudą^ Savaitės pfakal- 

;; bų ir kalbėtojų eilę Šiomis. 
J dienomis apskrities sekreto- 

: rius paskelbs spaudoje. Ko- 
į Vo 30 d. apskritys sudarys 

p- planus KataUkiškos Spau- 
E dos savaitei.
B Bet apskritys prakalbo- 
B mįs aprūpino tik Brookiyno 
B įr New ‘ Yorko parapijas. 
B Nęw Jersey parapijas pali- 
M ko jų draugijoms susiorga- 

.nizuoti. Mūsų apskritys pa- 
1. sįryžęs gi jersey4 iečiams pa- 
t. ruošti kalbėtojų sąrašą, iš 
K. kulio galėtų savo , vajaus 

. .tes7* šavaitei kalbėtojus paširih- 
kti ir užsikviesfi. Bendra- 
darbiavimas yra ne tik gali- 
mas, bet ir būtinas. Kodėl- 

l gi Įvairiaplaukiai liberalai 
r bei laisvamaniai veržiasi Į 

mūsų tarpą, nusiduoda’ ka- 
•į- tulikai esą,...geli lietuviai?

Kodėl jie nori su mumis 
dirbti ? Todėl, kad mes. užsi- 

| grūdinę lietuviai, tautiniai 
f į susipratę, lietuvybės palai- 
|L kytoj.ai, organizuotas lietu- 

. g .viskas kūnas. Katalikas, lie- 
|į . tuvis jau išmokęs pasiauko- 

ti, remti visą kas lietuviška* 
‘ Tikįs lietuvis neatsisakys 

- dirbti lietuviško darbo. . Ir, 
B jeigu liberalai pasitenkintų 
> . to lietuviško darbo ir nelies- 

' tų katalikų pasaulėžvalgos 
R . 7 ir savo šliiiptarnalogijos ne- 
$ pirštų, nebūtų skirtumo

tarp mūsų ir jųjų veikimo, i 
ir Jicndraš darbas, tautinei 
idėjai ceinentuotusi. Katali
kui religija yra veikimo pa
grindas, tautos dvasiai!am 
tauta nėra dora ir teisė; 
jam religija nėra antraeilis • 
dalykas.' Jam kunigas yra 
tautos apaštalu, ne išdavi* 
kix. Jam tėvynė-.tik laikinas - 
dalykas, keliąs į amžinatvė,* 
tautybę tik, gyvenimo for
ma, o religiją —1 gyvenimo, 
turinys,- tautiškumas prie
mone veikimui, o religija 
viso to tikslas — vainikas.^ 
Garsus rusų filosofas VI. 
Solovjovas tiksliai pabrėžė : 
“Kai iš mūšų reikalau ja ti
kėti į. tautą, tarnauti savo 
tautai, tai toks .reikalavi
mas gali turėti labai klai
dingą prasmę, visai priešin
gą tikram patriotizmui. 
Kad tauta būtų verta tikė
jimo ir tarnavimo objektų, 
ji pati turi tikėti į ką aukš
tesnį, tobulesnį; kitaip ti
kėti į tautą, tarnauti tautai, 
reikštų, tikėti į minių žmo
nių, garbinti minią, o tai 
priešinga ‘ ne tik religija;, 
bet ir paprastam žmogiško 
kilnumo jausmui. Tinkamu 
mūsų tikėjimui ir. tarnavi
mui objektu gali būti tik 
tas, kas priklauso prie be? 
galines tobulybės. Nežemin
dami ir neapgaudinėdami 
skvęs mes galime tikėti ir 
tarnauti Dievui. Dievas, 
kaip visatos JCverėjąs, ;yrą 
anksčiau tautiškumo. Mes 
galime nusilenkti prieš savo 
tauta, tik tada, kad pati 
tauta yra religinės tiesos 
tarnaitė. Tarnaudami. jai 
(religinei tiesai), mes * tuo 
pačiu tarnausime ir savajai 
tautai, arba, tiksliau kal
bant, aktyviai dalyvausime 
tautos visuotinai istoriš
kam tarnavimę’ (o narod- 
riosti i narodnicli.. dielacli 
Rošsii). ■ ■ „ „

Bet grįžkime prie mūsų 
veikimo. Del viršminėtų pa-' 
saulėžvalgos principų bend
ras darbas negalimas. Todėl 
privalome savo tarpe vieny
tis ir dirbti tą darbą, kurio 
visa tauta iš mūsų laukia. 
Tas darbas tai katalikiška

ŠVČ. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

VARDUVES.
Vasario 27 d., Sodai įetės 

surengė Šaunų vakarėlį sa
vo kleb. kun. Kazimierą 
Paiilonį pagerbti jo varčia^ 
dieni, kuris buvo kovo 4d.

Dalyvavo visi kunigai ir 
sodalietes. Visi linkėjo geri), 
klebonui •ilgiausių metų.

Olandijos parlamente. katalikų

■ Be to, dalyvavo 14 Domi- 
n IkięČių. Seseių, tarp kurių 
buvo i r Motina.

Ji buvo nare visų laitąli- 
kišįsų organizacijų ir drau
gijų, ir visose turėjo gorų 
vardą ir su■ visais gražiai 
sugyvenu. Todėl ji 'nebus, 
pamirštą. 7jnu dabay yra 
užprašytos šv, mišios kiek-, 

■’.neną menesį visus metus.
ji paliko -dideliame nu

liūdime savo vyrą, dų sū
nų ir tris dukteris, iš kurių 
viena yra Sesuo Antonclbi, 
o. s. b. ;

Giliausią užuojauta Zęlo- 
nių ršėi niynaį. r

E. 4tli st., Antanas Zinko, 
.550 — 18th st. ir Adelė Le- 
tiulo, 13 Evans st.

Vyčiai nesigaili savo sun
kaus darbo, nes liks gražaus 
pelno parapijai.

Vyčiams sekasi darbuotis, 
nes turi darbštų ir malonų 
pirmininką Juozą Čosriulc- ličiu; . '

Vmmkas.

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PACAMS. '

V

MALDAKNYGES Į
• ‘ ■ _____ : - - - ' . t I I ■ ii . ■ , X-

- --------------- ----- “ • ■ ' * 1 ■ ■___ '■ • ' i 
’ ■■ ■ “___ • ž

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
TIK KA GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ | 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS'
Kainos:'' .

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1<75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25)

“Mažas naujas aukso altorius"
Kainos: 7 \ . ", ' „ •

Juodais paprastais apdarais ,30 7 . .
Juodais minkštais apdarais .50. ■„
Juodais odos apdarais • .75
Baltais celuiloido apdarais1 .80 
imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą. .

.. I . Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- į
I mos Komunijos, ir kitoms iškilmėms. |
| ' • Visus užsakymus siųskit ė sekančiu antrašu:
į . :“DARBININKAŠm I
| 866 Broadway, —. 8o, Boston, Man, t

I 
i i 
f

Telephone: STAGG 2—0700 ' VALANDOS:
no ni a n ag it vcmpiiig nuo &-12»ryto, 2-8 vat 
Lllli DLAlJnV m YdlUlUv, Šventadieniais imitarvi

DANTISTAS 499 GRAND STREET 
iŠ BAY (kampae Unloh Avė,y

Karnų Telefonai: Mlchlgan 2—4273 „BROOKLYN, N. Y.

akcija. Akcija yra pasaulio- 
nių apaštalavimas ~ religi
nius dėsnius grąžinti gyvę- 
niman, Jėzų Kristų statyti 
šeimos valdovu, širdžių vie
špačiu, visuomenės taikin
toju, tautų karaliumi, žo
džiu, šių laikų supagonėjusĮ 
gyvenimą * krikščioninti. Tą 
atsieksime religijos praty- 
ba, bažnytinių įstaigų, ’drau 
gijų, spaudus užlaikymu, 
rėmimu. Patys įsisąmoninę 
krikščioniškai, susivieniję, 
dėl bendro darbo, vesdami 
vieningą liniją,! stiprinši- 
'mės draugijose ir parapijo
se. Nelaukime užuojautos, 
pagalbos iš atšalėlių lietu
vių, laisvamanių ar sociali
stų. Jie nepakenčia kas ka
talikiška, liois būtų lietu- 

i viškiausia. Jiems katalikų 
veikimas tai politika, kuni
gai nepakenčiamiausi (nors 
patriotiškiausi prof esi j ona- 
įų dalis Ąmerikoje), o reli
gija tai internacionalinis^ 
baubas. Mes dirbkime kon
struktyvų darbą. Mūsų tė^ 
vai kruvinu prakaitu pasta
tę bažnyčias, mokyklas ir 
kitas įstaigas, steigė drau
gijas, klubus’ 1 įsteigė laik
raščius. Jie pastatė ir ĮsteL 
gė lietuviškam • veikimui, 
lietuviškai Dievą garbinti,; 
motinos kalbos mokytis, tau 
tinę idėją skleisti. Mūsų 
švenčiausia pareiga tas Įs
taigas- ir draugijas išlaikyti. 
Ir tai nėra, jK>litika, tik 
gryna katalikiška akcija.

Kim. Jonas. Baikunaš.

VIEŠĄ PADĖKA 
fšesuo M.. Antonella ir vi

sa Zelanių šeimyna reiškia 
viešą padėką visiems tiems, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie jų motinėles lai
dotuvių. Ypatinga dėka pri
klauso vietos klebonui kum 
Paplonini, kuris parodė, 
tiek daug užuojautos ir tru- 
so. Taipgi didi dėka kuni
gui J. Kartavičiui ir kuni
gui J. Lencbvičiui, nes jie 
net ir naniuo'se atlankė ją. 
Ačiū kim. Lekešiiū ir kun. 
J. B aikūnui už jų daly va vi- 
iną. Didžiausia padėka tai 
kun.. S. Stoniui, nes jis pri
rengę mūsų Motinėlę į am- 
žinastį ir da rpasiŠventė būti 
jos laidotuvėse. f . .

Ačiū viišĮfrris Sesutėms 
Dominikietėms už jiį daly
vavimą ii? maldas. Taipgi 
reiškiame padėką draugi
joms, kaip tai: Šv. Rožan
čiaus, Šv. Pranciškaus ir 
Moterų Sąjungai už jų da
lyvavimą ir maldas.

Da kartą visiems širdin-, 
gai ačiū. Mes niekados jū
sų gerų širdžių nepamirši
me; o ypatingai savo mal
dose. '

Zflanių -šeimyna.

-^Katalikų Klubo siisi- 
ri|iT<nnas Įvyks kovo 9 d. 
Šiame silsi rinkime bus ap
kalbėta Federacijos vajaus 
reikalas. Klubas in corporę 
eis prie Šv. komunijos kovo 
19 d. Bus komunijos, pusry
čiai. . 7 .

—Parapijos draugijos 
ruošiasi prie Katalikų Ak- 
cij os savaitės. Būtinai ban
dys atgaivinti Federacijos 
skyriaus veikimą.

. t—Gavėnios pamaldos bus 
tokia tvarka: Sekmadie
niais Graudūs Verksmai ir 
Palaiminimas 4 vai. po pie
tų: trečiadieniais Graudūs 
Verksmai ir Palaiminimas 

.7:30 vai. vakaro; penkta
dieniais Kryžiaus Keliai, 
pamokslas ir Palaiminimas 
7 :30 vai. vakao.

—Šįmet Velykine^ prievo
lė atliekariia Hiib gavėnios 

c sekmadienio ligi Šv. Trejy
bės sekmadienio. Klebonas 
prašo visų Keturiasdešim
ties Valandų atlaidų metu 
prieiti išpažintį. Atlaidai 
bus kovo 19, 20 ir 21 dd.

—Kun. Jonas Balkūnas 
lankėsi Waterbury, Coim., 
vasario 25 d., su prakalbo
mis moksleiviams. Mokslei
viai ten gražiai gyvuoja.

Trečiadienį kovo 15 d./:
Apreiškimo par; saloje, 8 

yaL vakarė, tuoj po pamal
dų.

Šv. Jurgio par. salėjo, 8 
vaLvakarcJ

Ketvirtadienį, kovo 16 
dieną; '

Karalienes 'Angelų. Saloje, 
Brookiyno, 9 vai. vakaro, 
prakalbos bus vięn tik inok- 
sleiviams."7~ 7^~”

Penktadienį, kovo 17 die
ną:

Atsimainymo par. Mas- 
peth’e, K. Y. vakarė, .

Sekmadienį, kovo 19 d.:
Aušros Vartų par. New 

Yorko, 8 vai. vakaro. Temos 
ir kalbėtojai bus . paskelbti 
kiek vėliau.

Fed. Apskr.Sekret.

NEVY YORK CITY

: Lietuvių mokyklos moki
niai, mok, A. J. Dyrintai va- 
dovau j aut, išpildė gražią iv 
turiningą programą.

IMės Rusaitės, Striaukai- 
tė, Valauskaite Vaidino ko- 
medijėlę. Taip pat pasaky
ta daug gražių eilių.

Kalbėjo kun. P. Lekešis 
ir p. J. Valau tie jus, grabo- 
rįus. Taipgi, dalyvavo p. 
Dulkė uš-Brooldyn'Or —

Kun. P. Lekešis čia yra 
visų gerbiamas ir mylimas, 
nes jis daug pasidarbavo : 
įstei gę lietuvišką mokykią, 
surengė rekolekcijas, pasa
kė gražių pamokslų ir šiaip 
aprūpiu o lietuvius dvasi
niai.

Valio kliu. P. Lekešis ir 
Grėat Neck’ę lietuviai ka
talikai.

KRISTAUS KANČIA 
EKRANO JE

Kovo 19 d. salėje bus ro
domi Kr i st aus Kančios pa
veikslai. Paveikslai nauji 
i r į spūdi n gi. Parodoma 
visa kančia, Bus rodoma 
3 vai. po pietų vaikams , (į- 
žanga 15 centų) ir suaugu
siems vakare 7 :30 vai,. Pra
šomi visi lietuviai ateitį ir 
pamatyti Kristaus Kančią*

BROOKLINIEČIAI PRO
GRESUOJA

I

■ r

s-

i

■ -

MflSPETH, N. Y.
Švento Vardo vyi'ų drau

gija gražiai atliko savo 
pareigas, sekmadieni, va
sario 19 d., priimdami visi 
kaip vienas bendrai Šv. Ko
muniją per 9 vai. Šv. Mi- 

įg- -šias.r -—Parapija. džiaugėsi 
matydama taip skaitlingą 
vyrų būrį prie Dievo stalo. 
Mišios jų intencijai buvo 

'• ■-—*—aukotos įr pritaikintą pą- 
IŠKILMINGOS LAIDO- mokslą pasakė kun. P. Lėx

IŠ APREIŠKIMO PARAP.

.. 1 TUVČS
Vasario 24 d. įvyko iškil

mingos a. a. Zelanienės lai
dotuves iš. Apreiškimo Tbaž- 
nyčios.

Iškilmingas —gedulingas 
šv. mišias laikė vietos kle
bonas kun. C. Paulonis. 
Jam asistavo laiu. Aleksiū- 
nas ir kun. KąrtayiČius. Ce
remonijų vedėjas buvo kun. 
Lekešis. Dalyvavo ir kum 
Ji Balkūnas. Prie šoninių 
altorių laikę mišias kun. S. 
Stonis irTkun. J. Lencevi- 
čius. Žmonių buvo . pilna 
bažnyčia, net ir sėdynių pri- 
truUo. . ’

kešis.*

C. BROOKLYN, N. Y.
VYČIŲ ŠOKIAI.

Šv. Jurgio pąrap. Vy- 
čiąnis šokiai labai pavyko. 
Vyčiai dėkingi visiems Vy
čiams,.kurie atsilankė iš ki
ti; kolonijų, ir visiems ki
tiems. Vakarėlis buvo labai 
linksmas ir visi gražiai pa
šoko prie geros muzikos.

* Žmonės turėjo, daug juo
ko su gyvoms kiaulėms, ku
riąs išlaimejo Šie asmenys: 
Ųronis Kviėtl^uskes, 116

u jį u.a mh.iįui ,, ja»i

BR00KIYN, N. Y.
Kataliku Veikimo Savaite.

Brookiyno lietimai kata
likai, Federacijos apskrities 
vadovybėje, rengia katalikų 
veikimo (akcijos) savaitę. 
Bus rengiamos parapinėse 
svetainėse prakalbos' viso
kiais klausimais. Bus kalbė
tojai, kurie nušvies, kiek
vieną vakarą, ypatinga te
ma, dėlko lietiivįai katalikai 
turi organizuotis ir kokia iš 
to nauda.

Pradėjus kovo 12 dieną, 
prakalbos- Įvyks sekama 
tvarka:

Sekmadienį, kovo 12 die
ną : Švento Jungio par., C. 
Brooklyne, prakalbos bus 
tuoj po sumos.

Karalienės Angelų par.,. 
Brookįvne, 4:30 vai., po pie-

Šių metų vasario mėn. 25 
d. brooklyniečiai Pranas 
Umpa ir Julius Banning 
(Baniulis) atidarė naują 
krautuvė — .bučemę. ir gro- 
seraę — 1680 Broadivąy 
(tarpe Decatur ir McDono- 
logh sts.) .
. Ten galima gauti skanių 
skilandžių; namie gamintų 
dešrų, įvairiausių groserio 
reikmenų ir visą kita.

Taigi, nors ir sunkus da
bar depresijos laikas, ta
čiau, vis tik lietuviai ne
snaudžia ir žengia progreso 
keliais.
Naujiems -biznieriams linki
mo gero pasisekimo.

GREAT NECK, L, I., N. Y

’No. 
8:00

Apreiškimo parap. 
5-ts Šit., Brooklime, 
vai. vakarė. ■ » * •

Antradienį, kovo 14 
ną:

Karalienės Angelų par. 
salėjo, Jaunimui tiktai, 8 v. 
•vakaro. ’

.„Vasario 22 d. šios kolom- 
jos lietuviai minėjo Lietu
vos nepriklausomybes 15 m. 
sukaktuves ir taip pat Gę- 
orge iVasliingtono ‘ gimimo 
dieną.

Po penkių dienu įvyko iš
kilmingą vakarienė kun. P, 
Lokešį .pagerbti. Dalyvavo 
labai daug žmonių.

die-

? KLASČIAUS

I CLINTON PARKAS
? piknikams, baliams, koncertams, 
Į Šokiams ir visokiems pasilinksmini* 
| mams smagiausia vieta Brook- 
l lyne-Maspethe. Jau- laikas užslsa- 
| kytt salę žiemos sezonui.
i kamp. Maspęth ir Betts Avė. 
Į JONAS KLASČIUS, Sav, 
| Maspeth, N. Y.

TeL Stare 2—Notarr Pnbllc

ii. P. HILAS INC,
BIELIAUSKAS 

Grąborius ir Balsamuotojai 

660 Grand St., Brooldyn, N.Y.

Tel. Evergreėn 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G RA B O R I U S

BALS AMUOTO JAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

TeL Stacg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levąndatukai) 

GRABORIUS,
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORIUS 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Prienais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdąu Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

•TeL Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
• GttAKORIUS IR 

BAUSAMŲOTOJAS 
ApdtėuiĮa Vlsoso. Sakose

: ■ Notary Public 
5441 — 72-nd Street, 
. Arti Grand St. 
MASPETH, ū L. N, Y.

O 7 . LAL> K USt Fotografas 
dl4 Bedtord Avė, Brooklyn

, . *įėk‘ Kverareen 0—4614
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