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AMERIKOS ŽYDAI REN
GIA PROTESTUS

NE^r YORK, r- Ameri- 
. kos žydų kongresas kovo 21 

d. nutarė rengti Amerikoje 
didžiulius protesto mitingus 
prieš persekiojimą žydų 
Vokietijoje; - Protesto mi
tingai įvyks mažiausiai vie- 
nūolikoje miestų *— Boston, 
Cleveland, Baltimorė, Chica 
go, Philadelphia, New. Ha- 
ven, Portland, Me., Atlan
tic City,. Miami, eTersey Ci
ty ir Pittšburgh.

■ Amerikos piliečių laisvių 
sąjunga pasiuntė raštą d&r- 

, bo sekretorei Erances Per- 
kins, prašydama. panaikinti 
kliūtis įvažiavimui politi
niams kankiniams, ypač iš 
Vokietijos.

Žydų kongreso vadovybe 
su rabinu' Wise priešaky 
apsilankė Washingtone val
stybės departamente ir pra
šė daryti žygius Vokietijoje 
žydų reikalu.

Valstybės departamentas 
instruktavo Amerikos am
basadorių Vokietijoje pra- 

. nešti apie tikrą, būklę. .

LAIKRAŠČIŲ DARRį 
ĮVERTINO

BERKELEY, Kaliforni
ja. Kalifornijos, univer
siteto ekonomijos profeso
rius Dr. Paul E. Cadman 
pareiškė savo įsitikinimą, 
kad ekonominė krizė jau 
priėjo prie užsisukimo galo 
ir turi pasirodyti gerovė.
•Kad nekilo Amerikoje ne

ramumai dėl bankii uždary
mo,, prof. Cadman teikia 
daug kredito Amerikos laik
raščiams, kurie labai šaltai 
patiekė žinias savo skaityto
jams ir rimtai aprašė apie 
susidėjusią būklę.

INDIJAI RENGIAMA 
KONSTITUCIJA

KAINA 5 CENTA1

Vokiečiai Siekia Sąjungos Su Austrija
. ■  ----------------------------------------------------------------------------------- ------ --------- ----------- ---------- - .... ;  —u       —$ .

KOMISARAI SUĖM! ŠE
ŠIS ANGLUS

MASKVA. — Sovietų 
Rusijos komisarų vadovy
bes įsakymu suimti Rusijoj 
dirbančios Metropolitan-Vi- 
kers elektros kompanijos še- 
&i-4arnautoj&UanglaL — Dėl 
jų suėmimo Anglija pareiš
kė griežtą protestą, tačiau 
komunistai suimhĮjų anglų 
nepaleidžia' Kalėjime ang

lai išlaikyti tris dienas, o 
po to kasdien tūli regis
truotis policijoje; .
. Komunistai suimtuosius 
anglus kaltina sabotaže..

MOTERIS ATSTOVĖ PA- ŠI 
SKIRTA UŽSIENIŲ

KOMISIJON
1 ■ ■.. .te

WASHINGTON. — Vie: d< 
nintėle Naujosios Anglijos 
moteriškė atstovė; kongrese £ 
Editli Noui’še Rogers pas- 
Mitar atstovų rūmų užsienių ir 
reikalų komitete, per kurį d 
jos vyrąs (miręs 1925 me
tais) įvykdęs diplomatinės 
tarnybos perorganizavimo Sį 
darbą..

■ ’. . d
LENKIJA SUVARŽO ĮVE- >■

ŽIMA IšAMERIKOS s
MEKSIKOS TEATRE UŽ

MUŠTA 41
GŲADALAJARA, Meksi
ka.—Ahualuco. miestelio te
atre judomųjų paveikslų ro
dymo laike kilo gaisras* ' •'

Žiūrėtojai labai išsigando, 
kilo panika, visi žvėriškai 
veržėsi laukan ir pasekmėje 
to 41 žmogus užmuštas ir a- 
pie 70 sužeistų. . , . ,

VARŠAVĄ, — Lenkijos 
vyriausybė išleido tarifo įs- 
tatyfną, kuriuo labai suvar
žo įvežimą Amerikos pre- iš 
kių. .. Įstatymas veiks nuo v 
kovo. 24 d. iki spalių 11 d. jt

Priimant minėtą tarifo 4 
įstatymą, lenkij valdovai čj 
pažymėjo, jog Lenkija P
ka kasmet Amerikos pre- S 
kių už 20, milijonų dolerių, 
o Amerika Lenkijoje perka u 
tik už vieną milijoną dple- 2 
rių.

BankieriusMitchell
‘r . • ‘ . ■ ■ .. ’’

Suareštuotas

LONDONAS. — Angli
jos vyriausybės oficialia
me įaidinyje . pask e 1 b t a s 
projektas rengiamos konsti
tucijos Indijai. Rengiamo
ji konstituci j a yra išdavą 
Anglijos-Jhdijos vadąnamų 
“apskrito stalo” pasitari
mų, kurie tęsėsi per keleris 

. metus.
Konstitucija’ numato In

dijos centralinę federaciją 
su įvairiomis provincijomis. 
Indijos federacijos prieša- 

‘ • kyje bus Anglijos karaliaus 
skiriamas generalinis gu- 

; ’ beriiatorius , ir renkamas 
• parlamentas, kurio aukštie

ji rūmai susidės iš 260 ari 
; • stovų. 150 atstovų bus ren

kami ; 100 skiriami Indijos 
kunigaikščių, o 10 at-stovų 
paskirs generalinis guberna-

- torius. Žemieji rūmai su- 
. gidės- iš. 375 Hariu, kurių 250 

bus renkami gyventojų,.: o 
‘. y .125 skiriami kunigaikščių.

IMTAI BEDARBIŲ LEN- 
KIJOJE MARINASI

VARŠAVA. — Klimom 
»wo anglių kasyklų atleisti, 
arbininkaį skaičiuje sęp- 
rnių šimtų, kovo 18 atsisa- 
p išlipti $ kasyklų urvų, 
ui* jie nutarė geriau nusi- 
Įaririf Uba$u~ nėgų“buriTbU 
arbo ir badauti.
Badaujantieji darbinin- 

aį nieko deisileidžia į ka
rklų gilumas. Valdžia da- 
y pastangif užtikrinti jiems 
arba, nes kitaip jie pagiry- 
? neišeiti iŠ kasvklų.

FREIKIERIAt NESUTIN
KAMI DARBAN

HAVERHILL. — Batų 
lirbystės, valdytoji} atsto- 
iS pasiūlę 7500 streikuos 
nčių darbininkų grįžti į 
rbtuvę, priimant tas pa- 
as sąlygas, kokios buvo 
■ieš išeinant į streiką, 
reikieriai atsisakė, rėika- 
ūdami: pripažinti jų uniją 
pakelti ‘algas nuo 10 iki 

) pręcentų.
Darbdayiry ^o<tao gili
ausiai > pradėti darbą ir

aaskui • derėtis; o. darbinin
kai nori žinoti, kokiomis są- 
ygoinis jis stoja į darbą.

Apie 600 darbininkų jau 
yra grįžę į 10. mažų dirbtu
vių.

NEW YORK. — Natio
nal City, banko buvęs direk- < 
torių pirmininkas Charles 
E. Mitchell suareštuotas ko- . 
vo. 21 d. vakarė.

Mitchell apkaltintas už 
nesumakejimą taksų nuo 4 
pajamų 1929 m., o tais me
tais jis turėjęs $2,823,405.85 , 
pajamų, . .

Suareštuotas bankiėriūs 
Mitchell buvo tuojau nuga
bentas į teismą, kur teisėjas 
jam paskyrė kaucijos $10,- 
000.

Mitchell kaltinimui: buvo 
prisiųstas reikalavimas iš 
generalinio prokuroro Cum- 
rningš iš AVashington, D. C. 
Paduodama . žinių jog ir 
prezidentas Roosevelt , pa
reiškęs savo ' pageidavimą, 
kad Mitchell byla būtų 
greit svarstoma.

Vasario 21 d. senato ban
kų reikalams komitete Mit
chell buvo pakviestas liudi
ninku ir jis pareiškė^ kad 
1929 metais jis pardavė 
National City banko 18,000 
šėiij savo , šeimos vienam 
nariui, kad galėtų sumažinti

• savo pajamų .taksas. Pen
kiomis dienomis vėliau po 
šio pareiškimo Mitchell pa-' 
Siti’aukė iš banko vadovy
bes. ' .. .•

Valdžios tyrinėjimas ve-r 
linu parode, jdg tas šeimos 
narys, kuriam Mitchell par- jo, kad airiai labai pavydą 
davė 18,000 Šerų, buyo jo vienį kitiems; girdi, kitos 
žmona, iš kurios jis vėl “at- tautos visai kitaip elgiasi, j

pirko” tuos šėruš už tą pa
čią kainą.

Minėti tyrinėjimai dar 
padarė, kad bankieriaus 
Mitchell pajamos 1929 me
tais buvo $3,006,705.76. Iš 
šios sumos $1,206,195.02 bu
vo alga; $140,105.45 nuošim
čiai už depozitus ir bond- 
sus; $1,338,237.97 pelnas 
nuo parduotų serų ir bond- 
sų; • $262,874.40 dividentų..

Tačiaus 1929 metais Mit
chell pristatė savo raštą, ku
riame nurodė, jog jis turė
jo 40,000 dolerių nuostolių, 
todėl jis nemokėjo taksų už 
tuos metus.

DĖL KO GURLEY NEGAVO 
VIETOS

Kovo 18 d. Šv. Onos salė
je, Dorchester, buvo su
rengti iškilmingi pietūs šv. 
Patriko dienai prisiminti. 
Bostono mayorąs Curlęy la
bai aukštai iškėlė, airių tau
tą. Po jo tuojau kalbėjo 
kun. john J. O’Donnell ir 
pareiškė, .kad Curley nega
vo vietos prezidento Roose- 
yelto kabinete vien tik dėl
to, kad patys airiai rašė 
skundus prezidentui prieš 
Curley. ;. ■ . • ■’

Kun. O’Donneįl pąžymė-

HLAUSįSTATVMAS 
PRIIMTAS

PRANCŪZIJA SVARSTO 
ITALIJOS PLANį

PARYŽIUS.A- Prancū
zijos premieras Paladi er 
sti užsienių reikalų minisfe- 
riu Paul-Boncour išreiškė 
savo pasitenkinimų Italijos 
premiero Mųssolini planui, 
kuriame -pasiūlyta Italija^ 
Anglijai, Prancūzijai . ir 
Vokietijai pasirašyti naują 
bendrą taikos sutartį.

Prancūzijos . vyriausybė 
pareiškė, jog galutiną atsa- 
kymą į pasiūlymą duosian
ti, kai gerai apsvarstysianti 
Mųssolini planą.

KONGRESAS NEIMS 
ATOSTOGŲ

WASHINGTON. — Kon
greso vadai susitarė su pre- 
z identų Roosevelt, kad kon
gresas tol posėdžiaus, kol 
apsvarstys ir priims prezi
dento programą. .

buvo pasiūlę kongresui pa
siimti atostogų, bet. tokis 
siūlymas atmestas. Kongre
sas savo specialėje sesijoje, 
numatomą, išbus iki gegužės 
tn,enešio pradžios ir’ per tą. 
laiką priims Roosevelt pro
gramą.

• BERLYNAS,. — Prūsii 
jos seimo atidarymo iškil 
mėsė seimo fašistų vatoj 
AVilholin Kube pasakę M* 
bą, kad dabartinis .vokiečių,' 
tikslas yra sujungti Vokie
tiją, sudarant tuo bydų ga
lingą vokiečių valstybę.

Atstovo Kube kalba su
tikta dižiaūšiu pritarimu*.

VOKIETIJOS PARLAMEN
TAS SUSIRINKO SAVO

MIRTIES DEKRETUI '

Liaudininkų ir Tautininkų 
Areštai Lietuvoje

KAUNAS. — Ypatingai 
svarbioms byloms tardytojo 
įsakymu suareštuoti . baro
nas. Tarnau, Telšių burmis
tras P. Giidzinškas, agrono
mas Taįlat-Kelpša, liaudi
ninkų laikraščio “Žemai
čio” redaktorius Gedvilas.

• Suimtieji Torhau ir Ged
vilas yra liaudininkų-vadai, 
o Gudzinskas ir TallaMCel-. 
pša tautininkai. Gudzihš-

kas yra Telšių apskrities 
tautininkų komiteto pir

mininkas.
Areštai padaryti sąryšy 

šy su subankruf i j. u s i o s. 
bendrovės ‘ ‘ Žernait ūki( > ’f 
bylos tyrinėjimo. Suimtie
ji asmenys buvo tos bend- 
rovės-^mdais. - Suimtiesiems 
paskirtos kaucijos, nuo-20 
iki 50 .tūkstančių litų.. .t.

WASHINGTON. — Ko
vo 21 d. kongresas galuti
nai priėmė bilių, kurs lega
lizuoja alaus gamybą ir' 
pardavinėjimą.

Priimtojo biliaus svar
biausieji punktai šie:

Legalizuojamas alus ir 
vynas 3.2 (trijų ir dviejų 
dešimtdalių) laipsnių stip
rumo.

Penki doleriai federalių 
taksų kiekvienai statinei 
(bačkai), talpinančiai 31 
galoną alaus ar vyno.

Bilius tampa veikiančiu 
įstatymu praėjus 15 dienų 
po prezidento pasirašymo.

Įstatymo vykdymas ir juo 
naudojimasis paliekamas 
valstijoms. / . ' : .

Sausosios valstybės ap
saugo jamos nuo' įvežimo ir 
pardavinėjimo legalizuoto 
alaus.

Alaus bravūrai federalei 
valdžiai už leidimą moka 
1000 dolerių metams..

Urmu pardavinėtojai už 
leidimą metams moka $50, 
o atskiri-^- po $20.00.

Leidžiama skelbti apie 
alų ir vyną per radio, laik- 

■ Paščiuose ir kituose spaudos
leidiniuose.. •

i ’ Įstatymo laužytojai smar
kiai baudžiami.

DIDELIS NUPIGINIMAS
< O Lietuvos Vaizdų - Atviru- 
jL jM -čių ir Knygele “Mano Pa^ 

tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., Kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta,,tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Garsakalbiai
Judami Paveikslai
Sekmadienį, Kovo 26,1933
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Bažnytinėje Svetainėje
3:30 vai. p. p. vaikams

7:03 vai; vak. suaugusiems

Šie įdomūs paveikslai rodo šv. ♦Juoza
po Gyvenimą, Šv, Mišių Apeigas ir bus 
Linksma Komedija. . :

Įžanga Vaikams 10c; Suaugus iems-25c

Pelnas. Seserų Pranciškievių Vienuo
lynui ir “Darbininkuį.”

KER LYNAS. — Kovo 21' 
d. susirinko posėdžiui Vo- ■ 
kieti jos naūjai išrinktasai 
parlamentas,' kurio naritj 
daugumą, sudaro fašistinės 
Hitlerio vyriausybės šąli-, 
įlinkai. . ,

Parlauięnto atstovai prį- j 
džioje susirinko istorinėje į 
Potsdamo bažnyčioje, kūr ' 
Vokietijos garsieji impe
ratoriai palaidoti. Iškilmė
se . dalyvavo prezidentas 
ITindenburgas, buvusio kai
zerio sūnūs, visa bajorija^ 
kancleris Hitler ir t. t.

Prezidentas. Hindenburg j 
pasakė kalbų IšreikšdanlSs 
džiaugsmą ' “prisikel u s i a 
tauta.”’ ■.

Parlamentas susirinko. 
tik kelioms dienoms. Jis 
išsiskirstys ilgoms, ilgolnsf j • 
atostogoms, suteikei amas! 
Hitleriui diktatorišką galią“ 
valdyti Vokietiją bent kele-’ 
ris metus. Tuo būdu nau-:* 
jasis parlamentas susirinks 
tiktai pasirašyti savo: mh>. 
ties dekretą.

PERU VALSTYBĖ PRIPA
ŽINTA KAITA

GENEVA. — Tautų Są- .- 
jungos tarybą savo posėdy
je pripažino Peru respubli
ką . kalta dėl nesusipratimų 
su K'okunbįa. Tarybai pri- ‘ 
ėmus toki nutarimą,' Peru 
delegacijos .■ pirmini n k a š 
Calderon išėjo iš posėdžių 
salės.

Taiį) Peru ir Kolurabąa 
respublikų tęsėsi ginčas per 
kelis mėnesius dėl Leticijos 
apylinkės, . kurią Peru už
ome. . . • • . b

Pastnerkimas Peru gali 
iššaukti tikrą kąrą tarp šių 
mažų Pietinės Amerikos 
respublikų. ..

PAOEREWSKI PAS 1
ROOSEVELT

ĮVASHTNGTON; — Len
kų žymusis pianistas ir bu
vęs Lenkijos premieras Ig
nace Vadei:6xvski apsilankė 
pas prezidentų Roosevelh 

tkuvs. jam iškūlė pietus, dė
tuose dalyvavo ir Lenkijos z 
ambasadorius Patele.

u '

V:-

t
i
i



f.

■ ■ ? V \

»*^M^*»W**'*!1

Pmmma
■ _/ • •' : ^Tay '■" •■■ , ■ ' " , 'J |u"'RW‘W ' . iii-iyftr mi. m ................ ... i»i. n " ' ''' t į^,, , ■,,,, ■ •_■_ '• ■ ■ '

% Lietuvių Nezaležninkų Vado Autobiografija
T.rSMgĮI . ?

liabana
18. III. 29 m.

įdėmiau dedame šventili& M. Valądko^ lįętnviifųę^ležiiinku da* 
Drttaio vado. io paties parašytą, autobiografiją, duodami progą lie- 
hrhi visuomenei susipažjnti,su jo asmenybe.

KAUNO NOTARŲ 
PROTESTUOTŲ ,

Vekselių, statistika sausio 
męn.. štaiLokia: Kauno I 
notaras — protestuoti 1024 
vok’s.,. sumoje 266,035.Q3 lt., . 
Kaimo II — 910 voks., su
moj c 270,938.48 It., Kaimo’ 
llf — 1865 voks., ■ stirnoje 

623,8.42,47' It,, Aleksoto 
Laro 84 voks., 20,475 lt. ir 
Vilijampolės notaro protes
tuoti 850 vekš., sumoje 216r . 
500.92 lt. Bendrai visi 
Katuio . notarai protestavo 
3734 veks., sumoje 1,397,- 
793.85 It. .

Daugiausia vekselių yra 
protestavęs Kaimo III no- J 
taras, mažiausia (620 sum. 
12,997.50 lt.) Semiliškio no
taras.

RANDA PASLĖPTŲ PINIGŲ

Mere.iues apylinkėje Išti
si kaimai skirstosi viensė
džiais. Senus _ trobesius 
griaudami po pamatais ran
da pinigų sudėtų į bonkas 
ar metalines dėžes. Vienas 
ūkininkas pasakoja, kad 
griaudamas trobesį, rado 
stoge po pamatais ir sieno
se ne tik paslėpti], pinigų, 
bet ir šiaip įvairių senienų, 
kaip: akmeninių kirvukų, 
kaltukų, skiltuvų ir. įvairių 
medžio išdrožinėjimų ir 
daug kitokių daiktų.

CUKRAUS FABRIKAS BAIGĖ
U Į -o. at'••DiARBU^-

.CURRICULUM VITAE. ’ •:

gimiau 1904 metais, gruodžio-22 dieną. Turėdamas 7 metus,'lankiau iš eilės iki di- 
džiūjam karui, pradinę Ježnė mokyklą. Laike kares, su pertraukomis ruošiausi pri- 
yatiškai prie aukštesniojo giuniazijos mokslo, ir 1919 metais išlaikiau egzanienus į 
Antrąją gimnazijos klasę Prienuose, Mari jampolės apskr. Išbuvęs 3 metus, ir gavęs 
,4 klasių pažymėjimą (tiktai su viena. 4, o visoms penkiukėms mokslo pažymiais) įs
tojau Kaune’dvasinėn kunigų Seminąrijon. Joje buvau 4 metus. Pirmais Jinę- 
tąiSj wjaū 'gimnazijos kursą su filožofija ir 4 metus, .įstojęs tikruoju Lietuvos LTni- 

EyĄrgitetan studentu, klausiau 2 semestru paskaitų Teologijos. Po.šio laikotarpio, iš- 
';stoju iš Teologijos .—• -Filuzofijos Fakulteto ir, pereinu į Teisių Fakultetą. Klau- 
? sęs tikĄu menesiu laiko paskaitų t. y. iki lapkričio. 20 dienos išstoju ir tuo pačiu 
finoųientu išvažiuoju iš Lietuvos į Argentiną. Joje.būdamas ruošiausi, Seminarijon.

Bet gavęs pakvietimą — iiųo rusų Arcivyskupo* ir dabartinio kunigo Viparto iš 
Montevidejos,’jį^irie tuo. tarpu organizavo bažnyčią su lietuviais ten esančiais, aplei
džiu B uenos-Aires ir išvykstu Uriigvąj un, Montevidejon. Čia po ilgo galvojimo ir 
mano asmeniškos sąžinės nusistatymo priimu kunigystę nuo to pat rusų Arei vysku
po, kuris yra senos rusų bažnyčios nariu, o ne naujos.
1928 m. balandžio mėnesio 14 dienos išvykstu tais pat metais, gegužės 8 dieną,, per 
Ispaniją i Gubą. Čia maniau išgavęs naują -užsienio pasą,, kaipo kunigas, galėsiu 
įvažiuoti į Suvienytas valstijas. Bet nors pasą ir turiu, tačiau Guboj Amerikos 
Konsulas, turi ypatingus įstatymus, kuriais suvąržjdas net ir kunigams įvažiavi
mas. Po 3 metų po. įsišventinimo, tik tada galima būtų gauti viza.. Čia ėjau prie 
Ponios pasiuntinystės, bet ana pasitarus su vietiniu arcivyskupu, pataria vykti ten, 
kur yra daugiau Lietuvių. Dalyko stovio neatitaisant. Štai trumpi bruožai mano 
gvvėnimo. ... •

. KAUNĄS., — Vasario .26
d. Cukraus fabrikas baigė . 
darbą. Fabrikas perdirbo .
2 mik 500 takšt. centn. run- • 
kelių. Pagamino 60,000. 
maišų . cukraus. Išspaudų 
gauta 1 mil. 200 tūkst. cent
nerių tik jų pervežimas pa
brango.

’ . ' M. Valadka.
P. S. įsu iš Medeikonių kaimo, Jezno pa vapi jos ir valsčiaus, Alytaus apskr.
Augau našlaitystū j be teveliu, kurie mirė. • ' •

® irv ir ® j tomos ls JLietavos
j IR KOMUNISTAMS D0VAN0-
<•* 7^ JO BAUSMES ■
KJ ■ • ‘ ' 4- .. ••— ... .

į; KAUNAS. — Lietuvos
ę.nepriklausjnno 15 metų su- 
ykaktuvių proga respublikos
^prezidentas visai' eilei teis-

tųjų dovanojo visas baus
mes arba jos dalį ir grąžino 
kai kuriems teises.

.Ligi , šiol kariuomenės , tei
smo . prokiiiatūra . gavo 46 
malonės aktus,. is . jų kariš-. 
kų teismų baustiems 5 baus-

i?-.'

Išplauks iš New. Yorko GEGUŽĖS 10 D.
■'Posažicriai nuo garlaivio EUROPA, išplaukiančio iš 
New 'Yorko gegužės 14 d.; kurie keliauja į Lietuvą, bus 
perkelti į garlaivį BERLIN Bremene.

Iš UOSTO Į UOSTĄ Ą\

. 4hfonhaoijn kreipkitės į autorizuotus Lloyd agentus ar į

NORTHGERMAN 1.L0YD
• - ’ . 252 Boylston St, Boston, . ;

TIESIAI J KLAIPĖDĄ
Be Persėdimo“ Specialo Kelione Garlaiviu,

mė buvo dovanota, 3 grą
žintos teises ir likusiems 
bausmės sumažintos. Tarp 
jų yra ir politinių kalinių. 
Sumažinta bausmė ir žy
miam buvusiam, komunistų 
veikėjui K. Kontaktui, se
iliau pasmerktam mirti, ku
ris. jau nebe pirmam savo 
malonės prašyme gailisi nu
sikaltęs . valstybės . istaty-

Ką dabar pasakys niūsų 
bolševikai bimbiniai ir pru- 
seikiniai ? Juk bolševikų 
prašymas pasigailėjimo, y- 

. pač iŠ . ‘1 kruvinojo ’ ’ ■ Smeh> 
uos, visiškai * nesuderina mas 
su jų nušiteikimii.

DAUG LIETUVIŲ NORI GRĮŽ
TI Į TĖVYNĘ

KAUNAS, — Emigraci
jos biurai šavo lėšomis tu
rės- iš. Argentinos . šiemet 
pargabenti savo lėšomis 7 
emigrantus nemokamai ir 9

DAUGIAUSIA EMIGRUOJA.
ŽYDŲ

už pusę kainos.. Tačiau no
rinčių važiuoti yra kiir kas 
daugiau. Jie lauki a skubi < >s

mama ir. pasižada būti loja
lus.. Prašjmiai dalimi pa
tenkinti dar kelių koniiuiis- 
tų-' L-. ‘r.. ’ ■ ••

. Bausmė, taip pat sujnažiii- 
la stiid^iųšriiiiiikui Vincui 
Mėšliui, kuriam . kalėti pa
liktą dar 12 metu (4 inefus 
jau išsėdėjo, tad lieku dar 
apie 8). Ant. PlauŠiiia iei iii, 
baustam už vienos mote ries* 
nužudymą, bausmę suinažih- 
ta ligi 3 metų s., d* kalėjimo^.

KAUNAS.. — Sausio ni. 
iš Lietuvos iš viso emigravo

pagalbos iš'Lietuvos ir ne
sulaukia. •

107 žmonės', iš jų :į Argenti
ną 4, Braziliją 7,riką 14. 
Kanadą ,2, Uragvajų 4,. A 
merikos Jūngtiif*s Vaisi y 
bes..8, Kubą ir Meksiką po 
1 ir Palestiną 66. T pales
tiną ir pietų. Af riką emigra
vo beveik juoni žydai. Ka
dangi Palestinoje krizių ne- 
j aitriam a, tai cm igracij a į 
ten člav padidės... ‘ •

KEISTĄ ŽIEMA

ŽUBELIĄK Galvenų, v. 

— Šiais metais sausio liie^ 
nesi, pas mus. buvo daug 
Sniego ir šalčio — iki. 25 
lai psnių Celsijaus. Vėli an 
pradėjo lietus lyti, ir vasa
rio 2 į. 3 naktį 9 vūl.,: žie* 
inos rytiiosę buvo ivasirodęs

Po kunigystės priėmimo | JONO SMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi j os 

įžymaus poeto kūn,. K- Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji-spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam-. 
sta ją .įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir turi 191 pusk. Jos kai
ta $1.50. Bet dabar uDarbi- . 
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės, viršeliais 
kaina tik 75 centai; popįe- 
rio viršeliais 50 centų. .

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

‘Užsisakydamas rašyk: .
“DARBININKAS M

366 WestBroad\vay, f.
So. Boston, Mass.

TpTHiSmMš' 
Kad pagelbėti.bedarbiams • 'Dar
bininko n Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį, 
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukrėshieji daibininkai guli 
išsidirbti nuolatinį f>erlū aP* * 
mokamą darbą,.

“ DARBININKAS“
36GWestBroadway,

Su. Boston, Mass. . ‘

žaibas, kuris apšvietė visą 
apylinke. Po to smarkiai 
sugriaudė, griaustinis. To
kiu metu žaibas su griaus
imi vra retas ir keistas teis- . n *
kinys, dėlto . žmones iš to 
daug ką buria;- karą, lietin
gą vasarą ir t, p.

APRAŠYTŲ 2314 ŪKIŲ

Nuo pereitų metų pra- 
džius iki š. m, sausio 25 d. 
visoj Lietuvoj (be .Klaipė-, 
dus krašto), .buvo ai>rašyt i: 
už skolas 2314 ūkių ir 1189 
ūkiams, paskelbtos varžyty
nes. Daugiausia aprašytų 
ūkių buvo. Tauragės apskr. 
(383) ir Varžytynes paskeL 
hta 163 ūkiams, mažia.usįa 
Mažeikių apskr. 34 aprašyk 
I i ir 30 ūkių paskelbtos var
žytynes. . t 

l

K



} ■

Pam tdienis.kovo 24, 1933
T*

DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SUENANDOAH, PA.

40 VALANDĄ ATLAIDAI
Kovo 26 dieną Šv, Jurgio 

bažnyčioje prasidės 42 va
landą atlaidai ir tęsis’ ligi 
kovo 28 d. vakaro. Visus 
pamokslus sakys kun. Dr. 
L. Mendelis iš Baltimofes. 
yra gabus ir iškalbus.

Rytais pamaldos kovo 27 
ir 28 d.„. 5 valandą Komuni- 

: ja, išstatymas ir mišios 7, 8, 
ri“9Tir~10“ valandą; painokslas 

. po sumos; vakarais 7 valan
dą iškilmingi mišparai ir 
pamokslas. Visais rytais 
it vakarais svečiai kunigai 

. klausys išpažinčių. " Vaikų 
išpažintis bus klausomos 
pirmadienį 5 vai..

Atlaidai — tai ypatingą 
Dievo malonią laikas, ku
riame . visiems, duodama y- 
patinga proga susitaikinti 

. su Dievu, sutvarkyti dvasi
nį gyvenimą. Atlaidų die
nos turi būti brangios vi
siems, būtent, kad paklydė- 

< liai sugrįžtų, apsileidėliai 
pasitaisytu, o gerieji geres
niais taptų. Todėl visi 

" Šhenandoriaus lietuviai ka
talikai kviečiami pasinau
doti šiais atlaidais įsigyda
mi Dievo malonią. Nė vie
nam iš mūsą abejojąnt arba 
einant klaidingu keliu galė
sime pataisyti klaidas ir su
sitaikyti šu Dievų. Kadam 
gi 40 valandų pamaldos'ga
vėnios metu laikomos mūsų 

. bažnyčioje, tai visi parupk 
jonai. kviečiami atlikti šv. 
Velykine išpažintį.

• praėjus: nove w •r-
Mūsų myliinas ir henuils- ■ 

tarnas darbuose klebonas 
kini. j. Karalius^ šiais me
tais laikė noveąą: į Šv. Juo
zapą, kuri prasidėjo. Jjųvo. 
10 d., ir baigėsi kovo 49d, 
vakare.: . Pamaldos* tįuVo 
laikomos kas vakarą .7;-vai..; 
Novena susidėjo iš maldų 
ir litanijos į Šv. Juozapą ir 
palaiminimo su šv. Sakra
mentu. Per noveną, Šv. 
Juozapo altorius buvo la
bai gražiai papuoštas žvakė
mis, gėlėmis ir elektra. Per 
visas devynias dienas žmo
nės gausiai lankė bažnyčią.
PRAMOGA PARAPIJOS 

NAUDAI
-Tūlas laikas atgal ponios 

J. Grinienė ir Adelė Gau- 
dinskaitė surengė parapijos 
naudai privatišką pramogą 
— Card Party. Pramoga 
visais atžvilgiais buvo sek- 

. minga. Liko gražaus pelno 
parapijai, Šia proga taria
me širdingiausią ačių tos 

. pramogos rengėjams ir re- 
. inejams.

‘ VYČIAI NUGALĖJO 
ITALUS ..-.

Kovo 16 d. vakare She- 
■ ųandpriaus High School 
. gimnazijoje, mūsą ■ VyČhj 

, basketball tymas labai smar 
kini supliekė italą klubo ty
mą, kaip galima matyti iš 
rezultatą, 63-21 vyčią nau
dai.. Žaidimas- buvo neįdo-

mus dėlto, kad jisai ėjo per 
visą laiką vienpusiškai. Mū
są vyčiai buvo italams per- 
stiprūs. Vyčią ratelį suda
ro lietuviai, kurie visi yra 
jaigę kolegijas ar universi
tetus. : ■ Kaipo studentai žaL 
dė įstaigose, jie pasižymė
jo sporte. Vyčią basketball 
tymą, sudaro: B. Norkevi
čius, W. Dųndzello, E. Ka- 
talynasv V. Šerkšnys, J, 
Slezavckas, V» Macy, 
Dapkūnas, J. Subačius ir 
A. Glabus. ---r--—

Tą patį vakarą ir toje 
pačioje gimnazijoje Švento 
Jurgio parapijos '. altoriaus 
berniukai, pergalėjo “Tro- 
jans.” Žaidimas baigėsi 
“klapčiuką” uatMąi’, 35-7.. 
Reikia pažymėti, kad mū
są “klapčiukai” šiemet ne
pralaimėjo nei vieno žaidi: 
mo, nors jie jau žaidė 25 
kartus. Vietinio laikraščio 
sporto redaktorius pripažį
sta juos kaip čempijonais 
“ Junior Class.”

NEMALONUMAS
Pereitą savaitę pas mus 

slankiojo trys nezaležninku 
pryčeriukai, Valadka iš 

. Lawrence, Mass., Žukausr 

.. kas iš Philadelphijos ir ki- 
: tas, kurio vardo nesužino- 
, jau, bandydami sutverti 
. mūsą tarpe nezaležninkus.

Pirmadienio vakarą Valad
ka ir Žukauskas turėjo pra
kalbas Mainerią salėje, o 
antradienį ir trečiadieni 
laikė “pamaldas” lenką ne- 
zaležninku bažnyčioje lietu
viams. Tie pryčeriukai,. 
kurią širdys perimtos kata
liką kunigą neapykanta, sa
vo kalbose dergė Kataliką: 
Bažnyčią ir kataliką kuni-: 
gus, viską kątaliką kuni
gams prikaišiojo. . / 
Bio miesto , lietuviams skau
džią gėdą sudarė tie lenką 
ūezaležninkiĮ išperėti pryče
riukai. Gaila mums tą pry- 
čeriuką ir ją pasekėją neiš
manymo. Kitą kartą pla
čiau parašysime apie tai vi
sa.. :

kinių dirbtuve ir tik dirba 
: kelias dienas į savaitę. Nė- 
■galima užsidirbti ir. nėra 
‘pagerėjimo ženklo.

Choristai raginami gau
singai lankytis praktikose 
ir lavinti savo gerus balsus, 
ir tėvams, ir vedėjams, ir 
visiems lietuviams bus dide
lio džiaugsmo.

L. piliečių klubo naujai 
išrinktoji valdyba gerai vei- 
. <ia, šalindama viso k i a s 
diūtis.

M. JI.

KULPMONT, PA,

JRACKVILLE,PA.
ŽINUTES

Jau kelinta diena kaip 
j lėtus ir dargana apėmė šios 
apylinkės miestus. Medžiai, 
telefono ir telegrafo vielos 
nįni žibančią ledą. Me
džią šakos- daugely vietą, 
nulaužtos, o kai kuriose 
gatvėse žmonės per kokias 
šešias / valandas negalėjo 
gauti elektros šviesos.

KO JIE SKVERBIASI?
Šio mėnesio pradžioje K. 

Federacijos 25 kuopai pri-

‘1B edarbnj tarptau t i n i o 
jendro komiteto,” prašant 
oalso Federacijos susirinki
me ir kviečiant į to komite- 

. :ik reikia geros valios ir 
noro ji paremti.

Turime geriausią . progą 
išgirsti p. Miękūnaitę, tą 
.garsiąją mūsą solistę. Įžan
ga tiktai 25 centai. Visa
tai Seserą. Kazi.mieriečią 
naudai.' Renkimės, pasi- 
ryžkime dalyvauti šioje di
džioje iškilmėje.

. Įj. Mffstnitytė.

Ateinantį penktad i e n į. 
vakare, Apreiškimo Pane- 
ės Švč. parapijos šventės 
apvaikščiojimas. Penkta
dienio vakare pamokslą sa
kys kun. P. Garinus, atvy
kęs iš Minersville, o šešta
dienį rytą ir vakare, per ūž- 
baigtuvęs kun. j. Končius, 
iš Mt. Carmel ir kum P. 
Čėsna iš Mahanoy City sa
kys pamokslus.

Kadangi ši šventė yra pa
rapijos vardinės,’ tikimės, 
kad. daug žmonių lankysis 
ir priims Šv. Sakramentus.

PHILADELPHIA, PA.

Konst. Dobulauskaitė iš
važiavo į New York, km* 
jos laukia darbas. Ji ten 
buvo dirbusi ir vėl dabar 
pakviesta. Linkime pasise
kimo. . ‘ .

J. MockapętriSj Jr., buvo 
Brooklyne, kur turėjo svar
bią. reikahj ir aplankė sese
rį EI. Zajenkauskienę iir 
kitus gimines.

Vienoje krautuvėje jauni 
vyrukai išmušė duris ir iš
nešė tiktai bačką vyno. Iš 
džiaugsmo, kad alus nebeto
li, vyrukai nusigėrė ir buvo 
Suimti.

Darbai vis menkai eina. 
Tik vienoje kasykloje dir
bama, kitose. ramu. Daugu
mas žmonią gyvena iš ’pa- 

; ŠAlpą, Tėra tik viena marš-

DAINININKES apsi-
■ LANKYMAS

Dainininkė Ein. Miėkū- 
naitė šiomis -dienomis apsi
lankė pas veikėją K. Dryžą 
pasitarimui apie rengiamąjį 
bažnytinį koncertą, įvyk
siantį kovo 26 d.y 7:30 vai. 
vak., Šv? Kazimiero bažny
čioje, 324 Whartori Street, 
Phila, Pa.

Su soliste kartu atsilankė 
žurnalistė J. Briedžiūtė ir 
žymi daininininkė M. Sar- 
geliūtė..

Galutinai aptarta koncer
tui. prisirengimas. Kalbė
tasi prie užkandžių, .kuriuos 
pagamino p. Mastaitienė.

IŠ pasikalbėjimo šu vieš
niomis paaiškėjo, jog kon
certo programa bus didelė, 
puošni, turininga. Be p. 
Mickūnaites, programoje 
dalyvaus parapijos choras,. 
J. Hodęįio ir St. Barausko 
vedamas; solistės M. Sarge- 
liūtė, Ą. Gelažįniūtė ir L. 
Juozaitienė. Šios solistės 
visados, visur ištikimai pa
tarnauja lietuviams katali
kams. . k

Koncerto programą suda
rys bažnytines giesmes, tin
kamos gavėnios laikui. Kon- merį. 
certuį jokių, kliūčių nėra, •

‘LIAUDIES VAKARASr
Kovo’ 18 d. lietuvią mųzi- i 

kos salėje įvyko nezaležnin- « 
ką organo.. .. “ Vienybės” : 
‘liaudies vakaras,” kurio i 
programą sudarė dainos ir į 
šokiai. Dainininkai pusėti- ; 
nai dainavo; geriausiai pa- , 
sįrodė J. Babravičius; Bet, 
bet žmonią tame vakare / 
tiek “daug” buvo, kad juos 1 
buvo galima suskaičiuoti 
ant rankos pirštų.- Kame 
gi priežastis i. Vieni sako, 
kad. blogi laikai; - kiti, kad 
nevykęs garsinimas. Gal 
yra tuose tvirtinimuose tru
putėlis teisybės, bet tretį sa
ko, kad tam vakarui paken
kė pati nezaležninkiška 
“Vienybė,” luiri, kaip ir 
tūlį vietos ‘tautininką” veL 
kėjai, pradėjo labai įžeidi
nėti kataliką jausmus, na o 
čia katalikų didžiausias 
nuošimtis. Ir Štai iš dide
lės pramogos išėjo burbulas.

Ir kas gi mate! /‘Vieny
bė,” tapusi kelių nėzalež- 
ninkų ‘ ‘ dvasiškių^y paklus
nia tarnaite, nori, kad ją 
katalikai remtų! Kam ji 
tarnauja, tegu ten ir para
mos reikalauja. • Be reika
lo ji dangstosi “bepartyviš- 
kumo” vardu.

Kad mūsą vietos “tauti
ninkai” tarnauja neząlež- 
ninkams, tai rodo .faktai. 
Štai vasario 19 d. jiė minė
jo Lietuvos nepriklausomy
bes 15 metą sukaktuves, ta
me minėjime buvo platina
mas nezaležninką šlamštas 
“T. Balsas” jį pardavi
nėjo, užrašinėjo ir veltui 
dalino, o vienas nezaležną 
pryčeriayo,: bet “Mūsą Vil
niaus” nieks nepasirūpino 
platinti. Ir rit i n ė tame 
“liaudies vakarę” neapsei- 
ta be nezaležninkiškos mi- 

■ sijos •— vėl platino savo 
• šlamšto “T. B?’ antrą au

Sautiėtis,

Į cento Draugiją šelpimo r ei- 
įkalu. Kiek galint, toji 
[ Draugija juos aprūpins. 0- 
Įgi jei esama kokia tapgru-* 
įpė, kurį nenori, ai’ negali į 
IKatalikus .'.kreiptis, lai jie 
Įeina į Baltimorės Miesto

1 aįkomas organizaei jas, Iri 
ja.“Family Welf are,.’’ “Je- 

vvisli Charities.” Šitos gi 
organizacijos, draugę su

. ‘‘Catholic Charities” (ku- 
’ rios ir Lietuviai Katalikai 

“ sudaro skyrių), jau pra
džiai depresijos sudarė tik- 

Irą “Bendrą Frontą,” kuris, 
| musą manymu tinkamai va
ro šelpimo darbą šiame mie- 

. . |ste. . -
Šiai delko Katalikai, se- 

dirbdami šitą darbą, 
nemato reikalo susidėti su 
nauju, niekam nepažįstamu, 
nieko nenuveikusiu gaiva
lu, kokiu ten “Tarptautiniu

ku suprasti, kodėl “Bendri/, 
Frontininkai” negali pri
tūpti prie vienos viršmine- 
toš. organizacijos.

Reiškiame pagarbą.

25 kp. Pirmininkas, 
Valentinas Matelis, .

25 kp. Raštininkasį

to susirinkimą., šiems “be
darbiams” Fedetaęijos kuo
pa. pasiuntė atsakymą, kurį | 
talpiname ir “Darbminke,5' i 
kadTkifomšrj kolonijoms ~ir | 
britą aišku, kaip pasielgti 
su tais “bendrais frontais. 
Štai tas atsakymas:

• ’. Kovo m. 8 į., 1933 m. I 
TARPTAUTINIO BEN-|mai

DRO FRONTO KON
FERENCIJAI

Gerbiamieji:
Jūsą Komiteto laišką ii’ I Bendru Frontu.” Federa- 

atstovi], pranešimą, sąryšy Lįjos vadovybė, pasitarus su 
su badaujančią bei bedarbiu savo dvasios vadu, Klebonu 
šelpimu, Federacijos 25 kp. kun. j. Lietuvniku, ir kitais 
gavo. Federacijos 25 kp. kunigais, pareiškia, jog Lie- 
daryti nutarimai tuo žvilgs- tuviams Katalikams nėra 
niu štai seka: prasmės nei delegatus siijs-
- Badaujančių bei bedatbių «j ™^iamę Ęonferen- 
medžiaginis Šelpimas yra «««> noJ. Regzti bet ko
jiais laikais itin aktualus ir - 7S!US .S1i ]“• 
reikalingas. Nei vienas b« badaujančiu reikaai, 
žmogus, koks irs nebūtų, ne- . \ . .’ ” ... . .. , . - mai laiduojami seniau su-gali be susijaudinimo . ... .v.- -,- . j.. Įkurtų organizacijų; kurios

Mina ir - Katalikų, ir alkui mirstAntp Juoba k h. jQkio tikgjilpo ne. 
katalikai, tuĄ įsakymą nuo igpažįstalltįus žmones. gun. 
Paties Viešpaties Jėzaus L.... -. ■.. -t——
“mylėti savo artimą kaipti -
pats save,” ir šelpti vargs-Į 
tančius, nieku būdu negali Į * 
nusikreipti nuo skurstam HEW HAVEN, CONN. 
čių. pagalbos prašančią.sa-Į . ' , . . . .. ..

s , v I LDS, 28 kp. mėnesinis susirinki-
VO JJlO ą. mas įvyks sekmadienį kovo 26,

Tokio šelpimo reikalais Į1 vai; po pietų, bažnytinėj svetai- 
mūsu -Lietuviu Katalikų 339 Green St Kviečiame.na-

” . i. . rius(es) ateiti. Gera progauzsimo-jau seniai žinomas ir gitaudil'oWefl Valdyba
įvertinamas. Šv. Vincento ______
Pauliaus Draugija veikia Į ELIZABETH, H. J.
gyvai jau devyni mėnesiai M ivytti
mūsų naraniim — kiekvie- |baland2io m į dieną, 7 valandų 
na savaitę išmokėdama pi-1 vakare, bažnytinėje svetainėje, 
nigais virs 100 dolėriii pa-Į Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
šalpos feikalams. Dai’ prieš atsivesti savo draugus (es) prira- 

< • • i • - A + k M- Valdybatai, apie dviejetą metu, bu-| J 
vo irgi duodama geroka pa- WATERBURY, CONN. - 
šalpa vietos Lietuviams, tik , • , . .

, . . . v. v? i ’ I .--.Bial. 26 d.,- 1 vai. po pietų \-
ne tokiu plačiu maštabu. 1 Lpg- g kuopos susirinkimas 
Apskritai imant, Baltimo- senos mokyklos kambary, Con- 
rės Lietuviai Katalikai jau Į gress Avė. Ateikite visi. Valdyba 
seniai suprato savo pareigą 
šiame reikale ir stropiai ją 
pildo. . Į

Dėlto ir mums, Lietu
viams Katalikams, nėra Aiš
ku — kas čia per “Bendras 
Frontas,” kurs nūnai atsir. 
randa, norėdami sukurti ko
kią nors Konferenciją ba
daujantiems šelpti. Juk 
jeigu iki šiol niekas nebūtą 
tuo reikalu susirūpinęs, tai 
gerokas skaičius mūsą tau
tiečiu jau būtų seniai badai 
išmiręs. Šūkis “stokime vi
si į bendrą frontą, badau
jančius gelbėti” ir tt., yra 
labai, gražus, bet kiek pavė
luotas.

Jeigu atsiranda šiuo lai J 
ku daugiau mums ne.paŽįs-[ 
tarnų Lietuvių, kurie kenčia 
badą, jie irgi turi teisės 
.Icreiptiš į Katalikų šv. Vin- į

MIRĖ
Adomas Benderius, gy

venęs 1613 W. Fayettė St, 
staiga mirė penktadienį, ko-’ 
vo 17 d. Vdionis buvovos •_ 
47 metą ir neatrodė ligoniu, 
nors jau keletą metą sirgti- 
liavo. Laidotuvės, buvo, iš 
Šv. Martyno bažnyčios kovo.
20 d. Kun. Lošinskas daly- ”
vavo. - . ‘;

Christupas Švirmickas, 
72 metą amžiaus, jau senai; ’ 
negalavęs, miesto ligoninėje * 
pasimirė šeštadienį, kovo 18 < 
d. Laidotuvės įvyko kovo;
21 d. iš'Šv. Alfonso bažny? 
šios į Luodon kapines. .

Žynys.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLĮ AUGUS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Mes ypatingai raginame 
remtinuos biznierius ^pro
fesionalus, kurie skelbiasi'* 
‘ ‘ Darbininke. ”

LDS. Kuopų Susmukimai
W0R0ESTER, MASB.

LDS. 7 kuopos susirinkimas j. 
vyks balandžio 2. d., 6 v., vakaro, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei- 
kitę, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimą. Be to, gera 
proga nžsimokSti duokle*.

Valdybe

BALTIMORE, MD.
Balandžio 2 d., sekmadienį, tuoj , 

po sumai, parapijos svetaines kam
bariuose Įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba .

WORCESTER, MASS. .
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks balandžio 2, Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuoj po stirnos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbią reikalą. i

Kviečia Valdyba’
NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks bal. 2 d., tuoj po pas
kutinių mišią, pobažnytinčj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių \ sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus, 
prirašyk prk 5w< -

SAINT OLAIR. PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis sąskin- 

kjmas įvyks bal. 2 d., tuoj po su
mos. Šv? Kalimiem parap. salėj. 
Kviečiami ris nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 

[ naujų narią atsivesti prirašyti.

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, bal. 2.Į, 
tuojaus po Šurnos, iv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kąrių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks balandžio 5, tuoj po sumos, 
Šv, Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

OLEVELAND, OHIO
Balandžio 7 A, 8 vai. vakare. 

Lietuviu Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

BRIGHTON, MASB.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

^penktadienį, bal. 7 d., 7:30. yni. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St Ateikite vist Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp." susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 7 dieną 
vakare, mokyklos kambary. Ątel.

[jną nauję narį prie kuopos prirą. kitę gausiai.bJopaniirškito.UŽsimo*
Valdyba| kėtiduokle* . ValdybaSyti
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Vien* kart aavaltije metama. ...*2.Q0 
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DARBININKAS ?
SOUTH BOSTON, MASS.

GEGUŽIUKAS NAUJAME 
LIZDE

_ Dabar, kai jau paaiškėjo, 
kad M. Valadka, kaip pats 
prisipažįsta, 1928 m. gavę 

‘ dvasiškio šventimus nuo ru
sų starovierų arkivyskupo, 

. tai jo uoliems pasekėjams 
gal bus įdomu žinoti, kas y- 
ra tie starovierai. Trumpai 
sakant, jie yra senoviška at
skala nuo rusų pravoslavų 
tikėjimo. Jos pradžia, buvo 

.šitokia. . •.
2" Prie caro Aleksio Michai- 

lovičiauš (1629-1676) pa
garsėjo rusų, patriarcha Ni- 

"konas (1605-1681), Jis pa- 
- sižymėjo dideliu uolumu, ir 
mokslu ir negalėjo pakęsti 
daugelio klaidų ir netikslu
mu, kurie buvo įsibriovę į 

•?rušų šventraštį ir liturgiją.
Rusai buvo pasiėmę savo ti- 

\kejimo formas, nuo graikų 
iš Konstantinopolio ir buvo 
išvertę šventraštį ir ritua
lą iŠ graikų. į slavij. 
kalbą, bet vert ima s 

..-buvo nevisai tikslus ir 
2prie to, laikui bėgant, 
’daug naujų klaidų įsibrio- 
~vė. .Patriarcha Nikonas su- 
*manė tai pataisyti, jis pa- 
*skyrė mokytų dvasiškių ko- 
Cmisiją graikų apeigoms ty
kinėti. Jani daug padėjo 
^Konstantinopolio ir Antio- 
ychijos patriarchai. Tapęs 
"Maskvos metropolitu, Niko- 
:.*has urmu įvykdė tas bąžny- 
• tinęs rusų • tikėjimo refor-

1
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neigimą, tai jau čia pati , 
“ V-be’7 ataakominga, kad •

APSAKYMĖLIAIužėmė tokią kęistą poziciją. 
Lai ji pamėgina tikrai, rim
tai, nuoširdžiai iy teisingai 
mvoti už'.'kilnią tautinę ide- 
gą, tai pamatys, kad Šiame 
darbe su katalikais jai bus 
kaip tik pakeliui.

* ■ *

Tautinė idėja, paremta 
inteligentiškiunu, kilnumu 
ir tikybiniu nusiteikimu 
yra saugiausias Lietuvos 
velias į sekihingą ateitį. 
Gaila, kad tautininkai ne
gali ar nenori to suprasti-

APKALBOS

mas. • Jo įsakymai buvo ga
na griežti irdaugeUui Tusų ‘ 
nepatiko’ griežtos ir staigios 

: permainos.'- Nikonas susi
laukė daug priešų, kurie 
lų gale jį nugalėjo. Jis bu
vo deponuotas ir uždarytas 
Solovačko vienuolyne, bet 
jo pravestos reformos buvo 
užgirtos visuotinio rusų si
nodo ir patvirtintos naujo
jo patriarcho Joasafo 166*i 
m. • .

Bet nepatenkintieji seno
vės. palaikytojai nepriėmė 
bažnytinių reformų. Jie po 
senovei žegnojosi dviem, 
pirštais (Nikonąs įsakė žeg
notis trimi pirštais) ir šiaip 
j au palaikė senovės klaidas. 
^Sinodas juos ekskomunikd- 
vo, pasaulinė valdžia. perse
kiojo, bet jie laikėsi seno • 
vės tradicijų ir sukurė liau
ją atskalą —sektą, kuri va
dinasi “ staro vieraiš,” 44sta- 
coobriadcais/- . ■ “raskolni- 
kais.77 Iš jos išsivystė dar 
ir kitos atžalos: molokanai, 
duchoborcai, skopcai.

Prie kokios sektos pri
klauso “šviaščennikas” Va- 
ladka*— raskolniluj, molo- 
kanų, dučhėborcų,.. skopęų 
ar kitokios —- į tai Jis pats 
lai atsako. . Svarbiausias 
klausimas yra štai koks.: ar 

. gali starovierų šventikas 
vadovauti tautinei lietuvių

■ bažirvčiai? ‘ . K.

L. D. S. CENTRO 
NARIAMS

L. D. S. Centro valdybos 
jpsėdis kviečiamas kovo 28 
dieną, antradienį, 7 vai. va- 
kare ‘‘Darbininko” redak
cijos patalpose.

Visi nariai prašomi atsi
lankyti.

C. Sekretorius.

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

Kartą, vienas Vyskupas 
turėjo , pas save keletą sve
čių. Valgant pietus, vienas 
iš svečių pradėjo kalbėti a- 
pie ydas nesančio žmogaus. 
Nugirdęs Vyskupas jo kal
bą, pasišaukė savo tarną ir 
garsiai jam tarė:

. “Eile, ir pakviesk čia at
eiti tą žmogų *apie kurį da
bar* yra* kalbama.”

Apkalbėto jas tai užgirdęs 
su -nusistebejmni^^-pažvelgeri' 
Vyskupą. Tas gi tarė:

“Aš liepiau jį čia. atvesti, 
kad jis galėtų save pateisin
ti. Tu pasakei jo ydas, ir 
būtų neteisinga jei neišgirs
tumo jd pasiteisinimo.77

Nuo to laiko, niekas neiš
drįso daugiau prie Vyskupo 
apkalbėti savo. artimą.

T.

mus katalikų tikėjimą norė
jo slaptai likti katalikė, o 
viešai rodytis ir gyventi 
kaip protestante, Ji tai 
norėjo dalyti, nes Švedijos 
įstatymai draudė katalikui 
būti, krašto valdovu. Reiš
kia, jei katalikas, tai negali 
būtį karalius.

Išgirdęs apie tai popie
žius Urbonas VIII pasakė;

“Aš to nedaleisiu, nes tai' 
būtų tikėjimo išsižadėji
mas.71

Karalienė paklausė po- 
piežiaus, išsižadėjo karališ
kojo sosto ir visur. viešai 
rodėsi, katalikė. T..

PADĖKA

ŠV. TOMAS IR JO 
DRAUGAS,

-KAS KOVOJA UZ TAU 
. TINĘ IDĖJĄ

Pas Rev. A. Baltutis, 
6816 S. Washtenaw Avė. 
Chicago, UI., nuo kovo 13 
iki 26 d.
/ Pas Rev. J. Raškauskas, 
10809 So.. State St., Chica 
go, Ilk, nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d.

Pas Rėv. :J. Vaičiūnas, 
1515 Sp.: 50th Ąve,? Cicero,. 
Ilk, nuo baltiki 16 d:

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J. Bru- 
žįkas, J., 207' York Street, 
Brooklyn, N. Y. galima pa
siųsti Money Order atnauji
nant visus Lietuvos kat, 
laikraščius: “Žvaigždę77 ir 
“Misijas” metams $1,. (gi 5 
metams tik $4, “Varpelį” 
($1), “Žemaičių Prietelių” 
($1), “Mūsų Laikraštį” 
($1.20), vaikams “ žvaigž
dutę” ($1) ir k.

Vieną kartą šv. Tomo Ak
viniečio draugas, norėda
mas pajuokauti, tarė šven
tajam.:

“Tomai, Tomai žiūrėk 
jautis ore skrajoja!.77

Tomas nustebęs pradėjo 
dairytis ir žiūrinėti,, kur tas 
nematytas gyvulys galėtų 
būti. Žinoma, jis nieko ne
matė, Jo draugas pradėjo 
gardžiai. juoktis ir pareiškė 
nusistebėjimą, kad Tomas 
esąs toks greitas visą, tikėti. 
Bet šventasis jam atsakė:

“Lengviau yra tikėti pa
sakymui- kad jautis padan
gėje skrajoja, kaip, kad Ka
talikas meluotų.” . T.

KARALIENĖ KRIS
TINA

įvairios žinios
KBUVUTMO. STALIKO *8EN- IWygj0 bo^oviktj valdžiai tai nusuDS 17,000 iMOMŲ pasiduoti.
, Į. Sakoma, žmones išžudyti 

orinėmis bombomis ir nuo
dingomis dujomis.

L. Kolegijos studentų te
atras “Pranašystė77 So. Bo
stone praėjo gražiausiu pa
sisekimu. Kolegijos nau
dai gryno pelno padaryta 
270 dolerių.

Kolegijos rėmėjų skyrius 
labai dėkingas visiems į.te
atrą atsilankiusiems, . bet 
skyrius nori pareikšti ypa
tingą padėką visiems asme
nims, padariusiems paren
gimą pasekmingu. .

Norime padėkoti darbš-

TEHiSRANAS, Persija, ' 
jqvo M-r- Iš Kaukazo at
vykusieji pabėgėliai paša* i 
to ja, kad bolševikai Kuba- I 
niaus teritorijoj išžudė 12,- 
000 ilszi 17,000 čerjeesų, ku
rie kalnuose gyveno ir ne-

eiėms rėmėjoms: M. Kil- 
iponiūt ei, A..- Mnj auskaitei, 
O. Vosilienei "ir kitiems pa- 
gelbėjusiems..

Širdingai dėkojame p. p. 
BaltrūŠnidui,. Vileišiui, V. 
Jakštui, Dauniui, . Marcin- 
Icttį BlakavičiUt irSabienei 
už paaukotus skanius* val
gius. Labai; dėkojame au
kojusiems pinigais: P. Sa- 
bieiie^-$1.25, p. p. A. Pute- 
lienė, M/ Vaspalienč, M. 
Šidlauskienė, Rakauskienę, 
Pivardnienė, Aukštikahiie- 
nė, Ausųkaite ir Zaretskaitė' 
— po $1.00 ir V. Grudzins- 
kas—-25c. '

Širdingą padėką reiškia
me šeimininkėms p. p. Kas
paravičienei, Šejefkienei ir 
S. Še jefkaitei ūž prirengi- 
iną skanios yakarienės vai
dintojams. .

Švč. Marijos Kolegijai iš
siųsta 270 dolerių. /

. Rėmėjų Skyriaus
• Val&yba.

Gerb. Klebonu Dėmesiui
I Turime gražių Velykinių Konventų su lietuviškais, 
s parašais. Kainos^ labai prieinamos. Su: persiuntimu 
j tik:.

... $1.50 ■

.. $2.00

.. $3:00

.. $4.50
... $5.25

Sakoma yra, kad. Švedi-

300 ..
’ 500 ..

’ .1000...
1500...
2000 ..
Malonėkite siųsti užsakymus, • .

“DARBININKAS”.

366 Broadway, South Boston, Mass.

PUSANTRO 'BILIJONO 
DEFICITO KOVO 15 D
AVAŠIIINGTON. —Val

stybės iždo vadovybė prane
šė, jog šių metų kovo 15 d. 
Amerikos iždas turėjo 1,- 
416, 661,879 dolerius defici
to (nedatekliaus). 1932 im 
tuo pačiu laiku deficitas 
buyo didesnį^ 400 tūkstan
čių dųlerių.

Pajamų .taksų šiais me
tais iki kovo 15 d. stirink- 
ta milijonu, dolerių daugiau 
negu pernai.. ■

Valstybes iždas nuo 1932 
m. liepos 1 d. iki šių metii 
kovo 15 d. surinko $1,32.1,- 
992,185, o per tą laiką išlei
do 2,738,654,065 dolerius.

VALSTIJOS DARBININ
KAMS NUMAŽINS ALGAS

Massachusetts vaisi i jos 
atstovų . rūmai, kovo 22 d; 
1.71. balsu prieš 61 nutarė 
numažinti valstijos tarnau
tojams algas nuo 10 iki J.5 
procentų.

Visiems tarnautojams, 
kurio gauna metinės algos 
mažiau $2500; algos numa- 
šinamos 10 proc., o visiems 
kitiems 15 jiroccntų, L$- 
gislaf urbs nariams algos nu- . 
mažinamos 10 proc.

Nedažyk savo nosies su 
karčiąmninkd dažais.

“ŽIDINYS”
Prpf. Dr. V. filykolalčlo^tutino redaguo. 
Jainajg literatūros, mokslo, vlsuoinen&i 
ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotas 
mSneslūbs žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienai# 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausia# 
lietuviu žurnalas. Todfil visi paskubėki
te užsisakyti “židinį.”

“Židinio” kaina Lietuvoje: met. 35 t, 
pusm. 20 lt-; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50.

Adr.: “židinys,” Kaunas. Laisve# AL

;r Nelemta, kai rašyto j as i 
• vienpusiškai išnaudoja is- i 

foliją ir tempia ją ant savo i 
kurpalio. “Vienybei77 jau i 

. buvo .pastatytas klausimas: -j 
.. ką veikė toki Mickevičiai, 
\ Čėčetai, Kondrątavičiai, Le- < 
leveliai ir daugybė kitų len- 

' kiškai rašančių inteligentų 
\ tuomet, kai toki dvasiškiai,

kaip Gedraičiai, Daukšos, 
: Valančiai, Baranau s k a i, 

k Margaliai, Strazdeliai gal-
vpjo ir rašė lietuviškai? Į 
tą klausimą “V-be” atsakė 
kukliu tylėjimu, bet užtai 
išdrįso Visą lietuvių sulen- 
kėjimo kaltę sukrauti kuni- 
gams. Jei ji nori pavyz
džių iŠ artimesnes istorijos, 
tai galima ją painformuoti, 
kad smarkiausi tautininkų 
šulai, toki Griniai, •♦Stangai-’ 

< šiai,, Kudirkai, Šliupai ir 
šimtai kitų yra kalbėję len
kiškai ir labai stropiai tai- 

' įcesį kad toj kalboj' taisyk- 
- tingai išsireikštų. . Ar. ir jiu 

yra. tautines idėjos išdavi-
. kai?

Kai dėl Į autinės idėjos,

uai “V-bė” mano turinti 
monopolį,* o nemato, kad ji 
tą idėją kaip tik suteršia, 
nagais ir dantimis kovoda
ma už nezaležninkyštę. Tau
tinė idėja gražus daiktas. 
Ji daug kilnesnė ir gilesnę 
ne kaip kad kąikuyiems šū
kauto jams atrodo. Jos kil
numui išlaikyti, reikia ją 
apdrausti nuo žemų elemen
tų, kurie savo piisilytėjimu 
padaro iš jos tik baidyklę. 
Tautinės idėjos gilumui ir 
pastovumui išlaikyti, reikia 
ją pastatyti ant tikybinio.. 
pagrindo. Tuos uždavinius 
pasiėmė Katalikų Federaci
ja ir ji savo Kongrese 1931 
in. svarstė visą dieną kpip 
tilt tUo tikslu, kad apdraus
tų, tautinę idėją nuo bedie
vybės, kuri, yra aršiausias 
tautinės idėjos priešas, neš 
iš bedievybės pirniiau ar 
paskiau išsivysto, bolševiz-

. mas.. Tuo ■ būdu Federacija 
griežtai kovojo, kovoja ir 
kovos UŽ tautinę idėją, u ne. 
prieš ją. Jei kovojor prieš 
bediLA’ybę “V-be” įžiūri ša

Kun. Pr. M. Juras.

RELIGINIS ATGIMIMAS 
PER PASAULIEČIŲ 
APAŠTALAVIMĄ

I. ŽMOGAUS SUMENKĖJIMAS
Gyvename ypatingais neramumų ir krizių 

laikais. Žmogžudystės, sukilimai, persekioji
mai, nesutikimai, divorsai, saužudystės virto 
papratinusiais apsireiškimais. Žmogus sumen
ko; tuo tarpų, visos pasaulio gerybės tebetar
nauja žmogui kaipo kokiam karaliui. Išradi
mų daugybė! Išrodo, jog mūsų laikų, kult ura. 
pasiekė ir dangaus skliautus ir marių dugną.. 
Radio, orlaiviai, visokios mašinos su nepapras-’ 
tais patobulinimais, regis, tikrai galėtų pava
dinti žmogui dievaičiu. Bet ištikrųjų, šis tech
nikos kultūros amžius nustelbė, dvasinį gyveni
mą ir .pavertė jį nykštuku. Už tūkstančių mai
lių klausosi per radio gražiausių koncertų, ir 
kalbų elektra nušviestuose ir aliejumi. užšiįdy- 
tuose kambariuose, važinėja šiltuose, patogiuo
se' autoi'nobiliuose,. o visgi jaučiasi nykštuku,' 
bejėgiu. Valdovas. be skydo, kurhionii galėtų 
užgesyti visas ugningas pikčiausi.ojo vilyčias 
(Efez, 6, 16). Valdovas, .kurio kareivių, tai 
yra, , dorybių kiekis vis mažėja ir, tad, pasijun
ta esąs bejėgiu, nebesugebančiu pasiaukoti kil
nesniems tiksimus. Valdovas,- nebapajėgęs sa-. 
ręs šuvaklrii.*. Valdovas suvergėjęs. ••

' ‘‘Partijų agitacijos,7''rašo Popiežius Pijus 
enciklikoje, “Ūbi art*ano Dei;’7 Gegužės 25

d. 1922 m., “suardė ramų piliečių gyvenimą;., 
žmonių širdį ir protą taip užvaldė nepažaboti 
geiduliai ir ištrypusios- mintys, jog galima bi
jotis pamatyti, kaip krikščionių atranka ir net 
kunigai, tiesos ir gėrio apgaulingos regimybės 
pagauti, užsikrečia baisia klaidos liga...77 
‘•Daug katalikų apie autoritetą ir priklausomy
bę; apie nuosavybę, apie tarpvalstybinius san
tykius, apie Bažnyčios ir valstybės santykius, 
apie popiežiaus teises galvoja nebe katalikiš
kai. Jie galvoją jųristiškai, racijonalistiškai 
taip, kaip rašo jų.laikraštis, bet ne katalikiš
kai....” Taip, žmogus, sumenko, nes nustojo rū
pinęsis ir dirbęs Dievo karalystėj ir Jo teisy
bei. Vardą nešioja gyvojo, bet krikščioniška
me gyvenime apmiręs. Užtat nei sąžinės, nei 
Bažnyčios balso nebegirdi.. Religinio jausmo 
4a turima, bet praktikoje ir nuo jo kratoraasi. 
Tikrai liūdna būklė. Būtipai reikia iš to ap
mirimo pabusti, Bet kas pažadins?

Prakalbomis, ir pamokslais, — ypač jauno
ji karta, kuri teieško “gerų laikų,’7 ■— nėbeįdo- 
maujamasi. . Daugiau jiem rūpi duonos kąsnis, 
rūbas ir pastogė. * . Alkis šiek, tiek išmokė su
prasti ir įvertinti, žodžius, ištartus pirmiesiems 
tėvams: “Savo veido ..prakaite valgysi duoną7* 
(Prad.3,19). • :

* Kas nori gyventi, turi valgyti. O kas nori 
•Mllgyti, turi dirbti. Jau norima dirbti dėl duo
nos kąsnio,, bet nedarbas,/ krize, pastoja -kelią. 
Ir Žmogus darbininkas-nebežino kas. bedaryti. 
Siūlėsi, tiesa, jam į pagalbą mokslininkai, vi- 
šuoineniniukaij politikai, pirkliai ir raudonieji

komunistai. Pakrikoje visi pasirodė bejėgiai. 
Didžiausieji pasaulio vadai nuleido raukas, ne
bežino. kas daryti. . ;

Nedarbas ir su juo skurdas tebeauga. Dir
bantieji paverčiami į mašinas ir skaudžiai nu
siskundžia, kad “effieiency men77 išnaudoja . 
juos iki paskutinio energijos lašo. Kad nors 
už tą vergiškąjį darbą gautų teisingą užmokestį. 
Dabar gi neužtenka jo tinkamam pragyveni
mui. Ir kyla klausimas: kodėl taip visur blo
ga? ■ • ;• : ;

Liberalizmas su modernizmu pašalino Kris
tų iš fabrikų, ofisų, organizacijų bei mokslo įs
taigų. Uždraudė Dievui kištis į visuomenes 
gyvenimo reikalus. -. To viso pasekmėje, žmo
gus nustolo nuo Dievo, supagonejo, arba visiš
kai sumaterijalistėjo, Tai šių laikų baisį liga, 
epidemija, kuri visą pasaulį vedu prie degene
racijos ir bankruto. . '

Mirtinai sergančiam ligoniui žemiškojo gy
dytojo nebegauna. Lygiai pavojingai sorgai i- .. 
čiai žmonijai reikia stebuklo, kurį tegali pa-, 
rodyti vien Dievas. : Taigi vien. Dievas tegalį 
pažadinti .žmogų į naują .gyvenimą. . •. 

' Iš Senojo įstatymo čia imriit primint i sim
bolinę pranašystę, apiė Jeruzalės* atsikėlimą. 
Kada Izraelitų, tautos padėtis tautiniu ir reli
giniu atžvilgiu buvo panaši į palaidotųjų padė
tį įr žydai buvo, išmėtyti tartum sudžiuvusieji 
kaulai, kada. pranašas Ėzekelis regėjitu.o gavo 
panaikinimą, Imi p Die vo visagalybe atghivins 
tautą.' . ■

Viešpaties ianka atėjo ant manęs; ji iš-
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BLAIVININKŲ SūSIVIUNYMO CENTBO I 

' VALDYBA ■ ■ '•'■'•/ I

Kun. J. J. Jakaiti^—dvaa. vadas; Kun. Jonas Bafcanaa—pirm.; ■ 
Kup. Jt MačiulionU—l-asls vice-pimot: ; Pr. Maukus—Il-asis vice- ■ 
pirm.; V. J. Blavackas—rąSt., 7 Mott str., Worcester, Mum.. O. 81- .■ 
(labrlenč—IŽd., 6 Commomvealth Ąve., Worce8ter, Maes., K. Ral- ■ 

v nys lr J, Svirtkas—lido globbčjalj Kun. Fr. J. JuMkaltls—radakto- ■ 
ritus, 482 WlndBor st, Cambridge, Mass. ( ■

. Apvalykite, gerbiamieji, 
namus nuo katiliukų! Per
maina tikrai įvyks, nes kur 
katiliukas, ten ir velniukas. 
Ten niekados nebus saulė
tas. šeimyninis gyvenimas. ■ .

Yra daug moterėlių, ku
rioj net mažiems vaikains 
duoda gerti munŠaino, kad 
“geriau .miegotų?.’ Dažnai 
tenka išgirsti kalbant kū
mutes, visokiomis bėdomis 
“besirodavinčias. ” Štai 
viena sako; .“Mano vaikas 
šia naktį visajT nemiegojo. 
Verkė , it verkei .Kita jai 
atsako: “Et, kūma, kų. čia 
kalbi; Mano vaikas hgi 
rėkę, tai kaip supykau viė-

ALKOLIZMO PASEK
MES ' •

. .. Pasižymėjęs mokslo vy
ras Foesteris * tyrinėjo gir- 
tnoklybės pasekmes tiktai 
vienoje Šeimynoje ir atrado 

i baisių dalykų.
. Viena moteriškėj gimusi 
1740 /lietais, o mirusi 19-to- 
j o šimtmečio; pradžioje, bu- 

. vo girtuoklė, vagis, valkata.
Ji paliko vaikus, kurie be-
sidaugindami pasiekė dide
lio skaičiaus—- 834 asmenų. 

. Iš /visų tos moteriškės ai- 
~ nių 709 buvo bausti teisme. 

’ 106 gimę iš neteisėtos mote-. 
J ’. vystės, 142 buvo elgetos, 64 

gyveno iš visuomenes paŠal- 
. pos, 181 moteris buvo pros

titutė, 76 bausti už Įvairius 
prasikaltimus, 7 už žmonių 

iižmlišimų. Visa ta šeiniy- 
na pagal tikriausius apskai
tymus kainavo valstybei ti- 

. piė milijonų dolerių (per 75 
r metus). Tokių sumų reikė

jo išleisti tos šeimynos išlai
kymui kalėjimuose, ligoni
nėse ir tt.

Tai tik vienos nelaimin- 
. gos šeimynos daviniai rodo, 

kokias pasekmes alkolis at
neša šeimai ir valstybei. Na, 
o kų gi sakysime, jei šian
dienų nors mintimis perbėg-

g. .sime per mūsų, šeimynėles i“ ____
Kiek katiliukų, kiek viso-* }>us į fašisto .Hitlerio ran- 
kių instrmnenh}! Jųdevy- * 
pios galybės. I, ■ ■

Dažnai girdėti. nusiskun- 
. dimų, jog .suaugę vaikai ne

būna namuose; . pareina į 
namus, tik vidurnaktyje. 

. Nieko čia stebėtino. J'ęįgu 
namuose verda katiliukas 
ir iš dūdos sunkiasi skysti
mėlis su savo alkolišlm kva
pu, tai aišku, kad vaikai tu
ri eiti iš namų.

. it .

susirietė ir tuoj aus užmigo! 
O aš patį šmakšt į svečius, 
o kad užčni, tai užtai ”

Dažnai girdėti iš pasako-^ 
jimų, kad paaugę vaikai su 
stikliuku laukia prie, “fab- 
.riko” ir motinos klausia, 
kada* jau bėgs'iš katiliuko. 
Dažnai teiraujamasi, kaip 
ir kokiu, būdu išsivirti ge
resnį gėralų. Na ir deda 
viską -— visokių “pelkelių?’

Gal ir atrodė juokinga, 
bet tikrenybėje . taip yra. 
Liūdnas reiškinys, o kiek 
jau šiandie jaunimo, nešio
jančio paniukęs kišenėse I 
Gelia ne tik vaikinai, bęfir 
merginos neatsilieka. Įvyk
sta daug apgailėtinų nuo
tykių. O kas tai pagamino ? 
Aur- ne tėvai ?’ -----------

. Lai sugrįžta saulėtos die
nos į mūsų lietuviškų šei
myninį gyvenimų.

Dusnieniški^

“NEPABAIGIAU VERKTI”

Mažas Albinas bežaizdiamas'už
sigavo taukų ir pradėjo verkti 
Motina pasiėmė ji ant kelių ir 
pradėjo Šluostyti ašaras.

‘/Palauk, mamyte,. Nešluostyk 
man ašarų.’* tarė Albinas “ba-a- 
a-a-a aš nepabaigiau vefkti.” -

LABAI DAUG PADIDINA

“Mamyte” tarė Jonukas, “ar 
tiesa, kžį tėtis sako, kad jūsų aki
niai padidina,, kuomet jūs žiūri-* 
te per juosi t’

“Taip, mano vaikeli; Labai 
daug padidina”, tarė motijUa.

__“YaLJnaniyte^ yMuomet^sąsio 
akinius nusiimk,, kuomet man 
tepsi sviestą mit duonos,” tarė 
Jonukas; *

NEIK .

Kęstutis: “Kuomet aš numir
siu, tai pasiimsiu su savim visų 
savo auksų ir sidabrą?.”

Rautas: “Neimk?’
Kęstutis: *‘Kodėl?”
“Rautas: “Kur tu nueisi-^ vi

sas sutirpsi?’ . .

“KODĖL NEŽINAI

Vaikius (į tėvą); “Tėti, kodėl 
katinėlis heišlaka iš bliudojio vi
so pienelio, kurį jam mamyte į- 
pyle?” ,

Tėvas (girtuoklis).: “Ūžtai, 
vaikeli, kad jis žino, kad jam ga
na.” . . ' “

Vaikas:: “Tai kodėl ’tu, teveli, 
nežinai kada tau gana gerti.” .

L, B, S. NARIŲ-BEDARBI- 
DĖMESIUI :

Prano Bekampio 

' JUO K ELI AI 
t—————
siekiama birželio 8 dienos 
ryto. Į L i e t n v a p a T- 
važmojama .jjačiu gra
žiausiu laikų—vasarų. Kas 
neatsimena vasaros Lietu
voj? ' ■

Jei Tamsta manai atlan
kyti vasarų šiais metais, ne? 
praleisk progos, dalyvauk 
šioj skaitlingoj lietuvių eks
kursijoj, nepersūdant, tie
siog į Klaipėdą, moderniš- 
Idioju niotorlaiviii—- “Grip* 
sliolm.’’ .

..Platesnių informacijų ir 
laivakorčių bei pagelbėji
mui prii’ęngti reikalingus 
dokumentus kelionėj e, krei
pkitės į vietinį laivakorčių 
agentų, arba tiesiog į bet 
kutia Švedų Amerikos Li-

Darbininko” ądminif 
tracija išmokės L. D. S. * 
riui —• bedarbiui už kiekyj 
vienų naujų metinę prenu 3 
metalų vienų dolerį. Daug i 
bedarbių naudojasi proga Į 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių dnfotmacijų kreip- ■ 
kis į ^Darbininkė” admmi 
stracijų, 366 W.. BroadwayjĮ - 
So. Boston, Mass; . n j

MOTERŲ SEIMAS

Dancigo Koridorius Pavo
jus Taikai

aiškiai numatomą, jog len
kams į talkų stos prancū
zai, čechosloyakai, belgai ir 
gal jugoslavai. Vokietijos 
pusėje stoti} Italija, Austri
ja, Vengrija. Štai ir susi
daro du frontai. Kur Ru
sija ir Anglija stotų, poli
tikai nenumato. . .
_• Štai ir aiškinama, jog 
MacDonald nuvažiavo į Ro
mų, perkalbėti Mussolini, 
kad sis * neremlų vokiečių, 
politikos. J ei anglams pa
sisektų. atitraukti Italiją 
nuo Vokietijos, tai vokiečiai 
tada nebūtų tokie drąsūs.

KAM KLAUSI
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

I KLAIPEŪį •

me laikraštyje skelbimų.
Tarpe motorlaivio ii* gar 

Įaivįo skirtumas: motorlai
vis-varomas elektra; , o gar1 
lai vis garu. . flxkel(dvi,sr

A. L. R. K. Motorų Sųjun- ' 
gos 16-as Seimas įvyks Ske- , 
nandoali, Pa,, rugpiūčio 
(Augusi) 7, 8 ir 9 dienomis* I 

; Nuoširdžiai prašoma kitų J 
organizacijų tame pačiam^ ! 
laikė seimų nerengti.. •■- j

Pinigine t raukiasi diada - į/’ 
darbininkas geria.. '. ■'’ . '

Jurgis : Petrai, ar žinai kur 
ra Jokūbas Balsevičius? ...

Petras:. Dai* klausi? Juk žinai, 
kad stovi smuklėje.

Jurgis: Bet kaip aš galiu jį 
rasti? Aš jo nepažįstu.

Petras: Eik ir ieškok žmogaus 
šu didele raudona nosimi !

y-

Eūropos didžiųjų ir ma
žųjų valstybių politikai gy
va! susirūpinę vis daugiau 
apsįniąukiančiaiš debesimis, 
kurie temdo taikos ir ramy
bės saulę ir. pranašauja 
naujų didelį karų-

Neramumų priežastis yra 
Dancigo koridorius, kuris 
po didžiojo karo atimtas 
nuo Vokietijos- ir pavestas 
Lenkijos.globai; : j

Į Vokietijos valdžiai pate-;

kas,, tas pavojus dar padi
dėjo., Vokietijos balsuoto-

. jų dauguma aiškiai parodė, 

. kad vokiečiai pritaria Hit
lerio politikai, landos pro- 

, grūmos pirmaisiais ■' punk- 
i tais’ yra atgauti prieškari-
■ nius Vokietijos žemės plo- 
. tuš. Pirmiausia vokiečių 
. akys krypsta į Dancigu...
■ ..Jei’ vokiečiai puls Lenki-

ja, atsiimdami Dancigą/tai' Jos Priešų propagandų. |tai.taip nedarė, kuomet sirgai?

KODĖL TAIP?

Tėvas su savo sūneliu eina gat
vė. Šalygatvą nustojus, žmonių. 
Vaikelis pilnas Įdomavimosi pra
šo tėvo, kad. eitų tenai ir pažiū- 
rėtig kas -dedasi. Prisiartino ir 
pastebėjo, kaip- polieistas tąsėsi 
su girtuokliu.^ Girtuoklis irgi yie- 
nori pasiduoti. Polieistas,. maty
damas, kad nieioi nebus, drožia 
girtuokliui, su buože per. - galvą. 
Vaikelis;, negalėdamas suprasti, 
nuotykio, klausia tėvo: ’

“Teveli; kas tas žmogus?”.
‘ ‘ Tai sergant iš . žmogus, vaiker 

Ii.” ■ • • ■ •
■Kam jam polieistas daužo gal

vą su buože?”.
• “Kad liga .išeitų,” taria tėvas 
vaikui... ’

SKLĘISKITE ŠVIESA

Perskaitę “Darbininkų” neriu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
Uisite kitus su “Darbininku” ir
L. D. S. ir atremsite mūsų ide- Į “Kodėl.gydytojas, tėti, Tams-

Neperscdant. į kitą laivą 
Kelionėje nieko nėra malo

nesnio ir geresnio kaip, įsė
dus į vienų didelį modemiš
kų laivų vienam uoste,;. išli
pama kitam uoste. Tokių 
kelionę turės visi -lietuviai 
ekskursantai pianinų Švedų 
Amerikos Linijos motorlai
viu “Gripshotm” gegužės 
27 dienų tiesiog iš. New Yor- 
ko, nepersėsdami, į Klaipė
dą.
. Motorlaivio “Gripsholm” 
dydis 5rra 575 -pėdų ilgio, 74 
pėdų pločio, 18,000 reg. to
nų, 23,600 tonų Įtalpos. Di
džiausias . laivas koks kada 
plaukė į Klaipėdą.. Tąfp 
pat didžiausias iš šiais męr 
tais plaukiančiųjų tarpo. 
Visas baltas, — it gulbe, ne
paprastai švarus,; kamba
riai erdvus ir visapusiškai 
patogus. .

Švedų linija dabar yra. vi
sur žinoma ir išgarsėjusi, 
kadangi visada rūpinasi, 
kad keleivis, kurioje klasėje 
jis važiuotų, butų savo ke
lione patenkintas, ir kac. 
kelionėje turėtų daug įvai- 
rumų, ir tuo budu, kelionė 
jam butų poilsis. .

Išplauks iš New . Yorko 
gegužės 27. d. Klaipėda pa

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERĮ DR-JOS 
PO GLOBK motinos tVČ.

’irmininkč — Eva MarkslenG,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass, 

71cė-plrmfnlnk6— Ono SlaurlenC, •
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3423-R

Prot RaŠt — Brone CiunlenG,
29 Gould St, West Rosburv, Mass.
Tel. Parkvvay 1864-W

Fln. Rafit — Marjona MarkonlutC
33 Navarre St, Roslindale, Mass.
. Tel. Parkvvay 05584V 

iždininkę — Ona StunlullutG
105 Wešt flth St., So. Boston, Mass. 

Fvarkdnrfi — Ona MlzglrdienS
1512 ColumblH Rd., So. Boston, Marsu. 

.Kasos Globėja — E. Jiinušonlenfi. .
1426 Columbln Rd., So. Boston, Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra, ataruinkg kiekvieno mėnesio, 
7:80 vai. vakare^ pobažnytlnSJ. sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
dm >rotokolu ndklnlhka . . >

iV. JONO EV. BL. PAŠALPINfilI ' 
DE JOS VALDYBA p ?

Pirm. — J. Petrauskas,
24 .Tboihas l’ark. S<>. Boston, Maea, 

Vlce-pinn.—V. Meilonis,. . '* ■
1430 Cohnnbia Rd.,. S. Boston, MagS. -t

Prot Raštininkas — J. Gllneckis
5 Thomas Purk, So, Boston, ’ Mamų, 

Fln. Raštininkas — M. Seikiu . ) ,
256 E. N’inth St., So. Boston, Mok, 

Iždininkas » A. MaudžlUnaa ".
885 E. Broadway, So. Boston, Mum, 

Maršalka — J. Zalkls
7 Wlnfleld St., So. Boston, Mass. ’ 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedšldlenl .kiekvieno mėnesio, 2 tsL 
po pietų, Parapijos salūj, 492 E. 7th 
8t„ So. Boston, Mase.

Profesionalai, biznlf-rlal, pramonių* 
kai, kurie skelbiasi ‘'Darbininke,” tllū- 
ral verti skaitytojų paramos. . . *
jVl# rfrarsinklife “nhrhlnln^o.” —44.—

vędū mane Viešpaties dvasioje ir pastatę mane 
: vidury lauko, kurs buvo pilnas kaulų. Jis va

džiojo mane aplinkui juos; buvo gi jų labai ; 
daug- lauke, ii’ jie buvo labai sudžiūvę. Tuomet 
jis man tarė: Žmogaus sūnau, ar tu manai, kad 
šitie kaulai atgys ? Aš atsakiau: Viešpatie Die- . 
ve, tu žinai. Jis man tarė: Pranašauk apie ši
tuos kaulus ir sakyk jiems: Sudžiuvusįeji kau-

- lai, išgirskite Viešpaties žodį: . Štai kų sako . 
Viešpats Dievas šitiems kauląniš: Štai aš įlęi- 
.sįu į jus dvasią, ir jūs būsite gyvi. Aš duosiu 
jmus gyslas, užauginsiu ant jūsų mėsos^ir ap- 
vilkstu jus oda; aš duosiu jmns dvasią, ir jūs 

./būsite gyvi, ii- žinosite, kad aš. Viešpats. Tuo
met aš pranašavau, kaip jis man įsakęs. Man

. • pranašaujant pakilo ūžesys, irstai sujudimas: 
Kaulai' susiejo su kaulais; kielauen.as.jmie savo 
sąnario. Aš žiūrėjau, ir štai ant jų užaugo gys
los ir mėsa, ir. išsitiesė ant jų oda, bet dvasios 
jie dar neturėjo. Jis man tarė: Pranašauk 
.dvasiai, pranašauk, žmogaus sūnau, ir sakyk 
dvasiai: Štai ką sako viešjaits Dievas: Ateiti 
šen, dvasia,, iš keturių veji}'ir dvelk ant siti} už: 
muštųjų, ii* tegul jie atgyja.: AŠ pranašavau,

..kaip jis. man buvo įsakęs, ir dvasia įėjo į. j uos i 
jie ątgijio ir atsistojo ant savo kojų labai, laę

• \ b.ai didelė kariuomenė.. . ^ .
Jis.-man tarė : Žmogaus • sūnau, visi šitie 

kaulai yra. Izraelio namai. Jie sako: šudžiii-
. a o mūsų kaulai, mūsų viltis žuvo, ir mes esame 

atmesti.. Todėl . pranašauk ir .sakyk jiems: 
Viešpats pievas sako.taip: štai-aš atidarysiu 
jūsų kapus ir .jiiš, mano tauta, aš išvesiu iš jū-

su karstų ir įvesiu jus į Lzraelio žemę. Jūs ži- ; 
nosite,. kad aš Viešpats, kai būsiu atidaręs jū
sų karstų ir įvesiu jus. į Izraelio žemę. Jūs žir 
jūsų kapų, ir būsiu davęs į jūs savo dvasių, ir 
jūs būsite gyvi, ir aš būsiu suteikęs jums ra
mybes jūsų žemėje” (Ezek. 27, 1-14).

Bažnyčios regimoji galva Popiežius Pijus 
XI, kaip anas Ezekielis, kviečia žnjonijų į Va- 
karienbutį. O, kad žmonija paklausytų !• Kad 
ji, apsimazgojusi Dievo malonėmis, priimtų 
Dievo dvasių! Kaip gražus apaštalų pulkas iš
eitų į kovos laukų prieš Liuciferio kariuomenę! 
Išsigąstų žmonijos hijenos, liautųsi ūžesiai be
gėdiškose bakanalijose, ir nutiltų, vargdienių 
bakūžėse alkanųjų raudos, nes pabėgtų bado 
šmėklos.

Laikrodis be spiruoklės . neina; Pakirstas 
medelis nustoja augęs. Mirtim}ja nuodėmė 
žmogus .atskirtas nuo Dievo turi kaulus, gyslas, 
mėsų, odų ir gyvybę, bet Dievo dvasios neturi, 
o be jos krūva kailių ir žemės purvų... “Aš ži
nau tavo darbus, kad turi vardų, būk tu gyvas 
esųs, ir. esi numiręs ” (Apr. 3, 1).

• Dievo malonės, vėjelis duoda naujų gyvybę. 
Kaip kaulai tik Dievo dvelkimu gali gauti nau
jų gyvybę, “kaip Tėvas prikelia numirusius ir 
atgaivina, taip ir Simus atgaivina, kų nori... Iš- 
tikrųjų; ištikrųjų, sakau jums, kas klauso-ma
no .žodžio ir tiki tam, kurs yra mgnę siuntęs, 
tas.-tini ųmžinųjį gyvenimų ir iieeina į teisina, 
bet iš mirties pereiną į gyveninių; ’ Tštikrųjų, 

. ištikrųjų, .sakau jums, ateina valanda ir dabar 
jau yra, kubinot įnirusieji išgirs. Dievo SlrnaUs

baisų, ir kurie išgirs, bus gyvi” (don. 5, 21-25).
Gamtos gyvenime saulė yra mūsų šviesos 

ir šilumos versme. Be saulės baisi naktis. Ga
li įsivaizduoti, kas įvyktų, jei saules netektu- 
nn’in; beliktų sausi kaulai, kapai... ■

Kuomi saulė yra niaterijaliam pasauliui, 
tuomi Kristus, toji Saulė Teisybės, yra mūsų 
d rasiniam pasauliui, “Nes Jame mes gyvena- 

;mc, judame ir esame” (Apd. 17, 28). Supago- 
i.h"ti, užsnūsti arba paaukoti. gyvenimų tamsy
bės darbams. Baisi beprotystė išsižadėti Kris
taus ir pasiduoti tamsybių pasaulio valdovams! 
Jau sykį i>er krikštų tapę, panašūs Kristui, pri
valome palailty t i tąjį panašumų kasdieniniame Į 
gyvenime. O jei pasaulio ar piktosios dvasios 
siB'ylioti užsnudomė, tai. dabar “jau mums me
tas keltis,iš miego; nes dabar mūsų išganymas 
arčiau, kaip kuomet įtikėjome. Todėl meskime 
šalin tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos 
šarvais! Kaip dienų elkųnčs padoriai, nepasi- 

.fluodami apsirijimams ir girtmvkliavimams, pa- 
Imstiivaviinui ir»begėdystei, barniui ir pavydui, 
bet apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir 
.n(‘sirūpinkite kūnų geiduliams patenkinti/' 
(Rom. 13; 11-14). •'

Taigi, mums reikia religiniai atgimti, at- 
iiaujinti šūvyje..Kristaus*dvasią ir pradėti ųau- 
ją gp’cninm laikotarpį. Atgimimas įvyksta per 
susivienijimą ir msibtalravdmų su Kristumi. - .

žmogaus susijungimas su Kristumi turi 
būti panašus i vynuogė su vynmedžiu, be kurio 

’ ’ » i orumui, i,1 tikras gyvenimas, tai yra, antgiuntuiis gyveni-j KtaipMoje. 

i iriasmėgalhųas. (jlus daugiau). ; .

Depozitų nuošimtis dina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

mėnesio. Dividentai mokami trečių Trečiadienį’Balandžio ir 

Spalių mėnesių. Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome 

Travellers Cheąues. •

... V AL A N D O S:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis: nuo 9 ryto iki 12 vai; 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik <įel depozitų.

YEA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS, PER

BEVEIK 70 METŲ . -

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

PRANEŠIMAS--- j

TIESIOGINE EKSKURSIJA
I KLAIPĖDĄ j

BE -PERSĖDIMO Į KITĄ LAIVĄ <
Išplaukia Is NiAv i’orko nioth’iniškuoju SvcmIų Amerikos Ljtiijr>s mott>rlalrtu . į

“GRiPSHOLM”
Gegužes 27 dieną, 11 vai. ryto i

S.vethj. Amerikos Llhija.y ra gei .ii žilumui lietiniams kelely kims savo pa*.. ‘ į 
togumu kelionėje Į LUŪuvsj, Suo lai nietn birželio 27. tl- tub-paCiu motov*' 1.
laivių buvo. ati<larjla<- nuolatinis ir. patogus susisiekiinas j /Klaipėdą I>W ; 
Gotlienburgsj, svo<lij?j. Nuo .tada lietiniai keleiviui kelionėje j Lietuvą ar j 

•Auuiikii ir naudojasi šiedij Amerikos Liniją, keliaudami per vtvutntėlį sn- . Į 
yo uostų’ Klailiėdų. . Kiekvieną melą šia linija lietuviu keleiviŲ. skaičius. <11- t 
dėjo, kaų» Įrudynuu-. ka<l keliaudami niinėlu linija keleiviai Visapu^kaJ -j 
yia patenkinti- . , ' . ■”f.

Didesniam, lietuiių keleliių patenkiuimuL šiedu Amerikos Linija, šiais- ! 
metais leis stn<»-didelj. moih-rntška m<»t(nlaiij 'l lESJiUJ f Kl^VIVRDĄ. į
Ni»iv Yorko išplaukia gegužės 27 d., Klaipfd.j pasieks birželiu S iii, l'ytC, ; 
čia lietuviai keleiviai bus nūkeldilili j Krantų. • . >

Motorlaivis “Gripsliobn“’ yra dhlžhtusias laiius .i.s pJaukianeiit j KtlUpjfr- į 
d.j-tle.smg,. taip |>ut yra didžiausius iš .plaukiančių jų. tarpo. Ii' šiais invlulrk- 
.švedų, paturimi imas, nentsižvelgiant, kurinio .klnsė.ie Kolei ils, keliautų, visa* < 
da vupiunnmsl. kad butų Mtve kelionėje patenkintas. šve<lų \irtuvv, valgių j 
rjirhmališkuinū ir gausumu yra išauisejust ptrsuul.ijo. Kas gali huti>hm*. . .į 
lonesnui kelionėj, kaip [lipus į kiną Aon Yurfce ar HutU'nxj\ Iv Išlipant ; 
K.I ai pėdoje, “ • . ... . • . !
. Ąnkstyicsnlaiu | Lietui t) keliaiimui ita teuiiiuina .lieniviij okskurafjĄ. . i 
balandžio 22 d. tū<r pačiu nmto.rlaiyltt. Rvngimuu Lietui Itj Laivukoiųią A* - 
genių {Sujungus Aliu riboje. . ’ ■ ;

rUue^nrų hifoiųmc i Jų ir laivakorčių kreipkitės J určkiusįų . ■ i
agentų, arba tiesibuf'Siiedlsh Aiuerkan .Lino,-, žl’ State , Ne\v York; N. Y» Į 
Skyriui: Chieagoji\ Rostmie, Detroite, Mmnvapolls. San EruneiMS*, Sgattle, i 
Doriiatid. Los Angeles.: Munuval, \Vinmpvg: ir. Kalifas. Idėtirivje j Kiuriui lt \

i <5 ’ - **.... ■ .... ..... _V
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PROVIDENCE, R. I

NASHUA, N, H.

Ml'jg‘
Slėnis, kovo 24, 1933

TĖVŲ MARIJONU MISI- 
SIJOS GAVĖNIOS METU

248 IVashington SL 
• Boston, Mass.

27 TVhltelialI St., 
\ New York, Ni Y,

.'.fHSH'j. !.!»BBWU J!

HARTFORD, CONN,

CAMBRIDGE, MASS,

Per gavėnia yra. laiko
mos pamaldos, sekmadie
nių, trečiadienių ir penkta
dienių vakarais 7:30 vai.

Koresp..

ajf i kadangi . tokis tvarkingas 
nudayimas kiekvieno vai
dint o jo nuo mažiausio iki 
svarbiausio, kalbėte kalbėjo 
į susirinkusius kokią misiją 
tas veikalas; nori žmonių 

inanydami, kad Šv. Pranei- širdyje palikti. . \ „ 
škaus parapi jonai ims. ir V tiek daug atsilanlvė
nubėgs prie jų mulkintojo.
Tačiaus išeina priešingai, širdingas pasidarbavuhąs 
Jų pačiu <fparapijonai,?,pa^ kurių vyrų ir inoterų. 
užgirdę tokias blevizgas, ei- Antrii, kiekvienas atsilan- 
Idami iš svetainės spiaitdos kęs nesigailėjo atėjęs, nes Į 
ir atsižada nezaležniškų vie- ko gražaus galėja pa
tų. Garbę , priklauso to- siniokyti. .
kiems, kiirie pradeda, susi- Atsilankiusieji galėjo aiš-1 
prasti ir atskiria kviečius kiaušiai pamatyti vaisius 
nuo pelų. , mūsų tos vienintelės lietu-.

Parapijonas. viU išeivijos berniukų kole- 
’ ' • - [gijos. Jeigu ateityje mū

sų ši Šv; Marijos Kolegija 
tęs- savo prakilnų darbų, 
auklėdama musų _ sūnelius 
lietuvių dvasioje, tai ištau- 

į tėjimas negalės sutirpinti 
mūsų lietuvių išeiviją Ame
rikoje.

Pelno gauta $121.50.
Remkime kiek' galima pa

našias mokslo įstaigas. Su
tvirtinsime mūsų tautos at
eities vadus. \

Į Lowelliečiai ilgai negalės 
užmiršti šio majestotiškoj 
perstatymo.

Lolvelietis.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

REKOLEKCIJOS
į Kovo 26—28 d: d. vietos 

; ■ Kazimiero . bažnyčioje 
[s trijų dienų rekolekcijos, 
'apiokslus šakys kun. Pra- 
ias M. Juras, Lawrehco hie

nas. Per Visas dienas
svečių kunigų. Todėl 

/dingai kviečiu visus Pro- 
Hdenco ir apylinkes lietu
sius uoliai dalyvauti reko^. 
lekcijose ir gerai prisiruošti 
velykinei išpažinčiai, kad 

įatsinaujm^dvasmj^rgaMfu- 
Įmėme pąsekmingiau ■ dair 

buotiš didesnei Dievo . gar- 
;bei ir mūšų tėvynės gerovei,

. f&in. Jonas. Vaitiekūnas.

t LAWREHCE, MASS.
| NAUJAS ADVOKATAS 

£ ’• Šiomis dienomis čia ati- 
X, daro savo ofisų advokatai 
F W. KiarŠis, ..iki šiolei ‘ture-. 
.F- jęs ofisų. 148 Merrimack 
(j St, Haverhill. Kad ..gale- 
| tų geriau patarnauti Law- 
H' renee lietuviams, jis atida-

ro savo ofisų 351 Ešsex St., 
. Room 38. Tuo pačių laiku 

jis palaikys, savo ofišų ir 
į Havęrhill.
į ' TEATRAS
K Kovo 19 d. atsilankė Šv.
L' Marijos kolegijos studentai 
Ijį-ir suvaidino istoriškų vfei- 

lų “Ei*anųšystė.” Vetalas 
B labai gražus, nes atvaizduo- 

ja kaip buvo persekiojama 
P katalikų tikėjimas ir abel- 
\ nai katalikiški vienuolynai 

į Anglijos.karaliaus Henriko’ 
laikais, 1 Vaidinimas.pasise-

F'. ke neblogai,/nes studentai 
beveik visi gražiai Vartoja 
lietuvių . kalbą. Priklauso

& garbė direktoriui kini. J. 
j F Navickui, kurio,vadovybėje 

studentai auklėjami. . Gaila 
tik* ’ kad mažai atsilankė 
žmonių, gal dėl brangių ti- 
kietų, kurių kaina buvo 50c,.

Kun. Pi\ Juras. pasakė 
įžanginę prakalbįlę. Kun. 
J,..Navickas dėkojo atsilan
kiusiems už parėmimų kole
gijos. Prie surengimo šio 
teatro prisidėjo šie kolegi
jos rėmėjai.. F.‘ Krancevi- 
čius,. J. JenČiUš, Pi Grina, 
X Paūlulkonis, Studen
tams, užkandžiai buvo pa
ruošta. Prie Šio darbo pri
sidėjo. Jančhiį Grinų, Pau- 
lukonių, joclkų, Zapėnų. 
Jareckų, Mikštų šeimynos, 
S. Ceikauskas ir p-lė. M. 
Buivydaitė.' Šie asmenys 
suaukojo ir surengė stu- 

& įentams ■ užkandžius. Už- 
baigus vaidinimų,; studentai 
patenkinti nupyškė j o į Lo^ 
well. Kolegijos rėmėjai 
dėkingi kun. L Navickui, 
br. , X Baniui ir studen
tams už atsilankymų ir su--, 
vaidinimų gražaus veikalo. 
*‘Pranašystė, ?v, ’

LIETUVIAI!
Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą

. ;sū:. •’
Didele Vasarine Ekskursija

LAIVU

S. S. FREDERIK VIII
Iš New Yorko Birželio 3,1933

Del platesnių informacijų, užsakysiu ir laivakorčių 
kreipkitės pas

3. LAIVAKORČIŲ KĄUsioS
L vieną puse Į abi pust

Trečia klėsa .. .. $92.00,. ..... ., .,*..$153.50
Turistine klesa :. 111,50.. ., , 1' . , 187,00
Kab. kl. minimum 132.50.. .. ,. ,. . . .. 245.00

. — Tnksiii reiklu' primokėti —

C. J. W E ĮSU L
366jW. Broadway 

----  So. Boston, Mass. '
AttBA PRIE VIETINIU AUTOIUZVOTU AOENTU . 

AR B'A

Scandinavian-American
'”.';Line ' r .

130 N. LaSaUe St.,, 
ęiitcago, III.
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ŠV. KAZIMIERO DIENA
Šv. Kazimiero šventėje 

daugiau 200 jaunimo laike 
šv, mišių in coipore priėjo 
prie Komunijos. Malonu 
buvo žiūrėti į tokį jaunimo 
būrį, o ypač matant daug 
jaunuolių^ kurių tėvai ne
lanko. bažnyčios.

Po mišių buvo parengti 
bendri pusryčiai, kurių lai
ke pasakyta daug kalbų.

. MIRĖ |

Kovo 15 d. mirė Vincen
tas Nadzeika, 54 metų am
žiaus, aprūpintas Sakra
mentais. Turėjo operacijų, 
po kurios užklupo plaučių 
uždegimo liga, kuri ir pri-

ma kaipo Vanda.. Vanda 
buvo, darbšti. Daug Veikė. 
Giedojo’ chore. Dalyvavo 
vakarėliuose. Labai daug 
parapijai ji pasidarbavo.

niAiiv aitu IAI>» Todėl, labai gaila parapijai, SIUUa uITYj IUWA netekus tokie® darbščios 
■' . | moteries.

Vandai būtų galima pas-' 
kirti kankinės garbę mote
rystės atžvilgiu, kadangi ji, 
tapdama motina^ turėjo sa
vo gyvybę atiduoti. Ji pil
dė Dievo šventų, valių. Vi
sagales. Dievas jų atmins. 
Jos laidotuvės buvo labai 
didelės. Dalyvavo apie 400 
žmonių. Atvežus jos kūnų 

į į bažnyčių, buvo atlaikytos 
trejosLjnišios. Klebonas kun. 
Jurgis. Češna atgiedojo šv. 
mišias ir pasakė vienų •pa
mokslų bažnyčioje ir kitų 
kapinėse. Jos gyvi yra tė
vai, sesuo ir du broliai. Ji- 

Ibuyo jauniausia šeimoje.
Buvo baigusi Kat e d r o s 
Tjfigh School. Prieš apsi- 
'vedimų per kiek laiko dir
bo ofise. : , . .

40 VALANDU ATLAI
DAI

Kovo 26, 27 ir 28 d. d. į- 
vyks 40 valandų atlaidai. 
Prasidės sekmadienyje su 
suma 10:30 vai. ryte. At
važiuos pagalbai! iš Omahai 
Nebr.,. Šv. Antano .parapi- 
jos'klebonas kun. J. Jucevi
čius ,kuris pasakys kelis pa
mokslus ir klausys išpažin
čių. Laukiame jo. Visi lie
tuviai iš čionaį ir apylinkės 
yra kviečiami. atsilankyti ir 
pasinaudot progai.

• LAIDOTUVES
Prieš dešimtį mėnesių Šv. 

Kazimiero bažnyčioje įvyko 
gražiausios, sutuok t u v ė s, 
kokias, šita parapija yra 
mačiusi, kada jauna ir link- 

Į sma porelė,, p. Stanislavas 
Jakubauskas ir p-lė. Vanda Į 
Biržėtaitė, vienų sekmadie- 

Į nį priėmė prie altoriaus

mi iš 4aivų kompanijų ge
resnes sąlygas ekskursan
tams. šiais' motais viena- 
iš didžiausių ekskursijų iš
plauks. gegužės 27 d., kuria, 
rengia Lietuvių Dniversalis

11 Biuras ir L, Vyčių N. Ang- 
j Ii jos Apskritis, viena iš sė

li niausiu ir didžiausių lietu
vių jaunimo, organizacijų 

1 Ainerikoje. Ši ekskursija 
I yr,a tuo labai patogi, kad su 
ja plauks daugiansia Lietu
viai, kad joje bus^ dauguma i a Balandžio X 
parinldo jaunimo, kurie sa
vo malonia šypsena, dorais 
žaidimais, dainomis, muzi
ka. Ekskursijų sudarys lin
ksmų ir įdomią, o ypač, kad 
Ši ekskursija pasieks Lietu
vą pačiiL/gražiausiu prasL Į 
dedančios vasaros, laiku.
Kadangi, šių ekskursijų ren- 
gtar dvi eentralhiės organi
zacijos,: tai ’ jos sugebės pa
sirūpinti, kad laive nuobo- 
davimui vietos nebūtų;

Ekskursijos ren gojai 
kviečia visus — jaunus ir 
senus, kurio mano važiuoti 
Lietuvon, dalyvauti šioje 
nepaprastoje ekskii’l'si joje 
su jaunimu.

Kas jau keletą kartų 
plaukė per platųjį Atlanti- 
ką, tam yra gerai žinoma, 
kaip kelionėje nesmagu, 
kada mažai turi arba visai 
neturi viengenčių, yįennn- 
čių draugų. Šioje ekskur
sijoje minėtų trūkumii ne
bus.

Laivas'{1 Sčam.nail’ ’—vie
nas iš moderniškiausių, visi 
patogumai pilnai prilygsta 
kitų laivų pirmai klasei: 
kiekvienas kambarys erd
vus ir 'švarus, ■ su minkštais 
baldais (furniture), atski
romis maudynėmis,,, kas ki
tuose laivuose retai įr pir
moje klasėje yra. Kainos 
žemesnės kaip kitų trečios 
.klasės. Todėl minėtoje, ke
lionėje : kiekvienas jausis 
kaip puikiausiam viešbuty
je, tarp daugumos save 
viengenčių lietuvių. . Todėl 
nepraleiskite progos, ruoš
kitės visi ir visos pamaty
ti savo bočių žemę, mūsų 
tėvynę Lietuvą pačiu gra
žiausiu metų laikir .

Ekskursijos Rengėjai.

Kovo 20 — 26 dd. Šv. An-, 
tano parapijoje,.. Detroite, 
.Mieli. (Kini. X J. Jakaitis, 
M. L O.) .

Kovo 20 — Balandžio 2 
dd. Oamb r i d g C, M a š s, 
(Kun., Ai Dotraūskas, M. I.

— 9 dd. BaL ' . 
Hmore, Md. (Kini. X J. Ja- 
kaltisrM L C. J

Balandžio 3? —... 16 dd. 
Brockton, Mass. (Kun, A/ 
Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 10 — 16 dd. 
VVestfield, Mass* (Kun. A 
Būblys, M. L. C.)

Balandžio 10 — 30 . dd. . 
Apreiškimu parap., Brauk- . 
lyn, N. ¥. (Kun. J. J. Jar 
kailis, M I. C.)

. Kovo 27 — Balandžio 2 
dd. Aušros Vartų Jiarapijo^' 
jo, Woreester, Mass. (Kun, 
A. Būblys, M. I. C.)

Kovo 27-^-Balandžio 2 dd.
Šv. Jurgio parapijoje, Phi- 
ladelphia, Pa. (Kun. J. J. 
Jakaitis, M. I, C.) . ‘

Balandžio 3^—9 dd. Atliol, 
Mass. (Kun. A. Būblys, M. 
1.C,). ’

L. D. S. N. ANGLIJOS AP
SKRITIES KUOPOMS
L. D. S. Naujosios Angli

jos apskrities pavasarinis 
susivažiavimas Įvyks 1933 
m. balandžio 2 d. 1 vai. p. p. 
parapijos ąVetaįnęje, 492, E. 
Sėventh St., So. Boston, ■ 
Mass. ■ . ' •

Visos kuopos prašomos 
išrinkti atstovus ir parūpin
ti gerų sumanymų. Susiva
žiavimo programa bus pra
nešta vėliau.

Apskrities Valdybei.

PARENGIMAS
Kovo 26 d, 3 vai. po pie- 

■ :ų mokyklos svetain ė j įvyk
sta mokyklos aliimnų pa
rengimas, Įžanga: vaikams 
15e, suaugusiems — 25c.

. "..'./.Svetys.
■ 'rt-. , t -.v* . ■ . '<

Velionis paėjo iš Vilniaus 
krašto, Kašėtų kaimo. Bu
vo- tai malonaus būdo, tei
singas žmogus. Dirbo lie
tuvių kooperatyvėje krau
tuvėje 13 metų ir sugebėjo 
.visiems įtikti.

Palaidotas bažnytinėmis Dievo Moterystės Sakra- 
apeigomis Šv. Kryžiaus liė- menta. Kadangi p a n e i ė 
tuvių kapinėse, dalyvaujant Vanda buvo plačiai žinoma 

. dideliam skaičiui žmonių! ir visų mylima, bažnyčia 
.Nuliūdime paliko žmona buvopihiagiminiųirpažįs- 

Mykalina, dukrele Jadvyga, ! tarnų. Daug buvo sveikirii- 
daug giminių ir draugų. įmų ir linkėjimų jai nauja- 

——r------- — me gyvenime. Bet kovo 16
LOWELL, MASS. . d-, toje pačioje bažnyčioje į- 

’ * |vyko labai liūdnas reginys,
jos persjskyrimo diena, lai
dotuvės. >■ ;

P-niai Vandai Jakubaus- 
1 kienei teko važiuoti į ligo- 
Įninę pagimdyti kūdikį. Gy
dytojai turėjo jai padaryti 
operacijų. Kūdikis tuojaus 
mirė. Motina pradėjo svei
kti ir jau. po savaitės laiko 
ji buvo besirengus važiuoti 
į namus. Bet pasidarė blo- j 
giau įr gydytojai negalėjo 
jos išgelbėti. Kovo 13 die
nų, apturėjus visus dvasiš
kus patarnavimus, persi- 
skyi‘ė su,Šiuo pasauliu, pa
likdama savo jaunų vyrų 
didžiausiame nuliu d i m e. Į 
Baisiai nuliūdo ir 
nėlė. Liūsta visi jos gįini-Į 
nes ir pažįstami. . Buvo dar 
jauna, sulaukusi tik 23 me
tų. Visi, jos gailėjosi.

Bįržėčių .šeimyna atvažia
vo į Amerikų prieš 20 metų. 
Vanda buvo • tik 2 metų. 
Dar Šv. Kazimiero bažny
čios čionųi nebuvo. Vandai 
augo su parapija; Kada 
bažnyčia buvo pastatyta, 
Vanda priėmė pirmų Šy. 
Komunijų, po to, Dįrmavo- 
nes Sakramentų, • Vėliau 

, Moterystės Sakrameiitų ir 
iš: tos bažnyčios ji buvo lai
dota. • * Visiems ji buvo žino-1 

■ ’’ \ ’• ’• y '
f ) ’' - .

VAIDINIMAS
Sekmadienio vakare, ko

vo 19-ta, Šv. Marijos Lietu
vių kolegij os mokiniai. iš 
Thompson, Conn. statė pen
kių ' atidengimų tikėjimo 
dramų uPranašystė.” ‘ Tai 
pirmų kartų tiek daug lietu
vių susirinko į svetainę J 
Pasirodė, kad Lowelliečiai 
lietuviai turi didį pasiryži
mų remtį įstaigas, kurios 
rūpinasi jaunimo auklėji
mu. Daugelis gTįžo namo, 
negalėdami įeiti į svetainę. 

‘ Vaidinimas veikalo išėjo 
gražiai. Kalba aiški — įar- 
inihga. Judėjimai , labai
vaizdžiai nuduoti. Štrdin- 
gumas vaidintojų —j aus- 
mingas. Rūbai ir įvairūs 
scenos papuošimai.—..maje
stotiški, ‘

Nereikėjo nei a i š kinti 
žmonėms veikalo, turinio,

• MISIJOS . .
Kovo 20 iki kovo 26 mo

terims misijos. Rytais ir 
vakarais moterėlės skaitlin
gai lankosi. Gerbiamas mi
si j orderius A. Petrauskas, 
M. I. C. labai gražiai, su
prantamai veda miisjas.

Moterų misijos baigsis 
kovo 26 d. 4 vai. po pietų. 
Visos moterys pasirūpinki
te būti užbaigoje.

Kovo 27 d. vakare, prasi
dės misijos vyrams. Tęsis 
visų savaitę.

Vaikams misijos bus tre- 
čiadienyj e, ketvirtadieny jo 
ir penktadienyje 4 vai. po 
pietų.

“DARBININKO” SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos.

vist- garsinkite? “Darbininke.”

CH ARRON'S
PIANAI—RATUOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
20 TRUMBULL STRIKT 
’ WOROESTER, MASS.

TėL 4-9480
Lengvos Hlyg-o#—Bu Nuoiimčie

- ir jos moti- (VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
GIJŲŽENKLAI c . .

Kovo 19. d. buvo . rodomi 
paveikslai apie Šv. Žemę.. 
Paskaita buvo įvairi, Įdomi 
ir pamokinanti. Paveiks
lus aiškino pats klebonas 
kun. P. Juškaitis. Žmonių 
buvo pilnutėlė svetainė.

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

“DARBININKO”- ADM., 
366 W. Broadway,

1 South Boston, Mass.

PARSIDUODA
KOSTUMERIŠKA SIUVYKLA
■ Gerai išdirbta vieta per 13 me

tų. Butų gerai, kad lietuvis nu
pirktų,

Priežastis pardavimo — pri
verstas išvažiuoti j kitą mieštą.

Atsišaukite tuojaus:
P. KRIKŠČIŪNAS, ' 

Bank St., New Milford, Conn.

S?.. Nealežninkai paskutiniu 
laiku pradėjo rengti neva 

į prakalbas) bet ištikrijjų ka- 
t :W; Mikams šmeižtus. Pripa- 
| šakojo įvairių nesąmonių a- 

piė katalikus ir jųjų vadus,

SYKES&SYRES
P. A. Šykės ir B. U. Sykes ‘ 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofięas *■
SANBORN BLOOK 
681 Waėhington St 
N0RW00D, MASS. 
Tel. Norwpod 0330

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

tni musų Specialybe ir ilgu metų 
praktika. Dachas artlstiSkas. Kainos 
temos. .'■■■
■ : * M. A. NORKŪNAS

| P.O. Box371, Lawrence, Mass.

VIENA IŠ DIDŽIAUSIU 
EKSKURSIJŲ UETUVON!

Tel. Nonvbod 1315<W \

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir Šiemet, . pavasariui 
švintant, daug. lietuvių ren
giasi savo tėvynę atlankyti. 
Vieni pas gimines pasišvo-. 
eilioti, kiti ten visai apsigy
venti: • • Centraliiiės oi’gani- 
įmeijos deda pastangas, kad 
lietuviai. keleiviai laivuose 
butų kuogeriausiaį aprūpi
nami. . Tam tikslui ir rom 
gia ekskursijas, išsidovėdą-

GARANTUOTI 

Angliai ss- ”12.50 Tonui 
VIENAM TONU! PELĖNU MAŽIAU LOPETOS. 

VELTUI PRISTATYMAS,
Mes irgi parduodame Petro Karbon,—• 
Petro.. Karbon. yra Amerikos valyklų 
moderniškiausiais budais išvalyto pet'- • . 
rolėjaus rezultatas. Po te, kai- gasas, 
tepamasai aliejus ir kerosinas moksliš ■ 
ku keliu buvo prašalinti nuo neap- 
dirbto aliejaus, likusios liekanos yra 
skiriamos virimo veiksmui, kurs paša*

■ lino durnus ir kvapų. Petro Karboli 
yra visiškai tyrus karbonas, ekonomiškiausia, švariausia, kurs* 
čiausis, geras kurašį labai patogus naudojimui.

WHITE FUEL CORPORATION
Telefonai: So. Boston 4500, PorUr 4499, Mystic 7010. '
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VIETINES ŽINIOS
"SUBYTINO” PROVI-

So. Bostono Apaštalystės 
draugija, pildydama Kata- 

. likų Seimelio nutarimą sa
vo spaudos reriiimo reikalu, 
kovo 19 d. šureugė: vakarie
nę, apie kurią jau buvp Ta
šyta.. t •

Vakarienės pelnas pada
lintas pusiau rengėjams >ir 
c<Darbininkui.” Ir štai kovo 
21. d. Maldos apaštalystės 
draugijos pirmininkė Ieva 

.„Mįuksįęujį _ įteikė “Darbi- 
ninkui” auka sumoje 40, do
lerių. Vadinasi, Providen- 
ce kolonija padarė gerą 
pradžią,, prisiųsdinna kiškio 
pyragų” $20.00, o So, Bos
tonas ir gi neatsiliko ir spe- 

. cialėn kvoton paskyrė 40 
dolerių. “Darbininkas” už’

•»
tai Maldos Apaštalystės dr- 
jai nuoširdžiai dėkingas.

Šios veikliosios draugijos 
valdybą sudąro šios narės: 
J. Mąrksiene — pirm., O. 
Nąrnatavičienė — vice-pir- 
uiimj A. Šmigęlskytė—pro
tokolų sękret.; M. Paznio- 
kaitę -^ finansų sek^et. ; O. 
Staniuliūtė — iždininke. 
Dimigijos dvasios vadu yra 
klebonas kun. P. Virmaus- 
kis, kurio nurodymais su
rengtoji vakarienė buvo 
taip pasekminga.

Vakarienei aukomis pri
sidėjo: p. p. Matijoškięnė,

K>
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ADVOKATAI

JUOZAS CUNY S
ADVOKATAS

į 414 Broadwąy, S. Boston, Mass.
Į Tel. So, Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkway 1864- W

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokiaa provaa. IJaro vi- 

sus'legalius dokumentai.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mali.
Telefonas: Šou Boston 2732 .

Namą; Talbot 2474

KAZ.J. KALINAUSKAS
L-“- ADVOKATAS 

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

; 866 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St.j Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33. Rosėmorit Street, 

Tel. Talbot 2Š78 Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3,

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

Tel. Hudson 622.

Čiurlionienę, Švedienę, Ka
linauskienė, Brasienė, Ver- 
bickiene, Kasmaųs k i e n e, 
Slatkevičiehė, Preskinienę, 
Tąmulynienė, Martinkienė, 
Jakimavičiene, Kibųrienė, 
Gudaitienė, Mark s i .e n ė, 
Brazauskienė, Maiviulionie- 
nė ir Grudzinskienė,

Vakarienės šeiniiųiiikė- 
mis buvo p. p. Mąrksiene, 
KibiU'iene, Kohanski e nė, 
J akiinavięienė, Znot inienė, 
Mati joškienė, Narnatavičie- 
nė, Krimaitienė, Staniuliu- 
tė.

džiai valgė, ir valgių skanu
mas taip užkvipo salėje,; 
sad vaidintojoms buvo na
tūralu gražiau ir veikti.

. šį kartą atsilaukiiisieji 
ne tik prisijuokė, iš tos 
“saldžiaburney Adelės” ži
nių skleidėjos, ir iš moder
niškų dukreliiij bet taipgi ir 
iš naujai išrasto gėripio, va
dinamu 4 ‘ terpentinu,0 Kaip 
tik kąs nors išgeria šio mis
teriško “terpatino” lašelį, 
tai tuo jaus tampa naujų 
žmogumi. Kas žiu į ką ga
li būti panašūs??? Visus 
suinteresavo šis naujas “gė
rimas,” bet ypatingai mi
nėtą Dr. J# P. Zilchj kuris 
pasižadėjo tuojaus atrasti 
ir mums visiems pranešti.

Šis pats Dr. Zilch praneš 
šė man asmetriškm-kadrteks 
šioius gabioms Sodalietėms 
vėl pas mus atsilankyti, ga
vėniai; pasibaigus, su dar 
gražesniu veikalu. Visi mes 
tos dienos laukiamu, ir tiki
mės, kacį tas laukimas ne
bus vėltut . ..

į DAKTARAI

GARSINIAI JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

TeL So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
z (KASPARAVIOIŪS.

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

Ofiso Valandos:
Nno 9 iki 12 ryta ir nuo 1:80 iki 
5. ir nuo 6 Iki 8 vai vakarę. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir. 
usdGldieniais, taipgi sere domis nūs ■ 

12-tos diena uždarytas,
( Taipgi nuimu ir\X-ray

Kovo 2,6 d. parapijos baž
nytinėje salėje bus rodomi 
garsiniai judomieji payėiks- 
tĄį: -2 Tūtuliai apie «v. mi
šias, 6 Tirulioi apie šv. Juo
zapo gjyė.nimą ir 2 rutuliai 
juolm’.

3 v. p. p. paveikslai, ro
domi vaikams; įžanga 10c? 
o vakare suaugusiems — 25 
centai.

Parengimo pelnas; skiria
mas Prancįškiėčių Vienuo- 
1 vnui ir “Darbininkui. ” .

VALIOTOLYN!

I tel. So. Boston 3520 I 

| ADVOKATAI ŠALNAI Į 

| 366 Br0adway, , 7 . |
| South Boston, Mass Į
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PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI

■ Ędwar R. Coplen .
■ Albert Adelson

Ilarold Aranofsky į
Benjamin Chėsky
OFISO VEDĖJAS ’
Jonas J, Romanas

JL8 Temont St., Boston, Mas*.
810 KįmbąlĮ Building'

Telefonas: čapitol 9880
Ofiso v a i aa d a i .

9 vai. iki 5 vai.
: SOUTH BOSTONO' OFISAS 

455 W, Broadway •
Nilo 5 iki 7 v, vakare. • 

Telefonai South Boston 361ŽĮ

“Pilnai pavalgiau, gar
džiai prisijuokiau, ir gra
žiai pasilinksminau !” ■ • ■— 
pasigirdo garsaus Dr. Juo
zo Pluribus Zilch balsas po 
‘c Darbininko ” — Maldos 
Apaštalystės didžios vaka
rienės pereitą sekmadienį, 
kovo. 19 d., parapinėj salėj.

Ir teisybę kalbėjo šis gar-. 
sus asmuo* nes visą pustre- 
tį šimto atsilankiusių , iki 
valiai pasotino .darbščių 
šeimininkių pagaminti ska
nūs valgiai, sužavėjo Nor- 
wood’o Sodaliečių artistiš
kas vaidinimas Jono Tarvy
do melodramos “Motinos 
Vargai,” ir dar giliausiai 
sujuokino kun. J. Švagždžio 
kalba. Žodžiu; “visi atsiląn- 
Jdusie j i grįžo namon ne t ik 
su. pilnais pilvais, bet taip 
gi ir. su suokiančiomis iš
vaizdomis. . Parapijiečiai 
gražiai .pasirodė, rengėjai 
vėl gražiai priėmė^ ir vaka
rėlis gražiausiai pavyko vi
sų naudai. .

Nors jau vieną kartą vei
kalas- “Motinos Vargai” bu
vo’ vaidintas; šį kart dar 

‘ ; smagiau ėjo negu pereitą, 
nes; (kaip’ aš. paskui nuo pa? 
čių vaidintojų, sužinojau) 

Į žmonės tai p l inksmai, gar-

pąCRBtSIKRSa
Pasirodo, kad tarp Soda- 

liėčių vaidintojų iš Nor- 
\voodo yrą ^Dąrbininko,? 
uolios ';skaitytojos. • Teini“ 
jau, kaip kurios- tarp savęs 
ir šnabždėjosi: “Kas tas 
kranelis’ per vienas?” 
Gaila, kad aš negalėjau pa
sisakyti, “Aš esu tasai, apie 
kurį kalbate I”. Bet aš nors 
dabar visoms jmits noriu iš
reikšti savo padėka už jų 
rdomavimąst mano menkais 
raštais. Ačiū!

. Praneliu

40 VAL. ATLAIDAI

Lietuvis Dantistas

DR. S.-A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdarus nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 ikf 5:30 po pietų ir 
nuo G iki 9 1. vakare, šventą dienų 

pagal susitarimų;

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

... X-Ėay
Tėl. South Boston. 2712 • 

496 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. So.'Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso . valandos nuo 9 iki .12, nuo 
1:30 iki G ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieno. 
Subatomis. nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis niio 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ
38 VAIKUS

. Šiais metais (nuo sausio- 
1 iki kovo 19 d.) Mašsąeliū- 
setts- valstijoje automobilių 
nelaimėse, užmušta 38 vai
kai, kas yra 10 daugiau ne
gu pernai tuo pat laiku, •

NORI SUTAUPYTI 15III- 
I.IJONŲDOLEPIĮJ

j e į vyks šauni “Whist par- 
ty,” rengiama Liet. Vyčių 
17-tos Algirdo kuopos.

Bus įvairių užkandžių. 
Laimėtojai lošime gaus do
vanas, kūlių bus daugybė. 
Visi kviečiami į šį parengi
mą praleisti draugiškai va
karą. Nepraleisldine geros 
progos.- ”

Pradžia 8 vai. vakare.
IČ-is.

teismo padaryti sprendimą, 
kad jam tuos $700 advok$r « 
tas sugrąžiųtų. Žinoma, čia t* 
tik viena medalio pusė/ kita, 
— paaiškės teisinę. .» .

Ir pranašas paklido per 
stiprius gėrimus; jis išklido 
i s savo, kelio—jis klaidžio- 
jo įsivaizdavime. ir atsidūrė 
teisme/- ’’ '

y

. 1

Kaip kasmet, taip ir šie; 
met Kančios, sekmadienį, 
balandžio 2 d., Šv. Petro 
lietuvių parapijoje prasidės

Šiemet šios dvasinės iš- 
įdlmės . turėtų katalikams 
turėti didesnę reikšmę, nes 
balandžio 2 d: Poptežiu^ Pi
jus XI įškihningai pradės 
Šventuosius Metus, kurie y- 
ra paminėti 1900 metų su
kaktį nuo Jėzaus Kristaus 
Kančios ir įsteigimo Švč. 
Sakramento. ‘

Kad So. Bostono lietuviai 
turėtų geriausią progą su 
meile artintis, prie Viešpa
ties, 40 valandų . atlaidai 
prasidės ankstį,.. sekmadie
nio rytą 7:30 vai. su mišio- 
mis- ir procesija.

BAŽNYTINĖ PROGRAMA

iTel. Porter 3789 i

i JOHN REPSHIS, M. D. I
Į ... (RBiPflTS) Į
! lietuvis Gydytoja* Į 
| Ofiso Valandos: 2—4‘ir T—0 |
| 278 Harvąrd Street, I
ikamp, Įnman arti Central Sq,|
f Oambridge, Masi. Į

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgai.- įsistovė.k'š kraujus, norvos, 
dusulys, odos ir (sišėuūjūsios ligos,- 
patrųkimas, kojų skaudėjimas, pi-1 

les ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj 1 m a s, 
reumatimnns. malaria ir 

r riebumus išgydomtis .bė 
jokio skausmo ir nėra 

p reikalo išlikti- i§ darbo. 
Apžiūrėjimas, dykai. Gy- 

ė duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Grai|,327,ir£. 
Faidndoa: Antradieniai*, ketvirta- 
dieniai* Ir laltadtenlal* 10—12 ty 

, te, 5, 7—8 -rakar*; Mjąn0te> 
- niali 10-42 UktkC t \ ’

. Bostono pivkybininkų or
ganizacija pasiuntė miesto 
mayorui raštą, kmuarnė nu
rodoma, kad miestas šiais 
motais turėtų sumažinti'sa
vo išlaidas penkiolika mili
jonų d'tih'r.ią, numažinant 
miest o tarmmtojų -algas.

. Ala,voras i tai atsąkyda- 
’ idas pareiškė savo sutikimą 
algų numažinimui, tik pri
minė,'jog neturėtų būti ma
žinamos. algos tų tarnauto
jų, kurių savaitinė alga yra 
mažesne negu $25.00.'

Ta me pat at šaky m e C nr- 
ley pasakė, jog 1932 m. mie
štas išleidęs 6 milijonais do
leriu mažiau, negu 1931 m. 
Tas taupumas susidaręs iš 

tariiaiitojų laisvu noru su
teikiamų aukų nuo galina
mų algų, iš -numažinimo* ai-

Verbų sekmadienį, 7:30 v. 
vakare Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje įvyks bažnytinis 

; koncertas, kurM r programa 
giliai religiška. Ją« sudarys 
gražus . muzikos, veikalas 
‘ * Try s Merdėjimo. Vai ati
dos ” ir garsioji kantai a 
“Septyni Kristaus žodžiai 
nuo. Kryžiaus.” Pirmąjį 
veikalą, išpildys So. -Bosto
no parapijos choras, o ant
rąjį — Cąmbridge choras.

Parapijos veikėjai rūpi
nasi koncerto tikietus išpla
tinti. Veikėjų iždininkas 
A. Naudžiūnas išdalina ti
kietus savanoriams platin
tojams. M. Kilmoniūtė vien 
tik praėjusį sekmadienį iš
pardavė 40 tikietų. Kiti ir 
vejasi,

VYČIŲ KUOPAI

ADVOKATAS DAGOMIS 
PATRAUKTAS Į TEISMĄ

Miesto taryboje yra. na
rių, kurie pritaria išlaidų, 
sumažinimui. Vienas tar
nybos narys pasiūlė, kad 
miesto ir vyriausių tarnau
tojų algos nt4)ūtų didesnės 
kaip 60Q0 dolerių jreT me
tus. Dabar gi aukščiausia 
metinė, algą-yrą $20,000, 
kurią gauna mayoras.

L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pos mėnesinis susirink imtis 
įvyks sekmadienį, kovo 26 
d., 2:30 vai, po pietų, para
pijos svetainėje, Vyčių kanų 
baryje.

j GRABORMI I

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) .

GRABORIUS
• 494 E. BroadWay, 

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

Res. 158 W. 7th St. .
• Tek So.. Boston-1437. M

„ Patarnavimas dieną ir . naktį

WH!STPARTY
. Ateinantį šeštadienį, ko
vo 25 d.,-parapijos svetainė-

Kovo 11 d, anglų spauda 
plačiai išgarsino adv. For
tūnatą J. Bagoeių dėl bylos, 
kurią užvedė tnląs Waclą\v 
Franke*—

Adv. Bagočius kalt Ina- 
mas, kad jis sulaužo jam 
duotą pasitikėjimą ir išga
vęs iš Franko. $1,000 atly
ginimo gąsdinimo brukiis, 
kuomet jiš jį gynęs nepa- 
sekiningoje divorso byloje.

Franko savo bylojo tvir
tina, kad jis. pasaihdęs adv.

Bagočiii jį ginti divorso 
byloje, kurią buvo užvedus 
jo žmona Middlesex Dreba
te teisme, užmokėdamas 
jam. (Bagočiųi) atlyginimo 
$300 ir jis supratęs, kad tai 
pilnas atlyginimas.

Po to, kada jo žmona ga
vo divorsą, jis sako, advo
katas (Bagočius). padavęs 
jam pasirašyti keletą popie- 
rų,- nežiūrint to fakto, kad 
jis (Franko) nemokąs rašy
ti, nei skaityti.

Vėliau Bagočius nusive
dęs jį į banką, kur įsakęs 
išimti visus jo gyvenimo 
sutaupytus $1502 ir jam 

. diio t i $700. J įs (Franko) 
kada ; tą sumą padavęs ad-' 
vokalui, tai jam . Bagočius 
įsakęs.“išsinešti iš miesto,” 
arba jis j galėsiąs pakliūti į 
bėdą. Jis (Franko) prašo

Tel. S. B\ 2806-R.
LIMTUVIB

OPTOMEIRISTAS
IfiegEamlnuoju akli 
pHfiklrhi-. akinius 
kreivas akla atltle- 
linu Ir kmblifong 

koee (aklose) akjrae suKrgMinii Svifr 
tinkamu laiku.

J. L. PASAKARNIS, O. D, 
447 Broadway, South Boston J:

ĮVAIRŪS ŠKĖMAI -
Telephone 

so jį

BAY VIEW '' ™

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IB ROCKNE

Automobiliu ir Troku 
Agentūra. .

Taisome ■ visokių. .ISdlrbysėlij- auto- 
mobilius. Taisymo ir demonštrav!- 
mo vieta:-'

1 Hamlin Street 
ir E, Eighth St.

{SOUTH BOSTON, MASS,
./(>>•. Kiiyočiitmm ir Pctcr .Trečiokas 

savininkui
4

4

| AR SERGI?.., 
f. Skilvys nedirba, liežuvis bai
gtas, sunkus kvapas, viduriai 
f užkietėję, pilnas. gazij ir rukš-,_ 
f ties, neramiai miegi....- Jei noriĮ 
Į pagyti—vartok vaistus— Son-| 
| gosli—$1.00 bonkų, kurie pra-f - • 
įšalima tuos visus nesmagumus.a - 

. Aptiekorius P. GIEPYIlkM 
.3 lot G Cambrldgo St. prie Websterš t 
=Avp„ Cambridge, Mass. . I-Tlšinnčiu | 
| visokius vaistus pėr paštų, Ileika-3 ; • 
| lauk katalogo Dr. Gipdvilo Gyduolių = '' ”

S 
i

...jįį

WHIST PARTY
-—Rengia------ .

Liet. Vyčių 17 Algirdo Kuopa
— Šeštadienį-—-

Kovo-March 25 d., 1933
8 vai. vakare? '

Šv. Petro Parapijos Svetainėje
492 E. Seventh St. So. Boston, Mass.

Gerbiamieji! Vyčiai rengia įdomų kortomis lošimo 
vakarą, kurs bus paįvairintas užkandžiais ir kitokia pror 
grataėle. . '

Daugiaūsia Taškų surinkę gaus gražias dovanas, 
kurių tam vakarui paskirtas didelis skaičius.. .

įžanga tildai 25 centai. Vadinasi, už tokią mažą 
kainą galėsime kortomis palošti,, gardžiai užkandžiauti 
ir dar dovaną laimėti.

Gausingai. Atsilankykime. •.
Visus Kviečia; RENGĖJAI.

LIETUVIS GRABORIUS

I LAIKRODININKAS į

Į Parduodu įvairiausios rūšies F •:-* 
| auksinius ir sidabrinius . dąik* | .! 

f tus. Taipgi ir - pataisau. .j.
Į 366 W. Broadway . | /<•

SO. BOSTON, MASS. L

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS
Mes atidai’čm. automobiliij taiso
mo vietą. Taisom. visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom -su- 7 
lankstytus- fe.nders ir bodies ir- 
apipontįnam. aTisom ignitions ir . 
generatorius.. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SHOP, 
565 Eighth St., So. Boston, Mass.

Tel, So. Boston 2351-R
STEVE JANEUUNAS, Sav.

♦

INSURANCE
Apdrąusk namus, rakandu* 

automobllhis pas 
J. S. .MĖSLIS

33
i
i ■ - » -

1455 W. Broadway, So. Bostonl
I . Trl.- So.. Boston 3.612 |

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALŠAMUOTOJAS

877 Cambridge St, 
Cambridge, Mass. .

Res. 564 East Broadway
So. Boston, Mass, 

. Telephono- S. Boston 0815, B

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga-. 
lito kreiptis bile laiku,; dimą ar naktį, • 
o aš. visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą.į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIŪS)

1648 Intervale St.* ; . 258 West. Broadway,.
Mentolio, .Mass. • So» Boston. Mass.
TvkBroekton 4110 * • . Tol. S. .Boston 4486 ‘

BONAI
PERKAM LIETUVOS BONUS '* 
UŽ OAŠH -r- MOKAM AUKŠ- ' 

člAUSTĄS KAINAS.
Parduodam Laivakortes ant visą 
patogiausiu laivų į‘ Lietuvą ir ii /.

Lietuvos.-. .

BRGADNAYTRAVEL 
BUREAU

K. J. VIESULĄ
> 366 West 'Broadtvay, •
< So Boston, Mass/

; Tel. South Boston 0620
i
i
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BROOKLYN, N. Y. Kun. J. Aleksium Pagerbti Jo Vardo Dienoje

| JS1*ŪDŽIĄI IŠ KATALI- 
I; KU VEIKIMO z 
| ' .' SAVAITĖS .

I Kovo 12 d,. Karalienės 
r Angelų parapijos bažnyčio- 
| je, iatvo pranešta, kad tuo- 
| jaus po mišparų4 valan- 
f. dą, bus prakalbos —- Kata- 
f likų Veikimo Reikalais.

Tuo jaus po • “ Gra u d ų 
Į Verksmų^’ bažnyčioje, visi 
i? žmonės susirinko į svetainę. 
h Žmonių svetainė buvo pi 1- 
L na. Gaila tiktai, kad mote

rys viTŠiJoyyftTs? Tiek to, 
gal moteių ir yra daugiau, 

f' negu vytų.
į Susėdus visiems, 'kun. J. 

Balkūnas atidarė prakalbas 
malda, ir paaiškino šio sik 
girinkimo svarbą, ypač pa- 
briežė, kad katalikai netu
rėtų būti jų idėjos/— įsiti
kinimų — tikėjimo priešų 
pajuokiami, kad reikėtų vi
siems organizuotis ir orga
nizuoti veikti — susiprasti, 
kad esame lietuviai katali
kai, tautą mylinti nemažiau

I įaus po mišparų •

k

k

už.taip vadinamus laisva-
manius, pasivadinusius tau-
iininkais; Po to, pakvietė 
kun. J. Lencevičių" kalbėti 
dienos reikalu.
bėtojas gražiai nušvietė,

Gerb. kai

kaip laisvamaniai savo laik
raščiais -

: Šiandien Tu mini tų garbingąją dieną, .
Kurių mes sutinkame metuose tik vienų;

. Lai džiaugsmo ir laimės upeliai jai* plaukia !
Ir ateitį Tavo Laurai tegu laukia.

Šiandien tegu šypsos Tau kvėpiančios gėlės, 
Linksmai Tau tečiulba lakštingalėlės;
Telaimina Tave ranka Visagalio, ; 
ir šviečia Tau žvaigždę gyvenimo kelio.

Bet Juozapai, žvelgk ir į ateitį narsiai;
Tikėjimų, Dievų pasauliui Skelbk garsiai, 
Karingai sutikti tikėjimo priešą, 
Kuts piktųjų sėklą į .dirvų mūs neša.

— jmk-vankoš-4ikė jimo -Vaiuąr -skubėki: — J_ ū
Ir stoki pirmyn į žmonijos priekį.
AAtverki plačiuosius vartus jai į šviesą — 
Į Kristauš galybe, į Amžinų-Tiesą. .

Brooklyn, N. Y... ■ : .
A. L. R. K, Moteriį Sąjungos 24: kp.

Po kun. Paulonio kalbos, 
dar kalba kun, Balkūnas. 
Jis visiems ačiuoja ir paža
da, kad panašias prakalbas 
surengs dažniau ir baigia 
programą malda, vadovau
jant kun. Pauloniui. Tais
gerbiamų kalbėtojų pareiš
kimais buvau tiesiog, suža
vėtas, nes iki šiol nei vieno

katalikų skati- 
i, kais palaikomais, šmeižia

5 mus lietuvius,, dergiu mūsų 
s švenčiausius Jausmus,., gi 

mes, kaip tyčia, nenuštojam 
p juos remti, nenū stojam 
* jiems savo sunkiai uždirb- 
į-'; tų pinigų dėti ir nenusto- 

F jam gelbėti jiems, kad jie 
. savo spaudoje dar daugiau 

L" muspurvytii. Jis sake, kad 
F visiems katalikams reikia 
K’ . susitarti po Katalikų Fede- 

racijos vėliava ir kovoti sa- 
R; Vo tikybos priešus. Jo kal- 
fc; ba palydėta gausiais aplo
jo ‘ dismentais. :

' Kun. Balkūnas padėkojo 
K”, kalbėtojui ir pakvietė kal- 
E; . būti p. J. Tumasonį. Šis 
fe kalbėjo organizavimosi rei- 

kalu. Ragino dalyvius ra-
šytis prie organizacijų

Gavėnios rekolekcijos. Ry- 
tais bus 9 vai. vakarais , gi 
7:30 valandą, .2 pamokslai 
ir Paiaiminimas. Rekolek
cijos tęsis visų . savaitę ir 
užsibaigs sekmadienį, balan
džio 2 dienų. Šiais laikais 
visiems rekolekcijos yra 
reikalingos ir naudingos. 
Tat visi patersoniečiai ir 
apylinkių kolonijų lieuviai 
vykite į rekolekcijas Pater- 
sonan.

“SĄŽINĖ”- BROOK-
. • LYNE '. .

. Pirmą kartų Amerikoje 
Patersone. vietinis parapi-

dmo bažnyčioje ir kovo 28 
Jėrsey City. Kas penkta
dienį per gavėnių sako' pa
mokslus namuose.

Katalikų klubas nutarė 
savo Komunijos pusryčius 
perkęlti iš kovo 19 d. į šv> 
Trejybės sekmadienį, Klu
bas smarkiai atgaivino savo 
veikimų.

NEW YORK, N. Y.
MIRE JERONIMAS 

SONGAILA

Aušros Vartų parapijoj, 
New Yorkė.

Karalienės Angelų para
pijos salėje girdėjau pra-

je vietoje, nei vienas mūsų 
vadų, ar tai dvasiškis ar 
svietiškis, nesistengė' pasa
kyti tą, ką šiandie girdėjau. 
Ir ištiesų, mūsų lietuvių ka- . 
tahkų yra didžiausis nusb 
kaitimas, kad mt> taip esa- 
me palaidi, kad pas mus jie- 
ra vienybės/ kad mums Li
le koks laisvamanis pasiūlo 
gavo raštpąlaįki ir me" be. 
.• todairos mokame jiems pi
nigus, o jie atsidėko’dam* už. 
i r’i, . šmeižia ir mūši). įsitiki- ’ 
tumus, pajuoki
bų ir kartu pajuokia .mus 
pačius. Ar gi tai ne gėda 
mums lietuviams katali
kams duotis taip save iš
naudoti mūsų idėjų prie
šams? O, kaip toli mes lie
tuviai katalikai esame atsi
likę nuo kitų tautų kata& 
kų A Amerikoje., Apsvars- 
čiusx vįską, darosi koktu, 
kad. kartais ir mums nebū
tų, taip, kaip katalikams

,v r ūsų tiky

Meksikoje, Ispanijoje ir

zalbos buvo net 3 vakarus.
Apreiškimo parapijoj — 2, 
kitur gi tik po vienų , vaka-
rų.

Lauksime ir •daugiau.pa-

ir 12 d. 5-kių veiksmų dra
mą Sąžinę.” . “Sąžinė” 
atvaizduoja revoliuciją pil
noje tikrenybėj e. VeiRalas 
ir šiaip pilnas įvairių tra
gedijų ir šiurpulingų vaiz
dų, b čia dar nepaprastai 

sudarė 
žiūrovuose nepaprasto įspū
džio. Daugelis pątersonie- 
čių. matę kartį, o net kai 
kurie ir du kartu prašo, 
kad dar vaidinti} Paterso- 
ne. Ir tikrai vertų. jį ne
kartą pamatyti,

puikus vaidinimas,

našiu savaičių.
Pasitenltines.

š ŠV. JURGIO PARAP.

Tas pats Patersono ir Ce
cilijos ch'orąį . m a 1 o.n i a i 
kviečiant Šv. Jurgio para
pijos klebonui kun. N. Pa
kalniui, vaidins “ Sąžinę/■

f, ypatingai prie Katalikų Su-
sivienijiino. Galop ragino

kitur ir net. pačioje Lietu
voje, kur katalikai, ačiū sa-

REKOLEKCIJOS
Šv. Jurgio bažnyčioje Re

kolekcijos prasidės • pirma- 
dienį, kovo'27 d. Rekolekci
joms vadovaus Tėvas Al
;:onsas Kazlauskas, Francis-
ronas. Rekolekcijų užbai-
ga Kančios sekmadienį, ba-
landžio 2 dieną.

. • NAUJIENĄ. ■
Sekmadienį, kovo 26 die

ną, 8 valandų vakaro Šv. 
Cecilijos chorasiš Patėrso- 
no, N. J. vaidins dramų 
“Sąžinė.” Veikalas labai
įdomus, vaidintojai nepa-

Telephone : STAGG 2—0706

DU. BLAHAS K. VENCIUS
BrAN TĮST AS 

X—RAY
Namų* Telefonai: Mlehlgan 2—4273

V AL AN D O S : 
Nuo a—12 Iš ryto; 2—8 vak. 

Aventadlenidia tiiaitarua 
499 GRAND STREET 

(kampas ūrilon Avė.);
B R O O K L T N, N. Y.

(kampas Union Avė.)'

Kovo 19 d. š. m. mirė Je- 
tonimas^oiTgaila,šv.V!ni- 
cento Ligoninėje. Jo- kūnas 
buvo pašarvotas savoje re
zidencijoje, 328 W. Hous- 
ton St. .. .•

Palaidotas kovo 22 d. 
š. m. iš Austos Vartų baž
nyčios. 'Kalvarijos kapudse.

dava. Bet nėra ko perdaug 
stebėtis, nes .tai jau nenaū- 
jiena jų gyvenimo istorijo
je. Nors nevarta džiaugtis 
kitų nelaime, tačiau, nėra 
ko slėpti, kad prie taip , dau

gelio šiais metais nėzalež- 
ninkus ištikusių nelaimių 
prisidėjo ir protinis sune
galavimas.. Šis atsitikimas 
patvirtina, kad. vienybiečiai 
savo skaitytojams duoda 
nepamatuotas — melagin
gas žinias. Šį kartą,'matyt, 
įvykis buvo iš anksto išsi
vaizduotas ir jam dar ne
įvykus buvo: p a r ų o š t a s 
straipsnis. O gal galėjo at
sitikti ir taip, kąd “Vieny-

nepamatuotas —-

sikūrusiąi kuopai prirengęs 
dirvų, šį; kartų bebuvo Įtai
ko svečias, bet kaipo šeimi
ninkas. . .

Taigi prie daugelio nepa
sisekusių žygių su nezalcž- 
ninkija, pfie nepavykusių 
bedieviškų pryčerių krikš
tynų,. išgalvojo naują, iki 
šiol otganizačiniamė gyvo-. 
nime negirdėtą, farsą, kuris 
Jianašus į kaži kokią ligą.__ ___

• . • ; . *■' • ' k/7r..

Telephone: STAGG 2—0106

m. A. PETRIKU

Laidotuvėmis rūpinosi gra-
bes” galvos su savo pusgal

kovo 26 d., sekmadienį, pa
rapijos svetainėj, 207 York

prastai, gabūs, režisorius’ 
kun. S. Stonis. Dramos 
Ratelis “Vairas” maloniai 
sutiko tvarkyti scenerijas ir 
šviesas. Tad visi Brookly- 
niečiai ir visi apylinkės lie •
tuviai atvykite į nepaprastų 
perstatymą. Įžanga suau-

boriuš A. J. Valantiejus.
Velionis paliko didelia-

me iiuliiidime žmonų Anta
niną; sūnelius Antaną, Vac
lovą ir Marceliną ; dukreles 
Aleną Muskienę, Branislo- 
vų Briggs, Adolfiną Raba- 
kauskienę; šešis anūkėlius
ir brolį Joną Lietuvoje.

A. a. Jeronimas Songaila
paėjo iš Kurtuvėnų parapi
jos, Lietuvoje.. Ilsėkis ra-
mybėje. Rup.

vėmis, kada susirinkimas 
ėjo visu smarkumu ir susi
rinkusieji reikalavo 32 hal-
sais (niekam., nebalsuojant
prieš) įsteigti Liet. Kat
Federacijos Kuopą, jie bu-
Vo paskendę iliuzijose ir ne
įstengė suprasti, kas dėjosi
svetainėje. Bet kaip tų
išaiškinti, kad vienas iš jų

galvų” net viešai klausė
susirinkimo, ar jiems, t. y. 
■Federacijos nariams, bus

(rerncK)
LIETUVIS DANTISTAS

221 S. 4tb Bt., Brooklyn, N. Y.
I-SįdnduUų DtagnoM 

Gaeo Aneaictika 
VALANDOS:

Nuo D vat ryte iki 8 vaL vakare.
| PanktacHenlaU ir Šventadieniais 

tik susitarus,

(giiiuifiiiiKUiititmiioiHiiiiiif....... i«.iiiiii>iiiiiiiii.iiiiiuiQ

T KLASCIAUS

I CLINTON PARKAS
j piknikams, baliams, koncertams, 
l Bokiama Ir visokiems pasilinksmini-
■ mama smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe, Jau laikas nžslsa- 
| kytl salę žiemos sezonui.
| kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
Į JONAS KLASČIUS, Sav/

SL, Brooklyn. . Reikia ma
nyti, kad Vaidinimas pasi
seks nepraŠČiah,! kai Pater- 
šone, ir piiblika liks suža
vėta. . Geriausio pasiseki
mo!

aižo n. j.
patogu dalyvauti Amerikos 
politiniame gyvenime ir ar
jie nebus perdaug apkrauti

2

vėtą.
Reporteris.

IŠ KARALIENĖS ftNGELU
PARAPIJOS. ‘

Kovo 18ud. mirė Magda-
lena MekeŠięhė. Bus laido
ja Kalvarijos kapuose ko^
vo 22 dienų,

Jau išėjo iš spaudos pa
rapijos 1932 in. metraštis. 
Metraštyje surašyta finan-
šine parapijos apyskaita,
pampi jonų vardai, jų duok-
lės ir aukos, pamaldų tvar
ka visiems 1933 metams ir

Maspeth, N. Y. |

PROTESTO MITINGAS
Kovo 26 v d. Fulton St.

Ukrainiečių Svetainėj# i-
vyks bendras lietuvių-uk
rainiečių mass-mitingas pa
reikštu protestą prieš. Len
kiją dėl ukrainiečių teroro
Lenkų pagrobtose vietose 
Ukrainoje įr Vilniuje. Kal-
bes iš abiejų tautų žymūsj 
■kalbėtojai ir dalyvaus abie
jų tautų chorai. Elizabe- 
tiečiai- dalyvaukite tą dieną, 
4 vai. po pietų. Įžanga dy
kai.

Vietinis Lietuvis.

NEGIRDĖTA LIGA

visas draugijas, kuopas, 
. kad jos aktyviai dalyvauti).

Federacijos apskrityje ir 
tuoini duotų, progos susi- 

t. jungti į vienų galingą kūną 
ir veikti, kad Federacija 

S tąip draugijų -— kaip Baž- 
taip ir Tėvynės& ' nyčios 

t labui.

vo nuolaidumui, geriau ša

Ar

gusiems tiktai 35 c., vai
kams 15 c. Pelnas pusiau 

. Vaidila.šu parapija.

FEDERACIJOS APSKR.
MITINGAS

Didžiojo New Yorko Fe
deracijos apskrities mėneši-

sąrašas gimusių, mirusių ir 
Susituokusių 1932 metais. 
Knygelė labai graži įr įdo-
mi. Galima jų gauti klebo
nijoj (veltui). Sveikiname
klebonų su tokiu gražiu met
raščiu. Tai pirmutinė pa
rapija Amerikoje tokį išlei
do. : Kita mėtų, sako, met-

Nors šiais laikais visokios
keistenybės yra ne- naujie
na, tačiau, kai kurios iš jų 
ypatingai metasi į akis, kai
po nepaprastos ir iki šio. 
negirdėtos, iš Great Necko

y Pabaigoje kun: J, Balkų- 
B Pas'pakvietė kun. K. Pau- 

Lunį kalbėti, kuris labai aiš-
. kini pasakė, kas yra Kata- 

į. j likų Veikimas — Akcija, 
jt Gerb.. kalbėtojas taip aiš- 
♦ ; kiai, taip gražiai viską, hii- 

sakė, kad kai kurios , mote- 
reles pradėjo viena . kitai 

E,' kuždėti-: .“Ar, girdi, taį ga- 
5 limas daiktas, kad taip ga- 
g? įėtų būti.” “Mes iki šiol 
W nieko apie tai.nežinojome,

« o mus hrisvamahiai visaip
išnaudojo.” • Publikoje pa-

kant, apsileidimui, kenčia 
persekiojimus.

Kiek teko patirti, šias 
prakalbas surengė Didž.-N, 
Yorko Federacijos apskri
tis, kurio . pirmininku yra 
kun Jonas Balkūnas.
gi nebūtų galima ir daugiau 
tokių parengimų.— prakal- 
bų susilaukti, daugiau jų 
surengti ir sutraukti visus 
lietuvius katalikus. Vieny
bė — galinga, kurios joki 
tikybos priešai neįstengs 
suardyti. .

Prakalbos, kurios įvyko 
visose Didž; New Yorko pa
rapijose, sukėlė ■ k a 1 b a s, 
daug galvojimų ir daug,’

nis susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 31 dienų, 
8:30 vai. vakare, Karalienes

rastis bus dar gražesnis ir

■>

sireiškė • piisiry ž i m a s t ą
klausimų kelti viešumon r-

’ vykdyti gyvenimam ‘

daug jos. gražios sėklos pa
sėjo lietuvių katalikų tarpe.

Angelų parapijos salėje.
Visi draugijų, kuopų ir

skyrių atstovai yra prašomi
skaitlingai susirinkti. Yra 
labai svarbių reikalų, bū
tent:. Spaudos Savaitės rei
kalą apkalbėti.

rApskr. Šeirei.

pilnesnis.
Katalikų Veikimo Savai

tė parapijoj praėjo sėkmin
giausiai. Sekmadienį salė 
buvo pilna kimstinai. Jau
nimas pirmadienį ir moks-
leiviai ketvirtadienį taipgi

PATERSON, N. J.
Prakalbos įvyko šiose pa

rapijose: Karalienės Ange
lų, Apreiškimo, Šv. Jurgio 
-r- Brooklyne; Atsimainy
mo parapijoj, MaspetRe, ii’

4 • ;

centro mokesčiais? Čią jam 
buvo: .paaiškinta, kad L. K; 
-Fed. įstatai nariamsuždeda 
pareigą rūpintis lietuvybės 
ir katalikybės išlaikymu A- 
merikos lietuviuose, gi A- 
męrikos politiniame veiki
me duoda pilną laisvę. Gi. 
visa kuopa į centrą turi mo
kėti tik vienų dolerį me
tams, kąd tik palaikyti ry
šius šu centru. Čia . tuo^ 
jau dauguma atsiliepė, kad 
jie gali duoti ir visi po dole
rį, gi vienas iš jų tuojau pa
klojo penkinę. Taigi aš net 
ir pats negaliu įsivaizduoti, 
koks čia apsireiškimas vie- 
nybiecių taktikoje ar sma- 
genyse. Pagaliau, jie sako, 
kad kalbėjo svečias kun. 
Lekešis. Iš to, matyt, kad
vienybiečiai tada nemiego-
jo. Bet kodėl gi jie negir
dėjo, kad kun. P. LekeŠis,
vietos lietuvių dvasios va
das, visiems, padėkojo už

korespondencijos žino m e,
kalbas ir prisidėjimų suor-

Tel.Stagg2—Notary Publte

M. P. BILUS 1HC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamaotojaa

560 Grand St., . Brooklyn, N.Y.

Tel. Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N.Y.

. Tel. Sta«g2—0783 Notary PubHo

JOSEPH LEVANDA
(LevandauskM)

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

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

kad ten š. m. Kovo 12 d. įsi
steigė Liet. iCat. Federaci
jos kuopa, į kurių įsirašė 
gana gražus skaičius ir išsi
rinko valdybą, kurią suda-

gražiui,, pasirodę. . Berods, 
apie tai bus pilnas aprašy
mas laikraščiuose. Mūsų 
draugijos sukruto. . Savai
tės prakalbos sudarė labai 
gražų ūpą Brooklyne.

ro: Jonas Titenis — pirm
P. Rusas — vįėe-pirm., Ona 
Kainauskaitė —■ sekretorė 
ir K. Radzevičius —- ižd. Gi 
štai nezalėžninkų organas 
“Vienybė” Nr. 30 praneša, 
buk ten įsisteigė “tautinin
kų organizacija.” Jei apie 
tai- nieko nebūčiau girdėjęs

ganizuoti tokios kilnios ir
plačiai visoje Amerikoje ži
nomos organizacijos — L. 
K. Fed. kuopą, kuri ateity
je ir. Great Necko lietuvių 
gyvenime atliks didelį vaid
menį, kokį tą organizacija 
atliko besikūriant Neprik
lausomai . Lietuvai. Paga
liau,. tai buvo steigiamasis
susirinkimas ir kun. Leke-
šis nuo senai dirbęs šū 
greatnekieČiais, jiems įstei
gęs mokyklėlę, nesenai da
vęs ten.misijas ir dabar su-

ALEKS. RADZEVIČIUS
GR AB ORI U S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

______ _ _ ___ _______ __  ___* 
tuvgms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Parsamdau Automobilius Ves-

Tel. NeWtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Aptlruudą V Išošė ..

Notary Public 
5441 — 72-nd Street,

Arti Grand SL
MASUETH, L, U. N. Y.

Tol. Evorgroon d—<614

l, ALK C S, Fotografas
PARAPIJOS KERO- .

LEKCIJOS
tiedtvrd Are . Bio -klyn

Kovo 27 d. pirmadienį, 
7:30 vąl. vakare prasideda

Kiin. Jonas Bailumas “bu 
zi” su pamokslais. Kovo 22 
d. sakys pamokslų Elizabe- 
th’ė, kovo 24 ir 25 Apreįš-

ir. jų būtų paskelbta ne ta
patį valdybą, tai gal dar ir 
galėčiau abejoti, tačiau, vis 
ką smulkmeniškai ‘ ištyręs, 
sužinojau, kad. jų tas prane
šimas yra ne kas kitas, kaip 
nesveiko, psichinio Stovio iš-
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