
VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

. VIĖNYKITiJS!

EINA NUO 1915 METŲ

PARAPIJA PER METUS 
■TURĖJO 75 C. PAJAMŲ

Cincinnati, — Kun. CelėS- 
tine Matz, O. F. M., kalbėda
mas Colūmbus vyčių susi
rinkime,‘ pasakojo, kad^me- 
tinęs jo parapijos įplaukos 
indijonų kaime James, New 
Mexico buvo lygiai 75 cen
tai. Bet jis pridūrė, kad jis 
ir dar du Franciškonai kuni
gai, kurie darbuojasi 14 mi- 

’sijų tarpe indijonų, tais me
tais dar gavo 40 Šniūrų rau- 
donųjų pipirų inkeletą sta
tinių grudų nuo savo para
pijiečių. Jie esą taip bied- 
ni, kad retai kada pinigų tu
ri. ■ v-: •. ?. • - . - '•

KEBLUMAI SU PILIETYBE
Hsinking,

DARBmmKAS
■ AMERIKOS LIETUVIU R. K ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS ’ \

000 MALDININKU PAS 
ŠV. TĖVĄ / ■

Vatican City, —Kovo 3 d. 
iš Ispanijos atvyko 3000 mal
dininkų, kuriuos priėmė 
šventasis Tėvas. Jie atvyko 
dalyvauti 'kanonizacijos iš
kilmėse “Madre Sacramen- 
to”.

— Viena iš ke
bliausių problemų, kurią 
Manchukuo valstybės įsta- 
tymdariai turi, tai išleisti 
pilietybės įstatymą.

Seniau Mandžurįja ar 
kaip ji dabar yra vadinama 
Manchukuo buvo Manchu 
tautos tėvynė. Bet kada jie 
užkariavo Kiniją, tai į Man- 
dzuriją atkeliavo daug ki
niečių ir dabar jie sudaro 
daugumą gyventojų*.. Jų 
skaičius vis auga, r nes kas 
mėnesį iš Kinijos atkėliau ja 
Tarp 25,000 ir 30,000 kinie
čių. Kiti atkeliauja laikinai, 
bet daugelis nuolat čia apsi
gyvena. - Apart kiniečių čia 
yra manchus, koriejieeių, 
mongolų, japonų ir rusų.

Japonai, kurie didžiuoja
si sayo kilimu vargiai norės 
atsižadėti Japonijos piliety
bės ir tapti Manchukuo pi
liečiais, bet kaip kitaip-jie 
galės palaikyti tas aukštas 

. valdiškas Vietas, kurias da
bar jie užima Manchukuo 
valstybėje.

Keblumų yra su kinie*- 
čiais, nes Manchukuo se
niau buvo dalis Kinijos, tad 
jie irgi turėtų būti piliečiais, 
bet kiniečių yra anoje pusę- 
je Kinijos sienos apie 3^0 
milijonų. Ar jie galės irgi 
būti Manchukuo piliečiais?

Nelengva bus imperato- 
.. riui Henry Pu Yi sutvarkyti 

tą savo mažutę imperiją.

Vatikanas, — Priežastis, 
dėl kurios Europa ir žmoni
ja taip yra paliesta dabarti
nes krizės ir ją taip atjau
čia—yra ta, kad ji pamiršo 
principus, kurie yra pama
tas mūsų tikybinio ir pilieti
ško gyvenimo,. —gynimas 
ikybos,; gynimas valstybės 
ir teisingo gyvenimo, parei
škė Italijos premieras Mus- 
solini, savo kalboje, pasaky
toje šventojo Grabo ricie- 
riams. • ' .

Ricieriai buvo atsilankę 
Romon kaipo Šventųjų Me
tų maldininkai ir buvo 
Šventojo Tėvo priimti.

NESUSIPRATIMAI TARP
DIPLOMATU IR KARIŠKIU

f . . *

Shanghai,—Amerikos at
stovybė Kinijoje buvo pra
dėjusi tyrinėti, kokio ten 
; aponų agento vardu Araki, 
suris lankėsi amerikonų mi
sijose šiaurės Kinijoje ir 
rinko žinias. Sulig jo, tos ži
nios reikalingos, kad japonų 
kariuomenė, jei jai reikėtų 
užimti Kiniją, žinotų, kurie 
namai priklauso misijoms.

Kovo 10 d. pulkininkas 
Shibayama, japonų atstovy
bės karo atache aštriais žo
džiais pasmerkė to agento, 
žygius ir pareiškė, kad ja
ponų atstovybės sargai iš
metė Araki iš atstovybės 
patalpų.

Čia Įžiūrimas susikirtimas 
tarp japonų diplomatų ir jų 
kariškių. Toks viešas kariš
kių peikimas iš diplomatų 
pusės yra negirdėtas žy
gis ir matyti yra japonų no
ras įgyti užsienyje presty- 
žo.

E I,N A A. N T R A D I E N I AIS IR

penktadieniais

KAINA 5 CENTAI

LINDBERGH ATSISAKĘS 
BOTI TYRINĖJIMO KOMI

SIJOJE

DARBO KOMISIJA NORI 
UŽBAIGTI STREIKĄ

• Kovo 14 d. 
pulkininkas Charles A. 
Lindbergh praneša karo de
partamento s e k r e t oriui

• Dern> kad jis nesutinkąs da
lyvauti komisijoj, kurios 
tikslas būtų ištirti oro pašto 

vežiojimą. ..
,Jis pareiškė, kad pavedi

mas oro pašto vežiojimą ka
ro lakūnams buvęs priešin
gas Amerikos principams.

Kartu su Lindberghu šio
je komisijoje buvo pakviesti 
dalyvauti garsus lakūnai 
Orville . Wright, Clarence 

. Chamberlain ir kiti.

,New York,

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ KOVO-MARCH, 16 D., 1934 M., Na. 21.

Šv.. Juozapo parapijos, bažnyčios. (Waterbury, Conn.) vidus, kurioje pereitą metą , 
vyko L. D. S. šeiminės iškilmingos pamaldos. .

APDOVANOJO MEDO

TARIASI SUDARYTI TRI 
. LYPE SĄJUNGĄ
Roma, — Kovo 14 d. pra

sidėjo pasitarimai tarpe 
Austrijos,. Italij os ir Veng
rijos. Tikslas šių pasitarimų 
esąs sudaryti glaudesnius 
ryšius tarpe trijų valstybių 
ir užtikrinti jų nepriklauso
mybę. Italija šiuo žygiu no
ri Vokietijos naziams už
kirsti kelią į Austriją ir 
Vengriją ir sumažinti jų į- 
tekmę.

■ Pasitarimuose dalyvauja 
Mussolini, Dollfuss ir Go- 
embes, premįeriai visų trijų 
valstybių.

KATALIKŲ PASAULIS >
Cologne — Vokietijos mi

si j oniėriai per praeitus me
nas atvertė 742.000 į pata
ikų tikėjimą.

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
PER RAGIO

DERYBOS SU ANGLAIS ■ 
EINA SKLANDŽIAI

Omaha, Nebr. Jo Ėkcel. 
Vyskupas J. Burninei užgi
nė katalikams lankyti .Šal
ty Rand teatrą.. protestonų 
ministeriai pilnai sutiko su 
tuomi vyskupo parėdymu.'

Havėrhill, ' —- Federalė 
darbo komisija įsakė 42 
darbdaviams ir. unijos, at
stovams pirmadienį, kovo 19 
d., dalyvauti komisijos po
sėdyje, kur bus bandoma su
taikinti abi šalis ir. baigti 
streiką, kuriame dalyvauja 
apie 6000 batų darbininkų.

Unijos atstovai pareiškė, 
kad jiems pasisekė susitarti 
su Jonas Shoe kompanija.
Jau esą susitartą su 40 darb
davių ir apie 2000 darbiniu* 
kų jau grįžo darban.

Kovo 14 d. Nashua, N. H. 
apie 650 batų darbininkų su
streikavo. Jie yra nariais tos 
pačios unijos kaip Hayėrhfl- 
lyje. ■ ' ', ' ■

South Bend, Ind., —Auk
ščiausia garbė, kurią pasau- 
lionis katalikas gali Jungti
nėse Valstybėse susilaukti, 
tai būti;apdovanotu Laetarė 
medaliu. Šis medalis nuo 
.1883 metų, kasmet yra duo
damas tam katalikui pąsau-

Sekmadienyje, kovo 18 d. 
per radio stotį WJJD, 1130 
kilocycles, Chicagoje, trečią 
valandą ’po‘. pietų Central 
Standard ‘laiku bus trans
liuojama lietuviška progra- 
>ma- pagerbimiH labiausio—yra
šių didvyrių Dariaus ir Gi
rėno.

. IVashington — Poni Roo- 
seveltienė prezidento žmona 
ir J. V. Seki*. Cordell liuli 
dalyvavo mišiose už mirus j 
Belgijos karalių Albertą.

Vatikanas, — Šventasis 
tėvas, kovo 10 d. ragino Do
minikonų ordeną, visame 
pasaulyj ypatingai jo pasaų- 
lionius narius, rinktis po Šv. 
Domininko vėliavą ir išnai
kinti herezijas.

Jo raginimas buvo Jo a- 
pastališkame laiške, kurį 
"Jis pasiuntė kūn. Martino 
Gillet, generolui domininko
nų ordeno, minint .700 metų 
sukaktuves Šv. Domininko 
kanonizacijos.

.Šventasis Tėvas, priminė, 
kad Popiežiai visados pave
sdavo domininkonų misijo- 
nieriams naikinti herezijas 
laike inkvizicijos ir ragino 
šių laikų domininkonus sek
ti pėdomis savo įsteigėjo.

GAISRAS KARO LAIVE
Hongkong, — Kovo 14 d. 

kilo gaisras Amerikos karo 
ląive Fulton, kuris patrulia
vo Kinijos vandenyse. Lai
vas-sudegė, bet įgula susi
dedanti iš 187 žmonių, buvo, 
išgelbėta. Trys jurininkai 
sužeisti. . .. . - ..

TRAUKIAMI TEISMAN UŽ 
NESUMOKSIMA TAKSU

Wašhington, —v Kovo 10 
d. valstybės ”r prokuroras 
Cummings pareiškė, kad 
Andrew' W. Mellon, buvęs 
Hooverio laikais iždo sekre- 
torius, Jame J. Walkęr, Tho- 
maš S. Ląmont ir Thomas 
L. SJdlo bus greitu laiku 
traukiami teisman už nesu- 
mokėjimą valdžiai jai pri
klausančių mokesčių.

FORDAS PAKELĖ ALGAS

užsitarnavęs pagarbos. Me
dalis yra dovana Notre 
Dame universiteto.

Šiais metais medaliu buvo 
apdovanota p-nia Genevięve 
Gąrvan Brady. Ji jau karo 
metu yra pasižymėjusi savo 
labdarybės darbais. Ji da
bar yra. vice-pirmininkė 
tautinės šelpimo ir labdary
bės moterų komisijos. Pir
mininkė šios komisijos yra 
prezidento Rooseevlto žmo
na.

VOKIETININKAS SU
BADĖ LIETUVI.

Tas Įvyko už vėliavos 
iškėlimą

Per Lietuvos nepriklauso
mybės šventę Smeltėje paš
to tarnaut. Laukžemis su 
sūnum : norėjo išsikabini i 
liet.-taut. vėliavą, bet namu 
Savininkas jo iškabinti ne
leido* Tačiau jie vis tiek iš 
kabino. I<ai Laukžemis grį-, 
žo vakare iš darbo, ne tik 
nebuvo vėliavos, bet ir ji 
patį namų savininkas Na-' 
moyitž su seserm 
peiliu ir kastuvu smarkiai 
Sužeidė, Greičiausiai jį bū
tų ir visai paskerdę, jei į 
jo . šauksmą nebūtų subėgę 
kiti žmonės, kurie ji išgel
bėjo. Tačiau jo gyvybė pa
vojuj.

Kaltininkai krašto komen
danto įsakymu suimti (an
tenom. policija suimti nera
do reikalo). J i e bus teisia-, 
mi greičiausiai’ pagal naują
jį valst. saugumo įstatymą. 
Kaltininkai yra vokietinin
kai.

JAUNIMO SAVAITĖ
Chicago, —- Jaunimo są- 

yaitė šiais metais įvyks nuo 
balandžio 28 d. iki gegužės 
5 d. Visos organizacijos yra 
raginamos tinkamai pami
nėti tą sąvaitę.

f Detroit, — Direktoriai 
Automobilių prekybos rū
mų paskelbė, kovo 13 d., kad 
jie savo nariams rekomen
davo iki kovo 31 d. visose 
automobilių dirbtuvėse sa
vaitės darbo valandas su
mažinti nuo 40 iki 36 be jo
kio algų mažinimo. Tas pla
nas paliestų apie 183,000 
darbininkų.

Tuo pačiu laiku Fordas 
paskelbė kad jis vėl įveda 
savo darbininkams ininima- 
lę dienos užmokestį penkis 
dolerius. Apie 57,000 darbi
ninkų gaus pakėltas algas.

Henry Ford yra tos nuo
monės, kad darbdavis nenu
kenčia jei jis pakelia algas 
kada tik jis gali ir. tui*i iš ko 
jas pakelti. Jis perspėjo dar
bininkus, kad pakėlimas mi- 
nimalės algos nereiškia, kad 
jie samdys darbininkus. Pa
čiame Detroite dar esą daug 
bedarbių, kuriuos jie turės 
pirmiau aprūpinti darbais.

Karo metu p-nia Brady 
New Yorke nupirko namą, 
kuris laike karo rbuvo cent
ras slaugių prieš jų išvyki
mą į Europą. Vėliau šis na
mas tapo katalikiškų mote
rų organizacijų centru iš 
kur yra vykdoma katalikų 
akcija.

.P-nia Brady buvo išrink
ta pirmininke Amerikos 
Mergaičių skaučių vieton p- 
nios Herbert Hoover. Ji pa
eina iš Hartford, Conn.

P-nia Brady yra U-ta mo
teris gauti šį medalį. Perei
tais metais tą medalį gavo 
John McCormack, garsusis 
airių tenoras.

UŽMUŠTA 250 ŽMONIŲ 
EKSPLI07IJOJ ’

UŽ DANCIGĄ LENKUS 
KOMPENSUOS LIETU

VOS, LATVIJOS IR
. UKRAINOS ŽEMĖMIS

San Salvador, - Kovo 14 
d, La Libertad uoste įvyko 
sprogimas prekiniame trau
kinyje, kur buvo vežama se
ptyni tonai dinamito. Už
mušta 250 žmonių ir apie 
tūkstantis sužeistų. Gaisras, 
Įcuris sekė sprogimą, pada
rė arti dviejų milijonų dole
rių nuostolių. .

Paryžius. — “Pariser Ta- 
geblatt1 ’ ■ Talino . korespon
dentas praneša, kad nese
niai areštuotas nacijonalso- 
ciįališhų propagandos vedė
jas. Estonij,oj Straussas, Vo
kietijos pilietis,. pasirodė e- 
sąs Leibcigo universiteto a; 
sistentas. Tardymo metu at
virai jis pasisakę, kaip vai
zduojasi Vokietijos naciai 
“Rytų problemos išspren
dimą”. Vokietijos nacijo- 
nalsoėijąlistų manymu, rei
kia
. grąžinti Vokietijai Dan- 

cigo' koridorių, konipeh- 
šilojau t 'už tai Lenkiją 
Latvijos, Lietuvos i r Uk

rainos teritorija m is.

. Greitu laikų prasidės pasitari* J. 
mai su Belgija ir visa eile kitų ' 
valstybių dėl kontingentų. : j

Vyriausybė ruošiasi žygiams į 
prįeš Vokietijų. dėl mažosios pa* į 
sienio prekybos uždraudimo. ’J

Visokie gandai, kad Lietuvos ' 
derybos su Anglija prekybos su* , 
tarčiai pasirašyti nevykstančioj į 
kaip praneša Kauno lietuvių ; 
spauda esą perdėti. Užsienių i 
ministerijoj buvo patikrinta, kad 
derybos eina sklandžiai ir iki ' 
šiol deiegacijų neturėjo Jokių ne* ’ 
susipratimų. Taip pat neteisingos . į 
žinios, kad delegacija jau nustok 
jo derybas ir grįžta Kaunan gau* j‘ 
tį instrukcijų, Derybos eina , iki i 
šiai dienai ir nė vienas delegacl 
jos narys nėra grįžęs Kaunan ar . 
pasirengęs grįžti,. Tada greit gal i 
bus pasirašytas laikino, susitari
mo protokolas, o gal ir jo nepa* 
sirašius . delegacija grįš painfor* ’ 
muoti vyriausybę, duoti vyriau* - 
sybei susipažinti šu parengtu su
tarties projektu ir tik po to vėl 
vyks Londonan pasirašyti sutar-. 
ties, o gal pasirašyti bus įgalio- ' 
tas Lietuvos ministeris Anglijai, ,

Dar sužinota, kad Lietuvos dę* 
Jegacija grįždama iš Londono su
stos trumpam laikui Briuselyje 
pasitarti dėl kai kurių kontingen
tų. Užbaigus derybas su Anglį- ■ 
ja, pirmoje, eilėje bus tariamasi 
su eile valstybių specialiai dėl 
kontingentų. " • J

Del mažojo pasienio prekyboj ,. 
su Vokietija Lietuvos vyriausybe 
šiuo metu yra užimta tyrinėji
mais ir studijavimais kiek tas ri- . 
šasi su 1928 m. pasirašyta SU 
Vokietija prekybos sutartimi ir 
kiek tai -sutarčiai, uždariusieji 
pasienio prekybų, prasižengia.

T P L L G PA M A

Waterbvrg, (lonn», 
sijas labai gražiai pasisekei 
Moterys gausingai lankėsi^ 
bet vyru nebeturėjome.. km 
dėti. Prikamšėme pilnas zo* 
krist i jas, pristatėm kedžmį. 
už Dievo Stalo iki pat di^ . 
džiojo altoriaus laiptti, vi- . < 
dūrini taką nustatėm sedlk 
nėmis, vis vien dar pas du
ris pasiliko pilna! Vyrai 
pralenkė moteris, bet mote- \ 

. rys ža d a k i t a s m i s i jas para-* ’. 
dyti, ka jos gali. PagyvęnV 
.simt pamatysim. Bet šiais ' 
metais Waterbaria vyrams

■ — bravo! . .

KAUNAS, — J. Budrys
• -paskirtas Lietuvos gęuerali*. .
• niu konsulu Karuliaučiujcr—■*

ir Rytprūsiuose. ,

GERS. KLEBONU IR
muziku dėmesiui '

šią savaitę išeis iš spaudos ‘ 
nauja . \

Be to, Austrija ir Čeko
slovakija turi Imti sujunk 
tos su Vokieti jos imperija. 
Striųissas “patarė" Estijai 
prie to plano prisidėti, kad 
išvengtų savo Žemių aneksi
jos. ’ .. . •• .

KOATP. A. ALEKSIO ' 
parašyta, keturiems balsams ■'

GIESMĖ I ŠV, JUOZAPA
KAINA 10 CENTŲ

Chorams perkant didesniu- ' • 
mė skaičiuje duodame 50% 
nuolaidos. * •

"DARRININKAS,, f
Ji

BOi). AV. Broiidvrav, 
So. Boston, • 'Mass*



Penkiadienis, Kovo 16 d., 1934. ;
■..... J J.^'— i'TT'rw4 *

VIETINES ŽINIOS
BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Sekmadienį, kovo 18 d., 

vai. rytą, prasideda, 
Jo. Bostono lietuvių bažny- 
ioje 40 valandų atlaidai, 
•ie prasidės ktioiškilmin- 
•iausiai su procesija, daly* 
raujaiit pavieniams žmo- 
iėms ir draugijoms šv. Jo
to Evangelisto ir Šv. Kazi- 
niero.

Prieš atlaidus pradžia 
lar bus ankstybos šv. mišios' 
j30-vai. ir 8:15 vai., kaip, 
laprastar. . .
Suma bus 11 vai. joje da- 

yvaus draugijos Šv. Kazi- 
niero, Šv. Petro ir Povilo,

Pirmadienis tai. antroji 
atlaidų diena.. Ji . bus išpa
žinties it komunijos diena 
visiems. Mišios bus laiko
mos valandomis: 5, 7, 8,
9. Paskutinės bus giedotos. 
Jas seks pamokslas., Išpa* 
žinčių . klausymas prasidės 
nuo 7 vai. rytą ir tęsis, iki 
vitįurdieniui. -Vaikų ir, ne
dirbančių žmonių išpažii b 
tys bus klausoma 3:30 v. p, 
p. Dirbą žmonės galės atlik’ 
ti išpažintis niio 7 vai. vak.

i Šią antrą atlaidų dieną rei
kia visiems prieiti prie Sa
kramentų. Vakare bus pa
maldos kaip pirmąjį vaka^ 
ra. L

ir Saldžiausios
Trečia ir paskutinė atlai

dų dieną bus tai trečiadie
nis.

Visą dieną bažnytinis dar
bas bus varomas. Vakare į- 
vyks iškilmingas užbaigi
mas sų procesija, Šiandiena 

’p/p.^ekmadieri"8 aPKl?“lanii

širdies.
Viršminėtos draugijos tuo 

/ienų dalyvavimu atliks ir 
Popiežiaus skiriamą Ądora- 
jijos . Valandą. Sekančios 
iraugijos atliks tą Jubilie
jaus šv. valandą sekamu lai- 
IU: 1:30 v. L 
line tiadkykla, Marijos Vai
keliai ir Altaristai; 2 v. p. 
p. idėjinės kuopos iT sky
riai, kaip tai: L. D. S. 1 kp. 
Moterų Są-gos kp., L.. Vy
čių kp.; 3 v* pp. jaųnuome- 
aės višos organizacijos ir4 v. 
pp. Lietuvos Dukterų ir baž
nytinės draugijos.

7 v. v. bus giedama mišpa
rai, sakomas pamokslas, 
duodamas palaiminimas, ii 
klausoma išpažintis.1 ’Bjri 
svečių kunigų.

tais ligoniai namuose. \
Šios trys brangios dienos 

gali Įdek vienam būti malo
niu ir atlaidų dienos.

Trečiadienį Gavėnios pa
maldų nebus.

Penlętadiehį kaip visados 
vaikščiojamos Stacijos 4 v. 
p. p. ir 7 :30 vai. vak. .

ADVOKATAI
QIII1IIIHIUII<I<I<I<<O<<<IIIIIIIIIII........ .... [j]

JUOZAS CUNYSĮ

b Verbų, -sekmadienį -dvejos 
mišios bus ankščiau: 7: vai., 
8:15; kitos dvejos biis pa
prastu laiku: 9:30 ir 11 Va 
kare įvyksta Vyčių bažnyti
nis vakaras.

ADVOKATAS ŠVENTOJI VALANDA
414 Broadway, S. Boston, Mass

. Tel. S o. Boston 0948.

GYVENIMO
Tel. Parkvvay 1S61-VV

BMįe

—DAKTARAI
lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVADISKI
(GĄLINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300 ’ ’ , . "
414 Broadway, So,. Boston 

pflgas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo -l;30 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 Iki 9 L vakare; šventų dienų 

pagal susitarimų.

, g AR BĮ N t K.g A.S, ♦ r 'A 1 i

LDS. KuopųSusirinkimai
VVESTVILtE, ILL- ,

LDS. 75 Jsp. mėnesiniai susiriu 
kiniai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
•sekmadieny, po 15 d., iv. Petro ir 

bažnytinėje ųvetaiasje,

| Tel, So, Boston 0823 |
Į LIETUVIS DANTISTAS 1

DR. M. V. RASPER
(ICkSPABAVičlUS) ' . j 

f 525 E, Broadjvay, S. Boston Į 
! . Ofiso Valandos ■
ĮNuo 9 iki 12 ryte ir nuo l.BO ikri 
|5: Ir nuo 6 iki S vai. vftktUe. Ofi-į 
f šos Uždarytas sųbatos vakanilš ir Į 
inedėldienfais. taipgi seredomis nuoj 
i 12-tos dienų uždarytas. į
f ( Taipgi nnimu ir X-Ray

PROVIDENCE, M 1,

•LDS. II kp. mėnesinis Susirinki-, 
mas įvyks sekmadienį kovo 18 
Vitoj p»> siHinth, .bažnytini1 j avėtai

Švarbn. kad vist Aiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokfrhi 
imk(♦•*. I >uiiiip gražų pavy* 
6 kiliom* ■ * /,• • t _ *

LAWRENGE, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas Įvyks 

kovo 18 d., tuo po .12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių eumanymų. Ąt' 
siveškite ir savo draugus (cs) pri ; 
raityti.

mišįosepkovio 18 d., 11 vai., 
Šv. Petro lietuvių bažnyčio
je. . : '• . -

Visi nariai prašomi susi
rinkti į bažnytinę svetainę 
10:30 vai,

Rašt. V. Paplauskas :

Adv> A, O. Šalna ir Dr. 
A. Iu. Kapočitis, kovo 12 d. 
buvo išvykę į Ne w Y orką 
ir. ’dalvvavp Ekonominio

O. BROOKLYM, M. Y
Kovo 18, tuoj po sumos į-.

vykų LDS.10 kuopęs ausirin|tijnūš ....
vai. Taigi kviečiame yiaua ųariu# Centro konferencijoje, kuri 
atsilankyti į Jį •uairinkim^ ir ui įvyko Konsulato patalpose. , 
fimpkčti mėnesine*, Atsiveskite |r 
b»vo draugus priraŽyti.

OB. J.LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South. Boston 2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass,

i

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
i:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredorois nuo 9 iki 12 v. dienų; 
Subatoinis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

.(pagal sutarti). -

- BROOKI.YN, N. Y.
s. 12 kp ri^dijriririRusirinki 
mas.’įvyks kovo d./ 6 :30 vai. 
y., KnraUenCs^Ai^olą parapijos 
svetainėj, l<aįnpi»h< .BbhMiij? ir So 
4tb grivin. Y

■ » ■_ * ;* / 'r *

Taigi rnalonj^tif| yjai- nnsirinkt- 
ir iižsjmnheti kbrie esatt
■skolingi Nfcpįimimkite ir naujų 
aąrią atsivesti prirašyti prie musų 
branrioR <irgHbĮ/4|jjos,

-"j , 3---------------—_____.... . . . , _ . -

South Bostoiias stropiai 
ruošiasi prie: pavados, kuris 
įvyks kovo 17 d., “Evacua- 
tiori I)ay”. .Pi. James Traęy, 
parad.os komiteto, viršinin
kas sako, kad Šįmet paradas 
bus vienas didžiausių bei 
gražiausių, Pamatysime!

WESTFIELD, MJU38.
LD8. 111 kudpod susirinkimas į 

vyį:s sekmadienį, kovo 18 d., 
tuoj po. sumos, Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami vW 
nariai ateiti. Taipgi ateiveakit* 
savo draugUB prirašyti prie . žio» 
kilnios organizacijos

_ PrijfeMiopnl:ilr bUnb-rlat, pr»rn<>Mu 
kali knrle skelbiasi "Darbininkov ti> 
*h! verti skaitytojų po raino*, 

ynrątfnir'Uia “Tinrhlnfnk^ • ■

254 W. Broadway, &o. Bos
ton, Mass.

ŠV. JONO EV. DR-JOS 
NARIŲ DĖMESIUI

i j Kovo 15 d. Šv. Petro lietui 
|į vių bažnyčioje nuo 3 iki 4 
I į valandos įvyko šventoji Va- 
Į landa. ■ / ’
i . Pamaldas laikė kun. K.
- Urbonavičius. Jam asistavo

; Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaš. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 Ę St. (kampas Broadtvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą: Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko’’Name 
(antros lubos, Ropm 1)

366 Bi'oadway, So. Boston. •
s Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
60 State St.t Room 326 

Tel. Hubbard 9396 .
• Gyvenimų: 33 Rosemont Street, 
CTeJ,. Talbot 2878’ Dorchester, Mass.

1 kun. J. Švagždys ir kun. P.. 
t Juras. Kun. E. J. Juškaitis 
skaitė maldas. Iškilmėse 
taipgi dalyvavo kun. J. Ple- 
vokas, kun. J.'Petrauskas, 
kun. S. Kneižis. ir klebonas 
kun. F. Virmauskis. .
Muzikalę pamaldų dalį aL 

liko M. Karbauskas, Cam- 
bridge lietuvių parapijos 

į vargonininkas, kuris pava^ 
davo savo sergantį tėvelį,. P, 
Petraitis iš Montello, kuris 
sugiedojo solo ir Lawrence 
Apgar, žymus mužikas; ku
ris dabar vieši pas p. Pet
raitį, jam pritarė vargo
nais.

Walter V. McCarthy,Bo
stono CWA administrato
rius praneša, kad 10,500 
darbininkų kurie buvo nuo 
CWA darbų atleisti, iki ko
vo31 d. gaus darbo prie 
FERĄ. .

CAMBR1DGE. MASS.

Tel. Porter. 3789. f-

1JOHN«EPSHIS1M.DJi
• \• iREPSYŠį^* * ■ '-f

Lietuvis Gydytojai | 
.Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 i

278 Harvąrd Street, Į 
kamp; Inirian artį Central Sq,| 

Cambridge, Mąsa. . |

• Gaisras vėl ištiko p. Ado
mo Komičio’ namuose! Du 
ūiėtai atgal, p. Komičio na
mai, E. Fourt.Įį gatvėje_ prie 
G gatvės, tapo visiškai su
naikinti. ' Pastatyta nauji.. 
Bet šį kartą nuostolių pada
ryta tik $15O> •

---------r. *

. ‘ Congressman’^ John^ W. 

.tfcCori^ack - išrinktas -3a- 
'mes V.riReardoį^ęįgW.'' 464 
W 3rd gatvėje, įlipja- West 
Point Akademijom'

VISOS 
daly-

NE VIENINTELIS i 

DAKTARAS
Bet .nėra geresnio savo 

specialybėje
ima-, c širdies, Plaučių

’ Kepenų, Pilvo, Inkstų, Slo
gos, Patrūkimo, Reuma1 
tizmo Ir visokias Kraujo, 

^Nervų, Odos ir Kroniškas • 
<3 abiejų lyčių Ilgas.

Patarimas veltui 
Pasitarimas tikrai apsaugos mįo 

nelaimių, išlaidų ir kančių. 

Di.Grai),327S2.“Mt 
Faiandou: Antradieniai*, ketvirta
dieniai* ir šeštadieniais 10—12 ry* 
te, 2r 5, 7—8 vakare f aeknadte* 
uials 10-12 tiktai.

PASIDAIRIUS PU SOUTH 
BOSTONU
.. Pranelis

Bekabdamas sniegą,

Tel. S. B. 0441.

i PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
. Room 3. .

(įyven. vieta: 8 Flofence St.,
* . ■ . ■ Hudaon, Maus.
:£el. Huduon 62J2.- . '.

M. KARBAUSKAS 
SERGA

AL Karbauskas, So'. Bos
tono lietinių par. vargonin
kas susirgo. Jo liga nėra pa
vojinga taip labai, vienok 
nežinią kas gali* išsivystyti. 
Linkime greito pasveikimo.
V- . - ’ • R.

Š Tel. Sq: Bošton 3520 Į

ADVOKATAI ŠALNAI I
I . Į

DARBININKO NAME .
366 Broadwąy, 

South Boston, M&m į

‘ Gubernatorius Ely, • kovo’ 
14 d. patiekė legislaturai į- 
statymo sumanymą,- kuriuo- 
mi. visos valstybės policijos 
spėkos būtų centralizuotos. 
Tas daroma, kad būtų gali
ma pasekmingiau kovoti su 
prasižengimais. ;

Vaikas. Sužeidė Motiną
Radęs E.ūth gatvėje šau

tuvą Edvardas-Grigas šešių 
metų, gyy. Swall(ow.gatvėje, 
South Boston, -/parsinešė į 
namus. . Bežaisdamas iššovė 
ir sužeidė savo motiną.

Edvardo .tėvas,. Petras 
Grigas, nusigandęs, pašau
kė. policiją, kuri pasiėmė 
šautuvą ir dabar ieško 
savininko.

jo

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

• 1

E

| 
r
1

, Mass
j. Gllncckta

M"* j
Alb. Nevieni 233 > 

t • k

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir dehionstravi-. 
mo vieta: .

1 Hamlin Street^ 
5' ir E? Eighth St. '7 

jSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. KaDofiundU ir Vetcr Trečiokas. 

savininkai

i JUOZAS II. DIUS j
J LAIKRODININKAS f
I Parduodu įvairiausius nusies | 
| auksinius ir sidabrinius daik-« 

j j tus. Taipgi ir pataisau.
,Į 366 W. Broądvvay 

! į SO. BOSTON, MASS. ,

;__WNTŲ__
I K. SIDABRAS

VtižJUnjųulięms į ir iŠ Lietuvos parū
pinu pasportus Ir parduodu 

Laivakortes.
ApdriuuUiu boksus, namus, rakandus 

; IV t.- t ‘ ' v ‘ .
342 \V. Broadwayk S. Boston, Mass. 

. Telofonas South Boston 1798

Jįškaitis. Vakare įvyko su
sirinkimas. , Buvo’ renkama 
nauja, valdyba; Pirmininku 
iko išrinktas buvęs Anta
nas Zaveekas, Rast. Vį. Ja
kas. Ein. rast. Leonas Be
teškąs. Ižd. Ignas Sutkus, 
Maršalką P. Lipas.

PARSIDUODA
Kampinis 2 šeimyną panias. Tin
kama vieta bizniui’ ir gyvenimui. 
Main gatve, žemės ;’del garą 
džiaus. Forest'HilIs pusėj: P. O. 
Box 56;. Jamaięa( Plain,

. i ■ • ■ K; 16.

KANČIOS PAVEIKSLAI 
Kovo 11, parapijos saloje, 

buvo rodomi Kristaus kan
čios paveikslai. Paveikslus 
rodė P. Momkus. Rengė 
Maldos Apaštalystes drau
gija. Pelno draugijai liko 
virš $9.00.

PROf. ODILON TALBOT 
MUZIKAS

Vargoninkas ir chorvedis, Duodu 
piano ir halso pamokas. 32 metai 
prityrimp. Buvęs Paryžiuje ir 
mokinau Worcester, Mass. Buvau 
Mokytojas p-Iei A, Giraitės ir M. 
Manasaitės iš Worcesterio.
Tel. 4899. Gyvenimo vieta 359 
Mass, Avė.,-Boston.

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs: 

(Savininkai), .
Taisomo visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro- 
/a Automobiliams Radio ir tt.

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

ŠV. VARDO DRAUGIJA
Kovo .11 šv, Vardo drau

gijos nariai ėjo “in corpo- 
re” prie Šv. Komunijos;

Pamokslą sakė kleb. kun.

G RABO RlAI

Kaip žinote, šį sekmadie
nį, kovo 18 d.. Šv. Tėvas pas
kyrė Švč. Sakramento ado
racijai’.. Be to, mūsų parapir 
joje tą dieną prasidės 40 va
landų atlaidai.

Yra kviečiamos 
draugijos ir kuopos 
vauti.

Tokiu būdu, draugijas vai
dyba nutarė dalyvauti pil
noje formoje, tąi yi^i su 
ženklais.: ir 'Vėliąja.' Todėl 
prašome visus ’nKriųs ateiti 
į bažnytinę salę 9 vai. ryte 
ir iš ten susitvarkę “in cor- 
pore” marguosime į bažny
čią. Pasirodykime, kad Šv. 
Jono Evangelisto pr-ja yra 
gausiausia ne tik nariais 
bei pinigais, bet ir visais 
pavyzdžiais.

Vįsus kviečia •.
Valdyba

DALYVAUS ŠV.MIŠĮO

Šv. Kazimiero R. K. drau
giją nutarė dalyvauti šv.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

- 494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1437 J
Res. 158 W. 7th St. ..

Tel. So/Boston 1437 M. 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. S. B. 2805-R 
LIETUVIS 

OPIOM ET R ISTAS!
išegzamlnuoju akis 
Priskirtu’ akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

kose (aklose) . akyse sugrųžinu 
šviesų tinkamu laikų.

J. į., PAšAKįARNIS, £. D. 
4^7 *pvwLdway," South Boston

Tel. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

/ FuneralHome ir Res.
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

- Mūsų Šv. Vincento 
Paulio skyriaus nariai tęsia 
savo garbingą darbą, šelp
dami parapijos vargo ir 
skurdo prispaustuosius.

Šis skyrius išdalino daug 
sviesto, kiaušinių, miltų, 
blaiikietu, čevervkiį ir kitų 
reikalingų daiktų. / .

MIRĖ

de

prie 
D ir First g-tvių, Jonas Ja
linskas, gyv. 291 ’W 2ild 
gatvėje, sunkiai susižeidė jcišk’us. Jukną. Jis buvo ras 
koją. Jasinskas dirbo Bos- tas sumuštas taip, kad buvo 
tono. miesto darbą

Vasario 16' d. mirė Pran-’

nebepanašus į žmogų, Jį ra
do pusgyvį su: surištomis 

Kiin. AVilliani J.. Bear- rankomis ir kojomis.’. Nu- 
don, Bostone gerai žinomas, vežtas į ligoninę mirė. A. a. 
kunigas, mirė Šv. Elžbietos Pranciškus buvo sargu , žy- 
ligoninejė. Jis pastaraisiais!dų sinagogoje, 384 Harvard 
laikais ėjo klebono’pareigas St., Brookline.' 
Šv. Tomo Akviniečio para
pijoje, Nahant, Mass.

Paliko žmoną Mikaliną ir 
sūnų Lietuvoje.

Palaidotas su ‘ bažnytinė
mis apeigomis Naujos Kal
varijos kaųuoke. -

Pašarvotas ' buvo grabo- 
riaųs S. Barasevičiaus įstai-

Daugelis žmonių susižeidė 
gatvėse dėl. sniego ir ledo 
užpuolė Bostoną ir apylin
kes.. Tiypė. sužeistųjų radosi 
Marijoną Pinskas. Mūrijo-1 ... . , •
na Pinskas paslydo;.iri - •
žeidė kojių Ji ynn 30 in.-: Kas uorėtųcdą;ugiaa žinių 
amžiaus,'.gyy* 13 Gatės gat-.ūpie velionį tesikreipia pas 
veje. ’ ’ S. Barasovičių,! graborių,

Kas itoąėtų^jląiigiau žinią

S. .Barasovičiiji grabelių,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DB-J09 Viaahu draugijos reikalais Kreipkite 
no nmrnkhla raitininką.

PO GLOBk motinos tvo.
Urmlninkė —- Eva MarksienS, 

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Vlce-plrminink&— Ono SiaurieuS,. 
• 448 E. ,7th St., Sc; Boston, Mass. 

Tek So. Boston 8422-R
Prot. RaŽt. — Bronė CiunienS.

29 Gould St, Węst RoxbUry, Mass.
Tek Pąrkwąy 1864-W

Fin. RaAU — Marjooa tyfarkonint# 
. 33 Navarre St, Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W 
iždininke -r- Onk. Stanlullut*

105 We«t 6th St, So; Boston, Mass 
Tvarkdart.— Ona Mlsglrdlenfi.

1512 ColunibtH Bd., So. Boston, Mass 
Kasos GlobPJa — E. JanuSonienfi

Columbia Rd.. So. Boston, Mase 
Draugija gavo' susirinkimus, laiko kis. 
. antrų utamlnkų kiekvieno/ mėnesio 

7:30 vai. vakare, pobnžnytinSJ 
,’talnAt ’ *

1 ' . -NAUJA.. ■’ _ '
į , GRAŽIAI ĮRENGTA

I BROAPWAY 
CAFETERIA

P. MOLI8 IR GĘO. MASIL1ON1S
—Sarinįnkui-r-.

VALGIAI SKANŪS IR PAGAMINTI Iš
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ

.. KAIPGI YRA VISOKIŲ. GARIMŲ 
Kaina prieinama. .RrąŽęme užeiti. .

I 371Broadway South Boston, Mass

SURVILOS

KVIETKYNAS
GYVOS SKINTOS GĖLĖS
Vestuvėms ar šermenims

Bukietai, ar Vainikai 
taipgi gyvos kambarių kvletkos 
visokių rūšių ir spalvų, gaunamos 
musų kyietkyne.
Specialiai kokių nors ypaf ingumų 
arba spalvų, 'patartina užsisakyti 
iš anksto, kad galėčiau tikrai pa
daryti sulyg reikalavimo.
SURVILAS—THE FLORIST 
' 875 CAMBRIDGE STREET 

. CAilBRIDGE, MASS. .
Telefonas 9438

b** protokolų raitininke

tv. JONO EV. BL. PASALĘ INE' 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24.Tboman Pfirk jšo. Boston, 

Vlce-pirm.—V. Medonis,
1430 Columbia Kd., S. Boston,

Prot, RaštĮnlnkae
5 Thomae . Pairk. So Boston 

Fin.. Raštininkas
E, St. So. Boston. Mass.
Iždlųlnkus ,— A. NuudžlOna*

§85 E. Broadway, So. Boston. 
Maršalka — J. Zuikis '
T W!nfleld St., So. Boston, Mana 

Draugija laiko suąirinkimus kas tročb 
uedėldtenl kiekvieno menesio, 2 viii 
po piety, Parapijos sal.fi j. r. 7ų
Rt., So B«M<tbn..’Mslma.

Į .
■E '
s ■
i
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Penktadienis, Kovo)lB d., 1934. D AR B IKIKKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
j \ . v

ĮVAIRENYBES.
KAIP MELDŽIASI

KINIEČIAI K

SHENJNOMH, PA, išstatytas Švč. Eucharistija 
laikoma

PARAPIJOS ŽINIOS ( 
Keturdešimtū mūsų para- 

pijoje prasidėjo sekmadie-< 
. nį kovo 11 d. Per mišias ir 

mišparus žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Pirmoje dienojo 
mišparus laikė kun, Vaitke
vičius M. I. Č., asistavo ku- 

. mg. Ažukas ir kun. B. Sm 
ki ntas. Per dieną daug bu
vo matyt žmonių-lankančių .

. Šv. Sakramentą. Taip iš 
pirmos dienos, galima spėti, 
kad žmonės stengiasi kuo- 
daugiausiai naudotis šia 
proga atlaidus pelnyti. 
Kun. Garmus iš Reading, 
PaTpašake turiningus ~ pa
mokslus. Kas rytą ir kas 
vakarą svečiai kunigai klau
sė išpažinčių. Šv. Komunija 
dalinama kasęįjęn kai 5, 6 
ir per visas mišias. Mišios 
kai 7, 8, 9 ir 10. Altorius 
labai gražiai papuošė Mi- 
nersvilles Seserys Kazimiė- 
rietės, įvairiomis gėlėmis, y- 
paČ lelijomis; taipgi ir žva
kutėmis.

No vena prie šv. Juozapo 
prasidėjo kovo 10 d. ir baig
sis kovo 18 d. No venos pa
maldos laikomos kas vaka
rą, 7 valandą.

Jo Ekscelencijos Kardino
lo įsakymu, visose mūši] 
diecezijos parapijose bus

-Sakramentas ir 
Šventoji Valanda, kovo 18 
d.

VYČIŲ VEIKIMAI
Vajus, kurį vyčiai pradė

jo, labai gerai sekasi. Iki 
šiol surirš 150 naujų narių 
įsirašė. Tikime dar daugiau 
įrašyti prieš vajaus užbaigi 
mą. .

Vyčiai rengia kortų loši* 
mą, kovo 22 d. Rengėjai y- 
ra: Juozas Kalanauskas, Ė- 
lena Galini ūtū, Evelina A- 
lašauskiute ir Isabelė Bjisė- 
liųte. Kortų lošimas įvyks 
vyčių svetainėje. Rengėjai 
žada geras dovanas ir labą 
Vakarą atsilankantiems? .

Mūsų kiiopa įsteigė vyčių 
•‘Study Club”, kur bus dės
tomi ir sprendžiami įvairūs 
ir įdomūs klausimai iš na- 
eionalio? internaeionalio, e- 
konomihio, socialinio^ tikybi 
nio, gyvenimo. Kiekviena^ 
narys bus pakviestas išdės
tyti kurį nors klausimą.

rnišias ir giedos laike 8 vai. ’ ■
Šri mišių, kurias laikys sve
čias kunigas.

Taigi iš anksto raginame 
ir prašome motinėlių leisti; 
h1 prirengti; savo dukreles 
Velykų procesijai.

Šv. Petro draugija vėl 
parodė broliškų, meilę. Ji 
paskolino .-vienam, savo na 
riui pusėtinai pinigų jo rei
kalams. Draugija stengiasi 
palaikyti savo narius, kurio 
dėl nedarbo negali mėnesi
nių užsimokėti. Ji randa 
budus kaip juos palaikyti. 
Tad yrą gera prie tokios 
draugijos ir priklausyti.

MIŠIŲ TARNAUTOJAI
Mišių tarnautojai rengia 

laimėjimą. Tikslas yra,.kad 
-nusipirktų įvairių drabužių, 
reikalingų mišių tarnavime 
Geras tikslas ir nėr abejo
nės, kad žmones prisidės 
kiek tik išgalės.

“Pūtis”.

Kovo 18 d. Neperstojan- 
čios P. P. Švč. Marijos mo
terų draugijos narės “iri 
corpore” laike šv. mišių 
priims šv. komuniją.

Visos narės tesusirenka į 
bažnytinę svetainę prieš, mi
šias ir iš ten susitvarkę eis 
į bažnyčią. Ši parapijas mo
terų draugija gerai gyvuo
ja ir yra pavyzdžiu kitoms.

KUN. JUOZAPAS B. ČIŽAUSKAS, Šv. Jurgio para
pijos (Detroitu Mich.) klebonas, didis spaudos rėmėjas 
ir platintojas. Kovo 18 <d., Sesutes Pranciškietės, para
pijiečiams nuoširdžiai pritariant,rengia gražią programą 
kleboną pagerbti, jo varduvių proga. Sveikiname.

lonijoje. Taipgi išduotas ra
portas iš įvykusio vakaro, 
kovo 4 d., kuris buvo pasek
mingas.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

. . Kovo 13 d. iš Šv. Petro
neturiu bažnyčios palaidota 
a. a.. Agota. .Gudlauskienė- 
p. Zighiantienės motina/ gy- 
ven. 2767 SpringiveŪs Avė., 
ŠVj Kryžiaus kapuose. Pa
tarnavo ■ graborius Rokas.

. . Velionė sirg’tf per keturis 
metus ir per ilgą laiką gm 
Įėjo Eloise ligoninėje.

Jonas Mitrikas iš Eeorsė, 
didis Šri Petro parapijos 
rėmėjas jau kelios savaitės 
kaip negali dirbti dėl sužei
stos kojos, Ne tik p.' Mitri- 
ko gaila, kad. jis serga, bet 
iš ’tos priežasties ir jo dvi 
dukterys negali : dalyvauti 
chore.

Taipgi kovo 18 d. ir Mari
jos Sodalicijos draugijos 
narės turės savo intencijai 
šv. mišias ir eis “in corpo
re” prie Dievo stalo. Laike 
jų mišių giedos jaunimo 
choras.

Tegul kiekviena motina 
prižiūri, kad. -jos dukrelės 
priklausytų pi’Įe šodaiįeijos, 
ir kad visos bendrai priimtų 
šv, komuniją šiuo gavėnios 
metu.

■ . Bąp

ŠV; JURGIO PARAPIJA

Šv. Jurgio parapijos

Visiems .mūsų, parapijos 
ligoniams linkime greito pa
sveikimo.

LANKĖSI'
Kovo 12- d. mūsų klebonas 

kun. V. Masevičius buvo 
. ųuvykęs į Sąginaw, Mieli, 

pas kun. S. Kučą talkon 
Ten šv. Jurgio parapija 
nėra didelė ir lietuvių ne- 
perdaugiausiai, bet į atlai
dus susirinko gana gausus 
skaičius. Yra ir tokių,-kurie 
atšalę ir nei patys nežino 
ką darą.

Pereitą trečiadienio vaka 
re įvyko Šv. Petro parapi
jos moterų draugijos nepa- 

. prastas susirinkimas dėl ser 
gančios narės p. Mitkienės, 
gyv. Chūmberlain Avė. 
Draugija susirūpinus savo 
narės likimu. P. Mitkienės 

. sirgimo liga nors ir nėra ti
krai žinoma, bet yra pavo 

jinga. ’ . • ■

■ Sunkiai serga p, Jurge- 
. laitienė, gyv. 179 Military 

Avė. Ji buvo nuvežta ligo
ninėn. Nors dabar ji par
vežta į namus,, bet dar ji y- 

. ra-blogame padėjime.'

DARBAI
Dauguma darbininkų dir

btuvėse ir kitur dirba, bet 
dar yra ir bedarbių, nes ne
mažai darbininkų yra iš ki
tur privažiavusių čia darbų 
ieškoti. Tik vargas su atly
ginimų. Algos labai mizer- 
nos, palyginus su pragyve
nimo išlaidomis. Daugelis 
turėjo savo namelius, bet 
nedarbo metu ir tuos prara- 
do. Kaik'urie iš gelbėjo na
mus gavę paskolas ’iš val
džios įsteigtos korporacijos. 
Kadangi' paskolos ilgalan 
kės, tai vis lengviau išlaiky
ti. Žinoma, lengviausia yrą 
tiems, kurie visai neturi 
skolų. Tarp laimingųjų yra 
ir mūsų Šv. "Petro parapija. 
Nors maža, bet gerai gyvuo
ja ir veikia. .

Kovo 11. d. Katalikų 
Spaudos Rėmėjų draugi j a. 
surengė vakarą. Buvo rodo
mi kino paveikslai iš žymes
nių Lietuvos vietų ir lietu
vių gyvenimo. Taipgi paro
dyta porą • komedijų. Šiuos 
paveikslus rodė p. A. Klei
vą. Prieš rodymą paveikslų 
lošta “beauo”. J

Tą vakarą surengė drau
gijos valdyba ir kleb. kun. 
J. Čižauskas. Vakaro pelnas 
pusiau su parapija. ’

Kovo 6 d. įvyko Katalikų 
Spaudos Rėmėju draugijos 
susmukimas, kurį vedė vi- 
ce-pįrm; p-lė S. Bukšaitė. 
Susirinkę atstovai tarėsi a- 
pie išplatinimų, ■‘Darbinin- 

-ko ”. ir -“Brango ’ ’ imisų km

Šv, Petro parapijos abu 
chorai jau-mokosi giesmes 
Velykoms- Didysis choras 
laike 'Prisikėlimo šv. migiu 
ir sumos (paskutiniųjų ’ mk 
šių). Mažesnysis choras nio
kosi naujas dviem balsais

Kiniečiai labai religingi 
ir pamaldus žmonės. Jų ti
kybinis, fanatizmas ypač pa- < 
sireiškia įvairiose ceręmoni-į 
osc, kurios paprastai lydi! 
kiekvieną kiniečio maldą. •

Taip, .kiekvienas pamal
dus kinietis, jeigu tik jis 
raštingas, . maldą senu (pa- 
papročiu užrašo ant. popię- 
ro. .Paskui užrašytą maldą 
ima į burną ir popierį smuL 
kiai sukramto,- pavorsdafhas 
jį košes gniužuliuv Šitą giliu 
Žulį maldininkas iš viso jė
gos meta į maldyklos sieną.

dar iškelta kitas lietuviams .įdė
mus klausimas; 'protestas prieš 
Lenkų valdžios žiaurų elgesį Vil
niaus krasteP^Manoma pasiųsti 
laiškus į Tautų Sąjungą ir Šven
tajam Tėvui. Juo daugiau žmo
nių atsilankys ir pritars tokiam 
protestui, tuo daugiau svarbos 
jis turės pasauliui ir Lenkam^

ras, muz. J. Čižauskui vado
vaujant, mokosi įdomią ope
retę ‘Consilium Eacultatis’. 
Vaidinimo laiką ir vietą 
pranešiu vėliau.

Kapsų Aguona.

Lietuviškos -Paskaitos Prasideda:

Seniai, labai seniai, kai dar 
Lietuviai pirmiausia- pradėjo ab 
važiuoti į Ameriką/ ir kai pradė
jo. ieškoti kitų ateivių, tautiečių 
draugijos, pasilinksminti, pasimo
kyti, smagiau laiką praleisti, bu
vo įėjęs į madą gražus paprotys. 
Atsirasdavo, tarpe tų ateivių, vie
nas kitas„ kurs buvo išėjęs bent 
kiek daugiau mokslų,, ir šis jiems 
Tuošdavo paskaitas.. Kas tai buvo 
įdomiau jo klausytojams: ar apie 
istoriją, ar mokslą, ar -apie šios 
šalies gyvenimą, — apie viską- 
ruošė paskaitas, ir savo žmones 
tokiu būdu lavino, mokino,, ir pa
dėjo prasimušti į gyvenimą.

[. Laikui bėgant, tas paprotys 
kažkodėl išnyko. Vieni inteligen
tai išmirė; kiti išvažiavo į kitus 
kraštus, kiti, nors vietoj pasilik
davo, bet apimti kasdieniniais rū
pesčiais, pradėjo tingėti tokius 
darbus atlikti. Pagaliaus, patys 
žmonės pradėjo atšalti t ar tai, 
kad. paskaitos nedavė jiem nieko 
naujo, ąr iš viso atsibodo.

Tuos laikus šiam koresponden- 
TtūTprifiiin^ mūsu pasatiliętis raš-

Gerb. Klebonų Dėmesiui
G-: Turime gražių Velykinių Konvertų su Lietu- I 
į; . viškais parašais. Kainos labai prieinamos. Su j 

persiuntimu tik; . . I
B. 300 .
« -500 .

/ 1000 .
1500 .

p • 2000..
Į Į ' Malonėkite siųsti užsakymus, |
e “DARBININKAS” . •

Ii 866 Broadvay, South Boston Mum, ’

$1.50 
.. $2.00 
. . $3.00 
...$4,50. 
..■$5.25

Jeikų sukramtyto popierių ! 
gniužųlys > prie . sienos pri- j 
limpa, tai yra ženklas, kad \ 
malda pesiekė Dievo, ausį. : 
4 eigų gi gni užulys. nukrinta ■ 
ant žemes, tai reiškia, kad 

' Dievas maldos neišklausė ir
- J malonių nesuteikė. ”;.■r į 

. Daugely kiniečių maldyk-* ! 
!ų yra taip pat vadinamų, 
maldos ratų. Gražiai, stira; 
syta rnalda prisegama prie 
rato ir ratas stipriai pašų* 
karnas, Tuo būdu, kiniečių / 
įsitikinimu, malda greit pa? ' 
kylantį ir greičiau pasie^. f 
kianti dangų.

Ant rašytos ir šitaip pa- , 
siųstos maldos ..-iš tikrųjų ■ 
greičiau pasiekia dangų, pa* 

Ui lieka Buddos ir kitų ki-* i; 
n iečių garbinamų dievų pa-

KORTŲ VAKARĖLIS
Penktadienio, kovo 9-toj die

noj įvyko parapijos salėje kortų 
vakarėlis, kurs gana gerai pasise
kė. Pelno surinkta apie šimtas 
dolerių, šeimininkės to vakaro 
buvo Černauskaitė Ona, Žolynai- 
tė Ona ir. ponia Maddox. Reikia 
sveikinti šeimininkes už jų pasi
šventimą.

tihinkas, Vincas Nagornauskas, 
kurs savo laiku yra tiek ir tiek 
paskaitij skaitęs. Bet jo, ir jo 
bendraminčių jėgos jau išsisėmė 
— metų krūva prislėgė jų ge
riausius norus. Bet pati mintis 
gera. Ir šiais, laikais, laikais, y- 
pąč kuomet žmogus darbininkas 
jau nebedirba po- dešimts, dvyli
ka valandų, šešias dienas kas . sa
vaitę, atsiranda daugiau laisvo 
laiko, kurs reikia sunaudoti.

. Iš kitos pusės, išaugo kitą geni- 
karte, inteligentą, daugumoj e;ą 
.gimusių, kurie' galėtų patiekti 
mūsaj. žmonėms daug ką naujo'. 
Nejaugi mes galime girtis viską 
žiną! ..

Dėl tų priežasčiai, vietinė Fede
racijos kuopa, vadovaujant pir
mininkui Juozui Budeliui, . suma-, 
nė atnaujinti šį gražų senovės 
paprotį, ir rengia šį pavasarį iš
tisą eilę mėnesiniai paskaitų,. kai
rias galės lankyti kiekvienas lie
tuvis Baltirhorėje.

Paskaitas pasižadėjo* duoti 
šiaip inteligentai ir profesijona.- 
lai. Buvo kreiptasi prie visokių 
žmonių, kad tik klausytojams ką 
"naujo/ įdomaus, veffmgcŲpasaky
tų. Ir stebėtinas dalykas, kad 
kiek teko išgirsti,. joks.. asmuo, 
kurs buvo pakviestas pašvęsti sa
vo laiką ir protą tam darbui, ne-, 
atsisakė dalyvauti.! Visi užgyrė 
sumanymą. Bet kartu visi parei
škė r ar žmonės ateis klausytis? 
Ar jiems apŠvieta rūpi?

Į tuos klausimus tegalėsime at
sakyti kitą sekmadienį, kovo 18 
d., kuomet įvyks pirmoji paskai
ta, gydytojo Jono. Ruonio temoj: 
YBurtaį ir Medicina”. • Laikas 
patogias: tuoj po. Sumos,’ nuo 
12:30 iki 2 valandos. Įžanga dy
kai. Vieta bus bažnytinėj salėje, 
sąryšy su Federacijos kuopos mė
nesiniu’posėdžiui Baltini orės lie
tuviai turėtų dideliais būriais at> 
slankyti.

Be paskaitos, per posėdį bus

MIRĖ
Vincas Dirmeitis, 57 metij am

žiaus, gyvenęs pas savo seserį, 
ponią Danilienę, Hollins St., pa
simirė sekmadienį, kovo 4 d. Jis 
išgyveno Amerikoje 22 metus. 
AtVažiavo iš Lietuvos našlys su 
sūnumi. Jo mirties priežastis bu
vo širdis. Jeigu jo sūnus, kurs 
pastaruoju laiku gyveno Clcve- 
land’e, šį pranešimą matytų, 
prašomas kreiptis pas savo Tetą, 
kuri ieškojo jo tėvui mirus. Lai- 
dotuvės įvyko'kovo 7 d.

• Gracija Ulevičienė, 65 metų, 
gyvenus Weodlawn, . Įjinthiciun 
Heights apylinkėje, pasimirė, šeš
tadienio vakarą, kovo 10 d. Bu
vo Bofros bendrovės Direktorė, 
ir gana pasiturinti moteris.

‘ ‘. žinys.

Telefonas; PlazU 1350.

JONAS GREBUAUCUS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B.KUCHMISKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

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

KODĖL JIE TAIP 
ILGAI GYVENAV?

Sakoma, kad ■Bulgarijoje 
yra daugiausia žmonių, ku
rie yra •-sulaukę šimto metų . 
amžiaus. Pasirodo; kad 1933 
metais ten buvo 158 šimta
mečiai žmonės. Imta tyrinė
ti, kodėl jie tokio didelio 
amžiaus yra sulaukę. Štai • 
kai. kurios žinios. . * 
• Šimto metų sulaukusių y1- 
ra 85 vyrai ir 73 moterys’. 
Iš vyrų tik keturi nevedę. \ 
Moterys visos ištekėjusios. .

Užsiėmimo atžvilgiu bu< 
vo 69 — piemenys ir pieme-. 
nūs, 48 — kitokie laul^o ’darį 
bininkai ir darbininkes, 18 
^ tarnai ir tarnaitės, 15 — 
šeimininkės. .•

Daugelis jų pasidarė te?... 
Vai s. jau didoko amžiaus su-: 
silaukę, būtent: 45 turėda-, 
mi daugiau kaip 65 metų; 
21 — daugiau kaip 70 metųj 
9 — daugiau kaip 75 metų; 
2 susilaukė vaikų,, turėdami 
daugiau kaip 80 metų. ?.

. Daviniai apie motinas, tiis 
rejusiąs dideles šeimas, yrd 
tokie: 8 motinos turėjo po 
9 vaikus, 3 — po 10 vaikų;’ 
4 — po 13 vaikų, 2 — Įid* ’ 
16 vaikų.

Iš to šimtamečių skaičiaus 
33 yra abstinentai, o 125 ge-1. .• 
ria, bet su saiku; 48 jų rū-’ 
ko.

. Visų būdas yra lygus, ba 
kraštutinumų.

Tų šimtamečių daugumos* 
tėvai taip pat gyveno ilgiau/, 
kaip vidutiniai’.

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi!
Čia ne tik tavo praeitis,
Čia tavo ir ateitis. . '

Maironis.

I MALDAKNYGES I
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ ’ 

LABAI PRIEINAMA KAINA r

“MALDŲ RINKINĖLIS"

į ■1

s

Kainos
Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)

: . Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25) .

Imant didesnį skaičių.,duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai- tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir’ kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašų:

•i

i
•X

I. “DARBININKAS” t
| 866 Broadtfay, . So. Boeton, Masi. |

v *
Ė
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PRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams ............ $4.00 
Užsieny metams .........    . $5.00
Viena, kart savaitėje metams . . $2.00

SUBSORIPTION KATES:
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f PAREMKIME SESERŲ 
KAZIMIERIEČIŲ GIM-

' NAZIJĄ KAUNE
Seselės Kazimierietes su- 

manė statydinti naują gini-
: naziją Kaune. Gimnaziją 

jos veda jau nuo kelerių
• metų ir tai labai sėkmingai, 
z joje mokosi apie 600 mer- 
I gaičių. Pirmiau ta gimna- 
p įsiją turėjo patalpą Saulės 
r Ramuose, bet, aplinkybių 
? verčiamos,. Seserys Kazi- 
į mįerietės turėjo iš ten išsL 
L ^raustyti. Nesuras damos 
j tinkamos savo gimnazijai 

patalpos tisam Kaune, jos 
į. sumanė įsikurti nuosavus 
į. namus. Tam tikslui nusipir- 
, ko vietą, bet gimnazijos rū- 
L mus tenka naujus pasistaty
ti Snti. Tam reikia apie 700,- 
į b(X) litų, arba, dabartiniu

ir nusineš su savim visus 
savo auklėjimo vaisius, ku
rių ryškiausi bus šitie: do
rumas, tvarka, darbštumas, 
namu ruoša, tėvų ir vyres
niųjų gerbimas, rimtos pa
žiūros į šeimos gyvenimą, 
nesiyaikymas madų ir ven
gimas to visko, kas šiandie 
labiausia tvirkina moterį., 
Žodžiu Seserų auklėtinės 
pradės: grąžinti tautai dipro- 
vinę sveikatą, nes bus giliai 
persiėmušios katal i k y b ė s 
principais. Kai tik valandė
lę staptelėsime pagalvoti a- 
pie tokios gimnazijos nau
dą, tai veikiai prieisime iš
vadą, kad tokiai įstaigai ne
gaila nė milijono dolerių, 
nekalbant , jau apie šimtą tū
kstančių.

Tam kilniam darbui .pa
remti Segelės kreipiasi ir į 

1 mus amerikiečius. Tai visai 
’ natūralu. Juk jos čia gimU’ 
1 sios, čia įsikūrė jų vienuo- 
1 lynas, kurs yra gražiausia 
|niūsų išeivijos pažiba. Jos 
siųstos Lietuvon su nuošir
džiausiu mūsų pageidavimu 

įgyvendinti ten katalikiš
ką dvasią ir įdiegti jauni
mui gilaus tikėjimo princi-. 
pus. jos ten darbuojasi 
kaip našios ir vaisingos bi
telės, taigi mums tenka ma
loni pareiga/— padėti pa
statydinti joms gimnaziją.

/ .-• - K

! kursu skaitant, 120,000 do- 
i įerių. Tai pirmu žvilgsniu 
i atrodo perpintus užsimoji- 
į mas, perdaug pinigų, bet į- 
■ Slžiurėjus į to sumanymo 
; svarbumą ir į tai, kad Ka- 
: zimiėriečių gimnaziją rems 
i visa katalikų visuomenė čia 
į ir Lietuvoj, — tasai suma- 
: 'hymas..nėra nė kiek per- 
į. didelis ir palyginamai leng- 
r vai įvykdomas, jei tik visi 
f: katalikai jaustųsi įpareigo- 
į; ti jį paremti. O tą pareigu 
i taip aiški, kad, rodos, nerei- 
; kia to nė įrodinėti.
h Seserų Kazimieriečių ve-. 
[ damoji gimnazija auklėja 
f ? keletą šimtų katalikių mer- 
f gaičių. Tos auklėtinės pa- 
į- laipsniui išeis į gyvenimą 
t

į KOKIOS GALI BŪTI DE 
L ; RYBOS SU SKRIAU-
I ■ DIKAIS?

mylimą žirgą taip nukama
vo, kad jau vargšelis vos ko* 
jas bepavelka. Jums džiūsta 
širdis kasdien žiūrint į tą 
kadaise gražų arkliuką, da
bar badu" bedvesiantį. Ir 
štai tasai: Kaimynas ateina 
į jus, nachališkai besišypso
damas, ir duoda jums viso
kių pasiūlymų apie jūsų, 
karvutę: ar nebūtų galima 
jos ant ko išmainyti? Apie 
žirgą jau nė nekalba ~ tai 
jau visai užmirštas dalykas. 
Dabar meginkįt įsivaizduo
ti, koks būtų jūsų apmau
das dėl tokios kalbamojo 
kaimyno begėdystes! Duoti 
jam snukiu — tąi vienįųte- 
lė išeitis. " . '

Ar tasai vaizdelis riefefc 
panašumo į tariamąsias len
kų-lietuvių derybas? Vil
nius pavogtas,: baigiamas 
kamuoti, nėra nei kalbos į-, . #. - ,
ne jo grąžinimą^ ;q eia nau-' dnmasjąSr Bąpriis pa; 

; os derybos., tarsi nįekonę-""" 1'~ J 
jutų atsitikę. Tos derybos, 
jeigu Jos įvyktų, būtų nau
jas bandymas lietuvių kan
trybės, ypač atsižvelgiant į 
dabartinę Vilniaus padėtį.
Kad Vilniaus . kraštas yra 
kankinamas, tai įrodo pas
tarųjų laikų faktai. <“1933 
metais —. sako .“Židinys”;
— Vilnius yede labai sunkią 
kovą už lietuviškumą. Mes 
patys tuo tarpu prie jo pri
eit negalime,; todėl vilniečiai 
turi atsilaikyti prieš siste- 
matingas lenkų atakas pa
tys savo jėgomis. O lietuviš
kumo židiniai Vilniaus kra
šte nuolat mažinami. Ir pe
reitais metais, lenkų uždary
tos net 63- lietuviškos pra
džios mokykl^r'Taf neabe
jotinai dideli nuostoliai lie
tuviškumui Vilniaus krašte, 
turint galvoj dar ir tai, kad 
ii* bet kuris kitas lietuviškas 
veikimas uoliai slopinamas.

Na, ir kaip čia derėtis'su 
tokiais “prieteliais” ? .

Lietuvą yra pralenkusi teisybės ir teisingumo ribo- 
tiktai viena Bolivija, ir tai se — turiu vilties,, kad iŠ- 
daugiausia dėl Chaco kivir
čo. Jungtinė Karalija yra 
vienintelė šalis pasaulyje, 
iš kurios Lietuvos pirkimai 
yra bendrai padidėję. Ta
čiau1 lietuviai supranta, kad 
ir taip dar * būtų galima 
daug ką padaryti, ir turi 

------ --  ------------vilties,.kad naujas prekybi- 
delegącijęs pirmininko, B.'mų Bet koks kontingentų nik susitarimas pasirodys 
K. Balučio, ir kitų Lietuvos1 sumažinimas turi paliesti tinkama priemonė šiam tik>

Balutis Apie Lietuvos Ang
lijos Derybas

** * .... . . *• ’ • . *

Įfyieitas kritiškiausiai mg-Mip 25% Lietuvos ekspor- 
mentas. Lietuvą vięnintelis tinęs prekybos, 
kraštas, kuris pareitais me- Dėl vienos tos priežasties 
tais padidino savo pirkimiuF aišku, kodėl Lietuva yi*aJ

ApffUjoj $$ proc. taip susirūpinusi opiu kon- 
LO^fDONAS. — Lietuvos tingentų sumažinimo klausi-

delegacijos narių garbei ke-|Lietuvos gerovę. Tai ang
lis kartus Lietuvoje lankę-i lams gali būti ir neįdomu. 
s|s anglų parlamento narys Tačiau yra ir kita medalio 
Bossom šiomis dienomis iš- pusė, kuri .anglus, gali sūdo.-- 
kėlė priešpilius* Friešpie- minti: '• J
Čių metų Balutis pasakė.. bet koks kontingentą su- 
kalbą. Joje, iškėlęs Bosso- možiu imas Lietuvai 8U-

ąąo nuopelnus ftabalti j o vai- mažins ir Lietuvos paje
stybėms, ‘Balutis palietė it 
dabar vykstančias derybas 
dėl prekybos: sutarties tarp 
Lietuvos ir Anglijos. Kulbė-

drįsęs kreiptis su Šiuo pra
šymu, nešu, nusikaltęs tei
singumo dvasiai nei nusidė
jęs padorumo jausmui”.

TĖVO J. BRUMO, S. J. 
MISIJOS

Kovo .5 — 18 44, klob. 
tai. J. Valantiejaus para* . 
pijoj, Waterbury, Donu.

Kovo 19 — 25 d.d., kleb. 
kun, L Zimblio parapijoj, 
Salmon & Venango Sis., 
Philadelphia, Pa.

Kovo 26 d. iki balandžio 
'1 d., kleb. kun. J. Čepukai- 
čio parapijoj, 1120 Wallaco 
St., Philadeįphia, Pa. .

Balandžio 3 — 15 d. d., 
kleb. kun. S. Stonio parapi
joj, 147 ■■ Montgomery St., 
Paterson, N. J.

Kun. J. Bružikas misijų 
metu platina laikraštį ‘‘Dar
bininkų” ir Lietuvos Jėzui- 
tų leidžiamą “Žvaigždę”.

Raginame užsiprėifūmc- : 
ruoti.

slui pasiekti.
Balutis savo kalbą baigė 

Šiais žodžiais: ‘“Esu tikras, 
kad jumyse turime nuošir
džius bičiulius, kurių gerais 
norais galime drąsiai pasi
tikėti, dar. prieš mus esan
čiam nelengvam uždaviniui 
sėkmingai pabaigti. Todėl 
neatsiprašinėsiu,. kad nuo
širdžiai jus paprašysiu to
kios tiesioginos- ar netiesio
ginės pagelhoš, kurią galė
tumėt suteikti mums tiek 
žodžiu tiek darbu. Kadangi 
per šias derybas mes prašo
me ne ko kito, kaip tik, kad 
mūsų bylą kaip reikiant iš
tyrinėtų ir suprąstų, o pas- 

: kui ją palanltiai išspręstų—

gumą, pirkti angliškas 
prekąs.

Todėl aišku, kad bet kuris 
tolesnis Lietuvos kontingen 
tų sumažinimas, sumažinda
mas svarbiausios Lietuvos 
eksportinės, prekės išvežimą 
ir paveikdamas Lietuvos 
perkamąją galią, neišveng- 
tįriai paveiks ir Lietuvos 
pastangas išlyginti dabartį- 

kada, pasiekiamas kritiškas* nį prekybos balansą su Di
džiąją Britanija.

Todėl lietuviai tiki, -kad 
principąs “gyvenk ti duok 
kitam gyventi”, kuris glūdi 
kontingentų sistemos pa
grinde, kaip ji buvo iš pra 
džių suprasta, nebus nesu
derinamas su pasikeitusia 
Didž. Britanijos fiskaline 
politiką. Bet koks nuosek
laus liberalumo parodymas 
šiuo atžvilgiu sustiprins Lie 
tųvos pastangas nukreipti 
daugiąmir J^ugiąų užsaky
mų į Angliją?Anglų statis
tika pati rodo, kad oficia
lios ir privačios pastangos 
Lietuvoje paskatinti angliš
kų prekių pirkimą 'duoda 
vaisiaus. Praėjusiais metais 
britų prekių įvežimas į Lie
tuvą nuolat augo.

Praėjusiais metais Lietu
va padidino savo pirkimus 
Didž, Britanijoje daugiau 

• kaip 82%. Tuo atžvilgiu Lie 
f būva užima pirmą vietą vi- 
, sų su Anglija prekiaujančių

reįškė, kad jią dar uera gir
dėjęs apie derybas, kurios 
būtų buvusios lengvos. Vi
sose jose kyla vienokios ar 
kitokios rūšies • sunkumų. 
Visose jose ateina laikas,

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatine misi
ja”.—

Popiežius Leonas XIII.

punktas. Lietuvos derybos- 
su, Anglija nesudaro jokios 
isįmtiės tai taisyklei.

Toks punktas kaip tik da- 
kar pasiektas. Lietuviai ai
škiai mato sunkumus, ku
riuos reikia nugalėti prieš 
sudarant naują susitarimą 

su'Anglija, 
ir yra pasiryžę eiti prie vi
sų ginčijamų klausimų iš
sprendimo nuoširdžia geros 
valios dvasia, tvirtai ^pasiry
žę nepalikti ne vienos prie
monės neišnaudotos pasiek
ti susitarimui, kuris būtų 
abipusiai patenkin a m a s, 
naudingas ir garbingas.

Lietuviai neslepia, kad 
anglų rinka dabartiniu me
tų yra labui svarbi Lietuvai. 
Didž. Britanija yra .did^aų- 
sias Lietuvos eksportuoja
mų prekių pirkėjas; impor
te ji užima.antrą vietą.

Pidz. Britąnija yrą be
veik vienintelė šalis, į kurią 
Lietuva išveža savo beJdąną, 

, g bekonassudaro nė mažiau valstybių tarpe. ..

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose. 
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, 
artilerijos, griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos ka
ro baisybės vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O pa
rašytoje ir I-ja premija Amerikoje apdovanotoje karo 
apysakoje • ■ . .

. “DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!” ,
.. (God, have mercy. on us!) ...
400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai... '
Kaina tik $1.35,su persiuntimu. . "c
Pinigines perlaidas (money order) ir savo adresus siųs
kit: .

P. Jurgėla, 6908 So. Artesian Avė., Chicago, III.

Fr. Raimundas M FŠauly s O. P.

Šeima ir Kultūra

t . ’ Laikraščiuose vis dažniau kol Vilnius nebus grąžintas.
Į ir. dažniau kartojamos ži-
; " mos, kgd tarp Lenkijos ir vaizdas: . s

" Lietuvos įvyksiančios nau-
; • gos derybos. Tos žinios grei- 
.y čiausiai plinta iš lenkiškų

■ Šaltinių, kad prirengtų, pa
saulio nuomonę, jog dirva

5 ‘./tokioms deryboms jau pri
brendusi., Bet žiūrint į tai

■ ■, ■ įiėtuvių akimis, derybų dir-
: va kaip tiktai siaurėja; De-

‘ ryboms sėkmingai pradėti 
įteikia nbipusinės . geros va-

/ įlos. Lietuviams, tiesa, geros
, žvalios nestingą. Jie su vi- 

<ais kaimynais . nori gerai
1 nugyventi, taigi ir su lein
’ • 'Jcais. Bet, kokia gi gera^ va-

• Iriais lewų pūšeš? Visų pir-.
] / Irią,, užgrobę . smurtų Vil-
į *. -yrių, .lenkai įdiegė Lietuvos
1 Širdin neišgydomą . žaizdą^ šeiriai priklauso. Trio to, 
t ieuri tol .nesiliaus sopėj uslj nedorąsai kaimynas tą justi

Kaip jums patinka toks

Apgaulingas ir klastingas ■ 
kaimynas pavagia jūsų ge- 
riaušių arklį ir už poros 
dienų, nieko nesišarmatyda- 
mas, pradeda su juo arti ir 
akėti — čia jau, už jūsų ū- 
kio sienos. Iš apmaudo jūs 
traukiate jį teisman, bet pa
sirodo, kad klastingas kai
mynas ir čia jus apėjo: pa
pirko teise j uš. Sukandę 
dantis, jus laukiate, gal tam 
nedoram kaimynui sąžine" 
pradės kiiiėsti. Bet kur tau} 
Jis įkalbėjo ir sau, ir ki- 
tiems, ir jums patiems nori 
įkalbėti, kad tas žirgas —jo, 
ir kad jus j į ,buvote pasivo
gę, jisai tik.atsiėmę kas jam

Šeimos kūrimasis ir jos funkcijos . ]
Visuomenė, kaip žinome, nėra tai betvarkis 

individų junginys, bet sudėtingas organizmas, 1 
sudarąs moralinį vienetą iš mažesnių elementų. 
Visa tai yra tampriai surišta solidarumo ryšiais 
ir proto diktuotais, o paskui tik surašytais įsta
tymais. ■ -

G-iuseppą Mazzini teisingai apibudina gyve
nimą, kaipo eilę koncentrinių veiksmų, einan
čių vis plariul ir.platyn, ir sudarančių miestą, 
valstybę, žmoniją. Bet visų tų socialinių veiks
mų .centru Mazzini stato šeimą, kaipo pirmąją 
visuomenę; nuo kurios paeina visos kitos visuo
menes. .. .

Taip pat teisingai šeima buvo pavadinta kai
po pirmoji visuomenės ląstele (celiulė)., nes 
šeima, atsižvelgiant į laikus ir į naiurąlįnius 
reikalavimus, buvo pirmasis visuomenės kūri
mosi būdas'ir pirmasis'branduolys, be kurio ne
gali užsimegzti ne viena visuomenė. Visuomene 
nuolatos atsinaujiną per šeimą ir toji šeima už
tikrina vįąūomeiiei amžiną jaunystę.

Bet Šiais modernizmo laikais šeimos .ir jos 
natūralinės bazės moterystes pamatai buvo 
Sukratyti ir ji pati susilpnuitaj.;Susilpįrihtą tri
mis būdais: pirmiausia'moksliniai,'paskiau j.u- 

! vidiniai arba politiniai ir pagalios sentimenta- 
’ lįiriaį. ‘

.. Moksliniai šehna buvo susilpninta * tiek per!

tiesioginį ir sistematišką Šeimos visuomenės laipsniui, nuo paprastų iki sudėtinių stovių, 
griovimą, tiek per tolygų valstybes aukštinimą, [panašiai kaip ir visi kiti socialiniai oi’ganiz- 
Tąjį valstybės aukštinimą pajuto mažesnės tos 1 
pačios valstybės visuomenės ir jos buvo susilp- 1 
nintos. Pirmojo susilpninimo didžiausias fakto
rius .buvo pozityvizmas, antrojo — IJegelio ide- s 
alizmas ir valstybės panteizmas.. .

Bijologinė teorija, Spencer’o išrasta, Bacho- 
fen’o, Morgan?o ir Max Lennan’o studijų pa- ' 
ruošta, Schaffer’o ir Westermark’o ištaisyta, ir 
italų pozityvistų, Sergi’o, Ferri’o ir Virgili- 
Amadori’o aklai sekama, nieko kito nematyda
ma pasaulyje, kaip tik medžiagą, viską, iluo a- 
tomo ligi tobuliausio socialinio organizmo, pa
vedė vieninteliam tobulėjimo įstatymui, pava
dintam agregacijos įstatymu. -

.Prisitaikant darvinistiško evoliucionizmo, po
stulatams, buvo nustatytą, kad kiekvienoje iria 
žiau tobuloje būtybe j e esanti tendencija suda
ryti tobulesnes būtybes, ir kiekvienoje jiaprąs- 
toje būtybėje esanti tendencija sudaryti sudė
tinę būtybę. Ši tendencija, buvo pastebėta kaip 
hiorgaiiiniamę arba fiziniame ir organini anie 
arba bijologiniame pasaulyje, taip ir superor- 
ganinįąme arba socialiniame pasaulyje. Visuo
menė buvo laikoma kaip koks supėTorgąiiįzmas,. 
susidedąs iš daugelio kiloję sujungtų organiz
mų, kad 'iš to viso sudarytų sudėtinį organizmą., 
Tpkįų pat būdų, kaip inorgmiines‘ būtybes susi 
deda iš molekiilių, atomų, elektronų ir protonų., 
ir organinės turėtij. būti mažesnių organizmo ą- 
gregatąi. . .

i* Jų nuomone, socialinė evoliucija, .ėjusi pa-

mai, taip pat ir šeima būtų, sekusi tą bendrą 
brendimo įstatymą.

Taigi šeimos pfadžia ir kūrimasis būvp po
zityvistų aprašytas, tokiu būdu. Pirmame peri- 
jode, kada dar nebuvo jokios socialinės formos, 
Hobbesto ir Rousseau aprašytame laukiniame, 
gyvenime, kuriame jėga buvo aukščiausias ir 
vienintelis įstatymas, žmonės gyveno be jokių 
ryšių: moteris buvo visų vyrų nuosavybė ir ne 
vieno tiesioginiai. Vėliau, kada susidarė ordos, 
moteris liko prisldrta prie jųjų: bet toje ordo
je moterisdar liko visij.. vyrų nuosavybė (ete- 
rižmas). Socialinei tvarkai progresuojant, pra
dėjo formuotis pirmasis šeimos branduolys: 
bet šitos primityvines šeimos centru buvo moti
na, kuriai tiesioginiai ir ekskliuzyviai buvo pa
vesti, vaikai, nes tėvas nebuvo žinomas (kadan
gi dar buvo sekamas eterizmas) ir tokiu būdu 
šUsidai’č mątrijaręhatas.

Vėliau, kada tarp, vyrų ir moterų susidarė 
tampresni ir pastovesni ryšiai (moterystė), ma- 
trįj.arcliatas buvo limituotas. Tačiau vis dar te
besitęsė poligamijos laikotarpis. Vyras pasisa
vindavo moterį ją pagrobdamas, išvogdamas ir 
tuo būdu moteris buvo kaipo grobis, kaip gi
riose sugautas žvėris. Bot vėliau, vietoje grobti, 
moteris.buvo perkama: ir tik daugiau civilizuo
tuose kraštuose inoioryste pradūio remtis laisvu 
pasirinkimu ir sutikimu. Tokiu pat būdu tik > 
daugiau civilizuotuose kraštuose poligamijos 
vietą užėmė monogamija.

: . „(Bus daugiau)
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VILTIES GIESME
Nelauki, Tėvynė, šviesios ateities
Kol gers visi luomai, gers be išimties,
Ko! mūsų viršūnes ligi apačios

< Alkoholio kūdrą kąsinet išgirkšnoš, ■ ■ .
Kol sąžinė skėsti girtybėje leis, •
Kol tūkstančiai smuklių . skradžia nenueis!

Nelauk, abstinente, iš ten šau vilties,^ 
. Jau ten nebe žmonės, — Šešėliai mirties t-v
Bažnyčia gyvybės naujos kupina 
Grožėja — skaitėją per amžius jauna, . 
Jos prieglobsty tarpsta tautų sveikata— 
Jau spiečias ten mūsų j alino ji karta....
Aukščiausio malonės sparnų keliami

_ __ _ Bus dvasios galiūnai nenuveikiami;
Skaisčių asmenybių reikšminga galia 
jie tarpasekmingai : “glrtaut nevali ^t.

• ; >. . .

Andante maestoso .
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3. Vi su ^mūs ke - lei E—; si ve-dė-ju, Ir je i- zaus,Ma-

Po ilgų ginčų ir po to* ‘ 
kada Bekas buvo ir iš Audi
mo bendroves valdybos pa* 
šalintas, Tąrptautiiiis Bari* i 
kas gražino Audimo bendro* 
vei akcijas ir paėmė .įkeitė ’ 
mo aktą. Kada Audimo ben3 1 
drovu visai nusmuko ir ne
galėjo savo skolos grąžinti* 
bankui, bankas buvo priver- į 
stas, kad apsaugot? savo .ak> : 
Cininkų ir indėlininkų inte
resus skelbti varžytines... . - ’

’ . ’■ ’ X*
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AUKAS ■ *

Diisnie.uiskis

Ar Degtine Apsaugoja?
Išmintingesnieji žemdirbiai 
seniai jau vartoja laike di
delių vasaros karščių kavą, 
kurią pasiima eidami į lau
kų darbą. Kava daug geriau 
gesina karštį, negu koki ki
ti gėrimai, nor ir jos per
daug gerti nėra sveika.

Lietuvoje žmonės laike 
karščių sunkiai dirbdami 
vartoja girą, kuri, jei tik 
neperdaug sena, labai, nau- 

' dingą, stipinanti ir gesi- 
. . nanti žmogaus . viduriuose 

karštį. Taip pat puikusĄi 
maistingas gėrždaę'ii.etuyii/ 
daromas^ . vi^irvasaSTOŠe;; 
laike karščių iš vyšnių. Nu
sirpusias vyšnias nuskynę 
suspaudžia, vandens užpila 

. ir pasidaro puikiausias gė
rimas.

Dažnai vartojamas' išsita
rimas: “be degtinės darbas 
nesiseka” — neteisingas. 

. Gerai pavalgius ir pailsėjus 
>. galima labai, gerai dirbti, ir 

daug geriau negu degtine 
apsisvaiginus.

Seniau degtinės visai, ne-.. 
buvo, o lyno mažai. Žmonės: 
beveik visai nežinojo svaigi-: 

. . nančių gėrimų. . Senovėje: 
žmonės daug daugiau ir 
sunkiau dirbdavo, negu da
bar, nes neturėjo mašinų ir 
visokių išradimų.
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. Vasario .13 d. suėjo lygiai 
15 m., kaip ant Aly taus til* ' 
to krito nuo priešo kulkos . 
pirmasis Nepriklausomybes. 
kovose karinikas. I pešt, 
pulko vadas Ant. Juozapa
vičius, Ta sukaktis : iškil
mingai' minėta Kaune, 
taip pat ir Alytuj.

Povilas Lukšys, tai buvo 
pirma auka iš kareivių tar* 
po, kritusi ties Kėdainiais; * 
Jo mirties sukaktuves iškil
mingai minėjo Kėdainiečiai

o

Argi seniau nebuvo šalčių 
ir karščių ir visokių naiki
nančių sveikatą .darbų? Oi 
dėlto apsėjo be degtinės. 
Žmonės prie statybos dirb
davo slinkiai, daug sunkiau 
kaip mes, kad dirbamo. . 
Tais laikais degtinės nebuvo 
ir darbininkai buvo sveikes
ni.

Yra 'nuomonių, kad deg
tinė apsaugoja, žmogaus 
sveikatą, gyvenančių dreg- 
niose vietose. . 1

Bet .prityrę gydytojai 
„įąip tik labiausiai draudžia 
gerti degtinę, žmonėms, km. 
rie gyvena tokiose vietose,k mis, .. q Jė ??zaus,’Glo -tbe'i- jau, už>?tar»- ki?mu - mis.
nes ji blogai veikia ant krau toj, Su *-stiprinkmūs širą- dis ‘do^-Jry-.-1 bėj švėntoj.-
jo ir nervų. Štai dėl ko di-1 du, O ,Juo:%<za-pai.švent- 'tas, būk*mūk są4va . - du.‘
džįojoji “Oldemburgo” gy- . • . ^ . ^. .
dytojų draugija persergėjo (Šį gerb. komp. A. Aleksio naująjį kurinį “Darbininkas” atspausdino ant gražaus popierio ir parduoda po 
drėgnų vietų gyventojus vi- centų; Kas norėtų įsįgytį tesiunčia 15 cėntų su persimi timu. Imant didesnį skaičių egzempliorių duosime 50% 
sąi nevartoti degtinės.‘Pir- nuolaidos.. “Darbininkas”, 366 Broadrirriy, So. B(0s ton, Mass.) . . Copyright appned for .
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________._ PINI-’akcijų laidą; kurių žymią 
atsikratyiį nuo tos paikios p US — VELNIAS GRO- dalį nupirko amerikiečiai, o

GERBIAMŲJŲ KLEB8NŲ 
DĖMiSIUI

Vyresnio amžiaus su ilgamete 
praktika buvusi įvairiose vietose, 
o taip pat ir klebonijose virėja 
ir šeimininkė, siūlo savo patama- 

. vimą. Adresas Administracijoje”

VĖLIAVOS m ūrganiza 
CIJŲŽENKLAI

motutai mušti BpeCIaiybS .lr. ilgi] 
praktika. Darbaa artistiškas. Kainos 
Jotfios. " ’...•

M. A. NORKŪNAS
P, O, Nox371f Lawrence, Mass.

KIEK LIETO VO.TE IŠ
GERIAMA DEGTINES;-c • 

Spirito gamyba eina spi?. ■ 
rito varyklose, esančiose prį 
vačiu žmonių rankose. Pa-.. . i
gamintą spiritą superku 
valstybinis monopolis, kurią 
atlieka valymą, ■ pilstymą! . 
skiedimą , i r pardavimą,

■ Pereitais metais veikė 35 
varyklos. Pilstymų darbą 
dirbo 4 pilstytu vės. Per .tą 
laiką . pagaminto degtinės ir 
spirito .. 3.993.180 literiųį 
1931 (metais buvo pagamin
ta r 5.229.349 liteliai arba
l. 236.169 liteliais daugiau 
kaip pernai. Degtinės ir 
spirito gamyba mažėja, nes' 
mažėja suvartojimas. Pereu* 
tais metais buvo pagamintą 
degtinės 95 laipsnių, 50 ir 
38 laipsnių, bet buvo parda
vinėjama dar likusi iš ank
ščiau ir 49 laipsnių degtinėj . 
Daugiausia vartojama deg
tinė silpnesnioji, mažiausią 
spiritas.

. Parduota degtinės 1931 ..
m. , už 41*392.795 lt., 1932 mj
— 30.937.547 lt. ir 1933 m,
— 26.539.989 litus. Pajamos .
sumažėjo dėl sumažėjo vai’- .. 
lojimo, o be to, ir dėl atpL 
ginimo. . Tsb.

tarė jieins pinigus paskolin
ti. Vieni valdybos nariai su
tiko duoti paskolą priimant 
užstatant- bendroves nejudo- 
mą turtą. Bekas su kitais 
manė, kad gėriau būtų pa
imti akcijas ir bendrovės 
kontrolę į savo rankas.

Bekas paėmė viršų ir. ban
kas nupirko akcijas. Roma
nas grįžęs Kaunan, banko 
valdybai nurodė, kad banko 
įstatai bankui draudžia pir
kti akcijas ir kad toks pir
kimas yra “ultrą viręs” ir 
be reikšmės. Bekas iŠ banko 
už tą savo žygį buvo paša 
lintąs, bet pasinaudodamas 
banko pirktomis akcijomis 
buvo išsirinkęs šąvę Audi
mo bendrovės valdybom

Akcinė Bendrovė pirko didį 
sklypą žemės Kauno centre. 
Jie norėjo sutvarkyti ten e- 

į sančius trobesius ir įsteigti 
prekių stotį ir audimo fab
riką, bei jiems truko pini
gų. Išleido naujų akcijų, bet 
negalėjo tiek parduoti, kad 
surinkti reikalingą sumą pi
nigų. .

Tada jie kreipėsi į Tarp
tautinį Banką, kuris taipgi 
v4ra įsteigtas Amerikos lie
tuvių pinigais. Tuo metinis 
bankos .pirmininkas. Jonas 
J . Romanas buvo Ameriko
je. Jo vietoje banko direk
torius buvo Juozas Bekas. 
Jisai su kitais banko leidy
bos nariais apsvarstė Audi
mo bendrovės prašymą nu-

kitas — Tarptautinis Ban
kas, ir vietiniai lietuviai. 
Bet vėliau Tarptautinis 
Bankas, nepanorėjo būti ak
cininku ir grąžino akcijas 
atgal, o už jas sumokėtąją 
sumą paskaitė kaipo Lietu-, 
vos ir Amerikos Audimo 
akcinei bendrovei paskolą. 
Už ją skaitė nuošimčius ir 
už nuošimčius. nuošimčius, 
taip kad per keletą metų 
susidarė ganą žymi kelių 
šimtų tūkstančių suma; už 
tą sumą iškėlė Bendrovei 
bylą ir pyko minėtos varžy
tinės. •

Prieš-,tokį Banko pasieigi- 
mą, keletas Bendrovės akci
ninkų,. gyvenančių Kaune, 
iškėlė teisme ( Irriminalinę 
bylą% dėl to, kad einant benr 
drąis Bendrovių įstatymais 
nupirktų akcijų negalima į 

’ paskolą pakeisti. Kuomi tas 
ginčas užsibaigs, pasakys

nuomonės, su motinos pienui BIA”
(čiulptos”. * . ———

Vienintelis degtinės veik- Tail’ .kfba Kaune ir nę 
sinas, tai sujudinimas pagrindo.
gaus nervų, kurie vėliau Sil»19 d- Y 
daug silpnesni, tai h- visas ™ l>askelbtos 
žmogaus organizmas silp- Amerikos
nesniš ir visokios ligos daug Audlmo Akcinis B’ves tnr‘ 
greieiau kimba. ' ■ ' tU1’ e8««ciam Eaune- 

. ? | tas valdžios atstovų ikai-
Bus daugiau nuotas buvo 2.116.000 litų.

_ ■ -.Varžytines skelbė Lietu-
TĖVO B. M. PAULIUKO vos Tarptautinis Bankas

(I D UlCIinC už. jam priklausomą skolą.
Ui I i HlJfjjlJUv Varžytinėse pirkėjų nebuvo

ir varžytines neįvyko. O 
kad tai yra antrosios varžy
tinės, tai, joms neįvykus, 
Tarptautinis Bankas gali tą 
turtą pasilaikyti už skobi.' 
tik turi išmokėti kitų sko
lininkų pareikštas išieškoji
mui skolų, sumas. Ar Tarp
tautinis Bankas pasinaudos 
tomis savo teisėmis ar ne, 
dar tuo tarpu žinių nėra, ginčas užsibaigs, pasakys 
Bet jei pasinaudotu, tai: vi- teismas.

Įsų akcininkų bei šėrininkų Girdėt, kad Bendroves 
Į į tą. bendrovę sudėti kapita- l valdyba kreipėsi į Vyriau

sybę, kad šiame dalyke tar
tų savo autoritetingą žodi 
ir padarytų žygių, kadJ tiek 
daug .akcininkų ir šėrininkų 
nebūtų nuskriausti.

Apie 10 metų atgal. Lie
tuvos ■ ir * Amerikos • Audimo

Kovo H — 20 dd., Angelų 
Karalienės Bažn y e i. o j,e 
Brooklvn,. N. Y. * .

Kovo 30 — Balandžio 6 
dd., Šy, Onos. Bažnyčioje, 
Jersey čit4iv N, J. .

Balandžio -8 —15 dd., Šv.
Antano Bažnyčioje, Detroit,

■ Mieli. ' .

Balandžio 16 — 22 dd., 
. Į Šv. Pranciškaus Bažnyčio

je, Wilkes-Bąrre? Pa.

Perskaitę •‘ėarbinink^” nonų 
meskite, bet duokitė kitiems pa
skaityti Tokių, būdu uipažin- 
disite Ritus su ” Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremiite mūsų. id<- 
jos priešą propagandą. .

su akcininku bei šėriniiiku

lai nukentėtų. . -
Į Į Liet, ir Amer. Audimo 
Akc. B-vę. ją steigiant, A- 
merikos lietuvių. buvo sudė
taapie 90.000 dolerių. Vė
liau dar puvo . didinamas 

rkapitalas išleidžiant antrą

Greičiausia Kelione į Lietuvį 
BREMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAVKINYS laukia prie laivo Bremer- 
liaveue ir užtikrina patogų nuvyklnuj' 1 KLAIPĖDĄ 

Arba ; keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

“TRECIOS KLESOS LAIVAKORTES iŠ C 1*7A C5A 
NEW YtiRKO l KLAIPEPĄ IR ATGAL <P1 f V* O V 

ir (langiau 
Taipgi nuolatiniai j^plaukimnt gerai žinomais kubiuiniala - 
laivais—Patogus., gėiežlnkeliais susisiekimas Iš Brenteno

- ar Mambui'lft.
Infuriuaeiją klau-skife pus plotinį ageiįtų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

_B—. ‘ATJ ROYLSTON STREET. BOSTON .. .

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

į Ii New Yorko ;
VfKLAIPEDĄ,
S Per Gothenburgį

GREITA
KELIONĖ

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Velykinė Ekskvrsija!
t ' Rengiama i.

Liet. L, A. ĮSįj. Amerikoje
Populiarią Garlaivių
DROTTNINGHOLM

Išplauks iš Neiv .Yorko 
Kovo (Mareli) 17 d., 1934 m«. 
Ekskursija .vadovails hlminin* .

kaš- • ■ ■ ' - .
p. Iv. L VEŠIS . ■ ‘

Kiti. išplaukimai ; •
M. L. Kung'sliolm, balandžio 4/ .
M. L. G-ripsholm, balandžio 21 /

■ M. L. kungsholm, gegužes 7 -
Nori , kartu keliauti .kręĮpldte^

■ i L. L. A; S. A. narį arba į bėt. • ’ 
kurį autorizuotą n gentį. ■ .

SWEDISH AMERICAN LINE r 
j 10 State Str. Boston
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E., Penktadienis, Kovo 16 d., 1934, DARBIKINKAR 6.

| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ J 
KOLONIJOSE

I WORCESTER, MASS.
| PAGERBĖ BAŽNYČIOS 
I * . : GLOBĖJĄ
E/- Šv. Kazimiero bažnyčioje 
r buvo iškilmingai švenčiama 
l kovo 4 diena, nes ši parapi-. 
£ ja pasirinko šy. Kazimierą 
E* globėjų. Ta dičnų laike visų

Šv; mišių šimtai - šios parapi
jos žmonių priėmė šv. ke

li vai. buvo suma

sirinkus šv. Kazimierų sau 
globėju, bet iškilmėse , jos 
niekados nesimato..

Būtų, labai gražu, kad ir 
viršminėtos dvi draugijos 
dalyvautų mėtinėse 
globėjo šventėse.

savo

t. Paskaitos fėųia buvo: . Į
.“Studijos ir gyvenimo j .

rėil<alavimas'\ Prelegentas1 
labai gražiai nurodė. rimto ' 
studijų darbo reikalų, kadi 
galima būtų atsakyti Šių I 
dienų socialiams reikalavi-* .. 
mains^ " t.

Kuopos pirmininkas tarę, 
širdingų ačiū už paskaitų it ' 
prašė daktaro įr ateity kuo- • 
pos neužmiršti, kviesdamas 
tapti studentų organizacijos: 
nariu. . ■ !

n
į mųniją.
* su įstatytų Šv. Sakramentui

■ Šv. mišių aukų atnašavo ku-
; nigas J. J. Bakanas., Gražų
• pamokslą pasakė klebonas

kum A. Petraitis, kuris pa-
t. žymėjo Šv. Kazimiero gyye- 
J nimų, ragindamas jaunuo- 

- -menę^sektl jUrLaike mišių,- 
' ■. Šv. Kazimiero bažnyčios cho

ras it. jo vadas muz. J,. Že
maitis priėmė šv.. komunijų 
“įn eorpore”.' Tai buvo į-

■ spūdingas reginys. Mūsų.
choras yra žymiai padidėjęs

Čia yra ir L.. Vyčių kuo- 
; pa, kurios tą dienų nesima

tė. Taipgi yra didelė palai
pinė draugija, kuri turi pa-

“FOOD SALE”
Šv. KažiiAiero Seserų Rė

mėjų skyrius pardavinės į- 
vairhis valgius, kovo 15 die
nų, C. T. Sherer’š krautuvė
je, Fr.ont gatvėje. Visas pel
nas Vienuolėms.

Todėl prašome visus atsi
lankyti ir pasipirkti na
muose keptų tortų ir kito
kių valgių.

Seselės Kazimięrietės dir- 
ba gražų darbų“mūsų para
pijoje. Todeliai vietinis 

.skyrius ir kviečia paremti 
šį gražų darbų..

'.„Skyriau* Rengėjas

J 't urnim p ■ o rgąn ižaci jų į •. •
orkestras . f : 

Studentų kubpaį Vyčiai iv. . 
choras nutarė sayp susirin- Į 
kiniuose, rūpintis sudary-1 
mų sayo orkestros. Tam rei- j 
kalni išrinkta komisija iš. 
sekančių asmenų:

B, Borisas,' 1 Rose St., Ą. 
Kazlauskaitė, 7 Diamond 
St, J. Mickevičiūte, 70 Ųp- 
salą..St . L- 1 Ą -—— 
- Tad visi lietuviai muzi
kantai, kurie moka vartdti 
kokį nors muzikos instru
mentų, malonėkite kreiptis 
pas virs minėtus asmenys.

Kryžiaus’4. Choras 
smarkiai praktikuojasi ly
gai ima., tikėtis, kad gerai su
giedos tą taip gražų ir gilų 
muzikos kurinį, .

Nuo

Mazgelieuė, soprano, Adoi- 
. Jas Krušas, tenoras, Bene

diktas Jezukevičius, barito
nas, ir Edvardas Sanduskis 

.< baritonas. Vargonais pri 
įtars muzikas La\vrenee Ap- 
gar.. ■■ . ' ’ ; •

-Savo maldose jas pilsi- 
minkime. .
“MAŽŲJŲ DRAUGAS”

Mažųjų Draugas” randa 
dąug skaitytojų tarp mūsų . 
jaunimo. Kas savaitė, išpla- '< 
tinama 50. egzempliorių. ,;

,T. Sabaliauskas

Ma žasis ei h iras t aip pai 
nesu audžia.. Jis rengiasi >n- 
vaidinti operetę, balandžio 
15 d.

ir
HARTFORD,CONN.

|WILLIAMKIARSIS,JR. Į
ADVOKATAS j 

f 148 Mėrrimack St., 
HAVERHILL, MASS: Į 

ĮRobm 2, Telefonas: 60801. 
Į351 Essex St., Lawrence, Masš.f 
I' Room 38,- Gleason Eldg. Į 
i .. Tol: 26137 . |
į, S -

SYKES&SYKES 
P; A. Šykes ir B. G, Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas • 
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TeĮ. N6rwood 0330

• Gyvenimo vietai . 
32 Walnut Avė.

Tek Nonvood 1020

SKAITO 
“DARBININKĄ”

Čia prie Šy. Kaziinieno 
Aušros Vartų lietuvių 

bažnyčių sekmad i ė n .i a i s
daug išperkama . laikraščio 
“Darbininko ’ ’ egzempliorių 
Būtų labai gerai, kad kiek
vienas užsiprenumeruotų vb 
siems metams, nes laike va
jaus “Darbininko” prenu
meratos kaina, tik $3.00 ir 
dar duoda brangių dovana 
Lietuvos Albumų. Kurie jau 
gavo Albumus yra labai pa
tenkinti ir stebėsi, kad

“DARBININKAS” , 
nesigaili tokios. brangios do
vanos. “Darbininko” vajus 
baigiasi pabaigoje balandžio 
Tad pasiskubinkite jį įsigy
ti. . \

TėĮ Ofiso Dial 2—2100 
Gyvenimo Diąl 4—8384

DR. A. J. KARPAVIČIUS
Dantistas

.. nuimt ir X—ray ’•
14 Vernon St., Worcester,
■ ' Mašs.

Kazimiero Diena, .
Kovo 4, Šv. Kazimiero į 

dienoje mūsų parapijos lie
tuviai katalikai organizuo
tai ir iškilmingai minėjo 
Garbingo Šventojo šventę. . 
Katalikų Fedorącijos 49 
skyrius visų draugijų atsto
vai “iii eorpore” susirinka 
į Šv. Juozapo parapijos ba
žnyčią išklausyti šv. mišių 
ir pamokslo. Kleb. kini. F. 
Strakauskas taip gražiai ir 
jausmingai atjiasakojo šv, 
Kažimi(iro gyvenimą, kad 
daugelis /žmonių net .apsi- - 
verkė.-.

IOWELL, MASS.
I Šiuose neramumo laikuose 
l visi žmonės turi griebtis 
tam tikrų ginklų savo jirie- 
šą nugalėti.

Loįvoll.vje daug metų vieš t 

da — žiauri, gyvenimo bei 
ramybės ardytoja.

Bet, ariu Dicvtių Lowel- 
1 i o 4 nlzūlų 4 i a i pagal iaii su- 
prato, kad galingiairsms į- 
vankis ši ame pasauly yrą 
.švarif pamokinanti Katdli- 
kiškf. įi Spauda! .. .; ,...

Kur seiliau viešpatavo 
geltonoji spauda, tai dabar 
randasi Darbininkas, Drau
gas ir Laivas.

Geresnio draugo ir ginklo 
kaip katalikiška spauda ne.

Platinkime ir škaitylamo 
vien katalikišką spaudą!

PASKAITA
Kovo 11 d., įvyko paskai

ta su paveikslais, bažnytinė
je svetainėje. Paskaitą skair 
te kųn. dr. Antanas Bružas 
M. S., Šv. Kdzimiero lietu
vių parapijos klebonas, Na
štom, N. II. Tema: “Pane
lės Švenčiausios Apsireiški
mas La Salette”. Žmonių 
buvo apie 100. Kai viskas- 
pasibaigė publika rankų 
plojimu parodę .savo, paten
kinimų.

Šią paskaitą surengė fe
deracijos skyrius.

r MISIJOS . •
Ilgai žmonių laukiamos 

misijos prasidės kovo 18 d. 
ir tęsis iki 25 d.

Kun. Pranas Aukštakal
nis S; J., garsus pamoksli
ninkas iš Bostono Kolegijos 
vra pakviestas jas skelbti.

Vaikų misijos bus nuo ko
vo 21 d., iki 24 d.

SODALIEČIŲ VEIKI
MAS

Kovo 13 d. Sodalietės su
rengė “Whist Party”. At
silankė nemažas skaičius 
jaūninio. ir suaugusių,..

NELAIMĖ
Kovo 7 d., Sodahetč Om^ 

Vyšniauskaitė tapo sunkiai 
sužeista. Einant skersgatnu 
automobilis, ją partrenkė ir 
paliko-vos gyvą. - Dabar ji 

1 guli Šv. Jono ligoninėje.
I Visi prašykime ' Dievo. 

w šv. Roko .parapijoj Swit
^'..sportininkai (A. A.), cho 

ras ir sodalietės rengia ben 
‘; drai šokius. . ‘ ’

KOMP. ALEKSANDRAS i. No. 93 (Gruodžio 12 d.).
ĄLĖKSIŠ, Šv. Juozapo pa- Jis'.yrą L., D. Š.

Į rupi jos (Wa'
vedėjas

DRAUGIJŲ SUSIRIN-
. KlMĄS •

. Šv. Jono E. draugijos me
tiniame susirinkime kilo 
sumanymas ką nors sureng
ti parapijos naudai. Valdy
ba pasitarus, kad vienai 
draugijai yra sunku ką nors 
didesnio -padaryti, nuėjus 
pas klebonų sutarė sukvies
ti visas draugijas ir daryti 
bendrų parengimų. .

Vasario 20d. toks susirin-

1. ' orgmu- 
atei’bury) chorų] zacijoje senas narys, keletos

• vargoninkas. Pe- kuopų organizatorius ir Li- 
reitais. melais jis minėjo sa- teratinės Komisijos narys, 
vo .20: motų visuomeninio* . Šiame nuinery telpakomp. 
darbo sukaktuves. Apie jo A; Aleksio naujausias mu- 
darbiiote ])1 atus. aprašymas zikos kūrinys: 
tilpo pereitų metų “Darb;’

Šį naująjį ;komp. Aleksio'kurini; kurį jis paveda savo 
klebonui kurt: 'Juozapui 'Valantiejui, “Darbininkas” iš
leido atskira^ ..

“Giesmė į 
Šv. Juozapą”;

Kcšusiprdlirnai Draugijoje
Kovo 4 d. įvyko Šv. Juo

zapo pašai pi nūs draugijos 
mitingas. Kadangi prie šios, 
draugijos priklauso ir ko.k■ 
tas bedievėlių ir šiaudinių 
katalikų, kurie nežino kam 
ir kada žvakutę uždegti, tai 
mitingai būna karšti ir ky
la nemažai nesusipratimų. 
. Dauguma yra geri katali
kai ir palaiko draugijų nuo 
iškrypimo.

Šiame mitinge bediėvėliai 
kėlė triukšmą dėl nario D, 
Misevičiaus pomirtinės. Jio ( 
buv< > nušitei kę nemokė! i 
Tūlas Peredne aiškino kon
stituciją ir bandė įrodinėtų 
kad a. a. Misevičiaus pomir . 
tinė negali . būti išmokėta, 
Tarnas Verseckas taip pat 
remdamasis konstitucija į- 
rodė, kad draugija turi iš
mokėti, taip .dauguma narių 
ir nutarė..

Narys M. Rudis inešč, kad 
drnugija persikeltų laikyt i 
susirinkimus į bažnytinę 
svetainę. Bedievėliai misi* 
gando ir nei nesusigaudė, ko 
griebtis.' Kilo baisus triukš
mas'. Pradėjo niekinti .baž . 
nytinę svetainę ir pulti susi
pratusius katalikus. Bet 
niekas neišėjo. Susiprato 
lietuviai katalikai perbalda
vo. Prieš perkelinių karščia
vosi Ramanauskas, Kujutis, 
Kundrotas, Peredne, Aliko- 
nis ir Z. Dzedulionis. Už 
perkėlimą kalbėjo A. Kriau
čiūnas, Ad. Dzedulionis, J. 
Karsokas, ‘ Ramane c k a s, 
Švenčionis, St. Jurevičius, 
R. Stanilionis, P. Alaburda 
ir VI. Paulauskas. . . .

Balsavimo rezultatai: 63 
. balsai už perkėlimą, 22 prieš 

Kiti susilaikė. Nubalsavus 
Ramanauskas Kundrotas ir 
kiti sukėlė triukšmų ir no- 

- vėjo net muštynes išprovo- 
1 kuoti. Ramanauskas priėjęs 4 

prie pirmininko reikalavo, 
kad pasitrauktų nuo pirmi* 
ninkavįmo, pradėjo koliotis 
ir pirmininkų nbt inkriiniua 
vo, bet pamatęs, kad ir triu- 
kšmavimas. nieko negelbės 
ir kad kilus muštynėms ga
li būti ‘jam pačiam karšta ■ 
pasitraukė. Apie 20 nąrių 
apleido susirinkimų. .
' Aprimsta. .• Vienas narys, A 

gavęs balsų, pradeda kulbė* .
(i .lenkiškai. Vol triukšmo- 
lis.. Vice-pirm.•'J.‘Samaus-, 
kas uždaro susirinkimų. ; !

La^tiugah^. : I

PRALAIAIĖJO STREI- , vo laikai, kad lietuviai, rėmė.
. KĄ svetimtaučius, bet dabai

pas mus ateina svetimtau
čiai ir nius remia. Vienas 
trečdalis publikos buvo sve
timtaučiai. .. jį 
.; Matas Jakagaa^^porti- 
ninkų ratelio pirmininkaš. 
sutvarkė tikiefus. ’ Vakaro 
kapitonais buvo * šie sporti 
ninkaiA. Česnulevičius. 
Jonas Grigas, Jonas . Tarnu-- 
levičius, Alfonsas Pocius, 
Mikolas Grigas. Visi nuo
širdžiai darbavosi. Ypatin
gai pažymėtinas tikietų par
davėjas Vincas Miliauskas.. I 

Pętra^ Kubilius tvarkė 
jaunesniuosius sportininkus 
Jo 'darbas buvo taip tvar
kingas, kad davę trečdalį 
viso pelno..

. Kibi. T. Petrauskas. buvo 
to vakaro prižiūrėtoju. ?’ 

Apmokėjus visas . bitas 
gryno pelno liko $125.00,

Vadinasi per vienų vaka
rą sportininkai užsidirbo 
sau naujas uniformas ir dar 
jiems liks keli doleriai.

Seniotai sportininkai tu
rės 12 naujų pilkų uniifor- 

jUių su mėlynomis raidėmis 
j ir numeriu. Kojinės bus 
baltos ir su šešiomis skirtui-, 
giomis spalvniois. Tų visą 
sportininkai įsitaisę visuo
menės parama. Ačiū visiems 
už ją. Išdalinta 70 brangių 
prizų'.

Juniorai nešios seniorų-, 
senąsias uniformas.

. Undervvood- Typewriter 
polisheriai' buvo išėję į strei 
kų. Streikavo' 13 savaičių ir 
galutinai nutarė grįžti dar
ban nieko nšhimėję.. Sako? 
ma,.ka<l jie sffeikavę be li

kimas įvyko. Dalyvavo šių nijos viršininkų .pritarimo, 
draugijų valdybos: Šv. ,Jo-Viso stneikavįo 175 darbi
no Ė., Šv. Juozapo, Šv. Elz^ ninkaį, iš jų apie. 15 lietu

BAŽNYTINIS KONCER-
’ . , . TAS '

Šv. Kazimiero parapijos 
choras vadovaujant muz. J. 
Žemaičiui, rengiasi, išpildyti 
bažnytinį koncertų, 25 dienų 
kovo, šv. Kazimiero bažny
čioje, 7 vai. vakare. Pelnas 
parapijai. Linkime mūsų 
chorui geriausių pasekmių..

Įžanga 50 centų. .
Rapotteris,

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Kovo 6 d. įvyko L. Vyčių 

26 kp. nepaprastas susirin- 
kimas. Pirm. Vincas Kerei- 
šis pranešė, kad Šv. Kazi
miero parapijos choras 
kviečia bendrai rengti šo
kius, bąl. 5 d. Vienbalsiai 
nutarta prisidėti įr išrinkta 
komisija į rengiamus šokius

Šios parapijos jaunimas, 
susispietęs į Vyčių kuopų ir 
chorų gražiai ir sutikime 
darbuojasi. Valio, jaunime I

bietos, L. D. S. 6 kp., Mote
rų Sųjįmgos 17 kp,-, L. R. 
K. S. 89 kp., Šv. Cecilijos 
choro, L. Vyčių 6 kp,, Gyvo- 
jo Rožančiaus,. Šv Trejybės' 
alpinau ir Tretininkų.

Nutarė, rengti milžinišką 
vakarienę. Vakarienės 'ren
gimo . komisijos pirmininku 
įslinktas šv. Jono E. drau
gijos pirmininkas. (Kas jis 
toks ? Red.), rast. Valerija 
Kauniete iš Šv. Trejybės, a- 
himnų, ižd. Juozas Lęonai- 
tis iš L. R. K. S. 89 kp.

Programos komisija: St. 
Sriumša iš LDS. 6 kp., A- 
gota Gizas iš Šv, Elzbietos 
draugijos ir p. Burdulis iŠ 
Šv. Cecilijos choro. Rapor- 
teriu išrinktas Ant. Šimkus 
iš Šv. Juozapo draugijos.

Vakarienė įvyks balandžio

viu. ■
Toje dirbtuvėje dabar 

darbai getaijeina. Vis prii
ma naujų darbininkų.

Prie C. W» A. dirba 2769 
darbininkai.;Jiems per dvi 
savaiti išmokėta algų $4Q,- 
885.42. ? ‘

Vincas Kranauškas ir jo 
žmona susilaukė naujos na
rės Šeimynoje — dukrelės.

- -Spurgis.

Vyskupas Nilan tebeser
ga. Jis randasi Šv. Pranciš
kaus ligoninėje.

MIRĖ
Šiomis dienomis mirė A- 

domas Vitarkas, 59 m. am
žiaus. Palaidotas bažnytiš-

Petras Bartkevičius parduoda 
laivakortes ant didžių jų, ir grei
tųjų laivų. Siunčia, pinigus dfile- 

f riais į Lietuvą ir į Lenkiją. Tvir- 
f tina dokumentus, nes jis yrą no? 
■„ ■ taras.
Į. šiemet per jo agentūrą yra at

važiavę į' Ameriką daug lietuvių
■ ir lenkų. Bartkevičius tikras yrą 

kad ateinantį’ pavasarį daug lie
tuvių važiuos į Lietuvą ir jaii 
pradėjo kelionės dokumentus 
tvarkyti iš anksto.

' United States Linija turi; di
delius laivus ir gerai patarnauja.

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry Gdods Store

l 678 No. Main ‘Street, -
Į Montello, Mass. . Į kalbėti'..

SO. WORGESTER, MASS

29 d. Tildetai jau platinamC-^i jšv. Trejybės 'lietuvi j j 
Galima gauti pas komisijas 
narius ir klebonijoje.

Sekantis susirinkimas bus 
paskelbtas bažnyčioje.

Rap. Ant* Šimkus

StiidentiL: Kuopos 
mas . .

Kovo 12 d. įvyko Studen
tų .kuopos mitingas.

Pirmininkas Stoškus pra
nešė daug svarbių, kuopai 
•reikalų ii nurodė kuopos 
nariams mėnesinį darbo pla
nų. Susirinkimo užbaigoje 
buvo pakviestas Dr. Zekus

bažnyčios Šv. Benedikto ka: 
puošė. Paliko. nuliudime 
žmona, tris sūnus: Juozų, 
Stasį ir Antanų, Wilson. 
Conn. *

Velionio giminaitis kun.
Antanas A; Plilęūnas atlai-

Nuo kovo 7 iki 11 dd. šv. kė gedulingas šv. ’ mišias.
» Karstnešiais buvo: P. La- re i-* i • v. __ _ ■ • . v, • Girdėjau, kad tuoj po \ e

kun. dr. J. Navickas, M. I, banauškas, p. Alijošius, V |
Labeskis, V. Saubus, St.- 
Šriupšaj ir Antanas. Kau- ' 
nietis.

REKOLEKCIJOS

Trejybes lietuvių bažnyčioje

C., vedė rekolekcijas. Jis 
pasakė turiningus įr pamo
kinančius pamokslus, kurie 
pasiliks ilgoje . atmintyje. 
Buvo daug svečių kunigų. 
Nors oras buvo blogas, bet 
.žmones vistiek gausiai lan
kėsi į bažnyčių..

'Tikrų draugų per sielvar- 
| tų pažinsi. - Enniu^:

pasveiktų I
. Automobilio savininkas 

sugautas. .
LIGONIAI

T.at’p: sunkiai sergančių 
! randasi. Anelę Masiliouyte, 

R oko. * Alena Kazlauskiene; Mari-

MONTEtLO. MASS. ! Didysis, choras, vado vau-
—-——r. J jaiit art. P;Petraičius, Ver

bų Sekmadienį, šv. L ,t
! bažnyčioje išpildys bažnyti* | joiia Žajančiauskaite, Mar

le” kovo 8 d., pavyko.;Da- fiįveikalų. “Septyni Pasku-: ta Tarailiene, ir ŪrsėSed- 
lyvavo apie 500 žmonių/Bu- tini b ji ‘ Kristaus- Žodžiai j liėkiene.

Šv,- Roko, parapijos spor
tininkų ratelio “pen.iiy.'su

t

i
y

• \
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Waterbury, Conn.
.MISIJOS | žmones, kurie myli Jį nau-

Šv. Juozapo lietuvių para
pijų j. vyksta šv. misijos, ku
rias skelbia Tėvas J. Bruži- 
kas, S. J. nuo kovo 5 d. ir 
baigsis kovo 18 d/. Pirmoji 
savaite buvo moterims. Mo
terys ir merginos labai gra
žiai pasirodė. Kas vakarų 
buvo pilnutėlė bažnyčia mo
terų ir merginų, kurios aty- 
džiai klausėsi iškalbingo pa-. 
mokšliriinko Tėvo Bružiko 
turiningų pamokslų.

Paskutinis vakaras' buvo 
įspūdingiausias, kada visos 
moterys, užgesinus elektros

. šviesas, laikydamos degan
čias žvakes rankose, atnau
jino krikšto įžadus. . /

Bet gražiausias ir. įspū- 
dingiausias buvo įvykis kai 
110 naujų narių įstojo į Ma
rijos Vaikelių draugijų. Tai- 
vis dėka Tėvo Bružiko pasi
darbavimu ir paraginimu, 
moterys gausiai naudojosi 
— Dievo malonėmis.

Laike misijų moterims 
buvo atvykę talkon šie sve 
čiai kunigai: Karkauskas, 
Gradeckis, Kazlauskas, Va
škelis, Karlonas.

Tėvas Bružikas išplatino 
daug laikraščių ir kny’giį y- 
pač “Darbininkų” iT “Žvai
gždę”, Kleb. kun. J. Valau- 
tiejus ir misij.onierius džiau 
giasi misijų pasekmėmis.

Waterbųriečiams Tėvas 
Bružikas taip patiko, kad 
jie jo. gražių pamokininįtį 
kurie visiems, yra it saulė ir 
perlai, ilgai' neužmirš.

Vyrų misijos taip pat 
gausios ir pasekmingos.

Kaip moterys, taip- ir vy
rai gausiai atlieka išpažin
tis ir priima šv. komunijų. 
Teguk Dievas laimina tokius

do jasi Jo malonėmis ir ki
tus ragina tų daryti. Tai ti
kras apaštalavimo darbas.

Tėvelio Bružiko darbuotė 
musų išeivijoje yra begalo 
brangi ir svarbi, nes jis ne 
tik iškalbingais pamokslais 
traukia žmones prie Dievo, 
bet išvažiuodamas palieka 
šimtus naujų pasauliečių a- 
paštahg katalikiškos spau
dos platintojų .^r-.. remč jų. 

^tVįsUatsiminkime Tėvo BTu- 
žiko pareiškimų: “Misijos 
nepilnos ir nepašekmingos, 
jeigu kas lieka be katalikiš
ko laikraščio, nes katalikiš
kas laikraštis yra nuolatinis 
misijoiiierius”.

Taigi jei kas liks neužsi
prenumeravęs katalikiška 
laikraštį pas misi jorderių 

< kųų. Brųžikaįįaį tų: padary
kime kuogreiciausiar pas 
vietinį bile kurį kunigų. 
“Darbininko” vajaus metu 
taip pat gausite—ir dovaną 
Lietuvos Albumų.

Mūsų Profesionalai ir 
PisHiieriai

Anų dienų gavau prašymų 
telefonu iš “ Darbininko ” 
Redakcijos, parašyti apie 
mūsų, parapijos profesijo- 
nalus ir biznierius ir pri
siųsti jųjų paveikslus. Ka
dangi laikas taip trumpas, 
kad'visų profesijonalų ir 
biznierių negalėjau pamaty
ti it. iš jų išgauti kas buvo 
prašyta, tai šį kartų negaliu 
tiek parašyti kiek norėčiau, 
o gal kaikuriuoš visai ap
lenksiu. Bet tai nedarau ty
čia arba iš blogos valios, bet 
kad nebuvo užtektinai laiko 
tų padaryti. Padarysiukitą 
kartų.

I

Kini. B. Gaurimskas, Šv. Juozapo parapijoj vikaras, 
veiklus parapijoje ir draugijose. Jis yra vienas iš pirnių- 

\ jų L. D. >S\ Conn. Apskričio organizatorių. .

Kun. J. Bružikas,- S. J. iškalbingas patiioksiiiiinkas ir di 
dis katalikiškos spaudos platintojas..

Gert). skaitytoju ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie- 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad' 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

vena, bet jį su žmona kas 
sekmadienį niatysi bažny
čioj e. Tiesiu dešinę Dr. 
Aukštakalniui.

KUN. J. VALANTIEJUS, šv. Juozapo parapijos klebonas (IVaterbųry, Conn.). 
Jis yr visit mylimas ir gerbiamas kunigas. Waterbury lietuvių, parapija yra di
džiausia, gražiausia ir turtingiausia Naujoje Anglijoje. Turime milžiniškų Audito-. 
riumą, Mokyklų, kino teatrų, bowling alleys, L. Vyčių klubų, Našlaitnami ir t. t, 
Tai vis kun. ' Valantie jaus iniciatyva ir darbu įsteigta i p pastatyta. .

Turime gražių medinę bažnyčią, kurios vidus labai gražiai ištaisytas.
Be to, draugijų ir kuopų veikimas parapijoje yra labai didelis ir įvairus.. Gal 

dėlto , kad kun. Valantiejus visiems kilniems darbams, Bažnyčios. įl' .tautos labui, ■, 
ne tik, riadrįifitaruį bet ir pats padeda arba vadovauja -j * 3 ;

Karta šerifas Jcnušaitis apie klebonų Valantįejų šiaip išsireiškė: “Jeigu diena > 
turėtų 25 valandas, tai kini. Valantiejus vistiek dirbtų be poilsio visų laikų, kaip • 
kad dirba dabar.” Tikra teisybė. Dėkokime, gerajam Dievuliui, .. kad Jis palaido 1 
mūsų klebono sveikatų ir leidžia jam .darbuotis parapijoje kaip jaunam žmogui. ..

Tai labai malonus,-kuklus ir darbštus Kunigas—-Vadas;’• . ;
Jis yra didis katalikiškos spaudos rėmėjas. Jo didelioje parapijoje'“.Darbiniu- 

kas” turi plačią dirvų., ’ . ;
Kleb. kun. Juozapų sveikiname jo vaiduvių proga. .

Kum J. Kripaą,\Šv. Juozapo parapijos vikaras, Ryti
nių Valstybių Žinių 4 4 Darbininko ’ ’ skyriaus redaktorius. 
Jis yyą L. p. S. Literatinės Komisijos narys ir toje sri
tyje daug darbuojasi'.

EDVARDAS JUŠKA

žus meilės ir pasiaukojimo 
darbas.

Dr. Aukštakalnis yra Co- 
miecticut 'State Sbcįety of 
Natureopathy iždin i n k u, 
Lietuvių Studentų Organi- 

izacijos Sendraugų Komisi- 
| jos narys, L; Vyčių baseba- 
llininkų iždininkas. .

Jis visa širdimi yra prisi- 
’rišęs prie mūsų parapijos. 
I.Nors toli nuo bažnyčios gy-

G reičiau ugnis užšals į ledų,, negu lietuvio krūtinėj 
užgęs Vilniaus meile, j . : .

■ • ' Lietzivos■'saųtinorty-

(Ėddie Hogan), kumštinin
kas, tai busimasis mūsų 
Sharkey. Jis yra dar jau
nas ir daug žadantis sporti
ninkas. Cliick Kelly, (Wa • 
terbury American ir Repu- 
blican sports writer) labai 
dažnai susirašo su mūsų’Ed- 
vardu ir jis apie jį yra šiaip 
išsireiškęs; “Lietuvis Ed
vardas Juška gali būti ne
užilgo sunkiojo svorio kum
štininkų čempi jonas”. . Mes 
to jam. iš širdies linkime.

Jisai nesenai kumšČiayosi 
su Jack Pėttifer iš Anglijos 
Miami, Floridoj ir laimėjo.

Mums waterburieČiams 
garbė turėti tokį žymų spor- 
tiniiika.

Jis yra tik. 20 metų am
žiaus vaikinas ir sveria 215 
svarų, šėšių- pėdų milžinas. 
Jo brolis .taip pat atrodo į 
kumštininką. . ...

Valiom“ Ėddie”! ’

, DR; MATAS AUKŠTA-; 
KALNIS (Colmy), L. I).! 
S.. Lifėratinės Komisijoj 
narys. Tai labai populerus 
ir malonus'žmogus, šy. Juo
zapo parapijos darbuotėje 
jis yra vienas įš pirmutinių. 
Jisai dabar turi gražų ir 
modernišką ofisą, 1015 East į 
Main St., Waterbury. Dr.! 
Aukštakalnis yra- ' baigęs. 
Bloomer Schosol of Hartford 
Conn.’, National Natureo- 
path Collegc of Cliięago, III. 
ir post-gradtfale course oi’ 
Ne\vark, K J. Jau 14 metų 
kaip praktikuoją. . . #

Jis yra vedęs, lietuvaitę 
slaugę ir abu sėkmingai 
darbuojasi gydymo srityje.

Jisai su l)i\ Aukštakalniu 
(Ilill) turi atidarę St. Jo- 
seph's Kliniką ir joje gydo 
dovanai vargšus: ir ligiĮ-pvi- 
spaustus lietuvius. Tai' grū

KuikV. Rųžiiįtių, ^V/puozapo parapijos {vikaras,Mik
lus parapijos jaunimo tarpo; * ;. * ,•
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