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TĖVŲ MARU0N1J KONGREGACIJAI

a. a. Kun. Zigmui Drobniui, M.I.C. mirus, nuošir

džios užuojautos reiškia

“DARBININKO” REDAKCIJA

Vasario 16 d. (Lietuvos Nepri
klausomybės Šventėje), Kiaune 
mirė Tėvas Zigmaa Drobnys, Ma-‘ 
rijonas. • /•. , ,

Kitame numery apie a. ai Tėvą- 
Zigmą tilps kum A. Petrausko,. 
M. I. 0. straipsnis.

ROOSEVELT TURI DIDŽIĄ 
GALU

VOKIEČIU KOMUNISTAI 
BĖGA Į LENKIJĄ

Žemes Dfebejimas Kalifornijoje
FEDERALIAI REZERVO 

BANKAI ATIDARYTI
ONGRESASlUž PREZI

 

DENTO EKONOMIJOS

WASHINGTON. — Kon
gresas, priimdamas bankų 
įstatymą, suteikė preziden
tui Roosevelt , didžią galią. 

. Bankų reikalų tvarkyme 
Roosevelt paliko konstituci
nis diktatorius. Jis paskel
bė, jog tik tie bankai ga
lės atsidaryti, kuriems jis 
duos savo sutikimą. • .

BANKAI GU. KMKĖS 
ANKSTOS ČEKIUS

VARŠAVA. —: Fašisti
nės Hitlerio vyriausybės 
suspausti, Vokietijos komu
nistų vadai, kurie dar nesu
imti, pradėjo bėgti į Lenki
ją, yPdČ iš rytines. Prūsijos.

Lenkijos policija kelis 
pabėgusius komunistus, ne
turėjusius pasų, sugrąžino 
atgal į Vokietiją. 7

ZANGAROS URAUGAS 
SUIMTAS

v

WASHINGTON. — Ko
vo 10 d. iždo sekretorius. 
Woodirr išleido instrukeL 
jas, kurios suteikė teisę 
bankams apmokėti čekius, 
išrašytus, prieš kovo 6 d*

Kį REIŠKIA AUKSO 
STANDARTAS

NEW YORK. — Jeigu 
Amerika -atsisakytų nuo 
aukso standardo, tai tas 
reikštų, kad Amerikos .pini
gai, -esantieji apyvartoje, 

7 būtų paremti auksu mažiau 
negu 40; procentų. Kol apy
vartoje esančių pinigų 40 
procentų yra paremti auk
su, tol valstybė laikosi auk
so. standartu.

Fėderalio rezervo banko, 
pranešimų, kovo 1 d. Ąniė- 
rikos pinigų 53 ir pusė pro- 

. centų buvo paremti auksu.

KUBOJE IŠSPROGDINTAS 
■ TILTAS

CERMAK PALAIDOTAS
CHICAGO. — Ęovo 10 

d. .; iškilmingai palaidotas 
. Chicagos miesto mayoras 

’ j Antanas Cermak. Laiboji- 
mo apeigas sekė apie 300 

| tūkstančių žmonių.

į Prieš laidojimo apeigas 
kapinėse, iškilmingos apei
gos buvo atliktos Chieago 
Statom®..se.„’

Stadiumas pasirinkt a s 
todėl; kad tame, stadiume

‘ WASHHrGft,ON. — Ko
vo 10 d. preziįentas Roose
velt pasiuntė kongresui sa
vo pasiūlymą Aunažinti vai-, 
džios išlaidas Baugiau kaip 
500 milijonų $oleriųt Del 
to sumažinimo išlaidų turės 
nukentėti kaito veteranai, 
kuriems bus sumažintos pa
šalpos ir valstybės tarnau
tojai, kuriems bus sumažin
tos algos. f .

Kovo 12. d.?lrfezidento pa-^ 
siūlymą svarstį atstovų rū
mai ir priėmėt jį 266 bal
sais prieš 138, '•.* Prezidentą 
rėmė demokrdįįi ir respub
likonai. -.i

Kopo 14 dlhilius pasiųs
tas į senatą,, kur buvb už
tikrintas priėmiįnas. "

Veteranų'7 organizacij o s 
prieš balsavimą siuntė kon- 
gresmonams įvairius prote
stus, ,tačiau. ji^.,'nieko-'’ne
gelbėjo. .

ROOSEmJPHAšO 
PAMĖJIMOv

HITLERIO FAŠISTAI LAI
MĖJO MIESTŲ RINKIMUS

BERLYNAS. — Kovo 12 
d. Prūsijoje’ įvyko miestų 
ir miestelių rinkimai,, ku
riuose rinktos lokales valdy
bos,

Fašistams buvo ‘ svarbiau
sia laimėti. rinkimai Berly
no mieste, kur miesto valdy
bos narių daugumą sudarė 
komunistai ir socialistai. 
Fašistams tai pavyko.

Šiuo laiku visa Vokietija 
yra fašistų kontrolėje. Tuo* 
mi . pasiremdamas, prezi
dentas Hindenburg išleido 
dekretą, kurs paskelbė, j og 
nuo kovo 13- d. Vokietijos 
valstybinė vėliava bus ne be 
respublikoniška, bet buvu
sios imperijos ..— juoda 
balta ir raudona. Be to, 
Hitleris paskelbė, jog fašis
tų organizacijos vėliava tu
rės tokią,pat lygybę su im
perijos'vėliava*.

DARBO FEBE RACIJA
PRIEŠ MISS PERKINS

■ LOS ANGELES. — Ko
vo 10 d. vakare pietinėje 
Kalifornijoje kilo žemės 
drebėjimas, kuriame užmuš
ta 125 žmonės ir daugiau 
4000 sužeistų. .

Pūgai pranešimus, -. Long 
Beacli miešto apylinkėje už
mušta 65, Los Angeles—12, 
COmptou —13, Huntiųgton 
Parį— 12, Santa Ąniią. —- 
3„ Watts —4, San Pėdino— 
2, Hcrinosa — 1 ii’ keliose 
Įeitose vietose, po 1.
Žemės sukrėtimų buvo 30. 
Gyventojai,, didžiausios bai
mės apimti, bęgo iš savo 
namų, nežinodami kur bėg
ti. Daugelį bėgančiųjų pa
sitiko griūvančios namų šie-, 
nos, palaidodamosi juos am
žinai. Dėl griūvančių na
mų ir buvusio sukrėtimo 
daugelyje vietų užsidegė 
aliejų tankai ir kilo dideli 
gaisrai.

Nuostoliai milijoniniai. 
Huntington Bark mokyklos 
sudegę rūmai kaštavo du 
milijonu dolerių. Tokių 
WŽS^ųWi^ųW
vienas. ,

Long Beach ' miestas yra

vienas iš gražiausių ir svar
biausių pietinės Kaliforni
jos miestų. Jame yra, 165,- 
000 gyventojų* Dėl«savo
maudynių gerumo ir klima
to švelnumo, Long Beach. 
pritraukdavo daug lankyto
jų žiemą -ir vasai’ą. •

Sužeistiesiems žmonėms į 
pagalbą atvyko gaisriniu- 
kai, poliembnai, jūrininkai, 
kareiviai. Raudonasis Kry
žius ir tuojau pribuvo į., 
skubia talką.

/«

HAVANA.— Vasario 24 
dieną Kuba minėjo nepri
klausomybės 38 metą sukak
tuves, kurios tačiau nebuvo 
linksmos Kubos gyvento
jams. Tą dieną anksti ry- 

. tą Kubos sukilėliai išsprog
dino didelį geležinkelio iii- 

• tą ir be to sprogo Havanoje 
B bombos. . ,

Bombii sprogimas Simai- 
kino daug namų. Vyriau
sybe .nesuranda tinkamų 
priemoniųsukilėliams, nura- 
ftirnf-T ■ H rt‘,

WASHINGTON. — • Iž- 
dosekTetoriausWoodinįsa
kymu ir Prezidento Roose
velt sutikimu, kovo 13 d. 
dvylikoje. Amerikos miestų 
atidaryti federaliai rezervo 
bankai normaliam bizniui. 
Federalė rezervo . sistema 
veikią šiuose miestuose: Bo
ston, New York, Philądel- 
phia, Richmond, Cleveland, 
Atlanta, Chieago, St. Louis, 
Minneapolįs, Kansas City, 
Dalias ir San Francisco.

Visi bankai, kurie pri
klausė prie federalės rezer
vo sistemos, turėjo leidimą, 
atsidaryti kovo 13 d. Ta
čiau jiems uždrausta išmo
kėti depozitoriams auksu ar

7. | aukso certifikataiš.
National ir Trust bankai 

CHICAGO. Čia slapto-Į yr& nesuvaržyti, išmokėti 
ji policija suėmė tūlą Lud- Į depozitus. Kiti bankai, 
wig Rahmer, kurs buvo nų-Įtaįp taupomieji ir koopera- 
siuntęs laišką į Miąmihalė-įtyYiąi (^ąving; $nd Codpę- 
jimą 2angarai, pasi ^Įrativė) yra suvaržyti ląiki- 
jui prieš prezidento Roose-Fnaį depozitų išmokėjime* 
velto gyvybę; Tame laiške| ’
buvo išreikštas pasitenkini
mas dėl atlikto “gero dar
bo.” .

z Rahmer neprisipažino ra-Į 
šęs, bet rašto tyrinėtojai 
pripažino,, jog minėtas, laiš- j 
kas buvo rašytas Rahmer Į 
ranka.

Vėliau Rahmer prisipa
žino, jog jis pažinojęs Zaii- 
garą, bet .jis užsigynė, kad 
būtų matęs Zangarą prieš 
pasikėsinimą, 

• KJI.UU1U.XUUO jJUOlllllllb <*, o

T1 linini IHITriOTlC |feo^had tame, stadiume 
MNliAKA NUTEISTAS• Cermak yra pasakęs kelioli- 

MIRTIfQ RAIKŪE kalbų, kurios jį padarė 
: ; min iięo DAUOmC į Illinois valstijos demokratų

; Įvadu. Toje salėje jis vedė 
MIAMI, Fla. — Teisme Į kampaniją už išrinkimą de- 

buvo teisiamas Giuseppe j Sokrato Lewis į senatorius, 
Ząngara, kurs vasario 15 d. ved§ agitaciją už išrinkimą 
kėsinosi nušauti prezidentą Į j0 paties į Chicagos mayo- 
Ropseyelt, sužeisdamas 5 Į ro vietą, joje jis sveikino 
asmenis. Zangaros sužeis-Į demokratų 1932 metų kon- 
tasai Chicagos may o r a s Į venciją.. Toje pat salėje su 
Cermak mirė, todėl Zanga-j jno įr atsisveikintai 
ra buvo kaltinamas žmogzu-į Velionis buvo emigantas, 
dystėje. . . ; Į hilęs iš Čechpslovakijos. Sa- Į

Zangara kaltų prisipaži- vo aukštą karjerą prade j d 
no ir teisėjas paskyrė jam Į..nuo vežiko, anglių kasėjo, 

 

s| žuvies pardavėjo ir taip pa
laipsniui pasiekė Amerikos 
antro didžiausio, miesto vir
šininko vietą.

WASHINGTON. ^- Ko
vo 12 d. 10 vali'vakare per 
.radlo iš ’ Washington kalbe- 
jo Prezidentas F. D. Roose- 

: velt, / paaiškindamas žmo- 
nėms apie bankų .būklę.. 
i Savo kalboje Roosevelt 
užtikrino gyventojus, kad 
bankų veikimas palaipsniui 
atsigaivins. Bankai bus 
atidaromi, pradedant kovo 
13 diena.

Baigdamas savo kalbą 
: Roosevelt pasakė, jog pasi
tikėjimas yra brangesnis, už 
pinigus ir auksą; todėl jis 
ir prašė visus Amerikos gy- 
ventojus turėti viltį ir pasi
tikėjimą savo vyriausybei.

WASHINGTON. — Preto 
zidėntui Roosevelt paskyrus 
darbo sekretore Miss Fran- 
ces Perkins/ moterys parei
škė didelio pasitenkinimo, 
tačiau darbo Federacijos 
[prezidentas Green pareiškė 
• viešą nepasitenkinimą, ka
dangi Miss Perkins nebuvo 
[palanki darbo federacijos 
Vadovybei.

Darbo sekretorė Miss 
Perkins nebuvo cuou 7 cp 
Perkins, išvykdama iš New 
York, kur ji buvo industri
jos komisijonierė, pasisakė 
už trumpesnes darbo valan
das, nedarbo apdraudę ir 
•pakenčiamas algas.

FAŠISTAI NORI STORU 
MOTERŲ

ROMA. Italijos fašis
tai pradėjo agitaciją prieš 
laibas — plonas moteris. 
Laikraštis “La Tribūna * * 
i?askelbe, kad laibos bei plo
nos moterys vaizduoja prie
šingą dvūšią dabartiniams 
laikams. Fašistai nori, kad 
italės būtų storos moterys.

FAŠISTAI TEIKIA DAUG 
RŪPESČIO PRANCŪZAMS

Lietuvos Pilietis Vokiečių 
Fašistų Nelaisvėje

mirties bausmę — elektros’ 
kėdę. . ■

Floridos gubernatorius 
pareiškė . pasirašysiąs mir
ties vykdymo raštą, kaip tik 
jis bus parengtas, . . '

LENKIJOJ NUŽUDYTA 61 Už 
ŽNiPINfiJIMĄ

VARŠUVA. Oficialiai 
pranešama, kad pernai Len
kijoj buvo įvykdyta 61 mir
ties bausmė už šnipinėjimą 
ir valstybės išdavimą. 7 .

Daugumas mirti pasmer
ktųjų buvo ukrainiečiai ir 

. lietuviai.

MIRĖ AIRIĮĮ VADAS
T ALTON. — Vasario 27 

d. mirė Amerikos airių va
das Philip Curran kurs 
daug dirbo dėl Airijos ląis* 
vės. •

Kai dabartinis Airijos 
prezidentas Valeru- prieš 
kelis metus lankėsi Ameri
koje, Curan buvo Valeros 

[priėmimo komitete.

BERLYNAS. — Kovo 11 
(į. lytą vokiečių* fašistų vy
riausybės agentai suėmė 
laikraštininką»Dr. Jokūbą 
Leščinskį, Lietuvos pilietį.

Dr. J. LėšČinskis buvo 
New York žydų, dienraščio 
nuolatinis korespondentas 
Berlyne. Fašistai jį apkal- 
tino Vokietijai nedraugingų 
straipsnių rašymu.

Dr. Leščinskio išlaisvini
mu susirūpino Lietuvos ir 
Amerikos atstovybes ir už
sienio laikraščių korespon
dentų sąjunga. Kadangi 
Leščinskis rašydavo Ameri
kos laikraščiams, tai jį

smarkiai gina Amerikos at
stovybe. Galima spėti, kad 
LėšČinskis bus ’ ištremtas į 
Lietuvą, nes ir jis pats suti
ko geruoju išvažiuoti.. .

LATVIJOJ 18 KOMUNISTŲ 
NUTEISTA KALS JIMAN

•. PARYŽIUS. — Vokieti
jos fašistai užėmė Kehl 
miesto barakus, iškėlė savo 
vėliavas., Kehl miestas yra 
prie Reino upės, ir pagal 
Versales sufariį yra už
drausta laikyti jame; gink
luotus žmones.

Del to reikalo ‘Prancūzi
jos. vyriausybė tarėsi sū An
glijos vyriausybes atstovais.

AO.OOODARBININKĮJ Iš- 
VYKO Į FARMAS

RYGA, Latvija/ — Šio
mis dienomis Latgaliuos a- 
pygardos teisinas . b a i g o 
svarstyti didelę jaunųjų ko- 
munįstų sąjungai iškeltą 
bylą. Aštuoniolika komu
nistų nuteistą nuo. 4 iki 7 
metų siinkiųjų darbų' kalė
jimo. >

: ALBĄNY, N. Y. — Nevv 
York valstijos farnių žinių 
rinkėjas pranešė,: jog per 
praėjusius 3 metus iš New 
Y orį raišti j os miestu. 40 
tūkstančių gyventojų išvy
ko į tomas Apsigy  vertinių L

ApskaiČiuojmna, jog Ncv 
York valstijoj 1030 iivfat- 
inerlų buvo 720,000; 1931 ni. 
— 729,000 ir 1932 motais — 
759,000.

POPIEŽIUS PASIUNTĖ 
UŽUOJAUTĄ

VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XI kovo 11 d. 
per Apaštališkąją Dėlegaci- " 
ją išreiškė užuojautą Kali-’ 
fornijos gyventojams, nu- ■. 
kentėjusiems nuo žemės dre,-. ! 
bėjimo. • . . j

Kovo 13 d. Popiežius ati- , , j 
darė šventųjų metų kardi- i
nolų konsistoriją. . Numa- į
tomą, jog konsistorijos

Popiežius paskirs^d’maūJ“ - T 
jus kardinolus įr '.apie; 20 ,•
vyskupų. '; r- !

LENKAI GABENA ARMIJĄ [
VOKIETIJOS LINK •■>>

BERLYNAS. — Kovo H ; . I 
d. vokiečių laikraščiuose’ • 
patalpintos rėkiančios žį-- ! 
nios šu antraštėmis “Dan- 
zigas pavojuj,’’ “Lenkai 
siunčia kariuomenę” ir tt. J

Vokiečių laikraščių prar [
. nešimu, Lenkija atgabenusi į
traukiniais daug savo ka
reivių, kanuolių ir tankų.- ■ . ,

Lenkijos vyriausybė ta
čiau šių žinių tikrumą už- 
ginčina.

Fašistams sustiprėjus Vo- ‘ [ 
kieti jo j, pavojus . Danzigo : < 
koridoriui padidėjo, todėl- -.7 
galimas dalykas, kad lenkai ; 
stiprinasi Vokietijos pašie- 
nyje. .

ALAUS LEGALIZAVIMO ' 
KLAUSIMAS KONGRESE

WSHINGTON. — Ko
vo 13 d. 12 vai. preziden
tas Roosevelt pasiuntė kon- ■ .. 
gresui raštą,, kuriuo jis siū
lo priimti įstatymą, lei- . 
džiauti gaminti ir pardavi
nėti alų.

Tai jau trečias naujojo 
prezidento syarbus pasiųly- . 
mas kongresui. Pirmas, 
buvo apie bankus, ant ras a- 
pię valdžios eleonoiniją. .

Ketvirtas pasiūlymas bū
siąs i šleist i. paskolos bonus? . 
kurie bus skiriami viešie
siems darbams. Bo to, 
Roosovelt turįs sumanymą* 
hprųpinti pusę milijono be
darbių gyvenimo namais.^ s



PALAIDOJO KLEBONĄ

12-TOJI VASARIO DIENA
- -—LIETUVOJE A

auta, kovo 14 1933 •Š

Gūnios Iš Lietuvos
•-----T

JO ŠVENTENYBĖ POPIEŽIUS
PUUg XI JB LIETUVA

60 arklių. Daugiausia ark
lių buvo Alytaus apskrityje.

ŽEMĖS DREBĖJIMU
NELAIMĖS

•*

DĖMESIUI
Mandagumas yra būtinas intelektualio, moralio ir 

religinio išsilavinimo papildymas ir turi su jais kartu 
žengti/•. . Km

metanu Įįk $4? ^Varpelį” 
($1), /‘Žemaičių PrieteliųP 
($1),. “J^ūsų Laikraštį” 
($1.20), vaikams ‘1 žvaigž- 
dųtę” ($1) ir k.

. —„opooo—— .
Kiekvienas, kas akyląį.malo ir tvirtai pasiryžta 

nejučiom išauga į genijų. , JBulver,Štai jau prabėgu kėli mė
nesiai nuo Kolegijos Rėmė
jų. Naruos Anglijos apskrL 
:ies įsist-eiginio. r Visi gerai 
atsimename gražius suma
nymus ir priimtas rezoliuci
jas. Dabar gi laikas stoti-į. 
darbų, kad tie gražūs suma
nymai išsipildytų ir atneštų 
gerų vaisių., . -

Pirmiausia,. mūs laukia 
spaudos platinimo darbas. 
Katalikiškoji spauda laukia 
nįūsų darbo, nes tai mūsų

. Per paskutiniuosius 30 
metų žemės drebėjimų už
registruotos Šios nelaimes į- 
vuiriose vietose:’ g

1902- m. — SL Pierro, 
Martiniųue. Žemes. drebė
jime . užmušta 30,000 žino-, 
nių. -

1906 im ugniakalnio Ve
zuvijaus išsiveržimas, žemės 
drebėjimas, 200 žmonių .už
muštų. : ;.

1906 m.— San Pinhėišco.
.,452i gyvybės, 350_milijonų 

dolerių nuostolių..
1906 m. Varparaiso, Čilė

je, .1500. gyvybių;. 100 mili
jonų dolerių nuostolių, 

. 1907 m. Kingston Jamai- 
ėa. saloje. 100 gyvybių.

1908 m.‘ Sicilijoj ir Kala
brijoj.« Užmušta 76,483.

1912 m. — Turkijoj, 3000 
užmuštų, .

1915 nl. — Centralii’ėjp 
Italijoje. 29,978 žmonės už- 
luiišti, 373 kaimai ir kelio
lika miestų sunaikinta.

1919 m. Javos saloj, 5100 
užmuštų, 31 kaimas sunai
kintas.

1920 m.-—Meksikoje, 3000 
gyvyvių. Kinijoj — 200,000 
gvvybių, 10 miestų sunai-j 
kinta.

1923 m. — Japonijoje 
(Tokio, apylinkėje), 99,330 
žmonių prarado gyvybes.
.. 1929 ni. — P e r si joje, 
2000 gyvybių...... Ne\v York 
apylinkėje iki • Nevvfomid- 
land jaustas mažas žemės 
drebėjimas. 40 žmonių nu
skendo. Tais, pačiais.me
tais ' drebėjimas pietinėje 
Italijoje, 1475 gyvybės. ...

. 1933 -m. — kelios, savaitės 
atgal Honsliu saloj, Japoni
joj, užmušta 1500 asmenų.

. “ŽIDINYS'’
Pro L Dr. V, MykoUlCIo-Futlno rėdaguu 
knatui literatūros, mokslo, visuomene* 
Ir akadtnilikojo gyvenimo Iliustruota# 
mgneslnis ' žurnalas yra dldilauBlas, 
rimčiausias, įdomiausias Ir kiekvienai* 
prasilavinusiam žmogui .tinkamiausia* 
lietuvių itjrnalas. Todčl ylai paskubki 
te ufelsakytl “Židinį.” .

“židinio” kaina Lietuvoje: met. B5L, 
pusm. 20 lt.; Amerikoje metams |4.MX 
pusmečiui 12.50.

Adr/: “Židinys." Kaunas, Al

AMERIKOS L, K. STUDENTŲ ORGANIZACIJOS ŽURNALAS,

LIETUVYBĖS IR KATALIKYBĖS NAUJAS GYNĖJAS.

^Kaip paminėtos jo vainikavimo 
XI sukaktuvės

Vasario 12 d. suėjo lygiai 
11 meti}, kai dabartinis Šv. 

į, Tėvas. Pijus Xl įžengė į 
į Apaštalų Sostą. Tas brair- 

gias vainikavimo sukaktiir 
^ves kasmet mini viso, pasau
lio katalikai. Neatsiliko 

f nė Lietuva, nes dabartinis 
' Popiežius Jo Šventenybė 

į;/ Pijus XI Lietuvos Icafalt 
i kams yra itin brangus ir 

daug savo palankumo paro- 
į*7 dęs. Jis: taip pat ar tik ne 

vienintelis iš visų, popiežių 
bus lankęsis mūsų istorinė
je ir laikinojoje sostinėse..

Minėjimai buvo rengiami 
visoje Lietuvoje. Juos or
ganizavo dvasinė vyresnybė 
ir KVC. Įspūdingiausiai 
minėjimas praėjo Kaune. 
Čia 10:30 . vai. iškilmingą
sias* šv. Mišias atlaikė pats 
Šv. Tėvo laikinasis atstovas 

. Lietuvai, monsinjoras Ara- 
ta.. Po pamaldų buvo pa
sakytas tai. iškilmei pritai
kytas pamokslas. Jį pasa
kė kun. Byla. .
Į pamaldas atsilaulįė baž

nytinė vyriausybė,. vyriau
sybės atstovai, kapitulos na-

C u.
į

F-K
■' £

l

RADVILIŠKIS. — Sau
sio 30 dienų mirė kleb, kun. 
Ant. Kasperavičius. •

Vasario 1 d. įvyko laido
tuvės. Dalyvavo daug’ ku
nigų. . Bažnyčioje ir kapi
nėse pasakyta pamokslai,

Vasario 12 d. Lietuvoje 
daugelį vietų įvyko Popie
žiaus vainikavimo sukaktu
vių minėjimas* Bažnyčiose 
\vyko iškilmingos pamaldos, 
o svetainėse skaitė paskai
tas, chorai dainavo, vaiku
čiai deklamavo. Visur pra
ėjo gražiausia nuotaika. ...

SENIAUSI KUNIGAI 
LIETUVOJE

Metams prenumerata $2.00. Į užsienį $3.00 Atskiro' num. kaina 20e.

"STUDENTU ŽODIS"
366 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

riai, Kauno kunigų semina- 
P"’ ’^ijosS profesūrą, ir jaiį|lš& '

niai, katalikų Arganizūcijų 
vadai, visuomenės veikėjai 
etc. Per pamaldas asistavo 
stud. ateitininkų vėliavom. 
Vėliau Sv^ Tėvo atstovo laL 
kinoje rezidencijoj ėjo svei
kinimai. Sveikino yyriaū- 
syfcs ir diplomatinio kor
puso- nariai, prof. Pr. Ku-

• Taitis,1 kun/.. V. Mieleška, 
prof. K. Pakštas, p. Pakš-

- tienė, dr. Leimonas ir k. ką- 
talikų organizacijų vardu 
pareikšdami Šv. Tėvui sū
nišką prisirišimą ir prašy
dami perduoti Jam savo 
karščiausius troškimus.
, Vėliau sukaktuvės buvo 
paminėtos ateitininkų salė-

. je.; Jas ruošė KVC Kauno 
rajonas.. Pagerbdami save 
vyliausiąjį Ganytoją, Kau-

’ no katalikai į minėjimą su
sirinko labai gausiai. Mi- 
liejimą, pradėjo p. A. Maka- 
cino diriguojamas stud. at
eitininkų choras Popiežiaus 

* himiiū. Be. to, dar sugiedo
jo “Avė venini’’ ir “Aukš
čiausiąjį garbin,” . Paskum

. ėjo čir. Igno.. Skrupskelio 
.-.paskaita “Socialinis klau- 
t sirnas Popiežiaus Pijaus

A enciklikoje Quadragesi- 
. ,jr liio ano,” po kurios tėvų jė- 
į ziiitiį ghnnazijoš dūdų ii1 

• į. stygų orkestrai sugriežė ke
lis dalykus.

• '.?* . .Mįnėjįnias buvo baigtas. 
.. f , KVC pirmininko, dr. X 

Leimono, žodžiu. . •
. Slij’rium šv. Tėvo vąini- 

. kaviino sūkakturių/ rainėj.i- 
mus Kaune surengė dar 

Ui Mefeopolijos kunigų semi- 
. įf . nurija ir Pilies kuopos pa-.
.1*. vasarininkai.

r fc'

1

t
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Pereitais- metais gruodžio

Lietuvoj esama 25 kuni
gų, kurie 75 metų sulaukė 
ir net. kiti po keliolika metų . 
daugiau turi. Štai jie: 
. —Vilkaviškio vyskupijoj.. 
Šunskų klebonas kan. Vin
centas Natkevičius —<94 nū

—Telšių vyskupijoj, Mo
sėdy reziduojąs kun. Povi- 

?las Venckėvičius 92 m. ’
. —-Vilkaviškio vyskupijoj^' 

Žemojoj Panemunėj ‘ rezi
duojąs. kum Simonas Skin-, 
kis —.91 m. .

—Panevėžio vyskupijoj, 
Palmojuj reziduojąs: kun.

■ Mykolas Šelžinis —. 90 m.
—Kauno arkivyskupijoj, 

Kavarske reziduojąs kan. 
Petras Legeckas. — 89 m. 

. —Vilkaviškio vyskupijoj 
Įeneralvikaras ir Vilkaviš
kio klebonas pręl. Matas 
Dabrila — 87 m>

—Panevėžio vyskupijoj, 
Vaškuos reziduojąs kun. 
Petras Požemeekis — 87 m.

—Kauno arkivyskupijoj,.
Crirkalnįo .altaiista kun. An
tanas Baško —84 m.

—Panevėžio vyskupijoj, 
Dusetų altarista kun Jonas 
Baltušis 82 m.

—Vilkaviškio.. vy skupi j o j, 
Pakuonio vikaras kun. Jo
nas Kudirka — 81 m.

—Kaišiadorių vyskupijoj, 
Paparčių klebonas' knu. Ju
stinas Jiu’kūnas — 79 m.

—Panevėžio vyskupijoj,
Saločių klebonas kum Alek
sandras Štombergas—79 nū

■— J. P. Villmviškio vys
kupas Antanas Karosas — 
77 metų..

—Panevėžio vyskupijoj,
Rozalino altaristas kun; Pe-:| Pcntas Valavičius 
Iras Žeknys — 77 mefij.

:—VilfawiSkio vyskupijoj,I tWg°s praneiškomj' vienu., 
Rudaminos klebonas kan.|b’'io.i’ięhimliskun. Kazipūe 

 

Klotjejus Brazauskas —.■’76|rUi Augiistaiiskis. — »5 m. 
mėti}.

—Panevėžio ■. vyslcupij(>j;’|
Pumpėnuose reziduojąs ku
nigas Vuicentaš Bijeika — 
•76 metų: \ ’■ .' .

—Panevėžio .. . . - .. . ..
Subačiaus kleb. kum Pram HAMJBURG-AMERICAN UNE pautu, iuuh Kitu. jiLuu 4. auu f “ •nnvT.S'roN
US .

didžiausia pareiga. 7 
. R e m ė j ų. susivažiavimaš 
nutarė suoigahizųoti spau
dos platintojų kuopeles^ ^u^ 
rios . platintų katalikiškus; 
laikraščius, o ypač savo or
ganą “Laivą,” - kurs turėtų 
aplankyti kiekvieno šųsi- 
pratusio lietuvio kataliko 
namus, mokydamas žmones 
kaip reikia plaukti g„Wėni- 
ixi bangomis,. kolei priplau
ksime tą tikslą, kuriam esa
me Dievo siųsti.

SKYRIŲ DARBUOTE. 
•< Maloni žinią, pasiekė iš 
So, Bostono, jog ten kolegi
jos rėmėjų 8 skyrius gra
žiai darbavosi pardavinėda
mi tikietus kolegijos nau
dai ir rengdamiesi teatrui 
“Pranašystei,” kurs buvo

* suvaidintas vasario 26 d.
Worcester rėmėjų 12 sky

rius irgi laukia kolegijos 
studentų atvažiuo j ant kovo 
12 d..

Vadovaujant kleb. kun. 
A. Petraičiui, worcesterie- 
čiai deda visas pastangas ti- 
kiėtu išplatinime. .. Skyriaus Idai .kelionės per. įvairius kra-

i .» iV a '* ’ ■ ir shjs* Parašė Julius Verne.

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žiūpsne 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva ...... .25

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas, ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Paraše T. Vyš
niauskas. Verte P. B. ,...... .25

Trumpi Skait'ymeliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus; 
Parašė J. Tarvydas ....... .. .25

Turto Norma—moks 1 i š k i 
pasiskaiiymia. Parašė Uosis.. .25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ....

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas ; pagal Dr. Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis

Užkeita Mergele su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka.. 

mokratizmas.
Tanias Žilinskas .- t

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė kun. P. Saųru- 
saitis ..... i ,....

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis’ Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Būeys, M. L C. .. 1.50

Mūsiškiai Užsienyje^ juo?
' langas aprašymas keliones į . -’1 

Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapirps Ivanovų. Išguldė.

- Magnus ParyalkietiS' .25
, Kelionė Aplink Pasaulį per 

80 Dienų. — Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuoti-

.15

.10

Lietuvos Albumas. Su pa- J Ąžuolas. A. Vienuolis .. . 
veikslais ir aprašymuis .. ..1.00Į

Trumpa Apologetika arba:
Kataliką • Tikėjimo. Apgyni- 
mas. Parašė kun. V, Zajan- 
čauskas . . .. .. . - .. .. .■

Dr, Vįnco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka 2 tomai .. .

Moteryste ir šeimyna. Ver
te J. Gerutis

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

Nąuja Skaitymų Knyga —
(Dalis II). Su paveikslais .. .40

Vaikų Knygelė — 'su pa
veikslais ........ ....... ■ .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 in. Para
šė ’

.35

.50

.25

•••10
Kas šiandien Kalbama, ar 

pie Dievą, Sielą, Religiją, Pa-, 
žangų ir Socializmą, Parašė 
Dr. Povilas Mirą .. .. . .. .10 •

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo, .upės, žmonės, mies
tai. Sutaiso, ir išleido P. Mi- 
kolainis ... ., ...... ,.•... .10

MALDAKNYGĖS

Maldų Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais .. ...... 1.50 .90

Maldų Rinkinėlis, Juodais 
viršeliais .. .. .. .. ..1.50 .75

Pulkim ant Kelių — “Dar- . ■ 
bininko” spauda. Odos apda
ru .. .;.............. • $1.50 2,00

še kun. J. P. Jonaitis (Kape- | 
lionas) .'. ........ . . .15’ Vie:

>• J5 
Katalikų Bažnyčia ir De- 

ParaŠė kun.
.25

15

■Neleisk viešam namui gy7 
Į vuoti tavo .privaiiškam na
me.

Paluobių, kleb. kun. Juozas. 
Marma — 76 m.

—Telšių vyskupijoj, Puo- 
kej-B aršiuos reziduojąs ku
nigas. Jonas Petrauskis — 
76 metų. .

—Panevėžio vyskupijoj, 
Pušaloto altarista kun. ^Ty
ko] as Petrauskas —76 m.

-—Telšių vyskupijoj, Pa
langos altarista kati. Kazi
mieras Prapuolenis—75 m,

. .-^Vilkaviškio vyskupi j o j. 
Šiabadų kleb. kun: 'Pranei?- 
kus Adomaitis — 75 .m.
. —Telšių vyskupijoj; Juo
zapavą klebonas kinu Anta
nas Tyrylis — 75 metų. ...

■—Kaišiadorių vyskupijoj. 
Palomenės kleb. kūli. Vin- 

-75 m/.
—Telšių vyskupijoj, K fe-

valdybą .pirm. V.
PilečiaiislSs, vice-įiiTn, M. 
Kriukiene, rast. V. Parulis, 
ižd. F. Kundrotiene, iždo 
globėjai — O. Landžiuviene 
ir K. StepČinskiene.
. Turime viltį, jo$ę ii hiti 
skyriai padarys praneši
mus.

Ap^hritica Raštininkė.

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

vyskupijoj.

kis —.76. m.

Pas Rev. A, Baltutis, 
6816 S. Washtenaw Avė. 
Čhicago, litį nuo. kovo 13 
iki 26 d. *

Pas Rov. J. Raškauskas, 
10809 So. Statę St., Ohica 
go, Ilk, nuo kovo .27 iki ba
landžio 2 d.* • . . . ’

Pas Rev. ,T. Vaičiūnas, 
1515 So. 50th Avė.,. Cicero, 
Ilk, nuo bal 3 iki 16 d.

. Šiais adresais arba nuola
tiniu adresui Rev. X Brų- 
žakas, J., 207 York Street, 
Brooklyii, N/. Y. gąliina- pa
siųsti Money Order ūtųauji- 
nant visus Lietuvos kat. 
laikrašąius: “Žvaigždę” ir 
“Misijas” metams $l,-.(gi 5

Į LIETUVĄ C
PER HAMBURGĄ ... I

ĮĮIadprrilnis,^ patogus ir. Įritu vi- I
sose.- klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplauki-• I 
inai is Ne\V Yorko; l’utogua ir greitas gelez.in-, 1 
keliu, ėuslsiekimn^ IS" Hamburgo. ‘’ 

vmvtafis lUINPS. ’ •..:‘.
; Inforiiincijii klauskite pus vietini agentą avbii ‘ '

C?

i flpc l
T TAYLSTWSTRbET. MOŠTGN’’'7’”-

Vertimas, J. Balčikonis ;... 1.00
Pramoninės' - Demokratijos

Pagrindai. Parašė Uosis
Gegužės‘Mėnuo — Kun. P. 

Žadęikis ------.i......... ..
Aritmetikos Uždavinynas 

. Vaikų Darbymečiui —Rin- 
kinėlis kalbos, mokslui ....

Petriukas — laiškas vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15

Bolševizmas — Kas tai yra . 
bolševizmas. ir. jo vykdjnnas 
Rusijoje ...... ...... .15

Žaidimų Vainikas —Savy
bės vakarėliams ir g e g u! ž i- 
uems su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis ..................   ....

Laimė — (poema). Tarase 
Vaitkus .. . ė . . .... . .

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š. .. *.

Mūsų Tikėjimas—dšaiškini- 
mas pagrindų mūsų tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ..... ... .. .... . •

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 

. Parašė Juozas V. Kovas ..
Graudūs Verksmai.—Vertė 

Vysk.' A, Baranauskas ., /.
Eurharistikos Stacijos. .Su

lietuvino Kun. P. Juskaitiš ..
Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos 
Gegužės, Birželio ir Spalių 
iriėn. Išleido kųn. K. A. Vasys .25

Dangaus Karalienė. Surin
ko kun. M.. GaleviČiūą; be ap
darų 25e,.su apdarais .. ... <50 

. Socializmas ir Krikščiony- < t 
be. Prof. V, Jurgučio»;.... / .10 
. Žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kun. Pr. Bųčys .,* .15

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis .< j / . * ■
' Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
kČionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ► . A >. . Į

Apsirikimų Komedija. At- < 
sit-ildmas iš ĄmorikoniŠko gy.- 
veuimo. Išguldė Ir a p š i a u s 
Vaikas .. .. •

Jono Kmitp Eilės
• Be apdarų

.50

.40

.25

.35

.25

.25

.10

.20.

.20

.10.

.15

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai Su- ■ 
lictuvino Vaidevutis ...... ,15

Elg’etų Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija. Paržišė Sei
rijų Juozukas .. .; .. .. .. .25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; paraše S. Tar
vydas? .; .. .. .. .............. ■ .25

Ubagų Akademija ir Uba- 
giį Balius — komedijos' po..
1 aktą, Parašė Seirijų Juozu
kas .. .. .. .. ...... .. .35

Sniegas—(Drama 4-rių . ak
tų. Verte.Akelaitis .. .. .. .40 

• Esumas.3-čia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kun; L. .Vaicekauskas .10

Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; paraše Ė. V. .. ■ .. .10

Patricija, arba. nešinamoji 
kankine —4-rių aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .... .10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus.'Vaidini- . 
irias su gaidomis ......... .75 

t Dramos; 1) Germanas; 2) 
Pabiola 5-kių aktų; 3).Liur- 
lo Stebūlas 4-riii aktų; para- •

J. Tarvydas .. .... .. .65 
Knarkia Paliepus. Komcdi-

į ja 1-mc akte. Parašė Gineitis .15 
Vajkų Teatrai: dalis I': 1) 

Pagalvok ką darai2) Jono 
laimė ; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. KI,D. ir N. .

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. ..

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Si> 
darė ir išleido kųn. J. Konce
vičius ... .... ... .. .. ..

Vienuolinė Luomą. Verte 
kųn. P. Baitrusaitis .. .. ..

Moterystės Nesuardomybė.
J. Lesauskis. Šy. Ėjizimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .10 
. Sunkiausiais Laįkąis. Para- . 
še A. ĖuėeviČius i.. ...... .20

Meilė (Poema). Parašė M..
Gustaitis .... .. *. ■ .. ,:

Šv. Gabrielius.. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C. P. ..

RELIGIJOS Mokymo Me- 
todika. K. J. Skruodys .. ..

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie. Manęs.- Sutaisė kunigas 
Pranas.. \. ... .25,

Mūsų. Dainiai. Paraše Ka
zys Puida .. ... .. .. .. .25

Andersono Pasakos — su. pa
veikslėliais .. •. .. .. .10

. Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino .B. A. ...... .10 

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K. .. .15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas, Sutaisė Ameri-. 
kos Lietuvaitė................ . 1-00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisę Dr. A L. Graičiunas .. 1.00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Angliš k a s 
žodynas. Kuii. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga-, . 
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis ., .. ., .,.. . .. .... ..15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
19Į6 m. Paraše Dr. J. J. Biel
skis .. .. ............. • • .15

Vadovėlis išmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnauti/ Parūpinta 
Seno Bažnyčios. Tarno .. .. .05 

. Seselei—-Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai^. 
temis. Iš vokiško perdirbę 
Kupraųas '..V.,-,, , 1 .. ..

Mūsų Jaunuomenės Idealai.;
Paskaitą skaityta Ateitininkų 
konferencijoje,. Voroneže, 5 
d.,• birželio, 1917. m. .. . ". .. .10

Šeimyniškiems Vakarėliams
1 Pramogėlę. Svirno Žvyne .10 

Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko M.. 
Biržiška ...... .. .. .; ... ,30 
. pušiai prie Nemuno ir Au-: • 
gūstavo giriose k., ,10

Pasakėčios,- Rinkiiičliš. kal
bos' mokslui \.’ •

“Dievo Karalystę Jumyse 
Yra” arba apje gerumo do
rybę. Versta is lenką kalbos • 
ir. įšlehta rūpinantis P. L, A JO

Ką, Kiekvienas Katalikas 
turi .Žinoti arba mokėti . ,05

t Kovotojos dėl Vilniaus iie-

.05

.05

.15

.10

,15

.10

.15

.25

.15

.15

.10

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis
Strazdelio Dainos, Parink

ta siosk u n. Ą. Strazdo dainos
"Švodbos Dainos
Birutės Dainos .
Mūsų Kariuomenės Dainos^ 

20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo/cliorvedys .. .. /. .•’• .10

SU GAIDOMIS .
' M. Petrausko

Jojau Dieną- .... ..
Vai aš pakirsčiuu . , 
Ligho (Latviška) . . .

• Už šilingyiį ........
Saulelė, raudona .

10

.10
■ .10

.. .10 ;

.40

.10

.05 _______________
Jpltuvybės. kūų. J. Ambrazk-

.. • .5Q|jus .. A

“DARBININKAS”

.25 

.20 
šiųNakeialy (dzūkišką) .. .20 
Skyniau sitymničlĮ>. .. >. 
Siuntė mane motinėlė 
Ko liūdit svoteliai? .. ..

Sasnaųskio 
Blaivininku hyinnai... . 

. Aleksio.
Vyčių hymnas .. , . .. ;

. Tallnt Kelpšos . .
• Liaudies dainos (chorui ’ 

A.š paš tvroli-Močiu.to mano J5 
Oi tu, hlkštingeie-Valiame- 

lis tupėjo . .. .. > - . . 15.
Kad įnirau mergei ū-Ir atlė

kė sakalėlis .. . .
^9 ./

:i5
15 
.15.

.10

.20

.15
■ t

■ s



AR KALTI VAIKINAI?
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į.

m. Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnį jų vertę. Nutirpę 
1932 m. kuponą, siųskite

“DARBININKO” ADM.,

.366 W. Broadway,

South Boston, Mass.

bet aš manau, jog mūsų 
merginos,, negalėdamos pa
siteisinti, meta kaltę vaiki

skambindavo varpeliu prie 
mišią. Tas. pats vaikinas, 
bet senesnis ir daug išmo
kęs. . ■'

Marijonu 'Uždavinyte,

Antradienis, kovo 14, 1933

Mašina iš kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”

Paveskite Visus

iiiiiiiioiiiiįiiiiii'
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Priešaky iŠ šoną, ir virš 
galvos, žodžiu, iš visą pusią 
siūbavo, lingavo milžiniški 
ąžuolai, žaliuojančios pušys, 
laibus ir miklūs beržai. Prie 
ją koją tekėjo burbuliuo
jantis upelis. Saule leidosi, 
paauksindama visą gamtą 
savo turtingu spindėjimu. 
Gražindama gamtą, ji ne
išskyrė Antano, kuris susi
mąstęs sėdėjo ant akmens 
prie bėgančio, blizgančio 
vandens. Saulelė ir jį mei
liai, švelniai paglostė šiltais 
spinduliais, pasiekdama: j į 
pro medžią išsiplėtusias ša- 

. kas.
Ar tai nebūtą linksma 

šiame miške tarp vėjo erzi
nančią medžią, ' tarp džiu
gaus paukščiu čiulbėjimą,- 
tarp kvepiančią, bet nedrą
sią gėlėliu? Kodėl gi Anta
nas buvo , nuliūdęs, užsimąs
tęs, net sumykęs?

Prieš jo akis kaž-kaip ir 
kodėl visas jo gyvenimas at
sikartojo. Tie vaizdai jį 
kankino, pykdė, spaudė, 
graužė jo širdį ir mintį. Ne
žiūrint ką Jis darė, jie jį se
kė. Vargšas nenaudėlis 
persimetė save ant akmens 
prie upelio ir pasidavė visi
škai toms mintims.—jauną 
'dieną ir dabartinės būklės.

Jis atsiminė kaip prie ke-
• lią savo motutės mokėsi po

terėliu. Kaip didesnis už
augęs jis ‘tarnavo' prie Šv. 
mišią; kaip ten jis skam
bindavo varpeliu, raginda
mas žmonelius prie Dievo 
stalo, kaip jis kartu su ki
tais priimdavo Tą Brangią 
Duoną — tikrą Kūną ir. 
Kraują Jėzaus Kristaus. 
Tai būdavo Antano iškil
mingiausios, džiaug'šmint 
ginusios valandos. ' /

Tos mintys jį sudrebino, 
šiurpuliai perėmė jo kūną. 
Jau seniai — apie septyni 

2 metai: — kaip Antanas, yra 
■ • nematęs tos Šventos .Duo-j 

uos. .. Jis spiovė iš piktumo, 
o‘ lupos ištarė žodžius 44Vel- 

. niai manė prakeikė ! Niekas 
t man nemalonu.. Kur galiu 
-J gauti, ramybę ? Buvau kvai- 
,las; būdamas jaunuoliu ti- 
.. kėjau į Dievą. Jei yra. Die-
1 vas, kodėl tad nėra man ra- 
\ mybės?’’

• r ■ Būdamas tik devyniolikos 
•r , mėtą jaunuolis, Antanas tu-

' Tėjo didėlį nemalonumą, ku
ris permainė jo visą gyve- 

; ūimą;. iš gero kataliko į 
. \ šiurkštą,-keikiantį’ bedievį.

’ Antanas mat buvo nuteisiąs 
į kalėjimą už didėlę vagys-

. tę, kurios jis nepapildo!
Ilgai Antanas taip klų-

ATGIJO NUMIRĘS SIŪLELIS
—- I

jis meldėsi, kad net nepaju
to rankos ant jo peties.
Žinoma pradžioje jis manė, 
kad ta klaida bus pataisyta 
ir save teisino neįsikarščia- 
ves, bet veltui. Teisėjui bu
vo paduoti tvirti ir neabe
jotini įrodymai, kurie paro
de Antaną kaltu. Dar ir 
tada jis manė, kad bus vil
ties išsilaisvinti.. “Dievas 
galingas” Antanas tardavo. 
44Jis žino, kad aš nekaltas; 
Jis mane, išgelbės.44 .
. Koks buvo jo didis nusi
stebėjimas kaip ant galo jis 
buvo nuteistas ant septynįą 
metą į kalėjimą. Jo akyse 
viskas sutemo, prakaitas iš
mušė visą jo- veidą, širdis 
smarkiai plakevisas tas 
iš nesupratimo. Jis nesu
prato, kaip Dievas jį galėjo 
taip užmiršti. Taip, kaip 
karštas * vanduo, už trumpo 
taiko užvirsta, taip ir Anta
nas užvirė karšta neapy
kanta prieš mūsą geriausią 
Išganytoją—Dievą. Klys
tanti avelė, jis nesuprato, 
kad tšii buvo jo kryžius. Vž^ 
miršo, kad Kristus didesnę 
ir kartesnę naštą nešė dėl 
jo ir visos žmonijos. ' ’

Dabar Šitos mintys kanki
no Antanąr kuris vis sėdėjo 
prie upelio. Vėl jis atsimi
nė tuos septynis metus kar
taus. gyyenimd kalėjime su 
visokiais kaliniais. Jis, An
tanas nekaltasis, su kaliais. 
Ar tai pakenčiama ? Sėdė
damas ant akmens, jis dras
kė žemę kojomis, jo rankos 
buvo > sugniaužtos į tvirtus 
kumščius, širdis putojo nuo
dingu. piktumu. 44 A dabar 
jau septyni pragaro metai 
praėjo. Jisr atsikėlė. Gal
va buvo apkva i š u s. 44Aš 
bėgsiu — visus kunigus, vi
sus tikinčiuosius užmušiu!
Jie daugiau netikės į Dievą 
— o ne — ne, kol aš dar ką 
galiu padaryti!” . . •

Bėgdamas velnio greitu
mu, jis bego į galą miško; 
prie kurio stovėjo šventa 
bažnytėlė. Toje vietoje ne
turtingi, dievobaimingi žino 
imliai šit savo šeimynėlėmis 
meldėsi. . Buvo tai. Šventos 
Valandos pamaldos. ■

tTŽdusęs, iškaitęs, bet dar 
piktesnis kaip pirmas, An
tanas pribėgo prie bažny
čios. Putojantis tuo žvėri
šku piktumu, jis begdamaš 
pasilenkė nutverti alune- 
ąį — kaip stebuklingai jis 
sustiro. Jo rankos nusilpo, 
jo kojos. • pasunko, jis su- 
liniubo ant žemės, matyda
mas, kad akmuo buvo ne 
akmud, bet skaisti, graži te

“O Jėzau, Jėzau, Jėzau! 
Pasigailėk mūsą!

“O Marija, Marija, Die- 
mo Motina:! Ū ž t a r k i už 
mus!” . :

Tas balsas; buvo iš visos 
širdies gilumos giedotas. Tai 
giedojo dievobaimingumo 
apsuptas kunigas. Tuos žo- - 
džius vėl žmoneliai atkarto
jo. Antano širdyje.. numi
ręs siūlelis atgijo it verdan
čiu maldingumu tuos pačius 
žodžius skambino. Jo akys 
pasruvo ašaromis, kurios 
nesulaikomai krito ant gė
les.

Per Dievo galybę, balta 
lelija parodė klystančiam 
žmogeliui, kad jo intencija 
buvo bloga. Ta lelija buvo 
kunigas ir jo mokiniai, ku
riuos Antanas norėjo: nužu
dyti.

41 Žmogeli, ramybė • tau. ’ ’ 
Antanas pakėlė akis. Tas 
balsas, tas pats balsas, švel-. 
nūs, malonus, draugiškas,

* Paskaitęs- P- -Antąnūlytės 
išaįškiiiimą . kiaušinio 4 4 Ar 
kaitos merginos?,” nuta
riau parūksti t ir savo nuo
monę. . Nors dar jaunas ir 
didesnės pasaulio pusės ne
matęs, vis dėlto drįstu im
ti plunksną ir rašyti.

Jąunimo klausimas dabar 
visiems suteikia rūpesčiu 
(taip Vyresnieji mano), bet 
aš norėčiau pritarti vieno 
lotyną poeto išsireiškimui • 
“De gustibus non ėst dis- 
putandum” (apie nuomo
nes neverta ginčytis). ___

Žinoma, aš stoviu vy
rą pusėje, bet ne dėlto,

nams. Minėtame P. Anta- 
Jlelvtės straipsnelyje buvo 
mine i a, jog vaikinai renka
si kitatautes merginas savo 
žmonomis ir kaip. įrodymą 
nurodė į mūsa profesiona
lus. Reikia pripažinti, jog 
tame yra tiesos, bpf pažiū
rėkime į kitą pusę.

Paimkime paprastą sun 
kiai dirbantį lietuvį vaiki
ną, Įnirs nori susituokti su 
tinkama mergina. . Tėvai 
norėtą, kad jis vestą lietu
vaitę, bet, keista sakyti, lie
tuvės merginos į tokius ne- 
žiūri. Jos nori gražaus 
1 -kazoko” ir kitokio, o jei-

lę, viltį ir ramybę prie Die
vo. . Aiitanas vėl pasidarė 

. .. nekaltas vaildnąs kaip kada
jkuris skambėjo bažnyčioje!:

Valanda praėjo taip ją 
dvieją. Ta valanda buvo 
pilna išpažinties ir maldos 
galą gale padarydama mei-

gu lietuvis, tai kad butu 
profesionalas! • ..

Merginos,. kurios . dfau
galija su kitataučiais, norė
damos pasiteisinti r meta be
dą. profesionalams. Jeigu 
profesionalas būtą papras
tu darbininku, tai nereikėtų 
nei .kalbėti apie juos! Tad 
kam čia' kaltinti., profesiona
lus. Žmonės nesiveda dėl 
“baiką;” rimti žmonės ge-- 
rai apsižiūri.

Yra senas paklausimas.: 
I jei aš šoksiu į ugnį, ar tu

seksi mano pavyzdžiu?. 
Toks pats : klausimas gali 
būti taikomas ir mūsą mer
ginoms, kurios sakosi, jog 
draugauja su kitataučiais 
dėlto, kad mūsą profesiona- 
lą daugumas vedė kitatau
tes. Jei mergina pamate 
vyrą su kelinėmis, tai tuo-, 
jau ir ji maunasi ir viešai 
vaikšto; jei pamato .kitą 
merginą, turinčią' gražesnę 
suknelę, tuojau nori, turėti 
dar gražesnę, tad ar vaiki
nai neturi teisės getai apsi
dairyti, kad pasirinktu tin
kamas, rimtas žmonas? ži 
iioma, vaikinai ne ‘ angelai, 
bet sąmoningiau elgiasi to- 
kiliose dalykuose.

Taigi, sakau, nesikniški- 
ine į kitą, elgesį, nes kitą 
gyvenimas, tai ne mūsą gy
venimas. Jeigu mes gyven
tume taip, kaip kiti įsakytą 
— tai,, lengvai sakant, ne
mylėtume. Čia tinka Klopoe- 
kio žodžiai: “Kas savo va
lios ir nuomonės neturi ir

* remiasi kitą idėjomis, tas 
yra tikras vergas.”

. • V. K, Jeskevičius.

‘'DARBININKO” SKAITY
TOJI! DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1933 .

■ .'3

BROLIAI IŠEIVIAI
TfivynSs likimas, jos laimėjimai ir ne« , • 

laimes, jos sielvarto! Ir bSilos Jums vi-. 
sienas, be abejojimo, rupi. Jums taip ’ 
pat rupi, kad TGvynBje taurautu ir 
klestėtų telsGtumas ir laisve. Jus taip / . 
pat niekinat priespaudos nevalių Ir ne- , 
ribotų sauvaliavimų su švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jus norite, . . 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų mar 
rlų atskirti, pažinti Tėvynės būvi, koku 
jis tikrumoj, yra. — šitais visais at- 
Žvilgiais Jums labai yra pravartu Ii- 

■ BlraSyti ' 
“DARBININKAS" ugdo tiesos ir

Iq1qv2Jci“DARBININKAS" moko neapkęst! - 
priespaudos smurto Ir niekinti didval- 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI" visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai. •

“DARBININKAS” turi labai Įdomias 
savo “RADI0 ŠYPSENAS."

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad išsirašyti "DARBININ
KĄ” patys ir išrašykite jį tavo fflmi- ’’ 
n&mt. Lietuvoje. .

Amerikoje “Darbininkas" kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų . 
centų.

“Darbininkas,”
“DARBININKO", a<žresa«; Llthua. 

nla, Kaunas, Nepriklausomybes aikšte 
nes .

• j- _ ■■■_■
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SPAUDOS DARBUS
“Darbininko” Spaustuvei

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai 
“DARBININKAS”

So. Boston. Mass
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l DAflBlJUMĄS
į , (The Worker)
į Pnblkhadevery TUE8DAYand FRIDAY

Į
 tAirr JOSBPH’8 IJTHUANIAN B.O. ASSOOIATIOH OT LABOR
; Oatmd ai Mcond*daw matter Scpt, 12,1915 u me poat Ofttc* et Boston, Maas. 
i under the Ąct of Marcb S, 1870 .

& Xeeiptanci,for nalllnt at ipecial rate of postage prorided for ln Section 1100 
E. Act-of October 8,1917, authorteid onjuly 12,1918
I BūJŠėiORIPTlON RĄTH8:

g OOMMtlc yearly ............,.. .84.00 
g foralm yearly..... r,,. į.. *, į,. .85.00 
L Dosnistlc once per wėelr yearly, .82.00 
a foreigu once per week yėarly...7? _ .E DARBININKAS
f 166 VEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
"k ' TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020 - ■

42.50

PRENUM0BATO81 KAINA!
Amerikoje metama ......84.00
UMaieny metams .|5.00
Vienų kart savaitėje metams...42.00 
Užflieny lkartaavaitBje metams. 42.50

TAUTININ KIŠKAS 
ŠIUPINYS

Būti laisvamaniii-bedie- 
viii ir drauge apsimesti pa
lankiu katalikybei —' nė- 

’. lengva role, ir jai tinkamai 
- suvaidinti reikia daugiau 

įgudimo, 'negu jo parodo
• “Vienybe.” Šiuo, kartųjį 

dar toliau nuvažiavo nuo sa- 
it vo tikslo, šmeiždama dva

siški ją, grasindama tautinę 
bažnyčia , ir pagaliau tam 
pačia'm numery keldama į 
padanges; nezaležninką “ar- 
civyskppą” Geniotį ir “ku
nigą” Liūtą, kurią iškalbai 
nieks, girdi, nesusįlygius ir 
kurie atsilankė net i “ V- 
bės” šėrininką posėdį, tuo- 
rni priduodami tam laikraš
čiui nezaležninką organo

n

t k 
K‘ 
tr-. spalvą.
fe Su Popiežium “V-be.” oL 
p ; giasi nevienodai. . Anąsyk 
f - jį. ciniškai pašiepė dėl pa- 

( tarimo melstis už tikrąjį 
^noksią. Girdi, mokslas į 
maldą netiki, nes jis į Dię- 
Vą žiūri kosmiškaį. Tūr būt 
norėjo pasakyti “panteistiš- 
kąi.” (Panteistas tai toks 
pagonis, kurs pasaulį—kos- 

* mos — laiko savo diėvai- 
. čiu).: Bet šiuo atveju “V- 

bę” jau tvirtinau kad tai ne- 
įj buvo pašiepiamas, tik kopli- 
L mentas ir vadina Popiežių 
>■'' Piją XI plačią pažiūru 

. ; žmogum. Kodėl —* tiksliai
. J ų' ąepasako. Neva tai dėl pa- 
r ■ tarinio melstis už tikrąjį 
Į mokslą, bėt, kaip pirmiau 
| matėme, kaip tik už tat jį 
| . buvo pašiepusi. Tai už ką 
g/ gi V Kaip čia tą viską su-

■ l ' prast?“ '

. r

Popiežius, anot ‘V-bės,” 
kartais siauras, kartais plą- . 
tus. Už tai, kad sudarė, 

‘konkordatą su Voldemaru, 
jis esąs • ir aukštos kultūros 
ir plačią pažiūrą Popie
žius, bet kunigai, kurie vyk
do to paties Popiežiaus įpa
reigotąją jiems katalikišką
ją akciją, esą ir siauri, ir 
demagogai, ir nekultūringą 
įr nesugebą suprasti moder
nizmo dvasios, ir skirstą 
žmones į grupes. Jei toki 
yra kunigai) Popiežiaus idė
jos vykdytojai, tai koks tu
rėtą būti Popiežius, tos idė
jos originatorius? Kai “V 
be” tai atsimena, tai Popie- 
žiij pašiepia, kai užsimiršta, 
/taį ji giria, ypač kuomet jai 
ateina į galvą Voldemaras. 
Tuo būdu priešginingos 
mintys skraido po‘autoriaus 
galvą, kaip laukiniai vėjai. 
Iš to viso, šiupinio matyt.' 
kad pas “V-beš” redakto- 
rįą yra kas. nors netvarkoj. 

, 7 Bet ne tik šiuo atveju. 
•Netvarka pasireiškia visam 
straipsny- ir tampriai susi
jusi su autoriaus mintimis. 
Girdi, kunigai kalti, kad A- 
merikoj nėra nė vieno lietu
vio vyskupu, nė Lietuvoj 
kardinolo. Jei, girdi, kuni
gai eitą išvien su tautinin
kais, tai. šie. pastarieji pa
gelbėtą jiems išsirūpinti 
vyskupą ir- kardinolą. Ar 
ne tiksliau būtą šitaip pa- 

. sakius: jei tautininkai eitu 
su .'kunigais, tai Ameriką; 
būtą lietuvis' vyskupas, o 
Lietuvoj kardinolas? Bet

kad jie neina. Ir ne tik nei
na su kunigais, bet eina 
prieš kunigus. Įr ne tik ei
na prieš kunigus. asmenm- 
gai, bet ir prieš visą Kata
liką Bažnyčią, organizuoda
mi ir uoliai remdami neza- 
ležninkus.

Net nuolankiausiai kal
bant, nezaležninkai nėra 
mūsą kultūros pažiba, ne
žiūrint,. kad ją’sektą sten
giamasi papuošti tautinės 
bažnyčios vardą. Jie yra 
savos rūšies dvasios palie
gėliai, laisvamanią išnaudo
jami Bažnyčiai griauti: Ją 
vadai, nors jie ir yra uoluuF 
si “V-bės” šulai, bet vis dėl
to neatitinka • savo tariamą 
pašaukimą nei .juriduiiai 
(be jokią šventinimą pasi
skelbia “vyskupais” ir “ar^ 
civyskupais”) nei. drausmės 
atžvilgiu. Apie mokslo ir 
dorovės ypatybes netenka 
nė kalbėti. Jei tautininkai 
rimtai nori juos pašiskirti 
savo tautinės idėjos expo- 
nehtais, tai toji idėja, to-

kiais ‘ ‘židinius” papuošta, 
negali sužavėti . pilnai išsi
vysčiusio inteligento. Prieš- 
katalikiškas musu tautinin
ku nusistatymas yra gerai 
žinomas Vatikane ir sudaro 
ten įspūdžio, kad Lietuvos, 
valstybėje santykiai, tarp 
dvasiški jos ir valdomosios 
partijos nėra tiek nusistovė
ję, .kad sudalytą galimumo 
skirti ten kardinolą. Šalys, 
kurioms skiriami kardino* 
lai, privalo turėti pakanka
mai ne tik dvasiški jos, bet 
ir pąsaulioniu inteligentą, 
kurie sugebėti} drauge su 

. -dyasiškiją harmoningai dar
buotis Bažnyčios naudai.

Organizuojant ’ gi . nezalež- 
nipluj sektą, ne tuo keliu ei
nama. Lietuva, be abejo
nės, gaus kardinolą, bet 
kaip greit, tai -priklausys 
jau ik* tiek nuo kunigą, 
kiek nuo prietelingo inteli
gentu nusiteikimo Bažny
čios gerovei.

Bet “V-bės” tautininkai 
kalba apie vyskupus ir kar

KIBIRKŠTYS

£

U)S. Kuopų Susirinkimai
V7ESTVILLE, ILL. -

■. EDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 
kimai Įvyksta kiekvieną mžnesį, 
vekmadieny, po 15 d;, $y. Petro ir 
Povilo paŽnytinSje svetainėje.

'.Valdyba 
I,OWELL,MAŠS.

. LD8I 97 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 16-tą dieną 
Vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nintčlBs darbininkų..organizacijos 

Valdybi

, JTEW BRITAIN. ČONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyki 

sekmadienį, kovo 19 d-tą dieną. ( 
■■ j 

visj nariai, ir bent po vieną naują 
narį eiteivestą priraiyti prie oafim) 
brangios organizacijos.

C. BROOKLYN, N. Y.
.j/Ęovo X9 d., tuo’j .po> ■sumos į- 

F ' vyks; LDS.' IO kuopos susirinkimas 
F vai. Taigi kviečiame visus nariu# 
r atsilankyti į iį auririnkimą lr ui-

mE'-
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k svKinuuiciij, jvuvu u-tiį uiuuą.
■ . % . Svarbu,.kad į šį susirinkimu ateitą

•X-

WESTFIELD, MASS.
LDS. iii kuopos, susirinkimas į 

vyks sekmadienį; kovo 19 d., 
tuoj po /sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šio* 
kilnios organizacijos.

Valdyba

BROOKLYN, N, Y.
•LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks kovo 19. d., 6:30 v., 
y.,. Karalienes Angelą parapijos 
svetainėj, kampas Roblįng ir So 
4th. gatvių; ' .

Taigi malonėkite visi susirinkt 
ir užsįmokčti duokles kurie esatį 
skolingi. Nepamirškite ir natijti 
narių atsivesti prirašyti prie mūši) 
brangios organizacijos. ’

Kviečia Valdyba

LAWRENC1S,MAB8.
. LDS. 70 kp susirinkimas įvykį- 
kovo 19, tuoj po 1?; valandos. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi

nesuderinama su padoru
mu. .•

Žinoma, “Naujieną” va
dovai nori būti ištikimais 
savo ideologijos kūrėjams 
( žydui Marksui ir kitiems) , 
todėl jie bijo užsitraukti ją 
dvasią rūstybę. Bet juk 

I Roosevelt atsako už savo žo
džius! Jei jis kreipėsi į 
Dievą, tai jis tai darė sąmo- 
mngai, parrikšdamas savo 
įsitikinimą, kad žemiškojo 
pasaulio valdovai ujėka ne- 
g’ .Ii, jei pasaulio Kūrėjas 
Dievas ją žygią nepalai
mins. Prašydamas Dievo 
nalaimos,' Koosevelt aiškiai 

f pasakė, jog jis Tapo didžio-1 / 
Trrju Jis veda wn^|sios valstybes vadu ne tik 

žmonią noru ir valia. Jis 
taine. įžiūri Aukštosios Esy
bės veiksmą. .. . .-

“Naujienos” dar kartą 
parode, taip toli yra atsilikę 
mūsą socialistai nuo ją taip 
dažnai linksniuojanios pa
žangos. “Naujienos” daž
nai mėgsta tituluoti katali
kus fanatikais, nepripažįs
tančiais tolerancijos ir t. t. 
Tačiau nurodytasai “N-ną” 
pasielgimas su Boosėvclt 
kalba dar kartą liudija, jog 
socialistai (iš “ Nau j ieną ” 
štabo) yra tamsiausi fanati
kai, netolerantai, teisingu
mo niekintojai ,nekalbant 
jau, jog jie yra ir didžiausi 
bailiai.

creipėsi į Dievą, prašyda
mas jo palaimos visiems J 
gyventojams ir jam pačiam 
(prezidentui)*; •. / [
' Patalpindamos prež, kal
bos visą tekstą, “N-nos” 
sąmoningai nuslėpė Prezi
dento pasakytus žodžius, 
kuriais jis užbaigė - savo 
reikšmingą kalbą. Štai pre
zidento Roosevelt žodžiai, 
kuriuos “N-nos” praleido: 
<<Sic^ne tautos paaukojime I 
mes m^emviitai prašome 
ttievo palaimos. Tegu Jis 
saugo, k^vieircpiš mūsų 
sų. ' 
■per ateinančias dienas,”

Čia ir paaiški “Naujie
ną ” . tikrasis veidas. Ją 
vadovybėj aišku, labai bijo 
paminėti Dievo vardą. Ją ■ 
baimė būtą gal pateisinama; 
jei jie savo kalbose ar raš
tuose bijo ištarti Dievo var
dą, bet‘kad bijo paduoti tik
rą faktą, ką pasako aukšta
sai valstybės vyras, tai jau 

norime žengti priekin, , tai mes turime žengti kaip "išla
vinta; ištikima armija, sutinkanti pasiaukoti bendros] 
disciplinos gerovei, nes be tokios disciplinos, joks pro
gresas nėra galimas, jokia vadovybe nėra pasekminga. 
Mes esame, aš žinau, pasirengę pavesti savo gyvybės ir. 
turtą tokai disciplinai, nes tai* daro galima tokią vadovy
bę, kuri siekia prie didesnio tikslo. Aš rengiuosi tai pa
siūlyti, pasižadėdamas, kad tie didieji tikslai, jungs mus 
visus, kaipo Šventa pareiga, tokią pareigą vieningumu, 
koks iki šiol pasireikšdavo tik ginkluotos-kovos metu.

Davęs 'šitą-prižadą, aš nesvyruodamas priimu va
dovybę šiai didžiai mūsą. vm0iiią armijai, paaukotai, dis
ciplinuotai atakai prieš bendrąsias mūsą problemas, 

Šitokios rūšies akcija ir tokiam tikslui yra sutaiko
ma su. valdžios forma, kurią mes esame paveldėję nuo 
savo prosėnią.. Mūsą konstitucija’yra tdkia paprasta ir 
praktiška, kad mes visuomet galime susitvarkyti nepa
prastose aplinkybėse, pakeisdami veikimo' būdus, bet ne
apsilenkdami. su jos esme. Štai kodėl mūsą konstituci
nė . sistema pasirodė esanti ištvermingiausias politinis 
mechanizmas, kokį yra pagaminęs moderniškas pasaulis. 
Ji išlaikė visus sunkumus milžiniško teritorijos augi-, 
mo, užsienio karą, aštrią kovą viduje ir pasaulio sąnty- 
kiip • ' •.■•• ■ •

Reikia tikėtis,, kad normalės pusiausvyros tarpe vyk
domosios galios įr įstatymdavystės užteks išpildyti ne
paprastą uždavinį, esantį prieš mus.. Bet galimas daly
kas, kad nepaprastą padėtis ir reikalas neatidėliotinai 
veikti privers mūs laikinai nutolti nuo normalaus santy-J 
kiavimo.

Aš esu pasirengęs, eidainas savo konstitucines parei
gas, pasiūlyti tokią priemonių, kokią susirgusiai tautai, 
■apsuptai sergančio pasaulio, gali prireikti. Šias ar ki
tokias priemones, kurias ’gali priimti kongresas pagal siv 
vo prityrimą ir išmintį, aš stengsiuos, greitai vykdy ti Su- 
lyg mano konstitucine galia.

Bet jeigu kongresas nepasirinktą vieno iš tą dvioją 
keliu, o krašto būklė dar vis tebebus kritinga,.tai aš ne- 
šišalinsiu nuo mano aiškios pareigos, kuri tada bus prieš 
mane. . Aš paprašysiu kongreso vienintelės priemonės 
kovai prieš krizę — prašysiu plačios valdžiai galios kb- 

. vai prieš, krizę, tokio didumo galios, kokią būtą man su
teikta atsitikime,--jei mes būtumėm užklupti užsienio 
priešo. '•

Del sudėtą lūkesčią į mane aš sugrąžinsiu viltį ir 
pasiaukojimą, tinkančius laikams. Mažiau padaryti aš 
negaliu;. / x

Mes žvelgiame į. sunkias dienas, esančias prieš mus. 
Tautinės vienybės šiltu drąsumą, ramia sąžine ieškodami 
sęnit ir brangią moraliniu vei’tenybią, aišlvitt pasitenkini- 
mą,- kylančiu iš gero pareigą atlikimo taip’seną, taip 
jauną.. Mes siekįaine užtikrinti tobulą.ir pihnitinį gy
venimą. . ;

. Mes pasitikime esminės demokratijos ateitimi. Ame
rikos. Jimgtinią Vaįstybią žmonės nėsuklupo.-/ >Savo rei
kaluose ‘jie pasisakė, kad jie nori tiesioginio tvirto voL 
Irimo. J ie pareikalavo disciplinos ir vadovavimo iš va- 

. doA’ybes. Jie padare mane savo pągvidaviiną dabartiniu 
įrankiu. ' Dbvanos dvasioje aš tai priimu*. . . ;/
? šiame tautos paaukojimo mes nužemintai prašome 
JKeyą mlnitią^^Tėpu Jis saugo kiekvienu tL

“NAUJIENOS” BIJO 
DIEVO VARDO

Socialistą die n r a š t i s 
“ Naujienos ’ ’ savo dviejuose 
numeriuose patalpino nau
jo j o . prezidento Frimklin 
Deląno Roosevelt inaugura
cijos kalbos tekstu. Savo 
redakciniame straipsnyje 
“N,” išreiškė savo pasiten
kinimu prezidento kalbą.

Tai, žinoma, yra viskas 
tvarkoje) bet šalę to išlindo 
yla iš maišo.

‘1N./ talpindamos prezi
dento Rbosevelt kalbos teks
tą, praleido jo paskutiniuo
sius žodžius, kuriais jis

dinolus tik dėl liaudies 
akių, kad galėti} ją sukurs
tyti prieš tariamą kunigą 
apsileidimą šiame klausime. 
Esmėje, jie pilnai patenkin
ti su Ganiečiais ir Liūtais. 
Kokios avys, toki ir ganyto
jai. K.

Prezidento Roosevelt
Inauguracijos Kalba

(Kalbos pradžia “‘Darbininko” No. 19) '

Ranka-rankon-'su tuo mes turime nuoširdžiai pri
pažinti mūsą industrijos centruose esamą gyventoją per
viršį ir stengtis parūpinti geresnį haudyjimą žemės 
tiems, kurie labiau tinka žemės darbui, LatUekant pa
skirstymo darbą tautinėje plotmėje. Problemos išspren
dimui gali pagelbėti aiškios pastangos pakelti žemės ūkio 
produktą, vertę ir su šia jėgų išlyginti mūsą miestą gy^ 
ventoją perviršį.. Tai gali būti pagelbėta realiai sulai
kant tragediją didėjančią nuostolią dėl forkldžavimo 
mūsą namą, ir ūkią./ Tai. gali būti pagelbėta reikalau
jant, kad federalės valstiją ir lokalėš. valdžios yiepingai. 
pildytu reikalavimą smarkiai sumažinti savo išlaidas. 
Tas gali būti pagelbėta sujungiant pašalpos tiekimo vėL 
kimą,. kurs šiandie dažnai yra išdraikytas, neekonomiš
kas ir nelygus. Tai gali būti pagelbėta nacionaliniu pla
nu prižiūrėjimui pergabenimo ir susisiekimo visą rūšią 
kitokią dalyką, kurie, turi aišką vieną pobūdį. Yra. dau
gybės būdą, kurie gali pagelbėti šiam darbui, bet nieka
dos nebus pagelbėta vien tiktai kalbant apie tuos būdus. 
Mes turime veikti ir veikti greitai.

Pagaliau, mūsą pažangoje į sugrąžinimą darbo mes 
reikalaujame dvieją apsisaugojimą prieš sugrįžimą se
nosios tvarkos blogio: turi būti griežta priežiūra visą 
banką, kreditą ir investmentu; turi būti galas spekulia
cijai su kitii žmonių pinigais ir turi būti užtikrinimas 
pakankama, bet saugiai pinigą cirkuliacijai.

-Štai yra darbo gairės. Aš tuojau pasiūlysiu nau
jam kongresui, specialioje sesijoje, išdirbtus planus pil
dymui ir sieksiu keliolikos valstiją greitos paramos.

Per šią darbo programą mes pasiryžtame sutvarky
ti, niūsą pačią naminius reikalus ir'subalansuoti biudže
tą. Mūsą tarptautiniai prekybos santykiai, nors labai 
svarbūs, savo laiku ir reikalu yra antraeiliai prieš suda-. 
rymą saugios valstybines, .ekonomijos, ;Aš remiu prak
tišką dalyką laikyti pirmuosius reikalus pinnaisiais. Aš 
nepraleisiu ; jokią pastangą pataisyti pasaulio .prekybą, 
tarptautinią pakeitimii keliu, bet vidaus svarbusis rei
kalas negali laukti šio vykdymo. . .

' Pamatinė mintis, kuri nurodo kelią šioms ypafin-. 
goms nacioiialib atsteiginio priemonėms, nėra siaurai na
cionalistiška, Ji yra paremta, visą pirnla, tuo. įsitilciiii- 
mu, kad įvairūs.elementai šiame krašte ir įvairios šio 
krašto dalvs priklauso vieni nuo kitą pripažinimu to 
seno, bet nuolatos svarbaus amerikoniškos pionierią dva7 

. šios pasireiškimo. Tai yra. kelias atgauti geūovę. .‘Tai 
- yra. tiesioginis kelias. Tai yra tvirčiausias, užtikrinimas, 
kad pagerėjimas bus patvarus. •_

Pasaulio politikos strityje aš pavedu šią Tautą po
litikai gero kaimyno — kaimyno, kuris tvirtai gerbia “sa* 
vė ir; kadangi jisai save gerbia, tai gerbia ir kitą teises 
■—kaimyno, kuris gerbia savo pareigas ir. gerbia š.vchtu- 

i. mą /sutarčią su pasaulio kaimynais. ‘ ’
■ • Jeigu.aš teisingai suprantu inūšą piliečią nuotaiką, 

tai nies dabar matome geriau negu-kuomet nors prieš tai, 
AifaiWWi^WTinBrinTn numitinu

KVIETIMUS
į Vasario 22 dieną Naujos 
Į Anglijos Kataliką Seimelis 
nutarė rengti Federacijos 
Naujos Anglijos apskrities 
išvažiavimą, kurio ■ pelną 
skirti Thompson Kolegijai 
ir Naujos Anglijos kataliką - 
laikraščiui.«‘ ‘ Darbininkui. ’ ’ 
Seimelis paliko apskrities 
vadybai pasikviesti į komi
siją iš koloniją Worcester, 
So. Boston, Cumbridge,. 
Lawrence, Lowell, Mostelio, 
Nashua, Providence, Nor- 
wood ir kitą parapijini ą 
draugiją ir organizaciją 
darbuotojus. Tad valdyba 
kviečia gerbiamus klebonus 
ir draugiją, kuopą ir skyrių 
valdybas ir ją įgaliotus na
rius atvykti į išvažiavimo 
komisijos Susirinkimą, ku
ris įvyks kovo 19. dieną, 2 
vai. po .i>ietą, šv> Jurgio pa
rapijos svetainėje, St. Ja
mes St., Noryvood, Mass. 
Ypač kviečiama visa aps
krities ‘ valdyba dalyvauti 
komisijos susirhikimę; , 

Federacijos. . apskrities

F. J, Kudirka,

L D, S. N. ANGLIJOS AP
SKRITIES KUOPOMS
L. D. S. Naujosios Angli

jos apskrities pavasarinis . 
susivažiavimas įvyks 1933 
m. balandžio 2 d. .1. vai. p. p. 
parapijos svetainėje, 492 E. 
Seventh St, ; So. Boston, 
Mass. ’ / ‘ ; I

Visos kuopos ..įplėšomos. į
išrinkti atstovus ir parūpiu-" Į
ti gerą sumanymą. Šusiva- I
Žiavimo programa bus prtv j
neitavidau.
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Antradienis, kovo 14, 1033 ,

. LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A, L, R. K. Federacijos Reikalai
2834 8o. Oakley Avė., Chicago, Ui.

SVARBŲ DARBĄ 
' • : PRADĖJUS

' Labai gražu, kad Šventų
jų Metų išvakarės^ mūsų 
Federacija paskelbė Katali
kiškosios Akcijos vajų, sie
kiant suvienyti visus lietu- 
Vius B<ątaIiktTš: bendriems 
darbams dirbti . Tuo būdu 
Šventieji Alėtai bus tmką- 
maį in grąžtai, pradėti ir 

. mūšų veikimas žymiai pra
plėstas.

Pradėję šį svarbų darbą, 
ar visi gerai žinome, kas to- 

’ ji Katalikų Akcija?
. Kristus, apleidęs pasaulį 
lygiai prieš devyn i p 1 i k ą 
šimtmečių, nepalikoį žmonių 
našlaičiais. Jis įsteigė Baž
nyčią, kuriai pavedė skelbti 
Jo* dieviškąjį mokslą. Baž
nyčią valdyti. Kristus pave
dė šv. Petrui ir jo įpėdi
niams popiežiams, jo moks
lą platinti pasirinko apašta
lus* Šiam, darbui .Kristus 
taip pat. pašaukė ir visus 
savo mokinius. Ir. dėl to 
dar apaštalų laikais pašau- 
liniukai tikintieji dalyvavo 

x apaštalavi^Q+4^Į^ Kaip 
šv. Petro Valdžia perėjo jo 
įpėdiniams popi e ž,i a m s
apaštalų—vyskupams, taip 

: ir pirmųjų amžiij tikinčių
jų pareiga dalyvauti apaš
talavimo darbe teko mums, 
šių dienų katalikams; Šis 
apaštalavimo darbas, kurį 
dirba pašąulininkai; vadina
si Katalikų Akcija arba 
Veikimas. . *' ..

Šiandien katalikai ypa
tingai sujudo telktis į dar
bą ir apaštalauti, nes šiais 
laikais bedievybė plinta; 
kas kart labiau reiškiasi do
rinis puolimas, įsigali žmo
nių gyvenimo visoks pakri
kimas. Vieni vyskupai ir 
kunigai negali viso to dide - 
lio darbo nudirbti, dėl to 
dvasininkams į pagalbą tu
ri ateiti visi geros valios ka
talikai, žmonės.

Dėl to netenka stebėtis, jei 
dabartinis Kristaus vieti- 

•• ninkas Pijus XI visus kata
likus dažnhi ir energingai 
ragina stoti į kibių apašta
lavimo darbą. .

Pats Popiežius Pijus XI 
Katalikų Akciją šiaip vadi
na:

Katalikiškoji Akcija su- 
sidedci ne tilt iš siekimo to- 

'tinti krikščionies asmenp 
"J kas, žinoma, pirm -visfito yrą 
y .. pirmiauris ir didšįgusis tiks- 
' ■ tas, bet taip pat susideda iš' 
y tikro apaštalavimo, kuria- 
J .. pie dalyvauja vistyktesų ka

talikai■ silsijungę m i n f gsr 
ir reikimu apie, tuos tvirtos, 
doktrinos eentpus ir didina 
sociali veikimą, teisėtai- su- 

v tvarkytą irf kaipo pasekmė, 
į- VP^kupu autoriteto padeča- 

mą ir pulaikomąd’
1 KŠicreikįningižodžiaiiš- 
. jaiškina dėl ko

d '

joms it draugijomis,; veiki- 1 
niaš daUg geriau seksis. .

Fedetacijbs valdyba ragi
na, kad visur, kur tik bus 
suorganizuota vajaus savai
tė, raginti žmones dėtis prie 
lietuvhj katalikų organiza
cijų ir draugijų.. Kad tas 
ragi nįmas atneštų daugi au 
praktiškos naudos, reikia, 
kad ir patys^ organizacijų 
centrai ir jų kuopos bėi 
skyli ai prie vajaus darbo 
prisidėtų. Dirbkime visi, ir 
naudą iš to visi turėsime.

Veikimas įsisiu'b'iioja

-l^staniojiulaiku Federa- 
ei jos apskričių ii* skyrių vei
kimas žymiai sutiprėjo. Įsi
steigia, nauji skyriai, seni 
atsigaivina, vis daugiau at
skirą draugijų prie Federa
cijos prisideda. Tai džiugi
na ne . vien mus, bet ir visą 
lietuvių katalikų visuomenę.

Malonu yra pranešti, kdd 
Bridgeport, Coim., atsigai
vino Federacijos. 20 sky- 
ri us. Skyriaus valdybą su
daro j. kun. M. Pankus pir- 
mimnkas, A. Veleekis, raš
tininkas, T. Vilkelis, iždi
ninkas. Metinius mokes
čius užsimokėjo: Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos kuo
pa. Moterų Sąjungos kp. šv, 
Juozapo* Brolija. Kitos 
draugijos taip pat netrukus 
žada užsimokėti. Kalbama 
apie įsteigimą Federacijos 
apskrities; *ęomiėcticut vals
tybėj..

Naujosios Anglijos lietu
vių kataliku seimelis, Fede
racijos apskrities sušauktas, 
kuris įvyko /Brockton, Mas- 
sachusetts, praėjo dideliu 
pasisekimu, Padaryta eilė 
gražių nutarimų. Plačiai 
iškeltas visų katalikų apaš
talavimo obalsis ir didelis 
žingsnis padarytas prie su
stiprinimo lietuvių. ka ralmų 
vienybes. Netrukus toks 
seimelis į vyles Cliicago, Ilk, 
būtent, kovo 19 d. Jį šau
kia Chicagos Federacijos 
apskritys.

Federacijos Sekretorius.

PROGA BEDARBIAMS

kongreso Pittsbui’ge iš visų 
jėgų stengėsi gauti ir Naci- 
oiialės Katalikų Geroves 
Konferencijos ir atskirų 
Ainerikos katalikų vyskupų 
pripažinimą ir užgyi’imą, 
Šie žygiai pasisekė. Fede
racija šiandien jau turi ir 

■ Amerikos -KataMkų-Veild-- 
mo Centro ir ‘vyskupų už- 
gyrimą. Ir dėl to dabar 
drąsiai pradeda saVo veiki
mą, pirmoje vietoje steng
damos tinkamai susiorgani
zuoti, padidinti jėgas, prisi’ 
rengti ir eiti į žmones apaš
talauti, eiti ypatingai ten. 
kur tas apaštalavimas lai
biausiai .. yra reikalingas. 
Tam tikslui dabar varoma 
katalikiškojo veikimo ir ka 
tąlįkiškosios spaudos. vajų.

Taigi, Šventuosius Metus, 
geriausia pradėsime, jei vi
sas lietuvių katalikų orga. 
iiizūcijas ir draugijas, taip 
pat ir atskirus, asmenis su
vienysime socialio veikimo 
padidinimui, apaštalavimo 
darbui, vadinamam Katali
kiškąja Akcija. Tai patiks 
ir Kristui. ■

Vajaus metu visiems lie
tuviams katalikams reiktų 
nuoširdžiai padirbėti. Jau 
keletą kartų prašėme, kad 
visos, mūsų kolonijos Su
rengtų prakalbas arba pa
skaitas, .kuriose būtų, popu- 
lerizuojamoS Katalikų Ak
cijos mintys ir platinama 
katalikiškos knygos ir laik
raščiai. Šiam reikalui rei
ktų pašvęsti ne vien tik vie
na. dieua, bet bent savaitę 
laiko, o kur galima ir dau
giau.
. Federacijos centras pasi
tiki, kad į talką Šiame dar
be ateis visus įpūsų centra- 
linės organizacijos: L. R.
K. S. A; Moterų Sąjunga,1 K;a‘7a^betiū"tawZn's‘"^r.
Lietuviu Darbininkų. Sąjun
ga, Rėmėju Organizacijos, 
Studentų. Organizacija, y- 
patingai Kunigų. Vienybe ir 
lokalines parapijų draugi
jos. Kuo tampriau katali
kų organizacijos ir draugi
jos kooperuos su Federaci
ja, tuo' greičiau sustiprės 
.mūsų; lietuvių katalikų vie
nybe, ir joms visoms; bū
tent, atskiroms, organizaci-

NEURITIS

jų nuliūdime ir taip parg- , 
dys, kad ir vėl atsistatydin
ti ir uolesni ai pradėti vėl . 
•darbuotis Švč. Jėzaus Šir
dies garbinimo plėtimui šei
mose, kad visi garbintų 
Kristų Karalių, ir Jį pripa
žintų savosąžinės ir sielos ’ 
Karaliumi.- ., •

S amatu,

nepakenčiamas skausmas. 
Skauda ne tik patį nervų, 
bet ir tų visų apylinkę, ku
rioje tas nervas randasi, y- 
patingai gelia raumenis, km 
rių negalima nei paliesti, 
nei pajudinti be skausmo.

Žinant šios ligos apsireiš
kimus, ir suprantant jos 
priežastis, lengvai galima 
apsisaugoti nuo: .jos.

Gydymasis nuo Neurito 
jtu labai sunkus* Karšto 
vandenio pūslės arba elek
trų! ės paduskaitės. kartais i 
gelbsti, bet dažniausiai .pri-’

o **lt i ’ •' ' e ' ’/ir' ’ ii- ■ Ibveikata^Brangus 1 urtasį
seina kreiptis prie gydytojo 
ir vartoti smarkius vaistus 
prąšalįniųiūi šios ligos.-

Saugokitės alkolio, kinio 
nežinote iš ko ir kaip jis y- 

' ra padarytas. Saugokitės 
didelio nuovargio ir persali
mo.. . Saugokitės ir nevarto
kite patentuotų bei plačiai 
garsinamų gyduolių, nes ne* 
žinote iŠ k’5 jos yra padary
tos. Atminkite ir pildykite 
gydyto jų patarimus, tuomi 
išvengsite-neniažar išlaidu 
ir sutaupysite daugiau svei-

I kiltos..

Dr. J. P.. Poška. gydytojas 
chirurgas, Chicago, III.
Šį kartų trumpai. pakal

bėsiu apie nervų ligų, vadi
namų Neuritus. Ši liga yra 
ne kas kitas, kaip tik įdėgL 
mas nervo; o kartais tuomi 
pačių žygiu ji ir daugiau

. I kaip vienų nervų. - .
Frieždsčių šios ligos yra 

daug.‘‘ Bet‘■"panunosiu tik 
pačias svarbiausias, būtent 
peršalimas, ūžgavimas ner
vo, ištempimas bei nervo, 
spaudimas, ktuis pasitaiko 
kaului perlužus arba sųna- 
riui .iš normalės vietos išė
jus, augimas įvairių skau
dulių bei .navikų, arti ner
vo irgi sukelia tų liga vadi
namų Neuritis. . " /

Kuomet Neuritis, arba 
. iiėrnj įdegimas, paliečia 

daugiau kaip vieną , nervų, 
tai to įdegimo priežastys y- 

, ta labiau painesnės bei įvai
resnės. Limpau ui j ų b gij 
nuodai, kaip1 tų i: difterijos, 
tyfase, raupų ir kitokių 
sunkių ligų nuodai sukelia 
nervų įdegimų. Taipo gi 
per didelis vartoj i mas aįko^ 
io ir per ilgus vartojimas 
gyduolių, ‘kuriose, randasi 
ai’seniko, sukelia ’ Neuritį. 
Kraujo nusilpnėjiinas, vė-

CONNECTIGUT APSKRI
TIES IR APYLINKES LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

5

j

Harvey’s Lake, Pa.
Švenčiausios Jėzaus Širdies pamaldos. Vienuolyne, buvo 
Vienuolynasi sudegė iki pat knygų archyvas, kuriame 

radosi įdomiausioji lituani- 
ka ir seniausieji lietuvių 
spaudos leidiniai ir* reti 
raųkraščiai, meniški garsiu 
tapytojų paveikslai, rinkti- 
niausi rakandai ir brangin
tini bažnytiniai rūbai. Šian
dien 'nieko nebėra. Ir palys 
Tėveliai lilcu be pastogės, 
praradę viską.. Tačiau, jie 
neprarado pasitikėjimo. ■; 
Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, 
Kuri buvo ir yra vienintelis 
jų-, suraminimas ir paguo
da; ir tikisi, kad Ji paguos girtybės.

pagrindą

Švč. Jėzaus Širdies 'Mei
les Vienuolynas labai nu
kentėjo nuo gaisro, įvyku
sio gruodžio 31 dieną,,.1932 
męi ai s. Apie tai buvo pla

učiai aprašyta anglų ir lietu
vių spaudoje. Baltieji Tė
veliai, kaipo padegėliai; iš: 
sisklaide po kitas parapijas. 
Kun. S. J. Draugelis, auk
so širdies ir kilnios dvasios 

. klebonas iš Easton, Pa.r pas 
save priglaudė Tėvą Anta
ną ir novicijų Valterį, ku

šys, ir džiova būna priešas- riedu svetingai pas jį .tębe- 
imi šios ligos. Bet nuo
vargis, peršalimas tai daž
niausiai. sukelia šią ligą. ‘ , 

Įdegimo' paliestos nervos 
sutinsta. „Oda viršuje to 
nervo supunta ir paraudo
nuoja. • Bet svarbiausias 
Neurito apsireiškimas, tai

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešama, jog 
Uoterų Sąjungos, L. D; S.. ■ y 

ir LRKSA Cbnnectieut ap- •
skričiąi rengia bendrą gogu- į
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir- ' . į 
želio mėn. 4 d. Chater Oak į
Parke, Hartford,. ConnectL j
cut. Vieta jau.užimta. ... ; 

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

Kadangi gegužinę rengia, • 
trys organizacijos, tai reir / 
kia tikėtis gražių pasekmių.

Visų šių organiz a c į j ų 
kuopos ir atskiri nariai .prą«» ' j 
šomi stropiai rengtis. 7 !

Rengėjai,. ]
... .... — ----- --------- a—f-— , , ,, 

Namai bus pilni linksmy-

ra Vįfi^fj^n'2f

biniuko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį,
Gera proga bedarbiams ąižsidįjfb- 
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą,

“DARBININKAS” /
366 West Broadway,

So. Boston, Mass.

MALDAKNYGES
= • : -r .. . • ■■■■■%•.-

i . PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
f TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINĄ

"MALDŲ RINKINĖLIS’’
Kainos:

/ Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
r Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $L75)

Juodais paprastais .apdarais . .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais *90 (buvo $1.25)

. Imant didesnį skaičių, duodame gerą, nuolaidą '
Knygdtės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms,
Visus užsakymus siųskite sekančiu antraiu:

5 
j
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Sąjungos Centro Valdyba šį 
pavasarį • balandžio 22 d. 
1933 m. rengia ekskursiją į 
Lietuvą laivu:.S. S. “Scan- 
states” Scantie American 
Line. Laivas iš New Yorko 
plauks , tiesiai į Klaipėdą be 
jokių persėdimų. Ekskursi
jos palydovas bus Centro 
pirmininkas — - A. .Visini- 
nasi

Šiuomi kreipiamės į visus 
. vargonininkus ir prietelius 
ekskursiją paremti. . Jeigu, 
kūlis manote pavasarį, .ker 
liauti į. Lietuvą arba, suži
nosite kas rengiasi važiuoti, 
prašome patarti' keliauti su 
Šia ekskursija.

jLaivas gražus, su Vėliau* 
sios mados visais įrengimais 
ir palankumais. Kelionė 
bus maloni, jauki ir links
ma. Dėl inforinacijii kreip
kitės. į: lietuvių slęyriaus ve
dėją: J. Šmitrus, 5 Broad- 
\vay, New York City. .

A. L, R. K. Vargoninin
kų Sąjungos Centro valdy
ba: .

Kinp K Simonaitis, 
. ,.. Dvasios Vadas,

. 4.' Vismiiias,
■pirmininkas...

gyvena.*" Tėvas Vincentas 
apsistojo pas savo tėvus 
Wilkes Barre, Pa. Kongre
gacijos. viršininkas Tėvas L. 
Brigmanas apsigyveno ug
nies sunaikintamo vienuoly
ne ir rūpinosi susi tart i . su 
apdraudos • bendro / e m i s, 
kad gavus atlyginimą už 
gaisro padarytus nuostolius; 
o paskui, kad atstatydinti, 
vienuolyną. Apsikrovęs, rū
pesčiais, kęsdamas vargą ir 
skurdžiai gyvendamas^ Tė
vas Brigmanas sunkiai su
mirgo Širdies nusilpimu ir 
reumatizmo kompli kaci j o- 
miš, ir vasario 14 dieną ta
po nugabentas į Mercy ligo
nine, AVilkes Barre, Pa., 
kur jį sėkmingai gydo Dr., 
J. C. Ašakas. ,- \ •

Antras gaisras Viemidlyno 
rūmus pavertė į pelenus.
Likusius nuo pirmutinio 

gaisro ' vienuolyno rūmus 
prižiūrėjd broliukas Wm. 
Betvers, Vasario 27 dieną* 
jis buvo išvykęs atlankytų 
Tėvo Brigmano ligoninėje. 
Tuo tarpu’apie pusę sėsiu 
vakare iš nežinomos prie
žasties Idlo gaisras ir iki 
pat pagrindų sunaikino vie
nuolyno rūmus. Liepsnose 
sutirpo vienuolynas ir. visos 

. brangenybės.
Švč. Jėzaus Širdies Mei

lės Kongregacijos viršinin
kas Tėvas L. Brigmanas, 
žvelgdamas į. Kongregacijos 
ateitį, 1926 metais vienuoly
nui nupirko tuos senoviškos 
ir labai gražaus stiiiiuis 
koushntkeijos rūniuš.Juo
se būta per 20 kambarių*

PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno^žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
RINKAS^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo ' 
vardo. ‘

“DARBININKAS’’ išeina du'-kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra-„ i 

; ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos | 
Lietuvos ir Vilniaus krašto, 

“Darbininkas” metams......... 
“Darbininkas” pusmečiui ... ... 
Jėį imsi tik vieną kartą į Savaitę.

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
Į LIETUVĄ

Metams.........................$5.00
Pusmečiui -- ----- ................ .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAI) 
IRNAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipiatės pas

“DARBININKAS”
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0620

; si naujausias
I pasiskaitymus
5 
!

i 
s

i
> -- - -r- ;---

| 366 BROADWAY

.-4.00
.$2.00
.$2.00

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DUJOS 
PO GLOBk MOTINOS IVd.

Pirmininką —. Eva MarkslėnS,
625 Ę. 8th St, Sb. Boston, Mas*. 

Vįce-pIrrnlnlnkA— Ono ShnirlenS, , 
. 443 E. 7thi St, So. Boston, Muša

tTel. So.. Boston B422-R . . .
Prot. Balt — Bronė CiunlenC,.: •

fep Gould. St., AVėst Rosbury, Masė.
5?el. Parkway 18G4AV

Flh.-Rait —* Marjoti* Markonint#
B3 Nnvarre.St,'Roslinaalė, Mas*.
‘ T«l.‘Parkw 0<55^W • .*’ 

IMlnlnkS — Ona Stanlullutl "
105 W**t 0th St, So. Boaton, M*M 

Tvarkdari — On* Mlagirdianl
1511 Oolutnbla Rd.» So. Boston, Maaa. 

K**o* GIoMMa — B, Januionian*
149t Otlumbl* Bdn Bo. Boatoa, Mm 

0«M)*Ua Mva *n*lrlnkimwi laiko ka*

•f

IV. JONO EV. BL. PA&ALFINBI 
DR-JOS VALDYBA

Virin. — J. IVtrauslm.s,.
’ £4 Tbomaa Park., So. Boston, Mik*
Vice-pinn.—V. Modonls,

1130 Columbia Rd., S.’ Boston; Mas**
Pfot liažtinlnka* — Ji Gllneckia

5 Thoma* Bark, So. Bonton,. Naga.
Flh. Rnėtlnlnkas — M. Seiki* '

256 E. Nlnth St., So. Boston, M***, 
tldhilnkas — A. Nauilllūnm

685 E. Broadtvay, So, Boaton, M***.
Mkrėhlkn J. Žalkl*

T VVlnfield St., S<x Boston, Mana.
Draugija laiko sUBlrinkimu* ka* tr»M| 

iiįd&dtenl kiekvieno hjėneato, 3 vai ; 
H tfeOj, PavapUoa mI«J. *»t Tth < 
Bt. So. BvKon, Maaa. . y - ' •. ?



THOMPSON, OONN.
todienis, kovo 14, 1933 
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KAS GIRDĖTI. LIETUVI^ 11 
KOLONIJOSE

LOWELL, MASS.
f JAUNUOLIŲ VEIKI- 
E. MAS.

Sekmadienį, vasario 26 d. 
Hetos šv. Juozapo parapi
jos mažesnysis choras su- 
įenge įdomuir pamokinau- 
į vakarėlį. žmonių atsilan- 
ke neskaitlingas būrelis. 
Visas pelnas skiriamas. pa-

|hcs. ; '
t programa' maždaug taip 
^tvarkėsi:' . f'Ji
I Teatrėlis “Jono Laime.
į Vaidino: Jonas—Elena Di- 
fcdikiūtė, Ona Antanina 
^Bujiūtė, Stepas — Viktori-.- 
į ja Bukuniūtė. - .
f . Teatrą “Smilčių Laikro- 
į Sis” vaidino: Išminčius — 
l dievą Paulauskaitė, Dume- 

lis — Veronika Vilkišiūtė, 
f Išminčiaus žmona. — Zofija 

Kriaučiūtiaitė, Angelas — 
Jedvyga Bujūtė (2) ; Moki- 

į niai — Elena Baumiliūtė, 
Liudvisė Steponav,i č i ū t ė, 

u Julijona Didikiūtė. '
s. Abu veikalai išėjo gerai, 
i . Jaunuolių tarmė aiški.. Ju- 

dėjimai gyvi. Niekas nebū- 
-\’tiĮ. galėjęs sakyti, kad vai- 

Gintoj ai Amerikoje gimę..
gSarbė-mokytojui, Kuris- tiek 
f Ūdaug pastangų dėjo, kad šie 

teatrališki perstatymai įžei
st tą tinkamai:
| Perstatymas, keleto lietu- 
s viską žaislų su judėjimais, 
g- Žaidė Joanna Rudžiūtė, Jo- 
F anna Gulbickiūtė, . Elena 
f Juseyičiūtė, Marijoną Gren- 
sLdaitė, Ona Mužukaitskąite, 

Monika Karaliaus k a i t ė, 
F laud v i s ė . Steponavičiūtė, 
& Rutvila Grigaitė, -. Elena 
K Baumiliūtė, Julijona Dįdi- 
B. kiūtė.
E" Šis žaislą perstatymas at- 
ftį&ilaiikiūsiems labai patiko.

Kelis kartus ranką ploji- 
mas išsaukė šokikes.

Antrą dalį programos su- 
'darė dainelės, kurias išpil- 

g; rdė visas rnažėsnysis choras, 
j Buvo malonu matyti, kaip 

55* mergaitės, pasipuošusios 
F lietuviškais rūbeliais, dabi-
F no scenos ir svetainės iš- 

įu vaizdą lietuviškomis vėlia- 
B vomis.

Choras dainavo: a) Dū 
^Balandžiukii, b) Plaukia 
»■ Nemunėlis, c.) Zingeliukai, 
B Lietuvaitės Daina ir Lietu- 
| va, Tėvyne Mūsą.

Nežiūrint, kad ir yra mū- 
>. ^ą kolonijoje žmonių, Kurie 

persimirkę lenki zmu, ir 
Su galvas guldo už lėnluj kal- 

bą, vienok panašūs surengi- 
Bimai pralinksmina žjĄogij ir 
M’ sukelia mintį, kad yra L.o- 
W wėllyje geny ir įratrįotišKą 
©lietuviu, kurie nuoširdžiai 
v' rūpinasi, kad ją . vaikeliai 
•>. augtų, tikroje lietuvių dva- 
M šioje.

Negalime praleisti neišta
rus žodį varginininkui Ęmi- 
ijonui Šlapėliui, kuris taip 
nuosekliai ir širdingai ren
gė Šį perstatymo vakarėlį. 
Ateityje, manau, turėsime 
progą pamatyti daugiau pa
našią sūrengimą. Lowellio 
lietuvių k o i o n i j a nežus, 
uenkbemiai parąąžų ati

duos savo auką lenkų die
vaičiui. Lietuviai' drąsiai 
žengsprietikrenybčs irpa- 
triotizmo. /

Ihivęs.

Muzikalę programą išpil
dė "šv; Cecilijos choras, J. 
Olšausko vedamas, ir <fVar- 

Į po” choras. Daugumoje daD 
nuotos patriotiškos dainos 

| apie Vilnią. Duetą sudaina- 
; vo ?V. Sintautus ir J. Ol
šauskas.

Didelį įsįpūdį šukele, kai 
ką ir labai sugraudino, su
vaidintas vaizdelis iŠ Biru- 

.7 . •
tęs gyveninio. Parodyta sce
na senovės vaidilučių, pa- 
aukojančią dievams savo 
jaunystę.. Šį vaizdelį atliko 
šv. Cecilijos choro merginos, 
o choro vedėjas J. Olšaus
kas vaidino kanklininkę ro-

.Seniai • teko kolegistams 
matyti ir išgirsti tokį .karšr 
rą tėvynės . mylėtoja, kaip 
<un. Vincentą Bartušką. Jo 
prabilti žodžiai giliai įstri
go į kiekvieno jaunikaičio 
Širdį. Jis ne vieną padrąsi
no tautišku klausiniu. ,

3
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Vakarienei Prakal
ba ir Vaidinimas

z

HARTFORD, OONN,

lę. v “ r.“——----n
Padeklamavo ir pianu pa

skambino R. Brazauskaitė 
ir F . Akelaitytė, mažos mer- 
gaitės.

Pertraukos metu parda
vinėti Vilniaus pasai ir žen
kleliai. Parengimui vado
vavo Vilniui vaduoti sky
rius. . \

Publikai renkantis į salę 
ir prieš pradėsiant progra
mą grojo V. Zdanio veda
mas jaunuoliai orkestras. 

Į Salės scena buvo gražiai 
išpuošta gėlėmis, kurias pa- 

i aukojo K. G-iedraitis. Ne
pamiršo papuošti gyvenus 
gėlėmis ir visti dalyvių, kas 
sudarė gražią išvaizdą —se
nesni pajaunėjo, jaunuoliai 
pagražėjo.
TEATRAS IR DAINOS,

Vasario 26 d. įvyko Šv. 
Cecilijos choro surengtas 
teatras — koncertas. Lietu
vių erdvi salė buvo ^beveik 
pilna. Atsilankė svečią ir iš 
tolimesnių kolonijų — kun. 
J; A.i’olotas, kun. S. Vemb
rė. kun. J, Kripas.

Į Programą pradėjo klebo
nas kun. A. Vaškelis, svei
kindamas publiką ir dėka- 

Į damas už atsilankymą į 
pramogą, . kur i o s pfelnas 

j skirtas, parapijai.

Kuli. Jakaitis, namu vy
resnysis, išvažiavo su misi
jomis į Montreal, kur kle- 
lonau j a kun. Dabinas. Jis 
jaunas^ bet karštas lietuvis, 
mris rūpinasi, tolimoje .Ka
nadoje kelti tikybinę ir tau-. 

■ ;išką būklę lietuvių tarpe; -

PRAĖJUS PAMINĖ
JIMUI ”

Vilniui vaduoti skyriaus 
valdybą turėjo savo nepa
prastą posėdi, kuriame da
lyvavo visi valdybos nariai. 
Posėdį, vedė pirm. St. Šrup- 
Šas.

Iš apyskaitos pasirodė, I 
jog vasaiid 16 d. minėjimas 
davė $43.95 pajamų, o išlai
dų buvo $39.70. Vilniaus 
pasą ir ženkleliai išplatinta 
už $78.75, kurie nusiąsti 
Vilniaus Geležiniam Fon- 
dui. Skyriaus ižde pinigą: 
yra $43.35. I

Skyriui priklauso 8 drau
gijos ir 51 pavienis narys. 
Posėdyje buvo iškelta min-'

tis apie reikalą ., šaukti V. : 
V. V. skyrią atstovą susi
važiavimą, bet siūlymas at
mestas dėl esamą laiką. . .

Skyriaus pirm. St. Šrup- 
ša pranešė užkvietęs kun. J. 
Ambotą ir. V. : Čekanauską 
su paskaitomis apie Vilnią. 
Balandžio 13 d. įvyks kun. 
J. Amboto paskaita, kurio- . 
je bus patiekta naują įdo-r
nnų ininČią. .. Veikalą “Uošvė”, suvai-
Vihmus.mkakis tfoinau- Uo; zigmo iolg-e _ K.

janUeips- pa ariu skaityti Kavaliattskas fgg _ Q. 
“DarbimU^U. nes jame tmaitgg _ A
ptaat rasoja apie musu L5raanBkien5 iS Hartford, 
veikimą Hartforde ir šiaip . -v _- uošves —- O. Katkauskaite jau Vilniaus krašto būklę. ;v T.. y ‘ . is Hartford, dėdės — J. 01-Koresp. A. J. M.L . • ’ . n. .• sauskas. Vaidinimas ge-

uriii nhiTilil nhilll pausįai pavyko, o ypač pu- NEW BRITAlNj CONNi bliką prijuokino O. Kat-

Kolegistai suvaidino. vei
kalą .4 ‘ Pranašystę ’ ’ t r i s kar
tus1 scenoje: Bostono, Wa- 
terburio ir Worcesferio ko
lonijose. Rodos, visiems 
patiko tas veikalas. '

Pastebėjau, kad mūsą re
tenybių skyriuje yra daug 
brangią daiktų7: kaip antai 
knyga pinigai ir vazos. Jo
je matėsi a. a. arkivyskupo 
Matulevičiaus atminimui 
daug dalyką,. .

• ■ ■4? s . ■ .

Artinas liūdna dienelė ko
legistams — marijonams. 
Prieš metus (kovo 24 d.) 
mirė mūsą labiausiai, myli
mas provincijolas’: kunigas 
Feliksas Kūdiika. Tą cįie- 
ną bus atlaikytas Šv. Mišios 
už velionio vėlę. •

Kolegijos koridoriuose ei
na paskalos, .kad šeštas sky
rius leis išimtinai naminį 
laikraštuką. Laikr a š č i o 
vardas būsiąs “Pipirny- 
čią. ” • . Kas-žinr kokius pipi
rus jie išbers kolegistą tar
pe?

Kolegija yra slaptą drau
giją gūžta. Šiomis dieno
mis. įsikūrė’ vadinama ‘^Ar
iat -Šnekėją klubas.” Na
riai. savo susirinkimuose 
svarsto moksliškus dalykus.

K* Ądna.

LAWRENCE, MASS.

Sekmadienį, K ovo 19,19 3 3
Parapijos Salėje

492 E. Seventh St. . So. Boston, Mass.
——  ——— ^-^įvyks-—  _J_    

Maldos Apaštalystės Draugijos
VAKARIENE, kuri bus paįvairinta Norwoodo So- Į 
daliečių vaidinimu ir L. D. S. Centro Pirm. Kun. { 
J. Švagždžio kalba.

Vakarienes bilietų kaina SOc. Jų galima gauti Į 
pas rengė jus ir “Darbininko” Administracijoje.

RENGĖJAI. I

Nors ir neturime lietuvio 
kunigo, bet reikėtų dažniau 
lankytis į bažnyčias. Gal 
greit atvažiuos kunigas iš
klausyti velykinės išpažin
ties.: tad bus gera proga. ■

“MISIJOS”-'
Vietos. bolšhVikeįiai būto 

surengę . “misijas” Bimbai 
ir kokiam tai pasivadinu
siam daktarui.. Ir ką gi 
jie pasakė — vien biaurias 
šlykštynes ir patys bolševD. 
kėliai dabar čiaudosi. Kas 
gi kaltas — kam einate ir 
dar įžangą mokate? Jei 
reikia nueiti į. bažnyčią ir 
paaukoti dešimtuką, tai 
tuojau keikia kunigus kaip 
išnaudotojus. Štai koks 
galvojimas!

Pas mus visokią nesąmo
nių. Vaikai eina į kataliką 
mokyklas, o ją tėvai renka 
komunistams aukas.

“D-koM Skaitytojas.

Telefonas; Plax< 1850.

J JONAS GRERLIAUCKAS
Graboritu ir B&lBsmūotoju

423 S. PACA STR11T,

Iš Mūsų Darbuotės.

Lietuvos nepriklausomy
bės 15 metą. Sukaktuvės pa
minėtos vasario 19 d. 2 *vM. 
p. p. lietuviu salėje. Pro
grama buvo įvairi ir įsl)ū- 

1 dingą, susidedanti iš kalbą, 
dainą ir vaidinimo.

Kalbėtojais iš kitataučią 
buvo niiesto. mayoras. G. 
Qiiigley, miesto advokatas 
H. Ginšburg, iiKrainiecnj 
kun. H. Climovicii,.. Kurie 
išreiškė daug širdingą lin
kėjimą lietuviams ir Lietu
vai. ..' ’•
< Iš lietuvią Kalbėtojais bu
vo adv. K. Tamulionis, a’dv. 
T. Kubilius, ajv, A. Povi
laitis. pr. M. Vinikas, kiun. 
J: Abromaitis ir vietinis 
klebonas kun. A. Vaškelis..

Klebono kun* A. Vaškelio 
Įfea buvo lyg puošianti

kauškaitė.. Tai tikra žvaigž
de artistė.

Pertraukos metu kalbėjo 
kun. S. Vembrė ir kun. J. 
Ambotas. .

Solo sudainavo O. Rizau- 
skaite ir A. Šimanskienė.. ■

Komediją “Vargšas Ta
das” vaidino: Tadas —- J, 
Olšauskas, Marytė -— S.. 
Matulytė, daktaras— A, 
VąiinČius, tarnaitė — M, 
Karlonaite. Irgi buvo daug 
juoką. : . . . , / : . •
' -Solo dainavo V. Sintaiv 
tas; Jis buvo priverstas ir 
antrą kartą padainuoti. Du
etą sudainavo mūsą gėlės 
din<ės srityje, pp. Q. Ka> 
kimskaitė ir O. Sintautienė.

Šv. Cecilijos clioras, J.‘ 
Olšausko vedamas, sudaina
vo kelias, liaudies dainas^ 
Chorą sudaro vien jaunuo
liai, kuriems tenka didelė

Kovo 3 d; kleb. kun., Pr. 
Juras Pranciškonams laikė 
pamaldas, kurių laike atsi
rado kandidatų į Pranciš
konų broliją. Kandidatė
ms įstojo šie asmenys: M. 
Zapėnaitė, V. Grigaliūhaitėu 
L. Švenčionienė- O. Aksti- 
nienė, P. Pušienė, J. Zape-, 
iiienė, Pr.. Jančiėne, V. Čer
niauskienė, D. Ulanąvičie- 
nė. Brolija linki joms gra
žios ištvermės.

DARBAI
* ■ Darbą klausimas nesi ją-; 
dina iš vietos. Dėl kilusio 
streiko kelią batą dirbtuvių 
darbininkai išėję į streiką;

S. 'Čeikaibskas.

PROVIDENCE, R. I.

HUŪSON, MASS.
- Norėčiau • kviesti brolius 

ir seseris" lietuvius susimąs
tyti gavėnios laike. Reikė- 
tų išvalyti -namus nuo mini; 
šamo katilą ir nuo visą-
MWW|l ĮĮĮjĮĮIĮWl|i|Į^m!i

Užgavėnių vakare buvo 
surengtas parapijos balius, 
kuris netikėtai gerai pasise- 
ke. Parapijos.Veikimo. Ko
miteto narė ir baliaus rėn- 
gimo. pirmininke, p. Barbo
ra Urnikienė j nugirdusi, 
kad kai kas abejoja dėl ba
liaus pasiseltįrho, ..dėl to, 
kad paskutiniu metu, yra 
buvę daug parengimą, grie
bėsi darbo visu smarkumu. 
Ji sunmbilizavo sau į talką 
dar ŠiasAioliąs parapijietes: 
Ona Sinkevičienė,, Agota 
Mėnsiūnienė, Joana Mečiu- 
iiienė,. M; . Čiurliniėne, M. 
Vaiikūnienėj. M. Kacevičie
nė, M. Turbniėnė, K. Rūkš- 
telienė, M. Čenienė, S. Var 
laif iėnė,. M. Tarimšanskiene, 
L. AvižinienČj Blz. Ratkevi
čienė. Šios uolios innterys 
sudarą baliaus rengimo ko
mitetą. .Joms prigęlbėjo 
darbu ir doleriais dar ii’ ki
tos smarkios parapijietės.

Garbė Providenco lietu-, 
vėms', kurios . taip gražiai 
moka pas i darbuoti: geriei i »s 
tikslams.

Didelė padėka priklauso 
taipgi ir aukotojams įvairią 
baliui rėi}<męną.^ . Štai tie 
geri Dėdes : p. Vilius Belko- ’ 
his davė 7 dėžes sodės ; p. p. 
Simohavięius. šu Deltuva ir
gi 7 dėžes sodės, p. Antanas 
6. Avižinis visokią, valgių, 
p. Šilinis kumpį p. Bartu
sevičius duonos. Gražu lo
vai. užtiesalą aukojo P. Dr. 
Čepienė su P. . Terese Dong- 
veekiene; ‘ Dar ir. kiti buvo 
davė įvairią kitokiii daiktų, 
kaip tai vaistininkas Tomas 
Goldbergas saldainią, n ki 
tą vardą neteko sužinoti. P. 
Jokubas Rakštelis išlaimė- 
jęs . “karvoją’ ’ sugrąžino 
komitetui,.kuris vėl buvo iš
leistas.

Truputis po truputi, pel
no pasidarė $110: lOO.dole- 
rią naujos, bažnyčios fon
dai!, o 10 doleriu teko 
“Darbininkui.” Šiais sun
kiais laikais tai nemažas 
pelnas,, bet dar didesnis pel
nas, tai kad visi lietuviai 
gražiai kaitų laiką pralei- 

Ponia M. Tamašau- dė, 
skiene šauniai padainavo. «:

. . Didžiausia blčdimi pinigai, eikvojami—girtybei. , 
. «—r-----OOO0O——'— . . . ■ ■ y

. Žmogus tik tiek žmogus, kiek jis valios tiiri.
. Sv. Augustinas

po visą miestą su bilietais 
ir kvietimais, kol pama
tė/. kad svečią haliun pri- 
kvietė . tiek, kiek jau ne
begali sutilpti. Na ir priė
jo, kad net nebegalima bu
vo apie stalus apeiti. Ką 
gi susirinkę jžinonės veikė ? 
Nagi valgė, gėrė, kortavo, 
šnekučiavosi, juokavo j o, pa
sakas sakė. Visi buvo link
smi ir pilnai patenkinti. At
rodė; visi kaip vienos šeimos 
vaikai, nors, tiesa, ir esame 
vienos ir tos pačios močiu
tės Lietuvos vaikeliai.

' Labai gerą įspūdį darė 
tas, tai kad jaunimas beveik 
visas buvo Čia kartu su sa
vo. tėveliais, nors čia Šokią 
ar kitokią pasilinksminimą 
ir nebuvo, o pasini t i n i s 
prieš gavėnią šokių vakaras. 
Tas parodo, kad dauguma 
mūsų jaunimo yra rimtas ir 
doras, kuris ne vien .tiktai 
šokiais ir pakampiais besi
trindamas nori.. gyvenimą 
leisti;

Buvo dar ir programėlė. 
Ponia B. Urnikienė gražiai 
padeklamavo savo sugalvo
ta eilėraštį, būtent “atsi- 

. šaukimą į vilniečius,” kad 
darbuotųsi Vilniaus atvada
vimu. ;

Dėdė Kukutis.

GARANTUOTI 
Angliai ss- *12.50 Tonui 

VIENAM TONUI SELENŲ MAŽIAU LOPETOS. . 
VELTUI PRISTATYMAS. . . ;

Mes irgi parduodame Petro Karbon,— 
r Petro Karbou yra. Amerikos valyklą. 
Į moderniškiausiais būdais išvalyto pet-. 
į . rolejaus fesultatas.* Po to, kai gasas, 

tepamasai abejus ir kerosinas mbksliž > 
ku keliu, buvo prašalinti nuo ncap- 

M dirbto aliejaus, likusios liekanos yra 
" skiriamos virimo^veiksmui, kurs paša*

• . .lino dūmus ir kvapą. Petro Katbon
yra visiškai tyrūs karbonas, ekonomiškiausi, Švariaąsis, karš/ 
šiaušia, geras kuras, labai patogus naudojimui. .

WHITE FUEL CORPORATION 
Teutonai: jto. Boston. 4600, Porttr 4499t My»Uc 7010. .

PETROlįjRBON

»#LVA7. t f u ., 7MA
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VAKARIENĖ PRAEIS 
PASISEKIMU

Kovo 19 d. įvyksiančiai 
vakarienei pramato mus 
gražus pasisekimas. Maldos 
apaštalybės draugijos nares 
iioliai platina tikietus, P. 

. Antaneliene jau penktą de
šimtį tikietu baigia parduos 
ti. Ir kitos platintojos ne- 

'atsilieka. • J • '• ••____
Vakarienė įvyks šį sek-.

riams uždrausta mokėti 
auksu ar aukso certifika- 
tais; be to ^drausti išmo
kėjimai pinigą laikymo — 
paslėpimo tikslams.
, Taupymo skyriai ir tau
pomieji bankai- (saying 
banks) . išmoka depozito- 
riams tik 10 doleriu būti
niesiems reikalams.

BOSTONIEČIAI MANEVI- 
SAIPAMIRŠO,SAKOKU- 

madienį, kovo 19 d., 6 vai. [ NIGAS ŽILINSKAS 
vakai*e Parapijos Svetainė- 
je, 492 E. Seventli St.

Vakarienės : programoje!
L. D. S. centro pirmininko 

. kun. J.. Švagždžio kalba ir 
Norwoodo sodaliečių midi- 

. nimas.
Pageidaujama, kad no- 

' Tintieji dalyvauti vakarie
nėje iš anksto užsiakytą vie
tas. Tai būtų šeiniininkėms 
ir patiems dalyviams daug 
smagiau.

Šiomis dienomis kun. Pr. 
Juškaitis gavo kun. . Tarno 
Žiįinskio (buvusio Šv. Pet
ro parapijos klebono Sputli 
Bostone) laišką iš Lietuvos, 
kuriame tarp -kitko rašo: >

“Jūsų maloną laiškutį 
ir 2 dol. gavau. Kai knyga 
bus baigta spausdinti —pri
siųsiu. Tik vargas^ kad ma
no spaustuvė dirba labai lė-

M. ŠEIKIUI PADARYTA 
OPERACIJA
“T Y' "

Matas Šeikis, žinomas S.
• Bostono katalikų draugijų 

darbuotojas, valdybų naiy's,, 
buvęs L. D, S.u Centro na
rys, Sunkiai susirgo ir buvo 
paguldytas miesto ligoninū-

, ie‘ . ' ’ ■ :

Kovo 9 d. jam padaryta 
vidurių operacija. Ligonis 
dabar jaučiasi geresnis ir 
laukiama laimingo sveiki
mo.

BANKAI ATIDARYTI
Kovo 13 d. rytą Bostone 

atidaryta 20 bankų, kurie 
priklausė federalei -rezen’o 
sistemai ir kurie buvo val
stijos banku, komisijonie- 
riaus priežiūroje. Tarp 
atidarytųjų bankų yra 
First National Bank, Na
tional Shawmut Bank ir ki
ti. : ■

. Bankų komerciniams sky-

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias prpyaa. Daro vi- 

, rus legalius dokumentui.
817 E St. (kajnpas Broadway) 

South Boston, Man,
Telefonai: Šou Boston 2732 ,

Namu; Talbot 2474

“Jei atsirastų daugiau 
norinčių tos knygos, tai 
praneškite, išsiųsčiau kartu 
ir kitiems. Sumokėti, galės 
ir paskui. Spausdinimas 
man atsieis apie 5 tūkst. li- 
tn. Žinoma, norėčiau, kad 
pinigai sugrįžtą. Knygą 
pirks , įikjęgnigąi (žinoma, 
ne visi)> tai daug ėmėjų ne
galima tikėtis. e •

“Klausiate: ar nemanau 
apie Ameriką*? Kur man 
ten apie. Ameriką galvoti! 
Man jau reikią ruoštis daug 
tolimesnei kelionei! Lietu
voje gyventi gana vargin
gai, bet ramiai. . . ?
■ “Neapsakomas visu pro
duktų pigumas. Ir tai nie
kas neperka...' Už 5 dol. ga
lima nupirkti gerą jautį.

“B'ostoniškiai mane visai 
pamiršo. Ir jiems seniau 
rašiau laiškuti, bet “no 
answer.” “Kun padarysi,” 
sako žemaičiai. Toks jau 
seilių likimas.

“Turėdamas \daug laiko 
—rašau. Dabar pradėjau 
didėlį darbą “Pavyzdžių ir 
pamokslams,iliustracijų rin 
tani” rašyti, bet Dievas ži
no, ar aš jį-pabaigsiu;.”

Kun. Tanias Žilinskas 
gyvena Rietavoje. Jis lei
džia pamokslų knygą.

STUDENTįJ VEIKIMAS
Penktadienį, kovo 10 d», 

vyko Ą. ;L. K. . Studentą 
;rečios Jono Knnto kuopos 
mėnesinis susirin k i m a s. 
Dvasios yadui kum K, Jen- * . . 
cui atkalbėjus maldą, buvo 
perskaitytas Ą. Jurgelaičio 
aiškąs, kūrino jis atsisako 

iš dramos skyriaus yąldy- 
Jos,: Tuojaus jo yiėtop. iš
rinktas J, Tamulynas. Pra
nešta, kad dvasios vadas 
verčia iš aiiglų kalbos labai 
žinomą veikalą studentą 
naudąk

_ Po to įvyko visą laukiami 
debatai tarp merginą , ta 
vaikinų. Klausimas buvo: 
“Kam svarbiau mokytis 
(eiti aukštą mokslą) r vaiki
nams ar merginoms Vai
kiną naudai, debatavo A. 
Gaputis, V: Jeskevičius ir 
J. Kybartas, antroje pusėje
J. Norinkevičiūtė, J. Kana- 
vičiūtū ir Pr. Kanavičiūte. 
Teisėjais buvo išrinltti kun.
K. Jenkus, stud. Budrevi- 
Čiūte .ir V. Janulevieius. A- 
bi pusės karštai ai'gumen- 
tavo, ypatingai A. Gaputis 
ir J. Norinkevičiūtė. Norė
damas tikrai prirodyti, kad 
vaikinams yra vertesnis 
mokslas, A. Gaputis įsigijo 
iš Bostono mokyklų komite- 

į DAKTARAI ~~j

to statistiką.. Bet vistiek 
studentės tui’but gėriau dc- 
jatavd, neš laimėjo 46 
punktus. Vaikinai beveik 
pasivijo jas, gaudami, 42 
punktus. Abi pusės kaištai 
debątavo, norėdami priro- 
dyt atsilaiildusičms ją pa
tiektą argumentą teisingur 
mą. ;

Visiems taip paliko pir
moji studentą “ ivhist par- 
ry,,> kad nutarė vėl tokį pa

žą pasilinksminimą parengti 
tuo jaus po. Velykų švcučiiĮ.

. Kitame susirinkime pa
kviestas asmuo, žymus val
dininkas (lietuvis), kalbės 
apie bankus, jtį ištari ją, pa
tiekdamas įdomiu: žinių, ...

Štai pasirodo, kad Kmi- 
iiečiai netingi ir vis eina 
tolyn pažangos keliu, ..

Pranelis.

SUSIRINKIMAS
Lietuvos Dukterį]. Drau

gi jos mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, kovo 
14 d. Visos narės malonėki
te atsilankyti.

ŠV JUOZAPO NOVENA

■** 1 ”1
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PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
A D V O K A TAI 
Edwar -R. Ooplen 
Albert Adęlson

Hai'old. Aranofsky . • 
Benjamin Chesky

OFISO VEDĖJAS
Jonas J, Romanai

18 Temont St., Boeton, Masi.
810 KimbalLBuilding 

Telefonas: Capitol 9880.
Q f i i o v a į a n d o9

9 vai. iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W. Broadvay ’ 
Nuo'5,jki 7 v. vakare

ŠV. JUOZAPO DIENOJE
Kovo 19 cL, ‘ šv. Juozapo 

dienoje, parapijos . salėje, 
492 E. Seventlį St., įvyksta 
Maldos Apaštalybės rengia
ma didelė vakarienė..

Vakarienė bus paįvairin
ta didžiulė programa Nor- 
■vvoodo. Sbdaliėtes . suvai
dins vykusį veikai:] “Moti
nosVargai?’ .. . . ’

Yra • pakviestas, kuli. J. 
Švagždys, kurs bus vienati
nis to yakaro kalbėtojas ta 
•papasakos įdomių dalyku iš 
paskutiniu įvykiu-

Šio Teikšmiugo pątan^į- 
mo įžangų labai maža- Pel
nas skyriumas “Darbiniu-

Tek S<į; Bostqnfg^84
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, 8. Boston.
O/iio VaktndoR: 

Nuo » iki 12 ryte ir nuo 1:3O iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vaV vakare. Ofi 
eas uždarytas subatos vakarai! Ir 
nedSldieniais, taipgi seredomianue 

12-tos dienft uždarytai
Taipgi nuimu ir X-ray

Lietuvis Dantistas -

DR. S. A. GALVARISKI
. (GĄLINAUSKAS)
Tel. So. Boston 2300 ' \

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

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. K A P 0 č IU S
251 W. Broadvray, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo .6:3.0 iki 9 y. y. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.. 
Subųtomis nuo 9 iki 6 vųl. vakare. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

> • . (pagal sutartį)

Tel. Porter 3789 ? t

JOHN REPŠIUS, M. D. |
(REPSYS) j

Lietuvis Gydytojai
OflBo Valandos; 2—i ir T—0 |

278 Harvard. Street,. f 
kamp. -Inman arti Central Sq,|

Cambrid£e, Ma», į

BŪTI SVEIKU
. - JŪS VISUOMET NORIT 
ilgai isistovčjfs kraujas,. nervos, 
dusulys, odos ir. įsisenėjusios ligos,, 
patrukluias, liojų skaudėjimas, pi-Ui- los ir votys, nuplikimas,] 

s j nugaros skaudėj 1 m as, 
. reujnatizmas, mnlaria ir ĘA riebumus. iSgj'd'omns be. 

jokio skausmo Ir nėra 
reikalo išlikti i§ darbo- 
Aiižlurėjlians dykai. Gy

duoles dumia.- Alužas užmpkestls: 

Uf.Grail|i,327Js:“ž. 
] ralan4o«: Antradieniai*, katrirt*

KAS AUS TOLIAU?
: Kovo 5 d. šv. Kazimiero 

Sesučių, naudai įvyko Tar
vydo melodrama apie mo
derniškų šeimpiii p'adūtį, 
‘ ‘Motinos Vargai. ” . r

Nors ftaūg’ garsiąją sve
čių buvo atsilankę, neteko 
man matyti ten atvykusio 
garsaus Div Juozo Zilch, 
bet vakarėlis turėjo eiti fo-; 
lyn. ir be jo.

Šis veikalas skiriasi nuo 
visų kitų, neš šiame n^ tik 
dukrelės nueina šią gadynių 
gadinančiais keliais, bet ir 

. motiuelė^-vargą. nuspausta. ~ 
“iškrypsta.” iš kelio ir tam
pa tikra “fiėperka.” E. Ja- 
sonytė, kaipo varginga mo- 
tiiiėlėį sužavėjo1 visiis atsi
lankiusius, bet dar labiau 
sužavėjo, kai ji tapo mo
demiška, vakaruškų kara
lienė. ■ ■

Emiliją Samšonaitę, irgi 
reikia garbės vainiku apka- 
rūnavoti. Ji buvo nekalto
ji saldžiabumė Adelė, kuri • 
nieko niekam niekuomet į 
nesakė, bet ka ji tik žino-1 į"L 
. a . , v. ’ . . • . sta

Šv, Petro lietuvių bažny
čioje, kovo 10 d. prasidėjo 
Kovena į Šventąjį Juozapą. 
Rytais po piripų šv. mišių 
yra skaitomos ąovenos,,mal
dos, sekmadiej^prįeš Grau
džius Verksmui,trečiadie
nį, P^ie Šv;. Teresės Nove- 
nos pamaldos ir penktadie
nį prieš stacijas* . •

Koyena baigsis su. gražio
mis maldomis, Graudžiais 
Veiksmais ir Palaiminiinu 
Šv. Juozapo - dienoje, kovo 
19 . dieną, 3 val.1 po pietų.

Šeštą valandą, po pietų 
toje pat Šv, .Juozapo dienoj 
nyks vakarienė • Katalikiš
kosios spaudos naudai. - Va
karienę . ruošia Maldos Apa- 
ŠLalayimo draugija, 492 E. 
7th St., parapijos salėje. 
Vakarienės programą išpil
dys kun. J. Švagždys, Mon- 
tello klebonas ir Nonvoodo 
artistės sodalietės. - 'Gabusis 
kalbėtojas pasakys mums 
ką jis tūkstantiniai lietu
vių miniai pasakojo- per du 
kartu, Montelioje. Panelės 
nonvoodietės vaidins clra- 
mą. Tai trigubai, pramogai 
įžanga tik pusd-oleris kiek
vienam. .Lieka visiems‘ta 
proga pasinaudoti. •

Šv. Tėvas Pijus: IX šven
tosios Atlliidir Kongregaci
jos raštu,, išleistu kovo 26 
d., 1876 . m., tiems tikintie
siems, kurie, kalbūs tam tik
ras maldas, dvasinės vy
riausybės užgiilas, bet ku
riuo inetų laiku, laikydami 
novelių į šv., Juozapą, Šven
čiausios ‘ Panelės Marijos 
•sužieduotmį, suteiks sekan
čius atlaidus: Į) 300 dienų 
atlaidų kiekvieną kartą; 2) 
Visuotinius atlaidus no vė
lins laiku* :

• Bąly^’os: išpažintis,. Šv, 
Komunija ir poteriai Šv. 
Tėvo intencijai. .

Tam tikros t &v, Jūožapo 
Kovenai maldos,, sutaisytos 
knn. Dr. J. Navicku M. L

Buvo. paleisti gandai apie 
policijos graftą ir t. t. Ka- 
pit. Bėaupre tarp kitką, bu
vo kaltinamas, jog naudojas 
poliemohuš šąvo grynai aš*, 
pieniškiems namu darbams.

ŠV. VINCENTO DRAUGIJA
Praėjusią savaitę Švento 

Kryžiaus katedroje daugiau 
kaip 400 Šv. Vincento Pau- 
liėčio draugijos nariai turė
jo rekolekcijas ir priėmė 
Komuniją. Rekolekcijas ve
dė klin. Cushiiig, kilęs iš S,. 
Boston.

Nėūžmiištanuū įspūdin
gas neg’iliysį kai šnrKHI as-

jo, tai kas žin kaip visas 
miesčiukas'tuojaus irgi su^ 
žino j o. Ji buvo tikra . mo
demiška “kūmutė.” Kada 
.tik šeima susėda prie vaka
rienes, tarytum magni#*) 
traukiama, atlekia Adelė su 
kažkokiu reikalu, ir žino
ma, pasilieka vakarienei.

4 PfašohU ■' Tarvydo ’ dau- 
giaus panašių veikalų ir pa
nelių sodaliečių daugiau to
kio siižavejančio vaidinimo.

Pranelis.

KAPITONAS BEAUPBE 
IŠTEISINTAS

. Valstijos policijos teis
mas nagrinėjo policijos ka
pitono ' Charles- T. Beauprė 
bylą, kurioje jis buvo kalti
namas laužyme policijos tai
syklių.

Po kelių (ličiui nagrinėji
mo, policijos, teismas visiš
kai išteisino kapitoną. Tarp 
penkių teisėją buvo ir vie
nas lietuvis (leitenantas 
Šimkus). . ’

Prieš teisino posėdžius 
atsistatydino valstijos vie
šosios apsaugos viršininkas 
generolas. Eoote. Jo atsista
tydinimo įiaroikaiavo pats 
gubeinatorius.

Minėto kapitono byla bu
vo sukėlusi daug; skandalo.

APVOGĖ krautuvę
Kotu 10 d., vakare, apie

G vai., kai kiautuyminkas * į į 
Harry H. Golstein’ rengėsi ^* d 
uždarvti krautuvę, 781 E.
6th Sf., staiga įėjo du plėši* ; 
yfii. Vienas is ją atkišo re- 
volverį ir pareikalavo, pini- • 
gą. Iš Tegisterio plėšikai . • 
išėmė 15 dolerią ,o išv krau
tuvės vedėjo ištraukė 30 do- :. 
lerią. . -•>

Apiplėšimo metu krautu- ‘ 
veje .buvo du berniukai ‘ •[ 
Plėšikai buvo apsidengę no- 
sinėmis. . . .

altoriaus b J ie žygiavo su
sijungti su Kristumi, Kurio 
vardu jie atlieka labdarybės, 
darbą.

Po pamaldų katedros mo
kyklos salėje įvyko bendri 
pusryčiai ir susirinkimas. 
Čia nauji nariai buvo iškil
mingai priimti , ir pasveikin
ti. Kalbėtojui, skaičiuje buvo 

: kun. C ųsl i i i ig, ku rs. g ii i a i 
' įvertino šią labdarybės apa
štalų darbą ir .ragino dar 
uoliau dirbti žmonių dvasi
nei ir materialiniai gerovei.

Iš pranešimą paaiškėjo, 
jog Šv. Vincento Paulieči<) 
labdarybės draugija Naujo-, 
je Anglijoje labai gražiai 
veikia, vis. plūsdamasi ir 
plėsdama labdarybės darbą;. 
1932 m. labdarybės draugi
ja neturtingi]ją šelpimui iš
leido apie 3 milijonus dole
rių.. Ypatingai aptarta rei
kalas įtraukti- į šį išganingą 
darbą daugiau jaunimo.

Šv. - .Vincento Pduliečio 
.labdarybės So’ Bostone Iie- 
fuviiĮ skyrius irgi laukia 
daugiau darbininkų iŠ jau
nųjų; šelpimo, darbas atlie
kamas- tarp. lietuvių paga 
esamas išgales.

P. P. diegeli.

I GRARŪRIAI |

Paskutiniuoju laiku, kaip 
buvo galima pastebėti iš 
žinią • ‘ Darbininke, ’ ’ dau
giausia miršta vyrai, su
laukę 40 metą amžiaus. Ir 
beveik jie visi mirė staiga

Mirusią jauną vyru sąrą- 
^ą padaugina. Vladas Skali- 
šius, 41 metų amžiaus, gy- 

. ven.es 37 Portland St.4 Cam- 
bridge. Jis įnirę miesto li
goninėje nuo geltonosios li
gos, " pąsirgęs apie savaite. 
Paliko žmoną ir dukterį

VVHrSTFARTY
. 'Penktadienį, kovo .17 d. š- 

m., 8:45 vai. vakare, Ellis 
Bldg. svetainėje (Room 9)y 
Si). Bostone. Rengia p. L. 
Cavanagh (L. Mileikiute): 
savo šeimos naudai. JSap,

KASDIENINĖ LOTERIJA
DUODA J42,000 i

' i

MassacĮmsetls valstijos « . 
legislaturon yra paduotas iu; 
pasiūlymas legalizuoti Inte- . ? 
riją ir paskirti komisiją lo- ‘į " 
tėvijoms tvarkyti..

Atstovas Suilivaii, ginda--7? 
inas legislaturos komitete ■ \■ 
pasiūlymą, pareiškė, ■ jog .; - j 
IJisioiie ’ vadinamą “nig'ger 7 i 
p.j)({l,7, loteriją valdo .6 asiuė-/F? 
nys ir kasdien surenka nuo. 
42 iki 45 tūkstančių dėle- y 
rm.. Tai tik už vien šią lo- 

. terįją, o kur gi. kitos loteri
jos. ■

. Šiunaiiyino sugalvoto jas ? 
drąsiai siūlo legalizuoti 10“ 
tari ją, aptaksuoti ■ tik.ietiis, ..J- 
iš ko būtų valstijai ir mięs- • ” 
tams naudos ir piliečiai biir - 4 • 
tą apsaugoti nuo šmugeli- 
nįnkij. . • • ' f

Ir pranašas pakirdo per 
stiprius gėrimus: jis išklido 
iš savo, kelio—jis išlaidžio* / 
jo įsivaizdavime ir atsidūrė J;, 
teisme. ■ ,■/'

ĮVAIRŪS SKELBIMAI -T
| AR SERGI?...
I Siulvys nedirba, liežuvis bai
lias, tankus kvapas, viduriai 
I užkietėję, pilnas gązą ir J’ukš- 
|ties, neramiai miegi...., Jei nori 
| pagyti—vartok vaistus — Son- 
j gosi!—$1.00 bontaį kurie pra
ši šalina, tuos visus nešina orumus, 
f Aptiekorius 1’. GIEDVILĄ, 
š 1016 (.’iunbrldge. St» prie tyebstėr 
|Ave.. Cambrldgo, Jtass. Prisiimtai 
= visokius vaistus per paštą. Reiks* 
i lauk katalogoDr. Gled.vijo Gyduolių

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS)

G ra B O R I U S 
494 E. Broadvvay, .

South Boston, Mąss;
Tek So. Boston 1437 J

.. Res. 158 W. 7th St. -
Tol. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną .ir naktį.

D. A. ZALETSKAS
GRABOEIUSIR

BAISAMUQTOJAS. ’
, 877 , Cainbridge St;,

, Canibridge, Massv
> Res. 564 Šast Broadway -

8o. B<xton, Mmi.
■>Tc|ępĮwtteg., Boston 081R

APDOVANOJO
. Marijos Vaikelių. Sodąii- 
cijos susirinkime kun. K. 
Jenlųis įteikė naudingas d<p 
vaneles tiems, laimingiems, 
rašiusiems lietuviškai ■ apie 
“tris karalius ir ją dovanas 
kūdikėliui Jėzui.” Iš ber
niukų laimėjo AL A veiktu 
St. Jakštas ir .Al: Naudžiū
nas, o. iš mergaičių. AL.Tu- 
laikyte ir. E: Brazauskaitė, 
Visi laimėtojai dar neva pa
baigę’ pradžios, ' mokyklos. 

■.Pasirodo“ kad ateityje ture-

| juozas m. mus į ;
į LAIKRODININKAS . L

Į Parduodu įvairiausios rūšiea | ‘ 
| auksinius it sidabrinius daik*1 * 
j.tus. Taipgi ir pataisau. * Į - 
j 366 W< Broadw»y | 

t SO. BOSTON, MASS. . r?

Į AGENTAI

sime stipriu lietuvių .rašyto-,.

INSURANCE
Ąpdrauąk namu*, rakandu* * 1 

. autonrobIHua pas
J, S, MARtra

4W Wd!v*jr, 8<x AoiUn
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
Katalikų Akcija Apylinkėj
t “Dirbti tautinį darbų sa- 
yomis pajėgomis, neduo- 
dant progos savo idėjos 
priešams pasinaudoti mūsų 
jm&iaukojimū -Lietuvos ir 
^lietuvybės labui.” (Penk- 
1 tas rezol. punktas). Ligi 
K|iol dirbdami tautinį darbų 
i su mūsų idėjos priešais pra
tinome katalikus remti jų 

r darbus, užsimojimus. Ir 
tuo pasinaudoję., tautybės 

f Šūkiais suviliojo gerus kata- 
r likus ir gražiausiai išgyve- 
[ ha mūsiškių paramų. Ne- 
f gaila būtų, jei vien išnaudo- 

tų tautiniams reikalams.
- Tas būtų pagirtina. Bet 

panaudojimas partiniams 
į tikslams ir priešbašnytinėį 
" geriaus sakant — nezalež- 

ninkų, propogandai (daž
nai ir bedieviškai) tas ne
galima toleruoti. Kol tiky
bos, doros .ir b a ž n y t i- 
nius reikalus nepaliks tin
kant į e m s a u t orite- 
fams, ir nepaliaus kišęši į 
katalikų pašaulėžvalgų, ir 
nestos šmeižę dvasiški jos, 
tol ’ į tautininkus, sandarie- 
čiūs ir kitus “bepartyvius’’ 
asmenis ar draugijas žiūrė- 

n Sime su nepasitikėjimu. Bet, 
Lt sako, ir velnias bėdoje nori 

zokoninku. Todėl ne
užtenka žodžių, pažadų1 
rodyti savo siekius. .Dar
bai, kalba. Mes ateityj lauk
sime; iš mums prieštarau jau
čių. žmonių geros valios, 
Šventų norų. ir konstrukty* 
vaus darbo. Su jais vėl 

' bendrai dirbti tautinį darbų 
višada esame pasiruošę.

Žiūrėdami į kaimyno dar
žų, pažvelkime į savo. Čia. 

. neviskas. tvarkoje.’ Darbas 
labai susmulkintas. Įvai
riausios -draugijos, visokį 
parengimai,. dažnai dirba
ma kas sau, be jokio susita- 

’ rimo; dėl. garbės, ar nesvei- 
' kbs konkurencijos.

I
 jiasi, užsimojama d i r b 11 
rimtasdarbas, bet išsklai
dytai. Ir. pasekmės ma
žas pasisekimas. Skaldy
mas jėgų slogina veikimų.
Q. tų jėgų turime pakanka
mai, darbų per akis, ir pro- 
gų bei tikslų prakilniausių.

g Vienas ypač svarbiausias 
J? tikslas mpsn veikimo yra 

..S? lietuvybė, geriau sakant, 
tautybė? Kas yra ta tauty-

> be? Kas jų sudaro? Tiu- 
r lybę suprasime, kai įsitįkiii- 
»'.• gimė, kaip Vygandas išaiš- 
() kiną šių. mėtų “Mūsų Vil

niaus”. Xr. 4 ir 5, kad tau
tų nesudaro kalba, bendra 
kilmė ar kraujas, • bendra

- gyvenamoji teritorija, ben
dra kultfira,- bendra yalsty-; 
te ar tikyba.. Todėl ir tau
tybės • • esmės tos kriterijos 
nesudaro. Tautybė yra ne 
objektyvus, bet subjeldyvųs 
dalykas. Vadinasi, tautybės, 
klausimų nulemia vidujinis 
žmogaus įsitikinimas (o c. 
psl. 66), Šitas vidujinis įsi
tikinimas tinkamiausia bū
tų pavadinti tautine samo-

F
4

ne. Bęt šių sąmonę gauna? 
me iš obj ėktyvių t davinių, 
kaip tai, iškalbos, iŠ tėvy
nes, iš savo . kilmės, iš pa
pročių, istorijos pažinimo, 
literatūros, dailės,* tikybos 
praktikos, . ete. Todėl ir 
tautų aptarti galima, kaipo 
sujungtų bendra tautine są
mone žmonių bendruomenę, 
(o. c. psl. 67). Įgyti tauti
nę _sųmonę reikalingas tau
tinis auklėjimas, kuris 4 4 tu
ri tri^ pagrindinius uždavi
nius, būtent: pirma, šuny
ti jaunose kartose individu
alinę tautinę lytį, antra, su
daryti jose patriotiškų nusi
statymų į savo tautybę, ir 
trečia, paruošti jas tautos 
uždaviniams. Jei žmogus 
nesijaučia moraliai surištas 
su tautine savo lytimi, jei 
jo patriotizmas nėra nor
muojamas dorinių prineipii 
ir jei jis nejaučia dorinės, 
pareigos tarnauti savo tau
tos uždaviniams, — negali 
būti kalbos apie .tautinį jo 
susipratimų bei išsiauklėji
mų.” (ProL St. Šalkauskis 
~ “Visuomeninis Auklėji
mas” psl. 143). •••

Todėl mūsų veikimas te
būnie tautinis auklėjimas; 
Tautinis • susipratimas bei 
išsiauklėjimas, visgi kaip 
Šalkauskis aiškiausiai pa
brėžia, tini normuotis dori
niais principais ir dorinė-. 
mis pareigomis. Taip riša-, 
ši. mūsų katalikiškas veiki
mus su tautiniu, veikimu. 
Būti geru kataliku, • reiškia 
būti geru patriotu. . Ir tai 
nėra sųlyga, bet patriotizmo

. pagrindas. 4 4 Krikščioniško
ji pažiūra tautybės klausi
me pasižymi da tuo; kad 
laiko patiotizmų iš esmės 
aktyvinę dorybė ir todėl rei
kalauja iš patrioto ne tiek

■■ meilės jausmo, kiek pildy- 
Vadi- j m o visos eilės pareigų, ku

rias uždeda jam bendros ge
rovės sumetimai tautinėje 
gyvenimo tvarkoje,” (d. c. 
psl.. 753). “Krikščioniškoji 
etika reikalauja suderinti 
patriotinį auklėjimų su do
riniu auklėjimu, o šį pasta- 
rųjį —- su religiniu auklėji
mu,” (o. c. psl. 154).

Mums amerikiečiams, šis 
uždavinys nėra lengvas. Jis. 
buvo praeityje ^apleistas. 
Toli gražu jis nėra nė kitų 
lietuviški} srovių, vykdomas. 
Į tai neatsižvelgiant, mūsų 
Veikimas privalo parapijose, 
ir- draugijose pasireikšti 
tautinės sąmonės skiepiji
muminėtais būdais. Kata
likiškas veikimas, nuties pa
grindų. • Taupykime jėgas, 
laikų ir pinigų šioms tiks
lams. Mūsų apsiribojimas 
parapijomis, draugijomis, 
nejaučiamai duos gražių re- 
^ųltatip Niekeno neišnau
dojami, savyjė susijungę ir 
sutiprinę — ‘mūsų t a u t a 
ir tėvynė . Lietuva džiaugsis 
mūsų ištąsėjirnu tautybėje.

Kyn. Jmias Baisūnas.

Iš KARALIENĖS ANGELU gijos tos rūšies parengimai. I diuimųlr dainų. Mat, dau- 

•PARAFUOS. Piimame vakare, tarp Jtit-j.gelis sodaliečių priklauso 
■ko. buvo ir “boxing bouts,”| P1'^ choro.
Jurgio Unguraičid vadovy- Girdėt, kad gavėnioje bus 
beje. . Jis yra buvęs profe- pandoma suorganizuoti di- 
sionalis kumštininkas. Abe-Į dėl į dramos ratelį iš šios 
juose vakaruose buvo įvai- parapijos jaunimo drattgi- 
rių žaislų: k o r t a v i m ją, jų, kurio tikslas būtų užsi: 
“pool,”- 44 jig-saw puzzles,” imli vien, didesniais vaidini- 
ir t. t, ir, žinoma, ' užkąri- maįs,. kr t. Kristaus Kan
džių. Abu vakaru pavyko. 
Neabejojame, kad vyrai ir 
daugiau tokių pasilinksmi
nimo vakani rengs. ..
MOTERŲ ROŽANČIAUS 

DRAUGIJA
Ši draugija turi per 300 

narių ir užtat moka visuo
met. surengti linksmins va
karėlius. . .. .

Vasario 5d. surengė ar-Į 
batėlę. Buvo daug žmonių. 
‘Graži programa, kuri susi
dėjo- iš deklamacijų, kalbų, 
dainų visiems patiko. - Bu
vo ir užkandžių ir, dalyviai 
Valgė ir Įtiek kas norėjo.
“VAIKELIO.1 JĖZAUS 

NAŠLAIČIŲ DR-JA 
Šį draugija taip pat su

rengė vakarėlius, kad savo 
labdarybės darbų tęsus.

Užgavėnių vakare suren
gė “blynų” balių vaka
rienę, kurioje, dalyvavo ke
letas Šimtų žinomų. Mūsų 
mokyklos dvivgabios mer
gaites suvaidino “Dvi Sesu
tės. ’ ’ Taip put buvo ir dai7 
nelių, kurias sudainavo mo-j 
kyklbs mergaitės. Ši drau
gija pastaruoju metu yra 
davus parapijai $100. Tas 

■ parodo, kad etraugijos savo 
obalsį veikti Bažnyčiai ir 
artimui vykdo.

, . CHORAS
Parapijos choras surengė, 

koncertų, sekmadienį, vasa
rio 26 .d., kuris visais žvilgs
niai pavyko. Nebūdamas 
muzikos žinovu, koncerto 
programų įvertinti palieku 
kitiems.

MOKYKLOS VAIKŲ 
. DRAUGIJA ■ ' ■

- Mokyklos vaikučiai taip 
pat nepasilieka nuo kitų. 
Jie yra susiorganizavę į Šv. 
Vardo berniukų draugijų ir 
Šyč. P. Marijos Sodaliečių 
mergaičių draugijų, kurios j 
laiko savo susirinkimus kas 
mėnuo, kuriuose turi ir sa- 

gerą ir naudingų • inešmii! Frieš Jur-
mūšu organizacijos gerovei. " °. a ienų (?a

M. Skibatiene. 88110 a> i»oW08 valku- 
_____ čiai surengė gana turininga, 

patriotinio ir istoriško po
būdžio programų. Taip pat 
nepamiršta ir mūšų tauros 
šventes ir Šv. . Kazimiero 
dienos. Kovo 2 d. surengė 
programų. Skaityta paskai
ta apie Šv. Kabimierą, su
giedota Šy. Kazimiero gies
mes ir kitos. Iš priežasties 
šventės vaikučiai gavo lais
vą dienų. ‘ \

. ' SODALIETĖS ■ . 
Sodalietes taip pat minė

jo Šy. Kazimiero dieną sa
vo kambariuose, vasario 27, 

i d. prie gražiai parengtų ir 
.valgiais apkrautų šlakį. Čia

Kun, S; P. Remeika bu
vo šalčiu apsirgęs, jau svei
ksta. *

Jaunimo Katalikų Klu
bas pasiryžo atnaujinti vei
kimą. Vadovybės nariai 
sirgo šalčiais ir veikimas 
buvo nusilpęs. Bet savo 
susirinkime kovo 9 d. nariai 
atnaujino veikimo /pZanų.

čios ir panašiais.. Taip pat, 
girdėti kad visos draugijos 
ateinančių vasarų tariasi kų 
nors didesnio surengti. Pa
gyvensime, pamatysime.

Telephone: STAGG 2-0700 • V Ą t A N DOS :

nD Dl AMO V VCMPIIIO Nuo>“12 « 55-8 vatŲlll DLAUAo Al yCHUIUO įįventadleniait ttuUanu
D*Ą,N T I S T A S 409 CIRAND STREET X HAY (kampas Union Are.)’..

Narni) Telefonas: Mlchltnn 2—4273 BROOKLYN, N. Y*
S

lilii už taip gražų parėiigi- 
mų. _ ;

Gavėnios metu parengi
mų mažiau.

... Kovo 19 d. bus Kristaus 
kančios paveikslai

J

Moksleivių susirinkimas, 
įvykęs kovo 16 d., buvo la
bai gyvas. Apsvarstyti or
ganizacijos tikslai, apibrež-’ 
ti naujos kuopos veikimo 
barai. Narių dabar, susi
jungus su Apreiškimo para
pijos moksleiviais, bus per 
50. Tai tik pradžia. Visi 
įdomaitjasi “Studentų žo
džiu.” ; r •

Per Keturiasdešimta Va
landų atlaidus visos Ražan- 
čiaus draugijos narės mai
nais klūpos prie Šv. Sakra
mento ir kalbės rąžančių. 
Narėms bus paštu pranešta 
adoracijos laikas. Draugi
ja kovo 19 d. užprašė sumų 
kun. Juozo Aleksiūno inten
cija ir eis, in,corporę ( prie 
šv. Komunijos. Tų dienų y- 
ra kun. Juozo vardinės.

. U — . ’’ o-

Įsidomėti : prašoma, kad 
mūšų salėje visiems Broęk- 
lyno moksleiviams prakal
bos kovo 16 d., ,8 vai. vaka
re. Kalbės stud. P, Rauga
las ir p-įa T. Barziliauskie- 
iiė,. . .. -•

I|. Y, IR N. J. MOTERp 
SĄJUNGOS APSKRITIES 

SUSIVAŽIAVIMAS
Setoadįenį, balandžio 2 

d. š. m. įvyks A. L. R. K. 
Moterų Sajuzngos N. Y. ir 
N. J. apskrities suvažiavi
mas, Šv.-. Petro ir Povilo 
parapijos svetainėje, 224 
Ripley Pl.; Elizabeth, N. J 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Visos , to apskrities, kuo- 
pos malonėkite prisiųsti sa
vo atsetoves ir joms įduoti

Iš APREIŠKIMO PARAP.

NEVMRK. N. J.
Vasario 26 d. parapijos 

metinė vakarienė gražiai 
pavyko. Žmonių buvo apie 
keturi šimtai. Gabios šei
mininkės maloniai patarna
vo. - . • .

Vasario 28 d. įvyko meti
nis “blynų” balius. Žmo- 

I nių buvo daug, daugiausia 
.jaunimo. ,

Garbė šeimininkėms, tė
vams it kleb. kūn. Kelme-

Gavėnios metu parengi
mų kaip ir nėra. Tad rei
kia užrekorduoti įvykusias 
pramogas šioje, parapijoje 
nūo Naujų Metų, nes, maty
ti, korespondentai pavargo, 
o patys veikėjai gal neturi 
drųsos apie savo nuveiktus 
darbus spaudai parašyti.
ŠV. VARDO DRAUGIJA 
. Šv. Vardo draugija—su
rengė du. taip vadinamus 
“smokeriusy” sausio 21 die
nų ir vasario 21 d. Tai be- _____K ; „
ne bus pirmieji vyrų drau-Į ir reapseita be kalhiL Vai

Bal. 9 d.. Šv.■. Cecilijos 
cliorasTenigavakarųPater- 
šono parapijos choras vai
dins “ Sužino.” /

Žinąs.

JONOKMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šių knygų išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta jų įsigyjęs.-

Moterų Sąjungos 29 kp. 
ateinančiame vasaros sezone 
rengia tris išvažiavimus į 
Forest Park,

Pirmas išvažiavimas į- 
vyks birželio 11 d*, antras— 
liepos 2 d.,;trečias — rugsė
jo 3 d. . v

■Draugijos ir kuopos pra
šomos tomis dienomis nieko 
nerengti. . .

Valdyl)af

Katalikų Veikimo
; Savaite

ja ir turi 191 pusi. Jos kati 
ra $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko”. spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kainų tik 75 centai; popie* 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šių taip brangių 
ir naudingų eilių knygų.

Užsisakydamas rašyk: 
“DARBININKAS”

366 West Broadway, 
So. Bfostoiį Mkgs.
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l KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
.1 piknikams, baliams?, koncertams, 
| kokiams ir visokiems pasilinksmini- 

1’ mams smagiausia vieta Brook- 
lyne-llaspethe. Jau 'laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
kamp. Maspeth ir Betts Avė.

JONAS KLASČIUS, Sa^ / 
Maspeth, N. Y.

Kovo 12—19, d. ,-18. vai. vakare kalbės kun.
Pereita savaitę',, pranešė- 

me, kad Brooklyntf lietu
viai, katalikai/ Katalikų 
Federacijos apskrities va
dovybėje, rengia Katalikų 
Veikimo 'savaitę, kuri pra
sidės kovo 12 dienų ir tęsis 
visų savaitę iki kovo 19 d. 
Prakalbų, - vieta ir kalbėto
jai buš sekami: /

Kovo12 dienų: " *1 ‘
Šv. Jurgio parapijos salė- 

rje, tuoj po sumos, kalbės p,
K. Kriišinskas ir p. M. Šer- 

I tvytienė. Tema4 41 Kodėl ka
talikas dirba lietuvybei!”

- Karalienės Angelų para
pijos salėje, po pamaldų 
4:30 'vai. po pietų, kalbės 
kun. J. Lencevipius ir p. J. 
Tumasonis. Tema: “Kaip 
per tikybų išlaikysime lietu
vybę.”

Apreiškimo parapijos sa
lėje, po vakarinių pamaldų 
8 vai. vakare, kalbės kun. 
J. Balkūnas ir p. A.J.Va- 
lantiejus. Tema:.44Ar lie
tuvis patriotas gali būti ląi-

| svamaniu ar komunistu ? ’ ’

Kovo 13 dienų:
Karalienės Angelų para

pijos salėje Jaunimo vaka
ras, 8 vai. vakare. Kalbės: 
Ant. Eimutis ir Kazys Pau-. 
lauskas. Tema: 44Jaunimas 

! nemes lietuvystės ir tikybos 
Amerikoje,” 

. Kovo 15 dienų :
Apreiškimo parapijos sa

lėje po vakarinių pamaldų, 
8 vai. vakare,, kalbūs p. J* 
Mačiulis ir p-nia S. Suba- 

■tienė, Teina:4‘Lietuvis, lie
tuvė privalo kaipo katalikai 
aukotis tėvynei.” 
.- Šv, Jurgio parapijos ste
lėje po vakarinių pamaldų,

Į*.- A. Lekešis ir p. A. J, 
Mažeika. Tema: “Katalikas 
lietuvis yra. tikras patrio- 
tatf?i ■■ • • ’ ‘

Kovo 16 dienų:
Karalienės Angelų’ para

pijos'salėje, 8 vai. vakare, 
Moksleivių Vakaras. .Kal
bės ’stud, . Br. Raugalas ir 
p-nia T. Barzilauskienė. Te
ma : “ Ko laukiame iš moks
leivijos;” '

Kovo 17 dienų:
Atsimainymo parapijos 

salėje,, Maspethe, po vakari
nių pamaldų, 9 vai. vakare, 
kalbės Tėvas Alfonsas Kaz
lauskas, O. F. M; . Tema: 
4 4 Pasaulionių apaštal a v i- 
mas per katalikų veikimų.”

Kovo 19 dienų: . ;
Aušros Vartų parapijos 

salėje, New Yorke, 8 v. va
kare. Kalbės kun. K. E. 
Paulonis ir p. Kazys Vilniš
kis. Tema: . “Katalildškij 
draugijų ryšys. — Federaci
ja.” .

Visi Didžiojo New Yorko 
ir apylinkių lietuviai kata
likai prašomi - skaitlingai 
kur išgirsite daug gražių 
dalykų,, kuriuos turite, kai
po lietuviai ir patriotai tu
rite žinote. Įžangos nebus 
jokios. Ateikite visi.

Kviečia •
Federdciįos Apskritis^

Tel. Štagc.2—0048 Notary PubUe

M. P. SALIAS INC.
BIELIAUSKAS .

Grąborius Ir Bąlsamuotoju 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kui. kurie skelbiasi. “Darbininke," tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi garalnkrtla ••Darbininke.” .

Tel. Evergreen. 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRĄBORIUS

BALSĄMUOTOJAS
231REDFORDAVENUK

BROOKLYN, N. Y.

TeL Stagt 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(lev&nd&uikM) 

GRAB0RIŪ8
107 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

. ‘ Telephone Stagg 2*4409 
NOTĄRY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
. . ' ■ Bažnyčią

Pansamdaū Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- ‘ 

. kiems pokyliams '

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J, VALANTIEJUS
GRĄBORIUS IR

1UU.SAMUOTOJAS
Apdratida Visose šaknae-

Notary Public . . .
5441 — 72-nd Strėet,

Irti Grhnd St
• MASPETH, L. t, N. Y.

l. ALK t St F nf

14 Beda li Art’. Kio. klyn
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