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KUN.V.K.TAŠKUNUI
“DARBININKO” KVOTA 

DIDĖJA
Lieplaukės klebonui, ja tėveliui mirus, nuošir

džios užuojautos reiSkia

“DARBININKO” REDAKCIJA

DARBU FEDERACIJOS! 
VADAS PRIEŠPREZIDEN-

TO PLANĄ
WASHINGTON. -- Dar

bo federacijos pirmininkas 
Win, Green griežtai pasisa
kė prieš prezijdento Roose
velt. planą sutraukti 250,000 
darbininkų į miškų darbą. 
Pagal Roosevelt planą. tie 
darbininkai gyventų, kaip 
kareiviai, bendrose patalpo
se ir už darbų gautų mais
tų ir yilėna dolerį į dieną.

Darbo federacijos vadas 
Green aiškiai pasisakė 
prieš šį planą, kurį jis va
dina komuiiįstišku ir fašis
tiškų. . Green nuomone, tas 
planas priverstų darbiniu-, 
kus dirbti, vadinasi būtų ne 
laisvas darbas ir be to pa
kenktų ąlgij vienodumui iŠ- 
laikytiį

Prezidento .pianas dM-ar 
svarstomas senate.

ISPANIJOJ ATIMAMAS 
KATAtlKĮIBAŽNYČlOS 

TURTAS
MADRIDAS. — Ispani

jos seimas formaliai! užtvir
tino atėmimų nuosavybės iš 
katalikų Bažnyčios Ispani
joj. :

Seime priimta^ įstatymas 
nurodo, kad valstybe atima 
katalikų bažnyčias, semina
rijas, klebonijas, įvairius 
bažnytinius: namus, paveik
slus — visą nuosavybę, ką 
tik bažnyčia, turėjo^

Katalikų Bažnyčios Ispa
nijoje turtas įvertinamas 
50 milijonų dolerių. Visas 
šis tintas dabar bus vaistyk 
bės valdžios kontrolėje, ži
noma, tol, kol valdžia bus 
bedievių rankose.

Naujos Anglijos katalikų 
seimelio priimtasis nutari
mas “ Darbininko ” rėmimo 
reikalu vykdomas v i šoje 
plotmėje. . <

Kovo 26 d. : bažnytinėje 
svetainėje įvyko Pranciško
nų draugi j os surengti judo- 
mieji, paveikslai, kimų pel
nas skirtas Pranciškiečių 
vienuolynttilr:^^Darbirriii- 
kui.” * .

Pranciškonų draugija iš 
surengtojo vakaro “.Darbi
ninkui’’ įteikė auką $10/00/ 
už ką “Darbininkas” Pran
ciškonams, labai dėkingas.

•: Maldos Apaštalystės d r-j a 
iŠ.savo surengtos vakarienės 
“Darbininkui” įteikė 40 do
leriu, tokiu būdu S. Boston, 
jau sudėjo kvotos fondan 
50 dolerių. Prbvidence ko
lonija . suaukojo 20 dolerių.

NUKRITO METEORAS

1KININKAMS PAGALBOS 
PLANAS PRIIMTAS
WASHINGTON. — At

stovų rūmai 315 balsų prieš 
)8- priėmė prezidento Ro^se- 
zelt patiektą planą, ūkinin
kų gerovei pakelti . Plano 
oliinęshis svarstymas per- 

. luotas senatui.
Šyarst'omąšai bilius su- 

eikia dideles teises žemdir- 
)vstės sekretoriui Wallace, 
turis galės kontroliuoti pro
duktų kainas ir net prie-, 
mglių. ‘

Senate prezidento plano 
aukia didesnis pasiprieši- 
limas ir įvairūs priedai, bet 
lemokratai tikisi jį praves- 
i ir senate. ■

Šiuo laiku Roosevelt ren- 
.^gia naują planą ūkininkų 

mdeČiai stiprinti. Pagal 
.ą planą, norima .sumažinti 

* Ūkininkams duotų * paskolų 
. nuošimčius, ir palengvinti 

. j šsimokėjimą mortgičių.

ŽYDAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ VOKIETIJĄ

Bostono žydai kovą 26 d. 
Mishkąin Tefila. sinagogoj e/ 
Roxbury, turėjo didelį pro
testo mitingų prieš Vokiėtir 
j ų dėl daromų pasikėsinimų 
prieš žydus. Protesto mi
tinge dalyvavo apie 8000 
žydų.

Svarbiausiuoju kalbėtoju 
buvo žydų laikraščio redak
torius Alevander Brin. Pro
testo mitingas nutarė balan
džio 5 dieną turėti didžiuli 
protesto mitingą,; į kurį 
kviečia ir krikščionis.

AMARILLO, Tėvas. — 
Amerikos pietų vakaruose 
kovo 24 d, penkiose valsti- 
-jose buvo matoma krintan
čio meteoro šviesa ir girdi
mas jo nukritimas. Mete
oras subyrėjo smulkias da
leles ir^tollėi'm moma vie
tos, kiir meteoras nukrito.

ATSKIRI ŽMONĖS RAGI
NAMI GRĄŽINTI AUKSA

Pirmiausia aludariui, vė
liau. gydytojui, o paskui 
graboriuii . '

ŠIMTAI IEŠKO VALDŽIOS 
DARBŲ

Nors Naujosios Anglijos 
gyventojai sugrąžino į fe- 
derali'o rezervo bankus auk
so ir aukso certifikatų už 
$29,821,669.50, tačiau fėde- 
ralis, rezervo bankas šiomis 
dienomis išsiuntinėj o para- 
ginimus tiems asmenims^ 
nirie turi išsiėmę aukso‘ar 
aukso certirikatų.

Paraginimaiišsiųsti net 
lt tiems, kurie išsiėmė ir la
bai mažai! aukso, pavyz
džiui, dovanoms. Paragini
muose nurodyta bausmė už 
laikymų aukso ir aukso cer
tifikatų paslėpimo tikslams.

MIRĖ KUN. CUMMINS
Šimtai Mąssachušetts val

stijos. demokratų ieško val
džios flarbų; jie bombarduo
ja .senatorius. Walsh ir Goo- 
lidge, prašydami rekomem 
daeijų. Bostone, sakoma, 
bus demokratams apie 150 
vietų, kurihs dabar turi res
publikonai, Šių vietų norį 
net 1000 domokratų.

Senatorius Walšh, nuo 
visi 
šio

mis dienomis pareiškė, jog 
pirmiausia bus pas k i r t i 
svarbiausieji valdininkai, o 
po to tik mažesnieji. Be. 
Jo, senatorius Wąlsh pažy? 
mejo, kad sęiiil ir patyrę 
valdininkai , nors jie .būtų

JAISRO AFDBAUBOS 
/KOMPANIJA PAVOJUJE^

YORK. — Valsti- 
' ' jos apdraudos departamen-

■ j:as pėrėme savo žinion Glo-
‘ .oe and Rutgėrs. gaisro ap- kurio sutikimo beveik 

-Iraųdos kompaniją, įrui’i y- paskyrimai prįklausys, 
A*a apdraudusi turto už dau
giau kaip septynis bilijonus 

'dolerių. 3 . ..
Kompanijos reiĮkalai bu- 

' vo pradėję svyruoti ir. pas- 
į jkutiniuoju. laiku buvo mėgi

nama ją perorganizuoti,., su
kandant penkis milijonus 
r dolerių naujo kapitalo*

* L

Bigotų Vadas Paliko Kataliku
WASH1NGTON. — Bu

vusio pi'ez. Hoover 1928 nj. 
rinkimų agitacijos vadas 
pietuose, Ilorace A. Maim 
kovo 17 d., kartu Su. savo 
žmona apkrikštyti ir [n’iįm- 
ti į Katalikų Bažnyčią.

11. A. Alanu. 1928 m. Vedė 
smarkią agitaciją prieš de
mokratų kandidatą Ąlfred___
E. Smitli, kurio Amerikos 
pietines valstijos neapkentė / 
daugiausia dėl to, kad jis 
katalikas. Alanii buvo lai
komas vadu tos žiaurios 
propagand'os. prieškataliky
bę: C/ •

Nepraėjo ir penkeri me
tai po.tos nelemtos . kovos, ’ 
šia i Bažnyči < >s priešini nkas 
surado tiesą ir tapo katali-: ‘

Kovo 22 dienų palaidotas 
Švč. Širdies parapijos, Ros^ 
lindale, klebonas kun. Johr 
F. Cummins, 81. metų . am
žiaus.. ”

Kinu Cummins buvo vie 
nas iš populiariausių ir .my- 
mylimiausių B ostono apy
linkės kunigų.. Švč. Širdies 
par. klebonu jis išbuvo 42 
metu. Jis tų parapijų sųt 
organizavo ir bažnyčią pa
state., ’ .

• Kadangi. kun.’ Cummins 
buvo ispanų karo ,kapelio- 
nas, tai jo .laidotuvėse daly- 

. yavo* karo veteranai. Laido
tuvėse. buvo tūkstantinės 

w minios žmonių../Paskutines 
ir respublikomu, nebus at- maldas prie kapo atkalbėjo 
leidžiami. • . vyskupas Spelinan.leidžiami.

SKAITYTOJO DĖIIBIUI
Renktadiėnio nįlinervje

(kovo 31 d.) tilps M. Va-
vtlvr

laiškas, kuriame jii
L L v xU Ll) 
pasisa- <

ko delk'O. jis įsišvi įtinęs i 1
“ svi eščenmkus ’ ’ hr

KALINIŲ IšLAIK 
$32,000 KASI

'MAS !
EN '

YVASHINGT’ON: f— A-Y
merikos valdžia kas iie.n iš-
moka federaliems /kaleji-
mams 32,000 dolerii L kurie

tnui.
UloJęllKV** 
/ ■ ‘ 1

Federalių kalėjimkvirši- 1
ninko Sanfordo Ba Įes pra-
nešimu, praėjusių mjįtn bir- .
želio 30 d. federaliuįsc ka-
Įėjimuose buvo 11,606 kali- '
ųiai, iš kurių 8280 asmenys .
pateko kalėjimai! už įaužy-
mą prohibieijbs įsstatymo.
Vadinasi, 71 . procentais as-
menų, patekusių į 1zalėjimą
už laužymą fęderali ų įs ta -
tymų, yra pasmer 
nrohibic,ii ns istatvm

4i dėl 1 
o

^^skaitimės liitc
u f . :

Amerikos taksų . mokėto-
ams kasmet kainuoja $8.,-

280,000 išlaikymas butlegc-
rių ir kitokių prohibicijos
įstatymo laužytojų.

Ta pačia proga re
r

ikia pa- ’
žymėti, jog prohibicijos bių-. 
ro išlaikymas, kiekvieną die-
ną kainuoja 32,000 dolerių;
“sausojo laivyno” ir 1-2,000
“sausųjįj jūrininkų” įšlai-
Rymas kasdien kainuoja.
50,000 dolerių, o kur gi dar
išlaidos advokatams, teisė-
j ams, policmonams ir tt.

VERMONT ALUS GEBU-
ŽĖS MĖNESĮ

• . . .

MONTPELIER, vt. —
Vennont valstijos lęgislatū-
ra priėmė bilių, kurs legali-
zū'Oja ulaus pardavimą Ver-
mont valstijoje tiĮldai nuo

, gegužės 1 dienos, nors Vęr-
mont kaimyninės valstijos

L turės alaus balandžio 7 d.

* jie myli savo tėvynę dėl-
to, kad ji yra jų.

SUDEGĖ KANADOS SPAUDOS DARBININKŲ 
BAŽNYČIA STREIKAS AUSTRIJOJE

MONTREAL. - -Kovo 26 
i. siidcgė Šv. Jokūbo kata- 
iką bažnj’čia. ' '

Gaisras padarė apie pusę 
nifjonu doleriu nustolių 
H-e^rmmo-.riarly?- sužeista 15'

CAPE GOD MIESTELIAI 
TAMSUMOJ

Cape God apylinkės mieg
eliai vasario 26 d. vakare 
lūvo patamsyje — be duk
ros šviesos. Tai- įvyko dėl 
škritimo didelio sniego kie
no. Dėl iškritusio sniego 
mkentūjo ir telefono susi-'

lOKIEciy KONSULAS
POLICIJOS APSAUGOJE

VIENA. —' Austrijos so- 
stilnės Vienos laikraščių 
darbininkai paskelbė strei
ką, protestuodami prieš vy
riausybės diktatoriškus įsa> 
kymus spaudos atžvilgiu. 
Pirmieji Į streiką išėjo, val
džios laikraščio spaudini mo 
tnašinų darbini ūkai. Ta
riau streikas ttmjau užsibai
gė. ■ ' ■ • • .

Vokiletijos general i n i s 
konsulas Bostone Kurt von 
T-ippelkirch gavo kelis įs-

jos nuomone rašyti Bostono 
komunistų vadų.. Keliolika 
komunistų buvo atsilankę į 
konsulatų, šaukdami “Šalin 
Hitler” ik tuomi. reikšdami 
protestą prieš Vokietijos 
Hitlerio vyriausybės, griež
tus žygius komuiiistii atžvil-

Dėl šių žygių Vokietijos 
son sulas. ir jo narnai stro
piai saugojami ‘Bostono po-

STREIKAS

OOĮĮ DARBININKAI NU 
TARĖ STREIKUOTI

PEABODY. — Peabody, 
Salem ir Danyers miestų o- 
dos išdirbystčs darbininkai 
nubalsavo išeiti Į streiką, 
reikalaudami pakelti algos 
20 procentų darbiu inkams, 
kurie gamta atįvginimųnuo 
atlikto darbo kiekio ir 30 
procentų tiems, kurie gari
na atlyginimą už darbo va- 
landas.

Į streiką išėjo 8000 darbi
ninkų. .

japonmRraukeiš
TAUTŲ SĄJUNGOS

TOKIO.y- Kovo 27 d. 
Japonijos imperatori a u s 
privatine. taryba pasiuntė 
Tautų Sąjungai 700 žodžią. 
raštą, kuriame pareiškia
mas Japonijos išstojimas iš 
Tautų Sąjungos.

• Japonija formaliai ir f ak
linai išstojo iš Tautų Są
jungos dėl to, kad Tautų 
Sąjungą pasmerkė užgrobi
mą Mandžįurijoš ir tolijpos- 
nį lindimą į Kiniją,

HAVERHILL. — 6000 
batsiuvių streikas pasiliko 
neišspręstas. Streikuojan
tieji darbininkai ir darbda
viai nesusitarė dėl bendros 
kalbos.
y,. Darbininkų unija pasira
šo sutartis su ats kirai s. 
darbdaviais dėl algų kainos. 
Keletas dirbtuvių jau pasi-. 
rašė sutarimo, dokumentus, 
bet . daugumas darbdavių 
dar nesutinka su darbinin
kų reikalavimais.

PRANCŪZIJA IEŠKO SO
VIETŲ PAGALBOS

. ■ PARYŽHLS,..—.šiuo lai
ku Sovietų Rusijoje lanko
si speciali Prancūzų karo 
.delegacija,, apie kurios pasi-. 
tarimus tikrų žinių neturi
ma, tačiau spėliojama, kad 
j)rįncūža< stengįąsr užtik- 
Tinti Sovietu Rusijos palan
kumą. Prancūzijai prieš Vo
kietijos, Austrijos ir Itali- 
JOS blokų., ; . « ■ ■ .
/Kadangi- .prancūzams la

bai karšta, tad jie gudriai 
ieško ■ talkininkų prieš vo
kiečius. . - .

STUDENTAI PROTES
TUOJA PRIEŠ NELEIDIMĄ

Milijoninė Bilą PrieŠ’Ban- 
ko Viršininkus

AVORCESTER. — Val
stijos bankų . komisijom e- 
rius Artlnir Guy iškėlė Mor- 
eęideri'o aukštesniajai! e t ei* 
smo.. bylų prieš uždaryto 
Bancroft Trūst Co,. banko 
viršininkus,, iš kurių ieško-, 
ina 1,750,000 dolerių. . .

Bancroft Trtist. Co, turė
jo a rtimus santykius bei ry
šius su užsidariusiuoju Fe 
dera! National banku...

Bankų komisiom e r i u s 
smarkiai kaltina užsidariu-. 
sip. banku direktorius už. jų 
nerūpestingumų • iv • nesąži
ningu mą.

INDIANOLA, Iawp. — ■ 
Si.nipson kolegija, metodis
tų vedama, jau per .50 me
tų turėjo įgyvendiutą pa-, 
proti neleisti savo studen
tams rengt į šokius.

. Šių metų studentams tas 
uždraudimas taip. įgriso, 
jog jie jį sulaužė, surengda
mi šokius.. Kolegijos glo
bėjų tarybos [urmininkas 
JJroiidfoot . |iašąkėi kalbą 
studentams, kurioje jis 
griežtai- pynimo studen
tai isv. jog gerhu'i kolegija 
bus uždarytu, negu šoktai, 
leisti. . Tuos žodžius. pasą* 
kilis, ‘.kolegijos .. studentai 
paleido į kalbėtoją kiauši
nius ir a| )o Į siu ų luobas. .

pŠeši sludentai pa to buvo 
laikinai pašalinti iš- kologi- 

. jos,, bet vėliau sugrąžinti; 
jiems pusi vašius pasižadėji*. 
iną nelaužyti kolegijos mm-, 
•statų.'

HITLER PRIPAŽINTAS 
DIKTATORIŲ

BERLYNAS. — Vokieti
jos parlamentas 441 halsu 
[iries 94 kancleriai Hitle
riui suteikė diktatorišką ga- < 
lia. ketveriems metams, ko 
Hitleris ir prašė. Pertuos 
ketvėris metus Hitler leis 
dekretus Kr be prezidento 
Hhideiiburg parašo.

Po šio nutarimo Vokieti
jos parlamentas, kurs valdė 
Vokietiją per 14 metų, atsi
sakė nuo savo teisių ir tuo 
būdu kancleris Hitler įgavo-.’ 
neriboto, valdymo teises.

PREZIDENTUI ĮRENGS 
MAUDYMOSI KAMBARĮ
AVASHINGTON. — Pre

zidento rūmuose greiĮtu lai
ku bus įrengtas maudjnnosi 
kambarys —. s \v i m m i n g :
įmok. ...

Maudymosi kambarys į- 
rengiamas; ne. valdžios lėšo
mis, bei keliolikos laikraš
čių surinktomis aukomis. . ■ /.;

Kadangi prez* Roosevelt 
‘vienintelė sporto mankštos 
priemonė yra maudymasis.

padaryti ’ prezidentui malo
numą, kad ,jis turėtų pro
gos stiprinti savo sveikata.
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Antradienis, kovo 28, 1933

ATGIMIMAS KRISTUJE
Kovo 22 d. ^v, Petro lietuvių Šv. Žemę, kad atgautų tą 

Šventii, Kristaus grabą. Po
piežius Urbunąs U paskel
bė obalsiu . šiuos žodžius : . 
”Dievas to nori/’ To ir už
teko. . Vyrai pas^yžo- ko 
Dievas norį to Dievas ir 
gaus. It tą milžinišką žy
gį j i e pasekmingai atliko^ 
Tite obalsis nėra šiandieną 
numiręs. Viįai ne! Jisai 
skamba aiškiai, skardžiai 
taip, kaip ir senovėje. “Die
vas to nori.” Ko dabar 
Dievas taip nori? Štai ko. 
Dievas nori, kad pasaulis 
atgimtų, kad. vyrai, .mote
rys, vaikai veiktų pasaulio- 
nių apaštalavime/ kaT visim 
pasaulis grįžtų prie Jo švė. 
Širdies. To Dievas trokšta, 
lo. reikalauja. Ar atmesi, 
atkreipsi petį į j o. prašymą 
ir norą?.

šeimyną yra viso pasau
lio. Ir kiekvienos valstybes' 
pamatąs. Ten reikia pra
dėti atgimti Kristuje, šei
mynoje tėvas, motina ir 
v aikąi privalėtų sudaryti 
šventą vienetą, taip kaip su
darė Nazareto Šventoji šei
mynėle. Tą šeima pavyzdys 
kiekvienai šeimynai pasau
lyje. Ar dabartinėse šei
mynose karaliauja tokia 
maloni dyašiaj kaip kad ap
siautė Šventosios Šeimynė
lės kiekvieną žingsnį l Daž
niausiai! ne.. Trūksta dva-, 
sios, trūksta šventumo, trū
ksta Jėzaus. Taip, taip, ne- 

i rienas ’ atsakys,' Šv. Juoza
pas ir ..Marija turėjo Jėzų 

. ant rankų, nešiojo Jį.. O 
kaip mes galime prisilygin- 
ti prib tos. šventosios šeimy
nėlės. Bet žmogau, Dievas, 
Jėzus tavo lankomis nene- 
šiojamas, bet Jis į tavo šir
dį ateina.. Esi laimingesnis 
už Juozapą.

Šventas'Juozapas gražiai 
globojo Jėzų. . Kiekvienas 
Jo ži’ngsnis rūpėjo jam. Ar 
iii, šeimynos tėve, taip rūpi
niesi savo vaikų gerove ? iri* 
kartu eini į. bažnyčią ? Ar 
mokini pažinti . D i e v ą ?

bažnyčioje, So. Boetonekun. Pr. 
Juras pasakė turiningą pamoks
lą, kurio kai kurias mintis čia 
paduodu,

Tz’1

pmimog
mui i; i—

SURASTAI LOBIS Is DIDŽ.
kaSo laikų?

prie žydo, 'kad šis imsibiitii 
kvpurę. Žydas, nusišypsojęs ’ 
atsakė:. “jTegU jūsų Imnigas 
nusiima skiybūlę. J ums ro
dos, kad čia Poznanė, o aš 
esu Lietuvoj l

šis, išmintingąs, Vilniaus 
krašto gyventojo ’ atšaky- 
mus labai įsiutino, okupan- 
uis, kurio grasina j'am už

kad ji nepatektų . į priešo, 
rankas,

Smulkesnių žinių apie tą 
sensacingą radinį lenkų 
spauda nepaduoda. J eigii ir 
buvo rasta užkasta rusai ar
mijos kasa, tai-joju grei
čiausiai buvo prieškariniai 
pt-nteriniai rusų pinigai, kų 
rie dabar jokios vertes ne- 
Ū‘ i. Milijoįuts su viršum 

p .j ręrinių caro vųblių buvo 
didelis, lobis, nriesi. karą ir 
p jmlžioj karo, bet iic dabar

Žiruos Iš Lietuvos 
eiti, jį iižpuolė. du vyrai, 
prie kurių prisidėjo ir “ge
rasis” vežikas. ' Visi trys 
jįė amerikietį gerokai apkū
lė, vieni palaikė raiikas,. o 
kiti, iš kišenes ištraukė apie 
1O().O litų pinigų. uApsidir
bę”visi trys vyrai pabėgo, 
o amerikietis atsigavęs krei- 
]iės į policiją. Policija kal
tininkus sulaikė, Pasirodė,, 
kad tai buvo tėvas ir du sū
nūs StMerįai—Būrelis, Ici- 
kąs ir Chaimas. Jie buvo 
pasodinti' į kalėjimą, o da
bar Kaimo apygardos teis
mas. nagrinėjo jų bylą. Tei
smas visus tris Stolerius 
niibajide po kotveris metus 
sunlviiiju dailių kalėjimo. 
Be to, iš jų 'amerikonui’ ati- 
teise 1012 litų.

LIETUVOS IŠVEŽIMAS PER 
SAUSIO MĖNESĮ

■ ^Kas nori būti mano mo
kinys, teima savo kryžių ir 

' teseka mane/? Tai žodžiai
‘ mūsų Atpirkėjo. Visi Injk-

ščionys turi būti Kristaus 
sekėjaisY Sekėjas eina Kri-' 
staus pramintu keliu. Jis 
noiT.būti .su Jėzumi dangu
je. Bet kad su Jėzumi bū- 
tum danguje, reikia būti su 

. Juo ir ant žemes. ' Atsitoli-
niinas nuo Dievo ir nuo Jė- 

„ zątis reiškia tą patį, kaip ir. 
’ prisiarfinKmas prie pragaro.

Baisi mintis, bet tikroji tie- 
sau ..

Kristus sako, “Aš esti 
vųmineclis,. jūs vynmedžio 
šakeles; kas pasilieka, ma
nyje, Aš jame, tas nešą 
daug vaisiaus, nes be manęs 
jūs nieko negalite nuveik
ti/’ Ištikiu jų vynmedis

gaivina šakeles. Šakelės 
, auga, tvirtėja ir sudaro gra

žų tvirtą medį. Aštrus pei
lis tuoj atskiria šakelę ža- 

’ ■ ' Jią, gražią augančią nuo 
sveiko tvirto kamieno. O 
Kristus sako, kad Jis :yra 
vynmedis. <> mes . šakeles. 
Tas peilis, tai nuodėmė. 
Kaip greitai jr perskiria 
nuo kamieno šakelę — žmo-

. gų. Peilis nuodėmė padaro 
; . žmogų vertą vien sudegini- 
c < . mo. Bet jeigu tą nupjauta 
įž šakelė už trumpo laiko būtų 

vėl priskiepytci prie kamie
no, tai vėl prigytų,; nes gai- 

; vinąnčios sultys ir syvai
} per ją persisunktų ir pri-

. -jungių prie: stipraus Ulė- 
: •_..••'••džio.. .Prie vynmedžio —

Kristaus visuomet ma gąli- 
. ma prijungti šakelę, ar ji 

/‘ bus vien tik šūvy tusi, ar jau
, senilii sųdžiuvusi.. Vynme

džio Sultys, Jėzaus Švėn- 
. f'- čiausias Kraujas, stėbukliii-
) gai atgimdo šakeles, kurios
[' buvo atkirstos nuodėmės aš-
r . triu peiliu. ■ ' . ■ , 
; / Turkams užgrobus šven- į Kaip gali vaikas mylėti tū- 

. tas žemes ir pasisavinus Jė- vą ar motiną, jeigu nepažį- 
zaus grabą, būriai katalikų sta Dievo ? Taigi, tėvai, 

; . spietėsi į būrius, keliavo į jums yra reikalas atgimti

Per sausio mėn. iš Lietu
vos išvežimas siekė 12,3 mil. 
l’itu/o įvežimas 9,8 mil, litų. 
Tuo b u dm išvežimas buvo 
didesnis už įvežimą 2,5 mil. 
litu?

Palyginti su praėjusių 
mėtų sausio niėn., išvežimas 
sumažėjo 2, .6 jnili lt

NUBAUDĖ VEŽIKĄ. Už AME
RIKIEČIO apiplėšima; •

Lenkų spauda, praneša,, 
kad vienas dvarininkas, ne
toli Vilniaus^ savo žemėj 
radęs užkastą lobį1,300/ 
000 caro aukso rublių.. Pa
aiškėję, kad atrastas, lobis 
sudaręs geiletolo Samsoii t j- 
vo vadovaujamos antros ni
šų aimnCjos karą. Po Įiralai
mėti* mūšio ties j’anuei.iber- 
gių Rytpnisiuvsė (1914 me
ili rugpjūčio mm. 24—30 
dd.),,geu. Samsonovas nusi
šovė, o jo Štabas,'pasprukęs 
huo vokiečių, užkasė.. kasą,

• Neseniai Vili mi j e, apelia
cinio teismo koridory oku
pantų. tarnautojas prikibo

VĖL VANDUO KATEDROJ.
Pastaruoju niehi Vilniaus 

katedros rūsiuose vėl atsi
rado daug vandens.. Vanduo 
kl iūdnu remont o darbai ns iri 
vėl gresiąs katedros pama
tams.

V

HAMBURG-AMERICAN LINE
• SO-B.OYBSTON.STREET, BOSTON

PER HAMB URG Ą.
. Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas vi

sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplauki
mai' iš New Yorko. Patogus, ir greitas geležin
keliu susisiekimas iš. .Hamburgo,

VIDUTINES 'KAINOS..
Informacijų klauskite pas vietini agentų arbą

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBl MOTINOS AVČ.

.Pirmininkė -— Eva MarkslenS,
625 E. 8tlx St., So. Boston, Mass. 

.Vlce-pirmlnlnke— Ona Siauriem*, 
•. 448 E. 7th St., So. Boston. Naša.' 

‘ Tel. So. Boston 8422-R
Prot. Rašt. — Brone Cluniem?,'

; 29 Goulrt St., AVest Roibury, Mass.
Tol. Parkway 1864AV .

Fln. Rašt-— Marjona Markonihta
33 Navarre St„ Rosilndale, Mass. 

Tęl.‘ Pąrkway 055S-W 
Iždininkė ~ Ona SuiulullUtg

105 AVest 6th St.. So. Boston; Mana. 
Tvarkdarfi — Ona MizgirdienO

‘ •- 1512 Colunibla R<L, S o. . Boston, Mitu.; Kimi Globėja — E. JnnuSonienb
1425 Čdlūmbla R(L, So. Boston, Mnsa 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrę utaminkjj kiekvieno m P nesi o, 
7;80 nl. vakari, pobainytin5j kre

žį . tainflj. . '
f VisiaU drsugijpa rolknlnls kreipkite 
4 paa trotokolu raltlnlnkf.

KAUNAN — 1932 metų 
spalių mėn. 4 et sugTįžės iš 
Amerikos Jiu>za&; NL no-, 
vėjo -apžiūrėti Kaimą. Jis 
pasisamdė vežiką ir pradė
jo ! važinėti. Pavažinėjęs 
gerą valandą amerikietis 
sušalo. Jis pasiskundė ve
žikui, kuris patarė užvažiiic 
ti į restoraną ir. ‘‘sušilti/’ 
Amerikietis liepė vežti. Nu
vežė į vieną Marijampolės 
gatvės, (senamiesty) esan
čią karčiamą. Mandagus 
Amerikietis pakvietė ir ve
žikų, “sušilt i/r .Vos ameri
kietis spėjo iš karčiamos iš-

VĖL PRADĖJO-DIRBTI .

KAUNAS.. — Du stiklo 
fabrikai vėl atsidarė ir i vie
ną priėmė 170, į kitą 120 
darbininku. Ijfcba net tri
mis pamainomis. Stiklo dir
bimo meisteriai uždirba iki 
i5 litu Į dieną, o paprasti 
darbininkai po 5 litus, dar
bininkės gi iki. 3 litu.

c

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

iV. JONO EV. BL. PAGALBINĖS
dr-jos Valdyba

Pirm. — J, Petrauskas, f
24 Thoinas' Park. So. Boston,. Mn% 

,Vice-iiirm.-^V; Medorils,
1430 Colunibia Rd., Š, Boston, Mftšs

Į?rot. RaStininkas — J, GUneęklB 
y 5 Thoinas Park, So. Boston, *M«*> 
I Fin. RaStininkas —M. šelkla

256 E. Ninth. St,. So. Boston, Maj* 
Iždininkas —Ą; Niiudžlūnss

885 E. Broaihvay, So. Boston; Ma* 
Maršalka. — J. Zalkia.

7 IVinfleid St., Še.. Boston, Mas*. 
Draugija laiko sufitrlnklnąĮs kak treClij 

nedgldięnl kiekvieno mėnesio, 2 vai 
po-pietiji Parapijos salėj, 492.E. 7tt.

'■ St, So. Bmdton, Mass.

Profesionalai,; blznlf-rial, prūmohin- 
kai, kurie skelbiasi “Dąrbinlnke^’. tik: 
ral verti skaitytojų paramos.

Visi garsink! tiPH .'‘DarblnInkH.”

ir atgimdyti šeimynas Kris- I 
t u j e. “D ilu ras t o ik »ri. ’ ’ Te
prasideda atgimimas šeimy
nose pirnuausia.

Šiais laikais, yų’r.ai atsito
linę nuo Jėzaus. Retai te
lanko bažnyčią, — gal sek
madieniais, per ^Velykas, 
Kalėdas,' misijas, ir viskas. 
Bažnyčioje jų mintys išsi
blaškiusios po pasaulio da
lykus. Negali nė vienos .va
landėlės praleisti Dievui. 
.Jų širdys panašios į vieną 
koplytėlę Alpių kalimose. 
Sykį per niekūs tojė koply
tėlėje yra laikomos pamal
dos. Keliąs dienas prieš 
pamaldas atsilanko žmoge
lis, kuris apvalo visų metų 
dulkes, ^drasko vortink
lius, sunaikina . šikšnospar
nių lizdus. Do pamaldų vėl 
metams durys užrakintos. 
Taip ir širdžių koplytėlė, 
sykį per įlietus apvaloma 
Šventos . Išpažinties, o per 
visus metus apdulksta, su- 
siteršija. Tai visai ne.vyriš-

• ka. Šventas Tėvas kviečia 
jus, vyrai, stoti . į pasaulio- 

. nių apaštalų eiles. Ar jūs 
paniekinsit Kristaus vieri- 
niiiką ? O nei. Tai! bailių 
darbas. Vyrai, į eiles sava
norių, pasiduokite Šventam 
Tėvui. Sušukite tvirtu bal
su ; • ‘‘Noriu stoti į' Krisi aus 
karžygių eiles. Noriu pa
dėti kunigams, veikti, jų 
Šventą darbą. Siųsk mane į 
pavojingiausią mūšio vietą. 
Aš noriu kariauti, “gyventi 
ir mirti dėl Jėzaus. Noriu 
aukoti Jam savo kūną už 
Jo kūną. Norifci aukoti Ją? ii 
meilę už Jo meilę/ ’ .

. xL 31. Aritaruns,

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
. —Šioiiiis dienomis į Vii-, 
nių būvi>. atvykęs • maršalas 
Pilsudskis. Apie jo lanky
mosi tikslą laikraščiai nieko 
nepraneša. c
—lenkiĮ. ž.valgy- 

ba kratė- žydų studentų są
jungos būstą, bet šį kartą 
nieko “prieš valstybinio ’ ’ 
nerado. .

—Vilniuje okupantai tei
sė Iris Varėnos gyventojns: 
Em. Aliūkaitę, J. Biėkšę ir 
Jz Aldoiiį už tariamąjį pri- 
klausymą Vilniui vaduoti 
sąjungai. Alinkaitė ir J. 
Biekša nubausti: vienais, me
tais kalėjimo, o J. Akloms 
— 5 men.

—Vilniaus kuratorijoje 
mokyklų vizitatorium oku
pantai paskyrė kun, Gruo 
dį. Sako, būk jis ir lietuviš
kai mokąs kalbėti..

—Viilųiaus gyventojai pa
reiškė,, kad jei nuo balan
džio 1 d. nebus papiginki 
elektra, tai jie pradės streL 
ką arba nesinaudos ja-

—Ė.ūdi) i >j yra “Ryto” 
dr-jos skaitykla, bet į ją 
okupantų mokytojas nelei
džia lietuvių vaikų.

KAIP OKUPANTAI VARŽO
’ LIETUVIŠKUS. RAŠTUS.

Po daugelio prašymų, o- 
kupanta^ pagaliau sutiko į- 
leisti lietuviškus- spaudinius 
Lietuvių mokslo, draugijai, 
bet pastatė sąlygą, kad jie 
bus naudojami tiktai moks
lo reikalams.

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo .Vyrui Darba . .. I

"Mano vyras • kankinosi su neapako-į 
tnu -skdusmu kojose ir jų Htinitriu. 1 

’’ Jit jau ncBaiėjo dirbti. Daktarai pa- 
ta'rė eiti j lisutunk' opcru-iįui. Tuo
met aš nutariau i«han4jti Inkaro | 

•P.ain-E.’tpellftrį ir 'ištrynus sųtinvias 
■vartas ■ tris kartu* i, di-na; tuojaui. 
sutinimą“, pranyko. ir-.minu■ vyras 
Kairio- eiti -darban.' l’aųt-IispeHeriB

• Ji Hgydū>" • . - • . ■
A, S. I

’ Manchestėr, Ccmn.“ •

Wf

GAISRAS LIETUVIŲ MOKSLO 
. DRAUGIJOJ.

Liet u viii AI oks'lo D raugi - 
jos bibliotekoj, Vilniuj, bu
vo kilęs gaisras. Ugnis buvo 
laiku pastebėta -ir užgesinta. 
Knygos islfco. sveikos, tik 
.kiek nukentejo nito van
dens. Nuostoliai nedideli: 

l.sudege tik’.ktogo kampas ir 
taukšto’ (Jalis; ’

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų. Mytologijos žiupšne 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva .25

Trys Keleiviai — Krikščio- . 
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki-, 
rianti' ąpysalta; Parašė Tl Vyš
niauskas. Verte P. B........ . . .25

TrumpiSkaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į-. . 
vairius, gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ............ ; .25

Turto Norma—moks 1 i š k i 
pagiskaitymia. Parašė Uosis.. .25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą, per Tėvą Faberą Fi
lipinų. Vertė Kun. P. L.........

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni- 
kolskį parengė. S. Kaimietis . 40

Užkelta Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka. .

Katalikų Bažnyčia if De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .... .. ,. .25

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Paraše 
kun. Pr. Bučys, M, I. O. ..1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo- 
JnBįgas. aprašymas kelionės į 
Paryžių , ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivąhoriį. Išguldė 
.Magnus Parvalkietis ...u.. .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų. — Apie visas de- ’ - 
ryb'as be galo įdomūs, nuoti- 
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Paraše. Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis .. .. 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pągrindai, Parašė Uosis ..;.

Gegužės MėnuoKun: P.
Žadeikis. -- - -------- - ----- ;. . .40

Aritmetikos Uždavinynas’ -.25 
Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui .... .35
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Verte S. Rakauskas 45
Bolševizmas — Kas tai yra 

•bolševizmas ir. jo Vykdymas' ■_ 
Rusijoje .. .. .. .. .... .15

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams, ir g e g u ž- i- 
nčiris su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis ..

Laimė — _
Vaitkus....................... ... . .. .25

. Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško. kun. K. Š. .... .10

; Mūsų Tikėjimas-4šaišk i ri
mas. pagrindų mūsų tikėjimo

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

l nas ,. .. ...... .. ., ..
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama-

■ cijos, .Monologai ir Dialogai.
Paraše Juozas V. Kavas • .. .20

Graudūs Verksmai.—•Vertė
Vysk. A. Baranauskas .. .. 40 

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis ..

Dangaus Karalienė. Surin
ko kum.M.,Galevičiuš; bė ap
darų 25c, -su apdarais ..... .50

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jųrgučio................10

Žmogus ir Gyvulys. Paraše 
kun. Pr.; Bučys .. .. .. 45.
' Žydas Lietuvoje. Paraše S. 
Kaimietis .. .........................  /'

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio' kri- 
kčionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .. .

Apsirikimų Komedija. At
sitikimas. iš Amerikoniško gy- .

’\75 
•5b

Lietuvos Albumas. Su. pn-

.15

.15

.50

.. .. ,25 
(poema). Paraše

jL

Ąžuolas. A. Vienuolis .. .10
Kas šiandien Kalbama, a- 

jmc Dievą, Sielą, Religiją, Pa- 
’žaiigą ir Socializmą, Parašo. ■ 
Dr. Povilas Mira ... .... .10

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo, upes, žmones, mies
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi
ko) aini s . .. ■ ..... . i. .. .10

MALDAKNYGĖS-
' Maldą Rinkinėlis, balta i s 
viršeliais .. ............. 1.50 .90

Maldą Rinldnėliš, Juodais 
viršeliais ... .'..............  1.50 .75 '

. Pulkim ant Kelią — ‘(Dar- 
l>iniiikoc” spauda. Odos apda
ru. ............. ... .. .. $1.50 2.00

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu'. Vicpo veiksmo juokai Sti- 
-lictuvino Vaidevutis .. .. ;. .15.

Elgetą Gudrumas, 3-jij vei
ksmų komedija. Parašė • Sei
rijų Juozukas....................... .25

Giliukingas Vyras, 2-jų ak
tų komedija; parašė S. Tar
vydas .... ....... .. .. .2C»>

Ubagą Akademiją ir Uba
gą Balius — komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas .. .. .. ,. .. .. .. .35

Sniegas—/Drama 4-rią ak
tų. Vertė Akelaitis .'. .:. ... .40

Esumas — 3-eia dalis dra
mos “Gims Tautos Geni jus.” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas. .10

Visi Geri —- 3-jų veiksmą 
Vaizdelis; parašė F. V. .. .. .10

Patricija, arba nežinamoji 
kankinė —: 4-rią aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas '.. ... .10

Išganymo Apsireiškimai — .
f atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus,. Vaidini
mas! su gaidomis ,.. .. .. . .. .75

Dramos.; Į) Germanas; 2) 
Fahiola 5-kių aktą; 3) Liur- 
do Stcbūlas 4-rią aktų; paruo
šė J. Tarvydas... :................65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja-1-me akte. Parašė Gineitis ,15

Vaiką Teatrai: dalis 1: 1) 
Pagalvok ką darai; 2.) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano laj
inę. Surinko S. K.,D. ir N, . ■ 
. Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsimę paskui;-21 Antanu
kas. Surinko S;K., D. ir N. ...

Trumpa Apologetika .arba..
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas. Parašė kun. V. Žajan-. 
čauskas .V . 7'.. . >... . •’ .35

Moterystė ir šeimyna. Ver
te J. Gerutis .. .. ...... .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta.' 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Paraše J. Baronas -6

Nauja SkaityMij Knyga — 
(Dalis II),. Su paveikslais .. 
' Vaikų . Knygelė ~ su pa
veikslais .. .. .. ..................

Mano Patyrimai. Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kini. J. F. Jonaitis (Kape-* 
lionas) .. / .. ........

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė. ir išleido kųn. J. Konce
vičius .. .. .... ......

Vienuoline Luomą, Vertė 
kun. P. S'aurusaitis' '.. ... . .

Moterystės Nesuardomybė. 
,y. Lesa iiskis. šv. ’ Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .. ., 

Sunltiausiais Laikais. Para
še- A; Rucevičiuš... .............

Meilė (Poema). Paraše M.
Gustaitis •. , . . ..

Šv. Gabrielius. Išleido Tę
vas Alfonsas Maria. C. P. .15 

; RELIGIJOS Mokymo Me
todika; K. J. Skruodyš .. , <

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas. ........ .. ..

Musų Dainiai. Paraše Ka
zys Puida ... .. .. .

Andersono Pasakos 
veikslėliais . . .

Malda. Svarbi Išgą n y m o ■' 
Priemone Šy. -Alfonso Liguo- . 
ri. Sulietuvino B, Ą. .. .. /. .10

Novena. Prie • Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą.. Parašė. Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K., .. .15

Valgių Gaminimas ir Namų . . 
.Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaite .. . . .. .. 1.00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L. Graiciunas .. 1.00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Ąngliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga- : 
nizmūose (Paskaita) L. Vai- 
liopis .. . ę .. .. ... ...... .15

Į Delegatų Kelione Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .. .. .. .. ... .15

Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnauti; Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .. .. . .05 

. Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamoky.ami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško p e r d i r b o 
Kupranaš ... .. 3. ... ... /. .10

Mūsų Jaunuomenės Idealai.....
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d.f birželio, 1917 m................40

šeimyniškiems Vakarėliams.
Pramogėlė. Svirno Žvyne ... .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko M. 
Biržiška .'. .. .. .... .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose \. .. 40

Pasakėčios. Rinkinėlis* kai- 
bos inokslui .......... 40

“Dievo Karalystę. Jumyse '•' '• 
Yrą”- arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P? L. .. .10

Ką Kiekvienas Katalikas
turi Žinoti arba mokėti .. /. -405

Kovotojus dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kun. J. Ambrazie
jus .. ... .... ., .. .. .05

.25

.20

.15

.05

.15

.40

.20

.15

.10

.15

.10

.20

.10

:25

.25

.25
su pa-
. ...40

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos 
Svodbos Dainos...........
Birutes Dainos ... .. .. .. 
Mūsų Kariuomenės Dainos.

20 .dainų dviems ir' trinus bal- 
-sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys............ .

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko ■

Jojau Dieną ,. ...... .. 
Vai aš pakirseiau .. ;. ..

. Ligho (Latviška) . . . .. 
Vž Šilingėlį ...... .... 
Saulelė' raudona .. .. ;. 
Šių N.akeialy (dzūkiška) .. 
Skyniau skynimėlį.. .. .. 

■Siuntė mane motinėlė .... 
Ko liūdit sveteliai7 ....

’ ■, .Sasnauskįo
Blaivininkų hymuas .; .. .10 
’ ■ . Aleksio
Vyrių hymna.s. ... ,. .20

Tallat Kelpšos.v
. Liaudies dainos (chorui * 

Aš pas tčvolį-iloeiutė mano .15
. tH tu. Takštingėle-Vanage- ■ 
lis tupėjo .. .. .. .. .. .. 15

Kad Inivau morgelū-Ir aĮlė-
kč sakalėlis .. .. .. .,.I5

.15

.15

10

jo
.10 ‘

-.10

.10-

.40,

.20

.20

.15 ■

.15

veninio. Išguldo- L a p § i a lt s
Vaikas .. .. .. ,..

Jono Kinito/Eilės ..
Bp apdarij .. ...

vpikšlais ir aprašymais .. .. 1.00

.50
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366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dr. Vinco Pietario Raštai. 
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Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey
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AMSTERDAM, H. Y

X ąiinfeiusko, (T. Masalskio lt">?istątn ja

pritaikintas eilutės ik taip 
pat įteikia dovanas.

Toliau seka . perstatymas 
veikalo “Šv. Elzbieta?’ 
Jam užsibaigus/ p. Kerbelis 
pašako turiningą patriotinę 
prakalbą, primindamas pe
niuosius Lietuvos budinto
jus: Kudirką ir kitus ir pa- 
briežia, jog ir šios dienos 
solemzantas, Seirijų Juo
zas, savo raštais yra daug 
prisidėjęs lietuvybės. pakėli
mui.
. v Vakaras baigėsi. Publi
ka skirstosi. Visų veiduose 
matyti pilnas pasitenkini
mas. Buvo girdėti pasige
rėjimo ir džiaugsmo žodžių.

. Kovo 19 d., Šv. Kazimie
ro parapijos choras, Vado- 
vaujant prof, K. Žalnieraį- 
Čiui, suvaidino veikalą “Šv. 
Elzbieta.” Tas veikalas, 
parašytas Seirtjų Juozo, 
nupiešia Šv. Elzbietos gyve
nimą* Nors trumpai, bet

’ svarbiausi tos šventosios gy
venimo bruožai minėto- au
toriaus pagauti ir apibūdin-

.. ti. Veikalo vedamoji min
tis ta, kad parodyti^ jog. ir 
.aukštame luome esančiam 
žmogui galima ištesėti viso
se dorybėse. , . "

ŠVNleęinjbKčhdfbrpariirt 
kti artistai, .. vaidindami šį 
veikalą, savo roles atliko 

■ taip, kaip ir reikėjo atlik
ti: • ' •
Vaidino šie asmenys :
Ona Karuty te —- (Elzbie

tos rolėj, Railaitė — (So- 
fjjaj, S. Šlaveikytė—. (Em- 
ma), Emilija Lukšytė — 
(Rozennmda) , V. Svirskai
tė — (Guda), Jos. .Lalaitė 
— (Izantruda), Br. Vdlu- 
konytė— (Kingą), V. Mo- 
iejūnailtė — (Aldona), J, 
Šlaveįnis — (Henrikas), J, 
Užkuraitis — (vienuolis), 
St.* Ragauskas — (Zunda), 
Puodžiūnas— (Tarnas), ir

< kiti: S. Kūčaitė —(AdelaN 
da), Gegžnytė, Šlikaitė, Pa
raitė, Povilaityte, Rankaus- 
kaitč,. Žilinskaitė, Liužinai- 
tč, ir dvi mažytės mergai
tės s Žilinskaite ir Stankevi
čiūte,

Tą pačią dieną supuolė 
varduves ir to veikalo, au- ’ 
toriaus, Seirifjų Juozo . (Am
sterdamo lietuvių parapijos 
klebono). Jam atvykus į . 
salę ir uždangai pasikėlus, 
scenoje . pasirodė kur. A. 
Orvidas, klebono asistentas, 
ir pranešę šio vakaro pro
gramą ir tikslą, būtent, kad 
šio veikalo, perstatymas esąs 
sujungtas su to veikalo au-

< tpriaūs pagerbimu Jojo 
varcluvių dienoje. . »

Jam apleidus sceną, pasi
rodo visas Šv. Cecilijos cho
ras. P. K. Žalnieraitis sė
di prie piano, ir tuo jaus 
pradedama solenizanto var- 
duvilų dienai pritaikintas 
pasveikinimas.- Nustebo ne 

, tik patsai Seirijų. Juozas,. 
bet tas nustebino ir visą, sa
lėję esančią, publiką..

■ Solenizanto pasveikinimas 
.. Choristų atliktas kuopuif-

kiaušiai. Kaip teko girdė
ti,’p. Žalnieraitis sudarė 
mišriems balsams gaidas 
pagamintoms eilutėms ir vi
sai trumpu laiku pasišten- 

.. gė išmokinti chorą.
Visam chorui užbaigus 

pasveikinimą, tuojaus iš 
choristų tarpo išeina, vįena 
choristė ir trumpai, bet šir
dingai prakalbėdama Viso

. choro vardu, įteikia Seirijų 
Juozui, *—savo klebonui, — 
dovaną. . ’

Po to, išeifna būrelis vai
kučių..; Jie, seserų Pranciš-

\ kiečių.’ vedamos mokyklos-------
’ mokiniai, pasako iškilmei j misija; iš kun. Kurtavičiaus,

Taip Amsterdamo lietu
viai pagerbė savo mylimą 
kleboną, kun. J. Židanavi- 
Čiu. ' J B, T,

ir A. J. Mažeikos.
Atnaujinimo pafunVą 

vakarėlis.
Valdybai pasiūlius apie 

gegužes menesio vidurį nu- 
arta surengti senųjų kuo
pos narių ir tęvų atnaujini
mui pažinties vakarėlį (re
liniu partyJL Tas darbas 
vykdinti palikta kuopos val
dybai.

Pavogta# radio,
Susirin k i m u i pranešta, 

kad sekmadienį,' kovo 5 d-, 
kada svetainėje buvo rodo
ma krutamf paveikslai, pik • 
tadariai įsilaužė į kuopos 
kambarius ir išnešė buvusio 
centro ir kuopos dvasios va
do kun. J. Aleksiūno pado
vanotą kuopai radi o ir taip
gi sidabro taurę, kuri buvo 
laimėtą pora . metų * atgal

ŠVČ, PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

se. Nariai labai apgailesta
vo ir nutarė netolimoj atei
tyj įsigyti naują rądio.

' .Čia pakelta klausimas 
apie reikalingumą įsigyti 
kuopai naujų raka nd ų. Nu- 
tarta tai atlieti tolimęs- 
.niarn laikui, gi narėmis tuo 
tarjm paklaus mėtį. ;:aš swo

u.r* ar n^asitai- < 
kvtų ganu ?vr ų raka dų už 
žemą kainą arba ir dykai.

Nutarta pertvarkyti- kuo
pos knygyną ir stengtis įsi
gyti tam tikslui spintą;
I’adaryta pranešimas apie 

katalikų akcijos savaitę ir 
nutarta visiems dalyvauti.

Toliau padaryta praneši
mai is- apskrities ir centro. 
Iššaukta dalyvavusių susi- 
rinlpme narių vaidai. Nu- 
1 arta prašyti narių užsimo- 
Iseti laiku ;'uvn duoklei.

Benį S s a dj iniai.
Kalbant apie kuopos t di- 

mcsnį veiki j ą, pranešto, 
j og kas ketvirtadienis kuo
pos bus šis tas veikiama. 
Pradžia padaryta perėitą 
ketvirtadienį, kur turėtą 
gražus suėjimas, žaista įyai-

_ jūsjžaislaVk_ilj_Jig 
kortos ir lu Taipgi turėta ir 
užkandžių. Nariai buvo ra
ginami dąlvvauti tuose siiė- 
jirmosė skaitlĮngm u, liu r 
taip jaunimui, ta p ir kuo
pai bus daiv; naudos.

. Susi rinktina s bagta imd- 
da.

A. J. M.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
. Susidėjus . aplinkybėms, 

negalėdami švęsti šv* Kazi
miero šventę kovo 5 d., Lie
tuvos Vyvių 41-ma. Vptauto 
kuopa turėjo.bendrą Komu
niją, kovo 12 d., 8:00 vai. 
ryte. Ląike šv. mišių, vado
vaujant muzikui J. Jankui, 
giedojo kuopos nariai cho
ristai, •

Po mišių kuopa turėjo 
bendrus pus t jt č i ii s savo 
kambariuose. Pu s r y č i u s 
pradėjo dvasios vadas, kun. 
Kartavičius malda.. . Pusry
čiams užsibaigus turėta gra
žių kalbų.

Kadangi tą patį rytą ėjo 
prie šv. Komunijos ir šv. 
Vardo draugija, tai kuopa 
ir juos pakvietė į 'pusry
čius. kurtu nemažas skoi- 
čiiis dalyvavo.

kuopa perkėlė “bunco” ir 
kortų vakarėlį iš kovo 23 d. 
į ketvirtadienį, kovo 30 d. 
Pyks kuopos kambariuose.

Šis vakarėlis yra rengia' 
mas kaip seniems, tmp Ir 
jauniems. Bus daug įvairių 
Žaidimų, ’ būtent: .bunco, 
kortomis ir k., i J laimėju
si ems bus teikiamos tlo va
nos. Be to, bus užkandžiui ir 
minkštų gėrimų.

N, Y. IR N. J, APSKRITIS 
RENGIA DIDELĮ BALIŲ

IŠ L. VYČIŲ 40 KUOPOS 
VEIKIMO

Kuopos Siisirinkinia#,
Ketvirtadienį, kovo 9 d. 

įvyko Lietuvos Vyčių 41-os 
Vytauto kuopos mėnesiais 
susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė pirm. A, J. Mažei
ka pakviesdamas dvasios 
vadą kun. KartaviČių atkal
bėti maldą.

Protokolus skaitė P. Šai
tanus ir j. Januškaitė,. ku
rie buvo priimti su mažo
mis pataisomis. Eita prie 
nebaigtų reikalų. .

Apie buvusius kuopos šo
kius galutino raporto neiš
duota, nes nevisi šokių ko- 
misijos nariai atvyko į susi
rinkimą.

Pranešta, kad sekmadie
nį, kovo 12 d. 8 :00 vai. ryte 
įvyksta kuopos bendra Ko
munija ir pusryčiai. Šv. Mi
šios jau užprašytos kuopos 
vardu. Prirengti pusryčius 
išrinktą sekanti asmenys: 
Ad. Buzaitė, M. Stagniū- 
naitė, S. Unguraitė, M. Zin
kevičiūtė. J. Miniauskas, V. 
Peckaitis, E. Valentinavi
čius ir k.

Valdyba p r a n e šė, kad 
duota parapijai penkių do
lerių auka ir prašė kuopos 
užgyriino. Kuopa tai užgyrė 
ir nutarė teikti, parapijai 
auką kas mėnuo.

Nutarta pikniko šią vąsa-. 
vą iierangti, bet vietoj to 
surengti daugiau mažų pa
rengimų kuopos kambariuo
se. . • . .
Bunco ir kortųparengimas.

Valdybai pasiūlius, nu
tarta surengti parapijos 
naudai bunco ir kortų pa
rengimą, kuopos kamba
riuose, ketvirtadienį, kovo 
23 d. Taipgi nutarta suren-. 
gti parapijos naudai gavė
nios jaiku krutamas paveik
slus iš Šventųjų gyvenimo 
parapijos svetainėje. Tuo 

I dalyku rūpintis išrinktą ko-

-J

BUNCO IR KORTŲ 
VAKARĖLIS

Kadangi Moterų Sąjun
gos vietine kuopa rengia 
vakarienę tą patį vakarą, 
tai Lietuvos Vyčių. 41 -ma

. Lietuvos Vyčių New Yor- 
ko ir New Jersoy apskritis 
rengia gegužės (May) 6 d. 
Ukrainiečių svetainėje. Jer- 
sey City, N. J. didelį, balių, 
kurio puse pelno eis centro, 
naudai. Dviem kuopom, ku
rios rtcaitlingiausihi atsilan
kys į. šį parengimą bus įtei
kta po sidabro taurę. Taip
gi bus leidžiama ir 10 dole
rių. Šokiams. grieš dvi or- 
kestros. Be to, bus dar. ir 
kiĮtokių įvairių pamargi.ni- 
imt.

Visos apskrities kuopos 
yra. paširįžę šį, parengimą

PRANEŠIMAS i
A. L, R. K. Vargonink 

Sąjungos Centro valdyba i 
pavasarį balandžio 22*
1933 nK rengia ekskursiją 
Lietuvą laivu: S. S. “Seal 
statės”' °Seantic Americ 
Line. Laivas iš Nėw York 
■plauks tiesiai .į Klaipėdą 
jokių pėršėdipių. Eksku 
jos palydovas bus Gentį 
pirmininkas. — A. Vism 
nas, ; .

Laivas gražus, su vėlinu* 
sios mados visais-įrengimai! 
ir parankumais. . Kęlion 
bils maloni,, jauki ir links
ma. . Del informacijų kreip
kitės į lietuvių skyriaus ve-j 

 

deją: J. Smitrus, 5 Broad/ 
wav, New York City* . 'Kuv. J. Simonaitis,

Į

7 Dvasios Vadas,-. 1 
L___ L •._____A, Visminas,

Pirmininkas,..
J, Brandu 

Raštininkas*

remti ir padaryti jį tikrai 
pasekmingu. Kitos draugi
jos yra prašomos tą dieną, 
parengimų nedaryti.

. .. A; J. Mt

r~rį55s-j-ėšši-šūLZaSįnZJ.

j j

Mašina iš kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”

linu litui ii ibiui

orto

Paveskite Visus

SPAUDOS DARBUS
“Darbininko” Spaustuvei

. ■ ■• • .j

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay Tel. S. B. 0620 So. Boston, Mass.
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p V ASTOS N ETURTAS

Naujosios Anglijos Kata- 
į. Seimelis papeikė tuos 
įivių ■ laikraščius, kiirile 
pina straipsnius miglų 
feoj, Vytis” į tai atsakė 
^angliškai. Išvertus’Tie^ 
Šių. kalbon, “Vyčio” pa- 
įos maž-daug taip skam- 
£ " V ■ 
^Seimas apgailėto u 1i- 
įj pasmerkia tų f,ak- 
į kad talpinimas angliškų 
raipsiiių lietuvių laikraš- 
ųose reiškia mūsų jauni- 
o amerikonizavima; -. Jie 
Kfcetų šutabdyti tų, kas ne- 
fengiama.. Jie nori supan- 
ot mūsų veikimų su savo 
ėjomis. Pagaliau, ameri- 
onizavimas Amerikoj nėra 
įsikaltimas. Išmesdami 
Poliškus straipsnius iš inii- 
| žurnalų, mes. sakyte sa
rtume lietuvių jaunimui 
fetis su kitomis tautomis, 
jau josios Anglijos žmonės 
$ko, kad kas nemoka lietu- 
įŠkai, tas privalo išmokti'.
ilsų jaunimas tokia pat

!OS_ gyslele jiems atsako, 
Įid, jei gyveni Amerikoj, 
į-turi mokėti j oš--kalboj 
&ifyti ir rašyti! “Vytis”

,. kad pusė jo skaitytojų 
^pilnai.supranta savo gim- 
gų kalbų. Mes nenorime 
įfų pusę ignoruoti• atpenč, 
Sės nuolatos stengiamės įš- 
fepyti 'tautybės dvasių jų 
lįjyse. Rytiečių akys žiū-, 
fc bet negali matyti.” 
^Ačiū “Vyčiui” už atviru- 

.jtg. .ir Naujosios Anglijos. 
Kirvių patriotizmo . išgy- 
femų, nors nejučiomis pada-

įkiniii tai mes nesutinkain. 
Žės_ne tik žiūrime, bet ir 
Matome.. Ir daug ką mato- 
|ie, todėl ir priversti esame 
kryti štai kokias pastabas :• 
IL Jūs sakote j kad lietu- 
Kų jaunimo suanierikonėji- 
ms neįrengiamas. Bet — 
tąug kas neišve n g i a ma; 
Uogaus įnirtis neišvengia- 

o vis dėlto pasyviai jai 
toasiduodain — . visokiais 
j&įąis stengiamės iš ligos 
feilginfi. : Pasaulio pabąi- 

peišvėhgiama, 6 vis dėlto 
fnomja dirba, bruzda, pro- 
įresuoja, nors, žino, kadvi’s- 
įąs kada nors žus. Pačios 

jfcnerikos pražūtijs nėišven- 
fiama — juk ji ne amžina 
S o Užsimink apie tai ame- 
Woniukui — alus tau iška- 
fens. Pasirodo, kad mūsų. 
Wgimtis nelabai, mėgsta 
Aprengiamus dąl y k u s 
Bėgsta juos tik tas, kurs jų 
feiori . jūvengti, • vadinasi, 
fifcginys ar bailys. Įsivaiz- 
Mbkite sau Lietuvos Vytį, 

. i ‘fillio lauke tnjų priešų nž- 
Į Kiltą. • TJkimiiš neišvengia-

mus —’ jis tųi'i žūt. Ar jis 
palenks galva^ kad priešui 
jutų lengviau ja niiKirsti? 
Ne. Kovos, iš paškųtinos, 
nežiūrint, kaį mirtis neiš- 
vengiama. Bent Lietuvos i 
Vyčiai taip darydavo, O 
<ų gi į tai Ameiikos Vy
čiai?,..

Pagaliau, yra buvę tokių, 
dalykų, kurie , atrodė, neiš
vengiami, bet galų gale .jų 
išvengta per-*pasįryžįnų ir 
ištvermę. Caro laikais Lie
tuvos ])ražūtis -buvo , neiš
vengiama. Bet lietuvių tau- 
ęa. nepasidavė. Ji kovojo iš 
paskutinos, traukė knygas 
mntrabąnd'os keliu, jos va
dai žuvo kalėj ibiuose ir Si-. 
>irė. Atrodė, kad kovoja 
ie vilties — mirtis buvo ne
išvengiama. Rusai ir len
kai iš jų juokėsi. Vadino 
fanatikais/ užsispyrėlihis, 
litvomanais—’ dmniais. Bet 
šiandie tie “durniai” turi 
nepriklausomų valstybę, iš 
kurios ir milniš tenka pasi
didžiuoti. Ir taip išvengta 
neišvengiaiųo.. Anot vieno 
advokato, viskas galima iš
vengti, apart mirties ir tak
sų mokėjimo.

2. Jūs sakote, amerikoni- 
zacija ne nusikaltimas.. Ži
noma, kad ne, kas gi drįstų 
priešingai pasakyti. - Login 
gai einant tolyn, , ameriko
niukui nemokėti lietuviškai 
ir ne nusikaltimai, tik dide
lis dvasios neturtas, o apie 
neturtu štai' .ką sako rusų 
patarlė: , “biėdnošt' ne po-, 
rok, no bolšoje svinstvo” 
(neturtas ne nuodėmė, bet 
didelė kiaulybe. Atsiprašau 
už žodį). Komentarų čia 
galite daryti Įdek tinkami

—nekjiudyshk
■i

Kas gi daugiau belieka 
pasakyti? O, toje temoje 
būtų galiina,. prirašyti visas 
tomas, bet kad čia nėra vie
tos. . Nebent tik teks pagei
dauti, kad “Vytis,” ameri- 
konizUodamas jaunimų/ da
rytų tų in grand style, įves
damas į. savo skiltis klasinę 
anglų kalbų. K.

Išlipęs iš traukinio skubi- j 
liaus su savo čemodanais į 
Kauno stoties salę, kur ga
lima palikti čemodanus ba
gažų saugojimo kambaiyjė. 
Stotis naujai atremontuota,, 
padidinta ir modernizuota 
pagal amerikoniškų siste
mą, ..Tik yrą vienas labai . 
ryškus iy neatleistinas trū
kumas. Toiletas yra nepri
einamoje ir. beveik izoliuo
toje vietoje. Reikia eiti iš 
kelvinų sales į valgyklų, 
per valgyklų ir kirpyklą^ 
kur barzdas skuta it* plau
kus r kerpa, ir tuomet jau 
galima iš kirpyklos pasiek; 
trtoiletų.J^ • •

. Kaimo stotyje g .a 1 i m a 
pirkti lietuviškų, vokiškų ir 
rusiškų laikraščių Jr knygų. 
Taipgi parduodami visoki 
valgiai, ir gėrimai.

Palikęs 'čemodanus skubi-, 
naus i. Kaulio miestą. Dide
lėje geležinkelio stoties aik
štėje, kur prasideda didelė 
Vytauto prospekto gatvė, 
buvo ilga eilė amerikoniškų, 
automobilių, taksi ir tik ke
letas rusų mados ‘droškių.’. 
Tas’ aiškiai - liudijo apiė 
Kaimo miesto pažanga ir 
moderniškun ių. V y t a: u to. 
prospck.tąsr kuris dar nevi
siškai buvo 1930 metais su
tvarkytas, jau -buvo asfal
tuotas, ir iš abiejų ..pusih 
sveikino mane puikūs dide
li rūmai. Nors' dvieji me
tai yra labai tiumpas perio
das, bet per tuos metus 
Kaunas žymiai pasikeitė-.

. Daug buvo pastatyta naujų 
namų. . Asfaltuota Laisvės 
Alėja ir kitos gatvės žyniiai 
pakeitė miesto vaizdą.

Kadangi niaii buvo svar
bu kuogreičiausia pasiekti 
savo tėviškę,. kelionės tiks
lą, tai pabuvęs Kaune tik 
dvi vąlancli škitbinaus atgal 
Į -stotį, išsipirkau .bilietų į 
Kaišedoritis. . Traukinys" 
paliko Kaimą 3 :15 valandą 
po pietų. Prieš kąrą Ka.i- 
šedoryš buvo svarbus susi
siekimo punktas, nes pro ši
tą miestelį ėjo traukiniai iš 

. Kauno į Lietuvos sostinę 
. Vilnių. Dabar šitas svar-, 

bus geležinkelio riložas dėl 
Vihuaiis užgrobimo yra la- 

1 bai apleistas. . Kur buvo du

geležink.elio bėgiai, dabar 
tik vienas. Šita linija va
žiuoja apleisti senos mados 
rusų vagonai! 'Traukinys: 
palieka. Kaimų 3:15 po pie
tų ir pasiekia Kaišedoris 
4:2 Į pp" pietų. Vadinasi rėk 
kia daugiau valandos laiko 
..pervažiuot f 22 amerikoniš
kas mylias arba 137 kilomet
rus. Traukinys sustoja Pa
žaislyje, Palemone^ Kertu- 
pyje, Praveniškyje, Pandė
lyje ir Pagiryje ir tik tada 
pasiekia Kaišedoris.

Tolda kelione būtų labai 
varginga, jeigu nebūtų toki 
milžiniški ir gražūs ųiiškai.. 
iš abiejų pusių,. nito Kauno 
Iki Kaišedorių tęsias milži
niškas tamsus miškas, .Im
liame yradaug žvėrių. Čia 
medžioti draudžiama,* nes 
tik-; prezidentas .Smetona su

palydovais atvykstą į Pagi
rį medžioti.

Važiuojant į tėviškę, nu
stebau pamatęs dailius rau
donų ' akmens šveicariško 
stiliaus namus, kokiuos te
ko Šveicarijoje pastebėti, 
šie' namai šu puikiais ža
liais ęi|pglio stogais yra pa
statyti iš lietuviškų plytų. 
Palemone yra didelis kun. 
Vailokaičio ir brolių^ Lietu
vos Roėkefeller’ių, plytų 
fabrikas, kur statybai/ ply
tos gaminamos. Tokių na
mų niekur kitur Lietuvoje 
nepastebėjau. Net vokietė, 
kuri karo metu apsigyveno 
Kaišedoiyse, gėrėjos ‘tų na-1101
mų stilių įr grožiu, ši vo
kietė laba:i puikiai išmoko 
kalbėti lietuviškai ar Lietu
va yi4a labai, patenkinta, bet 
vis tiek seka,vokiečių sjiau- 
dų ir traukinyje .■ s k a i t e

Byrhhm^ TageblatE ’ ’—Ne- 
-tiTikiis miškas pasibaigė ir 
pastebėjau raudonos Kaiše
dorių katedros bokštus.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A. L. R. K. Fedei-ačijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Iii.

Vyskupo McDevitt Laiškas

Mūsų Federacija vis nau
jų laimėjimų susilaukia, 
Visa 'eilė Amerikos Vysku
pų jų pripažino. Malonu 
yra pranešti, kad. ir. J. E. 
Vyskupas Philip Ė. McDe
vitt, Ilarrisburgh’o Vysku
pas, Federacijų užgyrė ir 
jai prisiuntė nuoširdų.svei
kinimų. .Centro valdyba 
per iždininkų kun. M. Ka
zėnų- iš J. E. gavo tolų laiš
kų: . •

. s si n nei it- A. nier i k o s 
Lietuvių Romos Katalikių 
Federacijai ' mcošir d š i ų š 
sveiki dim ris ir m (Idziu-as, 
kad organizacija'su pasisė- 
kėmit atsiektų savo (lukšto 
tikslo.” .

j. E. Vyskupas. McDevitt 
yra labai veiklus narys Na- 
cionalėj Katalikų Gerovės 
Konferencijoj. Dėl tiv jo 
duotas pritarimas m ū s ų 
veikimo centrui yra svarbus 
dalykai. Kaip ž i n.omą. 
Ilarrisburgtro.diecezijoj y- 
ra dvi lietuvių parapijos: 
Mt. Carmelyje ir Shamoki- 
ne;

jėzuitas j. krūmas 
duos MISIJAS

■i 
į

PROGA BEDARBIAMS

Kad pagelbsti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą yieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 

’ Apsukresnieji darbininkai ga i 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą dąrbą.

“DARBININKAS” 
366 ^est Broadivay, 

’ So/Boston, Mass. .

i Pas Rev. J. Raškauskas, 
10809 So. State St., Chica 
go, BĮ., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d.

. Pas Rev. J. Vaičiūnas, 
1515 So, 50th Avė., Cicero, 
Ilk,, nuo bal 3 iki 16 d. \

Šiais adresais arba nuola
tinių adresų: Rev. J. Bru
žikas.; J., 207 Ybrk Street, 
Brookljm, N. Y. galima pa
siųsti Money Order atnauji
nant visus Lietuvos kak 
.laikraščius: “žvaigždę” ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4, “Varpelį” 
($1), “ Žemalei lį Prietelių' ’. 
($1), “Mūsų Laikraštį” 
($1.20), vaikams “žvaigž
dutę* * ($1) ir k. ;

Ū zsimokčjo
Veiklioji. Federacijos. 23 

skyriaus (šv. Mykolo pa r., 
Chioagoj) valdyba piisiim- 
tč centrui penkių d tau gi jų 
metinius mokesčius, būtent: 
Šv. Mykolo- draugijos, šv. 
Juozapo, Šv. Cecilijos..Auš
ros Vartų Dievo Motinos ir 
Šy. Kazimiero Brolių ir Se^ 
serų. Tikimės, kad n'ė'. -u^ 
kus ir kitos 23 skyriaus 
draugijos užsimokės.

O rgan iza ei j ų ku opos i r 
mokesčiai

Gauname . klausimų ar 
centralinių brgaūizae i. j ų, 
priklausančių prie Federa
cijos, kuopos. turi mokėti 
tnetinius mokesčius Į. Fedię 

. linijos centrų, ar ne. Į ‘Šį- 
klą.ūsiinų. atsako konstiiiici- 
jos III skyrius■■ 7 pąvtigra 
fąs. kuriamo pasakyta:. ;

KIBIRKŠTYS
TAI BENT REDAKTORIAUS 

ALGA

Lietuvos spauda praneša, 
kad naujam tautminkų. ofi
ciozo “L. A.” redaktoriui 
p. Igu. Šeiniui m o k e S i a 
2,500 litų ($250) algos me
nesiui ir, be to, po 50 centų 
UŽ eilutę.

Tai yra geriausiai apmo
kamas 'redaktorius visoje 
Lietuvoje. Taip pat ne vie
nas mūsų. laikraščiu redak
torius negauna’ tokios algos,.. 
Leidėjai, kad ir norėtų, ne
išgali. Kas kita su “L. A.” 
leidėjais. Tautininkai tu
rėdami valdžių savo ranko
se, savo laikraščiams “sand- 
vvich’ių” nepavydi.

“Kiekviena Federacijos 
kuopa ir priklausanti prie 
Federacijos draugijų, orga
nizacija arba centrinių or
ganizacijų kuopos ar sky- 

. riai nepaisant jų narių 
skaičiaus ir pavieniai asme
nys moka kasmet po $1.00 
Federacijos iždam. Šis mo
kestis imamas tuoj po Nau
jų Metų.”

Iš. to aišku, kad organiza
cijų kuopos nėra laisvos 
nuo metinių mokesčių į Fe
deracijos centrų. Tad pra
šome įsidėmėti ir netrukus 
savo pareigų atlikti. Mo
kesčiai nedideli. Kiekviena 
draugiją ar kuopa, nežiū
rint kaip maža ji nebūtų, 
lengvai. gali. užsimoketi. 
Nuoširdžiai prašome.

. Vajus- eina .
. Katalikiškojo veikimo ir 
ka tali kų spaudos vą j i is vė^ 
darias visu frontu. Didieji 
m tisų centrai jau beveik vi
si rengia vakarus su paskai
tomis, ir prakalbomis. Kai’ 
kur suorganizuoti rateliai, 
kurių nariai, pasidalinę sa
vo kolonijų rajonais, eina 
per. namus užrąšinėda m i 
katalikiškus laikraščius ir 
pardavinėdami katalikiškas 
knygas. :

NUSMUKO

su katalikų spauda Lietuvo
je; • ' ;■ ■■

. “Mūsų Lai|<rąštis,” Ka- • 
tulikų Veikimo.1 Centro lei
džiamas, be valdžios pašal
pų,, tautininkų, ' cenzūros / 
spaudžiainas ir trukdomas, 
visur išsiplatino. ’ ..
IPaduosim tik viena pa

vyzdį, būtent: 1933 ni. į Pu
šalotą pareina “Mūsų Ry
tojaus” .69 cgZ., o *‘Mūšų 
Laikraščio” 498 egz. Tokių 
pavyzdžių yra labai įlaug • 
visoje Lietuvoje.

■Nekitaip turėtų, būt* li
pas mus. Tautininkų h'so- 
cialistų-bolševikų spauda 
neturėtų rasti vietos susi- 
pratusio, demokratiniai nu
siteikusio, lietuvio kataliko 
naiiįuose. ■. •

Šiomis dienomis Lietuvos 
tautininkų valdžios palaiko
mas laikraštis “Mūsų Ryto
jus” perėjo visiškon tauti
ninku bendrovės nuosavy
bėn, kad tuo būdu jį išgel
bėjus nuo užsidarymo,

Pažymėtina, kad “M. 
R.” buvo plačiausiai skai
tomas laikraštis. Jį finan
savo tautininkų valdžia, nes 
jai buvo svarbu turėti spau
dų. Bet ki’izis tautininkus 
privertė susispausti,' Re
daktorium paliktas p. A. 
Bružas.

Kaip , tik priešingai yra

Federacijos. Tai(p pat pa
siųsta draugijom pagamin
tų. laiškų, ir po vienų Fede
racijos konstitucijos kopijų. 
Taigi.,norėdami gauti drau
gijoms laiškų ilt; platesnių, 
žinių apie Federacijų, pra
šome kreiptis į gerbiamus 
kunigus klebonus.

Fed. .Sekretorijatas.

l. D. S. N. ANGLIJUS AP
SKRITIES KUOPOMS

L. D. S. Naujosios. Angli
jos apskrities pavasarinis 
susivažiavimas įvyks 1933
m. balandžio 2 d. 1 vai. p. p. 
parapi j os svetaine j e, 492 K 
Seventh St, So, Boston, 
Mass.

Visos kuopos prašomos 
išrinkti atstovus ir paragin
ti gerų sumanymų. Susiva
žiavimo programa bus toki:

1. Susivažiavimo atidary
mas : .

2. Prezidiumo ir komisi
jų rinkimai

3. Protokolo skaitymas
4. Valdybos ir komisijų, 

pranešimai.
5. Ėįkūikų rengimo , svar- i

stymas' 1 ' /
6. Einaniiejii reikalai, Įne

šimų’ svarstymas ir priėmi
mas. .

7. Susivažiavimo uždary
mas.

Apskrities Valdyba.

i Gerb. Klebonų Dėmesiui |
Turime gražių Velykinių Konvertų su lietuviškais. 1 
parašais. Kainos labai prieinamos.. Su persiuntimu g 
tik: 1

.$1.50
. $2.00
. $3.00 / .
. $4.50 ’
. $5.25

■ Malonėkite siųsti užsakymus,

“DARBININKAS”

366 Broadway, South Boston, Mass.

300 ..
• 500

1000 ..
1500 ..
2000 ..

rago j įvyko Lietuvių Kata
likų Vakar infų Valstybių 
konferencija, kurioj daly
vavo keli šimtai atstovų, iš
klausė rinitų paskaitii apie 
Katalikiškųjų Akcijų, nu
statė veikimui planus, pla
čiai kalbėjo apie busimąjį 
Federacijos kongresų, susi
organizavo katąlildšk o. j o 
veikimo savaitei Chicagoje

Praėjusi;), savaitę Sekue- 
tori j a tas išsiuntmėjo gerb. 
kun. klebonams i* a<i š k u s, 
prašant paremti katalikiš
kojo veikimo savaitę ir pą- 
rng’.in t i d rau gi jas* dėt i s |) ri ę

DIDELIS NUPIGINIMAS į
*| Lietuvos Vaizdų — Atviru- 
AJM *r Knygele “Mano Pa

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

15 centų
Reikalaukite Į

“Darbininko” Adm. !
366 Brpactyay, Sp. Boston, Mass

• A

. i. ... .
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Roma ir Maskva
Bolševizmo .materialinė 

pažanga viskas, Kiikš; 
čionybei ftųidūinęntąs yra 

. tikėjimas į Dievą, tą didžią
ją paslaptį. Bolševizmas 
trokšta kolektyvios visuo
menės,, kurioj’ dingsta asme
nybės. Kiekvienas tampa 

. mašinos ratu, mase. Krikš
čionybe gi Imria organišką 
visuomenės tvai'ką, tikrą, 
tobulą žmonių organizaeijąr 
Krikščionybe yra nesuderi
nama su bolševizmu — taip 
oficialiai skelbiama Mask-

■ voje. Kas yna komunistas, 
tas negali priklausyti Baž- 
pyčiai. . Krikščionybė ir 
bolšėvižinas taip \ skiriasi,

--kaiL4arp j ų-eina  ̂koviu-gy- 
venti ar mirti.,

■ • - ♦ • , ■ • . • I

Baskutiniii laiku bolše
vizmas pradėjo . vėL paaš
trintą kovą. Rusijos Baž
nyčia yra kankinių Bažny
čia. . Šiandien bolševikai va
ro propagandą ir tarp Af- 

. rikos juodukų ir Kinijos 
. -gyventojų, kad juos. sukir- 

- siutų prieš niisijonįeiius.• ** < 
kuriems ir taip sunkiai vyk
sta įgyti jų. pasitikėjimą. 
Propagandinės* bolševikų 
filrnos yra įrodomos net toli-

’ minusiuose sodžiuose,, ku
riose vaizduojama mirtinai, 
varginami jų rasės. žmonės 
deimantų kasyklose ar plan
tacijose, o . europiečių ele
gantiškuose koteliuose, ku
rių draugę su misijonieriais 
šampaną gii’kšnoja. Euro

piečiai vadinami prįmity- 
y iais žmonėmis ir jų kolo
nijose toji, iiropąganda ran
da puikią dirvą.

Šiandien gresia sugriūti 
kolonos, ant kurių remiasi 
visuomeninė Europos san
tvarka. O Europa tylt Eu
ropos ramybe atai’tina, tuo 
I arpu kai jos priešas iškė
lęs galvą. Iki 1927 m. bol
ševikai yra išžudo 2,200,000 
žmonių, jų tarpe 34,000 ku
nigų. Ir tuo keliu tebeei
na. Šimtai tūkstančių poli- 
thiių kalinių dirba Šiaurės 
uostuose. Sibiro miškuose. 
Dirba dykai ir žūsta, tuo 

. tarpu Rusija tų vergų dar- 
bo vąisių parduoda -Ettrupo- 
j ė ir Amerikoje ir šių ver
gų dėka varo konkurenciją. 
Nesuskaitomos . daugy b ė s 
nelaimingųjų krauju yra 
aplaistytos. Rusijos prekės, 
o pasaulis jas perka. Kodėl 
Europa nekovoja prieš tai? 
Toyįčl, kad ji savo dvasine 
struktūra nėra panaši bol
ševizmui. . Todėl, kad Etų 
Vopoje šiandien, veikia toki 
pat laisvamaniški įstatymai, 
kurie Rusijoje jau yra i.r 
plačiai įgyvendinami. Čia 
yra paslaptis. Šiandien ko
ne visur dievinama valstybė 
kaip viešpats privatinio gy
venimo, auklėjimo, šeimos. 
Valstvbe garbinama kaip 
religija. ■■. Nes tik Rusija 
turi toldų įstatymų, palie
čiančių. religiją ir draūgi-

.n X Įr T W T EKIU.

JaSj kaip Europoje laisva
maniai ir liberalai ■— dema- 
kratai garbina. Tik tuo 
skiriasi, kad jie : Rusijoje 
jau įgyvendinti^ o Europoje 
tik gyvendinami.

Kas gali atsitikti, jei taip 
bus . kovojama su bolševiz
mo . pavojum i Mes tuririie 
veikti, nes mes esame atsa
kingi už valstybę,, už' Euro
pą, už savo vaikus; Tikiu 
krikščionių jėgos turi būti 
sumobilizuotos. ,. Jei šian
dien ddžįausioji kovos’ dalis 
eina pačlameiituose, kur lei
džiami įstatymai liečia auk
lėjimą, mokymą, tikėjimą, 
tai reiškia, kad politika 
šiandieti svarbiausia. To
dėl katalikai yrą įpareigoti 
veikti viešajame gyveųitne 
ir politikoje.... Krikščiony
bėje turi vėl išaugti vįstio-

. „g,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

■l4pCTHHm^n.7yĮnllu.!-’^TU-lrv;^f3u4gJ-^

LOV/EIL, MASS.

BALTIMORĘ, MD.

padarė pasekmingą ir links
mų vakarą. Sąjįingietės '■pa
dare pradžią,; kas gi dabar 
seks mūsų pavyzdį?

JONO KMITO EILĖS 4

. ĖLIZABETH, N. J.

LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio m .1 dieną, 7 valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ‘ateiti ir 

? atsivesti savą draugus (ęs) prira
šyti. • Valdyba

WATERBURY,CONN.
Bal. 26 d.;. 1 vai. po pietii į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
grėss Avė. Ateikite visi. Valdyba

Balandžio 2 d., sekmadienį; tuoj 
po sumai, parapijos svetaines kam 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

NASHUA, N. H-
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks bal. 2 d., tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius- ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti nrk

W0RCESTEię, MASS. .

LDS. 10S kuopos susirinkimas į- 
vyks .balandžio 2, Aušros Vartą 
parapijos salėj,, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, tie-*- 
-arime svarbių reikalų. .

Kviečia Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis sv^-rin- 

lamas įvyks bal; 2 d., tuoj po su- 
;? mos. Šv. Kazimiero parap, salėj. 

Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
».žsiinokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti..

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

CLEVELAND, OHIO
Balandžio 7 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks. LDS. 51 kp. 
męnesihis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkit Valdyba

sipriešinipiąs klasių kovai. 
Pilietis Su savo sotaus pilvo 
filosofija) turi atsisveikinti, 
lies krikščionybėje, nėra jo
kių luomų/ Žinoma, yra 
skiitumų turto,* kultūros at
žvilgiu. Tačiau joks tikras 
katalikas neturi nuo savęs 
stuinti brolį, o privalo piL 
dyti aukščiausiojo* valią ir 
būti pavyzdžiu vidujinio 
žmo‘gaus. Europa yra to
kių krikščionių reikalinga 
ir net gi socialistas Tomas, 
tas anglų socialistų šulas, 
pasakė: “Broliai, mes rei
kalingi žmonių, kaip Paxp 
liūs. ■ ’ Vsuomc n i š k u ui o 
mintis turi viešpatauti. Ku
nigai ir pasauliečiai turi 
dirbti drauge. Tai yra svar
biausias Romos noras, kurį 
ji nuolat pabrėžia. Kunigai 
turi pasauliečius uždegti 
bendradarbiaiūmu-į-; Būki
me geradariais krikščioni
mis ! Statykime našlaičiams 
prieglaudas, steikime darbi
ninkams bibliotekas ir kitas 
naudingas įstaigas. Nusi
šalins jie'.nuo mūs?.ir tada 
mums tiks žodžiai: “Tik 
vienas nuošimtis yra tokių, 
kurie darbininkams skolin
gi.” Krikščioniškoji arti
mo. meilė yra tada, kai pra
ktikoje ji pasireiškia, ir ku
ri yra šrarbiaušias ir, be
rods, vienintelis tikras pasi
priešinimo ginklas prieš 
bolševizmą. Jei išalkusieji 
bus pavalgydinti, ištrošku- 
šieji pagirdyti, tada visuo- 
.menč bus.-pakankamai tvir
ta, kad be jokio smurto pa- 
sipiiešintų bolševizmui. Ta
da vėl bus mylima tėvynė, 
tada žmonijoj atgims ir ti
kėjimas į Dievą. *'

(“Darbininkas/*)

TAUTIŠKAS SUSIPRA
TIMAS ■.■/■•■/

Nežiūrint, kad ir . yra 
daug sulenkėjusių lietuvių 
čionai, vienok yrą daug su
sipratusių lietuvių, kurie 
rūpinasi/ užlaikyti lietuvy
bę. Jaunimas, sekdamas 
pavyzdį savo ■■ susipratusių, 
tėvų, lankosi skaitlingai į 
lietuvi.ij kalbos pamokds, 
kurios yra laikomos du kar
tu . savaitėje. . Penkiadie
nio vakarais mokosi , suau
gęs jaunimas, Šeštadienio 
rytais ’ mažesnieji. Labai 
daug -jaimimt/ofeina į-Mas 
pamokas. Linksma matyti, 
kaip Lowelii<> lietuvei ji* jų 
vaikai deda paskutines pa
stangas, kad tik lietuvybe 
Čionai nenumirtų.

PAJMALDOS
‘ Kovo-16—19 d. d. turėjo
me savo . bažnyčioje trijų 
dienų pamaldas prie para
pijos patrono šv. J ik>zapo. 
Pamaldas vede kini. Jonas 
J. JakaiVis, M. I. ('. Ry
tais ir vakarais . parapijos 
nariai skaitlingai lankėsi Į 
bažnyčiją ■ išgirsti gražių ir 
pamokinančių paine k s i ų, 
kuriuos sake iškalbingas 
Marijonų Vienuolyno narys 
kųn. J. Jakaitis./ •.

Per šį laikotarpi parapi
jos nariai dtliko. savo Vely
kinę išpažintį. ..

L. D. S. PRAKALBOS
• LDS-. kuopa, nors narihis 
ir neskaitlinga, bet savo vei
kime labai atsižymi. Nors 
daugumas Lov’ellio lietuviu su

kolonijos žmonių darbinin
kai bet tik . mažas būrelis 
daibininkij priklauso šiai, 
kuopai. ,-..;

Kovo 12 d. kuopa suren
gė prakalbas. Kalbėjo kliu.', 
J. Vaitickūnas, Pro vidence 
klebonas. Kalbėtojas vaifr* 
i Ižiai nupiešė. darbiniu kų 
vargus iįr kovas prieš maši
nų amžių, palietė įvairius- 
bolševikų neteisingus dar
būs ir apgavystes.

LIŪDNA NAUJIENĄ
Mūsų klebono. lųgtnyte 

gavo liūdna naujieną iŠ Lie
tuvos pranešant, kad jos se
suo pasimirė vasario 27 d. 
Reiškiame klebonui ir jo 
motinaF užuojautos žodį? . .

' ' GARNYS.
Mūsų parapijos darbuo

tojas Vincas ir jo žmona 
Leokadija Valentinai susi
laukė sūnaus. Kovo 19 die
ną t pakrikštytas Vardu Al
bertas Kazimieras. Linkime 
tėvams svefkatos ir pasise
kimo sveikai išauginti šį. 
naują išeivijos lietuvį pilie-

Loic eit ietis.

$0. WORGESTER,MASS
■ . AČIŪ!

. Moterų, šū.hmgoš 69-ta 
kuopa dėkoja Aušros Vartų 
para] ii j ai už taip malonų 
atjautimą jos pastangą baž
nyčios naudai^

Kovo 19 d., nepaisant la
bai. blogo oro, stebėtinai 
daug žin oxi ių p r i sirin ko į. 
Įiariųiijos svetainę ir iš mit- 

centiuio . kermošiaus”

TORONTO, CANADL
IŠ LIETUVIŲ PADAN-

Kovo mėn. 5-6-7 dienoinis 
Toronto lįetuvių parapijo
je įvyko 40 valandų atlai
dai/ Per visas -tris dienas, 
rytais. ii; vakarais, buvo 
gražiausios pamaldos. Šiiio- 
ge pirmuose 40 vai. atlai
duose, Jmrie pirmą kartą į- 
yyko Sijoje parapijoje, da
lydavo visas tris dienas ku
nigas Ųelumbis. iš Niagara 
Ralis, N. Y. Kun. Gelumbio 
pamokslai .Toronto lietu
vius žadino katalikybėje, 
Betaisąs tris dienas jis ne
mažai* išklausė lietinių iš
pažinties ir suteikė Šv. Sa
kramentus. Lietuviai kata
likai šiais 40‘vai. atlaidais 
gerėjusi ir džiaugiasi!.

BOLŠEVIKAI UŽPUL- 
PINĘJA LIETUVIUS.
Kovo mėn. 7 d. buvo . įs

kųsta policijai, kad P. Alk^ 
siiiniš parduoda ar užlaiko 
svaiginamus gėrimus. Įs
kundimo darbe pasidarbavo 
patys bolševikai, bet Alks- 
nųiis, pasiremdamas Toron
to konuiništų pravesta pro
vokacija prieš J. Krasaus
ką, įtardamas tų žmogų. J. 
K., užgirdęs tokius nežino-, 
niškus užsipuolimus ar įta
rimus, stengėsi P. Alksninį 
asmeniškai susitikti, žmoni
škai pakalbėti. J. K. nuvy
kus .pas jį, šis» tuoj aus grie
bėsi kumščio sumušti, nesi- 
leisdąmas į jokią kalbą. Bet 
visgi)1 J. K. tūrėjo progos 
pasišalinti iš bolševikų gau-

Tai gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poetokun. K.Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią.Įmygą išgyrė visa rim- 
tesriioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam- 
sta ją įsigyjęs... ’ . . .,

Knygą gražiai atspausdin- 
;a ir turi 191 pusi, Jos kal
ia $1,50. Bet dabar(‘Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobes, viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų. .

Dabar yra geriausias lai- 
kas įsigyti šią taip brangią 
fr' naudingą eilių Įmygą.

, Užsisakydamas rašyk.:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

, Prano Bekampio

JUOKELIAI
STEBUKLAI.

• Ignas: ‘/Izidoriau, ai* girdėjai 
naujieną?” . ■

Izidorius: “Ne. Kas tokio ? ’ ’
Ignas: “Mano žmona ištekė

jo.” •
Izidorius:‘‘ Stebuklai! Už' ko ?”
Ignas: “Už manęs...”

| “Taip, vieną pusę galvos,’ 
juokingai tarė barzdaskutis.

“Gerai.. Meldžiu kirpti iš 
ko pusės,” taria Juozelis.

lau-

316 te ris: “S vp gū nais! K ą 1 u 

padarei! Iškepei visus mano naci

jai nupirktus jurginus.”

jos. Maskvos žy.dbernių pa- ; . 
sikesininiaįs,. provokacija ir. 
visokį . rlegtimlariUiy. alaus 
.šinugelninkai pasinaudoja,. , 
Peštynėmis geda būtų teršti 
lietuvių vardą Kanadoje/ 
Aiit ras pasikėsinimas prieš 
J. Krasauską vėl buvo su
rengtas kovo 19 d. J. K. ei
nant gatve, 5 vai. vak., Ski
nu! is . Ed. su n (‘pažįstamu 
asmeniu griebėsi prie krau
juoto darbo. Tačiau didvy
ris su savo draugu tapo 
kaip šunelis nuvytas pašali
nių žmonių.

Štai prie kokios vienybes : 
Toronto Retuviški žydber- 
niai veda — prie kumščio 
kraujuoto, prie tokių . ne
žmoniškų n ea pyk ai it jį, kerš
tų. Negana to, dar tokius 
.^Įsitikimus komunistų “pi^ - -- 
sorius” J. Yla redaguoja ir ■’ 
scenoje perstato, ..kur. išjuo
kiamas tifkejimas, kunigai, 
katalikiška akcija. Šalin to
ki teatrai, j u statytojai, ku- : 
rie, palikę žrnonas su. vai
kais Lietuvoje, čia vedė aų- 
t ras ir teršia lietuviĮą var-.. 
dą! ' ’ . . ■ :

Lietuviams darbininkams 
reikėtų t virtai spirtis prieš 
tokius baisius nenaudėlius,.

SAUGOKIS.
Agnieška;’ “Jei aš tave kada 

muščiau, tai tu, kūmute, niekad 
nepamiršt uinei.”

Kūmutė-: “Bet jeigu aš- tave 
kada muščiau.. tai tu niekad ne
atsimintume!.” . • .

susikalbėjo’
“Kaip išėjo tavo pasikalbėji

mas su žmona dėl pirkimo naujo 
automobiliaus?”

“ Išėjimas neblogiausias. Jau 
penkta, diena kaip nesikalbame.”

N. S. PHILADELPHTA, PA. .
TaDS. 103 kp. mėnesinis susirinki* 

maš įvyks, sekmadienį, bal. 2. d., 
.. . tąojaus po sumos, sv. Andriejaus 

pąr.. svetainėj, 1123 Lėinon St. 
s Kviečiame narius ir nares ateiti ir 

t’ kurių užvilktos duokles užsimdkė- 
< ti. Taipgi atsiveskite nors po vie.- 
/ ną naują narį prie kuopos prira-

gyti. • Valdyba

BRIGHTON,MASS. >
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyk* 

penktadieni, bal. 7 d., 7:30 vai. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
SJt. Ateikite visi . Valdyba

L D. S. NARIĮĮ-BEDARBII
DĖMESIUI

WORCESTER, MA8B,
LDS. 7 kuopos BusirinkinjMĮ J.

,J vyks balandžio 2 d., 6 v., vakarę, 
’* bažnytinėje av<etąih6je, 41 . Proy- 
’ ! idence St. Visi:nariai būtinai ateiy 

kitę, nes turime apsvarstyti kėlė-.
• , tą svarbią klausimą. Be to/gera 

; /i proga ūžsimoksti duokles
1 . i Valdyba

PHILĄDELPHIA,PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 7 dieną 
vakare, maky klos kambary. Atei
kite. gausiai. Nepamirškite, užsimo
kėti duokles. . Valdyba

IC Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S. na
riui — bedarbiui už kiek
vieną naują metinę prenū 
nierūtą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi pi-ogą 
l^asinaudok ir Tamsta. Dėl

. NAKTIGONIS.
“Aš turiu brolį, kuris nemie

gojo nei vieną naktį per paskuti
nius du mėnesius. ” : '

“Kaip tai galėtu būti?”
■ “Hat, jis. naktinis sargas., Mier 

ga tik dienos metu.” ...

‘‘TĖVELIS SUPYKO.”
Bęrnardukas: “Pereitą ketvir

tadienį, vakarienės, metu, mamy
tė davė džiovintų slyvų košės — 
bet mano tėvukas buvo labai su
pykęs.”

Pilypukas: “Kas tavo tėvukui 
atsitiko, kad jis buvo taip supy
kęs. ’. Gal jis neturį apetito prie 
džiovintų slyvą košės.”

' Bęrnardukas: “Ne tame buvo 
kliūtis. Tėvukas nusipirko slyvas, 
kad pasidarytų gardaus vyno.”

į

1 
%

iiMa

. NEWARK, N. J. .
‘ L. D. Š, 14 kp. mėnesinis, susi- 

rinkimas įvyks • penktadienį- ba- 
lumlžit) .14 d., £ v. V„ Šv? Jungiu 
dr-jo’s svet., ISO New York Avė'., 
Nc‘wn.i;k. N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. • Valdyba.

Ids į i £Dai’bininko” adatini- 
staciją, 366 W. Broądway, 
So. .Boston, Mass. *

BLOGI LAIKAI
Žydelis: . “Ui. gaspador. kaip 

.'tamstų ūkės šį metą/ Ar bulvės 
gerai užderėjo.’

•Ūkininkas: “Blogai, Alano bul
vės neturėjo lakių — ir nematė 
per kiu\išdygti.’’. ■....

KLAIDĄ PADARĖ.
Moteris (Sugrįžus į .namus, 

praleidus kelias atostogų dienas, 
pas motiną)“Tai kaip sekėsi' 
tau, Joneli, pasigaminti sau vai- 
pU”. ■ , ‘

M
5

*

... Nėdaž\’k savo iiosįęs su 
karčiąnininko dažais.

PIGUS KIRPIMAS,.
. “ Ar nukirpk man -plaukus už 
vieną centą?”- -- klausia mažas 
Juozelis barzdaskučio. .

Vyras: “Nieko sunkaus. Vakar 
vakarienei radau jautienos sal
dy i uv ėję ir išsikepiau su- svogū
nais, kuriuos radau , skiepė ant 
lentynos.” • .

PASIRINKI SAU GERIAUSIA į 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- | 
sias ir tikriausias draugas. - I

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI | 
NINKAS” vertas.kiekvieno lietuvio tikro draugo g 
vardo. ;

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
. savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra

si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turį jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” .metams.................  -4.00
“ Darbininkas ’ ’ pusmečiui ....... _.$2,00
Jei imsi tik vieną kartą i savaitę.. . .-$2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖM?.
J LIETUVĄ

Metams. .........------- -  >-- ----- .... $5.00
Pusmečiui .........IK............     .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĘ, TAD 
IR NAUDOKIS JĄ .

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBŪS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale krėipldtčs P'is

“DARBININKAS”
866 W, BR0ADWAY SQ. BOSTON, MASS.

■ Ti?!. So. Boston O62U
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

' nARRTNTK k“ a s

GAMBRIDGE, MASS,
r u

DETROIT, MICH.
PADĖKA

Kovo 19 d., sekmadienį, į- 
vyko iškilminga Šv. Juoza
po diena — mano vardinių 
diena I Tie įspūdžiai ir šir
dingiausi linkėjimai, suteik 
ti man toje dienoje, pasiliks 
mano širdy neišdildomai .— 
amžinai! Kiek gražių do
vanų, kiek žibančių, -kaip 
ąilksas,. iš geltonų ir raudo
nų gelių;-.'bukietų! Kiek ei-> 
lių, dainų,' linkėjimų veika- ‘ 
lų suvaidintą.scenoje! Vi
sa ir viskas skirta num, 
menkam Dievo tarnui —ku
nigui !. Niekad, o ~ tnekacT 
neužmiršiu tos brangins 
dienos!
. Linksma buvo man ma
tyti mokyklos vaikučius,

■ priimančius lyte Šv. Komu
niją. mano intencija. Ala- 
lonu buvo, atnašauti auką šv. 
mišių prie. altoriaus, skęs
tančio daugybėse -gėlių, 
šviesos ir žvakių! Ašaros 
pabiro man iš akių, kada 
užgirdau (laike pirmų mi
šių 8 vai.) graushiingą bal
są muz. J. Čižausko, gie
dant “Skubink prie Kry
žiaus, ten Dievo galvbė,” — 
Sasnausko ir “Stabai Ma-

..ter,” — Rossini. Pęr su
mą pasipilė grauš m i h gi 
halsai choro galingi: mišių., 
•ypač linksma ir graudu 
man pasiklarė, kada išgir
dau Offertorium..., “Erine 
me Domine,” penkiems bal
sams, (nesigiriant; mano 
piities kompoziciją. Šurpu- 
liai 'ima, kada, .pildant ant
rąjį dalį to veikalo, vargo
nai ir. galingas choras pen-

■ kiais balsais fortissirae gie
da “Išgelbėk, mane, Viešpa
tie, išgelbėk!” Patarčiau 
visiems • paklausyt^ mūsų 
choro ir. to ^veikalo, kuris

. giedamas yra veik kiekvie
ną gavėnios ;sekma d i e n į. 
Tad . tariu tūkstantį kartų 
ačiū:. vedėjui, muz. J. • ČL.

žąūskui ir chorui’. Parapi
jos komitetui, seserims, mo
kyklos vaikams, kun. K, 
Valančiui, svečiams, parū
pi jonams, kurie taip skait
lingai dalyvavo svetainėje 
ir tilems, kurie suteikė man 
taip daug gražią linkėjimą 
asmeniškai, telefonu, tele- 
graikais^ laiškais ir suteik
tas dovanas! <Mąnn, kaipo, 
širdinga padėka visiems, 
bus nešta, per. ištisus metus; 
sekmadieniais specijalila in
tencija prie Viešpaties Die
vo, prašant, kad Jis suteik
tą visiems i)go gyvenimo, 
sveikatos/ daug reikalingą 
malonią ir laimingos mir-
fiešL ; ~ -

Dar karią visiems tariu 
ačiū!

■2 Kliu. J. Gi^auskas.J

Balandžio 9 d. bažnyčioje 
3 vai. po pietų įvyks labai 
gražus koncertas. So. Bos
tono ir Čambridge‘iaus cho-Į 
rai-išpildys du gražius baž- 
ni Paskutiniai Jėzaus nuo 
Kryžiaus žodžiai” ir “Trys 
Merdėjimo Valandos.” Žo
džius aiškins — pamokslą 
sakys kun. F. Strakauskas; 
Lowell klebonas*

-Visi raginami išanksto 1 
įsigyti bilietus. Asmuo dau
giausiai pardavęs bilietų 
gaus gražią dovaną. Ragi- 
nami leuktyipuoti, kad lai
mėtų dovaną.

Dalyvaukite skaitlingai 
šiame šventame koncerte. 
Paremsi te bažnyčią ir mo
kyklą. ’ •/;

Dainininkas.

CLEVELAND, 0;

MALDAKNYGES
PASINAUDOKI! NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos: -

” Juodais odos apdarais $1,50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais ęęlųiloido apdarais .90 (buvo $1.25)

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

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.,
. Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: .

“DARBININKAS“
866 Broadway, — So. Boston, Mass.

Į

Į

Ė

HUŪSON, MASS.

Po žaidimo šv, Kazimie
ro klubo vardu J* Velička 
Įteikė. P. Česnulevičiui do
vaną už jo gražų garsini
mą . Ketiivių vardo.. Tiki; 
lirasi, jog Petras, sugrįžęs į 
Kasima,įstos j Šv. Kazi
miero sporto klubą. .

Kovo 19 ,d» mūsiškiai žai
dė jau antrą kartą su Pere 
Marąuette. Nors ir žiaurus 
žaidimas buvo, bet. mūsiš
kiai laimėjo 29 punktais 
prieš 19. Pasižiūrėti buvo 
susirinkę 650 žmonių.

Dar kartą nori atvažiuoti 
St. Cathrine, Šv. Vardo 
draugija iš..' CharlostaAVn, 
Mass., kuriuos mūsiškiai 
nugalėjo vienu punktu.

Dzūkelis

Gražu buvo žiūrėti į to
kio didelio būrelio vaikučią 
vaidinimą. . Smagu ' buvo, 
jog tai savos lietimą moky
klos darbo vaisius. Nors 
oras buvo labai prastas, bet 
sale buvo pilna žmonių;

- SPORTAS '.•
Vyrią kuopos basko! bąli . 

vtiįkmą ir merginą ratelis 
buvo nuvykę į Kew Britain, 
Vytės žaidė su Portland ra
teliu ir laimėjo žaidimą 

! 25:19 tašką santykiu.
Vvrą ratelis žaidė su Šv. 

Andriejaus rateliu dėl Con-.. 
ncctiėut lietuvią katalikij 
čempionato. Laimėjo hart- 
fordiečiai 40:30 tašką san
tykiu. A

TĖVŲ MARIJONy MISI- 
SIJOS GAVĖNIOS METU

Kovo 20 — Balandžio 2 
dd. Ca.inJjLridge,.' -Ma'ss. 
(Kun. A. Petrauskas, M. Iv .

sugalvoja savo pa rengimuo
se. .... . ’ - ’ ’

Kovo 19 d. surengė čia 
dąr nežinomą* ‘ėentinį ker
mošių.”^ Žmonių prisirin
ko pilna, nors m didele, sa
lė. Salėje buvo -tikras vaiz
das prašmatnaus lurgaus. 
Visi linksmi juokavo, šne
kučiavo ir bandė savo laimę 
ūž centus. Girdėti, kad 
nemaža pelno padare per šį 
parengimą. Pelnas buvo 
skiriamas pusi.au su ] ui rupi
ja. ■■ G.

NEW BRITAIN, CONN.
LANKĖSI KUNIGAS 

P. JURAS
.—KovoH2O—SUd.-fl; čia la-n— 
kėši kini* Pi*. J tiras iš. La\v- 

| rence, Mass. Išklausė vely
kinės išpažinties, ---pasakė 3 
pamokslus, atlaiĮke mišias, 
išdalino Komuniją. Išpa
žinties priėjo per 200 lietu
vių. Visi džiaugėsi kini. P. 
Juro turiningais pamoks
lais.

STREIKAS
Kovo 20 d. čia* sustrefa- 

I vo. batų dirbtuvių 460 dar
bininkų. 1 ■
Darbininkai r eikal au j a

pakelti atlyginimą 20 prd-

. Negaliu suprasti, kodėl 
taip retai pasirodo žihučią 

riš šios kolonijos lietuvią gjv 
venimo. Miestas didelis, 
lietuviu nemažai. Nors sūiir 
kūs laikai, bet lietuviai dar 
nepasidavė neturto; nusimi
nimo šmėkloms. Lietuvis 
kantrus. .

Clevelande yra dvi para- 
pi jos, keletas įvairią orga- 

I nizaciją, kuopą, o1 vįetinią 
katalikišką draugiją tai I 
daugybė. Veikimo tikras eenhl h‘ pripažinti uniją. 

| skruzdėlynas, tik vien a s Kaip, girdėtis, visi daihinin- 
trūkumas — nėra pagrin- įstojo į Shoe Workers 
dinės vienybės. Pavyzdžiui, ] ĮJrQtec,tive Union.
vienam tikslui garbingi pa- Kompanija pakelia algas 
rengimai1 turimi ne vienoje 10 procentą, bet nesutinka 
vietoje, bet keliose. Ir kam Pripažink imi ją. .
gi skaldyti jėgas? Tai liūd
nos pasėkos ir skaudi žaiz- L 
da.

Žinoma, ne visi taip el
giasi. Turime daug’ ištiki- 

! mą ir darbščią žmonių. Štai 
paminėsiu naujoje parapi
joje veikiančią katalikią 
labdarybės draugiją. . Nors 

Lnarią skaičius nėra didelis, 
bet jos smarkios darbuoto
jos. Praeitais metais pa- , 
vapi jai išlaikyti surinko 

geriausios 1203 dolerius.
degtinės,' tai ji iš tavęs pa- Dabar rengiamas1, mar
inis visa; ką turi geriausio. vakarui. įvyksian-

TĖVAMiS
Tėvai turi, didžiausią prie

dermę priversti savo vaikus 
prie išpažinties ir pirmos 
šv. Komimiįįos. Jie turės 
Sunkiai atsakyti prieš Die
vą, nors ir patys jau gal sę- 
niai tų priedermių nepildo, 
jei nesirūpins savo vaikaib. 
Baisu bus tėvams stoti į I 
Dievo teismą, kurie praras 
savo- sielas, o bus- dar bai
siau jei ir savo vaikų sielas 
pražudys, nesirūpindami 
apie išganymą. Štai, kad 
pagelbėti : tėvams, y p a č 
tiems, kurie toli nuo bažny
čios gyvena, . arba . neturi 
progos leisti į katalikų mo
kyklą, Šv. Jurgio parapijos 
mokykloje, pradedant ba
landžio 1 d. šeštadieniais 
nuo 10 iki 12 v. rytąifš, bus 
duodamos pamokos. Tėvai, 
neatįclėliokite, neš vaikai! 

.turės būti prirengti pabai
goj gegužės mėnesio.

Kviečia visus vaįkučifus į 
tas brangia§j)amokas., ■

Kun. J. C-ižauskasĄ

. “D-ko” Skaitytojas.

MWOOO, MASS.

Jei tii gausi

[ Už Vieną Dolerį |
I jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką laikrašti |
| Žemaičių Priętelių.” . |

•.. | “Žemaičiu Prietelius” yra katalikiškas žemaičių laikraš-. | 
| tis ir išeina kas savaitė žemaiehj sostinėj Telžiuose. Tačiau jis = 
•f plačiai skaitomas visoje.Lietuvoje. . |
f “Žemaičių Prieteliuje” rasite idomiaushj žinių iš visos | 
j Lietuvos, o ypač iš žemaiųiij. krašto. i
Į ' *‘žemaičių Prietelius“ deda gražių straipsnių apie tiky- | 
f bą, mokslą,, ūki, istoriją,- sveikatą’; rasite gražių apysakėlių,: f 
1 kelionės įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa- i 
| sakelių ir kitų įvairiausių dalykų, jūs, porą numęriij. perskai- | 
•|. tę, tikrai pebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų | 
f žmonių padarė. . . . -

. | • “Žemaičių Prietelius“ atsako per laikraštį į skaitytoji! |
| atsiųstus teises, sveikatos ir kitus klausinius ir už tai nieko |

.. f neima.- . - . . . - j
.1 “žemaičių Prietelius“ rašo lengvai, visiems žmonėms šu- | 
| prantamas ir įdomus. . I.
| “Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą numerių | 
| kiekvienam susipažųiti,. kas prisiunčia savo adresą. • | 
f “Žemaičių Prięteliaus“ redaktorius-leidėjas -Kazimieras | 
| Borulis. . . • * t

•“ Žemaičių .Prietelius“. kaštuoja metams 3 litai, pushieeiui f 
pusantro lito. Latvijoj metams 6‘litai, o Amerikoj ir kitur 1 | 
doleris. • ‘ , į
• - ‘ Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems gimi- | 
neras “Žemaičių Prietelių,nes-jieins’kastudja.tilv 3O.ameriko- | 
niškų centų,. |

’ * Žemaičių Priėteliaus“ adresas: Teisiai,- Kalno, g. 20. =
• Argi tad jus pagailėtumet dėl tokio gero laikraščio • •’ Į

VIENO DOLERIO PER METUS? [

s

E

Bus suvaidinta • pora veika
lėlių, užkviesta damininkių. 
Maloniausia, jog p. S. Grei- 
čienė, . Clevėlando dainos 
žvaigždė, sutiko dalyvauti. 
Programos Įvairumas suža
vės- visus. Po vaidinmio 
bus šokiai.-

DARBAI .
. Darbininkų būklė nepa
gerėjo. Nedarbo slibinas 
baigia čiulpti ir taupiausių 
darbininką sutaupytus cen
tus. Rytojus neaiškus,, 
nors reiškiama viltis, nau
jam prezidentui Rooševęlt 
užėmus vietą. Naujosios 
valdžios pirmieji žingsniai 
atrodo drąsūs ir džiugina 
darbininkus., Viltis visus, 
džiugina ir bedarbių veidus 
šypsena puošia. .

jurą Banga,

BolševČkaį Kariauna
Bolševikėlių karas tikrai 

prasidėjo.. Jau buvo “Dar
bininke”’ rašyta, kad prū- 
seikiiniaibolševikai paskel
bė karą bimbiiiiamš bolševi
kams.''Mat, prūseikinių vy- 
riausis generolas “aferavo- 
ja” Savo širdį Limbiniams, 
bet šie jo .širdį atidavė ka
tinui., ;-

Kovo 19 dieną įvyko pir
mas susirėmimas šių narsią- 

i jų svieto lygintojų. Gerai 
į susiorganizavę prūseikiniai 
iš vakarą pusės smarkiai a- 
takavo silpnesnius bimbi- 
nius iš rytų pusės. Puoli
mas tęsėsi per dvi valandas. 
Limbiniai ščyrai tylėjo, pa
galiau jų ‘ ‘ starša • of Mė
lius ” prabi lo, išaiškinda
mas jų nuveiktus “dar
bus.” Jis nusiskundė, kad 
prūseikiniai užsimanė juos 
iškarti, išnaikinti. Pasigy
rė, kad turėjo pasitarimą 
su katalikų, vadais dėl “ben
dro fronto.” Po šio pareiš
kimo, kilo peštynės ir vano- 

įjimąsis. Aiškiai pasirodo, 
I kad prūseikini ai pasirengę 
| išnaikinti (š Norvvood visus 
bimbinius. . : ?. •

Vieurts Žiopsotojų..

SERGA
. Sunkiai susirgo Petras 

Gvazdauskas gyvenąs '96 
■Ward St..

Paguldytas miesto ligoni
nėj, stropiai daktaro prižiū
rimas.

Petras Gvazdauskas, kai
po tarnavęs kariuomenėj, 
bus išvežtas į specialę su 
pagerinimais Amerikos ka
reiviamsskirtą ligoninę.

Reikia tikėtis, kad šis sti
praus sudėjimo vyras grei
tai pagys. ; .. f. B.

NASHUI, N, H,

S0. WORCESTER MASS
Telefonas; Plasa 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graboriuš ir Bahamuotojaji 

423 S. PACA STREET, 
baltimore,:mj>.

GENTINIS KERMOŠIUS
Mot erų Sąjunga yra pa- 

Įsižymėjusi saro 'sumanumu 
l.yeildme, vis ką nors nauja

. SIDABRINĖS VES
TUVĖS' .

Vasario 26 d. Jonas ir Ur- 
ušlė Gi'ausliąi minėjo vedy
binio gyvenimo 25 metą su- 
katuves. Laike iškilmingą 
mišią Ideb. kun. A. Bružas 
suteikė jiems palaiminimą, 
o ją dukrelė Elena sukvietė’ 
į parapijos salę tėvelius 
draugus ir parapijos chorą. 
Čia pasakjrta daug gražiu 
kalbą. Choras, varg. J. 
Tamulionio vedamas, sudai
navę keletą dainelių.

Toks gražus paminėjimas 
sidabrinio jubiliejaus bene 
pirmą kartą mūsą kolonijo
je. . " •' '

PROFESIONALAI \
Malonu pastebėti, jog Na- 

šua lietuviai vis daugiau 
profesionalą > susilą u k i a. 
Štai turime adv. B. Degesį, 
Dr. K. Umpą, 6 nesenai su
laukėme ir lietuvio grabo- 
riaus J.. Mikcxlionio. Dar 
būtą reikalingas geras lie
tuvis aptiekoriiis, kuris ga
lėtą pragyventi.

SPORTAS
Šv. Kazimiero klubo bas

ke! bąli ratelis turėjo smar
ką .’ susiki.rtimą>’ su Boston 
College rateliu, kurio kapi
tonu yra gatsussis Pirtraš 
Česnulevičius... iš N a s h u a. 
N asliua liet u via i man ė, kad 
Bostonas lainies, bet išėjo 
kitaip. ; Laimėjo mūsą ra
telis 41140..tašku santykiu*

MISTERIJA
Parapijos šv. Cecilijos 

choras rengia nepaiirastą, 
į domų i{r didelį veikalą, mi
steriją “ Visi Žmones/ ’ VaL 
(lihimas įvyks balandžio 9 . 
d., Verbų sekmadienį, 7:30 
vai. vakare,•• lietuvių salėje, 
345 Park St.

Ši misteriją bene tik tai 
antrą kartą vaidinama A- 
merijkoje. Jos. aut orius y-, 
ra A. Sutkūs-, Liet u v<>j e, 
Ji buvo vaidinta Dctioi:., 
Mieli., J. Olšauskui būnant 
ten vargonininku.

Kiek man -teko patirti, 
tai yra gilaus turinio veika
las, vaizduojąs žmogaus gy
venimą, žmogaus prisiyiši- 
iną prie žemišku turtų ir 
kitokių menkybių. ’ Pasiro
džius mirties šmėklai, žmo
gus besijunta esąs vienumo-, 
je.

Veikale dalyvauja 28 as
menys. Svarbiausią rolę 
turės varg’ J. Olšauskas. 
Tikimasi gražaus pamoki
nančio suvaidinimo. Kadan
gi toks parengimas reteny
bė, tad laukiame vietos ir 
apyljikės lietuvių.

Tiesą Mylįs.

Balandžio 3 — 9 dd. Bal- 
tiniove, Md. (Kūn. J. J. Ja
vaitis,AL I. C.)

Balandžio 3 — ■ 16 dd. 
Brockto.n, Mass.(Kun. Ą. 
Petrauskas, ’M. I. C.)

Balandžio 10 —- 16 dd. 
Westfield, Mass. (Kun. A 
Būblys, M. L G)

Balandžio 10 *— 30 dd. 
Apreiškimo parap., Brook- 
Ivn, N. Y. (Kun. J; J. Ja
kaitis, M. I. C.)

Kovo 27— Balandžio 2 
dd. Aušros Vartų parapijo
je, Worcester, Mass. (Kun.-, 
A. Būblys, M. I. C.)

Kovo 27—Balandžio 2 dd. 
Šv. Jurgio parapijoje, Ph i- 
ladelphia, Pa. (Kun. J. J. 
Jakaitis, M. I. Č.)

Balandžio 3—-9 dd. Atliol, 
Mass. (Kun. Ą. Būblys, M.

HARTFORD, CONN.

“DARBININKO” SKAITY
TOJI) DĖMESIUI

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

' “ DARBININKO “ADM.,.
366 W. Broadway, 
South. Boston, Mass;

TEATRAS
Kovo 19 d. parapijos mo

kyklos svetainėje mokyklos' 
mokiniai suvaidino trijų 
veiksmu veikalėlį apie šv. 
Tarcyzi j Aus gyvenimą. Va
karą rengė Sesutės, ją rė
mėjai. Rengime pagelbėjo 
vargoninijikas V. Burdulis. 
Svarbesnes roles vaidino Z. 
Gailiūnas, K. Morkus, A. 
Gečas, A. Lėonaitis, A. Ra
kauskas; J, Baltas, A. Ta- 
nioširinas, A. Gailiūnąitė, C. 
Dravėckas ir dar apie 50 
vaikučių.

Ir pranašas paklido per 
stiprius gėrimus: jis išklido 
iš savo kelio—jis klaidžio
jo įsivaizdavime ir atsidūrė 
teisme.

"PARSIDUODA
KOSTUMĖRIŠKA SIUVYKLA

Gerai išdirbta vieta per 13 me
tų. Butų gerai, kad lietuvis nu
mirktų.

Priežastis pardavimo — pri
verstas išvažiuoti į kitą miestą.- .

Atsišaukite tuojaiis:
P. KRIKŠČIŪNAS, 

Bank St., ■ New Milford, Conn.

GARANTUOT!
Angliais 12.50 Tonui

VIENAM TONUI PELENŲ MAŽIAU LORETOS. 
VELTUI PRISTATYMAS.

Mes irgi parduodame Petro Karbon,-—
i k Petro Karbon yra Amerikos- valyklų
^moderniskiausiais būdais išvalyto pet- 

rolejauš rezultatas. Po to, kai. gasas, 
tepamasai aliejus ir kerosinas moksliŠ • 
ku keliu buvo prašalinti nuo neap
dirbto aliejaus, likusios liekanos yra 
skiriamos virimo veiksmui, kurs paša-: ’*****J^^ - lino dūmus ir kvapų. Petro-Karbon

yra visiškai tyrus karbonas, ekorfomiškiausis, švariaųsis, karš- 
čiaūsis, gvėras kuras, labai patogus naudojimui.

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

. (AO.. .y 4 t.V'.o 7/A .

■ t ■

Jt

t
*

pusi.au
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VIETINĖS ŽINIOS

Kį GAUSI?

B i liūs legmlatūroje per 
ejo\lepaprastu greitumu - 
per pusantros valandos.

šios apylinkės gali pasinau
doti 40 valandų atlaidais 
bei būti jų dalininkais..

40 VALANDŲ ATLAIDI! 
PAMALDŲTVARKA

Šv. .Petro lietuvių, bažny
čioje bal. 2 J., prasideda 40 
valandų atlaidai ir tų meti
nių didžių .atlaidų pamaldų 
bei eiga bus sekanti :

Imančios sekmadienį, 7:30 
vai. rytą atlaidų pradžia — 
šv. mišios giedamos visos 
parapijos intencijai, pa- 
iliokslas, įstatymas Šven
čiausio, procesija.

Sekančios trys šv. mišios
——jntsMaikomos—prie- šoninių — (Ldaug gausi, jei tik no-

Kai) visuose So. Bostono 
lietuviu katalikų namuose 
šeimų nariai .Viens kitu £&•'- 
gina rengtis pine 40 valan
dų atlaidų pamaldų, kurios 
įvyks šv. Petro bažnyčioje 
bat 2-4 ,dd. ir jas lankyti, 
tai rasite ir tokiu klausimu; 
ką aš tose pamaldose gau
siui - .

altorių ifr pamokslai sako-

4 vai, po pietų klausoma 
išpažintys. Jau bus ątsL 
lankiusių. dvasiškom pagal
bon svečių kunigų.

7 vab vakare laikomi mi
šparai, sakoma pamokslas, 
palai m inijinas Švenčiausių, 

; išpažinčių klausymas. Pa- 
. mokslą sakys kun. V. Pui
dokas iš Worcester, Mass. 
Daug svečių kunigų.

Bal. 3 d. šv. mišios 5 vai., 
6 vai., įstatymas Švenčiau- 
šio, mišios 7 vai., 8 vai., 9 
vai. suma ir pamokslas. Pa- 

. mokslą pasakys, kun. S.
Knėižib.

Išpažintis klausoma ir šv. 
Komunija dalinama visą 
rytą. Daug svečių kunigų.

4, vai. p. p. išpažintys vi
sų parapijos vaikų, jauni- 

. mo ii* nedirbančių žmonių.
.. Daugiausia svečių kunigų” 

. bus šią dieną. .

. 7 :30 vai. vakare mišparai;
pamokslas, Palaiminimas 
Švenčiausiu. Pamokslą sa
kys ■ kun. A, Petraitis iš 

• VVorcestęrio. Klausoma iš- 
pažintvs, • ... . ■

Bal. 4 d. iš ryto tokia pat 
tvarka, kaip ir bal. 2 d. Pa

mokslą sakys , kun. J. Vai
tiekūnas iš Providence.

švino nebus.
. 7:30 vai. vakare bus miš- 
parai, pamokslas, užbaigos 
procesija. . Pamokslą sakys 
kuli. Pr. Juškai!is iš Cam- 
bridge, Mąss. r- -

Visi katalikai lietuviai iš

I ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentas.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mali.
. Telefonas: Šou Boston 2732.

Namą; Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD VO KĄ TAI 
Edwar R. Coplęn 
Albert Adelson ■ .

. ‘ Harold. Aranofsky
.‘ b Benjaimn Cliesky

OFISO VEDĖJAS 
'Jonas J. Romanas

18 Temont St., Boston, Masr.
810 KimbaU Building .

Telefonas :Capitol 9880
Oi po y a 1 a n4o i 

; . 9 vai. ikiz5 vai. .
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W. Broadway
•’ Nuo 5 ild 7 v. vakare 
Telefonas Soiitli Boston 3612

kare turės teatrą, kuriame 
bus suvaidintas keturių per
veiksiu veikalas “Ant tėvy
nės aukuro?.? Veikalo . tu
rinys patriotinio pobūdžio, 
ir jausmingas.

- Visi kuopos iiarįhi jaii 
dabar prašomi rengtis daly
vauti šioje mėtinėje šventė* 
•jo.

'no .ir dnl dienas tyrinėjo 
užsidariusiojo. Federal Na
tional banko reikalus. Bu
vo paskelbta, kad buvusieji 
banko vedėjai bus patrauk
ti atsakomybėn., bet valdžios 
žmonas tai. užginčijo/

PRADINGUSIOS MERGAI
TĖS KŪNAS SURASTAS

UŽDARĖ "ŽMONIŠKUMO 
MOKYKLA"

KOMP. M. PETRAUSKAS 
RAŠO IŠ LIETUVOS:

vėsi. Milijonus kartų dau
giau gausi, negu duosi. •

‘ Gausi progą matyti patį 
Viešpatį Jėzų Kristų Osti
joje, tavo isganymuif įstaty
toj.: .

Gausi . progą Viešpaties 
aky vaizdo j,e pasimelsti ir 
pamąstyti apie reikalą ir 
kelius į išganymą.

. Gausi progą išgirsti sye- 
.čius kunigus, kalbančius- 
apie kelią, tiesą ir išgama 
mą.

Gausi progą prieiti išpa
žinties ir priimti S v. Ko- 
immįją, lyg toji Samarietė 
pasiseinti. vandens iš šalti
nio, “trykštančio į amžinąjį 
gyvenimą.’’

Gausi sielos ramybę, ku
rijos pasaulis negali duoti ir 
sakysi, kaip šv. Petras kal
ne Tabor: “Vieš p.,a t i e, 

. mums čia gera būti.” -
Gausi progą atsigaivinti,, 

sustiprėti ir. gyventi Kris- 
’ tuje—-savo gyvenimo tiks

lą atsiekti.
Be tų visų dvasinių bran

genybių gausi dar atlaidus, 
t. y. bausmių už kaltes at
leidimą. /

O ką tu- gausi, k‘ad neda
lyvausi šiose gražiose pa
maldose ? Kad tu pagirkš- 
nosi/ Pakeiksi, parūstausi 
ir tt. ir. tt. ? .
.. Geriau sakyk su moteriš
ke: ‘‘Viešpatie, duok man 
to vandens,, kad nebetrokš- 
čiau.”

—‘‘Eik, pavadink savo 
vyrą ir ateik čionai.”

• —“Aš neturiu vyro.”
—“Gerai pasakei... Nes 

tu turėjai penkis vyrus ir 
tas,, kurį: dabar turi, tai ne 
tavo, vyras.”

—“Čia tu tiesą pasakei.”

Žinoma, kad tiesą. Eik 
už tat, pavadink tuos, su 
kuriais susidedi ar papfcti  ̂
ui, ir ateik pas misionierių,. 
Pranašą ir Visagalį per 4(1 

; valandas tavęs belaukiančio 
prie gyvybės vandens šuli
nio. . ' ■■

l’raėjusią Savaitę policija 
uždare “filosofijos žmoniš
kumo mokyklų, ” kuri buvo 
slaptai vedama ir skiriama 
moterims,* kurios čia siekda
vo sugrąžinti jaunystę, vil
tį džiĮaugsmą.. Tos “mokyy 
klos’’ savininku ir vedėju 
buvo daktaru pusi vadinęs 
tūlas Hųgh Maiiity, kurs 
suareštuotas.

/Suimtasis' ■“ daktaras.” pa
reiškė, jog jis buvo įsteigęs 
nauj ą religiją. Pas jį ras
ta įvairios literatūros.

FEDERAL NATIONAL 
BANKO REIKALAI 

TYRINĖJAMI
Amerikos vyriausio pro

kuroro specialus pagelbi- 
ninkas praėjusiu, savaitę 
buvo atvykęs iš Wasliiiigto-

‘ ‘ Labai dėkit už siuntimą ■ 
“Dąrbiiimko.” — ■

“Galimas daiktas — nuo
takis, gal galėsime pasima
tyti šią vasarą Amerikoje. 
. “Esu sveikas ir gyvas ir 
greitas kaip briedis.

.‘“Šį metą pas imis prasi
dėjo žiema po Naujų Metų. 
Dabar vasario 21 d. Diena 
saulėta.“7 P ------- y- y

“Pąrašiau didelį muzikos 
žodyną italų, anglų ir lietu
vių kalboiiiis; apart to, įei
na guručiai grekų, lotinij, 
fraiicūzų ir vokiečių termi
nai.

“Dydis žodyno — 9 coliai 
ilgio, 6 col, pločio. *400 pus
lapių — vieiiašoniai rašytų.

‘ ‘ Amerilo >.s laik raš č i a i 
mane suranda, bet dar gė
riau surastų po šiuo antra
šu:

35, Jonoiiio g-ve, būtas 3.
“Tai jau Amerikoje trau

kiniai sumenkėjo, kad mu
las vagonus nuverčia i r pa-

Kovo 26 d. Mnddy Upėje 
atraitas pradingusios mer
gaites H ei en. Lmdeumi uan, 
9 metų amžiaus, kūnas. Ši 

• merga.it ė su savo' j a u n a 
drauge Ju.ue Bolduc,..8 įlie
tų, pradingo vasario 21 d. 
Buvo įvairia spėliojimų; 
manyta, kad jos buvo pa
grobtos. -

T :> r a din g us i os n i e i •gait ės. 
kūno atradimas užbaigė po
licijos tyrinėjimu darbą. 
Dabar, priimta $ vados, kad 
rnorgaltės ėjo per upęTr, le
dui įlūžus, įkrito į vandmn 
ir prigėrė. . .

Šiomis; dienomis. Jonas. 
Mesiis gavo teisę būti No- 
tarV 'Public.

AB KALTI VAIKINAI?

į_ DAKTARAI
Tel. So. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS •'

DR. M. V. GASPER 
(Kasparavičius 
Naujoje Vietoje,

525 E, Broadway, S. Boston.
Ofito Valančio t:

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare, Ofi
sas uždarytas sūbatos vakarais Ir 
Dedeidlęnlais, taipgi seredomle du* ’ 

12-tos dienų uždaryta*.
Taipgi nuirau ir X~ray

. Lietuvis Dantistas

DR. S. A GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras- nuo 10 iki lg vai. 
ryto, nuo . 1:30 iki o :30 po pietų ir 
uuo 6 iki 9 1. vakare. švent-Jj' dienų 

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broądway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Sęredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.. 
Sutintomis niro 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėlloinis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojai 
Ofl»o Valandų*: . S—4 ir T—0 

278 Harvard Street, 
kamp, Inman arti Central Sq, 

Oambridge, Maai.

L D. S. KUOPK RENGIASI 
ŠVENTEI

L. p.. S. pirmos ! kuopos 
mėnesiniame susirinkime. į- 
yykusiame kovo 23 d.< nu
tartą stropiai rengtis L. D., 
S. metinei šventei, įyj’ksian- 
cipt, gegužės 7- dieną.

Tų dierną. 9:30 . val.frytą 
kuopia orgmiizuutai daly
vaus šy. mišiose ir įų coupe 
i *e p Kims. Km i nu ii j ų.. ‘ Va

BŪTI SVEIKU !
JŪS. VISUOMET NORIT ’’ 

Ilgui įsisuivOjęs kraujasj nervos,’ 
(lusŲlys, odos ir įšisenėjusios ilgės, 
patrūkimas, kojy skaudėjimas, pi

lės ir votys/. nupliklmhsr' 
• j; nugaros • skaudėj i iri d s,. 

■r0u.mnti2i'inas, uujlaria ir 
riebumus' išgydomas be 
jokio ’ Skausmo Ir nyra 
reikalo išlikti iš darbo.

. ..,^T Apžiūrėjimas dykai. Gy
duoles 'duoda. Mažas užmokestis.. ’• 

ŪLGrai^ZZlS^.. 
Falamlor; AntradlebkU. k*tylrU- 
dleulal* ir |laltadlenl*i» 10—12 »y 
t*, 3- 5, 7—S vakar*; aakmaMU** 
01*1*10-12 Ūktai y  

Z ?/'.; /

“Amerika turi daug auk
so, o vis.dar krizis. Lietu
va laikosi jiusėtinaiį gerai, 
nors šį metą yra sunkesni 
metai, ypač žydams. Lietu
viai prad&da visur imt vii--, 
šų ir keletas žydų pasikorė, 
,<iti važiuoja Palestinon. 
Duona, įneša, pienas — lie
tuvių rankose. Namų sta
tyba ir lietuvių rankose.. ■

“Tuom tarpu — siunčiu 
visam „‘ ‘ Darbininko ’ ’ štabui 
geriausias linkėjimus. Abėl- 
nai,. sveikinu visus Ameri
kos lietuvius. . y

“Laiinės ~ pasisekinio 
gyvenime linki

Mikas Petrausk-iiK.”

LOGAN TRAUKIAMAS
TEISMO ATSAKOMYBĖN

Banku komisi jonier i u s 
Guy iškėlė teisme ieškinį 
prieš generolą Logan, prieš 
Federal National . banko 
prezidentą Mullowney ir ki
tus prie užsidariusio banko 
arti buvusius asmenis. Vi- t ■ ' 
sas ieškinys yra $136,848 su
mai. . .

Tuo pačiu laiku sužinota, 
kad užsidariusiojo Federa 
•National banko asetai, ku
rie banko užsidarymo die
noje, 1931 m. gruodžio 14 
dieną, buvo įvertinti .32,000,- 
000 dolerinį tačiau dabar 
tos vertybės nukritę pusiau. 
Tas aiškiai parodo, kad de- 
pozitoriai geriausiame atsi
tikime galės gauti tik 50 
procentų savo tūrėtų depo
zitu.

“Kvailas įbėga ten, kur 
angelai bijo vaikščioti.” — 
Žodžiai, kuriuos daug karti i 
esame girdėję i p jeigu aš, 
kai į) sako prancūzai, pada
riau “laux pas,” tai turiū 
apsiginti. Nežinau, ar a^ 
įasiliksiu , vienų vienas vai
kinų gynėjas ir ar daugiau 
jų atviras, bet kol kitų nė
ra, taij aš vėl merginoms at
salusiu. : .

“Darbininke” kovo 21 d. 
tilpo J. K. Norinkcvičiūtes. 
straipsnelis apie mūsų po
puliarų klausimą:. kas kalti’ 
dėl mišrių vedybų— mergi
nos ar vaikinai ?

Žinoma, mūsų dabartinės 
lietuvaitės, būdamos tokios 
dailios, patraukia ■jaunuo
lius, bet ar jos žiūri, kas jie 
yra. Jeigu, kuris nors pa
klausia: “Ar nori cifti į te
atrą šį vakarą?”, tuojau 
atsiliepia: “Žinoma, pasi
tiksiu prie kampo kaip sep- 
tynioš.” Na, retkarčiais pa
prašo užeiti i namus. Bet 
jei tas netaitp labai žinomas 
vaikinas norėtų susipažinti 
su merginos tėvais ir . visa 
šeima, tai tada nykščiai že
myn (tlm111^ do\vii).

Padarytas ir toks kalti- 
' nimas: ‘‘Mūsų lįduviai vai
kinai, jei ne bailiai, tai daž
nai perdaug puikūs. — kas 
tai aš!” Man rodeisi, kad 
vaikinai turi būti manda
gūs, o ne stačiokai. Ar dėl 

į GRABORIAė 
------------- -------

GUBERNATORIUS PASI
RAŠĖ AAUSĮSTATYMĄ

• ■ • ■- ''

—‘Kovo 23- d. gubernatorius 
Ely (nusirašė legislatūros 
priimtu bility, kuriuo . lei
džiama aludems pradėti; ,a- 
lans gamybos dariny

JL...

JŪSEPH W. GASPffi
(KASPARAS)

G R A B O B 1 U S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

D. A. ZALETSKAS
GRABORIŪS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 OanibridgeSt., 
Cambridge, Mass,. ..

Res. 564 Eašt Broad\vay 
. So,. Boston,-Mass. ■ 

Tolephone' S. Boston 0815

ėsajseas
to juos galima vadinti bai
liais? O merginos'.ar nelie
čia nosies? Ne kartą man 
teko, girdeli merginas taip 

• savęs kalbančias ir vaikinus 
įvaiMai smerkiančias — tai 
tas esąs skūpus, "anas pini
gų neturįs, negTažus, mažo
kas, law.anosis. iiMi/ Na, 
dažniausia, to . priežastimi 
yra faktas, kad tas apkalba
mas vaikinas nekreipia dė
mesio {tas mergiįiasf Mer-| 
gilios pageiklnuja’ ir sapnuo
ja apie: tokį vai kiną y kokio 
Dievas dar nesutvėrė?

•• Minėtame atsakyme ran
dame ir tokį išsireiškimą : 
“Jei mergina nenori būti | 
namie (o kipis jų’, skaičius 
nori sėdėti namie?) ” Štai | 
ir 11 o rečiau pa kJaust i t ų 
mergių ir: _■ 
už vyrų ? ^Ar dėl to, Kad I “Pavasario” Bedakcijd 
jums nereikėtų dirbti, o tik Ly. Administracijos adresas 
liuildi .-yyrū/ parnesant diio- faunas, Mickcvičiauš gt. 2S 
UOS? • ’ 'y’ ' / • ’7.... -------------------------------- -4; ”

Vaikinas, kuris, galvoja ^OSĮJ LAIKRAŠTĮ^ 
apie vedybas, mokyklos jair ptefolius amerikiečiua kviečiame! 
nelanko,. Jis dažniausia dir- užsisakyti •/ j

ba dienoiiiis -n-r vakarą lio- “Mūsą Laikražtis“ yra 
retą namie praleisti, pailsę- žiausias ir. įdomiausias• iš vis: 
ti, o ne vestis “geram lai- Lietuvoje leidžiamų savaitei 
•iii” nun'oiTPT buri 0-1I rrilJ> gausiai informuoja.Lieti 

_ - r • vos visuomenę apie savo krasiį
dieną išsėdėjo namie. Ir jei- nr p]agįQj0 pasaulio įvykius; ri 
gii Vaikinas mato, kad. y ra ad pilnas rimtų ir objektyvi 
nors viena rimta mergina, traipsnią, gražią pasiskaitymt 
iitri juomi domisi/jis su ja korespondenciją, dainą, .paveiki 

draugaus, ir fti y LaMtis” .
rinl ar ji liiduvaite, ar ki ■ p]ačiagsjaį skaitomas Lietuve 
ataįite. Negali gi vaikinas Kaime ir mieste, nes savo, plači 

būti ni(‘.rginoins visados uriniu visus patenkina; Taip py
“cukrinis diedukas” ir tikpir§ 2000 prenumeratorių, tul 
.... i r£ iv-•••... uŽsienieeią lietuvią tarpe, kun 1 teatrus, balų is. vedžioti. T < i} ’ . . didele dauguma yra broliai am(
Jei jis rengiasi šeimym- rikic5iai>
mam gyvenimui, tai nejau- “Mūsą Laikraštis”-kas^atv^ 
gi pinigus leis vėjui. Jei pi- te išeina po 1Ž puslapią, ilim 
ni-gus išmėtės, lai-iŠ ko. jisLu'otas ir du0(Ja. ,sava;^es 

g\ \eus. paskui. x ei e. Ne- visūomcaini0,. ekonominio ir pį 
labai sotus valgis — ga Ii u litinio gyvenimo •'sričių.
užtikrinti, nors ir nesu-pa- “Mūsą Laikraįtį” leidžia' Ki 
tvres. Meilė gal labai malo- taliką Veikimo Centras. . Kai^ 
nūs <]alvl<as, ’ l<ai .pilvas , i >.otwS:. Lietuvoj 4 litai;

kišenė pilni. Jei; netikite — --
pamėginkite. Ar mylėsite? . 'ŽIDINYS1'

1. K. Jeskevirms. , :
į erof,,Dr„V. Mykolalčlo-PutlUo rjfedafpi

—--------------- :—:-----------------------7— Į pinas literatūros, mokslo, visuomenė
Ir akademiškojo gyvenimo Htastraoty' 
m&neslnls žurnalas yra didžiaturi*. 
rimčiausias, Įdomiausias Ir.kiekvienai

■ prasi la vinusi ain .žmogui tlnkamlaueil
hętuvlą žurnalas. Tod61 visi paskubėk 

Švenčia savo 20 m. jitbiliejtin užsisakyti “židinį.” . į MUKtvctao . J y “Židinio” kaina Lietuvoje: met SCI
Didele dalis Lietuvos ir pusm. 20 lt.; Amerikoje metams 94$ 

v • • , • , • • • pusmečiui $2.50.užsienio lietuvių Jaunnno 4<lr.. Kaunas. LaisU* 4
jau 20 metų su didžiausiu ;----- ------------ —
džiaugsmu pasitinka kiek- j |^Į||jj§ KELBIMM
vieną gyvą, linksmą, įdomu Į. > i., -x-_-j

šio laikraščio numerį.
vasaris” gi džiaugiasi, kadi 
jam pasisekė atspėti lietu
vių . jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu, . .

‘ ‘Pavasarį ’ ’ skaitydami.. 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę .Lietuvoj,'Jūsų broliai ir 
sesutės,

“Pavasary” rasite, daug 
gražių Lietuvos, istorijos - a- 
pysakų, rasite' apdainuotas 
Jūsų tėvynės laulnis/s'enų te 
volių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis..

.“Pavasary” rasite vąidin 
ti tinkamų komedijų, mono
logų/šposų, gražių apysakų, 
aprašymų., labai, dąug gražių' 
Lietuvos gyvenimo pąveikš- 

:lų/ .' • : ’ • . • •/. I
“Pavasaris” skirtas,' vi

sam pasauly išsibaščiusiani 
lietuvių jaunimui, .

“Kad. Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis,.- Taip, 
ilgu jo laute. Gyvendamas 

j užsieny, be “Pavasario” tur

L. D, S. CENTRO 
NARIAMS

L. D. 8. Centro valdyt 
posėdis kviečiamas kovo į 
dieną, antradienį, 7 vai. f 
kare “Darbininko” re 
ei jos patalpose. .

Visi ..nariai prašomi a 
lankyti.

būt jokiu būdu nenurimČiai 
Alano’mylimiausias “Pa 

I saris,” ypač šįmet, lotJąi įdd 
mus ” — K. Rak 
Haupstr. 121, Berlin, Sho$ 
nenberg. Ištrauka. iŠ laiško] 
Tokių laiškų “Pavasaris?

; susilaukia labai daug. Į. 
“Pavasaris” ųietams kai 

nuo,ja .fili 5 litus. Užsienį 
j e metams 1 doleris* Latvį

, J joj, --VeJdefHpij—ir—SsMjd 
. kodfd jus omai ė p. Lietuvoj. v? j "
• a.. ,T,-j kad *

"PAVASARIS”

t

| AR SERGI?... :
1 Skilvys nedirba, liežuvis1'bąli 
has, stiukus kvapas, viduriai 
j užkietėję, pilnas gazų ir yuk§. 
|ties, neramiai miegi/... Jei nori 
i pagyti—vartok vaistus — Son* 
Į gosil—$1,00 bonką, kurie, pra* 
I šalina tuos visus -nesmagumus, 
| Išdirba Aptiekorius P. (rIBpVILA, 
Ę1010 Cainhridge St. prie įVebstet 
1 Avo.. Catnbridgt', I^ass. prislunčltf 
i vLsokiiis: vaistus per. paštų. ReBni'* 
Į lauk katalogo l>r. GfedvRo GydaoMą

I JUOZAS M. D1LIS
Į LAIKRODININKAS j 

i Parduodu įvairiausios- rūšies 
| auksinius ir sidabrinius daile- 
f tus. Taipgi ir pataisau. • / 
Į 366 W< Broadway .
Į SO. BOSTON, MASS. f

AGENTAI
i INSURANCE iIi * ' ’

1
. Apdrausk namus, rakandui į t

• nntomohnius / į
J. S. MESLIS ... ? |

455 W. Brozid^ay, So. Bort' f* 
.. Teh Šė. Boston 3812 -i

k 
i

merga.it
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DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
TAUKŲ AKCIJA 
APYLINKĖJE
is katalikų akcijos 

icijęs punktas skann 
tikinti lietuvių kata- 

omenę, kad' skaity- 
ęmimas, palaikymas 

iškęs bei laisvamanis- ■ 
ludos, laiki‘aššių, — 

1 vigas darbas, kuris 
įfidelę skriaudą tai pa- 
Ifot.uvm katalikų visuo- 

jos organiz-'ciiojns 
figoms, kad tuo būdu 
įįaudų nesusipratimą 
lausiarlikriduotų kata- 
įpsios spaudos ir .visuo- 

naudai.” .
loliucija vadina, skai- 
įh’ rėmimą nekatąlikiš- 
^paudos skaudžiu nesū- 
^imu. Iš tiesų,, sąmo- 
08 katalikas negali*rem- 
riešingos spaudos. Jis 
larytų iš nesusipratimo 
teisindamas norįs žino- 
riešingą nuomonę (ki- 
Sie plačių pažiūrų!) ar- 
M patriotizmo ar tautiš-

Tūs yra plačių pa- 
ų, kuris pirma gerai ži- 
feftVo poziciją, ją išstudi- 

įsitikinęs, „o vėliau 
Žangą obzervuoja ir ly- 
^sau. Kas priešą karė- 
pltinka neapsišarvavęs. . 
Iįęu , Niekas priešingo 

; nestudijuoja, savo 
gamo neužtikrinęs. T0- 
/gkaityti. prieštikybinę 
^lą^ kci sayąją mažai’ 

H arba visiškai neskai- 
■a siaurumo, nesusi- 
no požymis.

įtalikų Bažnyčia draų- 
įątalikams įkaityti ir 

bedieviškus ląikraš-.
• žurnalus ir raštus. 
/ 1399, 32). Ji sulaiko 
įiųosius nuo gręsančio 

us. Ir tik gerai .Šu
tusius su tikėjimo 

u ir esant reikalui 
uoja , (can. 1402).

arti save ieškąs tiesos 
s-., skaityti visokius 

raičius yra netikslu, ka- 
vieną -.smerksij o Įritą 

¥ vieną autoritetą kitu
i ir “nė vienas nega

nanti dviem valdovam; 
įąrba jis vieno nekęs ir 

kitą; arba vieno lai- 
fe ir niekins kitą“ (Mt 
į). <fICas ne šu manim, 
irieš mane” (Mt. 12, 

J.'< Ir koks gali būti nuo- 
Ūmas „ieškoti ; dvasinės 

) pas tuos, kurie ne tik 
>, supratimo neturi dvą- 
į€s reikaluos, bet štėn- 

‘Visomis jėgomis griau-
pinti nihilizmą. Ar 

Žetuyiškūmo ięŠko pas 
ag ? Ar medicinos mo- 

l iš astronomijos kny- 
\Kaip komunistas gali 
pikuoti. fašizmą! Bet 

rtių manymu, tai būtų 
pažiūros ! “Nešven- 

huščių kalbų saugokis, 
šv.> Povilas: nes jie 

įbiau žengia į bedievy- 
jų ..kalba plečiašį.

ą vėžio liga.” (II Tim.
’ Todėl Bažnyčia per- 
“Meldžiu jus, broliai,.

atsargūs su keliam- 
nesutikimus ir papik- 
iš. priešingai tam

mokslui, kurio jūs išmokp- 
te; šalinkitės nuo jų. Ne sto- 
kie netarnauja mūsų Vieš
pačiui Kristui... Jie/sal- 
džiais žodžiais ir prisigeri- 
nimais suvedžioja nekaltųjų 
širdis.” (Rom. 16; 18).

VeĮ kiti skaito taip vadi
namą 4 4tautišką” spaudą. 
Bet kuri mūšų katalikiška 
spaudą.nėra tautiška? Ka
talikų r 
nuošimčil 
skiriasi niF 
ninkiškos. 2%® dar neturi
me Amerikoje H 
nės spaudos už k 
ją. -Juokinga būt 
patriotizmo ar ta 
mestų ją skaityti, 
priešingąją. B and 
vadinti tautininkij 
clą neutralia (tu^

Spauda yra šimtą 
iį tautiška. Tik 
.... artinęs fauti-

visus jų laikra:

Visų Parapijų Draugijoms Kvietimas
Didžiojo New Yorko Fe

deracijos Apskritis b u v o 
surengęs Katalikų Veikimo 
Savaitę, kurt įvyko su di
deliu pasisekimu. Ne gana 
to, mums reikia pradėti} 
darbą varyti ^pirmyn ir su
siorganizuoti tvirčiau. į . Ka
talikų Vienybę, kad būtų 
gąlima. sėkmingai veikti ir 
kad tas darbas neštų mums 
naudą.

Todėl nuoširdžiai prašo
me draugi jas-kuopas būti-

turiškes-
likišką-

® J_tiai daįvvautil sekamame Fę- 
umo 
mtų
yra

spau-
mintv

fliš). Kad 
ji atstoyąyu.į(h Amerikoje 
Vir^uVos tautininkij parti
ją (dvarininkus, masonus, 
laisvamaniją iri k.) yra dau
giau kaip aišku. Toji spau
da palanki ir. pritaria neža- 
ležninkams. Iš praeities 
mes neužmirštame ilgus ir 
prašmatnus Straipsnius a- 
pie konkordato “kamanė
les,” Vatikano “konsulus,” 
kunigus politikierius, vys
kupus išdavėjus, Popiežių 
neišmanėlį, katalikų veiki
mo politiką, Šv. Tėvo dele
gato išvarymą, moterystės 
aiškinimą ir kį ir k. Apie 
kunigų skandalus Lietuvo
je. ir pas mus, anaiptol ne
praleis neužgardinę skaity
tojus. Taipgi, kad tikėji
mas yra privatus dalykas, 
kad antraeilis reikalas,, kad 
tauta, dora ir teisė, kad ka
talikybe • kenkia tautai (ot 

ls ’šędevr šeštovu Idasa uČenį- 
<a...), tai perlai puošianti 
aikraščio lapus, Ir mus 
nori įtikinti, kad jie neutra
lūs! Vyskupas Kazimieras 
Paltarokas perspėja tikin
čiuosius nuo neu t r a 1 ė s 
spaudos savo ganytojiška
me laiške : “Tokiu dvasios 
penu mintas, žmfogus palen
gva, praranda sveiką tikybi
nę nuovoką; pąmažėli nu
stoja skyręs katalikiškas 
nuomones nuo laisvamaniš
kų pažiūrų, patsai nepaste
bi, kaip jis darosi abejutis 
svarbiausiems gyvenimo 
klausimams, praranda sąži
nės jautrumą; patampa lai
svamanis, dedasi geriau su- 
prantąs katalikybės * reika
lus, negu mokinanti Bažny
čia, manosi esąs tvarkoje, 
kai protestuoja prieš vysku
pus, neklauso Popiežiaus.” 
(Tiesos Kelias, kovas, 1932 

psl. ,31). , • / *’ :•
Nenuostabu, kad mūsų 

seimeliai daugiausia svarsto 
spaudos klausimą ir kelia 
balsą prieš, neutralistus. 
Katalikas sąmoningas nega
li skaityti ar remti pana
šius laikraščius. “Nuo to- 

. kių laikraščių turėtų nusi
grįžti pati visuomene;, rei
kėtų. įsisąmoninti nesąmo- 

, ninguosius, kurie neutrali? j e 
- spaudoje •' ieškosi sau dva- 

sios maisto, kad jos neimtų' 
■ nė į rankas. ; Kovoti su 

šiaudadūšiais raštais .priva
lu visiems, J—'1—

deračijos apskričio susirin- 
dme kovo 31' d,$ penktadie
nį, 8:30 vai. valiavę, ,Kara- 
lenės Angelų parapijos sa- 
eje, kur bus duoti raportai 

iš praeitos Katalikų Veik|-

IŠ KARALIENES ANGELU 
PARAPIJOS.

mn Savaitės ir svarstomi 
nauji planai būsimai Spau
dos savaitei.

Bė ib; primename, kad 
draugijos-kuopos prisirašy
tų prie Federacijos ir aps
kričio, jei dar nėra prisira
šiusios įmokant 2 doleriu 
metams, Imrių vieną dolerį, 
siunčiame Federacijos Cen
trui, kitą — apskrities rei
kalams. ••

. Lauksime draugijos-kūo- 
pos atstovų atsilankant i šu- 
sirinkuną. 12___ ' . .

D. N. Y. Federacijos Ap
skrities Valdyba:

Kun. Jv Bdlkunus, 
pirmininkas,

J. T'umasaniįį,. 
raštminkas..’.

siūlė įsteigti tautinę organi
zaciją. Duota balsuoti. Visi! 
vienbalsiai sutiko steigti A. 
L. R. K. F-jos skyrių.. Su
sirašė 42 nariai. Taip pat 
išrinkta valdyba: pirm. J. 
Titenįs, vice-pirm* P. Ru
sas, protokolų rašt. V. Kąi- 
nauskaitū, ižd. K. Radzevi
čius. Vos spėjo išrinkti iž
dininką, atsirado ir iždas. 
P. Gutauskas pradžiai gy
venimo padovanojo visą do
lerį. Pq susirinkimo visi 
gražiai sugiedojo' tautos 
Himną, Šusirinkitnas baigė
si 9 vai. vakare.

Protokolų Rašt.
Ona Kaiiiaiifsl^itr.

Telephone: STAGG 2-0706

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS

Narni)' Telefonas: Mlchlgan 2—4278 BROOKLYN, N. Y. |

Sthiel parodė pirštų miklu
mą: akys nespėjo šokti ran
kų judesių. Vakaro vedėju 
buvo kun, Kinta; pasakyta 
daug. širdingų kalbų. . Po 
vakarienės buvo kortavi mas 
su dovanomis/ Nežiūrint 
blogo oro, žmonių buvo pil
na svietainė. Klebonas vi
siems dėkavojo už sveikini
mus, dovanas ir parengimą.

• • '.. Stasys.

VALANDOS S, 5 
Nuo 9—1213 ryto, 2—8 vat | 

Šventadieniais susitarus š
499 GRANU STREET j

(kampas Union Avė.); . |

Katalikų klubas turėjo 
“įnitiation ” vakarą kovo 23 
dieną. “Įvesdinti 8 nariai. 
Klubas šitokiu metodų stip
rins savo veikimą ir pririš 
narius prie draugijos. (

Kovo 19 buvo kun. Juozo 
Aleksiuno vardinės. Choras 
ir'Rožančiaus dr^ja (taipgi 
altoriaus vaikai) priėmė in 
corpore šv. Komuniją, Cho
ras turėjo Komunijos pus
ryčius, kuriuose dalyvavo ir 
iun. Juozas su klebonu S. 
P. Remeika. Pasakyta gra
žių kalbų,. įteikta dovanų. 
Sveikino jį ir Moterų Są
augos-vietinė kuopa, Soda- 

lietes ir k. Gavo gražių 
Dvasios Bukietų.

Choras operetęv statys At
velykyje, bal. 23 d., Trans- 
figuration salėje. Visas pel
nas parapijai. Tikietai jau 
oardavinėjamil* / • .

Į Federaciją įsirašo para
pijoje: LRKSA. 135 kuopa, 
Moterų Sąjungos 24 kp., 
LDS. 12 kp., Katalikų klu
bas, choras, studentų kp., 
Sodalietės. Šios draugijos 
sudaro parapijoje Federa
cijos skyrių. Prisidėti nu
tarė dar Ražaneiaus, Apa
štalystės ir Tretinihrkių dr- 
jos.

Balandžio 17. d. prasidės 
šv. misijos, kurias ves Tė
vas Brnžikąs.

N. Y. IB N. J. MOTERŲ 
SĄJUNGOS APSKRITIES

SUSIVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, balandžio 2 

d. š. m. įvyks A. L, R. K. 
Moterų Sąjuzngos, N. Y. ir 
N, J. apskrities suvažiavi
mas^ Šv. Petro ir Povilo .. 
parapijos, svetainėje, 224 
Ripley PI., EĮizabeth, N. J. . 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Visos to apskrities kuo
pos . malonėkite prisiųsti sa
vo atsetoves ir joms įduoti 
gerų ir naudingų įnešmų 
mūsų organizacijos gerovei.

M. Subatienč.

PATERSON, N. J.Great Necke susiorgani
zavo Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų. Federacij os 
skyrius. Pirmas organizaty- 
vis šūsitinkimas. įvyko ko
vo 12 d., š. m., Z. L. Štrau- 
ko svetainėje. Tuo pačiu 
laiku ir toje pačioje vietoje 
įvyko prakalbos, kuriose 
kalbėjo pp. K. Vilniškis, 
D. Klinga, J. Antanavičius,
J. Tysliava, X. Striimskiš 
ir kun. Lekešijs. Po prakal
bų įvyko susirinkimas.

“Vienybes”, Reporteris 
aprašydamas minėtas pra
kalbas ir susirinkimą, jam 
žinomais išrokavimais, pa
darė keletą taisytinų išsi
reiškimų  ̂.būtent:

. 1. Ponas “V-bės” rapor- 
teris ..rašo: “Tautininkai 
organizuojasi.” Kada n g i 
“ V-bė”. tautininkais vadina 
tik savuosius iaisv^manikis, 
tai susiorganizavę nėra to
kiais.

2, Tas pats raporteris p.
K. Vilniškį visai išbraukė 
iš kalbėtojų, o kun. P. Le- 
k’ešį ir p. Tyšliąvą paskaitė 
tik svečiais. Neteisybė. Kal
bėjo p. Vilniškis ir buvo 
kviesti kun. Lekešis' ir Tys
liava.

3. Toliau rašo : “Po pra
kalbų susitašė 30 žmoniki 
organizuoti • lietuvių tauti
ninkų organizaciją.” Teisy
bė, susirašė 30 žmonių, tik 
ne į tautininkų organizaci
ją, bet į A. L. R. K. Fede
racijos skyrių. Bet apib ko
kią ten “Lietuvių tautinin- 

!kų organizaciją” niekas ne
norėjo klausyti.

J, Titenis—pirmininkas.
, . . P. Rusas—vice-pirm.

G^eat Neekp skyriaus ph’- . Q. Kainauskaitė-^proto- 
mas susirinkimas įvyko ko- hoiu raštininkė.
vo 12 dieną, 1933 m. Z. L. | Kurtinaitis— fin. rašt..

‘ K.. Rbdzevičius—iždin.
P. S. Panašaus turinio 

atitaisymas buvo pasiųstas 
“Vienybei,” bet netilpo, ir 
jokit. atsakymo negauta.

|| 40 Valandų atlaidai kovo 
19—21 d. praėjo iškilmin
gai. . Nors visas tris dienas 
lijo be perstojimo, bet. žmo
nės lankė bažnyčią gausin
gai. Ypač paskutinį vaka
rą bažnyčia buvo perpildy
ta. Tūkstančiai ėjo prie sa
kramentu. Pamokslus sa
kė parapijoje ginię-augę 
iuhigail Jonas Lencevįč.ius 
ir Jonas Karlavičius. Pas
kutinį vakarą pamokslą sa
kė kun. P. Lekešis. Dalyva
vo 14 svečių kunigų..

Sunkiai, serga Marijona 
Kiverytė, Magdalena Danu- 
šienė, p-lė Johnson ir K. 
Repšys. . Tėvail pra š o m i 
saugoti vaikus nuo. diftėvi
jos. Miestas duoda nemo
kamai priežiūrą (gydyto-, 
jo). •; '

Rožančiaus draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
bal. 2 d. tuoj po vakarinių 
pamaldų (4 val.). ’

Moterų Sąjungos 24 kuo
pa praneša, kad pi(knikai 
šią vasarą įvyks Forest par
ke birželio 25 d. įr rūgs. 27 
dieną. .

Aptiekoriuš Kundrotą su
silaukė gražaus sūnelio — 
Petruko. Sveikiname.
. Kovo 19 d. apkrikštyta 
Ileana Marijoną, duktė P. 
ir O. Gudų. Krikštatėviai 
buvo Stanislovas Adomaitis 
ir Marijona Riee.

GREAT NECK, LI, N. Y

Pranas Dulkė jau orga
nizuoja Great Neck’e L. Į, 
katalikišką-lįetuvišką chorą. 
Važinės į Gresi Neck’ą ket
virtadienių vakarais. Jų 
choras bus Federacijos sky
riaus globoje. Kun. J. Bal- 
kūnas ir Pr. Dulkė pakvies
ti dalyvavo Federac i j o s 
skyriaus susirinkime ir pa
sakė kalbas dėl katalikų 
veikimo Great Neck’e (ko
vo 19 d,).

A. L. R. K. Federacij os

mas susirinkimas įvyko ko-

geresnė sąvo šalies ateitis. 
Ypač katalikas neturi skai
tyti neutralios spaudos, kad 
negriautų' dorovės, nes .be 
jos neįmanomas ramus vi
suomenes. gyvenimas.?- (o. c. 
tėn pat)/’.. ;

kuriems įlipi Kun. Jokū’s Bdlbūnas.-

Straukos'svetainėje, 139 
Steumboat Ro.ad.

Susirinkimas prasidėjo 4 
vai. po pietų. Susirinkimą 
atidarė Jonas Titenis ir pa
sakė sUsijrinkimo tikslą, bū
tent, suorganizuoti skyrių 
ir perstatė kalbėti p. Vil
niškį. P. Vilniškis mums 
kalbėjo apie organizacijos 
reikalingumą ir pasiūlė įs- 
tefeti A. L. R. K. federaci
jos skyrių. Jis nurodė Fe
deracijos tikslą, ir ką ji Vei
kia. Po jo kalbėjo kun< Le
kešis. Jis taip pat siūlė įs- 
teigti Fed-jos‘Skyrių. Be to, 
kalbėjo pp.. Antanavičius, 
Klinga, Struinškiš ir*Tys
liava. Pastarieji risi mums

EUZABETH, N. J.

NAUDINGAS IŠVA
ŽIAVIMAS

Kovo 19 d,, sekmadienį 
Šv. Kazimiero parapijos 
choras suorganizavo ekskur
siją į Union City pažiūrėti 
Kristaus Kančios “Veroni- 
ca’s Veil.” Prie , choristų 
prisidėjo dar keletas asme
nų ir tokiu būdu susidarė, 
grupė iš 52 asmenų, kuri ir 
nuvyko tenai . priešakyj su 
klebonu kun. S. Stoniu.

Vaidinime buvo parodyta 
Kristaus Kančia ir kiek iš 
pirmųjų krikščionių perse
kiojimų ir katakombų laikų. 
Dekoracijos, košt i u m a i, 
šviesos ir vaidinimas į vi
sus sudarė gilų įspūdį ir at
gaivino dvasią. Naudinga 
kiekvienam tai pamatyti..

I KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS
į piknikams, baliams, koncertams, 
I Šokiams If visokiems pasilinksmini- 
j mams smagiausia vieta Brook- 
I lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
| kytl salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir .Betts Avė.
| JONAS KLASČIUS, Sav, 

Maspeth, N. Y.

NEWARKi N, J.

Tel. stagr 2—5048 Notnry PubHė

M. P. BALLASTNC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojoi
• a ’ * .
660 Graud St., Brooklyn, N.Y.

Šv. Cecilijos choro “bas? 
ket bal!’’ ratelis laimėjo aš
tuntą. žaidimą su Newark 
Stags. ‘ |

Choro ratelį sudaro šie. 
žaidikais: S. Ąrbušauskas, 
J, Grimalauskas, >S. Dulkis, 
J/Račkus, B. • Černius, V. 
Ambrožas.

Sekmadienį, balandžio 2 
dieną Šv. Jurgio draugiją, 
savoje svetainėje, rengia 
“card party” ir vakarienę. 
Pelną skiria bedarbiams.. 
Įžanga 50 centų. J. G.

Kovo 19 d. įvyko parapi
jos vakarienė. Kadangi sm 
puolė su šv. Juozapo Šven
te, p . klebonas Simonaitis y- 
ra Juozapas, tat ta proga 
klebonui buvo teikiamos do
vanos. Vakaro paįvairini
mui,. mokyklos . va ikuČiai, 
kleboną pagerbti vaidino 
vcikaliuką ir man o 1 o g ą. 
Vietinis “stukų” rodytojas

. . Tel. Evergreen 6-5310 i

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

TeL Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPN LEVANDA 
(Levandauskas) 

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

Moterų Sąjungos 29 kp. 
ateinančiame vasaros sezone 
rengia tris išvažiavimus į 
Forest Bark. . '

Pirmas išvažiavimas į- 
vyks birželio 11 d., antras— 
liepos 2x1., trečias — rugsė
jo 3 d.

Draugijos ir kuopos pra
šomos tomis dienomis nieko 
nerengti.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitam Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

NEWARK, N, J.
. Balandžio 9 d. Pateršono 

parapijos choras, .mūsų. pa
rapijoje, vaidins gražu veu 
kala. • taukiame;

Tel. Newtown 9—4464

ANT, J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Apdrnuda Visose Snk<w 

Notary Piibliė. .
5441 —• 72-n<4 Street, 

Arti Griind St 
MASPETH, L. X, N. X

i.M Č7 K US. Fotografas
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