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Katalikai, kurs neremia katalikRko4 
spaudos, neturi tėisSs ‘Vadintis gera Balny- 
Žios vaiku,
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BADO “ROJUS” Vaizdas iš Bado “Rojaus” Sovietų Ukrainoj T iafiiirnę KAFlIlATnAnA 
- Duokite duonos, nes mes mirsime badu; bet jiem duonos nėra. MJmC VU V UO ilMCUi *UU*UwUv

Penktadienio numery ra
šiau, kad bolševikai viso
mis pajėgomis stengiasi 
užginčyti, kad Rusijoje 
nėra bado, buk tai jų prie
šams trūksta faktų įrody
ti. Faktų yra, ir perdaug. 
Thomas Walker savo ap
rašymais ir paveikslai pa- 
tvirtina, kad tai ką “Dar- 
bininkas” rašė apie badą 
yra neužginčijamas fak
tas. Jis parašė*tiek daug 
apie badą sovietų Ukrai
noje ir tą visą patvirtino 
paveikslais. Jis matė 15 m. 
vaikiną, baisiai suliesė
jusi — tik oda ir kaulai— 
bet su išpūstu pilvu, mat, 
nuo bado viduriai sutins
ta. Jis buvo našlaitis, nes 
tėvas nuo bado jau buvo 
pasimiręs, o motina.išėjo 
ieškoti maisto, bet jau ne
begrįžo* Tėvo kūną jis ap
dengė'šiaudais, nes, netu
rėjo špato duobei iškasti 
—visus spatus atėmė GPU 
agentai, paikas norėjo nu
mirti, nes sutinę viduriai 
be galo sopėjo. Buvo nu
vykęs į miesto ligoninę, 
kad jam vidurius pagydy- ’ 
tų. Ligoninės užvaizdą 
jam atsakė, kad nieko ne
gali pądaryti, neš jisne 
komunistas. Vaikūš atsa
kė, kad jis bus kuo jie tik 
nori, kad tik jį gydytų. 
Komunistai jam nepatikė
jo ir išvarė lauk.

Vienas kaimietis buvo 
labai panašus į carą Nika- 
lojų H. Bolševikai pradėjo 
įtarinėti, kad jis ištįkrųjų 
gali būti caras ir paėmė jį 

. ‘ į Kievo kalėjimą. Ten jį 
, laikė šešis mėnesius nedi
deliam kambary — kokių 
25 kvadratinių pėdų įtal-’ 
pos — drauge su 50-75 ki
tais kaliniais. Jie buvo su
kimšti kaip silkės bačko
je. Smarvė neapsakoma. 
Kaikurie buvo bandę nusi
žudyti. Tame kalėjime jį 
laikė tik tam, kad parašy
tų savo istoriją. Ne tiek 
gal, kad tikėtų jo istori
jai, bet kad įsitikintų, ar 
jis moka gerai rašyt. Kai- 

. mietis vos mokėjo braižyti 
raides. Bet vis dėlto bolše
vikai pradžioje jam neti- Maskvon. Tas buvo nelen
kėjo, ar jis* ištiesų taip gva, Reikėjo nusikratyti 
blogai rašo, ar tik apsime- [fotografinės kameros. Tai

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

Motina ir sūnus. Jaunas ir seną. Abu badauja, abu nusiminę^ Gal ir yra 
maisto Rusijoje, bet tik ne vargšei motinai ir jos sūnui. Sovietų 1 Ukrainoje 
derlius buvo geras, bet Sovietų komisarų agentai derlių atėmė nuo "kaimiečių, 
kurie užsiaugino. Kaimiečius paliko badauti. Hearsto laikraščių koresponden
tui kaimiečiai pasakojo, kad užpereitais metais ūkininkai buvo užsiauginę už
tektinai grūdų ir kitokių produktų ir būtų galėję patys išsimaitinti ir gyvu- 

'liūs pašerti, bet atėjo komisarų agentai GPU ir atėmė beveik visą jų derlių. 
Žmonės besigindami nuo bado papiovė visus gyvulius ir suvalgė. Šunų taip pat 
nebeliko. Toks tai rojus Sovietų Rusijoje. - .

Vokietijos Parubežyje 1
i nu ujm į T-r;iW-. . Ji

• ■

ras Žukauskas, kurią da* 3 
bar yra atsargoje. a

Jei kiltų ginkluotas su* J 
siremimas su vokiečiais, JI 
gali įvykti, kad generolas J 
Žukauskas suloš Ją pačią _ | 
rolę Lietuvoj, kaip Hin- 1 
denbėrgas sulošė Vokieti* J 
joj. Hindenburgas irgi bu-* 1 
vo senas, prityręs karys, J 
kuris buvo atsargoje, bet -1 
jauniesniems suklupus, | 
Hindenburgas grąžintas iš .1 
atsargos ir jam buvo pa- J 
vesta ginti Vokietiją nuo | 
rusų, kurie vokiečius buvo 
atviję net iki Karaliau- J 
čiaus.. . . ‘ . 3
LENKIJA NORI APSI- Ž 
MAINYTI ŠNIPAIS SU | 

VOKIETIJA I 
VARŠUVA — Lenk į j o š | 
sostinėje eina kalbos, buk J 
Lenkija ruošiasi iškeisti i 
Vokietijoje sugauta ir nu- J 
teista kaleiman iki gyvos ‘ 1 
galvos šnipą baroną Geor- -i 
ge Sasnovvski. Dvi vokie- | 
tės, kurios buvo Sosnows- J 
jkio bendradarbės, 
nužudytos teismo sprendi- 
mu . ; " ‘ j

Už Sosnovski Lenkija J 
gražisianti vokiečiams jų J 
šnipą sugauta ir nuteista 11 
Lenkijoje iki gyvos gal- i 
vos, gražuolę Theodorą 
Ogurek, kuri buvo suimtą j 
sausio mėnesyje 1933 me- 4 
tais.-. • " ? . |
REVOLIUCIJA GRAIBI- |

JOJE 1

tą nemokąs. Po ilgų ban
dymų jie galop įsitikino, 
kad kaimietis tikrai ne
mokytas. Tada tik, maty
dami, kad jis ne caras, 
bolševikai jį paleido.

Walkeris, pakankamai 
jau prisigaminęs rašytos 
ir nufotografuotos me
džiagos, pasirįžo grįžti

;; Darbininko Radio Prog- yalandžio. Visa šeimyna 
Lf ramos Vedėjas ir Darbi

ninkas gauna daug laiškų 
dėl radio programų. Visų

K negalime sudėti į Darbi-
’ ninką. Perdaug užimtų
y vietos. Dėsime kiek gali-

. ma, kad parodyti Gęrb.
Skaitytojams kaip intere- 
suęjasi žmones parbinin- 
ko Radio Programomis. 
Laiškas iš Nashua, N. H.

Darbininkas, South Bos
ton, Mass. Gerbiamieji: 
Labai džiaugiamės sulau
kę Darbininko radio pus-

klausomės tų gražių dai- 
nelių ir, kartais taip suža
vi, kad nė nepajunti kaip 
ašaros rieda per veidą. 
Taip buvb kada dainavo p, 
Juozas Antanėlis dainą 
“Leiskit į tėvynę’’. Džiau
giamės mes visi RadioVe- 
dėjaus gerbiamo Rapolo 
Juškos aiškia kalba ir 
gražiu balsu. Mes prašo
me Gerbiamo Vedėjo Juš
kos dar kartą pakviesti 
poną Juozą Antanėlį su
dainuoti ^Leiskit į tėvynę.'

RMHHMI

jam pavyko padaryti. Su
vyniojęs ją į “Prąvdos” 
numerį, įmetė slapta į 
Dniepro upę. Buvo daug 
rūpesčio su nutrauktomis 
fotografijomis, bet, laimei, 
kratos ant jo asmenio nėr. 
padaryta. Buvo nuskuręs 
ir apžėlęs, taigi ne apsuk
riausiam valdžios agentui 
neatėjo galvon mintis įtar
ti, kad tai būtų koks už
sienio korespondentas. Pa
skui'jam pavyko nusiskus
ti ir permainyti Savo skar
malus į tinkamus drabu
žius ir atvykti Maskvon.

Jautėsi be galo laimin
gas, kada galų gale išvyko 
iš komunistinio ”rojaus”.

TJdamikas.
KLAIPĖDOSKRAŠTE 

ATLIETUVINTI PAVAR- 
r ; DfiS

ir vietovardžiai numatoma 
dar šiemet. Tą darbą kon
takte su Komisija dirbs 

1 Klaipėdos krašto statisti
kos biuras. \

Š. m. sausio mėn, 31 d. 
■ vidurių šiltine mirė Kruo- 
• pių vikaras įfc kukančių 

bažnyčios rektorius kun,
4 Vladas Zlatkus.

LENKIJA 7 ANGLIJA 
PASIRAŠĖ MUITŲ 

SUTARTĮ
LONDON — Vasario 28 

d, pasirašyta muitų sutar
tis tarp Anglijoj ir Lenki* 
jos. Einant šia sutartimi, 
lenkai sumažins muitą 
veik pusiau anglų -įveža
moms prekėms į Lenkiją. 
Anglija pasižada nekelti 
muitų lenkų prekėms;

Anglija pardavė Lenki
jai pereitais metais pre
kių už tris . milijonus do
lerių ir iš Lenkijos pirko 
už šešis milijonus dolerių,

SUDEGE ŠIMTAMETEI 
BAŽNYČIA

NEW YORK - Vasario 
28 d. sudegė šimto metų 
senumo ispanų Šv. Teresės 
iš Avilos katalikų bažny- 
čia, Bažnyčia stovėjo prie 
187 gatvės * netoli Broad* 
way.

Bažnyčios sienomslieps- 
nojant ir vidus ' buvo pa
našus į krosnį Bet kųn< 
Gabriel Ginar, prasiveržęs 
pro liepsnas, įbėgę į baž
nyčią ir išnešė statulą su 
relikvija iu gtįžęs išnešė 
Švenčiaus} Sakramentą.

KLAIPĖDA — Vasario tik avangardas.
28 d. iŠ Klaipėdos praneša Dr. Navakas-netiki, kad 
per radio, kad Lietuva su- vokiečiai bandytų jėga 
; toncentravo penkis pulkus pulti Klaipėdos kraštą, bet 
cariuomenės Vokietijos Lietuva nenori rizikuoti 
jarubežyjeir laikolOOO 

; kareivių Klaipėdos mieste.
Lietuva nori apsisaugo

ti nuo netikėto sukilimo iš 
Vokietijos pusės, kuri da
bar yra nukreipusi visas 
savo propagandos pajėgas 
prieš Lietuvą . ir žūt būt 
nori Klaipėdos .kraštą iš
plėšti iš Lietuvos.

Naziai-yra nusistatė pri
jungti. visus germanus 
prie Vokietijos, nepaisant 
valstybinių rubežių. Ju pa-? 
stangos ' yra nukreiptos 
prieš: Lietuvą dėl keletos 
priežasčių.? / 
.•Svambiausia priežastis, 
tad' jiems visur kitur yra 

užkirstas kelias neaplen
kiant nei Austrijos. Ka
dangi jie yra sudarę su
tartį su Lenkija jie tuo 
tarpu negali' kelti lenkų 
koridoriaus kla u s y m o. 
Lieki 'jieršaftifi’vienas rie
būs ’kąŠ^Š^T^Klaipėdos 
kraštas. j

Šiame žygyje į rytus, 
. kalbama,' kad vokiečiams 
jau pasisekė “koordinuoti” 
Danzigą ir lenkai jau esą 
prielankūs su m a n y m u i 
Danzigą visai grąžinti Vo
kietijai už tam tikras

■ kompensacijas.
Sekantis objektyvas, tai 

Klaipėda, kad sudarytų 
“Rytų Europoj frontą”. 
Ir kadangi vokiečiai yra 
mažumoje Klaipėdos kra
šte, tai jie yra praplėtę sa
vo programą, kurioje tel
pa ir to dalis, kuri yra vo
kiečių kultūros įtekmėje, 
būtent, Klaipėda.

Vokiečiai paš ė 1 u si a i 
skleidė propogąndą, finan
siniai brovėsi J Klaipėda 
ekonomiškai smaugė * Lie
tuvą ir iki paskutiniu lai
ku stačiai vartojo teroriz
mą. Liudininkų parody
mais 126 nazių byloje 
Kaune, yra kalt i n amas 
Vokieeių\konsulatas laę- 
tuvoje, kad jis šioje agita
cijoje prieš Lietuvą lošė 
vadovaujamą rolę.

Lietuviams atsispi r t i 
prieš šį ofensyva yra sun
ku, nes juos varžo Klaipė
dos autonomijos konven
cija, sudaryta su didžiu
lėmis valstybėmis, o iš ki
tos puses yra lietuvių pa
čių padarytos senos klai
dos Klaipėdos krašte. •

Nepaisant visų sunkeny
bių Šioje nelygioje kovoje, 
Dr. Jonąs Navakas, Lietu
vos gubernatorius Klaipė
dos kraštui pareiškė, kad 
Lietuva yra nusistačiusi 
kovoti iki paskutinio lie
tuviu, kad Klaipėdos kraš
tas ne būtų iš Lietuvos kariuomenės vadu ' būtiį 
išplėštas. Tie penki pulkai, skirtas senas ir prityręs 
kurie stovi parubežy esą Į karys, Generolas Silvest-

vokiečiai bandytų jėga

ir, “atsargumas .gėdos ne- 
daro”.

Nors prišvalstybinės or
ganizacijos Klaipėdos kra
šte yra uždraustos ir nazių 
organizacija buvo suardy
ta, kada 126 jų vadai bu
vo suimti, bet bandymai 
dar vis daromi suorgani
zuoti priešvalstybinį gai
valą. Neseniai lietuviams 
pasisekė išardyti. jaunimo 
organizaciją, kuri buvo or
ganizuojama pa n a š i a i 
kaip mažių jūodmarškiriiai 
su panašia uniforma. Ši 
organizacija, laikė pusiau 
kariškus maniėvrųs, ruošė 
žemlapiųs/ir t. t. . <

Dr. Navakas toliau pa
reiškė,' kad lietuviai' nėra 
užsimerkę, bet' yra pasi
ruošę numalšinti, by koki 
iš vidaus sukilimą ' arba 
atremti puolimąaš užrube-

G«į^natt^!Us.i;Navakas 
buvo užklaustas apie tas 
žinias, kurios dažnai telpa 
spaudoje, kad Lietuvos po
licija žiauriai persekioja 
Klaipėdos krašto gyvento
jus. Jis atsakė, kad polici
ja seka tik f uos, kurie ak
tyviai veikia prieš valsty
bę. •. ’ •

Del Klaipėdos konvenci
jos, kaip vokiečiai sako, 
kad Lietuva ją laužanti, 
tai sunku esą ją neliečia
mą išlaikyti, nes priešin
goji pusė ją nuolat laužo, 
“patys muša, patys rėkia”,. 
Vokiečiai giriasi, kad jie 
panaikins demo k r a t i j ą 
vartodami demokratij o s 
įrankius. : ; . .

Apie visus įvykius pra
nešama pasirašūsioms val
stybėms. Bet jei Vokietija 
nesiliautų ir norėtų iŠ 
Klaipėdos klausimo pada
ryti jį tarptautiniu klausi
mu, tai Lietuvė būsianti 
priversta kreiptis į Tautų 
Sąjungą, sako gub. Nava
kas.- ■ ■ ’ 4 ' : - •.. : v

Patikrintomis žiniomis 
paaiškėjo, kad per metus 
laiko vokiečiai Įšl e i d o 
Klaipėdos krašte 1,900,000 
litų priešvalstybinių orga
nizacijų organizavimui ir 
palaikymui.
. “Mes norime taikos” 
baigdamas kalbą pareiškė 
Dr. Navakas. "Tai yra 
priežastis dėl kurios mūši; 
valdžia pageidauja, kat 
butų sudarytas rytų pak
tas, kuris panaikintų visus 
nesusipratimus dėl rūbe- 
žiu.”
. Kaune kalbama, kad 

■būklei rimtejant, J valdžia 
daromas spaudimas, kad

Athens, Graikija.— Ko* • J 
vo 4 d.. Sukilimas prieš • | 
Graikijos valdžią plečiasi | 
ir dabar yrą užėmęs Thra- | 
če ir Makedonijos kraštus^ J 
o Crete sala jau yra suki* | 
lėlių rankose. į

Valdžia įsakė mobilizuok $ 
ti jūreivių rezervus. Tuo 
tarpu atėjo žinios, kad A- | 
leksandrapoly ir kituose 
miestuose Thrace krašte, 
šiaurės rytų Graikijos pa* J 
kraštyje tarpe Makedoni- | 
jos ir Turkijos eina smar* ;| 
kūs susirėmimai. J

Bėrės miestas, rytų Ma* 
kedonijoje, iš sukilėlių a* |
timtas. Pasirodo, kad su* f
kilimas yra rimtesnis į
kaip, kad pradžioje buvo 1
manyta. » * 1

Valdžios orlaiviai vėl 
puolė karo laivus, kurie y* 
rą sukilėlių rankose, Ore* j 
te salos pakraščiuose.. |

Buvęs premjeras Eleu* j 
therioš Venizelos atvirai J 
prisidėjo prie .sukilėlių 3 
Crete saloje, kur jis dabar ’l 
gyvena. |
• Pačiame Athens mieste | 
paskelbtas karo ir apgu* 9 
los stovis.

Pranešama, kad valdžios j 
karo orlaiviams pasisekė 
tris iš sukilėlių rankose e* 

; sančių penkių karo laivų 1 
i smarkiai apdaužyti juos j 

bombomis,
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Sv. Metą Jubdčjns ĮviĖTINŠŠ WlQS
A^AWA^JSIG¥!H p^MpNgS. " ■ į " u

J. B gp^ONO KAkDlNOLO LAIŠKAS
Arkivyskupijos DvksiiOdjĮai ir ištikimiems Ka

talikams4 sveikatos ir palaimos.' * E ■
Mūsų šventasis Tėvas Pijus XI paskelbė visam 

pasauliui 1933-1934 inetų jubilėjų, paminėti 19-kod 
Šimtmečių sukaktį mūsų išganytojo kančios. Visi ka
talikai gali įsigyti Jubilėjauš atlaidų iki balandžio 28 
dJMdmĮsSąlygomis* ' . . r ’

1> Reikia vertai .prieiti išpažinties ir priimti šv. 
Komuniją. Tam tikslui neužtenka atlikti tik metinę 
Velykinę išpažintį ir priimti šv. Komuniją, Jubilėjauš 
išpažintis- įr Komunija turi būti atlikta Stskirai^ * ’

2. Reikia aplankyti pėr tris dienas,-po vieną sykį 
kasdieną, keturias nuskirtas bažnyčias.’Galima lan
kyti ąr tris dienas paeiliui, ar su pertraukomis;
r £ Prie kįekvįeųp aplankymo reikia kalbėti šitas 

šv. Tėvb paskirtas maldas jubilėjauš atlaidams įsigy
ti. ' ’ ■ " ■ ‘ ’*

A. Prie Didžiojo Altoriaus, kur yra švenč. Sakra- j 
mentąs; ‘

- Į. Tėve mūsų. f
2. Sveika Marija. . - ■ .
3< Garbe Tėvui.
Tas maldas reikią sukalbėti šešis kartus, šeš

tąjį kartą šv.Tėvo intencija.
BĮ Prieš Kryžių. •'

1. Tikiu’į Dievą Tėvą, tris kartus.
2. Viėrią kartą maldelę “Garbinu fave, Viešpa

tie Jėząu Kristau, ir šlovinam Tave, jog per šventą 
TąvoKryžių atpirkai šį pasaulį”

C. Prieš švenciausįos Pahėlės stovylą.
1. Septynis kartus ft^Vėįka Marija” septynių 

sopulių ■paminė jimui. 1 *
’ . 2 Vieną kartą; “Atmink, o Dievobąimįngiau-

šio ji Panele” Įr tt. . ’
t : D. Prieš švenč. Sakramentą.

. . ^ikiu į Dievą Tėvą — vieną kartą, tikėjimo iš- 
pažinimiit ’ ' / - . .

,4. Prię' kiekvieno bažnyčių aplankymo reikia pasi- 
melsti^y.jTeyb^intenciją. ‘

skaistykioje esančias tiek* kartų, kiek tos visos sąly- l 
gos yra išpildomos.

> " Sekamos bažnyčios yra paskirtos aplankyti 
atlaidam^ pelnyti: ; j

R ‘ Pačiame Bostone

Pereitame numery pas
kelbėme, kad Rietuvių 
Darbininkų Sąjungos ir 
Darbininko naujų narių ir 
prenumeratorių vajus tę
sis iki organizacijos glo* 
bėjo Šv. Juozapo K Šventes, 
gegužės 12 d.

LŪS. nariaį ir Darbiniu* 
ko skaitytojai,' prieteliai 
ir rėmėjai kviečiami per 
pratęstą laiką uoliau pasi-‘ 
darbuoti kolonijose. Pada- 

Įrykimepasiryžimųšio'Va- 
Į jaus metu gauti keletu 
tūkstančių naujų narių ir 
prenumeratorių Darbinin
kui. ‘ ' T'-.

CtĮTAlĮll 
OR. ROGĖR J. ABIZAID

Tel. Devonshire 7906
OFISO. VALANDOS:

.• 2—47—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston .

ii|Uiiihlii>į>ii|

!u 11 f’

į kun. K Juškaitis, Blaivi
ninkų Centro Pirmininkas 
ir kun. P. Virmauskis, šv« 
Petro parapijos klebonas 
ir LDS. Centro Dvasios 
Vadas sveikino kun. Kazi
mierą Urbonavičių, jovar
duvių progą. ,

Amžinojo Ražančiaus 
draugija pasveikino kun. 
Kazimierą Urbonavi č i ų 
dovanėle, gražu auksiniu 
arnotu,kuriuopasipuošęs 
mūsų Vadas atlaikė tos 
draugijos intencijai Šv. 
Mišias Šv. Kazimiero: die
noje. <.

4 Prie kiekvieno bažnyčių aplankymo reikia pasi

nį’ Atlaidai gali būti aukojami už gyvus įr vęles

f Tel. So. Boston 0823 |

MfJDON/ONT. --fą* 
vyzdlngan palikimas. Pet
ras Langan mirdamas sa* 
Vo turtą paliko šeserei. 
jeį minis visas turtas pe- 
re jo katalikiškoms įstai
goms. Šv. Augustino Sę- 
mmąrija Toronte gavo 
$5,000; Bažnyčios platini
mui $30,000; Šv, petro 
grašiui $10,000. .

DŲSELDORĘ— Vokie
tija r— Katalikų dąrbinįn- 
kų'Sąjunga Neuss’ė, da
bartinė Vokietijos valdžia 
panaikino. kj

BOSTON — J. K. Kardi- 
nolas O’Connell pagerbtas, 
Lebano valdžia suteikė J*
B. Kard. p’Connėlį garbės 
medalį už pasitarnavimą 
tos šalies žmoneinę.

VATIKANAS — Šv.Tė
vą jo 13 metų sukaktuvė
se pagerbė suvįrš 18,000 
asmenų, vien tik iš Vokie
tijos./

YOĘK — Kunigas 
MoksĮininkas gavo meda
lį. Kųn. Julius Niemoland
C. S. C. iš Notre Dame 
universiteto gavo aukso 
didėlės garbės medalį už 
nepaprastą pasižymėjimą 
moksle. .

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les * pamokas duoda 

r vaikams.

Adresas:
938 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

«
BoraiNG co.

C. F, GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjęs gerų minkštų 

-2—____ gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass, 
Namai: 18Į P.St., flp. Boston

, ĮVAIRŪS SKEtBIMAl ;

R AID IO 
PARDUODAME ir TAISOME 
$192,00 MAJESTIO $49.00

155.00 PHILC0 30,00
125.00 ' PHILCO 29,00

90,00 PHILCO 19.00
CHAS — CHRIS 

454 Broadway
S. B. 4000

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
OONSTABLE

tystice of tha jpcavo 
Visokios ittSJes apdrauda. ir tol-.

singas patarnavimus.
598 E. Broadway, So. Boston

. Tel. Šou, Boston 1761
Resičjenee:

_ .120jyiąrineJRd,, So. Boston _ 
Narnii tel. :Sou.BoSton 2483-W

FOTOGRAFAI STOKAI
Padarę geriausius ir grąžiau- 
sius paveikslus, šeimynų ir pa* 

. vienių ^ąmenij. ■' ’ •
JURGIS -C. STUKAS

453 Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tel. Šou. Boston 2020 
ALENA S. STUKIENE. ' 

■' 681 Wašhington St.,
Norwood,. Mass, 
Tel. Nor. 0242

Šeimininke lietuviškai šeimy
nai. Moteris ai* mergina. Turi 
mokėti kaip pagaminti valgius. 
Mokama gera alga, duodama val> 
gis ir įrengtas kambarys gyveni
mui. Reikalingą, turėti geras re
komendacijas. Kreipkitės laišku 
pas: Mr. W P., 65 Howard St., 
Reading, Mass. -arba telęfonuok 
Reading0078 R.

UTįlLIIį! PASAULIS
VATIKANAS— Popie

žius Piųs XĮ/ vasario J21 
priėmė ąučĮijencijon’ žU^ 
nalistus šii kuriais kartų 
buvo Prancųžijds Užsienių 
reikalų minĮęteris p. įa* 
vaL Šv. Tėvąs jiemš kąį- 
jędamas pareiškę :r; kad spūuda yrą |?tb|į gąįiįgą, 
jei ne g^įngiaųsįą |įaių 
aikais pajėga. ;
NEW HAVEN, Conn. — 

Vasario 21, šy. Tėvas Piųs 
XI — . laimina . Kolumbo 
Vyčius Katąiikų Akcijos 
darbe. Martinas K’. Čar- 
mody tame^ dalyke gavo 
nuo Jo Em. Kardinolo Pa-r 
celli laišką. ' ■ 7' -

ST. JOĘN’S, n; B. — 
Vyskupijos Vyskupas Le 
Blane, vasario įį, po ilgos 
|igos mirę. Jis bilVo 60 m. 
amžiaus. LabdaĮybęje pa
liko atminčių* Įlbuįąvojp 
ligoninėj ir keletu, mokyk
lų/bažnyčių:

DŲBŲCĮUĘ, IQWA. — 
Catholic Daily TrJbime nę- 
įleidzįamas' Męxicoų. Ka* 
dangi tas laikraštis talpi
na žinias apie Katalikų 
persekiojimus • Meksikoje. 
Tiesą per’ skaudu ’ Mėkši* 
konaįdš valdininkams su
tikti. *

NE WYORK — Vasario 
22, Airijos J. E. Kardino
las J, Mae Kory, grįžda
mas iš Ęucharįstinįo jįon? 
greso užsuko į Ameriką- 
Lankėsi ir Bostone.
. MEXICO CITY L M. 
Arkivyskupas Pas c u a i 
Diaz už laikymą Šv. 
mišių nuteistas užsimokė
ti pabaudą 500 pęsų. Jis 
kreipėsi į AukšČĮausį Tėį- 
smą. Tas palaikė žemes
nio teismo nuosprendį.

LIETUVIŠKA, *" 
VALGYKLA ‘ ,

BROADWAY CAFE
MEXĮCO CITY — Vie

tos Studentų organizacija 
atsišaukia f pasaulį, pra- 
neš^ąina baisią ten stU* 
(Jentų įr profesionalų pa
dėtį. Valdžia pradėjo vis- - 
ką varžyti; Per aukštesnes 
mokyklas; valdžią neigia 
kątąjįkybę. Varu verčia 
mokintis tik Sdc^listiško* 
Je ^ėi bolševikiškoje pa
kraipoje. ‘ •• P. J; J.y—

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. . toniška;

RELIABLESTORE, 
atidarė naiiją moteriškų drapanų 
krautuvę 447 W. Broadway, So. 
Bostone; Iriirį yra gražiausia ir 
naujausia visame South Bostone. 
Gyvuoja astuonioliktus. metus. 
Rasite'visą eilę visai naujų suk
nių, paltų, kojinių, sijonų,: bliuzų 
ir moterišką galvos paredaių.

Jeigu,. nebūsite pątėnli^ti.ąu 
patarnavimu, maloniai sugrąžina 
pinigus. . Jų obalsfs yra: ’ “Mes 
stengiamės -įtikti visiems’ Nepa
mirškite atsilankyti į RELIABLE 
STORE, kuri turi- drąsos būti ki-

Patarnavimas greitas ir 
malonūsI Arti Munieipal Buildmg į 

| 525 E. Broadvvay, Š. Boston | 
Ę Oįisą Valandos " / |
lNuo.9 iki 12 ryte.ir nuo 1.30 Įkiš 
= 5 ir nuo 6 iki 6 vai, vakare. Ofi- = 
įsas uždarytas subatos.vakarais lr = 
^nedSIdieniaisį taipjgfi aeredo&is nuo Į 
| ■ 12-įos dieną uždarytas, •’ £

Taipgi nuirau ir X-Ray =

gos yra išpildomos.
> " Sekamos bažnyčios yra paskirtos aplankyti 

atlaidamš pelnyti: ;
R ‘ Pačiame Bostone —:$v. Kryžiaus Katedra, šv.

Cecilijos/ŠV. Jokūbo/ Nekalto Prasidėjimo.
• - Roxbury: — Panelės švenč. Nuolatinės Pagel- 

bos, Šv. Juozapo, šv. Patriko, šv. Pranciškaus Salezo. 111
South Bostone: — Dangaus Vartų, šv. Augus- *' 

tino, Šv. Petro ir Povilo, Šv. Vincento. * f
\ * Kąst Bostone:—- Saldžiausios širdies, gvenč. į 

Panelės Marių žvaigždės,, Švenčiausiojo Atpirkėjo, Į 
PanelėsŠvėįič. į Dangų -Stalinio. ’’ ‘ ‘ ’■ ■ |

' * Korchester: — šv. Petro, Šv. Margarietos, šv. į 
Ambfozįejaus, Šv. Morkaųš. ’ * . ' |

Charlestown: — Šv. pranciškaus Salezo, Švenč. Į
Marijos,' Šv. Katarinos, švenč. Marijos,' North Eiid. Į

Jamaįca plaįn: — Švenč* Sakramento, šv. Ta- Į 
mo, Panelės Švenč. Lourdo, Paneles švenč Angelų j 
Rdxbury. \ ; l!

West Roxbury: ■— Saldžiausios Širdies; Šv. Te- į 
resės, švenč. Vardo,, šv. Andriejaus. į

■ Brighton-Watertown: —Šv. Columbkille, Pa- I
neles Švenč. Paaukojimo (Presentation), Šv. Patriko, j 
Saldžiausios Širdies. * ‘ Į

■ ’ • Brocktonė:šv. Patriko, šv, Edvardo, Šv. I 
Margarietos, Saldžiausios širdies. = t. - ii

' * ' ' Brookline ' panelės Švenč. Dangun ©mimo, I 
Šv. Aidano, šv, Lauryna, Šv. Antano, Allstone.

Gambrįdge — Panelės švenč. Apreiškimo, 
’ Švenč. Sakramento, šv. Povilo, šv. Jono Kvangelįsto, 

’ Chelšeą —Šv. požęs, paneĮės Švenč/Malonin* H
gos, Šy. Stanislovo' Kankįhio, panelės Švenč. Dangun J;
Ėmimo. v- * - ! v‘ |

L Havęrhill — Šv. Jokūbo, šv. Juozapo, Šv. My- į 
kojo, Saldž. širdies, Bradforde. ; ’ * f

Lawrehce —- švenč. Marijos, Nekalto Prasidė- 
jnno, Šv^ Onos, šv. Patriko. .• ,• ’ . . J

LdwelĮ —- Šv. Petro, šv., Patriko, Šv. Jono
; Krikštytojo,? Saldž". širdies. ’ . *’ • ; ‘ ' ; v
‘ ■ 4 V Malden A- Nekalto Prasidėjimo, Saldž. širdies;
; Šv. Jokūbo,' Medfordė, šv. Juozapo Everett.

Medford — šv. Kiėmęhso, W. Somerville, Šv.
■ Juozapo, Šv. Pranciškaus Assiziečio, šv; Rafaeliaus. I

- Newton — paneles Švene. Krikščionių Pagel
tos, šv/ Jorio Evangelisto, Saldž* Širdies, Šv. Bernardo.

;ęuįncy —‘šv. Jono Krikštytojo, šv. Juozapo, 
Švenč. Sakramento,- Hough’s Neck, Švėnč. Marijos, W.

; jQiįmcy/;L r’’'' ... ’• /•. F
- ' . b ' Salem — Nekalto Prasidėjimo, šv. Juozapo,
/ šv. Jokūbo; šv. Onos, . ‘ . ’ ■ * ' '

t ; Somerville - Šv. Juozapo Globos, šv. Orios,
Šv. Benediktoj Šv. Katarinos iš Genoa.

t ' Walthaih — Švenč, Marijos, šv. Karolio BoM 
rvEteo, Šv. Jtiozapo, Saldž. Širdie^. ; ’ :

| ‘ Visose nepamirietose šiame sąraše, Jubilėjauš 
atlaidams įsigyti užtenką aplankyti savo parapijos

p bažnyčią per tris dienas po keturis kartus į dieną pa-
| eiliui, arpa sų petraukomis, ;
į r 1 Vienuolynų įnamiai— vienuoliai ar pasaulio-
į-nys .-r- kunigai, seminaristai, vienuolės-seserys, naujo- , •*,
L kės ar postūliantės ir visi vieriuolyriū'Ošė gyvenanti ji vaikščioti Vienybėje šų višo pasaulio katalikais, . JĮe 
L gali įsigyti jlibilęjaua atlaidus,•’.aplankant keturis,kari- kdfimčiaųsiai, tūri stengtis Jankai bažny^iasj-dažrią 
t tus į dieną gavo koplyčią/per tūk dienų,; kiek jiems Į eiti pfie Sakrainentų/ mblstiš Šv.'Tėvo, intencija X 

vyresniųjų bus nuskirta. • r • ‘ *
į Kurie dėl nesveikatos ar dėl tolumo negalį ap

lankyti bažnyčią tiek sykių, kiek reikajaųjama, ar 
priklausantieji prie misijų bažnyčių, kurios šekmadie- 
niaia tik per trumpą laiką yra atidarytos; taip pat

•t: Roxbury
T , " “

. - Soptl1 gostone:

1 ’• * Kast Bostone: -
!►—* - — • • •• . -v n

Panelės_Šve‘pč^ į Dangų Emiįiio.

Ambfozįejaus, Šv. Morkaųš^
CharĮestown: —

jamaica Pląin;

Rokbury.

resės, Švenč. Vardo,"šv. Andriejaus. _ ____ _ [

neles Švenč. Paaukojimo (Presentation), Šv. Patriko, I

■: • Sįocktonė: — Šv. Patriko, šv, Edvardo, Šv. 
Margarietos, Saldžiausios širdies. = t. - i

1 * ' Brooklinė ’ Panelės švbnčė Dangun ©mimo,
Gąmbrįdge — Panelės švenč. Apreiškimo, Į

’ Švenč. Sakramento, šv. Povilo, šv. Jono KvangelĮsto,
’ Chelšeą -—Šv. požęs, pane|ės Švenč/MaĮonin* I

Lietuvis Dantistas" *

(GALINĄUSKA^) ' #
Tel. So. Boston-2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 

į ryto, nuo 1:30 iki 5:80 po pietry ir 
Į nuo 6 iki 9 Į vakare.- šveiitąrdient 
I ’ pagal susitarimą.

I ' ”Tei/Šo. Boston 2060

Lietuvis Dantistas^

A. L KARUČIUS
f L ■ ■ „» ■ -. • t »v

251 W. Broadvvay, £>o. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki. 9. v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena.

I Suimtomis nuo 9 iki C vai,. vakare. 
I Nedaliomis puo 9 iki 12 vai. diena. 
| (pagal sutartj),

Tel. Trdvvbridge 6330.. " Č

JOHN REPSHIS, M. D.
- (REPŠYS* "

LIETUVIS GYDYTOJAS
■ •• . - - j r - f •

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

. 278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sų.,
1 Cambridge, Mass.

CAMBRIDGĘ, MASS. :
tu>. 

TAUPYK PINIGUS!
NUSIPIRK GRAŽIUS

KAILINIUS

OUEENANN LAUNDRY,
• ■ INO. '

LIETUVIU SKALBYKLA , 
Skalbiame ir ptosiname' visokius 
drabužius. Mes paimame ir’ prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorehestej’- it kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, rkack-gaunate-patarna

vimą už pigią kainą.
7-9’Ellery St., So. Boston 

Tek . Šo< Boston ,2923 "

MlfltUERĄPPpRT“
-Boston’o geriausia įr jilačiau-

- šiai žinoma Elektrikinės... L 
Adatos Specialiste 

Prašalima ant. visados bereikalin
gus' plaukus nuo moterų veidelių ; 
be skausmo ii* dėmės. Turi IZ-kCte ; 
metų patyrimą, gydytojų rekomea-’ '* 
daclją ir ligonių patvirtinimą? . ‘ 

PATAR1TAVI2IAŠ .
QA.RA^TlTOJA3tAS- ■ i- 

,125 TremontSt., Boston, Ma^. 
Rpom 310, Tel Hąncock.TSmĮ;

OIPELIAME
•j.*’ • -H? -*■-• -

Šis puošnus RACCOON 
už pusę kainos /

I. J. FOX, Amerikos di- 
džiausiš kailinių pardavė
jas paskelbė didžiausį kai* 
Bįiių išpardavimą jų isto-

Pirk kailinius D A BAR 
šiaižiemaiir liitaižiemai,

P-nas Korites, gerai lino- Tamsta nusistebėsi suži* 
mas lietuvis kailių žino- nojęs kiek pinigų gali su 
vas, padės Tąmstai išsi- išpardavi-
riųktf k a i l i n ius. Užiję, me. Neatiduok!- Užeik 
klauskite p., Korjtes. '., tuojaus. ;

I. J. F0X
PERSIKEUMO
IŠPARDAVIME PIGIAI TAISOME

\ .-StCĮOTS’' ? ’ 
SO, BOSTON R00FING CO. 

JOHN MARTIN & CO.
Taišonte Visokius Stogus , 

414 W. Broadvvay - •• • 
•• TELEFONAI:’.

South Boston 0574 dienomis 
South Boston 0184 vajčarah

kaliniai ar seneliai virš 70 metų amžiaus — gali įsigy
ti Jubilėjaus atlaidus7, Atlikdami kokius nors gerus 
darbus, nuskirtus rjiems klebono -ar nuodėmklausio, 
kuriems šiuomf yra duodrima gale jubilėjauš sąlygas 
pakeisti. ; ; -* •> ' ■- ; '
•< * Kurie katalikai norės aplankyti bažnyčias su 
procesija, savo klebonų ar kitų deleguotųjų kunigų 

I Vedąmi, galės aplankyti tik_ dvi bažnyčiai ‘ per tris 
| dienas, vadinasi, šžyo; parapijos bažnyčią įr kdkįį. 
nors kitų; kad ir no paminėtą šiame sąraše'.
r ?' -- Šiuo' malonių metu kunigams nuodėmklau
siams yra teikiamos specįales jubilėjauš privilegijos.

Visi ištikimieji Arcivyskųpįjoą katalikai yra 
I kviečiami pasinaudoti Jubilėjauš malonėmis ir jį ąP“ 
vaikščioti Vienybėje šų višo pasaulio katalikais. Jįe

| dievotai dalyvauti Savo parapijų pamaldose, kad jų 
mintyse ir širdyse giliai pasiliktų mūsų Nukryžiuotb- 
jo Atpirkėjo atmintis. .

Wllliam Cardinal O’CoimelI,
Bostono Arcivyskupas. BOSTON,

rr

baldus;
Perkraus- 

tome
S? VISUR

PIGIAI 
GREITAI1 SAUGIAI

LITHUANIAN .
. FURNITUBĖCO.
326-328 W. Broadvvay

Tel. South Boston 4618

JUOZAS M, OIUS
LAIKRODININKAS

• ' t • t r > t ■

Parduodu įvairiatuios rfliltt 
auksiniu! ir sidabriaiui daik- 
tus. Taipgi ir paUiuu.

866 W< Bmthvay
SO. BOSTON, MASS.



AntoadleniirLKovo 5 d.,1935

VIETINES ŽINIOS
KUN. SKALANDIS GRĮ- 

ŽO IŠ LIGONINĖS

Peabody, Mass. — Vasa
rio 3 d. kum J. Skalandžiui 
sužeidė koją. Vas, 7 d. pa
daryta aperacija, o vasa
rio 11 d. buvo nuvežtas J. 
B. Thomas ligoninėn, kur 
jis išgulėjo iki vasario 25 
dienos. : -

Kun. Skalandžiui koja 
baigia užgyti. Kovo 2 d. 
grįžo klebonijon eitų savo 

i pareigas.
\ Linkime * kun. Skalan- 
džiui visiškai išsveiktL .

mirė dviejų mėnesių amž, 
Robertas Droback. Jo tė
veliai yra Prabas ir Pram 
ciška (Urbonaitė)’ Dro- 
back, gyv. 180 Balton St. 
Robertas buvo staigiai su
imtas pneumonia ir 5 die
nas ligoninėje išbuvęs, 
mirė. Palaidotas iŠ tėvelių 
namų sekmadienį, kovo 3 
d., 2 vai. p.p., Mt. Bene- 
dict kapuose. Laidotuvėms 
patarnavo grab. J. Kaspe- 
ras.

VYČIŲ ŠOKIAI PAVYKO

MIRĖ

ovo 1 d., 1935 m;, Bos- 
toĄ-City ligoninėje pasi-

MUZIKOS MOKYKLA
MATreinavičiutė, moky

toja, ąioko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAE1TEN PIANOFORTE
' KOLEGIJĄ.

444 E . Sixth Street,
- So. Boston, Mass.

L. Vyčių M A. Apskričio 
šokiai įvyko kovo 1 d., 
Municipal Building salėje, 
So., Boston, Mass.

Į šokius prisirinko daug 
gražaus lietuviško jauni
mo, netik iš vietinių, bet ir 
iš tolimesnių lietuvių ko
lonijų.
• Turime pažymėti, kad 
šokiuose gražiausiai pasi
rodė Norwood 27 kp. vy
čiai, nes buvo jų daugiau
sia kaip iš kitur, užtat ir 
laimėjo gražią taurę, už 
skaitlingą dalyvavimą.

VALGOMŲ JŲ D AI KTU K R AUTUVE S
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir maloniai 

V patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
į kad jų skelbimą matėte “Darbininkę”.

. . DARBININKAS
Taipgi daug dalyvavo iš] 

Providence R. I,, Cambrid- 
ge; Lawrence ir WestfieldJ 
Mass. šokiams grojo Billy 
Stėven’s orkestras. Šo
kiuose dalyvavo daug pro* 
fesijonalų; Muz. R. Juška,! 
adv. K. Kalinauskas, mok, 
P. Galinis, Dr. Valiackas, 
graborius A. Zaliackas ir! 
daug kitų. Dalyvavęs.

PASKUTINĖ VYČIŲ 
. “BEANO” j

Vyčių vietines kp. pas
kutine “Beano party” įvy
ko vasario 27 d., parapijos 
salėje. Buvo viena iš įspū
dingiausių, nes buvo dau
giausia publikos, išdalin
ta daug gražių dovanų. 
Po “Beano” linksmai pasi- l 
šokome.

Ta proga vyčiai taria vi
siems nuoširdų ačių už 
nuoširdžią paramą. ' 

Klebonas kun. P. Vir
mauskis daug padėjo, ypa
tingai savo aukomis, ku
rias dovanojo vyčiams dėl 
“Beano” vakarėlių.

Taipgi visiems, kurie rė
mė ir aukojo dovanas ir 
kurie atsilankė į “Beano” 
dar kartą ačių.

Sekantis Vyčių “Beano” | 
įvyks pirmą* trečiadienį po 
Velykų. Nepamirškite. ’

Vyčių Rėmėjas

AKCININKĮĮ SUSIRINKI- 
MAS

Gavėnios Pasninko Taisyklės

f Visos Gavėnioje dienos, bininkai žmonės ir jų šei- 
išėmus sekmadienius, yra : 
pasninkavimo dienos. Ga-1 
vejimo pasninkas baigia- ; 
si Didžiajame Šeštadieny : 
pietų metu.

Visi katalikai ; 21 iki 59 ; 
metų amžiaus turi pasnin
kauti, išskyrus sergančius 
ir sveikstančius, moterys 
silpnos sveikatai bei sun
kiame padėjime, tuos, ku- 

jriems pasninkavimas lą? 
bai kenkia sveikatai, ar 
priveda prie savo kasdie
ninių pareigų neišpildymo 
ir tuos, kurių užsiėmimas 
savaime yra labai sunkus 
ir alsinąs; .

[ Kurie abejoja ar jie yra 
nuo pasninkavimo laisvi 
ar ne, privalo atsiklausti 
savo nuodėmklausio^

Kurie virs minėtais išė
mimais nėra laisvi nuo pa
sninkavimo tegali sočiai 
valgyti tik vieną kartą į 
dieną, pietus.ar vakarienę.

(Pasninkavimas yra pri
silaikymas nuo Valgio.)

j (Abstinencija yra prisi
laikymas" nuo valgymo 
mėsos.) /
h Per Gavėnią kiekvienas 
[ trečiadienis ir penktadie
nis, antras šeštadienis ir 
Didysis šeštadienis, iki 
pietų .yra abstinencijos 
(be mėsos valgymo) die
nos. Bet per ypatingą 
švento sosto leidimą, dar-

mynos teturi abstinenciją 
užlaikyti Pelenų’dienoje, 
penktadieniais ir Didžia
me Šeštądiėny iki 2 vai. 
dienos! Kitomis - visomis 
abstinencijos dienomis Šei
mų nariai, turinčių pas
ninkauti, gali valgyti mė
są per pilnąjį valgį; tie, 
kurie neturi pasninkauti 
gali valgyti mėsą bile per 
kurį valgį.

Vartojimas mėsos ir žu
vies prie to paties valgio 
jau nebėra užginta.

Asmenys '* atleisti nuo 
pasninko ar abstinencijos 
Gavėnioje, privalo lavinti 
save išsižadėjimo kitu bū
du. J

Paprastos Gavėnios pa
maldos įvyks šios vyskupi
jos visose bažnyčiose. Ti
kintieji privalo stengtis 
pasinaudoti iš šių ypatin
gų malonių Gavėnios me
tu, karštai melsdamiesi, 
širdingai ^ailėdamiesi už 
nuodėmes n* vertai šven
tus sakramentus priimda
mi. /' /

Laikas išpildyti įsakymą 
priimti Velykinę . šv. Ko
muniją tęsiasi, kaip iki 
šiol, nuo pirmo Gevėnips 
sekmadienio iki . Švėna 
Trejybės šventės.

Vilimas Kardinolas 
O’Conhell

Bostono Arkivyskupas

3.

Brolių Meilę

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescept Avenue, 

Tėtephotte COIumMa 6702^ 
29 Savin Kili Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hainpden St, 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

£ROADWAY MARKET 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston'3591

JONAS VALIACKAS
' 75 “G” Street,

Telephone South Boston 1609

K. ŠIDLAUSKAS 
, 918 E. Broadway i 

Telephone South Boston. 1392

JONAS GLINECKAS
502 E. Eighth St.,/

SO. BOSTON, MAŠS.

PERKINS SQ. bASH MARKET
Povilas Baltrašiūnąs, Sav. _____ _

49QBroadway, Tel.S.Boston3120 j Tel. So. Boston 9621

GRABŪRFAI

GRABORIUS
Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
: SOUTH BOSTON

258 W. Broadway 
Tel : S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St. .

: Tel: 4110

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS)

G RAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437

Rėš. 158 W. 7th St.
; Res.: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas .

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Res. 
564 East BrOadwąy, 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

?•. LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
r PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
- • PlrmlnlnkG Eva Markslenč, 
’ 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
~ Tel. So. Botson l298 .

Vice-plrmlnlnk6 — Ona Siauriem?, 
443 B, Tth St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

; FroL RaSt. -— Brone CiunienS, 
29Gould St., ROKbury, MasS. 
Tel Parkway 1864-TV •

FIn. RaSt. Marijona Markonlut£, 
83 Navarre St., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
p Iždininke — Ona Stanlullute, 
j 105 West Oth St, So. Boston, Mass 
1 TvarkdarS — Ona MizgirdlenS, k 1512 Columbla Rd., So!, Boston, Mass. 
I Kasos Globėja r- E. Janufionien?. 1 1420 Columbla Rd., So. Boston, Mas*.
1 Draugija savo susirinkimus laiko kas 
1 antrą utarnipka kiekviena menesiu.

Kovo 9 d:, parapijos sve
tainėje, . Sevęnth Street 
South .Bostone jvyks Lie
tuvių Prekybos* Bendroves 
(Lithuanian Sales Corpo
ration) akcininkų susirin
kimas. . ■

Visiems akcininkams, 
kurių adresus turi direk
toriai, išsiuntinėti pakvie-1 
timai. Kurie tokių pakvie-j 
timų nėra gavę turėtų tuo- 
jaus. pranešti raštu Ben
droves pirmininkui adre
su: 414 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ; ;

Direktoriai ragina^ kad 
visi akcininkai dalyvautų

šiame susirinkime, bet jei . toje brangioje Lietuvos 
i dėl svarbių priežasčių pa- * - • -» - - -
tys .negalėtų dalyvauti, 

i kad įgaliotų. kitus; arba 
vieną iš Valdybos narių 
jus atstovauti šiame susi
rinkime.
Lithuąnian Sales Corpora
tion Valdyba: 

Pirmininkas.
Adv. Juozas Cunys 

Direktoriai: / r 
Antanas J. Vaisiauskas 
Jonas J. Romanas / 
Ona Siaurienezt ’ i 
Vincentas Shirka

ŽINUTES
Tel; Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
STASYS ROKLANAS, SAV.
Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius. ir INTERNATIONAL - tra
kus.. Priimame senus karus mainais

49 Highland Avė.,
NEEDHAM, MASS.

Taipgi,, užlaikau agentūrą. So. Bos- 
.tpneį po .vardu :

SO. BOSTON GARAGE INC.
CPo vadovyste Strakauskų)

. ‘543 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis AustoŪs — Constable 
Licitatorius

ROMAN J.VASIL
Apdraudos ir Nejudomo

Turto Agentas |

ŠV. JONO ĖV. BL. PAŠALPINS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. l’etrauakaa, .
24 Thomas Bark, So. Boston, Masi 

pirm. — V. Medonla,--
1130 Columbla RtL, S. Boston, Mass.

Pręt. Rufitininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas —. Alb. Nevieta,
16 AVInfleld St., So. Boston^ Mass.

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mąss. 

MatSalku J. baikis,
7 Winfield St., Sd. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre* 
čia nedūldienį kiekvieno menesio,
2 vai. pa plotų, Parapijos salfij, 403
E, 7th St., So. Boston. Mase

7:80 vai. vakare, pobažnytinGj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pa* protokolu raštininkę.

409 Broadvray, Room 4 
South Boston, Mass.

Telefonas: Parkway 1735-M.

S. BARASEVIČIUS IR 
. SūNuS 
Seniausias ir Savistovia Jįos i

Valstybes
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Gyvuoja 26 metus. Pilnai ptlslruo 
Sės savo įrankiais Ir karstvežimiu 
sutelkti geriausią patarnavimą die
ną ir naktį. Tarnauja, ir apyllnkl 

nems Lletuvlą kolonijoms. 
TURI .NOTARO TEISES

Of isas t
254 W, Broodway, So. Boston 

Tai. Šou. Boston 2590
Gyvenamoji vieta:

838 DorchekietAve.
Tol. ColumbU 2587

Sekmadienį, kovo 3 d., 
7:30 vai. vak., bažnytinėje 
salėje įvyko altaristų vai
kų vakarėlis. Dvasios va
das kun. K. lenkus, šio 
vakarėlio organizatorius 
skaitė iliustruotą paskaitą 
apie Joanną Arkietę. Cho
ristų būrys, vadovaujant 
Art. R. Juškai, sudainavo; 
Vaikų altaristų motinėles 
patiekė užkandžių ir arba
tėlės. Dalyvavo daug žmo
nių ir kunigai: K. Urbona
vičius, Pr. Virmauskis, K. 
Jenkus..

Bažnytinių draugijų įga
liotinės p.p. Nanartavičie- 
nė ir Vosylienė perdavę 
draugijų dvasinius gėlių 
bukietus, pinigines dova
neles ir nuoširdžius vardu
vių sveikinimus Tėveliam 
Kazimie r a m Urbonavi
čiui, ir Jęnkui. Gerbiami 
tėveliai už tą gerą * atgie
dojo po šv. mišias šv. Ką* 
zimiėrodienoje!

Apart virš minėtų gery
bių Tėvas K. Urbonavičius 
buvo Amžinojo Ražan-. 
čiaus draugijos apdovano
tas puikiu auksiniu arno
tu. Tuo brangiu arnotu 
pasipuošęs, jis atlaikė šv. 
mišias šv. Kazimiero Šven
tėje. .

karalaičio dienoje daug 
išklausė šv. mišių ir ėjo 
irie Sakramentų. Ta pa
čia intencija, dieną prieš, 
e jo prie Dievo stalo Soda-, 
lietęs, Vyčiai, Marijos vai
keliai, Chorai, Blaivinin
kai “in cbrporę” ir tūks
tantine minia žmonių.

Pelenų Dietipje šventini
mas ir barstymas pelenų 
prasidės 7:30 vai. ryt- Mi- 
šios bus giedamos 8 vai. 
ryte. Po mišių vėl bus pe
lenų barstymas.

/ Vaikams pelenų barsty
mas bus 4 vai. p.p.

Po tam įvyks bernaičių 
choro praktika.

Vakare 7 vai. pelenai 
bus barstomi; 7:30 vai. v, 
bus pamokslas seks Šv. 
Teresės Novėnos pamal
dos, palaiminimas, pelenų 
barstymas ir Relikvijų 
sveikinimas. .

šv. Petro bažnyčioje ga
vėnios pamaldos bus lai
komos kiekvieną trečiadie
nio vakarą.

Penktadienį 4 vai. p.p. 
prasidės vaikams - mer
gaitėms stacijos ir Šv. me
tų Jubilėjaus apvaikščio- 
jimas. ,

APSIVEDĖ

Toje vietoje, kur dabar į 
yra Jeruzolima, buvo ka
daise ariami' laukai. Tie 
laukai priklausė dviem 
jrbliams, ’'

Kada jau rugiapiūtė pa< 
sibaige, broliai, rugių pė* 
Jais pasidalino lygiai ir 
nuėjo, palikę tuos p^dus 
Jauke.

Vieną naktį vienas bro
lių pamanė sau:
— Esu vienas pasauly, o 

mano brolis turi žmoną ir 
vaikus. Būtų neteisingą, 
kad turėčiau tiek pat‘ru
gių, kiek ir jis.

Taip pamanęs, atsikėlė, 
apsitaisė, nuėjo į laukus, 
paėmė truputį rugių ir 
pridėjo prie savo brolio 
pėdų. <.
— Nesupras, — pamanė, 

—ką aš padariau, nes kad 
sužinotų, nepriimtų iš ma
nęs tų rugių.*

Ir nuėjo sau namo.
Tą pačią naktį pabudo 

kitas brolis ir pamanė 
sau: . u ■ -
— Mano brolis yra ųž 

mane jaunesnis, «niekas 
jam nepadeda dafbe; ne
teisingai būtų, kad iš lau
ko turėtumėmvienodą pel
ną. Juk jam daugiau rei
kia..

, Taip pamanęs, atsikėlė 
ir, nuėjęs į laukus, pridė-

jo truputį savo rugių prie 
jaunesnio brolio. ;
— Nesupras, ką pada

riau, nes nesutiktų priim- 
ti, — pamanė sau ir nuėjo 
namo.

Rytą abudu broliai nuė
jo į savo laukus. Nusiste
bėjo nemažai, kai pamatė, 
kad jų pėdų skaičius tas 
pats. Bet nieko viens ki
tam nepasakę nuėjo namo.

Kitą naktį padarė tą 
pat. Bet kadangi ir vėl pri
dėjo po tiek pat rugių 
viens antram, tad ir vėl 
nieko neapsiskaitė. Bet 
trečią naktį susitiko abu
du broliai pusiaukely ru
giais rankose nešini. Da* 
bas tik suprato, kodėl jų 
pėdų skaičius nesikeisda- 
Vęs* , . ' >

Nieko' -viens antram ne
pasakę puolė glėbin.

Toje pačioje vietoje, kur 
broliai, tokią ineilę viens 
antram išreiškė, buvo pas
kui pastatyta bažnyčia.

" ■ .4 ■ » w''

Geri), skaitytoją ir prietelią 
uuoširdžiai 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.

Vas. 22 d., Šv. Morkaus 
airių bažnyčioje, apsive
dė Arthur O Brien šu pa
nele Prancišką Mastaus- 
kaite, kurie gyveno su sa
vo monėle, 474 Talbot A- 
ve., Dorchester, Mass. Liu
dytojais buvojaunojo 
brolis ir sesuo, Tomas, A- 
leksandra. .

JONO KM1TŪ EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K 
į Urbonavičiaus eilių rinki* 

Į Galima paminėti, kadĮnys.

PJOMCS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI! 
PAMATYKITE

ŠVENČ. PANELES APSIREIŠKIMO VIETĄ 
z LIUBDĄ ■ J '' .

Atėję J Šiuos paveikslus pamatysite tį garaųjj visame pasauly, 
je Prancūzijos mieštą LIURDĄ, kur 1858 metais švenS. Panele ap
sireiškė šv. Bernadetai. Tenai suvažiuoja iš- viso7 pasaulio ligoniai 
nepagydomomis ligomis sergantieji,. kad gauti stebuklingą, per 
Švenč. Panelės užtarymą išgydymą.

Be to, dar pamatysite:
1) ISTORIŠKUS PAVEIKSLUS IŠ LIETUVOS, '
2) DARIAUS IR GIRĖNO IŠSKRIDIMO IR ŽUVIMO VIETĄ

—SOLDINO MIŠKĄ, .
3) PASAULINĘ PARODĄ (Wdrlds Fair),
4) KOMEDIJĄ, KUR DALYVAUJA CHARLIE CHAPLIN.

. Paveikslus rodys A. PELDŽIUS sekančiose vietose: 
KETVERGE, Kovo-March.7 d., Klaščiaus saleje, Maspeth. N. ¥. 
PfiTNYdIOJE, Kovo-March 8d., kun. Balkūnopar. GreatNack, N. Y. 
NEDĖLIOJĘ, Kovo-March 10 d., kun, N. Pakalnio par. saleje 
Brooklyn, N. Y. ‘ : f"
PANEDĖLYJE, Kovo-March 11 d. “paTap. salėje, Bridgeport, Čonn. 
NEDĖLIOJĘ, Kovo 17 d., kun. Vasio par. salėje, Worcester, Mass. 
KETVERGE, Kovo 21 d. par. salėję, Cainbridge, Mass. 
PĖTNYČIOJE, Kovo 22 d. par. salėje, LoweU, Mass. . • 
NEDĖLIOJĘ, Kovo 24 dr 2 vai, po pietų par. saleje, So. Bostone. 
NEDĖLIOJĘ, Kovo 24; d. par. salėje, Lawrence, Mass. 
UTARNINKE, Kovo'26 d. parap. salėje, Brockton, Mass,

VISUR PRADŽIA 7:30 vai. vak. įžanga 30c. vaikams 10c.

VISŲ BOSTONO IR APYLINKĖS 
LIETUVIŲ ŽINIAI

« • » * ■

So* Bostone pirma lietuviška modernišką auksų ir 
radio krabtuvė bus atidaryta kovo 2, 322 Broathvay, 
po vardu ROLAND-EDMWD KETVIRTIS BROLIAI

Mės parduodam laikrodžius, žiedus, radios ir vi
sokius lietuviškus rekordus. Dovanas dėl visokių nuo- 

Itikių* ... ;
Mes taisom visokius laikrodžius, parduodam ir 

įdedam Oil Burnerius ir pataisom. >
Mes laikom savo atsakomybė! ir gvarantuojam 

viską, kas bus nupirkta mūsų krautuvėje.
Per Visą savaitę nuo atidarymo krautuvės viską 

parduosim už labai nupigintą kalną.
Kas norėsi parduosim ir ant lengvo išmokėjimo.
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Kadangi Lietuvių Diena, liepos 4,1934 m. dąvė * 
didelę moralę ir materialę paramą Marianapolio Kb- ' 
legįjai ir Darbininkui; ' .

. Sėtuvių Diepą mošiant > tą dieni* j?a-
sireižk|a visose Naujos Anglijos lietuvių kolonijose 
lietuvių katalikų gyvybė; f '

Todėl ir šis seimelis pakartoji pereitų metų nuta
rimą, kasmet ruošti Lietuvių Difeną ir prašo A« L. R. 
K. Federacijos N, A, Apskričio Valdybos ir Šiais me* 
tais-sudaryti Lietuvių Djenos Komitetą ir ruoštį Lie
tuvių Dieną, liepos 4, jei gąfima. Meriąnąppfe 
gijos parke ir nutaria tos dienos pelną skirti pusiau 
Marianapolio Kolegijai ir laikraščiui Darbininkui. 
DĖKOJA . • / ^7 . J

Seimelio dalyviai, išklausę, kun, Kazimiero Urbo* 
navičiaus referato “Gerbimas Autoriteto”, nuoširdžiai 
dėkoja Referentui už patiektas turiningas t ir gilias 
mintis įr ųž nenuilstantį darbavimąsį ir vadovavimą 
lietuviškai katalikiškai visuomenei ir prašo kun. Ka
zimiero. Urbonavičiaus Šį referatą atspausdinti laik
rašty Darbininke ir atskiroje brošiūroje; ' 
“DARBININKO” REIKALU —

Kadangi kovai prieš bedievybę ir. abelnąjį dvasinį 
pabliurimą Katalikiškoji spauda yra višnu įr galini 
giaUsių įrankių; *

Kadangi Naujoje Anglijoje “Darbininkas” yra 
vienatinis katąlikų laikraštis, kuris labai sėkmingai 
gina mūsų visus reikalus, supažindina mus sų priešų 
ir pątiękįa labai turiningų straipsnių, vaizdelių/ ko
respondencijų ir šiaip naudingų žinių; /

Kadangi L.D.Š, ir “Darbininko” vajus — taį ra
ginimas įgyvendinti Katalikų Bažnyčios troškimo, ku» 
ris aiškiai buvo pareikštas popiežiaus Leono XIII eii- 
ciklįkoje “Reruni Novarūm” ir. dabartinio popiežiaus 
Pijaus XI enciklikoje <fQuadragesimo Anuo” ir apie 
Katalikiškąjį VęĮkįmą; ,

Todėl Naujosios Angįijoą Apskričio Katalikiškų 
Draugijų atstoyai .susirinkę Seimeliu, pasižada tapti 
katalikiškos spaudos apaštalais ir dėti visas pastan
gas, kad išplatintų katalikiškąją spaudą, b ypač “Dar- 
birfinką” kiekviename .liėtūvįų kąmpelyje.
■RADIO. • - ’’■■ ■ ■ /’ ‘V • ■■

Naujosios Anglijos Apskričio Katalikų Seimeliu, 
Lawrence, Mass. džiaugiasi “Darbihinko” Rądio pus
valandžiu, dėkoja LDS. Centro Valdybai ir radio prog
ramų vedėjui muzikui p. Rapolui Juškai už taip gra
žią pėr radio katalikiškąją akciją ir podraug' prašo 
gerosios valios katalikų ir kilniųjų Draugijų parem
ti “Darbininko” Radio pusvalandį moraliai ir mate
rialiai.^ •7,...,, ■ t .

> ” Tfd^gįFjprąšalietuvių visuomenės remti tuos pro- 
fesijonalųs ir biznierius, Ipirie garsinimais remia 
“Darbininko” Ęadip pusvalandį. < ’ .
• / Seimelis pageidauja, kąd lietuvių kolonijose su
siorganizuotų Darbininko Radio Rėmėjų skyriai. Ra
dio rėmėjais gali būti visi lietuviai, kurie moka sulig 
išgalės tam tikrą mokesnį. Radio Rėmėjai savo kolo
nijoje renka prbfesijonąlų, biznierių ir draugijų skel
bimus Darbininkui ir pranešimus pėr radio. ;

Taipgi prašo L.D,S. Centro sudaryti pilną “Dar
bininko” Radio pusvalandžio rėmėjų sąrašą ir gale 
metų visų vardus pavienių asmenų ir Draugijų pas
kelbti plačiai visuomenei. .

■ : . KROATAS /• ‘7/’..
Taip, Jurgis yra ■ 

Vargšų globėjas. Liaudis jį gerbia
l Tartum dievaitį.

’ SOFIJA
: O, kaip įspėjau!

Mano nujautimas net svajonėse - '
Nesūvylibja. Jaįi dabar jaučiu
Kad baime nyksta, vilties šviesa brėkšta;
Aš tą vytį mačiau vedantį
Skaitlingas minias prie laimes, gerovės.
Jei jiems jis buvo išganytojui, ’ . . .

./Jis mūs gelbėti gal.
; ■•AUDRIANAS .. ■ 7” t •
■ ..Svajonė! Svajonė!

Miela dukrele^ Globojau ir aš . . ,
Kitados minias nelaimingų vargšų., 
Tad buvo1. lengva rūpintis kitaįs,

Tie patys, Audrianas, Sofija, Kroatas, . Bet šiariąieii Danijos karalius bejėgis, .
palydovai ir minia Negal nuo rūsčių dievii apsigint. , .

- ■■■•••------ SOFIJA ■ •'
Todėl pakvieskim jį tapt mūsų vyčiu, ’ : 

. Jis mus nuo dievų Rūstybės apgins. 7 \ . • ‘ 
(Meldžiamai, žiūrėdama į Jurgį.) 
KROATAS..

v O, karalaite,j iškaityk ir mane _ 
Į savus vyčius. .
7. ■- q\’T JURGIS .

; . • Mes visį geidžiam
Tarnaut karalaitei^ bfet mūšį gįiiklai . 
Nėatšieks siekio. Stabų įtekmę, 
Kad ir kenksrningiausią, panaikins tiktai ; 
Išpažinimas tikrojo Dievo. * . ?

, (Priėjęs prie Jurgio ir pažvelgęs į tblį nusišypso.) Dabot juos ir jų palydovus/kad ... ’ ‘
' Tai niekis! Tai niekis! Jiems laikas čionai plauktų kuolinksmiausiai.

- ’ - JURGIS
Didžiulė minia traukia čionais link. ' 

PASĖKRAS
Taip, ir jų tarpe yra duosni ranką. . 
Ten kas nors mėto vargšams pinigus , 
J ■ (Ramiai ir lėtai linguodamas galva.) 

JURGIS 
Už tai griausmingai dėkoja. 

PASĖKRAS
Taip, kaip man»

Vaigas redaktoriams^ 
Talpinsi kokį nekulturin- 

« gą straipsnį —negražu.
* Ir laikrąščiui garbes nęda- 
. ro, ir skaitytojai protes- 
u tuoja. Netalpinsi —- tai į- 
' sigysi autoriaus -nepalan- 
~ kurną ir net pykčių. Žino- 
; me, kad rašytojai labai 

. . kerštingi. Taigi laikraščių
* redaktoriai dažnai atsidu- 
" ria tarp kūjo ir priekalo.

Tokioj padėty atsirado 
4-- ir “Vienybės” redaktorius._ 

Tūlas feljetonistas,- pasi-
- rašąs šliburis, nupiešė 
r' riebią pasakaitę, vardu 

■ ' “Pūslė” ir pasiuntė ją
- “Vienybėn”, kuri ją ir pa- 
’ talpino. Ar tai darė Sti pa- 
‘ mėginiu, ar su pasibjaurė

jimu, to laikraščio vadovy
' bė nepasako. Gana to, kad 

pasakaitė tilpo be jokios
- pastabos, , kas reiškia, kad 

redaktorius jos turinį pik
, nai užginą. Pasakaitė ir
- stilius ir turinio žvilgsniu 
; tiek šlykšti, kad save ger-

biąs laikraštis nieku gyvu 
jos nedėtų. “V-be” save 

‘ gerbia, bet — šlykščią pa- 
’ sakaitę atspausdino. Kaip 

tai atsitiko — redakcija 
z nesiaiškina. Gal riebioji 

pasakaitė prasprūdo pro 
budrias redaktoriaus akis, 
redaktorius’ gi ją pastebė
jo, kada jąu buvo pęrvėiu, 

. na, ir manė, kad viskas 
, kažkaip nuslįs ir situacija

bus išgelbėta. Juk nekar
tą taip atsitinka. Tačiau

* dalykas savaime nesųšilik- 
vidąvo. Pasirodė reakcija.
’ Viena moteris, pasirašįu- 

„ si M. Z., parašė protestą, 
kurį “V-bės’-. redakcija į- 
dejo ir be pastabos, vadį- 

. naši, peškitės sau. . Ponia
M.Z. smarkiai pasipiktino

“Pūslės” turiniu ir stiliu
mi. Tarp kit ko ji taip sa
ko: “Kai aš skaitau tokį 
“raštą”, tai atrodo lyg p. 
Šliburis norėtu laikraštį 
vartoti vietoj “spituno”. 
Jeigu p. Šliburiui patinka 
švaistytis pačiais šlykš
čiausiais žodžiais, tegu 
jis tai daro vienas sau, ar
ba kur nors karČiamoje, 
bet ką čia kalti “V-bės” 
skaitytojai?” \ •

Ponas Šliburis nepasili
ko skolingas. Jis įį tai at
sake visa savo “talento” 
pajėga ir prie to dar mė
gina parodyti detektyvo 
gabumų. Girdi, taikiau į 
vieną pūslę, o čia sprogo 
kita, o gal ir ta patį? Tai
gi dėlto prispyręs reika
lauja iš redakcijos, kad a- 
tidengtų ponios M. Z. as
menybę. Tada bent turėtų 
satisfakcijos, kad pataikė 
į taikinį. Na, o redaktoriui 
galų gale ta visa košė teks 
išvalgyti.. Tokios tai-pa
sekmės šlykščių raštų tal
pinimo^

Apskritai, mes turėtume 
švarinti Savo spaudą* Ar 
Šiaip, ar taip, spauda juk 
tai kultūros nešėja. Gali 
būti visokių ' visokiausių 
spaudos pasaulėžiūrų, bet 
tos pažiūros privalo būti 
dėstomos kultūringai. Pū
slių mūsų organizme yįa 
nemaža, bet ar būtinai jau 
reikia su jomis viešai ter
liotis?

Kūno ligų yra visokerio
pų, kartais ir labai šlykš
čių* Jos reikia gydyti ir 
gydant, žinoma, tenka ir 
jų vardus pasakyti ir jų 
priežastis bei pobūdžius iš
dėstyti. Kalbant natūra
liai, tas išeitų labai šlykš-

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA

Parašė ; '
Vincas Nagornoskis

Kurs mums taip brangiai kainuoja. Tikrai 
Kelione per vargus, rūpesčius j kančias 
Neatiteisiama taip pigiai. Už tai 
Neapsakomai daugiau gausim jėgų

* v Mūsų Viešpaties pamokas sekti;.
Gyvendami dorai, taikiai, naudingai

/ Ne tik sau bet ir savo artimiems, 
■' Varguoliams, vargšams, kurs jau nepajėgia

■- v Save iš skurdę ištraukti, kuomet
‘ Mes. turim‘Visko ; aprūpinti viskuo.

Gerbūvis mūšų, jog apsaugotas :
r * Ciesoriaus turtais.; ... ;■ •

' (Už scenos minios triukšmas, ir šūkavimas.) 
į / .PASĖKRAS .

Bet ten kas per triukšmas?. 
Ūžia it griausmas? :

REZOLIUCIJOS
.. ,w u Din

įvykusio vasario 22 d., 10S6 m., Šv. Pranciškaus lietu
vių parapijoj, Lawrence, Mass. .' \

DĖL KLAIPĖDOS —
„ Kadangi Vokiečiai padrąsinti Saaro laimėjimu, 

pilnu įtužįmu pradėjo žeisti prieš Lietuvą, kad paver
žtų Klaipėdos kraštą;

Kadangi per spaudą Įr radio vokiečiai nesąžinin
gai biauroja pasaulio akyse Lietuvos vardą; "

Kadangi organizuoja nazistų šaikas demonstraci
joms prieš Lietuvą dėl Klaipėdos;

Todėl Seimelis, įvykęs vasario 22, d. 1935 in. Law- 
rence, Mass,, prašo Lietuvos Valdžios sukaupti, suce
mentuoti visas morales ir fizines jėgas, kad atlaikytų 
visus vokiečių puolimus, ir pasižada reikale teikti vi- 
sokeriopą pagelbą. <

LIAUDIES UNIVERSITETAS 7
Kadangi tarpininkaujant/ kun. J; Švagždžiui it 

kun.P, M. Jurui, apie porą desetkų pasišventusių pre
legentų pasiryžo darbuotis Katalikiškoje Akcijoje^ 
lankant kolonijas su įvairiomis paskaitomis, ir

Kadangi Liaudies Universiteto idėja duoda gali
mybių, ypač darbininkams susipažinti su svarbiau* 
siais gyvenimo klausimais, ir

Kadangi popiežiaus Pijaus XI žodžiais tariant 
“Katalikų akcija savo prigimtinu, turi tiksią perimti 
Sielas tikrąją Jėzaus Kristaus dvasia, bažnytinei val
džiai kontroliuojant, įkaitantis su pareigomis ir ap
linkybėmis, kurios susidaro įvairių kraštų ir luomų, 
taip individualiame taip socialiame gyvenime; iš čia 
kiekvienam darosi aišku, kokią yra galingos katalikų 
akcijos reikšmė ne tik tautos religingumui ir Bažny
čios gerovei, , bet lygiai ir civilizacijos bei visuomenės 
interesams”, '■ ’ • y . ’■ ;t

- Todėl,: Naujosios Anįlijbs .Apskričio Katalikų 
Seimelio dalyviai reiškia dėkingumo’ darbuotojams, 
prašo Geria. Klebonų plačeliau atverti svetainių duris, 
o Federacijos skyriai prašomi daugiau pasidarbuoti, 
kad sukvietus kuodauglausiai žmonių į paskaitas.

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENOS .
REIKALŲ //J: y -V-J:

Seimelio'dalyviai nuoširdžiai dėtįja A. L. R* Kj 
i Federacijos -N- A, 'Apskričio Valdybai, Gerbiamai 
Dvasiškijai^ Marianapolio Kolegijos z Rektoriui kun. 
Dr. Jonui Navickui,: Lietuvių Dienos Komitetui, Dr. 
Juozui Landžiųi, Parapijų Chorams ir jų Vadams, 
Sportininkams ir visiems, kokiu nors būdu prisĮdėju- 
siems Lietuvių Dieną ruošiant ir tos dienos darbinin
kams, ypatingai parapijoms, kurios turėjo savo sta
lus ir atsivežė suaukotus daiktus.

tu. Taigi medicinos moks- apibūdinai* Ar nereikėtų 
las suranda toms ligoms taip pat elgtis' ir su vįsub- 
ir lotyniškus vardus ir la- meriniaisipriėš dorovę hu- 
bai atsargiais žodžiais jas sikaltimais? * K.

AŠ juos'pažįstu. . A ’ . .
(Gardžiai nusijuokia, net pečiai jo sukruta.)

• ? JURGIS J •
• Pats Kroatas lydi.

\ šitie sveteliai nėra paprasti., . .
(žengdamas nUO portiko šų Pasękru. Scepa prisi
pildo pirmiausiai minios, kurią Pretorių sąrgybi- 

• nįai stumią j scenos gilumą ; paskui Ųacijos ka
raliaus palydovai, puslaukiniai, pusiau apsidengę 
laukimų žvėrių kailiais, apsiginklavę ragotinėmis 
ir šaudymo lankais; paskiausiai Audrianas su sa
vo. dukterim Sofija nešama kėdėj pąpuoštoj gėlė- 

' mis. Kada kėdę pastato ant žemės ji išlipa ir už
dejus ranką ant Aiidriano peties glaudžiai: prie 
jo ir išsigandusi žiūri, labiausiai į Kroatą, kurs’ 
panašiai į ją* žvelgia.) . - ’ ’

. ■: - - scena jn

į.THh

palydovai ir minia
AUDRIANAS

(Paniuriai žiūrėdamas į Jurgį.). 
Sveiks, jaunas vyti. . .

' . ; JURGIS
, (Į Kroatą klausdamas.)

(Jurgis užeina ant portiko, žiūri į tolį ir suploja - Kam turiu reikšti
delnais; kareiviai tuoj pasirodo ir išgirdę įsaky* Pagarbą savo? - 
mus užima paskirtas vietas.) - KROATAI

’ • JURGIS ’ i- \V- Ų.
• ■••n-k'J- r ' '•SMgybafittM!.' . Jis’suilutoele kar£daite3Sof^ahU1’
^ot jzangasJ . , ■ , . ■' , ; ktiko musSdėl tau, '

Tribune Jurgl, pavedu tą garbę _ 
Dabot juos ir jų palydovus, kad

Tu dabar būsi jų vaišintojas. •
JURGIS

Ačiū už garbę. Stengsiuos būt jos vertas.
■ SOFIJA'/--'.-

Koks ^grąžus ir geras ir malonus; L 1 r , -.i .
.* Jo žvilgią žėri prijąuta ir meile,: 1 . . t.

Veidas jo reiškia malonumą, Jisai f
Visai nėr baisus, Tėveli, jis myli 
Nelaiminguosius.
(Pradėjo lėtai laikydama Audriano ranką, baigia

Tame tai kliūtis, doras jaunikaiti, 
Atsiekt ramybės. Mat aš nežinau 
Kas iš daugybės dievaičių vyriausias, 
Kad jam galėčiau pasiskųst, kuomet 
Kitos esybės Oįympo augštybių, , 
Besaikiais geismais gręsia pražūtį 

‘ Man ir maniškiams. <
‘ PASĖKRAS ■ ■ < 

» Pi karaliau!

_4. '

SAVIŽUDYBIŲ EP1OEMI- 
HSSSR

■ r,

ParyŽiiij leidžiamo žur
nalo “La Viė InteĮectuelle” 
paskutiniame numeryje y-» 
ra įdėtas įdomus ir dėme
sio vertas straipshis, kurį 
parašė. Žmogus, savo metu 
ilgą laiką buvs aukštas 
Sovietų Rusijos valdinin
kas/ _ '* ■.

Straipsny autorius paro
do rusų jaunimo dvasios 
stovį ir nupiešia šiurpų ne
lemtą bolševikiško auklėji
mo padarinių vaizdą. Jis 
rašo: Į be tikėjimo ir be 
dorovės ąukįėjhhą rusų j 

. jaunimas atsako. savižu-į 
dystėmis. Iš pradžių dėV 
tokio . masinio žudymosj 
Sovietų laikraščiai didžiai 
sielvartavo: nuo 6 
tų amžiaus rusų jaunimas, 
vistiek, ar jis priklauso 
komšomolų (jaunųjų 
munistų) organizacijai; ar 
me, atrodo lyg užsikėtęs 
savižudybių epidemija. 
Laikraščiai su panieka ra
šė, aį>ie “gyvenimo dezer
tyrus”, perspėjo jąūnimą 
neiti tų bailiį keliais. •

Tačiau tų įspėjimų pasi
sekimas, galima' šakyti, 
lygus nuliui,1 neš savižu
dybės vis augą., šiandien 
laikraščiai ąpię tai nebe
rašo nė žodžio, o pačias 
savižudybes kaip įmany
dami Stengiasi nuslėpti. 
Dėl tos tad priežasties 
sunku paduoti bęnt apy
tikrį savižudybių; skaičių 
Rusijoj.

Į atskirus tokius atsiti
kimus nebekreipia m a 
dėmesio — jaužudosi 
‘kolektyviai* istisos jau
nimo grupes.

Iš savižudžių paliktų laiš
kų matosi širdį verianti 
rusų tragedija.

štai lelios ištraukos:
“Gyvenimas toks niūrus, 

aš jau nebegaliu...” Baisu.. 
Puolu į vandenį, kad ma
ne suėstų žuvys ir kad nie
ko iš manęs nebeliktų...”

“Galėtumėm gyventi, 
jeigu būtumėm bepročiai, 1 
tačiau mes galvojame...” 
. “Gal kas nors yra po 
mirties; tada verta paban- < 
dyti. Vistiek tenai gyveni
mas nebus blogesnis .ir 
nuobodesnis”.

šešios jaunos "mergaitės 
pasikorė ant vieno me
džio; jos paliko atsisvei
kinimo laišką, kuriame ra* 
šo: “Daugiau nebegalime.. 
Kad bent; būtų galima ke
liauti, pamatyti nuostabių 
dalykų..^ Viskas čia pilka, 
šiurpu..*” 7

Charakteringa, kad toji 
savižudybių epidemija, at
rodo, visiškai nepaliečią 
totorių, Sibiro tautelių ir 
mongolų jaunimo. “R.”

LIETUVIŠKOS MENO 
PARODOS RUS RUSIJO 

'Tir* ŠMZiriYi'TrkTir’ tlib, S VJcdLHJUtJllj Mv 
. PABALTY. • ••

Ateinančią vasarą Kau
ne bus surengtaLietuvos 
dailininkų didelė, apžval
ginė meno paroda. Ta pa
rodą bus Vytauto Didžio
jo. muziejaus rūmuose, 
šioje parodoje bus išrink- 
ti geriausi Lietuvos daili- I 
ninku paveikslai, kurie ru- j 
denį bus išstatyti ruošia- | 
moae lietųviiko meno pa- f 
rotose Sovietų, Rusijoj, |

:o-
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M J. J/ Jakaiti* MIO. —dvaido* v*jda* ; Kun. P. JuSkaiti*— 
pirm., 423 Wipsdor St,, Cambridge, Maw.; Kun. J. Valaiti** — I 
vlce-plrm.; Pr. Mankus — IĮ vicė-pirm4 V, J, Blav*ckaa ~ ralt.; 
7 Mott’ St, Worce8ter,* MasS. • O. SldabrlenS — ild., ę Common- 

į vealtfr Avė., Worccster, Mas*.? M. UrmonlenS Ir A. Zaveckas — 
| ildo globėjfU; A. Mlclūnaa — redaktorius, M*rl*rfapoIIs Collegeį

TRIK KO JAUNAS PRI
PRASI, TA IR SENAS

BŪDAMS RAST

Thompson, Conn,

Tinginystė — jauno žmo-

LDS. ir “Darbininko
VAJUS

Prakalbelė
(Pasakyta kun, P. M, | 
Juro, atidarant N. A. 
Apskr. Seimelį, vasa
rio 22 d., 1935 m., 
Lawrence, Mass.)

Sveiki, Garbingieji Ka
talikų Seimelio Dalyviai! 
Sveikinu Lawrence’o lietu
vių kataliką vaidu kaip 
parapijos šeimininkas, o 
taip pat ir visų Amerikos 
lietuvių vardu sveikinu 
kaip KUNIGŲ VIENY-' 
BES Centro raštininkas.

Pasirinkimas šiam Sei
meliui kolonijos, nuo se
niai užsikrėtusios klaidą- 
_ ________  
valios lietuviams teikia 
daug garbes. Pilnai tikiu, 
kad Dievui padedant, Šis 
Šventųjų Metų Naujosios 
Anglijos Apskričio Kata
liką Seimelis ir Viešpaties 
garbei supins gražų vaini
ką iš jūsų širdyse suskin
tą gėlelių. Juk šiandien 
čia jūsų nematytume, jei 
šventi troškimai nebūtų 
paskatinę jus į katalikiš
kąją akciją.

Antikristaus avantgar- 
dai dirba visuose frontuo
se. Katalikų Bažnyčios va
das — Popiežius Pijus XI 
kviečia visus po Bažny
čios vėliava. Jo balsas — 
Dievo balsas. T.arptąuti- 
nįame Kataliką Kongrese, 
1925 m. jis yra pasakęs, 
“kad negalima idėją pro
pagandai ■, pasišvęsti, kad 
negalimą ^7užsnmmėti ge
rais darbais su pastoviu 
pasisekimu, ypatingai so
cialiais, ekonominiais, in- 
telektuališkos kųįtūr o s, 
morąlizacijos, ir net katę- 
ęhętizacijos darbais, be 
pagrindinio pasireągimo 
proto ii? širdies, net ir 
technikinio pasįirąošįmo”. 
“Tikintieji neišpildytą piĮ- 
naijr naudingai tą parei
gų, jei > stotą pavieniais

viliojančias pagundas ir 
gudriuosius šėtono vilioji
mus, ir būsi kaip laivas 
ant jūrų, gyvenimo vėjo 
pučiamas, eisi ten kur tik 
kas tave pavilios. Žmogus 
pasigerdamas atima sau 
proto vartojimą* ir jame 
pasilieka tik gyvuliška- 
prigimtis, kuri tinka tik 
gyvuliškiems darbams.
Nesūskaitomi ^pavyzdžTal tB^eą-Ąvasia,--genios 
iš kasdieninio mūsų gyye- '' ' 
nimo parodo, kad pirmąsis 
puolimas neskaistuman į- 
vyksta dažniausiai alkolio 
įtakoje. O skaistybė, jau
nuoli ir jaunuole yra krik
ščionybės pasididžiavimas 
ir josios garbingas vai- , 
sius. Jinai tam tikroj pra
smėj yra tikėjimo pagrin
das. Nupuolimas skaisty
bėje sukelia religines abe
jones ir dažnai, atima tike^ 
jimą. A. Mįciūiias.

(Bus daugiau)

“ORGANIZACIJOS ER 
BLAIVYBE”

‘ (Ištrauka iš ‘Draugo’-

Mūsų idėjinės organiza
cijos turėtų daugiau rū
pintis žmonių blaivinimo 
darbu, nes anot ‘Tr.’ : Stip
ri moralinė tautos jėga 
glūdi jos fizinėj ir psichi
nėj sveikatoj. Atskirų 
žmonių pasiryžimas ir ini- 
cijatyva prisideda prie vi
sos tautos augimo. Alkolis 
•gi paraližubja psichinių 
galių veikimą. Jis ^trukdo 
kritišką savęs įvertinimą. 
Jis daro žmogų tingų, sa
vimi patenkintą ir nepas
lankų. Aišku, kad . tuo bū
du jis trukdo žmogaus pa
žangą ir kilimą, mažinda
mas ir visos tautos kūry
bingumą ir kultūrinę pa
žangą. Alkolyj paskendusi 
tautar neparodo didesnės 
kūrybinės ėkspaųsi j p s. 
Šiame dvasios atbūkime, 
kuris trukdę ir stelbia 
sveiką pažangą ir gludi 
didžiausias alkolio žalin
gas veikimas. Mūsų tautai 
iš visų pusią apsuptai 
gausingų kaimynų, reikia 
kodaugialisia tvirtų, galin
gi! asmenybių, būdo ir va
lios -žmonių. - Girtavimas

k 
hę ir daug gabių žmonii 
padaro gyvenimo pastum
dėliais.

Pasižiūrėkime į Lietuvos 
įmestų, miestelių ir kaimų 
pramogas, pasilinksminti 
mus, vakarėlius. Ten tvar
ka pavyzdingą, kur nėra 
girtų. Atsirado girtų — 
žiūrėk tuojau nesusiprati
mą? ir peštynės. Girti: pa
silinksminimai ir ptamo“ 
gos pakaušių apsilyginimū ir 
net kruvinomis peštynė
mis. Garbingos organizaci
jos nariams svarbu savos 
organizacijoj geras var?. 
das. Todėl, kiekvienas tu
ri būti vertas savo‘organi
zacijos vardo Žmogus. %

“Geras katajikiškdą laik
raštis yra nuolatinė misti 
ja”.- '■ ■ ■ ■>- '

(tęsinys)
Gi didžiausias dvasinių 

paįjegų darbo priešas yra 
alkolis. Alkolis aptemdo 
žmogaus protą, silpniną 
j'ojo protą ir paverčia žmo- 
gą gyvuliu. Šimtą metą 

. prityrimas mums aiškiai 
, parodo, jog blaivai ugdomi 

mokiniai du ar tris kart 
geriau mokosi už geren- 
čius mokinius, nors ir gy- 

• veųimo sąlygis ir būtą vie
nodas. Jeigu tik mes patys 
įsižiūrėtume į mūsą pačią 
pažįstamą tarpa ir paly
gintume geriančius drau
gus su negiarančiaią, nea
bejotina, jog ir mes priei- 
fumėm prie tą pačią išva
dą.

Rasit kas kartais gal ir 
pasakytą,’ kad protas yra 
dvasinė žmogaus pajėga, 
tai kokiu būdu alkolis, bū
dams medžiaginis dalykas, 
gali protą paveikti. Tiesa, 
alkolis negali paveikti į 
žmogaus dvasią tiesiogi
niu būdu, bet jis gali ir pa- 

-veikia žmogaus dvasines 
pajėgas netiesioginiu, bū- 

*' du, " veikdamas "" žmogaus 
• snieginis, nervus ir jusles, 

kuriais žmogus naudojasi 
kaip, kad muzikas instru
mentu. Paimk pianą sū- 
trūkosiomis ir surūdijusio
mis stygomis, pakviesk jei 
nori net ir patį .š o pe n ą 
Mozartą ar ką nors kitą

- ir tegul jis paskambina 
visu savo įkvėpimu. Vietoj 

. muzikos išeis tik* koksai 
duslus, čirškiantis bruzdė
jimas. Delko? Dėlto, kad 
muzika priklauso ne tik 
nuo muziko, bet ir nuo in
strumento. /Kaip muzika 
priklauso nuo instrumen
to, panašiai žmogaus dva
sia priklauso nuo smege
nų, nervų, juslių. Kas rū- 

. . dys stygoms? tas alkolis 
. smegenims. Alkolis suga

dina pačius mažiausius, 
jautriausius smegenų au
dimus, kurie ypatingai 
jautrūs pas jaunus žmo
nes. Todėl nėra, nieko ste
bėtino, kad pagirdžius
žmogaus smegenis alkoliu,| griauną žmogaus asmeny- 
pasigirstą daug negražią, ' 
nežmoniškų balsų kaip, 
kad iš sugedusio piano.

Jaunuoli, jaunuole, tu 
privalai būti.blaivus.,Ruo
šiantis prie gyvenimo,* tu 
lavini savo protą, visas jo 
pajėgas, kuriomis, tikiesi 
turėsiąs ateityj pragyveni
mą. Alkolis. gi kaip tik tą 
tavo protą . temdo, jį ap
traukia tokiais neišblaško
mais debesimis per ku-* 

t riuos negalį kaip reikiant 
•matyti ir neįstengia svei
kai protauti. Alkolis’ taip
gi silpnina ir tavo kūno 
pajėgas, kurios nuvargin
tos vėliau neįstengia atsi-

- spirti prieš visokias ligas, 
nepajėgia panešti bent ko
kį sunkesnį darbą, Alkolis, 
jaunuoli, jaunuole, sudar
ko tavo valią, taip, kad ne
įstengia atsispirti prieš

kovon”, sako popiežius 
Leonas XIII.

Štai Draugiją rinktinie
ji įgaliotiniai ir suvažiavo 
Seimeliu pasirengimui tik
slesniam darbui katalikiš
koje akcijoje.

Kiekvienam kilnesniam 
darbui reikalinga kitą pa
galba. Visas žmonią gyve
nimas yra organizuotas 
gyvenimas. Katalikai tu
rime visiems luomams ir 
amžiams Organizaci ją bei 
Draugiją, teikiančią asme
ninę ir visuomeninę nau
dą. Bet nesilaikymas 
drausmes labai paraližuo- 
ja draugijinį gyvenimą. “

Šiandien visur stoka 
drausmes. Siulau gerbia
miesiems dalyviams Sei- 
meliojjbalsį — DAUGIAU 
DRAUSMĖS. '

Gyvename moderniško
jo pagoriizmo laikais. 
Kaip pirmaisiais Bažny
čios amžiais pasaulionių 
bendradarbiavimas apaš
talavime,' tariant Popie
žiaus Pijaus XI žodžiais 
- sudarė reališkiausią, tvir
čiausią ir švenčiausią ka
talikiškosios akcijos subs
tanciją”, taip ir mūsą? Jai- 
kai “šaukia pagęlbbn, są
moningą pasiaukojimą pa- 
saųlionių, kurie jungia sa
vyje dorybes ir mdkslą su 
religijos ir tėvynės meile” 
(Popiežius Leonas XIII, 
Humanum genus 1884).

Šis Katalikų Seimelis 
jau gali . džiaugtis ir di
džiuotis' turėdamas savo 
tarpe inteligentų - profėsi- 
jonalą, norinčią pasišvęsti 
katalikiškai akcijai. (Iki 
šiol tokio Seimelio nesame 
turėję). Jeigu jie ims į 
rankas Evangeliją, ..persti 
ims Šv, Prąąciškąus Ašy-. 
žiečio dyąsiaij ..atstatys 
griaunančią Bažnyčią ir 
dvasinis bei materialinis 
skurdas pranyks.

bendri jos vargai. Mums 
svarbu bendra tautos ge
rovė, jos šviesesnė ateitis^ 
šiandie visą akys atkreip
tos į Vilnių. Įsteigta Gele
žinis Vilniaus Fondas. Ar 
mes jam neaukojom ir ne- 
aukojam? Ar bendrai, tau
tos reikalais atvažiavę į 
Ameriką iš Lietuvos auką 
rinkėjai išvažiavo kada 
nors tuščiomis. Tačiau 
kaip skaudu kai tais ska
tikais svetimieji naudojas!

Ir kasgi mums užtikrins, 
jog Vilnių, atgavus neį
vyks tas pats? Kas mums 
užtikrins, jog. ir tada V, 
G. F* pinigais nebus ap
mokami įvairūs profeso
riai JDosČenkosL MoravS’ 
kiai (kuris 1931 metais 
dėstydamas Kauno uni
versitete nė lietuvių kal
bos žmoniškai nemokėja) 
ar .operos artistai, kurie 
jau ir dabar Kaune kon
certuoja, ar baletmeiste
riai NemČinovąs, Živerėvai 
ir kiti.

Iš Lietuvos nesenai at
vykęs Arėjas Vitkauskas 
perša mums . atsikviesti 
Lietuvos baletą. (“Ameri
kos Lietuvis” 7 nr. iš 1935 
vasario 16) - Ne, ponuli 
Mes rusų prisidengusii] 
Lietuvpę vkrdu nenorim. 
Mes nekenčiam ir negalim 
kęst nė vieno, kuris minta 
svetima duona, nors , mes 
gerbiam kiekvieną tautą.

O jūs, Lietuvos ponai, 
pęnėjot Hėrbaciauską, ku
ris L išvažiavęs į Lenkiją^ 
atsiprašau ^ūž uišsitarimą 
parode V....špygą, išdūmė 
Oleka, kurio, deja dai? te- 
beraudat, išdums prisipi- 
nigavę ir Nemčinovos ir O- 
buchovai ir kiti panašūs. 
Kągi jūš tada darysite? 
Teks rašyt prašymus. sU 
Lietuvos piliečių parašais, 
kad grįžtų. •

* Gyvenimai! Pažvelgus 
j. p. p. ■ / ■ / ■■ ' . •

“Kęlią Paktams” brošiūroje randame apie blogą-1 
ją spaudą štai kokį prilyginimą:

“Vienas rašytojas blogąją spaudą prilygino T. j 
Wasmann’o aprašytą? Javos blakei, kurį mintanti J 
skruzdelių kraują. Pasak didžiojo skruzdėlių tyrinė
tojo Tėvo Wasmanno, ta biaurioji blakė (Tolychote- 
rus), negalėdama šiaip įveikti skruzdėlių, griebiantis! J 
gudravojimo. Sėdantį slaptai prie skruzdėlyno ir iš
leidžianti iš šąvęs šiurkščius plaukelius, iš kurių sun- f 
kiasi skruzdėles viliojantį sunkelė. Lig tik vargšės [ 
skruzdėles pajuntančios to skystimo kvapą, ir prade- 
dančios jį gerti, plėšrioji blake jas ^gelianti ir išsun
kianti iš jų kraują, nūo ko nelaimingosios smalsuolės J 
jau daugiau ųebepajudinančios, Taip prie skruzdėly- 
ną susidarančios ištisos krūvos nebegyvų skruzdėlių”. ■ 

~~ Tai gražus paį^^^ ^nBIogošids- spaudos 'su j 
. kenksmingąja blake. Apsidairykime ir pamatysime j 
kiek daug kenksmingųjų blakių ~ blogosios spaudos 
yra paskleista katalikų tarpe. Katalikai, kurie prenu- 
meruęjasi ir skaito geltonąją — bedievių socialistą-- 
komunistų, laisvamanių — tautininkų spaudą yra it ’ 
tos smalsuolės skruzdėlės.

, Negalima suprasti kaip katalikai dar ir šiandien 
prenumeruojasi prieškatalikišką spaudą, kuomet ka- 
talikiškiį laikraščių yra tiek daug, kad'kiekvienas su-, 
lig savo skonio gali pasirinkti.

“Kataliką laikraščiai turį rūpėti visiems. Kas su- ' 
'geba jiems rašyti —- terašo, kas gali juos platinti 
teplatina, kas gali paraginti -r- teparagina”. Pijus XI.

. Kviečiame ir raginąmė katalikus prenUrnėruotiSj 
skaityti ir platinti laikraštį “Darbininką”, kuriame J 
tiek daug telpa įdomių, svarbią žinią it turiningą 
straipsnių, vaizdelių, juokelių ir kitokią įvairumų, < 
Vadinasi už visą tai kas duodama per visus mętijs ; 
reikia užsimokėti tik $3.00, išeina mažiau kąip' c'ėAtas 

. j dieną. Kas neišgali.iš .anksto užsimgkėtf $3.00, te- ] 
moka po 25 centus į mėnesį. LDS. kuopų valdybos no- . 
riaį sutiks priiminėti po, 25.centus į mėnesį; ir juos į 
bendrai pasiųs į Centrąv "

- Katalikai, kurie jęu yręrąž?iprepumeravę Darbi
ninką ir LDS nariąi tejaučia katalikišką pareigą pa- , 
raginti kitus užsiprenumeruoti, anot Pijaus XI, “kas J| 
gali platinti — tėpĮątĮną, kas gali paraginti.— tepa
ragina”. • \

Naujų narių ir prenumeratorių vajus eina smar- J 
kiai. Worcesteryfšv, Kazimiero ir Aušros Vartų para- r 
pijosė talkinįnkai dirba energingai. Jau prirašė apie .1 
porą šimtų naują “Darbininkui” skaitytojų. Kitose./ 
Massąchųsetts valstybės kolonijose prirašyta po ma
žiau, bet gavome žinią, t kad vasario mėnesy bus di
džiausia ataką South Bostone, Brocktone, Lawrence, 
Loweil, Norivood, Cambridge ir kitur. Connecticut 
valstybės kolonijose smarkiausiai veikią Waterbuty J 
ir Hartford. Kitos po mažiau. Pradeda įsijudinti New .1 
York, New Jersey ir Pennsylvania. Beje. Detroitas | 
taip pat vajuje; Kun. Masevičius, Šv, Petro parapijos į 
klebonas nuoširdžiai remia, ir platina “Darbininką”. r

Dar yra proga ir kitoms kolonijoms stoti į talką,

LDS. ir “Darbininko” Vajaus
Stygos

Berods šių metų.vasarą 
šaukiamas Kaune^ Lietu
voj viso pasaulio lietuvių 
kongresas. Labai sveikin
tinas, ir vertas visų lietu
vių paramos sumanymas. 
Tik keista, jog to kongre
so rengėją viršūnėse yra 
mtlins, amerikiečiams la
bai gerai pažįstamą žmo
nių, kurie vėliau parvykę 
į Lietuvą pateko į aukštas 
vietas, pav. vienas^konSu- 
ląs Afrikoj, ir dėl valsty
bės pinigą,, kaip buvo ra
šyta, išeikvojimo atsidūrę 
teisiamąją sudie, . Mūsą 
manymuturėtą būti gar- 
Jbihgi asmenys, kurią vien 
asmenybę galėtą patrauk
ti visus. Mes pritariam 
šaukiamam kongrę s u i, 
pritariam leidžiami e m s 
užsienio (ne Lietuvos) lie
tuviams pažinti, knygas 
(“Metraštis” red. P. Ru* 
senkąs), bet negalim pri
tart, kad tiems kongre- 

. sams vadovautą žemo pre- 
štyžo- žmonės*

■ >,i.. ū.n n ■ u., , n j JH. i ,į„ i, , u, -r. į

• “Žinokite, kiekvienas kata-,

ūkininko tvarto, parduo
dant jo žemę lieka nelai
mingi vaikai, iš kurią tu
rės išaugti Jaunoji Lietu
va; Kas jiems,—bileNem- 
činoya, Dbuchovias, Žvere- 
yą^ ir kiti 'panašaus plau
ko parazitai ' gali puikiai 
gyventi, Bile jiems įsten
gia iš valstybės iždo išmo
kėti milžiniškas sumas! 
Štai tyli, bet skaudi tauti
nio gyevnimo tragedija, 
kurią,pergyvena šią dienu 
Lietuva! - • *

jūs, Lietuvos popai, kal
bat * mums apie v artesnį 
bendradarbiavimą, žadat 
mums pagalbą išlaikyt 
mūsą tautiškumą; Sėigiat 
įvairias mums remti drau
gijas (D.U.L.R.) įvairiais 
tautos reikalais siunčiat 
pas mus atstovus (VlVJŠ/

dažniausiai baigiasi «nių-parduodami,—kas kad jjei^^^ąsa^j^jjet užsį^ hkas, kiiTS be reikalo perka, 
» . " , J v - ^mirštat, jog pirma patys ~

turit gusįtyarkyt Jsistei- 
kit drąugijąs, kurią tiks* 
Jas būtą išvaduot Lietuvą 
nuo svetimąją dvasinio 
jungo; išvalyt jos kūną 
nup jo^ ^Irfau ją sįurbančių 
svetinių jų\ parazitų, (nes 
užtenkamai turit ir savų* 
ją.) * '

“Lietuvos Aidas” (1935 
sausio 26) ploja katutes, 
jog Prancūzijos laikraštis, 
Eclairęur, giria lietuvių 
baletą, (Jei galimu pava
dint lietuvių baletu šokė
ją trupę, kurios visi žy
mesnieji šokėjai rusai, žy
dai ar kas nors panašaus 
—- ti k ne lietuviai J.

“Recenzijoje daugiausia 
vietos skiriama Nemčino- 
vai, Obuchovui ir Zyere- 
vui, kurie vadinami vieni 
žymiausią šią dieną Euro
pos baleto ' menininkais” 
(gal menininką).'Iš “Liet. 
Aido” 1935X26.

> K

Džiaukis, vadinas, Lie
tuva! Džiaukitės viso pa
saulio lietuviai! Kas kad 
vargsta tikrieji Lietuvos 
vaikai,, kas kad Lietuvos 
ūkininkų ūkiai iš varžyti-

i*

jos miestų šešėliuose slan
kioja alkani bedariusi, už
tat svetimi atėjūnai Lietu- 
Vos kraują siurbia ir už jį 
jos vardą garsiną! TSTerupi 
Lietuvos ponams, ka<į vie
nas kitas “niužikšs”, \kur 
nors tolimam tėvų žemės 
kampely j iš skausmo sau 
plaukus rauna, Ano bado 
miršta. Nerūpi jiems, kad 
vedant paskutinę karvę iš

skaito, namuose laiko blogą 
laikrašti Ar Įmygą, ne tik 
nusideda Bažnyčioj įsaky
mams ir turi pėr išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybes reika- 
lą išdavėjas, didinąs priešų 
jčgtts?^

vi/sfc, Pdtarokaa*

4. d’*"“'.... -
gaus tapai.' , sulygta.

1. Vajaus metu Lietuviu Darbininką Sąjungos
narių, naują ir 'seną, metine mokestis ir “Darbiniu* 
ko” prenumeratos kaina metams bus $3.00. Prenu-* ? 
meratoriai, nauji; ir šėni, ganųjį dovanų knygomis ž 
$1.00 vertės, o L. D" S. nariai, nauji ir seni —* $2.00 
vertės.- •; ’ • .

2. Prenumeratoriai, seni ir nauji, kurie neišga* 
Ii užsimokėti už. visus metus, moka paprastą kainą, 
būtent: $2.00 pusei metų; $1.00 trims menesiams J11 
L. D- S. nariai jnoka po 25 centus mėnesiui, povą* • 
nas knygomis gauna tik pabaigoje metą.

3. Prenumeratoriams ir LDS. nariams bus pro* 
ga užsidirbti sau prenumeratą ir narine mokestis, i 
Pavyzdžiui, LDS. narys arba “Darbininko” prenu
meratorius galina .4 naujas metines prenumeratas 
arba 4 naujus narius ir ūž juos iš anksto po $3.00,' 
t y. $12.00,tai penktąją prenumeratą gavėjas gaur j 
na sau dovanai.

žinome gerai; kad vajaus metu bus ir tokią , 
darbininką-vajininkų, kurie ne 4 prenumeratas, nė 
4 naujus narius prirašys prie LDS., bet 8, 12„ 16, 
20 ir daugiau, kaip pavyzdžiui kun. L Bružikas, & 
X pereitame vajuje prirašė apie 500 naują pnėnu* d 
meratą ,tai visvien nuo kiekvieną 4 prenumeratą 

, ar* narių (naują) gauna vieną prenumeratą sdo w ; 
nąi. Gautas dovanai prenumeratas gavėjas vieną 
sau pasilieka, o kitas gali parduoti arba užrašyti r* 
savo giminėms ar pažįstamiems.

Tokios tai maždaug suglaustoje formoje vajaus :
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AS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

fMONTELLO, MASS. publiką savo švelniu bal
seliu, sudainavo “Kelis. f 
Veškelėlis” ir “Bobutė”. 
Kitas mūsų gražiabalses, 
kurios prisidėjo prie šio 
vakaro malonių įspūdžių, 
tai ponios Biekšienė su
dainuodama “Vakaras” ir 
“Trys Dienas”, ir M. De- 
lionięnė gražiai išpildyda
ma “Jausk ir Mylėk”. Vi* 
soms dainininkėms akom
panavo vargoninkas J* Že
maitis.

Vąkaro vedėja dainų 
protarpiais iššaukė kaiku- 
rias mūsų naujas nares 
tarti kelius žodžius, bet 
visos maždaug pareiškė, 
kad jos daugiau turės ką 
sakyti, kuomet ilgiau pa
bus ir geriau apsipras su 
Moterų Sąjunga.’ 
Drąsesniais pasirodė mū

sų senesni kalbėtojai ir 
geti Moterų Sąjungos 
prieteliai, ftai adv. A. Mi- 
llęris, kuris netik kompli
mentų, bet ir tikros teisy
bės žodį tarė, pareikšda
mas, kad jei ir toliaus 5- 
toji kuopa taip uoliai ir 
sumaniai darbuosis ir mo
kės tokį skaitlių jaunimo 
pritraukti į savo eiles, tik
rai gyvuos kaipo naųdin: 
giausia iš visų draugijų.

Varg. Juozo Žemaičio ir 
jo brolio Dr. Jono žemai
čio kalbos buvo atkreiptos 
į tai, kad juo. geriau jie 
ąpsipažįsta su katalikių 
motetų veikimu, juo la
biau jie yra įsitikinę, kad 
mergaitėms ir moterims 
didžiausią naudą neša Mo
terų Sąjunga.

Kun. S Vembrė gražiai 
prilygindamas mote rys 
prie pasaulio ir namų šir
dies, nurodė kokiu galin- 

iyti solo. P-lė Genovaitė | gu veiksmu gali būti dora, 
pavejančiai išpildė “Kur 
bakūže Samanota” ir ki
tą dalykėlių. Ji yra netik 
gabi smuikininkė, bet ro- 
Bo nemažus ' gabumus ir 
prganizatyviame gyveni
me. Moka sueiti ir prieiti 
prie žmonių, o ta ypatybė, 
kaip tik ir yra reikalingą 
būsinČiaimokytojai.
i P-lė Bronė Sidabriūtė, 
kuri jau nekartą yra pa
linksminus Worėester i o

iLDS. 2 kuopos mėnesinis 
įuririnkimas įvyks, kovo 
d., parapijos svetainėje.

^ Gerbiamieji nariai, pra
sme kuoskaitlingiausiai 
įlyvauti šiame susirinki* 
ie, nes turime daug svar
ių reikalų. Išgirsite ra- 
ortus iš įvykusio apskrL 
Įo seimelio.
Taipgi primenąm, kad 

iu laikas atsilyginti savo 
eną skolą. Kurie neatsi* 
Tgins šiame susirinkįmer 
Ęsime priversti visiems 
kelininkams sulaikyti lai- 
raštį. Valdyba.

WŪRGESTER, MASS.
SĄJUNGDEČIŲ 
PRIIMTUVĖS

, Vasario 4-tą tuoj po su
trinkimo įvyko Moterų 
įąjungos 5-tos kuopos 
saujų narių gražios ir įdo- 
nios priimtuvės.
Užsibaigus susirinki

mui, veikiančios komisijos 
drm. p. V. JLiutkiene pa
kvietė visas nares į kitą 
kambarį, kur buvo gražiai 
gėlėmis išpuoštas ir už- 
pandžįais apdėtas stalas. 
I. M. Urmbnienė, 5-tos 
taopos pirm., maloniai pa- 
tyeikiho naująsias ir gė
ląsias. nares, pažymėda
ma vakarėlio tikslą ir 'pęę- 
Ūatė p. ’Veroniką Liutkie- 
ię, Veikimo Komisijos 
ton. būti vakaro vedėja.

Trumpai prakalbėjus į 
taręs ir pasidžiaugus, kad 
ioks gražus būrys narių 
susirinko, pakvietė p-lę 
Genovaitę Vaitekūnaitę, 
įabią smuikininkę, išpil-

Rutvilė.

EDW. V. WARABOW išdrįs pasiimti ant savęs 
tą vadovybės rolę, ar su-

(WRuBLIASKAS) 
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALS AKUOTO JAS
i 1000 * Washingtoii St.

gebės dar geriau išauginti 
ir išplėsti Sąjungą, ar mo
kės atsiekti tą, ką atsiekė

L norwood/mass.
TEL. Nopvood 1503 .
Montello Office:

| 10 Intervale St.
L TEL. Brockton 2005

jų motinos prieš 20 metų 
organizuodamos M. Sąjun 
gų?

Toliaus, p. Liutkieriė pa
žymėjo, kad Šis vakaras

IAIVAKORTĖĮ LIETUVį 
IRATGAL

ILcLlH IlcLIių.

mųi suruošta, bet taipgi 
pagerbimui, senosios įr 
naujosios kuopos vaidy
bos. Savo gražiu ir taktiš-

t “Darbininko” geras re* 
Onėjas ir . priętelis paliko 
yieną laivakortę ir prašė

ku apibudinimu valdybos 
narių, supažindino naują
sias nares su kuopos vei-

Parduoti nupiginta kaina 
IaOŠ. nariui arba “Darbi- 
įtinko” prenumeratoriui. 
|&igi kas iŠ Gerb. LDS. 
narių ar prenumeratorių 
Ruošiatės važiuoti į Lietu
vą šį pavasarį, tai rašyki*

t Darbininkas,
’ 864 W. Broadway,

kejoms.
Prie stalų šeimininkių 

vietose gražiai patarnavo 
kuopos pirm. p. M. Urmo- 
nienė ir kuopos ižd. p. P. 
Bačinskienė, kitos šeimi
ninkės,buvo ponios A. Si
dabrienė, V. KuČinskiene, 
M. Delionienė, O. BruoŽie- 
nė ir O. Nevulienė.

So« Boston, Mass.

Sovietų Rusijoj Mirti Badu Neriaujiena
DARBININKAS

Šis šiurpulingas vaizdas įš Ukrainos, Sovietų, Rusijos, parodo, kad badu 
mirusių Žmonių “rojuje” pilni laukai. Mr. Walker, Hearsto laikraščių korespon 
dentas šį paveikslą nutraukė netoli Karkoyo. Jis parodo žmogų mirusi nuo’ba- 
do. Iš pirmo pamatymo korespondentui išrodė, kad žmogus miega, .bet geriau ’ 
pažiūrėjęs pamatė, kad jo pilvas sutinęs ir jis yra tikras badu mirusio lavo
nas. Kai kas jam ir batus numovė. Greičiausiai koks optemistas kaimietis' “pa
siskolino”. Miręs jis, “paskolins” kitam. . ’

Pasiklausinėjęs sužinojo, kad šis kaimietis mirė badu kasmet gaudamas iš 
savo ūkio šimtus centnerių grudų, Sako, kad jis mirė juokaudamas. Jis parei
škęs noro prieš mirtį tapti komunistų partijos nariu, kad jam mirus būtų 
vienu komunistu mažiau. Korespondenass Walker lankėsi Sovietų Ukrainoj, 
kur per 18 mėnesių mirė apie Ješi milijonai žmonių, kur žemė labai derlinga 
ir ūkio produktų netruktų maistui, jei raudonųjų komisarų ginkluoti agentai 
jų neatiminėtų.

ATSKAITOMIS

organizuota katalikę mo
teris, ar. mergaitė žmoni
jos gyvenime.

Paskutinė kalbėtoja, p- 
lė U. T. Jpkūbaitė pirmoji 
Moterų Sąjungos Centro 
Pirm., trumpai kalbėjo liė- 
tuvių ir anglų kalba, pri
mindama jaunametė m s, 
kad Sąjunga žiūri į jas, 
kaip į ateities vadoves, 
kad jos randasi išbandy
mo arenoj, ir baigė savo 
•kalbą paklausimu, ar jos

Brangieji mūsų Prieteliai, 
Kovo mėnesį vėl prade

dame mūsų yienuplijps 
vajų, Žinome, kad šiais 
sunkiais laikais nelengva 
teikti piniginę * auką, ta
čiau drįstame kreiptis prie 
Jūsų Su mūsų bėdomis. .

Vienuolijos reikalų yra 
nemaža. Dvi mūsų Akade
mijos, kuriose Seselės au
klėja mergeles katalikiš
koje ir lietuviškoje dva- 
šiojė, jau nebetelpa na
muose, nes" auklėtinių 
skaičius vis didėja — vie
tos pakankamai nėra. To
dėl Seselės yra verčiamos 
užleisti savo gyvenimo 
vietą studentėms, tokiu 
būdu Seselėms tenka la
bai ankštai gyventi. No
rint tas taip svarbias mū
sų tautiečiams įstaigas iš
laikyti reik būtinai didįnt 
namus. Be to, dar reikia 
mažinti skolas, teikti mok* 
slą mokytojoms ir netur
tingoms inergeleiris norin
čioms tapti vienuolėmis, 
ir užlaikyti ligones Sese
les. šie ir kiti įvairūs rei
kalai negalės būt aprūpin
ti be Jūsų, Brangieji, pa
galbos.

Maloniai prašome .pada
rytimūsų reikalus savai
siais ir kiek įsigalėsite pa- 
gelbėkite. ,

Seselės karštai maldaus 
galingąjį globėją Šv, Ka
zimierą išmelsti ]ums, per 
Dangiškąją Karali ė ri ę, 
gausingą atlygininfą, už 
Jūsų padarytas aukas Jo 
vardo nešiotojoms.

Šv. Kazimiero Seserys, 
2601 W. Marąuette Rd.

Chicago,Illinois.

PADĖKĄ

Švento Kazimiero Sese
rys Juozapo Marijos Viloj 
yra dėkingos už gautus 
pinigus $50 (dolerių) iš

palikimo a.a. p. Petronėlės 
Ząninskaitės, vasario 14 
d. 1935 m. Velionė gyveno, 
1019 Mt. Vernon Street, 
Philadelphia, Pa. ■ •.
- Mūsų; maldos tegelbsti 
jos sielai amžinybėj. '

Seserys Šv* Kazimiero.

DETROIT, MICHi
IŠKILMINGAI APVAIKŠ
ČIOJO 25 METŲ SUKAK

■ TUViJS
Šv. Juozapo dra-ją iškil

mingai minėjo 25 metų į* 
sikurimo ir „gyvavimo su
kaktuves. Ta proga drau
gija pagerbė tris narius, 
nes jie išbuvo toje draugi
joje ilgą laiką ir pildė vi
sas pareigas kaip nurodo 
konstitucija, būtent, M. 
Stalionis, P. Rimavičius ir 
K. Ąmbražas. Draugijos 
pirm, apdovanojo juos gy
vomis gėlėmis ir gražiais 
jausmingais žodžiais pa
sveikino, Draugijos dva
sios vadui taipgi įteikė 
gražią davąną. Pirm. J.

Balčiūnas pakvietė kun. J. 
B. Čižauską programą ve
sti, susidedančią iš dainų, 
vaidinimo ir kalbų. Artis- 
tai-ės,‘. solistės; labai gra- 
ziai atlikp programą. Kal
bėtojai 'taipgi apibudino 
25 metų darbuotę ir kvietė 
įsirašyti į draugiją nau
jus narius, nes įstojimas 
tą vakarą buvo , dykai. At
silankę- į vakarą dvi drau
gijos “in torpore”: Lietu
vos Dukterų Draugija ir 
Moterų S-gos 54 kuopa.,

Tos draugijos pirm; ap
dovanojo gyvomis gėlėmis 
ir padėkavojo draugijų 
pirmininkėms : P. Bandzie- 
nei ir J5 H. Medinienei už 
atsilankymą ir dalyvavi
mą iškilmėse. Publikos at
silankė tą Vakarą gana 
skaitlingai. Rengimo ko
misija pirm. J. Balčiūnas 
ir A. Beleckas daug pasi- 
darbavo surengdami pa- 
minėjimą. Jiems priklau
so didelė, padėka už tok: 
gražų ir sumanų parengi
mą, pagerbimą savo marių.

Ten buvusi.

Okupuotoje' Lietuvoje
POLICIJOS KOMEN- 

: DANTO JENČIKO 
DEBOŠAI

Lapkričio 19 d. Daugė
liškio policijos posterunko 
komendantas Jenčikas bu
vo Ignalinoje, kur gerokai 
patraukęs linksmai važia
vo namo su savo sėbrais 
agentėliais Panava, Kra- 
šauskiu ir Palauskiu. Ke
lyje pavijo važiavuSiusAr- 
fonsą Grušnį iš Buiveliš- 
kių, Joną Jurgelevičių iš 
B^ovęękų ir vieną masko- 
liuką Įš Ivanenų. kaimo. 
Važiavo sau žmonės nieko 
blogo nedarydami ir ne
manydami. Pavijęs susi
pratusius lietuvius, ko
mendantas įsakė savo sėb
rams apkulti’tuos žmones.

DARBIJtlJtJCAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Ilolidaya such as 
New Year, Good Friday, MemoriaĮ Day, Independence Day,

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmas
■—h' by  ........ "

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. 0.A880CIATI0N0F LABOR
Entered as Mcond-class matter Sept. 12, 1015 at the post Office at Boston, 

JJIass. nnder the Act of March S, 1870
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Domestlc yearly ., $4,00
Foreign yearly .;.......... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
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DARBININKAS
3J6 West Broadway

; Telephone South Boston 2680

PBBNVMĘRATOS KAINA:
Amerikoje metama f4,00
Užsieny metams ......$5.00 
Vieną kart savaitėje metams ,. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2,00

South Boston, Masu,

jie, žinoma, tai padarė ir 
dar kepures atėmė. Kai 
žmoneliai prašė bent ke
pures grąžinti, tai komęn- 
dąntas ištraukęs kardą e- 
mejuo žmonės vanoti ir 
pagaliau šaudyti į kilo
metrinius stulpus ir me
džius, tuo . rodydamas sa
vo galybę. ;

SUSNAS LENKŲ VI- 
SUOMENINIS “VEIKI- 
MĄS” VILNIAUS KRAŠ-

; Vilniaus lenkai, norėda
mi sudaryti įspūdžio, kad 
jų kultūrinis gyvenimas 
klesti, yra sukūrę per 800 
Visokiausių visuomenišku* 
organizacijų. Kiekviena jų 
turi savo valdybą, pirmi
ninką, sekretorių, iždiniu*

ką ir tuo būdu' tenkina. 
didžiavimosi maniją dau-; 
gely vietinių ir iš svetuu t 
atkeliavusių lenkų, Toliau 
"Veikėjui” tenka dirbti 
keliose vietose, dalyvauti 
vienu laiku keliuose posė
džiuose ir “paremti Vil
niaus miesto lenkiškumą”. 
Tačiau nors Vilniaus len
kų organizacijų skaičius 
atrodo gana didelis, bet jų 
darbas eina labai sunkiai, 
nes trūksta tikrų darbi
ninkų. Yra tik garbės pir
mininkai, generolai, aukš
ti valdininkai ir su minis- 
teriais susigiminiavusios 
ponios. Pati Vilniaus len
kų valdžia sako, kad tik 
trečdalis lenkų organiza
cijų šiek tiek kruta. Kitos 
yra apnikusios ir net eili
nių susirinkimų nekarto 
per metus riesušaukia. ■

Labdarybės reikalais 
Vilniuje rūpinasi 72 žydų, 
45 lenkų, 3 lietuvių, 1 gu
dų ir 7 rusų draugija. Kul* 
tūros bei švietimo draugi
jų yra: 100 lenkų, 30 žy- 

xdų, 8 lietuviu, 10 gudų ir 5 
rusų. Mokslo draugijų 50 * 
lenkų, 12 žydų, po 1 lietu-. 
vių ir gudų. Profesinių są
jungų: 150 lenkų, 32 žydų, 
3 lietuvių ir 1 gudų. Be to, 
yrą įvairių klubų, studen
tų draugijų, darbininkų, 
ūkininkų ir įvairių kitų 
sąjungų,; neskaitant ko
mercinių ar grynai pra
monės įstaigų.

Tų visų organizacijų 
dauguma, kiek jos liečia 
leninis yra visai neveik
lios; Jos buvo sukurtos 
kuriam paskiram tikslui, 
kokiai rinkliavai įvykdyti 
ar centrui iš Varšuvos pa
liepus. Paskui jos natūra
liai nuvyto ir nespėjusios 
laiku susijikvidųoti, merdi 
ti ktam, kad jų pirminin
kai ar vicę pirmininkai 
galėtų skambiais titulais 
pasidžiaugti. O okupuoto 
krašto lietuvių J>ęi gudų 

. slėgimą daugiausia atlie
ka valdiškos įstaigos per 
savo valdininkus bei žan-. 
darus. Tsb.

Švenčionių apskr.
Vardziukiemiš. —KRA

TOS ir SUĖMIMAI. Šio- 
niis dienotais vietos Liet. 
Šv. Kazmieto * d-jos sky
riaus, valdybos nariai tū
rėjo daug nemalonumų. 
Sausio 13 d. buvo padary
tos kratos pas pirmininką 
E. Umbrasą, knyginirfką 
J. Umbrasą ir pas revizi
jos komisijos narį P. Um
brasą. Po kratų Šie as
mens buvo suimti ir nuva
ryti į Dūkšto policijos po* 
stęrunką, o iŠ ten * sausio 
15 d. buvo nuvaryti į 
Švenčionis, kur ištardyti 
ir kitą dieną paleisti na
mo.. žmonės išvargę, visą 
pąrą nevalgę ėjo ’ namo 
pėsti 50 kilometrų.

UL_

WILLIAM J, CHISHOLM.
GRABORIUS V 

patarnavimas*
331 Smith St.,

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dėxter 1952
Namu: PI. 6286 •

E. ČIOČYS
VIENINTELIS LIETUVIS

Gyvasčių Apdraudos Agentas 
šioje Apylinkėje

188 CliffordSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Phonė WEST 4463 X

B, VALAITIS
ART PHOTO STUDIO
AŠ Specializuoja vestuvių ir

. Krupiu fotografijomis
Atdara nuo t

' 8 A. M. — 6 P. M:
Sek. 9, A. M. — 5 P. M 1

, 1918 West Minster St., .
PROVIDENCE, R. I.

, .r.---.---.
VE. 0689 W

NATIONAL BAKERY
LIETUVIŠKA KEPYKLA

B. BARTUSEVIČIUS
(Savininkas)

43 Florence St, 
Providence, R. I.

-

A. VAITKUS 
. SAVININKAS .. . ”

BUSI BEE VALGYKLA
Užlaiko, specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
taipgi ■ .

- GROSĖRNfi ir MfSOS . 
KRAUTUVĘ

302 Orms St, Providence, R.I.

Tel WEst 7031

BKU
Pale Dry - Vitalized - Golden 

: GINGER ALE
Lietuviai Savininkai t •

►B. Simonavičius, AlesDialtuva
23 Oha/fee St,. Providence, R.I.

DE 7582
. Specialistas

į ’ PLUMERIS

S, F.RACZHOWSKI
22 Rrintery St., 

Providence, R. I.

Tel. DEster 2053 .

EKCELSIOR MM 00,
MirbSj.i ■ :

SUJOTŲ ir ittŲOTBIŲ 

25 Danforth SL, 
PROVIDENCE, R. I.
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Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

, — ■•••------------,■---------- —

Kovo 10 d. — Šy. Jurgio, Shenandbah, Pa. -y- Suipą< 
Kovo .10 d. — Šv. Kazimiero, St. Cląirj Pa* Vakare, 
Kovo 15 d. — Saldžiausios Jėzaus Širdies, New Phila-

■ ” 1 delphia, Pa. —Vakare,
Kovo 17 d. — Šv, Juozapo, Mahanoy City, Pa. —Suma. 
Kovo lt & — šv. Liudviko, Maizville, Pa. — Vakare, 
Kovo 28 d. Jo Ekscelencijos atvykimas |Į Pittston, 

Pa. — 4 vai. po pietų. .
Kovo 31 d. —šv. Trejybės, Wilkes Barre, Pa, 
Balandžio 3 d, — Šv- Onos^ Luzerne, Pa.__ ___
Balandžio 5 d, — Šv. Marijos, Wanamie, Pa. 
Balandžio 7 d. — šv. Kazimiero, Plymouth, Pa. 
Balandžio 10 d. — Šv* Pranciškaus, Miners Mills, Pa. 
Balandžio 12 d. — Šv. Mykolo, Scranton, Pa. 
Balandžio 14 d. —tŠv. Juozapo, Scranton, Pa. -

r Balandžio 17 d.— šv. Kazimiero, Pittston, Pa* 
Balandžio Ž1 d. — Nukryžiuoto Jėzaus ŠeserySy Elm- 

hurst,,Pa.
Balandžio 22 d. — Šv. Juozapo, Durea, Pa.
Balandžio 23 d. — šv. Marijos, Kingston, Pa.

- Balandžio 28 d. •— šv, Antano, Forest City, Pa.
Balandžio 30 d. — šv. Petro ir Povilo, Sugar Notch, 

Pa. '
Gegužės 1 d.—.

... Bąnkietas.

parapijoj Jėzuitas Tėvas 
Bružikas.

Nuo pirmo įki paskuti
nio vakaro bažnyčios suo
lai netalpino žmonių. Šv. 
Metų Misijos darė didžiau
sio įspūdžio. Daug žmonių 
ėjo1 kasdien prie Komuni
jos ir net mokyklos vaiku
čiai neatsiliko. Misijonie- 
riaus ir šešėlių Kazimie- 
riečių paraginti išpildė Šv* 
Komunijos novėną, t. y. ė- 
joper 9 dienas prie Dievo 
Stsilo už nusidėjėlių atsi
vertimą. Daug Žmonių ir 
tą pat padarė.

Dviem sekmadieniais bu
vo suruoštos Jubilėjaus

Knygos Dovanai
Lietuvių Darbininkų Sąjungos fr Darbininko va-^ 

jaus metu kiekvienas lietuvis gali gauti naudingų • 
mygu dykai. LDS. naujas ar senas narys, užsimok^ . 
jęs $3*00, gauna $&00 vertės knygų dovanai; Wr^- . 
rinko naujas ar senas slca|tytojąs, užsiprenumeravęs' *.,* 
arba atnaujinęs prepumeratą metams ir užsimok^-* J 
jęs $3.00, gauna $1,00 vertės knygų dovanai. ? »•

Gerb. LDS. narių ir Darbininko prenumeratorių * 
prašome pasirinkti knygas iš Žemiau talplii^iiio Sąra--, y 
go. ' •r ■ ,■ ’r ' •.

Žinios' Iš Lietuvos
_ Ar Klaipėdoje nekal

bėdavo, įįd mano partija 
: yra lietuviška? mina 
36 f kojomis Sassas,

— ĄĮe kur tau? Neini!
• Sassas persėdo, bet vir

to antsuolo. •
■ O jąu paskum, korido
riuje buvęs šitoks draugų 
pasikalbėjimas.
--Na, ar negerai aš apie 

tave liudijau’ ;
—M pradžių gerai, bet 

vėliau Doiiner Wetter!
Kas yra?’.

—- Tu pasakei, kad aš bu
vau nelojalus Lietuvai? 

'- -n Ar tai blogai?? Aha... 
Na, niat nešusigriebiau... 
Eisim po Snapsą I . ;

ČIA JAU AZIJA
Kartą, — pasakojo inte

ligentas žmogus, — vienas 
mokytojas, dabar, kaltin. 
suole, suruošė savo moky
klos ekskursiją į Didžiąją 
Lietuvą. Norėdamas vo
kiečių kultūringumą pa
brėžti ir. Lietuvą paženįih- 
fi, jiš‘ vaikams šitaip aiš
kino: * . - - 4.

Važiuojat vaikučiai 
•autobusu, bet Vis'dėlto 
stebėkit, koks didelis skir
tumas tarp Lietuvos ir 
Vokietijos, • Matot, kokie 
Čią pir mus kelidi, pievos, 
namai."—^‘^skas 'tvarkin
ga, gražu. O tuojau pama
tysit, kokie , Lietuvos kė
liai. Nuo ten jau praside
da "Azija.

Ir kai-tyčia autobusas 
įvažiuoja į meksfaltuotą 
plėrif’ą. Mokytojas nustem
ba* Tačiau dar labiau nus
temba mokiniai. •

Koks lygus, pone moky
tojau, plentas...

Mokytojas atsisėda ir 
tyli. Tame pačiame auto
buse važfayęs lietuvis ir 
vaikams sako:

> — Matot, kaip atsitiko. 
Išvažiavot iš Azijos, ir pa« 
tekot į Europą/

Tas pats ir sū Boetchę- 
riu. Kada teismas įeina, 
jis visada ■ stengiasi ką 
nors taisyti, kad tik ne
reiktų atsistoti,: o' juk ir 
jis neva už kažkokį nę- 
mandagumą yra pasakęs, 
kad čid Azija, o ten Vo
kietijoj Europa. Tačiau 
žčdžiais kultūros neparo
dysi? Azijos klimatas ir 
Europoj nė taip* greit iš’ 
garuoja;

- PirmoseKAUNAS 
dienose vasario men. už
sienio žurnalistų nebuvo 
matyti. Mat/ tęsiamas liu
dininkų klausinėjimas, ku
ris didelių sensacijų neža
da; liors kelelis liudininkų 
davė tikrai sensacingų pa
rodymų. /7;

Koridoriuose' kaip pa
prastai galima nugirsti’ ir 
pastebėti gSna įdomių 
smulkmenų. Štai pertrau- 

„ ■ .. T ,_t'kos metu Sassas pašity-
^ietų procesijos. Jas yede ^iodamas marširuoja po 
pats nusijonienus. Gražioj i korįdorįų jr aukštai pučia 
eisenoj/ tylėdami ,š para- 0 jo
pijos bažnyčios rimtai; - ■ - - — ......
žinksniavo šimtai žmonįų 
į airių bažnyčią, o. iš ten 
atgal. Merginos ir mote
rys turėjo atskirą procesi
ją; mokyklos vaikučiai at
skirą. Bet vyrai sumušė 
visus savo skaičiumi. Mo
terų dalyvavo 573, o vyrų 
su viršum 600(.

Už vis gražiausia buvo 
Šeimynų Komunijos diena, 

vasario.17. Čia tai pa
sirodė, kas yra New Phila- 
delphia. 7^ S ir 9 vai* pilną- 
bažnyčia prie Koniunijos! 
Žmonės pasipuošę gėlėmis, 
tėvai ir motinos baltomis, 
o sūnūs ir: dukterys'raudo
nomis, . šeimyna paskui 
šeimyna iškilmingai arti
nosi prie Dievo * Stalo l 
Trys kunigai vos spėjo 
padalinti Komuniją. Vieną 
šeirpyna prię vieno šoninio 
altoriaus, kita prie antro, 
o trečia pęr vidurį ,Dieyo 
Stalo. Jaudinantis regi
nys! Tą dieną 1500 komu- 
nijų! • _ ‘

Tai visos parapijos ves
tuvės. Visa bažnyčia žydi 
gėlėmis. Įvyksta atnauji
nimas šliubo. Vedusieji at
gaivina Savo priesaiką, o 
vaikučiai savo tėveliams 
meilę. . Misijonierius lai
mina kryžiumi. Visi išeina 
iš bažnyčios vargoninkui 
griežiant maršą. Už durų 
jau laukia kita šeimynų 
partija, kuri išnaujo šei
mynomis pripildo bažny
čią.
„ Vakare baigiamos misi

jos laikant rankose uždega 
tas žvakės prie užgesintų 
elektrų. Didžiausias įspū- 
dys, gražiausios prižadai. 
Tos misijos negreitai iš
dils iš tikinčiųjų širdžių!

' Matęs. -

ĮVAIRIOSKNYGOS

Trumpi Skaitymeliai —la
jui gražūs pasiskaitymai a- 
pie jvairius gj^vcnimo atsiti- 
kimu3. Paraše J. Tarvydas,..,

Turto Norma — moksĮis- 
. kį pasiskaitymai5 . ParA lJ.osis . . .25

Tabakas — Nuodai — rū
kymo kenksmas; pagal Dr. 
Nikolskį parengė S. Kaimie
tis

Užkeikta Mergele gji Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas keliones į 
PatyžiiĮ ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų; Išguldė 
Magnus Parvalkietis .25
zGegužčsMenuo —Kjin. P. 

Žadeįkis ......l;,.............!......  .40
Aritmetikos Uždąvinynas

JPėtritikas—- laiškas vieno 
vaikelio. Verte S. Rakauskas .15

Laime(.poema), Paraše 
Vaitkus 25

Atsargiai su. Ugnimi Ver
te iš lenkiško.‘kuu. K. Š, .10

Mūsų Tikėjimas — išaiški
nimas pagrindų mūšų tikėji- . 
mo. Parašė Širvintas...... .25

Lietuvos ženklai. Išlei
do J. Šeškevičius ir B-ve,; 
Kaunas ..................*.......... .20

fimęs ir Kalbėk: Deld’ama- 
ei jos, Monologai ir Dialogai. .. 
•Parašą Juozas V. Kovas,^0; 

> Dangaus Karalienė. Šųrfn- /•= ’ 
ko kun. M. Gąlevieius .50

Apsirikimų Komedija. .Ąti 
.sitikimas iš Amerikoniško • 
gyvenimo. Išguldė Lapšiaus 
Vaikas ?............................ .05

;• jono Kmito Eilės ............... .75
* Be apdarų ..........J....... ...50
. Liėtuvos ĄĮbumas. Su. pa
veikslais ir aprašymais ........ 1.50 
?Dn Vinco Pietario Raštai. 
Istorijos /apysaka 2 tomai .... .50

Limpamosios Ligės ir kaip: .. 
nuo ■ jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, Van- 
duo, oras. Paraše JZBaronaą ,25

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F. Jonaitis (Ka-

.15

.25

,10

J5

Mūsų Jaunuomenes Idealai 
Paskaita .skaityta' Ateitinin
kų konferencijoje, Voroneže, 
5 d., birželio, 1917 m, .1 

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė, Svirną Žvyne '.'.., ,1 

Pasakėčios, Rinkinčlis kal- KRS
Yra” '.ariia apie gerumo do- /.

PrMogėlč, Svirno Žvynč ':

IŽ

Bos mokslūi 4^ 9*i¥*»• • • • įm y« «< 
1 ^Dievci Kąraly«t5 Jtimyšą; • •< -i L 4 ’ Z. *

ryhę. Verfg iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis Į?; L, ,.o. JO**

Kų Kiekvienas Katalikas * ’ • 
turi žinoti arba mokfii ,Q5‘

Kovotojas dėl Vilniaus lieA 
tuvybes. Kun. J. Ambrazie
jus ............... ...........--

Ąžuolas. A. Vienuoliu ...
MALDAKNYGES

Maldų Rinkinėlis, bgltais .. 
viršeliais ...... ?......

Mardų Rinkinėlis, Juodais ’ ., 
viršeliais

Pulkim ant Kelių—“Dar- 
bininko” spauda. Odos ap-. • 
daru ........ ..... ............$1.5Q^^

TEATRAI ' ’

Vienuolio Disputą su Rabi- , ; 
nu. Vieno Veiksmo juokai. ’ ’ 
Sulietuvino Vaidevutis........,..: .

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei- . ■ 
ksmų komedija. Paraše Sei-. 
rijų Juozukas.... .................... 125

Giliukinga s^Vyras. 2-jų ak-’^ •?*i.r,£ 
tų 'komedijaparašė S. Ta?- 
vydas ............................... . .25

. Ubagų Akademija ir JJba- 
gų Balius — komedijos- po n 
1 aktų.. Parašė Seirijų Juo- / *3 
zukas ...........S5ir*'j

Sniegas—-Drama 4-rių ak-. ' 
tų. Vertė Akelaitis, .40 -7*

Esųmas ~ 3-Čia dalis dra- K Oįį 
mos “Gims Tautos Genijus’* ‘ 
Parašė.kuru L. Vaicekauskas .10

Visi Geri 3-jų veiksmų 
valzdelik; .parašė F. JO

Išganymo Apsireiškimai —.....
.atėjimas ir gyvenimasant že
mės Jėzaus .Kristaus; Vaidi
nimas su gaidomis....................

Dramos: 1) Germanas; *2) • 
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur- 
do .Stebuklas 4-rių aktų; pa
raše J. Tarvydas ....

^Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis .15 

Vaikų Teatrai: dalis Į; J) • » 
Pagalvok ką darai; 2) Jono . 
laime; .3) Pasakyk mano lai- . *’>
mę.. Surinko S. K, D. ir N.*..; .15“*

Vaikų Tęatrai : dalis II: 1) 
Istirsiniė paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N....*

DAINOS

‘Svodbos1 Dainos
su gAidomiš .
M. Petrausko 

Jojau Dienį .................I,..., .40 o
Vai aš pakirkčiau J5
Ligho (Latvišką) 15
Už šilingčlį «AM»*rt*MM***«MW**£ .25 ; J 
Saulelė raudona .20*
Šių Nakealy (dzūkiška) .... 20^ 

. Skyniau skynimėlį J5

Sasnausldo

Blaivininkų hyfonaš v.***
. ’ Aleksių

Giesmė šv Juozapo 
Vyčių liyrnnas

plaukia žmona. Ji labai 
pyksta, kad vyras teisme 
padaro kokį netaktą, iŠsi- 
šokimą ir duoda jam pas
tabas. Taip, rodos, ir gir
di: - .• ‘ ■

Už ką čia tave teisti? 
Buvai pastorius — nępasb 
sekė./ Pradėjai, biznį — 
bankrūtąVai,' Mkūrei par
tiją ir dar blogiau baigia
si. Lupti tave reikia. Ėęfi 
mein Theodor, mein Theo- 
dor. Was fur ein Manu 
tyist du? MacKgerįaų kei- 
nedummkeit! ’
SASSO ŽMONA TERORI-

•< 
•••-05; . , 
«. .10: .'.T

■; Hotel Redington, Wilkes Barre, Pa.—

Gegužės 5 d.—<ŠV. Kryžiaus; Mt. Carmel, Pa. —Su
ma ir Sutvirtinimo Sakramentas. /

Gegužės 5 d. — šv. Mykolo, Shamokin, Pa. — Vakarė, 
Gegužė^ 12 d. — Šv. Pranciškaus, Minęrsvįlle, Pa. 
Gegužės 14 d. — 17 d. — Washington, D. C. * 
Gegužės 19 d, — šv. Alfonso, Baltimore, Md.
Gegužės 26 d. — Karalienės Angelų, Brooklyn, N. Y, 
Gegužės 30 d. — šv. Jurgio, Brooklyn, N* Y*

Lankant tas apylinkes Jo Ekscelencijos Vyskupo 
T. Matulionio' centras bus: The Holy Cross Ręctory,

- '

Reikia'bažnyčias pastaty
ti, reikia jos tarnus aprū
pinti, Teikia altorius už
laikyti, aprengti, kuni
gams tinkamus drabužius 
nupirkti ip tt. Visi tie viršr 

* minėti dalykai pas katali
kus yra. labai ekonomiškai 
tvarkomi, bet nežiūrint to 
kiekvienam yra supranta
ma, kad yra išlaidų. .

Nusiskundimas sunkiais 
laikais ir nedarbu nepatei
sina ir nėpaliuosuoja kata
liko nuo bažnyčios užlai
kymo pareigų, ir tas baž
nyčios išlaidų nesumažina. 
Juk visi žino ir supranta, 
kad šiais laikais daug 
žmonių iš priežasties ne
darbo vargsta; o net ir tie, 
kurie dirba daug mažiau 
uždirba. Bet kiekvienas 
žmogus, kuris nori būti 
teisingas su savo sąžine, 
su savo bažnyčia, su Die
vu, bažnyčios reikalams au 
kas duos sulyg to kiek jis 
uždirbą. Daugelis yra net 
ir neva katalikų, kurie pu
sėtinai dirba ir uždirba ir 
bažnyčios . reikalams au
kas galėtų duoti, bet ne
duoda, teisindamiesi sun
kiais laikais. Kurie taip 
elgiasi slinkiai nusideda, 
gyvena mirtinoje nuodė
mėje lygiai kaip tie, kurie 
velykinės neatlieka.

Verte ^Gaudys”.

DEŠIMTINĘ BAŽNYČIAI 
ATIDUOKI-

Neperseniai vienas va
karų valstybės Amerikoj 
vyskupas išleido savo die
cezijos bažnyčios aplink
raštį, kuriame jis išdėsto 
reikšmę penktojo bažny
čios įsakymo ir ragina ti
kinčiuosius daugiau domės 
kreipti į tą įsakymą? Ta
me laiške jįs tikintiem- 
siems primena, kad-penk
tas bažnyčios įsakymas 
“dešimtinę bažnyčiai ati- 

. duok” yra lygus visiems 
kitiems įsakymams ir jis 
nėra panaikintas. Jis pri
mena tikmtiemsiems, kad 
įsakymas dešimtinę baž
nyčiai atiduok yra lygus 
su visais kitais įsakymais, 
kaip tai, ėjimas išpažin
ties, priėmimas komunijos 
apie Velykas, arba šv. mi
šių klausymas. Taipgi jis 
sako, kad penktas bažny
čios įsakymas apie bažny- 

? čios užlaikymą ir rėmimą
\ piniginei yra pamatu Ka-
h.. talikų Bažnyčios, nės jei

gu nebūtų pareigos statyti 
; ir užlaikyti- bažnyčių ir 
kunigų, tai nebūtų bažny
čių, nebūtų kam ir kuršv. 
mišias laikyti, Švč. Sakra
mentą dalyti, kaip tai, iŠ- 
pažįnčių klausyti ir komu? 
nijas duoti, ir tt. : -

Katalikų Bažnyčia yra 
tai viena iš tų draugijų 
bei tikybų, kurį, ekonomiš- 

, kiaušiai ir taupiausiai sa
vo reikalus aprūpina, bet 
nereikia pamiršti, kad, ji 
reikaląuja nuo savo narių, 

■ kad, kiekvienas lygiai, su- 
lyg išgalės,r prię jpą laįkyr 
mo prisidėtų, juk ji* turį 
reikalų kaip” ir kiekviena 
kita tikyba bei bažnyčia.

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per GOP^NHAGA.

NEW PHILMEIPHIA, PA,
I ■ * ’ 1 .

NEPAPRASTOS MISIJOS 
* ’ *' • ; .r ’

Vieną dieną 1^00 prie 
Kpinunijos! Per dvi misi
jų savaiti ■— 7.300 Komu
nijų. O parapijoj nėra* pil
nai 400 šeimynų. Vasario 
17 dieną baigėsi dviejų sa
vaičių misijos, kurias ve
dėjau antru kartu šioj

& '
* Visi kambariai iš
- tinko, su . maudy- - 

nėmįs.
Informacijų

7. klauskite . pas 
vietini agentų 
arba ‘

..... .........‘..............iii, ii

$CA*VC
75 Statė Street 

BOSTON

Keista, tdčiaū rašant vi
sas bylos ‘smulkmenas von 
Sasso žmonos. negalima 
aplenkti; JĮ vįsjir; Štai įsio* 
mis dienomis atėjo tos ne
paprastos bylo^ pasiklau
syti ir Martyno . Jankaus 
dūkte“ Sėdi ji,'Įų kita leis* 
tinę publika ložėje apačio
je, o šalia jos ir Sasso 
žmona. Jėi tik liudininkas 
ką nors nepalankaus apie 
kaltinamuosius* sako, Šas- 
so žmona pradeda garsiai 
savus protestus reikšti:

■ Jis meluoja* .
— Tamsta Bešūkauki 

prfmena jai vienas iš žur
nalistų, čia ne futbolo 
aikšte.

Mandagiai sudraudžia 
ją ir Jankaus duktė* Ta<ja 
Sassienė pradėjo plūsti ir 
vos neteko, policininko 
šauktis, 4 . ■
— žinoma, gražus daly-i 

kas vyrą, b taip 1 jau jo 
draugus užstoti, bęt viešai 
savo jausmus reikšti to
kiais : žodžiais nėra per 
daug kultūringa, j
ĮKAUŠĘS LI^ININKAS

Atvažiuoja kartą moky
to jas geras Sasso drau
gas’, papasakoti apie ČSA 
partijos Veiklą. Keletą žo* 
džių tąsęs jis paprašo teis
ino leisti atsigerti van
dens. Išgeria liudininkas 
pusę grafino ir drožia ir 
prožia taip ilgai, kad jo 
nė'patSfcpirmimnkas greįt spaudos medžiaga, kuri 
nesustabdo. Pagaliau Sas
sas kaip geram draugui 
stato klausimą.
— Tegul pasako liudinin

kas, ar aš buvau lojalus 
Lietuvai, ar ne? . •

Draugas,' aišku,r many
damas padarytir garbęį‘ b 
be to, matytu, žinodamas, 
kad gerįausia ąįšąkyti.W 
Šauna’:
— Neini

BUSIŠLEISTI DARIAUS 
IR GIRĖNO ALBUMAI

. ^ionūą dienomis Lietu
vos Aero klubas, pradėjo 
ruošti didelius Dariaus ir 
Girėno albumus. Juose bus 
sudėti visi laikraščiai; žur
nalai, fotografijos ir kita

■r a 7

.75
i‘*r

.10

.15

pelionas). ....
Pamaldų Vadovėlis, Staci

jos, Graudus Verksmai. Sū- 
: darė ir išleido kun. J. Kon
cevičius ... ................... .k

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun. P. Sahrusaitis ....

Moterystė Nesuardomybė.
j. Lesauskis: Mv. Kazimiero •*

’’ Dr-još leidinys, Kaune JO
Meilė (Poema). Parašė M.

Gustaitis JO
RELIGIJOS Mokymo Me

todika, jį. j. Škruodis .25
Leiskite Mažučiams Ateiti 

Prie Manęs. Sutaisė kufugas 
Pranaą ...................  X.:...,.. .25

Mūsų. Dainiai. Parašė Ka
zys Puida. « w »* A <» fcĮ » «■« r* • • ....J; .25

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmastymais apie Jo gyveni-i 
mą. Parašė Tėvas ^Ugolinus 
Sfr'ofE, O. F. M/Vertė K
A Brief Lithuanian Gram- -

4 mat. Lietuviškai' - Angliška,. . 
gramatika, • Kun. P. Šautu- 
saitis

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose* (Paskaita) L. Vai-. 
lionis *»•.**.•.*.*».n*...... Ji)

.15.

rase apie musų . transat
lantinius lakūnus. IŠ Če
koslovakijos gauti du ne
dideli albumai, kuriuose 
sudėti visi čekų laikraščių 
aprašymai .apie Darių ir 
Girėną. Šiuos albumus no-, 
rimą baigti iki pavakario 
nes’ tuo laiku projektuoja
ma atidaryti Dariaus - Gi
rėno skyrius Vytauto Di
džiojo: Muziejuje. Tsb.

.65^1

.15

JO • '

. JO

•f
JO: i

-DARBININKAS"
36<6 Bręadway, ■ ' So. Boston, Mass.

KUN. KRUPAVIČIUS 
PASKIRTAS KLEBONU 

; Į S. KALVARIJĄ

x Vietoj* mirusio prel* A.
Dabrilos Vilkaviškio kle
bonu paskirtas Kalvarijos

” ... ............Ą

klebonas, preL A. Povilai- 
tU. Suv* Kalvarijos kieto*.* 
nu paskirtąskųn.M.^Cru- 
pavičius. Į jo vietą Veive
rių klebonu paskirtas ku
nigas J. Šalčius ii Pakuo
nio.



Thompson, Conn.
Sį Skyrių Ved* Amerikos Lietuviiį Daktarę Draugija.

U

FOREIGN DRAFTS

K palengvina skausmus >

■>

f

O

J

PAIN-EXPELLER '!,]

KILIS PAIN

temperatūraprądeda eiti 
žemyn; taip jau sumažėja 
gerklės ir galvos skaudė
jimas.

Nuo ReumatiŠkę 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Eipėlleris visuomet

OMAS.B. KUCHAUSKAS
. LIETUVIS GRABORIUS 

k Balsamuotojas 
637 S. Paca St 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pngrabus paruošiu. 

Kuo $75-4100-4150 ir 
aukščiau

Tel. ~~ South 0083

| WATERBURY SAVINGS BANK | 
1VVATERBŪKY, CONNECTICUT |

Brooklyn Office /

Waterbury’o Savingr Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprik J 
pinti tavo visus bankos reikalus. * jf

b Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury į Į- 
Savings\Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje, Taipgi a U ■ turime: . t - §

jį CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
į: ' - TRAVELER’S CHECKS ; '

i į Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. !• 
! . • 793-797 Bank St,: ' — ; :' jį

Kryžuočių Palikimas Lietuvoje

■—iii■'■■■■.... i* . n ■ i,ni-!-

Telefonas : Plaza 1350.

[jonas gkebuaugkas
; Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD*J

“Darbininką”. Man, rodos, 
Darbininkas niekad nėrą

DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
.......................... i„-r.T..r_M.^TT_M—i—- -------——-į——rn-nwn“-r7-~~^~---ri~~T~~~t'r~irtTtritiin -'^n ĮnT p.^-fr^t~t~Tiįi|wĮĮW(iii.iiniiwįiiiĮiMiniiiiiiiiiįiii>iiįiw*iiimwiiii»iiiiWiA<'iiiiiiiiii|iiiiiiilUĮ*iiiinniitiiiiinnmniiWMiiii»ii|iiiOniiHOnmnlHiitiiiiT‘—•-ry~r' i""/'iinirrnniiiĮiiiihiiii|i un»<uiiui’iritituii*iiniin»iM'niiiiminiiiiiii*i

Marianapolio žinios
VASARIO 16, IŠKILMES
* Amerikos lietuvių ko-

■ legija minėjo Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį

į šia dienotvarke: ryte, iš- 
į kilmingos šventos mišios, 
t vakare,* atitinkama prog-

rama.
’■ Iškilmingas Šventas mi- 

r Šias celebravo kun. J. Vaš-
> keviČius, jam asistavo ku- 
.. iiigas P. Skruodenis ir 
1 įlierikai J. Andrulionis. 
; per Šventas mišias giedo- 
? JO kolegistai -r in corpo-
te—• kuris sudarė labai 

; Jaudinantį įspūdį. • " •
Vakare įvyko atitinka

mas paminėjimas, kuria- 
? me dalyvavo pats kolegi- 
? jos rektorius kun. Dr. J. 
L Navickas ir mokytojų šta

bo nariai*
: Programa susidėjo iš 

| kalbų, bei muzikališkų in-
> štrumentų,-Programos ei- 
į ga sudarė gražią nuotai

ką. Vakaro vedėju buvo 
Studentas E. Bulevičiuš iš 

; Homestead, Penn. Šis va- 
. karas pasižymėjo tuomi,
■ kad pasirodė daug naujų 
r talentų. • Žinoma, tai davė 
; senesniems progos nors 
/ kartą pasiklausyti. Vaka

ro patriotiškiausią fcaltią 
'pasakė stud. Albertas 
’ Plauta iš Duboįs Penria.

* Programos gražioji da- 
i lis buvo atvaidinimas vei- 
į halo. Kaip jau buvo pir* 
: miąu pranešta kolegijos 
E/ dramos sekcija šį metą,

■ kaip ir kitais metais ren- 
♦ giasi . vaidinti , įvairiose

Naujos Anglijos kolonijo- 
J Še. Iš pirmo “ pasirodymo 
: galima spręsti, kad bus

pasisekimas.

SPORTAS
Pradėtasis kėglių tuma- 

’ mentas jau baigiasi ir jau 
siekiančioj korespondenci
joj bus galima paduoti tų 

* studentų vardus, kurie 
bus nariais championų ra
telio. Žinoma, tai nėvien 

f #ems pasididžiavimas, bet

ir jų miestui iŠ kur jie ki
lę, tat kiekvienas stengia
si savo miesto garbę iš
kelti.
\ Užbaigus šiai lygai, ku
rioj l)uvo vartojami dide- 
lios keglės, prasidės mažų 
kėglių lyga.

Taipgi visuose kolegijos 
kampuose jau kalbama a- 
pie ateinantį švlėdmid se
zoną. Tvarkytojas (coach) 
Rakauskas jau skundžiasi 
per daug turįs laiškų pra
šančių lošti su galingąja 
kolegijos kamanda... Dau
giau kitą kartą.

DALYVAVO SEIME
Vasario 22 d., įvykusia

me Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijos Naujo
sios Anglijos apskrities 
seimely, dalyvavo ir kole
gijos studentų kuopos ats
tovai: studentas Antanas 
Mažukna ir Antanas Mi 
ciūhas. Atstovai kopui- 
kiausiaį reprezentavo ko
legiją-

Profesorių Užsiėmimai .
Nors kiekvienas kolegi

jos studentas turi šiokį ar 
tokį užsiėmimą, hobby, 
bet teko pastebėti, kad ne- 
ątšilieka ir gerbiamieji 
kolegijos mokytojai. Pa
duosiu keletą.

.. Štai p. Jonas Pilipaus- 
kas lietuvių kalbos dėsty
tojas ir Studentų žodžio 
redaktorius, renka įvairių 
šalių pašto ženklelius/Jau 
ponas mokytojas didžiuo
jasi turįs gan skaitlingą 
rinkinį, štai p. Jonas Ra
kauskas, kuris savo kole
gijoje buvo sporto sryty 
pasididžiavimas, nepralei
džia nei vienos sporto ži
nelės ją tinkamai nepers
kaitęs ir jei svarbus neiš- 
kirpęs. Neatsilieka ir ang- 
glų kalbos mokytojas p. 
Juozas Varnaitis, didžiuo
damasis Savo piešimo ta
lentu* Net savo iniciatyva 
p. Varnaitis, sudarė pieši- 

■ mozkursą, kuriam pats va
dovauja.

, Išvardint visų studentų 
užsiėmimus nedrįstu, ži
nau, kad ponas redakto
rius gal neduos tiek viš
tos, bet jeigu duotų, tai 
kitą kartą aprašysiu. 
(Prašau. Red.), /
Bronius Mažukna (L. K.)

DĖKOJAME!
• 1. •, W** ... ...S -r- .

Brooklyno Katalikiškų
jų ir Tautininkų Draugijų 
Lietuvos Nepriklaųsomy- 

, bes 17 m. minėti Komite-t 
tas taria nuoširdų dėkų 
visiems kalbėtojams, dai
nininkams, chorams ir vi
siems. taip paminėjimui, 
taip vakarienei pasidarba
vusiems asmenims, taip 
pat Vilniui Vaduoti S-gos 
veikėjams už pardavinėji
mą Vilniaus pašų.

Dėkutgerb. visuomenei, 
supratusiai Dienos svar-

bumą ir taip gausiai atsi
lankiusiai.

Šia proga leiskite atsi
prašyti už buvusius tru
kumus,, taip pat už pasi
taikiusį nemalonumą, įvy
kusį atsilankius Vincui 
Matusevičiui su -savo laik
raščiu, kurį jis platino net 
programos metu, tuo truk
dydamas svečiams ir ben
drąja! tvarkai.

Tikime, sekančiais me- f" 
tais Jums kooperuojant,! 
dar iškilmingiau paminė
sime, ir išvengsime truku
mų, kurie pasitaikė šiais 
metais.

Bendrojo Komiteto Val
dyba;

3, Sagys, Pirmininkas
J. Antanavičius, Sekr.
J- Tumasonis. Iždin.

S veikata^Brangus T artas

Maždaug prieš 500 metų 
kryžuočių ordinas dar te- 
riojo Lietuvos žemes/ Li
gi šių dienų Lietuvoje dar 
yra užsilikę^ jo žiauriu 
darbų pėdsakai. Tai su
griuvusių tvirtovių pama
tai, šventosios salos ir net 
kryžiuočių apgyvendinti: 
žmonės. Verždamiesi į 
Lietuvos gilumą, kryžiuo
čiai, pirmiausiai, užima 
kalnus, pilis, aukštumas 
ir salas, iš kurių jiems bū
tų patogiau daryti toli-? 
mesniuspuolimus.

Užimtas salas, kryžuo- 
čiai pavadindavo Šventųjų 
vardais. Mat, jiems po ka
talikybės priedanga buvo 
lengviąu kariauti sų Lie
tuva ir plėšti jos ramius 
gyventojus; Dabar Nemu
no ir Neries upyne dar y- 
ra salos, pavadintos šven-' 
tųjų vardais. Viena jų y* 
ra ties Jurbarku, antra 
Nemuno ir Nevėžio santa
koje, trecia — ties Kaunu 
ir Pažaisliu, o kitos netoli 
Tilžės. Kiekvienoje šių sa
lų kryžiuočiai buvo pastą* 
tę tvirtoves, jų įgulą su
darė Vokietijos gilumos 
gyventojai. Ilgiau palikę 
Šiose tvirtovėse/ vokiečiai 
.stengdavosi greta jų esa
mas žemes kolonizuoti, 
ten apgyvendinant įvai
rius svetimtaučius, dau
giausia kryžiuočių ordino 
narius. Norsdigainiui dau
gelis kolonistų susimaišė 
su lietuviais, bet vis dėlto 
kai kur ir liko kryžiuočių 
palikuonių, kurie dar lig* 
šiol gyvena buvusių vokie- 
čių tvirtovių apylinkėse.

Neseniai Vytauto Di
džiojo universiteto profe
soriai ryžosi ištirti buvu
sias ‘vokiečių tvirtoves. 
Jie, sudarę mokslinę eks
pediciją, pirmiausiai nu
vyko Nemuno ir Nevėžio 
santraukon, kur prieš 600 
metų, vadinamoje Dievo 
saloje, buvo kryžiuočių

tvirtovė. Nušikėlus Nemu
nu žemyn į^Vakarus, vie
tiniai gyventojai ekspedi
cijai užrodė j kažin kokių 
mūrų griuvėsius. Ligi jų 
ėkšpediciją ^palydėjo pil. 
Buršteinas, kuris‘pasako
jo, kad prieš Didįjį karą 
tuose griuvėsiuose žmonės 
rasdavę net* auksinių pi
nigų. Ši vieta jau daugel 
metų vadinama Senkaun- 
Vietė. Ji yr^ priė pat Ne- 
muno, Pavasariais pakilęs 
Nemuno vaifduo ją užpila.
- Ekspedicija pasamdė 
vietinius darbininkus, ku
rie pradėjo žemę kasti. 
Visi su nekantrumu laukė 
kas čia bus. Netrukus vie
nas darbininkas. išėmę 
milžiniško didumo plytą, 

. Ji buvo kreiva, o paviršiu
je buvo matyti žmogaus 
pirštų žymės, įspaustas į 
molį, lyginant plytas. Ne
toliese nuo tos vietos dar 
buvo rastasmulkių žalva- 
rimų daiktų ir kitokių li
kučių, Ekspedicijos vadas 
prof. Volteris, patyrinė
jęs šią vietą, pasakė: ‘Mes 
stovime Dievo salos tvir
tovėje, kurią čia prieš 600 
metų pastatė' kryžiuočiai. 
Per tokį ilgą laiką ta sala 
atsidūrė Nemuno pakraš
tyje arba vanduo jį visai 
sunaikino. Plytas, kurias 
mes-cia radome, yra labai 
panašios į Kauno pilies 
plytas..

Vietos gyventojai apie 
Dievo salą pasakoja daug 
padavimų. Esą senovėje 
Čia stovėjusi graži'pilis, o 
dabar naktimis vaidinasi. 
Todėl apylinkės gyvento
jai šios vietos iŠ tolo len
kiasi. Dalis, šių gyventojų 
protėviai į čią buvo atkel
ti* kryžiuočių. Jų senuo
liai gerai kalbėjo. ir mels
davosi vokiškai, tačiau 
dabartiniai gyvent o j ą i 
moka tik lietuviškai.

Universiteto mokslinė

ŠKARLĖTINA
Rašo Dr* P* Z* Zalatoris, 
gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, Illinois.

Škarlėtina yra staigi, 
limpama liga, kuri pasižy- 

: mi smulkiu raudonu odrfs 
išbėrimu viso kūno ir au
kšta temperatūra. .

Škarlėtina serga dau
giausia vaikai nuo 5 iki 10 
metų amžiaus. Jos susir
gimo priežastis esti bakte
rijos ir jomis apsikrėsti 
labai lengva, nes bakteri
jos - mikrobai vaisiasi > 

.gonio gerklėj bei nosiary- 
klėj. Ligoniui kosijant, 
bakterijos patenka į orą 
ir apkrečia arti stovin
čius vaikus. Todėl labai 
pavojinga yra būti svei1 
kiems tam pačiam kambaj 
ry su ligoniu;, taip pat/sy
kiu šu ligoniu žaisti arba 
imti maistą iš jo rankų.

Užsikrėtęs ? Škarletinds 
bakterijomis vaikas bėgyj 
trijų bei septynių dienų 
suserga.. Liga prasideda 
staiga: ligonį tuojau kre
čia šaltis, temperatūra,pa- 
kila iki 103 104^ laip*
snių; gerklę ir galvą labai 
skauda; dažnai vemia; pa- 
žandžių liaukos patinsta; 
o gerklė ir liežuvis pąsi- 
dąro labai raudoni/Antrą 
dieną atsiranda smulkūs, 
adatos įdurimo didumo, 
raudonas išbėrimas; kuris 
pirmiausia pasirodo , vir
šutinėj krūtinės daly j ir 
ant kaklo, paskui plečiasi 
ant viso kūno.* Neišberta 
lieka tik kaktą, nosis, lū
pos bei smakras. Po ketu
rių sirgimo dienų ligonio 

ekspedicija netrukus pra
dės tyrinėti ir kitas Ne
muno'upyne esančias sa
las ir tvirtoves. Tie tyrinė
jimai duoda daug medžia
gos Lietuvos istorijai,

Tsb.

pradeda luptis oda ir tas 
tęsiasi beveik iki trijų sa- 

rvaičių^Tu(LJaitaLygonis_ 
būna sveikiems labai pa
vojingas. Įsidė m ė t i n a 
skaitytojams tas, kad jei 
beūt trūputį ligonis yra į- 
tariamas, kad jis sėrga 
škarlėtina, kuo greičiau
sia reikia kreiptis prie gy
dytojo, kad. suteiktų ligo
niui mėdikalę pagelbą.

Susirgus škarlėtina vai* 
f ką reikia laikyti didelia
me, šiltame kambary, at
skirai nuo sveikųjų. Ligo
nį tūri prižiūrėti tiktai 1 
asmuo. Jį reikia visuomet 
švariai lovoj laikyti, ypa-

tingai kol visa oda nusilu- 
pa; taipgi reikia maudyti 
kasdieną. Jei ligonis lan- 
ko kokią nors mokyklą, 
jis gali eiti į ją ne ankš- 
Čiau, kaip po keturių sa
vaičių nuo pradžios susir
gimo. .

Škarletinos komplikaci-. 
jos yra rimtos. Jps pada’i__
ro daug nemalonumo ligo
niui. Labai dažnai pasitai
ko, kad vaiko ausyse pū
liai atsiranda, nuo kurių / 
jo klausa susilpnėja, o; 
kartais liet visai apkars*, 
ta. Dažnai pakrinka ligo
nio inkstai ir širdis. • *'

Todėl, vaikui susirgus ’ 
škarlėtina, reikia tuojau 
šaukti gydytoją, nes pra
džioj ne tik ligos pavojų 
galima sumažinti, bęt ir 
jos plitimą sustabdyti, 
tinkamai dizinfektuojant 
ligonio kambarius.'

Darbininkui Dovanėlė Iš 
Vakarų

T. J. BUKO S. J, 
MISIJOS

Kun. Jurgis G. M. Česna, 
Šv. Kazimiero paraniios .___ . _________ _____ r
Ketonas iš Siwx City, W W ‘ 
Iowa prisiuntė savo įspū
džius iš kelionės devynio
se Europos valstybėse, 
Darbininkui do va n ė 1 ę 
$5.00 ir komplimentus. * • •. . r

Rašo: . v
/‘Aš dažnai primenu sa

vo parapijiečiams apie

PARDUODU
RANKU DARBO RĄŽANČIUS

Ąš Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metę, turėdamas 
suparaližuotg, koją ir būdamas 
miešto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rtisvūs sulig užsakymo. , 

- /Parduodu du rašančiu už vie- 
nę dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gėrę rašan
čią sięskite pinigus šiuo adresu:

; .John.ShisloBky,. 
King’s County OhronictHospital, 

WardK42 
Brooklyn, N. Y.

Kovo 4 iki 17, St. Casi- 
mir’s Church 324^ Whar- 
ton Str., Philadelphia, 

■■ Pa* .
Kovo 18 iki 24, Our Lady 

of Vilnius Church 15. 
liighfield Rd., Worces- 
ter, Mass.

Kovo 25 iki 31, St. Fram 
eis Church 105 Main St., 
Athol, Masš.

Balandžio 1 jki 7, St Geor- 
_ ge’s Church /6 Cottage 

St*j Haverhill, Mass.
Balandžio 8 iki 21, St. Ro-

► co’s Church 20 Webšter 
St., Brockton, Mass.

Balandžio 24 —• 30, Our 
.Lady of Vilnius Church 
32 Dominick St*, New 
York, N* Y. -/

Geguž., 5 — 19, Holy Trį- 
nity Churęh 207 Adams 
Str.,Newark, N* J,

NOTARY_ , , Telefonas: 
PUBLIC ŠTagg 2-5043

MATTHEW P. GALIAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 
.GRABORIUS \

660 Grand Street,
Y. ,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
damoa mylimiems pašarvoti do
vanai. Nulludlmo valandoj kreip
kite pas mus. Patarnavimas yra 
uStlkrlntaa Ir ui prieinam* kalnų.

pilnas žingeidžių dalykų,, 
kaip Jis yra dabar. Įtal
poje randame ne ‘tik gra
žių tikėjimo dalykų, įvai
rių naujienų, bet ir gerų 
editorialų.

? “Sekdami Šv. Tėvo ir 
mūsų ganytojų vyskupų 
patarimus, remiame ir 
platinkime katalikišką 
spaudą. Tam darbui reikia 
pasišventimo. . Ir čionai 
bus Šv. Tėvo Pijaus XI 
dalis tos dirvos — Katali
kiškos Akcijos, kurioje 
katalikai turėtų padirbė
ti., Lai Visagalis Dievas 
laimina, kiekvieną katali
ką, kuris skaito ir platina 
katalikišką spaudą.

“Linkiu ^Darbininkui” 
kuogeriausių pasekmių ir 
šiuomi siunčiu auką $5.00., 

Su aukšta pagarba, *
“Kun. Jurgis G. M* Česna.

Dėkojame kun. Jurgiui 
Gi M, Cesnai už nuoširdų 
laiškelį ir dovanelę* 

“Darbininkas” nė tik 
spausdintu * žodžiu platiną 
mums katalikams bran
gias katalikybės ir tauty
bės idėjas, bet nuo gruo
džio15 dienos,: 1934 metų, 
lietuviška kalba, lietuviš
komis dainomis tą daro 
per radio. \

Kun* Česnos nuoširdus 
priminimas pareigų kata-: 
likąms tepasiekia visą . 
musų išeiviją ir tuos, ku
rie tebėra pasyvūs Kata
likiškoje Akcijoje.*

JAPONAIUŽPLUDO
, Tejephone StagjRi 2—4400 

NOTARY RUBLIO

ALKS, RADZEVieiUS
GRABOKIV8

402 Metropolitan Avė.
i BROOKLYN, K Y.
Prielais Apreiškimo parapijos

‘ BalnyČl*
Pammdau Automobiliui Ves* 
tuvlme, Krikitynome ir viw> 

kiemą pokyliam*

Rio De Janiero — Vasa
rio 28 d. čia pribuvo tūks
tantis japonų imigrantų 
pakeliui į Sao Paulo apy
linkę. Jau dabar Brazilijo
je yra apie 200,000 japonų* 
Šiais metais" japonų kvota 
nustatyta 20,000 žmonių* 
Kitais metais kvota bū
sianti žymiai sumažinta
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