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EINA NUO 1915 METŲ

CŪLUMBIA UNIVEHSITE- 
TAS PRAŠALINO, 
TECHNOKRATUS

4 4 • " J, ’

l. D. S. CENTRO 
NARIAMS

NEW YORK. — ■ Prie
i q Columbia universiteto tech^ 

. plikos skyriaus .buvo atisida- 
.!l į riusi grupė ’inžinierii^įk’urie 
•' Į; pasivadino technokratais ir

1 darę įvairius tyrinėjimus 
. technikos srityje.

. j ’ Paskutiniuoju laiku laik-
: raščiuošę ir šiaip^auvisuO- 

menėje buvo plačiai kalba- 
’j iną apie technokratiją.

' Teehnokrątijos žodį lietu
• vinant reikėtų pasakyti.; kad 

tai reiškia technikos arba 
technikų valdžią. .

Šie vadinami technokra
tai, daugumoje inžinieriai, 
per 16 metų tyrinėjo nau
jausius technikos išradimus 
ir jau buvo beveik sudarę, 
nęya naują mokslą apie val
stybės tvarkymą.

Technokratai daug kalbc- 
. jo, -jog valstybės valdymas 
reikia atimti iŠ politikų rtm 
kų .ir pavesti inžįniefiams.

• Jie jau net biivo numatę, 
jog technokratų valdomoje 
Amerikoje kiekvienas dar
bininkas dirbtų į savaitę tik

• 4 dienas ir tik po dvi va-
1 a, taiftiuMi už >14

darbą darbinirikas per me- 
fįis gautų. 20,000 dolerių 
ihetinės algos. .
' Nors tokie pažadai atro

do lyg sapnai, tačiau tech
nokratai daug ir gero pada
rė,ištyrinėdami naujų mo- 

. deraiškų mašinų pajėgingu-
mą.. \

■ Iki šiolei apie technokra
tų nesutikimus negirdėta, 
bet štai sausio .23 d. C.olum- 
bią universitetą .profesorius 
Rautenstrauch tiesai pa
skelbę ’̂* jog, jis ir jo keli 
draugai profesoriai inžinie
riai nesutinka su technokra-

- : tų iki šiol buvusio vado Ho- 
ward Scott daugeliu išve
džiojimų ir kad Columbia 
universitetas nebenori nie
ko bendra turėti su techno
kratais. ’ ;

Profesoriaus Rautens- 
ti’auch' vadovaujama ‘ inži
nierių griipę. darys tolinies- 

. nius tyrinęjįinus technikos ■ ** lf • •• ■ -
. srityje, tačiau nebe techno*

• kratijos Vardu.
; Kur technokratai dabar 
prisiglaus, dar nėra žinių.

. Žinoma, jie neatsisakys nuo 
. savo minčių ir toliau darbą
varys. Iki šiolei apie 100 
techhokratiĮ. inžinierių gan 

, davo . pašalpą iš bedarbių 
. šelpimo fondo, iš ko jie ir

• ./gyvendavo.
J- Apie technokratus gražiai 
yra-išsireiškęs, savo reda
guojamame . žurnale “New 
Outiook” buvęs giib. Alfred

; ,’E. Smiliu Nors, girdi, te- 
•. chnokrataį nori pavesti A- 

menkos valdžią inžinie
riams, tačiau, sako §mith,Į tenkinti.

■' * M .

K D. S. Centro valdybos 
posėdis įvyks . ’ intradienį, 
sausio 31 d., 7:30 vai. vak 
4 ‘Darbininko ” rfcdakci jos 
bute., . \

.4- . ■' • -;
Visi nariai prašomi atsi

lankyti.
Centro Sekretorius.

AMERIKOS KONSULAS 
NUSIŽUDĖ

‘PRAŠO. — Amerikos 
konsulas Čechoslovakijai 
Raymond pavis nusižudė 
sausio 24 d., iššokdamas iš 
antro aukšto.

Nusižudymo priežastis ne
žinoma.
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Amerikos artilerijos dalis buvo pravežta 
į Fort Ethan Alton, Vt, kur kanuolės ( 
nas Campbell aprėdo- vežainąš kanųoles.

o Washington kelyje iš Fort Bragg, N. C.
) bus apžiūrėtos. Artilerijos kapito-

KONGRESAS NUTARĖ 
GELBĖTI FARMERIUS

TURAUSKAS SKIRIAMAS 
ATSTOVU ESTIJAI

WASHINGTON.— Kon
gresas (senatas jr žemųjų 
rūmų atstovai) galutinai 
priėmė bilių, pagal kurį už
tikrinama f arniefiams 90 
milijonų dolerių federalės 
paskolos. Biliuš pasiųstas 
prezidentui Hoover pasira
šyti. , *
f Jei Hoovėr pasirašys, tai 
Žemės ūkio .sekretoriaus ži
nion bus paskirta iš valsty
bės iždo 90 milijonu dole
riu, kuriuos jis galės įvai
riomis sumomis ^paskolinti 
farmerianTš^ ’ ’ ■

KAUNAS.:. — Lietuvos 
telegramų agentūros direk
torius Dr. Ėd. Turauskas, 
Ateitininkų fęderaeijos vy
riausio vado padėjėjas, ski
riamas Lietuvos atstovu: Es
tijai.

Į Dr. Ed. Turausko vietą 
4‘Eltos” direktoriumi bū
siąs paskirtas p. V. Gustai
nis, buvęs tautininkų orga
no “L. A.” redaktorius.

AIRIJOS ffiNKlMnOSE
LAIMI VALERA

DARBO FEDERACIJOS 
VADAS Už TRUMPESNĘ

SAVAITĘ
WASHINGTON. —.Dar

bo Federacijos pirmininkas 
Wįlliąm Green kalbėjo kon
greso darbo komitetui,, aiš
kindamas, jog jau atėjo lai
kas sutrumpinti darbo sa
vaitę, nes kitaip gresia dar 
didesnis nedarbas.

Green pareiškimu, šiuo 
laiku Amerikoje yra 11 mi
lijonų bedarbių.

KAINA 5.
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Popiežius Prašo Dievišltoii
Palaimos Mokslui |l!

ANGLIJA NORI GALUTINO 
SUSITARIMO

BELGIJA ITALIJA NORI 
TARTIS DĖL SKOLŲ

washington. — A- 
merikbš vyriausybei pareis- 

> kus sutikimą, jog su Angli
ja; bus žį^ąfdasi dėl skolų 
kovo mėnesį ir kitos vals- 

panarėjo tuo -pašinam 
“cloti. > . ■ ' :

Italijos amb.asad o r Ui s 
Rosso apsilankė valstybės 
departamente ir. pareiškė 
noro sužinoti apie galimumą 
derybų Tarp :Amerikos ir 
Italijos.^ Italijai tai nesun-

DUBLINAS. —Sausio 
24. d. Airija rinko savo par
lamentą. Rinkimų, kova bu
vo aštri ir įtempta. .

Balsavimo davinių skai
čiavimas vyksta labai pa
mažu. Pirmieji skaičiavi
mai parodė,. jog laimi pre- 
:zidento Valeros respubliko
nų partija

Buvusiame parlamente 
Valerą neturėjo aiškios ats
tovų daugumos, tad jis par
lamentą paleido ir norėjo 
laimėti aiškią daugumą. 
Paduotų balsų sųskaičiavi- 
mas. užsitęs dar apie kelias 
dienas. .

KANADOJ TRA 750,000 
BEDARBIU

W. V. Turnbull, Trades 
ir Labof kongreso delegatas 
savo kalboje pareiškė, kad 
■.Kanadoje- dabar yra 750,- 
000 bedarbių ir tiek pat dir
bančių pusę ar mažiau lai
ko., .Valdžios Darbo* Biuras 
paduoda, kad 800,000 žmo
nių gėuna paša'pą i& miesto 
bedarbių, fondo . . •

Amerika per paskutiniuo
sius ketveris metus turėjo 
•'/aidžios priešaky -inžiriierių, 
kurio valdymu, kaip atrodo 
žmones. buvo visiškai, nepą-

SENATAS PRIĖMĖ GLASS 
BANKŲBIUŲ

WASHINGTON. — Po 
dviejų, metų kovos, senato
rius Glass, 75 metų senis, 
pagaliau pravedė savo su
galvotą bankams tvarkyti 
bilių, už kurį balsavo 54 se
natoriai, o 9 senatoriai pa- 
siakė prieš, .

Biliiis pasiųstas į atstovų 
rūmus, kur jam pramato- 
mas pralaimėjimas.

.Šis' bankams tvarkvti bi-

LONDONAS. — Preky
bininkų organizacijos susi
rinkime kalbėjo Anglijos iž
do koncleris Neville Cham- 
berlain it pareiškė savo 
nuomonę, jom Anglijos ir 
Amerikos vyriausybių būsi
mas pasitarimas skolų rei
kalu būtų galutinai išspręs
tas kad skolų klausimo 
daugiau nebėTeikėtų kelti ir 
kad nebūtie įveltas klausi
mas apie V okiet i j oš . repa
racijų mokėjimo pakeitimą.

Cbamberlain pareiškė, 
jog anglų įsitikinimas yrą, 
kad geriausias dalykas pa
saulio gerovei; tai panaikin
ti karo skolas ir reparacijas..

TRIjy MILUARDy DEFI
CITAS SOVIETUOSE

MASKVA. “Ekonb- 
mičeskaja Žizn” praneša, 
kad Sovietų Rusijos fiskali-

ma.

VATIKANAS. — ŠibiiA; 
dienbmis Popiežhis kreipęr 
įkatklĮlmš kviesdamas Šyšį 
tųjų Metų laike ypatingi' 
melstis ir prašytį Dievo pį 
galbos mokslo išradimams J

Popiežius šiaip apie 
sla išsireiškė: “Joks tlfciffl ~ •___ ____  _ ... __ »•<•■ Jw
mokslas negali, būti tįk§® 
mo priešas. Teisingas
Visiškas mokslas, kūts ieško

18 METU BERNAItliį 
GELBĖS POLICIJAI

■ . ' "‘y

CHICAGO. — 18 metjj 
bernaitis Frank Krupą pafw 
šaukė policiją ir pąp^a^'3 
pagalbos prieš gengštėrltįig I

Policijos stotyje Krupa 
prisipažino, jog jis su mer* , 
gina Adelaidę Swad, 19 
tų, apiplėšę vieną keliaunĮii- 
ką. Mergina tuojau bu^o 
suimta. . ’ .

• * ■ •• * •

Po to Krupa policijai 
sakė: “Dar neviskas* Ma4

los reikalingą dalį sriihokė- 
jo. ’ -• ? '

. Valstybės departamente, 
apsilankė ir Belgijos amba^ 
sadprius, kurs. ir nori; dery
bų;: Belgijai kiek sunkiau 
tartis, nes ji savo Skolos da- 
' ies nesumokėjo.

VIEN A IŠ DEŠIMTIES

gumą depozitbriams. Taiv tau ir ‘‘ pįatilietka. ’ ’

Konstitucijos Dvidešimtas 
Priedas Priimtas

Per pereitus penkis me
tus viena farmą iš dešimties 
parduotą už skolas.

Jung. Valst. yra 6,500,000 
farmų, ir iš tų, agrikultūros 
departamentas pad uodą 
parduota už skolas 9.5 nuo
šimtis. .

, Farmų. kainos dabar yrą 
11 nųoš. žemesnės už prieš
karines kainas.

prezidentas 
Rooseyelt . bus paskutinis 
prezidentas, kurs prezidento 
pareigas pradės eiti, kovo 4 
dieną.. Be to, jo preziden
tavimo laikas bus trumpes
nis, nes baigsis 1937 m. nė 
kovo 4 d., bet sausio 20 d.

Ši konstitucijos priedą siv 
galvojo senatorius - Norris, 
kurs net per" 10. metų turė
jo kovoti, kol pagaliau savo 
sumanymą įvykdė.

Kon-i Išrinktasai

NDBAUDĖ UŽ DAIIGPA 
TYSię

Amerikos ambasadorius 
Ispanijoje Irivin R. Laugh- 
lin,atsisakęs dalyvauti Ispa 
iii jos iškilminguose pietuose 
vien tik dėlto, kad Ispanijos 
viceprezidentui buvo paskir
ta geresnė sėdynės vieta, ne
gu ambasadoriams.

—- Tūlas Edgar K. WatęT- 
man, 48 metų,117 vaikų tę
vas, -nubaustas penkėriems 
metams kalėjimo už tureji- 
iną dviejų žmontį.
‘ Teisme įrodyta, jog Wa- 
termani su pirma žmona bi
ro i ęs 15 vaikų. . Vėliau su 
ją/ persiskyrė- ir vędė kitą, 
su kuria turėjo 2 vaiku. Ta
čiau jam vienbą antros žmo
nės neužteko. Nepaėmęs di- 
voršo, jis pradėjęs gyventi 
dar su viena. . •

■ Ir štai^už tą Šalbierysi ę 
susilaukė neapmokamo iš
laikymo. net pęnkenėius mė* 
tams.. ■ ■ -v -

WAkSHIKGTOX.
stitucijos 20-tas . p:r i e d a s 
(amendmentas) sausio 23 d. 
patvirtintas. Jo priėmimą 
pasirašė 36 valstybės, kurių 
lęgislatūros • išreiškė savo 
pritarimą.

Jsįįs priedas vadinamas 
4‘raišųjų ančių” priedu. Šis 
konstitucijos priedas pakei
čia iki šiol buvusio kongre
so posėdžių ir prezidento 
pareigų ėjimo tvarką.

Iki šiolei naujai išrinkta
sis kongresas, pradėdavo są- 
Vo posėdžius tik IŠ mėnesių 
praėjus nuo išrinki mo. Va
ri '»naši, daugelis kongresme
nu, pralaimėję rinkimus, 
turėdavo sprendžįam.ą žodį 
dar vienerius metus po to, 
kai žmonės juos ai metė i r 
naujus kongresmonuš išrin
ko, .

Dabar, pagal naują prie
dą, ..-kongresas posėdžiam.? 
susirinks vieną, kari ą į nie? 
tus. sausio 3 d- ir posėdžiaus 
tėi, kol užbaigs’ svarai j ti. vi
sus rėikalingūs klaus unua.

Iki šiolei nąnjai išrinkitb 
sis prezidentas, tu vėdavo lau
kti keturis . mėnesiui, koi 
galėdavo užimti prezidento 
vietą;■. Gi pagal naują prie
dą naujai išrinktasis prezi- dėl Ozaki veikimo Europo- 

pradės eiti prėzĮden- jo- Jis grįžta. ;patikti savo 
to. pareigas .sausio 20 d

sininloialtilalūlrUalLittdO
Japonijos žymius valsty

bininkas • Tokio Ožaiti, 73 
metų,.' išvyko iš: Londono i 
Japoniją, kur jis tikisi bu
siąs nužudytas. Japonijoje 
pasireiškė nepasitenkinimo

liki

buvo suimti. iŠ suimtųjfc 
buvo John Dutkiawicž, kur£ - 
policijai išdavė dar vien* . 
.kaltininką, savo dėdę Petė&j 
Dutkiavriėz. . . ‘-<1

Policija nuėjo į paskuti* 1 
niojo namus ir rado JOOį 1 
likerio dar tebesančio ‘SkUSt 1

.- - - J

MIESTO TARYBA W 
VOS IŠSIRINKO P|R.f

MININKį
Bostono Taryba apie dti 1 

savaites kamavosi, kol iŠ8i*’; 
rinko savo pirmininką.. MiįtJ 
sto tarybos pirmininko vį^.J 
ta laikoma svarbia, ne^į 
mayorūi atsisakius, įŠvažiąį^ 
vus, susirgus ar mirus,- 
rybos pirinininkaš eina’m^ 
yoro pareigas. • į

Norinčiam laimėti pirmįš 
ninko vietą kandidatui tsį* 
kėjo surinkti 12 balsų iŠ 
tarybos narių. Į pirminį^ - 
ko vieta buvo daug kandi 
tų, kurių svarbiausiais 
McGratli, Cox ir .žydas 
by. Kaip per vieną balį 
vimą Buby nesurinko Tf 
kniino skaičiaus halsą, 
pradėjo garniai šaukti* .jcį 
jis negali būtį išrinktas 
mininku tik todėl, jog 
žydas; • ,, -

Pagiiliau, sausio 23 (Į. 
mininku išrinktas 
ATcGrath iš Dorchesteįv 
gavo 12 balsų, thme 
je ir jo balsas. '
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FSAKYMELIAI

ngBBjKiirKyg
Ir jam pagailo Jų, bet buvo 
nesuprantama, kodėl jie ilo- 

mirįi*'
Ir taip begalvodamas ir 

bežiūrėdamas į juos,* jis pa
mate "ant dangaus stebėtinų 
švigsų. Įėję šviesoje pasi
rodė * angelui ir Idekvienas 
laike vainikų. Jis pradėjo 
skaityti. Tiysdešimts de
vynias suskaitė. Bet yrą ke- 
tūriosdešimts kauki n i ųl 
Kur dar vienas vainikas ? 
Dar aršiau prisispą u d ę s 
prie lūšnos lango, jis žiurė
jo į kareivius* Daugelis jų 
jau buvo- sušalę, keletas dar 
sviiTiūdami judėjo ii^ meldė
si. 7 • ■" !

Sargas, išėjo iš lūšnos. 
Tik štai prie jo. kojų su
kniubo žmogus. ; Jo visas 
kurias. mėlynas nuo šalčio. 
-Sargas nesijudinu.—Žmo
gus vėl pasikėlė ir e jo. į šal
tų lūšnų. Pastūmė duris; 
įsi vėtė į vielų ir išgriuvo. 
Sargas įėjęs, paskui jį pasi
lenkė prie jo, bet jis buvo 
negyvas. Dabar sargas. su
prato, kodėl jis . trisdešimt 
devynis vainikus ■ tematė; 
Šitas žmogus išsižadėjo sa
vo tikėjimo.

" £
jo kokia baisiausia bausme 
nužudyti kareiviu*.

Žienįį, Sniego- daug; šąp i 
tis smarkus. "Netoli fScb’is- 
tėš miesto buvo ežerus. Ag- 
iikolad įsakė-imvesn ketu- 
riosdešimts kareivių ant už
šalusio ežei’p. Jie buvo iš
vilkti iš drabužių ir pulib 
ti Mit ledo sušalti.

Ant ežeru kranto buvo pa
statyta lūšna. Joje kūre
nosi ugnis ir šaltoje žiemos 
naktyje viliote viliojo visus

Žinio's Iš ^LietuvosDabar kareivis ■ supratot 
Jis numetė savo kairių, nu
sivilko 8/vo drabužius ir 
bėgdamas prie sušalusių lia- 
roivių šaukei

“Aš esu krįkščio-nis.”
Ir vėl pasigirdo malda, 

lik jau nelaip garsi kaip ; 
piiiniau. '

iiKctųriosdešiints yra ka
reivių, o Viešpatie mūsų 
Dieve, duok keturiosdeŠimts 
vainikų.” . ’

Ryte Agrikolas įsake su
rinkti ir sudeginti jų kūnus, 

’ Paliko tikini vienų jauniam, 
šių jį, nėsūdegįnę, nes jis at- 

. rodė dūr, gyvas. Tai buvo 
Melionas, sūnus krikščio
nės ■■ moteriškes, kuri tvirta 
širdimi iŠ tolo žiūrėjo į jo 
lįėntėjimus. Ji pribėgo da- 
ba_ra jnisįgriębė šąvp sūnų ir 
nešė prie iiepsriojančio lau
žo ant kurio degė kaukimų 
kfmąi. sakydama:

*‘Mąno ” yaikeli, mirk drą
siai su savo draugais, kad 
neprarastuhiei ainžin o j o 
vainiko.”, Jr jis numirė ant 
motinos rankų. • ■ '

Ir taip keturiosdeŠimts 
kareivių laimėjo daųgiį.: p

KRI2JI8 ,

Masina iš kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”

r
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"KSTŲRIOSIIEšIMTS
/■ KAREIVIŲ

^‘Kųrtų kovojome už že
mąjį karalių, kovokime 

^už. Amžinųjį. Keturios- 
imts musų esame vieno 

įėjimo. ’ Nei gyvenimas, 
r mirtis tenęišskitšto' inū- 
/ Prašykime, kad Dievas 
turįosdešimts musų paĮrri-

U į, dangti/’;
t Taip kalbėjo vienas iš ke- 

iosdėšimtes kalinių Se- 
jstėg kalėjime, Kapadoki- 
gJe^Mažoje Azijaje.-_

,■ ai bUVo ketvirto jo šūrit- 
liečiu pradžioje. Ciesorius 

pcini jus -išleidę įsakymų^ 
fcad' krkščioriys turi arba iš- 
sižadėti savo tikėjimo arba 

į.' Agrikolas buvo Ka- 
padokijos valdovas. Pildy- 
painus ciesoriaus įsakymą, 
jis liepė kareiviams parody- 
Žj ųštikimybg sayo valdovui

ir pagarbinti pagonių die-
* ► i - — * . * • w —**■ — - * . Ivaicius.. . ' •
Buvo'vienas Mriumnėhės 

.būrys, kuris didžiai atsižy
mėjo karėje savo ypatingu 
narsumu ir drąsumu. Ir 
kada jiems buvo įsakyta ___ _
garbinti netikrus dievaičius,h įvidip. Ir kareiviams bų- 
ketiiriosdešimts karžygių iš-Į yd pasaky ta, kad jeigu Jie 
ėjo iš to būrio ir pasisakė, 
kad būdami krikšhionys, jie 
negali aukoti netikriems 
dievams.; ir jie geriau mirs, 
bet sayo tikėjimo neišsiža
dės. •’ .

“Karėje jūs davėte pa
vyzdį narsuino ir drąsumo/’ 
sake jiems Agrikalas, >SĮa/ 
bar duokite pavyzdį ištiki
mybės valdovui, išpilclyda
rni jo įsakymų.”

Ir kada kareiviai atsisa
kė tai. padaryti, Valdovas 
posakė,.kad už neištikimybę 
jiems bus mirtis. ’■ . . .

Agrikolas smarkiai neap
kentė krikščionių ir galvo-

_____ ____ L,/ 1
it.'

C< i

tuotos apatines* sienų dalys, 
pamatai, , padarytį nauji 3 
laiptai įr.kit kas. Visa tai 
atsiėjo apie' 6000 litų, Baž
nyčios remontui ĮOOO litų 
aukojo Klaipėdoje gyvenas 
kun. Petkus, -

nuspręs išsižadėti savo tikė
jimo, galės eiti į šiltų lūšnų, 
valgyti, geidi ir ilsėtis.

šalta naktis slinko. Kan
kiniai . vaikštinėjo ant ledo,, 
o sargai juos iš lūšnos sau
gojo. Įr šaldami kankiniai 

. gąr^ąi^ęidėsL^yd^mi?-
V,KeturiosdeŠimts yrą ka

reivių, o Viešpatie ifiųsų 
1 liovė, duok katui-iosdešįmts 
vąinikų... Teiiepražūsta nė 
vienas iš mūsų.” ’ ***..»**

Vienas karininkas žiūrė- 
damas f juos iš lūšnos darė 
sau;.. /

“Kvailiai, ųž savo tikėjk 
inų išsižada’savo gyvybės.”

/ SUBAčlIDS. Gelež. .sto
ties — miestelį užpuolė kri-, 
zis. Ūkininkai ir darbinin
kai vargsta, vienų produlrių 
niekas nepeika, antri neturi 
jokio darbo. Turgui yta di
deli, kur priveža d.aug be
konų,, bet deja, maža dalis (
sulaulria Įtirkėjų. Miestelis) Traku apskr^vnMninlcas 
nešvarus, šaligatviai medi
niai. . Vakarais gatvės ąp- Sargo” vaikų skyriaus 
šviečiama mizema elektros j susirinkimą administraci- 
šyiesa. Daugelis neturtingų 
žmonių, nors ir gyvena pus
badžiai, bet progai pasitai
kius prageria paskutinius 
centus,, dėlto ir nepaslaptis, 
kodėl Čia ąluderiai turtingi 
ir nejaučia križio.— : -

bažnyčių remontai

NUBAUDĘ KUNIGUS

už padarytą Kaisiadorysi

' niu būdu nubaudė kan. A. 
Vainų irkun. St. Kiškį po 
150 litų arba 10 pūrų arešto. 
Apskr. viršininko nutarimų 
jie apskundė vid. reik, mi- 
u isterini*
.. Vadinasi, be teismo, kaip 
bolševikijoj, baudžia kimi- 
gus ir už vaikų susirinki
mus. ' •- •- : - //•_.. - __

: Sedos klebono .kari. M, 
Vėlučio rūpesčių padarytas 
bažnyčiai remontas iieątsi- ... ’ ’ • :
žvelgiant į krizio sunku- ■ Prieš pat Kalėdas Balan
oms. tų apylinkėse . žmonės are
, Bažnyčia statyta 1770 m. laukus, Žarėnuose - Latve- 

Tat šiais metais bažnyčiai liuose žieminiai javai ža- 
siteina 152 metai ir per tų lino j a kaip pavasarį ir oras 
laikų nebuvo daryta jokio primena pavasarį, o no ru- 
remonto. Prieš .40 metų denį./ 
kun. Kleinauskas sumanė
statyti naują mūrinę bažhy- vargę, neturi pinigų ir al- 
čią. Tuo tikslu buvo surink- goms šeimynai išmokėt, vis
ta iki 60 tūkstančių rublių J kas pigu. Šeimynai nusieta- 
bet karo metu visi pinigai’ te mokėti mergai 200-250 li
zingo, ir bažnyčia liko kaip1 tų, o vaikui 250y-350., nes 
buvus,, ši ą vasarą. at r omon-! daugiau neišgalima..

LAUKUS DIRBA

Žmonės jaučiasi čia su-

Okupuotoje Lietuvoje
t 4 .' »I » ■ ’ ’ ’ * - -• ' *

TAIP BAIGIASI VISOS BYLOS

Paveskite Visus

IPAUDOS DARBUS
‘Darbininko” Spaustuvei

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai
“DARBININKAS”

>66 W. Broadway tei. s. b. 0620 So. Boston, Mass.

4.

kai vien dėl, asmeniško- pyk
čio ir visi jo kaltinimai ne
turį jokio pagrindo. Liudi
ninkai, anksčiau kalbėję 
prieš Dailidką, dabar pasi
sakė,, kad jie Lydos, teisme 
kalbėję neteisingai; dėl to, * 
kad bijoję/ Rejento, ir darę 
taip, kaip tas policijos ko
mendantas'įsakęs.

Bodimės • klebonas kun. 
Ščemirskis taip pat liudijo 
apie asmeninį Rejento pyk
tį . prieš Dailidką. Dėl mo
kytojo Dailidkos priešvals- 
tybiškumo nieks negalėjo 
nieko pasakyti. .

Prokuroras tada trumpo- . 
jc savo kalboje pasakė, kad 
tokioms ; aplinkybėms esant . 
jis atsiimųs paduotąjį apy
gardos teismui savo, skunda 
įr atsisakąs kaltinti Dailid-. .' 
ką.. Teismas gi po trumpo 
pasitarimo paskelbė spren- 
dimą, kuriuo išteisino mo
kytojų Dailidkų.' Visas gi 
teismo išlaidas turėsiąs da
bar sumokėti ’ valstybes iž- -. 
das. „ • . . . . ?

Tenka pažymėti,. kad iki 
bylos sprendimo .mokytojas 
DaiĮidka sėdėjo tris mėne
sius kalėjime ir sveikatos 
atžvilgiu labai,/nukentėjo. 
Taip dažnai visai nekaltai . 
varginami ir kan kiną m i 
Vilniaus krašto lietuviai, 
kuriems primėtaini įvairus, 
kaltinimai, jie policijas įs- 
kundžiami, baudžiami ir ki
to. .

Apie prieš pusmetį laiko 
Lydos teismas buvo nubau
dęs vienų Vig-onįų kaimo 
lietuvį mokytojų V. Dailid- 
kų šešiems menesiams, kalė
jimo’ ir sumokėti visas teis
mo išlaidas. .Jam buvo pri
metamas kaltinimas, esu 
Vigonių kaime daręs žmo
nėms susirinkimus ir. agita
vęs, kad nieks nemokėtų 
mokesčių, kad neklausytų, 
lenkų vyriausybės, kad Ly 
da greit paimsią lietuviai ir 
kita; • • . .

Tų bylų lietimui mokyto
jui sudaręs jau gerai žino
mas lenkų, policijos komen
dantas, tikrasis senų laikų 
‘ ‘ žandaras j ’ ’ Re j entas. . J įs 
įkalbėjęs ir prigrasęs liudi
ninkus, kad jie kalbėtų 
prieš mokytojų Dailidl<ų..

Bylai Lydoje pasibaigus, 
DaiĮidka, jausdamasis ne
kaltai nubaustas, padavė a- 
pęliacijų į Vilniaus apygar
dos teismų. Prokuroras gi 
savo keliu irgi įjadavė ape
liacijų į Vilniaus apygardos 
teismų, reikalaudamas dide-, 
snės mokytojui Dalidkai 
bausmes. . . ■

lipinis dienomis Vilniaus 
apygardos teisine ir buvo 
nagrinėjama toji apeliačinč 
byla. ••

TariĮymų metu paaiškėjo, 
kad. visų . tų bylų Rejėntas 
sudaręs . mokytojui Dailld- 

Remkime sjvuosius “”»• “■ »»■
•, Alek ypntųigai vaginame

fesįoiųūus, kurio skelbiasi .
^Darbininke/' ■
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
■ —r—      :—■.   r—      —  ——   ; 1—   . j     L——  ;—-— — ,   —  

SHENANDOAH, PA. Į piktintų tų nekaltų .sieltpĮ 
Galutinai priminė, kad tė-i 
vėliai turi pareigą savo vai
kelius išauklėti katalikiško
je dvasioje. Po pamokslo 
motinos nešė kūdikius prie p 
altoriaus, kur misijonierius • ’, 
užde j o kaspinėlius su meda- ’
likėliais ir suteikė palaimi
nimą.

Misijonierius atliko savo . į 
pasiuntinybę kuogeriaušiai. 
Žmonės džiaugiasi Tėvo

■ _B.ružįko turimngais]^mok4 ; 
slais ir dėkojo Dievui gavę ,

. progą jų klausytis. Jin yra §įaįg sunkiais laikais nuo mokes- 
dekįngi savo, mylimam misi- kolektorių niekur nepasislėp-

* jonieriui, imris taip nepa-. gi gaharos dykumose Ąf-
• ilstančiai jų tarpe dai’bavo-Lį^j^ atrasta gasoliiio stotis, iš

. kurios savininkės kompanijos pa-
Dabar lieka mūsų parapi- Reikalauta mokesčiu. . • /

jos žmonėms j misijas atlikti- ----------— ------ ;——-—
siėms, parodyti misijų vai šviesesnėm viltim, vis drą
sius geresniame gyvenime ir sesiiėm svajonėm veržėsi įl 
katalikų pareigų pildyme.. gyvenimą, a..a. . Stanislovo

LAIDOTUVES /žiburėlis užgeso. Sunki li- 
Sausio 18 d. pasimirė Se•|fa .Paslėgė jo jauną gyvybę

bustinas Moekaitis. Sirgojisai palūžo, kaip trapi D£įtlJ 
tik keletą dienų. Buvo žyd . . t
mūs biznierius. . -Pastarai- ausyje, .20 d., ryte jo skaistu į.(Qje pagįoje ;dienoje Vūva- 
siais laikais -buvo apdrau-j paliko, nuliūdusius są-( įg dieną, ketvirtadienį,
dos agentas.. Palaidotas•Į-^0 tėvelius ii’ artimuosius ir 7$0 val. vakare.
sausio 21 d. iškilmingom i s I Išskrido į ten, kur neberia, programa susidės iš* pra- 
pamaldomis iš Šv. Jurgio j)aisill audrų, kur skausmai koncerto ir 'bus. dar

ir. ašaros nežinomos. ■" “' *:
? Trumpas tebuvora. a. Sta
nislovo gyvenimas šioje že
mėje. Jis persiskyrė- su
i .
8 mętųamžiaus. Iš patina-j lankyti tą
žų dienų nėperdaug tvirtos dingiausiai paminėti tautos 

'šventę.
Sąryšio'Komitetas,

KAMINKRĖTYS ir ma- 

• LŪNININKAS.
. Sausio .29 d;, Šv/Kązimie- 

' to . svetainėj e bus suvaidin
ta garsi, operete “Kamin- 

Nematomoji galia g o j i' Wis ir Mąlūnininkas.’^ Šy. 
ša-mgas pafiartojimus. oįabneSiai buvo. A. Ro] ranka, nuskynė jo tik pra- Kazimiero parapijos choris- 

.Krikšto prižadų. Žvakes] yalaitiSi s. Černiau žvdusi gyvenimų, nes jisai tai užims visos joje roles, 
.užgesinus, ^viesos užde^-, v . Jodig; A Matlaus buvo per trapi gėlėlė Šioj Programa prasidės 6 . va- 

kas ir J. Ravkowski. Į rūsčioj žemėj. Viešpats,1^'®- . , .
Mirtis! Si operetė atvaizduoja tft-

MISIJŲ ĮSPŪDŽIAI
Gausio 22 d„ 7 v. vakarei 

. Šv. Jurgio bažnyčioje iškil
mingai ir pasekmingai už* 
baigė dviejų savaičių misi
jos, jėzuito Tėvo Bruziko 
vestos. Pirmą savaitę lan- 

■ kėši 'moterys ir mergaitės. 
Antrą savaitę atėjo vyrai ir 
jaunikaičiai. Vaikams mi-

■ sijas Tėvas jėzuitas, pradė
jo sausio 18 d., 4:30 vąl. po 
pietų, ir baigė jas sausio 21 
dieną. . \

Stebėtina, kaip abi savai- 
ti bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Garsus misijonierius. si per dvi savaiti. 
Savo turiningais ir. gra
žiais pamokslais pritraukę 
didelę minią žmonių į misi
jų lankymą. Daug žmonių 
vėl grįžo, prie savo mielašir- 
dingojo Tėvo, darė 'gailestį 
UŽ savo nusidėjimus ir buvo 
vėl priimti į Dangiškojo Tė-

‘ vo prieglobstį.
Tėvas. Bružikas labai uo

liai vedė misijas. Jis karš
tai skelbė Dievo žodį. Dėjo 
savo sveikatėlę • pamoksluo
se, pamaldose ir . klausyklo
je.. Dėlto šiemet'misijų pa- 

‘ ... ■. sėkmės riįūsų parapijoje bu
vo geriausios ir pasekmin- 
giausįps. ’. t ’’ •

Gale moterų, kaip ir vyrų 
misijų sekė Šv, Krikšto ap-

, žadu pakartojimas. O ko
kį grąžų įspūdį darė pilnu-, 
tėtė bažnyčia. moterų^ kaipj i 
vynj; paskutinį vakarą, kaip j

■ motėm kaip ir vyrai vėl,
..*• J- - - • • j 4

• atnaujino savo Krikšto ap-? 
. žadus; E lektros užgesintos, 

vien -mirga žmonių rankose 
žvakelės, . kurių liepsnelės

buvo pilna svetainė. Norbj Taigi, šioje operetėje ga-j 
tikietąs buvo tik 35e;, vie- lime tikėtis net ir didesnio 
nok rengėjos pavaišino sye-' 
čius taip, kaip būtų buvę 
mokėta užTįkietą kokie trys 
kvoteriai. Beveik visi val
giai buvo sukolektuoti iš 
biznierių. Reino padaryta 
apie $215.00. :

Daugiausiai, tiki etų par
davė draugijos pirmininkė 
Natalija Moekeliūnaite; pa
skui Janulevičienū, Sabienė, 
ir kitos. -Be minėtųjų dar 
daug darbavosi prie tos vą-

KULPMOHT, PA,
ŽINUTES..- , ■

Xj. Piliečių klubo metinis 
susirinkimas įvyko sausio 8 

| dieną. Buvo tartasi, kaip ge- 
pagelbėti bedar-

Į klubo valdybą išrinkta:

Mountain ligonbutį. Mirė 
sausio 17 d. Buvo aprūpin
tas Šv, Sakramentais.. A. a. 
Antanas buvo palai d o t a b 
sausio 23 d. su bažnytinė
mis apeigomis Apreiškimo 
Panelės Švenč. parapijoje. 
Palaidotas parapijos kapi
nėse. Ūko nuliūdime žmona 
ir vaikučiai.

*3

gėlė. Šių metų sausio mė-

bažnyčios senose Šv. Jurgio 
kapinėse. Šv., Mišias už ve-Į 
lionio vėlę atnašavo jo giini-l 
nietis kun, J. Kasakaitis iš j 
Pittstono. Asistavo kun. .A 
J. Alauskas ir . kun. DrJ 

I Martuseyičius. I
I Paliko nuliūdime dvi duk- 
I terys: M. Yurkonis iš King- 

J slow, V. Tee ir vienas sil
pnus, .abu iš šio. miestelio; 3 

seserys, J. Bergen iš. Erėe- 
laiid, T: Amatulienė, iš Wy- 
oming,: A. Juodviršienė iš 

_ • _ • • - • > Chicagos ir viena broli An.
„skenda dangun, nešdamos, w g .
širdingus pakartojimus. *• ’

mienė, Petraitienė, Slavic- 
kienė, Rimkienė, Baraus
kienė; ir kitos.

VASARIO 16 D.
Philadėlphijos Lietuvių 

Draugijų .Sąryšis ruošiasi 
i iškilmingai paminėti Vasa- 
t ___ __ —Lietuvos Nepri
klausomybės 15 metų sukak
ties dieną. Šiais metais mi-^ 
nejimas * įvyks Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, prie 
Salmon ir Venego gatvių,

įvairesnių dalykėlių, negu 
peniai;. .. . .

pasisekimo, negu “Cingu 
Lingu’-praėjo. I

PO VAIDINIMO BUS 
BALIUS.

Pasibaigus operetei, pra
sidės balius. . Grieš garsus' rįausiai . 
•Įųrgaičio “Dukes Ramb- W 
lers” lietuviškai ir amerįko- ; —■— - . .
niškai. Kadangi operetė pn™’ JT. Kho- ,Sausio 18 d. Jonas Juška
prasidės fi vai., vakare, bus' k-vs’ Vee Plrm- St. Aleksa, bnvo . netikėtai pagautas 
laiko šokiams. Bus skanių7 ^atcivisjl. Mftlinaus- «gazų” užsidegimu maino- 
valgių ii* gėrimų.
dtdelkslaidotuveb

Sausio 18 d. buvo palai
dotas visiems philadelphie- 
čiams ir apylinkės lietu
viams, labai gerai pažįsta- 
mas ir mylimas a. a. Vladas 
Varžėvičia. _ Pamaldos at

sibuvo Šv. Kazimiero baž* 
•j!yči< je, kuri buvo p.dsikirv 
Šus. Iškilmingas m i š i a s 
prie didžiojo altoriaus atgie
dojo klebonas kun., J J. 

Į Kauhkiš, prie šoninių ai! o- 
rių šv. Mišias sykiu afiaikė 
kun. P. P. Laumakis ir kun. 
J. Moram Poi pamaldų 
kūn. Kaulakis pasakė gra
ži} pamokslą. Pasibaigus 
bažnytinėms pama 1 d o m s

; prasidėjo ilga procesija au
tomobilių, palydinčių į ka
pines. Ta procesija susidė-

i
kasf rast. V, Varnelis, ant- se. Veidas ir rankos apde-, 
ras raštin. A... Kaminskas, ginta. Nugabentas į Locust 
iždo globėjais — A. Bubnis Mountant ligonbutį. Dakta-7 y 
ir K. Malinauskas; namo 
komitetas — ex-kareiviai J.
J. Lengviniš ir B. Barkaus
kas ir A. Bagdonas; tvark
dariu J. Voska; namo pri
žiūrėtoju j. Paliackas.

■ Susirgusiam draugui St.
Rutkauskui išmokėta 35 do
leriai pašalpos. Jis sunkiai 
Sirgo akimis. Išmokėta ir 
daugiau įvairių pašalpų, 
koncertas-teatras

Sausio 29 d. 8 vai. vakare 
lietuvių klubo svetainėje 
Kulpmonto choras kartu su

rai tikisi, kad pasveiks.

Darbai pablogėjo. Šiomis ’ 
dienomis užsidarė keletas 
“collierys” ir nežinoma ka
da atsidarys; Spėjama, net 
iki kitam mėnesiui nebus?’j 
darbo.

JĖZUITAS J. BUMAS 
DUOS MISIJAS

Pas Rev. Mozūras, Box 
73, Silver Creek P. O., Nėw 
Phila., Pa., nuo sausio 23-d

Mt. Carmelio lietuviu choru į ^ vas^^° v<
‘ ..-. i 1 . jį Pas Rev. I. Valanciunas -rengia Įdomų koncertą-teat- • ,, • , ’ St. Vmcent de Paul Churcn,ra, kuriame bus sudainuota Girardville, Pa., nuo vasa

rio 6 iki 12.
Pas Rev. Miliauskas, 190 . 

’ * x -n j v- i j - Meade St., Wilkes-Batre, .
ntto vas.13iW^~- 

Pas Rev. J. ČižauskaS, 
1313 Westminster Av., Det- 
roit, Mieli., nuo V,as. 27 iki 
kovo 12 d.

Pas Rev. A. Baltutis, 
6816 S. Washtenaw Avė. 
Chicago, III., nuo kovo 13 
iki 26 d. .

_ , T_ Pas Rev. J. Raškauskas, ‘Ignotas Keras, gyv. Iį36
; Seott St, mn-e nuo planelį Kwo 27 •;

Į landžią 2d... >.
’ Pas Rev. J. Vaičiūnas, >• 

1515 So. 50th Avė., Cicero, 
I1L, nuo bal 3 iki 16 d.

Šiais adresais arba nuola-
£ . tiniu-adresu: Rev. J. Bru-

A.g. Mejenenė su savo vy- žika 207 York street
Brooklyn, N. Y. galima pa- j 
siųsti Money Order atnaujį- * : 
nant visus Lietuvos kak ‘ 
laikraščius: “žvaigždę” ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4), “Varpelį” 
($1),. “Žemaičių Prietelių” 
($1), “Mūsų . Laikra š t į”*? 
($1.20), vaikams “ŽvaigŽ-' 
dutę” ($1) ir k. . .

PROGA BEDARBIAMS F
. Kad pagelbėti bedarbiams “Dar« 1 
, bininko” Administraciją išmokta 

bedarbiui už kiekvieną g a ntą : 
: naują metinę prenumeratą vieną 

dolerį. . ’
Gera .proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių* 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą. \

“DARBININKAS^ Į
į 36J3 Węst Broactaray, ■

. Sn Boston, Mass. 4

daug gražių dainų ii* suvai
dinta veikalas.

Philadelph^os ir apylin- 7° automobilių,
j v. „ w ~ „v. kės - ^sttemefS^^Mioširdžiai JL traukesį j

šiuo , pasauliu, sulaukęs tik kviečiama .skaitlingai atsi- tūrius miesto blokus. _ . . .
“ vakarą ir įspū- l<ome, kad šis. pagrabas bu- savo tetą M. Mockapetrięnę;

vo didžiausias philadėlphie- Uūvo maloniai priimtas.
čių atsiminime. Graboriaus 
pareigas atliko. Jos. Kava
liauskas.

Velionis Vladas mirė sau 
šio 14 d. po trumpos sun
kios ligos, nors jau ilgą lai
ką nesijautė gerai. Amžiaus: 
49 metų. Paliko žmoną, \ 
dukterį ir tris sūnus, brolį 
ir kitas gimines. Visi pa-, 
rapijonai apgailestauja jo: 
taip staigią mirtį. Lai Vi
sagalis Viešpats suteikia 
jam ramybę dangaus kara
lystėje.

Jaumiole.

■sveikatos. Jisai buvo nepa
prastai gabus vaikutis. Jo 
mokytoja, stebėjosi jo gabu
mu, Visi, kuriems teko pa
žinti a. a. Stanislovą, paži
no jį kaip labai švelnaus bū-' 
do ir geros širdies ' vaiką. 
3 isai buvo visų, mylimas.

.užgesinus, šviesos uždega
mos ir vėl misijonierius 
švelniai kalba, kviesdamas ... I nnvnriinn ii-i’^vp■ risus laikytis dorais būti' MIRĖ S. TVARDZIK payadmo J l save. .
mus laikytis dorais, »uu . pažadino ji /pilnesniam gy-

. apaštalais, eit prie dažnos < .ivaujieji metai bUC1K venįmuįa
■ ■ Komlmiios ■ » Tai reG’invs Tvardzikų šeimynų skau-l j. _ . .,nomuiiųvb., aat V * i Laidotuves ivvko sausio

nepamiratinąs, kuris, be( <^Z1U smugiu.; Kai - daug
: abejo, pasiliko kiėkvienot drąsių . gyvybių vis| - 

lankiusio misijas vyro, kaip^ 
ir. moters , atmintyje. Jišp 
nuolat .žadins žmonių Sielo
je gilius tikėjimo jausmus.

Kitas nepamirštinas regi-
•• • nys misijų įvyko paskutinį

} . sekmadienį, 3 vai po. pietų,
. kai. tėveliai sunešė savo ma-.r

. • ’• žyČius vaikelius palaiminti?
Misijonierius gėrėjosi,. nia-j- 

į fydamas tiek daug nekaltų 
į * kūdikėlių. Jisai kalbėjo į

’• tų vaikelių tėvelius. Daž-j 
. • nai prhhinė Evangelijos žo-.;

. džius.: • ‘‘Leiskite mažutė-' “Gyvenantis Buddha’> Pachenl
liąms ateiti prie nfanęš, nes hama, kurs valdo apie 500 mili-1

• iš tokių. ^U’a. ddngaus. kara- .i^U budistu, esančių Azijėje,, ne- 
lystė.” Griežtai perspėjo te- senai avsigyvenęs Kinijos mieste 
vėlius ir giminės,, kad nepa- ..Peiping. .

lu Kaminkrėčio ir Malūni
ninko gyvenimą Lietuvos 
kaime. Vaizdas bus labai 

23 d., 9 v. irto iš namn i gražus, kadangi tam. tyčia 
Šv. Jurgio parapijos bažny- turėsime naujai nuteptų sčė- 
čia, kurioje klebonas kun. J.

Sa Brooklyh, N. Y, lankėsi pas

Margeretą Žiukiūtė išva
žiavo į Philadelphią, kur 
gavo darbą ir ten laikinai 
apsigyvens. ...

uždegimo ligos, tiko viena 
nevedusi dujdė (gyvena N. 
Yorke) ir dvi vedusios — 
Goleskienė ir Stanaitienė 
(gyvena Mt. Carmely).

liniu, adresu: Rev. J. Bru

ru linksmai svečiavosi pas 
gimines Centralia, Pa.

UKRAINIEČIŲ ATSI
ŠAUKIMAS.

_ Ukrainiečiai, rengdami 
liks klausančiųjų ausyse, j nepaprastąmeno vakarą. 

Nėra -j 
ši operetė yra * ypatingai

ną. Dainavimas ir muzika
1 UVJAIAU HILU.* • . « * • ,•

Į Karalius atlaikė gedulingas pavejanti ir ilgai pasi-
Kiausanciųjų ausyse. 1 -
reikalo priminti, kad' kreipėsi į Philadęlphijos ra

Laidotuvėse dalyvavo dide-lsi °PerOTe P'a ’ ypatingai 
lė žmonių minia ir j kapus .1™^ ne, tiktai kalboje, 
lydėjo daug automobilių. dar
" Velionis paliko dideliame ^ios operetės W
nnlifldimk savo ir negali, is ausiį. pasaį

Į pamaldas. Palaidotas nąu- 
J jose Šv. Marijos , kapinėse.

nuliūdime, savo tėvelius, ir 
broliuką Povilą. ; . ’

Teilsisi žemelėje. Testip
rina ir suramina gailestin
gasis Viešpts likusių tėvelių 
širdis.

PHILADELPH1A, PA.

Mt. Carinei klebonas kun, 
Dr. ji Končius atsilankė 

i pas savo parapijomis Kūlp- 
montę ir buvo širdingai prį-

Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Sausio 18 d. Šv:. Onos 

draugija . turejo j“Rūgščių 
kopūstų” vakarienę, ''para
pijos svetainėje prie Sai- 
mon ir Vėnango?. gatvių, 
bažnyčios naudai/ Žmoiiių

apylinkės lietuvius šiais* žb- 
. džiais : Sausio 28 d. .8 yalan-. 
dą vakare Metrop o 1 i t a n 
Ope liouse svetainėje; prie 
Broad ir Ppplat gatvių. L 

. tinti vis atsikartojančią gi-| vyks ukrainiečių, tautiški 
zelįo solo: “Nors:aš juodas šokiai baletas — dainos --r- 
kaip čigonas,” kurio rolę y-* koncertas, Bus rodomi įdo 
kaip čigonas,” kurio roję y- mūs paveikslai iš ųkrainie- 
patingai nuduoda p. Pranasj Čių kovotojo hetmano; Maze- 
Jutgaitis. ,Jo skambantį'pos gyvenimo,, šokikų bus 
baritono balsą. ne kartą gir
dėjome giedant Šv7 Afįšių 
ėalis bažnyčioje. Kurie at- 

.simųkė į “Cingu Lingu,” 
atsimena ! jojo skambantį 
balsą, Kipšo rpleje. AŠ nei 
nemėginsiu išdėstyti šios p-

tį, jis pašventino mūsų na? 
mėlius, linkėdamas geresnių 
laikų.

Ant. Mazui’keVičienė yra 
labai susirgusi. Alb. Auksu- 
tienė, sutvarkiusi visus rei
kalus po vyro mirties, išva
žiavo gyventi į. Philadel
phią, Pa.

JI. M.

300?- dainininkųx—,20Q. Ba
leto vadas buvęs Rusijos im
peratoriško baleto- .direkto
rius, Avromenko šoks solo! 
Norime, ir prašome, kad. 
broliai lietuviai .atsilankytų 
į šj dailės vakarą. Progra- 

petetės įvairias. • grožybes, j mos dalyvini bus pasipuošę

. Jąrgielis
‘lai kiekvienas atėjės je§ per- tautiškais drabužiais, 
gyvena. •’ . ■ • J , *- -

FRACKVILLE, PA.
ŽINUTES. •

Sausio 16 d. šiais metais 
Antanas Petraška, bedirb- 
bamas mamose,; gavo' stui- 
kini sužeistu taip kad abi 
kojos liko Sutriuškintos. 
Buvo nuvežtas į Locust

Nė kiekvienas gali pada<įg 
ryti ką nors nepaprasto, bet?W 
kiekvienas gali nudirbti pa- j
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• su Tilže, tai tuomet, viskas!

.44.00

.45.00

’ PRENUMHHAT08 KAINA:
Amerikoje metam* $4.(M>
Užsieny metam* . ...». .$5.«
Vienu kart savaitėje metams.,. .$2.00 
Užsieny 1 kar t savąltCje metanu. .$2.5(<

SOUTH BOSTON, MASS
TĘLEPHONE SOUTH ĘOŠTON 0020 ■ <

DARBININKAS
. (Tb® WorkerJ 

hBM eveiy TUĘSPĄT ąad FOAT

‘ B- a 4||00UW0» oy J4B0F
W! UI fecond-cJniMi mątter 12, 1215 u th* poet 

ahderth* Act of March t, 1B7O

i««ptanc« for mailing at speclal rate of poatage provlded for ln Sectlon llOfl
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aUBSCUĮPTĮpN KATES:
Itlc indy

»|RP yeariy.
Ate onet per w«ek yeariy. .$2.00

y»urly,...$2,50 ll .
.Darbininkas

tW WUST BROAOTAY

Klaipėdos sukaktu
VIŲ ATBALSIAI

Bausio 15 d, visa Lietuvą 
Hr: jes4š4vijamtūnej^^ 
įdūvimo 10 metų sukaktį. Ir 

vokiečiui nepraleido progos 
Tai dienai paminėti, tilt jie 
į. tai darė su pagieža ir liū- 
; A$sui, ir teisėtų- Klaipėdos 
k aUįėmnuų jie pavadino už- 

] grobimu, sulaužant visas 
t tautų teises. O kai 1795 m. 
r Vokietiją užgrobė ne til 
'•‘Klaipėdą, bet ir Rytprūsius1 noje ir tamsoje,.greit sugen

,Į da ir šiaip jau niekam ne- 
buvo pasielgta pagal “tautų1 vertas. Viešose prakalbose 
teisę.” Vadinasi, vokiškai įžymus vokiečių pohtikie- 
galvojant, užgrobti kokį riai aiškiai pasisako, kad 

|/daikta — tai gera, bet atsi- ‘'Klaipėdos krašto gyvento- 
|i: junti užgrobtąjį, tai jau tau- joi sii dabartinių lietuvių 

; tų. "teisių laužymas. Ir tai valdymu nė jokiu būdu ne- 
. rie viskas juk. atsiimta. Dar 

-. koki 200,000 lietuvių Ryt
prūsiuose velka vokiečių 
jungu...

' Apskritai kalbant, pasta- 
1 Tūoįu. laiku vokiečiai vis 
Kjnąunąiį ir atkakliau misi 
įstato prieš lietutius. Ar- 

| liausią agitacija eina Ryt- 
įprūąiuose. Ne taip jau s.e- 
. niai Tilžėje įvyko tikros an- 
k’tilietiiviškos riaušės. Iš- 

g. daužyta Lietuvos- konsulato 
. B; langai, užtepliota lietuviški 

p parašai, Lietuvos: konsulato 
į Žmona apsvaidyta akmeni- 
g,mišr Vyduiias .skaudžiai ir 
Į;į^ūbijoniškai - apstumdytas laisvu ______ .

įį Iš po švelnios vokiečių kul-| Kęstučio ir Vytauto.^ 
| “DAILY WORKER" 

f BANKRUTYJA

tūros prasimušė, senoviškas 
AiaiuUs Kryžiokų teutoniz- 
mas. Kas aršiausia, vokie- 

’ čių spauda pritaria. tiems 
žiaurumams ir dar prie jų 
pakursto- Laikraščiai ne- 

. .mandagiai ir pašiepiančiai 
į kalba apie lietuvius. '. Anot 
, jų, lietuvių . kultūra panaši 
; grybui, kurs išdygęs* drėg.

Klaipėdos krašto gyvento;

1 y.1!111:

KBN. JONAS VAITIEKŪNAS, ■■ 
Providence, R. I., Šv. Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonas. Aukštuosius mokslus kun. Vaitiekūnas ėjo Aus
trijoje ir Italijoje. Į kunigus ■įšventintas Lietuvoje, kur 
po įšventinimo buvo Panevėžyje prie Šv. Petro bažny
čios. Dol savo darbuotės katalikų akcijos dirvoje ne
patiko 'tautminkų- vyriausybei ir 1932 m, buvo ištrem- 
tas, iš; Lietuvos.1 Atvykęs į Amėrįkų buvo apsistojęs ŠvČ. 
Marijos‘Kolegijoje; Thompson, Conn., kur ėjo jo tyrių 
kalbos profesoriaus pareigas, Mirus kun. E. Kavaliaus
kui, jis btivo paskirtas Provid.ęncę lietuvių klebonu, ku
rio pareigas dabar ir eina. Kun. Vaitiekūno vadovauja
mi, Providence lietuviai tikisi šiemet pasistatydinti nau
jų bažnyčių. .

Kun. J. Vaitiekūnas yra žymus kalbėtojas. Bostono 
lietuviai jį. išgirs vasario 12 d. Municipal Bldg.. syetainė-

Klausimus siųskite —
• ’ JŪRŲ fBimAVKA, 

KRR W7fi«+. ’RrnftfltnntT ’

ko žmones jaučia štokų tie
kos ir gėrio ir nepajėgia su-

80. Boston, Mass. . rasti. . . ..

Kl, W Žinome, W latiąi 
daug blogo, bet ar galima kur 
sužinoti kas yra. priežastimi tų

Kl. Ar nebūtų geriau, kad 
Bažnyčia visai nesimaišytų poli
tiškame ir. socialiam® veikime

visų blogymų ♦

Ats. Taip, . Dieviškąją tika,

šviesa apšviesti gerosios va
lios žmonės, geriausiai‘žino 
kame yra versmė visų blo
gybių. Gal spėsi, sakyda
mas, nuodėmėje'? Neapsi
riksi. Kas nepajėgia ar ne
nori suprasti nuodėmės es
mės, tam . sakau, kad visų 
blogybių priežastimi yra 
siauraprotystė ir abalnas 
valios pabliurimas. Štai dėl-

Ats. Politiška’s bei Tsocia 
lis veildmas negali būti at 
skirtas nuo religijos, Kiek
vienus doras * veikimas turi 
remtis Dieviškomis dorybe 
mis (TUtejimas, Viltis ir 
Meilė) ir ketiiriomis pa
grindinėmis dorybėmis (Iš 
manymas, Teising u m a s 
Tvirtumas, Susivaldymas) 
“Kas gerai daro yra iš pie

vo” (3 Jon. 11).. “Tdt-gi/ 
ar valgote, ar- geriate, ar. kų 
kitų, darote, visų Dįeyo gar
bei darykite” Q Kor, 10, 
31); Ne vien bažnyčioje, 
kada Žmogus meidžiasį pri- . 

; valo būti "vienybėje su Die
vu, bet visose, gyvenimo die
nose, reiškia, ir kiėkviena- 

une- Aįeildine. . Gijiii /-..t ikeji-___
mų ir katalikų teisės gyve
nime — yra ne politika, bet 
kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga. ' . , . \ .

sutinka, ir deda visas pa
slaugas, kad. galėtų grįžti 
prie Vokietijos.” Toks, at
vims pirštinės. metimas Lie
tuvai iki šiol •. dar nebuvo 
pasireiškęs vokiečių visuoJje, kur. įvyks Lietuvos nepriklausomybės 15 metų, sukak-

• meilėj. Dabar santykiai t^es minėjimas, K. Federacijos 3-čio skyriaus, r engiamas.
■ ti ^-T*dblogėjukaJ •'atrūdo 

kaip žiit-butinė . kova tarp 
lietuvio ir vokiečio. 1

500 nietų'tai ilgas laiko- 
tarpia, bet kaip gy\;ai pasi
kartoja istorijos vargai! 
.Tie patys teutonai, mūsų 
krašto puolikai, : besi veržia

■ Ryiuosna. Tie patys pasi-
• ryžę .■ paguldyti galvas už

vė — lietuviai. ■ Nėra tik

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

KATALIKIŠKO VEIKIMO IR-SPAUDOS 
SAVAITE

Daily Workėr’iui’7 gr,ę- Seheft’r.
■įsia.Mnkrutas;. —taip, škel- su Amerikos komunistais 
gybia komunistų spauda, dar. prasčiau, tai kam jiems 
jf -uDaily iVorker” yra vie-- kišti pinigų tėii, kur jis ne- 
K nintėlis komunistų dįenraš-Lša ne uždarbį tiktai nuosto-; 
gytis, leidžiamas Amerikoj lį? Tegu tai daro gojai, 
t anglų kalboje. Iš. apyskai-* ypač lietuviai bolševikai, ku- 
R' tų matosi, kad jis daro apie rle. nesugrabaliodami politį- 
|į$i2Q0 deficito . savaitėje, ir koj, guldo galvų už tų, kas 
feyįeigu greitu laiku nebus su- jau. pralošė. ■. Įdomus dar 
S^inkta .$35,000 jam paremU, kitas dalykas, kad angliškai

• . Jf tai jo leidimas turės būt Su-. 
®i>ikytaš. Ir ; todėl mūsų*; 
K’ljolševikų vadai dano ugiiin- 
į'.'įų‘ atsiš.auidmų į. eilinius sa^ 
f: ya narius, kad visomis pa j ė- 

gomis paremtų griūvantį jų
‘ organų- ‘ ’

“Daily W()rkeF’ yra- žy- 
i* dų. redaguojamas. Įdnnm, 
| kad žydai, kiirie trumpu, tai-’ 
-ku sugebėjo • sukelti apie J 
įpilijonus dol. savo yientau- 

^iams sušelpti, leidžia bofše- 
>į$kų. organui kratytį ko.įas 

jo .šcdįiįnų .palieka. lįetu- 
ams. . Bet žydai gudrūs, 
ie. nuito,, kad' su rusų bob 
vikais dabar sclnvaeh ge-

(prastas biznis)

Kl. Ar nuodėmė neklausyti pa
mokslų. Manio kaimynas, sako, 
neklausus pamokslų, kad nežino
jimu pasiteisinti-

Ats. Tamstos minimas 
kaimynas nori pasilikti ig- 
liorantiij kad jam Dievu tei
smas būtų, lengvesnis. Bet 
jo nežinojimas, laisva vai i a 
palaikomas, jo > neišteisins. 
“Palaiminti, kurie klauso 
Dievo žodžio ir laikosi jo” 
(Luk. IĮ,' 28). “Kas yra iš 
Dievo, tas klauso Dievo žo
džių. Jūs todė] neklausote, .

■ kad nesate iš Dievo” (Jon. .
8, 47). Kunigas sakykloje. ■ 
užima Krist a u s v i e t ų. 

i“'8keBld^3 WvangeIijį’ v^- .. 
sam sutvėrimui... kas jus 
klauso, manęs klauso... Nė-..

Kaip žinoma,: centralinės klausymas pamokslų-.y r a 
Organizacijos Federacija 
moka po 10 dolerių metams 
draugijos ir kuopos ni.oka 
po $1,00 metams. . . •

Federacijos .10 skyrius, 
Norwood, Mass., buvo .pir
mutinis, kuris, savo., draugi
jų mokesčius . šiais metais 
prisiuntė, Šios 10 skyriaus 
draugijos. užsimokėjo: Šv. 
Panelės N. P. Moterų, Šv. 
Jurgio, šv. Kazimiero, šv.

metus dar nėr. sumokėjusios 
savo mėtinių duoklių, /o jau 
už 1933 ių reikėtų; ųžsimo- 

: keti. 'Sekretorijątag prašė, 
kad ir už .. pernykščius il
siuos metus draugijos malo
nėtų užsimokėti. Kadang 
Federacija dabar yra nariu 
Nacionalėš Katalikų Gero 
vės Konferencijos (Natio
nal Catholic Welfare Con- 
fereiice), susidaro daugiau 
išlaidų, nes reikia ten mo
kėti metinius mokesčius, ku 
rie nėra maži.

skiičių ir skyrių valdybų ži 
niai. . ‘/

. Planas maždaug toks:
1. Visi apskričiai ir sky-: 

riai surengia katalikiškdsios 
akcijos ir spaudos savaitę.

2? Laikąs — kovo ir ba
landžio mėnesiai. /

3. Talkos metu rengiamos 
paskaitos ir prakalbos, ku
riose aiškinama ‘katalikiško
sios akcijos reikšmę) ,Įieįii; 
viiį katalikų vienybės reika
lingumas, platinima lietu 
vių katalikų laikraščiai ir 
knygos.

4.. .' Federacijos veikėjai
aplanke visas parapijose 
esamas draugijas ir įteikia 
iš centro prisiųstus laiškus 
prašant prisidėti prie Fede
racijos.. .; ’

5.. Apskričiai turi pasirū
pinti, kad visose artimose 
kolonijose įvyktų prakalbos 
Kur riėra apsMričiiį, tuo rei
kalu rūpinasi skyriai. : Kur 
skyriai negali pasiekti, krei 
ptis į gėrb. kun. klebonus 
atitinkamais laiškais. •• ■ •

6. Centro Valdybos nariai
stengiasi • išjudinti apskri- 
čius ir skyrius gyvu, žodžiu 
ir straipsniais per laikraš 
čius, . •

7. Bus pakviesta į talkų 
gėrb, kunigai klebonai, laik
raščių redaktoriai ir visos 
centralinės. organizacijos.

8. Vajaus pradžioje su 
šaukti Federacijos tarybos 
suvažiavimų. * . .
■ Jei kas iš. veikėjų turėtų 
kokį praktiškų /pasiūlymų 
geresniam katalikiškos sa
vaitės . * pasisekimui, • Centro 
Valdyba bus dėkinga, jei 
tuoj apie tai praneš. Sekrė- 
tėrijatui.

Šis sumanytas darbas nė- 
’lėrigyas.. ■ Tačiau, jei visi 
kiek galėdami prie jo pri 
sidėsimė, daug gero padiiiy 
sime ir Bažnyčiai ir savo 
tauįi. • .

Ąr iie laikas ažsifnoketU
‘ ■ Yiu brganižųcijų ir drau
gijų, kurios ųž prąejusins

paniekinimas Dievo malo
nių, o tas yra nuodėme.

KATALIKŲ SEIMELIS
‘ Naujosios Anglijos- kata--, 

kų 8-tas seimelis įvyks va
sario 22 d., 1933 m., Šv. Ro
ko parapijos, svetainėje, 20 ; 
Webster Št.,. B r .0 ė k t o. n, 
Mass. ■

Visos katalikiškos organi- ’ 
zacijos, parapijos, pašėipi* 
nes ir Idėjines draugijos, 
chorai, kuopos, skyriai pra
šomos išrinkti atstovus, pa
rūpinti .gerų sųmajaymų 
šiam i svarbiam seimeliui. 
Atstovų mandatai pasirašo
mi valdybos atitinkamų na
rių su Dvasios Vadu.

Apskrities Dvasios Vadas 
kun. D. Juras ir L. D. S. 
centro pirmininkas* kun. J. 
Švagždys rūpinasi, ■ kad Šis 
seimelis, geriausiai ■ pasisek- 
tip 7

Visais seimelio: reikalais 
kreiptis bei įnešimus siųsti . 
šiuo adresu: Revl j.. Švagž
dąs, 20 ęWebster St., Birick- 
ton, Mass. - •

Nedrųsu 'yra kalbėti apie doja kitų, idėjų žmohės be- 
kbkį nors naujų ir didesnį dievybei platinti ir tautos 
darbų šiais~ slinkiais . depre- darbams trukdyti. To ne
sijos. laikais. Tačiau! pats įvyktų, jei būtumėme tihka- 
veikimas verste mus. verčia mai susiorganizavę, jei vi- 

■ abjau susiorganizuoti ii* sos lietuvių katalikų drau- 
daugiau veikti, kad Įeng- gijos suprastų vien y b ė s 
viau ir ekonominius sunku- svarbų ir reikalingumą, 
mus pergy\ ehtume ir kad pa2n.aį kalbame a p i e 
dėl depresijos mūsų, religi- SpaU(ja ii- visi sąmoningi ka- 

tautiniai reikalai pripažįsta, kad, pla- 
' tinti katalikiški} spaudą y- 

. i-a vienas iš kilniausių kata- 
. spaudą ir s!aip mjį§kQj0 veikimo darbų,
jau visą eilę organizacijų katalikų
bei draugijų, bet mūsų vei- veįįgju> kurie tuo rūpįutū- 
kimas toli gražu dar nči-a gi. yTa daug lietuviu: kata- 
tokš, koks turėtų būti. Jis lfl.u geimj kui.os nepreau. 
neina . sklandžiai, jame dar;ng vieno'katalikė 
daug spragų kurias lietu- ko ^nuperka nė
kus ttmrne uskish, jei neuo- kataljkpįos knygos 
•nirrifi. tari ■nnvmiu. kiiVimst* ; ■ •. -1 metąs. * . •

(Kad geriau susiorgani
zuoti, k&d kup daugiausia 
draugija-prie * Fedeiįpijds 
pĮ’iįiąukti, kad katalikiškų, 
spaudų labiau praplatintij 
rėįkalhigą jau <organizuoto
sios -visuomenės talka,-vą-

- jus, kų mes pavadinsime 
katalikiškoj y- e i k i m o • i r 

; spaudos Asawte. v, \ ■
: Cehtįp^y^M'Mšigm dgr- 
i hui pritarė jr sudarė šiokius 
į tdkįųs•• plauną,- kūrins-:ir 
j skelbiame - Federacijos / ap-

niai ir 
Šiame krašte nenukentėtų.
Mes turime Federacijų, tu
rime savo

•.kalbančioji publika visai 
^neremia bolševikų spaudos.
Pasirodo; kad konninistų 
spauda Amerikoj taip po
puliari,. kaip jų kandidatas 
į prezidentus'; gavo tiek bab 
sų,- kad sarmata ir žmogui 
pasakyti, ■

Tim . būdu ant mūsųnūsi- 
' kamavusių: ■ bolšev i k e 1 i ų 
krinta nauja našta:, sukelti 
$35,000 “Daily. Workeriiii'? 
gelbėti: Negana, kad jie tu
ri : sunkiai- prakaituoti, vkac 
vargais-negalais išlaikytų 
savo laikrašęiuš, jiems dar 

■ tenka .vilkti ..i r žydelių jun
gas: Bet—gerar jiems, taip.

kus turime užkišti, jei neiio- 
rimej kad pavojai, Mūriais 
esame iš visų pusių apsupti, 
mus- nušluotų.: •.. ; • • .

Ligšiol dar nevisos orga
nizacijos ir draugijos yra 
narėmis. A. L. R. K. Fede
racijos. Jas dažnai įšnau-

Reikėtų silsi vokti, kad ‘iš. 
bolševizmo įšėiua tik tuščias 
maišąs. a Bet,.taipstis - lietų-, 
viai* bolševiĮęėliai tiio -pasi- 
žynii, kad sudaro-. žmonijos 
uodegų:. į- visuomet seka 
atsilikusias mada.š; K.

kuopo, Apaštalystės Maldos 
Marijos vaikelių, Margaičių 
Sodalicija, Gyyojo Rožan
čiaus ir L. D. S., kuopa.

Reikia; tikėtis, • kad. ir ki
ti skyriai, centralinės orga
nizacijos ir draugijos pa
seks 10 skyriaus. , pavyzdį 
nes ir Federacijos konstitu
cijoj pasakyta, kad draugi
jos savo mokesčius pradžio
je metų turi sumokėti. Tai- 
.gi, tos tvarkos ir laikyki
mės. -■

' Atsigaivina, skyriai.

Malonu yra pranešti, kad 
po Naujų Alėtų; prasidėjo 
didesnis veikimas Federaci
jos apškričiuose, atsigaivi
na skyriai, kurie per kiek 
laiko jokio. ręĮkhno tiebero- ll 
dė. Cįiivagoje susitvarkė 7 '
skyrius,. To\vn o f Lake: 44 •. 
skyrius, Marųiiette.'.. Parke, 
netrukus 'taip pat pradės 
veikti. - Toks, sąjūdis eina • 
Philadelpiūjoj,. Jjittsburge . 
ir kitur. - . 7 ; . •

ties valdyba: •
Jvtią. A Jūratę.

Dvasios Vadas;
V. JiJfatdirfoiy '

.Pirmininkas;
& čeikatMas*

Raštininkas i v
J. .

Iždininkas. ■’ •.

l
J - • ’ . F * v i
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. (Iš prof. Kemėšio pa
skaitos minčių)
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BLAIVININKŲ SU8IVIBNYM0 CSNTBO 
VALDYBA ■

Kun. J. J. Jakaiti#—4va>. vadas; Kon. Joniui Bakana*—pirm.; 
Kun. J. MačiuUonls—l'RHis vice-plrm*; |*r; Mauku#—ĮI-aii# yięe-

. plrm.; V. J. B|nvackas—rąit., 7, Mott str., Worc8eter, Masa., 0. SU * 
dabrienę—ižd., • G Commonwealth Ave^ Worceater, Ma«»„ K, Rai

ny# lt J. SvirskaG—iždo .globbčjai; Kuu. Fr. J. Juikaltįa—radakto- 
rlus, 432 Wtalaor #t, Cambridge, Mąsa -• . .

APIE BAŽNYČIOS IR VAI
SI YBĖS SANTYKIUS 

LIETUVOJE

IB

: BLAIVININKU ŽINIOS

Kas Jį Pažįsta? Sakęs busiąs toli išvežtas* 
bet netrūkus persikėle vėl į 
Naująją Angliją gaudyti ’ 
‘pačių,'’-. Prie pirmesnė* 
nebegrįžo. *'

1928 suviliojo Tomaity 
Dabar .abi; ūžmmios” gyye-j 
na Naujoje* Anglijoje..
’ Kds ką žinote apie Jop$ 
D. Šilk (Sokolą ar Sakalau* 
ską ir kur-jis dabar gyve* 
na, praneškite “Darbiniu*' 
kųi’’ 36G W. Broadway, So« 
Boston, Mass: • •’ . \

GONNECTIGUT APSKrT- 
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMUS

... šiuomi pranešama, jog 
Moterų Sąjungos, L. Dr & 
Ir LRKBA Coimecticiit ap* 
skriČiai rengia bendrą gegu* 
žinę, kurį įvyks 1933 m, bir*. 

iželio mėn. 4 d. Chater Oak 
Darkė, Hartford, Conneeti- 
cut. Vieta jau užimta.

Labai prašoma ir pagei
daujama, kad kitos draugi.* 
jos nerengtų tą dieną kitų 
išvažiavimų, o visi, kas tik; 
gyvas, ir sveikas tuo laiku 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti į šią milžinišką geguži
nę.

Kadangi gegužinę rengia 
trys organizacijos, tai rei
kia tikėtis gražių pasekmių.

Visų. Šių organus a C i j į 
kuopos ir atskiri nariai pra* 
šomi stropiai rengtis.. . ’• 

Rengėją^

pajuto, kai smūgį po smū
gio pradėjo kirsti • pačiai 
: katalikų Bažnyčiai. Tarpu- 
savė kova mažina Bažny- 
SioS ir vyriausybes ąutorite- 
:ą ir yra pražūtinga lietu
vių tautai, apsuptai iš trijų, 
pusių didelių Jr nepalankių 
vaimynų. Jegos eikvojamos 
ne kūrybiniam darbui .ar 
kovai su tikraisiais lietuvių 
tautos priešais, bet vidi
niams nesutikimams. Mūsų 
valdininkai, taųi jautrūs.
(Cenzūros išbraukta. Red.) 

nesirūpina kad ir vokišku.^ 
mo pašalinimu iš mūšų mo- 
syklų. Kova su Bažnyčią, 
daro. pąlankiasr sąlygas bol
ševizmui plėstis. Visus, ku
rie prisideda prie Bažiiy- 
čios; ir valstybes saųtylęių 
ai’dypio, bolševikąi furėtiL 
apdovanoti ordinais, Boise* 
vizmas plečiasi; jų visos 
gūžtos policijai,. nevyksta 
susekti. - ‘.

Stovime ■ pnea alternatyvą: Re- - 
ma arba Maskvą •

. Už . Kristų arba prieš 
Kristų, į vidurio kelio 
nėra. Mūs ų . t a u t o s 
kelias .— tautiškas ir kata- 
ūkiškas, . toks, kokį rodo 
Valančius, Maironis, Jakš
tas, Šalkauskis, Tuo. keliu ir 
reikia, eiti. Bažnyčios ir .val
stybės ' ■ santykių sunormali- 
jiimas atneštų tik palaimos 
mūstj tautai, pakiltų abiejų 
prestižas ne tik viduje, bet 
ir užsieny. Gal būtų nepa
tenkinti , tuo materijalistai 
laisvamaniai;'raukytų kak
tą senasis .jųVadas .Šliupas; 
gal nerviniųsi* dėl to Grand 
—Orient, bet. gyvieji tautos 
interesai reikalauja tarp šių 
dviejiį veiksnių taikos.

Kas: kliudo susitarti?

-Neminint. ’ kitų antraeilių 
priežasčių, esančios dvi pa- 

i grindinės. Pirmu — tauti
ninkų ideologijos svyravi
mai ir neaiškumas Bažny
čios atžvilgiu. Dabartine jų 
formulė — * laikytis krikš
čioniškosios etikos.nepa
kankama. Reikia, laikytis 
Kristaus mokslo ir Bažny
čios nurodjmių. Krikščioniš
koji etika yra taip plačiai 
įsigyvenusi ir tokia = kibli, 
kad net ir socijalistąi prieš 
jos principus nęvisumet drį 
sta kovoti, nekalbant .apie 
kitus. Tautininkai turi aiš
kiai apsispręsti religijos 
klausimu. Tautininkai, ka
talikai, . kurių daugiausia 
esą, turį laikytis Bažnyčios 
mokslo ir būti geri jos'vai
kai, tautininkai protestantai 
ar kitokio tikėjimo-turį aiš
kiai nusistatyti sąyo religi
jos atžvilgiu, tautihinkai 
ląisąvamąniai ir bedieviai 
galį eiti’ su.. Šliupu ir tt.

Nusilpnėjęs; Visai bė Upd? }

Keletas nietij * atgal Ižyinus-ūyily tujas 
Spe’cialisUs’iStailo libmbinatttif. vaistų,, 
kurie dnrQ stebuklus- <lūl ligonių, ku
rių organizmas buvo suglebta ar tik 
Vietotais aktyvus,' ir kuriems reikėjo 
daugiau kalį tik paprastų tonikų, ši 

, preskrlpeija dabai; yru -pardavinėjama 
visose vaistynyėiose tik už lmierj už. 
pilno mčitesia treatmęa'bj. Jeigu jio 
dvideSUnts dienų jus • nėhusite' u'Žga- 
nėdiutnB,‘ jūsų •■'Doleris, jums bus. su- 
jjrųžĮutpfi. ’EikHe j savo vm'styjjyrlų’ 
ir ipilklatiskltp .butelį - tikro ’ NCGA-TO- 
,N.Ę —- žiūrėkite, kad. ant ląlbeHo bu
itį užrašyta ' ' ■ .

Tai John Peter Šilk (Šo
kai), gyvenęs So. Bostone, 
priklausęs prie Lietuvių U- 
kęsų klubo,, rodęs paveikslus 
to. klubo naudai/

ijikų kuu. John. H. Scheę- 
fers, Šv. Marijos bažnyčios 
rektorių.

‘ J omu, mūty t,' neiųpč j o 
vedybinis gyvenimas, *o tik. 
Viktorij os turtas, V Itali
ja pradėjo juo nėbepasitikv- 
n. . J onas, išgavęs pinigus 
perka automobilius, fotogra- 
tiškus aparatus, sirgiueja ir 
kitokius šposus išdarinėja. 
Praleidęs Viktorijos turtą 
grįžta* So.’ Bostonan. Nėra 
rodos su .apsimetėliu. Vik
torija aiškiai pamačius Jo
no apgavystę, jį prasivaro. 
Pradeda tyrinėti u gandus” 
apie Jono daugpatystę ir 
randa, kad jis yra vedęs. 
Nevari;, N. J.
na iš. apgautų pateikia ir do
kumentus. Ji yra našle 
Stella Saulenienė (Lukose- 
vielutėj,, dviejų vaikęi moti
na. Jos, vyrui ir tėveliiu 
mirus ji.gyveno.su savo ’.nio- 
ilna Brooklyne. P-nia Sąti- 

. lėni epe yra mokyta ir gero 
būdo moteris..

KAUNĄS. — Gruodžio 
18 d., Rotužės salėj prof. 
kam Kemėšis skaitė paskai- 
tąapid Bažnyčios ir valsty
bės santykius Lietuvoje. 
Paskaitoj! palietė praeitį,

suosB ir saulėtuose butuose 
ir kambariuose žmones daug 
mažiau girtaują, negu įreg* 
nuošė ii’ tamsiuose. Ypač 
padidina norą .girtuokliauti 
niūrūs ir niekumet saules nuo paį krikščionybės prh

Kai'patimsd po didžiojo ka-. neturį butat Taip pat ir 
. ro buvo priskirstačekoslo- vietos padėtis1 šiuo atžvilgiu 

f vakijos valstybei, Prieš daro daug įtakos: priešsau-
karą. Karpaforusai buvo j[jų ,jr aukštumų gyventojai 

, sveiki ir - blaivūs. Po karo visada būva blaivesni, negu 
* žydams .sudarius koncesiją1 

. jiu rYsą t;i kraštą pasipylė 
^visokį - .mažiausios kokybes

• . alkolinjai gėrimai, denatū
ratai.’ Per trumpą laiką

; ’ - kraštas ne f ik rštautėja; bet 
ir baigią nykfir išsigimti, 
nes £eria visi •— didėti,'ma-

■ ži, Vyrai, moterys ir net .jau-;
uos mergaitės. Jeigu nebus

. _ su'nhkta skubi pagalba., šita
. didelė rusų tautos dalis 

prigers nikolyje, kaip prigė
rė. Amerikos didžiausios in- 
ciėnų. tautos, Afrikos negrai 

. ar kitos tirštai apgyventos 
pasaulio šalys. . :

NVKSTA KAR1?ATO- 
■ '■■■ RUSIJA ..' .

Dalis . rusui: gyvenančių

zemiiinUj drėgnų pelkėtų vie 
tų ir šiaurinio kalnų Šlaito.

džios Lietuvoj, ir nagrinėjo 
dabarties santykius. Jie, e 
są, buvo normalus iš pat 
pradžių, kai Vytautas su 
Jogaila lankėsi įv,a i r i o s ė 
vietose ir net patys mokė 
žmones tikėjimo dalykų. 
Vėliau tie šantykiai7"pash 
keitė, Bažnyčiai teko išgy
vent lenkinimo, rusų prie
spaudos ir persekiojimo lai
kus. Atgavus nepriklausy
mą, ir Bažnyčia nebuvo var 
žoma. . .

Normaliausi santykiai Nepri
klausomoj Lietuvoj esą buvę ko
alicinių kabinetų, laikas, .

Fatališkos klaidos mūsų 
partijų vadų vėliau tuos 
santykius išardžiusios. San
tykių nenormalumas kulmi
nacinio punkto pasiekė, kai 

. buvo. išvarytas iš Lietuvos 
• Apaštalų Sosto Nuncijus. 
. Vyriausybė, bekovodama sū

. • Basęball ’ žaidikas • Beryl
Richmond'; buvęs Baltimo- 
ftv Orioles; tymo, piteheris.
parduotas Chic.agos tymui jai nepalankiais asmenimis

.. kietus alkoliniams gėrimams Cubs. už 15,000‘ dolerių/
•išleido 635,000.000 frankų.

ę v.'- Devynių metrų platumo gat-
• ■ :vę dedant f ranki), prie fran-

• ’ J ko pragertais pinigai ’̂ guli- r
ma nukloti • 37 kilometrus,
352 metrus ir 94 centimet-

. rus: ilguiiĮo. Kiek vargo ir
. nelaimių už tuos puHįoims

. yra nupirkta ir. kiek būni
padanTa’ gerų ir nautl ingų'

■ • daiktų, kurie ne vienam 1M-
;.mę atneštų, jei tie pinigai

SIDABRINĖ VARGO 
GATVĖ

Šveicarija 1931 m. viso-.
ir organizacijomis, nė ne

u

lui.

BUTO ĮTAKA ŽMONIŲ 
' GIRTAVIMUI

Yra' nustatyta, kad sau-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DĘjoai *v. jonoev. bl. pagalbines 
** ------------- ------ DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — “ . ■
* J.* Petrauskas

24 Thomas Bark, So. Boston, Mas#

ProL Raštininkas— J. Gllneekis
. 5 Thomas Tark, So. Boston, Mac*

Flp. Raštininkas'— M. Seiki#
256 E. Ninth St., Boston, Mac#

Iždininkas— A. Nau(Įliūna8 * * 
885 E. Brbadway, So. Boston, Mąas

filaršalka 3. Zaikis
. 7 Winflėlfl St, So. Bostoni'Maas, 

Draugija laiko susirinkimo# kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2 vai 
po pietų, Parapijos salėj. 492 E. 7ti> 
St, So. Boston, Mas#.

Profesionalai, biznieriai, prumonin 
kai, kurie .skelbtai “Darbininke;” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkite* “Darbininke.**

PO GLOBk motinos iV0. I 
3innin!nk6 — Eva Alarksienš, .

625 E. 8th■ SL, So. Boston, Mas#. 
Vice-pirmininkė— Ono Šiauliene,

443 E. 7th St., So. Boston, MąS#.
Tel. -So. Boston 3422-R . .

Prot. Bašt *— Brone CiunjenS,
29 Gould' S t.,’ -IVest Bęibury, Mass.
Tel. Parkway 1864AV

Fln. Ra3L — Marjcinii Markonlut#
■ 33 Navarfe St, Rosliudale, Mass.

Tėl. Parkway 0558-W .* • 
lldininkū — Ona StaniaUutS

105 IVest 6th St., So, Boston, Man#. 
Tvarkdart — Ona MizgirdienS- 
_ 1512 Columbla Rd., So. Boston 

Kasos Globėja — E. Jąnužoniępį
1426 Columbla Rd., So. Bo#tan, Mass 

Draugija savo susirinkimu* laiko kas 
antrą utarninką kiekvieno menesio, 
7:30 pL vakare, pobainytinSį •¥*- 
tainfij. ’ • ' ' . •

Visais* draugijom reikalai# krelpkitėe 
pas protokolu raitininke*

Senesnieji lietuviai dai 
nai sako, kad. Amerikoje y- 
ra .visokių pasaulio basttuių 
ir 7 ganą "gudrių 'ir?vikrių. 
Tokių yra . Jonas Petras 
'Šilk (Sokol). .

Jis buvo įstojęs į karino* 
mena fotografu ir tūlą laį 
ką, buvo Arniy Base. Daly
vaudavo lietuvių' parengę- 
n tuose, daugiausia sandu pie
čių, bet suėjęs katalikus dė
josi tokiu. 1928 m. jis yra 
buvęs net lietuvių ,Šv. Pet
ro bažnyčioje ir ją fotogra
favęs. . Tas darbas, matyt, 
jam buvo reikalingas pakol 
jis . Įsižiūrėjo sau patinka
mą pasiturinčią mergelę. Jis 
pradėjo kalbinti vieną dorą’ 
ir turtingą (matyt, prie to
kių tik ir taikėsi) Viktoriją 
Barborą Tarnaitė; Jonas P, 
Šilk ją taip įtikino savo el- 
gėsiu, kad Viktorija nė ne
klausė kitų žmohių perser
gėjimą ir kalbų apie jos pa
sirinkto vyro , daugpatystę 
ir išvažiavę į. Indianapolis, 
.Indy rugpiūčio 12 d., 1923 

. iii, paėmė “‘šliūbą” pas „ka-

JONOKMITOEB

sjjon^rd Ckomfffr Linutę

“It's loa-sted*’

Sv IS paveikslas yra nupieštas.garsaus iliustruotojo ir 
paveikslų piešėju Houard* Cbandler Christy. Per 

ilgus metus, p. Christy buvo statomas Amerikos geriau; 
šiai žirvjipų-dailuimkU priešakyje. Jo iliustracijos puošė

■ įžymiausių, žurnalų lapus ir jis yrą pragarsėjęs, kaip šioje 
Salyje, taip.ir užsienyje, savo prezidentų, svetimų salių 

... yaldovių ir kitų įžymių pasaulio astnęnų-paveikslais. ’

' : Žis garbaus dailininko paveikslas, kuris ilitisttuoja Lucky 
Strike cigarutų garsinimą, yra modernišku giirsinji^ų

• ... krypties parodymu pric;patt|udojiuiQ,.Aiueiįikos‘geriau-, 
stų dailininkų '. kuriniu. ' Ši muja; kryptis yra •vis.iškai.

. 'logiška.,dkucicy/Strike cigarety išdirbėjai, pavyzdžiui, 
nesigaili pastangų, kad pagaminus ciga'retu?, kurie pa- 

-.tenkintų lepius rūkytojus. Jų pastangų-.pasekmės yra.- 
' . aiškiai matomos.,, peš kur t.ik'susirenka, leįpius skonio*.

zirtoiįly, ten ir gąrshjį tiK.ni’vlO'rą rūkoma, •

u

ES'

Taigi ir nestebėtina, jog Lucky Strike ištjirljėjai savo 
^aiįsiijimuose nąųdoja tik įžymiausių dailininlų iliustra- • 
ei jas,, kadangi, šie* dailininkai lepaus skonio* žmonių yra 
labiau megįąmk’ ••

’ Rūkytojai atrado, kad Luckies turi tą ypatingą gerumų, ■ 
kurio nprą randama j 0kiuobt.klTųos<cigarptnosc. Ruky>r 
•tojai visur džiaugiasi' Lucky Strike kvapsniu,'* maloniu, 

’ neatskirtinu; rinkthūau.sio naminiu ir, turku tabako, misi- .
įiut.ikurį išimtinas spraginirno procesas padaro tikrai 
maloniai lengvu. ’ Ir. Štai' K-odėl jĖutky Strike visur, yra : 
taip pąmčętn ,• A t k * r s
Spraginimas buvo 'grįstas- dęi Lucky Strjke ir jp|cs. laitas 
cigarcfąs'.pasatilyjc'jd neturi, Puikus tabakas, vartoja
mas Luckies išdirbime, * ipragipimu yra. pjūtim tintas ir 

.apvalytas.'- Štai koĮJčl imkytojm.’visur pripažįsta Lupįcy 
S t rike" tikrai lengvu cjgarctu, tokiu, kokį nirsta net ir 

; letiiątfsi riikytojųi. * r. Nusa-Tone

' Btooklyhe tuo metu suki
nėjosi ir Jonas P. Sakalas. 
Jis pradėjo dažnai lankytis 
pas p. Saulenienę. Vėliau, 
kad ir ’ norėdama nebegali, 
jo atsikratyti-., ■

Rugsėjo 4 d., 1920 m. jie
du ąpsiveda pas a. a. kum 
jCd. Budrevičių, Newark,<X. 

naudoj amas politikai; Pa-[j. Jonas Šakalas, vėliau 
v.asąrininkai ir jaunaliėfu-Lpėrniąinęs . pavardę į Šilk, 
viai galėsią visiškai sutarti- kini. Budrevičiąus akyse pa
nai dirbti. ■ I ši rodė labai pamaldžiu, net

Antra pagrindine nesuta- ir perdėjo. Klupciavo prieš 
rimo priežastis yra .dange-J kunigą . Bučiavo rankas.

Nuotaka jį perspėjo,' had 
tai perdaug. Jis atsakęs: 
“Tepasitiki kunigas.”

Pradėjus gyvent, Jonas 
iš namų Išmėto kryžius ir

Tautininkai katalikai, pri
sidėję prie KVC, garantuos, 
kad jis niekuomet, nebus.

lio . katalikų sutapimas ir 
-įsitikėjimas į vieną katali
kišką partiją. Tos partiškos 
katalikybes kliūtis bus juo 
greičiau pašalinta, juo grei
čiau tautininkai, nusistatys VęUtupaveikslus, 
savo ideologiją. Bažnyčios 
atžvilgiu. / •;
. Turime . visi pageidauti, 
kąd. taiką, tarp Bažnyčios, ir 
valstybės* greičiau įvyktų, 
Tautos jėgos būtų nukreip
tos Ivūrybiniam d a r b u i. 
Liaudies niokjdojai galėtų 
be- baimės dirbti, kartu šu 
katalikiškomis drgaiuzdcijo- 

(finis ir .auklėti tautą. Dau
giau lėšų reiktų skirti.kovai 
su ekoiipmiiiiais suĮikumais^ 
rlmrie.graso mūšų tautos ti
ldo sugriuvimu. ’ . ■
, ‘‘Rytas54 -įdėjęs svarbes
nes prof. ■ kau.-. • Kemėšio 
mintys pastebi, kad šį kartą 
prelegentas parode jau dau
giau. . :r krttiškmho, negu se? 
inam įvertindamas dabarti
nę katalikų būidę Lietuvoje.

Tai gražus mūsų išeivijoj 
■įžymaus poeto kum K; Ur? 
bpnavįČiaųs eilių rinkinys*

Šią knygą išgyrė visa rimt 
tesimoji spauda. Visi gėrisi 
jos turinių, gėrėsies, ir Tanu 
sta.ją įsigyjęs. ' • ;

Knyga gražiai atspaus’dim 
\a ir •turi 1,91 pusi J Jos kai- 
ia$1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me 
fu, gražiais drobės viršeliai! 
kaina tik 75 centai; popio 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai 
kas įsigyti šią taip brangį 
ir naudingą eilių knygą.

•Užsisakydamas rašyki
"DARBININKAS”

366 West Broadway, / 
So. Boston, Masą;

pradėjęs kelti' vaidus, išvi
jęs vaikus iš namų,, pasida
ręs nebeištikimas žmonai. 
Gy vęniinay tapo nebepaken
čiamas. Išleido pinigus* 
Moteris pradėjo sekti Jono 
pėdas. Persikelia Naūjon 
AngHjon gyventi. Bet ir 
čia gyvenimas iiėpasikeičia. 
Matydama, kad iš vyro nė
ra gero, prasi varo jį. Jonas 
Sakalas 1924 metais per
maino savo pavardė iŠ Sie
ko! ar Sakalauskas į Šilk. 
Ji pati jam pagelbsti. Jis;įs- 
toja į Janonienę. ..

Buvęs 4th Company Sig- 
nal Corpus,. Port Jay, X 

Y. ’ Jis. dar rašinejęs’'žino
mu laiškus, bet pinigų .ne
siuntęs, Paskutinį* laišką 
rašęs- liepos* 18 *d.,- 192’B nu

‘‘ŠAmfrįK
“SARGYBĄ’! skaitydamas rast žiū 

skyrius: 1) Mokslo popullarlzacijo|| 
visuomenes klausimų! 2J blalvyMū,; 
ūkio, 4) sveikatos, .5) gydytojo ftiU 
my, 6) advokato patarimų, 7) 
a (politikos, visuomenes kultūros tr 
kopomįjos gyvenimo), S) pMeSalk»ili 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 
Knygų pasaulis ir 10j įvairenybes.

“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. R 
nys, prof. P, Kuraitis, Vyduni 
Tumas, prof. Kemėšis, dr, M; 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. Jut. RauUnaįi 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. IX Ji 
ka ir kiti. . ■ ' . į

Adresas: Kaunąs, LiąudlM mm 
‘SAIiGtBOS” adm.

ki

ib it ė Meti 
iBDitaM 
fl Grelūiauai garlaiviui ant va 
H dona. 7 dkmos 1 •. , 
B. LIETUVĄ;:: 
I ’Mhiū' gel&inkvirn 
I -sleldmasm Bramerbava“ 
| METIIV4 
I Intophmniją kreipkite, 1 
■ tlnins agentus ari* 
| 252Boylston St., Bosto

NORTHGERMAN

LOYD

ji.gyveno.su


i PROVIDENGE, R. I.

eniB, sausio 27, 1933
■M

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ) 
KOLONIJOSE

L PAGERBĖ KLEBONĄ.
Šv. Kazimiero parapijos 

įtariai džiaugsmingai pra
dėjo naujus 1933 m. Para- 
Jnjes skolos išmokėtos, sve
taine naujai išdažvta, turim 
įlii lotus savos žemes, Klai- 
įyėdos Parką.
- Įvertindami naujo, klebo
no darbus, parapieęiai paty
lomis pradėjo kalbėtis* apie 
reikalu išreikšti savo vieša 

|padėką klebonui kum X 
aitickūnui. ~
Tuojaiis buvo sudarytas 

vakarienės renginio komite7

Dr. X Navickas ir kun. A. 
Būblys.

Nuo parapijiečių Įteikta 
grnži aukso dovaną, kurią 
klebonui įdavė X Vaitkū- 
naitė.

Visi vakarienės 'dalyviai 
gražiai praleido laiką^ dėko
dami kun. Vaitiekūnui il-

■“TRR

n A R R T N T N K A S

tas: A. Vaitkimas, O. A. A* 
vižinis, B.’ A,. Avižinis, A. 
Kaceydčius, P. Tui’onienė.
P. Kacevičienė, P* Valaįtie- giąusių metų. A. K. 
ne, K. Dzekevičienė. .. ----------

. ■... ,... Sausio 8 d. buvo :parapi-
5 akarienei laikas nuskir-jQa SU3h‘inkimaš. kuriame 

ta sausio 22 d. R A. Aviži- bfebonas kwi. j. Vaitekn- 
nis ir Al. Karevičius peręjo nąs išdavė parapijos meti- 
per namus, kviesdami į va- nę apyskaitą. Pasirodo, kad 
karienę. ' • . | ši parapija gana gerai fį-

Vakarienei valgius pri-i 
rengiant, daugiausia dirbo 
K. Dzekevičienė, M; Vait- 
kūnienė, M. Kacevięiehė, M. 
Turonjenė, B; Uinikienė ir 
lvitos. 7— : 

;Į iškilmingą vakariene, 
atsilankė iš Thompson kun.

■___ ijĮTitMgaa——t—u...

IŠ Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

Nashua Lietuviams
Gpįjna.ūneji Lietuviai! L. D. S.. 65 kuopa rengia 

IdoHiius Debatus, per kuriuos bus svarstomas šių dienų 
svarbiausia klausimas: AR VERTA LIETUVINTI 
MŪSŲ JATTNEMĄ? \ / •

Dcbatoriais bus DR. X LANDŽIUS, DR. K. UAL
PA, ADV. K. KALINAUSKAS, ADV P; SYKES,
ADV. DEBESYS; A. B. KNĘĮŽYS, XxB.rLAUČKA.

Debatij klausimas labai svarbus. Vieni debatoriai 
gins vieną.puse? kiti priešingą. Bus iškalta daug įdomių 
minčių. ' •

Visus Lietuvius kviečiame gausingai atsilankyti. 
Ypatingai kviečiame jaunimą,, apie kurį bus daugiausia 
kalbama. ■ ’ • • . . ■ •

. įėjimas Visiems Laisvas. ;
KVIEČIA RENGĖJAI.

S ŠV. JUM PARAP. žmona; Bučinskąite — jų 
tarnaitė., ■ J. Kavaliauskas— 
Sroiiš siuvėjas; A, Bučins
kas —• Šlotnkė gizelis, E. 
Bučinskas -r policininkas; 

: V. -Kalpokas — teisėjas, X 
Meškūnas sekretorius; P. 
Jnzbaini s(— laikraštiniu-, 
kas; Visi vaidintojai savo 
roles gerai atliko., o X K. 
(siuvėjas Brolis) net labai 
gerai. •. . :

Abiem Veikalam vadova
vo p4ė K. Vinciūtė..

Sausio 15 d. gerb. klebo
nas pasakė gražų pamokslą,-

Šių metų vasario 19 d. įy 
vyks įdomus koncertas, kurį 
rengia abu palipi jos chorai. 
Prie choro prisirašė daug 
naujų narių. Choro vedėju 
yra »L Brmidza; Abu cho
ru deda pastangas, kad kon
certas vikaįs žvilgsniais pa
vyktų. Komp; X Žilevičius 
maloniai pasižadėjo sųpa^ 
žindyti atsilankiusius apie 
dainos meną.

Koncertas įvyks parapi
jos salėje,. 207 York Street. 
Pelnaš skiriamas parapijai. 
Parapijiečiai tupėtų parem
ti šį parengimą skaitlingu 
atsilankymu. y

M’ij nansiškai laikosi. Per 'me
tus padaryta virš astuonių 
tūkstančių doL apyvartos.

1932 metai buvo pradėti 
su 2,^500. doL skolos, o metai 
baigti jau be. skolos, su virš;
r30O deh-bąlansu.—------- —— ■
. Provideųeui labai reikia 

naujos .didesnės bažnyčios, 
kad dabartinę galėtų paver
sti į salę; Apmokėję. skolą 
provideneiečiai. tuo jaus pra
dėjo naujos bažnyčios vajų. 
Jau parapijos .susirinkime, 
vos kunigui. sušukus.: neškit 
šimtines, drąsieji pąrapijo- 
nys ėmė artintis prie kun. 
stalo. Pirmas šimtinę kirto 
Kazys Cyronka.. Tai šaunus 
dzūkas, bet neužsileido Al. 
Kacėvičius, kėdai n i š k i S, 

p. Dranginą įr jo prašė pri- rimtas žmogus; jo dii sūnūs 
imti į darbą dvi josios draū- lanko Lietuvių kolegiją, jis 
ges. Platesniam išsikalbę- pakloj o irgi šimtinę. . 
jimui, anot p. Drangino, ji Gerą darbą pradėjus pir- 
prašė jo sutikti j9 automs ™iesiePs’ toliau.

, vr . ■ -Di-i Per porą savaičių šie garbinu krašte nuėsto, Belvide- 7 o• . / T ... bmgi žmones sudėjo net 2,
re Avė. kampas. Sis suti- 0(?0 dol< štai: jų vardai: 
kęs ir.nuvykęs į tą Vietą, Aleks. DzėkeviČiuš, Juozas 

Pasibaigus kalbai apie 1 DzekevičiuSj Hilaras Miški- 
darbą, p. B.arniškiūtė pra- nįs—. pę> šimtą. Kun. Vai
šinsi p. Biangmą nuvežti tekūnas, dzūkams neužsilei- 
ją dar toliau į laukus, iki sdamas, tėškė 110 dol’ Jur- 
miesteliui Wėst Arlingtou. gis Tamašauskas 50. dol., pi- 
Pakėly, pasak Drangino, nigais ir 50 doL L. L. i?, bo- 
j am nematant, velionė išsi- v.
ėmusi, revolverį ir nusiko- šimtą dol. L. L. P. bo- 
rus. Išsigandęs. Branginąs ^Mojo: V. Meeiųnas, 

_ _ , . -v. > - . Aleks. Vaitkumis ir D. Ber-paeme revolveri, išmėtė,, ir , ts čn □ i iv : r, ,V1_ matavimus. Po 50 dol. bonus tuoj nuveze BarmskiutesL^jp/Ed. Cioėys, S. Rąt- 
Jis tapo| jįėvijids, Ignas' .Taneauskas, 

ir Ėmerentina Miliukai, 
niui- I Juozas Sukackas, Br. Va-

Vėliaū policija^, sužinojo,• Uitis., B. Straznickas įr A. 
kad rėvolveris buvo velionės GumauskaS. / t 
brolio nuosavybei, ir kad jis Bet visus dzūkus ir aukš
lį neseniai naudojęs. Iš to taičius sukirto tyro kraujo 
paaiškėjo, jog velionė bus žemaitis “nu Lokes” p. Ka- 
pati atsinešusi ginklą. Te- punie-ras Dongyeckas. Jis 
vai, tačiau, negalėję numa-I1^5 dol., d žmonelė 
tirti, kodėl taip padarius, ,T«esf tiek pat, Aukre- 

* ’ i . u-j lės tėveliams neužsileido
_ (tai retenybe tarp čia au-

Po ilgesnio tardymo, P>Wė Teresė Dong- 
licija vis dėlto nerado rei-Į.yecj-aifjs, gymi vietos veikė- 
kalo toliau laikyti p. Dran-Į ja^ ^|ojo 125 dol., o jos gera 
giną kalėjime ir paleido jį sesutė Julija irgi tiek pat. 
pripažindama jį visiškai ne- ši garbinga ' šeimyna paklo- 
kaltų toje nelaimėje. Į jo 500 dol.

P. Dran^inas yra plačiai Jei atsiras daugiau šei- 
žinomas Baltiinoreje - kaipo mų,kurios paseks pp, Dong- 
didelis pramonininkas, savi-p cckii arba nors kitų aukm 
ninkas didžiausios rūbu siu-|^°3U pavyzdžius, tai galimą 
^klos ndėste7 Jojo’dii-b- tajsiai, kad ' rtlde- 
tuvė buvo uždaryta kėlėt J providencieelat: jau ga-
- _• . / .. .. J lės uždėti vainiką ant savomenespj dėl . steetko, brf k 0
greitu laiku, ketina jau vėl bažllyfią ir
jpradėti veikti., senąją pavertus į salę, pra-
. •’ PAMPUŠKŲ VAKA-. sidės naujas Šios kolonįjps 

RIENE lietuvių gyvenimas. Reikia
Moterų draugijos sureug-rĮkėtįs, kad taip Įvyks..

ta pampūšku vakarienė sau- . , išio 22 d. puikiai pawko| LW0S J?™’ ?,opa ir’ 

‘ Žmonių prie stalo butą, apie ų • . •. . ,,n/.A • “ J v J _.r da lietuvių kalba. • prie pa-200, lrpridėjus dar sotaus,kpijos likimo'noriai prb 
susirinko pilnutėlė salė. Bei- sideaa; yaS.. 20 dieni) Vy: 
no manoma, bus per 200 do- -rengia ■ įdomų yeįkąių 

‘ • sii plačią, įdomia ir ”juokhi-
žįfnys, ga programą. . .Svečias, ‘

' RENGIA LIETUVIŠKA 
PARODA, i

■< Kovo mėnesio pradžioje
Viešasis Knygynas savo

jį- languose rengia tarptautinę
M-meno bei liaudies rankdąr-

bių parodą. Lietuviai irgi 
[ buvo pakviesti dalyvauti. .
Jau surinkta gerokas skai
sčius pavyzdžių išdėti paro-
oh, bet trūksta kėlefos

svarbių *ir sunkiai suranda-^
®mų įdomybių; Štai mano- 
gįįma sudaryti istoriją lietuvių 
^ literatūros pavyzdžiais. Ma- 

 

® noma eilėj išdėti, bent vieną

. K;ekžempiiorių visų ryškesnių
®rmūsų literatūros ląikotar-
K-pių. Trūksta tik seniausios .. . .
IjAme-rikoje lietuvių ..spaus* . Wbuįnėii. . v
Kvintos -knygos-..ir žurnalo. suląiljytas policijos tardy-| 
Bį.fTvaraiiskio . “Lietuviškos 
RGazietos,” 1878 . ir knygių 

‘.f spausdintų 1880). Be to,
J|»' reikia. įr lietuviškos knygos 

^'spausdintos rusų raidėmis.
||upie 1864 m.

• 'Jeigu atsirastų asmuo, 
E turintis kurią nors virš mi- 

Bįnetų knygų ir sutiktų jas 
g paskolinti, maloniai prašb-

c'tnas pranešti Į Šv. Alfonso
^kleboniją, 114 W. Saratoga
įStų Baltimore, Md, Bus už
krinta^ visos persiuntimo 
laidos, ir prie knygos bus 
fisekta savininko pavardė.
®skas bus grąžinta pilnoj 
f tvarkoj parodai, pasibaigus

SAVIŽUDY^TE ..
t Vietos lietuvių .tąrpę di
delę sensaciją sukėlė pelai- 
piningas, atsitildmas; kuria- 
inė Teofilija Barniškiūtė, 
28 metų- amžiaus,- • nusišovė 
' ft^eyolvefiiu bevažiuodam a 

' ®Vlndo Drangino ąutomohi-“

HUOSON, MASS.
L. D. S. KUOPAI.

—iL. D. S.- 56 kuopos? nK4i- 
ni.s susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, sausio 29 dieną, 
12 TVater Street, - Hudson, 
Mass. *' ■ ' •/ ;

Visi nariai maloniai pra
šomi atsilankyti ir drauge 
pasitarti apie šių metų vei
kimą.

. Kuopos Valdyba.

HARTFORD, M.

programos bus-lietuviški ir 
angliški’„šokiai. ..

Tad visi j; Lietuvių vaka
rą —- parodykim tarp svc«

lietuviai* ..
• Elzbieta' Pauraziene. 

Lietuviu atstove.

ATVAŽIUOJA ALEKSIS
Šį sekmadienį, sausio 29 

29 d., pas muš atvažiuoja 
kompozitorius Al. Aleksis 
su geriausiais Watęrbuiy 
parapijos vyčių choro daini
ninkai—artistai. irf šokėjai, 
kurie suvaidins labai įdo
mią operetę uMeilė: kliūčių 
nebijo.” .

Šį vakarui.rengia parapi
jos . labdarybės draugija. 
Visa progfama įvyks mo
kyklos svetainėje, 339 Capi- 
toh Avė. ,

Komp. A. Aleksio pašta^ 
tymai visados pasižymi:įdo
mumu, turmingmnu. Ka
dangi šis. vakaras rengia
mas. labdarybės naudai, tad 
tikimės didėlės paramos iš 
visų lietuvių..

■ . Labdarybės. Rast.

DETROIT, MIGH.

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungoj Maine 

ir Mass. Apskričio suvažia- 
t vimas įvyks vasario 12 d., 
1933 m.j 1-mą valandą po 
pietų, bažnytinėje svetainė
je 119 Temple st^ Nashua, 
N.;H. . .

Visos kuopos malonėkite 
prisiųsti atstoves, kad suva
žiavimas būtų, pasekmingas. 
Yra labai svarbių klausimų 
apsvarstyti. Kuopos prisių- 
skite raportus apie kuopos 
būklė ir veikimą. .. •

Apskričio veiklumas atei
tyje priklausys nuo mūsų 
pačių;., labai svarbų gausiu- 
gumas atstovių, rimti įneši
mai ir patarimai.

T, Mažėiliieue, 
Apskričio pirm.

-Panelės Bronė ir Elona 
Karpavičiūtės tik ką atvy
ko iš Švėkšnos pas savo tė
vą Augustą Karpavičių, 110 
Butler Stree. P-lė Bronė 
yra baigusi penkias klases 
Švėkšnos gimnazijos ir bu
vo jau įstojusį ir į pirmą 
mokytojų seminarijos kui’r 
są4 Abi pasižadėję- tuo jaus 
prisirašyti prie choro. Bro
nė prisirašė prie moksleivių 
kuopos, ir žada tęsti mokslą. 
Sveikiname atvykusias lie
tuvaites linkėdami joms 
gražios ateities.

ELIZABETH, N, J.

“Darbininko?’ .< priima 1932 
m. Lietuvos Paskoląg^Bonų kn 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną, jų vertę. 'Nukirpti 
1932 m. kuponą siųskite J

VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
RIJU ŽENKLAI

lagindamąs jaunimą drąm 
gauti tiktai su savais, kurti ; 
iš saviijų Šeimynas, vengti 
kitataučių, o labiausiai ne- 
Imtalikų.

RENGIAMASI. VAKARIO 
16-fai DIENAI.

P. Balčys, V. V. S. sky
riaus pirmininkas, lanko 
draugijas ir kviečia daly
vauti. Vasario 16 paminėji
me. Visos dr-jos karštai pri 
taria, išskyrus kairiąsias, 
kurios, tiesą pasakius, mem 
ką Vaidmenį čia vaidina.

. Bap.

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS 

f 1

Didžiojo New Yorko Pc- 
deracijos apskritis," su Liet. ' 
Vyčių 41 kuopa galutinai 
sutarė rengti paminėjimą 
Vasario 12 d. 3:30 vai. po 
pietų, Apreiškimo parapijos 
svetainėje (buvo skelbta, va
sari d 19, kas atšaukiama). 
Programa, žada, būti nepa
prasta. Bus kalbų, dainų i r 
žaidimų- Pabaigoje L. Vy
čių 41 kp. basketball tymas 
žais .basketball ir visi atsi
lanką paminėjimam galės * 
dalyvauti ten ir pamatyti 
gražius žaidimus.

Visus prašome išanksto 
rengtis prie tos - mums vL 
sioms lietuviams brangios 
dienos.

•_ Sausio 18-tą dieną įvyko 
Šv., Petro ir Povilo mokyk
los alumnieČių susirinkimas..

Išrinko naują valdybą: 
Pirmininkas — D. Peskiis, 
vice-pirmininkas — J. Pe
čiukaitis, raštininkė M. Gu- 
tauskiūtė, iždininkas — A. 
Degutis, ’, tvarkdarys — L 
Sėlelonis, sporto komitetas,. 
J. Zalapūkis; šokių komite
tas — L, Kūgiūte. Namų 
tvarkytoja-— J. Juozaitė.

‘ Sporto srytyje alumnie- 
čiai, ypač basketball, pasi
žymėjo kaipo vienas iš ge
resnių EĮizabetlie. V. Jur- 
kūnas, vienas iš mūsų gele
žinių vilkų, risis.

Nariai išreiškė padėką už 
darbštumą, .sekantiems: '—A. 
Peskui,; mūsų dzūkui, X. 
Juozapaieiui, K .Kakščiui, 
X Juozaitei, A/Vaičiūlevi- 
čiui, E. Viėtui, B. Bendikui, 
M. (T) Gutauskaitei.

rnušij špecialybB. ir Ilgij .. meti]

Širdingai kviečiu visus 
Detroito lietuvius atsilanky
ti į Lietuvių' vakarą, kuris 
įvyks sausio 28 d. Interna
tional Institute, 2431 East 
Grand Blvd,, tarp Jos. 
Campan ir Dubois. gatvių, 8 
Vai. . vakare. įžanga veltui 
Kalbės advokatas J. Uvic- 
kas. Dalyvaus programoje 
pianistė Terese Bukantą itę, 
dainininkas Jonas Valiukas 
muzikantas ..Juozas Aukšta-, 
kahiįš, Šv. Jurgio parapijos 
choras po vadovyste Jono 
Čižausko, Lietuvos Vyčių 
10. kp. .Vyrų1 Choras (Glee 
Club), po. vadovystė Juozo 
Blažio. Be lo. Lietuvos Vyt 
čių 102' kp. kelios narės: tau
tiškuose rūbuose išpildys 
keletą Jautiškų: šokių. Po

lerių,

5'
’• i

I f
| tauro Hlygo*—Be NuoŽim&e I

tai įimšŲ špecialybB. ir ilgų .. meti; 
praktika. Darhaš artistiškas. Kainos 
žemos.

M. A. NORKŪNAS
R. O. Box 371, Lawrence, Mass.

i CHARRON’S i
PIANAI—RADIOfl

| : ; ftALDYTUVAI
I Aliejaus pečiai, Skalbiamos į 
i . mažiuos . . |
I 20 TRUMBŪLL BTM1T f

dinimu. Vaidinimo- dalyvn* 
vo: "V.- Giidąūskas —. Žalis 
bajorus;. Gepiob ike — jo

£

I

-BINGHAMTON, N, L
Tel. 27369 . :: < •

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
D. klRMILAS, ŠĄV.

Geriausios rūšies mėsa, daržovės, 

įvairios smulkios prekės/ Manda

gus patarnavimas;

99 Bark St., Lavvrence, Mass.

J? Kaip paaiškėjo vėliau, p. 
ąrnišldūtė telefonu šaukė

• I

telefonas; Plaza 1350. • : '

H JONAS GREBLIAUCKAS
V Graborius ir Balsarnubtoju 

423 S. PAOA STREET, 
BALTIMORE, MD.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. ii. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas;-:
SANBORN BLOCK 
681, Washington Št. 
NORWOOD,MASS.

. Tek Noroood 0330 ’
> Gyvenimo vieta:' ’

32 Walnut Avė.
■ .' ' Tel. Norwood 1315W

PERKU BONOS
‘ Perku Lietuvos ir Lenki

jos Bonus. Moku aukštą 
kainą ii casli. pinigais. Pra
neškite koki turite Boną ir 
kiek prie Bono dar yra ku- 

. ponų, o, aš duosiu, atsakymą, 
ir pasiūlymą pagal dieno 
kursą? Taipgi turiu clidė 
drabuži ų ir ėeyerykų krau
tuvę. Kas ‘pirks pas mane 
drabužius arba čeverykus. 
nuo ,iųo priimsiu Boną už 
pilnus pinigus. .

Krautuvė, atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.'

. PETRAS BARTKEVIČIUS, 
American Dry Goods Store 

678 No. Main .Street,. » 
. Montello, Mass,

Kvietys.

SKLEISKITEŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nonų- 
meskite, bet dvokite. kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus. su “Darbininku“ ir 
L. D. S. ir ątremsite mūsą idė
jos priešą propagandą. .

' Laukiant Naują Metų čia 
i i vaidinta ‘ ‘ B Ą1 toj lis. ” Vai 
oin'mo dalyvavo didžiumo
je min įsirautai.. ir kiti, vaa 
kuėiai.. ■

Sausio 14 rl. še. Juozapo 
parapijos, ehorm. vaidino 

Nepaprastas • siuv ė j a š,” 
juokingų. 4 atidengimų vei- 
kabu Baigė- vodeviliu ir. šo
kiais. Publikos buvo daug
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■

frtBkfadlenh, sausio i0&i

VIETINĖS ŽINIOS
MMUS AUKOJO DU *

TŪKSTANČIU DOLfRIU [ tvarkymas peniai kainavo 
^02,393 dolerius.

Depozitoriams per Py lai’- 
kĄ dešimto procento išmokė
ta 1,997,817 dolerių.:
? .Iš banko šėrininkų, kurie 
resyveriui turi sumokėti 
2,005,585 dolerius, iki šiolei 
išieškota tik 252,981 dol,

įš viso iš Kelininkų ir ns- 
setų resyveris iškolektavo 
.5,342,223 dolerius. ' ,

TŪKSTANČIU DOLERIU 
PAŠALPAI

• Iš Bahamų salų kardino-
’ las O’donnell telegrama pri

siuntė 2000 dolerių Bostono 
pašalpos rinkimo; komitetui. 
Pernai kardinolas aukojo 
1000 dolerių. Šiemet, gi .au
kojo •'dvigubai? įvertindamas 

. blogesiiius laikus^
■ Peniai Bostono pašalpos 

komitetas , buvo užsig rėžęs 
... ' . surinkti jmnlijonus dolerių, 

'. o šiemet norima surinkti 5
miilijrnm^-dolertfu^—---------

FEDERAL NATIONAL
BANKO FINANSAI

'J

Mūšio 25 d.. 9 vai ryty La
bai liūdo jo tėveliai, du ma- 

į žesni broliukai ir maža se- 
šutė. .

Juozelis gražiai miręs nė 
vienam mūšų' galės savo 
ruald-omis pagelbėti, Teilsis 
ramybėje mūsų belaukda-

ga siekė ir antrą plaučiu da-l 
lį. Taip, kad ir (po geriau
sių daktarų ir Raugui prie
žiūra dvasioje stiprus ir ■kū
ne gaivus jaunikaiUš .neboki 
išlaikė, " .

• Juozapas ginui So* Bosto
ne balandžio 16 d., 1918An.| 
Tais pačiais metais liepos! te®* . .
14 d- buvo pakrikštytas Šv. . . . . _ - - .
Petro lietuvių bažnyčioje. Į NUŠOVĖ NAKTIES GYVE" 
, 4° ■■ Lwl£’q NIMO KARALIŲ” kiai, Amerikoje gyvenų vim ' ~ • •. r
25 metų, . .

• J aunikaitis iškilmingai 
su ;iV mišnimis palaidotas

DIKON LAIMĖJO ANTRA- VARGONININKU
SUSIRINKIMASME RŪUNDE

’ Sausio 23 d. bažnytinėje 
svet. įvyko Bostono apy
linkės. vargoiiininkų susiva
žiavimas, kuriamo , dalyva-

.tt , .-'..'.'.f..... rr-a
T«l. 8. B. 280S-R

LIKTUVIS

OPTOMETRISTAS
• Ifiegzaminuoju akle

priskiriu akiniu?
krelvaiK nklp atltle- 
einu Ir amhlljonh

: Jtoaa (aklone) akyse sugrąMlnu ivta 
hu tinkmnu laiku ” i

| J. L. PAŽAKARNIS, O D
1 <47 Broadway, gouth Boston

MERGINOS GALĖS BŪTI 
LAIŠKANEŠIAIS

į ŪAKTARAI
' ii iig ■ ■> i" i»r iiy■>*> fm ryrmamff

l’el. Be. BoRtou Q833
lietuvis dantistas

DR. M. II. CASPER

Uždarytojo Federa] Na- 
v tįoual banko resyVeris šio-

(KASPARAVIČIUS —— 
Naujoje Vietoje, .

525 E. Broadway, 8. Boston
Ofiao Valandot: '/■

Nuo 0 Iki 12 ryte Ir nuo 1:10 iki 
5 (r nuo 6 Iki g vai, vakare. Ofi 
«aa uždarytai subatoą vakarais Ir 
nedsklieuiaia, taipgi Mtedomla nu* 

12-tos dienį uždaryta*.
Taipgi huimv. ir

ADVOKATAI J

I JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.
• Tel. So. Boston 0948 -.

5 .GYVENIMO >
. ^TfeĮ. l’ųrkvvay 18(34-W

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi 

sus legalius dokumentus.
817 E St, (kampas Broadway) 

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

. Namų j Tąlbot 2474 .

t

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

Darbininko • ’ Name
■ . (antros lubos, Rooni 1)

866 Broadway, So. Boston.
•. '."... Tel. So. Boston 3357 

. Bostono'Ofisas:,
60 State St(J Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33. Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorehester, ftjass;

Tel. S- B. 0441.

PR.J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. • 
Room 3. .

; Gyvenimo vieta: 39 Green St., 
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622. - ;

f Tel. So, Boston 3520 i

Į ADVOKATAI ŠALNAI Į
| . • 366 BroacĮway> i
•’ Šoiith Boston# Mass .. Į

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPII P. WALSH
A D VOKĄ TAI
Edwar R; Coplen

• * Albert. Adclson
- Benjamin. Ghėisky •'

’ OFISO -.VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Temont St., Bostoji, Masu. 
310 Kimball. Building 

Tolcfonag; Capitol 9880 
01 i to Vįlanio s

- 9 vai. iki . 5 vai. .

Ture.^ lesioti Vijriiikdš * į 
KetnCif. .

, Naudojimtis^ vėliausiais 
įstatymais, moterys turi tei
sę gauti laiškanešių tarny
ba, kaip ir vyrai.*

. Iki šiolei .moterys nebuvo 
priimamos į laiškanešių tar
nybą, . tad lygybės teisė t iij. 
šioje srityje joms suteikta;
Tačiau yra nurodoma, jog Į igalinaū8kaS) 
visos moterys^ kurios gaus ! ♦H?Broadway, 80. Bos(o> 
iaiškiĮ išnešiotojų vietas, tu- į 'f Teh Borton 2300 
fės apsirengti taip,' kaip ir 
vyrai, vadinasi vyriškos for. 
mos kelines ir . vy- 

. riškųs drabiižius. L
Vasalo mėnesį pašto įs- j 

taigos priims., naujus darbi- ! 
lunkus, tad bus gera • prdgi j 
moterims gauti laiškanešių ! 
vietas.

Massachusetts valstijas įs
tatymai draudžia moterims 
apsirengti' vyriškais drabu
žiais, tad reikia laukti, jog 
gali'būti nesusipratimų, jei  
moterys. gautų laiškanešių ... ..................
tarnybą ir vyriškai apsiren-l Į DR. J. LANDŽIUS I

i SEYMOUR i
PERKAUSKIENĖS K AI-1 “TSSS"’" 1 

MINKp SEKRETAI I I
. . | Tel; South Boston. 2712 |

Į '■ I 496 E. Broadway» |
29 yra graži• Skaitline. TikJĮ į

. bukit ! U*! IT geTai supias—Įg]iiiiiuii',tiininii«m>noiiniliiqi*iiliiiiiniiiitititiiii|iiliiiŠ 

: kit šios skaitlinės reikšmę.
.. Sausio -29 d., vadinasi, šį

• sekmadienį, bažnytinėje sve- . 
tainėje. įvyks Šodaliečių 
rengiamas juokų vakaras.

Tanie vakare bus parody
ta, kaip p. ' Perkauskienės 
kaiminkos' moka išlh’kvti. 

‘^sekretus/’ Kai kam bus 
geras pa-vyzdys.

Turėsite .gera proga pa- 
; matyti’ ir- išgirsti naują di
rektorių, kurs dalyvaus pro- 
gramoje.'.' . /•: ..

Kas daugiau tame vakare 
bus, tai didelis sekintas, 
įžanga vos tik /tkvoderis,” 
Pasakykime visiems ‘•kaimy
nams įr ateikime tą vakarą 
7;30 vai. Ana.

Kumštininkas Jonas Diy- 
sa-Dixon sausio 23 d. ten- 

.ščiayosi. Salem’ė > su Biir.gess 
iš X4‘Wistnn,. Ale;, Brięš-ke-l 
lis mėnesiui jų kumštynės yo: M? P. .Karbauskas iš So; 
buvo paskelbtos lygiomis..šį Boston, M, I. Karbauskas iš
karta itįški pergalė buvo Cambridge, P. Sakas" iš( 
Dinom pusėje. Bt-ockton, P. lAitiuitis iš‘

Dixon • laimėje; .antrame Lawrence, Ę. Šlapelis iš-L.Orį 
rouįnde knoekautu. .. kvell; B. Valaitis iš Provi-

PALAIDOJO POLICIJOS pA' 8 s
VIRŠININKĄ Susirinkusieji nutarė įs- 

> '■ teigti vargonininkų sąjungos
i . ‘Vy ’ . Naujosios Anglijos kuopą.
. Bostųno potejos Viršnim- Lpimininkll ,išAjktafi M. P. 
. ko. pngelbmtates ThomaB A.

F. (kode, 63 metių mirė I f§iapejjS 
ptalčinįdegimo fer ~ pakviesti pnrūrlo-

Imopu fr trr-Trorrrpijrj 
patriotas sausio !®. d. • . Largoniuiukurs; km-ie Šiame- 

■ Pohei.ios yi-smmko pa- s:UHh.hk{nu,-nedalvvavo. • . 
gellmmiku Goodė;ysbuyo paarta pasidalinti kir-

nuo 1922 nietrj, pasisymėda- aplanJ
mas goru paregi athkunu. kitų kolonijas,

kn būtų daug naudos.. • .

ĮVAIRŪS SKLIDIMAI

MIRĖ

Lietuvis Dantiste

DR, S. A. GALVARISKI
’• Tel. So. Bortim 2300

Ofisu atdarau nuo 10 Iki 12 vii 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:8O po plet b 
<ny» 6 ik! 9 vakare. Šventa dloo»

■ pagal susitarimą

• Tel. So. Boston 2860 •

j Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS j
251 ;W. Broadvvay, So. Boston

lį Ofiso valandos nuo. 9 Iki 12, nuo 
1:80—g p nuo 6:30—9 vakare. į 
Seredomls nuo ,9^1’2 vai. dieną 

l.Subatomfe nuo. 9 iki G vai vakare
Nedaliomis nuo G Iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. 0,
(BEP8YS) |

Lietuvis Gydytojo. Į

Sausio 24 d, anksti' rytų 
naktmiame klube nušautas 
Bostono naktinio gyvenimo 
“karalius** Charles Solo- 
tnon, Du šoyifeai •. paleido 

I Solomonui tris šūvius,«ku
rie pateko į petį, pilvų ir 
krūtinę. ’ - ,

Solomon buvo naktinio- 
klubo ‘ ‘ Cocoanuf Grove ~ 
skviniiikas. Po šovinio jis 
išgyveno apie valandų laiko, 
tačiau > nepasakė policijai 
šovūjo vardo..

■ Policija stropiai ieško 4 
jaunų vyrų, kurie įtariami 
kaip Sblomono užpuolikai n 
užmušėjai. Šiais keturiais

į įtariamaisiais . gangsteriais 
yra; James $cullyv buvęs
boksininkas, gy\\ So. Fnd; 
James P.- Coyne, 28 metų,

1 gyv. .'Sydney St., Dordies- 
Į ter; John Burke, 20 metų, 
I gyv. Charlėštown ir Krank 

. Kartonas, 24 metų, gyv. W. 
: Third St., So. Bostone.

. Solomonas nušautas (Jotf-
on klube. Nušovimo ,prie: 

Įžastis dar neišaiškinta. Po
licija spėlioja, jog jis nu-

I šautas arba api plėšimo 
H tikslu arba dėl’ . n e a t i- 

duotų pinigų gengsteriams, 
kurie buvo . padarę didelį

■ plėšimų ir pinigus įdavę So- 
[ r lomonui palaikyti.

Į Poliui j ai prade j us t yrinė-
[ ti, Cotton klubo ■- drabužui. 
į-kabykloje rastas 'paliktai 
į apsiaustas, kurio . kišenėje 

lestas kpnvertas’ su užrašu 
up rauk Kaidonas.’• Tai ir netikėtai, jie buvo išstuudil n^>tU 
buvo policijai geras ženklas iš Ęostono lygos pirmos vie- 
ieškoti .plėšikų.

Kol kas suimti 3. svarbūs giau ir . priduolųm jiems 
liudininkai, o minėti keturi daugiau pasiryžimo vėl lai 
asmenys tebeieškomi- į meti pirmenybę.

VYČIAI NETIKĖTAI 
PRALAIMĖJO MILIJONAS JAU 

SURINKTAS

IS

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq,'

Oambridge, Masa. I

A. J. WEST, M, D. j 
LIETUVIS . Į 

• . . • ■ - ■ i
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

| V a 1 ą n d o s;. . 
|Nuo 2 iki 4 d.,* nuo 7 iki 8 vak.

478 Gallivan Boulevard 
DORCHESTĖR, MASS,

Telefonas Talbot 0847

i

i

ž 
!

Juozapas, sūnūs Jono ir 
Karolinos Kamana u s k ų,| 
staiga mirė, savo, tėvelių na* 
irtuose,- 448'E. 7th St-, SoJ 
Boston, Mass., sausio 23 d. 
Jis lygiai, savaitę išsirgb. 
plaųęių . uždegimu,. - išsyk 
•viena pusė plaučiu buvo, už
degta;/ >. Vidury strvAitvš li-|

LIETUVIŠKA APTIEKA
“ARĖK PHARMACY”

Lietuviškos žoles ir Palangos 
Trejanka. . ■

Per,siunčiam visokius vaistus 
' per paštą.

1016 Cambridge Street/
OAMBRIDGE, MASS.

Į JUOZAS M. MIS į
I LAIKRODININKAS T 
i ’’ I
= Parduodu įvairiausios rūšies į . 
į auksinius ir sidabrinius daile-1 
| tus. Taipgi ir pataisau. . I , 
| 366 W, Broadway , j

Į SO. BOSTON, MASS. į

Sausio 25 d. lietuvių salė
je Vyčių basketbail žaidė 
prieš Reveve .Eikš.. Žaidi
mas būvo labai įtemptas. 
Kai jau buvo likę rik trys 
sekundės iki žaidimo galo, 
vyčiai turėjo persvarų t aš-Į 
kų santykiu 41:40. 
ga jų priešininkai n etiketai 
įš didelės tolumos įmclė 
sviedinį į krepšį ir 
pakreipė 
pusę 42:41 santykiu. Tiio-1 .. 
jau. į vyčiai įmetė’ svledrni kampaniją tikslas 
į. krepšį, bet teisėjas neitž^Rra surinkti pinkis milijo- 
skaitė, nes, girdi, laikas už- mis dolerių. Vienas, penk- 
sibaigė. tadalis tos sumos jau .surin-
Tenka nasakvt i. log teisc-l-klasr tačiau dar didelis dal 

bas laukiamas.

įmetė 
tuomi 

laimėjimu į savo

. Bostono labdarybės fondo 
r*okimo kanipimija, vykusi 
jau per 10 dienų,, pasakė 
daugiau milijono dolerių su
rinktų aukų.

Ii; stai-| bSails. 25 d. surinkta $98,-.
345.15. Aukų rinkimas va
lomas visu snmi’kumū.

Lietuviais pagal *savo .iš
gales, renka ir aukoja.

Labdarybės ••' fondo. aukų

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mos atidarom autęmobįUų taisy
mo vietą. Taisom visokios rtišiep 
automobilius. Taipgi ištaisom .su-- 
lankstytus fenders ir bodies .ir 
apipentįniam. aTisom ignitions ir 
goi i oratorius. . Darbas • užtikrintas 
ir kainos pigius. Vieta vadinasi:

STĘVE’S REPAIR SHOP,. 
565 ,Eighth Št„ So, Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R
STEVE JANELIĖNAŠ, Sav,

i AGENTAI

Tenka pasakyti-, jog teise . 
jas buvo labai šališkas ir 
visų laiką palaikė . Rovcrc
Eikš, ūž krj jis gavo dauii Į^IRĖ 25 VAIKU TĖVAS 
■ boos. . .

Sekantį trečiadieni Vv

]' INSURANCE
| Apdrausk. namus, rakandus 

■= '• automobilius pas
š . J, S. MESLIS
i 253 Broadway, S. Boston, Mass, 

Te], So.. Boston. 2613

Savaites’‘ pradžioje .širdies
■iaĮ 5ėl.^ais. Gada, jog taipĮ lnjr(- John. Ferbert, 56 

.......c, gyvenęs South W< 
moūth. Velionis buvo 25' 
vaikų tėvas. . - .tos? " .Atsilankykim gausim

PERKAM LIETUVOS B O N U 
Už OASH— MOKAM AUKi 

. dIAUSIAS KAINAS.

. Parduodam. Laivakortes ant vis 
patogiausiu laivų, j Lietuvą, ir : 

cv-.*' L

li3|LO.S.NARI|l-BEBAm
DĖMESIUI '

Lietuvos.

BROADWAYTRAVEL 
BURF.AU

K. J. VIESULĄ 
366 West Broądway,

So Boston, Mass.
Tel. Soutlr Boston 0620

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER 
BEVEIK 70 METŲ

V A L AND O S: .. ■ ■ • U “ ■

. Nuo 9 ryto iki 3 po piėtų. Suimtomis: nuo 9 lyto iki 12 vai. 
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GERAS GYDYMAS

TEISINGAIS METODAIS
Norėdamas pasigydyti šioj metfiet 

hos Ir cliiriirgijo.s istai- 
gojė būsi "po niano ’prie
žiūra, o. ne kokių jaunų 
nepatyrusių studentų, Stt

TV tokiu užtikrinimų, negali 
. būti jokie nepasitenkini

mas. Kreipkis tuoj;ius, •

0r.Grady.327
Falando*; . Antradltnltli, Itatvįrta- 
dieninis Ir aū4tadiental» 10—12 ry-- 
te, i—«» 7—8 vakartį RluitiU* 
nmia lO—12 tiktai

PRALL BROLIAI
PEST0R1AI IR DEK0KAT0R1 AI -
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI , 

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS £

0 ABMANDINE ST., DOROHKSTER, MASS.

■ . . . . Tsl. Talbot 0354

<( Darbininko” • adiuinis- 
tracija išmokės L. D„ S. na
riui bedarbiui už kiek
vienų naujų metinę prenu
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi. proga. 

Į J’asmaudok. ir Tamsta.. Dėl 
platesnių informacijų kreip
kis į £-Darbininko” admini
stracija,‘366 W. Br.oadivay, 
So. Boston, Mass. . *. 

■ ....

! GRABORIAI
L..t....

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALŠAMUOT0JAS
.877 Gambridge St, •

Uambridge, Mass. . .
Bes. 564 Eąst Broadway 

. So. Boston, Mass, •
Tęlephone • S. Boston. 0S15

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai (r. tihkami patarnauju. Ga
lite kreiptis bile laiku, diena ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs .kiekvienam 
onroikalavintui. -Už: važiavinų į kitus 
miestus1 jokio, atlyginimo nereikalauju

P; J. AKUNEVICH
“ ’ (AKUNEVIČIVS) . '

16-18 Intervale SE- 288 Wejft Broadvvay
MonteilOj Mase. ■ . So. Boston Mass.
Tol. Bruekton 411Q . ■’ Tfsi S. Boston 448(
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SfnrlAntii ■žnflic” .'5^1 X t* * *? . 1 • AX^\ęUl<iiTG‘ T |“VYTAUTO” SPAUSTUVĖ, OLUUdlLU <|UU1O ■■ galėdami ptavcsti tautnnn- si meta. As užklausiau J. lUrnDDfiDlinT* 
• ' .. * kai bei sandariečiai pasi-M. Vyskupo,’ar jis nori, JflU HlkUnrUnUuIR

- i ' - • t n trauke. Štai susitveria Vy-kad aš “Vienybę? patrauk- : Pasirodė pasauly naujas rašyti vidurinią mokyklą - . - -
Amerikos Lietuvią Katali-j mokiniams, nes jąją yra ir

bus v į s u o m e t daugiaus. .....
Šiandieną, berods, ne tik kkk Kiek jienialonumą pi‘i- 
liėtuvią laikraščiai, bet ir 
Ukrainą ir kitą svetimtaii- 
čią laikraščiai yra gerokai' 
pamarginami anglą kalba. 
Tur būti yra reikalo. “Stu
dentą Žodžio ’ ’. redaktorius 
yra. nusiteikęs jokią anglą 
kalba atraipsnią arba kores
pondenciją netalpinti. Čia 
. .v . , . v li.IXrtUJXLUiUS, VC1K1Č1J1L J5U.jauis anksto eihmui moks- ; ,
tetai uzW9maS kelias1 al*?7 ?
rašyti, nes jis lietuviu W • bai tmka. Del‘ tautines vie- 
bos pakankamai nežino. Tie ^vbės^ jic viską paaukoja 
sa, gal redakcija priims kompensacijos keliu/Imki- 
straipsnius .anglą kalbą it me, kad ir Aviacijos .dieną, 
juosius tik išvertęs į lietu- Dienos komitete tiek nema
rią kalbą tėdes, bet jau čia lonumą ir bereikalingų gin- 
moksleiy/nepatenkinsi, jam. čą būta, kad gaila buvo to 
nebeatrodys, kad tai yra jo “bendro darbo”... Tik dar 
raštas. Galiausiai jau:.pra- .-|ęnl.fį įsitikinome, kad gali- 
deda pasirodyti' studentai ir tiek pat gero lietuvybei 
su eilėraščiais anglą kalba Lietuvai nasidarbuoti vie- 
( Vytije”). Eilėraščią tin
kamai neišversi. Jeigu ras- 
tūsi iš mūsą lietuvią stu^ ’
dentą tarpo Baltrušaičią Dėl. šiokio nusistatymo,- 
(poetas rusą kalboje), bei be abejonės, ; būsime apkal- 
Milašią (poetas ., francūzą tinti siekią savimylos, lietii- 
kalboje). kurie pagarsėtą yybės slopinimo. ..bėga nuo 
savo tariniais, nore ir darbo, vienybės nekataiikiška laikraštis ra-
lą kalba, jai musą tautai ir į m - 1
■iš to būtą garbe. Duokime • 
studentijai progą rašinėti 
“Studentą Žodyje” kad ir 
anglą kalba. Vargo Sūnus. I
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ką Studentą Organizacijos 
Sumaląs. VienaSy kitas lai
kraštis • pasakė po kompli
mentą ir viskas. Atrodytą 
lyg šis naujas katalikiškos 
ffpaudos šeimos narys būtą 
nedidelės svarbos. Auaptol. 
Jis labai reikšmingas mūsą 
išeivi jai. Tai žurnalas ski
riamas mūsą svarbiausiam 
jaunimo žiedui— moksleivi- 
Jut Ar. jis tikrai yra pilnai 
pasirengęs visą moksleiviją 
kaipo tokią aprūpinti, Jen- 
ka paabejoti. “Študentij 
Žodžio” pirmasis numeris, 
pilnai būtą suprantamas 
Thompsono Kolegijos ir 
Idetuvią Universiteto stu
dentui, dalinai ir Amerikos 
universitetą lietimą stu
dentui/ Gi . pagal stūdeiitą 
organizacijos konstitucijos 
nariais, gali būti it mokslei
viai viduriniu mokyklą 
(high schools) .. Jeigu nori
ma į Organizhciją įtraukti 
visą lietuvią katalikišką 
moksleiviją, tai reikia, kad 
ir Organizacijos organas 
atitiktą visai, moksleivijai 
kaipo tokiai. Čia turiu ome
ny turinį ir kalbą. Turinys 
eiliniui, moksleiviui sunkus 
suvirškinti. Straipsniai gi
liai patriotingiy moksliški, 
Bet daug daugiaus reikia

tauto mėtą komitetas. Gra
žiai pasinaudojo tąątinin

tyrėme dėl' ekskursijos. Ka
talikai išsijuosę dirbo, cho
rai dalyvavo, parapijos su
kviesdavo žmones, o vieny- 
biečiai “tože paehalu” »Tą 
choras nedalyvavo svarbiau
siame įvyky je. -r— Šv. Pat r i
ko katedroje. Žinoma, išsi- 
garsinimas, veikiant su ką- 

r tulikais laisvamaniams la?

“bendro darbo ”... Tik dar

ir Lietuvai pasidarbuoti Vie: 
ni veikdami be jokiu srovi- 
uiti gaivalą.

kad aš il Vienybę,? patrauk
čiau teisman už šmeižimą, 
ar pa^itenkiąs, kaiį tąs iaik' 
rastis atšauktą m i n et ą 
straipsnį, pripažįstant, kad 
ten melai, o ne teisybė.

Kas mane pažįsta, supras, 
kai: aš sakysiu, jog mane 
labiausiai užgavo pasalęy- 
mas, kad aš,; vieną kąVtą 
jau ’ ‘ padaręs nuosprendį, 
atmainiau ir keršydamas 
reikalavau 200 dolėrią už
mokėti, kad mirusio? kūnas 
būbt priimtas bažnyčion. 
Aš-šattkiu- rišus^ Brooklyno 
ir Maspetho gtahoriąs, ku
rie su mirusią saviškiais — 
giminėmis yrjt buvę pas ma
ne* laidotuvią reikalais, kad 
jie liudytą; kaip aš esu nu
sistatęs pinigii klausimu 
dėl laidotuvią. Taip pat 
kviečiu Visus mirusią na
miškius — gimines, kuriems 
esu patarnavęs nuo pirmu
tinės dienos mano kunigys
tės, 1928 m.. Tegul jie- liu
dija apie mano santykius 
su pinigais. Tada galės to- 
kie, -. kurie mane pažįsta, 

’j spręsti ar verta ’ tikėti, ką

idėjos. Prie apkaltinimą, I 
užpuolimą esame pripratę. 
Dėl savo veikimo nęsiaiškin 

i sime, įiepolemizuosime. Tik 
- dar kartą tvirtinsime, kad

visą kataliką Ipareiga, -r-pa- 
? reiga, tlcnrią rmkta/reįigiš-

šo apie, kunigus.
Jeigu lig šiolei nors vie

nas katalikas žmogus nebu
vo ^įstikinęs, jog “Vienybė” 
nėra prielanki Kataliką 
Bažnyčiai' ir*'viskam, ką 
Kristus, įteigdamas Bąž-Katalikų Akcija Apylinkei

f ' ’ _ " kai ir nesulaužomai aMcttĮ.įy^yįį jjalikęss, imant ir
bolševikinti ir leisti Trodao1 “ pnvažio, tiek kunigiją niio šio itieidento; 

. , _. . . ,. , .. . sociaho bei viešojo gyveni-pasekejams įsiskverbti ir ,. , , _ ° ;. v* m • -v , - mo apunkvbese — vra griez.uzponauti? Tuomi isstume ; . • ... t... . - .v . tai saugoti ir be baimes is-Dievo varda is konstituei- v. .. ° , .. vv., ,.V1 .. - . . . . pažinti krikscionisk os i o.sjos, velykinę pareigą, ir.vi- , j’ . , C;-vV. . : Tiesos principus, kurią mosi skai panaikino krikščioni-. > tt T>.v v* •»*.. 5- ... n __ . . > ko Kataliką Bažnyčios Ma-
irlnnlnorim V. Noco n s» T . v ....

' gišterium.?’ (Pijaus X Enc.
apie darbininką draugijas,

• Sausio 237d. gauta iŠ Al- 
bany spaustuvės naujo var
do inkorporavimo dokumen
tas (certificatę) .. Taigi da
bar, vietoj i*Vytauto” spau
stuvės, turėsime Lietuvią 
Univeršal Biurą, kuris ofi
cialiai vadinsis:
nian ' ‘Universal B u r e u, 
Inč.^ <

Trumpoj ateity įvyko 
naujos korporacijos pirmą
ją akcininką kuriamasis po
sėdis, kuris nustatys korpo- 
racijos vedimo tvarką ir iš
rinks direktorius.

Šerai bus pardavinėja
mi po $5. Galintieji prisi
dėti, yra kviečiami ir ragi
nami šią akciją įsigyti, jei
gu norime, kad greitai pasi
rodytą mūšą apylinkėj lau
kiamas naujas laikraštis — 
išpirkime virš minėto biuro 
akcijas ir tuo būdu greitai 
pasieksime užsibrėžto tiks
lo.

Plačiau, apie Lietuvią U- 
niversalio Biuro užsimdji- 
mus bus pranešta vėliau. 
Akciją pirkimo reikalais 
malonėkite adresuoti: Li- 
'tliuąnian U-niversal Bureau^ 
Jnc., 423 Grand Št, .Brook- 
lyn, N. Y. ' ■' • ■ . • • .

ŠY. VARDO ORAUGUOS 
•'ŠMOKtftlS"

V AL AN D O S :

OR, BUDAS K, VENCIUS
DANTISTAS ®9 CffiAiiD 8TBBET

N—RAY (kampan Union Ate,)“ .
Nafnų Telefonas; Mlchlgan 2—4273 B R 0 0K L Y N, N. Y.

i Telephone: STAGG 2—0706
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gijos savo mėtiniuose susi-’ 
rinkimuose prisidėjo auko- 
mis; §vč. Marijos Panos du
ja 1000 doh ir Šv. Petro ir 
Povilo draugija 2000 dol. 
Taigi tris tiktai draugijos 
sudėjo tokią stambią auką 
ir užtai tiktai galima pasi
džiaugti ir pagirti draugiją 
narius už ją tokį susiprati
mą. Paskyrusios tokią/au- 
ką dėl naują . Dievo namu 
draugijos nieko nenustos, 
tiktai apturėjusios Dievo 
palaimą, savo turtą vėl pa- 
didįns.' ’ 7

VAKARIĘNK
Sekdama pavyzdį kitą dr- 

ju, Gyvojo Rožančiaus tlr- 
ja, dar jaunutė ir . savo iždo 
beveik neturi, sekmadienį 
sausio 29 d. 6 vai. vakare, 
rengia labai nepaprastą va
karienę. Dėl depresijos į- 
žanga bus labai mažutė ir 
visiems bus galima' atšilau - 
kyti. Pelnas skiriamas nau
jos bažnyčios fondan. Ti
kimasi, kad neliks, nė vieno 
lietuvio, neatsilankiusio į tą 
nepaprastą vakarienę.

Vyturys.

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
. PARAPIJOS. ■'

Telephone; STAGG 2—01OB

DR. A. PETRIKĄ
, ImBtOK)

LIETUVIS DENTI8TA8
2218. ith Bt., Brooklyn, N. 1

X-BįiiniuUtt DiagMf 
G<W Anetietik*

VALANDOS:
Nuo 9 vąl. ryte iki 8 vaL v*knn 
Penktadieniais Ir. Ivantadlenlal 

. tl)c aus Įtarus, •. ,

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
OABORIUS

BALSAMUOTOJAS 
į 231 REDFORD AVEOTK 

EROOKLYN, N. T.

Bl MiiminiiiHiHHHiuų'ifiiiiMitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiin 

KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS
į piknikams, baliams, koncertai 
| Šokiams ir visokiems pasninkam! 
| maras smagiausia vietą Bro 
| lyne-Maspethe. Jau laikas nžsl 
f kyti sale žiemos sezonui.
| kamp. Maspeth ir Betts. Ai 
| JONAS KLASČIUS, Sav^ 
į Maspeth, N. Y.

Tel Newtown 9—4464

ANT, J. VALANTIEJI!
" GRABORITTS IR 

BALSAMUOTOJAS
Apdraudą Visose šakose 

Notary Pnbllč
5441 — 72-n4 Sttget, 

Arti Grand ŠL 
MASPETH, U I., N. V.

“Vengti bendrabai’biavj- 
7 nio su laisvamaniais ir ki
tais nekatalikiški}. Sroviu at
stovais, kuriems pirmoj vie- 

i toj rūpi partinė, nauda; o nė 
įbendrojį lietuvybės idėja’’ 
į (Seimelio rezol; 2 punktas 
J apie kat, akciją). Lietuvy- 
įbes idėja tiek mums brangi 
f ir artima, kad dažnai Už- 
fmiištam praeities nėsusi- 
įpratimus ar išnaudojimus, 

|tautinį darbą su socialistais 
£ir laisvamaniais. Žiūrime į 
F juos, kaipo lietuvius ir su- 
|prasdami vienybės svarbą 
į ir vieningo darbo naudą ri- 
* sada visa širdimi bendradar 
^biaujame. Ką gi patiriame 
t;Pirmoj vietoj jiems rupi tuviai geriausias materijo-l 
^srovinė nauda, o ne bendro-! las socializmui. Tada leng-' 
į ji lietuvybės, idėja. Užtektą’ viaū ir tautiškumą išrauti, 
([perbėgti Amerikos lietilvią jei socialistai kovoja lais- 
Blsforįįaį kad įsitikinti. ap-| vamanius, tai kova dėl ne- 
|;Wtihimo teisingumu. Dėl kaltą ąuląj,. jau tautiškumo 
^tautinės idėjos” p. Šliu- pagrindo netekusią, 
f pas visur, lindo kataliką: 
f tarpan. Jo pasekėjai, šian- 
Kftieniniai laisvamaniai, pir- 
lįnutiniai kataliką draugijo-

ir parapijose kėlė nesan- 
Eiaiką, skaldymus. “Tauti- 
feąės ideologijos” vedami lai- 
Oraščius ir knygeles lėidinė-j 
K|o šmeižti'Bažnyčią,ir dva-j 
Mįškiją/ Dėl “tautinės- įde-.

/os” ir nezaležnas parapijas 
|Syerė; “tautines idėjos kar- 
Kdygiai” vyskupais ir .kuni- 
Egužiaiš šventinosi. Ar ją 
^tautinė ideologija” taip 
Eįuokina, jau susitvėrusias 
Bįraugijas šventąją vardais.

Šką ideologiją? Nesenai. 
Brooklyno... yięnybiėčiai to
leravo Lietuvos himno iš
niekinimą. ~Ir taip visur ne
šė jie mdeferėhtizmą, tiky
binį atšalimą visuomenėj. 

| jos paraginti vėl dirbame Brooklyno socialistai ir ko

tikiu, bus jau įsitikinę..
Dabar laukiu nuo J. M.

Vyskupo žodžio ar traukti 
‘4Vienybę ’9 teisman už šmei
žimą mano vardo ir sklei
džiant melus apie mane.

Tikintiems žmonėms , pa- .ga buvo tik 25c.

VII, 273)! 1 (Dar stambesnė 
yra klaida, kada, dėl apgau- 
b’ngos ir tuščios vilties pa
siekti taiką, slepiami Baž- 

. . ,. , \ .nyčios teisės ir reikalai, pa-
miimstai, tai vienriiminku v 7-?,... i. švenčiami jie partikuha- aukleti mokiniai. Jie savo 
taktikos dar neatmainė.

Griežtesne kova su mu-/ . ., ,1 kreivai bendraujama su paims veda socialistai ir bol- v
v .m • -r i_ y- -Išauliu..*. Nuo kada-gi yrasevikai. Ju tikslas subedie- v . . . ” y .

. >. ’ -ta n • , • galimas sutarimas tarp.švie-”vinti lietuvius. Netikinti ne- . , .; , •| sos ir tamsybią tarp Kris- 
j taus ir Belialo?”(Piįaus X
Enc. Communium Rerum

tariu laikytis Kataliką Baž
nyčios, kuri paties pasaulio 
Išganytojo ‘ — Dievo pasta
tyta. ant nesugriaunamos 
uolos.*'Jūsą Kristuje .•

Kun."C. E. Paiiloms.
0 Y ViivlvU-M* I.CV. .

v°i tiems, reikalams* neteisingai UKRAINIEČip PROTES- 
. . .  . . . . TAS PRIEŠ IENKUS

Šį sekmadienį, sausio ’29 
d. Cooper Union Hali, Nęw 
Yorke,. 2 v. p. p. įvyks di- 
džioj.o-NTew Yorko visą uk
rainiečiu . mass-miti n g a s 
prieš lenkus. , Užkviesti fr 
lietuviai. Mitinge dalyvaus 
Kat. Federacija įr katalikai 
veikėjai. Lieturiiį vardu 
prakalbą pasakys : kun. J- 
Balkūnas. Kalbas be Ukrai
ną sakys rusai, žydai, ame
rikonai ir . lietuviai. Visi 
protestuos ■, prieš mažumą 
persekiojimą Lenkijoj.

“BUNCO PARTY"
Vasario 1 d., 7:30 /v. va

kare, P. Šv. Apreiškimo pa
rapijos svetainėje, N. 5th Ir 
Havęmeyer St., Brpoklyne 

savo dvasiniam viršininkui, įvyks Moterą Sąjungos 28 
Jo Ekscelencijai Brooklyno kps“Bunco Party.” Įžanga 
Vyskupui,' įrodydamas, kad. 25c. Kviečia visus ateiti, 
tarne straipsny apie: mane) . ■/ • • 4 ^įgejvs.

jie mažinami . ir tuo būdu

Kun. Jonas Barkūnas

ATSIŠAUKIMAS- reli
gijos. Mūsą bendradarbia- 
irimąs tautiškoj dirvoj su 
shcialisfais yra labai atsar
gus, retas ir ribotas. Su bol
ševikais niekados- neveikė
me ir veikimas. nėra gali
mas; •' '

Grįžkim prie veikimo su 
j laisvamaniais. Netolimąjį straipsnis yra melagingas 
■įnaeity apylinkėje .gyvavo 
Lietuvos ^Kraštą Vaduotės 
Komitetas, susidedąs iŠ įvai 
rią srovią atstovą. Nekata- 
likai1 negalėdami pasinaudo
ti ir pravesti savo rezoliuci
jas pabėgo. Vėliaus, susida
rė Draugiją Sąryšys. Čia

Girdėdamas iš įvairią šal
tiniu atgarsius pasipiktini
mą dėl “Vienybės” . sausio 
19 d; laidojo tūpusio straip
snio apie ihano asmenį, Šįuo- 
mi noriu pareikšti gerb. ti
kintiems žmonėms, kad tas

ir'šmeižiantis- ‘
Kad save apsiginčiau, aš 

tą straipsnį,, išvertęs anglą 
kąlbon, pasiunčiau vietos

Sausio .21 d. vakare Šv. 
Vardo draugija, Apreiškimo 
Pan. Švč. parapijos, Moky
klos salėje - turėjo šaunią 
pramogą, amerikoniškai va
dinama — ‘ ‘smoker; ’ ’ Tžan-

— bet ir už 
tą mažą įžangą “pypkoriai” 
gavo, veltui cigaru.

• . . ’ , * ■

. Vakaro įdomybė buvo p. 
Ungaraičio supo r u o t o s 
kumštynės. Muzikalu pro
gramos dalį paruošė naujas 
vietos varg. p. Jankus/Solo 
ir duetą dainavo; A. Šiška 
ir J.. Mažeika. Smuiku gro
jo. ir solo dainavo du para
pijinės' mokyklos mokiniai. 
Programa buvo gana įdomi 
ir visiems patiko., . >

. Po programai ęjo lošimas 
“Čekeriais,” kortomis, ir 
kiti žaislai iki vidurnaktiės.

Už šios pramogos Sėkmin
gą suruošimą, ir gerą tvarką 
žymiausi kredito dalis pri
klauso vedėjui p. K. Bal
trušaičiui. . /. .

i “Pypkoriai” laukia dau
giau tokią pramogą. \ ’

■ Sekr.

Sausio 29 cl. 6 v. v. susi
tuoks Juozas Morkeliūnaą 
su Sofija Radžiūte.

Vasario 5 d. susituoks Jo
nas Statkevičius su Ona Pe- 
karskyte.

Visą draugiją delegatai 
prašomi būtinai daly rauti 
Federacijos apskrities meti
niame susirinkime sausio 27 
vakare mūšą salėje.

Sausio 22 d. apkrikštyta 
Juozo ir Adelės Petrauską 
duktė Etella-Teresė. Krikš- 
tatėvais buvo Karolius Pet
rauskas ir Marija B/ie'iaus- 
kaitė. .

šį pusmetį nemažas skai
čius parapijoje mokinių sto
jo į ankstesnes mokyklas 
mokytis. Mat, nėra darbo, 
tad noriau mokosi,

NEWARK, N. J.

RORHFSIER, N. Y.

I Tel. Stagg 2-T-0O43 Notnry Pnb

M, P. BAITAS INC
BIELIAUSKAS

Graboriūs ir Balsamuotojai

660 Grand St., Brooklyn, N.
■ ■I. •iii.... I./ '
Tel Stagg 2—0783 Notary Put

JOSEPH LEVANO* 
(Levandnu«k*B) 

arAbortui 
107 Union Avė., Brooklyn, M

L

■ Telephone Stagg 24409 ■ 
N0TARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČII
G RA B O RIUS 

402 Metropolitan Avė. 
EROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapi 
. Bažnyčią.

Parsamdau Automobilius. V 
tuvčms, Krikštynoms ir vi 

kiems pokyliarns •

na jąuninntį rašytis į 
bus, kur girtuokliai . v;

. vauia, nes koki vadai, 
jaunimo organizuoto ir pa-; bus ir bus vaikai.. Aš 
laido. Organizuotas jauni- nau; kad kiekvienas tęi 
mas yra parapijos chorę, nori,4 kad ją vaikai būtu 
Sodalicijos, .šv..Vardo ir 
parapijos klube, -Patarimu 

janhnuį į. tas draugijas ra- ; ;-----
šytiš’. Susirmkimai įvyksta ..... .

rnl verti skaitytojų partmčA 
paiąpiJOb salėje. Nepatarti. y^į ųavalnkltpš ‘‘Darbininke.’'

Mūsų kolonijoj yra daug

Kaip pirmiau buvau pra
nešęs, kad Šv. Jurgio drau
gija savo metiniame susi
rinkime nutarė panų k‘ o t i ■ 
1000.. dolerįą statymui nau- B 
jos bažnyčios. Pasekdamas, B 
tą pavyzdį sekančios d r au-j

*
1 

y

n.
. Pykšt

ėiN^slonKlai, biziilėrlal, prato 
eime skelbiasi “Dąvblhlnke.*

‘•Darbininke.*

MOT LAUKUS. Fof^ru/a.s-

214 Bedfmd 4 ve., Brooklyn
iVk Hvęrgrt^ų 6?M(1U .
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