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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI DARBININKAS EINA ANT.BADIENIĄIS IR 

PENKTADIENIAIS

EINA NUO 1915 METŲ

AMERIKOS LIETUVIU R. K.

■APRIL 7 D, 1933 M., No. 27

JUOZAPO S4JUNGOS ORGANAS * *.

KAINĄ 5 CENTAI

Nezaležninkai Velka Ilenkų ir Rusų Jungą
SKAITYTOJŲ IR BEN

DRADARBIŲ DĖMESIUI.
Kitą savaitę “Darbinin- 

kas/’ bus išleistas tik' vieną 
kartą. Tai bus Velykiniu 
numeris, kurį vietiniai skai
tytojai 4‘Darbininko v admi
nistracijoje galės gauti tre
čiadienį, balandžio 12 d.

Laikraščio bendradarbiai 
maloniai prašomi Velyki
niam numeriui skirtus 
straipsniu? prisiųsti redak
cijai ne; vėliau, balandžio 10; 
dienos. '

Redakcija ir 
Administracija.

NAUJAS ZEPELINAS lš- 
SKRIS BALANDŽIO 10 D.

AUKSO GALIMA LAIKYTI 
TIK UŽ 100 DOLERIŲ .
WASIIINGTON. — Ba

landžio 5 d. prez. Roosevelt 
išleido įsakymu įsakyda
masvisiems Amerikos gy- 
Ventoj ams .sugrąžinti auksą 
į federalius rezervo bankus. 
Kiekvienam asmeniui lei
džiama pasilikti aukso tįk 
už 100 dolerių.. Aukso pri
statymui laikas paskirtas 
iki gegužes mėn.. 1 dienos.

Už įsakymo laužymą ski
riama bausme iki( 10,000 do
lerių ir 10 metų kalėjimo. -

J valdžios iždą turi būti 
sugrąžinti ne tik auksiniai 
pinigai, bet ir aukso certifi- 
kutai.

Lietuvių Diena Uefoš 4
' ■ » . -———7-—. .. ;i..;

' Naujos Anglijoj Lietuvių Diena.
Švč. Marijos Lietuvių Kolegija, Thomson, Conn., kur liepos 4 d, įvyks

WASHINGTON.—Nors 
didžiausis zepelinas “Ak- 
ron,, sunaikintas, taČiįau vi
sai baigiamas tokio put. di
dumo zepelinas 44Macon ’9 
darys bandymą / 
balandžio 10 d., kaip kad 
bųyojaumfttyta^4-

: aM^cbn” iŠskndŽfflSs ga
lėtų būti atidėtas vien tik 
dėlto, jei jo tarnautojai il
gesniam laikui būtų, iššauk
ti. zepelino “Akron” žuvi
mo priežastims tyrinėti.

NEW; YORK. — Ameri
kos didžiausias laivas 44Lė- 
viathan” išimamas iš tarny
bos ir padedamas į atsargą, 
nes jo išlaikymas davė di
delius’ nuostolius United 
States linijai. Paskutinėje 
kelionėje į Europą juorni 
važiavo tik 36 keleiviais

Amerikos laikraščiai ap
gailestauja šio didžiojo lai-, 
vo likimą. Tai. esąs geriau- 
šias, saugiausias, patogiau
sias laivas kelionei, 'tačiau 
amerikiečiai nepalaiko save 
laivo pasirinkdami Europos 
laivus. . .

NELAIMĖ PASKUI 
NELAIMI

BEACIT HAVEV N. J.
... • r • v

— Įvykus zepelino ‘Akron? 
katostrafingai nelaimei, or
laivio — j-3 valdytojai sku
binosi į pagalbą zepeltilo 
žmonėms. Bet ir šiam orlai
viui įvyko panaši nelaimė— 
jis nukrito į vandenyną .ir 
2 iš septynių orlaivio žmo
nių žuvo. .

Naujosios Anglijos. Lietu- UBAGVAJUJ DIKTATŪRA 
yių Diena, įvyks Švč. Mari
jos. Kolegijos Pk.? Thomp
son, Onnm, liepos 4 dieną.

. Visos lietuvių katalikų 
organizacijoj prąšomos tų _
dieną “ įrengti jokių' kilų- Jatnentą ir valdw^arybąj 
parengimų. •

Apie rengimo darbus bus 
pranešta vėliau.

Rengimo Komitetas.

Amerikos Didžiausis Ze-
' • * r ■’ ‘ •• ’ I -. •

pelinas Nuskendo

ZEPEŲNO STATYTOJAS 
GILIAI'SUJAUDtNTAS
AKRON, O. Didžiau

sio pasaulyje zepelino 44 Ak- 
ron,?, nelaimingas žuvimas 
labąi sujaudino jo vyriau
siąjį statytoją 'inžinierių 
Dr. Kari Arnštein, zepeli- 
nų statymo kompanijos .val
dovą. ' .- • •:

Dr. Kari Arnstein yra 
vadovavęs garsiojo Vokieti
jos-4 4Graf' -Zeppelin’ ’ staty
mo darbams?. Po didžiojo 
karo jis pastatė 68 zepeli- 
nus. Prieš kelis, metus jis 
buvo pakviestas iš Vokieti
jos vadovauti zepelino “Ak* 

. ron” statymo darbams.
inžinieriaus Arnstein ži

nioje yra’ Amerikos naujo 
zepelino “Macdn,> statymo 
darbai. / .

‘ s
: NEW YORK. — Balan
džio 4 d. anksti rytą, tamsu- ; 
mos laike, nukrito į Atlanti- ; 
ko vandenyną ir liko yisiš- • 
kai sunaikintas didžiausias 
pasaulyje zepelinas 4 4 Ak- į 

ron,” priklausęs Amerikos 
laivynui.. ; - - ./.
.. Nelaimės metu zepeline 
buvo 77 žmonės,, kurių be
veik visi Amerikos laivyno 
bei orlaivių .tarnautojai. 
Tiktai 3 išfraukti' gyvi iš 
vandenyno. 74 žmonės din
go amžinai.

Zepelino nukritimo prie
žastis, dar. neištirta. Aiški
nama, jog žaibas jį užde
gęs ir taip liepsnodamas nu- 

i krito į Vandenyną,,. Jersey 
valstijos pakraščiuose.

Nelaimės metų netoli va
žiavo vokiečių laivas 
44Phoebus,n kurio kapito
nas Dalldorf pastebėjo vau- 
denynte ugnies.. liepsnas ir 
tuojau pasuke savo laivą ta 
kiyptimi. Nuleidęs gelbė
jimo laivelius, kapitonas ir 
jo bendradarbiai išgirdo ir 
pamate .vandenyne. keletą 
asmenų, bepluduri’uo j ančių 
ir bešaukiančių. Jiems pa
vyko sugriebti tik' keturis 
Žmones, kurių vienas tuojau 
mirė.

Tarp išgelbėtojų yra ze
pelino 'viršjninkas Hęrbert

—*——■*— .
MONTEVIDtO, Urag- 

vajus. — Urugvajaus res
publikos .prezidentas Dr. 
Gabrįel Terra jįl^do par-

suaršetavo. daugumą parla
mento ir; tarybos buvusių 
narių ir įsteįgė pilną dikta
tūrą. ..

Buvęs prezidentai- Balta- 
sar Brum nusišovė,, sužeidęs 
du policmonus, atėjusius .jo 
suoreštuoti. Brum buvo ži
nomas kaip didelis- tarptau
tinės teises, autoritetas.

CAftNERAPRALAIMĖJ 0 
DIDELĮ BYLĄ

V. Willey, iš Britam, 
Ct. Atsipeikėjęs ligoninė
je, jis nedaug ką galėjo pa
sakyti apie nelaimės priie- 
žastį, nes nelaimė ištikusi 
labai; staigiai. Nukritęs ze- 
pelinas negalėjo plaukti, 
nes;ugnis, jį sunaikinusi į 
dalis; • : A. \ /

Tarp žuvusiųjų asmenų 
yra Amerikos laivyno orlai
vių skyriaus viršininkas ad
mirolas iVilliam A. Mof- 
fett, kurs , buvo atvykęs iš 
Washington ir norėjo zepe- 
linu “Akron” grįžti atgal į 
Washįngton.. Zepelįnas 
“Akron’i išlėkė į W<ashing- 
ton pusę* bet jam* nebuvo 
lemta pasiekti, keliones tikš- 
lą* ■' 1 . ■■ ■ ■ < ■ ■ ■

.. Tarp žuvusiųjų- laivą tar
nautojų, matyti, yrą ir vie- 2 d. savaitinėje radio kalbo- 
nas . lietuvis — Juozas J.

\ Zinkus iš Stanford, Conn.
Zėpėfinaš . ‘‘Akron’Lbųvo. 

užbaigtas statyti 1931 me
tai? ir jį 44pakrikštino,, tuo 
laiku buvusio prezidento 
Hoovęr žmona riigpiūčio 8’ 
dieną. KrfišStynos įvyko 
Akron,. Ohio, Nuo pat ze
pelino pastatymo dienos jį 
patikdavo įvairios nelaimės. 
Jis buvo vis taisomas, bet 
valdžią pagaliau perėmė iš 
statymo- kompanijos kai|) 
tinkamą. ; '

LONDONAS. — Angli
jos teisinas priteisė iš bok
sininko italo milžino Priino 
Cainera 14,500 dolerių vie
nos anglės merginos naudai.

Mergina kaltino boksinin
ką sulaužius pasižadėjimą 
ją vesti: Mergina savo įro
dymus rėmė Camera laiš
kais, kam teismas patikėjo.

KUN, COUGHLIN TA- 
SMERKe NETEISINGUS 

BANKIERIUS

DARBININKŲ ORGANI
ZACIJOS PSIEŠ GELE-

ŽINKELIŲ PLANĄ
WASHINGTOK. — Pre

zidento Roosevelt. vyrialisy- 
bė skubiai rengia : įstatymo 
planą i?u jungti visus Ameri- 
kos;7gel^ių,<ęliŪ8 r į; vįe»ą; 
kontrolę. Pagal tą planą 
visos geležinkelių linijos bei 
kompanijos būtų , vieno Vy
riausio viršininko priežiū
roje.

Šiam planui labai prieši
nasi geležinkeliečių. darbi
ninkų organizacijos, kurios 
numato, jog toks planas pa
šalintų daugelį darbininkų 
iš darbo ir įvestų diktatūros- 
tvarką geležinkelių tvarky
me bei valdyme..
i ’ Geležinkeliečių organiza
cijoms pritaria keletas ūki
ninkų organizacijų.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SEI- 
- MĖLIO RINKIMAI

DETROIT. — Balandžio

j e kųn. Charles E. Coughlin 
atnaujino puolimus prieš 
neteisingus bankiėriūs abel- 
naį, o ypač prieš Detroit už
sidariusiųjų bankų direkto
rius.

Savo, kalboje jis atsakė į 
puolimus prieš, jį dėl pasa
kytai. kalbų apie D e t r o i t 
bankų reikalų vedimą. Jis 
griežtai pasakė, jog Detroit 
dviejų didžiųjų bankų šeri- 
minkai turi atsakyti depozi- 
toriams UŽ pražudyta kapi
talą. /

KLAIPĖDA. — Kovo 14 
dieną Klaipėdos apskrities 
gyventojai išsirinko naują 
duota apie 9600 .balsų, “kas 
seimelį. Rinkimuose pa
duota apie 9600 balsų, kas 
rodo, kad rinkimuose daly
vavo 70 nuošimčių turinčių 
teisę balsuoti. Lietuviški 
sąrašai surinko 2400 Halsų, 
kas yra 25 nuošimčių visų 
paduotų balsų. Peniai per 
rinkimus lietuviški sąrašai 
gavo 1580 balsų.

Į seimelį išrinkta 5 lietu
viai ■atstovai, 2 šociaklem > 
kratai, vokiškos partijos 13 
atstovų. Pernai lietuviai ir 
turėjo 3. atstoyuH, bet vokie
čiai protestavo, kad. lietu
viai perdaug balsų surinko. 
Scimėlis buvo paleistas; bet 
nauji rinkimai dar padidino 
už lietuviškus sąrašus pa- 
UiV'tų balsų skaičių, nlrs 
lietuvių, atstovu skaičius ir 
nepadidėjo. .

Tas niekad per daug ne
gers, kars negers visai:

Sviaščenikas Vhlndka mė
gina pateisinti savo pozici
ją, kad, būdamas starovierų 
popu, eina lietuvių neząlcž- 
ninkij dvasiškio pareigas. 
Girdi, jei lenkas IToduras 
priėmė A į tautišką bažny- 
cią, fe negalėjo to padarY' 
tij nepatikrinęs dokumentų; 
tai, kas buvo reikaliųga pa
dalyti,buvo padaryta,

Šiuomi “batiuška” nori 
pasakyti, kad Hoduras “iš- 
krapino” jį į įiezalcžiiinkus. 
Bet jeigu taip, tai išeina, 
kad lietuvių tautiškos baž
nyčios dvasiškis yra net 
dviejų slaviškų tautų pada
ras.: jį pradėjo rusas ir už
baigė lenkas, kurio valdžiom. 
ję jis ir dabar -pasisako esąs 
ir . negali lenko boso nusi
kratyti, nebent pakeltų aiš
kų maištą ir liktų. suspen
duotas. y

Ypatingoj padėty .atsirado 
toji . “tautiška* bažnyčia,” 
Norėtų: vadintis katalikiška, 
bet yra atsimetus nuo kata
likų galvos — Popiežiaus ir 
prie šventiko Valadkos ne 
ceremonijose nieko pana- 
šaus į katalikišką nebeturi. 
N orėtų vadintis lietuviškai- 
tautiška, bet jos dvasiškius 
valdo rusai, lenkai, vokie
čiai, holandail Norėtų tąu- 
tiškai-laišvamaniškaiį pasi- . . , .
spardyti — turėti savo ap- Bet gal sakysite .— 
eigas ir ceremonijas, bet čia 
lenkas Hoduras pagriebia 
laisvą kunigtižį už sprando 
ir sako: aš tavo bošas, ma
nęs klausyk! Norėtų' kuni-. 
gužis nusikratyti Hoduro, 
bet tuomet nueis .Geniočio 
keliais — paliks suspenduo
tas ir deponuota?. Tiesa, 
laisvpj Amerikoj galima 
pasiskelbti, “arkivyskupu,” 
bet ir kiekvienas gatvės vai
kėzą? gali 7 užsimauti ant 
galvos klauno kepurę ik? pa
siskelbti karalium, o vis dėl
to karalium nebus. Ištiesi],, 
pasigailėjimo verti tila lietu
viai,. kurie ture j o nelaimės

susirišti su “tautiška baž
nyčia.” Sumaniai ar lieju* 2 
čipins jie vis dar tebeneša 
rusų ir lenkų jungą. Jiems |
vis kvepia sovietai, nezalež- J
n inkai7 ik net staro vierat 1 
Liubliiio unija ir cerkosla- 8 
vi j a taip giliai įsibrioyė į jų - • 
kaulus, kad savo “tautišką. .1 
bažnyčią ” būtinai jungia.su 
lenkų šovinistais ir. rusų 
starovierais.

Šventikas Valadką,. įsigi- 
j ęs kažkokių pretenzijų, nei 
iš. šio nei iš to ..paldause : 
“Ar “D-kas” mano- Tautiš
ką Bažnyčią vėl sugiųžintĄ > 
rymiškų kunigų, k o n t r o- • į
lenT’ < . ’ • - ■ j

Ne, ne, ne! Ačiū už su- 
gestiją, bet — ne. Nuo to- ; 
kių pridečkų ir “pliusų’* 
kiekvienas tik rankas pa
krato. Būkite kur esate. Iš 
ožio nė pijeno,. nė mėsos. Bet
— sakysite — mes pavojui^
gi: galime užkrėsti jūsų pa
rapijas lietuvybės idėja. La<- 
bai prašome — lietuvybės 
kuodaugiausia, bet — nega
lima kito užkrėsti tuo,, ko 
tjatsvtteteri^ 
nezaležninkų lenkų ir rusų 
jungo, tada galėsite girtis 
ką nors padarę. . O šiaip, „ ■
iš ubago almužnos neimsi,. *|Į
nes pats jos prašo. . \

- mes )
pavojingi) su starovietij idėB , 
ja, vadinasi, galime jus ulįį-; 
krėsti lietuviška raskolny- ’. .. 
kyste. Na, čia reikėtų šusi- t 
mąstyti. Lietuviška raskol- : 
nykystė tai naujas dalykas . j
— Lawrence . išrastas. . Ei ja į
gali būti pavojaus. Bet, 
kiek pagalvojus, galima nu
siraminti. Ir čia yra išei
tis. Juk, batiuška, parody
site kiek veiklumo ir savo , 
“raskolnišką skitą” (staro-, 
vięrų parapiją) supažindin
site su skopcii idėjomis Y 
Tuomet niekam nebūsite 
pavojingi ik — greitu laiku 
išhyksite. . * K.
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Vienybiečių Vadas 
Areštuotas

i
S '

I

MIGHIGAN RENGIASI 
S PROHIDIJOS ĮSTATYMO!

DETROIT. — Balandžio 
10 d. Michigan valstijoje 1- 
vyks balsavimas prohibici- 
jos įstatymo panaikinimo 
klausiniu. Valstijos gyvem 
tojų norą pareikš išrinktie
ji delegatai, kurie išrinkti 
balandžio 3 d. Iš viso jų iš
rinkta 100* Slapiųjų atstovų 
išrinkta tarp 80—90, tad 
slapiųjų pergale, neabejoti? 
na. ■ ' ’ / • •’ ’ - ’ ’ •

• 439^070 balsų, paduota už 
slapiuosius kandidatus, o 
142,289 už sausuosius.

JERŠEY CITY, N. J.— . 
Anglų spauda praneša, kad 
pereitą savaitę areštuota? 
vienybiėpių - nezaležni h k ų 
vadas “Rev.”. John 
Lutž (Jonas W. Liūtas) ir 
kaltinamas . rinkime aukų 
be leidimo. Jonas W. Liu- . 
tas yra buvęs laivakorčių . 
agentas iv. grabelius. Viė-. 
nybiečių-nezaležninkų vadu 
jį. (Liūtą) “įšventino”. ki- • 
tas' nezaležninkų vadas Ge
ni otis.. Tautinihikai ir soči*’ 
alistaį,.pritariantisji 
Užninku .'judėjimui,- dabar 
labai . nusiminę dėl ,Liūto 
areštavimo. Kur triimpa, 
ten ir trūksta^

■ 4
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jungia.su
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IfMteda, balandžio 7, 1933 z

!«I>...
Kaltinėnai Ir Jų Gamta

&PSAKYMĖLIAI■fy

ŠLEKIS VŽ KEIKSMO 
ŽODĮ . •;

Išdalink juos betočiams, O * 
mdn parašyk. raštą užtikfi- J 
nant, kad po mirties bus 
ijųui šimteriopai atlyginta.”

Kunigas priėmė pinigus, 
padėkojo ir parašė ant po
pierėlio Jėzaus prižado žo
džius. ' -

Į Žmogus didžiffl brangino 
t<| laišką ir savo Vaikams į- 
sąkė,’ kad jam mirus, tas ' 
laiškas būtų įdėtas į jo ram 
kas. .

Neilgai Dievo buvb sklr- 
; tą jam . gyventi, . Trečioje 
LTenoje- po laillotiiviti Eva- 
grasr apsireiškė kunigui- ir 
liė<pe eiti į kapines, atkasti 
;jc kapą ir atsiimtu1 savo, 
raštą, nes jis-jau apturėjęs 
savo užmokesnį. ..

Kunigas, pasikvietęs dau
giau kunigų ir keletą vyrų 
nuėjo ant rytojaus į kapi
nes. Jie atkasė kapą ir ra
do numirėlįb rankose raštą, 

: Vienuolę jam jsako, kad W žodžiai boro visai .kito-

“Kunige, ąš noriu pra- 
iięšti kas man atsitiko, Die
vas man jau šimteriopai! at
lygino už visus pinigus, ku
riuos tamstai buvau davęs.” 

’ t:

Vienas žmogui buvo labai 
Mtięš keikti. Kartais' jis 
sngdavosi panaikinti tą 
ogą įprotį, bet mėginimą 
įsakmūs. buvo' nežymios, 
ik”štai netikėtai, jis gana 
inkiai susirgo iv buvo rin
itas į Seserų—Vienuolių 
ėdamąją ligoninę.
Kuomet jam užeidavo di

ls skausmas jispradedavo 
alsiai) keikti ir piktažo- 
žiauri. Vienuolės prašė jį 
Ufiilaikyti, bet jis atsaky- 
avo, kad esąs taip įpratęs,, 
og nesą galimybių tą įpro? 
į nugalėti, . .

Tačiau viuuole neuusinii- 
lė. Ji prašė, kad j is, davęs 
įai savo garbes žodį, sektų 
įos - nurodymus. Po ilgo 
naldavimo ligonis sutiko tai 
jadąrytif.

nuo ’, dabar už kiekvienų 
keiksmo žodį jis turėsiąs 
duoti dolerį, ir tie doleriai' 
eisią sušelptinūi pavaTgėlių. 
Ligonis labai pnešinosį to
kiam sumanymui, uššikąlbif- 
nėjoj kad jis liksiąs visai be 
pinigu, bet vienuolė jam 
primine, kad jis jau ju'a da
vęs garbės žodį ir turįs jos 
įsakymą pildyti. Koromis 
^LcJiomr.ęmis ligonis sutiko. ^
* zt- ti “ • ' ’■i Greitai užėjo jam didis 
skalismas' ir jih baisiai su
keikė. 'Vienuole nugirdus 
tuojau atėjo artyn ir paė- ■■ 
Xriė nuo jo dolerį. Ligonis 
pakrapštė gaivą ir tarė: . ’

“Bet čia ne juokai, aš ga^ 
liu palikti be cento. Turiu 

v^augotib ir nekeikti.”
*z Tą pačią dieną per užši- 
mįršimą dar sukeikė porą 
sykių, bet kitą dieną jau : 
mažiau. Netrūkus atliko 
gerą. išpažintį ir pasveikęs

s buvo visai kitas žmogus. Ir 
taip doleris jį iįgyde. T.

ŠIMTERIOPAI ATLY- 
■■ GINTA
\ š Vienas žmogus, vardu 

Evągras, išgirdęs bažnyčio-
- je per pamokslą, kad tiems, 

kurine gerą daro Viešpats
• Jėzus Šimteriopai atlygins

- .danguje,. panorėjo gauti tą
atlyginimą.

Po pamaldų eina jis pas 
kunigą ir sako; “Girdėjau 
tamstos pamokslą apie šim- 

. terippą atlyginimą. Štai aŠ 
atnešiau visus savi pinigus.

k

iš kurių semia, mūsų jauties 
dukrytės Vėsinančio vandeš* 

kur jąunw bgimętiąfe 
i girdo savo bėrą žirgelį gir- 
4q ir dainą dainuoja apie 
savo jaunąją mergelę.

y Kalnai vienas kitą stungy 
damiusi, prašokti, kelia savo 
galvas aukštyn.. Štai Stu- 
būirkalnis, Nepriklausomy
bės kalnas, pakilę aukščiau 
kitii dairosi aplink ir lyg su 
panieka žiūri į mažesnius, 
aplink save, ".stūksaneįbs, 
kalnelius. Dėt visų kalnų 
tėvas — Medvėgalis ir mo
tute — Girgždėta, didžiue* 

nei kiek nėra gražesnės už/^almėsi , savo garbinga pra-

ĮSITEMYKITĖ
Naujos Pigiausios karnos.

. t Pėrsiūntįmaš pinigų. | Lietuva
i arba; -po visą Europį. Doleriais? 
Nuo /$j.o6 iki $25.00 pers; kaina 50c 
Virš $25.00 iki $50.0 pers; kaiija G5c 
Virš $30.00 Del $75.00-pers, kaina 75c 
Virš $75.00 iki $100.00 pers, kaina S5c

Greitas—Atsakomingąs 
Patarnavimas.

BR0ADWAY TRAVEL 
BURBAU

K. J. VIESULĄ, VEDĖJAS

366 Wešt Br6adway 
Šo. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0620

EKSreJAįllETBVĮ
V-ienu iš kelionės malonumų y«- 

ra vykti būryj savo draugų it 
vientaučių, ir lietuviai turi gerą 
progą keliauti gražiam būryj kay 
viskių Skandinavų-Amerikos Li
nijos ruošiama ekskursijai ant. 
Birželio 3-čios garlaiviu “FRE- 
DERIK -Vm.” - ..

Šis patogus ir plačiai žinomas 
garlaivis plaukia^tiesiai į klaipė- 
dą, ir sprendžiant sulyg ateįnan^ 
Čių teiravimųsi išrodo, kad ant 
šio laivo bus daug lietuvių.

Nereikės nei gelžkeliais važiuot 
nei persikelt ir geriausi patogu
mai lietuviams yra užtikrinti.

Kainos yra labai žemos; trečia 
klase į Klaipėdą, $92,00 -ir abipu
sė- laivakortė $153.50.

Patariame kreiptis' prie vieti
nių agentii dėl platesnių žinių.,

LIETUVIAI

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
' ... • . ‘ • t . • . . •

...” ; * Šū Didėle Vasarine' Ekskursija :
• * N Laivu FREDERIK yni

Iš New Yotko BiižėfioS, 1933

Nėreikįa nei. vizą neti pereiti parubėžinį 
egzaminavimu iki. pasiekiate KLAIPSDĄ. 
Negali būt nieką lengvesnio, ir -patogesnio. ' ;

įel platesnių informacijųy laivakorčių bei užsakymų. 
Kreipkitės pas-vietinius agentus .

•ARBA

SCANDINAVIAN-AMERKAK UNE
27 ’TOtdmll St,. ,24S IVasbiUgoii SU i30_K taSalįe 8U 
Ne\v York, N. Y. Boston, Mase. • Chlcago, BĮ.

Daug yra šalijr ■ Tvėrėjo 
apdovanotų žavėtinu gam
tos grožiu. Tuomi jos di
džiuojasi. tarpe kitij tautų, 
didžiuojasi ir garsina "visam 
pasauliui, kad žmonės .vyk-, 
tų pasižiįirėtU jų gamtos 
prašmatnumu. Tačiau tuo* 
mi gamtos nei kiek nėra nu
skriausta ir mūsų žemė. —* 
Lietuva. It. ištikrtjjų, kam 
yra tekę matyti garsias gam 
.tos grožiu Šalis, ir kas. turė
jo . pivjgos aręiįiu pažinti 
Lietuvos gamtą, tas be abe* 
jęnės pasakys,; kad tos iš
garsintos gamtos, grožybės, j 
nei kiek nėra gražesnės už, . } 7 ... .k
T^tiOTS"zžŪiucųaneiūs7^ 
kus, už banguojančias lan* chorais, didmgai
kas, už aukštuosius kalnus. J platim P^H.

Šiuomi trumpu rašinėliu J harųun nori isyysti didinga 
neturihi tikslo . iškelti visos I laikii Lietuvą^tas 
Lietuvoj grožio,, bet noriu ribas nuo . jūyos 
tik paimti mažai ir iŠ lietu- Į^y ar.os’ v.
vių kam' žinomą, tolima Že- L čla. hi^yienas di- 
maitijos kampelį, mažą ^lllas toi sfuro le-
tipenu milestelįi . ‘ Medvega.

Kaltinėnai randasi Tau-[ 
ragės apskrityje,. Žemaitijo
je. Kaltinėnai nėra koks Į 
prekybos, kultūros, ar švie
timo miestelis. Čia. nėra gra
žių trobesių, didesnių dirb
tuvių ir įmones įstaigų, čia 
kuone'visos , samanotos že
mos, toli nuo viena kitos, 
kalnų pašlaitėse ilgoka eile 
išmėtytos, dūminės pirkias. 
Pats miestelis gilioje daū±j 
boję, iš visų pusių apsup-1 
tas aukštų kalnų, ir ,todėl 
privažiavus, pne;^at mieste- 
liį>, jo vi|'s nęmatyii, tik ky
šo pro kalnų viršūnes, smai
li bažnyčios bokštai. Pro 
miestelį, tarp kalnų šlaitų, 
sriauniai teka skardinga 
Ak Plonos upė.. Miestelis se.-1 Lietuvos, grožybė. Mes to 
nastir jo augimas visai ne.- ’
žymus, nes yra prie blogo 
susisiekimo: . traukinys už I 
30 kilm., plentas irgi, beveik 
nearčiau. Tačiau, šiandieną 
Kaltinėnai) jau. tūri visas 
reikalingiausias žmonėms Į- 
staigas. Turi valsčių,, keletą 
pradžios mokyklų, turi dak-1 
(arą, vaistinę, policijos nųft-J 
vadą, na ir ant galo, turi 
degtinės monopolį. Tačiau, 
esant krizini, žmonės tuo 
monopoliu nelabai naudoja
si, geriausiai pasigamina 
savo “naminikes.” > . 

. Kaltinėnų- valsčiuje buvo 
iir dąbar dar yra daug dva
rų, todėl lenkiškos orienta
cijos žmonių ir iki1 šiandien 
yra užsilikusių. Pasitaiko | 
nemaža ir dabar tokių, ku
rie nemoka dar lietuviii 
kalbos: Senesniesiems tas 
dar gali būti dovanota, ta
čiau, jaunimui tas yra ne
dovanotina. Gėdai Ar dar 

; ilgai taip, ar ilgai?! .
Meskime žvilgsnį dabar į 

Kaltinėnų apylinkes, nepa
prastai gražias,- akį vmin-. 
Čias. Visos raukšlėtos, lyg 
senos .močiutės rūpesnių iš
vagotas.. veijdas. ■ Čia niekur] 

, nėra, lygios vietos, anot .vys
kupo Baranausko: “Kalnai 
ant. kabių ir ant tų kalnų 
dar maži kalneliai. ” Kur i 
tik eisi, linr tik pažvelgsi, 
visur tik kalnai ir slėniai, I 
lyg didžiausių vulkanų iŠ J 

' draskyta Žemė. Vieną kulną 
: uuo kito skiria srauniai te
ką kalnų upeliai. Šlaituose 

'hęgalės šaltinių, šaitinėliib |

■. r r .

SKANU ■

F^ano Bekampio

JUO KELI AI j
Vyras“K# Veronika šiandie 

pjį pietums pagaminai?.’’

žmona:. “Bulvių salado.’N
Vytus: “Gerai” V;-.
Žmąuu:. “Na, Ragakyk įijąn, 

kaip patinka?”' --
Vyras; “Begalo skanu. Kokio-( 

jo krautuvėje, pirkai?’* -. v i

ĮTIKRINSITO. - B

Milikauskiciiū: “Kaip tai, nė- 
gali?”

Vaikas? “Mamyte liepė man t 
čionai sėdėti kol jūs pas mus svc- 
čmosites,^ nes aš tūriįi uždengti 
skylę, kulti yra kėdėje?’ .

BAAI&INO

,' _

; KBLllUK e LIETUVĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

- LINIJA
JLX Iš New Yorko

KLAIPĖDA
'fyVerGoihenbutpį ■

GREITA 
___________ ĮKEtlONE 
iXlETOvAp« ŠVEDIJA

. .“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“
, PIGIOS laivakortes

IŠPLAUKIA. IS. NEW YORKO j
S. S. Drottningliftita ...
M, L; Kun&Bholm
S, S. Drottnlngholm ..
M. L. GrfpalicHiu .......

Ė K S K U R.SIJ O S 
M. L. Gripsholm 
Mf L. Kungeliolm.

Grlpshohn .,

Magdalena (į motinų): Mamy
te, negaliu už Ja tekėti. ;jis to- 
kis atkaklus bedievis, ir netiki, 
kad yra pragaras,” -

Motina j“‘Nesirūpinlc Magduto. 
Apsivesk su Jonu, ir abidvi jį 
pilnai įtikiinsime, kadi yra pra
garas.”

PAGYRIMAS -

Įso kalną yra toks padavi
mas: Kartą įsiveržus į že- 
inaisių šalį priešams ir lieti- 
[ketai apsupus Medgėgalio 
tvirtovę, žmones - nebegalėj>o 
duoti žinią artimosioms fvir 
fovėins apib priešų įsiverži
mą? kad jiems.! ateitų į pa
galbą. Tada iš kalno pasiro
džiusios dvi jaunos mergai
tės ir pasakiusios: “Mudvi 
galime. ” Jos davusios. žiu ią 
kitoms tvirtovėms ir priešai 
Įbuyę išvytii. Nuo) to ir paei- 
[na kalno .vąrdas (Mudvi*ga- 
j lime”^--Medwgaiis“).. ’ ’ 1 ” * 
Į 1 Iš to. kasri čia ♦ pasakyta 
apie Kaltinėnus, matome, 
kad Kaltinėnai Lietuvos 
Apės, Kaltinėnai — Lietu-, 
vos Šveicarija, Kaltinėnai—

Gegužes 20 
Birželio 8 
Birželio 12 
.Liepos, 8 

! * 
Balandžio 22 
. Gegužės 8 
. Gegužės 27 

; *TiesiOg l Klaipėdą be persėdimo

Informaciją ir laivakorčių kreipkitės 
’. 1' į. vietinį agentą.

SWEDISII AMERICAN LINE
21 STATE ST., NEAV YORK, N. Y. 
CHICAGO, ILL. 181 N. Mldilgąn A v. 
BOSTONį. MASS. 10 State Stree 
DETBOIT, MIGIU . . .73 Monro© St.

. Marijona (gatvekaryje): “Bū
tų malonu, kad tas gražios išvai
zdos vaikinas - atsistoti], ir man 
duotų sAvo vietų.” • .
. .Renki vaikinai atsistojo.

. Mokytoja i “ Ai’ yra; Šiame kam
baryje.! nors vienak vaikelis, kū* 
ria galėtų man pilnai • išaiškinti 
roikšmingiiniiį žodžip “supuoll- 
mas,’’ ’ •* 'x

Bcrųardulcasr “Aš žinau,”
Mokytoja; “Tai gerai, Pasa^ 

kyk.” • . .
, Bomardūkas; “Miyio mamyte 
ir tėvukas tojo pačioje dienoje 
apsivedė?”- ’•

BIJOJO

DANGTIS,

Miiikauskieie. (atėjus į svečius^ 

pasilieka kambaryje sii namiį šei- 
mminkės vaikeliu) : “Mielas vai* 
kčlj/ ateik čiopai pas mano, atsi
sėsk ant mano keliu.”.

Vaikas: “Ačiū tetute, nega
liu,” . 7 . '

• Jonukas perėjo namo iš seluna- 
dicųines mokyklos verkdamas.

Motina: '“'Jonuk, kas pusida. 
:rč? Gal vaikai', tave muse?”

Jonukas; “Ne, klebonas šian
dieną kalbėjo, kad visi iš nauja 
uŽgimsime.” . ■ •• ■

Motina: “Tai kas bloga (amo 
pasakyrfic?” .

• J'onukas:nvfįd- Jonukas: “Aš bijau, kad a^trą 
I kartą neužgimčiau mergaite.”

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI LDS. Kuopų Susirinkimai

į grožio, tinkamai) neįvertina
me,. bet įvertina • tinkamą* 
tas, kas savą, krašte tokiu 
gamtos prašmatnųinij netu
ri. Liūdna, kad ir mūsų lie
tuviai važiuoja į svetimus 

Į kraštus , pasigrožėtu . gamta, 
tuo tarpu nepažįsta savo
sios. NežinOj kad ir. mūsų 

I tėvynė yra labai graži.
■’ J. S n taukšta.

tai maišų specialybe, ir ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškas.. Kainos 
žemos.

M. A. NORKŪNAS
.R, O. Bos371, Lawrence, Mass.

I Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį ge
re.

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponią.

"Metai PAStusJ mane kankino rcųtria-. 
lizinas.. Pagaliau aš išgirdau apie

f Pa:n-Ęxpellerjvir nusipirkau jo ban
ką. Pirmas issitcpimas juotn( mo-

' mentaliai suteikė palengvinimą. Iš- 
naudojus Jo vieną bonką. galėjau at
likti viąą savo kasdieninį darbą be 
jokios. pagelbos. .Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose."

. I- G-
Buffalo, N. Y.. . ■/ .

PAiN-EiPELtE’R
DIDELĖ VASARINE I I IFTIIUA 
ĖK SK U R SI JA Į LILI U VA

Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS f 

IŠPLAUKS IŠ NEW YOftKO

GEGUŽĖS 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

STATENPAM
(Keleiviai, bu* leidžiami, j. laiyų gegužės, i? d.( po 8 vai. vakare) '

■ ■ . ' •. ■', . # ■

Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai, pasilinksminimai,, kaip Įvairus žaislai, 
koncerfa.i; judami paveikslai ir t+. Tyru ori| vedinamos kajutes; nekurtos 
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniui gražios 
viešosios salės, ruimingi deniai

«

Reikalaukite lliusfrugtat Broiiųra!e$ sų Kainom^" >

(I Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuri* pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokių dideliu

- pasisekimu.
Platesniu Infortnaciju Klauskite Pas}

AMBRAZIEJUS, J. . ' TREČIOKAS, A. S.
148 Grahd Straet, Brooklyn, N. Y. ’ I W Adamt Street, NewėrĮt, N. J., ■

BARTKEVIČIUS, P. ’ ' . URB5AS, J; J. ' • ’
478 N. Mato. Slreat, Montailo, Man. (87 Oak-' Street, Lawranc«, .Maifc

‘ „DIRVA." t ■■ VARMIU5. A. S. •
4820 Supariof. Avė., CJevalėnd, Oh|o . 12th 4 Carson St., Pittaburųh,.Pa.

MOLIS, P> - • „VIKNYBt,“
1730—24th Street, Datroit, Mlch. iw Grand Slraat, Brooklyn, N. Y.

‘ „NAUJIENOS," •• . * • . VELECKIS. A. ‘
. . 1735 So. Halsted Streat,’ Chfcago,. III, - W2 South Aye., Irldgaport, Conn.

. SEKY.l J. ■ . ‘ . VAŠHNER, C, J.. t .
. 433 Paris Streat, Hartford, Conn. I?2| Canon.. 3t., MHsburg, Pa. .

r

ntuMSTiiiR!

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

Lietuvių Salėj įvyks. LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Garbiam* 
nąriaį.prašomi susirinkti. Valdybą, 

, r •’■'■■ /-.n''".'— - •

- BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, bal. 7 d.; 7:30 vai. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
8t. Ateikite visi. Valdyba

. PHILADELPHIA, PĄ.
LDS. -13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 7 dienų 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp, susirinkimas Įvyks 

.sekmadienį, .‘balandžio 9, bažny- -v 
.tinej svetainėj tuoj po sumai.

' DETBOIT,MIOH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 9, tuoj po 
panu-Jų/šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti.į šį- susirin 
kimų.

- Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
... LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki 
mas. įvyks sekmadienį, bal. 9 d. 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautų, ir užsimokėtų 
juokies. Parodykime gražų pavyz

dį kitiems. .

ATHOL.MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks balandžio ,9 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at- 
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus, ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizmu jos.

Kviečia Valdybė

MONTELLO, MASS.
LDS. '2 kp. susirinkimas įvyks 

baį ’9 d., šv. Roko parap, svet. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

• CAMBRIDGE.MASS.
LDS, 8 .• kuopoi-menesinis susi

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

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyk? 

baL. 9 d., tuoj po sumos bažny-. 
tinėj svetainėj, 41‘Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos. .

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. d kp. ralt

HARRISON-KEARNEY, N. J.
L. D, S, 15 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio įl d,, parapijos 
svetainėje, 6 pavis Avė, Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

Gerb. Klebonų Dėmesiui I
. • • ' ? .. . . M . •. .'į

Turime gražių Velykinių Kon vertų su lietuviškais J 
parašais. Kainos-labai prieinamos.. Su persiuntimu { 

rtikf‘ ' / 'i

... $1.50. . • 

.. $2.00 
... •$3.00 . . 
..$4.50 
. . $5.25 •

5

• -300 .
.. 500 .

f 1000?;
I. .. '1500 ;
g ' ? 2000 .

' . ■ “ Malonekitė.siųsti‘užšakynius, . H

V “DARBININKAS” . - J!

L . 866 Bro<dwiy> N South Boston, Mass. U

_ į' ' 5
L- ■ ■Įltil
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Skaitytojų Dėmėsi”
’ENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Philadelphijos Provincijos Kunigu 

Susirinkimas
Kovo 28 d., 1933 m., pas .atidėtas ateinančiam susi- 
tn. J, Karalių, Shenando- 
i, Pa., jvyko Philadėlplii- 
s provincijos kunigą susi- 
nkimas. Susirinkimą atj- 
ire ir vedė pirmininkas 
ąį Dr. J. Končius, pa- 
nešdamas kun. Zimblį at- 
tlbetir mal dą. Sekretorius 
mv A.. J. Alauskas per- 
raitė pereito susirinkimo 
•otokblą, kuris buvo pri}- 
itas taip, kaip skaitytas.
Sekanti diėnotvarkė^buvo 
įsmukusiems pateikta ap
karstyti: 1) Katalikiškas., 
imas ir jaunimo'konferen- 
ja; 2j Šioje apylinkėje 
etiudų valanda per radio; 
i Laikraščior red.igavimo 
tyrius “Darbininke;” , 4) 
nujoji Katalikų -Encyklo- 
edijos laida^
1. Šios apylinkės kataliką 

?imo reikalas iį* jaunuo- 
lenės organizacijų . konfe- 
mcija buvo nuodugniai ap- 
aibeta. Galutinai; nutarta 
mkti seimą birželio 4 <Įie- 
ą, Saldžiusios. Širdies mo- 
yklos salėję, New Phila- 
elphia, Pa. Tanu seimui 
mmgtį planus išrinkta ko* 
lisijp, iš trijų asmenų: kun. 
>r. Končiaus, kūn. Moč- 
aus ii* kini. Alausko.
2. šioje apylinkėje lietu-’ 

ią radio valandos klausi
mas iš stoties Readihg, Pa.,

SHENANDOAH, PA. i“ už/m5ti/. /isi *uo:\ y :įai buvo taip užminti, kad

rinkimuį tikslu duoti pa
skirtai komisijai daugiau 
laiko geriau susižinoti su 
stotimi ir ištirti galimybes 
radio valandai įvykdyti.
't Laikraščio redagavimo 
skyriaus “ Darbi n i n k e” 
Idausiinas paliktas- taip,, 
kaip yra. Taj reiškia, kad 
kol atsiras tikras redakto
rius, kiekvienas klebonas 
arba jo paskirtas raporteris 
savo koloniją žinias ir atsi
likimus Siųstą tiesiog ■‘Dar
bininko” redaktoriui. Bu
vo išreikšta pageidavimas, 
kad daugiau, šios apylinkės 
kolonijų siųstij. žinias Penn- 
sylvanijos skyriui ‘‘Darbi
ninke.”

4. Naujosios Katalikių 
Encyklopidijos klausimi, 
buvo išreikšta pageidavi
mas, kad komisiįja būtų iš
rinkta, kurį parašytą 
straipsnius, liečiančius Lie* 
tuvą ir lietuvius, ir kad juos 
pasiųstų Encyklopedįjos re
daktoriui. . Tokiu būdu bus 
išvengiama klaidų, liečian
čių lietuvius, kuriuos yrą 
Senoje Encyklonidiįįoje. .Nu*'', 
taria kreiptis į Kunigi} Vie
nybės Centrą; prašant, tam. 
sumanymui užgyrimo.

Ąpšvarsčitis ir- aptarus 
reikalus, vsusįrinkimas už
baigtas malda, kurią atkal
bėjo kun. Mozūras.

• 'PRAĖJUS.-K 
Koyo 26į 271^8 d|. ? 

urgio bažnyčioje bu|dį^ž4 
iakramento 40 vai. atlaidai./ 
lai iškilmei bažnyčiom alto-.; ? 
iai buvo nepaprastai gra- / 
iaį išpuošti gėlėmis, 'žvokū- ■ 
ais ir šviesomis. Per visas 
ris dienas tiek rytais, tiek 
akarais buvo pilnutėlė, baž- 
tyčia adoruojančių. Vidur
dieniais taip pat skaitlingai 
ankė būreliai žmonių. ReL 
da atsiminti, kad Sheitan- 
loriaus Šv. Jurgio bažnyčia 
Ta iš seniausių ir. didžiau- 
įą lietuvišką bažnyčių A- 
nerikoj. Ji sutalpina sa- 
yje daugiau kaip tūkstantį 
įmonių. Ne tik rūpestin- 
•’ai shenandoriečiai katali
kai dalyvavo pamaldose ir 
itsidėję klausėsi duodamą 
įįėms pamokinimą, bet stęn* 
ęėsi kuo didesnis skaičius 
įrieiti prie Šv. Komunijos,’ 
dŽytmėčiais laikė penkįą šv. 
nišią, visomis dienomis, 
laugybė žmonių artinosi 
prie Dievu Stalo.

VisUs pamokslus sakuti 
iūvo pakviestas kun. Dr. Ii. 
Mendėlis iš Balt i m o r e s. 
derb. pamokslininkas savo 
gražiais ir žavėjaučiais pa
mokslais sutraukė labai 
daug* žmonių į bažnyčią. .

Per paskutinius inišpa*. 
rils žmonių tiek susirinko, 
kad bažnyčia buvo sausa-

. . kad į 
daugeliui teko e ii ūse i r 

^(tarpduryje stovėti. .
jjįį Paskutinį vakarą padary- ; 
&;^a gražiausia procesija, ku- 

-■rioje. dalyvavo, didėlis skai
čius kunigų, altoriaus ber* 
niūkų ir baltai pasirėdžiu
sių mergaičių Sodaliečhj.

Pažymėtina, kad per at
laidus gražiai pasirodė pa
rapijos vyčių choras, S. Si- 
inonavičiaus vedamas. Bu- 
vo atvykę chorui į pagalbą 
vargonininkai J. Grigorai
tis, iš Mahanoy City ir A. 
Raulickas iš Haželtono.

Į atlaidus su dvasiška pa
galba buvo atvykę sekantie* 
ji kunigai:, kinu Zimblys, 
kun.. Paukšta, kun. Čepu- 
kaitis ir kun. Laumakis. vi
si iš Philadelphijos; kun. 
•Inčiūra iš. Kingston, kun. 
Ežerskis iš Miners Mojis,- 
kun. šūpšinskas iš Sugar 
Noteh; kun. Dobinis iš Sha- 
mokin, kun; Nanorta iŠ Hez- 
letoho, kun. Dr. Končius ir 
kun. Klimas.iš Mt. Carmei ; 
kun. Valančius, iš Girard- 
villes,5 kun. Česna ir kun.: 
Mikaitis iŠ. Mahanoy City; 
kun.. Narbutas iš FrackYil* 
lės, kun, Matulaitis iš Sf. 
CIair, kun. ĄTozįiras iš N.eW 
•Philadelphia, kun. Klevins- 

ts Tamaųuą ir kuĄ.
Mockus iš Coaldale.

Šv. Jurgio parapijos’žmo
nės džiaugėsi gražiais atlai
dais ir pamokslais, už ką 
dėkingi yra savo klebamu

kun. Karaliui ir pamoksi!-, 
ninkui kun. Dr. Mendeliūi.
Altoriais Berniuku Bąsket- 

ball Tymas ISlaimėjo
Kovo 25 dieną mūsų pa

rapijos altoriaus berniukų 
basketball tymas buvo nu
vykęs į Lakewood rungty
nėms su Šv. Canieus High 
Sehool. tymu iš Mahanoy. 
Citi. Mūsiškių žaidimas 
buvo taip tobulas, kad visai 
lengvu būdu supliekė amus. 
Žaidimas baigėsi ‘‘klapčiu
ką” naudai 37:15. Tuo 
žaidimu altoriaus berniukai 
sėkmingai užbaigė savo 
basketball sezoną, kuris tę
sėsi per keturius mėnesius. 
Jie žaidė kartą į savaitę, 
kartais net du sykiu į sa
vaitę, ir iš visų tų žaidimų' 
pralaimėjo tik vieną. Jie y- 
ra pripažinti čempionais.

Pasibaigus basketball se
zonui, jie dabar deda pa
stangas sutverti “klapčiu
ką” basėball tymą. Perei
tais metais jie turėjo stiprų 
basėball tymą, bet šiemet 
jie turės dar stipresnį. Lin
kime berniukams tokį pasi
sekimą basėball žaidimuose, 
kokį jie- turėjo basketball 
žaidimuose.

Komedija“ C^ingni-Lingu
’• Mū8ųs; parapijos ■ Vyčiai 

rengiasi suvaidinti juokin* 
gą vaidinimą lietuvių kalbo
je “Cingu-Lingu,” kuriį į- 
vyks balandžio 23 d., 8 vai. 
vakare, Shenandoah High 
Sehool salėje. Visi vaidin
tojai susirūpinę.. vaidinimo 
pasisekimu, visi uoliai lan- 
jkosi į praktikas. Bė abejo
nės, visas tas ją darbas ir 
energija nenueis niekais, 
nes priruošta tinkamai, tik
rai palinksmins atsilankiu
sius. ■ ■ ' ■ ’ ' ’ •

Asmenys, kurie žalis Šia
me veikale, yra pasižymėję^ 
ir visados žaidimu patenki
no atsilankiusius. Vaidins 
A. Pacenta, J; Mizėriūtė, 
P. Jankevičius, J. Galiniu-1 
te, A. Mizera, J. VaŠaitą, 
MT. Raulinavičiūtė, P. D.ap- 
kūnas, A, Jakubonis ir J. 
Rutkauskas.

ir tu būk katalikas, bet būk 
ištikimas katalikas. ‘ 
i Minėto asmens atsiverti
mui paveikė kataliką, baž
nyčioje buvusios misijos.

• ■ . M. B.

ŠV. ANDRIEJAUS 
PARAPIJA

Verbą sekmadieni, balan
džio. 9 d, tuo jaus po sumoSj’ 
parapijos svetainėje įvyks 
susirihkimaš reikale įsteigi- 
mo^Švč.Vai’doV^nądrau
gij os. Ligi šiol prie Šv.. 
Vaido draugijos rašėsi vien 
tik jaiuiiinas ir tokiu būdu 
Išsidirbo klaidinga nuomo
nė, kąd ŠV. Vardo draugija 
vien ti!k jaunimui reikalin
ga. Neatsižvelgiant ir į 
tai, kad svetimtaučią para
pijose beveik visi vyrai prie 
Šy, Vardo draugijos , pri
klauso, ir štai kad ją; veiki
amas koplačiąųsiai visuose 
didžiuose laikraščiuose. bu
vo labai plačiai išgarsintas, 
tik'. šiomis dienomis lietu
viai pradėjo reikalauti, kad 
ir mūsą parapijoje būtą įs
teigta Šv. Vardo: Vyrų dr- 
ją. Kai kurie vyrai, ne
laukdami susirinkimo, pra
dėjo darbuotis, kad prirašy
tų visus parapijos vyrus 
prie Šios draugijos. Nepai
sant ir to, kad. įr prieš su
sirinkimą įsirašysite į drau
giją’, visvien labai svarbu, 
kad kiekvienas į pirmą su- 
sirįnkmą atslankytumėt, nes 
ča bus išaiškinta draugijos 
tikslas ir nubriežtas kelias 
veikimo.

—į----------- ;------------------ ------ -- -------------- -------------------------

TANI CAB VO. VELTUI 
PATARNAUS

Kaip kasmet, tairir šie*' 
met P. R. T, YeRow Cab 
kompanija siūlo veltui pa* 
tarnauti ligoniams įr seny- 
viams, norihtiems atvykti į 
pamaldas Velykų rytą/ Jei
gu atsirastą . norinčią pasi
naudoti šiuo pasiutymu, 
.malonėkite pranešti savo 
klebonams prieš 13 d. ba
landžio. Kompanija veltui;

.maldų parveš atgal į na
mus.

ŠV. KAZIMIERO
. .SESERYS•

Šv. Juozapo Marijos Vi
loje, artinantis pavasariui, 
prąpįdęs. didesnis veikiamas. 
Tiek darbo atsirado, kad 
'.darbininkai*, nebegalėjo ap
sidirbti. Bet geri žmonės 
tuojaus stojo seselėms į tal
ką ir štai1, dvi savaiti padir
bę, tiek darbo padarė, kad 
samdininkai galės be jokio 
trukdymo varyti ūkio dar
bą. Seselių naudai pasidar
bavo sekantį: Jonas Morkū
nas, Baltramiejus Zulanas, 
Jonas Štaniškiį, Leonas 
Seižys, Jokūbas Balnis ir 
Antanas Kraujutis.

Kas

REKOLEKCIJOS
Balandžio 9 d. prasidės 

rekolekcijos fr tęsis iki Ve
lykų. Rekolekcijų vedėju 

; bus kun. Ig. Abromaitis.

Jau laikas atsiųsti .vaike
lius į pamokas prirengiami 
prie Pirmos Šv. Komunijos. 
Pamokas veikeliams, lan
kantiems viešas mokyklas, 

į prasidės 4 vai. po. pietą..

PHILABELPHIA, PA.
PRIĖMĖ KATALIKŲ 

TIKYBA
Kovo 15 d. Silaneką žen

tas perėjo į katalikus, .pri
imdamas Krikšto Sakra
mentą, o kovo 16 d. priėmė 
pirmąją Komuniją.

Silanckų dukrelė ištekėjo 
už protestanto ir drauge su 
žmona lankydavosi kataliką 
bažnyčioje.

Krikštas suteiktas ŠVentb 
Bonaventūro bažnyčioj. Po 
krikšto naujasis katalikas 
iš .džiaugsmo išbučiavo savo 
artimuosius ir pareiškė, jog 
niekados nesijautė taip, lai
mingas, kaip Pirmosios Ko
munijos dienoje. Jojo mo
tina prieš krikštą taip pa
sakiusi:/tavo žmona katali
kė, jūsų kūdikis katalikas

Draugijos parapijoje pui
kiai gyvuoja ir darbuojasi. 
Apaštalystės Maldos Drau
gija žada Motinos Dienoje 
surengti vakarienę Šv. Ka
zimiero Seserų naudai. Dėl 
gėlių, Didž. šeštadieniui. ir 
Velykoms paaukojo $1().-00. 
Nesenai buvo surengusi ya- 
karienę parapijos naudai.

Pennšyvanijos žū 
skelbiamos “D/ 
kiekvieną per* 
rintieji 
savaitini 
maloų/’ 
And

I

11

Clair. Rožanči- 
iiė draugija ii1 tretininkai '> 

dė šoną, petį ir galvą, bet ėjo “in corporė’-T prie Ko- . 
nereikėjo, būtį ligoninėje. ’ muniįjos mirusios intencija.pil 

Velionės kūnas palaidotas ' 
Šv. Juozapo kapinėse, Ma- „ 
hanoy City; Dideliame nu- 
liūdime liįko jos, vyras, trys. * 
seserys Amerikoje, dvi sesę* ■ 
xys įr du broliai Lietuvoje. : 
Gimtinėms reiškiame, gilią' " 
užuojautą. Amžiną atilsį ■' 
tesuteikįa jai Viešpats....

įllg 
jsliko gy.

■

■ i

Šv. .Andriejaus parapijos 
choristas Kazimierai Bijū- 
naitis, 1028 Brown St., guli 
Šv. Marijos ligoninėje iš 
priežasties nelaimės; beva
žiuodamas su motorcycle, 
susimušė su dviem automo
biliais ir tapo išmestas ša- 
lygątvėn ir viena koja yra 
labai sužeista. Visi choris
tai linki jam greiĮto pasvei
kimo.

ST. CLAIR, PA.

Į 
j

/
4

t Seselės Mbai susirūpinu
sios koplyčios reikalu. Va
sarą, kada visos suvažiuoja 
atostogoms, daugiau išvarg
sta negu pailsta, nes didelę 
dalį atostogą praleidžia ko
plyčioje, o čia , tiktai 3 ma
žos lankos, kelioms seselėms, 
kitos turi naudotis kėdėmis, 

.o kėdė*koplyčibjė taip pato
gi, kaip akmeniukas bate. 
Kažin ar neatsirastų geros 
širdys plačioje;' Amerikoje, 
kurios paaukotą tris arba 
penkis Šimtus. dolerių dė . 
pastatymo nors laikinos ko* 
plyČioš, kuriai galėtų seselės 
naudotis per 5 arba 10 me
tą, kol išgalės pastatyti tin
kamą vienuolyną ir koply
čią. Jeigu vienam perdaug, 
galite keli susitarę šį labai 
reikalingą darbą atlikti. No*, 
pintieji seselėms . pagelbėti 
šiame reikale, kreipkitės 
prie Šv. Kazimiero seselią 
jūsą mįeste arba rašykite 
stačiai į vienuolyną,: Šisters 
of Šri Casimįr, Vilią Joseph 
Marių, Newtown, Pa. .

TAMAQUA, PA.
Š.. Elenos draugiją taip 

pat rūpinasi savo draugijos 
reikalais, ' nepaisant ir to, 
kad daug turi ligoniu; vi
soms pašalpą moka ir dar 
atlieka padidinti kasą. Šv. 
Elenos draugija, paaukojo 
taip pat $10.00 gėlėms.

Šv.: Rožančiaus draugija 
žada surengti balią parapi
jos naudai tuo jaus po. Vely
kų. Šv. Rožančiaus drau
gija paaukojo $5.00 gėlėms.

Krikščioniško Sąry š i o 
mėnesinis susirinkimas įvy
ko Šv.. Jurgio parapijos 
svetainėje, sekmadienį, 7 v. 
vakare. . ;;

M’rs. Tamulieiiė, 922 Sar
tam, St., turėjo operaciją 
American for Diseąsęs of 
the Stomach ligoninėje. . Da
bar, girdėt, svęikyn eina.

FRAGKVILLE, PA.
Šiomis dienomis serga 

Marę Baranauskiene, Ro
žančiaus . draugijos pirmi
ninkė. Eidama į bažnyčią 
per parapijos šventę, ji ne
tikėtai koją išsisuko. Tiki
mės, kad greitu laiku pa
sveiks.

Laikantis Šv. Tėvo atsi
šaukimo į katalikišką pa
saulį; pereitą ketvirtadienį, 
balandžio 6 d., parapijos 
bažnyčioje buvo laikoma Šv. 
Valandos pamaldos Kris
taus kančijos, mirties ir pri
sikėlimo atminimui. Kun, 
pasakė atitinkamą pamoks
lą.

Kovo 26 d..iki balandžio 
4 Ū. Šv. Petro ir Povilo pa
rapijoje įvyko, rekolekcijos 
ir 40 valandų atlaidai. Ve
dėju pamaldų buvo gerb. 
Misijonierius Ig. Abromąir 
tis. Laike . rekolekcijų ir 
atlaidų beveik visi apylin
kės ir Philadelphi j os kuni
gai. stojo į talką misi(jonįe- 
riūi ir klebonui kun. C. J. 
Klevinsimi. .. ‘ " •

/: ŽINUTES ’ . .
’• Kovo 19 dieną, Magdale*. 
tia Biekšienč, 2215 N,. Ca- 
tnac?St., j?luladelphia, Pa., 
su savo broliu Petru Gra
bausku, važiuodami namo iŠ 
bažnyčios su šavo.automobi-

Pereitą savaitę Šv. Pran
ciškaus seserys mūsą mieste 
pardavinėjo savo vienuoly
no dešimties, mėtą sukaktu
vėms paminėti išleistą kny
gą. kuri pilnai, verta vieiio 
dolerio. • z

Šv. Teresės Sodalicija tu- \ 
rėjo kazyrią vakarą kovo. 
30 dieną parapijos naudai* -j 

BĄvb daug žmonių. Povą- 
nks laimėjdr 'ZūbricSait’e^ 
— gyvą antį, J. Petkevi- J 
čiuš Port Carbon, — dėžę 
saldainių. Suteiktos dar 6, 1
dovanos. Pelnas paskirtas J
altoriams papuošti Velykų J
laike. •

Vakaro rengėjomis buvov \ 
O. Puišytė, S. Radzevičiūtė, - 
O. Kazlauskaitė,. E; Kliziū- ■* - -1 

rtė, K. , Krantauskaitė,. M. - 
Kubiliūtė; M. Kundrotaitė. ’ 
E. Skučaitė, E. Kliziūtė. ’ . /

i 
■i

Balandžio 3d. palaidota 
V. Didžįūnienė ir G r e y 
To wn. Nulįūdime ligo vy-'L' 
ras ir keli vaikai našlaičiui. .. 
Kun. V, Matulaitis atlaike •
mišias ir pasakė graudu pa- '
mokslą.

Girdėti, kad mūsą mieste 
žada atidaryti senai uždary
tą Čionykštį bravorą. Bū
sią gardaus alaus, kaip sa
ko žmones, bet valdžia turė
tą uždarytį viįus naminius 
■bravorėlius,.nes’ kaikurios 
kūmutes nori eiti, i konku
renciją šu valdžia pagami
nime geresnio ir stipresnio 
• ‘ Štofo, *1. Pamatysime.

MIRĖ ’ /

Balandžjb 6 d. atlaikytos 
iškilmingos gedulo . pamal-. 
dos už vėlą mirusios Cecili
jos Božienes, darbščios pa
rapijos veikėjos ir mūmėjos.

Ligoninėj ilsisi Juozas 
Zelonka, iš Polb Alto, viė-. 
rantelis lietuvis aviatorius •; 
šioje kolonijoje. Juozas pa*., 
si daręs orlaivį, skraidė virš 
Schulykill Haven- ir patiko 
nelaimę. . Besi vartydamas , 
orlaiviu, jis nukrito žemeli 
ir smarkiai susikūlė. Visi •. 
susidomėję šiuo jaunuoliu, -• 
kurs yra parodęs daug ga- * 
bumą skraidyme .ii?; linki k 
Juozui greičiausio pasveikt-' i 
mo. “

H

PROGA BEDARBIAMS .
Kad pagelbėti bedarbiams *’Dar- *

* • . *'
bininko” Administracija išmokės l* 
bedarbiui už kiekvieną g nu tą j 
naują metinę prenumeratą Vieni • 
dolerį . ;
Gera proga bedarbiam* užsidirb- 
ti.kelet| ar keliolika dolerią ; 
Apsukresnieji daiblninkai gali / 

išdirbti nuolatini ir gerai ap- 
mokami darb^.

“DARBININKAS”
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i atšįpivp-.
ahar jau tą šaknų ( 
įvairinti šitaip: užgauk 
rdą Vokietijoj, tai jis at
lieps “Naujienų” redak-; 
joj, “Darbininkas” buvo 
įsakęs tik šitiek: ' ■' ’. 
‘Kadangi Hitleris nust

atęs bolševizmą iš Vokite- 
joa iššluoti, tai, žinoma, 
įme klausime pro žydus 
paeiti negalėjo;”
Pro tą sakinį “N-nos” ir 

plonais nepraėjo ir štai) at- 
oyė: • ■ . '
“Čia dar kartą matome, 

:ad klerikalai pritaria ar- 
iausiems reakcinio. k a m s. 
Hitlerio gaujos žųdyte žudo 
menes, kurie nėra peržen
gę/jokio įstatymo, o betgi 
cątalįkiškokunigo^ redaguo
jamas laikraštis tą žvėrišką 
miurtą teisina. Pasaka apile 
ialyvavimą komunistų agi- ' 
taeijoje yra nesąmonė. Mil- 
žiniska dauguma žydų nie- • 
kuomet komunistų nerėmė. ’ ’

Pasakyta, piktai, griežtąjį 
iy. kategoriškai. Pažiūrėsimai 
ar logingai jr teisingai. Ne 
jokš -katalikas, * arba, kaip 
nori “N-nos,” “klerikalas” 
nepriltaria Hitlerio žygiams 
ir nė joks sveikas žmogus 
minėtuose “D-ko” žodžiuo
se neįžiūrės žvėriško smur-: 
to pateisiniino. .Smarkūs 
žodžiai nevietoj pritaikinti 
parodo tik autoriaus protą- 
vimb silpnybę. Jeigu /‘N- 
nos” visur taip argumen
tuoja .,taį patartina, kad 
jos pro daugelį dalykų pra
eitų tylomis, nes tylėjimas 

'genesnis už aiškiai nevyku
sį .protavimą. Su Hitleriu 
lietuviams katalikams nepą- 

jkelįfcm Jis yra fašistas, 
: grįeŽtąs vokietininkas ir 

kaizerizmo šalininkas. Nuo 
jo gręsia pavojus ne tik 
Klaipėdai, bet ir vifeai Lie- 

:; tavai. Su katalikai^ jo po

žiiotą ūkio darbihingumo si
stemą. Būsiąs paskirtas ' 
vienas ūkio diktatorius, su 
atitinkamais iir devyniomis 
galybėmis ūkio eksperhj, 
kurie nurodinės ūkinin
kams kokios Sekios kiek se
kios kiek sėti, kokią gyvu
lių veislę ūžvestiį kokiu bū
du Žemę apdirbti. Gerai bū
tų, jei toki ekspertai žmo
nės mokytų naudingais nu
rodymais kaip ūkį pagerin
ti ir palaipsniui vesti ūki
ninkus prie tikslesnio savo 
produktų sunaudojimo. Dar 
gėriau, jei jlije mokėtų su
rasti ūkio, gamyboms rinką 

: ir ^apdraustų kraštą nuo 
pertekliaus ir kainų kriti- 
jįo, — bet, sakoma, kad tie 
iktątonadl bus taip griežti 

vaip bolševikų komisarai: 
ių priežiūra būsianti tokia 
pat griežta ir nepermaldau- 

t . -oj .
įs.oc t .o, pigiai galima 1 
laukti bismarkinio kųltur- 
kampfo. Taigi priekabias, 
kad “klerikalai” . pritaria : 
aršiausiems reakcininkams, 
neturi čia nė mažiausią pa^ 
grindų. Mes tiesiog kons- 
tantuojame faktą, kad Hit- 
lėriSy persekiodamas komu
nistus, negalėjo nepakliudy
ti žydų, bent nemažos jų 
dalies.: .

“N-noms” labai norėtųsi 
pasakyki, kad žydai niekuo-, 
met nerėmė komunistų, bet 
atsiminus tokias pavardes 
kaip Trockij, Liunačarskij, 
Litvino v ir daugelį kitų, ge
riau joms žinomų kaip 
tams, sunku buvo pro jas 

^'tylomis praeitį ir “N-nos” 
buvo priverstos pradurti: 
“milžiniška • žydų didžiuma 
nerėmė komunistų.” čia 
žodis .. “milžiniška” netiks
lus. Kur yra tokių di'džu- 
yiųy kaip viršiau minėti žy
dų kilmes komisarai, ten tu
ri būti daug, daug ir mažes
nių žuvelių, ir. jeigu jas vi
sas suskaičius, tai išsireiš
kimas “milžiniška . didžiu
ma” pasikeistų i milžinišką 
mažumą.

. Tiek to. Nors storai per
dėta, bet atvirai) pripažinta. 
“N-nos” aiškiai pasisakė 
kuo . esą. Gink žydus * ir 
šmeįžk katalikus, tai būsi 
geras socialistas. Bet Hit
leris ir yra nacional-sociali- 
štas. Čila . išeina tikras gal
vosūkis. Eiliniam žmogui 

' nieku gyvu • nesuprantama, 
kokios , rūšies socializmas y- 
ra tiksliausias.. Lentas ne
geras, Hitleris dar 'bloges
niu. Netinka nė raudoni 
barsčiai, nė bėras arklys. 
Tai/ kokia spalva atitinka 
išlavinta socialisto skoni1? .

M MASS.

ŪKIO SOVIETIZMAS
- . Visiems dirbtuvių darbi- 
> niinkams gerai žinomi vadi- 
į narni effięiehcy expertš — 
L darbingumo; žinovai — ku- 
5 tie'yra darbdavių pastaty-

ti, kad išskaičiuotų^ kiek, 
k4' kurio, darbo galima nuveik- 
L ti į tam tikrą laiką. Esmė- 
|k je toki darbo ekspertai yra 
?Snaudingi tuo, , kad neduoda

. tinginiauti ir apgaudinėti, 
kuomet jię perdaugĮF ifai eta savo tįąreigaš,. iš-

- skaičiuoja, laiką seinuidb- 
mis iji1 stovi kaipįkolda Šmė-

< darbininko sprando,

DAUGIAU ATSARGUMO
-Pasirodo^ kad pamokslai 

turi būti kuopaprasč&usi. 
Žmonės nepratę protauti-fi- 
losofuoti. $ ’

■/ ■1
Kovo 29 d. Šv. Petro ta. 

tuvių bažnyčioje, So. Bosto
ne, sakiau pamokslą — 6T. 
Euckaristij&s'\Reiksnu~ Apa- 
štato rim e. , Ponas A. M. 
Aritarnas,.. • balandžio 4 d. 
bandė paduoti mano pa
mokslo turinį "“Darbinin
ko” skaitytojams. r Deja, 
tiek, daug nonsensų pripa
sakojo ir; visai pamokslo tu
rinį taip persunkė erezija., 
jog. priverstas esu daryti

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto' kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią įmygą išgyrė vta rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turinių, gėrėsies ir Tam- 
sta ją įsigyjęs. '

Knyga gražiai ątspausdin- 
ir turi 191 pusi. Jos kal

ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai ;*popie* 
rio viršeliais 50 centų.

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

Užsisakydamas rašyk:
7 “DARBITOKAS” • 

866 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Bažnyčios pamatus, kad ka- * 
taliko gyvenimas dažniau
siai yra susijungus sti Šven
tąja Eucharistija, kad ku
ris priima Eucharistiją, y- 
ra paklusnus ’ žmogus, pil
dantis Švento. Rašto žo
džius, kad pamatėme ilgai 
lauktąjį Pasaulio Gelbėtoją 
— šv. Eucharistija...’ kad y- 
ra Dievo įsakymas — Apaš
talauk, kad jeigu siela su
sirgusi ir tt., reijkia turėti 
daug kvailos drąsos, kurią 
parodė p. Aritarnas. Kad 
ir ne visi minėtieji išsirėįš- 
kimaii eretiški, bet visi klai
dinanti. “Dar b i n i n k e ” 
spausdinama paskaita ^Re
liginis atgimimas per pa
sauliečių apaštalavimą’7 ir 
skyriuj e “Šv.Eueharisti jos 
reikšmė apaštal avi m e,’ ’ 
skaitytojai pamatys, kad p. 
Aritafno mintys su mano
siomis, nesuderinamos.

• Pr. juras.

viua ir stiprina mus paslap- ‘1 
tingu būdu Eucharistijoje,.. ;

Graudu jfc gailu, kad re- : 
porteris, neturėdamas jokio 
teologinio supratimo, drįsta 
savaijp . interpretuoti •’ pa
mokslininko mintis kad ir 
nb iš blogos valios. . Rašy
boje reikia .lavintis prade
dant nuo paprastesnių daly
kų. Kad gvildenti tikėji
mo bei doros klausiomis, rei
kia pirma gerai su jais ap- 
sipažintl. ir rašant, reilkia 
saugotis klaidingų išsireiš
kimų. Bet kaip sakinys su
lipdytas dažnai neatitinka 
tiesai Sakyti, kad. Bažny
čiadarnėragalutina,...kad 
naujoji Jefruzalė mistiškai 
tikra, kad Eucharistija yra 
Tarpi)linkti materijaliŠkū
ir dvasišku, kad apaštalai 
gražiai pradėjo Katalikų

Jokiu būdu negalima sa
kytį, kad Eucharistija re
miasi mūsų tikėjimu. Sa
kiau/ kad. mūsų tikėjimo 
centru yra Eucharistija. 
Kuomi saulutė yra materL 
jaliani pasauliui, tųomi. Eu
charistija pu mūsų dvasi
niam pasauliui... . •

Dievas nuo amžių žinojo, 
kad žmogus viską norės ap
rėpti savo menku proteliu, 

, užtat laipsniškai rengė dir
vą tikėjimui į Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Gyvybes Me
dis, Velykų Avinėlis, Mel- 
chisedekas, Izraėliftų Man
ila tyruose prefiguravo Eu
charistiją.;, Rojuje apreikš
tosios religijos paslaptys 
nebuvo taip .aiškios kaip 
Patrijarkų laikais, o Mozės 
laikais, nors tikėjimo pa
slaptys buvo JJskešnėš, vis.- 
gi pasiliko iieisvystytos iki 
Kristaus atėjimo. Patekė
jus tai Teisybes Saulei, fi
gūros ir šešėliai, pranyko ir 
su Jėzumi apsireiškė ir Tie
sa ii’ Šviesa. Senojo Įsta
tymo tvarka liko pakeista 
Naujuoju Įstatymu’.. Bažny
čia užėmė Sinagogos vietą. 
Mūsų Bažnyčia, po Kris
taus atėjimo ant’ žemes, ta
rytum užima vietą tarp se
nojo Jeruzalės ir naujojo, 
■—. dangiškojo Jeruzalės.; 
tarp ; sinagogos ir dangaus, 
nes joje randame priedan
gą ir tikrenybę (i- e. fore- 
shadowing -and .possession). 
Turime tikrenybėje su savi
mi Kristų Tikrąjį. Dievą ir 
tikrąjį Žmogų, bet po prie
danga ir dar negalime ma
tyti veidas. į veidą, taip kaip 
matysime Jį danguje. Kris
tus gyvena su mumis, gai-

' Kita. Pr. M. Juras.

RELIGINIS ATGIMIMAS 
PER PASAULIEČIŲ 
APAŠTALAVIMĄ

UI. 1‘ASAUIJ Ečl AI APĄSTALIŠKAilE
/; . y.-. ■■'; darbe;

Mūsų laikais žmonija pagonėja. Daugelis 
varde krikščionys, bet gyvenime pagonys. Su
laikymui pagonizmo ir sukrikščionijimui supa- 
gonejušiųjų. reikia daug darbininkų, pasišven
tusių apaštalų.

• Kaitą popiežiui Pijus X savo pa^ikalbėji- 
mė su kardiiiblais paklausė jų, kas šiems lai; 
kams reilialingiausi'a. Vieni iš jų aiškiną, kad’ 

; reikia daugiau katalikiškų mokyklų, kiti, kad 
daugiau bažnyčių,, dar kiti, kad daugiau , kuni
gų. Bet Popiežius Pijus X* pasakė: “Daugiau
siai šiais laikais- trūksta* parapijoms k.eįįų do
rų ir di’ąsių pasauliečių, tikrų apaštalų.,” , ’ •

• . Popiežius Pijus XI savo : Eneik 1 i k o j e 
^Įiadrageshuo ainio,” 11)31 m. -rašo: “Prieš 
nlus dabar, kaip kitados nekarta Bažnyčios is-.

jama kaip. įr dirbtuvėse. 
Tas sumanymas būk paei- ' 
hąs iA paties prezidento 
Roosevelto, kiirs,. be abejo
nės, turi kūogerifaušius n$- : 
rus. Jo tikslas esąs sit- 
rvarkyti ūkį taip, kad jo 
gamyboje nebūtų pėrtek- 
lląUs-, ’-vacliįiasi, kad produ
kuotų tik tai, kas reikalin
ga ir kiek reiiikalinga. Su
manymas. esmėje graž ū s, 
bet ūkininkai vargiai jį pa? 
kęs. Kur, kur, bet ūkyje 
žmogus nori būt pilnai lais
vas. Pati gamta jį prie to 
skatina. Net Rusijoj, kur 
Žmonės buvo pripratę prie 
baudžiavos, ūkių kolektyvi
zavimas nevyksta. Ką gi, 
bekalbėti apie laisvą Ameri
kos farmerį. ‘ Numatoma,’ 
kad jis nieku gyvu, nepasi
duos- federalei -kontrolei- sa
vo ūkio reikaluose. Taigi 
iš anksto piamatoma daug 
•keblumų ir raginama kuo- 
.smarkiausiai priešintis, kad 
toksai Sumanymas neperci- 
tii per kongresą. Kad dar 
daugiau pabrėžtų jo nepa- 
kenčiamumą, surasta “jam ir 
nepakenčiamiausias ' pasau
lyje vardas — sovietizmas. 
Užtenka tik taiį> pakrikšty
ti ir jau galima užtikrinti, 
kad kūdikis — negims.; - K.

SKLEISKITE ŠVIESĄ

.-į Perskaitę “Darbininką” nenu- 
me’skite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D.. S. ir atrėmsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

neduodami jam nė atsikvė- 
1-ti, tai.jie virsta nepa
kenčiamu jungti ir sukelia 
ųė tik nepasitenkinifho, bėl 
h streikų., Bėt. dabar jau 
• oki,' laikai, kad norima ne, 
žmonės paversti mašinomis. 
Nereikia ne minėti, kad to
kia Sistema kaip tik padau
gina nedarbą, nes darbinin
kų skaičių, sumiižfea iki mi
nimumo. ’ • .

Girdėti, kad ir; ūkiuose 
panaši sistema bus mėgina
ma įvestį. • .Vadinasi, suma* 
nomn padalyti /neontrali-

■R*

Iš KATALIKŲ GYVENIMO
Tarptautinės katalikių slaugių 

(mirsiu) organizacijos suvažiavi
mas įvyks Lourde liepos 18-21 d. 
d. . Iškilmingos mišios stebuklo 
vietoje atlaikys vyskupas GerĮiėr, 
o apmoksią pasakys kardinolas 
Verdier.

Persijoje pirmą- kartą iškilmin
gai paminėta popiežiaus Pijaus 
XI vainikavimo diena.

Gegužės menesį Paryžiuje bus 
iškilmingai minima Šv. Vincento 
Pauliečio labdarybės draugijos 
100 metų sukaktuvės. Popiežius 
save atstovauti tose iškilmėse 
paskyrė Paryžiaus kar d in o 1 ą 
Verdier. _■

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOSMISIJAS

Kalifornijoje paskutiniame že
mes drebėjime užmušta 35 kata
likai. Katalikų Bažnyčia turėjo 
daugiau milijono dolerių nuosto
lių.

Birželio 11 d. šv. Tėvas įšven
tins penkis naujus vyskupus, ki
lusius iš misijų kraštą — Indijos, 
Kinijos ir Mongolijos.

“DARBININKO” SKAITY- 
TOjy dėmesiui

“Darbininkas1’ jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas uT pilną, jų vertę. Nukirpo

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

Nuo balandžio- 17 dienos 
iki 30 d. Tėvas Bružikąs 
d uos. misi jas S v. Trejybės 
bažnyčioje, New,ąrke.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J. Bru- 
žikas, J., 207 York Street, 
Brooklyn, N. Y. galima pa
siųsti Money Order atnauji
nant . visus Lietuvos kat. 
laikraščius: “žvaigždę” ir 
“Misijas ” metams $1, .(gį 5 . 
metams ' tik $4, “Varpelį” 
($1)‘, “Žemaičių Prietelių” 

: ($1), “Mūsų Laikraštį ’ ’ 
($1.20), vaikams “žvaigž-

Šicmis dienomis Washingtone 
lankėsi katalikų jauniiho tarp- 
tantinės /organizacijoj sekretorius 
Dr. Wihelin Solzbacher, Vokieti
jos katalikų jaunimo žymus va
das. 1931 metais jis organizavo. 
Europos jaunimą prieš ginklavi
mąsi. Tais metais jis aplankė- 
150 susirinkimų Prancūzijoje, 
Belgijoje. Olandijoje, Vokietijo
je ir Šveicarijoje, Nors šis taikos 
veikėjas tik 26 metų, bet jau tu
ri ekonominių ir politinių moks
lų'daktaro laipsnį ir žino 15 kal
bų. • ' f

Saleziečių vienuolyno trečiasis 
ordenas šiuo laiku turi 400,000 
narių. 10,000 saleziečių vadovau
ja 1200 mokyklų ir institutų.

Svarbi Išganymo Priemonė 
88 pusi, knygelė

. ‘6 Iš visų veikalų apie mal
dų nei vienas be abejonės,; 
nepasirodė taip, tinkamas ir 
taip rinktinis, kaip šitas 
mažas šv. Alfonso Ligouri 
kūrinėlis’- rašo H. Neven, 
General Vikaras.
/‘Skaitykite šių knygelę 

ir skaitykite yife iš naujo..,. 
Skaitykite ir rag i n. k i t e 
kitus, kad ją skaityti}!..., Aš 
norėčiau, jei tat būtų gali
ma, atspausdinti šitos kny-

gėlės tiek egzempliorių, 
kiek yra krikščionių žemė
je, ir duoti kiekvienam po 
vieną.”
2. Karštas Šv. Alfonso troš
kimas.

Šitos knygelės kaina buvo 
25 centai.

Didelio knygų nupigini- 
mo metu parduosime tik už 

centų. ’.
“DARBININKAS”

366 W. Broądvvay

So. Boston, Mass.

10

torijoje, stovi supagonėjęs pasaulis,. Kad tos 
i’ūšįes ištisos žmonių klasės būtų vėl grąžintos 
Kristui, kurio užsigynė, iš jų reikia išrinkti ir 
padaryti pagėlbinius. Bažnyčioj kareivius, ku
rie žinotų savųjų mintis, ir norus ir kurie tam 
tikra malonia broliška meile galėtų pasiekti jų 
širdis. Birmi ir artimiausieji darbihinkų apa
štalai privalo būti darbininkai. ” Popiežius ra
si ta uoliai ieškoti šitų pasauliečių apaštalų, iš
mintingai išrinkus tinkamai išlavinti, nes “da* 
bas ypač yra reikalingi toki tvirti Kristaus ka
reivai, kurie dirbtų žmonių šėmiai nuo grę
siančio pražuvimo išgelbėti.” ,

Kristaus Vietininko žodžiai, kaipo Aukš
čiausio Bažnyčios Mokytojo, neturi pasitikti, be’ 
atbalsio. Jis gerai, pažįsta žmonijos ligą-m ži
no kokiais vaistais ją reikia gydyti, žodžiai, 
nelyginant vaistai, turi būti priimti, giliai šir-. 
din.ir t-įic. tada jų^ galybė pasireikš darbais.' Tani 
reikia gėr.os valios, apaštališkos dvasios. Gero* 
jį . valia pasireiškia darbais. •• jau Kristaus lai
kais matome žmpnes mylinčius artimą darbu ir 

; tiesa. Vieni šeke Išganytoją ir jam pataina- 
vo; kiti skelbė žmonėms apie didžius dalykus,

kuriuos jiems buvo Kristus padaręs., dar kiti 
Įtikino žmones, kad Kristus yra’ Dievo Sūnus, 
tikrasai pasaulio Gelbėtojas.

Apaštalai turėjo daug pagelbininkų. šv.. 
Povilo Apaštalo Laiškuose suminėta visa .eilė 
jo prietėiių —r padėjėjų, Pavyzdžiui, Laiške į 
Rymiečius, ,Šv. Povilas sveikina Fėbę-ir Mari
jų, kaipo dijakonises, kurios iitsižymejo.meiles 
ir gailestingumo darbais. . Prikibę, ir Akvilią 
Apaštalas vadina ištikimais padėjėjais .1 ėžuje 
Kristuje, kuriedu suteikė pilnesnį- Viešpaties 
Mokslą ApoĮiui’ (Apd< 18.. 26), ir dėl tikėjimo 
paaukojo savo gyvastis. (Ryin. 16) Epafrodi-. 
tas, Aristarkąs, Epą f ras, Tytikas, Filomenas 
ir daugybė lutų tarnauja apaštalui iv. saudarbi- 
ninlmuja Evangelijos apsakojimo. ;

Be to, gana paimti šventųjų sąrašą, ypač . 
iš pirmųjų krikščionijos amžių, kad įsitikinti, 
kaip daug pasauliečių pašventė savo gytahhą 
apaštalavimo darbui. 6 kiek apaštalų, pasili
ko. nežinoniais iki pasaulio pabaigęs ! Ar dau
geliui, pavyzdžiui, yra žinomas kad ir ncvaįni- 7 ; 
knotas vargšų karalius, gyvenąs Kinijos mieste 
8hanghais Lnpahongas i Savo lėšomis pastaty- ;
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?enktadieniB, balandžio *tr 1933

Ieškokime Naujų Blaivinimo Kelių

BLJJVININKŲ SĮJSrviENYMO CENTBO
- VAUDYBA ■

• Kun. X X Jnkalti*—<1tm. vadas: Kun. Jopaa Bakanaa—pirm.; 
Kun. J. Matulionį*—I-asla vic^plrm.; Pr. Manko*—11-aal* vk*- 
pirm.; V- J. Blavackaa—rait, 7 Mott atr., Worce«ter, Mas*., O. 81- 
datrien^-lžd,, 6 Commonw*olth Av%, Worc*at*r, Maaa^ K- Rai

nys ir J. Svirskas—lido globojai; Kun. Fr. J. Julkaltis—redakto- 
rius,’432 Windsor st, Cambridg*. įfas#.

(Šiš talpinamas straips
nis tilpo Lietuvoje einan
čiame laikraštyje “Panevė
žio Balse,” Nors straips
nyje liečiami Lietuvos blai
vybes draugija ir^įos reika
lus, tačiau norime, kad ir 
mūsų kuopos Jųsipažintij 
su* blaivybės id|y u judėjimu 
Lietuvoje. Kedf).. 7 / '

Visi pastebime, kad. taip 
labai reikalingas krašto 
blaivinimo. darbas. dabarti
niu metu -mūsų visuomenėj 
nesusilaukia didesnio susi
domėjimo ir neturi reika
lingo pasisekiiiio. Nors sau
jelė blaiyininkij — Idealis
tų labiausiai stengiasi, mū- 
sų visuomenė klaivinimo 
klausimu pasilieka dar kur* 
ti ir nebylė. Jei kur ir dir
bama, tai darbas varomas 
dar prieškariniais metodai^, 
įprastu šablonu,. be energi
jos ir be entuziazmo, .

Kur yra to nepasisekimo 
priežastys? . '

Pirmiausia tenka mums 
patiems, blaivininkams, pri-. 
sipąžinti, . kad blaivinimo- 

. darbe nėra.toliau pramatan
čio plano,; kokius turi kitų 
kraštų .Mąįvybėslj draugijos, 
Blaivybė nepasiekiama vie
nu užsimojimui Čia reikia 
labai planingo ir. nepaliau
jamo: veikimo, energingos 
kovos <už blaivių mintį vi
suomenėje. .

Blaivybės draugijos sky
riai šiandien daugely, vietų 
merdi. Juose daugiausia su
sispietę dar nesuspėję iš
mirti prieškarinių laikų 
blaivininkai. Luą baimė, 
kad kartu su jais nebūtų 
palaidota, ir blaivybė.. Tiesa, 
turime daug kilnaus jauni
mo. Bet šiandien ju nemato
me blaivininkų eilėse ar 

. bent susirūpinusio . gyvai- 
sįaiš -blaivininimo reikalais.

Uždarius , moksleivius at
eitininkus, mokyklose nebė
ra abstinentų kuopelių, ku
rios ruoštų naujus blaivini-, 
mo darbo vadus, ir kuriose

moksleivis įgytoj tvirtą, pla
čia to žodžio prasme, absti- 
mentišką charakterį; Bet ar 
mes daug darome žygių, 
kad moksleivių abstinentų 
kuopeles mokyklose vėl ga- 
lėtoj veikti, Ar mes darome 
žygių, kad mūsųmokyklose 
būtų įvestos prieŠallcoholi- 
nes^pamokos,lairiąsyia&sa--- 
ve .jau senai įsivedė mūsų 
kaimynai latviai ir kitos 
kultūringos valstybės ir ku
rtoj reikšmė blaivinimo dar
be neabejotina. Tuščiais Šū
kavimais ir policinėmis prie 
monėmiš mes nieko nepada
rysime. Tą jau aiškiai įrodė 
Suomijos’ ir Amerikos pa- 
vyzdžiai. Toje šalyje prohi- 
bieįja gali duoti teigiamu 
vaisiu, kur tauta didele sa
vo dalimi yra . blaiviai iš
auklėta. :

ČVisi žinome,’ kįėk mažai 
šiandien mūsiį tautos. auklė
toju — mokytojų yra absti
nentu, kurie mūsų liaudžiai

ir mokšlus einančiai* jau
nuomenei rodytų gražius 
blaivaus -gyvenimo pavyz
džius. Mes turime kelte kel
ti balsų ir reikalauti, kad 
mūsų vaikus auklėtų blai
vūs mokytojai. Jei to iš
karto įr nepasieksime, tai 
galime sudaryti nors viešų
jų opinijų, kad pasigėru- 
siam auklėtojui. būtoj gėda 
viešai pasirodyti ir tą savo 
“drąsą’.’ demonstruoti ąnk- 
lėtinių tarpe.

Blaivybei populiarinti ir 
škleįsti liaudyje būtinai 
reikia priešalkoholinės bele
tristikos, kurios pas muš ir 
su žvake nerasi. Didysis 
musų tautos blaivintojas 
vysk. M. Valančius jau 
prieš 75 metus suprato šio 
dalyko svarbumų ir, nors 
buvo apkrautas įvairiais ki
tais darbais, parašė keletą 
priešalkoholinės beletristi
kos dalykėlių. Jie žmonių 
buvo mielai skaitomi ir, be 
abejo, turėjo įtakos į tą .fak 
tų, kad vysk Valančiaus 
laikais buvo nublaivinta be
veik visa Lietuva..

Apskritai sakantį į blaivi
nimo darbų turime įnešti 
daugiau gyvumo ir entu
ziazmo, jį modernizuoti ir 
sutraukti darban daugiau 
jaumjr kūribmių jėgų. To
liau nebegalime tik vegetuo 
ti.. ■

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

. ... - . -y.'.'

A. L. R. K. Federacijos Reikalai 
2334 So. Oaklėy Avė., CL-cago, UI.

PASIRŪPINKIME SPAUDOS 
PLATINIMU

Susipratusių lietuvių ka
taliku visuomenei netenka 
daug kalbėti apie spaudės 
reikšmę. Ji ir taip • gerai 
nusimano, kad joks svarbes
nis tautinis ir tikybinis 
darbas be spaudos pagalbos 
nėra įmanomas. Niekas. ir 
neginčija, kad . spauda 'yra 
nereikalinga. Tačiau spau
da nėra lygi.. Ji gali, būti 
aukštai pastatytą, vairi ii: 
menkute. Visi sutinkame 
su tuo, kad mums, reikia4 ne 
bile kokios spaudos, bet ge
ros. Kad turėti aukštai pa
statyta spaudą, reikia, kad 
ji medžiaginiai būtų gerai 
aprūpintą. Kad ji to. susi-

lauktų, reikia, kad ji būtų 
plačiai skaitoma. Tai aišku 
visiems.

Mes, lietuviai katalikai, 
negalime skustis. Turime 
laikraščių įr net dienraštį.

Netrūksta ir knygų. Tik 
reikia, kad mūsų laikraščiai 
bei knygos ir savo turiniu 
ir tekūišku atžvilgiu mūsų 
idėjos priešų spaudą prą-. 
lenktų ir prilygti}, nors da
linau amerikonų. spaudai. 
Jei tuo šiandien dar negali
me. pasigirti, tai dėl to, kad 
dar tūkstančiai lietuvių ka
talikų namų yra, kuriuose 
nerasi nei katalikiško laik
raščio, nei katalikiškos kny
gos, Tai yra liūdnas reiški
nys, kuris verčia kiekvienų 
rimtai, susirūpinti. Ir Po
piežius Pijus XI yrą pasa
kęs: “Kiekvieno kataliko y- 
ra šventa pareiga remti ka
talikiškųjų spūudų ir ją kuo 
plačiausia paskleisti tarp 
WoniųUGūiTlaikrašči'm 
i’a naudingiąiisiud a i k t u, 
verįu didžiausio . užmokes- 
nio?’ Kovoti prieš besipla
tinančią bedieviškąją spau
dą kito būdo, nėra, kaįp tik 
iš visų jėgų platinant kata
likiškąją. Dėl to Popiežius 
Pijus X yra p a s k e 1- 
bęs: “Prieš blogas knygas 
mes turime pastatyti geras 
knygas; ptieŠ . blogų rašto} 
nuodus mes privalome pa
statyti gerų raštų vaisius; 
prieš blogos pakraipos laik
raščius mes' turime pastaty
si aukštos doros laikraš
čius.”

Vienas kalbėtojas Fede
racijos 22-me kongrese yra 
pažymėj ęs,. kad mūsų veiki
mui seksis, Bažnyčios -reika
lavimus išpilčįysimę, savo 
tautybę išlaikykime, jei 
kiekvienas veikėjas ir susi
pratęs katalikas pasidarys 
katalikiškos spaudos apaš
talu, jei kiekvienoj parapi-

■ joj bus spaudos platinimo
■ biurai Dabar, kada veda

mas katalikų veikimo vajus,
, rūpinldmės ir gerų' lafcaš- 
s Čių įr Įmygu platinimų- 
. Prie to ragina*ir Federaci-

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

BERLIN
Kniauks iš New Yorko GEGUŽĖS 10 D.

Pasažieriai nuo garlaivio EUROPA, išplaukiančio iš 
New Yorko gegužes .14 d., kurie keliauja j Lietuvą, bus 
perkelti į garlaivį BĖRLIN Bremene. ...

IŠ UOSTO Į UOSTĄ
Informacijų kreipkitės į autorizuotus Lloyd agentus ar į

NORTA GERMAN LLOYD
252 Boylstoh St, Boston.

Be Persėdimo Snecialė Kelionė Garlaiviu

jos 22-ro kongreso rezoliu- 
erja^ “kttrioj—tarp kitko yra^ - 
pasakyta:

1. Visomis priemonėmis 
remti lietuvių k a t ,a 1 i k ų 
spaudą. •;

2. Visose parapijose steig
ti laikraščių ir knygų plati
nimo biurus. . .

3. Visur, kur tik galima, 
steigti mūsų laikraščių. ben
dradarbių ir korespondentų 
ratelius. .

4. Besimokinančių moky
klose jaunuomėnę pratinti 
prie spaudos bendradarbia
vimo : rašymo ir jos platinto 
mo.

5. Raginti, kad visos mū
sų draugijos ir organizaci
jos apsirinktų vieną iš ka
talikų laikraščių sau už or
ganą.

6. Kad bent didesnieji lie
tuvių centrai Amerikoje už
vestoj laikraščiuosė nuolati
nius savo kolonijų skyrius.

7. Visose kolonijose reng
ti. speciales .spaudos savai
tes.

Taigi vykinkime šiuos 
nutarimūs į gyvenimą, jie 
yra svarbūs ir reikalingi. 
Dabar yra geriausias laikas. 
Nepalikime nė vienos kata
likiškos-šeimynos be katali
kiško laikraščio. ; '

Vyskupo Laiminimas

. J. E. Wheeling, W. Va., 
Vyskupas John J. Swint 
taip rašo Federacijos cent
ro valdybai:

“A.s gavau Tamstų laišką 
. iš vasario 9 d* ir taip pat 
Amerikos2 Romos Kataliką 
konstitucijos, kopiją. Aš 
skaičiau, konstituc i j a s i r 
nieko priešingo jose nera^ 
dau. F akt Inai, jei organi-

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

iEMaaMa*MM

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STB. PER 

BEVEI? 70 MBTŲ '

V A L AN D OS:
. Nuo 9 ryto iki 3 po pietų, Subatomis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 

.. . Pirmadienių vakarais nuo 7 iki .9 tik dėl depozitų. .

Depozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadięnio kiekvieno 

mėnesio. Divįdentai mokami trečių Trečiadienį Balandžio ir 

Spalių menesių. Siunčiame pinjgtis į užsienį ir išrašome 

Travellers Chcąues, •. . . ** •

įsaciįą biis vėdama nustdiy- 
ta lLnija, ji 'Daisl)i()aJ- (je- 

darbais.^
(<Dčl to aš duodu Federa

cijai savo ušgirytną, linkiu 
geriausio pasisekkno ir F>ie- 
vo

. Tad dar vieno vyskupo 
užgyiimų ir pritarimą savo 
•organizacijos darbams susi
laukėme. Tai turėtų mus 
paraginti. daugiau pasišvęs
ti dirbti katalikiškos ir tau
tiškos akcijos darbą.
^Malonu yra pranešti, kad 

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos centras užsimokėjo savo 
metinius mokesčius už 1931 
ir 1932 metus. Prisiuntė 20 
dolerių. Moterų Sąjunga 
yrą. naudinga ir reikalinga 
organizacija. Ją reikia rem
ti., . Organizuojant katalild- 
ško veikimo ir spaudos sa
vaitę, reikia' nepamitsti e_- 
nergingai raginti' lietuvaitės 
rašytis prie Moterų Sąjun
gos.: ą ; ■ ..

Federacijos 7 skyrius 
(Town of Lake, Chicago, 
Iii.) šios draugijos užsimo
kėjo po vienų dolerį į me
tus.:. Labdarių Sąjungos 1 
kuopa, Sv. Pranciškaus Rė
mėjų 3 skyrius, Švč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo 
mergaičių draugija ir Apa-. 
štalystės Maldos draugija.

Archer Heights, Chicago, 
'III., užsimokėjo. Marijonų

Kolegijos Rėmėjų 41 sky- • 
rius, ’

Omaha, Nebraska, miėste 
ir visoj toj’ valstybei tėra 
tik viena lietuvių parapija * 
(ŠV. Antano), kurios klebo-^ 
nu yra gerb. kun. Juozapas* 
Jasevičius. Gerb. klebonas. 1 
greit į Federacijos . cento - 
laišką atsiuntė, pažymėda- J 
mąs, kad netrukus pasi- ,/-; 
stengs- visas draugijas pa- * \ 
kalbinti prie mūsų vietinio*’ 
centro — Federacijos prisi-^ 
rašyti. Parapiją tikrai prk 
rašysiąs. į tai sekretorija- - 
tas atsake tokiu laišku: 
“Tamstos laiškas džiugina 
visą Federacijos centro val
dybų, nes duoda vilties, kadi į 
netrukus Šv." Antano parą- 
pi joj e susidarys s t i prus '■ 
mūsų, Amerikos lietuvių 1 
veikimo centro skyrius. Mes * ■ : 
esame dėkingi . Tamstai už'' 
palankumą ir tikimės, kad ’ 
užmegsti ryšiai išeis naųdon • 
ir omahieČiams ir visai mū- > 
sų visuomenei.”

Feredacijos Seliretoruiš;

Į

*

j ■ •
1

APIE KNYGį “DIEVE, 
PASIGAILĖK MŪSyi" :

Mums pranešta,'kad P. .; 
ir K. Jurgehj (Jurgelevi- ,: 
čių) išverstoji W. T.. Sean-., 
lon ’o didžioj o karo apysa
ka “Dieve, pasigailėk. mū.- • . 
sų!” jau baigiama spaus- „ 
dįnti. • Tos knygom , išspaus- , 
dinta jau 320 puslapių;, vi
so bus apie 400 puslapių. Ji 
spausdinama Lietuvoj, Kol įjy 
Uis 'baigta spausdinti’irūi'U' ' “ 
gabenta į Ameriką, išeis du } 
—trys mėn. Taigi, , tos. kny
gos leidėjai bei prenumera- . 
toriai gaus knygas apie bir- . 
ž e 1 ko m ė n e s į. Kas ‘ 
dar nori iŠ anksto (pigiau)’ 
užsiprenumeruoti šią. Įmygą 
už $2.00 ir nori būti pami
nėtas knygos leidėju, tegu . 
pasiskubina kreiptis: Rev. 
L. Draugelis, 2334 S. Oak- ■: 
ley Avė., Chicago, III.

Girtuoklio burna įšdžio- '' 
vina kišenes. .

Ji ■

•A

dyno daug labdaringų įstaigų, kaip tai . ligoni- . 
uių, prieglaudų bei pataisos narnu, kuriuose gy
vena daugiau negu trys tūkstančiai žmonių. 
Kaipo karštas katalikas, kasdien klauso švl mi
šių ir. su savo šeimynėlės , nariais eina prie šven-

‘. tos Komunijos, Sis turtuolis neskaito sau pa
žeminimu kasdien su savo šeimyna bendrai kal
bėti rožančiuj sekmadieniais mokyti ’ vaikučius

. 'tikėjimo tiesu ir užsiiminėti kitais labdaringais 
? darbais. Jis apie tris šimtus asmenų sutelkė į 
Katechetų draugiją ir pats jai. vadovauja. •

Ačiū Dievui, ir mes ateitiiiihkij tarpe turi- 
• niė karštų 'katalikų, uolių • apaštalų.. Profesp- 

ri'ai Dovydaijtis, Št Šalkauskas, j. Eretas, K. 
Pakštas, tikini yra verti. pavadinti pasaulie
čiais apaštalais. Be. Sm paminėtų asmenų, be 
abejonės, yra senelių ir:jaunuolių, Brastų ir 

. 'Kvestorių, ■ Mari jų Bečkaūskąičių ii1, jai .pana-.
.’šiij, Šv. Monikų ir Elzbietoj* kurie, malda ir 

darbu platina Kristaus Karalystę, ant žemės. 
Bet permažai apaštalų inoderniškos.‘stabnieldy- 
būs laikams. Prieš "Bažnyčių kelia rankų , ne 
vien pavieniai asmenys, bet organizacijos,’ vals
tybės ir ištisos tautos. Visų katalikų yra sveti-

ta priedermė ginti savo motinos Bažnyčioj rėi- 
kalus..

. “Akyvaizdoje gausingų blogybių, kurios 
slegia visuomenę ir akyvaizdoje pavoju, ku
rie jai.gręsia,. mūsų pareiga reikalauja, kad 
dar kartų įspėtumėm geros valios žmones, ypa
tingai tuos, kurie užims, visuomenėje aukščiau
sias vietas, ir kad Dievo vardu juos paragintu
me, k'ų mes ir darom Čia šiuo momentu, pagal
voti apie priemones, kurtoj situacija reikalauja 
ir su toli matančia energija, jas taikinti be ati
dėliojimo. ...

“Kunigija bus stipriai remiama visų ge
ros valios tikinčiųjų veiklių ir inteligentingu 
bendradarbiaviiiiu. Tuo būdų, vaikai, kurie 
.gėrisi Bažnyčios motiniškais glamonėjimais, 
vertingai jai už. tai atsidėkodami skubės jai 
padėti apginti josios, garbę ir šlovę. Visi gali 
prisidėti prie šios taip didžiai garbingos parei
gos pildymo: rašytojai ir jpokslitiinkaliį ginda
mi jų knygose ar kasdieuėj? spaųdoji?, tame‘ga
lingajame įranky, kurį mūsų priešių taip išnau
doja blogam; šeimynų te,vai ir mokytojai, teik
dami vailcams kvikščĮmiiškų auklėjimą: valdi-

minkai, ii’ tautos atstovui, rodydami principų 
tvirtumų ir chąi’akteądo pilnutinumų be baimės 
žmonių išpažindami savo tikėjimą, sako Popie
žius Leonas XIII.

Apaštalavimo darbas nereikalauja: iš pą- 
sąuliečtoj išsižadėjimo turtų ir apleidimo savo 
kasdieninių pareigų; nereikaląuj a didelio mok
slo ir karžygiško aktų. Popiežius Pijus 
(1905 m. štai ką rašo: “Visi tie, kurie yrą pa
šaukti vadovauti arba kurie pasiaukoja kątąli- 
kiškai akcijai turi būti išbandyti katalikai, sa
vo tkejimo įsitikinę, pagrindiniai susipažinę su 
religijos dalykais./ Bažnyčiai nuoširdžiai pa
klusnūs, o ypatingai tai aukščiausiai apaštališ
kai katedrai ir,Jėzaus.Kristaus’ vietininkui ąnt 
žemės; jie turi būti tikro dievotumo žmones, 
tvirtos dorybes, grynų papročių ir taip švarų 
gyvenimų vesti, kad jie taptų visiems naudin
gu pavyzdžiu. . • .

“'Jei dvasia nėra taip sutvarkyta, bus. ne
galimą ne tik kitus į gera vesti, bet bus beveik 
negalima veikti gerą intenci ją, j r pritiTikus jė
gų pastoviai pakelti visus nemalonumus, be ku
rių neapseina apaštalavimas,”

• / ‘ (Bus dmigiau)' ,

GARANTUOTI
Angliai *12.50 Tonui

VIENAM TONUI PELENŲ MAŽIAU LOPETOS. 
VELTUI PRISTATYMAS.

Mes irgi parduodame Petro Karbon,—- 
Petro Karbon yra Amerikos valyklą - 
modėmiškiausiais būdais išvalyto pet-. 
rolejaus rezultatas. Po to, kai gasas, 

.' tepamąsai aliejus ir kerosinas moksliš i 
ku keliu buvo prašalinti nuo neap
dirbto aliejaus^ likusios liekanos 
skiriamos virimo veiksmui, kurs paša
lino dūmus ir kvapą. Petro Karbon

yra visiškai tyrus karbonas, ekonomiškiausis, švariausia, karšy ., 
čiausis, geras,kuras, labai patogus naudojimui.

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

-■ < ■

DRAUGIJŲ VALDYBŲ '
ADRESAI |

LI1TUVOB PUKTERŲ DRJOflĮ IV. JONO EV. BL. PAiALPINM 1 
įtt> GLOBx MOTINOS iVO. j DR-JOS VALDYBA

Pirm. —J. Petrauskas, . .... . .
24 TliOma* ParK So. Boston, Maak", J

Vlce-plvm;—V. Medinis,. .. -
1430 Colunibla_.Rd., S. Boston, Mai*.

Prot R*Jttninka» — GUneekii
5 ThomM Bark, So. Boaton, ,Mi*

Fln. Raiąintnkaa M. Seiki* i
250 E, NLntb St, $*. Bo*t*n. Mam.

Tldlnlnkas — A. N»«W»nM : į
885 K. BroadVay, So. Bo*ton, M*M>

Mavfialka 3. Žalklt' . i
7 AVliUlrid su So. Boaton. Mm ...

Draugija Ulko mlrlnkitnuB kaa tr*®* : .. . ■ 
D»dfi1dl«nl klekvleuo ni^neato, 2 vai • ,> 
po plotu, Parapijos salėj, 4P211 Tth ų

• St’ Bvtrton. Mas*. V

Profeaionaial, blantariai. pramoN* •’ 
kat kuri* akelblaM *Dart>inlnk*»*
mi verti ’ _.;t ■ z--«

▼M ptrttokllH "DamaMbK* J

’lrroininkS — Eva MarksIenS, 
025 E. 8th St, So. Boston, Masu.

Vicepirmininku— Ono SlaurlenS, 
448 E? 7th St, Sb. Boston, Mas*. 
Tol. So. Boston 8422-R

Prot. Rafit BronG Clunlenč,
29 Gould St,. West Rorbury, Mastu

• Tol. ParkTVay 1864-1V
iln. RaMt — Marjona MarkoninM

Š3 Navarro 'St., Rbslindale, Mu& 
' Tol. Parkvvay 0558-W ' -

UdlnlnkS — Ona Stanlnlluti
iČp W«at 6th S t, So.* Boa ton, Mum.

Tvarkdart — Ona Mliglrdleni
15Į2 Colurhbiu Rd.t So. Boston, Mm 

jšako* Globfija — B. Jnnulonlsnl ,*
l^ Oolumbla Rd., So. Boston, Maw

DraųcUa »*VQ tuslrtnklmus Ulko kas 
antm otarniaką klskr|ono menesio. 
7 JO VU vakar*, pobalnytinij sv*»
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. D. S. Kuopoms 
Pranešimas

BTINĖ ŠVENTĖ .
x D. S. organizacijos 
įšventė šiemet yra 
ės 7 ’d. (trecias sek- 
niš po Velykij).- Ta 

visos kuopos prašo- 
netinę šventę tinkamai 
lėtil. Visos \ kuopos 
Ynos tą dieną išklaūsy- 
D. S. organizacijos in-

siunčiamos kuopų. sekreto
rių vardu, o sekretoriai lai
ke susirmkimtj ar kitokia 
proga tas knygas išdalins 
nariams.

į.. ^limiASįį
LAMENTACI JOS .narna po vieną žvakę. To- 

DEDŽIOj" SAVAITĖJ kht būdu primenama, kaip
| “ Jeruzale, Jeruzale,, su
grįžk į Viešpatį, savo Die
vą!” Šaukia Pranašo jera- 
mijo balsas. “ Ž m o g a u, 
žmogau,” jis sako, “neap
leisk savo Viešpatį, nes be 
Jo nebėr tau gyvenipno»n 
^Tpkiais^gimidžiterirjver\ 
snūngais žodžiais Bažnyčia 
Didžiąją Savaitę primena 
mums mūsų padėties baisu
mą. Su Žydų pranašu, gy- 
venuste šimtais metų prieš 
Kristų, ji raudojo žmogaus 
išklydimą, dūsauja atiten
kančią jam bausmę;

L Šioj savaitėj ypatingai 
] rimta nuotaika katalikai; At
lieka savo tikybos pareigas. 
Bažnyčia ragina žmones 

darbą Į bent šiomis 3, Trečiadienį,

BEDARBIŲ REIKALAI 
Centrą pąsiekija vis dau

giau ir daugiau laiškų iš L. 
D. B. narių, kurie nušiskun-j 

[a užprašyti! mišių; or- Į tižia skurdžia gyvenimo 
notai dalyvauti pamaL būkle dėl nedarbo, tačiau 
priimti Švč. Saki'a- pareiškia didelį norą neši

ąs ; [ skirti su jų numylėtu L. D.
• pamaldų, kur galima, Darbinndvu/ Į
igti bendrus pusryčius ^ūdangi Centrtn irgi ne- 
ridoje dvasinėje nuo J W •takais,-? -todėl 
ae gražiai praleisti lai- ku°P0S1. Prašomos daugiau 
Vakare ar po pietį} bū- susirūpinto savo nariaisj 
na turėti! koki parengi- reikalingais būtinos pašal- 
aiidinima, koncertėli ar Į P0S- Surenkite ar atitinka- 
:ąlbas. Ta proga būti} parengimus ar Iš kuo- 
linga turėti . kalbėtoją; Ros 1^do ^paskĮHdte kokią | 
lVo tarpo ar pasikviesta, E51113^ užmokėti už jų mo-! 
r pakalbėtu apie L. D. ^scuw; Tie nariai bus di- 
ėikaiusk ' • džiai dėkingi ir, laikams pa

gerėjus,širdingąiratsilygins | 
įsos kuopos prašomos padarytą gerą __ - __ -7 ______ .___
ai vietos aplinkybes a- jiems esant sunkioje gyve- Ketvirtadienį ir Rehktadie- 
ikamaį.paminėti. mūsų njlno būklėje.. nį, vakarais, viešai apraudos
iniząėij os metinę šventę. |Centro Sekretorhis, t i sako . nuodėmes. J ė- 

. žus žinojo gręsiančių 
Savo mirtį, taip lygiai) Baž
nyčia atjaučia , savo yaiP 
kams pavojų. “Mano sie
ja nuįiūdusi iki mirčiai,” 
Jėzus taria. O Pranašo žo
džiai Jam atsako “neliks 
nei vieno akmens ant ak
mens,”. nes Jeruzalė ^žmo- 

Įnįja) henusikreipia niiu sa
vo nuodėmių.

Jau nuo seno didžiausi 
. ... . pasauly rašytojai — kūre-

proga atsiteisti už. - nario laikė ir tebelaiko šv. 
mokesčius ir prirašyti nau- nežiūrint jo tikybi- 

. nes reikšmės, dailiausiu ir
gi(M organizacijos, 4 [gražiausiu rašytiniu kūri- 

Pirm. V. fetneliūn^A^ Iš tiesu, kuris ICrikš-

itTJty NARIŲ VAJUS 
iuo laiku Centro Valdy 
nutarimu eina naujų L. 
S. naiių^ vajus. Šį ba- 
džio mėnesį- kartų yra 
talikij Federacijos cent-Į 
skelbiamas katalikiškos 
n jos-vajus.-Kuopų val
ios prašomos ir ragina-Į 
s rigį mėnesį išnaudoti 
1 jų narių. gavimui. Va- 
is proga, panaikinamas 
ojimo mokestis. Vadina- 
nauji nariai priimami1 be 
ojimo mokesčio. Šį nau* 
; narių vajų prašoma tęsti

balandžio ir gegužės] 
Snggįp&j Apie naujai gau-. 
osius narte tuojau pra
sti Centrui.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-tos kuopos ber- 

taininis susirinkimas įvyks 
i balandžio 9 d., tuoj po su
lines, bažnytinėje, svetainėje. 
V įsi. nariai prašomi, atvykti 
į šį susirinkimą, įkuriame 
mūsų atstovai išduos rapor- l 
tus apie praėjusį apskrities 
sušivažiąvimą. Bus gera

vienas po kitam visi jo mo
kiniai apleido Kristų, kuo
met pavojus Jį apsupo. Pa
gavaus, visos žvakės ant al
toriaus ir liktoriuje gesiri- 
toSį išskyrus pačią aukš
čiausią, kuri pribnena Jėzų. 
Ir Šita nuimta ir nunešta 
UŽ Altoriaus,- palaidota^ 
kaip Kristus karste.

Visos gamtos bajme dėl 
Sutvėrėjo mirties išreiškia
ma beldimu, nes kalnai ply
šo ir duobės atsidarė, miru
sių lavonai paliko atverti.

Šios pamaldos turi) daug 
panašumo. į Egzekvijas, ku
rios laikomos numirėlį lai
dojant, tik, žinoma, daug 
platesnės ir gilesnės reikš
mės. Ne kiekvienoj Bažny
čioj šiais laikais giedama 
Lamentacijos. Seniau bu
vo įprasta. kiekvieną dieną 
:os dienos maldas. atgiedoti 
(vadinamas Kanoniškomis 
Valandomis). -Romoj dar 
dabar neišnyko šis- papro
tys. Lankantys ir nuošir
džiai sekantys šias Raudas 
Didžiąją Savaitę tikrai jau-

Telefonai; PUū 1850.

JONAS GRERUAUCRAS
Graboriui ir Baluamuotojai 

423 S. P AG A-STREET, 
BALTIMORE, MD.

DOVANOS NARIAMS
Cen^o Valdyba yra nuta- 
įsi duoti dovanų visiems 
P D. S, nariams, gerai at- 
skaiČiusiems su kuopomis 
■„Centru. Tomis dovanoji 
lis bus knygos; Kuopų 
?kretoriai prašomi praneš- 
t Centrui, kuriam skaičiui 
įrių Centras turėtų pasiū
ti knygas. Knygos-bus 

msiDUODT
KOSTUMERIŠKA SIUVYKLA

Gerai išdirbta vieta per 13. me- 
ą.; Butą gerai, kad lietuvis nu- 
niktą. i. ’

Priežastis pardavimo —■ pri
verstas išvažiuoti į kitą miestą; .

Atsišaukite tuo jaus:
P. KRIKŠČIŪNAS, 

Bank St., . New Milford, Conn.

LIETUVIS GRABORIUS

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ] 
KOLONIJOSE

įpgg;

Sijotas, spaudos reikalais rū
pinsis A* J. Kaunietis.
.. Sekantis visų trijų kuo
pų valdybų posėdis įvyks 
balandžio 28 &, 7:30. y. v.

. Nors įvykęs posėdis išrin
ko spaudos komisiją, bet ne- 
atleiidė apskričių ir kuopų 
raštininkų nuo dirbo. Kuo
pos savo susirinkimuose tu
ri išrinkti .asmenis pro'^ra- 
m.rs skelbimams įnikti. Su
linkta medžiga tu-'"* būti.&L 
siųsta vyriausiai komisijai 
ne vėliau birželio 20 d. že- 
nriati pažymėtu a d rėš u. 
Skaitykite savo organus, 
nes laiškai nebus siuntineja- 
mį —■ bus pranešama tik 
laikraščiuose. •

Spaudos Komisijonieriiis 
' . A. J. Kaunieti^,

159 Russ St, 
Hartford, Conn.

HARTFORD, CONN.

muštas buteliais > ir revolve
rio ranlcena. Jis nugaben
tas į Notre Dame ligoninę.
Slaptoji policija ieško pik
tadarių, kuriems pavyko 
pabėgti iš nusikaltimo vie
tos. ‘

. ■ Žinantis

APSKRIČIO‘IŠVA--
•' ŽIAVIMAS

LDS., LRKSA. ilr LRK. 
Moterų Sąjungos ConiieetJ- 
eut apskričiai, nutarė šiais 
metais surengti' bendrą? ge
gužinę. Apskričių valdys 
bos daro posėdžius ir ben
drą. gegužte- nutarta .su
rengti birželio 4 d., Charter 
Oak parke, Hartforde.

Kovo 10 d. Hartfordo vi- 
šų trijų oTg^niizactpj lraapų 
valdybos turėjo posėdį. Ge- 
gužinėi rengti išrinkta’ ko- 
misįja: pirm. A. »I. Mašio
tas, vice-pirm. K.. Tamošiū- 
nasi rast. V. Ambotienė, iž
dininkai O. Kaunietienė ir 

, A. Mazalas. Po išrinkimo 
svarstyta, kaip geriau prisi
rengti. Išrinkta. įvairiems 
darbams kbmisiįjos. Pro
gramai skelbimus rifnkti —* 
M. Pateckaitė ir J. Leonai-, 
tis, muzikantus suras K. 
Tamošiūnas ir A. Kaunie
tis, chorą kvies A. J. Ma^ 

čia visišką dvasios atnauji
nimą* įr tikėjimo stiprini
mą.

Pasėta b a. Šv. Alfonso 
Lietuvių Bažnyčioj, Balti- 
morej.e, šiemet bus atgiedo
tos Lamentacijos 7:30 vai. 
vakare, Trečiądienp Ketvir
tadienį ir Penktadienį? 
Šiuomiį atnaujinama grąžus 
paprotys šioj parapijoj.

Žynys.

WORGESTER, MASS.

CAMBRIDGE, MARŠ.
APIE DARBUS

Darbų klausimas pas mus 
visai prastas, Beveik’ vi
sos dirbtuves uždarytos. Ku- 
rioserilįrbama, tai tik po dvi 
dienas savaitėje, tačiau pra
gyvenimas neatpigo.

A. R; Ode and Son's 
Co, Shoe Wanufacturers 
dirbtuvėje (lp2 . Columbia 
Street^ dirbeAtpie 200 dar
bininkų, kurių pusė lietu
viai. Kovo 27 dieną Šios 
dirbtuves darbininkai, ne- 
pakęsdami darbdavių pasi- < 
Ilgimo nukapojant algas, iš
ėjo į streiką, kovodami dėl 
geresnių sąlygų. ■ Darbda
viai, norėdami pakrikdyti 
darbininkus,, apsistatę poli
cija ir samdėsi “skopus.” 
Lietuviams . darbininkams 
patartina apsižiūrėti ir ne
pasukti į darbininkų reika
lams priešingą pusę. Kitų 
miestų darbininkams patai*- - 

. tina nevažiuoti. į Cambridge 
ieškoti darbų.

PASEKMINGOS REKO
LEKCIJOS

Klebono kun. A. Petrai
čio rūpesčiu šiemet rekolek
cijos, kovo 13—26 d. d., ve
dė kun. A. Bublys, M. L C.
Moterys, merginos, vyrai ir 
jąunikaįčiai gausingai! lan
kėsi bažnyčioje klausyti mi
nėto misijonieriaus turinin
gų pamokslų.

Laike -rekėlekcijų buvo 
svečių kunigų. Šia proga 
šimtai žmonių pasinaudojo 
Dievo malonėmis, atlikdami 
išpažintį ir. priimdamy Ko
muniją,

P'usmenišliis.

JuQ8llk(tS.

WESTFIELD, MASS.
REKOLEKCIJOS

sų parapijoje įvyks reko
lekcijas. Kun. Bakanas 
joms darbščiai rengiasi. Už
baigai rekolekcijų pakvies
ta daug kunigij svečių. Ti
kintieji kviečiami pasinau
doti šia didžiąja; proga. 
Kviečiami lietu vi a i i š; 
Springfięid, Holyoke, Nort- 
hampton, Greenfield ir kitų 
apylinkių. .

PARENGIMAI 
1

Tuo jaus po Velykų para
pijos naudai rengiamas pa-. 
st linksminimas. Netrūkūs .
bus rodomi paveikslai iš 
Lietuvos. Birželio, mėiv«į 
įvyks parapijos išvažiavi
mas.

MONTREAL, KANADA[. . . . Jau galima gauti vėliausios 1933 m; mados

Frigidaire Šaldyklas
Geriausios rūšies (GENERAL MOTORS) dirbiniai; -

? elektros jėga varomi.
į Šias pirmos rūšies Šaldyklas ..galite pas muš pirkti net už 
į $98.00, ar brangiau. Už tą patį pinigą atvežame į namus ir 
Į įtaisome. Išmokėti galima lengvomis sąlygomis. /
i . ' SHEVITZ BALDŲ KRAUTUVĖJ galįtna gauti visokiu 

reikmenų namams. Kas tik reikalinga kambariams, ar mie
gamam, valgomam, virtuvei, ar kur kitur, tą pas mus rasite. 
Kviečiame nuoširdžiai Baltimores Lietuvius užeiti pas mus, ir 
įsitikrįnti, jog baldų, ir rakandų yra. čia plaučiaušio pasirin
kimo. 1 •

SHEVITZ FORNITURE C0.

Jei Tamsta skaitai ‘^Dariininką,” pasisakyk 
. —Tamstai teiksime.ypatingą nuolaidą. ■

UŽPUOLĖ “DARBININ-' 
KO” SKAITYTOJĄ

Kovo 30 d* trys plėšikai 
įsiveržė į ‘ ‘Dar b i n i n k o ” 
skaitytojo Jono Andrukai- 
čio krautuvę, 1730 Rronte- 
nac Street. Plėšikai, atki
šę revolverius, pareikalavo 
Andriukaitį pagelti rankas. 
Andriukaitis mėgino per
šokti kounterį, bet vienas 
plėšikas tuo laiku paleido 
šūvį į jo kairę ranką, o po 
to plėšikai puolė jį mušti ir 
iš registerio pavogė apie 25 
dolerius., Andriukaitis su-

■ > ■ »,. ' • išklausytu Lamentacijas, pū
liuos tau teismo dienoje nerrikū .. , - • j.-/ XĮ . . • ^Įsiimtų su savimi, vertimą tų!
atsakyti, až k» n«W.nei baudžia gieaanK)s taig.

|mas, ari giriamas. “Darbo verti,” Į vaįarajs jr skaityto jas — 
i tam širdy prasiveržtų liū

desio jausmas, ir iš*jo ,akių^ 
nuriedėtų ašaros. Nuliūs
tų, bet kartu ir keltųsi į 
aukštybes — nes nuolat 
kartojama mintis. “Jis da
rys tautos beturčiams teisy- 
bę ir gelbės beturčių vaikus, 
gi prispaudėją pažemins,’' 
Mes nusidėjėliai Jį matome 

: “neturintį nei išvaizdos, nei 
N gražumo,” bet dėlto “Jo 
i randais mes esame pagydy- 
\ ti.” *
U Taiįp nuostabiai, taip švėl
umai sujungė tais raštais 

1 I . grąsyiną iir atleidimo malo- 
| nę, kad žmogtis nebepalieka 
I nesujaudmtas. Nuo am- 

| Lengra BRygoe-rBe Nuoiimčū į Į žadėtus Išganytojas ne- 
į 0 .i.uuuimĮiim.itHuiimiHUHUuūuiiHiuHniiiiiiMKiimHĮ Įįj/ukUS SūVO aUkll paJŪTyS

Mesgi* atjaučiame Jo Kan
čią, ir parodome savo užuo
jautą, ateidami). Bažnyčion 
raudoti su Jo išrinktaisiais.

Ten nuėję, Krikščionys 
pastebės, jog altoriuj visi 
kryžiai mėlynai apdengti; 
prieš altorių inelynaš ąnt^- 
pendijas. Žiba tik šešios 
tamsaus vaško žvakės, ir šit- 
lia altoriaus stovi liktprįus 
su penkiolika. Giedant ku
nigams Lamentacijas, (fei- 

[rios irgi vadinamos Tamsio
sios Aušrines, ir Fyriai) , po 

I kiekvienai Psalmei užgesi-

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

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681-Wa$hington St. 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvaod 0330

Gyvenimo, vieta: •< 
32 Wainut Avė,

Tel. Norsvood 1315-W .. .

| CHARBON'S
I PIANAI—RADIOS
| . . ŠALDYTUVAI /
| Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
TO TRUMBULL STRR1T 

W0R0E8TER,MAM.
TeL 4-9480

5

Laidotuvių reikale visuomet ir -visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju, Ga
lite kreiptis Bile laiku, dieną ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
parėikalavimųi.'. Už: važiavimą į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.'

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIŪS)

16-18 Intervale St, 
Montello, Mūs. 
Tel. Broekton 4110 (

• 258 Wert Broadwayt( 
So. Boėton. Mūs.

Tel. S< Boston 4486

• 728-30-32 Wftshington Blvd. - 
BALTIMORE, MD. v 

Tel, Plaza 3925

VVATERBURY,CONN

3

f?.

Mūsų įmonė padirba visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokristijos reik- 
meiius. Pas mus galima gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrinių žva- 

..kių, aukojamųjų lempelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo anglių. Ger
biamiems klebonams ir.visiems įdomaujantiems, mielai prisiunčiame pilną 

•r“ ' . ’ . ' "f *.

mūsų dirbinių katalogą.- . : \ • • . ; ? .

A. Gross Candle Co. Ine.

.‘fe ---

ŽVAKIŲ DIRBfiJAI NUO 1837 METU

Baltimore, Md.
NEW YORK’E ATSTOVAS: OHANIN BLDG.

Z.

į

E

5

Kovo 26 d. įvyko Lietu
vių. Prekybos bendroves sė- 
rininkų prakalbos. Kalbė
jo p. Jonas Romanas. Jis 
kalbėjo. apie bendrovės rei- ’ 
kalus. Susirinkusieji šėri- 
niįnkai sužinojo daug ko 
naujo, k, t. apie Šiaulių ele
ktros stoties pardavimą, 
gautą iniošimtį iš Lfetuvos 
ir kitus svarbesnius reika
lus, Šios kolonijos šėriuim 
kaįį išklausę p. Romano 
kalbos, reikalauja šaukti 
bendroves seimą. , Taip pat 
atsišaukią ir į kitų koloni
ją šerininkus ir pafarįa 
saukti susirinkijFnųs ir rei
kalautų kad bendroves pir
mininkas. šauktu . s e i m ą.' 
Bendrove dar nėra mirus, 
ir tik reikia jos reikalais ’ 
daugėtu susidomėti. • 

^vrininkas,

' Daugelis vaikų yra netur 
tingų vien tik’ todėl, kad a- 
ludatis yfca turtingas.



VIETINES ŽINIOS
PROVIDENGE BUS 

BOSTONE
IŠKILMINGAI UŽSIBAIGĖ

So. Bostoniečiams bue di- 
elįp džiaugsmo ir inalonu- 
io- balandžio 23 d., atvely- 
io sekmadienį. i
Tą dieną atvažiuos kun. 

t Vaitiękūno, yadąvaująiąa 
a Vyčių kuopos vaidintojii- 
rupė ir suvaidins dvi lihk- 
iiias komedijas — “Kur- 
ias Žentas” ir “Nesiprie^ 
inkL” z.--'
.Vaidinimas įvyks bažnyti- 
iė;iesalėje^7:3()vaLvakare. 
įžangos tiksėtai pigiausia 
ia kairia. .

Visi Šoi Bostono lietu
kai, o ypač jaunimas, kvie- 
siąmi pasirengti šiai gra- 
jiįii progai, atsilankyti į 
•engiamą teatrą, pasigrožė- 
5 Providence rinktinio jau
linio gabumais.

ADVOKATAI

1 JUOZAS CUNYS t
| ADVOKATAS 
i K . *
=414 Broadway, S. Bostęn, Mass. 
I s- c E 
I

Tek So.. Boston 0948

GYVENIMO ' 
Tel. Pąrkvvay -1864-W

Prisiekęs Advokatai 

JUOZAS X GAILIUS 
Veda visokias provas. Daro ri- 

su^legalraa dokumentus. 
817 E St. (kampas Broadway) 

j South Boston,'Mass. 
Telefonas: Šou Boston 2732 

NamųTalbot 2474
==H

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS .

“Darbininko” Name-
. (antros lubos; Room 1)

366 Broachvay, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
60 State Stų Room 326 

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel., Talbot 2878 Dorchester, Mass.

mą, kad Federal National; 
depozitoriai turės apie 
milijonų dolerių nuostolių.

LANKĖSI

lanclžio 3 d., Baneiii! salėje ITŪKSTANČIAI LAUKIA
MJŠKŪ DARBU

19,000 ASMENŲ NORI 
225 my

Šv Petro lietuvių parapi
joje didysis pamaldų (40 y. 
atlaidą) laikas iškilmingai 
maigėsi balandžio 4 d. vaka
re. Nors oras buvo audrin
gas, bet tikijutieji taip gau
singai • atsilankė, kad net ir 

; takuose, nebuvo vietos kur 
stovėti. . ' ■

Lygiai 7:30 vai. pasirodė 
būrys gražiai pasijpuošusią 
altoristu. Tuojau prasidė
jo mišparai, kuriuos laikė 
kun. Pr. Strakauskas, risis- 
tiiojamas kun. J. Vaitiekū- 
no ir kun. J- Skalandžio. 
įspūdingai chorui atgiedo
jus mišpaTą psalmes, kun., 
Pr. juškaitis pasakė giliai 
jaudinantį pamokslą.

Po pamokslo kunigai at
giedojo Visą Šventąją lita
niją. ir po to prasidėjo,iškil
minga procesija bažnyčioje. 
Procesi, j oje ėjo altoribtai, 
Marijos Vaikeliu valdyba, 
Maldos Apaštalavimo atsto
vai, mažos mergytės, gėlių 
barstyto jos. Procesi j os dar 
lyviai vos tiktai galėjo pra
eiti pro susikimšusią minią.

Trijų dienu pamaldos 
praėjo ddžiu iškilmingumu 
ir- dvasiniu susikaupimu. 
Visą laįką per žymiąsias pa- 

j maldas bažnyčia, buvo pil
nutėlė. Didelis skaičius ku
nigą vos tik skubo aprūpin
ti tikinčiuosius.' ' •* •.,

Čia. dar verta paminėti, 
kad pirmadienį mišparus 
laikė kun; Pr. Juškaitis, a- 
sistuojamas kun. J. Balkų- 
no,. Brooldyn, K. Y. ir kun., 
J. Kripo, Waterbury, Conh. 
Pamokslą sakė kun. A. Pet
raitis. ’ .

,Apie IDjOOO asmenų pa
davė pareiškimus, norėdami 
gauti raštines darbą Bosto
ne ir apylinkėje. * Tokiu 
vietų tėra ti/t 225 ;, šią vietą 
tarnautojams metinės algos 
bus mokama 900 doleriu.

Visi tie 19,000 asmenų 
ims egzamėnus ir tik 225 iš 
.ją galės gauti darbą.’ . ”

fEDERAL NATIONAL REI
KALAI TEISME

Užsidariusiojo . Federal 
rKationM banko feikatiįTvaT’ 
kymas, kaip patirta, bus ty- 
rįnėjamas balandžio; 13 d. 
prieš: grand j įny.. Tyyteji- 
me atsiranda, davinių, kad 
banko kapitalas buvo nau
dojamas spekuliacijai.

Banko reikalų tyrinėto
jai pareiškė. savo įsitildui^ 

j DAKTARAI
" n, I IIP— ■—Į—».!Ui J. ■■■■»

Tel. So. Boston 0828'
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

‘ Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadway, S. Boston.

Ofiso Valandos:
Nuo. 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki
5 ir. nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl- Į 
•as uždarytas subatoa. vakarai* ir 
nadSldieniais, taipgi seredomisriu* 

12408 dieną uždaryta*.
Taipgi nuimti ir X-ray

Diliųjų pamaldų (40 v. 
atlaidą) laike So. Bostone 
jiivo daug svečią kunigą^ 
kulią daugelis įr “Darbi
ninką” aplankė.

Balandžio 3 d. “Darbi
ninką” aplankė Prarieiškie- 
čią Seserų vienuolyno virši
ninkė Motina Doyida iš 
Pittsbui’ghj Pa. ir Sesuo 
Begina iš Hartford, Conn. 
Tą, pačią diedą ‘ ‘Darbinin
ko” redakcijoje ir adminis
tracijoje lankėsi X. Y. ir N.
J, Federacijos apskrities

• pLTHHninkas kun. ■ J.^dSalku-- 
nas? L, D. Š. literatines ko
misijos narys; rašytojas ku
nigas J. Kripas iš AVatev- 
bury, Gonnecticuf ; . techn.
K. Vilniškis, lietuvių unį- 
versalio-biuro vedėjas, L. 
D. S. literatines komisijos 
narys iš Brooklpi, N; Y, •

Iš artimesnių apylinkių 
lankėsi kum Pr. Juras, kun, 
Pr. Strakauskas, kun. V. 
Puidokas, km1* Br. A. Bru
žas, L. D. S. centro pirmi
ninkas kun. J. Švagždys.

GENEROLBLOGAN BYLA 
. ATIDĖTA

Bostono žydai surengė pro-; 
testą prieš Vokietijos fašis
tinę vyriausybę dėl perse
kiojimo žydą. Protesto mi
tinge dalyvavo apie 7,000 
gydą; .■ ' .
į . Kalbėtojais buvo guber- 

• natoriuš Ely, Bostono uni- 
versitėto prezidentas Dr. 
Mąrsh^ prokuroro' pagelbi- 
ninkąs Eliliu D. Stone ir 
kiti. . . ' .

1400 ŽMONIŲ GAUS 
DARBO

. Valstijos miškų . departa- 
inento viršininko nuomone, 
greitu laiku Massachusetts

DIDELĖ NAUJENYBĖ

' lietuvis Dantistas

DR. S, AI GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel, So; Boston 2300
414 Broadway, So, Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo. 1:30 iki 5:30 po. pietij ir. 
nuo G'iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Banką koiiiisAjonieriaus 
CtUv iškeltoji bylą prieš ge
nerolą Ędivai'd L. Logan ir 
?rieš.-kitus, sąį’šyje su F.e- 
deral Natięnairhapko rtįką- 
lai's, atidetą?fwge 
nėšio.'- •.« f—

PriešVgen. Lbgan'-iškeltas 
ieškinys sumoje $26/28(5,' o 
■jrieš jo brolį /'piilkininką 
Logan $17,560. . .

140Q .bedarbių., gaus. darbo .1 >arainos, 
miškuose^ vykdant prezi
dento Roosevelt darbn pro
gramą.. Šiems, darbiniii- 
kams bus užtilirintas dar
ias šešiems mėnesiams. 
Tam reikalui pasldrta 630,- 
000 dolerių.

SUŽEISTAS KUNIGAS
Balandžio 4 d. vakarė 

prie N ir E. Fourth gatvių 
siįnkįai sužeistas Šv. Eula- 
Jie bažnyčios vikaras ,kun. 
Daniel A. Blynu.

. Kun. Blynu grįžo auto
mobiliu nuo ligonio. Auto
mobilių vairavo tūlas •• Mar
tin E. Walsh. Jie abu nu
gabenti į Carney ligoninis 

Automobilius susidūrė su 
Dudley gatvekariu. dėl ko 
ir įvyko sužeidimas.

South Arniory; Irvin^ton 
gatvėj e, šią savaitę kiekvie
ną dieną Tegištiuojami; dar- 
'bminkai, ‘ kurie šią vasarą 
nori gauti darbą miškuose.

Jau ynu įsirašę per 15,000 
darbininką. . Tarp užsira
šiusią.yra daug lietuvių.

Darbo dienomis registra
cijos ofisas veikia, ntio 9. v. 
ryto iki.' 5 vai. vhkare, iš
skyrus šeštadienius, kada o* 
figas uždaroinas 1 vai. po 
pietą;

Iš Bostono tuo jaus bus 
išsiųsti į darbą 900 žmonių, 
kurie labiausiai reikalingi

.(•seifą). Mikųlskyfė pusi" 
sake nežinanti,, kaip atra
kinti. Tada vienas is plėši
ui pagriebė, didelį žodyną 
ir jtioini kirto merginai per 
galvą. Atikulskyte pradėjo 
šaukti iv. plėšikai pabėgo.

L Mikuiskyte buvo nuga
benta į ligoninę. ; >

T^l< B. B, 2805-R, 
LIETUVIS

UPTOMETRISTAS
ISegiaralnuėJu 
priskiriu akiniu* 
kreivas akis atitle- 
*inu ir ambUjontC 

kopė (aklose) akyse Biijfrąltlnu Byl*- 
ėą tlnkaipu laiku, t

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

;es me MIRĖ DANTĮ! GYDY
TOJAS

1 ĮVAIRŪS skelbimai

NORĖJO APIPLĖŠTI 
Į < KONTRIMU

Balandžio 5 d., apie 1:30. 
vai. po pietą, du asmenys į- 
ėjd Į Br, Kontrimo ofisą, 
589 Broadw.a)G S. Bostone, 
rado jame stonografę J a ML 
knlskytę ir pareikalavo at
rakinti apsaugos - spinta 
rissr~ i 

J __ ,. • , __ ,r

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

<GRABOBIUS 
494 E. Broadway, ..

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

Res. 158 W. 7th St. ; .
Tel, So. Boston 1437 M , 

? Patarnavimas dieną ir naktį,

■:* /

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3»

Gyvenimo vieta: 39 Grėėn St.,
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622, ’ .

Į' Tel. So. Boston 3520 =

| ADVOKATAI ŠALNAI I
366;Broadway, f 

‘ * - i ' • E
! South • Boston, Mass Į
Qtiiiiltiiniiiihiiiiiiliiii«(iB|iitiHiini|iilil«iiiitti|Uiitt>iiitiQ

Verbu sekmadienį, laike 
bažnytiniK)'. koncerto, Šv. 
Petro lietuvių, bažnyčioje 
bus didelė naujienybė.

Koncerto programoje So. 
Bęston ir Cambridge para
pijų chorai atliks du žymius 
muzikos veikalus: “Trys 
Merdėjimo Valandos” ir 
“Septyni žodžiai Kristaus, 
nuo Kryžiaus.”

Šiuos kurinius išpildžius, 
koncerto gale giedos Bosto
no apylinkės lietuviii para
pijų vargonininku choras, 
kuris išpildys sunkius baž
nytinės muzikos kūrinius. 
Tai bus tikra naujienybė.

Koncertas prasidės 7:30 
valandą vakare/ ' Visi , baž
nytinės. muzikos mėgėjai bei 
jiarapijos prieteliai prašo
mi pasinaudoti' šia nepapra
sta proga.

Tel. So. Boston 2660 ’
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo. 9 iki 12, nuo- 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Serėd.omis nuo 9 -iki .12 v. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki .6. vai. vakarę. 
Nedėliomis nuo 9. iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį)

ŽYDŲPROTESTAS
. Praėjusį pižh&dienį, ba-

Balandžio 5 d. iškilmin
gai palaidotas Dr. Michąel 
J. Fraher, dantų. gydyto j as, 
turėjęs ofisą So. Bostone 
per 30 metų. Velionis pra
klausė prie Kolumbo;Vyčių.

D. A. Z.ALETSKAS
GRABOBIUS IR 

BALSAMUOTOJĄS 1
877 Cambridgę St;, 
Cambridge, Mass.

Ees. 564 East Broadway
So. Boston,-Mass.

Tclephone S. Boston 0815 g

LITHUANIAN FORNITURE CO.

DR, J. LANDŽIUS 
SEYMODR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

.. X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadtvay. . 
South Boston, Mass.

PARLIORIO SETAI

Vėliausios mados Parliorio Sėtai, puį- A RA 
' Iriausiai: apdirbti.. -Velour arba Mohair $ & A »

apmušalai. Niekad pirmiau tokios rūšies ■ gjv 
sėto taip pigiai, nebuvo pasiūlyta. ’Ą

Didelis Velykų 
ir Pavasario

s.

Telęphone
JO. BOSTON Ml

1058 ■ ■■
BAY YIEW

MOTOR SERVICE
STŲDEBAKER IR ROCKNE 

Automobilių ir Trokų 
Agentūra. .

Taisonia •.visokią ISdirbyst-ią auto;
mobilius. Taisymo ir demonstravi-

, mo ’ ‘vietai
1 Hamlin Street
ir E. Eighth St.

(SOUTH BOSTON, MA$S.
Joc. K<ii)oCi!unas ir Peter Trečiokas.

savininkai ' •'

AUTOMOBILISTAMS . 
SVARBUS PRANEŠIMAS I

• I ■

Mes atidarėm automobilių tajsy- * 
m o vietą. Taisom visokios rūšies’ '■ J 
automobilius. Taipgi ištaisom SU> '■> / | 
Lankstytus fenders bodies ' 
ąpipentįniam. aTisom ignitidns ir.,' : j 
.generatorius. Darbas. užtikrintas jl 
i/ luinos pigioj Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SHOP, •, r 
565 Eighth St., So. Boston, Mass;.

/Tel. So. Boston 2351-R’ *
•STEVD.JANĘLIUNAS, Sav: ”

ĘJii linijini t

j AR SERGI?... L 

ĮSldlvys nedirba, liežuvis bal-^-S 
f tas, sutikus kvapas, viduriai i r 
Į užkietėję, pilnas gazij ir rukš-f ' 
š ties, neramiai miegi..,. Jei .nori į 
I pagyti—^vartok vaistus — ,Son«|-\ 
i g’Csil-T-$l.O0 bonką, kurie «pra-|’’ 
| šalina tuos visus nesmagumus; | 
| Išdirbsi Aptiekorilis P. GIEDVILA,: 
f 101 G. Cambridge St. prie Webst.eri 
Ė Ate., Cambridge, Mass. BrlsiunČlūf 
4 visokius vaistus per paštą. Itelka-f 

Ė lauk katalogo Dr. Giedvilo GyouoUuš

Į JUOZAS M. DUS P
I LAIKRODININKAS . |;; 

į Parduodu įvairiausios rūsieaf^ 
iauksinius ir sidabrinius daik-I »* 
į tus. Taipgi ir pataisau. • f ?• 
| 366 W. Broadway Į ‘
Į SO. BOSTON, MASS. J

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPHP. WALSH
A D VOKĄ TAI 
Edwar R. Coplen . .

. Albert Adėlsoni .
’ • Harold Aranofsky 

: BenjaminChesky . 
. . OFISO VEDi!JAS

..Jonas J. Romanas
18 Temont St., Boston, Maus, 

s 810 Kimhall Buildioff
Telefonas: Capitol 0880 

O Ilso valaudo r 
, 9. vai., iki 5 vai.

SOUTH. BOSTONO OFISAS 
455 W, Broadway

Nuo 5 iki’ 7 vi vakare 
Telefonas South Boston 3612

DR. J.LANDŽIUS SAVO 
RAMUOSE

• Šiomis. dienomis J)i\ . L 
Landžius. persikėle į naują 
būtį, 534 Broadjvay; South 
Boston* Masš.į prieš Muni- 
cipal Biuldmg/

Dr. J. Landžius dabar tu
rės ofisą savo, namuose. ku
riuos jis neseniai nusipirkę. 
Linkime jam geriausio pa
sisekimo naujoje vietoje.

Tel. Port er 3789 - ‘ ■

JOHN REPSHIS, M, D.
(REPSYS) ..

Lietuvis Gydytojai
Ofhra Valandai: .2—4 lt T——P

278 Harvard Street, 
kamp. lumąti arti Central Sq, 

Cambridge, Mąai.

Miega

Kamb

Sėt

imp 

ario _

;ai
Naujai atėję iš 

Galite pasirinki

fab riko s, 

bile kainai

Į AGENTAI

/ BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgai įsistovėjęs kraujas, nėr vos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, koją skaudėjimas; pi- 

CS\ les ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj l m a s, 
reumatizmas,. mnlaria ir3^ riebumas- išgydomas be 

k jokio .skausmo ir nėra 
reikalo išlikti iŠ darbo, f 

. Apžiūrėjimas dykai; Gy
duoles duoda. Šiužąs užmokestis; .

Dr,Grailj,327KtM«..
AntradUniaU, ketvirta- 

dieniai* Ir JaitadlflnlalrlO—12 tfr 
bk.2-A 7—8 vakar*; **knal^ 
nlaia 10-12 tlktaL

VISOKIŲ IŠDIRBYĖčią.

Pas mus pirkdami sutaupy

site pusę pittiffij;

KARPETAl

'E•Gražiausią pavyzdžiu, minkštos, gmii austos ir gynimu-’ 
• . tuotos kad gerai nešiosis, ’ • • • ;

Užeikite pamatyt tų gražių Baldų. Jus persitikrinsite, kad pas mua daiktai geresni ir daug 
pigesni. Mus . Krautuvėje galite pasirinkti visko ko Jums tik reikalingu.. .:

LITĘUANiAPi FŲRNITURE CO.
324-328 Broadway So/Boston, Mass.

£ . . ■ ' •- Telefonas r So. Boston 4018-W.Ė

i

INSURANCE į-
Apdraušk namus, rakandu* I •

> automobilius pas g. *
J. s. MESLIS

į 455 W. Broadway, So. BcistonL*
I Tel. So. Boston 3612. ‘ I <

BONAM
PERKAM LIETUVOS B O N U S į 
Už OASH — MOKAM . AUKi- S

ČIAŪSIAS KAINAS. £ . J 
Parduodam Laivakortes ant visų į 
patogiausių laivu , i Lietuvį ir ii X 

Lietuvos,

BRUADWAY TRAVEL
BUREAU

• : K. J. VIESULĄ .
. 366 WmI Broadway, j
• • Mo Mm. •
Tol, South Boston 0620

i T* M 4 
n

•b
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i DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NE WJERSEY
talikų Akcija Apylinkėj
mti ir platinti katali- 
spaųdą ypač laikraš- 
irbininką,” kuris yra 
apylinkės organu ir 
.du suteikia mums la- 
ikalingą ir svarbų pa
rimą” (septintas kat. 
s*rezoL punktas). . ‘ 
ną. kartą ^DtarbĮriin- 
pasirode su iriūsų apy-
skyriumi liepos 1 d./ 

m. Nuo to laiko mes 
mprątome prie “Dąr- 
co,”. kad ■■ laikome jį 
apylinkės organą, jis

> suteikia neįkainuoją* 
patarnavimą, j .N u o 

so ” laikų pasilikę be 
laikraščio, .. jei ne 

binhtkas’15 šu musų, 
ūmi, apylinkės lietu- 
)ūtų įprątę skaityti aiš 
Sieš mus nusistačiusį

ikų partijos laikr'aŠ- 
Jet tą sustabdėme: Tik 
rime vien tuomi pūsl
inti. Mūsų siekis turi 
įpratinti kiekvieną lie- ‘ 
įpratinti kiekvieną liet, 
liką skaitytį katalikišką 
?aštį.. Per spaudu pa
rimę kiekvieną tėvynai- 
skįėpinsime religinį su- 
ątimą ir tautinį įsąmo- 
ną. Ypač tai svarbu 
; laikais, kada lietuviai 
ikįaidę į visas miešto da- 
r nelanko visais sekma- 
iiais Lietuvlškoš’ bažriy- 
, Jie arba neklauso tf- 
mo. aiškinimų anglų kal- 
a- arba nesuprantą sveti; 
j kalbos. Pasitenkinę 
ių klausymu, toki lietu- 
i, religiniai- nusiskri.au- 
i. \ Būtina yrą tikėjimo 
rinimo ieškotis spaudoje. 
;ą, prieškataHkiška lietu
ką, spauda ąiors tautiška, 

įeųktynuoja su “Lais-
ir ^<Keleiviu,■, savo 

nškatalikiškumū) s ė j. a 
svamaiiijos selrią. Prisl
ėgus tautiškumu kiekvie- 

kryžįavoja, kas jos dū- 
,nedūduoja. . Jau buvo- 

> besivilią, kad. nustos 
?nybininkaiį politikuoti po 
imo, ir prezidento pareiŠ- 
mo spaudoje. Bet .kur 
,u. Dar nė vienu nuošim- 
U nemainė savo taktikos, 
•oi ji tokia, ją smerkiame, 
[ęs norime ne politiškos, 
r laisvos spaudos, bet lie- 
iviškos, ‘ demokr a t. i n ė s, 
initanųošimtės tau ti nes,

kuri gerbsmūsų. įsitikini
mus,' tikybinius, jausmus, 
K’atalikij Bažnyčią ir Šv. 
Tėvą. Lietuvos politikos 
gyvenimą paliekame jos 
partijos žmonėms. Todėl 
skleidimasį • rėmimas (raš
tais, aukomis) ir skaitymas 
katalikiškos spaudos vieniu* 
tėlė išeitis. Tai katalikiš
kas ir tautinis veikimas.

Katalikų Feder a c i j o s 
apskritis eiliniame susiriri- 
kįmę kovo 31 d. šių mėtų 
nutarė ruošti K a j;.a 1 i k ų 
Spaudos savaitę. — balan
džio 16—23 d. Toje savai
tėje, kame bus galima,, bus. 
skaitomos paskaitos, plati
nama spauda, prenumeruo
jamą laikraščiai, sakomi 
bažnyčioje pamokslai ir -k.. 
Valdyba rūpinsis užimti ra- 
dio su programa.- Katali
kų Veikimo savaitė praėjo 
su geriausiais laimėjimais, 
tad ir spaudos savaitė bus 
sėkminga. Reikalas yra 
šventas ir neatidėliojamas. 
Brooklyno lietuviai suteiks 
Bažnyčiai ir tautai neįkai
nuojamą pasitarn avimą 
skleidžiant: “Darbininką” 
ar kiiuš katalikiškus laik
raščius. Per spaudą apaš
talaukime, į ją rašydami, 
ją prenumeruodami, kitus 
įkalbėdami skaityti. Sun
kus darbas, bet naudingas. 
“Bet nežiūrėdami jokių 
sunkenybių, mes turime sa-

[vo spaudą branginti, kaipo 
? I propagandos įrankį! Kata

likišką. spauda taip turi pa
plisti žmonėse, kad sustab
dytų visuomenės dečhrįštia- 
nizaciją, kad sugrąžintų ti- 
kėjimari tuos, kurie nebe
klauso pamokslų, kurie -ne- 
beskaito ganytojiškų vys
kupų . laiškų, kurie ricbe-f 
kreipia dėmesio į Popie
žiaus enciklikas, kurie pa
kliuvo į fikinčhijų abejutiš- 

' kurną, kaip sakoma j į neut
ralumą.” (Vys. Kaz. PaĮta> 
rokas),

Jonas Btflkūnas..

katalikų veikimo reikalai. I 
Apskritys nutarė ruošti Ka
talikų Spaudos Savaimę ba- ! 
landžio 16-^23 ir Katalikų 
Veikimo Savaitę New Jer- , 
sey valstijoje bal. 23 —<10 
d. Apyliįikūje katalikiško 
veikimo idėja plinta. Mums 
reikia daugiau veikimo, su
sidomėjimo vietiniais neati- 
dėliojąmaiB reikalais. ‘Tų 
reilęalų esamą labai daug.. 
Tarp daugeli^ prive r s t i 
esame reaguoti į tautininkų 
politikierių žygius. Tauti7 
ninku politika mūsų gyve- 
niįne neturi rasti vietos. Iš- 
mefę’poIiGkąašYriusų^gyve^ 
irimo galėsime diihti gražų, 
kultūrinį lietuvišką. darbą. 
Katalikų veikimas yra mū
sų katalikiški! draugijų vie
totus veikimas grąžinti tikė
jimo principus gyvenimari, 
kovoti bedievybę, blogas ma
das, blogąją spaudą. Grįžr 
ti į. bažnyčias, dažnai pri
imti sakramentus, užlaikyti 
parapijas, duoti! religinį pa
vyzdį, kaipo tikinti lietu
viai. žodžiu,, atnaujinti mū
sų gyvenimą tikybos pama
tais, yrą mūsų idealas, mū
sų artifiniausibs siekis. Pan
ti jinę politiką paliekame 
komunistams, socialistams, 
sandariečiams ir tautinin
kams. Jie'suprantą lietu- 
vjjšką darbą,, tautinį įsisą- 
monijimą tik partijos lini
ja; jie maną esą žmonijos 
išgelbėtojai,, tautos <4yi0fe- 
riąi,” 'meta išdaviko piršti
nę mums katalikams. Mes 
apgailestaujame jų partiji- 
riį apakimą. . Grąžindami 
jiems pirštinę. persergiame, 
kad yaildškĄ įsišokimai^ ne- 

. daaųkletų redaktorių kryk
štavimai, lietuviškam dar
bus nepadės. Tik vienas ki
to pažinimas,, ■ įvertinamas 
ir .pagerbiamas, gal( tauti
nes jėgas jungti. Kita, mes 
katalikai, esame daugumoje. 
Tik. neišmanėliai tų faktų 
ignoruoja.

deracijos Apskrities sekre
torių J. Tmnasonį, 222 So. 
9th St. Aukas perduos cen- 
tralinĮiąm komitetui] Cliica- 
goje.

mos nedasuptą” ir “Lietu
viška mokykla.” Pastarų* 
jį veikalų paraše klebonas 
kun. L, Vaivekauskas,:

V ĮLANKOS S |

KAS KA JAM?
Kovo 31 dieną Federaci

jos Apskritys turėjo gau
singą susirinkimą. Dalyva
vo 27 delegatai. Virš porą 
valandų svarstyti svarbus

Jusyš.

GREAT NECK, LI., N. Y
A. L. R, K. Federacijos 

Great Neek*o skyrius, suor
ganizuotas kovo 12 dieną, 
veikia plačiu maštabu. Vej
amo plano kai kurie punk
tai .jau įgyvendinti, o- Įriti 
dar lieka padaryti*
. .. Skyriaus valdyba suside
da iš patyrusią asmenų. 
Choro vedėju yra pąskir'as 
muz. P. Dulkę, jau tu h" j o 
praktiką į kurią • •• atsilankė 
nemažas būrys jaunimo.,

. A. Al-na.

Didy&iį choras taip pat 
neatsilieka ir dirba. Dabar 
mokosi vaidinti v e i|k ai ą 
‘‘Gims Tautos Genijus./55’ 
Vargonininkas V. Viekus 
pažadėjo pritaiilrinti muži
ką! Lauksime.

Telephon® : STAGG 4-0706
no DI ADAC if VENPJII? Nue o-i? ta ryto, s-s vak. Į
Uiti uLAUAv nt iCllUiUĄ aventadieniait niitarui

' D ANTI S T A S GRAKD STREET
X RAY (kampan Union Avė.)

Namų Telefoną*: Michigan 2-4273 B B O O K I, Y N, XX. Į

§

3 
3 

.ff

Namij Telefono: Micmgan z—**. r* v v a. a * w> *• s

HA!?RISDN-KEARNY, NJ
Prieš Kalėdas vietinis 

klebonas kun. L. Vaicekaus
kas suorganizavo Moterų iįr 
Merginų D. M- Sopulingos, 
klubą. Jis labai gražiai 
veikai. Ketvirtadieniu va
karais narės susirenka ir ką 
siuvinėja ar mezga. Po 
nors' dirba dėl, bažnyčios, 
Naujų Metų surengė gražų, 
maskaradinį balių. Gryno 
pelno padarė 25 dolerius; 
penkioliką doleriu paauko
jo bažnyčiai;' Šis , • klubas

Šioje kolonijoje mirė šie. 
asmenys:

Juozas VaĮaseyičius, 18 
metų amžiaus, ,
_ Ant. Stas;anauskas, 41 m. 
amžiau^

Kazys. Gelumbauskas, 42 
metų amžiaus,

Julius Krakauskas, 19 m. 
amžiaus..

Malonu pažymėti, kad 
lankėsi garnys pas p. P. 
Repšius ;ik paliko gražią 
dukrelę • Magdaleną. Krikš
to tėvais buvo K. Kanjuks 
ir M. Laiciūtė; pas p. Al. 
Ekelevičius iš Bloomifeldo 
ir paliko taip pat. dukrelę 
Joaną — Lucijų; pas p. B. 
Koęhanskiųs — pal)i|ko duk
terį Ireną —Onutę. Krikš
to tėvaijs buvo p. Fr. Mar- 
dosas ir A. KnatkeviČiūtė.

’ . GėffutS.

Iš KARALIENĖS ANGEiy
PARAPIJOS. '

nares mokosi ' jiiokingą vei
kalą “Petras Šalaputris,”

Naujuose Metuose susi
laukėm naujo Vargonininko 
V. Niekaus, jik yra geras 
muzikas ir choro - vedėjas. 
J trumpą laiką išmokė, ma
žųjų chorą vaidinti ir dai
nuoti. Žmdnėriis dainos la
bai'patiko. Reikia tik ste
bėtis, kad taip gražiai su
dainavo. Varg. V«• NiĮckus 
netingi dirbti.

Kovo 30 d, Kat. * r klubas 
su ceremonijomis ’ “įvesdi
no” 13-ką naują narių. Ku
nigas J. Aleksiūnas rimtai 
pertvarko jaunimo draugi
ją. 'Lėtas ir rimtas darbas 

į jaunimą geriau išauklės, 
negu greitas’ ir triukšmin
gas. “Įvesdintų” (initia- 
ted) narių yra virš 30. Dar 
laukia arti šimtas/

---- 7——tlžgavėiiių vakare, D. M. 
Aviatorių . Rėmėj ai. (ar IS opųlingos Mot erų draugi

jos baliris pavyko. Žmonių 
3uvo pilna svetainė. Ba
lius buvo parapijos naudai. 
Gryno pelno liko $35.00.

Vasario mėns trečiame 
sekmadienį Įvyko parapijos, 
metinis sūsirlifekimaš. ' Iš
duota apyskaita ir išrinkta 
trustysai. Nutarta tuoj po 
Velykų surengti balių. Gas- 
padoriais išrinkti trustysai. 
ParapiĮjiečiai susirinkimu 
liko patenkinti..

PENNSYLVANUOS STU
DENTAMS IR STUDEN

TĖMS
. ■ . . -.I-- \ ...

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacija 
yra pasiryžusi suvienyti į 
vieną didelę grupę Visus A*- 
mėrikos Lietuvius Katali- 
kus Studentus ir Studentes 
ir Dirbti Savo Bažnyčios ir 
Tautos Gerovei. / .

Ši kilni organizacija jau 
turi gražią veilrimo pradžią 
ir yrą įkurtą dauį Studentų 
Kuopų įvairiose lietuvių 
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- 
chester. N. • Yy, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizacijos Centro Pir
mininkas, kuris yra Ameri- 

i koje, gimęs ir augęs, jaunas 
i veiklus jaunimo organizato

rius, atvažiuoja Sekmadie
nį, Balandžio 9 d. į Seran-. 
ton, Pa., kun. Jono Kuro 
vadovaujamą parapiją, ir 
kalbės Šv. Juozapo- Lietu
vių Katalikų parapijos sve
tainėje, 2:30 vai. po pietų, 
apie organizacijos . tikslus 
ir josios reikšmę, su tikslu 
organizuoti Amerikos lietu
vių katalikų studentus ir 
studentes į .kuopas.

Visi katalikai studentai 
ir . studentės yra nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į šį didelį 
ir svarbų' susirinkimą.

Neužmirškite dienos, lai
ko ir vietos* • '

\ Cęntvo-Valdyba

Prok Dr. V. Mykolalčlo-Pntino redagu* 
Jama* Hteraturoa, mokslo, visuomenes 
Ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotai 
mCnealnie žurnalas yra didžiausias, 
riničiaŲsIaa, Romiausias fr kiekvienam 
Ijrasllavlnuslath žmogui tinkamiausiai 
letuvhj Žurnalas. TodCl visi paskubėki, 
te užsisakyti “židinį.”

“židinio” kaina Lietuvoje: met. 851., 
pu8m. 20 lt,; Amerikoje metame S4.5(k 
pusmečiui $2.50.

Adr.: “židinys,” Kaunan, LaievMi AL

- Profesionalai, biznieriai, pramonių* 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tikt 
rai verti skaitytoju paramos.

Visi garslnkltfis “Darbininke.”

Vienas- stiklas alaus pa-, 
'daro vietą kitam.

......... "F1    I. III Į. ■ ■

Tel. Stati 2—5048 Netėry PubUe

M. P. BALTAS INC.
fiiBLlA.UŠKAS .

Oratorius ir Balsamuotojaa

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.
■■

KLASČIAUS

CLINTDN PARKAS
piknikams, baltams, koncertams, 

lokiams Ir visokiems pasilinksmini’ 
t maras smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maapethė. Jau laikas užslaa- 
I kyti salę žiemos sezonu!
tkamp. Maspeth ir Betts Avė. 
Į JONAS KLASČIUS. Sav, 
Į Maspeth, N. Y.

Tel/ Evergreen 6-5310

JOSEPH 6ARSZVA 
enkiOKtvai
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENOfc

BROOKLYN, N. Y.

* • i , ........ : ' .■■■■— -

Te! Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandftuikai) .

GRABORlįS .
į 107 Union Avė., Brooklyn, W»X

Choro dalis su p. Dulke 
prisižadėjo dalyvauti šv.- 
Pranciškaus pašalpinės dr- 
joį 25 metų sukakties bar
ki ete^ Great Neck, L. I. Pa
ruoš gražią dainų progra
mą. > .

- Telephone: STAGG 2-HK106
i

(kbtkick) i,.
LIETUVIS DBNTI8TAS 

2218.4th St., Brooklyn, N. I 
i-SftnduHii DfcjėMM .

VALANPGA;
/ ?. ?_■_ ~ ____ _

Penktadieniais Ir Iventadleoials

TĖVU MARIJONŲ MISI- 
SIJOS GAVĖNIOS METO

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

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

Balandžio ,10_— 16 dd. 
Westfiėld, Mass. (Kun. A 
Būblys, M. I. C.)

Balandžio 10 —30 dd. 
Apreiškimo parap., Brook
lyn, N. Y. (Kun, J.J. Ja- 
kaiiis, M. I. C.)

Kovo 27. — Balandžio* 2 
dd. Aušros Vartų parapijo
je, Worcester, Mass. (Kun* 
A. Būblys, M. L O.) ‘

Kovo 27—Balandžio 2 dd. 
Šv. Jurgių parapijoje, Phi- 
ladelphia, Pa. (Kuri. J. J.

• . Balandžio 3—9 dd. Athol, 
Mass. (Kun. Ą. Bublys, M.

kaip jis bes(vadintų) komi
tetas ruošiasi išleisti jaunus 
drąsuolius lėktuvu į Kauną, 
puošiamas koncertas Klas- 
čiaus salėje gegužės 7 d. ir 
vėliaus .bankietas kuriame 
nors kotelyje Nęw Yorke. 
Pasisekęs perlėki*m a s iš 
New Yorko į Kauną išgar- 
shis Lietuvos vardą pasau
lyje.' Todėl kiekvieno lietu 
v h i pareiga. šiuos didvyrius 
rėmu. Parėmimas gali bū
ti visoks. Štai, kad ir mi
nimo komiteto darbai. Ne
senai (pernai) turėjome a- 
viatorių parėmimui Aviaci
jos Dieną, Visos organiza
cijos diirbo kartu. Dabar 
vėl kviečiami visi profesi- 
jonalai, draugijos ir kiti į 
bendrą darbą. Mį kartą Fe
deracijos Apskritys nėsi- 

■ jungs su komitetu. - Komįį 
tetas du kartu .kvietė ir vis 
pėrvčlai, kad Apskritys ne
galėjo išrinkti atstovų; Bet 
Federacija ragina ir prašo 
jai priklausančių draugijų 
remti' savo aukomis, aviato
rius ar. parėngi|mais. Au
kas galima siųsti per Lithu- 
anian Universal . Bubeąu,

|j423 Grarid Si., Urba per Ėe-

DIDELIS NUPIGINIMAS
: *g Lietuvos Vaizdų — Atviru- 
JL am čių ir Knygele “Mano Pa

tyrimai ."Didžiojoj Karėj/’
- 64 pusi., Kapeliono Kun. J, 

Jonaičio' labai vaizdingai
iz ‘ parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

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

Mažųjų - choras mokosi 
šiuos naujus : ve i k a 1 u š: 
“Šliųbas su viržiu,” “Ma- 

į. D. S. NARip-REDARBIl
DĖMESIUI ’

“Darbininko” adminis 
t racija išmokės L* D. S. na
riui—-bedarbiui už kiek- 
viėną naują metinę prenu 
meratą vieną Jolėiį Daug 
bedarbių nąildoj asi proga. 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių informacijų kreip 
kis į ‘.‘Darbininlm” admirii 
straciją, 366 W. Broądway, 
Šo, Boston, Mass.

Jaii pardavinėjami tikie- 
tai choro ruošiamam vaka
rui Transfiguration. salėje, 
balandžio 23 dieną. Choras 
statys J. Steponaičio ope
retę “Elenutėv” Vakaro 
visas, pelnas parapijai.. Vi
si Broooklyno lietuviai pra
šomi atsilankyti. Pirmą 
kartą. “Elenute” Statoma 
Brooklyne.

Mirė “ Petras Draugelis 
kovo 30 d. Palaidotas balan
džio 3 d. su bažnytinėmis 
apeigomis. Pagrąbu rūpi
nosi p. J. Garšva.

Šiuomi kreipiamės į visus.
vargonininkus ir prietelnis_ Jakaitis/M. I. G) 
ekskursiją paremti. J eigų, 
kinis manote pavasarį ke
liauti į Lietuvą: arba, suži
nosite kas rengiasi važiuoti; 
prašoąie patarti keliauti su 
Šia ekskursija..

Ą. L. K. K, Vargoninin
kų Sąjungos Centro valdy
ba:

1

VALANDOS; . a
Nuo 0 vaL tytė iki 8 vat vakar* = 
Penktadieniai* ir Irentadieniala | 

tik lueltarus. |

Telephone Stagfc 2-4409 
NOTARY PUBLIC

AlEKS. RADZEVIČIUS
G RABO RIU S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. X

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdąu Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel.. Nevvtovm 9—4464

ANT, J. VALANTIEMS
(ĮK A LIORI U S IR

BALSAMŪOTOJAS
•. ApilfraudA Vlsbee

Notury. Public
5441 — 72-nd Street,

Arti Graml SL
MAŠPETH? U I.r N. T.

. Z ALAZ'V, ?* c>L\ųru/<Z5 
.M Rtd'md
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