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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

VIENYKITĖS! DAFBIHINKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS ■ '

. EIN A A N T RADĮ Ė N I A IS IR

PENKTADIENIAIS ,

EINA NUO 1915 METŲ KAINA 5 CENTAI

KALINIAMS LEISTA PA
MATYTI KRISTAUS 

. PLOSčiy
Berlynas,— Pereitais me

tais, Šventųjų Metų proga, 
Trier katedroje, maldinin
kams buvo leista pažiūrėti 
nepaprastos relikvijos, —Iš
ganytojo Ploščiaus. Netoli 
katedros yra kalėjimas. Ka- 

‘ liniai labai įdomavosi, kad 
tokios minioš maldininkų ei
na katedrom Jie klausėsi 
giesmių per ištisas dienas ir 

-——net iki vėlumos naktiesy ku
rias maldininkai giedojo.

Kalėjimo kapelionas rūpi
nosi, kad kaliniams būtų lei
sta pamatyti tų. relikvijų. 
Gavęs kalėjimo viršininkų 
sutikimų, kapelionas pasakė 
kaliniams keletu pritaikintų 
pamokslų ir vienų rytų, ke- 

. tvirtų valandų, kaliniai su
ėjo katedron, priėmė komu
nijų ir maišėsi su kitais 
maldininkais. Jie nebuvo 
specialiai saugojami ir nie
kas nė nesapnavo, kad tai'y- 
ra kaliniai.

Policijai buvo pranešta, 
■ kad kas nors nepaprasto į- 

vyks katedroje, ir kad jie ą- 
tydžiai sektų tvarkų, bet 

- jiems nebuvo pasakyta, kad 
• kaliniai lankysis, katedroje. 
•Pasklydo gandas, kad Hit
leris lankys katedrų incogni- 
to, todėl policijantai pasi
puošė savo geriausiomis u- 
niformomis.

Įdomu, kad nei vienas ka
linys nebandė pabėgti ar 
sudaryti kokių betvarkę.

KUNIGAS, KURIO DU SŪ 
NŪS YRA KUNIGAIS

Berlin, — Kun. Ąugustin 
Klėineidam iš Wechselburg, 
Saksonijos, neseniai sulaukė 
80 metų amžiaus. Jis sulau
kęs 72 metų amžiaus nuta
rė tapti kunigu. Nuo dienos 
jo -įšventinimo jis laiko mi
šias kasdien ir sekmadie
niais dvejas mišias. Jis yra 
našlys, pirmiau buvęs gydy
tojas^ Du jo sūnus yra kuni
gais.

ANGLIKONO VIKARAS 
PRIĖMĖ KATALIKYBE
Lbndon,—Walter Alexan- 

der Meyjes, M. A., buvęs vi
karu anglikonų Panelės 
Švenčiausios parapijoje, at
sivertė, ir tapo, priimtas į 
Katalikų Bažnyčių.

PREZIDENTAS REIKA
LAUJA SUTRUMPINTI 

DARBO VALANDAS

i

DEPORTUOJA IR NEGALI 
IŠDEPORTUOTI

„ Athens, — Graikijos val
džia jau buvo nutarusi išva
ryti Insull iš Graikijos, bet 
vėl permainė savo nusista
tymų, ir įsakė ištirti jo svei
katos stovi. Matyti, kad 
graikai yra verčiami išvary
ti savo svečių, bet nenori to 
daryti.

Washington, — šalies in
dustrijos vadai nesutinka su 
prezidentė Roosevelt pasiū
lymu, kad darbo valandos 
būtų sumažintos nemaži
nant algų. Jie pareiškė, kad 
nustatymas mažiau kaip 40 
darbo valandų į savaitę, 
taip pakeltų kainas, kad tas 
iššauktų pasipriešinimų pir
kėjų. Jų nuomone tas dau
giau žalos padarytų, negu 
gero.

Valdžios sferose kalbama, 
kad prezidentas, nepaisyda
mas darbdavių protestų ifia- 
no 1.0 nuošimčių sumažinti 
savaitės darbo valandas.

•Tuo pačiu laiku Senato 
komisiją nutarė duoti Sena
tui svarstyti įstatymų, kuris 
visoje šalyje nustatytų 30 
darbo valandų į savaitę.

AUKŠČIAUSIASIS TEIS
MAS PANAIKINO MIR

TIES BAUSME
Berlin, — Kovo 2 d.. Vo

kietijos augščiausias teis
mas antrų kartų nepasidavė 
nazių. spaudimui. Pirma kar
tų išteisino asmenis, kaltina
mus Reichstago rūmų pade
gime ir dabar. panaikino 
mirties bausmę, skirtų Des- 
sau teismo," dešimčiai komu
nistų kaltinamų nazio kari
škio užmušime.

Augščiausias teismas ra
do dvi stambias klaidas, pa
darytas žemesniojo teismo:, 
pirma, kad kaltinamiesiems 

. nebuvo leista dalyvauti tei
smo sesijoje, įvykio vietoje, 

• ir antra, kad du ekspertai, 
kurie liudijo teisme nebuvo: 
prisaikinti, todėl žemesniojo 
teismo sprendimų panaiki- 

-. no.. ■ ’

New York, —• Kun. Ed- 
ward F. Garesche, S. J. pir
mininkas Katalikų Gydyto
jų Misijų draugijos,, kreipė
si į visas misijas, kurioms 
draugija teikė paramų pe- 
reietaįs metais, kad jie kovo 
18 d. specialiose pamaldose 
paminėtų draugijų.

“KARALIŠKAI,, GYVENĘ 
KALINIAI RANDĖ SUKILTI

I-l
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San Francism niieste įvyko niiIžihiškas paradas užbai gimtii 4‘apsaugos savaitės,

NETEISĖTAI ĮKALINO | PASKYRėWMAUS
REDAKTORIŲ PASIUNTINĮ Į KONGRESU

Dublin, šventasis Tė
vas paskyrė. Katdinolų Mac- 
Roy, arki-vyskupų iŠ Ar- 
mągh savo specialiu pasiun- 

atsisakė komisijai išduoti; i Eucharistinį Kong- 
vardų asmens, kuris parašė, jres^ kuris. įvyks Melbour- 
žinutę į Louisvilie Courier-1 ne’ Australijoj

RAUDONIEJI i’ATSISAKĖ 
PATARNAUTI! KATALT-

KAMS

Frankfort, Ky., —- Legiš- 
laturos komisija įsakė pa
talpinti kalėjimam Vance 
Armentrout už tai, kad jis

JournaL Armentrout yrą to. 
laikraščio redaktorius.

Armentrout tuojaus išė
mė writ of habeas ęorpūs, ir 
teisėjas L. Boone Hamilton 
rado, kad redaktorius nele
galiai patalpintas kalėjime 
ir įsakė jį tuojaus paleisti. 
Armentrout išbuvo,. kalėji
me-apie valandų laiko.

KUNIGAS TEIKDAMAS
SAKRAMENTUS MIRĖ

Manchester, Conn.,—Kum' 
Chistopher T. McCann, kle
bonas Šv. Brigitos bažny
čios, 75 metų amžiaus, teik
damas paskutinius Sakra
mentus vienam.savo para
pijiečiui, staiga. pats mirė 
Širdies liga.

New York,— Austin H. 
MacC.ormick, New Yorkp 
pataisos komisijonierius pa
reiškė, kad Welfarę salos 
kalėjime per pereitas Šešias 
dienas kaliniai bandę šešis 
kartus sukelti riaušes, bet 
pasisekė kalinius nųmalšin-

-..laikymas kalinių be 
darbo ir perdidelis. susikim
šimas. pačiame kalėjime. 
Prie to dar prisideda tas 
faktas, kad, kur pirmiau ka
liniai buvo pratę gyventi 
kaip karaliai, dabar jie turi 
gyventi sulig kalėjimo tvar
kos. . • ■ .; ' .

VĖL ATIDUOS ORO PAŠ
TO VEŽIOJIMĄ KITIEMS

Washington, — Kovo 7 d. 
prezidentas Rooseveltas pa
reiškė pageidavimų, kad oro 
pašto vežiojimas būtų kuo- 
veikiausiai vėl pavestas pri
vačioms firmoms. Bet kartu 
jis pabrėžė, kad sutartis bu
tų firmoms., atiduotos tik iš 
varžytynių ir neilgesniam 
laikui kaip trims metams. 
Jo nuomone, turėtų būti tai
komas, “teisingas atlygini
mas už; teisinga pątarnavi- 
ma.” ' •'

Washington, — • William 
Hard, pasauliniai žinomas 
žurnalistas, politikos žino
vas ir radio kalbėtojas, at
sivertė ir buvo priimtas Ka
talikų Bažnyčion.

Vietiniai ka-Madrid, - 
tąlikąi suruošė bankietų 
viešbutyje ^paget’frti Gil 
Robles, Action* Popūlaire 
vadų, vienos iš žymiausios 
katalikų organizacijos. Tar
nautojau nariai raudonųjų 
unijų, atsisakė pietus ruošti 
ir patarnauti. Tada pietus 
pagamino- privačiuose na
muose ir patarnavo nariai 
Action Popūlaire.

Garbės svečio kalba turė
jo būti transliuojama per 
radio, bet radio- stoties dar
bininkai neleido visuomenei 
išgirsti katalikų vado . kal
bos.

Tam taip raudonieji pri
pažįsta laisvę kitų įsitikini
mų žmonėms.

KOMISARAI DAR LARIAU 
PRADĖJO SPAUSTI 

DARBININKUS

ti. Priežastis neramumų ė- 
santi TYRINĖS RAŠTINIU 

ORLAIVIU NELAIMES
Wąshingion, Preziden

tas Rooseveltas įsakė ištirti 
gandus, buk karo orlaiviai,. 
kurie dabar vežioja paštų ir 
esu tyčia gadinami.

“PALAIDOTĄ DUKTERĮ,, 
SUhADO VIENUOLYNE

VYSKUPAS - UŽDRAUDĖ 
LANKYTI ŠOKIUS

Crookston, Mini., —• šios 
diecezijos vyskupas Timothy 
Corbett, savo ganytojišku 
laišku uždraudė katalikams 
savo diecezijoje rengti ar 
lankyti Šokius šeštadienio 
vakarais ir sekmadieniais. 
Jis taipgi uždraudė parapi
joms, bet kada rengti šokius 
ir patarė katalikiškoms or
ganizacijoms jokių šokių ne
rengti.

Ciricinnati, — Louiš OV 
Connor ką tik sužinojo, kad 
jo duktė, kurių jis laikė žu
vusia Chicagos mieste gais
re, 30 metų-atgal, yra gyva 
ir tapo sesuo katalikų vie
nuolyne. •

Trisdešimts metų atgal jis 
išleido savo dukterį,’ 6 metų 
amžiaus, eiti į Iroųuois teat
rų. Teatras sudegė ir jame 
žuvo 602 vaikai. Tėvai sura
do vienų lavonų ir manė, 
kad tai jų duktė. Palaidojo 
jų ir patys išvažiavo į kitų 
miestų gyventi.

; Bet jų duktė tik apdegė ir 
buvo nuvežta ligoninėn be 
sąmonės. Kada ji atgavo sų- 
monę, bandė apie savo ne
laimę pranešti tėvams, bet 
jie išvažiuodami nepaliko, 
savo naujo adreso. Jų duktė 
vėliau įstojo' vienuolynam 
". Neseniai O’Connor nuva
žiavo: New Yorkan ir užėjo 
aplankyti savo švogerio Ja
mes Graham, kuris jam pa
sakė, kad jo duktė gyva. 
Jam anksčiau negalėjęs pra
nešti, peš nežinojęs jo adre
so. Nudžiugęs tėvas skubiai 
nuvažiavo aplankyti savo 
dukterį, o vėliaus skubinosi 
pranešti linksmų žinių savo 
žmonai.

dėl tam tikrų svarbių prie
žasčių jis taip darus. Kas 
iš katalikų lankys šokius še
štadienio. vakare, ar sekma
dieniais užsitrauks, ant sa
vęs mirtinų nuodėmę.

ŽMOGUS 12 METĮĮ LAU
KĖ MIRTIES IR NESU

LAUKĖ

DEGINIMAS LAVONU 
MALĖJA

VOKIEČIAI 1 LIETUVOS i 
NOTĄ NEATSAKO ■

Del Liet u voš eksporto, su- 
varžymų į Vokict.iją, Lietu
vos vyriausybė prieš kiek 
laiko pasiuntė Vokiečių vy
riausybei griežtų nota, bet 
atsakymo į jų dar .ligi šiol 
nesulaukė.

LIETUVOS DERYBOS SU 
ANGLAIS PASUNKĖJO

Turin, Italija, — Vietinis 
ūkininkas, Smerildo Gonnel- 
la, savininkas ūkės vertos 
milijonų lirų nutarė, .kad 
jam laikas mirti. ~Jis išpar
davė savo baldus, užsidėjo, 
baltus rūbus ir atsigulė ant 
mirties patalo.

Jau bus dvylika metų kaip, 
jis tebeguli ant mirties-pata- 
10j bet mirties nesulaukia. Jo 
giminės jam patarnauja, 
bet. jis policijai pareiškė, 
kad jis nenorįs daktaro nei 
geresnės priežiūros, nes jis 
vis vien mirs “bile kada”.

JŪROJ IŠTIKO NELAIMĖ 
LIETUVIŠKUS ARKLIUS

Prague, — 1933 metų sta
tistiką parodo, khd Čeko
slovakijoje lavonų degini
mas mažėja, bet kremątori- 
jų skaičius auga.

Per 1932 metus buvo 5,- 
441 lavonas sudegintas; 534 
lavonais daugiau kaip 1931 
metais.,Bet 1933 metais te
buvo 5,293 lavonai sudegin
ti. arba 148 lavonais ma-

Maskvą, —Sovietų komu
nistai pradeda suprasti, kad 
be disciplinos jie nieko ne
nuveiks. Jų valdžios organas 
“Pravda” paduoda pavyz
džiui “Raudonosios Aušros” 
telefonų fabrikų. Tas fabri
kas turi 7500 darbininkų Ir 
negalėdavo daugiau kaip 
50 nuošimčių savo kvotos iš
pildyti. Buvo paskirtas bo-‘t 
sas. Tas tuoj ausą pastebė- Krematorijų 1931 me- 
jo daug tinginiavimo ir .tais buvo 9, o 1933 metais jų 
daug kalbų darbo metu. Jis 
tuojaus tų tinginiavimų pa
naikino, įvedė disciplina ir 
dabar tas fabrikas jau kėli 
mėnesiai kaip išdirba virš 
savo kvotos ir visi darbinin
kai yra patenkinti, Pasiro
do, kad be disciplinos ir So
vietų “rojuje” negalima ap- 
seiti. Darbininkas ir tėn, 
kaip kitose valstybėse,. sun
kiai turi dirbti; kad . paten
kinti savo bosus. . • • i .•

buvo 11.

EKSPLIOZUA-DIRBTU
VĖJE

Worcester, Vienas dar
bininkas buvo sunkiai su
žeistas, o kitas, lengviau, ka
da įvyko ekspliozija Stę- 
yvart dirbtuvėje, kovo 6 d. 
Ta. dirbtuvės dalis, kur į vy
ko ekspliozija, sunaikinta.

siį prekybos delegaeija, tai
kinai pertraukusi derybas j 
Londono, grįžta į Kauną ■ | 
pranešti, apie.derybų, eigą ‘ 
ir gauti naujų instrukcijų. <

Derybose : kilo sunkuinų •> 
tol dviejų pagrindinių ang
lų reikalavimų: 1) sumažini ' 
H-muitus anglų tekstilės ir 
vilnonmianis išdirbiniams, j 
i r 2). kad Lietuva savo už- - 
sienio prekyboj . naudotųsi 
lik anglų prekybos laivynu. !'

Grižus (l(4('ga(-ijai Į. Kau
ną, numatoma ištisą eilė pa- . . 
šita rimų,' dalyvaujant įvai
rių ūkiškųjų organizacijų 
atstovams, anglų.. patiektų 
reikalavimu klausimais. i

JAUTAI REIKALINGA RE
LIGIJA, SAKO PREZ. 

ROOSEVELT

,'lQ (irkUii b.uĮ'o išmcstfi 
į

Vienas danų garlaivis, ku
ris vežiojo prekes. tarp Lie
tuvos ir Danijos, šiomis die
nomis išplaukė iš Klaipėdos 
uosto į. Daniją su 200 arklių. 
Arklai buvo supirkti Lietu
voj ir vežami į Daniją lau
kų darbaiiis. IŠĮ)laukiant 
buvo rami jūra, bet pakeliui 
garlaivis pateko į smarkias 
autU'as. Garlaivį ėmė labai 
supti ir mėtyti, todėl ne ma
ža arklių.buvo sužeista, o kai 
kuriems nulaužtos kojos. 10 
irkliii teko nušauti ir išme-. 
sti į jūrą. Nežinia, kam teks 
dabar padengti nuostolius 
dėl įvykusios nelaimūs.

SUMMASJARP 
STREIKIERIU IR 

POLICIJOS
Mihvaukee, — Kovo 6 d. 

šešiolika vyrų ir viena mo
teris buvo areštuoti laiko 
susirėmimo tarp 700 darbi
ninkų ir 100 policijantų prie 
Šėamąn; Automobile Body 
dirbtuvės.

Streikieriai nėrė jo dirbtu
vės vartus .. uždaryti, kad 
streiklaužiai negalėtų įeiti. 
Policija neleido jiems ta da- 
ryti ir įvyko susirėmimas.

Washington,— Preziden- 
tas Rooseveltas-paraše laiš
kų pulkininkui Aiva J. Bra- 
sted, vyriausiam kariuome
nės kapelionui, kuriame jis'. , 
pabrėžė dvasiškių būtinų' 
reikalingumų tautos gyveni
me. Tarp ko. kito, preziden- 
tas rašo: “Kapelionai karo /, 
ir karo laivyno tarnyboje, ir p 
dvasiškiai visur, kurie savo -į 
gyvenimu ir žodžiu platina 
supratimų idealizmo iri tik- ' ‘ 
rojo tikėjimo, dirba pagirti- . 
nų darbų, kuris yra tautos 
gyvenime būtinai reikalin
gas.” ■ . • ■

APVOGĖ VALSTYBĖS 
Ižūf

Washington, — Kovo 7 
d. nežinomi piktadariai įsi
laužė į Valstybės iždų ir pa-. 
vogė 75 dolerius auksinių 
pinigų ir geležies, kuris bu
vo pavydale aukso.. Pinigai 
pavogti iš vitrinos, kurioje 
buvo pavyzdžiai auksinių pi
nigų. .. • . . . .

KARALIUS ALBERTAS 
BUVO KNIGHTS OF 00- 

LUMRUS NARIU
Ne.w- Haveit, — Vyriausįs 

Kolumbo vyčių vadas, Car- 
mody ■ pasiuntė.., užuojautos 
kablegrainiį Belgijos pre» 
mierui, karaliui Albertui 
mirus. Karalius. Albertas 
buvo K.nightš of Colųmbus 
garbės narys’

I
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IVIETINĘS ŽINIOS)

i
&v. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų Skyriaus susi- 
Įlinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 11 d. tuoj pio Sumos.

1 Prašome visų Rėmėjų su- 
Fūift. ' ■ ••

BARBĖKI KK rA S
-........y . —

j^’go pai^lyžiu. Mių& <Bo$r

2.
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nD O 1 PAIl/ADICIfl • 4-Sūnus lt dukterį.Ulli ui Ai uALVAĮlįuM Tapo bažnytiškai palaidotas
... (6ALINAUSKAS) .

Tel. So. Boston 2300
. 414 Broadway, So, Boston . 
Gfiaiis atdaras nuo 10. iki 12-vai. 
ryto, nuo 1;3Q Iki.5:30 no' pietų Ir 
nuo 6 iki 9 b vakare, šventų dienų 

pagal susitarimą.

Cambridge, Tėvas Bružikąs 
tą: pačią dieną pradėjo mi
sijas šv, Juozapo par. baž- 
nyčįoje^ Wąterbury, Coiui., 
kur klebonauja taip- pat 
miošudųs “Darbininko”

• h ------ 1 prietelis ir rėmėjas kun,.J.
j TLVAS BRUŽIKĄS JAU jValantiėjus ir vikarauju 
|į.’ WATERBURY Utinių Valstybių Žinių 

. Pereitą pirmadienį redak^ 
Gijoj lankęsi Tėvas J. BrU- 

,žika8? S. J. ir atvežė keletą 
!‘desėtkų prenumeratii iš 

Cambridge, kur per dvi sa- 
‘ vaįtes skelbė misijas N, P.
P. Švč. par. bažnyčioje, kur 
klebonauja didis L, D. S. ir 
“Darbininko” bendradar
bis, prietelis ir rėmėjas ku- 
nįg. F, Juškaitis. .

Cinui. skyriaus “Darbinin
ke” redaktorius ii* L. D. S. 
Lite ratinės Komisijos narys 
kun. J. .Kilpas.

Tikimės,- kad ir waterbu- 
jiečiaį gausiai sueis į bažny
čią pasiklausyti iškalbingo 
pamokslininko pamokslų ir 
pasinaudoti Dievo malonė
mis. .

Kadangi dabar yra <fDar-

= Tel, So. Boston 0823I LIETUVIS DANTISTAS 

|OG.M.V,CASPER| 
f ‘ (KASPAILVVICIUS1
į 525 E. Broadway,.S, Boston |
b . . Ofiso Valandas i
j Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki Į 
s 5 ir nuo 6. iki 8 vai. ynkiu'e. Oft- | 
Įsas uždarytus sųbatoą vakarais iri 
f nedėlclkiilais, taipgi seredomis huo | 
| 12-tns dienų uždarytas. =
| Taipgi nuimu ir X-Ray j

i

Tapo bažnytiškai .palaidotas 
Naujos Kalvarijos, kapuose,' 
kovo 9 d., 9 viiL rytą.

mažinauHninku
■ SKAIČIŲ

' Tėvas Bružikąs yra daiv 
! gįausiai surinkęs preiiųmcr 
| ratų ^Darbininkui”. Špait- 
dos platinime, , turi būti jam 

Llygaus nėra mūsų išeivijoje.
Jis išplatino tonus knygų 
ir tūkstančius prenumeratų 
“Darbininkui” ir “žvaigž-

■ . ■. dei ’ A • ■
Kur tik Tėvas Bružikąs 

buvo šu misijomis,.;ten gavo 
Šimtus naujų katalikiškai 

! Spaudai skaitytojų.

' I Tėvą Bružiką iš Cambrid- 
ge’ automobiliu nuvežė į 

į.Waterbury kun. J. Dievo- 
j kasj N. P. P. Švč. par. vi- 
E karas.. ■. •
; Turėjo gerą kelionę. Ne: 
; ^pailsėjęs po didelio dŪTbS 
" ■ - ~ • • ■' • '

bininko” vajus, tat ir wa- 
ferburiečiams yra gera pro
ga užsiprenunieiTioti “Dar- 
hiniiiką” į>as kun. J. Bru- 
įil<ą, niisijonierių.

; FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

Ąntradinį, kovo 13 d. 7:30 
Vai. vakare įvyksta F.ędera^ 
Oi jos 3-j o skyriaus susirin-

ADVOKATAI
(Jmiiriiiiiiimiiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiitmiiimiiim

JUOZAS CUNYS

Kadangi bus renkama val
dyba sekančiam terminui, 
Įad svarbu, kad kiekvienos 
draugijos išrinkti atstovai 
jame dalyvautų atlikdami 
Savo pareigą. Nuo skyriaus 
veikimo, pasireiškia ir vie
tinių katalikų veikimas bei 
didesnis sutarimas. Tad se
ni ir nauji atstovai dalyvauk 
kitę šiame susirinkime.. ; ■' 

Kviečia Valdyba,

ARŽINOTE?
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass

.. Tel So. Boston - 0948

GYVENIMO
Tel, ParkAvay 1SG4-W

QJiili|*iiiiiii|lli9afiiMiiiiiit.liiBfii|įllHliiiillMHMUHHI«UHa'|iQ

I DR. J. LANDŽIUS i 
t SEYMOUR j
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR Į

CHIRURGAS 1

. X-Ray.
Tel. SoiitĖ Boston 2712 

534 Ė. Broadway.
South Edston, Mass.

i

i 
x X 
£ 
f.

1

Mayoras Manifield pra* 
dėjo mažinti miesto tarnau
tojų skaičių; Kovo 7 & jis 
paleido 10 darbininkų iš as- 
sesorių departamento. Ma
noma, kad jis daugiau dar- 
bininkų paleis, nes nori mie
sto biudžetą'sumažinti.

susilaukė • ■
P. p. Willįąm, įr Adele 

Zabaraiiskąi .susilaukė duk
ters.- Zabaraųąkas optomet- 
rišto brolis.

P. Zabarąų^kįęne Alarti- 
nonio duktė iš Dorchester.

VYČIAI .PRAKTIKUOJA
i

Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway So. Boston 
btĮso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12, v.' dienų. 
Subatbmis nuo 9 iki ę yni, vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)*

(^jifiaiitiiiiFitmiiiiiimniiinmitmiiMiiiuriiiiifiiaiaiĮiifiiii'lj] 

iTel. Portėr 3789 i

i JOHN REPSH1S, M. U.
J : . .(hbPsy$ į

Lietuvis Gįfftytbfai? • ' f 
f Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 f 
j 278 Harvard Street, | 

. Į kamp. Ipman arti Central Sq, | 
| ' Oarabridge, Masa. |

Jau greit bus t rys. metai 
kaip buvo Lietuvių Preky
bos Bendrovės šėrininkų su
sirinkimas. Bendrovės įsta- 

7 tatai reikalauja, kad susi
rinkimai būtų laikomi kas

j metai ■ bęf iioi's mes šėriiiih-
kai. jii laukiame, kad išgirs
ti žinių apie mūsų įstaigą, 
.liiektoriai pasitenkino tik. 
paaiškuiimais, kad dėl tam 
tikrų priežasčių susirinki
mai negalėjo Įvykti.

Pereitais metais mūsų di
rektoriai užtikrino, kad su
sirinkimas bus šaukiamas 
rudenį. Atėjo ruduo, ir di
rektoriai vėl paskelbė, . kad 
susirinkimas neįvyks, bet 
tikrai įvyks metinis susirin
kimas 1934 metuose. Kovo 
mėnesį tas susirinkimas tu
rėtų įvykti, bet apie jį. dire
ktoriai tyli. Ar jie vėl ruo
šiasi paskelbti, kad'susirin
kimas atidedamas 7 .

Mūsų direktorių pasielgi
mas yra panašus buvusio 
ministerių pirmininko: p 
Voldemaro pareiškimui a- 
pįe rinkimus: “Jei ne pava
sarį, tai rudenį, jei ne rude
nį tai pavasarį”.

Nejaugi . mums . šeriniu- 
. kams reikės kreiptis į teis* 
mą, kad. privertus ponus di
rektorius sušaukti susirin
kimą? .

‘ . Šeriuinkast

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Brpadway)

South Boston, Mass.
Telefonas; Šou Boston 2732

. Namų : Talbot 2474

HZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

' “ Darbininko n Name 
(antros lubos, Room 1) 

866Broad.way, So. BOston.
Tel.. So. Boston 8357

•• Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

.Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosėniont Street, 

Tel. Talbot 2873 Dorcliester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PH. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

, 414 Broadway, So. Boston. 
Room 8.

Gyven. vieta: 8 Flotęnce : St.,
HudSon, Mass. 

TSl. Hudwn 622. ,

Tel. So. Boston 3520 |i

ADVOKATAI ŠALNAI |
DARBININKO NMJB į

S66 Broadw$vyr
South Boston, Mm* į

CHORO SUSIRINKI
MAS. •

Kovo 7 d.- įvyko B v* Pe
ro. parapijos choro šusiriū

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys; odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojij • skaudėjimas, .pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros, /skaudėjimas, 
reumatizmas, m ai aria ir 
riebumas.. Išgydomas be 

. jokio skausmo ir nėra 
i’ reikalo išlikti iŠ darbo. 

Apžiūrėjimas dykai. Gy
duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Grai),327.’X“»t
Falafldo*: Antradieniais, ketvtrt*- 
dienialą ir šeštadieniai* 16—12 xy« 
te, 2- 5, 7—8 vakarė ; aekBUttUą- 
nląls 10—12 aktai.

dinas. “Consiliuiii Facul- 
tatis” vakaro . pelnas peiv 
duotas kleb. kun. F. Vir- 
mausk'iui. Choro kasieriuš, 
p. Juozas Antanėlis, per
duodamas pelną, pasakė 
prakalbėlę.
. Kun. F.. Virmauskis nuo
širdžiai padėkojo pareikš
damas: uTas,'kuris duoda 
Mano vardu gaus šimterio
pą atlyginimą/’
• \ , Choriste.

GERBIAMHĄI KLEBONŲ
Vyresnio amžiaus su ilgamete 

praktika buvusi įvairiose vietose, 
o taip pat ir klebonijose virėja 
ir Šeimininkė, siūlo savo patarna
vimu. Adresas Administracijoje’*

' ,f............7 į t ,----------- i j ...

cių bus mokinami. Po to bus 
paskirti tarnauti ant karo 
laivų. Algos gaus po 21 do- 
lerįų menėsį.

Norintieji gauti platesnių 
informacijų gali kreiptis į 
United States Navy Recrui- 
tfng Statioii, Post Office, 
Bostone.

L. Vyčių, ■ Tįstos Algirdo 
kuopos gabiąųšji artistai 
rimtai ruošiami j. kovo 25 d., 
verbų, sekniadięiĮyje pasiro
dyti scenoje ąu.Įeatru, “Va- 
karienbūtis”, trijų veiksmų 
Kristaus, kąnęįc^ draiųa.

■ f y-eįkaĮas . T labai įdomus,, 
gražus, tinkaipas gavėnios 
metų. Jame yra giesmių, 
prologas, vaizduojantis ‘Pa
skutinę' Vakarienę*.

Visiems patartina ateiti 
ir pamatyti. .Pamatysite, 
kaip Judas, .j^cįąyę^ Jėzų 
nerimsta ir^ąemęų storą 

<virvę, pabučiuoją, ją .ir sa
kę: “tik čia, mano, laimė, ir 
mirtis”. Pamatysite Jo Mo
tiną Mariją, didžiausiame 
nuliūdime, dėl . Sūnaus, kan
čių; pamatysite kaip Jėzaus 
prieteliaiji nori jį gelbėti, 
bet. negalį dek žiauriųjų ^zy-, 
dų; pamatysite kaip Samu
elis (“paskutinės vakarie
nės” patarnautojas). alpsta 
iš gailesčio dęl Jėzaus, kan
čių, ir daugiau, kur viskas 
sunku aprašyti.

Artistai labai gražiai pa
sirodo repeticijose, tas už
tikrina, kad suvaidins gerai

Geraširdis tį:un. K. Jen- 
kūs pasižadėjo pagelbėti 
rengėjams. Pakartina įsigy- 

visiri 
Žtinę. V I' n e

.■Einant įsakymu iš Wa- 
sliingtono, pradedant .liepos 
į d., Bostono, apylinkėje, 
paštas nebebus, išnešioja
mas po pietų .antradieniais, 
trečiadieniais ir šeštadie
niais. Tas daroma, kad su
mažinti išlaidas. •

LANKĖSI

■ ■inM'H'i u" r i, ..........., h....... .......................... .............. a r.

,Į fStrakauskas, • Lovyellįo lietu- jam įeiti į. užpakalinį kam- 
'vių par. klebonas. Pastara- barį. Ten jam liepė ’irusi
ais paliko didelį spaudos 
darbą .ir užsisako knygų.

Kūn. Fy. $ti‘ąkąuskas yra
L. D, Litpratinės komisi
jos harjTS- ir “Darbininko” 
bendradarbis. Vajaus- metu 
jis yra prisiuntęs keletą* dc- 
setkų prcnuinėrafų.

UŽMUŠĖ 204

mauti lęeline^. Vagis paė-. , 
męs kelinės ir pinigus iš re- 
gisterio pabėgo.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ redakcijoj 
kum dr. Mendėlis iš Balti- 
more} Md., lydimas kun. F. 
Muro, Šv-. Pranciškaus-par. 
klebono (Laivrence, Mass), 
L. D. S. Litei’utinės Komi
sijos nario. . .. ■ ’ .
. Tėvas Mendelis yra dar 
jaunas ir Amerikoj mokslus 
baigęs kunigas, bet karštas 
lietuvis ir iškalbingas pa
mokslininkas.

Šią savaitę kiui. dr. Men
delis skelbia misijas Law- 
rence pas-kun. F. Jurą.

Žmonės kas vakarą gau
siai susirenka klausytis 
Dievo žodžio ir naudojasi 
Jo malonėmis. =

Lawrenee lietuvių parapi
ja yra gabaus vado rankose. 
Ten ir katalikiškoji spauda 
plačiai skaitoma. u Darbiniu 
ko” vajaus metu gana daug 
susipi^atusiip iįiėtuvių,’ ’kleboJ 
no paragintų; užsiprehume^ 
ravo {* Darbininką
. Tikimės, kad misijonie- 
riaus ir klebono raginami? 
inisijii inetu, .• užsiprenimae- 
ruos dar daugiau ir Lawreii 
ęfas i(Darbininko” kpnteste 
laimės piriną vietą.

Nuo gruodžio 1 d. perei
tų metų iki šio mėnesio 5 d. 
Massąchusetts valstybėj au
tomobiliai užmušė 204 žmo
nes, Pereitais metais tuo pa
čiu laiku užmušta 188. Ne
laimingų atsitikimu su au
tomobiliais skaičius vis di
dėja. Kiekvienam, kuris au
tomobilį valdo', reikėtų at
sargiau važiuoti.

Teisėjas John Swift nu
teisė Joseph M. Duran, 15 . 
metų amžiaus, gyvenantį 
137 Tudor S t., $o. Bostone 
nenustatytam laikui. į Shir- . 
ley . pataisos namus.

Duran vogtu automobiliu 
važiuodamas .55 mylias į va
landą mirtinai suvažinėjo 
Albert Lucier, 10 metų am- - 
žiaus, gyventi ant West 
Fourth St.

V

Boston and Mainę gelžke- 
lis gavo 7,500,000 dolerių pa
skolą iš PWA. Iš tos sumos 
jie mano sunaudoti 7,318,000 
dolerių pagerinimui ir atre- 
ęnontavimui gelžkelio, kas 
duos darbininkams 1,900,- 
Q00 valandų darbo.

•\ Roxburyje plėšikas užėjo 
į krautuvių atstatė krautu
vės vedėjui Harry Cohen re
volverį į krutinę ir liepė

Taipgi redakcijoj , lankėsi 
L. D. S. Centro pirm. kun. 
J. Švagždys [organizacijos 
veikalais; dainininkas p. 
Rimkus, pereitą, mėnesį grį
žus iš Lietuvos ir kun. F.

GRASOMAI

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

' . Scųitb MasSi
Tel. Šo. Boston 1437 J 

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

Patarnavimas dieną, ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsąmuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Res.
564 Ėast Broad.way,

So. Boston, Masė.

Važiuojame Visur

STANLEY’SRADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas 

(Savininkai)
, Taisome visokius Radios, Par* 
duodama- Vietor Iladios, Motorą,. - 
/a. Automobiliams Radioir tt.

414 W. Broadway, Room 1
Tel. S. B. 0558-W ■ '

į TeJ. Š. B. 28OJ-R Į -■
Į LIETUVIS J

jOPTOMETRISTAS
I I^'ininuoju akis5
t ' priskiriu akinius;
I kreivas, akis ntitii'-|
i* ginu ir amblljoniš-1
koše f aklose) akyse sugrųžinu į 
šviesų, tinkamu laiku. = '.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. [ 
Į 447 Broadway, South Boston i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
SURVILOS

KVIETKYNAS
GYVOS SKINTOS GĖLĖS

.• ‘Vestuvėms ar šermenims.
" Bukietai- ar :VttkUtaI 

taipgi, gyvus kambariu Itvietkos 
■ visokių rūšių jr spalvų, gaunamos 

inusų' kyietkyne.
Specialiai kokių nors ypatingumų 
arba spalvų, patartina užsisakyti 
iš anksto, kad galėčiau tikrai pa-

• daryti snlyg reikalavimo.
SURVILAS—THE FLORIST

875 CAMBRIDGJS STREET 
CAMBRIDGE, MASS.

* ’ Telefonas 9438

ti tikietus iri 
bažnytinę svi

BENDRA KOMUN IJĄ 
Kovo 4 dieną, vyčiai minė

jo jaunime-:;iivLietuvos' pa-, 
trono dienąF iŠias', vyčių 
intenci j ai, - laikė - kun? K. 
UTbonAvi^ius ir pasakė jau
nimui pritaikintą pamokslą. 
Kartu su vyčiai dalydavo 
studentai: įr kitas katalikiš
kas jaunifnas. Visi^in cor- 
pore” .ėjo* prie šv. Kpinunį- 
jos. Tikimės, kad jaunimas 
visuomet minės tą brangią 
dieną. ? -R.

imsISHs

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J09 f i®M« draugija* reikalais kreipkite 
. pu protokolu raitininku. .

FU GLOBl MGTDSOŠ m.
’lrminlnkg — Eva Margienę,

625 E. 8th S t, So. Boston, Mass. 
VIce-plrminink&— Ono Siaurinus,

443 Ė. 7th St., So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 34224R

Crot. Ra^t — BronS ČiunlenS,
29 Gould St,; W<ist Roxbury, Mass.
TeL Parkway 1864-W

rtn. Balt. — Marjona Markonluts
83 Navarre St, Roslindaie, Masa.

Tel. Parkway 0558-W, 
Iftdiplpki — Oną Stanluliutf

105 West 6th St, So. Boston, Maąa. 
Trarkdart— OnaMizgirdlenO

1512 Columblą Rd., So. Boston, Masą. 
Kasos Globėją — E. JanuSonlenG

1426 ColumbLo Rd., Sp. Boston, Maąs 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą ntnrninką kiekvieno mėnesio, 
7 :iO vai. vakare, pobalnytlnSJ sve1 
tainSj.

IV'JONO EV. BL. PAŠALPINB' 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
\ 24 Thomaa Purk. So. Boston, Ma* 
Vice-pirnj.—V. Medouls,

1430 Columbia Rd., S. Boston, Mase ■ 
Prdt Raštininkas — J. GHneckie

5 Thomaa Park, So. Boeton 
Fin. Raštininkas — Alb. Nevlęra 233
E. St. So. Boston, Mass;
Ifcdlninkas —A Naudžiūnas

885 E. Broadway, So. Boston. Mae» 
Maršalka — J. Ząikis

7 W*nfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trėfllt 

hedėldlenį kiekvieno mėnesio, 2 vai 
po piėtij,. Parapijos salėj, 492 E. 70 
8L. So- Buffton. Muša.'

Telephone
SO. BOSTON />. 
' 1058 'D

BAYVIEW “

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROCKNE 

Automobilių ir Trokų. 
Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir .demonstravi
mo vieta:

1 Įlamlin Street, 
ir E. Eighth St.. 

jSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiitnas ir Pctcr Trečiokas 

savininkai

gultui nutuk

j JUOZAS M. mus |
Į LAIKRODININKAS L
Į l
| Parduodu įvairiausios rūšies i 
j auksinius ir sidabrinius dąik-! 
įtus. Taipgi ir pataisau. Į
I 366 W. Broaęhvay | 
I SO. BOSTON, MASS. |

. Bostono rajjme,- iki tov.o 
31 d. bus priimta 56 vyrai į 
karolaivyną.' Kandidatartu- 
ri būti AmėrĄroš r ‘piliįąiai 
tarp 17 iiy25 ‘nietų amžiaus, 
ųfe^edę,'.'geros sveikatos 1 ir 

Plati1, .So. Boston, Mass; Jis karaktiefiaūš. ; .i?1. . .•
. . ,'a> !**•<- • '• ’ * . . .* • « ' • • •

paėjo iš Vilmaus krašto.. Tie kaiididatak’kųrie. bus 
Dragy.yeiięs . Amerikoje. • 34 priimti bus siunčiami į Nor- 
"Įhetus. Paškūtinius 13 ųictų folk, Va. kur per 12 savai-

.MIRĘ.
. Kovo į d., mirė Mykolas 
VulįUiauskas, (13 metų... avi
žiaus,, gyvenęs 4 Boston 
Place, £

s
i

Ė

nauja
GRAŽIAI ĮRENGTA .

BROADWAY
CAFETERIA

: . P MOLIS . IR GEO. MASILIONtS • - .
. . ■ /. " —Savįiunkai-—

VALGIAI SKANŪS IR PAGAMINTI Iš 
AVIENŲ PRODUKTŲ 

' TAIPGI YRA VISOKIŲ GARIMŲ 
ięajiną. prieinama.. Bradine užeįti.,

37? Br&a4w^y South Bėston, Mass

Į
i

- • - '■ . . , • . .. c •

AGENTAI
K. SIDABRAS

Važiuojantiems į Ir iš Lietuvos pam
pinu paspovtus n- .parduodu 

. Laivakortes.
Apdrnudžlū baksus, .namus, rakandus 

Ir t. t. .
342 IV. ĮBroadway, S. Boston, Mass. 

Telefonas South Boston 1798

20 METU JUBILIEJINfi
• VAKARIENĖ '

su Mturikuliu ?rngyainų
Rengia Liėt. Duktr. ir SūnųD-ja,

KOVO,MARCE tl, 1934*
Liet. Salėje, E. ir Silver Sts., .

. So, Boston, Mass. ‘
■ Trodžū 6:30 v. v.

. Kviečia. Rengėjai .

■ 4..t ., L.



I

Penktadienis, Kovo 9- d., 1934
| ' * * • . . • . ’ J • ' ' . 4 r - • * - ' 1 ‘ *

| PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Spauda, Organizacijos ir 

Katalikiška Akcija
Du reikalingiausiu ir galingiausiu katalikiškame 

veikime jr'ankiu tai spauda ir organizacijos. Spaudos už
daviniu yra tai prirengti mintis ir supratimą prie darbo; 
Katalikiškoji spauda — laikraščiai ir knygos, tai katali
kystė mintyje, pasaulėžvalgoje ir dėsniuose. Katalikiš
kos organizacijos, tai katalikystė gyvenime ir darbuose.

Reikšmę spaudos galybės mes lengvai galime supra
sti prisižiūrėję mūsų priešininkų pastangoms spaudą į 
savo rankas paimti. Jie daro viską, .kad tik tapti spaudos 
Valdovais, Jie nesigaili nė darbo, nė pinigo, kad savo 
raštams bei spaudai kuodaugiausia skaitytojų įgyti. Be
veik visi didžiausi pasaulio dienraščiai randasi krikščio-

- žydų ir masonų ^rankose. Ir tuo tai nau
dingu ginklu jie daro didžiausią bledį katalikiškam dar
bui. Todėl, pirma-eilė ir svarbiausia užduotimi kiekvieno 

•. susipratusio kataliko šiandien privalo būti, tai išaugini- 
mas galingos katalikiškos spaudos. Be galingos katali
kiškos spaudos nepajėgsime sulaikyti išsisiūbavusių nau
jos gadynės stabmeldystės bangų. Kiekvienas katalikas 
prie krikšioniškų priedermių ir įsakymų privalo dar; ir 
Šitą įsakymą pridėti: remti ir skaityti katalikišką spau
dą^- knygas ir laikraščius. Toji pati mūsų katalikiškoji 
sąžinė, kuri neleidžia mums imti dalyvumą žydų iF kita
tikių pamaldose, privalo lygiai uždrausti mums skaitymą 
ir rėmimą žydiškai mąsoniškų ir socialistiškai bedieviškų 
raštų ir laikraščių. Tautinės dorybės priežodis: “savas 

. pas savus” ir šiame reikale neprivalo būtį užmirštas. Pas 
mus, katalikiškoji spauda, palyginime su skaičiumi kata
likų ir riekatalikų yra silpna. Priežastys dėl kurių kata
likiškoji spauda visur silpna yra įvairios, bet mūsų tarpe 
gal svarbiausia tai mūs pačių katalikų kaltė. Perdidelis 
mūs pačių katalikų tame reikale apsileidimas, perinaža 
mūsų, net. ir vadai spauda tesirūpina. Prieš-krikščiųniš- 
koji spauda turi didelį pasisekimą dar ir dėlto, kad ji ma
ža teskaitosi su teisybe ir dorove. Ji pataikauja žemes
niems žmogaus jausmams skelbdama visokias sensacijas, 
o katalikiškai spaudai šiuo pastaruoju būdu bei priemonę 
naudotis neleistina.

Ačiū Dievui spaudos reikalais sąmoningai pradėjome 
rūpintis. Laikraščiai^ kad padidinti skaitytojų skaičių, 
daro vajus, įveda atskirų kolonijų savo laikraščio skiltyse 
skyrius, organizuo j a korespondentus ir bendradarbius, 
žodžiu sakant — daro viską, kad savo laikraščiuirpriduoti 
daugiau rimtumo ir įdomumo.. Atskiros parapijos rengia 

. . spaudos savaites. Bažnyčiose ir organizacijų sųsįrinkL 
. . muose ir seimuose apie spaudą su visu rimtumu yra kak 

hama. Tėvai misijonieriai laike misijų apie spaudą-kalba 
ir platina katalikiškus laikraščius ir knygas. Geras ir 
džiuginantis tai ženklas. Platinant katalikišką spaudą 
mes keliam ir auklė jam katalikišką ir tautinį susipartiriiąl 
o susipratimas yra toji jėga bei akstinas,-kuris žmogų 
stumia prie religinio ir tautinio veikimo bei-akcijos. ’•?

. Ant kiek spauda yra svarbi ir reikalinga kėliniui ir 
auklėjimui tautinio ir religinio susipratimo idėjos;aiif 

. tiek organizacija yra būtina sąlyga tautinio ir religinio 
.. susipratimo idėjos palaikymui ir įvykdinimui. ' Rodos-, 

lengva suprasti, kad organizacijoje glūdi mūsų tautinio ir 
religinio atsparumo jėga, kad katalikiškos organizacijos 
tai veinatinė mūsų priemonė palaikymui tautinės ir reli
ginės dvasios, taipgi tik per organizacijas galime pakelti 
mūsų politinį, šocialį ir ekonominį grebuvį. Visko to, ko 
užtektinai neduoda arba nedaduoda musų gyvenimui iš 
atžvilgių, religinio ir sociaįio, nė valstybė, nė mokykla, nė 

- šeimyna, ir tą gerą ką sugedus visuomenė savo blogu pa
vyzdžiu iš mus išplėšia, tas viskas privalo būti dapildyta 

: ir išlygyta per organizacijas. Tinklas organizacijų pri- 
.valo apimti visą mūsų viešąjį gyvenimą; pradedant vai
keliais, baigiant seneliais, apimant kiekvieną gyvenimo 
luomą, sritį ir profesiją.

Iš to kas, riors trumpai, aukščiau pasakyta yra leng
va suprasti, kad spauda ir organizacijos tai toji, jėga, ku
ri gali ir suka katalikiško veikimo bei akcijos ratą. Jeigu, 
pas mus katalikiškas ir tautinis susipratimas ir veikimas 

: yra silpnas, tai žinokime, kad mūsų spauda silpna ir orga- 
/ nįzacijos taip pat silpnos. Todėl, kiekvienas sąmoningas 

ir susipratęs katalikas ir lietuviš visą savo energiją pri
valo pašvęsti ir atiduoti spaudos ir organizacijos reika- 

• lams. .- •

nystės priešų

KORTŲ LOŠIMAS Šv, Kazimiero Kongregaci- 
Kovo 1 d.Airin Mokyklos. ■ > mokytojos. Pro-

grama buvo sekanti:.
Antrojo skyriaus vaiku-

~ Pasąkyk Vėjeli 
Poezija:, Lai Gyvuoja Mūs 
Tauta — Daina, Lietuvos 
Krristas — poezija.

Trecio skyriaus vaikučiai 
Svajonės ir Geismai -pan- 
tominaš, Kai Aš Užaugsiu
— poezija. :

■ Ketvirto skyriaus r Lietu- į. ■ »- . ■. • * ,. - ■'
vos Vėliava —* poezija, Va
sario šešiolikta Di en a, Lie
tuvos Didi Vyrai.

Penkto skyriaus.: šešioli
kos Mėtų Nepriklausomy
bės, Vilniaus Kalneliai.
- Šešto skyriaus: Kareivū-
IraiDriliųs? . . '

Septinto Skyriaus: Reikš
mė Vašario 16-tos dienos, 
Šešiolika jnetų, Jaunuome
nės Daina. .

Aštunto skyrįaiĮS: Tautiš
ka Daina, Lietuvos Himnas.

Klebonas, kun. Dr. J. B. 
Končius • pasakė prakalbą, 
prisimindamas sunkius lai
kus, kada . lietuviai ilgus 
šimtmečius nešė sunkų sve
timą jungą, žiaurių rusų ir 
lenką, valdomi; trumpai a- 
pibudino dabartinę ekono
minę Lietuvos būklę ir jos 
valdžią, įrodydamas Nepri
klausomybės *' svarbą.

■ Toliau -kalbėjo kun. J. P. 
Klimas apie Vilnių ir jo iš
vadavimo tikslą.

Mūsų ‘koloiiijoj įsisteigė 
Vilnių Vaduoti komitetas: 
Kun., Dr. j. B. Končius —• 
pirmiriin.,; kun. J. P, , Kli
mas —yįęe-įįijmų M. Les- 
kaUskąifė^ rašfe, Ė. Kel- 
minškaitę- ižd:, S. Petru- 
šketačiuš, M. Kęrdokas ir 
M.;Nųrkęvieįuš<;— valdybos

•’Aūkų^yit^^V^duotį rei
kalams’ surinkta :$2KOO- kri- 
rąėklįis • pasiųsti; Vilpių Va- 

^jungos pirminiri- 
M. Biržiškai, { 

tLiifevą.-*‘'■ ?;.

J. A. KARALIUS

svetainėje, įvyko kortų loši
mas, parapijos naudai. Salė 
buvo pilnutėlė žmonių, taip 
kad reikėjo stalų ir kėdžių 
atgabenti iŠ kitur. Dovanų 
buvo labai daug, įvairių, 
gražių ir naudingu. Už tą 
visą, dėkuojama vąkaro šei
mininkėms, p-ioms: Kolęvi- 
čienei, Zimriitskięriei, Vai-

• . * i

lionienei, Sadauskienei ir 
Sanavaitienei;

NAUJAS VARGONIN
KAS

Mūsų parapija susilaukė 
naujo vargonįnko asmenyje 
Antano Grigoraičio. Ponas 
Grigoraitis^ yra žipomas mū 
sų apielinkyje net ir Naujoj 
Anglijoj, kaipo vienas iš 
geriausių vargoninkų ir 
chorvedžių. Jo išmokintas 
ir vestas Mahanoj City cho
ras yra visų, pripažintas 
vienas iš geriausių chorų a- 
pylinkėse. Yra viltis, kad 
jis pajėgs tai padaryti jr 
Shenaridoryje, Viena klitl- 
tis yra tai — kad jau du 
metai kaip didieji vargonai 
uždaryti, . ir trustisai iš 
kvailo keršto tai padarė. 
Bet yr’ viltis, kad neužilgo 
bus atidaryti, nes laukiame 
teismo bylos, kuri išspręs 
ir vargonų klausimą.

Reikia Stebėtis iš žmonių 
kantrybės ir apsileidimo, 
kad - duoda, Vi kaliems • .‘.neva 
trustisams, kurie net nėra 
praktikuojanti katalikai, sa 
ve už nosies vadžiot ir viso
kias kliūtis bažnyčiai dary
ti- " >' ..
SHĖNĄNDORĮO ’ BRA-

\ Shenaiidbristuri • -<ii* senui? 
ir guria’ pąįat^jrisius-iąfcms 
bravorus. įki:šfcl^abildu .dąr 
nedirbo.- . ‘ Triikįe - Įegąlės 
kliūtys ir šayiriinlįų. nepajė- 
gūnias sukelti užtektinai. ką? 
pitaldy kad užmokėjus iribr- 
gečiUs. ir- darbą-’pradėįi^ - —

Vienas iš -tų bravorų yra 
lietuvio . Vinca i . Paulausko 
nuosavybė.? ...Pereitą savaitę 
“Columbia. .Breyrery Co.:”. 
kurios sąvininku yra Vin
cas Paulauskas, įaii .pradė? 
jo dirbti. Tikimasi, kad ati
darymas tb bravoro duos 
darbo dėl apie šimto žmonių

TEISMO BYLA
Vietinis laikraštis prane

šė, kad šią savaitę pus teis
mo byla, kurįoje yra aps
kųsti buvusi trustisai, ii 
dar vienas dapartjuis, už 
trukdymą nedėlinės mokyk
los ir užpuolimą mokytojų, 

' tėvų ir vaikų, kurie buvo 
susirinkę kambaryje, kai 
Seserys pradėjo mokyti, ši
ta byla jau* buvo prie “ džii- 
rės”, ir kaitinamieji buvo 
rasti kalti, (guilty).

’ “Pūtis"

ciai

SHENANDŪAH, PA. ■ 1 T . P ’ MOUNT GAJUM, PA.
J devynias dienas. • ■ ‘ ‘

■KETŪRDEŠIMTĘ . Į'• Vasario fl.
Keturdešitntiės valandų i <

pamaldos prasidės, mūsų Nepriklausomybės iškilmės. 
_ _ _ a sekiriadienyj e, Programą piitąikįritą tai 

šventei išpildė mokyklos 
vaikučiai, kuriuos išlavino

- NOVENA ŠV: JUOZĄ- • 
pur/.'-..

t Kovo 10 d., bažnyčioje, 
Į , . prasideda novęną šy. Juo- 
| zapuį. Pamaldos bus laiko-

L, parapijos 
svetainėje ’ įvyko Lietuvos

METROPOLITAN JPERSTATYS

Martinelli - Dainuos Caruso Jam 
. Paskirtoje Canio Rolėje.

Populiariška Leoncavaljo Ope- 
rr Bus Transliuojama šį šešta- 

./ dięnį. ’• /• •

■F « JrL vH
1 /į |į^A- -

parapijoje, « 
kovo 11 d.- Atlaidų laike, pa
mokslas sakys, kuri. Garmus

PADĖKA
dramos klubui ~

Scrant(W, Pa.
Gavome prisiųstą auką 

$185.07. Dėkojame širdin
gai “Dramos Klubui” už 
pasišventimą, ir pasidarba
vimą, Seselių labui.

Ačiū tariame klebonui 
kun. J; Kurui ųž leidimą 
savo parapijoje. surengti tą 
sėkmingą pramogėlę/

Dėkojame ypatingai Gerb. 
veikėjai poniai Onai Norei- 
kienei už padėtas pastangas 
ir .rūpestį gailestingam tiks
lui*
—-Širdingą ačiū tariame vi
siems Scrantoniečiams, ku
rie dalyvavo kortų lošime ir 
tiems, kurie prisidėjo prie 
to kilnaus darbo/

Lai Dangiškasis Tėvas at
lygina Jums už Jūsų gailes
tingas širdis. Linkime ‘Dra
mos Klubui ■ pasisekimo. 
Atminsime Jus savo maldo
se.
Jums mtoširdžiai dėdingos, 

Seserys St\ Kazimiero

Vilios Juozapo Marijos 
Newton, Pa.

G4ovani Martineli Sako:
Leopcayallo tragiškos operos 
“Pagliaeei”, perduodamas Met
ropolitan Opera Compąny šį šeš
tadienį, Canio-rolė, Jęad liečia 
Metropolitan, yra Caraso man 
paskirta.
Kiek metą laiko atgal, kada aš 
į New Yorką atvykau, .jos neži
nojau. irypemaniau jos mokintis, 
lies.: visuomet -CarUso ją dainavo. 
Bet'vedėjams prašant, aš tą ro
lę išmokau ir buvau, kaipo Caru
so ' pavaduotojas ir dainavau po
rą, trejetą, kartą, pęr visą sezoną. 
Bet, po jo mirties tą rolę aš dai
navau- tankiau, negu berit kokią 
kitą rolę, - išskiriant Radames ro
lė “Aidoje”. ;
Kodėl Buvo ParašytaisPtologas 
“Pagliaeei”. geriausia išvfeltimas 
į anglų kalbą butiį (‘Juokdariai” 
Pradžioje Šį opera buvo pavadin
ta “Pagliaeeio” —- vienškaitoje, 
bet puikaus artisto Vietor Mau- 
rCl parinkimas į šią rolę, kaipo 
originalis Tonio, jo pageidavimu 
ta dalis buvo padidinta dviejais 
atžvilgiais.
Del jo, pabaigos operą, Leonca- 
Valio parašė garsą prologą, kuris 
dainuojama Tonio, prieš uždan
gos pasikėlimą, ir kuris yra taip 
mėgiamas baritonu, kaip tenorai 
mėgstą ‘ ‘ Ridi, pagliaeeio ’ ’. Dei 
jo ir užvardinimas buvo pakeista 
į dailgskaitos formą.
“Pagliaeei” ir “Cavaleria” 
“Rusticana” buvo dainuojama 
taip tankiai tuo pąčiu kartu it’ 
tokiomis piniginėmis pasekmėmis, 
jog jie. yra pavadinti “Dangiš
kais Dvynukais” daugybės ope
rą vedėjų.
1890 metais Maseagni su “Cava- 
llėria Rusticana” laimėjo Ričor- 
di pryzą už vieno veiksmo operą. 
Dviem metais vėliau Leoricavallo 
laimėjo dovaną iš kitos Sonzog- 
no-spaustuvės su “Pagliaeei”. 
Leoneavallo parašė netik muzikij, 
bet ir operos žodžius. Nors šis 
apsakymas ir nėra origahalus, 
bet paimtas iš jo paties miestelio 
įvykio, kuris įvyko jam esant 
dar mažu berniuku ir jo ievas 
buvo nelaimingo asmens teismo 
teisėju.

Nekalto Prasidėjimo, Vakarėliai.
Vadovaujant kun. Kazimierui 

Kėidošiui, . Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios draugija 
daro vajų. Kad pritraukus dau
giau narių, ir šiaip daugiau įdo
mumo sudarius draugijoj, nutar
ta kas menuo rengti šeimyniškus 
vakarėlius visoms narėms. Šie 
vakarėliai, kaip vyrų “Smoke- 
riąi”, skirti tik narėms, ir ton. 
tikimasi ruošti kortų lošimus, jr 
kitus padorius pasilinksminimus.

Tildjnūa, kad toks brazdėjimas 
pagreitins ir taip jau smarkiai 
augančią draugiją, pasiekti auk*, 
štą narių. skaitlių.

TėvąMarijoną 
Misijos

Kovo 5 — 11 dd. — Pro- 
vidėncė, R. I. (Kun, A. Ci- 
kotą, M. I. C.) i

Kovo 5 — 18 dd. — Pitts' 
ton, Pa. (Kun, A. Būblys, 
M. I. C., ir kun. A Petraus
kas, M, -I C.).

Kovo 12 —18 dd. — Šv.. 
Kazimiero parap., Wbrces- 
ter, Mass. (Kum J. Navic
kas, M. I. C.).

Kovo 12 — 25 dd — Kin- 
gston, Pa. (Kun. A. Ciko- 
f.a, M. I. O. ir kun; J. Vait
kevičius, M, I. C.()

Kovo 10 — 25 dd. — Šv. 
Jurgio parap.; Brooklyn, N; 
Y. (Kun., A. Petrauskas, 
M. Į C. ).

Kovo 19—25 dd. —• Šv. 
Jurgio parap., Detroit. 
Mich.

Kovo 19 — Bal. . 1 dd. 
Brockton, Mass. (19 — 25 
dd, kun. A. Būblys, M. I. 
C $6 bal. 1 'dd. — kuri. 
Ą.- Petrauskas, M. L C.).

, Kovo 25 — Bal. 1. Ro- 
cbęster ■ — kun. Cįkbta.

, Kovo 28 -
Apreiškimo parap,, Brook- 
lyh, N.. Y. (Kuri. A. Būb* 
lys, M. I. C. j. . f
• Balandžio 23 — 29 dd. — 
Ufiča, N., Y. kum Cikota.

Balandžio 30 — Gegužės 
13: dd. — Šv. Kazimiero pa
rap., Philadelphia, Pa. 
(Kun. A. Cikota, M. I. C.).

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

Gerb. skaitytoju ir prietelią 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi Darbininke,” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokių būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoką.

Bal.17 dd,

MIRĖ
Juozas Varžukas,. 36 irictą am

žiaus, pasimirė aiitradienį, .yasa- ’ 
i'io 27 d, Btiyo išvežtas .į kalnus J 
gydytis džiovos liga, bet nepavy- j 
ko išsisaugoti Laidotuvės įvyko < 
kovo 3 d.

Balti’ius Sortovaitis, gyvenęs 
ant James Street, ir turėjęs .53 
metij, vasario 27 dieną, -pasimirė. 
Kelios ligės susimetė nuo. kurią i- 
nepavyko išsigelbėti Laidotuves-' 
įvyko iš Šv. Alfonso bažnyčios, 
kovo B d.

. Žinys,

Telefonas f Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKJS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 Š. PACA STREET, , 
, BALTIMORE, MD

CHAS. 8.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

; Jr Balsamuotojas
637 S. Paca St.
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu;

ĮSfuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel. — South 0083

j PAIEŠKAU
!Tamošio Čiro. «Seniau gyveno 

Laivrence, Mass., bet dabar nešk 
nau kur jis yra; Iš Lietuvos paei
na iš Merkinės, kaip seniau, bet 
po karei liko Okupuotoji Lietu- ■ 
yo.n, dabar tai Ratnyčios parapi
jos, Randamonių kaimo.

'•Kas apie jį žino, arba jis pat 
prancškiid sekančiai —

}' ; Jonas Jeskelevičius
» ”4 Bellevue Avė.,

t . .
. Montello, Mass,

■ i •
Pavasaris Lietuvoj 
Praleiskite Velykas 

Tėvynėje
Reguliarus, nuolati
niai išplaukimai per 

COPENHAGĄ pato- 
. gials turistinės kle-

1 sos laivais. . Visi 
kambariai iš lauko, 
su maudynėmis.

Maistas geras.
Informacijų klau-

• skite pas vieti
nį agentu arba

7.5. State St.. 
Boston, Mass.

^MOAtVAYNEVYOlK

MALDAKNYGES '
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS”
•1 
|
Į Kainos:

| Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
| Baltais celuiloido apdarais $1.60 (buvo $1-75)
j Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)

j 
i

I

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

Imant didesnį skaičių, duodame gerų nuolaidų.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir-. 

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
| 366 Broadway, — So. Boston, Mist. f

Ę
| 
X
X

i

£ • x ■ 
E

e



įfcenkUdienLs, Kovo 9 cL, 1934
MM

t>X tlfe t K1 y A S

n—~ 
f < ‘i

dapbifiimkas
g w (THE W0RKER) . -
F Bublished every Tuesday and Friday except Holidays such as 
į New Year, Good Friday, Memorial Day, Independencc Day, 
Ir Dabor Day, Thanksgiving and Christmas
k ____ T—— b-V-----------—7 ■■

MUrrJOBlPH’SLITHnAMUS B. C. AS8OCIATIONOF LAB0R
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imMICRIErriON^RATMT^" 
A Dwm«Uc yeatfy .......................  $4.00
i,Jhiteign. yparly..$5,00 
*’ DOMeetic OnCO per W0ėk yearly $2,001 V urnų Mari auvniieje inctuuii .. ?4.uv 
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T DARBININKAS
f"S86' West Broftdwąy . South Boston# Mass.

. .‘Telephohė South Boston 0620

Didžiai Gerb. Kunigo Kazimie
ro Urbonavičiaus Vardadienio 

Proga, Kovo 4 d
Labai užpelnytas edenus sveikinimas, atsišaukiant į 

ŠventąKazimierą.

ii
. • \ .

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams $4.00
Užsieny metams ...........  $5.00
Vieną, kart savaitėje ntetamt .. $2-00

DARBININKAS
South Boston, Mass.

ŠV. TĖVO RŪPESČIAI
Parodydamas neilstamo uolumo ir tėviško susirūpi- 

. nimo dėl Bažnyčios geroves, šv. Tėvas Pijus XI pareiškė, 
kad trijų šalių likimu jis ypatingai susirūpinęs: Ispanijos, 
Italijos ir Vokietijos. Tas nereiškia, kad Popiežius nesi- 

‘ rūpintų kitų katalikiškų Šalių padėtimi — kataliku tikė- 
jimei būkle jam visur: ir visuomet prie širdies — bet jis 

; ąpie trijų minėtų šalių padėtį turėjo progos kalbėti beąti- 
~ fikuojant bei kanonizuojant jų šventuosius: Ispanijos pa

laimintą Claret y Gląrą, Italijos pal. Juozapą Cottolėngo 
ij* Vokietijos pal, Konradą iš Parzham. Ispanijoj kątali- 

I kų padėtis gėrėja. Katalikiškos akcijos paskatinti, vis 
(Jaugiau inteligentų vadovaujami, Ispanijos katalikai pra
dedą vis labiau įsisąmoninti ir vykdinti tikybos principus 
priešų apgaulingą taktiką ir vykdinti tikybos principus 
gyvenime. Pasirodo, kad smarkūs politiški sukrėtimai ir

'. ; . apsivylimas laisvamanių pažadais atidarė akis ispanų 
į teitai *
j ’ Kiek skirtinga padėtis yra Italijoj. Politinių sukrė- 
į- timų,tenai nėra. Suimti geležine Mussolinio ranka, italai 
b bent išoriniai, atrodo ramūs. Bet plačiai išbujojęs fašistų 
į nacionalizmas sudaro progos protestantams kurstyti tau- 
j tini liberalizmą ir skiepinti protestantizmo principus. Tuo 
p šv. Tėvas labai susirūpinęs. “Palaimintojo Juozapo Cot- 
J tolengo pavyzdis — sako Šv. Tėvas—turėtų pastatyti Ita- 
f siją ant sargybos prieš protestantų propagandą, kuri iš- 
: • plėsta nuo Alpų iki Etnos Kalno ir daro sieloms daug ža- 
?los.” Labdaringi pal. Juozapo darbai ir jo šventumas tu- 
L retą sužadinti tikinčiuose, sąmonę, kad tikri šventieji ran- 

dasi tik Katalikų Bažnyčioj. Protestantai nieku pana-
L šum negali pasigirti.
I.. aįfcu
j . Tikėjimo padėtis Vokietijoj yra dar skirtingesnė, 

į Griežti ir žiaurūs Hitlerio naziai jau nė protestantizmu 
.>! nėra patenkinti. Jų šovinistinis liguistas nacionalizmas 
į siekia panaikinti net paviršutiniškus krikščionybės' liku- 
f Čius. Jie smerkia katalikybę ir protestantizmą drauge. 

J Jų religija ~ tai kažkokio pagoniško germanizmo kultas. 
•G Griežtas kitų tautybių pasmerkimas, kumščio gerbimas, 

i teisingumo ir teisėtumo paneigimas, sterilizacija — tai 
1/ toki pagoniškos kultūros reiškiniai, kad dėl jų visiems 
! Europoje darosi ankšta.

[ Visai natūralu, kad šv. Tęvas yra susirūpinęs, nes 
j; Katalikų Bažnyčiai tenka kovoti sU visokio plauko prie-.

• • šals. . • K.

Šventašis Kazimierai! 
Tikiam Tu žiliai gerai, 
Kiek yr Lietuvai priešų, 
Pąsląptųjų ir viešų. 
Imki. Lietuvą globon, 
Kad neblįstų Lietuvos, 
Komunistai atkakli, 
Ii' lenkai tarsi akli.. 
Ginki ir nuo vokiečių, 
Mus praryti norinčių, > 
Globok jauniiną veiklų, 
Gelbėk nuo klaidų-tinklų. 
Partijos, kad išnyktų, 
Sutarimas įvyktų*

. Tarpe Lietuvos vaikų, 
Šiuo klaidinančiu laiku. 
Lietuvių širdis trokšta, 
Aplankyt Vilniaus bokštą- 
Aušros Vartų šventovę, 
Kad išmeldus gerovę. . 
Šiandie pasaulis verda, 
Valstybės aštriu kardą! 
Taigi meldžiam nuoširdžiai 
Meilės vadams ir liaudžiai.

Nuoširdžiausiai linkėdamas: ilgiausių, Sveikiausių, 
Laimingiausių ir produktingiausių metelių,, iki pasimatys 
mo Danguje. Jūsų sūnus in Christo!

63 metų senbernis, Ju ozupds Morkūnas.

Gink nuo kardo vokiečių, 
Šnairia akia žiūrinčių, 
Kad jie meilų suprastų, 
Godulystę atmestų. 
Vilniun varžtus sunaikink, 
Abi tauti sutaikink, t 
Kad Lietuvos nebškriaiistų 
Pilsudskis savo kerštu* 
Lietuvius, gudus, lenkus, 

į Kaip vieno “Dievo vaikus, 
Visus vięnyben suvesk, 
Viešpaties širdžiai pavesk. 
Amerikos, Lietuvos, 
Sujungk ryšius Vėliavos-t 
Tarp tautiečių ir kitų, 
Kad vienybė įvyktų.

- BaigrasLmetai šventi, —— 
Ko mums trūksta Tu junti, 
Išmelsk Šventas Globėjau, 
Ko net nepaminėjau.
Tu pas DIEVĄ daug gali, 
Apglobk meile pasaulį, 
Mes Vilniui Tavo karstą, 
Lankysim širdžia karšta.

ĮVAIRENYBES
KAIP ŠYKŠTŪS PARY
ŽIAUS PIRKLYS PIR

KO SAU ŽEMĘ

N epaprastai turt i n g a s 
Paryžiaus pirklys Lasitte 
buvo negirdėtai šykštus. 
Per visą savo gyvenimą jis 
stengėsi kuo puikiausiai 
pragyventi. Kai paseno, tai 
iš Šykštumo rūpinosi, kad 
ir pigiausiai būtų palaido
ta; Vieną dieną jis nuėjo 
pas puikiausių Paryžiaus 
kapų valdytoją ir paklausė, 
kiek kaštuoja sklypas žemės 
kapui. Kapų valdytojas at
sake: “Kapo kaina pareis
nuo žemės sklypo didumo.1 uždraudė.

r —Kaip atleidimas yra kilnios dvasios ženklas ; taip 
kerštas yra žvėriškos dvasios ženklas.

• Pitdkas.
-------- ooooo--------

Didžiausia blėdimi pinigai eikvojami—girtybei.i

o ižmoRos “DARBININKO” VAJUS
Kaip nėra daikto be to 

daikto, darytojo, taip nėra į- 
statyjnn be įstatymo davėjo. 
Jeigu mūsų kambaryje yra. 
stalas, yra kėdžių, tai buvo 
kas nors, kurs visa tai pa- _ ______ _ _ _ _ ____
darė. Kodėl dūmai kyla aū- ųįjų lietuviams pabrėžti, 
kštyn? Toki jįat yra gamtos 
įstatymai. O kodėl priešin- pirmas paduoda svarbiūu- 
gai neįvyksta? Dėl to, kad 
tokių gamtos įstatymų nėra.

Kiekvienas žmogus savu 
širdyje jaučia, kad jis gali 
vieną ar Įritą veiksmą pada
ryti, arba nepadaryti. Kai 
padaro gerą veiksmą, jau* 
čia malonumo ; kai blogai 
pasielgia, jaučia nepasiten
kinimo. Tas jautimas malo
numo ir nepasitenkinimo y - 

‘ra doros .įstatymai įrašyti 
mūsų širdyse, O kas juos į- 
rašė ?

Mūšų talkininkai, kurie 
vajaus metu padeda mums, 
uoliai rinkdami “Darbinin
kui” prenumeratas, turėtų 
turėti dėmesy j ir savo kolo-

kad “Darbininkas” visados

Viena kvadratinė pėda kaš
tuoja 100 frankų, Kiek pė
dų imsit, tiek šimtų frankų, 
gausit mokėti”. Lasįtte at
sakė: “Su kaina aš sutinku. 
Atmatuoki! mano kapui 
vieną .kvadratinę pėdą”. 
Kapų valdytojas nustebo: 
“Ar jūsų lavonas turi tik 
12 colių ilgumo t”. “Tai 
ne”, atsakė. Lasittė, 4‘bet 
aš savo lavoną dėl pigumo 
leisiu stačią pakasti. Ar ne 
vis tiek, kaip" supųni — Sta
čias arba gįdsČias”. Tačiau 
Lasitte negalėjo savo nusis
tatymo įvykdyti1, nes įsimai
šė policija ir taip laidotis

. Tas įgimtas doros įstaty
mas -—jausmas yra visų 
žmonių širdyse, jis yra ne
atmainomas ir amžinas. Jei
gu doros jausmas pareitų 
vien nuo žmonių įsitikini
mų, tai jie kartais galėti) 
panorėti ir pakeisti vieną 
ar kitą įgimtą doros jaiismą 
Gali nubalsuoti, kad galima 
užmušti nekaltą žmogų ir 
bus dorybe, bet kiekvienas 
taip pasielgęs jaus, kad ne
gerai pasielgė. Įgimtų doros 
įstatymų srityje žmonių bal
savimas nieko nereiškia.

Jeigu yra įgimti kiekvie
nų žmogaus širdyje doros 
įstatymai, tai yra ir tų įsta
tymų leidėjas, kurį vadina
me Pievų. • .*• ‘ * .

“JL L.”

sias žinias iš Lietuvos,.
‘(Darbininkas ’ * pirmuti

nis padavė žinias ir paveik
slus apie mūsų didvyrių Da
riaus ir Girėno tragišką ke
lionę. Pereitą mėnesį “Dar
bininkas” pirmutinis pas
kelbė žinias apie areštus lie
tu viij veikėjų ir mokytojų 
Vilniaus krašte. Tą žinutę 
visi kiti lietuvių laikraščiai 
persispausdino iš “Darbi
ninko”;

“Darbininkas” turi savo 
nuolatinius korespondentus 
Lietuvoje, kurie svarbesnius 
žinias siunčia kablegramąis. 
Todėl “Darbininkas” yra 
vienintelis Amerikos lietu
vių laikraštis, kuris paduo
da vėliausias žinias.

Vajaus metu, “Darbinin-

ko” prenumerata yra tik 
trys doleriai metams. Dar 
yra. duodamą Lietuvių Al
bumas dovanai kiekvienam 
metiniam prenumeratoriui. 
Joks kitas lietuvių laikraš
tis nėra davęs ir neduoda 
skaitytojams tiek daugį 
kiek “Darbininkas”.

Laivakortė kontesto lai
mėtojui jau nupirkta., Tik 
reikia įrašyti vardą laimė
tojo ir jis galės važiuoti ap
lankyti savo tėviškę Lietu
vą. /

Dar lieka 45 dienps vajaus 
ir bet kas dar gali šią laiva
kortę Lietuvon ir atgal lai
mėti. Gali ją laimėti ir tas, 
kuris net ir dabar stos kbn- 
testan, nes smarkiai pasi
darbavus galima pralenkti 
tuos, kurie dabar stovi pir
moje vietoje.

Kviečiame daugiau mūsų 
skaitytojų stoti kontestan 
ir raginame dabartinius da
lyvius įtempti jėgas ir visu 
Smarkumu pasidarbuoti per 
šias paskutines 45 dienas.

Vajaus Vedėjas.

Kovo 26 d; iki balandžio
1 d., kleb. kun. J. Čepukai- turėjo pasiųsti dvi telegra- 
Čiio parapijoj, Phila’delphia,' mas; vieną savo kolegai, ku

rio pjesė tą dieną pirmą 
kartą buvo vaidinama, ir r •'antrą — vienai tą dieną iš
tekančiai artistei. Tačiau

Vienai dieną dramaturgas

CIO
Pa." ■ “

Balandžio 3 — 15 d. d., 
kleb.. kun. S. Stonio parapi
joj, Paterson, N. j. - . .V M, v,t dramaturgas dėl išsiblašky-

Kun. J. Bružikąs misijų mo sumąįšė jų adresus, 
jnetu platina laikraštį Dar- as vyras ko nepasiu- 
bininkį” ii Lietuvos Jėzui- to iš pykčio, kai. perskaitė 
tų leidžiamų ‘ Žvaigždę . gavęs tokio turinio telegra-

Raginame užsiprenume-1“-- i r____
ruoti,

Artistas vyras ko nepasiu-

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J.
MISIJOS KAS PASIDARO SUKEI

TUS ADRESUS
Kovo 5 — 18 d.d., kleb. 

kun, J. Valantiejaus para
pijoj, Waterbury, Conn.

Kovo 19— 25 d.d., kleb. 
kun. I. Zimblio , parapijoj, 
Philadelphia, Pa.

Budapeštas. Šiomis dieno
mis čia įvyko labai nemalo
nus įvykis su vienu garsiu 
vengrų dramaturgu, kurio 
pavardės laikraščiai tuo ta
rpu neskelbia. •

mą: “Tikiuos, kad. tavo šios 
dienos premjera turės nepa
prastą pasisekimą.” Kitą 
dieną dramaturgas buvo iš
šauktas į dvikovą. Tik se
kundantams pavyko išaiš
kinti’nesusipratimą, i r in
cidentas tuo būdu buvo lik
viduotas.

. Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

J. P. Pilipauskas. šiandie mokslo paskelbtoji kova vedama visu prigimtąjį gyvenimą su antprigimtiniu vie: 
_ _ _ e- • ’*3,, atkaklumu. , U.v«Dioja.xjo, u.vasJLixiu.n><u JLltžį

iVĮUSŲ J cĮUiUlTlclS Ir JK.ata- Toks pat santykiavimas.tarp religijos ir me- stengs įsnaują nešt Evangeliją tiems krikšty

vien
dvasiški j a neįstengs. Vien dvasininkai neį-

ūkiškoji Akcija
Bendri bruožai.

įį^-^į^į^į;;^^^^- 
’ .? KARAS! 20-to amžiaus KARAS aiit žemės, ore, jūrose, 
į - Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai,. lėktuvų paŠovimas, 
\ ; artilerijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos ka- 
.. ro baisybės vaizdžiai aprašyta; W. T, SCANLON’O pa- 
. rašytoje ir. L ja premija Amerikoje apdnvanotoje karo 

apysakoje ’ .
; . “DIEVE, PASIGAILĖK MŪSĮH”

, . . ’.(God, hayc mercy vn.us!) ’. y
4$Ppusl, Gražūs, tvirti apdarai.
Kaina tik $1.35. su persiuntimu* .

, > Pinigines perlaidas (money otder) ir savo adresus siųs- 
Į ; .

• p. Jurgėla, 6908 So* Artesiąn Ąvė.* Cliicagn, III.v . '■ 
į :

(Referatas N. Anglijos Kataliką Seimelyj, 1934. 2. 22., 
'■ Nonvood, Mass.)

1 •

Gyvename laikus kai modernioji stabmeldy- 
bė prisidengusi leberalizmo, komunizmo ir kito
kių “izrnų” skraistėmis kankina pasaulį. Ver
čia doros ir teisingumo pamatus* Vieton Dievo 
Kūrėjo stato žmogaus protą. Jau keliolika me
tų kaip Rusijos valdovai daro tą eksperimentą. 
Nori suprotint jaunąją Rusiją. To pat nori ir 
socializmas, to siekia ir tarptautine masonėrija.

Šiandie jau yra įvykęs tas nuo pat naujųjų 
amžių prasidėjęs kultūros nuo religijos atsi
skyrimas. Nūdienis prigimtasis ir antprigimta- 
sis gyvenimas labai ir labai toli vienas nuo ant
ro. Ir tas žmogaus nuo Dievo atsiskyrimas, ne
žiūrint visų daromų pastangų suartinant, gyve
nimui daro žymios įtakos.

Dar ir šiandie moksle tebėra prietarų, jog 
tarp tikėjimo ir žinojimo yra griežtų prieštara- 
vinių, jog. religija ir mokslas vienas antram yra 
visai svetimi, jokiu sąryšio neturį. Ką vienas 
teigia, antras, gali, neigti ?— ir abu bus teisingu. 
Arba, dar blogiau, norima luHgijąjVįąai įš gy
venimo išvyt. Reikia tik atsimint desfcendenei- 
jos teoriją, Einšteino reletyvizmą; Šios teorijos 
stengiamasi paverst pasaulčžiūromiš, bandan
čiomis ątstot religiją. Atrodo^ jog ta jau nė’tnio

no. Šiandie laikoma beveik nusikaltimu, jei no- tiems stabmeldžiams* kurie jaučiasi krikščioni- 
rimą, religijos normomis tvarkyti. literatūra, te
atrai ir kitos meno rūšys.

Tačiau labiausiai nuo religijos nutolęs prak
tinis gyvenimas. Pažvelgkime į savo privatinį 
gyvenimą. Namie, tiesdami į Jį rankas, mel
džiamės Dievui, dirbdami vėl mio Jo nuteis
tam, atskirtam. Viešajam gyvenime niekuo 
nesiskįriam nuo netikinčiųjų. Perskyrimai, tei
sminės jungtuvės nūdien paprasčiausias reiški
nys* . . .

Taip yrą privačiam,, taip ir viešajam gyve
nime. Žmonės tebegyvena pagal stabmeldžių 
nuostatus. Kristaus dvasia dar nepersunkė pla
čiųjų masių. Kiekvienas rūpinasi tik savimi, 
rūpinasi kuodaugiausiai aprėpti, apimt užmirš
damas, kad. šalia jo ir kiti, žmonės, kad ir jiems 
reikia gyventi, kadį ir jie jaučią ir valgo. Tarp 
kapitalo ir darbo tebevyrauja kumščio jėga. 
Turtų. koncentraciją didėja, darbininkų užgui
ta socialinė būklė blogėja. Jų, dangun šaukian
čios' keršto, o žemėj audras ir revoliucijas ke
liančios, skriaudos nėldek nesumažėjo.'Gal būt 
net padidėjo,. Krikščioniškosios tautos tarpusa
vio bendradarbiavime nesivaduo j a religijos rei
kalavimais. Pasaulio žmonės neišdrįsta pa- 
ivikšt savo nuomonės religijos dalykuose. Nū- 
dįen^ Bažnyčią sudaro tik vieni dvasininkai.

Bendrai, mes jaučiam gyvenimo iv religijos 
disharinbniją. Iš to seka įvairūs socialinio. iv 
visuomeniiiio gyvenimo įienormalumai. Tų ne-, 
normalumų pašalint, suartūit. Žmogų su Dievu,

mis pildydami tik išorinius formalumus. Rei
kia didesnės Kristaus dvasia atgimusios mases. 
Ręikia vyrų ir moterų, kurie sukurtų, naują 
šeimą, naują valstybę, naują žmoniją. Reikia, 
kad naujai Kristuje atgimę pasauliečiai visą 
pasaulį įjungtų Dievo Karalijon. .

Tačiau tai naujai didvyrių kartai ruošt reD 
kia organizuoto religinio judėjimo. Tą religinio 
judėjimo organizavimą ir vadiname Katalikiš- 
kaja Akcija. Čia nereikia painiot Katalikiško
sios Akcijos šu grynai religinio pobūdžio broli
jomis. Tiesa, vienų ir kitų galutinis tikslas yra 
vienas ir tas pats. Tačiau Kat. Akcija eina į 
Dievą per pasaulį, o religinės brolijos per Die
vą Į pasaulį.

Jaunimas ir Kat. Akcija.
Jaunimas arčiausiai susijęs su gyvenimu. Jis 

jautriausias visiems jo persiorganizavimams, 
jo aspiracijoms. Tad nėkiek nenuostabu, kad 
noras atsipalaiduoti religijos. vieša jam ir pri
vačiam gyvenime daugiausia paliete jaunimą. 
Šiais laikais jaunimas jau nėra jautrus religi
jai, kaip jo tėvai. Kas seniau buvo neleistina, 
nuo ko mūsų tėvų veidai iš gėdos raudo, šiau 
die galima ir net madoj; Tenka tik prisimint 
įvairūs naktiniai pasivažinėjimai ir kitos, šių 
laikų jaunimo pramogos. Todėl šis modernusis. 
.XX-asis amžius, ypač pokariniai laikai,- davė 
daugiausia kriminalistų, degeneratų., čia ir ky
la klausimas:-^' kur einame l Nebetekę lygsva
ros galvotrūkčiais lekiame artyn įr artyn į. be-

- . L. V
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Ar Degtine Sustiprina?
Tu manai ir dauguma j 

žmonių yra tokios nuomo- < 
. . nes, kad degtinė sustipriną 
" kūną ir dvasią. uPrįė dar- 

bo, sakai tu, stiklelis degti- ‘ 
’ • ■nes tai yra labai gerai: pri- 
, . duoda jėgų ir smagumo.”

Aš žinoma sutinku, kad.
. degtinė priduoda smagumo 
ir noro dirbti, ir labai gerai 
žinau, kad degtine, veikda- 
nia, ant žmogaus pagreitina 

' krąūjo tekėjimą ir tuomi,
; trumpam laikui, pašalina ; 

nuovargį. Bet aš taip pat 
labai gerai žinau, kad abel- 
nai degtinė nepriduoda žmo
gaus kūnui jokių jėgų,
Degtinė taip veikia pailšu- 

. šio žmogaus kūne, kaip pa
ilsusiam arkliui, rimbas (bo
tagas).

Vargšas arklys, negalėda
mas sunkumo, pavežti, rim
bu plakamas, surenka visas 
savo jėgas ir truputį grev 
čiaus pavežęs dar labiau nu
silpsta, Taip ir degtinė sus
tiprina pailsusį ir nusilpusį 
darbininką. Bet vargas tam, 
kas tiki jos galybe,

Ateis laikas kada toks 
darbininkas, neįstengs atsi- 

' kratyti jos pavojingų nuo
dų. Taip degtinė tai — pik
čiausias' priešas if 4aį$iVi- 

. kas vargšo žmogaus. Kaip 
išsitarė vienas prityręs gy
dytojas: “Kas žmogų per
sergės nesiisideti su* tuo 
nuodų turiniu, tas — jo ge
riausias draugas. ‘Kreiva ir 
parka nuomonė būk degtine

• turi maistingumą ir Žmogų 
sustiprina. . .

Jeigu degtine priduotų 
darbininkams jėgų, tai tą' 
seniai . būtų patyrę visur,* 
kur tik, reikia sunkiai dirb-

ti, o ypač fabrikuose, geležų 
dirbtuvėse ir kasyklose.

Bet visur atbulai. Kur 
žmonės darbininkai degti
nės negerą, ten jie yra kur 
kąs stipresni ir sveikesni; 
netaip greit pailsta.

Viduryje praėjusio 19-to 
šimtmečio, vienas kunigas. 
Vardu S'iling’aš, važinėjo pu 
miestus ir kaimus Pietinė-, 
je Vokietijoje, ir draudė se
nus ir jaunus nuo degtinės.
Daug tūkstančių žmonių,, 
pažadinti jo Žodžiais ir pa
vyzdžiais, pabandė apseiti 
be degtinės. Ir. kas gi? Mė
ginimas pasisekė kuogeriau- 
siai. Tuo jaus po to daugy
be žmonių su ašaromis iš 
džiaugsmo akyse pasakojo, 
kaip jie laimingi’, kad išsi- 
Liųosavo iš nasrų tos baise
nybės (degtines). Jei jautė-

Vilniaus kraštui vargų 
netrūksta. Jį beveik kas 
iriet aplanko kokia nors ne
laimė, kuri paprastai skau
džiausiai -paliečia mūsų so
džių. Tas* nelaimes sodžius 
įprato kęsti ramiai ir tyliai, 
nors būklė, ėsti ir labai sun
ki, kartais tiesiog be išeities

Praėjusiais metais 'dauge
lyje vietų mūsų sodžių išti
ko netikėta nelaimė — ne
derlius. Jo pasėkos kasdie
ną darosi vis. baisesnės, tra- 
giškesnės.

To nederliaus priežastimi 
pirmiausia buvo lietingas 
pavasaris ir vasara. Del di
delių ir dažnų liūčių sun- 

. kesnių (prie molio) žemių 
ūkininkai negalėjo tinka-, 
mai ir laiku paruošti’ žemės 

■ ir labai susivėlino su pavą- 
> sario sėja. Bė to, pasėti bei 

pasodinti į įmirkusią žemę

augalai sudygo labai silp- . 
nai, o vietomis ir visai nesu- 
dygo. Todėl daugelyje vie- ' 
tų sėja reikėjo pakartoti, 
arba net kitų augalą į tą 
vietų pasėti. Tą ne visi ga
lėjo atlikti, nes, tik retas, tū
rėjo sūkių. Todėl reikėję 
palikti dirvonai.

Po lietingo pavasario atė
jo lietinga ir šalta vasarą, 
Padėtis dar labiau pablogė
jo. Sudygę augalai, !del drė
gmės- pertekliaus ir šilimos 
stokos, augo labai silpnai. 
Antrą kartą atsėti augalai 
arba nesudygo,‘ arba sudygę 
davė labai maža naudos. 
Žiemkenčiai, nors pavasarį 
atrodė; gana gražiai, bet dėl 
blogo oro, rasojimo (žydėji
mo) metu irgi daug kur 

imin pvažuvo, nes varpos liko a- 
pytuštės.

Atėjus rudeniui, mūsų ū- 
kininkąniS; turintiems , sun
kią žemę, atsistojo prieš - 
akis šiurpulinga tikrenybė:

Kaip Atsirado Vynas
Nojus, kaip pasakojama, medžiai 1 

.buvęs mėgėjas išsigerti. Kai 
si daug laimingesniais žmo-;jja^a paimdavo net perdaug 
nemis. i ir dėlto turėdavęs nemalo-

(Būs daugiau) numų šeimynoj. Todėl sė-
Dusmenišku “uose padavimuose apie vy- 

,, .' . . . ■ j no atsiradimą. Nojus- yra
į/zi itirno in fiDP 1MI7 A ^a^omas pirmuoju i*ywįnin- 
YtLIAVuu IK UnuftNILR"'.kti. Pasakojama, buvę taip.

GIJŲ ŽENKLAI

tai musų specialybė ir ligų metų 
praktika. Darbas artistiškas. K-ainou 
žemos.

M. A. NORKŪNAS
P. 6. Box 371, Lawrence, Mass.

t — tarė Nojus.
Jo uogų.-sunka nepaprastai 
linksmina žmogaus širdį!

— Tai palauk! — sulaikė j 
Nojų vęlniąs. rr AŠ dar šį 
tą pridėsiu. ;

Ir velnias čia- pat apšlaks
tė sodinamo vynm edžio šak
nis avinėlio, liūto ir kiaulės 
kraujais.

— Dabar sodink ir naudo
kis vynmedžio vaisiais! — 
pasakė velnias ii’ nuėjo sa
vais kėliais. .

Ir nuo to laiko žmonės 
pradėjo gerti vyną. Bet su 
vynu išėjo, taip, . .kaip vel- 

stebėjo einąs pro šalį vel-. nias padarė. Paragavęs tru-

1 Nojus kažkaip patyrė, kad 
| vynlazdžių uogų syvai labai 
! maloniai veikia žmogų. Tad 
| jis nutarė įsitaisyti prie na- 
hnų vynuogyną, parsinešė į 
sodą , ir ruošėsi sodinti. Kai 
jis jau norėjo apkasti duo
bėj pirmąjį vynlazdį, jį pa-

irias.- Susidomėjęs Nojaus 
darbu, jis sustojo ir paklau
sė, ką čia veikiąs^

. — Vynmedžius sodinu!.— 
atsakė Nojus.

— O kas tai per medžiai? 
r—' nustebo šėtonas.

— Oo? »tai labai puikūs

pūtį vyno, žmogus būna-lin- 
ksmas ir švelnus, kaip avi
nėlis, išgėręs daugiau'—jau
čiasi stiprus, k^ip liūtas, o 
jei nusigeria be saiko, tai 
lieka panašus į kiaulę..... 
Taip yra su geriančiais vy
nų žmonėmis ir ligi mūsų 
laikų...- ; UM.RM

varpiniai, kurie nežuvo, bu: <| 
vo taip menki, kad kai kur 
vos sėklą grąžino, o šaknia
vaisiai beveik visai pražuvo 
Šių kai kurie ūkininkai vi
są! nekasė,..o' kai kurie vos 
po keletą pūdų susirinko. 
Todėl, pasėjus šių metų žie
minius javus, namų reika
lams javų liko labai mažai: 
Be to, javai yra menki, ne
švarūs. O.ūkininkai :jų šva
rinti ir nesistengia, nes ta
da. jų dar sumažėtų. Todėl 
pusiau su piktžolėmis malu 
juos ir iš tokių miltų kepa 
duoną.

Tokią duoną galima val
gyti tik badė metu: juoda, 
.karti, pilna įvairiausių prie 
maišų, labiau panaši į pelų 
tirštą , tešlą, o ne į duoną.

Dar būtų pakenčiama, jei
gu bent tokios duonos būtų 
pakankamai. Daug blogiau, 
kad daugelis ūkininkų ir šią 
jau baigia... >

Bulvės mūsų ūkiniiikamb 
yra svarbiausias maistas. 
Be jos, kaip šeimynai, taip 
ir gyvuliams yra pusiau ba
das. Todėl dėl bulvių stokos 
duona greičiau bus pabaigta 
ir paliks ūkininkas su tuš
čiais aruodais, ką jau dabar 
vietomis galima pastebėti.

Tokioje baisioje padėtyje 
šiemet atsidūrė didesnė 
Švenčionių apskrities dalis. 
» Tas pat yra ir Braslavo 
apskrityje.

Šiose vietose ūkininkai 
jau baigia paskutinius ja
vus valgyti, o pavasaris dar 
toli,. Kaip reikės išsiversti 
iki naujų javų, baisu ir pa
galvoti. Dar baisiau darosi, 
kai prisimena pavasaris: 
kuo reikės sėti ir sodinti, iš 
kur imti sėklos ?! Pirkti nė
ra už ką, nes jeigu kas ii 
turi kokį skatiką (tokius 
ant pirštų galima suskaity
ti), tai viską reikės atiduo=- Sakoma, kad meilė neži
li valgiui. Pasiskolinti nėra 
kur, nes šiandien ūkinin
kams nieks neskolina. Pa
tys savo jėgomis ūkininkai 
neįstengs.. nieko padaryti. 
J eigų neateis su. . pagalba 
kas nors iš šalies, tai dauge-

LOS. Kuopų Susirinkimai
NEWARK, K J, .

L.,D. S, 14 kp. mėnesinis stisl- 
•inkimąs įvyks penktadienį, 
kovo 9 d., 8. v. v^ Šv. Jurgio 
dr-jos svcį, 180 Ne\v York Avė., 
Newark, K J Visi nariai pra
šomi atsilankytk

Sv. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po sumos. Viši- nariai yrą pra
šomi pribūti ,į . susirinkmą, nes 
daug yra svarbių reikalų.

*

, HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. BUBirinkiniąB įvykę 

kovo 11, 'tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateitį nes y- 
ra svarbių reikalų dŪ kuopos nau> 
doo. •

Taipgi tnalonėkite užsimokėti’ku 
rilį yra užsilikę mėnesinės duok- 
1M.

CAMBRIDGE, MASS.
LDŠ. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 11, tttoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėtu užvilktus mokesčius.-------

DBTBOIT, MICH. *

LDS, 72 kp, susirinkimas įvyks 
šekmadieuį, kovo 11d., tuoj po 
pamujų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yru 
kviečiami atsilankyti į Šį susirin , 
Irimą. !

ATHOLtMASS. * ’

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki- * 
riias įvyks kovo 11, tuoj po 
miŽparų, Šv. Pranciškaus parapi- ’ 
jos ualfij. Kviečiami visi nariai at- 
siiankyti ir u^simokčti mSnesiuM 
mokestis. Taipgi atsiveskite 8av« . 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

NORWOOD, MASS.

susirinkimas įvyks kovo II,. d.,

DAYTON, OHIO
- LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 11 d., bažny- • 
tihif svetainėj tuoj po grimai,

Kuopos rašt. Z. Gudelis. ”
Protesioiuilnl,. blznti-rlal, prnmoolrp ’

L. D. S, 3-čios kuopos švariais kai. kurie skelbiasi'"Darbininke,” tik- P 
1' - J.

- - • r . vnrVFiInkhAp "Onrhinifike ” .

NUOTRUPOS
SOVIETŲ MERGINOS jima šešios gražiausios mic- 
IR KAPITALISTAI.

į Archangelską, nors jis 
yra tolimoje šiaurėje, prie 
Baltųjų jūrų, kaip ir į kitus 
Rusijos uostus, atplaukia 
daug laivų iš įvairių, vadi
namųjų kapitalistinių kraš
tų. Nieko stebėtino, žinoma, 
kad jūrininkai,. „ypač- jau
nesnieji, po ilgos keliones 
nepraleidžia progos mesti a- 
kį į vieną kitą, .kartais ir 
nepasižyminčią ypatingu 
gražumu Sovietų mergina. 
Aišku, merginos irgi nelie
ka skolingos. Ir joms įdomu 
paflirtuoti su ’ “ kapitalistu ’ ’ 

i jūrininku.

nanti kliūčių ir ribų. Maty
ti’, kad tai yra tikra tiesa, 
nes Archangelske. buvo are
štuotos ir pasodintos į kalė-

liui ūkininkų gresia katas
trofa.

sto merginos, vien tik už* tai, ’ 
kad drįso priimti iš svetini- * 
šalių jūrininkų netik šilki-’ 
nes kojines ir pudrą, bet 
taip pat karolius, aptran
kius ir kitus ‘buržuazinius\1 
daiktus. Teisėjas, pasodinęs 
merginas keliems mėne
siams į kalėjimą, savo spre
ndimą motyvuoja šitaip: 
“Sovietų merginoms drau
džiama mylėti kapitalistus”.’ 

į . Ką tai reiškia? Sovietai ’ ; 
peilčn^’hapityistiniuose. kra- - 
štuose masinąs ir kitas pret.y . 
kės. Kapitalistai garantųo- . 
ja jiems paskolas. Su kapi- •- 
talistais Sovietų diploniątai >: 
daro prekybos ir kitokias . 
sutartis. O mylėti kapitelis- / 
rus Sovietų mergi’n p m s v 
draudžiama.:. Kur gi teisy
bė? .

Taigi, kapitalistinių.kraš- 
tų jūrininkai, būkite atsar- * 
gus; palikite šilkines, koji
nes namie,s kad nesudarytu-.' 
mot Sovietų merginoms ne
malonumų. , ;dugne. Jei nesustabdysim to išsibėgėjusip kvai- iš vardo būt kataliku. Jaunuolis, kuris tik iš jaunimas, eina, ne tais kėliais, kuriais jūs norė

jot, neužmirškit, kad kaitąs tas, kuris tą jauni
mą auklėjo. Senieji, kurie perdaug jau griež
tai smerkia mūsų jaunimą turėtų neužmiršt, 
kad ne kam kitam tik sau patiems pasmerkimą 
išneša. Pas mus jaunimas auklėjamas perdaug 
jau formališkai. Toks auklėjimas išaugina tik 
pusiau krikščionių, religijos indiferentų. Tai 
kreivai išauginti medžiai, kurie medžiagai ne
tinka ir negražūs. Laikui bėgant jie kaip nie
kam nereikalingi nudžiūvę. Jie nustoja apreik
štosios religijos ir tuo pačiu netenka dorovės 
pagrindo, Tai’ tiek apie mūsų jaunimo auklėji
mą; Dabar pažvelkime kokia jo dvasia.

Mūsų jaunimas gyvendamas šalia kitii tau
tų jaunimo, artimai su juo santykiaudamas, 
persiima ir svetiniųjįi idėjomis, jų dvasia. Kaip 
jau minėjau šių diemį jaunimas mažai galvoja, 
jis nori viską apimt, viską aprėpt. O gyveni
mas toks trumpas! Tndėį ir lekia, jis visu sniar- ' 
kurnu pirmyn. Lekią nesidairydamas, Tokia J 
jau šių laikų dvasia. Pirmyn — ne minutei, ne-1 
sustojant! Kaip išsiliejusi ūpe. nevaldoma daro ' 
blėdies, taip ir tas jaunuomenės polėkis be jo-., 
kili varžybų dažnai turi iškrypimų, kurie neša , 
žalos, Čia ir turėtų eiti jiems pagalbon senoji! 
karta. Deja, atrodo ji prieš tą drąsų ir energin
gą jattnUomenfs išš.ivetžiiiią yra bejėge,; Glūdi, 
kur nors tartum bijodama, .kad tas . jaunuoliš
kas antplūdis iv jos kartais nepagrobtų,..neliūsi- , 
neštų.. " ' •> . ■ • • •

$tąi. kartais pasitaiko, jog. jaunuolis atsidu-' 
ria gyvenimo .kryžkelėj ir svyruoja, kuriuo ke
liu pasukt. Ką daro tie;.kurtė tūrėtų tikrąjį ke-Į ‘

. tuhngo polėkio, mus ištiks neišvengiaina kata- viršaus tėra katalikas, negalės veikt į kitus, 
strofa. • Juk mes nevienam netikėsim, kuris vieną jau-

Nūdienis jaunimas labai nekritiškas. jis !«a> ° kit% Pasakoja/ Norėdami kitus mo^Fti, 
greičiau veikia, dirba, negu galvoja. Užtat jis-’P^S^urim įsisąmonint. Norėdami žmo- 
veikiai priima jam pateikiamas naujas idėjas i^a .patys Jame atgimt.
ir doktrinas, nežiūrėdamas ir tos ideios ir daž- reikaIauJa iš jaunimo Kat. Akcija. Prie to 
nai niekuo nepateisinamos doktrinos priimti-, 
nos, ar jos galimos. Todėl visi įvairių laisvių ir 
lygybiii. skelbėjai jaunimu ir naudojasi. Komu- 

. iiistai, socialistai ir kitokio plauko laisvių skel- 
. bėjai, nors ir labai maža teduodami, bet daug 

žadėdami, eina į jaunimą. Ir ačiū šių dienų
■ sunkiai ekonominiai būklei, ir jaunimo lengva

pėdiškumui, jiems sekąsi jį sūvylipt, patrauki 
savo pusėn. Tad, kaip savo veikale “Vidinis 
šventųjų gyvenimas” A. Rodenicher'is teisingai 
pastebi” gali pasitaikyf laiku, kada visuomenės 

, reikalai tiek susipina ir surimtėja;, jog būtų tie
siog neteisinga ir nežmoniška jais nekiek . nesi
rūpinti, o nuo. jų atsiskyrus atsi'duot be aiškaus 
pašaukimo vien maldai bei maldingiems ąpniąs-

< . tymams. Kas užginčys, kad męs tokiais laikais
negyvėliam”. Šiandie neužtenka tik melstis ir 
laukti, kad jaunimas pats gelbėtus. Darbo rei
kia. Pats Kristus yra pashkęs “melskis ? ir 
dirbk”-.

Tačiau J ani darbui vien kunigų ifeužtenka. 
; Jie nevisur . prieis^ ne. kiekvieną pasieks. Nė į 

kiekvieną jaunuolį veikia senesniųjų patarimas; 
pamokymas. Reikia jaunų religiniai nusiti'iku- 
sių. darbininkų, kurie savo bendraamžius drau
gūs j t ikrą j Į kelią vestų, kurio gelbėtų žmoniją 
nuo pražūties.- : ’ .

Čia reikia nepamiršt, kad neužtektų vien tik

negalės veikt į kitus. TYMŲ EPIDEMIJA

ir doktrinas, nežiūrėdamas ir tos idėjos ir daž- . 0 . vciauJa Js jaununo ikat. Akcija. Prie to 
ir einama.. Užtenka pažvelgt į organizuojamą 
krikščioniškąjį jaunimą, kuris prieš pastatoma 
subedievėjimo antplūdžiui. Ir žmonijos ateities 
laimė priklausys nuo to ant kiek jaunoji karta
bus persiėmusį Kristaus dvasia.

Mūsų senoji ir jaunio ji. karta.
Kiekvienai tautai jos jaunimas — jos atei

tis. Užtat ir mes taip dažnai svarstom j,o pasi
rinktus kelius, kuriais jis į ateitį žengią. Per 
jaunąją kartą mes stengiamės atspėt ateities 
paslaptį. Bet kiek mums tai pavyksta — sunku: 
pasakyt. Tačiau viena tenka pripažint, kad jau
nimu permaža rūpinamasi. Mūsų senesnieji 
veikėjai, kurie jau atgyveno savo . jaunąsias 
dienas, kurie norėdami galėtų daryt mūsų jau
nimui teigiamos įtakos, kažkodėl sustingę, apa
tiški. Jie neįstengia ar nenori suprasti jaunųjų 
įdėjų ir.siekių. -. '

Tarp mūsų senosios ir jaunosios kartos san
tykių palaikymo nėra įdedama širdies,, meilės. 
Jaučiamas'kažkoks trynimasiSi Senesnieji per
daug šaltai žiūri į jaunųjų užsįrijoj inius, į jų 
siekius, o jaunieji pajutę tą jų Šaltumą atsi
traukia nuo jų užsidaro ir • atskirai veikia,, ei
na savais keliais. Dėlto senieji jaunąją kartą 
kartais' perdaug, jau neteisingai apšneka, jos 
nesupranta.

Dar daugiau. Jei šiandie mes dejuojam, kad

Vilniaus spauda prane
ša, kad paskutiniuoju metu 
Vilniuje pasirodė tymų epi
demija. Paskutinės vienom 
savaitės bėgyje mieste užre
gistruota 201 liaujas tąja li
ga : susirgimas. Antakalnio 
lenkiška pradžios mokykla 
uždaryta iki praeis epide
mija. Kitos mokyklos irgi 
būsiančios kuriam laikui 
uždarvtos.

Perskaitę “Darbininką” nenn- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disitė kitus su “Darbininku” ir 
L, D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną jų vertę. Nukirpę 1984 m. 
kuponą siųskite

“DARBININKAS”
366 West Broadway, '

So. Boston, Mass. . .

Greičiausia Kelionė į Lietuvą
BREMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Brenior- 
liaveue iv užtikrina patogų nuvykimų į KLAIPĖDA 

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais' laivais

HAMBURG - DĘUTSCHLAND **

TRECIOS KLESOS LAIVAKORTĖS TS C 1*7A t*A 
NE\V YURKO i KLAU'Rpą. IR ATGAL j' * * V. O V 

. ' . ■ " ’ ir Baugiau, ‘'
• Taipgi nuolatiniai ISąlaukUnat goriil Žinomais kahininhiisi 

laivai a—Patogus geležinkeliais s.uslsK'khnas G". Bremeno-' 
ar. Hamburgo, •

IngUmuidlų klauskite pas \lėtinį agentu arba.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

. ;252 ROYLSTON:STREET, ROSTON. . ... .

. i
’• I; <



Penktadienis, Kovo 9 d., 1934 6.

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

1 ■|.|-1iĮ.iMę= .^■L—J .r '; .." " r*ij .    I y;

riai, eina kas . antrų mėnesio I . LIETUVIS . SUMUŠĖ
“F. REKORDĄ

,? Jonas Grigas, Broekton

NEPAPRASTAS BARBI 
NINKU SUSIRINKI-
. ■ MAS • ■ • '

Penktadienį, kovo. 16 d., 
7:30 vai, . vakare, V 1 Darbi
ninko” ofise, 366 AV. Broa- 
thvay įvyks L.- D; S. Nau
josios Anglijos apskričio 
komisijos ir Šv. Roko para
pijos atstovu kart.ii su v aps
kričio valdyba susirinkimas.

Nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti. .

L? D. S. N. A. Apskričio 
; Pirm, VI. Paulauskas

Rast. Tam. Verslackas

DAMBRIDGE.MASS.

sario 26 iki kovo 4 ' vy
rams. Misijų skelbėjas buvo 
garsusis Jėzuitas Tėvas Jo
nas Briižikas.

’.. Mes; Cambridge riuje turi
me- kasmet misijas, bet to
kių kaip, šįmet nesame turė
ję. Per abi savaitį žmonės 
skaitlingai lankėsi, nors ir 
labai blogas buvo oras. Mi- 
sijomeriaus iškalbingumas,- 
pamokslai visus iš visų pa
kampių sutraukė. Nei per 
Vienas Misijas nebuvo fiekf 
atsivertinių — tiek ilgai ne
buvusių prie Sakramentų— 
grįžusių. Buvo tikrai nepa
prastų Dievo. Malonių lai
kas.

sekmadienį “m c(orpore 
prie šv. Komunijos.

Kovo 11 visi eis tų savo Uigh ėhool .1932 m. footba- 
priedermę atlikti. Lai ne- II ’iiy ratelio kapitonas, su- 
vienaš neatsilieka. Vakare punše rekordą metime į tolį. 
7 vai. bus susirinkimas. Vi- j Sveikiname, 
si privalo ateiti, nes b.us la-1 
bąi žingeidus pamokslas. ;

Vietini.s.

ll’iiy ratelio kapitonas, su-

, misijos
Nuo vasario 19 iki 25 bu

vo skelbiamos moterims-me- 
rgiųomš misijos. O nuo va-

Vytų misijas baigiant? 
misi jonieriaus panagi n t i 
prie Šv. Jėzaus Vardo drau
gi jos prisirašė apie 60 nau
ju narių.

! Šv. Vardo draugijos ną-

Tel. Ofiso . Dial 2—2100 
Gyvenimo Dial 4—8384

DR. A. J. KARPAVIČIUS
Dantistas

C H A R RO N’S
PIANAI — RADIOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

masinos.
20 TEUMBULL STREET

WQRCESTER, MASS.
Tel. 4—9430 .

| Lengvos Išlygos — Be. Nuošimčio

E

■ • . nuirau ir X—ray .
14 Vernon St., Worcester, 

Mass.

W. G. McGUNCHEY

Pirmutinis Graborius

Lietuviams

Montello, Mass.

Dėl Moterų Patarnauja

Moteris. ‘

Tel. 1808-K

MIRĘ -
Adomas Akšomaifijp api e 

70 metų amžiaus vienas iš 
seniausiu Cambridge gyven
toju. Mirė kovo .6, miesto 
ligoninėje. Laidotas su baž
nytinėmis apeigomis kovu 
9 d. 9 vai. ryte.

Kovo 11, Maldos Apašta
lystės draugiją rengia, va
karą, kuriame bus rodoma 
Kristaus kančios paveikslai. 
Paveikslai bus gražūs. Rn- 
clys p. Momkus^ Įžanga; ne 
didelė. Pelnas draugijai.

Kovo 25, Mokyklos vaikai, 
Seserims vadovaujant, vai
dins . 44 šy. Barbora”, labai 
gražus veikalas. Bilietus iš 
anksto įsigykite, kad kar
tais vietos nepritruktų. Pel
nas eis Mokyklos ir Seserų 
naudai. - .

Balandžio 15, choras, ger- 
biam. vargoninkui M. Kar
bauskui vadovaujant, išpib 
dys gražų koncertą su įvai
riai pamarginimais iš Bosy 
tono. Atėję pamatysite; kad 
tie pamarginimai bus bega
lo gražūs.

giedojo laike Šv. Mišių. 
Draugijos visi nariai priė^ 
mė šv. kotnuniją. Labai 
grąžų įspūdį daro matant 
skaitlingą vyrų būrį, einant 
inaldhigdi prie*. Dievo stalo.

ŠV; Kazimiero R. K. 
draugija yra' vienintele vy-

. I AWRFMPF MAČC ■ i ’t1 l».Wpmė draugija Law- 
LAnflLltUM ItlHaui Į mieste, ir. prie jos

‘ gali priklausyti tik R. K. 
vyrai. Šiuo tarpų yra šios 
draugijos vajus, ir kiekvitš 
ham doram vyrui yra proga 
prisirašyti. Nuo 18 m. iki 
25 įstojimas dovanai, nuo 
25 m. iliį 45 m. įstojimas tik 
$1.00. šis vajus’tęsis kovo, 
balandžio ir gegužės mene
sius. Todėl patartina nepra
leisti progos ir visiems į

KONCERTAS-
Sekmadienį, kovo 4 d., Šv. 

Cecilijos choras bendrai su 
Šv, Grigaliaus Vyrų choru 
surengė. nepaprastą bažny
tinį koncertą. Vi si at si lau
kusieji džiaugėsi gražiomis 
giesmėmis.- Koncertas užsi
baigė Palaiminimu Šv.?Są-» 
kramentu. -

SODALICLTA
Sodai ietės laikė savo me- 

nešini susirinkimą pereitą 
trečiadienį. Draugija labai
gražiai gyvuoja. Gegužės 
mėnesy Sodąlietės rengiasi 
išldlmingąi minėti 10 metų 
jubiliejų. Kovo 25 ei., Sodą- 
lietės vaidins? didelį veikalą 
“Žydų Karalius”. \ ...

Pirmadionį, kovo 5 d. va
kare prasidėjo Šv. Misijos, 
kurias skelbia kun. dr. Meti- 
delis iš Baltimore, Md.-

1 • Prisvilti

sc. y. z.

MONTELLO, MASS.
..nąuJąs^kltob&- :
Šiomis dienomis lietuviai 

muzikai ir dainininkai susi
organizavo klubą. Jų tikslas 
plėsti dailę ir meną.

Prie klubo pirmieji.. įsira
šė ąrt. P. Petraitis, ŠV. Ro
ko pąr. vargoninkas, smui
kininkė p-Įė .A Zagurskaitė. 
J. Žabarauskaitė, E. Bub- 
liaiiškaitė, A. Vaitkus ir ki
ti. .. . •<:•;

Geriausių pasekmių.

Garbės ir. padėkos žodis 
priklaSo kun. Jurui už pri
sidėjimą prie surengimo to- 
kilLlškilmių Šy. Kaziniįei’o 
diennos iškilmių.

^Dzukas^

SO. WORCESTER,MASS.

Tos pačios dienos vakare, . 
7:3(), bažnytinėje" salėje įvy- 
<o. Vyčių kuopos parengta 
vakarienė, į ktirią buvo už
kviesti ir 26 Vyčių kuopos, 
nariai,, kiniuos malonu bu
vo matyti, besilinksminan
čius drauge su 116 kuopos 
vyčiais..

Puotą pradėjo gražia lie
tuvi ų kalba vietinis kuopos 
pirmininkas J. Lėikiis. .

Jis. pakvietė sekančius as
menys tarti. į Vyčius kele
tą žodžriį: klota kun. K. Va- 
sį, kun. V. Puidoką, Kerli- 
šį, Balsį, Barisą, T* Stoškų,. 
Bulaiiką, G. KunĄrotaitę," 
O.' Valantukevičiutę, Snars- 
kaitę ir k. Visi savo kalbo
se gėrėjosi'gražia vakariene 
ir draugiškumu, linkėdami, 
kad visuomet toji diena bū
tų panašiai švenčiama.

Po gražių šposų bei juo
kų? artistiškai atliktų, apie 
IĮ valandą visi patęnldnti 
skirstėsi į namus. A".

WESTVII.LE, ILL.

TĖVO B. M. PAULIUKO 
0. P. MISIJOS

^Šri KaziiiŪi^ R. K. drau
giją kasmeP ’mini savo, glo
bėjo dieną, tačiau šiais me
tais, tai iškilmingiausiai. 
Šeštadienį po pietų visi 
draugijos nariai ėjo išpažin- 
ties, kuriu ..klausė svečias 
kun. Pr. Strąkaųskas iš Lo- 
yvell, Mass>;iu:paūsii klebo
nas Juras.

Kovo 4 d., 8 vai. ryte at
laikyta. Šv. Mišios prie, šoni 
nio Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus altoriaus, kurį įtai
sė šv. Kazimiero draugija. 

. Giedojo .Šy. Mišias klebo
nas kun.. P, M. Juras, in
tencijai draugijos narių, 
gyvų ir mirusių, šv. Ceeili- 
j oš choras vadovybėj e diri 
genio p.. RtySolt’o gražiai

116 VYČITJ KUOPOS 
PUOTĄ

Šio mėnesio 4 d. f. y. šv. 
Kazimiero dienoje 116 kuo
pos Vyčiai šventė kuoiškil- 
mingiausiai. Susirikiavę vi
si, pasipuošę tautiškais žen
klais, vargonų . maršui ly- 
dyiit,-. užėmė atskirą bažny
čioje jiems Skirtą vietą.

Per mišias visi bendrai 
priėmė komuniją. . Gražų 
jaunimui. pritaikintą pa
mokslą pasakė Marijonų 
Vienuolijos Generolas kun. 
Čikoį)į> užJ^.,visaŠ^jaimi- 
mas. ypatingai y ycių kuo
pa, yra labai dėkingi.

WILLIMXIARSIS,JR.Į
” ADVOKATAS Į

p. ■ 148 Merrimack St., f
HAVERHILL, MASS. I 

iRooin. 2, • Telefonas: 60801 
į351 Essėx St., Lawrence, Mass.! 
į Room 38, Gleason Eldg. | 
L Tel: 26137 I

lią nurodyt iįNįeko--Jie ‘tyliLLaukia, kad' jis tingi asnienš į tai visai nereagavo. Kuo tai iš- mąr nesistengiu jo palaikyt. Kam vaidint dvily- 
pats grįžtų. Jie kažkodėl ‘neturi drąsos jam ą- aiškint? Nesupratimų’, bijojimu įkyrėt ar tie-1’ “ "
kyse tiesos pasakyt. Už akhj ? Taip. Bet kai jis siog nenoru? Tiesa? gal įūt tai mažmožiai. Bet 
žūyo, nuėjo kitur jis apraudojamas ar smer- ir visas mūsų gyvenimas iš mažmožių sudėtas, 
kiamas. Kodėl? Kodėl neištiest perdaug įsibė- Iš mažmožių didieji darbai’ ir nelaimės gimsta. — • • • • i * • i ’ • • • ’ i • n i • «• v v ’ f • • . __ • . ‘ XIX ’ X*1 “ *•

aiškint? Nesupratimų;bijojimu įkyrėt ar tie

gėjusiams jaunuoliui rankos ir nesulaikyt jo 
. prieš bedugnę? Kas iš to, jei žuvus dejuosiu) 
ar keiksmu Mirė žmogus — jo nebeprikelsi. 
Žuvo jaunuolis gyvenimo šiikuryj, paskendo jo 
purvuose nebeištrauksi. Geriau apsaugot’ ji 
nuo žuvimo, negu paskui aimanuot ar.smerkt. 
• Taip su pavieniais asmenimis, taip ir su or
ganizacijomis. Nueikit į organizacijų šeinius. 
Visi patenkinti: ir jaunieji jos nariai ir senie
ji? veikėjai, jos rėmėjai. Atrodo, jog organizaci
ja tiesiu.keliu eina į savo užsibrėžtąjį tikslą. 
Bet paklausykit ką senesnieji pasakoja siau
ram savųjų rately j. Tas ir tas negera, tai ir tai 
taisytina. Tačiau viešai jie neišdrįso daromų 
klaidi} taisyt? Jiems visai nerūpėjo ar, gal būt,

. užmiršo. Kas; žino? / . .
Arba. Mūsų- senoji karta vienas idėjas skel- 

: bia; kitas, dažnai visai priešingas neša gyveni- 
. man. Gal kam atrodys tai keista ar netiesa? de

ja, tai faktas, kurio niekas neįstengs nuginčyt.
Niekam nepaslaptis, kad mūsij jaunimas, 

kaip ir visų tautų, vis labiau ir labiau tolsta 
nuo tikėjimo, šiandie madoj nieko gera., nežadą 
komunizmai,, liberalizmai etc._. Tai’ neaplenkė 
ir mūsų jauni mo? Bet ar daug pastangų deda
mų tų 44ižinų” veržimūisi . sulaikyt? Neatrodo. 
Nekarta tekų matyt . lietuvių katalikiškąjį jau
nimą šokai)! parapijų salėse tuo metu, kai nian 
bent taip, atrodo? visas katalikiškasis pasaulis 

; lindi i)’ stengiasi Šokių i,r bendrai pasilinksmi
nimų susilaikyt Tuo tarpu dalyvavę ąųtorite.-

pi vaidmenį. Kodėl nepasisakyt atvirai: 1iJau
nieji draugai, nebokit ką mes kalbam, Tai tik 
pro forma, kitaip sakant, a la niode”. Parizie- 
jiškumas mažina pasitikėjimą jumis.

Tokių apgailėtinų klaidų galima išskaičiuot 
ištisas litanijas. Tačiau šiandie nei laiko nėra 
ir reikalo nematau. Iš šios trumpos faktų ap-

Mažu pamažu ir jaunimas nutolsta nuo tikėji
mo. Nieks momentališkai neįvyksta. Reikia 
Vengt mažtį klaidų, kad nesusilaūktumėih kata-____ _ ... _____ ____________ _
štrofiškos. nelaimės. Įžvalgos mafcm, jog pagal jam teikiamą išauk-

Ir pagaliau- labai dažnai užsimirštam, jog Įėjimą ir pavyzdžius iš jaunimo perdaug reika- 
mūsų jaunimo išlikimas katalikiško labai pri-ilaut ir tikėtis negalima. Negalime norėt, kad 
kluso nuo to kiek tas jaunimas išliks lietuvis-, 
kas. 4 4 Jei nė Lietuvos kaimo įnkstihktyvus tau
tiškumas, labai tektų abejoti ar mes šiandie tu
rėtumėm katalikišką Lietuvą” —- sako Vaįž- 
gantas-TumaSi Tas pat ir pas mus Amerikoje. 
Iki šiol, ačiū Dievui, lietuvių parapijos išlaikė 
tą lietuviškumą. Tačiau dabar viskas pradeda 
kitaip virsti. Lietuvis nutausta. Kas kaltas? 
Vienu balsu nutariama — jaunimas. Senesnie
ji. veikėjai? Anaiptol; Bet kaip gali jaunimas 
išlikt lietuviškaš, jei 'iš pat mažens skiepijama 
anglų kalba,- jų dvasia. Lietuvių, parapijinių 
molyklų vaikams skiriamų, laikraštėliai leidžia
mi anglų kalba, jų mokytojai kalbasi šu jais 
angliškai.. Kai kur lietuvių bažnyčiose skaito
ma Evangelija ir sakoma pamokslai angliškai? 
Nejaugi ir čia kaltas 7 ar 8 metų vaikas? Vai
kas suauga. į jaunuolį ir kokioj atmosferoj, jis 
atšidutya? Grynai angliškoj.;^Rengiamą įvairūs 
“minstrel šhoivs” anįglų kalba tose, selėse, kur 
anghį kalbos, vartojimas garbės nedaro nei jų 
rengėjams nei jų dalyviams ir pagaliau ir pub
likai Ii eturiškai daug suprantamiau hūfip C<ia 
ir nebesuprantama, /kodėl mūsų senesnieji va
dai taip, daug kalba apie lietuviškumo palaiky- ‘ * . • • ’» * ■ •• • .

j visuomenės vadai patys gimtų. Juos : reikia iš- 
jaųklėt. Reikia organizuotai , auklėt, įtraukt į 
Katalikiškąją Akciją. Iš šalies žiūrint atrodo, 
jog. mūsų organizacinis darbas eina rišu frontu 
pirmyn, tariau įsigilinus atrodo visai kitaip^ 
Kuriam organizacijas, bet apie jų palaikymą 
užsimirštam. Steigiau) jaunimui laikraščius, 
žurnalus, bet jiems moralės ar materialės pa
galbos neteikiani. Jiems žuvus, dejuojam, jog 
mūsų katalikiškoji spauda labai palyginti mėm 
ka ir dėlto kaltinam Dievas žino ką — tik ne 
save. Kam krėst juokus? Jei noriim kad mū
sų jaunimas nenueitu kaž kur, duokim jiems 
pariedi,. Temkim jų gražiuos? užsimojimuose. 
klystanČiuš taisvkime, patarkime jiems, bot ne
smerkime,. novykime jų nuo savos. <

Prisilaikyk'im teisingo, ir kaip žmonija seno 
pasakymo: “ųuĮdųuid facis, fae bene et rėspiee 
finom” — ką tik darydami darykime iš esmės, 
no dėl žmonių, akių, neapsimesdami, bet iš šir
dies, ir vis ‘dairykirnčs, kas iš to gera. iŠ to su
silauksim. Tada ir mūsų jaunimas bus toks, ko
kio mes norime,, kad būtų. Tada mos galėsimo 
tik pasidžiaugt juo.> Tada.neteks abejoti jo reli
giškumu ir nereiks-'tų be reikalingų aiinamj.

Vasario 25 — kovo 11 dd., 
Viešpaties, Atsimainy m o 
Bažnyčioje, Maspeth, N. Y.

Kovo 11 20 dd., Angelų
Karalienes Bažnyčioj,o 
Brooklyn, N, Y.

Kovo 30 r— Balandžio 6 
dd., Šv? Onos Bažnyčioje, 
Jėrsoy City, N. J?

. Balandžio 8 — 15 dd., Šv. 
Antano Bažnyčioje,. Defnoit, 
Mieli.

Balandžio 16 — 22 dd., 
Šv. Pranciškaus . Bažnyčio
je, Wilkes-Barre, Pa. •«

užgavėnias suvaidino veika
riuką. Vaidino gerai.

DAUG SERGA.
Daug lietuvių serga ir 

miyšta. Užgavėnių dieną pa
laidota įžymus veikėjas Mo
tiejusBendikas. Jis per 17 
metų pirmininkavo L. R. 
K. S. ir’ Lietuvių Darbinin
kų .kuopoje. Jis tapo palai
dotas iškilmingai. Pasitai
kė, kad mūsų parapijoje 
lankėsi Tėvas Brigmanas, ... . 
tai jis. veli()nį ir palaidojo. 
Ilsėkis amžinybėje, . ■ a

P;r-kirk užkinkąs.

Šio miesto gaspadorium 
(mayoru) per 27 motus’bu
vo lietuvis. Taipgi ir kiti 
vaidininkai buvo, lietuviai. 
Šioms metams taip pat iš
rinkome lietuvį p. Petrą 
Gantarą. Rodos lietuvišką 
dvasia turėtų būti labai au
kštai, bet taip nėra.

Kitos, kolonijos labai iš
kilmingai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 
bet mūsų kolonija nei’ ne
prisiminė.

Kame priežastys? Gal 
svarbiausia tai, kad senes
nieji ’ išmirė, senstantieji 
apsnūdo, o jaiuiesniems ne
rūpi lietuvybė. Be to, lietu
višką. dvasią čia. nuodija ir 
nęzalėžninkija. Tas šašas 
skaldo lietuvių . vienybę. 
Gaila, kad mes lietuviai ne
pajėgiame nusikratyti viso
kių apsimetėlių- ir duoda
mės . išnaudoti ir slopinti 
mūsų katalikiškąją ir tau
tiškąją dvasią.

DARBAI
Mamose darbai pagerėjo. 

Pradžioje dirbo po 3 die
nas, vėliau po 2, o dabar 
diriia Fuel Co. vienas šap- 
tas 4 dienas savaitėje, Pea- 
body Co. \ vienas šaptas 5 
dienas savaitėje. Bendrai 
labai mažai žmonių dirba.

PARAPIJA
Del ekonominės krizes ir 

mūsų parapija nukenčia. 
Kadangi lietuvių yra daug 
bedarbių, tai nei į parapiją 
daugelis neišgali1 užsimokė
ti. .

Labai gražiai darbuojasi 
parapijoj.,. Sąjungietės ir 
Rožančiaus, draugija. Jos 
labai nuoširdžiai remia para, 
piją.. Jaunimas, choras ir 

. . ; . e.. • # ‘ k ; umucu jouaijcp ajixlajcv , vuijl w

vyčiai, taip pat neatsilieka, jelius laivus ir gerai patarnauja. 
Rengia , baliukus, teatrus ir Į. PETRAS BARTKEVIČIUS 
kitokius vakarus. Prieš pat! American Diy Goods Store

DAYTON,OHIO
Mūsų Sąryšio valdyba už 

migo, nešurengė ndi : Vasa
rio 16 d., minėjimo. Ar tai

sukaki įJ neapsileidimas!
_ .  *. _ _ _ et' “ nn .1 _   Sausio 20 d. surengė kor- 

taviiuą, bet tautinės šventės 
minėjimą praleido. Tai aš 
duodu patarimą mūsų did
vyriams, kad jie mažiau po 
namus lankytųsi ir imtųsi 
rimtesnių visuomeninių da
lbų. .
e< Darbiu iyiko,f Skaitytojas

PRANEŠAME
Mūsą Draugėms.h* Rėmėjoms, 

kad Mos Dabar Esamo.
• Naujoje Vietoje

Bea’s Beauty Shdppe 
(Beatriče Pai-olis, Sav.)

156 Green St>, Worcester 
Kampas Green ir Kelly Sq., 

Tel. Dial 6—0055
Viskas- įrengta vėliausios mados 

... grožės srytyje. . .
Kviečiame užeiti.

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 
graboriui.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Petras Bartkevičius parduoda 
laivakortes ant didžiąją ir grei
tąją laivu. Siunčia pinigus dole
riais į Lietuvą ir į Lenkiją.’ Tvir
tina dokumentus, nes jis yra no
taras.

šiemet per jo agentūrą yra at
važiavę į Ameriką daug lietuviu . 
ir lenką. Bartkevičius tikras yra 
kad ateinanti , pavasari daug lię- 
tuvią važiuos į Lietuvą ir jau 
pradėjo keliones dokumentus 
tvarkyti iš anksto.

United Statės Linija. turi di-

678 No. Main Street,. 
Montello, Mass.

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

Ofisus t
SANBORN BLOCK 
681 WasHngtoif St. 
N0RW00D. MASS. 
Tol, Norivood 0330.

Gyvenimo vietas 
32 Walnut Avė.

Tol. Nonvood 1020 . . .

ji
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Žmios Is Lietuvos
KO SIEKS LIETUVIŲ OR

GANIZACIJOS KLAIPĖ
DOS KRAŠTE

■ Lietuvių organizacijų vy- 
kdomasis komitetas, kuriam , 
vadovauja Simonaitis, pas
kutiniame posėdyje priėmė 
savo yeikįmo programas ir 
taktikos pagrindus, kurie 
privalomi ir komiteto vado
vybėj e esančioms lietuvių 
organizacijoms, Pagrindi- 

* uis programos ir taktikos 
principas yra tas, kad asme
nų,- luomų bei tautybių ge
ras sugyvenimas ir bemįra- 

Alarbiavimas yra galimas tik 
‘ dorais ir teisingais pagrin
dais. Programoje sakoma: 
“Nedarysime. skriaudos nei 
vienam luomui nei viena; 
tautybei, bet neleisime, kad 
mes savo krašte. • būtume 
skriaudžiami”.

Del Klaipėdos krašto au
tonomijos pasakyta: “Mes 
branginsime Klaipėdos kra
što autonomijų ir tas teises 
bei laisvę, kurių šio. krašto 
gyventojams ji suteikia. 
Dėl to mes negalime leisti, 
kad tos teisės būtų paneigta 
ir mindžiojama”.

“Neleisime, kad. Klaipė
dos autonominis kraštas bū
tų paverstas kažkokiu ‘Par- 
teistaatu’. Kovosime už vie
ningų lietuviškų autonomini 
kraštų”.

Dėl mokyklų programoje 
pareiškiama, kad Klaipėdos 
kraštas visados buvo!,' yra’ ir 
visados pasiliks Lietuvos 
dalis. “Todėl mums tenka 

. pareiga pasirūpinti, kad 
priaugančios kartos būtų 
tinkamai parengtos gyventi 
Lietuvos valstybėje ir kad 
būtų ypač pasirūpinta’ ati
tinkamu jaunuomenės mok
slinimu bei auklėjimu. Lie
tuvių tautai, ir lietuvių vals
tybei nedrauginga dvasia iš 

. mokyklų tuvi būti išvyta.
Vokiečių tautybės vaikai 
taip pat turi būti auklėja
mi Lietuviai ir • lietuviams 
palankia dvasia’*.

“Krašto valdyme nedrau
ginga lietuviams politika 

. neturi reikšmės administra
cijos Įstaigose bei' teismuose. 
Įstaigos turi būti reformuo
tos, aparatas sumažintas”,

“Svetimšaliai turi užleis

Komitetas ketiną daryti 
viską, kad visuomeninis, e- 
konominis ir politinis gyve
nimas grįžtų į normalias vė
žes. Be to, komitetas pareiš
kia,, kad atsakomybė už 
Klaipėdos- krašto likimų bei 
jo ateitį krentanti patiems 
ietuviams, kaipo krašto 
daugumai ir šeimininkams.

DIDELIS KRIKŠČIO
NIŲ DARBININKŲ SU
SIRINKIMAS ŽALIA

KALNY

Kaunas—Žaliakalny buvo 
gausus Liet. Darbo Fdd. Ža
liakalnio sk. narių susirin
kimas. Paskaitų, skaitė apie 
krikščionio darbininko už
davinius dr. Pr. Dielinin- 
kaitis. Darkulbę jnsk. pirm, 
kun; Markūnas.

- Susirinkime dalyvavo ne
maža stud. ateitininkų, ku
rie pasižadėjo padėti’ krikš
čionims darbininkams, kaip 
kad užsieny daroma, pav., 
Prancūzijoj, Belgijoj ii? ki
tur; Kun. Markūnas savo 
pinigais užsakė 20-čiai ne
turtingų darbininkų sevait- 
raštj “Darbininkų” ir 20- 
Čiai skyrius. Viso veltui ne
turtingi darbininkai gaus 
40 egz.

Po sus-mo buvo graži me
no dalis. Joj pasirodė nese
niai įsikūręs krikščionių 

, darbininkų orkestras.

ŪKININKAI UŽVEN- 
ČIUOS STREIKĄ LAI- • 

MEJO

Dėl mažo atlyginimo Už
venčiu apylinkėj (Zarasų 
ap.) apie 500 ūkininkių ga
benusių 1 miško medžiagų, 
pakėlė streikų ir jį laimėjo. 
Streikininkams atlyginimas 
už suvežinių 1 kietmetrio 
miško nuo 6 lit.. pakeltas i-
ki 8 lit.

MIEŠTO LAIVAMS REI
KALAUJA LIETUVIŠ

KŲ PARAŠŲ.

Klaipėdos uosto valdybą 
iš Klaipėdos magistrato pa
reikalavo ant kelti! “Sand- 
krug ”, “ Stadt Memel ’ ’ ir 
“Nehrung”, taip pat marių 
laivo ‘-Kurisuhės Haff” už
dėti lietuviškus parašus, pa
liekant kartu ir vokiškuo
sius.. Pasiūlyta pavadinti:

s - r\
<1 ir tiktai Viduriniai Lapai

NE apatiniai lapai—jie yra žemetnla. 
kokybės—atomini Ir visuomet smėlėti t

Tiesiog: U ..
Metropolitan Opera Hpuse 

ši šeštadieaį. 1:50 vai. po pięt, Eastėrn

DėrliaujB Grietine
Lengviausias, Švelniausias tabakaą' *

hančius ir grįžtančius per 
Nenuino tiltų Tilžės gyven- . 
tojus ir kitus keleivius.

PADEGĘ VARNIŲ SA
VIVALDYBĘ

Varniuos sudegė . vietos 
savivaldybės namas, kūpa
me buvo įrengtas motorinis 
malūnas, Nuostolių 18.000 
lit. Turtas-buvo neapdraus
tas. Esu davinių, kad namas 
juvo padegtas iš keršto,

MARIJAVITAI LIETU
VOJ NYKSTA

Marijavitų judėjimas, ku- / 
ris visų laikų buvo silpnas, 
paskutinius metus ėmė visai 
nykti. Akcijos sužadinti bu
vo manęs atvykti iš Lenki
jos jų vyresnysis dvasiniu- 
<as Kovalskis, bet ta kelio
nė neįvyko. Vasario 26 d. 
jus svarstoma namų savi- . . .’ 
n'inko su A. Tulaba byla dėl 
pamų Mickevičiaus g. Kau
no Apyg. Teisme.

VASARI016

gi į;>9*-^ 's'.?;

. GERO SKONIO MALONUMAS ■
Ir .geras skonis yra vienu didžiu viduriniai lapai. Jie yra lengviausi, • 

. malonumu, kurį jūs randate kiekvie- gložniausi lapai. Kiekvienas Luęky.

name Luclčy1 Strike,, ladangi' tiktai . Striko yra pilnai prikimštas . . . visuo- . -- 

_______ __ ’ puikiausias turkiškas ir naminis tabakas. met taip apvalus, taip kietas—be
Standard Laitai, p$r HBC Raudoni ir . i.,'.. . . ... , • ■ . ... , .. .. ,
Mciyrų.radio tinkinę, lucky STRIKE .. Lucky Strike naudojama . ir tiktai liuosy galy. • 
transliuos Nęw Yorjco. Metropolitan . ..(.p.,. ■ .

• Opera . Cotnpany pilnoje operoje^ . 1
" ••PAGLiAęci”.. -------- ■' ■— 1.—;—.................

APDOVANOK SAVO

ti vietas lietuviams. Politi
ka ekonominėje srityje turi 
būti sustabdyta”. "

GIMI
NES LIETUVOJE

Laike £ -Darbininko” va- 
..... jaus, už keturis ylbleriuš ga

li užrašyti .“Darbininką”
. savo giminėms Lietuvoje, 

Prie to dar pats gausi do- 
j : vanų “Lietuvos Albumų.”

Už keturis dolerius “Darbi
ninkas” du kartu į savaitę 
lankys Tamstos gimines per 
visus metus. Mes gauname 
daug laiškų iš Lietuvos, ku- 

; t. aduose lietuviai pra neša
• mums, kad “Darbininkas” 

•yra jų labai mėgiamas laik- 
. rastis,

, Jei nori‘suteikti savo gi- 
‘į niinėms dovanų, , kurių jie
Į brangins, pasinaudok v.ajti-
| mį ir užrašyk jiems “Dar-
į hininkų”. :•

“Kuršių Marės — Kurische 
Haff, “Smiltynė — Sand- 
krug”, “Nerija — Nečh- 
rung” ir “Klaipėdos Mies
tas— Stadt Memel”. Jeigu 
Magistratas nesutiktų uždė
ti lietuviškų užrašų, tai ne
bus duotas tiems laivams 
plaukioti leidimas.

PYKČIO IR NE AP Y- 
KANTOS STRAIPSNIS

Ryšyje su Lietuvoje nu
baustų keletu lenkų už slap
tų vaikų mokymų (pav,, 
Klaipėdoje buvo slapta len
kiška mokykla lietuvių vai
kams), Vilniaus lenkų dien
raščiai pasipylė . .eilėmis 
straipsnių. prieš lietuvius. 
Pav., vasario 13 d. Kurjer 
Wil. įdėjo vedamų j į straip
sni. “Isterija”, kuriame iš
dergti. ir iškoneveikti lietu
vių. veikėjai ir valdžioje e- 
šautieji žmones. Laikraštis

sako, esu Lietuvų valdų Ka
rnos ir Volgos gyventojų 
palikuonys. Į Lietuvų jie su 
važiavę, trenkė kampan se
nų rusų valdininko kepurę 
ir nuo to juk niekas jįj gal
vose nepasikeitė. Straipsnio 
autorius pabrėžia, kad Lie
tuvos lenkai neįpratę prie 
botago ir todėl tiesiog kur* 
sto, sakydamasj girdi, sumo
bilizuos jie visas jėgas, kad 
pasipriešintų puolimui'.

Kurjer Wih, kurs papras
tai į isterijų nekrįsdavo, da
bar, dėl vieno kito nubaus
tojo . Lietuvoje už’ nelegalų 
vaikų molųiunų tikrai įpuolę 

• į isterijų ir besiprayardžiųo- 
damas vartoja 'net tokius 
žodžius, kaip “Kauno satra
pai” ir pan. Gaila tačiau, 
kad Kur. Wil. nė kiek ne
parodė sentimeiito, kai Vil
niaus krašte buvo uždaryta 
per. 100 lietuviškų legalių 
pradžios mokyklų. Apie, tij 
dalykų jis. tada nerado nef 
reikalo viešai -prasitarti.

Simų šieno. Ji muitinės vai- kaina išsipirkti arklius it 
dininkams. pasakiusi, kad vežimų.
vežime erą 18 centnerių šie
no, bet muitinės valdiniu- j sargybiniai pastebėjo nąk 
kai, pasvėrę, rado kiek: dau- Įčia iš mūsų pusės pareinan- 
giau. Ūkininkę palaikė no-Įčius su ryšuliais tris vyriš 

Į rojusių kontrabandos būdu 
[įgabenti šieną į Vokietiją

Vas.-13'4; .Šiluvoje mirė konfiskavo Vežimą, 
klebonas . kun. Rudriūnas.'^cn‘? *r arklius. Jai paskir- 

. / . . ' . t a (a didelė pabauda, viso 7000
. ' . Smarkių, kuria sumokėjusi

TRWBQS NAUJIENOS į gavo.^gal aipins. .ir
‘ n mų. Paskaičius atgauto tur- 

Su Lenkai .̂ vedamos i. . ■ 4 . . , , . '
Hfirvhn,.. W to vertę,, jai teko ketvenopa

transatlantinis didvyris Da
rius, pavadinti Dariaus kai
mu, Girėno gimtinę, Girėno 
kaimu.

MIRĘ KLEBONAS KUN. 
BŪDRIŪNAS.

derybos, kad pasikeistų po
litiniais kaliniais. Lietuva 
reikalauja paleisti 68 liet, 
politinius kalinius, iš jų 61 
palikti,vietoj, o Lenkai —r 
63, bet-jie visus, paleistuo
sius nori, 'ištremti į Lietuva.

Dabar Lietuvoj-, iš viso 
yra 11.827 svetimšaliai.. Ar
ti 5.000 jų- yra Klaipėdos 
krašte.; Bvetimšųiių skaičius 
vis mažėja..

Tauragė. .. .. '.
Apskrities taryba nutarė 

R Ubiškės kaimų,, kur. - gimė

SAVO VEŽIMĄ IR ARK
LIUS KETVERIOPA . 
KAINA NUSIPIRKO.
Viena ūkininkė iš Klaipė

dos krašto norėjų i ties Tilže 
pervežti į'yokiečui- pusę, ve-

300.,
' 500

1000
1500 ■

' . 2000

Neseniai. Tilžės ' pasienio

kius. Kai sargybiniai pers
pėjo sustoti, vyrai . leidosi 
bėgti. Besivejančius Sargy
binius jie apšaudė. Apskri
tai pastaruoju laiku vokie
čių pusėje pasienio sargybi
niai griežtai : persekioja 
kontrabandininkus, o taip 
pat labai smulkiai krato ei-

VABALNINKAS. 16 va
sario šventėme labai iškil
mingai. Keliolika organiza
cijų, tikybinių ir tautinių - 
su savo vėliavomis dalyvavo 
pamaldose. Pamaldas laikė 
<un. Kaz. Kuzminskas. Po 
šv. Mišių, pasakė ilgų gražų 
įamokslų, apie Dievo ir Tė

vynės meilę. Po to, šv. Ceci
lijos Dr-jos choras, prįta- , 
riant vargonais naujam yar- 
goninkui p. A. Strazdui, su
gedo  j o.Te Deųm Landumus 
PeTtervišų organizacijų nm 
riai taipgi su vėliavomis, 
mokytojai su mokiniais, na 

‘ir keistasis. Stuogis M« su. 
savo penkiais “vilkiukais” 
(iš angelaičių prievarta iš< 
verstais), atėjo į pono A 
Sklėnio salę. Čia buvo daug 
patriotingų kalbų, būtent, 
kaip Lietuva atgavo savo 
nepriklausomybę, kaip daug 
padėjo Amerikos Lietuviai, . ■ 
kaip pirmieji savanoriai a.’ 
a. Lukšys, Juozapavičius ir 
Eimutis savo krauju pirko . 
Lietuvą iš priešų vergi jos Į: 
Pirmininkavo ir kalbėjo 
kun, K. Kuzminskas, dar 
kalbėjo Lukšys, J. Narvi- 
das, P. Lanskaronskis, p. . 
Girdauskas J. Mockūnas ir 
J. Zurba, Baigiant sugiedo
ta Tautos himnas, pora vai
kučių padeklamavo pritai
kintas eiles, Šv. Cecilijos 
Dr-jos choras griausmingai 
sudainavo “Ei pasauli” ir 
išsiskirstė. Vakare 4:30 vai. 
iškilmingas vėliavos nulei
dimas su Tautos liimnu, ir 
kalba. . •

| Gerb. Klebonų Dėmesiui

..$1.50 

.. $2.00 

..$3.00 
. ; $4.50

Tinime gražių Velykinių Konventų su’Lietu
viškais parašais. Kainas labai. prieinamos.’ Su 

. persiuntimu tik:. .

Malonėkite sitįsli užsuk,vilius, 
. “DARBININKAS’'

’• Šė6'Bmdwųyi South ^OStOlfc • : .

J: Keleivis. ■

—' Įš Lietuvos 1933 m. iš
važiavo 1161 žmogus, Dau
giausia Palestinon — 510 ir 
Afrikon — 206.

—- Kaune yra 2000 inteli- , 
gentų be darbo. Jų tarpe 20 
haigę aukštąjį mokslą, 126 
technikai, 253 bendrojo išsi
lavinimo ir pan. ■

— Į p. Onos Pakštienės .. 
vietą pakviestas dėstyti an- 
ghi kalbą A. Paterson. .

O, Vilniaus uopauĮiršk, liutuvil
• Čia no tik tavo praeitis, ■

čia tavo ir ateitis.
Mairo nis. . . ’1
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BROOKLYN, N. Y
K' Karalienės Angelų pąra-. 
k pijojė prasideda Misijos se-
< kmadienio vakare, kovo 11
f d. 7:30, baigsis antradienio
B’ vakare kovo 20 d. 7:30.

Šiemet Misijas skelbs pa- 
S rapijai visiems ’ gerai žino-*
* mas misijonieiTus Tėvas
g Pauliukas,. Dominikonas,
t Parapijiečiai nekantr i a i
p laukia, ririnėtų misijų praj
idžios, kuriose visi prieina

miausiais budais galės nau
dotis ypatingomis Dievo 

-malonėmis.---- --—‘--------
V Y.. ■ TY- ■ '

P Šiemet Karalienes Angelų 
p parapija džiaugiasi savo
| dviguba Bažnyčios skiriama ’ 

švente: pirmoji - ypatingos . 
misijos^ antroji - 40 valan- 
du atlaidai. Švenčiausio Sa- 

į kramelito.40 vai, . prasidės
sekmadienį, kovo 18 d., 11 
vai., ryte, iškilmingomis Šv. 
Mišiomis, ir baigsis kartu 
su misijomis antradienio 
vakare kovo 20 d.. 7:30.

Labai svarbu, žinoti tas, 
kad Šiemet Karalienės An
gelų bažnyčioje kaip misi
jos, taip ir 40 vai. atlaidai 

/ supuola Kristaus Kančios 
Savaitėje. Tikintieji yrą 
linkę tuo metu Į didesnį pa
maldumą. Čia kaip tik vi- 

į siems ir kiekvienam • atski-
- rai yra tinkamiausias laikas

ypatingomis. Dievo' malonė
mis vertai pasinaudoti, at- 

. liekant velykines išpažintis 
‘ ir priimant šv. Komuniją.

Misijų ir 40 valandų metu 
į žmonių dvasiniam patarna

vimui, kleb. kun. S. P. Re
meika užkvietė • nemažą 

' skaitlių svečių kunigų įr
? reilda tikėtis, kad žmonės

tą‘visą pilnai įvertindami 
■ naudosis teikiamąją proga.

Klebonijos . ofise kvitęlės 
išduodamos nuo ryto iki ve- 

• t iybam vakarui. Tas bus da
roma ir misijų metu, taip, 
kad nei vienas ašmuo nepa
sinaudojęs proga negalėtų 
barti kitų, tik savo storžie
višką nerangumą ir apsilei
dimą kaltinti. Todėl bran
gūs lietuviai, nepraleiskime 
Šios brangios mums progos, 

z nes tas viskas dėl mūs gero 
yra daroma.

•Į Parapijiečiai yra prašomi 
j . ir raginami atlikti velyki- 
p ; nes išpažintis ir priimti šv. 
j:. Komuniją prieš Velykas.

Kum S. P* Ėcmepict, Kleb.

.sios bukietus. Dėkoju mo
kyklos vaikučiams už jų ne
kaltų širdžių sveikinimus 
bei dovanėlę; taip pat’ jų 
Garb. mokytojoms — Sesu
tėms, broliams . kunigams, 
N. N.,. N. N., ir visiems, ne
išskiriant parapijos draugi
jų, kurios krikščioniškai at
siminė Lietuvos. ’ Šventąjį. 
Te užtaria visus garbingasis 
Šr. Kazimieras.

Kleb. kuri. Kazimieras 
E. Paulams.

laivu vidurvasary. Toliau 
piknikai, Klasčiaus. Parke, 
Maspethe, birželio 24 d. ir 
rugsėjo 11d. Kaip, matyti, 
darbo — pintis, tik reikia 
darbininkų. Jaunime, nori 
dirbti parapijos labui ? Štai 
tau progai

Šernii&iietis

betieČial liptiiviai jaučiasi 
jam dėkingi ir savo dėkin
gumą išreiškia tinkamai vi
si sukaktuvęs minėdami. 
Jausis laimingi ir ateityje 
turėdami savo parapijoje 
am. J. Simonaitį savo kle- 
bonm J. L,

NEW YORK CITY, N. Y.

į Iš PAN. ŠV. ADREIŠK 
j MO PARAPIJOS.

Paminėjimas Agento Kazb 
. miero Šventes.

Pairi Šv. Apreiškimo Pa? 
lapijos Mokykla ir jauni
mas šiemet tinkamai, pami
nėjo savo Patrono. Šventę. 
Mokykla jau penktadieny, 
<ovo 2 d., Mokyklos salėje, 
visai mokyklai', mokytojoms 
ir kunigams dalyvaujant, 
gražiu programų minėjo tą 
šventę; Mokinių Chorai aL 
sidrai — mergaitės ir ber
niukai — sugiedojo keletą 
giesmelių, tarp kurių ir Šv. 
Kazimiero Giesmę. Kiekvie
nas skyrius ėmė dalyvumą 
programoje, tai deklamaci
jomis, giesmėmis ir net vai
dinimais.

Sekmądinį, kovo 4 d., 8 
valandą,. Mišiose dalyvavo 
“in corporri” su savo vėlia
vomis draugijos: Šv. Ra- 
žančiaūs,r III. Ordeno Šven
to Pranciškaus ir Sodalici- 
jos. Jauku įspūdį padarė.* 
Taip pat . matėsi ir ' būrys 
Yyčių, tik, nemalonų, matys 
ti juos atskirtus nuo kitų 
grupių jaunimo. Taip pat ne 
buvo organizuotų choristų 
nei Parapijos Katalikiško 
Klubo Ar tik čia nereikė
tų ‘4Amerikos ’ ’ Dėdei pra
nešti, kad jis su savo šer
mukšninę tą visą jaunimą 
krūvon suvestų. Ar ne daug 
gražiau būtų buvę, kad vi
sas jaunimas, be išimties, 
tikrai vieningai bažnyčioje 
būtų pasirodęs. Po tam visi 
vėl bendrai dalyvauja ko-

Karaiienės Angelių Parajpi-
. ja. ■' ■ • ■

ATSILANKYKITE PA
MATYTI “ATGAILĄ”
Brooklyno lietuviai pirmą 

kartą' turės progos pamatyti 
Lietuvos Vyčių N» Y. ir N. 
J. apskričio vaidinimą? fra? 
gėdiją ‘ ‘Atgailą ’ Šis reli
ginio turinio jausmingas 
veikalas bus suvaidintas še
štadienį, kovo 10 d., Kara
lienės Angelų parapijos sa
lėje, South 4th ir Roebling 
Sts., Brooklyn, N. Y.

Tai bus pirmutinis .Vyčių 
pasirodymas šioje apylinkė
je su tuo veikalu, kuriuo 
Vyčiai pasistengs aplanky-. 
ti visas apylinkės kolonijas.

Kaip priedą^ jaunuome
nei, tuo pačiu kartu bus( 
vaidinama anglų kalboje 
dviejų veiksmų labai graži 
komedija “The Red Lamp” 
Be to, Vyčių žurnalas “Vy
tis”, kuriame telpa vaidini
mo programą bus duodama 
dovanai. . , •

Kadangi šio parengimo, 
pelnas eis pusiau su parapi
ja, tai rengėjai tiki, jog 
kaip parapijiečiai, taip ir 
visuomenė abelnai jį tinka
mai parems.

Vaidinimo pradžia lygiai 
.7:30 vai. vakaro. Įžariga> 35 
centai. Rengėjai kviečia vi- 

atsilankyti. . •
. ‘ "" A. J. M.

HARTFORD,CONH.
L. D, S. 6-tos kuopos su

trinkimas įvyks kovo ii. d< 
trio jaus.-po. primos.

Visi nariai prašoriri daly
vauti. Dabar yra proga ir 
naujiems^irisimšvti,__užsi
mokant. ,. $3.00 metams ir 
gauti dovaną Lietuvos Al
bumą Vertės, net $3.50. Ta 
proga visi pasinaudokite.

PATERSŪN. N. J.

sus

ELIZABETR, N. J,
Rengiamas Sūkaktiivės..
Šių metų, kovo 18 d,, 7 

vai. vakare, elizabetieči'ai 
lietuviai rengia iškilmingą 
vakarienę, parapijos Svetaį-

MIRĖ,
Juozas Butkus, 22 m. am

žiaus jaunikaitis. Laidotu
vės įvyko vasario 24 d. Ka
dangi tai bitvo šeštadienis, 
tai labai daug žmonių susį- 
ririko į bažįiyciiį dalyvauti 
ladotuvėse. ‘

Šv. mišias laikė trys ku
nigai: klebi. Š. Stonis, Alek- 
sitinas Įš Maspeth ir Kintą 
iš Ėlizabėth, / .

Laidotuvėse patama v 6 
graborius J.’ Bujauskas.

Paliko dideliame nuliūdi
me tėvus 'ir-' brolį Povilą.

A. a. Juozas čia buvo visų 
mylimas jaUnikaitis. . •

Ta proga vardu pp. But
kų šeimos reiškiu gilią pade 
ką visiems giminėms, drau; 
grims ir ' pažįsiamieins ir 
behdi’rii visiems dalyvavu
siems šermenyse ir laidofu- 
vėsę.' Taipgi dėkoju' draugi
joms: Šy. Kazimiero, šv. 
Rožančiaus ir Tretininkams 
už malonų nžjaufiirią.

Draugas.

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

Vasario 1.1 d. apsivedė p. 
Kazys Labanauskas su p-le 
Elena Kavaliauskaite. Juo
du susliubavo kleb. kuri. J. 
Šeštokas. Šliubas įvyko su 
iškilmingomis šv. mišiomis, 
kurias laike ; pats klebonas 
kun. šeštokas. Jam asista- 
vo kun. Laurinaitis iš C. 
Brooklyn ir Brolis Jonas 
Veiveris, lasąlietis iš Hart
ford* Conn.

Bažnyčia buvo‘gražiai iš
pusta painiomis ir kitokio- 
mis .gėlėmiš._ Žmonių buvo 
pilna bažnyčia^ 1

Liudininkais buvo net de
vynios poros. Po šliubo ir 
pamaldų bažnyčioje įvyko 
bahkįetas svetainėje* Daly
vavo labai daug žymių sve
čių.

Jaunavedžių tėvai yra ge
ri lietuviai'ir katalikai ir 
jiems garbė, kad tokioje 
dvasioje išauklėjo ir savo 
Vaikus.

Taigi Garb. jaunai pore
lei Kaziui ir Elenai linki
me gero ir laimingo gyveni
mo. •' Euvęs.

tavos Nepriklausomy bū s4 
apvaikščiojimą, kurią pra
šau atitaisyti ir tūomi pa
čiu laiku atsiprašau, savo 
klebono už padaryto, nema
lonumą,

Gerb. klebonas savo pa* 
moksle kalbėjo apie a. a. 
vyskupą Valančių, kuris ra
se savo Ganytojiškus laiš
kus į Žemaičius laikytis sa
vo kataliku tikėjimo ir ne
duoti save supravoslavinti, 
o aš parašiau, kad kalbėjo 
apie a. a. Vyskupą A, Bara
nauską. Mario klaida.

Girdėjau^-kad draugijos 
Šv.' Jono Izidoriaus ir Pi
liečių klubas tuojaus po Ve
lykų rengia balių, kurio 
pelną skiria- pusiau i žuvu
sių lakūnų ‘ paminklo f on- 
dan ir antrajam skridimui.

C. BROOKLYN, N. Y,
Kovo 4 d. įvyko Moterų 

;Sąjungos .susirinkimas, ku
riame dalyvavo ir Kun. Lau
rinaitis. Jis dękojo sąjun- 
gietėins už pasidarbavimą 
parapijos bazare.

Nutarta rengti margučių 
balius balandžio 8‘ ‘d. < >

Į Federacijos apskritį iš
rinkta antrą delegatė p. M. 
Kučinskienė.

Koresp.

KEARNEY, N. J.

ANKSTYVUS’ tvanai 
ŽVEJŲ NELAIMES'.

VISI Į VYČIŲ TEATRĄ.
Sekmadienį kovo 11. d. Li- 

thrianian American Politi- 
eal Club salėje, Lietuvos 
Vyčių N. Y. ir N. J. apskri
tis vaidins tragediją ‘‘At
gaila”.

Kaipo priedą jaunuome
nei, tuo pačiu kartu vaidins 
ir anglų kalboje dviejų vei
ksmų gražią komediją “The 
Red Lamp”.

Be to visi atsilankiusieji 
gaus VyČiij žurnalą, “Vy
tį”, kuriame telpa abiejų 
veikalų programos. Tuo bū
du atsilankiusieji gaus už 
35 centus 15 c. verties žur
nalą ir pamatys du labai į- 
diomius veikalus. Ypatingai 
“Atgaila” visiems lietu
viams yra. pravartu pama
tyti gavėnioj laiku, kadan
gi tai yrą pamokinantis, ka
talikiškas, veikalas.

Pradžia 7 vak. vakaro.
Kviečia visus atsilankyti 

rengėjai.. ' . A. J. M.

patmOJ-

ir

į. • Šiuomi nuoširdžiai dėkoju 
į’ ‘ visiems marią taip maloniai 

. sveikinusi vardo dienoje;
} * • t

! , Ypatingai (lekuoju už
Į dvasinius $veikinimus-dva-

munijioš pusryčiuose vietoj | nėję savo klebono, kun. J. 
kaip buvo, kad. vien Soda- 
lietės mergaitės surengę pus 
ryčius; girdėti, kad Vyčiai 
ir kur ten turėjo, savo pus
ryčius, bet kam bėgti nuo 
kito jaunimo. Bet dar yra 
proga atgailauti, štai atei
na “Motinos Diena” aš siū
lau visam parapijos jauni
mui bendrai minėti' tą šven
tę: Sodalietės* Parapijos 
Klubas- Choristai, Vyčiai, 
Švento Vardo Draugija, ir 
net nė organizuotas Jauni
mas, Kitaip tikrai užsitrau
ksite ant savęs šermukšninę.

Dabar parapija rengiasi 
prie 20-mėtų gyvavimo Ju
biliejaus. Reikėtų tinkamai 
paminėti. Juk 20 mėtų tai

Simonaičio 10 metų darbo 
parapijoje jubiliejų pami
nėti ir atsidėkoti už jo nu
veiktus darbus.

Negalima nepaminėti, kad 
kun. J. Simonaitis savo pa
rapijoj įvedė pavyzdingą 
tvarką. ’ Sutvarkė lietuvišką 
mokyklą ir jo pastangomis 
yra suorganizuota suaugu
siųjų ir priaugančiųjų cho
rai* kurie labai gražiai gie
da. Bažnyčioje, taip pat, L 
vesta pavyzdinga tvarka, o 
pamaldos. visuomet punktu- 
riliai laikomos..

Chorų suorganizavimui 
bei išlavinimui pakviestą 
.prof. Žilevičius, kuris yra 
vienas iš žymiausiųjų muzi-

Tel. Bryant 9-7763

CLEMENT VOKETA1TIS
ADVOKATAS

|
. 113 West 42-nd St, 

. New York, N. Y.’ i
'? | ...

ne trumpas laikotarpis; kur ,

. Mokyklos choru ištikrųjų 
reikia gėrėtis, ir Šioje apy
linkėje vargu rasis jam ly? 
gŪS;-; ■ . . ’ .

Visų kun. Simonaičio 
nuopelnų parapijai ir lietu
viams nfegaiima suriiinėti 
korespondencijoj, bet eli?a-

prieš dvidešimts metą tegy
vavo Brooklyrie viena lietu
vių parapija, Šiandien,. jau 
keturios. Girdėti, kad bus 
rengiama iškilminga Vaka
rienė, sekmadienį, gegužes 
G ck, didis parapijos balius 
12 d. gegužės, ir . galvojamą 
apie _ surengimą išvaži avimo

Vasario 20 d. buvo smar
ki, sniego pūga. ■■ Visos gat
vės buvo užpustytos* Vieto
mis buvo nuo #6 iki 15 pėdu 
sniego. Krautuvės buvo už
darytos per dvi dienas. Dau 
gumas žmonių pritrūko 
maisto. Paštas neveikė per 
3 dienas. Laimė* kurios šei
mininkės Jūrėj o miltų ir 
mokėjo išsikepti' duonos, 
tai nors tiek, turėjo. .

Žinoma, nėra to blogo, 
kad neišeitų į gerą. Taip ir 
čia, kada -prisnigo daug 
sųiego, tai darbininkai gavo 
nors sniegą kasti..

Šalčiai taip buvo dideli, 
kad kartais buvo iki 26 lai
psnių ..žemiau zero.

Plumberiai taipgi turėjo 
daug darbo betaisydami su
sprogusias dūdas, ’ ■

A. P. KrikŠchvnas.

ATGAILA
Lietuvos Vyčių N.- Y. ir 

N. J. apskritis šeštadienį, 
kovo 17 d., Šv. Jurgio para
pijos selėje, 207 York St., 
Brooklyn, N. Y. vaidins 
naują trijų veiksmų trage
diją, ATGAILĄ.

Kaipo priedas jaunuome
nei, tuo pačiu kartu bus vai
dinama anglų kalboje dvie
jų veiksmu. komedija, /‘The 
RedLamp”.-.

Kadangi Šio parengimo 
pelnas eis pusiau su parapi
ja, ta reikia 'tikėtis, jog 
kaip visuomenė abelnai ir 
parapijiečiai jį tinkamai 
parems. Pradžia -7:30 vai. 
vakaro. Įžanga tik 35 centai

Kviečia visus rengėjai.
A. J. M.

.VYČIAI VAIDINS
■ '‘‘ATGAILA” 

Lietuvos. Vyčių N. Y.
N. J. apskritis šv. Kazimie
ro parapijos salėje, 147 
Montgomery PL, Paterson,- 
N. J. sekmadienį, kovo 18 
d. vaidins du veikalu: tra
gediją “Atgailą” ir dviejų 
veiksmų komediją “The 
Red Lamp”.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Įžanga 35 centai. Kviečia 

visus rengėjai.. ,
A. J. M.

Kurį laiką pūtęs smarkus 
šiaurės, vakarų vejas pakėlę 
Kuršių mariose vandens ly
gį ir sulaužė ledus.. Ledus > 
vandens srovė tuojau išne-. 
še. Kuršių marios nuo pat ’' 
Nidos iki. Kuršių marių žio-. 
čfų ties Klaipėda laisvos, 
Nidos žvejai jau kelinta 
diena susisiekia laivais su 
Klaipėda. Seni žmonės ne- 
beat m ei i a, kald apskri tai ka
da vasario mėnesio vidury 
būtų buvę galima laisvai sm 
sisrekti laivais. Staigiai pa
sijudinęs ledas Kuršių ma
riose padarė daug nuostolių 
vietos žvejams: visi paspęs
ti lodo žvėjibai tinklai nu
nešti. Vien tik Nidos, žve
jams padaryta apie 4000 Ii- . 
tų nuostolių. Kitose vietose 
paskiriems žvejams padary
ta po tūkstantį litų 'ir dau- < 
giriu nuostolių. Kai kurio 
žvejai bandė tinklų ieškoti 
sroves nešamose lytyse, bet 
patys atsidūrė gyvybes pa-, 
vojūje: lytys suspaudė jų 
valtis, tad toko šauktis pa
galbos iš Klaipėdos. Uosto 
valdyba buvo pagalbai nu- 

. siuntusi uosto garlaivį. Žvę- 
; jams pavyko dalį tinklų iš- , 
. gelbėti, bet patys rizikavo 
. savo gyvybe. Jie jau negalė

jo grįžti i kopų pusę, bet tu- 
. re j o keltis į antrą Kuršių 
. marių pusę ir aplinkiniu 
. keliu, per Klaipėda, grįžti 
. namo.

Pakilęs Kuršių mariose 
vanduo žymiai pakėlė. van-

l denį Nemuno. Beveik iki' 
. pat Tilžės Nemuno ledas su

laužytas ir kai kuriose vie
tose visai išneštas. Kai ku
riose žemesnėse vietose Ne
muno vanduo • jau išsiliejo 
ir sudaro ankstyvo, tvano 
pavojų. Pakilęs Kuršių ma
riose vanduo, vokiečių pusė
je, ties Rasyte, paplovė, ne- . -. 
mažus kopų plotus, kurio 
nuslinko į marias. Taip pat 
vokiečių pusėje vanduo ap
sėmė žemesnes vietas. M:v 
n omą, kad anksti išėję ledai 
visai pašalins pavasario t va 
no pavojų. (-

ROCHESTER, N. Y.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatine misi
ja”.— \ /• '

Popiežius Leonas XIII

Klaidos Atilaisyinds. .
“Darbininko’’ numeryje 

17,, penktadieįiLO, vasario . 2 
įd. laidoje įvyko stambi klai
da mano aprašyme apie Lie-

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus musų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ųr 
bonavičiaus eilių rinkinys

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesnio j i spauda. Visi' gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir turi 191 pusi. .Jos. kai
ta $1.50. Bet dabar ‘‘Darbi- 
ninko.” spaudos vajaus me
tu, gražiais, drobės viršeliais 
kailiu tik 75 centai; popie
ti© viršeliais. 50 centų.

• Dabar yra geriausias., lai 
kąš įsigyti šią taip brangi: 
ir naudingą eilių knygą.

•‘DĄRBiNIJĮfKO” ADM..
. 866 -W.Broadway,

South Boston! Mmi.

NOTARY
PUBLIC

MATTHEWP. 8ALIAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAŠ

GRABORIUS

660 Grand Street,

■ .' - BROOKLYN, N. Y, ■ ' 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip? 

•kltPs pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už priotnartuj kalnų.-

Telefonas:
STagg 2-5043

Telėnhano. Stagg 2—4-109 E
. NOl'ARY PUBLIC I

ALEKS. RADZEVIČIUS i
GRABORIUS i

402 Metropolitan Avė. |
. BEOOKLYN, K Y. | ■ ' 

Priešais Apreiškimo parapijos Į
Bažnyčių - I 

ĮParšamdau. Automobilius Veš-| I
ĮtuvOmš, Krikštynoms ir viso* j Į
| • Iriems pokyliams. I I

' ■ - - ; •’ “ • : t

' ■' ’ • -• ’ ’ • I

£
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