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IŠ KATALIKŲ GYVENIMO I POPIEŽIUS P R A D Ė J 0 
Anglijo, kariuomenėje yra 23,-1 ŠVENTUOSIUS METUS

857 katalikai kareiviai. IŠ viso „ —■—1“
Anglijoje yrą 182.552 kareiviai. 'ROMA. — Balandžio1 d. 
Vadinasi, kiekvienas aštuntas ka- Popiežius Pijus XI iškil- 
reivis Anglijoje yra katalikas. mingai paskelbė, jog Šveii-

.' ■___ - . tieji Metai jau prasidėjo.
Miręs. nux> kulkos žaizdą Chi- Popiežius sudavė auksiniu 

cagos inayoras Oermak Benedik- plaktuku 3 kartus į.Š. Petro 
tiiiią Seserų vedamai prieglaudai bazilikos duris' ir tųomi 
paliko 4000 dolerių. prasidėjo šventieji Metai,

.................... [kurie paskelbti kaip 1900

— Balandžio l7 d. Seattler Wash., metų sukaktuvės nuo Kris- 
įvyks Amerikos 4 valstijų (Wa-[taUs kančios, mirties ir prįį 
shington, Oregon, Idaho ir Mon-1 sikėlimo.

tana) .katalikft taygininkę susi- popięįįius atidarymo iš- 
yažiarimas. Į kilmėse dalyvavo, lydimas,

30 kardinolų, daugybės pre-
Kovo 19 d., Detroit vyskupas lafų,užsienio valstybių at- 

Michael J, Gallagher minėjo ku- | sįovn ..
nigystes 40 metų sukaktį! Ta . • ■ ■ ' ,
proga iškilmingas mišias atlaikė Į aaa. .h i nnill T kl IT II 
pats vyskupas jubiliatas, o pa- 25uj000 DARdIN 1 N K Ų 
SIC* ZTSŽ » .BUS SIUNČIAMA f 
Coughlin. ___ ____ .... .. MIŠKUS

SOUTH BOSTON, MASS., BALANDŽIO-APRIL 4 I)., 1938 M., No. 26
. ' ■ ■ . ~ „ Y .________________■' .... ' ' r •• '

MUSSŪLINI TAIKOS 
PLANAS

PARYŽIUS. ™ Prancū
zijos vyriausybe viešai pa
skelbė Italijos premiero 
Altissolini siūlomą tarkos 
planą, susidedantį iš šešių 
punktų.

Mussolini planas yra to- 
kis: • •*.•••’ •

1. Vokietija, Prancūzija,.

SOCIALISTU KARIUO
MENĖ AUSTĖJOJE 

PANAIKINTA

FAŠISTŲ BOIKOTAS 
. PRIEŠ ŽYDUS

Baltimorės katalikų laikraštyje I yyASHINGTON ■ Kon 
•■The Baltimore Catholio Re- prezidento
«ew” tilpo .arkivyskupo Micha- Roosevelt
ei-J. Curley stra.psnis, “H bo 250,000 darbkifikų, ku- 
arkivyskupas pasmerkė ueteisin- ^ bug shmjiami j miškus 
gus bankienus, stonams smoJ
ulę pinigais. Į prezidentas pasirašys bilius,

~~ tuojaus darbininkai^ bus
šiomis dienomis presidentas pradgti rinkti_

Roosėvelt- nmninavo Kebr^kuVisam šiam darbui 
:«*y**?*-^**Žemdirbystės de- 
w .feteabo temmo W * miškininkystės
Mullen padėkojo prezidentui uz U 
nominayimą, bet paskyrfano ne
priėmė, pareikšdamas būsiąs nau
dingesnis -prezidentui šiais sun
kiais laikais, , būdamas paprastu 
piliečiu, negu teisėjo , kėdėje sė
dėdamas; Mullen yra Kolumbo 
Vyčių žymus vad.ii. ;...

Gvsorgetown universitetas ,Jė
zuitų. vedamas,, tuojaus susilauks 
naujų .rūmų, kurių fpastatymas

skyriaus viršininkas’ majo
ras R. Y. Štuart

VFhite Mountain miškuo-
I se, numatoma, gaus darbo 
apie 20,000 . darbininkų iš 
Bostono apylinkės. . . •

Miškų darbams šiuo lai
ku skiriama $148,996,005; 
šie pinigai sudaryti iš įvai
riems . reikalams biudžete i’etorijate. 

skirtų sumų.

dainos taikos reikalą, suda
ro taikos paktą.

2. Pasirašančios sutartį 
valstybes pripažįsta ■■ taikos 
sutarčių peržiūrėjimo prin
cipą, tačiau sutarčių peržiū
rėjimas turi būti Tautų Są- 
jungos priimta tvarkai

3. Prancūzija, Anglija ir 
Italija paskelbia, jei nusi
ginklavimo konferencija at
siektų tik dalį rengiamų 
darbų, tai Vokietijos gink
lavimosi lygybes teisė pri
pažįstama, o Vokietija tą 
lygybės teisę, vykdys diplo
matinių pasitarimų keliu, 
išos . didžiosios 4 valstybės 
palaikys tuo klausimu susi
tarimą su Austrija, Vengri
ja ir Belgija.

4. Visuose Europos ir ne 
Europos pelitiniuose ir ne
politiniuose klausim u’o's e 
šios 4 valstybės laikosi ben
dros linijos.

5. Šis bendradarbiavimo 
politinis susitarimas, jei 
bus reikalas, bus. paduotas 
parlamentų, patvirtinimui 
laikę 3 mėnesių‘ir vžks per 
10 metų. ...

. 6. Ši sutartis bus įregis
truota Tautų Sąjungos sek-

VIENA, Austrija.-— Vy-- 
riausybes įsakymu, Austri
joje uždaryta soęialistų gin- 
fkluotą organizaciją Schutz- 
bund,Y ture jusi# 150,000 na
rių. .

Vien tiktai V enoje orga
nizacija turėjo ’ 10,000 gerai 
kariškai pareng ų vyrų.-- --

SMITH PASMUK! FAŠI
STINIUSBUJOTUS

PENKIŲ DARBO DIENŲ 
SAVAITĖ

Kovo 24 d. Ariingtono (Wash- 
ingtOne) kapinėse palaidotas ge
nerolas H. Johnston. Miręs ge-l 
nerolas buvo gilus praktikuojan- r y^ASEEINGTON- Kon- 
tis. katalikas. Jis mirė Pranciūzi- . ^5^ bilius įve_
joje, kūnas pargabentas Į jo ša- Jgįį industrijos įstaigose 5 
lį, kurią jis mylėjo. Llienų savaitę ; darbo dienai

—' - skiriama 6 valandos.
Kovo 22 Vatikano rūmai susi- Senato teisių komitetas 

laukė nauji^ didelių vargonų, £u-1 šį bilių' priėmė 11 balsų 
tiuos padovanojo amerikietė po-Į prieš 3.
nia Justine Ward. Ta proga bu-1 Biliaus autoriumi yra se
ro surengtas naujų vargonų kon-1 natorius Black, demokratas, 
certas, kurio klausėsi ir $v. Te-1 iš Alabama. . Bilius aiškiai 
vas. ■ . Į nurodo, jog ši darbo savaitė

turi 'būti privaloma visoms 
industrijos dirbtuvėms.

Biliaus autoriai yrą taip 
džiaugsmingi dėl šio biliaus 
reikšmingumo, jog jie reiš
kia viltį, kad šio biliaus 

| priėmimas įr vykdymas su
teiktų darbo šešiems milijo
nams darbininkų, kurie da
bar neturi, darbo.

Prieš kelias, dienas Louisville, 
Kentucky, mirė kun. Danięl O’-.l 
Sullivan, 96 metų amžiaus, išbu
vus kunigu 56 metus, švč. Sak
ramento parapijoje ; klebonu jis I 
išbuvo 53 metus.

, Amsterdamo mieste, Olandijoj-] 
. per dvi naktis buvo katalikų va- 
•. dinamos tylios procesijos, suren- 
. gtos Švč. ■ Sakramento garbei.l

Procesijos prasidėjo 10 vai, va
kare. Visos mieste esančios ka
talikų bažnyčios ir koplyčios, kn-

• jęių.yra 21, buvo atviros visą 
; nakties laiką ir buvo perpildytos 
? .tikinčiaisiais. Procesijoje daly

vavo, 40,000 katalikų, siivažiavu-
f šių iš visos Olandijos.

Buenos Aires, Argentinoj, arki
vyskupas jau įsake savo arkivy- 

[skupijai stropiai rengtis pasauli
niam Eucharistiniam kongresui, 
įvyksiančiam 1934 m. rugsėjo 
mėnesį. Kiekvieno mėnesio vie
ną. sekmadienį kiekvienoje baž
nyčioje nuo dabai* bus laikomos 
speoialės pamaldos ŠvČ. Sakra
mento garbei. ■

Į
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PASKOLOS NAMŲ 
SAVININKAMS

WASRINGTON.— Kon- 
•gresmanas McCormack. įne
šė bilių, kuriuo jis siūlo pa
skirti 500 milijonų dolerių į 
fėderalį fondą, iŠ kurio bū
tų teikiamos paskolos smul
kiems namų savininkams, 
kad jie galėtų užsimokėti 
neužmokėtus. taksus..

Paskolas siūloma duoti 
dviejiems metams, išsimo
kant dalimis ir neimti di
desnių, kaip 4-tas, nuošim
čių. . , , .

VETERANAMS NUKER- 
TAMA 400 MILIJONŲ 

DOLERIŲ
WA$HINGTON. Ba

landžio 1 d. nrez. Rbosevelt 
pasirašę įstatymą, kiiriuomi 
sumažinama karo vetera
nams pašalpos keturiais 
Šimtais milijonų, dolerių.

Šis įstatymas pradės vei
kti liepos 1 d. Pasirašyda
mas įstatymą, „prezidentas 
pareiškė savo įsitikinimą, 
jog veteranai supras reika
lą. pasiaukoti valstybės rei- 
kalams. ; . •

NEW YORK; —Kovo 27 
d. vakare Madison Squūre 
Garden įvyko didžiulis žy
dų, sušauktas ‘ protesto mi
tingas, kuriamę dalyvavo, a- . 
pie 23,000 asifienų ijr apie, 
60,000 asmenų klausėsi kaP 
bų artimose gatvėse su pa
galba garsiakalbių.
. Šis protesto mitingas bu
vo . sušauktas. įikslu, pa
smerkti Vokietijos fašistų 
tariamą persekiojimą Žydų 
Vokietitjoje.

Kalbėtojais buvo buvęs; 
gubernatorius Alfred E.; 
Smith, episkopalų vyskupas 
Manningj senatoriuj Wagr 
ner^ 'darbd fedei^blj^ 

ridentas Green, rabinas Wi- 
sė ir Įriti. # . -

A. E."Smith buvo sutik
tas didžiausiomis ovacijo
mis. Savo kalboje , jis pa
kėlė protesto balsą prieš 
bigotizmą, prieš: suvaržymą 
žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvės ne tik/Vokieti jo
je, bet ir Sovietų Rusijoje, 
Meksikoje ir prieš bigotįz- 
mą Amerikoje. ‘Be to, 
Smith. drąsiai pareiškė, kad 
fašistų juodieji darbai turi 
biiti išvilkti švieson taip, 
kaip pasielgta su Ku Klux 
Klan.

Episkopalų vys kūpąs 
Munning savo kalboje pri
minė Sovietų Rusiją, kur 
tikybą išpažįstantieji žmo
nės yra žiauriai persekioja
mi.

BERLYNAS./— Balan
džio 1 d, visoje Vokietijoje 
buvo fašistų partijos pas
kelbtas boikotas prieš žy
dus. Boikotas prasidėjo 10 
yal. rytą ir tęsėsi ild vėlaus 
vakaro.

Prie, žydų krautuvių sto
vėjo fašistai ir agitavo vo
kiečius nepirkti žydų krau
tuvėse. . Boikotas abeJnrn 
praėjo ramiai, bet buvo ir 
smarkesnių susite m i m ų. 
Vieno, krąųtuvnįnko žydo 
sūnuš advokotas nušautas. 
Tuo pat laiku nušautas ir 
vienas fašistas polįcmonas.

Fašistų vadai paskelbė, 
jog daugiau boikotų jie ne
rengsią, jei užsieniuose bus 
sustabdytą - propa g a n d a 
prieš vokiečius.

Vokietijos žydai kreipėsi 
į prezidentą Hįndenburg, 
prašydami įsikišti į jų ap
saugos reikalus.. Manomą, 
jog prezidento Hindenburg 
ir. vięe-kanclerio Papen žo
džiai paveiks į fašistus ir į- 
sivyi’aus ramybe.

ANGLIJOS ATSTOVAS
mawM.Muktaš

LONDONAN

LDS. N. Anglijos Apskri
ties Suvažiavimas

Balandžio 2 d. So. Bosto
ne, parapijos svetainėje, į-, 
vyko LDS.„ N, Anglijos ap
skrities suvažiavimas, ku
riame dalyvavo So, Boston, 
Brockton, Norwood, Cam- 
bridge, Layrrencę ir Lowell 
J tuopų atstovai. . . „

Susivažiavimas tęsėsi tris 
valandas. Padaryta koletas 
nutarimų.. Apskrities meti
nį išvaž iavimą — gegužinę 
nutarta rengti gegužes 30 d. 
Romuvos parke, Brocktone. 
Išvažiavimui rengti išrink
tų speciale . komisija,^kuri 
tuoj po suvažiavimo turėjo, 
savo posėdį ir aptarė rengi
mo -darbus.

Suvažiavimas giliu dėkin
gumu įvertino Naujosios 
Anglijos katalikų seimelio

nutarimą “Darbininko”’’ 
paramos reikalu ir išreiškė 
padėką Kunigų. Vienybei.-'

Suvažiavime išklausyta, 
apskrities veikimo komi si- ‘ 
jos . pranešimą apie įvyku- s 
sius parengimus LDS, kuo- 

■ppšer — debatus ir prakak-^" 
bas. Atstovai išreiškė pa- . 
dėką. visiems kalbėtojams, 
dalyvavusiems apskrities 
veikimo 'komisijos ir kuopų 
parengimuose. 4

Metinis suvažiavimas į- 
vyks birželio mėnesį Lowcl-

t

/

BOSTONO SPORTINi KAI
TRAUKINIO NELAIMĖJE

LONDONAS. — Anglijos 
ambasadorius- Rusijai, Es- 
mond Ovey, . pašauktas . į 
Londoną paaiškinti apie ko
misarų suareštavimą 6 ang
lį}, kurie dirbo ■ Anglijos 
elektros kompanijoje,. Mas
kvoje. ‘

Komisarų vyriausybė su
imtuosius anglus kaltina sa
botaže, tačiau Anglijos vy
riausybė tuo paaiškinimu 
nepasitenkino. Dėl šio. įvy
kio numatoma didelis nesu
sipratimas tarp Anglijos ir 
Rusijos. Užsienio spauda 
spėlioja, kad gali būti nu
traukti prekybiniai ir dip
lomatiniai santykiai tarp 
Anglijos ir Rusijos.

WY0MING, Del. —Bos
tono bašeball klubo “Red 
Sox ’ ’ 39 sportininkai stebė
tinai išvengė sužeidimų, į- 
vykus didelei traukinio ne
laimei. . Traukinys ėjo iš 
Norfolk, Va. į Neiv York. 
Traukinys, užkliudė geležin
kelio iešmą ir 12 vagonų nu
virto nuo relių. Nelaimėje 
užmušti traukinio iiižinie- 
rius ir gaisrininkas. .Sun
kiai. sužeisti 7 ašmenys.

V. VYDŪNUI 65 METAI

] suvažiavimą atsilankė ir 
jo dalyvius pasveikino L. D. 
S. Dvasios Vadas kun. Pi'. 
Virmauskis ir Centro pir
mininkas kun. J. Švagždys.

KANADOS BAŽNYČIOS
STIPRIŪFJE APSAUGOJE

MOTERIS ŽUDIKĖ NEIŠ- 
VENGĖ KARTUVIŲ

PHOENIK, Ariz. — Ari
zonos pasigailėjimo ir ma- 
. onės komitetas atmetė pra
šymą pakeisti mirties baus- 
mę'Mrs. Winnie Ruth 
Judd.

Ši moteriškė n u t e i s t a 
mirties bausmei už nužudy
mą savo dviejų draugių; ji 
aiškinosi, jog jas nužudė, 
save gindama, bet teismas 
tam nepatikėjo, nes nužu
dymas buvo:. labai žiaurus. 
Nužudytųjų kūliai buvo su
dėti į dėžes, supakuoti ir .iš
siųsti’ per paštą.

Žudikę yra iš žinomos iii- 
■teliįentiy šeimos. Jos tė
vas protestonų . pryČeris; 

b vyras žymus gydytojas. Jos 
dabar laukia kartuvės bii- 
jandžio: 21 d. /

ŠTISAS KAIMAS SUDEGĖ

TIŽE. —Lietuvių tautos 
žymiam vyrui, Rytų Prūsi
jos lietuvybės žadintojui,, 
didžiam rašytojui, Dr. V. 
Vydūnui kovo 22 d. sukako 
65 metai.

Šiuo laiku Vydūnas gyve
na Tilžėj e, N esenai pa ra - 
še ir išleido didelę knygą 
vokiečių kalboje apie lietu
vius. Jam dažnai tenka nu
kentėti nuo vokiečių užpuo
limu. . ’

LIMA, Peru. — Tanta- 
day kaime, Trujillo provin
cijoj,, kilo didelis gaisras, 
sunaikinęs ištisą kaimą. 
Gaisro, laike daugiau '.kaip 
120 žmonių neteko gyvybes.

Kadangi nesenai buvusi 
audra sunaikino susisieki
mo priemones (geležinkelį, 
telefoną), tad gyventojai 
nesusilaukia pagalbos.? .

Naujas Parimi Tarybos 
pirmininkas Henry Mor-, 
gerithau praneša, kad buvu
sio prez. Hoover . sudaryta 
farinų taryba Jungt. Valst. 
piliečiams kainavo per 350 
milijonų dolerių. •

Taryba rūpinosi farihe- 
rių kooperatyvais, kurių 
viršininljai gauna algos nuo 
$50,000-iki) $75,000 į metus.

MIRĖ JAUNAS POETAS
KAUNAS. — Kovo 15 d. 

miešto ligoninėje, mirė poe
tas Petras Karuža, 26 me
tų,’ trumpai pasirgęs plau
čių ųždegiinu.
.. Velionis buvo universite
to studentas, ateitininkų <»•?- 
gauizaci juos ilarys, katalikų 
spaudos bendradarbis. Ket- 
veris .metus katalikų vienin
telio dien rūsčio ‘ ‘ Ryto re
dakcijos sekretorius. ..

Paskutiniu- laiku.P. Ka
ruža buvo kino , filmų cen
zūros sekretorius,. Prieš 
pat mirtį . buvo parengęs 
spaudai savo eilėraščių rin
kinį. Mirtis nutraukė.gV'’ 
vybės siūlą šiam giliam ide
alistui • pačiame jaunystes 
žydėjime, besirengiant tė
vynės išganingam darbui;

MONTREAL. — Miesto * 
policija išstatė didelę sar-. 
gybą prie visų katalikų baž
nyčių, nes buvo rimtų žiniij^ 
kad joms grėsė gaisro 
jiiš’nuo nęsusektų piktada-. 
rių. ' ; ’

Prieš savaitę, sudegė Šv- 
Jokūbo bažnyčią, kuri buvo 
piktadarių padegta. Nuos- 
stolįų padaryta apie puse 
milijono . dolerių. Balan- v 
džio 2 d. mėginta padegti - 
bazilika, bet gaisrininkai 
tuojau užgniaužė gai s r ą. . 
Per paskuti n iūs šešis mene- ■ ' 
sius Quebc<to provincijoje 
sudegė penkios ka t a I i k ų 
bažnyčios.

ANGLy'ORLAMŪ'NELAI- 
MĖ BELGIJOJE

BRIUSELIS. — Trijų . 
motorų orlaivis, priklausęs. ■ 
Anglijos orlaivių kompani
jai, užsidegė ir nukrito že-• 
mėn. Nelaimėje užmušti 15. 
žmonių, važiavusių orlaivy- . * 
j e. Keturi žmonės, matyti, 
šoko iš orlaivio, bet užsiimi- . 
še. 11 gi sudegė, orlaivio •. - 
liepsnoje. Tarp 15 žuvusių
jų 12 buvo keleiviai, o-3 oiv. 
lai vio valdytojai.

Orlaivio nelaimės prie- \ ;: 
žastis . aiškinama. Orlaivis ; 
lėkė iš Vokietijos į Angliją . 
per Belgiją.

T. KOSCIUŠKOS LIETUVIU 
LEGIONO PDSTAS NO. i'

NEIK YORK, N; Y.
Mėnesinis sūsirųikūųaš į- 

•Vyks balandžio 6 dienų, 8 r. 
vakaro, Piliečių -Klubė, 80 
Union Avė., Brooklyn, N. 
Y*. Svarbu, kad viri drau
gai į šį susi rinkinių atsilan
kytu. . •

Posto Adjutantas.

iii.
t.
k
i



radienis, Manftžio. 4, 19311. DSRBXKXyK£8 7

žinios Iš Lietuvos 
rengimas atsiėjo apie 40,-. 
000 IltiĮj .o su namu ir ple- 
cium apie 120,000 litų. Eab- 
rilic šiuo tarpų dirba 15 
žmonių ir gaminama . apie 
30,000 klgr. muilo per mė
nesį. . Tačiau fabrikas taip 
pritaikintas* -kad jo gamy
ba gali būti keieriopai padi
dinta. „ .

—‘Pereitais metais Didž. 
Lietuvoj savižudybėmis ir 
nužudymais mirė 1,100 žmo
nių, iš jų *758 vyrai ir 342 
moterys. .. .

—Sausio mėn. visoj Lie
tuvoj su Klaipėdos, kraštu 
sujungtos 1,668 poros jau- 
navedžiii  ̂Tiy pat mėnesį, vi
soj Lietuvoj gįmč 5,596 kū
dikiai.. ’ _

. —Naująsįs socialistų liail;
tUninkų centro komitetas 
pareigomis’ jau pasiskirstė. 
Pii’ininiiiliu ' vėl išrinktas 
prisiekęs advokatas p; My
kolas Sleževičius, iždininku 
p. Boiikevičienė ir sekreto
rium p. Oškinis.

URS 110 METŲ SENUTIS 
elvos valse., Pavorą km,, 
’o m. pradžioje mirė 110 
ctj senutė, Elena Dtirvie-

Ji buvo .dar stipri. Ką 
ėdama viską dirbo, nors 
.fttve mažai ir teleido, 
rusioji dar. gerai prisimi- 
• baudžiavos . laikus. Ji 
riai ir visiems papasako
to. Senutė buvo seniau- 
< visame valsčiuje.

EK APRŪPINTA SAVANO
RIU IR NAUJAKURIŲ

.Žemės reformos departa- i 
enias. 1932 metais aprūpi- . 
rženiedSOsavimoriiL _ YR. 
Mįgi Ji oi jau aprūpinta 
’70 savanorių.
Naujakuriams per 1919— 
132 metų laikotarpį išdilo- 
i. nuosavybėn 346,746 ha 
imjes, kurią gavo 37,009 as- 
tenys. Nuosavybėn nauja- 
ui'įams išduota: nuo 8 ligi 
3 ha žemės gavo ‘23,171 
aujakulys, bendro ’ ploto 
74,872'ha, virs 20 ha žemės 
avb 482 naujakuriai 12,548 
a. ■ Likusį kiekį gavo že
lės naujakuriai nuo 2 ligi 
i ha žemės kiekvienas. Be 
o, aprūpinta 24,003 maža* 
emiai, kuriems išduota nuo 
.avytei 84,157 ha žemės ii' 
aprūpinti 6966 miestų ple- 
jininkai, kurie gavo žemės 
2949 ha.

■ POPIEŽIUS SUTEIKĖ
' PAAUKŠTINIMUS

Amerikiečiai Lietuvoje
Juozas Kanapka, katali- 

jų visuomenės darbuotojas : 
iš Newark, 'N. J., vasario 18 
dieną vedf : jauną, gražią, 
lamokytą darkšeią pavasa- 

rininkę. Anelę Asipauskaitę 
iš Vidgirią kaimo, Ketui- 
valakhj. valsčiaus. Dabar 
jis turi “groeėry store” , sa
vo name, Mari jainpolčj. Bet 
p, Kanapka nenurimsta be. 
Amerikos. Tur būt dar 
prieš Velykas į .Ameriką iš
keliaus.

Amerikon nebe grįšiąs, 
nors, gyvenimu Lietuvoj ne- 
patenkintas. Jis turį žmo
nėms isskolinęs nemažai pi
nigų, kurie sunku atgauti.: 
Tas ir sulaiko jį čionai gy
venti, . ...

Nebejaunas našlys Jonas; 
Klimas iŠ Stamford, Comp, 
A’asąiioi2 fį^yędę jauną B. 
Šnirpiuiaitę iŠ Žitirių-Gude- 
lių kaimo, Šunskų valsčiau,. 
Gyvena savo prastesniamė 
namelyje Marijampolėje.

Kazys Mildažis, gyvenęs 
dvyliką.metu Amerikoj. Vė
liausiai tris metus Cleveian- 
de, grįžo Lietuvon 1921 m. 
Dabar gyvena ir ūkininkai!* 
ja. Bent upių kaime, Sasna
vos valsčiuje, Marijampolės 
apskrityj.

KUN. STANISLOVO KURLIAN- 
SKIO JUBILIEJUS

Šiomis dienomis Zeime- 
liuose (Latvijoj) kunigas 
Stanislovas Kurlianskis mi
nėjo 40 metų visuomeniško 
veikimo jubiliejų. Jubilia
tas gimė Lietuvoje. . Didelę 
savo amžiaus dalį išbuvo Si-

’ dienomis iš Romo^ 
gauta raštai; kad Telšių 
vyskupijos ■ general-vikaras 
kun. prel. Pr. Urbanavičius 
pakeltas Popiežiaus prela
tu. . Taip pat gavo paaitkš- 
tinimus Tauragės .dekanas 
C. T. dmh. Vyt. Dikavičius 
•ir. vyskupijos kurijos kanc
leris kun. R. Kuodis. Juodu 
paskirti Popiežiaus rūmų 
Monsinjorais.

JAUNUKUI DRAUGAS mokėjusių pr-rių kas ket- to biblioteką; kuris skaitė.“židi- 

1930 metų pradžioje pra-1930 metij pradžioje pra- vh'tas asmuo i gaus nemoka-1 
dėtas leisti Lietuvoje sim^ ®® P°. komplektij (tris to- 
patiškas jaunesniesiems “JUS) įdomaus- Kari. May

- - • ■ . veikalo “Per Dykumij,” ku-
ris perkant kainuoja 8 lt.

Pr-tos kaina:' mokslei
viams męt, 6 Ik, imsim 3 lt. 
(Lietuvoje, met. 4 lt.)y ne- 
molęsleiviamn met. ’ 10' lt., 
pusm. 5 |t. (Lietuvoje,, met 
81L).

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

10 Milu

moksleiviams skiriamas mė
nesinis iliustiuotas' žurnalas

. ■ - Ateities Spinduliai. ” ■ 
rado didelio pritarimo ir A- 
menkos besimokančios jau
nuomenės tarpe, nes šis žur
nalas dvelkia jaunatve ir 
optizmu ugdydamas prisiri
šimą prie doros, tikybos, ir 
tėvynės. , -

Nepamirškite ir 1933 me
tams šį įdomų žurnalą užsL 
prenumeruoti, nes pirmųjų ' (turinčią arti 5000 pusi.) ’ 
keturių šimtų metinių apsi- mošia Įdekvieno lietuvio intelifcen-

. nį/’ didžiausią mčnesini lifetatū- 
ros, mokslo, visuomenes ir akiide* 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet <fŽL 
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina,-jei
gu kuris inteligentas, vistiėk ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventą, jo neprcnumeimotą ir 
neskaitytą, bent nuo 1930. metų 
pradžios;

/“Židinio kaina Amerikoje: inėt. 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:

Tik paabndyk — mūsą nerūgosi. 
mėt. — 35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
lūjaNr.3;

Jie myli savo tėvynę dėl
to, kad ji yra jų. Hali ė c’ .

Vestų ir Jurgis Jokimas 
iš Brookljųi, N. Y. Jam pa
sitaiko puikių progii, viso
kio amžiaus ir gražumo ir 
nemažo turto mergelių. Tik 
bėda1, kad paskutinius savo 
pinigus jau praleido ant 
kailiuku.

Retas amerikietis, užsili
kęs gyventi Lietuvoje, pil
nai yra patenkintas gyveni
mu. Daugelis jų grįžtų A- 
merikoii, jei tik galėtų, prie 
turėtų ten sąlygų. Ameri
kietis suėjęs amerikietį taip 
nuoširdžiai pasikalba, ypač 
apie Ameriką, lyg senai ne
simatę artimi drangai, nors 
būtų - visiškai nei girdėję, 
nei niate viens.kitą pirmiau.

“Darbininko” Katalogas
- Visos knygos žymiai numažinta kaina

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni- 
nias. Parašė kun. V< Zajaii- 
čauskas r, , . . .35

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J; Gerutis .. ......................; .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta’ 
negyvoji gamta: žemė, van
duo,. oras. Parašo j. Baronas .25

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

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais . . , •. . . ...

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
še kun.. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) ■:. .; ,. . ?;. ,. ..

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

Vienuolinė Luomą. Verte 
kun. P. Š’aurusaitis .. .. ... —

Moterystės NesUardomybė..
J. Lesauskis., Šv. Kazimiero 

. Dr-jos leidinys, Kaune ...... .10
.. Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. Rucevičius........... . .. .20

. Męiįė (Poema). Parašė M, 
Gustaitis ..... r.. .10

Šv. Gabrielius. Išleido Te- •; 
ras Alfonsas Marią C. P. .

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

Leisite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisę kunigas 
Pranas,.. .. .. .. .2^

Mūsą-Dainiai. Parašė Ka-. . 
•rys Puida ■........... . .. ...... .25

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

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

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

ValgitĮ Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaite .'. :. ...... 1.00

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

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Anglis k a s- 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis. .15

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

jq' lionis .. ................................. .15
Delegatu Kelionė Lietuvon.

1916 m. Parašė Dr, .J. J, Biel
skis .... ......... .. .'.

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

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. Iš. vokiško perdi r b .o 
KupraUas] .. ...... .. .. 

• Mūsą Jaunuomenės Idealai.. 
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 .
d., birželio, 191? m. . - TO 

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. 'Svirno Žvyne’ .. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš? 
tą. Mokykloms parinko M. 
Biržiška.♦ .

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. ...... .

Pasakėčios, Rinkinėlis ką-1- 
hos mokslui .... .. .... * »

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra“ arba apie gerumo do
rybę. Versta įš lenkų kalbos. ■ 
ir išleista rūpinantis P. L. .. .10

Ką Kiekvienas Kata! i k a s 
turi žinoti .arba mokėti ,... . .05

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės^ Kun, J. Ambrazie
jus .A.. .. .. ... .. .05’

Ąžuolas. A. Vienuolis .. .. ,10 
Kas Šiandien Kalbama, a- 

pae Dievą, Sielą, Religiją, Pa- 
žangą h* Socializmą. Parašė 
Dr. Povilas Mira k. .. i, ;. .10

Visas Svietas, žemė, kalnai, 
vanduo, upės, žmones, mies- 
tai, Sutaisė ir. išleido P.'.Mi-.
koiainis .. ., .. .... .. .10

MALDAKNYGĖS
Maldų. Rinkinėlis, bal t a i s 

viršeliais .’. .. 1.50 .90
Maldą Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais .. .. .. ... ,;.1.50 .75 
: Pulkim ant Kelią — “Dar- 
bininko“ spauda. Odos apda
ru .. .. .. .. $1.50 2.00

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikiį Mytologijos Žiups’ne 
lis) su. paveikslais, • Lietuvių ’

i kalbon išguldė Alyva ...... .25
Trys Keleiviai — Ki’ikšcio- 

nisį Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Paraše T. Vyš- 

. niauškas. Verte P. B. ...... ,25
‘ Trumpi Skaitymėliai—-labai 
gražūs pasiskaitymai, apie į- 
vairiuš gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ........ .25

Turto Norma—moks 1 i š k i 
pasiskaitymia. Paf’ašė Uosis.’. .25

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

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

i Užkeita Mergelė su Barzda 
ir Barzduaskutis — apysaka.. .15

. Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .. .. .. . .25

] XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas.. - Parašė 
kun. Pr. Bueyš,' M? 1, O. ’.. 1.50 

Mūsiškiai Užsienyje. Juo- .
‘ringas aprašymas keliones j 
Paryžių ir atgal. Mikalojaus 

| ir Glapiros Tvanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis.... . . .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dieną. — Apie. visas de-. 
rybas be galo įdomūs .nuoti- 

Įkiai. kelionės per įvairius kra-.

J Vertimas, J. Balčikonis ■.. .. 1.00 
Pramoninės Demokratijos

Pagrindai. Parašė Uosis .... .50 
Gegužės. Mėnuo —Kun. P.

Žadeikis .............. . .40
. Aritmetikos Uždavinynas ,25

Vaiką Darbymečiui —Rin- '
į kinelis kalbos mokslui ..... .35 

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

Bolševizmas —Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje .. .. .. .. .: .. .15 

. žaidimą Vainikas. ■— Savy- 
Į.bės vakarėliams,ir g e gu/ži- 
Į tiems su gaidomis. Sutaisė M.
Grigonis ...... .... .. .25 

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

Atsargiai su Ugnimi. Verte 
iš lenkiško. kun. K. Š...........

Mūsą Tikėjimas—-išaiškini- 
I inas pagrindų .mūsų tikėjimo 

Lietuvos Ženklai/— Išleido 
J» Šeškevičius ir B-vė, Kau

nas . , f’-. : ... . ..
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas .. .20 

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. JuŠkaitis ... .15 

Dangaus Karalienė. Surin-
, ko kun. M. Galevičius:

Į Socializmas ir Krikščiony-

Žmogus ir Gyvulys. Parašę

. Žydas Lietuvoje. Parašė S.
~ * * * .............. ... . . .05

.40

JoMarijampoliečiai ameri- 
' dėčiai dėkoja kat. visuome
nės pasižymėjusiam darbuo
tojui Myk. Norkūnui už| 
gausiai prisiųstus ameriko
niškus laikraščius. . Z-s

.15Povilas Apšiega, iš Bos- 
lon, Mass., yra apsistojęs 
Kvietiškio kaime, ties Ma
rijampole.. Jis laukia kol 
žmonai gaus leidimą,- ir abu 
grįš Amerikon. ‘

.15 TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis .. .. ;... .10

ne į .15 1 Elgetą Gudrumas, 3-ją vei
ksnią komedija. Parašė Sol-, 
rijų. Juozukas >; .. .. . .25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; parašo S. 'Tar
vydas .............    •• •■ ... .25

Ubagų Ąkademij’a ir Uba
gų. "Kalius —■ komedijos po 
l aktą?'Patašė Seirijų Juozu
kas .. .. .. r. ................    .35

Šniegas-į-iDrama 4-rių ak
tų. Verte Akelaitis •.. . .40

Esumas — 3-čia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.“’ 
Parašė kun, L. Vaicekauskas .10

Visi Geri — 3-jų veiksmą 
vaizdelis; paraše F; V...........

Patricija, arba nešinamoji 
kankinė—■ 4-rių aktų drama; 
Verto Jonas Tarvydas ., ’. 1 

Išganymo Apsireiškimai —. 
atėjimas ir gyvenimas aalt že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis .... .. ..

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kią. aktų’;.’3) Liur- 
do Stabilias 4-rių-aktų; para
šė j; Tarvydas. ...... ..

Knarkia. Paliepus. Komedi
ja lrine akte. Parašė Gineitis

Vaiką Teatrai: dalis I: 1)’ 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė ;, 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K^D.ir N.,.. ,15

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsimė paskui; 2) Antanu
kas,

PENHSYLVANIJOS STŪ-
OENTAMS IS STUDEN-

■ TĖMS I

.10

b irę, kur be savo tiesioginių 
pareigų jis dirbo patriotinį, 
•darbą..kovodamas už-Liętu- 
jyos. nejn’iklausoinybę^

1917. m. kun. Kurlianškis 
atvyko į Latviją, apsigyve
no Daugpilyje, ..įkūrė b-vę. 
•‘Saulę”. 1918 m. persikėlė 
į Inzidą, Savo pinigais jis J 
pastatė; liaudies namus lįe- 
tuviains. Be to, jis įkūrė 
Sporto organizaciją “Vy
tis.” ’ . • ' ■

Dabar jubiliatas turi 65 
mietų amžiaus, tačiau dar] 
pilnas energijos ir veiklu
mo. Jubiliejaus proga gavo 
daug sveikinimų iš Lietu
vos ii’ Latvijos.

1

MUILO FABRIKAS KAŠTAVO 
. 120,000 LITŲ ’

B-vės “Lietuvos Muilas”
atidaryta muilo fabrikas *«■ * . . • • ■ \
Pauevėžv. Muilo fabriko į-i darbiJiukas geria.

- Jurgis Žiugžda, kadaise 
turėj ęs nemažai sųsilxrovęs 
turto ftrdpIdy^e^Mbar y- 
rą parvykęs pas brolį Mai’i- 
jainpolėj- Jis,. geresniuose 
laikuose, berods, yra įdėjęs 
10,000 dolerių į amerikiečių 
audimo b-vę.4<Drobe,’1’ Kau
ne.

Petras Gurevičius, Ame
rikoj išgyvenęs keturioliką 
metų, paskesniuoju laiku 
Bayonne, N. J., grįžo' į. tė
vynę 1.924 m. Ties Liudvina
vu,. Marijampolės apskrityj 
yra nusipirkęs 47 margų ti
kį.

Piniginė traukiasi kada

DIDELIS NUPIGINIMAS
*| f \ Lietuvos Vaizdų --Atviru- 
JL čių ir Knygele “Maino Pa-

; y rimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., Kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 

.. parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

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

K.
Į LIETUVA
P jE R H A M B Ų R G Ą

■ Moderninis, patogus ir kitų, neviršijamas vi- . 
boso . klasėse patafnitvimas. Savaitiniai . išplauki
mai iš.New Yoi’ko. Patogus ir greitas'.geležlri-

■ - kellii susisiekimas Iš Hamburgo.
VIDUTINES KĄtNOS. .

■ Informabijų. klauskite pas vietinį agentų arba-

Jurgis Mikelevičius, irgi 
iš Bayonne, N. J., pereitą 
metą pasisukinėjo Mari
jampolėje, grįžo. Amerikon 
pereitą rugsėjo mėn. Šį

ti, bet šį kartą jau visai ap
sigyventi.

■ . Povilas Čtiikaj neblogai 
gyvenęs AVorcester,. Mass., 
Grįžo Lietuvon 1931 m. ru
denį. Jis yra buvęs virėjas 
Amerikoj, Dabar jis Maii- 
jąmpblėje pasistatė gražius 
namelius ties Šešupės upe.

Blogas Skonio Burnoje
I • / ■ •
Yra įrodymu, kad negerai veikia vie
nas ar daugiau svarbiausių organų. 

' Gali virškinimas yra negeras, apetitas 
Į blogas,’ silpna. eliminacija, viduriai ne
reguliarus, nenatūralūs miegas, nervi
škumas, ir-' tt. viskas taš parodo rel- 
kalingumų ■ gęro ir tikro Tontko.

Nuža-Tone

i;HDn

. buvo'. rekomenduojamas Gydyt o j a u s: 
Specialisto- kaip tik tokiame nėsvaika- 
Vime. NUG1VTONE į pastebėt i n iii 
trumpų., laikų pirtalšo .sveikatų ir at? 
veda organizmų prie natūralaus• sto- 

,lclo. Nekunkinkites patys ir .noktu), 
kinklte savo, draugų.' Nueikite pas .sa
vo vaistininkų ir už Vienų Dolerį nu
sipirkite mėnesinį treatmentų NU- 
GA-TONE- parduodamus su pilnii gti- 
rantija^ po dvidešimts dienų gražinu, 
ine pinigus, jeipu bukite.neužganidin- 
ti. • ■ I

HAMBURGAMERICAN LINE
■ 80. RbVLSTO STftBJST, BOSTON

SVARBUS PRANE- 
. .' ŠWS. ■ ' •

Amerikoš. Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacija 
yra pasiryžusi suvienyti į 
vieną didelę grupę Visus A- 
merikos Lietuvius Katali
kus Studentus ir Studentes 
ir Dirbti Savo Bąžilycios ii' Į ętūs. Paraše Julius Y e r n e. 
Tautos Gerovei.

Ši luini organizacija jau 
turi gražią veikimo pradžia i 
ir yra įkurta, daug Studentų 
Kuopų įvairiose lietuvių į 
katalikų. parapijose.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizaci
jos svarbiausias ir didžiau
sias užsimojimas yra įsteig
ti Studentų. kuopas VISO
SE AMERIKOS LIETU
VIŲ KOLONIJOSE.

Tuo tikslu, ponas Jonas 
Čelkys Morkūnas, iš Ro-1 
ehester. N. Y., Amerikos | 
Lietuvių Katalikų Studentų 

. Organizacijos Centro Pir
mininkas, kuris yra Ameri
koje gimęs ir..augęs, jaunas 
veiklus jaunimo organizato
rius, atvąžiu<>ja Sekmadie
nį, Balandžio 9 d. į Scran- 
ton, Pa., kun. Jono Kuro 
vadovaujamą parapiją, ir b^. Prof. V. Jurgąeio .. 
kalbės Švi Juozapo Lietu- _ v .. . 
riu Kataliku parapijos sve- -
tainėje, 2:30 vai. po pietų, | Kaimietis .. ............
apie organizacijos, tikslus ..Maldos Galybė, Istoriškas
• piešinys „JV-to šimtmečio kri-ir josios reikšmę, su t kslu įĮ^čiconybGs. Lietuvių kalbon 
organizuoti Amerikos lietu- išguldė p, p, .. , . .
• . ,. , , .- Apsirikmą Komedija.’ At-
■Vlų katalikų studentus ir. sitikiinas iš Amerikoniško gy- 
sfuAeutes i kuopas. ronimo: Išguldo LipŠUus

Visi katalikai studentaiU Jono Kmito Eilės .
. Be apdarą .. .ir-studentės yra nuoširdžiai 

kviečiami atvykti į šį dįdelį 
ir. svarbų susirinkimą. *

Neužmirškite dienos, lai-! 
ko ir vietos.
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sams. Parengę A. Vaičiūnas 
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PARBININKAS.

40-h’es Valanda Švč. tiakra- 
mento Atlaidai

1, Sekmadienį, balančlžio

Jltradienis, balandžio 4, 1933

ISveikata^Bratigus Turtas Is N,ew Yorko
1 ■ 11 ir New Jersey

juros švyturys
Aukštai ant kalno, Mont- jsų. Jis ne vienas žiūrėto- 

eal mieste, stypso didelis Į jas. Piikaltas prie laivo 
hetalo kryžius. Jo jo aukš- Į grindų sopulingai ž i ū r i j 
urnas apie astuoniasdešim- Į Pierras į kryžių* 
is pedip Naktį Ps —Kryžiaus ženklas! su- 
ūekfros .'b.attaiš zibuiūafsrrv^g^ Pierras. Tuo pačiu 
Blizgąs kryžius, hak t i e s Į ]ęarįu pasipainiojo mintis, 
jamsumoje. Keleivis, ,plM*-lkad {ik dahar ^a ga. 
lamas laivą Atlanto vimdė- tei]{as; SeHi;u 
nunis .I y-. Pur5?° . š ilingai tuo laikuvaikščioda- 
mato jį is tolo. Jis dziau-ĮV0 “įrygans Kelius.” Šte-I 
giasi. Žino, kad neužilgo, meį fayžiaus kalil}t :nai 
po ilgo bastymosi 3®Mse>|apgjmalįnijį1)j_ Ji8 dingęs/ 
jis vėl pasimatys, su myli- }am viities. jig 
mais tėvais, asmenimis ir motinos žudytojas! Nėra 
viskuo, kas jam brangu. Re-1 vjkįes 1 Kataliku Ęažny-
gint ji, jiiiininkas žino, kad juoko, jei. žmogus nuo- 
jis yra namie. Per audrą, |5irdžiai gailėsis, už nuodė- 
jūros, švyturiu yra tas bliz
gąs kryžius, rodąs , kelių į 
Montrealio miestų. Į

Plačia jūros nugara bėga 
sau garlaivis “S.aint Fran
cais. ” Jis pusiaukelyj e į 
Kanadą. Laivo jūrininkams' 
lengva ir smagu dirbti. Po 
Po keletos nakčių ir jau tė
viškėje. Vienam jaunam 
žmogui sunkų ir nesmagu 
dirbti'.' Jis rymojo prie lai
vo didžiojo stiebo. a Jo min
tys Prancūzijoje. ..Jis vie
nintelis motinos sūnus j-jo- Į1 
Šios paguoda ir viskas. Ji 
labai seną. . Pierras turėjo 
jąją rūpintis ir jų maitin
ti. Ar taip jis darė? . Jam 
geriau buvo, jei jis .galėjo 
sėbrauti su žemesnio sluoks
nio žmonėmis; linksmintis 
ir džiaugtis gyvenimu; pa
skęsti smaguriavimuose ir 
semti iš . gyvenimo, kų jis 
tik galėjo* Motina viena, 
jį susirgo ir iš širdgėlos ir 
bado mirė. Palaidojęs jų,/ 
suprato, kad jis savo nela
bu: elgimosi nužudė motinų. 
Gal jo nebuvimas Prancūzi
joje iŠdilintų, kankinančias 
mintis iš galvos. Tapo jū
rininku., Jis ragavo apslo- 
pintų ramumų.

Naktį garlaivis įšliaužė į 
Šv. Lauryno upės žiotis. 
Audra, lyg tyčia, tykojo lai
vo, pūširodymų. Juodžiausi 
debesų sluoksniai gaubė 
dangų. Slinkus lietūs.. Ap-

Atūs žaibavimai. Vairinin
kas nežino kur s.u k t i 
laivų. Jūros-švytury, kur

. tu?, Jo niekur nesimato.
Visi suprato, jei nepasiro
dys kryžiaus šviesa, jie din
gę. Jūrininkams žiūrint 
Šviesų,. sutrenkė . perkūnas 
ir laivas .atsimušė į akme-

. nuotų krantų* Visi išsikrau
stė mažais. laivais. Laivo 
kapitonas, patikrinęs,.’ kad. 

•.nėra jbkio gyvo asmens ant 
nelemto laivo,. pats . įlipo į

. laivelį, ir dingo tamsumoje.
Audra sumažėjo. Iš’kaž 

kur pasirodo pasivėlavusi 
kryžiaus šviesa. . Jutos švy
turys, JaiLper vėlų! .Laivas 
it juoda Šmėkla žiūri Į Švie-

asmenimis ir

! Aiškus dalykas, kad kiek- i 
j vienam įdomiausia, tai kaip i 
išvengti šitokių nenormalu- 1 
mų. Žinant kaip tas visas j 
atsitinką, jau Gerokai pasa
ko kaip reikia vaduotis, kad 
išvengus čia kalbiimos padė
ties. Kurie turi, padūkimo 

[prie ištysusįų venų, tie tu
rėtų vengti ilgo stovėjimo 

1 arba vaikščiojimo, kad kuo 
mažiausia apsunkinus to
kias, venas. Šis patarimas 
labai lengvas dubti, bet dėl 

[tūlų gyvenimo aplinkybių 
nevifeada galimas įvykinti. 
Labai yra negera, visokius 
raiščius yaatotFdėl palaiky- 
mo ko jinių nuo smukimo. 
Žodžiu sakant, reikia veng- 
tį viso to, kas vienokiu ar 
kitokiu būdu ■ apsunkina, 
kraujo sūgrįžima į širdį ar
ba, didina spaudimų . į venų 
sieneles. /

Gydymas gali būti labai 
lengvas ir visai sėkmingas 
arba ilgai ilgas iškaštingas įtinkama būdo gydymą.

|. IŠTYSUSIOS VENOS j
Rašo Dr. I. E, Makaras 

. Gydytojas-Chirurgas, 
Čhicago, Dl., •

Ištysusios venos (vąrico- 
I se vėins) yra paprastas at- 
I sitikimas, ypač apsireiškia I ant ko jų blauzdų, nors auk

ščiau kelienų irgi nėra reti-1 
Į nybė. Kuomet tos paviršu- 
[ tinės venos — kraujagystės 
būna pilnai sveikos, jos 

į veik visai! nėpastebiamos 
pėr 'Odų, tarytum jų visai 
nebūtų. Kai dėl tūlų prie
žasčių tų venų sienelės isši- 

[ skečia^ tai jos darosi. gero- Į 
kai didesnės, palieka vin
giuotos išilgai ir . skersai ko-į 
jų * Šitokiuose atsitiki? 
muose’ labai dažnai venų 
vožtuvai,, kurių pareiga yra 
neleisti kraujui tekėti atgal, 
sugenda, nebeatlieka' savo 
darbo ir žmogui/ atsistojus, 
kraujas staiga puola že
myn; tokiu būdu tos venos 
palieka, ištysusios, išpurtu-j 
sios ir visaip susfaiugiusios, ' 
nes jose būna daugiau krau
jo, negu normaliai.

Tokiose venose kraujas 
[nevaikščioja, necirkuliuoja, 
kaiįp reikia, taip sakant tel- 
Įcšo ten ir neturėdamas pro
gos laiku sugrįžti į širdį ir Į švč. Marijos Lietuvių Kole- 
plaucius, ten tinkamai išsi-; [gijoje,. Thompson, Conn.

| vėdinti, būna tamsus ir dėl-Į Visos studentų kuopos

IŠ APREIŠKIMO PARAP.
ii’ sU abejotinais -rezulta
tais. Tai daugiausia pri
klauso nuo to, kaip toli lik 
ga yra išsiplėtus. Pačioje 
pradžioje kartais : užtenka 
dėvėti kaikurį laikų gerai 
pritaikintas gumines koji
nes, kuriųs, einant gulti, vi-. ... w .
šados reikia numauti, Ei- Į933 m., Verbų sekmą- 
gai pažengus toliau jau ne- valant ą, per su-
begalima patikėti CTnun6.
mis kojinėmis. Šiuo metu 
įšvirkštimas į venas, tani Į 
tikrų vaistų teikia pilnų pa
gydymų, . kas nereikajaūja [ pirmadienįjr antį adienį va- 
net iš darbo išlikti. Gi kraš
tutiniuose atsitiki m u o s e 
prireikia net operacijų da
ryti, kas, žinoma, reikalau
ja daugiau laiko, iškasčių ir 
ligoninėn atsigulti. Truni-

, pai sakant, gydymas išimti- 
• nai priklauso huo venų sie- 
; nelių padėties, ligos bei ben

dros ligonio padėties, kų ga
li teisingai įvertinti tik pa
tyręs gydytojas ir nustatyti

mes, yra vilties. Jūros ban
gos girdėjo balsų-: 4 Aš esu 
žmogžudys! Viešpatie, gai
liuos už visas savo nuode- 

Į mes, pasigailėk manęs ’ Į
Verbų sekmadienio rytas.

Saulė, kopdama į dangi;.
meiliai žvilgterėjo į.negyvo. . — ------ .
žmogaus veidą, kaip jis gu- r? ^da ^3^°? . sP:alJos privalo išrinkti ir atsiųsti į 
įėjo ramiu miegu laive. Jo

Į rankos išskėstos, it norėda-, 
Imas ką nors tokio apglebti.,

. Kazys Ądna.

Į 9. Švč, Sakramentas bus . 
[ įdėtas Graban Didžiajame •
Penktadienį ir laikytas iki 
Velykų ryto. Kad žmones 
galėtų lankytį. Švč. Sakia- ‘ 
menių, Bažnyčia bus atdara 

i nuo ryto iki vakaro: ketvir
tadienį, penktadienį ir šeš- 
tadiėnį. . . . j

I 10. Didžiajame Šeštadie- Z40-ties valandų Švč. Sakra- 10. Didžiajame Šeštadie-. 
mente atlaidų su procesija. Į nj> pamaidos, pašventinimas

2. Pamaldos sekmadienį, ugnies ir krikšto vandens, i 
bus 7:30 vai. ryte ir po tų .1 
apeigų iškilmingos Mišios. J\ 
Šeštadienį ryte nebus klaų- / 
soma išpažinčių. Po jyetų • ; 
bus klausoma nuo 3 iki 6 v.,. 
vakare per pamaldas iki 9 
vai. Pamaldos 7:30 vai.: ‘ 
Bažnyčios vakarines maldos 
11 Completa ’7 ir pamokslas. . •' ?.

11. Velykų ryte, Prisi- 
Į kėlimo Mišios .6 vai. iškil
mingos su procesija. Kitos .,. 

Į Mišios bus 8 ir 9 vai. ir Su- 
nia 11 vai. ir tuojaus po Mi
šių palaiminimas Švč. Sak- .. 
ramentu.

•Ii;
V ■karais 7:45 valandų iškil

mingi Mišparai, pamokslai 
svečių kiinigiį ir palaimini- Į 
mas Švč. -Sakramentų.

3. Per atlaidus, šv. Mišios 
pirmadienį ir antradienį ry
tais: 6, 7:30, 81:5 ir 9 vai,

. švč. Sakramentas bus iš
statytas per ištisa diena iki 
vakarinių pamaldų užbaigi- [ 
mo. . Išklausykite Viešpa-j 
ties aimanavimų: “Ar ne
galėjote bildėti su manim 
vienų valandų”? Lankyki
me išstatytų Švč. Sakramen
tų ir įgykime atlaidus 101 
metų ir dešimt kartų po 40 12.^Kaip ir kas metai, 
dienų’ už kiekvienų atlanky- 
mų ir pasimėldymų.

4. Iškilmingas uždarymas 
Atlaidų bus antradienį, va
karė, 7:45 vai. su procesija i 
ir palaiminimu Švč. Sakra-

“Imento.. ..

JĖZUITAS J. BRUŽIKASI DIDŽIOJI SAVAITĖ

Rimo llIOIIAO I Sekmadienį, balandžio 1 UUUu MIulJAu 9 R 1933 m. Verbų Sekma- 
I diehis. . Verbos bus šventi-, 
narnos-prieš 7 vai. Mišias, 
dalinamos per visas šv.'Mi
šias. Prieš Sumų, 11 vM.; 
bus procesija.

2. Per Sumų atidarymas 
s[40-tiės Valandų Atliadų, 

. Į kurie tęsis iki antradienio
vakaro.

3. Didžios Savaitės Tre- 
. .Čiadiėnį, Ketvirtadienį ir

žikas, J., 207 York Street, peiįktadienį7 vakarais, ba- 
BrooĮdyn, N. Y. galima pa- landži0 1įj 13 jr 14 d. d., 
siųsti Money Order atnąuji-bj.45 vaP) įus Tamsios Auš- 
nant 'Ristis: Lietuvos tart. f. y. giedamos Psal- 
laikraščius“žvaigždę” irĮmes h- Lamentacijos arba 
Raudojimai, Baž n y č i o s 
maldos, apmąstant Kristaus 
kančią ir mirtį

4. Didžiame Ketvirtadid-, 
nį, balandžio 13 H. ryte, iš
pažintys bus klaiiosma nuo 
7:30 vai iki 9 vai.
. 5. Mišios Didž i a j am e 
Ketvirtadienį iškilmingos 
bus 9 vai. Procesija į Kris
taus kalėjimą tuojaus po 
Mišių.

6. Didžiame Penktadienį, 
pamaldos ryte, Mišios pirin- 
paŠventintos 8:15 vai. ir. po 
Mišių procesija į Grabų. 
Didžiajame Penktad ie n į, 
perta s pamaldas, bus daro
ma kolekta dėl užlaikymo 
Šventos Žemes vietų, sulig 
katalikiško pasaulio įpro- 
čioi

7. Didžiajame Penktadie
nį; po pietų, nuo 12 vaL iki 
3 bal., bus pamaldos pami
nint 3-jų yąlandų. Kristaus 
kentėjimo-inerdėj imo. a n t 
Kryžiaus. Pamokslų apie 
Septynis Žodžius anį Kry
žiaus sakys Misijonierius, 
kun. J. Ji Jakaitis, M. I. C.

8. Penktadienį vakare) po
pamaldų, bus K vyžiaus ado
racija. * /

STUDENTŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvių Kata

likų. Studentų organizaci
jos seimas įvyks pirmadie
nį, gegužės mėnesio 29 d.,

į.

ir rėmėjai, privalėtų ir turė- 
ų varyti aktingų darbų, or
ganizuodami . studentus-es į 
kuopas visose Amerikos lie
tuvių kolonijose.

Centro VMyba.

į išvaizdų, 'Ilgainiui pasekai 
to viso būna ta, kad apielin- 
kiniai audiniai negauna pa
kankamai maisto, kojos 
vaikščiojant patiĮnsta, lieka 

tsiin ■iihnnilll iiioT sw^dQS greitai pavargs- lEVy MAKIJuNy Mlor ta Oda viršum tokių venų . ** ■ i t tampa plona blizganti ir į bSIJOS GAVĖNIOS metu kraštutiniuose . atsitikimuo- Į 
. ; —--------- - .jse užsigavus dažnai! atsiran-

- Balandžio .3 — 9 dd. Bal-lįa žaizdos, kurias sunku iš-j 
tiinore, Md. (Kun. J. J. Ja- gydyti. Tokios žaizdos bū-[ 

na per mėtų metus, nebent Į 
laiku suteikiamas tinkamas [ 
gydymas, Pastaruose įvy-1 
kiuose sudaro ligoniui, ne Į 

[tik daug keblumų, bet nerę-l 
[tai gerokai sumažina dar-] 
bingumą, ir kartais net pa- 
e;U gyvybę išstato pavojum.

-Priežasčių yra gana.daug, 
tačiau, svarbesnės sekamos: j 
iš prigimties venų sienelės 
ir vožtuvai silpni, kas ša- 
v.aimi šiek tiek silpnina ve
nų cirkuliaciją; ilgas stove-ĮI 
j imas ant kojų, kas sudaro 
nuolatinį ir ilgą spaudimą [ 

, ant venų sienelių bei vožtu
vų; perankštas užveizimas l 

, kojikių žemiau kėlių, kas 
. trukdo kraujo grįžimų į šir

dį ir tuomi gamina viršnor- 
malį spaudimą , ąnt venų 
sienelių ;. dažnus nėštumas 
arba dideli navikai} duobe- 
ny, kas dėl spaudimo truk
do normalę kraujo aplink- 
tąkų; gilesnių venų užsi
kimšimas, kas verčia visų, 
kraują kojose grįžti} pavir
šutinėmis venomis, tuomi 
pastarąsias perdaug apsun
kinant-ir, pagalios, įdegi
mai pačių venų, kas- labai 
dažnai sunaikina jų siene- 
Ihj tamprumą ii* sukonevei- 
kia vožtuvus taip, kad jie 
visai-be jokios naudos lięką.
Žinoma yra dar ir daugiau 
priežasčių, vienok eią sumi
nėjau dažnįkiisįa pąsitai- 
katičiaSv \ . • . -' .

kaitis, M. L C.)
Balandžio 3 16 dd.

Brockton,; Mass. (Kun. A. 
Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 10 16 dd.l
Westfield, Mass. (Kun. A 
Būblys, M. I. C.)

Balandžio 10 — 30 dcL 
Apreiškimo parap., Brook- 
Ivn; N. Y. (Kun. J. J. Ja
kaitis, M. L C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 
dd. Aušros Vartų parapijo
je, Worcester, Mass. (Kun. 
A/Būblys, M. I. C.) ,

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

Balandžio 3—9 dd. Athol, 
Mass. (Kun. A. Bublvš, Mi. 
1. G). •

L. D. S. NAR1Ų-BEDARBIL 
DĖMESIUI

“Darbininko” adnainis 
tiaeija išmokės L. D. S. na
riui —- bedarbiui už kiek
vienų naujų, metinę pienu 
meratų vienų dolerį.. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių informacijų kreip 
'kis į “Darbininko” admini 
stracijų, 366 W. Broadway, 
Šo. Boston, Mass. .

• Bachas savo avis .greit 
pažįsta, nes jų nosys yra pa
žymėtos., ,•

seimų po vienų atstovų nuo 
savo kuopos penkių narių. 
[Šie atstovai, sendraugiai ir 
nariai rėmėjai turi balsavi
mo teisę seime. ’ .
/ 2. Visi atstovai privalo 

[turėti raštiškus įgaliojimus, 
kuriuose būtų: Dvasios Va- 

[do ir kitų valdybos narių 
du parašai.

Į 3. Visos studentų kuopos 
[ privalo prisiųsti savo įvai- 
Į rius sumanymus, konstitu- 
lėijos pataisas raštu kuo. 
t anksčiausia prieš seimų Cen 
Itro Sekretoriui — Mr. St. 
j Vaičaitis, St. Mary’s Colle- 
|ge, Thompson, Conn.

4. Kiekvienas dalyvaująs 
seime studentų kuopos at
stovas arba narys moka re
gistracijos mokesčio 50 cen
tų. Sendraugai, rėmėjai, ir 
svečiai moka po $1.00.
Visi studentai-ės, sęndrau- 

įgai, rėmėjai, visuomenės 
vadai, kurie yra susirūpinę 
mūsų tautos ateitimi, yra 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti šiame lietuvių švįe- 
sūomenės nepaprastame ir 
iskilmin g a m e susivažiavi
me. ' 

| Visos Studentų kuopos 
privalėtų kuo v greičiausiai 
atsilyginti prieš Seimų su 
savo narių mokesčiais. Pi
nigai siunčiami Centro Iž
dininkui, F. E* Galinis, 86 
Fuller st., Dorchester,Mass., 
siunčiant pinigus reikia pa
žymėti adresų, kas, kiek, už 
kų etč. atskirame popie
riaus lakšte.

Visos? Studentų kuopos 
privalo kuo greičiausiai 
prisiųsti ‘ Centro . Sekreto
riui, St. Vaičaitis,. St. Ma- 
ry’s ColiegCj Thompson, 
flonn., savo kuopos Dvasios. 
Vadų, valdybos narių var
dus ir pavardes ir. adresus,

Visi nariai studentaį-ės, 
Dvasios vadai, 'sendraugai

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

•Kuo balandžio 17, dienos 
iki 30 d. Tėvas Bružikąs 
duos misijas Šy. Trejybės 
bažnyčioje, Nėwąrke.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J. Bru-

vakarais, ba-

“Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4, “Varpelį” 
($1), “Žemaičių Prietelių” 
( $1), ‘1 Mūsų Laikraštį ’ ’ 
($1,20), vaikams “žvaigž
dutę” ($1) ir k.

LOS ANGELES IR APIE- 
LINKIŲ ŽEMĖS OREBĖJI 

MO GRIUVĖSIAI
Čia prifotogra-fuota daugybė pa
veikslų iš Įvykio, vietų, ir žmonės 
perka dešimtimis dolerių moka, 
dėl atminties ir paramos žuvusiu 
ir nūkeųtėjushj.. Jei kas iš Lie
tuvių interesuotųsi tais, baisiais 
griuvėsių vaizdais ant atviručių^ 
tai prisiųskit $3.25, aš nors tuzi
ną ar du parinkę Įžymesnių pri
siusiu, kiekvieną.. 25c kainuoja, 
bet čia jų šimtai įvairių yra. 
Pirkdami prisidėsit - kiekvienas 
prie paramos, nukentėjusių tame 
zėinės sukuryj. Siųskit tik money 
order ar cash*M: •

J. MILIUS,
.8272 Olemont Avė.

Los Angeles, Gal.

Telefonas Plaza ,1350. I
JONASGREBUABGKAS 

Graboriui ir Balsamuotojau I 
4238. PACA STREET,:

BALTINOSE, MD.

per Velykas ekstra kolekta 
bus daroma užlaikymui na- : 
šlaičių vaikų ir. prieglaudos ■. 
namų mūsų Diecezijoje.

į. ŠVENTOS MISIJOS

. 1. Šventos Misijos prasi
dės antrų Velykų dienos va
karų, balandžio 17 d., 1933 į 
m., 7:45 vai., moterims ir 
mergaitėms, o vyranjš - 
sekmadienį, balandžio 23 d.

2. Misijas vės Gerb. Mi
si j dnierius Marijonas kun. ‘ 
Jonas J. Jakaitis, M. I. C. f \

3. Misijų tvarka bus pa- J t
skelbta paties Gerb.. Misi j o- J
nieriaus Velykų- dienoje per 
Mišias.

4. Šventų Atlaidų ir Mi- “ ’ 
sijų laikai yra ypatingos 
Dievo malonės laikai. Nau- 
dokimės jais visi, gerai juos ■ 
atlikdami, dar ir kitus pri
kalbindami prisiartinti prie 
Dievo ir, reikale su Juo su
sitaikinti. Atsiminkime šv. 
Povilo žodžius: “Mes . jus 
raginame nei imti Dievo

j malonės veltui. Štai dabar - 
malonės laikas, štai dabar 
išganymo diena!” (2 Kor., 
VI, L 3),

P. S. Laike Misijų, Mo- ‘ . 
<yklos salėje bus. galima ' 
gauti visokių dievocionalų, ■- 
t. t. f rąžančių, kryželių, 
šventų paveikslų, medalikė- 
hj, maldaknygių, škaplie- 
riu ir tt. " . ' •

SPARČIAI RUOŠIASI
. Lietuvių Univei’salis Biu- į

ras ir Naujosios Anglijos L. * . ■
Vyčiai smarkiai ruošiasi ek- j
skursijai į Lietuva. Jaučia- ■ • j 
si didelis katalikų ir jiems . j. 
prijaučiančių susidomėj!>‘ [ , I
mas šia nepaprasti ekškui> . j
sija Manoma suspėti nn- į
vykti ir. į Lietuvos Katuli- " r 
kių Moterų Sąjungos rub-..
šiama kongresų. Kaune, ku
rio proga yra ’ r ū o š i a m ą ’ . 
sporto ir dainų šventes. Čia 
Amerikos lietuviai turės. į
gražių progų viską piimaty-' 1
ti’ Nesivelinkitė užsisakyti . 
vietas laive*. . ‘

Kenųejao. - J*

.tl
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DARBININKAS
(TheWorker)

PnbliMW erery TUESDAY and FRIDAIi
•• *■!'->•-ty 

iinrr joseph’s lithuanian r. o. association op labor 
latored u «econd-cIaM matter Sept. 12,1915 u port Office et Boėtoo, Mase,

under the Act of Herch 8,1870
leeepteiice for mainei et apatiai rate df poatage proylded for ih Saction 1108

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama $4.00

____ _ w__  _  Ufaleny metame ...........15.00 
DOaneetlc onoe per yeek yearly..12.00 Vienį kart savaitėje metams....>2,00 

J ___ _ 1 _ ‘ ____ Užsieny 1kart savaitėje metami. .$2.50
DARBININKAS

866 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

>JĮ ■!1U ' umi»!N'.ul! Į'UM'g- IIJ. . .Mg-,**ra

KELIONE I LIETUVĄ 
1932 METAIS

. . Act of October 8,1917, authori»d on July 12,1218 .

BUBSCRIPTION RATE8:.
CtoMMtic yearly
Forirign yearly.... ... . <.„16.60
I
Toreigu otiee per week yearly. ...12,50

ŠV ĖSTŲJŲ METŲ ŠVEN
TOJI VALANDA

K^yirtadieny, balandžio snaūst...
6 d., Šv. Tėvas įšalto visiems | žadino ir 
katalikams laikyti šventąją 
valandą Kristaus kančiai A- 
lyvą Darže paminėti ir Švč. 
Sakramento įsteigimui pa
gerbti. Mes žinome, kad 
paskutinė vakarienė, kurio
je buvo įsteigtas Šv. Sakra-r 
mentas,. įvyko ketvirtadie
nio’ Vakare. Paskui V.; 
Kristus nuvyko Su Apašta
lais į Alyvą Daržą ir ten 
meldėsi. Tai buvo ne tik 
malda- bet ir dvasine kan-

;.čįa, nes Jo mintyje stovėjo 
baisiausios kankynės, ku-, 
rias rytojaus dieną turėjo 
panešti. Jo dieviška min
tis ėjo ir toliau. Ji siekė . 
visus busimuosius amžius ir 
pačią amžinybę. Jis matė 
Istoriją iie tik visos žmoni
jos, bet įr kiekvieno žmo-

, gaus atskirai. Jis matė ge- 
” iIipUžmoniiĮ. kovas, ptistati- 

gas, vargus ir laimėjimus, 
drauge matė ir. piktąją ne
labus darbus, blogą valią ir 

<3 pražūtį. Jis mirė už visus,.
\ bet . kaip daugeliui Jo mir- 

. tis bus nenaudinga dėl ją 
užkietėjimo!... y
• 3 Suprantama, kad - toks 

* y žaizdas buvo labai sunkus
Išganytojo sielai. Jis taip 

•' prislėgė Jo /Širdį, kad .net 
į. kruvinas prakaitas, išsiver- 
|r žė. per Jo kūną. Net prašė

■ .Dangiško j o Tėvo, kad paša-
- lintii tą taurę, nes jau per- 

:daug karti... Bet galop šu- 
į- . sitaikė su Tėvo valia ir. pa-: 
į. siryžo tą taurę išgerti iki 
jr. • dugnui...
|. .Tuo tarpu kąg’i veikė 
i Apaštalai? Jie ■—miegojo. 
sJiems ne-galvon neatėjo, 
i ‘. - kas dėjosi ją Mokytojo sie- 
r . Joje., Jiems atrodė, kad Jis 
į perilgai meldžiasi, o čia taip 

malonu po vakarienei pa-

Kristus juos pa- 
graudžiai nusi

skundė: “Tai nė vienok, va
landos negalite su Manim 
budėti?” Uolesnieji Kata
likai paėmė. tuos išganytojo 
žodžius giliui sau į širdį ir 
siunanė laikyti šventąją va
landą, kad nors Šiek tiek 
dalyvautą su Kristumi J o 
Kančiose ir užjaustu jo 
Kūno ii- dvasios sopulius.

Šventoji valanda pir
miausiai  ̂buvo įvesta Šv. 
Margaritos Marijos Alaco- 
que, kuriai pats Išganyto
jas pareiškė, kad Jam būtą 
malonu, jei žmonės pradėtą 
paminėti Jo sunkios kančios 

. valandą. Alyvą Darže. 1829 
kiui. Debrosse, Jėzuitas, įs
teigė Maldos Apaštalavimo 
Draugiją, kuri laiko savo 
pareiga turėti šventąją va
landą kas savaitė, ar bent 
kas mėnuo. Pijus IX, 1875, 
suteikė pilnus . atlaidus 
Šventosios valandos daly
kams. ■

Tenka pasidžiaugti, kad 
visose mūsą parapijose yra 
Maldos Ajiaštalavimo Drau
gijos,, kurios. uoliai . Vykdo, 
šv. valandos pamaldas. Bet 
Šventąją Metą Šventoji va
landa turi, ypatingos reikš
mės Ji bus. laikoma visam 
pasauly. Mili j oiiai' katali
kišką širdžių jungsis uo
liam pamaldume ir atna
šaus karštus savo jausmus. 
Tam,-kurs, prieš. 19 šimtą 
metą aukojo savo gyvastį 
pasauliui atpirkti... ,

Didelė pasaulio dalis at
simoka Kristui nedėkingu
mu, neapykanta ir panieka. 
Kokis gi tat privalo būti 
kataliku uolumas, kad už 
save ir už- tuos nedėkinguo
sius nors, kiek gerajam Iš
ganytojui atsilygintą!

Tuojau^ traukinys susto
jo Kąišedoryse ir beveik vi
si keleiviai išlipo. Prie 
taukinio susirinko : didelis 
būrys valdininką, kareiviu, 
vylų ii- inoterą, Provincijos. 
miestelio gyvenime trauki
nys užima labai švhrbią vie
tą. Todėl Lietuvoje yra 
madoje pasitikti traukinius 
ir vaikščioti apie geležinke
lio stotį. Tuojau skūbinaus 
į Kaišedorią. ligoninę,. kur. 
apsigyvenau.pas daktarę E- 
miliją. Galinienę, kuri ilgus 
.metus gyveno ^Vilniuje ir 
Smolenske ir ten miesto li
goninėse. gavo daug patyri
mo.savo. specialybėj e.. Neto
li' ligoninės pasitiko mane 
mano pusbroliai, .Juozas 
Galinis, Dotnuvos Akade
mijos studentas, ir Bronius, 
Lietuvos Universiteto Tech
nikos fakulteto studentas. 
Buvau labai, širdingai pri
imtas ir neužilgo pasirodė: 
dėdienė daktarė, kuri pa
ruošė labai gerus' pietus ir 
dėl poilsio uždraudė palikti 
butą. .O man poilsis visiškai 
nerūpėjo. Norėjau, kuo grei
čiausia apvažiuoti Lietuvą, 
aplankyti keleto ; Bostono 
lietimą gimines, jas nufo-

nes-kovo 4, matomai paeina 
iš tą šaltiniui, kurie nori su
drumsti gerus santykius 
tarp Vokietijos ir Jūngti- 
nią Valstiją ir diskredituo
ti, naują tautinę Vokietijos 
vyriausybę. . Ąš apgailes
taučiau, jei Kataliku dva- 
siškija dalyvautą toje akci
joje prieš ’ gerą Vokietijos 
vardą.” .

Iš to kablegramo galima 
padaryti daug išvadą. Pir
miausia puola akiu, kad Vo
kietijos fašistą vyriausybė 
skaitosi su Kataliką dvasiŠ-. 
kijos nuomone. Tas turėtą 
būti pamoka, ir mūsą tau
tininkams. . Antra, kad žy
dą persekiojimai vis dėlto 
nėra toki žiaurūs, kaip kad 
juos norima išpusti. Bet 
svarbiausia išvada tai bus 
ta, kad žydai nebyli, o kata
likai nemoka ar nedrįsta 
užstoti savo jai sekiti j amus

'i"- ŽYDAI IR KATALIKAI
■ Konstantinas von Neu- 
ratlį, ..dabartinės-. Vokietijos 
užsienio reikalą, ministeris, 
prisiuntė Bostono Kardino*.

• iuį O’GomrelI šitokio turi- 
į -nio kablegramą:.

. “Pagal laikraščiu praneši- 
mus, R, Kataliką dvasiški- 

. jos atstovai dalyvausią di- 
> clGiam masiniam • piitingė 

’ jk . Madison ■ Sąūare Gardeli 
New Vorke ir kito, , kaine 
bus išnešta protestą prieš

' tariamuosius . žydą pogro
mus Vokietijoj. Aš užtik-.

■ riim Jūsą Eminencijai, kad 
pahašūs įtarhhaĮ neturi- ne 
jokio pagrindo. .Pastaroji 
tautine- revoliucija Voldeti- 

’ . joj,. kurį stengiasi pašalinti;
I y . komunizmo pavoją ir apva-.

a-r-

>

,5.

' h

lyti viešąjį Vokietijos gyve
nimą nuo murksimą ele
mentą, įvyko pavyzdingoj’ 
tvarkoj. Netvarkingą įvy
kiu yra buvę stebėtinai ne
daug ir tie tik mažmožiai. 
Šimtai tūkstančiu žydą Vo
kietijoj ramiai'sau .gyvena 
kaip gyvenę. Tūkstančiai, 
žydišką kiuutuvią yra. at
daru kasdieną. • Didiej i žy
dą laikraščiai, kaip Tage- 
blatt ir ]/Frankfurter Zeį- 
tmig eina kasdieną. Sina
gogos ii žydą ' kapines yi’a 
nepaliestos, priešingai grnh 
danis pasklidusieins Ameri
koj. Tie gandai^ taip ku
rią yra vienas fantastingas 
paskalas apie planuojamas 
šv. Bnrtojomiojaus. skerdy-

Meksikoj ir — pridėkime— 
Lietuvoj. Jėi žydai tik de- 
t i nitą dali bii’i ti ei: ii c ken
tėję, kiek katalikai..minėto
se šalyse, tai pasaulio laik
raščiai neturėtu vietos ki
toms. žinioms, ‘.apart žydu 
kentė j imą*ir milijonai d< >1 ę- 
rią būtu suplaukę ją vien- 
minėjams apginti. J vals-. 
tykią parlamentus . b ū t ą 
įneštos rezoliucijos nutrauk
ti diplomatinius santykius, 
su tokiomis barbariškomis 
tautomis, kurios drįsta, per- 
sekioti seną . tautą. : O kai 
katalikai kenčia, tai Vos vie
na kita žinutė laikraščiuos.' 
pasirodo ir greit apie tai 
užmirštama. Kodėl taip y- 
ra ?. . Tanr klausimui išaiš
kinti ir. dešini t i e š i 1 g u; 
straipsni ą jteužtiktą. '. Ga
na bus •pasakius, kad žydai 
turi . spaudą ir pinigą,, ku
rią meną ir kitą , gauna iš 
kataliką-da.rbininku prakai
to. • Argi katalika.ins never
ta apie tai pagalvoti ? ■ /G

/ įPranas K Galinis [na nuo vyro laiško ir, tik 
užėjus nedarbui, atrašo jos 
vyras iš Jersey City, N. J. 
laišką, norėdamas sužinoti, 
ar jo moterėlė' yra apleidus 
šį pasaulį ir ar jam galima, 
suieškoti savo žemę ir ną-: 
mus su tikslu Lietuvoje ąp- 
sigyvciitą Džiaugės Lietu
voj šita nelaiininga moterėle 
savo vyro laišku, bet vėliau 
ji sužinojus, kad jos vyras 
su kita buvo vedęs. Daugiau 
laišką nerašė savo teisingai 
žmonai ir Užgeso nelaimin
gos moterėles džiaugsmas. 
Ji atėjo anksti rytą ir per 
ašaras- prašė, ištyrinėti jos 
vyi’o būklę Amerikoje.

Eidamas Kaišedorią — 
Liej>ojos geležinkelio Vilio- 
nią pusėn.užeinu pas South 
Bestom etį- B. PaškeviČią. 
Jis gavo žemės sklypą, tarpe 
geležinkelio ir Lomėnos’ li
pęs ir didelio raisto, iš kur 
ateina vilkai ir nusineša šit-: 
uis ir aveles. Kaip ir. kiti 
amerikiečiai, jis keikė sun
ką Lietuvos gyvenimą ir 
prisimindamas apie “ pork 
chops, trimings” ir kitus 
valgius net apsiašarojo. Ti
ktai vieną amerikietį iš Vi- 
lionią kaimo teko sutikti,. 
kuris gyrė Ameriką, ir su 
gera priežastimi. Mat, Det
roitu Mieli., prisigėręs,- pa
daręs nusikaltimą, pabėgęs 
Kanadon ir . iŠ Kanados at
vykęs Lietuvon. .
. Liepos dešimtą dieną, sek
madienį, teko' aplankyt nau
ją Kaišedorią katedrą. Čia 
nuo 1913 metą klebonauja 
lietuvis patriotas kan. Al
fonsas Varnas, kilęs iš Ute
nos. Jam teką kovoti su len
kais, kurie į jį svaidė supu-, 
vusiuš kiaušinius, kuomet 
sakydavo lietuviškus . pa
mokslus. O dabar nęra len
kišką pamokslą ir nesimato 
nei vieno lenko. Gerbiamas 
klebonas, man aiškino, kad 
tie lenkai, išsivystė iš tam
sios lietuviškos puikybės ir 
vėl sugrįžo prie lietuvybės. 
Katedra turi aukštus bokš
tus, kuriuos galima matyti 
nuo žiėžmarią ir Žąslią 
kalną:. Vidus dar nebaigtas 
ir. ten daro keblius skulptū
ros darbus garsus lietuvis 
skulptorius paneviežietis, 
kuris pasižadėjo vieną iš 
savo meno. srities dalyką 
prisiąsti į lietūvią skyrių 
Chicagos parodoje 1933 me
tais.

Liepos 11 d. nuvykome su 
pusbroliu Broniu pasimau
dyti Kemelią ežere. Prie e- 
žero susitikau su tūlu Lie
tuvos- Universiteto medici
nos studentu ir vieno virši- 
ninko sūnumi. Jie turėjo 
vokišką audeklinį laivelį, ir 
turėjau progą šiuo.. keistu 
lengvu laiveliu po ežerą pa
sivažinėti. Vanduo buvo la-

tografūoti ir atiduoti įteik
tas dovanas. .

. Dėl poilsio , turėjau pra
leisti keturias dienas. Kai- 
šędoryse, liepos 8, 9,10, 11. 
• piimiiausią išėmiau visus 
daiktus iš čemodaną ir pa
kabinau amerikonišką. Fah- 
renheit termometrą ant sie
nos ir pradėjau tyrinėti 
Lietuvos orą. Dienos blivo 
užtektinai šiltos, apie 80 
laipsnią Fahrenlieit. Tik po 
smarkaus lietaus atvėso ir 
nierkūras nupuolė iki 60 
laipsniu. Lietuvos audros 
yra BaisiosTlfTnevettui mfi-' 
sij protėviai garbino Perkū
ną. ir kūreno jam. amžiną 
ugm. .Man greit po apsigy
venimo KąiŠcdorysc teko 
pergpreiiti smarkią audrą. 
Dangus apsiniaukė juodais 
debesiais, pasirodė ugnin
gos žaibą juostos. Perkūnas 
prade j o sa v< > griausmą kal-

: bą. • - Moterėlės - degino pa
šventintus žolynus. Buvo 
baisus vaizdas, visi drebėjo.

Po audros žemė, kuri bu
vo labai sausa, tajio šlapia 
ir labai slidi.' Eidamas iŠ 
Kenielią kaimo į Kaišedo- 
ris, beveik prapuoliau šla
piame molyje.

Gyvendan ias . Kaišedpryse 
pastebėjau koki yra reikš
mingi santykiai tarpe Lie
tuvos ir Amerikos lietūvią. 
Štai Kaišedorią miestelyje 
sugrįžusiejį ąhierikiečiai pa 
sistatė tris puikius namus 
ir pavyzdingai gyvena. Tar
pe ją ir' vietiniu gyventoją 
skirtumas yra labai didelis. 
Visur į. juos žiūrima kaipo į 
ka pit ai istus . amerikiečius. 
Nevadina :ją vardais,, bet 
‘•amerikonais.” Štai ateina 
ląj-ras ir. moterėlė, apsiren
gę amerikoniškais drabu
žiais, 1924 metą mados. 
Tūojaus mano draugai })ra- 
byla-: “matai, čia ameriko
nas, palikęs vaikus, ir pačią 
Amerikoje, jau turi kitą pa
čią ir vaikus Lietuvoje, o 
valdžia jam nieko nedaro.”

Ant lytoj aus apie 7-tą 
. valandą ryte apsilanko pas 
mane tūla p. Aleknavičienė, 
iš Gudonią kaimo ir prašo 
nufotografuoti ją ir jos. 18 
metą dukrelę ties jos na
mais. Ji buvo nuvykusi su 
savo vyru ir trijų, mėnesiu 
dukrele į Ameriką . lainiės 
Tiasiięškoti. Bet Amerikos 
oras jai neleido Amerikoje 
apsigyventi ir, paklausyda
ma gydytojo, sugrįžta su 
savo dukrele Lietuvon, pa
likdama. vyrą Amerikoje.
Per. penkiolika metą nėgau-

| Gerb. Klebonų Dėmesiui
I Turime gražią Velyldnią Kbnvertą su lietuviškais 
| parašais. Kainos labai. prieinąmos. Su .persiuntimu 
I tik-

Svarbi Išganymo Priemonė
88 pusi, knygele’ ' 

. “Iš visą veikalą, apie mal
dą nei vienas be abejonės, 
nepasiirode taip tinkamas- ir 
taip rinktinis, kąip šitas 
mažas šv. Alfonso Ligotu! 
liūrinėlįs” rašo, H. Neven, 
General Vikaras, ■

‘ ■ Skaitykite šią; knygelę 
įr skaitykite viib iš naujo?.„ 
įkaitykite ir rag i n k i t e 
kitus, kad ją skaitytą L. Aš 
norėčiau, jei tat. būtą gail
ina, atspausdinti šitos kny-

gėlės tiek egzempl i o r i ą, 
kiek. yra? krikščionią žemė
je, ir. duoti kiekvienam po 
vieną.” '

Karštas š v. Alfonso troš-, 
kimas^ . . • • ' ''

Šitos knygeles kaiąa buvo
25 centai.

Didelio knygų nupigini-- 
mo metu parduosime tik už 
10 centą,

“DARBININKAS”

366 W. Broaclway

So. Boston, Mąss,

NUOTRUPOS
LIETUVA — “BŪSIANTI ’.

MONARCHIJA”

Paryžiaus, ••“Jotiniai” at
spausdino ‘ ‘ Havas.0 ’r telegT. 
agentūros žinią, kad latvių 
monarchistą partiją varanti 
gyvą propagandą už Balti
jos valstybių monarchijos į- 
kūriraą. Šioj . monarchijoj 
įeinančios: Lietuva., Latvi
ja ir Baltgūdija su Ukrai
na. Šios monarchijos valdy
toju esąs numatomas Lietu
vos princas Gediminas; 
“TIavaso” žinią paėmęs iš 
lenką laikraščių.

GRĄŽINTA PLAKIMO BAUS 
MB MOKYKLOSE

Komisarinis Saksoni j os 
švietimo ministerįs sugrąži
no į Saksonijos mokyklas 
mušimo ir plakimo bausmę, 
kuri buvo prie* keletą metą 
tam tikru įstatymu panai
kinta. Mokytojams įsakyta 
kiekvieną, plakimą įregis
truoti?. . ’ ; :

SUDĘ'gė DAUG LENKIJOS
LĖKTUVŲ

8

t ©I

KIEK LIETUVOJE
PENSININKŲ

Lietuvos laikraščiai pa
duoda:
. “šią metą, pradžioje Lie- 
tuvoje-buvo 1,107 pensinin
kai civiliai tarnautojai, 179 
pensiiimkai kariai ir 525 
pensininkai Lietuvos karo : 
invalidai. Be to, buvo 771 
pensininkai rusą armijos • 
invalidai i r 134 pasižymėję 
asmenys. ..

“1932 m. pensiją išmokė
ta 3,322,7771t. Iš tos sumos 
2,2(J0,6221t. išmokėta iš piuu 
siją ir pašalpų fondo, o li
kusi suma — 1,062,155 litų 
išmokėta iš valstybės iždo. 
Be to, praeitais metais pen
siją ir pašalpą fondas išmo
kėjo- vienkartinės., pašaipos. 
710,878 lt. Tą sumą gavo 
373 asmenys.” . - '

Naktį į kovo 15 d. gaisras 
kariniame aei'odronie Lavi- 
ęa, ties Poznane. Užsidegė 
didėle, lėktuvą halė, Sudegė 
daug lėktuvą. T gaisro vietą 
buvo sutrauktos visos -Poz
nanės gaisrininką koman
dos, kurios dirbo ištisą nak
tį.. Halė su lėktuvais sudegė 
iki paniatą. Nuostoliai labai 
dideli.

J(iNO KMITŪ EILĖS

. . $1.50
., .. $2.00 
.. .. $3.00

300 .. .
5.00 ..

1000 ..
1500,.

.2000/.
’ Malonėldie siųsti užsakymus, ■ • |

“DARBININKAS” |

366 Broady/ayJ • South. Boston, Ita. . |

bai šiltas. Ežeras buvo ap
suptas . dideliais .prinoku
siais rugiais. Laukai gražūs^ 
paukš,čią daitg, visur vieš-, 
pa talija tyla ir jaučiaus 
kaip ir lutame pasaulyje. 
Pabuvęs prie ežero keletą 
valaindą ir išklausęs kalbą 
apie smarkias rusą ir vo- 
kiėčią kovas ties Kaišedo- 
riais 1.915 metais, nuėjau 
pas medicinos studentą. pie- 
t mus. Studentas gyvena.pa
prastoje grįčioje, ties kuria 
buvo matyti keletas karvių, 
kiaulią ir kitą gyvulią. la
muose elektros nėra. Šviesą 
suteikia., paprasta, žibalo 
lempą. Pagyvenęs; ilgus me
tus, Amerikoje, jauties “kad 
esi sugrįžęs į ■ praeitį. Stu
dento tėveliai paprasti kai
miečiai, bet studentas ne
jaučia sldrtiimo tarp tėvą 
ir šavęs; kaip kada pasi
reiškia tarpe, lie.tiivią atoi- 
■vią. .ir ją Amerikoje gimu
sią vdiką. •

( (įgiis daugiau) ’ .

Tai gražus mūsą išeivijos 
įžymaus poeto kum. K. Ur
bonavičiaus eilią rinkinys.

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

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Tos kai- 
1a $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 
ir naudingą eilių Įmygą.

Užsisakydamas rašyk: 
“DARBININKAS’’

366. West Broadway, 
So. Boston, Mass.

ĖBOLIAI IŠEIVIAI
TSvynčs Ūkimas, jos laimėjimai ir ne-y 

(alinęs, jos slėlvarhu ir bPilos Jums vi/ 
slems, be abejojtrno, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynę j e taurjiutų i\r 
klestėtą telšfttimas ir laisv?. Jįjs taip 
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ne
ribotą sauvaliavimą su SvenClausiomisi 
Žmonių teisinis ir laisve. Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad Ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tčvynčs bud, koks 
jis tikrumoj yra. —. šitais visais at-. 
žvilgiais Jums labai yra pravartu 19- 
elražytl

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir ■ 
laisvas meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti didval- 
dii veidmainystę.

“DARBINĮNkUI” višur ir vlaadoa 
rupi darbo Žmonių reiknlal,

"DARBININKAS” turi laimi Jdomlas 
savo “R ADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKĄ” redaguoja prof«BO- 
tlua im. DOVYDAITIS.
Smurte kati M'aSuti ęD4 EjtfNIN* 

K4” patys ir iSraiykite jį 
Hčrnu J.ictki'oJe.

Amerikoje "Darbininkas” kaStucJk 
,o Lietuvoj, tik nmertkuniškų 

centų; ■ .
“Darbininkas/’

‘’DAKBlNINlCO” ūdresM? Llttm*' 
nla, Kaunas, Neprtklnū^tfi.vb^ alkJt^

rT.
T. ’ J

J
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Antradienis, balandžio 4, 1933 u s o TKiR k.A g

ATGIMIMAS KRISTUJE
Kovo 29 d. Šv. Petro lietuviu 

bažnyčioje, So. Bostone kun. Pr. 
Juras pasakė turiningą pamoks
lą, kurio kai kurias mintis čia 
paduodu.

Be Eucharistijos Mėbūtų 
'Bažnyčios, nes Eucharistija 
remiasi tikėjimu. . Tiksl
inas nė iškaito pasidarė ko- 

?kis dabar yra. Visai ne? 
Tikėjimas laikinai išsivystė 
į dabartinę- būklę. Rojuje 
pirmų tėvų tikėjimas buvo 
vien miglotas Šešėlis, netu
rįs. aiškumo. Patriarkų 
skelbiamas. tikėjimas jau 
buvo aiškesnis, bet vis š.ešė- 
BSkas, Mozės laikuose DuF 
vbgkėznę. . ,. ų etoiu ėtoimin 
vas davė. įsakymus; tai rei
škia, kad ■ jau tikresnis bu- 
vo žydiį’tikėjimas. Teisy
bės Saulei,. Kristui, užtekė-.' 
jus, matėsi jau pranykimas 
to šėšėliškumo ir pažanga 
pirmyn, Kristaus įsteigto
ji Bažnyčia net ir dabar nė
ra galutiiia. Dar lieka pa
siekti . Dangti — regėjimą 
veidas į veidą su Dievu. 
Tat, Kristaus Bažnyčia yra 
lyg Tarpininke tarp. Seno
sios ir Naujosios Jeruzalės, 
būtent, Dangaus. Dabar 
pagalvok, kokio svarbumo 
Eucharistija; Senoji Jeru
zalė buvo šešėliška — ap
reikšta, o naujoji Jeruzalė 
tai mystiškai tikra, ir dva
siška. ' Taigi, kad privesti 
Seną Jeruzalę prie Naujoj 

. reikia Tarpininko, kuris y-.
ra ni materiališkas- dva
siškas sykiu, toks, kad bū
tų žmogaus protui supran
tamas. ir. jausmams jaučia
mas, ir tuo pačiu sykiu .dva
siškas.. Tai Šventoji' Eu
charistija atlieka tą dvilypį 
darbą, argi mes nematome 

. Dievo po. duonos pavydalu?
Argi Tas, Kuris,'tenai yra, 
.nėra Dievas, kadangi Jis 
taip pasakė ?

Apaštalauk! Tai yra į-, 
sakymas. Ne prašjmias, ai’ 
tai: pageidavimas,, bet. įsaky
mas. Ką tai reiškia apaš
talauti?. . Apaštalauti reiš
kia užkariauti ko dauginu
sia sielų Viešpačiui. Kiek
vienam katalikui tas įsakv-

■■■ . . \ . ■■ ■ 
mamai didybei Šventajai 
Eucharistijai. <

Apaštalauk ir geru pa
vyzdžiu! Pagonis elgiasi 
pagoniškai, bedievis — be- 
dieviškai, tai katalikas pri
valėtu elgtis katalikiškai. 
Koks esi, taip ir elgiesi. 
Katalikas visuomet. elgiasi 
taip, kad butą pavyzdys ki- 
tiems., Dažniausiai jo* gy
venimas yra susijungęs su 
Šventąja Eucharistija. Iš 
to matome, kad geras gyvo-, 
nimas yra apaštalavimas.

Būtinai yra reikalingas 
pasistiprinimas, jeigu žino-

W METŲ NETEISINGAM 
SPRENDIMUI

lauti kiekvienas gali, nes ne
reikia jokio ypatingo moks
lo. Pi vinie j i .apaštalai ne
buvo mokyti. Jie buvo pa
prasti darbininkai, viepok 
jie apaštaląvo ir gražiai 
pradėjo Kataliku Bazny- 
<*ius • pamatus. Tai gerai 
priverskime visus sugrįžti 
prie Dievo, bet ne kardu. 
Kiistus pasakė: “ Kas k& -r-

• Kovo 15 d. sukliko dešimt 
metų nuo skaudąus įvykio, 
nuo didelio smūgio, -suduoto 
Lietuvai ir teisingumui. 
1923 m. metais kovo 15 die
ną didžiųjų valstybių taryv 
baį vadinama ambasadorių 
konferencija, priėmė, spren
dimą, kuriuo pripažino Len
kijai Želigovskio smurtu 
užgrobtą Vihiių.

Ambasadorių konferenci
ją sudarė Anglijos, Itali
jos Japonijos ii* Prancūzi
jos atstovai. Savo sprendi
mą jie rėmė neva Versalės 
sutartimi, kuri teikė didžio-* 

gris , pasiima kokį tai sim- Gorite, valstybėms teisę- mi— 
statyti sienas. 87 straips
nyje buvo pasakyta, kad 
Lenkijos sienos būsią vėliau 
nustatytos. .

1923 m. vasario mėnesį 
buvo išspręstas Klaipėdos 
klausimas Lietuvos naudai.

Nors ir pirmiau lenkai 
nedavė ramybės ambasado
rių konferencijai, bet po 
Klaipėdos klausimo išspren
dimo jie visai užpuolė -di
džiąsias valstybes, prašyda
mi pripažinti Lenkijai už
grobtas žemes.

Kaip. įvairūs dokumentai 
rodo, lenkų reikalus amba
sadorių konferencijoj labai 
gynė Italijos atstovas. Ita
lijos ambasadorius Tomma- 
sini Lenkijai savo atsimini
muose sako, kad jis ir Ita
lijos vyriausybė buvę visiš
kai Lenkijoos pusėje. Tas 
pats Tomųla^ini; sako, kad 
prancūzai, o ypač anglai, 
palaikę Lietuvos pusę, bet 
dėl Itali j os atkaklaus laiky
mąsi Lenkija laimėjo spren
dimą. ■■

Šiaip, ar taip, ambasadorių 
konferencijos spren dimas 
yra visai nepamatuotas įvy^ 
kis ir kaip toks neturi jo
kios reikšmės.. Jis tik už- 
gyrė .' lenkų gruobonišką 
darbą, vadinasi pripažino 
ginkluotos jėgos teisę. Gi 
ginkluota jėga nėra amži
nas dalykas ir ji gali labai 
labai pasikeisti.

Šios skaudžios ' sukaktu^ 
vės tebūnie ne nusiminimui 
proga, bet proga^didesniam 
dvasios susikaupimui ir pa
siryžimui į kovą už teisin
gumą ir pergalę.

Vilnius buvo ir bus Lietu- 
tuvių!

keshį darbą. Žmogaus kū
nui _ pastiprinimas tai yra 
mąterij.alus valgis, ypatin
gai. ••duona. Žmoglis ne is 

i vieno kūno susideda, jis tu
ri ir sielą.. Šielai reikia pa- 
stiprinimo,, o tas pastiprinL 
mas, tai Gyvybės Duona. 
Jeigu - siela susirgusi, ji 
pasveiks, jeigu apmirus, tai 
Tikroji Gyvybės Duona jai 
vėl. atiduos gyvybę.

Jėzus vieną kartą pasakė.; 
“Būkite tobuli kaip mano 
Dangiškasis Tėvas yra to-, 
būtas.” Tai tobulybei at
siekti galima tik . per Eu
charistiją. Kitoje vietoje 
Šv. Rašte pasakyta:—“Kas 
geras, tepasidaro geresnis, 
kas Šventas, tep a s i d a r o 
šventesnis.” Gerumą ir 
šventumą Šventoji Euchari
stija kaip tik ir augiria, Tai- 
įgi tas, feirjs priima Šv. Eu
charistiją, yra ; paklusnus 
žmogus, pildantis Švento 
Rašto žodžius. Pagalvok, 
ar.esi paklusnus?.
.Pritraukiančių žodžiu rei

kia apaštalaHmui. Kaip 
toji moteriškė Sainarijietė, 
aprašyta Šventame Rašte, 
mes pamatę Jėzų, išgirdę 
Jo balsą, bękime atgal į 
miestelį, pas kaimynus, pa
sakykime jiems, kad esanie 
matę Kristi}, girdėję Jo žo
dį, kad mes pamatėme tą 
ilgai lauktąjį Pasaulio Gel
bėtoją — Šv. Eucharistiją, 
kad - girdėjome Jo žodžius 
per Jo tarnus. Netik pa

matėme. bet ir įtikėjome.
Tokiais gražaus raginimo 
žodžiais yra galima, apašta
lauti.

Bet, ar malda, ar pavyz- 
dž:ų — geru gyvenimu, ar 
i ai per raginimo žodį vi
siems tinka tasai įsakymas: 
Apaštalauk!.

A. JI. Aritarn/fs..

' t r mirs. ” įteikia apaštalai i 
ii ihalda, geru pa\-yzdžin, ir 
•pr••traukiančiu žodžiu.

.popiežius Pins Kl yra
. į. įsakęs:. “ D imk man b t liū
lį icaldingų žmonių, o aš vi
si pasaulį UŽ..ausiu.” 
: . Malda, tai. yra raktas į 
Dievo turtų ir malonių iždą.

- Malda yra galinga, neš Įiats 
Kristus pasakė: “Prašyki
te, o. gausite, ieškok, o rasi, 
pabarškyk, o bus tau atida-

■' : ryta.” Turėti raktą verš
inės-visų gėrybių, yra didis 
daiktas. Bet įsivaizduok/ 
koks didumas galį būti tu-, 
rėtį pačią Versme —• Jėzų! 
Nėra prilyginimo tai lieapi-

Namai bus pilni linksmy
bės, jei ‘tu- išmoksi saugotis 
girtybės.

PARSIDUODA
, K0STUMER1ŠKA SIUVYKLĄ

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

Priežastis pardavimo — į>rL 
verstas išvažiuoti į kitą miestą.

Atsišaukite tuojaiis;
P, KRIKŠČIŪNAS, 

Bank St., New Milford,. Conn.

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

GARANTUOTI
Angliai *12.50 Tonui

VIENAM TONUI PELENŲ MAŽIAU LOPETOS.
veltui pristatymas:

Mss irgi parduodame Petro. Karbon,— 
Petro Karbon yra Amerikos valyklų, 
modemiškiausiais būdais išvalyto pet- 
rolejaus rezultatas, Po to, kai gasas,' 

. . tepamasai aliejus, ir kerosinas mokslia • 
ku keliu buvo prašalinti nuo neap- 

| dirbto aliejaus, likusios liekanos yra.
skiriamos virimo veiksmui, kurspaša- 

. lino dūmus ir kvapą. Petro-Karbon ..
yra visiškai tyrus karbonas, ekonomiskiausis, švariausia, karš
čiausia, geras kuras,, labai patog-us. naudojimui.

WHITE FUEL CORPORATION
Telefonai: So. Boston 4500, Porter 4499, Mystic 7010.

Prano Bekampio

•3

GERAI PAŽINOJO

Spnrgis; “šį vakarą pakvietė 
mane pakalbėti į jus. Apie ką 
čia kalbėti?“. . •. .

Draugas (kuris gerai jį žinojo 
—' ypatingai jo ydą ilgo kalbėji
mo) “Kalbėk apie dvi miiiūti.“

PROFESORIAUS PASIAIŠ
KINIMAS

žodžio anglų' kalbos, kuomet at<5-
jo į šią šalį“’ ' ,•

Balsas iš svetaines i “Tai is kup 
jis’ 'atėjo?”

’ “Vakaro.vedėjas: “Jis neatė
jo, Jis gimė čionai.

“Studentų Žodžiui”
Pasveikinimas

Patrijotizmo mums ne badas : 
Tiktai žiūrėkit, kas čia dedas 1 
Jarmimąs-pajėgą tiek turi, . 
Kad jau susispietė. į būrį 
Ir net žurnalą įsikūrė.!

Mums juos pasveikinti tik tenka 
Ir dirbt~su jais. ranka į ranką. ■ " 
Tad velyjam; kad jie darbuotųs 
Ir idealais būtu sotūs, 
Dvasia aukštyn kasdien vis kiltų 

‘ Ir taptų ■jungiamuoju tūtų 
.. Tarp išeivijos ir Tėvynės, 

Senosios ir naujos gadynės.
. Lai naują vaidmenį, vaidina . . 

Ir jungiasi per vandenyną — 
Šalies Kolumbo žibintuvas —‘ 
Su jaunimu senos Lietuvos!
Jau gimsta Vytauto dvasia s •

• Mūsų .jaunuolių-širdyse, 
Ir senas džiaugiasi Kęstutis 
Tautos globėju pasijutęs 
Tokioj šaly, kur nesapnavo, 
Kad susilauks proainių savo...

Kur indi j iečiai skaldė-galvas 
Baltosios rasės pi j onierių, .
Dabar‘ten plevėsuoja spalvos 
Lietuviškų niįsijonierių.

Ir katalikų apšvieta 
Pakeičia puritonų gūžtą, 
Senieji prietarai jau lūžta, — 
Ir tai padarė mūs tauta! .

■ Valio?. kiblusis, mūs jaunime! 
Tu ateitį'tautos imi !

. Tėvynės meilėje atgimę, 
. Mes dirbsime šn tavimi!

“Labai apgailestauju, bet esu 
šiandieną nuvūrgęs ir nedamigęs. 
Pereitą naktį maža temiegojau... 
pienas kaltas., nes pienas nedąvo 
man ramiai užmigti. Taip, atvi
rai sakau, ne kava, bet pienas.”

Mokinys; “Kaip tai, ponas 
profesoriau, pienas galėjo jums 
sutrukdyti miego valandas. Ne- 
tiketųias dalykas.”

ProfesorrnsT “Tai jūs nonbrite 
man tikėti, kad pienas gali žmo
gui sutrukdyti miegą! Gerai, at
imkite į mano namus-ir pasikiait-.- 
sykite, kaip aįnksti ryta pieniniu-, 
kai veža pieną žmonėms į namus. 
Kitaip kalbėsite.”.

NEPAPRASTAS KALBĖTOJAS

Vakaro vedėjas (porštatyda
mas kalbėtoją); “Sekantis kalbė
tojas, kurį turiu garbės jums, 
perstatyti, nemokėjo nei vieno

PAKLAUSĖ

Ponas A . (virėjui): Jonai, šiay- ’ 
diena turėšiine daug svečią ,pi6- 
tuins. Pagamink skaniai valgius^ 
Ypatingai pagamink vištieną, 
kad visą atsilankiusią ją gontu-, 
rins pakutentą.”

Virėjas: “Gerai. Mažai nupe
štu. vištas: Plunksnos’ puikiai sa- 
vo darbą atliks.”

NEREIKIA PLĖŠKIŲ

Išalkęs keliauninkas labai 
gino susipjaustyti jautienos

m (V , 
mc- 

sos gabalėlį, kurį tarnas jam at- 
ąešė prie stalo...

. “Gan kietas, ar ne?“ —* kįau4 
.šia tarnas įdomiai.

Žmogelis ir..jo.rankos gerokai 
nuvargo. A tsisukę .tarė tarnui f. 
Kuomet užsakau jautienos mūsos • 
ir atneša man arklienos, nelabai 
paisau. Kitą kartą nešdamas, 
man mėsą nuimk, plėškes!. “

DRAUGIJŲ VALDYBŲ i 
ADRESAI

“MŪŠĮ! LAIKRAŠTĮ” į AUDROJE UŽMUŠT! 68
Brolius amerikiečius kviečiame 

. užsisakyti ■■ .
“Mūsą Laikraštis” yra^did- 

žiausias ir įdomiausias iš visų. 
Lietuvoje leidžiamą sava.itraiš- 
čiu; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie saVo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas rimtu ir objektyvių 
traįpsnią,' gražiu pasiskaitymą, 
rorespondenciju, dainą, paveiks
lu ir t. t.

“Mūsą Laikraštis“ šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir. mieste, nes savo, plačiu 
•uriniu visus patenkina. Taip pat 
virš 2000 prenumeratoruj turi 
užsieniečių lietuvių taip e, kurių 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsų
tė išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir 
žvalgas iš religinio, 
visuomeninio, ekonominio įr po
litinio gyvenimo sričių..

“Mūsų Ląikraįtį“ leidžia Ka
taliką Veikimo Centras;. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose..— 12 litų..

Laikraštis” kas savai

duoda savaitines ap>- 
kultūrinio,

Kovo BU d. siautė didele, 
audra, palietusi Tęxag, 
Louisiana ir Arkansas vals
tijas. Audra prasidėjo iš 
pietų pusės ir slinko į šiau
rės rvtus. Audra siautė,1 
ąriaudaina namus, išrauda
ma medžius. Audra buvo 
su lietumi., perkūnija ir žai
bais. 68 žmonės užmišti ir 
daugybė sužeistų.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J09 
PO GLOB^ MOTINOS ŽVO.

Urmininke — Eva Marksienė,. .
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Vlce-plrmlninkė— Ono Slaurlenė,.
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot. Ražt. ■— Bronė Clunlenė,
29 Gould St, West Roxbury, Mass. 

’ TeL Parkvvay 18G4-W .
Pln. IlažL — Marjona Markonlutfl .

33 Navarre St., Rosllndale, Mass.
Tel. Parkway 0558-W 

iždininke — Ona Stahlulltitfl
105 West 6th .St, So.: Boston, Mass., 

TvarkdarS — Oną Mizgirdlenė
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mase. 

Kasos. Globėja -— E. Janušonlenė
1426 Columbia Rdi, So. Boston, Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnytin'Cj syc* 
tainfij.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
. pan protoknlų raitininke. ■

ISITĖMYK1TĖ
Naujos Pigiausios kainos.

Persiuntimas pinigą' į Lietuvą 
arba po- visą Europą.

Nuo S1JM) jki $25.00 pers. Kainą 50e 
Virš X25.l)0 iki S5O.ll pers, kaina 65c 
Virš s.'ilMK) iki $75.00 pers, kaina, 75c 
Virš S75.00 iki Sloo.oO pers, kaina 85c

Greitas—Atsakomingas 
Patarnavimas.

BR0ADWAY TRAVEL
BUREAU

'-K. .T. VIESULĄ, VEDĖJAS
366 West Broadway

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0620

MALDAKNYGES
pasinaudokit nupigintą maldaknygių kaina 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

MALDŲ RINKINĖLIS" '

ŠV. JONO EV. BL. PATALPINĖS 
DR-JOS VALDYBA <

Pirm. —.1. Petrauskas,
24 Tbomas Park, So. Boston, Mass, 

VicC-pirm.T—V. Medonis,
. 1430 .Columbia Rd., S. Boston, Maro..
(Prot JtąStinlnkas J, Giinetįkįj ’ "tTr 

{J lSoiiuts Park, So. Boston, Maro,
Fln. Raštininkas — M. šelkls

256 E. Nintb St., So. Boston, Maro, 
Iždininkas — A. Naudžiūnas 1

885 E. Broadrcay, So.. Boston, ■ Maro. 
Maršalka — J. Zalkls ■ -
7 Wliifleld St., So; Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedSldieni kiekvieno mėnesio, 2 Vai. 
po pietų; Parapijos salGJ, 492 E, 7th . 
St, So. Boston. Masą . • ,

------------- ’. ■■...............----------------------- --------------- __-------------- ----------

Profesionalai, blznloriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tlįf 
,rai verti skaitytoji] paramos. ’ >“•

Vt«Į crarsinkitfi“ “Darbininke." «

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

yyks balandžio 5, tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
-Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesinės mokestis užsimokėti.

M. Songaila

CLEVELAND, OHIO
Balandžio 7 d., 8 vai., vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyk*, 

penktadienį, bal. 7 d., 7:30 vai. 
rak, Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. Valdyba

PHILADĖLPHIA, PA.
LDS. 13 kp; susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio .7 dieną 
vakare, mokyklos kambary.. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo* 
keti dūokies. Valdyba

CAMBRIDGE, MASS. .
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį balan
džio 9 d., tuoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsiriio- 
kėti užvilktus mokesčius. Vald,

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadieni, balandžio 9, bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 9, tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yri 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kimą.

Valdyba

|. .. Kainos
| • • Juodais odos apdarais $į.5O (buvo $L75)
| Baltais celuiloįdo apdarais/$1.50 (buvo $L75)
t Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
| Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

I Imant didesnį skaičią. duodame gerą nuolaidą.
...Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pb> Į 

J ‘ mos Komunijos ir kitoms iškilniems. j
•I Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: I
į “D ARBI N I N K AB“ •’ 1
| 866 Broadway,. . ? —>• So. Boston, Man. I

■■ f

providenoe, r. i.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks, sekmadienį, bal 9 -d, 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai' 

i-noj,. Svarbu, kad visi šiame susi 
rinkime. dalyvautą ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime gražų pavys 
dį kitiems.

, MONTELLO, MASS..
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyki* 

ImL 9 dM Šv. Roko parap.’ svet. 
Visi nariai prašomi ateiti. į šį susi* 
rinkimą- ir užsimokėti senai 'už
trauktas mėnesines duokles.

athol,mass. :
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 

max įvyks balandžio 9 d„ tuoj po 
mišparą, šv. Pranciškaus pavapi* 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis. Taipgi atsiveskite sava 
draugus ir drauges prirašyti prii 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdybe

HARTFORD, OONN.
. LDS; 6 kp. susirinkimas įvyki 
luik 9 ii; tuoj po sumos* bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol. Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nea y. 
ta svarbią reikalą dėl kuopoa nau-' 
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rią yra užsilikę mėnesinės duok- 

tDS.np.ntt.

.-A



radicnis, balandžio 4, 1933 DARBININ KA S *

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R. I HARTFORD, GONN.

sinaudoti jo paties laiškais, Į 
kurie yra išspausdinti ang
lų1 kalba “Garse,** paduoti 
kun. J. J. Kripo, Waterbu- 
ry, Conn.

Tik nesudekim rankas ir 
laukiny kol lenkai pasinau- 
dos mūsų nerangunnu .

Vl/fdas Norkūnas,
“GENTINIS KER-

' MOŠIUS
Kovo 22 ir 24 d, d. para- 
jos svetainėje Įvyko “cen- 
lis Kermošius,” kurį su- 
nge Šv. Onos draugija. Iš 
> parengimo gauta $84.00 
ilno, kurio puse paskirta 
ujos bažnyčios statymo 
ndui, Parengimo darbui 
(doyavo EI. Ayižiniene ir 
iresa Danveckaite. Daik-

ALUMNŲ VEIKIMAS
Kovo 26 d. parapijos mo- 

kyklos alumnai, kunigo E. 
Gradeckio vadovaujami, su? 
vaidino trijų veiksmų ko
mediją “Laimė ir nelaimė. ” 
Svarbiausias roles turėjo O, 
Sakądolskaitė, O. Ramos? 
kaitė, Vi Lebeskytė, E. 
Mončiūnas. Buvo ir kito
kių pamarginimų, kuriuos 
išpildė Kaunietytė, Griške-

WORCESTER, MASS.

M. Kacevičienė, M. Dze- 
jvičienė, R. činonkiene, R. 
areškęvičienė, M. Kupre- 
Čiėnė, 0. Petrauskaite, K. 
ukštelienė, M. Turonienė, 
► Saksčinskienė, T. Dang- 
?ckienėį A. Avižinienė; R. 
ašlėnienė, Ratkevičienė, 
L Dangveckaitė, Serciči- 
ienė, K. Dzekevičienė, J. 
ilinskas, A. Žiotis, A, Ru
dienė, J. Palionienė, E. 
liliultienė, J. Švedienė, P. 
iičkauskienė, M. Babavi- 
ienė, M. Špokienė, Tamule- 
ičienė, A. Vaitkūnas,. A. 
lularikienė, J. Dzekevi- 
ius, R, Gęnevičienė.
Šv. Onos draugija visiems 
ėmėjams yra širdingai dė- 
tinga.

K. Juodrarnis.

džiute, Goberiąi, Ragirskas 
ir kiti. Pirmą kartą sceno- 
j e pasirodė Kasmanaitytė, 
10 metų mergaitė. Ji pašo
ko ir padainavo. ’

Šis vakaras buvo pirmas 
organizuoti! alumnų paren
gimas. Gerai, kad jaunieji 
laikosi vienybėje ir rūpinasi 
lietuvybe. Lauksim daugiau 
tokių surengimm

MIRĖ
Kovo 28 d. iškilmingai 

palaidotas Aleksandras Je- 
šinkevičius, gyvenęs Wyllis 
St. Gedulingas mišias at
laikė klebonas kun. J. Am- 
botas.

netvarką, buvo/, savotiškai 
miesto dėdžių pavaišinti, 
karštesnieji buvo patalpinti * 
miešto policijos seklyčioje, 
kur turėjo progos atsišal- 
dyti. Žinoma, buvo ir kita
taučių karštuolių, bet lietu
viai komunistėliai labiausiai 

Į pasižymėjo, net vienas, vy- 
.ras kartu su žmona pateku 
Keista: buvo . žiūrėti, kaip 
bet vaikė je minioje ir viena 
lietuvaitė makaliavo kaž 
kokį plakatą rankose. Jos 
galvelę pripumpavo: “lais
vo” raiigalo. Bet ne .“dy- 
vas,” nes šeši metai kaip iš

[Lietuvos.
Į Tautiečiai \ “vienybinin- 
kai” vargsta, netekdami sa
vo žmonelių bei vyrelių. 
Vienam pabėgo žmona, bet 
su “Dėdės” .pagalba pavyko 
parsiprašyti į namus. Ki
tas paliko žmoną su pora 
[vaikų, ir dar pasiimdamas 
iš tautiškos • kuopos $1.30 
mėnesinių mokesčių. Agen
tai ieško, tai gal pargabens 
kaip “marcų ar bareii?-’ a- 
not dzūkų. Tai vis pasek
mės savotiškos apšvietos.

Gaila žmonelių, nesiskai
tančių su dorovės princi
pais.

Atviras Laiškas
“Darbininko” Redakcijai

PADĖKA '
i

8 vėtys.

NEW BRITAIN, GONN.
NAUJA BAŽNYČIA

' Norsf naujos bažnyčios 
rfątymo fondas įsteigtas 
ros tik prieš kelis mėnesius, 
jęt greitai auga ir jau su
linktą - per $5000. Geros 
dalios, žmonės nelabai ir 
laukia, kol. mūsų klebonas 
kinu J.. Vaitiekūnas papra- 
įyp. Jei tik Dievulis užtik
rins mūsų Dvasios Vadui 
gerą sveikatą, tai naują baž
nyčią greitai turėsime.

. PAVEIKSLAI
Kovo 25 d. L. Vyčių or

ganizacijos steigėjas M. A. 
Norkūnas rodė paveikslus 
apie Lietuvą. Paveikslai 
padalė didelį įspūdį mūsų 
jaunimui. I

REKOLEKCIJOS
. Kovo 26 d, vakarė mūsų 

bažnyčioje prasidėjo reko
lekcijos, • kurias vedė kini. 
Pr. Juras, Ląwrence klebo
nas. . Tikintieji negalėjo ir 
atsigėrėti' gražiais turinin
gais pamokslais. Negreit 
tikintieji užmirš gabiojo pa
mokslininko žodžius. Provir 
dencieČiai. linki kun. P. Ju
rui geriausios sveikatos.

UŽSIRAŠYKITE
Kai. kurie sako, kad ma- 

ždi rašoma apie Providence 
yėikimą. Jei norite matyti 
žinių apie mūsų. kolonijos 
tįikimą, tai duodu, tokį par 
ttirimąi tegu kiekviena šei
myna užsirašo Darbįtiinr 

■ fcą” nors'.įnisei metų, o pa- 
njatysit, kaip daug .žinučių 
pradės .rodytis mūsų myli
mame hįikraštyje. “Darbi
ninkė.” .-

KOSCIUŠKOS PAGER
BIMO KLAUSIMAS
Šių mėtų kovę 25 dienąj 

Lietuvių Demokratų klubas 
turėjo susirinkimą, kuria
me tarp kitų klausimų buvo 
įneštas generolo Kosciuškos 
pagerbimas. . \ ’

• Čia . vietiniai lenkai pas
kutiniu laiku labai sujudo 
dėl generolo Kosciuškos pa
gerbimo. Jie nori, kad būtii 
išleisti pašto ženklai, su 
Kosciuškos atvaizdu ir tuo 
būdų, kad jis būtij pagerb
tas kaipo lenkų generolas. 
Nėw Havene ir kitur lenkai 
paduoda prašymus savival
dybėms, valstijoms to net 
iVashingtonan misi u n t ė 
prašymą. .

. Kadangi generolas Kos
ciuška buvo lietuvis, mums 
svarbu yra įrodyti /visuome
nei, jog jis lietuvis ir steng
tis, kad valdžia išleistų paš
to ženklus pagerbimui Kos
ciuškos kaipo lietuvio, bet 
ne lenko.

■ • ■ ■ f .

Tai padaryti mūsų klubas 
išrinko komisiją iš trijų 
žmonių:. Vinco Alksninio, 
Motiejaus, Kvaratiejo ir VL 
Norkūno, kuine turės rū
pintis šiuo klausimu. Be to, 
mūsų klubas pareiškė pro- 

> testą prieš lenktis už sąvini- 
. mąsi mūsų tautiečio. Šie 
į trys išrinktieji, protestą Į- 
.. teiks Lietuvos konsului, se- 
. natorhu, šios vals t.y b ė š, 

kongresiiionui, miesto majo
rui ir vietos spaudai.

.Ši proga neturi būti pra
leista ir kitų mūsų tautie
čių: Kitos kolonijos turi 
reikšti..protestus prieš lem 
kus. Tuo būdu ines įrody- 
sim, jog Kosciuška lietuvis 
ir jis bus pagerbtas’ kaipo 
lietuvis. Kosciuškos lietu-

IŠ MOTERŲ VEIKIMO
Nors dar metų pradžia, 

tačiau Moterų Sąjungos 5 
kuopa jau daug veikė.

Sausio 21 d. įvyko meti-4 
tiis parengimas —. whist 
■party. Visos narės nusipir- l 
ko po tikietą pagal kuopos 
nutarimą;

Kovo 6‘d. įvyko susirin
kimas, dalyvaujant gausin
gam būreliui n ariu. Pirm. 
P. O, Liutkienė išreiškė di
dėlė. padėką už atikas; ir pasi 
darbaviįmą pasisekimui bu
vusios “vvhist party.” . Ap
skrities susivažiavime daly- 
vavusios delegatės išdavė 
raportus, pranešdamos apie 
nuveiktus darbus ir kvies
damos kuopą prisidėti ren-1 
giamam išvažiavimui, įvyk
siančiam “Palangoje1” bn> 
želio ar liepos mėnesiuose. '

Raportai priimti; kuopa 
nutarė remti išvažiavimą.

Pirmininkė ragino nares 
uoliai pasidarbuoti naujų 
narių prirašyme vajaus me-1 ja. Daugelyje dirbtuvių 
tu įstojimas žymiai nu- dirbama po dvylika-valandų 
pigintas. į savaitę. Blogi laikai, bet

Nutarta rengtis paminėti e^ni lietuvių tirštai, ap- 
Motinos Dieną, gegužės 14 gyventomis gatvėmis,.^ tai 
dieną. Bus surengtą vaka- netrūksta, net iš šaly-, 
rienė su programą, kurios reikia pasitraukti, 
pelnas pusiau su Šv, Kaži- * . Matęs.
miero parapija. . ±_

........ ... VAKARIENE .Po tokio gyvo susirinki- _ .. . ._ i . - Sv. Juozapo lietuviu panto nares skirstėsi geroje .. ,5 . . \ J .
, n „ rapiios metinei vakarieneinuotaikoje, pilnos energijos, . . •

: . ... -- - .i-jau rengiamasi. Ji įvyks
gegužės 6 d. Tikietai plati
nami. Girdėti* kad'M. Ka
šėtaitė ii» D. Liutkevičienė 
pasiėmė ? daugiausia tikietii 
išpardavimui. ; Biznieriai 
Suaukos valgius, o šeimi
ninkės parengs skanią va
karienę.

Rengimo komisijos dar
bams vadovauja pats klebo
nas kun. J. J. Valantiejus.

Girdėjęs.

pasiryžusios karsčiau dirbti 
Moterų: Sąjungai. Geriau
sios kloties. Nare.

LAWRENGE, MASS.
Kovo 27 d. palaidotas Jo

nas Kavaliauskas, mipęs ko
vo 24 d. po trumpos ligos. 
Gedulingų mišių metu jaus
mingai giedojo vargęninin- 
gas P. Petraitis. Didėlia
me nuliūdime liko jo žmoiia Į 
Antanina ir dvi * dukterys. 
Lawrence buvo išgyvenęs 
20 metų. Bažnyčia laidotu
vių laike buvo pilna žmonių.

P. p. Padvalskų šeimoje 
atsilankė garnys ir paliko 
gražų sūnelį, Antaną Pran
ciškų. Kūmais buvo J. Ge- 
cevięius ir L. Švenčionienė. į

Maždaug tuo pat laiku 
garnys aplankė ir p.p. Bau- 
žus, kuriems ir paliko, sūnų. 
Kūmais buvo A. Gerčius ir 
Pauliukohytė.

Rep.

NEW HAVEN, GONN.

Vargas.

WATERBURY, GONN

Nėra gėrimo žeinėje, kad
tyrą vandenį perviršytų* I vybčs įrodymui galima pa-

" .TŲJŲ VARGAI' ''
Paskutiiiiuoju laiku mū

sų kolonijos komunistai ir 
tautininkai, arba, aiškiau] 
pasakius/ “Laisves” ir] 
“Vienybes” agentėliai, per
gyvena skurdžias dienas.

.Komunistai, besigrumda- 
toi gatvėse prie miesto šei- 
įhininko Įstaigos ir keldami

Gerbiama Redakcija:
: “Darbininke” kovo 10 d- 
Pcnnsylvanijoš. žiniose ap
rašyme aj)iešv. Jurgio pa
rapijų tilpo žinutė, kad va
sario 28 d. Kazakauskiene., 
OreškienŪ, Griciene ir kitos 
surengė vakariene, turėjo 
pilnų .svetainę žmonių.

Štai viena iš paminėtų 
ponių kovo 27 d,, užstojo 
.'man kelią ir sako: “Męs 
tiek daug dirbom, tiek pri
laksi ern, prisikaii kiliom ir 
tiek daug uždirbom parapi
jai, o tu drįsai taip trum
pai apie mūsų ta darbuotę 
parašyti.”--: - - -- ’7’’ ’ '"

Aš teisinaus, jog tos žinu
tės nerašiau. ■ Bot jos akys 
man. Sake, kad mano, aiški
nimui ji . netikėjo.- Todėl 
prašau gerb. Redakciją ma
lonėti paliudyti , viešai, kad 
tai buvo ne mano plunksnos, 
vaisius ir- prašau inaiio šį 
laišką patalpinti “Darbi- 
įlinko?* . . .

Su pagalba. .
Kazys Vidikauskas, 

Pililadelphia, Pa.
Reda kcijos P a s t a b oi: 

“Darbininko” redakcija, 
šiuo pažymi, kad minėtą ži
nutę rašė ne p. K. Vidikau-

Visiems Visuomenės Vadams!

Tariu viešąjį širdingą il
čių kunigui Ignui Viimbl i ui, 
gerb. Antanui Vžumeckiui, . ■ 
gerb. Kaziui Dryžai, geri)., 
Pranui Pakui, gerb/Auta-' 
nui Dzikui, gerb. Antanui 
Križapauskiui ir kitiems: 
dėkoju. 1 ai kr a š Č i a m s: 
“Draugui, ” '“Garsui,” “A- 
merikos Lietuviui” ir “Vie
nybei,” o “Darbininkui,” 
nes jis. to užsipelnė, širdin
gi ausį ačiū, kad mirus ma
no motinai, Marijonai Vidi- 
kauskienei, minėti asmens ir 
laikraščiai šiokiu ar tokiu, 
būdu prisidėjo prie jos pa
laidojimo, -arba išreiškė man 
nuliūdusiam užuojautą.

Kazys Vidikauskas^
Philadelpbia, Pa.

Darbų klausimas rįegerė-

WESTFIELD, MASS.
REKOLEKCIJOS

Balandžio 9—12 d. d mū
sų parapijoje įvyks reko- 
Iekcija*s. Kini. Bakanas 
joms darbščiai rengiasi. Už
baigai rekolekcijų pakvies
ta daug kunigų.svečių, Ti
kintieji kviečianti pasinau
doti šia didžiąja proga. 
Kviečiami. lietu v i a i iš 

! Springfield, .Rolyoke, Nort- 
tiampton, Gręenfield ir kitų 
apylinkių,

PARENGniAI
Tuoj aus po Velykų para

pijos naudai rengiamas pa; 
s’liiilvsminimąs; ■_ Netrūkus 
bus rodomi paveikslai iš 
Lietuvos. . ..Birželio mėnesį 
įvyks parapijos . išvažiavi
mas.“ .

Jau kai kuris laikas pra
bėgo, kaip didelis būrys mū
sų inteligentijos ir studen
tijos- suvažiavo į Šv. Mūri 
jos Kolegiją ir buvo įsteig
ta “Amerikos. Lietuviu Ka
talikų Studentų Orga iizaci- 
jč, kuri pasiryžo suvienyti j, 
vieną didelę grupę visus A- 
nierikos lietuvius katalikas 
studentus, alumnus ir vi
suomenes veikėjus ir dirbti 
ir veikti savo Bažnyčios ir 
Tautos gerovei!

Šiandieną jau mes mato
me mūsų veikimo pradžią. 
Daugelis mūsų Dvasios va- 
dų, visuomenės veikėjų ir 
studentų, suprasdami šios- 
kilnios organizacijos svar
bumą ir reikšmę mūšų lie
tuvių tautai Amerikoje, or
ganizuojasi į studentų ir 
alumnų kuopeles.

Jau Naujoje Anglijoje į-, 
vairiose lietuvių kolonijų 
parapijose yra įsteigta stu- 
dętitų ir alumnų kuopų, 
prie kurių priklauso dauge
lis mūsų Dvasios vadų, pro- 
fesijonalų, alumnų, visuo
menės veikėjų ir vadų, rė
mėjų, studentų ir kiti. .

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų. Organizaci
jos svarbiausias ir didžiau
sias užsimojimas yra įsteig
ti studentų , ir alumnų' kuo
pas visose Amerikos lietu
vių kolonijose!

Kiekvienoj lietuviškoj ko
lonijoj ir parapijoje priva
lėtų būti studentų ir ai ūm
inį kuopos.

Mes nuoširdžiai kviečia
me ir prašome visus Ameri
kos lietuvius Dvasios Va
dus, profesijonalus, alum- 
nųs, rėmėjus studentus ir 
studentes, visose Amerikos 
lietuvių kolonijose ir para
pijose, organizuotis į stu
dentų ir alumnų kuopas ir 
priklausyti prie mūsų orga
nizacijos! .

Būkite šios, kilnios oi ga- 
nįzacijos pirmutiniais įst('i.-:

gėjais if pijonieriaįs! Mums 
reikia jūsų pagalbos ir pa
rėmimo! Paimkite iniciaty
vą į savo rankas ir sušauki
te ir sukvieškite studentas 
aiįminus savo kolonijose ir 
susiorganizuokite į studen
tų kuopas!.

.Mūsų Organizacįja išlei
džia rimtą ir įdomų mėnesi
nį žurnalą “STUDENTŲ 
ŽODI”, kuriame rašoma,ir 
gvildenama visokie klausi
mai iš visokių gyvenimo ir 
mokslo sričių. ‘ Šis žurnalas 
privalėtų ir turėtų būti kie-1 
krieno susiprutusio lietuvio 
skaitomas! Kiekvienas susi
pratęs lietuvis, kuris užsi
suko ir skaito “Studentų 
Žodį”, tuo pačiu ir remia 
šią kilnią organizaciją, kuri 
■skiepina lietuvybės dvasią 
i r tautin į susipratimą kiek-’ 
vieno lietuvio širdyje!

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

•Būkite mūsų lietuvybės 
dvasios ir tautos apaštalai? 
ii? įsteigkite savo kolonijose 
studentų kuopeles!

Bendrais organiza c i j o s

tis į Centro. Pirmininką Mr. 
John C. Morkūnas, 253 
Berlin St., Rochester, N. Y. 
arba į Centro Sekretorių, 
M r. St. Vaičai tis,. St. Mary ’s 
Colloge, Thompson, Conn.

/ Ceptro Valdyba.

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi.,didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!

• Jūs. trokštate savo Vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą. lai
mę kurti jau nuo mažų dieną. Pats • 
pirmas tam darbas —- tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai lnesunku, ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė’* leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
.Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems Žvaigždu
tę,.” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių sk.aitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, gąlVošulcių. ■ Bus ir Tau 
•malonu. . kai • vaikas skaitys ir 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

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

Priedų duodama loterijos bilie
tas. ' ■ •

Adresas: žvaigždutės” 
i Administracija. Kaimas, Liaudies

reikalais . malonėkite kreip-1 Namai.

B:I
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. . • DARBAI
į Kai kuriose, dirbtuvėse 
jau daugiau dirbama. Bet 
daugelis dirbtuvių tebelaiko 
visai uždarytas duris? Pa- 

Įvyzdžiui, JL B. Smith Čo.

T ;:A';

(geležies liejykla) .tisai no-fc 
dilba. Vedėjai buvo pra
nešę. darbininkams, kad dr.r? 
biis stabdomas trims saiai-- 
te ns, bet jau prabėgo dau
gybe tų- savaičių ir dirbtuvę 
neateidavo. Girdėti, kad 
daug lietuvių mėginą gauti 
leidimus alui parduoti. ..

Į: 
e: 5; 
|»;

$

Ii

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI i 
NINKĄŠ” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. . 1

“DARBININKAS” išeina dū kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- i 

. si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jąuųimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.,

“Darbininkas” metams.,............-4;00
“Darbininkas” pusmečiui .............. $2.00
Jei imsi tik vieną kaitą į Savaitę... .$2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
: . Į LIETUVĄ

Metams.... .A --------$5,00.
Pusmečiui....... . ....... ........... .$2.50

. SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ. TAD 
>‘^NAUDOKIS JA .

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas • . ‘7^ *?;-.'••

‘‘DARBININKAS”
366 W. BR0ADWAY 80. BOSTON, MASS.
' . Tel. So. Boston 0620 .

i!. į
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VIETINĖS ŽINIOS
... .

KETURmtMT!
■ Garbingai ir iškilmingai 

prasidėjo iljjai laukiama 
šventė Keturiasdesinits Va
landų,Pamaldų. šv. Petro 
lietuvių parapijoje, balan
džio 2 d,, laike pirmųjų šv. 
mišių. Kunigas K, Jenlvus 
giedojo šias iškilmingas mi
šias, kunigams Virmąuskiui 
ir Plevokui asistuojant. Per 
mišias mažasis chorus gie
dojo, Atėjo laikas, ir po iL 
gos. procesijos, dalyvaujant 
daugumoj alforistamš ir 
taipgi mergaitėms gėlių—

rėngiisioms,. Karalių Kąra-: 
liūs buvo įstatytas, dėl viešo 
pagūrbimmo. . . . . -

Po pietų lygiai pusė po 
pirmai, visi parapijos vaiku
čiai susirinko, kad jie pa
darytų viešą adoraciją kaip 
ir jų tėveliai, kad daro. Iš 
tikro tos vaikelių giesmės, ir 
maldos buvo labai malonios 
Tam Mokytojui, Kims taip* 
mylėjo mažučius. Kim. K. 
Jenkaus vedami p r i ūme 
Dvasinę. Komuniją ir kas 
buvo įspūdingiausia—-kartu 
visi pasimeldė ųž tuos vai
kelius,- kurie gerai nepažįs
tą-To Geru Dievo, ir kurie 
neatsilankė į tas pamaldė
lės. Eucharistiniam Jėzui 
nebuvo malouū , skirtis , su 
tuo išriiiktiijų vaikelių bū
reliu.

. rV&am 7 Wi.-.įvyko./Miš
parai. Kun. A. Petrauskas, 
M, I. C. giedojo miŠpanis 
ir vėliau suteikei palaimini
mą su Švenčiausiu1 SakTa^ 
nieiitu- Jam. asistavo kun. 
Plevokas ir kun. Aukštikal
nis, Sf J.

Kun. V. Puidokas pasakė' 
pamokslą; ypatingai pabrėž- 

. damas gyym reikalingumą 
gyvo tikėjimo. Bažnyčia 
laike , pamaldų buvo pilna ir 
pamaldoms užsibaigus, kuo
met ėmė žmones eiti laukan 
rodėsi ta eisena kaip vienos 
tankios marios galvų ir pe
čių. Vaisingos tatai yra 40 
valandų atlaidų pamaldos 
Šv. Petro parapijoje.

A. M. Aritcirna^.

PAMALDI) SAVAITĖ
. Šv. Petro lietuvių bažny

čioje bus laikomos pamal
dos beveik visą savaitę. Be 
40 valandų atlaidų, kurie 
baigsis balandžio 4 d,, va- 
kare? čia dar bus šv, Tere 
sės no venos ir Gavėnios pa
maldos tĮ'ečiadienį, Po])ie- 
žiaus įsakyta. Šventoji Va- 
ląndą ketvirtadienio vakare 
įr penktadienį po pietų ir 
vakare . stacijų vaikščioji
mas. šeštadienį taip, kaip 

‘Paprastai, bus klausomės iš- 
pažinįrs. _ _____ :

šventoFvalanda

mirtį, ligų iueje pasišaukė 
katalikų . kunigų-ir gavo Ba
žnyčios paskutinį patarna
vimą.

Jo žmona (F. Makaęiony- 
te) mirė tame pat ūkyje 
pnėš. trejetą metų, /’

Velionio sesuo Balutienč 
parsivežė Felikso kūną į sa
vo namus, Cheisea, Mass. b 
iškilmingai' bažnytiškai pa
laidojo iš Šv, Petro bažnj 
cū s į Naujos Kalt.arijos 
kapines, kovo 31 d.

3 š.v, mišios.
/. Velionies liūdi du sūnus, 
dvi dukterys, brolis, daug 
giminiu ir pažįstamų..

KOMUNISTĘ RIAUŠĖS

janlderius gavo 1 e n g v ų* 
bausmę. ‘ '

Dabar gi Beery atvežtas 
iŠ farmos atgal į kalėjimą,

NAUJOJE VIETOJE ’

ADVOKATAI
A ' •

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

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

South Boston, Mara.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą; Talbot.2474

SUVAŽINĖJO SKUDURĮ

Šv; Tėvas Pijus- NI yra. 
paskelbęs pageidavimą, kad 
šių Šventų: Mėtų pirmą ket
virtadienį (balandžio 6 d.) 
visose katalikų bažnyčiose 
būtų laikoma šventoji va
landa ir tuo būdu širdin
giau pradėtas 1900 metų ju
biliejus nuo Kristaus Kan
čios ir Mirties. Kardinolas 
OVonnell įsake šios ai’ki-yy- 
skupįjos tikintiesiems šv. 
Tęvo pageidavimą pildyti.

Šv. Petro lietuvių .bažny
čioje šv. .Valanda įvyks šį 
ketvirtadienį, balandžio 6 
d.< 7:30 valandą vakare. 
Pirm įstatynio Švč., S'akra- 
tnento bus giedama “Tegul 
bus garbinamas,’’ skaitomi 
atitinkami aktai, giedamos 
suplikacijos.

. Kun. K. Urbonavičius 
sakys ‘pamoksta, po to, bus 
giedama “Garbe ir šlove,” 
skaitomas pasiaukojimo .ak
tas, giedama “Dievas mūsų 
prieglauda” ir suteikiamas 
palaiminimas Šyč. xSakra- 
mentu, 1 Viši bažnyčion at- 
silankiusieji .prašomi ben
drai giedoti...

. Katalikiškos draug i j o s 
šiose pamaldose turėtu būti 
atstovaujamos savo valdy
bų— oficialiai, su- vėliavo
mis ir ženklais.

Petras Skuduris, 67 metų 
amžiaus, gyv. 850 Broad- 
vviv. balandžio 1 d., 8 vai, 
vakare išėjo į gatvę ir neto
li savo namų buvo mirtinai 
suvažinėtas autoniubiliaus. 
Buvo lito jaus, nugabentas į 
Carney ligoninę, o vėliau i 
miesto, ligoninę, .mcdięiūiš- 
kiems tyrinėjimams. Suva- 
žiiietojas p',a policijos žinią- 
jo. .

Velionis Petras Ameriko
je pragyveno 47 metus. Gy
veno New Yorke, net Ar- 
kansas valstijoje ir dau
giausia So. Bostone — 32 
metu.. Čia jis emū šliubą 
su Pranciška . Tumasonyto 
pas kum J. Gricių. Jp žmo
na mirė prieš 4 metus..

Velionis iškilmingai lai
dojamas balandžio 5 d. Šv. 
Petro bažnyčioje laikomos

Kovo 31. d. būrelis komu
nistų sukurstytų bedarbių 
mėgino surengti “protesto 
mlir§avimą’■’ prie miesto pa
šalpų davimo departamento. 
Prieš. tą uliiaršavniną ’ ’ įvy
ko viešas mitingas Boston 
Common parke, kur kalbė
toja. buvo komunistė Ann 
Burlak,

Žygiuojant prie pašalpos 
davimo, namų įvyko susirė- 
mimaš tarp policijos ir 
maršuptojų, ko jiasekmėje

suimtųjų 3 moterys.

SHARKEY PATRAUKTAS 
TEISMAN

J.Šiomis dienomis D r.
Landžius persikėlė į nauja 
butą, 534 Broadvvay, South 
Boston, Masjs., prieš Muni- 
cipal BuiTding/ ‘

Dr. J, Landžius dabar tu
rės ofisą savo namuose, ku
riuos jis nesenai nusipirko. 
Linkime jaiii geriausio pa* 
sisekimo naujoje vietoje.

CURLEYSijNijiAfiMTAS
AUTOMOBILIAUS

NtUional banlio ir preziden
to. Mulloney, kurs su kitais 
dii'ektoriais ‘ buvę suėmę 
Cambridge manko senis sa< 
vo žinion. Mulloney ir jo 
[direktoriai, v a i d y d a m i^ 
Cambridge banlco šūniį ga
lėjo juistatyti sau patikimus 
žmones Cambridge. banko, 
direktoriais ir tuo būdu 
kontroliuoti to banko veiki- 
įnų.

SUDEGĖ DORCHESTER 
MAUDYNĖS

VERBA

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

0B, M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadwąy, S. Boston 
<DĮito Valandot:

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 ik! 
5 Ir nuo 6 iki 8 yal. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais f r 
uodSldieniais, taipgi seredomle nūs 

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

' Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINĄUSKAS)

. Tek So. Boston 2300
414 Brdadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų, ir 
uųo 6 iki 9 1. vakarė, šventą dieną 

pagal susitarimą.

KARDINOLAS GRĮŽO Iš l 
ATOSTOGŲ ' ' j

. Kardinolas O’Čonnellj I 
praėjusios savaitės gale grįš I 
žo iš atostogų, kurias pra- | 
leido Bahamas salose imo 
sausio mėnesio. . Kardinolas 1
pasisakė labai sutvirtėjęs ;
fiziniai ir dvasiniai. , ■*’

Kardinolas pareiškė savo 
didelį pasitenkinimą prezi
dento Koosevelt: dai.'bo pra
džia’ ir pareiškė savo linkė
jimus prezidentui, ‘ ,

i

Kovo 31. (L gaisras sunai
kino Savin Ilill maudynių 
patalpas Dorchęstėry.. Bau
giausi, a. nukentėjo moterų 
skyriaus patalpos, kurios

lių apskaičiuojama apie 20. 
000 dolerių.

CAMBRIDGE, MASS.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. VVALSH
A D V O K A T A I 
Edwar R. Coplen 
Albert Adelson

Harold Aranofsky 
Bcnjamin'Chešky
OFISO VEDĖJAS 
Jonas J, Romanas

18 'Temont St., Boston, Mas*.
310 Kimball Building

Telefonas: Capitol 9880
O f i b o va 1.& n d o $ ..: 

•9 vai. iki 5. vai. .
' SOUTH BOSTONO OFfSAS 

455 W. Broadvvay
• ’ Nuo 5 iki 7 v. vakaro. ’ 

Telefonas South .Boštoą 3612

Verbų sekmadienį, Šv. 
Petro bažnyčioje bus laiko
mos pamaldos sekančioje 
tvarkoje:

7 vai., rytą bus šventina
mos verbos, ir giedamos’ šv. 
mišios. Po tų seks trejos, 
mišios paprastu laiku:. 
8:30, 9:30 ir 11 vai. Verbos 
dalinamos per visas mišias.

7:30 vai. vakare bažnyčio
je įvylkSta graži bažnytinių 
-veikalų programa. .

Šv. Petro parapijos cho
ras išpildys kūrinį 4 4 Trys 
Mei’dej imo . Valandos, ” o 
Cambridge bažnytinis cho
ras išpildys kūrinį “S 
ni ‘ Kristaus. Žodžiai 
Krvžiaus.”

nuo

Feliksas Striiigis, 48 me
tų amžiaus, [gyvenęs savoTt- 
kyje, Salėm, N. IL, kovo 26 
dieną mirė Lavvrence ligoni; 
;hūje; Jis yra gyvenos .Su, 
Bostone, . Vkyjo ' hegyvėn- 
damas tru/aitį buvo nutolęs 
mm Bažuyč os, bet, • prieš

Tel. So; Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So, Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki G ii: nuo .6:30. iki 9 v. v. 
Seredoriiis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki G vai. vakare? 
Nedėliomi? nuo 9 iki. 12 vai. dieną.

(pagal sutarti) •

Tel. Porter 3789 i

JOHN REPSHIS, M. 0.
(RĖPSYS)

Lietuvis Gydytojai 
Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—C

278 Harvard Street, 
kamp., Inmąn arti Central Sq, 

Gambridge, Maai.

BŪTI SVEIKU
Jūs VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovėies kraujas,- uervogį 
dusulys,, odos ir Įsisenėjusias ligos, 
patrūkimas,. koją skaudėjimas, pi

lės fr votys, nuplikimas, 
. nugaros skaudėj ! m a s, 

reumatizmas, ninlaria -ir 
riebumas Išgyilomas. bė 
jokio skausmo ir. nėra 
reikalo išlikti iŠ darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Uy-

duudii, Slavas užmokestis.iluolek

Dr.Gra(Iy,327BTS^
Valandai: Antradlenlali, ketvirti* 
dieniais ir tfaStadlenlals 10—12 JT* 
be, 2- 5, 7—8 vakare; *4kmaW 
nlala10-12 tiktai..

Aukš'tesniąjąme teisini' IL 
:I. Kaufman, iš Nevy York, 
iškūlę piniginį ieškinį prieš 
bokso čempijoną Jack Sham 
<ey, ieškodamas dalies pi
nigų, gautų . iš m i r u šio 
Schaaf buvusių kumštynių.

Kaufman aiškina, jog jis 
kartų . Sclilos^ber turėjęs 
<ontraktą vėlinti kumštynes 

’Schaafui ir .gautasis pelnas 
turėjo būti, pasidalinamas, 
pusiau. 1930 'm. lapkričio 
1 d. Sęhlossberg tą kontrak
tą pardavė Budkley ir Shar 
key už $12,500. Kaufman 
tvirtina, kady* Sharkey ir 
Buckley žinojiy'ūpįe Kauf-t 
mano teisę' į tą kontraktą, 
todėl jis dabar ieško atitim 
kainos pinigų sumos.

Automobilių regisi idioto- 
jas Ryau atėmė autoinobi- 
.Haus vairavimo leidimą iš. 
mayoro Curley sūnaus Paul, 
20 metų. Praėjusią- savaite 
Paul Cūrlėy. važiavo auto- 
mobilumu Dorcliestery ir, 
neprisilaikydainas taisyk- 
1 ių, lenke gat vekai'į. V a-r 
žinodamas labai greitai jis 
pakliudė į 16 metų jaunuo
lį, George Sinitli, kurį par
vertė. Curley sutabdė au
tomobilių tik kol Smitli at
sistojo ir svyruodamas nųe-. 
jo į šalygatvį. Curley tųo-[n,e^J Amerikos žmonės bu-

AMERIKOS AUKSINIS 
AMŽIUS PRAĖJO

■ Sali o pro f. R o gers .
Pro f. Rpberf E, Rogėrs 

turėjo paskaitą, kurioje kal
bėjo apie buvusius. • gerus 
laikus Amerikoje ir apie at
eitį;. ‘ .

Profesorius pažyrą e. j o, 
kad per paskutinius 100

MIESTAS ATLEIDO 132
DARBININKUS

Miesto vadifVybe paleido 
132 darbininku, kurių 70 
laikinai dirbo gatvių depar- 
•uinente, o 62 viešųjų dar
bų departamente. . Tai .pa
daryta finansinei komisijai 
reikalaujant.

Atleistųjų darbininkų vi
dutinė alga buvo 25 doleriai 
savaitei. Del atleistųjų 
darbininkų, miestas sutau
pys apie 3300 dolerių savai
tei. • .

NUTEISTAS ŠANKIEMS 
PRIŽIŪRI KIAULES

jau paleido automobilių ir 
įvažiavo į stovėjusio sedano 
fenderį ir nulėkė savo ke
liu, Sedano savininkas pa
stebėjo Curley automobi- 
liaus numerį.ir policija su
rado‘kaltininką. *

dūrloy 'sūnui uždrausta 
vairuoti automobilių neribo
tam laikui. Jis nubaustas 
už tai, kad nelaimės vietoje 
nesustojo, bet nulėkė savo 
keliu.

Prieš metus kitas Curley 
sūnus ir įietėko leidimo vai
ruoti automobilių, nes jis 
mirtinai, su važinė j o vien ą 
moteriškę.

'■ Buvęs Federal National 
banko direktorius John A. 
Deery, nuteistas vieneTiems 
metams kalėjimo, išvežtas Į 
Middlęton, kur jis paskir
tas . kiaulių prižiūrėtojų. 
Kadangi kalėjimo . farina 
laikoma geriausia vieta ka
liniams, tai nusiuntimas 
Beery į farmą sukėlė daug 
nepasitenkinimo.
/ Nuteistas bankierius savo 
nesąžiningu pareigų ėjimu, 
padarė tūkstančius . dolerių 
nuostolių depozitoriams, to
dėl daugelis asmenų, mano, 
kad bankierius užsitarnavo 
sunkesnę- bausmę. įegisĮa- 
turun yrą padubtas įneši
mas, kad geenrąlinis: pro
kuroras pravestų tardymą, 
dėl ko sunkiai' nusikaltęš

DAUGIAU BHŲ PRIEŠ 
FEDERAL NATIONAL
Bankų komišijonierius 

Guy šiomis dienomis iškėlė 
dar dvi bylas prieš užsida
riusį Federal National ban
ką. Šį kartą jis iškūlė by
las Inman Trust kompani
jos vardu, ieškodamas 754,- 
775 dolerių.

’ Koinisijonierius Guy tvir
tino, kad Inman Trust Co. 
bankas Cambridge, buvn vi
siškoje kontrolėje Federal 

L GRABORIM '

vo laimingiausi pasaulyje; 
atvykusieji žmones į šią ša
lį rado daugybę galimumu 
išplūsti savo gabumus. Jie 
lengvai pasiekė gerbūvio, 
'tačiau jaunoji karta augę, 
dvasioje idėjos, kad visumos 
bus užtektinai ■ pinigų pax 
dengti išlaidas. Šiandie gi 
žmones turi skaudžią pamo
ką — senasai gerbūvis iš
nyko, konkurencija augą, ir 
visos*. Amerikos gyvenimo 
aplinkybės darosi panašios 
į europiškas.

. Prof. . R'Ogers dar pami
nėjo, jog ypač auklėjimo ir 

I profesijų srityse konkuron- 
v. l(4ja iškilo. Baigusių aukš

tuosius mokslus žinomų 
daugybe, o vietų norai Be 
to, profesoriaus nuomonė, 
apie 75 procentų profesio
nalų yra netikę savo pasi- 
rinktajai profesijai.

ASMENYS, VIETOS, 
ĮVAIRYBĖS

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R AB O B ILS 
494 E. Broadway, 

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

Res. 158 W. 7th St.
Tėl. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną, ir naktį.-

U, A. ZAIETSKAS
: GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 Cumbridge St./ ..

Cambridge, Masą.
Res. 564 Ėąst Broadiyny

So.- Bpeton, Masą. i
Tekphonė S. Boston 0815 g

Balandžio 9 d. bažnyčioje’ / 
3 vai. po pietų įvyks Mbal ■ 
gražus koncertas. So. Bos—.. ~ -į 
tono ir Cambridge4 taus cho-/ 
rai išpildys du gražius baž*. 
ui Paskutįniaį Jėzaus nuo 
Kryžiaus Žodžiai” ir 4.4Trys;/ 
Merdčjini'o Valandos.” Žo-> 
džius aiškins •— pamokslui ■ 
sakys kun. F, Strąkauskas/ 
Laiveli klebonas. f

Visi raginami išankstd/ 
[įsigyti bilietus. Asmuo dau
gi ausiai . pardavęs bilietų/ 
gaus gražią dovaną. Ragi-- 
narni, lenktyniuoti, kad lai-’ 
m et ii dovaną. '

Dalyvaukite skaitlingai- 
šiąine šventame koncerte,. 
Paremsite bažnyčią ir mo-’ ,

Juozas Antanėlis, . kaip 
sužinojau, ima “postgrar 
duąte course” So. Boston 
Iligh mokykloje. Mes ir 
nežinojome, jog Juozas la
bai įdomaujasi knygomis ir 
stadijomis.. Yra ir daugiau 
tokiųVimtų Juozų. •* ,

REMKIME SAVUOSIUS
Šiuomi kreipiamės į visus 

vai'gonininlrus ir prieteiius^'^ 
ekskursiją paremti. Jeigu^ 
kuris manote pavasarį ke-« : 
liauti į Lietuvą arba, Sližiu 
uisite kas rengiasi važiuoti,,.. . 
Į įrašome patarti keliauti su- 
Šia ekskursija. . <■?

A. L. R. K. Vargoninii. 
kų Sąjungos Centro valdyy ' 
ba:

Ir pranašas paklido per 
. st iprius gėrimus: j is i sklido. - 
iš.. savo kelio—j is • klaidžio- . 
jo. įsivaizdavime ir atsidūrė? . 
teisme. ■;

I AI SERGI?....Į' 
| Skilvys nedirba, liežuvis bal-š, 
| tas, sutikus kvapas, viduriai|t 
| užkietėję,, pilnas gazų ir rukš-|' 
f ties, neramiai miegi.... Jei nori 
| pagyti—vartok .vaistus — Soh-e 
= gosil—$1.00 bonką, kurie pra-į’ 
1 salina tuos visus nesmagumus^ 
Į išdirba Aptiekorius P. (MEDVILA,| 
= 1016 (’ambridge Št prie. Webster|- 
|Ave.; (‘ambridge, Mass. Prisiunčiūf 
= visokius Vžiistus .per paštą. *Reika-|. 
’ latik ktftalogo Dr. Giedvilo GyditoIIąl ■■

G

. štai ir kyla klausimas — 
kokia priežastis , pa v ė i k o 
mūsų jaunus vyrus, kurie 
šiomis dienomis taip, rimti 
pasidarė? Gal depresija- 
kuri., atitraukė.„jaunuosius 
nuo 1 inksiuų pramogų ?.

Kiti aiškinu, jog vSouth: 
Iligh”’ lanko vaikinai ir 
merginos, todėl, girdi, vieni 
ir kiti eina bendrai pasi-, 
džiaugti. . . ." j

Gal Juozas nuims .paaiš? 
kins? • . . ’■••/

ihik ehMk

I JUOZAS M. DILIS | i/ • -t-
LAIKRODININKAS | 

į Parduodu įvairiausios rūšies |. 
a auksinius ir sidabrinius daik- L 
* 1 
|tus. Taipgi ir pataisau. į‘ 
| ■ 366 W. Broad\vay
Į SO. BOSTON, MASS. f

F AGENTAI

I INSURANCE.
j ApiĮrausk ■ nnmusį. rakandui- . 

nutoMvbUhis pns
S.MESMS

455 W. Broadwrty, So. Boston
. Tol; Sa. Boston 3612 ■ .
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
L MINSKO KALBA,
Makyta Katalikų Veikimo Sa- 
IfttSje, kovo 12 d., Šy. Jurgio 
krapijos' svetainėje, Brooklyn,

Mės gyvename tok i a m e 
Ūke, kada visti katalikų di- 
žiausis reikalas yra katali- 
iškai . įsisąmoninti, t; • y. 
diliai susipažinti su visais 
katalikų Bažnyčios dės
liais-—įsakymais ir būti vi- 
ur ir visame aktingais "kat
alikais, arba, kitaip . ta- 
•iant, būti susipratusiais

iors ir gerų katalikų, bet 
įeito, kad jie nėra sąmonin
gi t. y. nesusipratę katali
kai, labai (ląžnąi ir ne no
romis tarnaujančių kaip, tik , 
katalikų priešams. ‘Šv. Tė
vas,suprasdamas 'tą Katali
kų Bažnyčiai žalą, ragina 
visus vyskupus, kunigus ir . 
visus katalikus daryti pas
kaitas, rašyti spaudoje ka
talikų įsąmoninimo reikalu 
įr tą visą darbą pavadino 
Khtalikįšlnioju Veikimu ar
ba Katalikų Akcija. Todėl 
Amerikos Lietuvni R. K. 
Federacija, būdama dalinin
ke to plataus Katalikų Vei
kimo sąjūdžio, per savo ap- 
skrietus ir skyrius parinko 
šį' vakarą pašvęsti katalikų 
veikimo reikalams ir man 
pavesta užpildyti dalį šio 
vakaro programos. Tema 

^£<Kodėl_kątalilvas dirba lie
tuvybei.” . ■

Kadangi mūsų obalšiu y- 
ra “Dievas ir Tėvynė,” gi 
Dievo du didžiausi meilės Į- 

. sakyihai. yra : “Mylėsi savo 
Viešpatį Dievą iš visos savo 

- širdies, iš visos savo sielos, 
;isų. savo minčių ir iš vi- 

■ v ^savo jėgų, o artimą kai- 
5 po patsai save,” o kadangi 

. didžiausiu mūsų artimu yra 
mūsų’tėvai, broliai—-seserys 
ir visi tiė žmones, kurie kal- 

. ba mūsų tėvii kalba, ’ t.‘_ y. 
lietuviai ir toji šalis žemės, 
kame lietuviai gyvena, tai 
štai tie dalykai, kuriuos 
Idekyiėnas geras katalikas 
myli iš visos širdies, dėl tos 
meilės pasišvenčia ir, reika
lui esant, net savo gyvybę 
paaukoja.

Jei atidengsime . senovės 
’’ Lietuvos istorijos lapus, 

Šimtmečius tam atgal, mes 
rasime daugiausia - pasiau- 

į" kojusius Lietuvai jos vadus 
L tai D. L. K. Mindaugas ir 
fe D; L. K. Vytautas Didysis, 
k. kurie buvo katalikai. Ado-

mas Mickevičius, vienas iš 
t- geriausių sęnos kartos rašy

tojų, nors nutautintas, bet 
k ..tikintis, žmogus šaukia -UO

g

į.

r PROGA BEDARBIAMS
; . Kad pagelbėti bedarbiams “Dar- 

bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą, vieną 

£ dolerį.
'Gera ' proga bedarbiams užsidirb- 
tt- keletą ar kclioliką dolerių.

£1 Apsukresnieji . daibininkai gali 
fįį išsidirbti nuolatinį jr gerai ap- 

mokamą darbą. .'
- • “DARBININKAS”. ■ • 

366. West Broadwayr. .
So, Boston, Mass.

T^ihvo Sivienta, krai mui ir katalikybės — Kapsukas, 
kochani.” . Eikime toliau. Angariėtis, Deržinskis, Pil- 

r sudskis.' tampa išgamomis, 
Lietuvon veda svetimųjų 
gaujas, kad Lietuva ir vėl 
svetimiems pavergta - tar
nautų: *

. Lietuva tapus nepriklau
soma, sušaukus Steigiamąjį' 
Seimą, katalikai, turėdami 
absoliučią atstovų daugumą 
.(•59,prieš 53 ne katalikus), 
pasiaukoja tėvynei ir lietu
vybei, jie nusileidžia — da
ro su Bandininkais bloką, 
nes jiems tėvynės meile lie
pia pamiršti partijos ribas, 
kad ir kitus ųtraūktų į omu 
dingą tėvynei darbą. Lie
tuvai sekas. Ji atgauna 
Klaipėdą, įveda savo pini
gus, . suorganizuoja stiprią 
pafrijotingą Lietuvos ka
riuomenę, įveda, žemės rę». 
formos įstatymą, kad aprū
pintų nęturįnČiiis žemes, bet 
norinčius ją dirbti ; beže
miams, kūmiečiams — ber
nams dvaru žemezdalinama. 
Žodžiu, daryta, kad Lietu
voje lietuvis galėti} gyventi, 
neš katalikai laikosi obal
sio : Dievas ir Tėvynė.

Bet štai 1926 metais ne- 
katąlikai gauna. Šeinio at
stovi} daugumą. Jie susi
deda ne su lietuviais kata
likais, bet su žydais, lenkais 
ir vokiečiais, pradedant lie
tuvius persekioti. Surengia 
patriotingų lietuvių studen
tų užpuolimu raitąją polici
ją, Seniems lietuvių veikė
jams (gen. Bulota) gatvėse 
daužo kepures., Įveda ne
tvarką ir pagaliau iššaukia 
kariuomenės sukilimą ir to 
pasėkoje K diktatūra Lie
tuvoje, Jie nesilaikė obal
sio “Dievas ir Tėyynė’; it 

'■ dėlto.šiandien lietuvis ir vėl. 
gyvena priespaudoje be pi
lietinių teisių.

Pagaliaus paimkime, kad. 
ir Jungtinių Amerikos'Val
stijų lietuvius. Katalikai, 
laikydauiies obalsio “Die
vas ir Tėvyne” sukūrė dau
giau šimto parapijų. Įkū
rė ir dideliu pasiaukojimu 
užlaiko tarp 50—60 parapi
jinių mokyklų su keliais de- 
sėtkais tūkstančių mokinių, 
įkūrę it užlaiko net kelias 
aukštesniąsias mokyklas, 
tas viskas mums kainuoja 
šimtus tūkstančių dolerių 
kasmet. Katalikai pasiau
koja ir nerūgoja, nes jie 
pildo savo obalšį, “Dievas 
ir Tėvynė.” Tuo tarpu gi 
visi tie, kurie save, tautinin
kais vadina, jokių pastangų 
nedaro, kad savo kokią nors 
mažą mokyklėlę įsikurtų. 
Jie'daug kalba apie tėvynę, 
katalikams . ismetined ą m i 
nepafriotiškumą, bet tuo 
tarpu jų darbi} nesimato, | tais, 
mat. tuščią bačka , vis gar
siau barška.

. Žmonių papročiu yra va
dinti žmogų pagal jo užsi
ėmimą: daktarą gydyto-

■ ju, .teisiniiiką . r—advokatu, 
drabužių gamintoją —t siu
vėju, batų siuvėją — bąt-

■ siųviu arba šiaučitnn. ir; t t. 
, ir t. t. '.Žodžiu, titulas, tai- 
• komas prie užsiėmimo. Yra 
- žmonių, kurie' nori vadintis kad mes nesutinkame orga

gįuį _2 Dievas ir Tėvynė, gi: titulais, kurių jie . neturi; nizuoti jokio klubo, ojrp.ac 
bedieviaų atsižadėj ę Dievo į tokius lietuviai vadina Suų- “1 ......

Imkime didžiuosius rusų 
priespaudos laikus. LT-ž-' 
drąudus lietuvių spaudą lo
tynų raidėmis, vyskupas 
Motiejus Valančius pirma
sis vyksta Vokieti j on. Til
žėj e suranda lietuvišką 
spaustuvę, padaro su ja su
tartį, pats tašo ir kitus ra-. 
gina lietuviškai tašyti ir 
siųsti Tilžėn atspausdinti,. 
gi tiems raštams paskleisti 
Lietuvoje, organizuoja 
knygnešių būrius. Tai bu
vo didelis pasiaukojimas te- 
yyneiT ir broliams lietu
viams — mylėsi savo arti
mą kaip, pats save.
1 1893 m, Kauno guberna
torius, suiūsėjęs vokietis, 
gen, Kiingenbergas, norėda
mas greičiau surusinti lietu
vius, užsimano uždaryti lie
tuvių katalikų bažnyčią 
Kražiuose. Lietuviai kata
likai kaip vienas stoja savo 
Dievo namų ginti; Jiems, 
ne baisūs kazokai, nei jų aš
trūs . kardai, nei šikšninės 
nagaikbs, jie aukojasi ap
gynimui Dievo namų —my
lėsi savo Viešpatį Dievą iš 
visų savo, jėgų ir iš visos 
savo sielos. Tuo tarpu at
sižadėjęs katalikybės kuL 
vartą uriadninka S raitas į- 
joja bažnyčion, vydamas 
lietuvius katalikus, nes jis, 
atsimesdamas nUo katalikų,; 
atsimetė ir nuo lietuvių, nu
eidamas. biauriausiū būdu 
lietuvių engėjams, rusams 
tarnauti.

Imkime pereito šimtme
čio lietuvius inteligentus: 
katalikai kunigais tapę lie
kas . Lietuvoje, savo bro
liams tarnauti, juos šviesti, 
Lietuvos skaistesnei ateičiai 
kėlią skinti.. Čia vėl pildo 

: Dievo įsakymą: mylėsi savo 
, artimą kaip pats save. Pa-. 
> saulionys inteligentai, baigę i 

mokslūs, tapę . profesi joną- i 
.ais, vyksta Rusijon — rusų ■ 
šviesti, veda ruses sau už 
žmonas, kuria rusų inteli
gentų šeimas, nes jie panie- 
dnę katalikybę, paneigė ir 
Dievo įsakymą — mylėsi 
artimą savo kaip pats save.
Jie pamiršo Lietuvą,

Rusams persekiojant lie
tuvių visuomenės veikėjus 
inteligentus ir šiaip susi
pratusius lietuvius, męs ran
dame, tik vieną žymų pasau- 
lionį veikėją Dr. Vincą Ku
dirką, kuris nebūVo prakti
kuojančiu kataliku, bet pa
siliko Lietuvoje gyventi ir 
daug dėl jos hukentėjo, kai
tau tarpu katalikų šimtai y- 
ra. daug nukentėję kalėji
muose, Rusijos gilumoj bei 
Sibire ištrėmime.

. imkime, kad ir naują at
gimstančios Lietuvos kovo
tojų sudėtį. Panagrinėki
me jų asmenybę. Katalikai 
moksleiviai ateitininkai iki 
vienam stoja. Lietuvos ka
riuomenėn savanoriais, kai 
kurie iš jų, Dovydaitis, Sį- 
riitavičiūs, . Matulaitis ir ki
ti, pirmieji, gyvybes paau
koja Už savo gimtąjį, kraštą, 
nes jie, kaip katalikai, pil
nai pasiąūkoja savo obal- 
siui —"

advokačiąis, šundaktariais 
ir panašiai vien dėlto, kad 
šie yta pasisavinę ne jiem& 
priklausomus titulus.

■ Kaip tada vadinti tuos 
žmones, kurie tautinių dar
bu nedirba, tautos labui ne- 
pasiaukoja, bet save, titu
luoja “tautininkais.M No
rint būti nuosekliais ir laų 
kytis žmonių p a p r b č i ų, . 
šiuos, pastaruosius .reildų 
vadinti tikruoju jų vardu, . 
bet ne tautininkais. Spren
džiant pagal žmonių darbą, 
tihruoju pilnoje to žodžio 
prasmėje tautininku y r a

iJietuvjsJkatalįkąSj. nes.; 
jis tautos reikalams pasiau
koja, dėl jos net gyvybę pre 
aukojai.

Paimkime kad ir l^.nkų 
pavergtą Lietuvos dalį. 
Perkratinėkime visus lenkų 
nukankintus lietuvius, ar. 
rasime ten bent vieną.bedie
vį lietuvį, lenkų’ nukanldn- 
tą? Ne, jų nėra, nes jie nė
ra tikri tautininkai, jie ne
turi obalsib “Dievas ir Tė
vynė” ir dėl jo jie nešiau- 
koja, kai tuo tarpu katalikų 
desėtkai jau yra nužudyti, 
jų tarpe net keleias kunigų-

Taip, mos katalikai dir
bame lietuvybei, pilnai ląi- 
kydamies. mūsų o b a 1 s ip 
“Dievas ir Tėvyne.” Mes 
dirbame lietuvybei ir dėlto, 
kad pildome Dievo įsakymą 
mylėti savo artimą. Mes 
dirbame ir mylime Lietuvą 
it. dėlto, nes ir Kristus, ku
rio sekėjai ęšanie, mylėjo 
savo tėvynę ir verkė, žiūrė
damas į Jerūzolimą, perina-, 
tydamas jo sunaikinimą.

Lietuvių katalikų, pasiau
kojimu Lietuva nesurusėjo. 
Dideliu katalikų pasiaukoji
mu Lietuva atgavo nepri
klausomybę. Tiktai katali
kų pasiaukojimu Lietuva 
atgaus savo seną sostinę 
Vilnių. Katalikai pilnai 
laikosi obalsio “Dievas ir 
Tėvynė.” ■

JERSEY CITY, N. J.

ir Bažnyčią žemina. Čia 1 
pas mus yra du klubai ir 
dvi diaūgije.s ir naujų ne
reikia.- Organizatoriai nors 
ir nebuvo, patenkinti, bet 
turėjo su mūsų pareiškimu . 
sutikti.

Lakūnų į Lietuvą iŠvyld- 
mo reikalais rūpintis' iš
rinktas. komitetas, kurį su
daro šie : M. Mai’tinkus, 
Jr., L. Ketvirtis ir Antanas 
Žvirblis. Tuo susirinkimas 
u* užbaigtas. Kaip nuste
bau pamatęs kovo 28 dieną 
“Vienybėje” parašyta, kad 
Jersey City susiorganizavo 
tautininkų klubas. Pasiė
męs tą laikraštį nuėjau, pas 
M.zMattinld}, Jt., L. Vyčių 
kuopos , pirmininką. Jis 
taip pat nustebo-. Gal vie- 
nybiečiai, : kurie jau nėbė-. 
pirmą sykį tokius šposus 
krečia ir pasitenkinę šiuo 
šposų, bet mes skaitome tą 
visų katalikų, o ypač jauni
mo įžeidimu.

Mes turime pareikšti p.. 
vięnybiečiams, kad JersejT 
City nėra jokio tautininkų 
klubo į kurį įeitų L. Ketvir
tis, M. Martinkus ir kiti. 
Tame susirinkime, kuriame 
kalbėjo p. Sagevičius, daly
vavo geri lietuviai katali
kai jaunuoliai, išskyrus An
taną Žvirblį, ir jie p. Sage- 
viČiaus peršamam klubui 
nepritarė, ir nepritaria, nes 
jie yra geri katalikai ir tau
tininkai, bet tik netoki, ku
rie atmeta Dievą ir Bažny
čią. • ■ ../.'

Nėzalehiirikų Tautininkiį 
Skym-as Nepavyko;

Kovo 18 dieną, keletas 
jaunų vyrų gavo nuo Anta
no Žvirblio, laiškus ateiti į 
parapijos svetainę, 8 valan
dą vakare, į svarbias pra
kalbas ir pasitarimą lietu
vių lakūnų reikalais .

Suėjome viso septyni as
menys ir jau radome Anta
ną Žvirbli ir iŠ Brooklyiių 
p. J. Sagevičių, kurių už
klausėme kokiu tikslu šis 
susirinkimas sušauktas.4 Į 
mūsų klausimą atsakė, kad 
tai lakūnu ir tautos reika-

jonas Žvirblys.

C. BROOKLYN, N. Y,
MIRĖ SENAS KNYG 
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Savo vardo, dienoje, per 
Šv. Kazimierą, mirė. Kazi
mieras Skrodėms, (Didž- 
kaimio k*,. Kurklių, parap.) 
sulaukęs lygiai. 91 metų am
žiaus. Velionis buvo didelis 
lietuvybės mylėtojas ir .pa
sižymėjęs. knygnešys. Buvo 
pavyzdingas katalikas ir vi
są šeimą išauklė j o .pavyz
dingais lietuviais ir katali
kais. Paliko: 24 anūkus, 12 
vaikų, jų tarpe, ir seną 
“Darbininko” skaitytoją P. 
Ražickienę, Brocktone. -

Brooklyn, N. Y. Vaikelio 
Jėzaįs Dr-jos skyrius šią 
vasarą rengia, tris išvažiavi
mus Forest Parke: pirmas 
birželio 25,- antras liepos 16, 
trečias rugpiūčio 27. Visos 
draugi jos tomis . dienomis 
prašomos susilaikyti nuo 
parengimų.

Simonaitis, P, Savickas ir 
X. Vilniškis. IŠ ukrainie
čių. kalbėjo: Di\ Vagner, į 
knp. Čeplinsky, D \ Luką 
M’šlmha, R. Svobodian, IT, 
Jmušiąk. . . \ .. . ;

Kalbų metu protarpiais . 
gražiai padainavo memen
ai pritaikintas dainas ,muz. 

p-o Juozo Žilevičiaus lietu
vių choras ir prof. Jadlovvs- 
ky ukrainiečių choras/^ i§r 
kartą dar labilių negu kita
dos, ukrainiečių kalbėtojai 
..gražiai atsiliepė apie lietu
vius ir apie. Lietuvą. . . Iš to 
susidarė. įspūdis, kad iki; 
šiol ukrainiečiai negali už
mušti gražių praeities die.- 
nų,. kada jie buvo po ląctu- 
v >s kunigaikščiu globa. Ir 
šį kartą jie. reiškė vilties, 
kad ateis laikas, kada galė- 
sinie vėl bendrai džiaugtis 
bendra nepriklausomybės 
ar gražiais kaimyniškais 
santykiais. Dar labiau pa
sidarė malonus ir tuo pačiu, 
liūdnas įspūdis, kada p. J. 
Žilevičiaus Choras užtraukė 
‘1 Ei pasauli, mes be Vil- 
niaus nenurimsim.” Visi 
kaip vienas ukrainiečiai 
(žinoma ir lietuviai) susto
jo. \ .

Lietuvio pastangos ir tie
sa paremti reikalavimai ne
siliaus, kol skriauda : nebus 
atitaisyta, kol Lietuva neat
gaus savo Sostinės Vilniaus.

Susirinkimas išnešė pro
testo prieš lenki} žiaurumus 
rezoliuciją, kurį, bus pasiųs^ 
ta: Washingtonp, Kauno, 
Londono, Paryžiaus ir ki
toms vyriausybėms. Smul
kioms siuntinėjimo išlai
doms padengti susirinkusie
ji sumetė $70.00.

Buvęs.

kęs Scantic linijos skyriaus 
vedėjo. P. A. ' Stanšausko. 
Naujo laivakorčių skyriaus 
laikinis adresas yra:. 159 
New York Avė., Netvark, N, ; 
X • '
. Naujam skyriui linkėtina .. 
gero pasisekimo. •

"DARBININKO" SKAITY-
TOJŲ DĖMESIUI 

“Darbininkas’’ jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny. 

‘gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite 

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadway, 

. South Boston, Mass.

Profesionalai, biznieriai, prainonln-. 
tai, kurie skelbiasi “Darbininke," tik
rai verti skaitytojų paramos.

VIsrgarsinkitfis “Darbininke.“
.......... 11..... .1 »inw'wm»«iim i ii

Tei. Stagg 2—5048 No tory Pnblie

M. P. RAILAS INC.
BIKLIAUSKAS 

Graborius ir BalsamuotojM
660 Grand. St., BrooMyn, N.Y.

1 KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
,i piknikam,?, baliam*, koucertapii, 
j ūkiami It'ylsoklėtt^r p&lllnl&iMpi.
4 mam« smagiausia vieta Brook- 

*’ lyae-Maspethe. Jau laikas užslea- ’ 
kytl salę žiemos sezonui,-.

| kamp. Maspeth ir Betts Avė.
į JONAS KLASČIUS, Sav, Į
5 Maspeth, N. Y. į

TeL Evergreen 6-5310

JOSEPH 6ARSZVA
GRABORIUS

■ BAESAMUOTOJAS
231 REDFOED ĄVEUTUt 

BROOKLYN, H. T.

NEWARK, N. J.

Pirmiausia kalbėjo p. J. 
Sagevičius. . Jis kalbėdamas 
apie kokio ten Tauros ir 
tautininkų klubą, , apie lakū
nus beveik pamiršo kalbėti, 
bet nepamiršo susirinku- 
.siems- septyniems vyrams; 
pasakyti, kad Dievą ir Baž
nyčią palikti. į. šalį. Tuo
jau supratome p. Sage vi
rinus tikslą, ir pareiškėme,

iautiinnlcų,” kurie Dievą

Korespondentas. .

EUZABETN, N. J.
Šių metų kovo 26. d. čia 

bendromis lietuvių: ir ųkrąi- 
i dėčių jėgomis.buvo sūreng-. 
tas protesto mitingas prieš 
lenkų žiauru muš p1 magia- 
mc Vilniuje ir Vkrajinojp. 
1 lietuvių ir ukfiiinmČių pri
sirinko pilnutėle ddžmlė uk- 
rmnierių svetainė. Iš lietu
vių, pusės kalbėjo: kum J.

Sekmadienį, kovo 26 d., 
mačiau prie bažnyčios dali
nant skelbimus ekskursijos, 
kuri važiuos" į Lietuvą Ame
rikos Scantic linijos laivu. 
Šios kompanijos skyrius y- 
ra įsteigtas šioje kolonijoje 
ir jo vedėju yra Įgaliotas A. 
Stanšauskas.
. Pirmą ekskursiją organi
zuoja Lietuvių R. K. Var-.; 
gonininkų Sąjunga, kuri iš- 
vyks balandžio 22 d_. ir jai 
vadovaus p. A. Visminas, 
tos sąjungos Centro pirmi
ninkas.

Ekskursija važiuoja mo
dernišku Amerikos Scantic 
linijos laivu tiesiog (be 
■persėdimo) į Klaipėdą.

Taigi neivarkiečiams ir 
apylinkės lietuviams, patar
tina važiuoti su Vargoninin
kų ekskursija- ir keliones rei 
kalais kreiptis prie. Amėri-

TeL Stagg Ir-0783 Notriry Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

GRAB0RIU8
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUŽLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRAB ORIUS 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Pansamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

TeL Newtown 9—4464

ANT. J, VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

B ALSAMUOTO.J AS
Aptlrnuda Visose Stelcoi*

Notnty Public
5441 72*nd Street,' .
‘ Arti Grnnd St
MASPKTU, U u N. Y.

ALi K U S, Fot^^rai eis 
tufuul .Irt., Bronklyn

. Tel JEmkren 6—<614 ’

,/K.

r ■ A.
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