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EINA NUO 1915 METŲ

Iš KATAUKy GYVENIMO
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jAlbany N. Y., vyikupijoi pa
rapiją mokyklas lanko 27,027 
i studentai; mokytoją yra 849.

Prantmajios preridentas apdo
vanojo Garbės Legiono kryžiumi 
Gerbeviller kleboną Abbe Vanat, 
84 metų amžiaus, šia eenelis kle
bonas daug rūpečių pakėlė di
džiojo karo metu.

Paryžiaus miesto taryba be jo
kio pasipriešinimo nutarė Pary
žiaus vieną iš svarbiausiųjų gat
vių, pavadinti vyskupo CPibier 
vardu. Vyskupas Gibier- mirė 

''pernai.

i

U

mas karas.

MandžiąrijoB parubežyj. 
vietą Rusiją sutraukė, 
kariuomenės. Japonija tai® 
pat stiprinasi. Pratįa^

30E

WINNIPEG, Ban;, Ca- 
‘nada. — Bal. 16 d. Sfoney 
Mountain kalėjime kalinią 
riaušėse vienas kalinys už
muštas ir du sužeisti. •

DAFBIJMMAS
. AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS *
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SOUTH BOSTON, MAS8.BAI IGAPRIL 19 D., 1832 M,. MO. 29,

NAUJOJE ZEUMĮUOJE 
BEDARBIŲ RIAUŠES

AUGKLAND, N. Z., bal. 
15, — Bėdarbią minia jau 
kelintą naktį kėlė dideles 
riUnšes visame mieste. Įšė
lusi minią padegė vieną .baž
nyčią, išdaužė - gyvenamą 
namą langus,, teėjo smar- 
kius~susįrėmimus sū polici
ja, • ; -

Miesto mayoras pakvietė 
savanorią būrius iš civiliniu 
gyventoją, kad pagelbėtą 
policijai kovoti, su trinks:-, 
'madariais.

Nuostolią riaušininkai 
padarė apie pusę milijono 
dolerią. Suareštuota apie 
300 žmonią.

TŪKSTANČIAI KLAUSĖSI 
SENATORIAUS WAISH

Jugoslavijos karalius Aleksan
dras apdovanjojo šv. Sava orde- 
nu kataliku Universiteto (Wa> 
shingtone) rektorių Monsinjorą 
James H, Ryan. ir Georgetown 
universiteto prezidenttą Dr. W. dENAI ŲffĮAUd WALčH 
Colemąn Nevilis, S. J. \ ,------- -—-

 . BOSTON, Masš.—Sekm., 
Praėjusiais metais misijų rei- balandžio IT d., Šymphony 

kalama katalikai suaukojo dide-. kali, kalbėjo senatorius Da
lęs sumas pinigų. Amerikos vid Wąlsb. Jis atsišaukė į 
katalikai suaukojo 1,100,000 do- visus piliečius remti Al. 
lerių. . . ■ Smith kandidatūrą į prezi-

Georgetovni universiteto vai- dentus. > -
dytojas Dr. William .Gerry Mor-. Senatoriaus kalbos Idąu- 
gan išrinktas Amerikos gydyto
jų kolegijos generaliniu sekreto- 

, ■> " < S1- •. jųu, . . ' .1

1—Notre Daine universiteto studentai aplanko sa vo buvusio vado Knute Rockne kapą., metiniu mir
ties sukaktuvių, progų, 2.—Angliakasiai surado va ika, paslėptą .300 pėdų gilumoje, Picher, Ohio. 3.— 
Dr. 0. Ė Parsons, iš Washington, laimėj ės Amerikos Chemikų, draugijos medaliu.

KINIJOJE IŠŠAUDĖ 2000 
KOMUNISTU

AMOY, Kinija, bal. 16.— 
2000 Idniečią komiuiistą, 
žygiavusiu iŠ Kvangtung 
miesto, sūsį|’ėmū sii Kinijos 
armijos būriu. Visi komu
nistai liko sušaudyti. •

EINA ANTRADIENIAIS. Hį>f 
P ENK T A'DIENIAIS. .4

e

KAINA S CBNEiR

VARŠUVOJE UŽMUŠTA 
AMERIKIETĖ

VARBAVA, bal. 15. — 
Baptistą maldos namuose 
atrasta užmušta amerikietę 
Grace Edna M p 11, kur i 
Varšuvoje per paskutinius 
4 metus buvo baptistą misi
oniere. .

RUSIJA-JAPONIJA I 
GIASI KARIAUTI...

F ’ • ’

MANDŽURLJOS PARŲ 
DIDELIS JUDftJIMAR F

. \ „ .'-•■A.

Komunistai kaltinami trauktalir
zusimaštaie . . ’į

Romoješiomisdienonusįsteig-- 
ta 70-ta parapija. - Iškilmėse da
lyvavo arkivyskupas Palica. Pa- 

- rapijos bažnyčia pastatyta Romos.
argentiniečių rūpesčiu.

Visame pasaulyje šiuo metu 
vyskupų yra 1609; kardinolų r— 
55. Europa vykskupų? turi 673, 
šiaurinė ir-. Pietine Amerika — 

. 445, Azija ■— 227, Afrika — 140 
ir Xnstralija — 74.—Amerikos 
J. V. vyskupų turi, IR, Kanada, 
ir Newfoundland — 74, Meksika
— 34, Argentina — 10» Bolivija
— 11, Brazilija — 74, Čile — 13, 
Colombia—^27^.,

Kardinolų skaičių sudaror 26 
italai ir 29 nėitalai.

Sevilijos mieste, Ispanijoje, 
mirė vienuole sesuo Angelą, de la 
Cruz. Jos laidotuvių apeigoms 
vadovavo kardinolas Hundaih, 
apsuptas 70,000 žmonių minios. 
Net ir laisvamaniai ir visi kata
likų neprieteliai atidavė paskuti
nę pagarbą mirusiai vienuolei...

Sesuo Angelą gimę 1846 m; Ji 
jstojo Į naujai įsteigtą Kryžiaus 

. Seserų, vienuolyną, kurio didžiaii- 
„ . siu rūpesčiu yra pagalba nėttar- 

tingiesiems. Mirusioji sesuo dau- 
glausia pasidarbavo beturchi bei 
visų vargšų naudai. « .

sė& tūkstančiai žmonią.
Įsvetainę: jietilpo£jąi ke- 

li^ist^SaTzmomiŲklau^ 
sėsi lauke.

Majoras Curley kalbėjo 
StatleP viešbuty už Roose- 
velt į prezidentus. - čia bu
vo mažiau žmonią.

Abu kalbėtoju pasakė ug
ningas prakalbas.^

STALINUS KVIEČIA 
TRDTCKI

, ISTANBUL, Turkija. — 
Turkijos laikraščiai balan
džio 15 (L paskelbė žinią, 
Imk Sąvietą Rusijos dikta
torius Stalinas pakvietė sar 
vo priešininką Lęon Trockį 
sugrįžti į Rusiją. ; .

IR "SAUSIEJI” PRADEDA
SUŠLAPTI

AVASHINGTON?— Že
mės ūkio sekretorius A. M. 
Hyde, kurs, buvo ir yra lai
komas dideliu prohibicijos 
įstatymo šalininku/ nesenai 
pareiškė, kad Amerikos tau
tai negali būti uždraustą 
teisė viešai pareikšti savo 
nuomonę, dėl prohibicijos 
įstatymo. ;•

'Tokią nuomonę yra pa
reiškęs ir metodistą vysku
pas’Cannon, kurs 1928 me
tais vedė smarkią, agitaciją 
prieš Alfred Ė._ Smith, nors 
jis pats, skaitosi demokratu.

MWES, ŠNEKA APIE 
GERUS LAIKUS

WASHINGTON. — Pre
zidentas Hoover jau kalba, 
kad blogį laikai praėjo ir 
tuo jaus visi piliečiai pama
tys “prosperity?’ -Bet apie 
tai Hoover jau daug kartą 
kalbėjo.

Šiomis dienomis Hoover 
pasiuntė kongresui savo su
manytą ekonomijos planą, 
pagal kurį numatomą, su
taupyti apie 250 milijoną 
dolerią.

DĖL ŪSU IŠKĖLĖ BYLį |
RETKALAUTA $2000 AT- 

LYGĮNMO
5 PROVIDENCE, R. I, — 
Tūlas Erąhėesco. Mastrošte- 
fano per 47 mėtąs nekirpo 
ir neskutolūsą. Be to, jis 
labai daug? laiko praleisda
vo beraitydamas ūsus.

Vieną dieną jis1 'užėjo į 
Rėitan^Ttiįftr^l^ s k u s t-i 
'barzdą. ..; ‘

Barbėrys tyčiomis ar per 
žioplumą ėmė ir nukirpo 
ūsą galus. .

Mastrostefano baisiai įsi
žeidė, ir patraukė barberį į 
teismą reikalaudamas $2000 
atlyginimo. Byloje pažy- 
• mi, kad jis ■6 protiniai ir 
phyziniai 'kenčiąs ir turįs 
nemalonumą.”

WALKER RENGIA 'ALAUS 
.PARADU

NĖ WY0RK. — Mayo
ras Walkęr viešai pareiškė, 
jog gegužės 14 d. jis orgą- 
nizuo j a vadinamą (‘alaus 
pąradp.” Jis pakvietė įvai
rias organizacij as prisidėti 
tame darbe. ;

. Darbo federacijos vicė- 
pi^deąt^^Maththew"Woll 
buvo , vienas iš pirmutinią, 
pasveikinusią mayorą Wal- 
ker. . ' ‘ ;

Mayoras TFalker tiki, jog 
milijonas žmonių dalyvaus 
tame parade. 1

SUOMIJOJE SUĖMIMAI 
MAŽĖJA

‘Al’ SMITH’O PLANO 
EUROPA PATENKINTA
LONDONAS. Demo^ 

kratą vadui Al. E. Smith 
pareiškus savo nuomonę, 
jog. Amerikai rėikėtą užmir 
šti Europos valstybes sko
las per sekančius 20 metą, 
patiko Europos valstybėms^ 
Anglijos ir Vokietijos laik
raščiai tą, žinią patalpino 
pirmuose p u si a p. tu o s e. 
Prancūzą laikraščiai jokią 
pastabą nepareiškė, tik pa
čią žinią patalpino.

KELLOGGPAGERBĖ 
BRIAND’A

TOKIO, Japonija.— 
neša, kad Rusijos ir Japin -’ 
rijos diplomatiniai santy- 
kiai paaštrėjo dėl traukWjr 
katastrofos Harbine, MąįŲ 
džurijoj.

Buvo paskelbta, kad. ui, 
traulrinio susimušimą'' 
kalti baltgudžiai. . ',;N'

- ' * * « a?. ; ,

Bendrai Uaponiįios-RtMŽ^ 
jos komisija tęsė tyriiŠ^fc 
mą. Dabar jau skelbia, 
traukinio nelaimė, tąi 
munistą darba#. ,

Rusijos spauda įrodinejąĮ^ 
kad tą baisą darbą atlilįcT 
baltgudžiai; ’ ,

Sovietą Rusijos užsiemŲ, 
reikalą. ministerija reik^ 
Jauja, kad Madžiurijos vaje 
džia atšauktą savo konsūfl| 
iš Blagovesčensko, Si 
jos, it kaltina jį siunti® 
provokacijinės telegįpąipgj

Japonijos viršininkai

NULYNČIAVO UŽMUŠIU
ST. FRANCIS miestas, 

Kansas, — Balandžio 18 d. 
minią žmonią įsiveržė į ka
lėjimą, pagrobė kalinį Ri- 
chard Read, 53 mėtą, ir tuo 
jau pakorė.
f Pakartasis Read buvo užr 

puolęs 8 mėtą amžiaus mer
gaitę, ją išniekinęs ir už
mušęs. ••.. ••• • ‘ ,

GENEVOJ NUSTEBO 
STIMSūNUI ATVYKUS
GENEVA, Šveicarija, baL 

15.—Amerikos .. sekretoriui 
Henry Stimson atvykus, 
Genevos’ politiniuose užkam
piuose kilo didelis sušido- 
įnėjimas.

. Milijonieriaus Rosen,wald įsteig
tas žydų labdarybės f Judas ap
dovanojo 4pasižyfaėjimb medaliu
žymų Chicagos pirklį ir veiklų rybei. D; F. “Kelly yra pirmas vairiu valstybių atstovai 
kataliką Denis Francis Kelly, krikščionis,. susilaukęs* šio fondo dairosi ir seka ką Stihisoą 
daug dirbusį ir dirbantį įabda^ įvertiiĮimo. ‘. Į yeą?g bei kalbės. ‘ ■

-----  uujrv!?l
peiks bei kalbės.

VIENAS UŽMUŠTAS MA- 
N1TARA KALINIŲ 

RIAUŠĖSE

KRIZIS PRAĖJĘS SAKO 
HOOVER

REMTA 5 DIENU 
SAVAITĘ 

TCASHINGTON, Dj 0^ 
Prezidentas Hoover įsitiki- 
nęs, kad ekonominis kriziš 
šioje; šalyje jau praėjęs, ir 
kad budžetą busią galima 
silbaJansiioti he t didėliovai’’

Federalčs išlaidos būsią 
sumažintos $TOO,QOO,OOOJBe 
to, prez. Hoover remia, pėh- 
kilį dieną darbo savaites 
planą dėl visą federalės val- 

; džios darbininku.

HELSINKIAI, Suomija.
Panaikinus proliibieijos 

įstatymą ir leidus • laisvai 
pardavinėti . svaiginamuo
sius gėrimus, Suomijos po
licija ypatingai džiaugiasi, 
kad jai dabar mažiaus dar
bo," nesi girtąją skaičius 
Smarkiai sumažėjęs ir poli
cijai nebetenka daryti tiek 
daug suėmimu-

- Suomija paliko vėl “Šla
pia,’’ išgyvenusi prohibięi- 
jos įstatymo globoje per IR 
metą. Praėjusią metą 
gruodžio mėnesį- įvyko Suo
mijos piliėeią višuo t į uis 
balsavimas, ■ kuris parodė, 
jog suomiu tauta, prohibici
jos įstatymo nebenori.

KANADA UAUG IŠMOKA
VETERANAMS

PARYŽIUS, Bal. 17, 4 
Amerikos JI V. buvęs seki-

1 \ ■ ■ uapojujojs vH'smmm w
retoms . atodeno -prtin eg-a, i
aplankė Paryžiaus kapines, - ■ ' "
Ite palaidotas Prancūzijos 
buvusio, uzsięnią reikalą 
minisferio Aristid Briand 
kūnas. .

Kellogg padėjo vainiką 
prie savo didžiojo draugo 
kapo. Netoli buvę žmonės 
mate Kellogg ’ą beklūpantį 
prie kapo ir didžiai nuliū
dusį.

STIMSONJAUEUROPOJ

LENKAI NORĖJŲ NUTEL? 
STI ŽYDUS STIIDEPR

HAVRE, Prancūzija.
Balandžįo 15 d. Ameri k o s 
valstybės sekretorius Hen
ry L,i’Stimson atvyko į 
Prancūzijos uostą, iš kur 
vykstą į Genevą dalyvauti 
tarptautinėje misiginklavi- 
mo konferencijoje. - .

BALTGUDŽIAI KALTINA- 
Ml TRAUKINIO KATA

STROFOJE

OTTAWA, baL 17.—Ka
nados sveikatos ininistęris 
Dr. McLaren tautos atstovą, 
suširipkitno . pranešė, jog 
Kanados vyriausybė kasmet 
išmoką Kanados vetera
nam apie 55 milijonus do
leriai,

TOKIO, Kiniją, — Bal. 
15 d. Japonijos valdžia, iš
tyrus traukinio susimušimą 
Darbine, MandŽuirijoj, kur 
kelioliką Japonijos karei
viu užmušta, įsitikinus, kad 
Sovietu Rusija prie to§ ka
ta strafos nėra prisidėjus.

Spėjama, kad tai bus balŲ 
gūdžią darbas.

Bendra Rusijos ir Japo
nijos komisija tebetyrinėja 
traukinio susimušimo prie-

VILNIUS, bal: 15.--L 
ką teismas svarstė triją st® 
dentą žydą, kurie buvo 
kaltinti keliinė riaušią 
m.' lapkričio ' mėnesį ViL 
niaus universitete,
riaušėse užmuštas lv» 
lenkas studentas.

Teismas du studentu tuo*
• ' . . t - , 4 J

jau išteisino. Trečias 
kas dar laikomas apsaugoj^} 
nes esą liudininką, 
matę tą studentą žydą i 
tani akmenį į lenką stud^Jūc* Į 
ta, kurs buvo užmuštas. .

Žydą žiniomis,riaušes 
kėlė lenkai studentai, o 
dai tiktai gynėsi*

ISPANIJA MINĖJO 
PUBLIKOS SUKAKT

MADRIDAS, bak 14 
Ispanijos naujoji, res; 
ka. minėjo savo • gyvatą 
pirmas metines sukakti

Prezidentas Aleoia Žarnoj 

 

ra, lydimas respublikos *įj|į 
riausybės narių* priėmė 
rądą.' \ •

'Minėjimas prąįjo7 
ramiai, be auką*

So. Bostono Lietuvių Parapijos metinis Balius balandžio 19 d. Municipal Building Sal^ij
Pradžia 6 vai vakare. : : įžanga 50 centų. : : Grieš J. Antanėlio orkesf

n
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:Aniraitais, Udan'cižU fe, fesd| 
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Žinios Iš Uetuvos
i jKJKfO jBTtldį: SWEr tJBMK

d?ns šalčiu pagautos, daug 
jtį ir dabartiiliai šalčiai su
šaldė. Daug kur ūkininkai 
skundžiasi bulvių: Stingą.ICAtlNAiS.. ^^uz.J,fcl!5I WUiVXl£ BVUągą

JjMbunolag gAIUti ii a i 1 š- PaMtiuti šioj apylinkėj la- 
fejirende Telšių ČetkVeS By-

Mt 6’ metus. 
Telšių vysk. Kurija 1926 

įlietais pareikalavo grąžinti 
buvusiąją katalikų parapi
jos bažnytėlę, ant kurios ru- 

laikais prievartos būdu 
buvo įsikūrę pravoslavai it 

? Čion pasistatę mūrinę cerk
vę. Byla perėjo visias in- 

ę^gtancijas. Vyr. Tribunolas 
ją'sprėūdė du kartu. .. Ga
lutiniu nutarimų Vyr. TH- 
btiųolas pripažino Telšių 
vyskupijos JCurijai pusant

ro ha .žemes, ir ant još esan
čius pastatus: cerkvę, gyvę- 

t -nūmąjį namą ir ūkio trobe
sį, su sąlyga, kad. už visus 

. šius pastatus ji tūles atly
ginti pravoslavams kaina) 
kurią nustatys ekspertų ko
misija.

Bylą vedė dr. jur. Dr. V. 
Kaulinai tis.

čidoW Antplūdis

bai mažai kas turi

. SUSIRINKIMAI

Centralinio statist i k o s 
biuro žiniomis, 1931 m. vi
soje Lietuvoje buvo 28,694 
vieši susirinkimai, vidutini
škai kas įnamio po 2,391.

S u važi,avimu buvo 270 
susirinkimų 13,528, paskai-

~ SASNAVA, Marijampo
lės aps. — Vasario pabai-

! goj į SųbasiŠkių ir aptinki- 
\ Uitis kailinis iš kažkur atsi- 

ftąstė didžiausias abazas či- 
gotrų* Važinėdami po kai
mus, jiė prašo išmaldos ii 
siūlo StivO patamavimą. Či- 

į goriai dėdasi dideliais ^’ark-.' 
Į specialistais j” o čigonės
'— laimės lėmėjos; Nuosta- 
hu, kad tiek vieniems^ tiek 

5 kitiems lengvatikių netrūk-
• stą.' Guolių kaime iš vienos 
: gyventojos dvi Čigonės apie 
T #00 litų išviliojo ųž tai, kad 
į pasakė kokios lyties įpėdi- 
'' iriti ji susilauks. Pasitaiko 

įr daug kvailesnių biznių.

\ i TRŪKSTA PAŠARO IR 
VANDENS

i

f

rungtynių 114. ir kitokių su- 
Sitihkhmt 288. iš 12,849 
pramogų buvo 4,927 su vai
dinimais, 581 su koncertine 
dalimi, 1,182 sū kino sean
sais, 2,813 gegužinių ir 3,- 
346 kitokių. *

Daugiausia susirinkimų 
buvo: Kauno m. ii- apsk. 3,- 
J30 susirinkimų, Šiaulių — 
2,695, Biržų — 2,304, Pane
vėžio — 1,882, Vilkaviškio 
1,492,/

Mažiausia susirinkimų 
buvo: Trakų a. 645, -Zarasų 
— 690, Kėdainių — 790, 
Seinų 944, Telšių 952.

MIRfi SENIApŠlAŠ iJĖTU- 
tfOŠ RABINAS a

Kovo mėn. 10 d., Pumpė- 
lų miestely, Panevėžio aps., 
•mite, miestelio rabinas Ch* 
Kacas 90 įn.. amžiaus. Ve
lionis turėjo keturis sūrius 
— ir visi keturi taip pat ra

binai: tiy s yra Lietuvoj ra
binai, o ketvirtasis — Len
kijos miestelio rabinas.

. LIETUVOJi TRŪKSTA 
ČAšARO

F

MELVIŠKIAI, Vilkaviš
kio ąps. :— Daug apylinkes 

■ ^gyventojų skundžiasi paša- 
T to stoką, o dar daugiau — 

vandens trūkumu. Stipro
ki.šalčiai išsekdinę šuliniuo
se Vandenį. Dabai- reikia 

į jis iš upių ir šaltinių nešti 
į ir vežti.

•į BRANGSTA KIAUŠINIAI

•/ BETYGALA, Raseinii 
Į-' aps. Pastaiuoju metu 
( pradėjo kiaušiniai brangti.

Vietoj 85—90 et, kiaušinių 
dešimčiai, jau moka 1 Ii 20c.

' j BULVIŲ STINGA

Į ONUŠKIS, Rokiškio d. 
t ‘ Daug bulvių sugedo ru<

X

■r

gailina ttžjMfenltto-Krin^^Fi'eTėi^inriėmė įrtatyntą, p«gM _
ti ir medžius, teikiančius kokius nors riatfjus vaisius. Čia matome 
Sargybinį kuri drąsiai ataugę vieito patentuotu medžio nėHėč&rini- 
iną. ' . ' . 1 ’

M
O’

Okupuotoje Lietuvoje

Beveik iš .visų yįetų. pra
nešama, kad pas ūkininkus 
trūksta pašaro. Labiau trū- 
<sta šiąudų, ypatingai žiem
kenčių. Jų 1931 m. surink- 
*:a beveik puse to, kiek bu
vo ųurinktą 1930 metais. 
Trūksta šiemet ir pašarinių 
.•tirikelių, nes jų surinkta 

J.931 m. trečdaliu mažiau, 
įaip 1930 m. Dobilų ir šie- 
.10 surinkta ketvirtadaliu 
mažiau,: negu 1930 m. Dėl 
’.o labai kenčia gyvuliai; 
mažiau Šiemet gaunama ir 
pieno. Mažiau bus ir įneš- 

.’ų, o tai galį neigiamai at- 
, .siliepti, į 1932 m. pasėlius, 
nes dirbtinių trąšų šiemet 
taip "pat • mažiaus perkama.

Jonavoj (sale Kauno) po
licija susekė slaptą, komu
nistu lizdą. Sulaikyti 9 k<ri 
munistąi.

JONO KMITO EILES
Labai graži knyga atideklo apdarais, 192 pus

lapiu, tik už 75 centus. * ‘Darbininkui’r prisiuntęs 
7S centus gausi jono Kmito gražias eiles.
A Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po-. 
etas. Jo eilės pilnos patrijoti^kų jausmų.
• ’ . ^iąSk užsakymą |

iRŽttĮNKV’
‘ . 806 Weit Broadway # Stuth Boston, Medi.

* ! 'i

DIDELIS VARGAS /

VAŠIŪNAI, Tverečiaus 
vals. — Čia žmonės dar nė- 
ra afsištatę visų trobų, ku
rios didžiojo karo metu bu
vo visai sunaikintos. Kai 
kurie dar tebegyvena anks
tose ^pirkiose,- nepasistafę 
nei tvartų, nei kluonų. 1927 
metais kai kas gavo iš’ val
džios paskolų trbboniš 'atsi
statyti ; kartu žmonėms bii- 
vo žadėta, kad jiems bus ir 
mokesčiai sumažinti. . Bet 
praktikoj kitaip išėjo. Šie- 
riiet jau reikalaują, kad bū
tų grąžintos paskolos ir su 
nuošimčiais. Žmonės pini
gų neturi. Prasidėjo ūkių 
aprašymai. Buvo nusiųsta 
delegacija net Varšuvon 
šiuo'•reikalu,bet maaži ką 
gavo. Tik prižadėjo vieną 
kitą mėnesį palauktu

Vietos žmonės neturi jo
kių uždarbių. Ankščiau va- 

* žinodavo Argentinon, Bra
zilijon, Prancūzijoii, o da
ba ir ten jau nebepriima.

Kurį laiką čiar galima bu
vo verstis linais, kurie ge
rai augdavo ir buvo brari- 
gūs^ Dabar jau beveik nie
kas neperka,.

Vienų lietuviu statyto j 
bažnyčioj* pamaldos įvestos 
per pūs lietuviams ir len
kams. Pernai dėl pamaldų 
buvo smarkiai kovota,. dėl- 
ko kai kurie lietuviai (len
kai ne) buvo teismo, bau-

valsHbž^ tė.
ATRO PERSONALAS-

i
KAUNAS. — Valstybes 

teatro meno ir technikos 
personalo šiųjnetų yra 273 
žmones. Teatro meiio vado- 
dovybę./Nudaro 10 žmonių. 
Operoj yra 33 artistai, 47 
choristai ir 70 orkestrantų. 
Dramoj Kaune yra 28 arfb 
štai ir provincijoj 14 ar
tistu Balete. 2.6 artistai, -

Meno technikos tarnauto
ji} Kaune yra 11 ir .provin- 
cijoj 5. Technikos tarnau
tojų. Kaune yra 25. *

Kad iki Šiol iiettirtiūami 
mokytojai ,tai ne jų kalte. 
Tikrai neaišku, kodėl žmo
nės baudžiami pabaudomis, 
icitacijomis ir areštais. Jau 
ir be to žmonėms sunku gy 
ventie skurdai vargas ir į< 
vairios , bėdos jau kiekvie
nom Žiūrit j akis, .

i ...... .. ■- ’ -

mimiA

’ SVENCIONELlAtz _■ —A. 
Jau kelinti metai Švenčio
nėliuose veikia net kelios 
enkų viešos skaityklos, o 
;uo tarpti lietuviškos nė vie
nos nėra.

Taip pat Švenčionėliuose 
reikalinga ir lietuvišką mo- 
J tykia, ries vietinėj - lenkų 
mokykloj lietuviškai visai 
neniekina, Jau ne kartų 
javo prašyta, kad Švenčio

nėliuose būtų įsteigta liet' 
vių mokykla, bet vis neis- 
klausyta. Kaiktirie tėvai 
jrangiitdąmi lietuvių kalbą, 
savo vaikus mokina lietuvi
škai namie.

džiami ,ir byla dar nepasi- 
jaigusi. • • •

Nuo 1914 iki pernykščių 
mętij čia veikė lietuviška 
‘Q Ryto ” mokykla. . Šiemet 
ji koncesiją turi, bet lietu- : 
viai mokytojai ■ netvirtina- 
riri. Buvo siūlyti: H. Mi
siūnas^ Cicėnas, Paukšta, 
Beinorius,-bet visi nepatvir , 
tinti., Gąį dėlto, kad čia y- 
ra 'lenkiška mokykla, ku
rioj mokina’ J. Kisly. Jis 
vietos žmonių tarpe neturi 
jokio pasisekimo. Pentai 
buvo net prašymas rašytas, 
vad šį mokytoją kitur iškel-s 
tų. Bet jis visrdar tebesė
di.' Dabar jis reikalaują, 
kad-vaikui būtų leidžiami į 
jo. mokyklą. Žmonės, lauk
dami lietuviškos mokyklos, 
neleidžia, už ką jau moka 
pabaudas ir sėdi Tverečiaus 
arešte.

Vasario mėn. 17 d. į Pys-, 
uos kaimą ^buvo atvažiavę? 
Tverečiaus vaitas Tarasevi- 
čius, kuris už pabaudas su
rašė: 1) Alfohso’fcasaus- 
ko veidrodį — 8 auks. ver
gės, 2) Felikso. Krasausko 
laikrodį — -20 auksinti, 3) 
Jono- Krasausko7 2 avis —> 
14 auks. ir 4) Alęks. km- 
bražūrio laikrodi “ 21) auk. 
Be to, dari-sakėsi išįicituo- 
siąs ir daugiau, jei vaikų 
neleis į valdišką mokyklą., 
Tačiafi žftioliės žino,, kad p. 
Tarasevičiūš negali taip da
ryti. Jie teleidžia vaikų 
gvetimon mokyklon todėl, 
kad. savo ' mokyklą^ turį.

'«« PifiAte 
MANO SKtVĮ SffiU’

l’-ią j. Taikofilėnė, Bbrioi), Musj!.. 
sako: per ttyugeą mėtų ftA turėjau su
gedusi skilvį Ai ėmiau kelty ruSty 
vaistuo, liet nebuvau pngbrobB. Man 
pasakyta apie NugbgTone ir nuaipir- 
kau bonkii. Nuga-Tonė pndftrts.'mano 
skilvi avelką, Mano gera iveikata pn-‘ 
elmi. nuo Niiga-Ione. Tul pastebėtini

* ' * u ■

Ktlllonni Žmonių . visliose pšiaulio 
, krėstuose rado/ kuri Nuka-'i'one yru 

uitlkrintl valytai ir jie Atsideda’ ant 
jo, kad jie palaikyti juos atlprlur ir 
Ivelkttk Jis yra tntikus tftr-aVnesnty1

• imonty ir tų jaunėėnty metais,r kurie 
jAttčiaM silpni ar liirutatt.. Aptlekinty< 
kai pardavinėja Niifti-Tonė. .Jeigu ap. 
tieklninkna • neturi jo, pėpriiSykLte ; 
užsisakyti iš savo urnUMnkb. tiiral* 
tikrlpklt, Airi )w iaunitė ĮftiąibTone. 
Kus kitas‘gali blitrbe vtorteA •

KALVĖS ALIS, Daugėli
škio vals. — Šio kaimo, ūki

ninkai ilgai bylinėjosi dėl 
išsiskirstymo į viensėdžius. 
Vieni norėjo skirstytis, ki
ti — ne. Byla pasiekė net 
Varšuvą ir galų gale laimė
jo skirstymosi šalininkai, 
nes jų buvo dauguma. ,.

Bet jau dabar visi paten
kinti. Besiskirstydami į 
viensėdžius vieną ketvirtą- 
dalį hektaro paliko mokyk- 
ai, praplėtė įąpųs i?;juose 
pastatė koplytėlę.

Vietos lietuviška mokyk
la vaikai patenkinti, tik 
skundžiasi, kad mokykla 
menkai kūrenama.

SUNKU DARBININKAMS

ŠVBNČlONfiLlAl.

Kaip visur, taip ir čia sun
ki darbininkų būklė. Padi
dėjus nedarbui, kai kąm gy 
Veninio sąlygos visai nepa
kenčiamos. Kurie turi šiek 
tiek žemės, dar gali šiaip 
taip verstis, bet bežemiams 
tai skurdas didžiausias. 
Daugumas tikėjosi žiemos 
metu gausią darbo miške, 
Bet ir čia apsivilta. Prasi
dėjus darbui prisirinko iš 
visos apylinkės daugiau 
darbininkų, negu miške me
džių: Žinoma, gavo darbo 
dalis. Bet ir tie nekiek te
uždirba. Per dieną gauna 
— vieną auksiną 5(1 skati
kų. Na ir gyvenk, kad no
ri- .

'‘ŽV*IGŽOUT^’
vaikų paveiksluotai 

‘ laikraštis*
Eina septinti metai kas mSnuo 

32 pusi, didumo. ‘ ,

jffs trokštate eato vaikams Ta 
mes. Tai* pridekite jiems tą lai 
mi kurti jau nuo mažų dienų. Pate 
pirmas, tani drifba! *- tai jiiriitiii 
ti vaikas dar mažose. pa 
ffiylėtf-visu, kas gera ir grąžei. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu.. 
Štai f,žvaigždutė” leidžiama vai* 
kams šviesti, dotiriti ir laviritl 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems Šiemet gražią dova- 
Mlą: uŽrakĮk Mž 
tę,’* kuri kas mėnuo jiėtns duos 
įomių Akaitymėlių, įvairių. Žinių, 
Ajailų, galvosūkių. “Bus ir Tau

“Darbininko” Katalogas
įvairwbknygo»

Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką Myl&olotijoi ?iups- 
uelia) an p&veikslaūi. Lietu- 
Hd MinSėl italdė. AlyyA*u_m 

įą „m. į 'J|P I IBI—JtXTIBBCrUttBS|
žydas Ttąkak Pttftokinan^

niatukM* Vertė P. B---- -—-_40c.
Trumpi Skaitymėliai—labai 

grlŽŪA pAaiskariyinaį į* : 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
PArs^ė J. TAffydM __^.46e.

tiriib Ntmria-^mbkfriiški pa- 
ikkaitymai, Parašė Uosis-l—.450.

Gerumai—aprašymas apie
$rW W
lipiną. Vertė Kun. E K —15d.

Tabaka^-lfuodai - rUky- 
mo kenkimas; pagM d-rą 
tbtekl SI.

Užkeikta Mergelė su Bars- 
da'k Barzdaskutis—apyBaka l&i

ft Kataliką fiaždyžla ir
Parašė kuri.

i’arrias Žilinskas ....50d.
Apaštaiystėi Maldos Štatu- 

W* — Vbrtė Kuri. P. Saitrii- 
iaitis ,---------- -— --------- - —-25d.

XXIX Tarptautini* Euchfc. 
rištinis Kongresas. Parašė 
kuri. Tr. Bučyė, lt I. d.___ 1.50

Mūsilkiri Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelioifėš į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
GlapirdS Darnių.... Išguldė ( 
MAgnhš Parvalkiėtfš -______ ;■ .50

IriMė Aplink Pasiriii per 
di&hij—Apiė tfisjžš derybas 

oe galo įdomūs nnotikiai ke- 
ionės per įvairius kraštus. 
PAri^šė Julius Verųe. Vėftimas, 
J. BsJžikdniq^-'--,r- ĄMMt

Pramoninės Demokrat jios Pa- 
jHndai. ParrišŽ Uosis _JZ5e.

riėĮOš Mėnuo — ta. P.
jiedeikia. Kaina ,50c.

Aritmetikos ijždaviriynas.__25o, 
Vaikų bąrbymėžiui — ilin- 

dnėlis kalbos mokslui™__50c. 
'. Petriukas — laiškai vieno 
•aikelio. Vertė S, Rakauskas 15c.

BolAevimas — Kas Ū1 yri
WlŠėvizmas ir jo vykdymai 
ausi jo j ,•-.-u,,-zlėfr;

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms stf 
gaidomis. Sutaisė. Matas Ori- 
•briiš 50e.

Jrttfeaė — (pbferid)'. Rdrašė
VAitkua .-^^.-^.^.. . ,;__ _50c

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
š lenkiško kiin.___ 10c.

Mūšų —ištiškim-
rnas pagrindą mūsą tikėjimo.
Vertė Jonas M. Širvintas__ J50e

Lietuvoaženklal. — Išleido 
f* &efeevičius ir- B-vė, Ėau- 
taš —*—‘..i..,.;—. 40o.

Ėmęs it Kalbėk: Dęklama- 
ajos, Monoigbi ir Dialogai. . 
Parašė Juozas V* Kovas—30c.

Graudūs Verksmai — Ver-
.ė Vysk. A. Baranauskas.—.10c, 
.tataristi&bš Šfacijriš-iSii- 
fetūvino Kum P. Juškaitis—15b:
• Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, llaldoš Ge- 
<až?!S, Birželio ir Spalių In4- 
iesiams, Išleido kun. K. A. Va-

HyB -L*------- —--------- - --- ---- _25c .
Dangaus Karalienė. — S n-'

•inko Kun. M. Gavalevičius; 
re apdarų 75 centai, su ap- . 
taąiŠ ,?!,*^...................$1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
?rof. V. JurgnČio —10o

Žmogus' ir Gfyyurityi; Para-
<ė kun. P. Bnčys --------- -----80c

Žydas LfeiuW. fųfašš Š.
Kaimietis ——--.į. -j ..-.106:

Maldos dalytos. Istoriškas 
rifešibyš tV.-to* šimtmečio kri- . 

l’įišioąyb'ės. , Lictafi^ kalbon . 
išguldė P. B- .... _...25o

, Apririkimų Komedija. Ati&
r4kimtfš iš Amėrikoniško gyvę 
jiimo. Išguldė LapšiaujB Vai
kai __ ..................... ........ ...— iric.

Jono Kmito Eilės . * .$1.00
Lietuvos Albumas. SU pa

veikslais ir aprašymais.-—„1.50

■ - < “DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass

• Trumpa , ApulogMtit* f
Kat, Tikėjimo Apgynliflttff. PA , * 
raži kun. V Zaj»nČ*u8k»B—50fl-

- MWdą Rinkinėlii, baltyfo

Maldą Rinkinėlis, jtiądafo .■ 
viršeliais ..—«—,—^.$i7Ū“*1.2Ū

Dr, Vinco Pietario Raštai. . ,
IsiĄrijps apysaka* bu tomai, |l.Dd

Moterystė ir Šeimyna, Ver
tė J. Gerutis ..................... .40®.

Gamtos Pradžiamokslis —- 
Pr* A. VileiliA™-_____ _^50c,

IdmjĮOfbsiikf Ligos it 
nuo ; ją išsisaugoti t Parašv 
negyvoji gamta: žeriiė, vari- ♦ 
dtid, oras. Pdraiž J. ti^rdnaS—60c

Nauja Skaltynitti fciiygA — ‘ .
(Dalis II). Su pavėikslais__ .J75e.

r Vienuolinė Luoma. Vert! - ■. ' 
/£un. b. Saurusaitis —-4.>..—..2ūe.

Vaiką Knygelė su pa- 
♦eikšLifr .. .,30e, .

įtari Patyrimai didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 itt, Para " 
šS Kun. J. K Jonaitis (Ka- , 
pelionas) 1.... .......................2(mi

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos ■ 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

Meilė (Poema). Parafiė M. 
Gustaitis ^2,. ., ,*,/........______15b.
išleido Kun. J. Koncevičius..—1 (M.

MoterystėsNesuai-domybė. J.
LėsšfUsfcfe. šv. Edi D-jos Ibi- , 
ctinys, Kaune —----- ...100

Sunkiausiais Laikais, Parašė ’•
A. Rucevičius__ ... __ ____ 40c.

šventas Gabrielius, Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P,—25o.

Religijos Mokymo Metodi
ka, Nutaisė K. j; SkriiodyB—50o.

Leiskite Mažučiams' Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPia-. 
nas    ;------—;——_.40c, ,

Mūsą Dainiai. Parašė Kt- “r 
zys Puida .■•..• —*_50o.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais ——--------«—20e.

indziulaitis _—:— -----L,.... 50o,
} MALbAkiifGfiū ■
Pulkim ant Kelią—>‘D-ko** •

pauda. ..Odos apdaru, $2.00 ir
TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi- 
j.u. Vieno veiksmo juokai. Su- . 
jetuvino Vaidevutis •__—„—15a

Nepaisytoji—keturią veiks- x 
iuų drama* Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina----- - —-—'■----- 35e

Gtiiukingas Vyrūs—2 Aktą 
komedija; parašė S. Tarvy- . 
.diteu. ■ .....— ----- -26* <

Elgetą dtfdrumės, 3-jy veiks- 
nų komedija. Parašė Sėiriją 
uozukas —~_25c.

Ubagą Akademija ir Ubagą
Balius — komedijos po 1 Ak

: ą. Parašė . Seiriją Juozukas—35*,
Sniegas — Drama 4?rią ak-

. ą. Vertė Akelaitis ,.....’...... _4Oo,
Esumąs—3-eia dalis dramos

. ‘Girną Tautos Genijuš.’\ Pa- . 
rėžė Kun. L* Vaicekauskas—10c., .

Visi Geri—3-ją^ėIkšmą tifit-
Jėlbr ; paraėė F. V. —-—

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — .4 aktą diama. 
Vertė Jonas Tarvydas —__lOo.

Išganymo Apsireiškimėi
Atėjimas ir gyvenimas ant že- • 
mis Jėzaus Krisi Aus. Vailirii- 
•riĮši «ti gdidbteįB -^—■'■—-—i—TŠe.

Dramos; L) Germaną į 2)’ 
n’abiola—5 aktą; 3) Eiurdo 
3tebūklaš — 4 Aktą; \
f. Tarvydas - r-*;-, - • ■ • . Ūfe.

Knarlda Paliepus.—Komedv 
ja i-nie akte. PafA^Ž Gineitis 18e.

fifkę Teafrid: dalis It Į)
Pagalvok ką darai; 2) Joną 
aimė; 3) Pasakyk mano lai-, 

Surinko S, K., t>. ir N.^.15a.
VAiką'tUtm: dblis IlLl)

Mirsime paskui; 2) Antane 
aa. Surinko S. K., D. ir ♦

malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugeis. .
Juk visai maža kaštuoja vos 4 
lik metams.
.• Kairia Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems- 1d-, 
tiems 4 lit, motame Užsienyje 8 
litai mėtymą 4 litai pusei metų;

Pfkdų duodama loterijos bilto- 
tw, /

A d r e a a 8 s ♦‘tyaigidąttir 
Adminintradja, Kmžrt, Liaudie!
Namai *; i

■ Jeigu aš. turėčiau dvylikti 
sūnų,.-norėčiau; kąd jie bū* 
tų ištikimi tėvynei./

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite gėlimus 

. rių» bu šiuo patikėtinu »«nu
Unimtniu ■

*



t

kntradieni?, balandžio lS, 1932 .

SVAJONIŲ ŽADĖJIMAI

Lengva svajot, bei į kūną statyt 
Svajonių saldumą... tai kits daiktas tąsyk! 
Oi, tai būtų mums laimė ir gyvenimas čionai 
Jei visos svajonės mums pildytus tiktai!

' ’. ' Gyvenam mes darbui... ne mirti čionai 
Ir igysirn mes vardą per darbą tiktai.

LIETUVYBĖ ŽLUGS 
AMERIKOJE

“Jaiininio Darželis*’ yra 
gyvas pavyzdys, Įdek jaunų 
protų susidomėję lietuvybe. 
Lygi šiol iš daugybės Lietui 
vių šeimynų Naujoje Ang
lijoje pakilo tik du rašyto
ju. Tekis skaitlius lietu
vių mažiausiai turėtų duoti. 
100 moksleivių. Jei bent 
ketvirta dalis jų, ar dar ma
žiau, susidomėtų, reikėtų vi
sai atsldro lapo “Jaunimo 
Darželiui.*’

Mūsų moksleiviai teisi
nas, būk jie nėra nei prieš, 
nei už lietuvybę. Tokis ne
veiklus būvis aiškiai pasa
ko, kad — prieš. Meilė vei
zdi visa bus už lietuvybę 
:— visu savo karštumu. To
dėl moksleivių tylėjimas jr- 
ra ženklas, kad jiems lietu
vybė nerūpi. Toks tylėji
mas lietuvybei daug kenkia

Prisimena vaizdas pavyz
dingos it galingos organiza
cijos =— Am. Liet. Kat. Mo
ksleivių Susivienijimo; 
Kaip ji bujojo! Visa Eu
ropa apie tai žinojo. Bet 
kilo audra ir suardė tą lie
tuvybės lizdą. ^Vištukaį iš
siskirstė, pasirinkt sau pa
motę— amerikonizmą. Dvi- 
dešimts metų atgal reikėjo 
susivienijimo. Ar dabar 
jau nebereikia?. Lietuvybė 
puikiai gyvuoja?}

Turiu atsiprašyti tuos 
mokinius, turinčius gerą va
lią, bet kadangi tinkamų va
dų trūksta, jie patys nieko 
daug negali. Jiems augant, 
lietuvybe daug nepasireiš
kė, nes silpna, be vadų, to
dėl jų meilės žarijėlė vis at
šalų, Galutinai daugiau ne
berusena. Pakaks . viends 
rankos pirštų suskaityti ya« 
dus. Šitie keli, kurie uo
liai dafbuojasi, tik savo ko-;

MOKSLEIVIJA IB. ’NE-
LIETUVYBE 1

Lietuvybė turi savo kū- / 
ną,turi Savo sielą.' Prie jos 
kūno priklauso lietuviai, i 
bet ne visi jie priklauso 
prie jos sielos. Tie tiktai 
turi šitą garbę, kurie savo 
dvasia, darbu ir veikimu 
užlaiko Lietuvybės ’ gyvybę. 
Iš šito atžvilgio, Lietuva 
turi savo ateitininkus, pa
vasarininkus ir moksleivius 
— tai jos uoliausi gynėjai. 
Amerika? Toli gražu ne j 
Paimkime mūsų moksleivi
ją. Ji privalėtų būti para
ma lietuvybei, bet, priešin
gai, ji yra nieko kito, kaip 
tik gili spraga. ,

Amerika tai tuntų su- 
tirpimo šalis. Bita gadynės 
dvasia sučiupus laiko mūsų 
moksleivius ir nepaleidžia. 
Jie svetimiems atsidavę;- 
svetimų įvertinti dėl turi
mų gabumų, gėdinasi savo 
kilmės, kad išvengtų to bai
siai skaudaus žodžio “Pol- 
laek.” Niekas > nežino kas 
“Liiriuąnian!” Pasakyk 
esąs “American” ir tau ke
purę pakels. Airiai kokie 
čia galingi, mokyti. Jų už
miršimas savo kalbos vieto; 
jiems kenkti, daugiau sutei
kė galybės. Kokia tad nau
da moksleiviui iš lietuvių 

/ kalbos? Kam jam sukti 
. galvą apie lietuvybe? Ar 

iš jos pralobs? Pragarsės? 
Bene jo pastangos bus tin
kamai įvertintos? Anaip
tol. Lietuviams stoka ap
švietimo, broliškumo ir vie
nybes. Viens kitam pavy^ 
di, duoda akmenį, kur rei
kėtų duoti duonos. Ot, kad 
jie turėtų žydo ištikimybę! 
Bet nelaime lietuvių — lai
mė, svetimtaučių.

Visi kurie tvirtinate, kad 
. ‘lietuvybe išliks, negalite 

prie šito (Jauko priskaityti 
moksleivijos. Kiek jie pra
kalbų, teatrų, p a s k a i t ų, 
draugijų remia? Daug ir 
kaip dar — bet tiktai tarp 
svetimtaučių. Kiek jie 
žino mūšų kalbą ir lįetuvių 
istoriją? Mažai. Viskas, 
ką jie žino, riešuto lukšte 
sutilptų. Ko nežino, to ne
myli ir neatjaučia. Juk
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Dr. ClarenceW, Spears, pakvie
stas Wisępnsin universiteto fut
bolo tymo mokytoju-^vadovu;

lonijoje turi įtekmę.
Lietuvybė, tu vis suvar

žyta buvai tai lenkai, tai 
rusai. O dabar tavo patys 
sūnūs, tavo išeivijos rhoks- 
/eivija, mirtinai tave žei
džia. Vieni taip noroms 
veikia, kiti nendmmis, nes 
trūksta drąsos ir vadų/ Ta
vo buvo ir yrą kryžiaus ke
lias, bet kiekvienas kentėji-. 
mas turi galą. Dabar dar 
esi mūsų tikra inotįria; pa
motes reikia' tik atsiskyrė
liams/ Bet, laikui bėgant, 
tavęs neteksime; amžinai, 
palaidosime; ; tuomet visi 
nenoroms imsime sari pa> 
motę — amerikonizmą.. .

Jurgis .Jonus,

H*RTFORD-NEW RRI- 
niN-UĮJTEBBURY

Paskutiniu laiku šie trys 
miestukai susiėjo į labai 
draugingas . vėžes. Ankš
čiau Bendravimas tarp šių 
trijų miestų.'buvo kiek ap
snūdęs, bet dabar, ‘ačiū kai- 

kurįėms darbuotojams pa
geidaujami santykiai, ypa* 
tingai dramos ir meno sri
ties atžvilgiu žiūrint, pilnai 
pasitaisė.

Balandžio 9 d. . į Water- 
bury atvažiavo iš Hartfor
do gražus būrelis vaidinto
jų ir daųiinįnkų-ių. Suvai
dintą. “Rytų Pilis.” Sis 
vaidinimas būvą ištikiu jų 
gražus, kilnus ir jaudinan
tis. Visi vaidintojai jos ge
riausiai mokėjo savo roles. 
Ši drama, buvo, jau juda- 
fmiosė paveikšlūoše*.. ^East 
Inn. * ’ Vaidintp j ai ir vedė
jas parode . daug kilnaus 
gausmo ir gražaus suprati
mo tokį teatrelį išmokdami 

j ir netik savo mieste,, bet ir 
svetur jį vaidindami. \Pro- New ; Britam.’e 'yri tie! 
tarpiais padainavo iš, Hart
fordo p. M. Kripas, p. Ši-; 
manskiėnė, P. T a t e i 1 a, 
Kąunietytė, Kripukąs rii1 
vargonininkas V. Burdūlis 
Visi ypatingai gražiai pa
dainavo.

Po teatrėlio buvo šokiai, 
kuriems griežė Hartfordo 
lietuviškasis orkestras. O, 
po to buvo ir užkandžių Sve
čiams. x

Beveik pralenkiau rašy
damas, kad kalbėjo tą Va
karą “P. Tutoraitis, kun. 
Kazlauskas ir Dr. Aukšta
kalnis. f Visi prajuok i n o 
žmones savo skaniais juo
kais, ypatingai kunigas ir 
daktaras- Tik gailą, kad. 
milžiniškoji Waterbųry’d 
salė nebuvo * pripildyta iki 
kaklo! •.

Sekančią dieną Hartfor
de fiuvo ir kitas vaidinimas, 
Idtokios spalvos, — '
dija “Svetimose plunksna-* 
se.” . Vaidintojai visi išim
tiniai iš Ne\v Britai n *o. Be
veik visi jaunuoliai-ės. Tai 
buvo gardžių, juokų ir sma
gių valandėlių. Visiems. 
Padainavo, p. Sintautas ir 
Sintautienė. Buvo ir pra- 

. kalbėlių, kurias pasakė kun. 
Gradeckis, kun. Kazlaus
kas ir kun, iCripas. Buvo 
labai gražus ūpas per visą 
vakarą. Kodeine? Vaidi
nimas išėjo įgerįansiąi ir sa
lė buvo prigrūsta. / . Ačiū 
New B ritant’ečiams, nes 
paaukojo visas savo jaunas 
jėgas Sesučių Pranciškie  ̂
čių naudai. .

Po “visam” buvo užlcam 
džiiį ir ^ptakalbėlių. Kal- 

, bėjo. kun. Gradeekis,, kun. 
Ambotas, kun, Kazlauskas, 
kun.JKrįpaš,^režisierius p- 

> Lukas ir Kavaliauskas. Vi
sas vakaras išrodė ne kaip 
naktis, bet dtąisčiaųsi’a die
nelė. . Valio lietuviškajam

■ susipratimui! '
T * Niekad nemaniau, kad

gražių, 'mokytų ir smagių 
jaunuolių ! ' Vųlio, kad ne
tik nepasiliekate, bot -ir ki
tas kolonijas supliekėte!

Buvo ir garbingų svečių: 
adv, Povilaitis su savo lie
tuvaite—rūtele, Dr. Aukš

takalnis su žmona ir daug 
kitų. Ant'galo lietuviškai 
visli skirstemės namon.

Buvo, kaip, visuomet, liū
dna palikti Hartfordą ir 
malonius draugus. Tai vi
sa matant, negaliu abejoti 
ttpie lietuviij skaisčią .ateitį 
Amerikoj; ‘,

Girdėjau kai kuriuos jau
nuolius sakant: ‘Mes jau
nieji . parodysime senesnė- 
siems, kad galime ir -veikti 
ir nuveikti didelius dar- 
bus’’... Tai, brangusai jau
nime, ir parodėte! . Tiktai

šios jauno? mergino? demonstruoja lių metų maudymosi kostiumu?,

1 g1 ' ♦ M
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LDS. Kuopų Susirinkimai.,su Dievo pagelba ir dabar
tiniu entuziazmu žengkime 
prie našesnio pasidarbavi
mo. Atsiminkite, kad tikr 
tai tas šiame pasaulyje yra 
laimingas ir patenkintas, 
kuris draugaująs su sau ly
giais ir kuris visuomet yra 
“busyj* Persisunkęs gra
žiausiais įspūdžiais, važia
vau atgal į Waterbiny’o 
kalnus ir šlaitus, žadinda
mas savy» gilius . padėkos, 
vilties ir džiaugsmo reiški
mus. t" a ■'•/■■’

Jaunime brangusai! I Jūs 
dabar esate tokiam būvy, 
kad mūsų tautos didvyriai, 
kaip Dr. Basanavičiuj Vy
tautas ir kiti, šimtą sykių 
nusišypsotų ir malonia.aki
nu žiūrėtų l'visą jūsų dar
buotę ir tiestų nuoširdžią, 
jums visiems dešinę! Su 
tokiais dažnais įvykiais mū
sų lietuviškuose miesteliuo
se, ypatingai iš jaunimo 
darbuotės ir įkvėpimu to
kių ‘vadų, kaip kun. Ambo- 
tąs, kun. Gradeckis,- adv. 
Povilaitis, Dr. Aukštakal
nis ir kitų, nesunku man 
pranašauti, kad lietuvių ar
timoji ir tolimoji ateitis A- 
inerikoj, ypač Oonneetieut 
valstijoje, yra visais žvilgs
niais' užtikrinta! Todėl, ir 
negaliu baigt savo korespon 
dencijėlėsį neišreikšdamas 
giliausių paraginimo ir pa
sitenkinimo žodžių visiems 
vadams ir sumaniems dar
buotojams. Iš tikrųjų va-' 
kai’as yrą. pasekmingas, kai 
po visa yra taip sunku ir 
nemalonų skirtis!- ; •

New Britaniečiai, Hari- 
f ordieČiai, ■ Bristolie č.i a i, 
Waterb.uriečiąi, Nęw Have- 
niečiai ir visi kiti piliečiai 
jaiuiuoliai-ės, neužmirškite 
mūsų rengiamų “Monster 
Baloon Dance” Waterbury 
iškilmiųgoj ir karališkoj sa
lėj, Balandžio-fApril 22, 8 v. 
vakarė. Kiek girdėjau, bus 
koks šimtas porelių ‘ lietu
vaičių! Nebūsite apvilti. 
Taigi • ‘snuff said’, Visi į 
IVatėrbury or Bust!
’ Ten Buvęs.

WATERBURY,CONN.
Bal. 24 d., 1 vai, po pietų į-? 

vyks LDS, 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Čom, 
gress Avė, Ateikite visį. Valdyba

t N; S. PHILADELPHIA, PA. .
z IjDS. 103 kp. mėneBinis susirink!-' 
mąs įvyks sekmadienį, geg, .1 d.p 
mojau? po sumos, Sv. Andriejaus 
par, svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame nariu? ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki 
it Taipgi atsiveskite nors po vie
nų naujų narį prie kuopos prira-, •; 
gyti Valdyba.;

8AINT OLAIR, PA.
Į ' LD3. 107 kp. mėnesinis susirin-

.... ...... ... . . . . Į kimus įvyks geg. .1 d,, tuoj po su- . »•
WORCEfeTER, MASS. ,710s’gv< Kazimiera parapijos salėj...

■ LDS. LOS kuopos susirinkimas i- KvieSianikvis nariai dalyvpntl fe. 
vyks W 1 <L, AflSros Vartų pi mSnesines mokesti, ir

rupijos salėj, tuojaua po sumos , Įa?UJ’! narii) atsivesti priraUyti, 
Visi nariai prašomi pribūtų ne? Į Valdyba

Kviečia Valdyba I EASTON, PA.
............. ;------ /------ ..^.Į LDS. 40 kuopos susirinkimas !- ? 

mii i inuicniaiiq 1 d *fuoj po stnno^-MILIJUIvICItlRyui uUNUu. šv, Mykolo parapijos svetainėj."' 
QIIQITIinkč Qll RETU DTP f Minėkit visi nariai atsilankyti f , 
MUuJI U U R t uU ntlUnlL ir mėnesines mokestis užsimokėtu

■ M. Songailai

B ARTIMOM MD. f ’
Cloft 1 d., sekmadienį, tuoj ‘ 

po sumai, parapijos svetainės kam-. 
bariuose įvyks“LDS, 30 kp.-suSir

I rinkimas. MaltfnSkite ateiti viri.
Kviečia Valdyba-

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j? 

vyks geg, 1. dl., 6. valandų vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41. Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei- 
kitę, nes turime apsvarstyti kele
tu svarbu] klausimų. Be to, gera 

| pYoga užsimokėti duoklę?.
Valdyba

i| NASHUA, N H.

Imas įvyk? geg. 1 d, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve-

I tainėj. Kviečiame narius ateiti, nė?

NEW HAVEN, CONN.
LDS, 28 kp. mėnesini? susirinki- 

mus įvyks sekmadienį, bal 24 d,> 
1 vai. po pietų, bažnytinėj avėtai 
nėj, 339 Green St, Kviečiame na
rius (es) ateiti/Gera proga užsimo
kėti „duokle?. Valdyba

turime svarbių reikalų.

NĖW YORK. — Blonde 
merginą, Romąine Fleming 
vardu, kasdien būdavo vie- 
namė šokių, klube N e w 
York. UŽ kiekvieną šokį 
ji gaudavo 5 centus,’ o kitas 
penktukas eidavo klubo nau
dai. z

Romaine Fleming vis ti
kėjosi susirasti tarp šokikų 
gerą vyrą. Ir jos viltis ne
nuėjo, veltui.

Vieną vakarą atvyko jau
nas Harvardo universitetoi 
studentas Allan P. Garlisle 
ir, prisipirkęs čekučiu po '.
centų, smagiai šoko su Ro 
maine Fleming. ________ _ _______ v___ ______

Netrukus įvyko . slaptos Į yri? keletę svarbių sumanymų, 
vestuves. ’ “ 11 ri«’v®skite 8ava draugu? ,
r„ . . / -. ; . Ibrirašyti prie žios organizacijos. '■
Tai Įvykos. praėjusių metų r v . 
gruodžio 23 dieną. MONTELLO/MASS. .

Milijonierius tęvas' visąi LDS. 2. kp. susirinkimas j vyk? - 
nesenai, sužinojo apie sū.- gegužt-s 3 <^, šv.- Roko syet., 
naus -nuotykį; Jis pasiūlė p^inariai pra>mi .ateiti j šįsusi. * 

savo netikėtai marčiai dide- tra,lktaj, m5nesirics dnokles. ' 
lę sumą pinigų, kad. tik di-1 Valdyty
yorsuotų jo sami- Bet jau-Į 

namariė nesutiko ir nepaši-l ■ lįp..susirinkimas jyyk< 
Šalino nuo savo jaunavedžio Įgegužčs ' mr(n. 3 d.,' 7 valąndį 
■VV1>O • . ? Įvąkare, bažnytinėje svetainėje,

'Milijonieriaus ipėdi n is «ausi“ * .
"i . ' I atsivesti sava draugus(es) prira-

paliko Harvardo umversite-|gyti - -•• •■. valdyba
tą ir pradėjo liaują gyveni1-
mą. . ' 0LEVELAND. OHIO

I Gegužės 6 d., 8 valandą, vakare, - 
Lietuvių Salėj įvyk? LDŠ. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. ValdybaPASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 

DRAUGĄ !
Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- | 

šias ir tikriausias draugas. ' • f
Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DĄRBT ;| 

NINKA.8^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo i 
■ vardo,- '■ ’; ■* \ ;• z _ |

f<DARBINI^KA8,> išeina du-kartu Idekvieną j 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais/ Jaine ra- į 
si yaujausiąs ir teisingiausias žinias, gražiausius j 
■pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrilį. Būna ir j 
gražių juolat. Plačiausios žinios iš nepriklausomos Į 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. Į

“Darbininkas” metams.. .-4,00 
“Darbininkas” pusmečiui ....... .$2.00 
Jei imsi tik vieną karia į savaitę... .$2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
" Į LIETUVĄ

Metams.. /.. .... / .$5.00 ?
Pusmečiui ........................  .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBD, TAD 
IR NAUDOKIS JA‘

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
x Reikalą kreipkitės pn?

‘^DARBININKAS”
866 W. BROADWAY 80. BOBTOM, MASS.

.. Tek So. Boston. 0620 * •

PHILADELPHIA, PA.
LDS; 13 kp. susirinkimas ivyks 

penktadieni, geg. 6 d., 7:30 vai; 
j vakare, mokyklos kambary. A tei
kite eansial. Nepamirškite užsirno- 
Kėti duokles . Valdyba

. BRIGHTON, MASS.
LDS 22 kp. susirinkimas jvyke 

penktadienį, geg. .6, d, 7:30 .vai. 
’-ak., Lincoln Svetainėj, .26 Lincoln 
St.* Ateikite visi, Valdyba

LAWRENCE, MASS.
l

į

Muzikos Mylėtojams pranešimai
Prof. AL RIDAMA VIOIUS, ‘ nugarą 

jęe art, smuikininkas Ir Muzikos Mo
kytojas ntkiiir# Muzikos Mokyklų pa 
No. 29 MyrtJę Ct., La\vrenėe, M«w. 
namuose p. Belęvlčiaus, kur duoda 
pamokas PETNYčlOMIS.

LelicUost duodamos privačiai, kaip 
mažiems, taip ir suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatoriją. Jeigu myli 
muzikų: smuikų arba pianą ir nori 
knd Tavo vaikučiai išmoktų grabai 
grajlti, siųsk pas p/*TDANAWlV. 
I.at pamčghm laimės Ir tie, kurleni* 
nepjislaekč Išmokti kitur Ir kurie. Jau 
nustojo vilties pramokti. Kainos pri
einamos. ’

Kreipkite Šiuo adresui Pčtnyčio 
mis 29 Myrtle Ct.. latrronce, Mas% 
arba lauksi*

16 Huntingtoa Avenue.
POŠKINDAMI MASS.



DAEBIJtlHKAS
'(The Worker) -

PublMod etery TUESDAT and FBIDAY
„—«by—

e JOfiTOH’8 LirmrJUUAN R. 0. ASSOO1A.TIOM OJ? LABOR
E M Jweqnd-cIaM mattef S<pt 12,1915 u. the poet Office at Boaton, Mbiml. 

widar Um AetotMareii S,
mca for malllng it apeefal rate of poatage prorlded fbr (n Bectton 1108 

Aetof OctobarAlOlT, authorlaedoūJuly 12,1918

1UB8CRIPTION RATES:' gRBNUMEBATOS KAINA:
Ic yearly Amerikojjnatama .......84-00
i yearly.,..............,45,00 ŪMfeny metama J,|5.00
tie once per weėk yearly..|2.00 Vieną kart aavaltSja metanu.,..$2.00 
i once per week yearly... .$2.50\ Uialeny 1 kartsavaiteje metams. .$2110

DARBININKAS
^ESTBROADWAY 8OUTH BOSTON, 1LAS3.

T^LEPHONE SOUTB BOSTON 0620
. ' ... J ■■■ ; '

? A V O JUS LIETUVAI 
NUO VOKIETIJOS - 

FAŠIZMO
minėmis represijomis“ir la
bai apgailestauja, kad šiuo 
momentu Vokietija negali 

- ginklu pamokyti tos- mažos, 
. atžagareiviškos, bet atkak
lios tauteles. Čia matosi 
sparčiai augančio šovinisti
nio fašizmo darbeliai, ir 
juo fašizmas labiau Vokie
tijoj plėtosis, juo daugiau 
nuo jo Lietuvai pavojaus. ‘

Lietžva tų viskų supran
ta ir nemažai tuo susirūpi
nusi; Turėti šalia' nors lai
kinai pažabotų, bet žiaurų 
ir galingų kaimynų, prieš 
kurio kareivius nusižemi
nęs lietuvis neperseniai tu
rėjo vaikščioti be kepurės 
Jr kuris griežia dantimis, 
kad tik atkeišytų, už Klai- 
-pėdų, — yra mažių-tnažiau- 
įiąjjieįauku. 4^. Ui-.-

Ištiesų, Vokietijos fašiz
mas — tai juodas debesys 
Lietuvos vakaruose. K.

astarieji rinkiniai Vo- 
įjoj parodė, kad komu- 
ias tenai neprigijo. Ko- 
dstai gąvb \usu mįlijo- 
balsų mažiau, negu 2. 
ai atgal. Jų pastangos 
arįauti Vokietijų išėjo 
įždžios. O*jei jie dabar 
epadarė ,tai tur būt nie- 
tb neatsieks, nes dirva.

uuūzmui plėtotis Vokįe- 
j ir visam pasauly kaip 
geriausi^ dabar. Ir jei 
roga išslydo jiems iš na
tai reiškia, kad kornuni^ 
jau nebežavėja visuo- 

les. Jų pajėga dar di- 
i — daugiau kaip -3 mi
nai balsų bet ji mažė- 
ne auga.
let užtai Vokietijoj spar- 
t auga hitleristų-fašistų 
yb^ ir—atrodo, jįd 
itai grasia užimti viėšpa^ 
i jaučių pozicijų. Tiesa, 
paskutiniuose rinkimuo- 
pralaimėjo, bet gavo net
milijonų balsų! Yra čia/ 
o susimąstyti. Hinden- 
rgas laimėjo, bet jis ne 
ižinas. Žmogus virš 80 
stų amžiaus negali ilgai 
tėti politinėj arenoje. Jis 
da nors turės pašitrauk- 
ir pagaliau numirti.,. o : 
Skui kas ? Vokietijoj ki- 
Hindenburgo nėra. Jis 

c vienas apvainikuotas 
rbės aureole ir, reikia 
•ipažinfi, senis mokėjo bū- 
demokratingu preziden-

. Jani pasišalinus, Vo- 
etija pasiliks fašizmo ria- 
lose daigiausia i todėl,: 
id Hitlerio . politinė dok- 
•ina kaip tik atitinka, na-. 
j'ohalistinį vokiečių ūpį. 
okĮeČiųi neužmiršo savo 
acijonalistinių aspiracijų 

siekių ir yra uoliai aūk- 
jami toj kripty savo skait
os tvariniais. Tas pasi- 
eiškė dabartiniairi Vokieti- 
is. susirėmime su Lietuva 
Klaipėdos klausimu. Visi 
okiečiai kaip vienas stojo 
ž Klaipėdos germanizato- 
ius, ir kuomet Lietuva 
griežtai pasirodė, pašalinda
mi nepaliuikią tautos rei‘ 
talams Direktorijų, vokie- 
ių spauda smarkiai iško- 
iojo Lietuvos politikų. Ji 
švadino Lietuvos valstybę 
mezonine respublika (vadi- 
lasij tokia respublika, kuri 
išlaikys tUi vienų sezonąi), 
utelių tauta,4 būriu grobuo
nių ir akyplėšų, kurie neiš
laiko savo pasižadėjimų ir 
b t. Kiti grūmoja ekono-

DEL KUN. ŽILI AUS 
IŠPAŽINTIES z:

Kaikurie laisvamanių 
laikraščiai labai susijaudi
nę dėl kun.,J. Žiliais viešos 
išpažintįds paskelbimo. Ba
ko, tekėjo, civilinių sutuok
tuvių pasmėrkimaS meta še
šėlį ant’moteries ir-našlai
čių-vaikučių, Tokios išpa
žinties, girdi, visai nereikė
jo skelbti, nes ji buvusi sil
pna ir nevyriška. Bažny
čia jų skelbusi , politiniais- 
sumetimais ir neatsi žvelgiu 
si ir paprasčiausius žmoniš
kumo jausmus.

. Sunku čia įžiūrėti politi
nę Bažnyčios nauda. To
kiais dalykais ji nesidi- 
džiuoja, ir kiekvienam. Baž
nyčios atstoki, nuo di
džiausio iki mažiausiam bū
tų daug, parankiau apie tai 
tylėti,. Bet kaip čia viešu
mo išvengti? Juk ta išpa- 
žiiiais tara ir buvo parašyta, 
kad visi jų žinotų. Josviie- 
paskelbus,- nebūtų įvykdy
tas paskutinis velionio no
ras. Taigi reikalauti, kad' 
viešumon paleistas žodis iš
vengtų viešumos — vų*a gry
na nesąmonė.

Kodėl velionis jų parašė 
ir tokiais, o nė kitokiais žo
džiais, tai jau jam žinoti. 
Vargu jis Čia besivadovavo 
politiniais > sumetimais, > Po
litikos Visam gyvenime jis 
turėjo pakankamai. Prieš 
mirtį, jairv parūpo sielos rei
kalai. ;

AR SKAITEI?
kitokios IŠEITIES 

N®RA!
.f Pasirinkite vienų iš dvie

jų: laisvų ir taikų su Išga
nytoju arba komunisti n e 
praktikų ir amžiną suirutę 
ir priespaudą ! Kitokios iš* 
eitie® nėra., ’ (1fyW»te) 

Elizabeth, N. J,

Teisybė yra laimė,, Godūs 
melagiai, prisidengę teisin
gumo skraiste, privilioja 
inenį, paskui nuskriaudžia, 
na ir patys nelaimių ir rū
pesčių iš to daug4 aau turi, 
Ai* yra teisybė be tikėjimo? 
Mėginau, mąsčiau ir mel
džiaus, pagavaus supratau, 
kad nėra ir būti negali, nes 
be tikėjimo turi įvykti ba
das arba prievarta, o tas 
jau ne Ims nei teisybė nei 
Jaunė,

“Darbininko” nr. 25-me 
Plunksnos skyriuje '*‘Ar 
skaitei?””yi'a paklaustana:/ 
Ar reikalingi' tokie straips
niai ir katras kalbėjo teisy
bę? ■' ' •' '' 'y '
v Skaičiau, kur būsi Neskai
tęs; Reikalingi ir labai rei
kalingi mūsų paklydusiai 
tautai; dauguma ir dabar 
Aar skaito tokius straips
nius. Reikia juos atvesti 
prie tiesos vairo. Seniai. 
toki straipsniai buvo reika
lingi, tokių aš reikalavau.

Tų dviejų kalbėtojų ne
teisybė. Darykit taikų, da
rykit revoliucijų, bet jei ne
bus teisybės, darbininkas 
visvien. nukentės, ar ver
gaus arba badaus. .Teisybė 
abiem pusėm reikali n g a. 
Darbininkas ir . darbdayis 
abu nori laisvės. Bet ko- 
kia^i bitįdaiSvę "jų;-jei jie 
jausis vienas kitam nely
gūs? Kas juoš'sūįrgins be 
Dievo? • ‘ :

čia reikia abiem pusėm 
tikrų tikėjimų pažint. Be 
tikėjimo nėra laimės. Jė
zus Kristūs yra pasakęs. 
“Aš esu kelias, -tiesa ir Iš-, 
ganymas ; kas tiki į Mane, 
neklaidžioja tamsybėje, ei

kite prie manęs, kurie varg- 
state, o aš jus atgaivinsiu, 
Pats Dievas sako; jog rei
kia tikėti; li jei netikėsite 
pražūsite. ’ ’ Vadinasi. visi : 
ir darbdaviai ir darbinin
kai turi tikėti.

Bet atkaklus pasaulis 
stengiasi tiems žodžiams pa 
sipriešint. Vargšai apgai
lėtini: nauja erų, mašinų 
amžių, civilizuotų pasaulį’ 
jie nori įspraust į senovės 
barbarų gadynės rėmus. 

e Ai* vgi tas galima? Pa
galvokite gerai, o suprasit, 
'kad senas.pasaulis atgyve
no savo amžių. . .

LONDONE
■ i ■ .

"Verbų. g^kmadienį, Lon
dono, Anglijos lietuviai su
darė visų.katalikiškų drau
gijų centrų — Lietuvių. Fe
deracijos Tarybų, •'* 

L J Federacijos Tarybų1 įei- 

1) Nuo parapijos komite
to:, A. Rudzevičius, P. Raz- 
vitskaš, V. Degėsis; 2) nuo 
parapi jos klubo : P:* Kairys, 
J. P. Barulis, J. Kasikaus- 
kas; 3) nuo ,šv. Vincento 
draugijose J. Sleznikas, 
Kalinauskaitė, M. Barulisy 
4) nuo “Rūtos ??P. Bulai
tis, 0. Kasikauskaitė, Ag. 
Sciiiskienė;/ 5) nuo Švieti
mo Komiteto: J. Lingis; 6) 
nuo Merginų Sporto Klu
bo: M. Mikoniutė, O. Sinau- 
skaitė, EI. Degėsy te; 7) 
nuo Vaikinų Sporto klubo : 
Kaz. Kasparaitis, J. Bu jau- 
skas, Al Barulist; 8) nuo Šv. 
Onos draugijos: OtLiudzių-

NELEISKIME PASIKAR 
TOTI ISTORINEI

KLAIDAI
Nevienas lietuvis stebisi 

buvusiu Lietuvos stipiminu 
ir jos vi$iškii nupuolimu iki 
žemiausio laipsnio; Visi bu7 
vušieji vadai -r- kunigaik
ščiai, didikai; baj orai, taip 
išnyko iš lietuvių tautos 
tarpo; kad jų rodos ii* būti 
nebuvo. Kuomet kitų pa
našaus likimo tautų bajorai 
ir visa turtingesnieji visuo
menė yra pasilikus šu visa 
tauta kęsti jos vargų, lietu
vių* gi diduomenė atsižadė
jo savo liaudies, jų pametė, 
gi patys. nueidami suvis sye- 

/timiems tarnauti.
Kuomet žmogus imi ieš

koti priežasties tokio bajo
rų išnykimo, Čia tai ir. mu
šasi *akysna viena didžiau
sia senovės Lietuvos vadų— 
kunigaikščių padaryta kapi-

'• u

Cąmbri4g»^J\OxioM;^vw«tĮ|^ (Anglijoje) stu dentai 
jo C&mbridge universiteto irkluotojai. e

■V'^'

V‘3-

fe*
U.t

vienė, M. Degėsienė, M» Če- 
četienė; 9) nuo ‘Vienybės’ 
draugijos: A, Parulis, Ą. 
Scndzikas ir V. Dansevi- 
čius. .. .

Federacijos Taryba gali 
būt papildyta naujais įvai
riems darbams reikalingais 
žmonėmis, t Apie tai paves
ta. spręsti Federacijos val- 
dybaų kurių sudaro : J. Lin
gis, A7 Rudzevičius, P. Bu
laitis, J, Sleznikas ir P. 
Kairys. a Valdyba pasitars 
ir pasiskirstys pareigomis. 
Visos Federacijos Dvasios- 
Vadas bus kun. klebonas,. 
Pirmasis svarbiausia Fede
racijos'darbas, tai pastatyt 
Londone prie savos bažny
čia parapijai klubų. -

&

Demokratas Wilson McCar- 
ty iš §alt Lake City, Utah, 

'■ paskirtas naujosios Hoove- 
:rio • finansinės korporacijos 
i direktorium.' \ 

tale klaida neįvertinimas 
mokyklos naudos.

Lietuvos didieji kunigaik
ščiai priėmę, krikštų nepasi
stengė . steigti -lietuviškos 
mokyldosl saviesiems ku
nigams auklėti, jie pasiten
kino atėjūnais kun i g a j s 
nors nemokančiais lietuviš
kai, kas, žinoma, prisidėjo 
prie nutautinimo" per bažny
čių. Nekūrė jie nė svietiš
kiems vadams auklėti aukš- 
tesnios mokyklos;, pasiten
kindami savo vaikų išsiun
timu į užsienį mokytis. Šie 
besimokindami' daugu m b j 
lenkų mokyklose taip įštau- 
tėjo, kad štai atgimstančiai 
tautai, jie netik kad neva- 

, dovauja, bet, priešingai, jie 
vedė svetimtaučių gaujas 
(Pilsudskis, Želigov s k i s, 
Narutavičius, Meištavičius

NUOTRUPOS
ARGENTINOS SPAUDA 

APIE BEDARBIUS
Argentinis laikraštis uLa 

Preusa” apie bedarb i u s 
šiaip parašė:

“Žemes Ūkio ministeris 
išleido dekretų, ftur apta
riama valdiška pagalba be
darbiams... Mūsų krašte ne
darbas nėra visuotinas. Męs 
dar nematėm bedarbių ir jų 
šeimynų ilgų precesijų, ne
turinčių4 maisto ir pastogės, 
kaip kitose šalyse.’- ;

Lietuvių laikraštis ^Švy- 
turys’’ pacitavęs “La Preu- 
sa” straipsnį deda, šiokį 
-prierašų:——-——-_ 
‘ '“ Jeigu didžiausias laik
raštis, kuris nustato vado- 

■ vaujantięras pažiūrų, nema
to bedarbių Vargo, neftėži- 
nįa, kų apie tuos žmones be- 
pamanyti: ar jie kvailiai, 
ar nedorėliai. Nejaugi jie 
nenorės matyti žmonių var
go tol, kol nepamatys gat
vėse išbadėjusių jip procesi
jų? O kol gatvėse nesima
to,. tai galima niekuom ne
sirūpinti, vesti senųjų ler- 
mavimo ir suktybių politi
kų ir pūstis tuščiais, tautiš
kais pasigyrimais.

Kada trenks į juos per
kūnas, tada jie pamatys; 
tik kr nebus peryelu ir kra
štų gelbėti ir .savo kailį?...”

NWBJASl“MBSiy!

Neseniai Leningrade,.Ru
sijoj buvo iškelta krimina
le byla prieš valdiškos ko- 

i operacijos veikėjus. Jie 
buvo kaltinami “mirusių 
dūšių” įrašinejimu į previ- 
legijuotų prekių gavėjų sų- 
rašūs. Sakoma, kad koo
peracijų veikėjai tokias nia4 
ehinaciįas su “mirusiomis 
dūšiomis” darę ilgų laikų 
ir labai plačiu mastu. “ML 

ir kiti) Lietuvos pavergti 
svetimps valstybės naudai.

Garsūs, savo kilimu buvu
sieji Lietuvos kunigaikščiai 
Radzvilai, Sapiegai šiandie 
lenkams bernauja savo tau
tos atsižadėję. Ir kodėl 
rėję į mūsų dienų rusų mo- 
taip yra atsitikę? . Aiškiau- 
sį atsakymų gausime pažiū- 
kyklas baigusių Lietuvos ū- 
kininkų vaikus inteligentus. 
Jęi Lietuvos liaudis būtų 
pasiekusi savo brolius inte
ligentus, % šiandien nepri
klausomos Lietuvos neturė
tume, nes jos nebūtų. buvę 
kam ginti.

Šiandien paprastas daly- 
ka^ kad kartais ir w labai 
aukštai stovinčio Lietuvos 
inteligento šeimą gyvena taj 

'lenkuos, tai rusuos, matį 
joms Lietuvos žmonės, jos 
kalba ir papročiai', yra tiek 
neapkenčiami, kad jos vėli
na nuo savo vyro Msįskirtii 
bet .nę^sų.Lięįuvos ‘elilopu’ 
ką*;nors bendro turėti. Kas 
kita jos litai, -tie visados 
malonūs, Nenaujiem, jei 
ir ministerių šeimos narių

rusių dūšių” buvę įrašyta 
apie 260,000. Tai kokių 
priemonių žmonės griebiasi 
komunistų “rojuje,” Rusi
joj, kad apsiginti nuo ba
do ir skurdo.

Mat Rusijoj nepriveligi- 
juoti (reiškU ne komūnis~ 
tai) darbininkai iš koopera
tyvų negauna prekių nė už 
pinigus.

ILimS KLAUSIMAS 
HAGOS TRIBUNOLE

Yra žinių; jog valstybės, 
drauge su Lietuvą * pasira
šiusios Klaipėdoj sutaitį, 
yi^nūtarni^ 
tautiniui tribunolui Klaipė
dos klausimų spręsti šia 
prasme: lį ar Klaipėdos 
gubernatorius turėjo teisę 
pašalinti. direktorijos pir
mininkų; 2)1 ar naujo pir
mininko paskyr i m a s : i r 
Klaipėdos šeimėlio paleidi
mas yra teisėti aktai, ar ne.

Hagos teismo labai nori 
j prancūzai, anglai ir italai. 
Italija paskutiniu laiku la
bai giminiuojasi Su Vokie
tija, tad nieko nuostabaus, 
jei Šios didžiosios valstybės 

.nori kaip nors skriausti 
Lietuvą.

ŠALINA NETEISINGOS 
1 AOMKATIIS

Mass. vals.t aukščiaūsis 
teismas yra paskyręs W. / 
H. Hitchcock tyrinėti auto
mobilių padalytų /sužeidi
mų bylas. Tyrinėjimo pa
reikalavo 81 apdraudos (In
surance) kompanija.

' Iš. tyrinėjimo paaiškėja, 
kad yra advokatų, kurie la
bai nuskriaudžia apdraudos 
kompanijas, ir savo klien
tus. Vienam tokiam advo
katui teismas jau atėmė tei
ses būti advokatu. \

naminė kalba nėra lietuviš
ka. Vadinasi, einama seno
vinės Lietuvos vadų klai- 
dinguoju keliu..

Kad tų naujai atgimusios 
Lietuvos tautai > gręsiantį 
pavojų prašalinti,. Lietuvos 
liaudies vadai — katalikai 
yra susirūpinę kuo artimiau 
šių laiku įkurti Lietuvoje 
tikrai lietuviškų katalikiš
kų mokyklą — univei'sitėtą, 
kurio mokytojai - profeso
riai bus tikri tėvynai
niai, kurie skiepiąs savo 
auklėtinių širdysna tikrąją 
tėvynės meilę ir auklės tik
rus Lietuvai inteligentus- 
vadus.

’ Amerikos lietuviai katali
kai, mes esame daug* prisi
dėję prie Lietuvos prikėli
mo, padekime Lietuvos ka
talikams įkurti katalikišką
jį universitetą, kad išvengti 
istorines klaidos.

K.
Federacijos sekr.

180. Hale Avė.,
Brnklyn, N, Y,

"*■'1,111"
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ĮVAIRENYBES
MENULIS

Kuomet ’ pilnaties menu
lis rieda per dangaus 
skliautus giedrių naktį, vi
siems yra kur kas jaukiau, 
kaip tamsu ir dar apsiniau
kę. Mėnulis, rodos, taip 
dažnas ir pažįstamas »sve
čias. ■

Tačiau ne viską aiškiai 
apie jį težinome.

Kad mėnulį. pasiektame, 
.'tarėtumę net 29 žemes sudė
ti prie kit kitos.. Medulis 
visad vienu ir tuo pačiu šo
nu ittgręžtas skrieja apie že- 
mę^

Jau paprasta akimi žiū
rint mes pastebime, kad jo 
paviršiuje yra kaž kokios 
figūros. Jis nelygus. Yra 
tartum jūros, bet be lašo 
vandens.

Jo paviršiuj gerai paste
bimi per .teleskopą daugybę 
kalnų.. Tie kalnai panašūs 
vulkanains, apskriti, pla
tūs ,su įdubimais vidury, 
pabar astronomai su įran
kiais, lygiai, kaip kokie ma
tininkai, tiksliai matuoja 
plotį ir aukštį mėnulio kal
nų. Jie sako, kad mėnuly
je yra 10 kilometrų aukščio 
ir 100 kilometrų pločio kal
nų..

Bet tie kalnai visai pliki.
Mėnulyje nėra upių nei 

ežerų. Mėnuliu paviršius 
nejuri oro,Tai pastebima 
ir šešėlių,

Dienos ir nakties tempe
ratūros ten esti dideli skir 

. tumai, ' nes nešenat oro 
šlųįogsinui saulės spin
duliai stačiai krinta Į ap
šviečiamo mėnulio šonų ir jį 
įktaitina iki 100 laipsnių ši- 
1 įinos. Naktie priešingai, 
jpėnulio paviršiu^ atvėsta 
flki 200 laipsnių šalčio.
J Žiūrint per. spekttalius 
Jspindulius, atstronomai su- 
f žino kuo padengtas menu- 
t lio paviršius. . Pasirodo jis 
| perdėm padengtas vulkaniš- 
Į kais pelenais.
I. Mėnulyje visi daiktai 6 
f kartus lengvesni, kaip že 

įnėje. Pavyzdžiui, jei žmo
gus žemėje svertų 6 pūdus, 
tai mėnulyje tešvertii tik 
vienų pūdų. Jei, sakysim 
pas mus žmogus gali per
šokti vieno metro aukštumo 
tvorą, tai mėnulyje jis per
šokta šešių*metrų aukštu
mo užtvara. Rodos, tatai 
būtų gera.

Tačiau.'reikia džiaugtis, 
kad to pas mus nėra.

Menulis per menkai pri- 
- traukia daiktus. Dėlto jis 
nepajėgia patraukti dujų, 
kaip oro’ ir vandens garų.

Kad ir būtų vandens mė
nulyje, tai jis bematant išJ

garuotų J pasaulio erdvę.
Pas mus žemėje yra ve

jai, upes teka, kalnai pama
žu is^lygina — vis tai at
mosferos, oro sluogsnių pa
sireiškimas. •.

Menulyje nėra oro. Nuo 
jo nesimato’ mėlyno dan
gaus. Ten nėra nei aušros.

Ten aplink tesimato tik 
tamsus, juodas pasaulis su 
milijonais žimančių erdvoje 
žiburių, .

(IŠ Dr. Slavėno radio pa
skaitos) ‘ J. M >

NAUJAS METODAS PRIEŠ 
RAUPSUS

mėtį, panašūs bandymai 
nauju' būdu gydyti raupsus 
daromi ir Zanzibare. Pa
sak Rogemo, priverstinis li
gonių izoliavimas neduoda 
gerų rezultatų. Norvegijoj 
pritaikius žmoniškesnių s 
gydymo būdus, nuo 1856 m. 
raupeuočiųskaičius buvo su
mažintas nuo 2,858 iki 67.

KRAŠTAS BK AipnmLftnT

Žymus anglų gydytojas, 
Sir Leonard Rogers, Londo
ne padarė pranešima apie 
raupsų ligų Nauru saloj, 
Ramiajame vandenyne: E- 
sa, toj saloj pusė gyventojų 
sirgo raupsais. Kiekvienas 
sergąs buvo nuodugniai iš
tirtas, ir visus sergančius 
buvo imta gydyti nauju me
todu. Visi ligony s užkre
čiamoj stadijoj buvo izoliuo 
ti. Per trejus metus pavy
ko sergančiųjų skaičių su-; 
mažinti 30 procentų. Yra 
vilties visiškai išvesti ligą 
iš salos per ateinantį dešimt

New Hampshire, Angli
joj, yra'vienas didelis vals
čius, kuriame ir dabar dar 
prisilaikoma įdomių iš se
novėj užsilikusių papročių. 
Tu valsčiaus^ gyventojai lai
ko, už garbę, kad nė viena 
suaugusi mergink neliktų 
sena pana. - Jeigu tik su
laukusi 21 metų amžiaus 
męrgma neturį sužadėtinio, 
tada visi nevedusieji ir ne
sužieduoti to valsčiaus vy
rai susirenka ir traukia bur 
tas, kuriam ta mergina pri
valo tekti. Tie, kurie iš
traukia tuščius burtus, pri
valo sumokėti tam tilnų su
mų merginos pašog-ai. I&* 
traukęs gi pilnų burtų pri
valo merginų vesti. .

Pasakojama, kad tokios, 
burtų. traukimu sudarytos 
poros gyvena gražiai ir pil
noj santaikoj, gal todėl, 
kad jaunajai sudedama ne
maža pasoga.

Imigrantų - Problemos

SVARBU

TRETINIAMS
Maldos atidarant ir užda

rant mėnesinius tretininkų 
susirinkimus ai spausdintos; 
atskirai. Viena, knygelfi tik 
5c. Reikalaukite,

“DARBININKAS”
366 B’way, So. Boston, Maus.

. Kl. Ar teisybė,, kad A- 
merikos-piliečiųiateiv-iaiJe- 
vai gali atvažiuoti į» Suvie
nytas Valstijas, nežiūrint 
kvotos eilės'?

. Ats, — Gal tamsta nese
nai skaitei, laikraščiuose a-, 
pie sumanymų, kurį kongre
sas svarstys, bet- dar -įstaty
mo. Pagal šį sumanymų at
eivis tėvas ar motina Suv, 
Valstijų piliečio, jeigu turi 
per 60 metų amžiaus -taps 
nekvotiniu imigrantu.
Gauti Natūralizacijos liudb 

ninku liudijimus

Kl.--Trejus metus išgy
venau New Yorke, vienerius 
Pennsylvanijoj, ir viene
rius Kalifornijoj.- Man pa
sakyta, jei noriu gauti pi
lietybę, tūrių pristatyti liu- 
'dijimus liudininkų iš kiek
vienos valstijos, kui* gyve
nau. Kaip galiu gauti tuos 
reikaląuj amus- Rūdijimus ?

Ats. — -Pilietybės apli- 
kantas turi turėti du liudL 

' niūkūs, kurie gali prisiek
ti, kad jie žino, jog aplikan./ 
tas išgyvenęs penkis metus 
Suv. Valstijose ir tarne ap
skrityje, kur padavę apli
kacijų, ; ;
. Jeigu aplikantaš neišgy
veno pilnų penkerįų' mėtų, 
apskrityje, kur ■ pad uodą 
prašymų, jis galį įrodyti 
penkių metij rezidencijų ąę 
tai' liudijimais (prisiekti 
dokumęntai) 2. Rūdininkų 
kiekvienoje vietoje, kur jis 
gyveno, arba žodiniu liudL 
ninku paliudijimų,
. Bet nesirūpink išgauti to
kius dokumentus arba žodi- 

. nį paliudijimą. Turi tik

paduoti natūralizacijos eg-
■ * y » . ■ -

zaminatoriųį vardus ir ad- ; 
resųs asmenų, kurie gali pa 
liudyti apie tavo rezidencv 
jų tose'vietose. Gali pra< 
nešti liudininkams, kad taip ‘ 
darai, bet pats neturalizaci- 
jos egzaminatorius gauna 
tokius lindi j imuš.

Vedusių moterų pilietybė
KE — Tapau Amerikos 

piliečiu 1921 m. Mano žmo
na tuomet gyveno Lietuvo
je, bet ji dabar gyvena Suy. 
Valstijose. Ar ji Ameri
kos pilietė ar turi pati pra
šyti <pielietybės?

Ats. — Prieš rugsė jo 22 
d., 1922 m., jeigu moteris iš
tekėjo už Amerikos piliečio^ 
arba jeigu jos vyras tapo ; 
Amerikos piliečiu, ji irgi 
tapo Amerikos piliete. Ta
vo žmona, nors gyveno Lie
tuvoj, tapo Amerikos: pilie
te. Nuo rugsėjo 22 d.^ 1922 
;m. ištekėjusios moters pi
liety be nepriklauso nuo vy
ro pilietybės.
Klaidingai paduoti natūra-

' lizacijos peticiją ‘
itl. Trys metai atgal, 

gyvendamas. Rliode Island 
Valstijoj, .pasiunčiau mano 
pirmus, popierius ir prašy
mų Valstijos teismui antrų 
popierių. Pas iu n e i a u. 
“money order*1. penkių do
lerių ir dvi fotografijas 
Washingtonan. Nega v a u • 
atsakymo. .Dabar. gyvenu 
New Yorke, ir vis norįų ta- 

• pti pilie c irt. Ar turiu pa
duoti. antrų. peticijų?... ?

Ats, — Gal tamsta nepa
žymėjai savo tikro adreso, 
nes valstijos teisinas vistįėk

Šulu salų valdytoja p i A o® s e 
Tarhata Kinu, lankiusi Illinois 
universitetą. Ji reikalauja ii 
Anglijos grąžinti jai kelias salas, 

.praneštų tad, kad gavo pra* 
žymų, ir būtų prašęs nuo 

tamstos penkių dolerių ir 
dviejų fotografijų, kurias 
klaidingai pasiuntei į Wa- 
shingtonų, bet kurias tuo 
pačiu laiku turėjai pasiųsti 
valstijos teismui.

Patariame ’ parašyti V-am 
teismui ir prašyti raštinin
ko, kad sugivųžintų tų apli
kaciją. ’ Tai labai svarbu, . 
nes privalai turėti pirmus 
popierius, kuomet paduosi 
aplikacij os peticiją* apskri
tyje, kur gyveni tuom lai
ku. . .

hnmigracijos padėjimas
KL—Esu naturųlizūotas 

Amerikos pilietis. ir noriu 
parsitraukti savo brolį iŠ 
Europos, nevedęs , ir jau su
laukęs. 26 mėtų. Ar dabar-, 
tiniu 'laiku galiu tai padar 
rytį‘Ž .. ' .

Ats. — Tarė -brolis nega
li prašyti jokios* pirmeny
bes sulig immįgracijos įsta
tymu ir gali atvykti tik 
kaip paprastas ateitis: Net. 
ir normalėse dienose, jis ne
galėti]. . gauti immiįraėiįos 
vizų be ilgo laukimo, bet 
dabartiniu laiku ' - beveik ir 
negalima jam išgauti vizos. 
Sausio mėn. 1 d. 1932 m? 
tik 6.nųoš. imigracijos vizų 
išduota ateiviams.
Pilietybė rėikalinga senat

vės pensijoms
Kl. — Bandau pagelbėti., 

senų žmogų, 60 metų senu
mo, kuris negali rasti dar
bo, Yra ateivis, bet išgyve
no New Yorko valstijoj a- 
pįe 20 metų. Ar būtų gali
ma gauti jam pensijų?

. Ats.Nepiliečiai negal 
pi’ašyti senatvės pašalpos 
Nevy Yorko valstijoj. IŠ 17 
.valstijų, kurios priėmė se
natvės pensijų įštatyinus, 
tik Dęlavyare, teikia pensi
jas piliečiains / ir nepilie- 
čiains; visos kitos reikalau
ja, kad prašytojai būti] pi
liečiai. -
Pėrkaritviikįsu pagelba

, dergiąs Žemės Banką ■' 
t Kl. —Per daug metų dir

bau ūkį savo šalyje, ir no
rėčiau tų patį daryti Ameri 
koje, bet neturiu pinigų nu> 
šipįrkti -ūkį. Ar teisybe, 
kad yra bankų, kurie teikia 
paskolas norintiems nusi
pirkti, žemės? • L - .

’ Ąts. — Norintis ūkio, vi
sų pirma turi tarett užtek
tinai pinigų- užmokėti nors 
dalį prašomos prekės,', kar

tais trečių dalį, ir kaiku- 
riuose atsitikimuose dau- 
giaus — ir turi'turėti kiek 
nors kapitalo vesti tą ūkį 
per metus. Federaliai Že- 
plės Bankai per saVo vieti
nius ūkės paskolos draugy
stes teikia paskolas ūkinin
kams,, bet nedidelėse sumo
se. Pąskolina tik iki 50 
nūoš, ūkio vertes.

Turtas ir įeigos

Kl, — Tiek daug girdime, 
kad Amerika yra' turtin
giausia šalis pasaulyje, net 
ir dabar, kuomet visas pa
saulis nukentėjęs, Ar tei
sybei Koks yra Suv. Vals
tijų turtas $ •

" ■ . .j

Ats. — Imant ’ vertę zė- 
nies, 'narnų,-. industnališkų 
.staigų, geležinkelių, asme

niško tinto ir tt.? valstybi
nis turtds S. Valstij? 1930 
m. buvo 329,7.00,000,000 do
lerių ir valstybinės įeigos— 
70 bilijonų dolerių. . Tai y- 
ra sumažėjimas iš 8.9 uuoš. 
valst. turto ir 16.4 nuo. val
stybinių jeigu nuo 1929 m.

Valstybinis turtas Angli
jos, 1917 in, įvertintas 130
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI------—-ff.J0W-w>B1;lWHa||

DKJ08 VALDYBA.
l’irnilūlliku — M. tlob,

M Mt J<ta U«L, DoychMUr, Muk

l'hoaM ■
ProL Raitlninkjui J. GHnecHe

6 IiioūiM fio. B^fton, Mmb. 
Fln. nanial?ilt«ta M. želkta ?

256 B. Nlnth 8t., So. Bo«ton, Ul« 
Tidlnlnkpi k, NaudMOniia

886 fc, BroaUvay, 8o. Mm 
Alarfinlka J. ZalKta

7 W<1 St, 8o. Boston, Mm 
Draugija laiko sanlrlnklmus kas

nedeiUIenl fclėfcvlšrro mfinsslo, S tWL 
PQ Blatu, Purapljps anUį H. 7ft 
St, So. Boston, Mass.- ,

" Brofeštorialfli, btantarlftl, nramonĮn- 
kitl, kurto sketoiael "Darbininke," tlfe p 
ral verti skaityto,lųparamos, į

Vjsl garslukltga "DarblrUtike.*

UCSTUV08 DUKTBRŲ DR-J09 
f TO GLOBA MOTINOS IW

Urmininke Eva MarksIenS,
028 E* 8tU St, So. Boston, Mass.. 

Vkeiilrinlnliikė-— Ono Stourlene,
4-13 B. 7th St,, So, BoRton, Mag|.
Tel. So. Boston 3422-H >

Prot. Ruat. r— Bronfi OlunlenS,
2U Gould S tų Weąt Bosbury, Musu.
Tol. Patkwny 18MAV

Fiu. Baiu .-r- Marjon* Markonlutl
'■ M G S L, So. Boston Mm 
Udtalnkft Ona Stanlulluta ‘

JOG We«t 0th St,, So. Boston, Mas*, 
TvarkdarS — Ona Ml*Klrdhn«

1’512 Columbla Rd.» So. Boston, Mas*. 
Kasos Globoja — E. JanušonienS

1426 Columbla Rd.f So. Boston, Mnaa 
Draueija nava Susirinkimus laiko kas 

antra nUrplnka kiekvieno menesio, 
7:80 vai. vakaru pobaĮnytlnGj »v» 
tain$j. ’ ‘ .

Visata dmugljos reikalais kreipkite 
pas protokolu raMtlnlnkt. • .

bilijonų dolerių; Vokietijos 
(1929 m.) — 70 bilijonų do
lerių; Prancūzijos (1925 
m.) 60 biHj'onų doųrįųi Ka
nados (1927 m.) —- 47.7 bi
lijonai dolerių; Čechosiova- 
kijos (1928 m.) — 9.9 bili
jonai' dol.; Italijos. (1925 
m.) —25 bilijonai dolerių; 
Japonijos—51 bilijonas do
lerių; Rusijos Eur opoje 
(1924 m.) — 50 bilijonų do
lerių.

- Tarptautinė kalba,

Kl. —Manau kad Ęspe-

iauto buvo vienmtejė tarp- 
taųtiųė kalbų; Ar yra kitt].t.

Ats, — Prieš D. Zamen- 
hoff sugalvotos Esperanto.. , : 
kalbos 1887 m., , buvo daug \ 
šnekos .apie YVolapuk,” ku
rių įvedė Seheyer iš Vokie
tijos. .Yrairkitų — <4Mon- 
delingue-’* .1890 m., uŲni-1 
versaF. (1893 m.), aKos- ... 

taios” :(1894 m.), 
.1906 m.)., “Spatari Radio .- 
Gode” (1928 m.))/“Anglie” ' / 

1 (1930 m.) ir dau kitų.
■' ' ; • ; EMS. ■.

“DARBININKO”

s EKSKURSIJAI

Laivu “United States”
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t Birželio 18 d., 1932
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| Ekskursijai vadovaus kun. J. Skalandis, 
| Sv. Roko parapijos vikaras, Mohtello, 
į Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės,

J Visais ĮĮcęHončs reikalais kreipkitės pas 
| ekskursijos vadą kun. J* Skilandi arba 
J “Darbininko” Ekskursijos Centran. , 
i/. ■.'/://'/:/■ /' ■';/.; >/; ■■■:.■ /../'/■■
| 366 Broadwąy, Sp. Boston, Mass.
X hl 8. B.0639 ■
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ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE
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$0. WORCESTER MASS

PASVEIKINKIM SAVO 
PRIETELIĮĮI

Princeton universitete 
lietuvis studentas- praneša, 
jog šių. metu balandžio 20 
d. Princeton universiteto 
profesorius Harald H, Ben- 
der ’is sulauks 50. metų am
žiaus. ' ■'

Prof. Bender lietuviams 
getai žinomas ^avo’pasidar
bavimu lietuvybės bei Lie
tuvos nepriklausomybes pri- 
pažinimo gandai. Jis-daug 
dirbo, kad Amerika pripa
žintų Lietuva de jure.
Prof. Bender yra daug ge

tą lietuviams padaręs: yra 
išrūpinęsstipendijas ir su
teikęs paramos lietuviams 
studentams, x bu d a m a š 
lietuvių kalbos autoritetu 
tarp -amerikonų, jis sutei
kia teisingas žinias .apie lie
tuvius, apgina mūsų tautą. 
Žodžiu, jis yra mūsų di- 
džiausis prietelius.

Jo 50 metų amžiaus su
kaktuvių proga, būtų labai 
gražu, kad lietuviai, atski
rai ar organizacijų vardu, 
pasveikintų prof*. Bender, 
tūomi išreikšdami savo pa
dėką ir pagarbą šiam bran- 

• giam lietuvių Prieteliūi.
Jubiliato adresas: Prof. 

H. H. Bender, 120 Fitz 
Randolph Rpad, N. J.

SEATTLE, WASH.
I  ■

LIETUVIAI DALYVA
VO MEDELIŲ SODINI- 

' ’ MO ŠVENTOJE '
Šis miestas turi apie 

365,583 gyventojų. ‘ Bet lie
tuvių jame yra maža.

Šiomis dienomis čia py
ko George Washmgton iš
kilminga medelių sodinimo 
švente. Medeliai buvo so
dinami Washingtono gar
bei.

. Dalyvavo 35 tautos tarp 
jii ir lietuviai. " >
. Lietuvių ir latvių mede
liai pasodinta greta. Prie 
pasodinto lietuvių medelio 
stovėjo trys jaunos lietuvai
tes tautiškuose rūbuose.

LAA'RENCE, MASS.
. Bal. 3 d. Maldos Apašta

lystes draugija turėjo 4‘Gen
tinį kermošių?' .Šis ker
mošius buvo labai pasek
mingas, nežiūrint nedarbo^

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
•' • Graborius ir Balsamuptojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

.■»* • - * * ■ . •

Daug pasidarbavo komisi
ja: P. Grina, -A. Grinienė, 
L. Venčienė, E. Jaurienė, 
E. Pinienė^ M^ .Songailiūtė, 

‘A. Piniūte, O. Jereckiūtė, 
O. Akstiniūte.

NAUJOS NARES
Stotinų Arki-Brolijos dr- 

ja laikė mėnesinį susirinki
mą. .. Kalbėjo kun. F. M. 
jluras. ,

Šiame susirinkime buvo 
nutarta Nusirinkti bal. 18 d. 
Arki-Brolijos draugijos na
rėms, iižkytečiantr savo vy
rus. , .... ■

’■■ ĮSIDĖMĖKITE I

CHAS. B, KUCHAUSKAS
. LIETUVIS GRABORTUS

687 S. PACA STREET, . 
BALTIMORE, MD.

• * * v ’

• faihlotuvtae patarnauju gerai Ir 
pigini. Nuo T;1“100—150 dolerių 

rngrabiis paruošiu. &v 
Telefonas —r • South 0088.

Prisirašė' prie draugijos 
šios narės: Ona ŠaŠeikienė, 
Mare Butkevičienė, Veroni
ka Juknevičienė, Elena Ri
mienė ir Apalionija. Rimie
ne. ' “Šeselfrri

SESERYS FRANCIS
■ .^ES ’

Dvi seserys Praneiškie- 
tės atlankė mūsii koloniją 
balandžio 10 d. Jos rinko 
aukas Pranciškonų vienuo
lijai po pirmų ir antrų mi
šių prie durų. Konvalija.

WORCESTER, MASS.
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis koncertas bus ba
landžio 23 d. K. of C. sale- 

;je, ioTfelm St., 7 vai. vaka
re. Visas pelnas parapijai. 
Parapijos didysis choras, 
vedamas muziko J. Žemai
čio, jau iš kalno prisiruošęs 
ir, kaip girdėtis, koncertas 
bus gražiausias.

MIRIMAI
Beširdė mirtis išplėšė per 

vieną savaitę net tris asme
nis iš mūsų parapijos. Ago
ta ' Bendoraitiėnė palaidota 
balandžio 8 d. (mirė po kū
dikio); Bernardas Balsevi
čius palaidotas balandžio 9 
d., Krupkaitienė palaidota 
balandžio 1 d. Visi trys 
palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis. f.

Lai ilsisi Viešpatyje...
IŠKILMINGOS JUN.

GTUVES
Balandžio lt dieną, Juo

zas Sinkevičius, susituokė 
su Jūle Bakanaite, šv. Ka
zimiero parapijos uolia cho
riste, kun. Jono Bakano se
sute. Šliūbinės šv. mišios 
buvo labai iškilmingos. Ce
lebrantu buvo jaunosios 
brolis kun; Jonas Bakanas; 
jam asistavo kun. K. Vąsyš 
ir kun. V. Puidokas. Jau
navedžius* amžinu moterys
tės ryšiu surišo kun. J. Ba- 
kanas. I . ' ' - •

Didysis altorius buvo tur
tingai papuoštas baltomis 
gėlėmis; sumaniai papuošė 
mokytojos seserys. Laike 
iškilmių giedojo. did y si s 
choras. Nors buvo darbo 
diena, bet žmonių buvo pil
na .bažnyčia.

Linkime jaunai porelei il
giausių saulėtų dienų.

/ . Keporteris.

Jaukėjo į tradiciją Auš
ros Vaitų parapijos chorui 
ir Vyčiams surengti kasmet, 
parapijos naudai, ’d i d e l į 
“minstrel. show.” Mū sų 
jaipimas ruošiasi prie to 
tradicinio vakaro, kuris į- 
vyks balandžio 28 d., bažny
tinėj salėj, Highfield Rd. 
Rengėjai deda dideles pa
stangas, kad šis “minstrel 
shbw” būtų vienaiTiš links
miausių ir įdomiausių.

Tam darbui yra išrinktos 
įvairios komisijos, kuri kiek
viena darbuojasi sųŠ ii u s 
kad savo užduotį; kuo pui
kiausia Ątlitų. Br. Barisas,? 
choro pirm«,_ yra generalės 
komisijos pirmininkas, o V. 
Vięraitiš, Vyčių pirm., yra 
apgarsinimo komisijoj. Ap
garsinimo komisija suside
da iš sekančių asmenų: O. 
Dėniliūtė, J. Nedzvėckaitė, 
M. Pigagaitė, M. Lukošiū- 
naitė, A. Kureišyfė, A. Za- 
parabkas, J. Leikųs, J. Anu
sevičius, A. Krušas, J. Mar
cinkus; programų komisiją 
sudaro: V. Vieraitienė, J. 
Kukauskas, M. Vieraitytė, 

E. Volungiūtė, F. Manasai- 
tė, V. Rakeckaitė, J. Gudu
kas, J. Bolafka, J. Stoškus, 
J1. Stradanas; spaudos ko
misijoje: L. Totilaitė, A 
Mikalauskaitė, O. Vklentu- 
kevičiūtė, V. Bobinais.

Kviečiam ne tik Worces- 
terio, bet ir tolimesnių kolo
nijų lietuyius_atvažiuoti ir 
dalyvauti nepaprastame 
“minstrel show,” O užtikri
name, kad visi labai links
mai ir maloniai , praleisite 
laiką.

Spaudos komisija

PHILADELPHIA, PA

Istoriškas Maryland yalstijos kaimas Blandenburg*, patekęs j potvynio nemalonę.

.A”/’'* / ” 
. ” - y • ”*• . ■ | .
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L, miy APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Vyčių Naujos Ang
lijos Apskrities suVftŽiavi- 
maš įvyksta gegužės (May) 
22 dieną, 1 v. po pietų, Šv. 
Roko pąr. svetainėje, Webr 
ster Str., Brockton, Mass.

Kuopos malonėkite pri
siųsti atstovus į šį Svarbų 
metinį suvažiavimą.

Liet. Vyčių Naujos Ang
lijos apskrities valdyba : ?

v K. J. Viehila^ pirm.
D. J. Averlca, viče-pirm.

CINGU-L1NGU
Balandžio 10 d., Šv. Ka

zimiero par. svetainėje cho
ristai ir Sodalietės suvai
dino juokingą komediją 
“Cin^i-Lingu.”

Komediją vaidino J. Jak
štas, J. Tribulaitė, J. Beke- 
riš, K. Butikis, J. Jankaus
kas, S. Dryža, E, Ragusky- 
. te, P. Jurgaitis, P. Jan
kauskas. Visiems gerai se
kėsi. :

Pertraukose, buvo solo 
dainų. Kun. P. Laumakio 
rūpesčiu, . gautos dvi Solis
tės. Viena visai jauna, vos 
tik 10 metu met Mtė, kuri, 
rodos, 'yra italė/ Labai 
triukšmingai sutikta Mari
jona Sargėliūtė. Ji sudai
navo “Aš bijau pasakyti’* 
ir “Ak myliu'tave.” Ji vi
sados maloniai padainuoja. 
Publikai jos dainavimas, la
bai patiko.

Akompdnavo vietos varg. 
Jonas Aodelis. • •

Ir vėl laukiam kito tokio 
gražaus vakaro.

Viši vaidintojai bei solis
tės buvo pakviesti į klebo
niją, kur buvo užkandžiai ir 
linksmas pasikalbėjimas.

EUzdbeth Mastaitis

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai. .

CHIGAGO, ILL
APVOGĖ RADVILUS
Bal. .3 d. apie 7:30/v. va

kare Vagiliai įsilaužė į An
tano Radvilos, 3431 South 
Lowe Avė. namus rado įha^- 
nuo Vilkelio5 $105 ir mergi
nos p. Norkiūtės $17. Ieš
kojo dar daugiau, bet juos 
sutrukdė ’p. Norkiute. Ji 
sugrįžus į namus rado vis
ką apversta. / Išbėgus į gat
vę pradėjo/ Šaukti policiją. 
Tuo, tarpu vagiliai pabėgo.

WORČESJER, MASS.
LABDARYBĖS DARBAI 

• Į ■ • •

Labdarybės draugija Ve-. 
Tykų laiku gavo vargšams 
šelpti aukų. Pinigais auko
jo: S. Janšauskas $20, kun. 
A. Petraitis $10, P. Lengvi
nas $3, P. Lozoraitis $3y 
kun. J. Bakanaš- $2. Po do
lerį: adv. A. Mileris, U. Ke- 
ruliutė, V. Rimša, K. Ka- 
zilaitis, J. Svirskas, J. Sla
vickas, P. Kvietįnskąs, E. 
Šimkienė, M. • Brokevicidnė, 
M. J^amulienė, C. Česnienė, 
S. Zavįstauskįenė, Po 50c: 
J. Sakavičius, P- Sehkiėne, 
A, Lukoševičienė.

Valgiais aukojo: Kun. J. 
Bakanas, A. Kantrotavi- 
čius, M, . Poškienė, B. Mor
kūnas, V., Bagužinskas, V. 
Delionis, M. Gloda? E. Svi- 
klienė ir M.. Jutgėlionieiie: 
biznieriai: P.‘ Milius, A. 
Keisis, J. Dapkunas, J. Pa- 
tinfcįkas, J. Palaima, J. 
.Struckis, P. Grigarauskas< 
A. Kuduraųskas, J. jtybišt 
ko, K. Vandelauskas, A. 
Pūras, I. Pigaga, A. Savic
kas, P. .Buda, . G. Boepple

J. Diida, . J. Špakaus- 
kaš, J. Chaleka, F. Senik, 
G. Rydziul, B. M. Capitol 
Market, Freeman -Bakery, 
Polaehi Bakery, K. Daugė
la, J. Coffey, A, Pauliuko-.

nis, A. Goldman, H. Cob- 
leiit, Royal Bakery, E.’Bro- 
deur, A. Tamsonięnė, Work 

-man’s- Chvle—Bakery, V. 
Binkiene, Mothėr’s. Bread 
Co., K. Kazilaifis, A. Kund
rotas ir M. Lanlnenė. Dia- 
budžių aukojo Ję Baltra- 
maiiis.

Dienos darbą aukojo: P. 
Katkauskas, žinomas lįetų- 

rvis kontraldorins, kuris vi
są dieną rinko valgius su 
savo traku; gi Pranas Len
gvinas taipgi pagel b ė j o. 
Valgius sutvarkė ir varg
šams išdalino: A. Lukoševi
čiene, P. Senkienėj O. Žiau- 
rinskienė, O. .Landžiuvįenė 
ir M. ščiukięnė.

Velykų laike sušelpta a- 
pię 30 suvargusiu šeimynų. 
Visiems aukotojams už au
kas reiškiame nuoširdžiausį 
ačiū.

Labdariu Komitetas,

Iš KANADOS PADANGĖS

MOTERĄ S ĮJOKGO S 
CONN/APSKRITIES 

KUOPOMS
. Moterų «Sąjurigg>os Conn. 

Apskrities pusmetinis suva
žiavimas. įvyks gegužės 1 d., 
Šv. Kazimiero parąp. sve
tainėje, 399 Green St, New 
Haven, Conn., 1 vai. po pie
tų- . '

Kviečiu visas kuopas 
skaitlingai dalyvauti, nes y-, 
ra daug svarbių reikalų 
aptarti apie gegužinę, kuri 
įvyks birželio mėn., ir kitų 
reikalų yra išgvildentu Bū
tų malonu matytLšiame su
važiavime atstovių iš Bri- 
dgeport ii’ _Waferbury, nes 
jau seniai nedalyvauja su
važiavimuose.

. Marijona' Jok-uhaite, .
- M. S. Čonn. apškr. rašt

-Tenka girdėti,'- kad apie 
Sudburo, Nort Bey ir ki
tose vietose rytuos jau se
nokai sustojo dirbę./ Apie 
Port-Arthur ir Fort Willi- 
am dar dirba, bet ir Čia jau 
girdėti keletą kempių lizdai 
're. Tikrai nežiniaj kaip čia 
dai* dirbs; girdėti, jog iki 
gegužės mėn.: .1 d., o kiti 
kalba, kad kai kurios kem
pės dirbs per‘vasarą. Nuo 
kovo mėn. 1 d. pradėjo dir
bti tiktai po 6 vai. į dieną, 
tai, išskaįtant pragyveni- 
mui 80e per dieną ir gydy
tojui 50c per mėnesį, lieka 
tiktai $5.20 į savaitę. Prie 
to darbo dirbo nemažai ūki
ninką, atvažiavusių savo 
arkliais. Kai dirbo 8. vai. 
į dienąj tai ir jie pusėtinai 
uždirbo, bet, pradėjus dirb
ti po 6 Vai, į dieną, daugu
mas ūkbiinkų metė darbą 
ir išvažiavo atgal į savo ū- 
kius. ■

Prieš Velykas buvo atva
žiavęs katalikų kunigas. Te
ko matyti nemažą skaičių 
einant prie išpažinties. Ant 
rytojaus, aiiksti rytą, kuni
gas atlaike mišias kempėje 
ir suteikė šv. Komuniją.

Nors atšalusieji nuo tikė^ 
jimo pasijuokia ir panieki
na tikėjimą, bet mesi žino
me, jog katalikų Bažnyčia, 
turėjo pirmiau priešų, turi > 
ir dabar.

t. . ■ ■■ ■ •

Iš po šaltos ir ilgos žie
mos pradėjo -jau sušilti. 
Vargo spaudžiami žmonės 
pradėjo važinėti prekiniais 
traukiniai ieškodami darbo.. 
Bet darbo klausimas vis neJ 
gęrėja. Jei toliau tęsis ne
darbas, tai daugumas darbi
ninkų apsigyvens po atviru 
dangumi, žiemos laike dau
gumas gavo iš miestų pašąL 
pą? o jau vasaros laike dau
gumui. maisto nebebus.

Manopraėjusioj_XW^-- 
pondeneijoj tilpo: klaida, 
nes buvo pažymėta, jog Ka
nadoj. bedarbių esamų 70,- 
000, bet teko x girdėti, jog 
bedarbių žiemos ląike.buvo 
apie 700,000 žmonių. 70,- 
000.bedarbių gali rastis tik 
Mantrėalyj.

■ Joe Malickas.

WORCESTER, MASS.
JONAS VINICKAS bar
bens persikėlė nauj on vie
ton 4 Penn Avė. prie pat 
Grafton St. Seni ir nauji 
kostūmeriai malonėkite at- ' 
eiti. B-22

Skaitykite ir platMrite mėnesini 
mokslo, blaivybes ir sveikatos 

laikraštį

v nSAR6n|’’?
“SAIiGVBĄ!’ skaitydamas rasi Šluos 

skyrius: 1) Mokslo popullarizacijos ir 
visuomenes klausimų, 2) blaivybės, 3) 
ūkto, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mo, 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenes kultūros Ir e* 
konomljos gyvenimo), 8) prležalkollnls 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis Ir 10) Ivalrenyb*

“SARGYBOJE” rago: vysk. J 
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnai 
Tumas, -prof. KemėSIs, dr. JL.Ti 
kalto, dr. A. Gylys, dr. Jur./Raulldaltls, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr, D.t Juž* 
ką Ir kltl. • \ 7

Adresas: Kaunas, Liaudies navtal- 
^SARGYBOS” adm. . f *

įtai
kau, 
taus-

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS į
436 puslapių didumo . '

Kiekvienas puslapis labai gfažiū paveikslu pa- j 

puoštas. Kiekvienas liettiyis privalėtų’-įsigyti šią j 
knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už | 
$100. J

... .. . .. Reikalauk iš/.'
“DARBININKO” 7į

366 West Broadway South Boston, Mass.

maldaknyges-
JAMES AlFRED. M, 0.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS; 
į. Valandos;* • j
i ; Nuo 7 iki 9.vakare,.
j • ’ M ^Išskiriant . . .. .
r Antradienį ir'KetvirtadlenJ. :• 
; Taipgi: pildai susįtarlnuj.
! c591 North Main Street, 
i Brockton, Mass.

7 7 Tek 40

CHARRON’S
f PIANAI—RADIOS 7 
Į ŠALDYTUVAI. ; 
L Aliejaus pečiai, Skalbiamos ‘ 
t * mašinos

; S0 TRUMBULL STRKST 
WOROEST1R1 MA88.

į . Tol. 4-9430 . ■
Lėųrroi Išlygos—Be Nuojtbnčio ; 

o—jaooaaaaaai

I

I

PASINAUDOKIT KUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA i 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

/ . / ‘MALDŲ RINKINĖLIS7
Kainos.:

Juodais odo« apdarais $1.50 (buvo $1.76)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $LQO)

> , Baltais celuiloido apdaraįg \ .90 (buvo>$U5)

‘‘MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"
■■ Kainos: ■ , \

* Juodais , paprastais apdarais .30
Juodais minkštais apdarais .50 '

‘ Juodais odos apdarais .7®
Baltais celuiloido apdarais .80 .
Imant didesnį skaičių, duodame nuolaidu.

Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie plr-. • 
nins.Komunijos Ir kitoms iškilmims, ■ 7 1 7 •.

Visus užsakymus siųskite tekančiu antaiu: .
/ “DARBtKlKKAr1

366 Broadvray, 80. Boston, Mma

■
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VIETINĖS ŽINIOS
ŠVENTINIMAI

Šv. Jonu seminarijoj e, 
Mightone, gegužės’ mėnesį 
>us teikiami subdijakanato. 
Ii jakanato ir kiinig y s t e S 
iyentihimai. ; Gegužės 23 d.

dijakonus bus šventina- 
nas klierikas Juozas Pet
rauskas, o geg. 27 d, Kuni-i 
gystes Sakramentų priims 
dijakonas Jonas Plevokas^

gaiš plojimais nepaleido 
daininiiikės nito scenos, ir 
ji turėjo padainuoti trečių 
dainų, O Naleckaitei akojm 
■ponavo mokyklos mokytoja 
O, KavoUūte,

O vis dėlto lietuviai 
vųoja,.

SUSITUOKS

gy-

K. Pederacijos skyriaus 
mėnesinis' šusirinl^mas į- 
vyks balandžio 26 d. vakarė, 
bažnytinėje Svetainėje. Vi
si draugijų atstovai prašo
mi atsilankyti*

Valdyba.

Balandžio 24 d, I-V- P< _ 
Šv.. Petbtv bitžiĮyČioje susi
tuoks Aiitaiiina Matulaity-^ 
te ir Bronius Preskitiis,

Jaunasis yra žin b m a s, 
kaipo geras sportininkaš.

Visi pažįstami jaunie
siems linki skaisčių dienų 
naujame gyyeifimo kelyje.

SUSIMUŠ! KAIME

P-

A. P.Neviera, D, Averka, 
V, Tamuliūnasir P. Razva- 
dauskas. . - '

Mačiusieji;vaidinimą esu 
daugiau negu patenkintu 
Visi džiaugėsi pamate sce
noje senai bematytąjį vai* 
dintojus.

Teatro parengime Hibai 
daug darbo įdėjo ’’Vįnea8 
Valatka. Sufleriumi buvo 
S. Šejcfkaitė. .

■ Vakaro vedėju buvo kuo
pos pirm. Al Naudžiūnas.’ 
Klebonas kum P. Vilniaus- 
kis pasakė kalbų apie L. D. 
Š. ir //DarbiumkaV

Goto dainavo P. Antanė- 
lytė; akomponavo J. Ttimu-
lynas. ‘ :

METINIAI ŠOKIAI

tu su Magdalena Lesė.

Su Akėkkaž kas blogo 
nivo. Jis dažnai bėginėjo 
į “coątreom,” -

Netikiu,

***!»,.. 
dėl tiebijdjo .pareiti namdir 
pėsčią. z . V-

Bronius Jakunskas visų 
laikų pleškino .‘Mvh i stjk 
Mat, prie koi-tų Bronius ge
resnius partnerius tūrėjo, 
negu prie šokiųA

Lappy and-Mkrty* -r- ■ 
4 ‘ Congragulationš. ’ ’ Bravo 
vyrai! Atrodo, kad O. Vai. 
viename susirinkime įspėji
mas gerai <<mačij•o.;’,

METINIS BALIUS
R engia

/ . Petro Lietuvių Parapija . . /

Antradieny, Balandžio 19 d., 1932
’7 MUinąiBU BUIĮDINB BVJETAINtJĘ 

BrtMderay,ČouthBogton.Maas.
1 ►4'* ’1 Praiid&i 6 viii, ir t|8ia iki 11:80

ą x»'l.t>.1, ’* «.•»
BiM garsusis J, Antsmilio Orkestras

i t TX P t »t« - • *»* • ■

h't '■ ’''A^15iklTEViSiPA8ttnwSMIM

, m m t CAMBRIUGE, MASS.

MOKYKLOS UŽBAIG- 
TUVES

Balandžio 14 d. Bigelow 
vakarinė mokykla užbaigė 
savo mokslo t metus. Mo
kyklą baigė apie 25 asme
nų,, tarp Įtarių buvo tik-vie
nintelę lietuvaitė — Geno>

- vaite-Žuvytė.'
Užbaigimo iškilmės pro

grama, kurių sųdai-ė; orkes
tro muzika, eilės, prakalbos 
ir ciam!o& pdžyrdū-'
ti, kad, progTambs svarbių 
dųlį*išpildyti ‘mokykla pa
kvietė Oną Maleckaitę. Pro
gramoje buvo mimatyta dai 
nudti tik 2. dainas,1 bet O. 
VaUckąitė taip^gražiai pa- 
Jdajnūvo antrųjų dainų. (£ 
pieTUdų šunelį), kad entu
ziastingoji publika (apie 
250 žmonių) savo gausin-

Charlešfown kalėjime pra
ėjusį šeštadienį susipešė 
daugeliui metų kalėjime nu
teisti plėšikai. Vienas ka
linys, nuteistas 30 metų ka
lėjimu, subadė peiliu kita 
kalinį nuteistų 25 metams 
kalėjime. .;

NUSIŽUDĖ PROFESORIUS
’ Praėjusį penktadienį tV. 

Concord miške atrastas ne-, 
gyvas Harvard kolegijos fi- 
loįsofij.os profesorius Dr. R, 
Monroe. Pakviestas gydy
tojas pripažino, kad profe
sorius nusižudė, perpjauda
mas gyslas skustuvu.

VIEŠAS Ačiū SAVO 
DRAUGAMS

AŠ pirmiau buvau ištaręs 
nekurtoms mano draugams 
ačiū, kurie patarnavo mano 
.velionės žmonos Tof i i i o s 
Barauskienės, bet nęku- 
rięms, draugams, kurie už
sitarnavo padėkos žbdį ne

įspėjau pareikšti.? Tad šuto
mi tariu visiems, ačiū už vi
sus patarnavimus, bet dau
giausiai esu dėkingas p-nui 
AVilliamui A. Amsiekū, ku-‘ 
ris' apdraudė mano žmonų,, 
ir po jos mirčiai į kelias 

. dienas gavau man priklau
somą apdraudę.

' J -Nuo savęs/ patariu • tolų 
biznierių remti visiem^ lie
tuviams,. nes jis teisingai 
tarnauja savo žiponems.

? Ramoldas Ra£aii$ka& 
, (Apgarsinimas • •

—Sutinku! — atsako ant
rasis ir pradeda meluoti

Advokatas tuo tarpti įjri-' .
ėjo prie jų ir tarė:. ( . :

—Argi’ jums negėda? Aš, 
savo amžiuje nesunielayau 
hei karto.'

■ * ,

Vaikai pasižiūrėjo viens
į kitų, o pirmasis Sako ant- 
lajam: . /

—Atiduok jam sūrį!

Balandžio 30 dį Muniei- 
pal Bldg. svet., įvyks L. D. 
B. Naujosios Anglijos ap
skrities metiniai šokiai. Vi
si jaunieji ir senieji prašo
mi rengtis tai dienai iš kal
no.

Šokiams grieš R. K. O. 
Broadcasting orkėstrafe; '

IEŠKO 100,1)00 
UULEKiy

1931 m. gruodžio 19

Elenai P. labai patik o 
šviesplaukiš boksininkas iŠ 
Cambridge. Tik nešikam-, 
ščiuokit!

. J. Antanėlio orkestras ge
rai grojo. Geresnių orkes
trų daug ir nėra. Bet, Juo
zai, ar gavai nors 25c ■

Jonas Grigaliūnas agituo
ja už Roosęyelt^.jjpt .vis
gi esu už. “Al,y Šihitlir '.

Balandžio 17 d., š tai g a 
mirė Aleksandras Markelis, 
55 metų amžiaus, gyv* 32 
HovVell štrėetj Dorcliešter, 
ALass.. .-_——— ~ 
. Velionis Šioje apyluikeje 
buvo išgyvenęs apie 35 me
tus, Dideliame nuliūdime 
paliko , žmona, vienas sūnus 
ir dvi dukterys.

Laidotuvės' įvyks .trečia
dienį iš Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios, kttr 9 
Vai. rytą įvyks gedulingos 
pamaldos.

Laidotuvių’ patarnavimu 
rūpinasi p. P> Akuiievičius.

d.
t rokas, užmušė vieną stu
dentą ir sužeidė kitus du 
studentus. Treką valdęs 
Ab. Milės nuteistas 20 mė
nesių pataisos namuose.

Šiomis dienomis .užmuš-
toj05-^tudent^ ;.astimiejk-Jnrrpinšką^ kurs ^yį^suktinio. 
sužeistųjų studentų įgalid-
tūliai užvedė bylą prięš Ab. 
Milės ir National Fuet Cor
poration, reikalaudami 100 
tūlistančių dolerių atlygini
mo. ...

- Glaudė Kavolis vist i e k 
truputį šokikas. .. Bet man 
neaišku, katras geresnis: 
Pranas. Jakirn >ar Olande ? 
Siūlau surengti įontestą, o 
teisėjais pakvieskit J., La-

Policininkas: ;
—Ko kastais nakčia po 

gatves? Greičiau į nuo va- . 
Ją su manim!

—Labai gerai! Ir taip bi
jau grįžti namo. Mano žmo
na atrado mano kišenėje, 
meiles laišką. " . .

■ čempionas* ir Snorbertų — 
valsų Čempionų/ * . -

JuQ2a& WcK

Miesto bedarbiams gelbė
ti komitetas Šiuo metu veda 
smarkią agitaciją, ypač 
tai-p namų savininkų, gauti 
įvairaus darbo bedarbiams. 
Komitetas džiaugiasi, kad 
per pirmąsias ieškojimo 
dvi dienas gauta pareiški
mų, pagal kuriuos gauta 
darbo penkiolikai tūkstan
čių valandų.

L, D.S.ŠYENT!

PRASIDĖS TAUPYMO 
lAIKAS

Nuo balandžio 24 d. pra
dės veikti vadinmnasai die* 
uos taupymo laikas (Day- 
light Savmg Time), todėl 
šeštadięnį 12 vai. naktį pa
varykite laikrodį viena va
landa pirmyn. ; * * 

KAI NAUJA 6fiOWAT?
Praėjusį sekmadienį, bal. 

17-d., L. D. S. pirma kuo
pa minėjo savo metinę šven
tę. 8:30 vai. rytą įvyko šv. 
mišios, kurias laikė ir pa
mokslų pasakę ktm. K. Ur
bonavičius. Daugelis na
rių priėmė Komunijų.

Vakare, 7 vai., ‘ ivyko- kuo-, 
poš surengtas vaidinimas. 
Vaidinta 3-jų veiksmų dra
ma 1 ^Laisvės Keliais. ’r Vai
dimi M. Kilmoniutė, M; Va
latkiene, S. Griganayičįus, 
V.. Savickas, J. Glįneckisj.

Gavėnia praėjo, žada ir 
Juozas sugrįžti. Atsikėlė, 
kaip meška iš po ilgo žie
mos miego. Daug ką reik
tu parašyti apie gavėnios 
atsitikimus, bet pei’ daug 
jų buvo...

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS

317 E Si. (Ešfepis Broadway) 
South Boston,Maus.

Telefonas: Šou Boston 2732

T“
.• i

į LIETUVIS j

IgYDYTOJAŠ ir CHIRURGAS j 
i ■.*_ • * ■ 's*

Valanda s: f
Į Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak. = 
I 478 Gallivan Boulevard Į 

į DORCHESTER, MASS. • Į 
| Telefonas Tdlbot. 0847 i

i; PEHTOMIAI m BEKOKMOMAl
"Ji ■■■'•■ '■bjuttt SBaaatts geiuu a miai';
•-■į .. e"|j

.;■ J [ gf, 7 DOMOHJBTiSR, ®

■ ! '• i. ' ®el. fattot 0354

Baiandžio 11 d. parapi
jos salėje įvyko choro pri- 
vatiškas pasilinksminimas. 
Labai daug buvo iš S. Bos
tonir Čambridge. Gal to
dėl, kad viskas buvo už dy
kų? •

Bostonas gerai padare 
užkviesdamas Čambridge* 
Bostonas turėjo geriausius 
tenorus ir sopranus ir ne
prastus vaikinus, . o Cam- 
bridge turėjo geriausius bo
sus' ir gražiausias merginas.

Vargšas Jonas GJ jis 
j; negalėjo daug JoW, ųes jo 
! J miįroii pusė buvo viena iŠ 
j į gražiausių šeimininkių kar-

S^RBFT BiAWf 
Kampas L Xud Gth Sts.

SO. BOSTON, 
MASS.

Tel.
z S. B. icĖl.jJl 

M. ', suvintakė 
CAROBlNfe 
t.0ASBĖR

j • bųotfaihe

■ \Vnvn-Pnomna^Vayę-Ėu^ene •

*

,o i ****/.?
Na.^ Šiandien gųvuu. lipys 

kartų gerų kepsnį! — sako 
svečias valgykloje. l

—Ach! Padaviau tamstai 
per apsirikimų kepsnį,. ku
ris buvo paskirtas yiršįnin- 
kuL. :. »? .y ■- ■ t.

> . ŠVENTE
Balandžio. 17 d. L. D. S. 

8 kp. minėjo organizacijos 
metinę, šventę. 11:30 vai. 
rytų-kuopos nariai dalyva
vo iškilmingose pamaldose, 
po kurių įvyko bendri pus
ryčiai.

Parapijos' salėje stalai 
buvo nudėti gerai pareng
tais valgiais. >

Kalbas pasakė L. D; K. 
D v. Vadas kūn. Pr. Vir- 
mauskis,. ktm.' P. JSlorbutaš, 
Centro, sekretorius J. B. 
Laučka, kum K. Urbonavi
čius, kūn.’ Dr. A. Bružas ir 
kun. Pr. Juškaitis. Pro
gramų vedė kuopos ir. cent
ro pirmininkas Juozas P. 
Smūgis:
' Bendri e ji pusryčiai pm- 

. ė j o labai; gražioje, j aukio j e 
nuotaikoje.

■j ? , ■ t ■

Bal. 11 d. vakare Šv. 
pono draugija turėjo 

, mėnesinį susirinkimą.
tarė, surengti draugijos la- 

. bui yąkatų .gegužės 1 d, Va- 
‘kąro programą’ ispilUys iš 
West Lymio vaidint o j a i. 
Nariai, kurio nenorės į va- 
kab-ų atsilankyti, užsimokės 

: po 50 eoritų. Atsilankiu- 
■ šiems kainuos tik 35c. ll&p.

Stė- 
savo 
•Ntt-

Profesionalai. bi%nterUL pramoulh- 
fc'ifi, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik- 
nu verti skaitytoji! paramos, 

Visi garsinki tSs “Darbininke.”

I INSURANCE |5

: Apdįauslc mimus, rakandus 5
Ė autoinohlllus has L—.
| - Jr S. MESLIS “ j 
1342 Broadway, Šo, Boston!

Tel. S. B. 1798 ar 2613 |
tįjlĮitlKiMiitiiiiiitmiutMHAaiiiiMMiniiūMiiHiMOiMHiVhiiIsl

tl. , ....r-.,.-.,.
Tėt So. Boston 0S2Š

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS

j Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadway, 3. Bostud.

Ofito Vdldndoi:
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nud 1:80 iH 
5 Ir Orio 0 tkf Š vai. Mfcare, On« 
Baš uždarytais eubfttos vakarai* Ir 
bedeldfenlsis, taipgi i&redomfo hiirf 

12-tos diena uždarytas. :
Taipgi mdmu ir dt-ray

Tel. So. Boston 2Gftj
Lietuvis Dantištiff

A. L KAPOČIUS
251W, Broadway gfc, Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki. 12; htiO 
i.:30—6 Ir nuo' 6:30—9 vakare. 
Sėfedojftls htto 0—12 viii, 'dfejšį. 
Subirtomis nuo 0 Iki 6 vdt vakare; 
NedClioml# nuo 0 Iki 12 vai. diena 

(pagal sutarti)

( At! Tas bemiukaš di‘ū- 
tesnis už'tave! Nhstumė 
tave nuo laiptų! ' .

—Netiesa!.. Nustūmė ma
ne tik nuo vieno, o nuo kk 
tų aš pas nupuoliau. . -

. Kodėl tamsta nevedi ! — 
klausią viena panele ką tik 
grįžusio iŠ karo, belaisvio.

—O, panele, kaip, tik grį
žtu iš. nelaisvės ir nenoriu 
gauti naują nelaisvę.

būtų gulėjęs Ugi pietų, ne 
buh} turėjęs nuostolio; ,. •>■

ftel. Barter 3789' . .

JOHN ras, M. D.
į (BBPŠVSj
I Uetuvis gydytoj m
| Otiifo VšiandoM: 2—4 ir t^-9
į . Ž78 Harvard Street, 
j kąmp. Inmpi arti Central Sq, 
į Cfmbfidge,. Afaiii.

Lietuvis Dantistas
Geras apgarsinimas:
Atspėju žmogaus būdą iš 

pirštų nuospaudų. Gerbia
mieji klijentai. prašomi at
spausti pirštus ant svaro 
sviesto ir per paštą prisiųs
ti tų medžiagą.

Du vaikai atrado gatvėje 
gerokų gabalų - sūrio/ suvy
niotą švariai į popierį. Pra
deda ginčą:

—AŠ' pirmas pakėliau !
—Aš pirmas pamačiau!

... Tuo kartu pasirodė pažį
stamas advokatas.

—Tas. galis sūrį,, kas pa
sakys didžiausiąi melagystę!

. —Didelis , iš tavęs tingi
nys. Gulį ligi lietų lovoj.- 
Kaimynas išėjęs rytų į gat
vę, atrado piniginę su pini
gais. , ■ ’ ;• •_ . ,
• —A matai ? Joi žmogus,
kttris ' pametę tų piniginę* ~'siūlo pirmasis iš vaikų:

•f BBlSmity f
| : : KBiTjrtrtHš ■ į

fAUl’S MENK I
456 W. BJląĄD^t a Į

.(tarpe F Ir t)orcWtex;'Š^.) .■* į

; .Ullalknma yBiįauslos* pnadois vy l 
riiIku<idrftbuItiiB. BkrM

- belos. Pas mus viską pigiau pirksit. |
. - Savitiin^ POVILAS il^AS |

I 1

i 
i

‘ y ERTI PARĖMIMO

\ PROFESIONALAI, ■ / . 

' PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 
KURIE SKELBIASI ‘ •

...TitBil VERTI- SKAITYTOJŲ 

BARAMOS.
Visi GARSlNkfTtB • ) 

“DARBININKE”

ADMlNIŠfRAdĮJA.

MtMh

s

(GALINAUSKASy 
414 Broadway, So. BoMod 

Tel. So. Bofltoo 2800 
Ofisą* atdaras nuo iO Iii 12 tA 
ryto, nod I:Š0 ifa 5:80 po ptdtft 
ntio 6 iki 9 vakare. Sventį dfidf 

pSgat Sbsltarfifiit

i i Apkttrtikias
Dusulys Kataras!

| ir kitos ligos akly, ‘ausų, nosies,
J gerklčš ir plaučiu pagydomoj ujo.
| ksliškai ir protingai per

l0r.Gradj,327ąs?,£į.
| Valaadoa: AntradlenfalB, ketvirto* j
| dieniais Ir 3ėMa8t^t|lB 10—15l rr*

T-S viUAre; toimtttto i
į nlate 10-12 tiktai. J

PATARNAVIMAS DIĖN4 
IRNAKTĮ

D.«, ZALETSKAS
0RABORTO8IB

... BAiSAMpTOUS,
877 ir 448 Camljridre Štrpet 

Čambridge, Maes.
Telėphone UniverBlty 8831-W.

Offico Telephona Unlversity 1057 
lito, Tel. Universlty 1067

AOAMOWIIIKA&SON
‘ Undertaker A Emboltm

LIETUVIS GIIABORIUS IR 
IIAI^AMUOTOJAS

IhiKrabtiB atlieku temt Ir )H<ial. 
Kaltin-vlenoda Vimm Vistu 
(Węn4 Ir naktį. . •

883 GaiiibrMtl Street
KAST Ci 11 !, Mm

- SKYRIUS
10 Intemle SU Montello, ftoa. 

Tel. Rrocttec gftB

■MMOM



Antradienis, balandžio 10, 1932 
ttšamMiisE>MasscKHBS9ae»Ma>aeBBa

< . PARBTRINKAS

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
• • " • r . • ■ ■ ' • * .   , , ' ■  y ■, ■ _ • . •. f . . . •

Oficiale Ekskursija į Eucharistinį
■ . ■■■ • • *■

Kongresą ir Lietuvą
Praėjusio Kunigų Vienybes Seimo tarimais vado

vaudamas, šiuonii skelbiu lietuvių katalikų visuomenei, 
kad ekskursija į Eucharistinį Kongresą ir sykiu į Lie
tuva įvyksta birželio 9A. iš Nėw Yorko laivu “Sat ur
mą.” Grįžta per Klaipėda Skandinavų Amerikos Lini
ja. Gerbiamiems Klebonams pasiųsta informacijų cir
kuliarai Ekskursijos reikalu patarnaus vietos lietuvis 
agentas arba Seandinayian American Line, *

Kitą. Norbertas Pakalnis,
. Kunigų Vienybes Pirmininkas.

PASTABĖLĖS
/^ImVaniiAmaKagerius p. 
Mačiulis moka ^pasirinkti 
darbuižmones. Vieton 
spaustuvininko p, Tiunaso- 
nio pasekmingai dirba p. 
Žarneraifis.. 'Tai akylus^ 
darbštus, inteligentiškas, 
jaunikaitis. Vytauto spau
stuve dieną iš dienos' vis 
puošiasi—progresuoja.

Visi laukia Lietuvių Die
nos arba kaip kiti sako, di
džiausio lietuvių suvažiavi
mo, kokio Brooklynas dar 
nėra matęs. Apylinkes mu
zikai ruošia bendrą didžiulį 
chorą, kurs koncertuos Lie
tuvių Dienoje, liepos 4. d.

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIU KNYGŲ, J ** 4* •

Tikuž'$1.00
šias .įdomias knygas galima I- 

slgyti “Darbininko” gdrtilnlštraci- . 
joje už puse normales kainos:

. AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikų Myteologi
jos'žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kalbon. išguldė/ Aly
va ........................    .50c.:

TRUMPI SKAITYMfiLlA.1— 
•labai gražūs pasiskaitymai a- > 

: pie įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Paraše J. Tarvydas;. .45c.

TURTO NORMA—moksliš
ki pasiskaiytmai. Paraše Uo- 
sis ............,x..-45c.

UŽKEIKTA MERGELE SU 
BARZDA IR barzdaskū- 

‘TIS—apysaka. ..............15c.
' ATSARGIAI SU UGNIMI.
Vertė iš lenkiško kun. K. Š...1OC.

Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR .

DEMOKRATIZMAS. . Paraše 
kun. Tarnas Žilinskas..... ..,50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS, Paraše kun. Pr. Būdys, 
M. I. C,..\.............................. 1.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI! Parašė 
Uosis . z.......... ...............  .75c._

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
, ra bolševizmas, ir jo vykdy- ' 

. ,mas;Ruspoj .............................15c.-
SOCIALIZMAS IR KRIKŠ

ČIONYBE. Prof. V. .Turgučio 10c.
MOTERYSTE IR ŠEIMY

NA! Verte J! Gerutis........40c. 
M LIMPAMOSIOS UGQS Ir 
Kaip mm jų apsisaugoti ?. Para-

, šė Dr. A. Vileišis......50ė
MOTERYSTES NESUAR- 

DOMYBR .L Lesauskls. šv. 
Knz. D-jos leidinys, Kaune, ,10c.

. Už $2.50
' JONO. K MITO EILES.... .1.00 

iMEILE (Poetri). Parašė M.
Gustaitis ........................    15c.

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
Paraše A. Rucevičius......... .,40c.

ANDERSONO PASAKOS—
su paveikslėliais  ......... .  .20c.

IŠ KELIONES PO EURO-, 
PA IR AZIJA- Paraše pranaL 

. Člų .Tnlū ....................... 2,50
PETRIUKAS—laiškui vieno 

vaikelio. Verte S. Rakauskas 15c..
ŽAIDIMU VAINIKAS—Sa

vybės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis,....,...................50c.
“DARBININKAS”

366 B’way, So. Boston, Mmb.
: Įl—-^-7 • '■

Kunigi} "Vienybei Centras 
jau paskelbė rengiamą eks
kursiją į Eukaristinį Kon- 
gresą iT"į Lietuvą/’ Rodos 
keliones- išlaidos sumažin

tos., Būtent, trečia klesti 
tik $160. Turistine arba 
antra- klega $240. .Tai ne
paprastai pigiai.. Nes kelio
ne ilga ir įvairi. ^Satur- 
nia” — laivas didžiulis. 
Popiežiaus vėliava pasipuo
šęs išplauks birželio 9 d. 
Dubline per penkias dienas 
bus. Eucharistinis Kongre
sas. Per tą laiką keliaunin
kai minėtame laive, bus kaip 
viešbuty. Pu Kongre s u i 
per’ Prancūziją į Vokietiją, 
ekskursantai keliaus į Kau
ną. Progą pamatyti kaip 
atrodo franėūzų. ir vokiečių 
laukai, miestai bei mieste
liai. Pabūvuš ’ Lietiiy o j e 
taip ilgai, kaip kam patiks’, 
iš Klaipėdos grįž į Amėri- 
ką. Visas tas smagumas la
bai pigiai kainuos. Proga 
katalikams- pasinaudoti mi
nėta ekskursija. •./,/.

Lietuvos Katalikų Uni
versiteto reikalams, Lietu
voje, gausiai plaukia aukos. 
Ir paprastas darbininkėlis, 
ir net kaimo vaikutis pagal 
savo išgalės aukoją.

Akyvajzdoje tokio vargin
gųjų šaunaus pasiaukavimo 
galima laukti didžios iš in
teligentų parautos.

ŠVČ. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA ;

Dabartiniu laiku choras 
smarkiai' žengia pirmyn. 
Balandžio mėn. 12 d. choro 
susirinkime priimta geni 
nutarimų choro gerovei.

Chore yra nemažai jauni- 
Įmo ir gana veiklių jaunų 
jėgų., v Patartina vietos ir 
apylinkės jaunimui stoti į 
šį chorą ,kad šis choras iš
augtų dar didesniu skaičiu
mi narių.

PARENGIMAI '
Choras ir Liet. Vyčių 41 

Vytauto kuopa bal mėn. 24 
d. rengia scenoje didelį vai
dinimą: f Graži Mageliona,’ 
4 aktų, 6 atidengimų me- 
lįoclramą. Pelnas —-para
pijai. : Pradžia lygiai 6 v. 
vakare. ‘ • •

Po vaidinimo šokiai, grie
žiant geram orkestrui. « .

. ‘‘ŠALAPUTRIS”
Choras, nutarė suvaidinti

trumpoje ateityje labai juo
kingą! veiksmo komediją 
uBalapntTis</f
PABILINKSfflNIMAS '

Choras ir Vyčių vietinę 
kuopa nutarę turėti pasi
linksminimą Vyčių kamba
riuose. Į šį pasilinksmini
mą galės ateiti ir 'svečiai, 
kurie bus kviesti narių. Pa
silinksminimas įvyks ba.au- 
džio mėn. 30 dieną. A. A.

Moterų Sąjungos 29 kp. 
gegužės 8 dieną Apreiškimo 
parapijos svetainėje rengia 
vakarą/.; Bus. suvaidintas 
vėikaIak-ffSv> Akvil i n o s 
kankinės mirtis?* . ' ' .

Ši kuopa rengiasi ir trims 
vasaros išvažiavimams^ ku
rie įvyks Forest parke — 
birželio 5 d., liepos 10 d. ir 
rugsėjo 4 d: N. S.

MASPETH, N. Y.

HARRFSON-KEARNY, NJ

“DAKBIJNIJNKAS”

JO REIKALAI

-Paraše

• Kun. K. Urbonavičius

; ŠIRDINGA PADĖKA
Girnių šeimyna širdingai 

dėkoj a Maspetho Lietuvos 
Vyčių 110 kuopai už .jų ge
rą .širdį, atsimenant savo 
mirusį narį a. a. Joną Gir
nių. Vyčiai užprašė šv. Mi
šias Apreiškimo bažnyčioje, 
Brooidyne, sekmadienį, ba- 
landžio/10 d, ’

• ' . . Girnht, šeima,

Parapijos choras balan
džio 2 d. buvo surengęs’gra
žų vakarėlį. 8>atė buvo iš
puoštą, stalai skaniais val
giais nukrauti: Visą laiką 
grojo geras orkestrą^. .Su
dainuota keletas dainų. •

Vakaro pasisekimui daug 
pasidarbavo A.. Bedarbiūtė, 
M. Zęgmont, B! Adomaity
tė, C. Liutkus, K. Kazlaus
kas, C. Deškėvičiuš ir E. 
Ginvėrtas.. Daug pagelbėjo 
p. p. Bedarbięnė ir Kazlau
skienė.

Choras gerai gyvuoja. Ne 
trūkus bus suvadinta opere-

Jaunesnioji moteriškė, persiskyrus su savo yyttt, M-vo dukrą, buvo 
pavedusi globoti tavo motinai, kurį savo dukters dukterį formaliai 
vadino’savo dukterimi. JDabargi tikroji motina savą dukrą, pasi- 
ėftiš atgal; ’

Išplatinkime “Darbininko”
NaująLeidinį

. ..........—.

Tblephone; 8TAGG 2-0706

DR. RIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namų Telefonas: Michigan 2—4278

t

Tik ka išėję iš spaudos Kun. K. Urbonavičiaus . 
paskaita “ ‘DARBININKAS’ IR JO REIKA
LAI” svarbi ilsiems katalikams.
Gražiai išleista, 16 pusi, knygutė. Kaina tik 5c. .

■ ‘ ■: . - - - • ' ‘ ...

Platintojams, užsisakiusiems didesnį skaičių,
, duodama didelė nuolaida. . ’ . .

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DEMOKRATAITIKISI 

LAIMĖTI
WASHINGTON, — De

mokratų vadovai balandžio 
13 d. buvo susirinkę iš įvai
rių Amerikos valstijų į Wa- 

■__2____ ____...... ....... .... ..... ..
te ‘ ‘ Adomas ir Jeya,” va
dovaujant muzikui J. Jan
kui. Koresp.

shirigton, kur įvyko vadina
mi1 Thomas Jeff’erson. pie
tūs. ;.. -..

Svarbiausiuoju kalbėtoju 
buvo buvęs. gubernatorius 
Alfręd E. Smith, kurio kal
ba daugelį nustebino, nes jo
je įžiūrėjo? smarkų pasįsą- 
kymą paneš gubernatorių F. 
D. Roosevelt. *

' • . ■ • j ■ •' .

Nors Roosevęlt’o t vardo 
jis ir nepaminėjo, bet poli- 
tikiėriąį tuojau .išaiškino 
Smith’o kalbą, kaip priešin
gą Roosevelt’ui.

Smith pasisakė smarkiai 
kovosiąs su tokiais kandi
datais, kurie kiršina netur
tinguosius prieš turtinguo
sius, daug ką kritikuoja, 
bet nieko tikro nesiūlo.

U«L" SMITH LAIMĖJO 
NEW YORK'E 

. NEW YORK. — Balan
džio 16 d. New York valsti
jos demokratų pasija išrin
kę 94 atstovus į demokratų 
tautinį susirinkimą, skur*s 
šių metų birželio mėnesį no- 
minuos demokratų kandida
tą į prezidentus, \ Taip iš
rinktųjų kandidatų yrą ir 
^Al” Smith. .

Nors išrinktiesiems dėle* 
gatams partija neįsakė už 
įkilti kandidatą balsuoti,, bet 
jau ir gubernatorius įRbęse*

sevelt draugai sako, kad iš
rinktųjų delegatų didele 
dauguma yra už Alfred E, 
Smith. v ‘

uAln Smitb draugai di-s 
dėlių susirūpinimu laukia' 
balandžio 26 d., nes tą. die
ną Mdssachušjett< ir Benn- 
sylvania demokratai rinks 
delegatus: partijos ta u t i- 
iiiaULsusirinkimui.

Liepei man ponas dakta
rė parodyti liežuvį, bet net 
nepažiūrėjai.

—Tai niekis, prašau iriau 
dovanoti! Norėjau tiktai 
parašyti tylą j e receptą^ 

" SENAS INDIJONŲ
ĮPROTIS

Sejnoyės indi jonų giminės žiū
rėjo į tabaką., kaipo dovaną iš 
dangaus, todėl ir tabako sodini
mas vąjstams buvo daroma su la-. 
baį išdirbtomis ceremonijomis'.

Sumaltas tabakas būdavo pa
leistas. vėju, išprašyti lietaus, su
stabdyti audras, ir kitiems tiks-, 
lama. . »

Senovės ispaną keliauninikiii 
irgi pastebėjo indijopus varto
jant tabaką įvairiais būd'ais, kad 
sumažintą nuovargį.... Ir kuomet 
ispanai patys išbandė tabaką, jfc 
pamėgo jį taip, kad jo augini
mas ir vartojimas išsiplėtė-po 
visą'pasaulį. ‘ .

šioje šalyje,-kąritabakas bu
vo pirmiausiai vartotą, ei garėtai 
yra labiau, mėgstami. Moderni
ški cigaretai atstovauja industri
jos pergalę, o moderniškąją ciga
re tą priešakyje stovi garsieji 
Lucky' Strike. cigaretai. . Ltieky 
Strike cigąretą išdirbėjai nepa
sitenkina vartojimu . geriausios 
šūšies tabako. Lucky Strįke y- 
ra vieninteliai .cigaretai, kurio 
špraginimo būdu apsaugo: rūky
tojo gerklę. Todėl galima lęn-. 
gvai suprasti, kad tiek daug kra
tomąją paveikslą vaidilą-žvaigž- 
daią vartoja šiuos cigąretus, nes 
jie .gerai žino, kaod ją pasiseki
mas kalbamuose paveiksluose pri 
Įdaušo tik pup geros priežiūros 
savo gerklės ir balso.

Malonus Lucky Strike spargi- 
nimo skonis yra . apsaugotas su 
ceelphaniniu įvyniojimu ir skve
reliu. Lucky Strike pakelis yra 
lengvai atidlafronym alikant,: vie- 
pą’.škvetelio dalį, ir patraukiant 
už kitos. ’

Tokia priežiūra ir atyda Lucky 
Strike eigaretą gaminime ir jų 
įvyniojime parodo. - kad išdirbė
jai dėjo visas pastangas, kad pa
tiektą visuomenei puikesnius ir 
■geresnius, cigaretuS. Todėl ne
stebėtina, . kad cigaretai ir yra 
šioje šalyje labiau mėgstami.

■ /(Garsinimas)

iš Tčvy odminį ko n y 
MISIJŲ MARŠRUTO

. Kun. pr. Bonaventūra M. 
Paulukas, O. P*, skelbia 
misijas arba rekolekcijas 
laike Balandžio, Gegužės ir 
Birželio mėnesių šiose vie
tose: > ' • . .
•wm. »WĮ r * *

Nekalto Prasidėjimo Sve. 
M. Bažnyčioje, Chicago, 
BĮ., nuo balandžio 24 iki ge
gužės 8 d.; Švento Jurgio 
Bažnyčioje, Roęhęster, N. 
Y., nuo gegužę 9 iki 17/d. ; 
Šv. Petru Bažnyčioje, Bet-

VALANDOS: 
Nūo 9—12 1M ryto, 2—8 vak. 

dvehtadlenlaia tfattarvt 
459 GRAND STREET 

(kampas Union AveJ 
BRO OKI Y N, N. Y.

uaagsga^,.1 T".1.,, i. ■saeĮBMMgggecMMi
Tftlephona: STAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
(MTEMCr) 

LIETUVIS DENTISTAfl
221 S. 4th 8t„ Brooldyn, N, Y.

^Spindulių Diapnotm 
Čfąeo Aneaietika 

VADANDOS:
Nuo 0 vai. ryte iki 8 vaL vakaru, 
Penktadieniais ir gventatfieniala 

tik auaitaūMį,

l'el.Greenponit9~2320 '

JOSEPH GARSZVA
GRABORlUS

t-IR—
BALSAMUOTOJAS

• 231 KEDFORD AVENUE 
BROOKTYN, N. Y.

| KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS
Į piknikams, baliams, koncertams, 
Į Šokiams Ir visokiems pasilinksmini*. 
| mums smagiausia vietą Brook- 
= lyne-Maspethe. Jau 'laikas' ngsiša-, 
! kyli salę žlembs sezonui. ' 
I: kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS, Sav,

1 Maspeth, N. Y.
gJiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiUtiiifiiiiiiiiin'iiiiiiiMĮiiifiiiiiiKitiiiiiii I

’ Tel. Newtown^9—44.64

ANT. J.VALANTIEJUS
GRAJ3ORT.US IR

J3ALSAMTTOTOJAS.
Apdrauda Visose .Sakose

. Notary Piihlle
.' 5441 — 72-nd Street,

ArtI Gran(l”St.
■' MASPETH, L. L, N. Y. .

Tel. $tagg 2—-5043 ' Notary Public

M. P.'BALLAS INC.
B IĖ LIĄ US K AS\ .

Grabelius ir Balsamuotojai• 1 . ’
660 Grand St„ Brooklyn, N.Yi

Tel. Stagg 2—0783 ( Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(LevandanskM) 

T GRAB0RIU8
107 Union Ave.,Brooklyn, N.Y.

Tetephonė Stagg 2-4409 
. NOTARY PURLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRz£B0RIU8

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Ęrieyiajš Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

roite, Mielu, nūn gegužės 23 
iki 29 d . ; šv.AAntano Baž
nyčioje, Cicero, III., nuo 

birželio 4 iki 13 d.; Šv. Ka- 
ziiniero Akademijoje, Chi- 
cago, III. nuo birželio 17 iki 
26 d. . . • /. ; .

'Nuolatinis adresas: ReV.> 
Bonaventūre M. Panlukas,^ 
O. P., 869 Lexington Ave„ 
Ne^.York, N. Y/.’. •

. I.AL K( 5. F o/-
L’H J .J,,-.. Rh . '-Ju.

. -s

.r- -_.-r ■ ■ - L-,— IĮ-■ UJ -r ■ ‘.T Į- .MUjaBRtMHi
į ___________
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