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IŠ KATALIKŲ GYVEĮMlū
Lietuvoje 'Ūlai 

tusi Maldo# Apaštalavii 
gija, turinti dabar 259 skyrius. 
Draugijai vadovauja Tėvai Jėzu
itai. Daugiausia skydą yra Kad 
no arkivyskupijoj ė.
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NUSIŠOVĖ DEGTUKŲ
KARAULIS

Šv. Apeigą Kongregacija nese 
niai paskelbė s&rašų 4visą asme 
nų, kurie gali būti paskelbti šven 
taisiais. Sųraž«telpa55ivar 
das. Tenka paminSU įtrauktus 
popiežių Benediktą XIII, Pijaus 
IX ir Pijaus X vardai. .... : č_

Numatytieji asmens i šventuo
sius tautybėmis šiaip skirstomi: 
271 italas, 116 prancūzų, 55 is
panai, 13 valgą, 6 anglai, 6 vo
kiečiai/ 2 portugalai, 2 lenkai. 1 
austras, 1 čekas, 1 pietų slavas ir 
1 rumunas.

PARYČIUS. — Kovo 12 
dieną Paryžiaus viename ge
idausią viešbučių rastas nu
sišovė mĄioąiel’ius Ivar 
Kreuger. . - . .

Nusišovęs milionierius bu
vo Švedijos ir tarptautinės 
degtuką kompaniją vyriau-

Panaudodami Lietuvos “žvaig
ždės’* mintis, galėtume paklaus
ti: kada bus pradėtas pirmutinis 
lietuvių šventųjų tyrinėjimas?

Šerą savininkas. ;

Daugybei valstybią jis y- 
ra paskolinęs milijonas dc«‘ 
lerią. Švedijoje, Vokietijo
je, -Prancūzijoje, Brazilijo
je, Lietuvoje ir kitose vals
tybėse turėjo degtukų mono
polį. Tose valstybėse jo-, 
kioš kitos kompanijos nega
li pagaminti degtuką, kaip 
tilt Kreuger kompanija.

Už suteiktus dėgtuką mo
nopolius, Kreuger suteikė 
štai kokias paskolas : Vokie
tijai — 125 milijonus dole
riu,. Lenkijai 36 milijo
nus dolerių, Prancūzijai — 
75 milijonus dolerių, Lietu
vai — 6 milijonus dolerių ir 
t, t. . . . -

Kreuger valdė daugybę 
Šerą įvairiose korporacijo
se.. Nesenaijis buvo įstei
gęs

KAINA 5 CBN®41

RIMA antradieniai?
PENKTADIENIAIS

J DARBININKĘ ’Są.IUN&OS ORGANAS

.Taip atrodo iš orlaivio Vancouver miufrą-Miltų Kolumbiją! pilklausųs, Didžiulis baitas namas 
po kairei yra viešbutis Šalia Kanados tautinį ^geležinkelio.
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TAKOS IR GEROS VA-.
' UOS POSĖDIS

’ Nuo Katalikų Bažnyčios Įsteigi
mo “iki Šių dienų yra buvę 226 
popiežiai, iš kurių skaičiaus trys 
ketvirtadaliai buvo italai, 15 
prancūzų, 13 graikų, 7 vokiečiai, 
G asyriečiai, 3 jš Afrikos, 2 iš 
D«.imaęijnfr 2 izpanti, 1 anglas, 1 
portugalas ir keHottea nęižiižKn- 
■toz--tautybšz./. ^/z'■ ' . /-

Kfattgo apylinkėje, Afrikoj*, 
katalikų misionieriai apkrikštijo 
59,513 suaugusių, 42,730 vaikus 
ir 44,430 bemirštančius. Iš viso 
Konge dabar yra 816,377 katali
kai. Besirengiančių priimti ka
talikų tikybą yra 603,968; ;

Misijų darbų dirba atvykę 671 
kunigas, 687 seserys ir 341 bro- . ■ ' ' ■ J
liSr.J šalia jų dirba vietiniai: 26 
kunigai, 44 sęserys ir 14 brolių. 

Misionieriai turi.'. Įsteigę ’ 4169 
pradžios mokyklos, kurias lanko 
260,103 mokiniai ir 215 aukštes
nių mokyklų su 29.387 mokslei
viais. . ' ■ -

Be to, yra 11 mažesniųjų semi 
narijų su 673 auklėtiniais ir 4 
didžiosios seminari.ios su. 95 semi- 

. nuristais-—klierikais.

1931 m. padarytas surašinėji
mas parodė, kad Jbpomjoje ka
talikų skaičius siekė 96,323.1930 ' 
in„ katalikų skaičius buvo mažes
nis trimis tūkstančiais.'

šalia kunigų misionierių, atvy- 
kusių iŠ kitų valstybių, yru 63 ku 
nigai ir 223 klierikai japonai ir 
223 seselės japonės. Japonų tau
tybės vyskupas kol kas tirą vie- f-’ . ■
nas, bet jo vyskupijų sudaro 54,. 
542 katalikai

Japonijos vyriausybe apie ka- 
. telikus labai, palankiai atsiliepia.

Praėjusių metų vasarų Italijo
je turėjo būti iškilmingai mini
mas šv. Antano 700 metų jubile- 
jus. Dėl tuometinių Italijos ir 
Bažnyčios nesusipratimų jūbilie 
jaus iškilmės buvo pamikintoę. 
Dabar rimtai svartoma tas iškil
mes Įuršti šiemet. Manoma, kad s^eišta. 

Av. Tavm Mjua XI dalyvaiu i*, sunkiau sužeista Mrs. An- 
kilmiae, kurio, turistą Jvykti Ja- na Reiha ii" Jos sūnus Ed 
dua mlirote, . vardas. *

AVASHINGTON. -r Ko- 
• vo 8 įl. pradėjo savo posė
džius Katalikii, protestbnų 
ir žydą organizacija, geres
niam tarpusaiHam susipra- 
tinūii palaikyti... Dalyvauja 
žymūs žmonės; ’ .•

TIKRAI NORI PAKELTI

WASHINGTON. — Ko
vo *12 d. iždo sekretorius 

tarptautinę telegrafo Pasakg ?er. Wdi6; vj^ 
korporaciją.... «s buvo įsis- M°je

iodė, kad valdžia: iki birže
lio 30 d. susilauks du ir pu
sę bilijono dolerių deficito 
(nuostolių); Sekretoriaus 
nuomone,' vienintelė/ išeitis, 
kad valstybės pajamos susi
vienodintų su išlaidomis —' 
pakelti mokesčius. Sekreto
rius jiaminėjoj/kad nauji 
mokesčiai, kurie, taikomi 
prekybos1. įstaigoms, nepa
lies gyventojų didėlės dau
gumos. .//

Iždo- sekretorius aiškino, 
kąd Amerikos gyventojai 
nėpajaus didelio sunkumo, 
mokėdami aukštesnius mo- 
kėseius, nes to .reikalauja 
valstybes gerovė.

Žinoma, gal gyven t o j ų 
daugumas ir nejaustų to 
sunkttmo, bet primiausia tu
rėtų parodyti pavyzdį Pre
zidentas su savo sekreto-, 
riais, nusimažindami sau al
gas ir kiti aukštieji ponai. 
Tada ir mokesčių nereikėtu 
kelti. .

tiprinęs ir Amerikoje, nors 
čia monopolio ir neturėjo.

Žodžiu, tai buvo stebėtinu 
finansinių gabumų žmogus. 
Bet, matyti,: depresija bus 
paveikusi jojo nervus ir jis 
užbaigė savo gyvenimą, pats 
nusišaudamas.

Kreuger buVo 51 m: am
žiaus, nevedęs, šalto galvoji
mo būdo; nemėgęs viešos 
propagandos, todėl daugelis 
jo Vardą gal pirmą kartą 
dabar išgir^

TRYS roiiaSTAI PA
ŠAUTI "RAUDONUJĮĮ”

RIAUŠĖSE ‘
CHICAGO, I1L — lį)mu- 

nistąi.. ikuruošė prieškarinį 
protesto mitingą ir demons- { 
traeiją.- Nuėję prie Japo
nijos konsulato pra dėjo 
triukšmailti.

z Kadangi jie neturėjo lei
dimo demonstruoti gatvėse, 
tai apie 200 polięistų, raitu 
ir pėsčiu, įsakė susirinku
siems išsiskirstyti. Susi
rinkusieji komunistai nepa* 
klausė. Prasidėjo puoli* 
mas» Policija, raita/ jojo į 
minią. Komuhistai puolė 
policiją. Į^tyko susirėmimas. 
Policija Šautuvą /nevartojo/ 
o tik buožes. Komimistai 
panaudojo ir šautuvus^ Trys 
policistai Šūviais sužeisti. 

įTaip pat keletą įr iš minios

■ , Sunkiau sužeista Mrs. Aa-
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: DETROlfe?:Micli..— Pe
reitą šeštadieni palaidota 
keturi dęiric nstrantai, kurie 
riaušėse prie Fordo dirbtu- 
vin buvo, iiž raišti.. .

. Laidotuv^e / dalyvavo a- 
pię 6000 žiūodįą, kurie su
darė demonriraciją, pasmer 
kė Fordą, ir jmajoi'a Murphy 
už tair kadijie leido polici
jai šaudyti’ įjdarbiriihkūs.:

luaidotuvėsc; kouiunistaii
4ąip pat bruko savo yaūdouąį . f , _ _ -
rprbpagandąl ditoavo “In^ -£&icąg(įš kalėjime^pa- 
jernacionalą. ^ . i*b 11 c i j a 
11 raudonųjų” - netrukdė' ir 
laidotuvės praėjo be riaušių.

LINDBERGH’fl VAIKO 
NESURANDA

Kovo .15 d. buvo lygiai 
dvi savaites, kaip nežinomi 
asmenys pagrobė pulkinin
ko Lindbergh ’o sūnų, 19 mė
nesi ą amžiaus; Ir iki šiol 
policija nepadarė jokios pa
žangos.

Lindbergh, norėd amas 
būtinai atgauti savo sūnų, 
Įpasky^ du raketyrius tar- 
pipi^aūti su pagrobikais, 
bet ir raketyriams nesiseka. 
■ Garsusis “Alw (Japone,

iškilmingai sveikino
. JĖZUITUS

’ KQELNE,‘Vokietija. — 
Kovo 5 d. į Holandijos mie
stą Falkenbourg atvyko' iŠ 
Ispanijos būrys Jėzuitų. To 
miesto gyventojai atvyku
sius Jėzuitus iškilmingai pa
sitiko ir Sveikino. , Į sveiki
nimus vokiečiu kalba atsa
ke Jėzuitu vadas. Jis pažy
mėjo, kad visi jii atlikti dar 
bai liko sunaikinti, Ją mo
kyklos uždarytos, ir jie ap
leido savo gimtinę ašaroda
mi. Bet tokja jau Dievo 
valia. •_ 1 '

VienuolynoĮsteigimo. 
192Ž—1932

Dėkingumas ir džiaugsmas pripildo mūsų 
j širdis sūlauktis pirmąjį Vienuolijos Jubilęjų. 
? Pergyventą metelių prisiminimai aiškiai rodo
j mums meilingą Dievo Apveizdos' Vienuolijos • 
y globojimą, ir- verčia mus reikšti giliausią ’ pą- 

gąrbą_savoJSrangiems Steigėjams://,/___ ' ..
Jo Ekscelencijai Pittgburgho Vyskupui H. 

? C. Boyle/Didž Gerb. Pralotu! M. L. Krušai> 
J Gerb. Kun. M. J. Kazėnui, A. f A. Kun. J. J. 
a -Sutkaičuu ir visiems mūsų geradariams Lietu- - 
x viąms. - . .
A Dalinamės šiais jausmais su.visais savo tau- 
I tiečiais, kurių labui trokštame visas savo gyve- 
y nimo dienelės pašvęsti, praplatinimui Dievo Ka- 
X ralvstės ant žemės.
X ‘ ŠV. PRANCIŠKAUS SESERYS,

1I *
M
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l
»
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VOKIEČIAI PRAŠĖ NETHINDENBURG DAR NE- 
LENKŲ PAGALBOS

Lietuvos spauda rašo, kad 
vokiečių vyriausybės atsto
vai dėl Klaipėdos bylos ieš
kojo pagalbos nė tik pas di
desnes valstybes,, bet ir pas 
leninį vyriausybę. I£ajp į 
tai lenkai atsake,, nežinia. 
Tačiau ^ėha, ‘ galima pasa-

LAIMĖJO

jį: išleistų iŠ kalėjimo; Ja
pone siūląs didžiausią užsta 
tą ir pažada sugrįžti atgal į 
kalėjimą, kai užbaigsiąs ieš
kojimo darbą. "

Labai įdomus reiškinys, 
kad įvairūs plėšikai, biitle- 
geriai, raketyriai siūlosi į 
pagalbą. Tokie įvykiai ga
li atsitikti tilt ■ Amerikoje, 
kur prohibieijos kvailas įs
tatymas privaišino daugybę 
Šlamšto ir padugnių “kara
lių/*

NEVY HAMPSHIR E UŽ 
RODSEVELT

MEKSIKOJE PAGROBĖ 
VYSKUPį

/MEKSIKOS MIESTAS. 
—1 Vera Cruz valstijos vys
kupas Nicolas porom kovo 
12 ęl. buvo pagrobtas neži
nomą asmenų. . ■

Vysk. Corona buvo vienas 
iš smarkiausiu ‘ priešiųinkų 

Vera Oruz valdžiai, pasiry
žusiai išnaikinti kataliką ti
kybą Meksikoje. ’

parodė Lietuvos, kovoj už 
Savo teisės Klaipėdoj nė ma 
žiausio palankumo.

PRANCŪZAI IŠKILMIN
GAI PALAIDOJO RRIAND

GINČUS TEBESPRENDŽIA
GINKLAI

Kovo 8 d. šios valstijos de
mokratai rinko atstovus/ 
būsimą deniokratiĮ konven
cija, Gliicago, UI. šių metą 
birželio mėnesį, . ,

Sąrašus išstatė Alfred E. 
Smith.ir Ncw York’b guber 
natorius FranklinD. Roose- 
velt Šalininkai.

Rinkimus laimėjo Roošė- 
velt’o šalininkai. Jie surin
ko per 13,000 balsą, o Smitli 
šalininkai —8000.

Franklin D.Roosevelt lai
mėjo Nesv Hamsiiire 8 atsto
vus. •. ' .

. h.

: ŠANTIAGO, Chile.—Čia 
susiginčijo per spaudą du 
niUdninku ir. vienas pasi
jautė smarkiai įžeista - Ir 
štai abudu nutarė ginčą iš* 
spręsti ginklu.

Kiekvienas pasiskyrė se
kundantus ir. išėjo į lauką. 
Abu paleido po vieną rev-ol-

Aerio šūvį ir abu paplūdo 
kraujuose. » .

Bet kadangi nė vienąs ne
liko užmuštas, tai likp nepa
tenkinti ir po kovos nepasi
davė dešiniųjų ranką. /.

IR VAIKAI ŠAUDOSI

PARYŽIUS. U Kovo 12 
d. Prancūzija' iškilmingai 
palaįdojė .vieną iš savo ge
riausių sūnų —. A r i s t i d 
Briand. .1 . //•'

Laidotuvėse dalyvavo 57 
valstybių atstovai. Tautą 
Sąjunga, kurios g e r o v e i 
Sriand daug dirbo, atsiuntė 

savo specialius atstovus.
Iš visos Prancūzijos visu 

kraštą buvo suvažiavę žmo
nės miniomis,. / - ''
' Nors Aristide Briand ke- 
lioliką tnetu atgal vedė smar 
kią kovą, kad Bažnyčia bū
tu atskirta nuo . valstybės, 
bet Paryžiaus kardinolas 
Vėrdie suteikė bažnytinį pa
laiminimą.

Prancūzijos . . premieras 
Tardieu atsisveikinimo kal
boje kvietė visas tautas įdir
bti pasaulio taikai — tai ge
riausias būdas pagerbti 
Briand ’o didžius darbus. -

NEURUPPIN, Vokieti
ją — Policija nuošalioj vie
toj atrado 12 mėtą; amžiaus 
mergaitės lavoną, kurio ša
lia gulėjo 16 metą berniu
kas. Berniukas, gerokai bū- 
žeistas, pasakojo, kad • jo 
draugė nusišovė ir jis norė- ----------
jęs nusižudyti. . •’ • / llerią.

BERLYNAS, kovo U.-* 
Kovo 13 d. Vokietija rinko 
sau prezidentą. Rinkimą a* 
gitaeiją buvo karšta. YpaM 
smarkią agitaciją vedė fašiį 
štai ir komunistai. 
. Socialdemokratai,* į
tai (katalikij. partija) ir 
dabartinį prezidentl 

dėnburg'ą. ’
Pagal Vokietijos respubį 

likos' įstatymus, , pirmą kar* 
tą balsavime prezidentu gaį 
Ii būti išrinktas tik tas kan-»- 
didatas,' kuris gauna dau-ff 
giąu negu pusę balsą viį^ 
balsavusią. *. /

■ Rinkimą dieną balsavo 37^ 
660,3^7 balsuotojai. Preef 
dentas Hindėnburg g a v. 
18,661,736; fašistą fv 
Adolf Hitler ■— 11,338,5711 
komunistą Emst Thaelmai

4,982,079; jauti n i n k^jį 
(monarchistų) Duesterber^ 
— 2^557,876; du neprik] 
somiėji kandidatai — 
115. •?.-*

/ Taigi, Hindenburg’uf 
ko . 168,453 balsą, kad 
išrinktas. Dabar bus nad 
rinkimai balandžiu 1.0 d. 
tada nebus j-eikalinga ba 
guoto ją dauguma. Ku 
kandidatas gaus daugi 
balsų, tas ir bus gkait 
išrinktu prezidentu.

. Nėra abejonės, kad 
džia 10 d. Hindenburg 
išrinktas.

Kaunas. ~ Vidaus 
kalą ministerija yra n 
Tėjusi -statyti Palangoje 
dėlįųs vasarnamius,- k 
še galėtą atostogas prab 
ii policijos vii'Šiniukai ir 
naųtojai.

Vadinasi tautininką vn 
žia daugiau rūpinasi

SOVIETŲ VALDŽIA UŽ 
KAILIUS GAVO MILIJONU

LEJ1INGHADA?, Rusi
ją. — Šiomis dienomis So
vietą valdžia pardavė apie jos viršininkais, kaip 
du milijoną įvairią kailią, ninkais ir ūkininkais, kl 
už kuriuos gavo milijoną do- skursta ir vargsta pa

skolose iki kaklui.



žinios Iš Lietuvos
PUVIMAI APIPLtAfc

M PETRAUSKĄ

. KAtTNAS. — Vasario ISį 
dieną vakare M. Petrauskui,^ 

’ Garliavos v. Išlaužo k. gy
ventojui, grįžtant iš Kauno 

J ties llgakiemįu jį užpuolė 2 
plėšikai ir atėmė ISO litų, 
Vėliau policija sulaikė du į* 
tariamus Ugakiemio gyven- 

. tojus A. Labanauską ir 
J. Lendevičiii.

Tuo būdu, palyginus • su 
1931metų pradžia, akcinių 
bendrovių skaičius dabai’ 
bus padidėjęs 11 bendrovių^ 
o akcinis kapitalas .5 milijO’
imis litų/
! • . - --------- ------ -------- ..... ' Ą
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“Darbininko” Katalogu
ĮVAIKIO® KNYGOS

BRANGSTA RUGIAI

ŠAUKOTAS, Raseinių aJ 
*— Pastaruoju metu Šauko
to ir kaimyninių miestelių 

. turguose pradėjo brangti ru; 
* giai. Nuo 16 litų centneris 
, . pakilo jau liki 19 litų, #en- 

cįrai, čia. jaučiama rugių sto 
ka.

. Vasario mėn. 22 d. naktį 
siaurės Lietuvoje siautė 
smarkios pūgos. Sniego pri
pustyta tiek daug, kad trau
kiniai vaikučio j o su'didėliu 
'pavėlavimu. Susisiekimą 
'Paiievėžio-Utenos ruože te
ko visai sustabdyti. Vieto
mis traukiniams teko po ke
letą -valandų išstovėti pus
nynuose. . . • i

. GAISRAS RASEINIUOSE

rati* sviria 75 įvaru*.

BEDARBIAI LIETUVOJE

LABAI.BIJO ‘-PONIŠKUMO”
■ .. •. a

-ALUNTA, Ukmergės a, 
— Spulių kaimo ūlnninkas 
M. A. pasižymi nepaprastų 
kūno varginimu. Nors ir 
yra jis dabar apie 70 metų 
amžiaus, bet guli ant pliko 
suolo, tik po galva švarkelį 

/ padidėjęs ir skylėtais kal
niais apsiklojęs. Guli to- 
kiaih patale, nežiūrint šal
vių ar Šilimos. Sako visą sa- 

■’ vd/amžių taip daręs, nes bi
jojo per daug poniškai gy< 

į ’ venti,. kad suponėjįęs badu 
neinimiitų.

Vasario 2 d. naktį Rasei
niuos buvo kilęs didelis gai
sras. Sudegėpirklio Jofė$ 
namai ir javų sandėlis. Nuo 
stolių apie 40,000 litų. . •'

LIETUVA PRISTATYS RUSI
JAI 22,500 KIAULIŲ

■ KAUNAN — '“Maistas/ 
sudarė sutartį su SSSR dėl 
1000 tonų lašinių piistaty- 
rno. Dabar ‘^Maistas” su-: 
darė sutartį dėl 1500 vtonU 
taukų aika 22,500 kiaulių 
*priėtatymą Tarybų Respub
likai.

"TfeAUNAS.ti — Visur tiks
lios bedarbių registracijos 
nėra: bedarbiai sužymimi, 
tik svarbesniuose miestuose 
ir tai tik tiey kurie patys at-į 
eina užsiregistruoti* .

Tokių bedarbių daugiau
sia yra Kaune, paskum Klai 
pėdoj, kur jų skaičius siey 
Ida apie lj)00, Panevėžy, a-r 
pie 500, Mažeikiuose apie—- 
Š00 - 400 ir k. Bedarbių 
skaičius miesteliuose . taip 
pat nemažėja.. Sausio 25 d.. 
Mažeikiuos buvo surengę de-. 
monstraciją prašydami dar?, 
bo.

ORO SUSISIEKIMAS KAUNAŠ
KlKII^A^ALOGA

GANDRAS SU ŽIEDU W 
J, Y LIETUVOS ; .

iCTK LIETUVOJE YRA AKCI- 
' Nlį BENDROVIŲ

r Šių męhy pradžioje Lietū- 
f vaje veikė 121 akcinė ben- 
į.‘dreve; jxj akcinis kapitalas 
C sieke 134 milijonų litų. Dfd- 
J klojoje Lietuvoje veikė 88 
E akeįnės bendrovės su 105.3 
f •milijonais litų ir Klaipėdos 
| krašte — 33 b-vės su 28,7 
^milijonų litų kapitalo. IŠ 
3 bendro akcinių bendrovių 
į Skaičiaus pramonei tenka
W bendrovės su 89,8 mil. lt., 
prekybai — 26 bendrovės su 

J 8,5 .mil. lt., kreditui — 11 
/ bendrovių su 27,9 mil. lt ir 
‘ kitoms. ūkio šakoms ’tenka K“- - 4 .
k*I5 akcinių bendrovių su 7,8 
V milionais litų.

Lietuvos konsulatas Cape 
Towne praneša, kad kai ku-- 
rie Pietų Afrikos laikraš
čiai paskelbė žinią, jog vie
nas negras, kelios mylios 
nuo ^alisbury įmesto, Rode- 
zį jo j, pagavo gandrą, ku
riam ant ko jos buvo užmau
tas aliumininis žiedas su pa
rašu: “Universite Lffliua-

l/ Viena užsieninė oto susi- 
šiekimo bendrovė pasiūlė vy 
riausybei atidaryti vasarų 
oro' susisiekimą Kaunas- 
Klaipėda-Paianga. Lėktu
vai skraidytų tris . kartūs 
per savaitę... Kėlionė. kaš
tuotų apie 50 litų, tai yrą 
tiek/ kiek kaštuoja I klasės 
geležinkelio bilietas.

Netrukus .tuo reikalu pra-. 
sidėsią derybos.y

me.

LIETUVIŠKOS gamybos šil 
KAS PASIRODĖ

r JPernai metais Lietuvoje 
£WVo įsteigta 20 naujų akci- 
pnių bendrovių su 7,7 inil. it. 
k kapitalo ir nustojo veikti 10 
įį®kč. bendrovių su 2,8 mil. lt. 
riąpitalo. Be to, 6 akcines 
fefeendrovėa padidino sjavo ka* 
gįpitalą 2,1 milionais litų ir 
p 5 bendrovės sumažino savo 
h. kapitalą 2 milijorfais litų.

' Prieš kurį*laiką Kaune į-, 
sisteigė fabrikas “Kauno 
Audiniai/’ kuris pradėjo 
gaminti šilko audinius.

Šiomis dienomis. “Katino 
Audinių” fabrikas Laisvės 
ai 16 nr., prie įgulos bažny
čios, įtaisė labai gražią savo 
gamintų Šilko audinių, paro
dą. Fabrikas šilko gamina’ 
daugybe rūsių ir daugybės 
spalvų.
•" Kam teko lietuvišką šilką; 
nešioti, visi pažymi jo pat- 
fartuną, stiprumą, praktiš
kumą ir pigumą. ‘

♦ ? * ‘V. \ -_____ ■__________

JONO SMITO EILES I

Ląbai graži kiiyga audėklb ąpdarąis, Į92 pus- j 
; lapių tik už 75 centus. “IMrbĮninkuį**prisiuntęs | 

75 centus gausi Jono*Kmjto gražias eiles. . . . J
Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- t 

etas. Jo eiles pilnos putrijotiškų jausmų. I
Šiąskužsttkypiiį. : . Į-

»‘ D X b fe tįr i X * ’ ■ ‘ ■ |
7 366 West Broadw*y feotfth B«rt»į SjĮsm r

MIBRO DR-JOE SKYRIUS

’ V ĮTAKAI, įvęre^Vs y.’ 
— £ių metų vaąario 10 Jie- 
hą Čia •atvyko TverttHaus 
pofticijoti komendantai Liųtr 
Revizitu (jis sakbsi esąs at- 
vykęs prieš keletą metų iš 
NekriklauHomoft Lietuvos jš 
Seredžiaus miestelio), kuris 
uždarė, 1929 metais įsteigtą,. 
Vitėnuose Lietuvių šv. Ka
zimiero Br-jos skyrių, Kar
tu buvo padaryta smulki 
krata, bet nieke nesurasta. 
Faėmė skyiiaus narių sąra-, 
šą ir. Mepe surinkti visas 
knygynėlio knygas, kurios 
buvo išdalintos skaityti. ,

Skyriaus uždarymo prie
žasčių policijos komeųdan-' 
tas nenurodė, tik sakėsi vyk 
Ūąs aukštesnės valdžios įsa
kymų . .

ŠAKALIŠK®, Kaltinėnų 
yals. — Sodžius neperdid- 
žiausias — tik apie 20 ūki
ninkų. Visi lietuviai, kito
kio ir norėdamas nerasi. Ku
rį laiką čia buvo lietuvių 
mokykla, bet 1927 metais ji 
buvo uždaryta ir įsteigta svę 
tima,' kur maži vaikai dabar, 
jau sunkiau mokinasi ir pa
žangų nekokią daro. >

BRDRJO AREŠTE Už AUKŲ 
RINKIMĄ

, _ ■ , --------r-+ ■ , • . ’

TVKRE0IUS. — Kaip 
jau buvo Tašjrta, ^.venčįonių 
storūsta nubaudė kelis Tve
rečiaus valsčiaus lietuvius 
aukų rinkimą nuteistoms A- 
dutiškio lietuvaitėms. -Nu
baustieji gavo sumokėti po 
TO auksinų arba po 5. dienas^ 
arešto. " Netuitingi Tvere
čiaus valsčiaus gyventojai,- 
negalėdami sumokėti, ėjo a- 
reštai. Jau sėdėjo Tvere
čiaus .arešte .po 5 dienas šie 
asmenys: L./ SpėČius,. A. 
Ūmbrazūnąs, L. .Mikelėnas, 
J. Vitenas ir A. Telyšenas,

Įsiems sunku

Anglas Malcolm Campbell, $rei, 
Čiausiai važiavęs autjomob ilin 
^aytbna Bfe£lcJh./.Pia. automobilif 
TuUgtyaėše; J6 automobilis lėkė 
Į valandą beveik mylią grei 
?tupiu. .

/•Mimo . nervai buyo Silpni it? telk
davo maii dideliu skausmu/* ražo p. 
K.: Savicką, Milwaukee, nVk 
džiausi per, keturias įnėtus ir- negą-f 
vau pugelboB iki. nepraiiėjau imti Nu-. 
ga-Tone. Dabar .‘«5 turint stiprlusj 
syeįkyu, nėrvua,>A5 iuriu ger* apeti
tu. AB i’ntegu gerai -ir ūsu pilnas gy
vumo. Kiekvienas turėtų . imti Nuga,- 
Tone, ’ ■ * • ’ ‘

.. Fer 43 ąietus-Nura-Tuue buvo ge
riausias draugas silpnų liguistu- litto- 
irtų. .Jis ^rett^i <■ BUstubdO tskauainUs/ 
suteiks jums «erį .svetfaita ir.-padu^ 
rv Jus stiprų -ir .gyVį. nVthiaidiukfte* 
Nuga-Tone. ' Jis yfm. purdaviuPjaihab 
smtlėkininku/ Jelgu uBliPkJobĮkuK ne
turi K.pkpruėykite Ji nhakyti lž ąu* 
VO Urmininko. ^'eJk*hmklte..Nuga-Į> 
ne; Jok|e kiti vaistai negali būti tiek 

[gėlk, ' .. . : \ ■. i

Trumpa Apologetika arba' 
Kai; Tikėjimo Apgynimas. P# '■ 
ntt kun. V. Zajančaimkas—50«

Maldų Rinkin61ii, baltale 
virbeliais ......... .1(11,75-1.25

Rinkinėlis, juodai* * 
vlrfeBpia —4175—1.2*

Dr. Vincę Pietario Raitai, 
Istorijos apysaka. Du tomai. $1,00

r.' , ’.r

Moterystė ir ieįmyna, Ver
ta J. Gerutis _ __________ ,40e.

Gamtos Pradžiamokslis —

ūkininko geriausias prięte- 
Tius — vekselis, kuriais ® 
ir pūkine jaarba gauna pi- 
nigų. ' - - i

Dėl stokos pinigų kaiikt- 
uasi ii- nį^ytojąi. Jeigu kd: 
rife nusiperka trabokos poke- 
lį tai ir subėga viso kaimo 
rūkytojai pačiulpti. Bet ir 
taip nevisada būna. Ištroš
kę tabbko dūmų, kai kurie 
rūlrytojai kartais^ surūko 
net įvairias moterų surehg< 
tas vaistines žoles. Nėge- 
nau ii* degtines niegėjams. 
Dabar* girtas ūkininkas 
didele' . retenybė, . kas kai• moKrauzma*.
kam,-ypae-^oterimsr labai |Tamas.'žilin8m

f Apaštajystž* Maldo* Statu- , 
ta*.— vertė Kun. P. ‘Šanru-
skitis ...h ___ —25e.

2£XIX Taįp autini* Eucha
ristinis Kongresas. Paraše.
kUn. Pr. Biržys, M. Į. 0.___ .1.50
Mūsiškiai Užsienyje, Jupkin-

gas aptašyihas kelionės j Pa- . 
ryžią ir atgal Mikalojaus ir 
Gląpiros Ivanovą... Išguldė ’ 
itagnu^ Parvglkietis __ _ .50

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dieną—Apie visas 'derybaa 
,bė galo įdomūs nuotikiai ke
lionės ‘ per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas ,. 
J,Balčikonio _ _____ ąiftb
Pramonines DemokratjiosPa-

gribdai; Patašė Uosis __ _^_75o,
, Gegužes Mėnuo— Kun. P.
žadeikia. Kainą ..........jiOA

Aritmetikos Uždavinynas~_25e. 
. ;Vaiką Darbymečiui Rin- . 
kinelis kalbos mokslui-__ ;_ 50c..

Petriukas — .laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c

Rolševizmao Kas tai yra - 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj -r‘- - ■ 15c

žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėiianis ir gegužinėms sų - 
&aijbifns. Sutaisė Matas Gri
mus - ’ - ■ -•. ■ .50C

LaimŽ—‘ (poėma). Parašė .
Vaitkus ____ 50c

Atsargiai' su Ugnimi. Vertė
iŠ. lenkiško kun. K.'.S,;.... i ,10c.

Mūsą Tikėjimas —-išaiškini-.. 
mas .pagrindu -mūsą tikėjimo,: .
Vertė Jonas M. Širvintas^___ 5.0c -

: ■ Lietuvos ženklai.\ —■ Išleido 
J, Šeškevičius ,ų .B-vė, Kau
las ------ .............L ..40c

Ėmęs ir Kalbėk: Deklaina- 
ęijos, Monolgąi fr Dialogai.
Parašė Juozas V. Kovas —-—30c,

GraudūsVerksmai —'Ver- 
tŠ Vysk. A, Baranauskas____10c.

Eucharistiškbs Stacijos—Su-
fietuvhio Kun. P. Juškaitis_til5o.
. Kristaus Klydus: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir<Spa}ią mė- 
lesiams. Išleido kum K. A. Va*' 
8^b ____ ■__l2&©

Dangau* Karalienė, — Su-' 
rinko Kun. M. /Gavalevičius; 
bė apdarą 75 centai, su ap
darais — ‘ ^1 Oft

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. JųrguČio —__ _____ 10c

Žmogus ir Gyvuolys. Par»- /
iė kum P. BuČvs  _____ ,30c

^<as Lietuvoje,, parašė S.
Kaimietis _____ --_10c.

Maldos Galybė. Istoriškas* 
piešinys IV-to. Šimtmečiotikri- -- 
kššicmybfes. ’ liietuvią kalbon • 
išguldė P. B._____ _____ J25e.

Apsirikimą Komedija. 'Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyva

. nimo. . Išguldė Lapšiaus Vai- ’ .
.... ...

Jono Kmito Eilės t..L. 41.00- 
. Lietuvos Albumas. .Su pa- . . 
veikslais ir aprašymais—-----JŲ>0.

nelis) su paveikslais. , Lietu*

ŽjHb* > Turką*. Purnokinan- 
tl- apyfiakA TabalS T. VyŠ- 
nUuaka*. VeeM P. B...—... —40e,

Trumpi BkultymŽliai—labai 
gražus pasiskaitymai Apie i- 
vairius gyvenimo, atsitikimus. 
Parašę J, Tarvydas ___ ___ 45o.

Turto Norma—moksliSki pa- 
sįskaitymai, Paraše Uosi/u—45o.

Geruma* — aprašymas apie 
gferinhą $er TsVę Paber*-Fi- 
lipiną. Verte Kun. P. L. _15o. 

: Tabakas—Nuodai — rūky- 
mb kjenlc8moe‘; pagal U-ifą Ni
kolių .parengė S. Kaimietis—15c.

Užkeikta MergelS bu Bari- 
Aa žr ^aridažft^įUs—apyaaka 15o.

Mitąlikfe Bažnyčia ir De
mokratizmas. — ParaSS kun. 1. •_

/pątbika. < Jos šakų: A'ėrit 
to blogo,'kuris neišeitų į ge- 
gerą. Va, kai nera^ pinigų, 
tai vyrai degtines negeri a 
ir kvailybių nedąro. . \

VILNIUJE l(to0 ^TTEtlGENTU
BE DARBO -

'Vilniuje, yrą ųžregišfrito 
ta apie 1000 bedarbių intc- 
ligentų. *

E

y

P-le Pat Kendall,' 29 metą am
žiaus, pirmoji moteris paskirta 
Oro judėjimo tvarkymo policinin
ke San Francisco mieste. Ji ga
lės suareštuoti tiios orlaiyininkus, 
kurie pavojingai skraidys.

DAUGĖLIŠKIO padan
gė, — Dabai* sodžiuje tikras 
vargas. Daugumas ūkinin
kų jau nebeturi duonos ir 
gyvuliams pašaro. RodoS, 
viskas pigu, galima būtų nu 
sipirkti. Bet nėra pinigų? 
Vieną kita slegia skolos, ir

bbouai išeiviai
T6vyngs inti±a3, JoB lątfitejlnial Ir tie-, 

laimės, jos sielvartai ir bčdos Jum* vi-- 
Biems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, Jrad ‘Tevjmęje taurautų h 
klestėtu teisėtumas ii*. laisve. Ją* taip 
pat niekinat priespaudos nevallą lr ne
ribotą sauvaliavimą su iSvenČiaubIorais 
Žtabnlg. tefc&nts Ir laisve. — Jų* tiąrlte, 
kad it toU budami, ktid ir plačiųjų in*r 
,rlQ Atskirti, rpėilntl Tėvynės i>tifkoks 
ils tikruritiJ jrrA. ■ šitais visais ,'at 
tvilkiau Jum* labui yra pravartb Ii-

‘♦DARBININKAS” ugdb tioflor Ir 
la!«v0*.in«Uę. ‘
' “DAILININKAS” -muko neapkęsti 
prlespatiĄoij smurto ir niekint! didvab. 
tię veidmainystę. • , . v

i’pARBl^ujįKŲI'', visur Ir visados 
rup! darbo imonlą relkulaL - ;:

“DARBININKAS” turllab*!. įdomias 
WV0 “RADIO SirSENAS.”

“DARBININKĄ“ redaguoja profeso 
-riūs pn. rM^yydaitis.

SkUMfcfta *«d

flM o tlV 6Q amerikoriifv
icėnUl. .' . .

“DarMniakM.’* . •
‘"muBmrNkoH Mum* 

o!^ Aauna*. Neprlklau»omyb«« alkitl.
, . • t u, -

ŠV. PATRIKO DIENOS 
PROGRAMA

Lucky Strike inagnetiskos pro
gramos vedėjai, suteikę savo klati 
sytojams muzikas iš Berlyno, Pa
ryžiaus, Londono ir kitą tolimą
ją vietų i>asiryžę. kovo 17 d., pa
rūpinti tikros airiškos muzikos iš
pat. Airijos.» sostines -Dublino. 
Naudodami, paskutinius moksliu 
išradimus radio srityje, Lucky; 
Strike- programos vedėjai RU* K; 
B. C. Atiitis. duoda išgirsti 60 mi- 
liiičią grojant geriansiušį -šokią 
orkestrus. Lucky Strike vedė, 
jai, teikdami geriausią muzilią, 
teikia ir.geriausius cigaretus.

Lueky. Strike cigaretai paga
minti iš geriausio tabako švelniau. 
Šiomis prięnronėniis. ,

Kol Lueky Striko cigaretai lieTi 
ka pagaminti, praeina daugTai- 
ko, praleidžiama daug pinigą, 
daug "erięrgljp^. Už, kiekviena 
bučky Strike yra 100,900,00.0 dte 
leriij vertes tabako, kuri sudaro; 
100 milijoną. dolerių apdraudo 
polisas. *
Lueky Strike išrastas naujas* pa, 

kelis apsaugo cigaip’tus visada 
šviežiais.’ Jie pieturi jokią gerk
lę- erririaneią pažymią. ■ (Adv»)

Limpamorioa Ligo* Ir kaip 
nuo ją įšsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Paraše J. Barona8..-5Oe.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su pav*jikiylai8t._^75o. 
, Vienuolinė Luomą, Vertė 
Kun. P* SaurusaitiB\_™J_—_25a

Vaikų' Knygelė — su pa
veikslais ..-__^.300,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj,1918 ir 1919 m, Para* 
žš Kun. J. P. Jonaitis (Ka
pelionas) ^_4__................  .

Pamaldų Vadovėlis/stacijoB 
Graudfia Verksmai. Sudarė ir -

Meilę (Poema). ParašS M,, 
Gustaitis-----15c.
išleido Kun. J. Koiiėevičius..~..lOe,

Moterystes Nesuardomybž. J. 
Lesauslas. Šv. Ka*. D-jos lei- 
lmys> Kaune '<------- —_ _^.10a

Sunkiausiais Laikais, Paraše
1. wRųceviSius —. ....I... '------ ._40o.

: Aventąs Gabrielių*. Išleido
Išvas Alfonsas Maria Č. P.__25c, 

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—.50a.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas - ---------—------------------_40c.

Mūsų Dainiai, Paraše Ka- ■/■ 
/.ys Puida --------------- L-----50c.
• Anderseno Pasakoa-su pa- 

eikslSliais — ----:—į,-----_20o.
indzittlaitiš ——;----- --------

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių—1'D-ko'’ 

panda, Odos ąpdaru $2.00 ir $3.0Q
r ■ TEATRAI ' ■ i

Vienuolio Disputą su Rabi- 
au. Vieno Veiksmo juokai. Su- . -
ietuvino Vaidevutis „J— ----l&c.

Nepaisytąja—keturių T veiks- • . 
ną drama. Parašė kun, Pr. M. .. - . 
Juras. Kaina  —35«

Giliukingas Vyras—2 Aktą * 
komedija ; p’arašš -S. Tarvy- ’ 

’das-^-u»i----- .—i—26*i
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks

lų" komedija. Parašė Seirijų 
doxukas ———25a

Ubagų Akademija ir Ubagą
Šalins komedijos po 1 ak 
ą, Paraše Seirijų Juozukas—35o, ,
Sniegas — Drama 4-rią ak- > .

ų; Vertė Akelaitis —__40a'
Esuinas—3-čia dalis dramos

‘Gims Tautos Genijus,’* Pa* 
•■ašš Kun. Iį. Vaicekauskas—10c

Visi Geri—-3-jų veiksmą vai»- 
ięlis; parašė F. . V. —------- 10a ~

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą, drama. .. 
Vertė Jonas Tarvydas —_ __10a.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant žę-. 
aSs Jėzaus Kristaus. Vaidini-’ 
fias su gaidomis -----75o,

' Dramos; .1) Gėrman*; ^2) 
^biola—5 aktų; 3) Liurdo . 
^tebūklas —4 . aktąparašė

;J, Tarvydas—2—     - ,65a. ■ ■
Knarkia Paliepus.—Komedi- 

’a 1-mo akte. Parašė Gineitis .15a. .
Vaikų Teatrai: dalia I: 1) 

’agalvok ką darai; 2) Jono ’ 
ainiė; 3) Pasakyk mano -lai-, 
nę., Surinko S; K., D. ir N,—15e. ‘
Valką Teatrai: dalis II:1) 

Mirsimo paskui; 2) Antanu- : .• 
<as. Surinko S. 'K., D; b? ‘N.-Jl&s,

366 Broadway, ti.’So. Dosteti, Mėsą
- .■ ’ ■:i \. i. 5’

"ŽIBINYS" I
prot Dn V. Mykolulčlo-Puthio redagua 
fcria* IkeratdcoB, mokslo, visuomenė* 
r aknderaiakojo gyvenimo Iliustruot** 
intaesinls tumelius yra dldklauilaą 
rimčiausias, plominutlas ir idekvi*na*» 
prasilavinusiam Imogttl tinkamiau*!** 
lėtuvių iumalrta. To<Wl rlal pa«kubėkl« 
aUislBukyt! ”Mdlnp‘

“Židinio'’ kaina Lietuvoje: ū»et 
pu«m. 20 lt; Amerikoje metams Hėč> 
bU5meČHir*2.Š0.

Adr.: “lldlnya,? Kaanaa, LaiavU Al

“BauĮiiUį” eina du kartus per 
menesį 16 pust didelio' formato «u 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje* 
matams 12 ■ li|.> pusei metą6. lt* 
Latvijoje* ~ Estijoje* Vokietijoje 
ir kitur molams 15 iitj pusei mo* . 
tą 8 lt. ,

Adresas: Jurbarkas, “Saulutė* 
Administracijai.



JJARBIKIXKA8.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SUSIRINKIMAS NETE

KUSIŲ PROTO
r 540 MILIJONIERIŲ 

. BRITANIJOJ

nrrrt Ilki iiL'.L,-.nĮi 
nes ne tik Avon miestely,1 
bet ir Massachusėttį valstį-

SEIMO ŠAUKIMO REIKt- 
LAI LIETUVOJE

1'1} ■'W'TWT.įWlį.'>hii" ■ ■‘■"■-r. N.

LDS. Kuopu Susirinkimai

LONDONAS.— Vietos 
įplaukų komisijonieriai pra
neša, kad Britanijoj y^*a 540

MĄKQ AUKELĖ’BROLIUI LIETUVIUI 
. Sii skausmu širdy * /r

Tu, o lietu vi, > t
Nešei dienos ir kaitros naštai.
Dabar užmokesnį
Priimki šį *
Posmelį... šią mano tau dainą!

DARBO AUKSAS * f
-. - Dirbki i Prakaituok! Laisvės neragauk! ' 

Įųdipęt ims pasaulis garbingu tave šaukt! 
Prįę dal’bo prisirišk ir jokiu būdu 
Nuo jo nebūk laisvas... tada tikrai 
U^įpelnysi vardą ir garbę Čionai — 
Įy laimę besitveriančią amžinai!

. . ; 1 PlytaiJis.

LIETUVYBĖ ŽLUGS AMERIKOJE
ŠEIMYNOJE NĖRA 
j lietuvybės

Trumpai — kas lietuvybė 
šeimyniškame gyvę n i m e? 
Įįįęiįs kits, kaip tik. tikri 
iįętųyįški; tėveliai ir geras 
lįętĮpą^s vaikų auklėji- 
mą&' Kur Ętpką šitų sąlygų 

t$i nelietuyybe ai’bą ki
taip ląiųš —atnęrįkoniznias.

pįdęl^s svarbos žmogaus 
gyvenime turi jo; nanūnes 
aplinkybės- Namas — tai 
piripą vaiko mokykla. Ko- 
kįę teyiaį, tokie ir, vaikai. 
($an aiškų yisięms, kad šios 
gadynes? Jaunimas, ateities 
tėvai, fiki į naują filosofiją 
-L į jungtuves su svetimtau
čiais. Irlietuviai nėra iš1' 
imtis, Tuįime gausingų at
sitikimųkur lietuviai vedę 1 
su italais, airiais ir net len
kais! Maža .kas prikishj, 
kad tai. mažmožėlis, nes ne 
visi taip daro. Tiesa, bet šų 
tas “mažmožis. ženklina dide* 
lį dąlyką, būtent, nelietuvy- 
bę ateinančių karti}. Mažai 

. ir neskaitlingai tautai, kaip 
lietuviams, kiekvienas as-

• mųo brangenybė — ldekvn> 
no asmens praradimas pažy
mėtinas nuostolis.

Svętimtąučių teyų vaikas 
— svętiįntautiškas išlavini
mas, tai yra, amerikoniškas 
arba angliškas. Tada vai- 
kąį gįrdį įik lietuvišką, ita- 
lįšką'ąrbą lenkišką žodį, ka
da ąV^tį&tąučiai tėveliai, už 
inęžg| iįąžą nesusipratimą, 
barasi. Stebėtina ir baisiai 
nelogiška, jei tikrų lietuvių

■ težį Vaikai nemoka nei ’yie? 
no jodiio inūsų kalboj. Ži
nau tokių teveliu ir tokių 
vaikelių. Čia gimę tėvai su 
yąikąįą Jds angliškai kalba.

TręČiąs ii* lygiai aštrus 
dyglys Uėtiivybės šone' tim 
sėklą šeimose, kur vaikai 

, kalba lietuviškai, bet silp
nai, tęVėliams nerūpi, ką* 
da girdi t- /‘Duok man

BERLYNAS, Vokietija. 
—< Vasario 12 dieną Berly 
nė ^Memellandbundas’^ bu
vo, surengęs didelį viešą pro 
testo mitinga prieš “Klai
pėdos vokiečių smaugimą.” 
Kalbose, kurias pasuke tos 
sąjungos ‘valdybos nariai, 
naųrianaiii būdu buvo šmei
žiamas Lietuvosyar(|as. Re
zoliucijoj, kuri pasiusta 
Reicho kanclėriiii ir užsie
nių reikalų iniuišterijąi, 
taip kitko, -reikaląųjama, 
kad Tautų Sąjungą panai- 
kantų Lietuvos suverenumą 
Klaipėdos krašte ir grąžin
tų jam iki. 1922 metų įbuViU 
si? padėtį. Taip pat teito-{ Adv. Veraeka tūli ofis?. 
laujama atstatyti gubetna-r^^ę^^. 
torių Merkį ir paleisti šau
lių sąjungą Klaipėdos kraš
te. . ' ■.

Susirinkimo dalyviai ke
lis kartus nutraukė kalbėto
jus plojimais. Buvo girdė
ti Šukių.:-‘/Užimti Klaipėdą!, 
Pakarti gubernatorių!” ir 
panašiai. Karštai buvo plo
jama Klaipėdos krašto' di- 

’ rektorįjos pirm. Bottcheriui 
už jo “vyrišką elgesį” ir 

i seimelio pirmininkui: 'von 
Dressler už “jo ^atsisakymą 
kalbėtis dėl naujos'direkto
rijos sudfų’ymo. ”

Įdomų pastebėti, kad 
Ft - a, t^MemelIandbimdo0 ’ *Lietuvoje gimę-tėveliai. prfc-į . > « ?

. . . u j . nmkas mitingo pradžioj, dėstai kalba angliškai, o jų vai , • T \ 'U ,v
... v. p . .v.. . ikodamas susirinkusiems uz kai dar prasčiau lietuviškai. ■ • . ■ .
. ‘ ■ ^latsilanl-ųuną, specialiai pa-}

Pasakyk ką skaitai, o aš', 
pasakysiu,: kas esi. Vieni 
neskaito, .Bet nuo kitų - gir
di. Vieni tiktai angliškai 1 
skaito.J Daigelio tokia nuo
monė, kad hetiivių laikraš- 
įčiaį yrą . nuobodūs ir taip 

brangūs; sulyginant su lapų 
skaičiumi. Prie to, "kaip jų 
Žinios nudėvėtos! Jų žinios 
vis suvėlintos. Kam dar 
juos skaityti? • .

Iš minėti} •. fakti} išvada 
aiški. Lietuvybė, kaip nu
dėvėtas švarkas, bus praša
lintas amerikonizmo naudai- 
Mūsų jaiiiiimas elgiasi taip, 
lyg jų obalšis būtų: ‘ ‘ Mes 
plataus proto amerikonai. 
Jei esi Ryme, daryk taip, 
kaip daro Ryme. Nė mums 
kištis Į Lietuvą ii’ į lietuvy
bę. Tai seni laikai — tai 
seni žmones, kurie labai mė
gsta ginčus. Amerika mums 
link^na, graži, ir naudingą 
šalis — čia visi lygūs. ’ ’

Lietuvybe! Tuščios pas
tangos tavo gyvybė! —* mir
ties dalgis aplink tave suka
si. Jurgis Jonas,

“bread, butter.” 
naujas dalykas, 
dažnai taip , girdi, 
pranta ir vaikąs, supranta, 
ko jis nori* Prieiname prie 
to, kad tėveliai šneką į vai
kus jų pačių kalboje. Vai
kai todėl turi įtekmę į savo 
tėvus, kuriuos iš. palengva
.suamerikoniziiojaf Ir štai

Tai ne- 
Tėveliai- 
Jie su->

SVARBU

TRETININKAMS
Maldos atidarant ir užda

rant . mėnesinius tretininkų 
susirinkimus atspausdintos 
atskirai Viena knygelė tik 
5e. Reikalaukite.

“DAR5INIKKAS”
86$ B'wiy, Šo.Boston, Mau.

ADV. JUOZAS VERACKA 
IŠRINKTAS SELECT- 

MANU
AVON, Mass,. Šiomis 

dienomis 'įžymus lietuvis ad- 
vokatąs Juozas M. z|rcracka 
Išrinktas Avon miestelio, se- 
lectmonu,

. Avon miestelis yra arti 
Brocktono.

O, BROOKLYN, K. t,
Kovo 20 d, tuoj po sumos į* 

vyks LDS, 10 kuopos susirinkimas 
Vai. Taigi kviečiame visus nariu* 
atsilankyti į šį stmirinkimą ir ui- 
»imok&i mSnesinea. Ą taiveskite ir 
Bhvo draugus prirašyti.

‘ Valdyba

DAYTON, OHIO ■ \ ,
LDIjL 69 kp. susirinkimas įvyki 

sekmadienį kovo 20 d., bažny- 
tiufij svetainČj tuoj po gumai.

Kuopos ražt. Z, Gudelis
WORCEBTŽBrMA8B,

LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 
yyks bal. 5 d., Aušros Vartų, pa- . 
rapijoB salėj, tūojaus po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų. .

Kviečia Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkinias įvyks 

penktądienį; tol. 1 d, 7:30 vai. • 
rak., Lincoln Svetainė j, 26 Lincoln

Ateikite visi Valdyba

PHILADELPHIA, PA,
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

p^ktadiepį/ bal, 1. d<; 7:30 vai, 
vakūro/mokyklos kambary. Atęi* 
kitę gausiai Nepamirškite užsimo- 
Rėti duokles. . ’ Valdyba

B ALTIMORE. MD.
Bal. 3 d.,.. sekmadienį; tuoj 

po šunini parapijos svetaines kam. 
bariuose. įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti viri,

‘ Kviečia Valdyba

LDS. 75 jįp. ią$nė#įąiai susirin 
kūnai įvyksiąąiekvičną mėnesi, 
tekmadleriy, po 15 Petro ir 
Povilo bąžnyiįąfje svetainėje.

' ^.Į.VAOI.1 K - ’ 

PBOVipąNON, i.
LDS. 11 Jfp. fflĮ^iąis susirinki

mas’ įvy^s kovo 20,
tuoj po iumoa,. baliny tinčj avėtai- 
aSj. Švąyįu, viri liame sūri- 
rinkime dfilyySu^ fr uirimokitą 
duokles, Parodykime grąžųpavya. 
di kitiems. , .

ATHGL. MAS8.
. LDS. 4 Hp. 'mėMflįni^ apsirinki. 
m«s įvyto įcoyo įįį tuoj po 
mišparų, kv, Prąprii^us parapi. 
jos salėj. ęyiė^mi vįflį nariai at
silankyti fe u&įmykėd mėnesinę 
mokeatis, Taipgi atsiveskite savo 
draugus i? drauįįvą prirašyti prie 
fiįos kiinfoą ^įi^ęijąį.

Valdyto 

jrawjąĄ^aoN^.

. LDS. 28 kp. ip^nesinis susirinki
mas įvyks ęefcpo^pį, kovo' 27 d., 

• 1 Vai. po'ple'Įų,įa|nytEej avėtai.
n S j, 339 dreėp S}, Kviečiame na- 
rlu8(es) ateiti. (lęrą f roja nžsimo 

tonos rinkimai buvo komodi- Valdyba
ja, taip bus ir seimo rinki-' 
mai, jeigu piliečiai neturės 
teises statyti kandidatūros.

* •• . <r■ž ■

PRANEŠIMAS

“L. Ž.” siižinujusios ię 
autoritetingi} šaįtįmų, kad 
seimo rinkimo įstatymas vię 
Šurnai busiąs parodytas dar 
prieš jo paskelbimą, t. y, 
tas įstatymo projektas bu
siąs pavestas kaip ir disku
sijoms. priduriama,kad 
naujame įstatymo' projektu 
akto sistemos nėra, kurią 
ankščiau tam tikros sferos 
pranašavo, t. y.kacį i kandi
datų sąrašą bus galima įra
šyti ir balsuotojai. Dabar 
esą numatoma, kad kandida- 
tus išrinksiančios apskričių 
ir miestų savivaldybės.

Kas norės kitų kandidatų, 
neturėsią teisės statyti,, kaip 
seniau kad būdavo, ’ .

Vadinasi tautininkai vėl 
rengiasi pasityčioti iš pilie
čių. Kaip prezidento Bme-

Jis yra sūnus 
M. ir T.. Verackų, gyv. E. 
Broadiyay, S. Bostone. Adv. 
Veraeka mokinosi^ Bostone. 
1923 m. baigė teisių mokslą. 
Būdamas studentu jis daug 
'.darbavos moksleivių organi
zacijoj.

Dabar jis yra Lietuvių 
Kredito Unijos pirmininkas 
Mdiitelloj. *

1930 m. jis buvo išrinktas 
Avon rėpubĮikonų komiteto 
pirmininku. \

Adv. Veraeka yra vedęs 
ir gyvena kartu su savo 
žmonos tėveliais p. Višins- 
kais.

; Sveikiname : liiūdme, 
adv.-Verceka, . iškilti į viršų-| Toledo, Dhio.

Misijonierius Tėvas Jonas 
Bružikas, S. J. praneša, kad 
jo korespondencijų nuolati
nis adr. yra: Ręy. J. Bruži
kas, S. J., 207 York Street, 
Brooklyn, N. Y., arba\ Rev. 
J. Bružikas, S, J., St. Johns 
-College, 807 Superior Sfc,

■lęįvo 27 jį.rjĮ v>į. 30' piętų į- 
vyKą LDS; į kuopoj guįirūikijuiati 
senos mo^y jos kęuibary, Čon- 
gresą Avęį Atęįę|ię’yįsį. Valdyba

LAJįOO,MĄSS/ 
• » ,»*"4 . i

LOS. 70 kp susirinkimas įvyks 
kovo • 20 jpO dvyliktai.
Kviečiame gausiai ^ųeiti, nes turi. 
me keletą gVarŠląguinauymų. Al* 
Biveskitę’įr fjįavę .<įrąUgųs(eB) pri
rašyt].. ; , < * v Valdyba

dėkojo- susirinlame buvu
sioms Ręichjo ir Prūsijos 
valdžios įstaigų atstovams. 
Tarp šių atstovų buvo ir 
vienas užsienių reikalų mi
nisterijos valdininkas. Taip 
pat mitingas įvyko buvu
siuose aukštuosiuose rūmuo
se, kurie priklauso Prūsijos 
vyriausybei. Mitinge ofuĮ 
cialiai dalyvavo visa eilė 
vokiečių partijų ir organiza
cijų, ai stovit.

“Menielllandbundo” ve* 
liava stovėjo kampe, aptrau 
kta juodu šydu. “Deutclic 
Allgemeine Zeitung,’4 tarp 
kitko, patvirtina, kad “MY 
pirmininkas pasvei k i n ę.s 
Reicho ir Prūsijos valsty
bės įstaigų atstovus.

Vokiečių nacionalistų laik
raštis “Tag1^ salto, kad vo
kiečių, nacionalistų -frakci
jos Prūsijos landtage įteikė 

’ 'tokią interpeliaciją: £-Prū
sijos vjTiaūsybe prašoma 
tuojau paveikti Reicho vy
riausybę, kad imtųsi visų ’ 
priemonių prieš Lietuvos

’ vyriausybę ir nebflįtštautu 1 
imtis ir represijų smaugia
mai yokietybei Klaipėdoj 
apginti,” - 1

Nacionalistų laikraščiai
‘1 Voelkische Bebbachter1 ’ įr ” 
“Angriff” reikalauja, kad 
Klaipėdą užimtų Kytij Prū
sijos ReichsVehro divizija ii’ 
kad į. Klaipėdį būtų pasių
stas kreiseris vokiečių gj^ 
ventojams apsaugotų •

Išplatinkime “Darbininko’ 
Naują Leidinį

p npran^miuiiiUinnnninn'!i  innniniin-nmmmmnrniii
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“DAPBIJ«J<KAS
—ir---- ■ •.

JO REIKALAI

* Paraše

Kun, K. Urbonavičius

y • W1W, ERfrATM, CONM. '
46 įvyk

UpVf Są į, 1932 m.
tautai, And į šį BUtM^bikiiuą ateiti,: 

Vieną naujį 
nurašyti prie mūsą 

brangios oręanizacijp!.

« t.
.LDŠ. riisiririki-

mąs ^yykš, ki>vo;'20 5 ’30 ya*
kąye,’ KaralienČti Angelą parąpijo»: 
svėtairi$j,. įąąipą8 Kobling ir So 
4th.gatvių/ - • ■, / .

’ Taigi; malonėkite visi Misirinktt 
ii*, užsimbicčti. duokles, kurie esate 
skulm^L- ■ Nepamirškite^ ir nauju 
narių atrivesti prirašyti prie mūsų 
bi^rtgioį ‘ . •

. .į" Kviečią Valdyto

; • ; DEiiįdįi’, mich. ■■ ’
LDS. 72 kp. susirinkimas įvykę 

ąėkmadiėhį, ■ kovė 20, d., tuoj po 
pamplių, 8V- Jurgio parapijoa^mo 
kyklojė. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį eusirijn 
kūną.

; Valdyba

WESTFIELD,MA88.
LDS. Įl-I kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, kovo 20, 1932 
m.,» tuoj- po sunkus, $v. Kazimiero 
parapijos aalčję, Kvočiami viri 
nariai ateitį ■ Taipgi atsiveskite 
savo draugu^ prirašyti prie šios 
kilnia ofjfchirfeįįsip ' v

. f r Valdyba

WORCESTER, MAS8.
LDS. 7 kuopos susirinkimu {• 

vyks bal. 3 d., 6 valandą vakar®', 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei* 
ki|e, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles. ..

Valdyba

NASHUA, N. H.
«LPS. 65 kp mffResihis susirinki- 

mas įvyks ba! 3 d. tuoj po pas- 
kutinių mišių, pobažnytinūj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių. sumanymų. 
Taipgi, atsiveskite ir savo draugui 
prirašyti įirie šios organizacijos.

; ČLEVBLAin), OHIO . 4 
■;.’Bal.'jf d.; 8 valandą; vakare, 
Lietuvių SalŠj įvykš LDS2 51 kp. 
mSnėsipią susirinkimas, Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba 

'J , «-,/.* x . ; a

. f ELIZABETH, jf- 4
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyki 

•balandžio' mė^i. 5. d., - .7 valandą 
vakare, .bažnytinėje * svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai,ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira- 
fiyti. ‘ ' Valdyba

MONTELLO, M ASS.
LDS. ? kp. susirinkimas įvyki 

balleiidžio 1 Šv. Roko svet. 
Visi nariai prašdmi ateiti į fiį jusfc, 
rinkimą ir. užsimokėti senab už- 
trauktas mėnesines duokles.

’ Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, fcA.
LĖS. 103 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, bal. 3 et, 
įuojaus po. sumos, šv. Andriejau! 
par, svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklSs užsimoki 
n. Taipgi atsiveskite.nors po vie
ną naują narį prie kiioposvprira- 

jr w Syti. Valdyba

' -193Ž ' * ■
“DARBININKO" SPAUDA \

366 Broadway So. Boileri, Mau.

MtefeaĄ

• aLUk ka, išėjo iš spaudos Kmi. K. Urbonavičiau^ ■ 
/ paskaita “ ‘DARBININKAS’ IR JO REIKA

LAI” svarbi Alsiems katalikams.
Gražiai išleista, 16 pusi, knygutė. Kabia tik Šol . -
Platintojams, užsisakiusiems; didesnį skaičių^ 
duodamą, didelė nuolaida. U

“Naudojau Pam-Expellerį ir Tuo jaus 
. įgavau Savo Sveikatą

*,PAiN*ęXfjEit£.ERTS lumįino man. šv^ikati. Pėt.‘»tty|4 jn tneHi ai'-Idiidd*
' narni murtiiili pes^ie; ®Wdau'iSw« dolerių daktaraftb karte nlitspyru* . | 

*. •terieilMaiayr^ "MA - \ ' • . \ '
“Mint, rfHįujįU Į>»Urž man, kid Jei «i trmii*B ika«chxrtni uniTiui ta.PAlN- 

EXI’t'-LLERIUį!<i».tupimi ugyčiiu. l’akliu*<« s*Vo driMiro paturimo pradijAM 
uiudoti PAIN-EXPKLf.ERI ir tuOjiu» aigtvąu rivo avėikaų." . • • .1

“ s * tpaiiraio) B. D., PIuMel»Ha, Ta.

PAIN-EXPELLER*-
. J, V- Pat. Biure .

JPer niviril 60 metu tikra*, Enker BAIN- 
EXPELLĖRIS aeibijo.darbininkam* ‘.’aaųrrižd. 

.VII prit rtvo darbo?’ Suitin*t »*nari*i, m1*- 
darni muskulai,- akauimil pediuoae, raumatUki 
Klimai, įtrindteįlte, heuralrija it kiti, Dana* 

a akinimai rrtitai paiiduoda ’ iio pmkaua 
Unlmtnta did,Hai EydAtTriai

X* PATK.ENPELLKRIS P*dW k^M*^ 
jla padam H t*ft k
fcafaa >Sę. Ir 76c. Par&KidacM* Vtooc

. •Tikrula p»1r41u INKARO wiaUfe*fe.
ąimaiaMb imai ėaiauaaiiaįti'i«*il—.,ma>ihaa*aiaįJ linai

4’



DAEBIHIHHAS
PubliiM »T«r roB8M.T*nfl FBJDAT

«ai»t jmmpmmihuamiam b. c. MKocnunni ar laso*

ŽENEVA. — Vasario 20 
d. Užsienią reikalą ministe-

DoBMtlę jTMrty m«tMM
yMriy,....,..,.16,00 Ufctėey U

Domeitlc ąnct pw WHk y»*rly..|2.00 Vlm kart aavaltljf
forafm ooea «r w«ek ywUr..«.S2,W

386 w »K0ADWAY SOI™ BOSTON, JU88.
TBLEPHONB SOUTH BOeTONOtt®

EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

. Šįmeį kaip žinomę, įvyks»tralijoj, Afrikoj, Azijoj. 
Eucharistinis Kong r esąs “ 
Dubline, Airijoj, birželio 22 
—26 d.d< Kaip paprastai, į 
tokį Kongresą atvyksta sve
čią iš visp pasaulio.. Kaip; 
tenka girdėti, organizuoja- 
,ma ekskursija ir iš Li&u- 
.vos. Netenka abejoti,- kad 
daug maldininką vyks iš 
Amerikos. Tarp amerikie
čiu netruks ir lietu vią. 
“Draugas” tur būt suorga
nizuos didžiulį ekskursantą 
būrį'. Važįnds lietiivią ir iš 
kitą Amerikos koloniją, ne
išskiriant ir Naująją Angli
ji Lietuviai juk pamaldūs, 
į tokias, iškilmes jie vyksta 
su noru. Tik reikia vieno 
dalyko,—kad lietuviai Kon
grese pasirodytą kaipo or
ganizuotas vienetas, atsto
vaujantis lietimą tautą. ;

Eucharistiniai Kongresai 
vis daugiau ir daugiau įgy- 

. ja pasaulinės svarbos. Tai 
katalikiškąją pajėgą mobi
lizacija, parodanti pasauliui 
tikrąją mūsą tikėjimo galy
bę, prasmę ir turinį.. Nė 
viena protestantą sekta, nė 
Pravoslavą atskala nieko 
panašaus negali * parodyti. 
Net tokioj protestantą šaly, 
kaip Amerika, taip vadina
mos ’ krikščioniškos protes
tantą sektos nė nemėginą 
nieko tokio bendro suoi’ga- 
nizuoti, kas parodytą ją ti- 
kėjimo vieningumą ir pajė
gą. Jie žino, kad nieko iš 
to neišeitą. Katalikams ne
reikia daryt jokią susitari
mą, joldą konferenciją dėl 
tikybinio nusistatymo. Pas 
Juos tikėjimo mokslas yra 
vienas ir? kas svarbiausiai, 
jie tinti tikėjimo turinį —’■ 
Eucharistiją. Ją pagerbia 
.lygiai Visuose pasaulio kra
štuose: Jungtinėse Valstijo- Tėvynės meilė ir jos .^ar- 

. še, Kanadoj, Europoj, Aus- be man visados rūpi. Virgil

Tuo būdu /Budharistini s 
Kongresas — tai viesas ka
taliką tikėjimo išpažinimas, 
lygiu uolumu atliekamas vi
są tautij, ’ visokios spalvos 
žmonią. .

Savaime’jniprantama, kad 
tokiame pasauliniame kata
liką suvažiavime, kaip Eht- 
charistmis Kongrė^iš,, v^ejs 
tautos lenktyniauja P '% 
šti ištikiniybę 
mui. Kiekviena nori’ paro
dyt, kad ji skaitlingai atsto
vaujama ir todėl jungia sa
vo maldininkus į vieną or
ganizuotą; būrį ir, iškėlus 
savo tautinę vėliavą, iškiį 
mingai dalyvauja ■. eisenoje. 
Jei tautos taip daro, tai, ma
tyt, joms "yra iš to naudos^ 
Be abejonės, jos čia neturi 
materialinės naudos, bėt jsU 
gyja prestyžą bervarda, kad 
yra katalikiškas. JŠš ■ rtįum. 
sakot 
gelijos*'’ ir pareiškia.

sybė.gali būti ir masoniška, 
prieŠkatalikiška, bet pats 
tautos branduolys katali
kiškas. Ir visiems katali
kams tuomet Jaukiau, kai 
ištisos5 tautos viešai- pasi
skelbia katalikiškomis? -

Ir lietuviams katalikams 
šiais sunkiais laikais būtą 
labai pravartu pasirodyti 
katalikiška tauta. Taigi, 
ne pavieniai; bet organizuo
tai atstovaukime/ . lietuviu 
tautą Eucharistiniame Kon
grese. K.

Malonu ir garbinga mirti 
' dėl savo tėvynės. Horacer 
r 't - • - ■ -k - -- - ? - • • - , ‘ ‘

Mūsą bendra šeima yra 
tėvynė. , ■■ Cicero

ĮGerb. Klebonų Dėmesiui
i Turime hbai gražių Velykinių Koavertų su Lietuvižkais ir 
J angliškais parašais.
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NUSIGINKLAVIMO.
KONFERENCIJOJ

tenusveria bendro pasąūlią 
ginklavimosi svarstyklėse. 
Lietuva yra ,pa^^$ tą 
ginklavimąsi dar sumažinti 
tiek?; Wk
mus,, paremtas tvirta teises 
baze, padarys pažangos. Mū 
są ginklavimasis nesudaro 
jokio pavojaus, jokio grasi
nimo taikei, ir jei mes nori- 

Ime, kad visą ti utilitarinės 
•akcijos priemones būtą ap- 
I ribotos, tai ne dėl to, kad 
nusiginklavime mes matytii- 
mė savo saugumo garantiją, 
bet. dėl to,” kad, mūsą nuo
mone, tai žymiai sutrumpin
tą kelią, kurį Žmonija $ar 
turi nueiti, norėdama įgy
vendinti taikos idealą. Ma-

vimo konferencijoj, kaipo 
Lietuvąp >atstov£8, ^įįsąke *to 
kįo turinio kalbąs

“Leiskit man tiktai kele? 
tą 'akimirką sulaikyti Jūsą 
dėmesį Lietuvai susieti su 
darbu, kurį, nuiiginklavimo 
konferencija taip drąsiai 
pradėjo ir kuris yra pati 
didžioji žmonijos pastanga, 
po sunkią netolimos praei
ties. patylimą, koki tiktai 
buvo žinoma, siekiant reali
zuoti taikos idealą. \ 

: Per savo ilgą istoriją tie- 
tuvią tauta galėjo užregis
truoti savo kariuomenės per 
galės momentą. Ji taip patĮ žoms valstybėms didelės svar 
turėjo pralaimėjimą, kurie 
jau seniai ją nutrynė nuo 
Europos žemėlapio. Po Di
džiojo karo, atstatyta vals
tybės gyvenimui savo sūnų 
karžygiškūmu, Lietuva turė
jo patirti kai kurią savo ge
niau apginkluotą kaimyną 
agresijos pasekąs Tamstos 
dabar gėliau suprasite, kad 
visa lietimą tauta karstai 
pasveikino susirinkusią mū
są konferenciją ir nori jos 
dalbą pasisekimo. Mano lybės, kaip mano, mato savo 
šalies ginklavimasis mažai teoriją integralumo garan-

.bos nesudaro, kokiomis pro
porcijomis bus sumažintas 
ginklavimasis, turiūo dispo
nuoja ją didieji kaimytfai ir 
kitos,/kaip ją, priemonės ir 
resursai. Net integralus 
nusiginklavimas, jei jis bū
tą realizuotas, negalėtą 
joms sudaryti absoliučią ga
rantiją prieš' didesniąją vai 
stybiu < agresiją, turint gal
voj ją materialinį ir fizinį 
pranašumą. Mažesnės vais

t

y O KIEČIŲ APS VIETĄ

Jau labai įprasta sakyti, lę jo kraštą, vokiečiai
-jog suklydimas čra žmogiš- ėmė nęlaisen 200 vaiką, iš
kasi reiškinys. Todėl smar gėdino daugelio žmonas,
kiai rūstauti dęl kokią klai daug: motorą sudegino, pa
dą neverta. Bet verta pa vogė bitynus pagrobė‘me
sikarščiuoti, kai iš klaidą džioklės vietas, ne vienos
.nepasimokoma. bažnyčios nepastatė, nė vie

Štai atgavusi nepriklauso- no kunigo neatsiuntė...
niybę Lietuva žvelgė į savo Kokie jie buvo Vytauto
kaimynus ir norėjo kuo įDidžiojo /laikais, tokie pat
daugiau geresnią . dvasios buvo ir didžiojo karo meta
turtą iš ją pasisemti. užėmę Lietuvą. Jie žiau

Geriausiu kaimynu pasi
rinkta Vokietija. Ir ar gi

riai kankino mūsą brolius 
kaimiečius, vogė ją turtą,

ne be reikalo ? Vokieciai— niekino merginas.
sena tauta, daug, kultūrinią Ar- jie liko kitokiais ir
turtą sukrovusi ne tik sau, dabar 1 Štai faktai.
bet ir plačiajam pasauliui. Lietuvos gubernatoriui at

Na, jr pradėtą teikti vo stačius iš vietos Klaipėdos
kiečiams plačiausios privile direktorijos pirmi n in k ą,
gijos. Už bekoniškos kiau respublikos išdaviką, vokie
lės uodegą tiesiog parduota čiai pavirto tikrais- pl^riai-
jiems Lietuvoje neįšpasaky; siais vilkais. .. . .
tai aukštos teises.. / Jie išpylė visame pasau

Vpkiėčiai Lietuvoje turi lyje kubilus pamazgą į Lie
pilnas teises, 0 nemažas ją tuvos veidą, jie apskundė
skaičius dar geresnes teises, Lietuvą Tautą Sąjungai. Jie
negu Lietuvos lietuviai.

Mūsą. tam tikros rūšies 
patriotai manė, kad už vi
sas' gerybes kultūringi ap
šviesti vokiečiai tinkamai 
atsilygins..

Gyvenime gi vyrauja aiš- 
,jd tįesa: ar tu vilką šersi,{ 
jar nešersi, jis vis, į mišką 
žiūri. ’ v . .

Tas pats ir su vokiečiais; 
Jieuiė kiek nepasikeitė.Ko- 
kie buvo keli šimtai • wbą 
atgal, tokie ir dabar pasili
ko.* • '' ;. -

Mūšą; Vytautas Didysis 
500 metą atgal štai kaip nu-, 
siskundė vokiečiais: užpiio-

f* • / y .'
* !«!"*"• F-
' .t. . F:o.•EOME^I

’ ’ - ■ ’ ,S. - •* ' J * ' ■ f-

tįją tiktai teisės vyrAvimė 
’pifcšačgą.

Ginklavimosi sumažini
mas ir kai kurią kovos prie; 

’ m'oiiią panąikįnimas, fcovps/ »aaiau ■ ' ' •
1 , ' ■ ■ v ' r ■ .

t •Basaulinio karo dienomis, 
kai nebuvo ifeiple- 
tttš, santarvininką lakūnus 
vieną po kito naikino neži
nomas neišvengiamas prie
šas. Jie krito kaip varnai. 
Sugebėjimas ir strategija 
nieko nereiškė. Atriladp

Berlyne išvarė lietuvius stu* 
denius iš. Universitetą. Jie 

- užpuolė ir apmušė Tilžėje 
ramiausius lietuvius, pav.; 
rašytoją V. Vydūną, Jjė 
daužo langus lietuviams 

Klaipėdoje.
Ir; visa-.tai.'atsitinka 20-tą* 

me amžiuje. Ir tam vado
vauja aukštos kultūros vo- 
kieeiątautai •. 7.;

Mes nuoširdžiai linkime 
mūsąį ‘Uruliams Lietuvoje' 
klek galima toliau pasitrau
kti nuo vokiškos įtakbs ir ui
ti lietuviško padorumo ke
liais,: Kristaus mokslu įa- 
grisiais;’.

iai, turėtą, įubjmo^ęį 
būti lydimi žymaus begalius 
tttetikįstyat- 

kurta tuMJtli .būtį tvar- 
kčMli santykiai tarp tautą. 
Mūsą’ nūomone, dar nepa
kanka paikinti tokią ar 
kitokią patranką kategoitijąį 
uždrausti nuodingąją dūjil 
vartojimą, sątarptautinti a- 
viaciją, kąd tuo pa; 
■eįu laiku būtą patikrintai 
Sdtarčią gerbimas, kad. ar
bitražas ir tarptautinė ptti; 
verstni.ė teisė nepaliktą j o- 
kios jėgos, vartojhnuiU v 

? Tarptautinią organą vei
kimo priemonės ir greitu
mas, visą pirma, Tautą Są
jungos Tarybos, turi būti 
padidintas. Tarptautinią 
kivirčą Sutvarkymas, ne tik
tai tij, kurie gali įvykti at
eity; bet ir tą, kurie jau ku
ris! laikas nuodija kai kurią 
tautą santykius, turi būti 
sprendžiamas prisilaikant 
teisės ir teisingumo. Štai 
ta prasme aš leidžiu $au pa
reikšti vilties, kad pakto 
spragos biis užpildytos ir 
kad jis bus suderintas* . su 
Paryžiaus paktu, kaip tai 
pasisakė savo kalboj devin
tame plenume Lietuvos de- 
legaeijos atstovas*

Būdama pati įvykusią, fa
ktą, politikos auka, Lietuva 
sveikins visas pastangas, ku
rios bus daromos su tikslu 
ateity padalyti negalimą pa 
sikartojimą Tamstą visą ži
nomą atsitikimą^ kurie dar 
lig šiol nenustoja kreipę 
tarptautinią instituciją dė
mesio, ir ypač , su tikslu pri
versti nusikaltusią tarptau
tiniu nusikaltimu valstybę 
atitaisyti skriaudą, kurią ji 
padarė, _ pasinaudodama sa
vo. ginklą pranašumu, vals
tybei, agresijos aukai

Nusiginklavimo idealas 
ir taikos organizavimas ga
lės būti įvykdyti visą tautu 
savitarpio pasitikėjimo ir 
šolidątumo atmosferoj. Mo
kymo ir auklėjimo metodai 
mokyklose ir ypač spaudoj, 
kuri yra pasaukta sudaryti 

viešajai nuomonei, bet ne
skelbti grasinimą ir sėti ne
apykantą, galėtu, daug kuo 
prisidėti prie pakėlimo tarp 
tautinio moralinio, lygio, ku
ris yra svarbiausioji premi
sadvasios stoviui, kurį mes 
vadiname moraliniu nusigin 
klatihiti. ; ■

Baigiant, tegul man bus 
■leista pareikšti, kąd’ Lietu^ 
Vos delegacija prisidės prie 
visą konferencijos paslau
gą, siekiančią apriboti prie* 
moneš, sutiprinti teisingu
mą ir patikrinti gerą susi
pratimą, tautą tarpe,’ nuo 
ktirio pareina taika.”
». 1 »4. „ . 'i.L u* ' ' •

' No kiekvienaa gali pada
ryti W
JkielmenM gUi nitfWi |>»- 
piratu ' ntynpBHttiį. 
įvaglNu — Booker Wuhidg- 
ton. . , ,<■ ‘ ../ •

J’-.. •' •• • •

kas nežinojo koks. Vieną 
dieną miglotame tire pakly
dęs nusileido prancūzą. pu
sėje vokietis lakūnas. Ap
žiūrėjus jo lėktuvą raitąs 
kulkosvaidis, . kum . leido 
kulkas per besisekantį pro
pelerį. Tai buvo įtaisymas, 
kuyis po vienos nakties per- 

1 mainė , visą padangės karą. 
Tai išrado 25 metą vaikinas 
iš Olandijos - A. Fokker.

Pirmiau naudojant lėktu
vuose kulkosvidžius nebuvo 
galima šauti į priekį,, kad’ 
nenuneštu lėktuvo propele
rio. Tuo tarpu vokiečiai jau 
vartojo tą Kokkerio išradi
mą, kurį valdė tas pats laku 
naš Vietoje dvieją.

Anglijos šnipai tuoj susi
žinojo su. Fokkeriu, kuris 
^tarnavo Vokietijos kariuo
menėje, ir siūlė jam 10,000,- 
000 dolerią,. kad tik jis pa
liktą vokiečius ir grįžtą į 
Olandiją, bet vokiečiai ne
leido jam grįžti ligi karo pa
baigos.

• Po ketverią mėtą jis par- 
kviestas į Ameriką ir dirba 
viename iŠ įžymiausią Ame
rikos lėktuvą. fabriką. Jo 
padarytais lėktuvais kelia
vo Byrd per šiaurinį ašiga
lį, per Atlantiką, ir Kings- 
ford Smitli aplink pasaulį.

NEVYKĘS ĘAŠIEĘIMĄS

Kartą vokįečią karalius 
Fridrichas Didysis išjojo 
pasijodinėti. Jį lydėjo Win- 
feldas, kurį karalius, neatsi
žvelgiant į jo jauniimą, bu
vo pakėlęs generolu. Taip 
jie bejodami pamatė ant 
gražaus anglą ..veislės žirgo 
bėjo jautį kunigą, kuris, ma
tyt, skubinosi į savo bažny
čią. * ”■ ' .

Generolo širdyje kylo pa- 
vidas, kad kunigas jojo ant 
gražesnio žirgo negu jis. To
dėl nutarė jį pajuokti. Ir 
nors /karalius gcT>ai pažino
damas kunigą įspėjo genero
lą, kad jam gali nepavykti, 
bet jis jo nepaklausė.

: Generolas ilgai nelaukda
mas pasileido, risčia joti į 
kunigo ^)usę, nuo tolo šauk
damas jam : “Gerbiamas ku
nige 1 Tamsta visiškai nese-

■•R

ki savo Mokytojo, Kristaus, 
pavyzdžiu!”

• / “Aš nesuprantu, ką tam
sta nori tuo pasakyti,** atsa
kė kunigas, jodamas sau to
liau. /

“Štai, kame dalykas,*7 ta
rė Winterfeldas stengdama
sis neatsilikti nuo kunigo, 
“Kristus net į Jeruaoiimą į- 
jojo ant suvargusio asilo, gi 
tamsta ir j savo bažnyčią jo- 
jute ant puikaus anglą veis
lės žirgo.**

“Mielu noru aš pasekčiau 
savo Mokytojo pavyzdžiu, 
jei tat būtą galima,’1’ atsakė 
nuolankiai kunigas.

“Kodėl gi negalima'?” už
klausė generolas; Gi tuo 
tarpu karalius irgi jau bu
vo prijojęs prie ją,

“Na, gi visa-beda, kad 
pritrūkome asilą. Nuo to 
laiko, kai karalius tokius 
^tvėrimus pradėjo. įkirti 

‘ generolais, .asilu jokiu bū
du nebegalima gauti,” pa
aiškino kunigis ir nujojo 
savo keliu. ■

KOMUNISTAI UŽSIIMA 
ŠNIPINĖJIMU

Nors tai ir. ne naujiena, 
kad komunistai šnipinėja ir 
išduoda savo priešus vald
žiai, bet jie išduoda ir sa
vuosius. Štai Druseįkos lai
krašty tūlas; . Bątkus. rašo, 
kad komunistą vadas Anga- 

" rietis atvirai išdavė kąpitą- 
lįstą valdžiai vieną /politinį 
nusikaltėlį. ' .

Keletą kartą buvo rašyta, 
kad komunistai ir Šios šalies 
valdžiai padeda* gaudyti 
“neištikimus ’ ’ piliečius. Jei 
gu komunistai nepasitarnau 
tų. kapitalistams, , tai jie iš 
ją nė negautą “ sandvvi- 
eh*ią?’

Amerikos kapitalistams 
komunisįtą ' veikimas yra 
naudingas ir jįe tą veikimą 
remia visokiais būdais. Tas 
pats yra ir kitose šalyse.

Komunistai prisip lakę 
prie darbininką pirmiausia 
deda visas pastangas juos 
sukurstyti prie rįaūšią; 

f Kapit alistai /tik ir laukia, 
kad paskui galėtą kaipo 
riaušininkus malšinti ir bau 
sti.

Dar nėra buvę, kad darbi
ninkai riaušėmis laimėtą ko
vą, o vienok komunistai tik’ 
tokius būdus siūlo darbinim 
kamš kovose su kapitalis
tais. • \ ■’ ■ .

riwM tau teimo dienoje nmOcta 
atsakyti, tūk*nebtlriii^b*udįa 

masinti giiiimu. “D*m verti,*’
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LIETUVOS ALBUMAS
Kiekvienas puslapįa labai gtitiįiu pavėtitshLpa* 

puoštas. Kiekvienas lietuvis privafetą įsigyti šią 
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KRISTAUS KANČIŲ PASLAPTIS

^ Gavėnios metu tikintieji 
daųgiausiųi susitelkia, iš jų. 
karstų krūtinių ; suskamba 
skausmų giesmės. Mat ga
vėnia juos ragina apsvars
tyti Kristaus kančias, ragi
na kartu su Kristumi tru
putį pakentetį. “

Kristus daug iškentėjo, 
bet kentėjo laisvai. Jam 
niekas negalėjo - padaryti 
prievartos.

Kai Kristus sutiko ateiti 
į šį pasaulį, Jo pašaukimas 
buvo kentėti. Skausmais 
Jis norėjo atitaisyti tai, kų 
žmonės nuodėmėmis sugadi
no. Žmonių meile privertė 
Kristų daryti tų aukų, jokia 
kita prievarta. “Todėl Tė
vas mane myli, kad aš gul
dau savo gyvybę, kad vėl jų 

' imčiau. Niekai negali at
imti jos iš manęs, bet aš jų 
guldau pats savaime. AŠ 

• turiu galios jų guldyti ir tu* 
riū galios vėl ja imti. Tokį 
įsakymų aš fesu gavęs iš ma
no Tėvo.” (Jono 17, 17-18).

Jeigu dar 'žvilgterėsime į 
save; mes neturėjome jokios 
teisės reikalauti, kad Kris
tus už mus kentėtų.. Jeigu 
save bent kiek gerbiame, .ne- 
nustojamos dėkingumo gies- 
męs kenčiančiam Išganyto
jui iš mūsų karštų krūtinių 

7 ,be paliovos turėtų skambėti.

MALDAKNYGESmes feoMės savo jėgomis M A T n A KNTVaFS
Kai Kristus pasiduoda į 

budelių rankas, išrodo, kad. 
Jis. -Jau nugalėtas, kad 
Jau bejėgis. Iš tiesų tai 
taip tisui nėra. Priešų 
triumfas yra grynai išorinis 
burbulas. Kai matė ant 
kryžiaus iškeltų Kristų, jie 
džiaugėsi ir rankas trynė, 
bet nė kiek nenujautė, kad 
evangelistu betariant, auga-

Krista įrenčia su neišpa
sakytu khęmumn saVo datv, 
ySSkam Tėvui.7 “Jis pasi-; 
darė kluspug iki mirties,' 
mirties gi kryžiaus/* (Pi- 
lyp. 2,8)/ Kritta parduo
da į tų valdžių, kurie ant Jo 
jokios valdžios neturėjo. Nu 
Silenkia neteisingam ir nte- 
teisėtatti teismo ąpreiM&nui 
ir pasiduoda į žudikų ran
kaskaip bejėgis*. Leidžia
si surišti, spjaudyti, mušti 
į veidų, kvailiu laikyti, pa
juokos karalium būti, su gal 
važudžiais sulyginti.

Jokios kitos prievartos ta 
me dalyke nebuvo, kaip tik 
meilės prievarta. Jeigu Kri
stus nebūtųžmonių mylėjęs, 
nebūtų tiek daug už juos 
kentėjęs. “Jis mane mylė
jo ir pats save išdavė už nia- 
ne/’ (Gal. Ž,20)'.

. Kų Kristus iškentėjo? Iš* 
kentėjo didžiausias kūno ir 
sielos kančias; Kristus ma
tė, kaip Jis iš visų pusių ap 
stiptas priešų, pilnų meapy- 
kantos, pykčio ir įtūžimo.

i

LIETUVOJE

pašKaudOkit nupiginta maldaknygių kaina 
<riK XA Oatcmb huntinj nauji? maldamsyįhų

. ‘ "MALDŲ RINKINĖLIS*
Kainosi 4 '

Juoiaik odos apdiraii $1.50 (buvo $1-75) 
Baltais celuiloido apdarai* $1.50 (buvo $L75) :

‘ Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 

Baltais caluiloido apdarais .90 (buvo $125) t 
Imant didesnį skaičių, duodame gerų nuolaidų..

| Knygutės Ubai, tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir-
’ mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. . ‘jį

VisiUi iižsakyjnus siųskite SekanČIu atitražu; |
•"•U ARBlNIirk AB’* '• I 

■ , ■■■ .* .-.i
366 Broa-dvvay, — gp. Boston, Mase. į

■ ' ■ i

GERA PRBGA ĮSIGYTI 
PtGIŲKNYGŲ

Tik už $1.00 ... - *
šias įdomias knygas galima 1* 

sigyti “Darbininko" administraci
joje už pjisg normalės kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikų Mythologi- 
jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuviu kalbon išguldė Aly
va 50c.

TRUMPI SKAITIMfiLIAI— 
labai gražūs pasiskaitymai a- 
ple> įvairius gyvenimo atsiti
kimus. ParaSū J. Tarvydas. .45c.

TURTO NORMA—mokąliS- 
ki pasiskaiytmai. Parašė Uo-. 
sis ________ ___________.....45c.

UŽKEIKTA MERGELE SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS-r-apysaka ..............15c.-

ATSARGIAI SU UGNIAIL 
. Vertė iŠ. lenkiško kun. K. Š...10C.

Už $2.00
KATALIKU BAŽNYČIA ir 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
kum Tarnas Žilinskas............ 50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Parašė kun. Pr. Būčys, 
M. I. C.. ....Z......... ..... .1.50

PRAMONINĖS DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Parašė 
Uosis ...,....i...5i..;..»..75ę.

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- <
ra bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj .. . ................  .15c.

* SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBE. Prof, V. Jurgucio 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Vertė J. Gerutis........40m,

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nūo jų apsisaugoti? Para
šė. Dr. A. Vileišis..... ■,,.. .50c.

MOTERYSTĖS NESUAR- 
DOMYBE. J. Lesauskis. šv. 
Kaz. D-još- leidinys, Kaune..l0e.

.Už $2.50
JONO KMITO EILES;....1.00
MEILE (Poem). P^rašeM..

• GdriaitiS . . • • • i.>.. • •... •. >15c.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. -

. Paraito A Rucovl8ius../....;40ę. 
ANDERSONO PASAKOS—

su paveikslėliais......... i,.. 20c.

• Iš KELIONES PO EURO
PA IR AZIJA Nurašė Pranai
čių Julė....................'2.60

PETRIUKAS—laiškui vieno 
valkelio. Vertę Rakauskas 15c.

ŽAIDIMU VAI^1KAS-Ša- 
vybėa fV($W51|apiM tu geguži- 
nėms gu gaidomis. Sutaisą M.

s 'Grigonis«5Oc.
‘ “DABBnmhCAB"

866 B’w»y, 8o. Boaton, MMi.

riias ir erškėčiais vainikavi
mas dėl to įvykęs, kad išsi
pildytų pranašystės.

Kada dar Kristus buvo 
visai laisvas, mokinius apie 
savo įnirtį įspėjo keletu kar
tų, bet jie to įspėjimo nesu
prato. Keliaujant į Jeru
zalę paskutinį’ 'kartų Jėzus 
visai? aiškiai dar kartų pa
kaltojo, kas su juo greit į- 
vyks. Bet ir šį karta ta kai 

: ba jiems visai svetima. Bet 
Kristus jų už tai visai nepa
smerkia. Kantriai laukia, 
kol viskas įvyks., ,

Kančių paslaptis mums 
pasidaro dar didesnė, kai 

, persvarštome, kas kenčia. Jo ausys girdėjo keiksmų 
• Kenčia Dievas, susijungęs 
. su žmogiška prigimtimi. Ne

kalčiausias asmuo kenčia 
< .baisiausias, kančias. Jei 

taip yra, matyt, kad Čia Vis
kas kas nepaprasta. ,

J eigu kas kenčia nusikal
tęs, tai mes dar galime tų 
dalykų suprasti., Kristūs 
drąsiai paklausė: “Kas iš 
jūsų gali parodyti manyje 
nuodėmę? (Jono 8, 46); Ir 
niekas to negali ^ padaryti. 
Nepaisant Kristaus nekaltu- 
mirti. aKie-eetaoin etaoin 
mo; Jisi yra nuteisiamas 
mirti. Kai išgirstame kur 
nors neteisingai numarintų 
vargšų,, jam užjaučiame ir 
smerkiame galvažu d ž i u s. 
Kaip- dabar tenka nusista
tyti dėl nekaltų nekalčiau- 
siojo nužudymo ? Mūsų nu
sistatymas tuo klausimu pa
rodys, kas mes iš tiesų esa
me.

Kristus yra tavo didžiau
sias" geradaris ir artimiau
sias draugas. Iš Jo ėsi ga
vęs gyvybę, atpirkimų ir 
daugybę kitų geradarybiii. 
‘4 Argi gali moteriškė užmir
šti“ savo kūdikį, kad nepasi- “ 
gailėtų saVo įsčios sūnaus? 
Bet jei .ji užmirštų, aš tą-’ 
Čiau neužmiršiu tavęs* Štai 
aš įrašau, tave ant savo ran- 
kų. ’? (Iž. 49, 15-16) . ’ —

Nuo ko Kristus kenčia? 
Vyriausieji žydų . kunigai, 
rašto mąkytojąi ir parizejai 
Jį nuteisia mirti. Jų nuta
rimui pritaria Pilotas, Ero- 
daSį sadukėjai, visi niekšai 
ir net mokinys Judas. Ir 
piktoji dvasia pritarė Kris
taus priešams. Kankipto- 
jams ji įkvėpė negirdėto 
^įauiumo< —1 Tų valandų 

“ teistų apleidžia visas pa
saulis ir prislegia viso pa
saulio nuodėmės.

Kodėl Kristus'kenčia ? Ba 
vo kančiomis Kristūs lori 
naikinti pasaulio nųodū nes* 
Kristus nori visus žmonės 
traukti iš prapulties našnį 

Į ir vesti į laimingų gyveni-

i"I
I .’

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Dešimts Metų Jubilėj us

piktažodžiavimų ir neteisin
gų. prasimanytų skundų. Jo 
kūiias kentėjo didžiausiai 
kančias nuo plakimo, erškė
čiais vainikavimo, sunkaus 
kryžiaus nešimo. Jo veidas 
buvo žaizdotas ir kruvinas. 
Rankos ir kojos vinimis 
pervertos.. ...

Kristaus siela dar dau
giau kentėjo; Kristus savo 
dieviškumu iš anksto numa
tė yisas baisiausias kančias 
ir Jo siela dėl to be galo 
daug kentėjo. Ypatingai 
didelę kančių Kristaus šie- , . '4
lai darė žinojimas, kad ne 
visi Jo kančių, vaisiais no
rės pasinaudoti. Pabaigoje 
Žemiškojo gyvenimo ta sie
los kančia pasiekia lukščiau 
šių laipsnį ir išgirstame de
javimų: “Mano Dieve, ma
no Dieve, kam mane aplei
di?” (Mato 27,46),

Kristus, kentėjo ir daugė
tu kitų žvilgsnių. Jo gar
be ir geras vardas buvo su
maišytas su purvais. Priete
mai jį apleidžia. Apaštalai 
ir daugybė kitų žmonių, ku
riems Kristus kitados daug 
"gero padarė, šių valandų la
istosi it nedrįsta prisipažin- 
ti ką nors bendro turėję su 
Kristumi. Kristaus jaut
rioji širdis tų nedėkingumų 
labai skaudžiai atjautė;. '

S v. Pranciškus Asyžietis, 
Šv. Bonaventūra, Henrikas

Tik kų kovo 74ųį dienų į- 
vyko sukaktuvės, mažos ir 
niekingos palyginant su Ge
orge Wųsliįngton švente, bet 
dvigubai brangios tom s j ku
rios jų- švenčia. Ta Švente 
yra Šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno dešimties metų 
jubiliejaus diena.

Kaip keleivis užlipęs ga
na toli ant kalno, atsigręžia 
pasigėrėti kiek daug kelio-’ 
lies jau atliko, taip ir Sese
rys, lipdamos į Gyvenimo 
Kalnų ir atvykusios prie šių 
sukaktuvių, atsigręžia paiiia 
tyti ir pasidžiaugti savo at
likta kelione. Atminties a- 
kys daug zjtois parodo. Pir
ma, jos. mato mažų būrelį— 
pęnkiolikų seserų,1 trokšda
mos pasiaukoti savo, o ne ki 
tiį tautos labui, paliekant 
jjLenkų Vienuolynų, ir. su 
Didž.jGerb, Praloto M. L. 
Krušo pagalba, randant prie 
glaudų j. po Šv. Pranciškaus

■ vėliava . Vokiečių Vienoly-:
ne. .

Paskui,, jos mato galvų 
• sukantį rūpestį, darbų ir ge-
■ paširdžių žmonių duosnumų, 

statant Vienuolynų. Jos ma- 
to spartų narių augimų —

■ nuo 15 Seserų iki 150. Sy-- * 9
kiu su tuo augimu matyta 
plėtimasis darbo srityse — 
nuo dviejų parapijų iki še
šiolikos. O labiausiai at
minties akį žavėjų vaizdas

Seuse ir daugelis kitų, ap
mėtydami ir pergyvenda
mi .Kristaus kančias, verk
davo graudžiomis ašaromis. 
O kaip elgiamės mes? -..

Kun. J. Stankevičius.
... . C‘M. L.”) .” f

DRAUGI JŲ, VALDYBŲ 
ADRESAI

MV. JONO EV. BL. PASALFINM

PlrmlnlnkOB M. žiobs
S6 ML ‘Ida RA,. Dorcht»ter, M«iA 

\ Telephone Columbl* 5481 
vrce-Vlrmiiilakai J. RėtriniycįM*

34 ThpmM PoĖk, So. Boston, Maw 
Prot Raltininksi — J. GlInecklK

5 ThoniM Park, So. Boston. Mm» 
Fili. RjUįtlbUim* — M. Wkh

256 E. Rlnta Bt. Sq. Bo«ton, Ma> 
IMinlnkaU-AX NaudilūnMu ... • v

885 E. Bręadvay, Bo. Bofton, Mm» 
MarjtaŪa — J.Zaikh

7 Winfleid SLį So. Bo«ton. Uul ' 
Draugija laiko •u<lrlnklmuB kM tretif 

uecfeMtonl kiekvieno mlbHfo, 2 fa! 
po ptetŲ. PmpijoiB ulėj, 402 U Ttb 
Pt, So. Bo«to», MaM

_ ■ - - k - - • 1 . ■ . - " '  - ■ : 

UITUVOS DUKTEKŲ DR-J6S 
rOGLOBAMOTIKOStVC.

Urmininke —- Eva Marksiene, . 
. 6li5 Ę. SU Štų So, BOGton, Mats. 

VieVVlrtąiBinkė-^ Oijo SlaUrleiiė, , 
443 E. 7th St, Sp. Boston, Mas& 
4’et So. Boston 8423-R ■

Prpt. RuSĖ — Brobė Ciuniehč,
QoaW Sti Wf0t Roxbury, Slubs.

Parkvay 1864AV ' 
riį Ratt. — MtrjpB* lĮtrkouiuti 

MU sų S^ -Ębįtpn, M««|. 
HiUUakžr-.O»» wm>t* 

106 Wmž Oth 8t, Bo. Boston, Mas*.
TrarkdsH —Om Mpflrdisol 

1512 ColUffibja RA, 00- poftop, Ihm. 
Kmp» GlobiaR. Janužbman* 

1^1 OpĮunHi RA, Ry, Bartop, Msm 
laiko ..tas.

|SWt|«ib piimaio, 
T:SQ

*■ . ■ - -</

tos užuojautos, pasišventi
mo ir pagalbos Gerb, Kuli. 
Klebonų ir gailestingų žmo
nių, bė kurių Seserys visiš
kai nieko, nebūtų galėjusios 
Nuveikti. • ’ ;.

Dievo ir gerašįrdžių. žmo
nių dėka šiandien stovi Vie
nuolynas, kur 10 metų atgal 
buvo vien dykas kainas; 
šiandien kvla karštos mal- 

< dos ir Šv.j Sakramento gar
binimas kur 10 metų atgal 
viešpatavo tyla; šiandien ke
turių tūkstančių dviejų šim
tų vaikučių širdyse yra įs
kiepijami tikėjimo ir doros 
principai, kur 10 metų at
gal karaliavo nežinojimas.
- * Už pagalbų Seserys visuo
met .bus dėkingos. lai Die
vas, Kurio garbei šie gera
dariai prisidėjo, tinkamai 
jiems atlygina! .

Pasidžiaugęs atliktu ke
liu, keleivis’,, su atnaujinta 
jėga ir drųša leidžiasi tolyn,. 
'Seserys pastiprintos praei
ties Dievo palaimos apšvie
stu vaizdu, dėkingumo . ir 
vilties. Jausmais, ramiai žiū
ri į ateitį. Ten mato gąsdi
nantį Vienuolyno didinimų 
ir koplyčios statymo probler 
mų, bet tiksi, kad Dievo ap
veizėta viskų. pergalės, ’' 
Tam pirmam būreliui, pen
kiolikai seserų, ant kurių 
pečių visų skaudi sunkeny
be, pirmo persiskyrimo ir 
naujo Vienuolyno rūpesniai, 
kiūto kuo sunkiausiai Joms 
visoms - jaunesnės Seserys 
viešai pareiškia savo meilę, 
pagarbų ir dėkingumų. Sep
tyni menesiai atgal, Dievas 
pašaukę pas davę vienų iš 
to būrelio. Kad Jis Savą 
Gailestingume • ir Gerume 
palaikytų likusias keturioli- 
kų ilgus laimingus metus, ir 
suteiktų joms molonę sulau
kti*'Dvidešimties Metų Su
kaktuvių, bet ir sidabrinį ir 
Ąiiksmį Jubiliejų, yra šir
dinga malda visų jaunesnių 
seserų!. / • L.

Mergaičių globa Lietuvo
je rūpinasi dvi visuomeninės 
organizacijos; Moterų Ka
talikių Draugijos “ Mer
gaičių Globos Sekcija” ir 
“Mergaičių Bičiulių Drau
gija/’ . . ’ J. ..... .

Moterų Katalikių draugi
ja įregistruota jau. 1926 m., 
sausįo mėn. 16 d., bet tos 
Draugijos “Mergaičių Glo
bos Sekcija” pradėjo veik- 

j ti tik 1930 m. pabaigoje, 
kuomet gavo iš socialinei 

! globai skirtų ‘kreditų pašal- 
pų. A. 3000 litų;

’L • J •

—Pabaigoje 1930 m, buvo į-: 
steigtas “Darbo. Biuras,” 
kurio tikslas surasti darbų 
jo ieškančioms mergaitėms’ 
ypač vykstančioms iš pro
vincijos j Kaunu ir teikti 
patarimus vykstančioms į 
užsienį. . ■ .

Greta “Darbo Biuro” įs
teigti “Darbo Narnai,^ ku
riuose negaunančioms darbo 
duodama trumpesnis ar ilge
snis darbas ir pragyvenimo 
šaltinis ir jos mokamos, rei
kalingo darbo.

Per tų trumpų laikų “D. 
Biuras” suteikė darbo ir p.a- 
tarimii 273 mergaitėms; 
Darbo namuose išlaikytos 
109 mergaitės, kurios buvo 
trumpesnį ar ilgesnį laikų, 
nes viso tik šiam laikui į- 
rengta 20 lovų,

1931 m. Draugijai skilta 
12,000 litų.

“Mergaičių Bičiuliu 
Draugijos”. įstatai įčegisk 
ruoti11929 m. birželio mėn.
11 d. Draugija turi du sky
rius: Šiauliuose ir'Mąriam- 
polėje.

Draugija pradėję veikti 
ilgi T930 metų pabaigoje. 
-Draugija įsteigė , “Katino 
stoties Misijų,” kurios tiks
las padėti vykstančioms iš 
provincijos į Kaunu ir į už
sienį mergaitėms patarimais 
ir, ištikus nelaimei, padėti, Samti.

Stoties Misija.per tų luįj 
padėjo 298 mergaitėms* K 
dangi iki šiam laikui Dnd 
gija neturėjo savo globos į 
taigos, tai apie 20 mergai^ 
feikalingų globos perdai 
^Mergaičių Globos Sek^ 
jai,” Pastaiuo ju laiku D$į 1 
ja steigia mergaitėms molį 
leivėnis bendrabutį — 40 1Ž» $ 

4 ' ’ * ?*j|

.Draugijos veikimas pa«# 
reiškė dar propaganda ŽoS ■ 
žiu ir raštu; Stoties Misifi 1 
duoda pravažiuojančiom^ * 
mergaftėms iiiformacijog b£ 
pelius, o draugijos nar’ 
ypač pirmininke p. Ciur 
niehė, organizuoja viešus 
Paskaitas: tokios paskali 
nivo suruoštos: Kaunį.; 
Šiauliuose, Telšiuose, Mariį ^ 
ampulėje, ^Plungėje; ta^; 
pat radio. •./- 2-*.

Draugija gavo, 1930 mr par: 
šalpos — 2000 litų. 19311£ ’ 
m. skirta — 9,000 litų. . į 

■ ■' ■' >.A«
' —- ■ - ■' ......... r ;

Jie unyli savo tėvynę dėį 
(to, kad ji yra jų, HalleA^

"ŽVAIGŽDUTĖ"?!

■:1UO

1

Mėnesinis vaikų paveiksluotai * 
laikraštis.

Eina septinti lūctai kas
32 pusi, didumo. J.

Tėvai, auklėtojai,šeimininkai^
.Jūs trokštate savo vaikams lak 

mes, Tai pradėkite, jiems tą lai* 
mę kurti jau nuo mažų dienų; Pili 
pirmas tam darbas tai įpri ’̂ 
ti vaikas dar mažose dienose, pjf* 
mylėti visa, kas gera ir gražu.
yra visai nesunku, ir nebrangu^1 
Štai “Žvaigždutė” leidžiaina vtb 
kams šviesti,’ dorinti . ir lavūUk' 
Būk tikrai vaikams geras k pį*- 
daryk jiems šiemet gražią dpv^ 
nėlę:. Užsakyk, jiems “Žval^d# 
tę,” kuri kas mįnuo jiems, duos $ 
domių skaitymelių, įvairių M? 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai .vaikas skaitys 
džiaugsis... . įį
Juk visai maža kaštuoja — v<M A
lit metams; ' - - J?
.'Kaino Angelo Sargo Vaikų fį*

jungos nariams 3 lit., o visiem* kg 
tiems 4 lit. metams. Užsienyje J 
litai metams 4 litai pusei mėtų, jj

Priedų duodama loterijos bUifrj 
tas. ; ; 3

A d r e s a s : "ŽvaigždutA^ 
Administracija. Kaunas, ■ I&NdUg

’ ’ “ ’ ■’ .-S

mylėti visa, kas gera ir gražu.

i •

įsa

PASIRINKI SAU GERIAUSlį 
DRAUGI

‘ Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- } 
sius h-tikriausias draugas. '
" Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DABBI i 
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro drdugo j 
vardo.

^tDAUBlNINĮiAS  ̂išeina du kartu kiekvienų T 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais^ jame ra- j 

. si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių Būna ir i 

I gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos !
Lietuvos Įr Vilniaus krašto, •. c

“Darbininkas” metams____;*.;*» .-4.00
’ ‘ ‘Darbiu inlcas”. pusmečiui- ........ $2.00, ■
J ei imsi tik vienų karta į savaitę. > * .$2.00 - 5

GAU UžRASyri SAVO GIMIHIMB ’ €
■ Į ĮJBTm • ' < . • : \

Metams. ,... ,,*,<>,. v *,27*.*. ,.$5,0i)7 ♦,

I
. . PušmęČiųi .;.; v.,.;, /, *• /..;.... ..$2150 

SPAŪDA YBA DIDŽIAUSIA PASAULY OADYBS. TAD
IR NAUDOKIS JA #

“DARBININKĄ S”
w -W* )BB0ADWAV :. Tek $6. teutm W

s

J

*i

u.

Profesionalui, pruthonlu-
kai, kurie skelbia*! '‘Darbininke," tik- 
ral verti akąltytojų paramoj.

Viri gartin kitos "Darbininke.’' .

Jeigu, aš turėčiau dvylika 
sūnų, norėčiau, kad jie bū* 
tų ištilcimi tėvynei.

Kas nemyli savo tėvynės, 
negali nieko niyletL

’ 1

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE J

' - ATLHKA {VAIRIUS SPAUDOS PAMUŠ

PRniNAMOMIB KAUTOMIS 
Ręikatetattipkh& pas



T
Aatndienif, kovo 15 d.., 1982 m.

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

WATERRURY, GONN. |BAB™AB
Kovo 1 d. š. m, iš ŠV; Ka

zimiero bažnyčios, šv* Jono 
kapuose, palaidotas Juozas 
Babinąs* ffap.

fc BENDRAS PAREN- 
p GJMAS
f. LDS. 5 kp, ir SLRKA. 11 
| kp* parengimų komisijos 
r turėjo savo posėdį vaidini 
J mo surengimą reikalu,
i Nutarta turėti teatrą ir 
f šokius balandžiu 9 d. para- 
| pijos svetainėj. Hartlordie- 
b eįai vaidintojai, varg* p* V, 
L Burdulio vadovaujami, šu
te vaidins gražų veikalą “Iš-

LOWELL, MASS.

f DA^BIKJKKA8

i M* i ■ U* <

MHMm

6
. ’ , -Ą-K t,

kynrasrir i° vardas buvo pa* 
minėtas*“Darbininke.” Da
bar visa šeimynėle pyksta 
ant “Darbininlm,*’ bet kuo 
jis čia nusikalto ?

. z;* Dzitkas

MON1ELLO,MASS.
....

GRAŽIAI IŠPILDO 
' KANTATA

Sekmadienį, kovo 6 d*, 
7:30 vaL vakare, Švs Roko 
pat*apijos choras, p* P, Šo
kui vadovaujant, bažnyčioj, 
labai gi’ažiai išpildė kantatą 
^Septyni Kristaus žodžiai’4 
ir Gpūnodo uQata”' Cho

rui ir solistams vargonais

NOMOg, MASS,
MISIJOS

” Visą, savaitę nuo vasario 
29 d. iki kovo (F d. Tėvas Pe
trauskas, M. L C. vedė šv. 
misijas Šv, Jurgio lietuvių 
bažnyčioje*

Gerb. Tnisijonieriaus turi
ningi pamokslai visų Mansy 
tojų, kurią kasdien buvo pil 
na bažnyčia, širdis kėlė prie

GYVENIMO KRYŽIAI ;
■ ; Vasario 23 d., parapijos < 
salėje, Vadovaujant kun; F, 
Strakauskui,. buvo suyaidin- 
ta ‘‘Gyvenimo Kryžiai. Veblprįtm,? ninn&fis Brnfe , 
kate didžiumoje parašytas į ,Solistė ik M. ĮĮaaįpjiaig;

Duok Dieve, kad - Tėvo 
Perai įsko pasėtoji sėkla pri 
gylu žmonių širdyse.

. Rap.

MOTERIMS FRA-

[ Minėta veikalas vaidin-* 
t; tas jau du kartu, bet vrater- 
y buriečiai Jo dar nematėm . 
r Po vaidinimo bus šokiai. 
į geriausiam orkestrui grie

žiant. Todėl visiems bus 
gera z- ir seniesieinš ir jau
niesiems,

Pelnas pusiau šū parapi- 
' z.

lieat/ima Komisija.

WORCESTER, MASS.
NEPAVYKO

Vladas Marcinkevičius, 
17 m. amžiaus, pasižymėjęs 
vagiliukas, pagautas važta 
jant vųgfu automobiliu' bu
vo areštuotas ir atiduotas 
teismui. Teisme paaiškėjo, 

Jkad jis jau buvęs baustas už 
apie 20 vagysčių. Du me- 
nešiu atgal jis buvo paleis- 

įta iš Shirlėy mokyki oš; 
f Tad teismas nutarė Marcin- 
p kevielų vėl atiduoti Į tą mo

kyklą. . . ‘

paties klebono. ~ '
Žmonių buvo, pilnutėle er

dvi svetaine. Svečių, ir ne
ina ža i buvo atsilankę* Buvo 
keletas ir kitataučių kunigai, 
Iš lietuvių buvo kum F.' Jm 
škaitiš, Cambridge klebonas, 
kun. Dr. A. Bružas, Naštai 
klebonai.., ..

Scenęrijos buvo labai tin
kamai priruoštos, {vairios 
spalvos , šviesos darė labai 
gražų Įspūdį. Viskas. zbuvo 
tikrai artistiškai primigta.

Vaidintojos — sodaliėtės 
buvo gerai savo roles įšmo-. 

ikusios, tikrai puikiai sayo 
pareigas išpildė. Ne vienas, 
žiūrėdamas į šį perstatymą, 
tų' kryžių sunkumą ir guliau 
šiai ėjimą prie, Kristaus 
Kryžiaus, apsiverkė.

Visa, garbė už gražų pri- 
vengimų, atatinkamą suvai- 
diniįną bei gražią perstaty
mą priklauso pačiam klebo
nui kun. F. Strakauskui.

Daugiau tokių veikalų t
' Svečias.

pasirodė artistiškai.
Choras, giedojo labai jau- 

cm hirrn t ii* A’i'fnTClTiT T» n i
Maine ir Massachusetts

Jlaūčiau, kad giedoria 
gyveno įvykį aut Kalv 
kalno. Tokį jausmą 
j imas sudarė klausyti

Kini. 8. P. Kneižis 
no Kristaus , žodžių rei

Kantatą, užbaigus 
kun; J. Švhgždys pąd 
chorui, j° vadui,, sali 
p. Bųrke už išpildym 
kale ir kun. Kneižiui 
mokslą suteikė palaiir 
Šv. Sakramentu.

Žmonių zlJiivpr /irt 
bažnyčia. Dėl audriių 
daugiau tikėtis gal ir 
vo galima.

i peiv 
arijos 
gįedo- 
jjams. 
aiški- 
Ekšmę, 
*kleb. 

pkojęs 
stams, 
ą vei- 
už pa- 
n mą

ipįlne 
*o pro 
nebu-

J.

iviorenj oąj irngos apsKiities 
suvažiavimus įvyks balan
džio 10 d., 1 vai. po pietiį, 
Šv. Pranciškaus bažnytinė
je svetainėje, 94. Bradotrd 
Sit.j Laivronce, Masš.

Visos kuopos malonėkit e 
prisiųst atstoves ir įnešimų, 
taipgi ^sąrašą Įdėk kuopoje 
narių ir pažymėkite apšvie
tus' ir ši,aip veikimą.

Prisiųskite informaeijąs 
apie tinkamas vietas ir kai
ną dėl išvažiavimo*

: Svarbu, kad visos kuopos 
kreiptų ųtydos į Apskričio 
suvažiavimą ir plėstų Kata
likui Moterų organizatyv. 
veikimą.

LAWRENCE, MASS.■ ’ K Apskrities pirmininkė 
T.. Mažeikiene.

Antras kalbėtojas buvo 
cheinikos inžinierius P* Žiu 
rys, pasakęs karštą ir įspū- 
dingą prakalbą* Inž* P. 
Žiurys taip pat yra Ameri
koje, augęs, betpaiyzdingas 
lietuvis* ' .

Trečta ir paskutinis Ita 
■betojas buvo vietinis advo
katas P, česnulis* , Šis, kal
bėtojas clcvelanlliečiams la* 
bai dažnai yra girdimas, bet 
jo prakalbų beveik visados 
eievelandieciai mėgsta, klau
sytis, Visų luiibėtojii min
tys buvo jungiamosvietai' 
snkūrįn kurs - .yra opiausias 
klausimas šiandie clevelaiy 
dieeiams * tai eięveląndie- 
Čių nesittildmas| ir greitas 
ėjimas prie ištaūtėjimo. Bet 
kas ardo tą vrenybę, ir vėda 
prie ištantejuno, tai nė vie
nas neišdrįsto pas akyti. 
Kiekvienas iš jų liet po ke
lis nykius apsuks , kaip kalcį 
ratą aplink ir “stap/r Ną, 
jeigu jie neišdrįso pasakyti, 
tai nesakysiu ne aš;

Mutfikūliškąją programų 
dalį sudarė šie asmenys; p-

. lė Grigiūte, broliai Buizos 
ir P* Stasė Greičienė, solo. 
Jos dainos niekados klausy
tojamsnenukąsta ii* visados 
jų ilgiesi.. Visi dainininkai 
lilvo apdovanoti gausiais ap-‘ 
lodismentais, paskutinė gė
lėmis,

. Programą* ir višą darbą 
parūpino Katalikiškų brau 
gijų Sąryšis/ Visas pelnas 
paskirtas Lietuvut Kultūros 
berželiui, kuris ateinantį 
pavasarį ar vasarą bus įren
gtas Clevelando miesto pąr* 

I ke, Sirupas.

AR VAŽIUOSI Į LIETUVĄ? I
DABAR LAIKAS PRADftT TVAR- | 

KYT REIKALINGUS DOKUMENTUS | 
Laivakorte* ant visą laivų Rato. |

1' 1 '* giausias kelias į Lietuvą. . §

0. J. (VIESULĄ) NEISIIL AGENTŪRA
DARBININKO NAME”

| 306 W, BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

I Tek So, Boston 0620
' ' ' : I f ' : . ■ ' Z. '
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įl FRAU, BROLIAI
Į! PENTORIAIB DEKORATORIAI :|

iį ' DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI .
|Į PATARNAVIMAS GERIAUSIAS * ©
‘į 46 ARMANDINE ST., D0R0HESTER, MĄŠS.

|į . tel, Talbot 0354

»
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X
“DARBININKO”

UlII-LIETlTVIAI KOMP- 
I NISTAI AREŠTUOTI 
t 'Vasario 29 d. miesto na- 
rme areštuoti du komunistai. 
^Mykolas Grigas, 30 m. amt 
|iaus ir -Darata Tarman. Jie 
įkaitinami už • trukdymą ..yic- 
žo miesto tarybos susirinki-

r

į; MJRE ŠPOKAS
r Vasario 29 d., vakare mi- 
feė Jonas Špokas, Worceste- 
ry išgyvenęs- 35 metus. Pa- 
laidotas penktadieny, kovo 
Į d/ iš Šv. Kazimiero b.až- 
lyeios Notre Daine kapuo- 
F-Z:Z' : ""d 

Paliko nuliūdime žmoną- 
)ną, tris dukteris Oną, Iza- 
įėlą ir Olgą, tris sūnus Viii- 
!ą, Alfonsą ir’ Juozą, du brb. 
įu M.: .Špoką, WlieelrighL

BAI’GTAMĄ STEIGTI ‘
Lmveirio katalikų, draugi? 

jų atstovai sugrįžę iš Kata
likų . Seimelio, patenldntij 
gražiais nutarimais, pasiry-l 
žb užbaigti Federacijos sky
riaus organizavimo darbą, 
Inu . visos katalikų draugi
jos išrinko atštovusi. Beli
ko lik 'sudaryti skyriaus 
valdyba. . .

■NELAIMES ■
Kovo men. pradžioje atsi

tiko keletas nelaimių. Ed. 
Meškausko, gyvi Park St., ■ u . • ■ •
žmona nupuolę nuo laiptų 
ir išlaužė du šonkaulius*

. Sily. : Padvalsildo, gyv. 
Bromifeld St*, žmonai besto 
viht piazuose, piazai įlų- 

.žo ir Padvalskiene išsisuko 
| ranką* F. Volungevičius, 
į dirbdamas popierių dirbtu- 
vėj e, susižeidė rankos pirš
tus.

DARBAI
•-Darbų’ pagerėjimo dar vi- 

sąi nesimato. Nedarbas jau 
visiems įkyrėjo iki kąldo. '

KAS KALTAS?
• * . * • J *

Mūsų mieste, gyveną labai 
graži. ir pavyzdinga šeimy
na, bet jos vienas narys per
žengė DieVo ir valstybes įsą-

1

5
1elonas; Plasa 1350.

INAS GRĖBIMAS
Qraborhis ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET,
BALTIMORE, MD.

f

! &

ĮSIDĖMĖKITE’

Inas. r. kughauskas
| LIETUVIS GRABORIUS 
f ’ 037 S. PACA STREET, 
f BALTIMORE, MD, 

Raklottivčge ‘ patarnauju - gerai Ir 
Mflai, NUO 76^400-450 dolPVhj.
7 tagirnbus paruošiu. .

! įSnitąm* South 0083.

lawreNce, mass.
Muzikos Mylėtojams pranešimas

Prnf. Ą. žrDANAVlOTŲS. pagarsi 
jp» art. smuikininkas Ir Mimikos Mt>' 
Ijytojas atidrir? Alnžjkos 'Mokykla po 
Nu. 20 Myrtle Ct„ Lavvrence, Mass. 
namuose p. Belevičialis, kur dunda 
painokus FfcTNteiOMIS.

Lekcijos duodanin.% prlvni’lul, kaip 
mn>.lpnis taip Ir suaugusiems sulig 
Muzikos Kanservatorljįj. .Teign .myli 
muzikii: sftiuika arba pianij. fr nori 
knd Tnvd vaikučiai išmoktų granai 
grikini, shlšk pus p. CTBANAVTOtų. 
tari pamėgina. Uiltnės Ir uo, kurtėms 
Bepasiseki* Išmokti kitur Ir kurie jau 
nustojo vilties prnmrrt’ttt Kainos prj* 
einamos. .. Z .

Krolpkttšs šiuo adresu; PGtnyČio. 
mis. 29 Myrtlę ęt, Lawrence( Mnss., 
fttha lalšltais - : ■

16 Huntington Avenue,
. nosiiNdalu; mass..

SUSIRINKIMAS
Kovo. 5 d. įvyko šv. .Ka

zimiero pašalpūiės draugi
jos susirinkimas, į kurį bu
vo atvykęs nezaležnikų dele
gatas; jis norėjo pravesti 
savo sumanymus, bet nieko 
nepešė. ’ .

. Susirinkime nutarta vers
ti Palangoje, ledau^if ir sta- 
tydi^asarnamį. . Apie tuzi
nas darbininkų įsirašė dirb
ti.*. Jie lauks klebono parė
dymų.

Kovo 10 įvyko Šv.’ Pran.- 
eiskąųs brolijos pamaldos ir 
susirinkimas.. Klebonas ku
nigas Juras pasakė pamdkš- 
ląz ■. ■’ ■ '

Susirinldme Įstojo dvi 
naujos narės—kandidatės.

DARBAI \
Darbą kaip ir nėra. Tik 

kelios būtų, dirbtuvės pra
dėjo dirbti. Ir nesimato ge
ros vi iii es. .

. - S. (jeikauskas.

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A* 
raita •

EKSKURSIJA
CLEVELMI8, 0. I|
\ —7. "X

Cle vėlando lietuviai - Lietų 
vos nepriklausomybės suka- * 
ktuves minėjo vasario 21 d;

Pirmas dalykas m a n 
f‘ldiuvo”. į airį, tai ^išpuoši
mas estrados. Žiūrint, nuo 
publikos, estrada išrodė 
kaip tikras kaimo darželis 
Lietuvos Nemįmo pakrantė- 
jej apaugusioje miškais.

Tėvynainių prisirink0 ne" 
'daugiaušią, tik apie 300. as
menų* Tąs yfa ženklu grei
to elevelaidiečių ištautėji- 
mo. Kolonija yra didelė, 
apskaitliuojama apie 18-20 
tūkstančių lietuvių, tad 300 
yra labai maža skaitilinę.

: Programą pradėjo su Lie
tuvos himnu Lietuvos Vy
čių 25-tos kiidpos choras, 
pritariant publikai; sudai
nuota triukšmin g a E Po 
to sekė dar porą dainelių.

Kunigas Karužiškis, Col- 
lenwood parapijos. klebo
nas, pasakė trumpą prakal- 
bėlę, ragindama^ lietuvius, 
į vienybę, mylėti savo kalbą 
ir tėvynę, Kun. Karužiškis 
yra .Amerikoje gimęs ir au
gės, bet karštai mvli savo te 

. *. . *■ a' •.

vij kalbą ir ja didžiuojaši*

♦«
Išvyks išr

New York’o
f Laivu “United States” Į
X' ’ !.z,. z <Z i/ .•<

Į Birželio 18 d., 1932 •

CHIRRON’S
PLANAI—RADIOS '

| . ŠALDYTUVAI . | 
Aliejaus pečiai, Skalbiamos ’] 

mašinoe |
10TRUMBUEL ŠTRSET

T«L,M430
Ltarrot Mlyjoe—B« Nuo&hSii

■ l ■

iiv.;

| Ekskursijai vadovaus kun. J. Skalandis, 
| į$v. Roko parapijos vikaras, Montello, t 
*į Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės.

■ . ■ ■ . ■ ■ ••• z - ■
| Ekskursijos reikalais kreipkitės pas | 

 

? vietinį agentą* arba “Darbininko” Eks-? 
y kursijos Centram 
f-. z •••;■.■":■■

$ 366 Broadway, So. Boston, Mass.'
XZZ' ' ■ v . ■HB..B.oes« ' ■ '



jLnbadltnis, kovto 18 d., 10Š3ni.

VIETINES ŽINIOS
■.■IIIIIIlmlIMRl

Šv. Petro bažnyčioję, sek
madienį/9 vai., su iškilmin
gomis mišiomiš ir procesiją 
prasidėjo 40 valandų atlai
dai.

Į atlaidus žmonių lankosi 
tūkstantinė minia.

Išpažinčių klausyti pade
da svečiai kunigai. ‘ šešta
dienį žmonių ėjo išpažinties 
per 300, sekmadienį apie — 1 
400, pirmadienį per 800.

Pamoksluose Dievo žodį 
skelbė sekmadienį 9,ir 11 v. 
kun. jonas Navickas, D, D., 
M, L G, 7 :30 v.- vakare kun.. 
Pr. Juras. Pirmadienio ry- 

- ta kun. J. Bakanas, vakarę 
kun. P. Strūkauskas. y .

’ Antradienio vakare sakyą 
kum J. Švagždys. ,

Žmonių maldmguhias di
delis. • Bažnyčia.. p i 1 h a. 
Klausyklos apgultos. Prie 
Dięyp stalo kemšasi eilių 
eilės. . >

40-tės sostas ir .altorius 
gražiai išpuošti.

Atlaidai iškilmingai baig
sis antradienio vakare.

LANKĖS^UNINKF1

.......................................    M^lllll'llllllllHI^

Komisijos' nariai didžių 
džiaugsmu pakvietė kun. K. 
UtfbOnayičių bftfi seimo ren 
gimo garbes komiteto pirmi
ninku, o kleb, kun. P. Vir- 
mauskį įr kun. K. Jenkit 
Garbės komiteto nariais.

Rengimo komisijos prezi-; 
diuman išrinkta: J. B. Lau- 
čka pirm., D. Averka ir 
V. Tamuliūnas — vice-pir- 
mininkais, Br. Kavoliūfė -*• 
sekret. ir A. P. Neviera —' 
iždininku.

FEDERACIJOS SUSI- 
^ -flIlIlMAS -

niftis, apelsinais, obuoliais, 
popierių kretilas* ■

Visas nesusipratimas bai
gėsi tuo, kad skolininkas 
studentas atnešė policinin
kams čekį $86.20.

Tų pačių dienų, vakare 
policija užklupo Ve Stylus 
klube daugybę studentų bę- 
triukšmau  jancių. Klubo 
kambariuose be to, klozete 
rasta nemažai likerio. Čia 
ir įvyko triukšmo/ Polici
ja paėmė 14 studentų var
dus.

SUIMTI BATU VAGYS

K. Federacijos 3-čio sky- 
riaus . susirinkimas įvyksta 
trečiadienį, kovo 16 d.,. 7:30 
vai. Vak/bažnytinėje svetai
nėje. '

Visų draugijų atstovai ir 
atskiri nariai prašomi būti
nai atvykti.

• • Valdytei

OO

DIBBĮKINKĄS

GAL SULAUKSIME AUGS CAMBRIDGE, MASS. JtlHflUI
Atstovų rūmai priėmė bi- 

Hų, kuriuo norimą leisti par 
davinėti alų 4 ir pusės pro
centų stiprumo. Reikia dar 
senato patvirtinimo.

Keletas dįenų atgal iš tri
jų krautuvių buvo pavogta 
apie 2000 porų batų už 10,- 
000 doleriu vertes.

Detektyvams pavykę sura; 
sti vagilių kelius ir policijų 
suėmė 5 asmenis, įvairaus 
amžiaus. Jie laukia teismo.

UOSTAS BOS PADl- 
DIIIIAS

Praėjusį • šeštadienį, kovo 
12 d., u Darbininko” Redak
cijoje lankėsi ŠvČ. Marijos 
Kolegijos Direktbrius kmi. 
Dr. J. Navickas, M. L ĮL 
Brangusis svečias pareiškė

Vertingi} nuomonių apie 
‘‘Dąrtab^ų^- įv palinkėjo 
gražaus ištęšėjįmo sunkiame 
darbe. 1

VYČIAI RENGIASI

Praėjusį trečiadienį kuny 
K. f. Uibonavičius Lovy-ellTy, 
o kim. ’K. Jerilms Nonvoo- 
d’e sakė, pamokslus.

Kun. K. Urbonavičius be
veik per visų gavėnių trečia
dieniais džiūgma lowelliė- 
čius savo turiningais pamo
kslais. ’ •

STUDENTAI PEŠASI SU 
POUGBA

Pernykštis Vyčių visuoti
nis seimas nutarė šiais me
tais organizacijos seimų tu
rėti Bostone.

L. Vyčių 17. kuopa šeinio 
renginiu jau susirūpino ir 
išrinko keliolikos narių ren
gimo komisijų.

Rengimo komisijos’pir
masis posėdis įvyko kovo 7 
d. bažnytinėje svetainėje. 
Dalyvavo visa komisija su 
'parapijos 3-mis kunigais 
priešakyje. _ ■

Komisiją išrinko vykdo
mų jį prezidiumų, įvairias 
šub-komisijas.

/,Iii i iiT|mii.*wifc

Naujoje Viltoji, . . *
525 E. Broadway, S. Boitoa,

Til. 80. Boston OS&

Viename mažame žveryn 
nudvese, kaip garsino Įiūtas, 
Direktorius pasiūlė batsiu
vio mokiniui, kad pasiimtų 
ant savęs odų ir nuduotų 
žvėrių karalių laike vakari
nio lošimo. Vaikinas -.iš kar
to bijojo, nes liūtas turėjo 
išeiti kaitų su didžiuoju ti
gru, dviem lokiais1 ir liijena 
bengališkoje šviesoje, * k&jp 
paskutinis numeris vaizdo. 
Dii-ektorius nuramino, pa
tvirtindamas, kad žvėrys y- 
r.a labai prijaukinti ir liūto 
odą užtektiną apsauga, o ga
lų, gale, reikalui esant, t bus 
nuleisti atsargumo prietai
sai. Vaidinimas praėjo pa
sekmingai. Gale sužibo ben- 
gabška ugnis, liūtas atšišto- 
jo viduryj, prie jo atsigulę 
tigras, o toliau susitaikė ki
ti žvėrys. ■ . -' ’■ ,

Publika plojo. Kada pa- 
sluitiiiės kibii-kštys užgeso^ 
sušuko liūtas užsimiršęs:

^Garbė Dievui!
—Per amžių amžius! 

men! — atsakė tikras pa
maldžiai.

6 ir lino 6 iki 8 vaL vakari. 08* 
«aa uidarytaa aubatoi vakarais ir

. Taipgi tinimu ir
■*MGXSS^^Vi,jlWų,, iHMiįliniu M-m*

PAVYKĘS L. D, S. SU- 
i sirinkimas

LDS. 8 kuopos skaitlin
gas susirinkimas įvyko ko
vo 13 d. tuoj po! sumos. Kun.

■ P* Juškąitis ir' A Zaveckųs
CTRHItttm apie įvykusį Kata-
v i'<ibiMRMMnV 8cimclį

Tikslu labiau sustiprinti 
jL., D. S. ir visų katalikiškų: 
frontų, išrinkti du organiza
toriai ir sudarytas kores
pondentų ratelis is 6 narių. 
Korespondentai kiekvienų 
penktadienį po pamaldų tu
rės savo susirinkimų. Pir
mas susirinkimas įvyks ko
vo 18 d, .. ./

Dabar tikėkime, kad ži- 
nių apie Čambridge dar?bį- 
nihkų gyvenimą niekados 
netrūks. Kadangi išrinkti 
korespondentai darbštūs vy
rai, tad taisykite plunksnas, 
sukit smegenis ir — rašykit.

'■ . r _ '■

SEPTYNI ŽODŽIAI NUO 
t kryžiaus.

Kqvo*2Q d. 3 v. po pietų, 
Verbų sekinądienyje,. su-, 

Naudžiūnas—ižd., V/Bra-iituigli Cambridge ir South 
zauskas — rast. Vyriausio- jBostmo chorai perstatys 
Mhs ščiatfninhšpiis i'ši'Hiktos ,1‘Septyi'Tis Jesauis Žodžius 
BarolienS, iiiigevičidnė ir.niio Kryžiaus.” Solo dalis 
ffėdfeyičiejiė. ■ giedos gabiausi Cambridge

rrt.'-v.-. • . V Hr So.. Boston solistai,Tartasi surengti parapi-l . ,..: • ± ;n*-t įvykis-dar pirmų kari jos naudai pot^ piknikų. T/w1.|
Pasiryžta tuo. darbu suįdo
minti parapijos. gausų jau
nimų. .

Bostone • sti-eikuoja 2500 
siuvėjų, kuriems vadovauja 
tarptautinė moterų siuvėjų 
unija. Praėjusių savaitę ve 
de derybas darbdavių, ii- 
streikierių atstovai. - Kol 
kas susitarimui pritarė 300 
darbininkių. ;

sosiiiMtTiiAS

Bostono miešto taryba nu
tarė pagerinti uostų. Šiam 
tiksliu prašoma 4 milijonų 
dolerių. Kaip girdėti, Kon
greso Upių ir uoštų k-tas' 
šiam sumanymui piitana. 
te viskas gerai seksis, su
lauksim didesnio - ųošto ir' 
naujų darbų nemažam skai
čiui darbininkų.

Harvardo uniyersi t e t d 
studentai kovo .11 d. turėjo 
du susirėmimus su policija.

Tūlas constable • Spector 
su Savo pagelbininku Bas- 
ford norėjo atimti*iš vieno 
studento automobilių, už bi
jos neapmokęjimą. Studen
tai, atjausdami savo draugę 
nelaimę, užpuolė policinin
kus ir apmetė juos kiauŠi-

I A. J. WESI,1II. D. j 
į LIETUVIS x j 

j GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

į Va.ląndos: j
i Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vąk^ 
| 478 Gallivan Boūlevard j
I DORCHESTER, MASS. J

Telefonas Talbot 0847 » j
£

ĮJĮ,'.'■VimtįĮffg.l, BMBeeeSEW3MM»-

Tel. So. Boston 2M0
Lietuvis Dantistai

A. L. KAPOČIUS
' ^51 W. Broadway, So. Boston

Oflao valandos nb<j 9 iki nuo 
1:80—fl ir nuo 6:80--9 vakare,* 
Seredomls -nuo: D-^-12 vąl, dieni- 

.Su&atomls nuo D iki 6 yai vakaro. 
' Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai, dieną 

(pasąlsutarti)

^Penktadienį po pamaldų 
įvyko $v. Petro .parapijos 
veikimų komisijos susirinki
mas. Nutarta remti bažny
tinę kantatų f‘Septyni Kri
staus Žodžiai.” Išrinkta 
komisijos parapijos baliui. •;

■ Pavapi jos veikėjų būre-, 
liui valdyba išrinkta, sekan
ti:. V. , Valatka — pirnn, V.: 
Kališįus. • vice-pinn., A:

MGAPEGYR
Jau buvo* rašyta, kad L. 

Zardeckienė laimėjo bylų. 
Jury jai pripažino $2368.00 
už sužeistų kojų.

{Liudininkais toje byloje 
buvo. p-nios Grimienė, Va- 
liėnė, Batastim, p. Šįrka, 
W. Locke. Taip pat liūdi* 
j o apie Yardeckienes sužeidi
mų Dr. Jakimavičius ir Dr. 
Matnoy. Dr. ’Breslįii buvo 
miesto* liudininku. J-

Vyriausiu - bylos - vedėju 
buvo adv. Juozas CiuryS. 
Jam pagelbėjo adv.- Orlan- 
dinį.

P. Jurkonis buvo vertėju 
tiems, kurie nemokėjo gerai 
anglų kalbos.

P-nia Žardęckienė iš jai 
pripažintos sumos $2369 tu
ri išmokėti gydytojams, ad
vokatams ir kitiems, tai jai 
mažai kas ir beliks. Rap.

Kazimieras Mikalauskas^ 
13 metų, kovo 10‘ d., išpuolė 
per langų, persiskėlė galvų; 
nugabentas ligoninėn po 6 
valandų pasimirė. Jo tėve
liai 'gyvena, jau 28 metai .S. 
Bostone; Pęnkeri metai 
kaip jie gyvena 208 Athens

r?

Tel.Porter 3789 • ..

JOHN REPSHIS.M. ū.
(BZJPiYg) . .

Lietuvis Gydytoj* y 
Oflso VaJandps: 2—J Ir T—O 

278 Harvard Street, 
kamp., Inman arti Central Są,7

Oambridga, Mui. >

A

Solo dalis... ■* ’

LietuviB ’

• S.A.GALYAto

fil.Šo. -fiortonĮsjoo 
rqfi8iįi MMSi hho 'ii 
ryto, nuo,Ulto.W P» jjletU 
nuo 6 Iki 0 Tatare, Arenta dlen«

pagal «ra«Jt*rlnj»

Senas, muzikos profeso
rius gyveno Icambarėlyj mii 
penkto aukšto.. EidaiMs 
kartų palei didelį namų, pa
mate sienoje užrašų garsaus 
kompozitoriaus' garbei.

;—Norėčiau žinoti, sako 
pasitikęs draugų, kų$ para
šys ant namo, kuriame aš 
gyvenu, po mano mirties ?

į - Kambariai . išnuomuoją- 
mi! — atsakė jo draugas 
juokdamasis.. t ’

Vaikas į batsiuvį,: kuris 
buvo visai, plikas: ’

Kodėl tamsta toksai? Tur
būt šukavot galvų su skustu-’ 
VU.. ' ■ ’■

Sis.
k a rt ų: 

Gambiadge ’iiiję. Todėl. ‘ ne 
vienas neapleiskite šio kon- 
eėrtę, kuris įvyks Nekalto 
Pr,asid.ejiino, bažn y č i o j e, 
Cambridge, Mass. • .

Toje dienoje be grųžaub 
koncerto, jausmingų ir pro
gai pritaikintų pamokslą sa
kys kun. • F. Strakauskas, 
Lowėll7įo klebonas.™ 
: Atiką įeinant bažnyčion 
bus imama tik 50c. ‘ Prašo
ma įsigyti -tikiettts iš anks
to' • . 'Rep.

įBrolins amerikiečius kviečiame 
, užsisakyti.

"Mūšy lAKBAšTĮ”
uAIūsą Laikraštis” yra did

žiausias ir įdomiausias ..iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
čių; geriausiai' informuoja Lietm 
vos visuomenę • apie savo krašto 

rir plačiojo pasaulio įvykius; vi; 
ad-pilnas. rimtą ir objektyvių 
traipsnių, gražių; pasiskaitymų, 
iorespondencijįj, dainą, paveiksi 
-lų ir t, f..' ■ ‘x
. / ‘ Mūsą . Laikraštis ’ ’ šiandien 

plačiausiai;, skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu: 
•uriniu visus patenkiną. Taip pat 

virs 2000 prenumeratorių turi 
; tižsieniečm lietuvių tarpe, kurių 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai. ..

“Musų Laikraštis’’ kas savai 
: te išeina po .12 puslapių, iliust 
. motas ir duoda savaitines ap- 
žvalghs dš religinio* kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po- 

. litinid gyvenimo sričių.
:‘*rMfisų ĮėidŽjS

tulikų Veikiino Centras. Kaųiii 
metams: Lietuvoj j litai, iįžąleT

’ niuoše 12 litų,: . ‘'

^spEaAUSUs
Pabaigęs N. T. Uūlveraity' medllta- • 

; Hškq. kolegiją; buvę* gydytoju Ft. ‘ 
Hamllton Ligoninėj, JN. Y.; 'eiiirur- 

' gas l Out-Patient Staff Lowelllo II- 
t' gonlnes. Daktarai Miesto. Dlspep- < 

sary ; pajungtas prie St Jdhn’B i
J Ligonines; MedikaliSkašegzamlnuo* 
i tojus ■ dėl Metropolitan >LIfe Ins>; 
; Lowell YMCA. Gym. ; A. O. Forėe- 

>ters of America. Valando«: Ąntr., 
’Kėtv., ŠėStad. -10 iki 12 lyte, 2—5, 

r 7—8 vafc, Sekmadieny >0 iki 12.* 
•. PaturfnUi dykai. .

'' 327 Tremortt S L",^Mton(- Jtfass. r

AGRANDMAS
Peter J. Ktisavičius kam. reika
lingas kreipkitės 498 E. 7th St., 

goiith Eo?tpmi 1
- > • ..

PATARNAVIMAS DIEN4 
IRNAKTĮ 

a a. lAiEYsns'
GRABOBIŪSIR 

BALSAMUOTOJAS
877 irH8 Cambridge Street 

Cambridge, Mass.
Telephpne Unlvęrslty

.......... ______ . .. , _
Office W0bl&b® Vhlverslty 196T
: Bes. TeL Ųntverslty 1957

A1UMGWIBKA&SON
Ūndertakęr & fenb&lmer

Bngrabus atlieku i^erat ir italai. 
Balina vienoda visur. Vieta atdara 
dieną ir naktj.

Vienoje redakcijoje atėjo 
labai. įpykęs ponas ir rikte-; 
Įėjo . į bedirbantį jaunuolį: '

—Kur yra redaktorius?. 
Įžeidę mane baisiai ! Kaulus’ 
jam sulaužysiu! * •’

—Prašau sėsti! — atsake 
mandagiai jaunuolis. — Pas 
redaktorių yra jau trys žmo- 
nes, kurie atvyko tais paH 
čiais reikalam. Ateis ir tam-4 
štai eile, kada paskutinis iš 
jų išlėks per langų. .. . ■

Pasakęs tai, pradėjo1 ra
šyti toliam • -

Po kiek laiko buvo pats 
vienas raštinėje, net nepa- 
hiatė kaip svečias išnyko,

—-Pakabinai tamsta šįpa
veikslų, atvaizduojautį sau
lėleidį ittvirlęščiai. ‘

‘ —-Tąi niekis ! .Ptir^šyši- 
me kataloge,: kad tai yra 
‘‘Saulėtekik”

Stebiua mane, kbd Mile- 
riš visus savo §ūnuą mokina 
dąktarais..^. ‘ \

—Lalykas visai papras* 
tas. Juk žiliai, kad pąts y- 
ra gralmrium.
. ' . . . r*“'T*"1’>*"**.• *■

Rengiesi tamsta taip pa- 
prįstai, o jūsų pati bėšioja 
puikiausius apredalus $

Kazimieras bažnytiškai 
palaidotas kovo 14 Jienų.

’ Paliko liūdinčius tėvelius 
Antanų, Petronėlę, tris se* 
seris ir vienų brolį. .

MTMIM 2B METUS 
IŠGYVENUSĮ

Aukštesnysis teismas nu
sprendė italų Alberto Uos- 
tanzo, 30 metų, deportuoti 
iš Amerikos kaipo nepagei
daujamų Svetimšalį. .'Nors, 
jis Amerikoje jau išgyveno 
26 m. ir didžiojo karo metu 
piasi^mėjo,” bet susilaukė 
valdžios nemalonės dėl ne
gerų darbų.’ . \ /

1916 m. jis persiskyrė su 
savo žmona ir buvo nuteis
tas už vagystę automobi- 

e liaus. . 1925 m. jis buvo nu
leistus 3 metams kalėjimo 
(už negražų elgimųsi. ‘ -- ■ 
y Cbštaiizo turi du " vaikus, 
Amerikoje.gimusius. Jo iš- 

‘ vadavimu rūpinasi vetera- 
1 nai». ; -

I XiU.XUVl»AA ’J

BEAUTY SHOP
j (L STRfiETJBĖAUTY SHOP) Į 

Kampa-s į and Gth Št&
P . SO? BOSTON,!

' MASSc . į .
r Tel. |

S. B. 46d£R j 
SaViniAs. | 

GAROLINE ♦ 
CASPER J r Duodame | 

Bebnanent; <L 
, \lVu-zsĮ;ĖUgęnez |

TEŠKOMAS
5

ADMINISTRACIJA

Tautų daug mačiau, bet 
kuo daugiau regėjau r- sav 
vų, juo taųigiaus laikiau^.

. iT IltĄl "»įBĮĮĮ||WW«Wl*VERTI PARĖMIMO
.4

PROFBSIONALAI,

(Pramonininkai^ •/v
KURIE SKELBIASI 

"DARBININKE” 
TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 

PARAMOS. 
VISIGARSINKITBS

ĮyAIE<PRAWiIŲ Į 
KBAUTUVt

PAUL'S MENS | 
SHOP

| \«6 W. BR0ADWAY į 

(tarpe v ir JMcheitar Sty.) T South Bortw, liiiBA . |
I Užlaikome V^ltaUfllos yy-į. 
j riaktięąrabultan. tGraMtaW»ta«lkry*!
3 bMes. pMmua vlskapigiaupIrkflltĮ- 

sattatafcaa novmas iir/s J

, Lietuvos Laisvės- paskelbs 
bono No. A00881 turėtojas. 
Mkoinašai yila 1 prašomas 
pranešti savo adresų Lietu
vos X3ašiuntinybei: iiiiliua- 
num Legation, 2622—16th 
Street, ..Noinvbst, IVashmg- 
tomD. c.. - ' •

—Visai paprastas .daly
bas, Bati rengiąsi sulyg 
mada, aš gi sulyg kasos kny-

;; / • • ■ . ,'ą

Ponas (ubagui):V- Turi
te štai čia peųkis centus, 
Duočiau daugiau, bet kad ir 
aš visai mažai teuždirbu.

Ubagas: — Kodėl gi po
nas nesimeti smarkiau prie 
daitbot ? . ■

Kas gerbia savo tėvynę 
inyli Žmonijų .. Cfturdįi’U/

f
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NAmij Telefonas: Mlchlfan 2-427? B R O O K L Y I, S, t

Stanišauskui, p* Z. Vitaitie- 
nei ir visiems kalbėtojams, 
kurie net už kelionės lėšas 
nereikalavo atlyginti, p. A. 
Žiugždai, už suteiktų dykai 
duonų ir už patarnavimų 
svečhi priėmimo reikale, p 
taipgi p. Baranauskienei už 
patarnavimų, pavaiš i n a nt 
programo dalyvius- kava ir 
užkandžiais, 1

Dėkojame visiems auko
tojams ir dalyviams.

K pirm.
S, F. Gudffs, iždininkas, 
A, S. Trečiokas, sekr.

BROOKLYN, N. Y
------- -  ■ ~ ■ t . ■ ■ • 

ltktCviai demokra
tai veiki a

Lietuvių Demokratij Klu
bas savo mėnesiniame susi
rinkimo kj>vo 9 d. nutarė 
šaukti visų narių ir šiaip, 
demokratams prijaučiančių 
asmenų nepaprastų susirin
kimą ir prakalbas apie- pa
baigą šio menesio. ■

Susirinkimo ir prakalbų 
tikslas susiorganizuoti ir su
sirišti tampresniais ryšiais 
prieš būsimus pavasarį rin
kimus ir supažindinti paša- 
- Mnius j. lietuvius sii Klubo 
veikimu ir nusistatymu.

Klubas savo mėnesinius 
susirinkimus laiko antrą 
trečiadienį 'kiekvieno mener 
šio, Lietuvių. Amerikos Pi
liečių* Klubo kambariuose, 
kampas Union Av. ir Stagg 
Št?; Brooldynė. ' j

Taigi visais reikalais,x kaip į 
tai: Amerikos pilietybes po
pierių gavimu, aplikacijų 
pildymui, Notaro Piibliė pa-, 
liudymui, « taipgi visais ld-

Stanįonis, varg;. J\\ Jankui 
akomĮKipuojAnt pianu.

Iš vietinių kalbėjo Vyčių 
90 kp. pirmininkas B. Vėjy- 
vis, Moteriį Sąjungos 63 kp* 
pirm. K Milunaitienė (įtei
ks auk«o dovanų) ir Dievo 
Moliuos Sop. draugi jus pir
mininkė Kukrusuvečienč 
(įteiki aukso dovanų ir. pin
tinę rožių). Buvo* ir dau
giau yietihįų kalbėtojų.

Kun. L. Vaicekauskas dė
koję ui surengtą puotų, do
vanas įr žadėjo dirbti su vi- 
saįs drauge. ; *

Pųskutinis kalbų pasakė 
vakaro programos vedėjas..

Nors dar vieneri ' metai, 
kaip Jum. L. Vaieėkauskas 
vadovauja mūsų parapijai, 
bet daug ko gera padarė. Y - 
patingai ą^ais nedarbo me
tais jįs nuims yra brangus, 
iiės visus užjaučiu ir. yra ti
kras vargšų, tėvas.

Programa baigta* Lietu
vos hirn. Šeimininkėmis bu
vo Juknelienė ir Kazlatiskie 
ųe. Ten

IŠ KARAUENĖS ANGELĮI 
MMPIfflS.

“VIENYBĖ’Va 
/•MELUOJA

v Jau karią nurodžiau kaip 
Jhiblikaį užėmus savo>'vĮęį^risų. kaiminka “Vienybė”' 

meluodama intrigaują. Štai 
vėl kovo 8 d. rašo, kad “ko
vo . :6 d., -Klaščiaus salėj. 
Maspetiie. įvyko labai nę- 
skaitĮingas\basket bolo loši
mas ir šokiai surengti Kara- 
raliphės .Angelų’ parap. Ka
talikų : klubų.. . Blogas oras 
Įr; gavėnią,'; manoma,^ Buyo 
neskaitlingiinm ,;.?ipūb į i k os 
priežastis.:.!- >Prą^tfe>S ’.pac- 
mO&yli,sužin<^;j<iaii- 
giaų nėberengs ibąšįet bplo 
ir šoktu?’; / Tokios j. korės-

Tdephone: 3TAGG 2—0706

P Kovo 8 d., Bridgeport, 
(• Comi. pas kun. M. Pankų* į- 
p vyko Kunigi) Vienybes Cen

tro ir Rytų p/ov. Liet. K. 
Universiteto rėmimo komi
sijos pasitarimas. Komisi- 

. ja Centrui įteikė savo reko
mendacijas ir aukų rinkimo 

: projektų, kuris bus svarsto-
t - <ms Rytų provincijos susi-
[ rinkime (kovo 14 d. Brook-
£ lyne), Centras perdavė vi

sus atsiųstus raštus iš Lie- 
tuvo^ Universiteto reikalais.

- Su Lietuvos Vyriausia Ko- 
Į ’ misija jau užmegsti santy

kiai. ...
r f ' - K. V. Centras prižadėjo 
‘ pilniausių komisijai koope- 

■> . racijų, ir paragins visas pro
vincijas skirti panašias ko
misijas ir aukas Liet. Kat. 
Universitetui rinkti. Lietu
vos “Rytas** jau paskelbė 
komisijos veikimų.

Kun. J/Kuras iŠ Šęran- 
ton, Pa., paaukojo L. Kat* 
Universitetui 200 dolerių..

HARRIS0N-KEARNY,N J
/? PAGERBĖ KLEBONĄ

Dievo Motinos S. draugi
ja, vietos klebonui kun. L." 
Vaicekauskui pagerbti, va- 

. sarįo 28 d. surengė vakarie
nę. • ‘'

* tas prie stalų, svetainėje pa 
sirodė kun. L. Vaicekaus- 

. kas, svečiu kunigu lydimas..
Programai . vadovavo K.

Nekrošius. Kalbas pasakė 
kum J. Simonaitis, kun J. 

.Kinta, kun.. J. šeštokas.

1
L ‘ 

i' 
i- 

į' • ___________ _
. L • '. kun. A. Petrauskas,, .K 
| C., kun- Ig» Kelmelis, kun.
f S.v Stonis, vieė kops. P.
E- Daudžvardis, muz. ; J.: Žile-
■P t . ‘ ‘A 'r vKęmSy. " ’* -*•;. • - 'l*
| Mužikalę programą atli- 
E ko solistai Al. Ašakoniutė ir

p \ŲT/TVTO SPAUSTUVĖ
r SirpPLFES
■ ’ 423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
į; • Telephone, STagu 2—2133 ; '

į , , VIENINTfiLfi APYLINKĖJE LIETUVIU KATALIKU

į SPAUSTUVE IR KRAUTUVE

. • * W*

nagui,Pakalniui, j Bal- 
kunui, Ig. Kelmeliui, S. Sto 
niui ir J. šeštokui, palai
kantiems tamprius ryšius su 
Vyčiais ir jiems gelbstin- 
tiems; Centro, apskrities ir 
kuopų valdybų nariams^ ku
rie per ištisus Vakarus dar
bavosi ir rėžė ugningas pa- 
triotingas kalbas.

Džiaugkimės jaunais Al
girdais ir Birutėmis, kuriu 
širdyse tikrą Lietuvos męi- 

, le liepsnoja.
1 ' Vyčiai — taį lietuvių iš
eivijos. cementinis pagrin
das. Tik iš jų tebešviečia

, viltis išlaikyti Amerikoje, 
lietuvių: spaudą,, kalbąĄr 
draugijas.

Vyčiai kelia lietuvių gar- 
; bę • Šioje šalyje sporto, ko
mandomis, chorais, vaidini
mais ir tt. *

Apgailestautina, jog atsi
randa lietuvių, kurie jiems 

1 nepritaria ir nei sulaiko ar*, 
ha suvaržo jųjų darbuotę 
Tautai ir Bažnyčiai. Tokie 

* lietuviai, gerai apmąstę to? 
kias savo pažiūras,. lengvai 
įsitikinę, jog jie teršia dyg- 
lėmis takus, kuriais patys 
turi vaikščioti .

■. Jūsų , . Jj
J/. 4. Norkūnas, 

1932 m. kovo 7 d, 
įLaivrenee/ Mass.

DR. J. PETUKĄ
ĮĮ» 4th lt, Irooklyn,!».' T,

VALANDOS: 
Mulkiam vato. 
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jSAMUOTOJAS
U8DĖOED AVENUE
100KLYN, 11.Y.

T . KLASČIUS ;

I CLINTON PARKAS
I piknikams, baliams, koncertams, 
I lokiams Ir visokiems pasilinksmini* 
| marus smagiausia, vieta' Brook* 
1 lyne-lfaspethe. Jau laikas n^slsn- 
rkytl sale Žiemos Sezonui. ■ ' 
i kamp. Maspeth ir Betos Avė. I 
F JONAS KLASČIUS, Sav, | 
Į Maspeth, N. Y. į

Užsidarius bankui- Tenino mieste, Waahingttm valstijoj, buvo 
išleisti mediniai pinigai. Tokius pinigus išleido prekybos rūmai, 
Štai ši panele ir laika rankose medžio pabalus, kurių kiekvieno 
verte 25 centai.
* ' • ■ *1 . . • J

pėndeneijos tik labiau įtiki
na, kad šliuptarinų gažieta 
plepalais ir intrigomis min- 
ta.7 Kaip gi kitaip ji galė
tu gyvuoti! Tad teisybė 
verčia man vėl “Vienybės’* 
raporterį informuoti, kad 
kovo 6 d, . Visiškai neįvyko 
basketbplo žaidimas nė šo- 

kiai Klaščiaus salėje. Klu
bas tiesa žaidę* su* Morris 
Bark Casey *« tymu Morris 
Park Centre it išlošė ( ■4 Vie
nybe/*: žinia; to. nerašytų), 
ką galėjo iš kovo 7 d. Nev~ 
York. Times sužinoti. . Dąr 
rapoiteriaus žinybai prane
šiu, kad klubas pat pradžioj 
buvo nųsisfątęs Kančios sek 
mądienį, Verbų dięną ir Ve- 
lykosė nežaisti, bet Atvely
kiu, vėl- pradėti ii? - tęsW-ligi 
•ofįtej..yriškai; atšals.. Tad 
*/pra^ika -painokmo” rėpg- 
tržĮpdimus ir, šokius net se
zonui pasibaigus., ;

Kokiam tiksliu “Vienys 
bę V'plepalus., talpina? Jei 
nori" 'Jauniems Vyrams pa
tarnauti, tai būtų tik meš- 
kosi pasitamavimas. Jau
nieji priklausą prie abiejų 
draugijų tuomi piktinasi. 
“Vienybė,” be to, tyčiomis 
klaidina skaitytojus retkar
čiais pranešdama mūsų ty
mo įvykusius žaidimus pa
vadindama tymų. “Maspeth 
LitĮmanians.-’;* ~ Tas (lovaĮip- 
.tina New' .York Times *(ir 
tai nevisada taip pavadina) 
raportęriui bet nė Vieny? 
bes.’* '/'MatomaV “neutra
liai” ir “tautiškai** gazįe- 
iai’nerūpi neųiralybė ir tau- 
ialkuniaš. ' ' - z ’
' Kari, Angelu įgar

parapijonaA

NEWARK, N. J.

mybes sukaktuves.
Žmonių prišįrinlm Įdėk 

tiktai'" Lietuvai šv. ’ djdrgio 
draugijos didžiulėje salėje 
telpa. Vakaru vedė kom. 
pirmininkas p. V. W. Am
brazevičius. .

Programa pradėjo Šv. Ce
cilijos elioras, vedamas p. 
A. StaniŠaiisko ir -ptiikiaį 
suvaidino f-Laisva Lietu
va, ” o4ai^gi pagiedojo Lie
tuvos ir. Amerikos Himnus. 
Solo gražiai; padainavo. p, 
Zo>sė Vitaitiėne.

Kalbu, programos dalį iš- 
pildė, kalbėtojai, pasakyda
mi atitinkamas kalbas Lie
tuvos Nepriklausom y b ė s 
šventei: vietinis kleb. kun. ...
Ig; Kėlmėįįs, Dr. AldonaJtais politiškais, reikais, galit 
Šliupaitė, ;p« S. "E. Vifaitis, 
kun;: š>- StpUfe iš Pėtęrsbn,

j.,r p.. Vi-Širyydas ir Lite? 
jtuvos .gęn/ AdeG-konsulas .p.
P. Daudžvardis, \

Komiteto sekretorius A. 
S. Trečiokas perskaitė dvi 
rezoliucijai Abi rezoliuei- 
jos priimtos ir tėlegramo- 
mis-p.ashjstos.

Surengimo lėšii padengi
mui ir Vilniui Vaduoti Są
jungai Kaime parinkta au- 
rklj. '

'Aukojo: A. .Žiugžda $3: 
S. F. Gudas $2: Z ;’

Po $1: M. Valukonis, J. 
Juknis, KįęJBanis, JL Pėt- 
TUfiSj A. Radzevičiūte,. B. 
Staniulis, /K-. Jasaitis, * M. 
Gebiehė, P. Sinkevičius, M. 
Akialis, V.Į Ambrazevičius, 
kum Tg. Kelmelis ir A. S. 
Trečiokas. Viso $18.00; 
smulkiomis: $26.16. Viso su
rinkta $44.16/ Viso išmokė
ta $36jiė/ /pasilikęs pelnas 
(80 litij.) pasiųstu .per Liet. 

•gėm kbnsuĮat% Vilniui Va
duoti Sąjmigai, .Kaune.

Komiteto ;-vardu dėkoja
me Šv. Jurgio draugijai už 
davimu salės be atlyginimo, 
o taipgi draugijos pirminin
kui p. *P.' Sraibakauskųi, ku
ris patarnavo įr kaipo spe- 
cialispolicitas, Šv. Cecilijos 
chorui ir jos vedėjui p., A>

i MASPETH, N. Y.

Tel, Newtown 9—-4464

ANT. J. VALANTIEJUS
balsamuotojas 

Aprauda. Visose figose 
? -i *Public . -

6441 — 72-nd. Street,
■ • Ąrtl Gran4SL 

JtfAStaR, L. L, H. Y.

I kreiptis į pažymėtus klubo 
kambarius ir klausiant Dį- 
mokratu Klubo viršininkų, 
kurtė noriai visiems ir visa-, 
me . patarnausi Minimais 
reikalais kreipkitės kiekvie
ną trečiadienį nuo 7:30. vai. 
vakare.

Nors .klubas gyvuoja vos 
pora metų, bet tarp ameri-, 
komi jau spėjo iŠsigarsinti, 
ir pastarieji su juo skaito
si, neš reikia pažymėti, kad 
prie Lietuviu Demokratu 
Klubo priklauso. rinktiniai' 
Brooklyno lietuviai > demo
kratai. Demokratas,

Tel. SU f f 2—6048 Notary Public

M. P. BAITAS 1NG.
BIRMA U S KAS

■ Graboritu ir BoliammrtojM 

060 Grand St., ' Brooklyn, N.Y.

. ‘ MIRĖ ' - ...
Rivei’side ligoninėje, New 

Yorkę,.mirė a.n. Jonas Gir
nius, ?23 metų amžiaus jau-: 
nikaitis.' Paliko liūdesy tė
velius .'Silvestrą ir Antani-

■ .-‘ -V » • . ' *

ną r brolius Ąhtaną,- Juozą,* 
.Kastantą, Kazimierų ir se
sutę Prancišką.

Velionis yra gimęs Mas- 
pethe, augęs ir mokyklas 
lankęs šioje apylinkėje. ,A- 
pieųoora metų atgal jis ap
sirgo plaučių liga.: Gydėsi 
ir pergyveno įvairiose įstai
gose ir ligoninėse, kuriose 
sveikatos nerado.;.
4 Šermenys buvo pas jo tė
velius po No. 57—4—64th 
St., Maspeth, N. Y* PalaL 
dotas šu godulio pamaldo
mis iš Apreiškimo Panelės 
Švenčiausios parapijos haž- 
nyČios į'Kalvarijos kapines ’ 
kovo Į2 di ;

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi Ant. Valantiejus. .

PRANEŠIMAS '

Tel. Stuac 2-^įtM N&ury Public

JOSEPHIEMNM 
(T-ftvflTideririrMY 

GBIBOIIUI*
107 UnionAre., Brooklyn, MX

Draugija rengs du pikniku, 
kuriu pelnas pusiau bus .ski- 
minas parapijai. Pirmas 
piknikas Gegužės 1 d., sek
madienyje, Feldman’s Qeens 
County Bark,* Maspeth, L. 
I, Antras gi — liepos 30 d. 
Klasčiaus Clinton Pk., Mas- 
peth, L. L •,
. Prašome visu gerų, žmo

nių įsidėmėti minėtus pa- 
rengįmus, draugijos prašo
mus tosjė dienose ’ nerengti 
kifnpramogų. šie abu pik
nikai įdomūs, todėl ir iš kal
no verta prie jų prisireng
ti ; pažymėkite savo kalendo 
riujejau šiandien, kad tose 
dienose niekur kitur, kaip 
Apreiškimo Parapijos Šv.

E SV. JURGIO PARAP,
Misijos aUdusiems

‘ Užsibaigus jaunimo misi
joms,/- kovo 13 d. iškihniu- 
-gai prasidės misijos augti- 
siems, kurios baigsis Verbų 
sekmadienį.

PJDeU

les, Lietuviškai-angliškiis ir 
angliškai lietuviškus • žody
nus; įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaįnyges, kantičkas ir 
paniialdų Vadovėliusrąžan
čius, škaplierius, medalikė- 
liušj t^yMUs, stovylas, šven
tųjų ątWiždus ir kitokius 
dalykėlius. ,

\ “Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, 
prenumeratas ir parduoda atskirus “Darbininko” ųiim.

Atidarą nuo 9 vai. ryto iki t :3b vai vakaro.

Trečiadienio ir šeštadienio vakarais spaustuvėje esti ma- 
nageris — J. P. MAČIULIS, $«į|s ypkaršis galima at
likti namų pirkimo bei pardavimo reikalus ir notarinius 

* liudymus* ' ‘ ‘ ’ ; į ,į,
Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu antrašu.

| ’ Atspausdina plakatus, tikie- 
| tus, mokesnių knygeles, kon- 
F • stituėijas,. Įvairias blankas, 
į vizitines korteles (business 
r eardsQy laiškams antgalvius, 
| vokus ir visokius kitus spau

dos darinis atlieka gerai, 
| greitai ir nebrangiai.., i ( 
L Parduoda įvairaus turinio 
& ' naudingas knygas ir knyge-

ąr

<’* ' minmiimas
Sekmadienio vakaro, va

sario 21 cl, newarkieČiai ir 
apylinkės lietuviai iškilmių 
gai ir vykusiai mįhSjū Lie
tuvos 14 metu Nepriklauso-

Palikdamas N. Y. ir N. 
J. Vyčių apskrities vajaus 
metu surengtus vakarus, ku
riuose turėjau garbę ir aš 
dalyvauti, Širdiesgelmėse 
jaučiu dėkingumo k u n i* 
garas K* Pauloniiii, P. X»ė- 
kešiųi, J. Aleksiūnui, P. Va

Iš kalno pranešama, kad ~>t 
šiemet Pan. Šv. Apreiškimo!Vardo Draugijos piknikuo- 
Parapijoj Švento Vardo Į se! Kviesly.

MOT. /Al k t 
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