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NAUJOSIOS ANGLIJOS KUNIGĮ! SUSIRINKIMAS 
KATAUKĮ| SEIMELIS
George Washington gimi

mą diena — Naujosios Ang
lijos katalikų metine švente. 
Tai jau įsigyvenęs paproįis. 
Ir šį kartą 'susivažiavimui 
vieta pasirinkta. Lmvrenec, 
Mass.

9 vai. rytą klebonas kun. 
B. Jutas, asistuojamas kun. 
J^ Švagždžiė - ir kun. P. 
Strakaųsko, atlaike iškil
mingas mišias, šviesioji 
bažnyčia buvo pilniitežlė 
žmonių* .

Visa BradforU gatvė bu
vo nustatyta automobiliais, 
atgabenusiais katalikų veiki
mo atstovus į seimelį.’

Posėdį pradėjo Federaci
jos apskrities pirmininkas 
Vincas Kudirka, pakviesda
mas kleb. kun. P. Jurų su
kalbėti maldų. Perskaito-, 
ma J. E. Kardinolo O’Gon- 
nell sveikinimo bei laimini
mo telegrama.

Į prezidiumų ' išrinkta: 
pirmininku — kun. P. Štra- 
Icauskas, vice-pirrii. — A. F. 
Kneižys; sekretoriais — A. 
Jurgelaitis ir B. Cūniene. 
Mandatų komisijų sudarė 
M. Morkūnaįt^ K. Akstinas 
ir JI B. Laučka; režbĮiučijų, 
įnešimų ir Sveikinimų komi
sija—kun. J.. Svagždys, 'kun. 
Pr. Juras, "kūn^ J. ęniži- 
kas, V. Kudirka ir V. Pau
lauskas. .J

Žeimelį sveikino kun. Ji 
Bružikas, S. J., kun. K. Ur-

..bąnavičius, kun. Pi\ Vir- 
maūskią, kun.* J. Švagždys, 
kun. Dr. A. Bružas, kun. P. 
Juskaitis, L. D. S.‘'Centro 
sekrėt. J. B. Laučka, “Dar
bininko” red. A. F. Knėi- 
žys, kitu. S. Kneižis, kun. P. 
Juraitis, kun. Dr. J. Navic
kas, kūn. J. Jakaitis, kun. 
Sr J. Vembrė. e

■'*- Iš mandatų komisijos pra
tesimo paaiškėjo, kad sei

mely dalyvavo 193 atstovai 
nuo 40 įvairių draugijų sky
rių bei kuopų.
. Kun. Kazimieras Urbo
navičius skaitė referatų ą- 
pie ‘-Darbininkų” ir jo rei
kalus. (Referatas spausdi
namas “Darbininke”). Bu- 
vė)diskusijųK Praktiškiau- 
šiais diskūšuotojais buvo 
hm.. J. BruŽikąs ir kun. 
P. Virmauskis. Buvo pa
daryta kolekta ir surinkta 
$62.24. Rinkinio darbų at
liko M. Kilmoniūtė ir V. 
Paulauskas.'

Nutarta visose kolonijose 
sudaryti “Darbininko” pla
tinimo ratelius. Generali-| 
niu organizatorium išrink- tį« Vis dar pasitaiko įvai- 
tąs kun. P. Strakauskas.

Kun. K. Urbonavičiui iš
reikštą triukšminga padėka, 
primenant jam, kad katali
kai jį laiko “Darbininko” 
siela, ' ; ; , c

Kun. Dr, A. Bružas skai
tė paskaitų apie katalikų ak

1 v ' J ' I

Bostono Pjnvincijos “ Ku
nigų Vienybes” narių—ku- 
nigų susirinkimas įvyks ant- 
radienį, kovo L d. & m. pas 
klebonų kun. . Kneižj. 
36 St George Avė., Nor- 
vrood, Mass., 1 vai. po pietų..

Maloniai ■ yra kviečiami 
maria — kunigai, minėtoje 
dienoje, dalyTauti susirinki- 
me.

Kun. 4* Bružas, 
\ Sekretorius.

GUBERNATORIUSPAšA-

S*iedarSmhsiBolševikai Šaudo Alkanus Ūkininkus
/ Ą. F. t, apsfaūč-iavinm 3. 

Valstijoms kainuoja 25 bili
jonai dolerių per metus už- 

^laikyti milijonus bedarbių.

JAPONAI UŽMUŠĖ AME-

ADBANY, N. Y. — Gub. 
Roosevelt, - po apklausinėji
mo, vasario 24 d. pašalino 
iš einamų pareigi} šerifų T. 
M. Farley, žymų demokra
tų. Šis šerifas per paskuti
niuosius kelis metus bankuo 
se pasidėjo 390 tūkstančių 
dolerių,' nors algos kasmet 
gauna po kelis tūkstančius. 
Šerifas nesugebėjo išaiškin
ti gubernatoriui, iš kur jis 
tiek daug pinigų- gavo.

- R
. CHICAGO, III. Sam In- 
sulį’s Corfimomvealtb. Edi-, 
sėli kompanija, kaip ir daug 
kitu kompanijų, ne tik ne- 
" -jaučia depresijos, bet turi 
geriausių “prosperity.”

1931 m. tos kompanijos 
kiekvienas šėrąs padarė pel
no $10.40.

SHANGHAi; vasario 25. 
.— Japonų J karo orlaiviai 
turėjo smarkų mūšį su vie
nu kiniečių karo orlaiviu. 
Kiniečių orlaivio valdytojas 
nušovė vienų japonų lakū
nų, bet. vėliau liko ir pats nu 
šautas. ; Vėliau pasirėdė, 
kad tai buvo amerikietis la
kūnas Robert Short, įstojęs 
savanoriu į Kinijoj armijų.

Užmuštąjį amerikietį ki
niečiai dabar laiko savo did- 
vyriu. -.,/■. 1

KINIEČIAI KARIAUS IKI 
. GALO

SHANGĖAI, vas. 25, 
— Kiniečių armijos, ginan
čios Slianghajų, vadas gen. 
Tsai Ting-Kai pąsikviętė 40

eijų jauninio auklėjime. Po. 
referato kilo daug gyvų dis
kusiją. Peržvelgtas katali
kų jaunimo organizuotas, ju
dėjimas. Paliestos įvairios 
organizacijos. Malonu pa
stebėti, kad ginčuose dalyva
vo daug jaunųjų. Gražiai 
pasirodė iawrenciečiai ir 
southbostoniečiai. Vyčių or
ganizacijos reikalus ypatin
gai gražiai ir turiningai ap
gynė Vyčių 17 k’p. pirminin
kas ir N. Anglijos apskrities 
vice-pirmininkas" Danielius 
J. AverkUr

Apkalbėta apie Lietuvos 
katalikų reikalus. Katalikų 
Universiteto reikalais rū
pintis komiai joh išrinkti 
kun. Pr. Juras, kun; J.

. Švagždys ir kun. S. Vembrė. 
' Pradžiai kun. S. J. Vembrė 

pasižadėjo paaukoti 50 dok 
i .Daug išsi judinimo sukėlė

į Vinco Kudirkos iškeltas 
- klausimas apie katalikų vei - 
. kimo vieningą bendrų k'ryp-

fi

aiškino, kad jo armija ko
vosianti iki paskutinio šū
vio, iki paskutines minutes 
prieš japonus, jei Šie ir to
liau eis į Kinijos teritorijų. 
Generolas tvirtai aiškino, 
kad * Kini j a sutiks paaukoti 
2 milijonu gyvybių, bet ją-, 
ponams nepasiduos..

JAPONIJOJ LAIMĖJO Ml 
LITARISTAI

TOKIO, vasario. 25.—Jau 
pasibaigė įvykusių rinkimų 
balsų skaitymas. Balsavi
mo daviniai parodė, kad rin 
kimus stipriai- laimėjo esa
mos vyriausybės partija, ku 
Iri parlamente turės visiškų 
daugumų. :

Visoje Japonijoje įvesta 
griežta cenzūra 1 a i k r a š- 
čiams, kad nepatektų koki 
slapta žinia apie japonų ka
riuomenės didinimų bei ki
tokius veikimus.

PERSIŠOVĖ GALVĄ IR 
PALM GYVAS

rįų iškrypimų. Karštas kal
bas pasakė kun. J. švagž- 
dys ir A. F. Kncižys. Pri
imtos atitinkamos rezojiuęi- 
jos. .

Sekančiam seimeliui vie
tų pasjkirti pavesta Fęde- 
racijos apskrities valdybai*

WORCESTER, Mass. — 
Tūlas Oscar Olšen, 50 me
tų amžiaus, vasario 22 d. pa 
leido tris šuvius sau į galvų, 
norėdamas nusižudyti; Dvi 
kulkos nepateko į galvų, bet 
trecioji .išėjo per visų galvų. 
Gydytojai stebisi, * kad jis 
tuojau nenumirė. Bet jis ir 
vėliai! nemirė ir dabar tėra 
gyvas. Gydytojai suka sa
vo galvas ir negali suprasti 

šios paslapties.

■jšVtl MARJJ0K KOLEGIJOS studentai, apsirengę telrtro “Du Vainikų’’’ vaidini
am drahužjaiį. Vaidiriimas įvyks kovo 6 d, , 3 vai. p. p* Dangaus Vartų parap. salėje, 
So. Boston;Mass.: v :
/ •• . I - ’ .........  J /’■■ • . • ’ _ ,

“DU YllNIKII" PRANCŪZAI TURI NAUJį VOKIEČIU FAŠISTAI DID-
.</;- -.J - j " r ••f ' .. / ' ” ’ ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --

Šio .veikalo yaidinimo dic-: 
iią artėja,.' . Vaidinime da
lyvaują 30 asmenų. Patsai 
veikalas labai ^gražus ;. daug 
jautrių, in nuoširdžių scenų. 
Tąi visa paįvairina puošnūs 
jrabužįąi, nuoiatinis scenos; 
keit^mąSisi. ; ", '■

Vąidinime ątvaizduojamą 

zigotų karalius/, kuris savo 
senatvėje yra patekęs* į savo 
žmonos įtakų. Josios bro
lis, valstybes kancleris Gaiš- 
vinas; nori pašalinti kara
liaus du. sūnus Ąrimngiltį ir 
Rckarędų, iv išgauti,. Liob- 
gilčiui mirus/ karaliaus so
stą savo sūnui Roderilmi. 
šiame smurte atvaizduoja
mas visas karališkiijų niimų 
keršto h? dovanojimo, pagie
žos h* meiles, gyvybės ir mir 
ties gyvenimas. ‘

Kunigaikštis Armingiltis 
buvo mylimas tėvą sūnus. 
Bet karaliaus patarėjai nu
gali senų karalių ir nukrei
pia tėvų prieš sąyo sūnų* 
Karaluis paskelbia savo sū- 
nuį karų, kuriam buvo pa
vedęs Sevilijos kraštų valdy 
ti. Sunaikina kraštų, išžu
do gyventojus ir *paveda li
kučius valdyti kraugeriui 
kunigaikščiui Argimunduj- :

• Gaišvino sūnus, : priešim 
gas savo tėvo sumanymams,, 
isgelbsti kunigaikščio Ar- 
mingilčio gyvybę duoda 
jam progos pabūgti. Pb 
kiek laiko iškyla proga sū
nui susit-ail^ti su savo tėvu. 
Čia vėl iškyla’ 'senoji pasa
ka su sava klastomis ir ker
štu. Smurtininkai paima; 

viršų. Taip’sUklastūoja fak
tus, kad tėvas išduoda mir
ties ištarmę nužudyti sūnų 
Ariningiltį. .

Tuo plačiu laiku visas 
smurtas išeina aikštėn. Tė
vas siunčiapasiiintinius į 
tvirtovę, atšaukdamas savo rįjgttgĄUS .Vartą pąr. svet. 
įsakymų. Pasiuntiniai at- ' ' ' “ 1
vyksta per vėlai. Armingi!
tis nužudomas. *. Visas vęi-jįmksto. i ;

VYRIAUSYBĘ
• PARYŽIUS, vas. 25. 
Prezidento pakviestas And
re Tardieu sudarė ministe- , 
rių kabinetų, Įjūriam parla
mentus 309 balsais prieš 262 
pareiškė pasitikėjimų. Ne
senai jis buvo prancūzų de- 
legącijos pirmininku nusi- 
'Imktąvinit  ̂* 'konferencijoje, 
kur jis pasiūlė organizuoti 
tarptautinę kariuomenę,’ ku
ri gintų užpultu valstybę.

KINIEČIAI NEPASIDUODA 
JAPONAMS

SHANGHAI. — Japonų 
karo Vyriausybė praėjusios 
savaites gale pareikalavo ki
niečiu pasitraukti iš Bhąng-. 
hai. Kiniečių kariuomenės 
vadai atsisakė tai padaryti 
ir todėl numatomi smarkūs 
muštai.’ . ...

Japonų 25,000 kareivių į- 
si veržimas lįkų. atlaikytas, 
todėl japonai nutarė, siųst’ 
daugiau kariuomenės.

uerlynTnebebus
ALAUS

BERLYNAS, vas. 25. — 
Saliūnų. savininkų sąjungą, 
protestiiodama prieš uždė
tus mokesčius, nutarė užda
rytu visus sajiūnus, / Taigi, 
vasario 25 dienų - vokiečiai 
negalėjo gduH išsigerti ą* 
lauš, kurį vokiečiai taip ią; 
Jkii mėgstą: . . ?

ŽIAUSI TRIUKŠMADARIAI

kalas yra jautriausioji tra
gedija.' y . ’ . .

Veikalas -‘Du Vainiku” 
yra retas lietuvių . kalboje 
vąidinimas ir todėl patarti
na, kad kiekvienas rūpintų
si bi vaidinimų pamatyti*

ftDu Vainifai” buk vaidi- 
nama’knvo 6 d., 3 vai* p. p.>

So. Boston, .Mass? Įspėjami 
k Visi apsirūpinti tikiėtąiš iš

BERLYNAS, vas. 24. — 
Vokietijos parlamentas po 
ilgų atostogų susirinko po- 
sędžiąuti. Fašistų (hitleri- 
ninkų) atstovai tuojau su? 
kėlė didžiausių netvarkų. Jų 
vadas- GoeWls prėžident^ 
JĮintahų^u^y^irip Jle- 
sėrtyru, ^IMco^kila dideliš 
triukšmas ir šish fašistų at
stovas būva pašalintas vie
nam posėdžiui. Kitame po
sėdy socialistų atstovas mė
gino kalbėti dienos klausi
mais, bet fašistai pradėjo 
balsiai skaityti ~ laikraščius 
ir posėdis, vėl turėjo , būti 
nutrauktas. . ; . ' >

Kitų mėnesį įvyks Vokie- 
įijos prezidento rinkimai, 
fašistd, kandidatu; būsiąs 
ų vadas Adolf Įtitler.

macuonaldTsūnus-
NUSIMAUNU ALGį

LONDONAS, vasar. 25.— 
Premiero Ramsey MacDo- 
ąald sūnus Mąlcolm,. kurs 
yra kolonijų .vice-ministeris, 
grąžino į valstybes iždų 5QQ0 
dolerių; /šiuos pinigus jis 
gavo kaip vice-ministeris, 
bėt jis pareiškė, kad jam už 

; tenka 2000 dolerių< kuriuos 
jis gauna kaipo parlamento 
.atstovas. ’• ;

DEVYNI IŠ DEŠIMTIES 
GYDYTOJU YRA “BUT-

LEGERIAI"

BUCHAREST, Rumuni- 
ja,—Sovietų Rusijos pasie* T 
niu policiją nušovė 40 rusus 1 
ūkininkus norėjusius pėreis j 
ti į’Rumuniją per užšalusią ; 
Iniestros upę. Keliolika^' 
pavyko, nors ir sužeistiems, ’ 
pereiti į Rumuniją.. J^Ugįįį j 
benti į ligoninę. jie paaiški- - j 
no, kad badąs ir škūrįąt |] 
privertė juos bėgti. iŠ bolše- fl 
vikn pragaro, ::

Komunistini Agitaci ja1 iŠ-* J 
pučia “piatilMtkos”!loįkš-* ? 
mę, pranešdama, kad RusL J 
joje nėra bedarbių. ! Bet 
Štai gyvenimo faktai: varg- - 
šai ūkininkai-kaimiečiai ne
begali pakęsti ihaisąusr skur
do ir bėgą į Icaimyninę vai- . 
stybę. Jie tikisi atrasti ga- i 
resnį būvį.. Ir kai netoli 
savo tiksp o, budeliai palei
džia šūvius ir kelios dešim
tys nelaimingų rusų lašenta 
negyvi ant■' užšalusios upes 
ledo.

Tai. vėl naujos aiikosį liū- 
di jančios apie bolševiku kru ; 
vinų valdymų,’ apie jų pi&* Į 
gajdįką valdymo tvarka, y, 

r rli' *" c i r.... j.

KLAIPėMS KUKM0;
ANOLUUJE

LONDONAS, vąs. 24 
Anglijos parlamento atsto
vai paklausė užsienių reika* 
lų vicę-ministerio apie Kląi-: 
pėdoje įvykusius, nesusipra
timus. Vice-ministeris pa*- • 
aiškino, kad Tautų , Sųjųn-‘ 
gos taryba nesusitarė klaųįj 
sitnų perkelti į tarptautini 
tribunolą ir kad dėl to dar, 
tebesitanama. J

TROCKIUI ATIMT* 
PILIETYBĖ

MĄSKVA, — Komisaru 
taryba savo paskutiniame 
posėdyje nutarė paskelbti 
Leonų Trockį liepi Į į e č i U 
(Sov. Rusijos) iruždraudė 
jam bet kada atvykti į So-» 
vietų Rusi j ij.

Trockis šiuo laiku gyve
ną Turki jojo, būdamąą frerą. 
tiiiiu. v

>Div. Arthur Dean Bevan, 
Semto komitetui, kuris* ty

rinėja. prolnbiėijos klausi- 
mą pareiškė, kad devyniiš 
dešimties . gydytojų, kurie 
užrašo .li goniams degtines y- 
ra “butlegeriais” ir jie tu
ri iš to kasmet po $1200 įei-

AIRIJOJ LAIMĖJO 
'DE VALERU

DUBLINAS, Airija.— Į« 
vykusiejį rinkimai į Airijoa 
tautos, atstovų rūmus išėjo 
esamo prezidento Coegravtf 
nenaudai,. Dauginusia atstn 
vų pravedė žymaus airių ko 
votąjOxDe Valeros pąrtijtk 
Bet ji viena daugumos nt* 
sudaro ir tddėl bus priverk' 
ta derėtis su darbo partijoj 
atstovais. De Valera m^

Airijai.



**

LŽiniOS Iš -Lietuvos
, ATPIGO KLAUSINIAI

p.

OBBLLAI, Rokiškio aps.
Atšilus orui, vištos prade 

g‘ > dėti daugiau kiaušinių.
Čita jie ir atpigo. utgUje 

už litų jau galima gauti 18 
gėrį kiaušiniu;

Aro'nąvičiaus baldų -dirbtu
vė, kuri sudegė. Dirbtuve 
buvo apdrausta 5,(XX) litų, o 
uuostblių padaryta 6,000 lt. 
laišro priežastis aiškinama,

ATD1GG* ūfclNlNkA

PILIAKALNIS ANT PAT 
SIENOS

BŪBLELIAIj Šakių aps. 
*— Ročkų kaimo lauke prie

Žag piliakalnis. Jokio me
delio nei krūmokšnio atit jo 
nėra, tik vienas sienos stul
pas “puošia ’ ’ jį. Seniau į 
piliakalnį yra darę kaimy
nines mokyklos ekskursijas 
ir rado keletą akmeninių 

y kirvukų.
f'

r;

Būbleįių v., Raugalų km., 
Šakių it. sudegė * ūkininko 
Gudaičio gyvenamas narnas 
ir jtvaltai. Ugnis prasidėjo 
iš kamino. Gaisio metu pu 
16 knarkus vėjas, dėl to Gu
daitiene hespėjo laiku išbėg
ti ir smarkiai apdėgė.

NEKALTAI UŽMUŠ®
: LiĖ*WĮ

i

M

Policija muša žmones

J Bft^VlLKAS—Čia Rint- 
Žiį kaimo ūkininkas J. Žt- 
laitis pradėjo sensacingą, by 
lą prieš vietos policijos puri 
kto .vedėją- p. Racevičių, ku
ris be jokio pagrindo jį ge 
inkai apmušęs. Nukentė- 

t jęs yra, senas iiegėriąš ir vi- 
sai ramus, žmonių gerbia
mas asmuo. Dėl to, žmonės 

' laiikia, kaip kaltinidkas bus 
nubaustas*.

‘ Utenos apskričio ViLsiiiiii- 
ko pranešintu, sausio 26 d.5 
7 .V? okupuoto j Lietuvoj Ūž- 
Uringių ežero K.O, 
K 20 bataliono Ž* kuopos
pukariuinkis. nūkove ‘Oku
puotosios! Lietuvos Kaltinė-.- 
nų valsš., žabalinės km. gy
ventojų Šaukėnų BąHidfl.ą ir 
arklį, grįžtant iš Goveikenų 
iftdluno.

DIDĖJA BANKROTAI

r
KAS MIŠIAS”

į- ' KAUMlEStM. Pakili a.
' Sausio 31 d. mūsų gra- 

| žioje bažnyčioje vėl turėjo- 
U/ me progos pasiklausyti gra- 
2* zaus bažnytinio * giedojimo. 
K* Nesenai dar yra ptaskambe- 

justos p. Skirgailos har- 
|.. inonizuotos Kalėdų giesmės, 
fe o žį sekmadienį buvo sugie-. 
B dotos to paties komposto 
fc riaus “Lietuviškos Mišios.”

XToms mišioms žodžiai painu 
E., ti, rodos, iš.p. St. Šimkaus 
^•ž ^Lietuviškij Mišių/ ’ bet me 
E. lodiją ir harmonija visai ki- 
į . tos; Jos perrašytos 3 bate 
Įp samk/ sopranui, altui ir bo- 
E sui, su atskirų vargonams

* pritarimu. Labai gražus y- 
. ra aBenedictus” su alte so

lo ir “Agnus Dei” boso so
lo/ Boso solo partiją gra
žiai išpildė pats p. Skirgai
la. ’ : '.

SUDEGS BĄljdd DIRBTUVE

H

KAUNAS. — Nuo perei
tų metų lapkričio 5 ligi šių 
metų sausio 20 d. iš yiso Lie. 
tuyoj bankrutavo ir .pateko 
į sunkią ,padėtį 104 "firmos 
(pėreitaiš Įheiais per-ių-pa? 
tį laiką buvo 13 firmų), tai
gi bankrotų skaičius padidė
jo 9 karius. Iš bahkrūtavu- 
siij firmų 24'yra Kaime ir 
80 provincijoj. Beųdlos 
kreditoriams skolom sudaru 
per 7 milijonus litų, ;

m

The American Tob.eco Ce..

1 M*!
n,

—y—

i'iih ų

y

r •. ' •_ ; • ;
J Jie1 myli šavb; tėvynę 
to, "kad ■ ji yiįi jų. Hdl

į -v? It <"r f L*
riškių* valsčiaus riįos< 
nefauddrytiį ■ daugtim 
li&g’illettj, talpi drąsiai r» 
laiiti jiems priklausomų

^Š^ngMUf^ SUBį VUioniif ŽVfežly

PIGIŲKNYGU
’ ; zįikuž$l?00 J 

r Šias Įdomias r įpiląs feullni; 
šlgytl ^Darbinitiko” lidntlftišti’ 
Jo^e dž puse ijomtilsš lianos,;

AUKSINIO pBUOLĮO- IS- 
TORte. (<?Ttttkjj Mytliologi- 
Job iŽIupteiiėlis) pu pa veikslu te. 
Lfe.tųviii. kalbon išguldė Aly- 
■yd s.. • i*'•,?a. ,• • • ?»>.• *v • -

TRUAmi Si<AI±YSmLTAl— 
labai; gražtla pasiskaitymai a-

. ple” Įvairius. ’gyveniiDO atsiti
kimus. Piirnšė J. TuKyytias. t
?TURTO- jjORAlA— moksliš- 

kpj^tšišktii^tmuf.:’ V’iirnfid Vo-
• .... .... V i: i - ..

UŽKEIKTA* MERGI5£fi,ŠU 
BAIlZŪA IR ĖARZDASKU- 
TlŠ—apysaką .

ATSARGIAI ; SU .ŪČklMl 
VėrtS iš .lenkiško kun.-K. S..

' -u ' -Už $2.00./c
• KATALIKU.III 

■ DEMOKIUTIZMAS.. Pąi^t
* kini. Tanias ŽUUišldiS. .„'ji.n .

'MĮa^erilajnpaina)
- . V^VK RADįt) UJCKV StkIKĖ PROGRAMAI— 60 ĮHOJtrnBlų tfiinvčiu tu geriiustait pMtklid PokUi oriūsirtlt lt t?a H t r Wfiięheil, kurio 

įisakojimai aįit šitndttnį itimįa tĮiojtls iįMnij f^tĮ^or ilrkvittiį.Aiirr^įiūil KtiviriaiitnĮ,^ Stlfidleri ’̂iaUutriii' įir įf;Bięr fraili9 iinkJ<i.

.daryta;' Andriojavo’ vau 
įe gyveną lietuviai atsi 
tiį tikrtįi hepifydfeiinoj 
dėtyj Kai kas mano, 
lietetviai gyventojai gj 
prašyti; Kad. Ąndrieja; 
pasiliktų. įiepuliestaš,; o 
gū įš-f Uęi’ijjų si«il<u būti 
apdrausti, -?taį /prašyti, 
įsteigtų naują valčių P 
fe kur žitiohėms būtų < 
patogiau, negu- žabrišk

PETRAŠIŪNUOSSTATYS NAU 
JĄBAŽNYČIA IR KAUNUI 

KAPUS

f/k ŠIAULIAI. — Sausio 28 
į dieną naktį kilo gaisras sa
ly viniiikės Krasnauskienės nv 
j Anuose. Namas buvo apdrau 

stas; nuostolių padaryta 2,- 
E' 500 litų. Tame name buvo

"Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus
•' '• ■■*■■■ - A*...... ■ i ?

.j ■; , • • •,-.>•• - ■ . »>’

“Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus. Aš išmėgintą beveik yisąg cįgarėių ■■ 
rųšis, tačiau patyriau, kad LUČKlESiš tikrųjų yrd tik vieninteliai ci^dretai,

; kurie iiekėiikia mano gerklei. Kalbamieji paveikslai verčia artistę užlaikyti
- ■ - savo gerklę sveikai ir gerame stovyje. Aš.manau, kad naujas Celofaninis

I skvėtelistūbaigiidruSsiigalvojimas.”

OkiipuolojeLieluv.oje

Petrašiūnųoser prie mies
telio kapų; Šv. Kryžiaus pa
rapija- rengiasi statyti baž
nyčią. Tam tikslui aukos iŠ 
parapijiečių jau renkamos;

Be to, prie miestelio kapų 
ii\ano įtaisyti taip pat kapus 
visam Kaunui. vIšsyk buvo 
manyta Kauno kapus įreng
ti Šančiuose,, bet vėliau pa
aiškėjo, kad' tėti nesantį 
jiems tinkama žemė. •; Pa
žaislio sm^jmai.. numatyti 
kaipo- tinkamiausi, dėl to 
miškų departamentas nau-. 
jiesiems kaphm^ iš smėlynų 
’pdsiiyžęg paskirti - 6 ha že-r 
mes plotą. Tačiau iš jų li
gi Katino susidaiytų apie 6 
kilometrų keliu. Kapų klau
simas galutinai dąr nėra iš
spręstas. .

JONO KM1TO EILES
•t- »■ »■ ■> įmįūh ■R.iriVi 111 • * -X-

: . - • ■ ; . |
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- | 

lapių, tik užV5 centus. “Darbininkui” prisiuntęs I 
centus gausi Jono Smito gražias eilės.
Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- Į 

etas. Jo eiles pihios pątrijotiškų jausmų. |
- v ( * / Siųsk Užsakymą j t t

‘♦DARBINI# KĄ” \ I 

W w«fli Broadvvay BdM Boiito, lilaar. |

N^taRi

KRATOS IR SUĖMIMAI

šių^ metų. sausio 11 d. dau
giau kaip 11 sodžių įvyko 
kratos ir Suėmimai; vienus 
palaikę dienų Ignalonoje pa 
leido, kiti dar Ugi Šiol sėdi. 
Kratų it suėmimų prie
žasties nįekas nežino; ’ vieni 
spėlioja, kad ūž komunizmą 
kiti —■ šnipinėjimą, dar 
kiti —r už k'ontfąbandą,vie
ni tikisi, • kad' greitai palei
siu, kiti net baugina, kad su
imtieji’ busiu atiduoti-karo

teismui.- Kratos buvo daro 
nips taip: krite 8—10 karei-, 
vių ir bcyit 2 viešieji ir ne
viešieji policininkai; kra
tos tęsėsi po 12 valandų, nuo 
2 vai. naktieš’ iki- 2 vai; die- r - •• ’ 1 ’C * - * *. ■

no. Kiškių sodžiuje taip 
krėtė, kad net iš puodų i§- 
piiste visarą, is kamuolių iš
vyniojo siūlus. Šausio 19 d_. 
d. uždarė Šy Kazimiero dt-

vo, dabar ir to neturį. ^la
vai ir gyvuliai pigūs ir tų 
niekas neperka; vienas net 
savo afklį. loterijon išleido 
ir jis teko kitam už 30 ska* 
•tiku. Kaikurie. jau’ neišga-: 
ji sumokėti mokesčių ir tu
ri pririnkę visokių “naka- 
zų” glebius; kur juos dės, 
nežino. . ■ ... . •;

Mems,buvo tgerašy visus m^ 
kino/ lavino,-kuįtūrino, o- y-- 
pac mažuosius- ii* jaunimą*, 
Pamęrkiečiaį, atsisveikindar. 
mi su. p. A, Petkeliu, užtrau 
;ke' galingu balsui “Pabus? 
kim is miego*’,., ir. su ašaro
mis išlydėjo , tą, su. kuriuo 
norėjo ilgiausiai - kariu-gyY 
veutL .,/? . •->

VOLDEMARAS GRĮŽTA ,’i
ĮVEIKIMĄ

KAUNAS. — riid.; Št.,i 
praneša, kad p,- Voldemaras 
iŠ Zarasų vėl sugrįžo į Kau
ną ir sustojo ‘Vęrsalior rięš- 
buty. - Voldemaras žadąs 
greitu hiLkii skąityti paskai
tą apie pasįaųlio ekonominį 
krisiį.

DliJEt® V8TRA

ŠlAUtlAt. — Vasario 1 
d, Šiauliuose ir apylinkėje 
siautė* didelė vėtra—pūga; 
Pačiame mieste, Vilniaus g/ 
vėtra, išvertė varius, ir nu
griovė dalį mūrinės sienos— 
tvoros. ; ’

kiuose ir Motiejūnuose. Lin
kmenų skyriuje buvo paim
tas tikiŪSOin. Vilniaus. Ka
lendorius (mat, su raudo
nais vilkeliais),' kitų knygų 
tiVjtidino, bei spintas užant
spaudavo., Kiškiai ir Link
menys rengiasi rūpintis sky 
rių • tidarynui.. LinkiUėiių 
skyriaus biiyo suimtas vie
nus narys, bėt rijį kitų die
ną paleido, Kiškių sitėmė it 
dar taiko 3 barius, Motiejū-; 
nttpse — pirmininką su ka- 
sininku; Wudi-ai Suimta j- 
ra apie 10 Žmonių, iš šiU so
džiui šakališke, . Sakam, 
Motiejūnai, ’Grikepele, Kiš
kiui, Kaukiškė, Linkmenys.;

"Žmonių ūpas' prislėgtas. 
Be šios nelaimūs slegia ’jūoš 
•ir. vargaskai kuriose šei
mose po 8—10 asmeniu sėdi 
be darbo. Jaunimas g-aU/vį 
sai nueiti slidžiu keliu*, pir
ma nors knygų paskaityda

f KURŠIAI, Varėnos vals. 
— Šiame sodžiuje {yra 60 SU 

• viršumūkiniĄkų/- .1929 m. 
sodžius išskirstytas . vien
kiemius^ Dabar , jau Apie 
puse ūkininkų, persineša s#- 
yd' triobėsius ir gyvena jau 
kitokiu gyvenimu,: negu 'so- 
džiuje. Bet .-‘vis dėlto. Vi
siems vųrgo. pakanka, Dau
giausia slegia mokesčiai, dėl 
kurių jau nevieno ūkininko 
aprašyįh fabt paskutinė kar
vute. ■ . . . r x

' ANDRIEJAVAS. — Len^ 
-kų valdžius •organai.ketina 
netrukus, panaikinti-.. ^And^ 
riejavo, .vąlsčių ir visą?pris- 
kirti/prię Babriškių vals
čiaus. . Kuo vaduojasi taip 
.darydami •—nesunku atspėk 
:ti. . Mat,:. Andriejavo valš. 
daugumas gyventojų '— lie"

** r. *-« - V’,.-’* * • ■' - »■

tuviai^, kuine,..-atsidųrg £ab

: ,8'ASj.• ŪarflSS 'kilĖ'.'iRr. Būžys; 
< 1 -O.... ... . L. 
'' ’ bk'AidMNįs 
ri.TOS^H4GitINpAL 
Uosis .....

i BOLŠEVIZMAS-^Kas taiy:
ta bOlševižinas! Ir jo vykdy
mas RuslĮoj..;........ t; 
^ SO0IALIž5MA$'IR KRIKŠ- 
'OIONTBO. Rrbt V -TurguČlo

MOTEiriSTE IR .ŠEIMt 
NA Ver$ J. Gerutis.

; LIMPAMOSIOS LIGOS' iį 
itaip nno ,1u apšisiąugotl?-Parą- 

; še Dr Ą. VilelSis. ...,.....
. MOTERYSTES NESUAR- 
BOMYBfi. J. Ik?sauškis. -.šv 
Kaz. p-jos leidinys, Kaune,-,

W$2<50' . .
' JQNO KMITO EILES

MEILE (Poem) . I’arašG M, 
i .Gujstiiitls .. „..,• f y.

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS 
Paraše A. Rri,evmfis...'ii...

ANDERSONO.'PĄ^iKOS- 
su paveikslC-lįate A.. e.’’** * , . t

. Jš ^KELIONBS -PO ĖURQ 
PA llĮ AZIJ^ParašS’Pranai 

: • Čiiį Jule j> >» j-i-.f-.. • »<

,... TĖTRIURAS—laiškai vlent 
vaikelio, Vert® S. Rakauskas

ŽAlblMp V&INIlds^Sa 
Vybfia vakarėliams Ir geguži 
neina’ su gaidomis. Sutaisė M 
Grigonį J* . U,L. • ... ..».. -

“DARBININKAS”

866 BAvay, 86. Boston, M

.. .i i»iLijijiiM.a)iMĮįįujįi< i.

PAMERKYS, Vaikiniu- 
. B . t

kų vals. —Šio mėnesio rl^ d. 
čia pasklydo žinia, kad bu
vęs mokytojas Antanas -Bet- 
kelis tremiamas iš. šio sod
žiaus į kitas apskritis. /Su
judo visas sodžius. Iš kar
to sunku buvo ir tikėti, kad 
taip yra. ‘ Pagaliau iš' tikrų 
jų paaiškėjo, kad yisjįUiyŪ- 
mūs p. A. Petkulis turi kuo 
greičiausiai išvažiuoti,. Šu* 
siyinko. jaunimas, vaikai ir 
ievai. Gaila Buvo ^skuBs
su šiuo žmogunų, kuris vL

<il 
M

■ *'v

■ ’

r*.

Dienos į 
LIETUVĄ

V - (iREIdUUJSl >

BREMEN - EUROPA
- A* InUkUJi ąušlštekflnak U *v .

BREMERHAVEN t LU^TUVĄ' ,’*F 
‘Tulpgi nuolat kas AvMt? KpIftuklmAI goraMnof- 1 
mals Lloyd Kntyntufck nMvri* UfeUnUcykltylo- . 
Ina ivlkHlnutfatnl .Llbyd lątvata)*®^ •

/North Germ ar Ltoyo 
' 252 BoriSrtda- ‘ - BMfctt.

t
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sdabbįndtkas

ATHOL MASS.

te J. ir TamaŠauskiutė, A.
Akolyčių : r- Tamašaus- 

kiutė, A, ir Tamašauskiutė.

P*6H*dW«, H IMS ul- 
’ 01,1 j 1 ' * 1 1 v""?1.

’ Ni)Rwm> iuss.

jBĮįu-^~-LL - - A -JM- — u-i^. > i: —■:»wiimrr.TT

Lietuvos Nepriklausomybės MinėjimasKas girdėti, lietuvrtjl 
r KOLONUOSE I

?-šV. JURGIOPAR AP..

Vasario 14 d*, 7:30 v. ya- 
kare, bažnytinėje salėje, p. 

. Jobas Urbonas iŠ So. Bos
ton, Mass. rodė Kristaus 
Kančios paveikslus* 
nių bitvo nemažai.

feeČiadienio vakare, vasa- 
t rfo' j/f d^Šv* JiiTgio lietu- 

vj/ nažnyčioje įvyko pamal
dos* Kliu. J. Skalandis, Bv*= 
Rd^o , parapijos , vikaras, 
Morįtoilo, Mass. pasakė gra-

fimokslų ir suteikė pa- 
IdiĮąįblįĮhį Šv* Bakrain^ntiu 
.■ f''.■ f ' ■ ' . .

Sėiįfth idienį, vasario 21 d., 

 

2 va$. po pietų iš Šv. Jurgio 
bažnyčios palaidotas a. a.,V.

Kaiaiulįs. Laidotuvėse 
dJaiyVąvo labai daug žmbnių. 

IPaUkd dideliame nuliudime 
' jF žmonų sii mažais vaikučiais.

Žmo>

■Kitų krikščionių: — J. 
[Kriviutė, P. Remeikiute, J, 

jų tiek mažai chore! Tai| Savičiutė, K. Arlauskiutė, 
didelis apsileidimas. TėyAi|P. StudižiŲtė, L. Savaįskiu- 
turėtų paraginti navo sūnus Įtė^ J*. Zenovičiutė, E. Gren- 
prujiTašyti prie choro. Jd-Įdaitė, K. Zenevičiute, & Lu- 
gu prie choro prisidėtu tiek Žytė, A. Piliponiutė, E. Do- 
vyrų —berniuku kiek yraįvidohinte, H. Dekevičiutė, J. 
merginu, tat Sioe parapijos Į Kirmeliutė, Ė* Taškuniutė. 
choras būtij. didžiausias ir ^Piloto Dudte^ veikalas 
geriausias Naujoje Anglijo- vaidint yra wikiis, bet vai- 
ję. Choro praktikos įvyks- Įdintojos savo roles gerai at- 
ta antradieniais. R<tp.ĮHko.

—----------- ; | Valio joms, o didžiausias

♦ UWRENCE, MASS. ■ į17 [nigui P. Jutui, kuris* tiwe-
-rr * - k . w . į immasntlė^dnuF^p^apijFVasa.no 214, pneSseta U ^bo& rada pa- 

niame vakare, Šv. Pranei s-’ •

*

... iHrinadiehį, vasario 22 d., 
S 9 valš rytą/Šv. Jurgio baž

nyčioje kuį. S. P. Kneižis 
laike giedotas šv. Mišias ir 
ekzekvijasuž ą. a. Vincen
to Kažiulio vėlę. ?•

Sodalicijos draugijos na- 
rės-ipėgęjos hioklhasi veika
lu “Piloto Duktė/’ kurį yai,- 
diUfe| koyo’13 d.' Sofįalietės 
visuomet ’pasižymi gražiu 

. vaidinimu, tai neabejojame, 
kad ir dabar pasižymės/

• ■ * •

Į N, A, Katalikų Seimelį, 
Kvžtenęe, "Afas^bityo nūva^ 
^ayę. W^^štoyib; kurie Ąt- 
stovivo •; visas ^katalikiškas t '' *h - * * v-*-** > *-♦ ■ r

• d&ugijas? ■ Višitvažiayo au- 
thmębiiiais. ? * r ? ?v

• • •' *
. ; ^Tfęčiateny, vasario 24 d.,' 
,. Šv? Jtttgįb bįa^yčMė, va- 

kare, fĮtriningę pamokslu 
pasakė kun. j, Šviagždys, 
Šv.Rokoparapijos klebo
nais, Montęllo,:Mass.

Parapijos choras rengia
si prie bažnytinio koncerto, 
Chorui vadovauja p. P. Šo
kas, jaunas ir gabus - muzi
kas iŠ Montello, Mašs, Jam 
pagelbsti p-lė :ĖL Kepurai
tė* . Kur mūsų vyrai, kad

i

TĖVYNĖS ATGARSIAI
, Lietuvos nepriklausomy

bės šventė vasario 1G Čia ne
praėjo nepalietus lietuvnj 
širdies. Kad ir išviršiniu 
formalumu Čia ypatingai 
daug ko nesiisknhta parady
ti, vienok tėvynę mylinti

Deroškevičiųt^ Bilgenas — 
K., Juškevičius, Gimbutas— 
M, kliudžius, Mostevas — 
V. Bobelis, Poška — J. Jo-

laknnskas. ii? X Vaškys. - 
mame vaKare, ssv. ^raneis.i pi^ęrig-'Į Ypatingai gerai suvaidino
i'i't l118™?*)08 8 - _ lejMti seeneTi.ja ir kitokius priepa-vo rolę O. BandžMtė. Mū- 

,klęb. kun. Pr. hm v^|vaidinink> darbelius atlikti |w Onutė visados gerai w- 
yaujant,^atyaidmo tikybinę žmonin buvo pilna svetai- dina. M šį karti} jos rolė iš- 

. U. Buvo ir svečiu: BbUkSK j^ W auKtai./ . , ■ 
Vaidmune dalyvavo a^Uodo lieta* par. klebo-L / t TremHnis. 
mergaienj. Inas kiin. S. P. Kiieižis, So. |

Svarbesnes rrtes:: . pM yjf*
’°lęHvitairas ta. K. .lenkus# 

dino Adele Pmiute; L... ; '
Klodijos, 'Piloto dnktęrs 2’ '. ..... .. .... ..

n A. ’ ... J I Gausi publika veikalui n* 18 ip. amaus - Aldona,.Te- vaidhihnu

-.o v- 1 kinta. Pasibaigus vaidini-1« Kloduos, 18m. a~8- mui ,labai Štarai-1 
Ona Jnreetaė; ; . L.# A?k6>,.saw . W I

.įl1?*?8 6’. Į P; Jurui liž jo darbą ir pajl
Muksnmnos - M. Songa: Lidavo dwian. t(lkilI Tai. I 

liu*e'’ .... dinimn. ' Rup |
Lea — Ę. simonuite, Į ... ■••. / ,• a

Įris.— M. Zeneričiutė, Į ||n||TDEl| AlUAhA h 
Rėbeka P. Klimašauskiu- j IvIUIi I llEALj Ųnlilllln H

Appija —- O/Mareinoniu-Į Sąiisio -31d. įv^ko Šv. Te-H 
įė, - 'A' ' ' rases ,<i-a*g^ ^sn*ngtadĮ

Ligija — O Songailiutė, [vakaras. Vaidinta keturiijh 
Afra, raganos—- O. As-Įaktij istorinė cįi*ama “Mir-h 

trauskaitė. . fe— Šv. Kazimiero par«ūpi- į 
Bvasių — S. DekvičiutėJjos svetainė buvo pilnutėlėĮ|

J. Savieiutė, B. Baubiutė. susirinkusių. . <
; E. AuriliutėJ jjįą^gįjos pirm. V. Bačys <
’Ą.Z.Jėnaviciutė, Br. ^Wl^lk|įrUH1pQje ]<ąlboje nupasako- u 

E lė, O. Tmnasauridutė, Jt. ^ė”Į jo veikalo turinį. Ąaeš vai-L 
■ m^aiiskiutęy O.Mareikoniu-Į^^gj^^ buvo sudainuotai < 

’ . . ' įMikb Petrausko konipoziei-1|
. ĮĄgnpįnps^ Romos ciesy-Įj^ ^Miėlaširdystė, ^ kurios Į * 
soriaus .Diniso. žmonos K,Įyublika ramiai klausėsi, ty-ĮJ 
JRimaitė,įbimoje buvo prisįmintas P Į 

Rufilos, jos tarnaitės —k K Vytautas. |
B. Jokubauskaitė. . I■ • • 7 * •
' : Krikšeionuį: O. Jotaau- Vaidintojais buvo: Mirga 
Skinte, 6. ®aniašauskiutė,|.~ Ona Bandtaė Vytaute 
ik;JoIrabausMute, A.; Buo-|— K- Apnašas, Ona — J.Į 
ziutė, J. Tamašauskiutė, J.
Klimašauskiute. I LIETUVOS BONAI

Šokėjij: — KarękiutėJ _____ j
Vladė, Lėliute, J. ir AmėleJ Męs priimam LIETUVOS Į 
Baumiliutė, J. Šimomutė,|BOXU kuponus už pilnus 
O;'■ ‘ / Įpmigus< ? ... .
. Palydovių: — Miliauskui- perkam LIETUVOS BO-

■1 "įNŪS ir mokam pagal dienos

|| Šiandien mokam 70 dole- 
| Iriiį už' $100.00 ir 35 dolerius 
| Į už $50.00. Siųskite Lietuvę 
| Į Bonus registruotame laiške | 
| o tuojau, gausite Bankos čė | 
| H / j
| Į Mėsų krautuvė atdara ir j 
| Į vakarais iki 9 valandai.
Į Į Parduodam laivakortes ir 
Į [siiinčiam pinigus—doleriais 
| —į Lietuvą, Lenlnja ir Lat- 
Į vijų. ■
i į Nuo dabar ant eeverykij* 
l Įslcrybėlių, marškinių ir kai 
j dių numuŠam 10 nuošimtį, 
I Malonėkit mus nepamiršti 
I Į AMERICAN DRYGOODS 
4 STORA

Į P. BARTKEVIČIUS, Sav., 

. B78 N*. Mato>į, MonUlio, Mm

O;:</ • ,: •
' ’* Palydovių: — Miliauskui-

MALDAKNYGES
HBĘtAUbOKIT ?OJMGINTi MALDAKNYGIŲ KAINA 

Š4 GAVOMB SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 
LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIO
ir c .
I
| KMnofi:
j . Juodai* odoe apdiriis $1.60 (buvo $1.75) 

Baltai* oeluiloido apdarais $1.50 (bgvo $1-75)
Į Juodais paprastais apdarai* .75 (buvo $1.00) 

j Y Baltai* beluiloido apdarais .90 (buvo $135) 
į . Imant di<U*nį skaičių, duodame gerą nuolaidą.

KiiygutČs labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- 
m&s JfcomunijbB ir kitoms iškilmėms.

Viiba uŽsikytatis įlipkite stietočiu antrtiu:

žmonės prisimihe jos kovą, 
ir jos? Šventės dvasia paguo
dė savo jausmus. Toli nuo 
gimtinės ir svetimų našta 
apkrauti, lietuviai čia nu
lenkė galvas .. prieš kovose 
Žuvusius ir tėvynes nepri
klausomybe džiaugėsi. .. 
Stiprindami savo ištvertais 
vargais ir tuo, kas atsiekta, 
lietuviai pasitikinčiai susti
prino viltį skaisčios Lietu
vos ateities* ; \

• Dėl kilusių rungtynių su 
vokiečių pašiaušomis Klai
pėdoje, Čia. patrijotingi žmo

kaipo tikrai teisėtu tt žadU 
nantį, kad užteko jau Lietu
vaitų tupčiojamii nnolanku- 
mų toli , siekiančioms buvu
siu engejii nmkonis.z ’

\ . A. K. L

&COMPLETE

$66-50

VICTOR RADIOI
I » MUZIKOS STEBUKLAS |

. • •• ... , • / • „ , 1 ..

Turint Victor Radio Namuose, 
esi patenkintas savo gyvenimu

j Jo švelnus priimtuvas, .perduoda visas muzikos ypatybes. 
> .Jus budaipi šimtus .myliu tolumoje, gaunate originalius mu 
>. zikos balsus. . * ’ . ‘

Phonograph

GAMBRIOGE, MASS. \
. - ■ —.■ t

MINK JO. ^SUKAKTUVES
Cambridge lietuviai, Kat. 

Fedenicijos sliyrihus vado
vaujami, vasario 21 d, nri-. 
nėjo Lietuvos nepriklauso
mo gyvavimo 14-tas metines 
sukaktuves.

Parapijos salėje prisirin
ko apie 300 geros valios lie
tuvių. - Minėjimo programa 
pradėjo Federacijos sky
riaus pirmininkas A. Zavec- 
kas, kurs vadovavo .visai

Parapijos ęho- 
Jraa, p. M. Karbausko, Jr. ve
damas, 'sudainavo Tautos 
hiimuj Tr keletu-tautiškų dai-

• .tu ■ .7
. . Kalbėtojais buvo J. B. 

Laučka, P. Galinis, kun. P< 
xSti‘akauskaš ir vietos klebo-

’ nas kun. Pr. Juškaitis. Ypa 
tingu jddmėjimUsi. išklausy
ta kąn.' Pr. Strakausko gy? 
vos patriotingos kalbos. { 
. Po kun. Pn juškaičio kai 
bos priimtosl . rezoliucijos 
Vihiiaus ir Klaipėdos klaii- 
Simais. (

Minėjimas praėjo jaukio
je nuotaikoje. Minėjimui 
surengti,* .bu klebono .ir sky
riaus pirmininko, daug pa
gelbėjo skyriaus sekretorius 

’ A. Vaisiauskas/ R. K

BASINE, WIS.
Lietuvos nepriklausomy

bes šventė minėta vasar.. 1£ 
dienų* : Iškilmės susilaukė 
daugybes ataitakiusiųjųfe

Kalbas pasakė Div Ra-

i\ Jbicagos, Kenosha, Wis. 
klebonas kun. M*- BaubliS ir 
vietos klebonas kun. A. Ba- 
Unskas. Vakaro vedėju bu
vo p. M. Kasparaitis.

’ Pertrauki j laike dainavo 
p. Rakauskienė, kurios dai
navimas tikrai sujaudino vi 
sų atsilanlrinsiųjįj lietuviu 
širdies jausmus. 1

Programą, užbaigė Šv, Ce
cilijos choras, p-les Julės 
Kump5Ttes vedamas. __

Viskas praėjo labgi gra
žiai. Buvo įvairių pgmargi- 
nimų. '

Svetainę suteikė, be moke
sčio p.p. Žičkai, už ka jiems 
ir jiyšeimynėlei fengimo ko-* J 
mitetas širdingai dėkoja,

' Buvo graži vakariene, ku- 
’ rios ' vyriausiais rengėjais 

buvo p.p. Gaspamčiai, ŽiČ- ’ 
kai, Vasiliauskai ir B.. Vais-, 
kus. Didelę garbė Dr. Ra
kauskui* ir p. Rakauskienei, 
atvykusioms į iškilmės ir 
neėmusiomsatlyginimo, :

Ūpas buvo gražus. Iškil
mės parode, kad lietuvių Šir 
dyse dega, tėvynė 1 
nors daugumas 
nepatenkinti d 
žimu Lietuvoje

LDS. KuopųSusi*
WATĖBBURY, CONN. -

Vasario 28 d., i v. po pietų j- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas ’ 
senos mokyklos kambary, Con 
gress Avė. Ateikite! visi. Vata’7’

;whaven, cn
1 ’^LDS. 28 kp. mėnes’ 
mas įvyks se|<r '** 
1 vai. 'PLAYi/.e

,15 Minute
i, Ręcords
»*. Oftii this fine new instiūment... play. thfe new RCA1 
[ Victor Long Playing Records, or enjoy the finest į 
į of radio programs witb the 9-tube Superheterodynė J 
' radio... ėo&plete hdnie entertainment... eąuipped « 
t with all modern features. Only . 5^147.50. Lowest- ‘ 
I prieed; fullest-feątured combination on the markei.„ < 
’ Nmv on demonstration m out showroom. Come in j 
į and hėar it today... or cal] us f6T a.bome demonstra-.{ 
I tidn. No obligation. . ' _• " . I

COMPLETE

$99-50

LL
kovo 'i
Visi niiria. .prasOk 
rinkimą ir užsimokėti š^iai ut 
trauktas mBnesinfcs duokles. .

Valdyba

•*>®«®®®®©©e®ftB«paee»e»eeeo

CHARRON’S
PIANAi-^RADIOS

Į SALRYTUVAI
! Aliejaus pečiai, Skalbiamos
i ■ 'matinoa ■•■' ’ ■ •!

. so tkumbuil rnunrr ;
VOBCBSfflnt. MAB8.

*i*«iĖi***ii**iM*^^

UWRENCE, MASS.

• i i

p Užeikite pasiklausyt pa* mus VICTOR Muzikoj Tai yra tįk- ] f 
į į rai geriausias Radio už tą kainą. Jei pirkaite pas mus Radio, ; ; 
| jus tikrai sutaupysite ir gausite geriausia mu.rikos *nMrwen- ] 
I tą. Mes priimame Lietuvos Bonus ir mokame brangiausiai. ! !

GEO. MASILIONIS
377 BROADWAY, SŪ. BOSTON, MASS.

Visi nariai 
‘urimė svarbią reik 

Kvięė.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkir 

penktadienį, kovo 4 d 
rak., Lincoln Svetainė 
St. Ateikite viri.

PHILADE
LDS. 13 kp. i 

penktadieni, k' 
vakare, mokytai «, ul 
kitę, gausiai. NepignirŠki. 
Lėti duokles. V *

Muzikos Mylėtojams pranešima*

Prot A. ŽiDANATlOtUS; pfigarsg- 
Jee..art smuikininkas ir Muslkos 
kytojns. atidarė Musikoa Mokyklą po 
No. 20 Myrtle Ch, Lnwršnce, .Mass, 
nnmuoBe jv BelevIčiauR, kur duoda 
pamokas PtTNl’OIOMIS.

Lekcijos duodamo* prtriiMifl, kaip 
mailenis taip Ir sua«km*l«w? sulig, 
Muzikos Konservatoriją. Jeigu myli 
muziką: smuiką arba pianą ir nori 
kad Tnvo vaikučiai Išmoktų , grašiai 
erajiti. siųsk p*» p* ttOANAVIčių 
Lai pmuSgina kilmėj Ir tie. kuriem* 
nepaeiseka išmokti kitur Ir kurie jau 
nustojo viltie* pramokti, Kalno* pri- 
einamos, <

Kreipkltls Štūo. adreaUi Fttnyčfo. 
mlė 29 Myrtle ęt, Lorence, Ma*ų 
arba laiškai* f

16 Hnu
BOSU

LDS. 103 kp.menoainis sudrinki!. 
mas įvyks sekmadienį, kovo 6. d^ 
tuojans po sumos, iv.Andriejau* 
pat. BvetainSj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti tr 
kuriu; užvilktos duoklės užsimoki* 
h. kaipgi atsiveskite nors po vie
ną nauju uad prie kuopos priva
lyti. - * “ Valdyba

WCR01STNfc MABB.
LDS. 7 kuopa* susirinkimu* 

vykš kovo 6 d, C vak va1 
bažnytinė svetainėj*, 41 
\denc*-St. r Viri nariai W* 
kitę, nes turime apsva* 
tą avtrbių klaurimą.

. 8WBtWway, ' rtottAmu*, proga nždmoHtl dt 
\lb, marš. Į

Ėo. Botiem, jį*M,

Vasa.no


I*1- ‘
I Vilniaus ?ygi, - 
Okaržygy, . -r 
Lietuvės!‘‘ 1 ‘ !V
I Vytauto Gimtinę!

DAflBIJliyiJCAS
' (TheVorkar) - '

Pnbli^d.Tny TOI3DAY undFBIDAY 
.. - • —fcy—.
B«re mpsi utęuamiam b. o. AMeowntti ar umj
IfaUrfd m S/UU? ** Bertoj Mmb.

for mailių* at wdal ratą of poatagė providad tw In Sactton 1108 
’ & Ootabar B, IdlT, y pthoriaad pą July IŠ, 1®18

pnmiRiToi
OoflMiUc y^rly Amerikoje metama HOO
fėrai*tt jaarly....,.............*5.00 nfcleny metam* ...........
Doipestlc o^ce per wfl«k yearly, ,|2.QO Yl»R Mintija
foreim once per week yaarly..*2.60 um«nylkartaavaitė> metama. ,12,50 

DARBININKAS
866 WEST BROADVAY SOUTH BO3TON,1US8.

JBLHPHONE SOŪTU BOSTON 0620 •/

PER NOSĮ MILITARIS- 
TAMS”.

• ■ • l .• I •• •.?-

M;

£’■ t.

1

BAŽNYČIOS PAKAN
TUMAS

y • ■ /-. . ■ ■

į... ■ Daug šiandien kalbama a- 
į į pie toleranciją bei pakantų- 
fe mą visokiems tikėjimams.
' Girdi, kiekvienas tikėjimas

yra geras, nes nieko bloga 
nemokina. Tai yra klaida. 
Gal nevienas tikėjimas ne
sako žmogui: būk blogas,

se ir negali vesti jokių de
rybų apie visųkrikščionis- 
kų sektų suvienodinimą. Ji 
gali tik kviesti protestantų 
sektas prisijungti prie tikro
sios Bažnyčios, bet savo ti
kę jimo mainyti negali, nes 
tuo būdu turėtų išsižadėti 

bet, skelbdamas klaidingą (apreikštosios jai Dievo tie- 
mokslą, suvadžioja žmogų, 
nes pasėja jo širdy .klaidin- 
gus principus, iškreipia jo 
sąžinę ir pridirba jam daž
nai neatitaisomos * dvasines 
žalos. Bet kaip gi tikėji
mas gali įvesti žmogų į klai
dą? Teisingas tikėjimas ne- singų principų yra suklai- 
įveda į klaidą,. — priešingai, dinti. Pakenčia asmenis 

*•' nuo jos, — bet todėl, kad jie yra žmonės ir 
daug tikėjimų, gali suklysti, nepakenčia 

iena. Iš to ai- 
vienas tikeji- 

Iti tikras, kiti 
Vienoj tik 

tų tikė- 
’-tas; o

TVO

SOS.

Tai aiškindamas per radio, 
kun. Df. Fulton, JI Sheen 
sako, kad Katalikų Bažny
čią nepakenčia klaidingų ti
kėjimų principų, bet paken
čia asmenis, kurie tų netei-

' i- ■ y.'

Japonai likosi nemaloniai 
nustebinti.- Tikra militari- 
nč tauta ir nemaža •-*- apie 
70 milijonų — turinti kone 
geriausią armiją ir laivyną 
visam pasauly ilgai ir kan- 
trini planavus Kinų puoli
mą smulkmeniškiaušiai pri- 
siruošus prie karo, susidurs 
su tokiu smarkiu kiniečių 
pasipriešinimu, kad nebeži
no ko ir besigriebti. Su 
Mandžuriją ji lengvai apsi
dirbo,* liet kai puolę Shan- 
ghajų, tai Čia, pataikė lyg 
dalgiu į akmenį. Japonai 
geraiatsimena/kad 1894-5 
m. jie lengvai nugalėjo kL 
niecius ir Vienu puolimu pa
ėmė tvirtovę Port-Arthurą, 
Dąhar jau kelios savaites 
iina Shangliajų ir vis nepa
inia. Galutinai tur būt jį 
paims, bet kiek tas aukų kai
nuoja ir kiek nervingo pa
žeminimo ! Kiekviena mū
šio dįena vis atneša naujų 
nemalonumų ir komplikaci
jų, nes šaudant kiniečius 
įaip reikia taikinti, kad kul
kos .nekirstų į tarptautinę 
Shan gha j aus sekciją, nes 
čią visų didesniųjų valsty-

klaidingų principų todėl, 
kad tikėjimą principai tui*i 
paeiti nuo Dievo, ir kaipo 
toki negali būti viens, kitam 
prieštaringi ir keistis pagal 
žmonių užgaidas. Todėl, vi
soj savo istorijoj Bažnyčia, 
visuomet priimdavo atsiver
tusius klaidatikius bei ere* 
4ikus,, bet niekuomet nėpri- 

vo į savo- mokslo san- 
•* klaidingo tikėjimo

^ntumo ti

protestantaį ir.šiaip jau lai
svamaniai didžiuojasi savo 
pakantumu ir pritaiko: jį vi
soms klaidoms, bet kuomet 
einasi apje katalikus, tai jie 
nekenčia ne tik katalikų ti
kėjimo, bebir pačius katali
kus niekina ir pašiepia. Bet 
Bažnyčia gera ir kantri mo
tina. Kai protestantas ar 
laisvamanis, supratęs savo 
klaidą, grįžta atgal, ji už-, 
miršta visus! įžeidimus ir 
maloniai jį priima į savo 
.Vaikų- skaičių. . ■ ■ ■ ~

^įk . tuo; tikslu šv. ’■ Tėvas 
kviečia pravoslavus ir pro-

. liest autus grįžti atgal į Kū- 
a 1Į "

nors talikų Bažnyčią.. K*
d 1

bių armijos įįk laukia , pro-. 
gop pnkibti’pMe wilii»rmtu 
—' japonų* Pasirodo, kad 
ir kiniečiai atsigriebė., Ne
žinia iš kur gauna amunici
jos, kaimelių ir net karinių 
orlaivių, apie kuriuos giriai 
pirmiau nė nesapnavo. Tur 
būt kokia i£gerlaširdė?’ val
stybe jiems tą pristato. . Prie 
to, kinti armija, vadovau
jant garsiain’Kai-Shekui, į- 
sigijo tautinio susipratimu 
ir rimtai pradėjo eit savo 
pareigas. 0 jei kiniečiai 
įsisiubuo^ tai j a p o n aan s 
teks dar daugiau liiistebti, 
nes stos 30 kiniečių prieš 
vienų japoną, o tokios prie* 
šų kiekybės nė. inilitaristai 
nemėgsta.

Nežiūrint kokios ten butų 
politikinės simpatijos, bet 
kai militąristas gauna per 
nosį tai visiems lyg; leng
viau pasidaro. Kaip žuvys 
nemyli ąkūlos, bei “Šarkio,” 
taip Žmonės nemėgsta peš
tuko ir tautos militaristo. 
IŠtiesų, pasauliui turėtų nu
sibosti kivirčiąi ir karai. 
Žmonija jau tiek tekiiiškai 
pažangi, kad jei dvasinė jos 
pažanga neatsiliktų nuo tek- 
nikinės, tai žmoniją, turėtų 
būti kultūringa,, taiki ir ra
mi. Bet kąr tau. Dvasinė 
pažanga, vieton lenktyniau
ti su medžiagine, smunka 
vis. žemyn, žmonės pešasi 
po senovei, tik su tuo skir
tumu, kad dabar naudoja 
daug tobulesnius žudymo į- 
rankius.'

Tačiau yra žmonių, kurie 
trokšta /pasaulinės taikos. 
Bet kas jos tetrokšta ? Ne
bent tik organizuoti milita- 
ristaį, kurių interesams ką
rąs gerai patarnauja. Šiaip 
jau taikos' trokšta ir patys 
kareiviai, kurie nežinia dėl 

. ko viens kitą skerdžia. Šiuo-

Amžiną Jos!

Nenurimsim be Miesto Amžįpo mūs.... 
Dūmiau kraujas mumyse išdžius! .■ 
Neątsisakom mes Vilniaus! nei dalies !,.. 
Kaip gyvpns žmogus gi be širdies?!

Kadangi pipirai, ypač juo
dieji, turi ypatybę traukti į 
save drėgmę, tai norėdami 
Užlaikyti tuos dalykus, ku
rie genda nuo drėgmės, mai * 
soma su pipirais. Pavyz
džiuikoniparas be pipirų ne 
paprastai greitai ištirpsta, o 
po to ir išnyksta.

. Daug pipirų vąvtotį gy
dytojai draudžia, ypatingai 
vartoti draudžia tiems, ku-. 
rie turi nesveikus vidurius.

UP.” ■

įvairenybes
PIPIRAI

Pipirus žmonės vartoja 
jau nuo Senų laikų, Seniau 
pipirai' buvo labiau mėgia
mi negu šiandien. Bet dėl 
šaV>o ypatingo brangumo jie 

buvo prieinami tik turtin
giesiems. Mat, pipirai, iš 
savo tėvynės;.Indijos, seno
vėje buvo atgabenami Euro
pon tiktai sąUskęliais per 
aukštus kalnus, plačiausius 
tyrus, per daugelį pavojų ir 
ėjo per daug rankų. Už tat 
pipirai buvo labai brangūs, 
o kai kur jie buvo vartoja
mi kaip pinigai, Atidarius 
į Indiją jūrų kėlią, ir pato
bulinus susisiekimo priemo
nes, pipirų gabenimas pasi
darė lengvas ir pigus, užtat 
ir kaina jų pradėjo kristi. 
Pipirai reikalaują šilto oro 
įr daug, drėgmės^ Jie aųg- 

kartų taikoš iniciatyvą išėb 
nąjš moterų. Tarptautinė 
Katalikių Moterų Sąjunga 
įteikė Nusiginklavimo Kon
ferencijai Šveicarijoj net 25 
milijonus parašų, reikalau
jančių pasaulinės t a i k o s. 
Bravo, meterys! Jūs veda- 
Bravo, motery s! Jūs vėda- 
kitė juos ir iš mūšio lauko, 
bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių. .. ■. :• ■■■■ ■.'

/Tur būt, niekur nėra mo
terims taip gerą, kaip Su
matros saloje, Indijojs. van
denyne. Ten visoą šeimos 
galva ne vyrąs, bet žmona. 
Visas namų turtas prfcjįau- \

giasi tik tuomį kad galį rū
pintis jos gerove. VyjJ*ai ir 

 

žmonos ten gyvena atviruo
se namuose ir pasidėto tik 
retkarčiais. Vaikaįfpasiliė- ... 

 

ka ligi 4 metų pas mitiną, o 
paskui prie tėvo. '

Vyrui mirus, našlė įmote- į. 

 

riškė prie savo namo pl^stą- 
tb ilgą sitį vėliavėlė lązdą^^ir 
tol neteka, koį vejas nesi\-; 
drasko vėliavėlės. Bet ka-^j 
dangi be vyro vis sunkiau 
gyventi, tai našlės, papras- 
tai, kabina tokios medžiagos . 
vėliavėles, kurias vėjas kuo 
greičiausiai sudrasko.

NAUJI IflOINliiF 
LIETUVOJE

Lietuvoje vis atsiląnda 
specialiųjų sričių žurnalai, 
kūntf jW yra ‘gąria dkug: 
“Mūstj. Girios,?; ‘‘-Lietuvos 
Gaisrinįnkąs,” “Žemėtvar
ka ir Melioracija,” “Vete
rinarija . ii*. Zootechnija,” 
‘ ‘ Barmacij os Žinios, ”“ Te
chnika ir tikis” -r- vis tai 
nesenai atsiradę organai, tu 
rį. savo, našaus darbo vagą.; 
Apie jų reikšmę nėra ko ir . 
kalbėti, nes, pavyzdžiui vo
kiečiai turi nęt kirpėjų ,ii‘ 
panašius žurnalus. Visa tai 
sudaro realųjį progresą.

darni vyniojasi ppio tam tik su tik pačiai, o vyras džife-- 
rus šmaikščius, taip pat 
kaip musų apyniai. Jlj stie
bas piršto storumo, o' lign
ino dažnai pasiekia šešis me
trus. Jų uogos yra mažes
nes už žirnius ir auga ant 
panašių į varpas koteliij, Bi- 
pirų uogos renkamos atsi
žvelgiant į tai, kokios spal
vos bei rūšies pipirų nori
ma gauti, Norėdami gauti 
juodus, tamsiai rudus bei 
pilkus pipirus, uogos renka
mos dar neprinokušios ir 
džiovinamos ant saulės arba 
dirbtinam karšty. Dėl tos 
priežasties, tų rūšių pipirai 
yra raukšlėti. .

. Balti ir raudoni pipirai 
gaunami iš sunokusių uogų. 
Pipirus, gamina tokiu būdu 
Sunokusias uogas surinkę, 
gerai, vandeny išmirko, po 
to - trindmni'nulupa nuo jų 
viršutinę žievę, gerai išdžio
vina ir supylę į maišus sirni 
čia parduoti. \ '

Pardavėjai dažnai pipirus 
falsifikuoja, primaišydami 
kitų į pipirus panašių uogų. 
O į maltus pipirus jię kai 
kada net pusę prideda įvai
rių priemaišų.. UŽ tat mal
tus pipirus vengiama pirk
ti, Pipirus daugiausia var- 

įtoją.' kaipo prieskonį, bet jie 
K, tinka ir kitiems reikalams,,

da-

“bąrbininkas,” kaip žinote, yra įsikūręs ‘ lavinusiųjų žmonių supratimo. Vadinasi, jis tiką. Bet jis eina savo nustatytuoju kelių, ne
daugiau kaip penkiolika metų atgal. Jo pra
džia buvo labai karšta ir entuziastinga, bet fi- . 
nansiniai pagrindai labai silpni ir neaiškūs. 
Visame kame buvo pasitikėta žmonių gera va
lia ir savanorišku parėmimu. Jis įsikūrė tais 
laikais, kuomet buvo priimta manyti; Wd kiek
vienas darbininkas privalo būti socialistas, nes 
socializme tik buvb matoma daibininkų gero
vė.
sunkus uždavinys, nes reikėjo skinti kietas kc-

neprivalo siekt per aukštai ir nusileisti perže- paisant kritikos įr pašiepimų. ( 
mai. Tą “Darbininkas” stengiasi kiek galėda- Katalikių laikraščio, uždavinys yra teikti 
mas atlikti, o jeigu jam nevisuomet tas pavyk- visuomenei katalikišką, apšvietą, skiepinti tikė-
sta,'tai jau čia paprasčiausios laikraščio klai- jimo principus gyvenime, nustatyti katalikišką \ v
dos, kurias tobulina per saVo gyvavimo eigą. pasaulėžiūrą ir orientuotę, žodžiu, būti vienu
Laikraštis kaip žmogus vystosi ir lavinasi ispa- . svarbiausiųjų katalikiškos akcijos, veiksnių,
lengvo ir palaipsniui. Katalikų spaudos svarba taip didelė, kad jos. iš-.

Drikįšama “Darbininkuj,” kad .jis nepą- plėtimui katalikybes vedai —/Popiežiai deda 
Tokiose aplinkybėse “Darbininkui5’ teko kankainai nagrinėja darbo klausimą. Bet jo Smarkiausių pastangų.’ “Veltui, — sako Pins 

tikslas nebuvo ir nėra specializuotis rišime X—• statysite bųžnyčias, steigsifė vienuolynus 
teknikinių darbo klausimų. Jei jis tai darytų, ir mokyklas, nei neremsįte katalikų, spaudos, 
tai virstų . sausu kpkios nors linijos organu ir ■tas viskas bus per nieką. ” • ‘ '

Paprastai, senoviškai protaujančiam katą- 
interesingas. Užsiimti gi/demagogine agitaci- . likųi tie žodžįai atrodo perjaūg jau perdėti ir 
ja ir nuolatos , siundyti darbininkus prieš dar- keisti. Bet tas Didysis Popiežius beręikalo jų 
davius — tai labai slidus Įr pavojingas kejiąst .. nesake. • Turėjo būti - kokia labai švąrhi ;prie- 
Tuo keliu einant, galima greitai įsivelti į ko- žastis, kad toks uolus Katalikų Bažnyčios Ga- 
munistinę propagandą, ir kadangi tokia pro- nytojas taip aukštai iškeltų katalikų spaudos 
•paganda Amerikoj ir šiaip jau rimtesniam pa- ne tik svarbą, bet ir hūįhįai reiMingumią, Net 

• šauly, labai nepopuliari, tai su jos pagelia gą- bažnyčios, girdi, bus bereikalingos, jei ne reim 
.Įima .pridirbti daugiau žalos negu naudos. / ‘sitekatalikiųspaudos. 'Kodėl?. Labai aiškik 

“Darbininkai” kaipo kataliku laikraštis pri- ■ Bažnyčiose skelbiama Dievo Žodis niaž-Jaug sy- 
valo rišti darbo klausimą nustatytuoju Popie- ■ kį į savaitę, kartais kiek dažniau, j O spaudoje 
žiaus Leono XIII keliu. O ta Lę°Bo XIII tak- skelbiama visokios rūšies žodis kasdieną. Jei 
tika,. Imrštąi paremta dąbartbuo pijąus XI en-, tas spaudos- žodis bus netikslus ir kenksmingas,, 
ciklikomis, rišą darbo* klausimą ne neigiamu, tai jis krisdamas kasdieną į žmonių širdis, nu*’ 

; tik teigiamu keliu, vadinasi, ne griauM Adską, slopins Dievo Žodį dėl tos paprasčiausios prie* 
kaip daro bplševikąi, bęt; taiso, kas taisytina n* * žasties, kad spaudos žodis priimamas širdin ko- 

ymĮasiĮ.tŽisi^ dėsniais/ 'ut)ar- . kią IMS sykių dažniau negu Dievo žodis, tuvi
bininkas” tą pakartotinai pareiškia ir, žinoma, ; daug daugiau progos ir patogumų jį nUstęlbįL 
tuomi užsitaukią demogaginių agitaiorių kri- Bažnyčia, žinoma, dirba .savo, išmintingą darbą,

...NImKAS" ir 
REIKALAI

CATAL1KU SEIMELIUI PASKAITA 
’AITYTA VASARIO'22 D. 1932, M, 

' LAWRENCE, MASS, ' ■

nka kalbėti apie “Darbininko” rei- 
’nom, žinom tuos reikalus!”.^-jus

e. Taigi, kad žinot, tai aš jums lias katalikiškam nusistatymui. Bet /jis. ėjo
, nes kalbėdama apie žinomą. da- drąsiai pirmyn ir palaipsniui išdirbo dnvą. ką-

.K mintis geriau suprasime. Ir vėl, • talikų yeflamųi* Dabar apie jį susispietęs ge- platesnei visuomenei būtų neprieinamas ir ne- 
*iaįto& yra ne tam, kad ką? naujo paša- rokas būrys katalikiškai manančių žmonių ir,

pet tam, kad įtikinus jus, kad “Darbiniu- rodos, jo kelias turėtų būti lengvas ir lygus.
c‘Darlaninkąš,t- jau turi išsidirbęs sau vardą 

_• kaipo katalikų, laikraštis ir tūrinio atžvilgiu
yjeiis geriausių Ąmerikoj/ Jo kalba, taip pat, 
nors netokia tobula kaip Lietuvos laikraščių, 
hėt .gąna gnyna ir darbo žmonėms prieinama. 
Supraptama, kad “Darbininkas” uoredamas 
Užimti Šioldų-tokią vietą lietuViii laikraštijoj'ir 
sįųjįČiąmas taip pat Lietuvon, negali perdaug 
nutolti nuo pažangiosios lietuvių kalbos ir tuo 
atžvilgiu gal nepatinką nekųriems senovės skai
tytojams, įmne yra pripratę prie Mahanojaųs

• “Saulės.?’ Bet ką čia padarysi: šių dienų laik- . 
rašeįo Uždavinys yrą ne sekti senovišką kalbą, 

.kūrinau niekur literatūroj nėra vartojama/fet

.k mintis geriau suprasime. Ir vėl,

pet tam, kad įtikinus jus, kad “Darbiniu-
1 reikalai ne tik privalo būti žinomi, bet ir 

paimti giliąi į širdį. Čia dalykas he* vien Žino
jimo, bet daugiausiai valios nusistatymo. Visi 
Žinom, kad katalikų spauda mums būtinai rei
kalinga, bet ar visi esame nusistatę ją remti 
taip, kad skaitytume tą‘ pirmaėiline musų pa-* 
reiga? Jei visi taip būtume nusistatę, tai ne- ■ 
reikėtų prie kiekvienos progos ■raginti, kad nu- 
mestumiete nors trupinį nuo savo stalo katąU- 
kų spaudai paremti. Vanduo krisdamas lašais 
ant ąkinens, per ilgą laiką , padaro ten duobų*

Taip ir nuolatinis žmonių įtikinimas, kjtd - 
’ą kas noąs, gęya ^padalytų pagaliau atiįe-

- kiek praktiškos naudos. Taigi vienu
n, krįntančįų į jUsų širdis, bus ir šita patinti žmones prie pažangiosios lietuvių kai 

aitą. ;

7

Katalikų laikraščio- uždavinys yra teikti

bos, ir drauge taikintis pi'ie vidutiniško prasį-
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Sekmadienį, 9:30 Vai.'ry
tą įvyks giedotos šv. Mišios 
Susivienijimo Lietuviu Šri 
Kazimiero draugijos* inten
cijai. . Nariai dalyvaus Šv, 
Mišiose ir eis prie sakra
mentu ‘in corpore.”

Šv, Kazimiero šventė bųš 
kitą penktadienį, kovo 4 d. 
Rus tai pirmas menešio pen 
ktadienis. '. Daug katalikui 
galėtų, toje dienoje išklausy
ti B v. Mišias ir prieiti prie 
sakramentų. , .

Težino Šv./Petro^ parapi 
jos žmonės, kad ,40 valandų 
atlaidai prasidės Kančios 

i sekmadienį.

CAMBHK MASS. 3
.. i J ............- )• lįį

SEPTYNI ŽODŽIAI NUQ'! 
: .. ' KRYŽIAUS' ,;T

Verbą sekmadienyje, 3 
po pietų sujungti chorai 8tft^ 
įyš “Septynis žodžius nuŽ 
Kryžiaus,” Švč. Panos M&* 
rijos Nekalto Prasidėjimu) 
bažnyčioje. So* Bostono M 
vietinis chorai uoliai lavina^ 
si, kad geriausiai išpildytįę 
programą. \

Įžangą bus tik 50c,. Iš katfį 
no malonėkite visi. įeigytiį 
tikietųs, f .

VIEŠA PADĖKA

gurno, antrieji dėl draugijos 
ir kitų priežasčių, tretieji 
dėl klaidingo įsitikinimo ir 
nesupratimo, ketvirtieji dėl 
valios pragarimo. Visi var
tojimo būdai žalingi.

Alkolis veikią centrinę 
nervų sistemą ir atsiliepia į 
psichinį darbą. Ir su mažu 
stikliuku mes ipažiname dar 
bingumą^ Mokiniai, kurie 
nevartoja svaigiųjų gėrimų, 
yra 10 procentų darbinges- 
ni už vartojančius. Jei mes 
nenoromis dirbame, nustu
miame nuo savęs darbą, tai 
tinime daug tuščio laiko, ku 
ęis leidžia klestėti kvailiems 
palinkimams. , / Kai žmogui 
yra į'galvą įkaltas stiklįu- 
kas, jis apie ką kita nebega
li kritiškai galvoti. Jei žmo^ 
gus bus ir 10 universitetų 
baigęs, bet. nemokės kritiš
kai galvoti, bus paskutinis 
“kvailys.”

Atminties blaivumas — 
Dievo dovana. Kai aš blai
vus, aš puikiai žinau, kas ir 
kaip man yeikia daryti. 'Ne
blaivus negali tiksliai mąs
tyti. Giltas nebegali pajus
ti, kas jam leista, kas ne. 
Dėl to dažnai per stikliuką 
išsižada savo pažiūrų. Per 
alkblį kūnas nustoja ‘ klau
syti proto. Aš einu tiesiai? 
bet man šaligatvis siauras. 
Aš rodau vieną pirštą, o ma
no draugas mato du. Alko- 
liot vartoto jai gauna skilvio 
ir žarnų katarą, jų mityba 
pasidaro nenormali, kraujo 
sudėtis nenormali' — ir 
žmogus ligonis. Girti mes 
daugiau suvalgome, mažiau 
dirbame ir mažiau kalorijų 
šilumos suvartojamė, todėl 
pradedame, penėtis.' Rieba
lai aptraukia inkstus, kepe
nis, prasideda ‘jų nenorma
lus darbas, uždegimai ir li
gos; ' ?. • ' ?

Kas geria daug alaus, pa 
gadina ‘savo širdį.

IVIETINES ŽINIOS
hai amerikiečiai gi pirmu 
kariu taip šlmitiingai vai
dinime dalyvauja. Tai va
lio mūsų vaikinama!

Jaunas, išmintingas; iš iš- 
tautejimo bangų neišsimu- 
šąs, dvasios vadas'kum Ka- 
rimieras Telikus Gavėnios 
teatro visų tvarkymą veda.

Teatro peiwialas savo ro 
les jau gražiai yra išmokę.

Dėl kun. Jenkaus rūpes
tingumo, Jiostiumų' įvairu* 
mas ir puošnumas ir scenos 
išvaizda nepaprasti I 

. Del tų' ir kitų religiško| 
-teatro gražių ypatybių lie
tuviui katalikui atsilanky
mo pareiga, matosi aiškiai, 
kaip ant delno.

"žYByARAUHS
Šisai teatras yra laimi tin

kamas Gavėnioj metu va> 
dinti. Jis yra religiškas,

Šį religišką vaidinimą lai
svai vertė įžymus literatas 
kini, daktaras Jonas Navic
kas, Šv. ■ Marijos Kolegijos 
direktorius. .

Skaityk šio didelio sjiek*: 
taklio programoje turinį,; o 
dir geriau —ateik jo ina- 
tyti ir pilnai sutiksi, kad te 
atras yra aukštos Vertės. 
. JLvaidma^bažiiytuiėjesa- 
įėję; vasario 28 d., vaikams 
2, vai. po pietų, 7 vai, suau-' 
gusiems, sekmadienės mo
kyklos mokytoj aa-os, vyčiai 
ir parapijos jaunimas.

Sekmadieninės mokyklos 
mokytojai yra verti didelės 
publikos. 0 kitas' jaunimas 
tame teatre yra vertas pa
ramos kaip tokis. ..

Šiame lošime dalyvauja 
daug priaugančių berniukų. 
Tai nauja ypatybė! Ikišiol 

r. mės esame pratę matyti tik 
. mergaites parapijos darbuo 
tėję figūruojančias. Vaikį-

kurie būdavę labai kenks
mingi žmogaus sveikatai 
18-tame amžiuje išmoksta
ma spiritą dėstiliuoti ir y- 
paČ kenksmingas priemaišas 
iš alkolio išskirti. Kada al
kolis pradėtas Vartoti degti
nes. pavųlalu, istorija mums 
nieko nepasako.

Alkolis griauna kiekvieną 
organizmą. Mažus ęrganiz- 
mus jis iš karto užmuša. Al
kolis žmogaus organ i z m ą 
griauna pamažu,, nejučiomis. 
Tuo jis mums ir yra labai 
pavojingas. Alkolis turi di
džiausią įtaką visuomenei. 
Girtuokliai tėvai savo vai
kus pagimdo su palinkimu 
geiti svaigiuosius gėrimus. 
Vadinasi, jie girtuoklių skai 
čių padidina, o su tuo drau
ge daugina nusikaltėlių, ku 
riuos visuomenė turi maitin 
ti ir jiems kalėjimus statyti. 
Juo šviesesnė visuomenė,, 
juo ji labiau: galvoja apie 
alkolį. Neišlavintas žmogus 
nenori suprasti nikolio ža
lingumo visuomenei ir tau
tai. Mūsų vaikij sąskaitom 
mes patenkiname savo norą 
gerti, .

Kada pradedama gerti? 
Ogi baliuose, intelig e n t ų 
puotose, kur nemandagu at
sisakyti. Daugelis pradeda 
įgerti todėl,* kad nori savo 
“ damai įtikti, kad nori bū
ti vokiškas “Bųrsch’as.” 
Pradžios “mokslui”: ateina 
į pagalbą raginimas prie
varta. .

Kaip alkolis vartojamas? 
1. Mažais kiekiais ir atsitik
tinai, 2i dideliais (neribo
tais) ir atsitiktinai, 3. m- 
žais kiekiais ir nuolat ir 4. soms nervų sistemoms įsaky j darbo namus. Ten užpasi- 

iiunamčių ąuiuns /vu-ttumv.dideliais kiekiais ir nuolat, mus.;
daug visokių kitų spiritų,'Pirmieji vartoja iš manda-^ma susilpnėja, ir kitos nęr- 'nas ir vėl galės grįžti namo.'

etu 
uvos 

tams 
alkoho- 

Prof. P.
ridelis blaivi- 

. t lėlius. To rimt os 
s daug pagelbsti Lietu 

js blaivininkams jų sunkio 
ję darbuotėje. Čia Ir uoli
ne patiekti bos paskaitos ke
letą minčių. Red.)

Šiandien sunku kalbėti a* 
pie narkotikus apskritai ir 
apie alkolį atskirai. Tos te
mos, yra visiems girdėtos ir 
beveik nuvalkiotos. Bet žai
zdos, girtybės žaizdos", ku
rias mes ‘matome savo vi
suomenėje, >■ šaukte šaukia 
praregėti, prašyte prašo nu
stoti žeisti savo tautos kū
ną ir griebtis Vaisių joms 
gydyti.

Alkolis vartojamas nuo 
seniausių laikų. Jį vartojo 
pietuose ir šiaurėje gyvenau 
Čios tautos. . Ir Amerikos 
indėnai vartojo svaigiuosius 
gėrimus. , Indėnai net. rei
kalaudavo, kad žmona mo
kėtų svaiginamąjį gėrimą 
daryti. Kuri žmona dau
giau kukuruzų šukramtyda- 
-vo ir iš jų išspausdavo stipre 
snį gėrimą, ta būdavo vyro 
labiau mylima. Tie kraštai, 
kuriuose augdavo vynuogės 
gamindavosi vyno.. Tas vy
nas ' būdavęs visai silpnas : 
turėdavęs nedaugiau, kaip 12 

„procentų alkoli-o. 10-tame 
amžiuje arabai išmokė euro
piečius vyną dėstiliuotį ir iš 
jo -pagaminti tvirčiausius al- 
kolinius gėrimus. Tas gą- 
minąmaų alkolis turėdavo

ŽINUTĖS
Viena Tėvų Alarijonų Rė

mėjų . South Bostono, sky
riaus narė ir-“Darbininko” 
prietelė. baigia išparduoti 
100 bilietų į teatrą “Du Vai
niku. Trys pardavėjos šią 
teatrą artimai vejasi.

APDEGĖ 91METĮI 
' SENUKAS
Įlenry P. Sargent, 90 m, 

senukas, netyčiomis nuvertą 
degančią -aliejaus lemputę, 
iš ko kilo gaisras. Senukui 
smarkiai apdegė. kojos, Jį 
išgelbėjo kaimynus.

VIEŠA PADĖKA

-A
auj; -.sistemos nebegauna įsa-, 
kymų. Kurčiųjų 95,. proc. 
nustojo girdėti, dėl alkojio 
vartojimo. .Psichinėmis, li
gomis dažniausiai suserga ąl 
kolinių gėrimų vartotojai 
ar girtuoklių tėvų vaikai.
r Girtaują x*žffiones — 'did
žiausi ligoniai, jų g^ymui 
reikia paskutinį švarką, ati
duot. . Kad sdpnavąliai ir 
neturtingi negirtautų, reik
tų degtinės ‘jhažais kiekiais 
nepardavinėti. Kai už maž
ai negaus pirkti, itž daug ne 
norės. Be td reikia girtiiok- 

įgadina savo širdį. Centri* kliams steigti darbo namus, 
nė nervų sistema duoda vi-j Pamatei girtą, ir varyk į

Centrinė nervų siste* j gėrimą atidirbs- kelias die-

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką kleb. kun. F. Virmaus- 
kiui,.k'uh. K. Urbonavičiui, 
kun. K. Jenkui už dvasinį 
patarnavimą laidojant mu
su mylimiausį brolį Praną 
Urbąitį, grabeliui Akunevi- 
čiui už patarnavimą ir vi
siems, kurie dalyvavo laido
tuvėse, .

Seserys ji* brolis .
\? Marijona^Kl^bieta’w/,:_ 

Kazimierais Urbaičiai.

Penktadienio vakare, vas.
26 d., po Stacijųrir palaimi
nimo, įvyks paskutinė “Žy
dų Karaliaus’’’ praktika. 
Ten pat visi vaidilos nusi
trauks paveikslus/

Mažajame kambary bus 
susirinkimas... Seserų Kazi- 
mieriečių Rėmėjų, skyi'iaus. 
Kitą penktadienį <bus\ daro
ma jų'vajus. ''y-. •'

Pamatyti ‘-Žydų Karalių,” 
sekmadienio vakare, yra už
kviesti apylinkės dvasios va
dai. Kai kurie, pasižadėjo 
tikrai būti., ' . . ’

v •<..’ t— J . .
’ Katalikams- atmintina, 
kad Velykinės Išpažinties 
laikas prasidėjo nuo pirmo 
sekmadienio Gavėnioje ir tę- mas vis tebesvarstomas. Len 
sis iki Šv. Trejybės sekma- kų įvairios delegacijos daro 
dieniu. ■ . didelį spaudimą. . ■/. , . ■

_ Šiuomį. nupšįrdžįąį dūko-’’’ 
ju už pasidarbavimą laik^ 
parapijos metines vakarie-į 
neš, vasario 7 d., P. A, 
tembergui, gaspadoriui, jo? 
pade j ė jams: p*p. J. Moeke-į 
viriui, V./jakui, J. Morkū- 
imi, Tz, Samaliui, M. Nor-. 
butui ir P. Valentukevičiui.

Gaspadinėms : M. ^undu- 
kienei, M. Kalinauskienei, 
Vaivodienei, M.. Zaveekie- 
nei, Povilaitienei, Naujo-j 
kaitei, Ajauskienei, potem- j 
bergienei, Ribokiėnėi, Kavo; j 
lienei, Kirslienei ir Br. Po- 
yilaičiutei. .

Ačiū thipgi visiems, „kaip-j 
pavieniams, taip ir pramo- j 
nininkams? už gausias au*į 
kas. ' : ‘ ' '. •. j-

Lai. Visagalis visiems gan- į 
šiai užmoka. ' ?\i

'■> ' Kitn; Kr.
Klebonas. J

. Nesenai gubernato r i u s 
Bly buvo paskyręs lenką ad
vokatą Wisnioski. valstijos 
amnestijos (pasigailėjimo) 
komisijos . pirmininku, bet 
guhėinatoriius tarybą šį pa 
skyrimą atmetė..

Tačiau paskyrimo klausi-

LIETUVIŠKA, /

BEAUTY SHOP !j BEADTY SHOP
į (L STREET BEAUTY SHOfrj

didelį spaudimą..

j

♦ 
♦ 
4
♦ 
♦ 
I
I

SO. - BOSTON,
•• ' ĮįlASS.* - •

TeV.
. S. B, 4645-U
• - Savininke 

OAROLINS 
OASBBB
Duodame 
Permanent 

t -y AVave-Dugene

i 
J

■ •:

bet ji veda labai nelygią kovą, nes viena stoja ' talįkiškos spaudos, tas viskas nueis per nieką, 
prieš kokią 10-15 priešininkų, Jeigu katalikų 
spauda neateis Bažnyčiai į talką, tai ji liįs’be 
lankytojų, nes prieš-katalikiška spauda visiškai 
atgrasįs žmones nuo tikėjimo' pareigų. Tuo 
būdu Dievo žodis bus skelbiamas tik keturioms 
bažnyčių sienoms.

Bereikalo, sako Popiežius, statysite katali- 
. • kų' mokyklas; jei savo spaudos nepaminsite, ir 

mokyklos nieko negelbės, čia jau išeina, kiek 
nesuprantamiau. Juk mokyklos liuosos nuo 
bedievių spaudos intakos,. ką. gi čia katalikų ? vas nori pasakyti? Jis kalba ne apie pačius’ 
spauda turi veikti ? Taip, mokyklos dirba sa- 
vo gerą .darbą ir jų sienose bloga spauda kenk-.
ti negali;. Bet iiž mokyklos’ šienų,, kaip, ir už . ’ ne vien sau pasišventę. Jie darbuojasi ti.žmb- 
bažnyčios, spauda dirba savo darbą. Sakykim, 
katalikų mokyklų mokiniai mokslo*. metu gal 
nebus palankūs prieš-katalikiškai spaudai, bet 
kuomet jie pabaigs mokyklą ir stos į gyvenimo

■ ; kovą, bloga spauda'palies, ir juos. ’ Įsivėlė į gy
venimo sųktirį, katalikų mokyklų mokiniai jau

v . nebegaus dorinės paramos iš savo mokslų įstai- .
gų, bet tinęs patvs skinti sau kelią ir maitintis .... „ .
tuo . dvąšinių maistu, kokį jie gaus iš pasauli* • ’ ‘ šaį per spauda pareiškė, kad atris-tie . laikai, m-prmripas -palįečįa ne tik ėkonmnųię pasam

.- nes spaudos. Jei katalikiško ji spauda bustaip
silpna, kad ųepatenkjns katalikų inteligentų prb 
to reikaUviinūi tai tie inteligentai noroms-heno- 

' toms kreipsis prie nekatalikiškos spaudos, nes 
, apsišvietęs; žmogus turi nuolatos maitinti savo

protą kokioms nors :įaiygoms ar Imkraščiais. 
Taigi ir išeina teisinga ta Popiežiau^, pastabą:. 
berkikaio.-steigsite mokyklas: jei neturėsite ka-

talikų — prikaišioja katalikų laikraščiams, ka^ 
jie neužtaria darbininkų reikalų. Suprantama^ 
kad katalikams su komunistais čia nepakeliu^

smūgis, negu kunigų ir vienuolių pamokslai.. 
Pins Nl iš prityrimo tai žinojo. Todėl jis taip 
pabrėžia katalikų spaudos reikalingumą. .•••-. .. ......

“Darbiiuiikųi” tenka uždavinys eiti kaįali- ii laukti iš katalikiškų laikraščių, kad jie ko*į 
• kų ląikraščicF pareigas Naujo joj. Anglijo j. ^un- ’ 
kus tai uždavinys, nes jis čia tik vienas, o jais- 

' vamaniškų laikraščių keletas. Kova nelygi,, nes 
vienuolynuose žmonės laikomi visą gyvenimą ir vienam, reikia'stoti įprieŠ kelis.priešus. O jo .

priešai kovoja be atodairos. Ginklus jie pasi-
. nuoliai įr vienuolės visiškai, apdrausti, nuo ne

geros spaudos, .intakos.

. Mokykla tik pradedą žmogų auklėtu o gerą spau-’ 
da tą auklėjimą palaiko.

Bereikalo statysite vienuolynus, toliau sa
ko šv. Tėvas.— Jeį neturėsite katalikų. spau
dos, ir tas bus bergždžias darbas. ? \

. - . Na,. jau čia tai dar nesuprantamiau. Juk 

ten bloga spauda neįsibriauna. .. Tuo būtlu vie-

niunistiškai rištų darbo klausimą, — yrą nesą* 
menė. Toki darbininkiško triukšmo • mėgėju 
atrodo tik prisidengę darbininkų reikalais. ;riH 
tiesų, M jiems nepatinka katalikiškų laike, 
nusistatymas ir jie,statydami negalimus raiba 

. rėnlęa visokiausius, nes juos nevaržo nė sąžinė ląvimus tik lūlturiuoja,'kad katalikų ląikraj
Tai ką gi Čia šv. Tė*nė krikščioniško ji etika bei padorumas. Jie ži- Ščiai sustotų ėję.

no eilinio lietuvio būdą, skonį ir hepeydidžiau-. .. Jei mes norime turėti ■ specialų kataliku 

štai miniai tinka sensacijos ir purvinos žinelės. ketų daug uoliau? paremti katalikų spaudą, M
Tas jie' ir dedą į savo ląįkraščių skiltis, žinoda- ji galėtų leisti daugiau negu vieną -'laikražtjĮ

. mi,: kad katalikų laikraštis tuo pačiu ginklu ne- , Viens būtinai, reikalingas visuomenei šviesti^ | 
gali kovoti paprasčiausio padorumo dėlei. Ir kitas užsiliptų išimtinai.specialiais darbo tapi:

mažiau susipratę lietuviai rūgo ją, kad “Darbi- nių reikalais. .. Kaip šiandie mes stovime —
įlinkas’’ nededa slidžių, riebiu kąsnelių, kurie. vedami tik vieną katalikų laikraštį Naujoj^

’ Anglijoj —- mes negalime palikti svarbiausi^
„ . Antra vertus, Jaifoininhiški bedievių deina- .dirvos— auklėti/katalikiškai mūsų visuomenę 
gogąį/nežiūrėdami kokios, iš to bus pasekmės. Prie tokių sąlygų, vienas .katalilcųlaikraŠtiB; j 

. siundo dąrbimnkūs. į ardymo kovą. Tas ardy- . taip jau turi pilnas rankas vien tik apgindavo#
* - ir.išlaikydąįua® katalikų poziciją. Darboj.

’ įmomet žmonės uždarys bažnyčias ir kunigus U lią tvarką, bęt ir tikėjimą. Pasak jų, pirmiau- . kalai tenka' nagrinėti tik pripuolamai,
. Senuolius paketins varpinyčiose. -. Kokių būdu ; šiai reikia? sugriauti tikėjimo sąmonę darbiniu- .? komUništų nesąmones /ir nuneigiant tą UUoot

liėdieviąi .iUąno atsiekti to giliausio savo širdžių Z ^ kų širdyse, nes tikėjimas' gindamas privatinę .’ Uę, kad datbhnūta H
troškūno ž Ugi ne lutokių, kaip tik per savoj . nuosavybęsudarodideliausįą kliūtį komuniz- toks ritmas, jei taip išsireifeiu, npologeti®!
bedievišką bei?laisvamanišką spaudą. . Jiems • \inb išsįvyrstymniu Suprantama, kad katalikų tlarbo liausimo rišimas, atneš daug įtj 
vieno tik reikia: kad katalikai, neturėtų . savų? įąikraštis negalį riti jų pėdpmis. ir nagrinėti , įrodai,.kad bolševiįtišlrii-bedieviška tvarka aį 
Raudos. Tuopiet jfe turės visą veikimo dirvl' darbo klausimą taip kąip jių jį rišai. Ir čia vėl. do^ne tik dorovinę, bet ir. ekonominę darbįjm 
Katalikų spauda tai didesnis laisvamanįamk nę'suriprątę lietuviai — tarp jų randasi ir ka* . ko būklė, tai jau salime aišku,:kad. rrijtitjįf

vienuolius, kurie yra apsaugoti nuo blogos spau- šią kūltūrinį išsilavinimą. Jięžino, kad papra- laiki'aštį vien tik. darbo klausimui.\Tištįį tai: 
elosy bet apie jų įtaką į žmones. Vienuoliai juk

’ ne vien sau pasišventę, jie darbuojasi ir. žmo
nėms. Jei žmonės buš persiėmę blogos spaudos 
įtaką, tai nė neis vienuolių klausytis Pagaliau,.

. įkaitinti prieškatalikiškos spaudos agitacija, 
žmonės pradės vienuolių neapkęsti ir reikalau
ti, kad jiė būtų visiškai pašalinti, Tai ne tušti/ taip patinka JŪ skoniui..

. žodžiai. Gyvus, to pavyzdžius jau šiandien ma- ,
. tome nekurtose, šalyse.. Ir tarp mūsų Išeivijos .

lietuvių anais, metais vienas garsus bedievis, vie-
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EKSKUR<
KAS GIRDĖTI .LIETUVIUI

KOLONIJOSE

1LTIM0RĖS KERTELE.
/Dereitų sekmadienį įvyko 
jetuvos Nepriklausomybes 

nėjimas. Ryte' iškilmių- 
mišias laikė kun. Lie- 

į^vnikas, padedant k u n.
endeliui ir kun. Dubins-

Labai gražų pamokslų, 
Apibudinantį * Lietuvos pra
eitį įr žmonių prisiminima 

o jaunystės, per suma 
įsake kun. Mendelis. Va- 

fcare įvjrko teatrėlis it pm> 
itfc—vakarienė, vietos Eede- 
racijop Skyriaus rengiąmas.

■ į Mokyklos, vaikučiai, mū- 
mylimų seselių išlavinti, 

į pastatė keletu scenos vęika- 
Į Iglių. Mtmis rodos, kas kar
utį tie patys, mokiniai vaidi- 

ir kas karta geriau ir 
^gražiau! Jau šį kartų iŠ 
pįtftcrųjįĮ taip dailiai nubąig- 
įti scenos pastatymas, kąd 
Įįnonės iš linksmumo trypė, 
į. klykė ir plojo. Nebūtų čia 
|*Tfei vietos atkartoti visų kas 
fe scenoj įvyko, bet minėtina: 
gįiptynių lietuvaičių’ (Idek- 
F viena nedaugiau kaip 12 eo- 
i lių aukščio) raidėmis “Lie- 
įCpva” deklamacijos ir lietu* 
^yiškąs kadrilius. ,/ Kiekvie- 
Įnų savo žodį ištarė, lyg Dįe- 
' vulis klauso, taip rimtai ir

jungos 17 kp.) komitetas 
praneša- vikoe apylinkės lie
tuviams — miestelėnams ir 
ūkininkams apie rengiamų 
gražų teatrų. W’aterbury’ib 
parapiją choras, komp. A. 
Aleksio vedamas, kovo 13 d. 
kuvaidins- operetę “Sylvia.”

Vaidinėmis prasidės 7 v. 
vak.. Įžangą: suaugusiems 
— 50 ir 35c, vaikams — J 5 
centų.

Širdingai kviečiame skait
lingai atsilankyti.

• Rengimo Komitetas, 
s. ; —----------- :

SPORTININKAI .' 
SUSITIKS

Vasario 27 d. vietos vy
čiai turės didelį sporto pa- 
rengimą Atyyksta iš Wa- 
terburio vyčių bask’etball ty
mai (merginos ir vaiki-. 
nai)< Bus labai Įdomios 
rungtynės, kurios įvyks mo
kyklos svetainėje. Įžanga 
35 ir 15e. Pelnas parapi
jos naudai. Reporteris.

išlaikė gerų nuotaiką. Va
karo pelnas, kurs pasieks 
per 50 dolerių skinamas Se
selėms Kazimierietėms ir 
Marijonų Bernaičių Kolegi
jai. • ■ ■ . . y - ;■

RADIO KONCERTAS -
Ketvirtadienį vasario 18 

įvyko dešimta radio progra
ma. Vaikučiai čia vėl pa
tarnavo, atgiedodami Gavė
nios giesmes: “Jėzau Kris
tau maloniausias,” “Jau ei
ni kentėti Tu;” “Alyvų Ddr 
žeįy,’’ “Verkit Angelai,” 
“Kryžiau Šventas” ir 
“Kursai kentėjai.” . Jų jau 
ni, švieži halsai visuomet lą^ 
bai mielai skamba, ypatin
gai kuomet gieda giesmes. 
Kun.Mendelisišskaitė” labai 
įspūdingai ir vykusiai ang
lų kalba išsireiškimų apie 
Lietuvą ir jos kovų dėl ne
priklausomybės. Mes. esa
me giliai įsitikinę, kad Šie 
trumpi pranešimai per ra
dio anglų kalba daug nau
dos atneš mūsų tautai. Tuo 
būdu ji taps svetimtaučių 
pažįstama ir artimesnė. .

MIRS
Jiiozas Siaųrusaitis, gyv. 

2215 Wieomiėo St., Mt. Wi- 
nans, pašijnirė vasario 15 d., 
širdies liga. Jį laidojo iš 
Šv. Alfonso bažnyčios, ket
virtadienį, 18 d., P, Greb- 
liaiiekas tvarkė laidotuves.

. Viktorija Deškėvieiėnė, 
809 Hollins St.y po kelerių 
metų sunkios ligos mirė ya- 
sario’ 17 -d. ■ * Velionė tūlojo 

■ apie 50 metų. Jos laidotu
vės Įvyko vasario . 20 d. iš 
Šv. Petro bažnyčios.

/ •• . v. m.
• /’ ' * ■ a.4ti ir

pavyzdingai,x kad ^žmonės 
kuone trūko iŠ juoko. Bu
vo paskui suaugusių mergai 
čių šokiai; lietuviškais rū
bais, ir nuotaika — viskas, 
taip gražiai suderinta, kad 
žmogus atsigėrėti negali. 
Nę.ti’ūko ir komedijos; Mel- 
vinas. Keidošiuą mokyklos 
berniukas, pasirodė žilagal
vis, plačiabarzdis juokdarys 
senelis. Rfagaliaus visa ki
tų atlikę lietuviškai, anglų 
kalba parodė savo Ameri
kos vėliavos meilę; — kad t, 
y. sutaikoma su Lietuvos 
krašto branginamu. *

Visai šaltai, teisingai iš
sprendus,reikia pripažinti, 
kad ši Seselių Kazimierie- 
Čių parengta; programa su
darė viso vakavo įspūdį, ir 
po to vėl taip Žmones nie
kas neįsmagino.

Choras sudainavo prieš 
vakarienę lietuviškų himnų 
Įr “Lietuviais esame gimę,” 
toliau pakeldami lietuviškų 
ūpų. Bo vakarienei įvyko 
kalbos. Nors miesto bur
mistras, Howard Jackson, 
geras lietuvių prietelis,' bu
vo prisižadėjęs dalyvauti, 
dėl staigios savo motinos li
gos negalėjo ja palikti. Kal
bėjo garbės, prezidiumo na
riai kun. Liętuvnikas, kun. 
Mąnievskis, ukrainiečių pa- 
rapėjos klebonas, ir Dr. J. 
KaluŠka, kunigai Mendelis 
ir Dubinskas ir gi išsitarė, 
panašiai ir abu vargoninin
ku, R. Juška ir M. Boyko, 
ukrainiečių parapijos." Ną- 
das Rastenis pasveikino su- 
siyinkima lietuvių bei rusų 
kalbomis..' Federacij os pir
mininkas J. Čeplinskas bair 
gė kalbas j ausmingu tėvy
nės prisiminimu. r

. Žmonių buvo prisirinku
si pilna salė ii’ visą vakarų

SYKES &, SYKES
K A.Sykes ir B. G. Sylęes 
LIETUVIAI ADVOKATAI
• _ . ’ ■. Ofisasi • 1

SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS.

- Tel. NohvoočJ. 0330.
. . \ Gyvenmcrvietar ..

32 Walnui Avė. • • 
Tel. Nonvood 1315-W -

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

.. ■ Išvyks iš ■■

NEW YORK’O
Laivu “United States”

I Birželio 18 d., 1932 i
X Ekskursijai, vadovaus kun. L Skalandis, f
X Šv. Roko parapijos vikaras, Montello, f
♦f-.' •• •• . ■ 4 T

J Nass. Laiko nedaug. Ruoškitės. t

tai mim aįpėdalyM Ir Ugų awt< prah 
Uka. Darbos artistUkas. Kainos Samoa

M. k. NORKŪNAS *

| Ekskursijos reikalais kreipkitės pas X 
f vietinį agentą arba “Darbininko” Eks- X

kursijosCentran, į
£ /\ y ’ <;/ - • -;<-ę . '/ <■ 'X ..
i 366 Broadway, Sa Boston, Mass. 5 
4 ' y Tel-S. B. 0620 : . ❖
T '■■ • T ■

. 'j ■

U

SVARBUS PRANE- :
/./■/ŠIMAS •-/‘/•:

Trijų draugijų (ŠLRKA, 
LDS. 6 kp. ir 'Moterų Šų-

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAMS
Graborius ir Balaamuotojas 

428 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

HARTFORD, GONN.
• ĮSIDEM.SKITE!

IBS. B JUGHA USKAS
.LIETUVIS GRABORIUS

/ 637 S. PACA STREET, 
■BALTIMORE, MD.

l4iMotuv5se patarnauju gerai Ir 
IrfgJiiL Nuo 73—100—150 doleriij. 

Pagrobus, paruošiu.
Telefonas — South 0083.

ti išeities ne komunizme, bet kur kitur. Ir spaudų ir verkšlena, kad bedieviai perdaug juos 
a. kaip tik paduodama vaistas — Katalikų spaudžia. Laisvamaniai gį išdidžią šypsena ir .

košdami per dantis žodžius, pašiepiančius iro- , 
dinėtų, kad jų kultūra aukštesnė ir 'kad jiems, 
kaip čia, taip ir Lietuvoje, priklauso viešpata
vimas. Visokį apvaikščiojimai svarbesniems, į-

nkybiii jis gali padaryti? Jei Čia yra truku- visas, kreditas, nupirktas katalikii pinigais, tek-.

da? Skubotai ir karšligingai steikti naujų ., 
ę’laikraštį ? Bet — vienų palaidoti, kad galėtu- 

ine kitą įsteigti, — tai labai negudrus ėkspeii- 
•/■ mentus. Ir kas-užtikrins, kad tie patys žmones, 

ktuie negalėjo , išlaikyti jau esamo ląilcraščio. 
pajėgs įkurti naują? * Tokių stebuklų gyveni- 

‘ me nėra. Ir juokingas būtų žmogus, kurs ty
čia miardytų savo sveikatą tik viėn tani tikslui, 
kad žinotų, kaip šuniui ar lengva savo syėiką- 

r tų vėl atitaisytį. Taigi nepraraskime savo ’laik- 
>/ raščio vien tik delto^ kad išfyiųs^ ar lengva bus * 
/ .įkurti naujas. ‘ .

. Gerbiamieji Naujosios Anglį jos . lietusiai 
katalikai t SUyažiąvom į Šį Seimų su kokiu nors 
tikslu. . Turime daug reikalų ir noiimė jūoa 

j. teisingai ir. sėkmingai išspręsti. Bet kokie tie 
reikalai ne būtų, vienas svarbiausias reikalas 

Tai :inusų 
gyvavimo reikalas. Pirmiau gyvent, paskui 

; galvot, — tąi, yra kiekvieno gyvo žmogaus ©bal
sis. . Pirmiausiai žiurėkimę, ar įneš gyvuosime 
kaip katalil<ai,/. o. paskui spręskime, kaip mes 

. gyvuosime. O musų katalikiškas gyvenimasr be 
. savo spaudos neįmanomas. Taigi visų pirmą 

. išspręskime klausimų: ar turime, dirvą po savo 
gaišinu laikų piešdamas tokį juodų vaizdą, nes kojų, kita žodžiais, ar mes užtikrinom savo 

; laikraščiui gyvavimų! Jei taip, ramiai s w
i I tykime kitus reikalus; jei ne, tai gaila ir laiko' 

neįvyks.. Kaip tik priešingai, galimybe yra ir lką nors daugiau .nagrinėti, neš kurdami katali- : ,  ----- - —-r .•
y " įcu gyvenimą bei laikmščio, mes statome namus . die wgsta? Ar leisime laisvamaniams užner-

leidimo, ir tasai vaizdas prieš musų akis, daug be pamato, ir ne tik he pamato, bet ir neturimo ti sau jungų ant sprando! Niekuomet! L&i
dar juodesnis ir baisesnis,, nes aš čia tik apy- . .‘$emės kur statyti. UŽtikrinkim ‘^Darbininko” bus mtlsų olvalsis: ‘‘Darbininkui” ne žūt, bet*-
Činopoms ir nepilnai jį nupiešiau. Ir kas- ta- f būvį, it kitus reikalus saugiai ir maloniai gals- būi!

^įažnyčios siūloma tvarka, paremta teisingumų .
meile. “Darbininkas” kaip tik laikosi tos 
jos ir nežiūrėdamas komunistų, pykčio ir

Įįįaeižtų jis.-drąsiai įrodinėja jų ekonomines ir
dorovines klaidas. Kų daugiau prie esamų ap- vykiams paminėti būtų išimtinoj jų globoj ir 

_ ” / ’ - - visas kreditas, nupirktas; katalikų pinigais, tek-.
fių tai jie įvyksta tik dėl katalikų visuomenės Jų. jiems. Nebūtų jokios galimybės išnešti kad

t ir menkiausių protestų .prieš Lietuvos vyriausy-
į - “Darbininlęaš,” koks jis yra, vis gi daug .. ; bes prieštikybmius žygius. ^/Fėderaeija liktų 

Įsivaizduoki- . tik tuščias lukštas, paniekos bei pašaipos žodis.
Vilniaus krašto vadavimas, taip pat paremtas 

' katalikių pinigais, būtų išimtinoj laisvamanių
žinioj ir kontrolėj. Tas pats katalikų Seime- 

. hs neįvyktų nes nebūtų kaip jį sušaukti, nėtu-
. rint savo laikraščio, ir pagaliau nebūtų tikslo

jį šaukti, nes katalikų veikimas be laikraščio pirmiausiai prašosi musų dėmesio. Tai Inusų 
neįmanomas?. O. jei ir susirinktume į Šeiinelį,
tai nebūtų ten kas veikti, tik viens kitam į akis

• pasižiūrėjus tyliai, su gedą išsiskirstyti. Žo^ 
džitų visas katalikų gyvenimas būtų nepakenčia
mas/ Vienatine, visų mūs darbų paseka būtų •—?

. nuolankus įpratimas nešti bedievių jungų.

Kerangumo uoliai paremti savo spauda.

litarnaiija katalikų, išeivijai.
sau, kas įvyktų, jeigu jo visąi nebūtų. Ne- Vilniaus krašto vadavimas, taip pat paremtas 

ikia. daug įtempti'vaizduotę, kad perst.aČius
ttu Naujosios Anglijos katalikų padėtį, nete
ikus vienatinio savo laikraščio. Mūsų, veikimo

rva liktų visiškai apleista. Katalikų organi
ni jos pradėtų vieną po kitai nykti, nes nariai 

itydami laisvamaniškus laikraščius palaips
ni ;iŠbedievėtų. Katalikų ūpas būtų be.viltin-
d prislėgtas,. Spaudos darbus turėtume duo-

laisvamanių laikraščiams, kurie išoriniai
ndagūs, skaudžiai pasijuoktų iš. musų nėlai-

Dąrapijose. įsibriautų nepageidaujamų a-_
įtorin, kurie uoliai organizuotų nezaležnin-* .. Nevienas gal pamanys, kad bereikalingai 
. Pačios bažnyčios, turėtų, vesti įtemptų,
viltingų kovų sti giliai įsiŠaknejusia bedie- tas niekuomet neįvyks. Gal ir neįvyks, bet tik- 

he,. plaukiančia iš 'skaitlingų bedieviškų laik- tai “gal.” Nieks negąli užtikrinti, kad tikrai
Šių/ Bolševistinis nusistatymas paimki vir-
visuose gyvenimo sluogsniuose.. Patys kata- nemaža. Dar kiek daugiau apsnūdimo ir apsi- 
i negalėtų parodyti akių deį sarmatos, kad

lį didžiumoj, neįstengė išlaikyti ne vieno
no laikraŠtHo, beLuŽtai paremia savo priešų

sittiė svarstyti. ,r - . / '/■ ’'?• /'-7
Argi jau “Darbininko” padėtį taip , blo

ga i — paklausite. Jis dar gyvas,’ ~tik tiek 
atsakysiu, —• bet labai sunkiai, kovoj a dėl savo 
būvio įr tik graudžioms akinis žiuri į ateitį. Ko
dėl gi graudžioms? O štai, kodėl jam graudų: 
kad’ galėtų, dešimts sykių geriau gyvuoti ir de- 

. šimts sykių daugiau katalikams naudos atnešti, A 
jei visuomenė,. — bent Naujosios Anglijos vi- 
suomenė — žmoniškai jį palaikytų. Kad kiek
viena katalikų šeimyna nors trupinėlį jam nu
mestų nuo savo stalo, tai ‘‘Darbininkas” jaus
tųsi kaip bagociūs, ne kaip Lozorius. ‘ Tik ap
skaičiuokite. Tik netolimoj Bostono apylin-

.’ kej yrą apie 5000 lietuvių katalikų šeimynų. Jei . ■ 
kiekvienoj šeimynoj būtų “Darbininkas,” tai 
jis turėtų 5000 skaitytojų tik musų apylinkėj.. 
Tolimesnėj Naujoj Anglijoj rasis keletą kartų 
tiek katalikiškų šeimynų. Tuo būdų, jei kiek-1 
viena šeimyna jaustųsi įpareigota paremt i kh- . 
f atikų spaudų ir palaikytų “Darbininką,”’ tai 
jis tik vienoj Naujoj Anglijoj turėtų apie 20,- * 
000 skaitytojų! <_ O dabar,... Na, nenoriu paga
dinti Tamstoms ūpų, paduodant tikra “Darbi
ninko Rėmėjų skaičių ir išvelkant aikštėn kata
likui apšiieidųnų svarbiausiame gyvenimo kinu* 
sime. .. ■ z

Gerbiamieji! -Ar leisime vienatiniam mnsų 
laikraščiui pražūti, ar bent vargti, kaip jis Šian

die pamato, ir ne tik be pamato, bet ir neturimo ti sau juūgų ant sprando! Niekuomet! Lai 
bus mūsų olmlsis:‘‘Darbininkui” ne žūt, b^t

* būvį, it kitus reikalus saugiai ir maloniai gals- •būt! .. .
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^e^tądĮenig; vasario. 26,1932 m.

Sekma! Vasario 28,1932 DRA^^WŲVIETINES Ži^IOSl
BRANDUS JAUNUDUAl!
' Tokiu kl-eipimusį į klau
sytojus pradėjo savo paskai
tų* (vasario 22 d.) lietuvių 
jaunime tautybes žadinto- 
jįtš, nepailstų^ ’i-pei kliūčių 
nebijąs, energingasai kito. 
Er. Strakauskas.

Šio didžiojo lietuvybės 
dvasios gyvintojo paskaita 
buvo persunkta gilia Lietu
vos ir lietuvių tautos meilė; 
jos- Įuekvieiids žodis dvelkė 

•• ypatingai pergyventa nuo
taika. •
■„ Buvo ‘ sjusirinkęs gražus 
klausytojų būrys. Bet’ galė
jų būti žymiai daugiaį. Gir
dėti, kad kito. Strakauskas 
vėl kada nors aplankys ša.

bostoniečių jaunimų, Aiš- 
kib kad tada daug* dritgiati 
atsikuikys. 0 pilsįklaiisytl 
kun. Strdkuusko paskaitos 
tikrai verta. Juk jis čia' 
gimęs ii' augęs, kaip ir.visiis 
Amerikos lietuvių jaunimas, 
todėl jo žodžiui įypatingai 
irangintini.

LANKĖSI NEW YORK'E

M

- — -vt •; ,i i

TeL Šo. Boston 8520

A.O, ŠALNA-SHALLIIA
, IjETltViŠ ADVOKATAS
> Baigęs, du Universitetu 

CORkĖLD UNIVETlŠiTY šu A. B. 
G. iVASMlNGTOJf tJNtV.šii LLB.

. “Dafbiftiiikb’l Name
/ (Sutros lubos)

348 Broddway, Sonth BoštoH
į Rezidencija 
BOBHarvąrd S t,Cambrldge, Mata. 

f • Tel. Unlverslty 1403—J.
I.. 111~ ii. !' ' ll'-

PERSAAITrilli
KITAM PASAKYK

'; Kada Tamstos atvykote 4 A- - 
; .nicnkiĮ'? Kokią, dienų ir metai?

.. jfaip laivo vardas,., ir t.'t.? ;[•
1 ^Kiekvienam, gyvenančiam. A- 
jneri^$^YArbu Mpbti' atsaky-' ’

. $ias • į viršminetns Idansimus: 
J/vifcs patikrinėm Tamstos at- !

įyldmit aKŪžtikrinum sažitiin* 1 
kgų patarnavimų. - Į

' L PERKAM-LIETUVOS į 
/> . BONUS. -

\ /it mokame aukščiausias kainas! 
/'Parduodame laivakortes. į ir iš I 
Lietuvos patogiausiais keliais. I

0. <VIESULĄ) WEISUL
AGENTŪRA

“Darbininko” Name |
366 West Broadway, j

S0UTB BOSTON* MASS.-1
;, Tek So. Boston 0620 j

Br. Galinis, naudodmna- 
sis savaitės atostogomis, va
sario 24 d; išvyko į Nėw. 
York; kur aplanke įvairHis 
įstaigas. Girdėti, Pr; Gali-; 
uis šių vasarėlę žadųs* prida- 
ryti didelę kelionę, tad’iš ah 
ksto jau rūpinusis* Palin
kime jam geros sveikatos. .

ATLANKĖ “OARBININKį’
Vasario 23 d* “Darbinin

ko” redakcijoje ir adminis
tracijoje lankėsi Westfiėldo 
kleb. kun. S. Vembrė. lCa- 
elaiigi klebono automobilius 
paveža gana daug, tai adtoi- .r 
riistracija įkrovė nemažų [ 
skaičių “Darbininko Kalbii- 
doriaus.P Tai yra artas 
transportas į WestfielcFa.

SUSIRINKIMAS

’ Įtakingas iMiktaštis uBos
ton TransciT.pt” vasario 20 
cL patalpino žinutę antrašte 
<frLithuanian Liberty Bell 
Ten Years Old. ” Straips
nelis paremtas žiniomis, pū- 
imtomis^ iš National Geog- 
rapliic Šoęiety biuletenio. 
Gražiai pažymima, kad šie
met sukaiika 10 metų Lietu* 
vos laisvės varpui, kur nu
pirko Amerikos milijonas 
lietuvių. Rašoma ir apie 
Vilnių, lenkių užgrobta,

VAŽINĖJO LOttELUN
Kun. K.’UrbonaviČiiis va

sario 24 d. lankėsi Lowčlly.
Vakare Gavėnios patodldo^ tais komiteto nariais xri‘a 
se sake panioksla. Tų patį 
Vakarų grįžo nathon. '

TYLĖJIMAS REIŠKIA

, Vaidinama \

“Žydų Karalius’'
Tikfbin* Df«h<*

Šv. Petro Parapijos Sateje
W. Fifth Street, Ss. Boston, Mase.
S »af. po VKikanu. 7 vai vUuure StuHguaionuf.

• ... - - • . . • .

ADV. A. ŠALNA SKUIU|jy linkybių nukeliamas į l^dvuj 
KOMITETE " ” (Mto-ch) 2 d. Susmukimas

įvyks 7 *30 vai vakare para
pijos svetainėje, 492 E. Tth

Pirmininką. — Evn MarkslenS. ■v 
025 E. 8th St* Ėrištou* Milus.

•Vica-pIrmininkS— Ouo, Šiaurią^
<43 & ftll Bt* &>. boeton,

~ m W Bostįn mO-R
ProL Rrtit. *- Broh« Ulurtfeue,

Uu8a-

FlK Jta& — Mąrjocs Marfcoątat*
46 G Stų Bo. Boston, Mas*.fljninkt —

, 106’ Wost 6th Bto .So. Boston. Mms. 
tflrldkri - Uita MlMtldistiif
.. 1512 Coiumbin Kd.,' So. Boston, Mos. 
kasos diobOjd — E. jiįmn

1420 Oolurnblą Rd., 8ą ®oston, MM* 
Oratiiija tavo susirinkimu* laiko kas

<ntr4 htatainkl klUfrieno ni&ieilft, 
7:80 vii. vakare* pobainytinSJ sye- 
teta#. ■ * "

Visais draugijos reikalais krelpkltfe’

rtUoSb Bt & »*iJU.ri!tta

PIR,1fit% n5t IfeMĮeMtĮ. Mik
Tifofchoiteicdlūmbikfel

Vlce-PlrmlninkiUi į* J* Petr»u*kn«. * 
24 ThomM PirA- 8t>. Bo»ton, Mmb.

Prot Rtftlntolcta — X GlUtecldg 
. 6 Thomas Purk, So. Boston, Mm 
Fln. RftltinlnitaJi—M. Seikiu '

256 E, Nthth ŠL. 80. Boston, Mim 
Utdtalnkta *? a. NaudJIOuM 

. ,085 E. Brda‘clway,. Bo. Boston, ‘ 
dląriaika J. Z&lkia \

T winfieid St., so. Boston, Muta 
DiauglIS'lBlko BUBlrinklrauM ku trečią

bedBldienl Mekvietip tadneild,.2 tat r 
po pietą, Parapi jos ealfij, 492 E). 7t»

Profeaibnnlnl, btenltoai, ptninbttln- 
kfli, Kurie skelbiami “Darbininke,” tlkr 
rnl Verti skaitytoju paramos. ...

Visi garsink Ilgs “Darbininke.”

Cambridge. advokatų šit- ^t.f. So Boston, Mass. t 
jungos tayfra pakvietė adv.j .
Ant. -šalną -būti? skundamsM - susiriitoimų, kurihme 
SVaistjdi komiteto iikrito Ki i „ .. ..

iHaiiYuiiiiHiĮUiĮniiiiHmHUiAihMiiHHAiiĮiiiini'iilnihiHHiiimniiiiiitHiiiiiuHiiiiiniiiiHiiHiHMhMiiHiiimiiiiUiihiiiml Į

teisėjas Coniiihan ir adv. 
Nelligan.

Minėtas komitetas svars
to skundus patiektus prieš 
sų jungos nariu, advokatu:

i Visi prašomi atsilankyti, i 
b 

svarstysime mūsų darbuotės 
eigų. *

Lauksime visų.
, Ktwpo\s Valdyba.

IRTENRIODA

Penktadienį, vasar. 26 d., 
7:30 vai. vakare, bažnytinė
je salėje įvyks Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų su
sirinkimas.. * Visus kviečia
me ateiti. ’ Valdi/ba.

■ Maikio redaktorius pš Mi- 
cheisoiias į mimo* pastabų, 
kad girtais kalbėto jais Ku
biliaus mitinge buvo socia
listai 'atsakė tylėjįnni, kds 

.reiškia pastabos, patvirtihi- 
įmų. ' Tuo pačiu jis pMyif- 

Į tina,, kad vienas iš šocinlistij 
kalbėtojų yra buvęs jo pa- 
gelbininkas.

Jeigu butų kitaįį),^ tai 
Maikio redaktoriai britų pa
naudoję viąus redaktoriŠkūš 
galiūnus socialistus .apginti, 
kaip /jie gynė prieš rfiaiio 
pareiškimų.

Nebaigtas Kriukis

SUSTREIĖAVO 1580

.. L. Vyčių menesiais susi
rinkimas dėl susidėjusiu ap

Tel. Š. n. 2805-R.liitavta. ...■■?•• 
oPTOMumnAS

Itognamlnuolu akis 
^oBk. priskiriu kilnius 

' '' kreivis Jaklk atifta*
\ linu ir srai>lfjoni4- 

(Žklose) «ūgfąWrtu ŠviiP;
są tinkamu laiku. .. ' ’* r 

J, L. PĄSAKARNIS, 6:0?
447 Broadwajpį South Boston 

;■ *, ..■M.fai.'t. U <iiŽi- r ' ~ £—

fcel S. B. 3357.

ADVOKATAS. . .
Darbininko” Name 

(antros lubos, Rodm 1). 
366 Broadway, So* Boston.

Bostono Ofisas:.
89 State Street; Room 63

Tel. Hubbard 9396. < 
Gyvenimo: 33 Rošemont Street*

Dorchester, Mass.

Vasario 24 d., apie 10 vaL 
rytų išėjo į streikų. 1500 or
ganizuotų siuvėjų. Streikas 
kilo dėl nesusitarimo su darb 
daviais dėl. atlyginhno. įve
lėtas merginų siuvėjų suim
ta, nes jos neprisilaikė rei
kiamos tvarkos gatvėse.

į \ uyissĮ < >, |

įGYDtTGjĄ^Įe

? y. a 1 ų^n. U- 0.&Į-' /f- ’’ j 
į Nuo 2 iki'4 d./ntio 7 iki 8 vak.: 
I 478 Gallivan Boulevard L 
Į PORGBSJSTM' MASS. ;;

Teidamas Talbot 0847Į £

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
' YR^ ANt KAMPO BROADWAY IR E STS. PER , j

BEVEIK 70 METU .- j

... v į
Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno mene- | 
šio, . Dividentus’ moku 5 nuoš. p«r paskutinius 3. m 4us. | 

Dividentai mokami f rečių Sėredų Balandžio ir Spalių menesių. J 
r -• : . .■■ ■'■■" ■ ■■ 1: . ■ ■ . I

Tei. So. Boston 0823
LIETUVISDANTISTAS 

BR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietojet

525 Ė. Broadway, S. Boston.
Ofiso Valanios: 

fino 9 Ui. 12 lyte Ir iitio l;3O iki 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarė. Ofi
sas uždarytas subatos vakarai! ir 
nadCldieniaiš, taipgi aeredomia nu* 

12-tos dieną uždarytas.
p Taipgi nuirau it

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda Visokias praras. Daro yi- 

. sus legalias dokumentui. > 
\ 317 ESt. (kampas Broadvray) 

' SouthlBoston? Mass.
Telefonas; Šou Boston 2732 

Namų; Talbot 2574

V A L A N. D O Si • : '

Nuo I) ryto iki 3 po pietų. Sukatomis: jiuo 9 ryto iki 12 vai.

. Pirmadienių vakarais nuo 1 iki 9 tik dėl depozitų.

Į ŪR.J. LANDŽIUS-SEYMOUR '
į LIETUVIS GipYTOJAS III CHIRURGAS
į *"' Gydo aštrias ir trontškąs llgas.vyrij, moterų .ir vaikiu. Vartoja- - 
j X-Ray aparatą, ištyrimui, viduriu ir plaučių ligi). Ekzainlnuoja 
I kraują, Šlapumą,' Jr spjaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patark
I mą Idlškaiskitur gyvenantiems. 15.pietų praktikos: . ’ '
I OFISO VALANbdS: 2—4p.p. ; t—8 :30 vak. Tek S. B, 2712.
Į 496 E. BB0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASį.

A
'■*

. ASouthbostonietis' J. LengA 
vilias vasario 23 d. gavo lai
škų nuo savo brolio iš Ar
gentinos. Ir iš ten darbi
ninkams-naujienos blogoSi 
IŠ Lietuvos atvažiavęs 2 me
tu atgal. Beveik veltui dir
bęs prie kanalų kasimo. Da
bar jau visai nedirbus ir jo
kio darbo, negalįs gauti.

Darbininkai/ ypač Ijetū- 
viai, yra didžiausiame var
ge. Esantis karo stovis ir 
daleli karščiai gyvenimo bū- K.. ^|> Msai nepakenčiamą. 

UŽMUŠĖ’YAGĮ is UltO 
PATRAUKTAS TEISMAN

Škotų'chorai. Geriausiai pa- -1 
sirodė ir todėl pirmų vietų 
laimėjo suomitį choras, ant- 
jų — škotai.

Antraeilėje UB” grupėje 
dainavo armėnai, negrai, ir 
Rgabijiečiai.” Pirma, vie
ta pripažinta armėnams, an
tra — negrams^ o paskutinė 
— “gabijiečiams.” .

Nors ir labai nemaionu, 
bet tenisą. pasakyti * įeisybės 
žodis. . ^Gabijięčiai” toje 
Šventėje neva atstovavo lie
tuvius ir pasirodė labai pla
stai. Na; ar nereikia stebe- ' .• ? ’ * • . : ■ i * 1
tis — daįnų šalies atstovus 
pralenkė net n egrai ir armė
nai/ nustumdamb lietuvins<į 
.paskutinę 1 vietųI Jei jau 
negalima padoriai pasirody
ti/ tai kam lietuvių vardui 
kenkti. ;.
;■ Labai nuostabus ir mūsų 
šiokio tokio kaimyno — lai* 
Rraščio*-žygis; jo reporteris 
parašė, - kad, girdi, lietuviai 
pralenkė lenkus: lietuviai 
gavo paskutinę Vietų, o len
kai —ne jokios! Na, ar 
ne džiaugsmas...?

Norėdami būti arčiau tei
sybės turime pasakyti, kad 
lenkų mišrusis, choras jau 
per keletu metų iš eilės bu- 
jVo laimėjęs pirmų vietų, to
dėl šį kartų jis dalyvavo 
kaip svečias ir į koritestų tie 
buvo įtrauktas. Tat kam 
gi muilinti sau akis. Jei 
jair nepasisekė,; tai tebūnie 
painoka kitam kartui. 

. Šiaipjau . muzikos šventė 
praėjo gražiu* pasisekimu. 
Symphony svetainė. buvo 
pilna atalilaiikiušiiį žmonių.

1931 metais Amerikon katalikų 
medikale misija siiiiaudajo 13*270 
svarų mędikalįskų reikmenų už- 
sienio ir Amerikos misijoms.

LIETUVIS GRABORIU8

Tel. Portcr 3789 ■<

JOHN REPSRIS, M. D.
(ItEPflTfi)

Lietuvis Gydytoju
. Ofiio VaiandoM i 2—4 ir

’ 278 ttarvard Street, L 
kamp. Iftman aru Central Sų, 

Cambridge, Mai|.

......... . '.........  ijni 'Į |' I 1.1 n 7 .1 l/iĮpyt

d.

. Lietiivis DantiitM c .

nu. S, t. GAlVARISKi:
• (dALlNAUBKAŠ)

4U Bf oadM^ So. U 
Tei.So.B0iitdn^06

OfiAiii dtddrarf ntfb io iii ife 
ryto* nuo 1:30 iki 5:80 po plot U. 
nuo 6 iii 9 takdre. Šventą oi*n* 

' . pagal susitarimą.

i

..
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aD».fl»A»lf 
S SPECIALISTAS

Pabaigęs N. J. unlverslty paediką- 
lišką kolegiją I bttvęa ūdytoju Ft1 
Hamilton Ligoninėj, N. V. ; chiruČ- ‘ 
gae į Out-Pktient Stdff Lotvellio II- 
gpninča. Daktaras Miesto Dlspen- „
iiaryr sujuilgtaš prfe st ;
Llgdnin&š; MedikaUškas ejpamlntiO’ * i 
tojas dėl Metropolitan Life liti.?; “ 
Lowell MU. Gyja. L A. O..j’orj*in< i 
terš of Amferica. Valančios: z
KėtV., SėStad.10 iki 12 ryte, 2“5, 
7—8 yąk., Sekmadieny 10 ikl‘ 12,

i ’ Pąidiriniai ityltaĄ . - 
1 327 Tremont St. Boston, Muša, '....

a

Kelios dienos atgul John 
H. Laite, gyv. Linnfielde, 
'nuŠoyė Jbseph Lesęynskyį 
25 mėtų bunžiąus, .‘atvykusį 
su savo draugu LivingstOn į 
Lane ūkį vištų^vogti. L'kio 
savininkas išgirdo triukš
mų. . . Jis įjaėmė Šautuvą ir 
lauke pamatėte du vytus, ąt 
ėjusius Vogti jo vištų; pa
leistas šūvis mirtinai užmu
šė vienų vištavagį. Ūkio sa
vininkas suimtas ir patrauk 
tas į teismų. . Bylos svars‘- 
tymas įvyks kovo 3 d. Aiš
kinama,/kad dėl . vištos nu
šauti žmogų neleistina.

TARPTAUTINĖ MUZIKOS

Iii H A

į
'•» i

*

& j
PATARMAVIMA8 DIBM* 

. IBKAKTl

D. A. ZALETSKAS
. EALSAMUOTOJA8

077 it 448 Caihbridgė Street j 
Cambridge, Mass. ,

Telephone University 8831-Vf.

Office Telephonė Vr.ivergitj’
Bes. Tel Unlverslty 1957

ADAM OWIRKA & SUN
Uųdertaker ABmb ąlmer
LIETUVIS giUborius B 

bAlSAjiuotojas .
Pagrėbus atlieka gerai ir pigiai ’ .. 
Kairia vienoda visur. Vieta atdara 
dieną ir naktį.

883 Cainbridgė Street .

ĮVAIRIŲDRABUŽIŲ I 
; KRAtJTUVŽ i 

PAUL’S MENS I
SHOP

456 W. BR0ADWAY į 
(tarpe F. ir^Dorchester Stg.) . | 

South Bdstoų, Masš.' į 
š tJžlaik’oirie vėliausioji inadoš Vy-f 
| riškus drabužius; Gražiausias skry-= 
i: belės., ‘. Pas mtis vlsk§ pigiau pirksit j 
Į ; j8aWxhW POFZikS iftAŽI ų 
(3

X

George Washington gimi
niu dienoje, vasariu 22 d., į- 
vykd jau 9-tU iš eilės tarp
tautine muzikos šventė. Šį 
kartį dalydavo devynių tau
tų chorai. Savo sudarytos 
rungtynes: kas gėliau sūdai 
nuos, gaus dovanas bei lai
mės įvertiiiiiho vietas. . .1

Pirmutinėje “A” grupė
je dainato sUomlų, italų ir ___u. *-1_  . r - -

Tel. So. Bdšton 2660 ’ _ . ?

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston;
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12* nūb 
1:30—6 ir . nuo 6:30—9 vakare. 
Sereilomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Subatom'te nuo 9 W 6 vai vakate. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

. - (pagal sutarti)

iO. Intervale St, Montello,

MtaA G RANB MAS
Pbtor J;- KusaviČius kam iTika- 
lingas kreipkitės^ 498 E. 7th St., 
South Boston, Mase. BĮ

s
S

. 3
3I

3 ■S 
t 
S 
i

= rroadnay parade
541 BR0ADWAY, So, BOSTON, MA$S 

. . Tel.So.Boston 1370 •

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
, Pilnas Pasirinkimaš Pataisymo. Palių.

_ * Oficialė Brekių ir šviesų Patikrinimo Stotis,
I • ' Pilnai vietds dėl ifturipo h ilgesnio .laiko pastatymui maibų 
t,■ :' Parduodame Tires, GaSolinų, Aliejų ir viską*-kas prie •> 
I ’ r, * . AųtUriiobUių reikalinga. , : *y
| / toS ESAME toPWM ĄV^pMOBtLIV TAjSYMĘ. * 
Į . ’ . STREKAUŠKAS, Savininkas - |

s
i ■

Tel, S. B. 0441.

f R,J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, Šo. Boston,
• Room 3.

Gyveninio vietą: 98. Central St,

Hudmoa, Mate.
M lWd»ou 622. ...
,il»J8..vlJ.4liiitU.

PRALL BROLIAI
Ė6NMMM K DEKORATORIAI *S
£>ARte4 GERAI'IR PIGIAI

% IRIAUSIAS *
4$ st, / / DORdhžiSifcfe/:

* Tel Tftlbot’08.54 - ‘

Ląidot.uwų reikale visuomet ir visiems 

maloniai ir tinkamai patarnauju- • 
lite kreiptis Bile laiku, diemt ar naktį 

o M visuomet pasirengęs kiekvienam ’ 
pareikniavimui; Už važiavimų į kitu* : 

puoštus jokio aūyginiino nereikalauju,

AKUN1EVICH
• . . : : ; (Atmvtding) į

. / • So. Roltaų Mm* t
Tel, Šo. Boston 4486 J--------



BARBĮyiRKAa>mIrtadlenii, vaMtrio 38į 1938 m.

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
f.rinkimas šaukiamus kovo 6 

dieną po pamaldų (4:30 p.

šį penktadienį mokyklos 
kamienuose įvyksta Fed. 
Apskrities susirinkimas,

UR. A. PETRIKĄ
- (wr»tcx)' 

LIETUVIS DENTISTAg \ 
321 S< 4tk St, Brooklyn, įr.M

Arteuettko
VALANDOS:

Nuo 0-ikl ryte iki 8 vai. vakar*. 
Panktądleniaia Ir lventad!*nlal» 

. ’ ■_tik ■tultarua. ■-

dos su Harrison’o 90 kp.
Sekmadienį vasario 28 d, 

bus. 113 kp., Linden, M J,

LIET. HIENAI IENUTI KO- / “■r a'tUIOI mo nrurcilll kys rekoWa,W -musiį baž- 
MldlJUo licMtalUI nyčioje trežię gavėnios'.sa.-

7“

Iš VYTAUTO SPAUS

POSĖDIS
Vąsario 15 d., Spaustuvės 

raštinėj įvyko Spaudos Ko
misijos metinis posėdis, bu* 

į riarne dalyvavo: kun. N, Pa- 
kalnią, kun. J> VMantiejus, 

| / A. Stanšauskas, p. Vilnišr 
kis ir J. P. Mačiulis.

RAPORTAI
Spaustuvės managejįš p. 

Į Mačiulis patiekė platą pra- 
? nešimą apie spaustuvės dar 
į_tbuotę ir fhiansinę apyskai- 
L tą iŠ vedamo biznio. . PasL 

rodė, kad spaustuvės reika
lai yra gražiai, sistematm* 
gai tvarkomi ir kad spaus
tuvės biznis , noulat aįiga. 
Spaudos -darbą1, nestinga. 
Krautuvė ir knygynas nau- 

, joj vietoj, taipgi turi geres
nį pasisekimą. Esą užmeg
zti ryšiai su ’ Lietuvos baž- 
nytinią išdirbinią firma ir 
jau laukiama prisiunčiant 
užsakytą prekią. Iš Šv, Ka
zimiero draugijos, per kun. 
S. Stonį, yra gauta naują 
vertingą knygą, kurią jau 
nemaža yra parduota. Spau
stuvėje dirbęs p.-J,. Tumaso- 
nia yra gavęs darbą miesto 

X knygyne, tad jo vietoje nuo 
į? sausio 18 d. dirba Vytautas 
k Žalnieraitis ,jaunas, gabus 
r ir darbštus vaikinas.
F . Posėdžio dalyviai pareiš- 
| kė nuoširdžios p .a d ė k o s 
p Spaustuvės ?mauageriui už 
| gražu .pasidarbavimą ir di? 
r delį pasišventimą spaustu- 
|v vės reikalams. Komisijos 

nariai, matydami^ kad au
gant spaustuvės bizniui — 

į auga ir managerio darbas, 
.kurio^atlikimas reikalauja 

p vis daugiau laiktv numatė 
t .reikalingumą skirti manage- 
? riui bent maža atlyginimą.
? Iš pirmininko kun. N. Pa- 
| IfoJnio pranešimo paaiškėjo, 
į kad.yra vedamos derybos su 
į kėliomis fiimomis atidaryti 
& _ prie Vytauto Spaustuvės 
> bažnytinią rūbą, žvakrą etc.

skyrius, per kurį lietuviu 
parapijos pirkdamos reika- 

| lingus daiktus galėtą gauti 
L pigiąu ir tuo pačiu padaryti 
į/pelno ii* Vytauto Spaustu- 
fcvri. Dvasiškią-kleboną tar- 
|įpe šis sumanymas turįs nuo 
Įį- Širdaus pritarimo. Piri al

ininkas , gaunąs' raginimą 
jįskelbti akciją (pają-šėrą) 

pardavinėjimą silkei i m u i 
■Reikalinga kapitalo naujam 
į laikraščiui leisti; jau esą pa

-

j 
C

k

sužadėjusią akcininkų, kurie 
laukia progos prisidėti prie 
laukiamo laikraščio leidimo. 
Kunigi) Vienybes plenume 
šis reikalas esąs rimtai, bet 
atsargiai. svarstomas!. Be
darbei sumažėjus—šis klau
simas riksliau ir greit bū
siąs išrištas. Vadinasi, nors 
pamažu, bet vis tik ir Šiuom 
reikalu einama pirmyn.

Pirmininko raportas pa- 
rodė, tad Spaudos Komiai- 
ja turi rūpestingų, darbštų 
ir. sumaningą^-pirmininką^ 
kurio nuoširdumas ir išmin
tinga taktika laimėjo “Vy- 
tautp’” spaustuvei gerb; dva
siški jos prielankumą ir pa
rankos. •

kys rekolekcijas mūsą baž- 

vaitę. Rekolekcijos gi.pra- 
sidvs antrą^gavėnios sekma-* 
dicnį ir. tęsiasi visą šią sa
vaitę. Pamokslai sakomi 
rytais iri vakarais. Penkta- 
ponyje vasario 26 d., 9 yaE 
ryto bus Taikomos gedulin
gos mišios už mirusius pa
rūpi jonus. Šį rytą visi pri
ims ta intencija šv«xkomnni- 
ja.. Rekolekcijos išlrilmin- 
gai baigsis sekmadieny, va- 
sario 28 d., 4 vai. p. p, Re- 
kolekciją metu vaikučiams 
sakomi pamokslai 3:30 vai.

Choras nutarė nebepriim- 
ti arba prašalinti narius, 
■kurie dalyvauja kituose cho 
iriose, arba ncketaliki.škosę 
programose ar parengiamo? 
se. • • • • •'

Telephone: STAGG 2-ff706 V A L A N D O S : - •

Mm inic v vEiioiiic Nn° laI DLAUAu Al iCIiUIUm drentadlenloM iniltarua .
DANTISTAS' >99 GRAITO 8TBMT

V įį>AY . . (kampe* Union Ava)
Nnmi) Telefonas: Michlgan 2—4273 B R U O K L Y . N. T*

NAUJAS LAIMĖJIMAS
Prie gražios eiles įgytą 

rėmėją ir prieteliu, tenka 
malonumo pastebėti ir nau? 
ją laimėjimąkun. J, Va- 
lantiejaus asmenyje. Kun. 
Valanti©jūs yra didelės ĮVą- 
terburio lietuvią parapijos 
klebonas, kuris, be abejo, 
kaip ir kiekvienas klebonas, 
turi užtektinai darbo ir rū
pesčio savo parapijos reika
luose, Tąčiaus, kuomet ji 
Kunigą Vienybė išrinko 
Spaudos komišijon, — jis 
pirmu pakvietimu atvyko į 
Spaudos komisijos posėdį ii* 
čia vietiniams lygiu rūpesti- 
ngilhiu. dalyvauja. Spaustu- 
vės reikalą apsvarstyme ir 
teikia naudingą praktišką 
patarimą. Garbė Kunigą 
Vienybei ir naujam Spau
dos Komisijos nariui kun. 
Valant iejui, kuris 'apsiim
tas pareigas pildo pavyzdin-

Buvo paliestas ir “ Vytais 
to Pranašo” 4-to numeriof 
leidimo klausimas. Pasi
reiškė dvi nuomoni: viena* 
kad sekantį numerį išleisti 
prieš Velykas, o kita, kad 
4*tą lir. išleisti prieš Lietu- 
tūvią . Dieną, kuri šiais me
tais rengiama liepos mėn. 4- 
rą< Galutinai šį klausimą 
išspręs ir minėtu numerio 
Išleidimu .pasirūpins valdy
ba. Sekančiam “V. P.” lei
diniui medžiaga jau plaukia 
— yrą gauta raštą net. iŠ 
Lietuvos įy Kanados. Atro
do, kad sekantis. inuąeris 
bus dar gražesnis ir įdomes
nis. . - ;. •

Lietuvią dienai rengti iš* 
rinktos komisijos labai svar
bus posėdis įvyks šią metu 
kovo metu d d., 5:30 vai va
kare, Karalienės Angelų pa
rapijos svetainėje, kąmpas 
South 4th ir Roehling Sts., 
Brooklyn, Nfc Y. ‘ .

kfinėton komišijon yra iš’ 
rinkti: i& Harrišon-Kear* 
ney t kuiL Lu Vaičekauskas 
ir p. Augusfiiiavičnis, iš Pa- 
teisono; p. Spranaitis ir p. 
Knlikattis, iš Newarko : p. 
Dauknys ir p# Lukošiūnas,
iš Brooklyno : j. Masalskis, 
M. Vameckis ir p. Klimie- 
nė. Taigi visi malonėkite 
būtinai dalyvauti miąėtam 
posėdy. Yra;kvieči,ami da
lyvauti šiame posėdy ir»g. 
vargoninktii iš Didž. New 
Yorko ir New Jėršey kolo- 
nijtj; Šiame posėdy daly
vaus ir Spaudos Komisijos 
nariai, kuriems šiuomi pri
menama nepamiršti.

J. P. Mačiulis, 
J laik. pirm.

■' 1 ■ ■

Iš ŠV. JURGIO PARAP.
' ■ /-i ' . 1 ■'

TEATRAS <PATRICI.lV
\ ■ L * J * ’ • ;

Vasario mėn. 27 ir 28. d.^ 
1932 , Vaikelio Jėzau^. dr- 
jos 3-čias 'škyriiis , rengia 
gražip—religitiį teatrą <*Da- 
trieija,” 4 aktą d^amą;. Šis 
veikalas vaizduoja pirmąją 
krikščioniu ’ persekiojimą. 
Tinkamas^ ’ Šianį Gavėnios 
laikui. / Reikia tikėtis, kad 
ir publika parems savo atsi
lankymu, pelnas skiriamas 
pusiau šu parapija. Vąidi- 
nimas įvyks lygiai 8 vai. va
kare, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, 207 York Street. 
Vaidina Šv. Jurgio parąp. 
didelio ir mažo choro chori
stai. Įžangai suaugusiems 
50c, vaikams 25ę. ’

‘ *'■'. « Koresp.

Vasario 2l d/ aj)krikŠtyta 
Kazio ir Antaninos Žemai* 
taicią duktė Onyte Theresė; 

'p. p. (trečiadkaiv,;k byvo Andrius
dieny ir penktadieny) ir Stankevičius, ir Viktorija 
duodamas palaiimin į m a s-; Tačiliauskaite. 
Vaikučiams paskutinis pa
mokslas šeštar. rytą, po 9 v. 
mi šią su palaimiu unn ir pa
veikslėliu išdalinimas.

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

Lithūanian C. C. supliekė 
Long Island Celtic tymą 27 i 
21. Šiame ^sezone lietuvią 
komanda tik vieną kartą 
pralošė. Bravo l Žaidimai 
kas sekmadienį, Klasčiaus 
salėje. • ;*;’

. Vasario 19* d. mirė Adelė 
Dhgelytė, I245‘, E a's t e r n 
Parkvray, laimėtą amžiaus. 
Palaidota Šv. Jond kapiny
ne vasario *'22v d. Graborius 
J. Garšva..

Šalčiu serga. Jėva. Gusta- 
vičiėnė/ .

Justas- Jaukus, meninin
ku p. Jauką sūnus staigiai 
susirgo apendicitu (aklosios 
žarnos uždegimu). Dr. Pau- 
lioniui prižiūrint padaryta 
operacija Busliwick ligoni
nėje,* vasario 23 d.

Kun. Jonas BAlkūnas pa-, 
šlake kalbą vas.. 22, Jurgio 
Washingtono dviejij šimtą 
metą gimimov apvaikščioji- 

[nio dienoje, parodos metu 
prie Jurgio > :.Washing'tono 
paminklo Willianls—Qurgh 
Bridge7 Plazoje (Washing- 
ton Sąąare), Dalyvavo tūk
stantinė minia. Klebonija 
buvo papuošta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis.

stantinū minia.

MASPETH, N.Y.
• MIRĖ . ■ \

Vasario 1Q d. Vakare mirė 
iStasys Radavičia, 57 m. am
žiaus, vedęs. Liūdesy pali
ko žmoną Veroniką, sūną 

• Stasį ir dukteris, Elzbietą 
Gudelienę ir Marijoną ir 

■ tikrą savo seserį Oną Cyr- 
galienę, ./Velionis paėjo iš 
Virikąuskij sodžiaus, Rad
viliškio valsčiaus, Šiaulią a. 
Amerikoje pragyvena apie 
;35 * metąs, veik . visą laiką 
New York vajsfij oje. Šer
menys /'buvo velionius na- 
.muose No/įL34’56lh Drive, 
Maspetli, N. Y. Vasario 13 
dį ryte ,10 vai? atlaikytos 
gedulingos 3 šy. Mišios At
simainymo Kristaus liętu- 
yią parapijos bažnyčioje, iš 
kur palaidotas Šv. Jono ka
pinyne, Brooklyn, N. Y. Ka
dangi laidotąvės buvo nepa
prastai iškilmingos * ir dide
les,. po laidotuviiy visi gimi

nės ir palydovai buvo su
kviesti į Lietuvią Piliečiu 
Kidbo salę, 60-39-56th Dri
ve ir tenai buvo duoti pie
tūs.

- Laidotūvią apeigomis rū
pinosi vietos graborius Al- 
VaĮantięjus,. • R&p.

Pirmadienį, vasario 28 d. 
bus 124 kp? Jersėy City, K. 
J. • . ■" Z' > ..

Antradienį, kovo .1. d. bus 
Si kp.,. Bayonne,. N, J; .

Trečiadienį, kovo 2 d. bus 
90 kp., Harrison, N. J. ..

Ketvirtadienį/ kovo 3 d< 
bus 52kp., Elizabeflr, N. J. 
... Penktadienį', kovo 4 d. bus 
29 kp., Newark', KJ?

šeštadienį, kovo 5 d. bus 
61 kp., Paterson, N. J.

Sekmadienį, kovo 6 d. bus 
12 l<p„ Kew York, N. Y..

VISI KVIEČIAMI PA
MATYTI PAVEIKSLUS

Kadangi dabartiniu laiku 
yra Vyčią vajus, tai Šie pa
veikslai ir prakalbos yra ren 
giama supažindinti lietiiviŠ- 
ką laimimą (čia augusį) ir 
taipogi senuosius su savo te 
vyne Lietuva, ir su Lietuvos 
Vyčiais bei jąridejomis. To
dėl atsilankyti į šiuos pa
rengimus turėtą yisi, jauni 
ir seni, yyčiai Ir ne'vyčiai, 
kas tik. užjaučia vyčiams iri 
ąnyli savo tėvynę Lietuvą.

Lithiiąnian C* C. susirin
kimas įvyks kovo 3 d„ 8 v. 
vakare mokyklos kambariuo 
se. ■'» ... . •

PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS 
N. Y. IR N, J. APSKRITYJE

Z

į DIDŽIOJO NEW YORK'O 
* APYLINKĖS LIETU

VIAMS
Šiuomi prnnėSam e, kad Jurgis

tKTuuaasomš yra įgaliotas rinkti 
^•Datbitiinkui”’ prenumeratas ir 

elbimus. Jis patarnauja su 
otary Public iižliūdymu ir pa
plisti siųst pinigus Lietuvon.

pkitBs past ‘
JtTRGĮ TUMASGNĮ

423 Graml St. arba 135G .K 91 St
Brooklyn. W. Y

VALDYBA
• ’ Baigtis reikalus svarstyti, 
buvo renkama Spaudos Ko
misijos valdyba bei Vytauto 
ŠpaUstąvės administraciją. 
Rinkimą daviniai buvo ‘to
kie: ■■ _ Ą. .. ■

Pirmininku -2- ‘; • 
Kun. Pultalms, 

Vice-pirmuiinku-- 
Kun.. J.

Raštininku — •
K, yiįniškis^ .

Spaust. Managcriu—
JT, P’

Klotieji * , • Pep.

Federacijos skyrius turės 
savo susirinkimą sekmadie-. 
nį, vasario 28 d., tuojaus po 
siunos. . Draugiją atstovai 
maloniai kviečiami dalyvau
ti susirinkime. . x ? L

. .MIRS ?
Aleksandras Mickus mirė 

vasario 18, palaidotas Šv. 
Trejybės kapines vasar. 20 
dieną. •

Jonas VilkeviČius ih i r ė 
vasario 19 d., palaidotas Šv. 
Trejybės kapinėse vasario 
22 dieną.

' Lietuvos Vyčią New York 
ir New Jersėy apskritis ren
gia nuo vasario 27 iki kovo
6 d. po visą X. Y. ir N. J. 
apskritį, prakalbą ir pavei
kslu iŠ Lietuvos maršrutą. 
Bus. aplankytos yisos N. Y, 
ir N. J, apskrities kuopos.

Paveikslus rodys vyčiu tė
vas, M. A. Norkūnas apie 
Lįėtuvą. Prakalbas sakys 
vietiniai cenh’O ir apskrities 
yaldybii nariai. .

’ MARŠRUTO TVARKA
e- ‘ ‘

Šeštadienį, vasario 27 d,,
7 :30 vali vakare bus Brook- 
lyn’o’41 ir 49 ir Maspeth’o 
110 kuopoms Apreiškimo 
Parn šv. parapijos svetainė
je, No/ 5th ir Hąvemeyer

Tel Greenpoint 9—2320

JUSEPH UARSZVA
GRABORIUS;

——IR——’ * ' <4'r *;

BADSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, «T. Y.

T

1 KLASČIAUS - -

I CIINTDN PARKAS
| PlHnlUamg, galiama, koncertams, > 
| Goldams Ir visokiems pasilinksmini’ 
| moftiš smagiausiavieta Brook* 
I l.vne-Maspethe. Jau laikas nžslsa- 
| kytl salę žiemos sezonui. : •'
I kamp. Maspeth ir Beito. Arti.
i JONAS KLASČIUS, Sav, 
į Mąspeth, N, Y.

. Tel. NewtGXvn 9—44.64 ’

ANT.J.VAIANTHR
GRASORltfS IR

B.VLSAMUOTOJAS
Apdranda Vlsoče fintaiae 

"’Notnry ‘thftrtlė ■ '
5441. — 72-nd Street, 
/ • ArtfGranUSt, f , 
BLVSPETH, L. J,, K Y.. .REMKIME VYČIUS

Lietuvos .. Vyčiai • yra tai 
vienintelė jaunimo organiza 
rija/ kuri rūpinasi palaiky
mu lietuvybės Amerikos gi- • 
mūšio jaunimo tarpe. Vy-, 
čią obalsjs yra “Dievui ir 
Tėvynei.” ’ir vyčiai, kaip ga
lėdami, l<aip ^mokėdami, ir 

kaip suprasdami stengiasi 
šį obalšį - išpildyti ir\sulyg 
juo gyventi, . Ir neatsižvel
giant visokią siinktimą, ko
kią tik jiems. priseina per- 
gyventi, ši. organizacija iš
gyveno jau dvidešimts metą 
ir galima tikėtis, kad ir dar 
daug ilgiau išgyvens ir pa- 
].ailąrs lietuvią vardą .Ame
rikoje.

'; Gaila tik, kad didelė dalis 
visuomenės nesupranta vy- - 
čiij svarbos ir žiūri į juos 
labai šaltai. • . * . .:
; Todėl visi, . esant, dabar 
Gavėnios laikui, yra kviečią 
mi atsilankyti į šiuos paren
gimus ir susipažinti su vy
čiais, išgirsti ir pamatyti a- 
pįe Lietuvą paveįksluš. Rei
kia pažymėti, kad paveiks
lai nėra krutomi, bet taip 
gražus vaizdai iš įdomiau
siąLietuvos vietą, ypač iš. 
Vilniaus kVaŠto.

Nuoširdžiai kviečia visus 
N. Y, ir N. J. apskritis ir 
Lietuvos Vyčią Centras.

Tel. 8tag^ 2—5048 Notary Public

M. P, RAILAS INC.
. Sį lis LIAUS KAS 

Oratorius ir BalaamųotojM.
660 Grand St., Brooklyn,N.Y.

Tel. Stare 2—07B8 Notaty .FttUlc

JUSEPH LEVANDA
(LevandMukM) _ ; -

GRABORIUS
107UnionAve.,Broo)dyn.ir.Y.

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
VienintSl#. kataliką spaustuvė 

. ir krautuvė apylinkisjė
Parduoda maldaknyges, rakančiu*, 
Škaplierius, medalikeilus, kryllmų 
stovylas Ir k. Čia galima gauti Į- 
valraus turjplo naudingų knygŲ Ū 
granų. Atviručių — sulietuvlSkals 
paražnls,^

; “Darbininko” Agentūra 
“Vytauto” spaustuve priima J'Deri 
bloinkul” skęlbimua. prenumeratas 
įr parduoda atskirus "Darbininko** 
nrimuriufc .
itWan» antradienio, kctnirtadienfo 
ir leMudienfo'VakarąU iki 9

Antradienio vakarius deturuoja /.. 
Tvmueonis. Gi ketvirtadienio ir 
ieStadlenio vakarais—J. P. UaČlK- 
tM. šihls pastaraisiais vakarais fra* 
Įima atlikti Ir “Reul Eetate” rei
kalus bei tiotarinlna UHymus.

kad mlnPtnta relka> 
lala—taukia—
Atlieka Visus Spaudos Darbiu

; Tclefonuoklte: STAgt

/ Federacijos skyriaus susi
rinkimas šaukiamas kovo 4 
d., po vakarinįą pamaldų. 
Rožančiaus* draugijos susi-

TĖVyDOMlNIKONyMI-
SIJĮJ MARŠflUIAS

Laikę vasario ir, kovo mė
nesių^ kun. Di? Bopaventu- 
ra M. Paulukas, O. P. duos 
Misijas arba Rekolekcijas 
sekančiose parainjosę: .

Vasario 29 -iki kovo 6, 
Rekolekcijos: ŠV., Juozapo 
BažnyČ., Watėvburyį Conn.

Kovo 13 iki 20 Rekolek
cijos Šv.AlphonsoBažny- 
.Čidje, Bąltimore, Md» . /

Kovo 27 iki balandžio 5, „..
Rėkolekcijds Aprrišk į m o , Sts... P.o paveikslą ir pra* 
Panelės švenčiausios Baž- kalbą bus krepšią&vydžio lo- 
nyčioje, Brooklyn, K* Y, | šiinas 41 kp, vyrą • koman-

“ Darbininke’'* buvo klai
dingai paskelbta, kad kun,

Profesionalai, blxnlerlal( pramonin
kai, idtrta •kclblail "Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi garslnkites “Darbininke.”

ELIZABETH, N. J.

«ymUTOn 8PĄU3TUV1 
428 GrandRt, Brooklyu T.

PATRICI.lV
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