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SŪNUS HEGAH. .G A U TI SAUSŲJŲ GALYBĖ DAR
ŠV. JUOZAPAS

Kovo 19 <L yra Šv. Jrt|- 
zapo, ŠvenčiAusios Marža 

t Panos Sužieduotinio dieUu
^y. Juozapa^ įbuvo kilęm tl 
karaliaus gilinės, tačiį|l 
nežinomas pasauliui ir gimf| 
nią paniekint is, turėjo sun- 
Ęiki dirbti, k,id užsidirbtą 
kasdieninės diionos.

•/ Švy Juozapas savo, palan
kumu ir šventumu atkreipė 
į s|ive DievpUkis. Aukšči|u| 
siasis jį iŠrįj^o švencįaji| 
sips Marijos; į jSitžieduotįmų 4 ■

- ir Kūdikio Jėzaus Globėju.
Iš4 Šv. Juozapo gyvenimo, 

. matome, kad: žmogui įsigyti 
Dievo malonią nereikia di
delio mokslo; nri nepapras-

■ tą dvasios pagavimu, o tik 
reikia kantriai nešti'Gerojo 
Dievo uždėtą kryželį. Visa
me kame reikia atsiduoti 
Dievo valiai.

f. . Tad pasirink sau Šv. Juo
zapą ypatingu savo Globėju.

. -r ■ i

' ŠV. PATRIKAS
Kovo 17 d., tai Šv. Pat

riko, Airijos apaštalo dienšį.
Šv. Patrikas kilęs iš tur

tingos romėnu giminės, , ku- 
p buvo apsigyvenusi Bolpr 
m joje. ^Šešioliktais ją anį 
žiaus metais pagriebė jį jū-

jį L .

ir tem pardavė nelaisvėn, pieštus. CeleStinas I priėihe 
Slinkus Čia buvo jo gyveni
mas. v Bet Dievas jį apdo
vanojo malonėmis, šeštai- 
siais metais jis išsigelbėjo iš

inde Ford, fabrikų aikštis. Riaušėse rnišauti

i riaaiį tarp pofiaBijos fr \Ą|
‘ ■ ■ 5

4 darbininkai ir daugelis svž<
B

MIRĖ SUVES KLAIPĖDOS VATIKANAS. APIE LIETU f LENKIJOJ! IfENEBA 
GUBERNATORIUS VOS KATALIKU S3MIKAS

KLAIPĖDĄ. — Kovo 4 
d. š. m. palaidotas Šmiltinės 
kapinėse .buvęs amerikietis 
ir Klaipėdos krašto. guber
natorius jonas Žilius. 
— 1 ' 1 - .■■■ < r , • —— ■

nelaisvės ir sugrįžo į fevy* 
nę. Tačiaus tėvynėje neri
mo. Jis troško vėl sugrįžti 
į Airiją, apšviesti tąją šalį 
tikrojo tikėjimo šviesa; nes 
tuomet airiai dar buvo stab
meldžiai. Tapęs kunigu, 

t nuvyko į Romą pas Šv. Tė- 
yą? išpasakojo apie airiu 
reikalus ir prašė siųsti į Ai-

L. D. S. KUOPOMS
' Balandžio 17 d., trečią sęk-

. madienį po Velykij, yra 
Bažnyčios Globėjo §v. Juo
zapo metinė šventė. Ta die
na yra labai brangi mūsą 
organizacijai, nes tai yra 
mūsą organizacijos mėtinė 
šventė.

Visos LDS. kuopos prašo
mos tą šventę atitinkamai 
paminėti. •

Centras prašo visas kuo
pas balandžio 17 d. užsaky
ti šv. Mišias,, kuriose daly
vautą visi kuopos nariai ir 
in corpore prisiartintą prie 
Dievo Stalo priimti Šv. Ko
muniją,

Kur aplinkybės leidžia, 
kuopos gali surengti po Mi
šią bendrus pusryčius, iš- 

' / . kilmingus susirinkimus, pa
dorius parengimus ir tt.

• Mūsą metine švente-—mū
są susibendravimo, susiarti
nimo ir pasiryžimo didiems 
laimėjimams diena.

Te nelieka nė vienos LDŠ.
; kuopos, nepaminėjusios sa

vo organizacijos natines 
šventės. \

. ' L. D. S. CENTRAS:
" Dvasios Vadas

IKun. Pt Virtm^uski^, 
Centro Pirmininkas

: J. P* . • •
; t Sekrėtorius' \ ‘

v. u

SERALIS
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L' . --------- J M

Kardinolas O^Connell koį- 
vo 18 d. grįžta į Bostoną iš 
Bahamas salą, kur . jii praį- 
leido dvieją mėrlesią Afosfcę 
gas. - ,;rL

komunjstfmsarAi
IžšAUDĖTOTū ŪKININKŲ

UNIVERSITETį
——• ‘ I • *

KAUNAS. — Sugrįžęs iŠ
Romos J. E. Telšnį VySkii- s£reiį^ kaip protestą prieš 
pa^ Justinas Stanaitis Lię- . -
tųvos kataliką laikraščiuose 
paskelbė apie jo apsilanky-

mą Romoje. Vyskupas bu
vo. apsilankęs ir pas katali-: 
ką hniversitėtu kongregaci
jos viršininką kardinolą Ui- 
sieti. j " • ■ ’ J.

Kardinolui Lietuvos kata
liką universiteto klausimas 
jau buvo žinomas įr jis Lie
tuvos kataliką sumanymą

darbininką uęijos -kovo 16 
dieną .paskelbė generalinį

J-J i 
parlamento priimtas įstaty
mus, darbihinkains^nepaląn- 
kiūš. ’ /‘V J U; --."J

Streiką pasįMlnis, tuojau 
metė darbąj26ip00 įarbinin- 
kų.

VOKIEčIAIUtPUGU LIE

A ■ ' 'jt

r ;• V

• o prašyjbąj pašventė į vys- 
' supus ir išsiuntė į Airiją 
kartu su, 24 draugais 432 
metais. . : '

, Atvykęs į Airiją, pasimel
dęs į Švenčiausiąjį Jėzaus 
Vardą, Šventojo kryžiaus 
ženklu išvaikė pragaro tar
nus ir dar drąsiau pradėjo 
skelbti Kristaus mokslą. Gy
ventojai laikė jį jūrią plė
šiku, stabmeldžią kunigai 
apskelbė jį esant dievą prie
šą, o kunigaikščiai griebėsi 
ginklu ir norėjo išvyti jį iš 
Airijos. Tačiau paklausę jo 
pamokslų ir pamatę - j o ste
buklus jie nurimo ir pradė
jo būriais melsti šv. krikš
to. Vienas karalius Leoga- 
ras nepasidavė ir visokiais 
būdais stengėsi jį nužudyti: 
Bet nepavyko. Šventasis 
statė bažnyčias, mokyklas ir

, vienuolynus. Airija tapo 
praminta “Šventąją sala.” 
Visai pasenęs jis mirė 493 
metais Kristui gimus.

; Airiai katalikai kasmet 
SU didžiausia pagarba ir is- 

_ laime mini ŠVa Patriko die- 
_ na. • Jį’garbina kaipo savo 

užtarėją- '.’/Sakoį būk, tarp 
'kiity gėrWiyybiąj Šv. Patri
kas Alrijoj^isnaikinęs žiur
kes, peles ir visokius kenks
mingus žliuzits.

Šv. Patriko gyvenimas ai
škiausiai parodo, kad kas 
nori puolantį gelbėti, tasai 
pats turi tvirtai stovėti.
4 - “ Viešpatie/ * patvirtink 
mano žingsnius savo takuo- 
sese,‘ kad nekry tą. mano ko-

ti> iš savo puses žadėdamas 
jam visokeriopą paramą.

Tautininką ’ laikraš č i ai 
dažnai, rašė, jog kataliką. u- 
niyeršįtėtas Lietuvoje, būtą 
kenksmingas Jį katalikybei, 
ne tik valstybei, - Jie. rašė, 
jog- ir Vatikanas esąs prieš 
tokį sumanymą. ■
. Vyskupo Staugaičio vie
šas pareiškimas visokias nuo 
monės išsklaido. •

* Eitkūnuose, ’priiė pat Lie- 
tuvos-Vokietijos y rubežiaus^ 
vokiečim^l^
Vokiečią atsargos-, karinin
kai užpuolė ten esančius lie
tuviškus; valdininkus iš Ky* 
bartą ir Virbalio.' 'Vokie
čiai lietu vhis iš viešbučio iš
varė ir visaip Leliodami bei 
stumdydami nuvarė iki rū- 
bežiaus. , . ■ <<

LIETUVOJE YRA 345 
ADVOKATAI

Pranešama kad Lietuvoj y- 
ra prisiekusių.advokatų\80, 
prisiekusią advokatą padė
jėją 174 ir privatinią advo
katą 90, taigi iŠ viso yra 345 
advokatai

MIR! ŽYMlKlROFESOr 
RIMS

PARYŽIUS. — Kovo 14 
d. mirė Sorbonos universi
teto profesorius Charles Gi
de,. 84 metu amžiaus. Mi
ręs profesorius yra parašęs’ 
daug moksliški! knygų apie 
kooperaciją, ir politinę eko
nomiją.

jai Tyrinėjimo specialus •. 
komitetas, * gerai ,'sužinojęs 
tikrą dąlykiį padėtį, patyrė, 
jog Sovietą Rusijos-Runfu- 
nijoa: pasienyje Jmmunistą 
komisarai sušaudė 1000 ru
są ūkininką, norėjusią pa
bėgti 'iš Rusijos/

. Tarp sušaudytąją vargšą 
ūkininką buvę 212 moterą 
ir 41 vaikas.; -

Laikraščiu leporteriai, su
grįžę iš žiidynią vietos, pa-; 
šakojo, jog nušautąją Įavo- 
na^ suversti į senas darži- 
neš ir daugelyje'.vietą, krū
vomis sumesti ir visai neuž
kasti. . -

HINDENRURGAS VĖL 
KANDIDATAS

-■ / V . z i-. /’.

BERLYMS/=^^voTi 
dieną Vokietijos prez. Hin- 
denburg padėkojo vokiečią 
tautai už jam pareikštą di
delį pasitikėjimą ir pareiš
kė vėl būsiąs .'kandidatu pre
zidento rinkimuose; kurie į-’ 
vyks balandžio 10 d.;
/ Kovo 13 d. rinkimuose; 
Hindenburg\ii trūko tik; a- 
pie 160,000 balsą. x Antruo
se, rinkimuose nesvarbu gan 
fi balsuotoji! balsą daugu
mą. - .

MlNĖTATiuiviNIMD 
DIENA

:t washing$on; d'H 
Buvęs ' Austrijai-Vengrijai 
Amerikos ambasadorius Ki- 
chard. C.‘ Kerens. mirdama^ 
paliko 2 milijonu dolerią sa
vo sūnuiVincent Kerens, 
paskirdamas Jokią/ sąlygą: 
jei jo sūnus išgyvens dorą, 
ii* blaivą-gyvenimą per pen- 
keris metus, jis gaus palikį- 
rną. , -y y y / ' ? r

Sūnus Vincent Kerens pa 
reikalavo turto globėją iš
mokėti jam tėvo paliktą tur 
tą, pažymėdamas, jog jis do
rai ir blaivai gyvenęs nuo 
1923 metą igi 1928 m.

Tačiau teisme jo dvi sese
rys pasipriešino, paaiškin- 
damos, jog ją brolis neišgy
venęs blaiviai ir dorai išti
sus 5 metus. •

Teisme buvę įrodyta, jog 
Vincent Kerens persiskyrė 
su' savo pirma žmona 1924 
metais ir apačią savaitę 
vedęs kitą žmoną, su kuria 
jis gyvenęs kartu per pus- 
antrą metų, nors nebuvo ga
vęs persiskyrimo su pirma 
žmona. ■ . . ~ -

Aukščiausia teismas ape
liacijos : teismo sprendimą 
jpfl^virid®o. ^Vadinas, jei

du milijonu dolėrią/ jis tu
ri. praduti išnanja dorai ir 
blaivai gyventi per ištisus & 
metus. :

MILIJONIERIAI SAUGOSI 
VIENS PO KITO

’ŠvuPatriko ’ dienoje (ko
vo 17 d.) įvyko iškilmingos 
vaikštinės paminėti Bostono 
išsilaisvinimo 156 metą sh- 
kaktį.

.............................................................................................................. .................. ............................ .------- -- ---------------- -------—.................. ........................ ■ • •

200 japoną vaiką/gitnuiią Amerikoje, apiirengę Uutifiaii ūrabtižiaii, mini lavo tautinę religi
nę Šventę San Fedro mieste, Calif. Ten japtoną mokyklą lanko apie 500 japoną vaiką.

BU'
į U- .

; ROCHESTER, N. Y. — 
Kovo 12 d. Paryžiuje nusi
šovė degtuką <xka ralius” 
milijonierius Kręugęr, o štai 
tęvo 14 d. tokio pat galo su
silaukė milijonierius Geor
ge Eastman, Kodak paveik
slą (fotografiją) įrankiij iš- 
dirbystės įsteigėjas/
\ Prieš nusišaudamas Ėasb 
man paliko tokį, raštelį: 
“Mano draugams. Mano 
darbas atliktas.4' Kodėl lau
kti?” ; .

Su garsiuoju Edison East
man btivo geriausi draugai. 
Ją bendras darbas įsteigė 
judomuosius paveikslus ir 
ištobulino ją pasisekimą. •

Taip baigia Savo dienas 
milijonieriai, pertekę tur
tais. Jokio gyvenimo tiks
lo jie nemato.- Ar nelaimiu 
gesni turtą neturintieji dari 
bininkai, kurie ęina'sąyo pa
reigas, kol AąkŠč|iausią lei
džia. Jie ir varguose pąfen- 
kinti. ,n l. ...

Eastman buvę..^niaukęs 77

ŪIOEli ,,
kŠHINGTON, D. C< 
bvą rūmus buvo įteik* 

tas sumanymas pakeisti prb» 
įi^icijos įstatymij. Su* 
manymą buvo pasirašę 14& 
atstovai. Jie norėjo prave
sti toki sumanymą — proįi-» 
bicijos vykdymo ar nevyk
dymo klausimą pavesti val
stijų nuožiūrai; jei Newi 
York nori gerti — tegu gę* 
rra; jei South Dakota norį 
būti usausa” — tegu nege+ 
ria. * Toks buvo sumanymas*

Atstovi! rūmą teisią ko* 
misija “slapiąją” pasiūly
mą griežtai atmetė 14 halsij 
prieš 4.

; Klausimas pateko į atsto
vą rūmą posėdį ir buvo bal
savimas. 227 atstovai bal
savo’ prieš sumanymą, o 1.81 
— už. Taigi bandymas pęf 
keisti prohibicįjos įstatymu 
visiškai nepavyko. ‘ ?• J

Įdomu pažymėti, jog dė 
mokratą, didesnis skaičiui 
balsavo prieš įstatymo pa 
keitimą, negu republikonai 
Tas aiškiai parodo, jog de 
mokratai proMbicijos klau 
sime .aklesni už republikc 
nūs. ' ; f. - 
v -Ūž £A8^įt^ao pflreituą

■ Wrr6 90 demokratą ir $ 
republikonai, o už įrišti 
dabartinį vykdymą balsai 
114 demokratą ir 112 rėpi 
blikoną. .

. / • Atrodo, kad dar ilgai t 
! rėsitne butlegerius, kyšint 

kus, suktus agentus ir lt 
tas žulikyšteš.

ČECHOSLOVAKIJA PAS
GAILĖJO TROCKIO

INSTANBUL, Turki, 
Rusijos diktatoriaus .Sta 
no nemalonėn patekęs biv 
karo ; komisaras, L e jo n 
Trockis kovo ,15 dieną g« 
pranešimą' iš Čeehoslova 
jos, jog šios valstybės; • 
riausybe leidžia jam atvy 
į Cechoslovaki ją 3 m ė i 
nesiams gydymosi tikslą

Trockis per paskutiniu 
metus iš Turkijos niekur 
buvo išvažiavęs, nes nė ; 
na valstybė nesutiko jo 
leisti. ' . *
, Bet pagaliau čechosk 
kijos respublikos valdžia 
teikė Trockini malonę n 
dabar galės pasimaudyti 
choslovakijoš kurortuos 

metą amžiaus, nevedęs. • 
įsteigtoji Eastman K( 
kompanija įyeriįnanra 
milijoną dolerią.

Gerb. Skaitytoju Dėmėsi
X . 4 : J • • . y ■ *• ’ • •

Didžioje Savaitėje “Darbinink 
išeis tik vieną kertą-kovo 24d 
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t Žinios Iš Lietuvos
/<

£. VOKIETIS KLAIMDOS KR |pepiyhščiąm (po 3,500 i).

F
^ase:

statymo darbais rūpinasi Amerikos Juro laivynas.

Ir

rt.

U-15ė.

15o

PMR a metus išeikvojo 
NJRT 178,000 LITU

i / Linų perteklius siekia 15,- 
000 tonų (pernai 20,000 t.), 
dobilų sekios 3,800 t (buvo 
1,900 t.). -

*wn-^

” Katalogas

F.V

Juokeliai
' ■' *■ / - - - -—- ---

* fnimpai Apologetika arba

Maldą RinkinSlU, baltą!* . 
virbeliais------------------ įi.7^1,21
' «*!»< kinMilii juod«i> ' ; 

vlrJoliaįa  ------ 1----- fei75—125
,v._< *? '*'TV 7. "* y
Djl Vinco Pietario Raitai.

IsforijoB apysaka. Du’tomai, tiod 
ir ieimyna. Vor<

te fe ^Gerutis _______40o. 
^statot PradiiamoiaMi - ,.'

r

r

fe-

r

»

18 d., Klaipėdoj valsčiaus 
teismas nuteisė ‘ penkeriemš 
metams sunkiųjų darbų ka- 
įėjiino buvusį direktorijos 
kasininką Ruhinann. Ruli- 
miūni buvo kaltinamas pini- 

*glį pasisavinimu. Pinigus 
iŠ direktoiijos kasos jis pka 

■;Wjd savintis 1925 m. ir sk- 
* y6 nūsikąlstairią darbą tęsė 
iki suėmimo, E y., iki 1931 
m. skalių 31 d. Iš viso jis 
išeikvojo 178,000 litų. Ruhr 
niami kaltas prisipažino fe 

“‘įdvo^ nusikaltimą aiškino 
maža priežiūra, Jis priiniį- 
nėdavo įvairiti įstaigų algų 
mokesčius ir šis jo pinigų 
rinkimas buvo mažai tikri- 
namds ir nebūdavo daroma 
jokios revizijos. Valdinin
kas mvizorius, kuris buvo į- 
pdreigotas tikrinti Ruhman- 
tto darbą, aiškinosi, kad re- 

■ vizija buvo labai sunki, nes 
•biidayę daug įmokėtojų.' 
RUlimanns priiminėdavo pi
nigus, išduodavo pinigus, 
tačiau į kasąs knygas įrašy
davo daug mažesnes sumas. 
Vienų kartu iš vieno fabrį- 

1 ko jis nuslėpė 30,000 litų.

' BOETCUfeRIS PALIKO 50,000 

litų skolos

:KAUNAS.' — Atstačius _______ ___
, Boefeherį iŠ Maip^^š kraH ktm. klebono VmČiaicio tė- 

jįto direktorijos pirmininko
" pareigų, p. Tolišitis, laikinai 
•'. eįnąs tas pareigas rado. 50,- 
; ,1000 litir pridarytų skolų.
č . Kasoje buvo 250,000 litų 

svetimos valstybės vekselių,
L ; kurių niekur negalima dis- 
£ kontuoti.' Kad direktoiiją 
L galėtų tinkamai dirbti, mo- 
t. kėti tarnautojams .algas, pa- 
L dengti kitas išlaidas ir pa;
L? dėtį bent kiek skurstančiam 

žemės ūkiui, p. Tėlišius bu
vo priverstas prasyti guber
natoriaus iš centro 50,000 li
tų paskolos. .

<AVŲ DERLIAUS PERTEKLIAI 

LIETUVOJE

; 1932 m. sausio vidury bū- 
: ' vo vertinami menkiau, kaip

%

r
L'

į pertekliai pereitų metų tuo 
•' pačiu laiku. Išskyrus ru- 
. . gins, vis dėlto javų pertek-; 
\ liaus dar esama nemažo: 

piečių 30,000 tonų (1931 m. 
buvo 40,000 t.), miežių—11,- 
000 tonų (buvo 15,000), avi
žų — 20,000 t. (buvo 30,00), 
Žirnių ir kitų ankštinių ja- 
yų pertekliai maždaug lygūs 

'i
i.
i

j. .

S

:r

Jono Kmlto EU& .......$1.00 
Lietuvos Albumas. Su pa- 

veikslais ir išrašymais.-____ 1.50

1 
b JONO KMltO EILES

)it^iMuwiilĮWWtVĮ!.!ff-.I|JI1 —yi»

&TfiW

. AOr.l Kaaaaa, Ltlnt Al

j«mu* literatūros, mokblo, visuomenė 
mf S irnaF**“’”10 

HmBI 
p rasi lavinusia^ fc 
įl»WI .<««»* W

/ *; Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- 
lapių, tik už 75 Centus. uDarbiniiiktii,> prisiuntęs 

f V . 75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles*
•į Joiids Kmitas viebilitėlis AmerikojdietUvis po- 
J'-. etas. Jo eilės pilnos patrijotiškų jausmų.

* Skusk užsakymu į
“ D A B fil įf i n k4‘‘‘ ■

850 West Broadrcty ? ; South Boiton. Mate.

RIUS, SVEIKUS NERVUS"
“Alano nervai buvo atlpnt ir telk

davo man didelių skausmų,” rafco.p. 
K. Savicką, Jlilvvaukee, wfs.. ‘*A3 'gy
džiausi į>er keturius metus ir nega
vau pugelbos iki nepradėjau imti Nu- 
ga-Tone. Dabar aš turlu stiprius, 
sveikus nervus. Až turiu gerų apetv 
4ų. Až miegu gęra! ir esti pįlnąit gy
vumo. KIpkvienąs turėtų imtl Nugu- 
iw; ’ ■ • .
. Ppr 45 metus Nuga-Tęųę buvo, gv- 
rlauatas draugas silpnų liguistų žnm- 
jiių. . Jis greitai sustabdo ^ąuąmuB, 
nuteiks jums gerų a veika t< ir pada
ro jus. stiprų ir gyvų. Būtinai Imkite 
Nugarom*. . Jis yra pardavlndainąs 
kptteklnipĮĖų., Jeigu, aptiekluinkns ne
turi jp„ paprašykite ji užsakyti 18 ta
vo urmininko. Reikalaukite Nuga-To- 
ne.Jokie kiti vaistai' negali būti tiek

jizuoti kviečių rr linų per- 
teklių^^i jį kainos labai 
žemos,’U'Rugių numatytas 
net Ubptiėteklįus 2,500 tonų, 
Bet jų importuoti nereiks, 
nes duonos vietoj bus dau
giau suvartota kviečių, bul
vių ir hiesos. . ■■

KUH. V, VIEVESIO LAIDOTU
VES GRIŠKABŪDY <

Vasario 16 d. varpai pa
skelbė, kad 2 V. nakties mi
rė kuri. Vincentas Vievesys. 
Laidotuvės įvyko vasario 18 
dieną,

Dalyvavo apie 20 kunigų. 
Be pestojimo traukiasi ne
kruvina Šventų Mišių auka, 
kinių metu vietinio■vargoni
ninko p. Puidoko vedamas 
choras gieda iškilmėms pri
taikintas giesmes.

Kapuose paskutinį atsi
sveikinimo žodį taria Pilvi
škių dekanas kun. Švjlpa. 
Jis gražiai nusako a.a. Vin- 
cento veikimą. Kunigas 
Vincentas- gyveno’ daugiau 
kaip 72 m. Jam teko dįar- 
bųbtis Naumiesty, Krosnoj,. 
Bartininkuose, Beržihinkub 
sę ir kito, ilgiausiai* dar
bavosi Paluobiuose—20 me
tų. . Paskutines gyvenimo, 
dienas baigė 'Griškabūdy, 

NUBAUDĖ 6 METAIS SUNKIŲ.

JŲ DARBŲ KALĖJIMO

-viškūj globoj, ir naudodama
sis prielankiu kun. Barčai- 
čip' patarnavimu. Vi§į lai
ką praleido besidarbuoda
mas visuomenės gerovei.

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū- 
iį ištikimi tėvynei.. .

■ . Shal^p^'e

BU IŠEIVIAI
Tėvynes likimas, jos laimėjimai ir ne- 
almės, jos šlelvartai ir bėdos Jums .vį 
deras, be abejojimo, rupL Jums' taip 
jat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
jlestėtŲ teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespapdoa nevalią ir jie 
sitmta sauvaliavimų sji Švenčiausiomis 
Įmonių teisėmisIrlaisve. — Jus norite, 
tad ir toli būdami, kad ir plačiųjų mi 
iHatslširti.pažintlTėvynėsbuvį.koki- 
lis 'tikrumoj yra. — Šitais visais afe 
Migiais Jums labai yra pravartu Ii 
drajšytl - > ' . " , " ■
“DARBININKAS* ugdo? tiesos ir 

aisvėd meilę. ■
“DARBININKAS** moko neapkęsti 

jriespaudoš smurto Ir niekinti didw- 
lų veidmainystę. • . . ..
. “DARBININKUI” Visur Ir visados 
,-upl darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi laba! Įdomias 
javo “RADIO ŠYPSENAS.” „

“DARBININKĄ” redaguoja prųfeeo 
rins PR. DOVYDAITIS. . < k . 
, Skubėkite kad iitiraiyti^DARBINLN 
K4” patys ir išrašykite jį tavo piarf- 
nSnit Lietuvoje, •

Amerikoje “Darbininkas?. kaštuoja 
$1.20, O Lietuvoj tfk 60 amerikoniškų 
lentų.' "

Darbininkas,” • ‘
‘‘DARBININKO’* adresai: Lltima- 

įla. Kaunas, Nepriklausomybės sikžtf

KAUNAS. — Šausią 20 
š. m. RilRiorgunizavo lietu
vių rašytojai. Liiciatpmis 
buvo profcr įt Sruoga, 
KirŠa, P. Vaičiūnas, J. Kini 
šas fe A. Vaičiulaitis. ;

v Jie įariiošė tokioj drau
gijos įstatus ir davė juos į- 
registruoii. Steigiamame 
susirinkime dalyvavo 3£ ra
šytojai.

, Susirinkimą atidarė p» B. 
Sruoga. Susirinkimui ves
ti pakviestas p» Jurkūnas- 
Šeinius. . Į naujos draugi
jos valdybą išrinkti: P. 
Vaičiūnas, J&. Jųrkunas- 
Šėinius, J. Urušai,: (/r^Tti- 
lauskaitė ir P. Karuža, kan
didatais liko Ličiūra ir Aii- 
glickis, revizijos komisįjoh 
— Ant. Žukauskas Vie
nuolis, Ad. Lastas ir P. Bą- 
bickaa, kand. Vaičiulaitis ir 
Budrys; . garbes teisman — 
V. Krėvę-Mickevičius, B. 
Sruoga ir J. Tumas-Vaiž
gantas, kand. Tilvytis, ir 
Zmuidzinas. . ‘ .

Ko' taip tyli, mamytei • 
—Ką gi turiu pasakyti ?: 
—Pasakyk: Joneli, pasi

imk įtu iš spintos didelį ga
balu torto. .

Vainauskas, .Apsimesda
mas esąs kunigas, prieš ku
rį laiką iš-vieno katalikiško 
Marijampolės knygyno bu
vo paėmęs už kelis šimtus Ii 
tų knygų. Knygas ėmęs ne- 

dėl ktinigų -sėniinarijos. 
PlokšČiųoš pasivadinęs ypa
tingai švarbitį bylų teismo; 
tardytoju Mbrkėliūnu iŠ O- 
beliškių kaimo ūkininkės 
Žemaitienės ištraukė 1000 L, 
už šiuos pinigus sakė-palei
siąs jos vyrą iš kalėjimo. 
Kauno ^apygardos teismas, 
išnagrinėjęs jo bylą už įaš 
visas apgavystes ir pasisavi 
nimą svetimų-vardų įį nu
baudė 6 met. sunkiųjų dar
bų kalėjimo, t .

bž KLAIPĖDOS VALpi^A 
3,8^000 AUKSO MARKIŲ

Vyras: — Skundies visuo- 
met, o gyveni kaip rojuj g! ‘

Pati: O tikrai taiį>I
Keturiu net Momi apsivilk
ti, skaip Ieva. *

Advokatas įėjęs į kalinio 
kambarį: , '

—Gera žinia!—sako Jani, 
.-^•Ar likai išteisintas?
—Nė! . Bet numirė tams

tos dėdė, ir paliko palikimą 
vertės 5000 auksinų.: Gdli 
tamsta pasakyti gryna sązi-* 
ne, kad' nepaliks be atlygi
nimo už rūpesčius, • kokius 
pakėlė tamstos apgynėjas 
tbišmudse. i■ =. j

- Virėja^ į viešbučio savi
ninką: y. ? :

Šio kepsnio negaliame-* 
kam paduoti; nes-yra visai 
sudegęs. ... . ’

—Paduok tai porai, kuri 
sėdi prie lango, tai jaunave
džiai; todėl ir nepastebės.

„ —Visgi stebėtina, kad kai- 
muose pasitaiko. daugiau ar
timo reilės,. negu sostinėje.

; * —Dalykas visai papras
tas./Sostinėje reikia mylė
ti šimtai tūkstančių.artimip 

jrj, o kaime kaltais tiktai 
porą šimtų.

Šiandieną ^padariau lai
mingais septynis asmenis — 
sako pryčeris šąvo draūgūiz

—Pavyzdžiui, kaip T .
¥ — Sušliubavau tris poras. 

. .—Tai tiktai *seši, o kur 
septintas?
. —Ar manai, kad tą pada
riau už dyką r .,

z Už Klaipėdos krašto val- 
dyrpą prancūzų laikais ir. už 
išlaidas) nustatant Klaipėdos 
krašto sienas, santarvinėms 
valstybėms Lietuva turi su
mokėti 3,800,000 aukso 
rharkiiį. . Motėjitnas pada
lytas į keturias dalis, būtent 
800,000 markių po sutarties 
pasirašymo ir po į milijoną 
markių'. "kiekvienų -. metų 
gruodžio mėli. 15 d. prade
dant .1930 m., Išmokėjimo 
galas baigiasi 1932 m. gruo
džio inėn. i9 d. Datįgiaušrai 
pinigų gauna 'prancūzai ii* 
anglai.

. Kur taip skubini tamsta?
—Atsiminiau sau, kad ne

užrakinau geležinės kasos, 
p jęigu maiio busiantis Žen- 
,ta&... ■ - •

; .—Nepasitiki taništa juo ?
-y-Ke, pasitikui visai. Bet 

jtfigu pažiūrėtų viduj, tai 
greičiausiai, nutrauktų su
tartį vedybų klausimu.

. r- :   —--Į- - ■ - --.y •

Matyt, Jonaį kad nemoki 
j odinėtL.-;' Kas kartas vis 
krenti žemyn nuo arklio!

—Ar gi galėčiau kabėti ■ o- 
•re? / . *

' Mažas’ Stasiukas sėdi sii 
tėvu restorane. -

—Tėveli! — ’ plausią . — 
Kaip galima pažinti,; kad 
ką ętprs turi galvoj ? ,' . .;
- ■ —Matai tas tris ponias, te- 
nai? -r- sako'tėvas; — Jei
gu tau pasirodys, kąd jų y- 

ra šešios,_ tai ženklas, kad 
jau turi galvoj: ;

—Bet' tėveli Į —. stebisi 
mažytis — tenUi sėdi tiktai 
viena ponia.

■Neužmirškime vargšų, ma
no ponai! sako "turtmghs 
pirklys į susirink ’ušiuš drau
gus »svečiuose. — Viename 
iš mano namų gyvena neto 
tingas siuvėjas, kurį turėsiu 
išmesti laukan, jeigu neuž- 
šimokės Įaiku. . .

Padarykim tad gi šiandie 
rinkliavą, v

■ ■ ■ , ‘ 4 t. ■ _

Ai1 yrąr kur nors traukiny
je signalas atsargai ?—klau
sią vifenMs iš važiuojančių.
f—Nėra! — atsako kitas 

(laiiydamasis. * ’ * ’•
—Tat šiuo atveju prašy

čiau/atidaryti tfpnstos pini
ginę!

lėsikme. Išleido kun. K; A V*<
Vyk■ m..
< Dangaus KaraUenA —. Su-: 
rinko Sun. lt mvalęviČiiMj 
te; aędarą 75 Beniai; an apt ,

Prot v. Mfeučio 
te Gvnotyf. Para- ,

JLOo.

kičioiaytiAs. Lietuvių kalbbii 
išguldė P. B. 25e
^ Apririkhnų Korned|jfc. Atsi-

AmeriįconiČkp gyye

GREIČIAUSI 
GARLAIVIAI PASAŪtt r/M* t' J

Lietu*

Iii Oirf-H-T^Oė.

XXIX Tarptautinis luchn-
Kffigtt™. , p«ai . 

£& Pi. SnŠyk M, i C„„_-..,T.60

gas aprašymas kelionė i Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapirdį Ivanovų... Išgulite •„. 
MąjfĄiįį Pamiktetiį L___ — J56

be galo įdointfe nuotiklai ke- 
kratus.

Paraše Julius Verne. V artimasi 
J. Balčikonio ^..... .. j, ,'. įl.OO

tiončs

f Limpamoiiog Ligos ir kaip 
M.^ugoti! , paęa»t 

negyvąjį gamta: žemS, van- 
duoj-orąs. ParaiS J, Baironas. JSOe.

liauju Bkaitltmui knyj^a
(Dalis II), Su paveikslaU——7,5a. 

' Vienuolinč Luomu,, Verti 
Kuri. P. SanrusanlŠ   — 25o.

■ knygeia L- Bn įa- . “
veikliais . ...3Qe,
.Laitam- Patyrimai Diliojoj 
SK-KlJi '?£ ■ 

pėlionaa) „... ...iJU-'
. Fftmaldą VadovĮllf, Stacijos 
Graudūs Verksmai. SudarS ir

SO

išleido Kun. j. KdnceviČius.—iOe, 
MoterjrstŠ# Mesnardoiiiylji J.

Lesąuskia. Šy« Ka». D-joa loi-
dinys, Kaune

ŠųąJdauėiaįs taiįafe. barašž
A. ŪuceyiČius __ ■', / 1,40o.

Aventas Gabriejiui Išleido ..

GeruŽte-.MSnuo — Kur. P. .
Kami ^T_Abc. 

jkribaėtikoįi
Pf feyniė^ - Bin-^

Petriukai — ĮaišKai vieno i. 
. Verte S. Rakauskas'16e.

bolševizmas ir jo vykdymas Riįijdj ;ri;..
1 ^aŲęs^ąavybii.

‘ IMine — (potoji),. paraiB;'
■ A
1 itsafcgial 'ra tfgiUnil. Verte
Ii lenkiško kūK fe. .... .;.10a 

mas pagrindą miteų tiksimo. u t 
Vertė Jonas UL Širvintas .. .50o. 
r ^eUvos įtejddat — Išleido 
J. .Šeškevičius ir B-vA Kau- „ 
im '

Ir KilMki Deklaina- 
įU°%į įį
Par Jąoaaa.V» Kovas A-i.3Qc.

; GraužttU Vėrksmai Vet-. ■ 
t^Vjak A, Baranauskai—AlOc 
..Euęharisjiikos Btaeijoa-^Su- 
Hetuvnib Kųn. į*. JuŠkaitis—15<j

Kristaus K i: Stacijos,

<4$

kai Nutaisė.K. J. Skruddyš^.50o.
Leiskite Mažučiams Ateiti

Prie Manęs. Sutaisč Kupra- 
nąs -____ ——— ——____4O«1

Mūsą Dainiai. PafeS? Ka
zys įpuijia/,, „ . ėOe.

inHėrsenO iPasakoa—su pa- 
eiksteliaįš -—.——L-------20e.
vAdziulaitis , 2

y. Pulkim, ąnt .KMniį7-."D-kpU,. 
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0Q

'}-?; jjįjįiBAį <'a r - •

au. Vi^. veiksimi juokai. Šu« r >. • 
•ietuvino, Vąideyutis,—L------ ĮSĄ

Nępaisytoją—fcetnrią veiks
lių drama. I’aražč kun. Pr/ jlu 
J uras.‘ Kaina— —35e

GHiukingas Vyras—2 aktą 
komedija j ’ paraSū ’ S. Tarvyr 
jįjį;, ....—4?5»h
įjfetą Gudramas, -ją veiki- 

(iią komedija. Paraše Seirijų " 
apsukas
UWą Akademija ir UBagiį 

Balius — komedijos po l ok 
V Paraite Seirijų Juozukas^-BSę.

Sniegas — Drama Ariu ok- 
iį. Vertė Akelaitis ___ _40a
(Esamas—3-čiadalUdriipoi 

‘Gims Tautos Genijus?;*; Pik 
c ate Kliu. -L, Vaicekauskas-^-IOe 

.Viri Geri—3-jų veiksmų vais- .
delfš;. parate K V. -—.10a 

Patricija, arba nežinomoji *
kankins>A ąki^ dtami.. 
Verte Jęnąs Tarvydas lOe.

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas ant Mė- 
'n&B' Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
nas ju,gaidomis —^.750.

Dramos; i j bermana ; 2)..
^įiolą-^O aktų; 3) Liardo 
^tebūkite ’-r 4 aktų; patater J 
L Tarvydas------ '__________ B6e.

Knarkia Palkptis.—Komedi-. ‘ , 
11-iąe $ktę. Pąrą4Į Gineitis 15^.

Vaikų Teatrai: dalis Į; Ąp 
’agalvok ką darai; 2) Jorio 
aimč; 3) Pasakyk mano Jai-. 
i|. Surinko. S. K., D. ir N—15e,

■ ■ s tirsime paskui; Z)' Antanu,-
Surinko S. K, D. .ir N-15®. .

INKAŠ" •'
L, ;So. Boston, Masa

I w

*‘SauliiUH eina du kartus pęr 
mėnesį 16 pusi, didelio foriniitoku 
spalvotu virbeliu. Kiin* Lietuvoje, 
metams 12 IK, jpusot mųtų 6 lt, 
Latvijoje, ■ ĘšUjojo, .Vokietijoje 
Ir kitur metams 15, lit, pusei W • 
■tų 8 *. . : . . « * ' •

Adteus: Jurbarku,/'Saulutes 
Aisdniatraėijąi’ .



DARBINJKKAS s

Ife tiaml puolyje mūsų tėvy
nė. , $ą bjm keleiviai. Kelionė 
praeįdėda nuo lopšelio, Kelias 
plinta, erškėčiuotai, skaudus. Oi, 
daug vargo ir nelaimiu prisieina 
pergytinti, kol pasiekiame AmžV 
nybts vartai! Gyvenimo bąnguo- 
jaukioji jūra sukelia daug rūpės* 

čto, totafc, o kartais ir nusimi
nimo. Įį lietroji žemelė tai tik-

- rto rilarų klonis.
. KifkvUnani keleiviui malonu 

paimti i rankas TELESKOPĄ, 
idant irtripižtnti sū keliones apie- 

.. lįnWtoU ir išvengti pavoju Klai- 
dtiojąbtiema būtinai reikalingas

DuodaJūrųPrieplauka.

karčiamas, už ką jis gavo 
Blaivybės Apaštalo vardą. 
Be to, buvo gabus rašytojas. 
‘Rašė ųe tik tikybines kny
gas, bet įr tyrinėjo Lietu
vos praeitu rinko patarles, 
gamino Vaikams pasiskaity
ti knyga& ir taip kėlė tauti
nę sąmonę.” Jis yra liau
dies 'švietėjas ir valstiečių 
užtarytojas.

Patarčiau' persk a i t y t i 
knygą Vytikupa>f
Motiejus Valančius,” kurią 
parašė kim, Antanas Alek
na ..

j$r banguojančiosgyvę-

riu, ftSdM kibtis KELEIVIŲ 
mjbfcOBO. O km- ji rasti? 

4 ‘Oįfįtįdbko* * skverne. O kas 

jį Jūrą Prieplauka. Kaip 
d>inM? Bykį į savaitę. t

Eaaan^ok jį savo kelionės rei- 
Hlaips, bematant Tamstos ne- 
SįiųMės pūkai pradės nykti, pa- 
ma^ir audros aprims ir gyveni 

riitf jūrda bangofi pradės pliuksti; 
a Įjiep0iflfco« meiles spinduliais nu- 
šriMfti laimingai pasieksi 

krantą,
VisĮus kHusįmus 8itĮsk-— JŪRŲ

Sjt West Broadway, 
Boston, Mass.

Kausimas. Kokios blogybes 
dat&aUMaį pasireiškia musu lai

S; B._

J Atsakymas. Greičiausiai 
)us nuodėmės-prieš §yeutą- 

įfą Dvąsią. Jų yra sesios: 
\ L Vilties netekimas būti 
išganytu. : .

Per didelis pasitikėji
masDievo gailestingumu.

-3. Prieštaravimas pripa- 
žiĄta jai leistasis mokslo tią* 

■'.sjaĮ'7 C'-'-- . . '
■ 4. Pavydėjimas artimui 

„Dievo malonių. " .
:\5; Sukietėjimas nuodėmė

se. .. • .. ’• ••’
6. Atgailos atidėliojimas 

iki mirčiai.

vėsioje ęr Penktadieniais, valią 
naudotis? Petras J

Ats. “Šalinkis nuo pik
ta ir padaryk gerų ir gy
venk šalyje per amžių am
žius” (Ps. 36,27% Valia 
naudotis visu tuoj kas Die
vo bėi Jo Bažnyčios nėra 
uždrausta. ‘‘Elgkitės kaip 
šviesos vaikai j nes- šviesos 
vaisiai esti visokiame gem
ine, ir teisybėje, ir tiesoje. 
Ištirkite, kas įtinka Dievui, 
ir nedalyvaukite nevaisin
guose tamsybės darbuose.... 
Taigi, veizdėkite, / broliai, 
kaip atsargiai turite elgties; 
ne kaipo neišmintingi, bet 

kaipo .išmintingi, atpirkda
mi laiką, nes dienos piktos 
yra. Todėlnesidarykife ne
protingais, bet suprantan
čiais, ’koki yra Dievo, valia. 
Ir neapsigerkite vynu, ku
riame yra ištvirkimas; bet 
prisipildykite šventąja dva
sia, kalbėdamięs tarp savęs 
psalmėse^ įr irnnuose, ir dva
siškose.giesmėse” (Efez. 5. 
8-19); ’ f t - M

Kt Ar Lietuvoje yra didelių 
kalnų ir koks kalnas yra žymiau 
sias? • ‘ Jųozapina J.

At. Lietuvoje debesis rę- 
miančiiy kalnu nėra. Žy- 

* minusias ir mūsų tautos my
limiausias kalnas yra Biru
tės kalnas.

Kį .Ar gali žmogus Išpažinty
je apturėti nuodėmių atleidimą, 
jei jis papildytu žmogžudystę, o 
kitas nekaltai nukentėtu?

‘ Petras J

Ats. . Kristus mirė ant 
Kryžiaus už visas žmonių

■ kaltes.: Nėra jtokios nuodė
mės, iš kurios žmogus nega
lėtų būti išrištas, jei tik ji- 

. sai tikrai gailėsis ir bus pa
siryžęs atitaisyti visas pada- 

„ rvtas skriaudas.

Kl/ Koks luomas geriausias? 
• O ; J.

Ats.-Visi pašaukimai ge
ri. Nesvarbu kokiame .esi

Kl. Dabg sykių esu girdėjusi 
ąųkžtinant Vyskupą Motiejų Va 
laųČių. Įdomu ? kaip šeiniai jis
gyveno ir kuomi pasižymėjo? 

Juoząpmą J

; At. Motiejus Valančius 
gimė Salantų parap. 1801 
metais, vasario, mėnesio 16 
dieną. < Mirė 1875 m. gegu
žės iūen. 17 d., pabaigęs 25 
metus vyskupavimo ir su
laukęs 75. metų amžiaus. ■

Vyskupas Valančius buvo 
tvirtos valios, Šviesaus išla
vinto proto, nepaprasto dar- 
bštumo ir karžygiško pasi
aukojimo išplatinti Dievo 
karalystę aiit žemės. Ne- 
papląsdu pasisekimu naiki
no Lietuvoje bravarus ir| O. Box .91, Laimnoe, Mm

VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
CUĮI ŽENKLAI

tai Mta* opctalTfa* Ir ilgę att* pra> 
ttka. Dubu artuma*. Kainu Immm 

MANORKUNAS

luųme, jei tik nori, gali savo 
sieja išganyti. Tą norą rei
kia pareikšti geros valios 
darbais, šventųjų tarpe 
randame kiekvieno luomo 
bei profesijos žmonių. Šv.: 
Zita btivo tarnaitė, Šv, Izi
dorius — artojas, Šv. Rokas j 
— elgeta, Šv. Cezarijus 
gydytojas, Šv. Kasijonas — 
mokytojas, Šv. Ivas *— ad- i 
vokatas, šv.-Mąrtynaš , 
kareivis, Šv. Emerikas — ■ 
pyincas, Šv. Steponas 
Vengrijos karalius ir t. t.

Kl. Ar sportas ir žaidimas ge 
ras daiktas? -

Petras Lavmce, Mass

Ats. Taip. Sporto ir žai
dimo tikslas yra z išlavinti 
bei sustiprintį žmogaus kū
ną ir valią. “Stipri valia, 
užgrūdinti raumenys ir kar
tų užgrūdinta sielk —štai 
kūno lavinimo idealas i r ge
ro sporto ar žaidimo pras
me.” Velingtonas,; nugalė
jęs Napoleoną ties Vaterloo 
ir prisiminęs jaunatvės lai
kus, tarė: “Šitoje aikštėje 
aš nugalėjau Napoleoną.,. 
Tai. reiškia: Čia žąizdąmas 
ir sportuodamas išmokau su
sivaldyti, įpratau veikti, iš-

llavhiau valią ir tuo būdu 
prisii'engiau tai didžiai per
galei.” : t

Kl. Ar loterijos, taip vadina
mos laižytos (susidėvėjimai) ir 
įvairus “gamblinimai’’ nėra Baž
nyčios uždrausti? .. Petras JC.

Ats. Paprasčiausias tei
singas nuosavybės. įsigysi
mas yra sutartis: pirkimas, 
mainymas, /dovanojimas, už-( 
mokestis. Da' yra kiti? bu
dai, kaip tai: pasisavinimas, 
radimas pamesto daikto, ka
da pu rūpestingo ieškojimo

I • - ' ■ ■

negalima rasti . savininko, 
priaugimas, preskripcija.

Nedoras nuosavybės įsigy-' 
jiino būde^ tai piešimas, va-

• gyste, suktybė, apgavimas, 
> bėdos prispausto išnąuddji- 
’ mas ir tt.

Loterijos, jei jose nėra su
ktybių, leistinos. Bažnyčia 

i nedraudžia pardavinėti bi- 
l lietus nei Lietuvos Raudo

nojo Kryžiaus, nei parapi-
• jose veikėjų. Įšnaudoji- 
■ mams išversti daug valstijų

visai neleidžia turėti jokių 
loterijų.

Lcdžybos (wagernig oi* 
betting) taip pat leistinos 
j ei . nėra nuodėmingos, jei a- 
bi. suinteresiiotos puses su
tinka, tikrai nežino kuomi 

įvykis baigsis ir pasiryžę y- 
ra laikyti^ sutarties.

^amblinimas, imama pra
sme, lošimas is pinigų. Lar 
bai pavojingas daiktas,, nes 
veda prie daug rūšių nuodė
mių, visokeriopos skiraudos. 
gornis priemonėmis, panau
dojant sayo sumanumą, mi
klumą ir t., t. v

LIETUVOS MOTERYS UŽ .visų baisumų 99 procentai 
dėjosi fronte, bet dabar? 
jftabar šimtai lėktuvų eskad
rilių su pačiomis nuodingo
siomis dujomis bus skirti 
puolimui, patiems silpnie
siems ir neorganizuotiems 
žmonėms nuodyti — mote* 
rims, vaikams ir kitiems už
frontės gyventojams.

Jeigu jau praeities karas 
buvo baisus, tai ateities ka
trais turės savyje kažin ką 

stačiai šėtoniško. Tad kas 
belieka daryti. Pirmoj ei
lėj ugdyti idealizmą, tačiau 
vienpusiškas idea 1 i z m ą s 
(jei, pav. vienos tautos nė- 
norės karo, o kitos tuo tar
pu ginkluosis) tuos idealis
tus tik dar labiau nuskriaus, 
jų kraštą paveik lavonų ir 
griuvėsių laukais. Todėl 
reikią atsisakyt^ • nū4.kraŠ* 
tntįnio galvojimo ir priešką* 
rmes idėjas . plėsti kartu 
tarp, visų tautų.

Tame mitinge buvo dar ir 
daugiau kalbų.

Būtų naudinga, kad: ir A- 
merikos lietuviai organizuo
tai piestų, taikos akciją,

LDS. Kuopų Susirinkimai
Vasario 21 <į š, m., Kau

ne, ateitininkų salėjcį Lietu
vos oi^anizuotosios moterys 
sušaukė specialų mitinga. Ji 
pradėjo Lietuvos moterų 
tarnybos pirmininkė, ..p« O. 
Mašiotienė. Ji savo kalbo
je pažymėję kad žmonės 
nuo istorijai gerai pažįsta
mų laikų 3,00(1 metų. turėjo 
karų ir tik 300metų taikąs. 
Taigi taika buvo išimtis. 
Vis dėlto, ikmkutiniąis/ lai
kais imta rimtai taikos rei
kalais rūpintis*

Pirmoji prelegentė p. Š. 
Čiurlioniene nupasa k o j o, 
$aip moterys prade j o. taikos 
akcijų. Jos pradžia buvo 
sunki ji gimė pačiam karo 
sūkury", 191^ m. Dangėj.

1919 m. buvo sušauktas 
antras taikos kongresas,. ku
riame pirma kartų buvo pa
skelbti taikosj punktai,; vė
liau sudariusieji pagrindą 
žinomiems Wilsono 14 pun
ktų, kad tautos turi pačios 
teisę misprosti savo likimą.

Prof. Landau papasakoja^ 
iš savo, kaip gydytojo, atsi
minimų ir žinių apie karo 
baisumus. Jis sako,.kad bai
su ir pagalvotip jog Vėl gali 
prasidėti pasaulinis kuras. 
Tik jis dabar * būtų daug 
nuožmesnis ir baisesnis už 
buvusį Didįjį karą. Tkda Brpoklyn, N. Y., arba Rev 
kautynių lauke žuvo 6 mili
jonai jaunų degančiu gyvir- 
bc žmonių. '^ Tačiau tada tų

PRANEŠIMAS

westvill< ill.
LDS, 75 kp. mėnesiniai mirin 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Misionierius Tėvas Jonas 
Btužikas, S. J. praneša, kad 
jo korespondencijų nuolati
nis adr, yra: Rev. J. Bruži- 
kas, S. J., 207 York Street,

J. BružikaSjS. L, St Jobus 
Oollege, .807 Supefioių Sk, 
Toledo, dilio.

PROVIDfcNOE, p.: i.
LDS. 11, kp. Įnėaėrinb susirinkt 

mas įvyks sekmadienį, kovo 20, 
tuoj po sumos, bažnytinėjkvetal 
nėj. Svarbu, kad viri i Šiame suri< 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtu 
duokles, parodykime grąžų pavy* 
dĮ kitiems.

ATHOL, MA88.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks kovo 20 d., tuoj po 
mižparų, šv. PranciŽkaus patapk 
joa salėj. Kviečiami visi nariai at 
silankyti ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis. Taipgi atsiveskite lavo 
draugus įr draugei prirašyti prii 
šios kilnios orgsnįztoijos. <

" ; KviečiaVfldybi

NEW HAW, OONN.
* LDS, 28 kp. mėnesinis susirinkii 
mas įvyks sekmadieni, kovo 27 d., 
į. vai po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na- 
riūsfeė) ateiti, Gera proga Užsimo
kėti duokles. Valdyba

K W ATERBURY, OONN.
Kovo 27 d., 1 vai. po pietų į’, 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gresa Avė. Atėikit'e vist Valdyba

LAWEEN0E, MASS. /
,LDS. 70 kp susirinkimas. įvyks 

kovo 20 d., tuoj po' dvyliktai, 
Kviečiame gausiai sueiti* nes turi- 
me keletą svarbių sumanymų. At. 
sivesldtę ir savo draugus(es) prt 
rašyti. Valdyba

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—Ar 
rabai.

>
MBW BRITAIN, COJOT.

LDS. 36 kp. susirinkimai įvyks 
sc'-^adieni, kovo 20 d., 1932 m. 
Svarbu, kad i šį susirinkimę ateitų < • 
visi nariai ir bent po vieną naujų 
aarj atsivestų prirašyti prie mūstj 
brangios organizacijos.

BROOKLYK, M. t, ' ' >

LDS. 12 kp. mėnesinis susirinkt 
mas įvyks kovo 20 d., 6:30 Va
kare, Karalienė Angelą parapijos 
svetainėj, kampas Kobling ir 8<Ja 
4th gatvių.

Taigi malončkite visi susirinkti 
įr užsimokėti duokles kurie esats 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsiyesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

\Kviečia Valdyba

> DETBOIT, MIOH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyto 

sekmadienį, kovo 20 d., tuoj po 
palaidų, šv. Jurgio parapijos mo
kykit) fe. Visi kuopos nariai. yri. 
kviečiami atsilankyti į šį susirln 
kimų, .. 21 ‘

* ■. Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopds susirinkimai į- 

vyks sekmadienį, kovo 20, 1932 
m„ tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri • 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie iioi 
kilnios organizacijos.

Valdyto

O. BROOKLYN, JI, Y.
Kovo 20 d, tuoj po sumos į- 

vyks.LDS. 10 kuopos susirinkimas 
yal. Taigi kviečiame visus narinę 
atsilankyti į Si susirinkimu ir už- 
simokčti mėnesines. Atsiveskite ir ’ 
savo draugus priraSyti.

■’ •.* Valdyba: j

Lietuvos Laisvės paskolos 
bono No. Ą00881 turėtojas’ 
Isškonmsai yra. prašomas 
pranešti savo adresą Lietu
vos Pasiuntinybei: Lithua- 
nian Legation, 2622—16th 
Street, Norwest, Washihg- 
ton, D. C. . \ ; '

LIETUVĄ!!
Patogiausias Kelias

----- -PER MUSŲ AGENTŪRA'—- . 1
. VISI KELEIVIAI BUS ASMENIŠKA! PALYDĖTI į LAIVUS

PIRMDTINfiS EKSKURSIJOS: * Ę
ilETUVIŲ LAIVAKORČITJ AGENTU—LAIVU “KINGSHOLM” GEGUŽIS 10 D., 1932 | 

LIETUVOS VYČIŲ — LAIVU “UNITED STATES ”>GEGtTŽ®S 14 D., 1932 - £

‘ DARBININKO” — LAIVU “UNITED STATES” BIRŽELIO 18 D., 1932 g

Parduodam.laivakortes dėl visų Ekskursijų ir ant visų Laivų. • g 

NAUJAS PATARNAVIMAS i , S

Laivakortes per Paštą į Į
; ' ' ... ' . . ]■ ‘v* • - g

tolimesnės- kolonijas kur* nesiranda. Lietuvių Ageiitūnj. Visus dokumentus f 
sutvarkbm. taisykliskai per paštą. . ’ . į

C. J. WEISUL AGENTOfl* >
‘‘Darbininko Name” * . Į

36() WEST BR6aDWAY < SOUTH BOSTON, MASS.
. ’ •' ■ Tęl. South Boston 0620 v ’

IRI |ĮI affĮMMl!WWWI. IIIlglHĮI.H.

DAYTON, OHIO •' .
'LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks * N 

sekmadienį kovo 20 d., bažny- 
tinčj svfjtainčj tuoj po sumai. , 1 .

Kuopos rašt. Z. GudeBa

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

vykš bal. 5 d., Aušros Vartų pa- 
rapijos salėj, tuo jaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nei 
turime svarbių reikalų. '.

Kviečia Valdytai ?

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyki Į 

penktadienį, bal. 1 d., 7:30 vai. 
rak;, Lincoln Svetainėj, 26 LiriCclp 
Pt. Ateikite viri. Valdytai

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

penktadienį,.bal. 1 d.j 7;3O vai. 5 
vakare, mokyklos kambtiry. Atei
kite, gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdybą t

• BALTIMORE. MD. y
BaĮ k d., sekmadieni, tūoj .J 

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

kviečia Valdyt |
*——' ’ ■.- ’■

WORCESTER, MASS.
./ ’ • J

LDS. 7 kuopos susirinkimas, i- y 
vyks bal. .3 d., 6 valandą vakare, -J 
bažnytinėje svetainėje, 41 I>roT* j 
idence St. Visi nariai būtinai etai- i 
kitę, nes turime apsvarstyti kais
tų svarbių klausimų. Be to, gera | 
proga užsimokėti duokles.

. Valdytai -Ą

NASHUA, M- BK |
LDS. 65 kp. mėnėsinis Busirinki- į 

nižis įvyks bal. 3 d. tuoj po pas- 
kurinių mišių, pobažnytinčj sve- 
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nst 
yra keletą svarbių sumanymų, y 
Taipgi atsiveskite ir savo draugui jj 
prirašyti prie žios organiracijoa.

limBETS^lf.A
LDS. 16 kp. susirinkimai jvyfci 

balandžio mėn. 5 d.\ 7 valand|j 
vakarę, bažnytinėje tveiatatjV 
Nariai kviečiami gausiai ateiti fe 
atrivesti savo dmgns(ta) 
Žyd.

3

j
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SOVIETŲ KINKOS 

DREBA
Karinga Sovietų Sąjunga 

suglaudė ausis. Pirmiau nu
klojusi Rusiją lavonais ir 
grūmojusi pasauliui kruvi- 
nąja revoliucijądabar verk
šlena, kad imperialistai ja
ponai nori suardyti-“darbi-

Kaip matome, nešė vilkas, ■ 
nunešė ir vilką. Sovietai 
švytravo . kardu prieš viso 
pasaulio akis, dabar patiems 
tenka gintis.' Japonai tur 
būt gerai ne tik suuodžia, 
bet ir žino, kad. “dabartinė

Ui1XL1yI2- XOVVX1yb f vaUCIIj az** 
vesti ja’? sugriebusi slaptus 
japonų dokumentus, sulig 
kuriais Joponija pasirengus 
pradėt karą bile momentu 
tuo tikslu, kad ne tik apgin
tų Japoniją nuo komuniz
mo, bet taip pat, kad užgro
btų Sovietų. Tolimuosius Ry-

oovieių iaąjungos panelis y- L 
ra palankiausia šiems žy
giams pravesti?y O: pade- 
tist yra tokia, kad sovietai 
nebedrįsta sumobilizuoti 10 
milijonų atsarginių ir duo
ti jiems ginklus į rankas, : 
nes jie žino, kad tie ginklai 
būtų nukręipti ne prieš ja-

LuS| 11 Avy Lili J O1mIX<J.
Ti-e dokumentai nurodo, 

kad “Sovietų-Japonų karas 
iin*i hilf TTi'nflptfiR tfiiir otaiI

ęiJtk. £Jlly>S JtxvIJAlAIllovLL>o« * 

Kodėl taip?. Todef, khd 
“darbininkn tėvynė” pa
iri iii va i rifŲMiR ■hl parifiin vnl-

kaip galima. Męs (japonai) 
turime suprasti, kad \ juo. 
daugiau laikas tęsis, tuo pa
lankesnė. situacija darosi 
Sovietams. Mes turime bū
ti prisirengę' pastoviai už
grobti Sibirą, idant gavus 
progos laukti tolimesnių

stybiniam kapitalizmui, nes 
bolševizmas yra didžiausia s 
kapitalistinė vergija. Var-; 
das čia nesvarbu, svarbu es
me. Bolševikai gaji-vadin
tis kaip nori, bet esmėje jie 
yrą kapitalistaivdiktatoriąi, 
tuo blogesni už taip vadina-

<Į. XUb»y V vVj IVcIAl.
bus sunku Japonijai suduo
ti mirtiną smūgį Sovietų Są
jungai per karą Sibire, vie
nas svarbesnių musų strate
gijos punktų turi būti 
propaganda, kurios. pągel- 
ba mes įveltumėme jos 
(SSSR.) , kaimynus iš vaka
rų ir kitas, valstybes į karą 
•prieš. Sovietu Sąjungą ir

11111 o ISuctvA ^j lv cLvĮIlliv’ t

nuo darbininko ne tik turtą, 
bet iv laišvę. .

- Bolševikėliai šaukiasi pa- 
gelbos Amerikos darbiniu-r 
kų, nes jie jau nebepasitiki 
rusais. Jie gerai žino, kad 
rusai juos laikų grobikais it 
laukia tik progos su. jais at
siskaityti; . . . K.

taip pat iššauktumėme su- 
; kilimus “baltųjų’’ ir kitų 
priešbolšęvistiniiL elementų 
Sovietų Sąjungos viduje. 

"Sovietų Sąjungos dabartinė 
. padėtis yra palankiausia 
šiems žygiams pravesti?'’

- Paduodama tuės doku
mentus, bolševikų “Laisvė’’ 

.-šaukia lietuvius darbininkus 
1 kovą prieš karo pavojų, 
gręsiantį sovietams. Tai 
esąsj Amerikos revoliucinio 
darbininkų judejimp svarr 
biąūšiąs dgrbąs. ,

RODYS PAVEIKSLUS

DEBESYSE. ’

• Vienas vokiečių mok’sli- 
.ninkas išrado tokį prietaisą, 
kurio pagalbą būsią galima 
paveikslai rodyti, debesyse. 
Dabar paveikslai matoęi dar 
tik 230 pėdų aukštume, bet 
vėliau mokslininkas mano 
dar tiek patobulinti savo 
'prietaisą, kad paveikslai ga 
lesią būt matomi bet kokiam 
aukštume. .

|Gerb. Klebonų Dėmesiui ] 
į” 2 Turime labai gražią Velykinių Konvertų su lietuviškais ir’ I

’ £ angliškais parašais. _ ; ‘ j

Kainos labai prieinamos. Su persiuntimu tik: • j

Ui 300 ____ . į
Vž$00 __ L—ĮX--|4eo I
Vž 4,000 .js.00 '
W 1,600 ______________ J'$4,50 '
Vi 2,000 ,________ $5.26 ■ . ■.

i’iMalohekiįe Uiųsti užsakymus,’ •

‘‘DARBININKAS”

366 Jk06dwfty, South Boston, Mess.'

DEPRESIJA IR PLAKAI kaip tavo? O gal guramas 
Savo knygoje, (GurMys-'^ blogumas priklauso nuo 

terious ftiL im-lSM? ~ m

Charles A. Collman raSa a- ^.tam . bati 
pie įvairias depresijas, Tienag mylį rųdplauh), ki- 
nes pyko Amerikoje perei
tame šimtmetyje.

; Buvo depresijų sekančiais 
metais; 1837 1857, 1873, 
1884, 1N93, 1901, 1907,1929. 
>Tai žemė, tai aksas, tai 
^trustai,” . tai t bankieriai, 
mitinami.

Keista, kad. iš tų tiek 
daug depresijų dar žmonija 
nęišinoko tų nelaimių išyen-

tas juodplaukį. Vieniems 
gerai saldus tonikas, kitiems 
tonikas — tai baisus ^eri- 
jnas;, duok jiems ko nors 
rūgštaus, kartaus; degtinės,

- r , • • r . .

Rašytojas tvirtina, kad 
visos depresijos yra žmo
gaus padaras. Norėdami 
ateity išvengti tokių- depre
sijų, turime kontroliuoti go
džių žmonių veikimų.

Tame ir dalykas. Kaip 
tą žmogų kontroliuoti?

Nuo mūsų laikų depresi
jos pradžios, laikraščiuose, 
žurnaluose, knygose buvo ra 
šoma, spausdinama visoki 
planai. Tiek daug tų įvai
rių, vieni kitiems priešingų, 
planų — galva sukasi, no
rint vientik juos perskaityti. 
Jei visi tie priešingi planai 
jutų vykdomi, tad ištiesų 
būtų didžiausia betvarkė, di
džiausią “košeliena?5 Nį 
piro šalį sako priežodis: 
“Der daug virėjų sugadina

, Kaip tą žmogų kontro
liuoti? .

A! ištikrųjų, kaip galima 
žmogų, tą gudrų sutvėrimą, 

! kontroliuoti, jei jis nepri
pažįsta jokių principų, jo
kios tiesos, jokios teisybės ? 
Kaip tą žmogų, godų žmo
gų, sukontroliuosi, jei* jam 
godulystė ne nuodėmė —nes 
nuodėmių jokių nėra — vis
kas leistina —nes Dievo nė
ra? Ištiesų — įai proble
mai ■. ■ .

Pripažinti nuodėmę ! Tai 
būtų atžagareiVystė! Šių diė 
lių progresyviški, modemiš
ki ekonomijos tvarkytojai, 
planuotojai nė manyti ne
mano'pamatuoti savo pla
nus tokiomis tiesomis kaip 
Dievo būvimu ar nuodėmių 
baisumu. Jie be Dievo, be 
nuodėmės, be tiesos, be tei
sybės planuoja tą godų, gu
drų žmogų sukontroliuoti,

Viepi šąiikią;e<Atimk vU- 
ką nuo tų godžių žmonių. 
atiduok ‘valdžią9

« Bet kas toji valdžia — ar 
ne. žmonės? Ar nėra val
džioje politikierių ? / Ar nė- 
rą^godžių pobtikierių? Ar 
VeĮkįa priminti . skaityto^ 
jąms, ką tie politikieriai nu
veikė AVasliingtoiie Hai'dim 
go ląikais ? ■ Ar nežinome 
kodėl Chicago bankrutuoja?

žmonių principus, nežiūrint 
jų priešingumo, ir leistume 
kiekvieną sulyg savo pažiū
ra ir savo supratimu, kas 
geras kas blogas — ką tada 
•tūrėtumem? Rodos, kad tu
rėtumėm beveik tiek' prezi
dentu, kiek balsuotojų f tuo
kia betvarkė būtų! Ir tai 
todęĘ kad žmones riepripa- 
žista’ vienodus principu?“ 
Vieną Tiesą, Vieną Teisybę 
Vieną Dievą! ‘

j Dar kiti sako:
hne gerus istatgmics.^ .

Ret kas prižiūrės, kad tie 
įstatymai būtų pildomi —- 
Ur ne žmonės? Ar juos ne
galima, bus papirkti t Kas 
spręs, ar įstatymas , buvo 
peržengtas ar ne? Airteisū* 
jas ne žmogus? Ar* nebus 
tokių gudrių advokatų, ku
rie parodys, kad jo apskųs
tasis klientas visai neper- 
'žengė įstatymų? • :
! )Ar nėra ųet ir dabar 
daug genį įstatymų — išlei- 
:stų ir užmirštų!L Ar nėra 
įstatymų prieš “tfustūs”? 
Ar tai jaū reiškia, kad nėT 
ra “trasių*”? Ar nėra įs- 
■iatymų prįės degtinę ir vi- 
sokius gerintus? ' Ar tai jau 
reiškia, kad visi piliečiai 
pripažįsta, kad saldūs gėri
mai geri — ir -išgeria savo 
“apple šider,’2 kol dar sal
dus ir nepradėjo rūgti ? *.

Koks įstatymas geras ? Be 
pamatinių, pastovių, nepa
keičiamų principų, taip pat 
sunku tą išspręsti,, kaip yra 
suiiku pasąkyti^koks valdy
tojas yra. geras.

Yra šimtai, net tūkstan-:. 
čiai visokių gudrių planų, 
tą godų žmogų sukontroliuo
ti. Bet ir tas godus žmogus

kuri*Vaizdai baigiamo ątatyti lAivynui priklausančio BiįvOi 
galės ir oru skraidyti. Baigiami gaminti propeleriai.

r

. - ■. t Filo de Patrujo

LIETUVOS KAIME
Kai kam ir Lietuvoje nevargto. 

"7^—. Yra pieno — bas. pinigą.:
Krizį nS antstoliu nebijo.—

— Amerika kai kam Lietuvoje.

Krizis, sunkumas, vargas, 
skolos ir tt. ir tt, tartum, vi
sus išvien butų apsėdę, tar
tum jau užtarnautą bausmę 
butam užsitraukę. . Tačiau 
taip, ačiū Dievui,‘nėra. Yra 
ir tokių* ūkininkų,, kurie kri- 
zio nelabai išsigąsta, nors' ir 
gerokai jį paneša. <

Kam krito kainos net ke
lis kartūs žemiau, bet viena 
išimtis liko mažai paliesta 
— tai pieno ūkis. Pieno 
produktų, kainos ir pusiau 
nesumažėjo.. Ūkininkai kar
vėmis sjusiifipino. . Pieno 
gamyba padidėjo ne du kart, 
bet daug< daugiau;. Pienas 
šiandien išlygina kitus tru-

»

1 ..

Kiti sako: Reikia išrin 
kti gerus vaiĄintnkus/’\ •

Ar bent vienas kandida
tes pęikia save? Kokiais 
principais'’ atskirti gerą žnio 
gų nuo blogo? Kodėl kito 
žmogaus . principai nelygus 
taviems ne taip pat geri,

Sumetą senis -Charles* Miller?at 
vykę^iš -Npw York į-Los Algeles 
su savo kumelaite, 3(į00' mylių'jis 
jojo per, t menesius 24' dienaa ir 
6 ir* pusę-valandas,.

gali būti gudrus — ddr ir 
gudresnis . už planuotojus; 
Kągi jam padarysi? Pla
nuok, kaip tu geriausiai iš
manai — jįs. irgi planuos 
prieš tave, kaip jis geriau
siai išmanot

Tai reikia išrinkti gerą 
diktatorių. Mussolįnil?

JLaį Stalinas valdo netik 
Rusiją, bet ir visą pasdulį!

Bet* kas fada būtų su 
; įTrockiaisl? Kur juos iš
trems? / • .

Bet kodėl neduoti ’Troc
kini valdyti komunistinį pa
saulį? Juk jis pirm Stali
no valde Rusiją! Juk jis 
su Leninu buvo koniunistii 
patronais! Jis — tai Rusi
jos Lincolnas ar. Washing- 
tonas! .,z '

Kodėl vienam Stalinas ge
ras — kitam Trockis? ,

Planai! Planai! Planai 
Yra jų tūkstančiai. Galvos 
sukasi nuo tiek daug tų pla
nų. Bet visi tie . planai 
(tarp jų yra gerų sumany
mų — kas gi slakytiįj jog 
nereikia gerų * valdininkų, 
gerų įstatymų?), bet tie 
planai niekais nueis, nes i>a- 
mątudti vien tik gudrybei 
Tiems planams trūksta tvir- 
tiy pamatų. Jiems trūkstą 
ke-noi’s pastovaus,. Jiems 
trūksta tiesos, teisybės,' prL 
pažinimo .nuodėmės, pripa- 
žnųmo Dievo.

Teisingai sako žydų Iš
minčius i ^‘Jei ž|nogus nes- 
taįo savo namo su Viešpa
čiu, veltui jis dirbs, statyda
mas jį*--.. ’Ptatotk

kumus  ̂_ Yra Aaug/ūkiniii- 
kų, kurie už pieną statomą 
į koperatyvines pienines su
ima tūkstančius. ■ Jie ir jo- 
įįų skohj nežino, jie dalis, 
merginoms pąsogą išmoka, 
trobesius, geriną ir tt. ir it. 

i Štai vienas netolimas ma
no kaimynas. - Tiesa jis kie
tą!,, taupiai gyveną, žeme ge- 
ra.' Gyvulių pamažu prisi
veisė — dabar kelias dešimt 
litrų kasdien vežą pienųmn. 
Jis šiemet pastatė dideles 
modeiiiiškas kiaulydes, kn 
tais metais ruošiasi drenuo
ti laukus. Visi,, beveik, tro
besiai dengti skarda.

Alba - vėl, kaimyniniam 
valsčiuje,yrą viena-pienine, 
ji labai gerai veikia. Pada
ro“ daug sviesto pirmos rū
šies. Toji pienine turi kas
met nemažai pelno. Pelno 
dalį skirią ir nariams, kaip 
dividendą.už pajus,, Buvo 
narių, kurie vien dividendo 
ųž pereitus metus gavo po 
kelis šimtus, vienas net visą 
tūkstantį litų, z , -

Verskis iš pieno turi 
dauginti karvių skaičių. 
Daug gyvulių, daug mėšlo 
visi javai auga puikiausiai. 
Tokiam ūkininkui, <kad ir pi 
gūs bekonai — sudąro pini? 
gą, nes jų šėrimas nieko ne
kainuoja, nes turi, nugriebto 
pieno,, turi grudai .įr šaknia
vaisių pakankamai. Tokie 
ūkininkai krįzio nebijo, jie 
neturi, vekselių pas kitus“ ir 
pąs juos ąnstoliai nesilanko 
ir nesilankys.
H Ir samdinių, ūkio darbi
ninkų būkle ikišiol buvo vi
sai gera. Visur . jaučiama 
darbininkų trukumas. ■ ŪkL 
ninkai’ varžėsi iš kits kito 
samdininką, * algos aukštos, 
pragyvenimas pigus. Dir
ba bernas ar mergina beveik 
ištisus. metus. * . Jam ‘ mais
tas, apdaras nerūpi. Jei jis 
taupus ir apie ateitį, galvo
ja — gali po. šimtą, kitą atr 
eiciai atidėti. Kas svarbiau
sia — jo jokios bėdos ar rū
pesniai neėda/ 'Jam tik icL 
kla geros sveikatos. Dirbą 
įr darbas netoks J nuobodus 
ir vai'ginantis.1 • Dabar jau 
daug kas tiešidg sako,- kad 
darbininkių Lietuvoje Ame
rika. Nieks jei to šiandien 
jau nebebėga į Argentiną ar 
Braziliją.

. Kaip čia viskas ištikiu pa 
sibąigs niekas negali numa-

im m°?
Baltimores laisvamar. 

tautininkai, vasario 21 d 
m., minėjo Lietuvoj nej 
klausomybęs sukąktuV 
Sukąktuvių paminėjime 1 
bėjo advokatai Raętei 
Laukaitis ( ir/p. Vinik 
Rinko ir aukas Vilniaus r 
kalams. Surinko 60.^5. J 
koto jų sąraše nėra nė .Ras 
'riio, nė Laukaičio, nė Vii 
ko.'

Iš surinktu aukų išmoį 
ta 15 dolerių Vinikui keli 
nes lėšų,

Lįkųsįos aųkęs, rašo p. 
Jaras (vienas jŠ rengejij 
^reikalui esant, bus perdu 
tos Vįlniąus reikalams? ’

P. Jarai, kada tas reik 
Jas bus perduoti aukas VĮ 
niaus reikalams? » ■ 

■ Ar gi dabąr nerą reikai

Taip darydami, p. laisvi 
mąniąi-tautinipkai, tyčioj? 
tesisVilniaus krašto liętp 
yių ir baisiai išnąųdo jąte i 

; klaidinate vįąųonąenę. .

:«BAFA8 W«KEVICIV8 QAV 
•. 44 HA MIŠKO ■ •.

; Grafo J. Tiškevičiaus įpė 
diniai, gyveną dabar Varsų 
voj, iš žęm. ūkio; ministeri 
josi gavo 44 ha. miško Žal 
giria Baisogalos gir jęinkijo 
se. Tiškevičiai miškų par
davė. pirkliams Blochui iš 
Radviliškio ir Upnickūj iš 
Panevėžio^ . .

ŠV. TĖVAS AUKOJO LIESU- 
VOŠ BEDARBIAMS J

k • . 11 r Į*

! Sv. Tėvo atstovas Liete 
vaį Mgr. Arąta §v. Tėvo pa 
vedamas Jo dešimties metų 
vainikavimo sukaktuvių pro 
ga paskyrę' 1000 litų, ku
riuos prašė Kauno arkivys
kupu, įteikti šy. Vincento a 
Paulo konferencijai, kad ta 
suma būtų išdalinta bedar
biams. ■ ■;

f KIEK PASAULY GYVENO

• ŽMONIŲ

Vieno moksliniilko ap- 
skaičiayimu iki mūsų laikų 
jau gyvenę iŠ viso 40,500,- 
000,(100,000,000 (46 kvadra- 
lijonai ir 500. trilijonų) žmo 
nių. Kiekvienam kvadrati
niam žemes metrę esu palai
dotapo 20. ? ’

tytį. Niekas nenumato 
šiandienines bedarbes visam 
pasaulyje, niekas tikrai ne 
įspės pagerėjimo laiko. Kas 
jau Šiemet dėsis Lietuvoje 
— jau imama spėlioti: Sa
ko darbininkai turės atpig
ti. Emigracija dar labiau 
sumažės į tolimus kraštus ir 
į čia pat (Latviją). Melio
racijos darbai bus šiemet la
bai susiaurinti., geležinke
lio darbai taip pat ' Toliau, 
išeinant iš pasunkėjusios ū- 
kinihko būklės.--^ jię steng
sis, apsieiti sū mažiau dari 
bininkų. Dėlto laukiamu 
samdomo darbo rankų atpi
gimo. Ir laikui bėgant su
silyginą pelnas su rūpes
niais ūkininkų ir darbinin
kų. •. . ’ . ' ' .

MNMMMi
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AAUJOm ANGUKE

KUOPOMS

Apskrities blaivininkų su- 
/ važiavimas įvyks balandžio 

3 & parapijos svet., Wind- 
. sor SI, Cąmhridge, Mass.

Visos apskrities kuopos 
išrenka atstovus ir parūpi
nagenį sumanymų. •

Posėdžio pradžia 1 valam 
xią po pietų.

BSRBIHINKIB

telkia valgymas, gėrimas ir

Am*rifoo« legionierių Bąryiiiije ifcdai8elden frock apdpvana 
jamas PraMctLrijoą Legijoao garbes kryžiumi, kurį Įteikia admiro
las Guepratte.

Kad pasigėrima# kenkia 
mūsų kūnui, tai, regis kiek
vienam ąižku. Ar gi Jie tai j 
rodo .o wUpinias, jėgų nus- 
tojimas bei nesusivaldymas 
kas įvyksta pąsigėnisiems? 
Ar gi ne tai liūdi jagalvos 
ūžimas, skaudėjimas, bend* 
ras viso kūnu iiegąląvimfts, 
kinis jaučiama Ugi visiškai 
išsipagiriojantt Jeigu pa
sigėrimas nebūtų kenksinin-

PRIE TIKROJO TIKSLO

[L_.

. . Kun. Pr. Južkaitis, 
Pirmininkas ,

Z(wefykasf 
Rarštininkas

JBi Jakutis,

?. £.S.A. CENTRAS

.Si- --r-satfTtf', ", -......

Bplatinidinę “Darbininko”
Naują Laidini ■

čiau žmonija, kaip tie Die
vo prakeikti ir‘iš dangaųą-. 
pašalinti angelai, kuriuos 
šiandien vadiname piktomis 
dvasiomis, kaip Šventame “ 
Rašte* aprašyti babiloniečiai,.: 
panorėjo susilyginti su Die
vu, net dar daugiau: pasiry
žo visai atmesti, nepripažin
ti Dievo, o patys* pasidaryti 
dievu, .žmonija, paneigda
ma. Dievą, paneigė ir Jo nų-. 
įrodytą žmonijos gyvenimo 
tikslą, o pasirinko sau kitų
— žemės turtus ir gyvuliškų 
geismų patenkinimą. Jeigu 
prisižiūrėsime šiandien į 
Europos krikščionių gyve

nimą, tai, didelei Europos
nelaimei, turėsime pasakyti, 
kad nūdieniai krikščionys 
yrą tiktąi įš vardo,. juose 
krikščioniško mažą kas teli*, 
ko ir nors jie iš papratimo r 
ir krįkŠtyjasi, ir atlieka iš
oriniai krikščioniškas parei
gas, bet visa tai daro grei
čiau ,kaip jau buvo sakyta,; 
iš pripratimo, o dar blogiau ? 
į—. Ąam tikrais sumetimais 
savo krikščioniškumą pa- 
naudodami savo • viršenybei 
ant Nekrikščionių. Nūdie
nės Europos; krikščionių vy
riausias tikslas yrą—maino- ■. 
na, jai jie ištikimiausiai ir 
tairrąąja.',

Tik pažiūrėkime: vieni, 
pertekę turtuos^ ir praban
goje, kiti vargsta neišpasa- į 
kytą vargą. ' :

Šiandien Europą valdo 
pirkliai kromininkai;;; 
jiems. niekas daugiau nerū
pi, kaip tik pinigai, pinigai ;< 
ir pinigai ( Šis į pasakymas 
tinka ir. Jungtinių Valsty-. 
bių valdovams .— kapitalis- ’ 
tams. Redu) jų besiekdami, 
jie nešidroVi milijdnus žino 
nių išžudyti ir milijonus pą- 

priežasfimi yla ne daryti invalidais (turiu gal
voje Didįjį karą). Jie, ne
darbo ir skurdo metu nesi
drovėdami savo gaminius su 
varčia jūron, kad tokiu bū
du galėtų pakelt rinkos kai-

. Tikos spekulantai.. • Red.)* 
Pi|iig.ų ir aukso besiekdami,

,jie nesidrovėdami speku
liuoja kilniausiomis idėjo
mis: tikėjimu, tąuįiškttmu, 
laisve, lygybe, brolybę ir ki
tais; Jiė' viską gali žiūrė
ti tiktai pirklio akimis, vis- 

t ką vertinti ir, matuoti pini- 
, ;gu. . Visos kilniausios kvik- 
•‘šęioniškos mokslo idėjos 

šiandien paverstos jų spe-
- k^tlįacijos iškabomis: speku- 
Jliųojąma su kryžium, spe- 
• į kųliuojama tautos ženklu, o 
•[laisvę, lygybę u brolybę 
-Ituos'krikŠčioniškus negįnči-

imi

“DARBININKAS”

yp REIKALAI

Paraše

Kun. K. Urbonavičius 
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Yra sakoma, kad tikslas
— visų priežasčių priežastis 
Tad tiktai atsižvelgiant į 
tikslų galima kalbėti apie 
Šių dienų gyvenimo sunku
mų priežastis. Dvidešimtas 
amžius, kaįp įprasta sakyti,
— kultūros ir civilizacijos 
ąihžįus, Visokie technikos 
išradimai ir ištobulinimai: 
iki maksimumo sumašininta 
pramonė, greitas susisieki
mas: geležinkeliais, guriai-» 
viaiš ir orlaiviai ; bevieliai 
telegrafai, telefonai ir ra- 
dio; milžiniški su visais pa
togumais gyvenamieji t na
mai; milžiniški fabrikai ir 
tokios pat veidrodžiais ir: 
marmuru spindinčios pąr- 
duotuves ir tt. ir tt. ir gre
ta to viso ekonominė krizė, 
dėsėtkai milijonų bedarbių, 
minios vargšų ir beturčių, 
apleistiį invalidų ir ligonių' 
Kodėl *gį taip, kodėl žmoni
ja, pasiekusi kultūros ir cĘ 
vilizacų os~ taip aukšto laips
nio, užuot būti laiminga ir 
gerai gyventi, stena po neiš
pasakyto vargo ir neturto 
našta ieškodama būdų, kaip 
išeiti iš to užburto, rato; 
Konferencijų konferencijos, 
pasitarimų pasitarimai ir 
vis be vaisių, o priešingai—

į dar daugiau komplikuoja ir 
taip jau susipynusią žmoni
jos gyvenimo tvarką'. Tai
kos konferencijos ir Tautų 
Sąjungos masoniskų gudra
vimų akivaizdoje Japonija, 
be jokios priežasties skriau
sdama Kiniją užima di-

turėtų jaustis stipresnis, ju
dresnis, vikresnis, negu blai 
vus. Bet, iš tikro kaip tik 
atvirkščiai. Tai gali patvir
tinti kiekvienas, kurs pats 
buvo girtas, ar kurs mato 
kitą pasigėrusį. Todėl, var-

ALKOHOLIS NEŠA DAUG, gu beatširąstų žmogus, .kurįs 
. [drįstų sakyti, kad pasigėri

mas— nekenksmingas da
lykas. ;

Tačiaus daug yra norim 
eių gerti 6su saiku. Jie lyg 
nori pasakyti, kad truputį 
geidi žmogui nekenkia. Bet 
^kas ląikosi šitokios nuoma- 
į ■ • ■V&5Č •

nes, tas labai klysta. Svai
galai ir neperdidėliame kie
kyje vartojami gali dažnai 
kenkti kūnui. ~ Jie galį ma- 

i žinti darbingumų ir kartais 
pagreitinti mirtį. Tąi tik
tų tikriausia tiesa, žinoma, 
pareikšta ir patvirtintą.

Girtavimas ardo sveikatą. 
Tai neabejotinas dalykas. 
Nes kas gi iš tikro yra tie 
gėralai, kurie vartojami? 
Tai daugiau ar niažiąu van
deniu atskiesti nuodai. aKo- 
ki nuodai? Nugi alkoholis. 
Degtinėje jo yra beveik pu
sė, aluje maž daug pu£ė da
lies, vyne septinta ir tt. Kur 
jo yra daugiau, ten .gėralas 

s Stipresnis, greičiau apsvai
gina. Stipriausias skystis 
tai spiritas, nes jame devy
niolikta dąlis alkoholio ir 
tik viena vandens; ,Xąd al
koholis iš tikro nuodai, ma
tyt iš to, jog kelių lašų už
tenka nužudyti mažesniems » * ■
gyviams. .

Didesniems gyvūnams ir 
žmogui numarinti, žinoma, 
jo reikia kiek daugiau. Vai- 
stinese jis pastatytas drau
ge su kitais nuodais, ir par
duodamas tik'leidus gydyto
jui. Kaip minėjau, jis at
mieštas. vandeniu, todėl taip 
staiga žmagus nėnusinuodv 
ja. Bet nekartą pasitaiko, 
kąd daug išgėrus . degtinės 
apsinuodija ir, jeigu tik ne- 
suspėjama suteikti pagel
bės, žmogus, kiek pasikanki
nę^ ipuniršta.’ Taip būna 
tuoiriėt, .! kaip sakoma, jog 
degtinė 'užsidegė. Kokiu gi 
būdu alkoholis ardo sveika
tą?* O gi-įvairių įvairiau
siais būdais, sunku čia visus 
paminėti. Mūši! kūne dau
gybė visokių nervų. Kol. jie 
visi tvarkoje ir gerai veikia, dažnai . vartoja/ svaigalus, 
tai žmogus sveikas. Pęade- nors ir nepasįgerdaml

JI jus gesti vienam ar kitam, -

mos
Žmogaus kūnas yra sielos 

įrankis. Jis turi tarnauti 
sielai ir padėti jai nuopelnų 
įsigyti Bet, deja, tikrumo- 

. je dažnai netąip būna. Tai 
ypač atsitinka, kai ieškoma 
vien kūno smagumų, kurių

GERA PROGA laiGYJI 
PIGIŲ KNYGŲ

Tik už $1.00 i Lo
štas įdomias knygas galima Į- 

slgytl “Darbininko” administraci
joje už puse normales kainos, t

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikunythologl-

. jos . žiupsnelis) sn paveikslais.
Lietuvių kalbon. išguldė Aly- ' 
va .............50c.

; TRUMPI SKAITYM£LIAI— . 
labai gražūs pasiskaitymai a- 
ple įvairius gyvenimo atslti*. 
kimus. Parašo J. Tarvydas..45c.

TURTU NORMA—moksliš- 
kLpasiskaiytmaL Paraše Uo- 
sis. i 45c.

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

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Vertė iš lenkiško kun. K. Š...10C.

Už $2.00 
KATALIKU BAŽNYČJlA IR 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
kun. Tanias Žilinskas........50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS' KONGRE-

- SAS. Parašė kun. Pr. Būdys, 
M. Į. a...........__ .....1.50
PRAMONINĖS DEMOKRA

TIJOS PAGRINDAI Parašė . 
Uosis ..................ą..75c.

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

Socializmas ir krikš
čionybe. Prof. V. JurguCio 10C.

moteryste ir "šeimy
na.“ Vertė J. .Gerutis...^u.’.40c.< 

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir I 
kaip nuo iV apsis&ugotll Paru
ge Dr. A. Vileišis..,. .......50c.

MOTERYSTĖS NESUAR- 
DOMYBE. J, Lesauskls. šv. 
Kast. D-jos leidinys, Kaune.. 10c.

Už $2.50
JONO KMITO EILĖS.....1,00 
MEILE (Poetu). Parašė M.

Gustaitis ..15c.

‘ sunkiausiais laikais: 
ParaW A. Rucevi&us..,.....40c.

i ANDĘRSONO PASAKOS— 
su paveikslėliais..20c.

Iš KELIONĖS PO EURO
PĄ IR AZIJ& Paraše Prandb 
Čty Julė............mma2.5Q

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

ŽAIDIMU VAINIKAS—Sa
vybės vakarčlianiH Ir geguži- 

’nėria gaidomis. Sutaisė M. ,
Grigonis ..*5CK?.

“DARBININKAS”

366 B’way, So. Boston, Masė.

žmogus serga, negaluoja; ak: 
koholis kaip tik gadina be- 
veik visus mūsų kūno .nėr-; 
vus. Pirmiausia jisai kem ; 
kia maisto virškinimui, da
žnai * jo erzinami skilvis įr 
žarnos apteka krūvinėmis 
gyslomis, apsidengia sukre
kėjusiais kraujais ir tšašais. 
Būdami nesveiki, jie. negali 
patekusio .maisto tinkamai 
suvirškinti. Todėl girtuok
liai .neturi; noro 1 /valgyti, 
riaūgėja ir žaksi ir tt. Daž
nai jie susilaukia sunkių 
skilvio ar žarpų slogų, ne 
kartą gi baigia savo dienas 
didžiausiuose> skausmuose, 
vėžio graužiami. Šios ligos 
kamuoja ne tik tuos, kurie 
pąsigeria,-bet ir tuos,- kiiiįe

(Bus daugiau)

a

žiausią plotą .Kinijos žemių
Mandžiūriją, ir nieks ne-; 

užstoja skriaudžiamo^ Kini
jos*, kaip neužstojo ir Lietų- ' 
vos, kuomet Lenkija begėdi
škiausiu būdu užėmė jos šo- s* 
sting VflhiiĮ Reparacijų i 
konferencijos akivaizdoje 
Vokietija pareiškia, kad ji i 
h emokėsianti repai* a c i j ų ■ 
(karo kontribucijos) ię Rei
škią noro, kad jai būtų lei- ■ 
sta ginkluotis lygiai šų ki
tomis valstybėmis, tuo uic* 
tu, kai kalbamą apie nu$> • 
ginglavimą,\apiė taiką. : j

Ir daug kitokių anomali 
jų reiškiasi tautų ir vaistys 
bių .santykiuose. Žmonija 
blaškosi, priėjusi liepto ga
lą, raudonoji Maskva iŠ pa- 
sisįekimo rankas trina ir 
kas kartą stipriau varo .šą- 
vo pragarišką agitaciją. Vi
sų .gi čia,Įskaičiuotu ir ne- 
iŠskaičiųotų, bet tikrumoje 
esamų, nenormalumų prie
žasčių ;
kas kita, kaip žmonijos pa
sirinktai klaidingas tikslas. 
Žinoma juk visiems taisyk
lė.: jeigu žmogus gyvenime 
pasistatė sau klaidingų tik
slą, tąi jo besiekdamas jis nas. (Taip pat daro ir Arųe- 
daro daugybę neleistinų klai 
dų, kol, pagaliau, piaėįna 
liepto galą ir atsiduria kalė-, 

•jime arba padaro sau galą,
to tikslo nepasiekęs. Taip 
Yra ir su visa žmoriija, o y- 
pač .su krikščioniška Euro
pą. ' . y ■■ •

* Dievas, sukūręs pasaulį, 
ir jo tobuliausiam kūriniui, 
žmogui, yra nurodęs ir žmo
gaus gyvenimo, tikrąjį' tiks
lą — garbinti Dievą ir gy- 

H’ A ' . » ’ .

: venti pagal * Jo, įsakymus, 
kad po mirties pasiekti! am
žiną gyvenimą, danguje su
sivienijęs su- Dievu. . Ta-

draugijų. Valdybų
* ADRĖŠjAlI

Įj^Tum pRjos
10 GLOBI MOTINOS *Vč.

jlrininhike —/Eva Marksfenė,
625 fe,. Štli -St., šo: Bosąą Mass.

Vico-plrmluink^—, Qįū' SiuurleriO,
443 E. 7th ^-$0.. Boston, Mass.
ToL So. Boston Ž422-R - •

£rot. Bužt. *— Bronė Ciūnlene, •
29 Gould S t* West Roxbury, iĮim.
Tol, Parkway 18G4-3V

rin. Ratu — Marjona lĮarkonlut* 
. 660 St,8o. BoitoOtMiM. .

JidlnlnkA Ona Stanlulluta
105 We* eth St, 80. BoBton, Mais.

TvarkdnrtOaą MlsglrdlonS
1512 Columbfn JRd., $o. Boston, Maja.

Kasos GIobiŲa “ ». Jąnaionlooi'
v.1426 Columbla Rd., So. Boaton. Ma*

antža, utarnlnką ktarrfeno menesio;
7180 vai vakare, pobainytlnMJ ar*
talnftj., J

VUab drauglJoB reikalai* krelpkitla 
pM protota^>Mttalak»,

ŽV. JONO EV. BĮ,. PA5ALPINA8 
DĘUQ8VALDYBA

PirmlnlDkaJr—-M.žlob*
: Sfl M* Ida R(L, Dorcheater, Mnse.

' t Telephone Columbla 54|v 
Vlce-Pinninlnkaa — J. PetratMka*

24 Ttionja* Bark. $0.. Boaton, 
Prot Raitininkas — L Gllneckf®

5 Thomaa Pąrk, So. Boston, Ma# 
Fin. Raitininkas *— M. teikis

255 E. Nlnth SU So. Boftoh, Ma* 
IMinlnkaš — AZNatfdllttuM ‘ .

885 Ė. Broadway, 80. Boston, X® 
Uarįnlka — J. Saikia '

į t Winfield St, 80. Boston, Mas* 
prtitiriįi spuririukąnua kai trttffj 
’ neJBkUenl kiekvieno mSnealo, 2 vai 
j pė įętų, ttS M TV
Į 81, Sa. B0»tqi?t Ma^ ‘ .

Profwk>n*lal,blxnl*rlal, pramoto^ 
kai, kurie skelbiasi "Darbininke,” tik- 
m verti akaitMSojų pąrasm

viri

t ■

*4

• 1932" ■ *
“DARBININKO" SPAUDA

, * - ' . Ė , ■ • .

366 W. Broadway S6r BobIoū, .

Tik ką išėjo iš spaudės Kum K. Urbonavičiaus ' 
paskaita “ 9)ARBI^INKASnR JO BEIlįA^ ’ 
LAI” Svarbi visiems katalikams. 7
G ražiai išleista, pusi, laiygutę. Kaina tilv Še* J
Platintojams, užsisakiusiems didesnį skaičių, • < 
duodama didelė nuolaida. • ■ - ■ -

• .......................... ' - , ■ ■ - - ............ ' ■■■■ .....

jamo tikrumo žodžio —po-įtik gražūs, tušti 'žodžiai, 
litiniai - spekuliantai įrašo ; m A
savo vėliavose ir agitacir' 
niuose plakatuose, norėdami; 
jais suvilioti naiviai tikiu-. 
eius žmones, paskui lųpikau 
ii ir kad galėtų tikinčius į > 
tų žodžių Didį Autorių ne
kaltai, žudyti.

Tai. vis pasibaisėtini daly
kai,' tačiau ant kiekvieno 
žingsnio, užtinkami krikščio
niškoje Europoje* Tad ko 
Čia dar stebėtis, kad Euro
pa šiandien atsidūrė katas- 
trofingame padėjime, kad 
joje šiandien yra dešėtkai 
milijonų alkanų bedarbių ir 
kiti desętkaž vargšų ir inva
lidų ir kad jų skaičius kas
kart vis didėja. Bet esamą 
ir milijonierių, kurių tųr* 
tais galima būtų lengvai ap
rūpinti visus vafgsttančiūs. 
Tiktai ar jie (tie. turtuoliai) 
susipras, kad ne kas kitas, 
kaip tiktai jie savo turtais 
galėtų pagerinti vąrgstan-

' eių būklę ir pašalinti ekono
minę krizę* Greičiau, ^ūd 
ne. Jie greičiau lauks, kol 
susilaukt to,’ kas jau .įvyko 
Rusijoje ir kas su didžiau
sių užsispyi’imu norima įvy- 
kintriie tiktai Europoje, bet 
ir visame pašalyje. Rusijos 
bolševikai, Šventvagiškai pa 
sįsavinę. krikščioniškus lais
vės ir brolybės žudžius ir 
tais žodžiais^ kaip vilkai a- 
vies kaliais, įCĮangstydamiesį 
su. pragariška energija dir
ba, norėdami pasaulyje įku
rti Antikristo karalystę. > O 
■ką į tai krikščioniška Euiu- 
pa? Gi nieko: konferuoja, 
pirkliauja, sukčiauja, vieni 
kitus apgaudinėdami, vieni 
kitus pavergdamiVisur

šlykštus, pasibiaų-r ė j i m § 
verti, darbai: pėr nusigink^ 
javiūią — ginkluojasi; pįęj 
taiką—audžiamos karo pUii 
klės ir tt. : j

t Juk niekam, iur būt, n^ 
paslaptis, kad niekad daa 
hebųvb tokio karo pavojaųįį 
kaip dabar, kuomet 
daug -rašomą ir kalbama ag 
pie taiką ir nusiginklavimį

Ką gi Šio viso akivai 
je reikia daryti ? i 

■ Vienintelį išsigelbų 
čia galima rasti tikėįiūgil 
■prisiminkime šv< Joną, š 
‘kiantį tyruose prieš K 
taus atėjimą į pątvirkųa 
tais laikais žmoniją, pasę^ 
me jo pavyzdžiu. Tiki 
,ii\ iš visps Širdies Šaū 

: ^žmoniją prie tikro 
prie tikro tikslo. Vykd; 
ine gyvenime kiiksčicmi^į 
meilę, lygybę ir brolybę, 
liktai čia, o ne kurkiturį 
ra žmonijos išsigelbėjimu 
Kai žmonija susipras 8& 
kianti klaidingo tikslo, dj 
tuomet tiktai paaiškės pS 
numoję visos priežasty “̂® 
kurių ji šiandien t 1 , 
užburtame rate. . ■ ’
Kol gi to nesupras, v 
bus visos' jos P 
Kad . greičiau tai «i 
krikščioniškoji Europi 
išvyti, kaip kad Kriafeb S 
da išvijo iš avo tarpo 
kįautojus kilniomis 
mis ir savo; gyvenimo’, 
valstybių santvarkos 
dan padėti paties piųw 
kytą. gyvenimo tikslu

(Kauno “Vienybė

Maža Žmonių teturi p 
papraatiems didvyrių 
M. PeČkatukahA

. r_



Karo laivyno leitenantas john 
Wehle, šiomis dienota^ susituokęs 
SU generolo Smedley D. Butler 
dukterim,

• NORWŪOD, MASS.

Išvyks iš

?’ ■

I Birželio18 d., 19321
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fKAs girdėti .lietuviųI 

KOLONIJOSE

I IALTIMOBėS KERTELĖ.
| LIETUVIAI VĖL.LAIMt 
t. RLSTYNES

Pereitą penktadienį lietu- 
į yiams ristikams gėriai sekė- 
į ai Požėla ėmėsi su rusu 
F Vakturoff. Nors Šis pasta- 
f rasis būvfr beveik 20 svarą 

sunkesnis už Požėlą, tačiau 
£ negalėjo jokiu būdu save iš- 
r gelbėti. Labai dažą ai, 
[kuomet Požėla Įdek smar

kiau jį suspaudė, jis bėgo už 
tirvią gelbėtis. Rusas kaž 

t kodėl stačiai bėgte bėgo nuo 
| Požėlos -rrgi šis vyjosą lyg 
įj $vas Savo vaiką^nubausti. 
į; Požėla garbingai išlaikė sa- 
| to vardą paguldydamąs Iva- 
■i jįą Baisąjį per pusvalandį 
į pan Winters ritosi šu Bull

Varnon, ir gražiai pasirodė, 
Nugalėdamas; jį per 22 minu- 
feš, Wintefs drauge su Po
žėla šiuo laiku keliauja ir 
darbuojasi. ’ Matomai, Ka- 
folis jį rūpestingai ’ Ugdo ir 
!Įkiši atvesti į pirmenybes 

Įlies. z '

/

£

WORGESTER, MASS,IOWEU, MASS.

ėjęs) išklausyti išpažintį, ir 
ji jau negalėjusi pratarti 
žodžio. Bet po kelią yalan- 
ą merdėjimo vėl atsigavo 

ir sugrįžęs kunigas labai ge
rai sutvarkė visus reikalus. 
Ji buvo laidojama pirma
dienį, kovo 13 dieną.

VIEŠĖJO PAS TĖVUS
Sunkiai ir. nenuilstamai 

dirbąs musą parapijoj kun. 
Dr. L. j. Mendeliš išvyko 
pirmadienį pas savo tėvus 
kelioms dienoms. Esant 
parapijoj šią savaitę .kun, 
Pąuluko rekolekcijoms, pa
sitaikė proga jam parva
žiuoti į Wilkes Barre ■ ir 
Plains, Pennsylvania, savo 
gimines aplankyti. '■ Grįžo 
penktadienį, kovo 18 dieną.

- MIRĖ
; * Magdė Radzevičienė, gy- 
Į venusi 813 W. Lombard St., 
. ir turėjus 65 metus amžiaus, 

p^sijnirė trečiadienį, kovo 9;
* * dieną. Moteris buvo jau 
i trys metai suparalyžiuota, 
1 ir gana paliegusi — bet šir

dies liga, ją staiga aptiko. 
Laidotą šeštadienį, kovo 12 

riirėną. ' ; ’ ’ "

ga, bet ir labai gyvenimui 
reikalinga pamoka.

Todėl kiekvienam lietu
viui, rimtai į gyvenimą žiū
rinčiam, būtinai reikia šį 
veikalą pamatyti, Vaidins 
šie pasižymėję artistai:

FEDERACIJAJAU’
, VEIKIA

Kovo 12 d., 8 vai, vakare 
vyko Federacijos skyriaus

steigiamasis' susirinkimas. Skerniškiutė, Zakaraite, Ku- 
kurį atidarė klebonas kum reišiūtė, Lukošionytė, Glą- 
P, Strakauskas. ? Klebonas vickaite, Šučinskaitė/Atko-

Feduracijos čiut<“? .Kučioniutė, Smalskiu- 
te, Keršiute, Rūkštelyte, P1-? 
gagiute, Kašėtaite, - Kurei- 
šiutė, Latakai te, Meški niu- 
te, Trunsaite, . ' <r.

IAWRENCE, MASS,

SEPTYNI PASKUTI
NIAI ŽODŽIAI

Šį sekmadienį per Verbą, 
7 ;30 vai. vakare įvyks Šv. 
Alfonso parapijos choro me
tinis bažnytinis koncertas. 
Jau šis bus trecias metas iš 
eiles, kuomet. R. Juškos va
dovaujamas choras stato 
jažnycioj koncertą/ Šįmet 
jus atnaujinamas labai pla
čiai žinomas veikalas, kan
tata “Septyni Paskutiniai 
Žodžiai*’ Kristaus nuo Kry
žiaus. *■’•’/ K JL

[; Aleksas. Tamulionis, 40 .m. 
našlys, gyvenęs* 404 S. Paca 

: gtj^ nelaimingai žuvo kovo 
. d. Eidamas į namus kaž- 
įkaip . parpuolė ir susižeidęs 
"galvą, neteko žado. Kadan- 
Įgi buyo jau naktis ir labai 
įšalta, jį rado tik rytmetį 

nškai susalusį. Šią jo ne
gimę labai plačiai visi mie
to laikraščiai minėjo. Jį 
figą -naktį saugojo . jo šuo, 
toredamas dantimis paimti 
kyoną ir parvilkti namon, 
įiėjus policijai jį parnešti, 
uo, turbūt pašėlęs, šoko 
bos kąsti. Taip buvo įsi

mylėjęs tą savo poną, kad 
^prileido nieko kito prie la 
rono, iki jį patį nenušovė, 
elionis laidotas be bažny-

t i

v’

Jozefą Marčisonekienę, 
Venusi ^12 S. Paca St.

ė kovo' 10 d. s Girdėti, 
ad jos mirimas buvo labai 

stas. Buvo kunigas nu

jf^ėlefonas; Plaza 1860;

JONASGBEBUAUCKAS 
t Drihorius ir Balsamuotojas 
t 423 S. PACA STREET, 

. BALTIMORE, MD.

ĮSIDĖMĖKITE!

CRAS. B. KUBUAUSKAS
\ LIETUVIS GRABORIUS

687 S, PACA STREET,
į J, BALTIMORE, MD,

■ patarnauju <»rai Ir 
Wti!. J4aa 75—100—150 dolerių, 

.r? PntrabuM paruošite 
' ĮX|«Įou»» — South 00Š8. •

ui -.n ... ■■■; .1 •

DAYTON. OHIO

jaaiškino K 
tikslus ir papasakojo apie 
jos nUeiktus darbus, pasiža
dėdamas kartu dirbti.

jĮ skyriaus valdybą išrink
ta; kum Pr, Strakauskas — 
Dvasios Vadas ir garbės pir 
mininkas, V. Paulauskas — 
,pirm., 'P. Blažonis ir b. Gri 
gienė —? vice-pirmininkai, 
Norkūnas — port. rast., E. 
Verseckaite— finansų rašt,.
E. Kaslauskimo^-4žd^Btr venimą ir Kancją.^/Ruvo 
Jurevičiiis —1 tvarkdarys.

Nutaria tuo jaus po Vely
kų surengti prakalbas su į- 
vairiais pamargininaais.

Visą susirinkusią nuotai
ka buvo pakilusi it reikia 
laukti didžią darbų.

Korespondentai,

GRAŽIAI PĄVYKO
Kovo .6 d. parapijos sve

tainėje teatrališkas- ratelis 
suvaidino tikybinį veikalą 
“Piloto Duktė.” Atsilan
kiusieji vaidinimu buvo pa
tenkinti.

Vaidino 16 asmenų. Ke
letas merginą ture jo po 2 ar 
3 roles, nes pritrūko vaidin
toją.

; Vaidino : M. Žilinskienė 
—Proklė, A. Veniūte—Klo- 
dija (8 m.), M. Sinkevičiū
tė— Klodija, P. Latovaitė 
— Maksima, M. Martinai
tytė — Livi ja, A. Šliužiniū- 
tė.—Apija, B. Šliužiniūte— 
Lea, M. Aleksiūtė, V. Sin
kevičiūte, J^Ražauskaite, O. 
Zupkiūtė, E. Žilinskaitė, O. 
Horii, A. Latovaitė, M. Alek 
siniūtė. Direktoriais ii* su
fleriais buvo-J* Ambrozaitis 
ii* P. Gudelis. Scenai išpuo
šti daug pagelbėjo Š. Rąząu- 
skas. B. M, S.

HWERD,CQNN.

LIETJTVIUKAR LAIMĖ
JO BYLĄ

Petras Galeckas, būda
mas nepilnametis, savo tėvo 
vardu patraukė į teismą 
Šhrewsbury miestelį ir jo 
agentą J. Rosbrough už su
žeidimą automobiliu*. ’

Aukščiausias teismas pri
pažino skundą teisėtą ir mie 
stelis turės atlyginti Galėc- 
<ui \$3,349už sužeidimą, :

KUNIGAI BOSTONE
Šią savaitę buvo išvykę į 

So. Bostoną dalyvauti 40 v, 
atlaiduose, Aušros Varią pa 
rapijės kleb. kun, K. Vašys, 
vikaras kun, J, Puidokas it 
Šv. Klziihiei’o parapijos vi- 
karas kun. J. Bakanas. Bap.

Kovo 13 d. parapijos sve
tainėje J. Urbonas iš South 
Bostono rodė judomus pa
veikslus apie Kristaus Gy-

Parapijos labd ą r y b ė s 
draugijos .susirinkimas. į- 
vyks kovo: 21 d., 7:30 v. v. 
parapijos svetainėje, 41 Ca- 
pitol Avė.
' Visi išrinktieji atstovai 
turi. būtinai dalyvauti. Ne
pamirškite dienos ir valan
dos.

,Bdl)d'ary'bes rast,

HARTFORDIEČIAI NL> 
GALE JO WATERBU- t

parodyti paveikslai ir apie 
Vytauto D. jubiliejaus ini* 
nejimą Bostone. ‘ Atsįkin- 
kimieji buvo patenkinti/

VIEŠĖJO
Kovo 12 d, buvo atvažia

vusi G. Pauliukoniute . pas 
savo tėvelius, gyv. 139 Ber- 
mington Street.
? G. Pauliukoniute yra mo

kytoja Vprmont valstijoj. 
Pas tėvelius ji svečiavosi 2 
dienas. •/ ' . .

. ■. jS, Čeikauskas.

VAIDINIMAS PAVYKO
Sekmadienį, kovo 13 d. š. 

m., So. Jurgio bažnytinėje 
salėje įvyko vaidinimas “pi
loto Duktė’” Vaidino So-

choras, p. P, Šokui diriguo
jant ir p-lei Ę. Kasparaitei- 
vargonais pritariant, giedos 
bažnytines giesmes.

Patartina visiems į Šį kon 
centą ateiti.

Pereitą sekmadienį, tuoj 
po sumos įvyko L. D. S. 3 
kuopos susirinkimas. Kuo
pos atstovai išdavė raportus 
iŠ apskrities suvažiavimo ir 
kataliką seimelio. ;

dalicijos draugijos nąrės. 
Žmonią buvo nemažai. Vai- 
^intojos -savo roles gerai at
liko.

Įžanginę kalbą ' p a s a k e 
klebonas kun. S. Kneižis.

r BAŽNYTINIS K0N~
1 'GERTAS;

• f ’ •

Sekmadienį, kovo 20 d. š. 
m., vakare, Šv. Jurgio baž
nyčioje įvyks bažnytinis kon 
verias. Vietinis parapijos

SYKES i S Y KĖS
P, A. Sykezir B. G. Sykes 
LIETUVIAI. ADVOKATAI

Ofisas:
. 8ANB0RN BLOCK ' 

081 Wa»twton Si 
NORWOOD, MASS.
Tol. Nbnvopd 0330 

Gyvenimo . vieta f 
82 Walnut Avė,

___ TeL.Norrcood 1315*W—•-

8VABBU

TRETININKAMS
Maldos atidarant ir užda

rant mėnesinius tretininką 
susirinkimus atspausdintos 

* atskirai. Viena knygelė'tik 
5c. Reikalaukite.

“DARBININKAS”
866 B ’way, So. Boston, Mass.

Kovo, .12 d. Hartford’o 
vyeiir basketball tymas susi
tiko su Waterbury vyčiais; 
Laimėjo harifordieciai 34:- 
31. ' Labiausia pasižymė
jo C. Šimkus (12 tašką) 
S. Šimkus (10) ir' Šeigis 
(9). J . :. • /;

Harifordietės merginos 
irgi nugalėjo Watenbury 
All-Stars 24:4./ : • Beport.

SCRANTON, PA.

LAWRENCE, MASS,
Muzikos Mylėtojams pranešimas

Prof. A. ŽIDANAVIČIUS,; pagarsė
jęs art. smuikininkas it Muzikos-Mo
kytojas atidarė Muzikos Mokyklą po 
No; 29 Myrtle Ct, Linvrence, Mass. 
namuose p. Bejevlčiaus. kur duoda 
pamokas PBTNSĄĮOMIS. . -

Lekcijos duodamos primėtai, kaip 
mažiems taip ir Suaugusiems sulig 
Muzikos .Konservatorijų. Jeigu, myli 
muzikų: smulkų nrbn pianų ir nori 
kad Tavo vaikučiai išmoktų gražiai 
grajiti, šhjsk pas p. ŽIDANAVIČIŲ. 
Lai pamėgina laimės ir tie,. kuriem?: 
nepasisekė išmokti. kitur Ir .kurie jau* 
nustojo vilties pramokti. Kainos pri
einamos.

Kreipkitės Šiuo adresu,: Pėtnyčio- 
mis 29 Myrtle Čt, Lawrence, Mnss.. 
arba ialBkais '

16 Huntingtori Avenue,
POSLINDALE, MASS.

LDŠ. 34 kp. svarbus susi
rinkimas įvyks šį Sekmadie
nį, kovo 20 d., tuoj po miš
parų, bažnytinėje svetainė
je. - •• ' -J-- . .

Jau gerokas laikas, kaip 
daugelis narią nėra užsimo
kėję mokesčiu, o organas 
“Darbininkas” mus vis dar 
tebelanko. Turėtumėm bū
ti dėkingi mūsą laikraščiui, 
ginančiam, mūsą reikalus:
Kviečiu visus narius skait

lingai , atsilankyti ir naują 
narią atsivesti, : ’

• Š . Galinis,
• Kuopas pirm.

SU. WORCESTER MASS.

i ' SUSIRINKIMAS

Kovo 13 d. įvyko Šv. Var
do draugijos susirinkimąs. 
Paaiškėjo, jog jaunieji vy
rai gera’i pasirodo žaidimuo
se tarp MtatauČhj.

Išklausę pranešimą apie 
.Kataliką Sęįmelį,.. nariai 
tvirtai nutarė remti “Darbi
ninką.'” .'■■■■ ’/ . ; ; •- ■

Papuošti Kristaus Grabą 
draugija paskyrė 20 dolerių.

Draugijai vadovauja Čia 
gimę vyrai,, lnirie tikrai gra 
žiai veikia, keldami parapi
jos ir hetuyią vardą. J. K.

PERKAM BONUS
Mes perkam Lietuvos Bo

nus ir mokam pagąi dienos 
kąrsą. ^/Tuojaus rašykite ir 
praneškite mums, kokį', turit 
te Boną ir kiek prie to Bo
no dar yra kuponą? Mes tuo 
jau suteiksime žinią, kiek 
galėsime mokėti pagal die
nos kursą. Nuo dabar mūsą 

krautuvė atdara dieną ir 
vakarais iki 9 vai. Ant če- 
veryką, maTŠkįpiąr švęderią 
ir kaldrą numitšbm 25%. 
Parduodam laivakortes ant 
greitąją laivą /Parūpimam 
dokumentus atvažiuoti arba 
išvažiuoti. Siūnefta. pini
gus į Lietuvą ir į Lenkiją 
tik doleriais. ? •: .

American Dry Goods^ Store s
< PETRAS BARTKEVIČIUS,

Savininkas; «
678 Nlorth Main Street, 
MONTELLO, MASS.

“DARBININKO

«*w

f T :
T

f :t :
’f •A

New Ybrk’o 
Laivu “United States” |

“MURDO STEBUKLAI”
Aušros Vairią parapijos 

salėje, Verbą sekmadienio 
vakare, Marijos Vaikeliii 
draugija, ' vaidins, d.r am ą 
“Liurdo Stebuklai.” Šio 
veikalo vaidinimas bus kiek- 
nąm žiūrėtojui netik pramo-

f CHARRON'S
Į PIANAI—RADIOS * !

f Aliejaus pečiai, Skalbiamos ]
1 • mačiuos ?
i 20 TRUMBULL 8TREET

VOROMTIB, MA8& |
į Tt£44480 |
Lėiąyoi Išlygos—B« NuošimČisi

-t

X Ekskursijai vadovaus kun. J. Skalandis, t
X Šv. Roko parapijos vikaras, Montello, X 
t ’ ■■■ ■’ - '■ '•'■' ■ v ;■X Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės. - &

'■/: /:/;/j- .t'.
J Visais kelionės reikalais kreipkitės pas $ 
| ekskursijos vadą kun. J. Skalandi arba 

| “Darbininko” Ekskurijos Centram

X 366 6roadway, So. Boston, Mass. J
X Tel. S. B. oeaoX .■■ f . ‘ . <



* Renktedienb, kovo 18,1932
S5

DIB B ĮLINKIS

GENERALE PRAKTIKA naujos konstitucijos. Nu-, 
tarta kreiptis pavienių ir or 
ganizuotų katalikų dėmesį į 
federaciją. Susirinkimas 

tęsėsi apie 45 minutes.

‘ KALBĖJO SVETUR

Tel, 80, Bbaton i

flaicAi
IkaBpaIavioi 

-Naujojo Vietoję 
525 E, Broadway, S. Boston. 

Nuo i ikf 

Pir nuoJ:“ - “ ‘ 
■a* uždam 
nedaldlenla,!

nyčia atlaidų antrą ir tretį 
vakarą. 1

Nors žmonių daugybes e- 
jo prie sakramentų, tačįausl 
jie visi laisvai priėjo, nes 
apsčiai buvo klinigų svečių J

Išorinę atlaidų pusę puo
šė apie altorių įvairios gėlės 
ir dailus choro giedojimas*

lAUTATA

STEBINANTIS CHORL 
TV BŪRYS! ;

kovo 1d d.> vakare Šv. Pet
ro bažnyčioje' Cambridge’o 
ir South Bostono bažnyti
niai chorai laikė ganeralę 
praktiką. Abu didžiuliu cho
ru buvo pilname sąstate ir 
sudarė stebinantį choristų 
būrį. /

Bažnytinis veikalas apie] Chorai piaktikoje gana 
Kristaus Septynius žodžhisM1^^ siedojo. O Ą 
bus statomas Šv. Petro'haž-|pujėgumas buvo tikrai dide- 
nyčįoje Verbų vakare, TtSOp*®! ’ / , f . / \
vai. Veikale dalyvaus dh Bažnytinių veikalas “Sep- 
choru ir daug plistų. Vei-|W Žodžiai” yra veikalas 
kalas pagelbės kiekvienampmogaus jausmus žavėjus, 
labiau ' įsigilinti GavėniospTei jį du didžiuliu choru iš- 
paslaptim įpildys tinkamai, tai bus ko

____ •_ __ e— Iklausytis Verbų sekmadienį,

MIRĖ ‘"feBĮ t B K Įbažnyčiojė, 7:30 vai. vakare
- , \ | South Bostono bažnyčioje.

Paulina Barącėyieienė, 52] 
metų amžiaus, mirė kovo 151 
dieną savo namuose, 838| 
Dotehester Ąv, DorchesterJ 
Mass. Mirties priežastimi 
buvo žando sugedimas mio 
skaudančio danties. Ji tuo 

Idančiu jau tris mėnesius sir-
• ■ ’ .. ... .......L:..; .-.„l.J • •; ; W

BAIGĖSI ATLAIDAI Paėjo nito MarijainpolcSy|
• .-•'/• \ .’■■ ■■ iš.Suyall<U‘

■ t*’ t tr i i t • • ■ - t į tekėjo U55 Kovo 15 d. vakare baigėsi .“.• ..• . Iceviciaus, 
40 valandų atlaidai. Per vi- • ‘ ••■ • ■ * I. X IcvLLkj*

sus atlaidus 'bažnyčią lanke .. 'Laidojama 
didžios žmonių minios, Y- koVo j9 & jjg jos vėlę, iš-Į 
patingai buvo pįinųtę baž- kilmingos šv. mišios laiko- 

J mos su asista, Šy. ^etro baž- 
Į nyČioje, kovo 18 dieną, 8 vJ 

rytą.-' ' . - ■« >•
Ji paliko didžiame lindę-Į 

sy vyrą Stanislovą* tris Su
jaus ir dvi dukteris, 
j Stanislovas . Grigalaitis. 
|49 mėtų amžiaus, staiga 
re kraujo spaudimo liga, ko-Į ■ 
vo 12 d. - ,

' ’■ 1 MAUVJUA jyCA>AXU-AXVrA<X.

■ * ■ ■ . •• t ■ _, ■ "Velionies. bdznytiniii pa*lma«j vakaras ir °*psmžės 1 d
.... ... .. .X J laidojimu Tūpinasi brolis. Naujas pirmimnkaš'Juozas

• | Į Amerikoje pragyveno 22 ib4Laįjka perskaitė daug syar- 
| Pastaraisiais laikais gyveno įį^' įtjįyį ^'pedėracijt>s 
| pas Kačinską, 564 Dorchęs- f. ./' ■,• ---- 3 . —

.ĮĮter St., Dorchester, Mass,

KALBĖS KilN. JUsKAlTlS!

................wmiĮHHiiiĮiiiį»iiiiiĮwii»*>NMNwa*

VERBUTE
Verbų -sekmadienį, Šv. 

’ Petro bažnyčioje šv. Mišios 
bus sekančiomis valandomis: 

7, 8, 9 ir 11. :

GEROS PAJAMOS UŽ 
GASOLINį ( I

Valsiti jos komisionieriiis 
Lbng pranešė, jog valstija 
gazolino mokesčių (taksų)

■ vasario men. surinko $989, : 
937. Pernai tą mėnesį gauta 
$604,583; bet periiai UŽ galo-

VIETINES ŽIBIOS
*%

• -3 •

vo kambary liepsnas, atida
rė. langą ir paleido pilną 
saują* popierinių įphiigip Iš
metus pinigus, ji notčjo pa
ti šokti pro langą, bet gais- 
i-ininkąj^uskubo ją sugrieb
ti

Eaiisio menesį valstijoje 
suvartota 34,587,6'60 galonų^ 
už ką surinkta mokesčių 
$1,037,629, .

Komišijonierius dėkoja 
autoiiiobilistdms už. pirkimą 
gazolino, bet ar automobilis-, 
tai gali dėkoti įionui koiniši- 
jonieriui Už taksų pakėlimą, 

' tai jau kitas klausiįnas,

GEIMĄ PIlilGiJS, 
METĖ PRO LANGA

Kovo 14 d. kilo gaisras 
'163 Canton St., S.outh Ėnd, 

..’ namuose. Viena senutė, 80 
metų amžiaus, pamačiusi sa-

įmestuosius pini- 
o vejaa i įvairias 

Atrasti tik keli do
rileriai.

Aplink buvusieji žmonės 
stebėjosi, kodėl senute nešo
ko, pasilikus pinigus ranko
je, b juos paleido' pavėjui. 
jJuk tai suprantama ~ gai
sro metu žmonių sąmonė ap
svaigsta.

UZ R0 DOLERIU S METAI

Kovo 14 d. aukštesniaja- 
me teisme tūlas Luigi bar- 
pehtiere už pavogimą 80 do
lerių iš upool room” nubau
stas kalėjimu ntio 3 iki 5 me
tų.

‘ Tel.S0.Boit9n.a5jO ri7 *•

A. 0, SALNA-8HALLNA
•. LIETUVIS ADVOKATAS
C Baigei du Universitetu 
: CORNELL UNIVERSITY su A. B.
* G. WĄSHINGTON UNIV. su LLB.
;■ 4 ‘Darbininko” Name

. . ■ (antros Ipbpa): ./ - 
866 Broadvay, South Boston

R ę xi d p n 'ė l i a ’ t 
805 Harvard St, Cambridge, Mass. I 
. . Tel. Universityl463—J. '

KAZ. J. KALINAUSKAS
ApybĖATAS 

^Darbininko” Name 
(.antros lubos. R00?? Į) 

366 Broadway, So. Boston.
Te1, So. Boston 3357 

: - . Bostono Ofw?
89 State Street, Room 63

Tek Hubbard 9396 
Gyvenimo: .33 Rosemont Street, [ 

Tel. Taibęt 2878 Dorcbester, Mass.

BR.J.LANDŽIUS-SEYMOUR
' LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS:

Gydo aStrias ir kroniškas Ilgas vynį, moterų ft vaikų. Vartoja 
X-Ray aparatų,: ištyrimui viduriu ir plaučiu Ilgu. Ekzaminuoja 
kraujų, Šlapumų, ir spiaudalūs savo laboratorijoj. Suteikia patark

. | m ųlaiškaig kitur gyvenau t lems-.lū'metu praktikos/.- ,:
I OFISO VALANDOS t 2—4p.p.; 7—8:30 vak^ Tęlt. S- B.' 2712. . į
| 496 fa. BROADTCAY, SOUTH BOSTON, MASlS. !

- ■*
|

’ i

.E

SOUTH BOSTON &WS .BikK I
YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS.PER 

BEVEIK 70 MĖTŲ’

Depozitų nuošimtis einu nito trecios Seredos kiekvieno mene- 

■ šio. Dividentus moka 5 nuoš. per paskutinius 3 metus.
Į. Divideutai mokami trecią Bevedą Balandžio ir Spalių mėnešią.

j , VALANDOS:

j Nuo 9 ryto'iki 3 po įdėtą Suimtomis: nuo 0 ryto iki 12 vai.
* t ’ ’• r * • „ .5,4 ' . •

pirmadieidij vakaw$T pūb 7 aki. 9/i^del depozitą.

Kun. K. J enkus trečiadie
nio vakare pasakė įspūdingą 
pamokslą Pintos (Marijos 
Aukojimo (airių) bažnyčio- 
ė, Brighton, Mass. ' ' ,

NUTEISĖ BANKIERIUS

Garbė p, Karbauskui ir jo 
[sūnui už parengimą tokių 
[naudingų veikalų,

• į praktiką atsilankė kuli, 
[Virmauskis. • Švpikįnd cho
ristus ypač cambridge- 
čiųs, solistus ir vadus, ir ra
gino giedoti grąžibje dvasio
je, nuotaikoje ir tvarkoj e., 

_ J Choristai privalėtų tau- 
Amerikoje Js-Įpiaį giedoti, nes jie vieni] 

Štamslovo Bara- 'Jieną .atliks du sykiu tą mu- 
vietinio grabo- ziįalti vėikali}. . /

' bažnytiškai ĮMušt atMMK 
. . . SUSIGINIIMAS

; Uždaryto Medford Trust 
tta banko buvęs prezidentas 
Ęcbvin T. Mcknigiit it di
rektorius Lowėring buvo at
rasti kaltais Aliddlesek aukš
tesniame teisme. Abu buvo 
kaltinti už netinkamą banko 
vedimą, McKnight nubau
stas 5000 dolerių, o jo buvęs 
direktorius Lovvering $2500.

H

JUOZAS, CUNYS
’ . ■ * • -1

ADVOKATAS !
■ l / •(

414 BroadwAy, S. Boston, Mass. J

[ • Tel... So. Boston . 0948 |

GYVENIMO 
Tel/-l?arkwuy Isųl-iV

‘ .Federacijos vietinio sky
riaussusirinkimas trečiadie-Į- ‘ . .

Inio vakare buvo trumpas, 
Į bet/turhiinį^ Delegatai 
| išdavė rapbrifą 'iš Naujosios 
Anglijos Lietuvių Katalikų 

’ Seimelio. Nutarta šiireng- 
£0Jri rudenį atitinkamą prog

ramą D. L. K, Kęstučio ju- 
rbiiiėjui paminėti. Rengia-

kovo 18 d. * penktadienio 
[ vakare, Šv. tetro bažnyčio
je, po stacijų, pasakys pa
mokslą. kun. Pr. Juskaitis* 
Cambridge ’o klebonas.

Tel. Š. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS 
. ' ADVOKATAS 
414 feroaęlway, So. Boston.

Į . ••■’. Room 3»
Gyvenimo vieta: 9Š; Central Ši., 

Hudson, Massų
I Tel.iiudson 622. 
j/ • . . 't

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS I. GAILIOS
Veda visokias provas. Daro vi-. 

sus legalius dokumentus.

317 ! St, (kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: Šou Boston 2732
■ ^aipuiTaUj(|t 24T4t) '

■./ ... '■■■
• ■ .......    *"' • i-, .ir3

- ■ Tel. S. B. 2805-R.
LIETUVIS '

OPTOMETRIŠtAS
Išęg^amtnuojU' ak|« 
priskiriu akintus 
kreivas akių atltlę- 

/ slpu lr ambiųąūlš- 
koee (aklose) akysė šugrųžinušvle 
oų, tinkamųl-laikui‘ .

J. L. PAŠAKARUlS, 6. D. 
447 Broadway, Souįh Boston

UMmUillUUl.| IVIHGOl

SEPTYNI ŽODŽIAI NtTO 
KftYŽliDlS

Kovo 20 d. 3 v. po pietų, 
Verbų. sekniadienyjė, . su? 
jungri Čambridge ir South 
Bostono chorai perstatys 
u Septynis dežatis Žodžius 
nuo Kryžiaus.^'ntSolo dalis 
giedos gabiausi1'^Oambridge 
įr So. Boston1 'solitai. ’ Šis 
įvykis dar pihilį ‘ka•it ii 
Gainbridge ’iujėJ ”Tudel nė 
vienas ^neapleiskite šio kon
certo, kuris pyks Nekalto 
Prasidėjimo bąžn y c i o j e, 
Cambridge,Mass.» I

Toje dienoje be gražaus 
koncerto, , jausmingą ir pro
gai pritaikintą pamokslą sa* 
kys kun. Ė. Strąkauskas,

' Lovvelllo jklebonas.
Auka įeįnatit bažnyčion 

’ bus imama tik 50c. Prašo* 
į ina įsigyti tik’ietus iŠ anks* 
’ to. y' . ’ ; ' Kep.

L. D. S. ŠVENTĖ
;; L. D. $. 8 kuopa stropiai 
! rengiasi minėti tu S. me- 
| tinę Šventę, — balandžio 17 
I d, 11:30. vai. nariai iu cor- 

pore išklausys šv. Mišias ir 
priims Šv. Komuniją.. Po 

. įiąmaldų ktioįos nariai [baž- 
» nytinėjė svetainėje turės 

iendrus
Tai. pirmas įvykis šios kuo
pos, o gal ir visos L; D. S.: 
gyvavmi-ė: nariai* susijungę 
su . Savo- Sutvėrėju, turės 
bendrus pusryčius. Ėep.

T PARSIDUODA
Bacodli ifeuįl’Į; SižJ’lfe Pi
giai ir maža j-! vartota.

- ' Kreipkitės: 
1 . . / 41 Wopd Avė.

Mattapan .

į vakar*. Otų 
oa vaterala Ir

____
12-to« dĮenįųMaryto.

.Taipgi

r'./ --."
• V ’■ f į- ■ ’’ *• ■
Tai. So. Boston 2000 ’ r.

' -i - Lietuviu iiihttilaš •

A. L KAFGČIUS
, 251 W, Broadvray, go. Boston

Ofljap valandoa nuo 0 11d ii, nuo 
l;60—0 Ir (nuo 6:80—9 vakarę. 
Sėredomla nuo 9—12 vai, įtlan^ 
Subatomia nuo O iki 4 vii vaiate 
NėdeilomU nup p iki 12 vai. dlen<’

(pagal Sutarti) |

*-*w
•J

Tel,i?orler 378Š -

Ohiki Galando*: 4 ir 7-
. Ž78 Harvard Street, 

kamp. v

k-is

JGAtlNAUSKASj\ 
414 Brpadwjiy, So, Boitoi

" PRALL BROLIAI ■ ’1’*
REKTORIAI IR DEKORATORIAI «į
DAfeB| ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI . J

; . PATARNAVIMAS GERIAUSIAS
; 46 ARMANDINE ST., DpMbHESTĖR/i

Tel. talbot 0354 V

A. J. WEST. M. 0, i
/ LIETUVIS . 't

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS!

V a 1 and 0 s: • f
Nuo 2 iki 4. d, nuo 7 iki 8 vale, i• ■'••.■■■ . .5

Į 478 Gallivan Boulevard 1 

Į DORcfafeSTĖR, MASS.’ i 
'i * .•/-: ■ ■' • :■ .<

Telefonas Talbot 0847 I

i

e

/

; pagijo

Į VARTODAMAS. TIKTAI 
Į kAžells botAnical CQ.

GYDUOLES. *

r Ignas Gužauskas, -425 Dceds Ave.„ 
| Daytozi, .Ohio, rašo taip:—Sirgau per 
112. metė sti ketais viduriais, viską i§- 
| mėginau, bet nebuvo pasekmių. Ant 

. j galo parsitraukiau iš Kazelis Botani- 
Ical. Co, baksiuką žolių arbatos,, tik

į . Kovo 9 d. įvyko SLA. 43 [
Į |kp. susirinkimas. Kadangi

I dabar toje organizacijoje ei
na smarki, kova tarp laisva-

I maniit-tautininkiĮ insocialis-
į tu už vietas, tai ir šnipine- pus© jos jšyprtūjus mano vidurini.pa- 
i | ;/ . . .. . * j A Isveiko. a’odel'aS rekomenduoju vi-| jimas eina visu frontu. Ge- piems ir meldžiu įdėti į iaikrasdius..4 
t | .v. „.j., i x» I . Tokių ‘ laiškų mes gaunam šimtus.Į gUZIS, matyt,, nilęjo sužinoti prūsų krautuvėje 'galima gaiitl gydųo- 
t h-ni-rk l-nrl nn . 1}’l »uo viliokių Vgųf pavyzdžiui: skil-X. Kaip eis ^alsavimas, KaąparĮvfo nemalimo, nenoro valgyti, strelų

' ‘ ‘ Tlr pečių skausmo, patrūkimo, dusulio
(aBtįhm), peršalimo, skausmo po. kru
tinę, reumatizmo/. plaukų . slinkimo,

I piėlslumų, žlapinimo lovoje^ inio nėr*
. -i-»4 - . t> - Ji .■ 1 vų-riSgųšCio; priėmėjo, galvos. skatm-

I Pirm. KasmaUskas pama-lįno, ir šimtai kitokių gyduolių., rara*: 
r+AŪ ■ h-prnv^. Ažiish44»’lHwo- rm- Pjk ««« 1Mes piisiųsime dideli miksų, gyduolių 

v""' ' ’•
dėl vyrų ar inptėrų, ypatingai jaunų

tęs Gegužį msiimkime pa
liepė jam. išsinešti. P. ’ Ge-k/fe 
gttžis išėjęs iš svetainės
vėjo už durų. 4 r ’ • • 

I ■ . ■ ? ' . * i j iĮ Susirinkime socialistų 
kandidatai labai mažai bal- 

Isų. tegavo. Ė-p.

KAZELL'S BOTANIdAT^OO:

Herh Specialiai 
108 IfrĘgT RRoAdWAY 

80. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA IŠDIR8Y8TĖ
Skilandžių, Dešrų, Lašinių 

: ' -r- tikrai lietuviškų.
Įvairios Šviežios .ihesos .

Specialiai VELYKOMS
Prašom atsilankyt.

LITU, GGOPERATION
365 W. SECOND ST.^

SOUTH BOSTON, MASS.

i i®. GMtų 
T SPECIALISTAS

... ■■7 E.r ‘ k ,,2 
Pabaigęs N. Y. univęralty memkit- 

a liškų kojegijg; buvęa gyjytęm 0U i 
Hamlltoh LlgonU<N, Y.j cfiiraF’ 

: fajj out-pųtĮeet stutt Lowpt 
goninča. Daktaras Mlešiį . J) 

Jsatjr; »ujungtas jbpie

1 Patarimai dykai. ■. t . ■ 
327 Tremo.nt S t. Boaton, Mimg.

A

*

A G S A N 0 Mis * 
Peter. J. Kil^ayičįu^ .kam ?jeUįė 
liūgas kręipjdtėįg 498 E. 7tij ^7 
South: Boston, Mass. B /

PATAUMAVIMABDnM*- 
IRHAKTĮ

h£- 'i • * A tl

, GRABORIUS IR 
. BALSAMUOTOJAS '

877 ir 448 Cambridge Street

LIETUVIŠKA »

BEAUTT SHOf | 
.(L STREET BEAŲTY SHOP)1 

Kamjms t* and Utli Sts. J. 
ŠO. BOSTON,j 

MASŠ. j 
‘ < Tel. . I 
S. B. 4645-R į 

i . SitvlnltiĮi? j 
GABOJuINE J 

C1ASVER Į 
Duodame • » 

i’ermaneni | 
V'ave-Eugehe I

AUTOMOBILISTAMS i
Mes atidarėm autdmobįlią taisy
mo vietą Taisom visokios rifšies 
automobilius. Taipgi ištaisom sti- 
lanlistytųs fendėrs ir bodies ir 
apipilamam. Taisom. ignitions iri 
generatorius/ Darbas užtikrintas I 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi;

STEVE’S REPAIB SHOP, 
,'565 Ėightii k I 
SOUTH BOSTON, MA^S. 
Td. Ė. B. 2351-R . . .

STEVD JANELIUNAS, Sav., bu-, 
vęs • :Broad\vay Garage vedėjas.-

Offleę. Telephone Unlversity ISCre 1
- Res.Tel. UnIverslty 1907

AGAM 0WI8KA & SGNj
ISsib 
PAS .

LTEtjJ
. B—

Pagrėbus atlieku *ęeral irpl 
Kaina vienoda visur, Vieta att 
dienf ir naktj. '

10 Intervale

tiu .^SAtfEKT

LIETUVIS GRABOJŪUŠ ;

1

ii

Įvairiųdrabužių i 
KRAUTUVĖ 

l*Al)L$tt 
'SU OP

I 456 W. BkOADWAY
I (tarpe F ir borchefttcr Sts.).

(
South Boitbn, Maaa. t 
Užnikome yffUavšloš . irtudoė yy- 
rijikus drabužius. GmUtauMlasBkry-1 
beldi. Pas mus vhkM pllriiu pirksit 
.SftbtrtiMfcai P0I7AAS iZKlS.

Q iHHHiimii'ititttKiiiuHUiĮuiiiUHUtHutiiiiitinitmmHD

t s; 
i 
E I 
B 
£
5 
i 
3

iLaidotiivių reikale visuomet ir virimu j 

maloniai iri tinkamai patarnauju. Ga-
■ • ' ■’ \ • ri ■ • "

lite kreiptis bilc laiku, dieną ar nakty j 
o aš visuomet pasirengęs •'Hekvkmamj 

paroikaiaviriuk . Už važiavimą į kitftiįį 

miestus jokio atlyginimo nereikalauja.j

258 Wc8t Broadvmy,
- (AKUWIČIU8)

• • ’ • ' . Tel. So. Boston 4486
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D ANTISTAS ’ GRAND STREET 
' X—RAY ' OtambM Union Avė.)

Nomij Telefonas :«3KtSiI<an 2—4^ SROOKLYN, N. Y.

RYTŲ FRONTAS 
TVIRTĖJA

Iškėlus paskutinę lietuvių 
katalikų spaudos .tvirtovę 
“Garsas” iš Rytinių Valsti
jų į tolimąją Pennsylvani- 
jos kalnuotą šalį Wilkeš 
Barre, šis frontas likosi, be
veik, apleistas. Įvairaus 
plauko. laisvamaniai ir be
dieviai pradėjo sau galvas 
sukti ir savo smegenis mik
linti, kaip Čia geriau išnau
dojus, kaip čia greičiau Šį 
frontą užėmus, ir, turint to* 
kią plačią dirvą, įvaitlų sa
vo bedieviškų idėjų pasklęį- 
dus, į žmonių širdis jas įdie
gus, ir sau kuo dąugiauia 
pasekėjų iš nesusipratusių 
katalikų tarpo prisižvėjo- 
juš, ir prisidengiis gražiais 
Vardais prie savęs juos pri
traukus. Nesant čįa katali
kiškosios spaudos tvirtovės, 
jiems sekėsi neblogai. Pase
kėjų tuoj nemažai surado ir 
džiaugėsi savo laimėjimais.

•. Daug buvusių katalikiško
sios spaudos rėmėjų, jų gra

užiu kalbų ir pasako jimų pa
klausė ir mete į šalį šatali- 
kiškus raštus, ir prisidėjo 
prie bedieviškosios spaudos 
platinimo, prie savo priešų 
eilių. Rytų frontas pama
žu pradėjo silpnėti. Jo įgu
la ir gynėjai be tvirtovės 
jau buvo benustoję vilties il-

. giau savo pozicijose išsilai- 
i 'kyti prieš ’sAvo priešus, to 
< rie juos jau visu smarkumu 
■pradėjo "iš visų, pusių pulti 
ir savo bedieviška spauda 
atakuoti. Taip ilgiau laįky- 

etis tokioj padėtyj jau nebu-.: 
į vo galima ir "reikėjo kas 
s nors veikti.: visai iš’ fronto 
£ pasitraukti ir jiems ...visas 
; pozicijas užleisti arba į žūt 
įjmtiną • kovą su jais stoti ir 
į*įą laimėti. Pasirinkta pas* 
fckutinis kelias ir pradėta iš

va be tvirtoves buvo sunki 
ir neįmanoma.

Ir Štai vieną gražią dieną 
kaikurieh^HRytų fronto va- 
dovmiMJ^l^nejams atėjo į 

naiiją ^savo t katalikiškosios 
spaudos tvirtovę, kuri turė
tų būti viena iš tvirčiausių 
Ryti) fronte , prieš bedieviš
kos spaudos puolimą atspa
ra. Šis puikus sumanymas 
visiems katalikams patiko 
ir greitu laiku susilaukė 
daug pritarimo ir paramos 
iš katalikiškos lietuvių vi
suomenes. PrąbegoHfcelėte 
mėnesių ir nauja . katalikų 
spaudos tvirtovę vardu 
“Vytauto- spaustuve jau 
buvo įsteigta. Aidas apie 
jos atsiradimą greitai pa
siekė ne tik tolimesnius Ry
tų fronto, pakraščiui, :bet 
net ir tolimuosius Vakarus 
ir po visą Šalį apie tai žinia 
pasklido. Išgirdę Apie; tai 
laisvamaniai ir bedieviai la
bai nusigando ir nusiminė, 
pamatę, kad jų viltys ir gra
žios svajonės, užimti visą 
Rytų-frontą ir jį užvaldyti, 
niekais nuėję. ; Kelis kar
tus dar mėgino savo spauda 
tvirtovę pulti, bet nepavyko 
ir jų jėgos suskilo į dalis. 
Visi, kurie buvo prie jų pri
sidėję, dabar juos apleidžia 
ir pamažu grįžta atgal prie 
savo katalikiškos spaudos ir 
ją, kiek galėdami, ręmįa, 
^katalikiškosios š p a ii įo s 
tvirtovė “Vytauto” spąustiv 
ve žymiai auga ir pįečiaši 
didyn ir kasdieną vis tvįr- 
tesnė danosi. ? Ji paramos 
susilaukia labai daug ne tik 
iš . savų lietuvių kątaliktj, 
bet ir iš svetimtaiičin katą; 
likų tarpo, o ypač iš italų, 

■ kurie labai domisi. “Vytau
to?* spaustuve iri beveik, ne- 
ra tos dienos, kai atdara 
spaustuvė, kad neateitu ke-

MISIJOS NEPARRAS-

Tęvąs Gabrielius Jaskele- 
vičius sužavėjo jaunimų. La
jai įspūdingai baigė jauni* 
mb misijas sekmadienį, ko
vo 13 d., 4 v. po pietų. Jau
nimo pilna bažnyčia. Ty
lą,., Tėvas Gabrielius einą 
prie kryžiaus, Prašo Išga- 
nytojaus palaiminimo jau
nimui. Jaunimas tyliaV a-’ 
šaroja. Afisijonierius ima 
□ryžių į ranką®’ ir žegnoja 

jaunuolius...L JįųnUoliai ei± 
na adoruoti kryžių. Stcbuk* 
ingai pamaldi nuotaika. 

Dangus džiaugiasi;.;

Vakare suaugusiems pra
sideda inisijos. ’ “Ir čia Tę
vas Gabrielius gabiai suža
vi iy žilo senelio sielą... klau
sosi, atsidusta... tyliai verk- 
šlena«.
' Dįeve duok Tėvui Gabrie- 
iuį sveikatą. Jiš daug Čia 
gero padarę. At^ivert^ 

;; ■: ū:'CHORAS
Artisto Byros pastaugę* 

mis Velyki! rytui bus nepa
prastai gražiai prirengtas 
choras. Šios parapijos.žmo
nes turės progą gal dar pir* 
mą sykį išgirsti gražiai išla
vinto choro 'giedojimą. Nu-

SJP^VSTtJ^£ 
SVPPLIES

L 423 GRAND STREET, BROOKliYN, N. Y.’
V Tdephone, STagff 2—2133

f VIENINTfiLŽ APYLINKĖJE LIETUVIŲ KATALIKŲ

įt SPAUSTUVE IR KRAUTUVE
į-; ■ ; %-

Atspausdiną plakatus, tikie- 
ms, mokesni!! knygeles, koh- 
,itįtūcijas, įvairias blankas, 
vizitines korteles (businessJ 
catds), Miškams antgalvius,

Koklis ir visokius kitus sįau- 
įdbs darbus atlieka gerai,:

itai ir nebrangiai.
rduoda įvairaus turinio
dingas knygas ir knygė-

les,. Lietuviškai-angliškus ir 
angliškai Įietuviškus žody* 
nusįi įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknyges^ kantiškas įr 
pamaldi! vadovėlius; rąžan
čius, skaplįęrius, mėdąiįkę* 
liuą kryžius, stovylas, šven
tųjų atvaizdus ir 'kitokius

1 "DARBININKO" AttBMęjUk '

Vytauto” spaustuvė priima “DarbiAihkui’7 sk'ęlbimūs, 
prenumeratas it parduoda atskirus 61 DMrbininko ” num. 

Atidaro .nuo 9 vai. ryta Uki 7:^0 vil vakato.
reeiadienio ir šeštadienio vakarais spaustuvėje esti mą* 

eris -**’ J. P. MAČIULIS. Šiais vakarais galima ąt* 
iti namų pirkimu bei pardavimo reikalus ir notarinius 
įdymus. ■ • ;4. ' ’ - ; ■ '’ ’■

^Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu aiitrąšji.

VeterinoriiK gyflytd^as, David E, Bučkriffh&m bandė išgydy
ti beždžionę gorilą, <usirgusi% plaučių uždegimu. Visos pastangos 
nuėjo niekais ir bezHžich* nadvėsė. ..į

1 , . ■ . / * ■* * . - . . . ' “ '

girdau, kad♦artistas Byra 
patsai giedos ir dar yra už
metęs kitus ketiirius sblis- 
MS? •. ■ ■’ /’ '

Lauksime Velykų ryto iš
kilmių. pudianšiš;

' SERGA • ■

Jonas Juknevičius (Jack- 
son)< labai sunkią! serga. Tė
vas > Gabrielius, -O, P. aprū
pino paskutiniais sakramen
tais. .

C, BROOKtYN, N. Y.

sporto šventę, išduota atskai 
ta is apskrities šokių ir daug 
kitų svarbių dalykų iš kuo
pų gyvavimo.

Susirinkimas įvyks 6 vai. 
vakare, Davis Avė. ir Pūke 
St., Kearney, N. J. Visi ap
skrities kuopų pirmininkai 
yra prašomi būtinai Šiame 
susirinkime dalyvauti. * .

./ • . . ■ . • A J. M.

etas Italų tkokių norą;kata- 
ikains. reikalingų dalykėlių 
nusipirktu . Taip .pat .spau
stuve labai daug paramos 
Sųsįląųkįa nęt ir,įs; žydxb kų 
tie ‘jąi';daug spkūdos' darbų 
idiĮoda. Tai yrą. Jabai grą^ 
ržus dalykas. :, .
i ;Daugelis lietuviųTrgi jau 
nekantraują, laiįkdami 4 išei
nant naujo lietuvių katali
kiško laikraščio ir' dažnai 
teifąūjąsiTElausdami, kada 
isęis ° Vytautas.” Dauge
lis net jaiį dabar duoda pa
sižadėjimus' pirkti po kele
tą busimojo katalikiško laik 
raščio, “Vytauto serų, ne
žiūrint kiek jie kainuoja.

Tokie pasižadėjimai ir rė
mimai daužau priduoda tik 
energijos ir pasiryžimo va
dovams greičiau prie užs> 
brieztojo tikslo eiti ir jį at
siekti. \

Kad greičiau galėtume sa 
vo katalikiškąjį lAikiraštį 
Brobklynę , išleisti ,tąį. visų 
;mw lietuvių katalikų yrą 
pareigą dabartinę“ “Vytau
to” spaustuvę, kiek galint, 
Spaudos darbais,' pirkimais 
ir kitokiais : budais remti, 
kad ji dar labiau tvirtėtu ii’ 
augtiį didyn ir kad svetim
taučiai katalikai ir kiti ne
padarytų mums gėdos, dau
giau prisįdėdąmi prie “Vy
tauto’ ’ spaustuves rėmimo, 
ir kad ji išaugtų į labai di
delę ir garsią Amerikos Ry
tinių Valstijų lietuvių kata
likų įstaigą, iš kur bu&‘ grei
tu laiku leidžiamas katali- 

; kiškas Amerikos lietuvių 
laikraštis “Vytautas.”

Kovo 13 d. turėjo susirin
kimą Motęrų. .įąjungbs 35 
kuopa^ : .' .\.-^K^a minėt i 
kuopos.. gyvakimb 15 mietų 
sukaktį; Taį bus padaryta 
gegužės 1 d.. J Balandžio 10 
d., T^aralięnė^. Angelų para
pijos sątėjęjįįįykį'iėątrąs ir 
šokiai.; . "V" -f ?.

-rSERGA ■ 1
Kazimira' ^Karpavičiūte, 

Sodaliečių raštininkė, veikli 
darbuotoja, serga jau trečia 
savaitė. Linkime jai lai
mingai ir greitai pasveikti.

BROOKLYN, N. Y.
SV6, PANELĖJ APREIŠKIMO 
BAŽNYČIOJE, DIDŽIOJOJE 
SAVAITĖJE ŠV. REKOLEKCI 
JŲ IR 40-TIES VALANDŲ AT-

L. V. N. Y. IR N. J, KUO
PŲ PIRMININKŲ ŽINIAI

L Sekmadienį, kovo. 20 d. p- 
vyksta svarbus K.Y. ir K.J, 
apskrities vaidybos ir visų 
Vyčių kuopų pirmininkų su-

pianai apie dvidešimties me
tų ~ siikaktuv|ų tauiėjuną,

DIDŽIOJI SAVAITE
; Sekmadienyj, kovo.2ū d., 

bus■ šventinamos ve r b o s 
prieš 7 - valandos Mišias,:.da
linamos per visas šv; Mišias. 
Prieš Sumą, ,11 valąndą/bus 
Procesija. ; / .

; Didžiosios Savaites tre
čiadieny, '. ketvirtadieny Ir 
penktadieny vakarais, kovo 
23, 24 ir 25 dd., 7į45 valan
dą bus Tamsiosios Aušri
nes, t. y. giedama Lementa- 
ėijos arba Raudojimas, Baž
nyčios maldos,-; apmąstant 
Kristaus kančią-mirtį. >- 

■ Didžįąjame ketvirtadie
ny, kovo 24 d. ryte išpažin
tys klausomos nuo 7:30 iki 9 
valandos. .. '

. Iškilmingos Mišios „ Di
džiajame Ketvirtadieny.. 9 
valandą.’ • Procesiją į Kris- 
taus kalėjimą tuojaus po 
Mišių,’ 1 ’’V -I

Didžiajame1 pįSnlt^diėny. 
unaldos ryte, imlios' 8:15 

vai., ir po Mišių procesija i 
Grabą. Per tas pamaldas, 
bus daroma kolekta užlaiky
ti Šventosios Žemės Vietas, 
sulig Katalikiško pasaulio 
įpročių.

Tą dieną po pietų, nuo 12 
vai. iki 3 bus pamaldos pa
minėti 3 valandų Kristaus 
kančios—merdėjimo p r į e 
kryžiaus, .

Vakare, po pamaldų, bus 
Kryžiaus adoracija. v. *• 

Švč. Sakramentas bus įdė
tas Grabai! ir laikytas įki 
Velykų ryto. Kad žmonės 
galėhp lankyti ŠvČ,. Sakra
mentą, Bažnyčia bus atdara 
nuo rytč iki vakaro, ketvir
tadieny, penktadieny ir šeš
tadieny.

Didžia j am šeštadieny, pa
maldos, pašventinimas ug- 
hies ir vandenio, 7:30 vai. 
rytą’, ir po tų; apeigų Mišios 
iškilmingos. Po pietų Bus 
klausoma išpažinčių nuo 3: 
iki .6 ir . vakare per pamaldas 
iki 9 vai. Vakarines pą- 
maldos 7:30 Valandą.

Velykij rytą, Prisikėlimo 
Mišios 6 vai. ir. procesija. 
Kitos Mišios kaip jir kiek
vieną sekmadienį 7, 8, 9 ir 
Suma 11 valandą; ’ "
'. Kaip kas mėtą per Vely
kas ekstra kolekta bus daro
ma vaikų našlaičių ir prie
glaudos namus užlaikyti.

ŠV; REKOLEKCIjęŠ: i 
1 šv. Rekolekcijos prasidės 
Velykų vakare, kovo 27 d., 
1932, 7.45 valfir tęsis vieną 
savaitę iįd balandžio 3 d. 
Rekolekcijas.ves gerb. misi- 
jonierius dominikonas kun. 
Bonaventūras A Paulukas, 
O. P. 7 ■ ■■••:<
Rekolekcijų tvarka bus pa

skelbia paties misijoiiie- 
riaus Velykų dienoje .per 
Mišias ir vakarę per pamal

TįMom: 8TAGG 3-4103

M.», PETRIKĄ 
■ (MAKOK)' 

dbntibtjui 
MAMtkBt.lrookImK.y. 
f ■■. 

. . VALANDOS t
Eto • ryty iki .8 vat vakaro 

^^jjmtažlrotato

Tel. Gteenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
HUABORIDS

BALSAMUOTOJAS 
?3i mdfoed jfvranns

BROOKLYN, N. T,
. r. ' i i r ii ■ < .. m iii ’.i.
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: KLASČIAU#

CUNTON PARKAS
baliams,. koncertams, 

■ tykintais Ir visokiems pasilinksmini- 
jįmną, Įstangiausia vieta Brook- 
lynė-Ųastetbe. Jau lalkas užslsa- 

j lįįf spję Ųemos sezonui, ’ .. ’ 
■į Maspeth ir Betts Avė. 
1 JONA8 KLASČIUS, Sav, 
į • Maspeth, N. Y. - I

r i.jCiJy.į-iSių -iii I imi........... ».I» .

Tel. Newt6wn 9—4464 :

ANT. J. VATANTIEJUS
: GRABORTUS IR
BALSAlfUOTOJAS

’ 1 kpdrauda Visose Sakose
'' J- . ■ Notary Public ; • , . .
r / H# —' StrM

’ ; Attt drhnd Bt,

TW. Btafj: 2—3048 Notary Public

M. P.BALLAS INC.
. y.; IE ! i;AŲ 8 K A 8 x

(^bortuiir’BalaamaotojM
ącp Grond Et., Brooklyn, KY.

lei. inrias Notaįr muic

i JOSEPN LEVANDA
(Levandamtaui)

107 Ųiįita Ąva^ BrooHyn, M.Y.

kr

lietuviškas palocius
Seddainių Krautuve

f URANŲ ST., BROOKLYN, N. Y. < ?

5 Nors šiemet laikai nekokie,, bet dauguma žmo
nių dirba, ir prie Velykų šventės rengiąsi. Taigi 
pranešam,*kad mes turime Velykoms visokios rū
šies saldainių, .būtent : Visokio didumo zuikučių, na- 
mų darbo Idau^nit^ Liehiviškii saldainių ir daug 
kitokių įvairenybių.

Kainoj visų saldainių labai žemos.
L ’.Atėįkųė it peršitikidnkit, , < *
| . Prie progos, visiems^nano kostumeriams linkiu I
|. linksmų Šv. Velykųj 
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40 VAL. ŠVČ; SAKRA
MENTO ATLAIDAI .
Sekmadieny, balandžio 3 

d., 1932,11 y. Suma ir pra
džia 40-ties valąndų atlaidų.

i Pamaldos sekmadieny ir 
pirmadieny 7 :45 vėl. vaka
re iškilmingi Mišparai^ pa
mokslai, kuriuos sakys gelb. 
misijonierius kun. Paulu* 
kas, O. P. ir palaiminimas 
Švč. Šakramęntū, *, .

Atlaidų mėtų ifctios . pir
madieny ir anffiSiėnf 
7:30, 8 :15 ir 9 valV’r^dis'. ’

Iškilmingaatįąįdų ūžbai-|

laiminimas ŠvČ. Shkramen-; U.
MIRĖ BRIGAĮTIENE

■ Kovo 3 dieną. mirė Kot* 
ryna Brigaitienė,61 metų 
gmžiaus. Laidotuves įvyko 
kęvo 7 dieną., . :

Velione per daugelį metu 
prikląusė Moterų Sąjungai. 
Didžiame nuliūdime paliko 
tris sūnus, marčią,. vieną

tu anūku;
[•tttįidotnvių dieną atlaikyk 

mišios, kurių auką at-* 
Našavo klebonai kun. K, 
ij^flionis, kųn. J. šeštokas 

Milukas. Palaidota 
^Kalvarijos kapinėse. Daly* 

------ . vavo daugybė žmonių.
ga bus antrądimio vakare^ Ilsėkis Viešpaties rarny- 
7:45 vai., .Procesija ir Pa-(bėjel ’

a. . - ‘ V : . • ■'. • ■

įnoris Ginktu, Savininkai.
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