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Iš Raudonosios RusijosIš KATHIKŲ GYVENIMO
Biuo laiku Amerikoje yra 688 

katalikų ligoninės, kurios perei
tais metais aptarnavo 600,000 li
gonių, kurie apsilankė 2,500,0001 

. kartų. .. ,

eina antrIdieniais ir
PENKTADIENIAIS

Bomba Kun. Coughlin Namuose
• •• , ■■ U— •" i t n-1,—iiirr-  r—-0 ’—Iii—

DETROIT.-r Kovo 30 d.
3 vai. rytą sprogo ., bomba 
garsaus kunigo. Charles E. 
Coughlin naniuosci JŽomba 
buvo padėta skiepo,, tiesiog 
po kun. Coughlin lova. 
Bomba b^vb* nedidelė, todėl 
didelių Nuostolių nepadary
ta.

Slaptoji policija apsupo 

 

kun/ Couglilin namus ir ,'ieš*1

PRANCŪZIJA laukia 
EKONOMINĖS KONFE

RENCIJOS
r—•r' • 

WASHINGTON. — Pre
zidentas Roosevelt . priėmė. 
Prancūzijos ambasadorių 
Glaudei, kurs Prancūzijos 
vardu kvietė imtis žygių, 
kad kuogreičiausia įvyktų 
pasaulinė ekonominė, konfe
rencija.

Kartu su ambasadorium 
Clattdel buto Prancūzijos 
parlamento finansų komisi
jos vice-pirihfninkas Sterri, 
kurs spaudos atstovams |>a- 

. reiškė savo nuomonę, jog 
Prancūzija “ turi sumokėti 
Amerikai užlaikytą skolą.

VOKIETIJOJ BOIKOTAS 
PRIEŠ ŽYDUS

Nauju Apaštaliku Delegatų A- 
merikai Popiežius Pijus XI pa
skyrė arkivyskupų Amleto Gio- 
vanni Cigognani. Naujasis De-

yra buvęs kelis kartus Ameriko
je, parašęs svarbiu veikalų.

- Viena Krekenavos šeima 
į turi .Busijoję giminių, isvy- 
fisių jon dar prieš karą.

ati šeima, būdama nętur- 
[tinga ir niekuo negalėdama 
padėti savo giminėms, pate
kusiems bolševikų praga
ran, 'nusiimtą jiems dovanų 
—aplotkos 1932 metų Kalė- 

idoms. . ' ' -■ .
F Nepersenai gavo ji iš sa
vo giminių, gyvenančių bol
ševikų Rusijoje, laiškų. 
Laiške rašoma.:44...Nors nie
ko daugiau ant Kalėdų sta
lo, išskyrus gabalėlį juodos, 
suplėkusios duonos, neturė
jome, bet šios buvo mums

Jeholo provincijos, Kinijoje, 
vakarinės dalies Lackukow mies
telio gyventojai pareiškė noro įs- 
stoti | Katalikų Bažnyčią. Mies
telio viešbučio savininkas, Prie-kabaį brangios. Žiūrėdami į 
“s® pąsw vieSbu- ant stal0 padėtą, jūsij mums
8io kambarius pamokoms. atsiijstę gabalėlį aplotkos, 

----------- - prisiminę laiminguosius lai-
Montanos , valstijos naujasis hiUs, kada nevaržomi galė- 

gubematorius Frank H. Cooneyj—------ —————-—„
yra katalikas.NORI PAKEISTI PREZI-1

Vizagaputam vyskupijos, Indi- DENIO RINKIMŲ 
joj, kunigas vienuolis Tėvas Juo- TVARIA
zapaą įšventinimo dienoje apkrik- I InlIRIJ
štijo savo motiną ir tėvą, kurie 
buvo pagonimis. Jaunasis kuni- AVASHINGTON. 
gas perėjo | katalikybę būdamas grėsė yra daug šalininkų, 
14 metų amžians. Jis lankė ka-1 pritariančių mėginimams 
talikų laikomą mokyklą, kur ir pakeisti-Amerikos preziden- 
sudpažino su katalikų tikybos Į to rinkimų tvarką. Dabar- 
pamatiniai įstatymu, pilie č i ai

. . ■ ~ Į renka ne prezidentą, bet
Kun. Olande Garma Herrero, |prezį^e]ato rinkikiis-elekto-

S. J., parašė knygą apie v^-Įrius<Klirio >andidato elek- 
čio Antano Martines Mįngo de Mdoriai g-auna daugiau balsu 
Fėdnaja gyvenimą. Fedraja mi- bef/kurioje valstijoje, jie 
re 1929 m. vasario 23 d;, būda,.
mas 9 metų amžiaus. Jis gyve-.| -
no Ispanijoj. ' Knyga išversta į{ Kai Knrite . Wresmonai 
italę kalbę ir buvo įteikta šv. Tė- rinkaus pakeisti tuo 
vui Pijui XI. Toje pat knygp. budu> kad » m^iau balsų 
je aprašytas gyvenimas ir kito j gav? ©lektoriai būtų išrmk- 
šrentu gyvenimu pasižymejušioąi P®oPoyeioualiai PaSal su- 
vaikuilib, prancūzo Guy de Front- Į rinktuosius balsus.
Galland, mirusio 1925 m. lapkri- Paskutiniuose prezidento 
Čio mėn. 30 d., jis mirė būdamas rinkimuose Roosevelt. elek- 
beveik 12 metų amžiaus, šv. Te-[ toriai gavo 472 balsus, o 
vas parodė didelio susidomėjimo Hoover 59. Pagal naują 

. šių dviejų vaikų gražiu gyveni-Į projektą, Roosevelt būtų
nm. -r . gavęs 325 elektorius, Hoo-

-------- — Į ver'-2- 187 ir socialistų kan- 
Praėjusiais metais Amerikos I citatas Thomas — 7.

■ katalikai šv. žemei suaukojo! Kiti gi kongresmonai yra 
$37,334.10. pinigai.nusiųsti tie-Į linkę, kad prezidentas būtų 

renkamas tiesioginiu balsa
vimu, be jokių balsavimų už 
elektorius, bet tiesiog už pa
tį kandidatą.

siog- į Jeruzolimą.

l . Kovo 25 d. Calvęrt . katalikų 
dr-ja minėjo 299 m. sukaktuves I 
nuo įsteigimo Marylaud yalst. ir 
tuo pačiu religines laisves Ame-į 
rikoje. Šios sukaktuvės įskil- 
mingai paminėtos New York, Ta 
proga Calvert draugija susilaukė

J prezidento Roosęvelt sveikinimo. '

“I
LIETUVIS LAIMĖJO 

$25,000

SPANIJOS MOTERYS 
GALĖS BALSUOTI

SIŪLO PANAIKINTI SU
TARTIS SU VOKIETIJA

jom artintis prie Dievo sta
lo, skausmo ir džiaugsmo 
ašaromis verkėm. Kada, vi
si atsilaužę po gabalėlį Jūsų 
prisiųstos aplotkos, dreban
čiomis iš džiaugsmo ranko
mis ir su ašaromis akyse, 
dejom į burnas, Jautėm patį 
Kristi} esant pas mus, o mū
sų Širdys virto lyg Dievo 
buveinės... . Jūsų atshjštdji 
dovana, it iš dangaus, buvo' 
mums viskas; Dievas, bąžr 
nyčia, gyvybė ir mirtis !.«V .

Štai kaip'tvirtai' laikosi 
tikėjimo žudomieji Rusijos 
krikščiony s—kankiniai, kai 
tuo tarpu bolševikiški žmog 
žudžiai, proto liga susirgę, 
skelbią pasauliui “sunai
kinsią” netik Kristaus įs
teigtąją Bažnyčią, bet net 
patį Dievą !

ROOSEVELT NUMAŽINO 
TARNAUTOJŲ ALGAS

MADRIDAS. — Balam 
džio 23 d.. Ispanijos mote
rys dalyvaus pirmų kartų 
Ispanijos istorijoje rinki
muose.

Tą dienų bus■. renkamos 
miestų bei miestelių valdy
bos.

SOLOMONO UŠMUŠĖJAI

WASHINGTON. ~ Są
ryšy su skelbiamu persekio
jimu žydų Vokieti joję, kon- 
gresmonas Sirovich, ijš New. 
York, pasiūlė kongresui 
priimti rezoliucijų, kuri rei
kalauja Amerikos vyriausy
bę panaikinti, veikiančias 
sutartis su Vokietija, jei ta-

ko nusikaltimų įvykdžiusių J 
asmenų.

Kun. Coughlin yra pa
garsėjęs savo radio pamoku* 
Jais bei prakalbomis, fcttrio-: 
se drąsiai gina darbininkų 
reikalus. Paskutiniullaikū 
jis iškėlė kaltinimus IJe^ro- 
it, Mieli., didžiausiems bau-' 
kams,. dėl ko šių -savaitę 
pradėta svarbus tardymas 
bankų viršininkų.

AVASHINGTON. — Pre
zidentas Roosevelt paskelbė, 
kad nuo Šių metų balandžio 
1 dienos visiems valstybės 
tarnautojams. valdinin
kams algos numažinamos 15 
procentų. . ■

5: Tai yra Prežid. Roosevelt 
■pirmasis žygis sumažinti 
valdžios išlaidas, kad vals
tybes pajamos balansuotų 
su išlaidomis. Sumažinus 
valdininkų algas 15 procen
tų, valstybei per metus su
sidarys ekonomijos 150 mi- • 
Ii Jonų dolerių.'

Kita ekonomijos plano, 
dalis palies sumažinimų ka
rą veteranams teikiamas pa 
šalpas/ kurios bus sumažin
tos 460 milijonų dolerių. Be 
to, prezidentas mano sutau
pyti apie 250 milijonų dole
rių perorganizuodamas val
džios departamentus. Lau- 
kiama apie 150 milijonų 
dolerių pajamų ir iš legali
zuoto alaus, kurs daugelyje 
valstijų jau bus pardavinė
jamas nuo balandžio 7 d.

AlJ VEŠ ORLAIVIUS

IMS PLĖŠIKAI PA
GROBĖ 4 ANGLUS

. Šiomis dienomis vienas S. 
Bostono lietuvis Kanados 
loterijoje laimėjęs $25,000. 
, • Laimėtojas su savo žmo
na yra darbininkai Žmonės.

NEWCHWAN.G — Ki
niečių jūros plėšikų (pira
tų) gauja pagrobė anglų 
•prekybos įstaigos 4 tarnau
tojus ir nusivežė į jūros to
lybes. Apie pagrobtųjų 
anglų likimų nėra .žinių, 
Gal už Jų gyvybęs plėšikai 
pareikalaus dideles pinigų

1 Sumos.,

Policija visoje Amerikoje 
tebeieško Bostono. naktinių 
dubų valdytojo: “King” 
Solomono įtariamųjų užmu
šėjų. t '■■ ■ . j ”;;

Solomono užmušėjais kal
tinami šeši jaunuoliai, ku
rių vienas, OGOonnell,. pats 
pasidavė policijai.

Bostono policijų pasiekė 
žinia, jog ieškomieji John 
Burke ir Fr. Karlonas pa
stebėti Amerikos tolimuose 
vakaruose, Ramiojo (Paci
fic) vandenyno pakraščiuo
se. Ieškomas#! J am e s 
Scully, manom#, yra kur 
nors apie New York drau
ge su So. Bostono gengste- 
rių vadu StevęjGustin. Ki
ti du" ieškomieji,’ John J. 
Moore ir James Coyne, po
licijos nuomone, • slapstosi 
Bostono apylinkėje.

•nebus sustabdyti. . • •
Sii’OvįMi pabaigus kalbėti, 

kongresmonas. Blanton, iš 
Tekąs, pareiškė, jog žydai 
yra persekiojami ne tik Vo
kieti jojy bet ir Amerikos so
stinėje, Washingtone. Gir-

ingtone, kur žydai negali 
pirkti nuosavybės, kur ne
gali išsinuomuoti narnų.

komunistu rūmai
AIRIJOJ SUDEGĖ

DUBLINAS, — Kovo 30 
d. kilo gaisras Airijos ko
munistų centro namuose. 
Namai sunaikinti.

, Policija mano, kad namai 
padegti iš piktos valios.

r Anglijęs katalikę primatas 
kardinolas Bournę jau pasveiko 
iš ilgos ligos ir pradėjo; eiti pa- 
įreigas. ■

I

Balandžio 7 dienai smar
kiai rengiamasi. Ta dienų 
alaus gamyba ir pardavinė
jimas bus legališki dalykai. 
Kad ta dienų alaus nepri
trūktų, alaus išdirbėjai.yra 
pasisamdę orlaivius, kuriais 
alus bus išvežiotas po įvaL 
rias Amerikos dalis.

Iš Chiėagos orlaiviu bus 
atvežta dėžes . alaus prezi
dentui Roosevelt, vice-prezi- 
dentui Garner ir buvusiam 
gubernatoriui Alt r e d E. 
Šmith. Šiems, trims vyrams 
bus tai dovanos pripažįstant 
jų pasidarbavimų paną&L' 
nime neprigijusįiir įstatymų.

HHBMI NAPATEN- .i
KINTI TEISMO SPREN- i

DIMU ;
■^

Jųng’t. Valst. Aukščiau-.: 
siasis Teismas išsprendė, 
kad anglių kompanijų susil- > *4 
dėjimas į vieną kompaniją, 
kurios tikslas būtų parduo- 1 
ti anglis, nėra priešingas . ■ 
anti-trusto. įstatymams.: -

United Mine Workers u- J •r 
■nija deda pastangas, kad -Aū 
kongresas priimtų įstaty- . p 
mus, kuriais patvarkytų an- • n 
glių industriją. ... - -

FORDO DARBININKU ■'] 
STREIKAS ANGLIJOJE"

Valadka Jautęs Sąžines 
Neramumą

44Darbininko’1' No. 23 til
po lietuvių nezaležninkų va
do M. Valadkoš,. jo . paties 
parašyta, autobiograf i j a, 
kurioje jis pasisako gavęs 
šventimus nuo <4rusų .arki
vyskupo, kuris yra senos 
rusų bažnyčios, o ne nau
jos.” Vadinasi jis buvo 
įšventintas popu.

Šiame numeryje telpa to 
paties 4 4 šyeščianniko ” Va- 
ladkos laiškas, kuriame jis 
pasisako priėmęs “kunigys
tę” p. Viparto,. kito neza- 
ležninkų vado,' įkalbėtas.

Tų jis (Valadka) pada
ręs, kad ^išgauti kunigo pa
sų ir įvažiuoti Amerikon.”

; Vadinasi, p. Valadkai ne 
kunigystė ar popystė rūpė
jo, bet tik įvažiavimas. į 
Ameriką.

Dėl savo silpnybės ir ne
apgalvoto žygio pas rusų 
starovierų ai“ * 
pajutęs sąžinės neramumų 
ir verkdamas pritšd kun. 
Balkūno jo (Valadkoš) ne
užmiršti ir nuraminti nors 
per laiškus, " /

Ar šiandien p. Valadka 
gali būti ramus dėl savo

rkivyskupą jisi

darbų Amerikoje? Jei jam 
sąžinė nedavė ramybės dėl 
įsišventimo pas rusų staro- 
vierį, tai kaip jis gali būti 
ramus užimdamas tautinės 
bažnyčios* nezaležninkų va
do vietą? Juk nezaležnin- 
kai, kurių daugumą yra su
klaidinti tamsūs žmoneliai, 
skaitosi 4 4 katalikais; ” p. 
Valadka visur , skelbiasi lie^ 
tuvių tautinės katalikų baž
nyčios kunigu. Kaip tą p. 
Valadka suderina su šven
timais, kuriuos jis esą ga
vęs nuo rusų staroviero?

44 SvešČiaiinikas ’ ’ Valadka 
turėtų apie savo “kunigys
tę’-' saviesiams lietuviai' 
nezaležnihkams paaiškinti 
plačiau negu savo laiškuos 
pasisafcė kum ■ Bal k ii n u i 
1929 metais: kas jis per 
paukštis ir kokiomis plunk
snomis jis dangstosi.

Vięh Katalikų Bažnyčios* 
ir Jos apaštalų šmeižimu, p. 
Valadka, savo sąžinės nėnu- 
raminsi, nė neųiu'aminši su
klaidintų žmonių,.kurie ver
ti tik didžiausio pasigailėji
mo.

BERLYNAS. — Vokie
tijos fašistų partijos vado
vybė išleido savo partijos 
vadams raštą, kuriame skel
biamas rengimas tautinio 
boikoto, prieš žydus, pradėm 
daht balandžio 1 d. / ?•

Fašistai rengia boikotą 
kaip protestą prieš žydų 
sukenltą triukšmą pasauly
je prieš Vokietiją dėl žydu 
persekiojimo Vokietijoje.

Boikotas taikomas prieš 
žydus advokatus, gydytojus, 
biznierius, studentus ir tt. 
Jau dabar daugelyje miestų 
fašistai stovi prie žjTdų 
krautuvių ir agituoja vokie
čius nieko nepirkti žydų 
krautuvėse. . ; .

Ar į šį skelbiamą boikotą, 
įsikiš Vokietijos fašistinė 
vyriausybė, dar nežinoma.

; • ■ DAGĘNHĄM, Amglįja^ W 
^Kordo- dirbtuvėse Dagenha- " •) 
•'me .sutojo darbas, kai 2000 
darbininkų išėjo į streiką,. ; tJ 
protestuodami prieš numit- . 
žiiitas algas, ši dirbtuvė y- -:į. 
ra viena didžiausių automo- • / ; 
bilių išdirbyeių Europoje. . 
Joje dirba apie 7000 darbi1 * 
ninku. " • ; ' ;>

Darbininkams . buvo nu- .
mažintos algos nuo 4 iki 25 . 
centu valandai..

600 GRIZO DARBAN
• S. BENO, Ind. — Šiomis 
dienomis atsidarius Stude- 
baker. automobilių dirbtuvei 
grįžo darban apie 600 dar
bininkų., Pramatoraa, kad 
greitu laiku bus priimta ir . 
daugiau darbininkų. Pa
prastai, toje įstaigoje dirba 
15,000 darbininkų. . u • .

Svarbi Išganymo Priemonė I 
88 pusi, knygelė

# ^Tš-vi<‘ų veikalų apie mal
dą nei vitnrs’ he abejones, 
nepasirodė taip tinkamas ir 
taip rinktinis, kaip šitas 
mažas šv. Alfonso Ligourį 
kūrinėlis” rašo H. Neven, 
General Vikaras. . -

44 Skaitykite, šių knygelę 
ir skaitykite vik iš naujo..’.. 
Skaitykite ir rag i mkLt e 
kitus, kad jų skaitytų U Aš- 
norėčiau,. jei tat būtų gali
ma, atspausdiliiti Šitos khy-

gėlės tiek egzempl i o r i ų, ; 
kiek yra krikščionių žemė
je,ir duoti kiekvienam po * 
vieną,” ■’

Karštas šv. Alfonso tvos- ■ 
kimąs. ‘‘ • ; ■ ? • ■

•Šitos knygelės kaina buvo
25 centai.
. Didelio knygų nupigini-. 
ino metu parduosime tik už 
10 centų,. . .

“DARBININKAS0

366 W. Broadway y ’
So. Boston, Mašs. ’?.«■'•



APSAKYMĖLIAI KLAIPĖDA

ARKIVYSKUPAS IR 
BERNIUKAS

. Kartą prancūzą arkivys-. 
npas Fenelonas vakare ėjo 
u našlaičiu berniuku pasi
vaikščioti; Temstant ant 
ungalis pasi rodė . d a u g 
vaigžįžią. Arkivyskupas 
įsiėmė iš kišenės laikrodėlį 
įsižiūrėti valandos. Buvo 
įįmta. Vaikelis pamatęs 

odįlį sušuko:
< “KoM grąžus laikrodėlis, 
kr duosi man jį pa-. 
fįkLrtS”.

Arkivyskupas p a d a v ė 
Laikrodėlį vaikui. Jis su 
didžiu žingeidumu vartė

Nuo balandžio mėn. pra
sidės tiesioginis susisieki
mas Ąmerika-Karaliaučįus- 
KlaipėJa ir atgal. tą susi
siekimą palaikys karo metu 
įsteigta, laivininkystės ben
drovė K American Šcantic 
Line.” Ši bendrovė jau ku
rįlaiką palaiko susisiekimą 
tarp Gdynės uosto ir Šiau
rės . Amerikos. Pradėj us su
siekimą tarp. Amerikos ir 
Klaipėdos, jis bus pratęstas 
į Helsinkį ir Lenijugradą. 
Ta bendrovė turi keletą lai
vą iki 4000 neito tonu. .

vyskupas jam tarė: .
“Ar nestebėtina, Pianu- 

tąkad tas laikrodėlis pats 
pasibarė.”

“Kaip tai galima?”- di
džiai nustebęs klausė, vaike
lis.
;“Taip, pats savaimi pasi
darė.. Vienas keleivis jį 
rado tyruose, kur joki žmo
nės negyvena, Laikrodėlis 
turėjo savaimi pasidaryti, 

■nes tyruose,, kiti*. joki žmo
nės negyvena ir tenai nie
kas nevaikščioja.”

“Tai negalimas daiktas, 
Jūsų Ekscelencija, tamsta 
juokauji iš manęs.” (

“Q kodėl negalima, kad 
laikrodėlis pats pasidaly
tą?” klausė jį arkivysku

pas..

“Kaip , gi jis galėtiį, čia 
tiek daug visokią ratelių, 
kad vienas sukdamasis už
kabiną kitą ir taip eina ir 
mums parodo laiką. Ne 
kiekvienas žmogus galėti} jį 
padaryti, o kaipgi galętų 
pats pasidaiyti? Ne, as tai 
pegaliii. tikėtL . Laikrodžio 
sugalvotojas turėjo būti iš
mintingas žmogus.n.

. Arld^skupas paėmė vai- 
keliui už rankos ir j. rody da
mas į žvaigždes tarė: “A, 
Bet ką tū vaikelL pasakysi 
apie tuos žmones, feurię sa
ko, kad visi dangaus‘^tebu- 
Idai ir visas dangus iį* že
mė ir visa kas yra pįitys 

jĮąsidarė atsirado ir, kad 
nėra pasaulio Sutvėrėją ir 
Valdytojo?”

“Ai* yra tokią neišmin
tingų žinonių?”*klausė vai
kutis.” *

“Taip, Inano vaikeli, yra, 
nors Dievui dėkui nedaū- 
giausia^ Aš nemanau, kad 
jie tikėtą į tai ką. jie pa
tys sako. Jei tikėti į tai, tai. 
reikėtų, išsižadėti proto ir 

i nugalėti širdies veržimąsi, 
prie Dievo. Aišku, kad laik
rodėlis pats-negalėjo pasi
daryti, bet jį padarė išmin- 
t ingas žmogus. Taip. pat ir 
tas gražusis pasaulis, kuria
me mos gyvename ir džiam 
giames negalėjo pats per sa
ve atsirasti ir pasidalyti, .. ..
bet jį sutvėrė Visagalis Jis netikėjo nei į Dievą nei 

(viešpats Dievas.’1’

GILUS EŽERAS

i

LIETUVIAI!
Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą

■“ v su . .

Didele Vasarine Ekskursija
\ LAIVU

' S. S. FREDERIK VIII
Iš New Yorke Birželio 3,1933

LAIVAKORČIŲ KAINOS 
Į vieną pus?

Trečia klesa .. .... $92.00.. .. ..
Turistine klesa .. 111.50
Kab. kl. minimum 132.50 .. ;...

— Taksai reikia primokėti-

Į abi. pusi
T$153.50

... .. 187.00:
... 245.00

Del platesnių, informacijų, užsakomų .ir laivakorčių 
' • kreipkitės pa% . ’

C. J. W E į s u L
366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

• ARBA PRIE VIETINIŲ AUTORIZUOTU AGENTŲ 
ARBA

,t Scandinavian-American
• Line

248 AVashington St, 
Bostau, Mass.

pinigai atsidurdavo ne t£n.j 
kur reikia. Keli ūkininkai 
gavo mokėti pabaudą po ke
lias dešimts litą už tai, kad 
pinigai ne dėl ją kaltės ne
sumokėti laiku. Bet čia tai 
ne teisybe: jei valdininkas 
pinigus išaikvojo, tai kodėl 
turi nukentėti ūkininkai!?

TAURAGNAI, Utenos ap. 
— Prof. Pakšto vadovauja
ma geografinė . ekspedicija 
Tauragno ežere, konstatavo 
ligšiolinį rekordinį Lietuvos 
ežerą gilumą —- 61 metrą. 7

UŽ DOLERĮ MOKA TO
\ ‘ 9 LITUS , '■•••’

KAUNAS,Liet u y o s Į 
bankas Amerikos dolerį pri
iminėja visą laiką. Už jį 
moką po 9 litus, o parduoda 
maždaug po 10 litų. Tačiau 
bankas taip pat pasižymi 
pavardes tų, kurie dolerius 
perka. Prasidėjus doleriu 
spekuliacijai . Kaune, per 
privačius spekuliantus, buvo 
galima, kas norėjo, dolerių 
prisipirkti po 7—8 litus, bet 
dabar ta manija vėl kiek 
sustojo,

Į Kovo 6 d. 2 vak nakties 
Į Rabino Icelio gatvėj kriin 
policija užtiko komunisčių, 
susirinkimą; Visi susirin
kimo dalyviai suimti. Pas 

I Chvaidinskaitę, 17 m. am-^ 
žiaus žydaitę, rado 120 e^. 
zempliorią Lietuvos raudo-1 
nosies pagalbos centro 1<°- 

liniteto atsišaukimą ir ko- 
muiiistmią brošiūrą. Mi
nėtoji žydaitė yra rabino 
duktė. Komunistai perduo
ti'karo* komendantui

MIRĖ 106 VYRAS

.. Nuotekų, kaime (Ukmer* 
Į, ges aps.) mirė seniausias 
I žmogus K. Barzda. Jis tu
rėjo 106 metus amžiaus. Tas 
senis' niekuomet nesirgęs. 
Pažymėtina,, kad K. Barz
dų buvo dideli^ alkolikas.

MIRĖ 10$ METŲ SENUTĖ

KENČIA’ DĖL NESĄŽININGŲ 
. VALDININKŲ

BARTININKAI. —Dėl 
nesąžiningą pašto valdinin
ką. žmonės ir paštas, turėjo 
daug žalos ir nemalonumą. 
Anksčiau pašto viršiniiilms- 
buvo pridaręs skriaudos, o 
[įernai privirė košės laiška
nešys. Ūkininkai siųsdavo 
pinigus bankui ar kitur,, o

PURĖNIENĖI IŠKELTA BYLA

Kauno policija’ užvedė by- 
bjdą žinomai . socialdemo
kratą veikėjai plis. adv. p. 
PuTėni.enei už tai, kad. triu
kšmingą jaunojo s—d. vei
kėjo Kazlausko laidofūvią 
metu j i . kursčiusi dalyvau
jančius laidotuvėse prieš 
policiją. .

Jos byla nagrinėta Kau
no I nuovados taikos teis
me kovo 24 d.

LEKĖČIAI. — Po ilgos 
iv sunkios .ligos. vasario 26 
dieną mirė dvarininko Za- 
rambo žmonos motina Voz- 
bonfenė. sulaukus 106 metą 
amžiaus. Velionė buvo mie- 
laširdinga, taiki, ramaus 
būdo ir gera katalikė. Va
sario 28 d. visos apylinkės 
gyventojai palaidojo Kret- 
kampio koplytėlės pože
miuose. Teilsisi ramybėje 
senutė.

GYDYTOJO SAPNAS

Gyveno kartą netikįs gy
dytojas,. vardu Genadijus.

130 N. LaSalle St. 
Chicago, III.

27 AVhitehall St. 
. New York, N. Y.

7 DIENOMIS I LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS
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BREMEN ' EUROPA
.Spėęląliiii traukiniui, stovinti šalimais garlaivio. Brpmerhavenė • 

užtik fina patogiaūsiij. kelionę į LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAIS KELIAIS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERNIAN LLOYD
HSiSiįįi 252 BOYLSTON ST., BOSTON

T. į sielos nemirtingumą. Ir 
vieną sykį jis susapnavęs- 
nepaprastą sapną.
- Prieš stovėjo gražiais bal
tais, rūbais jaiinikaitis ir jo 
klausė: ,

“Ar tu mane matai?”
“Taip, matau,” atsako 

gydytojas.,
“ Ar tu mane matai savo 

akimis, ’ ’ klausia toliau jau
nikaitis.

“Ne, mano akys užmerk
tos aš miegu.”

1 “ Tai kaip tu mane ma
tai?”

“Aš. pats nežinau.” • .
Tada jaunikaitis vėl klau-. 

šia toliau: ’
“Ar tu mane girdi?”

, “Taip.”
“Ar kūno ausimis gir

di?” .
“Ne, nes jos miega.” 

. “Tai kaip tu mane gir
di?” . ..

“Nežinau.”
Jaunikaitis vėl klausia 

toliau:
“Ar dabar tu čia kalbi?” j
“Taip, tai aš.”

. “Ar liežuviu kalbi?”
■ 4Ne.”'
“ Tai kaip tu kalbi ? ”
“Aš pats nežinau,’’
Pagaliau jaunikaitis ta

rė: ■
Tu dabar miegi, tačiau ir 

matai, ir girdi, ir kalbi. At
eis laikas, kad tu būsi jau 
miręs, .tačiau ir matysi ir 
girdėsi ir kalbėsi.ir jausi.” 

. < Gydytojas nubudęs ir su
pratęs, kad .tai būta angelo, 
kurį Dievas siuntė jam pri
minti, kad žmogus tuvi ne- 
piirtiną sielą. T.

SAMDININKŲ NESAMDO
M. GRIGONIO SUKAKTIS

f

■i \ : ■

BAZILIONAI. — Šiais 
metais ūkininkai dar nenu- 
sisamdė šeimynos, o kai ku
rie žada visai nesamdyti, ti
kį žada dirbti patys vieni, 
nes šeimyna,^ labai brangi. 
Pavyzdžiui,. nusisamdyti 
berną už 300 litą, tai turėsi 
parduoti 6 bekonus kol už
mokėsi. bernui algą, o . kur 
dar merginai;, piemeniui 
Todėl kai kurie. ūkininkai | 
žemę žada dirbti patys vie
ni. O kad visą neįstengsią 
apdirbti, tai laikysią “pūs
tą,” nes, sako, kad iir visa 
žemę išdirbsią, vis gausią 
gryną nuostolį,: nes javai.. 
gyvuliai ir visi ūkio produ* 
ktai pigūs, o šeimyna bran
gi. ' ‘

DIDELIS NUPIGINTAS
*| O Lietuvos Vaizdų-Atviru- 

čių ir Knygele ‘‘Mano Pą- 
ta'.tyrimai Didžiojoj Karėj,”
■ 64 pusi., Kapeliono Kun. J*
■ Jonaičio labai vaizdingai 

parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Dėl Liaudininkų Įstaigos Nu
kenčia ir Ūkininkai

M. Grigoniui kovo 4 d. 
suėjo ‘25 pedagoginio darbo 
metai. Pedagago darbą 
jam teko dirbti dar rusu 
laikais, “Saules’” ir k. pra
džios mokyklose, paskum 
‘ ‘Žiburio ’ progimnazijoje, 

Į valdžios gimnazijose ir ga
lop einant ..Rozalimo vid. 
mokyklos direktoriaus pa
reigas. Dabar jis gydosi A. 
Panemunės džiovininką sa- 

įnatorijoje.
M. Grigonis turi pdrašęs 

arba išvertęs apiįe 25 vertin
gesnius veikalus, daugiau
sia iš pedagogikos srities, 
nes jaunimą yrą labai pa
mėgęs. ; Tarp pedagogą ži
nomas, kaip toletantas ir 
nąsiaurą-pažiūrą žmogus;

K a u n a s. — Spcialistų- 
iaudminką --4 ‘Žemaitūldo ... 
jankrotas, kaip praneša 
spauda, siekia arti 200,000 
itą nuostolių. Didžiausią 
jiznį jis varė su tĄutininkij. 
“Lietūkiu.” To bankrota- 
vusio 1 “Žemaitukių” stam
biausias šulas buvo p. Tor- 
nau. “ŽemŠitūkiš” buvo 
numatęs statyti namus, bet 
neturėjo pinigą. Tada, buvo 
surinkta apie 50,000 litą 
uldninlaj vękselią, kurie bu
vo padėti bankelio spintoj. 
Nežiūrint, kad “Žemaitu- 
kis” ėjo prie bankroto, ta
čiau ūkininkams veksdią 
negrąžino. Dėl duotą vekse- 
lią ūkininką padėtis pablo
gėjo,. nes dabar jiems teko 
minėtuosius vekselius išsi
pirkti* Tuo būdu visai eilei 
ūkininką, kurie neįstengė 
vekseliu išsipirkti, buvo , pa
skelbtos varžytynės. ..

Tautininkai, liaudininkai 
ir socialdemokratai (mūsą 
“pažangioji” traicė) labai 
džiaugėsi dėl Ūkininką Są
jungos iškeltą bylą,. drau- 
gišką. veks.elįą ir tt., turėtą 
pasidžiaugti ir dėl “Žemait- 
ukio” bankroto. Bet jie ne

tik nesidžiaugia, bet dar 
smerkia tuos, kurie paduo
da žinias apie areštavimą 
ją vadą ir tt.

Dėl “Žamaitukio” bank
roto dar areštuoti Teisią . 
miesto burmistras Paulius 
Grudzinskas, apskrities ag
ronomas Tallat-Kelpša ir . 
•Telšių ligonią kasos direk
torius,' taip pat “ Žemaičio!’’.. 
redaktorius Gedvilas.

Gudzinskaš yra žymus 
veikėjas ir . tautininkas, .o 
Gedvilas — žymus liaudi
ninkas.

PADOVANOJO BRANGIŲ
SENIENŲ

Katulo miesto muziejui 
vėl atsiųsta brangią senie
ną. Taip ją kūltūrtechii.. Z. 
Malinauskas padovanojo iš 
mezolito laikotarpio (9,000 
—7,000 m. prieš Kristą) ra
stą harpūną,. .kaulinį durk
lą, du akmeninius kirvu
kus ;.. matin. Markuvėnas ir 
Dženkaitis — apyrankį, tįt- 
nąginį kaltą ir kt. senieną. 
Taip pat prisiųsta surinktą 
Žinią apie 250 paminklą ir 
ją vietos planelių.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

' KELIAUK Į LIETUVĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

MIRĖ ALTARISTA

GARGŽDAI. — Šiomis 
dienomis mirė mūsą altari
sta kun. Augustinas Mažei
ka, 73 metą amžiaus. Jis 
gyveno tuo metu Kražiuose, 
kai ten rusai padarė sker
dynes. ir buvo tą skerdynių 
dalyvis. .

15 New Yorko
KLAIPĖDĄ.

Per Gothenburgį

GREITA
H KELIONĖ

į LIETUVA per ŠVEDIJĄ 
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”

PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO;. . 
,S. S. Drotfcniuffliolm .
M. L. Ivungsholm ;.; 
S. S. Drottniu.cholm , 
M. L. Gripšliolni .....

E K S K U R S 
JI. L. Gripshplln 
M. L. Kungsholm .. - 
#M. L. GripsUohn ...

^Tie^ioį* į Klaipėdą I)ė persėdimo

NAUJA KRAKMOLO 
DIRBTUVĖ

Gegužės 20 
... Birželio 3 
... Birželio 12 
'.... -Liepos' '3 
I J O St 
. Balandžio 22 
... Gegužės 8

Infurimicijij ir laivakorčių kreipkitės 
į vietini agentą. .

SAVEDISH AMERICAN ĮjINE
21 STATE ST.. NE\V.YtlRK, N. Y. 
CHICAGO, ILL.: ĮSI N. Mlcliigan-Av. 
BOSTON. MASS. 1Q Štate Stree 
PETROIT,; MICH. . 73 Mpproe St.

Pabaiskas, šmilgią dva
ro savniiąkas p. Pakalniš
kis neseniai atidengė krak
molo dirbtuvę. <Per dieną 
krakmolo pagaminama apie 
300 kilogramų. Krakniolas. 
parduodamas pirkliams ur
mu po 80 centą kilogramas. 
Dirbtuvės pastatymas, kaš
tavo daugiau 10,000 litą. .

. Kerą gėrimo-žemėje, kad 
tyrą yandfflūį perviršytų.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOB^ MOTINOS iVč.

Urmininke — Eva Markšleng,
625 E, 8th S t., So. Bos ton, Mąss. 

Vice-pirmininkS— Ono Siaurleue,
443 E. 7th St. So. Boston, Mass, 
Tel. So. Boston 3422-R

Prot. Rašt — Bronė Ciunienė,
29 Gould St., West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-W

Fin. Rašt. — Marjona MarkoniutG
83 Navarrė St., Roslindaie, Mass.

Tel. Parkway 0658-W 
'ždlnlnkė — Ona StanfullutC

105 Weet 6th St., So. Boston, Mana. 
TvarkdarS — Ona Mizgirdienė

1512 Columbla Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja —- E.Janušonlenė

1426 Columbla Rd,, So. Boston, Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnlnką kiekvieno mėnesio, 
7:80 raL vakare, pobažnytlriėj sve
tainėj.

Visais draugijom reikalais kreipkitės 
pu protokolu raitininką

iv. JONO EV. BL. PAĖALPINĖfl 
DRJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, Sp. Boston, Mana

Viėe-pirm.—V. Medonis,
1430 Columbla Rd.; S. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — J. GllnecMs
5 Thomas Park, So; Boston, Man.

Cln. Raštininkas — M. šelkls.
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. NaudŽiatias
885 Ė. Broadway, So. Boston. Man. 

Maršalka — J. Zalkls
7 Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas treCli 
nedėldienl kiekvieno mėnesio, 2 vai 
po pietą, Parapijos salėj, 492 E. 7th 
St, So. Boston. Masą.

Profesionalai, biznieriai,, pramonin
gai, kurie skelbiasi ‘'Darbininke,'’ tik
rai verti skaity.tpją paramos.

Visi tmrsfnkltė.a "Darbininke.”

GARANTUOTI 
Angliai *12.50Tonui 

VIENAM TONUI PELENŲ^MAŽIAU LOPETOS.

Mss irgi parduodame .Petro Kąrbon,—. 
Petro Karbon yra Amerikos valyklų . 
modernišldauskiis būdais išvalyto pet- 

. rolejaus rezultatas, Po to, kai gasas, 
tepamasal aliejus ir kerosinas mokslia *. 
ku keĮiu buvo prašalinti mio neap. 
dirbto aliejaus, likusios liekanos yra 
skiriamos virimo veiksmui,, kurs paša-

■ lino dūmus ir kvapiu Petro Karbon 
yra visiškai tyrus karbonas, ekonomiškiausis, šyariausis, karš- 
čiausia, geras" kuras, labai patogus naudejimui.

• WHITEFUEL. CORPORATION 
Telefonai: So. Boston 4500, Porter 4499, Mystic 7010.

VELTUI PRISTATYMAS.

^-3
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PENNSYIVANUOS' STU-fet
darbo įdėjo, šiam koncertui 
prisiruošdami. Programa 
buvo ilga ir įvairi*

Šv. Kazimiero parapijos 
choras pirmą programos da-: 
lėlę, A, Pociaus “Šv. Kazh 
mięraSy” labai gražiai išpil
dė; balsai choro stiprūsin- 

’lekeijas puikiai išlaikė.
Vargoną duetas^ kurį iš

pildė A. Juozapaitiš ir J* 
TLodelis, puikiai ^nusisekę; 
iŠ palengva pradžioje ir 
vietomis gradsmingą virgo- 
tių bateli paleidimas darė vi- 
s ; erns didelį L p rdį. —L

CENTAMS IR STUDEN
TĖMS

SVARBUS PRANE- 
ŠIMAS. _ ’

Amerikos Lietuvią Kata- > 
liką Studentą Organizacija 
yra pasiryžusi * suvienyti į 
Vieną didelę grupę Visus Ą- 
pierikos. Lietuvius Katali
kus Studentus ir Studentes 
ir Dirbti Savo BažftyČįos ir 
Tautos Gerovei.

Ši kilni organizacija jau 
turi gražią veikimo pradžią 

..ir^ra^lfiirttvdaug-Studentą 
Kuopą įvairiose . lietimą 
kataliką parapijose.

Amerikos Lietuvią Kata- 
. liką Studentą Organizaci
jos svarbiausias ir didžiau
sias užsimojimas yra įsteig
ti Studentą kuopas VISO
SE AMERIKOS LIETU
VIŲ KOLONIJOSE. •

•Tuo tikslu, ponas . Jonas 
Čelkys Morkūnas, iš Ro- 
chester. N. Y., Amerikos 
Lietuvią Kataliką Studentą 
Organizacijos Centro Pir
mininkas, kuris yra Ameri
koje gimęs ir augęs, jaunas 
veiklus jaunimo organizato
rius, atvažiuoją Sekmadie
nį, Balandžio 9 d. į Scran- 
ton, Pa., -kun. Jono Kuro 
vadovaujamą parapiją, ir 
kalbės Šv. Juozapo Lietu
vą Kataliką parapijos sve-. 

t tainėje, 2:3O vai. po pietą,. 
apie ^ organizacijos tikslus 
ir josios reikšmę, su tiksiu 
organizuoti Amerikos lįetū- 
vią. kataliką studentus ir 
studentes į . kuopas.

Visi katalikai studentai' 
ir studentės yrą nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į šį didel. 
ir svarbą susirinkimą;

Neužmirškite dienos, lai
ko įr vietos. • ‘

Centro Valdyba

SHENANDOAH, PA,
• PRAMOGA PARAPIJOS 

NAUDAI
Pirmadienio vakarą, ba

landžio 3 d., airiu mokyk
los salėje įvyks Moterą Są
jungos pramoga “Card ir 
Bunco Party” parapijos 

. naudai. Sąjungietės yra 
surinkusios daug gražią do
vaną, kurios, bus teikiamos 
lošėjams. . Rengėjos nuosir- 
clžiai kviečia Shenandoriaus 
lietuvius į šilą pramogą. At- 

. šliaukydami į šią pramogą 
ne tiktai praleisite laiką 
linksmai, bet tuo pačiu pa- 
remsite parapiją. Įžangą 

. 50 centą.

PHILAOELPHIA, PA.
' . KONCERTAS ..

,. Sekmadienį, kovo 26 d., į- 
vyko Šv. Kazimiero parapL 

’ •.. joje bažnytinių koncertas? 
' / kuris visais atžvilgiais pa- 
■ vyko, ‘ Nepaisant beveik 
į nuolatinio Ketaus,. didžioji 

bažnyčia buvo pilnutėlė

Rossini, Cujus Animam, 
turį išpildė artistė Ė. Mie- 
Lūnaįte, buvo pradžios kon
certo puikiausia dalis. Sa
vo švelniu ir išlavintu balsu, 
turis kaskart darosi? turin- 
gesniš ir stipresnis, savo 
aukštu tonu lengvu ir ilgu 
išlaikymu labai didelį įspū
dį. padarė ir sužavėjo visus; 
ypač kada aukštose gaidose 
puikiai buvo išpildytos, in- 
įlekcijos.: J. Sodelio prita
rimas su vargonais taipgi 
buvo gerai atliktas.

Marzp Veni CreatOr buvo 
išpildjda A. Geležįniūtės su 
Northsidės vargo ni n k u, 
P. Staniškią prie vargoną. 
Gaila, kad šioji pasižymė
jusi dainininkė neturi pro
gos pasišvęsti dainail Ne
paisant ir to, kad giedojo 
tuojau po artistės, E. Mic- 
kūnaites,. savo renjicija vi- :. 
siems padarė didelį įspūdį. 
Vargoniniinkas, P; Staniš- ■ 
kis taip pat šį sunką veika
lą kuopuikiaušiai perstatė; 
Ponia L. Juozaitienė sugie
dojo Dūbois jūs visi.” 
Ponios Juozaitiėnės balsas 
švelnus ir stiprus kaip vi
suomet.

P. Staniškio puiki fendi-' 
eija vargonais solo, A. Mo-' 
zarto keblaus ir grandioziš
ko veikalo Rondo in A Mi- 
nor labai įdomino publiką.

Vyrą choras tikrai pales- 
trįniškai pagiedojo u Ak 
mano Jėzau;” Sėdėdamas 
ir klausydamas ją crescen
do ir decrescendo maniau, 
kad Metropolitan Operoj 
klausau. Palestriiio garsaus 
choro.

Ą. Sargeliūtė ir po jos 
Sobcak, puikiai sugiedojo 
Millardo Avė Maria, Wil- 
liam Avė Maria ir Millardo 
Avė Verum. Jiems vargo
nais puikiai pritarė J. Ho- 
lis it A. Dzikas.

.Smuikininkai A. Dam
brauskas ir A. Etodelis kara
tu su J. Sodeliu atsižymė
jo savo rendicija puikaus 
Gandelio veikalo.

Antroje savo giesmėje, 
artistė E. Mickūnaitė nu
džiugino publiką, ' lietuviš
kai sugiedodama Weatherly 
■t Švietas Miestas, ” Su šia 
giesme užsibaigė koncertas, 
ir sekė Palaiminimas Švč. 
Sakramentu. ' Celebrantu 
buvo kun. J, J. Kaulakis, 
Dijakonu kun, J. J. Čepu- 
kaitis, Subdijąkonu kun. P.

Garmuj Magistru Ceremo-j i 
ui ją kun. P. J. Laumakis. < 
Be siu kuni’gų, dalyvavo se- 1 
kauti svečiai t kum Ig. Zim- 
blis ir kun. J. Halaburda.

O Salutaris ir Tantum 
Ergo sugiedojo Šv. Kazi
miero parapijos cli o r a s, 
vargonais pritarė A. Bzi- 
kas. ’ . ,

Kun. P.'Garmus savo pa
moksle nuodugniai išdėstė 
Kazimieriečių istorijos pra
džią. Su atsidavimu pui
kiai išaukštino pirmąsas 
tris vienuolyno įsteigėjas : 
Motina Marija, Motina 
Imakulata ir Motina Con- 
ceptar . Didelę garbę sutei- 
kė a. a. kun. A.Staniuky- 
nui ir trumpai paisėte jo 
vargus vienuolyno kūrime. 
Nuodugniai paaiškino Sese
lių veikimą kūrime akade
miją, ligoninių ir tt.. Kąį- 

. po kontrastą perstatė bedie
vį neigiamąjį veikimą ir 
klausia: kur vaisiai jų vei
kimo? Kur. ju įstaigos^ li
goninės Išgyrė parapijos 
chorą ir visus prisidėjusius 
koncerto surengime.

Tuojaus po pamokslo bu
vo padaryta kolekta Seselių 

’ naudai ir nepaisant nedar
bo graži suma buvo surink- 

> ta; tarp aukotoją buvo ir 
‘l- rublio ’ ’ popierinio. Tokią 
buvo iš viso 24.

ŠV. ANDRIEJAUS 
PARAPIJA

Ketvirtadienį, balandžio 
6 d., 2 vai. po pietą, ir 8 Vai. 
vakare bus rodomi Kristaus 
Gyvenimo judamieji pa- 
veįkslai su pritaikintu mu
zikos pritarimu.

. Didžioje Savaitėje mūsą 
parapijoje prasidės Reko
lekcijos, kurią vedėju bus 
Misijonierius La Salietįs, 
kun. Ig. Abromaitis..

. Kadangi Šv. Tėvo ir Baž
nyčios valią yra, kad. šiais 
.metais, kurie, yra 1900 m. 
sukaktuvės nuo Kristaus 
Kančios ir Mirties dėl žmo
nijos atpirkiimo, kiekvienas 
katalikas stengtųsi dažniau 
mąstyti apie Kristaus gy
venimą ir mūsą tikėjimo 
paslaptis, taigi, kaip tik 
bus geriausia proga visiems, 
pradžioje šią Šv. Metą, pa
matę Viešpaties gyvenimą 
paveiksluose, geriau supras
ti ir atsiminti Jojo gyveni
me taip svarbius įvykius. O 
lankydamiesi į rekolekcijas 
ir isklaiisę gerb. mįsijonie- 
riaus pamokslą Rinkamai 
prisiruošti prie priėmikno 
Švč. Sakramento.

Nesitenkinkime patys 
lankydamiesi į šias rekolek
cijas, bet taipgi prižiūrėki
te, kad reikalai namie taip 
būtą sutvarkyti, kad visi 
šeimos nariai galėtą arba 
vakarais arba rytais daly
vauti. Pamokslai bus sako-’ 
mi ir pamaldos laikomos 6 

. ir 8 vai., rytais ir 8 vai. va
karais;

nią buvo pilna svetainėj 
daugybė dovaną buvo su
lėkta laimėtojams. Šio va
karo vedėjos buvo A. Beke- 
riūf e ir A. Staniškiūte. Be 
ją, sekančios choristės 
darbštumu atsižymėjo: A> 
Sapailiūtė, A. Zigmontaite, 
M. Leksaite, O. Juškaitė, O. 
Tubeliūtė, E. Pleskūnaitė, 
M. Keršiūtė, O. Vėnėkiūte, 
R. Ruškaite, M. Bujovaite, 
O. Paloniūtė, E. Starins- 
kaitė. Prie valgią pagelbė
jo nenuilstančios parapijos 
darbuotojos P. Staniškiene 
ir A. Adomaitienė. Rėmė
jai šios pramogos buvo M.

E. Petkiene, P. ValaŠinienė, 
A. Urbonienė ir V. Stra- 
gauska>

Kovo 23 d. Northsidėj vie
šėjo Jo Ekscelencija Vys
kupas P. Būčys. Rytojaus 
dieną gerb. Svetys iškelia
vo į New York. Žada su- 
grįžti vėl. apie Velykas.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Kovo 22 d. mirė Agota 

Mičiulienė, 60 metij am
žiaus. Palaidotą kovo 27 
d. Šv. Petro kapinėse.

Kovo 28 d. Šv. Aridrie-
• V • . -». • ; , K •

jaus parapijos, choristės, su
rengė -kortų vakarą. ‘ žiiįo-

FRACKVILLE, PA.
Praėjusios savaitės, gale 

buvo minimos mūsą para
pijos varduvės — Apreiški
mas Panelės Švč. Per vi
sas tą dviejų Hienų (penk
tadienį įr šeštadienį) pa
maldas bažnyčia buvo pil
nutėlė žmonių. Kunigai iš 
apylinkių parapiją! pagelbė
jo vietiniam klebonui.

Balandžio 4 d. parapijos 
svetainėj bus rodomi judo- 
mieji paveikslai, ką tik 
parvėžti) iš Lietuvos. Ypač 
patariama, kad, jaunimas 
gausingai atsiląn k y t ą į 
šiuos paveikslus. Bus ko 
nauja pamatyti ir išgirsti. 
Senesnieji turės daug malo
numo ir džiaugsmo, maty
dami didžias atmainas Lie
tuvoje nuo tu laiku, kaip 
jie paliko Lietuvą.

KULPMONT, PA,
Šiuo laiku labai, serga 

Lunkus, susižeidęs nukris
damas laiptais.

Juozas Gudelis s'erga ir 
yra Dr. A. J. Aneerevičiaus 
priežiūroje. ’

Kristina Balėnienė • vis 
dar sergą, bet jau. eina ge
ryn. • Turi daug lankytoją. 
Ypač jos duktė Marijona 
Volskienė iš Baltim o r ė s 
dažnai atvažiuoja atlankyti.

Šv. Marijos parapijoje į- 
vyks 40 vai. atlaidai, ku
riuose ir lietuviai prįvalėtą 
dalyvauti įr pasinau d o t i 
šiomis brangiomis dienomis. 
•Bus lietuvių kunigą, todė 
bus gera proga atlikti vely-

L: žinynas.
40 VAL. ATLAIDAI 

ŠENADORY
Pereitą sekmadienį, kun. 

Mendelis išvyko į Šenando- 
rį, pas kun. Karalią; jis bu
vo tęi^j pakviestas sakyti Šv. 
Jurgidb^Mhyčioj visus pa^ 
moksli^ jįa)-ties yąląndą at- 
laidain&f > *

Šenadorius yra viena ta
niausią lietuvią parapiją' 
Amerikoje. Ji sūvo istori
joj irgi labai! artimą mulus 
baltimoriečiams. ZA. a. kun. 
Abromaitis, gerai senes
niems vietos gyventojams 
pažįstamas, tą parapiją įkū
rė, ir pastatė bažnyčią, il
gus metus ją valdė. Dabar
tinis klėbonas, kun. Kara
lius, uolus: darbininkas ir 
lietuvybės šulas, irgi yra 
geras baltimoriėčią prietė- 
lius. Negailėjo skolinti sa
vo labai/ brangią senovišką 
Lietuvią Bibliją mūsiškei 
Mėnp ir Randarbią: Paro
dai. Payodos rengėjai dėl
to ręiĮškia jam aukštos pa
garbos žodį. Panašūs ben
dradarbiavimai Amerikos 
lietuvią koloniją tarpe tei
kia garbės- tautybės idėjai 
ir daro ją prasmingą.

REKOLEKCIJOS
Metinėms Rekolekcijoms 

laikyti . pakviestas garsus 
Misijbnieriūs, kun. J. j. Ja
kaitis. • jis atvyks pirma-, 
dieriį, balandžio 3 d. ir bus : 
iki 9-tai.

Kun. Jakaitis yra buvęs 
ilgus metus klebonu Wor- 

; cesteryje. Tik dabar nese
niai tapo Marijoną vienuo- 
liu-misijonierium. Šiuo lai-’ 
ku, jis yra vyresniuoju Ma
rijoną Bernaičių Kolegijoj, 
Thompson, Conn. Galima 
tikėtis iš tokio mokslininko 
rimtų ir išmintingą žodžių.

RADIO KONCERTAS
.Perežtą ketvirtadienį, per 

stotį WCBM, buvę girdėtas 
lietuvią radio programas, 
susidedąs iš paskutiniąją 
keturių “Kristaus Žodžių 
nuo Kryžiaus.” Buvo at
likti sekanti žodžiai:

4. “Mano Dieve, kodėl 
MAne apleidai 7”

5. “Aš- trokštu.”
6. “Į Tavo rankas pave

du savo sielą.”
7. “Išsipildė jau.”
Užbaigiamoji giesme: 

“Garbinkime Kristą.”
KALĖJIMO ĮSPŪDŽIAI

Visiems pažįstami broliai 
Rutkai^ neseniai Sulaukė ne
tikėtą svečią is Lietuvos —

savo jaunesnįjį brolį Vladą. 
Bet nespėjusvjhni atvažiuo
to, tučtuo j auš pasisuko A- 
merikos Emigracijos (Įva
žiavimo ) agentai — ir be- ., 
matant VMas pakviestas 
viešėti tūlą laiką valdiška
me bute. Iš Čia jį netrūkus 
siijs atgal į -Lietuvą, kaip 
girdėti;

Vii- ’ . . • •

Paaiškėjo, jog jaunas ke
leivis atvykęs neteisėtai iš 
Kubos; ten jis pasidavęs į 
slaptąją agentą rankas. Ši# 
pažadėjo jį atvežti įį tą

Aukso Šalį;” Ameriką/ 
pas jo brolius. Bet dar ne- 

. spėjus nei kelis- mėnesius 
čia pagyventi, jau Čiupt — 
ir sugavo jį !

Dabar, lyg baisiausi pik
tadarį, užrakino už grote
lių miesto kalėjime, iki val
stybės teismas ištars savo 
sprendžiamąjį žodį — ar 
grąžinti Lietuvon ar ne.

Patys Emigracijos virši
ninkai, ištyrę jo trumpą gy
venimą čih, liudija, jog jis 
galėtą tapti pavyzdingu pi
liečiu — kad tik ne .tie ne
lemti įvažiavimo įstatai.. 
Dabar jis bus tąsomas iš 
vietos į vietą, iki) paaiškės 
jo likimas. '

Šiuo atveju mūšą valdžia 
neparodo nei didelio nuo
širdumo nei vaišingumo sa
vo svečiams! ...

APGAILĖTINOS LAI
DOTUVĖS

Petras Litvinas, gyvenęs 
1312 Hollins St., mirė Fran- 
klyn, Sąuare. ligoninėj, kovo 
24 d. Velionis turėjo jau 
apie 62 lm. ir sirguliavo il
gokai prieš mirsiant. ■

Dėl tikybiniu atžvilgiu 
apleisto gyvenimo, jis nebu
vo laido j aihas iš bažnyčios, 
nors giminės labai to norė
jo. (Turėjo nusipirkę žemės 
sklypą kataliku' kapinyne). 
Atlaikytos mišios už miru
sio šeimą. Laidotuvės įvy
ko kovo 28 d., nešventintose 
kapinėse. Žynys.

E

E

kinę išpažintį^ priimti Švč. 
Sakramentą, kad būtumėm 
dvasioje tvirtesni kovoje su 
įvairiausiomis sunkenybė
mis. M . JL

E
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PROGA BEDARBIAMS 1
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar. I
bininko” Administracija išmokės j

bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį. . \ '
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gt^li 
išsidirbti* nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą. *

“DARBININKAS” 
366 West Broadway,

So. Boston, Mass. ?

SKLEISKITE ŠVIESĄ f
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu sūpažin- 
disite kitus su “Darbininku”; ir 
L. D. S. ir atremsite mūsą idė
jos priešą propagandą.

LOS ANGELES IR APIE- 
LINKiy ŽEMĖS DREBĖJI

MO GIUVĖSIAI
Čia prifotografuota daugybe pa
veikslą iš įvykio vietij, ir žmonės 
perka dešimtimis dolerią moka! 
dėl atminties ir paramos žuvusią, 
ir nukertėjusią. Jei kas iŠ Lie- . 
tuvių interesuotąsi tais baisiais 
griūvėsią vaizdais ant atvirųeią, 
tai prishjskit $3.25, aš nors tuzi- . 
ną. ar dą parinkę įžymesnią pri
siusią, kiekvieną 25e kainuoja, 
bet čia ją šimtai įvairiu yra. 
Pirkdami prigįdėsit kiekvienas 
prie paramos nukentėjusią tame 
žemės sukuryj. Siąskit tik money 
order ar eash.

J. MILIUS, 
8272 ClemontAve.

' Los Augeles, Gal.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
CUĮI ŽENKLAI

tai musu specialybe Ir ilgų metų 
praktika. Darbas: artistiškas. Kainos 
žemos.
. M. k, NORKŪNAS

P. O.' Bos 371, Lawrence, Mass.

TcJetaiai; Plaza 1350.

JONAS GREBIIAUCKAS
•rastrini ir Balsamuotojas
■ 4H> PAG A STREET. 

BALTIMORE, MD.

Jau galima1 gauti vėliausios 1933 m. mados

FrigidaireSaldy klas
Geriausios rūšies (GENERAL MOTORS) dirbiniai, 

• elektros jėga varomi.
Šias pirmos rūšies šaldyklas galite pas mus pirkti net už 

$98.00, ar brangiau. Už-tą patį pinigą atvežamo į namus iv . . 
įtaisome. Išmokėti galima*lengvomis sąlygomis. I

SHEyiTft BALDŲ KRAUTUVĖJ galima gauti visokią 
rėikmezią namams. Kas tik reikalinga kambariams, ar mie
gamam, valgomam, virtuvei, ar- km* kitur, tą pas mus rasite. 
Kviečiame nuoširdžiai Baltimorės Lietuvius užeiti pas mus, ir 
įsitikrįnti, jog baldą iri rakandą yra čia plauČiaušio pasirin
kimo.. . ‘ • .

SHEVITZ FURN1T0RE C0.
728-30-32 Washington Blvd.

BALTIMORĖ, MD.
•/. Tel. JPlaaa 8925

,tci Tamsta skaitai “Drtrbirtmięųri
—nualaifitį,. \
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DAFBIJUJ<)<AS
(TheWorker)

• jrogiPM iMnjamir b*#, mmooii&om of bibob
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«jrarty .*.............,1400 
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DARBININKAS
WESTBROADWAY

OTLEPHONB SOUTH BOSTON 0800

PHKNUMHBAT0S KAUTA:
AmerikojeMetama.............,844)0 
ūfaltny metama ... •• /«•.<«». .|IWO 
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SOUTH BOSTON, MASB

HITLERIS IR ŽYDAI

Tik prasidėk su šydu, tai 
lt namų neteksiį — sako

Ūsų Žmoiiės, ir ką jie sa- 
tai . žino iŠ patyrimo*

^Hitleris to prityrimo dar 
beturi, tai ir prasidėjo su 

feydais vaįidylis. Drąsus Jo 
fUŽ8im6jtoas,bet IIitIeriS; 
Pįnatyt, viską stato ant vie- 
? uos kortos r— pražūs, arba

laimės. ’ Kol kas jis laimė- 
' jo. Greitu laiku teks pa

matyti, kaip jam seksis to- 
; liau. Sakau,: greifcu laiku,. 
• nes žydai nesnaudžia ir pa- 

i kėlė tokį riksmą, kad nuo 
jū protestų : ir dejavimų 

. skamba visas pasaulis. “Sū- 
' duok žydui Kišineve, tai jis 
: suriks New Yorke,1 —saky- 
; davo žmonės dar seniai, kai 

Teodoro Roosevelto laikais 
rusai buvo surengę jiems 
pogromus. Dabar vėl Roo- 
seveltas prezidentauja ir 
žydai vėl rėkia, tik šiuo kur- 
tu dėl kitokios priežasties. 
Pirmiiąu juos smaugė ne- 

U kultūringi rusai, dabar en-
gia kultūringi, vokiečiai , ir 

U -tai organizuotu būdu ir su- 
įž maniu, kad išvaduotų savo 
Ė-lautą nto žydų įtakos ir iš- 
g; naudojimo. Ar ištiesi} yra 
p toks pavojus vokiečių tau-. 
fjp. tai nuo žydiško 'elemento ? 
K‘; Keli metai atgal, kai Hit- 

dar buvo ti*k besiekiąs
valdžios vairo, jau Jis buvo. 

. Išgarsėjęs kaipo griežtas, 
■nepakenčiąs kompromiso 
antisemitas. Jis. sakėsi ap
valysiąs Vokieti ją lito žydų, 
šeimininkavimo. Jis turbūt 
jau seniai įsitikino, kad su 

E žydais šimto sugyventi ir 
Bį- ’dar sunkiau išlaikyti su Jais 
Sr konkurenciją. - Jei jų ne- 
įį." kliudysi, tai jie ramiu bū- 

du, nejučioms, palaipsniai, 
bet tiksliai ir sąmoningai 

P užims visas svarbiausias

1

B

%

ANGLŲ KALBA MUSŲ ( 
LAIKRAŠČIUOSE "

biznio pozicijas pasirodo, 
kad ir vokiečiu, prieš juos 
negali atsilaikyti. Tas blo
ga, bet nėra dar blogiausia^ 
Bet Hitleriui dar vienas da-T 
lykas teko pastebėti: kad 
kur tik yra žydų, ten prasi- 
deda ir bolševisfinis - sąju--į 
dis. Žinoma, Čia gali būti I 
tik toks 'aplinkybių supto-r 
linias, bet turbūt atsiranda 
ir įrodymų, kad Žydai akly-Į 
viai dalyvauja komunisti- ■

. nėj agitacijoj. Kodėl jie 
•tai daro, tai čia nėra vietos 
aiškinti, nes tam klausimui 

. išspręsti, reikėtų ijgo atski
ro straipsnio. . Gana bus

. pasakius, kad žydams tas 
priekaištas daroma ir Hit-

. leris turbūt turi pagrindo 
į tam tikėti. Kadangi jis nu- 
! sustatęs . bolševizmą iš Vo

kietijos iššluoti, tai, žino-
• ma, tame klausime pro žy- 
■ dus praeiti negalėjo. Ir 
, čia turbūt, bus tikroji Jo už-Į 

simojimo. priežastis. Bet 
ar Hitleris laimes; tai kitas 
klausimas. Jau jife išsyk 
pajuto, kad griebėsi sun
kaus ir nedėkingo’ uždavė 
nid. Pasaulinė spauda yra 
daugiausia žydų įtakoje, o 
nuo spaudos priklauso viso 
dalyko nušvietimas. . Kol 
kas spauda paduoda Hitle
rio žygius labai nepalankioj 
j am šviesoj. Žydų boikotas 
išpūstas iki žiauraus perse
kiojimo laipsnio, ir Hitlerio 
ministeriam. tęnka aiškintis, 
kad jokio persekiojimo nė
ra ir kad vokiečiai ne tokį 
žiaurus, kaip apie juos ra
šoma. Bet žydai netyli. Jie 
žino, kad' jų. pusėj spauda1 
iįr — pinigai. Su tokia ga-

. lybe net ir Hitleriui tenka 
skaitytis ir atrodo, kad jis 
daug kame turės žydams 
nusileisti. •

Lietuva moka nugalėti, bet ne keršyti.
; D. h. K. Kęstutis.

Sunkioj kovoj už būvį ‘
O; Vilniaus nepamiršk, lietuvi! , 
Ten tavo bočių praeitis.
Ten irgi tavo ateitis!

Tokiu vardu tilpo 4 ‘Brau- j mui 'pusiau (gal kartais 
go” 59 nr. iš 1933 m. kovo 
9 d. vedamasis straipsnis. 
Čia teisindamasis. “Drau
gas” tarp kitko sakę:

4 4 Neužtenka pas a k y t i, 
kad tas ar kitas laikraštis, 
įdėdamas straipsnį ar žinią 
anglų kalba, pasiduoda a- 
merikonizaeijąi. Tai dar.ne- 
įrodymas. Jei kas imti}, 
rimtai į tokį priękaiŠtą at
sakyti, pastebėtų, kad ang
lų kalbos skyriai įvedami į 
lietuvių laikraščius ne tam, 
kad nutautinti (ne ameri- 
koninti, nes galima ameriį 
konėti, neišsižadant savo 
S'dilbos, nei pačios lietuvy
bei;), bet tam, kad tu įbildu 
lietuvių Jaunimą j plikyti 
prBlietuvių-jiidūjn^j

ratinti skaityti lietuviš-' 
iMts laikraščius.” '

PerskaiČiūs visą straipšr, 
nį aišku,, kad rimtai iįntasi 
atsakyti į (Jaromą priekaiš
tą t y.’ pasidavimą ameriko- 
inzacijos -dvasiai, vis dėlto, 
man rodos, • įrodyt, kad ne- 

. pasiduodama, nepasisekė. 
Nes aiškinti ir galvoti, kad, 
įvedant į lietuvių laikraš
čius anglų kalbą, galiama pa
trauki ir palaikyt prie sa
vęs lietuvių jaunimą ir pra
tinti jį skaityti lietuviškus 
'laikraščius (jei užpildomus 
anglų kalba galima vadint, 
lietuviškais), daugiau negu 
naivu.. Kaipgi mes galvo- 
tumėm apie tokį • žmogų, 
kuris, norėdamas savo vai
kus išmokyti . lietuviškai 
skaityt, bruktų jiems angli
škai knygas. Pasakytumėm: 
neišmanėlis ir tiek. Tuo 
tarpu mės tą pat .darom. 
Arba vėl; jei kas paduotų 
nemokančiam lietūyįš k a i 

. skaityt anglišką ir lietuviš- 
' ką knygą, nejaugi jis imsis 
! lietuviškosios;.. A b e j o j u.

Mes gi brukam mūsų jauni-

&

Maironis.

| Gerb. Klebonų Dėmesiui |
Turime gražių Velykinių Konvei'tų šu lietuviškais 
parašais. Kainos labai prieinamos. Su persiuntimu
tik:

300
500

1000
1500
2000 ’
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ir laMai abejoti ar Lietuvą 
šiandie būtų laisva, jei toji 
klaida nebūtų buvus atitai
syta. Toks pat likimas lau
kia ir mūsų. Tuo labiau, 
kad gyvenam s v e t i m a m 
krašte, susiduriam su sveti
mais žmonėmis. Tp štai, 
nors skaudama širdim, jau 
turim pripažint, kad daug, 
labai daug jaunų lietuvių 
nebemoka lietuviškai ' skai- 

■ tyt Kas kaltas ? Tie, ku
riems buvo patęstas mūsų 
jaunuomenės ąuklęjim a s : 
tėvai, visuomenės vadai ir 
Jajjcrastija. Ir čia jau man 
nebesūprantmna, -kad tie 
jaunuomenės auklėtojai, 
kurie žiūri mūsų jaunuome
nes nutautimą, neįžiūri 
priežasčių ir jaunimo palai
kymui prie savęs pasirenka 
keliiy kaip tik priešinga . 
kryptini. Donai, nedarykim 
komedijų. Tėvai ir motinos,; 
j ei norit matyt savo sūnūs 
ir dukters užmiršusius jūsų 
kalbą, j eij norit netekt jų, 
mokykit j tos . angliškai. Vi
suomenės^ vadai, jei norit, 
kad busimieji jūsų pava
duotojai būti} tjkri anglo
saksai ir vesti} tautą kitais 
kelilais, negu jūs kadaise 
pasiryžę buvot, rašykit ir 
kalbėkit angliškai. Tačiau 
nebrukit svetimos kalbos, 
norėdami išmokyt pamilt 
savąją ir palaikyt juos prie 
savęs. Nenorėkit atpratint 
jaunikną nuo svaigalų, 
brukdami jam juos. Tai 
perdaug vaikiška.

Pagaliau, jei jau priėjom 
prie to, kad lietuvis nėbesu- 

. pranta' lietuviškai, yarto- 
kim vien anglų kalbą. Ta
čiau neverta krest juokų, 
neverta žaist mūsų, jauni
mu*. Neužtenka nemokan
čią lietuviškai j aunuomenę 
penėt, daugumoj, vien pa- 

. prastom naujienom ir “box- 
ing-news.”. Nemaitinkim

kiek mažiau) ąng tiškus 
laikraščius ir. džijaugiames 
tuo palaikysią ir įpratinsią 
savo jaunimą prie lietuvių, 
prie lietuviškų laikraščių. 
Tuo tik' skatinam Jų ištau- 
tėjimą. Tai taip aišku, kaip 
kad du ir du yra keturi. 
Žmogus be savosios kalbos 
torom nenoromturės mi- 
tauSt. Kalba yra svarbiau
sias lyšys, kuris rifea žmo
gų su. savo’ tauta, su. savo 
žmonėmis. • Prarado lĮįalbą, 
— žuvo jis saviesiems, žuvo 
savo tautai. Ką gero mes 
šiandie turim iš Mickevi
čiaus, ką gero iš Kosciuškos 

nieko, nors jfe mūsų tau
tai daug gero galėjo pada
ryti. šiandie lenkai jais 
'd^aūgiasL Daug galim pa-: 
sidžiaugti dabartiniais tau
tos išgamomis, Pilsudskiu 
ir kitais ? Jei ne jie,šian
die „Vilniaus lietuviai nebū
tų šaudomi, šiandie Vilnikis 
būti} Lietuvos.

Dar gerai, jei žmogus 
aukštesnės kultūros už tuos, » 
torių kalbą pasisavino, su 
kiniais asimiliavo, jis bus 
lygus jięms, jei nebus jų 
vergu. Tokių pavyzdžių 
šiandie pilnas gyvenimas. 
Šiandie negrai laikomi pra
sčiausiais žmonėmis, nes jib 
užmiršdami savo kalbą nu
tauto ir, deją, į Amerikos 
kultūrą neįstengė n i e k o 
nauja įnešti.

Ir š tai visa tai verčia mus 
rūpintiĮs, kad 'gelbėt mūsų 
jaunimą, kad jis. mums ne;, 
žūtų. TaČiiŪL tuo klausimu; 
mes daromės perdaug nai
vūs, perdaug nenuoseklūs. 
Tiesa, ir Lietuvoj buvo 
įaitoaščių, kurie buvo veda-, 
mi svetima 'kalba, bet, ačiū 
Dievui, Lietuvos inteligen- mūsų tautos žiedo supuvu- 
tija.tą klaidą atitaisė, kol šiom bulvėm. Mes džiau- 
nebuvo .vėlu. Tektų labai giamės auklėją tautiškoj ir

Katalikiškoj dvasioj, duoda-1| 
mi jam paprasčiausia gat
vės kalbai įvairiausius nie
kus. Tačiiūį kai tokią auk
lėjimo . mokyklą išėjęs Jau-; 
urmas rūpinasi tik šūkiais i 
ir “ good times, ’ ’ mes dejuo
jam ir sakom, jog šių laikų 
jaunimas sugedęs. Jūs kal
ti, kurių pareiga a u k 1 e t 
jaunimą. Nesistenkit savo 
neapsižiūrėjimo' paverst ki
tų kaičia^ • ; ’ ■ ’

Tolįįm “Draugas” rašo:
■ “Mes nesibijom įtariami, 
kad pasįduodam ameriko- 
uizmo dvasiai, nes sveikas 
amerikbnizmas yta reika? 
liūgas kiekvienam šio klas
to piliečiui ir jis mums ne
draudžia : būti gerais lietu
viais ir gerai lietuvių kalbą 
mokėt. Amerikonėt, tai ne
reiškia lietuvybės ir lietu
vių kalbos išsižadėt. ”. ’ •

Aš negaliu suprast. ką 
reiških sveikas amerikoniz- 
mas, žodžiu, kaip gali būt 
mums lietuviams sveikas ir 
nesveikas amerikonizmas. 
Čia “Draugas,” tikiu, su
painiojo du žodžiu: ameri- 
konėti ir būti tikiu Ameri
kos piliečiu., Amerikoniza- 
ęijoš, angliškai americani- 
zation, . tikslas yra vyt iš 
Amerikos gyvenančių tautų 
tarpo jų kalbą ir brukt jų 
vieton anglų.' Žodžiu, ame- 

. rikonėt, geriau, anglikonėt, 
; reiškia asinuliuot su ta vi

suomenės dalim, kuri savo 
rankose turi valdžią ir ku
rios tikslas. visus paverst 
anglo-saksais. Todėl džiaug
tis pasidavus amerikonizaci- 
Jos dvasįai nesudaro garbės. 
Aišku/ aš neturiu galvoj, 
kad mums neverta imt iš 
Amerikos kultūros visa tai, 
kas gera, bet, kad dėto už- 
miršt savą Ją* kalbą, man at
rodo, nesąmonė. ,

. Ir baigdamas “Draugas” 
aiškiai pasisako:

“Nežiūrint to viso, ką 
anksčiau esame pasakę, 
mes nesam angliškos šąli-
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L D* S« N. ANGLUOS AP- ■ 
i SKRITIES KUOPOMS i

L, D. S. Naujosios Angli- . 
jos apskrities pavasarinis 
susivažiavimas įvyks 1933 
m. balandžio 2 d. 1 vai. p, p. 
parapijos svetainėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, 
Mass.

Visos kuopos prašomos 
išrinkti atstovus ir parūpin
ti gerų sumanymų. Susiva
žiavimo programa bus toki:

1. Susivažiavimo atidary
mas'-"

2. Prezidiumo ir komisi
jų rinkimai ’

3. Protokolo skaitymas
4. Valdybos ir komisijų 

pranešimai,
5. Piknikų rengimo svar

stymas . .. 1
. 6. Einamiejį reikalai, įne

šimų svarstytas ,ir priėmi
mas. ’

7, Susivažiavimo uždary
mas.

Apskrities Vald/yba.

pinkais lietuvių laikraščiuo
se. Dar parauksiu ” •

Vadinas, palaukit, kol 
mes anglų kalbos šalininkų 
prisiauginsim, tada tarsim: 
“Dabar jau laikas įvest an
glų kalbą.” Tad. neverta 
dangstytis skraistėm ir 
svaidyt tuščius žodžius. Už
tenka bęteikalo š ū k a u t. 
Šiandien darbo reikia. Šian
dien* turim nuspręst, ar lei
sim savo jaunimui užmiršt 
savo kalbą, ir nutaust, ar 
ne. Šiandie prieš mūsų a- 
kis dvi kalbos i(t nuo jų 
priklauso lietuvių ateitis A- 
merikoj. Pasirinksim lie
tuvių kalbą laikraštijoj,— 
lietuvio vardas bus gyvas 
Amerįikoj pasirinksim 'ang
lų — žūs.. Rinkimės; Dar 
laikas.

Namai bus pilni., linksmy
bės, Jei tu išmoksi saugotis 
.girtybes.

; $1.50
$2.00 . .
$3.00

:$4.50
. $5.25 ‘

. Malonėkite siųstiūžsakymūš,
DAEBININĖAS,,

366 Bro&dway, South Boston, Mms,

/

Kur, Pr. M, Juras.

RELIGINIS ATGIMIMAS 
PER PASAULIEČIŲ 
APAŠTALAVIMĄ

rius. Tas pats kraujas cirkuliuoja kūne kaip 
ir jo nariuose. Nupjauk koją ar'ranką, jį nu
stoja gyvybės, vysta, ir džiūsta. Bet kada ko
joje ar rankoje, sujungtoje su kūnu, cirkuliuo
ja toji pati gyvybė,' ji gali veikti. Kristus yra 
kūnas, mes krikščionys esame to paties kūno 
nariai. Kristaus gyvybė tampa mūsų gyvybe. 
Jo.gj^ybė dieviška, tad ir mes per susijungimą 
tampame sudievintais. Ne veltui Šv. Povilas 
parašė tuos' žodžius ; “Ėsu gyvas, tačiau JaU' 
nebe aš, bet yla gyvas manyje Kristus” (Gal.

II. ATGIMIMAS KRISTUJE
“Aš vynmedis, jūs vynmedžio šakelės. Kas 

pasilieka manyje ir aš jame,, tas neša daug vai-
K. siaus, nes be manęs jūs nieko negalite padarys I

jti” (Jon. 15, 5). Atskirtas nuo vynmedžio ša-
r, * Įkėlęs nebegeria gyvybės sulčių ir džiūsta. Su

džiūvę betinka ugniai. Kristaus pavyzdys apie 
vynmedį ir šakeles aiškiai įrodo žmogaus san-

I tykius su Kristumi. Arba žmogus, kaip toji 
vynmedžio šakelė, pasilieka Kristuje ir traukia, 
sultis dieviškos gyvybės, arba.atskirtas, kaip ša- $ ....
kėlė nuo vynmedžio džiūsta ir belieka vien tin- tos. Todėl nebūkite neprotingi, bet supraskite, 
kas pragaro ugniai.

Gimimo dienoje žmogus gimsta kaipo pa
prastas žmogus ; per Krikštą gimsta iš Dievo.
Bet jis netampa Dievu, tik krikščioniu, mistiš
ku ir virŠgamtinių būdu dieviškos prigimties

i dalininku, “Dievo vaiku/’
. . Dievas “iš anksto paskyrė mus,, kad būtu
mėm -Jani įsūniai per Jėzų Kristų, taip kaip
buvo Jo valios sųmaiųrta, kad gintumėm Jo gar-

Įbingą malonę, kuria Jis apdovanojo, savomyli
majame Sūnuje” (Efez. 1, 5). “Aš vynmedis,” 
sako Kristus, “jūs .vynmedžio Šakelės.;.”,. Tie 
patys syvai šakelėse ir vynmedyje,, bet šakelės 

Į gyteną iš . vynmedžio.. Kristūs — kamienas, 
įkri.kŠČibm’s — jo žalios šakelės.-

Pąiinldme dar pavyzdžiui kūną ir jo na

Didžiausia nelaimė būti atskirtam nuo Kri
staus kūno.. Todėl Šv. Povilas įspėja sakyda
mas: “Žiūrėkite, broliai, kaip atsargiai turite 
elgtis; ne kaip neišmintingi, bet kaip išmintin
gi, gerai naudokitės laiku, neš dienos yra pik-

koki yra Dievo Valią.” (Efez. 5,15-17).
.Per Paskutinę Vakarienę Kristus meldžia

si už apaštalus ir prašo dangiškojo Tėvo, “kad 
visi ■ būtų, vibna, kaip tu, Tėve, esi manyje ir aš 
tavyje,... kad jie būtų viena, kaip ir mes esa- 
ine vienai. Aš juose ir tu manyje..., kad meile, 
kuria tu mylėjai, būtų juose, ir ąŠ juose.” 
(Jon. 17, 21-26). Prieš tąją maldą Išganyto
jas dar aiškiau pasakė Apaštalams: “Jei kas 
mane myli, tas lankys mano žodžius; ir mano 
Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir pasidary
sime. pas j į. buveinę.? (Jon. 19, 23).. •

Gyvenimas be pijevo ne gyvenimas. Pats 
atsitolinimas nuo Dievo yra ėjimas’į prągąrą. 
Angelai atsiskyrę nuo Dievd tapo piktomis dva
siomisir sukūrė.pragarą.

' Nuodėmė gimdo mirtį, kuria pragarą, nes 
atskiria žmogų nuo Dievo. Kas gyvena mirti
noje nuodėmėje, tas su savimi nešioja pragarą. 
ŠV. Petras Kryzologas, sako: “Kuo siela kūnui, ' 
tuo malonė sielai; sielai išėjus iš kūno, liūnas 
genda; lygiai .malonei apleidus; sielą, dvasia 
miršta. Dievas suteptoje sieloje jau nebere
gi, savo paveikslo, nes sunki nuodėmė, , protui 
priešinga, daro žmogų panašiu neišmintingam 
gyvuliui. Neapkenčia jo Viešpats Jėzus ir 
kartu visas dangus, ” O vienok beveik kiekvie
nas. galėtų su psahnistu šaukti: “ Aš pažįstu sa
vo piktadarystę, ir mano , nuodėmė yra nuolat 
mano akyvaizdoje.” (Ps. 50, 5). Sąžinė išme
tinėdama klausia: “Kortavo Dievas?...”

. Kada sunki nuodėmė į žmogų įsibriauna, 
tada Dievas išeijiia. Dievas grįžta kada per at
gailą žmogus, nuodėmę prašalina. “Ir apsįvel- 

. ka nauju žmogumi, kurs sutvertas pagal Dievą 
teisybėje ir tiesos šventume•1 (Efez. 4, 23), ir. 
vėl pradeda naują gyvenimą.

Tūlas- misijonierįus kartą paklausė seno 
Amerikos gyventojo kiek jis turi metų. Sene
lis atsako esąs dviejų metų amžiaus, nes tik 
prieš porą metų atgimęs iš Šventosios Dvasios. 
Aštūoniasdešimts metų laikotarpis buvęs miru
sio gyvenimas.

•. Saulius pradediy gyventi, kada gimsta Kri
stuje ir tampa Povilu. Kol buvo Šauliu, kvė
puoja - kerštu, pagieža, neapykanta? Gimęs 
Kristuje tampa nauju žmogumi, su nauja širdi- 

į nu,. užsidega Dievo meilę ir. lieka uoliausiu
Kristaus apaštalu.

Taip pat ir šv.. Augustinas, prieš užgim- 
siant Kristuje, prisipažįsta buvęs vien “laikui.

f ) • ’ ■
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KOL DAR NM ■ K
IŠ yisą pusią girdisi skun

dai, kaį nežiūrint prohibi- 
eijos įstatymo ir nežiūrint 

.* depresijos, girtuokliavimas 
šio krašto žmonią, žindina, 
neišimant ir. Metimą, žy- 
•miai platinasi. Ypač ; yra 

, skaudią kad toji blogybe 
prasiplatino jaunimo ir net 
Vaiką tdrpe. Jei alkoholiš- 
kį ggrinjąį* kenkia suaugu
siems žmonėms ir priveda 
prie kitokią; blogą darbą ir 

. papročią, tai ką jau bekal
bėti apie ■ girtuokliaujantį 

*. jaimimą’ fr vaikus. Visiemū 
aišku; kad girtuokliavimas 
jaunus žmorfes į didelį pa
voją išstato, jį tiesiog į jma- 

. pult į stumią;. Užtenka atsi
lankyti į vieną kitą šeimy
nišką vakarėlį, į viešus pa
rengimus, šokius ir liet pa
prasčiausius susirinkimus, 
kad įsitikrinti, kad juos 
lankantis jaiąiimas be svai
galą, jokiu būdu negali ap
sieiti. “Ir kas būtij per ba
lius, jei nėr ko išsigerti” — 
— tai į girtuokliavimą par 
Inypusio šią dfeą jaunimo 
obąlsis;

Dėl to netenka stebėtis, 
jei žmogžudysčių, plėšimij 
ir kitokią liędorybią atsiti- 

: kimą skaičius auga, jei pa
taisos namai ir kalėjimai 
prikimšti jaunais žmonėmis, 
kurią ir sveikata suardyta, 
ir ateitis sugriauta,, ir geras 

: -vaidas prarastas? •_ Statisti
kos daviniai!, aiškiai pasiro
do, kad daugumoje atsitiki- 

. imi girtuokliavimas jaunus 
žmones kriminalistais pada- 

; * io.
Skaudžiausia; kad tą liū

dną faldą aky vaizdo je/be-

|jelją Šiam blogam,; tiesa pa
lakius, pačiam blogiausiam 
gyvenimo reiškiniui.

Politikai kurią rankose 
yra krašto valdžia, žino, kad 
prohibicijos įstatymas dau
giausia. prisidėjo prie jau- 
himo demoralizavimo ir į- 
pratįnimo į girtuokliavimą,, 
tačiau mažai, žygiu daro tą 
kenksmingą kraštui įstaty
mą atšaukti* •

Mokyklos, pradedant nuo 
pradžios, baigiant kolegijo
mis ir universitetais, maty
damos mokinius ir studen
tus girtuokliaujant, beveik 
nieko nedaro, kad įrodyti 
besimokinančiai jaunuome-: 
nei alkolio kenksmingumą, 
apie blaivybės idėją retai 
kada, arba visai nebeprisi- 
mena. • .

Draugijos ir organizaci
jos, rengdamos šokius ir pa
silinksminimus, tiksliai jau
nimą girdo, kad tik daugiau 
uždirbti}.

Tėvai, matydami vaikus, 
prie to blogo palinkusius, 
nesistengia ją sudrausti, 
prisižiūrėti, bet, patys be- 
girkŠnodami, juos piktina, 
duodant blogą pavyzdį..

Blaivininku organizaci
jos, kurios prieš, prohibici
jos laikus taip, gražiai dar
bavosi ir daug* žmonią su
laikydavo nuo girtuokliavi
mo, šiandien nedaug arba 
visai nieko nebeveikia. Jos, 
pasitikėdamos, kad įstaty
mai ir policinės priemonės 
ją vietą užims ir prievar
tos keliu visuomenę pada
rys blaiva, savo veikimą 
jau beveik likvidavo.
' Gyvenimas aiškiausia, ro
do, kad šiandien,, ■ ne tik

nės organizacijos, mokyklos, 
spauda ir atitinkamos val
džios įstaigos sujungtomis 
jėgomis turi imtis rimto 
darbo,. kad ta pasireiškusį 
blogumu šalintiį kad vėl at- 
naujinti sąjūdį už žmonią 
blaivinimą ir jaunino svei
katos ir doroves palaikymą.

Ypač munig, lietuviams, 
šiuo, lyg j au ir pamirštu 
reikalu reikia pradėti rū
pintis. Tiksliausia ‘..b U s 
blaivybes darbą pradėti nub 
savo šeimą. Mokyklos, or
ganizacijos bei draugijos 
taip pat negali būti laisvos 
lino to kilnaus ir. išganingo 
darbo. Lietuvos ..Vyčiu 
kuopos, Šv. Vardo draugi
jos,. sodalicijos kuopelės tu
rėtą įvesti speciales blaivi
ninką sekcijas, kad patį 
jaunimą į tą judėjimą į- 

, traukti. Mūsą laikraščiai 
taip pat dainiau turėtą pri- 

■ minti apie pamirštą blaivy
bės reikalą.

Susirūpinkime, kol dar 
ne per vėlu. *

GAL NEPATIKO .

;. ‘ -Darbininko” . 21 nume
ryje, Blaivybės šljyriuje, 
parašiau “Mano. Pastabą.” 
Jau prabėgo gerokai laiko, 
o į mano pastabą nieks ne
atsiliepė. Gal mano plunks
na buvo per prasta.

Aš gerb. K. Adnai. jokią 
priekaištą nepadariau. Ma
no . supratimu, aš tik pra
šiau kad. K. Adna prisidė
tą. - prie pagražinimo Blai
vybės skyriaus ir kad savo 
draugus kolegistus paragin
tą į šį grąžą darbą. . 'Jeigu 
mano pastaba rašytojams 
nepatiko, tai aš at$i|prašaū.

Dtismen&is.

Girtuoklio burna išdžio 
vina kišenes. .

/ ■ Pinigine traukiasi kada 
darbftdinkas geria.

XAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

WEST LYNN, MASS.
Kovo 26 d. LDS. 24 kuo

pa turėjo surengus debatus 
temojeKas turi valdyti 
bankus Įr viešuosius rėik- 
tnemfe t— valdžia ar priva
tūs asmenys?

Debatai įvyko L, U. klu- 
)o ’salėje, Caniden St Dė- 
)atu vedėju . buvo kuopos 
valdybos J. Kilnioms. 
Teigiamąją pusę gynė adv. 
K. Kalinauskas ir LDS., 
Centro Sekretorius J. B. 
Lailčką; * neigiamąją pusę 
gynė Dr. J. Landžius ir Pr*. 
E. Galinis. * . ■

; Teigiamosios pusės gynė
jai mėginoįi'odyti, kad. y- 
pač dabartinis krizės laikas 
yia aiškiausiu įrodymu, jog 
Amerikos bankai ir. viešieji 
reikmenys . (geležinkeliai, 
telegrafas, telefonas, ‘ van
dens, gaso’ tiekimas ir tt.j 
būtą griežtoje valdžios (vy
riausybės) kontrolėj ir val
dyme. - .

Neigiamosios pusės gynė
jai mėgino įrodyti* kad val
džios per didelis kišimasis į 
visij reikalą tvarkymą su
varžytą atskirą as'meną lai
svę, iniciatyvą, kas būtą di
džiausi nuostoliai žmonijos 
progresui. .

Pertraukos laiku Dr. J. 
Landžius trumpai pakalbė
jo apie sveikatą,. o J. B. 
Laučka apie LDS.; kviesda
mas susidomėti ^Darbinin- 

. ku” ir LDS* Į kuopą ,įs- 
i- tojo 5. nauji pariaiL

Po pertraukos’ buvo deba- 
. toriu atšikirtimai. Deba

tai tęsėsi apie dvi valandas 
- laiko. Klausytojai rodė di

delį susidomėjimą. Buvo, 
atsilankęs kun. E. Norbm‘ 
tas,. kurio iniciatyva tie de
batai surengti/ . Va.

NOfflOOD, MASS.

LAISVAAIANIŲ PEŠTY
NĖS DEL KRYŽIAUS.
Kovo 19d, Kęstučio drau

gija buvo smengusi disku
sijas apie kryžią. Bimbiniai 
nenori laidotuvėse nešioti 
draugijos ženklo su kryžiu
mi, o prūseildniai, keleivi
niai ir sandaiiečlai nori, 
kąd ženklas būtą su kryžiu
mi. .■’••••

Iš tą diskusiją nieko gera 
neišėjo. Vieni kitus iškolio- 
jo ir tiek,. Buvo tikros sor- 
kės. Visi jie lygus bedieviai. 
Kada visi: laisvamaniai bu
vo santaikoje, tai iš draugi
jos -konstitucijos- panaikino 
ir Dievo vardą. Tada jiems 
buvo gerai, ir nereikėjo jo
kią diskusiją. Kai atsirado 
bimbiniai ir prūseildniai, 
tai susidarė du frontai. 
Prūseikįniams į. pagalbą 
stoja keleiviniai ir- sando- 
rieČiai ; Šie tipai nekenčia 
kryžiaus, bėt nori patraukti 
kataliką simpatijos. Juk ir 
Pilotas neteisė Kristaus, 
kol buvo, nesantaikoje su 
Erodu, bet kada, susitaikė 
su Erodu, tai ir . Kristi} nu
teisė. Ir mūšą bedievėliai 
taip elgiasi — kol tarp sa
vęs pešasi, tai ir . kryžius 
reikalingas, o kai susitaiko, 
tai visa gerkle rėkia, kad 
nėra Dievo ir nereikia kry
žiaus; ,

Prieš minėtas diskusijas 
kai kurie prūseikiniai, ke
leiviniai ir sanjariečiai bu
vo busirįnkę vieno keleivi
nio namuose ir turėjo “švar 
bą” susirinkimą. Žinomą, 
buvo ir kuomi lūpas pašla
pinti, neš daug kalbant jos 
išdžiūsta, Bet lūpas bevil- 
gydami, ir galvoms gavo 
daug “medžiagos ir sūprati- 
mo,” tačiau kojos labai su-

Šias borėjo pa- kova, 
sakyti karštą prakalbą į su
sirinkusius. Norėdamas prb i 
silaįkyti susirinkimą tvar
kos, mėgino kalbėti stovėda
mas, bet nugriuvo ir langą 
išgrūdo. Namo šeimininkas 
užkimšo langą pagalve, su
sirinkimas iškriko ir visi iš
ėjo į kito tokio pąf draugo 
namą. Kadangi kelių kojos 
visai susilpnęjo, tai turėjo 
žygiuoti namo poilsiui, tad 
nevisi galėjo išreikšti savo 
“nuomones.” '

Mūsą laisvaniaiiiapdažiiai 
sako,, kad jie išsivystę iš 
beždžionės, bet kad jie vys
tosi vieni iš kitą, tai visai, 
aišku. Iš laisyamanią tauti
ninką išsivystė socialistai, 
iš socialistą komunistai, iš 
komunistą prūseikiniai, iš 
pruseikinią Limbiniai,: o iš 
šią gal vel kąs nors išsivys
tys.
KRUVINAS KRIKŠTAS*

Kitas juokingas dalykas 
įvyko 26 d. Kęstučio drau
gija bolševiką svetainėj Su
rengė prakalbas. Kalbėjo 
koks tai Butkus. Žinoma, jo 
kalba nesiskyrė nuo papras
tą Maskvos agentą kalbą. 
Prakalbai pasibaigus kilo

«■ ««£

norėjo, kad bimbiniai 
sikrikŠtytą ’ * prūseikiniais.
Bimbinįams atsisakius, prūjjl 
seikmis pradėjo krikŠtyt£j| 
kumščiu bimbihiui į valgoj 
mąją. Pasirodė kraujo 
klas ir pasigirdo šauksmas 
‘f baisus pruseikinią krikš^fa 
tas, nenoriu jo.” Kiti pra*J| 
dėjo bėgti,
' Štai prie ko. priėjo mūsą 

laisvamaniai. Koks mokslas, 
toki ir darbai. Katalikai tu- 1 
retą daugiau, susiprasti, nė- "3 
lankyti laisvamanią* paren- ‘J 
girną, smarkiai rūpintis sa- | 
vo spauda, organizacijomis, J 
vėmimu savąją' ’

žvalgas, 4

—JONOKMITO EILĖS

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

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Nonvood 0330

Gyvenimo vieta: 
: 32 Walnut Avė.
'■ Tel. Nonvood 1315-W

Tai gražus mūsą, išeivijos S 
įžymaus poeto. kun. K* Vt* a 
bonavįčiaus eilią rinkinys. 3

Šią knygą išgyrė visa rim^ ,'į 
tesnioji spauda. Visi ge 
jos turiniu, gėrėsies: ir TaąK ■; 
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspaušdįn- _j 
ja ir turi 191 pusi. Jos kai 1 
ia$1.50. Bet dabar “Darbi- • 
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais . 
kaina tik 75 centai; popie*. . 
rio viršeliais 50 centą/ - '

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią

1 ■
ir naudingą eilių knygą,1 

Užsisakydamas rašyk:
“DARBININKAS” .

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

■ J

. naikinti ir būti jo sunaikintu.” O, kokiu ga- 
• *. . liūnu tampa, kada Kristūs apsigyvena jame ir 

jis Kristuje!

. Mūsą laikais mažai rasime Baltazarą, San- 
liu bei Augustiną, bet labai daug* rasįįne tingi- 

.. nią, apsiieidėlią, snaudaHą, indiferentą, šiąudi- 
nią kataliką ir materialistą. Jei dar prie mi
nėtąją pridėsime bedievius ir visokius “istuš,” 
tai susidarys labai didelė minia. Vieni ligo
niai, kiti gyvi numirėliai. Vieną kaltės galima 
palyginti akies krislui, kitą — rąstui. Bet vi
si turi per atgailą susibendrauti su'Kristumi, 
kad sukrautiį gerą darbą vaisius. •

Gyvumas slepiasi viduje. Jei. šakelės , pa- 
džiuvę, jose ‘nematysi žiedą, o be žiedą nėra vai- 

. siaus. ... .
. Kas tikrai turi savyje Kristaus .dvasios, ji 
pasireikš darbuose ir papročiuose. Jei kartojasi

• blogi darbai: skaitomi blogi laikraščiai, drau
gaujamą su pavojingais tikėjimui ^asmenimis.

• \ priklausoma prie draugi ją Bažnyčios, uždrau
stą ir ąbehiai' mirtinoms nuodėmėms pasiduoda- 

‘ . liia be mažiausio pąsipriešjįiimo, tas įrodo, kad
. stoka Kristaus dvasios ir yrą būtinas reikalas 

/ atsinaujinti Kristuje. *‘Tuo apsireiškė Dievo 
iį . -meilė mumyse, kad Dievas siuntė savo viengi- 

i . mį Sūną į pasaulį, kad mes per jį būtumėm gy-
■'< vi” (t Jon. 4, 9). SPagai Dievo-Žmogaus• pa

vyzdį? mes tūnūK-i; nustatyti, visus savo k'asdie- 
< ■ n’ius žygius... -Išganytojas..turi pasakyti savo 
./ . žodį visose problemose, kurios mus. vūrgina, ir 

t u ‘Atnešti savo šviesos, bei savo malonės visose mū-
y 1 są‘ sunkenybėse ir visuose skausniuoše... Visa
/ . savu. įiūfybe,- visu gyveniniu, visu veildmii mes

priklausome Kristui,” sako popiežius Pijus Į.vainiaį Kristaus.” (Rym. 8, 5-17).
XI. '■ • Nei Dievo žodis, nei Enciklikos žm

Jau apie trejetas desėtką metii atgal Baž
nyčios regimoji galvą paskelbė visam pasauliui 
būtiną reikalą, <<Viską atnaujinti Kristuje,” 
kurs yra vienatims mūsą Kelias^ Tiesa ir Gy
venimas. Kaip nėšio jame savyje : žemiškojo 
žmogaus/paveikslą, taip būtinai reikia nešioti 
ir dangiškojo žmogaus paveikslą (1 Kor 15, 
49). Be jo mūsą gyvenimas negražus, neišduos 
gerą vaisią. .

Sakysi žinąs klaidatikiu, pagonią ir bedie- ' 
’viij,. kurie nebūdami vienybėje su Kristumi, yra 
sąžiningi ir atlikinėja. daug gerą darbą. Tuo 
tarpu kai kurie katalikai elgiasi aršiau už. pa
gonis. Tap,. bet tie ją gerieji darbai yra at
liekami žemiškais, sumetimais, ir nąturalemis 
jėgomis ir, tad, neturi antprigimtinės vertės. O 
jei katalikai elgiasi aršiau už pagonis, tai jie nė
ra vėnyhėje su Kristumi, jie yra. dvasiniai mi
rę ir šiems būtinai reikalingas atgimimas Kris- 
;tuje. • ’ /.’'. -

’ / . 8v. Povilas sako,, jog tie, kiu'iė rūpinasi 
kas. yra kūno, negali išpildyti įst,af}*mo. “Nes 
kurie yra kūniški, tie rūpinasi tuo,, kas yra kū
no ; kurie yra dvasiški, tie jaučia, kas yra dva
sios.. Kės kūno pastanga yrą įnirtis, dvasios 
pastangą gyvenimas ir raniybė. Nes kūnų ..pa
stanga^neprietelingą Dievui, neš ji nepasiduos 

. da Dievo Įstatymui, ji juk negali... Bet. jei kas 

. neturi Kristaus •Drąsios,••tas ne Jo* j eigų KiK- 
stūs yra jumyse, kūnas; tiesa, yra . niiręs dėl 
nuodėmės, "bet dvasia yrą gyva dėl nuteisiiii- 
mo**..- • Nes kurie tik yra Dievo Dvasios vedami, 
tie Dievo vaikai..., tevainim1. Dicso .ir dnuigte-

Neį Dievo žodis, nei Enciklikos žmogaus su 
Kristumi nesuvienys, jei Tėvas, Kurs yra Kris- 
tu siuntęs, jo nepatrauks. .

Bet Dievas yrą neapimama meilė. Jis no
ri visą išganymo; tad visiems duoda gana ma
lonią. Dievo malonė žmogaus sielai yra tuo- 
mi, kuomi saulė žemei. Kaip nėra pasaulyje 
tokios vietos, kur saulė niekad nešviestą, taip 
lygiai nėra žmogaus, kuriam Dievas, toji Tei- 
.sybės Saulė, nešviestą savo malonės spinduliais. 
Bet lyg’ibi “kaip žemė be lietaus nieko nederi, 
ir lietus be žemės, taip Dievo malonė be valios, 
ir valia be malonės neturi reikšmės,” sako Šv. 
Jonas Krizostomas. •'—--

Visagalis Dievas savo malones paprastai da
lina per sąvo. kūrinius., Šato išganingiesiems 
planams įvykdyti Jis dažnai panaudoja žmogą. 
Gendančiai žmonijai Dievas siunčia patrijar- 
kus* pranašus, Mozę, pagalinus savo, vienatinė 
Simą; žmogaus pavydąlė,. “Kaip mane Tėvas 
siuntė, taip ir aš jus siunčiu,” kalba.Kristus į 
Ąpaštaltis. iT’ie savo menkučio Apaštalą pul
kelio Viešpats paslčyrė dar kitus septynias dė 
šimts du ir išsiuntė juos po du pirm savęs ; 
visus- miestus ir vietas, kur jib pats turėjo af 
eiti. • Jis jiems sakėj: “Pjūtis, . tiesa, didelė, 
darbininką, gi mažą, Tailgi, prašykite pjūties 

. Viešpatį a tsiąšti darbininl<ą į savo pjūtį, Ei- 
: kitę, štai aš siunčiu ‘jus, kaip- ąnhėlius tarp 
•viltai” (Luk; 10,‘ 1.-3). Kristaus mokiniai- ėjo 
r žydus ir pagonis, kad juos padarytą kril<Ščio- 
n'imis. :

1

GOi-.

? 'StMJte*/

' Depozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno1 ■ ■ ' ' ■ ■ ’ ;. • • , / 
mėnesio.. Dividentai mokami trečią Trečiadienį Balandžio ir

Spaliij mėnesių. Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome

Travellers Cheąuės.

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METU

t / VALANDOS; ;

Nuo 9 ryto iki 3 po piėtų. Subatomiš: nuo 9 ryto iki 12 yM. 
Pirmadienių-vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų,

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

LDS. Kuopų Susirinkimai
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) prira
šyti. Valdyba

WATERBURY, CONN.
- BaT. 26 d, .1 vai. po pietą į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Gon- 
gress Avė. Ateikite visi. 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 sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugu* 
prirašyti prie šioe

I

tuojaus po. sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, . 1123 Lemon St* 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują.narį prie kuopos prira-. 
syti. Valdyba

WORCESTER, MASE. .

LDS. 7 kuopos BUsirinkiinAS 
vyks balandžio 2 d., 6 v. vakarį t 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov» i 
idence St. Visi nariai būtinai atd- j 
kitę, nes turime apsvarstyti kele- Į
tą svarbių klausinių. Be to,: gert - | 
proga užsimokėti duoklei j

■ Valdyta . į

SAINT OLAIR.PA.
LDS. 107 kp.. mėnesinis sutrin

kimas įvyks bal. 2 d,, tuoj po siū 
mos.. šv. Kazimiero parap. salėj, 
KSdcčiaihi vis nariai dalyvauti ir 
GŽšimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

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

nūis įvyks sekmadienį, bal. 2. J,

BALTIMORĄMD.

Balandžio 2 d., sekmadienį, tuoj 
po sumai, parapijos svetaines kata* 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. suab 
rinkimas, Malonėkite ateiti vifL

Kviečia Valdyba

WORCEBtfcR, MASS, - f

LDS. 108 kuopos susirinkimas į. ‘
vyks balandžio 2, Aušros Vartą J
parapijos salėj, tuoj po sumoa. (
Visi nariai prašomi jnįbilti, w ■
turitrie žvarbią reikalų. i

• • Kviečia Valdyba 1

i 
i 
b



Lietuvių Nezaležnmkų Vado Laiškas
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ėmiau dedame Va-1 ties parašytą, laišką, kuria-f vį jo sąžinė nerami ir pra- 
icos, lietuvių neza’cžųin- 1 
dabartinio vado, jo pa-1šventimų pas rusų starovie-1 minti nors per laiškus.
įai tas laiškas: 

l

me. Jis_ pasisako, kad dėl šo katalikų kunigo jį šura-

I maus veikalo išpildymą. Ti- 
į kietai iš anksto perkant tik 
40c, o prie durų —• 50 centų.

~~ WORCESTERr MASS.
I Kovo 31 d. tuojau po va-, 
j karinių pamaldų įvyks lab- , 
Į darių draugijos svarbus su- 
Įsirinkimas, Šv. Kazimiero 
Įšalėję, . Valdyba kviečia vi- . 
I sus narius dalyvauti!, nes ar- 
Į tinantis vasaros laikotar- . 
Į pini, yra daug svarbių rei- 
įkalų.

I Šv. Onos moterų dratigi- 
■ I jos narės eis išpažinties ba- 

Į landžio 1 dieną, o halaiidžip 
Į 2 d. laike trečiųjų mišių in 
Į corpore priims Komuniją.
Į Kovo 19 d. pamaldose or
ganizuotai su vėliava daly
vavo šv. Marijos vardo mo- 

Į terų draugija. Vfeos narės, 
• pasipuošusios draugijos žen

klais, artinosi prie Dievo 
staib7“~~ T

CAMIRK, MASS.
I šį sekmadienį, balandžio 
Į 2 d., mūsų parapijoje užsi- 
Į baigs misijos, kurias labai 
Į sėkmingai vedė. kunigas A.
Į Petrauskas, M. I. C. Misi- .

" . I jos tęsiasi jau antra savaitė.
| Tikintieji gausingai lanke
isi.
| Vyrų misijų iškilmingos, 
ružbaigtuves bus sekmadieni 
14 vai. po pietų.

I Balandžio 9 d. bažnyčioje 
13 vai. po pietų įvyks labai 

konsulai skirtingus įstatymus. Esu padėtyj neramioj. Pupos pasiuntinystė aura- į gražus, koncertas. So.Bos- 
mino mane labai, patardama išvažiuoti kur yra lietu viii ir ten vyskupas per Popie- pon° ir Cambridgetiauš cho-

’ vai išpildys du gražius buž
ui Paskutiniai Jėzaus nuo 
Kryžiaus Žodžiai” ir “Trys 
Merdėjimo Valandos. ” žo
džius aiškins“-— pamokslą 
sakys kun. ,E. Štrakauskas, 
LoweĮl klebonas.

Visi raginami .išahksto. 
įsigyti bilietus. Asmuo dau
giausiai pardavęs bilietų 
gaus gražią dovaną; Ragi
nami lenktyniuoti, kad lai
mėtų dovaną'

Dalyvaukite skaitlingai 
[šiame šventame koncerte. 
Pareinsite bažnyčią ir mo
kyklą.

žiu greit tą dalyką atitaisys,. Bet kaip išvažiuoti, kad pinigų nėra. •
Rimtesni visi žmonės liepia važiuoti per Europą, iš kur kunigui nedaro jokių 

kliučiū nei Kanadon,. nei Amerikon. Aš. prašyčiau rimtai Jumis sužinoti, nors man 
Kanados Konsulo* sekretorius sakė. ••

Toliau imant šventimus, nebuvo manyta Cubon važiuoti, bet Italijon su Vipartu. 
a J. Chr.1 ' Habana. Tik kada jis perkeitė savo nuomonę, turėjau su tuo sutikti. Čia mano tikslas buvo tik

•y " . . • . . 28 III 29 m. išgauti kunigo pasą ir įvažiuoti Amerikon. Bet ir čia negaliu. Reiks būtinai vykti |
. .. . . . ' ’ Canadon per Europą ar Amerikon jėi .nedarys, jokių kliūčių. Dabar aš giminių Ame-j

gerbiamas Kiunge Balkime! - . . . rikę neturiu. Rūpintis manimi niekas nesirūpina. Aš laivakortei iš Cubos į Prancūzi-i
A Jūsų tėviškumas ir širdingumas išreikštas per laiškus, verčia mane atsiduoti jų užsidirbsiu iki birželio mėnesiui, bet iš Europos į Canadą^ tai jau neturiu kantry-’ 
gij. vadovybei ir kaipo sūnus išreiškiu Juras? visą, mano’ gyvenimo paslaptį.. . Nie-? bės džiovinti mano paskutinę sveikatą.- Gaudamas 13 doriėlįų mėnesiui, nė ką galiu 
|£pet vienas būdamas nebūčiau tą padaręs, bet jam įkalbėjus (Kun. Vįpartui) ge- sutaupyti. Šiuo reikalu pasikalbėsim,, kuomet aš sulauksiu Jumis Habąnoj.
S valia priėmiau kunigystės - šventimus. • ’ Kad nebūčiau konsului žinomas iš Lietu- , Baigdamas už vjsą atsiprašau “ir prašau neužmiršti mane, varguose paskendusį ir 
ros,-Jog tik du semestru buvau.klausęs- Teologijos paskaitų, būtų permainęs pasą, sąžinės ner‘amūme apsemtą. Rašyk Kunige Bulkūnė,-nuramink nors per laiškus.
bet jis žinodamas, man paso nekeitė ir tuo nūuib. išvažiavimas Amerikon ar; Canadon Lieku nulindęs vienmintis Kristuje. . .
iš Montevidėjos. atpuolė. Iš Gubos j neleidžią, nei Kanadon, nei „Amerikon čia turi tarnas M. VALADKA.

28 III 29 m

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ |
KOLONIJOSE

DETROIT, M1GH. Po pietu/ 3:30 valandą’
Kovo 19 dieną Šv. Jurgio 

parapija šventė kleb. kun. 
Juozapo Čižąusko vardines.

Bažnyčioje altoriai buvo 
sesučių kubpuikiausiai iš- 

- puošti, ypač , didysis alto- 
r rįus. Sesutės dėjo'visas pa- 
^atangas, kad kuogražiausiai 
fprirengtų šioms iškilmėms.

Choras, mųz. J, Čižąusko 
^vadovybėje, šauniai atgie- 
į dojo mišias. Stengėsi spe- 
s ei j,aliai puikiai atlikt savo 
r/dąlį ; ąagerbime klebono, tai
pgi ir pasisekė. Laikę Kornu- 
.-'nijos buvo sugiedotas sun- 
r jkus kūrinys 1 ‘ Unus Ex Dis* 
r ėipulis,”' kurį išpildė’ labai 
f puikiai, choro geresni artis- 
j lai: S. Bukšaitė, T. Jesalio- 
į hiūtė, A. Juodsnukaitė, . K. 
r .ValatkeAŪčius, P; Medonis 
į ifc Barkauskas. , ’ V . -

mokyklos . vaikučiai išpildė.. 
abai puikiai suruoštą sesu
čių programą.'

Celebrantas kleb. kun. J. 
Čižauskas, kurį įlydėjo mo
kyklos jauniausi mokiniai, 
buvo sutiktas, publikos gau
siais aplidismentais.

Visiems užėmus vietas^ 
prasidėjo sekanti progra
ma:. ’ •
r 1. Tegul Dievas Laimina 
Jus — kalba C. Stankiūtė.

2. Blue Danube Waltz — 
•Rhytlim Orchestra. .
. 3. (a.) O diena .Linksma,1 
O Diena Brangį ir (b) Kur 
Sapnų Grožybė — dainuoja- 
choras.

4. Pansy Drill — 3 ir 4 to 
.skyr.’ mergaitės.
. 5. Linkėjimai ir Šokis .7— 
1-mas ir, 2-ras skyrius.

6. On Strike — 5to ir 6to 
, skyriaus bernaičiai-.

7. Tėvynės Atbalsiai — 
5-to ir 6-to skyr. mergaitės.

8. Sailor Drill — 3-čio ir 
4-to skyr. bernaičiai.

9. Sword Drill — 7-fo ir 
8-to skyr. bernaičiai.

10. “Rendezvous,” Inter- 
inezzo Rococo — Rhythm 
Orchestra.

11. Kelias Vieškelis Mūs 
—Choras?

Lietuva, Tėvyne Mūsų.
Džiaugsmo ašarų nebuvo 

galima sulaikyti, matant 
kaip tie maži kūdikiai tik
rai iŠ gilumos savo mažų 
širdelių išreiškė linkėjimus 
ilgiausių ir laimingiausių 
metų,- sveikatos, laimės ir 
visų kitų Dievo malonių sa
vo mylimam klebonui.

Programą užbaigė pats 
celebrantas trumpa kalba. 
Padėkavojo už visas dova
nas jam suteiktas, visiems 
už atsilankymą; ir prašė, 
kad visi paši|tiktų po pro
gramos pasikalbėti, . pasi
sveikinti ir maloniai, pra
leist laiką. • \

Atsilankiusieji. . linksmai 
praleidę, vakarą; pilnai pik

tenkinti, skirstėsi,, kupini 
meilės savo klebono.

Buvo matytis ir kitatau
čių svečių šiose iškilmėse.

Dieve, duok. mūsų klebo
nui kun. J. Čižauskui su
laukti daug, daug Šv. Juo
zapo šių švenčių.

Banga.

CLEVELAND, 0.
' AUŠROS'SŪNUS ■
Balandžio 2 d., miesto au

ditorijos’ ^maža j ame teatre 
Lietuvių Darželio Sąjunga 
rengia didelį vakarį, kurta
me bus suvaidinta S; Čiur- 
nionjeiiės istorine. drama 
i ‘Aušros. Sūnus. ”

Vaidinime dalyvauja įžy
miausios pajėgos. Paren
gimo pelnas skiriamas Dar
želio fondui. Darželio ati
darymas įvyks birželio 11 d.

Tikįetų kainos į šį teatrą 
nuo 25 c iki 1 dolerio.

Birželio* 4- dfeną Darželio 
naudai rengiamas didelis 
piknikas. • Kor.

t.

ATHOL. MASS.
LAIDOTUVES

Kovo 19 d. mirė Mykali- 
na Kulešienė, 50 metų am
žiaus, palikdama liūdesyje 
vyrą, 5. sūnus, 3 brolius, gy
venančius Hartford, Conn. 
ir kitus artimuosius.

Laidotuvės . įvyko kovo 22 
d., dalyvaujant šv. Pranciš
kaus ir. Šv. Onos pašalpinių, 
draugijų narėms. ’

Velionė buvo linksmo bū
do, darbšti, smagi moteriš
kė. ■', .

Bažnyčioje atlaikytos 3 
mišios. Buvo 2 kunigai iš 
Worcester Šv. Kazimiero 
parapijos. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių. . Laidotuvės 
buvo labai iškilmingos.

Vęlionė paėjo iŠ Suvalkų 
vedybos. Mirė nuo vidurių 
ligos, po padarytos operaci
jos. . Ilsėkis Viešpaties ra
mybėje, iki pasimatys^ su li
kusiomis draugėmis. .

. rekolekcijos .
Balandžio 3 d. mūsų pa

vapi joje prasidės rekolekci
jos. Mūsų gerasis klebonas, 
dažnai pakviečia mifci j eme
rius ir ragina tikinčiuosius 
atlikti savo tikybnes parei
gas.-

Dalyvavusi.

LAWREHGE, MASS,

i CHARSDN'S i
PIANAI—RADIOS

ŠALDYTUVAI | 
j Aliejaiis pečiai, Skalbiamos. Į 
t mašinos I

20 TRUMBULL STUMT i 
WORCESTKR, MAS8.

| TeLA-9430 Į
f Lengvo* Išlygų—B« Nuofimči* į 
i 2

9

BAŽNYTINIS KON-
’ CERTAS .. .

Šį sekmadienį, balandžio j 
d., 7 valandą vakare, Šv.

Pranciškaus lietuvių bažny
čioje parapijos choras* p. P. j 
Petraičio vedamas, . rengia I 
bažnytinį koncertą, kurtame 
bus . išpildytas komp. Dyor- 
žako kūrinys “Stabai Ma
tei’.” ’

Veikalas “Stabai Mater” 
parašytas 1876 metais, Ja
me įkūnyta kompozitoriaus 
Dvoržako giliausios mintys 
ir Švelniausi jausmai. Jo 
kūrinio muzikos gilybe- pa
traukta klausytojo sielą iš 
žemiško tvankumo.

Šiai geriausia proga atsi
lankyti ir išgirsti šio žy-

PARSIDUODA
KOSTUMERIŠKA SIUVYKLA
Gerai išdirbta vieta per 13 me

tų. Butu gerai, kad lietuvis nu
pirktų’

. Priežastis pardavimo — pri
verstas išvažiuoti .į kitą miestų.

Atsišaukite tuo jaus:
P. KRIKŠČIŪNAS, 

Bank St, New Milford, Conn.

ĮSITĖMTKITĖ
Naujos Pigiausios kainos.

. Persiuntimas .pinigų į Lietuvą 
arba po visų Europą.

Nuo $1.00 . Iki ?25.<X) pers, kaina 50c.
VirS §25.00 iki S50.0 pers, kaina «5e 
Vips’§50.00 iki §75.00 pers., kaina 75c •
VlrS §75(00 Iki §10(100 pers, kainu S5u

Orbitas—Atsakomilig-as 
Patarnavimas.

BROADWAY TRAVEL 
BURBAU

•, 1< J. VIESULĄ, VEDĖTAS . ,
366 West Broadway

So, Boston, Milas.
Tel, So/ Boston .0020



vietines žinios]
Švč<. Sakramento atlanky- 

mas privalo, būti padarytas 
toje bažnyčioje, kurioje bū
na 40 vai. atlaidai.

Ligoniai ir invalidai ga
li gauti šiuos atlaidus, pa4 
darydami gerus darbus nuo
dėmklausiui nur o cl ž i u s. 
Leista Leono XIII, 1886).

Daliniai atlaidai, 10 me
tu ir 10 kvart., gaunami už 
kiekvieną atlanl<ymą bažny
čios, kur yra 40 vah atlai
dai.

Atlaidai, visuotiniai) iT 
daliniai, galima aukoti ir UŽ 
mirusius. .

Be to, kunigai ragino 
Žmones vertaį pasinaudoti, 
šia geriausia proga ir kvie
tė vertai priimdinėti Šven
čiausiąjį kasdien iki Vely- 
ką, ypač per 40-tę, bak 6, 
13 ir 16 d.

GAUNAMIEJI ATLAIDAI
Praėjusį sekmadienį ku

nigai/ bažnyčioje aiškino, 
kad vietinės parapijos baž
nyčioje 40 vai. atlaidai pra
sideda šį sekmadienį, balan
džio 2 d., 7:3Q vai. rytą.'Bet 
•šias iškilmes gaunami tokie 
atlaidai;

Visuotinius atlaidus gau-j 
na tie tikintieji, kurie, tik
rai atgailodami, prieiįmt iš
pažinties, priima Švč. Sak
ramentą, atlanko bažnyčią, 
kurioje išstatytas Švči Sak
ramentas 40 valandą atlai
dą laike ir pasimeldžia Šv. 
Tėvo intencijai.

Išpažintį atlikti ir Komu
niją priimti, atlaidams gau
ti, galima viena diena anks- 
čiau 40 valandą pamaldąs 
tai galimą padaryti ir kito
se bažnyčiose.

ADVOKATAI. j Iš VYČIU SUSIRINKIMO

JUOZAS GUNYS r
| ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.
' Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tęl. Parkway 18G4-W

Prisiekęs Advokatas .

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias prdvoa. Daro vi 

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

South Boston, Mass.
' Telefonas: Šou Boston 2732

1 Namą; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston' 
Tol. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326 

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosempnt Street, 

Tel. Talbot2878 Dorcliestėf, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3,

Gyvenimo vieta: 39 Green St.,
HUdson, Mass.

Tel. Hudson 622.

I Tel. So. Boston 3520 i

| ADVOKATAI ŠALNAI |
366 Broadway, 

South Boston, Mass

jrammr
M . ’

Sekmadienio vakare, ko
vo 26 d., įvyko “garsiakal
biai paveikslai,” rodomi se
serų Pranciškiečių ir “Dar
bininko” naudai. Po pietų 
susirinko parapijos vaiku
čiai, o vakare susirinko su
augusieji.

Pirmiausia parodytą isto
rines nuotrupos’; iš George 
Wasliiiigtoiio gy ve n i m o. 
Buvo pustuziįnis * ‘reelij? ’ 
Iš tiesu paveikslai patiko 
žmonėms, nes buvo rimti ir 
pamokinanti. Paskui sekė 
juokingoj paveiksiu du 
‘4 reelu? ’ Šie, trumpai sa
kant, buvo apie vilmb pone
lio didį pasiryžimą nugalėti 
kitą ponelį kumštynėmis, 
kad jam. tektų ranka gra
žios panelės.

Galutinai parodyta šven
ti paveikslai. Paveikslai! a- 
pie apeigas Nekruvinos Au
kos, prilyginus prie Tos

rijos. I Nua kunigo atėjimo 
zakristiją iki galutino nu

žengimo nuo altoriaus, aiš
kiai ir negreitai parodyta 
kiekvienas žingsnis. Laike 
misiją giedojo solistas ir 
aipgi solistė. . .
Per visą šį laijką prie ins

trumento, vadinamo mikra- 
fonu, sėdėjo reporteriui ge
rai žinomas spaudęs ben
dradarbis Antanas Jurge
laitis; Jo balsas buvo gir-, 
dimas laike viso vakaro, nes 
jisai aiškino lietuviškai tuo
sius paveikslus. Girdėjau 
savo .'ausimis klebono pagy
rimą, jam suteiktą. Kaip 
tenka sužinoti, rodos, kad 
atsilankiusieji buvo labai 
patenkinti Šiuo įvairumu.

rą, kurios pasidarbavo, bet 
per neapsižiūrėjimą /nepa
minėti vardai (įvieją dar
buoto ją, kurios daug pasi
darbavo. Tos dvi’ darbuo
tojos tai p. Antanėlienė, iš
pardavusi daugiausia tikie
si ir. daug dirbusi vakarie
nės rengime it p, Mizgirdija- 
ne, draugijos tvaiMarė. au
kojusi vakarienei.- # i

KOKIO “PANIĖ’NM

SUĖMĖ 3 JAUNUOLIUS

naus, -Motina ir kūdikis 
sveiki, Dr. J. Bandžiaus rū
pestingoje priežiūroje.

75,00GNARIŲ
Tautinės Ekonomijos są 

jungos Massaehusetfs sky
rius šiuo laiku turi daugiau 
kaip 75,000 narią.

FEDERAL NATIONAL DI
REKTORIUS NUTEISTAS

DAKTARAI
■ ■ iįnw- t—*--*r—'tr***-** —

40 VALANDŲ ATLAIDŲ 
PAMALDŲ TVARKA .

Šios, savaites :. pradžioje 
policija suėmė tris S, Bos
tono j aunuoli us, kal i mainus 
įvairiuose apiplėšimuose/

Suimtaisiais yra: .John. 
Lipansky, 17 metą, 273 4th 
St; Joseph M. Perri, 24 m., 
450 E. 7th St ir William 
E. Lydon, 18 m., 282 Bowen 
Street .

Kovo 26 dieną pyko Lie
tuvos VyČią 17-tos Algirdo 
kuopos mėnesinis susirinki
mas, kuris pasižymėjo, gy
vumu įvairiuose klausimuo
se. . . .

Susirūpinta organo. “Vy
čio” turiniu ir visą narią 
pageidauta padaryti atatin
kamą žygiu, kad “Vytis” 
vėl taptą geresniu laikraš^ 
čiu. Šiuo reikalu išrinkta 
komisija, kuri pagamins re
zoliuciją ir pasitars su Bos
tono Kunigą Vienybes pro
vincija.

Buvo. įvairią raportą iš 
komisiją veikimo. Pasiro
do, kad jaunimas gan gra-

I žiai veilda.
Kuopa turi įsitaisiusi sa

vo kambarį, kuris jaukiai 
atrodo. Visi, nariai galės 
lankytis ir naudotis juomi 
kiekvieną dieną vakarais 
nuo 7 v,aL. ...

Pastaruoju laiku buvo, 
surengta. “Whist Party,” 
praėjusi geroje nuotaikoje. 

.•Ypač kuopa yra. dėkinga rė
mėjams už suteiktas dova
nas: vyčiui J. M. Diliui, ku
ris būdamas dideliu vyčiu 
.rėmėju, visuomet suteikia 
net kėliau dovanas, kaip ir 
šį kartą padarė. Ačiū. Dė
kingi už aukas: Kast. Šid
lauskui, B. Kavoliūtėi, P. 
Karlonaitei, B. Petraitytei 
J. Matuliąuskaitei, J. Ei- 
hingiui ir kitiems, k u r .i e 
prisidėjo bent kokiu, darbu.

Kik,

SIŪLO NUMAŽINTI DE- 
POZITĮI NUOŠIMČIUS

Tėl. So.’ Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DU M. V. CASPER 
(KASPARAVIOLŪŠ 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
O/i»o Valandot.:

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 1H 
S ir nuo 6 iki 3 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas pubatou vakarais Ir 
nedSldieniale, taipgi seredomiB nuo 

12-tos diena uždarytas.
Taipfįi ‘nuimti ir X-ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKĄS)

Tęl. So. Boston .2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:3O po .pietį] ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Tel.' So.'Boston. 26G0 •. ’

; Lietuvis Dantistas

L L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So, Boston
Ofiso valandos nuo 9 . iki 12, nuo 
1 ;30 iki- 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki G va!, vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vak dienų.

(pagal, sutartį)/

Šv. Petro lietuvhį bažny
čioje bal. 2 d, prasideda 40 
valandą atlaidai ir tą meti
mą didžią atlaidą pamaldą 
bei eigą bus sekanti;

. Kančios sekmadienį, 7:30 
vai, rytą, atlaidą, pradžia — 
šv. mišios giedamos visos 
parapijos intencijai, pa
mokslas, įstatymas: Šven
čiausio, procesija.

. Sekančios trys šv. mišios 
bus laikomos prie šoninią 
altorių ih.’ pamokslai sako
mi. •

4 vai. po pietą klausoma 
išpažintys. Jau bus atsi
lankiusią dvasiškon pagal
bon svečią kunigą.

7 vai. vakare laikomi mi
šparai, sakoma pamokslas, 
palaiminimas Švenčiausiu, 
išpažinčią klausymas. Pa
mokslą sakys kun. V. Pui
dokas iš Worcester,. Mass. 
Daug svečią kunigą.

Bal. 3 d. šv. mišios J vai., 
6 vai., įstatymas . Švenčiau
sio, mišios 7 v,ai., .-8 vai., 9 
vai, suma ir pamokslas. Pa
mokslą pasakys kun. S.

Sp. Bostone jau nuo . se
niai kalbama, kad Kazys 
Paulauskas' mokosi nezalėž- 
ninkams . pryČeriauti. Da
bar tos kalbos pradeda pa
sitvirtinti. Štai kovo 9 d> 
Lawrence įvyko iiezaležnin- 
ką ‘‘misijos.’’ Buvo suva
žiavę visi nezaležninką pryG 
ceriai, kuriems labai vergiš
kai nusilenkė p.Kazys Pau
lauskas užgindamas nezalež- 
ninkiją. :■ ..
: Kaziukas iš karšto demo- 
.krato pasidarė aklas dikta
tūros ir kitą lietuvišką at? 
skalą' garbintojas. Jis ir 
Kubiliaus metodistams už
dega žvakę.

Vadinasi, žmogus 
tik “panie”.nori.

SERGA

Salem aukštesnysis kri
minalinis teismas pasmerkė 
uždaryto Salem Trust Oo, 
banko buvusį pirmininką ir 
Federaį National banko bu
vusį dirėktorią John A.- 
Dpeiy ir nuteisė jį viene- 
riems metams kalėjimo.

Bąnkierius Dęėry buvo 
kaltinamas davime. paskolą 
asmenims, neturintiems at
sakomybes ir už priėmimą 
neteisingą obligaciją. Deė- 
ry prisipažino kaltu.

. s. • .

Jau ilgokas laikau kaip 
serga fotografas J. Stukas. 
Arlinglon Strns ligoninėje 
jam padaryta kaklo opera
cija.. Ligonis Šifh savaitę 
jau namie ir eina geryn.

kokio

MIRĖ

Šiomis dienomis susirgo 
Jonas Tarnui ynas, jaunas 
veikėjas ir 
bendradarbis.

Tek S. B. 2803-R.
LIETUVIS

OPTOMEimSTAS
T^egzamlnųoju 
priskiriu 
kreivas nklw atltle- 
einu Ir aniblIJdnlC 

kone (aklose) akyse sugrųžinu Bvlo- 
sį tinginiu laiku.

J. L, PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broądway, South Boston

a.

DR. J. LANDŽIUS 1
SEYMOUR Į

LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 
CHIRURGAS

X-Ray |
Tel. South Boston 2712 |

496 E. Broadway, , |
South Boston, Mass. |

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD V O K ATAI

. Edwar R. Coplen
Albert Adelaon

Harold Aranofeky' • 
Benjamim Chesky

, OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Temont St., Boston, Mosi.
310 Kimball Buildin^ . 

Telefonas Capitol 9880 
Ofiso valandos

9 vai. iki 5 . vai. .
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W. Broadway ■ 
Nuo 5 iki.7 v. vakare 

Telefonas South. Boston 3612.

Banku koniibijonier i u s 
Guy išsiuntinėjo Massachu- 
setts 193 taupymo bankams 
ir 63 trusto kompanijomis., 
turinčioms taupymo sky
rius, laiškus, kuriuose siūlo 
numažinti duodamą nuošim
ti . difvidėndo už depozitus. 
Komisijom ierius Guy siūlo 
minėtiems bankams už de
pozitus mokėti tik tris ir 
pusę nuošimčio. .. •

Savo siulynią banką ko- 
mjsįjbnierius pamatuoja 
esama hahką būkle.

Tel. Porter 3789

JOHNREPSHIS,M.D.
(REPAIS)

Uetuvis Gydytojai 
Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—0

278 Harvard Street, 
ikamp, Inman arti Central Sq, 

Cambridge, Maai.

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovejęs kraujas, nervos, 
dusulys, odęs ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj imas, 

H • reumatizmas, maiaria ir 
riebumas išgydomas be 

l jokio skausmo Ir nėra 
' reikalo išlikti iŠ darbo. 

Apžiūrėjimas dykai. Gy
duoles duoda. Mažas užmokesti?, • 

Dr.Graily,327£g“n.i,. 
. Valandoj: Antradlenlalu, ketvirta
dieniais ,Ir šeŽtadlenUli 10—12 ry
te, 2-5, 7—8 vakar*; aekMattlz> 
nlaljB ia—12 tiktai;

Kovo 26 d. valstijos ligo
ninėje džiovos liga mirė.An
tanas Andriulėnas, 59 metu i ttl0> 
amžiaus, gyvenęs Kresno 1 
Rd., Readville, Mass. Velio
nis sirgo apie 11 mėnesią.

Iš Lietuvos pa^j o iš Pa
biržės parapijos. Į Ameriką 
atvyko prieš 35 metus. Gy
veno Atholy, kur vedė' An
taniną Burbulytę, paeinan
čią iš Krinčino parapijos. 
So. Bostone ■ pragyveno 7. 
metus, o Readville — 13 
metą. Palaidotas su šv. mi
šiolais kovo 29 d. Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

.Nuliūdime paliko velio
nio žmona,: sūnus ir trys 
dukterys.

“Darbininko.” 
Jo dešinioji! 

koja labai ištinusi, taip 
kad turėjo pasitraukti iš 
aktyvaus veildmo. Draugai 
linki} jam greito pasyeiki-

OfišSKELBIMAI

GRABORIAI i

NAUJAM GRABORIUI

Juozas Kasparas, nauja
sis lietuvis grabelius, prieš 
keletą savaičią atidaręs lai- 
dotuvią patąniavimo. įstai
gą, jau turėjo 4 laidotuves. 
Visos šios laidotuvės buvo 
kitatauČią šeimynose.

J. Kasparas savo, ofisą 
Užlaiko . 494 E. Broadvvay, 
So. Boston. ■

Telephone 
so'“ i

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobiliu ir Trokį 

Agentūrą.
Taisome visokių . išiUrbysčhj auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E; Ėighth St. 

fSOUTH BOSTON, MASS.
Joc. Kapočiunas ir Pctcr Trečiokai 

savininkai . . ■

*

Išpažintis klausoma ir šv. 
Komunija dalinama visą 
rytą. Daug svečią kunigą.

4 vai. p. p. išpažintys vi
są parapijos vaiku, jauni
mo ir nedirbančią žmonią.

Daugiausia svečią kunigu 
bus Šią .dieną.

7:30 vai. vakare mišparai, 
pamokslas, Palainiinimas 
Švenčiausiu. Pamokslą sa
kys kūn. A. Petraitis iš 
AVoicesterio. Klausoma, iš
pažintys,

Bal. 4 d. iš ryto tokia pat 
tvarka, kaip it bal. 2 d. Pa
mokslą sakys kun. J. Vai
tiekūnas iš Providenee.

Po pietą išpažinčią klau
symo nebus.

7 :30 vai. vakare bus miš
parai, pamokslas, užbaigos 
procesija. Pamokslą sakys 
kun. Pr. Juškaitis iš Cam
bridge, Mass.,

Visi katalikai lietuviai iš 
šios apylinkės gali pasinau
doti 40 valandą atlaidais 
bei būti ją dalininkais.

JOS IR PASIDARBAVO
’ Aprašant Maldos Apašta

lystes draugijos surengtąją 
vakarienę buvo Numinėtos

NAUJAS POLICIJOS 
KAPITONAS

| AB SERGI?..?:
| Skilvys nedirba, liežuvis, bal-i .• 
š tas, sunkus kvapas,' viduriais 
| užkietėję, pilnas gažiį ir rukš-j • 
f ties, neramiai miegi.... Jei noris 
| pagyti---vartok vaistus— Son«| 
Į gosi!—-$1.00 bonką, kurie pra-| 
= šalina tuos visus• nesmagumus;? . 
Ė Išdirbą •Aptiekorius P. GIEDVILA, 
f 1016 Cambridge- St. prie ,Webster|- - 
|Avc;, Cambridgė, Mass. Prisiunčia! 
: visokius vaistus per ;pa3tq. Reika-i y. 
| lauk katalogo Dr. Giedvilb Gyduolių!

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
Tęl. Sp. Boston 1437 M

Patarnavimas dieną ir naktį. B

B. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
\>77 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
Bes. 564 East Broadway 

Šo. Boston, Mass.
■ Tckphone S. Boston 0815

Valstijos viešosios apsau
gos viršininkas generolas 
Needhani paskyrė leitenan
tą James P. Mahoney .vals
tijos policijos kapitonu.

Mahoney užėmė vietą iki 
šiolei buvusio kapitono 
Charles T. Beaupre, kurs 
praėjusią savaitę atsistaty
dino. Mahoney valstijos po
licijoje dirba nuo 1921 me
tu.

Į JUOZAS M. mus Į
I LAIKRODININKAS |.
! . |
I Parduodu įvairiausios, rūšies s.
s auksinius ir sidabrinius daik- l
j tus. Tąipgi ir pataisau.. • i
| 366 W. Broadway į
Į SO. BOSTON, MASS. |

SUSILAUKĖ SŪNAUS
. P. p. Oblėnai, gyvenan
tieji 19 Aylon St, Dorclies-

«3

AGENTAI

LIETUVIS GRABORIUS

i

Laidatuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, : 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 
miestus Jokio atlyginimo nereikalauju.

INSURANCE
Apdrausk' namus, rakandui 

automobilius pas 
j. S. MESKIS

1455 W. Broadway, So. Boston!
i Tel. So. Boston 3612. į \

i s- 1

BONAI
PERKAM LIETUVOS BONUS
Už CASH — MOKAM AUKŠ-/ 1

ČIAUSIAS KAINAS.’ . - J
Parduodam Laivakortes’ ant visą "J 
patogiausių laivą į Lietuvą ir ii ; j 

Lietuvos. j

BROADWAY TRAVEL j
P. J. AKUNEVICH

(AKUNEVIČIUS)
16-18 Intervale St., 258 West Broadwayr

. Mohtelio,'Mass. . So. Boston. Mass.
Tol. Brocktdn 4110 Tel. S. Boston 4486

BUREAU j
K. J. VIESULĄ

366 West Broadway,
So Boston, Mass.... y

. Tol; South Boston .0620
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DIDŽIOJO NE W YORK’O IR NEW JERSEY
'. k •■ -••;■ V ■<•...■ 9 .t

■: • NEWARK, N. J. 1?^ ar X!’" f t , j Antra kalbėtoja buvo Alena,
. ... .. [Markiūtė. Tema: “Iš kur
’ rt ?re3ybės Jietuvių paei^a STnUtys?» Albinos 
Bžnycioje, balandžio * 3J d J kalbos temą:;
iridės trųij. dieniĮ. ^eko- «Telophono afsiradimas." 
efanjos, kurias ves Tėvas p f Alpbonsa8 jakupčio. 
Alfonsas Kazlauskas, frau- U «Koda .rearia
Bžkonas. ‘Lietuviai, labai! .T1 .
serą teoea'-iflikti 4elvirineipr*lauS^1 Prie organlZaC pra proga aiiiKti velykinę k. Bulovo kalbos
Kpažintį. Raginu , visus lie- W . į T? „ 
Ittvius naudotis Dievo mato- te^: .^*uw,
IČmis Pirmininkas Pr. Ranga-
; Klel>. I. Kelmelis. las kalbėtojus už ją'

' : ' gražias kalbas. Kiltame mi-
Nuo balandžio 17 dienos kuris įvyks {jaląndžio 

M 30 d. Tėvas ' Bružikas ĮTdien^-WinRi >ąWi ‘Be^ 
luos misijas Šv. Trejybės kauti moksleiviai: Jonas 
bažnyčioje, Newąrke, . Griškas, Anastas. Nemaniū-

... . - • ’ , [te, Juozas Belaūskas, Alena

IŠ KARALIENES ANGELU B"'
PARAPIJOS. i Moksleivis Antanas Ber- 

;—r-~ ■ • ; ’ ■—- įtuiis^ pranešėj kadJMokslei-
'Pr. Dulkė jau suorgani-subrinktu še

favo chorą Drėat Neck’e L. stadlenl’ 2 Šv’ 
L Jis važinės į Great Ke- Par™ salėj.. Via sta- 
ek’ą ne ketvirtadieniais, bet kurie mokos! mušt
pirmadieniais. Ten bus du' kos prašomi dalyvauti, 
choru: jaimijjij ir suaugu-.. įtaikė praneša,.kaj 
šią. Suaugusiu ehdras kapoje randasi 82
. . nariai,tun 30 narių. Tr . .7.. VaimJcas.

tema: “Tautų Jautimas.” 
Pirmininkas Pr. Banga*

gražias kalbas. Kiltame mi-

silankjTi 'gausiai ne tik lie
tuvių, • bet ir svetimtaučių 
Dvasios Vadų. Ateikite ir 
susikaupkyte valand ė I e i 
prakilniai ir gražiai nuotai
kai pasiuntimui Aukščįau- 
siąjam savo sielos perlų. 
Reikiaatsiminti, kad jei 
mūsų choras ką rengia/vi
suomet yra įdomu, gražu, 
rimta ir prakilnu,

< Renttiįai.

Šeštadienio vakare, kovo 
18 d. p. Prano Savicko na* 
muose, iniciatyva A. L.-R. 
K. Vargonininkų Sąjungos 
Centro valdybos ir New 
Jersey vargonininkų kuope
les tapo surengta vakarienė 
pagerbti Vargonininkų Są
jungos garbės, narįkompo
zitorių Juozą Žilevičių.

ma pajėga. Ta diena Liau
dies mokyklėlė prisidėjo 
prie Federacijos skyriaus. 
P-nas A. Dymta, mokyto- 

I jas labai gražiai pralavino 
vaikučius. Dabar mokyklai 
padidėjus . p. Dymtai į pa
galbą atėjo p-lė O. Kainau- 

| skaitė, pp7 V. Kąinauskas, 
A. Kurtinaitis ir j. Titenis. 
Dvasios vadas kaip ir buvo 
pasilieka kun. P. LekeŠis. 
Liaudies choro ■ vedėju yra 
p. P. Dulkė, Karalienes An- 

! gelti 'parapijos vargoninin- 
|kas, . , 4

Tą pačią dieną, Vakare,

Šį penktadienį po pamal
dų Federacijos apskrities 
susirinkime p. K. Krušins- I 
kas kalbės, kaip v praplėsti! 
Vilniaus Vaduotės darbą Įe 
per Federacija apylinkėje- Kr ;

:-tr‘ j • • v M diena Vyčiai in corpore pri- Visos draugijos prašomos I _ __ . .. reme sv. Komuniją. Dva- • dalyvauti. . , ■ _ . , •_______ sios Vadas, Tėvas/Pakalnis
Po Velykų bus ątnaujin- atlaikė Šv. Mišias ir pasakė 

ta Kryžiaus Kelių atvaiz- p^ tinkamą pamokslą, už 
dai. Ligi Šiol aukojusių y-'l^?1^ Vyčiai esą labai de
ra: kun. S. P. Remeika, Jo- Į kmg1- V.
naitis, Narkauskienė, Či-

i žauskai, Stanišauski e n ė,

, VYČIŲ METINE
. ŠVENTE

. ŠV. Jurgio parapijos. Vy- 
n [čiai apvaikščiojo savo meti

nę šventę kovo 19 dieną. Tą

ELIZABETH, N. J.
r. ___ r------ . t
į- Šiais metais išleistame Į 

parapijos metraštyje netik-! 
sliai parašyta, kad tai 19331 

" ' netų metraštis.. Turi būti Į
- 1932 m. -metraštis. Šiaip ! 
etraŠtis gražus ir įdomus. Į 

?arapijiečiai džiaug į a s i Į 
: klebono pastangomis jį iš- [ 

leisti kas metas. . { 
k . • i
i.’ Moksleiviai džiaugi a si I 
t nauja organizacija. Jie no-Į 

ri veikti. Nors dauguma 
tik jaunieji iš high' School 
klasių, bet ir vyresnieji k>o- 
legistai su pakilusia, dvasia 
užsibrėžė dirbti lietuvystės 
idealui. Šiandien Brookly- 
ne priskaitoma arti pusant- 

P ro šimto moksleivių jau pri- 
f klausančių paujai organiza- 
į ei jai. Tai kareiviai pionie- 
į riai katalikų veikimo dirvo-1der.acijos Apskritis.' buv b 
g Je. ■ ' Į surengęs Katalikų Veikimo

——— ■■ Savaitę, kurij įvyko su di-
I:' ' P nnnnifl VM N Y dėlių pasisekimu. Ne ganą,j U, DnUUM.TN, N< T. jtQi mJims reikia- pra(iėtą

darbą varyti pirmyn ir su- 
Į siorgąnizuoti tvirčiau į Ka
talikų Vienybę* kad. būtų 

įgąlima sekmfcgai veikti ir 
kad tas darbas neštų mums 
naudą. . .

Todėl nuoširdžiai .prašo
me draugijas-kuopas- būti*, 
nai dalyvauti] sekamame Fe
deracijos apskričio susirin
kime kovo 31d., penktadie
nį, 3:30 vai. vakare, Kara
lienės Angelų parapijos ša

lie, je, kurbiisduoti raportai 
5 Aį‘ privalo moterys eiti Į iŠ praeitog. Katalikų Veil<Į-

t

į

i Balandžio, mėn. 2 d., .7. v. 
vakare, lietuvių ; parapijos 

[bažnyčioje įvyks M e t i n ė 
Bažnytinių Giesmių Šventė, 
vadovaujant plačiai žino
mam muzikui Juozui Žile
vičiui. Apart vietinio baž- 

Įnytinio choro, dalyvaus ir 
L keli solistai. Jų tarpe, mū- 
Įsų tautos garbė. Amerikoje 
Į Juozas Babravičius.
Į Tokie koncertai yra dide- 
| lū . retenybėj > • tat rengė j ai 
[kviečia parapijiečiais gau- 
Į šiai atsilankyti. Klausytojų 
tarpe bus daug svetimtau
čių ir iš tolimesnių koloni- 

Į jų. Taip pat pasižadėjo at-

' Vakarienėje dalyvavo 
Vargonininkių Centro val
dyba: kun. J. Simonaitis, 
dvasios vadas, A. Visminas, 
pirmininkas, J. Brundza, 
raštininkas,ir vargoninin
kai. A. Stąnšauskas, ir Pr. 
Hodelis. Svečiai: kun. J. 
Kinta, ponia . V. Žilevičienė, 
Mariutė Žilevičiūtė, P. Sa
vickas, ir jo šeima, T. Vis- 
minienė, B. Brundzįenė, E. 
Petrikas, ponia Petrikienė, 
ir kiti.

Apie 9 valandą, klebonas 
kun. J. Simonaitis, po pa
maldų (Šv. Juozapo nove- 
nos) pasikvietė p. Žilevičių 
važiuoti pas p. Savicką. At
važiavę į minėtą vietą ir Įė
ję į namus netikėtai susi
laukė triukšmingų sveikini
mų. Garbės svečias paso
dintas į papuoštą kėdę, o 
svečiai susodinti prie stalo, 
;kuns buvo įvairiais valgiais 
apdėtas, ir gyvomis gėlėmis 
papuoštas. Klebonas kun. J. 
Simonaitis atkalbėjo maldą. 
Vakaro* vedėju buvo A. Vis
minas.

Laike vakarienės, apart 
Sveikinimų ir linkėjimų, į- 
teiktos ir dovanos: kun. J. 
Simonaitis įteikė auksinį1 
laikrodėlį, o vargonininkai 
įteikė gražų portfelį.

Linkėjimus ir kalbas sa
kė: J. Brundza, A. S.fan- 
šauskas, P. Hodelis, Pr. 
Savickas, B. Brundzienė, 
kun. J. Kinta, ir klebonas 
kun. J. Simonaitis, kuris 
ypatingai aukštai įvertino 
kompozitoriaus Žilevičiaus

asmenį. Kun. J. Simonaitis, 
judamas pats muzikas, savo 
<alboje aukštai iškėlė gerb. 
Žilevičiaus muzikos kūri-i 
nius, ypatingai, “Kantata/’ 
Vytauto Didžiojo 500 metų 
.mirties sukaktuvių proga-— 
A. Jakšto žodžiai. '

Suglaudus kalbėtojų lin
kėjimus ir sveikinimus, 
gauname tokį įspūdį: kiek
viena tauta didžiuojasi savo 
menininkais muzikais. Rų-j 
sai didžiuojasi savo Riinsky 
Korsakof, - Ča i k o v s k i u, 
Rachm,aninovu ir kitais, 
čekai didžiuojasi savo mu-Į ■ 
zikos ir tautos budintoju B. ^usuanko daug suaugusio 
Smėtarn. Mes. lietuviai di- Uf suda™ 
džiuojamės ir džiaugiant Da^vo ir sene s m e j i 
savo menininkais, vpač mesizm®nes' ... . . „ ,, . 
Amerikiei-iai. džiaugiamės Ckori. p. Dulke
turėdami savo tarpe mm- Panaoke
kos pedagogą ii-niiTsii tau-r0’. žaibai. _isiems_^ 
toje <ientatdį mwik® isto-feipatiko. Liaudies mokyk, 
rifaj, laisvąjį menininką O. ^Strau-
Juoza Žilevičių, kuris-yra Uno-^cri,, i-firi-lnjergaieių pasake^iles. '

Prie choro prisirašė 25 
nariai. Tikimės; kad ateity
je choras žymiai padidės.

Telephonei STAGG 2—0706 * V X LA N D O S: |
no oi Anie if vempiu^ ^uo 9-12»ryt0,2-8 va*. | Ulll PLAUnu m V LIiUIum AtMttža(Kentai< mitarus Į

DrA N T I S T A S GBAND 8TREĖT |
X ĖAY (kampas Won Avė.); . j

Namų Telefonas: Michlaan 2—4278 B R O O K.L Y N, N, Y. |

dd. Aušros Vartų parapijo
je, Worcester, Mass. (Kun. 
A* Būblys, M. T. C.)

Kovo 27—Balandžio 2 dd. 
Šv. Jurgio parapijoje, ZPhi- 
] adelphia, Pa.. (Kun. J. J. 
Jakaitis, M. I. C.)

Balandžio 3—9 dd. Athbl, 
Mass, (Kun. A, Bitblys, M. 
L c.). . : ' •. ■

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

SUSIVAŽIAVIMAS

nant visus Lietuvos kai. 
laikraščius: “Žvaigždę” ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4, “Varpelį” 
($1)/“Žemaičių Prietelių” 
($1), “Mūsų . Laikraštį” 
($1.20), vaikams “Žvaigž
dutę” ($1) ir k’.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbiatake/* tik* 
jrai verti skaitytojų paramoje.
, Visi Karšinkite “Darbininke.^

■'•H H ’ I " • 1

Visų Parapijų Draugijoms Kvietimas
Didžiojo New Yorko Fe

| MOKSLEIVIŲ SUSI-
> RINKIMAS
W Šv. Jurgio parap. Moks-' 
|r leivįų susirinkimas Įvyko 
g ' kovo 20 dieną. Lankėsi a- 

pię 60 narių. Susirinkimą; 
atidarė pirm. Pranas Rau- 

w galas.
Sį Moksleivių vakaras buvo 
jį: labai įdomus, nes turėjo iš- 
& rinktus kalbėtojus^ Plr- 
S’ minusia S,. JakupčįonĮūtė 
fr kalbėjo. Kalbos tema buvo:

TeL 2—6041 Notary Pnblfe

1, f, IAUAS INC.
-------BUB EI A U SK A S 

Gtuborius ir Balaamuotoju
•60 Grand 8t.,Brooklyn, N.Y.

d. š. m. įvyks A/L. R.. K. 
Moterų Sąjuzngos N. Y. ir 
N. J. apskrities suvažiavi
mas, Šv< Fetro ir Povilo 
parapijos svetainėje,. 224 
Rįpley PI., Elįzabeth, N. J. 
Pradžia 2 vai. po pietų.;

Visos td apskrities kuo
pos malonėkite prisiųsti sa
vo atsetoves ir joms> įduoti 
gerų ir naudingų įnešmų 
niūsų organizacijos gerovei.

'. Silbatiene.

daug brangių muzikos kūri
nių pagaminęs^ Komp. Žile
vičiaus. vardas yra jau pla-l 
čiai žinomas ne tik lietuvių! 
bet ir svetimtaučių tarpe. 
Čia paminėsiu keletą j ė 
svarbiųjų kurinių. 1) “Jau
nas Dainininkas, ” . trumpi 
dainavimo pašnekesiai ir 
100 dainų pradžios mokyk
lai. 2) “Muzikos Žinynas/’] 
Metodinis išdėstymas mitzi-j 
kos mokymo aųkštesnioje ir [ 
vidurinioje mokykloje. 3) 
Česlovo Sosnausko trumpa 
iliustruota biografija Ar jo. 
veikimo apžvalgai . 4) “Lie
tuvių Muzikos Istorija/’’ 
ruošiama spaudai., 6) “Lie
tuvių Tautiniai Muzikos In- 

;grumentai,” ruošiami spau
dai. . 6) “Lietuvių Muzikos 

rBibliografija” prąd ėdant 
įl547 m. ; iki 1930 m., ruo
šiama spaudai. 7) /‘Muzi
kos Almanachas.”. 1924 m. 
8) “Muzikos Menas,” 1924 
riu Mėnesinis muzikos meno 
reikalams skiriamas laik
raštis. 9) “Lietuvaitė,” ope 
retė. 10) Beyėr piano pra
džiamokslis, verstas lietuvių 
kalbon, ir daug kitų.

Po kalbų ir . linkėjimų 
pats; garbės , svečias kompo
zitorius J. Žilevičius išreiš
kė savo mintis, atsakyda
mas į kai kurias kalbas ir 
linkėjimus. Gale reiškė pa-i 
dėkos už surengimą vardu
vių vakarienės ir dovanas.
Po to sudainuota ilgiausių Į metų mirė.
1_— ,------------------ T  -- | — . • a ,

programą, p. Savickas pa- Jurgio bažnyčios, Camdene. 
kvietė svečius į trečią aukš- ---------?------

ta T0, nT‘-į ?>ažLaiJ■ TĖVO MARIJONU MISI- rengtą kambarį pažaisti bi- _
lijardą. Priklauso didelė SIJOS GAVĖNIOS METU 
padėka' p. Savickų šeimai, ? • —
kurie parodė daug palanku- Kovo 20 
mo šios , vakarienės surengi- ;
me. Šio vakaro nuotaika bu
vo labai graži,' ir visi ge
riausiame upe skirstėsi į 
namus. ...

'Vox- Humana:

| |ll)i>iii<tili<Hili|)|iil|lii>i|iiiiiiiiiHliliuiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiQ

BBOOKLYN, N. Y.
Kovo 27 d. Šv. Jurgio 

bažnyčioje klebonas kun. N. 
Pakalnis atlaikė gedulingas 
šv. mišias už a. a. Juozą Ba- 
kanauską, kurį lenkai su-' 
šaudė Vilniaus krašte dėl 
lietuvybės. Šios parapijos 
geraširdės moterėlės, suži
nojusios : velionio motinos 
pageidavimą ir jos tuojau 
užprašė šv. mišias. Dau
giausia pasidarbavo p. M. 

1 čėsnulevičienė. '• - ■ . 
Į ' Pasimelskime, • malonūs 
[skaitytojai, nes Juozas Ba- 
kanauskas žuvo dėl Tėvynes.

. . O

KLASČIAUS

CUNTON PARKAS
piknikams, baliams, koncertams,

* Baldams Ir visokiems pasilinksmini- 
. mams smagiausia vieta Brook- 
. lyus-Maspetbe. Jau laikas užalsa- 

kyH salt llsmos sezonui. .
kamp. Maspeth ir Betts Avė. 

JONAS KLASČIUS, Sav,
Į Maspeth, N. Y.

NEWARK, N. J.
Balandžio 9 d. Patersono 

parapijos choras, mūsų pa
rapijoje, vaidins gražų vei
kalą, Laukiame.
/Balandžio' 17 d. prasidės 

šv. misijos, ’ kurias ves Tė
vas Bružikas.

Tel. Evergrėen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G R AB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB 

BROOKLYN, N. Y.

CAMDEN, N. J.
Kovp25 d. mirė Mykolas 

Paišius, turėjęs virs 80 m. 
amžiaus. A., a. Mykolas bu
vo vienas iš seniausių ir. di- 

I džiausiu geradarių Šv. Ka
zimiero parapijos, Philadel- 
phijoji ; .< ■

Velionis 1924 m.iškilmingai 
minėjo vedybinio gyvenimo 
auksinį jubiliejų su pirma 
savo žmona, kuri už poros 

i. Velionis buvo 
metų. Užbaigus vakarienės I palaidotas kovo 29 d. iš Šv.

mo Savaitės ir svarstomi 
nauji planai būsimai Spau
dos savaitei.
' .Be to, primename, kad 
draugijos-kuopos prisirašy
tų prie Federacijos ir aps
kričio, jei dar nėra prisira
šiusios įmokant 2 doleriu 
metams, kurių vieną dolerį 
siunčiame Federacijos Cen
trui, kitą — apskrities rei
kalams.

Lauksime draugijos-kuo
pos atstovų atsilankant į su
sirinkimą.

D. N. Y/Federacijos Ap
skrities Valdyba:

Kun, J. Bdlkūnaš. 
pirmininkas,

. J. Tumasonis', • 
raštininkas.

GREIT NEGI, L, I, N, Y
GREAT NECKO LIETU

VIAI VEIKIA.-

N. Y. IR N. J. APSKRITIS 
RENGIA OIDEUBALIŲ
Lietuvos Vyčių New Yor

ko ir New Jersey apskritis 
rengia gegužės '(May) 6, d. 
Ukrainiečių svetainėje. Jei- 
sey City,..N? j. didėlį balių, 
kurįo pūšė pelno eis centro 
naudai. Dviem kuopom, ku
rios skaitlingiausiai atsilan
kys į šį parengimą bus įtei
kta po sidabro taurę. Taip
gi bus leidžiama ir 10 dole
rių. Šokiams’ grieš dvi or- 
kėstroš. Be to, bus dar ir 
kįtokių įvairių pamargini- 
mu.

fui'..- jrijib.Rgi Jįjį.... ;
: TeL StaK 2-4H8il Motery puMte

i JOSEPH LEVANUA
r (LevMidRiukM)
į GSABOiliiB
į 107 Union Avė., Brooklyn, WX
H1 " 11 V-1 11-J‘L
....................
'r - (

DR. A. PETRIKĄ Į
• UĘTUVI8 DENTISTA8 |
I 1218.4th 8t, Brooklyn, N. Y. |

* •• • • ’3

■ ‘ Tslaphonet STAGGJK^jlOO

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

- Balandžio 2 
dd. Camb r i d g e, M a s s. 
(Kun. A, Petrauskas, M, I. 
C-). ' ■ .: . .

Balandžio 3 — 9 dd. BaL 
timore, Md. (Kun. J. J. Ja
kaitis, M. L C.)

Balandžio 3 — 16 
Brpbkton, Mass. (Kun. A, 
Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 1.0 — 16 dd. 
Westfięld,. Mass. (Kun, Ą 
Būblys, M, I. C.)
.. Balandžio 10 — ‘ 30 dd. 
Apreiškimo parap., Brook- 
lyn, N. V. (Kun. J. J Ja
kaitis, M. I. C.)

. Kovo 27 — Balandžio 2

dd.

Pas Re v, J. PaŠkauskas, 
10809 So. Statę SL, Chica 
go, III., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d.

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

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu:, Rev. J. Brii- 
ži kas, J., 207 York Street, 
Brooklyn, N, Y. galima pat 
siųsti Money Order atnauji-

(MTMCK) E

■ Anerteti/M . |
VALANDOS> |

Nuo 9 vii. ryte tirt 8 YeL vakare, i 
Penktadieniai*. ir iveotadlmlala Ė 

tik aaaltaru. .f

Telephoae Stasė 24409 
NOTABY PŪBLIO

RIEKS. RADZEVIČIUS
GBABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Pamamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

. kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Ąpdrnuda Vltoee

. Notiftfjr Pobllc
M41 — 72-nd Street,

Arti Grand st
MĄSPETH, Ū I.» N. y..

„Al. K( S*

.’>( «;.• ■! d LaKovo 27 d. Federacijos 
skyrius'užėmė naujas poži- 

. ei jas, ir mūsų idėjos prie
šams pasidarė, liebeįyeilda-

TeL Jhrenttten 6—4614 ■
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