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SGHAAF KKILMfflGAl 
PALAIDOTAS

PAMIŠĖLIS DŪDA RAME 
SUDEGINTI SAVO 

smij
BRATTLEBORO, Vt — 

Pamišėlis ūkininkas Kazys 
Dūda vasario 14 d. nusika
bino nuo-sienos surūdijusį, 
kardą ir suvarė savo žmo
ną ir šešis vaikus į vieną 
kambarį, užrakino duris ir 
uždegė namęu Jis pats sto
vėjo lauke ii’ žiūrėj o kaip 
plečiasi ugnis.

Pamišėlis nepastębęjo, 
kad jo sūnus Jonas, 14 me
tų amžiaus, išsilaužė pro 
langą ir laimingai nubėgo 
apie 2 mylias pasišaukti pa
galbos.

Atbėgę kaimyniniai gy
ventojai pagrobė Dūdą ir 
išgelbėjo žmoną ir vaflius.

Prieš 6 mėnesius Dūda 
buvo visai sveikas, norma
lus žmogus. Manoma, jog 
jis laikinai pamišo dėl dide
lių ekonominių sunkumų, 
kurie ? slegia visus ūkinin
kus: ' . .

Dūda patalpintas pamišė
lių namuose, Northhamp- 
ton, Mass. .Jo šeimyna rū
pinasi labdarybės draugijos.

KASYKLOSE UŽMUŠTI 
SEPTYNI DARBININKAI

Vasario 17 d. iš Šv. Mari* 
jo# bažnyčios, Wrentham, 
iškilmingai palaidotas buvęs 
kumŠtiriinkas Emie Scha- 
nf, miręs po kumštynių sų 
Cnrnera.

. Laidotuvėse dalyvavo per 
5000 žmonių, tarp kurių 
daug sĮHirto mėgėjų* Fa- 
saulio čempionas JackShar* 
koy, lydimas draųgij, daly* 
vavo pamaldose bažnyčioje

• ir Įiaskutiniame iMtamavi“ 
me kapinėse. Daugelis ma
te jo ašarotas akis.

GMulingas mišias atlaike 
‘: Sehaafo draugas kun. Sehe- 

uvėr. kms po neląimingij 
kumštimių suteikė jaut pas
kutinį Bažnyčiospatarnavi
mų.

Beveik mėnuo prieš kum
štynes Sėhaaf sirgo influen- 
za. Jis gulėjo Šy. Elzbietos 
ligoninėje/Brightonė. Vie* 
nas reporteris buvo apsilan
kęs tada ligoninėje pas 
Schaafą, kurio lova buvo 
prie lango. Repoiteriui

J Sdiaąf taip pareiškę: “Aš 
. Žiūrėjau pro langą ten auk

štyn, kur aš galiu matyti

/kalnelyje. Aš ten tik ką at
likau rekolekcijas. Kai aš 
čia guliu ir žiūriu pro lan
gą tiesiog į vienuolyną, aš 
galvoju apie šventą, ramų 
gyvenimą tų kunigų ir. bro- 
lių, kurie tenai gyvena. Jie

. turi laiko maldai, studijoms
• ir poilsiui. Jie yra labai 

toli nuo pasaulio, bet jie ’y-
' ra linksmi. 1 Po kumštynių 

su Carnera, aš i'ėl vyksiu 
rekolekcijoms. Įviriną kar-

i it prieš pat rungtynes su 
Young Striblmg. f Ąš ge
riau jaučiuOsiu prieš eida
mas į kumštynių ringę, kai4 
aš žinau, kad esu taikoje su 
Dievu. Jeigu kas bloga at-

• ' sitiktij, Ernie Schaaf-gali
stotis prie auksinių vartų ir 
sakyti: “Šv. Petrai! Emie 
Schaaf yra čia ir nori pa
skambinti vieną iŠ auksinių 
arfų. Prašau atidaryti dit- 
ris?’ ■■ • ' . '•
. Scliaaf, ištaręs tuos žo-

. džiusr šiltojo kalbėti ir’ pa-.
■ . žvelgė vėl į vienuolyną kal-

• nelyje, -p jo akys buvo pa-
. skendusios, tolimame žvilgsi

•• ' nyj^ /

FAŠISTAI PAGROBĖ DAt- 
LĖSMOKYKLĄ

: < BERLYNAS. — Fašistų
; / grupė įsiveržė į Prūsijos 
- dailės mokyklą, kurioje' ėjo 

egzaminai/ išmetę laukan
, ■ kefririsjptofėsorius ir užė

mė .visą mokyklos namą;
’. -Visų'tai'-padarytri kaip

. . protestas prieš pašalinimą me iŠ Anglijos aliejaus kori- 
iŠ mokyklos - vieno fašisto atsiją, tad Anglija ;nbi’i su- 
studento. ' •• rasti kokią išeitį. .

RIAUŠININKŲ

Kalkių (vopiios), kasyklose • ' • 
didelis akmuo užgriuvo ant 
nuo lietaus sudrėkusių kal
kių sluoksnių, kurie slirik- 
dami* amžinai palaidojo sep
tynių darbininkų gyvybes.

Nors gelbėjimo darbas bu- . 
vo staiga pradėtas, bet ne- 
^a^kpdŠgelbėti~nelOTmFj^^^~ 
gųjų darbininkų. \

MIRS GYLYS
■- ’ • v ’ -t . Į ’ <

Klaipėda.—?Vasariol d.I 
mirė gubernatoriaus tėvas • 
Motiejus Gylys, 78 m. ani-Į . '’ 
Maus,

UO-FEBRŪARY 21 D.t 1933 M./No. 14 .

ORGE WASHINGTON

EINA ANTRADIENIAIS IR 

penktadieniais

KATALIKŲ SEIMELIS |

KAINA 5 OE

Sveikiname Naujos Angį 
jos Katalikų Seimelį

SANTA CLARA. — Va
sario 18 d. Kubos vyriausy- 
'bės. policija suėmė. 12 riau
šininkų. Riaušės buvo tarp 
komunistų, kareivių ir po
licijos. • ••''

REIKALAUJA KINIEČIU 
PASITRAUKTI Iš JEHOL

JAPONAI RENGIASI Dl- . ... „ t , ,, , . -nri iAli I • Vasanp|22 d. sukanka 201 metai nuo Amerikos pir-UlLIAM MUSlUI mojo prezidento George Washington'gimimo.
. _  ... ' • * . George KVashington Amerikai svarbus ne vien tik
TOKIO —Japonijos mJ kad jis buvo šio.s didžiosios respublikos pirmasis 

nisteriu kabinetas priėmB P^ident^.įįurio pareigas pasekmingai ėjo per aštuo- 

,. ^Poni'la ’a7 Į Washington yra svarbus visai žmonijai, kaipTKctelis
stosis Tau hj Sąjungos, Jei kovotojas;da žmoga^ teisių. . < • <
Tautų. Sąjungoje bus piį-d . Tikrai neapsirinka istorikai, vadindami Washingtp-

n’ą šios valstybės Tėvu, labiausiai pagerbtu amerikiečiu, 
didžiausios respublikos įsteigėju. ?...

Kai įsišfeigė Amerikos demokratinė valstybe, ji bu
vo viena iš nedaūgfelįo respublikų. Respublikos tvarka 
buvo neįi^anoma- daugeliui valstybių ir George Wasli-

Įtis per pirmąjį respublikos dešimtmetį sudarė, tvirtą pa
matą demokratijai -. ! * ’ **

į • Washington yi’a laikomas gražiausių valstybininko 
pavyzdžiu.. Nors( jis nebuvo kataliku, bet buvo labai pa
lankus katalikams ir‘Katalikų Bažnyčiai. Amerikos pir
masis katalikų vyskupas John Carroll ir konstituciją 

^eu^nrnsre tai-p. ^pom- katalikas Charles Carrbll buvo artimiausi Wa-
jos ir Kinijos kariuomenes. . Jis pagelbėjo katalikams Įsi-

steigti savo, bažnyčią Philadėlphi jo j.
Minint ‘ WiaShington’o gimimo dieną, galime prisimin- 

.\ . .1
tą, kur . Kinijos buvę impe-1 nebūtų' davusi pasauliui, kaip tik George Washington,

MUKDEN.—Japonijos 
įsteigtosios ir globojamos 
Mandžiiirijos valstybes vy-

niėčių kareivių.

riausybe pasiuntė Kinijai j 
griežtą reikalavimą ištrauk- ■ 
ii kariuomenę iš Jehol pro
vincijos.

Kinijai atsisakius tai pa
daryti, žinoma, kils kova. 
Kiniečius puls Japonijos ir 
Mandžiurijos kariuomenes.

ANGLAI GAMINS ALIEJŲ 
ANGLIf ‘

: LONDONAS; — Angli
jos laivyno vadovybę davė 
didelį užsakymą anglių ka- 
sykloms, prašydama paga
minti aliejaus iŠ anglui. To
kiu užsakymu anglių kasy
klos labai patenkintos,, nes 
jau kurį laiką silpnai dir-

Anglija - šiuo užsakymu 
t nori parodyti, jog ji nori 
- būti nepriklausoma nuo ki

tų valstybių aliejaus atžvil
giu. Nesenai Persija a’ė-

rasti kokią išeitį.

imtas raportas, nepalankus 
Japonijai. Tas - raportas 
rengiamas apie Mandžįuri- 
jos klausimą. . . .

Japonijos reikalavimas

nę iš Jehol jau pasiekė Ki
nijos vyriausybę. Atrodo, 
jog Kinija jokiu būdu ne
sutiks trauktis iš Jehol, to
dėl šią savąitę numatomas 
didelis mūšis tarp Japoni

Japonijos. kariuomene,Į 
gerai apginkluota, jau pasi -Į___ _______
rengusi žygiui į Jehol mies-Lį yieno vyro -pasakymą: jei Amerika ir nieko daugiau 
tą, kur . Kinijos buvę impe-Į nebūtų' davusi pasauliui, kaip tik George Washington, 
ratoriai praleisdavo vasa-Įtai vistiek jos vardas Imtų amžinai įrašytas į pasaulio 
ras. * [istoriją.

Netoli Jehol stovi 50,000Į ■“ ~ “ r
japonų kareivių*, o Jehol a- SENATASUŽBANAIKINI-1 
pylmkėjė apie 226,000 ki-Į

KARU KAYELIUNAS 1^”“ ^
FARRELLMIRĖ nutarė atšaukti prohibieijos

• ' • / Į įstatymą. Priimta rezoliu-
GROTON. — Vasario13 oi ja tuojau buvo pasiųsta

d. mirė Švč. Širdies parapi- [ rūmams, kur bus balsavi- 
jos klebonas kun. William|raas* .. . .v . /
J. Farrell, buvęs karo ka-Į Kezoliuėijoje aisĮdaį pasi- 
pelionas. ’ Į sakoma už panaikinimą pro-

Kun. Farręll didžiajame 
kare pasižymėjo nepaprastu 
drąsumu ir karo kapeliono 
pareigii ištikimu pildyto- 
ju. Jis buvo kartu su ka-' 
reiviąis pavojingiaus i o š e 
vietose, nepaisydamas di
džiausio pavojaus savo gy- 

kelis pasižymėjimo ordęnus.

buvo sužeistas sprogusios metais pateko. 1534 nuteisti 
L . . . . J.’
kurios padarytos žaizdos jis 
neišsigydė. Verduno mūšy
je jis buvo ūžnuodintas du
jomis, bet iki pat mirties l 
pasiliko sveikas dvasioje ir 
visados palaikė artimiau-1 
sius santykius su karo vete
ranų organizacijomis. •’

Rezoliucijoje-aiškiai-pasi- 

hibici jos įstatymą, kuris nu- 
štatų galios tik tada, kai du 
trečdaliu Amerikos valsti
jos patvirtintų naujų kons
titucijos priedą. ’

PRANCŪZIJA PASIUNTĖ 
AUSTRIJAI ULTIMATUMĄ

ROMA. — Italijos laik
raštis “The Giornale’ d’Ita- 
Jia” viešai paskelbė žinią, 
j og Frahcūžija pasiūiitė 
Austrijai reikalavimą sunai- 
Idnti ginklus ir kelius karo 

"pabūklus, kuriuos Austrija 
įsigyjusi prieš St. Germain 
sutarties reikalavimus.

Pranešiniu iš Paryžiaus, 
toks įspėjimo raštas nusiųs
tas Austrijai vasario 11 d., 
kuriame paminėta, jog esą 
žinių, kad iš Italijos atga
benta į Austriją 40,000 šau
tuvų ir 200 kulkosvaidžių. .

Italijos vyriausybe griež
tai užginčijo tikrumą gan
dų apie siuntimą ginklų ir 
pranešė, jog iš Austrijos, 
viena privatine kompanija 
buvo atsiuntusi į Italiją 
ginklų pataisyti, kurie, pa
taisius, buvo sugrąžinti at- 
gal. - /

MILWAUKEE MIESTO IŽ- 
DIN1NKAS KAITINAMAS 

VAGYSTĖJE

JIE: KALEMUM ■ KM-.
TENKA

MILiVAUKEE, Wis. — 
Teismo įsakymu policija 
Suareštavo. Mihvaukee mie
sto iždininką John. L Drew 
ir Liberty State, banko bu
vusį direktorių I. J. Rosen- 
berg. Abu kaltinami vagy
stėje 500,000 dolerių iš mie
sto iždo.

Iždininkas Drėw kaltina- 
; mas vagystėje, b baiikierius 
Rosęberg. pagelbėjęs jam 
per banką. 1 ■

. Drew išbuvo Mihvaukee
miesto iždininkų per 16 me-, 
tų. Jis .dabar serga ir sūr 
areštuotas ligoninėje. . '.

FITZGERALD 70 METŲ
,, Bostono buvęs mayoras 

' J.F. Fetzgėrald šiomis die
nomis sulaukė ;70 metų am- 

. žibus. Jis ir tokio amžinus 
sulaukęs gerai išrodo. ir lin- 

- ksmai. dainuoja “Siyeet A~- 
dęl’ned . ; \• j.

vybėi. Už nuopelnus gavo

Karo lauke kun. Karteli Į Sing Sing kalėjimai! 1932
.1 . ’ ‘ ' J
granatos skeveldros/ nuo Į asmenys. Tyrinėjant jų 

asmenybes, pasirodė,... kad 
tarp tų nuteistųjų nėra nė 
vieno asmens iš dvasininkų^ 

I gydytojų ir „ advokatų . luo
mo, ., tačiau į nelaimingijjų 
skaičių patęko 19 mokyto
jų 12 knygiriiųkij, 25 muzir 

Į kantai- ir it Į- * . ■

Štai ir vėl susivaži 
Naujosios Anglijos koloi^- 
jų lietuvių katalilciy visuh 
menės veikėjai į metinį seĮ* 
inelį, vasario ^22 d.?' Broėlv 
ton, Mass.

Šio seimelio ’ programoj^/ 
pagrindinis punktas bu i; 
kim. Juro svarbus refetatai»4 
apie .katalikiškąją akciją; { 
neabejojame, jog po referaį^ 
to bus rimtų diskusijų, kai$į 
įvykdyti referato patiektu^? 
planus bei mintis.

* *, • •» *

Kataliidškojį' akcija, kuri 1 
apima visą katalikų gyvetih 1 
mą, gali būti skirstomas f i 
daugybę skyrių skyrelių 4#

kiai puola Prancūziją, kur 
savo išsišokimais esanti pa
vojumi Europos taikai.

HITLERIS UŽDARĖ KATA- 
LIKŲ LAIKRAŠTĮ

BERLYNAS. — Hitlerio, 
vyriausybės įsakymu trims 
dienoms uždarytas Vokieti
jos katalikų die n r a š t i s 
“Germania.” ’ . •

Laikraštis uždarytas to
dėl, kad jo viename nume
ryje buvo kreipiamasis į 
katalikiškas organizacijas 
“kovoti prieš bolševizmą, 
ar jis eitų iš kairės, ar de> 
šinės,” .

Prieš kelias dienas‘fašis
tai buvo uždarę socialdemo
kratųdienraštį. Išrodo, jog 
fašistai, besirengdami rinki
mams, kitoms partijoms at
ima bet kokią laisvę pareik
šti savo nuomones. Laik
raščiai suvaržyti, radio nau
dojimasis uždraustas, susi- 
rinkimdi irgi Suvaržyti. Tač. 
nieko nuostabaus- nebūtų, 
jei fašistai, rinkimus. laimė
ti!. '

nėra abejojimo, jog jos vie« 
na iš- svarbiausių dalių yrą 
katalikiškoj i spauda. ‘: ’•

. šiandie visose valstybes^ 
katalikai deda visas pastari* 
gas sustiprinti bei išplėsti, d 
savąją spaudą, kadangi^ 
spauda šiais laikais yra' vU-mJ 
na iŠ didžiausiųjų priotjfflj 
nių išgelbėti žmogų. Spau-v- 
da yra galinga priemonė 4 
didžiam tikslui siekti, jį y-į 
ra galingas įrankis kovoje- . 
dė! šviesesnės ateities.'

Lietuvių katalikų visu o-Č ■ 
meniniame veikime spaudom / 

, “ i
klausimas buvo gerokai pa-į : 
mirštąs, lyg ir paliktas nuo^į 
šaliai^

Šių metų seimelis nu4 
veiks 4idelį išganingą dar-*. - 
bą, j ei tinkamai. išspręs sa- » 

-vos lietuviškos katalikiškos / 
spauclos klausimą. - < -

Šio klausimo išsprendi
mas ir surastųjų priemonių 
taikymas gyvenime priklau- * 
so nuo mūsų, šviesuolių'ir : 
nuo visos visuomenės ben
dro darbo, gražaus sutarti
nu mo, ko mes ir laukiame 
ir tikimės šiame Naujosios ; 
Anglijos Katalikų š^riety* 
K - ; ■<' <<.•'

KARDINOLO KŪNAS AT- 
GABENTAS AUSTRIJON

MIAMI, Fhi. — Giusep- 
pe Zangpra, kurs vasario 15, 
d.. paleido 5 šuvius į būsi
mą j į prezidentą Roosevelt. 
sužeisdamas 4 penkis asme
nis, pripažintas sveiko pro
to Žmogumi ir jam paskir
tas teismas.' .

Zangora teisine pareiškė, 
jog* jam jokhrgyuej ų nerei
kia, tačiau teisėjas paskyrė, 
tris advokatus. pasikęsĮiito- 
jui ginti, * v 'j' .'

VATIKANAS. — Afiru- 
sio Katalikų Bažnyčios 
kanclerio kardinolo Fruh* * 
wįrth kūnas atgabentą^ i * 
Austrijos sostinę Vieną, kur : 
iškilmingai palaidotas. '

SUUEGĖ COLUMBUS 
SALĖ ■

Istorinei Colųmbūs 
buvusi Eaš.t Bostone, vaseįį 
rio 19 d. naktį šunaįkinfd 
gąięro. Nuostolių 
viliojama 25,000 dolerių* 
Gaisro. priežastis. dar umP 
aiškinta.

t



13,187 SVETIMŠALIAI
. -LIETUVOJE

railienis, vasari 21, 1933 rrgRBlKĮK KO

žinios Iš Lietuvos ' 967, atvykę sveČiuosna būvu
463 asmenys.

DIDINS KALĖJIMĄ

ir kalėjimo dirbtuvėms* 
Vien projekto pagaminimui 
paskiria arti 30,000 litip

\ Lietuvoj sausio 1--(L, 19; 
Įtn. rniVo 13,187 svetimšaliai.

to skaičiaus daugiausiai 
vo vokiečių tautybes — 

3,088 'Optąnfiį Klaipėdos 
aŠte — 1,350, latvių — 
7, be pilietybes ~ 6,244 

Svetimšaliai. ■

Daugiausia svetimšalių 
Lietuvoje buvo amatininkii 
— 1,783, dvasteiiiką — 9d, 
inžinierių —* 74, daktarų.— 
36, juodabarbių — 3,249, te- 
chiinkų. — 96, pirklių—572, 
įtaikytųjų'---^251, m<l;imip- 
4{,‘7. nięmteidvr-r 70; valdi- 
ninku ir tarnautojų — 590J ha ploto, .kurdus pastatyta 
žėmeš ūkio darbininkų— apie.20 trbbeshi:.kalėjimui!

Kaunas* —- Jau pasheih-; 
tas konkursas pagamini? 
liaują kalėjimo projektą, 
bet statybos darbus numaty-

. ta pradėti tik. 1934 m.
Jau yra paskiria prie Šė- 

-št n "Torto sklypas.žemČK—37*

apie.20 trobesiųl kalčjimuii

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

t Auksinio Obuolio Istorija 
• (Graiką Šlytologijos Žiupšne 
Be) su paveilvshis., Liėturią 
kalbon išguldė Alyva ..... / J 

. Trys Keleiviai — Krikšeio- 
|jais, Žydas ir Turkas. Pamoki* 

: nanti apysaka. Parašė T. Vyš- 
, riauskas. Vertė P? B. ...... ‘ .25 

Trumpi Skaitymėliai—labai 
t gražūs. pasiskaitymai apie į-. 
į vairius- gyvenimo atsitikimus. 
^Paraše J. Tarvydas...
[ s Turto Norma—moks 1 i š k i

pasiskaitvonia. Parašė Uosis;. .25 
k ‘ Genimas — aprašymas apie 
Į gerumą per Tėvą Fabęrą Fi- 
;. Upinį. Vertė Kun. P. L; .......15

Tabakas—Nuodai — rūky- 
į mo kenksmas; pagal Dr. Ni- 

kolskį parengė S. Kaimietis 
g Užkeita. Mergele šu Barzda 
f Ir Barzdaskutis — apysaka.,, 
r Kataliką Bažnyčia ir. De- 

mokratizmas. — Parašė kun. 
pi' Tarnas Žilinskas-.. .... ...

Apaštalystės Maldos State- 
tas. — Vertė kwi.'P. Satrrti- 
oaitis ... . .15

E XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė ' .. 
kum Pr. Buęys,VM. I. O. . . 1.50 

. . Mūsiškiai Užsi^iyje. Juo* . 
kingas aprašymą? kelioms į 

.^Paryžių ir ,atga,V'Mika]ojaūs ;
fe ir Glapiros Ivahovij.. Išguldė-’/ - 
Ev Magnus ParVallcietis .... A..- .25 
fe. Kelione Aplink Pasaulį, per 
Ei 80 Dieną, —. Apiė visas dc- 
fe^Tybas be galo ..įdomūs iiuoti- 
fe? kiai kelionės per įvairius kra- 
fe Štus. Parašė Julius Verne.. . ' 
fe Vertimas, J. Balčikonis ■.. 1/00 
fe;’ Pramoninės Demokratijos 
fe Pagrindai. Parašė Uosis- -.50 
fe Gegužės MėnuoKun. P.

Žadeikis Ą........,;. *. .... .40- 
į '; Aritmetikos Uždavinynąš .25

Vaiką Darbymečiui —IS11-' •’. 
ir kinelis kalbos mokslui .... .33 
F Petriukas — .laiškas ■ vieno 
»■ -'vaikelio. Vertė-S, Rakaiiskas ‘ .15. 
L Bolševizmas — Kas tįi.yra 
E' bolševizmas ir jo vykdymas 
L Rusijoje

Žaidimą Vainikas — Savy- 
K bes; vakarėliams ar ,g e g u ž i- . 
L nėmą Su gaidomis. Sutaisė. 1L 
B Grigonis .................... *25
F-- Laimę — (.poema). Parašė 
| Vaitkus .. .. .. ... .. ’■ • <
F ; ’ Atsargiai su Ugnimi. Vertė 

iš lenkiško kun. K. Š. ., ..
I*. ‘ Mūsą- Tikėjimas—iišaiškini- 
r. mas pagrindu mūšą tikėjimo 

Y’- Lietuvos Ženklai. — Išleido 
’ fe J;. Šeškevičius ir B-ve, Kau- 
fe; nas ...... .. .. .. . .
•fe' * Ėnfęs ir. Kalbėk: Deklama- 
fe cijos,, Monologai ir Dialogai; .

. fe: Parašę Juozas V. Kovas. ... ,20 
Graudūs Verksimai.— Vertė

fe V^k.’ A. Baranauskas . • - y 
fe' t&irharistikos Stacijos. Su- . 
fe'' ll^rino-Kuh. P. Juškaitis ..’ .16- 
fe ■. Kristaus Kryžiūs’:. Staęijosi.
TV- Glaudūs Verksmaį- M n. 1 ęl o.s. 
■R'.- GS^ttžes, Birželio ir. Špatai L 
.fe mffik’Įšleido kun. Kt A.. Vasys ' .25 
fe Wkngaus Karaliene. Surin- 
■B? ko Įtini. M- Galevičįus: bė ap*

darą 25c,. su apdarais .. ... .50 
■ fev- Socializmas ir Krikščiony-

bė. Prof. V. JurguČio . / . .10
Jgį ^ogus; ir-Gyvulys. .Parašė 
jfe J«m£Pr. Bučys \... 2.Z
'fe . . sĘfifląs Lietuvoje. Paraše S.

Kąmiietis ,. ... ..... ..05 
’ferf Maldos Galybė, Istoriškas 

. piešinys- IV-tn šimtmečio kri-
kčionyhčs, . Lietuviu kalboii ' 

1L išguldė p. b. A. .,., ... ...
Apsirikimą Komedija; At- 

"S'ritikimns iš Amerikoniško gy. 
fe;' Vf-nimo. Išguldė L a p Š i a u- s 
fe Vaikas *... - *

;fe Jono Kmito Eiles . . . .. '
‘"Bo apdnri;’.. ..... ..

25

9.3

.10

i

.15

Lietuvos Albumas, Su pa- / 
-veikslą,itl iitaąprašyinais_.^, 
■f, Trumpa Apologetika arba 
Kataliką . Tikėjimo Apgaili
mas. Paraše kum V. Zajnn- • 
čauskas•.. .; .. ti. .35

Dr. Vinco Pietario Raštai.. " 
Istorijos apysaka. 2 tomai * 
" Moterystė ir šeimyna. Ver
tė. j. Gerutis .. . .. .*■*., .. .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta.: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas ’.25

Nauja Skaitymą .Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais . .

Vaiką Knygelė su pa
veikslais ...... ..

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para- . 
Še lemi. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) J. .. .,, . .15

. ’ Pamaldų Vadovėlis, Staci-. 
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido ,kū.n. J; Konec- ’ 
virius .. .... .. ..’ . . .. ;10

. Vienuolinė Luomą. Vertė , 
kun, P. Saurušaitis L .; ?.- .15

i Mcrirystės Nesuardomybe.
J. Lesauskis. Šv. Kazimiero V 

. ’Dr-jos leidinys/ Kauno .. . . .10 
> Sunkiausiais Laikais* Para- r\

■ šė A. Ruęevičius .. .; .<1 .20
Meilė (Poema). SPairi&M. * 

tGustaitis 4,^.10-
šv. Gabrielius, JšIeidn.Tė*. '. 

vas Alfonsas Maria" 0/ P. . ’ .15
RELIGIJOS Mokymo Me

todika. K. J. Stauodys .25
Leiskite Mažučiams Ateiti ’ 

Prie Manęs. Sutaisė'leumgas t . 
Pranas 1 ’.. . .... .. . .25
b Mūsą Dainiai. Parašė Ka- - 
:;ys Puida .f .. . .25

Andersono. Pasakos — su pa*. ' 
veikšlėliais•.IĮ?

Malda. .Svarbi Išga n y m o 
Priemonė- šr. AlfoUso -LiguO- 
ri..-Sulietuvino B..A..... .. . ..10 

• Srovena. Prie Sv/Praneiš-- 
kaus Asyžiečio su trumpais"’ 
•apmąstyma rs. apie. Jo gyve.nį- . 
ma. Parašė -Tėvas Uugolinuš’.

■ Strbff. O. F.. M?. Vertė' K. u ’ .15 
. Valgią Gaminimas ir Namą - 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė .. ,. .v .. * ... 1.00

Sveikata- arba tiesus ir 
trumpas kelias j .sveikatą'. Su- • ‘ 
taisė Dr. A.. L. Graičiunas .. 1.00

A Brięf Idthuaman Gram- 
mar. Ljetuvlškai-Angliš k a s- 
žodynab, Kun. P. Saurusaitis

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L.’ Vai
lionis .. ... ’..... - ................. ••

Delegatu Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis’..; ■’/. ., .. .. ..

. Vadovėlis. išmokti dai 1 i aj 
mišioms tarnauti. - Parūpinta 
Seno. Bažnyčios- Tarno .. ..

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyauu mūsą mergai- 
tems. Iš vokiško perdirbo 
Kuprana's *... ,..•.* \,10

Mūsii Jaunuomenės Idealai.. .1 >. v 
Paskaita, .skaityta Ateitininką z ’ 
konferencijoje,- ‘Voroneže, 5. : / 
dl, birželio. 1917'ta. .1 .. .10

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvyne .. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus. Raš
te. .Mokykloms parinko - M.
Biržiška *; .. *> ., .. .30

Mūšiai prie tTemuno ir Att-.
gTistayo giriose:... . . . ./ * . .10 

Pasakėčios, Rinkinėlis kąl-. .
bos mokslui. ..... Z
’ “Dievo Karalyste Juniyšė 
Yr«x’* arba ūpio gėruiuo do^- 
rykę. Versta iš. .l<mką kalbos 
■fr išleista-rūpinantis P. L. * .

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi, žinoti arba mokėti .,

v Kovotojas dėl Vilniaus lie-r 
.75 tuvybes. .Kiin, J; Amlirazic* 
;50jjns *

j Ąžuolas, A. .Vienuolis *, .. JO 
"..1,00’ Kas šiandien Kalbama, a-

.50

pie Dievą, Sielą, Religiją, Pa
žangą ir .Sčeidizmą, Paraše 
Dr. Povilas Mira .10

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo; upės, žm&nčs* mirs- 
tai.. Sutaisė ir išleido P. MLtata 
kolainis ...... ..... .... .10

*40

.20

.10

.20

.1'0

.15

.o:

. IMS SMETONA

Sairiio. 25 eta «nT« pl’ežL 
dento Smetonos bitilis Ig- 
tais Siiirioiui, gyv* UŽulčnų 
; tei me,. Tau j enų pampi j o j, 
Jkinergės. apsk., sulaukęs 

73 metų amžiaus. Palaido
tas iškilmiugoi iš Taujėnų 

; bažnyčios ITžitlenČs kaimo 
kapuose. Velionis buvęs 
pavj’zūiiigas ųkminkas.

Paliko nuliūdime žmoną, 
du sūnų ir šešias dukteris 
ii’ gimines. ' ?

Laidotuvėse dalyvavo ir 
; prezidentas, Smetonai velio-

maldaknygės

Maldą Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais .. .-.• ..’ .. 1.50

Maldų Rinkinėlis, Juodais 
viršeliais .. .. ..1.50
. Puikini ant Kelių — “Dar
bininko” spauda. Odos apda
ru .. .. $1.50 2.00.

TEATRAI

.90

,75

nūs brolis.

•. y::
, . ............... ............ . .

Dvynukai zebrai, prieš keletą „savaičių gimę cirke EI, Monte, Ka
lifornijoj. Tai pirmi dvynukai žebrai Amerikoje. Jiė pavadinti 
“Wine and Beer.”

•r-.

CONNECTICUT APSKRI
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

KIEK IŠGERIAMA DEGTINĖS
• - LIETUVOJE

Vienuolio . Disputą su Rabi
nu, Vieųo veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis .. ... .15
/ Elgetų Gudnųnas, 3-jų vei
ksmų. komedija. Paraše Sei
rijų Juozukas .. .. . .. .25...

Giliuking-as Vyras. 2-jų ak
tų- komediją; parašė S- ’ Tar-. 
vydas'.. .. ..... ... .25

Ubagų Akademija ir Uba- 
:gų Balius — komedijos po 
.1 al!tą. Paraše Seirijų;: Juozų- ' 
kas , - ... .. ..^ .. * .35
- ? Sniegas—(Dram^A_l?U . •
’tU;tVerte Akelaitis' .-..A40 
*• Esamas i)-eia dalis drą- . ’ 
mos;“Gims Tautos Genijus.”.- 
Parašė kųn., U Vaicekauskas • .10 

■’ Visi Gėri ’3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė F, V. 1.10 
. Patricija, arba, nežinamoji . ■ 
kanldnė. —-4*rių aktų drama. 
Vertė Joitas Tarvydas .h. ;. .10 

■ Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini-,. 
mas'' su gaidomis ;.................75

■ Dramos ;; 1) Germanas ; 2) .
Fabiola ,5-kių. aktų; .3) Liur- 
,do. Stebėti a s 4-rių aktų; para- 
šė J. Tarvydas .-. .. .65

•( Knarkia Paliepus, Komedi- . .
ja’l-iųe akte. Parašė Gineitis .15

Vaikų’Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2} Jono 

(; laimė f 3) Pasakyk mano ,lai
mę.. Surinko S.EĮ^D. ir N. .. .15

Vaikų Teatrai: dalis II: 1.) , 
i lšfirsime paskui’; 2) Antanu-.

kas. Surinko S.iČ, D. ir N. .... .15

. Norš.ir sunkūs dabar 
lailvai, bet degtinės Lietuvo
je visi ik suvartojama nema
žas. kiekis.. 1931 ir. 1932 me^ 
tais valstybinės degtines su
vartota 9,512,982 literini, už 
kiirią valstybes iždas gavo 
72,352,905 litus. : •
. - Vistik peiliai valstybės 
iždas , iš degiines monopolio 
turėjo pajamų apie 20 proc. 
mažiau, negu 1931 motais.

Amerikiečiai Lietuvoje
Juozasr&f temftypa visa jo^šor-

venęs AVorcester, Mass; par- nynėle prisideda prie akty- 
vyko Lietuvon 1923 m. Da- vcsnio katalikiško visuomc- 
bar jis tikinintaija Balsu- 
pių kaime,' Keturvalakių 
valsčiuje, Marijampolės ap
skrityje « . ■ / .

Šiųotni. pranešama, jog 
Moterų Sąjmigos, L. D. S. 
ir LRKSA Connecticut ap
skričiai rengia bendrą gegu
žinę, kurį įvyks 1933 m, bir
želio mėn. 4 d. Ohater Oak 
Parke, Hartford,- Connecti- 
eut Vieta jau užimta* •

Labai prašoma ir pagei 
dalijama, kad kitos draugi
jos nerepgtij tą. dieną kiti 
išvažiavimų, o visų kas tik 
gyvas* ir sveikas tuo laiku 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti į šią milžiniškąjeguži-,

.15

.15

.15

.05

,10

.10

.05

.05

DAINOS

KLAIPĖDOJ 1,707 BEDARBIAI

ninio darbo.

Juozas. Rima virius (Ray^ 
njond), baigęs Princeton H- 
niversitėtą daktaro laipsniu, 
dabar Kaline, prie Lietuvos 
Universiteto, studijuoja li
tuanistiką. Buvo išvažia-

Ant'BČutais išvyko Ame
rikon prieš karą, gyveno 
Baltimore, Md., -dirbo siu- 
vykiose prie prosymo. Tu- vęs į Latviją. Dažnai pasį- 
rėjp to ir savo namelius, šuka į Marijampolę, kur y- 
Dėl savo silpnos sveikatos, ra lankęs keletą metų gim
tu o j po karei grįžo Lietu- naziją ir turi: pažįstamų iš 
von sii visa šeimynėle (sep- senesnių laikų, su amėrikie-

Pradžioj čiais apie bendresnius reika-

nę. •, ... .
Kadangi gegužinę rengia 

trys, organizacijos, tai rei- 
<ia tikėtis gražių pasekmių*

Visų šių organizacijų 
kuopos ir atskiri nariai pra
šomi stropiai rengtis.

• . • Rengėjai, ...

Sausio 27 d* registruotų, 
bedarbiu skaičius Klaipėdoj 
siekė 1707, kurių skaičiuj 
340 moterų^ pereitais me-- 
tais tuo - pačiu laiku buvo 
1137 bedarbiai. .

tyni asmenys) 
dirbo, prie statybos darbų. 
Jo sveikata pilnai atsitaisė. 
Dabar jis dirba prie notaro 
Mikšio, Marijampolėj. Ame
rikon negrįžtų.

lūs pasikalba.

SUPIRKS 4,000 KIAULIŲ 
RUSIJAI

Šiomis dienomis, “Mais
to” bendrovė' supirko iš ū- 
Idniiikų 4,00Qį.lašininių kiau
lių eksportui į Sovietų Ru
siją.

1932 M. ĮVYKO 3083 VABŽY- 
• TYNĖS

Lietuvos Centrąlinio Sta
tistikos biuro daviniais 1932 
m. įvyko 3,083 varžytynės, 
iŠ jų 1,922 nekilnojamam 
turtui. ... ; -

Jaunimo Aidai, M. Ateivis .10 
. Straądelio Dainos. Parink
tosios Itun.. A. Strazdo dainos .10

Švodbps Dainos .... .10 
Birutes Dainos ,. ... ..... .10 
Mūsų Kariuomenės Dainos. ’ 

20 dainų dviems irprims bal-: ? 
.sams. Parengė A.. Vaičiūnas 
karo chorvedys .. .. ,. ..
S . SU GAIDOMIS'

M. Petrausko
Jojau Dieną . i . . •..... .;
Vai ąš pakirseiau. .<•

\liigho (Latviška) .. ..
- Už Šiliiigėli . ...... ’ 4 •

- Saulelė raudona :
Šių Nakėialy .(dzūkiška) ;.
Skyniau skynimėlį.. .. ..

’ Siuntė mane motinėle......
Ko liūdit sveteliai? ....

‘ Sasnauskui
Blaivininkų hytanas..... . .

Aleksio
Vyčiu hymnas ...

, ’ ■ .Taliat Kelpšos
. • Liattdies dainos (chorui
Aš pas -tėvelį-Močiutc mano ;15
Oi tu, lalęštįng’ūlč-Vanagė-..

lis tupėjo \ . 15
, Kad buvau mergėlčJr atlė
kė- sakalėlis ? .15

.10

.40 
.15 
*15 
.25 
•20 
,20 
15 

\15 
15

.10

LIETUVOS AUKSO FONDAS 
PADIDĖJO

,20

L “DARBININKAS”
I 366 W. Broadway, So. Boston, Mašs

Aut. Praiilauskas, 
jas- brodklynietis, parvyko 
Alytun tuoj po didžiojo ka
ro. Amerikoj išgyveno virš 
20 metų. Alytuj jis turi sa-. 
yo namą, iš kurio gauna ne
mažai nuomos. ; Prie to,

• * H. * r ' . . '

j-is turi .laikraščių, papirosų 
ir kitokių menkniekių kios- 
ką, kurioje daro gerą, biznį, į 
į .mėnesį padaro apie 500 li
tų pelno. Leidžia, savo gi
minaitę į universitetą.

ŠIRVO'

Dabar tik kai kada pasi
suka koks naujas, nepažįsta
mas “amerikonas.”' Tie pa
tys spėję, aptaria jį, pasįda- 
Rna apie jį naujienomis, na, 
ir man paveda Jums papa
sakoti' .

Kaunas. — Lietuvos Ban
ko Aukso Bondas per pas
kutines dvi savaites padidė
jo nuo 47,58iki 48,17 mil. 
litų.. Svetimos; valiutos fon
das taip pat' padidėjo nuo 
15,3.0 iki. 16,73 mil* litiį. 
Banknotų .' apyvarta, dabar 
siekią 95 mik’litų,, o diskon
tas ir paskolom -— 87,8 mil. 
litų. BaĮilcnotų. padengimas 
auksu slidaio 5<),7 nuos.,. o 
miksų ir valiutomis — 68,3 
įmes.' ’. ė . . . ••

Vincas Ramoška (Ameri
koje ii* čionai dar tebesiva- 
dina ir rašosi Willi:«in Ra- 
moski), Amerikoje. išgyve
nęs 28 me us, ’ daugiausia 
Shenandoali, Pa., laikęs ten 
smuklę, grįžo tėvynėn perei- 
' ’ą pavasarį. Daba r gyveną 
Padovinio kaime, Liūdviiia-Į 
vo valsčiuje,. Dabar gydo
si koją, Jis nemano grįž
ti Amerikon.

Laukiam skaitlingų ame
rikiečių lietuvių ekskursijų 
šiemet.- Ypač tikimės, kad 
šiemet pavyks L. Vyčių eks
kursija, kariai : vadovaus 
uolus' tėvynainis, katalikų 
visuomenės dabuotojas My
kolas Korkūnas, L. Vyčių 
.organizacij'oš kūrėjas. Per
nai nusivylem Vyčių ęks- 
kursija. Jai sveikinimus 
telegrafavom, telefonu į 
Klaipėdą jos ieškom ir ne
radom. Gerai, kad nesiun- 
teme delegacijos jos pasitik
ti. Pavasarininkai buvo pa
siuntę savo delegaciją. Kad 
nors jos vadas būtų atvažia- 

. ves!

Brangintinas. Patarimas
Jeigu Jus-greit inivingstatę. jeigu-jąs 
netenkate' spėką tik truputi pasljiulP 
nūs’jeigu j'Ųs'ne esate tvirtas,kaip 
kad Įnirote pinnians, jeigu rūpesčiui 
arba kokie kiti rei kalui sumažino j u* 
kit tvirtuma, priimkite • :

Nuga-Tone

Dabar pas mus ja u.pradė
jo pasirodyti ir šalčiai. Iki 
sausio 10 d. mažai tepašal- 
davo, būdavo, apie zėro Cel- 

Amerikoje, Wolęott. . Conn.Jsijaus (32 laipsniai jFahre- 
netoli Watėrbiuy, panęi'kęs 
Lietuvon . pereitą - vasarą; 
lapkričio 19 d. vėde -26’ te. 
amžiaus R amanauskaitę. iš 
Patašines kaimo, Marijam
polės valsčiaus. Dabar juo
du gyvena Mari j ampole je. 
Jo motina Įr sesuo nėborejo, 
kad jis vestų,-'^kalbinėjo, 
kad jis savo turtą pavestų 
sesers dukteriai. .

. Ant. Akelis, ilgai, gyvenęs

neit)-ir aukščiau.. Kai kur 
-keliai būdąvo .neišbrėndanii, 
sunkų jaisvažiųotų . Sausio 
10 d. jau pasirodė C*, 
šalčio, gi dabar (sausio 17 
d.) apie 15 C. šalčio: Bet 
sniego neturime, tik bisku- 
ti, šjięščiai. kaip druskos, 
šen ir ten pabarstyta.

AMERIKOS LIETUVIAI

Moksleiviai.
Jūs norite pamatyti tž 

kraštą^ kur Jūsų tėveliai 
yra gimę ir augę. Jūs nori
te žinoti ką veikia ir kaip 
gyvena to krašto mokslei
viai. . Tai galite lengvai at- - 
siekti išsirašydami mokslei 
viams skiriamus .mėnesinius 
iliustruotus žurnalus: vy
resnieji — “Ateitį,” o jau- . 
nesnieji —' “Ateities Spin- 
dūĮįus.y ' ’. ’

,193$ mętems -š^, žurnalai 
skiria ir dovanų: ,Atei
ties” pirmųjų keturių šim
tų 'metinių apsimokėjusių 
prenumeratorių . kas antras 
asmuo gaus nemokamai po 
1 ėgz. Putino yeikalo “Val
dovas,” kurio kaina per
kant yra 4 lt, o “ Ah Spin- . 
dūlių” „ pirmųjų keturių 
šimtų metinių apsimokėju
sių pr-rių kas ketvirtas.’ as
muo gaus voltui po komp- 
plektą (tris . tomus) įdo
maus Kari May veikalo 
“Per Dykumą,” kurs per
kant kaštuoja 8 lt.

. “Ateities” pr-tos kaina: 
I moksleiviams met 10 lt, pu
sei metų 5 lt (Lietuvoje: 6 
lt), nemoksleiviams met 20 
lt, pusm. 10 ,lt. (Ijietuvoje: 
15 lt.). . v ■

Adresas abiejų žurnalų:, 
Kaunas, Laisvės Al. 3. ;

“At Spindulių”, kaina: 
moksleiviams niet 6 lt*, pu 
sei metų 3 lt. (Lietuvoje: 4 
lt.), nenioksleiviams.met. 1( 
lt., pusini. 5 lt (Lietuvoje 
8 lt). . : ■

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. MykolalČlo-Putlno Mdifu*. 
Jamas literatūros, mokslo, Vlsuomeota 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas • 
mėnesinis žurnalas^ yra dldilauslas, 
rlmdauolfis, tdomlhniiaš ir kttkyi»nam 
prašilavimislatn Žmogui tinkam!»Usiaa 
lletuvlą iurnklaa.;lod51: viii paakuMkl- 
te užsisakyti “italai ’ .

‘•židinio" kainą Lietuve Ji i mat 80 U 
r>usm. 20. lt ; Amerikoj* metama 
pusmečiui 1'2.50. ’ • • •

Adr.i “Zldinya.’’ KakMai. laifrtaM

(lytlytojaii*? presJtdvi’Uiii kuri atffnižl- 
up piiaitikėjltnjj J r i ylrtunuj. lukflhtn-. 
čiamst. Sti vasteliėtlnas- TONIKAS 
guli dabar būt. nupirktas -kk‘kvlėiii»] 
vntaynyvtij;' MėnėslMsiivutaipiitii* 
kainuoju Vieną TWi$ Nusipirko e bu- 
tolį Ulojnus — pUtml gavnutuotas. ’

Vincas . Malakauskas, gy
venęs Mt . Carinei, Pa.. 
prieš karą sugrįžęs tėvynėn, 
mii;ę gruodžio .mėnesy’Mą- 
rijainpolūj. . Paliko nemažą 
seiiiiynėlę; žmoną, sūnų še- 
niinaristą, keletą. > dukterų, 
jų kelios tnokylvią lankau-
čiosę sūnui iv marčią Anie- .

PER HAMBURGĄ
JlodėmUils; patogus .ir kitą noviršljiunus vi

sose klasėse patarnavimus,. Siivatąnlal išplauki*, 
irtai Iš Nevr Yorko. Patogus ir greitas geležiu* 
keliu susisiekimas 1S Hamburgo.

■ yincTiNEs.iuUNbs: '• ’ • t
Informaciją klauskite pas vietini agentą arba
hamburg-american mne, ” S0 BOYLSTON BOSTON
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kais — kalbėjo, kad garsio
ji depresija baigsis U^ ko
kių kelių mėnesių, prasidė
jus. dvidešimts devintais 
metais/ Kaip tik Šiemet su
kako jau ketveri metai—tai 
priderėtų šiais metais ir 
baigfis... Istorija pasikar
toja, jei neklystam. Mat, 
yra vilties, . .

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ j 
KOLONIJOSE

THOMPSON. CONN.

gistų .kasdieniniame gyveni
me.'

CAMBRIDGE, KS.

Prakalbos praėjo labai 
gražioje nuotaikoje* • Vado- 
vayo E.(‘derac.i jos pirmini n- 
kan Antanas Zavcokas. *5.

' • * ’■ ■ " ■ 11

: ŽIBĖKI!!
Žibekit,-žvaigždelės t 

. Tegul jūsų akelės
Linksmos vis pasilieka.
Mokytis imsiu

7^—— -Viltyje atgiinsiu^
Per jus, musu patieka. . 
Į Dievą lyg pirštu 
Jūs rodote kelią,
Kad tvarinys neužmirštu

. Yra tokių, kurie būtų 
greiti užlaikyt visas taisyk- 
es, jei — jos nekenktų jo
jo patogumams bei išgai- 
doms.

Plytaitis.

: DOVANOS
. Kai žiūriu į dangų,
Protu aš matau,
Kokį auksą brangų

•. Akyse laikau.
Žiūrėt ir matyti
Tokį reginį

. Ir savo skaityti
Nuoga akimi.
Yra dovana, nuo Dievo duota aukštai

: Didžiai brangi.... bet su jąja saugiai,
. Nes pėr akis. į tamsą nevienas amžinai,

Jei nori, kad tavo sapnai 
■;aptų saldžia realybe tai 
nepąmiegok. • Gali ir pamė
ginti* . ' ~ ~-~

“WisconšĮR Observer” 
rašė: “Viename mūsų strai- 
įsnyje prieš . kelias dienas 
mes skelbėm, kad tūlas pi
lietis pralijo tris špilkūtes. 
Tai buvo mūsų klaida — jis 
tik vieną špilkutę prarijo?’

Kad viena,, tai irgi klai
da...

Leonas LieySa^—L. K.

Tikrą draugą per sielvar- 
,tą pažinsi. Enniits.

. SPORTO SEKCIJA 
VEIKIA

Per savo paskutinį susi
rinkimą moksleivių kuopos, 
sporto’sekcija aptarė ir nu
tarė keletą svarbių nutarL 
mų. Sportu -sekei j<>s galę, 
mes jau matėme, kada ši 
sekcija suorganizavo pirmą- ’ 
jį futbolo; ratelį atstovauti 
kolegiją išoje sporto srityje. 
N( ‘buvoiJnLlengy^s jląibąs* 
Pirmasis nutarimas buvo, iš
rinkti komisiją, kuri pasi-

nys, tadgi galime tikėtis 
daug pasisekimo ateinančia
me švaidinio sezone. Irgi 
.buvo išrinkta futbolo spor
to komisija. . Sekantieji į- 
eina : V; šaulys, J. Kundro
tas ir stud.. A. -MaŽuknn.

tais svaidinio arba futbolo 
sporte, gali įgyti informaci
jų, kreipdamiesi į aukščiau 
minėtąsias komisijas,...

Svarbiausias nutarimas 
buv.o sutverti-’ kėglių žaidi- 
Inolygą/ niotvling league), 
kuri vasario 12 d. prasidėjo. 
Šią lygą, tvarkyti bei vesti 
buvo išrinkti .Mikas Jodka 
ir Tarnas Kavaliauskas.

Visi kolegistai entuziasti
škai žiūri į Šios-lygos kiek
vieno žaidimo davinius ir 
daba spėliojimus kas išeis 
laimėtojais. Žodžiu, naujai 
sutvarkyta k ė g 1 i ų 1 y- 
ga eina sparčiai, vedama su-

dinio (basketball’(i) sezo
nui. Pernai kolegistai šioje 
sporto srityje išėjo Mčempi
onais,” kadąngi visus žaidi
mus įšl almėjo. Komisijoje 
yra sekantieji asmens: Vin
cas Šaulys,.. Jonas Kundro
tas ir stud. J. Baltrušaitis. 
Kadangi komisijoje yra su
manūs bei darbštūs asmc* | mapitj vedėjų, ir

Plytaitis.

GRIEBKIS, LIETUVI!
* Stenkis,lietuvi, ir tavo veikiai 

Balsas bus gii’diinas, klausomas plačiai c 
Tavyje-gi gabumai guli senai*.* ,• 
Griebkis, darbuokis, stumkįs tiktai!
O vainikas tau nuo dangaus nukris 
Iš debesių pintas... kaip žvaigždėmis naktis !

■ Plytaitis.

TYKUSIS VIENUOLIS

- •• Blizga švento Lauryno li
pė. Ji sidabrinė. Ji čiauš
kia pakeliui kaimams bei 
miestams niekų niekus. Gir
di jos. šniokštimą., Jai pri
bėgus prie Okos kaimo, ap
gyvento vien Trapistų vie
nuolių, ji pasikeičia į tykią 
šventą, tartum vienuole be 
plepėjimo, upę. Turbūt, Čia 
ji išmoko nuo amžių vie
nuolių tylėjimo, pamoką.

. Išarti arimai. Juose dir
ba vienuoliai. Netaria nei 
žodžio vienas į antrą. Jų ty- 

.. lūs trasas.
Miške medį tašo augalo-

* tas, baltais drabužiais apsi-
• rengęs? vienuolis :— brolis

Erdvilas. Sunkiais greitais 
kirtimais jis. baigia darbą. 
-Paima ilgą rąstą ant pečių 
tif liesa į paskirtą vietą,. 
Saulė gamina prakaitą jo 
veide.Nepaisydaiiias to jis 

‘/.tyliai’ dirbo.
Skambina-varpelis. Pa- 

. meta jis darbą. Vyksta į. 
namą* ..Netikėtai susitinka 
su jaunimo, būreliu, lankan
čių vietą*- Jis jaunas, nori 

r ’ pasišnekėti; Tačiau, galvą 
palenkęs,/ nedrįsta sulaiižy- 
ti amžinos tylėjimo regulos.

Vidurnaktį skambina vėl 
. varpelis/. Vienuolis tyliai 

? kovoja su savim*. Užmigti, 
, ar eiti į koplyčią giesmės 

“ .giedotų? šoksią, lyg šau-

tas iš lovos. Tyliai apsiren
gia. Koplyčioje psalmes 
giedojo...

Ankstus rytas. Pasaulis 
miega. Vienulyno languose 
tviska žiburiai. Brolis Er
dvilas, ranka atsirėmęs, 
į smakrą mąsto. Kam čia 
eiti i koplyčią? Burna at
siveria žodį tart, jis čiaupi.

Kiekviena nauja diena at
neša naujų progų arba pa
gundų kalbėti. Tykus vie
nuolis pergalėjo save dide
liu pasiryžimu. Ar jis iš
tvers? Meldė Dievo pagal
bos...

Vieną dieną stropus vie
nuolis negirdėjo varpelio 
balso. Jis kurčias tam bal
sui; Jis miręs.

•’ Paguldė jį pušinių lentų 
grabe* . Ar toks jo tylėjimo 
ir pasiaukojimo . užmokes
tis? '. /

Tykioj o vienuolio. nėra. 
Jo siela nuėjo Dięvop. Ji 
buvo -tyrų tyriausia, jokios 
•dėmės nesutepta,

’ Kasys Adna.

ŠIRDPERŠOS
Pasauliniai karui prasi

dėjus kalbėjo visi, kad baig
sis po ketąrių mėnesių—bet 
vis dėlto karas tęsėsi kėtve- 
ris metus: taip ir šiais lai-

Lielitvos Nc'Į)rililaiis.omy'b.e.\ 
'Minėjimas

. Vasario 12 d. vietos lietu
viai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės 15 metų su
kaktuves. Parapijos salėje 
7 vai, vakare įvyko prakal- 

f bos. Kun. J. Vaitiekūnas, 
Providenee klebonas, kalbę-

PARAPIJOS DAR- O 
’ BUOTE S

Kalėdojimas jau užbaiga • § 
tas. Nors sunkūs laikau 'jj 
vienok ' daugelis ' rūpinosi. 
pilnai savo duokles parapi
jai užsimokėti. .i V

klausoma. Lietuvos žmonės 
, sunkią naštą nešė po Rusi
jos jungu* . Juo daugiau ir iš 
labiau Rusijos caras lietu-

tuviai tvirtėjo ir karštesni 
patrijotai-tapo. Akcija .išau- 
kė reakciją. < - -

Anicnkos lietuviai taįpat 
daug prisidėjo prie Lietu
vos nepriklausomybės savo 
doleriais, agitacijoms, spau
da ir tt. Kad Lietuva šian
die nepriklausoma, tai dėka 
pasišventusiems geriems, par 
trijotams lietuviams netik

tikimės, Lietuvoje, bet ir Amerikoje.

Vasario 26 d, 6 vai. vaka
re įvyks meti nė parapijos 
vakarienė.’ pailga tik 50c.

iš anksto* .

Širdingai visus kviečia
klebonas, vikaras ir rengė-, 
jai. Cembridge lietuviai vi- > * 
suomei parode gražią vieny
bes nuotaiką, tad tr šį kar
tą neapsil pi skite. '

Kviesly}?.

; Susipratusių lietuvių yra 
šventa. pareiga savuosius, 
biznierius palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
mūsų parapijas, organizacL 
jas ir draugijas.

Fiinpi:

Mašina iš kurios išeina atspaustas laikraštis ‘‘Darbininkas”

miiiiiĮiiiiiimiiii

Paveskite Visus

SPAUDOS DARBUS
“Darbininko” Spaustuvei

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai 
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay
J . . ■ - . . /

■4

Te!. S. B.0620 Si). BOStOJl, MaSS.
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| DAflBIJttJ<)<ASL ’ (The Worktt) . ' .
K PnblWk«a »T«I7 TūtBDAT »nd B®nMX
p •- ■’ Kr—’*'»■■) ; ...
k tmrr jobbph’b imnuifuif b. ė. AMoautiOM or iabob 
į. fcttrnd u MoonilelM. Mtt.r 15,101S u. lh« pott ottle. U Botton, IOm. 
L • mulm- dw A« M Mknh I. im
F tccąptanc* for maillni »t ipeclal rate of postan proridad fot fa Bactton 1108 
L ’ 4 • Act of October 8,T917, authorliad on jaly ll.1011
| aUBSOBiPTiON RATE8: i ___________ _
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h. tVreigu occa per ireefc yearly.. .$2,60

M

I LIETUVIŲ KATALIKŲ
■ VIENYBE

Ar L. R* K. Federacijos Reikalai
2384 8b. Oakley AVe., Chįcago, Ui* •

frrtiiŪJMĖRiTOS tAttU:

Ulaleny metama .. ................... ...,|AbO
vieną kari savaitėje idetritek...41OO 
Cžalany 1 kaft •avaitfje metamai .*2,60

' DARBININKAS
W6 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

- TĖLEPHONt SOUTH BOSTON Ott»

AMERIKOS KATALI
KAI IR FEDERACIJA.

TAUTININKŲ POLITIKA
LENKAMS PYRAGAI

Demaskuoti priešą gal voj ir jau į Lietuvą nebe- 
•būt smagu ir naudinga, bet grįždavo, nebent su svetini- 
kili jį demaskuojant ir pa* Į tauriems žmonoinis — pavie- 
ties maska bei kaukė nu* 
smunka nuo veido, tai jau

‘ ne taip naudinga. “Vįeny- 
£ bū” užsispyrė “demaskuo- 
g .-ti’ ■ kunigiis čia ir Lietuvoj; 
į, bet besitąsant ir jos kaukė 

nusmuko ir ji pasirodė pil- 
rnam bedievybės plikume.

į Pašiepdama Popiežių, kad 
liepia melstis už tikrąjį 
mokslą, “V.” daro šitokią 
pastabą: “Melstis už moks
lininkus nebūtų prasmės. 
Jie į maldas netiki. Dievą 
jie kosmiškai stipranta.” Ką 
tai reiškiu “V-bū” nepaaiš
kina, bet tur būt mano, kad 
tai labai moksliškas” pasa-

F. '• 

t’?' ■* 
&

L ■ * 

L.*'

fe•B. L

f . . kyinas. Tik tiek numanu, 1 
•p kad ji skverbiasi į būrį tų, 

kurie “Dievą kosmiškai s|i* 
g' , pranta.”? Bet ir be lo.

^moksliško” pareiškimo 
matosi, kad ji, smarkiai 
puldama Popiežių ir dvasiš
ki ją, be atodairos / stoja į 
Bažnyčios priešų eiles.

Mėgindama ‘ •demaskuo
ti”- kunigus, “V-bė” bado 
jiems .akis lenkiškumu. Bet 
vis dėlto šalia tokių lietųvy- 

’ bes vadų kaip Basanavičius, 
‘ Kudirka, Vaičaitis,, ji pasta

to Vyskupą 'Valančių, Ba- 
, fanauską, kun. Strazdelį. J 

Mes dar pridursime, kad 
pirmiati, daug pirmiau, 

, Vyskupas Giedraitis, kun.
Daukša ir kiti ne tik. sakė 
pamokslus, bet ir rašė lie- 
viškai. O kieno pusėj bu* 
vo pasauliniai lietuvių inte
ligentai, buvusiojo Vilniaus 

< universiteto pažibos? Ko
kia kalba rašė Mickevičius, 
.Kondratavičius, Chot. z k o 
(Katkus)^ Odyniec (Adiii- 
čilis); Zanak Lelevelis? Jlik 
tili vis liėtųiriai, o lUše len
kiškai. Kaip į tai atsakj*- 
Ė? .Kodėl vieni tik kilni-, 
gai turi būti. , atšakomiiigi 
net ir už pasaulionių' klai
das? O kai lietuviai pra- 

’ .dėjo atsigimti Basanavi
čiaus ir Kudirkos laikais, 
kiek; buvo pasaulionių inte-

< ligentų, kurie tarnavo lietu- 
viąnjs? įia tenka atsakyti 
paties Vaičaičio žodžiais:

Tas kraštas Lietuva Vadi
nas, .

Bet aš .neilgai ten buyau.
. Tąip, neilgai ten buvo. 

„ įVi’si. tų laikų inteligentai 
sąžiningai Įgalėtų tai pakar
toti; Išėję gimnazijas Lie
tuvoj, jie baigdavo ilnifer-

- siterius Rusijoj arba Varsa-

JV

&

ii-

sėti ir parodyti . savo anks
tesnę kultūrą. Patfe Kudir
ka; buvo Varšuvos universi- 
tėto stitdentas ir prisipaži
no, kadi pastebėjęs pirmą 
tautinį lietuvių atgimimą, 
pašiepiančiai lenkiškai pa
šuke: “bawią sįę dzieci” 
(žaidžia sau vaikėzai). Ku
dirka, žinoma,- buvo gryno 
metalo žmogus ir sykį at- 
virtęs lietuvybei, liko ne tik 
jai ištikimas, bet pasidarė 
jos vadu ir šulu.. Taip pat 
padarė Vaičaitis, Bet taip 
pat padarė ir daugelis kuni
gų, pradžioje kelios dešiin- 
tys, o paskui ir keli šimtai, 
■Jei suskaitytume irisus ku
nigus ir klierikus ištikimus 
lietuvybei tais atgimimo lai
kais, tai dvasiškių skaičius 
išeitų daugiau kaip dvigu
bai didesnis už pasaulionių. 
O/‘V-bė” lengva širdimi 
vadina kunigus lenkų agen
tais.

Ta, lenkų agentūra taip is- 
bujojo “V-bes” vaizduotėj, 
kad ją mato visam katalikų 
veikime. Federacija : įsą
moniną katalikų sustiprini
mą ir atskiria juos nuo be- 

I dievių įtakos ir užtai jos 
į darbuotojai yra, anot “V-Į 
bes, ’ ’ lenkų agentai. Kuni
gas nekrikšty ja vaiko tau
tišku . vardu, nes Bažnyčia 
reikalauja šventojo vardo, 
— ir tas jau lenkų agentas. 
Tuo būdu Italijos ir Vokie
tijos dvasiški j a, ginanti ka
talikų j aunimą nuo nesvei
kos fašistų įtakos, taip pa! 
turės pakliūti į lenkų agen-Į 
tų skaičių.

Bet. . tiksliausiai tai bus 
pavadinti lenkti agen t a i s 
dabartinę tautininkų vy
riausybę; kuri, cariška cen
zūra smaugdama žodžio ir.: 
rašto laisvę, priverčia, Lie
tuvos visuomenę smarkiai į 
tia reaguoti (kas .gi smau
giamas tylės ?) ir duoda 
progos lenkams skelbti pa- 
saulini, kad lietuviai nemo
ka; naudotis laisve ir dėlto 
reikia . ją . nuo jų. atimti. 

r Tautininkų diktatūros poli
tika tai gausūs vanduo ant 
lenkų malūno* A?.

SKLEISKITEAVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nęnii- 
meskite, bet duokite kitiems pa-'l 

skaityti. Tokiu būdu sup&iin* 
disite 4dtuš su “Darbininku” iri 
L. G. 8, ir atremsite mūsą ids-'l 
Jos prieitą propagandą. |

Amerikos katalikai turi 
daug darbų it reika l,ip 
Jiems’ tenka vesti sunki ko
va su. šio krašto masonerija, 
įvairiomis tikybinėmis sek-* 
tomis ir bedieviškomis gru
pėmis, griaunančiomis Ka
talikų Bažnyčios 'autoritetą, 
ardančiomis šeimą ir bend-

I -----
Toji kova reftalauja daug 

stiprių if gerai organizuotų 
pajėgų^ kad atremtu įš .visų 
pusių daromus • puolimus, 
taikomus Katalikų Bažny
čiai. Dėl to tam darbui ka
talikai stengiasi ko geriau
sia susiorganizuoti. Reikia 
pasakyti, kad organizavi
mosi darbas varomas. siste- 
matingai ir labai tiksliai. 
Dar nesenai, rodos, teįsi- 
steigė Nacionalė Katalikų 
Gerovės Konferencija- (Na
tional Catholie Welfaro 

pnference) su vyrų ir mote
rų autonomiškai veikian
čiais skyriais, tačiau šios 
organizacijos nuo pelnai 
Bažnyčiai, katalikų visuo
menei ir kraštui yfa jau žy
mūs. Įvairios , sekcijos: 
švietimo, Spaudos, socialiu 
ir - ekonominio gyv ė n i m o, 
teisių ir Visa eile kitų stovi 

Isargyboje ir reikale iš visų 
jėgų gina katalikų teises ir 
nuolat rūpinasi apaštalavi
mu. Ši organizacija stengia
si išpildyti Šventojo Tėvo 

Į troškimą^ kad pasaulininkų. 
1 organizacijos, draugijos ir 

atskiri asmenys padėtų dva- 
shiinkams apaštalauti, t. y. 
ifipintųsi katalįkiškaja ak
cija.

Pastaruoju, laiku N. C. 
W. C. yra susirūpinęs su 
gimdymo kontrolės įstaty
mo projektu, įneštu į Jung
tinių Valstybių senatą. Šio 
įstatymo projekto (biliatis) 
numeris yra S.4436. Jis va
dinasi : Hątfield Birth Con- 

i trol BilL Katalikai ir visi, 
kam tik rūpi Šio krašto ge
rovė, buvo raginami siųsti 
protestus senato feisiii ko
misijai ir atskiriems tos ko-

misijos nariams, kad sulai
kyti ^seriatą nūo pravedi mo 
šio kenksmingo ’ tautai įsta- 
lymo. Rite to darbo prisi
dėjo ir Federacija. Jos var
du pasiųstiprotestai vi
siems. senatotiams, kurie į- 
eina į minimą teisių komi
sijų* Vadinasi, ir Federaci
ja prisidėjo, prie švaraus 
žygio. . . - ■■

Panašių žygių N. 0* W. 
■C. dažnai tenka daryti Su 
jais skaitosi, nes žino, kad 
tos organizacijos užpakaly
je stovi stipri, organizuota 
katalikų visuomenė: ( ’ . ;

Federacija, įeidama į ben
drą Amerikos katalikų vei
kimą per N. , C. W. G., if 
lietuvių vardą išgers i n s 
plačioje Amerikos katalikų 
visuomenėj ‘ ir taip pa U žy
miai prisidės prie bendrų 
šio krašto katalikų darbų ir 

^Bažnyčios teisiu gvnimo 
icikalų.

Reikia tik, kad visos. lie
tuviu katalikų organizaci
jos ir draugijos priskirtų 
prie mūsų Federacijos.
Kunigų Vienybe į>ritaii(i 

eksiiuršijai į Romų.

Jau mūsų - spauda prane
šė, kad Federacijos centras 
sumanė organizuoti Ameiri- 
koš lietuvių ekskursiją į 
Romą Šventųjų Metų pro
ga. Susitarta su Prancūzų 
kovų linija/‘III De Franco'’ 
laivu, balandžio 29 d.

Tuo reikalu Federacijos, 
sekretorijatas gavo laišką iš 
Kunigų Vienybės sekreto 
riaųs gerb. kun. Pr. Jurtų

UltLIiy SEIMELIS
Naujosios Anglijos kata- 

kų 8-tas seimelis įvyks va
sario 22 d,, 1933 m.,. Šv. Ro
ko parapijos svetainėje, 20 

.VVebster St., B r o c k ton, 
Mass.,.

Visos katalikiškos organi
zacijos, parapijos, pašėlpi- 
nės ir idėjines draugijos^ 
chorai, kuopos, skyriai pra
šomos išrinkti atstovus, pa
rūpinti geni sumanymų 
šiam svarbiam seimeliui. 
Atstovų. mandatai pasirašo
mi valdybos atitinkainų na
rių, su Dvasios Vadu. \

Apskrities Dvasios Vadas 
kurt. P. jtiras .ir. L. D. S\ 
centro pirininitikas ktin. J. 
Švągždys rūpinasi, kad šis 
•seimelis geriausiai pasisek-

• *

i’AngUjos lordas Clydesdak, kurio 
vadovaujami * anglą ’lakūnai mė-

• • ■ 44 •» U • sA k • - - 4^ ’ ■ i ‘ ’

gins užlėkti į. Everesto 1 kalną, 
Arijoj. Everesto’ kalnas yra . 29,.- 
090 pėdu aukšęitf . ir yra aUkšČiau- 

l'sia*kalnas pasaulyje.
u •

. Visais, seimelio . reikalais 
kreiptis bei įnešimus siųsti 
šiuo adresu: Rev. .T.-švagž- 
dys, 20 Webster St., Brock- 
ton, Mass. . . ‘

Federacijos N. A. apkrv 
ties valdyba: .

Kun. P. Juras, '
- Dvasios Vadas;
V. J. Kudirką 

Pirmininkas.
.. ’ $. Č1eikauskas, 

Raštininkas;’ -
. J..Vcvsiackass 

Tžįininkas* ’

kaliame šią ekskufsiją Uz- 
įrifiai Laiškas yra tokio tik 
triiitO:

Kunigų Vienybė yilnĮm^ 
siu i tl&jiria or-
ganimioti .sini,^ Jub i l i e į i- 
niais Lietinių Htny 
Jininktį Ekskursiją ■ į Ro- 
iną. Or^ditigąuhno darbus 
cjeriaiisiai seksis FederdcV 
jai, nes jus skyriai veikia 
beveik vįsose lietuvių para
pijose. Įr goti kelionė po 
Federacijos Ekskursijos vė
liava bus įspūdingMė. Ka
talikiškoji Akcija ypatin
gai yra prigijusi Europoje. 
Afilsų PeJe^cija yra tos di
džiausios ir galingiausios 
Šeimynos narė.

TKiimgų ’ “Vienybė- net 
kiek neabejoja, kad katali
kiškoji spauda garsiai pri
tars Federacijos ekskursi
jai*'

“Daugeliui laikas būtų 
patogesnis vasafiiiiame se~, 
zone. Balandžio 29 d. pa
lengvindama kišeniui. ap- 
stmkins galimybes išvažiuo
ti.iš namų. •

^Pirin paskiriant dieną 
gal būtų buvę gerai susiži
noti su K. V. C. Lietuvoje. 
Gal jie rengs maldininkų 
kelionę į Romą ? Būt labai 
jiems (maldininkams) ma
lonu susitikti šventame mie- 

,.štc ir. su. mūsiškiais atva
žiuoti į zVmeriką pamatyti. 
Chicagoš parodą.

“Kunigų Vienybė linki 
geriausios kloties ir kur tik 
kuoyli . gali, yra pasiryžusi 
padėt i.V

Toks nuoširdus Kunigų 
Vienybės^pritarimas Fede
racijos Ekskursijai į Romą 
du-jda daug vilties, kad eks
kursija . bus sėkminga .. ir 
gausinga. Del laiko pasky
rimo 'tiek tik galima būtų 
pridėti,- kad važiuoti į Ro
mą pavasarį yra patogiau
sią.'nes vasarą Romoje yrą 
labai karšta ir tuo būdu ek- 
sk ursantams pasunk. i n t ų 
aplankyti istoriškas vietas. 
Bet jei atsirastų norinčių 
važiuoti į Romą vasaros 
.metu, būtų galima suorga
nizuoti antrą ekskursiją. 
Sekretorijatas stengsis tuo 
reikalu susižinoti ir su Ro- 
ma ir Lietuvos Katalikų 
Verkimo Cęiitru. Ačiū Ku
nigų Vienybei už nuoširdi^ 
pritarimą , ir gerus patari
mus, kuriuose Federacijos 
centras giliai įvertina ir 
jais pasinaudos* Vienybėje 
cOrbdamij dar vieną ^gražų 
darbą nuveiksime. -

Šia proga primena iii e, 
kad visais ekskursijos rei
kalais į Romą reikia kreip
tis į Federacijos sekretori-

Federacijos Sekretoriuš.

MOTERŲ SEIMAS

PROF. CORRIGAN PRIEŠ 
PRIPAŽINIMĄ RUSIJOS
Bostono College profeso

rius Jonės I. Corrigan turė
jo paskaitų apie Sovietų 
Rusiją. Savo" paskaitoje 
profesorius pareiškę jog 
Roosevelt valdžios būtų pir
mutine didžioji klaida, jei 
Amerika pripažintų Sovie
tų Rusiją.

Prof. kun. Corrigaii nu
rodė šias priežastis, kodėl 
Amerika neturi pripažinti 
Sovietų Rusijos: .

1. Tai būtų pi'asikaltimas 
prieš. rusų tautą,, sustipti- 
n ant komisarų Piraniją.- —

2. Tai būtų kaltė prieš a- 
mcrikiečiiis, duodant para
mą komimistaips, ktirių tik
slas prašalinti Amerikos 
demokratiją.

. 3. Tai. būtų naujosios val
džios didelė klaida^ pakei
čiant ankščiau buvusių 4 
administracijų sveiką nusi
statymą Sovietų atžvilgiu.

4. Kitų tautų nelaimingi 
patyrimai parode, jog bolše
vikams tikėti negalima. Jie 
pažada panaikinti komuni
stišką propagandą, bet tuo 
pačiu oficialiai įsisteigia sa
vo propagandos vietoves.

5. Sovietų Rusija neparo
dė jokio noro pašalinti tris 
kliūtis, kurias buvęs Ame
rikos valstybės sekretorius 
Hughes yra aiškiai išdėstęs. 
Tos kliūtys: a) treciojo in-

ternttcionalo • propaganda, 
b) atmetimas tarp valstybi
nių skolų, e) nesutddmas 
patenkinti Amerikos preky
bos rūmų reikalavitnip

. . v
6. Roosevelt, kaip if Coo- 

lidge, negali pasiūlyti atsi
sakyti nuo žmoniškumo tei
sių prekybos vardan. Roosc- 

, velt negali ^ubizninti amori- 
Idėtiškus principus.

7. Pripažinimas bolševi
kų tironijos būtų įžeidimas 
Amerikos tikybines minties, 
ar ji būtų krikščioniška ar _ 
žydiška. .....

8. Sovietų Rusijos priver-
stino vergiško darbo siste
ma pakenktų Amerikos dar
bininkų būklei. Tai tvirti
na Amerikos darbo federa- 
ėija. < . '

9. Esantis bizniškas judė
jimas už pripažinimų Ru
sijos paremtas savanaudiš
ku išskaičiavimu, bet po vie
šąja gerove.

10. Pripažinimas Sovietu. 
Rusijos būtų atmetimas vi
so to, ką Amerikos gyveni
mas. per 150 metų atstova
vo; tai būtų paniekinimas 
visų idealų, dėl kurių mo
dernusis • pasaulis per du 
tuksiančius metų kovojo. 
Elitui Root žodžiais: “i ri- 
pažinimas Sovietų Rusijos. 
būtu melas.” .

LDS. Kuopų Susirinkamai
. NĖW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- 

,mas įvyks selimadiepį, vaš. 22, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. kviečiamo na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. •. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
. Kovo 3 dieną, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDŠ. 51 kp. 
mėnesinis Auririnkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

BRIGHTON, MAŠ8.
. LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 3 d., 7:30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi ' Valdyba

ELIZABETH, N1 J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks • 

kovo ‘menesio .4 d., 7 valandų 
vakare, bažnytinėje svetainėje. , 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira- 
gyti. Valdyba

PHILADELPŪlA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, kova 3-čią d i e n ą 
vakare,, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite Užsimo
kėti duokles. ’ Vaidyba

N. 8. PHILADEtiPHIA, PA.
ĮiDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

nias įvyks sekmadienį, kovo 5, 
tuo jaus po sumos, §v. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon, St. 
Kviečiame narius ir hates ateiti if 
kurią užvilktos duoklės užsimoki 
Ii. Taipgi- atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopoš prira-. 
Syti. Valdyba

BALTINOSE, MD.
Kovo ,5’ d., sekmądįėhį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės!, kam
bariuose įvyks LĖS. 30 kp. susi
rinkimas. Malokėkite ateiti viri.

Kviečia Valdyba

WORdESTlŠk, MASS. 1
LDS. 105 kuopos šttSirinkiitttil į- 

vyks kovo 5 d., Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, iiės 
turiifie svarbių reikalų

KViėčia Vaidyba

BASTOS, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks. kovo 5’..d*,. tuoj po sumos, 
Šv. Mykolo parapijos MVėtamėj. 
Malbnėkit visi nariai MtSilarikyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

A* L., R- K. Moterų Sąjun
gos liras ‘Semias įvyks She- 

. nandoah,- Fa,, • rugpjūčio 
(Augusi) 7, 8 ir 9 dienomis. 
Nuoširdžiai prašonui . kitų 
organizacijų . tame pačiame 
laike seimui nerengti. ... ; •

Marijona CižauskiVnė, 
Moterų Šąjnugos .

‘ / Centeo J&nnlAiMke* *.

WORCESTER, MABB.
LDŠ. 7 kuopos susirinkiniM į 

vyks vasario & d., 6 vai, vakare, 
bažnytinėje isvėt«.in6je* 41 PVov 
įdenče St. Viri nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbiu klausimą. Be to/geri 
proga užrirtiokŽti dnčklea.

Valdybe

iTASHVAN.fi.
• IitlS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo 5r tuqj po pas
kutinių mišią, pobašnytinčj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra, keletą svarbią’ sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir ėavo draugus 
prirašyti prie Šios Organiracijos.

8AINT CLAIR, PA.
LPS. 107 kp, mėnesinis susirin- 

Idtiiąs įvyks kovo 5, tuoj po su- • 
mos. §v, Karimieto pat&p. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėtV mėnesines mokestis ir 
naują narių atsivesti prirašyti

Skaitykite ir Platinkite

DARBININKĄ
- ‘ * a ’ ‘ ' J1 . *• ■ -

*

iTASHVAN.fi


Antradienis, vasario 21. 1933

Korespondentų Reikalu
ttM

Kaip vaikas neverkia, tai 
motina rainiai dirba namų 
ruošos darbą ir džiaugiasi 
patenkinta, kad gavo valan
dėlę- Šį tą būtino padaryti*.

Tas pat ir su Taikrašeim 
Kaip tik skaitytojai nesi- 
saukia žinių, giminingesnių 
jiems iš jų . kolonijos, tai 
laikraščio redaguotojams 
neateina į galvą jų patiekti.

Čia turiu dėmesy mūsų 
vieną iš žymiausiųjų laikra
ščių “UarMninką,” kuris

Mes-gi tuo atveju daug 
gražių ir naudingų dalykų 
praleidžiame.

Pavyzdžiui, buvo skaity
ta paskaita “darbininkų e- 
konominiu klausimu” mū
sų žymiausiojo^ kalbėtojo 
kuri. J. Švagždžio, Montei- 
loje? . . • •
■ Gausumas patiektų faktų 
apie komunistinę, laukinę 
laisvę Sovietų Rusijoje, ku
rie parodė- tikiu veidą, jų 
menamo rojaus. .. • ’
Paktai,: kurie parodė, kaip 

“mokina” jų pasekėjus, bU-

NORI ĮSTEIGTI 1IETV- 
V1Ų VOKIEČIŲ PRE

KYBOS RŪMUS* 
BERLYNE.

Lietuvos piliečių gtupė 
Reilyne daro pastangų Įs
teigti’lietuvių Vokiečių pre- 
tybos rūmus. Jų tikslas bū
siąs nogrįneti kontingentų^ 
de vizų, muitų klausimus, in- 

’ormuoti apie Lietuvą to- 
tiočių firmas, teikti intiif- 
mac'*jų Lietuvos firmoms ir 
t.L. Rūmams steigti yra su
siorganizavęs laikinasis ko
mitetas. Netrukus būsiąs 
sušauktas visuotinis steigė
ju susirinkimas.

Washingtoae statomi valdžios nauji namai, kuriem paskirta 500 milijonu dolerių, čia vaizdas iŠ orlai
vio. Visi nainai naujai pastatyti. - ' . /

■M
, t

JĖZUITAS J. URUŽIKAI 
DUOSMISUAS

žinios, patalpintos pirmam 
puslapyje, kurias lengvai ar 
.sunkiai surenka- mūsų re
daktoriau gi antrą vietą. ži
nių užima žinios iš koloni
jų, kurios reikalauja koloni
jų korespondentų pagalbos. 
Kolonijų žinios, kiekvienai 
kolonijai savos yra labai į- 
domios skaityti, kas dedasi 
jo kieme.. Ypač korespon- 

. deneijoje, kaip būna apra
šoma paskaitos buvimas, į- 
domu netik tos paskaitos už-. 
vardinimas, bet ir, triuųpas 
atpasakojimas temos.

vo iš jų laikrašti jos.
Juk tai mūsų biinbiiiinkai 

su pį'Useikhiinkais, tik par

tos, parišo iš. baimės kleš
nes. y

Jeigu .būtų nušvista visi 
tie faktai7 spaudoje, tai ne 
vienos, sulclydusios. avelės 
būti], atsivėrę akys.

Štai kaili reikalingas or
ganizuotas vienetas kores
pondentų kolonijose. .,

Reikią' tikėtis, kad atei
nantis Katalikų Naujos An
glijos Seimelis, kuris įvyks 
Montellojė, nepraleis šios 
minties neapsvarstęs.
i ■ PaparteUs.

NUOTRUPOS
VOKIETIJA SUBSIDIJUOJA 
VOKIŠKUS LAIKRAŠČIUS 

LIETUVOJE.

ištaisytą kiaulę 4c. svaras, 
įE.ugįiį^ bušelis 25c.,, jaunos 
vištos 10e. svarūs. Pas ūki
ninkus esą visokių- gerybių 
gausybės, tik bėda, kad kai
nos męnlcos, salco Jonas Sa
vickas.

Dabar ūkininkai pradeda 
mailių biznį. _ Pirmutiniai 
tą pradėję angliški laikraš- 

, -. čiai. ... Jų . agentai važinėja 
-— ’ pas ūkininkus ir priima
,s ako. b-včs,, inokestį ūkio produktais.

“L. A.” šūšipėšęs su “M, 
Dampfbootu,” klaipėdiškių 
vokietininkų organu,' ati
dengė visas savo . kortas ir 
rašo, kad "M. D.” ir “Me- 
niollaciidiscile ’ Rundschau” 
yra iš Vokietijos kbhtro-

\ liuojaiui Įr kad ' “M. D. ' 
yra leidžiamai
kurios akriju, daugumas yra .Liiitrai6iQ ‘‘jfielūgan. Fąr

KOMUNISTAI BRIAUJASI Į
, LIETUVA
A. lt” praneša, kad Ky- 

rirttmsė, Lietuvoje, ktiifii- 
iialhiė policija sulaikė. Vik
torą Prieskėnį ir VokietL 
jos:.pilietę Auna Jliug, Pas 
abu rasti puri Folini, luinuo
se rasta iiikriudnųo ja nei 
medžiagos, 3,000 litų, skirt ii 
išlaidoms. ' .. : •

.Jūstrukcijosę pripažįsta
ma dabartine blogo veikimo 
padėtis Lietuvoje ir nuro
doma, kaip teikia veikti ka
riuomenėje, ligonių kasoje, 
universitete. Ten pat rastas 
dokumentas, kuriame nuro
doma reikalas sušaukti Pa
kaitės kraštų konferenciją, 
kurią turėtų šaukti neparti
nė organizacija ar pavieniai 
asmenys. Tūo reikalu Lietu
vos komunistų partijos cen
tro komitetui įsakoma neati
dėliojant praneštį kbminter- 

: imi, kdkiūs žmones bei or
ganizacijas \ komitetas tuo 
reikalu galės numatyti 
skirti.

Berlyne. Suprantama, tie 
laikraščiai gauna pašalpas 
.iš valdžios per “Concordią’’ 
revizorių. ' '.•

IŠ ŪKININKŲ GYVENIMO

nier” agentas: rinkęs prenu
meratas ir mokestį jiriimi- 
uėjęs vištomis. V ietinio an
gliško dienraščio agentas 
priimąs visokius ūkių pro
duktus ir moka truputį 
brangiau, negu rinkos kai
ną.

“Draugo” agentas p-nas 
Stančikas išklausęs p. Sa-

Pas Rev, Miliauskas, 19 
Meade St., Will<cs-Barr 
Pa. ntiO vas. 13 iki 26.

Pas Re,v. J. Čižauska 
1313 Westniinster Av., De 
roit, Mieli., nuo vas. 27 ii 
kovo 12 d.

Pas Rev. A. Baltuti 
6816 S. "VVaslitenaAv Avi 
Chicago, Ilk, nuo kovo, ii 
iki 26 d..

Pas Rev. J. Paškauska 
10809 So. State St., Ohic 
go, 111., nuo kovo 27 iki b 
landžio 2 d. .

Pas Rev.. J. Vaičium 
' 1515 So. 50th, Avė., Oicei 
IŪ>, liuo bai 3 iki 16 d.

Šiais adresais arba nuo! 
tiiiiu adresu: Rev.. J. Bi 
Žikas, J., 207 York Strę 
Brooklyn, N.. Y. galima p 
siųsti Moųey Order atnaj 
nant visus Lietuvoj^u, 
laikraščius: “žvaigždę”’ 
“Misijas” metams $1, (gi 
metams tik $4, “iVarpel 
($ 1), • “ Žemaičių Prietėlil 

i ($1), “Mūsų Laikrašt
Draugų pagyrimas už mc- ($1.20), vaikams “Žvaų 

diitę” f$l) ir k.

.lSyėikata*Braugus Turtas)
Ėašo dr. G. J, BloMs,

• 1845 m. atidarytą pirma 
iooperatyviška kraU t lt v e 
Bostone.

.• ^Draugas” praneša,” kadi 
iš .lietuvių ūkininkų kolom- 
jos Michigano valstijos atė- 
jęs pėsčias . į Cliicagą lietu-

' vis ūkininkas. Junas Savic
kas.

. ■ / Ūltininkų gyvenimas sūn-
• kils—pinigų nėra. Šiuo iiie-l

tu, kiaušinių tuzinas? 12c.,
’ - Smetonos svaras 16c., . būl- kiniukų gyveninio Michigmi 

vių 10Q sy. 20c., papiąūtuur valstijąj^ ? .. .

Jiuig, Valst. yra. pęr 2,-J 
000 įvairių vartotojų koope- 
ratyvių draugijų. Maždaug 
pusę to skaičiaus draugijų 
tiri krautuves mažesniuose 
miesteliuose. Apię 400 jų 
turi valgomų p r o d u k t ų 
krautuves ir apie 600 alie
jaus įstaigų; visos kitos lai
ko valgi klas, kepyklas, pie
nines ir kitokias.

planuojąs • priimti mokestį 
už “Draugij” tildo protink-

Tokios tai naujienos iš. ū

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
. ADRESAI

LIETUVOS PUĘTERU DRJ09 
PO GLOin MOTINOS |V& 

’lrfoininfcV“ Eva Marksienč, 
625. E. 8th St., So. -Boston, Mass.- 

Vlce-ptrmlnliikS— Ona Siaurlene, 
... 448. E. 7th St. So. - Boston, Mass.

5Cėf. St>. Boston 8422-R “
Prat ltaSt.BronS Clunlenė,

■ 29 Gfould S t, IVest Ilosbury," Mass.
• Tel. Parkway 186&.AV
.Fin. Rnįt.A-’ Mat joną Markonlutfl.

- 83 Navarrė St, Ilošllndale, Mass.
. Tel, l?arkway 0558VV ' .’

- JidlninkO — Ona StąnliiilatS
165 We<rt 0th St. Šo; Boston, Mass. 

gvarkdarfi Ona Mizgirdien$
’ ; 1512 Columbru Kfl., Sor Boston, MftM. 
Kasos Globoją — B. JnmiSonlenA

* 1420 Oolumbla 1UŪ SO. .Boston, Mas*
Drangija. savo susirinkimus laiko kas 

antru ntnmlnkh kiekvieno mfnfesto,. 
7:M yal. rakara, pobnJnytlnCj sve- 
talnCj.

VImI* drangljo* reikalais kreipkite 
pas frotokoltj hrftlnlnk^ • ‘ 1

IV. JONO ĖV.-BL. BABALPINafi 
s. DRhJOS valdyba
yii-m. — .1... Petfjvuškfts. .:

24 Thotnas Bark, So. Boston. Mai*- 
Medonis ' '

1130 Colųmblą RjLt y. Boston, Mass
J. Glirieekta

? 5 Thoznas į>iVrk, So. Boston.
Firi.- Ra&tinhikhs 4- m. šoikiis
r* u50! SD Sfli- MnM
IMlnlnka? —. a. Nnu(lžitaBB
.J85-n’ Rc«ft,d'W. Si). Boiton, MaM 
Maršalka — J; Zalkis

7‘iVinileld St., So. ąQatOn, Wim 
Dranplja telkti Hlisirlnklhiite tretit 

ūedadlerit. kickvltno arealo 2 vai 
po trintų. Parapija <02 B Ttl

’ Butrtoh? *_į- r-/-__ ~ *
:■ Brofėslotinlnl, btenferfai, nrathafitn’ 
kai, kurie Rkelblasl ’Parblniūke•• 11 
ral verti skaitytoju tiafaindjf. ’

Vtei gariinkltta ‘'Darfalnlnk^.h ’

mą* Tai vadinama dmitl- 
—---------—t niu :ir sudaro didžiausią

Gardžiai pavalgius dažnai danties dalį.. Prie smegenų 
nesinori danių Šepetuką su arba po smegenų, kUr jun- 
mostim. dėti į burną, nes bi- giasi enamelis su cOmehtU- 
joma sugadanti skonį. Taip 
darydami,, klystame. Neiš- 
Valius dantų po valgiui, pra
ėjus keletą! valandų, pajmi- 
tame, kad niežti aplink dan
tį, prie ktlrio pasiliko mais
to gabalėliai. To erzinimo 
nepanešdanĄ t imame krap
štuką ir jo pagalba maistą 
šiaip taip iŠ tarpo dantų iš-, 
krapštom, tačiau to blogos 
paselimės vis dėlto pasilie
ka. Viena, aprūgęs maistas 
burnoje skonį sugadina ir 
ųžatakavo danties enamelį. 
Mes to Už.sįlįkusio maisto 

’ veikmes. nejaučiame* nes e- 
. namelis neturi nervų siste
mos. Pasekmės pasireiškia 
tik tada, kada sužinome, 
jog enamelis jau kiauras. 
Vadinasi, pati kietoji dan
ties, dalis pradėjo pūti. Tuo
met ir skausmą jau pajun
tame, nes kiekvienas dantis 
nuo enamelio\iki paties gy
vio turi stiprią nervų siste-

lietuvių n?*slintnkų. są
junga ruošia ekskursiją iŠ 
1 u vos į Anglijos parodą 
Londone. Kelione kainuo
sianti apie 800 litų.

Daugiausia kooperatyviš
kų krautuvių turi filiai, ma
žiausia švedai.

NAUJI FABRIKAI LIETUVOJE
Per 1932 m, Lietuvoje įsi/ 

steigė 116 naujų fabrikų, su 
Iv'i.dro kapitalo suma 11,- 
2- >0.000 litų; Daugumas: fab
rikų yra’smulkūs. . * '■■■

mokėta $6,030,000,000, pa
lyginus su $6,028,000,000 
per visus 1928 metus. Tuo 
pačiu metu darbininkų al
gos per puse nukapotos.

Tas parodo,:, kad kapital i- 
štai ki-izio metu dvigubai 
pasipelnė. Darbininkai, tii • 
retų organizuotis ir savo 
centais steigti kooperaty
vus.

ŠIEMET MAŽIAU JAVU 
LIETUVOJE

Šių metų pradžioje' javų 
perteklius Lietuvoje buvo 
daug mažesnis, negu iim.'pat 
1 a i k u i įereitais metais.

mu, išpuvus dančiui visuo
met skaudžiai atsiliepia, nes 
toj vietoj enamelis yra plo
nesnis ir pu vilnas greičiau 
pasiekia dantiną, kiniam 
turint nelvų sistemą ir pu
vėsiams dalinai jį pasiekus, 
gerokai jaučiame skausmą.

Visos bakterijos susirin
kusios pro prakiurusį ėna- 
melį į dantiną, pradeda ja
me' darbuotis ir nervų dilgi
ntas (iritacija) sudaro ne
paprastą skausmą. . Kada 
dantų gydytojui tenka valy
ti sugedusią dalį, kėdėj tik
rai nejauku* darosi sėdėti: 
Gydyfojaš sugedusią dalį 
tūrį gerai išvalyti, palie
čiant ir sveiką dantini) dalį, 
nes kitaip darbas būtų vel
tui, puvimas eitų tolyn.

Pastebėjus dantyje mažą 
skylelę, ar ji būtų viršuję, 
šone ar tarp -dantų, turime 

. žinoti, kad po enamelio yra 
kelis kartus didesnis išpuvi- 
mąš ir neužtaisius,. į dantį 
prieina visokių maisto dale
lių. ir puvimas dar skubiau 
eina. Nuo to susidaro bur

ano j neskanus kvapas, bet 
mes. patys dažniausiai to ne
jaučiame. Kiti tai mumy
se-' pastebi ir nuo mūsų šali
nasi, nes iš burnos einantis 
kvapas yra nemalonus.

Dantį, tik pradėjusį gesti, 
galiniu pataisyti. su mažai

Minnesota valstijos Ori* 
Ėanners Coopėrative Trad- 
ing kompanija paskyrė 5 
nuoš. pelno į švietimo fon
dą ir. tik 2 nuoš. dh idcn- 
taftis.

Nevy. Yoi’ko Komercijos 
žurnalas paduoda, kad per 
I j i rmųosiųs 10. mėli. 1932 nū 

divideutų ir nuošimčių iš-

lėšų,, bet kada labiau išpūva, 
tuomet ir skausmas, dides
nis ir kišenių labiau pakram
to.- Geriau apsižiūrėti iš 
anksto ir nelaukti kol dan
tys, visai išpūsta ir iš tos 
priežasties susidaręs burno
je kvapas ir kitiems nema
lonumą daro.

du saldesnis.

j LIETUVį KELIONĖS 
REIKALU

L.D.S.NARIŲ-BEOARBiy 
DĖMESIUI

Kairiarankių gulfo žaidėją čem
pionas Fred Webb i3 Shėlbyj N. 
d./ ihimejįgs Čempiono taurę.

“Darbininko ’ ’ adminis
tracija išmokės L. D. S. na- : 
riui —, bedarbiui. už kiek
vieną naują metinę prenu
meratą vįeną. dolerį: Daug 
bedarbių naudojasi proga. 
Pasinaudok ir Tamsta. Del 
platesnių informacijų kreip
kis į “Darbininko”' adininti 
straciją, 366 W, Broa<Jway, 
So.. Boston,. Mass. . . ■ ’

. Artėja -pavasaris. Dau-, 
gelis Amerikos lietuvių jau 
pradeda galvoti apie važia-, 
vimą į Lietuvą. Švedų A- 
merikos - Linija, . modmiįš^ 
kais. motorlaiviais: • Kong- 
shomi” ir “Gripsholm” ir 
S. S. ‘ ‘Di’ottningholn i” pa- • 
laiko tiesioginį susisiekimą 
tarp Alnerilcos ir Švedijos. 
Lai-ai iš New Ym lp plau- 

. kia į Gothenburgą, iš čia ke
leiviai į Lietuvą pervežami 
exprešiniaiš traukiniais- J: 
kitą Švedijos Pabaltės uos
tą Kalmar. Traukiniais 
kelionė būna apie 6 valau-, 
das laiko.

Lietuviams ši kelione yra 
naujas kelias, nes tik 1930 
melais šis susisiekimas ati
darytas Kalmai'-Klaipėda, 
keleiviams ir paštui pervež
ti. Tam sųsisiekiniui lini
ja paskyrė savo, salioiiūiį 
laivą Borgholm. Kas metas 
keleivių skaičius didėja, ke
lione ’višopūsiškai patenkin
ti ir apie ją labai įspūdin
gai papasakoja.

Kelionės laikas iš New 
Yorkp į Gotheiisburgą 8—9 
dienos, iš Gothenburgo iki 
Klaipėdos, pėr Švediją ir. 

. lai vuBorgholm ” 
maro iki Klaipėdos 
valandos.

Ateinant į sezoną 
švedų Amerikos
nuolatinio lai vii išplauk i m< > 
bus rengiama specialūs .1 tę- 
iuvių .ekskursijos. Virina

tokįų ekskursijų . išplatl 
jalaiidžio 22 dieną, moti 
aivin ‘‘Gripsholm,” rė-ng 
ma Lietuvių Laivakori 
Agentų Sąjungos Atucril 
j c. Antra ekskurši j a m 
jn motorlaiviu “Ku-u 
sholm” išplaukia gegužei 
d. iy> motorlaiviu . ‘‘Gg: 
sliolm’’’ . gegužės. 27 ‘ die 
trečia ekskursija.. Ši e 
kursi j a jei. turės atatin 
mą skaičių keleivių, lai 
sustos Klaipėdoj ir išl 
dins keleivius. į Lietuvą,. 
skui plauks į llelšiiiki, S 
miją. . ’

. Norėdami tureli truų 
greitą ir patogią, kelibn 
Klaipėdą, per Gothenbui 
pasirink vieną iš virš mi 
tų ekskursijų, arba bet 1 
Švedų Amerikos Linijos 
.vo išplaukimą. Tėmyk, 
ine. laikraštyje pranešu 
ir. skelbimus švedų Air 
kog Linijos. Laiva]., išp 
kiniai skelbiami lėtuvių 
krašeiusę, iuformacijo 
laivakortės gaunamos 
viėtiųj agentą arba į bet 
rią Švedų. Amerikos Lįi 
raštinę. Centraline ra? 

•Anumikoje.: 21 State

JONO SMITO Eli®

46

apie. 24

p r j e 
Linijos

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI
DARBĄ ATLIEKAME CffiĖAl IR PIGIAI 
: PATARNAVIMAS GERIAUSIAS e

AkMANDINĘ ST., /. DORCHEŠTER;

• ’ ■ . Tek .Talbot 0354

£

įžymaus poeto., kun. K. 
boiiaviČiaus eilių rink

Šią knygą išgyrė, visa 
tesnioji spauda, .Visi g 
jtis turiniu, gėrėsies ir 
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai alsp.au 
a ir turi 191 pusi. Jos 
iti $L50. Bot dabar “D 
nrnko’ ’ spaudos • vajaus 
tu, gražiais drobes vii^ 
kaipa tik .77V centai i.p 
viii viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausia 
kas įsigyti šią taip fe 
-ir naudingą1 eilių knyg

Užsisakvda mas rašvl 
\ “UAKŠlNlNKAS’*

366 West feoadivuįi: 
Su Boston, Mass.

alsp.au


vasario 21, 1933 - n A T? P. T N T N K A S

*>į*w*x»*'

I
į Roosevelt inauguracijos medalio abi pusės. Medalius bus parda
vinėjamas po $2.50. Medalio projektą pagamino skulptorius Paul 
Manshin.

NEPRIKLAUSOMYBĖJ
diena'

V asąrid 5 d. &V, Kryžiaus 
parapijoj įvyko Lietuvos 
•nėpriklausoiiiybės, 15 m. su- 
kalrtuviu diena.. Klebonas

urvą. Nereikėtų duotas bū
ti suvedžiojamais ir apgau
dinėjamais.

, Mums nėwha venteriams 
lietuviams katalikams ne-r 
reikia nieko ieškoti pas ki
tus, . Turim gražią’ muro 
bažnyčią, didele svetaine, 
gerą dvasios vadą kum V. t 
P, Karkauską•jam į pagal
bą kiekvieną seknąadi-ęnį at
važiuoja iš Harfordo kum 
Cibulskas, La Sallete kole
gijos profesorius. I Irižny- 
čia. atėjęs, užgirsi labai tu-’ 
riningus pamokslus. Abu 
kunigai labai malonūs.

. Mūsų. vargoninkas P: Vy- 
Čas „gerai. išlavino ■ chorą. 
Tik klausykis ir geroki s..

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE j

Pirm. A. Lapinskis prar 
nešė, kad nuo vasario 5 d. 
įstojimas veltui nuo 16 iki 
20 metų, o nuo 20 iki 45 m. 
priimama, už pusę įstojimo. 
Priimama vyrai ir moterys. 
Gera proga, ypač Jaunimui. 
j: šv, Kazimiero, draugija 
tai yra širdis raciniėčių ka
talikų. Sakau širdis, nes 
tos draugijos nariai įsteigė 
parapiją tr jų pastangom 
buvo nupirktą lotai. bažny
čiai statyti. Ir dabartinės 
imžnyčios^rrkimG^vadąvu^fo^ 
Šv. Kazimiero .-draugijos f!ia jaunimas sportu užsk 
veikėjai. Iki šio laiko pa- ima.
rapijos sekretoriai ir iždi-į Girdėjau, Jog netnikus 
ninkai visada buvo Šv. Ka- bus įsteigta studentų, kuopa, 
zimiero draugijos nariai. kuri Čia labai reikalinga ir 

Draugija yra daug pinigų kuri daug , naudos suteiks.
prisidėjus prie parapijos Susilauksime’ savo • d.o r ui 
steigimo ir bažnyčios užlai- profesionalu, tai ir mums 

' kyrno; daug, gera padarius visiems bus geriau. .
! ir Lietuvai, nes daug aukų Aš esu giliai įsitikinęs, 

surinkusi ir iš iždo aukoju- kad katalikams yra pavojin- 
si. ga priklausyti prie laisva-

Visi nariai yra katalikai, manių. Kaip laisvamaniai 
geri Lietuvos mylėtojai, pa- elgiasi Lietuvoje, ką Jie da- 
vyzdingi Amerikos piliečiai, ro Meksikoje ir Rusijoje 

Žmonių vakare buvo piL mes visi gerai žinome.
nutelė parapijos svetainė. Štai iš Irun. Charles E. 
Viskam užsibaigus, prasįdė- Couglilin, Detroit, Mieli., 
jo šokiai.‘ .Griežė Stankaus sužinojome, jog tik vien 
iš Kenosha, Wis., orkestras. .1923 m. bolševikai įvykdė 

—----------------------- [daugybę žmogž.: 28 vysku-

‘ NEW HAVEN, CONN. C^121Ln?is?^-T
7 . Jkytojų; 8800 gydytojų; o4,- 

. ~ : 7J50 kariniūkų; 260,000-oka-
Kaip visur, .taip ir mūsų105>000 polict!torat: 

kolonijoje yi-a visokio plati- j92j00(> darbihinku. 81įJ 
ko lietuviu. Tikro skai- 00Q ^.venfoju; 
čiaus negaliu pranešti, bet rp^. nmtot; ^oliaį koks 
spėjama, jog yra daugiau Į pavojus. Ar jūs manot, 
400Q žmonitj, kurie pasidab- M Uetuviški bolševikai bū- 
nę į kelias grupes. ■ . in geresni,, jei turėtų, galių?] 

•Tau apie trys metai kaip jįe Tįsj \-ivii<,<lus troškimus 
laisvamaniški .‘tautiečiai” nu.j
su bolševikais-eieilikais “su- '■: jŪS)į Bl.oJis Katolika^ 
siženijo” ir sutvėrė 44Tait- .. •- •
los namo bendrovę.” Prieš . RAVYnM (1111(1 
tą “ženatvę” buvo išleisti UA ’ 1U1. "' ’ 
atsišaukimo lapeliai, ku-1 -----
riuoše šaukė visus Nexv įla- Nors-^Darbininko” skai- 
ven lietuvius, be skirtumo tvtojij čia yra nemažai, bet 
pakraipų,, vienytis. Pasi- ’1* Daytono žinučių visai ne
rodė geri santaikos žniOnes. Į siniato, gal mūsų korespon-1 

: žadėjo didelį namą pabuda- deniai apsnūdo ar tai į pui- 
voti ir padaryti visus lai- kybę pasikėlė. . ; ■ 
mingais. „ : [ SLRKA.. 19. KUOPOS. j

Susipratę katalikai žino- VAKARAS ' 
jo tų paukštelių gudrybes Vasario 5 dieną Šv. Kry- 
Įr tik Juokus krėtė iŠ tokių piaūs svetainėje įvyko pra- 
žadejimų ir. kiek galėdami, į kalbos. -Kalbėtojum buvo 
perspėjo savuosius. Dau- įcentro pirm. A. Sutkus. Su- 
gumąs įspėjimą priėmė, fa- si vienijimo nariai labai 
čiau svyruojančių atsirado džiaugės,, kad S^-mo pirmi- 
pusėtinai. ir nusįpūko tos ninieas gražiai išaiškino S- 
bendrovės Šerų.. | mo naudą ir jo gerove.
“Ženikliai,” surinkę pi- 

|T nurodė draugijos nuveiktus nigus ųž serus, nupirko su- 
F darbus T. Gališanskis, nes, puvusią šaudę ‘ prie upės 
& kaipo darbštus narys, pri- 

klausydamas per 26 metus 
J g-, visada buvo valdyboj, o da- 
S-* bartiniu laiku eina iždinui- 

įį pareigas.. Iš Jo kalbos 
1* ir pranešimų matyt, kad 

ja gerai gyvuoja; narių tik 
ri 117, turto $2,549.00 ; pa
šalpom išmokėjo, virš 17 tū- 
kstanČių dolerių. Sirgda
mas. narys gauna pašalpos 
$7.00 į.savaitę; mirus na- .
riui iŠ. kasos išmokama 75 Latvijoje, . Estijojc^^ Vokictijoįe 

doleriai ir kiekvienas narys Į ’'te • *’ ’ ». * * . t
sudeda po 1.00. .Mėnesinė.

[ mokestis tik 50c. AdminiatradjaL

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
DĖMESIUI

■ Štai jau prabėgo pora 
L mėnesių nuo Kolegijos Re- 
I mėjų Naujos Anglijos ap- 
f skridęs įsisteigimo. . Visi 
F gerai atsimename • gražius 
į Bipnanymtts ir priimtas re- 
p. žųJĮųcijas. Dabar gi laikas 
r stoti į darbą, kad tie gra- 
| Žus sumanymai išsipildytą

ir atnešti} gerų vaisiu.
Pirmiausia, ~ nmsMmikįa 

spaudos* platinimo darbas. 
Katalikiškoji spauda laukia 
mūsų darbo, nes tai musą 
didžiausia pareiga.

Rėmėjų susivažiavimas 
nutarė suorganizuoti spau
dos platintoji! kuopeles, ku

ri ribs platintų katalikiškus 
i laikraščius, o ypač savo or- 
; gjaną “Laivą,” kurs turėtą 
C aplankyti ‘ kiekvieno susi? 
Į. pratusio lietuvio kataliko 

namus, mokydamas žmones, 
; mo bangomis, kolei priplau- ] 
; SKYRIŲ DARBUOTĖ

Maloni žinia pasiekė iš S.
* Boston, jog ten kolegijos 
J rėmėjų 8 skyrius gražiai ;

darbuojasi, pardavinėdami 
■ • tikietus kolegijos naudai ir 
V rengdamiesi teatrui 4<Pra- 
< - našystei,” kurs bus suvai- 
£ Worcestėr rėmėjų 12 sk. 
Eidintas vasario 26 d.
F ksime tą tikslą, kuriam 
E A. Petraičiui, worcesterie- 
£ tų atvažiuojant kovo 12 d. 
F esame. Dievo siųsti.
į. kaip reikia plaukti gyveni- 
F irgi laukia kolegijos študen- 
K] Vadovaujant kleb. kun. 
g?, eiai deda visas pastangas ti- 
£ kietą išplatinime.. Skyriaus 
K valdybą sudaro pirm. V, 
k pilė čiauška s, vicė-pirm. M. 
K Ščiukienė,. rast. V. Parulis,

ižd. F. Kundrotiene, iždo 
Ky globėjai — O. Landžiuvienė 
E ir K. Stepčinskiene.
gU Turime viltį, jog ir kiti 
£ skyriai padarys pranešimus. 
F’’ > Apskrities Raštininkė

(F I RAGINE. WIS.
f t. ■ ~

MINĖJO SUKAKTUVES

//‘Vasario 5 d; Šv< Kazimie
ro draugija minėjo savo gy
vavimo 30 metų sukaktį. Ta 
proga suruošė vakarą, balių. 
Valdyba ir vietiniai veikė
jaikalbėjo apie draugijos 
praeitį ii' dabartį; plačiai

k

f£

kranto ir . dabar pasitaisė
4 4 tautišką ’ • namą, kur netu-. 
ri nei scenos, nei vietos 
žmoniškai ■ atsisėsti.

Gaila tokių katalilni, ku
rie savo centus nieta kaip; į

“SAULUTE!"
“Saulute“ einą du kartus, per ,| 

mGnesį 16 pusk didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams Į2 lit., pusei metų 6 lt,

ir kitur metams 15 lit., pusei‘me- 
tą 8 Lt. '

Adresas: Jurbarkas, 0Saulutes

dentas,” kurs ilgai' pasiliks 
musu veikimo istorijoje.

. ’ '' . V. Damašius,]

NEPASIDUOKITE
Vaikščiodamas po grįčias 

“Dirvos” korespondentas, 
nešiodamas laisvamaniškus 
laikraščius, užkiša už pašto | 
dėžučių savo šlamštus. Ne
bijokite, Jam. pranešta, kad 
šlamštu nėkaišiotų, o Jei ne
si! i aus, tai kreipsimės į 
Jurgį Spurgį. \ Baltas,

Ši jauna, panelė Jane Vance at
vyko orlaiviu is Kalifornijos ir 

ie- atvežė šuni,. įnirs 4»Us padovano
tas naujaip prezidentui Roosovelt. 
šunies vardas “General Grant,’1-

S. Bystras perstatė, vakaro 
vedėju S. Kubilių. Tas už
ėmęs vietą nupiešė vertę pa
minėjimo ir pakvietė 
Kiyžiaus chorą su daino
mis. Choras Pr. Ambrozai* 
čio vedamas,, sudainuoja dvi 
damas. Publika katučių 
nepasigaili. Išeina Elena 
Vaitkiūtū su lūpine arnioni- 
l.ėxe, kubmi sukėlė nemažai , 

1 subižavė j i mo. Velkius Liet.
Vyčių orkestras už.ę;r«:jo po- 
•rą dalykėlių, vadovaujant 
M Ražauskiųi,

Kalbėjo SĖRKA. centro 
pirminiiilvas A. Sutkus, ku
rio kalba buvo nuosekli ir 
įdomi. Publika ramiai .už
silaikė, tik keli laisvamąnė- 
liąi pagal duris šnibždėjo. 
A. Sutkaus kalba palydėta 
gausingu rankų plojimu. .

Programos;antr'oje dalyje 
choras stidmilavo ^Vytauto 
Dainą” ir 44Gyvuok Lietu
va.” V. Vilimaitis smui
ką ir S. Kavolius pianu su
grojo porąz muzikos dalyke- 
Hų.

Į EI. Vąitkiūtę padeklama- 
] vo. eilėraštį ^Lietuva. ” Po 
Į to suvaidtiiimas Baisogalie- 
I čio patriotihiš veikalėlis 

. 4 4 Už tėvynę. ” Vaidino V.
Sinkevičiūtė (Gtilbienės ro- 

į leje), M, Sinkevičiūtė (Gul
binienės dūkte Veronika) ir 
Vikt. Augusiinauskas (Ve- 

I ronikos vaikinas). Veika
las trumpas, bet labai tin
kantis ■ . nepriklausomybės 
minėjimo dienai. Vaidinto
jai gražiai suvaidino. Plo- 

Įjimo nesigailėta.
A. Sutkus kalbėjo antrą 

kartą, primindamas veikalė
lio svarbą ir nupasakoda
mas nepriklausomybės kūri
mo pirmuosius žingsnius.

Vėliau pasirodo scenoje 
veikalo autorius-: V. Baise 
galietis . Jurgis Spurgis. 

[jis taip išsireiškė: mes ka
talikai inineme Lietuvos 

[ nepriklausomybės. ’ .15 metų 
sukaktuves, o ką veįida mų- 

Į.su. laisvamaniai, 'ypač “Dir
vos” korespondentai?! .

V. DamąŠiūs iškelia Liet. 
Vyčių 96 kp. garbę, basket- 
balTratelio laimėjimus, per-, 
spėja žmones dėl liusvama- 
nių ir nezaležninkų laikraš
čių šmeižtų, ypač prieš kun? 
Pauloiiį. . z
.'Gale sudainavo Šv. Kry

žiaus parapijos choras Tau
tos himną ..ir tūomi iškilmės 
baigėsi. Garbė Susi vieni j i- 
mo ir Sąryšio draugijoms 
už vienybę. ’ ‘ •t ■ fįį^

‘‘DIRVOS” KORESPON- 
. DENTUI DAYTONE

Jūsų šmeižtais esu labai 
patenldntas ir man suteikė
te daugiau energijos veikti 

; Bažnyčiais ir Tautai. Kuo 
daugiau mane šmoiži“Dir
voje,” prisidengęs įvairio
mis slapyvardemis, tai Die
vas tuo daugiau suteikia 
sveikatos ir minčių apsigin- 
ti.nuo jūsų., Ėsu parašęs 
veikalėlį 4 4 Dirvos korespon-

ŠVČ. MARIJOS KOLEGl- 
JOS STUDENTy VAIDI

NAMAS VEIKALAS
“PRANAŠYSTĖ"

Veikalą paraše kun. Ar
turas Coughland, C. SS. R.; 
verte kuli. dr. J. Navickas, 
M. I. C. Veikalo turinys y- 
ra toks: Anglijos kara
lius Enrikas, norėdamas, pa
simesti • su savo žmona, 
su kuria gyveno 18 mė-

HARTFORD, CONN.
• Vasario 25 d., šeštadienį, 

6 vai. vakare įvyksta Šv. 
Juozapo draugystes balius I 
ir vakariene — paskutinis 
pasilinksminimas prieš už*- 
gavenias. Tai įvyks para
pijos mokykloj salėje, 339 
Capital Avė, Įžanga suau
gusiems 50e., vaikams — 25 
centai. Kornitetas,

žmoną. ir prašė Šv, Tėvo, 
kad jam leistų tai padaryti. 
Šv. Tėvas atsakė, kad mote
rystės sakramentas yra pa
žymėtas nesUardomybės žy
me ir kad tiktai mirtis ga
li atskirti karalių nuo savo 
žmonos. Karalius grasino 
Šv. Tėvui, kad visą Angliją 
paplukdysiąs kraują . upe
liuose, jeigu Šv. Tėvas ne
sutiksiąs jam duoti leidimo. 
Šv. Tėvas atsakę, kad’ jam 
reikia klausyti Viešpaties 
Dievo įsakymą, nė karaliaus 
grąsinimų.

Karalius, siekdamas savo 
užmanymo, grąsinimus įvy
kdę. Visa Anglija papluko 
kraujuose. Enrikas, atsi
skyręs nuo Bažnyčios, rūpi
nosi atitraukti ir visą tau
tą. Atėmė bažnyčios tur
tus ir dalijo tiems didikams, 
kurie patys atsimetė nuo 
Bažnyčios ir vertė savo pa
valdinius atsisakyti,1 priim- 

C~ | darni taip vadinamą 4 ‘ Vir
šenybės Priesaiką’'7 ir luo
tui išpažindami karalių En
riką Anglijos Bažnyčios 
galva..

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotoju 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORĘ, MD.

Genaueias nuo Heutna’liškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

"Metų metai njunc kankina reurn^-- 
’ U*!"*?,* Pagaliau aš išgirdau apie

Paia-kxpelJcri w npnipirkau ja boa- 
kų. Pirmas išsiteptam juot.nl mo
mentaliai suteikė palengvinimų. Iš
naudojus jo vienų bonkg gaižiau'at
likti visų savo kasdienini. darbų be' 
jokios pagalbos. Dabar jiu neturiu " 
jokių gilinta savo Bųnariuose.“ .

J. G.
Buffalo,;,N. V. •

PAIN-EXPELLER

. . Tai buvo 1535 metais. 
Nortliumberland ktųiig,aikš
tis poi’eiške ‘ karaliui savo 
ištikimybę ir gavo iš jo lei
dimą atimti iŠ vienuoliu 
kartūzų vienuolyną ir visą j 
jų nuosavybę, pačius gi vie
nuolius išžudyti.1. Tą prie-- 
saiką turėjo priimti, kuni
gaikščio sūnus Edmundas. 
Bet tasai atsisako padaryti 
tą šventvagystę, nepaisyda
mas tėvo maldavimų ir grą
sinimų. Pasipainioja kuni
gaikščio brolėnas ^Rišardas, 
kuris, matydamas visą pa
dėtį, patsaį pasisiūlo kuni
gaikščiui padėti, savo Širdy
je pindamas nuosavus pla
nus : pašalinti savo pusbrolį 
Edmundą ir paveldėti visa i 
dėdės turtą. . į

Vieną gružių dieną į vie
nuolyną įsiveržia kunigui kš- 
tis su suvo pulydovais ir pa
reikalauja, kad • vienuoliai 
pripažintų karalių Bažny
čios galva. Žinoma, vienuo- 
nuolįai atsisako. Kuųigaik-

■ štiš Juos suima ir išsiunčia 
į kalėjimą, kur jie turi būti 
nužudyti, nes drįso pasiprie
šinti karaliui. Vienuolyno 
vyresnysis, prieš išeisiant 
su savo vienuoliais iš vie
nuolyno, pranašauja kuni
gaikščiui, kad jisai ųepatir- 
siąs laimės užgrobtuose Baž
nyčios turtuose ir kąd ateis 
laikas, kada galvažudžio 
kalavijas perskros kunigaik
štį toje pačioje ’viėt o j e, ku- 

: įloję šiandie jis žudo nekal
tuosius vienuolius, užgrob
damas jų vienuolyną.

Vienuoliai ' k a i ė j i m e, 
’ .Edmundas atgailėja tėvo ir I. . ’ * ‘ ‘ a *
* savo pasielgimą ir prašo 

;vienuolyno tyresniojo pata-
. rimo kas daryti, kad patai-, 

syfų baisiuosius prasikaiti- 
miis. Vyresnysis pataria 
Edmundui vykti į Romą ir 
kreiptis į H v. Tėvą. Ed
mundas paklauso . patarimo 

‘ Ir slapta palieka tėvo na
mus. ■ Tėvas, sužinojęs Ed
mundo pabėgimą, labai nu
liūsta, . susigrimžia, nes: be 
sūnaus jam nėra reikalingi 
nė užgrobtieji turtai.

• Bėga metai. Kunigaįkš- 
t is, kaip vienuolyno vyres-

. įiysis pvąųašavo, nerado, lai-, 
hnės užgrobtuose turtuose.

Sąžine Jį graužė, ilgėjosi 
į savo sūnaus. Papirktieji 
pagelbininkai, j)lėšiant sve
timus turtus, dabar, reikala
vo atlyginimo. Kunigaikš
tis turėjo daug nesmagumo.

Praėjo 10 metą. Atėjo 
1544 metai. Kunigaikštis 
suvargo, paseno, laimes ne
patyręs. Pagelbininkai rei- 
kalavo užmokesčio-. Kuin- 
gaikščiui atsisakius paten-' 
kinti tokio pagelbįninko roi- 
kalavnnus, tasai puolasi ant 
kunigaikščio ir peiliu per
veria Jo krutinę.

I Kunigaikštis nežiūOj o, . 
kad tomis dienomis buvo. 
grįžęs iŠ Romos jo sūnus,. 
dabar jau kunigas ir slaps- 

HėST/tėVūTrHmuose,-pade.da-7 
mas savo gerų draugų, ir 
taikėsi pasimatyti su savo 
tėvu. Tuo laiku kunigaikš
tis, pervertas galvažudžio, 
peiliu, Šaukęsi Dievo gailes
tingumo ir kunigo, kad ga- 
lętų mirdamas atlikti išpa
žintį ir išsigelbėti nuo amži
nos prapulties, Jo sūnus Ed
mundas, -įpuola į kambarį 
prie mirštančio tėvo, b’esi- 
šauldanČio savo sūnaus ir 
katalikų kunigo.

į Sūnus Edmundas, tėvui 
merdėjant, pasisako kas Jis 
per vienas, kad jisai yra jo-’ 
jo sūnus ir tikras Kristaus- 
Bažnyčios kunigas, išklauso 

i savo tėvo. išpažinties, sutei
kia Jam išrišimą ir tėvas 
prie J o akių miršta. “Pra
našystė” išsipildo. )

Edmundo pusbrolis Rišau- 
dąs buvo kunigaikščio įpū-7 

Idiniu. Sužinojęs, kad grį
žo .kunigaikščio sūnus Ed
mundas katalikų kunigu,., 
apskundė jį vyresnybėj, nes 
katalikų kunigai neturėjo 
teisės gyventi Anglijoje,. 
Pusbrolio išduotas, kunigas 'I 
Edmundas buvo suimtas ir 
patalpintas kalėjime. Ka
dangi kalėj iino sargas buvo 
jojo draugu, tai Edmundą 
iš kalėjimo išleido-.

Tai sužinojęs' Rišardas, 
pasiėmė su savim kuopa ka
reiviu. ir išsivijo pabėgė
lius. Kun. Edmundas, gu
riojo užkluptas, nebėbėgo, 
bet ragino savo nedorą pus
brolį prie atgailos. Tasai 
nieko nepaisydamas, prisi
minęs “Pranašystės” išsi
pildymą, nebvilties kankina
mas, nusižudo.\ Atmeta vi
sus kun. Edmundo pasiūly
mus šauktis Dievo gailes
tingumo ir nebviltyje mirš
ta. ■

Suimtą kun. Edniundą 
kareiviai vedą s nužu d y t i. 
Kun, Edmundas aukoja sa
vo gyvybę kaip atpildą už 
savo tėvo atsivertimą ir, dė
kodamas .. Viešpačiui Jlie- 
vūi, kalba maldos dėkingu- 
mo žodžius: *■ Dabar, Vieš
patie, atleidi savo, tarną, 
kaip esi kalbėjęs, ramybė
je!” ’ .. . Sl^iitf'^

■ EI.MitvulovičiŪte, sltnfgv 
iš Oakville, sausio 26 d. su
situokė su M. ITemy. Sa
vaitę prieš tai šv. Marijus 
slaugių manio įvyko “slm- 
\vor,” surengtas jos draugių 
slaugių, kurios gaudai l^lo- 
lią apdovanojo. Sveikina
mo jaunavedžius.

%25c4%25ae.su
juot.nl
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VIETINĖS ŽINIOS!
ATVAŽIUOS STUDENTAI

. Šitų Sekmadienį, vasario
•26 d., į So. Boston atvyks 
Šv. MaHjos kolegijos stu
dentai ir 3. vai. p. p. bažny
tinėje svetainėje suvaidins 
didžiulį veikalų “Praūašy- 
štė,” '.•■*’ "■ \ '

Kolegijos rėmėjai stro
piai platiną fikietus/ ku* 
vilios patartina iš anksto 
įsigyti, nes gali vietų pri
trukti salėje.

—' * Švenč. Marijos kolegijos-—*WaterbinyT-CQnm-~/ko: 
stiidentiu, daWnjantieji yo 5. d. 7 vai. vakare,

■ vaidinime, savo roles pasi- Juozapo mokyklos svetainė 
dalino šitokiu, būdu: .

N!orthumbetland k u n i-| 
gaikštis — Stasys Vaičaitis 
(Mahanoy City, Pa.)

Jo sūnus Edmundas — 
Julius, Stankus (’New York,

Pasiuntinys 
Skeivis (Broekton, Masą.)

Kareiviai: J. Sabaliaus
kas (Lowell, Mass.), T/Ta
mulevičius: ir M.. Jurkevi
čius (Woreester, Mass.)

Iš minios : / P. Petkus 
(Broekton, Mass,), P, Bal
čiūnas (Chicago, III.), V/ 
Dirsė (Brighton, Mass.) ir 
kiti. , _ * -

. Vaidinimas įvyks Bos
ton, Mass. — Vasario .26 d.
3 vai. po pietų, Šv. Petro 
bažnyčios svetainėje.

- Pranas.

Pauliukui ir kun. F. Juš- 
kaičiui, už automobiliais nu* 
vežimų ir parvežimų vaidin
tojų. Visi veltui patarna
vo. Męs tik maldomis 
jiuns stengsimės atsilyginti, 

Jėzaus
■ Seserys,

“PAžANGlĮUy.'' MINĖ
JIMAS

Metinis Balius
■ —BEKGIA— ? ;

sv. sEvso fARAriiM vniKiiio kuhhuu

- pjttuttnifis svmisss rtLUaiMiji

Trefiadlehi, Vaiario-Feb. 22, 1933
PABAPiJ08 MVST„ <94.fe Tth MS, SO. BOSTON, MAsS.

' Tikietai vyrams 40c, moterims.— 25c.

Pradžia 5 vai. vakare.

J. ANTANĖLIO ORKESTRAS

Sv

AVorcester/Masš. — kovo 
12 d. 7 vai vakare, Šv. Ka
zimiero bažnyčios svetainė* 
K . .

BrOckton, Mass/---- kovo
26 d., Šv. Roko* parapijos 
svetainėje, 3 vai po pietų.

VYČIAIŽAIS
. ' Vyčių basketball tymas šį 
trečiadienį, vasario- 22 d., 
S :30 vai. vakare piliečių sa
lėje, E SI, turės rungtynes 

[•su Shaumut Club. -
Kadangi žaidimų .nebe

daug bus, tai. Sportų mėgs
tantieji ir remiantieji malo
niai kviečiami gausingai at
silankyti ir paremti jaunuo- 

Įsius sportininkus. ,. ,
Po basketball žaidimo bus 

šokiai./., ' . . ., •

So. Bostono ^pažangieji” 
(taip, buvo pranešęs Maikis 
savo vadinamam laikrašty
je) praėjusį ketvirtadienį, 
Vasario 16 d., surengė. Lie
tuvos nepriklausomybės 15 
metų sukaktuvių minėjimų.

Išplatinti apgarsinimo la
peliai skelbė, jog. minėjimo 
programa prasidės 7 ;30 vąl. 
vakare, todėl punktualūs 
lietuviai ir susirinko skelb
tuoju laiku, tačiau “pažam 
gieji ”. reiigėjai pradėjo pro
gramą tik 8 vai. 17 min. Va
dinasi, -suvėlavo Ktil-:ta; 47 
minutėmis, štai jau “pažan
gos ’? pirmoji priežastis,

Minėjimo programą.‘įrva- [ dėjusieji padarė pastabą, 
dėjo K. Paulauskas^ ūęva 
paaiškindamas parengimo 
tikslą, tačiau- nepaminėda
mas,’ kas visa tai surengė. 
Paulauskui pakalbėjus, ir 
vėl tyla.- Pągaliąu už kėlių

ir Intos dildatūros negero
vės.

Programa baigta “gabi- 
jiečių” vyru dsftnavimu. P. 
Mich.elson.ui išeinant iš siu 
les, sugiedotus ir Tautos 
himnas..*

Vienos pertraukos metu 
daryta kolekta, tačiau ne
pranešta, kiek surinkta. 
Tiek jau tos bėdos...

Taip “pažangieji” pami
nėjo Lietuvos, nepriklauso
mybes sukaktuves lietuvių

■»*iw
• 1 .

SUĖMĖ DĖL BLOGO ČEKIO ’

Į DAKTARAI

m’nuČių atsidaro scena ir 
pasirodo ‘ ‘ ŠIA. jaunuolių 
kuopos** otkcot.^s. Pdrio- 
tiski lietuviai jau buvo pa- 
sn'engc atsistotr, tikėdamie
si, jog iškilmės bus pradė
tos Tautos himnu, bet skau
džiai apsivylė. Orkestras 
sugriežė ką tai panašaus į 
polką,

! “Gabijos” vyru grupė, S. 
Pauros diriguojama, mėgi
no sudainuoti kelias dainas, 
bet jau taip dainavo, jog 
geriau ir. neprisiminti. Ne- 
toli šias eilutes rašančio sė-

. . Jo pusbrolis Rišardas —
Balys Ivanauskas' (Detroit, 
Mieli.) '

Vienuolyno vyresnysis —
Juozas Kuprevičius (Provi-

. dence, R. I.)
A Senasis vienuolis—Jonas 
Baltrušaitis (Brooklyn, N. 
Y-) .■ • "A1?

Jauniaūsis vienuolis .—
Albinas. Juodka (Lawrencc, 
Mass.) |
mandulis (BrPekton/ Mas.,.
Kiti vienuoliai i J. Kanlan- 

dulis (Broektoh^ Mass.) K. |
x BaguslOvas ir A. Mieiūnas

(Chicago, III.)
Edmundo draugas Vilius] 

-r- Petras Balinskas (Mt. 1
Carinei, Pa.)

‘Tarnas. Robertas —r An-j
tanas Bambalas ‘ (Chicago, Juozapas Sauseris, 48 m.
III.) ' , •’• amžiaus/gyvenęs - jau sepv

•' . Tarnas Tarnas — Juozas tinti metai s.avo namuose
Dambrauskas (ElizabrtliJ'352 Athens St., So. Boston, 
K. J.) Mass., krito ant vietos ir

/ . Išdavikas — Vincas Sa- inire vasario 16 d. Kunigas
! bas (Boston,* įjass.) J

Kalėjimo sargas — Anta
nas Mažukna (W‘orcėster, 
•Mass.) :' ■ •'

Jūrininkai: P. Morkūnas
■ (Worcester, Mass.), A..Ka^ 

cevičius (Providence, R. 
I.), A. Vilkinius (LPwėlI, 
Mass.) ir B. Voveris 
(Broekton, Mass.) '

MIRĖ

Tek So. Boston 0828
LIETUVISDANTISTAS

D R. H; V. CASPER 
(KASPĄRAVIOIUS • - 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofito Valanda t: į

Nno » iki 12 ryt« Ir nuo 1:80 Ud 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarė. Ofi
sas uždarytai subatoa vakarai! ir 
nodėldlenlais, taipgi sarėdomis nua .

12Woą dieni uždarytas. / .

Taipgi nuimur ir ž-ray Į

ADVOKATAI

svetimtautis suteikė pasku
tinį patepimų. Vėlioms, baž
nytiškai palaidotas vasario 
19 d. Jis paliko nuliūdime 
žmonų, sūnų ir dvi dukters.

Iš tikrųjų, žmogus nežino 
nė dienos, ne valandos, ka
da reikia jam keliauti amži- 
nastin. . *

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
.(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
’* ! . . •• . “I ’

414 Broatpvay, So. Boston
Ofisas . atdaras nuo-10 iki. 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
mio 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

. . pagal susitariinų.

VIEŠA PADĖKA

Prisiekęs Advokatai *

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokiai protas. Daro vi-:, 

sus legalius dokumentui, l
817 Ė St. (kampai Broadway)

. '. South Bostoių. Mali. [Į 
Telefonui Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
. : AD V-O KAT AI į.
.. ” . Edwar R. Coplen .

•. Albert Adelsoii ■ .
jč Benjamin Chešky , t - 

OFISO vedbjas
Jonas J. RomanM :

18 Temont St, BoatDn, Mom.
310 Kiihball Btlildlng

Telefonas.: Capitol 9880' 
. O f i •.A v a 1 a n d o i

9 Vai. Iki 5 vai.

L šiuomi mes reiškiame Šiir 
dingiausia padėkos žodį ku
nigui Pi*. Virmaųskitū, So. 
Bostono. klebonui, už mūsų 
mokyklos vaikelių pakvieti
mą suvaidinti du veikalė
lius : ‘‘Venitė Adoremus” ir 
‘^Paklydėlio kelias.” Dar 
labiau- dėkojame už pasky
rimų viso mums pelno: kaip 
įžangos, taip ir išlaimėjinio, 
kurį-patš gerb, klebonas su- 
riĮ'ošę. . • . • ’

Labai dėkingos esame vL 
soms So. Bostono1 uolioms 
veikėjoms, kurios pagelbėjo 
šį vakarų pasekmingų pada
ryti.. Taipgi už skanių va- 
kariettę;. Lai Dievas jmns 
visiems gausiai, itžiiiokūi. . 

; Tąriamę taip paU gilią 
Širdingų padėkų p. pf Ado- 
miū Overkai, grahotiųk Ą- 
dbmui Jnnka’ūskiii, Jonui

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredoniis nuo 9 iki 12 v, dienų. I 
Sukatomis nuo 9 iki, 6 vili, vakare* 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

... (pagal sutartį)

iTel. Porter 3789 . i
i JOHN REPSHIS, M. D..
Į • • :. (REP9YS) . . |

Į lietuvis Gydytoju I

j. 278 Harvard Street, | 
fkamp. Inman arti Central Sq,| 
Į,-. Oambridge,Man.. Į

BŪTI SVEIKU
JŪS VISITOMET NORIT 

Ilgai įąiHtovSJęs kraujas^ nen-os, 
dusulys, odos.!r įsisenėjusios ligos; 
patratlniasji kojų skaudėjimas, jjl» 

les ii- votys, nuplikimas, 
.nugaros skaudėj ima s,’ 
remnatizmaš; maiaria ir 
riebumas išgydomas be 

. jokio skausmo ir. nėra 
7ĮV reikalo • iSlikti 15 darbo.

Ąpžiurėjinms dykai. t.ry- 
duolėš1 duoda,' Mažas užmokestis.,. 

ūr.Grail»,327S'i. 
Falandos: Antradieniais, ketvirta* 

.dieniais jr leltadlenlaie 10—11 rr-' te, 2-A T-8 keta*** 
nlals l(>—ll tlktaL  .■ ;■

jog, girdi, bolševikų choras I 
beveik geriau dainuojąs, i 
Na, o kaip bolševikų choras- 

•dainuoja, tai irgi niekam, i 
nepaslaptis...

Programos vedėjas p., 
GreviŠkis paaiškino, jog ke
letas asmenų, pareikalavę 
paaiškinti, kodėl salė nepa- 
puošta tautine vėliava, tai, 

Į girdi, atsitikusi nelaime: vė- 
| liava buvusi, beūairišiai pa- 
Į Vogę.... .;■• v

Po tokio paaiškinimo iš
ėjo kalbėti p. S. Michelso- 

Į ii aš. . Savo lenkišku akcen- 
Įtu tuojau sugadino tųutinę 
■nuotaikų. įsismaginęs pra
dėjo plūsti lietuvių' tauta, 
jog jos istorijoje nieko ge- 

I ra nesu, jog jokios stipry- 
[ bes iš praeities negalima 

pasisemti, jog Lietuvos ta
ryba, kuri. pasirašė Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo aktų, daug klaidų, 
padariusi ir t. t, P, Michel- 

[ šonas kritikavo T a r y b ų, 
I .kam jį kvietusi vokietį her

cogą Urachą Lietuvos kara -
Į liumi, kas, girdi, yra di- 
I džiausioji priežastis,' kode!. 
I Lietuva neteko. Vilniaus.* 
I Smarkiai puolė Vilniui va- 
I duoti sąjungą Lietuvoje. Ir 
I daug visokių niekniekių,. 
Į aiit demagogiško kurpalo 
J užtrauktų, Michelsonas pa- 

(Bįsakė, tad ir nestebėtina, 
jog iš publikos ne kartų pa
sigirdo balsų; “melas,”- 
“'meluoji,” “neteisybė” ir 
t.' t. ' .. •

Tik Michelsonui pradėjus 
kalbėti supratau, kodėl “pa
žangiųjų” komitetas pradė
jo iškilmes be tautos hinųio. 
Kaip gi pradėsi su himnu, 
kai čia stovi Michelsonas, 

įkūrš visados spiaųdė ir 
spiąudo į Lietuvos praeitį, 
o juk himno pradžioje sako
ma “Lietuva, tėvyne mūsų, 
tu didvyrių žeme; iš praei
ties. tavo sūnūs to stiprybę 
sėmia.” šfei^'pazangumo” 
kitas pųžyihyš. ‘ • .'

. Sėkančiūoju programos 
dalyviu, buvo rašytojas J» 

i TysIiavių nesenai, ahykęs iš

Lietuvos. Savo kalbą pra- . 
dėjo labai aukštų! fonu, pa- i 
reikšdamas, jog joja “Įlipo- ' 
mis. kalba į jus trys milijo
nai lietuvių^ .esancių/UiėtUr.. 
voje.” Bandė kalbėti poe
tiškai, jausmingai, -tačiau 
“pažangieji” perdaug šalti 
ir Tysliavos jausimi neįver
tino. Pagaliau, kalbėtojas 
primine, jog Lietuva gyve
na sunkų, momentų, jai grę- 
sia didelis pavojus iš dvie
jų pusių — lenkų ir vokie
čių. Ii’ štai Tysliava klau
sia susirinkusių: “jei jūsų 
gyslose teka lietuviškas 
kraujas, lietuviai, ar eisite 
gimi Lietuvos, jei priešas 
užpuls?” Tačiau publika 
absoliūČiai jokio entuziaz
mo neparodė. Tada Tyšlia-- 
va pakartojo savo klausimą, 
pridėdamas žodžius “aš lau
kiu jūsų atsakymo” — ir 
nuėjo nuo scenos. “Pažan
gieji” visai mažai plojo ir 
po to. ■"

Paskutiniu kalbėtoju bu
vo p. F. Bagočius. Savo 
kalbą pradėjo labai papras
tai, sakyčiau, lyg be apeti
to, bet vėliau įsismagino ir 
pasakė momentui- tinkamų 
kalbą. Daugelis stebėjosi, 

, jog! Bagočius šį kartą “apsi
ėjo” be keiksmų,-be “koro- 
nių” ir kalbėjo ./taip, kaip 
padoriam šviesuoliui pritik
tų. Jo. kalba buvo griežtai 
priešinga “broliui Michėlso- 
mii,” kaip kad Bagočius iš
sireiškė. Keičiasi laikai, 
keičiasi ir žmonės — taip 
vienu momentu kalbėjo, p. 
Bagočius. Tam pritarė su
sirinkusieji, šnibždėdami, 
jog keičiasi laikai, keičiasi 
ir rimtėja ir p. Bagočius.

* Jis baigė, kalbą linkėda
mas, jog .kitais metais mi-

. nėtumėm šias iškilmes, ma
tydami nepriklausomą, lai-

i svą ir laimingą Lietuvą, ku- 
. rioje būtų krašto atstovybė, 

išnyktu žandariška cenzūrar .*•.*-

. /iiduzis.

BENDRA KELIONĖ Į KA
TALIKO SEIMELĮ

Kadangi iš S. Boston va
žiuos nemažai įvairių drati-’ 
gijipatstovų, tad norima su
organizuoti bendrų ! kelionę 
msu. Kelionė į abi puses 
kaštuotų vienas doleris. Bu
šas išeitų nuo bažnyčios 8 v. 
rytų. •- .

Visi norintieji važiuoti, 
prašomi ateiti į Federacijos 
skyriaus susirinkimų, įvyk-, 
siantį šį antradienį, vasario 
21 d., 7:30 vai. vakare, baž- 

: nytinėje svetainėje, kur bus 
surašinėjami visi norintieji 
važiuoti busų.

Tad visi., kurie. norite va
žiuoti į katalilm seimelį, 
prašomi užsirašyti vasario 
21 d. vakare.

Bostone policija suėmė 23f; 
•metų jaunuolį Joseph L, 
Černį, kurs nurodė savo gy
veninio vietos adresų —165 
W. 76-tli st., New York.

tarną nuėjo į Braintrėe 
batų išdirbystę ir įdavė ne- - 
gerų čekį 2150 dolerių ver
tes. Jis pasisakeesąs kariš
kos akademijos atstoyas ir" 
davė užsakymų didėliam, 
skaičiui batų. Čekis, buvo iš” 
duotas neva First National" 
Bank iš CornwalL N. Y. ‘ .

Batų išdirbystes įstaigos / 
vedėjas paabejojo’ čekio ge7.. 
rrnnu ir vėliau sužinojo, 
kad tokio banlco,. kurio čę-. 
kis išduotas, visiškai nėra*,; '.r~ !*■*!*'•■*

Susisiekė su kariška aka-;/ 
dėmi ja/ iš kufios sužinojo,,/ ' 
jog jokio - atstovo užpii&f/1' 
mrnns ji nesiuntė.! /}f 

’ černis buvo tuoj suimtas/ ' 
kurs' prisipažino paskleidęs, 
jokios vertės heturinčiij če- ; 
Idį. Paaiškėjo, jog Černis.- 
iš N e w Y ark. automobilių ’‘ 
krautuvės nupirkęs 4 auto-" 
mobilius ir vieną trokų —įr \ 
vis už beverčius čekius. ■ 1 * ■ . .

FEUE8AGLIDSSKYBIAIIS 
NARIAMS :

ji •

a

VYČiy TEATRAS
Praėjusį sekmadienį, va

sario 19 d., vyčių kuopa tu
rėjo savo, surengtą teatrą, 
kuriame; su vaidintos dvi ko
medijos: “Kuprotas oželis” 
irLabdariškas koncertas.”

Komedijų “Kuprotas ože
lis ’’■ vaidino D. Averka (Jo-? 
no rolėje), G. Žuvytė (Ony
tė), J. Matuliauskaitė (0- 
nytės motina), S. Grigana- 
vicius (piršlys),. M. Grile- 
vičiuš, (našlys).
‘ ‘’Labdarišką koncertų ’ ’ vai
dino St* Šejefkaitė (labda- 
riška panelė), Pr. Razya- 
daūskas (rašytojas Petrai
tis), D. Averka (armėnas).

Vaidinimas praėjo gražiu 
pasisekimu.

JOSEPH W. CASFER 
(KASPARAS)

G RA B ORIUS 
494 K. Broačhvay, 

South Boston, Mass.
Tol. So. Boston. 1437 J
• Ros. 158. W. 7th St.

: ; Tel.. So. Boston 1437 M . 
Patarnavimas dieną ir naktį.

U. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR* 

BALSAMUOTOJAS
877 Cambriiige St,/ 

Cambiidgę, MMIl.
Res. 664 Kast Broadway

So. Boston, Mass.
. Tolephono S;, Boston. 0815 '

SUĖMĖ 5 PLĖŠIKUS

Federacijos 3 skyriaus na
rių .metinis susirinkimas' į-” 
vyks antradienį, vasario '21/ , 
dienų, 7:30 valandų vakarė ‘ 
bažnytinėje svetainėje.
}. Visi draugijų, atstoitai— 
prašomi būtinai afsilankyli/* 
nes bus svarbių reikalų. Bus; 
išduota metinė apyskaita..

V.MjįbcA.

LŪS. PIRMAI KUOPAI

• {

L. D. S. Pirmos kuopos.. . 
mėnesinis mėnesinis sųši-- 
rinkimas įvyks šį ketvirta-' .. . 
dienį, vasario 23 d., 7:30 y,-, 
vakare, parapijos svetaine-' . 
je. \ : ; ’
• Visi nariai prašomi gani- •. 
singai atsilankyti.

Valdybai ’

ĮVAIRUS SKELBIMAI

■4

i

•Šeštadienį, vasario 18 d., 
trys plėšikai -dienos metu 
Užpuolė Chelsea batų dirb
tuvės algų tris mokėtojas ir 
atėmė 5640 dolerių. Už 40* 
.minučių po. ai>iplėšimo poli
cija užklupo penkis asme
nis,. apsistojusius 74 S tark 
Avė./ Revere. Policijai įė
jus į vidų visi penld asme
nys sėdėjo prie stalo/pasi
kloję 5640. dolerių; Jie bu
vo pasirengę pasidalinti ne
blogų dienos _• uždarbį. .

PASKUTINIS PASILINKS
Y MINIMAS

L. Vyčių kuopos rengia
mi paskutiniai šokiai prieš 
Gavėnių įvyks vasario 28'd. 
Municipal BiiUiUng svetai
nėje.

Į AR SERGI?... Į
j Skilvys nedirba, 'liežuvis bal-f | 
j tas, sunkus kvapas,. , viduriai! - j 
| užkietėję,* pilnas gazų if TukSį|;T " 
i ties, neramiai miegi.... Jei noiri|' j 
| pagyti—vartok vaistus — Son-= 
Įgosil—$1,00 bonką, kurie pra-|.r I
įgalina tuos visus nesmagumus.’ I
| išdirba AptiPkorius p. GIEDVIJUl . . j 
11016 (lambridge St. prie Websterl.
J Avė,. C’ambrldge, Miiss. IMsiimČiii?. į 
= visokius raistus per paštą. Ileika-L . I 
| lauk katalogo Dn CdedvUo Gyduolių! |

I JUOZAS M. mus "
I LAIKRODININKAS L

'S * . K r K
s
j. Pa r duodu Įvairiausios. rūšies
E •* ‘ - * • < ! žĮ
i auksinius ir sidabrinius daik-
• ‘ -r
| tus. Taipgi ir pataisau.

Į . 366 W. Broadway
j SO. BOSTON, MASS. \ '

t

AGENTAI
ii

INSURANCE; '
: Apdrnutjk- lifttauB, rakandui - 

ftntomhltltts na! ‘.
J. 8. MESIJB

258 Broadvay, S. Boston, MMk
. So. - Boston 2613 . * •

,*
S '

-



Antradienis/ vasario 21, 1033 .DARBININKAI

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
NEDŽENTELMONIŠKAI
Su priešu džentelmonu 

galima pasiginčyti ir net 
pasipešti, bet su nedžentėl- 
mobu negalima. Todėl pra
eityje su “Vienybes” koh- ; 
traatakaiš nesiskaičiau. Iš- ' 

;• kraipyti mano mintis, fvir- 1 
tinti ir primesti man į ką . 
aš pats netikiu ii* netvirti- 

-y nu yra nedžentelmoniška ir 
priešinga laikraštininko eti
kai; Kovoti už pasanlėžvaT- 

. gą yra garbinga, bet yra že - 
ma kibti į asmenišldimusr 
Tai tik minios taktika.

Keli šimtai žmonių girdė
jo mano kalbą Apreiškimo 
salėje, vasario 12 d. šven
čiant Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. “Vienybe” 
kovojanti už lietuviškumą, 
štiii kaip pranešė ‘mano kal
bą:” Jis vietoj pasakyti 
nuotikiui atatinkamą kalbą, 
vare agitaciją prieš tauti
ninkus ..Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo pro
gą išnaudojo savo politinėm 
aspiracijom. Tuo jis nepa
gerbė, bet bjauriai įžeidė 
tūkstančius šiandien. gulini- 

. čių kapuose paaukojusių sa
vo gyvastis už tautos lais- 

' ve. Didesniam tų karžygių, 
• įžeidimui, jis riešai pasakė, 

kad jis nėra joks lietuvių 
,tautos patriotas, ir kad 

' kiekvienas lietuvis tilTife 
pirmiausia rūpintis bažny
čia, o ne tautos reikalais^ ne 
tautiniu susipratimu, nė lie
tuvybės palaikimu.”'. Tą 
perskaitęs nenorėjau tikėti

- savo akimis. Bet ir kiti tą 
patį perskaitė. Klausinė
jau kitų dalyvavusiij argi, 
ištiosų kalbėjau prieš tauti
nį susipratimą, lietuvybę? 
Negalėjau savimi tikėti, kad 
klausytojai mano kalbą ! 
taip būtų interpretavę, su
pratę. Negi, “Vienybės” 
korespondentas dalyvavęs 1 

-tiek;suprato lietuvių kalbos
(kurią dar suprantamai 
kalbu ), vir visur jam. vaide-

. nas prieštautiškumas? ,0 
'gal redakcija iš paskalų 

'. ' supynė tą k-orespondenci- 
? ją?.,. Todėl savygarba ver

čia mane prieš suktą ir me
lagingą korėsponden c i j ą 
protestuoti. “Vienybė” gin- 

. ■ dama; savo ideologiją nes
liai pabrėžė, kad kunigai e- 

.■..są tduįos priešai ir katalikų
akciją esanti, žalinga lietu
vybei, . tautinei idėjai. • Ne- 

. žiūrint, kaip absurdiškas ir 
g nepamatuotas gali, būti jų 

• - principas ar nuomonė, ris
tai jų dalykas. Gerai, kad 

pasisako. . . Pradedant' savo 
•kalbą, vasario 12 d,? klausy-

■ tojų paklausiau, ar aš nesu 
' • patriotas, ar lietuviai kuni- 
. gai Amerikoj nesą patrijo- 

.. tai,' ar mūsų parapijos nė 
lietuvybės- židiniai, 1 mūsų 
draugijos lietuvybės užlai
kyto jai? O visgi, sakiau,
yra Bropklyne žmonių, ku
rie mano, kad nesti’ užtekti- 

..nai geras lietuvis, paviotas.
Parapija su kunigu,; tai ar-

mija. su karininku. : Kata
likai su kunigais daug pa
gelbėjo Lietuvai prieš karą 
ir po karo ir per 15 hepri- 
ilausomybės gyvenimo' -me
tų. Mes ir* toliau, galėtume 
Lietuvai pagelbėti, jei il
giau išsilaikytume tautybė
je. Gaila, kad mūsų įstai
gos silpnėja, eilės retėja. 
Tik prisilaikymas ir rėmi
mas. bažnyčitį, siun t i m a s 
vaikų į parapijines mokyk
las, kiekvieno lietuvio įsira- 
šymas į katalikišką draugi- 
ją^kiekrienoje^eimo je^kak_ 
tymas lietuviško laikraščio, 
žodžių, gerai suorgianizuo- 
tas katalikiškas veikimas, 
susiklausymas ir bendradar
biavimas . draugijose, glau- 
dust ir pilnas parėmimas 
kunigų ilgiausiai palaikys 
lietuviuose susipratimą ir . 
tautybę. Kol lietuviškos 
bažnyčios, mokyklos, drau
gijos ir spauda gyvuoja, tol 
lietuvybė Amerikoje išsilai
kys. Kaip tik paskutinė, 
draugija iškriks ir paskuti
nes lietuviškos bažnyčios 
diuys užsidarys,, lietuvybę 
pranyks. Duok Dieve, kad 
mes dirbtume ir pragyven
tume ne Vieną 'ar dešimtį 
penkiolikinių sukakčių} bet 
Šimtus. Tokios buvo mano 
kalbos mintys. Laikraštis 
“Vienybė” ar tautininkų 
sriovė kalboje nebuvo įvar
dinta. ; Kaip galėjoJkores- 
pondentas’ prie savo išvhdų 
prieiti, negaliu suprasti. Jei 
būčiau kalbėjęs apie teore- 
tinęs idėjos miritis, tai jis 
būtų pagyręs, bet kai pabrė
žiau praktiškai tautinės idė
jos ir ‘ vienybes Veikalus, 
tai vtuojau įžiūrėjo agitaeį- 

, ją prieš tautininkus'ir iš
naudojimą paminėjimo pro
gos savo politinėm .aspiraci
jom. "Aš būčiau buvęs ko
respondentui labai dėkin
gas, jei būtų padaręs kalbos, 
mintis. Bet rašyti savo iš
vadas, visiškai iškraipyti 
salbos mintį ir paduoti 
<aip tik priešingą vaizdą y- 
ra negražu, neetiška ir ne- 
džęntėlnioniška. Pagalios^ 
kokios gali būti mano poli
tinės aspiracijos ? Traukti 
žmones prie tikėjimo? Ra
ginti užlaikyti lietuviškas 
bažnyčias, draugijas, moky
klas, spaudą ? Jei tik to- 
rkios. politinės aspiracijos,; 
tai vyručiai būkime visi po- 
litikiėriai! Katalikų veiki
mas tai. yra tikybinis judė
jimas, atgimimas, praktiš
kas religinis gyvenimas*.

Toks katalikiškas veiki- . ’ * ’ * i •. ■
tnas būtų ir tautininkams 
naudingas, kaipo faktiš
kas būdas įkūnyti tautinę 
Sąmonę, tautinę, idėją. Ki
taip tautininkų kalbos apie 
tautinę nuovoką, įsįsąmonį-

l.—Būsimasai prezidentas T. D. Rooseyelt su palydovais kelionėje, kurią pradėjo iš Floridos. 2.—lo
vos valstijos ūkininku laikraščio redaktorius Henry A. Wallacė, kurs minimas kaip kandidatas į že
mės ūkio sekretorius naujoje valdžioje. 3. — Wm. James Guy su savo advokatais teisme, kuriame 
Guy kaltinamas turtingo laivo kapitono Wander well nužudyme. .

Tdephon* : STAGG 2-0706 * VALANDOS: |
no DlinA£lf IIEMOIIIC*1 Nuo O-12 18 ryio, 2~8 vak. Į Ulll DLAUAu Al VlHuIUu šventadieniai lutitarui

DANTidTAS 409 GRAND STREET į
X JRAP (Kampas. Union Avė,)’ f.

Narni) Telefonas: Michlgan 2—4278 B R O O K L Y Nt N. Y. |

IVAIRIOSŽINIOS
DVARIONO KONCERTAS LE-Įfų skirti New York vaisii- 

NINGrade 5RABJ0 SU jos darbo komisijonievę pa-

š

DIDELIU PASISEKIMU

j imą liekasi tik teorijoje. 
Teorija gi nepastovus daly
kas, ~ šiandien jis toks, iy- 
toj kitoks. Katalikai tauria 
nę idėją ima praktiškai, nes 
ai idėjai jau turi pagrin

dą—religiją. Kol to pa
grindo neturės tautininkai, 
jų ideologija pasiliks, kaip 
sako prof. F. Kemėšis, tuš
čiaviduriu žiedu, kiautu be 
iranduolio, kūnu be nugar- 
lcaulib|ivb.’aių,;be druskos.

Kun. Jonas Barkūnas.

NEWARK, N. J.
PARAPIJOS METINĖ . 

■\? VAKARIENĖ ;
Šv. Trejybės Liėtuvhjpa- 

rupija ruošia metinę vaka
rienę- sekmadienį vasario 26 
dieną; 6 valandą vakare.
’ Taipgi vasario 28. d. yra 
ruošiamas blynų balius. Vi
są tą dieną darbą atlieka 
parapijos moterys, Apašta- 
yštes Maldos draugi jai va
dovaujant.

? Parapijos moterys —ren
gėjos ir. klebonas nuoširdžiai 
kviečia visus parapijiečius, 
kaimynus, ir iš . apylinkės 
kolonijų svečius dalyvauti 
parimstame bankiete ir lin
ksmai praleisti Užgavėnių 
vakarus. .

.. Kleb. kun, I- Kelmelis.

mokti roles. Bė. abejo, kre
ditas tenka g'ąbiam varg. 
Stanšatiskui, kuris sugebėjo 
:ą viską gerai išmokinti.

Publikos buvo prisirenku 
labai daug ir visi labai buvo, 
patenkinti operete. Pagei
daujama, kad ir daugiau 
panašių parengimų butų.

LAIDOTUVĖS
Vasario 13 d. iškilmingai 

palaidotas su 3 mišiomis. a. 
a. Aleksandras Cipris. Jo 
kūnas buvp atvežtas net iš 
Saranae Ląke, N. Y. Jis bu
vo visam Patėrsonui gerai 
žinomiems biznieriams ir di
deliems parapijos darbuoto
jams -Misiūnams giminietis. 
Jie tuomi ir rūpinosi. Gerai 
turėti gerus gimines ir prie- 
telius, kurie net numirus ne
apleidžia. Garbė ir Mįšiū^ 
nams už taip kilnų darbą.

Koresp&n dėtasi

ROCHESTER, N. Y. ’

Pasiuntiinas pinigų ir ki
tiems.. reikalams išleista $3,- 
45. Viso išlaidų $152.45.

Pas. iždininką p. K. Z1 ot- 
kų randasi $14.50.

Nors ir sunki ekonominė 
jūkle, tačiaus, dėka geros 
valios lietuvių, nuoširdžiai 
pasidarbuota ir ° paremta 
Vilniaus. Vadavimo darbas. 
■Ypatingai ačiū klebonui 
kun/ J. Bakšiui už teikimą 
geriausių patarimų Vil- 
niaus Vadavimo reikaluo
se. Klebonas pirmutinis į- 
sigijo Vilniaus, pasą.

Vilniaus ’ Vadavimo Są
jungos skyriaus komitetas 
1933 metams: P. Svetikas-^ 
pirm., J. P. Levickas-—vice- 
pirm., P, Rimkus — sėkret, 
K. Zlatkus — iždininkas, J. 
Juška — fin. šekr.į J. Sau
noms organizatorius.

Pirm. P.'Bvetikas, 
Sekr. Pr. Rimkus.

PRANEŠIMAS

LENINGRADAS. — Sau
sio 17 d. įvyko pianisto 

; Dvariono . koncertas Lenin
grado Mdio studijoj. Sau
sio 18 d. įvyko Viešas kon
certas Leningrado kameri
nes muzikos salėj; Progra
moj buvo Čiųriipnies, Gruo
džio ir Jakųbėno kūriniai.

Į koncertą buvo atvykęs 
“Vokso” pirmininkas Po- 
<rovskis, Leningrado kon
servatorijos profesūra, vie
linių menininkų ir daug vie
los lietuvių, kurių atstovai 
po koncerto susijaudinę dė
kojo ir sveikino Dvarioną. 
Koncertas labai gerai pasi
sekė — daug blaivo, Dva
rionas išvyko į Maskvą, kur 
surengė dar vieną koncertą.

.HOOVER UŽ AUKSU 
STANDARDį

nelę Franees Perki ns, fa- 
Man tam priešinasi darbo 
federacijos. vadai, kurie siu- 
lo Dariiel J. Tobin iš Cam- 
bridgį pasižymėjęs organi
zuoto .darbo rėmėjas.

21(0 DARBININKŲ GRĮŽO
■ DARBAN

YORK — kolora
do Fuel and Įrpn Co. priė
mė į savo darbtuvę 2100 
darbininkų, kurio anksčiau 
buvo atleisti, dirbtuvei su
stojus dirbti. .

KLASČIAUS

I CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams,. koncertams, 
s lokiams ir visokiems pasilinksmini- 
I mams smagiausia vieta Brook- 
! lyne-Maspeth®. Jau laikas ažslsa- 
fkytl salg Žiemos sezonui.
x kamp. Maspfeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav, 
Į Maspeth, N. Y.

PATERSŪN, N. J.

Kadangi Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius tapo . at
gaivintas spalių 7 d., 1931 
m., tai kiekvienam gal bus 
malonu žinoti kaip sėkmin
gai mūsų skyrius darbuoja
si. Skyriaus komitetas pa
duoda apyskaitą nuo spalių. 
7 d., 193.1 m;, iki gruodžio 20 
d., 1932 m. 7

Narių mokesčiai ir paren- 
girnų pelnas viso $166.95.

Viuiiiui Vaduoti Sąjun
gos centrui Kaunan pasiųs
ta $55.00^ „ •

•'Už- 100.- Vilniaus P“ s'į įr 
V. V. Sąjungos 8-iiius Iridi- 
.mus — $11.80.

Vilniaus našlaičių prie
glaudai' “Vaikų 'Darželis 
pnsiitsta kum N. R ašinei o 
vardu. $15.00. ■.

SuŠelpimui -lietuvių be-'

OPERĖTĖ PAVYKO i 
• : ; . r1 . . ’ *

Newai‘k<> Šv* Cecilijos cho
ras^ vasario 12 d., Paferson, 
N. J; vaidino operetę ‘Švar
kas, ir miline/ Vaidinti at
vyko. beveik visas choras. 
Merginos buvo pasirėdžiu
sios,lietuviškais rūbais. Vai
dinimas. pavyko labai gerai, 
nežiūrint, kad kai kurie arr^yn Rochesteryj $5.09. 
tįstai pavadavo kitus ir hV[ .- Rochesterib Šv? Jurgio 

lietuvių parapijos mokyk
lai $52?25..’ ? ‘ \

Paręnginūi pelnas pasida
lyta pusiau. ,Dėl Lietuvos 
laisvės ..žuvusioms šy.. Mi
šios. Lietuvos . nepriklauso- 
bybes sukaktuvių proga (au- 
ka $5.00.

barant' greitųjų turėjo iš-

AMERIKOS L. K. STUDENTŲ ORGANIZACIJOS ŽURNALAS, 

LIETUVYBĖS IR KATALIKYBESNAUJAS GYNĖJAS,

Metams prenumerata $2.00. Į užsienį $3.00 Atskiro iium. kaina 20c.’.

. “STUDENTŲ ŽODIS”
36G W. BR0ADWAY, \ • 80. BOSTON, M^SS.

Juozas Smitrus, Ameri 
ean Scantic Line lietuvių 
slyriaus vedėjas praneša 
kad toji; linija yra nutaru
si šiais metais sekančius iš
plaukimus tiesiog į ■ Klaipė
dą be jokių persėdimų: 

' Balandžio 22 dieną S. S 
“Šcanstates,” • .-

Gegužės 27 dieną. S. S 
uSeahmail.”

Birželio 17 d. S. S.
.pcnn.” ■,

Liepos 6 d. S. Š. “Scan- 
meil.”, .

RugpiuČio 12 dieną S. S. 
“Scanyork.”

Rugsėjo 7 d% S. S. “Šcan- 
stateš.”

Spalių d, S. S. “Sėmi
mai!.” ? ■ •

Žemiausios laivakorčių 
kainos į Klaipėdą į vieną 
pusę, iki birželio hien. ,12 d. 
$89.50, į abi pusi $146.00. 
Vas tos sezonu į vmj pu
sę.$116.00, į abi pusi 136.00 
dūle;/b . ..

. NEW YORK. — Vasą- 
rio13 ,d. vakare prez. ifer- 
bert Hoober buvo respubli
konų kiliko i^Įdįmingų pie
tų garbės svečias. Hobver 
pasakė - kąlbąį > idiri tur /būt 
bus paskutinė, jo prezidenta
vimo laikotarpyje. . \

Savo kalboj Hoover griež
tai pasisakė, jog ekonominis: 
pagerėjimas priklausys nuo 
didžiųjįj. valstybių grąžini
mo aukso standardo, - nuo 
kurio daugelis valstybių y- 
ra atsisakę.

Ką jis darysiąs .ateity,. 
Jloover nepasisakė, tik iš
reiškė viltį, jog respublikom 
nų partija vėl bus sugrąžin
ta į šalies viršūnes.

Tėtst*jr<2—Notary PtibMe

M®AS ®.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamnotoja* 

660Grand St., Brooklyu, N.Y.

. • Tel'. Evergreen. 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BALSAMUOTO JAS
231 REDFORD AVENUB

BROOKLYN, N. Y.

SUDEGĖ 9 ORLAIVIAI

Tat Btatt 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskti) 

GRABORIUS
107 Unton Avd, Brooklyp, WX

ROOSKVELT* FIELD, 
N. Y. — Orlaiviams pasta
tyti vietą “Ampliibioris” 
užklupo gaisras ir visai su
naikino kartu sudeginda
mas 9 orlaivius, . ?k

Nuostolių apskaičiuojama 
apie 200,000 dolerių.

MOTERIS SIULOMAMAR- 
RO SEKRETORIUMI ; . ’ <* » ’ * • *

NEW YORK. - Būsima- 
sai prezidentas Roosevelf 
daug rūpesčio turi dėl pasi
rinkimo •asmens į darbo šė- 
kiri omus vietą. Jis. nore-

Teleplione Stagg 2-4409 
NOTARY RUBLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R IU S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

. Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią .

Paraamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams •

Tel. NėKtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
, GRABORIUS IR
BALSAMUOTO.TAS

. Apdtaiįd* Visose Šakose • 
No tory IMblIc

5441 - 72-nd Street, 
. Artl Grand SL

MASPETH, U J., N. Y.

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