
VISU ŽALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITESI

KNANUO 1915 METŲ

FARMĮI ATĖMIMAS
; SUSTABDYTAS

NEW YORK. -
31 diena buvo labai smagi 
geromis žiniomis tūkstan-

* čiams fąrmerią, kuriems 
praneštą, jog jų farmą at
ėmimas dėl nesu m o k et ų

• mortgičią siilaikytas.
* » •*. 1 *> i . i ’

_ Į Prudentian Insurance 
. į Co., kuri, ytą išdavusi209,- 
*4 748,000 dolJt mortgičią tūks- 
.tančiams fįumerią, pranešė, 
• 'Jog ji sustabdo farnių fbr- 

klosavimą visoje Amerikoje.
Šiai kompanijai padarius 

gerą pradžią, ir kitos kom
panijos planuoja palengvin
ti fąrmerią sunkią būklę.

Čia paduodame sąrašą 
kompaniją, kurios .yra išda- 
vnsios farmėnams morigi- 
čius ir kokiai sumai:

Aetna—$53,408,000,
Bankers Life — $66,341,- 

■.000. .
. Gonti. General —$21,747,- 
000, .

. Čonn. Matual — $39,890,- 
000. > -■

Ėąuitable, N. Y. — $196,- 
862,000. •

Ėąuitable, Iowa — $54,-

Sausio
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VIENA,- — Austrijos so
stines. t,uxi vežikai, protes
tuodami prieš aukštas gaso- 
lino ’kainas, buvo paskelbę 
streiką* ‘ Kad. ir automobi
liu savininkai nevažinėtą, 
taki vežikai suvežė savu tą
si- automobilius, ir užstate 
susisiekimą gatvėse.

.. -....... VKdMBBK III Iii iii ll mg 1 ■
New‘ York advokatas Henry Frank Holthusein, prezidento Hoover paskirtas Amtrikos atstovu Če

koslovakijai. 2.—New York mieste gyvenantys kiniečiai netoli Granto paminklo surengė demonstra
ciją prieš japonus, užėmusius Jehol apylinkę. 3;—Busimojo prezidento F. D, Rooseyelt žmona su Ch 
ieagos mayoru Cermak. *’

APDEGĖ ČECHOSLO VAKI- 
JOS ATSTOVYBĖS 

NAMAI
Žinio’s Is lietuvės
LENKŲ ŠNIPAI GAVO 

30 METŲ KALĖJIMO 
LIETUVOJE

- John Hancock $174,- 
. 506,000.

Mutual Henefit — $150r 
270,000.

National Life $33,720,-
? 000. . . ...

Neiv-York • Life — $26,-
. . 003,000.

\ Nortlrvvestern Mutual — 
: $216,505,000.

Pėnn. Matual — $16,800,-
• ■ 000<

PIioenix Mutual — $30,- 
. 516,000. ;

Provident Mutual — $7,- 
929,000. ’

. Prudential $209,248,000.
Travelers — $73,956,000.
Union Central — $138,- 

920.000.
Šios skaitlinės aiškiai pa

rodo, kiek Amerikos ūkinin
kai yra įsiskolinę,

GREEIll'RIBfflPAžINI-
MA RUSIJOS

WASHINGTON. — Gai
sras gerokai apnaikino Če- 
choslovakijos atstovybės na
mus. Gaisro priežastimi 
laikomą elektros vielų lini
jos sugedimas.

Čeehoslovaki jos~ -atstovas 
pareiškė, jog atstovybės 
nuosavybės verte siekė $25,- 
000 ir nebuvo apdrausta, ta
čiau nuostolių apskaičiuoja
ma apie 50,000 dolerių.

KONGRESO NARIAI NIEK
NIEKIAMS LEIDŽIA 

PINIGUS

KAUNAS. — Sausio 17 
ir 18 d. d. kariuomenės teis
mas nagrinėjo didelę lenką 
šnipą bylą. Tos bylos isto
rija tokia: pereitais metais, 

ii liepos 1G d* prie ^Tr akų bu
vo sulaikytas, kilęs iš oku
puotos Lietuvos tūlas Rein
goldas. Jis šnipinėjo len
kams. Jo pirmas uždavinys 
buvo nuvykti Kaunan ir su
žinoti, ar gabenama Lietu
vos kariuomenė Klaipėdon. 
Jis už tą darbą gavęs $25.

Atlikęs uždavinį Reirigol- 
das grįžo Vilniun. Antras 
jo uždavinys buvo nunešti 
laišką Lietuvos pasienio po
licijos vieno rajono viršinin
kui Gudeliui-GudeleviČiui

miesto tarybą “dauguma” 
)alsų Palangos miesto bur
mistru “ išraikodr. J. 
šliupą, amerikiečiams lietu
viams žinomą- burnoto ją, 
■ jautininką-la^vamanių ir 
socialistų tėvi. Jo padėjėju 
“išrinktas” di*,. Veineikis.

T

TCASHINGTON. — Dar
bo federacijos prez. W\v. 
Gfeen dar kartą viešai pa
reiškė, jog darbo federacija 
yra griežtos nuomones, kąd 
Amerika neturi pripažinti 
Sovietą Rusijos.

Green aiškiai pasakė, jog 
kol Rusijos komunistai "va
rys Amerikoje savo biaurią 
ir’ darbininkams žalingą 
propagandą, tol negali būti 
jokios kalbos apie pripaži- 

' n'imą Sovietą Rusijos.
Tuo pat laiku būsimajam 

pyezid, Roo.sevelt pasiun
tė laišką apie 800 profeso- 
rią, kurie pareiškia savo 

’ , nudtnonę, kad Amerika pri
pažintą Sovietą Rusiją,

WASHINGTON. •— Pra
ėjusiais metais kongreso že- 
niųjų rūmų atstovai išleido 
valstybės pinigu 3,238,000. susitikti su tankų kuopos 
neskaitant algų.

Atstovai neturi ' uždyką 
kirpyklos, kaip kad senato
riai, bet ir jie turi teisę 
gauti pinigą įvairioms 
smulkmenoms, už kurias ga
lėtų ir patys užsimokėti. Pa
vyzdžiui, tarp įvairių sąs
kaitų yra $19.80 už “proč- 
kas” nuo. galvos skaudėji
mo; 70 dolerių už atšaldytą 
vandenį. Daugiau kaip mi
lijonas dolerių išmokėta už 
446,400 svarų ledo, kurs bu
vo paskirtas kongresmoną 
vandens šaldytuvams. Už 
popierinius puodukus, ku
riais kongresmenai geria 
vandenį, išmokėta 349 dole
riai. Už rankšluosčius su
mokėta $3,187.98, o už mui
lą — $524.54.... '

12,944 dolerių išleista se
noms ir naujoms rašomo
sioms mašinėlėms. Už kon
gresmoną telegramas išmo
kėta $80,091, o už telefono 
sąskaitas $31,1446.

vakija užsakė Lietuvoje 400 
kiaulių.

VOKIETIJA GAVO RUSI
JOS UŽSAKYMĄ

BERLYNAS. — Sovietą 
Rusija davė Vokietijos dir
btuvėms įvairiu užsakymą 
(ypač plieniniu daiktu)' už 
15. milijonų doleriu.

Vokietijns vyriausybė už
tikrino savo šalies dirbtu
ves, kad suderėtą sumą ,bdl- 

=šėrikai sumokės.
-raštininku Noreika, paimti 
iš jo kaž kokią fotografiją. 
Be to, paklausti Noreikos, 
ar nėra, gauta nauja partija 
ginklu, jei gauta, tai kiek 
ir iš kokios firmos. Rein- 
goldui buvo pažadėta, jei ir 
šį. uždavinį.. gerai atliks, 
gaus gerą tarnybą su aukš
tu atlyginimu. Bet antras 
žygis nepavyko. Reingol- 
das buvo, areštuotas, ir vė
liau buvo suimti visi jo pa- 
gelbininkai, „. Baugiausia į 
šnipinėjimą. •; inivo įveltas 
Gudėlis’Gudeleviriusl

Teismas po dviejų, dieną 
darbo paskelbė nuosprendį.

. Visi kaltinamieji (ją buvo 
• keturi) pripažinti, kaltais ir 

nubausti: Gtidelis-Gudelevi
rius 13 metu kalėjimo, Gri-

. gonis .8 metams, Reingoldas 

. 5 metrinis ..ir Noreika. 3 me- 

. tams ir 6’ mėn. Visiems at 

. imtos pilietinės teisės. . .

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALĖJIME

Folsom Kalėjimas, Gal.— 
Šiame kalėjime įvyko žemės 
įgriūvimas, kuriame 3 kali
niai užmušti ir vienas su
žeistas.

Kalėjimo viršininkas tuo
jau sudarė, aplinkybes, gel
bėjimo darbui palankias.

SPĖLIOJIMAI APIE B00- 
SEVEIT KABINETĄ

WASHINGTON.—R de- 
mokratą patikimą šaltiniu 
spėliojama apie tokį prezi
dento Roosevelt būsimą ka- 
netą:

Valstybės sekretorius 
senatorius Hnll iš Tenessee 
arba Owen D. Young .iš 
New York;

iždo sekretorius — senato
rius . Gląss iš Virgiilįa;

karo —buvęs Utah guber
natorius George H. Dera;

vyriausi s prokuroras — 
senatorius Th. J. Walsh iš 
Montana; . ,

pašfd^^^^innikas’^T'a- 
mės A. Farlėy is New Yor- 
ko;

laivyno — dar nenuįoaty- 
tas, spėliojama apie senato
riaus Swanson kandidatūrą;

ridaus reikalų.-r- senato- 
ritis Bronson Cutting iš 
New Mexico.arba John B. 
Ėlliott iš Califomia;.

Žemės ūkio — H. A. 
Wall.ące iš Iowa;

komercijos —? dar nenu
matoma;,.

darbo sekretorius —- pa
nelė Frances Perkins iš 
New York.

Tai tik -spėliojimai, bet 
gali būti ir tikrenybė.

Buvo daug kalbėta, jog 
A. E. Smith būsiąs valsty
bės sekretorium, bet Smith 
griežtai pareiškė, jog jis ne
imsiąs jokios vietos valdžios 
kabinete. Panašiai pareiš
kė Owen D. Young, ’. Gaila, 
jog šie du demokratų žy
miausi vadai., neįeis į vy
riausybę. ' '

BERLYNAS. —Vasario 
1 d. prezidentas Hindenbūrg 
paleido Vokietijos parla
mentą ir paskyrė naujus 
rinkimus kovo .5 d.

Paleidus pąidainentą, kan
cleris Hitler išleido į tautą 
atsišaukimą, kuriame jis 
pareiškia, jog jo vyriausy
bė turi gerą progranĮą, kad 
ūkininkai ir falmilią darbi
ninkai Susilauktų išgelbėji
mo. Hitlerio programos 
svarbiausiais punktais yra 
priverstinas darbas ir įstei
gimas naujų ūkininkų kolo
nijų. . ’N’

Prezidentas paleido par
lamentą, nes Hitlerio vy
ri ausjrbė nebūtų gavusi' pa
sitikėjimo.. Hitleris laukė, 
kai atikų Centro partijos at
sakymo, bet ši nesutiko rem
ti fašistą vyriausybės.

Kol. įvyks rinkimai, Vo
kietiją valdys kan c 1 e r i s 
Hitler ir viee-kancleris von 
Papen, kurs paskirtas Prū
sijos diktatoriumi. Hindem

leriu, todėl, jis pats įstatė 
Papeną į Hitlerio kabinetą. 
Hitler ir Papen dabar bus 
tikri, diktatoriai.

Agitacija ... prieš parla
mento rinkimus bus karšta. 
Hitlerio ir valdžios šalinin
kai į rinkimus eis obalsiu 
“Už Hindenbūrg ir Hitler” 
ir jokią praktišką žadėji
mą neduos, Ją rinkimų o- 
balsis bus kreipiamas dau
giau į žmonių jausmus, o ne 
į protą.

Hitleriui užėmus valdžią, 
įvairiausiose riaušėse jau 
užmušta daugiau 20 žmo
nių.

HITLER PASIŽADĖJO IŠ- 
MINTINGAI VALDYTI
BERLYNAS. — Sausio 

30 d. Vokietijos fašistą va
das Adolf Hitler pasiekė sa
vo tikslą — jis. paskirtas 
Vokietijos kancleriu.. •

Tos garbės ir galios HiV į 
ler senai siekė, bet tik 
bai’proga prisiartino. ’

*. ?1
Prezidentas Hindenbtįrg' 

nenorėjo diktatorinėą ■ ?
jnausyhės. . Jis norėją to- , 
kios vyriausybės, kuri įuriĮ*. 
tų parlamento pasitikėjim^ 
ur bent pritarimą. Kadan
gi fašistai parlaniente turi 
daug' atstovų ir juos remią 
tautininkų partija, tad. 
Hindenbūrg panorėjo ątt* 
duoti vyriausybę į. griežtai 
dešiniąją rankas. f

Fašistą ir tautininkų par
tijos parlamente turi‘247 
atsto vus, kai tuo parpti pa
sitikėjimui gauti reikalttiga 
293 balsai. Vadinas^ Hit- 
leriui reikalinga dar 46 bal
sai, kurių jis tikisi iš kata
liką Centro partijos; , .

Vasario 7 d. bus sušauk-“ 
tas parlamentas, kuriam 
pi Įstatys naujasis kancleris 
Hitler ir perskaitys savo 
vyriausybės veikimo, pi O*; 

. gramą. :jĮy'
^ocialdemokrai ai ir ‘ 

rmnistai jau griežtai pasi
jai ė prieš Hitlerio sudary
tą y y riausybę. J ei prie jų 
prisidės kataliką Centristų 
p unija, tai Hitler vyriausyi 
be gautų nepasitikėjimai 
Jei įvyktų toks dalykas, tat 
greičiausia Hindenbūrg pa
leis parlamentą ir paskiru 
naujus rinkimus. . ‘*

Hitlerio ministerįų kabi? 
nete daugiaiįsia. kaizerio 
plauko žmones. Hitlerio 
pageibininku ir Prūsijos 
diktatorių paskirtas Franz 
von Papen,. buvęs kanclerį, 
buvęs centristų partijos tia- 
ryšr Kai Papen buvo kati* 
cieriu, Hitler buvo jo di- 
džiausiS priešas, bet pasku
tiniuoju laiku juodu susiąr» 
tino ir nuveriė generolo. 
Schleicher vyriausybę. Pa* 
pen turi ypatingą Hinden* 
burgo pasitikėjimą'. • - /

WINW PRAŠO ffi-i 
I RESNeS APSAUGOS

PALANGOS BURMTST, 
J RU “IŠRINKTAS” 

’ Lietuvoje esą ruošiamas . ŠLIUPAS 
naujas įstatymas dvarįnin* y 
kanas atlyginti už nusavin’< 
tas žemes. •

PADANGA, Ųietuva, —• 
Šiomis dienomis Palangos

Wickliffę, apyltyMJe darottd^^ kMhiijhii, kur rasta jvairiaHų griaučių fr Šiaip lieka
nų.’išk^ didelismiestas; prieš 3000 motų’ . * . .

.Sausio 31 d, Winthtop 
miestelio gyventojai atsiun- 
tė savo atstovus pas raištį- 
jos gubernatorių, prašydū^ 
mi parūpinti geresnę apsąu* 
gą ją miesteliui nuo audros, 
nes praėjusią savaitę jų 
miestelis, labai nukentėjo 
nuo sįautusios audros. •

AVintlirop gyventojai jau 
per 75 metus reikalavo go
resnės apsaugos nuo vande
nyno.

Nelabai senai valstijos k* 
gislatūfa nutarė . paskirti 
75,000 dpterią apsaugos sie
nai pastatyt į, bet darbai 
dar neyvkdomas.
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ALIUS BE KARA
LYSTĖS ■'
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^Dlapas, Norvegijos kartu 
fe, buvo krikščionis/ Ir clel 

o tikėjimo jis neteko ka- 
irstės. ■.
Tai: buvo: vienuoliktame 
ntmetyje, kada žmonės 
je Šalyje daugumoje dar 

pagonys. Karalius 
"o tvirtai nusiteikęs savo 

^valdinius/ sukrikščionytu 
^kvietė į savo šalį garsius 
iokytojus,. statė bažnyčias, 
fegonys rengėsi sukelt į 
totštų prieš jį.; Ir Štųrl028 

Įhetais Olapas. buvo ištrem-

Viena dienų jam %buvo 
pranešta, kad du brųliu, ku
rie buvo narsumu įr drąsu
mu pasižymėjękarėse, nori 
prisidėti prie jo kariuome
nės. Juodu buvo atvest 
prie karaliaus. ;; . .

“Labai norėčiau jus pri
imti/’ -jis tarė broliams, l 
bet jus esate ne krikščio-

Už metų laiko Olapas grį- 
pta atgal į Norvegiją. Jis 
Reitingai jautė, kad ta .kara
lystė jam priklauso. Jo ka- 
^hionienė jau siekė netoli 

•(.trijų tūkstančių vyrų. Ir 
tgrįžta karalius atgauti savo 
į karalystę..

“Mes nesame, nei krikš
čionys, nei pagonys, ’ ’. tarė 
vienas brolis; mes pasiti
kime savo Stiprybei įr gabu
mui ir to mums užtenka.”/

“Kaip gaila,” tarę kara
lius, “kad toki narsus vyrai, 
kaip jūs,, netikite į Keistu 
savo Sutvėrė jų.”

- Ir Olapas atsidėjęs pra
dėjo kareiviams aišk i n t i 
krikščionių tikėjimo tiesas. 
Po ilgų kalbų ir derybų, 
broliai -sutiko būti apkrikš
tyti ir kovoti po.garsaus^ka
raliaus vėliava. . . ■.

Karaliam buvo toks huii-| vojate Už krikščionį kara- 
“ i 4 - 1 litį. . Gaila marį bet .turiu

aiškiai, dabar pasakyti, kad 
jūs negalite-būtį mhho ka
reiviais, jei nesate krikšeio- 
■nys.”- '

Kariuomenės . -pulku o s e 
pakilo judėjimas įr protes
to kalbos. Paleisti devynis 
šimtus kareivių prieš kovų, 
tai neišmintinga.

“Mes neturime dėti pasL 
tikėjimų į skaičių,” tarė 
karalius, “bet į Dievų ir 
Jame: dėti savo viltį. Aš 
nemaišysiu pagonių. su sa
vaisiais?’ / .

Keturi šimtai sutįko klau- 
nebeatgaus prarastos karų- syti tikėjimo pamokų ii* bū- 

Tačiau ir pilnai su- fi apkiikštyti, gi penki šim-

teikimas,kad tik krikščio
nys tegali su juo kovoti.

“Eik ir 'sužinok/’ ’jis ta- 
re kartų karipinkui, “kiek 
iš mano kareiviu yra dar iie 
krikščionių,”'

1 f Šviesiausia • ■ karaliau, ’ 
sugrįžęs tarė • karininkas, 

'“yhi trys tūkstančiai karei
viu,' iš jų devyni šimtai, m 

; krikščionys.” . • -... . .
Karalius palenkė galva ir 

tylėjo valandėlę; Devyni 
šimtai kareivių,. tai didelis 
skaičius. Jei juos praša
lins, gal negalės atsilaikyti 
prieš savo priešus ir niekad

Ivstės.
pratęs svarba ir reikalingu
mą didžios kariuomenės sa
vo laimei, vienok jis neab’e? 
jojo ka reikės daryti. .

‘‘Pranešk kareiviams, kad 
šiandie po pietų aš į juos 
kalbesiu,” jis tarė karinin
kui.

Po pietų, mžsėdęsant ar
klio,’ Olapas išjojo prieš su
sirinkusius kareivius ir drą
siai ■ žiūrėdamas į juos tarė:

“Devyni šimtai iš jūsų 
esate pagonys, o vienok ko-

“ŠVENTAKUPRIlp
literatūra

Kas tai yra. “ Šventakup- 
ris?” Gal vieni laisvama- 
nių spaudos redaktoriai tė- 

-1 žino. Jau nuo ^senovės pa
sirodo retkarčiais, tokiu Sla
pyvardžiu pasįraŠyti straip
sneliai Lietuvių socialistų 
iaikrašČiuosc.,Iš jųskaity- 
tojas gauni įspūdį, jog ra

šytojas bene bus nuo vaka
rykščio baliaus dar neiŠsL

karalius buvo sunkiai sužei
stas. Priešai tai pajutę, 
įtempė savo: paskutines jė
gas, nužudė karalių ir jo ka
reivius išvaikė arba paėmė 
į nelaisvę;

Mirė krikščionis karalius.

tai Sugrįžo į sakonamus. 
Olapo . kariuomenė žymiai 
susilpnėjo, bet buvo pilnai

• krkščioniška kariuomenė.
■ Atėjo mūšio metas.- Čiu
po kareiviai drąsiai žygia
vo prieš priešus šaukdami: 
“Pirmyn, pirmyn Krikščio
nys, Kryžiaus Vyrai, kara
liaus vyrai.”

Smarki buvo kova. Pats 
karalius buvo smarkiausiuo
se susirėmimuose. Ir štai, Neturėdamas laikinės kara- 
kada rodėsi pergalė bus jų, lystės, laimėjo amžinų. T.

IHI11 iTII
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Mašina iš kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”

"I

lilillllll• 'IIIIHIIIIII

si pagiriojęs, dėlto ir nei šio 1 
imi to rašąs. Neva atpasa- ’ 
koja šį tų, bet taip nerys- 
Įdai, miglotai, ir svarbiau
siai, netiksliai, jog skaity
damas abejoji, ar pats rašy
tojas atsiminė rytojaus die
na, ka buvo parašęs.

Pati rašyba p r i m e n a 
prieš 50 metų vartoj amų 
lietuviu žodynų — tarytum 
autorius šiek tiek išsilavi
nęs skaityti prie motinos 
kelių Lietuvoje, ir nuo to 

, laiko visiškai užbaigęs savo 
dvasios auklėjimų. Tenka 
stebėtis net, kodėl redakto; 
rius spaudina tokius “kūrL 
uius” — gal tik dėlto, kad 
iš Baltimorės Into geresnio 
korespondento nesulaukia6 
Žmogus, norįs pasaulį infor
muoti, kas jo apylinkėje da
rosi, turėtų pasirūpinti taip 
įsigyventi savųjų tarpe, kad 
žmonės pažinę jį, gerbtų jo 
asmenį, įr jojo nuomonėmis 
domėtųsi.

Matyti, tačiau, iš slėpimo
si po slapyvardžiu, kad nei 
pats rašytojas savęs neger
bia, nei juo labinus nesitiki 
sulaukti iš visuomenės pasi- 
tikėjimo, jei ši sužinotų, kas 
jis-yra.. ’

Tokiem iiusivalkiojusierii 
senukam (regis, esama dau
giau nei vieno “Šventakup- 
rio”) privalėtų bent savo 
amžių baigti arba gūdžiu

tylejimu nutrinani ‘ jaunat
vėj išsišokimus, arba,‘angli
škai tariant, visiškai °give 
•hęmselves up.” Tuomi 
jent kitiems nekliudytų.

■ MIRĖ ‘
Uršule Alkevičieūė, gyye- 

nusi Kemvood Parke, sau- . 
šio 28 d. pasimirė. Beveik 
dveji metai, kaip ji buvo 
suparalyžUota, ir 'buvo jai 
sunku. paeiti, Laidotuves 
įvyko trečiadienį vasario 1 
dienų. ;.
VIENOMS PANELĖMS 

REKOLEKCIJOS
Pirmasis -drąsus' žygis at

skirų lyčių rekolekcijoms 
daryti įvyko Šv. Alfonso 
parapijoje  ̂pereitų - savaitę, 
kai kuli. Mendelis laikė ke
tinių dienų pamaldas vie
noms parapijos merginoms.

Niekuomet nesitikėta tokį 
gausų merginų buri sulauk
tu kaip atsilankė pirmadie
nio vakarų. Spėjama, jog 
būta netoli trijų šimtų mer- 
ginų bažnyčioj. Bet kas 
daugiausia dižųgino pamal
dų vado širdį, tai jo klau
sytojų rimtumas ir jų visiš
kas pasitenkinimas jo kal
bomis. Žynys keletą, užkal
bino išėjus iš bažnyčios, ir 
iš visi] girdėta toks pat at
sakymas: labai įdomūs ir 
vertingi pamokslai; ateisi
me ir tais vakarais. .

Svelkiname Širdingai kun. 
Męndėlį už jo nuopelnus, ir 
tikimės, jog laikas jam leis . 
kitoms grupėms panašiai 
patarnauti; ’., .'žyny#.

Tcdefonas ; Plaza 1350.

JONAS 6REBLIJUCKAS
Graborius ir Balsamuotoj&s 

423 S. PACA STREET, 
BALTĮMORE, MD.

Žinios Iš Lietuvos
BIJUTIŠKIS

Paveskite Visus

iPAUDOS DARBUS
“Darbininko” Spaustuvei 

į - Darbus Padarome Greitai ir Pigiai 
F ‘DARBININKAS’’
366 W. Broadvvay Tel. S. B. 0620 So. Boston, Mass. ,

;■... __ _____________x

LINKSMOS KALĖDOS.
•Bijutiškio (Uteno* aps.) 

parap. pirmas tokias links
mas Kalėdas išėmė t eure j o, 
nes pirm keletu metų varge 
susikimšę iš cerkvelės pada
lų! oje koplytėlėje. Pradė
jus statyti bažnyčia ii* nu
griovus koplytėlę, pamaldos 
įvykdavo paprastomis. die
nomis klebonijos kambary,, 
o šventomis dienomis, kaip 
būdavo grežesnis o ras, kaip 
jau bažnyčios . sienos buvo 
aukščiau pastatytos, tai tarp 
bažnyčios sienų — bažnyčio
je, o kaip stogų u ž d ė j o, 
kad ir be langų-, ir dūlu, 
žmones labai-, gerai, jautėsi 
pastogėje. Šiemet, ačiū Die
vui, prieš pat Kalėdas visi 
darbai buvo užbaigti ir pas
kutiniai langai sudėti.

Nors dar altorių nėra, tik 
didysis, laikinis iš paprastų 
lentų sukaltas, 6 šoninių vi
sai nėra, bet klebonas kun. 
J. Zabulionis, su pagelba rtv 
kristijono, • /Tretininkių h 
komiteto, per vienų dienų ir 
šoninius altorius įtaise, šo
ninių altorių vietose, pastato 
statūs ir ant jų pastate, mo
terų, pusėje Nekalto Btųsi-. 
jojimo K švenčiausios stb- 
ylą 6 vyrų pusėje šy Je-

zaus Širdies apstatė eglaitė- '\ 
inis. . Taip pat papuošė ir 
didįjį altorių eglaitėmis ir 
įvairiais dirbtiniais kviet
inis, kuriuos padare treti
ninkės.

Kalėdų lyte žmonės sUe 
ję į bažnvč’ą nust-‘l»o pama
tę tris altorius’ir taip gra
žiai papuoštus, . ypatingai 
prie šviesos visi pagražini
mai labai, kražiai atrodė. -
Žmonės iš bažnyčios išėję 
vienas kitam ir sako: mūsų . 
klebonas buvęs Amerikoje, 
tai moka ir bažnyčių išpuoš- 
ti. Visi labai džiaugęsi,sa
kydami,, kad šiemet pirmos 
tokios . Kalėdos Bijutiškio 
bažnyčioje. Už gražų baž
nyčios sutvarkymų visi dė
kingi klebonui*

Kalėdose pirmos piemc-

antros tuoj aus, suma po 
trumpai pertraukai, po su
mos pąmolslas. Nork Kalė- 
jų ryte buvo slidu ir tam-, 
su. bet žmonių; priėjo .pilna 
bažnyčia pagarbinti naujai . 
giniusį Kūdikėlį Jėzų. ‘ •

K^Anicrikiėti^

■ Susipratusių lietuvių yrfc . 
šventa pareiga savuosius ■ 
brznlertus palaikyti,-nes jio 
to yra užsitarnavę remdami; 
mūsų parapijas, organizaci
jas ir di'augijM*
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ęnuiiYirui paviftf . i Iš musu lietuvių gvveniudintas nuodingomis dujoj VYČIŲ SUSIRINKIMAS'choro atgaivinimo ir garbės.! automobiliu Na, daug ir! valdybą išrinkti sekantieji: f*3SCHtlYUIll, PAVIETE, 
PENNSYIVANIA

MAIŠYTI ;šLIUBAL J
Yl’a pripažinta ir neuž

ginčijama, kad šeima tai 
tautos pamatas. Kokios 
šeimos ir jų nariai, tokia y- 
ra ir bus tauta. Šeimų na
rių morąlis stovis sudaro 
daugmnoje-įTL4aut0s-mo>ralį 
stovį ią nusistatymą. Juo 
labiau. šeimose randasi .gi
lesnis tikėjiino ir tautišku
mo susipratimas, tuo labiau 
gyvesnis ir aktyvesnis tikė
jimas ir patriotizmas tau- 
toje. .

Šis minėtas principas yra 
svarbu mūsų lietuvių išeivi
jos tarpe; tai mūsų tautos 
vadų nuolatinis rūpestis il
gesniam laikui lietuvystę 
palaikyti Amerikoje. Tas 
tai gera ir teisinga, nes 

‘ kaip pavienis žmogus iš pri
gimties spren džia? savo li
kimą, taip ir tauta iš pri
gimties rūpinasi, kad būtų 

. gera , ir .pasekminga visuose 
ryšiuose su kitom- tautom. 
Bet mano supratimu, gal ir 
mažai reiškiančiu, lietuvys
tės -. pal aikymui ilgesniam 
laikui. Amerikoje reikia pa
grindiniai žiūrėti į būsian
čiaslietuvių šeimas ir į jas 
įstojančius asmenis. Tiesa, 
praeityje mūsų lietuviai tė
vai nusiskundė, kad su sa
vo vaikais nebegalimą savo 
kalboje\ susišnekėti? kad 

. jąūnimąs nepaiso kas lietu- 
. viŠka ir t. f. Ištautėjimuį 

“ kelią pastoti buvo paduota 
steigti: a) parapijines mo 
kyklas, kurios jaunimui lie
tuvišką susipratimą, apart 
mokslo, teiktii; b) parapiji
nes jaunimo draugijas, ku
riose proga duodama vieni 

. su kitais susipažinti ir tt...
. Tie visi, savo keliu yrą svar 

būs ir reikalingi dalykai, 
bet, rodos, stoka... Reikia 
išdirbti šeimyniškąją lietu
višką dvasią. Kad tėvai — 
lietuvių šeimų — 
nusistatytų savo kalbą na

Iš mūsų lietuvių gyveni 
m’o Amerikoje pastebima, 
kad dalis lietuviško jauni
mo eina vėjais per maišy
tus šliubus (sutuoktuves). 
Eidami tokiais, žingsniais 
jie jokios garbes ir naudos 
lietuviam neneša,, o jei, mai
šyti tikėjimo žvilgsniu, be
veik visiškai žūna. ■

Būtų gera, kad mūšų va
dai daugiau rašytų šiais rėk 
kalais ir per laikraštiją^tė
vam teiktų geresnį suprati
mą tame dalyke.

dintas nuodingomis du jo* 
mis. Mirė farmoje prie 
Numedia?x Pa. Palaidotas 
cariškomis apeigomis.

Važiuodami. . aplan k y t i 
mirštančio brolio, automobi- 
iaus. nelaimėje sužeisti ve

lionio brolis Vincas Sąvet- 
kis, M. Saveikieųė ir velio
nio sesuo, O Munčiskienė.

Velionis i Ameriką atyy 
ko 1906 m. Palaidotas iŠ 
brolion.amų, "655.“Bėoft Š t J 
j Švč. Marijos kapines. Bū
vu nevedęs...

VYČIŲ SUSIRINKIMAS choro atgaivinimo ir garbės.
Sausio 24 d. 8 vai. vakare Į 

vytai laikė 
susirinkimą savo savje. l)n- 
.lydavo visa valdyba ir daug 
•j r mimo -

šis gan milžiniškas dabar 
pus-mėnesinį1 choras rengiasi visomis jė

gomis prie apvaikŠČiojįmo 
,<v «u.uH vasario 16 d. Šv. Jurgio

vyčių dulnioto- svetainėje. Turės ką yptv 
jų. Buvo ir kun. A. J. Alau- tingo tai dienai pagaminę, 
skas. su kun. Martusevičiu^ po dar Šioje apylinkėje ne

buvo girdėta,‘• Laukiame vi
si tos dienos pamatyti ir iŠ? 
niršti. -» < ’ * • » »

/SODALIEČTŲ “RAUTO

Pinigiška klubo būklė labai 
gera. Vyčiai žada rengti 
prieš Gavėnia’ “Old Time” 
šokius.

PHIUDELPHIA, PA,

MINERSVILLE, PA. ne lankėsi New .Yorke pas 
gimines.

Šiandie visur visiem be
dejuojant, Minersvillės lie
tuviai pasiryžę nenusiminti, 
bet kelti visų ūpą ir užkrės
ti kaimynus optimizmo dva
sia. Negalima atsidžiaugjti, 
kaip čia gražiai, sutartinai 
visų veikiama! Gražus jau
nimas savo didžiulėj para
pijos svetainėje beveik kas 
vakaras lavinasi sporte ir. 
žaidžia basketball. Mūsiš
kiams nieks negali. atsilai
kyti, nei Šenadoriaus Vy
čiai, :nei Tamaąuos narsuo
liai! .

Toj 41 pat, svetnįnėje kas 
.sekmadienis yrą rodomi 
gražūs kalbami paveikslai. 
Žnionių visuomet pilna 
Aną dieną ateinu pažiūrėti 
cįa..'rengiamų' šokių, Nugi, 
brolyti tu mano, kiek Čia to 
gražaus lietuviško" jaunimo! 
Ir kaip visi puikiai pasirė
dę ! Su kokia graciją jie šo
ka! Kiek čia gražutis, ma 

o- lonaus džiaugsmo, vilties 
n- Lietuvišką dvasia Čia stipri.

Tai Sesiičui Kazimiėriečių 
didžiausias nuopelnas. Jų • 
puikiai vedamoji mokykla 
gaivina šią visą koloniją! 
Girdžiu, jos rengia Su savo 
mokiniais labai įdomią pro
gramą vasario 16 dienai.

Šios kolonijos lietuviams 
ląimina Dievas, nes jie yra 
labai dievoti; Pereita sek

Arturas Mcjeriš labai ser
ga šalčiu.

Viešosios mokyklos mo
kytojas Kazys Kaminskas 
labai susirgo; buvo nuvež
tas Philadelphijon į Jcffer- 
son liospitaL Visi (Irąuges- 
ai linki ląimingiausio ir 
greičiausio pasveikimo.

Kašilioniai iš Gilbcrton, 
Pa., lankėsi pas gimine J. 
Lengvini, Spruce St.

Kulpmont- ir Carinei 
chorai bendrūraiB^ jėgomis 
surengė teatrą. —• koncertą. 
Susirinkusieji parengimu 
buvo labai patenkinti ir lau
kia daugiau panašių paren
gimų. M. 31.

SHENANMAH, PA,

automobilių. Na, daug ir 
malonių pasivažinė j į m ų, 
Petrai, bet tik ‘neįbumpyk’ 
kam nors.

- griežtai ihadienį čia labai lijo. Bet 
per visas trejas mišias žino

muose vartoti ir vaikam nių buvo; pilna.bažnytėlė! 
duoti, kad su svetimtaučiais 

.. -temis . neišvažiuotų ir šu
. ■ jais nioteiystėn nestotų.. Ka- 

. dangi aukštesnėse mokyk-
.. . Jose reikalaujamą svetima 

kalba,, pavyzdžiui prancūzų.- 
vokiečių, ar ispanų, žinoti

•• • ar .nors mokytis, kodėl vai- 
J .kai lietuvių šeimų negali lie- 
; . tuvių kalbos mokytis, ypač 

kad taip lengva ją persi
laužti ir išmokti nuo save/ 
tėvų savo namuose. Tos 
dvasios išdirliimiii daug pa
gelbės it. mūsų katalikiški 
laikraščiai, kurie teikia , ži
nias iš Lietuvos ir lietuvių, 
kolonijų Amerikoje ir syc-

' to.

į 
v

?.

Sausio 14 d., 9 vai. ryte 
mūšų bažnyčioje įvyko gra
žios vestuvės Marės Grign- 
tės ,ir Ant. Sliuok,, kuriuodu 
kun, A. J. Alauskas surišo 
moterystės mazgu.

Pamergė buvo Vera Du- 
daitė, o pabrolis A. Metkau- 
skas. Laike mišių parapi
jos. choras giedojo. Geriau
sių linkėjimų ir laimingos 
kloties naujame gyvenime 
jaunavedžiams.
PARAPIJOS SUSIRIN

KIMAS
Sausio 15 d. bažnytinėje 

salėje įvyko Šv. Jurgio pa
rapijos <susirinkimas tikslu 

;i išduoti pereitų metų rapor-

Parapijos susirinkimas 
įvykęs pereitą sekmadienį 
buvo toks, rimtas,, ramus ir 
kultūringas, kad negalima! tą ir išrinkti naujus 1933 
juomi atsidžiaugti.juomi atsidžiaugti* metams parapijos trtistis-

Dėlto toks, garbingas žino- fųsw Susirinkimas tęsėsi 
gus, kaip Vyskupas Būčys mio 12:30 po pietų iki 11 
laike sau garbe atlankyti [ vai. vakare. Sųsirihidmas 
šią koloniją ir ja pasigėrė-1 turėjo prasidėti lygiai 12:30 
ti!

KULPMONT, PA.
MIRĖ VETERANAS

. Šiomis dienomis idirė pa 
saulinio karo veteranas 
Juozas . Savcikis, 47 metą. 
Velionis kare buvo ūžimo-

Skaitykite ir Platinkite i
DARBININKĄ

yal, po pietų, bet parapijos 
pirmiiiikas Pranas Daugir
da, matydamas,.kad šnši rin
kusieji jam neprielankus, 
kad dauguma prieš jį, ūžtę* 
nė susirinkimą iki .1 į-valan
dai. . Nujausdamas, kad ne* 
taps išrinktas parapijos 
pirmininku Šiems metams 
pradėjo vesti .mitinga ne
prisilaikydamas taisyklių. 
Tas sukėlė didelį prieštara
vimą ir triukšmą ir susirin
kimas baigėsi ūiu^tynėnųš 
it be jokių reiultatii. \

OPERETĖ IR BALIUS
" Sausio. 29 d; buvo ■ sureng
ta Šv. Kazimiero svetainėje, 
labai įspūdingą operetė 
“Kaminkrėtys ir Malūni
ninkas. * ’ Po tam prasidč j o 
balius su šokiais, ši gan 
sunki operetė buvo labai 
gražiai ir pasekmingai pa
statyta.’ Tiktai gaila, kad 
buvo truputį per tinimpa. 
Nelabai skaitlinga publika 
buvo labai patenkinta ir oie- 
šykį pertraukė lošimą, arti
stui pabaigus kalbą, arba 
dainavimą savo aplodismen
tais. Naujai nutepta sceną 
irgi darė: gražų Įspūdį. 1

Pr. Jurgaitis, matyt, la
biausiai patiko publikai gi
zelio rolėj e. GaMa,* kad bal
sas buvo truputį užkimęs iš 
priežasties šalčio, . Betgi ir 
taip jo balso nepaprastos y- 
patybės nekartą sukėlė pub
likoje daug malonumo ir 
raukų plojimo. ' Ypatingai 
jam pabaigus dainą “Pet- 
iTinėlė, mergužėlėj ’ Turi
me duoti daug ghrbės Sofi* 
jai Bekeriutei ,už labai pri
taikintą lošimą senosios, 
kurčios Barboros irojlėje. 
Jos kiekviena mimika ram 
kų, akių ir veido buvo taip 
juokinga, kad publika ko 
netrūko iš juoko. Kamin
krėčio ir. Malūninikb pasi
kalbėjimai ir dainos taip 
pat labai patiko . publikai. 
Ypatingai ilgai bus atminti
na jų atkartojanti.' daina, 
:O prakeiktas apšvietimąs.’ 
Tas roles suvaidino Stonis 
Dryža ir Kazys Kisielius. 
Lafe gražiai sudainavo dm 
etą Pranas—Jos, Jakštis ir 
Tek iy t ė* — Ona R imdcikai- 
tė;. Meilios, bet .-labai ku
klios - Petronėlės rolę gca- 
žiai žfr įspūdingai nudavė 
Ona Juskauskąitė, . '

. Garbe Šv. Kazimiero cho
ristams už surengtą vakarį 
Ii. Lauksime daugiau.
CHORAS DARBUOJASI

..Šv, Kazimiero, parapijos 
cluiras; ; šiais pastaraisiais 
1 aikais žymiai’ padidė j o; Pa* 
skutiniame choto bandyme 
buvo, tiek . daug ■ 'susirinkę, 
kad net daugiau vietos nė- 
uebuvo kambaryje,. Vienų 
vyrų dalyvaujančių, dabar 
sudarytų gan geroką chorą. 
Garbė taigi, vyrams! Jau 
•pabūdote iš miego* Jau jūs 
dtibar . nedalote. chorui gė
dos, bet. prisidedate prie

P ARTY’*
Sodalietės Šv. Kazimiero 

parapijos, nutarė t u r ė. t .i 
“Radio Party” su šokiais 
vasario 8 d. Šis vakarėlis 
bus netiktai dėl jaunųjų, 
bet ir dėl suaugusių. Bus 
laimėjimų, valgių ii1 gėrimų. 
Šokiai seks. “Radio” loši-

Pelnas eis parapijai.
Jaunuole.

mus,

Aną diedą pavakaryj, sau
sio 26 d., per mūsų miestą 
pasirodė Amerikos didysis 
/“orinis cigaras” dirižablis 
Akron. Ištiknįjų puikiai 
atrodė,; Žmonių pilnos gat
vės ir stebėjosi tokiu gra- 
rcghnu. ~

MAHANOY CITY, PA.

Teko nugirsti, jog lietu
viai katalikai nori prašyti 
vyskupą Bučį pasakyti kai?

Vasario 16 d. iškilmėse.
Jūratis.

bą

FRACKVILLE, PA.

valdybą išrinkti sekantieji 
J. Gelauskas pirmininku; ’ 
J. Unitiš vice-pirmininku; 
L'aštininku-kasininku Edv. 
Spilingis. . y

Tikslas šios, lygos, yrą iš- 
kelti lietuvių., vardą ir iško
voti politines teises lietu
viams. ' ‘‘į

LAIDOTUVĖS . q
Pereitą savaitę iŠ musų ' / 

ŠVjTuozapo^ bažnyčios patai- ’

1
5t!

M '

LIET. PILIEČIŲ LYGOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 15 d. po pietų Šv. 
Juozapo bažnytipėje saloje 
įvyko Sehuyldll apskričio 
lietuvių piliečių lygos susi
rinkimas, kuriame išrinkta 
nauja 1933 m. valdyba;

ŽINUTĖS
Sausio: 22 dieną, Ashland 

uligonbutyję mirę po sunkios 
ligos, Marė Venekiūtė, vos 
sulaukus 20 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyko saušio 
26 d. su iškilmingom pamal
dom Apreiškimo Paneles 
Švenčiausios pąrap i j o j e. 
Kun. S. Norbutas, vietL 
nis,ir W. V. Matulaitis, iš 
St, Clair, Pa., . atlaike šv. 
mišias už Marės vėlę. Muzi
kai Antanas Gripaitis iš 
Mahanoy City ir Jonas Šlu
belis. pasimainydami pagro
jo vargonais. P-lės, Izabe
lė Pilkoniūte ir Margaretą 
Žardeckiūte sugiedojo “Die
ve, arčiau. tavęs’ ’ ir ‘ ‘ Vei
dą į Veidą/” ' Kun. S. J 
Norbutas pasakė pamoki
nantį ir suraminanti pamok
slą/ Graborius Žaloms iš 
Nęw Philadelphia teikė gra- 
borystės patarnavimą. Li
ko didžiame nuliūdime tėvai 
Juozas ir Cecilija Venckai, 
brolis Juozas ir sesuo* Ona 
ir kiti gimines. ?•

dotas Jonas Daugirda, ku- . 
r ją pastaruoju laiku buvo 
vargonin i nku 4 ‘nepriklauso- \ 
.moję”; ' parapijoje, Wilkęs 
Barro, Pa. Jo brolis Pra
nas Daugirda gyvena She- 
nandorįuje ir' yra ŠV. Jur
gio parapijos pirmininku,

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje nereikli 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 

J mas, nei giriamas. “Darbo verte/’

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ 
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN - EUROPA
Spęcialifli thuiKinlal stovinti Salimais garlaivio Bvemprlitivima ■ 

". užtikrina patogiauslli kelionę J. IJĖTUVA.
GREIČIAUSIAIS KELIAIS Į SENĄJĄ. TĖVYNĘ

InformaulJu klaupkite pas vietinius agentus, arba • ••

NORTH GERMAN LLOYD
22SŠS' 252 BOYLSTON ST., BOSTON . /• ;

AMERIKOS L. K. STUDENTŲ ORGANIZACIJOS ŽURNALAS, 

LIETUVYBĖS IR KATALIKYBĖS NAUJAS GYNĖJAS.

Metams promimerata $2.00. J užsienį $3.00 Atskiro mun. kaina 20c. . •
■ ■ ■ . . : ' ■.’■••'• • • ' d

•'STUDENTŲ ŽODIS”
366 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. į

LDS. Kuopų Susirinkimai
<MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 7 d., Šv. Roko pari svęt. 
Visi nariai prašomi ateiti, į šį susi, 
rinkimą ir užsimokSti senai už
trauktas mėnesines duoklės.

Sausio 26 d.. Apreiškimo 
. Panelės Švč. parapijos sve

tainėje įvyko kortų partija. 
Buvo pusėtinai žmonių. Viši 

l patenkinti dovanomis. Lau- 
| kiama kitos partijos.

Šiomis dienomis susirgo 
ir Serga gana daug lietuvių 
ir kitų žmonių. Regis,, oras, 
yra priežastimi, nes per ko
kį laikų buvo tikras pavasa
rio oras, taip, kad lengva, ir 
šalti pagauti per neapsižiū
rėjimą.

Bravo! Mūsų visų žino
mas ir darbštus Metropoli
tan Life Insurance. Co. lie- 
tuvis agentas getras Kiau- 
kuris įsigijo naują ‘Dodge*

li. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį vasario 
tuo jaus po sumos, fiv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duokles užsimokč 
ii. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira 
Syti. Valdyba

B ALTIMORK, MD.
Vasario 5 d,, .sekmadienį, tuoj 

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

Kviečia Valdyba
t. ..........   v

. WORCĖSTfcA/iMASS.
LD^.,108 kuopbš Susirinkimas į- 

vyks vasario 5 d„ Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuoj po sumos. 
Viri nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalą.

Kviečia Valdyba

KAStON, PA.
LDS. 40 kuopos atisirinkimas |« 

vyks vasario 5- d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi parisi atsilankyti 
Ir mėnesines mokestis uirimokčti.

WORCESTER. mass. .
LDS. 7 kuopos susirinkimas į-, 

vyks vasario 5 d., 6 valandą vak> 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- . 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti, kele
tą svarbią klausimą. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles. >

. . Valdyba

NASHUA, N. H. į
LDS. 65 kp. mčhesinis susirinki- -

maš pTrks vasario 5, tuoj po pasr 
kutinių mišių,, pobažnytinėj »vę-: ., 
tainčj. Kviečiame narius ateiti, neu . 
yra keletą svarbią, sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugui . 
prirašyti prie šios organizacijos.

CLEVELAND, OHIO ■<
Vasario 3 dieną, 8 valš vakaro;
Lietuvių SalSj įvyks LDS. 51 kpč— 
mėnesinis susirinkimas. Gęrbiąttiį ' 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba “

SAINT CLAIR. PA. .
LDŠ. 1Q7 kp. mčftosfnis susirin- •- 

kimas. įvyks vasario 5,. tuoj po su
mos. ‘ŠV; Karittiibfo pąvap. saloj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti, mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti,

ELIZABETH, N. X
-LDŠ. 16 kp. suririąkhnas įvytai 

vasario mėnesio 4 d., 7 valandą • 
vakare, ' bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir ' 

... atsivesti savo draugus(w) prira-
V 
s
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HITLERIS' VOKIETIJOS
K A N CLER1S _

Adolfas Hitleris, fašistų 
rodąs, paskirtas Vokietijos 
mnclerįu. Prez i d e n t a s 
Rindenburgas ilgai galvojo 
ir svyravo, kol galutinai pa
rėdė tą svarbią valstybės 
poziciją garsiam fašistų ly
deriui, bet galų gale, visa- 
plišiškai apsvarstęs dalykus 
ir pašalinęs paskutinius Sa
vo .skrupulus, pastatė ji 
prię valdžios vairo. Kad ap
draustų kalingus Hitlerio 
žygius nuo griežtų išsišoki
mų, Hindenburgas apstatė 
jį konservatyvių kabinėtu 
su reakcįjonįerium von Pa- 
penu priekyje. A t r o d o, 
kad Vokietijos prezidentas 
esmėje, sutinka su Hitlerio 
principais, tik nori jam už
gulti šalto vandens ant gal
vos ii' sutaikyti nud triukš- . 1.. ■. ’ ■ mmgų sūkių,-kurie perdaug 
atkreipia į save pasaulio dė
mesį;.

Keli metai atgal Hitleris 
buvo pagarsėjęs kaipo tuš
čias.- triukšmingas avantiū
ristas. Ludendorfo .. “pai
šeliui” nepavykus, jis- ne
garbingai pabėgo iš mūšio 
lauko ir tuomet išrodė,, kad 
jo. karjera užbaigta. Bec 

■ jis sugrįžo ir Vėl įstojęs į 
politiškų sukūrį, neilštaniai 
ėjo prie savo tikslo: — at- 

. gaivinimo nacijonalizmo Vo
kietijoj ir, kas jam svai> 
blausia, savo asmens iškėli- 

>*'mo. . •
;; Po Ūglį kovų:šis pastara- 

šis tikslas jam pavyko at
siekti, nes jau tapo valsty
bės kancleriu. Čia jis nesu
stos ir nėra abejonės, kad

KtWlVWW Pjfr 
vincijos ggiirinkimM įvyks pir
madienį, vasario 6 d.4 2vai. po 
pitfą, *v. PMMtpijoa W*
bonljoje, ĮiofoHr Mąss.

Kun. K, Urbonavičiui, pinu 
’ •'■ Wtut;;a, iTMŽas, Mtyp,, •

sieks . prezidentystės. Ar 
tas jo užsimojimas pavyks, 
tai svarbu ne jam tik vie
nam, bet ir visam pasauliui. 
Nes Hitleriui1 patapus Vo
kietijos prezidentu, nereikią 
didelio pranašo, kad atspėti, 
kur kryps busimoji Vokie
ti jos politika. Kaeijdnoliz- 
mas, žinoma, išbujos ir Vo
kietija susilauks vieno vado, 
—nesvarbų, ar kaizerio, ar 
Hitlerio, ar kito kqkio dik
tatoriaus. Komunizmas ga
lės skaityti. save .palaidotų. 
Žydaų prieš kuriuos Hitle
ris neva kovoja, neduos sa
ve pažaboti, nes diktatoriui 
reikalingi pinigai. Katąli- 
kų Bažnyčia turės SU juo 
'daugiau bėdos negu, su Mųs- 
solįni, nes Hitleris didesnis 
karštagalvis ir menkesnis 
diplomatas. O kas bus su 
Klaipėda, tai baugu ir‘ įsi
vaizduoti.

Nestebėtina, kad Hitlerio' 
žygiais susirūpinęs visas pa
saulis.. . K

JĖZUITAS J. BnUS 
OUOSMISIJAS

Pas Rey. I. ValąnČiunas 
St. Vįncent de Paul Čhuręh, 
Girardville, Pa., nuq vasa- 
rio 6 iki 12. ?

Pas RėV, MiliaūškasįriūG 
Meade Eįt-, ■ Wilkes-Bąrre, 
Pa. nuo vas;. Į3 iki 26.

Pąs Rev; J. Čižauškas, 
1313 Westminster Av., Det- 
roit, Miėh., nuo yas. 27 iki 
kovo 12 d.;

Pas Įtev. : A. Baltutis, 
6816 S. ^Vąslitenaw Avė. 
ChicagOj III., nuo kovo 13 
iki 26, d.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresų: Rev. J. Bru- 
žikąs. J., 207 York Street, 
Brooklyu, N, Y. galimą pa
siųsti Money Order atnąuji- 
nąnt visus Lietuvos kat. 
laikraščius: “Žvaigždę” ir 
“Misijas” metąms (gi 5 
metams tik $4), *<Varpelį” 
($1), 11 Žemaičių Prietelių” 
($1), “Mūsų Laikra š t į” 
($1.20), vaikams “žvaigž
dutę” ($1) ir k;. .; r‘ ‘ \

■M3*l

Busimojo prezidento F; D. Roo- 
svelt žmonos busimoji sekretorė 
Malvina Thompson.

m n»>
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Ir čia didelės? žalos nėra. 
Caras ūž tai neįsižeis, o kai 
dėl Stalino) tai jei žodį “Bo- 
žė” pakeistu. kokiu kitu 
jam artimesniu asmeniu, tai 
jis (Stalmas) už tokią dai
ną plotų rankomis ir kojo
mis. •:

K

Klausimusisiųskite — 
/ JŪBŲ PRIEPLAUKA,

366 Wert< Broftdway, 
' ffa. BosįįĄ, M8m.

Kl. Pykstu tą, kurie ne
klauso pamokslį Aš manau, kad 

pamokriaš/tąip^yvarbus^kaipir 
i" . 'į ■ . ■ -

pačios mišios. / M.

Ats. Tamstos piktumas v.— 
neprivers žmones branginti* 
pamokslus. Pįktumu kitų 
nepataisai, p save skriaudi. 
Gerinus už juos pasimelsk, 
ųes jie nežino ką daro.

. Dievo žodžio klausymas 
taip yra reikalingas, kaip 
ir pats išganymas. Be ti
kėjimo ir gerų darbų žmo 
gus. negali būti išganytas. 
“Kaip tikėsi.! tą, apie kurį 
negirdėjo ? Kaip gi išgirs be. 
apsakančio L.. Tauri tiko ji- 
mąs iš apsalmjnno, o apsa
ge j imas per Kj’.ytąus žodį” 
(Rym. ' 10,l4—1.7). . Dievo 
ęodis ;— tai gcr.’i sėkla švie
sa. Pareiga klausyti pa
mokslų eina .kartu su šven
tų mišių klausymu*. Bažnyr 
čioš įsakjnuąš' verčia tikin
čiuosius sekmadieniais ir 
šventadieniais’ mišių, su pa- 
moksįaįs,kląusyti. Be svar
bios priežasties šio Bažny
čios'' įsakymo nevalia laužy- 
tL

Nežiūrint kaip svarbus
Dievo žodis, visgi negalimu . .
palyginti su šv. mišių auka, i kat^ikij kapines? Juk tai ne-

kur pats Išganytojas duonos 
ir vyno pavydąluose aukoja
si Dievui Tėvui.'... “Kiek 
jūrose lašų, kiek saulėje 
spindulių, kiek d a n g u j e 

. žvaigždžių^; kiek ant . žemės 
gelių, — tiek šv. mišiose pa-^ 
slapčių/? sako šv. Bonaven- 

’ tūras. ♦ ' .

Kl. Įdegis, kur tai girdėjau, kad 
bažnyčioje snausti sunki nuodė
mė.

Ats. Nuodėmė yra laisva 
valia įsakymų laužymas. 
Žmonės bažnyčion eina mel
stis, bet jeigu iš nuovargio 
kas ir snaudžia (tai reteny
bė), tas įvyksta prieš jo no
rą.

kalčiausias
blogo nepadaro artįmuį, 
silpnas sutvėrimėliu neatlaikė sū; 
rikvąrtiąuj ar sielvartu ir pasi
skubino į. Dievo teismą; jų: 

AAthu KlaustaaslabaLpMi 
ta, tad šųskirstysiu.. 1) Ko
dėl už savižudžius nevalia 
melstis l Kas sakė, kad už 
savižudžius nevalia, melstis? 
J ei katalikas netikėtai arba 
dėl beprotystės« užsimuša,

Kl. Aš kurčius ir pamokslų ne
galiu girdėti. Ar leistina ląik 
pamokslo poteriauti ir klauptis 
dėl kovos su snauduliu? ■ M .

Ats. Geriausia prisilaiky
ti bažnyčioje bendros tvar
kos. Bet. Tamsta nei kiek 

■' neprąsižengsi, . jei laike pa- . 
mokslo, — kurio vis tiek 
ųegali girdėti, — nuošaliai 
atsiklaupęs poteriausi, kada 
kiti sėdėdami klausys Dievo 
žodžio.

Kl. KodėĮ savižudžius neva
lia melstis? Kodėl jų'nepriima

aktas. Tuomi nieko
Kaip

Amerikos armijoj; lakūnų rinkti- 
niauris lakūnas Arden .H Farlęy, 
išgelbėjęs vieną lakūną iš degan
čio orlaivio. Už tai jis pripažin
tas 1932 m. labiausiai pasižymė
jusiu lakūnu.

jįs ląįdoj$w krikįSioųįš- 
įsąi įr Bažnyčia už jį mel-

Bet 4^ ^as $ 
kyįiųtimo, ištvirkimo, pri
stigęs tikęjiiųp bei vilkes 
ųĮisjžud^ toki bažnyčia ne
laidoja krikščioniškai ir už 
jį vįešąį nesibeldžia/ Pri
vati ųž jį malda nėra drau- ę 
džiamą. ; '

2) Kodėl jų nepriima f 
katalikų ■ kapines t Delio, 
kad. savižudžiai yra vieši ir 
dideli piktadariai, pasidavę 
velnio gundymui blogi žmo
nės.

3) Jokiu būdu saužudys- 
tos negalima . pavadinti ne
kalčiausių aidu! Kūnas y- 
ra sielos namai* Dievas yra ’ 
gyvybes Davėjas ir *jįs vie
natims yra gyvybės Vieš- /'■ 
pats. O žmogus tik naudo
jasi gyvybe, kad pasiekus’, 
išganymų. ■ Neturint teisės* 
griauti sielos buveinę ir 
Dievo pienus yra didelis nu
sidėjimas. “Nes ar gyvena
me, Viešpačiui gyvename,
ar mirštame, Viešpačiui 
mirštame. Taigi, ar gyve
name, ai* mirštame, Viešpa
ties esame” (Rym. 14, 8f.

4) Savižudžiai labaį nu- 
skriąudiža artimų. Visuo
menė susideda iš šeimynų, 
šios gi iŠ pavienių narių, 
Sužaloti sudėtingų organiz
mų ir užtraukti skausmų bei 
nuliūdimi), tikrai yra blo
gas daiktas. ■

Penktasis Dievo įsakymas
— Nežudyk.

***‘u‘Dievas yra:' ištikimas; 
jis neleis, kad būtumėt gun
dytį dauginus, kaip galite; 
bet dar padalys , pagundai 
tokį išėjimą, kad galėtume* 
te pakelti” (1 Kor. 10, 13).

Maža žmpnių teturi progos ne
paprastiems didvyrių darbams.— ? 
M. Pečkauskaitė.

SAPNAS AR TIKRUMAS?
• ‘ ‘ r , * ’• * ‘ • • • -* “ — *’

J- Vaiiagaitis nesūgyy. e n a 
/ su .'“Naujienomis” ir ne tik
* - kad nesugyvena,, bet gerokai 
v susipyko įr užvedė bylą.

Kol bus prieita prie jos na
grinėjimo, kaž koks .“.Chi- 
ėagos žvalgas”. Brooklyno 
laikrašty paduoda vaizdelį 
S socijąlistų gyvenimo Chi- 
eagojė, kuriame pasakoj a- 
mą, kad kūikurie soęiįalis-

T tinio plauko, inteligentai 
įh svodbosc ir viešnagėse; žino- 
į įna, jau kiek pasilinksminę, 
f mėgsta dainuoti: .rusiškas 
h, dainas, kaip tai: “Dubinuš- 
įf ka,”..“Bi. uchnem,” o kąr- 

tais, ’ dėl įvairumo,. lųatyt, 
|ąuųjžniršę, \kiį bedarą, už^

* > traukia ir “Bože caria chra-
S fti/’ / . ' ’. Z.'

“Naujienoms” tokį “tau- 
tUkį sapaliojimai” iiėpatiu-

P'

Dr. Raimundas Šaulys, O. P. modelis visų tautų fašistams—tautininkams. 
’ ’ . Kodėl gi jūsų Lietuva yra. tokia aižagareivė;—

neseka*..mūsų pėdomis i Juk Mūssolini yra vi
sų tautų pripažintas šių laikų genijus;, kodėl 
kitų tautų vadai neima iš jo pavyzdį savo val
stybių tvarkyme i XVIII amžiaus pabaigoj 
mūsų Camillo Cavour. pasakė tą garsą, nors 
dabar klaidingą, šūkį: “Libera C h iesa i n Ijbe*. 
To titato” — laisva Bažnyčia laisvoje Valsty
bėje.. Jis stengėsi sujungti visą išsisklaidžiu
sią Italiją į vieną galingą valstybę ir tame 
permatė šitą išeitį. Daug blogo padarė. Kata
likų Bažnyčiai jis. ir karalius Viktoras Ema
nuelis II, uždrausdamas religiniems ordenanis 
veikimą ir suvalstybindamas jų amžiais įgy
tus turtus. Bet dabar iškilo Mūssolini; Lais
vas dvasiškių ir vienuolių, veikimas, nors jų 
turtai negrąžinami, nes yra išnaudoti masonų, 
bet grąžinami dalinai jų viėnuolj’nai ir bažny
čios,- ktuTos .buvo sukonfiškuotos. Labai juo
kinga,, kad. tuo tarpu, kai didžiules pasaulio 
valstybės nesirūpina tautinės bažnyčios. įvedi-, 
mu, dargi pakiydųsiejį grįžta į tikrąją R. K. 
Bažnyčią ir yra užimti daug -rimtesniais nusi
ginklavimo/ krizes, bedarbės ir materialiniais, 
kas joms ir priklauso^ reikalais, mažyte Lietu
va nori pasirodyti pažangi, kultūringą, viską, 
aprėpianti,, visagalinti, tai ir ieško svetimų- die
vų, toje nelemtoje tautinėje bažnyčioje/’ .

.‘Taip ir panašiai man kalbėjo tas fašistas 
Romoje ir gerai sake. Kaip Musšolįni kelione 
savo prakalbose, statė Lietuvą* pavyzdžiu Itali
jai, ypač, girdamas mūsų Knnkordatą su šv. 
Sbstū, taip dabar tautinė valdžia tūiūtų imti, 
pavyzdį notš iš jo rėžimą

Kaįbąina ir- rašoma’/ kųd dahąrririę. padūjiš 
tarp Bažnyčios ir Valstybės Lietuvoje yra ne- 
pakenčiama, todėl turėtų ątsirasti tautinė baž
nyčią. Ponai, ar .tai galimas daijcteą kalbėti 
apk\ tai mūsų šventoje* Lietuvoj0 Kokia gi

“OPIUOJU" TAUTINĖS 
B AŽNYČIOSKL AUŠIMU

Pripuolamai į mano rankąs pateko “Liet. 
Aido” 202 nr. Ir, pasakysiu, labai nustebau, 
radęs jame tokį drąsų straipsnį: “tautinė baž
nyčia ir jos priežastys.” Visai nesitikėjau ras
ti mūsų gerbiamųjų tautininkų organe panašių 
dalykų. Buvo liūdna ir skaudu, kad koks tai 
ponas D. Pr., matyt labai didelis tautinės baž
nyčios šalininkas, taip sofistiškai, bet kartu la
bai savotiškai kritikuoja “Ryto” 132 nr. tilpu
si straipsnį: “tautinės bažnyčios, reikalingu
mas,' ar kas kita.” Ne mano pareiga yra atsa
kyti į tų, tiesiog užgaulingų, straipsnį.. Tikiuo
si, kad gerbiamoji Lietuvos katalikų inteligen
tija jau yra tinkamai atsakiusi į tuos drąsius 
Užmetimus ir į R. K. Bažnyčios pažeminimą. 
Tik norių pasakyti, kad kaip aš parodžiau aną 
“L. A.” straipsnį vienam Romos fašistui ir jį 
pažodžiui išverčiau, tai tas tik nusikvatojo ir 
tarė: “Štai, ko susilaukėme! Kaip mųšų. Mus- 
solini, įvesdamas 1922 metais savo fašistišką 
režimą Italijoje, pavartojo, jėgą, vėzdą ir rici
nos aliejų priėŠ socialistus, liaudies pariją ir 
kaikuriuos dvasiškius, tai. * jūsų tąutininkij 
valdžią galufinąi. užimdama 1927 m* Lietuvos 
Respublikos sostą, buvo gera ir nuolaidi krik-. 
sČįonių dembl<ratų partijai ir dvasišldjai; Bet. 
kaip inatdsi,’ dabai* pasikeitė rolėmis š fašistai 
netik pilnai toleruoja katalikų Bažnyčią, bet 
dargi visokiais budais ją apgina, išleisdami pa- 
lalikius jai įstatymus, apgindami katalikų , dva- 
nįšHją  ̂įvesMųi^priValomą^ tikyW de^yma 
pradinėse ir-aukštesnėse naokykW, suteikdal 
mi laisvę katalikų akcijai ir. katalikų jaunimo 
ir nmkalėmų prgąųiiacijomkj ^ąųtmipkair

ka (ir kam gi jie patik
tų?!) ir jos griežtai perspė" 
j a “ Vienyb ę/ ’ kad Šii tuo 
būtų atsargesnė, neš jeigu 
jai. reikėtų * įrodyti tokias 
“blevyzgas,” tai ,būtų karš
ta už apykaklės.1’ Tilo per- 
spujimu ir baigia, nes “ įro
dytoj as” tur būt tupi kur 
Chicagoj ir gal būt, kur 
nors eidamas pro langą? ką 
nors rusiško į yra girdėjęs, 
O gal viešnagėse su jais nė
ra nė buvęs, tik jam ..taip 
sapnavosi? Mat, įr su sap
nais reikia atsargiai.

Bet kam čią taip aima
nuoti ? “Dubliių šk a”..i r 
‘1 uęlinem ”*įgi
bininhj dainos'ir labai tin-: 
karnos socijalistams dainuo
tu Dėį flpožę caria chrani” 
tfitl įteįfų. kiek nurausti, lieti juk yra tie patys fašistai Italijos fašistai yra

yra tiesioginė ii* esencialinė Bažnyčios ir Val
stybės esme? Kokios yra vienos ir kitos pa
reigos?: Kokia yra. Bažnyčios ir Valstybės 
juridinė priklausomybe ? Kas . yra Supranta
ma kaipo religinės ir civilinės visuomenės lais
vė i Kas reikia daryti, kad tos dvi visuoiąenčs 
visur ir visada susitikdamos gyvenime,r būtų 
abi laisvos ? Kokiu būdų ■ sakoma, laisva Baž- 
nyčia, jeigu ji yra Valstybėje? Kokios yra 
laisvo žmogaus, laisvos Valstybes ir laisvos 
Bažnyčios pareigos? —- Maža kas tai žino, o 
kas nežino, aš jo nekaltinu. Visam tam gerai 
išaiškinti, reikėtų išrišti sunkiausias mūsų lai
kų problemas ir įeiti į labai supainiotą politi
kos labirintą. Panašūs klausimai, žiūrint į jų 
gilią esmę ir prasmę,, yra daug platesni ir sun
kesni, negu iš karto atrodo. Žmogus dažnai 
sustoja.su visomis' savo mintimis, visais Savo 
jausmais, troškimais, vidujinėmis, kovomis, a- 
bejonėmis ii* su visomis savo viltimis tų dvie
jų žodžių angoje; — Bųšn^Čia ir Valstybe.

Nefnanau. aš čia plačiai šiuo klausimų kal
bėti ir imti: dalykų iš Bažnyčios nuo Valstybės 
atskyrįnio principų. Toks atškyrįmasj nors, 
kartais, gali būti pavadintas mažesniuoju blo
gumu, bet; idealiai paimtas,.‘turi savyje klaidin
gas ’teorijas., .. ’ ■’ *; ... ..

Norintieji harmonizuoti Bažnyčią su Val
stybe, man o tai padaryti, jas atekirdami/Bet • 
kaip bus atskiros, reikės vėl jas iš naiijo linr* 
monizuoti* arba sakj’ti. kad ■Bažnyčia arba 
Valstybe nėra , nuo Dievo. Kadangi religija y- / 
ra svarbiausias tautos- dalykas, tai rezultate iš
eina, kad. neprotinga iš vyriausybių, pusės nė* 
aprūpinti ja savo pavaldinių.. Vyriausybe . 
jųl$’.iš sąypHau^^ ir ištverųię J
valstybes? valdyme, taj todfl ypatingu būdų tu- Į
ri. atitikti jų lūkesiams, jų viftiiųs/jų meilei—* .; | 
religijai. ’ Kadangi, didesnė dalimi Bažnyčia ir | 
Valstybe susiduri) iš tų pačių žmonių, kurie y- ' j

• '.*$
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BLAIVININKŲ ŠUSIVIBNYMO CENTRO 
VALDYBA ,

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kuo. Jonąs Bak'anas-^plrin,; 
Kun, J. Mačlullonit—I-a«is vlce-plrnj.; Pr. Maukus—jt-Mls vict.- 
pirm,; V. J, Blavackas—-rait., 7 Mott «tr., VVorcMtar, MaM., 0. SU 
dąbrien&—fi Čoinmouvrecilth Avė., Worceat&r, tyjęi., K, $at- 

ny» ir J. Svirskis—iido globbčjal; Kilu. Fr, j, JuikalUa—radakU> ę. 
rius, 482 VVlndisor st, Čambridge, Mau.,- ik ■ 1 . -

MEKSIKOS TIRANI JO S 
GALUI flM

PAKVIETIMAS
Blaivininkų metinė šven

te išpuola ketvirtadienį, va- 
saiao 2 d. Kadangi tą dieną 
nėra galimumo iškilmingai 
minėti mūsų Globėjos dieną,

vyks šv. mišios, kurių laike 
kuopus nąriąi in corpore eis 
pyįę Komunijos. •

7 vai. vakare, bažnytinėje 
salėje įvyksta prakalbos. 
Kalbės kun. Pr. Juras apie 
pasauliečių apaštalavimą. ,

patartina^ kad visi Blaivy
bės narįai’ ir pieteliai ątei- 
uantį sekinaclįenį, vasario 5 
d.?, atitinkamu bildu pagal 
savo papročius kuoįškilhiin- 
giausiaį pagerbtų Dievo Mo
tiną.- • . '

Kur galima^ užsiprašyti 
’ f V • * V • .• .

VVORGEITĘRUIASS,
• • ^TINE ŠVENTE

. Blaivininkų 25-ta kuopa 
iškilmingai minės metinę 
Grabnyčių Šventę vasario 5 
dieną. Visi nariai daly-

> Boston College prof. kūn- 
jopes Į. ęotyigan, S. j., 
praėjusią savaitė kąTalįkhi 
moterų gąįįhgai skaitė pa
skaitą apie * Meksikos tira- 
nij*b . •:;/

Savo turiningoje paskai
toje profesorius drąsiai pa
vadino Meksikos esamą, vy
riausybę tironais, kurie bū
dami maža sau jale tautoje, 
pagrobė į savo rankas poli
tinę kontrolę ir spaudžia 
tautos 95 procentus gyven
to j ų žiauriausiomis priemo-

j

’ THOMPSON, CONN.

savo intencija sv. misiąs it 
visiems nariams eiti prie 
Komunijos “in corpore.” 
Kur galimumas leidžia, tu
rėti surengtas prakalbas — 
teatrą, ar ką nors panašaus. 

. Kreipiamės į visas kuo
pas, Dv. Vadus, kad ta die
na būtų tinkamai paminėta.

. ' Centro. Valdyba,

BLAIVININKŲ PAKILIUOS
So. Bostono blaivininkų 

kuopa metinę švente, minės 
šį sekmadienį, vasario 5 d.

■ 8:30 vai rytą bažnyčioje
įvyksta Šv. mišios, į kurias 
visi nariai prašomiįgausiii* 
gai atsilankyti. .. . h

CAMRRIDGE, MASS.

vaus laike tteeiųjų šv. mi
šių ir priims Komuniją. 5 
valandą po pietų statys gra
žų . veikalą ^Nežinomoji 
kankinė.” Visas pelnas: Sv. 
Kazimiero bažnyčiai. •-

Įžanga 25c, yaikapas / 10c, 
Minėtas veikalas iš pirmųjų 
krikščionių . ’ persekio j ’i m o: 

: laikų. Labai įdomus. Arti
stai parinkti.

PRANEŠIMAS

■minęs šventę’ •.
•♦• Blaivininkų kuopa šį sėk-, 
madięnį, vasario 5 d., minės 
metinę 'Šventę, 9 vai. rytą į-

neims. • 7 ~T’
“Kai vyriausybe panaiki

na pagrindines teises: nuo- 
savybes, religinės laisvės ir 
ąUklejįmo, taį istorija paro
do, kad tokia vyriausybe ne
pakenčiama” — sakė profe
sorius. . •

Profesorius, patiekdamas 
tikrų faktų, drąsiai tvirti- 

j ub,: jog persekiojimas Baž
nyčioje, koks yra „ daromas 
Meksikoje, ..yrą ’ žiauriaųsis 
visoje ■ ’ istorijoje. Vadina
moje kpiisfitucijoje yra įra
šytas punktas apie religijos 
išpažinimo laisvę, o gyveni
me . konfiskuojami tikybos 
išpažintojų turtui — religi
niai namai, kolegijos,. mo
kyklos. Bažnyčios paver
čiamos į valstybines moky
klas, teatrus, sueigų- nąmus. 
Bažnyčia savo Nuosavybėje 
negali turėti'jokios nuosa
vybės; bažnyčios. negali tu-

----------------------------------- ,j .ui i!Ųjwwiyw

_______  . „ .. „Jm. . .....
Busimojo prezidento Franklin D; Roęsevelt žmona su šuniuku, kurs 
nuo kovo 4 <L irgi bus apgyvendintas Baltuose Rūmuose,

[kas girdėti.lietuvių
KOLONIJOSE

Moterų Sąjungos Maine 
ir Mass. Apskričio‘suvažia
vimas įvyks vasario 12. d., 
1933 m., ,.1-mą valandą po 

J^SįySSlje^sveĮainė- 
je 119 Temple, št, Naslrna, 
N. H. .
.. Visos kuopos malonėkite 
prisiųsti atstoves, kad suva
žiavimas būtų pasekūaįngas. 
Yra labai svarbių klausimų 
apsvarstyti. Kuopos prisių- 
skite raportus apie kuopos 
būklę-ir veikimą.

♦ra Bažnyčią, kaipo katalikai ir Valstybė, kai
po piliečiai, yra tiesiog negalimas daiktas, kad 
tuo būdų nesusidarytiį visuomenė katalikiška, 
kaip Bažnyčia ir Bažnyčia, civilinė, kaip vi
suomenė. Toks Bažnyčios su Valstybė ben-

. dravimas yra galimas ir visiems suprantamas, 
isšl^/ras. jeigu, norima sau. įsivaizduoti tautą 
be Dievo idėjos ir tvarinių su Tvėrėju sąryšio. 
Dievas yra viską sutvėręs ii* . negalimas daik
tas, kad Jis, .kuriame gyvename, esame ir ju
dame, nepalaiko viso, sutvėrimo. Religija yra 
pirmoji ir galingiausioji idėja, taigi ir negali
mas daiktas, kad ji. nebūti} visiems šviesa, ši
luma įr gyvenimas. Religija tai nėra literatū
ra, bet ją paaukština, “nėra menas, bet jį įkve
pia, ' nėi’a mokslas; bet jį. apšviečia, nėra šef-. 
myna, bet ją valdo,‘nėra individas, bet jį ver
čia dirbti. Taip' pat ji nėra’ visuomenė, nėra 

;civilizacija, nėra Valstybę, nėra žmonių įsta-
. . tymas, nėra .valdžia, bet turi visada mažesnę 

-.. ar didesnę, reikšmę visuomenėje, civilizacijoje,
: Valstybėje,. įstatymuose;,, valdžioje. Šita .reli

gijos reikšmė civilinėje visuomenėje ir yra 
tarp-Dievo ir žmogaus, tarp Bažnyčios ir Val
stybės nesugriaunamas harmonijos principas-

-. Lietuviai, mylį religiją ir visuomenę, testebi 
akylai tuos Bažnyčios ir Valstybės santykius 
ir tesistengūa, kad abi paliktų, savo vietoje, ne-, 
įeitų į vieną antros darbo dirvą (kas .niekąo- 
met. neatsitinka be žalos ąbiems), bet teišme- 
ta sau iš galvos tas kvailas mintis, atskilti lais- 

?. ve .nuo .autoriteto, mokslą nito tikėjimo, civili
nę valdžią nuo Bažnyčios arba, kas yra visada 
jas pat, žmogų nuo Dievo. Toks atskj’rimąs, 
•nors kai kam•■• jis^ išrodo- nekenksmingas .visuo-

’ •’ < nicųei ir tiiutai,.einu prie Krikščionybės išg;rip- 
rimo ir turi tai sau už tikslą, Eina prieš Krik
ščionybę, kuri Kristaus ir Jo Bažnyčios dėka

, yra gražiausia ir nuostabiausią harmonija, ku
rią tik. galima įsivaizdinti tarp ribotumo ir .be-

i'ėtį net reikalingo skaičiaus 
kunigų. . • • ,

■ “Amerikos žmonės turi 
žmoti, kad Meksikos .dabar
tinė valdžia nėra nėį kons
titucinė, kaip mes tą žodį 
suprantaiųe, nei liberališka, 
iiei progresyvė. Amerikie
čiai turi žinoti, kad didelė 
męksįkiecių tauta, yra siir 
spausta ir terbrįžųojama 
mažos grupės rezbliucionie- 
rių ir banditų, kurio, nesu
daro teisėtos- TO’įausybės, 
bet tiktai vykdo valdžios 
galią žiauriausiu elgesiu, 
taip kaip Rusijoje, kad pa
naikintų - žmogiškąsias tei
ses,-kad ųžgjiiaužtij laisv'ę.”*

Prof. Corrigan pažymėjo, 
kad amerikiečiai turėtų su
sirūpinti ' Meksikos. būkle, 
nes amerikiečiai, Wilson bū
nant prezidentu; pagelbėję 
tiems tironams . įsigalėti.

44Kadangi męs prisidėjo
me prie nukryžiavimo Mek-

rybės, tarp tvarinio. įr Tvėrėjo; Toks atšlai
mas, pakeltas absoliučiu idealu, griauna uni- 
versalę būtybių harmoniją ir yra priežastis ne : 
vienybes ir gerovės, bet iširimo ir /juodžiausio 
egoizmo. Sakoma,; kad toHomis ir panašiomis 
teorijomis kovojama, prieš Bažnyčios kišimąsi 
į Valstybę ir atvirkščiai. Bet juk būtybių har
monija nesunaikina jų’ autonomijos, bet dargi 
ją labiau įvertina. Iš to galime išvesti, kad 
žmoguje kūnas ir dvasia,, nors taip tampriai ir 
nuostabia harmonija surišti, niekada nepasi
keičia savo pareigomis, o kadangi civilinėje vi
suomenėje įstatymų leidėjai, ministeriai ir ma
gistratai yrą autonomai, ir tuo pačiu laiku, su
sijungę, tai yra natūralų įr logišką, kad dvasi
nė ir materialinėj santvarka, amžinas, ir laiki
nas, nors yra skirtingi.dalykai, turi susivieny
ti ir reprezentuoti Dievą, . abiejų Tvėrėją?

Kai kas šitiems klausimams, kuriuos aš 
ką tik paliečiau, prieš statų teokratijos baidy
klę. Šakė, , kad daleidųs,Bažnyčios su Valsty
bę susi jungimą,’ logikos ‘ kėlių. prįęinaipa prie 
sąžinės laisves varžymo, prie šventų,‘apeigų į- 
paręigpjimo, p.tie sakramentų būtino lankymo? 
prie kulto ir, vienų žolžįų, prie visės religijos^ 
kiiri remiasi laisvįl pasirinkimu,; Bet tai (sa
kau aukštai galvą iškėlęs) yra melas ir paeiųą 
nuo’ didžiausios klaidos; Tai veda- tiesiog prie 
panteizmo arba prie sęnsizmo,. ‘ * i

■ . .Palieku nuošaly teokratiją ir sąžinės lais
vę,- kuri visai netiesioginiai įeina į šitą argu
mentą. įr Sakau su IVaid'u, kuris seką Šv< To
mą ir visus rimčiąiįsiųš katalikų ir net protes
tantų teologus: — Bažnyčią yra įsteigta, dyą- 
šiniąm tikslių ir/svąrbiąusia^ jos pąreįga; yra 
dvasios dalykuose./1 Civilinė ' Valdžia, ' atvįrkš- 
čiąį, yra? įsteigtą tiesioginiai laikiniems tiks
lams ir jos pareiga, yra laikinųjų--mat.eriali- 
pių dalykų administracija, . Nežiūrint, to, K.a-

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

T. Mažeikiene, . 
Apskričio pirm

sikos. tautos, nors ir be no
ro, nevai-dan savigarbos, do
rovės ir teisingumo nutiesti 
kelią į Meksikos prisikėli
mą? Tas kelias yra atšau
kti pripažinimą tų valdžios 
uzurpatorių ir pagelbėti vi
sai Meksikos tautai išrinkti 
vyriausybę pagal jų norą ir 
pasirinkimą” -- baigė, savo 
paskaitą prof. Corrigan. .

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko ”Administrą ei j a išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gau>tą 
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”

366 West Broadway, 

Šo. Boston, Mass.

Sausio 22 dienų musų; ke
lį studentai buvo pakvįęsti 
į Worcesįerį prisidėti prie 
steigimo naujos studentų 
kuopos Šv. Kazimiero para* 
pijoje. Buvo pasiųsti 
žodžio” redaktorius J. P. 
Pilipauskas, klierikas Ka
zys Vengras, studentai Bal- 
tramaitis ir Gudavi Č i n s. 
Svetainėje susirinko apie 

studentų iš apylinkės 
garsių įstaigų, kaip antai : 
Holy Sross, W o r c ė s t e r 
Technical, Clark TJniyersity 
ir iš vienos Normai Institu- 
tion. Susirinkimą formaliai 
atidarė vietinis klebonas ku
nigas Petraitis. Vedėju bu
vo paskirtas Kazys. Ven
gras. Kalbėjo p.' redakto
rius, kun, Bakanas, mūsų 
studentas Baltrajnaitis, p. 
Juozas Žemaitis ir k. Nau
jų narių prįsirąšė apie 70. 
Kuopos pirmininku išrink
tas p. A. Ginkus, Holy 
Cross alumnas. Valio, ko
legijos kuopos atstovams, 
kurie prisidėjo- patarnavi
mu šiai naujai kuopai. Ti
kimės, kad ir xvorcesteriečiai 
pritars tam. Mat, jie ver
ti kredito.

pas kun. S. Kneižis ir 
bartinfs vargpnįniiikas p. į 
šlapelis. •

’Sodąliėtes iy choristės 
teikė panelei Ą. KasparąJ 
/ei gražią plunksną ir .pi 
g;šką dovaną? /Per šį vak^į 
rą buvo įteikta kitą pini ifr 
ką dovana iiųp vietinio Reį 
dera ei jos skyriaus vigų Ka* 
tablnškų organizac’jv. var^ 
dm . • ■ ’ ;;
. Visi atsilankiusieji praį 

linksmai laiką ptiji- 
“gardžių užkandziųKžaįsįų i# 
da 'ių. Padėka už snreng^; 

•mą šio vakaro prii/aųso'.p?^ 
: :is O. KudirkilJvi r A.’ Ja*. 
s/rytei, M. Avižjiytęį ir AV 
Sis-1 avičiūtėi.
, Pabaigoje A.. Kąsperaitl 
dėkojo už dovanas ir linkė
jimus ir prižadėjo, atminti? 
visas savo maldose. Soda* 
lietės ir choristės sausio 15 
d. išklausė šv. mišias ir “in 
corpore” priėmė šv. Komu
niją A? Kasparaites intėri^: 
pijai.

Lai Dievas 
pasišventimą.

Kalbant apie studentus, 
tepk,a pasakyti, jog pas mus 
atostogas leidžia klierikas 
Vincas Ąndriuška, kuris 
mokslus. tęsia Kanadoje. 
Beje, jis irgi studentų orga
nizacijos; narys; Mat, jau 
turime narių ir iš toliau: 
net iš ųžrubežiaus? ; ./

ralius ar Prezidentas tuo geriau ir pavyzdin- 
giau veikia, kuo labiau stengiasi atlikti laiki
nuosius dalykus savo pavąldjiiių dvasinei ir 
moralinei naudai. —. Tai hr iš to mes galime 
išvesti, kad civilinė valdžia galėtų tiesioginiai 
valdyti religinius dalykus ir jėga varžyti są
žinės laisvės teisė iŠ vienos pusės ir šventą Baž
nyčios , autoritetą iš antros ? Žinoma, kad ne! 
Visų pirmą, civilinė valdžia, nors ji būtų kata- 
likiškiaųsiasia, neturi jokios teisės, jokio auto
riteto į dvasinę įstatymdavystę ir. viskam, kas 
priklauso kultui, kuris, pagal katalikų dogmą, 
paeina nuo Bažnyčios autoriteto, o pagal pro
testantų ir netikinčiųjii teorijas, priklauso in
dividui arba niekam, bet niekada ne Valstybei, 
kuri yra, įsteigta ne tam tikslui. Dar, Valsty
bė neturi tiesioginio autoriteto Įr moralinei 
įstatymdavybei, neš. ji peržengia svarbiausio ir 
tiesioginio civilinės visuomenes tikslo ribas, 
ktirįs, kaip pirmiau saldau, yra laikinasis—ma- 
ferialinis piliečių gėris. Pagalios, galima saky
ti, kad. pati civilinės valdžios esmė ir kilmė įro
do, kad ji niekada ir niekų būdu negali įsakyti 
vidujiniems žmogaus veiksmams ir net išoyi- 
niems, jeigu jie veda, pi’ie dvasinių tikslų. Iš 
to išeina,1 kad joks Karalius ar Respublikos 

. Prezidentas negali niekada niekam įsakyti -ei
ti prie Šventų Šakranientųy. asistuoti šv. mi
šių- aukai,'praktikuoti meilę, nųsižeininimą ir 
kitas dorybes arba pildyti tą ar aną. Bažnyčios 
įsakymą. Tai.darytinmąs jis peržengtų, ir kei
stai ard.vtn civilinės visuomene^ tikslo ribas. 
Tokie įstatymai duodami ir yra Uauclieš pildo
mo tik protestoniškojeAnglijoje; bet būtų pa
sibaisėjimas ir išrėdytų ųepą^eliamį geležiniai 
piį)įian Jtafiįlikįškdje, laisvoje?, išauklėtose tait- 
ti^e ir net < nuo daįtgelio metų: prįp(ratusios lai* 

, kyli katalikybę didžiausia tironija. k, ...
* 7 ' ' ■ ' (Buą daugiau) / . .. y

Mūsų istorijos. mokytojas, 
Tėvas Bublys buvo’ paskir
tas misijas laikyt New Yor- 
k’o apylinkėje; Mūsų nuo
širdus, linkėjimai švento pa
sisekimo. ..

Kolegijos sporto sekcija 
turėjo savo susirinkimą. 
Buvo pravesta įdomūs su
manymai, kurie bus įvykdy
ti neužilgai ir kuriuos pa
skelbsime kitame rašte.

Žinomi ii* baigiam, tikėda
mi, kad mūšų lojalus skaity
tojai . lauks, kol vėl mūsų ži
nutės pasirodys šio laikraš
čio skiltyse. Tikite sveiki 
ir žiūrėkit, kad apsisaugotu- 
mėt nuo influenzos epide
mijos. ’

Leonas LievŠa—L. K.

NDRW00D, MASS.
; Šiomis dienomis viena iš 

mūsų geriausių • Sodaliecių? 
arba geriau žinoma kaipo 
buvusiu vargonininkė, Alėto 
sa Kasparaite . paliko Nor- 
wuod’ą ir įšydžiąvo į Clųefi* 
go, įstoti į KazimieuėČių 
vienuolyną. . • .

Sausio 12 d. jos draugės, 
Šbdaiiėtęs ir .choristės!, . su- 
ręiįge, A Išleistuvių yąkąrą; 
8Au^i'thi$:o gružus bitelis jos 
(Ruigių palinkėti geriausio 
pasisekimo naujiąnv'gyveni- 

; mo. Atsilankė mūsų klolx>-

iiinina jo&

' — ■ - \ : Sau*, ' 
Sausio 16 d. būrelis A<; 

Knsparaitės draugių iš Nor-» ; 
v.nod’o ir So. Bustono susi* 
•3 inko stoty, South Statioių. 
Boston, ją palydyti. Stoty- 
jė ;tarp jos draugių . 
Brockton’o vikaras kųn? J* 
Skalandis, Nor'.vood^o kle
bonas kum S. K ii e i ž i s, 
“Darbininko.” red. A.

: Kneižys. Traukinys paUka 
stotį 3:15 vai. “ i

■ . . * n ■ ■ ,11 . ■!•«« ’

■. Sausio 10 d. Šv. bažnyčioj 
j e buvo apkrikštytas pp. X ? 
F. Kneižių sūnus PranCiŠ*'. 
kiis Leonas. Krikšto tėvai 
buvo Aleksa Kasparaitė ii; 
B ronislavas Kudirka. r'Į 

- ---- — ■ • '■ -
Sausio 22 d. buvo rengia* j 

mas Marijos Vaikelių vaką* | 
tūlis. Perstatyta ilu teat- .j 
vėliai, “Žydas laimėjo”, ir ; 
“Paslapties darželis.” Nors 
visi vaidintojai buvo jaunį^ 
bet savo roles išpildė labai 
gerai. Padėkos žodis tenka 
V. Adomaitytei, .S. Navikai
tei ir E. Samsonaitei, ku* 
rios padėjo surengti šį 
karėlį. \

Sausio 25 d. įvyko Soda* | 
liečiu pamaldos. Po pamąL j 
dų įvyko metinis susirinki*^ 

■ mas. Buvo kalbama apie J 
teatrą “Motinos vargai/* j 
kuris įvyks vasario ū dienąc, j

Buvo Raitytas laiŠkaA < 
nuo A. Kasparaites. Ji ra* j 
šo, kad laimingai nuvyko" į j 
Chicago ir dabar svečiuoja* j 
si keletą dienų pas savo gi* j 
mineš. Vasario I d< įstos f ! 
vienuolyną. .. t . j '

Buvo išrinkta naiija vai* | 
dyba 1933 m;: \ - . . į

Pirm. A. Ądonuutyt^ j
• Vice-pirnu — ‘A. Lensben* | 

t gyte, ■■ ■' Z., ■ į .,
P vai, rąšt — M? BždavL ;

Ižd. — E; ^teimokaite. 4 j 
.įįnkįnie naujai. valdybai | 

tįavbųdtis, fcąip. senoji dar* | 
-. t ■■■ '■ K. !į
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WORCESTER, MASS.

MOTERŲ SEIMAS
A.

gai parašas kiti musų ko
respondentais

Choristas.

i Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

. TČKIE klaidinimai; lykų nuodugniai patirti i:
» ’V • I >-iac«ivnrl.n irnH ri IrvnYnniH i.

IR ŠMEIŽTAI
ir 

pasirodo, kad tikrumoje į- 
vyko sekančiai:

Visų : pirma, vadinamai 
| senukei Mrs. Papienei mi
rus, jos laikodojimo reika
lais į Pan. Švč. Apreiškimo 
bažnyčios kunigų. kreipėsi 
ne velionės ‘‘sujaudinti ’ 

Į saviškiai, kaip “ Vienybė ” 
paduoda, bet vietos graho- 
riaus Garšvos atstovas, o 
pastarajam paliudijus, kad 

triskasfvarkojers^^^
į nusiteikti, rašant ąpieĮ mirelę palaidoti su bažnytL

litai Brooklyno “Vieny- 
Ir paduoda apie kun. Pan
inio s(i kokia tai “senu- 
fr? incidentų. Matyt, mi- 
lįų Atraipšnį rašydamas 
feaktorius buvo labai fan-Į 
iįfiškai nusiteikęs, ir todėl

M piršto išlaužta žinia 
Įfeįųna graudžiu tonu pa- Į 
{Pyta. Taip, žmoma, ir rei j L3j. - . ._r ... .J .. . .
5jmįi čHu8. kurie, kol gy\p.Į nėmis apeigomis. Bet apie 

palaidai gyveno, juo-j tai Sužinoję parapijiečiai,
Kg iš bažnyčios, net savo kurie žinojo velionės kąs- 
jpĮkų prie pirmos šv. Ko- dieninį gyvenimą, pasipik 
įmmijos neprileido, „gi ini-Į tino ir pranešė klebonui,

‘'*■ » 
gyvenimo, nepraktikuojanti

prie pirmos šv. Ko- dieninį gyvenimų, pasipik 
Imtini jos neprileido, gi mi- tino ir pranešė, klebonui, 

pdrį būti su bažnytinėmis! kad velionė buvo palaido 
pprigomis palaidoti. Į gyvenimo, nepraktikuojanti 

Bet man čia rūpi daugiaiu katalikė. Tuomet kuri. Pau- 
Kutiekti skaitytojams tik- 
Hftjį pykio ■ aprašymų,, kad 

adiŠkėtų, kokių žemų prie-, 
gEstaių visuomet 'griebiasi 
f“Vienybė” kat a 1 i k a m s 
h&rriižti* Aš, žinoma, nebfi- 
gatas - ‘Vienybės” redakto - 
pins ir iš prigimties nebūda-
BĮuts toks iškalbingas,; nega- Į viskiais, daugiau patyrė a- 

skaitytojų užimponuoti pie velionės gyvenimą ir į- 
fcUkrtt fantasti n g u m u ir sitikino, kad negalįs savo 
g graudumu, tuo-labiau,, kadi nuosprendį mainyti. O pa- 

poniu aprašyti paremta Į reiškus saviškiems, kad jau 
plaktais tikra įvykį, o. ne iŠ- sudaryta suta'rtis su Šv.

melų. , . Taigi .jau^hįPctro ir Povilo airių para- 
Bfet td “Vienybę” ir jei pa- pija ten leisti velionę, tai.. 

Mįiši sįriuda nemėgsta tiesos, Paulonis pareiškė, kad tai
Hčtagi tiesą -rašant reikia 

nugaišti laiko, reikia patir- 
gti tikrus faktus ir juos tęi- 

i aprašyti, o tada žinia 
gSfel nebūna toki imponuo- 

j&riti ir nuotykingą. Visai 
feas Intų tiems, kurie tik ži- 

glby kad toki gatvėj palapi- 
^a^ ar t-oks kunigas yra, gi 

įvykį dažnai suvaidina 
pat ūž redakcijos stalo.

ėžinau, kodėl pastaruoju
I rieriybiečiai tai siiska- 

iy Visokiais būūdais užpul- 
katalikus? G?l dėl

^ad šįe yra perdaug švel-
8 ‘‘patriotų” atžvilgiu, o 

įal ;čia juos paskatino įvy- 
Okęš Rri. Valšt Katal. sei- 

aeįįš, kurią kiek griežčiau
.sakė dėl katalikų santy- 

ų šh bespalviais “laisva.
iais.” Bet tik vienas 

.'iškurnąs — kodėl vjėny-
iai beveik visas savo kū- 

^ybinės galias pašvenč’a vie-
į; parapijai ir jos klebo- 

štį4 Gal tai biis dėlto, kad 
’ Jarapiia yra arčiausiu, 
lae iąĄžjausia lietuvių pa-

Btooklyne,. turi gana 
|ražiį didelę bažnyčių, ino- 

^yklą, keletą katalikiškų oi- 
ižąeijų ir tris jaunus kai alikė ir kunigas aiškino 

1’bŠeius kunigus; matyti 
įą yišos aplinkybės ir* duo- 

įkvėpiraą bedievių “mu- 
. .j ’. ■

; (tąip daugelio melagysčių 
|pie klebono Susipešimą su 
■jftrnp. kunigais it kitų, štai

m. ‘Vienybės” 7-Nt. vįe- 
žiniose vėl paduoda 

imtųotiį . melagysčių, 
įauia. vienos inoteriš- 

fel liidotuvesV Prieš rašant 
šiaa eilutės, man pavyko da-

* .

V-.

i

O kiek daug liesusipratusių 1 
katalikų skaito “beparty- ' 
vyškųjų” “Vienybę” ir lin
guodami galvas rienas kito

Į klausia, kaip toki dalykai 
dedasi su kunigais. Gi ka- I 
taiikų veikėjai sėdi, tyli ir 
laukia, kokį ir apie kų su
kurs sekantį romanų rieny- 
biečiai.

Taip, ginčykimės apie rei
kalingumų savo laikraščio, 
snaųskime’ ir laukime laiko, 
kada, tik ta galėsime ir tu
rėsim .priimti į. bažnyčių, kų 
įsakys “Vienybės” redakci
ja, gi, neišklausius jų palie
pimų, ant rytojaus, skaity
sime iškeikimo balades.

K. VaimĮts.

priderą viešos Bažnyčios 
Imdoiuvių iškilmės apeigos, 
Nepasisekus perkali rti hm.| 
Pautai, jiedu išėjo, ką nors Į 
tokio šnibždėdami, . g r e i 
čiau grasindami, gal apie) 
padavimų tokios žinutės iį 

■“■'V-be.” ' ■ ■'

rytojaus dieną, pirma- 
4 e‘.į, prieš 10 valandą, į 
Puri. Švč, Apreiškimo para
pijos kleb^ii jų ateina kiti 
parapijiečiai, kurie 
šaį kad toji senelė bus lai
dojama iš Švč. Marijos ai
rių bažnyčios. Jie pareiškė 
Savo pasipiktinimą^ ir rei
kalauja, kad kun, Paulohts 
perspėtų apie tai. tos para- 
pijoslmnigus. Kun.Pau-

' lonis, ne iš kokio keršto, | pastatytas Šio pavidalo namas, 
! vien uolumu dėl . Šventos I kuriame bus f ederalis teismas. 
’ Bažnyčios teisių^ ir pasipik- ^io namo pastatymas kainuos 5,- 

tįnęs, kad velionėturi būti Į 995,000 dolerių. . . •.
taip negarbingai tąsom a i ~ “• .. . . ~
nuo vienos bažnyčios iki kt-1 Paulonio, pradėjo jį kolioti, 
tos, apie dalykų stovį tele-j Ya^nti jį nevertu būti kų- 
foiiu pranešė Švč. Marijos nigu, klausdama kas jį įs- 
bažnyčios'klebonui. Tas . pa- Ventė į kunigus, , ir Šaukda- 
reiškė, kad jis priėmęs taJ nia? / kad jis tik pinigno- 
laidotuvea vien dėlto, kad| ris, bet negausias ■ pinigų, 

 

velionės sūnus pasakęs būk įKim. Paulonis suprasda- 
tai į lietuvių bažnyčią ne- hias, kad tai sujaudintos 
priimta dėl priežasties, kad mergaitės užpuolimas, nie- 
velionė nepriklauso prie. lie-| l'0 neatsakė. Jis buvo dar

- tuvių parapijos, ir kad ji- kartų šauktas į-žakrastiją, 
. nai gyvenusi kur ten prie y vietos .kunigo prašytas, __ __________ _____ ____
. “Bridge Plaza,” t o d ė 1| jis praneštų žmonėms, | fesfa^ įUr laimėjusieji gaus 
. jiems arčiau Švč.. Marijos 
bažnyčia. (Tikrenybėje a.
a. gyveno North 4th Street, 
visai arti Pan. Švč; Apreiš
kimo bažnyčios),' Kun.
pąuloniui • pastebeįūs; Jkad ; s ;. ..

laidotuvių sutartis daroma Į pareiškė ir a. a. velionės sa- 
vakare, voš keliomis valan
domis prieš pačias laidotu-1tarpu ir graborio 
ves, dar'priminus, kad lai- afstovai savo pastabas , pri- 
dotuves nepriimtos į Aprei- ^l1Q^a’. pareiškęs
škimo bažnyčią, buvusios! Mineola kunigo

priimtos į Šv. Petro ir Po-| paliudijimą. J a m k u n.
§VJ vilo bažnyčią, ir ten atsaky-p au^W primena jo pir- ___
tos (dėl tos parapijos kle-| mesni pareiškimų, kad jau| jįnkės vyčių kuopos ir kr 

 

boriui žinomų priežasčių, nel/11^8. Mineęla k;unigo rėika- 
' lingu paliudijimų, o dabar 

sakąs, kad tik dar gausias. 
Kitas graboriųus- atstovas, 
matydamas, kad reik a 1 a s 
užbaigtas, sako: “Nėra rėi-

įs į j uis nuvyko į Švč;’Marijos | gar^ntį laiką, reikia
i i k “ j • I hažnvčifl .Tam npirikpio ant vežtl a. a, velionę į kapus.”kleboniją, manydamas, jog aa?nycių. neieiKejo anr-|

reikalas užbaigtas. Bet štai bažnyčios laiptų atsistoti iri Kun. Paūloniui- vėl išėjus 
sekmadienio vakare, apie 8 savo 8aUnS? autoritetą, pa- iŠ bažnyčios, dar nenulipus 
vai.,'ateina velionės silnus ka»P “V-bė.” laiptais, užpuolė jį velionės
Ivdinias vieno italo vyruko. šauktas tos parapijos anūkė ir suduodama jam
Jie prašė kun. Paulonio. Mebono, jis nuėjo į zakras-Įper veidą. Kun. Paulonis, 
kad jis priimtų mirusia se- ten ^vvl1 žodžiu pa- vien save gindamas nuo to-
uele. Bet °’i po išklausinė1 pertojo tą, ką buvo pasakęs Ūmesnių sužeidimų, tik pa-
jimo apie a. a. velionės pra- 
ktingų* katalikiškumų savo 
gyvenime,: pats, sūnus pri-j 
pažino, jog motina nėra, dar 
prileidus prie Pirmos Ko- 
nnmijos jos sūnaus įr.jo 
brolio 23 metų amžiaus. Šis 
įvykis kun. Paulonį sutvir
tino savo pasiryžime ir įsi
tiki inime, kad toji, moteriš
kė nebuvo, praktikuojanti

lonis sutikima palaidoti at
šaukė, kol dalykų ištirs. Tas 
buvo šeštadieni, sausio 14 d. 
po pietų ir vakare.

Sekmadienio dienų, kun. 
Paulionis nuėjęs i p. Garš
vos gf aborystės Įstaigų pasi
kalbėti su a. a. velionės sa-

New Yorke prie Foley _Są."bus

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MILŽINIŠKAS BALIUS

GRAŽIOS PASEKMES
’ Šv. Onos Moterį], draugi
jasurengė kazyrų vakarų 
sausio 25 d. Publikos susi
rinko gražus būrelis ir pa
rapijai davė gražaus pelno

VYČIAI ATGIJA
Liet. Vyčių 26 kuopa iš

sirinkusi naujų valdybų, 
pradėjo smarkiau darbuotis. 
Valdyba susidaro iš čia au-

šeštadienį^' vasario 4 d. 
Lietuvos Vyčių Vytauto 41 
Vytauto kp. rengia Grand 
Miller’s svetainėje, Grand 
ir Havenieyer St., Brook- 
lyn, N. Y., milžiniškų balių 
su įvairiais pamarginimais. 
šokiams grieš Buster Hart 
orkestras įvairiausius šo
kius’ ' Organizacija, kuri 
skaitlingiausiai bus atsto
vauta' šiame parengime, lai
mės sidabro taurę. Be to, 
bus valeo ir kitų šokių tai

gusio jaunimo. Vyčiai savo 
mėnesinį susirinkimų turės 
vasario 5 d,, Šv. Kazimiero 
salėje. : Kurio nori prisira
šyti, kviečiami ateiti.

, Vyčiai rengia teatrų, ku 
ris bus vasario 12 dienų, šv. 
Kazimiero salėje. Teatras 
yra naujai išleistas ~ “Ro
mansų- Šešėliai. ” Mūsų jau
nieji Vyčiai padeda darbuo
tis ir kitoms katalikiškoms 
draugijoms.

Sveikiname!
Reporteris.

L. Ę. K. Moterų Sujun
gus 16-as Seimas įvyks She
ll andoalų Pa., rugpiūči o 
(Aųgust) 7, 8 ir 9 dienomis. 
Nuoširdžiai prašoma kitų 
organizacijų tame, pačiame 
laike seimų nerengti.

. .- •MarlĮona J . _
. Moterų Sąjungos

Centro Pirmininke.

REIKALINGAS 
vyrui kainbaris prie blaivių 
žmonių, So. Bostone ar Do 
chėstery. Geistina kad būti 
apšildomas ir maudynė.

Praneškite “Darbininko” 
adm., 366 W. Brodway, So 
Boston, Mass, dėl M. M. A.

VĖLIAVOS IR ORGANEA- 
GIJŲ ŽENKLAI

HARTFORD. GONN.
kad anasnepriims į savo’ 
bažnyčių dėlto, kad jam 
kun. Paulonio yra pranešta, 
■apie jau du pirmesnius at
metimus tų laidotuvių- kito
se bažnyčiose. Tas ■ kunigas

riškiams priežastį jo elgę-

bus gerai, nes ten ne lietis 
yių bažnyčia, nebus iš lietu
vių žmonių tiek pasipiktini
mo. Tuo, rodos, ir užsibai
gė reikalas. Nei kun.*Pau- 
lonis kreipėsi į airių L... 
Petro ir Povilo bažnyčių, 
nei į jį iš jos kreiptasi, nors 
“V-bė” melagingai sako I kun. Paulonio paeinan- 
buk kimi Paulonis “prašė čių), an^ atsakė, jei nori
si. Peter and Paul klebono M daryti, reikia pačiam 
nepriimti.?J Iš kur tai‘ * V- j ateiti, nes jnu metas laide
le” žino? - • j tuvėms. Todėl kun. Paulo-

Sugrįžo kun. Paulonis į Į n:

pinigines dovanas; Bus ir 
kitų paįvairinimų.

Šokių pradžia .7:30 v. va
kare. Bilietai 75 centai, bet 
kurie įsigys juos iš ankšto 
tik 50 centų.; /

Paimta geriausia svetai
nė visoj e apylinkėje ir vie
nas iš geriausių orkestrų 
Brooklyne. Taigi vyčiai ir 
tikisi, kad visuomenė, ypač 
jaunimas, šias pastangas 
tinkamai įvertins ir šį pa
rengimų parems. Gi apy-

. . SVARBU .. '
Šv, jono E v. draugijos 

narių labai svarbus susirin
kimas įvyks vasario 5 d. 1 
vai. po pietų. Tie nariai, 
kurie nedalyvaus, pateks 
bausmėm

. Reporteris.
musų specialybe ir ilgų metų

DETROIT, MICH.

tos jaunimo organizacijos y- 
ta kviečiamos taurės ir ki
tuose kontestuose dalyvauti. 
‘ : . A. J. M

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

Ofisas:-
SANBORN BLOCK 
681 VTashingtonSt. 
NORVJOOD, MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1315-"W

Tel. 27369 .
telefonu. ■. Ne kun. Paulo- ėmė tos mergaitės rankas iri I irTlllfioV'A VDAIITIIVĖ 
uis ..sulaikė laidotuves, bet Į jas sulaikė. . rUtlUilSRA MlAUlUvC

Švč. Marijos baž n v č i o s Į Žinoma, ‘ bespalvėje spaii- 

 

kunigas, priėmęs kun.. Pau-1 doje daug

loūio žodžius, atšaukė savo nurašyta, kadkunigas ne-|ivaMo? smu“os Mmda- 

 

sutikim?. įleisti ą; a. velionei kalt?, bejėgę mergaitei.? su-l99.

į. bažnyčių, taip kaip buvo *- • ■* j------■L-:- - 1 
atšaukęs ir Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios klebonas. 
Kun. Paūloniui einant, iš 
bažnyčios, tos. bažnyčios za- 

: krastijonas paklausė jo, ai 
leistina priimti. laidotuvių 
eigų bažnyčion, jam atsaky- 
ka, kad netvarkoje. ■ Išęi- 
liantišbažnyČ.ioskiin.Paų- 
lohiui,‘a. ,a.‘ velionės sūnus vais, kad kas nors iš to išei- člil * • ■ ' • . . -Į 7 ‘ . • » •
I paklausė jo ai* bus leidžia- tįj. To iš “V-bės” rpika- 

Jma a. a. jo motinų bažny-hauja nezaležninkija, kurtai 
metų neprivestas prie Pir- pasaky- ji nuotakiai tarnauja^.
iūos Komiuiijos,” aiškii, kad t8"' i Katve,..iau ten .Iš tokio vienybėm elgė- 
aimdvtoja globėja tokio fifovf’lU8’e.ii ~ laukiantieji šio susipratušiems ;katali- 
yalko pati negyvena katuli- M: nėtys leidžia-Į kams nėra ko stebėtis, nes
kiškai,’ it pagalv Katalikii lna į. 
Bažnyčios teises tnkrii nė- anu

a. a. mirusios sūnui, kad y- 
ra paprotis vesti vaikučius 
prie.Pirmos Komunijos, ka
da jie yriu apie T.,motų, ‘ka-. 
da jie tiki, kas jiems gerai 
gimdytoju yra mokoma; < 
jeigu vaikas išaugo iki 23

D. KIRMILAS, SAVi 
šlykščiau buvo įkyriausios rūšies mėsa, daržovės, 

n įvairios smulkios prekės; Maudą-

Vasario 5 d. lygiai 6:3Q ■ 
vai. vakare, Šv. Jurgio pa
rapijos choras, '.parapijos 
svetainėje rengia šio sezono 
Šauniausių programų.

Muz. J. Čižauskas su cho
ro nariais (kąikurie šioj ko
lonijoj pasižymėję kaipo 

. geriausi juokdariai) stato 
Scenoj A. Pociaus operetę 
“Naštute,” dalyvaujant ri
šu mylimai lakštutei M. 

• Petrokaitei; dalyvauja: V. 
Čepeiionytė, A. Širvaitis, F. 
Valatkevičius, R. Valatka 
ir L. Barkauskas. Be ope
retės bus visokių juokų ir 
dainų, po programos bus ha- 
liūs. 1 ’

Tikimasi publikos, kaip 
kad buvo per Moterų Są
jungos jaunamečių vakarų 
(vadovaujant M. Čižaųskie- 

, nei) sausio 22 :d< apie kuriSU-l 
daužė ir dar taip ir taip pa-— ----——_ -- ^^-yr^-r-r

darė. Tas parodo, kiek ap-į DRAUGIJŲ VALDYBŲ 

 

eina “V-bei” teisybė. “Viė-1 A1^T?1TQ A T

nybe” parašė didelėmis rai-į . ‘

domis antraštę: ‘ Gavo nuoĮ nrnrmtn DBjOdl IV. JONO ĖV. BI». riAAALPlNM
anūkės mušti. ” O kad ku- GLOB*. MOTINOS MVČ. Į DR-JOS VALDYBA 
lllsas • būtu nekaltas, tai ‘IrmiDlnke — Eva MarkstenS, . 

“V-be” to • visai nemato; 
Juk kunigiją reikią^.visub
ine žeminti, drabstyti pur-

tai musij spedalybS iv ilgų metų 
praktika, . Darbas artistiškas.. Kainos 
žemos.

‘ M.'A. NORKŪNAS
P. 6. Box371, LaAvrence, Mašs.

PERKU BONUS
Perku Lietuvos, it Lenki

jos Bonus. Moku aukštų 
kainų ir cash pinigais; Pra
neškite kokį, turite Boną ir . 
kiek prie P»ono dar yra ku
ponų, o aš duosiu atsakymą 
ir pasiūlymą pagal dienos 
kursą ? Taipgi turiu didelę 
drabužių ir .čeverykų krau
tuvę. Kas pirks pas mano 
drabužius arba čevęrykus, 
nuo tuo priimsiu Boną už 
pilnus pinigus..

Krautuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
American Dry Goods Store 

678 No. Malu Street, 
Montello, Mass.

Išvengk tą Baimę
Abejiojimą veikti taip, kaip veikia 
tikri vyrai ir moterys — nėra reika
lo kankintis nuo Įtemptų nervų ir nu
silpusios sveikatos. Didis GydytoM*. 
Specialistas išrado preskripcljų, kurią 
dabar vartoja tūkstančiai. Ji patdūo- 
darni! valstyn.vČlose iv vadinasi .

Nusa-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas — 
vteiiris Doleris užmokės už. mėnesio 
treatmentų. Nusipirk buteli šlnmliotv 
— nepraleisk, vėl nemiegotas naktis. 
Jeigu, po priėmimui tų tablotkų per 
ilvideSlmts. dienų būsite neužganėdin
tas. jūsų pinigai bus sifgrąžintl—Jus . 
nieko nerUlkuojate, ....

CHARRON’S I 
PIANAMLADIOB I

AALDYTUVAI | 
Aliejaus pečiai, Skalbiamo* t .

. malino* |
MTRUMBULL1TRDT |

PirmliiinkM—
J. Petrauską*

24 Thomt* Park. So. Boston, Maaa
Prtt Raltlalnkaa — J. Gltneckl*

B TkoMi* Park, So. Boston.
frlh. Raitininkas — M. Seiki*

256 B. NlntU S t, So. Botton. M*» 
itdlnlnitS — A. riauntCnM
• 886 B. Broadvvay, So. Boaton, M*** 
klMriialk* J. Šalki*

T Vrtofleid St.. So, Boaton, MaM. ■ 
Draufija laiko auidrinklmu* ka* tre8| 

nedeiditni kiekvieno mėnesio, 2 **1 
po pietų, Parapljo* aalft), 492 B. Ttb 
St, So. Bvrton. M**a.

■ U . i '»r '"J i. »...*
ProfMtonąlal, blmlerlal, pramohln- 

kai. kurie Dkelbiaal' "Darbininke.M tik 
ritf verti Rytoją. Bkrnmok. . :.

Vkl intymi* “DirblnUUM,*’ -

625 E. 8th St, So. Boston, Mas*. 
Vlce-pirmlnlnkS— Ono Šiaurietė, 

. 443 Ė. 7th St, So. Boston, Mas*.
Tel. So. Boston 8422-R

ProL Ralt — Brong CluntenS, 
29 Gould St, įVest Roibury, Mass. 
Tel. Parkway lŠ64-W

Fin. Balt r- Marjona Markonfuti .
33 Navarre St> Rosllndšle; Mass.. i 
. TeL Earkway 0558-W 

ildininkC — Ona Stanlullutl
106 We«t 6th St, So. Boston, Įlaša 

Tvarkdarį — Ona Miiglrdlani
1512 Colambln Rd., So. Boston, Masa. 

Kasos GIoMja — B. Janulonlsn*
1426 Columbla Rd., So. Boston, MaM 

brautu* saao tuiirlnkltop* laiko kas 
antr* utarnldki klakrlfeno mfeMalo, 

. ?!»0 nl. vakar* 'nytlnU 
tatall .. ,

Visai* dratigUo* ralkalala\krali>Mtla
PM jcotek»l| ra*tUl*k|.

5

i
(a. velionės |jie žino, kad tai jų. progra- 
prie kurnĮhių, jų keliai ir principai.

. ‘ Ttl, 44NUW
| L*a<ro« IRygo*-4hNūoiimčil



HnlcU&tnh, vuirio§, jUSŽ

VIETINES ŽINIOS LAIKROMIU DIRBĖJU 
STREIKAS

ATRADO DAUG VYNO
* ’ . ’ ’4 '

■rT—tiiirilĮ"——------ ■

MINĖSIME NEPRIKLAU- 
SOMYBĖS 15 METU 

SUKAKTUVES

>8K 

navicius pagros smuiką. 
Bus ir kitokių -pajį^rginv 
mų, .

Bostono ir apylinkės lie
tuviai vasario 12 cl. minės 
Lietuvos, nęprddaūsomybes 

/ 15 metų sukaktuves.
Sukaktuvių minėjimas i- 

‘ ■ . vyks Mimicipal Bldg. salėje 
ir prasidės 2 vai. po pietų.
. Programos svarbiausiais 
kalbetojaisbuskumK.Hr- 

. bonavičius ir kun. J. Vaitie
kūnas. Iš vietinių profesi
onalų kalbės Pr. »L Lan
džius iv adv. K. Kalinaus- 

. kas.
Programa bus paįvairin

ta muzikos dalykėliais. Yra 
užkviestas ir maloniai suti
ko Šy. Petro lietuvių para
pijos choras, p,. M. Karbau
sko vedamas. P. A.. Žydą-

VYČIAI PRALAIMĖJO 
VIENU TAŠKO

ADVOKATAI ,Į

I JUOZAS CUNYŠi
•I a

’ I ’ J. I
| ^ADVOKATAS * f

: | .■' * ■<x ■ .7 • ■■ ■ j

j 414 Broądjvay, S. Boston, Mass. i 
| . Tėį.So. •. Boston .0948; Į I 

3 GYVENIMO ‘ 
Tčl; Parkway 1864-W
Mamulrtiiiiiiii.iui

Prisiekus kdvokd>tu

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaš. Daro vi

sus legalius dokumentui.
817 E St. (kampas Broad.way)

South Boston, Man.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

Vasario 1 d. lietuvių šve
ntinėje L. Vyčių baski-tball ’ 
tymas susitiko su St CJūir- 
l-.^ tymu iš. Wa;iham. Ž-ą" 
dimas buvo' dėl pirmos vie 
tos Bostono, lygoje.

- - Žaidimą pasižiūrėti -šį 
kaitą atsilankė . dau g i a u 
žmonių negu bet kada anks- , 
čiau. Ypač daug buvo iš 
Waltham.

Žaidimo ■ pradžioje per
svara buvo vyčių pusėj e, ta
čiau jau pirmasis pusląikis 
baigėsi .20:19 taškų santy
kiu S t Charles naudai....

Antrame puslaikyje vy-. 
čiai dėjo visas pastangas at
sigriebti ir tas jam buvo pa
vykę. Belikus kelioms mi
nutėms iki žaidimo galo, vy
čiai buvo pralenkė savo 
priešininkus penkiais, taš
kais, bėt^jų gynimas susvy
ravo ir St. Charles žaidikai 
p rasiveržė ir pakreipė lai
mėjimą vienu, tašku ..į savo 
pusę. . ' ■;■■■
• Paskutinės trys sekundes 

į. buvo svarbiausios. Visi žiū-, 
nebtekę. .kantrybes

Laikrodžių dirbtuvių d91** 
bininkų sąjunga nutarė pa
skelbti streiku kuriame da
lyvaus apie 750 darbininkų, 

Sausio 31 d. streikavo 5 
dirbtuvės^ Streikas kilo dėl 
alĘų mažinimo. •

Sausio 31 d. gerokai ap
degė mėsos krautuvė 115 M 
St, So, Bostone.

Gaisras kilo skiepe ir per
simetė į pirmą aukštą. Nuo
stolių esą apie 5000 dolerių.

į DAKTARAI
Tek 8o. Boston 0638

LIETUVISDANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS .
Naujoje Vietoje^ ’

525 E. Broadway, S. Boston.' 
O/iro TįHanM: •;

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo l;80 lld 
5 ir nuo 6 iki .8 vak vakaru. Ofi
sas uždarytas aub&toa vakarala ir 
nadėldlenlaia, taipgi šaradomis nu« 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimti ir X-ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. Sp., Boston 2300
414 Broadway, So. Boston 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po pietą ir' 
nuo .6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.

KAZ. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

. ‘ ‘Darbininko ° Name
(antros lubos, Room 1)

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

Bostono Ofisas:
60 State St, Room 326

Tek Hubbard 9396
■ Gyvenimo: 33 Rosemont Street,
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass,

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

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

Gyvenimo vieta: .39 Green. St.,.
. • ’ - ..... fiudšon, Masė.
Tel. Hudson 622. ■ • - -

j • Tel. So. Boston 3520 I

| ADVOKATAI ŠALNAI į
| . 366 Broadway, |
| South Boston, M&88

ir nervų lygsvaros, sustojo. 
Salėje triukšmas didžiausįs. 
Vyčiai meta sviedinį tiesiog 
į krepšį ir.pataiko, bet.,-, tei
sėjas .nebeužskaito',.nes svie
dinio metimo momentu išsi
baigia paskutinė sekundė. Ii* 
žaidimas baigiasi 41:40 taš
kų santykiu St. Charles 
naudai* .

Vyčių tyme šį kartą žai
dė Pr. Lukas. Jis buvo žai
dimo žvaigžde. Jis vienas 
padarė 14 taškų,. Segadėlli 

j — 12, V, Tamulis. — 8
Sti Charles įymo sporti

ninkų globėjas kun. Harold 
M. Wręn buvo irgi atsilan
kęs. ■ Jis visą laiką gyvai 

.sekė žaidimą ir- vėliau pa
reiškė savo nuomonę, jog 
jam labai patikęs vyčių žai
dimas : “Vyčiai .turi tikrą 
gražaus sporto dvasią, bet 
mūsų - vaikinai irgi smar
kūs*’ — pasakė kun. Wren.

>Sekantį trečiadienį? vasa
rio. 7 d,, vyčiai žais lietuvių 
salėje, -E St., prieš "VUintli- 
rop.Kolumbo Vyčius.'

PALEISTAS KALINYS VĖL 
SUIMTAS L

Tel. So. Boston 2600 ’

' Lietuvis - Dantistas •, -V .‘■sH

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 1> iki. 12, nuo 
1:30. iki G ir nuo G.:3O. iki 9. v. v. 
Semtomis, nuo O Iki 12 v. plieną.' 
Suimtomis mio 9 iki G vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutartį)

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
Ab V O KA T Al '

Edwar R. Coplcn • 
’ Albert Adelson

Benjamin Chesky ■ .
OliSO VEDĖJAS • . '
Jonan J. "Romanas. • , 

18 Temont $aM.
. 7.810 Kimball Buildlnę 7

Telefonas: Capitol 9880
O ilso

9 vai. iki 5 vai.

Šiomis dienomis Bostono 
policija, naujo : viršininko 
pagelbininko John M An- 
derson vadovaujama, pra
dėjo smarkiai valyti viso
kius ‘‘ūžięabontis?* Štai 
vienam# skiepe atrado daug 
vyno, kuris įvei+intas 50^ 
000 doicTitp Likeris atras
tas 5 Landoų pi, Nortli 
JM. . Toje pat vietoje sii- 
rastąi kad tai būta Sandelis 
goriausiam vyįui — atrasta 
40 bačkų yyrįŽ j. Kiekviena 

: bačką .^5 galoių * talpumo. 
Jose tilpo' iiė^tįk paprastas 
vynas, bet^irTkOiijakas^šam- 
panas, Nors' gėlimai ga
minti Bostone, bet buvo par
duodami kaip prancūziškas 
bei itališkas šampanas po 7 
ir lO dolerių ,ųž kvortą.

| JOHN—ETHELr-LIONEL | 

| BARRYMORE Į 

|rASPUT1NASirC ARIENE i 
I Č&ristines Rusijos Vaizdingas Į 
I Paveikslas
Į TREMOM TEATRE j 
j Tremont St.A Bostone I 
|Kasdien du kartu: 2:30 ir 8:30į 
| Mėti’o-Goltbvyn-Mcyer
I . • Pavciksliaji . | 
5 . .
S TikiPtni :• rtoc iki $i.5O. ■ • | 

■.Taksai tUskinil,. ' |
’| VIsoh Svdyiit’.4Ttez(‘rvuol<»s. ‘ f. 

pareikšdamos, jog tas dar
bas joms persunkus.:

Tuo būdu pašto tarnybo
je ir vėl nebus motetų. '

ATĖMĖ TAXI IR PENKIS 
DOLERIUS

LINKSMAS VAKARAS

GAMBRIDGE, MASS.
MENESIO PROGRAMA
Vasario 12 d. įvyks lie- 

Tė bažnytinėje salėje Law- 
rence klebonas kun. P. Ju
ras sakys" .‘prakalba temoje 
“Pasauliečių ’ apaštal a v i- 
mas.’j Prakalba labai svar
bi ir verta gausingo atsilan- 
kpno, .

Vasairo 12 d. įvyks Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimas. Kalbūs 
Providcnce klebonas kun. J. 
Vaitiekūnas. Min o j i m o 
pradžia 7 vai. vakare.

Šį sekmadienį 3 vai. p, p. 
bažnytinėje, svetainėje. įvyk
sta įdomus parengimas, ku
riam, vadovauja trys .drau
gijos. Parengimo pelnas 
skiriamas našlaitynui, sese
rų Pasionisčių vedamam.

Įžanga 35 ir 25 eeiitai.
Vasario 1 <1. anksti rytą 

trys nežmomi .plėšikai įsėdo 
į tūlo Doherty taxi prie 
Sėollay Sęiiare ir paprašė 
vežti į CainbiBge.

PravažiąvUs1 W. Cam- 
bridge tiltą, plėšikai atstatė 
revolveiius, taki vežiką įš- 
inetė laukai!, ; htėmė pas jį 
rastus. 5 dolerius, ir nuva
žiavo ’

Taxi autdinobilius vėliau 
sm-.ištas įrie.’Washingjbn ir

i MOTERYS ATSISAKe 
PAŠTO DARBO

* . . •’ . 4,1

MOKSLEIVIAMS
Moksleivių Jono Kmifo 

kuopos, mėnesinis susirinki-, 
mas įvyks peiiktadienį, va
sario 10 d., 7:30 vai. vaka
re parapijos svetainėje.

Visi nariai ir prijaučian
tieji prašomi atsilankyti.

ELEVATORIŲ KOMPANI- 
. JAI MILIJONINIAI

NUOSTOLIAI

lį metų.- - pos valstybę 
Lietuva, Alaska, Ganai Zo- 
ne,, Cogta Riea, Egyptas. 
Ęthiopia, Latvija, Nicara- 
gua, Jugoslavija.

j IMS . SKELBIMAI

, Vasario "19 d, 7 vai. va~ 
karo bus rodomi paveikslai 
iX keliones po Eiu.opą, Pa
veikslus rodys ir a i Š k i ii s 
yiefos' klebonas kini. Pranas 
Juškaitis: Paveikslai labai 
idomūs.

• Vasario 26 d. 6 vai. vaka
rė įvyksta parapijos metine 
vakariene. Šeimininkės jau 
varžtai rengia lietuviškuo
sius valgius, Viši renkimės.

Bostono pasta įstaigos 
' vadovybė būva .paskyrusi 

1 hB I I ANRyliię 11 vi m°tens paštp išvežioto-
i UBi Ji. LAnUIlUO I. I Jais, tačiau paskirtosios mo-
i SEYMDUG Į tėryš pask^vrimo nepriėmė, 
Į LIETUVIS GYDYTOJAS IR į 
I CHIRURGAS . i 
| • X-Ray ' • Į
į Tel. South Boston 2712 ; i 
| , 496 Ė. Broadway, j
j South Boston,'Mass. j
Qiiiini.iiuiiiiiiiiiiiiuiiii.it,EI

Kalėdų Švenčių mdttt gu- 
bernatoriuš iŠ valstijos ka
lėjimo paleido šešis kali
nius, dovanodanįa.s" jiems 
bausmę.. ■

. Iš tų. paleistųjų . vienas 
James P. Alnįeida, pakliu
vo vėl į kalėjimą. Sausio 31 
d. jis, suimtas kartu su, kį- 
tais. dviem vyita./ Jie šiį’ 
imti kaip įtartini asįaehy 
plėšimuose. Jįj. ąutdmobi- 
litije. rasta i^yolvėrini'^ ki
tokį apiplešuųb irnnkiaV

■ ■

Tel. Porter 3 789 ' ' ?•« ’

JOHN REPSHIS,M. 0, 
(SEPSIS) J - 

Lietuvis Gydytoju
Ofiro Valandoi: .'>-*4 ir T—®

. 278 Harvard Street, ■ ? ■ . 
kamp,. Inman arti ‘ Central Sq» 

. Oambridfft, Mus.

TeL S. B. 2806-B 
LIETUVIS 

DPTOMETRISTAS
-ISegsamlnuoJu akis 

priskiriu akinius I 
kreivais akis atltle-

. slnu ir ambUjonK:1 
koše (akidie) akyse sugražinu švie 

tinkamu laiko.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadway, South Boston

Bostono Ele vai ed- Rail- 
way valdytojai pranešė le- 
gislatūrai, j6g praėjusiais 
metais jie turėjo 2?Š>69,445 
dolerius nuostolių ir jog vi- 

- si tarnautojai geruoju suti
ko nusimažinti algas 10%.
|: Nors peniai išlaidos, buvo 
sumažintos net $2,708,320j 
tačiau vis tiek’ pajamos ne- 
padenge išlaidi^ Pernai pa
jamų iš penktukų ir dešim
tukų gauta $26,428.493, kas 
yra mažiausi suma, koki tik 
gauta nuo didžiojo karo lai
kų. 1931 m. pajamų turė
ta 29,855,107 dolerių. .

1931 m. gatvekariais,. po
žeminiais ir viršuti n i a i s 
■raukiniais naudojosi 324r 

788,577 žmoiioės, o .1932 m. 
•tik 291,753,825.

Gatvėmis susisiekimo lini
jos vedėjai kaltina taxi ve
žikus, kurie, girdi, pamatę 
Jūrį žmonių, laukiančių gat- 
vekario, privažiuoj a ir pasi
siūlo nuvežti; dėl tokių įvy
kių taxi vežikai turėtų būti 
sudrausti, kaip UE1’.’ vedė
jai mano. '

Šios kompanijos’ nuosto
liai lengvai išaiškinami. Ka
dangi: nėra darbų, tai žnio- 
nės nevažiuoja.

PAŠALPOS FONDE BE 
VEIK 00 MILIJONU

Į A, J. WEST, M. D. i
Į - LIETUVIS- ■ i 
i . . I
įGYDYTOJAS ir GHIRURGA8| I

| ■ ■’V ą l a-njdįojB: i; *’Į 
|Nuoį2 iki 4 d.yhūO'7 Ša 8 vak?|| 
Į 478 Gallitag Boulevard j. 
pDbicHESTER, MASS, | . 

Į 1 Telefonas^Jiįrdt 0847 .. I'Į 
i. ■ . > • ■ ■ .J;!

GERAS GYDYMAS ,

TEISINGAIS METODAIS
Norėdamas pasigydyti §ipj medlcl- 

l bok ir chirurgijos įstai- 
Edje blisi po. inano ptle- 
žiūrą, O ne kokių jauną 
nepiityrusių. htULtontų. Su 

K' tokiu iižtlkrHuiinu neguli 
būti joklH 'hėpiitjlteiiklnl- 

mtis.1 Kreipkis tuojuuš. 1 f ’* 

D(.GiiDj,327SŽ!,£.1
Antrtdltaląla,J

Oltliio—utlitel, 1 :

@Telephone A
J SO, BOSTON (B
/ 1058 * • - H

BAY71EW " 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKEB ir rookne
Automobilių ir Troką

Agentūra, j-
Taisome visokią iSdlrbysčlą mitą- 
mobilius. Taisymo, ir demonstravi
mo vieta:.

1Uamlin Street .'
- 4r E. Eighth St,-.— 

t$OUTH BOSTON, MAS& 
Jot\ KtiDOčluniis w* Pctcr Trtiftgfcąit 

siLvInlnkni i'

| AR SERGI?...;
i Skilvys nedirba,- liežuvis bal- 
Į1 as, sunkus kvapas, viduriai 
Įužlęietipję, .pilnas gązų ir Tuk#- 
į ties, neramiai ųiiegi..;. Jei 1101*1 
[pagyti—vartok vaistus-^ Son« 
Įgosil—$1.00 bonką, kurie pyą- 
i šalina tuos visus nesmagumus; 
Į IfSdh-ba Aptlekorius P. GIĘPViLĄ, 
= 1010 Caiubi-ldge St, prie • Webst6r 
ĖĄvp., Oąinbridge, Mass. Prlshinglii 
Į visokius vaistus per pafitą, Ileika- 
| lauk katalogo. Dr. Giedvllo GytluąŲi]

į JUOZAS M. DILIS ’
Į LAIKRODININKAS ■

= Parduodu įvairiausios rūšies 
| auksinius ir sidabrinius daik- 
|tus. Taipgi ir pataisau. . <

| • 366 W. Broadway f J
1 SO. BOSTbN, MASS. •’
Qni>oiiii,nr

Bostono pašalpos rinkimo 
komitetas šią savaitę baigia 
pririnkti du milijonu dole^ 
rių. Rinkimo tikslas, yra 
surinkti penkis milijonus 
dolerių. Tad iki galutino 
tikslo dar toli..

AGENTAI
- r-i-ir -r w <a eiw m

PERKAM LIETUVOS BONti 
Už OASH — MOKAM AUK

ČIAUSIĄS KAINAS. \ 
Parduodam laivakortes «ant vi 
patogiausių laivų j Lietuvą ir 

Lietuvos,

BROADHIAY TRAKI 
BŪRĖJU

K. J. VIESULĄ *’
366 Vrest Broadway, ’ _■ 

So Boston, Mass.
Tei, South Boston 0620

Ji INSURANCE
Į
Į

Depozitu nuošimtis ęįnia. nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

menesio. Dividentai mokami trečią-Trečiadienį Balandžio ir 

Spaliu mčhęshi. - Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome 

’ Travellers Cheąues.-. -

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER

BEVEIK 70 METŲ ‘

<;■ VALANDOS: • •
Nuo 9 ryto iki 3 po.pietų. Sukatomis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 

■’ Pirmadkuių vakarais nuo 7. iki 9 tik . dėl depozitų.- • .

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

PRALL BROLIAI
PENT0R14I IR DEKORATORIAI "M :

ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI
'.PATARSAVIMAS'GE’RIAUSIAS ;■

4# AEMANDIiąi ST., ' DORCHESTER, BIAsi '

id. Talbot mu . ■ '■ ' j

HARVARDO STODENTAI
Harvardo - imi versi t o.t. o 

studentų, surašinėjimo davi
niai parode?, jeg-jmne-yra 
studentų iš Amerikos kiek
vienos valstijos ir iš 39 už
sienio valštybup

v Iš 39 užsienio valstybių 
10 valstybių yra. pirmą kar-1 
byatstovaujamos per dange- j

Apdratzsk namus, fakandua’ 
automobilius pas 
J. S. MESLIS

253 Broadway, Š, Boston, Mas:
Tel. So. Boston 2613 •

GRABORIAI

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR \ 

EALSAMUOTOJAS
877 Cambridge' St.,.

v Cambridge,\Jflass. . 
į Res. 564 Ėast Broadway 
i So. Boston, .Mass, /

TclopĮiono; R Boston' 0815‘

LIETUVIS GRABORIUS
,Laidotuvių reikalo'visuomet ir visieiua 
maloniai ir. tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bilę laiku, dieną ar naktį; 
b aš vlsuoinet pasirengus kiekvienai  ̂
paivikalavimui. Už važiavimą-į kitus 
miestus jokio atlyg’ųumo nėreikalauja

P. J. AKUNEVICH
; (AKŪNEVMItfB)

16.18 Intemle ’ $68 West Bmadvzayj
Monteltoį Mm5. * ' \ * So. Boetom Mm »
Tek Brookton 4110 . \\ . .. .Tek S. Boston 44Š6
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Š DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
KAIP NUO ŠALČIO 

APSISAUGOTIr,-

Į
' 7

Daug žmonių serga. Šalčiu. 
Ib Vieni lengvai perserga, kiti, 

per savo neatsargumų, įgau-, 
na nėt . plaučių uždegimą. 
Pajutus Šaltį nereikią atidė- 

į lieti, bet tuo jaus imtis prie- 
| monės jį prašalinti. „Su-. 
[’ prantama, gydytojas geriau? 

šiai gali Suteikti patarimų. 
1/ Bet yra senas būdas iŠsigy- 
h dyti nuo tik‘ką užpuolusio 
r šalčio/ ReikiaT^sidaiyff 
| - karšto vandens vonia/ Van- 

duo turi būti taip kaistas, 
L kaip tik gali pakęsti. Reikia 
' voniųjo būti apie dvidešimt 

ihinuČių. Paskui smarkiai 
išsitrinti • rankšluosčiu,, kad 
atgairių ti krau j o. cirkuliaci
jų ir tuojaus eiti į lovų. Lo
voje apsiklojus Šiltai reikia 
išgerti keletą stiklų karštos 
arbatos su lemonu. Prakai
tavimas turi sustoti maž
daug po valandos laiko. Pa- 
skūi, nusivalius nuo prakai- 

L to, reikia tuojaus vėl gulti 
| - į lo vą., Šis gydymosi būdas 
| geriausia vartoti vakare, nes 
g išbuvus, lovoje per visų nak- 

tį, labai dažnai šaltis visai 
dingsta.. Dr. Žukauskas 

į pasižadėjo parašyti plačiau 
į kaip nuo šalčio apsisaugoti. 
L Lauksime.

į

KATALIKŲ AKCIJA 
APTIINKĖJE

L “Vengti bedieviška ir ‘ be- 
K. špalvių organizacijų prie 
į’ kurių katalikas, priklausy- 
L damas duoda blogų pavyzdį 
K. kitiems ir tilo • pučiu tnęgaT- 
E/ bingai save užsirekomendųo- 
R. ja susipratusių katalikų 
g/ tarpe/’..(trečias.punktas iš 
fc sen’pelio rezoliucijų apie ka- 
ĮL taiiku akcijų). Rodos, bė- 
| reikalinga. aiškinti šis pun-

į’ •bedieviška,.’ priešinga kara- 
likij tikėjiinui ir Bažnyčiai,

■ ■' \ , f
daugiau negu keista, maty-i. 
(i katalikus juos remiančius, 
kai htrinie S. L. R. K. A.

Pditiniai klubai bei kuo-; 
pos (suprantama . Amerikos 
piliečių.ir partijų), kurios 
laikosi griežtai savo tikslo, 
ir sriovinis gaivalas nevjr* 
raują juose, yra katalikų 
remiami. . Tik patriotiniai 
klubai/ rateliai, Kurie afi- 

šuujasi ^bespalviais” daž
niausiai labai įtariami. Juo
se dominuoja viena ar kita 
politinė kiyptis ir nėra liuo- 
sa niio prieštikybinio ele
mento. Brooklyno tautinin
kai geriausias pavyzdys. . Jų 
kluban subruzdėjo mūsų at
simetėliai, nepraktikuo j ą 
katalikai, karjeristai, maso
nai ir aiškūs laisvamaniat. 
Kad priklauso ir geni ka
talikų, neužginčiju. Tauti- 
ninkuj organas yra neabejo
tinai prieškatalikiškas. Kaip 
gali susipratęs katalikas to
kioj kompanijoj būti? At 
dėl visuomenės veikimo?1 
Ar dėl lietuviškumo ir tau
tiškumo? Ar dėl principo? 
Visuomeninio, • lietuviško, 
tautiško veikimo dirva yra 
platesnė, furingesnė ir reik
šmingesnė katalikuose negu 

; tautininkuose.. Religiniai 
: tautinis veikimas yrą našes- 
, uis ir vertesnis netik mums, 
..bet ir Lietuvai. Katalikas 
susidedąs principiniai . su 
tautininkais dėl lietuvybės 
idėjos įr nepaisąs jų indife- 
i’entizino, nezalėžnikizmo ir 
liberalizmo, išstato save pa- 
vojun netekti jam mylimo 
ir brangintino tautiškumo 

‘pagrindo•— tikėjimo. . To
kiam katalikui noriu pa
cituoti apie katalikų patriot 
tizmų iŠ “'Bažnyčios.ir tarp
tautinis klausimas” (Kat.
Veik. Centro laidinys ps. 4, 
5) sekantį:. “Jeigu katali
kybė būtų tėvynes priešinin
kė, tai ji nebūtų Dievo reli
gija (Pijus X, 1902 m. bal. 
19 d.). Artimo.meilės dės
nis liepia mylėti net savo 

, priešus, tai. juo- labiau ji

Yucatan ąpylinkese yra paslaptinga/ piramidė, kurtį' dabar 
daromi tyrinėjimai. Tyrinėjimams vadovauja'architektas R; B. 
Stacyfudd iš Hollywood, Čal. Miš mokslininkas mano, jog pira> 
midės sienų paslaptingas rastas būsiąs išskaitytas. 4 .

mums sako, kad artimo fį niūsų katalikų.nusistatyr 
meilės šaltinis glūdi Dievo 
meilėje, visos žmonijos ben
dro Tėvo ir bendro tikslo, ir 
meilėje Jėzaus Kristaus, 
kurio mes esame nariai. Ki
tokią gi meilė yrą tik iliu
zija ar.-nevaisingas ir trum- 
paliiikis jausmas. Visų lai-.

r>A . .u. , . . , .w,

Walter Damrosch. Kdn

mų užsibrėžtų seimelyje. 
Tad į jokias kritikas, už
metimus ar polemikas nei
siu.

Kun, J. B.

• Telephone: STAGG 2-0706

w •■pi’iklausymu tokiai organi- 
K zącijni. Prie aiškių będie- 
’£? vįŠkų priskaitome šocialts- 
Et-/.- tų, komunistų ir sandarieęių 

kuopas,. Sunkiau yra aiš-

tuos, kuriuos susieja vienos 
•ėvynės ryšiai (Benediktas 
XV, 1919 m. liepos 15 d. 
Laiškas). Taigi reikia my
lėti šių žemiškųjų tėvynę, 
kuri imums leido., naudotis

®į? .pavojingas bespalves orga- 
nizacijas. . ■ Jos paprastai 

nk dangšfbsi tautiškumo ir pa- 
šalpos skraiste. Mūsų ben-

W/ dras principas yra. laikytis 
K nuošaliai bespalvių organį- 
Ek zacijų. Bendrai į tokias 
K- organizacijas, skverbiasi į-

V A v A N D O Š l 
Nuo 0—12 IS ryto, 2-4J vak. 

iventadleniaij ewittaru« 
499 GRANO STREET 

(kampan Union AVe.)'

■ • , i aeiepuone;
pertas susidarė is 2 dalių: nn m inio |f UEMpllię 
Bethoveno ‘Missa Solemins’ UOi DLAURu lu iLliUlUu 
— Agnūs Dei ir Bethove
no “Devintas jdilėjimas.” 
Antroje dalyje 'su choru ir 
orchestra 'programoje pa
sirodė tarptautinė pegeimt, 
kuriame dalyvavo 32 tauti
nes grupės- su savo vėliavo
mis. Lietuvius atstovavo 
niūsų choro 12 narių su lie
tuviška vėliavą. Graudin
gas paveikslas visus sujau- 
(lino, kada visų tautų vėlia- 
vofr-plevėsavp,- kaipe^ prisi
žadėsimo aktų reiškiant ’t- 
užlaikyti tarptautinę taiką.
Bet koks supuolimas: Lie
tuvos vėliava plevėsavo tar
pe Kinijos ir Suomijos, o 
lenkų šalia japonų,,., ir ki
toj pusėj scenos šešiolilta 
tūkstančių žiūrovų ilgai 
plojo p. Damrosch’ui ir pro
gramos dalyviams. Choris
tai dailiai pasirodė. .

SVARBOS POSĖDŽIAI

DANTISTAS 
X HAY

' Namų, Telefonas : Michlgan 2—4273 B R O 0 K Ii Y N, N» Y<

r hetmanu, po Rusijos meratų vieną dolerį. Daug
* bedarbių naudojasi proga. 

Pasinaudok ir Tamsta; Del 
platesnių informacijų kreip
kis į “Darbininko” admini
stracijų, 366 W. Broadway, 
So. ..Boston, Mass.

ramų .. _
globa.' Rusijos caras Pet- 1 
ras Didysis norėjęs' Tikrai ' 
ui jų prijungti prie Rusijos, 
liet Mazeppa užsispyrė, visi
škai pasiliiiosuoti. n ųo1 jos 
gk bos. čailcoyskis j išrašy
damas šių operų. ‘ “Mazęp- 

savo lįbrefto rėmėsi 
Puskmo poema ~“;PottaVa% 
kuri ame figūruoja Mazep
pa su Švedijos karaliumi 
Karoliu Į2-tm Šiedu buvo 
santarvininkai prieš Poim 
didi jį. Teisingumo minis-
toi is Kočūbei: su Mazeppa 
tardavosi, planuodavo kar
tu valstybės reikalus ir su
kilimus prieš Rusiją. Ma- 
zcppa karta paprašė Koču- 
bei dukters Motrya rankos. 
Kočubei ir moteris Lubov 
tam pasi pri ošino. Motri ja 
gi mylėdama Mazeppa pra
šo jo bėgti sū ja ir susižie
duoti. Užpykusi Lubov į- 
kalbina Kočubei išduoti Ma- 
zėppų. Petrui Didžiajam. 
Mųzeppa sužinojęs klastin
gą sumanymą areštuoja Ko- 
čubei ir įsako sušaudyti. 
Lubov' kreipiasi į Motrya 1 
išgelbėti tėvą. Bėt buvo 
pervėlu.-Kočtthek jau sušau* 
dytas.. Poltavos mūšyje 
(1709 m.) Petras Didysis 
pergali Mazeppą ir Karoli 
Į2-tą. Užbaigoje Motrya iŠ 
gailesčio miršta Mazeppos 
rankose.

Visa opera ištisai drama- 
tinga. Orchesti’o ir chorų 
dalys labai įspūdingos. Uk- 
rainų dainos sielvartingos. 
Jų tautiški šokiai gražūs.

Patartiną muzikos mylė
tojams pamatyti šią Čaikov
skio operą. lĮkyainų Dai
lės Teatras suorganizavo 
geriausius ukrainų daini
ninkus, kaip Metropolitan 
operos dainininkai Thalia 
Šabanieva, . I. . Velikanof f 
Maskvos operos, A. Tscher- 
kassky Philadelphijoš ope
ros, Elena Bussinger, Elo- 
renti operos, M. Shvetz Pe
trogrado ir Pliiladelphijos 
operos ir k. . Orkeštros kon
duktorius bus Paul Ougli- 
tzl<y.. baletą- statys Dimitri 
Chutro. Operos vadovybė 
ypačiai kviečia lietuvius su
sipažinti su ukrainiečių dai
na. Mūsų parėmimų, labai 
brangina. .“
...... V; 'Turonis.

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

Telephone: STAGG 2—0106

ŪR. A. PETRIKĄ
(rasicK)

. LijDTUVIS DENTISTAB

221 a. 4th 8t., Rrooklyn, N. Y, 
Z-BpinBuUų mąanoin 

Gaga AnctteHAa
VALANDOS:

Nuo 0 ryte Iki 8 vakare. 
PbidctadfėnlaljB ir Kventadleniali 

tik ansltania.

š ŠV. JURGIO PARAP.
* ‘ . Įf

TeL Greenpoiht 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORTUS

kų pagoniškos laicistiškob 
visuomenės patyrimas rodo, 
kad tam tikromis valando
mis bendrieji reikalai ir 
prigimties panašumas ma
žai tesveria prieš širdies ais
tras ir geismus (Pijus X, 
rugsėjo 25 d. 1910).

Tėvynes meilė . n e g ą 1 i 
.prieštarauti ir nė jokių bū
du pranešti dangiškosios tė-- 
vynės meilę, . aukščiausiai 
Dievo karalystę teisiųjų sie
lose, paliktą ir čia eemėj. ir 
galutinai išsipildysiančių ro? 
juję, tėvynę, kurios tikrų 
mistiškų paveikslą mes ran
dame Kat. Bažnyčioj, kuri 
per visas tautybių ir kalbų 
kliūtis sutelkia į vienų šei
mų visus Dievo vaikus pa
ties Tėvo ir ganytojo prie
žiūroj (Benediktas XV, 
spalių 5 d.j 1920 m. Encikli
ka). Iš tikrųjų Bažnyčių 
reikia mylėti karštesne mei
le, nes jai įneš skolingi už 
nemirtinų mūsų sielos 

( gyvenimų, nes juk protin- 
t giau trokšti sielos gerovės 

negu kūno. Pareigos Die
vui yra šventesnės ne • kaip 
žmonėms. Taigi mylėti rei
kia abi tėvynes, žemiškųjų 
ir dangiškųjų, bet taip, jog 
dangiškosios tėvynės meilė 
prašoktų žemiškosios ’ tėvy
nės meilę ir kad niekad’žmoT 
nių įstatyhąaĮ neužbėgtų už 
akių Dievo įstatymui.” (Le
onas XIII, 1890 m. sausio 
10 d. Eneikl’)V

'■ tylias B alkūna^
Pastabos. -. 1. .Praei

tame straipsnyje sausio 27 
įsibriovė chronologinė klai
da. ^Kur pasakyta, kad apy
linkėj gyvavo . Liet u y o s 
Kraštų. Vaduotos Komite
tas, • vėliaus gi susidarė 
Draugijų Sąryšys, turi bū
ti pasakyta atvirkščiai, kad 
gyvavo Draugijų Sųryšys, 
o vėliaus susidarė Lietuvos 
Kraštų Vaduotos Komite- 
tas;'-'; ■■ .. '
2; Šiuos straipsnius ‘ rKąta-

Sųjųiigiętėą, visu ; rimtu
mu dirba, kaj surengus ne
paprastai šalinu balių para
pijos naudai. Balius įvyks 
vasario 12 d., parapijinėje 
salėje.

Neseniai . susiorganizavu
sios moksleivių kuopoš pir- 
jniiiinĖaSy;8tlįdentąs Pranas 
Raugalas kviečia laiškais vi
sus parapijos .moksleivius į 
susipažinimo vakarų vasa
rio 13 d. Moksleivių para
pijoje esama pėr du šimtu. 
Bus labai įdomus vakarėlis.;

'■ MJRŽ
Grasilda ’ Petnilevičienė 

mirė sausio 21 d. Iškilmin
gai su 3 mįšiomis palaidota 
Kalvarijos kapinėse sausio 
25 dieną. ‘ iPetruleviČienes 
la ir Grasilda JautsųDįJet 
(Jaūtakienės) dukterys Ste- 
mokytojaujų kat. mokyklo
je (Sunday Šchool).

Iš KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJOS.

šio 19 d. Enciklika). .Taip, 
ne tik meilės, bet ir pirme-. 
nybės'verta tėvynė, kurios 
šventas vardas mūsų dva
siai sukelia brangiausius at
siminimus, sudrebina visas 
mūsų sielos stygas^ ši ben
droji "žeme, kur mūšų lopšys 
laivo, su .kuria mus sieja 
kraujo ryšiai, šita kilnesnė 
meiles ir tradicijų bendruo
menę (Pijus X, 1909 m. ba
landžio 19 d.). Tėvynės ir 
savo rasės meile galingai 
prisideda . įvairioms 'dory
bėms ir kilniems žygiams 
sužadinti,J jei tik laikysies 
krikščionių įstatymo (Pi- . . .
jus XI f‘W Arcuno”). | W Akcija Apylinkėje” ra- 

’ menei iš jtj naudos nėra.- Ir P W I"okWaB T vim tWu “

k sroviniais sumetimais.. Ka- 
L kilikui,. tad, privalu pri- 
f klausyti tik grynai kutaliki-.

škosę: organizacijose, -kur 
t užtikrinta-tikėjimo pagarba 
t ir praktika. . Parapijose 
f susiorganizavo įvairių šven- 
L hjjij vardais. paŠalpinčs dr- 
L' jos, kūrins .dabar “hešpąl-

vės” ir vadovaujamos jau 
į nekatalikų. (kurie, tik inažu-

‘ . Sausio 29 dieną susituokė 
' Albertas Grigonis su Mary 
> Stramb. Sasario 12 d. su

situoks Vincentas Milerius 
su Marijoną _ Stankūnaite, 
ir vasario-5 d. Jonas čer- 
niukėvičūis su Jozefą Bui- 
vydaite; d

Sekmadienį, vasario 5 d. 
7 v. vakarė, klebono kun. S. 
Remeikos raslmėjė, įvyks, 
paskutinis “Vytauto” Spau
stuvės komisijos posėdis, 
kuris ‘ galutinai nustatys 
'“Vytauto” Spaustuvės tur: 
to pervėdimų Lietuvių Uni- 
vergai Biurui.

Gi pirmutinis “LiU«ua: 
nitui Uniyersal B ur e, a u, 
Ine.” akcininkų • susirinka
mas įvyks vasario 7,d., ’-7:30 
vai., vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėje, S. 
4th ir Roebling Stš.j Brook- 
Ivn, N. Y. • ■f /

Šiame posėdy bus priim
tas ‘ ‘Vytauto ’ ’ Spaustuvės 
inventorius ir pus: t ą t y t a 
korporacijos vedimo bei val
dymo tvarka. Vadinasi, 
pradėtas darbas “Vytauto"’ 
spaustuvės vardu bus tęsia
mas toliau po nauju virš mi
nėtu vardu, kuris buvo pa- 
sinktas geresniam atitiki- 

! mui platesniems užsimoji
mams, . kurie biis vykdomi 
naujai korporacijai susi- 
tvarkius.

NEW YORK, N. Y.
UKRAINŲ OPERA 

“MAZEPPA”
Vasario 4 d. 8 vai. vakare 

Męccą Temple, 133 W. 55th 
St., bus perstatyta ukrainų 
kalboje Petro Čaikovskio o- 
pora “Mazeppa.” ‘Pernai 
suėjo 300 metų Jonė Mazep- 
pos gimimo. Visa ukrainų 
taura švente savo didvyrio 
sukaktuves:' Tik.šiemet U- 
k rainų Dailės Teatras prisl- 
ruošė šias sukaktuves pa-

. Grabnyčių Šventėje šv* 
mišios 8, 8:30 ir 9 vai, Pa
laiminimas šv. Sakramentu 
po paskutinių mišių.

Vasario 22 d. Klasšiaus 
salėje rengiamas .biznierių 
balius. Mūsų choras išpil
dys koncertinę programa, tninęti .’ perštatatant . grau 
Tikietas vienam 
pustrečio dolerio.

asmenim

i 'Sausio' 25 dieną, Madison 
Sųuare Gatdeiie įvyko Pen
ktas Eestival Koncertas. 

. Dalyvavo tūkstantinis clio- 

. ras,. 200 asmenų simfonijos 
orkestras, vadovaujant p.

cl’uzinį veikalą operą 
‘ fMazeppa. ’. Tvati Mazeį).- 
pa buvo Ukrainijus hotina- 
nu I(587--4709 metaU. ‘ Jis 
gimė mieste Mazopyncū Ūl> 
ramijoj, 1632 m. Mokinosi 
Kijeve ir kituose Europos 
cenh'uose, 1687 m." išrink
tais kazokų, valstybė

BALSAMUOTOJAS
231 REDF0RD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

§ KLASČIAUS

į GŪNIOM PABUS
Į piknikams, baliams, koncertam*. 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmini, 
j mams smagiausia vieta Brook> 
I lyne-Maspetho. Jao laikas nfalsa- 
ikytl salę žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Betts Av®. 
į JONAS KLASČIUS, Sav, 
| Maspeth, N. Y.

L. D.S. NARIŲ-BEDARBIŲ 
DĖMESIUI

“Darbininko” adminis
tracija išmokės L* D. S_. rią- 
riųi — bedarbiui už kiek
vienų naujų metinę prcnu-J

TeL. Newtown 9—4464

A NT. J. V ALA NUĖJUS
GRABORIUS IR . 

BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose šakose 

NOtary Public
5441 — 72-nd Street, 

Artl Grand SL 
MASPETH. U L, N. Y.

Tel. Stagg 2—5041 Notary Pnblk

M. P. SALIAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graboriusir B&lsąnraotojM 
660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

TeL Statę 2—0788 Motery Public

JOSEPH LEVANDA 
(Lėv&ndatukas) 

GRABORIUI
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

, Telephone Stagfc 24400 ■ 
NOTARY PUBLIO 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRAB ORIUS 
402 Metropolitan Ava/ 

BROOKLYN, N. Y.
Prienais. Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Pąreamdaū Automobilius Ve** 
tūvSms, Krikštynoms ir viao- 

; kiems pokyliams

<uor. f AUMS.
.-/4 Btdfunl .4? *•

’i'et, Evergreon 6—4614
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