
VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

EINA NUO 1915 METŲ

Iš KATAUKŲ^GYVENIMU
Praėjusiais metaU

Lurdo vietas’ apiatikS apie 617,000 
maldininkų. Lankytojų skaičių 
je buvo 6 kardinolai, 21 arkivy
skupas ir 101 vyskupas.Viešai 
užsirašiusių maldininkų buvo 6r 
088 anglai; 2942 airiai. 258 Ško 

; tai; 81,000 $elgų; 8000 italų;
4600 šveicarą* 8600 danų; 2700 
vokiečių, 76 amerikiečiai ir t. t

DARBI JUM AS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. .Sy./TCO

•OUTH BOSTON, MAB8. BALA

PIMPIU MINĖS 20 M. STEIGIAMA DUNOJAUS

-------- IspanijoM vyriausybė, ištremda
ma jėzuitus iš Is^anijzoe ir atim- 

' dama jų turtus, tikėjosi labui 
pralobti. Bet dabar paaiškėjo 
jog tų įsivaizduotų turtų visa 
nedaug. Daugumas atimtų iš jė 
zuitų namų yra apkrauti didelė 
mis. skolomis.

’• lirų - •4J~'.W;WJJ»MĮU»US 
(Vyriausybe tikėjosi, jog užda

rytų jėzuitą mokyklą studentai 
' lankys valdžios laikomas mokyk

las, bet irgi apsiriko. Turtingo
sios šeimynos siunčia savo vaikus 
mokytis į užsienius, o kitos Šei
mynos samdosi privačius mokyto
jus, kurie moko vaikus namuose

Daug knygynų, parkų ir uni 
versitetų rūmu priklauso tiesiog 
Šventajam Sostui, j^aialikiškasis 
auklėjimas vistiekį bus tęsiamas 
Ispanijoje, nors laisvamaniams 
tas ir labai nepatinka.

RINA ANTRADIENIAIS It 
'PENKTADIENIAIS v

SUKAKTIMS
NORWOOD, Mass.—Sek

madieny, balandžio 10 d. Šv. 
Jurgo parapija minės savo 
20-ties metų gyvavimo su
kaktuves.

Tų dieną, 8 v* ryte, visos 
draugijos h* visi parapijie
čiai dalyvaus iškilmingose 
šv. Mišiose, o vakare 7 vai., 
^prakalbose. Yra pakviesti 
įžymūs kalbėtojai, kaip tai 
kum K. Urbonavičius, kun. 
J. Švagždys, kun, F, Norbu- 
tas ir kiti.

Be to dainuos, parapijos 
choras.

26 ŽURNALUS PRIPAŽI
NO NETINKAMAIS.

Kanadiečiu misijonierią Azijo-

' metais buvo 201.

NEW YORK. — Teisėjas 
Ford, išklausęs kaltintojo ir 
liudininkų parei s k i m u s 
prieš pardavėjus visuomenę 
tvirkinančių, žurnalų, pri
pažino 26 žurnalus netinka
mais skaitymui. O kiek y- 
ra dar daugiau žurnalų ir 
laikraščių, kurių teisėjas 
Ford neturėjo progos per-* 
skaityti ir susipažinti.

PRISIEKĖ, DĖT NEIŠPILDĖ

SįJUNGA
PARYŽIUS, kovo. 29. — 

Prancūzijos ir Anglijos vy
riausybes yra susirūpinu
sios, kad Čeeboslovaki j u, 
Austrija, Vengrija, Rumu
nija įr Jugoslavija suda
rytų palankią sąjungą, kuri 
vadinama Dunojaus sąjuii 
ga. Mat, šią , valstybių Žė- 
mhį plotai yra palei Dnno- 
ati$ upę. ■ :

Sudarius šią sąjungą, šios 
lankios valstybės turėtų lai
svus muitus ir gautų ^O mi
lijonų dolerių paskolą iš An
glijos, Prancūzijos^. Italijos

Vokietijos bankų.
šios sąjungos reikalu An

glijos premieras pasikvietč 
^nūu-ūzijos premierą, kttts 

atvyks į Londoną šios savąi- 
eš gale. . • '

Daromi žygiai, kad. Bul
garija, Graikija ir Turkija 
sueitų į artimesnius santy
kius. .

Jei šios sąjungos įsisteigi 
Jų, tai būtų galutinas smū
gis planuojamai Vpkįetijos- 
Austrijos sąjungai, kurios 
nenori Prancūzija.

IT

(Katalikams imjnigrantams, pa- 
gebėti draugija, Įsisteigusi 1923 
metais, yra pagelbėjusi 2933 im 
migrantams.

„ ' šiomis dienomis Lille mieste 
Prancūzijoje, įvyko katalikų uni
versitetų spaudos kongresas, ku
riame buvo atstovauta 20 tautų.

Prancūzijoje Blanc kalne, pla
nuojama patatyti Kristaus Kara
liaus stovylą. Planas jau pa
tvirtintas. Stovyla turės 49 pė-

m, 5 w ■
das aukščio. į

Brazilijos vyskupų susirinkimas 
nutarė steigti* mažąsias kunigų 
seminarijas kiekvienoje vyskupi
joje.

CHICAGOj kovo 23. — 
Orkestro vedėjas Wayne 
King du metu atgal prisie
kė, pasižadėdamas nesivesti 
iki 40 metų amžiaus.

Bęt Štai pasipainiojo ar
tiste Dorothy Jpneš ir muzi
kas susituokė su ja kovo 21 
dieną, sulaukęs 31 metii am
žiaus.

Už sulaužymą pažadų, 
Wayne King sumokėjo 2000 
dolerių muzikos korporaci
jos vice-prezidentui W. H. 
Stein. ’ - '

iNEWFOUNLAND SALOSE
SUKILIMAS

Japonijos sostinėje Tokio kata
likų. misionieriai nesenai viešai 
atidarė tarptautinę ligoninę. Li
goninė įrengta labai modemiškai, 
sU visais patogumais. ’ Ligonines 

• vedėju paskirtas japonas kunigas 
Tutsuka, kurs, prieš įšventinimą 
į kunigus buvo pasižymėjęs me
dicinos gydytojas:

Vienuoliai Benediktinai baigia 
parengiamutosiue darbus steigti 
savo vierniolyiKj'skyTĮų JopopiįDr 
je. arti sostines Tokia Šiuo me
tu atvykusieji Benediktinai yra 
laikinai apsistoję pas jėzuitus. ~

Balandžio 15 d. sukaks 25 me
tai, kaip Simon A. Baldus* reda
guoja Amerikos katalikų turiniu-

A - ‘
S

. gaąusį žurnalą — Estension Ma

gazine. Tą pačią dieną jo moti-
■ ’ • i. ' < . ’ ■

na miniu 87 metų sukaktuves.

L S D., 1932 M. No. 26

■į HAKŲININKŲ SĄJUNGOS ;ORGANAS

TŪKSTMH9A1 MAHUERiy
K DARBO
Į-------s------  »

UI. — Šiomis

IŠMESTO
CHICAGD

dienomis IIHi m Coal Ope- 
rątors’ Assęd dion, jižsibąi- 
bųs mainiėrių Bujos ir kom
panijų sųtarčfei, uždarė vi
sas anglių kasyklas toje val
stijoje. 41,000ln|ainierių ne
teko darbo. --

Kitose vidj^joseipinsidė- 
jo mainierių yreikas.

Taigi bedarbių skaičius 
žymiai-padidėjo. <

Belaukdami geroves, susi
laukėme dar didesnio nedar- 
bo..

SŪVIETy KOHISA«AI PA
SIKĖLĘS, ALGAS

MASKVA. --- Sovietų ko
misarai nutari visiems auk
štiems komunistų valdinin
kams pakelti algas trigubai. 
Paprasti darbininkai, kad 
ir komunistai, ir toliau gaus 
labai mizemas’. algas. Toks 
tai koniunistų grojus” dar
bininkams. *' Į

BOLŠEVIKAI NUTEISĖ 
■lUESGUKUS - -

MASKVA. — Šiomis die
nomis Sovietų Rusijos aukš- 
Čiausiš teismas nagrinėja 
bylą, kurioje jaunuoliai Ju
das Steni ir Sergei Vassi- 
liev kaltinami už pasikėsini
mą nužudyti Vokietijos at
stovybės Maskvoje patarėją 
Twardowsk ‘i.
•r' Kaltinamuosius kalt ina 
vyriausias prokuroras Kiri- 
lenko, kurs griežtai reika
lauja mirties bausmės..

Kirilenko teisme pareiškė, 
jog abu kaltinamieji pasikė
sinimo darbą vykdė pagal 
Lenkijoje veikiančios prieš- 
komunistinės organizacijos 
.įsakymus..

Paskutinėmis žiniomis, 
abu kaltinamieji nuteisti su

šaudyti.

LENKŲ PREZIDENTAS LI
KO DIKTATORIUM

i

i' KAINA 6 CENTAI

Dar Apie Sušaudytus 
Ūkininkus Rusijoj

JAPONAI W DAU- GlAIJ KĄjftGMENS | 
'-v ...

TOKIO, -bal. 6;’ — Japo- 
nij os imperatorišku įsaky
mu, siunčiamą daugiau ja
ponų kariuomenės į Naują
ją Mandžiurijos valstybę,

Naujoje valstybėje sukili
mai nesibaigia. Pagal ofi
cialius * . pranešimus, Man- 
džiurijoje paskutinėmisdie* 
nomis iššaudyta. 3000 Žmo
nių, kurie priešinosi, naujai 
tvarkai.

ST. JOHN, N. F., bal. 6.
— Vyriausybei- nesutikus 
priimti žmonių* delegaciją,
* .0,000 minia užpuolė bal. 5 
d. vakare tautos atstovybes, 
rūmus, išdaužė langus, išmė
tė dokumentus ir reikalavo 
vyriausybes atsistatydinimo.

ITALIJOJ MIESTAS LEN
DA I ŽEME

• —:—;_
ROMA, Italiją — Vilią 

Santą Stefano miestelis, kur 
gyveno apie 1(),000 gyvento
jų, slenka į žemę.

Miesto gyventojai persi
gandę apleidžia miestą. Sa
koma, kad po miestu esą ro
mėnų katakombos ir rūšys.

Buvęs ‘ Bortugalijoe karalius 
Mamiei Didįjį Ketvirtadienį pri-

I eme komuniją iž Popiežiaus įPiaus nuostolius. Tūkstančiai dar 
ĮXi rankų. , . birtinkų neteko 'darbo.

MIRĖGYttYTOJAS, KORIS 
PATS SAU YRA PADARĘS 

OPERACBį . . t •
KANĖ, Pa. — Bal. 1 d. 

mirė gydytojas Ė. O’Neill 
Kane, garsus ‘gydytojas — 
specialistas. Jis du kartu 
yra padaręs sau operaciją, 
1919 m. jis pats išsiėmė a- 
pendiksą.

VARŠUVA. Lenkijos 
seimas savo nutarimu sutei
kė krašto prezidentui pilną 
tėisę skelbti administraci
nius dekretus ir valdyti ša
lį pagal savo nuožiūrą.

Toks seimo nutarimas ga- 
galios per 3 metus.

MISIJOJ UŽDARYTAAU- 
TOMODILIU DIRBTUVĖ
MASKVA, — Šiomis die

nomis Nižnyj-Novgorode už
daryta “didžiausia” auto- 

''mobilių* dirbtuvę. Toji dirb
tuvė nešė valstybei didelius

KREUGERIO KNYGOSE 
RANDAMA NETIKRįl

SKAITLINIŲ v
- HTOKHOLM,--švpd i j~ar 
baL 6. — Nūsižųdžiusio mi
lijonieriaus. Įvar Kreuger 
vestų kompanijų peržiūrėji
mo komisija, suradusi nelau
ktų davinių.

Peržiūrėjus Kreuger ir. 
Toli kompanijos parengtą 
balansą, pasirodė, jog paren 
gtašis kompanijos, balansas 
neatitinka tikrenybei — ba
lansas rodo didesnius tur-6 
tus, negu iš tikrųjų yra.

: Sis ' tyrinėjimas s u k ei ė 
Švedijoje didžiulę * neramu
mo .audrą. ^Vienas parla
mento narys viešai 'pareiškė, 
jog Švedijos reikšmė tarp
tautiniame finansų pasauly
je visai išnyks, jei tas/tyri
nėjimas iŠ tikrųjų atitiks 
teisybei.

Tyrinėjimo komisiją tvir- 
iįnat,kad Kreuger ir Toli 

-knffifpanijųgį; jįąįląįsaą-ii93O 
m. gruodžio mėnesio 31 d. 
buvę visai- kliokis negu 
Kreuger parodė.

VOKIETIJOS FAŠISTAI 
RENGĖ SDKILIMį

BERLYNAS, bal. 6 d.— 
Prūsijos vidaus reikalų mi- 
nisteris paskelbė spaudoje 
dotumentus, .kurie liudija ą- 
pie hiitlerinįnkij (vokiškų 
fašistų) slaptus. •* pasirengi
mus.

Tie dokumentai iškelia 
aikštėn tokį fašistų, sumany
mą: jei Hitleris kovo 13 cL 
butų buvęs išrinktas Vokie
tijos prezidentu; tai jo šali
ninkai būtų įvykdę sukilimą 
prįeą-esamą tvarką, būtų pa
naikinę veikiančią konstitu
ciją ir paskelbę naują Vai-, 
dymo tvarką su Hitler prie
šaky. . , .

Šį sekmadienį,, balandžio 
10 d.,• Vokietijoje įvyks ga-, 
lutiniai prezidento rinkimai 

kiirisi kandidatas gaus 
daugiau balsų, tas ir bus iš
rinktas-prezidentų. . k

KUNIGAI BOLŠEVIKU KA
LĖJIMUOSE*

Pereitame “Darbininko 
numeryje buvo rašytą, jog 
bolševikų komisarai iššaudė 
daugiau kaip 1000 tusų ūki
ninkų, norėjusių pabėgti į 
Rumuniją. Papildant tų ži- 
nutęTčia~ talpiname vieno 
laimingai pabėgusio ūkinin
ko pasakojimą laikraščio 
New York Times korespon
dentui. z '

Tas ūkininkas štai ką pa-

Susirinkome visi, kurie, ne* 
pritarėm kolchozams. Ka
dangi žinojome, jog kaimy
ninio kaimo tokie asmens 
buvo ’ išsiųsti į Sibirą," tai 
keliolika seimu nutarė bėgti

“J mūsų kaimą atvyko 
Sovietų kontrolierius ir pa
reikalavo pasakyti, kur mū
sų kviečiai. Jie pastatė ar* 
tileriją sodžiaus kampuose 
miis pabauginti ir paleido 
keletą šūvių. Jie. pranešė, 
jog jie sušaudys mus visus, 
jei mes nepasakysim, kur 
mūsų rugiai yra.

“Mums pasakė būti pasi
rengusiais • vykti į Sibirą.

. Tas pabėgėlis toliau .pa* 
šakoją, kaip kelių kaimų ū- 
kinįnlmi bego. Pasislepi 
miške, jie pamažu slinko į 
parubežį. Bet vienas ūki* 
ninkas netyčia paleido Šūvį/ 
kas atkreipė bolševikų sar
gybos dėmesį. . Bolševikai 
apsupę mišką; vaikai bėgą 
į. visus kampus, moterys 
prašė pasigailėjimo; bet’ 
bolševikų sargyba įsakė vjr* 
rams klauptis. Į darbą biivd 
paleista šautuvai ir bombos* 
Ir per kelias minutes ošian* 
tis miškas viflo kapais...

Tai faktai; kurie parode* 
bolševikų tvarką. Jokie aiš* 
kinimai nereikalingi. ?

MireM.Lęskevičiu»

HELSINKIAI, Suomija.— 
Balandžio 5 d. visoje Suo
mijoje atidarytos svaigiųjų 
gėrimų parduotuves. . Tai 
pirmą kartą po 13 mątų ne- 
vykusios prohibicijos.

Visos parduotuvės buvo 
apstotos didžiausių minių. 
Laikraščių pirmieji pusla
piai pilni didžiausiii garsini
mų apie įvairius gerimūs.

Pirmąją dieną daugiausia 
parduota snapso.

FILIPINIEČIAI DŽIAUGIA 
SI PAŽADĖTA LAISVE

KAUNAS. Koto 18 
karo ligoninėje mirė ameri-4 
kiečiams gerai žinomas žy* 
mūs smuikininkas Mykolas 
Leškevičius, kurs keletas 
mėtų atgal Amerikoje savo 
“Smuikeliu” visus linksmi* 
no ir kaipo “Motiejukas’* 
visus juokino. / /

• • * i • ' ’ •

Ą. a, M. Leškevičiuš^ąs*. 
kutiniu laiku buvo* notaru; 
Uaila netekus Žymaus smili* 
laninko, gero lietuvio kata* 
liko, . i *i

Jo mirtis gal .labiausiai 
palietė kompoz. J. Naujai? 
ir kan. Bylą, kuriuodu sU- 
velioniu sudarė gražią triju
lę. . •- •' ‘ ■■

SUSEKTAS PASIKĖSINI
MAS PRIEŠ ARKI

VYSKUPĄ
SAN FRANOISCO*. -r 

Šiaiųę mieste yra apsistojęs 
Meksikos arkivyskupas Ji- 
menez, kurs buvo priverstas 
palikti Meksiką ii* keliauti 
į užsienius.

San. Franęisco universite
to prezidentas ktt». Fd. J. 
Whelan sužibo jo; jog yra 
surengtas suokalbis prieš ai^ 
kivyskupą. Tuojaūs’ praneš 
šta policijai, kuri dabar 
stropiai daboja, kad nieko Ūoloeko ir Minsko kalėjimų 
blogo arknyskupui nCatsi- du kunigai jau pavykę išlai- 
tiktų.

MANILĄ. — Filipinų sa
lų gyventojai, ‘sužinojo, jog 
Amerikos J. V. atstovų rū
mai nutarė suteikti Filipinų 
saloms nepriklauš o m y b e 
1940 m., pareiškė savo dide
lio džiaugsmo. Buvo daug 
ir nepasitenkinimo balsų, 
kam Amerikos kareiviai 
dar-taip ilgai mindvs Fili
pinų žemelę. .v .*

t RUSAI KAITINA 
PRANCŪZUS

MASKVA. — Bolševikų 
oficialus laikraštis “Izvesti- 
ja” bal. 5 d. aiškina, jog 
prancūzai yra. kalti jei rusai 
negalėjo ^lisitarti su ruunri 
nais dėl nepuolimo. Rūmų* 
nų vyriausybe pareikalavo,

Lenkų valdžia yra pasiry
žusi išlaisvinti , kunigus iš 
bolševikų kalėjimų. Plockb, 
OdŠos, Vitebsko ir Minsko 
kalėjimuose dar tebesėdi 11 
kunigų; kurie dėl blogų są
lygų Yra tapę ligonys. Iš

avinti,

J

i Pamatykite Visi
į 4 veiksmų tikybiną dramą '

“(Syvenimo Kryžių”
'■ ’ . VAIDINS

IjoavcU’io dramos ratelis, kleb, kun. P. Strak'au- 
* .................. " 5

!
į sko vadovaujamas, .

Balandžio 10 d., 1932 m. \
Parapijos sveti, Windsor:St., Cambridge, Masė. 

Vaidinimo pradžia 6 vai. vakare.
Įžanga: 50ir 35c.
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KUM FELIKSAS KUDIRKA

(Tęsinys) ’ f '
Atvykę į Chieagą Tdyai vesti dienraštį į šviesią *ir

- Marijonai gavo kelis pariu- laimingą ateitį, 
. Iymu& Vietinis Ąrkiyys- .T>' A ’

' kūpąs J. Quigley, D. D., pk- rūpinosi Labdarybės S<ąjun
Kun. Ai Stamukynas daug

reiškė jiems daug palankų-h 
mo, siūlydamas šv. Jurgio j 
parapiją, kibi yra vieriadi-.1 
džiausią Chieągoj.; Kum: 
Kudirka labai' gerai supra
to, kad tokia didžiulė para-' 

. pija reikalauju daug darbia 
ninku ir tokiu būdu tiesio
ginis vienuolijos darbas — 
misijos, spauda, švietimas—•’

„ visiškai bus paneigtas. To- 
. dėl jisai pasirinko pačią ma- 

—. žiausiąją lietimą parapiją 
Šv. Mykolo Nortli Side. w

Pačioje ’ savo pradžioje 
jam teko rūpintis ne vien

• savo vienuolijos pirmaisiais 
‘ žingsniais 'Amerikoje, bet'

taipgi krito ant jo pečių ir 
/fv, Kazimiero seselių vie
nuolija. Vadovauti ii* rū- 
pintis jaunosios besiplečian
čios vienuolijos dvasia yra 

r labai-sunkus- darbas, kuris 
x .reikalauja daug kantrybės,
• pasišventimo ir ištvermės.

- Kutu F. Kudirkai šių pri- 
• r-valiimų netruko. Štai ko- 

' ‘dėl jisai rado laiko rūpintis 
šv. Mykolo parapija, reda-.

’ / guoti “Tikybą ir Dorą/’ 
darbuotis prię “Draugo,” 

L eitu Švento Kazimie- 
to seselių nuolatinio ir visų 
jųjų misijų ekstraordinari- 

k \ nio nuodėmklausiorpaveigas, 
t/ - rasdavo nęt progos ir laiko 
r- ' duoti .įvairiose parapijose 
r.* misijas.. Atsitikdavo, kad 

f jisai didžiose parapijose lai- 
t kydavo misijas po keletą sa-
L valčių, pavyzdžiui Waterbu-
f. . ų.ry^Conm laikę misijas visą 
fc . į ;menesį< Paskutinį kartą 
jT davė misijas 1925 m. Niaga-

’ ra Falls, N. Y.
į’ *. Amerikoje kun. F. Kudir- 
k j. kės vardas yra: glaudžiai su- 
p’ / rijęs su trimis darbuotės sri> 
gų .tirnis, kurių daviniai yra jo- 
| jo tiesioginio sumanumo ir. 
p ' direktyvų pasėkos: spaudo- 
£ ? je— “Draugas,” 'labdary- 
k . bėję — šv. Kryžiaus ligoni- 
r nė y ir švietime — Bernaičių
L Kolegija. Kadangi’jisai čia 
p' buvo sudėjęs savo visą Širdį 
[ • ir gyvenimo siekį, tai bus 

•mums pravartu su tais reis-
• ■ kiniais arčiau susipažinti.

Katalikų spauda nebuvo 
Stipri. Josios padėtis dar 
žymiau susilpo, kai mirė, ga
busis “Draugo” redaktorius 
a. a. kun. A. Kaupas. Ne 

X geriau stovėjo ir “Draugo” 
/-finansai. Visos jėgos buvo 

išbandytos ir galutinai grį- 
sė “Draugui” pražūtis. 
Tuomet bendrovės š e r i- 
niųkai pasiūlė skolųse į>ą 
skendusi “Draugą” Tęvams 
Marijonams,/ Žingsnis bu
vo labai rizikingas: siidūt įr: 
laikraščio leidimą tiek dva
sios jėgų ir pinigo, ne vieno 
liė kito, pakankamai netu
rint, buvo labai drąsus užsi
mojimas. Kun, F. Kudir- 

i ka tų kliūčių nepabūgo:! j i- 
£ sai rado Žmonių ir pinigų tą 

didelį darbą su dideliu pasi- 
sekimu varyti toliau ir iš-

4

į

ga.- Jam pasisekė nebran- j 
giai nupirkti didelis plotas 
žemės, kuris, laikui bėgant, 
žymiai pabrango ir tuomi 
pačiu Sąjungą praturtino. 
Tas davė galimybes sukulti 
naują centrą. IŠ pradžių 
buvo nfanyta įkurti našlai
čiams ir seneliams prieglau* 
dą. Vietinis vyskupijos ga
nytojas Jo Eminencija Jur
gis Kardinolas Mundelein' 
pakreipė mintį, kad būtų Į- 
kurta daug naudingesnė įs
taiga —- ligoninė, . j

Ne visi dvasios vadai ma
nė,. kad toksai dalykas yra 
galimąs.* Kai kurie pareiš
kė, kad greičiau ant delno 
plaukai išaugsią, negu Są
junga pastatysianti ligoni
nę, ir padavė sumanymą esa
muosius pinigus padalinį 
dviem įstaigom — Seselių 
ĮCazunieriečių ir Pranciškie- 
čių. vienuolijom. Visgi pi
nigai ne šiom įstaigom bnvo 
rinkti. Kun. F* Kudirka 
perdavė visa Jo Eminenci
jai Kardinoluiį kuris sutei
kę reikalingą paskolą ir jo
jo pagalba projektas pasi
darė įmanomas. Ligoninė 
buvo pastatyta. Šiandie vi
si džiaugiamės šv; ^Kryžiaus 
ligonine. ’■

x Švietimo klausimas šiais 
paskutiniais dvideŠųntimis 
metų padarė didžiausią pa
žangą. Pradinių mokyklų 
klausimas buvo teigiamai iš- 

” rištas iy sėkmingai plėtojasi, 
vis kasdien užimdamas nau-

>■ jas pozicijas.. Tetruko aukŠ- 
- teshės mokyklos bernai

čiams. Apie ją daug kas 
svajojo, bet mažai kas tėsi- 
iūpino/ Kūn. F.t Kudirka 
pradėjo justi, kad ir šioje 
srityje esamą galimybių. 
Kada į Tėvų "Marijonų vie
nuoliją įstojo kun. j* Navic
kas, jam buvo pavesta šiuo 
klausimu rūpintis. ;. -

Kaip kiekvieno žymesnio 
darbo pradžia- būna sunki, 
kūrimas turėjo savo sunkiii 
valandų. Dalis visuomenės 
vadų žiūrėjo į naują įstaigą 
abejingai: čia Amerika, kam 
toji lietuviškoji kolegija rei
kalinga. Pačioje vienuoli
joje atsiradv priešingos 
minties žmonių** Hinsdale 
įsigytoji požėsija ir pastaty
tasis namas buvo skirtas 
naujokynui, ne kitiems tiks
lams, Jųjų nuomone: čia 
vienuolynas,: ne kolegija; 
mes turime rūpintis ne ko
legija, bet savo vienuolynu.:

Kun. E. KuĄii'ka nebuvp 
tos nuomonei šąlinihkąs. 
Jeigu neturėsime kolegijos, 
įpeilgai gyvuos ir. mūsii vie
nuolynas ; ^seniesiems nega
lint pradėtų darbų pirmyti 
varyti, visa nueis veltui, jei
gu nebus jaunosios kartos, 
kuri pradėtąjį darbą,- toliau 
tęstų. Šią mintį smarkiai 
parėmė.Arkivyskupas Jur
gis Matulevičių^ ir Vysku-

t
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"T".. . J.1 mi.iiiyim.pi.jliiij
Pranciškus Bųč^i ir tąs 

galutinai gųatiprino kun. K 
Kudirkos ir Jcųn. J. Navic
ko poziciją. vJColęgijos klau
simas buvo išrištas. ’ šian
die kolegijos gyvenime jau 
matosi gražių 'davinių, ku
rie ateityje didės ir plėsh. ,

Augant mokinių skaičiui, 
vilo reikalas nąujog patal
pos —naujų kolegijai rū
mų. Kun. j. J. Jakaičio 
rūpesniu būvo surasta tin
kama* vieta, bet pasireiškė 
daug kliūčių. Reikėjo dip
lomatiniu būdu visas kliūtis 
apeiti. Niekas kitas, tiktai 
ęūn. F. Kudirka tegalėjo 
kliūtis prašalinti ir ypatin
gai taip politiką pavesti, 
kad patys žymiausi kolegi
jos priešininkai . nesiprieši
nonaujų, rūmų piririmiįL 
Tai buvo didžiausis ir pas
kutinis kun* K Kudirkoj 
laimėjimas. Šiais dviejais 
paskutiniais metais jisai ir 
tegyveno šia viena mintinu 
— kad tiktai įsigijus naują 
kolegiją Rytuose.’ Paskui 
jau darbų eiga savaime aiš- 
& ’: / ...

? Viešpaties Dievo Apveiz
di yra skyrusi* kiekvienam 
žmogui tam tikrą darią at- 
įkti. Kuomet jisai salt skir
tą darbą atlieka, . jer esnhas 
pasaulyje nereikal i n. g. a Sj 
nors žmonių/akinus jisai bū
tų dar labai reikalingas, žmo
gus. Taip, pavyzdžiui, Ar-: 
kivyskųpąs Jui’gis - Matule
vičius atliko jam Dievo Ap-. 
veizdos skirtus darbus, dą- 
vedę, savo darbuotę iki tiks
lo. Teknikinius sumetimus 
atlieka jąu kiti žlponės. 
Taip lygiai ir kun. F. Ku
dirka savo sumanumu ir 
darbuote palaikė ir daugelį 
naujų gražių mūsų kultūros 
židinių- sukūrė.

Prisimindami jojo, skais
čią asmenybę, galime ją api
būdinti šiais žodžiais: kun. 
F. Kudirka— ‘ tai įsikūni-. 
jusi kantrybės dorybė žmo
gaus asmenyje, tai kiekvie
nos prakilnios idėjos ir su
manymo rėmėjas ir josios į- 
kūnytojas. Nežinau nė vie
nos kilnios idėjos, kurios ne
būtų kun. F. Kudirka ųžgy- 
ręs ir paraginęs ją kardinti. 
Viena težinau, kad su jojo 
rtnirtimi daug gražių idėjų 
niekad nevirs realybe. *

Tepasilieka jojo skaistį.ir 
didingą asmenybė Kristaus 
yynyue darbuotojo mums 
gyvu pavyzdžiu, žadinančiu 
mus eiti , panašiais kantry-j aina labai susidraugavo^ 
bės, parisvenfinjp ir gailės- Mokuia jį japoniškai kalbę- 
tingumb keliais. J. V. ti ir kas-rytą ji prikelia

.... ..  U"^11 r... , . > 
SVEČIO BELAUKIANT i

Yra senovės apysaka apie' 
Moitą, Lozoriaus ir Marijoj 
seserį. Vieną vakarą, taip 1 
apysakoje paduota, Morta 
laukė Viešpaties Jėzaus at
einant. Gražiai ir švariai 7 
papuošė kambarį; apdengė 
stalą ir padėjo ant po už
kandžių. Jauku ir malonų 
kambaryje. O lauke siautė 
smarki audra, vėjas ūžė ir 
lietus dideliais lašais lijo.

Staiga; Mųrta išgirdo prie 
durų bildesį. Manydama, 
kūd tai Jėzus jau atėjom sku
bėjo jas atidaryti. Atidarę 
duris.. - Žiūri, kad ten stovi 
suvargęs, nudrįskęs ir su
šlapęs -elgeta. Jis palenkę 
galvą ir Silpnu balsu tarė :

. “Aš alkanas. Duok man 
šmotelį duonos. Duonos.”

“Ne;” suriko Mortą, “aš 
dabar neturiu laiko su elge
tomis užsiimti. Aš laukių 
Kristaus ateinant.” Ir 
smarkiai užtrenkė duris.

Už valandėlės vėl pasigiri 
do bildesys prie dunp ir. vęl 
Morta greitai pribėgus jaą 
atidarė. Dabar prie durų’ 
mažas berniukas. Jo veidas 
išblyškęs, akutės įdubę* dra
bužėliai menki. . Jis visas 
dreba nuo*, alkio ir šalčio. 
Pamatęs Mortą jis pradėjo 
prasyti:

“Duonos^ duok % man. duo
nos.”

“Ne,” atsakė Morta, '“aš 
dabar neturiu laiko, ‘aš ląų? 
kiu Kristaus.” Ir perpy- 
kus moteriške jau norėjo už
trenkti’ duris, kaip staiga, 
berniukas pranyko ir jo vie
toje’ stovėjo Viešpats Jėzus.

•“Morta,” Jis tarė, “ką 
tik padarysi vienam iš tų, 
Mano . brolių, norsi ir ma
žiausiu, tai Manjpadarysi.” 

• ■■■ - ’/. " A ■ T,

' JAPONŲ MBKTKLOJ
Mažutė astuonių mėtų 0- 

jama labai linksma ir judri 
mergaitė. Ji pradėjo mo
kintis ir jau vaikšto į mo
kyklą. .Pas jos. tėvelius 
nuomoja kambarį vienas .po
pas iš Amerikos. Su juo O-

Keliaukite Sų lluyd
• I

LI E T U V Ą J
Tas Reiškia . : • • "1

GREIČIAUSIAISLAIVAIS ‘ 
TRUMPIAUSIAS KĖLIAVTMAS J 
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Užsl-sakykit vietas pas' vietinius agentus, j 
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sveikindama:
—Ogaju-goza-rimasų! TaiJ 

tai Šičidzi-desu! Otašą de- 
suka.... OssosugitaĮ...

Tai reiškia: Labą ryta! 
Kaip Tamstos sveikata j Jau 

’ labai vęlu: ‘septinta v valau- 
;į/da... ; ‘ .•

Ji linksmai juokdavosi, 
kai amerikietis jai atsaky
damas kokį žodį netaip iš
tardavo, ji tuoj pataisyda
vo... ' ' ■/
• Vieną vakarą ameriietis 
rado savo mažąją draugę 
verkiančią. Skundėsi j anų 
kar dar nesenai teyąikšbo | 
mokyklą, kad išmokįsi jau 
Visas ^7 japonų abėcėlės rai
des, bet su raštu jai esą la
bai sunkų. Mat, japonai, ra
šome taip kaip mes.; ne su 
plunksna. ir rašalu, bet su 
teptuku ir dažais. Reikia 
pačiam išmokti dažus at
skiesti ir paskui piešti plo
nutes visaip išrangytas rai
des. Japonų raidės yra la
bai sudėtingos, ir .viena, nuo 
Įritės. tesiskiria kartais vos 
pastebimu brūkšniuku. Štai 
dėl ko rašto mokslas japo
nuose yra labai sunkus, y- 
pač aštUonių metų vaikui.

Amerikietis, norėdamas 
nuraminti gavo mažutę 
drąugęfjpąsjpr^ė,:kad pyto; 
ji nusivestų jį į mokyklą. .

Rytojaus dieną, pakeliui į 
mokyklą, rOjama kalbėjo sa- 

. vo palydovui visokius įlinks- 
mųs niekus, lyg norėdama 

' užmiršti, kokia jai bus gė
da visų akyvaizdoj prisipa
žinti,. kad ji dar nepajėgia 
rašto nugalėti. •< ..

Tai buvo pradžios mokyk- 
la,. privaloma visiems vai
kams. joj mokinosi drau
ge berniukai ir mergaitės, 
turtingųjų it vargšų vaikai.

Japonų papročiu, prie mo
kyklos slenksčio reikėjo pa
likti .kurpaites. .

Svečio pasitikti išėjo mo
kytojas, japoniškais tautiš
kais . rūbąis apsivilkęs, vię-r 
nųmis kojinėmis . apsiavęs, 
su dideliais akiniais ant no
sies. Kai sužinojo, kad a- 
merikietis atėjo jo mokyk
los. pasižiūrėti, — paspaudė 

' jam draugiškai ranką ir pa- 
■j prašė, kad atsisėstų ant vie
nintelio mokykloje žemo šta 

- . Muko, ant. kurio pats pir
miau sėdėjo. .

s Mažoji Ojamą žemai prieš 
mokytoją nusilenkė ir atsi
sėdo į sdvo vietą.:

Amerikietis ėmė žvalgytis 
aplinkui.. Klasė buvo visai 
nepanaši į Amerikos moky- 
klų klases.

Grindys buvo apklotos 
švarutėmis Šiaudų, pynė
mis. . Ant pynių sėdėjo eilė
mis (be batukų, vięnąse ko- 
jinęseL berniukai iy mergy
tės. Ties kiekvienų buvo

* pastatyta žemas nuolaidus 
ątalelis. Kiekvienas vaikas 

s Čia pat turėjo visus mokslui 
reikalingus įrankius: dažus,

I teptuką, plono japoniško po- 
! pierio lustelį, liniją, knygą.

Be vieno staliuko ir stale
lių, — jokių kitų baldą mo
kykloj nebuvo.

Vaike veidai buvo links
mi ir jie elgėsi, kaip pas sa
ve namie.

Buvo dailyraščio pamoka, 
sunkiausia pradedančią mo
kytis japonukų dalykas. 
Vaikai turėjo kojas po sa: 
vhni palenkę ant pynių. Ra
sė susikaupę, ir matėsi iš ži
bančią pasiryžimu akių, kad 
stengiasi, kaip galėdami gra 
žiau išpiešti visus raidžią

JUOKELIAI
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PalisuBi^ms Muskulam# t

1 N|«k(is no«ut«ikii, talrfp gralio ; 
palęnįrinlmolęiiiif 
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nai žiūrėjo vieni kitų sąsiu
vinius, karštai ginčijosi dėl 
kiekvieno brūkšnelio, juo
kėsi iš nęnusisekusių /‘uo
degų,” lygino kits su Įritu 
savo darią. Kartais pakil
davo klasėje garsios kalbos 
įr'juokas.

Mokytojas vaikams • ne- 
kliūiiė, net kariais pats įsi
terpdavo į jų pašnekesius. 
Tįk kai triukšmas pasidary
davo per didelis, jis užsi
kimšdavo Sau ausis ir susi
raukdavo. JTuoj kalbos nu
tildavo ir vaikai imdavo šne 
kėtis pašnabždomis.

Kai amerikietis ėmė ste
bėtis, kad japonų' mokykloj 
vaikams duodama tiek lais
vės, mokytojas jam paaiški
no, kad tik Šiandie jo klasėj 
taip ^ tylu,” nes vaikai var
žosi svetimo žmogaus.

—Šiaip čia esti daug link-' 
smiau įr daug garsiau, — 
pasakojo mokytojas. — Vi
sose japonų mokyklose taip 
pat esti. Mes patys skati
nam vaikus linksmintis, 
kiek tai nekliudo jiems dir
bti. ; -

•►—Ai’ tamstai kartais .pa^ 
sitaiko bausti vaikus ?—pa
klausę amerikietis. • '
' —^Žinoma pasitaiko, net 
dažnai, — atsakė mokyto
jas, — Mano bausmė tokia: 
aš pksakau vaikui, kad ąš 
juo'nepatęnkintas. Netigai
la į vargšą pažiūrėti, taip 
jis esti tada susikrimtęs 
Nėra Čia ko stebėtis, nes pas 
mus neklausyti vyresnio — 
arba vyresnį .suerzinti, —• 
;labąi sunkus nusižengimas. 
/ —Ar,daug turite negerų 
mokinių j *’

—Mano klasėj nėra nė jie 
no. Visi mėgsta mokintis, 
kiekvienas, stengiasi, kiek 
gali. . Visi nori pabaigę pra
džios mokyklą pereiti į auk
štesniąją ir mokjriis, visko, 
ko tįk galima išmokti. Męs, 

“NUGHONE SUTEIKĖ
STIPRIUS imNIlF

B. llaBknis, Boston. Mass., ra
žo Ir sako: ‘Visi inano organai buvo.: 
silpni it a3 Jaučiaus kalą senas žmo
gus, Draugai pnpasakOjo man apie:. 
Kuga.Tonė Ir nž. nusipirkau benk#. 
Nuga-Tone suteiks man stiprius gy- 
vaatlnguoHius' organus Ir dabar aš 
Jaukiuos etipruB Ir nuojęgbs, Nugiv 
Tono yni. -pastebėtinas dėl . liguistų 
žmoniii?’ . - s

• Jeigu Jųš esate silpnas ar prastos 
BveikatOBį jųš turėtumėt imti Nuga^ 
Tone, Jis padarė atebuklūs dėl:-mllL 
jonų Įmonių. vIsobo. jiasuulio. dalyae 
per’pereitus 4f> metus, Nuga*Tone su
telkia jums nuujiį sveikatą ir atipfti* 
inų ir padaro Jm silpnus .organus 
stipresniais. Nuga«Tmm yH. įianlavb 
nėjamas untlokininlių, Jeigu aptinku 
nlnkas Jo neturi, paprašykite JI Už* 
sukati Iž aavo urmininko. Nepriimk!- 
tu substitutų. Jokie vaistai nėra tiek 
gėri kaip Nuga-Tonė. •

Svečias ateina, į valgyklą 
ir klausią :

—Ar galiu už* savo pini- , 
gus gerti ir valgyti, kiek tik 
man patinka ? , . ,

-^Žinoma, prašau — at
sakė kelneris.

Svečias suvalgė, Įtiek tik 
belindo; atsigėrė taip pat ne 
blogiausiai ir nori užmokėti.

-^Sąskaita yra $6.20! — 
sako kelneris.
- —AŠ turi tik 50 centų.

Kelneris bėga prie savi
ninko ir Jam praneša apie 
tai. ’■ 'Z
/ Savininkas sėdasi šalę, s ve 
Čio mandagiai ir. sako:

—Labai grąžus Šposas, še 
tau penki doleriai, eik pas 
mano konkurentą ir pada
ryk jam tą patį, o subank- 
rutys be abejo.

Svečias pasiėmė 5 dole
rius ir išėjo,. bet’ sustojęs 
tarpdury sako: '

—:Su malonumu aš tams* 
tai padalyčiau tą patarnavi
mą; bet kaip* tik jis mane 
.atsiimto pas tamstą.

* ■■ - ' •

Kažin kas skambina vėlai. t 
naktį.į vaistinę:

—Prašau man. duoti ra
munėlių!'

—Bet, gerbiamas tamsta, 
galėjai ateiti, ir rytoj ryte.
.—Tieęa! Ačiū už patari

mą. Ateisiu rytoj.

E! Ką aš matau (Į— šau
kia pavydus vyras, įeidamas 
į žmonos kambarį, ' — Ką 
reiškią sis lietsargis?

> —Tai tavo lietsargis. Nu
pirkau. taiį tyčią, norėdama 
fave pradžiuginti,:.

Musų bendra šeinia yra 
tėvynė.. ; (Cicero

’’ . • * *'* 
japonai, labai mylime.^moks- 
lą, — baigė mokytojas.

■ Po ’ pamokų susimąstęs a- . 
mėrikietis grįžo namo, o jo 
mažutė Ojama visą kelią 
dainavo mokykloj išmoktą 
linksmą japonišką dainelę.

švedų Amerikos linija
2 Ekskursijos

| LIETUVĄ
Keiigiamos Rietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje.
IŠ NEW YORKO

Į KLAIPĖDį
(Per Goteborga)

Naujais Motorlaiviais 
KUNGSHOLM ir GRIPSHOLM 
Gęgąžės 10 ir Liepos .30 d 

Nupigintos Laivakortės 
į Klaipėdą

• ... Ton Ten i v Atgal
Trečia Klase $ttkoo 
Turiytiiri Kt $107.00 $170.00

. Tiesio per Atlantlko Van* 
donynft Ir šiaurės .luvį tani 
iMčltun nwtorlalyy. Lietuvos . 
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. l’EDA včr 18 vai. unvvMaiūt 
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UOLM tletlog Į KLMmiĄ.

• Klausk uiH'eiaUo lietuviu kuK 
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agentu arba:
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Penktadieniu, balandžio 8, 1032

(Ekli.Klausimus siųskite
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 

3G& West Broadway, 

. . So. Boston, Mas?.

apsišvietusiu. 11 Kad ir vi- dengiama jo darbai ”
sas paslaptis ir visokį moks-f 
lą Žinočiau.., o kad meilės 
neturėčiau, esu niekas.” (1 
Kor, 13,2). <

DARBINHKAS

Kl. Amerikoje iškraipomi loti 
niški žodžiai. ] 
se chorai vartoja žargoną DŽENI- 
TORIS, Kai kur net patys ku? 
mgai iškraipo lotinu, kalbos, tar
mę. Ar yra, koki -nors Dievui 
garbe iš tokie, giedojimo? Man ROTAM, MASS i 
atrodo, kad geriau visai negiedjKj • ' , ' j

m

Kl, Ar nuodėmė nueiti per pa
maldas pažiūrėti į atskalūnų kir-? 
kuzę? ' A7 S. LawTence/ Mass.

' * ' ' s : ’

Ats» Taip! Mūsų apolo
getas Vyskupas P. Bučys 
taip rašo: “Visi dalyvau
jantieji apeigose suvienija 
savo dvasią, nors nemintija 
hpie tai. Visų akys regi. ? 
tuos pačius daiktus, visų au
sys girdi tuos pačius žodžius 
ir balsus, visų širdy jaučia : 
tą pačią šilumą, visi kvėpuo
ja tuo pačiu oru, visi persi
ima tais pačiais: liūdnumo 
ar linksmumo jausmais. Tai
gi žmogus dalyvau j <a n t i s 
klaidatikių pamaldose suei- 

d na į vienybę su jais. Kas 
taip smarkiai vienijasi su 
klaidatikiais, tas tūri tapti 
kaip jie. Nors žmogus pra
dėjęs čiuožti nuo ledinio kal
no viršaus kažin kaip saky
tųsi nenusįteisiąs iki apačiai, 

. tai pati žmogaus sunkybę.
nuvilks’ jį iki pačiam dug- 
nui. ■ *

Tik tie žmonės mėgsta 
vaikščioti į kitatikių pamal
das, /kurie vienaip stato ir 
tiesą ir klaidą. Šitokis abe- 
jutiškumas yra skaudus tie
sai ir Dievui. Todėl-vaik
ščiojimas į klaidatikių pa
maldas yra nevien pavojus 

: tikėjimui, bet ir didelę nuo
dėmė” (Iš ‘Katalikų Tikyba,

■ I tomas, pusi. 60).

Kl, Maąo dukters vardas Anie 
lė. Vieni ją vadina Angelą, kiti 
Anuse, ji pati save vadina Agnie
ška. Kuris vardas teišingiausiaa?

Ats. Kokios švento šio s 
vardu ją vadinsi, vistiek ne- 
pagadinsi. Gal ji labiau 
myli šv. Agnietę (Sausio 21 
d.), kuomet vienos jos drau
gių t— šv. Angelę (Kovo 30 
d.), kitos Šv. Oną (Liepos 
26 d. Geriausiai vadinti 
tuo vardu, kuris yra duotas 
krikštijant.

Katalitet bažnyčio Įkas girdėti lietuvių 
nažararmDŽENI- I ‘

KOLONIJOSE
au

tų, t R, Norwood, MawJ

Ats* Žinoma, geriau bū
tų, kad kalbos tarme būtų 
suvienodinta. Ar Tamsta 
manai būtų lengva suvieno
dinti dzūkų ir žemaičių tarJ 
mę? Tą patį žodį dzūkai 
manys, kad jie gražiau ta~| čiau. 
ria, žemaičiai bandys įtik- 
rinti, kad jų žadžių tarmė U/ATEDDIIDV MklN. 
gražesnė. • Tamsta manai, VYnlLllDUliI) uUHn 
•kad tarti (+ĖNITOUI yra . . . ...... - —
taisykliiigiaii, <1 kiti- mano,I TŠIGYKI “DAB.BI.

g jog DŽENITORI. čia reJ . NINKĄ” ____
ra jokio žargono. Ir šiaipl a Aleksateio Ireantnvėje, 
ir taip, gerai. “Dievas yr 27 Congress Ave.f visados 
Dvasiai, ir tie) kurie Jį gare gaiima sauti ‘‘DarbhiMci.’’ 
bina, turi garbinti dvasioje Neužmirškite! . .
ir tiesoje’ (Jom IV, 24). , ''
“Giedokite Viešpačiui nau- URYTŲ PILIS” 
ja giesmę: Giedok Viešna- • n n *.♦i. . . t z-r. Balandžio 9 d. parapijos■ eini visa žeme” (P$. 95). , . T( . k ■ * svetainėje ųvyks įdomus pa-

Įsikelti į ligoninę ir antru 
Įkartu turėjo pakęsti opera
cijos skausmus.

Čėsnienė yra veikli Motė-,
i ' PRANEŠIMAS

Pranas Roženas, paukščiuku Aušros Vartų kuopos na- 
ūkio savininkas, Serga; ture- ■ rė, visos’Aarės apgaileštau- 
jo operaciją ir dabar guli 
Metele ligoninėj,, Broektone. 
Jo sunūs ves ūkį ir paten
kins pirkę jus, kaip ir ,anks- 

Adolfaš Rezčnas.Patsai protas mums rodo, 
jog kaip tik žmogus miršta,, 
teismas turi išspręsti jo li
kimą: vieniems į pragarą., 
kitiems į skaistyklą, da ki
tiems į dangų. “Šiandien tu 
busį. su~~ inanim~rojuj^r 
(Imk. 23,43), tarė Kristus 
.atgailoje mirštančiam ant 
kryžiauš latrui. “Atsitiko, 
kad elgeta mirė ir buvo an
gelų nuneštas į Abraomo 
prieglobstį. Mirė taip patį 
jr turtingasis ir buvo palai
dotas pragare” (Luk. 16,y____________ .
22). Užmokestis ąr'bausme Kas gerbta savo tėvynę, | rengimas. Pakviesti vaidin- 
yra teismo pasėkos. | myli žmoniją.

Kl. Ar galima nešioti Tretinin
kų škaplierius prisisegus prie 
marškinių? ’ Trėtininkė.

Atš. Galima gavus nuo 
Direktoriaus dispensą, kurs 
duodamas laikinai.

Kl. Naujųjų- poteriu nemoku. 
Kal|u senoviškuosius. Ar gerai 
darau? * T.

Ats.' Naujųjų poterių, iš- 
taįsytoj kalboj sulyg grama
tika, turinys nepasikeitė. 
Niekas nedraudžia kalbėti 
senoviškus poterius, bet pa
tartina išmokti poterius tai- 
svkliška lietuvių kalba.

Kl. Koks skirtumas tarp “kul
tūros” ir “apšvietes?”

Ats. Kultūros sąvoka yra
- labai plati. Kultūra Telš- : 

kia tobulinimas, plėtimas, 
vystymas geryn. O kadangi 
tobulėjimas, gerėjimas, gra
žėjimas pasireiškia ne vien 
žmogaus asmeniniame gyve
nime, bet abelnai visokiame 

j . moksle, dailėje, politikoje, ■ 
pramonėje,‘labdarybėje, že
mės. dirbime, gyvulių augi- 
ninie ir t j t., tai žodžiu 
Kult lira apimama įvairiau-

. si dalykai. Kultūrą tveria 
pavieniai ašmenys, šeimy
nos, organizacijos, tautos; 
užtat paprastai vartojama 
pav. žmogaus sielos; kultūra, 

. • Graikijos kultūra, Romos 
kultūra, Lietuvos kultūra ir

. 1.1. < ■ :
APŠVIETUS sąvoka yra 

daug aiškesnė? Tas žmogus 
yra tikrai apsišvietęs, kurs 

. nevaikščioja tamsybių šeše- 
' ' lyje; Daug turime mokytų, 

bet mažai apsišvietusių. Kad 
ii mokytą, bet neišauklėtą, 
neišlavintą, žmogų be/Cha
rakterio negalima vądinti

"T

sJ^iroiA^
NORI TRAUKTI KUN. 
MENDELĮ ATSAKO-.

MtBEN-
Teko girdėti, kad vieno 

bedieviško laikraščio admi
nistratorius buvo atvykęs 
Baltimorėn gaminti apšmei
žimo bylą prieš kun. L. J. 
Mendelį. Esą šiam laikra- 

Pšeini labai daug žalos pada
rę minėto kunigo tvirtini
mai, jog tas laikraštfe yra 
nusistatęs prieš katalikų ti
kėjimą. Būk nub to pasa
kymo daug žmonių nustojo, 
toliau jį imti į savo namus. 
Bet kažin kodėl atvykęs į 
Baitiinorę ir pasitaręs su 
vietiniu advbkatėliu^ nosį 
nuleidęs grįžo atgal. Nejau 
iš gailestingumo dovanosiąs 
kunigui, ir nekeisiąs byla ?

Prisidengę tautininkų 
kauke . tokie bedieviai di- 

Višos tautos bwį surinktos ties^^^ įsižeidžia, kuomet juos 
juo, ir jis atskirs juęs viem nuo' pavadina tikruoju vardų, 
kitų, kaip piemuo! atskiria avis 
mio ožių. Avi/iis pastatys savo 

dešinėje;, ožius gi kairėje. Tuo-

Kl. Kodėl Didžiajame Penkta
dienyje kunigas prieš, eisiant bu
čiuoti kryžių* nusiaunu kojas?

Atš. Dėl nusižeminimo, 
kad išreikšti didesnę pagar
bą. < ■

.—. ■.

Kl. IŠ kur mes galime žinoti a 
pie teismą, kuris įvyksta kiekvie
nam žmogui skyrium, kaip tik jis 
miršta? šventame Rašte pasahy 
tat “Kuomet giVžmogaus Sūnų 

ateis savo didenybėje ir draug* 
su juo visi jo angelai, tuomet ji 
atsisės ant savo didenybės krases.

RISTIKAi
dešinėje;, ožius gi kairėje. Tuo- • Pereitą . penktadienį ris- 
met karalius tars tiems, kurie Ibus.ivnėšę^dalyvavo du lietuviai, 
jo dešinėje i Ateikite,, mano Tėvo BartųŠisir.Bauny Winters. 
palaimintieji, paveldėkite jums ir abudu*laimėjo. Tik gai- 
nųo pasaiilio-<ikurimQ prirengtą' 

karalystę...’’: (Mat {25, 31-35) 
Tai kalba apie paskutini teismą.

W. ?. Norwbod, Mass.

Ats. Kad kiekvienas žmo- ; 
gus. turės dubti “apyskaitą 
savo užveizAavimo” (Lak. 
16,2) tuoj Jio. mirties “kaip 
tik Dievas atves į teismą” 
(Pamolcsl. liįūi 12jli), taip 
pat žinome iš Šventojo Raš
to. “Nes Dievui lengva 
mirties dieną atsilyginti 
kiekvienam, žiūrint jo ke- 
liuo/* “ir žmogaus gale ąti-

Telefonas, Plaza 1350.

JONAS GBEBUUICKJS
Graborįus ir Balsamuotojas 

423 S. PACASTREET, 
BALTIMORE, MD.

ĮS ID ĖMĖKITE I

CHAS.B. KOCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORĮUS .
637 S. PAC A STREET, 

BALTIMORE, MD, 
LnldotuvPse patartinųjų gerai Ir 
pigini. Nuo . 75—d Op—IRO dolerių.

Pagrobus phrnoMhi.
Telefonas — South 0088.

ja ir lanko ligonį.
Šv. Vincento ligoninėj p. 

Tamošaitienė- ttirėj o sunkią 
vidurių operaciją. 1

Dabar jau Tamošaitienė 
jaučiasi kur kas geriau ir 
jau grįžo iš ligoninės; Sa
vo name yra gydytojo prie
žiūroje. P. Tamošaitiene y- 
ra pavyzdinga L. D. S. 108 
kuopos -narė ;maiwjoSpa- 
sigenda ir apgailestauja, 
kad negali dar jos matyti 
saVo darbo rateliuose/

OluircJiill. tojai 'iš fiartford, Čonm, p. 
__ ____ _ V. Burdulio vadovaujami, 

sūvaidifis veikalą ‘‘Rytų Pi- 
lis.11 Po .vaidinimo įvyks 
šokiai, kuriems grieš geri 

X muzikantai. Visi kviečiami, 
ž________Kvietėjai

la, kad Bartasistaip nuali
no savo priešą žydą Myęrs, 
kad Mis ėmė visai iš proto i& 
eiti, ir pulti patį referee. 
Šis išvarė žydą iš salės ir 
pranešė jam uždrausiąs inn 
lis Baltimorėje. Be to, val
dininkas pranešė ristvnių 
vedėjui, kad miestas- netei
kiąs jam toliau, vesti risty- 
nęs, jei šiuos žyiniai nepagę-] 
rėš.

SO. WORCESTER,MASS.
KRIKŠTAS '

Kubertavičiai Petras .ir 
Paulina . susilaukė sūnaus, 
kurio krikštas įvyko balan
džio mėn. 3. dieną.1

Pakrikštytas Povilo var
du. Kūmai buvo Vincas Ku- 
bėrtavičius ir Vajo]a Džia- 
blanskaitė., , - • .

SUSIRGO MB S. ŠEI
Mrs. Šei, besidarbuodama 

labdarybės darbe, gavo dide
lį šaltį, bet matydama, kad 
dar reikalinga atlikti svar
būs vaikučių. vaka r i e n ė s 
rengiamieji darbai, darba
vosi nors ir nesijaųsdama 
gerai. '

Pašauktas gydytojas pri
pažino prasidėjusį plaučių 
uždegimą. Ligonė, guli savo 
namuose. Linksma girdėti, 
kad jau. jaučiasi. ’ geriau ir 
pradeda bandyti bent kiek 
pavaikščioti, G.

VdSTFIEED, MASS.
MISIJOS

Lietuvių Šv. . Kazimiero 
parapijoje prasideda balan
džio 10 ir tęsis iki bal. 17 d.

misijos, kurias ves Tėvas 
Gabrielius, C, P., pasionig- a 
tas. Misijos prasidės su su- J; 
ma; kasdien rytais šv. Mi- « 
šios bus 8 ir 9 vai. ir pamo- W 
kalas; vakarais7 vai. pamal-'5 
dos — pamokslai lietuviškai 3 
ir angliškai dėl jaunuome- j 
nes ir svetimtaučių, paskui 1 

’ palaiminimas su Švč. Sak- g 
ramentu. f , 
i Prie šios progos/noriu 
pranešti savo brangiems pa- 
rapijonams, kad Tėvas Gab
rielius yra vienas iš sekmin- 
geSniųjų Amerikoje gimusių 
•misijonierių, Jo garsūs pa
mokslai yra netik įdomūs, 
bet ir kiekvieną paklydusį, 
nusidėjėlį, vedantys prie tie
sos kelio, o dorą žmogų j 
prie, didesnio šventumo. - Te- 
vaA~mHijonieriusT yra tiek I 
pasiaukavęs, kad net mažai | 
suprantančiai lietuvi š k a i 
jaunuomenei sako anglų kal
boje pamokslus visus no
ri prie Dievo patrauktu To- 1 
.dėl visa širdimi raginu ir . 
maloniai kviečiu visus para- 
pijonus ir iš apylinkės ko* ■/ 
lonijų lietuvius iš Holyoke, J 
Springfield, Suffield, Gran- ’į 
by, Eaštbampton, North- 
ampton, Elorenęe, Ambersį 
So.. Deerfield, Pittsfield ir r 
kitur gausĮiai lankyti šias •

; misijas ir kalbinti atšalu- 
sius nuo šv. Bažnyčios, kad ‘i 
ir jie išgirstų tuos brangius " 
Dievo žodžius, susitaikintų 

: su Juo, ir sugrįžtų į tiesos 
, kelią, pataisant savo praei- j 

ties gyvenimą. Nepraleiė- 
kit. geros progos pasinąudo- 
ti Dievo malonėmis! ' , 

:,.A ..7' |
Klebonas.

j4

■ -1

. Jie myli save? tėvynę dėl- a 
to, kad ji yra jų. .Halleck g

Izbiekiai Leoal ir Ona su
silaukę dukrelės. Onutės, ku
ltos krikštas įvyko balari- 

[džio mėri. 3 dieną. • , 
Kūmai buvo Bernardas 

RADIO PROGRAMĄ, pMekis ir Ona Baranaus- 

Paskutinis šia sezono ra- . ’ ’•••• ' /
dio vakaras praėjo su dide- SERGA
liu pasisekimu. Buvo leis- 
ta’ net 45 minutes laiko už- - ^v* ligoninėj p.
initį. Choras giedojo Vana- Cesi“enė turėjo. vidurių oj>e- 
gaičio “Muzika muzika” irkurios jaųsčĮamo- 
“Vėju žiedas.” J. Stoekus$ geriau, grįžo i.-savo gyye- 

• (tenoras) giedojo “ŠrintP1^? namų, hęt, žaizdotus 
aušrele;” J. Gajauskas,Įatsinaujimiš, vė! turėjo pere 
(bosas) “Girtuoklio daina.” . . „ • y . > \ .
A. Čėšniūtės ir A. Radzevi-jWidms dienoms pas Baliu- 
(liūte, ‘ ‘ Dzūku bernūcis:’N mor^s kunigus. Girdėti,, jog 
seserys BoheUūtės, “Leiskit ]cvfet§ k™’ Mendelį sakyti 
i tėvynę/’■ Pasibaigė- su ™us Pamokslus per 40 va- 
Sasnansko “Kur bėga šėšu- ,£UldlJ Atbudus, kurie įvyks 
pė.” ■ Venekaičįo orkeštriapO Py^j balandžio 17- 
du kartu griežė. ■.? P7 dienomis.. •

j. ■ KATALIKŲ LATKRAŠ-
ARKIVYSKŲPAS SU- Trg APIE LIETUVIUS 

. . / TVIRTINS -■ ■ ..•• ;y . , .
■b ’ t Šios, . savaitės Bąltimore

b į sekmadienįArkivysku- ĮOatliIic Revierc įdėjo gana 
pas Michael J. Cūrley at.-Lj^n apįe vietos
vyks f^v. Alfonso bažnyčioi hietttniis sportininkus. . Iš- 
.4 > valandą; piėtų, ir šu- beveik visus žymes- 
teiks lietuvių vaikučiams Luošius basket ballininkus 
Sutvirtinimo Sakramentą. jr rįrininkus-bowtei*s. La-
Būs vaikučių apie 100. . h)aį paįankiai įvertino jų pa- 

:-irrTxr irmTo sisekimųs, pažymėdamas,
Kn kmcTT A^pTTS P°g da ’s'lžeidinl'’I> i* ne dėl 

AlbILANKE kokios kitos priežasties, ne- 
Mūsų kaimyną^ kum, Če-l vyko jiems laimėti , pirmą 

pakaitis iš S'įlądėlfijos bu-, vietą Baltimorės spdHo pa* 
vo atvykęs pereitą savaitę pdangėje* Žinys.

LDS. Kuopų Susirinkimui
. HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp; BtiBirinkimas įvykt LDS. 70 kp. susiriakimas įvyk» ^ 

bal 10 d, tuoj po sumos bažny- baį, 17 d., tuoj po dvyliktai. - 
.tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue.

’AbrfonŠkitft vis nariai ateiti, nes y-
.ra svarbių reikalų.dėl kuopos.nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok 
lės, ’ v LDS. 6kp. rali

LAWRENCE, MASS.

Kviečiame gausiai sueiti, nes turi- į 
me keletą svarbią sumanymu. AU J 
siveskite rr savo draugus (es) pri- J 
rašyti. Valdyba .1

HARRSON-KĘARNEY, N. J.
L. D. S, 15 kuopos .susirinkimas 

įvyks balandžio 12 d. parapijos 
svetainėje, 6 Davis Ąve. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

* L0WELI, MASS.
LDS. 97. kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, v Balandžio 14 d. 
vakare. Ateikite visi.. Gera proga, 
darbininkams prisirašyti prieyie- 
■nintėlės darbininkų organizacijos

Valdyk

D AYTON.OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas jvyki» 

sekmadienį, fyaland."17 d.,bažnys 
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kumpos rašt. Z. Gudelis

DETROIT, MICH.
, LDS. 72 kp. susirinkimas jvyka 
solonadiepĮ, bak 17 d., tuoj po 
parai-.Jų, šv4 Jurgiė parapijos mo 
kykloję. Viši kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti j Šį susirin 
kimų. , .

Valdyba

PRANEŠIMAS
LRKŠA. Bostono apskri

ties suvažiavimas šaukiamas '’ 
balandžio 10 d., 1 vai p. p. į 
bažnytinėje svet., Windsou j 
St., Cambridge, Mass. v i 

Visos ex-kuopos malonėkit | 
prisiųsti kuo daugiausia at- j 
stovi}, nes šis suvažiavimas j 
yra priešseiminis. t . |

Kviečia Valdyba, |

VĖLIAVOS IB ŪRGftNIZ*- j
GIJŲ ŽENKLUI j

J

w&STvnxx, ill,
LDS. 75 kp. maginiai misirin* 

Rimai {vyksta kiekvieni thta&L 
sekmadieny, po 15 <L iv. Petro Ir 
Povilo bažnytinėje Svetainėje,

tai ramų iptcUIybl tr ilgų

, III J I IMIIM—

Smktlka. D*rb«» arthrtllka*. K* 
emos.

M. A. NORKŪNAS
P. O. Boi 91, lAwr«iotb



. f

n

I

^UMOM,O»IULB0Bį

" . XTh® Worirec) ■ '
, PubH»h^«T«7TUKąDAT tadFBlDAT

Mt-

; lUBSORiptflON RATUS; .. _____„„
K Domestfc yiąriy >«............ ..<100 Amerikoj* meūung ..............HOO- 
k yeeriy.....o.l&OO Ufcleny metami
į • Domeegc once pęr week yurly..$2.00 Vieną kart aavaitlj* metami.,..$2.00 
f I ©M »er wk yearly. ♦». .$W Ūfaieoy t kart Uvaitaje sietams, .$2.30
k DARBININKAS v
l/. W BĘOAPTCAY SOUTH BOSTON, MAS8.
| , TELEPHONB SOUTH BOSTON 0620

GARBE VADUI

2 

r 
k 

>-

A

“Gerbkim garbingus vy
rus,” — sako Išminčius. 
Kiekviena tauta turi savo 

. Vadų ir juos gerbia. Ir lie
tuviai nenori nuo kitų atsi- 

' liktu Pagerbti tikrą vadą 
yra maloni pareiga, ypač to
kį vadą/kurs žodžiais nesi
veržia priekių, bet jo dar
bai toki, kad verste verčia 
ištraukti jį iš. užuomaršos 

• kurioj jis mėgina pasislėpti.
Prie tokįų prakilnių, ku- 

/ kliu taute vadų priklausė 
v, a* a. Kun. Peliksas Kudir

ka, neseniai pasimiręs Tėvų 
Marijonų Provincijolas. Jei 
gyvąs bįįtų, jis be abejonės 
smarkiai protestuotų prieš 
tokį >viešą jo asmens gerbi
mą, nes šio pasaulio garbė 
jam buvo niekis. Bėt jis 
įau mirė ir tūomi pasidarė 
mūsų brangi nuosavybę. Jau- 
dabar niekieno nekliudomi

> galime jį priskaityti prie to 
mažo skaičiaus tikrųjų va- 
'dų, kuriais teko pasidžiaug- 
ti mūsų išeivijai Amerikoj.

f Tikrojo vado kahbrąs bei 
.7 matas matuojamas ne tiek 

jo išoriniais darbais, kiek 
x jo tikslo tyrumu ir idealo 
/ kilnumu. . Toks buvo a. a.. 
7 1 Kun. Peliksas K u d i r k a.

/ Dievo garbė ii*, tikroji žmo- 
nių'gerove buvo pirmaeilis 

/ ir vienintelis jo gyvenimo 
< tikslas. Pasišventęs tam 

.7 tikslui uolus vienuolis, pla- 
ų -oiavo, dirbo, ir . vėl planavo 
; ir vėl dirbo, ir taip iki pat 

į / mirties. Planavo gi jis ne 
k bergždžiai ir tuščiai, bet 
k gudriai ir giliai apgalvotu 
b sumanumu. Pasidėkojant 
Į / jo sumanumui, kantrybei ir

ištvermei, šiandie katalikų 
visuomene turi dienraštį 
“Draugą,” Lietuviu Ligoni
nę, Bernaičių Kolegijų 
Thompsone. Tiesa, ne ji; 
vienas tą padare, nes tai ne 
vieno žmogaus darbas, bet 
jis buvo organizatorius ir jo 
žodis . įsiūbavo tuos visus 
darbus, kurie turi tiek reik
šmės gyvenime. 1

Daug ręiškia būti vienuo
liu. Jis padeda viską ant 
Dievo aukuro ir ne tik vis
ką kų turi, bet ir patį save. 
Tai jau aukščiausia auka. 
Vienuolis išsižada savęs ir 
ko už tai reikalauja? Nie
ko nuo žmonių, visko nuo 
Dievo. Bet jis neieško sku
boto atlyginimo. Jis nesi- 
dera su Dievu. Jis tik dir
ba, dirbą, ir tame darbe jo 
pasitenkinimas ir laimė. Že
mo pobūdžio žmonėms tas 
atrodo neįmanoma. Dirbti 
bą matomo ir apčiuopiamo 
užmokesčio šiame gyvenime, 
jiems atrodo netikslu ir 
kvaila, ir jie negali įsivaiz
duoti, kad . yra tokių pasi
šventusių žmonių kaip vie
nuoliai . Bet vienuoliams 
nerūpi pasaulio nuomonė. 
Jie žino;'kad žmonija nau
dosis jų darbo vaisiais, ir to 
jiems pakanka. Kun. Ku
dirka buvo vienuolių vadas. 
Jei jis sugebėjo vesti kata
likybės vadus, tai, be abejo
nes, tinkamas buvo vesti ir 
katalikų visuomenę. Nors 
kūnu miręs, dvasioje pasi
liks su mumis ir jo neijsta- 
ma darbuotė bus įkvėpimo 
šaltinis jaunesniajai kartai.

DEMOKRATIJA BRAN 
GESNE

<■'

iM.

Smetona, Smetonos, Sme
tonai, — taip ir linksniuoja : 
tautininkų laikraščiai....

Į . Smetona geras, patrij'otin-
h gas, teisingas. Smetonos 
Į? žmona tai ne lenkaitė, tik 
p ’ Panevėžio bajoraitė. Jo 
l ’ i šeimyna grynai lietuviška, 
k- nes namie vartoja tik lietu- 
Į vių kalbą. Nors jis ir yra 
p padaręs klaidų — kas gi be 
E klaidų bet viskas jam cįo- 

vąnotina, nes jis gabiausias 
^ Lietuvos Prezidentas.
L Taip, taip, tas viskas gra- 
r Žu ir teisinga, bet, ot, trūk- 
r sta vieno dalykėlio: Smeto- 
įy iią išrinko ne lietūvių- tautą, 
r/' o tik viena paiįija. Tas maž- 
f|| možis kaip tik ir sugadina 

' yisą panęgyi'iką.

Tautininkai žino, jog, pa
minėjus Smetoną, savaime 
brukasi mintin ir neteisėti 
rinkimai. Tą įspūdį jie no
rėtų kaip nors užglostyti* 
Kaip čia tai padarius? Rin
kimai buvo nedemokratingi, 
taigi tąutininlūį logiką ei
nant, kaltas ne Smetoną, tik 
demokratija. Bet šiais de
mokratizmo laikais smerkti 
demokratiją net ir įžūliau
siam tautininkui n ę j a U- 
ku. Tai reikia smerkti ne 
demokratiją, bendrai, tik 
taip vadinamą ^lietuvišką  j ą 
demokratiją, kuri, kaž-kocįęl 
esanti £ s^pįn^a^ nuo įšigi^ 
jau pasaulio demdkria t'i*

■ jos. Lietuviškoji demokra
tija esanti taip netiksli ir

V,

AP AITRI? elgiasi viešpataujantieji luo
mai

Tik tas tegali išgelbėti pa-
iDARBINĮltKV^VSI- - I Daryti tiūkę..tik tapetu- ^.4’al^a

RINKIMAS 1 iri teisės,kas ^supranta • ne- 
|—~ )' apykantą ^Ugį pat - jos'.giliau

Ja skaitėme Pr. siu ''^ImhįĄįet^ka^u^jp^ia,
pGereterip straipsnį apie Į Jiud zmaniąibą^ęjiinąsis vie-

■; Pereitu syl

vienų darbininkų sįusirinkLl nas kitu negali būti, panku- 
mą. 'paine susirinkime kai- tinis šia gyvenimo žodis, 
bėjo kurpius už luomų su- O kurpius kalba apie tai- 
sitaikimų: “Kas trokšta pa- ką, nepažinęs galingųjų ka- 
saulio taikos, tas turįs uorė- I ro teisių, Jis visai nemato 
ti taikos ir luomų tarpe. ’ ’ nei baisių gyvenimo priešin-

Po jo kalbėjo jaunikaitis, gumų, nei begaliniu skirtu- 
jausmingai, ^drebančiu hal-|mo tarp gero ir blogo. Jis 
Su: “Draugai,, būčiau niek-nežino geltono pasiutimoį, 
šas ir apgavikas, jei norė-įkurs paima žmogų, matant 
čiau susitaikinti su ta Jaimėjancių šaltų neteisybę. 
znėrejicsia gauja. Nei Ma Sakau . hiinistai — kieno 
no neapykanta, mano karšta siela nėra gailestingai nusi-

karšta broliams, pragarą, kas nėra matęs pa
mano neapykanta yi’a mano sibaįsėdartias, ką reiš k i a 
meile teisybei.mano neapyJtiems tenai aukštai stovin- 
kanta yra mano. ištikimybėl tiems darbminkii. gyveni
mam* nuengtiems/ tėvains. mas, kas nežino išlepintas 
įrangai! Varykit po vėl- ponijos ’ bedieviškos puiky- 

niąis taikos pamokslininką, bes ir širdies Šaltumo, tas 
kuris apgaudinėja pats save, tegul nieko nekalba apie .su- 
liaudį, žmoniją!^ . rsitaikymą. Tiktai iš ugnies

Buvo tame susųmildme du tekyla Kristaus taika, o ne 
klausytoju, kurie labai gy- iš drungnumo.” 
re kalbėtojus. • Vienas gyrė Jiedviem taip ^besikal- 
kttrpių, nes jis drįsiąs krik- bant, naujas kalbėtojas sų 
ščįoniškai kalbėti. . d darbininko bliuze įlipo į es-

Jo draugas jam atsakė: tradą. Niekas dar nebuvo 
“Tamista klysti — kaip jo girdėjęs jokiame susirin- 

tik neapykantos giesmėje kime. Tvirtu balsu ir val- 
giudėjo daug daugiau pasi-tdydamąs savo jausmus jis 
slėpusios krikščionybės, ne-pradėjo 
gu. taikos žodžiuose. j “Draugas, kuris kalbėjo 
————— ---------- -— prieš mane, pasakė tai, ką. <
ištyžus, kad ją saugiai gali- jaučia mano siela. Taip kai- * 
ma vadinti palaidokratija. bėjo mano tėvas, taip kalbė- < 
Tos palaidokratijos išdavos jo mano bočius, taip, nuo se- < 
labai negarbingos. ” Vienas nii senovės keikia proletarių- 1 
jos šulas nupuolė taip žen tas savo prakeitą darbip : <
mai, k'ad sunkiais laikais ur-| Taip!. Mūsų gyvenimas 
mū . nusipirkęs daug bulvių, tiems tenai aukštai tėra ver- ■< 
paskui. su dideliu sau pelnurtas tiek, kiek tos anglys, ku- ? 
pardavinėjęs, jas žmonėms riomis jie kūrena savo pe- 
labai brangia kaina... Čiūs. Kas tai žinodamas <

. Nuodėmės tokio dėjnokra- taip paprastai kalba apie su- / 
to, tieSa, neatleistinos, bet sitaikinįmą, tas iš tikro yra < 
vis tik tenka mums prisi- akmuo, o ne krikščionis ! •<
minti, l^ad nekurie Amen-: Bet vieną klausimą užduo- < 
kos demokratiniai šulai ne siu aš jums, draugai ir drati- 1 
tai kad pardavinėja bulves Į g^, naujoviškos darbo siste- J

I veik nekvėpuodamas, klau
siau kaip jaunasis kalbėtojas 
vaizdavo tikrą padėjimą, vi- t. 
sa mano esmė pagaliau lauk
te laukė, ar jis padarys tą

.. _ _ j

nes bulvės bus neatleistinaįką jis rodė jums ugningais, 
nuodėmė, liet kągi apie dik- vaizdais. Veltui laukiam iš- 
tatorinius blynus su...na, vados, prie kurios juk vis - 
kad ir su cenzūra? Tie bly- kas stūmė, kurią šaukė vis- 
nai skanūs — nėr ką sakyt kas, kas buvo jo sakoma. Ir 
— bet kad jų 'visiems ne- mano širdis šaukė .jos,— aš 
duoda. , Apie juos papras-žinau tai, jei jūs nežinote, 
tam demokratui tik sapnio- Kokia yra toji išvada, kokį 
ti tegalima, nes sapno eėn- milžinišką brūkšnį jis už- 
žūva nesūkontroliuoja. miršo nubrėžti, kokias su-

Demokratija Lietuvoj gal mas-jis nesumetė? . 
dar neprigijo, bėt prie josį Jis pasiliko įstrigęs savo 
siekiama. Jei pirmieji de-[neapykantos giesmėje, sa^y- 
mokratmiąi bandymai .buvo je pačiame.. Jis neuzterika- 
toli-gražu nętobuli, tai. dąr m ai neapkentė! . Jis neap- 
.iš to neseką, kad jų reikiaĮtatfe blogo tiktai priešo^ pu- 
atsižadėti. Demokratinė vai- sejel 'Bet iie blogo mumy- 
džia su visais savo netobulu-|š.į mUuyjo, paciąme savy^ 
mais net ir bulvių parda- Jis • neištarė -išganymo žo- 
yinėjimais — vis tik jaukės- lūžio, kurs juk turėjo atei- 
nė ir tinkamesne Žmonėms, ti, kaip lytus po griaustinio, 
negu diktatorinė vąldžia, * J,iš nepasakė, kad proletą- 
vis tiek,’ar ji būtų cariškaJ ras niekiu gyvu nęgętti mėg- 

/ąr^ bųišąyjkiš^a, ar fažįftis- ^mh’ iivj ioliaus 
ką,' nes diktatoriaus lazda kas yra fctšitĮkę? jam pačiam; 
paneigia tą, kas . >žm o g ui Ne! Jis turi elgtis griežtai

1 brangiausia — laisvę. < J priešingai, negu kad su juo

f

T 
!

f *?♦

— tas jiems būtų perprastas! mbs kankiniai. Kai čia, be 
biznis .— bet ima milijoni
nius kyšius, o vis dėlto Ame
rika neišsižada demokrati
nes valdžios dėl tokio pavie
nių žmonių nusikaltimo.

... Na, tegu jau demokrati-ldidžiausių išvadą, iš viso to,

Kaip žinoma,'pernai Ame-f Sitąs skolų atidoj imas,p 
Iikds. Jungtinių, Vafstybių dinamas Hooverio morąi 

irežii l įnto Hoov nūo ipąsiū-į riumii, palietė ir Lietu; 
yjjiu/iiantarvėį valstį^ės‘su 193J m. giuodžiolmėn. iB' 

lsitare vieniemš įietams,' *4 Lietuvos'valstybės iždas H
.. f . » ■ I \, , 7 '■*

nuo 1931 metų liepos men. 1 
dienos iki 1932 metų, liepos 
tnen. 1 dieųo^ — atidėti 
tarpvalstybinių skolų ii' pro
centų už jas mokėjimą. Tuo 
būdų, visos valstybes, ku
rioms teikėjo šitą Jąikotar-* 
pį mokėti kitoms .valstybėms 
skolas ar procentus, gali jų 
nemokėti.

LIETUVOS SKOLOS IR 
MORATORIUMAS 

_ k ' , i •

‘ Šitąs skolų atidėjimas,-}va
to- .

palietė ir Lietuvą.
;huodži6^mėn. 1S’ cl.J 

Lietuvos valstybės iždas itu- 
rejo* sumokėti Amerikai už 1 
skolą beveik milijoną litų 
procentų, tačiaurpasinaudo- 
damas liooverio moratoriu*, 
mū, šios šumosr nemokėjo. 
Taip pat ir šiais metais Lie
tuva jau pasinaudojo ir dūr 
galės pasinaudoti skolų , mo
ratoriumu, Būtent, sausio 
15 dieną iždui išpuolė sumo
kėti ‘Aiiglijai 1,600,000 litų ' 
skolos ir procentų, loet, pa
sinaudodamas Indratoriūmu, 
Iždas , šios sumos nemokėjo. 
Be to, birželio mėn. 15 die
ną išpuola mokėti Amerikai 
1,300,000 litų skolos su pro
centais, kurių valstybes iž
das galės dėl moratoritmlo 

‘ taip pat nemokėti. .Tuo bū- 
;■ du, Hooverio mpratoriumu,
1 Lietuvai. yra atidėtas .vie-. 

nięms metams 3,800,000 litų 
■ i

, sumos mokėjimas.

įtaip ■ kraujais jšj tūkstančių 
'žaizdų, padaiytią jam žmo
nių žiaurumo ir smuiko. Tnp 
iši ikro- negali ^tdliaif..',vaT.ytii 
Tr/amžinai laikyti to; jik 
pažino esant pasaulio pra
keikimu/ * ! .

Nei- Mes, nežmoniškumo 
ir bemintiškumo a u k o s, 
mes turime būti žmonišku
mo nešėjai. Tik tuo būdu 
atkeršysime už savo numirė- 
liūs, lik tuo būdu beprasmi
škas mūsų tėvų ii-, protėvių 
vargas įgys dar ’• žmoniškos 
prasmės, tik tuo būdu gale* 
sinie savo vaikams sukurti;yra lig galo išmąstyta, lig 
gm^esnę ateitįj-gcrosnį gyyp^do-?išnorettų;4tg- gahrįyyfe 
iiimų už tų,, kuris buvo-skir
tas mums patiems.

Kas tai, kų aš sakau, su
pras visa savo siela ir kas 
neapkenčia blogo pasaulyje 
taip stipriai, kad dėl jokių 
tikslų ir jokiose aplinkybė
se nebenori ~turėti su juo 
nieko bendro, tas vienų diec 
ną visai naujai supras Evan
geliją. Urnai jis suvoks, kad 
tik Kristoje kova su blogu

dyta, ir dėlto tik iš pasaulio 
Išganytojo tegali/žltęiti tik
roji pasaulio revoliucija* .J:

■ Jis vienas yra visų apsun
kintųjų ir pavargusiųjų gy
vas. ^ganytojas.. -.lĄs rie- 
nąs giliausiai.w teisingiau
siai pareiškia jų, protestą 
prieš esamą padėjimą. Jis 
vienas yra vienintelis pati
kimas vadovas į geresnį pa
saulį!” 'Plunksna,

“DARBININKO” ?■
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blaivininkų susivienvmo centbo
VALDYBA

Kori. J. J, Jakaitis—dvas. vadas; . Kr i
11 Kuo. J, ^Mti&ulfonls-ir-l-Mia vice-pirm.;

' plrnj. {.„V,j L Blavaekas—raStv 7 Mott Birų V’orceater, Mas»„ 'OJSt
• tlnbriene—ižtl*, G-Cominotiwealth. Avė.',

; * pys irtil Svirsko^—lždo glcbU^jai f Kun
l rius,f432£VVlnd&wi( st, jpamhHjlger Maža.

n. Jonas Bakanas—piifn.;
Fr. Mankos—II-n»i» yįce?

VforcesterV Mass,, K.„ Bal» 
Fr. L įkaitis—redakto-

Sveikata<Bran gus Turtas

r.
< - S

CENTRO VALDYBOS
PROTOKOLAS

SUAi nui u.4.uSĮįŽųįlM^£

Kazimiero parapijos salėje, 
AVorcester, Mass., Čia visos

Centro Valdybos pusmeti- 
i nis susirinkimas įvyko ko- 
> yo 29 d* ponų Sidabrų na

muose, Worcester, Mass. ’
Susirinkime dal y y a v o 

Centro pirmininkas-Jam. J. 
J. Bąkanas, 2-sis vice-pirm.

Maukus, rast. V. J. Bla- 
. vaek'as, ižd. O. Sidabriene, 

iždo globėjas J. Svirskas.

kuopos privalėtų tinkamai 
prisiruošti ir skaitlingai svi
rne dalyvauti.

Sekantis susirinkimas bus 
priešseiminis.. . ’

Kąn.17. J. Bdkanas, pm.
F. J, Blavacka^ rast.

BLAIVHjiOOVA- 
ŽIAVIMAS

Jau pirmiaus buvojime* 
nytų Valstijų S verk a t6 s 
Biuro išdėstyta kaip kūdi
kius sveikus užlaikyti, svei
katos patarimai duoti ir mo
tinoms paaiškinta apie įvai
rias kūdikiu ligas. Šitam 
strdipsny Sveikatos Biuras 
nori motinoms pranešti, ką 
daryti kūdikiui susirgus, 
duoda patarimus apie nami
nius ir pirmos pagelbos vai
stus, kurie gali būti natidin-

I •

sloginę priežastis , yra būde, 
kuriuo kūdikio maistas yra 
paruošiamas. > Ti|kamąs mV 
statomas maisto,,4ad. jis' sd- 
tikttp su kūdikio^' norais ir 
reikalavimais, dažnia u s i a 
užkietėjimą prašalina. Gal 
valgyje nėra užtektinai rie
bumo? Gal perdaug arba 
neužtęktinai cukraus ? Gal 
negana kūdikis valgo vaisių 
ir žalių daržovių t Gal vai
kui reikia gerti dauginus 
vandens. Gyduoles nepatar
tina naudoti, jei gydytojas 
to nepataria* Kacl atitai
sius šiuos dalykus, įki.šeš-

Baik 3 d., Cambridge pa
rapijos svet. įvyko Naujo
sios Anglijos. blaivininkų 
apskrities suvažiavimas, ku
rį su malda pradėjo ktm. P. 
Juškaįtis. . v '■

Suvažiavimo prezidiumą

VALDYBOS RAPORTAI
Centro . pirm. lum. J. J.

Bakanas praneša,, kad yra 
parengta rezoliuei j a, kurio- 
je protestuojama prieš par- sudarg: pi^ — T Zavei 
davinėjimą .irmikhi, su ku- kaSi _ g. šejef-
riais. išdirbine jama. svaigi- kaitg> _ R Jakutis ir
nanti gėrimai ir yra rodomi .$idabraitė

. .. . j Suvažiavimą sveikino, kan.
line i ją nutarta pasiųsti A-, p. j^g^įtis, kun. K. Urbo-, 
mei-ikos prezidentui ir senaAlavičiuS) kuil j- švag-ždys, 
tui. Patalpinti viettnfje an- kuu. p. Virmauskis ir ktm.

krautuvių, languose. Rezo-

merikos prezidentui ir sena* Savičius, kini. J. Švagždys,

glų spaudoje ir ‘‘Darbinin
ke, ” Blaivybės Skyriuje. ,

Raštininkas V. J. Blavac^ 
kast pareiškia, jog visoms, 
blaivininkų kuopoms buvo 

• pasiųstą, atatinkami laiškai, 
kad visos kuopos iškilmin
gai apvaikščiotų meti n
šventę ir rengtų prakalbas 
Grabnyčių laike. Pasirodė,

• kad. Centro Valdybos prašy
mą išpildė, iškilmingai šven
tė ir turėjo surengę vąkarė-

. liūs su prakalbomis, o prie 
to parašė korespondencijas 
apie kuopos veikimus šios

. kuopos: 49 kp. So.- Boston, 
. . Mass., 24 kp.. Ąthol,. Alass,

.. 26 kp. Worcestet, Mass,,,. 7 
kp. Cambridge, Mass., i kp.

_• NVaterbury, Conn. ir Švč.
Marijos Kolegijos blaivinin
kai, Thompson, Conn. Gal ir 
daugiau kuopų apvaikščio
jo, bet spaudoje neteko pa- 
tėmvti. _ .

J. Bakanas.
Svarstyta, ‘.kaip padidinti ' 

narių skaičių. Daugiau jau
nimo pritraukti, apskritis 
nutarė duoti $10.00 tai kuo
pai, kuri įsteigs' jaunimui 
kokį nors sporto skyrių* 

! Nutarta surengti, vasaros 
metu pikniką.
' Pertraukos, metu bažny-j 
čioje buvo pamaldos į Gėle
lę Jėzaus.

Antrame posėdyje pasi
skirstyta darbu. išvažiavi
mui. ■ .. ••

T apskrities valdybą -išrin
kta; A. Zaveckas — pirm., 
S. Šejefkaitė vice-pirm., 
A. Jurgelaitis —rast*

Suvažiavimas baigėsi 6 v. 
vakare, kum j. Bakanui su
kalbėjus maldą.

. Sąnatna j.

ALKOLIO JUKA
NUTARBIAI

1. Cliicagos Blaivininkų 
apskričiui pasiųsti prašy
mas, kad ir tolimųjų vaka
rų blaivininkų apskritis su
sijungtų su rĮtais, užsimo-

’ kėdami po 25 centus į me
tus nito kiekvieno nario. Mi- 
tos mokestis, eina centrui, 

. nes už minėtas, nukasi eeut- 
rąs apmoka Blaivybes'Sky
riaus redaktoriui ir įvai
rioms išlaidoms. *

. ■ ’ ■ ’ J

2. Pilnųjų .Blaivininkų 
metinis, seimas nutarta lai
kyti rugpiučio 28 d., šv.

Bestoiiietis Thomas Sing- 
lefon nuo didelio girtuoklia
vimo mirė Peabory policijos 
namuose. Nors; jį gelbėjo 
du gydytojų ir keli gaisri
ninkai, bet alkolis buvo ga
lingesnis. <

•Be®®®©®®©©©®®®©®®®®®®®®®® i 
’ • J-
< i
b CHARRON’S I

PIANAI—RADIOS «
’ ŠALDYTUVAI . J 

į Aliejaus pečiai, Skalbiamos: j 
r. mašinos .. j
1 20 TRUMBULL STREET ! 
I WOROESTER,MASS.
j ■' TeL’4W9' . J 

^Lengvos Išlygos—Be Nuoiimčis

>sų pirniiausia, ligoms arba 
nelaimėms pasirodžius, Svei
katos, Biuras pataria visuo
met pašaukti gydytoją ir 
laukiant jo atvykimo galima 
kūdikio padėjimą palengvin
ti: ■' ‘ *

■ . • •. i

xl r zitbal ką daryti kūdikiu 
apsideginusi

Kūdikiui apsideginus pa
šauk gydytojų, nes jeigu la
bai apsideginęs, galį baisiai, 
net mirtingai, apsirgti. Kuo
met tik lengvai apsideginęs 
kuo greičiausia nukirpk nuo 
kūno drabužius. Nevartok 
suterštų aliejų arba tepalų. 
Taip darant kūdikį galima, 
kokia liga užkrėsti. Ant 
žaizdos tuoj uždėk gabalą 
minkštos švarios J.;. skepetos; 
skepeta turi būti pamerkta 
į vundenį, kuriame" įdėta 
“bičarbonate of soda.’'’ Ne- 
prileisk- oro prie . žaizdos. 
Kai skaudėjimas truputį nu
stoja, reikia .uždėti “zinc 
oxidę” ir aprišti.
Ar žinai k(i darytif kupniet 

kūdikis .sloga, apserga?
Paguldyk lovoj ir ten jį 

laikyk, kol karštis pranyks. 
Duok mažai valgyti, bet 
daug vandens gerti. Var
tok kokį, gerų aliejų vidu
rius paliuosuoti. ’ Įlašink 
kelis lašelius vazalino į ausį. 
Jeigu gerklę skauda, patarti 
na į pusę puoduko įpilti ke
lius lašelius 4 ‘ listerine ’ ’ ir 
šaukštuką “bičarbonate o f 
soda” ir gčrklę plautį. Jei
gu neišnyksta, ki*eįpkis pas 
gydytoją.. Jis gal ras ode- 
hoidus arba tonsilus bloga
me padėjime. .

z4r žinai ką darytis vidu
riams uškietėjust

Beveik visais atvejais tie-

meąl” vandenį, prirengiant 
maistų. Po šešto ^mėnesio 
galima kūdikiui duoti “oati 
meal” košelės su ‘pienu, ir 
vaMų. sunkos, ypatingai a- 
pęlsino sunkos. Vėliaus ga
limą jam duoti: keptą, obuo 
lį arba slyvų sunkos. Svar
bu yra pramokinti kūdikį 
prie tyarkmgo judėjimo. 
Jeigu būtinai reikalinga kū
dikiui duoti vidurius liuo- 
.suojaiičiug vaistus, tai gali
ma vartoti, “milk o f magne- 
si,a,” arba prašylate patari
mų nuo gydytojo. .

\žiųai~ H i daryti  ̂Ąosuliįii 
■ '■ ”'fįwįĮ?fe4r. ' 

‘įKedubk kosulio sirapų. Y- 
ra pavojinga.< Vartok pa 
prasto medaus arba šutintų 
fygų sunkos. Nakčia, vidu
rį nosies aptepk vazoti nu ir 
uždėk šaltą kompresą arba 
nestiprią muštardos priekai- 
tą ant kaklo ir kiūtinės. 
Klausk, gydytojo apie kosu
lio priežastį ir sek jo pata
rimus. •.
Kii darifti, kuomet IMtkh 

verkiai .
Sergantis kūdikis garsiai 

neverkia, -• Kuomet kūdikis 
serga,, jis -de juo ja ir kartais 
varto galvą nuo vienos pu
sės į kitą. VerMantis kū
dikis paprastai valgyti nori. 
Piktai -verkiantis kūdikis 

"gal miego nori arba negerai 
paguldytas. Neramus kū
dikis garsiai verkia.. Kuo
met su. ašaromis akutėse ir 
užgniaužtomis - rankutėmis, 
tai ką nors ar kur nors skait 
dą. Kiekviena motina turi 
pažinti savo -kūdikio verki
mą.' . FLIS.

■r;

Kas nemyli savo tėvynės, 
negali nieko'mylėti. Byron

Žinios Iš -Lietuvo’s
tfilBO NUOTYKIAI

IŠ BIRŽŲ PADANGŽS

Nežinau ar yra pasaulyj^ 
toks gražus vaizdelis, kaip 
pas mus, Biržuose. Antra
dieniais, saulutei besilei
džiant jau prie geležinkelio 
stoties pradeda, rinktis SU 
vežikais bekonų. Apie & v. 
vakare jau čia susirenka iki 
50 vežimų, apie 12 v. naktį 
čia ' nebetilpsta; eina eile 
Pasvalio gat. į Maravanką. 
Dienai gi praaušus susiren
ka apie’ 200—400 Vežimų su 
500—600 bekonų. Nėra nei 
tokių rašalų nei tokio rašė- 
jąus kuris sugebėtų taip tik- 
raj ir aiškiai atvaizduoti, 
kad galėtų pasaulis įsivaiz
dinti visoje plikumoje tą, 
kas čia dedasi. Įsivaizduo
kite baisiausią pūgą, arba 
kai šlapiu sniegu drabužiai 
ir viskas apšala. Bekonus 
ir arklius visaip kloja; ir su 
skurliais, ir su šiaudais*

Žmonės .baigia sustipti.

Čia yrą jauni ir seni, ir ne
mažai visai menkos sveika
tos moterėlių;... Štai našlė, 

, ?. ‘' ir ■ * -

PERKAM W -
Alės perkam. Lietuvos Bo

nus ir mokam pagal dienos 
kursą. Tupj-aųs rašykite ir 
praneškite mums, kokį turi
te Bonų ir kiek prie to Bo
no dar yi’n kuponų? Mes tuo 
jau suteiksime žinių, kiek 
galėsime mokėti pagal die
nos kursą. Niro dabar mūsų 

krautuvė atdara dienų ir 
vakarais iki 9 vai. Ant čc- 
verykų, marškinių, švederių 
ir kaldrų numušom 25%. 
Parduodam laivakortes ant 
greitųjų laivų . Parupinam 
dokumentusi atvažiuoti arba 
išvažiuoti. Siunčiam pini
gus j Lietuvą ir į Lenkiją 
tik doleriais.

American Dry Goods Store
PETRAS BARTKEVIČIUS,

• i Savininkas,
. 678 North Main Street,.

MONTELLO; $AJSS.

I ' AR TURI LABAI GRAŽIA KNYGĄ ‘ . I

Į LIETUVOS ALBUMAS į
; |'. - . • . 436 puslapių ąidumo ' Ji

| Kiekvienus.puslapis labai gražiu paveikslu pą- į
!• puoštas. Kiek vienas lietuvis privalėtų įsigyti šią J. j 
| knygų, Jos kaina buvo' $4.00. Dabai1 gausi tik už i 
Į - $i.oo.. 

£

■Reikalauki^ * '
“DARBININKO”

366 Wcst Broadvvay South Boston, Mass. |
a * ;

■/ ■ S'
■ '■ f

intos 
Laivakortes

VISOJE KLASĖSE VAŽIUOJANT Į LIETUVA, LR J.ABI PUSES ŽEMIAUSIOS KtVINOS. 
Trečia Jdase į Klaipėdą, .;75.50 į abi puses..... ,$125.50 . '••••;
Tunstine • klase Į Klaipėdą 
Oabin klase į Klaipėdą . 

sk fri:derik viii .
S.S. UNITED STATES

. S.S. FREDERIK VUIž . ..
ir sekančiuose ĮSphiukimtiose• kainas nebus padidiniq.s v|su vasaros sezonu. 
Užsisikyldt laivakortes pas -arčiaustį-vietini iisenhr arba • ' ’

SUANDINAVIAN-ANERiCAN LINE
jNew York: 27‘Whitehall Street

h' '' v tas Mawwo*>• •' -y.tr .AWm?ĄP0LIŠ 123’ S* 3rd’St. ’ HAWXX 51 Uppcr Water St
SEATTLE . .1402 >3rd A n. •.■ MONTRĖAL 969 St, Antoine St

MVIRIiHHMM

;75.50 į abi puses
,. ..$ .96,00 į abi puses..... .$163,00

. .$118,00 abi puses....,. ,$218.50
’ ■’ IŠPLAUKIMAI . ' . ‘ .

BALANDŽIO 23 D.
, ...... GEGUŽĖS 14 D.

GEGUŽĖS 28 D.. •

RuoSiatnos keturios- di
deles Ėksfcursijos, todtrt 
kiekvienas, kuris žada 
keliaut i Lietuvi}, ture' 
tų pasinaudot žemomis 
laivakoi'ilįu kainomis Ir 
dalyvąut by kurioj’ žiu 
Ekskursijų.  \

draugijų valdybų
ADRESAI

’iV. JONO EV. BL. PAAALPINM 
DE JOS VALDYBA

einnhilnktu? —- M. JSioba
86 ML Ida Krt., noręlieater, MaM. 

Telephone Columbla 5481 
Vlee-Plrmlnlnkaa — J. PetratuikM

24 Tliomos Bark, So. Bč^bii* Mam, 
Prbt. Raitininko^ — L GilnecH* 
. 5 Thomna Bark, So. Bonton, Mam, 
FM naitlnlnkaa Seilei* ",

256 H. Kintu St., So. Boston, Maa*. 
f&llninkns — A. NuudMiū:w

C 885 E* Broneiway, So. Boaton, Muh, 
Maršalka — J. Zalkls

7 V/lnOeid SU So. Boston, Mnw- 
Draugija laiko siiHirinklmtis kas treill 

nedėldleni kiekvieno menesio, 2 vat 
po pietą, PuraDijos saitų 492 E. 7th 
SU So. Boston, Mas*, ......... .
Profesionalai, bizniH'Iaf, prnnionln.

kai, kurie akelbiasi "Darliinlnke, tik
rai verti skaitytoju paminos. . 

Visi garsiukltCs ^Darlilnlnkey

LBTUV08 PŪKTIBŲ DEUOS' 
JO GL0BA M0TIN08 iV6.

drminlnkfe — Eva Marksfenč,
625 E. 8th . SL, So.'Boston, Mass. , 

VfcfrplnnlnlnkC— Ono Slaurleiiū,
443 E/’7tJi‘St., So. Boston, Mass.
Tel. S<j. Boetoii 3422-R

Prot. Itašt, -r Brone. Olunlenc,
29 Gould S t, West Xloxburyf Mitss, 
Tel. Barkwuy 1864-W

fln. Baitu Marjopa Markonlutfl
66 G Stų 8o. Boaton, 

iMlnink* *- Ona Stauiullut*
105 Wwt 6th St, So; Boaton, Mąaa, 

Tvarkdarį Ona Mlzgirdlena
1512 Columbla Rd., So, Bpstbm Mala. 

KasOa Globia -*■ E. JmiuSonienS
1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass 

Draugija W auairlnkimus laiko kas 
anfetg utarnlnkij kiekvieno mčneaio, 
7:80 vfil, vakare, pobužnytlnOJ ave- 
tainlj. ’

•VHaUi draugijos reikalais kreipkite 
paa protokplU raitininkę. 

kurios būklė namuose tokia: 
4 vaikeliai, senasis 9 mietų, 
o jaunasis 3 metų.' Vyras 
porą metų sirguliavęs pasi- 
mirė ir tokiu būdu nė tik 
negalėjo atlyginti padarytas 
neclerliaus metu, skolas, bet 
dar pats negalėdamas ap
dirbti laukų, pasidarė dau
giau skolų, mėgindamas vai
stus. Tai vot h* įsivaizduo
kite. Visa ta minia šala ir 
dreba. Visų namų nė tik 
durys uždarytos, bet ir lam 
ginęs štobom užrakintos. Čia 
gali tos bobelės ir seneliai 
sustingti — nė jokios pagal
bos nū nemanykite. Ir, tie
sa, be abejo, ne vienai iš jų. 
gal ant daug mėtų ši'naktis 
sutriunpins amžių.

Kiek Čia ašarų, kiek. keik
smo beveik prie kiekvieno 
vežimo.; čia-, ir perkūnai ir 
visokie velijimai be adreso 
ir visokiais adresais. Jau 
saulutė užtekėjo, o vejas 
taip ir svilina skruostus. ^Ga
lop sulauketne v^idinįiųio. 
kiaulių, daktaro ąr’kaip. jį 
ten vadina.-r- kalbėjo mote
rėlė. Priėjo prie mano ve
žimo.. Aš pasikloniojau; ta
riau gerą rytą. .

—Šia, sako jis man; ir 
duoda tokį apvalą stiklelį.

Aš paėmiau ir žiūriu — 
pirmą syk’ matau. , •

—Jis vėl sako: “greičiau 
kišk: ški<...„ ■. \:

—Aš ir vėl nesupratau.— 
Žiūriu į tą poną ir tiek, o jis 
kad suriks, suriks:

—uKą. gi šypsais lyg ge-- 
1 eželę radusi. —Kad ne, tai. 
duokš gradųsninką, palik su 
savo bekonu!” Gerai kad 
kaimynas pagriebė iš mano 

’ rankų 'tą gradųsninką ii* į- 
v grūdo kiaulei kur reikia...

O ta, rasi, nusigando, ar ko, 
kad dribs ant stubergalio — 
Paukšt gradusnįnkas ir per
lūžo* Aš vėl nusigandau. 
Kaip dabar tą stiklelį išim
ti; juk kiaulė gali nudviestb 

. Bet to negana, ūėl tas ponas
Tekia. . .

. —UKoks žioplys.’ Reikė
jo turėt užu uodęgos,. kad 
nė gulim Nu, dabar ir mo
kėk 4 litus. _ Aš it' šiaip ir 
taip - prašytis. Neturiu,. sa
kau, pone.

Kas Čia tau.. Tuojau su
statysiu jnotbkęlą ir bekoną 
prągrajisi. Nu, kiygi veik
si, . Pasiskolinau iš kaimy- 

i no .įr sumokėjau. Galop ar
ti pietų, jau artį ir mano ei
le. . Džiaugiuos, . Tikt 5 .N 
N.pri^š. Išėjo koks tai jaū- 

’m|s ląįns: ir S-iko ?
kįt namo;, atėjo Megrania—' 

| daugiau :ne.beįms bekonų !

r

Kad tu žinotum, žmoh, koks 
čia erinideris pasidarė. Tai 
šitaip pas mys atsitinka. /

Omega* ;

-■- • KIEK KOKIU ŪKUIYRA 
LIETUVOJE

Galutinai suvestomis že
mės ūkio surašymo žiniomis, . 
Lietuvoje esama 287,380 ii- ( 
kių. Suvestose žiniusė ūkiai 
suskirstyti pagal, didumą į. 
keturias kategorijas: mažie
ji ūkiai nuo 1 iki 8 ha, vi
dutiniai ūkiai nuo . 8 li gi 30 
ha, didesnieji ūkiai nuo 30 
ligi 100 ha, ir dvarai‘Virš. 
100 ha.

Mažųjų tikiu yra 99,345^ 
taigi 34.6 procentai, viduti
nių ūkių. 159,360, arba 55.5 z 
procentai, didesn iųjų ūkių. 
—- 27,073, arba 9.4 procentai ( 
bendro ūkių skaičiaus; dva- i 
riį yra 1,602 ir tas skaičius 
tesudaro tik pusę, procento > 
bendro ūkių skaičiaus, f į

Kaip matyti, daugiausia l 
yra.^vidutinių ūkių ,. nuo 30 . 
ha ligi 100 ha. . . i

Po žemes reformos’ prave- { 
dinio, Lietuvėje ūkių skai
čius buvo žinoma^ tik apy
tikriai.. ' ■ “ »

Didžiausioji laime yra meilė.-— 
•M. Peekauskaite. ' •

SYKES & SYKES
R. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

. —Ofisas-^. ■
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWGOD, MASS. 
Tel- K'onvood 0330

. Gyveninio vieta: 5
32 Walnut Avė. ...

Tel. Nonvood 1315-W ,

| JAMES ALFRED, M. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

Į Vitlandos?: . ’
į Nuo 7 Iki’O'vyrate.’ 
! ISskli'iant
t Antradieni ir Ketvirtadieni. 
Į Taipgi pagal susitarimą.
j 591 Nbrtih Maih Street,' Į
| Brockton, Mass. C 

Tel. 40‘

UWBENGE, MASS, :
Muzikos Mylėtojams pranečimM

Prof, A. žmANAVlOIUS. pagarrt- 
jęg art. smuikininkas Ir Muzikos Jlo-į 
Rj- tojus lĮLtldarU Muzikos Mokyklį po? 
No.’ 29 Styrtle Ct.. IM’čencfc. Mm*,: 
mnnubšo p. Rėlėvtelaus,. kur , 
pamokas d>£-TNY0IOMIs; .* j

Lėkei duodamos privačiai,, 
mailems taip Ir suaugūslomži auUfį 
Muzikos Konservatoriją. Jeigu mytf 
nūmntn: sinntlu), mbn piane ir 
kurt Tavo vaikučiai Rrunktų-«raū«t. 
graJUl; siųsk Įptts p* zioanaviciu: 
I.nl painvgtna inirnea- Ir tie, kurlėOMi 
iieiumlsekii Išmokti kitur ■ Ir kurte 
nustojo vilties pranioktL Kahiox ųprtf 
einamos, . - J

■ Jfrvi))kllčs SIMU artresu:> 
ih’ls5, 2O'M^vtlęv ęt, UwK*iu^ Maia.

i$ Huntiugtoh Aveaue, *
ROSLINDALE,



Penktaditnh, Malaądžlo 8, 1952 DAR BĮKINKĄS

Lietuvių R. K. šv. Jurgio Parapijos, 
Norwood, Mass., 20 Metų Istorija

parapijos svetainėje kun. J. 
Krasniekas 8 vai. ryte lai
ko lietuviams pirmas šv.=Mi
šias. 'Nors lietuviams buvo 
toli nueiti į pamaldas, bet 
skaitlingai susirinko. . Po 
pamaldų žmones skirstėsi 
linksmi, kad kun. J. Kras 
niekas pasakė gražų pamok
slą ir kad jis sutiko atva
žiuoti sekmadieniais 8 vai. 
indą atlaikyti šv. Mišias. : 
Nors kun. J. Krasnickui bii- 
vo nepatogu važinėti iš . 
Cambridge į Norivoodą, bet 
jiį nepaisė ne vnrgo,. .nesi
gailėjo darbo; jis pasišvėn- 
tė Nopvoodo lietuvių katąiL 7 
kų parapijai ir nuo gegužes 
14 d., 1913 m. iki vasario 
mėn. 1914 m. laikė pamal
das/;? ;

Vasario mėn. 1914 m. at
važiuoja kim. A. Daugis ii 
užima Šv. Jurgio parapiją. 
Kūn. A. Dąugis rado para
pijos ižde apie 2000 dolerių 
ir tris lotus žemės. Kun 

r A. Daugis, jaunas, enęrgin- 
■ gas, Stojo į darbą ir karštai 
' dirbo; vaikščiojo po namus, 
i rinkdamas pinigus irragi- 

no parapijonis, kad visi iš- 
• vien dirbtų, kad tik greičiau 

pastatytumėm bažnyčią.
Lapkričio mėn. ,191’4 m. 

kun. A. Daugis dar papirko 
du lotus žemės bažnyčiai ir 
užmokėjo 700 dolerių. Jis 
pradėjo rūpintis bažnyčios 
planu ir kovo mėn. 1915 m. 
planas jau buvo gatavas, ku
rį J. E. Kardinolas patvir
tino. Žmonės labai nudžiu 
gq ir dėjo pinigus: vieni po 
50 dolerių, kiti po 25,dol. ir klebonu 5 metus., 
mažiau ir gegužės mėnesį, 
1915 nu, pradėtą'statyti baž
nyčia. Vėl . kun. A. Daugis 
turėjo daug Vargo ir darbo 
prižiūrėti bažnyčios staty
mą, o štai gruodžio 19 d., 
1915 metais įeinam į savo

į baigoj perka bažnyčiai 3 lo- 
£ tųs žemės; už žemę sutaria 
§ 900 dolerių. Žemės savinin- 
ž kas aukoja 100 dolerių, o a- 

gentas. J. M. Ealan -aukojo 
150 dolerių, tai už žemę pa
mokėta 650 dolerių.
> Žemė laikinai užrašoma 

V. J. Kudirkos, K. Klimą- 
S vičiaus ir A. Sauleno vardu, 
g Vasario mėnesį 1913 m. 
£ žemė užrašoma arkivyskupo 
| vardu. Balandžio mėn. 1913 
g. ■. m., padedant kun. J. Kraš- 
| niekui, gavome tėvą Kazi- 
J mierą Kopueiiią, kurs laikė 
? 3 dienų misijas airių para-

* pijoą Šv. Katrinos bažny- 
f /eįojė. Jis paragina daugiau

darbuotis Kristaus Bažny
čiai.

/ ' Gegužės 3 d. 1913 m. V 
: j* Kudirka ir K. Kliipavi- 
« Mus važiuoja pas J. E. Kar- 
? dinolą O’Connell. prašyti. 
. kad leistų -lietuviams turėti 

; įĮ sekmadien. pamaldūs. J. E. 
į įv Kardinolas atsakė, jei kun;
* J, Krasniekas ’ sutiks atva- 
f - žinoti sekmadieniais atlai- 
t . kyti šv. Mišias, tai būtų la-

■ getai, Kun; J. Krasnic- 
: kū’s sutiko ir gegužės 14 d., 

. ^1913 m. airių Šv. Kotrynos

Susiorganizavus pirmuti-: 
' nei katalikiškai Šv. Jurgio 
pašelpiniai draugystei 1910

■ m., balandžio 23 d., kaikurie į 
'nariai, matydami, kad į į 
' Norwoodą lietuvių vis dau* 

giau ir daugiau atvažiuoja 
ir apsigyvena, pradėjo kel
tį parapijos reikalingumo 

. klausimą. Pritariant kun. 
, J. Krasnickui, tuometiniam

Cambridge. lietuvių klebo- 
. ntii, 1912 m., kovo 31 d. Šv. 
, Jurgio draugijos susirinki
me Dean svetainėje buvo 
pasiūlyta steigti parapiją. 
Pabaigus draugijos Susirin- 
kima įsteigta Šv. Jurgio pa 

; rapija. Susirašo^ ir kaiku- 
i riė pasimoka po vieną dole- 

rį; V. J. Kudirka, P, Ku- 
į dirka, P. Kuras, K. Klimą- 
A vičius, A. Saulėnas, K. Ak- 
; štinas, K. Kraunelis, A. Pe- 
’ čiukonis, A. Grudinskas,. J. 
: Grudinskas, J.: Ruokis, S.
Versiackas, a. a. A. Abuke- 

; virius,' K. Grigas, K. Lukši- 
* nas, J. Kašėta, G. Glėbus, 
J. ’ČJervokas (buvęs “Darbi- 

*uimko” administratorius) ir 
V nutarė mokėti po 50 centų į 

mėnesį.
Balandžio 11 d., 1912 įvy

ko kitas parapijos susirin
kimas.' Prisirašo apie. 40 
asmenų prie parapijos ir iš- 
-rinkta V. J. Kudirka, K. 
Klimavičius ir J. Červokas 
važiuoti pas J. E. Kardino
lą O’Connell į Bostoną, pra
šyti leidimo kolektuoti -pini- 
gus bažnyčiai. Birž. 17,1912 

. m. Kardinolas maloniai: pri
ėmė delegaciją^ linksmai iš- 

\ sireikŠdąmas: linksma, kač 
žmonės dirba Kristaus Baž- 
nyčįai; jūs drąsiai dirbkite, 

70 jums Dievas padės?’
.Žmonės stojo su pasišven

timu į darbą, aukojo pini- 
v gus ir jau. rugsėjo 13 dieną, 
§į>1912 m. turėjo parapijos iž- 
į de 500 dolerių. Rugsėjo pa-

4'
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Keli pirmieji šv. Jurgio parapijos Norwood, Mass. orgaaiza+oriai ir trečiasis tęs parapijos klebo
nas* Sėdi iŠ. kaires dešinėm G, Glebus^ K, Kliinąvičius, huv«s klebenąs knn, V., K. Taškūnas,. V. j 
Kudirka, A Saulenas.: Stovi iš kaires dešinėn: A. A kstinas, j. Grudzinskas, P. Kuras, P. Kudirka, S, 
Versiackas. : •■ ■

ko pašventinimas bažnyčios. 
Pašventinimo apeigas atli
ko J. M. Vyskupas Ander
sonas; dalyvavo daug, kuni
gų, vietos draugijos; dalyva
vo daug draugijų iš kitų 
miestų — Boston, Cambrid- 
ge ir Lynn.

Nors bažnyčia buvo pa7 
statyta, bet vis dar daug ko 
•trako. Kun. A. Daugis .su 
parapijonais iš vien darba
vosi, kad tik tuos trūkpmūs' 
sumažintų. : Norivoodiečiai 

kim. A. Daugio nuveiktus 
darbus laibai daug įvertina. 

.Vasario;jxiėn.^i919^m ‘r, Irau.. 
A. Daugis/ iškeliama^ i Šv. 
Roko parapiją,, ^lontello, 
Mass. Kun. A. Daugis iš
buvo šv. 'Jurgio parapijos

bažnyčią. Vienas Mišias 
laikė kun. A. Daugis, o su
mą laike vietos airiu Šv. 
Katryhos parapijos klebo
nas MeCormik. Žmonių bu
vo labai daug, nors bažnyčia 
nemaža, per 500 sėdynių, be- 
visi nesutilpo.0 Visi labai 
džiaugėsi, susilaukę savo 
bažnyčios.

Rugsėjo 4 d., 1916 m. įvy-

’ .Vasario mėn. 1919 metais 
atvyko kun. ’J. Švagždys. 
Nors jis. vos., kelis! menesius 
teišbuvo Norwoode, bet pa
liko gražų.': atminimą pas 
norwoodiečiųs. Kum J 
Švagždžiui, pasidarbavus į- 
tajsyta dvi didelės. lempos, 
pas didi ji altorių divonai ir 
takai iškloti; < ‘ .

Kun. X Švagždžiui tik be- 
• pradedant darbuotis šv. Jur
gio parapijoje, štai liepos 
meni 1919 metais iškelia jį 
į Brockton, Mass. Nonvood 
lieka be klebono. Kun. J. 
Švagždys, būdamas Brockto- 
ne, atvažiuodavo atlaikyti

H

Kun- J. Krasniekas, buvęs Nekalto Prasidėjimo Švč. P. M. liė- 
tuivų parapijos, Cambridge, Masą, klebonas, daug prisidėjęs Vrga- 
nisuojant it. Jurgio R. K. parapiją Norwoode.

šventadieniais vienas mišias 
ir rūpinosi gauti kunigą.

Kun. J. Švagždys norwoo- 
diečiaiš labai rūpinosi ir to 
norwoodiečiai po šiai dienai 
neužmiršta. Kun. J. Švagž-- 
džio prašomas, kun. V. K. 
Tąškūnas atvyksta į Nor- 
woodą. ir užima Šv. Jurgio 
parapiją spalių 19 d.r 1919 
metais. ■. . . z .
Kūm V. K. Tašlcūnas, rim

to būdo ir gerai pažįstantis, 
anglų kalbą, pradeda dar
buotis Šv. Jui'gio parapijo
je. ; Sušaukęs parapijoms, 
paaiškino, kad reikia rūpin
tis klebom jos r statymu, o 
pinigų :hera. ... Tada žmonės 
dėjo pinigus pa 25 dol., po 
20 dol. ir po mažiau. Kun. 
V. K. Taškūnas vis darbavo
si ir ripko pinigus kleboni
jai statyti.. . • .
. Vasario 12 d., 1923 m.* ki
lus bažnyčioj gaisrui, -buvo 
padaryta nuostolių per 4000 
dolerių. Kun. V. K Taš- 
kūnas ture jo. daug darbo ir 
vargo, kol sutaisė bažnyčią. 
Užbaigus bažnyčią taisyti, 
kum V. K, Taškūnas su pa
rūpi jonais vėl rūpinosi kle
bonijos statymo reikalais. 
Gegužės mėm, 1923 m., kun; 
V. K. Taškiinas sudaro iš 
lietuvių ir svetimtaučių ka
talikų bendrą pikniko rengi
mo. komisiją ir liepos 4 d., 
1923 m., piknikas įvyksta di
džiausiam miesto Eikš par
ke: publikos prisirinko per 
41)00 žmonių, pebm liko per 
2000 dolerių ir psas pelnas 
padėtas į klebonijos fondą. 
1924,1925 ir 1926. metais su
rengė tokius pat piknikus ir 
toj pačioj vietoj, kur buvo 
simengta 1933 metais., :Nub 
tų piknikų likdavo pelno po 
180.0 dolerių*ir jau .kleboni
jos statymo fondas paaugo 
iki 10,000 dolerių ir 1926. m. 
kun. V. K. ’Tašldinas prašo 
leidimo 'statyti kleboniją. 3’. 
E. Kardinolas leido ir spa
lių mėn., 1926 ’im klebonija 
buvo užbaigta statyti.

Kun, V. K. Taškūnas su 
parapijonais vienybėje gy
veno ir visi karštai darba
vosi parapijos labui, 

( Geraširdžiai žmones įtaisė 
bažnyčiai grąžius langus, suj surengta 7.' prakalbos,

*

mr -
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PHILADELPHIA, PA. bendrai žygiavo į bažnyčią,; 
įmr dalyvavo šv. Mišiose, 
priėmė Komuniją ir išklau
sė Dvasios Vado kun, Pr. 
Štrakausko pamokslo.

Kuopa vis auga; nariai 
palaiko, glaiidžius santykius.

į BALIUS .
Parapijos balius įvyks 

birželio 8 dieną, Jaunimas
Jau išplati-

PIRMA KOMUNIJA ’
Kovo 29 d., Šv. Kazimie

ro parapijos mokyklos apie 
30 vaikučių priėmė pirmąją 
Komuniją.

Berniukai ir 4 mergaitės, 
gražiais drabužėliais pasirė
dę, tvarkingai žygiavo. Kle
bonas kun. J. J« Kaūlakis ri.vnxįo; , . . , • gi. dzaui cui oa.
juos pasiliko ir išfalnnngin }(w w 
įvedė.į bažnyčią. Į. ' :.-,7 u'

Atnaujinimas krikšto pa-!VAŽIUOS T GAMBRIDGE 
žadu padare jūudiuančią 
scena. Bažnyčia buvo pilna . Šį sekmadienį . jaunimo 

dramos ratelis, kleb. Imu.

šoniniais altoriais . ir kelias 
stovylas; įdėjo bažnyčioje ir 
svetainėje • aliejum . šildymo 
pečių už 9(T() dolerių, svetai
nėje grindis už 80Q dolerių, 
atmokėta para pi j os šlcolos 
4000 dpi.,, pastatyta kleboni
ja 14,000 dol. vertės ir be 
skolos.

Kun. V. K. Taškūnas iš
buvo 16 metu Šv. Jurgi-o pa
rapijos klebonu. Jis paliko 
gerą .atininimą norv’oodie- 
čiams ant. visados.
Kun. V. K. Taškūnui išva

žiavo Į Lietuvą,. gegužės 
mėn., 1929 m„ . užima šv. 
Jurgio parapiją kun. K. Ur
bonavičius, ]ilačląi žiuoinas 
Amerikoje ir Lietuvoje di
dis darbuotojas.’ Kun. K. 
Urbonavičiui.. susirgus, at
keltas kun. F. Nurimtas, vi- 

. karu, kurio 'pareigas jis ėjo.
nuo rugsėjo metu- 1.930 in. 

iki birželio'mėnesio 1931 m.
1 Kun. K. .Urbonavičius vos
• vos tik porą metų, išbuvo Šv. 
Jurgio parapijos, klebonu, 
bet daug ką nuveikė: .atmo
kėjo (tatig. pa ra p i j < )S. skob »s, 
pataisė bažnyčios stogą; į-

: taisyta dvi stoyylos. ..
. Kun. K. .Urbonavičiui at
sisakius nuo klebono, parei
gų, kun-. Š. Kneižis užima

■ Šv. Jurgio parapiją birželio 
mėn.,1931 m.
," Kun. S. Kneižis y m jau

nas. ir. darbštus kunigas. 
Nors tik keli mėnesiai čia

1 -’klebonaujaj o jau daug ‘kas 
naujo įtaisyta: pas. didįjį 
altorių dvi gražios . šviesos 
su -angelų stavylomis, įdėta 
daug naujų bažnyčioj suolų, 
įsteigė katalildšką.lŪĮygjmą • 
Išmokę jaunimą kelis tikybi’-. 
nius veikalus. Kųin Š, .Knei
žis yra didis'jaunimo, prie- 
telis >ir nenuilstantis diirr 
buotpjas. . *

Šv. Jurgio bažnyčioje mi
sijas laike ši? misijonięriai:

Tėvas Ka.zimieraš • Kapu
cinas, Tėvas Alfonsas, kun. 
Kulikauskas, ktiu. P, Aiv 
dziulis, kun; I. Pesaitis, kim. 
B. Būmšn, luin, Urbonayi 
čiuš, kun. Vaitkevičius, ktv 
higa’s J. J, Jakaitis ir kun, 
A; Petrauskas. ? ’ : .

. Parapijai besisteigiant, 
u Per

kūčių tėveliai. buvo sujau
dinti.

Dėr šv.'Mišias buvo išda
linta .Komunija. Jaunųjų 
choras, varg. Ilodelio vado
vaujamas, jausnpngai giedo
jo ‘‘Jėzau, prie manęs atei
ki '' ir kitas, giesmes..

Tėveliai labai dėkingi Se
sutėms Kazi.mierietėms už 
vaikučių prirengirną.

Klebonas pasakė tinkamą 
pamokslą, ragindamas4 vai
kučius visados būti ištiki
mais Dievui ir Tėvynei.

]i]h1)iela. P. Mastdityte, 
Sodaliete.

P; Strakausko vadovauja
mas, vyksta. į Cambridge, 
kur suvaidins “Gyvenimo 
Kryžių./’ ' ■

KorespMentas,

LAWRENGE, MSSS.

HARTFORD, CONN.

se

. SVETIMOSE PLUNKS- . 
.NOSE-.

«l* S** " T j-
§v.- PyanciŠl<aus s e s e r ų 

vienuolyno rėmėjų skyrius 
balandžio 10 d., 7 vai. vaka
re,.. mokyklos svetainėje ren
gia. įdomų vakarą. . .

New . Britain‘o gabiausi 
vaidintojai suvaidins juo
kingą komediją “Smetimo- 

Artistas
J, Olšauskas ir Ona Sintau- 
tienė padainuos solo, duetą 
ir t. t.

Visi gražiai prašomi at
vykti tą vakarą ir tuomi pa
remti seseris Pranciškiėtes. 
Tą-vakarą įvyks ir laimėji
mas. • . •

Visi tą vakarą pasimaty
sime, pasikalbėsime. Vieny
bėje galybė. Iki pasimatyt 
mo. Marei joną...

i LOVVELL, MASS.
MINĖJO ŠVENTU'

Vietinė L. D; S. kuopa 
balandžio 3 d. minėjo pieti
nę šventę, Apie 50 narių

vis:j laika parapija nuo. pra
džios. iki dabar surengė 4 
didelius kąrnivaluSj 26 fe- 
iąis-bažarus, 17 pikniku, 7 
balius, 7 teatrus,' 14 koncer
tų, 6 bažiųdiriius koncertus, 
9 vakarienes,' 13 whist par- 
ties. .. ’ ?

• Dabar Švt. Jurgio parapi- 
-jbs vargonininkė yra p-le A. 
Kasparaite, Zakrastijonasv- 
J; Smilgius, kolektoriai — 
V/ J. Kudirką, Jj Balutis. 
J, Avižinis,'.!. Aidųkbniš' ir 
J, Seslaviekas., . . ■

A<?nwtūs\ ■; • :

1.932' m. kovo 31 dieni),

NAUTAS VASARNAMIS.
Balandžio 3 d. kun. P. M. 

Juras sušaukė parapijomis 
išrinkti komisiją išvažiavi
mui, kuris rengiamas gegu
žes 30 d. naujo vasarnamio 
atidarymo, proga.

Klebonas paaiškino apie 
statomo vąsarnamio pavan
denyje planus. Parapiečiai. 
entuziastingai išklausę,, pa
siryžo remti darbu ir pini-

Sekantieji, tuo jaus paau
kojo statomam vasarnamiui:. 
P. Bruzgulis — $11.00, D. 
Kirmijąs ^$10.00;. po $5.00 
— J. Jeračkas ir P. Navic
kas j po $2.00 — P. Raznau- 
skas, * Dr. P. Kašėta, j. 
Kriaučiūnas, V. Stručka, A. 
Rimas, Jr., Av Rimas, J. 
Juknevičius. Du tonu ang
lių paaukojo A. Paplauskas.

Į komisiją surengimui iš
važiavimo. laisvanoriai apsi
ėmė sekantieji: J. Jeskelevi-. 
čius, A. B'6žis?1 S.:Čeiknus- 
kas, J, Jeskelevičius, J,. 
Baubu, J. Ulba virius; P. 
Prankpnis, K. Marcinkevi
čius, V. BauŠa, P. Raznaus- 
kaš, J. Baniulis, P. Pilypas, 
A. Piniūtė, O. Jereckaitė. • 
A. . Stručkieiiė? !• Piniene, 
V. Gėceyičienė, S. Bauša, 
Af. ‘ Pilypienė, A., Grinienė, 
O. Volunge vičiene.

Visi dės pastangas, kad iš- 
važiaviinas būtu nepapras
tas. Tikimės, jog vasarna
mio atidaryme daugelis žmo
nių dalyvaus ir iš apylinkes- 
kolonijų.

• . PASKAITA
Balandžio 3 d. vak. ,kuu. 

Pr. Stral •'įsk’as skaitė pas
kaitą apie lietuvybę. Paskai
ta buvo įdomi, ir naudingą 
seniem^ ir jaupįems. Tik’ 
gąila, kad mūsų jaunimas, . 
neįvėrtiuą rinitų paskaitų ir 
neskaitlingai atsilanko. ..

... KonraZtja..

Ne kiekvienas gali pada* • 
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa* 
prastą 'darbą# nepaprasta ’ 
dvasia.Bookęr JVaslnng- 
ton*' >_•' -
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VIETINĖS ŽIVIOS
RŪPINASI VASARINE <

mokykla

. :

Klebonas kun. Virmaus- 
kis rašinėja į draugijas lai
škus, primindamas joms 
reikalingumą lietuv iškas 
mokyklos bent per atostogas, 
ir draugiją moralę pareigą 
toliau tiesti mokyklai gavo 
piniginę paramą.

Draugijose nuo senai yra 
įsigyvenęs įpdotys finansuo

ji Šv. Petro parapijos vai- 
Jką vasarinę 'mokyklą.

Tel. So. Boston 8520

A.O.ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS |

Baigęs du Universitetu J 
CORNEIJiUNIVERSITY Su A. B. f 
G. WASHINGTON UNIV. SU LLB. | 
“Darbininko’^ Name ;

(antros lubos)
886 Btoądway, South Boston

Rezidencija
805 Harvard St, Čambridge, Mass.

. Te!. Unlverslty 1463—J.

. SiinetjpirĮną -laiški' 
svarpiut reikalu nuo j^^b 
gavo Bv* Petro ir Ppyik 
draugija savo susirinkime, 
oalandžio 3 dieną. ■

Draugijos valdyba perda
vė tą laišką draugijos direk
toriams. . . . ;

Draugijos direktoriai, be- 
abėjo, duos laišką skaityti' 
sekančiame draugijos susn 
rinkime. >

Geras ai dalykas iš anks
to rūpintis lietuvių vasarinė 
mokj*kla. Kas norės ją šel
pti, turės laiko tam prisi
rengti. ,4 ■ -
L Prie pix>gos klebono latš- 
kąs dvietė draugiją paremti 
ir parapijos išvažiavimą, į- 
vyksiantį birželio menesp

.■tiw
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PEBSWTYK IR KITAM
Kada Tamstos atvykote i A-. 
metiką? Kokią dieną ir metai? 
Kaip laivo vardas, ir t. t. ?

Kiekvienam gyvenančiam A- 
meiikoje svarbu ži(noti: atsaky--, 
mas j vii'šminėtus klausimus.

Mes patikrinam Tamstos at- 
f vykimą , ir užtikrinąm sąžinin
gą patarnavimą. .

PERKAM LIETUVOS 
BONUS

ir mokame aukščiausias kainas
, Parduodame laivakortes i ir iš 
Lietuvos patogiausiais kebais.

C. J. WEISUL 
AGENTŪRA

į „ “Darbiiųnko’* Name '!
366 West Broadway, 

SOUTH BOSTON* MASS.
Tėl. 'So, Boston 0620

. i

SUTUOKTUVĖS

Nuotaka yra aoūthboBto- 
: nietė, .čia gimusi, krikštyta 
ir augusi. Turi daug pažį- 

į stamų^ - ‘ J.
; Jaunasis yrą krikštytas 
•Ilakių bažnyčioje. Jis] tėr 
vynę Lietuvą yra palikęs bū-

žians-
Po ŠHubo .ir užkan

džių, jaunavedžiai skris kur 
trumpon kelionėn.

UISVĖS KEUAIS

Bal. 3 d., I v. po pietą, Šv.- 
Petro bažnyčių je Jonas 
Lewiš susituoike su Marijo
na SuslaviČiute> kuri gyve
na 147 W 6th St., S. Bos
ton, Mass. Ji yra gimusi ir 
augusi Lawrence, Mass.

Šeštadienį, 9 yal. rytą, Šv. 
Petro bažnyčioje, kun. ‘Jo
nas Skalandis giedos šliubi- 
nęs šv? Mišias ir ris amžinu 
moterystės mazgu \savo se
sutę Agotą su Juozapu Dau
giniu.

KAZ. J. KALINAUSKAS
. ADVOKATAS1 ‘ ’7

u. Darbininko ” Name
(antros iubos. Room 1>

366 Broadway, So. Boston.
Tel, So. Boston 3357' 

Bostono Ofisas:.
.89 State Street, Room 63
’ Tel. Ilubbard 9396

Gyvenimo: 33 Rosemont Street,.
Tek Talbot 2878 . Dorchester, Mass.

didatūroB naudai*
J. Grigaliūnas pasakė la

bai vykusią kalbą. Tenka 
džiaugtis, kad J. -Grigaliū
nas ąayd kafeoje bJėletįkfr- 
tų paminėj<| lietuvių jvan ą.

Mayoras pūrley studento 
Grigaliūno kalba buvo labai
patenkintas ? ir išreiškėf jam > 
asmeninę padėką

Gražiai pasirodžiusį Joną 
[Grigaliūną sveikiname ir 

 

Įlinkime laimingai baigti mo
kslus. Tikimės, jog jis ir

[mokslus baigęs liks ištikimu 
Kitą sekmadienį, balau- Į lietuviu. •

džio 17 d., L. J>> S* pirma} . Į ■ ■;...
kuopa turės gražų parengi- ______

mą. Bus suvaidinta pirmą] ihuimj
kartą Amerikoje 3 veiksmų 4 .-T ;•

jausminga drama ^Laisvės! Aututei algą pakėlė. Te- 
Keliais.n ' Įvas gerai dirbo. Simas kvo-

Atsilankiušieji tą vakarą^ n^ išlaikėt ~Mūtinar Aeki- 
į bažnytinę šalę, išvys daug Į parimentą pabandė, atras - 
ko įdomaus. Scenoje pama- Su kitomis kū-
tys veidus kurią jau sėnabW^is.§is rojus.tampa kū- 
vūidinant nematė. [mučių rojumi. Tėvas nūsto-

••štai vardai vaidintoju: M. I> <^s> ^ka 
Kitaoniflte, J. GBneekH V. feta"etta * raju, bet 
Savickas, M. Valatkienė, A. ° l gei'esių.
P.- Neviera, V. Tamuliiinas, Ateikite visi skaitlingiau- 
S. Griganąvičiųs, P. Razva- Į šiai į parapijos bažnytinę 
dauskas, D. Avęrka. ‘ svetainę sekmadienį, būk 10 

Atsįlankę pamatys vokie-Į^
ciiL žandarus, bolševiką a- Pertrauką metu gros or- 
gentuš, lenką, pataikūnus, kestras. ’ , ' ' . •
narsius kareivėlius, geras Džiaugsitės, * juoks i t ė sr 
močiutes, ištikimas mergų-1 verksite.
žėlęs... . • •

■ ." i

Tad suteikime sau lais
vės tą vakarą atvykti į baž
nytinę salę-ir prisiminti, ko
kia kaina atgauta Lietuvos 
laisvė ir kokiu kelių bųš at
vaduotas Vilnius. '. ' ■

Į Šeštadienį, 2 vai. po pie
tų,. veikalas rodomas vai- 
kapas. Rengtai.

DR.J. LANDŽIUS-SEYMOUR i
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į

Gydo, ąštria^ir kroniškas Ilgas vyrų, moterų ir valkų. Vartoja |
. X-Ray aparatų, ištyrimui vidurių ir plaukių ligų.. Ekzamiuuoja |

kraujai šlapumą, Ir šptaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patari- |
mų laiškais kitur įgyvenantiems. 15 mėtų praktikos.
OFISO VALANDOS: 2—4 p.p.; T—S:3O vak. ' Tel S. B. 2T12. ' j

. 496 E. BR0ADWAY, SOUTH JĮASS. j

SOUTH BOSTON SAVIN® BANK I

YRA ANT KAMPO BROADiyAY IR E STS. PER 

BEVEIK 76 METŲ

Depozitų nuošimtis eina uita trecios Seredos kiekvięno mėne
sio. Dividendus moka 5 nuoš., per. paskutinius 3 metus.

Dividentai mokdmi trečią Seredą Balandžio, ir Spalių, mėnesių.

VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 3 po pietą. Sukatomis; nuo 9 ryto iki 12 vaL 

ĮPirmadjenių vakarais nuo 7 iki 9 tik dek depozitą.

I
PRALLBROLIAI

PEKTORIAI IR DEKORATORIAI »■§
DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 

+ PATARNAVIMAS GERIAUSIAS

46 ARMANDINE ST., DORCHESTER, I
TeL Talbot 0354 ~ .

GH0RI$TJU~BENDRAUJA
I Parapijos ehord mėnesinis 
susirinkimas įvyko praėju
sią | savaitę,, Čttęristai^pri- 
^inįjipę prįejushpšokią-pa- 
sisekimą, nutarė gegužės mė 
nesį surengti kitus Šokius.

Didesniam.tarpusaviui su- 
^pažinimui nutarta turėti 
bendrą pasilinksminimą su 
Čambridge choristais. Tai 
įvyks balandžio 11 d.

Rengimo komisijai vado
vauja J. Kasparas, uolus 
darbuotojas. Jis taip pat 
rengia “gegužinius” šokius.

. ’ Sanotna J.

GAILESTINGAM ŽMOGUI 
REIKIA BŪTI ATSARGIAM

J tūlos Ėmilia Romano 
krautuvę vieną dieną užėjo 
pavargėlis ir padejavo esąs

JUOLAS CUNYS
j ADVOKATAS

414 Broądway, S. Boston, Mass, 

Tel; Sd. Boston .01)48 .

GYVENIMO 
Tel. Parinvay 1SG4-W

Teoi’ilė Jopikąitč-Račąus-

. Levant Street, Dorchester, ŠAI KALBĖJO . Į Mass., mirę /plaučių uždegi-
’ • • Imu bal. 2 d. .

Šiomis, dienomis stud. Jo-Į Velionė paėjo iš Alytaus 
nas Grigaliūnas,1- lankąs B. parapijos, Amerikoje ištekė
ti. Law Sehooį pasakė viešą j0 Romaldo Račauško 
kalbą mayoro tiurley su- 1?23 metais. ŠlįubąvęsiŠv. 
rengtame forume. Kalbos pctr<> bažnyčioje. /Diūdėsyf 
buvo surengtos gubernato- paliko savo mylimą vyrą. ’ 
liaus ĮL D. Roosevelt kąn- ĮLįetavoje paliko tėvelius, du 
f* - ■ - ;• \ r . """ "lĮibroliu ir dvi seserį. . :.

TeL S. B. 0441. ‘ “’’hn' t iri i iii Aiioir 1 o 1 Prieš mirsiant, vieną ve- PRJ.OUNAVSKAS J lą vakarą kun. Jfenkus ap-
ADVOKATAS

414 Broadway, Go. Boston. ] 
Boom 3. -. i. ] 

Gyvenimo.vieta; 98 Central St, ]

. : Hudson, Mass.]
TeL Hudson 622. ' .1

Tel. S. B. 2805-R.L LIETUVIS " ’ 

OPTOMEtBISTAS
Hegznmlunoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akie ėtitie- 

• linu ir amblljoąlš- 
koee (aklose) ‘akyse sugražinu Svie
tą tinkamu laiku.
\ J?t. B^UKABNis, O. D?
<47 Jroa4w^y* Ėhuth

alkanas. G-ailestinga krau-! 
tiįvininkė paręngė kelis san
dvičius, kūmos pavargėlis 
gardžiai valgė.: Padėkojęs

■ •■v ’ - c - J i. L» •išėjo. . • T • ;
' Netrūku^- atijją kitas Į 

vargelis ir nusiskundė'esąs 
alkanas. (Mile sting'oji 
krautuvininkė uorėj o pr’adė-į 
ti rengti sandvičius, bet pa( 
vargelis paprašė mėsos ii! 
stiklo vandens; jis pasakė; 
jog mėsą namie išsivirsiąs*

Krautuvininkė išėjo į nuo
šalų kambarį atnešti van
dens pavargėliui. Ir kaip 
jį nustebo sugTįžusi! Krau
tuvėje nebebuvo nei pavat-. 
.gelio* nei mėsos, nei pinigą.

Į VYČIŲ ŠOKIAI
: . JL... ' ;

Praėjusį šeštadienį Muni-
► cipal BiiildĮng’svetainėje.į- 
i vyko Vyčią šakiai sportinm- 
i ką naudai.: Buvo atvykę:

busu iš Athol, Mass. Ma
tėsi jaunimo iš/Y'orcester* 
Norvvbbd ir. kitų vietą..

PERKĖLĖ KOMUNISTĘ
; Smarki komunistė Edith 
į Berkuian, nesenai* susirgusi, 

iŠ imnrigracijos stoties buvo 
pasiųsta įCaraey .ligoninę.

• Dabar ji perkraustyta į 
Mass. Memorial ligoninę.

OJiHuiiiMiiMitHiiiiiiiiiiiiHiiHiuimuHHUiimiuiHiiiHiiHl Į

I iismi#
| Apdrau.sk namus,. rakandus 
r 'automobilius pas •< %
| , J* SVME8LIS ' 
T342 BtbRaw, So. Borton 
l t Tel.-I8 B. 1708 ar 2613

Bo. Boiton 06$8 ‘ ‘
luktu^m dantistai 

D B. M. V. CASPER 
t . (OBPARAVIČiUB7 • 

„.j. Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadway, 8. Boetou, 

o/<«o ralondoa.*
, Nuo s iki 12 ryt* rr m i:«o iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare, pc- am uldarytaa aubatoa vakarais Ir 
nadildlenląla, taipgi aaredanria n»a 

į^dlenąuMktrtM.4 

Taipgi nuimu ir X-raįf
jai

Tel, So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A, t KAPOČIUS ?
251 W. Broadway, So. Boston
OflBa viilandoir nuo U Iki- 12, nuo 
1:30—6 Ir nūn 6:80—9 vakare;. 
Seredomls nuo 9-*12 vai, dieną. 
Šubatomlįj ūbo 9 Iki 0 vai vakare, 
Nedeiiomla nulį 9 iki 12 vai, dieną 

. - ' (pagal sutartų .. -

•| Tel. Portcr 3789 ’

įJOHN REPSHIS, M.D* I (REP8Y8) - '
| LietuvisGydytoju
| Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—0

278 Harvard Street,
I kamp; Tninan arti Central Sq, 
į Čambridge, Mass.

:V

||| rūpino ją paskutiniais sak- 
[ramentais.
I Iškilmingai pal a i d o t a; 
[Naujos Kalvarijos kapuose, 
bal. 5 dieną.

UETMIA IŠDIRBYSTe
.y*? . **r»'*-*<-'*■■**•_

Skilandžią* Dęšrą^ Lašinių
— tikrai lietuvišką.

Įvairios Šviežios mėsos:
. Specialiai VELYKOMS..
1 Prašom atsilankyt.

UTH. COŪPERATION
365 W. SĘCOND ST./ .

SOUTH BOSTON, MASS.;

Kovo 31 d, mirė Motiej aus 
Dūdos (237 W. 5th St) šu
nelį^ Motiejus, .. keturių ir 
puses metą amžiaus, sirgęs 
skarlatina. • Bažnytiškai pa- 
laidotas balandžio 2 d., 2 v, 
po pietų/ .. \

Liūdi jo tėvai, sesutė ir 
ju broliuku. ■

SVARBUS
AIJTOMOBIUSTMIS;/ 

Mes atidarėm automobilią taisy
mo vietą;. Taigom visokios rfišies 
automobilius? Taipgi ištaisom su
lankstytus lendern įr‘ bodies ir 
apipeutinam. Taigom ignitions ir 
generatorius. Darbas tižtikriĮitas 
ir kainos pigios..Vieta vadinasi;

STĘVĘ’S BjEPAIB SHOP, ‘

ŠOUTK BOSTON, MASS. 
Tel., S. B? 2351-R

STEVE JANELIUNAS, Sav., bu
vęs Broadway Carage vedėjas.

MlMte

1

*M

. .Priąiejcęs Advokatu .

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visoįias provM. Daro vi- 

iraslegalius dokdmentui. 4 ;

817 E St. (kampas Broadway) 
SouthBoston, Mum.

Telefonas: Šou Boston 2732 
Namą} Talbot 2474

E

| LIETUVIS

j GYDYTO JAS ir, CHIRURGAS^

Į . V a 1 a n d o ■«:. j 
įNuo.2 iki‘4 d., nuo 7 iki 8 vak.;
f 478 Gallivan Boulevard • į 
Į DORCHESTER,. MASŠ. : 
! Telefonas Talbot 0847

“GYVENIMO KRYŽIUS”
‘ ... 1 • •• f •.

Balandžio 10 d., 6 v. vak. 
parapijos svetainėje, bus-ksu- 
vaidintas 4-rių paveiksliį ti
kybinis veikalas “G^vepiino- 
Kryžius. ■’ Vaidins Lowel- 
l’io parapijos dramos rate
lis, klebono kun. P. Stra- 
kausko vadovaujamas.

Įžanga 50 ii* 35 c. Benld- 
tės jau dabar atvykti šio vęi- 
-kalo pažiūrėtų.

KUR KOBESPON- \ 
; DEKTAI? ■ ;

. Nesenai suorganizuo t a s 
korespondentą ratelis, bet 
dar nė vieno susirinkimo ne
buvo. Jei nedirbsim, vyru
čiai, nieko nebus., : / .

Rup. P, Z. A .

it.D. S. KUOPAI

LIETUVIŠKA

«JUĮT«P
(L STRfeET BEAUTY SHOP) 

Ivampeš L arui 6th Šis,
so.: Boston!

IMEMAVOJA
Kambarys su garadžium. Gražioj 
ir patogioj viefyj RąeĮiądale dėl 
--"10 ar dvieju žmonių.

_2reipkitfe ■ l
‘ J. STUKAS

SŠNavarreSt/ 1 Roslindale
/ - ■ ■ / . (B. 12).

MASS.
Tel. •

S. B. 4G45-B
Suvibinkč-

GAROLINE 
/. CASPER

; • Duodame i
Rermaiient' • 

tVfive-Ėugėne ..

Lietuvis panti^aji

(GĄLINAŪSKAS) ‘ ,

414Broadway,So. Ęoston
Tel. 8k>. Borion 3690

Oflsąa atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto; nuo 1:80 Iki 5:80 pofpĮet |r 
nuo 6 Iki 0.vakare. Šventą Uliuj .

pagal mufttMHnųr :

į Apkurtimaf 
DusulysKa taras

BRONCHAIS
ir;kitos ligos. akią'Tausų, noaieM, 
gerkles ir plaučiu pagydomos mo
ksliškai ir protingai per ' 

Dt.GrailĮ^YS’Vi
Fnlandoa t Anfradleniąls, ketvirto* 
dieniais ir šeštadieniam - -12 ,

L to* W/7^ Takata ; .MkMito j 
t nlalūiak^UktoL W

f nl

GRABORIUS IR - 
BALSAMUOTOJAS

877 ir 448 Čambridge Street 
Čambridge* Mass.

Telephone Unlverslty 8831-W.

j -/ .ui

i

L. D. S. kuopos susirinki-1 > 
mūs įvyks balandžio 10 die
ną tuoj po sumos. Turėsi
me nutarti, kaip geriausiai 
minėti L. D. S. metinę šven- ■ 
te, todėl skaitlingai atšilau- 1 
lykite,-. ... . • '

Kuopos raŠtininkaš, Į
* 4. Zavee/iUs‘. į

■toto—-■—--ai——«
Office, Telephone Unlverslty 1957 ’ 

. Bes.. Tel. Unlverslty 1957

ADAMOWIRKA & SON
Undertaker & Embalmer 

ITBTVVIS GRABORIUS IR .
' BAtSAMUOTOJAS

Pagrabus atlieku gerai Ir pl^at 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 
dieną Ir naktį. . »

888 Čambridge Street

10 Intervate St/Monteito, Mato 
Tel. Brockton 5188 .

LIETUVIS GRABORIUS

Į

l-'i

CITY POINT — 8 kamba
rių mūrinis namas. Yra . vi-, 
sj^įtai^mąi ir/Lidplis^var
das. Kreipkitės pas 
HALD, So. Boston 3838-^

• B-15

T PBUBIŲ »BA3BUŽIŲ i 
| ^BAUTUVt

PHUt’SMHlS
SHOP , 

^BW*BBdA»MY 
(tarpo.-p ir Dorcheetor St*.)

Uil&IKonto • valiausios mados yy- 
rišliusdrabuilut. GraŽiaustos ekry-:

Laidotuvią reikale, visuomet ii? visiems 

maloąiiii.jiv tinkamai patarnauju. Ga* 
lite ‘luptis bilų laiku* dieną ar naktį, 

o visuomet pasirengęs kiekvienam 

pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 

• miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

bSIet Pas mus viski) rtolau pirksit, j 
‘ SariMnkai POVILASLIRAS |

P. J. AKUNEVICH
• (AĘUNBVIOIUS) T ■ ■

16-18 Intervale St., i 258 Broadtoay,
Mentolio, Mass. 8o. Boatoit ĮUm.
Tel. Bfockton 4111). Tol. Š. Boston 4488

i;
-I

/

Apdrau.sk


:N«Urtadteni% Kdaudžio 8, 1932 » '
" . ............ ...... . ....... .............................B IMF Į

DARBININKAS
- - ■ ■■ > •-   ". '","1, ' '■' ---- --------...■.- ... 'J  T- -. ;! .11 ■   ...... • •■■■. ..

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
Iš ŠV. JURGIO PARAP. giesmes. Bažnyčioje darė 

nepaprastu įspūdį
Garbe šios parapijos var

gonininkui A. Z. Visminui, 
kurs sugeba išlavinti chorą. 
Kun. Dr. Bonaventūra M. 
Paniukus, kuris Šioje para
pijoje laiko misijas, Velykų 
diena sakydamas pamokslą, 
išsireiškė apie šį chorą šiais 
žodžiais: “Tai didžiausias ir 
geriausiai išlavintas choras

' MASPETH, N. Y.
/ CHORAS ŠAUNIAI 

PASIRODĖ
• I ; iVelykii ryte nepaprastai 

gražiai mūsą choras giėdojo 
Tiesa p. Byra atsivežė net 
keturias solistes, —savo mo
kines, pagelbai, bet ir cho
ras tiek parodė mene grožės, 
kad solistes ir choras ir pats 
artistas Byra sudarė harmo- lietuviu tarpe Amėriko 
ningą, vieningą giedojimą. 
Žmonią buvo pilnutėlė baž
nyčia; — giedant chorui bei 
solistams, rodos, visi buvo 
apmirę, taip” tyli.ai įmonės- 
užsilaikei Jeigu kas sako, 
kad paprasti darbininkai ne 
supranta geros muzikos — 
klysta. Duokite žmonėms 
tikrai išlavintą giedojimą, 
jie atjaus ir supras.

Linkėtina, kad p. Byra ir 
varg. Brunete ir toliaus ei
tu tikru tikro nįeno. keliu..

•, Dudlaiizis.

je.” .
Reikia pažymėti, kad šio 

choro tarpe nariu, ir choro 
vedėjo viešpatauja geriausis 
sutikimas, kas padeda cho
rui pasiekti ankšči au s i o 
laipsnio. 'Tad valio mūsų 
parapijos choras! 4. X

ką ir mergaičių, baltai pasi
rėdžiusių su gėlėm rankose, 
dvi eilės sudarė puikią, iš
kilmingą eiseną. Choras pui
kiai atliko savo užduotį, su
giedodamas Velyki} choralą 
ir keletą giešmhj, stropiai 
komp. J, Žilevičiaus parink
tą, daugiausia jo paties 
kompozicijų.
/ Elizabetht’iečiai gal ne
įvertina to gražaus apeigų

C. BROOKLYN, N. Y.

Kovo 31 d.. mirė Julija 
Minčinauskaitč, 14 m.-Wr 
žiaus. Paliko liūdesy tėve
lius, Juozapą ir Juliją Min- 
činauskus, broliukus — Jo
ną ir Aleksandrą ir sesutę 
Zuzaną. Velionė buvo gi
musi. Glencoiv, L. L, augo 
ir pradine mokyklą lanke ,V1.. , .. - . .•sr 1 t" • - v atlikimo, giedojimo,.visątoMaspethe. Kadangi j r , bu-’ 
vo nepaprasto gabumo mo
kinė, jaunute, užbaigus 
pradinę * mokvkla, įstojo į.. , . v>- x, ..i-rr / lietuviškos parapija:Washingtoii Irvmg High

i ' ■ • . ’T

buvo pasiekus penktą sky 
riip \ i Velionė buvo atsižy
mėjusi moksle,, dailėje, tan-

ką sil tuo susipratę. Bet 
tegu kas iŠ gerbiamąją pa- 
rapijoną pasišalina, iš tos 
lietuviškos parapijos — šei-

L. D. S. ŠVENTE
L. D. S. 10 kuopos: susi

rinkime kovo 20 d. nutarta 
minėti L. D. S. metinę šven
tę — balandžio 17 d. Visi 
nariai in corpore išklausys 
šv. Mišią ir priims Šv. Ko
muniją. Klebonas kun. N» 
Pakalnis pasakys šventei 
pritaikintą pamokslą.,

Po mišią įvyks kuopos su
sirinkimas (bažnytinėje sve
tainėje, 207 York St.).

Visi nariai ir prijaučian-

DR. BUDIS I. VENCIUS
D A N T IŠ T A S 

X—RAK ■. h!
Namų Telefoną*: Mlchlgan 2—4275 • B Bi O 0 K L Y N, N, Y* .

Nuo 9--12 ifi ryto, 2—8 Vftk. 
jScefitaaienMš tutitarvt 
<99 ORAND STREET 

(kampo. Union Aje.)

tieji malones ateiti ą pamal- t tt j įnyneies, is ui iiVLiiviSKą up- 0 ‘ ■ScliooL New Yorke ir jau.. , .. . . .. .’ • r. linl<ybią, kuriam laikui
tarp sVetimtąučįą, ir nors

■ ” jis lankytą gražtansiąs “ai- 
risią” bažnyčias^ sugrįžęs į

būti pirmas rinkimas į pro- f 
zidentus. <

Kartai^ seime pirmame 
lalsavime kandidatais būna 

.daugybe vietinią šftnn. Daug 
valstiją turi gerai žinomi] 
vietiniu vedėju, kurie netaip 
gerai žinomi kitiems pašalk 
niams žmonėms,.bet delega
tai juos palaiko. Daugu
moj atsitikimą,, tie sūnūs 
buvę ^berhatoriai arba se- 
natoriai, ar koki kiti jiems ' 
gerai žinomi vadai.

. j •

Kiekviena valstijos dele-. 
gacija tautiškame seime tu
ri savo pirmininką, ir, kuo
met įsakyta, f delegatai vis 
balsuos už savo delegatą, kol 
pirm, jiems kitaip' įsako. 
Tas gal paaiškink, kodėl da-: 
įbartinią laiku politiški drau
gai garsiausią kandidatą, 
kaip Herbert Hoover ir gu
bernatorius Roosevelt, . vei
kia gauti•'“įsakymus”-, tu 
partiją./ ..

"Darl^Horses”

Kai žmogus, minimas kan- 
clidatu į prezidentus, tai dar 
nereiškia, kad jį nominuos. 
Jis turi gauti du trečdalius 
viso susirinkimo balsą, o tai 

’ ypatingai sunku, kuomet pa
sirodo kiti kandidatai, ku- 

į riuos delegatai stipriai. re
mia. Jeigu kandidatai ne
atsisako, tai seimas turi ra
sti išeitį. ■ Partiją vedėjai 
visuomet prisirengę tokiems | 
nepėrmatytiems atsi t i k i-. 
matus. Kandidatas, kuris 
nebuvo hei minėtas, nei pa
siūlytas, '* kartais įbūna pri
imtas. Politiškoje kalboje 
tėkia kandidatas vadinamas 
“dark horse.” WaTren 
Harding buvo “dark horse” t 
republikoniškame s ė i m c 
1920 nū, iri Wbodrow WiĮ- 
soil demokratiškame seime.
1912 m. \ /• ’ J

Su „tūkstančiais delegatą ii’ 
tiek pat pavaduotoją, tauti
ški politiški seimai papras
tą! yra triukšmingi susirin
kimai, su 'dideliu entuziaz- 

jZAVį3AVKy jA^ V*.VXlAVA*VMrM VVMV . . 7

partijose kovojo prieš tas ma^ai praktišku dar- 
politiškas masinąs. „ Dabar bu pasižymi. Bet tikime^ kad, 
delegatai į republikoną tau- siais- metais: geimai bus ypa- 

' tingi, nes kaip tik .šiais mo-apskr.;.
tais įvairūs ekonomiški ir Jungtinią Valstybią kariuo- 
politiški klausimai suka pa- menėje iŠ kuriosi išstojo 
šaulio galvą: Nedarbas bus 1926 m. >
viena problema, kurią ban- R^auskaA Juozas, 1921 
dys išrišti. Muitas, tautą gyvenęs Čolchester 
lyga ir prohibicija tarp ki- ‘ ‘ !
tą problemą. PLIS

Telephono: STAGG 2—4105 ,

DR. A. PETRIKĄ
(WTMCK)

LIETUVIS DANTISTAS
2218.4th 8t, Brooklyn, N. Y.

X-Bp(n^utių DiaptM^
- GtaM Aneitetifea . •

V• VALANDOS;
Nuo B vai. ryte iki 8 vai. Vakare, 
FeoktatMenlale Ir Iventadieniaū 

tik ■Mitams,

■» Tek Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORIGS 

—IR— •
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N.Y,

das, į susirinkimą.
Dabar lahai gera proga 

naujiems nariams' įstoti..
Valdyba:

Pirm. J. Karalius, .
Kast. A. Spaicis^

GRAŽI MAGELIONA M darbuose u- muzikoje. aav0 bažnvfel ir snMtrpęs 
v. x Buvo visą labai, mylima, y- . 1

L. yyciu rma Vytauj>Laj.|Ugaį J^Įoteni
ktiopą ir . Pan. ŠVc. ^l®’|.-s^jungos Jaimamečią sky- 
kimo parapijos chorašj ba . H a^ kuriame ji tarnavo 
24 d. rengia . scenoj^ ;
vaidinimą “Graži Magelio- 
na,” 4 aktą, 6 atidengimąl šermenys buvo pas tėve- 
meliodramą. Pelnas — pa- ^us, Bemsen PI.,
rapijai. Kviečia visus ren-P^asPe^ 
gėjai. . Palaidotais Šv. Stanislo-

------ vq vietinės parapijos į Šv.
Sodalietes buvo priėmu-Į jono kapinyną, Brboklyne, 

sios tokį nutarimą: kiekviė-balandžio 2 d. 
na sodalietė .Didžiosios Sa- Laidotuvėmis rūpinosi. A. 
vaitės ketvirtadienį, penk- Į Vąlantiejūs, ' Rep. 
tadienį ir šeštadienį klupo! . . —;----- :
prie Grabo po vieną valau-1 
clą. I ' ’*

^odalietės savo nutarimą! Kovo 27 d. Šv. Velykos bu- 
tikitai išpildė. Į vo gražios, Šv. Mišiosbuvo

^or' ^r6 vai. rytą. Žmonią buvo 
'• ’ kupina bažnyčia, daugybė

. TEATRAS . vaikąčįą dalyvavo procesi- 
t ~ joj- Choras šauniai giedo-

Šį sekmadienį, bal. 10 d.X ? Klehėnas kUn. jg4 Kel- 
7 :30 vai. vakare, Karalienės ^eikino.'visus-su Vė- 

. Angelą parap. salėje IV^ks šventėmis. Nors bedar-i 
Moterą Sąjungos 35 kuopos įet geri duosnūs parapi- 
rengiamaš teatras. Bus su- L nai apie tuk-
vaidinta- “Vienuolio jispu-fštatitį dolerią. •. 
tas su rabinu” ir ‘‘Zosės jū- 7 ~... # Kovo 29 d, newarkieciai is
pėsčiai.* r‘Darbininko” sužino  jo, jog 

r Kniečia Regėjos, mirė' kun. P. Saurusaitis.
Daug žmonią atsiminė ir. at
siduso, . paminėdami .savo 
buvusį kleboną 1921 m. ir

■^ŲTJIVT^ SPJIVSTVVt
. PPJNTING^BOOKS"CHURCII SUPPLIES bet amžiną atminimą paliko.

423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. Amžinai ilsėkis, toli nuo
. Telephone, STagg 2—2133 \ [mūsą.;.

VIENINTELĖ APYLINKĖJE LIETUVIŲ KATALIKŲ5 Į

Spaustuve m krautuvė

Kovo 25 dieną atsiskyrė, 
su Šiuo pasauliu dar jaunas 

' . mūsą parapijos narys, t. t.
Jonas Iknevičiiįs. Tylus, 
mandagus — niekam, priešu 
jis nebuvo. j-

.. . Paliko taipgi tylią, gero 
būdo žmonelę.

Palaidotas labai iškitmin- 
, gai Šv. Jono kapuose kovo 
F 29 d., 1932 nj. Drauffas,

? šVfi. PAN. APREIŠKIMO
L PARAPIJA

prieš Aušros Vartą Panelės 
paveikslą, jis pravirks ilge
sio ir džiaugsmo ašaromis, 
kada choras jausmingai už
trauks “Pulkim ant kelią” 
arba Velykų laike “Links
mą dieną.”
■ Velyką vakarė choras su
rengė kalią ir. šokius, pelną 
skirdamas parapijos nau
dai., . Publikos) buvo ’ prisi
rinkę gana daug. Pelno ne
teko sužinoti;

Chore darbuojasi daugiau
siai jau “seni” veikėjai. 
Gerb. Prąnckievičią šeima 
turbūt .užima pirmą vietą. 
Choro pirmininko pareigas

1 7’0’. ‘ - i t

eina Antanas Motiejūnas. * *
- Kenasis koresp

1 • ’ “ ■ . , .1 • ’ . ■’ ’ .

PRANEŠIMAS
Misijonierius Tėvas Jonas 

Bružikas, S. J, praneša, kad 
jo korespondenciją nuolati
nis adr. yra: Rev. J. Bruži
kas, S.; J., 207 York Street, 
J, Bružikas, S. J,, Št. Johns 
College, 807 Superior St, 
Brooklyn,. N.- Y., arba Rėv 
Toledo, Ohio. .
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I KLASČIAUS

i CLINTŪN PARKAS
| Piknikams, baliams, koncertams, , 
| Šoktoms Ir visokiems pasilinksmini- 
I mums smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
| kytl. salę žiemos sezonui.
I kamp. 'Maspeth ir Betts Avė.
| JONAS KLASČIUS, Sav, | 
| Maspeth, N. Y., .. I
į[(iiiaaaaiHaaiiiaaaaaiiiiiliiHaaiiiaaaaaaia,aiaaiiiiaaiiĮiaaaiiiiiMla (j]

r

’ MŪSŲ CHORAS!
Pan. Šv. Apreiškimo pa

rapijos choras Velyką rytą 
puikiai pasirodė. Laike pri
sikėlimo apeigą ir per Mi
šias grieže stygų orkestras, 
pritariant vargonams, o ge
rai išlavintas choras giedojo

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
■ ’ • ■" / r

Žibutei, Roehester, N. Y. 
Kadangi Tamsta šalia sla- 
pyvardžio nepasirašei tikru 
vardu, atsiąsta žinutė'nega
lima pasinaudoti.

Tel. Newtown 9—4464.

ANT. LVALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS :;
Ąpdrftudą Visose šaRose 

Notnty Piibąc 
6441 — 72-nd Street, 

Arti Grand SL ’ t * 
MASPETH, L. I„ N. Y. '

Politiški Seimai
TeL Stagg 2—5048 Notary Poblte

IH, P. RAILAS INC.
bįėltauskąš 

Grabeliusir BalsamnotojM 

660 GrandSt., Brooklyn, N.Y.Ateinančią vasarą abi di- tijdst.- pastarieji vadinami 
džiosibs politiškos partijos “delegates-at-large.^ Vals- 
respublikonaį . ir Hepiokra- tijose, kur laikoma pirmuti- 
tai turės savo seimus Chica-
goje. Tie seimai parinks i kandidatus, delegatai būna 
kandidatus į prezidentus ir 
vice-prezidentus, ir priims 
programas, pagal kurias 
bandys gauti tautos balsus.
Mažesnėą.partijosi taipgi lai
kys seimus tuo pačiu tikslą. 
Ir jeigu dar. nauja partija 
pasirodytą, kaip .atsitiko 
1912 ir 1924 metais tai ir ta 
šauks seimą;*

| . s_ * Partiją seimai yra išsivy-
RENGIASI VAŽIUOTI stymas vadinamos; “poiitiš<

]■ •* •‘.*.11

Į Pavasariui auštant tenka,. ■ .
'* Ija neturi nurodymą kaip no

minuoti kandidatus į prezi
dentus;. . Ji tik įsako kiek
vienai valstijai išrinkti, jai 
geriausiai žinomu . būdu, 
tiek rinkėją^ kiek turi atsto
vą; Kon^i'ese, ir dar du dėl 
senatorią skaičiaus. Ka
dangi nominavimas kandi
datą liečia tik politišką par-

nis , susirinkimas paskirti

politiš< 
kos mašinos.”. Konstituci-

TeL Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(UevandauikM)

~GRAB0BIU8 
107 Union Avė,, Brooklyn, M.Y.

išrinkti kiekvienos partijos, ' 
p ne parti jos seimo.

Kontroliuoti partijų sei
mus, ‘parinkti, kandidatus, 
kuriuos remia taip vadina
ma -stipri mašiną,’ yrą pra
ktika, kurią seniai vartoja 
abi didžiosios politiškos par 
tijėįs. Pastaraisiais metais 
progresyvis elementas tose 
1 ... . ’\ 
politiškas mašinas. Dabar 
1 
tiškus seimus renkami pagal 
narystę įvairiose valstijose, 
ir ne pagal visos , tautos gy
ventoją skaičių.

Pietinės valstijos, pav. y- 
ranlemokratiškos nu-o nami
nio; karo, ir tonais demokra
tiška nominacija panaši į 
rirdcimą. Kiton pusėn val
stijos kaip Pennsylvani ja ir 
Conneeticut, yra republiko- 
niškos. Tose valstijose, kur 
partijos galingos ir vietinisi 
patriotizmas gyvuoja, rinki- 
nias delegatą į seimus yra 
panašus į patį rinkimą.
.. iMtmikcijn davimas . 

delegatams
Partijos valstijinis seimas 

įsako delegatams koks turi

IEŠKOMI
. Jankauskas Petras, gimęs 
Plungėje, Telšių apskr. .

Navalinskas Stasys, kilęs 
iš Širvintų vals., Ukmergės 

i. tarnavo Amerikos
, . .v. f. ,.V1. . nugirsti, kad kaikune žadales, Lietuviskai-angliskus ir ° x_ v , T.v. v • atlankyti tėvą žemelę.
angliškai lietuviškus žody- . < Nugirdęs. '
nūs j įvairaus. didumo^ pui-Į * :
kiais ir paprastais apdarais EI 17 ĮDĖTU M I 
maldaknyges, fcantičkas ir! ■UtUBtlli) Ni Ji 
pamaldą vadovėlius; rąžan-Į • ————. - 
čius, škaplierius, medalikė-Į Yra valandiĮ, kada niūri 
liūs,, kryžius, stovylas, šyėn- padangė nusigiedrėja. Tik 
tąjjj. atvaizdus., ir kitokius reikėjo pamatyti Elizabė* 
dalykėlius. ĮWo lietuvius^ per Velyką tiją narystę, tad visas daly-

, ... “DARBININKO” AGENTŪRA šventes ir tas faktas būtą
“Vytauto’’ spaustuvė priimhr “Darbininkui” skelbimus,Į^skus. Pati Kristaus Pri- 
prenumėratas ir parduoda atskirus-“Darbininko” num. Įsikėlimo šventė kelia žmonią 

' . n. i širdis aukštyn, >bėt čia darAtidarą nuo 9 vai. ryto iki 7:36 vai vakaro. L -r
’daug prisidėjo •, klebono J.
Simonaičio ir konipoz. J. 
Žilevičiaus / darbštumas tą 
šventę iškilmingai praleisti. 

Ryte 6 vai. iškilmingas
Piįsikėlimas. Mažą berniu-'tui ir keturis dėl visos valš-

J Atspausdina plakatus, tikię- 
tus, mokesniu knygeles, kon- 

| stitucijas, įvairias blankas, 
g vizitines korteles (business 
I cards), laiškams ąntgąlvius, 

L vokus ir visokius kitus spau- 
į- dos darbus atlieka g e r a i, 

t greitai ir. nebrangiai.
Parduoda įvairaus: turinio

T t 

' f

naudingas knygas ir knyge-
. šventes ir tas faktas būtą

r
L Trečiadienio ir šeštadienio vakarais spaustuvėje esti ma- 

nageris r~ J. P. MAČIULIS. Šiais vakarais galimą at- 
;g likti namą pirkinio, bei pardavimo reikalus ir notarinius 
}g liudynuis. z ;

; Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu antrašu.

kas yra ją rankose,
Kiekviena valstija, turi 

du syk tiek delegatą cHdžiu- 
lįą partiją tautiškuose sei
muose, kįek turi elėktorišką 
balsą, belegatus išrenka 
vietiniai seimai: savo atski
rose valstijose, dit kiekvie
nam kongresiniam distrik-

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. * . Bet dabar 
valstybės* uždaviniai. ‘ taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose. . .

Conn. ' . ..'
Ieškomieji arba asmens 

žiną apie juos prašomi krėi* 
ptis į Lietuvos pasiuntiny
bę: *

Lithuaniau Legation,
1*622—IGtli St,
: " ĄYasliingtoU) Č..

MOV. I.ALKUS, Foto.vra
214 Brdhnd 4re,,
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