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.VISŲ SALIU KATALIKAI DARBININKAI

.. VIENYKITĖS! DAHBiųmKAS
.. . . AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO' SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS •1

EINA NUO 1915 METŲ V

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
• M? ■ - --- ----

/Airijos' prezidentas De Valera 
fiąis metais važiuos su savo lei*

Kidifoje, Tsanda,nkow 'apylin
kėje, pet Velykas bus apkrikšty
ta 430 naują atsivertėlią.

SOUTH BOSTON, MASS., KOVO-MARCH 21 D., 1933 M., No. 22 KAINA 5 CENTAI

LietuviųDienaKolegijosParke
Gerb. Skaitytojų Dėmesiui KARDINOLO GIBBONS

ATMINIMAS PAGERBTAS
Kanadoje šiuo laiku yra 4,283,- 

388 katalikų. Daugiausia kata* 
Ūkų yra Qttebece — 2,463,160.

^JEortugalijpje šiomis dienomis. 
Popiežius ■ Pyus XI paskyrė 3 
naujus vyskupus.

v Šiaine numeryje, 4 pusk,; telpa svarbus straipsnis 
antrašte '4Dawręnce’o Nezaležhinkas — Rusų Popas.” 
Penktadienio numeryje įdėsime to popo, jo paties para
šytą, “Curnculum vitae*’ (gyvenimo eiga, biografijų) 
irkovoBIA.nun^
riame jis pareiškia nerimastavimą ir sąžinės griaužimą.

• Prancūzijos buvęs prezidentas 
ir žymus politikas Poincare ap
lanke Taryžiaus kardinolą. Ver- 
dier, laikinai apsistojusį vienuoly
no, esančiame netoli Poincare va- 
sanmmioj ... ¥

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
MACDONALD

• Popiežius įgaliojo kardinolų 
Bourne, Anglijos arkivyskupų, 
atstovauti Popiežių Liverpoolio 
katedros kertinio akmens pašven
tinime. jm

VATIKANAS. — Kovo 
19 dieną Popiežius Pijus 
XI priėmė Anglijos premie- 
rą MacDonaĮd ir . užsienių 
reikalų ininisterį john Si- 
mon.. Pasikalbėjimas tęsė
si 35 minutes. Po to .ang
lai apžiūrėjo. Vatikano žy
miąsias vietas.

ANGLIJA SIŪLO VOKIE
ČIAMS DIDESNĘ 

KARIUOMENĘ

VrASHINGTON. — Ko
vo 19 d. Washingtono 13-ka 
katalikų organizacijų pami- 
liejo kardinolo .•Gibbons. 
mirties 12 metų sukaktį

Pagrindiniu: kalbėtoju 
Mivo kongresmonaš J. W. 
McCormack, kurs ypatingai 
Įvertino didžiojo kardinolo 
nuopelnus darbininkams. .

L. D, S. CENTRO 
NARIAMS

L. D. S. Centro; valdybos 
posėdis kviečiamas kovo 28 
dieną, antradienį, 7 vai. va
kare “Dai’biiiinko” redak
cijos Rjatatposer --—r-- -

Visi nariai prašomi atsi
lankyti. . p/

• ■. '. 4 G* S^retorius.,
. ■ •. ■4t. ■ - . .-

Šiomis dienomis miręs Ameri
kos kariuomenės atsargos genero* 

. las Sjmuel D. Sturgis, 71 metų, 
buvo katalikas. Kai velionis ge- 

. nęrplas buvo 15 metų amžiaus, 
. jis su savo tėvais perėjo j kata-

POTVYNIS PALAIDOJO 7 
GYVYBES

'. Notre Dame universitetas šių 
mėtiį vasaros mokykloje turės 
200 kursų. Mokslas prasidės bir
želio 20 d. ir tęsis iki nigpiucio

•1 d. ‘ ■

Pirmutinę keliauninkų ekskur
sija į Romą, šiemet sudarys vokie
čiai katalikai, kurie , . šventųjų 
metų proga Romos atlankyti at
vyks kovo 31 d. . • ’

CINCINNĄTI. — Kovo 
19 d. Oliio valstijoje išsilie
jo Ohio upė. Potvynis ap
ėmė didelius žemės plotus 
nuo W. Virginia iki India
na valstijos. 7 žmonės pri
gėrė, daugelis miestų gatviir 
apardyta.

PORTUGALIJOS MOTE
RYS GAVO LYGIAS 

TEISES

Amerikos 72-rasai kongresas, 
užbaigdamas savo darbą pripaži
no našlei Annie M. Eopolucci 
5000 dolerių, kaip atlyginimą už 

< jos sūnų, kurs buvo pirmasis jū
rininkas, žuvęs kare prieš Vokie
tiją. Kadangi minėtos našlės sū
nus buvo užmuštas penkiomis 
dienomis anksčiau negu Amerika 
oficialiai paskelbė karą, tad reį. 
kėjo kongreso specialaus biliaus, 
kad senukė gautų pašalpą. Kitas 
šios katalikų šeimos sūnus buvo 
irgi užmuštas kare.

LISBONAS, — Kovo 19 
d. Portugalijos moterys 
pirmą kartą dalyvavo bal
savime. - Balsuota, naujo
sios konstitucijos priėmimo 
reikalu.

Lisbone pirmutinė balsa
vusi moteris buvo 80 metų 
amžiaus. . ■

VOKIETIJOS BANKO 
NAUJAS VALDYTOJAS

V .BERLYNAS.J- Vokie- 
‘ tijos banko įręzidęntas Dr*

Hans Luthėr pasitraukė iš 
, einamų pareigų. Jo vieton 

* • paskirtas Pi\ H j a 1 in a r 
-J Schacht, buvęs banko, prezi-

. zidentu 1923—1930 met.s
. į * Dr. Luthęr pasitraukė dėl 

nesusipratimų su kancleriu 
<• Hitler. ,

AMERIKOS INŽINIERIAI 
BĖGA IŠ RUSIJOS

BERLYNAS. — Ameri
kiečiai inžinieriai, patyrę a- 
pie areštą 6 anglų, pradėjo 
bėgti iš Rusijos,, palikę vi
sus pradėtuosius darbus. 
Kovo 18 d. Berlyne tokių 
bėglių .• inžinierių . buvo 17* 
Visi inžinieriai dirbo prie 
General Electric kompani
jos.

ZANGARA NUŽUDYTAS
MlAMĘ Fla. —Chieagos 

maybro. Cermlik nušovė jas 
jZangara kovo 19 d. užmokė

jo savo bausmė elektros, kė
dėje. Jis mirė anksti rytą.’,

TROCKIS PRAMATO 
AMERIKOS VIRŠENYBE

ISTANBULL, Turkija. — 
Sovietų. Rusijos • tremtinis 
buvęs karo komisaras, Leo
nas Trockis priėmė savo iš
trėmimo saloje spaudos at
stovus, kuriems pareiškė, 
kad - įvyksianti Amerikos 
bankų centralizaciją suteiks 
Amerikai viršenybę viso pa
saulio finansiniuose reika
luose*. . <!- fflli

. GENEVA.. — Anglijos 
premjeras MacDonald pa
saulinėje . nusiginklavimo 
konferencijoje pasakė kai- i 
5ą, kuri nustebino daugelį 1 
Europos politikių

MacDonald pasiūlė sutei
kti Vokietijai teisę turėti ’ 
dvigubai didesnę karinome- ; 
nę, negu dabartinhi laiku ji 
:uri.J Dagai Versailės su- ’ 
sutartį, Vokietija gali turėti 
ik 100,000 kareivių; pagal 
MacDonadi pasiūlymą Vo
kietija tūrėtų. 200,000 karei- 
virį.

Anglijos premjero Mac
Donald planas nurodo to
kias kariuomenes įvairioms 
valstybėms: Vokietija —•
200,000., Belgija — 60,000; . 
Bulgarija — 60,000; Ispa
nija — 120,000; Prancūzija
— 200,000; Graikija — 60,- 
000;. V engųi ja — . 60,000; 
Italija — 200,000; Olandija
— 25,000; L enki j a — 
200,000; Rumunija -— 150,- 
000; Čechoslovaki j a -—. 100,- 
000; Jugoslavija —- 100,- 
000; Sovietų Rusija —500,- 
000; visos kitos Europos 
valstybės — po 50,000. Kiek. 
Anglija turėtų laikyti ka
reivių, MacDonald nenuro
dė. Be tp, MacDonald nu
rodė,. jog Prancūzija, Ispa
nija, Belgija, Italija j Olan
dija, Portugalija gali turėti 
atitinkamai didesnį skaičių 
kareivių jūrų apgynimo rei-' 
kalams..

Jo plane yra nurodyta vi
sai panaikinti karišką lai
vyną ir karo orlaivius, ku-. 
riti pirmą pusę panaikinti 
iki 1936 m; sausio 13- d., o 
antrą pusę vėliau.

MacDonaĮd pasiulymu, į- 
vairios valstybės karo orlai
vių turėtir laikyti tokį skai
čių — Amerika, Prancūzi
ja, Anglija, Italija, Japoni
ja ir Sovietų? Rusija —- po 
500; Jugoslavija 250, 
Lenkija, Čechoslovaldja, Is
panija —■ po 200, Belgija, 
Rumunija ir Olandija — po 
150, Kinija ir’ Turkija — 
po 100, Norvegija, Siamas, 
Švediją, Graikija ir Švėica^ 
rija r- po 75, Lietuva, Da
nija, Estija ir Latvija .— 
po 50, Portugalija ir Suo
mija ; po 25. /,

GAISRAS NEZAIEŽNIN- 
KUNAME

LAWRENCE, Mass. — 
Pereitą savaitę nezaležnin- 
kų popo name kilo gaisras, 
kuris padarė , daug nuosto
lių. Valstijosir apdraudos 
kompanijų inspektoriai7 ty
rinėja gaisro priežastį,. .

TRAUKINYS:SUVAŽINĖ
JO VISį ŠEIMĄ

Kovo 19 dLprie North 
Moiison traukinys iužvažiavo. 
į skersai reles važiavusį au
tomobilių; nelaimė, baigėsi 
labai tragiškai: mirtinai su
važinėta automobiliu važia
vusi Jošeph Gagliano šei
myna abu tėvai ir trys 
vaikais ' • • •

ROŪSEVELfffišO PA
GALBOS ŪKIAMS

WASHINGTON. Pre
zidentas Roosevelt pasiuntė 
kongresui savo programą 
ūkio reikalams pagerinti. 
Programoj e yra nurodytos 
priemonės,' kuriomis norima 
pakelti žemės ūkio produk
tų kainas ir sulaikyti per 
didelį produktų priaugliu.

Savo rašte, prezidentas 
prašė kongreso greitai pri
imti jo pasiųstą programą, 
nes žemdirbystė reikalauja 
skubios pagalbos* Progra^ 
mos vykdytoju bus žemdir
bystės sekretorius Wallace.

PASAULIO VETERANAI 
PRIEŠ KARĄ

Gencva. — Kovo 19 d.?čia 
įvyko pasaulinio karo vete
ranų organizacijų atstovų 
susivažiavimas, kuriame da
lyvavo atstovai iš visų ka
re dalyvavusių valstybių, iš
skyrus Vokietiją, kurios 
kancleris Hitler neišdavė 
pasų veteranams išvažiuoti.

Susivažiavime dalyvavo 
8000 veteranų, daugelis jų 
aklų, gasųotų, sužalotų* Jie 
surengė demons t r a c i j ą 
prieš karą. Reginys buvo 
jaudinančiai graudus.

Tie veteranai atstovavo 8 
milijonus vyrų, kūne: prieš 
15 metų mėgino viens kitą 
užmušti; jie kalbėjo vardu 
13-kos milijonų, kurie už
mušė viens kitą. Susiva
žiavimas griežtai pasisakė 
prieš karą. . ,

Vokietijos . vet ę r ana į, 
nors negalėjo dalyvauti, ta
čiau . prisiuntė sveikinimo 
raštą, kuriame parašytai 
“Nors dėl žinomų jums 
priežasčių ines negalime da
lyvauti, bet mes . tikimės 
jog išgirsite, balsą 1,500,000 
vokiečių veteranų, kurie ne
nori daugiau karų ir kurie 
su jumis yra dvasioje.”

DVIEJyMJJONŲTAŠAL- 
POSPROGRAMA

Kovo 19 d. 2 vaL po pie
tų, Šy. Jurgio parapijos sa
lėje, Noiąvood, Mass., įvyko 
Naujosios Anglijos Katali
kų Federacijos skyrių at
stovų posėdis aptarti. Kata
likų Seimelio nutarimą vyk
dymą. . Posėdis šauktas 
specialiai pasitarti apie su
rengimą šią. vasarą milžiniš
ko išvažiavimo. .

' ■'' Seimelio . nutarimą pasi 
ryžta įvyk’dyti visų galimu
mų plotmėje.. Išvažiavi
mas nutarta pavadinti Nau
josios. Anglijos Lietuvių 
Diena.

Lietuvių Dieną dauguma 
balsų * nutarta rengti. Šve* 
Marijos Kolegijos nuosavy-

POPIEŽIUS PATS ATLAI
KYS PRISIKĖLIMO

MIŠIAS—

GUBERNATORIUS RAGI
NA PRIIMTI LIKERIO 

ĮSTATYMĄ

bėje, Thompson, Conn. biiv 
želio mėnesio viduryje.

Rengimo komiteto pirmi
ninku 'išrinktas K. Federa
cijos apskrities pirm. V. j. 
Kudirka, o komiteto, prezi
diumą, sudarys . apskrities 
vaklvba. •- J.

Komiteto garbės pirmi* , 
ninku išrinktas kum K. Ur
bonavičius.

Sudarytos keturios komi
sijos ir išrinkti jų vadai;

Posėdyje dalyvavo atsto
vai iŠ Norvvood, Providence, 
Camhridge, S. Boston, Law- 
rcnce ir Broc.kton kolonijų. 
K it os. kolon i j os atsiuntė 
1 aiškus, pareikšdainos. savo■ 
dideli pritarimą. ■

MUSSOLINI SIŪLO TAI
KOS PLANĄ :

ROMĄ. — Spaudos, ži
niomis, per šių metų Vely
kas Popiežius pirmą kaitą 
nuo 1870 metų pats laikys 
Prisikėlimo mišias Šy. Pet
ro* bazilikoje/

ŽYDAI BĖGA Iš VOKIE 
TUOS

WASHINGTOX. — Pre- 
zidento Roosevelt vyriausy
bė šiomis dienomis rengia 
bedarbių šęlpįmo programą,, 
pagal kurią numatoma be
darbių reikalams paski rti 
du bilijonus dolerių.

Programos rengimui va
dovaują darbo sekretorius 
Miss Perkins ir. senatoriai 
La Pollefte, Wagner ir Co- 
stings.

Du bilijonai, dolerių ma
noma taip paskirstyti: L— 
500 milijonų dolerių įrengi
mui 300,000 bedarbių gyve
namų vietą; tas skaičius he

PARYŽIUS.— Iš Vokie
tijos atvykusieji amerikie
čiai papasakoja užsieniui 
nežinomų dalykui apie fašis-. 
tų valdymą Vokietijoje. a 
.' Jų pasakojimu Vokięti- 
j o j e veiki a ži auri a u s i a 
spaudos cenzūrą. Socialis
tų ir komunistų spauda vi
sai Uždaryta. Katalikui ir 
neutralioji spauda smarkiai 
suvaržyta. LTžsienio laikra
ščių korespondentai negali 
patiekti teisingų-žinių.

Šunkiausis gyven i m a s 
Vokietijoje yra žydams, ku
rių ištisi būriai bėga iš Vo
kietijos. Žydai teisėjai, ad
vokatai, gydytojai, inžinie
riai, įvairūs valdininkai at
leidžiami iš vietų. Ant žy- 
mesnų žydų padaromi žiaud
rūs užpuolimai.

• Massachusetts valstijos 
gubernatorius J. B. Ėly.pą-r 
siuntė legislatūrai jo suda
rytos specialios komisijos 
sudarytą projektą Įstatymo1 darbių dirbs miškuose .ir
svaiginamiesiems. gėralams 
tvarkytį. Gubernatorius 
nori, kad Massaęhūsetts val
stija butų .pirmutinė pasi
rengusi- ..prisitaikinti prie 
prolubįcijos panmkiniino.

Gubernatoriaus, projektą 
valstijos legislaturos komi
tetas 1 jau svarsto..

jiems numatomas atlygiu i- 
jnas $1.00 į dieną; maistas 
ir butas veltui. 2. — 500 mi
lijonų dolerių bedarbių PY 
šalpai (maistui. ir butui) 
■per valstijas iy labdary
bės organizacijas. 3. — Vie
nas bilijonas dolerių viešie
siems darbams.'

1-

ROMA. — Kovo 18 ir 19 
d. d. Ramoje lankėsi Ąng-. • 
1 i j os p reni j eras MacDonald 
ir turėjo pasitarimą, su Ita-... 
Ii jos preniierti Mussolini. į 

— Ta .progą Mussolini pa-. 
skelbė savo planą, kurhm‘>Y^ 
heva n orima užtikrinti Eu- . j 
ropai taiką. Pagal Musso^ j 
lini planą, Anglija, Italija, /. j 
Prancūzija ir Vokietija pa- - j 
sirašo draugingumo ir tai
kos sutartį, pasižadėdąmos ’ 
taikoje, gyventi bent kele- 
rięms .metams. * •_

Žinoma, toks planas gali ' • 
duoti naudą tik šioms ketu
rioms . didžiosioms valsty-. 
bėms, o mažesniosįoms tas 
planas bus abejotinai nau- - 
dingas? ' .
~ Anglai Mussolini pašiuly- . f 
mui pritaria. Jei tam prį . I 
tars prancūzai ir vokiečiai, . i 
tai netrūkus Italijoje įvyks* . ; 
keturių valstybių premierų • 
susivažiavimas. . ' .

MacDonald lankymosi į 
metu, Italijos karalius iškė- ’. E 
lė jam pagerbti pietus* .

LENKIJOJE KRUVINOS 
RIAUŠĖS

VALDŽIA PRIĖMĖ BET
RUK 2 BANKUS

DETROIT. — Amerikos 
vyriausybė pasiėmė į savo 
rąnk'as du didžiausius. Det- 
roit bankus — First Natio
nal Bank p f Detroit ir Gu
ardian National. Abiem 
bankams paskirti specialus 
komisiohioriai* Laikinai a- 
Im bankai. uždaryti ir ne
pranešta, kada bus atidary
ti. ; •’

Komisi'jonieriai pranešė, 
jog jie iurnią peržiūrėt kny
gas, ’ sudarys, naują tarnan- 
iajų štabą ir tik po to ban
kas litis atidarytas. • • "

PABJANICĘ, Lenkija. .
. Šiame mieste kilo tėkšti- - \ 

lės darbininkų streikas. Po
licija įsikišo i streikierių J 
nuraminimą į r paleido Šu-. 
vius, nuo kurių iižmušta 5 
asmėnvs.

174 MILIJONAI AUKSO 
SUGRĮŽO

. N W YORK — Nuo ko^ .. 
vo 7 iki kovo 14 d. Nėw • į 
York federališ rezervo ban
kas iš Įvairių depozitorių. 
surinko 174 .milijonus dale- . 
rių aukso.- ,•

Visas tas auksas prieš . . 5 
bankų uždarymą buvo iš- .. T 
huiiktas dėt. baimės. Dab;ir . I 
grąžinamas atgal.. 1
.- . • ■ i
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iutraŪienls, kovo žir 193Š ?•

Atžagareiviams “Kulturinin- 
. kams” Diplomas

Prano Bekampio

IŠ KUR. ATSIRADO ŽIŪRĖJO f MĖNULĮ ■ NEKALTAS
Kai -kultūringi žmones 20- 

tąjų amžiuje daro pastangas 
dar labjau kultūrėti, kad 
atneštų nerimaujančiaiir p.a- 
šauliui, lyg balandis Nojaus 
laivui, alyvos (meiles) ir 
SUtamiiiiino sakelę, tuomet 

. Lietuvos neva “kultūimįii-

ir niiosaikiausį Lietuvos 
darbininkų, didž. gerb. Se
nelį. A, Jakštų, kurs visų sa
vo .amžių dirbo Lietuvos ge
rovei, kovodamas su rusu 
biurokratais, sviete — auk- 
lejo Lietuvos liaudį, kad 
mokėtų atsispirti prieš už- 
grobikus. — spaudejus ne
žiūrint, kas jiė ir kame pa
sirodo, Kasgi kitas, jeigu 
ne pseudodtultūi’iuinkai iš
drįstų taip naliališkai pasi
elgti? Norėtųsi gydyti tuos 
nelaimingus ligonius, bet, 
anot priežodžio, f 4 kuprotų 
tik karstai teistiesin s:” 
Mat, . jie. įsivaizdavo,, kad 
gyvuliškoji laisve tai jų tik
ro ji laime, bet tie siaui’apro- 

įčiai užmiršo, kad gyvulio 
niekas negerbia, su juos pa
sielgi, kaip nori. Su nesą
moningu .(kad ir laisvai sa-

sudaro/ išsigimėlių. gaujas, 
kad išpiltų visą neapykan
tos ir keršto tulžę ,ant tii, 
kurie ir tokiems. iššigimė- 
liains vien gera tetrokšta^ 
Nelaiminga toji tauta, toji 
šalis, Intrioje gimsta pana
šių J. Šliupui išsigimusių, 
nedakepusių ekzemplibrių, 
bet dar nelaimingesnė toji 
mokykla, kuri tiems nenor
maliems mokhiįams subaig

• ti sukti ir taip jų nenorma
lų protą. , .

Rūsų nihilistai mokytojai v,2 jaučiančiu) gyvuliu įveli-

Motina (į tėvą): Jonai, nega-. 
liu suprastu iš kur mūsų Onyte i 
gavo tą didį piktumą? Niekas ne
galėtų šakyti, kad ji nuo manęs, 
tą piktumą gavo, ”

Vyras: “Žinomą; kad negavo 
nuo tavęs, nes pati turį, savo pik
tumą/’ ■ -

UŽMOKĖS

Jauna porelė sėdėjo verandoje. 
Laikas gan vėlus, Merginos mo
tina iš savo . kambario klausia 
dukters: “ Agota, ką Veiki taip, 
vėlai nakties metu?”
• Agota atsiliepia: ‘ ‘ Žiūriu į gra
žų mėnulį, mamytė,“ t..

Gerai” atsiliepė motina : “jriu 
laikas pasiųsti, pąinon tą- gražų 
menulį.” -

Žmogus su, gerokąr išsilupusia 

raudona nosim buvo suimtas už 

pardavinėjimą svaiginančių gėri
mų. •

“Žiūrėkite į kaltinamąjį5’ sake 

advokatas, norėdamas sujaudinti 

teismo dvyliką sprendėjų. “Ar.

jūs teisingai manote, kad šb 
žmogus išrodo kaipo toks, leuris' 
parduotų svaiginančius gėrimus, 
jeigu jų turėtų 1”

. ■ • f

Sprendė jai: (vienbalsiai) “Ži
noma — .nekaltas. ”

Mes ypatingai Taginairie 
remti tlios biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Barbminke.”

. Jie myli savo tėvynę dėl
to, kad ji yra jų. Ballcc

AMERIKOS L. K. STUDENTŲ ORGANIZACIJOS ŽURNALAS,
■ < • ■ ■ ’ . r . ■ •

LIETUVYBĖS IR KATALIKYBĖS NAUJAS GYNĖJAS.

Metams prenumerata $2.00, Į užsienį $3.00 Atskiro utim, kaina 20e.

'•STUDENTU ŽODIS“
366 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Teisėjas:. “ Buvai Suimtas už 
pavogimą dviejų brangių akme
ninių žiedų. Sakai, esi nekaltas. 

^Ar galėsi užmokėti • advokatui, 
kad tave gintų?” .

. Kaltininkas; rrGalėčiau advo
katui duoti vieną- tų žiedu.”

PAAIŠKINO

KURIS PRADĖJO *

•(Apart saviškių) ir mūsiš- . 
kiąms šliųpiniBkątns,. prieš į

• jiį trumpareges akis pasta- j 
te.: vieton dienos naktį, vie
ton tikrovės tik nusisvaigi- 
htisio sapną, vieton žmoniš
kumo vien gv^iliškumą, 
vieton tyros ir -nuoširdžios 
meiles tigro pagiežą ir liū- 
to’kerštą.
L. Šliupas, tais keistais pri- 
Vahunais atsižymėjęs nuo - 
pat vaikystės metų, net jo 
žilas plaukas to jo degutiš- 
kumo . iki šiai dienai nenusi- 
“Serė'. Kad tas senis, )$ię<įę4 
jo;’ir kliedą, tai visi'žino,’ 
kas jį arčiau pažino: Klie
dėjo .čia ir Amerikoj, kol 

. išnaudotieji jį (išnaudoto- 
ją, išvijo; grįžo Lietuvon, 
.nors vadinasi gydytojuin, 
vienok savo sugedusios Šir
dies gydyti nei,, nemano, su
sirinkęs gaują irgi išsigimė
lių, įsteigė koliojiniosi kur
sus, nes per.mokyklą pra- 
vytas profanas; nenusima
nydamas, kas yra tikroji 
kultūra, panašių žioplių pa- 
dedamas, sudarė neva “kul-

• turą'? ir,, suša u k d a m a s 
“kongresą, bliuvojo kaip

- . Ausų vežikas po arklio .kojų 
girtas nuvirtęs. Savo “ma- 
taškiniais sakiniais” matyt 
norėjo pademonstruoti Ma
skvos bezbožnikahis, tuomi

r ‘ norėdamas priminti mūsų 
valdžiai, kad ji atrodytų gi-

' mininga stalinizmui gyvulė- 
jiind srityje. Gaila) kad 

.-. tame “kongrese” žiūrėjo
.tvarkos labai stipriii — ge
ležinių nervu valdiniiikaiį 
kurie, girdėdami įsiutusios

. gaujos įšėlusių pravadyrių 
, ' paskaitose net labai gatbih- 
k. gal ir aukštai pastatytų as

menų barbariškiausius įžei- 
;t dimus koliojimus, neišdiiso 
' *' užprotestuoti, nors buvo pa-
.‘.reiga tai padaryti. To nė- 

gana, tie nėsąmoningi. Lie
tuvos protiniai liliputai V, 
L. org\ “L; Ž.” išdrįso mė-

; iagmgai pulti, net didžiausį . i
. - ■ ’ - rs./—■> ...ainys” darosi kaskart įdomesnis, _

rūs vertelgos prekiauja: — 
jį perka, parduoda, maino, j 
be jokios baimės paliauna, 
iŠ jo net muilą veikla,, arba 
galų-gale vilkams, šunims,- 
ar varnoms kapoti lauk iš
meta, argi J. Šliupas, Bart- 
kevičiene. ir jų Ko. norėtų 
šitos gyvuliškosios laimės ir 
garbės? Nesinorėtų tikėti, 
kad tie .mokslo įstaigas ląn- 

. ko ir likę dvasiniais profa
nais, taip kvailai galvotų;

Rekomenduoja Nebrangu
Naminj Vaistą

“Europoje mes vhttohict laihėįnie Tn» 
lįtira Pain-E'cpellerj gerlauJti tiami* 
niu vaistu. Ncgalufia' gauti nieko 
Biresnio. gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reanuitlškų g&linnj. Net galvos 

B skaudvjim.l» danties šilimų,’ j-tripų ar 
mPšiupgį greitai palcagvina šis pe- 
įrangas vaistąs.“ .• f. r<

į r Blooinficlti; Ni j,--.. . ,,

AIN-EJtPELLER

1 “Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS knygos

Auksiniu Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos žiupsrie 
Lisį’.su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyvą ...... .25 
7 Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydasj ir Turkas. PamokL 
nanti apysaka. Paraše T.- Vyš-- 
niauskąs. Vertė P. B. .....25

Trumpi Skaitjzmeliai—-labai 
gražūs , pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Paraše J. Tarvydas............. .25

Turto Norma—moks I i š k i 
pasiškaitymia. Parašė Uosis.. .25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Taborą Fi- 
lipiną. Verte Kun. P. L. ....

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

Užkėita Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka,. 

■ Katalikų Bažnyčia, ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ..

Apaštalystės Maldos Statu-, 
tas. — Vertė kun. P.rSauru- 
saitis '........................... ...i..........
, XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Paraše 
kun. Pr. Bueys, M. I. O. .. 1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas^' aprašymas; -kelionės. į 
Paryžių ir atgal‘Miltai o jaus 
ir . Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis .25

Kelione Aplink Pasaulį p°er 
80 Dienų — Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuoti- 
kiai kelionės per .įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis . .. 1.00'

Pramonines Demokratijos
Pagrindai. Parašė Uosis .... .50

.Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikis ............................. ... .40

Aritmetikos Ųždavinynąs .25 
Vaikų Darbymečiui —^Rin

kinėlis kalbos mokslui ,.. .. .35
• Petriukas — laiškas vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15

Bolševizmas — Kas tai yra 
. bolševizmas ir jo vykdymas .

Rusijoje ....................... .  .. .15
Žaidimų Vainikas — Savy

bės vakarėliams ir geguži- 
nėms su gaidomis. Sutaisė M.
Grigonis .... ... . . .. .. .. .25

Laimė — (poema).. Paraše
Vaitkus .. .............     25

i Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
. iš lenkiško kun. K. S. .. ..

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
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. Ą. Baranauskas ... .. .10

Eurharistikos Stacijos, Su
lietuvinoKun,.P. Jųškaitis .. .15

Kristaus Kryžius: Stacijos, ■ 
', Graudūs Verksniai,- Maldos.

Gegužės,' Birželio. , ir Spalių 1'
m6h. Išleido kun. K.. A. Vasys. .25

Dangaus Karalienė, Surin
ko..kuri. M. Galevičius ; be ap- . 
darų 25e; su, apdarais . .. .50

Socializmas ir Krikščiony-
* be., Prof, V. Jurgučio .. .... .10

■, Žmogus ir Gyvulys. Paraše
kun, Pr. Bueys .. ., ."A .!. .15

Žydas' Lietuvoje. Parašė S.,
Kaimietis ... ... . ? ,0b

Maldos Galybe, Istoriškas 
piešinys IV-t.o šimtmečio' kri- 
keiohybes. Lietuvių kalbon . 
išguldė P. B. ....... . / .. .15

Apsirikimų Komedįja, Ai -.
sitikimas iš Amerikoniško gy- 
veninio. Išguldė L a p š i a u s 
Vaikas.-.

Jono- Kmito Eilės ..
-Be apdarų .... ..

universiteto mokinys at? 
perdčtinį ir Idausįajo, 

ar būtų galima jam uzbaigtUinT- 
versitefo mokslą greičiau- negu 
per ketveris metus’: Pirmininkas 
mokyIdos atsakė i Viskas re iš- 
kia ką nori iš savęs padaryti. 
Kuomet gamta ųorį padaryti ą- 
žuolą/tai ilgiausius motus dirba 
savo darbą,' bet jeigu nori pada-^ 
ryti bulvę, tai tą. padaro į kelis, 
mėnesius.” ' .

Tūlas 
ėjo pas

Mokytoja; “Pilipai: ar tiesa, 
kad pats davei Zigmukui tą mė
lyną akį?” '

Pilipukas: “Taip, mokytoja;”
i Mokytoja: “Koki 'pasiteisiili-' 
mą turi už tokį nemandagų pasi- 
eįginią.”

PilipUkas“ Tai i-į-i-i. jis ma- 
l ne erzino.”

Mokytoja: “KAip jis tave su-) 
erzino.”

Pilipukas: ‘ ‘Mane atgal mušė. ’i

PAAIŠKINO
.15

•I Ąžuolas. A. Vienuolis .. . ' .10 . 
l'

Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir'aprašymais .. . ., 1.00' Kas šiandien Kalbama, a-

Mokytoja: “Vytautuk 
kykmali, kolos skirtumas tarp 
elektros ir žaibavimo?”
' Vytautukas: “Už elektrą rei- 
Ida. mokėti — žaibavimą gauna
me veltui.”

Paša-

.10

.15

.25

bet ir sau užsimerkę meduo
ja, o gal jie tokie ir norėtų 

vienok jų kalbos ir elgesiai [ pasirodyti ?.
Galutinas Šliupo reikala

vimas, tai, kad jis Visais at
žvilgiais Maskvok’laiidonie- 
sienis pataikaudamas, malo-

pilnai liudija apie tos pre
kės rūšį. • Išeina, kad tokie 
išsigimėliai netik. kitiems,

“ŽVAIGŽDUTĖ”

netų savo žilų barzdų raū- 
donai nudažyti, tuomet visi 
jau pažins tą uolųjį komu
nistų agentų ir raudonosios 
šaikos vada!' kimiam Per
nykštis clMe! užgintų ..‘‘diplo
mų”. žada ir duoda.

.15

Mėnesinis vaikų paveiksluotas 
laikraštis. .

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusi, didumo.- •

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems ‘tą lai-1 
rįię kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įprotis. 
ti vaikas dar . mažose dienose pa 
mylėti visa, kai? gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu, 
štai “Žvaigždute” leidžiama vai. 
kams šviesti, dorinti ir lavinti j 
Būk tikrai vaikams geras , ir pa
daryk jiems šiemet .gražią dova
nėlę? užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairiai žinių 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. *
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
!it. metams.

Kaina Angelo. Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 Iii., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje -8'j 
įitai metams 4 litai pusei metų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas. ■ - ‘

Adresas: “Žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies

; Namai.

“DIPLOMAS”

10 DIDŽIULIU TOMŲ
(turinčių arti 5000 pusi.) 

mosią, kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią, mėnesinį literatū
ros, mpkslo, visuomenės ir akade
miškojo, gyvenimo .žurnalą; nuo 
pat;jo leidimo pradžios. Bet “Ži-

Ne .žmonių, bet raguočių, įrėmintam ..tamsos' veikėjui, 
Kailio ir Judo uoliausiam, ištikimam pasekėjui, 
Kurs laisvamanybe bolševizmai. kelią feyiie, 

| Parduodamas save ir savo 'religingą Tėvynę.

' .Stalinas,. Trockis ir jų gauja, 
To tiktai ir reikalaują,- '... . 
Kad Jonšliupiš nuolat lotų,

/ Gi jo šai'ka, kad jum plotų. •
. Tik,’žilgalyi,. būk protingas,

• Tau diplomas ypatingas, 
Jei kol gyvas šitaip losi/ 
Už “tovariščius” užstosi. •

Tavo metai jau prie galo, 
Galva papuoro, nubalo, ' 
O krikščionys vis daugėja, ..

“ > . Nebepūsk, dulke, prieš vėją.
. Akys raibsta, užmerkt praŠ »s, 

Net. panosėj kaba lašas, .
. Gerklė dūsta, gargaliuoja,- .

■ .Mirtis tavim vargonuoja.
Dėlei bliuvaus gramofono,— 
Tu nevertas vardo Jodo, 
Tu dedies su rėksnių šaįka, 
Būk Trofinio balalaiką. ' ;

.Bet tu vistiek esi Jonas, 
Taigi nebūk, it šėtonas, :•
'Ką kalbėsi, pagalvoki, 

. Savąjį vardą godoki.
j . O jeigu tu nesiliausi,

' Panašiai ir toliau bliausi,
. 1 Tau.diplomas nuo.pataikūnų, 

Ožio galva, jaučio kūnu..
19/NĮ, 19Š2 nu. J. Keleivi

.10

.20

.20

.50

ir tiesiog, būtų nedovanotina, jei
gu. kuria inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų,' jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios. .1

“Židinio kainu Amerikoje: met 
—$4.50, pusm.—-$2.50; Lietuvoje;

Tik paabndyk -r- mūšų nerūgosi. 
met. — 35.lt., pusm. 20 lt 

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
lėjaNnS. " . - . »

Į LIETUVĄ
PER H AM B UR G Ą.

. Jloderninlš. patogus Ir kitų neviršijamas, vi
sose klasėse patarnavimas. Savai Uiilar,Išplaukt'-' 
inal K New Y-orko. l’.utogna ir greitas geięžtn-; 
kellti susisiekimas iš Hamburgo..

•^ •ViDŪTINfi’S'.KAINOS.' • - -
informaciją klauskite pas vietinį apimtą- arba
HAMBURG-AMĖRICAN line

so BOYLŠTON SWET, BOSTON .

o

HpA!RPGi

F

Trumpa Apologetika arba ^ypieJ^ievą, Birią, Rclrgiją, Pą- 
Katalikų Tikėjimo • Apgyni
mas. .Parašė kun. V. Zajan- 
čauskaš ........... .... .35 _ . ,

Dr. Vinco Pietario Raitai. • |vanduo, upės, žmonės, mios- 
Istorijoš apysaka. 2 tomai ... .50 Sutaisė ir išleido P. Mi-

Moteryste ir šeimyna. Vcr- . 
te J.. Gerutis .. ................. . .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta.. 
negyvoji gamta: žeme, vanr• 
duo.r oras. Parašę J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis H). Su paveikslais .. .40

Vaikį Knygelė — su pa
veikslais ... .... .• .. .. .20

Maino Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
še kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) ..'.’. ......

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido ku.n. J. Konce
vičius .. ... • •. • •

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Jeun. P; S'aurusaitis . .15

Moterystės Nesuardomybė. 
J. Lešaiiskis. Šv.- Kazimiero 
Dr-jos ‘leidinys, Kaune .. . i 

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. Rucevičiųs .. .. .. . ..

BfEęįiė (Poema). Patašė 
.Gustaitis

Sv. Gabrielius. Išleido Tė
vas- Alfonsas Maria C. P., ..

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J.' Skruodys .;'.. .25

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas . . . : . . ................... : .25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
ly s Puida .. •.. ;, ..................25

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

Malda. Svarbi. Išga n y m o 
Priemonė Šv, Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B; A..........;. JO

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni- 
mą. Parašė Tėvas Hngoliiųis. 
•StrofL O/F. M.;-Vcrtė K. .'. .15

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

Sveikata arba ties u s.ir- 
trumpas, keliąs-į sveikatą.. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas . '.1.00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietttvįškai-Ąngliš.k a s 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .t .; . /'■.. .... į. . • .15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė'Dr: J. J. Biel
skis ... ..- ...... .. .15

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

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pambkyami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas .. ... .... •• .

Paskaita- skaityta Ateitininkų . 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m, .. -.. .a .10

šeimyniškiems Vakarėliams • 
Pramogėlė. Svirno Žvyno . 
Iš Adomo Mickevičiaus Rąš-. 
tų. Mokykloms, parinko M.: 
Biržiška ., .. ..
. Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. .\ .. .. J.0 

‘ Pasakėčios, Rinkinėlis kai- ' 
bos mokslui . .. .. .10 

. “Dievo Karalystė- Jumyse . 
Yra” .ai’bą' apie gerumo do- 
rybę; Versta iš- lenkų, kalbos 
ir išleista rūpinantis P. lą . . .10

Ką Kiekvienas Katal i k a s 
turi žinoti arba mokėti /. ,. ;05

( Kovotojas dėl Vilniaus lie-

žangų ir Socializmą, Parašo
D r. Povilas Mira....... .. .10

Visas Svietas, žeme, kalnai,

koklinis. .10

.MALDAKNYGĖS

Maldų.Rinkinėlis, baltais 
viršeliais... ... .. .... 1,50 .90 
. Maldų Rinkinėlis, Juodais 
viršeliais .. . . .. .. 1.50 .75

Pulkim ant Kelių — “Dar
bininko” spauda, Odos apda
ru . $1.50 2.00

TEATRAI

15 Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis ...... .

Elgetų Gudrumas, 3-,] ii vei
ksmų komedija. Paraše Sei
rijų Juozukas ........................

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

Ubagų Akademija ir Uba
gų. Balius —• komedijos po 
L aktą. Parašo Seirijų Juozu- 
kasV. ............. ... ;35

Sniegas—t) ram a ■ 4-rhj ak- ' 
tų.. Verte Akelaitis .. ..... .40 

Esamas — 3-čia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.” ' 
Paraše kun, L. Vaicekauskas -.10

Visi. Geri r— 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė Ū. V. .. ... .10

Patricija, arba hežinamoji 
kankine —*’ 4-rių aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .. ., .10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus,. Vaidini
mas su gaidomis ....................75

Dramos; i) Germanas; 2)
Fabiola 5-lnų aktų; 3) Liur- . •< 
do Stebūląs 4-rių aktų \ para
šė J. Tarvydas .. .. .. .. .65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Paraše Gineitis .15 

Vaikų Teatrai: dalis 1: 1) 
Pagalvok ką darai;-2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. EI,D. ir N. .. .15

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirkime paskui; 2), Antanu- . 
kas. Surinko S:K, D. ir N. ;. .15

DAINOS
_ _  * «i

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos
$vodbos Dainas .. .... 
Birutės Dainos ..................
Mūsų Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo oliorVed'ys ..... .. ..

SU GAIDOMIS
M, Petrausko

Jojau. Dieną .. .... ....
Vai aš pakii’sęiau .. . .■ 
Ligho (Latviška) ...... 
Už Šijiugvlį ........ .. 
Saulelė raudona .. . .. . .
Šių Nakoialy (dzūkiška) . , 
Skyniau škyiiimelj.... ..

■ Siuntė mane motinėlė .... 
. Ko liūdit sveteliai? .

Sasnauskio
Blaivininkų hynuias .. . .

. Aleksio ■ '
Vyčių hymnas ....... .;

• . Tąllat Kelpšos. .
Liaudies dainos (chorui

. Aš pas tėvelį-Močiut? mano .15
. Oi tu. lakštingėlė-Vanagė

lis' tupėjo ,. .'. .. s'. 15
Kad buvau mergvlč-Ir atlė

kė sakalėlis-.. ..... 45 •

.15

.10

.10

,20

.10

.15

. .. .. .10
Mūsų Jaunuomenės Idealai,....

.10

,30

.25

.10

.10
•JO
.10

.10

.40

.15

.25

.20

.20

.15

.10 - •

.20

•0,)! Kovotojau dėl Vilniaus lie-
• -75 tuvybes. Kini. J. Auibrtukų - 
.SOljtiš .. .-J ... .B5

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, Šo. Boston, Mass.
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Antradienis, kovo 21, 1933 DARBiKiyKAS,

Visuomenės Dėmesiui
*8

KAM LIETUVIŠKAI KALBĖTI?

duoda tai kalbai didžiausios 
svarbos. Jie moko kitus 1 te-1 
tuvių kalbos. O tu; lietuvi, | 
sakai kam kalbeli lietuviš
kai?

: Asmuo, mokąs daugiau 
negu vieną kalbą, yra laiko
mas mokytesniu negu tas, 
kuris moka vieną kalbą. To
kio žmogaus platesnės pa
žiūros. : •

Svarbiausia, tavo tėdai ir 
protėviai tą pačią kalbą 
vartojo. ; Tu, jų kūnas ir 

[kraujas, ar tapsi svetimas

. (Vienam Koleyistai) .

.Ūjau žvyruotu keliu. Su
tikau linksmą Šnekučiuo
jantį. kolęgistų būrelį. Ne-.

'■ paisydamas studentų, ėjau 
sau toliau. Tik ausis pa-

* stačiau, išgirdęs vieno kole- 
gisto pašiepiančiu balsu įš- 
tartus žodžius: “Kam lietu
viškai kalbėti?” Tikiuosi, 
kad jis skaito straipsnius ši
tam skyriuje, tad atsakysiu.

Užklausk, kam, žmogaus, 
įkritęs į vandenį, plaukia? 
Kad išgelbėtų savo gyvybę.i 
Tas pats atsakymas lietuvių j ii* lengvai pamesi tą kalbą, 
kalbai: reikia ją vartoti, 
kad išlaikytų josios gyvavi
mą.

Jeigu gerbi savo tėvus, 
tai bandai išmokti jų kalba
mą kalbą. Jei užklaus ta
ve, kas nors, kokios tauty
bes esi, ir pasisakysi esąs 
lietuviu, bet nemokėsi nė 
vieno lietuviško žodžio, tai 
ką tas asmuo galvos apie 

.. tave? Turėsi.menką vertę 
jo akyse. - Ypač, jei jis su
žinos, kad visokias progas

„ ture j ai. išmokti lietuvių kal
bą, bet neišmokai. •

Man patinka seni praei
ties posakiai. Vienas šiam 
straipsniui pritinka: “Yra 
gerai žinoti daug kalbų, bet 
gėda savosios, nemokėti. ’7 
Čia posakis už save kalba.

. Kam lietuviškai kalbėti?
Ąr aš turiu kartoti tau gc> 

..Tai žinomą filologų nuomo
nes apie kalbą? Turėk dė
mesyje, kad AVisconsino U- 
hiversitete, . Seton Hali 
Prep. ir Princenton’e yra 
asmenys, kurie moka ir. pri-

kurią protėviai per vargus 
išlaikė?

Apuąąstyk tą dalyką!
Rasit, galėčiau paduoti 

keletą smulkesnių žinelių a- 
pie šį klausimą. Bet, gal 
pakaks, nors pakeisti tavo 
pažiūras tame dalyke. .

Kasys Adna.\

“Ieškok Mokslo, Vartok Iš
mintį ir gyvenk Tikėjimu.’’

“ Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų Organizaci
jos aukščiausias tikslas yra 
išugdyti sąmoningą katali
kišką lietuvišką inteligenti
ją, kuri išlaikytą Amerikos 
lietuvių jaunimą katalikiš
ku ir lietuvišku.”.

Visų valstybių ir visų 
tautų žmones, kurie yra. su- , 
sirūpinę visuomenes labu ir 
savo valstybes ir tautos liki
mu, deda daug pastangų, 
kad jaunuomene geriau ir 

Į aiškiau suprastų savo risup- 
menė& problemas ir sieldus, 
kad ji išugdytų savyje en
tuziastišką norą ir didžiau-' 
sį kilnumą, šventą pasiryži
mą ir pasiaukojančią dva
sią ir, kad ji dirbti j vienin
gai ir ištvermingai savo 
tautai ir valstybes ateičiai!

Jei taip apskritai žiūri
ma į tautos jaunimą, tai 
juo- labiau kreipiama dides
nis dėmesys ir dedama di
desne viltis į Mokslą einan
čią jaunuomenę, iš kurios 
išeis tautos ateities vadai !...
‘Kiekvienai .valstybei ir 

kiekvienai tautai yra labai 
svarbu išauklėti kilnią idė
ją ir . šventai pasiaukojusiu 
inteligentijos vadų, kurie 
bus ne tiktai kompetingi sa
va darbuose, kurie ne tiktai 
drąsiai ir ištvermingai žiū
rės su didžiausia atsakomy-

Bios organizacijos vyriau
sius ir didžiausias užsimoji
mas yra suvienyti į Studen
tų ir Alumnų kuopas visose 
Amerikos lietuvių kolonijo
se: visus studentus ir stu
dentes, lankančius aukštes
niąsias mokyklas (High 
Schools, Teclinical Seltools, 
Commercial Schools, Acado- 
inies, Institutes, etc.); visus 
studentus ir studentes, lan
kančius įvairias Amerikos 
kolegijas, universitetus, se
minarijas etc. j visus “sen
draugius,” kurie yra baigę 
mokyklas, ir visus dvasios 
vadus ir rėmėjus. .

žurnalas privalėtų ir turėtų 
būti kiekvieno šusipratusio 
lietuvio skaitomas! Kiek- 
Vienas susipratęs lietuvis, 
kuris užsisako ir skaito 
“Studentų Žodį,” tuo pačiu 
ir remia šią kilnią organiza
ciją, kuri skiepina lietuvy
bės dvasią ir tautinį susi
pratimą kiekvieno lietuvio 
širdyje!

Visuomenės Vadai! Užsi
sakykite “Studentų Žodį” 
ir paremkite mūsų organi
zaciją! .

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų- Organizaci
jos Centro valdyba kreipia
si į plačiąją lietuvių, katali
kišką. inteligentišką visuo
menę ir nuoširdžiai prašo-, 
si parainbs ir pagalbos.

Būkite mūsų lietuvybės 
dvasios ir tautos apaštalais 
ir įšteigkite savo kolonijose 
ir ■ parapijose . studentų ir 
alumnų kuopas!

“Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų Organiza
cijos” Centro valdyba :

Dvasios Vadas—Kun. K. 
Jankus, So. Boston, Mass., 

Garbės Pirm. — Adv. F.
Bublys, Worcester, Mass., 

Pirmininkas — Jonas C.
Morkūnas, Rochester, N. Y.

Vice-Pirm.—K. Vengras, 
St. Mary’s College, Thomp
son, Conn.

Iždininkas —. P. Galinis, 
■ Dorchester, Mass.

Sekretorius— St. Vaičai- 
. lis, S t Mary’s College,

Žinios .Iš • Lietuvos
TAUTININKAI GRAŽINA ŽE

MES RUSŲ KULTŪROS 
BKLEIDfiJAMS

dimuf įsiteisėjus, advokatas 3 
parašė teismui prašymą 1 
įausmę kunigaikščiui dėl jo 1 
amžiaus nevykdyti.. Jei 
bausmė būtų įvykdę, tai bū- i 
tų buvęs pirmas Lietuvos ■ 
teismų praktikoje kimigaik- 
štis, kuris būtų turėjęs eiti į 
į kalėjimą. . ‘ ’

KAUNAS. — Dvarinin-’ 
<o Nary Skina įpėdiniai už 
nusavintas žeiues pernai ga
vo miško už X milijoną 700 
JikstanČių litų ir 300,000 
pinigais iš Žem. Ūkio mi
nisterijos- Laikraščiai nu
rodo, kad NaTyškinasjiiTeŠL4Mujas ir didžiausias Lietų- 
Lietuvoj buvęs didelis rūstį 
kultūros skleidėjas, cerlcviiį 
ir cerkvinių mokyklų staty
tojas.

VYTAUTO BAŽNYČIĄ PAR.
ĖM£ TĖVAI PRANCIŠKONAI • I

Pilviškiuose steigiamas

tuvo j kailiu. apdirbimo fab
rikas.

PERNAI LIETUVOJE UŽRE
GISTRUOTA 52 PATENTAI -

1932 m. bėgyje prekybos 
departamente įregistruoti ■ ; - 
.52 nauji patentai (1931 m.* 
— 84). Daugiausiai paten- Į
tų yrą užsienio fjrmit bei j
asmenų patiekti, būtent: / 
1932 m. — 35, 1931 m. 66. 
Lietuvoj padarytų išradimų - 
buvo 1932 m. 17 ir 1.931 m. 
18 atsitikimuose patentuoti,

Be to, prekybos departa
mentas praeitais metais už
registravo 266 (1931 m. 
340) prekybos ženklų iš ku
rių 179 (183) Lietuvos ir 81 ‘
(157) užsienio firmą buvo 
patiekti.

Visose. Amerikos lietuvių 
kolonijose ir parapijose kle
bonai, kunigai, seserys, mo
kytojai (jos) ir visi įtakin
gi asmenys privalėtų imtis 
tos iniciatyvos ir pradėti 
organizuoti stud e n t ų i r 
alumnų kuopas.

Visuomenės Vadai! Susi
rūpinkite šiuo svarbiausiu 
šios dienos klausimu mūsų 
tautos problemose ir padė
kite mums suorganizuoti vi
są Amerikos lietuvių kata
likišką studentiją.

. Jau mums užteko miegoti 
ir klausyti tuščių kalbų! 
Lai mūsų visų pasiryžimas 
yra dirbti! Dirbti tautybei 
ir katalikybei!

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentą Organizacija 
išleidžia rimtą ir įdomų mė-

- Kan. J..Tumas ilgus mo
lis buvęs Kaimo Vytauto 
bažnyčios . rektorium, Vy
tauto. bažnčią perdavė Tė
vams Pranciškonams. Kam 
Tumas-Vaižgantas gyvens 
iš savo darbo jr pensijos. 
Ne.-po ilgo ruošiasi išleisti 
savo raštu 18-tą ir 19-tą to
mus. ■ ■

KUNIGAIKŠČIŲ NEBAUDŽIA

KAUNAS. — Apygardos 
teismas kunigaikštį Radvilą 
buvo nubaudęs už apšmeiži
mą adv; Grėbliausko še
šioms paroms arešto. Spren-

LIETUVOS KATALIKIŲ MO
TERŲ KONGRESAS

K. Urbonavičius, S. Boston, 
Mass. .•

Redaktorius —‘ J’. P. I?i- 
lipauskas,. St. Mary’s Col- 
legę, Thompson, Conn. ■" f •

Administratorius — J. B. 
Laučka, So. Boston, Mass.

Bendrais organizacijos 
reikalais malonėkite kreip
tis į Centro Pirmininką: 
Mr. John Č. Morkūnas, 253 
Berlin St., Rochėster, N. Y. 
arba į Centro Sekretorių 
Mr. S. Vaičaitis, St. Mary’s 
College, Thompson, Conn.

. < Centro. Valdyba.

KAUNAS. — Šiemet su- į.
eina 25 metai nuo pirmosios | 
Lietuvos moterų organiząci-» i 
jos—Liet. Kat, Moterų Dr- į 
jos įsikūrimo ir 10 m. ntiSH-- ! 
Liet. Kat Moterų Vyriau^ 
šio Sekretoriato, jungiančio- 
visas lietuvių -kat. moterų J 
draugijos sudarymo. .- Šitų . 
sukaktuvių proga L. K. L
Moterų Vyriausias Sekreto- į
riatas, kurį dabar sudaro. j
pavasarininkės, studentės ir |
sendraugės ateitininkės,. Šv. j
Žitos Draugija, Moterų 
Kultūros Draugija^ L. K. 
Moterų Draugija, š. m. bir
želio mėn. 4—5 dieną Kau-? 
ne rengia katalikų moterų' 
Kongresą. Šis moterų kon- |
gresas ir yra moterų orga- ■
nizuotumo, susipratimo iš
dava, kartu ir paskatinimas. į
organizuotis dar nėorgani- 
zuotas moteris. 8

Kongresui programa nu- . ’ ! 
matoma tokia: į

4 d. birželio mėm 1.11 v, •«
pamaldos Rotušės Aikštėj e. •
Po pamaldų eisena- į Karo 
Muziejų. II. 14 vai. Kon
greso atidarymas ir sveiki- ? • 
nimai. 18 vaL sporto šven
tė: a) bendras sportas, b) . .
atskirų giaipių pasirodymai. • I
20,30 vai, išpažintis visose '. \ 
Kauno bažnyčiose! ' ' •.. į

5 : d.. birželio. mėli, I. 9,5
vai. pamaldos ir bendra K<> . • 
munija katedroje, II. 15 vl. į. 
posėdis: 1) paskaita ‘ ‘Mo
teris šių dienų ekonominia* . • • 
me gyvenime,” 2) paskaitą. į 
“Ateities veikimo gairių 
nustatymas,” 3) užbaigia- į
inasiš žodis. III. Dainų J
švente: 1) bendras ęlųiras, • s.
2) atskirų chorų pasirodys 
mas. ■ . • , • J

BROLIU IŠEIVIAI
TSvynes likimas, Jos laimėjimai Ir.no |. . , ___ __ •

laimės, jos sielvartai Ir bėdos Jums vi* be į savo SVarblUS nŽUaVlr 
siems. be abejojimo, rupi Jums taip Į 4.. 'liiirip nphi-
pat rupi, kad Tėvynėje taurautu n | U1UB 11 paieigab, KUiie neui 
k!estėta-telsėtamas Ir laisvė. Jus taip jos Heį jokiu priešu barjeru . 
pat niekinat priespaudos nevalia Ir nę- d d / • . *•
ribota sauvaliavime su švenčiausiomis nei sunkenybių, bet kaip tie 
žmonių teisėmis ir laisve; — Jus norite, f . . .
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma KlulUS IT pasiSVentę tčlutoS 
riųatskirti, pažinti Tėvynės buvj„koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at-. liteliai, šventai n pasiau- 
6h-Hš?dS Jmns ,abal yra prftvsrtu Į ko j ančiai dirbs tautos išga-

“darbininkas” ugdo tiesos u. nymui ir tautos gerovei!.. .
InlcvSa mallA I ' °

Mokslą einančios jaunuo- 
menės susibūrimas į draų- 

■>l gijini. vienetą suteikia dar 
; /[.didesnės • naudos ir garbės 

i visai tautai; tai yra 'neišse
miamas tautinės Dvasios 
šaltinis ir yra panašus į 
kertinį .akmenį kiekvienos 
tautos ir valstybės nepri
klausomybės gyvenime...

Amerikoje mes turime 
daug lietuviškos jaunuome
nės,. kuri lanko įvairias auk
štesniąsias mokyklas. Mes 
visi tikimės, mes visi trokš
tame ir norime, kad ši mok- 

I slą einanti jaunuomenė bū
tų mūsų tautos veikėjais ir 
mūšiu tautos ateities va-, 
dais... .

Tačiaus, jei ši mokslo ei
nanti jaunuomenė nebus su
siorganizavusi į draugijinį 
vienetą, tai jie lengvai pasi
duos ištautėjimuį ir neat
neš jokios naudos ir garbės 
ir nenuveiks jokių prakil
nių darbų mūsų garbingai 
lietuvių tautai. . >

Tuo svarbiu, tikslu ir bu
vo įsteigta “Amerikos Lie
tuvių Katalikų Studentų 
Organizacija/’ ;su centru 
ŠvČ. Marijos Kolegijoje, 

I'Thompson, Conn.
Šios organizacijos Idlnūš 

tikslai ir idėjos yiu aiškūs. 
• Šitoji organizacija su
teiks didelės. labdaringos 
naudos, daug vaišių ir. gar
bės visai savo tautai, jei ji 
bus . visų mųsų visuomenės 
vadų Amerikoje remiama,

nesinį žurnalą “Studentų Thompson, Conn. .
Žodį,” kuriamo rašoma ir Fin. Sekretorius -—Isa- 
gvildenąma visokį klausi- bele Leščinskaitė, So. Bos
niai iš visokių gyvenimo ir j ton, Mass.
mokslo sričių. Šis rimtas j. Vyr. Redaktorius.—Kim<

Žodį,” kuriame! rašoma ir

laisvės meilę. , i
“DARBININKAS” moko neapkęsti 

priespaudos smurto ir niekinti dldval' į 
dų veidmainystę.

‘‘DARBININKUI” visur Ir vlsadoji 
rupi darbo žmonių reikalai. p L.

“DARBININKAS” turi labai Įdomiai
savo “RADIO ŠYPSENAS.” , . '

“DARBININKĄ” redaguoja profeeoJ
rius PR. DOVYDAITIS. r.

Skubėkite kad išsirašyti “DARBINIK,
K4” patys išrašykite. jį tavo pinti
nems. Lietuvoje. .

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoji/ 
$1,20, O Lietuvoj tik 60 amerikonišką 
centų. ' •

“Darbininkas,” .
“DARBININKO” adresas: Llthua 

nia, Kaunas, Nepriklausomybės ąlkšU

PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
Į DRAUG}

I
 G eras laikraštis yra Idekvieno žmogaus geriau

sias ir tikriausias draugas.
Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis teDARBI. | 

NINKAS” vertas Idekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo.

“DARBININKAS”^išeinadu kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 

; gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
i Lietuvos ir 'Vilniaus krašto.

* “Darbininkas” metams...
| “ Darbininkas’’ pusmečiui

LDS. Kuopa Susirinkimai
NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki 
mas įvyks sekmadienį kovo 26, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai-. 
nė j, 339 Green St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duoklės; Valdyba

ELIZABETH, N. J.

LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio m 1 dieną, 7 valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prita 
Syti; Valdyba

W ATE R BŪRY, CONN.
Bal. 26 d;, 1 vai/ po pietij i- 

vyks. LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

WORCESTER, MASS.
• LDS. 7 kuopos trasįrinkiinas 
vyks balandžio 2 'd., 6 v. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov 
idence St; Visi nariai būtinai ate 
Lite, nes turime apsvarstyti kele. 
tų svarbių kiautinių. Be to, gere 
proga užsimokėti duokle*

Valdybe

BALTIMORE, MD.
Balandžio 2 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. sus! 
rinkimas. Malonėkįte ateiti visi

Kviečia Valdyba

CONNECTICUT APSKRI
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

Šiuomi pranešama, jog 
Moterų Sąjungos, L. D. S. 
ir LRKSA Coiinecticut ap
skričiai rengia bendrą gegu
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir
želio mėn. 4 d, Chater Oak 
Parke, Hartford, Conhecti- 
cut. Vietą jau užimta.

Labai prašoma ir pagei 
daujama, kad kitos draugi
jos nerengti} tą dieną kiti 
išvažiavimų, o Visi, kas tik 
gyvas ir sveikas. tuo laiku 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti į šią milžinišką geguži
nę. . • '■ ;

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

Visų šių ofganiz a e i j ų 
kuopos ir atskiri nariai pm 
šomi stropiai rengtis.

Ręngeįūh

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. MykdlaiClo-Putlno redagu* 
Jamai literatūros, mokslo, vieuonėnfla 
Ir akadetnlSRojo gyvenimo iliustruotai 
mėnesinis iurnalae yra. dldžiauilaa, 
rimčiausiai. Homlniiilas Ir kiekviena* 
prasilavinusiam Mm ogu I tinkamiausiai 
lietuvių tarnalns. TodCl viii paslrabCkl* 
teulilsakytl “židinį”

♦•židinio” kaina Lietuvoj*: m«t SS L 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams 
pusmečiui $2.50. ..

Idr.: “ftldtaM” Km** AK

W0R0ESTEK, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks balandžio 2, Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
-■irime svarbių reikalų.

,r Kviečia Valdyba
NASHUA, N. H.

LDS. .65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks bal. 2. d., tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių . sumanymą 
Taipgi atsiveskite ir savo draugui 
prirašyti *»v<anfe?«iia«.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis sutrin

kimas įvyks bal. 2 d., tuoj po su
mos. Šv, Kazuniern parap. salėj. 
Kviečiam i vis . nariai dalyvauti ir 
‘ižoimokčti mėnesines mokestis ir 
naūjų narių atsivesti prirašytu ’

ĘASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas 

vyks balandžio 5, tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M.Songaili
...4.00
. .$2.00
..$2.00

3 GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS .
| Į LIETUVĄ
| Metams.................$5.00
| Pusmečiui ...... $2.50
I SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD
| . IR NAUDOKIS JA

I WRB1NINKO’’ SPAUSTUVĖJE
L ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
Į: PRIEINAMOMIS KAINOMIS
■ Reikale kreipkitės pas

S1 “DARBININKAS”
. 866 W. BROADWAY . SO. ŲOSTON, MASS.

’ i Teį. So. Boston 0620

S
JLZCIA MAAJJJLLLVCLO U.O ULĮCVAUJ. »•»•••

, jei imsi tik vieną kartąį savaitę..
n ATT n^PAfiVTTRAVA fiTMTNFi

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

mus. įvyks sekmadienį, bal, 2. d., 
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti iv 
kurią’ užvilktos ciucki ės užsimoki 
ti. Taipgi atsiveskite nors po/vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. Valdybą

..

ULEVELAND, OHIO
Balandžio 7 d., 8 yal. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kj). 
mėnesinis.susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdybe

BRIGHTON* MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyki 

penktadienį,..bal. 7 d., 7:30 vai. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
Št. Ateikite visi. Valdybą

PHILADELPHIA, PĄ.
LDS. 13, kp. susirinkimas įvyki 

penktadienį,bnln^idzie. 7. dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo* 
kėti duoklei. Valdyba

Telefonas; Plaia 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Bals&muotojai 

423 S. PACA STREET, 
. BALTIMORE, MD. S



■ ’■».

i* DAPBIJUMAS
. (The Worker) 

Pnblkktd eveiy TUESDAY and FRIDAI

.nsttflTirt irtas HM---- “--  ■---‘--------- ______
. Filo dc patr&jb.

LIETUVOS KAIME
| UIMT JOSEPH’S LITHUAN1AN B. 0. ASSOOIATION OI LABOB 
f . u ■•cond-clam m«tter S«pt,12,1015 v th® post bffics at Boston. Kasa
P - onder tbs Aėt of March 8,1870

for malllnt at apačiai rate of postage provldad tot In Ssctlon 1108 
pf Act of October ąi917, authorisedon July 12.1^18

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama ..............$4.00 
Užsieny metams........•........*$5.00 
Vieni kart savaitėje metams....$2.00

į- BUŪSCRIPTION RATUS x
I; poMMtlc y«*rly ...............,H00

tortUn
ė Domettlc onče per yeiįHy.-.IS.OP ___ _____  _________  ..Jd...
V foreitn oBce perweck y«flrly. ..42.50 Užsieny 1 kart savaitėje metama.. $2.50
f DARBININKAS
L B66 ĮVEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MAŠS.

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

Į LAWRENCE'O NEZALEŽ 
i NIN KAS- -RUSŲ POPAS

Šventoji Lietuviu Bažnyčia sek- 
madienj. Atlaidai šventoriuje, 
Rūtelė žalioji. Tautos siela serga, 

jau senai mūsų tėvyne 
buvo vadinama “Šventoji 
Lietuva.” Ir kaip, gi: kur 
rastum kurioj šalyje, tiek 

į gražių kryžių pakelėse. 
Į kryžkeliuose, kiemuose, ar 
darželiuose? Pažiūrėk sek
lyčioje: visas sienas puošia 
Šventųjų paveikslai,, o gegu
žės mėnesį — tai jaukiau
sias, gėlėmis, žvakėmis ap
statytas Švč. Paneles alto
rius. ’ •

Lawren.ce’o nezaležninkų.|ka iš to.rašto, jo paties ran- 
’ dvasiškis M. Valadka išvys-C“ —— -i- —r 
te nepaprastą bruzdėjimą 
savo “ištikimųjų” 'tarpe. 
Norėdamas įrodyti, kad jis . 
nė hodurnįnkas, prad ėjo; 
laikyti pamaldas lietuviš- 
kai; įvedė “gailesčio aktą, ” , 

j kurį urmu atkalbėjo visi
X .bažnytužūs lankytojai, ir tą
H . pavadino viešąja išpažinti-
Į -tiini; paskelbė, kad pašalins
I visus ‘“davatkystės” požy-
j‘. mius, k. a. paveikslus, sta-

T x tūlas ir t. t.; pertvarko ri- 
r . ■ tualą, planuoja sinodus, žo- 
į džiu, elgiasi kaip tikras re-
f formatorius, Tos reformos,

žinoma, negali, nepasiekti 
į ausies jo tikrojo boso Ho- 
L : duro, ir bažnytines tvarkos 
j šviesoje, nelemia jam nieko 
k ^gero. Valadka -kol kas flir
te TuOja su Hoduru, pripažm- 
fe. • damas jį savo “tautinės 
r bažnyčios’’ tikrąja galva, 
p - , bet esmėje jie nepaiso nė a- 
f-, pįe Hodurą, nė apie lietu- 
i vių> tautinę bažnyčią, nes jis
/■ yra rusų pravoslavų staro-

■fe ' vierių šventikas (popas). 
F Šmeižtas ! —suriks neza- 
h lėžninkai. Ne, gerbiamieji.

.’fc. čia ne šmeižtas, tik tikras 
: r. - faktas, paremtas, paties p.
r, Valadkoš žodžiais.- Prieš 
V kokius ketverius metus, Va- 
L v ladka, gyvendamas tuo me- 
p- tu Kuboj, atsirado labai 
[ / ■ keblioj finansinėj padėty, 
r ‘ Šaukėsi pagalbos prie vieno 
fc’ - kunigo (Balkūiio). Tas, 
k norėdamas jį tiksliau pa- 
L / ■ žinti, pareikalavo, kad p. 

r

-I

Valadka aprašytų savo gy- 
Veninio eigą. Ir štai ištrau

ka rašyto ir pavarde pasi
rašytom . . y į

“Bet gavęs pakvietimą 
nuo rusų Arcivyškupo ir 
dabartinių, kunigo Viparto 
Iš Montevidejoš, kurie tuo 
tarpu organizavo, bažnyčią 
su lietuviais t en esančiais J 
apleidžiu Buenos Aires ir 
išvykstu Uiugvajun, Mon- 
tevidej on. Čia po ilgo gal
vojimo ir mano asmeniško 
sąžinės nusistatymo priimu 
kunigystę . nuo to pat rusų 
Arciyyskripo, kuris yra se
nos-bažnyčios nariu, ne nau
jos.” .

Tuo būdu, M. • Valadka 
yra rusų staroyierių šventi
kas (popas). Čia tas skel
biamą ne tuo tikslu, kad ap- 
šineižtume šventiką Valad- 
ką, — pavadinti žmogų tik-! 
moju vardu nėra šmeižtas 
— bet kad nūšviestumę 
Lawrence’.o lietuviams tik
rąją dalykų būklę. * Šventi
kas Valadka turėtų būti ni
šų starovierių, o ne lietuvių 
dvasiškis tai ir viskas..

Numatoma, kad nezalež- 
ninkai mėgins užginčyti tą 

, faktą.. Taigi, kad jokioms 
abejonėms nebūtii vietos, ki- | 
tame “Darbininko” nume
ry bus nufotografuota p. 
Valadkoš “Curriculum vi- 

k tae” (gyvenimo eiga, bio- 
► grafija) ir dar kitam nume- 
, ryje tilps . fotografiška at

vaizdą jo laiško, kuriame 
pareiškia savo nerimastavi- 

‘mą ir sąžinės graužimą.

• Prisiminkime kad ir Kry
žiaus dienas, prieš Šeštines. 
Kaimo gatvėje,. prieš pusry- 
čius — vyrų pulkelis,, su 
kryžiumi, giedodami tisų 
Šventųjų litaniją, eina į sa-
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

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

IR APAŠTALIŠKOJI DELEGA- drauge su siunčiamais doku- 
CIJĄ SU MUMIS mentais, prašant Delegaci

jos formaliai užgirti Ameri
kos Lietuvių Romos Katali
kų Federaciją. '

“Aš su dideliu malonumu 
pastebiu konstitucijoje sie
kiamą Federacijos progra
mą. ii* jaučiu, kad ji galės 
nuveikti daug gero pasirin- 
ktoj dirvoj. . y
■ “Tačiau aš gailiuos, kad 
jūsų . svarbios organizacijos j 
formalis . užgyrimąs nėra 
šios DeUgačijos provinci
joj. Tai Delegacija turi, 
palikti krašto vyskupams, 
kurių užgyrimn ir Dievo 
pagalbą Federacija gali ti
kėtis gražaus pasisekimo.

“Linkėdamas jums vL

CŪA SU MUMIS

■ Federaciją ir visą organi
zuotąją lietuvių katalikų vi
suomenę' džiugina tas f ak-, 
tas, kad, Amerikos katalikų 
vyskupai pritaria mūsų vei
kimui ii* užgiriu mūsų vei
kimo centrą — Federaciją. 
Malonu yra pranešti; kad ii* 
Apaštališkoji Delegacija A- 
mėrikoje yra su mumis. T 
E. Paul Marella, Apaštališ
kosios Delegacijos charge 
(paf’iąįreS, Federacijos Cen
tro valdybai prisiuntė tokio 
turinio laišką: , .

“Aš turiu garbes praneš- 
kad yra gauta jūsų Raiš

is šio menesio 15 d.

siemš pasisekimo jūsų dar
be Šventos Motinos Bažny
čios gerovei, lieku su ge- ] 
riaiisiais linkėjimais...” .. 1

Nors tai ir nėra- formalus 
Federacijos užgynimas, nes , 
tai krašto vyskupų reikalas, 

i tačiau iš laiško matome, 
kad Apaštališkoji Delegaci
ja yrą Su mūsų organizaci
ja, džiaugiasi jos dirbamais 
darbais ir linki geriausio 
pasisekimo. To . Federaci
jai ir reikia. Turėdami toki 
Šventojo Tėvo Atstovybes 
pritarimą, galime' drąsiai 
veikti, nes žinome, kad Baž
nyčios atžvilgiu organizaci
ja yra visiškai tvarkoje. Tai 

I‘turėtų mus paraginti padi
dinti Savo pastangas Kata
likiškosios Akcijos darbui, 
kuli esame pradėję dirbti 
su ypatingu rūpestingumu.
Kun. J. Atribotas ‘užgiriai

Dvasios Vadu ,‘:
Federacija visada turėjo 

'Dvasios Vadą. Konstituci
ja to reikalauja.' „Jį Men
kame drauge su kitais val- 
rybos nariais kongresuose. 
Tačiau ligšiol nesikreipda
vome į vyskupus, kad Vy- 
riaušįjį Federacijos. Dva
sios Vadą formaliai užgir
ių. Dabar malonu yra pra
nešti, kad mūsų organizaci
jos Vyriausi jį Dvasios Va
dą formaliai užgyrė Hart
fordo vyskupas savo ranka 
rašytu laišku, kuriame sa
ko: ■ ’■

‘ ‘Aš. šin ipatizuo j u Ameri
kos Lietuvių R. . K, Federa
cijos ..tikslams, išreikštiems 
konstitucijoj. Be. abejoji
mo, tai užtiluL'ins žemišką ir 
dvasišką naudą. lietuviams 

Į ir palaikyti būsimose karto
se tikėjimą,. taip nat atneš, 
naudos Amerikos pilietybei.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Dvasios. Vadu 
aš paskyriau kun. Joną- J. 
Ambotą. ” ' • '; ;

Po šiuo maloniu laišku 
pasirašo . J. E. Vyskupas 
John'J.’Nilan. '

Nesenai paskelbėme spau- 
kloje Jo Eminencijos KardL 
nolo Dougherty laišką, ku
riame. užgyrė Federacijos 
konst unciją, tačiau pastebė
jo, kad laikantis. Kanonų 
nuostatų, D vaši bs V ad as 
turėtų būti vyskupo paskir
tas. . Taigi dabar ir tuo 
žvilgsniu Federacija yra vi

siškai tvarkoje. • ■ 
' Vcdcraeijos SekMcįrtus^

vo kaimo laukus, lankyda
mi kryžius, prašydami Die
vo palaimos lauka ras, ge-. 
ram derliui. • •

Selmiadienio rytas-. Va
sara, graži skaisti šaule. 
"Prausiasi, šukuojasi visi, 
kas eina į bažnyčią.: O kas 
eina? — Visi, iki paskuti
nio, jei kuriam iš eilės no-a 
reikia namu saiigoti.

Skambina, mišioms. Baž
nyčia p risi grūda. Pilna ir 
šventoriuje.’ Pasig i r s t a 
‘ ‘Pulkim ant kelių.” Visa 
bažnyčia, pilna tikinčiųjų, 
jausmingai ^ieda kilnųjį 
himną. Klupo ja visi ir net 
tokie, kuriems tiktų pailsė
ti kur atsisėdus. ( Ypač di
dėliu Susikaupimu klupo ja- 
ma, kai giedama “Šventas 
Dieve.”

Pamokslas. Retas šlėkta 
pu evangelijos išeiiia iš baž
nyčios ir taip . nemaloniais 
žvilgniais lydimas.
. Mišparai vėl visi 'bažny-- 
čioje psalmes Skaito. Ka- 
įTUiką iki galui giedoję ir 
sukalbėję . poterius, jei jau 
nebeina stacijų, brukasi du
rų link kryžiaus bučiuoti.

Atlaidai. Privaž i u o j a 
daugybės iš apylinkės. Silp
nesnis į bažnyčios vidų ge
riau ir neiki. Prilamdyš, 
šonkaulius sulenks. Taip

niekur neisiu, atgulęs bent rengtos ir net grąžiau kaip 
pailsėsiu.” pirma duoda/pagarbų Švč. .

Sakramentui.
Mergaites namuose rūter 

les pradeda painiišti ii* daž
nai ryto drėgna miglelė rū
tų vainikėlį užkrinta.

Šventoji Lietuva. Gegu
žinės pamaldos kaime re
čiau ir rečiau kur giedamas, 
o spalių mėnesį ražančiaiis 
giedojimas baigia išnykti.

Kas pasidarė.. Skūitohic, 
kas darosi kitose šalyse. Pa
vyzdžiui, Airijoje koks gy
vas tikėjimas. Bažnyčios 
pilnos. , Daugybė eina prie 
Komunijos; Praeinant, pra
važiuojant pro bažnyčią au
tobusu, ar tramvajum nusi
imamą kepurės/ Šeimose 

d^mTkalbaina bendrai ro-" 
žąnčius. • . ’

Taip yra Airijoje, kur 
.praėjusią vasarą įvyko Ėu-. 
charistinis Kongresas. O 
pas mus Lietuvoje nyksta 
Šventi, gražūs pusryčiai. 
Tautos siela serga, , reikia 
rūpintis ją. gydyti, Skun
džiamės. kad jau trukdo ka
talikų mokykloms, persekio
jamos katalikų organizaci
jos. Bet ar ne kalti ir mes 
patys katalikai. Perdaug 
ištyžome, pamiršome kas ge
ra, nebemylim Dievo, o mo
kam tik skųstis.. Laikas iš 
nauja pakelti širdis aukš
tyn! . / '• ‘

pailsėsiu/1.
Bažnyčioje susigrlidimo 

nėra. Mat karšta, ■ geriau, 
šventoriuje kur atsisėsti. 
Ten. dar ir pasikalbėti gali
ma; greičiau pamaldų laikas 
praeis;.,,

.Pamokslas* “Kas nežino 
ką kunigas. pasakys ? Ge
riau einam parūkyti •’ — to
kie balsai girdisi. Grūdasi 
berili okai, pusberniai, ir 
merginų, nemažai iš paskos 
išbėga. . Tiesa, tokių ne- 
daug.

Atlaidai. Birba visi ke
liai, vieškeliai važiuotų, Su
plaukia žmonių nemažiau 
kaip prieš karą.; Bažnyčią 
ir šventorius pilni. Tik te
kis dabar skirtumas; bažny
čioje daugumas per visas 
pamaldas stovi. Giesmes 
gieda tiktai choras, o ne vir 
sa bažnyčia.

Šventorius^ Čia tartum 
ne bažnyčios prieangis, bet 
šalygatyis.. Čia per ištisą 
siuitą eina, kalbos apie na
mų nuotykius, ūkio. darbus, 
vestuves, < laidotiiyes. Kad 
kas ir norėtų melstis, klau
sytis, kas darosi bažnyčioje 
— jis jau negali.

Rūtų vainikėlio nebedevi 
nei procesijoje dalyvaujan
čios mergaitės, barstančios 
gėles, gražiai kukliai. ąp-

TĖVU MARIJONU MlSt- 
SIJOS GAVĖNIOS METU

Kovo 20 —26 dd. Šv. An
tano parapijoje, Detroite, 
Mich. (Kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C.) :

Kovo 20 — Balandžio 2 
dd. Oamb r i d g M a s s.
(Kun. A. Petrauskas, M. L • 
C.) < .

Balandžio 3. •— 9 dd. Bal- 
timore, Md. (Kum J. J. Ja
kaitis, M, I. O.) -

Balandžio 3 — 16 dd. 
Brockton, ‘Mass. (Kun. A. 
Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 10 — 16 dd. 
Westfield; Mass,- (Kun. A 
Būblys, M. I. O.) .

— Balandžio JO -—30 dd. 
Apreiškimo parap,, Brook-

NUOTRUPOS
Mergaitės,. tos jaunos, gra^ ] 
žios, nekaltos, su rūtų šake
lėmis ir kitokiomis gėlėmis 
rankoje, kukliai pamaldžiai 
meldžiasi. '

Gražu, malonu, jauku, i 
Taip buvo ir dar, rodosi, 
taip nesenai. Bet, deja, jau. 
netoli 20-ties metų. Da
bar. gi “Šventosios- Lietu
vos” vaizdas dabartiniu lai
ku k’itokis. . Pasikeitė . ir 
kaikas nebejaučia to buvu
sio dvasios jaukumo, .. ’

Kryžiai, tie kryžiai, ku
riais mūsų tėvai papuošė 
kiemus, kėli lis, kryžkelius, 
kurie dar užsilikę, stovi pa
šliję, lyg laike karo mobili
zuoto ..ūkininko • pal i k t .a s 
arklas Surūdijęs. Jie už
miršti.

Štai važiuoju, per seno 
kaimo, buvusią sodybą. Tro
bos bestovi kokio vieno ūki
ninko, kuris liko vietoje. 
Kiti- ' trobas, iškėlė į savo 
naujas, sodybas. " Vienkie
miai nauji, naujos viltys. 
Seno, kaimo ir ‘gatvės jau 
nehežymu. Nėra ne tik tro
bų, bet ir senų, akmeninių 
pamatų, šuliniai .išardytų 
jų vietos užlygintos. Tik 
seni pakrypo kryžiai tebe
stovi. senuose kaimo darže
liuose. Jie pamiršti. Jų 
šeimininkai pasidrovejo pa
siimti juos į. savo naujas šo* 
dybas. Likęs vietos ūkinin
kas paveldėjo' trobų pama- 
.tųs, iškirstų sodų kelmus, ir 
pakrypusius užmirštus Icry- 
žius. • . .

Taip pat gražus, malonus 
praėjusios vasaros . sekma- 
dienia. “Kas šiandien eina 
bažnyčion — klausia per 
■pusryčius namų. šeiminin-. 
kas. “Aš”: -t—., atsiliepia 
koks vienas 'kitas,“Kaž
ko'šiandien nesinori, tingi
mo — [geriau1 šiandie

DR. ZAUNIUS PRIMINĖ TAU
TŲ SĄJUNGAI VILNIAUS 

KLAUSIMĄ

ŠVEDAI KALBA APIE VILNIŲ

Svarstant Tautų Sąjun
goj kiniečių japonų ginčą, 
Dr. Zaunius, Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris, savo 
laiboje priminė ir Vilniaus 
dausimą. Tarp . kitko jis. 
pareiškė: •. . .
“Norint grąžinti, tvaiką 

rytų Europai ir palaikyti 
taiką vakaruose, reikia da
ryti sprendžiamų žygių. 
Reikia sudaryti tokia padė
tis, kad Tautų Sąjunga pri
imdama vinokias ar kito
kias rezoliucijas, neatsisa
kytų nuo savo teisės įsikišti, 
kaip tat ji yra .padarius ry
šy su Vilniaus klausiniu 
pareiškė Dr. Zaunius..

Stokholmo burmistras pa
siūlė švedų parlamentui įs
teigti Kaune pasiuntinybę. 
Be to, jis įteikė švedų par- 
lameiitui pasiųlymą susirū
pinti skaudžiu Lietuvai Vil
niaus klausimu.

VILNIUJ NAMAI UŽ DYKĄ

22,870 PRANCIŠKONŲ

kailis, M. L C.)• ...
. Kovo 27 — Balandžio 2 
dd. Aiišros Vartų parapijo
je, Worcester, Mass/ (Kun.
A. Būblys, M. I. C.) . .. . ’

Kovo 27—Balandžio 2 dcį
Šv. Jurgio parapijoje, Phi- 
ladelphia, Pa. (Kun. J. J. 
bakaitis, M.-L C.)

Balandžio 3—9 dd.. Athoį 
Mass. (Kun. A. Būblys, M.
l. C.).

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

jos apskrities pavasa vinis 
susivažiavimas įvyks -1933
m. balandžio 2 d. 1 vai. p. p. 
parapijos svetainėje, 492 K. . 
Seventh St.,, So. Boston, ’ 
Mass. ' . ■

Visos kuopos prašomos 
išrinkti atstovus ir parūpin
ti gerų sumanymų. Susiva
žiavimo programa bus pra
nešta vėliau.

• • , Apskrities Valdyba.

Lenkų laikraščiai rašo, 
kad Vilniuj nieks nenori 
namų imti net- už .dyką. Vie
na 5 namų savininkė pa
skelbė, kad atiduodanti na
mus, jei apsiims sumokėti 
mokesčius už juos. Bet 
niekas nesutiko, nes mokes
čiai labai dideli ir namų lai
kymas neapsimoka. Aps
kritai gyvenimas Vilniuje 
baisiai sunkus.

Visame pasaulyj pranciš
konų vienuolių dabai* yra 
22,870. • Jų tarpe 10,262 ku
nigai ii* 4,311 mokslus einą 
klierikai. Kiti yra broliai 
darbininkai ir novicijai — 
naujokai. > Vienuoliui0 se
minarijose mokslus eina 
virš 8,600 kandidatų, kurie 
į vienuolių' skaičių nėra į- 
traukti. Be to, pranciško
nų vienuolynai turi 11 arki-, 

‘vyskupų ir 38 vyskupus.

MOTERŲ SEIMAS
A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 16-as Seimas įvyks She- 
uandoah, Pa., rugpiūčio 
(August) 7, 8 ir 9 dienomis. 
Nuoširdžiai prašoma -kitų 
organizacijų tame pačiame 
laike šeimų nerengti.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

šią knygą išgyrė visa rim-x 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atsp.ausdin- 
;a ir turi 191 pusi. Jos kai- 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

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

Užsisakydamas rašyk:
"DARBININKAS”

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

SU AUSTRIJA SUSITARS

Lietuvos prekybos atsto
vai jau sugrįžo iš. Austrijos. 
Pavykę susitarti dėl išveži
mo. .. Praėjusiais m e t a iš 
Lietuva • į . Austriją išvežė 
tik Už. 100,000 litų. Susitar-. 
ta; kad šiais, metais Lietuva 
.galės ten įvežti 4,000 kiaiv 
lių ir 12 vagonų kiaušinių, 
viso už vienų milijonų litų.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOSl *V. JONO EV. BL. PAkALPINfcS
ĖO GLOBa MOTINOS ŠVČ. Į

’irminlnkg.— Eva Marksleng,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Vlce-plrm minkė— Onė smurlen?, .
443 E. Tth SU SO. Boston, Mana.'
Te!.. So. Boston 8422-R

Prot. BaSt. — Brone Olunlėne,
29 ėould St., VVėst Koxbury, Mass.
Tęl. I’arktfay 1864-W

Fin. RaSt — Marjona Markonloti
33 Navarre St., Rosllndalo, Mass.

Tek Parkvay ■
Ildlnlnke Ona StanlUllate

105 Wwt ech St, So. Boston, Mis*.
Tvarkdare — Ona M|xgtrdi«n$

1512 ColnniblH Rd., So. Boston, Mama.
Kauni Globėja E.’JanuSonlenS

1426 Columbla ttd., So. Boston, Masa
DrauiUa aavo Biistrinklimis iaiko Km

antri utarnlnka kjakvletta m^n«alo,
1:80 vaL v*kara, pobainytlnįj ava-

Vlaab dranirijoa, ralkalata kralpkittoį
pm . j

, DR-JOŠ VALDYBA
Pirm. — J. Potmuskas, ■

24 Tliomais Park. So. Boston, Man.
VtĄHlirak*-v. Mdonis, ' .
: 1436 Columbla. Rd,; S. Boston> M.usš*
Proti Raitininkas — L OI tn.'eHl*

5 ThoiBM Ihitk, So,. Boatuių Ktaaa..
Ein, ■ RnMIntnkaa — M.’ šolirte

256 Ė. NlnŪi St„ So. Boaton, Hmm.
TiUinlukas\— A. NiunKlūnaa

885 E. Broathvay, So. Boston, Maw 
Martalkn— J. Zalkls
” t IVUutleld St., 8o. Boston, Mnaa.
Draugija laiko suslrlnklinuB ka« tveSI< 

nedėldien| kiekvieno mčnostu, 2 va! 
po pletti, Parapijos šallM, <02 R. 7tb 
St, 80.- Bv«ton. Maw. .

ProfostonalM, blRftlfrtal; pramonln- 
MM, kurie akelMwl tik*
rai verti skaitytoju paramom ,

Viii <ara!ukltfct "X>»rbluinkt.H
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KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

Buvo gražus saulėtas ry- 
‘ ’ tas penktadienį liepos 8 d. ■ 

Traukinys paliko Eitkūnus 
dešimts minučių po aštuo- 
nią ir pervažiavo siaurą. Še •.

- supęs tiltelį, kurio vidury 
matosi vokiečiu erelis ir 
Lietuvos vytis ant geložiniu 
lentelių. Tai Lietuvos-Vo- 
kietijos rubežiaus ženklas. 
Čia senai apsistovejęs rtibe- 
žius nuo 1422 mėtą, Vytau
to Didžiojo taikos sū vokie
čiais, sudarytos prie Melno 

L_  ežero; Už penkių minučių
traukinys, sustojo laisvoje 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
didelėje Virbalio stotyje.

Didelė minia' moterų, 
•. merginą, vyrų ir vaikii atė

jo pasitikti traukinio, kuris 
čia 'sustojo apie 40 minučių. 
Lietuvos žandaras, stoties 
budėtojas su kariška mėly
na, raudonomis jąųstelėmis 
paįvairinta, uniforma priė
jo .prie traukinio daboti 
tvaiką. Jo. kepure, primena 
senosios Romos kariitinką 
laikus ir panašios Europo
je nėra.

. Virbalio stotis' labai ilga 
ir erdvi. Čia veikia muitinė 
ir pinigą išmainymo kasa. 
Todėl kuo greičiausiai škū- 
binaus gauti lietuvišką litą.

. Kiek vėliau ieškojau valgy
klos, kuri yra viename sto
ties kambaiyje/ Durys už
darytos ir jokio parašo ne
buvo. Todėl nedrįsau eiti 
vidun ir turėjau paklausti 
geležinkeliečio,- kur yra res
toranas. Ir tik tada įė-jau 
restoranai! ir gavau labai 
gero pieno, kiaušinių, duo
nos. ir laikraščią. Skaitau 

; laikraštį ir nustebau pirmą 
kartą sužinojęs apie mūsą 
garsaus poeto Maironio 
mirtį: Dairausi į visas pu-

. sės. Tvarka pavyzdinga, ra
mu, tarnautojai mandagūs. 
Tik vienas trūkumas, neži
nojimas prisiartinti prie 
keleivių kišenių. Štai tihka- 

. mas bufetas ir dar reikia jo 
ieškoti.

Kitame stoties, kambary
je yra bėgantis vanduo ir 
tūlas stoties tarnas įvedė 
vieną amerikietį parodyti 
“amerikonišką’’ jiažangą, 
bet radęs ten vyrą turėjo 
skubiai palikti kambarėlį. 
Ištroškę. keleiviai, turi gerti 

- vandenį iš blėkinio puodu- 
ko, pririšto lenciūgu prie 
geležinės bačkos. Vanduo 

' . labai minkštas, neskanus.
Laikas greit praėjo ir yi- 

i . ■ si keleiviai grįžome į 'trąu-

niaLmažir/Suvalkijos mies
telio lietuviai ir maniau, 
kad Čia iš Amerikos atvykę 
lietuvaitės. Pradėjau kalbė
ti ir gavau užkvietimą vyk
ti kartu į Palangą.

Traukinyje buvo- viena 
Kauno miesto mokytoja. Ji 
moko sulenkintos Kauno 
miesto dalies vaikus, kurie 
gyvena garsiame Mickevi
čiaus /slėnyje. Iš, jos kalbos 
paaiškėjo, kad- disciplina 
(drausmė) Lietuvoje yra 
labai rimtas ir sunkus da
lykas. Vaikai labai gabiai 
išdykauja ir savo slaptais 
šposais toli pralenkia net 
amerik i e č i tt s, kurie šioje 
srityje pakankamai garsūs.

Traukinyje kalbos buvo 
- tokios- saldžios ir malonios/ 
kad nepa jutau kaip prava
žiavau . pro Mauručius, kur 
miškuose vėliau slapstėsi 

' pirmas Lietuvos banditas 
Ananamas, dėl kurio visos 
Lietuvos , bobeles drebėjo 
net kol buvo sugautas. Ne
užilgo žavėjo mus nepapra- 
ta i. puikios Kauno ap/Un 

i kės—tamsūs pušynai, sriau
nūs upeliai,- milžiniški ąžuo
lai, statūs Nemuno krantai, 
kalnai. Tuojąus mus. šve’ki- 

’ no senasis 900 metu Kaunas 
su savo ■ žymiu, bažnyčią 
bokštais ir. milžinišk-.iB mo-

• derniniais tiltais. Trauki
nys sustojo Kaune 10:35 
vai. ryte.

(Bus .daugiau)

kinį. Ėim keleivią prisidė
jo keletas barzdotą žydelių 
ir daug moterėlių iš Kybar
tą ir apylinkės sodybą. Jos 
vežė pntinėse • kąušinių, 
šviesto-, sūrio ir net vištą ir 
paršiuką. Stoties viišinm- 
kas 'priėjo prie pirmutinio 
vagono ii’ suriko: “Važiuo
jam.” .... •

Lietuvos geležinkeliečių 
uniforma, juoda su branzi- 
nemis juostelėmis. . Atrodo 
labai gerai ir kur kas gra
žesne už surūdijusią latvių 
uniformą. Lietuvos vyties 
ženklas visur matomas — 
ant sieną, uniformą, pinigą. 
ir~tt. ir-kiekvienas svetim-- 
šalis, kad ir trumpą laiką 
viešėjęs Lietuvoje, negali 
užmiršti Lietuvos vyties 
ženklo. . . '

Važiavome Kauno linkui. 
Diena graži. Iš visli pusią 
sveikino imis Lietuvos , miš-1 
kai su nepaprastais gra
žiais, aukštais m ėdžiai s. 
Tarpe mišką matėsi žemos 
samanotos bakūžės ir tie. šal 
ti šaltinėliai, kuriuos mūšą 
dainos mums primena. Lie
tuvos piemenukai ir pieme- 
jiukėš, prikeltos, apie ket
virtą valandą rytą, vaikš
čiojo apie kaires, aveles, 
kiaules ir žąsis. Laukuose 
dirbo prie šieno su dalgė
mis ir grebliais Lietuvos 
vyrai ir moteiys. Paprastos 
lietuvių bakūžės, bet labai 
prie apylinkės, suderintos 
savo pilka-žalsva spalva ir 
struktūra? Daug matėsi ir 
blėkinią stogą. Toki.stogai’ Pas Rėv. J. Paškauskas,
gal saugesni nuo gaisro, bet10809' So. State St.,- Chica 
visi,’ kurie. j uos turi, skun
dės apie didelį blėkinią sto
gų- karštumą vasarą ir jų 
nepaprastą šaltumą žiemą.

Mūsų traukinys, sustojo 
prie naujos daifios Vilka
viškio stoties, vėliau Pilviš- 
kyjė, tarpe dideliu mišku, 
ir Kažlų-Rūdoje, kur prasi
deda pirmutinis lietuvui 
rankomis pastatytas gele
žinkelis į Marijampolę. Kal
variją ir šeštokus. Lietuva, 
neturėdama geležies ir me
talų, įstengė net du s gar
bius geležinkelius pastatyri 
savo jėgomis. 
. Kazlų Rūdoje apstojo ge
ležinkelį labai dailiai apši- 
i engusios merginos inteli
gentės, kurios važiavo per 
Kauną į Palangą ilgoms 
atostogoms. Drabužiai toki 
puikūs,. kokius galima tik’ 
Paryžiuje, pastebėti. Aš ne
galėjau tikėti, kad čia rieti-

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

\ Pase Re^-J.-Av- ųBMtutis, 
6816 S. Washtenaw Avė. 
Chicago, III., nuo kovo 13 
iki 26 d.

E
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PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINĄ

"MALDŲ RIbJKlNELIS<
. Kainos: ' ' : :

Juodhis^odos. apdarais $1-50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1,50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais teluiloldo apdarais -90 (buvo $1.25)

. Imant didesnį skaičių., duodame gerų^ nuolaidų.
Knygutes labai - tiųkainos,. dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. ’
J 1 ' Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu; ; '
į “Dr A RBI NI N r AB”
| 1 Š6G Broadway,
nT.uiitiiiHiiiiii.iii.iiĮimiiiuiiiiiiniiitij

lS

~ • So, Boston, /Moša.

ger, III., nuo kovo 27 iki ba- ‘ 
landžio 2 d.

Pas Rev. J. . Vaičiūnas, 
1515 So. 50tk Avė., Cicero,. 
III., nuo bal 3 iki 16 d.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu:. Ręv. J. Bru- 
žikas, J., 207 York Street, 
Brooklyn, N. Y, galima pa
siųsti Money Order atnauji
nant visus. Lietuvos, kat, 
laikraščius: ‘£Žvaigždę ’ ’ ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4, “Varpelį” 
($1), “Žemaičių Prietelių” 
($1), • “Mūsų Laikraštį” 
($1.20), vaikams 1 £ Žvaigž- 
dutę” ($1) ir k.

“MŪSy LAIKRAŠTĮ”
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
“Mūsų Laikraštis" yrą did

žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų sava.itraiš- 
eių; geriausiai informuoja Lietu
vos . visiiomenę apie savb krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad. pilnas rimtų ir objektyvių 
traipsnių, gražiij pasiskaitymų, 
torespondencijų, dainų, paveiks
lų ir t. t.
‘. “Mūsų Laikraštis" šiandien 
plačiausiai •• skaitomas Lietuvos 
kaime , ir mieste, nes savo plačiu 
uriniu visus patenkina. Taip pat 

virš . 2000 prenumeratorių ’ turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai. ’ ■

“Mūsų Laikraštis"'kas sdvai 
/te išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap
žvalgas iŠ religinio, kultūrinio, 
visuomoniiiio; ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsą Laikraįtį” leidžia Ka* 
talikų .Veikimo Centras,. ’ Kaina 

■ metams: Lietuvoj‘4 litai, užsie
niuose e— 12 litų.

i
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Atgaivinkime Savo Dvasią
(šis straipsnis, tilpo “Studentų jaunimo šuširinidmus. veda anglą kalba,ne 

. • žodžio" 3-čianie nųnicryje, Del 
jo minčių svatbiuno talpiname

. • . “Darbininke," norėdami supažin- .
dhiti.' skaitytojus su jaiinosios 

... kartos mintimis. Red,)

Visiems: yra žuionną kad rekolekcijos, pamokslai ir 
kiti įvairūs dvasiniai pratimai atgaivina žmogaus tikėji
mą ir duoda jam drąsos , bei ištvermės jojo dvasiniam 
gyvenimui. Dažnai atsitinka,, kad žmogus palieka iš
gelbėtas nuo paklydimo arba visiškos prapulties. Kar
tais vienas žodis tai gali padalyti; kartais reikia daug 
pamokslų, kad patrauktų žriiogą iŠ paklydimo kelio. Vie
nok visi žinomė? kad tai galima padalyti. Tiktai reikia 
truso ir .vargo,. Bet kas ką nors gero atsiekė be vargo! 
Kaip yra su vidujiniu dvasiniu .gyvenimu, taip lygiai y- 
ra ir su tautiniu gyvenimu. Šitos rekolekcijos yra rei
kalingos fierns, kurie, užsimiršo lietuviais esą, nuo savų
jų atsiskyrė, paseko svetimuosius. Jiems reikia atgaį- 

f viniTsavirtaūiinę dvasią. :: y; ~.-—---- -
Kaip ir kas gali tą- tautinę dvasią • atgaivinti ? Svar

bus ir prakibius darbas, reikalaująs nuoširdžių ir tauti
niai susipratusių darbuotoją. Tie darbuotojai tai yra 
mūsų visuomenės vadai, mokyklos ir laikraščiai. Visos 
priemonės turi būti suvartotos, jeigu norime užkirsti kė
lią ištautėjimui. Dabar jau nėra ko laukti: atėjo laikas 
dirbti, ne kalbėti. Mūsų jaunimas/kiekvienos tautos vil
tis, smarkiai pradėjo krikti, Nesuvedžiokime savęs, kad 
tauta be kalbos išlaikys dvasią. Kuomet jaunuolis ne
paiso gimtosios kalbos, jos vengia, nenori ja kalbėti, jos. 
mokytis — nerūpi jam jau nė lietuviškoji dvasia. Jeigu 
bus tokia mūsų kartą — Amerikoje lietuviai bus išmirę.

Šitą tautinio atgaivinimo darbą pirma turi varyti 
mūsų dvasios ir visuomenės vadai. Savo prasme vadas 
yra tas, kuris veda, ne kuris paskui minią seka. Visuo
menės gyvenime pasirodo nevienas neigiamas reiškinys, 
kaip ištvirkimas, dorovinis nusmukimas, teisingumo trū
kumas. Vadai šiais atvejais neseka minios, bet kovoja: 
prieš į ją besiskverbiančius bloguosius įpročius. Pana
šus neigiamas reiškinys yra. ištautėjimas. Vadas, kuris 
nekovoja prieš ištautėjimą, vengia savo priedermės: jis 
plaukia kartu su minia į pražūtį. Bet dar yra aršiau, 
kuomet patys vadai ima ant savęs pareigas varyti pir
myn ištautėjinu> darbą. Deja, tokią tipą nuolatos dau
giau atsiranda mūsą tarpe. ’ . ’

Dauguma mūsų vyresniųjų .serga bendra liga — 5ii 
jaunimu kalba angliškai. Jaunas Seka senesnio pavyzdį. 
Kokį pavyzdį šiuo atveju duoda mums senesnieji? Se- 

! liesnis turi užimponuoti jaunesniam. Ar tuomi, kad ji
sai pataikauja, jaunesniojo klaidai ir nesupratimui? Ne
meskime juodos dėmės ant savo jaunimo, nesmerkime jo
jo elgesio! Visame čia kalti vyresnieji ir daugiausia vi
suomenės vadai, teikdami netikusį pavyzdį — kalba šu 
savo vaikais svetima anglų kalba!
' Kitas skaudus reiškiąys, kada mūsą vadai ragina 

mus kalbėti lietuviškai, bet patys Su mumis kalba ąngliš-

ce
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KIBIRKŠTYS
1

TAUTININKAI” BAIGIA
NYKTI

Tautihinką - nezalėžninką ' 
laikraščio ‘ ’V-bės ’ ’ kores
pondentas iš Eudson, Mass. 1 
rašo, kad dabar jokio “tau- • 
tiško” veikimo nėra. San
daros kuopa baigia nykti. ! 
Tautininkai svajoja apie • 
neząležninkij;), fašizmą Lie- : 
tuvoje ir kitus mūsą, išeivi
jos disorgauizacijos klausi
nius. Jis šaukia“Meski
te, broliai, s\ ajones..?" Bro
lau, nesulauksi, kad tauti
ninkai iš “ V-beė ’'. grupeles 
mestų svajones apie neža- 
ležninkiją. ir “šyentinihip- 
si ” į t aut iškus-iiezaležn.us. 
pryčerius, ■ • . ■ \ : J ■.

Yra gandą, kad Liūtas 
'(Liutkauskas), buvęs gra- 
borius ir laivakorčių agen
tas, turįs žmoną ir vaikus, 
rengiasi “šventinti’.’ į pry
čerius visą eilę tautininką: 
vaduką. . .. ■

: . ' ' įninkąs.

..nušoks į . tą šulinį, kurįn iki 
šiol spiaUdė, ir atsigers 
‘'pagal’liniją” užteršto van
denėlio.”

Tokiu pat tonu ir stilių 
bimbiniai rašo apie prusei- 
kinius.

Vadinasi, draugai rauna- 
ši dėl nugriaužto kaulo.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko" Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvienų gautą 
naujų metinę prenumeratų vienų 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletu ar kęliolikų dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai 
mokamų darbų.

“DARBININKAS"
366 West Broadway, 

Sd. Boston, Mass.

PRUSE1KINIAI APIE EKSTRI 
TO ŠIAIP RAŠO ,

“Pagalios. biinbhies “po
litikos''. ožiai ,, prilipo galą 
liepto, Dabar-jie turėk įro
dyt, kur toliau gali eiti, 
priešingam afeitiknuė jie

tiesioginis, mūs apgaudinėjimas? Ragina mus elgtis vie- ’Įj 
naip, patys gi elgiasi kitaip! Ar tie vadai mano turėti : 
gerų vaisią iš tokio savo elgesio? Ne. Jie patys tai pri
pažįsta, kuomet nuleidžia rankas ir sako: “Vargas su . 
tuo mūsą jaunimu! Su jais nieko negalima padaryti.-?. 
Galima,, j ei Tu, Vadė, elgsiesi taip, kaip reikalauji iš sa
vo jaunimo! Vadai, savo gyvu, pavyzdžiu ugdykite savo- 
jaunime tą tautinę dvasią!. . ’ . ’

Pati didžiausia pajėga jaunuomenės auklėjime tai 
mokykla. Skaudu ir graudu, pažvelgus į tą lietuvišką
ją mokyklą Amerikoje! Joje viena lietuviška žymė te- . ’ 
paliko: toji lietuviškoji mokykla pastatyta mūsą LIE- l 
TUVIŲ tėvu kruvinai uždirbtu centu... tai ir visas jo- I 
sios lietuviškumas! 4 šiandie tenka sutikti'daugiau, lietu- J 
visko jaunimo, lietuviškos mokyklos visai nemačiusio. Iš į 
kitos gi puses, lietuvišką mokyklą baigusio jaunimo tar- j. 
pc didesnis nuošimtis nelietuviškas. /Tėmykimė priežas- ' 
tį. Kuomet svetiriitaučių mokykloje svetimtautis moky- 
tojas-molvytoja kalba su lietuviuku angliškai, kūdikis^- j 
no, kad taip reikia, nės auklėtojas lietuviškai kalbėti ne- . į 
moka. Bet kuomet tasai kūdikis mato, kad toje bažny-./ 
•šioje, kurioje jojo tėveliai meldžiasi, toje mokykloje, ku- ’ 
rią tėveliai palaiko ir savą vadina, mokytojos lietuvaitės < 
kalba su vaikais angliškai, lietuviukas, prieina išvados, 
kad lietuvių kalba tetinka tiktai namieje su mama kalbe- ] 
ti ir bažnyčioje kunigo klausyti, bet viešame gyvenime— !
mokykloje,, su šviesesniais žmonėmis susitikus — tegali* I 
ma tildai angliškai kalbėti. Štai iŠ kur panieka tėvams t 
ir bažnyčiai! Tamsus nemokyti tėvai, tamsus ir nefei- J 
kalingas mokytesniam žmogui tikėjimas! Vade, patyri-. į 
nėk jaunuolio psichologiją! Skaudžiai įsi tikinsi. .

Jaunimas, lietuviškas mokyklas baigęs, rodosi, turė
tą, būt i bent giliau katalikiškas. Jaunuolis užbaigęs tą 
mokyklą ir daugiau jojo nematysi. Nė. mūsą draugijos,, 
nė spauda, nū pagaliau bažnyčia juomi nesidžiaugia. Įro
dei taip yra? —- Todėl,-kad’prigimties dėsniai mindžioja
mi po koją! Iš po jojo paties koją išmušamas pagrin? 
dus, nes panaikinamas tasai ryšys, kuris jį rištą su savo - Į 
tėvais, savo žmonėmis, savo tauta. Amerikos lietuviai iš
augino savo vaikus, pristatė jiems bažnyčią, mokyldą, ’■’ 
pristeigė Organizaciją, laikraščią, bet ją vaikams visa ■ • 
tai nereikalinga; tie visi kultūros turtai jialickami sveti
miems. Busimajam angliškai kalbančiam jaunimui su J 
“lietuviškąja” dvasia tą visą lietuviškų kūriniu dar ma- į 
žiau reikės. . Didesnės ironijos jokia tauta pasaulyje 
susilaukė! .

Didžiausia jėga pasaulyje ir nemenka jaunuomenės f 
auklejimė yra spauda. Mūsų laikraštija turi ugdyti jau- / ’ 
nime. tautinį susipratimą, nes laikraštis, kuris nėsirūpi- i. 
na kas jį rytoj skaitys, baigia savo gyvenimo dienas. Par j •
žiū rėkime kiek šiuo klausimu susirūpinusi mūsą spauda. /
Negalima sakyti, kad jiems jaunimas nerūpėtą. 'Jiems 
rūpi. Šiuo tikslu (mirabile dietų !) jie įveda-, anglą kalbą > 
straipsnius į savo'skiltis. Ar galimą rasti didesnio , ne- , 
nuoseklumo? Tartum Tėvas, norėdamas savo sūnui įro- . į 
dyti girtuoklybęs blėdingumą, moko savo sūnų degtinės/ -j 
geitą. Pasigilinkime į šitą mūsą gyvenimo anomaliją.

. Mūsą laikraščią vedėjai skundžiasi, kad ją/prenume- . . 
ratorių skaičius mažėja. Kitaip būti negali. Jų skaity
tojų skaičius mažėja, nes ją verte puola. Lietuviškas 
iailcraštis buvo įsteigtas .lietuviškajai visuomenei. Kuo- J 
rnet lietuvių kalbą pradeda pakeisti anglų kalba, laikraš-? j 
t »s netenka skaitančios publikos. Jeigu mes norime, pa* J 
siskaityti angliškai, tai paimsime į rankas anglišką Įąik- ’ 
raštį. Ją esama dideliųr gražią, ir įdomiu,, kuriu nusigy- ' 
venęs lietuviškai angliškas laikraštpalaikis negali atstoti,: 
Paimkime kurį nors mūsų lietuviškų laikraščiu, kuris 
nuolatos vis daugiau vietos užleidžia anglu kalbai. Koki . \ 
čia anglų kalba straipsniai : be ‘turinio, be vedamosios ; 
minties, dažniausia gatvinių, vaikezą šneka; pati anglą ■ ’ 
kalba menka, gramatiką panaši pradinės mokyklos mo- . 
kinių, jokių sintaksės taisyklių. Gražiai angliškai mokąs 
žmogus, paėmęs, į rankas tokį'laikraštį, tiktai apkaįst-a,’ . 
nusispiauja ir patį laikraštį metą šalin., Išlaikykime 
kritiką — dar mūsų nė vienas lietuviškas laikraštis ne
gali išlaikyti menkiausios kritikos anglu kalboje rašonur 
straipsnių. .Tokiais raštais angliškai kalbančios.publi- . 
kės hepritrauksi! Kad ją atstumsi —- neabejotina. Kad. 
patsai laikraštis liks pajuokai, nustos, savo vertės ir ne- f 
teks, skaitytojų tikra. Vadovaujanti vaidm.enį /

1 įvedimo “anglų’’ kalbos į savo skiltis pasiėmė ant savęs. • 
mūsų vienintelis dienraštis! Jojo gyvanmo. dienas bus.. 5 
galimą greitai suskaityti, kaip ir kitų Jam panašių. Ma
tyt .prieš galą... ' ’. / :

Visuomenės Vadai, Mokyklą Vedėjai ir IjidkraŠčiU' 
Redaktoriai, paklauskime savęs. — kam mes tariiaujai'. į /. 
me? Ai x\merikos lietuvių reikalams, ar anglosaksą vi- / : 
suomener? Ar jūsų pareigą yra nurodyti minim jos Ii- ; 
gąs ir klaidas, ar patiems tą sergančią.ir dvasiniai suvar
gusią minią sekti? Ar jūsų pareigą yra tai vioeoinermi 
vadovauti ir jos gerovei' dirbti, .ar ją išnaudoti saviems 
tikslams?'Kokią.mūsą visą pareiga? .

Ugdykime tautinę dvasią savo jaunuomenėje žodžiu i 
ir pavyzdžiu. Savo mokyklose mokykimo savo vaikus sa
vo tikėjimo ir savo kalbos: savi vaikai tepalieka savąjai 
tautai./.Tos mokyklos yra lietuviu, statytos lietuvių 
kanis ir jos turi Būti ne ištautmimo lizdai, bet lietuvybės 
židiniai! Savo laikraščius palikime.lietuviškais.-nevers* 
darni juos <fangliškaiš’’ šlamštais, Būldme ištikimi 
vo sąžinei ir savo tautai. Atgaivinkime savo dvasią!

♦tęronunaą įįr

ap-

"DARBININKO” SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas" jau priima 1933 
m, Lietuve* . Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas užpUną jų vertę, Nukirpę 
1932 m. kuponų siųskite

“DARBININKO "A DM., 
366 W. Broadway, 

South Boston, Mms, .
k



dieuig, kovo 21, 1933
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ri inoke t i kbmpani j ai 2 dol. 
Tai baisus išnaudojimas. 
Darbininkai negali, tylėti,. 
Šiomis dienomis įvyks, susi
rinkimas, kuriame bus pla
čiai . kalbama apie elektros 
ir gaso vartojimą ir kainas. 
Lietuviai taip pat turėtą 
gausiai, ateiti. .

• R P.^iMuskgs.,

[kaip vienintelę katalikiškai 
lietuvišką mokslo įstaigą. •

Turiu pažymėti, jog. vai
dinimo pasižiūrėti buvo at
silankę ir svečių iš apylin
kės, ir net svetimtaučiu ma

nius, kad neįklimptumėm į tęsi. Vienas iš jų tai Law- 
tingėjimo raistus.: Nors ėjo. venee* mokyklų komiteto na-. 
gundai, jog šešto skyriaus Rys. Erancis Mui’phy. Taip 
mokiniai ką nors bendro tu* matėsi mūsų buvęs kle? 
ri su šiuo laikraščiu, bet tai bdnas kun, Pranciškus Vir- 
fik gandai. Berods, ar tik Į mauskis Bpston, ku-| 
nebūtų jaunųjų profesorių 
naujas išmislas. Yra kele
tas žinomų faktų, kurie tai 
tvirtina! B et nesvarbu kas 
tą laikraštuką leidžia, tik 
svarbu, kad. leidėjai prisi
laikytų savo nustatyto tiks
lo. Jeigu jų tikslas yra sau
goti kolegistų žingsnius, lin
kėjimai?. ~

Kovo 11 d. prasidėjo pa
dėkos novena į Rv. Juozapą. 
Šioji novena kasmet yra lai
koma, kad padėkojus Šv. 
Juozapui už stebuklinga pa-. - . - _
galbą, kurię jis suteik?, | ^'1 viduriu.. opera
kuomet kilo kliūtys prie įs
teigimo naujos kolegijos ry
tuose. Novenos pamaldas 
laiko kolegijos vedėjas kun. 
dr, Jonas Navickas, M. I. C.

Antanas Jeselienas, 
(L. K.)

KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

r THOMPSON, CONN.
KOLEGIJOS ŽINIOS 1

: 'Veikalas Worcesterijje
A; * / '

|
*į. Kovo 12 d., Moksleivią 
| kuopos visuomenės sekcija 
į suvaidino veikalą “ Prana- 
į šystę” Worcesteryje, Šy-

& Kazimiero parapijos svetai- 
l' hėje. Veikalas nors labai 
F entuziastiškai buvo primtas 
| kitose kolohij ose, visgi

> Worčesteris ypač atsižymė- 
‘jo saypAlideliąrelžiaug&min-- - 

Iį. gurnu.. Publika, kuri susi
darę iš aštuoniu dvasiškių 

:J;it per 400 kolegijos priete- 
L. -Iią, nenuilstančiai per ištisą 
,f vakarą ranki] plojimu reiš- 
r fe savo, pasitėnkinimą bei 

džiaugsmą, Žinoma, kole- 
L ' gistams irgi buvo malonu 
L "patirti, jog turi tokį didėlį 
‘ skaičių prietelią W6rcestė- 
... ryje. Veikalas visiems kuo-

> geriausiai patiko ir visi da
lyvavusieji kvietė kitais

> . metais vėl atvykti.
Veikalui pasibaigus, pub

lika, kuri jau daug yra gir
dėjusi apie kolegijos rinkti
nį chorą, pradėjo pageidau
ti, kad šio. choro nariai? 
bent .‘tie, kurie vaidino,, kė- 

į lėtą giesmelių pagiedotą, 
Į] Nors jau kolegistai buvo 
į pavargę, ypač ją balsai, vis- 
|, gi keletą giesnną pagiedojo.

-Ją giedojimas iššaukę ilgą 
? ranką plojimą. Nors pub- 
y', lika dar daugiau norėjo už- 
į .girsti, visgi pasigailėjo ko- 
į legistą ir pradėjo skirstytis 
* su. pasitenkinimu bei pasi- 
c . ryžimu visuomet ir visuose.

dalykuose, remti lietuviu 
vienintelę kolegiją,

&Programai užsibaigus, bU- 
7 Vo paruoštą. užkandis išal- 

■.S' kusiems kplegištams. Žino- 
įma, po tokio įtempto darbo
/ kolegistai.gan sočiai.tą nu-6- 

~ vargi pasotino įvairiais
r-. * gardumynais. Užsibaigus 
L ‘užkandžiui, kolegijos vedė- 
b jas kiin. dr. J. Navickas vi- 
Fr ' siems, kurie kokiu nors bū- 
k* * du prisidėjo prie šio veika- 
f- ’ lp pasisekimo, padėkojo šir- 
!. 7 ^tingiausiais padėkos žo-

: džiais, Ypač kolegijos* Rė
ti ZJneją kuopai, kuri viskuo 
f ? rūpinosi, . Sekantieji y pa-, 
lytingu darbu prisidėjo: Po- 

:.hąj Piličauskaš, pirm. Svir-
- į. ? skas, Parulis, Daučūnas ir 

f.. . ? ponios Stapahskienė, Lan- 
Į-: y"džienė,. Šenauskienė, Jurke- 
h ? vicienė ir Kundrotąvičiehė. 

,S. “ Kolegistą vardu visiems 
į y kolegijos prieteliams širdin- 

.. 8- * gas lietuviškas ačiū.

r-
ris. nepamiršta savo buvu
sių pampi jonų.

Pageidaujama, kad atei
tyje J musų mėgėjai artistai 
dar kokį veikalėlį mums su- j 
vaidintą.

Parapijomis.

NEWT0N FALLS, ORIO

r

L

MIRĖ
Kovo 15 d. savo namuose, 

15 Vineląnd Št., Brighton, 
Mass., mirė Altanas Kup- 

Iris, 45 metų amžiaus.- Ve
lionis nėsveikavo per kokius 

Įtrejis metus. Prieš porą

LAWRENCE, MASS,

ciją. Ilgą laiką nebesikėlė 
iš lovos. ;•

. Velionis paėjo iš Linkini] 
parapijos, Telšių apskričio. 
Pragyveno Amerikoje 24 m. 
— visą laiką Brightone. 
Priklausė prie Šv. Petro 
lietuvių parapijos, kurios] 
bažnyčioje 1916 m. jis ėmė 
šliubą su Ona Grigalauskai- 
te iš Skuodo.

Nuo pat. ‘4 Darbininko ” ,į- 
sisteigimo, velionis buvo jo 
uolus rėmėjas. Jis platino 
4 4 Darbininką” ; Brightone, 
pardavinėdamas atskir u s 
numerius,. užrašinėdamas.. 
Priklausė prie L. D. S. ]

Didėliame nuliūdime pa
liko žmona, sūnus Vladislo
vas, 14 metų, dukterys Ona 

. (12 metų) ir Bronislava (7 
metų) ir broliai.

Iškilmingos laidotuvės į- 
. vyko kovo 18 d. Bažnyčioje 
< atlaikytos 3 mišios. Palaido- 
- tas Šv. Mykolo kapinėse.

Laidotuvėse patąrna v o1 
■ graborius D. A. Zaletskas.

Už Vieną Dolerį I
I jūs gaiis.ito per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką laikraštį i 
į Žemaičių.Pnetelių.” I

[ I . -‘Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemaičiųdaikraš- Į 
Į tis ir išeina kas savaitė žemaičių sostinėj Telšiuose. Tačiau jis į 
| plačiai skaitomas visoje Lietuvoje. į

Žemaičių Prieteliuje” rasite Įdomiausių žinių iš visos į 
Į Lietuvos, o ypač iš žemaičių, krašto. . į
| . “Žemaičių Prietelius“ deda gražių straipsnių apie tiky-
|. bą, mokslą,, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite. gražių apysakėlių, 
| keliones Įspūdžiu, Įvair.eąybių, galvosūkių, juokų; vaikams pa- . 
| sakelių ir kitų Įvairiausių dalykų Jūs, porą'inūnęrių perskai- 
| tę, tikrai, ųebenoresito su juo skirtis,, kaip tūkstančiai Įeitų 
| žmonių padarė. - , . • -. - ■
| “Žemaičių Prietelius“ atsako per .laikraštį Į skaitytojų : 
| atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus įelaifeimus ir už tai nieko 
t neima.
| / “žemaičių Prietelius“ rašo lengvai, visiems žmonėms su- 
| prantamas ir įdbiiius.
| “Žemaičių Prietelius“ siunčia vieną ar porą, numerių
I kiekvienam šUsipažųiti, kas prisiunčia savo adresą.
| “žemaičių Prieteliaus“ redaktorius-leidėjas . Kazimieras 

įl -Bmiulis.2_ _____ ~ ••_____________ j____ . ’ • ■ •

. “Žemaičių Prietelįus’’ kaštuoja metams 3 litai, pusmečiui 
pusantro lito. Latvijoj metams 6 litai, o Amerikoj ir. kitur 1 
doleris.

< Tamstos galite užsakyti ir1 Lietuvoje gyvenantiems gimi
nėms “Žemaičių Prietęlių,“ nes jiems kaštuoja tik 30 ameriko
niškų.centų. • ’

“Žemaičių Prįeteliaus“ adresas: Telšiai, KaĮno g. 20.
Argi tad jus pagailėtumėt dėl tolcio .gero laikraščio

VIENO DOLERIO PER METUS?

męs. iŠ- Bakanausko apie 
3500 dolerių ir po to mirti
nai. sumušęs Bakanauską.. 
•J Hakanauskionė su sūnumi 
tebėra Paye ligoninėje.

KARDINOLAI UŽSIMOKĖ
JO UŽ LAIDOTUVES

.. Newton Steel Co. dirbtu^ 
[■■ve, kurioje .dirbo 400 darbi
ninkų, uždaryta ir nėra vil
ties greitai atgauti darbą.

L Čia •gyvavo LRKSA. 284 
kuopa. • Narių turėjo-t 20. 
Bet užėjus baisiam nedar- 

[biu, beveik visi irariariš-4 
braukti.

Prieš dviejis metus čia 
gyveno .apie 35 šeimynos lie
tuvių. Bet vienai dirbtuvei 
išsikėlus į Monroė,. Mieli., 
tai ir daugelis lietuvių ten 
persikėlė.. 

.. šio miestelio lietuviams 
teks išvažinėti į kitas vietas! 
ieškoti darbo.

».W5.i.“l įvairios žinios

VATIKANAS. — Popie
žiaus paskirtieji nauji šeši 
cardinolai tuojau sumokėjo* '■ 
į Vatikano iždą po 500 dole
rių, kurie bus laikomi iždo 
iki kardinolų mirties. Kar
dinolui mirus, tie. pinigai 
bus paskirti laidotuvių iš^. 
laidoms. .

EHAIZERIS NUSTOJO
VILTIES

. LONDONAS. — Londo
no laikraščių koresponden
tas, aplankęs Doūtn miestą, 
Olandijoj, kur gyvena Vo
kietijos buvęs kaizeris, Vil
helmas, parašė straipsnius, . 
kuriuose pasako, jog,Vilhel
mas pats savo noru atsisa
kęs nuo siekimų atgauti Vo
kietijos sostą. Vilhelmas, 
kuriam sausio mėnesį suka
ko 74 metai, tačiau labai 
norėtų pabaigti savo gyve
nimo dienas V oki eti j oje, sa.- 
vo pilyje prie Homburg 
Von Der Hohe.

MIRĖ PANAŠIA SCHAAFO 
MIRTIMI

paleido iš darbo neribotam 
laikui. Pasinaudodami ta 
proga, jo draugai pakvietė 
j į Į YMC A. pasiristi su 
profesionalu ristiku Tremb- 
lay. Tose ristyhėse jis bu
vo sužeistas ir po kelių va
landų mirė.

VAKARIENĖ
Vasario 25 d. mokyklos 

svetainėj e Įvyko vakarienė, 
[kurią surengė šv. Juozapo 
draugijos, vyrai. Valgiai 
buvo gaminti pačių vyrų.

Paįvairinimo programą 
išpildė dainininkai broliai 
Goberiai, Pagirauskas,. Ši
manskienė, A. Tereila, Mi
kutis. Kripas, GriŠkevičiūtė, 
Ad. Gailiūnaitė, Jonukas 
Kripas, M. Kripas ir šokij 
kė Iz. Pugžlytė. Be to, ke
letą žodžių pasakė kun. J. 
Ambotas. .

GIMĖ
Marijona ■ ir Liudvikas 

Mušinskai kovo 13 d. susi
laukė sūnaus. Motina ir sū
nus sveiki.

KORTŲ VAKARAS i 
Į Užgavėnių vakare Mote
rų Sąjungos 17 kuopa turėr 
jo surengusi kortų vakarą. 

[Dovanas laimėjo J. Povilo- 
nienė ir M. Jakaitytė. Po 
lošimo buvo užkandžiai ir 
šokiai.

HAVERHILL. — Kovo 
15- d. mirė buvęs, ristikas 
James Jacobs, 32 metų. Jis 
mirė nuo' tokio pat galvos 
smegenų sužeidimo,, kaip ir 
kumštininkas Ernie Seimai. 
Jacobs buvo : ristikas, bet 
nelabai senai, pasitraukė iš. 
tos . profesi j os, nes uorėj o 
daugiau. aprūpinti savo. 7 
vaikus, kurių motina, jo 
žmona, buvo mirusi. Jis 
metė ristyneš ir buvo troko 
vairuotoju.. Kovo 13 d. jį

“ VAKARIENBUTIS ”
Šv. Pranciškaus parapi

jos sodalietės kovo 12. dieną 
surengė tikybini veikalą 
“V akarienbutis. ” - V eika- j 
las, nors trumpas taČiaus 
aiškiai atvaizduoja. Kris
taus. kančią. Vaidintojai 
buvo rinktiniai : Laumilą — 
E. ButkeviČiūtė, Skafa — 
O. Astrauskaitė, Miriam ’■— 
O. Jerackaitė, Gamaliėlis — 
L. Akstinas, Malkus — P. 
Razmanskasy Judas .— J. 
ITlanairičius, Rufila—S. Ry- 
maitė, Sąra — M. Longai- 
laitė, Rėja —. O. Longailai' 
te, Akazas — V. Čjruiaus- 
kast Samuelis—J. Černiau-1 —--------— Į
skas, Juozapas — J. Bon-.l PROVIOENCE, R, I. 
kartas, Marija Magdalena _____
— M. Žakevičiūtė, Marija ..
- C. Arminaitė, Jonas- J. t Kovo,12 A Parapijos sa- 
Stakeliūnas, • Petras - V. le^e 1^° Sv- Onos draugi- 
Mizeris, Longinas -J. Bla- 3Oš- mėnesinis susirinkimas,: 
ževičius, Veronika - O. Iriamedalyvavo visos na- 
Akstinaitė. Režisierium bu-|r^s-•_-.Nutarta nauju būdu 
vo Petras Petraitis, vietoj sukelti,šiek tiek pelno nau-. 
vargonininkas. Nen oriu 1°® bažnyčios. stąb mo fuii- 
skirtingai vaidintoją gabu- Bus_sUrėngtas. speeia- I

. mą išvardinti, nes visi be- P’^s islaimėjimas, kurio ti- 
veik dirbtūvią darbininkai, pietai tik po vieną cęn-

• iš kurią geresnių gabumą • Visa tai įvyks k?ovo_ 22
* tikėtis ir negalima, ir .24 d. d. parapijos salėje.

.... . . . . , [Manoma, jog gerai pasiseks, 
Žmoniiį prisirinko nes pr0Videnciečiams viskas 

’ kad jau parapijos ardyoji se^asiw 
svetainė; buvo prisikimšusi.
Visi buvo patenkinti. .

Garbė, priklauso p. Petrui 
Petraičiui, kuris pats būda
mas artistas ir dramatur
gas, sugebėjo taip trumpu 
laiku išlavinti mėgėją teat
rališką grupę.

• Pertraukoje kalbėjo kole
gijos rėmėją skyriaus pir- 
mimnkaš F. Krėnee.vičius, 
pranešdamas, jog čia kovo 
19 g., atvyksta kolegijos stu- 
d<: tai iš ThanipsL.u,. Conn., 
kurie suvaidins t ė a t r ą 
“ Pranašystė. ” Teatras. į- 
vyks parapijos salėje, 3 y. 

■po pietą. Jis kvietė, visus i 
atsilankyti į šį studentą pa
rengimą ir materij aliai pa-

vyksiančiam bažnytiniam 
koncertui nebus įžangos, bei 

[dabar .tikrai* sužinotą, jog 
I įžanga bus—tiktai 25 cen
tai. Pelnas skiriamas Se
serį] Kazimierięčią naudai.

Elz. M'astaitytč:

P. Gaidys

WATERBURY.. CONN.

ĮTARTAS ŽMOGŽUDYS;
UŽSIMUŠĖ

I / .Kovo 13 d. mokytoją šta- 
ybo narys kun. A. . Būbįvš,

į UM, L C. išvyko duoti reko-
| ! lekcijas Wareesteryje, Šv.

» Ka^hiiern parapijoje* Lai 
į : Viešpats Dievas laimina bei

. .r.gausiai padeda, gerb. Mįsi-
■ B • ’; jonieriui patarnauti para?

’» pi jonų dvasios reikalams..
((Pipir^yeia^-

Kolegijoje nesenai įkur
tas naujas, nainmis laikraš
tukas; . Šio laikraštuko tik
slas yra būti kolegijos sar-

’gaSj saugos mūsų žings- remti Marijonų Kolegiją

• f £

J i'

■i
•u, kuris, kaip panaktinis

. Gaso ir elektros vartoto
jai oyganiziioj asi, kad pri
versti The Conn. Light and 
Power kompaniją numušti, 
kainas. . Galimas -daiktas, 
kad susiorganizavę, atsisa
kys mokėti, kompanijai už 
miterį,. nes dabar žmogus
vartoja ar ne turi . mokėti I 
taip vadinamą flat rate 1-1 
dol. į menesį. Tai yra per
daug. .: Labai daug žmonių, 
ypač šiais nedarbo laikais, 
žiemos metu gašo visai ne
vartoja, tai už ką mokėti.

Motenj kuopos pirminin
kė Ė.• MonČiūni enė su pagal
bininkėmis V. Petrnkevi- 
čiene, V. Elijošiene, M. Po- 
teliuniene, V. Tamošiūnie-J 
ne. G. Dinevitiene pasikvie
tė sąjungietes ir šiaip į] 
drauges į sergančios Teodo
ros Kripienės namus ir gra
žiai palinksmino savo .ser
gančią narę.

. ■ APVOGEI
Kovo H d. vėlai . vakarė ] 

apsiginklavę plėšikai už
puolė gasoliūo stoties savi
ninką B. .Zareckį.. Atėmė iš 
jo $83, Zareckį Surišo ir,, už
rakinę kambaryj.e, pabėgo.

PHILADELFHIA, PA.
Atitaisymas klaidos.

.Pranešime apie p-lės E.
į Mickūnaitės* bažnytinį kon
certą įsibriovė klaida. ■ Bu? 

[Bet jei kas uždaro ir pas-| V0 pasakytą, jog 26 dieną į-j

JAUNŲJŲ DRAUGAS [ 
1930 metų pradžioje pra

dėtas leisti Lietuvoje sim
patiškas jaunesniesiems 
moksleiviams skiriamas mė
nesinis iliustruotas žurnalas 

“Ateities Spinduliai.”.
rado didelio pritarimo ii A- 
nierikos besimokančios jau
nuomenės tarpe, nes šis žūt- . 
nalas dvelkia jaunatve ir 
optizmu ugdydamas prisiri
šimą prie daros, tikybos ir 
-tėvynės.’ ’ <■ - .

Nepamirškite ir 1933 me
tams šį įdomų žurnalą užsi
prenumeruoti, nes pirmųjų 
keturhį šimtų metinių apsi-. 
mokėjusių pr-rių kas ket
virtas asmuo gaus nemoka
mai po komplektą (tris t o- 

’ mus) įdomaus Kari May 
veikalo “Per Dykumą,” ku- 
•ris perkant kainuoja 8 lt.

Pr-tos kaina: mokslei
viams met. 6 lt., pusm. 3 lt. .. 
(Lietuvoje,, met. 4 lt.), ne- 
moksleiviams met. 10 lt., 
pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met. 
8it.).

. Adresas: “At- Spindu
liai,” Kaunas, . Laisvės AL

LAWRENCE. — Kovo 
14 d. mirtinai užsimušė 
Henrikas Dodomskis, 45 m., 
iššokęs žemeli pro kalėjimo 
koridoriaus langą iš. 30 pė
dų, aukštumo.

Godomskis buvo apkaltin
tas užmušime Petro Baka
nausko ir sunkiame sužeidi
me Baįkanauskiėnės ir jų 14 
menesių sūnaus apiplėšimo 
tikslu. .

Kaip Godomskis išėjo iš 
savo kambario i kalėjimo 
koridorių, policijai yra pa
slaptis. .

Godomskis buvo užmušto
jo Bakanausko žmonos švo- 
geris.. Kaip BakanauSkie-

MIRĖ K. VIDIKAUSKO
.. MOTINA

Kovo 7 d. mirė rašytojo 
K. Vidikausko motina Ma
rijona Vidikauskienė, sii- 

j laukusi 72 metu amžiaus. 
Gimus Lietuvoj, Seredžiaus 
parapijoj, iš tėvą Petronė
lės (Postikiūtės) ir Juozo 
Priemienickino; .vyro var
das Aleks. Vidikauskaš, ku
ris miręs Kaune prieš 40 
metą.

A. „a. Marijona Ameriko
je išgyveno virš 25 metus; 
Paliko 2 .sūnūs, -Kazį ir 
Juozą Vidikauskus, ir daug 
anūkiĮ. Gedulingos pamal
dos už. jos ‘ vėlę įvyko £v, 
Jurgio bažnyčioje ir tapo 
palaidota Šv. Grabo kapi
nėse. ' Šermenys buvo ku
klios. Gražiai patarnavo. 

Įšeniaiisls' Pliila. lietuvių 
grtiboriiis A; IJžumęckiš.

Ponas K. Vidikauskas. y- 
fa • nenuilstantis ' plunksnos 
darbuotojas] įvairiose kalho- 

Įse. ‘ Todėl prie progos šios 
Žinelės rašė jūs. reiškia gi-' 
lins užuojautas p*. Vidikaus- 

Iku šeimai ‘liūdesio valando
je. '• P. A

PAR SI D U ODA
KOSTUMERIŠKA SIUVYKLA

Gerai išdirbta vieta per .13 me
tu. Butą gerai, kad lietuvis nu
pirktą.

Priežastis pardavimo — pri- 
■yorstas. išvažiuoti į.kitą mieštą.

Atsišaukite tuojaus:
P. KRIKŠČIŪNAS, 

Bank St., New Milfprd, Conn’.

Neleisk raudonuoti tavo 
nosiai dėl nuodėmių’ savo 
burnos.. \

GARANTUOTI 

Angliai ^*12.50Tonui 
VIENAM TONUI PELENŲ MAŽIAU LOPETOS. 

VELTUI PRISTATYMAS.
Mes irgi parduodame Petro Karbon,— 
Petro Karbon yra. Amerikos valyklų 
luųdemiškiausiais budais išvaiko pet-. 
rolejaus reaultatas. Po to, kai gasas. 
tėpamasai aliejus ir kerosinas moksliš *

• ku keliu buvo prašalinti nuo iiėap- 
w . dirbto aliejaus, likusios liekanos yra 
F skiriamos virimo veiksmui, kurs, paši-

■ . lino dilinus Ar kvapą. Petro Karbon
yra visiškai-tyrus karbonas, ekonomiškiansis, švariausis, karš-, 
čiaiisis, geras kuras, labai patogus naudojimui,

WHITE FUEL CORPORATION ^ 
Telefonai r So, Boston 4500, Porter 4499, Mystio 7010.

WįRB0N

l'.V- ./MV
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VAKARIENĖ PAYYKO
. Kovu 19 d. parapijos*sa- 

, Įėję: “.Daiimiiiiko*’ ir Mal
dos’ apaštalavimo draugijos 
naudai sumanių šeiminin
kių rengtoji vakarienė labai 

' .pavyko.'
Pusė. minutės iki 6 vai. 

kuli. P. Virmauskis trum
pai išreiškė -dėkingumo ir 
džiaugsmo, žodį kunigams 
K. Urbonavičiui, J, Švagž- 
džiui ir S. Kneižįui, Kor- 
wood šodalietėms vaidirito- 

l_jonisr pustrečiam šimtui at
silankiusių žmonių, M. Ą. 
draugijai ir jos gabiai ko
misijai už tinkamą paren- 

’ girną. Sukalbėjus ‘ maldą, 
vakariene prasidėjo.

Gerokai užvalgius, Nor- 
. woodo sodalietės suvaidino, 

veikalo “Motinos Vargai” 
pirmąjį veiksmą.. Kun. J. 
Švągždys pasakė . vakarai 
tinkamą prakalbėlę. Nor- 
Avoodietėms suvaidinus mit
rą veiksmą, vakarienė bai
gėsi kun. K. Urbonavičiui 
atkalbėjus maldą.

Vakariene su taip įvairia 
programų baigėsi per 2 vai. 
10 minutes labai geroje nuo
taikoje. Apie ją gal apra
šys daugiau kiti; Aš tik 
.džiaugiiiosiu, kad parengi
mas buvo labai blaivus — 
skaistus. Pageidauju, kad 

. .tokios rinktinės publikos iš 
So. Bostono" nuvažiuotų vi
sas tūkstantis šių vasara į 
Thompson, Conn., į. Lietu
viu Dieną!.

h turiniui; i, 

suaugusiems. Pelnas pu
siau Seselėms Plariciškie- 
tčms ir “Darbininkui. ’ *

Sesutės Pranciškietės jau 
per 10 metų gražiai ir nau
dingai darbuojasi tarp lie
tuviu. Pernai Ęo. Bostone 
jos rinko aukas savo naujai 
koplyčiai. Pernai jos išlei
do Įmygą savo 10 -metų ju
biliejui paminėti.

Visi kviečiami atsilanky
ti į gražiį paveikslų vakarą, 
tuomi paremdami Sesutes ir 
“Darbininką.”

mokėjus taksus it atlyginus 
boksininkams, glyno pelno 
liko .1484 doleriai,, kurių 
puse ($742)< atiduoti miesto 
labdarybės skyriui,

FEDERACIJOS SKYRIAUS 
NARIAMS

ATGIMIMAS KRISTUJE

SPECIALES pamokos

MIRŠTA VIDURAMŽIAI 
VYRAI

Kovo 22 d., 4:15 v. p. p., 
ir po to kiekviena trečiadie
nį,bažnytinėje salėje, bus 
mokomi visos parapijos ma
žyčiai, virš 7 metų, vaiku
čiai — margaites, kaip pri
eiti prie pirmos šv. Komu
nijos ir priimti Komuniją. 
Teveliu ir vyresniųjų yra 
šventa pareiga prisidėti 
prie tinkamo, vaikučių pri- 
ruošimo prie pmnųjų šven- 
tų sakramentų. Geriausiai 
vaikučiai prisirengia prie 
sakramentų, lankydami 
jiems skiriamas pamokas.

K. Federacijos 3-Čio sky
riaus mėnesinis susirinki
mas įvyks šį antradienį; va
sario 21 et., 7:30 vai. vakare 
bažnytinėje dalėje. , \

Visi- draugijų atstovai 
prašomi atsilankyti.. .

Kovo 15 d. Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje, So. Bostone kun. Pr. 
Jūras pasakė turiningą pamoks
lu kurio kai kurias mintis čia 
paduodu. .

LOS. PIRMAI KUOPAI
LDS. Pirmos kuopos mė

nesinis susii’inkimas įvyks 
ketvirtadienį,, kovo 24 die
ną, 7:30 vai.: vak. parapijos 
svetainėje, Ė. ,7th Št. .. .

Visi nariai prašomi gau
singai atsilankyti.

SESERIMS PRANCIŠKIE- 
TĖMS VAKARAS

Kovo 16 d. Pranciškonų 
brolija nutarė parengti va
karą Seserų Pranciškiečių 
Vienuolynui, Pittsburgbe. 
Norėjo pasikviesti Lawren- 
Se vaidintojus su 44Vaka- 

> rienbuČiu,” bet pabijota iš
laidų ir nutarta pasikviesti 
iš didelio teatro gražius pa
veikslus. Jie bus rodomi 

• kovo 26 d. du kartu.: 3:30 v. 
p. p. vaikams, o 7 vai. vak.

[advokatai I

Kovo 14 d. prie mirusių 
viduramžių vyrų . prisidėjo 
dar vienas. Mirė Jonas 
Stelmokas^ gyv. .147 Silver 
St., So. Boston, sulaukęs 45 
metų amžiaus. Amerikoje 
pragyveno apie 25 metus.. 
Gyveno nedraugingai. Jo 
draugai atidavė jį į jūrei
vių ligoninę Clielsea, Mass., 
kur ir pasimirė.

Jam pasimirus, ligoninė 
paprašė graboriaus Barase- 
vičiaūs atlankyti velionio 
namus ir padaryti turto, są
rašų, Ligoninės vedėjai bu
vo įdavį graboriui Stelmo
ko skrynios rakčiukus ir į- 
galiojuną. Stelmoko drau
gai viską, paslėpė ir pasakė, 
kad’‘Stelmokas turėjęs tur
to tik viena lovą.

Graborius palaidojo Stel
moką protestantų kapuose, 
lies visoms katalikų bažny
čioms apylinkėje buvo pra
nešta, . kad velionis prieš 
mirtį atsisakė; kunigo.

MIGHELSONUI NEBELEIS 
KALBĖTI PILIEČIŲ SALĖJ

KATEKIZAVIMO KLASEI 
PAMOKOS

BAŽNYTINĖS ŽINUTĖS

v

%

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaa. Daro vi

sus legalius dokumentui.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, MaH.
. ■■ - ■': * 

Telefonas: Šou Boston.2732 
Namų; Talbot 2474 .

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
A D V O K A T ,A Į 
Ędwar R. Coplen ; 
Albert. Ądelson

Har'old ’ ’Aranofsky •
. Benjamin Chesky 

OFISO VEDĖJAS
i Jonas J. Romanas

18 ’Temont St., Boston, Masi.
.' 310 Kimball Buildiūg 

•Tėlelohaš: Capitol 9880
O ii so v a 1 a n d o s

■ 9 vai, iki. 6 vai.
: SOUTH BOSTONO’ OFISAS 

455 W, Broadway, 
Nuo 5- iki 7 v. vakare

Telefonas' South Bostįo'n 3612

Kovo 23 d., 4:15 vai. po 
pietų, ir kas ketvirtadienį 
po. to bažnytinėje salėje bus 
vyriausiai sekmadieninės 
mokyklos klasei ekstra pa-, 
mokos. ..Čia galės kiekvienas 
išpildyti Popiežiaus pagei
davimų. Šy. Tėvas ragina 

. Katalikus, kad jie šių Šven
tų Metų proga pakartoti ti
kybos mokslą.

i
Tel. So; Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

' Naujoje Vietoje, 
52 AE. Broadway, S. Boston.

O/t»o Valanda t;
Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 iki 
5. Ir nuo 6 ik! .8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarai* ir 
nedSldlenlals, taipgi seredohis nūe.

12-tosdieną uždarytas. 
Taipgi, nuimu irž-ray

Kovo 19 d. šv. PetH) baž
nyčios kunigai pranešė, jog 
balandžio 2 cb 9:30 vai. ry
tų prasidės 40 vai. atlaidai. 
Lietuviai kunigai užkviesti 
iš Bostoiioj. Springfield, 
Providence ir Mancliesterio 
vyskupijų, jf Parapijiečiai 
raginti ypatingai pagerbti 
ta progą Švč. Sakramentą 
šiais Šveiifilsiais .Motais,/ 
kurie yra . jubiliejiniai — 
1900 metų nuo Kristaus 
Kančios ir !nuo įsteigimo 
Švč. Sakrameiito;

Kleb., kun. P. Viniiauskis 
gyrė So. Bostono lietuvius 
už gausų atsiįankymų į sta
cijų vaikščiojimo pamaldas 
penktadieniais. Prašė 
toliau per visų gavėnių no-/ 
liai lankytis į. pamaldas tre- 
čiadieųiaįs; ir penktadie
niais. . . ' ■ . :

Šį. trečiadienį’ pamokslą 
vėl sakys kun,. P. J liras.

Kovo 16 d. įvyko S. Bos-, 
ono lietuvių piliečių klubo 

mėnesinis susirinkimas, ku
riame patriotįngesiii nariai 
iškėlė klausimą dėl įvykusio 
Vasario 16 d. paminėjimo, 
£iirio programą vedė klubo 
pirm. Grevis ir kuriame 
kalbėjo S. Michelsonas.

Apie S. Miclielsono pro
lenkišką kalbą Lietuvos ne- , 
priklausomybės sukaktuvių 
minėjime “Darbiu ink e1’’ 
jau buvo rašytą. Aprašy
to fakto neužgmčinb ir pats 
Miclielsonas.' . Tą faktą dar 
labiau . patvirtino piliečių 
klubj susirinkimas, kurs iš
reiškė aiškų, pageidavimą, 
kad klubas nešusįdėtii su 

• lenkomanų politikos apašta
lais ir kad piliečių klubo sa
lėje daugiau nebūtų - vietos 
tokiam p. Michelsonųi.

LABDARYBEI Iš BOKSO 
$742

Kovo 13 d. Bostono are-, 
iio j e buvo sureng tos , kumš
tynės,: kurių skelbimuose 
buvo pranešama, jog pelnas 
skiriamas miesto labdary-., 
bei ‘; 

. Kumštynių pasižiūrėti at- 
šilaflke 5609-žmones, kiltie 
sumokėjo 8880 dolerių. Su*

Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tek So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, Šb. Boston
Ofiso valandos nuo O iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vi v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 

. Suimtomis nuo 9' iki 6 vai. vakare.
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vrtL dieną;

(pagal sutartį)

i Tel. Borter 3789 . i

I JOHN REPSHIS, M. D..
Į (REPSYS) |
i ^Aetuvis Gydytojai | 
| Oflrt) VMando*: S—4 ir T—P Į 
| ' 278 Harvard Street, f
|kamp, Inman arti. Central Sq,į 
| Oambridge, Maii. |

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgai- įsistovejes. kraujas, netvos, 
dusulys, odos lt Įsisenėjusios ligos, 
patrųkiinus, kojų skaudėjimas, .pi

lės- it votys, .nuplikimas,, 
. ^nugaros skaudėj 1 m a s, 

Į reumatizmas, pmlarin ir 
riebumas' išgydomas be 
l°kla skausmo ir nėra 
reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimus dykai. GTy- 

iįuoles duoda. Mažas užmokestis. • 

ūr.GraĖi,327,,i“X. 
FaiandOi: Antradieniais, ketvirto 
dieniais ir Baltadienial* 10—12 hn* 
t», 3—5, 7—8 vakar*; ■ritotCto 
nlal* 10—12 tlkUL i ■ * y —A

DAUGIAU PADEDA NEGU 
IŠIMA-

Žmogus šiais laikais yrą 
daug^ o daug sumenkėjęs. 
Žmogus, kurs buvo, sutver
tas viso pasaulio karaliutiū, 
dabar, jaučiasi kaipo kokis 
vergas, nykštukas,, nepai
sant jo sumanių išradimų ir 
stebimos pažangos pasauli
nėje kultūroje; Atsakymas 
dėl šio fakto glūdi tarne 
kad šio amžiaus technikos 
kultūra . nustelbė žmogaus 
dvasinį ..gyvenimą.^ žinogus 
dabai* yra kaip valdovas, 
kūtib kareivių, tai yra do
rybių, kiekis greitai mažėja. 
O tie kareiviai taip greitai 
mažėja, kaip žmogus skubi
nasi pasiekti tą pasaulio 
technikos kultūrą. Prie to, 
nemažai prisideda .moder
nizmo ir liberalizmo dvasia.

Anais senais laikais, Bal
tazaras girtuokliavime nie
kino Jeruzalės bažnyčios 
šventus‘indus. Šiais laikais 
taipgi yra niekinami šventi 
indai, Dievo malones indai 
--žmonių kūnai. O kaip ? : 
Per paleistuvystę ir per 
šventvagystę. O šventa lū
pa ir liežuvis, kurie lytėjo 
Dievo Sūnų Eucharistijoje! 
Kai atėjo valanda ir lieps
nojanti ranka karaliui Bal
tazarui paraše sienoje bai
sius žodžius — “Manės-! 
Tliecle! Pliares!” tai yra; 
Išskaitliuotą, nuteista, pa
dalinta. Ateis- valandą, 
kuomet tie patys žodžiai, ta 
pačia liepsnojančia ranka 
pasirodys žmogaus vaizduo
tėje su. panašia reikšme, — 
44 Tavo dienos jau iŠskąit-

tas Gustino gengės. prie 
Viilton-gatvės ir sunkiai su
žeistas. • :

Bostono bankų vadovybė, 
pranešė, jog praėjusia sa
vaitę bankai priėmė depozi
tų keliais milijonais dolerių 
daugiau negu kad išmokėjo, 
kas. parodo, kad bankai ne
prarado pasitikėjimo nors 
ir buvo uždaryti vienų sa-

NAUJAS POLICIJOS 
VIRŠININKAS

Gubeniatpriūs Ely nauju 
valstijos viešosios apsaugos 
viršininku paskyrė genero
lą DaĮiiel Needham, kurio 
svarbiausias darbas bus 
perorganizuoti policijų.

DEMRROVSKI NUTEIS
TAS

WHISTPARTY
Ateinanti šeštadienį, ko

vo 25 d., parapijos svetainė
je įvyks šauni “Whis.t par- 
ty,” rengiama Liet. VjjčiiĮ. 
17-tos Algirdo, kuopos.

Bus įvairių užkandžių. 
Laimėtojai lošime gaus do
vanas/ kurių bus daugybė. 
Visi kviečiami į ši parengi
mą praleisti draugiškai va
karą. Nepfaleiskime geros 
progos.-

Pradžia 8 vai. vakare.

liūotos ir užbaigtos; darbai ■ 
tavo nuteisti, o. tasai tavo 
kūnas bus padalinamas bai
sių kančių, nes iižĮluls prie
šas ir tave nugalės. O bai
si valandai įlrebes žnmgus 
neapsakomą bainiel’t
, Bet, yra. geras būdas iš- 
vengti to ugningo prapul
ties ženklo. Tas būdas yra 
lengvas. Tas būdas tai per 
religinį .atgiminuy-— per at
gimimų įkristu j e., Su tvir
tu pasiryžimu * nutarti at
gimti Kristuje yra lengva. 
Bot kas yra šisai atgimimas 
Kristuje? Šiam atsakyti 
tinka pranašo Ezekieli aus 
.pranašystė.—Lygumoje ma-_ 
tyta daugelis sausų bever
čių kaulų. Netrūkūs, tie 
kaulai apdengiami mėsomis, 
raumęnimįs. Juose įliedi- 
nania kraujas. Vėjelis pėr- 
pucia tą lygumą ir iŠ tų sau-j 
sų kaulii stojasi vikrus žmo
gus. ■

Ar tasai kaulų sausumas 
negalėtų būti prilyginamas 1 
sielai, kuri sausa, apmirus1 
ir Įiačiam žmogui ir Die
vui ? O tasai vėjelis ar tai 
ne Dievo dvasia, padedanti 
religiniame atgimime? Be 
abejonės, atgimimas Kris
toje ypatingai yra Dievo 
laiminimas, nes grįžta avė-1 
Ir ir teikia Ganytojui didį 
.džiaugsmą, o Jis iš’to di
džio džiaugsmo gausiomis 
malonėmis- apdovanoja tą 
sugrįžusią, avelę. Jeigu taip, 
tai ko laulvtį? .‘,

Atgimimas. Kristuje reiš
kia visišką persimainymą; 
kuris pirmiau buvo giliai 
įklimpęs paleistuvystės kil
pose, atgimęs kreipia petį į 
viliojimus tų nelaimingųjų, 
klampyne dar ųžsilikūsių, 
kad, dar silpnas būdamas, 
vėl nepakliūtų. Daugiau I 
jis nebepažįsta senųjų, į 
nuodėmę vedančių draugų. 
Kaip šv. Augustinas, jie at
sako, 44Tavęs aŠ nepažįstu,' ’ 
kuomet sutinką semi laikų 
nuodėmingų d r a u g ą .. a r 
draugę. O kada aiškinda
mas draugas pasisako, kad 
jis tas pats jo nupuolimo 
dalininkas, su šv.' Atigiisti-. 
nu jie. atsako, 4 4 Gal ir esi 
ias pats, bet. štai aš, aš ne
besti tas pats.”

LANKĖSI KARO SEKRE
TORIUS

■1
i

Kovo 17 ir 18 d. d. Bosto
ne lankėsi karo sekretorius 
Georgo H. Derli. . Kovo 17 
d. jis buvo ąlrių labdarybės e 
draugijos pietų pagrindiniu 
kalbėtoju. ■ Be to, jis aplan- ’ 
kariškas įstaigas.

5
J . *:
1

PAŠALINO ADVOKATį '
• • . . ’ ' •■f ''

Auščiausis teismas ptišą- . 
lino iš advokatų luomo ady, 
Siinoii. Scdnvartz, kurs buvo 
advokatu nuo 1.916 m, \

i

J is : išmestas iš advokatų { 
už neteisingą ėjimų ądvolm* • 
kr pareigų. —- -j

AR KAITOS MERGINOS?
B ('skaitydama- “Darbįi- '•[

11 inke ’’’ t ii pusius . straipsne^. į 
liūs apie ginčą kas kalti dėl . 
mišrų vt'dybii: vaikinai ąr į 
merginos, noriu ir aš pa
reikšti savo nuomonę, - y

Kiek man teko pastebėti, 
Itai vaiki minis tinka mergi
nąs, pakviesti kirn nors, pas . 
jas. į namus ateiti ir tt.

Merginos gal sugeba pa
traukti (to attract) vaiki-. ’■ t 
tins, bet- jos ir tvirtina,’kad i 
kitataučiai yra malonesni. 
Mūsų lietuviai .vaikinai, jei j 
ne bailiai, tai dažnai per— '.į 

daug puikūs— “kas tai '

Jei mergina nenori būti 
namie (o kuris jų skaičius' 
nori sėdėti namie), tai pasi- >, 
vaikščioti ar į kokių pramo- j 
gą eina su tuo, kurs kviečią. ' i 
Jei: I ietuyis vaikinas nękvie-. j 
čia ir nedraugai! ja su lietu- Į 
vaitėmis, tai gal' mergina < 
eis jo ieškoti? i

J. I\. ■' į

SKLEISKITE ŠVIESĄ : -

Perskaitę /‘Darbininkų” neitu-, 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “ Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide- 
jos priešų propagandą..

ĮVAIRŪS SKELBIMAI'

|GRABORIAI
JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS)

.t

.Aukštesnysis teisinas pa
smerkė Antanų Dembroxvs- 
ki ir Thomas P: Dineen, S. 
Bostono jaunuolius,.’ pripa
žintus kaltais, policinono D. 
J.. McDonald užpuolime ir 
primušime^ Dineen nuteis
tas nuo 7 iki 10 metų kalė
jimo, o Dembrowski —- nuo 
8 iki 9 metų kalėjimą. .

Bylos negrinėįjinias paro
dė, jug sausio 15 d. polįcmo- 
nas McDonald buvo tfcpul-

49.4 E. Broadway, 
South Boston,. Mass.

■ Tol. Šo. .Boston 1437 J.
- Res. 158 W. 7th St. .:

f Tek. So. .Boston 1437 M • 
Patarnavimas dieną id naktų,

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
, ;877 Cambrfdiž/.St, .

. Cnmbridge, Mas?,
Res. 564 . Basi Broadway

So.. Boston, Mass.. -
Tolophone S. Boston 0815

kia persikeitimą į daresnį, 
būdą gyvenimo; Kuris per 
Ilgą, laiką savo nuudėniin-Į 

‘gaiš elgesiais, ir šventvagy-Į 
stėmis persekiojo Kristų, 
Dievo jualonės apšviečiamas

■ eina, kad ..ir vargų keliais, į 
palaimos vietą — į Dangų. 
Jie, kaip Saulius,•• aršiau
sias Kristaus persedubtojas, 
parblokšti, š.u drebančių 
balsu . ’klausia,, 41 Viešpatie, 
ką nori, kad daryčiau O 
Viešpats jiems a t š a ko.

’ Švento Tėvo lūpomis, ragi
nimais i pasaulionių apašta
lavimą.

/ • Tie,- kurie atgimė Kristu- 
; je, jaučiasi laimingais. At
gimę naujų'jogų įsigijo, km 
Mas vartus klausydami Die
vo per šrt‘ut;įjį.Tevą, veik
dami pasaulionią apaštala
vime.

Pamąstyk 
kaulas? Ar ėsi vienas iš

• laimingųjų f /
X./L Jf. ririMnhus'.

| AR SERGI?... 1;
Į Skilvys nedirba, liežuvis hal-f •. ' 
I tas, sunkus kvapas, viduriai! 
š užkietėję, pilnas gazą ir rūkš-| 
I ties,, neramiai miegi.... Jei norij- 
I pagyti—vartok vaistus — Son-| 
jgošil—$1.00 bonką,, kurie pl‘a«į
I šalina tuos visus nesmagumus.F - • 

. | Išdirba Aptjplcorius .P. GIEDVILAj. . 
!į 101(5 i’ambridjie St.. prie AVebsfyčrĖ 
Į |Ave., (’ambridgo, Mass. . ITisiančiUs (
| visokius vaistus per paštą. Hetka-f ‘ 
| lauk katalogo Dr. Gledvila Gyduoliųl <

I JUOZAS M. DILIS Į '
LAIKRODININKAS . j

■| Parduodu - įvairiausios rilšiec ; i
j auksinius, ir sidabrinius daik-. i
i • «... i . » • <j tūs. Taipgi ir pataisau.
| . 366 W. Broadvvay
Į SO. BOSTON. MASS. 1

AGENTAI

ar esi sausas
Į INSURANCE 
j Apdrausk namus, rakandus ■' 
|| ' . autnmoblUut pas. • 
| ' • J, S. MMSLI8 -
I 455 W. Broadtvay, So. Bosto* 

. . Tek So.-, Boston 3612
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Kovo 12 d. įvyko taip va- ( 
dinamą tautininką susirin
kimas ir prakalbos- tikslu 
iuorganizuoti “tautįnę” 
draugiją. Žmonią priguže- < 
jo pilna p. Gruokąus graži 
svetaine. Valandą vėliau
negu buvo skelbiama atida
rytas susirinkimas ir pas
kelbtą kalbėtoju, vis dar 
nebuvo, / Susirinkimo pir
mininkas pakvietė kalbėti į 
susirinkimą atėjusį pask 
klausyti p. K. Vilniškį, ląi- 
ris trumpai ir gręžtai nuro
dė susirinkusiems kokia or
ganizacija būtą geriausia ir 
reikalingiausia. ; Jis parei
škė, kad greatnekiečiai ge
riausia padarys susiorgani
zavę Kataliką Federacijos 
Skyrių.. Ji (Federacija) dau 
giąusia yra prisidėjusi ko
voje dėl Lietuvos Nepri
klausomybės ir palaike lie
tuvybę, mūsą gražią ją kal
bą-ir religiją.

- Antras kalbėtojas/- taip 
netikėtai atėjęs į susirinki
mą, buvo kun. P. Lękešis. 
Jis džiaugėsi' greatnekiečiu 
susipratimu ir susidomčj i- 
rim organizacijiniu veikimu, 
kad taip yra tai liudija ir 
šis. gausus susirinkimas. To- 

' liau kun. Lekešis nurodė 
susirinkusiems- kokias pa
reigas jis yra. pasiėmęs šio-, 
je gražioje kolonijoje, kaip 

kjam yra malonu tas paroi- 
F gas eiti, kada jam padeda 
' susipratę katalikai. Nese- 

nai surengė jį pagerbti va
karienę, padėjo įkurti gra
žią lietuvišką mokyklėlę.

; Kun. Lekešis. pabrięžę, kad 
turįs viltį, jog ateityje gra
žūs darbai' padidės, o ypač 
jei Čia-. įsikurs lietuviška 

s- draugija ar organizacija, 
į7 ,kuri pridės visu kuo rūpin- 
P. tis. Baigdamas, kun. Leke- 
jį šis nuoširdžiai -^pritarė su- 
P daryti/ Lietuvią . Kataliką 
F : federacijos kuopą..
į Jaunuolis J. Antanayi- 
į/ čius gražia , kalba ragino 

jaunuolius būti tikrais lie-
|. tuviais, mylėti savo tėvą, 
f; kalbą ir tautą, jąja didžiuo-

' ' Atvyko ir išgarsinti kal-
* . būto jai vienybiečiai. p. p. 
r'*’. Klingą, Tysliava ir X.

Btrumslas. Jie savo kalbo
se ragino susidomėti Ame- 
rikos politika ir joję daly
vauti.
* Nors kalbą metu smar
kiai triukšmavo bolševike- 
liai,.tačiau ir jie pailso; vie
ni pasišalino, o kiti užsikrė
tė gražia susirinkusiąją 
nuotaika.
/ /Kalboms pasibaigus pa
leista darban surašinėtojai, 
kurie, kaip bematant prista
tė. 30 šeimyną sąrašą.

• Kai kas, matyt, tam tik
rais ’išrokavimais, pasiūlė

■‘:y tilo viską-ii* baigti, bet or- 
iganizatomi, permalę užku

lisinę politiką,, leido susirin- 
’kusiems balsuoti kokios or- 

r ganizacijos nariais, jie norė
tą būti... P. Vihiiškiūi pa
siūlius Kataliką Federaei- 
još kuopą ir pateliais į val
dybą lęan didatą sąrašą, bal-

T
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suojant pasiūlymas vienbal-l. Žmonią buvo pilna svotai- 
šiai priimtas ir į kuopos 
valdybą * išrinkta jauna s 
energingas Joiąis Titėnis 
lirmininku, P. Rusas.— vi- 
ce-pirm., p:le Ona Kainaus- ; 
mite — sekretore ir K.

Radzevičius -- iždininku.
Šios kuopos įsisteigimas 

šioje kolonijoje yra rimto 
ir tylaus kun. P. Lekešiaūs 
darbo vaisius, Kors Čia iš 
komunistą atkovotą ir pri
rengtą dirvą* norėjo pagrob
ti tautininkai — nezaležhin- 
kai, bet susipratę lietuviai 
juos pažino iš ją| darbą mū
są išeivijoje.

Buvęs'.

ne;
Malonu pažymėti, kad 

šios kolonijos vakarą rengė
jai laikosi piinktuališkumo. 
Atėjus į parengimą nerei
kia laukti pusval. ar dau
giau kol pradės, programą. 
Atėjo laikas ir pradeda. Tą 
pavyzdį turėtu /pasekti ir 
kiti; •

Linkiu, kad choras suren
gti^ dažniau! panašiu vaka
rėliu ' .

pavalgydino, Visi linksmai 
praleido laiką. Programos, 
vedėju buvo p. G..Mačhilai- 
tis. B-nios B. Kauklierie, 
O. Sverneliene, M* Maka- 
rauskiene, P. Bedarbienę ir 
J. Jonaitiene buvo šeimi
ninkėmis. Taip pat darba
vosi J, Kasparaitis, V. Ka
šėta, V. šemeliūnasj J. -Tur
kas, J. Švernclis.

Bztl’f.S.

BROOKLYN, N. Y.

Jau bus du metai kaip gy- 
gyvuoja šv. Vardo draugi
jos benas. Gavo naują mo
kytoją varg. P. Odelį. Jis 
yra geras biznierius.. . Visi 
TmefirĮĮTremtiU V

vienas rimtas pilietis. Jis. 
sako : “Kam kaltinti ir pul
ti spaudą. Džiaugkimes, 
kad ji neįdęda mūsą “kari- 
oitūros.” '

Po šios rimtos, kalbės vi
si nuleido, nosis ir susirinki-1 
mas baigėsi. Girdėt, kad 
kitas susirinkimas bus šitie-, 
pe. . . Juozas.

BROOKLYN, N. Y.

Telephoiie: STAGG 2—0706 / VALANDOS:
RD M ARK / VEMPIU^ M218 vat
URl ųLAUAv III iLIlUlUu, Svtntadieniaia suaitarui

P ANTĮ S T A S 499 gWd Street

Namu Telefonas: Mlchlgan 2-4273 B Ė O O K L YįN,|N* Y,
(kampas Union Avė.);

R.

S

ROGHESTER, N. Y.
.. Kovo 5, 6, 7 d.. d. mūsą 
bolševikai surengė tūlam 
Kaskiaučiui kaip jie sako. 

'■ 4 moksliškas praka 1 b ą s. ” 
-lis kalbėjo labai šlykščiai 
kaip paskutinis valkata. 
Toki kalbėtojai turėtą būti 
uždarytį pataisos namuose, 

. nes jie tik tvirkina ir žemi
na lietuviu vąrdą. -

Labai stebėjaus,. kad ir 
kai kurie “katalikai” nune
šė, savo centus ir padėjo ant 
šlikstybią aukuro. Be to, j 
buvo ir vakarienė ir ten 
“katalikės” moterys daly
vavo ir šoko. Kitą kartą, 
jei- nepasitaisys, paskelbsiu 
ją vardus.

Teko sužinoti, kad visas 
Rochester’ib kilnusis jauni
mas, vadovaujant vargoni
ninkui . K. Bazini, rengia 
Dainą Šventę, balandžio 23 
d; * Pelnas skiriamas nau- 
ps bažnyčios statymo fon

dam Būtą, gerai, kad lietu 
tuviai pradėtą rengtis iš 
ankšto dalyvauti Dainą 
Šventėje. P. B.azys priža
de jo padaryti labai nepa
prastas iškilmes. Todėl at
siminkite balandžio 23 die
ną, Atvelykio tlieno je ir šy- j 
kiu Šv. Jurgio šventėje.

• Vyturys.

C.BROOKLYN, N. Y.I
Sekmadienį, vasario 19 d. 

įįvyko Šv. Jurgio parapijos 
mažojo ir didžiojo chorą 
koncertas,' kuris visais at
žvilgiais pavyko. Klebonas 
kun. N. Pakalnis pasakė tu
riningą prakalbėlę. Abu 
choru sudainavo daug gra
žią liaudies dainelią. Buvo] 
suvaidinta trumpa komedi-Į 
ja “Laižybos.” Komp. J. 
Žilėvičiauš paskaita apie 
dainas ir muziką padarė 
grąžą įspūdį, • •

Art. J. Babravičius visus 
sužavėjo savo gražiu daina
vimu* Baiig dainą/sudai
navo merginą ir vyrą cho
rai ir bendras didžiulis cho- v • . '
ras. • ;•

Choristai ir vedėjas p. J. 
• Brundza, matyt, labai daug 

darbo įdėjo prie šio choro 
koncerto prisiruošdami* .

Mūsą parapijos-ehoras y- 
rn didelis ir gerai. iŠlavin- 

■ tas, ■ •’

KATALIKŲ VEIKIMO 
SAVAITE PAVYKO

Brooldyno. ir ■ apylinkės, 
Federacijos apskrities reng
ta Kataliką Veikimo .Savai
tė kuogeriausiai pavyko. Vi
sais rengtais vakarais, žmo
nią svetainėse buvo pilna ir 
visi, matėsi, buvo pilnai pa- . 
tenkinti, nes kalbėtojai mė
gino įšaiškintL. Kata 1 i k ą 

į Veikimo reikšme.' ’
Pirmutinės prakalbos į- 

vyko Karalienės Angelą pa
rapijos salėje. Antros — 
Apreiškimo par., o . trečios 
— Šv. Jurgio par. Šios 
prakalbos buvo kovo .12 die
ną.

Kovo 13 d. Karalienės 
Angelą par. salėje buvo su
rengta jaunimui vakaras. 
Čia gana gyvai svarstyta 
jaunimo klausimas.

Kovo 15 d. Prakalbos į- 
į vyko Apreiškimo parap. . sa
lė je ir Šv. Jurgio parapijos 
salėje, vakare. Apreiškimo 
parap. salėje vieton kalbė
tojo p. Mačiulio pakviestas 
p. K. Krušinskas, kuris, gra
žiai pakalbėjo.

Kovo 16 d. Karalienės 
Į Angelą parap. salėje buvo 
moksleivią vakaras. Čia 

I labai gyvai buvo kalbėta 
moksleįvią organizavimosi 
reikalu. Kalbėtojai gyvai 
nušvietė ateities darbuotę.

Kovo 17 d. Maspethe, At
simainymo parapijos salėje 

Į. buvo surengtas vakaras.
Kovo 19 d. Aušros Vartą 

parapijos saleje buvo gana 
daug susirinkę žmonių ir 
čia kun. K. Banionis gražiai 
nupasakojo Kataliką Veiki
mo reikšmę lietuvią katali
ką gyvenime.

Žodžiu, prakalbos ir va
karai kuogeriausiai pavyko. 
Žmonią kiekviename paren
gime lankėsi labai skaitlin
gai. \ ’

Už šios savaitės pasiseki
mą, reikia reikšti didelės 
padėkos kuri*. J. Balkūnui, 
Federacijos apskrities pir
mininkui, kuris, kaip visuo
met, nenuilstamai dirbo lie
tuvią kataliką naudai.

' A. B. C.

Š v. Vardo draugi ja V dy
kose rengia margučią, vaka
rą. Mūsą benas žada suda
rdi 'Orchestra ir. margučią 
vakare gražiai pagrajiti.

L. Vyčiu bąsketball smar
kiai veikia. . Šiomis dieno
mis įstojo į Kearny miesto 
lygą. Vyčiai, neabejojame, 
liks čempionais.

Yra ir merginą basketbalf 
ratelis ir pusėtinai lošia.

Tik gaila, kad apie jauni
mo veikimą nesimato žinią 
mūsą spaudoje.

Korespondentai “wake- 
up.” Rašykite kuodaugiau- 
sia žinią į “Darbininką.”

Jonukas.

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

Mūsą choras . gyvuo j a 
kuogeriausiai. Yra didžiau
sias choras Brooklyue.

Štai šis didžiulis choras y- 
ra pakviestas dalyvauti ati
daryme Prospect Bark ge
gužes 14 d, . Šiame atidary
me dalyvaus ir kitą tautą 
chorai. Bet mums garbė 
matyti lietuviu chorą su lie
tuviška vėliava ir klausytis 
lietuviškos dainos kartu .su 
svetimtaučiais. Garbė cho
rui ir jo vedėjui P. Dulkei.

PARENGIMAI
Visu smarkumu.. choras 

rengiasi pastatyti Scenoje 
trijų veiksmą operetę “Ale- 
nutė.” Ši operetė yra pa
rašyta J. Steponaičio. Gra
žus veikalas ir verta pama
tyti* Diena kada įvyks bus 
vėliau pranešta,

* zl. AĮ-na.,

Moterą Sąjungos 29 kuo
pa, gegužes 14 d; š. m, ren
giav.akarąį kuriame bus su- 
vąicįinta “Motinos Širdis.”

Prašome, lutą draugiją tą 
dieną nieko neregti, bet iš 
anksto įsigyti tikietus, ku
rią galima gauti pas nares; 
į sąjungiečįą parengimą.

Komuna.

Lietuvos Atstatymo Ben
droves Sudarymui etoiri h 
drovūs Kvorumo Sudary
mui Komisija:

J. J. Bdchunds,
Tabor Farm. Sodus Mich.
P. paušyrtrdis, Lietuvos 

Vi've Konsulas,
11 Waverly, Plano, New 

York, N* Y.- ’
J. Ambraziejus,
168 Grand St., Brooklyn,

D)\ B. K. Vencius,
499 Grand St,,. Brooklyn,

N. Y. ' . ‘

NEWARK, N. J.

HARRISON-KEARNY, N,J
Vasario 28 d. įvyko Šyen- 

Ito Vardo draugijos balius; 
Žmonią buvo, pilna svetainė, 
nors tą vakarą buvo šokiai 
lutoje svetainėje, , ■

Šeimininkes pagamino 
skanią blyną ir visus sočiai

PRANEŠKITE KOMISIJAI

Pastaruoju mėtų pasiju
dino mūsą taip vadinami la- 
trakratai. Pasakojama, kad 
jie yra nutarę kiek kiekvie
nas narys turi išgerti alaus. 
Vienas labai karsto tempe
ramento pilietis karštai kal
bėjo, kad mes mirštame. Jis 
sako4 4 Žiūrėkite; j ąu pase
nau ir nuplikau, o kur mū
są sūnūs, kas užims mūsą 
vietas ’ Karštuoliui pabai
gus umokslišką” kalbą, pa
kilo tūlas ‘4 dįdvju’is, ”: bet 

visa bėdą, kad jis 'nemokęjo 
lietuviškai.. .• - •

Pašoko, vieną bobute ir 
davai liežuviu, plakti lietu
vius, o ypač laikraštį “'Dar- 
bininką.” Bet ją sulaikė

Lietuvos Atstatymo ben
droves kvorumo sudarymui 
komisija P. Daužvardis, 
Lietuvos Vice-Konsulas ir. 
kiti atsišaukia į visus ben
drovės . šūrininkus, kurie 
dar nėra atsiuntę savo įga
liojimą, kad jie nieko ne
laukdami atsišauktą į cent
ro raštinę arba į bent kurį 
komisijos narį reikalauda- 
nji blanką, ir jas išpildę 
grąžintą atgal.. (

Rašo: - .
“Komisijai įsakyta su- į 

rinkti truksiantį ’ skaitlią . 
balsą iki 1 d. birželio, šią 
metą. Jei iki tam laikui ' 
susirinks trukštantis balsą 
skaitlius, tai liepos mėnesy 
bus šaukiamas ekstra, sei- • 
mas, pertvarkymui bendro- ; 
vės reikalą... .

“Komisijos nariams ne- . 
svarbu titulai nei užimamos 
vietos. Jiems svarbu tik. ją 
užduotis. . Svarbu sudaryti 
kvorumas.

“Mes žinome, kad. Lietu- 
. ros Atstatymo Bendrovė: 
per pastaruosius 10. metą 
mūsą gyvenimai! neįnešė 
nieko naujo ir rimto. Už
tai mes stengiamės, šėrinin- 
kams talkininkaujant, suda
ryti kvorumą, kad galėtu 
bent kartą įvykti teisėtas 
seimas . : ■' ■

“Kvorumo Sudarymui. 
Komisija dar kartą kreipia
si į. visus Lietuvos Atstaty
mo B-vės šūrininkus ir juos 
kviečia į talką, Kuriems 
rupi savi, sunkiai surinkti, 
centai, tą visą yrą būtina 
pareiga ateiti mums į pa
galbą. * .

“Kidečiam .į talką visus 
tuos šėrininkus; kurie jau 
yra atsiuntę savo įgalioji
mus (Power of Attoriiey), 
kad paragintumėte visus 
tuos, kurie tokią įgalioj imą 
neatsiuntė ikįšioh Para
ginkite juos,’ kad jie laiš
kais atsišauktą, pareikalau 
dami įgaliojimui blanką; o 
blankas gavę, kad jast išpil
dytą, įgaliodami juos seime 
atstovauti bent kurį vieną 
iš žemiau pasirašiu s i ą j ą 
Komisijos nartą, ar bent ką 
kitą, iš savo žinomijją šeri- 
įlinką, kurie seime daly
vaus.” . ’ ; • .

Moterą Sąjungos 29 kp.- 
ateinančiame vasaros sezone 
rengia tris išvažiavimus į 
Eorest Bark. •

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

Draugijos ir kuopos pra
šomos tomis dienomis nieko 
nerengti.

statės” Scantic American 
Line. Laiyas iš NeW Yorko 
riauks tiesiai į Klaipėdą be 
jokią persėdimą,. Ekskursi
jos palydovas bus.* Centro ■- 
pirmininkas — A.' Vismi
nas.

Laivas gražus, su vėliau
sios mados visais įrengimais 
ir parankamais; Kelionė 
bus inaįonį jaukų ir links
ma. Del informaciją kreip
iatės į lietuvią skyriaus ve
dėją : J. Šmįtrus, 5 Broad- 
way, New York Cityv

■ Kun. J. Simonaitis, 
Dvasios Vadas,

A. Visminas, 
Pirmininkas,..

J. Brundza,* 
Raštininkas.

KLASČIAUS

I CLINTON PARKAS

Valdyba.

N. Y. IR N. J, MOTERŲ 
SĄJUNGOS APSKRITIES 

SUSIVAŽIAVIMAS
šękmadiėnį, balandžio . 2 

d. š. m, įvyks A, L. R. K; 
Moterą Sąjuzngos N, Y. ir 
Nk J. apskrities suvažiavi
mas, Šv. Petro , ir Povilo 
parapijos., svetainėje, 224 
Ripley PI., Elizabeth, N. J, 
Pradžia 2 vai. po pietą.

yigps. tft ąpękviįips, kuo- 
po|į malonėkite prisiųsti sa- 
vofhtsctoves įr joms įduoti 
getą ir naudingi} įneŠmą 
musą organizacijos gerovei, 
r ( . M. Subatiene.

,.7i l . • ...

f NEWARK, N. J.
Balandžio 9 d. Patersono 

parapijos choras, mūsą pa
rapijoje,. vaidins gražu vei
kalą. Laukiame.

Balandžio 17 d. prasidės 
šv. misijos, kurias ves Tė
vas Bružikas.

į piknikams, baliams, koncertams,
1 šokiams ir visokiems pasilinksmini-
j mama jemaglansla . vieta Brook-
| lyne-Maspethe,. Jau laikas. nžslsa-
| kyt! salę žiemos sezonut
i kamp. Maspeth ir Bėtts Avė. J
Į JONAS KLASČIUS, Sav, |
1 Maspeth, N. Y. | 
QMiiatiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitMiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiinaiiiiiiaiiii Q

Bąl, 30 Šv. Cecilijos cho
ras pakartos operete “Švar
kas ir miline,” Po vaidini
mui bus šokiai. Pelnas ski
riamas parapijai.

; Prauffas.

PRANEŠIMAS
A. L. R. K. Vargoninku 

Sąjungos Centro valdyba šį 
pavasarį balandžio 22 d; 
.1933 m. rengia ekskursiją į 
Lietuvą laivu: S. S. “Šcan-

;H» i i

.L
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TeL Stagg 2-50-13 Notary Pnblie

M. P. ŪMIAS IND.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir BalsamuotfljM 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.
«■

/ Tel. Evergrcėn 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Sta« 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskai) 

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

Tėlephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABO BiU S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves* 
tuvžma, Krikštynoms ir viso- 

. kiemš pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VAIANTIEJUS
GRAJ3ORIUS TR

■ B ALSAMUOTOJAS 
Aptlraiuia Visose. Sukom'.

Notary Public
/ 0441 — 72-nd Street,

• Arti G rami St 
MASPETH. L. L, N. Y. -

Fotn^ru/'cis

.« ■

V
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