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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI
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DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. k. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS
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KUN. R. M. PAULIUKAS 
AMERIKOJE LAIKYS

MISIJAS
Vasario 8 d. “Bremen” 

laivu atvyksta Lietuvos Do
minikonų provincijos atgai
vintojas kūn. Bonaventūras 
M. Pauliukas, O. P,, I.C.D, 
Atvyksta Amerikon duoti 
misijas lietuviškose pąrapi* 
jose. Ligi šiol Tėvas Bona* 
ventūras Pauliukas užimtas

Gerb, Skaitytojų 
Dėmesiui

Kam prof. F. Kemėšis,, 
lapkričio 5 d., 1933 m., 
Šiauliuose skaitė paskaitą. 
■ Kadangi dėl tos paskaitos 
buvo kilo spaudoje įvairių 
spėliojimu, tai tą paskaitą 
persispausdiname iš “N. 
R.”, kad skaitytojai patys 
galėtu su ja susipažinti ir 
padaryti savo išvadas.
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Nustatyta Dolerio Verti

—-tfreat Neck, L. I., vasa
rio 18—25.'

—Maspeth, N. Y . vasario 
25 — kovo 11 d.

—Brooklyn, N. Y. (Kara
lienės Angelų par.) kovo 12 
—20 d.
. , Kurie iš gerb. klebonų 
norėtų turėti kun. Pauliuką 
misijoms tesikreipia;
Rev. B. M. Pauliukas, O.P.

869 Lexington Avė.,.
New York, N. Y.

DARBDAVIAI NESITAIKO

BANDYMAI ORLAIVIAIS
CASABLANCA, Morocco 

.—Po pusantros valandos 
poilsio keturi italai lakūnai 
iš čia orlaiviu išskrido į Da
bar, Francūži j os V akarų 

. Afriką. Jie lekia iš Romos i 
Buenos Aires. Orlaivyje jie 
veža-~' ...... 
tikslas yra surasti oro pas
tai kelią tarpe Romds, Bra
zilijos ir Argentinos. Pran
cūzų ir Vokiečių lakūnai, 
taipgi bando toki pat kelią 
surasti.

SPRINGFIELD. — Uni
jos vadai skundžiasi, kad 
Motorinių Sunkvežiilių Sa- 
yhunkų Sąjunga priešinasi 
National Labor Boardui ir 
sako, kad jis negalįs jų pri
versti strėikierius priimti 
atgal į darbą.

National Labor Board pa
darė savo sprendimą gruo
džio mėli. 29 d., bet kol kas 
savininkai yra priėmę atgal 
liktai apie trečdalį streikie- 
rių. Jie žada kitus priimti 
kada biznis pagerės. Strei- 
kieriai tuomi nepatenkinti, 
kad streiklaužiai, kurie bu
vo . samdyti j uos pavaduoti 
dar tebedirba.

Savininkai atsisako pa-
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1. — Alesander Troyanovsky, pirmasis Sovietų Ambasadorius Amerikai kalbasi 
siHaikraščių korespondentais AVašliingtOne

2. — Vaizdas Kinijos miesto Foocho\v, kur Amerikos karo laivyno jurininkai bu
vo nuvykę apsaugoti Amerikos piliečius^ kada nacionalistų valdžios kariuomenė 
puolė sukilėlių kariuomenę. • ,

3. — Prezidento• Roosevelt žmona, taip pasipuoši us dalyvavo prezidento gimimo 
dienos- baliuje, Wash.in.gt.one. ■ .

Nori Atgauti “Kruviniausi Sostą”
$10,000 GAISRAS

^OO 'Svani-laiSįc - Jų leisti.tuos, darbininkus,- ku.-<
14? buvo pasamdyti: laike 
streiko. ■.

JAPONIJA PRALENKS
AMERIKĄ

$10,000 KINIEČIŲ ŽUVO
SIIANGAI,Vietiniai 

laikraščiai praneša, kad Ko
pei ir Honan provincijose, 
Geltonosios upės vandeniui 
pakilus, 10,000 vyru, mote
rų. ir vaiku prigėrė ir suša
lėk ■

TOKIO,:— Japonijos sei
mui buvo pranešta, kad iki 
1937 nietų japonai., turės 
daugiau pagelbinių kgro lai 
vų kaip Amerika ir jei tų 
šalių karo laivynp atstovai 
diktuos programa busimos 
karo’‘laivyno konf erencijos, 
tai ‘ ‘nesusipratimai neiš
vengiami”..

“DARBININKO” VAJUS
jie. gali nuveikti, todėl stebi
mės, kodėl jie taip apetetiš- 
kąi veikia ? Gal bijo šalčių ?

Kur p. K. J. Nadzeika iš 
Nashua, N. U., kuris buvo 
pirmutinis stoti kontestan? 
Negalime tikėti, kad jis jau 
baigė darbą.

Pastebėjome kaikuriuos

Sekančiame 4 Darbininko ’ 
numeryje kada bus paskelb
tas vajaus kontesto dalyvių 
stovis pamatysime daug 
permainų. Kun. J. Bruži- 
kas, S. J. iš Shenandoah 
mums prisiuntė 24 prenu
meratas ir rašo, “dar nevis
kas.” Dėkojame kun. Bru- ______„___ --
žikui ir linkime jam pasise-i ženklus iš HTartford,. Conn,, 
kimo. . . ’ I kur. darbuojasi p. K. P. Ta*.

Iš Haverhillio. konteštanj mošiūnas. IŠ tų ženklų 
sprendžiame, kad p. Tamo
šiūnas nustebins visus.

Dar kartą. ... perspėjame 
skaitytojus ir mūsų kohtes
to dalyvius, kad vargiai te- 
užteks. Lietuvos Albumų, vi
sam vajaus laikui. Kiirie 
norite gauti dovanų Lietu- 
a os Albumą pasi skubinkite.

Ir dabar vieton albumo 
mes kiekvienam metiniam 
prenumeratoriui. ga l i hi e 
duoti “Jono Kmito Eiles’ 
arba ‘ ‘Dangaus Karalienė. 
Šios, abi knygos yrą tvirtuo
se drobiniuose apdaruose.

stojo. Petras Svirskis ir J.! 
A.. Zavadskas. Sveikiname 
juos. Jaučiame, kad jie ne7 
bus paskutiniai, nes girdėjo
me, kad jiedu yra smarkūs 
darbuotojai.
. • Low.ell.io ir Lawrence’o 
parapijos tebelenktiniuoja 

. už pirmą vietą. Leonardas 
Kumpa turįs daug prenu
meratų surinktų iT žada jas 
yišąs kartu “Darbininkui” 
pristatyti. Laukiamo.

Keletas Bostoniškių stojo 
kontesfan, bet jie dar vis ne- 
išsijudino. Mes žinome ką

AVASIIINGTON, — Sau
sio 31 d., prežidentaš R.oose 
velt, pasiremdainas įsfaty-. 
niu, kurį pereitą sąvaitą 
kongresas priėmė, pasirašo 
proklainaėi.jąy kuri.nustato, 
aukso kiekį, doleryje 15 5-21 
granų, vieto j pirmiau buvu
si ų 25.8 grai i ų. K i tai s ž< >- 
tižiais"dabartimš doleris yra 
vertas auksu 59.06 centų.

Taipgi valdžia pradėjo 
supirkinėti auksą mokėda
ma po 35 dolerius už unciją. 
Rt‘ikalni ėsaut, tokią pat 
kaina valdžia parduos auk-

NASHŲA, N. D — Gais
ras, kuris prasidėjo iš .per
kaitusios dūdos, čia padarė

-nllbštūl^ ^Viivinoio š 
Šv, Nikolo Graikų bažny
čioje, Pluni gatvės. . ‘

nori WntTorlai-
VININKYSTĘ

IYASHINGTON, D. C — 
Kariuomenės štabas . prašo 
Kongreso, kad kariuomenei 
būtų leista sudaryti 9.00 
aeroplanų, kurie visados bū
tų pasiruošę lėkti apginti 
bet kurią dalį J ugtinių Val
stybių rubežiaus. Apart to, 
kariuomenė numato pasta
tyti 1000 naujų aeroplanų 
ir padidinti oro koi*pusą. 
400 karininkų ir 6200 karei
vių.

Dabar Jungtiniu Valsty
bių kariuomenė turi . 1700 
aeroplanų, bet karininkai 
tvirtina, kad tiktai 1300 
aeroplanų yra t i kę vartoj i- 
mui. . .

BADASlR LIGOS VICTO- 
RIJOS APSKRITYJE

1 ■ • ■ : • ■ . .

PARIS.-r-Vakarų civi
lizacija vėl pradės karą su 
rytų senovės papročiais, jei 
ištremtam Afganistano ka-

NORTH SYDNEY, N. S. 
—-Praneša, kad šiaurės Vic* 
tori a apskrityje. 3000 gyven
tojų grasia badas ir mirtis 
nuo limpamos ligos, kuri 
plečiasi tarpe badaujančių
jų. Ledlaužis Montcalnų'pri 
krautas maistu ir * vaistais, 
stengiasi per užšalusią jurą ] 
juos pasiekti.

Laikraščių koresponden
tai praneša,’ kad. badaujan
tieji-.vagia avis nuo savo 
pasiturinčių kaimynų. Mel
žiamosios karvės yra sker
džiamos, nes nėra kito mais
to žmonoms. Kitur galvijai, 
metami į jurą, nes ūkinin
kai neturi kuomi juos šerti.

kruvinnjo sosto;? 7
Buvusis valdovas prane

ša iš Romos, kur jis dabar 
gyvena, kad jis-mano sostą 
paveržti iš. Mohammed. Za- 
liir I\hąn,. kuris paveldėjo 
sostą kada jo tėvas karalius 
Nadir Shali tapo nužudytas.

Kar. Nadir buvo vienas iš' 
despotiškiausių valdovų pa
saulyje ir jam pasisekė pa
naikinti visus vakarų pa
pročius, kuriuos jo pi-rmta- 
kūnas buvo įvedęs. Tų jo 
nekenčiamų papročių tarpe, 
buvo moterų veidų nudengi- 
mas ir siuntimas jaunų mer
gaičių su trumpais, sijonais 
ir šilkinėmis kojinėmis į 
Konstantinopolį mokintis.

Karalių Nadir nužudė 
vienas studentas kada jis 
grįžo iš savo haremo. Kara
liaus brolis keli mėnesiai at
gal buvo nužudytas Berljme.

Buvęs karalius Amanul- 
lah, skelbdamas . savo pasi
ryžimą atgauti savo sostą 
Kabule, senovės sostinėje ir 
tvirtovėje Buddhistų tiky
bos pareiškė, kad ‘ ‘ Kara^ 
liaus Nadiro nusistatymas 
buvo pavojingas mano žmo^ 
nių nepriklausomybei, ly
giai kaip jis buvo pavojin
gas svetimoms valstybėms,”

Dar būdamas karalium, 
Amanullah važinėjo po pa
saulį su savo karaliene. Jie
du buvo atvažiavę ir Ame- 

I rikom Karalienė su k ė 1 e

Proklamaciją" pasirašius, 
visas piniginis auksas viso
je Amerikoje perėjo ledera- 
lūs valdžios nuosavybėn. Au
kso savi n inkams bus atlygiu 
ta duodant jiems aukso ban
knotus už jų auksą. Šis 
aukso, nusavinimas davė 
valdžiai pelno apie 2,792,- 
859, 126.00 dolerių. Du mili
jardai šios sumos sudarys 
Stabilizaeiios fondą. .

Ieškomas KONGERTy 
“RENGĖJAS”

Proklamaciją paskelbus 
akcijų kainos pradėjo kilti, 
Dolerio kaina pasaulinėje 
rinkoje pradėjo pulti,

Lietuvos litų, kurių galė
davo gauti 10 už dolerį da
bar galėsi n ic gaut i tiktai 5 
litus 90 centu už dolerį.

Jei prezidento planas bus 
pasekmingas, tai produktų 
kainos pagaliau pradės kil
tį bet ko] kas miuns darbi
ninkams doleris doleriu pa- 
si 1 i eka. J ame tebėra keturi 

k vode ri a t”, dešimts de- 
šimtukų, dvidešimts penk
tukų ir šimtas centų, •

SOVIETŲ BALIUNISTAĮ UŽSI
MUŠĖ

tos valdančiose sferose Af- 
giianistane. Kalbama, kad 
grupė valdininkų, kad at
keršyti karaliui Nadir už. 
nužudymą jų vado, įkalbėjo, 
studento--mojimai, .kad ji 
prilkaTbiiitų leafalių užmuš
ti, ką tas ir padarė. Prane
šama. kad dvidešimts žmo
nių btiATo nužudyta ųž daly
vavimą karaliaus užmušime.

Karalius Nadir buvo pa
skelbtas. karalium , keturi 
metai atgal/ kada jis nuga
lėjo ir paėmė nelaisATėn Ba
chą Sakao. kuris buvo, pa
grobęs sostą. ir valdė Afga
nistaną tiktai metus laiko. 
Kad neturėtų konkurento, 
Nadir paliepė Sakao galvą- 
nukirsti. Tada jis greit ap
sidirbo ir su kitais savo 
priešais.’ Vieną iš jų, Ali* 
mad bShah jis sučiupęs įkim
šo į užtaisytą kąnuolę ir iš
šovė. ' •

Jisai panaikino visus bu
vusio karaliaus Amanullah 
įvestus vakarų papročius, 

i Mergaitės iš mokyklų Kons- _______ ____
rantinopoįvje grįžo namon.’vo jianaikintas.

MASKVA, — Trijų So
vietų baliunistų lavonus ra; 
do netoli Maskvos. Sausio 
30 d, jie buvo slaptai pakilę, 
iki- 67,585 pėdų nuo žemės; 
pavirsi o, kad studijuoti' 
stratosplierą. Ore įvyko ne
laimė. Jų balionas sugedo ir,; 
krito taip smarkiai, kad su-į 
dužo jo gondola ir moksliš-J 
k'i i u struinei.it ai j šipulius 
šliaužyti.. Manoma, kad jie į 
1 risdamies, žemyn išleido "į 
per daug. dujų ir niekaip i 
negalėjo sulaikyti, savo ha-į

NEW BEDFORD. — Pas
Šv. Luko ligoninės slaugių negalėjo sulaikyti, savo ha* j 
organinijos^valdAdją atšjd IžtŲfo^uo^stMg 
tūlas Walter T. Murphy ir ————i—— !
persistatė save kaipo atsto- KALINYS GAMINO DEG- 
vas firmos, kuri porą metų! niir ir M i - iilir ' į
atgal davė artistus slaugių; TINĘKALĖJIME -į 
koncertui. Jis su slaugėmis• ■ ■ •• .. • •
pasirašė sutartį sulyg kui'iosl SAN Q[TKyTIN. Kalėjų | 
jis turėjo išparduoti .bilip-ini.)s. Cal. — Negras kalinys; į 
tus, pasamdyti .svetainę ii-rrp|jOmas St<>rv, neteko, vic- i 
parūpinti artistus koneer-1. tos. jis bllV() į-alėjini<c sodno.į 
tui; Murphy išpildęs tik yie-j prižiūrėtojas. Buvo susekta, 1 
na pasižadėjimo, — parduo-' katl :jjs Kari) kameroje , iš | 
ti bilietus, bet pinigų negrą.; sodne surinktu vaisių gamū j 
žino. . . . . . , juosi degtinę. . ‘ . , į

Koncertas neįvyko. Poli- J
rija ieško Alurpliy..
kad jis yra tas pats,.kurmi 
pasivadinęs Davis, .tokį pat 
šposą iškirto Lov'elĮyje. .

Buvo panaikinti, moderniški 
ąprędąlai ir moteris vėl ga
lėjo rodytis tik su prideng
tais veidais. Priverstinas 
kariuomenėn tarnavimas bu

daug pasipiktinimo savo pa
valdinių tarpe, kada ji pasi
rodydavo viešai, su nepri
dengtu veidu. Einant senais 
purdali Įstatymais karalie
nės veidas visados turi būti

Užmušimas karaliaus Na- 
dir šukele daug ncapykaii

John Carvėth AVelĮs su žmona dviračiu išvyko iš Lon
dono’ į Abysiniją/kur jie tikisi rasti karalienes Skobos 
turtus. -

į*.įBALBO KEUONGKADIF!
VO $625,000

ROMA. — Galutiiios apy
skaitos parodo, kad Maršalo 
Italo Balbo kelionė oriai-. 
Anais į Ameriką ir atgal. 
Italijai kainavo 625,00(1.00 
dolerių.

KARDINOLAS PRIVERTĖ ’ 
HITLERININKUS PALEISTI Į-

KALINTĄ KUNIGĄ

TRAUSTEIN, Bavarija, 
sausio 30— Hitlerininkai 
areštavo vietos kataliku pa- i j ..■••-* v • ■

i rupijos kun. Steizle būk uz 
! Hitlerin vyriausybės krifiį* 
karimą.

Kadangi tas areštavimas 
.pasirodė neteisingas, kąrdi- ■ 
polas Paulhaber suspendavo 
[visas pamaldas 
nyri oje.

Hitlerininkai paleido a* 
reštuotą kunigą,

vietos baž-

Gerb, skaitytoją ir prietelią 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininkė.* 
daryti kokį bisnį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimų “Darbinin
ke.“ Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “ Dar
bininke “npsimoka.

struinei.it
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METU MINĖJIMAS

iltinės žinios!
' . *’* . • 3

>r trisdešimts metų pa: 
os choro veikimas davė 
ų gaišių. Tautiškoje bei 

iškoje dirvoje,., cho- 
iŠate ne vieną sunkią 

Be choro neapsieita Bl bažnyčioje, nei kituose 
įtbesniuose ■ parengįmuo- 
rMinint šį Jubiliejų, vado 

F' M. Karbausko ir narių 
angomis, bus suvaidin- jf, operetė ‘'■ Sveikas ligonis’ ’ 

ponsilium Pacultatis), sek 
įadienį, Vasario 4 d., 7 :30 
Al. vakare, bažnytinėje svc-. 
įinėje."
t Operete vaidins, jau daug 
įtartų linksminę savo malę- 
pftis balsais, mėgiamieji so^ 
Otai A. Grubijoliutė Jr J. 

. Antanėlis.

Į
ražus balsai daro 
j am s malonaus 
f. Ypač, gražiai dainuoja 
tas.. Jonas Zulonas vaL 
j svarbiausioje rolėje, li
to Bnlbicko. Jojo deja- 
ai bei neturėjimas ape- 
, daktaių gydymas ir ki- 
posai,. sukelia publikoje 
g skanaus juoko. Kiti 

‘vaidintojai, jau nekartą vai- 
įinę, gerai prisirengę, žiū
rovų neapvils. O. Valcckai- 
|e, S. Jakubauskaitė, J. Gri
galiūnas, M. Karbauskas 
&r.‘ ir D. Avęrka, įvairiose 
rolėse, parodys užtektinai 
foosų.
I-1 Nėra abejonės,

į ADVOKATAI

Idau- 
įspū-

kad clio-

; JUOZAS CUNTS
ADVOKATAS

H4' Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

. GYVENIMO
TeL Parkway 1S64-W

X

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadway)

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

Namu: Talbot 2474

J

JUOZAS ANTANĖLIS, 
visii mylimas solistas, uolus 
veikėjas, jaunimo tarpė, cho
ro parengime,. “Consilium 
Faeultatis’- operetėje, vai
dins apsimetėlio dartaro ro
lėje- —1 .. .•.

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas .

DR. S. A. 6ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

. Tel. Sol Bestom 2300
414 Broadway, Šo. Boston 

Ofisas atdarąs nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:3<). po ‘pietų .Ir 
nuo 6 iki 9 1, vakare, Šventų dienų 

pagal susitarimų.

OPERETEI

SVEIKAS LIGONIS

STel. So. Boston 0828 ž
| LIETUVIS DANTISTAS 1.

DR.M.V. GASPER i 
f (iLtŠPARAVh'i^S) I 
i 525 E. Broaclway, S, Boston | 
i :Ofi6o Valandos . ®
Ė Nuo 0 Iki 12-by te . Ir nuo 130 . Iki | 
|I5 ir 'nnn 6; Iki 8 vai. vflkiire, •Ofbj’ 
ĘRiis uždarjTtns sukatos .vakarais ir i 
i neilėldiehlals, taipgi seredomis nUuj 
š . 12-tos Klienų uždarytas. f
i Taipgi nirimu ir X-Ray j

(Consilium Pacultatis) ■
—RSąraUrr— ' 

ŠVENTO PETRO PARAPIJOS CHORAS

— įvyta! — ■

Vasario-Feb. 4d. 1934
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE WEST FIFTH STREET 

Pradžia 7:30 vai, vakare. Įžanga 35c. ir 50c.

Worcester, Mass.

nelis. Kasperas Robertas, 
I pasimirė 17d. sausio. Perei
tą rugsėjo mėnesį vaikutis 

* Smarkiai apdegė ; ta pačią 
į dieną vyresnysis broliukas 
’ tapo ištiktas paralyžiaus.

Abu vaikai beveik iki šiol 
išbuvo ligoninėj; vyresny
sis grįžo namon Kalėdoms, 
bet mažajam ^Bobbie” ne
buvo lemta grįžti pas tėve
lius. Skaudžioje liūdesio ir 
širdgėlos .valandoje, reiškia
me Mažeikų, šeimai nuošir
džią užuojautą.

Rutvil?..

Važiuojame Visur

STANLEY'S RADIO SHOP
Stanley ir Felfac BeLeskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios.’ Par

duodamo Victpr Radios, Motoro- 
/a Automobiliams. Radio ir tt,

414 W. Ęroadway, RoOm 1
Tel. S. B. 0558-W J.

ras iš šio parengimo susi
lauks didelės paramos iš vi
suomenės. Kam teko daly
vauti. paskutiniaine choro 
parengime, tas nepraleis 
orogos ir šį kartą, neš pro
grama sudaryta įdomi. Ge
rai išlavintas vyrų kvarte
tas. pasirodys dar pirmą kar 
tą scenoje.

Solistas Al. Juodaitis, sa
vo stipriu balsu, sudainuos 
keletą ’ naujų dainų. (Gros 
mišrus orkestras, sudarytas 
iš mūsų jaunimo pasižymė
jusių grojikų. Taigi progra
mą kuograziausia ir įdomi, 
[r žinoma, kiekvienas tokį 
idhiii darbą parems.

DR, J. LANDŽIUS I
SEYMOUR !

• • . ’ «•

LIETUVIS GYDYTOJAS IR |
CHIRURGAS

_____ __ X-Ray - -
Tel. South. Boston >2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

■ t

Tel. So. Boston 2660

i Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

: MIRĖ ROVUSIO GUR.
MOTINA

l'el. Porter 3789 *

IOHN REPSHIS, M. 0
L REPŠ YS

Lietuvu Gydytoja*
Ofiso Valandos: 2—4 ir ’6—8 

278 Harvard Street, 
kamp Imnan arti -Central Sq

OflLihbridge. Masr

PALM BEĄCH, Fla. - 
Čia mirė Flora A, Fuller, 
75 metų amžiaus, motina bu
vusio Massachusętts valsty-. 
bes gubernatoriaus Alvan 
T. Fuller. "

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONU

atitinka apibudinimui vei
kalo “Piktoji Dvasia,” kuri 
Vyčių 26-tos kuopos artis- 

Tas priežodis puikiausiai tai, suvaidino dėl Motetij 
__— ----- —____——/Sąjungos .5 kuopos. Veika

las parodo kokių niekšyščių 
dasileidžia.. netikėtai pra-

Sausio 14-tą. Yra senas 
priežodis,kur kipšas ne- 
išgali, ten bobą . pasiunčia.

paign br 1934). Neatsitiki
me nuo kitų! Grąb* Juozas
V. Kasperas yua'sTo fondo turtėjus! moteriškė, kad tik
vįTŠhiinkas lietuviams,.

Garsus Yankee basebąll 
tymas susilaukė naujo me
tiko. Šis metikas yra gerai 
Bostoniečiams žinomas Vy
tautas Tamulis. Jis vyks sy
kiu su kitais Yankee lošė
jais kovo mėnesį į St. Pe- 
tersburg, Fla., pratyboms. <

Girdėjau, kad buvęs pa
saulio čempi jonas, Jack 
Sharkey (Žukauskas) žada 
dar kartą kumščiuoti s,. ir 
ne kur kitur kaip tik čia. 
Bostone!

Ar žinote, kad p. Julius 
Mikalonis, South Bostono 
biznierius, mėgsta žvejoti 
ne tik vasaros. metu, bet ir 
žiema.

(AL J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

366 Broadway, So. Boston, 
Tel;. So. Boston 8357

Bostono Ofisas:
60 State St* Room 326

Tel. Hubbard .9396 
'Gyvenimo:- 33 Rosemont Street, 
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.,

Pranelis. .
Airių klubas, “Irish A- 

meiican A. A.”, turi savo 
tarpe labai gerą “basket 
bąli” rateli. Šis ratelis yra 
geriausias visame South Bo
stone* Žinotina,. kad daugu
ma šio airių “basket bąli’* 
ratelio yra ne airiai, bet lie
tuviai!

VAŽINĖJA UŽSIENY
labai .gerai ir naudingai galt pa
tarnauti sergantiems. Patarimas 
veltui. • ■ •

• ' Lankėsi Anglijoj, Airijoj,. 
Škotijoj, Vokietijoj, Pran- 
eijoj, Italijoj, Šveicarijoj, 
ir Austrijoj ir .gavo labai 
svarbių informacijų Lon
done, Paryžiuj, Berlyne, 

<li Vienoj ir kituose dldęliuo- 
se miestuose, ir* todėl jis

Ur,Grili|,327KSL
Faiandoj • Antradieniai*, ketvirta 
nenials ir šeštadieniais 10—12 ry- 
te, 2- 5, 7—8 vakare; mkniuU* 
nials 10-12 tiktai

• Nantasket Gari a i v ių 
Kompanija, kurios laivai 
vežiojo keleivius tarpe Bos
tono ir Hull uubankfutyjo. 
Gyventojai Hull/ Pembei? 
ton, Kenb e f m a ir Bay- 
side, nenorėdami likti be šio 
patogaus susisiekimo, nuta
rė patys nupirkti laivus ir 
juos operuoti. . .
■ Jie organizuoja naują 
bendrovę, su 200,000.00 dole
rių kapitalo. Valstijos iždi
ninkas Charles F. Hurley 

ry . salėje. Gros gerai žino- pirmininkauja naujai bend
raus Roy Eitis Sociefy or
kestras. Atsiminkite, kad 
jau gavėnios metas artina
si... ■

Tėl. S. B. 0441. :

PR. J. KALINAUSKAS
. ADVOKATAS

414 Broadvvay, Sd. Boston. 
Room 3.

■ Gyven. vieta: 8 Floreuco St,
• Hųdson, Mass 

rė| Hudson 622.

Bostono miesto ligoninė 
yrą taip pilną ligonių, kač 
pereitą savaitę ligoninės 
galva, Dr. John J. Dovling, 
nutarė naujų ligonių dau
giau nepriimti, kurie dar 
gali savo namuose likti. 
Šiiiom syk ligoninėje talpi
nama virš 1600 ligonių.

. .1

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
. . DARBININKO. NAME 

366 Broadway,
, . South Boston, Mass

i

į

‘(Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalilcybės reika^ 
lų. išdavėjas, didinąs. priešų 
jėgas.”—
^anevešio vysk, Paltarokas.

atsiekus savo pakvaišusios 
puikybės užgaidas, Iš vai
dinto jų bene geriausiai at
žymėjo Puzara. Žmonių ne- 
perdaugiaušiai susirin k o 
dėl stokos gero išgarsinimo.

Sausio 16tą. Įvyko susi
rinkimas, kartu ir “surpri- 
se party” buvusiai.pirm. p. 
Liutkįenei. “Surprise” išė
jo atvirkščiai, kuomet nu
siųstos narės pakviesti p. 
Liutkieną rado ją sunkiai 
sergančią sloga ir negalin
čia dalyvauti. Nuliudusios 
narės dėl savo brangios vei-. 
kėjos nesveikatos pasiuntė 
jai teikiamą dovaną gražią 
staltiese .ir nuoširdžius lin
kėjimus, kad greitai pa
sveiktų.

Antrą nemalonių žinią 
narės išgirdo, būtent, kad 
mūsų finansų rašt. p. Ru
činskienė irgi staiga susir
gusi ir randasi ligoninėje. 
Jai padaryta sunki operaci
ja. P. Ručinskienei pasiųs
ta gėlių ir užprašytos šv. 
mišios jos intencijai. Lai
mingai pasveikti ir grįžti 
prie savo darbuotes.

Sausio 17-tą.. Skaudi ži
nia pasiekė sąjungieteš, kad 
mūsų Apskričio pirm. p. T. 
Mažeikiėnės jauniausis sū-

“Prieš blogas knygas mes 
privalome pastatyti geras,, 
prieš blogų raštų nuodus 
mes. turime pastatyti gerų 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos.. laikraščius mes 
turime pastatyti: aukštos do
ros laikraščius, — sako Pi
jus savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.”

Nedažyk , savo nosies su 
karčiamninko dažais.

GRABORIAI
JOSEPH W. GASPER

(KASPARAS) 
GRABO R I U S 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tel. So. Boston Į437 j 
Res. 158 W. 7th St. 

Tel. So. Boston. 1437 M. 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.■

rovei. Jis mano, kad jiems 
pasiseks sukelti reikalingą 
kapitalą ir, kad, bendrovė 
galės gyvuoti.

PARSIDUODA
City Point — 8 kambarių mū- . 

vinis namas. Visi įtaisai. Didelis 
yardas, vieta dėl karo, $4000. Į- 
ireSti $500. Morgičiij ■pasiimam.

459 W. BR0ADWAY, 
Tel. S. B. 1830.

2 ’ Tel. S.' B. 28O5U 1
I LIETUVIS I

lOPTOMETRISTASĮ
Ižegzuniimioju Hlds| 

' priskiriu akinius i 
kreivas skis ntltle-i 
sinu ir amblljoniS- Ė 

2koše, (ukloše) .akyse sugrąžinu| •.■ 
| Šviesa tinkliniu laiku, 
I J. L. PAŠAKARNIS, O. D. | 
Į 447 Broadwąy, South Boston į

ĮVAIRUS skelbimai
SU RVILO S

KVIETKYNAS
GYVOS SKINTOS GĖLĖS
VėstuvfmH ar šermenims

Bukletui ar. Vainikai 
taipgi gyvos kunibaritj kvietkoa 
visokią rūšių ir spalvų, gaunamos 
musų kvietkyne.
Specialiai kokių' nois ypatingumų 
arba spalvų,, patartina užsisakyti 
iš anksto, kad galėčiau tikrai pa
daryti sulyg reikalavimo.
SURVILAS—THE FLORIST

S75 (’AMBRIDGE STREET 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 9438

Telephone
SO BOSTON1058 J

BAYVIEW *
MOTOR SERVICE

STŲDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokių išdlrbysčlų auto-, 
mobilius. Thisymo ir demonstravi
mo vieta: ■

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

tSOUTH BOSTON,.MASS,
Joe. KavoGiuna& ir Peter Trečiokas. 

savininkai

NEW DEAL VARIETY STORE
Alės parduodam geros.rūšies toniką.- 3 didelės bom 

<os už 25c. Depozito nereikia mokėti už bonkas. .
1 svaro keksai 11c. Pajai visokio skonio 11c. Viskas 

prieinamomis, kainomis.
275 BROADWAY, '

| JUOZAS M. mus I
| LAIKRODININKAS j , 
| Parduodu įvairiausios rūšie# | 
f auksinius ir sidabrinius daili Į 
ftus. Taipgi ir pataisau. i 
| 366 W. Broadway |
I SO. BOSTON, MASS. | 
8 ’ * J

Kviečiame užeiti 
SO. BOSTON, MASS, AGENTAI 

Mitui II 

INSURANCE
Ąpdrausk namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

j Kaleni aukštesniosios mo- 
I kyklos mokiniai nepatenkin- 

Jti, kad mokytojai nutarė 
Komitetui dovanoms South į pamokas prailginti 50 mi- 
Bostono moksleiviams, kii- (nučių į dieną ir ruošiasi įš- 
rie del koiitesto priruoš gra-i eiti į streiką. Mokiniai tvir
čiausia paskaitą.. Daugiau | tina, kad 1500 mokinių strei- 
apie šį kontestą galima su-’ kuos tol, kol mokytojai su
žinoti nuo savo mokytojų.1 tiks grįžti prie sėlio pamokų 
Štai gera proga lietuvių laiko. • 
vaikams pasirodyti! . —-—-—

——---- r . j Harold Brothers iš Brigh
Jeigu yra parapijiečių;tono pasikorė I)eer Islana 

tarpe šeimynų . be anglių, Į kalėjime. Gruodžio mėn. 6d. 
tai p. K. Šidlauskas,, mūsų; jis buvo nuteistas trims hiė- 
Šv. Vincento de Paulio pii>1 nesianis’ už žmonos mušimą; 
mininkas prašo,- kad šių šei- < Vėliau jo žmona pasimirė, 
mynų nariai pribūtu ' į šio Kalėjimo tarnautojai mano, 
Skyriaus susirinkimą, penk-■ kad jis bijojęs: kaltinimo 
tadienį, bažnytinėje salėje,;žmonos užmušime, todėl ir 
ir jie bus, lucdc. galima, ap-;pasįkurė. . .
rūpinti. . i ‘ ■ .

Congressman J olm W. 
MeCormack pasky r ė $50 
South Bostono Piliečių

Ponui IL W. ' Ęndicott 
neužtenką vietos gyventi. pa
prastame name su savo žmo
ną ir trims vaikais. Tai p. 
Ęndicott statosi “namelį’’, 
kuris susideda iš 50 kamba
rių ir 17 maudynių, Haveb 
gatvėje, Dedham, Mass, 
Kas būtų,, jeigu p. Ęndicott 
turėtų didesnę šeimą'?

. Dar kartą primenu! šv. 
Petro choro metiniai šokiai

■ ———-— ' ' -Vagys įsilaužė į Andfeiv
Lietuviai! Prisidėkime' F.,Klaus namus, (■olutnjiia 

prie Bostono, iabdarybes Road ir išnešė įvairių daik- 
fondo (Eni(‘i’gency Cam- tn 2.000,0(1 dolerių vertes.

Apie musą pigą ir grąžą patarnavimą, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsaniuotojai 

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tėl. So. Boston 0304-W

i 
i 
Į 

455 W. Broadway, So. Boston! 
Tel. So. Boston 3612 I.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADR

LIETUVOS WKTEBp DRJ03 
po GioBk Motinos ivč.

’irmlninkg — Eva MarkalenS,
625 E, 8th St, So. Boston, Mass. 

Vicepirmininke—Ono SlaurlenO,
443 E. 71 h St, So. Boatonį Mass...

. Tel. So, Boston 8422-R
Prot Rašt — Brone CiunlenS,

29 Gould St, West Roxbury, Mass.
TeL Parkway 1864-W

Fili. Rait.— Marjona Markonint*
83 Navarre St., Rosllndale, Mas*.

Tel. PArkvvay 0658-W 
lidininkė. - Ona Staulullutt.

105 W«n. 6th. St, So. Boston, 
Tvarkdart — Ona Mlagirdlanl

1512 Columbia Rd., So. Boston, Man. 
Kakoa Globėja E. Janulonlenl

1426 Columbia Rd.t 8o. Boston, Mase 
Draugija tavo «nhlvin!rlrrtu« laiko kU.

antrų ntarnlnki kiakviino menesio. 
. 7:80 vai. vakare, pobalnytlnėj are- 
. talnej.

ESAI
imi* drauffijoa reikalais kreipkite 
pu protokolu raitlninkA

*V. JONO EV. BL P Ai ALT 1JN > 
DR-JOS VALDYBA

Pirta, — J. Petrauskas,
24 Thomas Park S<» Boston, Uip* 

Vice-plrm.—V.. Mędonis,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Man

Prot. Raitininkas — J. Ghneckls.
5- ThnUHV PStk So ‘ Rnnto» 

Fin. RaStininkas — Pr. Tuleikls,
.109 Bovve.n St., So. Boston, Mass.

Ildininkus - A. NaudtifiuHM
885 E. Brondvvny, So. Boston, 

itfarilrilkn — J. Kalkis
7 yVlnfield St, So. Boston, Mm* 

Draugija įniko šuslrlnkimuė kv treėi 
nedeidlebl kiekvieno.mentalo, 2 vai 

. no pietų, Parapijos ehliŲ, 492 H. Ttl
8t, So. Butftott, UaM

K. SIDABRAS ■
Važiuojantiems i Ir iš Lietuvos parū

pinu pasportus ir parduodu 
Laivakortes.

Apdraudžia baksus, namus, rakandus 
• ir t. t.

342. W. Broadivay, s. Boston, Mašs. 
Telefonas South Boston 1798

• AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant. patogiausią ir 
greičiausią laivą. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH
I N S URA N O E

Apdraudžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t. 
BR0ADWAY TRAVEL 

BURBAU
K. .1, VIESULĄ. Sitv.

. -366 W. Broadivay,
So. Boston, Mass.

Tek South Bosam 0G20 -

l
t
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■ Penktadienis, Vasalo 2, 1934.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS n ui. Lietuviui kalbai skiria
ma tiek laiko, kiek galima.. 
Vaikai, kurie girdi lietuviš
kai kalbant namie ir patys 
kalba, tai ir trumpose pa-

a) Pasveikinimas. ,.
b) Kur Banguoja- Nemu

SHENANOOAH, PA.
• MISIJOS.

. Užpereitą pirmadienį, ku
nigas. J, Bružikas/ S. J., 
.pradėjo vesti 'misijas mūsą

. parapijoje. Pirmoji misijų 
savaitė buvo moterims. Toji 
savaitė sėkmingai pasibai- 

• gė: kasdien pilnutėlė bažny- 
. čia moterų misijomis nau

dojosi. .
. Misijonierįus ragino mo

teris prie -. bažnytinių drau- 
ygijų prisirašyti. Ypač ragi
no merginas, kad prie So- 
daliečių prisirašytų. Nėra 

'. abejonės, kad Shęnandoah-

kevičienė, Norkcvičienė, La- 
bėslaenė, Pačesienė, . Met- 
kaųskienė ir Tvardzj kieno.

APSIVEDĖ.
Robertas X orke vi č i u s 

(Bobby Nork) vedė Viola 
Ruskiūtę,, Kuri, Karalius* 
Minersvillėje, davė, šliubą 
jaųnavedžia ni s. Jaunave
džiai -pabaigė universiteto 
mokslą: jis- mokytoju Gedi- 
getorvh universiteto, ji “la- 
boratory techhician ” Penn-

“Bobby”. jo mokslo die
nose . buvo..- labai žymus lošL 

Įkas visuose sportuose. Mū- 
m inergihos paklausys pa-iSų aukštesnėje mokykloje 

,r raginimo — prie Sodaliečiųl buvo taip vadinamas “žvąig
skaithngaUprisidėdainps. .

.» . Taipgi visas . ragino pla
tini i lietuviškus, katalikiš
kus laikraščius, kaip“Dar
bininką”, *‘Laivą’k?" žvaig
ždę” ii* tt.,. kad Išpildžius 
popiežiaus paskelbtos Kata-

. ūkiškos Akcijos Tėikaiayi-
■ mus..

Pereiki pirmadieni prasi
dėjo vyrų .misijos. Tvarka 
ta pati kaip ir moterų sa- 

. vaitėje. Mišios ir pamokslas 
9-valandą ryte, ir pamoks
lai 7 valanda, vakaro.

.... ; lias.ket-balk', rapi jos iiariu nuo pat para- -taurius pa veikslus. Garsai, mokose gerai prasimokina 
urbę, tik keliuose žai-lpijos pradžios, ypač parapi- muzika, ir paveikslai daro lietuviškai Tašyti. Kuije na- 
—;............:x „n.*. 1 .vi M ,pa]onų įspūdį. šiaip amerp .mie negirdi ir- nešneka lie

kų didžiausi skaičių punk-l jos. pasidarbavęs. Per daug! kūniškame teatre, ar“niu- tuviškai, tiems lietuviškai
inetų jis dalyvaudavo vieša-J vėse,k’ kad ir brangiau užsi- mokintis mokykloje yra di
lde lietuvių katalikų veiki- mokėjęs, tolei o malonumo ulele sunkenybe.
ine bažnyčios, ir tautos labui, neturėsi.
Dėjo daug’ pastangų, kad1 Sausio 28 d; turėjome nio- 

basket balt ia.'UP’ūii katalikai organi- kyklos koncertą. Seserys
‘ Užimtai veildii. Jis gerai ,sū ‘ IVūnciškjetės, parap.: mo- 

prato, kad reikia katalikų1 kyklos•• vedėjos labai dailiai
'■visuomenei veikti savo or: prirengė įvairų programą, 

gamzacijiį pamatais, sav<» susidedantį iš vienuolikos 
'organizacijų vadų nu rody- aktų. .
minis, lies kad ir gerodarbo q?a- ųuv{) įn'ilžiniŠkas dar- 
laisvanianių. veikime daly- baa Kai kuriems vaikams

T v . .. . vaudami duoda progą saAo ni;l|V|į buyo sunku kalbėti,
,. yy™ vy. y- yę1-1 prasimi žeminu katau- brt k()?w savo ,lždno. 
Įtari, -lietuve. I ries vestuves kus jr fe jų darbo imti sau išpildė 
dirbo Ashland’o ligoninėje.I<».nrLo I ‘ . • j-. .gajoę. . . Is Lietuvos
-jaunavedžiams, didis burv.P Sausio 11 d mirė -V»’otū1 *• ’ r v - - , •‘ '■ nrlllblu 11 (l’. I,1U( u augų lietuviai^kurie ge-

bar, lošdamas
turi g:
Mimuose, turėti iš visą loši.-! jos. pradžioje yra daug

tų.
“Bobby” užima, profeso

riaus kėde mūsų aukštesnė
je mokykloje/ 
ra ibotball ir
ratelių vedėjas (eoącĮiT. Ji 
suorganizuoti “1 viniii” v.m 
visų pri pažint i gernuisiais 
Jo. geriausias vadovyste? 
metas buvo. 1931, . jo fopi- 
ball “tymas” nei varno lo
šimo. nė pralošė.

ar“mu-

\ Taigi rei
kia, kreipti dėmėsi tėvams, 
broliams ir seserims, gerai 
mokantiems lietuviškai, kad 
dalintis su mažaisiais lietu
vi ii kalbos turtu, mokinti 
juos gerai ištarti, kalbėti. 
Užaugę bus dėkingi. Kurie 
neturėjo, progos maži iš
juokti lietuviškai, paskui 
apgailestauja, žinodami esą 
lietuviais, o nemokėdami lie
tuviškai' jaučiasi kebliame 
padėjime. Rap.

. .-I ■ ' ■ —■ ‘ *
atvažiavę 11 yAĮKlT; PRAMOGĖLĖ.

4raugų,Jruki taip pat se- rai nH)ka savo kalbą, neką r-1 Sekmadienį, sausio 21 d,,
iniifeo gyvtiunio initęiystė. .^a parapijos nare,-daug* dir- fa visai neįvertina, kad jie parapijos svetainėje įy\Tko 
luome. busi parapijos naudai, reii-j. urį. (Įi(ų savo Kazimiero mokyklos

'giamose pramogose,., auko- patėvių kalbos žino ji- vaikučių pramogėlė supa
šlama -ir dirbdama. / ma/Tu<> tarĮUt turtu reikė- marginimais. Vaikučiai, Se- 

Sausio 20 d, parapijos tai dalintis sli mažais. Čia' uičių išmokyti, atliko savo 
ėiipias tuiejo pi amdg’ą. PeL . aao.aiUįpjĮ vaikai, mokyklo- roles kuograziausiai.

■ną: skyrė dęl-bažnyčios . je jr gatvėje nsur, kai žu- Ypatingai turime parody-
Sajisio M d.^ponios Ores- vis yandenyje apsupti ang- fj saV(> dėkingumą Sesutėms 

. vienų nicitiK 11 vito^ su jfeka kalba. Kad ir parapi- • Kaziniierietems už .jų pasi
rengė kortų jąkarą. Pelną• juĮeše^mokyklose- reikia pe- darbavhną . ir tokį 
skyrė bažnyčiai. jreiti programa, kaip ir ki-

Sausio 25 ir 36 dd. C. G. tose mokyklose, .angliška:. 
LukŠis rodė garsinius km- Kitaip nesiskaitytų mokyk-

sisavino .žymią vietą, “Foot 
bąli” lošdamas Georgetotvn 
Universitete buvo, išrinktas 
“Ali American.” . ' ,

Dar nepametė savo galy
bės .sportuose. Mūsų She- 
nandoahrio f ootball rately j, 
(kuris jau ketvertą metų 
yra. čempijonų valstybėje) 
užima žvaigždės vietą, ir 
visoj valstybėje pripažinta, 
kad už jį nėra geresnio mc- Vienas iš pirmųjų ‘ parūpi
te jo (foiavard passer) . Dą- j iečių, buvo Šv. Jurgio pa- F

" Pirtis,”

PHILADELPHIA, PA.
ŠV.' JURGIO PAR AP.
Gruodžio.31 d., 1933. m. 

m i rė Stasys Baironas. Lio 
tuvių katalikų .. visuomenei 
jis buvo brangus žmogus.

t i savo dėkingumą Sesutėms

grazų 
vaikučių išmokinimą.

Programa seka:
1. Dailios — Choras.

Vaikų misijos prasidėjo 
trečiadienį 4:30 po piet, ir 
baigsis sekmadienį 3 valan
dą po pietų. ■

■SVEČIAS.
. Kini. Alilukas, kuris She- 

nandoalitvje, buvo klebonu 
25 metai atgal, lankėsimiū- 
si> parapijoje, svečiuoja 
mi.s pas mūsų dabartini' 
kleboną kun. Karalių. Gir
dėt, kad kun. Milukas su| 
kini Karalių susitarė para
šyti Shenandoahrio parapi
jos istoriją. Čia būdamas, 
gerbiamas svečias, rinko ži
nias nuo parapijiečių.

VYČIU VEIKIMAI.
Vyčiu vajus dar tęsiamas. , 

Vyčiai kviečia Slienandoah . 
lietuvių jaunuomenę prisi
rašyti prie šios draugijos. 
“Savas pas savus”.nėra tuš
čias lietuviškas .priežodis, į 
bet pilnas reikšmės, kaip iš. 
istorijos žinome.

Rengia taipgi kortų loši- 
m.ą, vasario 8 d., savo sve
tainėje ir savo naudai. Šei
mininkės užtikrina gražias- 
dovanas ir linksmą vakarė
lį.? Šeimininkės bus: p-lės

■ Elena Šarpaliutė, Elena 
Ažukiutė, Margareta Norei- 
kiutė, Adelė: Odeičiutė ir p. 
Juozas Aukštinis,

IManoma su veikalu “A- 
pysalioš ir Meilė” nuvykti 
į. Girardv’ilįę, vasario 11. d., 
ir ten jį suvaidinti,. Vertas, 
pakartojimo, nes šis veika
las gražiai . pasisekė mūsų, 

.Ą . parapijoje,, ir gražų įspud- 
• j. paliko lietuvių tarpe.

NEPAPRASTA PRĄ- , 
J. MODELĖ.

Nepaprasta promėgėlč bus 
laikoma parapijos naudai.

... . “Goldęn Plieasant” svetai
nėje, vasario 11 d. Ši pra-

■ mogelė prasidės . 2 valandą t 
po pietų su kortų lošimu; I 
Bus užkandžių. Baigsis J) 

. valandą vakare šokiais. Kai-
Į ’ ' ha bus.^1.00. Vakaro šeimU .?
į. ninkės ponios: Šy viene, Dis- 
l-r ‘ .
I?

Lucky Strike atneša jums

ANT RADIO KIEKVIENA ŠEŠTADIENI PO PIET

Nuo Melrupolitan Opera ffoutf 
Diamond Harse~Shoe 

Neto Yorke-
Šį- šeštadieni, 1:40 vai. po piet, 
Easte^n Standard Laiku, per NBC 
Raudon? • ir Sfelyn? ' radin tinklu';, 
LVCKV STRIKE transliuos Nėw . 
Ynrko Metropolitan Opera Company 
■ pilnoje operoje, “Die Walkilre”.

Per šiuos, • tiesiog iš Metropolitan nimo dalyku, kadangi išdirbtme to 
Opera Hoūse, NeyV Yorkb mieste, . .puikaus cigarete mes visuomet nau- ■ 

’ šęštadienj p6 piet transliavimus mes . Jojame puikiausią tabaką -ir' tiktai- 
stengiamės ašreikšti Savo pagarbą vidurinius lapus . . , įleiskite mums 
Amerikos įgimtam geram skoniui.,.. . išreikšti vilties, kad jums gerėjantis 
geram skoniui, kuris atneša tokj Metropolitan transliavimais daside- 
milžinišką skaičių šalininkų dėl dale prie to linksmumo užsidegdami

> . Lucky Strike . .. Mes jaučiamo, jog Lueky. ■ .
. Luckics yra tarpe puikesnių gyvė- .

M
Į||ęH

Visuomet Puikiausias Tabakas 
ir tiktai Viduriniai Lapai

CcpirlaUt, 1834, The Am«iImu Tobicco Compiuųr.

NE apatiniai lapai '
—jie yra zemesnij kokj’bčt

..NE viršutiniai lapai
—jie yra nc’dasivyst'e •

Derliaus Grietinė

nėlis, . '.
c) Mūs Lietuvaitė.
2. Mažyčiai Prie Kūtelės*.
3. Mazurka — 4to sky

riaus niergaifės.
, 4. Šniegainių Šokis — 6toj 
skyr. mergaitės. .

5. Kalėdų Giesmės — įli-.' 
nistrantai, \

(>; Skating DrilJ — 3-čio 
skyr, mergaitės.

7. Johny Jtnnp Ups •—
3-čio skyr. bern. . . ' '

8. Wand Drill —. 8-to ak. 
mergaitės. - ”

9. Skambučių šokis —-5to 
skyr. mergaites. ’ ’

10. Lėlytės—-mažytės mep,
gailės. - , ’

11. Lietuvos Himnas, , 
Užbaiga. .-.
MILŽINIŠKA CARD
PĄRTY IR BUNCO.
Sausio 28 d. pirmas Oara 

partv iiybunco vakarėlis bu- 
vo labai sėkmingas. Žmonių į 
buvo prisirinkę suvirs 400, j 
Dovanų buvo, labai daug 1T į 
gražių. Pelno, liko parapijai ! 
daug, nors , dar tikrai nežl- J . 
noina. Viskas buvo labai * j 
gražiai ir tvarkiai vedama.. 
Žmonės gėrėjosi ir džiaugė- j 
si. atsilankę. į

Užtai turime padėkoti.] 
vakaro . šeimininkėms pp. . 
M. Seilienoi, Onai Urbonie
nei, Suzanai Ramęizięnel, : 
Onai Kavaliauskienei, pa- ; 
nelems: Adelei Lukoševi- 
čiutėi, Elzbietai Norkiutei, 
Onai Juškauskaitei ir Mar- , 
garietai Jakuboniutėi.

RADIO ŽAIDIMAS. j
Ateinantį sekmadienį, va- j. 

sarįp 4 d., Šv.. -Kazimiero : 
parapijos svetainėje prade
dant 17:00 vai. vakare bus 
žaidžiama “Radio.” Kvie
čiame visiis atsilankyti į šj 
pirmą šių metų tokios rū 
šies vakarėlį. Įžanga dykai. ; 
Po žaidimų bus duodama j. 
užkandžiai “Coffee ana 
Cake” irgi dykai. ■

BLYNŲ BALIUS ;
Kas inet rengiamas blynų . 

balius, šiemet taipgi įvyks J 
Užgavėnių vakare, vasario 4 
13 d., 7:00 vai. vakare. Gir- ■ 
dėt, kad bus naujienybių. .

Gros garsioji Lietuviškos5 j 
Valandos Radios orchestras.' ■

Manoma, kad daugelis at- ' 
silankvs užsigavėti.

VASARIO 16-TOJL ;;
Lieluvos Neprikl'uisomy- U 

bos Šventės minėjimas į- ‘ 
vyks Šv. Kazimiero parapi- i 
jos svetainėje.

Šį minėjimą, rengia kas- . 
inet Katalikiškas Sąryšys. 
Išrinkta komisija stropiai; , 
darbuojasi ir rūpinasi pa- .:. 

:Sėkmingiausiai įvykdyti Šios 
šventės minėjimą. ••

Bus žymių kalbėtojų^ sve
timtaučių ir lietuvių. Be to, ? 
bus muzikališkas programas 
ir pėi’statymas. ‘

• . hs i 

šiame programe dalyvaus.
visų ? 3 parapijų chorai h • 
pavieniai artistai. įžanga 
tik 25, centai,.. . padengimu? ‘ 
kaštų..

Tu ir
(Daugiau žinių 5 pusi.) ‘

‘ “Geras katalikiškas laik- • 
rastis yra nuolatinė misi- 
ja”;—. '

’ P<ypię$iun Leonas. XIIL

. O,. Vilniaus nepamiršk, lietuvi 1 
čia .ne tik tavo praeitis, •' Į 
Čia tavo ir ateitis.- • |

Maironis. £ 
■ . ■' -f

■..’ • ■ - .- ... ' ’ ‘ i

. •. • ’ v
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Amerikoje metams ................

Užsieny metams $5.00
Vieno kart savaitėje metams .. $2.00 
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f VOKIEČIŲ-LENKŲ
į SUTARTIS
* Po šešių mėnesių derybų, 
‘.Vokietija galų gale pasira- 
4^ nepuolimo ir draugingu- 
įno sutartį sū Lenkija. Sų- 
'lyg to pakto, , dvi valstybės 
įnekariaus tarp savęs pei 
idešimts metų ir. visus savi- 
: tarpinius klausimus išspręs 
'“tailringu būdu.' ^Dešimčiai 
“metų išėjus, ta sutartis au- 
: tojnatiškąi Veikia toliau, tik 
Šešių mėnesių, bėgyje abi 
valstybes- vėl susiderės ai 

► jąją (sutartį) vykdinti to- 
lįiau, pakeisti, ar visai lik-
• viduoti. Tuo būdu, du ,ar- 
.šiauši Europos priešai 
vokiečiai ir lenkai priėjo 
prie susitaikymo. Europos 
politikai labai, džiaugiasi, 
kai Danzigo koridorius — 
tas parako sandelis, pagie
žos ir nesutikimo kaulas — 
jiors dešimčiai metų negręs 
Europos, taikai ir, kad kiti, 
he taip jau opūs klausimai,

’ taip pat galės bent , kiek pa-

bSftfet&tistKAs

APSAKYMĖLIAI
Išmintinga Motina

“Karalius, karalius atva- sūnus auklėju būti gerais 
žįtioja: į mūsų, miestą!” Be 
perstojįmo kartojosi tie žo
džiai Bagdono mieste. Ka
ralius pranešė, kad už kelių 
savaičių sustosiąs Bagdėno 
mieste pasisveilnnti ir pasi
kalbėti su žmonėmis. Žmo
nes tai.sužinoję rūpinosi kai 
geriausia būtų sutikti kara
lių. Tačiau, jie nebijojo, 
nes jų karalius buvo labai 
malonus ir visiems geras. 
Jie žinojo, kad karalius mė
gino užduoti klausimus ir 
už teisingą atsakymą, suteik
davo dovaną.

Belaukiant karaliaus, ke-r 
lėtas to miesto motinų su- 

sustipr.es, kacFpasmks TIo- muare.m'aują dalyką.“ Kiek
viena jų tūres ką nors pasa
kyti kas karaliui patiktų. 
Pats karalius bus sprendė-* 
jas, kurios motinos kalba 
jam geriausiai patiks.

, Atėj o visų, laukiamo j i 
diena.

“Jūsų .Malonybė,” tarė 
viena motina, “aš manau 
tamstai labiausiai patiks, 
jei aš pasakysiu, kad savo

Drang nacli Osten -^-.pasi- 
' ieka eiliniu vokiečiu tiksliu 
Iš visa ko matyti, kad vo
kiečiai pirmiausia nori pa 
veldėti Pabaltijo kraštą, n 
Danzigo koridorius gali dai 
palaukti. Kai Vokietija tiek

laukti. Visi' kiek laisviau at- 
feikvėpe, bet drauge ir nu- i 
stebo dėl tų derybų sekmin- 

; go užbaigimo, nes netikėta, 
kad . lenkai su vokiečiais ka- . 
me nors galėtų susitarti, o 
jau .apie Danzigo klausimą 
tai nė ne svajota. Bet jie su- <

. sitarė. Kodėl? Tai padarė 
j ne iš meilės, kurios tarp jų 

■ niekad nebuvo, p. ypač šiais 
>laikais. ..Aišku, kad tos dvi 

tautos turi kokį nors bend
rą interesą. Kokį gi? Daly
kai čia atrodo taip gudriai 
ir gal. klastingai supainioti, 

nėt ir drąsiausi spėlio- 
[ jimai atrodo netikslūs. Bet 
r. vis dėlto . čia yra daug kas 
/ paslaptingo.-

Z Kaip žinome, Lietuva tu- 
] M daug vargo su Klaipėdos 
į. kraštu tuo atžvilgiu, kad 

ten daroma smarki vokiečių 
į agitacija, priešinga lietuvių 
į interesams. Pastaruoju lai- 
t ku tą agitacija tiek padidė- 
j jo, kad vokiečiai, Berlyno 

diriguojami, elgiasi Klaipė- 
.jdoj kaip namie ir atvirai 
kalba apie jos prijungimą 
prie Vokietijos. Į Lietuvos 
protestus visai beveik neat
sižvelgiama, tik pąleidžia- 
ina Spaudoje biaurių .šmeiž
tų,, kad Lietuva laužo pada
rytąją sutartį ir kad vpkie- 
Uninkų. akcija pilnai patei- 
'sinama. Čia. pigu įžiūrėti 
vokiečių tikslą užkariauti 
Klaipėdą be ginklo, vadina
si', taip suvokietinti visą 

* ‘ kraštą, kad jam nebūtų jo- 
? kioš prasmes pasilikti Lię- 
\ tuvos rybose. Ir nė tik Kla.i- 
t. įiėdoj vpkiečįų tas daroma.. 
A Viso Pabaltijo Valstybėse, 

į-, pastebima smarki vokieti- 
T ■ niūkų akciją; Tai reiškia,’ 

kad veržimasis rytųosna

t

•< 
r >

m-r.!

lenzollemų režimo galybę, 
tuomet, bus galima apsidirb
ti ir .su lenkais. Kol kas ata
kuojama silpnesnį; kad su
stiprėjus. būtų galima ir 
virtešnį ' nugalėti. Rodos, 
tam tikslui' Vokietija nerei
kalautų nei tartis su len
kais : kol kas nekliudyti 
Dancigo koridoriaus, . ir jie 
bus ramūs. Ar jie bus ra
mūs ar nė, tai dar čia gal 
nėra toks svarbus klausi
mas, bet svarbiausias yra 
tas, kad ir rusai pareiškia 
tokį pat apetitą prie Pabal
tijo kaip ir vokiečiai. Ru
sams be galo svarbu turėti 
Rygą ir kittis Pabaltijo 
portus, taigi kad ųžšaclluoti | 
sovietus, buvo reikalinga 
tartis su lenkais. Bet len
kai, suilosdami, be abejones, 
pagrindinį vokiečių . tikslą, 
taip pat nori ką nors gauti 
iš to viso biznio, ir vokie
čiai turėjo. jiems ką nors 
tokio svarbaus pažadėti, 
kad lenkai jaučiasi paten
kinti. Bet ką tokio? Žino
ma, galima užsimerkus ma
tytį, kad tie pasižadėjimai 
paliečia ką nors lietuviško: 
Klaipėdos portą, tranzitą 
per Lietuvą, o gal ir visą 
Lietuvą. Spėliojimai, žino
ma, lieka spėliojimais, bet, 
kad čia Lietuvos interesai 
yra paliesti, apie tai neten
ka abejoti.

Nestebėtina, kad Lietuva 
susirūpinus, bet ne ji tik 
viena. Visos Pabaltijo vals
tybės pajuto, kad priešas 
kažkaip apėjo apie namus!

kareiviais? *
“Jūsų Malonybe,*’ tarė 

kita motina, “aš noriu, kad 
mano vaikai būtų molcyto- 
jai, kad išmokytų kitus tam 
stą mylėti ir būti tamstai iš
tikimais?’ ■

“Jūsų Malonybė,” tarė 
trečia motina, “aš savo vai
kams liepiu kasdieną už 
tamstą melstis.”

Karalius džiaugėsi moti
nų kalboms. Tačiau buvo 
sunku išspręsti, kuriai mo
tinai priklauso dovana, jam 
taip begalvojant vėl pasi
girdo motinos balsas.

. “Jūsų Malonybe, aš rūpL 
muosy -kad mano nsūnus- ir 
dulrteiys būtų geri, taip, 
kad Užaugę, būtų geri vyrai 
ir geros moterys.”

“Šita motina išmintingai 
pasakė,” -tarė karalius. 
“Reikia žinoti, kad geri 
žmonės yra ištikimi Dievui 
ir tėvynei.”

Tai pasakęs karalius įtei
kė motinai didelę sumą pi
nigų. T.

Amerikos rašytojo Uolines MęGuffęy bakūže, kurioje 
jis gimė ir užaugo. Henry Ford nori šią bakūžę nupirk
ti ir pataisęs''laikyti ja kaip senovės liekaną.

ĮVAIRENYBES
4 i-’-.- - . •

Vieno Ežero Baidykle
. . ■ v 1

i. Didžiulio Škotijos ežero 
! Loch Nėss pakraščių gyven
tojus jau kuris laikas stebi
na iš vandens keista baidy
klė — milžiniškas vandens 
smauglys. Nuo. praėjusios 
vasaros iki (-<r butinių die
nų jį yra matę, daugiau kaip 
50 žmonių. Banko vaidinin
kas Spicer -’..i ką pasako-.
u ■ • • • ■.■%--Karta su žmona išva
žiavom motorciklu pąsiva-

žinėti. Staiga mes pamatėm 
iš kokių 280 metrų atstumo, 
pasakoja... jisj, keistą mil
žinišką sutvėrimą, su ilgu 
kaklu ir galinga galva bė
gantį šuoliais. Kūnas... su
lenktas, galva kokių 1—2 
metrus . iškelta virš žemės 
paviršiaus. Taip šoko pil
kos spalvos vandens gyvate 
dideliais šuoliais į ežero krū 
mokšnius ir dingo vandeny.

Prof. F. Kemėšis. '

Religija ir Tautybė 
Musų Gy venime

(Šios mano skaitytos Šiauliuose (XI. 5) pa
skaitos turini nevisiškai tiksliai ir teisingai 
perdavė spauda. Tad laikau reikalinga pa
skaitą, kiek sutrumpintą, paskelbti. F. K.)
Religija .ir tautybė tai du stiprieji mūsų gy

venimo ramsčiai, du galingieji mūsų kultūrinės

Kurie mate driežą tvirtina, 
kad jis gali būti 20 metrų 
ilgumo ir apie 1 metrą sto
rumo. Tad suprantama, kad 
per keletą minučių jis gali 
atsidurti nuo vieno ežero

Kiti tvirtina, kacl šliužas 
turįs karčius, kurie jam ju
dant virpa. Tačiau galimas 
daiktas; kad tai yra van
dens gyvūnai, kaip straigės, 
jūrų tankai ar vandens au
galai, ant jo nugaros susi
kabinę. Yra, sakysime, pa
stebėta, kad ryklius žmog
ėdras taip pat seka prisi- 
čiulpę vadin. žuvys erkės ir 
kitos ir minta ryklio grobio 
liekanomis.

Kas iš tikro yra tas dide
lis ii- niekur nepasitaikantis 
vandens šliužas nežinia. Gal 
tai yra koks palikuonis iš 
prieš ledyno laikų milžiniš
kų salamandrų (driežų), at
keliavęs iš Šiaurės jūros ar 
Atlanto vandenyno (Loch 
Nėss ežeras vienu galu susi
siekia. su Šiaurės arba Vo
kiečių jūra, kitu su Atlanto 
vandenynu).

Fotografai ir tyrinėtojai 
atsidėję laukia, vėl pasiro
dant.

KATALIKyflMElIS
Naujos Anglijos Katali

kų 9-tas Seimelis įvyks va
sario 22 dieną, 1931 metais, 
,Šv. Jurgio parapijos svetai-. 
'nėję, St. James Avė.,. Nor- ■■ 
wbod, Mass, Visos katalikiš
kos organizacijos, parapi
jos, Federacijos skyriai, pa- 
šalpines draugijos, chorai 
ir visos kitos kuopos prašo
mos išrinkti kuodaugiausia 
atstovų į šį Seimelį, nes yra 
daug svarbių reikalų, kaip 
tai; lietuvių katalikų dienos 
klausimas, katalikų spau
dos reikalai, katalikų akci
jos ir kitų'reikalų, Atstovai 
turizturęti mandatus su kle
bonų ir valdybų parašais. 
Kitąjvisų Seimelio tvarką 
praneš vėliau Naujos Ang- 
lijos Federacijos apskričio 
Dvasios Vadas kun. P. Ju
ras ir kun. S. Kneižis.

Federacijos Apskričio 
valdyba: • .

Dvasios Vadas kun. P. 
Juras, Pirminįnkaš V. J. 
Kudirka, Raštininkas D. 
Averka, Iždininkas S. Čei- 
kauskas.

N. A. APSKRIČIO L D, S,
SUVAŽIAVIMAS.

įvyks sekmadienį, vasario 
18 d, š.. m., T vai. po pietų, 
Šv. Petro parapijos svetai
nėje; 492 E. 7th St., So. 
Boston, Mass.

Visos kuopos nuoširdžiai. 
prašomos išrinkti atstovus, 
pagaminti naujų Įnešimų ir 
juos įduoti atstovams atvež
ti suvažiavimui.

L. D. S. N; A. Apskričio 
Valdyba

Pi rm. VI. Paulauskas 
Rast. T. Vėrsiackas

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet Aliokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdji supažin- 

. ■ , •4 disite kitus su: “Darbininku” ir 
Tikrą draugą per sielvar-| t. D. S. ir atreinsite mūsų idė- 

tą pažinsi. Ennius.\ jos priešų propagandų.

trumpes. Kai privažiavom 
arčiau, drežas jau buvo pa- 
sinčręs vandeny, tik sukel
tos bangos plakėsi į ežero 
kraštils.

Kapit ouas Myklem,. senas 
irųglų rj^Ftnj kariiki±ikasr-nia-- 
tč ir stebėjo tą smaką kai 
jis linksmai nardė ežere. Jo 
manymu, baisenybė: turi bū
ti labai tvirta ir jai sugauti, 
reikėtų tikiu plieno tinklų, 
•kuriais didžiajam kare ang
lai gaudydavo vokiečių, po- 
vandemnms laivus. Ai‘ba 
pasiųsti keletą torpedų, ku
rios ežero baidyklę susprog
dintų. Norima paslaptingą 
gyvulį sugauti. Ypač susi
domėję cirkų savininkai, 
kuriu vienas siūlo apie pusę 
milijono svarų sterlingų, 
kas tą milžinišką smauglį 
jam pristatys. Tuo tarpu 
keistenybė pavesta gamtos 
globotojų priežiūrai ir už
drausta bet kam- šaudyti.

Visoj JNijglįjoj . ir užsieny 
Loch Ness. ežero paslaptim 
ląbai susdomėta. Glasgovo 
plieno fabrike esą užsakyta 
padaryti didžiulį plieno tin
klą, kuriuo . bus mėginta 
smakas, sužvejoti. Bet tas 
sudarys didelių šunlienybių, 
nes ežeras turi apie. 14 klm. 
ilgio, apie 2 klm. platumo

Baidyklės kojos, buvo visai ir iki 300.’ metrų gilumo.

Religija, keldama Žmogų, prie Dievo čia že
mėje — ypač per . eucharistinį gyvenimą ir 
sujungdama jį su Dievu po mirties, amžinybėj e, 
teikia žmogui kilniausių idealą ir padeda jam 
pasiekti jo galutiną jį. tikslą — Dievą. '

Galime žiūrėti į religiją, kaip į subjektyvų 
nusiteikimą ar tai atskirų asmenų ar jų grupių 
(šeimos, visuomenės- tautos bei valstybės). Į vi
sas Šio nusiteikimo periferijas nesigilindami, 
galime drąsiai teigti, jog religinis individų ir 
grupių nusiteikimas yra tvirčiausias pagrindas 
ir jų dvasios lygsvaiai, ir jų dorovei, ir gra
žiam sugyvenimui, ir darniam progresui visose 
gyvenimo srityse. Kaipo toksai jisai ir yra ne
pamainoma vertybė, ypač valstybių tvarkai ir 
tvirtėjimui. . .. •.

Pažiūra j iekgiją, kaip į subjektyvų nusitei
kimą, siejasi su kita į ją pažiūra, būtent, kaip į 
dorovės šaltinį ir sankciją: Tik amžinybėn at
remta dorovės sistema gali ■išlaikj’li žmogaus 
kilnumą.. Vieną sulaikys nuo iškrypimų Dievo 
teisingumo jutimas ir žadėtos bausmes; kitą 
patrauks prie susivaldymo ir kilnumo Dievo 
meilė ir troškimas su Juo susijungti. Geri pa
vyzdžiai, religinga aplinka kels ir žadins pado-, 
rūmo nnibiv'ij.-p Tuo bųdii religija ir bus didžio- 
j\t tautų gyvenimo tvarkytoja. 

t* W 1 * . . V • > •• • •• • 1 ? _ -* 1 1 J «• _ 1 . « 1 ”•

ir .veržiasi iš kito šono. Jos .ve'^0S \r. įkvėpėjai u- skatintojai. _
jaučia, kad kiekviena atski- 
rąi neįstengs atsispirti vo-1 
kiečiams, ar jie ateis gink
luoti, ar. be ginklo. Ir jos . ...... . _ . .. ...
skubotai pradeda tartis a- ? Ir.'jęi ta.nau gyvenime kartais pasi-
pie Pabaltijo Sajimga ir,ta!ko 1,ah^U! uenormaUų .įeiškiuii}, ■ tai kodėl 
prašvti Tautu LvUgaram|tal? Va\ - ' , ' .- . > ‘
tuoti mažu valstybių nepri- L. .kal.p'tlk t^os dalykus aš ir pasiryžau čia nu- 
klausoiuvbe. Susijungti i S'^_sti. •„ 
Sąjungą joms gal ir pavvk-į, ,Kas -Vra AELIiUJA?.-Kaip ryšys ii-saiity- 
tm . liet gauti .nepriklauso-Įdavimas žmogaus su Dievu - ji bus privatinis 
nį-bės garantiją tai'kitas iklekvleno asmens dalykas. Kaipsantykis vi- 
Idaušimas.' .Ir kas aprims .^uieii^ tautos ■ bei-valstybės su Dievu ir jo,,, .. .
Garantuot!? Ticsii dvi valš-i3^1^1 • a valla- bus jąu viešas tautos!' Galime žiūrėti į religiją kati) t kultūros kėlė
tvbėš pasisiūlė su. garantija .
-tai Sovietai ir ‘ Lenkija.' . * ?almic žlū^tį iširtai. Ji yra visų 
bet Lenkija, kuri buvo pa.sl- ^iy<ua “^lėktn’ios.tiesos atskjeideja ir tiekėja, 
siūliusi trinti Pabalti ja nuo : Qali skeptikai ir materijalistai netikėti t ie- 
vokiečių, dabar su tąis ,pa^S(‘s-sUra!lini° ^alnuuinu; tąčiaiĘžmogaus dvasia. 
... . v... . vi visada tiesos ieškos ir ia pažinti stengsis. Ir be
- \ abejones toji tiesa surandama Kristaus atneštoj
tarti. Tai tau. ir pue e ) s ū. Į.^ų-gj. nes jjsą| paįs . <<J<elias, tiesa ir

Ar galimas, indes^ daiktas, kad. tos dvi mūsų 
didžiosios realios . vertybės nesiderintų gyveni- 
me ir įvairiuose jo pasireiškimuose ?. Kad dėl 
jų kiltų liūdnų, nesusipratimų ir - pražūtingų

vokiečių, dabar su tais pa-' 
čiais vokiečiais pasirašė su
tartį. Tai tau ir prietelystū. :

. I\. 1 gyvenimas.

turai išnykti ir civilizacijai būti išgriautai iš 
pamatų, . .

,JIeligija ir yra rimčiausia kultūros kėlėja. 
Kultūrindama visų pirmą, žmogaus sielą, ugdy
dama jo socijaliiiius polinkius, žadindama jame 
meilę ir idealizmą, skatindama jį prie darbo ir 
pasiaukojimo, religija, daug padeda ir mokslo 
—meno pažangai, ir socijalini'am bei politiniam 
progresui, ir ekonominei kraštų gerovei.

TAUTYBĖ — tai tos lytys, kuriomis reiškia
si individuali tautų.siela. Ji yra antroji didžio
ji mūsų tautos brangenybė.

Žmogaus tautybę nulemia iš vienos puses visa 
eilė objektyviu žymių ir reiškinių, k. a. kalba 
papročiai, būdas, geografinė padėtis, istoriniai 
pergyvenimai, tradiciją.rasinis bei antropolo
ginis elementas, pagaliau kraujas; iš antros pu
sės tautybės nulėinimu'i nemaža sveria ir sub- 
jęktyinįs elementas, t. y. asmeniškas žmogaus 
apsisprendimas. Tačiau tais atvejais, kada tą
sai asmeniškas apsisprendimas prieštarauja ob- 
jcklyvioms žymenis — susidaro anormalus Reiš
kinys, mėtąs šešėlį.tokio rsmens galvosenai ar 
jo jausmų pasauliui. .
. Kodėl gi mūsų faųtvbč yrą mums.labai bran
gi? Visų pirma (lel to; kad ji yra didelė dvasine 
gerybė..

Mūsų tautybe yra taip pat galingas visokerio
po' progreso akstinas. Kaip tik mes supratome 

‘ir kultūros bei civilizacijos krizę, Nebėra lyg-i esą skirtingi nuo kitų tauta, turinti savų ypa- 
svaros tarp niaterijalinės ir dvasinės žmonių i.tingų uždavinių,' mūsų tautinė ambicija verčia 

mus gražiai pasireikšti pasaulio tautą Šeimos 
gyvenime. Iš vienos puses mes nebegalime atsi
likti, nuo kitu kiiltūringų kraštų nū vienoje, gy
venimo srityje. Mėš/turimę kilti apšviotoje. ug' 
(lyti, dorinę, mokslą 'ir meną, kelti ekonominę 
krašto gvrmę. gydyti sueįjalinos žaizdas ir tvu-

ją. Žmonija gyvelia dabar ne tik ekonomine, bei

kultūros. Kada daug, kam rūpi materijų Ii nes 
kultūros, kėlimas,, mokslo — meno pažanga — 
tuo.tarpu mažai besirūpinama pagrindine sie
los kultūra, be kurios visos kitos kultūros netu
ri nei saugumo, nei progreso garantijos. Todėl 
ir graso visiškai rimlns pa vojus i v. visokia i kul-

lndependen.ee
sustipr.es


Tenktadienis, VM&rio 2,11934.

BLAIVININKŲ ŠŪSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA 1

' Kun. J.. J. Jakaitis—dvasi, vadas; Kun. Ph J. JuSkaitis—pirm, 
ir redaktorius, 432 Windsor St., Cambridge, Masa.; Pr. Maukus-^- 
I-as vlce-plrm.; J. Baltrušaitis—Il-as vice-pirm.; V. J. Blavackas 
—raSt., V Mott St., Worcester,j JdasBt, O. SJdabrlenS— ižd., 6 Com- 
monvvealth Avė., IVorcester, Mass., K. Rainys ir A. Zavetskas—iž
do globėjai.
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Ąr Degtine^Apsaugoja?
(Tąsa)

. Perskaitęs pirmų straips- 
... nį gal .sau pamanai:. “Na, 

jeigu degtines stiklelis ir 
nepriduoda jėgų, tai visgi 
ji suteikia didelę naudų ki
tokiu būdu. Šaltyje ji sušil
do, nuo karščio apsaugoja, 
o tuos, kurie dirba šlapiose 
vietose, arba gyvena dreg-. 
nūose, nesveikuose būtuose, 
arba kurie turi ilgai būti 
pelkėtuose laukuose, tiems

■ būtinai degtinė Teikalinga, 
kaip apsaugo jautis nuo vi
sokių negalių vaistas.”

Matyt, malonus skaityto
jau, tu tų pasakų nuo kitų 
girdėjai, bot pats ant savęs-

> iieištyriai. Pridėjęs, rankų 
prie širdies pasakyk sųži- 

. mngai.: ar sušildė tave deg* 
.; tinė sušalusį t Neįtikėtina!

Tiesa, susalus, degtinė įpil
ta į pilvų, uždegė tau vidu
rius, bet tas degimas greit 
praėjo ir tau pasidarė dai 
šalčiau. Per tų trumpų lai
kų tavo kūnas išaikvojo 

. Veik paskutinį krislelį šilu
mos ir dėlto tau pasidarė 
šalčiau. Įsigilink į nurody
mus patyrusių gydytojų! 
Tikin kūno šiluma, sako gy
dytojai, darosi ne nuo vidu
rių deginimo,, bet nuo svei
ko maisto, teisingo vidurių 
valgio, virinimo, judėjimo, 
šiltų drabužių ir tt. Degtinė

nepriklauso prie maistingų
jų valgių, bet dar trukdo 
sveikam valgio viriniinuį, 
tai negali jokiu būdu žmo
gų sušildyti: nei nuo šalčio 
apsaugoti degtinė.

Jeigu degtinė 'apsaugotų 
nuo šalčio, tai . jurininkai įr 
keliauninkai, ypač važiuo? 
darni 'tyrinėti į ledinį van
denynų, imtų su savim po 
bačkų degtines ir jų vartotų 
kaipo gerų nuo šalčio ap
saugo jautį gėrimų. Bet tie 
keliauninkai saugojasi deg
tinės kai ugnies; dauguma 
jų nė lašo į burnų neima. Jų 
vienintelis gėrimas — arba
ta ir kava. •

Taip pat bangžuvin gau
dytojai, kurie savo pavojin
game užsiėmime daug turi 
nukęsti, vargų; sunkenybių, 
susilaiko nuo degtinės, nes 
jiems degtinės, užgėlus dai- 
blogiau yra. Laivynų virši
ninkai ir laivų gydytojai 
veik vienbalsiai ‘ tvirtina, 
kad plaukinėjant po šaltas 
šalis, arba nors ir nešaltose 
šalyse šaltuose laukuose, ka
reiviai, kut kas sveikesni ir 
tvirtesni, kada degtinės ne
gauna.

Gal girdėjote, kad ypač 
žiema, tarp girtuoklių atsi
tinka netikėtos mirtys, tie 
nelaimingi žmonės mano, 
kad degtinė juos apsaugoja 
nup šalčio, ., o už tų savo 
klaidingų manymų mirtimi 
užmoka.

Vaizdas imtas, karo lauke Kinijoj, kur eina smarkus susirėmimai tarp Generolo 
Chiang Kai-sheko nacionalistų kareivių ir konninistų sukilėlių netoli Nanchang.

PENNSYLV ANIJOS ŽINIOS
PHILADELPHIA, PA.

Į PIANAI — RADIOS 
ŠALDYTUVAI

|. Aliejaus pečiai, Skalbiamos
| ' mašinos.
Į 20 TRUMBULL STREET
Į WORCESTER, MASS.
Į Tel. 4—9430
|Teiigvos Išlygos — Be Nuošimčio

D us nten iškis,
“Į kiekvienų katalikiška 

šeimų privalo pareiti bent 
vienas katalik. laikraštis.

Popiežius Pijus XI. 
* »

Profesionalai, blznU-rial,’ pramotfiu 
kai. kurie skelbiasi “Datbitnnke,’' tik 
rui verti skaitytojų paramos.

Visi trarsinkitAs “Darblnlnkp **

Sekmadienį, vasario 11 d. 
Šv. Andriejaus parapija 
minės parapijos dešimts me
tų. ° sukaktuves. Programa 
suruošta visai dieniai;
. I. Iškilmingos šy. mišios 
11 vaL. ryte. Pamokslų sa
kys kun. Dr. S. Mendelįš iš 
Baltimorės. Mišias, laikys 
klebonas .. kun. J. J. Čepu* 
kaitis. •

II. Vakare, 6 vai. iškil
minga vakarienė nyks A- 
dams Banųuet Hali, 13-tos 
ir Spring Ga.rden Sts. . De
šimts metų atgal tas namas 
su savo keturiomis svetainė
mis priklausė Darbo uni
joms ir jame pirmos North 
Šidės . lietuvių pamaldos bu
vo atlaikytos. Kalbės žymus 
kalbėtojai. .

III*. Vakare,. 9 vai. toje 
pačioje svetainėje bus šo
kiai, gros 7 asmenų garsusis 
orkestras šokiams ir vaka
rienėje.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus parapijiečius ir kaimy
nus prietelius šiose iškilmė
se dalyvauti. .Užtikriname, 
kad netiktai būsite pilnai

patenkinti, bet ir iki sočiai jaus parapijos Užgavėnių 
pasilinksminsite.

Renginio Komisija.
’ SODALIEČIŲREKO

LEKCIJOS ANGLŲ 
KALBOJE.

Trečiadienį, vasario 1 d. 
8 vak vakare prasidės reko
lekcijos anglų kalboje vi
soms parapijos mergaitėms.. 
Pamokslus sakys kas vaka
rų, kun. Dr. S. Mendelis. 
Kadangi daugelis lietuvai
čių lankosi. į svetimtaučių 
bažnyčias ir prie svetimtau- ”* Publikai taip tas vaidini- 
čių draugijų priklauso ir Įinas patiko, kad išgirdę tie, 
tokiu būdu paskatina ištau- kni.je jar j() nematė prašo 
tėti, tai užtvenkimui tokiai i atkartoth Taigi nepraleisk 
ištautėjmio šTovei, jeigu ne j t(i žios progos, nes bus pas
kalba, tai nprs lietuviška j kuįįnįs to gražaus veikalo 
dvasia ir meile prie s.avo l Vnijįmmaš. Pelnas siuria- 
tautos jaunimo, pamokslai llias mokytojoms, 
bus sakomi anglų kalba. . V '' ■ ■ ". .

REKOLEKCIJOS LIETUVIŠKA RADIO 
VISIEMS. VALANDA.' •

Prie šios progos. rytais 9 ;. Čia . kas vakaras nuo 7:30 
vai., ketvirtadienį, penkta-'vai. iš stoties WPEN 1500 
dienį jr šeštadienį, bus tri
jų dienų rekolekcijos visai 
parapijai. Pamokslai bus 
sakomi lietuviškai.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Antradieni, vasario 13 d., 

įvyks metinis šy. Andrie-

balius. Kaip visuomet, taip 
, ir šiais metais atvykę į šį 

balių tikrai gražiai i n links- 
• mai praleis šį Nortli Si dės 
viešhigumo vakarų. Nuošir
džiai kviečiame visus,

! DIDĖLIS TEATRAS
j Sekmadienį; vasario 4 d.,
4 valandų po. pietų bus at- 

: kartotas mokyklos vaikelių 
vaidinamas veikalas dėl tų, 
kurie neturėjo progos, pe
reitų sekmadienį atsilanky
tu

TEMYKITE!
Lietuviai, kurie norite įsigyti gerus namus, Vidt 

ryje miesto už trečių dalį jų vertės, kreipkitės pri(

P. STANIŠKIO, Realtor
’ ' 1 ’

653 NO. 114h ST,, f PHILADELPHIA, PA,

■ Esu pasiruošus visiems suteikti šioje šrytyje p; 
tarimų ir mandagiai patarnauti'. ...

į į n >Ti i i|i ii t ii njinjffljrBĮtįi

MONTELtO, MASS.
L. D. (S,-21’os kuopos su

sirinkimas Įvyks vasario 6, 
parapijos apatinėje. svetai
nėje.
- -Prašomo visit narių atsi
lankyti aut šio susirinkimo. 
Nes turini daug' svarbių h 
naudingų reikalų aptarti. 
Taipgi turėsime išrinkti at
stovus . į L. D. S. Naujos

zikų rašykite: Air. Kazys 
Kisielius, Litliuaniaii prog- 
ram, WPEN, 22-nd & Wal- 
nut Sts.j Pliįladelphia, Pa.

kilocykles, galima girdėti 
lietuviška programų, . kun j 
susideda iš muzikos dainų į 
ir kalbų. Vedėju yra p. Ka-! 
zys Kisielius.

Jei norite išgirsti.per ra
di o tam tikrų dainų ar mu-

“NEWDEAL”
Mirus A. A. kun. J. Kau- 

lakiui, Sv. Kazimiero para- 
įpija susilaukė “New Doal5’, 
i asmeny kun. Ign. Valančiu- 
no. V isa t varka pakitę j o. 
Tai matydami parapijiečiai 
labai džiaugiasi, ir prašo 
Aukščiausiojo geros sveika
tos ir ištvermės naujam va

ldui darbuotis su mumis kuo 
įilgiausiuis metus.

KAS GIRDĖTI LIETU VII 
| KOLONIJOSE

Anglijos apskričio su$ 
vinių. ..

Taipgi primenam ir. 
šom visų kuopos narių, 
kiekvienas pasistengtų 
atnaujinti savo metinę 
numeratų kaip greičiai 
vajmisdaikas greit-bėg 

Prenumerata dabar 
mažinta $3.00 metams, 
mokėjus už visus metu 
jaus metu, gaus gražių 
gų $3.50 vertės Liė 
Albumų visai dykai.

Su visais. vajaus i 
lais, prašom kreiptis 
Leonardo Kumpos ai 
Jono J eskelevičiaus,. 
su mielu noru tainston 
sūoniet. patarnaus.

. . ■ Vale
Daug geriau šeimoje t: 
gis turėti negu vienų. į 
klį. Rom. Sti

Stiklas po stiklo: J 
tapo girtų.

ffimiRORGM
GIJŲ ŽENKLU

B. P.

’ kuinus — žodžiu, mes turime laimėti kultūringo 
krašto vardų — pilna to žodžio prasme.

Tačiau visa tai . mes darysime savaip, lietu- 
viškai, aklai nepamėgdžiodami kitų, o kurdami 
savųjų lietuviškųjų kultūrų, atitinkančių mūsų 
dvasių. įr papročius. Iš kitų kraštų. mes rinki
mės gerus pavj'zdžius ir vengkime blogų. Alės 
turime sudaryti savų jį lietuviškų jį kultūros ti
pų, kuris į pasaulio tautų koncertų įvestų naujų 
gaida, žinoma, tinkančia visuotiniam kultūros 
turiniui. Pagaliau, jeigu mūsų tautybė daug 
padės mums besiekiant aukštesnių tikslų socija- 
linėje, politinėje ir ekonominėje srityse,, jeigu ji 
skatins mus gražiai pasirodyti tarptautiniame 
forume ir siekti kilnių universalių idealų — tai 
taip pat mūsų tautybė bus galinga mums pagal
ba pasiekti, ir galutinį — ųinžinųjį tikslų — re
liginį idealų — Dievų. Tėvynės meilė, patrijo- 
tizmas — bus toji gražioji gėlelė, kuria mes į-

• pinsime į. visų kitų krikščioniškų doiybių vai- 
‘ nikų, liūlHnsiantį mūsų amžinybės laimę.

Koksai gi turi būti santykis tarp religijos ir 
tautybės ? Religija siekia amžinojo tikslo, tau
tybe — laikinojo; religija rūpinasi sielos išga- 

.• nyinu, tautybes gį,. rūpesčiiy objektas— žemės
• gyvenimo reikalai; religija tiesiai veda prie Ab
soliutaus (rėrio ir Gi'ožio, tautybė duoda tik 
priemonių tiek laikinam, tiek galutinam, tikslui 
siekti. Galop jos susieina į vienų galutinį tikslų 
—į farnaviinų.Dievui ir į vienybę su-Juo.

J eigų imsime lyginti į vairias, šios žemės įaiki- 
nųsias gėrybes — neapsiriksime, jeigu iškelsime 
piriuon vieton savo tautos, bei valstybės reika
lus; t ačiau jei žiūrėsi iūe žmogaus amžinojo iš r 
ganymo reikalo — be abejo, tada..religijų tūrėsi- 
mė. pirmoii vieton pastatyti.' Visa tat pareina

nuo to, kokį kriterijų mes tom dviem gėrybėm 
įvertinti pavartojame. ’ •

Mes negalime sau įsivaizdinti, kad, sakysime, 
Lietuvos kareivis, kritęs kovoje ties Vilnium.ar 
Giedraičiais, DieVo teisme būtų susilaukęs prie
kaišto, jog jisai ar tik ne labiau mylėjo tėvynę 
už Dievų, ar tik ne aukščiau vertino tautybę už 
religijų, jeigu jisai neatsinešė į tų teismų jokių 
ypatingi! dorybių ar nuopelnų, o tik vienų savo 
krašto ir savo brolių meilės dorybę. Juk tam,, 
kas daug mylėjo, bus ir dovanota.. Tad negalė
tume peikti ir tų žmonių, kurie,gyvenime preci- 
zuoja labiau tautybės reikalus ir jais labiausia 
sielojasi, jeigu tik jie išlaiko principinę verty
bių koordinacijų. Tačiau, nors religija ir tauty
be reiškiasi skirtingai, jos, anaiptol, negali būti 
viena kitai priešingos.

Jei kada įvyksta jų tarpe konfliktai, tai tie j 
konfliktai esti vienai ir kitai žalingi, nes abidvi 
jas silpnina. . .. •

Kovojant prieš tikybų, atimamas ..žmonėms 
idealizmo šaltinis ir dorovės pagrindas, be ku
rio, ir pati tauta bei valstybė silpnėja iš pagrin-. 
dų. Žmonių jėgos eikvojamos, nė tik neproduk
tingai, bet ir be gulo žalingai. ;

Iš antros pusės, .atmetimas tautybes ir patri- 
jotizmo paskiriems individams ir tautoms reiš
kia dvasine sterilizacijų, nebetekusių konkrečių, 
meiles ir pasiaukojimo objektų, pakibusių ore. 
Čia. mitins paniški yisa kosmopolitizmo nesamo- 
nė. Juk-jeigu tiesa.yra tai, kacl kas nemyli arti
mo, nemyli ir Dievo, — tai lygiai tiesa y,ra.ir 
tai, kad kas nemyli savo krašto ir savo tautos, 
bei valstybės, tas nemyli nei. visuotinės Bažny
čios, nei visos žmonijos. • ’. ■ j

Negali religija ir tautybė . gyvuoti ir.veikti

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos Nėpriklausoiny- 

bės' minėjimas įvyks vasa
rio 18 d., L. P. Svetainėje, 
1723 Jane St. Kalbėtojai 
bus šie: ■ kun. J. Misius, A- 
gota Sutkaičiutė, J.. K. Ma- 
žukna ir Pittsburgh’o mies
to majoro MęNair.

. Spaudos :Komisija.

izoliuotos, viena be kitos, viena kitų ignoruoda- 
mos, viena -kitos reikšmę mažindamoš. Tokios 
tendencijos pasėkos, bus dvasinė anemija, apa
tija, ištižimas, korupcija. Žmonės, nebetekę vie
no savo didžiųjų idealų, veikiai pasijunta, d 
ir kitas idealas .ima silpnėti ir-nykti, kad iš viso į 
idealizmas ima mažėti, Tada pasirenkama ma-. 
ž:ausio pasipriešinimo linija. Gyvenimas virsta 
vegetavimu.

Tad normali būklė, normalūs santykiai tarp 
religijos ir TiutybėS esti tuomet, kuomet jos abi 
dvi susiderina, kuomet viena kitų papildo, vie- j vyks vasario 4 d., 6 vai. vakare,, 
na kitai padeda, viena kitų stiprina. Kaip žmo-J bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- e * , - • B C1 4> M f • M VM A ■ A AM
gus sėkmmgai visokios gerovės pasiekia, kai jo 
kūlio ir dvasios jėgos pakankamai vertinamos, 
tinkamai suo.pi uitos; kaip tautos g,y\enimas I proga užsimokėti duokle* 
klesti, jeigu Bažnyčia ir Valstybė darniai bend- į 
radarbiauja: — taip lygiai ir du didžiuoju ’ide- 

j alu, religinis i 
kiamos svarbos ir individo sąmonėje ir tautos ! mas sekmadieni, vasand 4. 
gvveuiine, kadi! jie susiderina i. vielų, galingiau-. P0.™”0’’
si ir kilniausi stntetnuudeala, -patraukianti ir ^iociame narius ir aires ateiti ir 
pavergiantį geriausias žmonių jėgas. kurių užvilktos duoklės užsimokė-

Religija padeda tautybei tuo, kad jos visus i u. Taipgi atsiveskite nors po vie-. 
reiškinius ir. veikimo sritis įkvėpia, apvaisina;.* ną naują narį prie kuopos prira- 
tvarko, dorina ir kilnesniais dar<i jos veikėjus; 
kilniausiai ūuitos kūrybai ji esti galingiausias ’

, . , ■ • . SAINT OLAIR, PA.
dainas.. T , . .. LDS. 107 kp. mėnesinis

Iš antros puses, tautybė padeda rehgi.Įai^.tuo,; kinuls įvyks vasario 4, tuoj po su. 
kad amžinieji’ žmonijos idealai, visuotinis ziiio-tmos. šv. Kazimiero parąp. salėj, 
nijos dvasios turinys įskiepijamas ir perduoda-.i Kviečiami ris nariai dalyvauti ir 
nias tautai jai siųirautania ir miela forma. • užsimokėti mėnesines mokestis ir

Iš antros pusės, lietuvis, paneigiąs religija, ‘ atsivesti prirašyti . .
yra įiepiliias lietuvi., dvasiškai'.pairas, au,dide< ■ PHILADELPHIA, M. 
liu dvasios, detektu,. Kuriniu ir savo tautos d va- LDS^ 13 kp ^rinkimas įvykę 
siiisdarosi svetima ir nebesuprantama. , , penktadieni, vasarin 4*tų dieną 

(Tęsinys 6 pslp.) . 'vakaro, mokyklos kambary. Ątci-

tai. musų - specialybė Ir ilgi 
praktika. Darbas artistiškas, 
žemos.

M. A. NORKŪNAS
P. O. Bos 371, Lawrenee

LDS. Kuopų Susirinkto
WOROESTER, MAS8..^

LDS. 7 kuopos susirinkimas J-

tdence St. Visi nariai būtinai atei- 
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, tėra

N. S. PHILADELPHIA, PA
ir tautinis, tuomet tik Įgyja rei-1 LDS. 1.03 kp.'mėnesinis susirinki-

kitę gausiai. Nepamirškite i 
keti duokles.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirink 

vyks vasario 4 d., tuoj po 
šv. Mykolo parapijos sv 
Malonėkit visi nariai atsi 
ir mėnesines mokestis užsh

BALTĮMORE, MD.
Vasario 4 d., sokmadiei 

po sumai, parapijos svetain 
bariuose Įvyks LDS. 30 k 
rinkimas. Malonėkite ateiti

WORCESTEK, MAS
LDS; 10S kuopos susirinl 

vyks vasario 4 d., Aušros 
parapijos saloj, tuoj po 

’ Visi nariai prašomi pribt 
turime svarbių reikalų..

NASHUA, N. EL
LDS, 65 kp. mėnesinis šu 

mas j vyks vasario 4. tuoj 
kalinių mišių, jpabažnytii 
tainėj. Kviečiame narius a t 
yra keletą svarbių . euro 
Taipgi atsiveskite ir savo < 
pripašyti prie šios organiž
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

I AU/RFMP.F MAęę va mėnesinius suširinkinius 
uffKnię, biaw. Ln..tdetU su palainiilliluu

Dk J. Jeskėlevįeins,. ku
ris ėjo aukštuosius' mokslus 
Romoje, pasiryžęs atgaivin
ti L. Vyčiu kuopą. Jis taip
gi pasekmingai tvarko vai
kučių sekmadieninę mokyk-

Šv. Sakramentu, pereitame 
susirinkime išrinko komisi
ja iš keletas narių, kad du- 
pildytų trukumus .konstitu
cijoje.

ryžę ateiti mūsų klebonui 
kini. P., M. Jurui Į pagalbą 
Ka t. Akcijoje po S v. Vin- 
'cento’ Be Paulo draugijos 
vėliava. Be abejo, tuomet 
ir—Labdarybės darbas bus 
labiau išplėstas. Dabar ang
lis šiluinai ir lašinius gau
tus nuo valdžios patsai kle
bonas išdalino neturtėliams.

LOWEIL, MASS.

K Sėkmadienio vakarę, sau- 
Ko 28 d. įvyko prakalbos. 
Kilias, surengė L, D. S. 70 
Kuopa. Yakaro vedėjas p. 
K. Vencius paaiškino pra-
KtUm tiksiu ir pąkvis-tė kthi Svi i^aiieiSkaus pąrapi-

Pi‘» Jui"} pasakyti pi’a-;.-()!i janijll yWj draugija 
W"‘«. r™,ti: rengia šokius, vasario S d. 

Ratalikiskijjtj spaudą, o ypa- į daug dirba .jaunikiu- 
fcngavšiui. vajaus ntetu j Bįlz(,viFitls; j. jfic.
Kūio, kad Iawi’encieriąi no- °
ftasiduotą kaimyninėms ko- 
Eonijoms ir kieki ienas užsi-

ašytą laikraštį M Darbiniu- 
feą,” nes dabar jo kaina ma- 
feą ir pTie to duodamos gau
singos dovanos. Vakarą ap- 
tainil avo kun. Jonas Švag- 
fedys, L. D. S. Centro Pir-

ka, V. Mizėi'is, P. Ainšiejus, 
L. Akstinas ir kiti..

^aibą. pradėjo pasakaitėmis 
tir po tu, aiškiai nurodė kas 
lyra darbininku d-idžiausiąs 
priešas.v (rerbuimaš prele- 
gentas kalbėjo daugiau va- 

’landos. Taiko, ir norėjo savo 
įkalbą nutraukti, bet publika 
. prašė, kad dar ilgiau kalbė- 

: tiį nes susirinkusiems kun. 
r Švagždėjo kalba labai pati-. 
Tio/

. Kun. švagždžiiii pabaigus 
. kalbėti, publika garsiais ap- 

. lodismeiitais dėkojo už turi
ningą, pamokinančią ir dar
bininkišką prakalbą. Valio 
inūsą’pirmininkas!

i’ Prakalboms pasibaigus, 
. kun. J urns užrašinėj o ‘ ‘ Dar 
bininką,”- Visi skirstėsi la
bai patenkinti vakaro pro
grama. - .

Dzūkas.

Švari ' • - Baltas kai
Šiluma . Tikrai GCPdS • Valiūno

ŠILUMOS INVESTMENTAŠ

EASTERN
HI-TEST

PEČIAMS ALIEJUS

GYVOJO ROŽANČIAUS ' 
BROLIJA. A ;

• , ■ . • • -j
Viena iš didžiausią Bro-j 

Ii jų šv. Juozapo, parapijoj;! 
tai Gyvojo Rožančiaus Bra-; 
lija. Laike paskutinio susi- Į 
rinkimo sekanti valdyba iš-j 
riųkta 1934 metąuis: pirm- 
Jiėva Dzedulįonione, pagei-, 
biniuke Karolina Veršine- 
kiene, Vainikėlią. pirminiu-, 
kės: Domicėlė Kasmiumne, L, _ ' Z 1- - I

Labdarybės siityje dahg 
darbuojasi Ą. Stručkienė, 
L. Venčienė, S, Rimaite, 
kurios ' lanko suvargusias j' Mūsą parapijoje labai re- 
šeimynas. Joms prigelbsti tai kada buvo liek ligoi iii i,. 
O. Sidarąvičiūtė,, O. Baubi- kaip pastaraisiais ' laikais.

• - tt /a ,Serga .A. Ainab’emą V. Grj-f
galiunaitū. janitoriaus žmo-i Barbora Panlauslnimė, Pej

Baubinicne, . Aleknavičienė 
Sodalietū zV Miliutė, kuri 
neseniai.. turūjo a] iendi kso 
operaciją.

nienė, U. Mikštienė, (L Ak- 
stinienė ir kitos. .

Kai. kurie vyrai, būtent, 
Jurgis Juknevičius, . Anta
nas Paplauskas, Jonas. Stn- 
keliiuias, ; Vincentas Struč- 
kb ir F, Bingelis ? yra pasl-

'laikais,
Serga .A. Auidliene, V. Gri

8=c. Galionas

ART. J. BABRAVIČIAUS ATSISVEIKINIMO

ira Januiienė, 1\ Zolubas, O. rouėlė Andriuškevirięnė, A- , 
poloni ja Žukauskienė, t vark; 
darė Zofija Stanevičiene.' 
'Atstoves.į vietos Romos Ka- • 
taliką Fiuleracijos 49-tą i 
skyrių: Teresė BlažioiiienK I Bernardas 
Ona Didi k i enė, Marcelė Sli- ’ms Bielkns, . ...... 
vauskienė? uis; Antanina Jamilienė, -

Fėdertu.-i jos skyrius ren
gia minėjimą Lietuvos Nc- 
priklausoinvbės. vasario 11.į , . z. _ ' . . .Ą; . • • -. I Nutarta- Gavėnios metu
dieną

Federacijos skyrius 
gia ‘‘kermošią” parapijos 
naudai pabaigoje vasario 
.mėnesio.

ren-

Choras rengiasi prie ne
paprastai gražaus bažnyti
nio koncerto, kuris r įvyks 
kovo 4 d.

Sodalietės rengiasi iškil
mingai minėti vasario 11 d.. 
Šv. Paneles Liurdo šventę.

Kaip kitais, taip ir šiais 
metais parapijiečiai rengia
si prie misiją, kurios įvyks 

! kovo 5—12 dd.

Tyrus 
. KM) 1/0. .

ĖASTERN OIL CO.
124 GREEN STREET, ■

. ' WORCESTER, MASS. . Patogu ir
Dial .4—3261 . . Taupu ~

y, «(? WORCESTER, 'MASS.< Petras Blažio- ’

/.s Sajiiiajięeių Parb^tč^ 
Gruodžio 4 (L,. 1933, įvy-

j Alūsu gražipje bažnyčioje 
I bode r room ’ę buvo kilęs 
j gaisras. Nuostoliu nedaug. 

Vidus bažnvčios neliestas.

ŽYMUS KALBĖTOJAS .1 ...................
surengti “Penny Sale” ir ,. .. . .. 1 ko 5 kuopos metinis susiimi- t
visą pelną paskirti į Broli- tetos . Federacijos skv- 
jiisJun^u fondą, ? j____ a" dieną rengia

' \ koncertą
SKAITyT().,y SKAT- a(;,.r,nht,j.. njn, h.
, (. h-; IGirėno. Lovvellieciai tą die-

Luvvelho IJetuviu Darbi-irią turės garbūs išgirsti vio- 
ninkiĮ Sąjungos kuopos na-Ha iš musu išeivijos gabu 
riai su pagalba vietos Fede- kalbėtoją Lietuvos'. Vice- 
racijos skyriaus nariais pra- Konsulą PetrąDaužvardį. 
dėjo sparčiai darbą užraŠr- . ••—------ —
nūtį “ Darbininką . B R ANG l D() V A N A.

Sekmadienio . vakare, pa- 
. ... rapijos svetainėj, laiko cho-,

nas Žukauskas, Juozas ro rengiamo vakaro, \ietos 
niauskas, Ona Adoniai įeic- |įeįUVini turėjo progos iš- 
nė, .Adom .is Kas} jai ai lėi us, 1>sį j } K lU j ns (ą(l^ į rį } į j us
Jonas Stanevičius. Gonovai- var£».onus>.? viHos j<lebo1u> 
tc^Bušauskaito, Jonas A ii- p.ri(.tt‘lis svetimtautis už 
kisius, Mikolas Senūta, Jo- ^135.00 mūsų parapijai ]>a- 
nas Belevičius, Petras; Ala- Lafayette R.C.A.
burda, Aleksandias Kriau- ep.ktj.jpiĮjąui vargonus. Ra
čiūnas, Zigmas. Stanevičius, |)ar svefanl(-lje įvairilJ 
Juozaplnna Kavaliauskai-! parehgįnin turėsime mnzi- 
ie, JonasNąinnkeyieius, An- lk.^ neįUs‘w nllob()dll s?. 
n........... T”‘'~ /4'" jėti.. .

Sekantieji užsiprenume- 
rąvo ‘ ‘ Dari jin inką ’ ’: M arti-

atminčiai žuvu

KONCERTAS
V AS AR LO 4 1)., 7 -.30 VAL. * VAKARE.

MUNICIPAL BLDG. SVETAINĖJE

Bi-oąd\yay, tarp G' ir H gatvių, South Boston, Mass.

Art. J. Babravičius išvyksta Lietuvon ir Amerikon jis j 
jau 'nežada grįžti. Šiame koncerte bus proga su artistu I 

‘ atsisveikinti ir pasiklausyti jo gražaus dainavimo.
i Be rto?.art; J. Babravičiaus koncerto programoje daly-
1 vaus.žymus dainininkas Petras Petraitis ir pianistas p.

kimus.- Valdyba likosi ta pa- 
J iT išskvj'ils—pirm.__ir vice
pirm., atsisakius ],). Liuikie
mu ir Sepavičienei į ją. vie- , 
tas išrinktos pirm. p. M. 
UTiiionicnė, vice pirm. p. O. 
Brtiožieiič. Atsisakius kttO'. 
pos korespondentei p. Sida
brienei, jos vieta likosi tuš< 
čia. Gaila, kad iš tokios di
džiulės • kuopos neatsirado, 
arba nepanorėjo': nei viena 
užimti tokios tikrai svarbios 
vietos. ; • -
... Sausio 4 d., pirmutinį 
1934 susirinkimą atidarėpa- 
sižyinejiisi vietiniame veiki
me jiirmininkė p., rrmohie- 
n". Nauji Metai —nauji ■ 
ir darbai ir reikia tikėtis, 
kad šiais metais, prašalinus 
svarbiausią kliūtį, kuri' pan
čiojo mūsą veikimą., padidės 
kaip-kuopos, <taip ir pavie
ni ą.nariu veiklumas savo 
organizacijos labui.

Svarbia ir malonią žinią 
gavo kuopa, kad gruodžio 
mėnesyje Moterą. Sąjunga 
gavo leidimą laisvai ir ne
trukdomai varyti orgauiza- 
tyvį darbą Mass., valstybė
je. 'Taipgi gautas Apskričio 
pirm., ir 69 kuopos pakvie
si i kis pr i si (lėt i prį c Al >skr i- 
čio suv.ažiavimi) 4 vasario ir 
prie suruošimo' vakarienės 
i r muzi kalio vakaro paminė
jimui išgavimo taip svar7 
baus leidimo. Išrinkta ko
misiją, iš. O. Sidabrienės, O. 
Bruožienės ir M. Vaiteku- 
n ienos, kuri su 69 Imopos 
komisija sutvarkys tos die
nos, programą.

Išduota valdybos ' metinė 
apyskaita, bet, gal dėl sto
kos laiko, daug buvo truku- 
mą apyskaitoje. Tokie da
lykai privalo būti kaip veid
rodis kuopos metinės dar
buotės ir gyvavimo, — kiek 
parengimu, kiek pilnateisiu 
narią, kiek suspenduota i u.

■ išbraukta per metus,’ kiek 
įnaują prisirašė, kokios re^ 
i komendacijos dėl pagerini-. 
į nio kuopos būklės ir tt. šiuo 
į k a rt u • ka i p ‘ t i k. 1 o i r i lesi ma-

te, Jonas Nąąinkeyičius, An- j Į., 
(Iri ėjus Barisas, Jonas Gri-; 
gasj Jurgis Jurevičius, Sta- 
iiislava Aleknavičienė, Alek liANGr fondas AUGA, 
gandras Kasinskas, Juozas
Sadauskas, BoniPasas And-į ’{au kelintas metas kaip 
riušaitis, Martinas Petkevi-' keltos vietos draugijos Gon
čius., Aleksandras Dubins- įtaisyti bažnyčiai pa
kas. Vincas Eimanavičius, voiksluotus langus. Kelios 
zYntanas Zakarauskas, Mar- draugijos sayo pasiryžimą 
tinas Rudis,. Zofija Blazevi- >lnu ^pilde, kitos irgi nepa- 

u<i t- N-. . silieka, nežiūrint,' kad ir ve- 
_____:___■___ :_______ _ _ ..__ ■_____ liau pradėjo; savo sumany- 

ritis ar ne; todėl ar ji tin- ina vykdyti. Sekančios (Irau 
•jobos privalomai sričiai, ^’.ioa savo londę turi: Šv. 

Tačiau kada tik turima pakankamai ge- Vardo Draugijai $312.18, 
. Merginu Sodalicija $240.98, 

Bažnyčioj dabar ir įsigali pasaulinio Gyvojo Rožančiaus Brolija 
bei a])aštalavimo kryptis, , kuria kaip t$l,4(>.8L Malonu matyti, kad 

ypač iš kairiojo šono — norėtu žy- 'tik norima į katalikiškąjį' visuomeniškąjį veiki- draugijos stengiasi savo

Laivrence nors maža ko
lonija, tačiau pasiryžusi 
•■Darbininko” koiiteste lai/ 
mėti. Ne tik Lovvell ir Mon- 
tello, bot ir Bostoną nori 

Pagyvensime pa-

•Altoristai i r Sodalietės 
: lošia “Volley Bali” parapi- 
J jos svetainėje.. Visi susiren-' 
:ka kasdien po mokyklos ir j 

Yžaidžia. -------
į • ■. —--------- . [ Laivrence Apgar;
į.' ■ Elzbietos pašelpinė Taigi visi dah’vaukime f art. L Babravičiaus ątsisvei-
l draugija, kuri,visuomet ša- kinimo koncerte. •

Taigi tenka padarui išvada, jog būtinai rei-(kijai būtą pavesta valdyti ir kontroliuoti kiek joti, ar čia dorovės ši
■ kalingą yra, kad miisu. gyvenime abu tie didieji galima daugiau Viešojd gyvenimo iv veikimo ka. priskirti kunigą
■ idealai r— religinis ir tautinis — arčiau sutap- ^sričių. Arba jeigu panaši tendencija pasireikštą:ar nė. r 
tą, sudarydami lyg ir vieną sintetiškąjį religinį- pačios dvasIŠKijos tarpe — tai toji tendencija (ros valios ir takto, visi abejojimai lengvai išaiš- 
bei tautinį, katalikišką bei lietuvišką -{platesne i ir galima būtu pavadinti klerikalizmu. Tačiau 'kinam i.

krikščionišką bei^Iietuviš- ii>p.as mus ii kituose kraštuose tam tikri ele-1 veikimo 

jmentai —n \ .........
, ir gana graži teorija, dažnai įmiai praplėsti, klerikalizmo sąvoką ir vadinti mą .(apšvietus, auklėjimo, labdarybės ir kt.) į- sustiprinti, 

su. lietuviško gyvenimo prak-‘klerikalizmu kiekvieną kunigii įtaką net ir į tas įtraukti kuo daugiausia pasauliečiu.
Milui. ;sritis, kurios jiems globoti ir kontroliuoti yra | Tačiau gal pas nms yra tikrojo klerikalizmo

Seniau mūsą tauta Buvo sunykusi dėl to, kadi 
vadai — bajorai u dvasiški ja —- ypač anie pir-1 

. niįeji -— atskilo nuo liaudies, nuo tautos kamie- j 

no. Dabar, turint, jau gyvą ir politišką laisvę--- 
] vėl prasideda procesas nutolimo vadu inteligen- 
j tą nuo liaudies, Kas gi juos tolina nuo liaudies i 
I Gi. kaip tik nelemtas kon(Tiktas, dėl aną didžią- 
į ją idealu. Liaudžiai yra brangūs abudu, tie ide- 
į ąlai. Tačiau kada inteligentą tarpe vis daugiau 
y atsiranda tik vieno idealo sekėju, o kito neigė- 

. į ją ; kada tautinio idealo kėlėjai nori griauti fi- 
i.kybinio idealo skelbėju autoritetą; o tikybinio 

Jidealo ii ošėjas stengiasi, diskredituoti tautinio 
idealo' sekėjus: . kada, vieni kitą autoritetus 

. f griauna^. — liaudis ima nusisukti nuo vieną ir 
f kitą, . ..
/ "■ Sėkmingesnei.. dėl tu idealu kovai buvo pas 
t mus griebtasi ypatingos priemones — gązdini- 
įnio baubais^ Du baubu, yra pastatyti prieš ‘tau- 

■j foS’akis: klerikalizmo ir. zoologinio naeijonaliz-
‘.Pasvarstykime vieną ir kitą.

Ar esama pas lims klerikalizmo ? Tačiau pir- 
/nia reikia išspręsti klausimas, kas gi yra tas 

klęrikalizuias// Tas' terminas nė visą vienodai
i ; ?Uprantanias . ir aiškinamas. Bene.teisingesne 
į ? .būtą jo aptartis tokia, kad tai yra tokia .vi'sub- 
Įį' menės minties kryptią, kuri norėtą, kad dvasiš-

prasme imant - 
■ ką) idealą.

.. Deja, ši, rasit
r visai nesiderina

. •«

supliekti.
• 1 matvsime.

Priscila.

pa*

LIGONIAI.

pavestos ir sudaro jų tiesioginį uždavinį, bū- tos niekuo nepagrįstos kunigą pretenzijos vai- Daugelis ligoniu jau pa- 
tent, kimi gni darbuotę tikybos ir moralybės sri- clyl i sau nepriklausomas sritis { Kiek man yra sveiko, bet dar turime kelis, 
tyje. Pagal šią pastarąją prasmę kunigas gal ržinoma, "mūsą kunigai panašią pretenziją ne- kurie po biskutį . sveiksta, 
dar nebus klerikalas, kol jisai bažnyčioj skelbs!reiškia. Jie mielai džiaugiasi, kada, tautai stip- kaip tai: z
Dievo žodį, laikys mišias įr dalins sakramentus, 'rčjaiit, atsiranda įvairių sričių specijalistų, ku- Magdalena Klimienė ir Jo- 
Bėt kada kunigas eis į mokyklą dėstyti tikybos; įrie sau dedamas pareigas vykusiai eina. Jeigu nukas Kei'as. Linkime, kad 
kada jisai kurs katalikiškas kultūrines organi-jkur ano klerikalizmo tendencijos, betgi pasireik- , j 
zacijas ir jose dirbs; kada dalyvaus spaudoje ii’jštų — jas tikrai reikėtų labai apgailestauti, hės 
per spaudą apaštalaus katalikybes idėjas, tai ‘iš patyrimo žm.oine, kad kunigų noras veikti, ir 
pagal kaikuri'uosįus jau jisai bus klerikalas. O tvadovauti tose srityse, kurios labiau pritiktų 
kadangi visi izmai yra .nesimpatingi ir prieš (pasauliečiams, šiitus atbaido nuo Bažnyčios. Ga- 
juos žmonės yra linkę kovoti, tad ir taip supra- Ii pasitaikyti ir visada pasitaikys, jog šen ir ten 
stas klerikalizmas lengvai padaromas baubu ir tautos veikliąe. mokslo, meno ar ekonomijos 
juo imama baidyti visuomenė ir organizuoti srityse-• 
prieš jį kova. Toje kovoje tik prisidengiama a- kol jisai neparodo tendencijos kapitalizuoti sa
lino klerikalizmo baubu. Iš tikrųjų gi čia sie
kiama visai ko kito., čįa kovojama nebe prieš 
klerikalizmą, bet prieš kunigus it ją visiškai 
teisėtą ir jiems reikalingą įtaką. Pakirtus kuni
gą įtaką, bus silpninamas žmonių tikėjimas, jie 
bus atitraukti nuo.pačios Bažnyčios, nes aišku:- 
netekus kunigams įtakos, 'ir bažnyčios liks tuš
čios ir nereikalingos.. Ar galima sutikti šu tokiu 
klerikalizmo supratimu, kurį kaip tik dažnai ir 
siūlo, nuims kairieji elementai?' Jokiu bildu ne, 
uos tasai supratimas; yra išlvreiptas, f alsi f ikuo- 
tas? Žinoma, gali būt i.atsitikimą, kada teks abo-

iškils vienas ar kitas kunigas. Tačiau

žinelė M asi I i o j utė, i

Blynas i

vo nuopelnus savo profesijos ar luomo rėika-. 
Janis-— tol tenka žiūrėti į tai kaip i visai 'sveiką 
reiškinį, kuriame įžiūrėti kokį nors ii (‘sveiką 
izmą nedera. Nes jeigu panašioje veikloje gali 
atsirasti talentai tarp įvairiu kitą profesiją at
stovą, kodėl gi ją negalėtą rastis kunigui tarpe i 
Ak, taip visada ir būdavo. Niekas pa v., nepri- ' . 
kaišioja klerikalizmo net Kopernikui, nei Vas- 
manui, nei Mor'eaux, nei Mėndeliui už milžiniš- .
k.us nuopelnus- gamtos -mokslams.,- buvęs armijos teisėju,, pa-,

Alūšą p()litikai.n|iaist<>vint, įvairią sričių spo- skirtas. I-nerto Kičo gtibiT-
cijalistą skaičiui vis daugėjant, mūsą dvasiški.- hialdrinm,

RiilriP.. '

Geli Blanfon YVinship,

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. tk Sykes ‘ 
LIETUVIAI ADVOKATAI

. Ofisas:
SANBORN BLOCK 
081 Washington Št 
N0RW00D. MASE. \

.... Tek. Nonvood 0330 
.Gyveninio vieta: .
32 VTąlmU Avė.

• Td. Norivood 1020
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n'ARB t KINKAS

Rytinių Valstybių Žinios
VIEŠA PADĖKA IR 

KVIETIMAS
Bedarbi ai buvo paimti 

prie: viešųjų darbų, kiti 
jiems mokėjo po. $15.00 į 
savaitę už 40. vai. darbą, o 
dabar., girdėt. numušė iki 

.$12Ž.O.
• Namu savininkai nebosi-'i **. . . ■ i •
tiki namus išlaikyti. Dau- J. 

į guma jau paleido, nes nuo- .1 
mos mažos, mokesčiai dide- : 
Ii. Jei kas ir gyvena, tai ne-’! 
.moka nuomos. Bankai pasi- , 
ima namus iiž'mortgičius. 
Darbininkai sudėję savo , 
sunkiai uždirbtus - centus į 
n-mins praranda viską. į 

Miesto valdžioje dažnai 
Ijaniški’ graftas. Keli ašme
nys laukia teismo.

CARD PARTY
■ J Nuritą sekmadienį kleb. 

kun... A. Vaškelis pareiškė, 
kad vasario 12 d. įvyks, 
card party parapijos nau
dai. ■ Kvietė visus ateiti ir 
paremti, nes iš. priežasties 
nedarbo ir parapijos paja
mos sumažėjo,.

VASARIO 16-ta.
Vasario 18 d., 2 vali po 

pietų, Tautiškame. Name, 
354 Purk St. įvyks Lietu-, 
vos Nepriklausomybės mi
nėjimas, kurį rengia V. V. 
Są-gos skyrius. Programa 
susidės iš kalbų, dainų ir ei
lių. Dainuos Šv. Cecilijos 

. ! choras, p. K. Žalnieraičim 
vadovaujant. Tai bus pir
mas jo viešas, pasirodymas.

AUKŠTESNĖS MOKY
KLOS UŽBAIGA.

Sausio 26 d. įvyko aūkš- 
. tesiiės mokyklos užbaigimas,

... . , 4 x A- 'kuria baigė. 206 mokiniai. 
Darbmmkii gvvenimas šio- T. o- i i • * Lietuviu buvo 17: 8 mergile kolonijoje labai mažai . g- ..... . d . , . _. , uos ir 9 vaikinai.pagerėjo. Kurie turėjo ko- 

kius darbus, tai tie dirba ii- Vadinasi naują armija 
. . gesnį laiką ir gauna biskį jaunų darbininkų išstumta, 

didesnį atlyginimą-—graži- į gatvę. .. .
no numuštą 10 nuošimtį. .’ Tiesą įnyjįs.

. L. D. S. Conn. Apskritys 
savo metiniame . suvąžiavi- 
me, lapkričio 26 J., Water- 
būry, -Uoųm išreiškė viešą 
padėką.. Geri). Chorams ii 
jų vadaius už dalyvavimą 
apskričių Gegužinėje,. bir
želio 4r 1933, Čharter Oak 
Parke, Hartford, Conn., 
būtent: Včah-’btirio Šv. Juo 

. zapo par. chorui ir jo vadui 
’ • komp. A. Aleksiui, Hart

fordo Š v. Ceri Ii jos chorui 
ir jo . vadui J. Burdųlilii, 
New Haveno Šv. Kazimieru 

* ' par. chorui ir jo vadui,.
New Britam Šv, Cecilijos 

~ ^<>horut ir jo vadui J, Ol
šauskui. Nuoširdus ačiū vi- 

. siems.
Ta proga kviečiame iš 

. .. anksto: rengtis. dalyvauti ir 
busiančioje bendroje Gegu
žinėje,. birželio 10 d., 1934 
in., Quartette Club parke, 
N?w .Britam. Coliu., nes be 
justi, Gerb., dalyvavimo mū
sų Gegužinė nebus sėkmin
ga, maloni ir žavejanti.
.. Tad lai skambą jūsų bal
sai New Britaiiiė. Kviečia
me ir Bridgeportą šiemet 
pasirodyti.

Dar kartą ačiū ir kviečia
me.

L. D, N. Ctmn. Apskritis

NEW BRfTAIN, CONN.
IŠ DARBININKŲ GY-

P-le Grace Roosevelt
McMillah iš Baltimore, Md. Vedybos įvyks kovo 3 d.

* i parengimą ir. visoms nusi
traukti paveikslus. Klėbo- 

>.iias kvietė, kad Sąjungietes 
.. rengtų parapijos vakarienę.

Nutarė rengti ir išrinktos 
darbininkės. ~ ■

j. Valdytai išrinktos tos 
pačios. Pirmininkė — Elz
bieta Demskienė, vice pir
mininkė —; Elzbieta Žilins
kienė, fin. rast — Marcele •

I Arbušauskiėne, imt. rast.- — Į 
I Ona Grimąliauskienė, ka- 
sierka — Anelė Laugžetfne- 
ne, kasos globėjos — Domi
cėlė Jodelicnė ir Uršule 
Norbutienė. Maršalka — O- 
na Kašaitienė.

Pirmininlvė padėkojo, kad. 
taip, gražiai visos lankosi į 

i susirinkimus ir ramiai’ užsį- 
x laiko, ___ . Y .

Ona (įrimąliauskiene

& *

W. G. McGLINCHEY

Pirmutinis Grabelius

Lietuviams

Montello, Mass,

Del Moterų Patarnauja

Moteris.

Tel. 1308-R.

S

HARTFORD, CONN. NEWARK,N.J.
6 kp. vakaras, . ~ _ / •... ‘■ - Amerikos Lietuvių Ro-L. D. S.

sausio 26 d. pavyko. P-ii'as

su savo sužieduotiniu AVilliam

REIKALINGAS ŽMOGUS
Reikalingas partneris prie 

mano biznio. Laikome vy
rams ir moterims tvirtus .ir 
plačius, čevėiykųs (ShoesŲ. 

; vyram gražiausių
SttlLblO ‘ U. |JClV VKU, X “ličio . -J • Į»r , j Ir . vuivaj M-k?
Januškevičiuš. savo paveiks-“08 Ka>oV? &Iotell! Turime vj-rani gražiausių ... v.-. ,. .
lak iš Lietuvos patenkino 3Ungos 68 Mop,1s metm,s Sillriniu marškiniu. Krau-t Nespėjus uzstbaigti visai 
publika kurios buvo <.ana susiriuldmas> kur'is Wko H didele ir pilna visokia parapijai misijoms, prasi- 
1 ' ■ Ų |d. sausio, parapijos svetai-,įąvoro. " “ - J-—- —-

j nėję, kurį atidarė pirminiu- t
.. Ikė Elzbieta Demskienė mal- agentūrą, ir parduodu 

da. . ■ " * laivakortes ant greitųjų ir
klauso prie Hartfordo kata-.: Į? Norblltięne pranešė, didžiųjų laivų. Siunčiu pi- 

“ ' . yra rengiama pramoga nįgUS į Imtuvą, Lenkiją ir
vi pirmoje Vietoje Ir tikisi ĮS* į'augrjų. lj ytag galis, Biznis didinas

Nutarta prisidėti. P. Barą- Slt kiekviena diena ir noriu 
nauskienė. išdavė raportą iš į prisirengęs prie didėlio 
Card Party, kttris buvo pri- •. 
imtas ir nutaria ateity, to
kias card . party rengti. Po 
tam įnešė p. Grimaliauskie- 
nė, kad paaukotų dėl Seserų 
Kazimieriečių.1 Visos vien
balsiai nutarė paaukoti $5.

,Pirmininkė įnešė, kad 
Motinų Dienoj užprašytu 
Šv. Mišias ir visos 4‘in cor- 
pofe” eitų prie Šv. Komu
nijos ir tą vakarą, turėtų ‘

daug. Namas . priklauso 
prie krautuvės. Laikau lai-

- m • 1 - ••• l'-C -UiS v. Trejybes parapijos 
basketball ratelis, kuris pri-

Ii kiškų parapijų, lygos, sto- \

laimėti čempionatą.
Prie lygos priklauso 

parapijų.
12

Šeštadienį, vasario 3 
tas ratelis žais savo svetai
nėje, Broad St. ir Capitol 
Aye. Ateikite pamatyti.

d.

Sekmadienį,, vasario 4 d., 
įvyks svarbus susirinkimas 
Šv.. Jono E v. draugijos. ba
riai, prašomi gausiai' ateiti.

Tlaporteris.

ir gražaus biznio. Reikalin
gas žmogus, i į kuris- norėtų 
prisidėti prie tokio biznio.

PETRAS BARTKEVIČIUS
American. Į)ry Goods Store

. 678 No. Main. Street, 
Montello, Masą.

■ (Ądv.)

Mes ypatingai ^rąginariu 
remti tuos biznierius ir pro 
fešiėnalus, ' kurie skelbias1 

Darbininke.

‘ ja ix>do aiškiausio noro apsiriboti tik sau pri- sų išeivija, tebetirpsta mūsų pakraščiai. Vokie- 
kląusoma sritimi, kuri yra be galo plati. Ir ari čįai, latviai, žydai išperka mūsų žemes. Žydai 

’ kakliai .prikaišioti mūšų dvasiški jai klęrįkaliz-, dar absoliučiai ųeinąto reikalo skaitytis su mū- 
. mą reiškią ne ką kitą, o tik daryti jai visai ne- 'sų tautos ambicijomis ir demonstruoją savo ru- 
pelnytą priekaištą. Klerikalizmo pas inūs nėra, ’V1 71T— -
bet užtat pas mus daug yrą antikunigizmo,.(ku
rįgalėtume. vadinti, antikrelikalizmu). ..

•Kaip gi yra su antruoju baubu,.— zoologiniu
. nacijonalizmu ? Anot J. Kėliuočio, pas mus ne 
tik zoologmio, bet ir visiškai sveiko ir reikalin
go naci j onalizmo dar beve'ili . kaip ir Uėra (ne
bent silpną jo pradžią regime). To baubo išsi-ltų mums sau palinkėti kuo rimčiausia susirū- 
gąndę daugelis mūsų katalikų veikėjų nebenori įpinti tautinio atsparumo ir veiklumo ugdyinu, 
ir lyg privengia eiti ir dirbti į tokias organiza- i kas juk ir bus tasai sveikasis naci j onalizmas. 
cijas, kurios nei šešėlio partiškumo nėtur, o ku-•. Nesu pesimistas, juo labiau nenoriu žadinti 

■ .rįos tačiau ir ją dalyvavimo yrą gyvai reikalin- jo kituose. Atbūndaine, augame, stiprėjame, 
gos (pav., V. y, S.).. Arba tokiame visuomeni- Kyla reakcija ir prieš baubų kamšytojus. Auga 
niame veiksme, kurs geniau sugebėdavo jungti ir bendro visų pątri j otų darbo reikalingumo j 

supratimas. Tik tam dar trūksta planingumo, Į 
trūksta dinamikos.

O dabar visų pirma reikia mūsų, visuomenei 
—• rėligi- 

iilpnutės tautos su laiku stipria irj tiio ir tautinio — sutapimo, dėl jų nešėjų dal
ija., Mums rekomenduojama ir: ųaus bendradarbiavimo. Konkrečiai gi imant 

' nacijoiiąlims-jauiuijų kartų auklėjimas. ( Žiū-‘.reikia: ' .; - ' ■ ''
' ' rėk prof. Šalkausko..knygą ‘‘Visuomeninis auk-l \a) Visiems tiems, kurių širdyse dar tebėra 

lojimas" (pp. 141—159). kur kalbama apie tau- 'Dievas iritikyba, o kurie buvo nuo tikybinės, 
tini auklėjimą) ; tačiau kada tik užsinięnama a- praktikos nutolę — grįžti prie gilesnio religinio 
pie jit'tuviškąii uacijonalizmą, tuojau mums pa- gyvenimo. Pasauliečiams- inteligentams, baubų 
kišamas, zorioginio uacijoiializnio baubas, tarsi į baimę metus į šąli," liautis boikotavus kunigus 

,• pas .mus kitokio,, išskyrus zoologini, naci joną- ir klebonijas. Kunigams praktiškai ’ paneigti
i lizinu ir iieirilėtii būti.. Sveikas.'nacijoiializmas izoliacijos politiką ir paremti bendradąrbiavi-

rinkąliugas mums, bet jo dar nėra.,Mūsų patrirpno.Ųryptį, kuri ir vieniems ir kitiems išeitų į 
‘ jot iztiias, 1 autinis.ntsparuinas. dar, anaiptol, nū- j naudą.. . ’ ■ ' . • ’ ' Ų-

. ’’ ra priaugęs iki to laipsnio, kad jau galėtų gręs; ;. • b) Suteikti šeimos gyvenimui' ir papročiąnis 
i į.: rii ligos: ir iškrypimai. .• • J labiau religingą ir pairi jotišką pobūdį. OpozL’ 
į1 Męs \‘iš dar tirpstimuk Tirpsta ir nyksta mū-'eijoje esantiems iintis pozityvaus darbo šaū pri-

sišką (sic!) kultūrą. Mes bijome ir netikime sa
vais menininkais, savais mokslininkais, savais, 
inžinieriais. Kada niūsų Klaipėdos krašte lietu
vių jaunosios kartos auklėjamos hitleriškoje 
dvasioje, mes vis nesurandame būdo sėkmingai 
tam pasipriešinti. Tad argi mums kalbėti apie 
zoologinio nacijoiializmo pavojus? Ar nereikė-

Nesu pesimistas, juo labiau nenoriu žadinti

. visą mūsų inteligentiją, o kuris dabar dėl kata
likų nedalyvavimo virto beveik monopoliu kai- trūksta dinamikos.

... riųjų elementų (pav., Kooperacija). . .
Ir argi ii e keista. Mums leista yra norėti iš įsisąmoninti dėl būtino, dviejų idealų 

nedidelės ii 
.kultūringa nac

einamose srityse. Pozicijos žmonėms — liautis 
žiūrėti su nepasitikėjimu į truputį kitaip ma
nančius žmones, o pradėti j'uose matyti gal ir 
neblogesuius už save patrįjotus, galinčius ir no
rinčius būti naudingais. Rimtai susirūpinti mū
sų viešojo, gyvenimo skaidrinimu ir dorinimu. 
Konkrečiai imant: reikia sulaikyti.pornografi
jos antplūdį (va, kur reikia cenzūros I), . kinų 
demoralizuojančią įtaką; reikia panaikinti siau
timus, girtavimus per ištisas naktis ir kt.

c) Reikia sukelti viešą opiniją prieš prostitu
ciją, prieš šeimyninio gyvenimo pakrikimą, 
prieš girtavimą, prieš kyšius ir vagystes — ir 
ta opinija pasirėmus, nebetoleruoti tų blogybių, 
o rimtai jas iš gyvenimo šalinti. Mūsų gyvena
moms kartoms reikia suprasti ir turėti drąsos 
pasiimti atsakomybę prieš Lietuvos ateitį už 

| Vilniaus krašto grąžinimą. Lietuvai ir už Klai
pėdos krašto sutapdymą su Lietuvos valstybe ir 
kultūra. Del visų Čia suminėtų reikalų reikia 
visiems •iiteligentams darniai įsikinkvti į bend
rą sutartinį/(arba. Tai iv bus sveikas ir prak- j 
tiškus patrijciiznias. j

,cl) Reikėtų stengtis, kad greičiau prasidėtų į 
sutartinis bendravimas tatp Bažnyčios ir Vals- j 
fybės. Del konkordato aiškinimo ir vykdymo Į 
per daug* ilgai nesusitariama. Ttio tarpų pasi
baisėtinai nenormali būkle tebesitęsia mūsų mo
kyklose, kur jaunimo darniam auklėjimui su
dalą tos nenugalimos kliūtys ir kur kapelionai 
pastatyti stačiai į negalimą padėti. Nei Bažny
čiai nei Valstybei iš to naudos negali liūtie Čia 
pelnosi,tik Lietuvos priešai,-.Betikshis ir. berei
kalingas delsimas iš balos išbristi, stumia vi
suomenę į Įvairias pagundas? Darosi jau tikrai 
neberamu. ' ■ ■ ~ •

dės Baltimorėje antros me
tines merginoms rekolekci
jos, vedamos, kaip ir per
nai, kun. Dr. Mendėlio.

Uamaldos su pamokslais 
tęsis visą savaitę. Kviečia
ma jose dalyvauti nė tik vi
sos parapijos panelės, bet ir 
ištekėjusios moterys, kurios 
geriau supranta anglų kal
bą, negu lietuvių,, ir net vi
sai svetimtautės. Pradedant 

‘pirmadieniu iki ketvirtadie
nio pamokslai būna angliš
kai. Penktadienį bus viskas 
lietuvių kalba. .

PASIŽYMĖJO LIETU
VIS PLAUKIKAS.

Pereitą, savaitę vietos an
glų laikraščiai talpino dide
lį paveikslą lietuvio jaunuo
lio, Miko Paškaųskid, su jo 
pasi žymėj imu aprašymu. E- 

’są jau kelinti metai kaip jis 
dalyvauja City College 

,’High Scliool’o plaukikų ko
mandoje, ir ypatingai pasi
rodė smarkus 100 mastų 
plaukikas.

jaunuolis baigė . Šv. Al
fonso mokyklą prieš keletą 
metų,, ir dar tebesilaiko su 
savo tėvais mūsų parapijo
je. Tėvas- Mikas Raškaus
kas išrinktas neseniai Dar
bininkų Sąjungos kuopos 
raštininku.

Misš Boturie Miller, žymi 
teniso lošike.. . .

■ JAUNAS STUDENTE 
APSIRGO.

Staiga apimtas bažnyi 
j e kraujo plūdimu per g 
klę, jaunas . studentas J 
zas Mikėlaitis, rimtai sui 
go. Kiek tenka girdėti, 
tėvų išleistas į kalnus gy 
lis plaučius.

Tokia netikėta nelaimė 
tin apgailėtina, kada 
jaunuolis jau pradėjo ’< 
medicinos 1 mokslus Ma 
larklb Universitete pereit 
metais, ir dėl to jam re 
pertraukti mokslus. Lir 
me jam, greitos sveikatos 
VALDYBOS RINKIM

Altoriaus ir Rožanči 
draugija, laikė savo m 
nius rinkimus pereitą s 
madienį po Mišparų. N 
dybon išrinkta: Šilanskie 
pirmininkė, M. Matelien 
vice pirmininkė, M. Clay 
riienė — raštininke ir Si 
ja Mandrąvickienė — is 
ninkė..

Numatyta artimoje a 
tyje surengti du vakari 
parapijos naudai: vakąi 
nę, vasario 11d. ir ko 
vakarėlį, kiek vėliau.

MIRĖ.
Margareta GrajauckR 

gyvenusi 1835 W. Mulbe: 
St., pereitą kėtvirtadii 
sausio 25 dieną, mirė. < 
mirties priežastis buvo 
žio liga. Laidotuvės įv; 
pirmadienį, sausio 29, iš 
Alfonso bažnyčios į U 
Redeemer kapines.

JUOKŲ SKIEDRŲ 
VAKARAS.

Parapijos choras vėl t

i’ėlį, kurį užvadino jut 
skiedrų programa, žada 
visokių; juokų ir . grąž 
muzikos bei daina vi mo.

Įėjimas puse, dolerio.
. •; žinį

Telefonas; Plaxa 1350.

JONAS GREBUAUCIU
Graborius ir Balsamuotoji 

■ 428 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD

r



iktadienis, Vasario 2, 1934. D ARBIKIKR A S

iarbingas Amerikos Gynėjas
ciuska, which his Litliuania 
fellovinen call their . grėat 
national father.’* — Kom.) 
Nes nors jis dažnai bendrai 
vadinamas lenku, ištikrąju 
buvo tauraus lietuvią krau
jo ; • • priežastis gludi taine, 
kad tais sunldais laikais 
Lietuvos likimas buvo suriš
tas su Lenkija. Jis pats pa
šalino visas abejones. apie 
jo kilmę savo laiške į carą 
Aleksandrą:..‘Tik viena rū
pestis vargina mano Sielą, ir 
trukdo mano smagumą. Val
dove, aš esu gimęs lietuvis, 
ir tiktai nedaug metą man 
beliko gyventi. Betgi atei
ties skraistė vis. dar slepia 
mano gimtinio krašto,, liki
mą” (Taniė. laiške iš 1815 
m. Birželio 10 d. Kosciuškų 
dar pridūrė; ‘Grafas Čarto- 
ryskis man pasakojo apie 
Tamstos pažadus Lenką tau
tos gerovei. Man trūksta žo
džiu išreikšti savo pagarbą 
ir dėkingumą. ’ Seka aukš
čiau cituota dalis): ‘...Betgi 
aš neatsimenu, kad Justi Di
dybė būtum, kada davęs žo
džiu tokią pažadą apie ma
no kraštą ai* tai man, ar 
mano tautiečiams.” — Ko
misija). . , <

“Kosciuškos karjera A- 
inerikoje užtruko ilgiau 
kaip per šešis kovu metus. 
Washington’as pamini jo 
reikšmę savo laiške: ‘Nie
kas tiek Tamstos, negerbia 
įtiek aš.’ Kareiviai jį ideali
zavo. Jo draugai karininkai 
buvo prie jo pritraukiami 
nepaprastu nusižeminimu.’ 
Trimis atvejais jis maldavo 
kad nepakeltą jo karininko 
laipsnio, kad nesukeltą pa
lydo. Europoje, Nopoleo- 
nas veltui mėgino jį patrau- 

kautynių . Jauką, kur sū- jkti savo pusėn, . ir . jam su- 
-• triušįtinantis Amerikos lai- j gayžus . Amerikon,' Jurgis 
į mejimas paveikė Prancūzus asliingtoh sveikino ‘ Gal- 
f ateiti kolonijoms talkon.ilant Kosciuško,’ kurio tar- 
į ^Amerikonai yra skolingi' nyba suteikė nepakeičiamą. 
‘ nenuilstamoms stropioms! pagalbą koloniją išvadavi-1 
į.; Kosciuškos pastangoms už mui. E. M. Pliek, jo biogra- 
• West Point ’o fortifikąci- <as, pastebi, kad šis- taurus

Rašo Am, Liet, Leg. Postą 
įo. 1 Kosciuškos Komisija,

E Tokią aątgalve New -Yor-' 
ko savaitiniame “The. Cath- 
Kolie News”. sausio 6 d, lai- 
Moje tilpo straipsnis Ameri- 
Ka’s Illustrous Defender). 
KTo straipsnio autorius . J. 
Eteo J. Vashila, regimai 
Eietuvis. Straipsniu verti- 
Emas seka žemiau:
K, • “1817. metais, kai pręzv 
įdentas Hafrison paskelbė 
rįkad *. ‘ Kosciuškos, . Laisvės 
^Kankinio, nebėra/ nors jis 
Eliąis žodžiais išreiškė. Ame- 
ETikos gedulą dėl ‘Pasaulinio 
EKaržygio’ mirties, betgi jis 
fUuo nepareiškė didžiosios 
R,dvasios galą. Kosciuško, ar- 
į ba Kasciūška, ištikrųją ir 
^ žiand'ien ti'begy vena.. Narsiu 
E prns, ištikimybe, pasišyenti- 
ėmas, tikėjimas tir mieląšir- 
^dingumas niekad nemiršta, 
f;- “Tais metais Sity Valsti- 
= jos pasiuntė lentelę su įrašu

■ padėti Paryžiaus bažnyčio-
- j e, kaine iškilmingos R e- 
r giliem apeigos vyko už Gen.

Tadą Kosciuško. Lentelėje 
l.uvo įrašyta: ‘Amerika ge- 

‘ di savo, garbingo gynėjo.’ 
\ Tam tikras 5 centų pašto 

ženklelis nesenai buvo iš
leistas paminėti 150 metų

- sukaktį, nuo jo ( Amerikos 
-—-Koni.) pilietybės įgijimo.

■ “Mes tegalime tiktai pa- 
; reikšti Kosciuškos, didelę 
. įtekinę Amerįkonizmui. —
. taip anas laikotaipis yra už- 
.^pildytas jo didžiais, darbais. 
P Po garbingos tarnybos ank- 
|-<tyvešuėse didžiosios revo

liucijos kovos fazėse, jis pa^
: rinko ir fortifikavo didžiau- 
e siu sumanumu Saratogos

tnoti šios, didžios mokyklos 
Įkūrėjui; ’ . , ',
/‘Gryžtant prie Amerikos 

vergijos klausinio ir prie 
Civilio Karo, mes rąndainc, 
kad KosciuŠko faktinai sa
vo’ testamentu paskyrė do 
Vapą, kurią jam Kongresas 
suteikė, Jefferson ’ui, \ kad 
negrai būtu išperkami lais
vėn ir lĮiokihami pagal do
roves ir patriotizmo dės
nius. Vėl mes randame, kad 
pirmutinė aiškį mokykla- ne
grams buvo įkurta Nė\varke 
iš pinigą , gautu pardaviis 
Kosciuškos žemes, kuriu šis 
patriotas niekad ’ nepriėmė 
sau.y .

‘‘Išvijus priešą iš Pietą, 
Kosciuška pagelbėjo įkurti 
Cincinnafi Orderio, ir po to 
gryžo Į PhiladelpMją. Jam 
pastatyti paminklai siekia 
nuo ’VV.est .•Poinf’o iki Vaka
rą, netgi iki Lietuvos, ap* 
Imk visą pasaulį. Bet. gal- 
būt daugiausia pavydėtiną 
įvertinimą pareiškė Jėzuitu 
kronikas iš Sv. Juozapo 
kaplyčids pirmoj e< Ameri
kos sostinė je : * Jėzuitai la
bai aukštai gyte Kosciuškos 
pamaldumą.y’.

. W •
Apart šio rašinio, Da

riaus-Girėno Postas Nr. 1 
turi garbės paskelbti viešu
moj ši Lietuves, istoriko 
pro f. A. Janulaičio laišką iš 
lapkričio 23 d., 1933 ni.:
“Į Tamstą užklausimą tuo 

ivikalu galiu duoti šį atsa
kymą. . .

“Kosciuško (Andrius Ta
das Bonaventūra) yra gi
męs Did. Lietuvos Kuni
gaikšti jos, Brastos vaivadi
joj, Męie-fovščiznos dvare, 
1746 m. (krikštytas lapkr. 
12, 1746 m.).

Šita žinia yra tilpusi be
veik visose jo Ijugrafijose 
(Plačiausia lenkiškai: T. 
Korzon T. Kosciiiszko, žy- 

. ciorys z dokuiiientov wyš- 

. nuty, 1894, Krakoiv, p, 34-

£^>01 
v
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Tai didžiausias. gimimo 
dienos tortas. Šį. tortą Iške
pė Carai Gabios, Floridoj ir 
pasiuntė ligoniams \Varm 
Springs, Georgią, Preziden
to Roose Velt gimimo dienos, 
sausio men.. 30. d. pan i iii ėji
mui. Šaly to torto stovi pul- 

. dninkas Henry- L. I lough- 
ęrty, komiteto pfrmninikas, 
viiris surengė Rooscyclto 
gimimo dienos minėjimo 
pokylius visoje Amerikoje. 
Visas pelnas šią pokylių pa
skirtas Warm Springs, ligo-- 

. niiiėiris. ...

(savo sukaktuves, ši garbin- 
Iga parapija, norėdama ką. 
nors gero nuveikti savo my
limai bažnyčiai ir Dievo , 
garbei, surengė gražiausi 
bazarą. Parapijiečiai suau
kojo brangią dovanu. Šios 
.parapijos draugijos apren
gė Itiiogražiausįai savo krau 
finTs, darbuojasi nenuils
tančiai. Kun. J. Laurinai
čio' rūpesčiu, .prirengta viso
kių. įvairumą ko šioje apy
linkėje nesimatė. Atsilan
kiusieji išeina patenkinti. 
Ne tik lietuviai, bet. ir sve- 
fiintjaučiai atsilankę gėrisi 
šios parapijos . piĮsirengi- 
mais.

Yra kviečiami šios apy
linkės lietuviai atsilankyti į 
Jubiliejinį bazarą, praleisti 
linksmai laiką ir išlaimėti 
gražiausią dovanu. ’

Bazaras užsibaigs vasario 
11 d. “Audi011 Sale’’ nebus.. 
Bus tik išlaimėjinią užhai- 
g‘a.

Teleplione:• STAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namu Telefonas i Michlgan 2—4273.

Dieną ’ ’ ir “ Šią Naktele ’ \ 
Labai gražiai sopraną bal
sais sudainavo. Sekė pianu 
solo p-lės Adelės Starkiu- 
tės; kitas duetas: Irenos 
Juodzevičiutės su Rože 
Stumbriute: • ‘Alūsą Bažny
čia’’, irgi labai gerai išėjo.

Vainikas..

BROOKLYN/N. Y.

v a n a n n o s ■ .
Nuo 9—42 1S ryto, 2—S vale. 

šv<iitadlėnlais susitarus 
499 GRAND STREET

(kampas Union Avę.) .
B R O O K L Y N, N. Y.

jungtas toks koncertas su 
mokyklos užbaigimo iškil
mėmis sausio mėnesyj. Po 
koncerto, firiė geros orkes
trus, šoktą iki vėlumai. Be
je,. tas orkestras ir visą va
karą, programą tarpais, pra ’ 
dedant su Gradnjąntu niar- . 
šu, grojo. . /

iiHhihliKuiiiiiiiiaiiiiniiiięiiĮiM.HHiiiHHiiMiMiiHiiiiiiH Q

Tel, Bryant 9-7763 į

CLEMENT fflimtlS [
jo*jau ne vieną sykį pąsiroJ 
džius gabi mergaitė pjė J 
Pimiciška Vaičnmaitė, kuri 
tikrai artistiškai sudainavo 
ir šoko: “Nedrįsk Tingi
niauti.” Ši jauna, mergaitė ■ 
moka mimiknofi, ir taip tas 
žmonėms patiko, kad antrą 
ir trečią sykį iššaukta pa
kartoti. Gaila,, kad kita ma- , 
ža mergaitė, Stela Krikščiii- 
naifė, Lurf-rengesi-irgi pa- - 
šokti,. paskutinėmis dieno
mis, bepr.nktiku()dama, užsi
gavo koją ir negalėjo šokti.

Pasįi-odži us Skaitliu gal n 
iš 80 nariu inąžajam nier- 
gaičią chorui, visi, žinojo,, 
kad išgirs naujų ir gražią 
dainelių, ii* neapsivilta.

Visos- sėkmingai sudai
nuotos, yj)atingai trečioji 
daina: “Varpai.” Garbe 
toms mergaitėms, kurios 
taip puikiai moka lietuviš
kai dainuoti; bet jos ir 
bažnyčioje gieda. Tos mer
gaitės, savo balsais garbiną 
Dievą kas sekmadienį per 
vaiką mišias, po pietų pėr 
mišparus ir. per ištisus me
tus per- vakarines pamaldas.,

O kada. pasirodė berniu- 
,kaą tai abejota ar pasiseks 
jiems viršyti, mergaites. Ta
riaus, reikia pasakyti, kad 
ir berniukai pi Inai arti sfi š- 
kąi išpildė sekančias daine
les:

1. Verda Boba Kukulius,
2.. Kai Aš Jojau,
3. Tupi Gaidys ant Tvo

ros, . ■ '
4. Vijo Vilkas Voveraitę. 

*. Jiems geriausia išėjo be
ne pirmoji dainelė, nes p 
labai • . tinka , berniukams ; 
aukštas gaidas ją sopranu 
balseliai lengvai, pasiekė. 
Sveikintina, naują jėga me
no dirvoje. Tikimės ir lauk-1 
sime iš berniuką choru j 
daug, labai daug, kitu pasį-j 
rodymą kaip viešai estradų- j 
je, taip ir bažiivcioję. O ko- i 
kia šviesi ateitis didžiajai’!' 
chorui, kai apie 65 beriliu-1 
kai jau ruošiasi tapti cho-1

ADVOKATAS r

| 113 West 42-nd St., |
j New York, N. Y. |

fTelėpIione: STAGG 2—0105 B

Į DR. A. PETRIKA I
Ė (PETRICK) |
į LIETUVIS pENTISTAS | 
[221 S. 4th St., Brooklyn, N.Y. Į
Ė. X-Xi)hululliį Diafjnoza • . . 5 

(JdSO Ane.sle.tika ’. |
V A L A N D O S : į

Ė Nuo 0 viii, vyle iki S vai. vakare. 3 
Ė ..Penktadieniais Ir šventadieniais | . 
j .. tik susitarus. .. Ė

Sekuladieni. sausio 28d., 
įvyko Paneles švenčiausios 
Apreiškimo parapijines mo
kyklos, užbaigimo iškilmės. 
Ryte, - per 9:00-tos valandos 
mišias, buvo išdalinti diplo
mai baigusiems 8-niu metu 
mokslą. Šiemet* baigė šie 
mokiniai:

Vincas Banavičius, Kazi
mieras Eiduka.il i s, Petras 
Gritzevičius, Julius Karpa
vičius, Albinas Kivy t a, Jo
nas Kučinskas, Albert Man- 
tąnino, Stanislovas Palio- 
kaitis, Antanas Pukenis, 
Petras J J uške vič ius, Paulius 
Zaborskis,. Albinas Žemai-, 
tis, Marijona Ambrazevi- 
čiutė, Stefanija Čeponiutė, 

. T • z • Tz- • |Marijona Daugirdaitė,. Ge- Pj muitinio Lietuvio Kario! i .~ x ... . novaite Eidukaite, Manio-
Anieiikoje, Postu šio Pos-1 na - Kamingkait5- Angela 
to .egionmkai aukšta! ger- ;.Miktesevįfiut{? Svlvia Pet. 
bia.r.ki šiai, dienai to gariną- ■ Ma(Jel. gtafkiutg
go hetiipo vardų ir kovojaujona.Tėrebeizait5 Pau. 
uz jo lietuvybės pripažinimų : Ma’,i;jona
AmeriKos įstaigose. Vartos į Vm8.Adel. žvingjKux 
pakeistas kap. Dariui, sioų_ ‘ - ,
Posto ir viso . Legiono ;vie-reMckgl0 . llžbaigimo apei- 
nam įkūreni ir narni, bei io1 , r v..- .gos, kuries įvyko baznycio--

j j e, buvo . jaudinančios, nes 
’ jos primena baigusiems mo- 

. , , ■ , 'kiniams, kad jie yra ne-taisavo pirmojo globėjo- varno, j pa ;astos
bet tikslu suristi musu gm-; r _• iii • ..saulines mokyklos vaisiai, klo draugus su sayo garbiu- lbet tikra, aukštos idėjinės 
o-ais žuvusiais lietuviu.tau- ■. -v, ,; . . . . _ . Katalikiškos mokyklos. Di-tos garbei nariais, legionie- ., • . . . ,v, r‘< , v. . J. .. . ploniai buvo išdalinti baznv-riais Darium ir Girėnu, iki ;. . ‘ ._ . cioje.

prisiminus,V .Vakare į'^o, mokyklos

jastatyti. paminklą, nes jis' 
esąs lietuvis, j.i tautietis. 
(A. Janulaitis. Baudžiavų,; 
Ganai kini h m ?i;manyniai 
Lietuvoje, Kaunas, 1929 m. 
P. 21).

“O tuo i arpu visoj Lietu
voj ėjo gedulo pamaldos; 
nn paminėti, buvo išleista 

knygelė, kur atspausdinta 
pasakytos tuomet kalbos, o 
jose Kosciuško vadinamas 
lotu viii, tautiečiu.”

* * *
Amerikos Liet. Legiono 

Dariaus - Girėno Postas iki 
'933 m. liepos 21 d. vadino
si Gen. Tado Kosciukos,

I KLASČIAU®

Į CLINTON PARKAS
| Piknikams, baliams, koncertams, 
|šokiams ir visokioms pasilinksmb 
| ulinėms smagiausia vieta Brook- 
f lyne-Maspethė. Jau laikas užslsa- 
fkyti sale žiemos sezonui.
| ktmp. Maspeth ir Betts Avė. 
Į JONAS KLASČIUS, Sav.

Maspeth, L. t, N. Y.

Tel. Evergreen 6—5310

J08EPH GARSZVA
GRAB ORIUS 

—IR--
BALSAMUOTOJAS

231 REDFORD AVĘNUĖ 
BROOKLYN, N. Y.

“Kritiškiau vertinusi s 
; Kosciuškos veikimą jėgą jo 
i liaupsinto pu, A. M. Skal- ; vvesi ji'oiui o lulttiikuci- , . ’ .

■ jas,’pareiškė Gen. Wash- (ingenuous) patriotas ‘at-k<ovvs<1 saVo ■ (KQS‘.
■ inffton Gi Greone biografas i nešė i mūsų krantus žmo- 'c^lsz^0 w swietle roįvszyėh 

į' mus informuoto, kad‘Koė-Ru' Laisvi palaimų.’ 53). sako, jog Kosciuško .-..
; . . V7 . •■..■■■ - ‘ne-lenku tipas, kad jo krau-
K&sciusko ir vergija. i-. , •. ijnje yrą lietuvių..
“Artimas bičiulis didžią-į. “Pats Kosliuško, rašyda- 

ją žmonių kaip Jėfferson’o. mas į carą 1815 m. birželio 
Kosciuško sukūrė . West 10d. aiškiai sako, jog jis e- 

i Point’ą, . kurį jis pasiūlė'sąs gimęs lietuvis (Memoirs 
/jkaip vietą karo akademijai į de Mir-hel Oginski, sur la 

L ir kur ‘Kosciuškos Artileri- Polugnė a t les Polonais, Pa-

ciusko išgelbėjo. Pietinią 
t- Valstybių kampaniją. ” Jiš 
i nasižymėjo kautynėse tie$ 
:• Yorktovni: 1782. metais jis 
> iššovė paskutinį Nepuikiau?

somybės Karo šūvį.,
‘ ferNA-n’o garbinama.
į 4*Vž kelią .dieną po pir- jos Manevrai’ buvo kariu- ris. t. vi, p. 211).
inutinės Liepos 4-tos dienos, namS vądovėlis. Nepercįaug “Kosciuškai mirus, Lie- 

• Kosciuško atvyko i Phila- bus pasakyti, kad milžiniški tuvos bajorą seimelis Vil- 
1 delphia, kame jis suteikė West Point’o nuopelnai Pa? niuje 1817 in. prašė rusą Vy- 

1. nepaprastos pagalbos Kon- saulinio Karo laimėjimui riausybčs, kad leistu jo ku- 
gresui ir Karo Tarybai. Jis turėtą būtį dalinai kredi- ną.--pa1 aidėti’ Lietuvoje ir 
pats užsimokėjo už savo ke-ti 
lionę užjurįn — jis buvėj 
pirmutinis taurusis bajoras ' 
atvykęs gelbėti “maištinin
kams.’ Šis patriotas, kurį 
Jefferson pavadino ‘skais
čiausiu žmogaus laisvės my- . ; 
lėtojū, ’ ’ mykdamas tiesiai 
pirmiausia į kataliką k’op-‘ 

y .- lyčią šeštinėje (sostinė tuo-,. 
k met buvo Philadelphija. — I

Kom.) - pasauliui paliudyti 
iš kur jis semia savo stipru-, 
iną ii* vyriškumą, buvo kilęs 
iš senos karališkos šeimynos. 
Čia bus ne pro šalį paaįškin- . 
ti kodėl dažnai-, vaito jAmą : 

| pavarde KAŠC1UŠKA,. ko- . 
kia jį-vadina • jo tautiečiai 
lietuviai savo, didįjį tautiš: 
ką tėvą (“the name Kas--'

5

i

L

Ii
$ -i

neatskiriamam amžiams 
draugui -lakūnui Girėnui živ 
vus, ne tikslu atsisakyti, nuo į

kokios nors paprastos pa-

Greičiausia Kelionei Lietuvą 
BREMEN-EUROPA

. . . EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Breiner- 
havenę .ir . užtiklitiii patogiį nuvykimu į KLAIPĖDĄ 

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBŪRG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALUN - NEW YORK

TRECIOS. KLESOS LAIVAKORTES IŠ CI ■Y-fi fift 
NEW YORRO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL M5* <-V.UV 

. ir daugiau 
Taipgi nuolatiniai .išplaukimai- gerai žinomais khbihinials 
laivais—Pat.oguš geležinkeliais susisiekimas iš -Bremeno

■ ar Hamburgo. , • ’•
» Informacijų klauskite • pas vietinį ’ n gentį arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

.. 252 BOYIiSTON STREET, BOSTON ’

bet tikrai aukštos idėjinės 
Katalikiškos mokyklos. Di
plomai buvo išdalinti bažnv- riais -Darium ir ui remi, iki . .

rnes gyvi būsime. Ir tikrai ;
liūdna darosi
kad paminint 115 metu Kos- ’ 
Juškos mirties sukaktį mtl-l 
su tautiečiu tarpe atsirado į;*" “ 7“"T c--.--
žmonių, kurie mūsų. tautos'taxauks\nls medahs- 
karžygį lygino su Pilsuds-' P»t-graduantatatsisveik.n- 
kiu, ‘ tuo Lietuvos išmata,!^1 su savo ^hna Mate? 
prišlijusiu prie lenkų, -Iv- |Pel’stat5 tam pintai-' 
giai liūdna darosi prjsimi-1 kmti» .^ikahukų “Gyveni- 
nūs kap. Dariaus nušiskūn-1r . „r., • . • .
iliiaus dėl jo pravardžiavnl1“ ^tjnųMokyklų, patar
me “fašistu” ir kitaip su jo >nl. Kantams kokių 
.Mrtmm.lm, T,i». dovanų ieškoti gyvenime.

j Vaidinime pasižymėjo p-lė 
Adelė Starkiutė. .

t ■ ■ •

; Be to, buvo mergaičių bei
! berniuku koncertas, kuris.

garbinga karo tarnyba Lie
tuvos kari liemenėje..

K. R. Jurgela ir 
V. Kaminskas.

Tel. Stagg 2—5043. Notary Public

M. P. BAILAS. INC.
BIELIAUSKAS. , 

Graborius ir Balsamuotojas 
660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tek Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

. GRAB ORIUS .
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y

. Teleplione Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC;safeje, apeigų tęsinys. Pa- rista{s. , visi (.įorai gilpni | airtA iinTCVINIR 

i įžymėjusiam istorijos mok- tenorais, tai fia kaip tik bus . | nAUtEIIUUO
isle Pauliui Zaborskiui iteik- ;x„uhnė n+ni/.ini ? .... I .GRABO R I U S

! kintą veikaliuką
Ino Dovanos, ’ ’ atvaizduoda-

CDonnvi vn m v■ DliUUĮvLlIvj Iii Ii |keletas duetu, pav., jaunų 
__ L_ _  ̂ mergaičių Irenos Juodzevi- 

čiutės.irAlicijosRadževi- 
Sv..-Jurgio parapijoj.pra<‘čnitės: “Kur Banguoja Ne

sidėjo bazaras. Si parapija bumelis“; duetas berniukų: 
ruošiasi prie minėjimo savo [Justo Jaukaus (sūnaus 
.gražaus gyvavimo — 25 ine-' gerb. muziko Jankaus) iv 
tą jubiliejaus. Minėdama' Albino

• šaltinis ateičiai? ’ . - j
. Žmoiiiu atsilankė stebėti-1 

nai daug, nepaisant lytingo 
oro sale buvo prikimšta.

Garbė parapijos mokyk
los 8-to skyriaus vedėjai Se- 
šėrei Georgette, kuri taip' 
gražiai prirengė klasę • prie 
užbaigimo; taip pat parą- . 
pi jos vargonininkui, inūzi-i 
kui Jankui ir jo žmonai 
p-niai Jankienei už išlavi
nimą taip tobulai iiiergaičią 
ir berniuką chorui. Nors jau 
praeityje būta mažojo choro ( 
koncertu, pirmą kartą šū-|

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

I Tek Ntnvtoivii 9—4464. 1 

ANT. J. VAIANTIEJUS, 
Į GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Apdranda Visose šakoęe 

| . NOTARY PURLIO
i 5441 — 72-nd Street
i . Arti Grand St. 
j MASPETH. L. L, N. Y.

i

i

Jubiliejinis. iBaągraš

Žemaičio

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford A ve., Brooklyn

i’cL Kveruręen 16—4GU
.■L'i’.'ktf ZVr-vT.

Eiduka.il
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