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IŠ KATAUKŲGYVENIMO
■ Balandžio 24 d. 3 vai. šv. Elz

bietos bažnyčioje, Chicagoje pri
ėmė Krikšto Sakramentą dau
giau kaip 100 negrų, susaugusių 
ir vaiku, pareiškusių nbrą priim
ti . krikščionybe. Gegužės 1 (L 

-■* jie priims Komuniją. . -

ifteksikos vyskupas Vincente 
Caatellanoe. gavęs Popiežiaus lei
dimu, pasitraukia iš viešojo gy
venimo j vienuolyną.

SOUTH BOSTON, MAB8.BAIdLNDŽI0-^l

Vienas iš Cąlistlahuaca, Meksikoje maldos namų, kuriame iškasti 25 viešieji namai, indijoną pastatyti
........ ...... ........... _4._____ • . ------------- --- ------- L____L_____ • ■ _ __ ____ < ____ . -_ . ■ .'t
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Vokietijos Fašistai Laimėjo

*
BEDARBIŲ PARTIJA SU

SIJUNGĖ

- Vatikane rimtai daromi žygiai, 
kad Saleziečiu įsteigėjas palai- 
mintamai Don Bosco būtų paskel
btas Šventuoju;

PIRMIEJI BALSAVIMAI

Popiežiaus speciali komisija ve
dybų skundams tyrinėti praėju
siais metais Svarstė 56 skundus, 
iŠ kurių 21 buvo patenkintas.

Antradienį, balandžio 26'■ 
d. įvyksta pirmieji balsavi
mai. Piliečiai pasisakę .už 
vieną, ar kitą partiją renka 
atstovus į partijų konvenci
jas. , •’ \

Šiais metais partijų kova 
yra daug gyvesnėj nes. gyvė- 
namę . ekonominį krizį.. ,

i Be to, partijose vadai Ve-

DAR VIENAS BANKAS DAUG GAISRŲ MIŠKUOSE 
UŽDARYTAS

Kalkutos mieste, Indijoje, įš- 
. teigia katalikų jaunų vyru drau
gija. šie vyrai dirbs išganingą 
krikščionybesį darbą, šie indai

■ jpatagal rfipiBsis aa smarMa^kainpaniias iiž

Balandžio 25 dieną ban* 
kų komisijonieriūs uždarė 
Bostone Exchange T r u š t 
Co. su visais skyriais; šio 
banko eentrąlinis ofisas bu
vo Court Street. . :

Naujosios Anglijos, apy
linkėse paskutiniu laiku ki
lo daug- gaiši

24 d., Foxbor4<miške kilęs

; atkisti krikščionybės mokslų 
tarp aukštos kilmės indų.

Balandžio 15 d. Londono kate
droje įpinėta 100 metų sukaktu-

kandidatus į. prežidentą. De 
mpkratų partijoje. pastaty
si du kandidatu “ Al” 
Šmith irgub- Roosevelt.

ŽADA SUTAUPYTI 
$263,DM,000 '

WASHINGTON, D?C.

tam gimimo dieno*. Kardinolo 
tfivęi turėjo 13 vaikų, kurie visi 

. įstojo Į dvasišką luomą: 1 kardi
nolas, 2 arkivyskupai, 1 vysku
pas, trys kunigai, 1 žymus jė
zuitas pamokslininkas ir 5 ^vie
nuolės. ‘

ną kandidatą dabartini Ho-1 tetas nuo vasario 19 d. svar 
-sto kaip sumažinti valsty
bės išlaidas* ■' Iki šiol jau ' 
pasiekta susitarimo, pagal 
kurį būsją sutaupyta apie 
263 milijonai dolerių.

Manoma visięmš valdmin-J. 
kams, kurie* galina daugiau1 
kaip $l,20Q ^metinės.algosJ 
pasiųlyti per metus . vienos 

, savaitės atostogas be atlygi- 
nimo, iš koX susidarytu. 83 ■. • [ * ■
nrilijonai dolerių ekonomi - [ 
jos. .. /' ..

Yra ir daugiau gairių Į 
sumanymų:.'. į
* Numažinti visas algas 11 
procentų, pradedant nuo 
$1000 j panaikinti šeštadie
nių darbus ; sumažinti algas 
tarptautinės tarnybos val-j 
dininkams; nedidinti algiį 
ir nepriimti-naujų valdinin- 

įkų j esamas laisvas vietas ;, 
numažinti dienpinigius ir. 
-tiems' valdininkams; panai-' 

J Įtinti viršlaikių ii" Šyentadie- 
i niit extra darbo; atlyginimą 
ir t., t< ' 'I

over. .- . ‘ 5.
Svarbu, kad piliečiai da

lyvautų balsavimuose4 ir • iš
sirinktų tinkamus delegatus 
į partijų konvencijas. 1 • J

SUSIŠAUDYMAI K L Al-
■ PĖŪOJ \

lo daug gaišit * ‘‘miškuose. 
Praėjusį < sekmadienį,, bal., 
24 d., Foxbord/miške kilęs 
gaisras; padarlmažiausia 
400d dolerįi^nūpetolių. Gai
sras kilo nuo <igareto, nu
mesto, matyt, Mš automobi- 

'• liaus. t. ....
Daugiau kaip 200 gaisri

ninkų ir šiaip savanorių 
žmonių dirbo gesinimo dar
ką. J . ■ ■ .

. Tk pačią dkną gaisras 
buvcr
X, kur sunaikinta apie 400 
akrų miško. ’ . ‘ .

ST4 LOUIS, bal. 24, —. 
Ldisvės^parti josvadassusį- 
tai’ė su . bedarbių, partijos 
komiteto pirmininku Aus- 
tin L. Staley sujungti abi 
Šias organizacijas. į vieną 
Liberty-Jobless, Par t i j ą.- 
Šios panti j os susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 17 dieną.

Bedarbių partijos organi
zacijai pradžią, davė kun. X 
R. Cox, vadovavęs bedarbių 
armijai \į 'Washingtoną.

RENGIAMASI DIDELĖMS 
, KUMŠTYNĖMS .

KOMUNISTAI KINIJOJE 
IŠŽUOĖ 500,000 ŽMONIŲ

HONGKONG?Kinij a, 
bal. 25., — Pietinėje KinL 
joje paskutiniu laiku labai 
plečiasi komunizmas. Iš 70 
distriktų, 34 yra, visiškoj e 
komunistų, valdžioje, 22 dis- 
triktai jų* įtakoje ii? 8 d\s- 
triktai iš dalies jų valdomi.

Kinijos vyriausybe ap
skaičiuoja, kad per pąskuti- 
niūš dvejus metus komunis
tai Kinijoje užmušė 500,000 
žmpnįų ir padarė nuostolių 
apie 200 milijonų dolerių.

APDOVANOJOŠUNES 
MEDALIAIS ;

ANGLIJOS-AIRIJOS NE
SUTIKIMAI DIDĖJA

uJBERLYNAS, hal. 24.,,— ' 
Vokietijos penkiose valsti
jose —- Bavarijoje, AVurt- 
temburge B rusi j o j e^
Hąmbūrge ir Anliąlte — į*, 
vyko parlamentų- rinkimai. 
Rinkimų kova buvo lųbai 
smarki. Trys žmonės už
mušti, .daug sukistų. • į’ /

Vokiečių fašistai, Adolf 
liitler vadovaujami,- vedė į- 
šėlusią propagandą. Nęsęį- 
nai pralaimėję prezidento 
rinkimus, jie. būtinai’ norė
jo laimėli Šiiypenkių vaįsti- - 
jų rinkimus.:,

Prūsijos valstijoje, kuri 
sudaro du v trečdaliu Vįšos 
Vokietijos, jie* pravedė 16$ 
atstovų, vietoj turėtų 9 at
stovų. Štai, kaip 'balsavo- . 
Prūsijos gyventojai: fįžįs
tai - 8,008,000 (162 aisti) 
socialdemokratai -—4,675000 
(93 atst.); katalikų partija 
centristai — • 3,374,000 (67 
atstovai); komunistei —• 2,- ; 
W>000 (57 atstovai^ 
ninkai — 1,525,000 (31 ąt-

'Iiaiidiės^af^pt’^ Y1 
331,000 <7. aisti) ir H* ’Bfee: 
\yįs dėlto Prūsijos parla
mente (seime) fašistai savo 
vyriausybės negalės suda
ryti, nors jie yra ir didžiau- 
šia partija ,bet ir kitoms- 
partijoms bus sunku vado
vauti. Labiausiai praląi- , 
mėjo* socialdemokratai, ku
rie vietoj turėtų 137 atsto- 
vų pravedė tik 93; ‘ ' •<

Pažymėtina,'kad [įPrūsi- 
jos seimą išrinktas buvusia 

. kaizerio ketvirtasis sfilMŠ’ 
' Augusi ĮVilhelm. ; l •
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NEW YORK. — J a c k 
Sharkey ir Max Šęhmeling 
kumštynėms,: kurios įvyks 
birželio 16 d., rimtai ren
giamasi. Kumštynių tikie- 
tų kainų paskirta nuo 3 
iki 15 dolerių. Tikietai bus 
.pradčUJpaxd^vinėti gegužės 
mėnesio pirmą savaitę. Ma
noma išparduoti apie 85,- 
000 tikiętų,. kas duotų 
milijoną dolerių įeigų, iŠ 
kuriu mūsų Jack Sharkey 
gaus tik desimtą procentą.

NEIŠMOKA MOKYTO- 
JAMS ALGŲ

•UROCKTON, tai. 21? 4 
Brocktono mokyklų moky
tojai negavo dvisavaitinių 
čekių, iries miestas neturėjo 

; pinigų.

ANGIM SUĖMĖ 369 
INDUS

NEW YORK. u- Už išti- 
tikįmybę ir gelbėjimą žmo
nai gyvybės^ New York glo
bos, draugija bal.. 21 d. ap
dovanojo 20 šunų sidabro 
me&alįąis^ <

Medaliai įteikti, suręn-, 
'giB*tanTfflrrąs iškilmes. * ;•

MOdftf OiH NEIŠ-
LAISVIHTAS -

0ACRAMENTO, CaHf, 
— ; Gulį. lamesRolph, Xr. 
bal. 21 d. oficialiai pranešė; 
jog Tom Modnęy buvo tei
sėtai nebaustas, todėl jis 
nematąs jokio reikalo šį ba
linį paleisti. . < 

. Tom Mooney buvo pripa
žintas kaltu pirmo laipsnio 
žmogžudystėje 1916 m.; mat 
tais metais įvyko kari
nių paradas, kuriame spro
gusi bomba užmušė 10 žmo
nių, Tom Mooney, tuo lai
ku buvęs radikalių darbi
ninkų vadas, buvo apkaltin
tas ir teismo pasmerktas* 
Bet/Tom Mooney griežtai 
tvirtino ir dabar tebetvirti
na, jog jis yną nekaltas.

. Nors jį . pasmerku s i e j i 
teišėjai iy kiti teisme daly
vavę asmenys vėliau parei
škė shklydę, bet Kaliforni
jos jau ketvirtas guberna
torius atsisako panaikinti 
šiam kaliniui bausmę.

Praėjusių metų lapkričio 
mėų. New Yorko moyoras 
Walker nuvažiavo specia
liai į Kaliforniją ir įteikė 
prašymą gub. Rolph, kad 
išlaisvintų Mooney.

Bet . gub. Rolph padare 
šaltą sprendimą ir 1\ Moo- 
ney turi kalėti: iki gyvos 
galvos.; *

Gub. Rolph* nuosprendis 
jautresnės visuomenės nu
sistatymo, kad Mooney ir 
Billings turėtų būti paleis
ti, nepakeitė, ir taip pat ne
pašalino abejonės, kad jie
du nekalti. Jeigu jie ir bū* 
tų buvę kalti, tai tavo bau*

-----.... .

&

- DUBLINAS, > hal. 24. — 
Prancūzijos atstovybėje bu- 

~vo didelės vaišes, kuriose 
j dalyvavo ir Airijos vyriau
sybes du ministėriai. At
vykus. Anglijos gener.al-gu- 
bemątoriui/ buvo sugrotas 
Anglijos himnas ir tuoj aus 
Airijos, 2 meisteriu pasiša- 
lino iš sales. ■■

Toks Airijos vyriausybės 
narių pasielgimas* aiškina
mas protestu prieš Angliją, 
kuri vis dar nenori pripa
žinti Airijai visišką nepri- 

I klaiisomybę. .
į ■. . .. ■ „•. - .. v ■, •

SUOMIJOJE IRGI BLOGA

Washingtane šiomis dienomis 
įvyko apylinkes katalikų kolegi
jų ir aukštesniųjų mokyklų so- 
daliečių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 800 atstovų,

Šią metų spaliij mėnesį Brazi
lijoj^ įvyks pirmus tautinis eu
charistinis kongresas.

(Kovo 29 d. Šveicarijoje perėjo
į katalikybe Oscar/ Banhofer, ži-

i ’ii*:-,.'.s
nomas protestonas filosofas ir žy
mus tarptautinės protestoną są
jungos veikėjas.

Ispanijos kataliką dienraštis
El Debate, buvęs valdžios užda
rytas, per 60 dienų,-vėl pradėjo 
išeiti.Pirmame numeryje pa
skirtą 16 puslapių aprašyti "jėzu
itu darbams, atliktiems Tspanijo- 

. je.
Garsiosios Notre Dame bažny

čios Paryžiujej'Sakristijonas Ja-

, cques Roncart yra 1005 vaikų
krikštatevu. ‘

Amerikietis gydytojas Dr. Pe-
? ter j. Lat», iš Illinois, buvo nu-
’ vykęs į Vokietiją pamatyti The-

ressa NeUmann, kuri turi žaizdas
• rankose, kojoset ir krūtinėje ir

kuri jau kelinti metai gyvena be
maistoc • J ' 4

Gydytojas ją aplanke ir bu ja
kalbėjo ir išleido viešą pareiškė
mą, kad Tereses Neumanu pa-

/. slapties jokiė . gydytojai jieišaiš-
’ kins, Būtį be jokio maisto, be 

vandens, maitintis tik š',r. Ko«lTOMMVUB, mB.vu.-uw 1 UlimtL-| Vfl. UL-UUUL inuimicic,. jutui p . ClLBB.AillO, uurv .WUUM.IV*..t • MIW

- munija, ir turėti normalų svorį. foma $326,340466, kas yra Į demokratų jis mato tik dujvirą jūrą. Kartu su žve- bos sutartį su Sovietų Rusi

SMALININKAI, Klaipė
dos kraštas, bal. 24. — Assd 
Press- praneša, jog šiame Į 
miestely įvyko Voki e e i ų 
Liaudies partijos susirinki
mas' pasirengti j Klaipėdos 
seimelio rinkimams, kurie į- 
Vyks gegužės 4 dieną.

Šiame susirinkime įvyko į 
yokietiinnkų’ ir lietuvių su
sikirtimai. Į darbą buvo 
paleisti revolveriai: 7 žmo
nės buvę sunkiai sužeisti'ir J 
keliolika lengvai sužeistų. j

UŽMUŠĖ KETURIS !
BROLIUS

• OANTON, • N.. Y. — Bal.
24 d. keturi broliai Helvie, j 
važiavę automobiliu, pateko 
po traukiniu ir risi keturi 
likp užmušti. . Juos vežęs 
Šoferis išliko gyvąš, nors ir 
suikiai sužeistas.<

APKAPOJO LAIVYNO I 
KLMKYMį

WĄSHINGTdN, D. C.— 
Kongresas svarsto sekančių 
metų valstybės pajamų ir iš
lalu sąniatą-—biudžetą. Lai- 

j vyno departamentui “tiesio- 
1 gitiiems ’ ’ reikalams,' numa-

STEIGIASI ŠLAPiyjŲ 
PARTIJA ' .

PITTSBURCLH, Pa.
Camegie Instituto preži-Į 

į Ūentas pulkininkas Churcli 
viešai pareiškė, 'jog organi
zuos liberąlMą Slapiųjų” 
partiją, jei republikonai ir 

Į demokratai' * nenuominuoš 
prezidento vietai; tinkamų 
kandidatų.’ ' .

Pulkininkas pareiškė 
griežtai kovosiąsMkad Hoo- 
ver nebūtų išrinktas. Tarp

Į HELSINKIUI, bal. 15.
[ “- Suomijos, ūkininkai per
gyvena sunkius laikus. Pi
niginis krizis. privertė mi- 
nisterių kabinetą imtis ko^ 

Į kivi nors, priemonių pagel
bėti iikiriinkams. ”

; Ministerių 'kabinetas pa
siūlė parlamentui paskelbti 
ūkininkams skolų , mokėji- 

Įmb atidėjimą. . ■

< LEDAS NUNEŠ* ! JŪRA 700 
SUOMIU ŽVfcJŲ IR 100

' ; ARKUŲ •

' HELSINKIS. — Spau
dos . • žiniomis, 700. šuomių 
žvejų, kurie buvo išvykę to
li į jūrą žvejoti, ledo dalims 
atskilus, buvo 'nunešti į at-

. T

•Į

yradwta< nepi gydytojau,336,984 mažian n o g u Į Renis kandidate Alfred jais ant ledo huvo 100 ark- 
ji’"1 **i ji »w * mini

NEW DELHI, Indi a, 
bal. 24. Anglų vyriausy
bes policija vieną dieną su
ėmė 369. indus,, tautinio ju
dėjimo vadus, kurie norėjo 
atidaryti tautinį kongresą. 
Dvi dienos, atgal, anglai su
ėmė 300 žymiir indų, tarp 
kurių ir kongreso pirminin
kę Sarojini Nadu, kuri tuo
jau nuteista vieneriems me
tams kalėjime.

Šiuo metu kalėjimuose y- 
ra 50,000 indų, kovojusių ir 
^kovojaųČių dėl Indijos ne- 
prikĮausomybes; Tarp jų 
yra ir jų vadas Mahatma 
Gandhi. .

NORI SUTARTIES SU 
■ RUSIJA.

ATLANTA, Ga. v De
mokratų /žymus vadas sena- 

■ torius Joe T. Robinson vįe- 
Š,įi pareikšti, jog jau laikas 
Amerikai sudaryti preky-

• jft ir įvestį diplomatinius

1

AUTOMOBILIAI ŪJMUšĖ 
H ŽMONIŲ

MiĮ^achusętts* valstijoje 
praėjusią savaitę aiitomobL 
Hų nelaimėse užmušta11 
žmonių. < , -

VOKIEČIŲ MIESTAS PA- 
GENBUIMli

”,

'! J

Vo-
• $
' 4

Martneukiręhen,. • 
kiėtijoš fašistų vado Adblf 
Hitler 43 metų sukaktuvių 
proga, šis miestas^' išrinko, 
Hitler saVo garbės piliečiu, 
iškėlė virš miesto, tarybos 
rūmų jo vėliavą ir buvę pa
sipuošęs Hitlerio paveikslu,

ITAUJOJE BEDARBIŲ 
SAMČIUS SUMAŽĖJO
ROMA, balkio 16.

Italijos i vyriausybės žinio
mis, kovo mėnesį Italijos
bedarbių skaičius sumažėjo , Į 
iki 05,000, * Balandžio 1 <L | 
buvo 1,05^000 bedariau, » X

l

r

•4
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Žinios Iš Lietuvos ta, į kurį vykstaųt susida
rydavo nekokiu įspūdis a- 
pię mūsų kelius, l

FROF. VOLDEMARO
ETRAIMNI1

Kaune pradėjo eiti puof. 
Voldemaro leidžiamas sa
vaitraštis ‘ ‘ Tautos Balsas.1J 
Durname numeryje tilpo 
prof. Voldemaro straipsnis, 
kuriame autorius kalba a- 
pie N, Lietuvos užsieni^ po
litikos kryptis. Anot au- 

g toriauSy. Lietuva savo užsie- 
Įio politiką galinti ^remti 

& • /Vokietija arba'Lenkija, bet 
Es -jokiu būdiL Anglija arba.

* Prancūzija, nes tai nedu-o- 
E tų Lietuvai jokios apČiuo- 
g* piamos naudos. < Straipsny-, 
K ' je. nors ir plačiai apie Čię.

tezę išvedžiojama, bet auto- 
F rius aiškiai nepasako, su
| kuria būtent valstybe Lię-
I'/; tuva turėtų dėrinti savo už-
k- - sienio politikų 
į - —..— '
p , KOKS BUS LIETUVOS 
fe** SEIMAS ‘
r !•• . . „ •• ' ■

E * Lietuvos spauda pradėjo
* rašyti apie naujų seimo rin-
r\s ’ kimų įstatymo projektų, pa- 
P gal kurį jau sprendžia apie 

’ būsimo Lietuvos seimo su
dėtį. Ji spėja, kad būsi
mas Lietuvos seimas turė
siąs 45 atstotus. Visa Lie
tuva sudarysianti vienų re- 
jonų* Savivaldybių' orga- 
naį, žemės- ūkio-orgajkizaci- 
jos, ligonių kasos ii preky
bos pramonės rūmai išrink
siu iš šųvo tarpo 70—80 de
legatų, kurie turės teisę iš- 

v statyti savo kandi datų s.
Kandidatų sąrašas sųsidė- 
siųs iš 225r—270 narių, ta
čiau iš jų turės būti išrink- 

b/ ti tik 45.- Mažumoms bus 
. taip pat rezervuotos kelios 
vietos. t
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* SUSIRINKIMAS BAŽNYČIAI 
STATYTI

kijose buvo skafoiuojami 
miško žvėrys ir paukščiai. 
Žalgirio urėdijos miškuose 
tą dieną rasta belaiką: 82 
briedžiai, 328 stirnos, 4 bar
sukai, 3 šernai, 32 lapės, I 
kiaunę. 324 voverys, 387 
pilkieji kiškiai, 48 baltieji 
kiškiai, 395 \ tetervinai, 28 
jerubąį (virbįai) ir 52 ku
rapkos, Vilkų, šiuo tarpu 
nerasta, nors ne taip seniai 
Žaliosios girioj* jų buvo. 
Taip jau šiemet mažiau pa
stebėta ir kurapkų.. Ll . .......

DAUG GYDYTOJŲ TURĮS 
MIESTELIS

VILKIJA, Kalino aps.— 
Nedjdeliam Vilkijos, mies
tely yra. net 8 medicinos 
žmonės. Iš* jų 2 gydytojai, 
2 akušerės!, 1 dentistė, 2 feL 
ceriai ir 1 veter. gydytojas. 
Tai "ganą daug turint minty 
kitus miestelius, kurįij. net 
didesniuose dažnai jokio 
gydytojo nėra,. /

PAVOJINGOS ŽVYRDUOBĖS 
t • • ' . ' ' ■'

VYŽANČIAI, Mažeikių 
aps. — Kovo 21d. žvyrduo
bės griūtis užgriuvo žvyrą 
kasušį ūkiu. V. Miltenį, kiti 
spėjo laiku - iššokti. Išgel
bėtas prislėgtašai -tuojau mi

ELEKTRA APŠVIES 
MIESTELĮ

MIK# 90 MKTŲ MMUT*

VIEVIS, Trakų ąpsk.— 
Kovo 23 d. Vieviniųkų kai
me mirė p. M. Zasevįčienė, 
turėdama 90 metų amžiaus. 
Ji turėjo stebėtinai sveikus 
ir stiprius dantis, tarsi jau
nuolės. . A

-------------- - ■■ ■ ............ .. ..

NORI LIEKANŲ EABP^G
TUVES ’ ,

KAMAJAI, Rokiškio a. 
—;Nesenai-ci u buvOnįsistei- 
gusi bekono liekanų parduo 
tuvę, kuri neilgai veikusi 
kažkodėl užsidarė. Apylin
kės* žmonės noriai pirko lie
kanas ir patenkinti buvo 
galį taip pigiai mėsos nusi
pirkti. Dabar jie laukia 
bene .atidalys kas vėl tokių 
‘ ‘liekanų’ ’ pa i’duotuvę.

SUŽĖRĘ PAŠARĄ—KLUONAIS
ŠERIA '

Oknpuoto|eLiėtuv.ojė
■ uuMmniaii MuortM*

RlMALDlttft, Tverei 
čiaus vAb. — Kovo mem14 
d. šiame kaime įvyko didele 
nelaime. Buvo taip: x

Du šio kaimo gyventojai 
— Adolfas ir Juozas Rome
liai **• fo kažkur parsinešė 
didelį puses metro aukšti^ 
mo nesprogusį anuotos šo-. 
vinį ‘(išlikusi nuo didžiojo 
karo laikų) ir Šmė jį trąp* 
Styti.. Adolfo Romelio tėvas, 
-lyg mfjausdamas nelaimę, 
“medianikus” iš pirkios iš
varė. Tada jie nulineše kal
von ir ten ėmė stuksenti... Į 
jų darbą žiūrėjo dar 2 žmo
nės. Ir štai nelaimė. Stųk-

LIŠKIAVA, Alytaus ap. 
—' Daugeliui ūkininkiį * pa
šaro. stinga. Ką turėjo — 
visa sušėrė. Pirkti ne daž
nas gali, neš pašaras bran
gus: ruginių šiaudų -centui.
5 It, dobilų — 7 lt, šieno —
6 lt. Yra tokių ūkininkų; 
kurie pirkti neturi kuo.«Jie 
arba važinėja po apylinkę 
ir pašarauja a r b a a r d o 
kluono stogą ir piaudami 
akselį, šeria gyvulius..

droš išvertė apie 20,000 ki- 
Jometrų miško, o kųrv kitos 
apylinkės. Bendrai, kas
met vėjas išverčia nema
žiau tiek miško, Mek yra 
numatyta parduoti.

Pernai is Lietuvos išvež
ta į užsienį 61 mil i j b n a s 
kiaušinių už 10 milijonų Ii*' 
tų.\ ■’ " •■*' .•

ŽIAURUS4 GYVULIŲ 
LIKVIDATORIUS

. SKIRSNEilUN®, Basei- 
niu aps. —Vietinio malu- 
no savininkas p. Ampusai- 
tis ruošiasi įtaisyti elektros 
gamyklą ir apšviesti mieste
lį. Reikalingas mašinas 
įfotrukus atvešiąs. Elektros 
šviesa būtų didelis patogu
mas gyventojoms.’

. ’ • • • • <”

SILKĖM ŠERIA GYVUUUS

VEŽA AKMENIS MIESTELIUI
. ‘ GRĮSTI

PETROŠIŪNAI, • Kauno 
r/: aps. — Kovo 22 d. pradžios 
!' mokykloj įvyko Karmelitų 

parapijos gyventojų susi- 
linkiinas, minėtos parapi
jos klebonui V. Mieleskai 

' dalyvaujant. Susirinkusie
ji'nutarė statyti Petrošiū- 
nuose prie kapinių bažny
čią. Statybos darbus pa- 
vesta pradėti'šį pavasarį. 
Bažnyčios statyta rūpintis 
buvo išrinktas,komitetas iŠ 

| JO .narių. Apskaičiuojama, 
kad norimoji statyti bažny- 

. Čia kaštuosianti apie 100,- 
. 000 litų. ’ .

MIŠKO ŽVĖRYS SKAIČIUOTA

r' s.

i..

'.S"

DINIAVA, Panevėžio a, 
*yKovo 17 d. visose giriniu-

7

£

PASVALYS, Biržų aps. 
— Kolonialinės parduotu
vės savininkas E. Marijam* 
polskis pardavinėja •ūkinin
kams po 6 litus valgiui ne
tinkamų silkių statinę.. Ū- 
kinįnkaį silkęs maišo , su pa
šaru ir’ šerią gyvulius. .

TAISOMAS PLENTAS

PAŽAISLIS, Kauno \ap. 
—Iš Kauno į Pažaislį plen
tas buvo ne per geriausias, 
daug kas juo nusiskųsdavo. 
Už tat pavasarį jis nusista
tyta būtinai pataisyti, Da
bar jau jam vežamas žvy
ras ir kitą reikalinga me
džiaga. Vasarą Pažaislis 
yra labai kauniečių -ir net 
užsienio svečių, lankomą vie-

JONO KM1TO EILES
Labai graži knyga‘audeklo apdąraįą, 192 pus

lapiu, ti)> 75 centus. *‘Darbininkui” prisiuntęs 
75 cdntus gausi Jono Kinito gražias eiles,.

J »

Jonas Kmitas yienintėlis Amerikoj lietuvis po- 
etas. Jo eilės pilnos pątnjotiskų jausmų

SiŲfik užsakymu j

“U AĖMIMIM1C4”
966 Weit Broubny South BoiUm MMi
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ŠVĖKŠNA, Tauragės a.
Pastaruoju metu ūkinin

kai veža akmenis Švėkšnos 
miesteliui grįsti. ; Miestelis 
jau/pemai pradėtas grįsti. 
■Grindinys labai reikalingas, 
nes miestely būną nemažas 
judėjimas' kuriam dar kliu
do rudenio ir pavasario pur 
vas.

PAKUONIS, Kauno ap. 
— Taurakiepųo ūkininkas 
V. Am., stigdamas pašaro, 
vieną sergančią kumelę, ne
norėdamas jės šerti, išvedė 
girion ir ten užvertęs snie
ge paliko badu stipti. Tuo 
tarpu gyvulys išbuvo tris 
dienas ir gniaužė eglaičių 
šakas,, kol/‘pastipo. .Tai 
žiaurus pasielgimas. ' .

NEPAŠALĘ, BET SALDŽIOS ~
/BULVĖS - \

genamas anuotos šovinys 
-sprogsta... Buvę kalvėj yi- 
Hi Įtąiuri žmonės kartu su 
pagąliah ir* lentomfo ąky- 
mirksąy išmetami į orų Di
delio trenksnio išgąsdinti 
rimaldiškieČiai ‘ subėga įr 
randa vieną be rankų, kitą 
be kojų ko ausų ke akių.,. 
Bo keliį valapdų du mirė, 
p kiti du dar. liko' gy^vi,. 
įęt sunkiai sužeisti. Vieno 
sunkiai sužeistą galva ’ir a- 
tįtpaukta koja, p kito apde
gintas veidas, raukos ir ati- 
traukti pirštai. Gal įšgįs, 
bet vargiai, ■ Š ' # f . ? 

, Įdomu, kad yienš fš me
chanikų, ”sako, jau nekar
tą bandęs išrinkdinėti anuo
tų šovinius. Šio ^ąmato// 
sako, jis išmokęs ^kariuome
nėj būdamas. Dėl to jis 
drąsiai .ir ėmėsi šio. darbo. 
Bet šį kartą nepasfoekę...

Dėl šio šiurpulingo' nuo
tykio susijaudinusi visa a- 
pylinkė, nes tokią . nelaimė 
Čia dar nėra buvusi, pa
žymėtina, kad ši nelaimė- pa 
lietė neturtingas šeimas, ku
rios negali . nei sužeistųjų 
gydyti,: nei žuvusių tinka
mai palaidoti. . .

“VILNIAUS RYTOJUS”

LlETUVIAI DARBININKAI 
LAVIJOJ

Latviu surinktomis stati
stikos ' žiniomis, Latvi j o J 
šiuo metu yra 6,468 lauko 
darbininkai Svetimšaliai, iš 
kuriu-5,808 ” yra. lietuviai. 
Pereitu vasarų lietuvių lau
ko darbininku Latvijoj bu
vo daugiau kaip 19,0000. A- 
pie 90 iiuos. visų lietuviu 
dirba pasienio zonoj. . r

VIEVIS, Trakų aps. — 
Kai kurie ūkininkai atsis
tebėti negali savo bulvių 
skoniu. Nepašalę bulvės 
Nežinią dėl ko saldžios pašL 
darė. Kai kuri? ūkininkai 
bijo net valgiui vartoti, nes 
mano, kąd jos bus ‘“grybe
liu” pagautos. Girdi, pa
valgius tokiu bulvių, ‘“gry
belis” galįs viduriuose pra* 
dėti augti. ■

LENKIJA BAISIAI PRASISKO-
' ‘ LĮiTOŠi *

IŠKILMINGAI ATIDARĖ 
SKERDYKLĄ

KYBARTAI, Vilkaviš
kio aps^ — Kovo15 d. įvy
ko ką tik pastatytos sker
dyklos atidarymas. Iškil
mėse dalyvavo miesto tary
ba, burmistras, apskrities 
yiršuųnįąs, Eitkūnų bur
mistras, i grenekopust ras, 
vetenh. gydytojas ir Hti.

Kaip žinomą, ligi šiol Ky
bartuose nebuvo sJcerjyĮdos 
įr gyvulius skeldavo patys 
mėsininkai, . ■ ' '

ĮIVEBTE saOOO KTM. MOTO

■ Tik Rietavos apylinkėse

Lenkų senatui svarstant 
naują valstybes biudžetų; 
referentas Šarskis tarp kit
ko, nurodė, kad ^Lenkijos 
valstybes skolos 1931 metų 
gruodžio. 31 d. sieke 5,220,- 
000,000 zlotų. Iš Šios su
mos vidaus' skolos sudarė. 
10,ū proe.- Įr, užsienių 89,X 
pmjeiitįp ■ . . ' . .•

. “AS'lceAž|u ’p^t* datųr mato nuo reų. 
mątiamo” ra*ą p, KubU*M«, Bqb- 

”Ai Meu rūmą
Nu<tfTon? man

pirmą savaitę. Aš ItoymMau savp ren- 
mat|an}|. Dabar ai amt «yel|t** n»- 
tųrlti tą Malą A| *»u atfo 
tu* ir Syya»- . NUĮra-Ton* pMtebfo- 
niąusi vaistai kokius ai 4u 

m j*
/Nuga-i’one livato i kuną nuo nuodu, 
kurie iiiauKIa liinj ir skauMnųs. jia 
Mdiro jus stipru Ir Ir wt*L 
kis 3«»* naujas W*s if ovurną. Nu* 
ga-Tons yra pardavlDėjames aptieki* 
ninką. Jei«u .neiurt K paprįfrfc J| 
nlMkrtl Ii ***<» urminiai HnUlk*

Visame pasaulyje kalbama ir 
rašoma apie Vilniaus kraštą, apie 
jd gyventojur’iiettrtiUs;1* ■ *
• O betgi mažai kas apie juos ži
noma, nes retas kas turi progos 
susidurti betarpiškai su Vilniaus 
krašto. lietuviais.'. ' * , 7 *

Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš
to gyvenimu Svetimtaučiai, tai 

Juo labiau.' turi .jub' įdomautis lie
tuviai. \ .

?. Deja. Daugeliui lietuvių, gyve
nančių tolimuose kraštuose, už jū^ 
rų marių Vilniaus kraštu lietimą 
gyvenimas yra nežinomas. ' ■■

Tą spragą, galėtų išlyginti ėi* 
nąs’jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraštis '

. “VILNIAUS RYTOJUS.”
“Vilniaus Rytojus” rašo pla

čiausiai apie viso Vilniaus kraštu 
lietuvių gyvenimų, nusviesdamas 
jį vispusiškai. * * ,

“Vilniaus.Rytoją” skaitydamas 
sužinosi, kur Vilniaus krašte lįė-, 
tuvis verkia^ . 0 kur džiaugiasi, 
sužinosi ko jis .siekia ir kaip jis 
gyvena. * ' ■

“Vilniun* Rytojus” išeina dų 
kartus per savaitę. . ,

“Vilniaus Rytojuj,” stovinčia* 
me Vilniau* krašto lietuvių tauti- 
nėjfKsArgyboje. lyg* veidrody^ at
sispindi visa tai, kaš. dedasi Ge- 
diminp, Vytauto tėvynėje/ .

Todėl kiekvienas . lietuvis lai 
skuba užsisakyti “Vilniaus Ryto-

Rašykite’ šiuo adresu ; Vilno, ui. 
sv, Jąnska 8-4-1 “Vilniaus*Ryto 
jus.” •

Kaina užsienyje yĮsieins metams 
1 doleris. ... . ‘ .

i'žVAiomtĖ"
! ‘ ' *. ’ ' •..

nifcųpaveik*luotu 
ląilnrąštto. ■’

®n* lėptintį metai lęą* mėnuo

r ąOtftM šrimfoinkaii 
trojcltoto.*#^ vaikam* lai* 

įąlą - T*i pr»diKU« jlwto |ąi‘ 
m9 I^Ftl jau mąjlųteą. pat* 
ptaąą* tom darbą* - toj Jpritfo 
tl vaiką* dw mlpąe dienose pa 
įąyįšM yi*ąt įąą ^ra ir grąžu. Tul 
m viiai nesnąku ir nebrangų 
Itąi ^tvąiglfoto“ Jąfoiiamą vai 
Itąm* EvįeatL tyrinti to 
Būk tikrai v*ikai** ger** to pa* 
daryk ji*m« lhm*t gražią dova
ni!*» uiaakyk jiem* “žvalgiau 
ta,’’ kuri ka* mlnuo jiem* duo* I 

r>w i u> m*,- tl

“Darbininko” Katalogas
PAUIOB KNYOOa 

' AntaMo ObnoUo aiitorij* 
(Graiką Mythologijo* žlup*- 
ąeliaj iro paveikslai*. Lietą* 
ylą kUbpn ttgulde Alyva—50c. 

Tryi Kelelviki-Krikšėipni*, 
lydą* ir Turką*. Pamokinan
ti apysaka. Paraiė T. Vyi- 
niauikaa. Vertė P, 40c.

Trumpi BkaitymMiai—labai 
greiti* paaiakaitymal apie b 
vairiu* gyvenimo atsitikimu*. ' 
Paraito J. Tarvydą*,... ... ,,45e.

Tprto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Paraše Uosis—-,45o,

Geruma*—- aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipin*. Vertė Kun. P; L. _15c.

Tabaka*—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kol*kį parengė S. Kaimietis—15c.

Užkeikta Mergelė it Bato* 
da ir Btradaskutu—apysaka 15o.

Katalikų Bažnyčia ir Do-' . 
mokratlama*. *- Paraše kun. 
lamas Žilinskas »—t——50b.

. . Apaštalyste Maldo* Statu
tas. — Vertė Kun. P; Sauru- 
sai'tis — L——1—;—-—_25o.

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Paraše 
kun. Pr. BuČy*, .M. I. C,.~—1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokiu- . 
gąs aprašymas kelionės į Pa* -5 
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiroą Ivanovą... Išguldė 
Magnus Parvalkietis —.50 

■’ Kelionė Aplink Pasaulį per 
^0 dieną-LApie visas* derybas 
be galo Įdomūs nuotikiai ke
lionės . per įvairius kraštus. ’ 
Farašė Julius.Vome. Vertimas.,. . 
J. Balčikonio Ii_ __ u__r$1.00
‘ Pramoninės Demokratjios Pa- 
grindai. Parašė Uosis ;------- -75«.>

Gegužes Mėnuo -- Kun. P.
Žadeikia. Kaina__ ' .•..... ;■... —50c.

Aritmetikos Uždavinyna8_25c. 
Vaiką Darbymečiui — Rin- . 

kinelis kalbos mokslui----- -- 50c.
j Petriukas — laiškai vieno t. 

saikelio. Vertė. Rakausk*s Į5e:
Bolševizmas Kas tai yra 

bolšėvizlnas Ir jb vykdymas 
Rusijoj j.... ..... —15c.

Žaidimų^Vainikas—Savybės . - 
vakarėliams ir/gegužinėms su 
gaidomis! Sutaisė Mątas Gri- 
unįė .; . y*,-.... - . ..—_50o.

. Laimė— (poėma).- Paraše * 
Vaitkus v...... '........  50o.

Atsargiai *u Ugnimi. Vertė ' 
ii lęnkiškd kuh. K. S........ -.lOA 
.. Mūsų Tikėjimą* —išaiškini- 

Aas-pagrindą mūsą tikėjimo. 
Jerte*Jonas M Širvintas——50c.

Lietuvos ženklai.— Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau- 

‘ 1*8———  - —___—40c.
f Ėmęs Ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai, 
Parašė Juozas V. Kovas___30o.

Graudūs Verksmai. — Ver-. 
tė Vysk. A, Baranauskas;—_ 10c.

: Ėucharistiškps Stacijos—-Su
lietuvino Kun, P. Juškaitis—f 15c, 
, Kristaus Kryžius: Staęijps, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiams: Išleido kun. K. A. Va* 
sys------ 1———\ —25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun; M. Gavai e vi Žiu s; . 
be apdarą centai, su ap- . 
darai* 4------ —į——$1.00

. Socializmas ir KrikŠčionybė, 
Prof..V, Jurgučio L__ _-____ 10c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P* Bužys  __ _—30c.

Žydas Lietuvoję. parašė S. 
Kaimietis .... ...10c.

Maldos Galybė* Istorišką* 
piešinys IV-to šimtmečio kri

kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.-..........________25o.

Apsirikimų Komediją. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė. LapŠiaus Vai
ką* ..'-.i'.  ...... ..X—10c

Jono Kmito Eilė* ..... <41.00
Lietuvos Albumą*. Su pa- - 

veikslais ir aprašymais——L1.50

’ *' <■ . •

Trumpa ■ Apologetika arba 
Kat. TikSjimo Apgynimas. P* 

kun. V.
, jfeldu Rinkiniu.,' b«ltai> ‘' 
ririeliais __~~—„n,76—U,

; Maldą RinkinJlii, juodai* 
virbeliais ___ __^175—l.Stft

Dr.- Vinco Pietario Raitai. . ’ 
Istorijos apysaka, Du tomai. $1,06

Moterystė ir šeimyna. Ver 
t0 J, Gerutis v. m*.

Gamtos Pradžiamoksli*
Dr. A. Vileiiis................ ........ Ate,

Limpamosios Ligos ir kaip 
'nuo ją išsisaugoti! ParaSv 
neg/voji gamta: žemS, yan. 
duo, oras. Paraše J. Baronas—60e, „

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis U). Su paveikslais..__ _75e.

VienttoM Luomą. Verta 
Kun. P, SaUrusaitia

Vaiką Knygeli — su pa
veikslais .. . . mu,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Kar 
pelionas) L------ \25e

Pamaldą Vadovėli*, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

Meile (Poema). Parašė II. 
Gustaitis. _________ 16o,
išleido Kun. JrKoncevieiuB.™.10«.

' . » f J; ■ ■ '

Moterystės Nesuardomybi, J. 
Lesauskįs. Šv. Ka*. D-jos lei
dinys, “'Kaune r___ _ _____—.10c

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. RuceviČius __ __________ _40e.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodyę__5Oc.

Leiskite Mažučiam* Ateiti < 
Prie Manęs, Sutaisė KuPra- ( 
nas ——-—■.■/■■į—---------40®*''

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida . - ----------------------50c.
.. Anderseno Pasakos—-su pa- • f 

eikalSliaiS -------——20e -
Indziulaitia—y -\r.T6W.

, MALDAKNYGĖS ‘ r
Puikini ant Kelią—°,D-ko ”I ;

paąda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
/ TEATRAI ’

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su- i. 
lietiivino Vaidevutis——,—

Nepaisytojo—-keturių veiks
nią drama. Parašė kuir. Pr. M. 
Juras. Kaina---- :—35c :

■ . ■■■ f .

.Gįliukingas Vyras—2 aktą .t - - 
komedija; , parašė S.. Tarvy-■ ’ . 
das—’■—; ■   .

Elgetų Gudrumas, 3Jų veiks
mąkomedija. Parašė Seirijų* 

tioiukas --- --- 25e.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

Balius — komedijos po 1 ak 
•4. Parašė Seirijų Juozukas—35c, .

Sniegas — Drama 4-rių ak-
-ą Vertė Akelaitis  -----—<40e

Esamas—-3-čia dalis dramos 
/Gims Tautos Genijus.” Pa
cais Kun. L. Vaicekauskas—10c !

Visi Geri—3-ją veiksmą vali
dolis; paraše F. V. ___ —lOe

' Patricija^ arba težinomoji 
kankinė- — -4 . aktą drama. \ ... 
Verte Jonas. Tarvydas .. L.. ..k.Kht l

■ Išganymo Apireiškimai — ' ‘ y 
atėjimas ir gyvanuna* ant še- 
mės Jėzaus Kffctona. Vaidini- J 
mas su gaidqpi*/——75c..

Dramos; 1) germaną; 2J 
•ttobiola—5 aktą r 3) Linrdo • 
Stebūkla* —<■ 4 aktą; parašė 

. I. Tarvydas------- -- - 65a.
Knarkia Paliepus.—Komedi

ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15a. •
Vaikų Teatrai: dalis It 1)

Pagalvok ką daraj; 2) Joąo 
faimS; 3) Pasakyk mano lak ‘ • 
mę.: Surinko S, K„ D. fo N—.15a.

Vaiką Teatrai: dalis H: 1) 
litirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K„ D. fr N--1|A

DARBININKAS^ »
366 Broadway< So< Boston, Masą
mįslių, -galvosukią. Bus ir Tau 
malonu kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. *
fok ylsni maža kaštuoja r* voa 4 
lit. metams. •
■ Kafoa Angelo Sargo Vaiką Šą- 
jungoa nurĮaaiš.3 lit., o visiems ki 
įierriB 4 lit. metama. Ulsicnyjo 8 
I|Ū1 melams 4 litai pusei motą.
/ Priedų dųo’dama loterijos bilie
to/ .

Adresas: ittvaigidut*iM 
Admhdsiradja. faunas, Liaudį*

“SMILUTĘI” '
t<SanInU’i einu du JtftTfoč 

mėnesį 16 pušį, didėlio Mrmato w 
spalvotu viriidiu. Lietuvoje, 
metamą 12 Ht.j pusei, melą 6 lt, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur motomis 15 Hiųi pusei me
lą BIt.

Adresas: JurimrkM, KS<ulutoi 
Itlministtoeijal.

lWetrioi«atal. bluMHat muMthliv 
luA..kWrH-«k»<W*al MMriMUtofe*'

***** * » w*
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PASISEKIMO LAIMĖ

4™ 3

Daug džiaugsmo suteikia, mums; čionai ; '
Visokie meilės, laimės gaivalai, < 
Bet didžiausias džiaugsmas, žinomas man, y-

- - Tai-patekt po-sunkią ilgą daj‘bą pasisekiman ! ^

PRIE MOZART’O PAVEIKSLO

/Prakilnus tu muzikoj esi! ' 
Su angelais amžinai gyveni...
Genijau, prie paveikslo tavo asai.
Svąrstau: Koks apdovanotai buvai!

Plytaitis:
..... ' * O- - - ’ • . z .

Moksleiviai ir Lietuvybe
1 * . **

/ Amerikos Lietuvią rašy
toja Lakštute štai ką pasa
kė apie moksleivį: 44Moks
le tu ramybės ieškoki, kaip 

švents Augustinas, kad da
rė, mokinos ir kitus dąr,m°“ 
kė...” Rodos,- ji gerai su
prato mokslo svarbumą, ir 
norėjo, kad lietuvią jaunuo
liai visgi mylėtą mokslą. 

'Žinome, kad beveik. įr be 
'raginimo lietuvią -jaunuo-

d=
GERA PROGA ĮSIGYTI 
/ PIGIŲKNYGŲ
//' Tikuž$1.00

Šias Romias knygas galima I- 
šiRyti “Darbininko” admlnlstraci- 
jojė už pusę normales kainos :

AUKSINIO OBUOLIO IS> 
TOKIJĄ ;(Graikų Mythologi- 
jos žiupsnelis) su payeikslais. , . 
Lietuvių kalbon Išguldė Aly
va .... ... . . .. .. .50c.

TRUMPISKAITYMfiLIAI— 
labai gražds pasiskaitymai a- 
pie įvairius .gyvenimo atsiti
kimus. Paraše J. Tarvydas. .45c.

TURTO NORMA—mokslin
ki pasiskaiytmai. Paraše -Uo- . 
sis .... ;,.ri i....... i.. • •:. .45c.

UŽKEIKTI MERGEL& SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka ...;15c.

ATSARGIAI SU UG’NIMI.
Vertė 15 lenkiško kun. K. Š...10e

Už $2.00
KATALIKU BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
kun.. Tarnas Žilinskas........50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE-

• SAS. Parašė kun. Pr. Būčys, 
M. I. Or....L50 

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI, parašė 
Uosis .................. ......................-I5c.

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- j 
ra bolševizmas ir jo vykdy- 
mas Rusijoj ..........

ŠdęiADlZMAS IR KRIKš- * 
OIONYBE. Prof. V. Jurgučlo 10c.

MOTERYSTE Ht^EIMY- . 
NA. Verte J.;Geijutls....4..40c. .

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nuo jų apsisaugoti? Para
šė Dr, A. Vileišis............50c.

MOTERYSTES NESUAR- • 
DOMYŪĖ. J. Lešauskls. šv. 
Kaz. D-jos leidinys, Kauną. .10c.

Už $2.50
JONO KMITO EILES.... .1.00 
MEILE (Poem). Parašė M.

. Gustaitis .....15c.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 

Parašė A. Rucevičius...4...40C.
ANDERSONO PASAKOS---------

su paveiksle! lais ........... .20c. 
%

iš KELIONES PO EURO
PA- IR AZIJA, Parašė Prabal
tų JUlė..----------------- ---------2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 
valkelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMU VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams Ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
.Grigonis. ....., •.... ,50c.

/‘DARBUflNKAS”
SM BWjr, So.Boiton, Man, 

laimti iš Bostono ir Gluea- 
gos lietuvą koloniją. Jie 
ne 4‘padaryti.” ' v

Lietuvią moksleiviai turi 
lietuvybės' ir ją būvis gana 
geras Ąmerikoje. Jis galė
tą būti daug vaisingesnis, 
jeigu lietuviai moksleiviai* 
turėti! daugiau vienybes, o 
ypač (tas dažnai girdėtas 
pasakymas) geni lietuvybe 
susirūpinusią vadą. Turi
me kelius, b$r nepakaktinai. 
baugiau reikia. Laikas pa
sukti lietuvią Amo r į k o s 
moksleivius į;geras vagas, 
kad jie nepamirštą ir dirb
tą lietuvią Amerikos nau
dai.___ Kazys Adna.

CONNECTICUTLIETUViy 
KATALIKU JAUNIMO 

DRAUGIJA
Aną dieną, arfą sekmadie- 

nį, New Havęn, Conn. buvo 
šios draugijos delegatai-ės 
susirinkę į mėnesinį susirin
kimėlį. Susivažiavo dele- 
gatai-delegatės po 6 ir dar 
dąug svečią iš Nėw Haven* 
lĮartford, Brištol, New.Bri- 
tain, Waterbury, Bridge- 
port... Susirinkimas tęsės 
pilnaj tris valandas. Nau
ja konstitucija paskaityta 
ir priimta. Reikia du^ti 
daug garbės už . tokią gra
žią kompožicijąl, Čionai 
kalti yrą kun. Gradeckis, 
advokatas. Povilaitis ir ga- 
pusai Jesmentas.,7;- <Baskui 
buvo renkami .valdybos na* 
riai. Jau aname susirinki
me. išrinkti šie: pirminin
kas — kun, Gradeckis,\vi- 
ce-pirm. -r adv. Povilaitis, 
raštininkė — p-lė Diliuniū- 
tė, o per šį susirinkimėlį 
Dvasios vadu — kim. Kro
pas, kasininku — J esmen- 
tas. ./ A . ■ 

1 Labai malonu buvo daly
vauti kaipo nariui ir dele
gatui šios organizacijos. Vi
si delegatai kalbėjo ir pri
sidėjo. Labai nepaprastai 
gražūs įr malonus reiški
nys. matyti, kad buvo tiek 
parodyta supratimo ir^ap- 
Šyietos. Ištik r ą j u, ja u 
mums reikią skaitytis su 
apšviestu jaunimu. Čia bu
vo advokatu, Jir kunigii, ir 
inžinieriily. ir stenographers 
ir šiaip graliai jpraįsimušu- 
sią asmeną...' Sakau, la
bai malonu yra prisidėti; 
prie tokią. Po; susirinki
mo būvą užkandžiu, ko* 
kiuos vien kun. Karkaus- 
kas, New Haven klebonas, 
moka ir sugeba sugalvoti !

Labai esame/kunigui kle
bonui dėkingi; nes viskas* 
buvo gražiausioj tvarkoj ir 
salėj ir prie stalo, o paskui 

/prie šokią. O ilgai neuž
miršime tokią jau vaišią !*

Lietuviai •’. visur! Viši! 
Ypatingai jaunuoliai, jau-' 
nuoles ir ją vadai ir jiems 
įtekmingi žmonės ! Dabar 
laikas veikti. Šis nedarbo 
laikas yra nors tuom mums 
lietuviams laimingas, kad 
mus atitraukia nuo materL 
alinio gyvenimo ir varo 
prie ideališko gyvenimo!

• Kas a gerbia savo tėvyne, 
ChMiill.

liai linksta į mokslą;1 Jūs 
žinote, kad gausus -Skaičius 
lanko Vtikštas mokslo kole
gijas Amerikoje. Bet, tai 
ne mūsą reikalas gvildenti 
šiame rdšte. Mums rūpi, ar 
tie moksleiviai einą bei iš
ėję mokslus skaitosi ėšą lie
tuviais amerikonais. Ki
taip pasakius, ar ją isrdyše 
dega ■' pasididžiavimo lieps
na, kad jie lietuviai, kad 
Lietuvią . rūpesčiai, — tai 
ją rūpesčiai? Įsigilinkime. s 

Moksleiviu pąvardė-iš da
lies liudija kokios tautybės 
jie yra. Girdi pavardę O 
Reilly, žinai, kad airis. Gir
di pavardę Von Kipler; sa- 
kaijtas moksleivis vokietys. 
Ir, jei girdi pavardę Aver- 
ka, pasididžiuodamas sakai, 
tai mano tautietis — lietu
vis ! -Moksleiviu ’ pavardės 
parodo tautybę.

Paimkime kolegiją spor
to klausimą. Gerai, ąinoti, 
kad moksleiviai reikalauja . r -
poilsio. ' Ir, ką jie darys^ 
jie ne kibs- prie kokio nors 
sporto šakos. . Čia mūsą lie
tuvią pavąrdės .pasižymi. 
Kas negirdėjo apie Česnule- 
vičią, Bostono Kolėgi jos 
futbolininką? Ar-^apusto, 
Fordhamo futbolininko, 
pavardė ne lietuviška? O 
ką apie Meskevičią Notre 
Daine? Tikros lietuviškos 
pavardes, ir štai Šie sporti
ninkai pasirodo, kad jie lie
tuviai! •. ' '

Teisybė, šiandien’ jiems 
trūksta bendros moksleiviu 
draugijos. Bet, tas nedide
lė .spraga... Daug, , daug iš 
moksleivią v dalyvauja Vy* 
ėiuose. Kiti Švento Vardo 
draugijai priklauso. Apie 
kitas draugijas, tai nėra ir 
šnekos. Jie darbuojasi. Ar 
sunku tą patėmytį?

Išėję aukštus mokslus, jie 
dirba taip savąją -—•lietu
vią tarpe. Vienu žiūrėji
mu į iškabas esančias prie 
“ofisą” durą, matai lietu
viškas pavardes, kaip an
tai: Kalinauskas — advo
katas, Gricius —r advokatas, 
Bložas — dantistas ir gali 
iŠvąitlinti ilgą litaniją. Mi
nėti pavyzdžiai yra tikri, |myli žmoniją.

'•A*
7^.

9

Prancūzas Gecrge iJarjentier, bu-

gina grįžti Į ringę,

MOKSLEIViyiAlšUI
RAŠO MOKINĖS Iš ŠV.
KAĖritflERO MERGAI

ČIŲ AKADEMIJOS, • 
„ CHIGAGO, ILL.

Praleidome Velykas ko- 
linksmiausiai Momentaliai 
buvo namą ilgesys npnūkęs, 
lyg koks tamsus debesiuRas. 

" Mat, pamąsčiau apie praoi* 
tus Marijos Vaikeliu drau* 
gijelės parengimus ir kitus 
tos man mylbąos draugijos 
įvykins. - ’ Tariaus neužilgo 
ramybės šviesūsspinduliai 
viską nušvietę. Ir vėl visos 
linksminomės.

Bostone būdama nesupra
tau dideles Velyki! reikš
mes. Čia pasimokinus ir 
pamąsčius^ Velyki! atspin- 
dis ir reikšme kur kas yra 
tikresni, ^Ypae Velyką da
lykai darėsi aiškesni poni
ją dieną dvasišką rekolelo 
ciju. > . ' .. ,.f

Tikiuosi, kad ir visi Jau- 
himo Darželio mėgėjai ir 
dabinto jai prasmingai per
gyveno didžią Velyką Šven
tę. ’ . Pdndvifa.

Kodėl. mes . vienijamės į 
t$ draugystę? Ar dėlto, 
kad jau yra New York, 
New Jersey ir kitu/?' Ę 
dalies, taip. Bet mūšą tik- 

, slas, kaip. ir. ją, manau, y- 
ra 'suvienyti visą katalikiš- 
kį lietuvišką jaunimu kad 
jie galėtą susipažinti vieni 
su kitais ir eiti draugiškon 
scenon. Tai padarykime 
per šokius, per; sportą, per 
prakalbas, susirinkimus ir 
kitą šričią dalykus. Bet 

tik dėlto? Nė! Man išrodo 
ir pageidhujaąią, kad vis
kas daroma netik dėl da- 
bartinės ir laikinos laimės, 
bet reikia eiti dar giliau, .
, Jeigu norime,‘ .kad mūsą 
lietuvią ' pastatytos. bažny
čios ir mokyklos, įstaigos 
būtą lietuvią ilgiau užlaiko
mos, tai turime suvienyti 
yisus jaunuoliui. Bet ne- 

. paprastas susįyienjpias' — 
amžinoji moterystė! Jeigu 
jaunuoliai, dąaągaus su lie
tuviais bei . 'lietuvaitėmis, 
tai sii jais ir jomis ir apsi

avęs, o tokiu tktai. būdu galė- 
; sime išsilaikyti lietuviais ir 
užlaikyti gražias mūs tėve
liu pastatytas bažnyčias, 
mokyklas ir kitas įstaigas’. 
-7 ' Dede' Jonas.

Dabar laukiame profesi- 
jo&riškilmią dienos. Profe-. 
sijos bei įžadu dienos iškil
mės čia yra didelės. Visos 
kandidatės tos dienelės šir
dingai laukia. Aš skaitau 
iki tai brangiai dienai netik 
mėnesius,' savaites, bet net 
dienas ir valandas. .; 

. ’'Šiu6mi ‘ pi’a'šhu, kad"4 au- 
ninio Darželio t dailininkai 
ir skaitytojai nebūtu šykš-. 
tūs pasimelsti. už .savo ben- 
dradarbiuš. . Kand. 

iš šv. Karolio" KOLE- 
GIJOS bATONSVILLE;

- * MARYLAND
Daugelis mūs .lietą v i ą. 

jaunu-otią esame išsiblaškę 
mokyklosę po plačiąją mū
są Ameriką, Kai kurie mū
są rašo ir kalba lietuviškai 
nelabai taisyklingai, j , ‘ .

(Kodėl mes ^terašome į 
4 4 Jaunimo /Darželį ? ’ ’ Nors; 
retas litūsą visą trumpas 
rašinėjimas suartintą mus 
pažinty ir miiityjime ir, 
kas svarbiausia, mės pra- 

■ moktume savos kalbos, To
dėl nuoširdžiai patariu mo-. 
ksleiviams rašyti nors apie 
savo mokyklą Šį bei’tą. Pas 
mus šiuo haiku nieko įdo
maus.; Qras kolkas nepasto
vus ir nesveikai. Mokytis 
reikia. Tuoj išeisime lau- 
kūosna žaisti; ■: J\ P*

UETUVLAjVIS moks
leiviams GERA
.'PROGA/

Brolius amerikiečius kviečiame 
užsisakyti

“MŪSŲ LAIKRAŠTI"
/ “Mūsą Laikraštis” yrą did
žiausias ir' įdciTniaiisias iš visą 
Lietuvoje leidžiaiąą sayaitraiš-; 
čią; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio j vylaus; vi- 
adt pilnas rimtą ir objektyvią 
traipsnią; gražią pasiskaitymą, 
korespondenciją, dainą, paveiks
lą ir t. t. ; .. '
.‘■‘Mūsą Laikraštis” šiandien 

plačiausiai skaitomas Lietuvos1 
kaiihe ir/mieste, nes savo plačiu 
•griniu visus patenkina. Taip pat 
virš .2000 prentimeratorią turi 
užsieniečią lietuvią. tarpe, kuriu 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai. .

“Mūsų Laikraštis” kas savai 
te . išeina po 12. puslapią, iliust 
•ąotas ir duoda -savaitines ap
žvalgas iŠ 'religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio' gyvenimo, sričiąj

<fMūšą Laikraįtį” leidžia Ka
taliką Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12. litą. •

< "ŽIDINYS"
Prof. Dr. V. HykolalčIo Putlno reūngu* 
lamas UteratlifoB, mokslo, visuomenė 
ir okiulemąkoja gyvenimo Iliustruota* 
mėnesinis žurnalai^ yra dldžlnuslna 
rimčiausias, įdominusias lt kiekviena* 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausia* 
lietuvių Žurnalus. Todčl risi paskubėk!

užsiMkytl "Žkllnl,” .
“Židinio” kaina Lietuvoje: mat. 80 L 

pusm. 20 lt,; Amerikoj* metnms MM 
aunmečlul |2.fi0. ą

Adr,: “JUdįays,” Km«ms, Lalola Al

Aš žirniu, daug lietimą 
moksleiviu, vargstą. — ągen- 
tauja svetimiems niagazi- 
nams —; laikraščiams ato- 
stogą metu. Aš įiesiipTŪn- 
tiij kodėl Jie nepaima tigeu-. 

■ tauti 4 4 Darbiniu Imi. ’ ’ • Jie 
'turėtą tokį pat piniginį pel
ną, o moralinį — nepalygi- 
namai didesnį.
w Tokio moksleivia>čv tu* 
retą isanksto kreipt is į 
“Darbininką” ir pradėti 
pelningą 'darbą sau ir ki
tiems,

. Makbetuin 'Priinfyts*

LDS. Kuopų Susirinkimai
N. S. JHILADELPHIA, PA.

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki^ 
mas įvyks sekmadienį, geg. 1 d., 
tuo jaus po sumos, <Šv, Andriejaus 
pat. Bvetainčj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurią užvilktos duokles užsimok A 
u. Taipgi atsiveskite nors pa vie
ną naujų narį prie kuopos prita* 
Syti. Valdyba

WBSTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirim 

khnai įvykstu kiekvienų mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

• Valdyba

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos laimėjimai Ir n* 

laimės, jo# sielvartai Įr bMos/Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. ’ rems taip 
pat , rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 

įmonių, teisčmls ir laisve. — Jus norite, 
kad ir toli; būdami, kad Įrųilačlųjų ma 
dų atskirti, paĮMntl Tėvynės būvį, koks 
jis tikrumoj yra. —- gitais visais at
žvilgiais Jums, labai yra pravartu iš
sirašyti , > ‘ •

•‘DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę. -

“DARBININKAS” moko neapkęst! 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval* 
dų Veidmainyje. > <

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo Žmonių reikalai. *

“DARBININKAS” turi labai įdomias 
savo “RADTO ŠYPSENAS,"

"DARBININKĄ** redaguoja profeso
rius I*R. DOVYDAITIS. '

Skubėkite kad iil8irašyti“DARBININ- 
O” patį/8 ir išrašykite jį tavo gimi
nėms Lietuvoje. .
, Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų.

‘‘.Darbininkas,”
‘ .“DARBININKO" adresai: Lithua- 
ai a, Kaunas, Nepriklausomybes aikšte 
nes •

“PAVASARIS”
* e

Švenčia savo 20 m. jubiliejų', 
.*’ Didele dalis" Lietuvos ir 
užsienio lietuviu .jaunimo 
jau. 20 jnetii -su didžiausiu 
•džiaugsmu pasitinka •• kiek
vieną- gyvą, linksmą; įdomiu 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam 'pasisekė atspėti lietu
viu jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu. ... / / . '.
' •'“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena m juda, li
kę Lietuvoj, dusą broliai ir 
sesutės. ' r . .

“Pavasary” rasite daug 
gražią Lietuvos istorijos a- 
pysaku; rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, seną te 
vėlią bakūžes, “Pavasaris *’ 
dvelkia Lietuvos mišinį om 
ir skamba Lietuvos paukšte- 
lią dainomis.

“Pavasary” rasite vaidin
ti tinkamą komediją, mono
logą, Šposą,' gražią, apysaką? 
aprašymu, labai daug gražiu 
Lietuvos gyvenimo’ paveiks
lu/ _•

“Pavasaris”. skirtas* vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvią jaunimui. . > -■

“Kad. Jūsą“Pavasaris” 
būtu dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tūr 
būt j ofetu būdu nenunmčiaū. 
Sfano mylimiausias “Pava
saris,”. ypač šįmet, labai įdo
mus” —- Kr Rakauskaite, 
Haiiptfr. 121,. Berlin, Shoo- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokią laišku “Pavasaris’* 
susilaukia labai daug.

“Parašam” metams kai
nuoja, tik. 5 litus, Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj. /■ ♦.

“Ptivasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

- Kr Rakauskaite,

BAINT OLAIE, PA,
LDS. 107 kp. mėnesinis sŲsirin- 

kimns įvyks geg. 1 d., tuoj po su
mos) ŠV. Kazimiera parapijos sajfij. 
Kviečiami vis-nariai dalyvauti ir 
užsimoicčti mėnesines mokestis ir 
naujų nafciif atsivesti prirašyti.

Valdyba'

" WORCESTKR, MASB. ;
LDS. . 7 kuopos susirinkimas j- 

vykA.gog, 1 dl., 6 valandų vatae, 
bažnytinėje ^.svetainėje, 41 ■ Prov- 

. idence Si. Visi nariai būtinai atei
kite,’ ries turime apsvarstyti kete- • 
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

■ Valdyba-
• »• t . ■ ■ , ■ »

_NASHUA, N. H. ....._ <--- 
LDS: 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks geg. 1 (l., tuoj po pas-, . ’ 
kutipių mišių, pobažnytinSj sve
tainėj, Kviečiame narius ąteiti, nes,; 
yra keletą svarbių sumanymą' 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios'organizacijos. ‘ ’

• • ‘ • *’,/./
I r ■... - - -............

MONiELLO, MASS/ /
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks , , 

gegužės ,3’ d„ Šv. Rokok svetw 
Visi nariai prašomi ateiti į Šį susi-' 
rinkimą, ir.jižsimokčti senai už
trauktas mėnesines duokles.

* ELIZĄBĘTH, N. J. '
LDS:. Ifi kp, susirinkimas įvyks 

gegužes męn. 3 d., 7 • valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir ’ 

i atsivesti savo draugus(es) prira- ' 
Syti. Valdyba'/

CLEVBLĄND, OHIO /
Gegužes 6 d.^ 8 valandą vakare;. 

Lietuvią Šalčj^įvyks LDS; 51 kp. 
m čnesinis susi rinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdybą

j i H,PHILADELPHIA,-PA. / < - ' 
‘ LDS. 13 kp, susirinkimas įvyks ’ .. 
penktadienį, *gog., 6 d, 7:30 vaL • - 
vakare; mokyklos kambary. Atei
kite, gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

s- ■ ■ >

, BRIGHTON, MASS; i , 
zLDS 22 kp. susirinkimas įvyks * 

penktadienį, geg. 6; di.; 7:3Q ’ vai. < 
’-ak., Lincoln Svetainėj,  ̂Lincoln

Ateikite vist Valdybą

KASTOM, PA. 1
LDS. 40 kuopos susirinkimus į- 

vyks geg. 1 d.» tuoj., po sumos, t 
šv. ; Mykolo parapijos • svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

- M. Songaila
BAT.TIMORE. MD. /

Gęgt ' 1 d., sekmadięnj, ‘ tuoj, ' 
po sumat parapijos svetainės kam-*. - 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti Visi-

- ( Kviečia Valdyba

DVI DIDŽIULĖS EKSKOR- 
, SUOS

■ šiais, 1932 metais įvyks ’ 
svarbios ekskursijos į Liė- 
tiivą. Pirmutinę rengia L. 
Vyčią: organizacija, kurios 
ekskursija Išplauks iš Xew 
Yorko gegužės (May) 14 d. 
laivu “United States ”Sean 
dinavian American Dine. • 
.. Antrą rengia L. D. S. ir m 
“Darbininkas” b i r ž e 11 o ' 
(June) 18 d. tuo pačiu lai
vu. .

DIDŽIOJO NEW YOBK’O 
HPJUteUHO- 

' VIAMS
šiąomi praneŽamę, kad Jurgla • 

Titnasgnis yra įgaliotas rinkti - ' 
“Dtrbiiūnkui” prenumeratas ir 
skelbimus. . Jis patarimui* 
Kotary Public užliūdymu ir pa^ 
gelbsti aląst pinigus Uetuvnn. w ’■ ‘ 
Kreipkite pas:.- / ;.

JUKUITUMABOHl
413 Crand a?U W R W

BmoWyiw/T.



DARBININKAS
. . /(The Worker)

DEL AREŠTŲ LIETUVOJ

■yy-t1

UWOI1W1 UTHUAMUB r.o,asbociatiob or iabor
ItilM U mttor Btpt. 12,1915 u ta* Port o£flc« at Boaton, Mimu

thaActof M*rch8,lST0
;• lor waUW« at aptelal rato of portale prortaefl for ta Saction H08
* 4rtotOcto^«,1917,autiwrto*lonJulyl2,iai»

. BUBJ3CRIPTION RATE8| PRENUMERATOS KAINA:
J' Domite ...'..,...,..,,.44,00 'Amerikoj# metama .Z.,,,.,.,,...$4.00
į ^otoįjn yaarly.,v....$5.00 Ufeiany metama ,.$5.00
“ pfoiMtlc onct per weak yearly. .$2.00 Vienu kart rtraltgja metantoo, .$2.00 

ftyretfn onetper areek yearly,... 12.50 UtolenylkarteavalUje metama.,>2.50
■ DARBININKAS y '
■' , M« VEST BB0ADWAYSOUTH BOSTON, MASS.
L i ■ TBLBPHONE 800TH BOSION 002d
b * • * . r

! NETIKSLU BOLŠEVIZMĄ
GARBAVOTI

Dįenl’aštis “Draugas” ra- v - . ■ I . (

so:
“Paskelbta žinia, atėjusi 

iš Kauno, kad policija pa
dariusi kratą Kaune, Šiau
liuose pr Marijampolėje. To 
to kriminalinės \ policijos 
viršininkas. įsakęs areštuoti 
visą eilę kunigų, kurių tar
pe yra Rankelė, Šalčius ir 
Adomaitis. . . * ■

“Kunigai kaitinami pasi
kėsinimu /nuversti Smeto-

Ey Bolševikai - sako, kad kun. 
& -. E. A. Walsh yra vienas tų 

bolševizmo “expertų,” ko- 
į >. kių Amerikoje yrą devynios

• j!Š galybės, kad jis, bijodamas 
įį išsiplėtimo bolševizmo Ame- 
įL' Likoje, apeliuoja į gerųjų 
f kapitalistų širdis. Bet ka
lį* pitalizmas dėl jo ašaių ne- 
jf:' pasidarysiąs geresnis. Užtai 
h - gi Htąs dvasiškis, David

Bhys IVilliams, unitarinės 
: sektos pryčeris, esąs geres-
* ' pin ir gudresnis, nes jis pa-
r lankiai apie bolševizmą at-

- atliepia. Tasai : kunigužis
T sako, kad jei "antroji, “pia-
jį; tiįietka” bus taip sėkminga
L įaip pirmoji, tai per kokią
f dvidešimts metų Europa
L* būsiantį komunistiška. Ko-
£ "''munistaL . gir®, panaikhlb 
f nedai’bą, " prostituciją, . žy-
E ’ miai.pakėlė gyvenimo lyg-
t Uialą, sumažino mirtingumą
t ir smarkiais žingsniais eina
į* prie ^žmoniško gyvenimo. .
f 1 ■. . /į? ■

|‘ . Jei unitarų dvasininkas 
į- tik tuo geresnis uz katalikų 
B“:. ‘kunigą, kad jis giria bolše*- 
įl' vizmą, o anas peikia, tai 

dar nėra jbkįp . argumento 
^bolševizmo naudai. Unita- 
ristag pažįsta bolševizmą 
tik iš. spaudos, o kunigas 
Walsh matė jį gyveūime ir 

^ne kur kitur, tik “darbinin
kų tėvynėj,” Rusijoj. zJis

►

. r 
r
rymate, kad komunistų graž- 
- - kalbysįkė daug kad skiriasi 
į nuo jų darbų ir tuo būdu 
’ jis žino, ką kalba. 0 unifa- 

ristas tik svajoja ir tai la- 
bai skystai. Rodos, Įogingai 

’ kalbant, taip išeitų:
i • " Kadangi bolševikai paV- 
g’ Žadėjo; į. pęnkis metus suįė- 
E * formuoti visą Rusijos in- 
E dustriją ir- dabar jau garsį- 
f ną,. kad kiti penki, metai 
Į- tam tikslui bus ’ reikalingi, 
fc./ tai iš cią savaimę plaukia 

išvada, kad pirmieji penki’ 
; metai Išėjo nesėkmingi. Ka- 

® daugi kiekvieno didelio siV 
manymo pradžioj: žmonės, 

entuziastingi ir užsi- 
'Iįk degę energiją, o paskui ną- 
! tukliai ątšala, tai įš čia

; plaukia kita išvadą, kad
ąpįroji “^iątilietką’’ bus 
daug prąstęąpę už pirmąjį, 

; v ir tuo būdų už: dvidešimts, 
t f mėtų ne tik El#o0 ųęhus 
A komnnisttaŠ, bet ir patį Ht|- 
k- giją komunizmo nusikratyą, 
H;;- Rodos, jąu; pat^s b^yiįf* 

? mg vncjai tą' suvokią ir lįą* 
j/' ‘ bar kimba prie Japonįjps, 

kad save krizįr užbaigtų k<> 
fį kht nors karu. Jei karas

rąi, jei ne, tai vis vien reik 
žūt, taigi geriau žūt bent su 
šiokia-tokia garbe ir turėt 
pasiteisinimą, kad nesėk
mingas karas juos pražudė.

Kaį dėl komunizmo gal*- 
bavojimo, kurį taip vienpu
siškai atlieka imitarų dva
sininkas, tai' galimą pasa
kyti, kad čia tik tuščia de
klamacija, kuriai tik maži 
vaikai gali tikėti. Tiksliau 
būtų * pasakius, kad komu
nizmas sutramdė normalų 
ūkio darbą, mesuinaniai su
tvarkė industrijos eigą, su
valstybino prostituciją, Su
malė gyvenimo laisvę, pa
daugino mirtingumą egze
kucijomis ir saužudystėmiš, 
nakrikdė vaikus ir . smar
kiais'žingsniais "eina/prie 
visuotinio ištvirkimo. ./

Tiesa, kųn. W<alfelPo aša- 
-ros nesugraudins kietų ka
pitalistų širdžių, bet. jo ar
gumentai ' gali.• prabilti* į jų 
protą. 'Sii bolševikais gi 
nieku būdu negalima susi
kalbėti. . Jų Širdys kietos, 
ir valstybinė kišenė tuščia 
(ne asmeninė!), ir zuiku
čiai galvoj.. : \

Bolševizmas gal būt ge
ras kaipo baubas kapitaliz
mui pagąsdinti; bet tai ir 
viskas. Tikslesnio uždavi
nio gyvenime jis neturi. K.

Hcija paskelbusi, kad šį są
mokslą finansavęs' Katalikų 
Veikimo Centro komitetas, 
kimo nariai praėjusį rude
nį buvę .'suimti už gyvento
jų kurstymą prieš vyriausy
bę. ■ ;

& Tai: visa, amerikoniškai 
sakant, yra niekas daugiau, 
kaipJ ‘ bunk. ’ ’ Kunįgūi re
voliucijos prieš valdžią' ne-, 
kėlė n\ nekels. Pranešimai 
apie kunigų sąmokslą prieš 
Smetoną ir Tūbęlį /ra gry
niausias prasimanymas. Po
licija galėjo eilę kunigų a- 
rešfuoti, Juk ne pirmą kar
tą ji tai daro. Tačiau areš
tai įvyko ne dėl noro nuver
sti ' vyriausybę. , <
7 / f Veiklesnieji kunigai a- 
reštuojami už tai, kad jie 
uoliai dirba katalikų gero-, 
vei, kad Įdek galėdami, gi
na katalikų Veikimo teises

' ’ •£ v Kr • • T f '• r e>

Llėtūvbje. *‘Wto^kaWiklį' 
veikimo^teįsės, kaip žinoma, 
yra suvaržytos. Neleidžia
mi katalikiškųjų draugijų 
susirinkimai, uždaryta eilė 
privačių katalikiškų aukšte
snių mokyklų, panaikintas 
teologijos filosofijos fakul
tetas Lietuvos universitete, 
griežtai cenzūruojama kata
likiškoji spauda, ištremiami

I . f,’ ■ ‘

ir į kalėjimus sodinami ka- 
falikų^  veikė jai. žodžiu, Lie
tuvoje einą katalikų ?ir jų 
veikimų persekiojimai^

; '“Kadangir kunigai ir 
šiaipjau katalikų veikėjai

feisėtu ir teisingu būdu pa
reikalauja katalikams grą
žinti jiepfe priklausančias 
veikimo teises, tada tautį? 
ninku vyriausybę tuos žmo
nes įtaria norint ją nuver
sti ir areštuoja kaipo sąmo* 
Alininkus.
. “Katalikai Lietuvoje ligi 
šiol jokio 'sąmokslo prieš 
vyriausybę nerengė ir atei
tyje nerengs, ,̂ Įtarinėjimai 
gali būti, bet jie - nėra pa- 
_remti faktais. Tautininkų 
, vyriausybe - to labai gal no
rėtų, kad tūrėtų progos ga
lutinai katalikų- .veikimą 
Lietuvoje prislėgti. Dėl to 
dažnai stengiasi katalikus 
piovokudti. Bet vis dėlto

Pigų sąmokslą prieš vyriau* 
ėybį. taip pat neteisybė, kad 
tokį sąmokslą finansuoja 
Katalikų Veikimo Centras. 
Tai yra šmeižimas šios gar
bingos orgUmšaeijoB/

* “pataikų Yeildmo Cent
ras yra grynai religinė or
ganizacija. Ji yra . Lietu
vos, vyskupų priežiūroje. Į 
politiką ji visai nesikiša- O 
įe tų, jį ir fondų tam tiks
lui nętūri. •
' “Katalikų Veikimo Cen
tro vienintelis tikslas yra. 
vykdyti katalikiškąją akci- 
ją Lietuvoje,

“Taigi, žinia dpie kažko? 
kį .kunigų sąmokslą Lietu
voje su Katalikų Veįkimo 
Centro parama yfa gryniau 
sias tautininkų ''vyriausybės 
agentų paleistas prasimąny-

AR SKAITEI?
f • .... ‘ . 'i

PROF. BENDERIS

. Princetonb universitete 
yrą - vienąs profesorius,- H, 
H. Bender,, kurs labai yra 
susidomėjęs lietuvių kalba 
ir-tauta. Jis studijuoja lie
tuvių kalbą ir gerokai ją 
pažįsta. Kai buvo iškeltas 
Lietuvos nepriklausomybes 
pripažinimo kla u s i m a s,‘ 
prof. Bender’is daug pasi
darbavo lietuvių naudai. Jis 
supažindino Amerikos inte
ligentiją sii lietuvių tautos 
garbinga .praeitimi ir ypa
tingai iškėlė musų kalbos

TIK RUDENĮ?
Iš Kaunu pranešama, kad 

jeigu tarp Lietuvos ir.sįg- 
natarinįų -valstybių įvyktų 
nesusitarimas dėl Klaipėdos 
konvencijos aiškinimų ryšy
je |ix paskutiniais buvusius 
įoetcįierio direktorijos įvy
kiais ir tektų klausimą aiš
kinti Haagos teisme, tai jis

gražumą ir jos istorinę ver
tę, ypač tuo atžvilgiu, kad 
lietuvių kalba' susigiminia
vusi su šaiįskritųTir kitomis 
seniausiomis pasaulio kal
bomis. . ' ‘ '

Mums labai svarbu turėti 
tokį prietelių, užimąntį žy
mią vietą viename garsiau
sių Amerikos universitetų. 
T . ’int tokį rįmtą užtarėją, 
lietuviams studentams nėra 
jokio reikalo sarmatytis ša 
vo kilmes ir slaptytis, pc 
švetimtaūtiškom pavardėm, 
nes prof. Benderis, kaip tik 
įvertina tikrus liet u v i irs 
moksleivius ir p a r up į na 
jiems stipendijų. bei- lėšų 
mokytis veltui. - :

. Mūsų išeivija giliai įver
tina prof. Benderio asmenį’ 
Ir jo garbingą darbuotę*.»ta,. 
minint jo 50 metų sukaktu
ves, nuoširdžiai jam linki.vi|- 
gijusių metų ir guriausios 
sveikatos. ‘ . K-

Kits nemyli savo tėvynės,

nesiseka, ■ • .
“Kaip, nėra pagrindo ti

kėti žiniai apie Lietuvos ku-

tnas, kad dar labiau paken
ktų katalikį Veikimui Lie
tuvoje?’* /

šV. MORKŲ
LĮSI

f. . • N

S, EVANGE- 
'AS

Balandžio • 25 d., 68 me-. 
tais po Kristaus gimimo mi
rė Šv. Morkus, evangelistas. 
Aforkus drauge su Šv. Pet
ru darbavosi' Romoje.. Čia, 
tikinčiųjų meldžiamas, pa
rašė trumpą .evangeliją* ku
ri buvo skaitoma krikščio
nim^ susirinkimuose.

do metais if§y. Petro lie- 
pianiasį' Švl ^Morkus7 ’ nūkę? 
liavo į Afriką., Čia jis at-

išvilkę į rinką, 7 taip ilgai 
mušė ir niekino apaštalą, 
kolei tas atidavė Viešpačiui 
Jėzui savo. sįelų' 68 metais 
balandžio 25 d.
Krikščionys su pagarba nu
nešė jo kūną‘į vietą, kiirio- 
j e susirinkdavo melstis. 815 
metais veneeipiečiai .parsi
vežė , jįj Veneciją, i . Tasai 
•miestas pasirinko Šv, Mor-Z 
kų savo globėju.t . - * V .

vertė į’ Kristaus L tikėjimą 
daug žinonių.

IŠ Afrikos jis atkeliavo. į 
Aleksandriją,,  ̂\

Kristaus" tikėjimas t Alek- 
sandrįjoj greitai paplito.1 

i Iš Aleksandrijos 'Šv. Mor
kus.nukeliavo 1 Romą. Vė
liau, v jis sugrįžo į Aleksan
driją, ir čia atidavė savo 

•. gyvybę. Pavydėdami jam 
pasisekimo, stabmeldžių ku
nigai susitarė nužudyti jį* 
Nutvėrė jį Velykėse per Šy. 
Mišias, surišo ir valkiojo 
miesto gatvėmis taip, jog 
sudraškyto kūno dalys liko
si ant aštrių.akmenų. Pas
kui įmetė jį į kalėjimą. Čia 
Viešpats Jėzus stebuklingai 
suramino jį, tardamas: 
“Ramybė tau; Morkau, ma
no evangeliste.??-Pagaliau,

’ F} UlimMVUiHtOiMm'MUltktalttUHUltolJIHliliOHintHHUIIIII 
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DARBININKAI 
PRADEDA

, RAŠYTI
’*■ '• ■

. Rašytojas džiaugiasi, 
kad;atsiliepe į jo /pakvieti
mą parašyti darbininkišką 
straipsnelį du skaitytoju 
vienas iš Brooklyn, N ew 
York, o kitas iŠ Elizabeth-, 
New Jersėy. . Ačiū Tams
toms. . . .

Tas pakvietimas visuomet 
yra. * Kviečių vėl duodu ga
biu rašytoju dažnai paimti 
į rankas plunksną ir pabrie- 

: ^ti straipsnelį: ' Kviečiame 
ir kitus skaitytojus priside-* 
ti prie darbininkiško pasi- 
dalinimo  ̂mintimis — raštu, 

. plunksna. * . Plunksna.

KNYGES
f : ■■ •
TA MJUįDAKNYGię KAINA 1 
NĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ į 
NAMA KAINA ? ,

INklNELIS”
‘L •.■'.•••'' , '

X ■I 
■1 .

iifliiriiiiik „i

JuodaiB odofl npd&raiB
Baltai? cptaUoį(įo apdarahi(btlvo Įl-?5) .
SMihfi papfajjt&ii apdarai JO (buvo |į.Q0) ~
Baltais calrdlęido apduriia -90 ;(Wo

. “MAŽAS AUKSO ALTORIUS”
Kainos: . • s' ■

Juodais paprastais apdarais $0
1 jRodah .pdnklUk apdumto $0 ■

Juodato odoispdMto . '.M .
. Baltuty ot|uilpiįp apdarais

Imant d|<foiuĮ skaičių duodame ^r| noolaid*.
(Knygutes labai tnAamos, dovanos vaikučiams prįe pįri 

mos Komunijoj h kitoidr tokįlmlms.
1 Visusužsakymu* sįąskfa lekanihi antraiii:

Į “DARBI ]f IR * Al” : >
3M Broadway, . — ° s į lo. tyMlo* Mma

*

BIZNIEBĮŲ VABCtAI 
paūžta M’hįe iHu 

ekonomijos mokslinį n k a i 
tyli.

Turbūt todėl, kad tiktai 
yloje tikras studeptas galį 
studijuoti šių dienų darbi- 
linkil 'ir biznierių keblią 
oadėtį. . : ■/

Iki šiol tie ekonomijos 
studentai daugiąų dėmesio 
aeipė į materiališką me
džiagą, mašinas, prekes, or- 
gairizacijąf negu į žmogų 
pirkėją *ar darbininką. Gal 
jų dabartinis tylėjimas rei
škia,kad jie pradeda supra
sti, jog jų iki Šiol turėtos 
minties kryptis privedė 
priė Šitokios pasaulio ne
tvarkos. . Gal jų . tylėjimas 
reiškia, kad jie žada naują 
ekonominę tvarką* sudaryti 
— ir tame sutaikyti žmogų 
daugiau įvertinai, negu ma
sinąs, prekes ir tt.

Darbininkai turėtų padė
ti jiems savo maldomis ir 
rimtu, pasielgimu. Ypač 
šiais .nedarbo laikais lengva 
yra suerzinti — sukelti nu
skriaustuosius į nefv a r k ą 
arba net kruviną ir žalingą 
revoliuciją. t . -

-Lengva yra radikalai^’ 
nesąmoningai, keikti yisųs 
biznierius ir?prižadėti išriša 
ti darbininkų klausimus, jei 
'tik jiėmš phdūotumėt 
džią Bepigu ir politikie
riams, kurie ieško balsuoto
jų kitam rinkimui, užpulti 
ir taksais apkrauti biznie
rius.

' Bet‘ rimtas studentas mė
gins suprasti ir 'darbininkų 
ir biznierių vargūs.

' Nedaug Amerikoje yra 
tokių didelių tvirtų kompa
nijų, kaip Standard Oįl, 
General Electric, United 
Steel,. Amierican Tėlephone 
and* Telegraph, General Mo
tors. Bet yra tūkstančiai 
tokių biznierių^ kurie sam
do mažiau kaip po šimtą 
darbininkų. Daugelis to

kių biznierių gyvuoja po 
tris keturius metus: Užsi- w • 't • '*’ . .
dirba vieną kitą dolerį, bet 
dėl naujos mados ar naujo 
išradimo, kui’is padaro jų 
prekes ne taip reikalingas, 
susilaukia krizio ir jų bįsę- 
nis subankrūtina. /

Net ir geriausiai metais 
prosperity' laikais

^iĮunkriLtina Atnerikoje .2/ 
000 tokių bfaiterių kas mč~ 
nesįt. . j '■

Kur šiandien > yra tokių, 
automobilių išdir b y š č i ų 
kaip Lafayette, Locomobile, 
pbąndlęG MMell,Chal- 
merg, Manelį, Wintonr 
Mercer ir šimtai kitų 9 .
' Kiję pastvaikščiok bilo ko
kia biznio gatve ir sunkai- 
įyky kjek krautuvių, biznių, 
Įcųrjas prieš dešimts metų 
tenai plėtėsi, o šiandien vi- 
sai išnyko. Nustebsite!

Ir iš tų, kurtė dar |aįko* 
ąį maj^adąro pelno. Dr< 
Jų|iug Kkta ^ko, kad vi
soje Amerikoje tiktai ^0$ 
“drugitarmuką” ir ft nuA

vadinti nusišekusiatabiznio-

. Eagąl .Wiąeomta Tax 
Commission, 1928 m, 35.7 
puoš, fabrikantų ir 34.7 
puoš krautuvntakų nepada
rė jokio pelno. Ir 1929 m. 
31,5 nuoš. fabrikantų ir 31,8 
krautuynįnkij jokio peilio 
neturėjo. Ir atmink, kad 
1928 ir 1929 buvo toki me
tai bizniui, kokio Amerika 
niekad netųre j o h? gal nie* 
:kaj_daugiau nėsulauks. Ge- . 
riausials biznių metais tre- ' 
čia dalis biznierių jokio pėl- . 
no nepadaro. Paprastais, 
arba blogesniais metais biz
nierių padėjimas yra kjir 
kas blogesnis.

: ^Sakoma, jei fabrikantai 
duotų darbininkams tinka
mą algą, tai darbininkai 
pirktų jų išdirbinius ir biz
nis/ pagerėtų/ Tai tiesą. 
Bet niekas dar nėra išstudi- . 
javęs klausimų: kiek biz
nierių • išgalėtų duoti savo 
darbininkams tą tinkamą 
pragyvenimo algą.

Sulyg Clement J. Freund, 
kurio straipsnio mintis (til
po “Commonwęal” bal. 13, 
1932) Čionais vartoju,. tas, 
darbininkas gauna tinkamą 
algą, kuris į metus uždirba 
bent 1,940 dolerių. Ir tas 
patą rašytojas rašo, kad 
Wiscon8in valstijoje tik ke-' 
turi. iš šešių, ar. septinių 
tūkstančių korporacijų iš
galėtų * geriausiais metais 
mokčtį savo darbininkams 
tokią.w,algą. ’

; Ir Wisconsin nedaug ski
riasi nuo kitų valstijų. Tai- ■ 
gi galima spręsti ,kiek ma
žai fabrikantų visojų Ame
rikoje gali duoti savo dar- * 
bininkams bent $35,00 į sa
vaitę. _ . • .

Būtų gerai, kad. bent tie 
biznieriai, kurie išgali, duo
tų savo darbininkams tinka
mą algą. To reikalauja tei
singumas. Del to Popiežius 
Leonas XIII kovojo 40 me
tų atgal. tDėl to dabartinis 
Popiežius Pijus XI vėl pa
kėlė skvo autoritėtingą bal
są, ’Tą teisingo atlyginimo 
klausimą ekonomijos stu
dentai turėtų rimtai studi
juoti. .

Tūigi, brangus . br oi į a i 
dadbinmkai, pagalvokime, 
kad gal ir mūsų “bosas,” 
musų tas fabrikantas, mū
sų tas “kapitalistas,” vos 
verčiasi savo bizniu. Gal ir 
jis norėtų podidinįį jūsų 
algas, bet užtai, kad ir jo 
biznis nedaug pelno jam at
neša, arba nėt bankrutavi* . - 
mo pavojuje yra tai jis 
negalį duoti kas jums pri> 
klauso, / ; * '.

Štreiknoti, privėrsti tokį 
“kapitalistas” reikštų, jam 
— bankriitas, o darbiniu* 
kgmz —nedarbas! 4-

. Plunksna,

'N« IcidcvfcniM I«U pab
irti to nor« p«p*pr»»to, bet 
HtkvittuM f*li. nudirbti pa-
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PROFESORIUS HAROLD H. BENDER gv. Kietas, Šv. Tėvas NUOTRUPOS
■ - 4 ’ ‘ : ■ *

PAKLYDUSIEJI SUGRĮŽT*
A—uL-- ---- -

Buvęs gub.•"“Al” Smith 
labai gražiai išsireiškė Wa- 
shingtone apie buvusį Vir- 
ginijos gubernatorių Usau- 
są” Byrd, kai šis pareiškė, 
jog prohibieijos klausimą 
reikia atiduoti tautai iššprę 
sti. “AI” $mith 4‘avo kal
boje priminė šventraščio 
žodžius apie sūnų palaidū
ną,, kurs buw smarkiai nu
sidėjęs savo tėvui, bet vė* 
liau. sugrįžo ii* buvo priim
tas. » * • •- . ■

Amerikoje daug yra pa
laidūnų politikų,, kurie bu
vo smarkūs rėmėjai prohi- 
bicįjos, bet dabar jų skai
čius mažėja.
. štai buvęs senatorius W, 
AL Butler, žymus rėpublL 
konas, kmis 1930 m. pralak 
bėjo . rinkinius Massacliu- 
setts valstijoje, įšomis die
nomis atsisakė nuo “sauso-1 
sįos politikos.” ir pareiškė, 
jog- prohibieijos klausimą, 
galutinai išspręsti reikia 
tautai pavesti. '

[ šiaip esant, visa tai virs
tavieša tautos gėda, ir prieš 
ją reikia kovoti. Pirmiau
siai, šitoje kovoje medalį 
smūgį turi suteikti blaivūs 
ir. sumanūs lietuvių išeiviai, 
kurie susilaukia lokių ne
malonumų nuo savo gimi
naičių Lietuvoj^ pav, pra- iv ' * *» * ■ . * v * ♦. *

1 ■ *1,1 -» . . . ,e 
protį sveikinti tikinčiuosius 
Byw Tėvo 'laiškuose: Apašta
liškasis pasveikinimas įr 
palaiminimas tikintiesiems I 
Rupioje viešpatavo smar
kus krikščionių priešas; cie- ) ,
norius Dopiicijonas, Jis Šv. šymai padžti jiems ižsipirk- 
Kletft verte išsižadgti Kris- ti. Visi susipratusiejį td- 
Įaus._ Nepavyko. Tada cie- kilį nesubrendusių jaunub- 
sorius atidavė jį į baisiau- W ®dės bei giminės užsto
siąs kankynes. Po sunkių my griežtai turį atsakyti bet 
kančių ■ šventasis, atidavę kokios pagalbos teikti, bet ir 
Viešpačiui savo skaisčių smarkiai subarti, nurodyk 
sielų,. Šv. Tėvu išbuvo dvy- Į darni klaidingumų t o k iiį 
likų metų. Liko palaido- jaunuolių norų, , 
tas šalia Šv, Petro , apašta- Rašančiam šias eilutes te- 
fo. ~~rtarjau matyti keletą-tokių 

--—r——— prašymų iš tėvynės ir taip- 

VERGIJOS PALAIKOS nx į. - ■ v _ t j, u i• ■ “ • • .Tokiu naltu vandeniu tu-
—T“ retų būti perpiltas kiekvie-

Ąavb ir surasdavo kėlių, pa- pas jaunas Lietuvos ištyžė- 
sprukti. * lis, kuris jau daugiau pusės

Ypatingai nesunku būdd- savo praleistų metų išgyve- 
vo " pataikyti į ruso at- no savo laisvoje valstybėje 

.ėjimo pono opiųjų vietelę, ir jai tarnauti dar neišmo- 
kurių paglosčius gobšus vai- ko* A. K. L.
dovėįis 11 atleisdavo” ir lie- --—~~—;------ ----------------
tuvis ’pasijusdayo gudriai iš- 

įsisukęs 'nuo tarnybos parei-

RIAUŠĖS RUSIJOJBalandžio 26 r. yra Šv. 
Kieto, antrojo po Šv, Pet
ro apaštalu sosto valdytojo 
dieną.
. Šv. Kietas Buvo romėnas, 
iš Bmilijano Šeimos.

Tik Šv, Klemenso prašo
mas, Kietas sutiko būti šv, 
Tėvu. , Tais laikais Romos 
ciesorium buvo* Vespaz’ijo
nas ^u savo sūnumi ' Titu, 
kurs išgriovė Jeruzalės mie
stu Šv. Petro apaštalo su
manymui Šv. Kietas įšvem 
tino Romos tikintiesiems 
dvidešimt penkis kunigus. 

’ŠV.Kletaspirmasįvedėpa-

metų Rrinceton Univeraite’ 
te, jis palakė santykius su 
garsiausiu Lietuvos kalbi
ninku, prot Kaziu Būga, 
kiniam j&iųsdavo daug 
knygų į tolima Fermio uni
versitetų
t Baigdamas ilgas lietuvių 
kalbos studijas, prof. Ben- 
der paraše ir išleido 1921 m, 
žymų veikalų “A Litbūa- 
nlan Efymologieal Index.” 
Del šito veikalo^ Lietuvos 
Universitetas suteikė jam 
1922. metais Phil. L. D. lai- 
psnj. • '■ ' •

Dabartiniu laiku profesd- 
yiiis Bender dirba apie 13 
valandų kiekvieną dieną ir 
spaudai. ruošia < labai * didėlį 
anglų "iaxfbbs^4fymologijos 
žodyną, -kuris pa$ho£yė Hiž 
keleto metų. .

‘ĮProf, Bender, Sanskritų, 
Gotų, Vokiečių ir Lietuvių 
kalbų profėsoriuš yra ame- 
kirietis, anglų kilmės su 
mažu Valijos tautos miši
nių. Jis gimė Kalnuotoje 
West Vįrginia valstijoje, 
Mąrtinsburg mieste, 1882 
metų balandžio- 20 d. Jis 
yra labai gražiai išųugęs ir 
labiau panašus. į stiprų atle
tų, negu į paprastą, menkos 
Sveikatos, profesorių. Žie
mą-jis studijuoja apie 13 
valandų kas dienų, o vasa
ros metu praleidžia. laiką, 
^maudydamasis ir žaizdamas 
tenriis Long Islan’d saloje.. 
Taip išmintingai gyvenda
mas pagal; Romėnų obalsį 
“sveikame kūne sveika dva
sia,” jis palaiko“ savo svei
katą m tarp pasaulio moks
lininkų turi labai aukštai į- 

•• vertintą vardą mokslingu
me. ■ j .<

Mes lietuviai,. įvertindą- 
•: Vilosna. Be toj prof. Beb-Imi P^oria^ B e n der 

. der suriafa) Princeton Uni- uu°Pel““s
; vėrsiteto profesorių para-'.arne & . meJi

Šus reikalaujant, kad Jung- ^aktuvese ^butane pa
tinęs Valstybės pripažintų l *e]^ai “ ateityje ir 
Lietui'oš nepriklausomybę Į ie aVU' neužmuš> 

.. pilnai, de jure. Kuomet Į . *
Europos politikai maišė lie-1 Didžiausioji laimė yra meilė.— 
tuvius su lenkais, preziden-1Peekauskaitė. y 

 

tas Wilsou?as laikė . Lietu-1 
.. vos klausimą kaipo aiskij. ir 

atskirą dalyką, nes jis buvo 
11 gerai apie lietuvius painfor

muotas profesoriaus Bende- 
tiaus ir kitų draugų pa-

. * stangomis.
* Ne. vien tik politiniu at
žvilgiu prof. Bender pasi
darbavo

.* Kultūrinėje srityje jis yra Į 
? lietuviams garbingai imsi-Į 

. .pelnęs. ’ - • . : i loizcoiumb
' Baigęs John Hopkins IT-
■ . . ' • • . 142S Gelumbių. ««., s>u. iwoiuu, juuuoi

niversiteta 1907 metais auk- Drąugij* »ujlrlnkimu* laiko JtM
/ sciausųi.Ph. D. laipsniu,; Jis t

nuvyko Vokietijon tęsti sa-L{fe„^ 
/ - . vo studijas Berljmo Dniver-I

■ sitete 1907-1908 m. Tuo-
ĄR LADĄI

LIETUVOS ALBUMAS
. 48® pądapią didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- 
puoštas. Kiekvienas Įieįųvis privalėtų įsigyti šią 
jenygą, Jos kaina ūuyo $4.pp. x.

M,OP* ‘
Įteikaląukiif '

^DĄMBritOir1
S66 W«rf Bro*dw*y South Morton, Moi.

* Buvo tie laikai, kuomet 
Lietuva buvo labai mažai 
žinoma ir kentėjo svetimų 
valstybių — Rusijos ir Vo- 

. kietijos — priespaudą. Lie
tuvių kalbos rubežiai nuola- 

' te siaurėjo rytuose, pietuo
se, ir vakaruose.. Moksli
ninkai šukavo, jog lietuvių 
tauta jau sparčiai nyksta ir 
neužilgo išinir^, lietuviai 
pamirš savo kalbą ir taįs 
vokiečiais, lenkais, ir ru- 
sais.t ' •'

Užėjus pasauliniam ka* 
—.kimcdidžittiė- Amerikos lie- 

tuvių minia energingai dir
bo atkreipti svetimtaučių 
dėmesį į Lietuvą ir iškelti 
Lietuvos nepriklausomybes 
klausimą. Tuomet papras- 

. tos politinės prakalbos dau
giau sutraukdavo, publikos 
paprastose’ lietuvių svetai
nėse, negu dabar1 didžiuli 
chorai jr - nepriklausomos 
Lietuvos atstovai. Tada 
lietuviais visur ieškojo prie- 
telių ir* draugų ir vienas iš 

įžymiausių’ prietelių būvo ir 
yra Prinęeton Universiteto 
Prof. Harold H. Bender, 
kuris balandžio 20 d.,<1932 

. sulaukė 50 metų amžiaus.
Labai naudinga buvo tu

rėti ’ draugą prof. Bender 
asmenyje tokiame kritiška
me laikotą r p y j e, k a d a 
Woodrow Wilsoh buvo L 
V. prezidentu ir labai svaif- 

. bią rolę turėjo pasaulio po
litikoje, karui pasibaigus.

. Prezidentas Wilson,as yra 
buvęs Prirlceton Universite
to studentu, profesorium iv 
pagalios prezidentu ir todėl į 
profesoriui Bender buvo gę- 

. * rai žinomas. Tai per prof.
Benderį lietuviams 'bu’v o 

. ; galima kreiptis į prezidentą

i. Lau niio senų laikų, bene 
tik nuo tų laikų, kada Lte 
iūva buvo netekusi neprik
lausomybės ir jos žmonės tu
rėjo nenoriai eiti svetimiems 
tarnauti, pas lietuvių vyrūs 
įsigyveno būdas nenorėti ir 
vengti kariuomenės tarny
bos. ... Į

Nelaisvės, laikaįs tai buvo gų savo pavergėjui. Tai j 
visai suprantamas elgesys, būdavo tie žinomi už pini-- 
ir, žiūrint patrijoto akimis, gus.' išsipirkimai nuo tarny- i 
buvo tai pateisintinas ir net bos kariuomenėje, 
iižgirttnas \ reiškinys, Juk Kas neišgalėdavo ar neno- 
lįudijo tatai, kad lietuvis 
įebuvo toks minkštas gaiva
las, kurį, kas .tik panorėtų, 
tas galėtų1 sau lengvai pa
naudoti/" •»U>TFfF-n-7 ..-v *

Senųjų pasakomis remian
tis, matome kad svetimi pa
vergėjai, nuo kurių teko tau 
tai amžiais kentėti, turėda
vo sutikti iš lietuvių puses 
tokių sau priešingumų. Jei 
gu lietuvis buvo per kantrus 
ir perdaug gilios širdies, 

: kad, netekęs savo vadų, je-j 
ga pavergėjams pasipiiešm-|isikūhija į jo paprotį, taip 
tų. tai jis pasirodė nors toks L* ankseiaus minėtas lietu- Į 
atkaklus, kad paaukojo sa- vių elgesys.sutapo.ir įėjo į V 
vo vyriška narsų ir viskis ki- paprotį Paprotys gi Xla įX ■ 
tais būdais vengė noriai tar tdks veiksnys, *kad jo atsį- ♦♦♦ • 
nąuti užgrobėjams. Tekda-j kratyti būna sunkiau, negu . .. _ 
vo nekviestiems valdovams 

’ varu grumtiės su kietu lie-1 
tuvių būdu. O iš tokio pa-’ 
dėjimo lėtas lietuvis ieško-

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

rędavo pirktis,pinigais, tas 
ieškodavo ir nesunkiai sura
sdavo kitokių būdų, Mūsų 
atsiminime vienas iš tų ki
tokių būdų ,.t$ĮVO. -iškeliavi
mas užsienin, kai jau artin
davosi j aunupliams' kariškos 
tarnybos laikas. Tokio tar-1 
hybos vengimo dėka susida
rė lietuvių išeivijos dalys vi
sose pasaulio dalyse. .

Kaip paprastai, kas prak
tikuojama, tas sutampa su 
žmogaus būdu ir pagaliaus

Vokietijos spauda prane
ša, kad pabaigoje kovo mė- »
nėšio Leningrade, Rusijoj, j
kilo riaušės ties maisto Į
krautuvėmis. Krautu v i ų 
langai išdaužyti ii* maistas ; ’ * 
išneštas. f

Taip pat buvo padaryta 
užpuolimai ir plėšimai cuk- i
raus ir sviesto sandėliuose i
Maskvoje. Komunistų po- j
litinė policija padare 150 j

Areštų; Tas parodo, kad j
Ru&ijoš-4iduHešeių gyven- . Į 

■tojai yra skaudžiai paliesti j
vargo ir skurdo. į

. Kas sako, kad bolševikai; 
negerbia • kunigaikščių, tas 
labai klysta. Tik pažiūrė
kime kiek yra bolševikiškų . 
draugijų kunigaikščių Vy
tauto, Kęstučio ir kitų var
dais. Jei bolševikai tų ku
nigaikščių negerbtų, tai sa
vo draugijų globėjais jų ne
pasirinktų. . .

“DARBININKO”: ■

^EKSKURSIJA
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Laivu “United States”
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X .

. Išvyks iš

New York’ojį įgyti.' . Todėl, kas jau se- V 
nai sudėtomis aplinkybėmis X 
įvirto .lietuvišku papročiuj^ . 
tas ir šiandien, po keliolikos) 
[metų nepriklausomybės, te- -T

• . <3 , Į

.Bet seniau toks paprotys 
buvo, suprantamas ir sąži
nes nebūtinai plakamas, gi' 

DR-JOB VALDYBĄ * šiandien tas jau virto nepa- 
iU kenčiamu ir pasidarė griež- ~ • ---- 1 - - ‘ I

.. Štai, tenka nugirsti, kadTA * 
ids» kai kuriems lietuvių jaunuo-

[ liams prisieina rengtis į sa- * * “ 
vo valstybės ‘kariuomenės ; 
tarnyba, tai nė vienų jų .

7 Winfįeld St, So. Boston# Naša, I .. ■ . * . •*
Draugija taiko susirinkimus kas trecia kimba po nepakenčiama y- 

ned&Idlenl kiekvieno mCnesio, 2 vai t \7Ta-iV ii hmvTn išimti
pa piety, Parapijos salėj, 492. EL Ttb I da. V lėni }U pailUO lešKOtl į
, ■ ~ ’■ . ?•.. ______ L, nepateisinamų lengvatų, o ’

kiti kitokiu peiktinų prie- 5 
mouiiJ. Iš pastaiuiu esama $ 
[įr tokių kaip štai, kuris ra- 
I so savo pažįstamiems Ame- 

j rįkoje, prašydamas sudaryti h 
[neteisėtų įrodpnų jog jot 
Įgyvenąs užsieny prolis. esąs f

ntĮręs, kad jis pats galėtų 
Ipasilikti namie prie savo se-
ųp tėvo. Kitas vėl rašo pas 
sayb^ dėdę, ^pijąšydų^ast at7 
sįųsti pinigų," uz kuriuos jis 
galėti} išsipirkti nuo: atliki
mo kariška* tarnybos parei
gu* . " I

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ; « »
. • iBet seniau toks DaprotvsADRESAI 

LDSTUVOS DUKTEEŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ. 

’irmininkė —>■ Eva ilarksienS, . ’ 
625 E. Sth St, So. Boston, Mass. 

Vice-plrmininkė— Ono SiaurlenS, 
443 E. 7tli St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Bostott 34Ž2-R - 

Plot. RaSt — Brong Giunlenė, 
. 29 Gould SL, lVest Roxbury, MaSs.

LietŪvOS. IdbUl J TeU .Parkvay 18G4-W r 
FlD.,BafiL. — Mat joną MarRonlatf 

60 G SU, So. BbĖįtoa, Maso. 
lldinlnkg — Od* StanWŪut6 

106 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė Ona MligirdienS <' 

1512 Columbla Rd., SU. Boston, Mus. 
i ---’ E. JanuŠonlenft 

1426 Columbla Rd., So. Bostoh, MMe

" . , sitete : 1907-1.908 m. Tų<r [■I 
met jis labai pamylėjo lietu-1

■ vių kalbų, jų gerai išmoko j
į’ ir toliau tyrinėjo, giliaus, su

sipažindamas sų. latviu iri 
sepoves prūsų įkalbomis.

. • ^r-ofešoriąųdamas apie 15 Į

R

peršalimas Krutinčto 
pafajai Veda 1 pavdlm 
llrfima. BuutabdyklU 

aulinimentu <•

IV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS |

PlrmlninkajB —^- M. ±loba 1

lEelephone Cojumbia^Bi .U-j rAvn« &»nkinnH vda J Y
Vięe-Pirmlnlnkas — J. Petrauskas tar KOI OS saUKiami JUa. i X*

24 Thomas Park, So. Boston, Maas F
Prot Raštininkas — Jf, Glineckis

5 Tbompją Park, So. Boston, Makt
Fin. Raštininkas -r- M. šeikls .

256 E. NLuth SU, ,So. Boston, Maaš
Iždininkas — Ai Naudžiūnas . . .

885 E. Broadwy, So. Boston, Maaa I
Maršalka — <J. Zalkla ’ x

7 Winfįeld $L, So. Boston,- Mass, 1 

i
: i. . „ ....

au, So. Boston, Maak.

t Birželio 18 d., 1932

ned&Idlenl klękvieno mCnesio, 2 vai

••rtSROrt

| Ekskursijai vadovaus kult. J. Skalandis, 
| Šv. Roko parapijos vikaras, Montello, 

Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės.

Visais kelionės reikalais kreipkitės pas 
ekskursijos vadą kun.J. Skalandį arba 

“Darbininko” Ekskursijos Centram

366 Broadway, \ So. Boston, Mass.
T«l. 8. B. 0880 ■
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TIKĖJIMAS STIPRĖJA
; . . .i*

. . Įfaip kitur, taip ir Balti- 
pioreję, musą žmonės ken- 
čią nup dabartinės bedarbės. 
Pinigą suvaržymas atsilie- 
pią ląįai skaudžiai į ją gy
venimą. Daugiau y ra su
vargintą nuo bado ir šalčio 
Šipiėt, negu kitais metaįs. 
Tpkios nelaimėsi tačiau nėra 
jąu taip baisios, kaip iš pra
džią atrodo. Paprastai sa
komą, kad žmogus negali pa 
žįnįi sveikatos dovanos iki 
nė pradeda sirgti.’ Nieks tiu- 
kąipąi neįvertina Dievo ma-

• lonįij, iki ją netenka. Amę-i 
rika, buvusi; uaukso šalis” 
jau pradeda nusidėvėti. Jos 
g^yb^s blizgėjimas nebe toks 
s|įai(įrus, kaip buvęs. <Jpš 

- medžiaginės vertybes pama
žu nyksta.

Žmonės pradeda-tai jaus
ti— ir nors lėtai, bet vis 
dėlto neabejojamai, kreįpia-

si atgal į pamirštuosius dva
sinius turtus. Gal niekur 
dsųugiau tai nepaaiškėja, 
kaip čia mūsą parapijoj. 
Štai visą Gavėnią buvo lai
komos kasdieninės Mišios 
per pietus 12 valandą —r ir 
kiekvieną dieną?bažnyČia 
Įjuvo pilnai žmonią prikim
šta. Ypač savaitę, kuomet 
tęsėsi Šv.Pranciškaus Ksa- 
veriečfo Noyęna, žmonią gi
lus nuoširdumas ir maldin
gas kreipimąsis į Dievą bu
vo tiesiog nuostabus tikėji
mo reiškinys. Panašiai ir 
Rekolekcijų metu -— žmo
nės paliesti vargo, atrodo vi
sai atgimę, daug nuolankes
ni, negu buvę.

Labai pageidaujama, kad 
tokie garbingi tikėjimo po
žymiai taptą nuolatine šir
dies savybė visą mūsą kata
liką. Mūsą dvasiški vadai 
tuomet galės jausti gerai at

itikę savo uždavinį.

IAWRENGE, MASS.
NESUSIPRATUSIOS 

MOTERYS
Keistas pasaulis, Lawren- 

ce dar daugiau kėistenybią. 
Štai pavyzdys: K.r B., U,, 
M., Sįak., Bau., U., Um., M J 
etc., priklauso prie atskalū
nu draugiją, kurios turi su- 
sirinkimuš kirkužės salėje. 
Nesuprantama, kuomi šios 
katalikės gali pasiteisinti t 
Sakosi^ esą ^katalikėmis, o 
remia klaidatikią globoja
mas draugijas. Einahčios 
kataliką bažnyčion prie Sa- 
kramęntą, o dalyvauja susi- 
rinkimuose, kur biauroja- 
ma katalikai.

Sarmata, Sarmata^ Kada 
jos susipras.

iniiluniiiiiiniiiHniiniinHiniiiiHiiHi^HiimiiiiiiiiiiHiHiiiiHiS kainą ir darbininkas, netu-

L.D.S. Naujos Anglijos Apskrities
Rengiami • .

Metiniai Šokiai
'■ ■ ■ • ■■' _ ■ ■ J

t . , įvyks Šeštadieny - 1

Balandžio-April 30,1932.
Municipal Building Svetainėje |

E. Broadway So. Boston, Mass. Į
į Šokiam grieš - I

Į R. K. 0. Broadcasting Orkestras |
Į Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c. j

ŠV. VARDO DR-JA
Šv. Vardo draugija auga. 

Įsirašė lietuvis gydytojas 
F. Kašėta. . Draugiją iŠ sa
vo fondo paskyrė $15 sta
tomam “Palangoje” vasar
namiui. Priscila.

GARY, INDIANA

redamas pinigą pamokėti 
advokatui, lieka nuskriaus
tas ant Visados. *

Numirus darbininkui ar 
jo šeimynos nariui, reikia 
palaidoti. Žeme, grabas ir 
graborią patarnavimas yra 
irangūs, tai darbiniu kas 
numirusį savo Šeimynos my-, 
limiausį narį negali tinka- 
mar nei palaidoti.

Visą aukščiais minėtą as
menų atlyginimas nei kiek 
nesumažintas, o tik papra
stą darbininką algos suma
žintos. Darbininkui ir jo 
Šeimynai juk reikia paVąl- 
gyti ir apsirengti. Darbi- . 
ninkąi dar didesnes šeimy7 
neles auklėja, negu tie auk- . 
ščiau minėti asmens ir yrą , 
daug darbininką vaiku, pa
tekusią į silpnamincią mo- 
. kyklas, o priežastis — tiė 
vaikai neturėjo "gero mais
to ir tinkamo gyvenimo.

Visai aišku, kad mes, 
darbininkai, turime stotį į 
kovą prieš visus išnaudoto
jus, bet ne su socialistais ar 
komunistais ir ne su kokia 
raudona vėliava, bet tik 
gryną sąžine įr artimo mei
le, su Kristaus vėliava;, ra- 
šykimes prie gerą kataliki
šką darbininkiški} organiza
ciją kaip prįfe Liet. Darbi- . 
ninką Sąjungos., Mes, kri
kščionys darbininkai, ar 
dirbtuvėj, ar kifur, turime 
parodyti /patys teisingus, 
gerus, sąžmiifgus p a v y z- 
džius. ' Žvalgas. ,

daug, jos suvartojo, kad nė’ 
beįstengdami savomis jėgo
mis parakti į namus, pasi
šaukė taksi, bet, vietoj atly
ginti už parvežimą, paleido 
vežėją be langą, kurs, susi
radęs šaltosios uligoninės’.’ 
“daktarus” patalpino toj 
ligoninėje, kad karščio teiji- 
peratūra sumažėtą.

Stebėtinas 4 ‘ džendžirėlės ” 
veikimas. Ar nereikėtą su
mažinti 4 ‘ džendžirėlės ” var- 
tojimo kiekį, tuomet pserėi- 
kėtu nei miesto pašalpos į g, 
pragyvenimui.

NORWOOD,MASS.
■ •• ’ % * •

APIE DARBUS ,
Mūsą miestely darbai blo

gai eina ir daug yra žmoniii 
be darbo, o kurie dirba, tai 
po 2—3 ar 4 dienas į savai
tę. Kodėl .gi.. taip sunką, 
darbininkams gyventi. Dar
bdaviai, norėdami daugiau

nesigaili nei laiko, nei pini-’ 
go, kad tik .vargstantiems 
pagelbėtą. Čia pat Vėl smar
kios darbininkes kaip, po
nios T. Mažeikienė, Shea, 
V. Putelienė f jos vaikščioja 
po namus, ieško pavargėliu, 
gelbsti jiems, vaikučius va- 
džiojasi po krautuves nu
pirkti jiems drapaną, vaka
rais’ siuva, žodžiu, nieko ne
randą . persunk au s, k a d 
tiems mažutėliams pagelbė
tu. Toliaus yelgi darbščios 
moterys deda savo pastan
gas kaip, ponios O. Norušie- 
nė, T. Saurusaitienė, E. Za- 
karienė, J; Ąikšnorįenę A. 
Zeadę^.ir^d^lįęMs.; kitą... O 
kiek aukotoją, t kuyte atneša 
beveik paują, sveikutėliu, 
drabužių, batą, .tai jau nei 
nesuskaitysi. T t Toks susita
rimas ir gailestingumas tai 
ir; nuveikė tuos gražius šią 
mėtą pradžioje; darbus. Gar 
bė tokiems darbuotojams, 
garbė ir vįsąlįparapijai.

{Labdarybė dar neužsibai
gia viskas Aušros Vartą pa
rapijos ribose. Neminėsiu 

praeities, bet tik štai kas 
laukiama. Šio mėnesio .(ba
landžio) 28 dienoje Vakare 
apie 8 vai. yra rengiamas 
nępąprastas Minstrel Sliow. 
Galima bus tai pavadinti 
linksmumo, grožio ir muzi
kos paroda, Čia jaunimas 
deda visas savo pastangas. 
■Tai jaunimo vakaras, jauni-, 
mo darbas, o seniai tik žiū
rės, linksminsis ir džiaugsis. 
Prie šio Minstrel Show su
kruto visa parapija, kiek
vienas geras parapijonas 
platina, pardavinėja tikie- 
tus ir manoma, kad tiek 
žmonią’ dar niekad nesusi
rinko į jokias Minstrel 
Šhow, i kiek, - tikimasi, čia 
šusįrinks. Tikietai šiais me
tais tik po 50 centą. Tas 
pats visas Minstrel Sllow 
bus atkartotas vaikams sek
madieny, gegužės 1 d., 5 va
landą po pietą. Vaikams-ta- 
da bus tik po 15 centą įžan
gos. Visas Vaidinimas įvyks 
abu kartu Aušros. Vartą 
bažnytinėje, salėje> •

Apuokas.

DARBAI
Čia darbai sumažėjo. Di

delė darbininką dalis visai 
bedarbo ,0 kiti dirba po 2 
ar 3 dienas savaitėje. ■

geruosėlaikuose, išranda vi
sokias mašinas ne darbinin- 

I kams pagerinti būvį, bet tik 
Į sau. Mašinos darbininkus 
išvaro iš darbo. Darbdaviu 
perdetiniai, norėdami sau 
geras algas gauįi, spaądžia 
darbininkus, iš kurio reika-. 
lauja padirbti 3 ar 4 darbi- 
ninkiĮ darbą. Už nukapotas 
algas pristatytas darbinin
kas prie’ mašinos arėkite 
darbo neturi laiko nei'pra
kaito nusišluostyti, o pas 
beširdžius darbdavius ir įą 
pėi’dętinius nėra/ pasigailė

jimo. Kita* priežastis, kuri 
darbininkus sunkina: mies
to. valdininkai gauną dide
les algas,; kurios dar nesu
mažintos, o miestas dar tu
ri maitinti .daug naŠlią ir 
bedarbiu. Tuos pinigus tu
ri darbininkai sumokėti, 
nes dauguma darbinipką tu-, 
ri savo šiokį ar tokį nuosa
vą namelį^, Uždėtos didelės 
taksos, o darbininkas; netu
rėdamas darbo ar mažai 
dirbdamas, neturi iš ko at
mokėti taksą ar kitokią mo- 
kesčią ir kai kurie darbi
ninkai praranda savo na
melį. ■.■•*•

Kita priežastis,. dėl ku
rios. darbininkas turi, nukę
sti: kai darbininkas ar jo 
šeimynos narys suserga, rėi-. 
.kia šaukti gydytoją, kuris 
palaiko tą pačią kainą, kaip 
ir pirmiau. Tad darbinin
kas, neturėdamas pinigą 
pamokėti,' šusilailm ir ne 
šaukia daktaro, kaą kenkia 
sveikatai ir dažnai be laiko 
tenka atsiskirti su pasąuliu.

Ūąrbiniiįkas dažnai lieka 
nuskriaustas, norėdamas at’. 
gauti padarytą jam skriau
dą., Norėtą pasiimti advo
katą, kurs irgi ima aukštą

|KAS girdėti lietuvių 
KOLONIJOSE

MOkTRUl, GANADA;
Balandžio 15 d. mirė Kle

mensas Juskevicius. Pa- 
laidotas balandžio 18 d. su1 
bažnytinėmis apei g o mi s. 
Velionis,priklausė Šv. Jono 
Ev. draugijoje ir chore. Bu-’ 
vė gabus vaidintojas. Mį-S 
rė po sunkios operacijos^ t 

. čGVa - etaOnvetaoin eta, 
• ‘ •» •' • ; - • ir « .a

Balandžio 8 mirę Burbo-' 
ra Navagonskienė, išsirgu- 
sil2 mėtą. Paliko nuliūdi
me sąVo vyrą, 3sūnus .iį; 
Vięrią dukterį, Velionė pri- 
kląąsė Šv. Onos pasaįpinė- 
jėdraugijoje. Palaidota 
bal. 12 d. bažnytinėmis ap
eigomis. _ .

Balandžio 8 d. mirė Ro- 
^žalija J&ąustifene, šir g u s i 
pUmčią uždegimu. 8 mėne- 

t šiai atgal mirė josios vyras. 
!> Paliko visiškai našlaičiais 

chi sūnus ir dvi dukterys, 
';0 kurią vyriausiam 15 metu, 
. jauniausiam— 9 metai. Na^

Šlaiciais rūpinami klėh kun, 
! _-x. X Bdbiniis ir jąją teta Zįl- 

havieieiiė. ■ >

PAVASARIS
1 Susilaukėm pavasario, 
bet oras vis dar šaltas. Ly
ja įr sninga, tad ir vievęr- 
ščlis bijo pragiedoti. Lau
kiam geresnio oro; laukiam 
įeresnią laiką.

. .Dirbtuvės vis įgija nau- 
vįas mašinąs. Nueini į res
toraną, suvalgai ' pietus už 
30/ceątą^*--užsimoki 5 cen
tus t aksij; v nueini pažiūrėti 
į teatrą — vėl , moki taksas, 
VyĘifišįSds/ padiįbanęips ke7 
Įią y darbą, ‘ neapį
kraunamos taksais.
1. Mnntrealietis.

Lietuviu parapija ir drau
gijos gerai gyvuoja ; . >

Seniausios draugijos yrą 
šios: Šv. Mykolo, Šv. Kazi
miero ir politiškas klubas. 
Be šią draugiją dar yrą 
Moterą Sąjungos kuopa ir 
Šv. Rožančiaus dr-ja. B.Rožančiaus dr-ja. B.

" . ' ■ i ■ . ? .

WESTVILIE III'
Nuo balandžio pirmos die

nos sustojo dirbti visi kasy
klą darbininkai. Ligšiol 
dar nėra žinią, kada pradės 
dirbti.

SO. WORCESTCR MASS

f
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ROSELAND, HL.
Bal. A-0 d. Visą Šventu 

parapijos salėj įvyko para
pijos metinis bankįetas. Da
lyvavo daug žmonią.,

Šioje parapijoje yra kle
bonu kun. J. Paškauskas.

JAMĖli AlFKED, N. D. 
JŪSŲ ASTMOS GYDYTOJAS 

j ‘ Va.ląndos; .
Nuo 7 iki 9 Vakare.

/ Išskiriant*
1 Antradlen| fr Ketvirtadieni. '
Į ■ Taipgi iphgiĮl BU.^itarimų. . ]

591 North Main Street, j
■ Brockton, Maes. l!

Tet 40 ■ i

Hllim
Aliejais pečiui, Skalbiami 

. biašiiioa, ••' 
SO nTJMMuI£ m^ĮT 

ti^iriiMTink fcUM

iiAiiaiih>jjĮiigį<|
b * * , *

LABDARYBE
Šiais Anetais prie Aušros 

Vartą parapijos įsisteigė 
Gailestingąją Darbuotoją 
Kuopelė. Nėra tai pilnoje 
prasmėje Labdarybės Drau
gija, tokia tai yra jau nuo 
seniai Worcesteryje, bet čia 
tik laikinai darbščią žmo
nią susitarimas pagelbėti 
pavargėliams, bedarbiams 
ir tam panašiai. Vienok tos 
kuopelės darbuotė per tris 
mėnesius taip išsiplėtė, tiek 
nuveikę, kad ir dvi geros 
Labdarybės draugijos per 
metus laiko jos nepavytą. 
Tinkamai aprūpina drabu
žiais apie 15 šeitnymi su 
maždaug 35 vaikais. La- 
biąusiai kreipiamą, dome į 
vaikus." Tiems jaunučiams 
— mažutėliams perkama a- 
valynės, siuvama drabužiai, 
rengiama pokyliai; taip kad 
Šios parapijos sunkesnio Ii-, 
kimo ištikti vaikučiai šiais 
metais neikiek nesijaučia 
prastesniais,, labi a u n u- 
skriaustais. A Tą darbuotoją 
priešakyje stovi vietos kle
bonas kun. K. A. Vasys, jis

t KEISTAŠ ĮVYKIS ’

Balandžio mėn. 8 dieną J.
M. ir M., esant šiltam orui, 
užsinorėjo išsigerti ‘‘džen- 
Žirėlčs.’ ■ Bet, tur būt, per

SERGA • ■■
* Susirgo ^Wrnas^Stulgaitis 
inkstu liga; nerasdamas tin
kamos pdgelbos pas Vieti
nius .gydytojus,* balandžio 6 
dieną išvyko.’į Pet-er Bent, 
Brigham Hospital, Boston, 
-Mass. ■ G.

MOTERĮ SĄJUNGOS 
CONN. APSKRITIES 

KUOPOMS
Moterą Bąjunggoš Coną, 

Apskrities pusmetinis suva
žiavimas hyks gegužės 1 d., 
Šv. Kazimiero parap. sve
tainėje, 399 Green St., New 
Haven, Conn., 1 vai. po pie- 
tą.' /• •

Kviečiu visas kuopas 
skaitlingai dalyvauti, nes y- 
ra daug svarbią \ reikalą 
aptarti apie gegužinę, kuri 
pyks birželio ąiėn., ir kitij 
reikalu yra išgvildenti. Bū
tą malonu matyti šiame su
važiavime atstovui iš Bri- 
dgeport ir Watėrbūry,’ nes 
jau seniai nedalyimuja su
važiavimuose. , , ' .

Marijona, jokulaitė,
• Mi S, Conn. apskr? rast.

GHICAGO, ll-L. .
Šiomis dieni mis atvyko į 

Chicagą Tėvas Bružikas, 
Jis apsistojo T.own of Lake 
parapijoj. p,as kleboną kun. 
Ą. Skripką. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje pereitą savaitę 
laike triją dieną rekolekeį- 
jas. : Sekmadienį, bal. .17 d. 
prasidėjo 40 vai. atlaidai. 
Nuo gegužės 1 d...T ė v a s’ 
'Bružikas pradės dvieją ša- 
vaičiu misijas šv. Jurgio 
bažnyčioje.

HlfflSON, MASS.
LANKĖSI KUNIGAS 

’ Balandžio' 11 d. lankėsi 
kun. Pr. Juras, kuris čia iš
klausė išpažinčią, pasakė'2 
pamokslus ir atlaikė šv. mi- ’

Žmonią lankėsi daugį 
Š^aitytojus,

sias.

WORCESTER,MASSt
NAUJOS LIETUVIŲ 

PORELES
Balandžio 19 d*, Šv. Ka

zimiero lietuvią bažnyčioje 
surišti amžinuoju moterys
tės rysiu Eleną ŠeŠkiutė ir . 
'Jonas Dailyda, Elena Gra- . 
Julyte ir Kazimieras Žiū
kus/

LAWRENCE, MASS. |
Murikoš Mylėtojams pranešimas

Prof. A. ŽIDANAVIČĮUS, pagarsi 
jęe art. smuikininkas ir Mtulkos Mo- 
kytojnž atidarė Muslkok Mokyklų po 
No; 29 Myrtle <Jt.» Latvrence, Masa. 
namuose p. Belevičlaus. kur duoda 
pamokas PETNY0IOMIS. .

Lekcijos duodamos privačiai, kaip 
mažiems taip ir suaugusiems. sulig ■ 
Muzikos Konservatorijų. Jeigu myli 
muzikų: smuikų, arba planų ir nori •, 
kad Tavo vaikučiai Išmoktų graliai 
grajiti, siųsk pas p. ŽIDANAVIOIV*:' . 
Imi pamėgina laimes ir tie, kurtėms 
nepasisekš Išmokti kitur ir kurte jau 
nustojo vilties pramokti. Kainos pri
einamos.

Kreipkitės gino adresu: PetbjįŠė. 
nvia 29 Myrtle Ct., lAvnence, Mm, . 
arba laiškais

15 Huntin^on Avenua,. .
nOSLINDALE. MAS3.

Nuo loUų plaukui inMHig lt nelink*. Jie smarkiai Ir tankus 
buiirt.,StobukUngiw 1$ jokių vaistų. — kalnu <1.25. t

JOHH MBADA, TTC2 18th tkM, a
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verka ir jaunutės Ona Ęa- 
ranauskato ir Ver. šmigel- 
akyte. Na, bet apie jiį vai
dinimą kitą kartą. ,

Komedijos pažiūrėti bu
vo atvykęs ir kuri. P. Juras 
iš LaVTence, Mass.

ATBUSK JAUNIME!
>4 * •

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

K. Federacijos skyriaus 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks balandžio 26 d, vakare, 
bažnytinėje svetainėje. Vi
si draugiją atstovai prašo
mi atsilankyti.

ycĮdyba.

I. D. S. PIRMAI KUOPAI
jLDS. Pirmos kuopos mė

nesinis šusiiinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, baland. 28 
dieną, 7:30 vai., vakare pa
rapijos svetainėje. Visi na
riai prašomi skaitlingai at
silankyti. Valdyba.

GYVOJISTOVYLA

* ■ įl /..

Mileto prieglaudoje 
Karolis Jagminas. Jo kū
nas buvo paUrvoto 20 Re- 
gina Rd., poroheatery. Pa
laidota W. 24 d; Pamal
dos už jo vilę šv. Petro baž
nyčioje atlaikytos bal. 25 d.

Praėjūsį sekmadienį, Lai.
24 d., vakarę atsilankiusie
ji į parapijos salę turėjo la
bai gražią progą daug kuc^ 
nusistebėti; Vaidinus i o s 

' sodąlietės visai naują lietu
vių kalboje komediją “Gy
vąją. Stovylą” savo vaidini- 
rnų (aiškia tarena, tinka- 
mąis gestais),* neperdėda
mas sakau, tiesiog sužavėjo 
vaidintojus. Ir kiek ten 
skąnąu^^^

. vo! Ir-kaip nuosekliai iš
vystytos juokingos scenos...

Sodalietėms.. vai d i n t 
joms ; p pagalbą3 atė jo vyįių 
kuopos pirminmkas Danie- 

■* liūs J*. Averka, kurs ir vai- 
dino Gyvąją Stotylą. .

Šią įdomią komediją, ku
nigo K. Jenkaus sukompo
nuotą, vaidino:. A. Grabijo- 
liūtė,. M. Grilevičiūtė, S. Jo- 
kubauskaite, P. Antanėlytė, 
M. Šidlauskaitė. O. Grllevi- 
Čiūtėf O. Tetulytė, D. J. Ą-

PRANEŠIMAS
Mananti keliauti i Lietuvą1 pir- 
miausiai reikalaukite keliones 
kpygeliiyir informacijų. Visiems 
duodame dykai. Laivą Kompani
ją autorizuotas Agentas.

K. SIDABRAS
342 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tol. So. Boston 1798

PIRMTAM GYVENI
MAS PAVEIKSLUOSE

r . . - . . ,.J.. v Popiežiai Šv. Prancišką
Jau pasirodė L^^..

visms priapais, skelMa- ąkcijo8 (Teikjmo) :
mas pasauliu! imksmesnd pavyzdžiu< 
laiką, šviesesnes dieneles ir _ ■ • . _ ?
atgijančius jausmus. Kiek-* federacijos sky-
vienas džiaugiasi pavasariu, ^his jaučiasi varąs katalikių 
šęnibei maži, kas. žaisdamas, v®ihimo darbą, gavęs 
kas pasivaikščiodamas su Pranciškaus gyvenimo 
nušvitusiu Veidu, sveikina ra^ ^timą, ktįri bus ro- 
viens kitą, Bet, ar atgaivins durna • bažnytinėje , salėje, 
pavasaris visą apsnudusius] sekmadieny, gegužes 1 d<: 
jausmus1? Jausmus, kurie vaikams 3 vai. po pietą, sUr 
lūtą Šiek tiek aukštesni,j mfgusiems 7 yal. vakąte*
negu, kaip daug jaū-pavasa- Į Įžanga vaikams 10c, sū
rią, kurie praėjo*? Gal išaugusiems — 2?e.
atbus viens* kitas, bet dūli- . 
gelis pasiliks vėl snausti, 
ca'ip snaudė likšiol. Jauni-  
me! Tavęs laukia tavo ir Bai^džio 30 d. Muiiici- 
tayo tėvą tėvynė! Laukia, Į pai ^idg. svet., įvyks L. D, 
kad ta prisįdėtum, bent yie- g Naujosios Anglijos ap- 
nu piršto palytėjimu prie Lyties metiniai šokiai. ,Vi- 
tautiško veikimo, kuris Lj jaunieji ir senieji praąo- 
stengiasi pakelti mūsą jau- m£ rengtis tai dienai iŠ kab
liosios tėvynės Lietuvos at- no ‘z .
eitį Skubėk įstoti į Lietu- §okianis grie§- K O. 
jos Vyčių organizaciją ir Broadcasting orkestras. ‘ 
būk tuo, kokiu norėtą ma-1 . <
tyri mylinti savo tėvynę, ta
vo tėvai. Kepraleisk jau
nime šios progos.

■ Jurginis.

mmimi--
clif f e miegamuosius kamba-Į 
riiw> iM|wk< iManUs 
merginas, kovojo su polįpb v 
nin&k
maL. q JaulAtu.balandžio 2? d.,, 
jptoųa.8 rtttdww, f. wkMe. ■ Spartį-Iatletąii į<ta ypatta- 

apnBte ta»džimais, iManĮU Ateikite.

’ Trinl&iia? kifes apie 8 v.į Viri kiti ir jtte ateikite, 
vAkai-o, kaf ®W studentu iž- fttriveadami safo.draugus. . 
gjo ieSkotV? sfMritžs atgal . ' Šviežia Kontitija.

«y

ŽINUTES
(Antradienio vakare, 7:30 

vai. bus Šv,. Teresės pamal
dos ; 8 vai. įvyks Federaci
jos skyriaus susirinkimas.

Trečiadienį 7 :30 v. vaka
re, bažnytinėje salėje, įvyk- į 
sta parapijos jaunuomenes, 
parapijos veikimo komisi
jos ir visų, norinčių yeikti 
parapij onų. susirinki m a s. 
Bus svarstoma kaip geriau 

‘prirengti parapijos didelį 
išvažiavimą, a s

PARSIDUODA
Bučernė labai pigiai. Biznis ge- 

. . tai išdirbtas. Geroj vietoj. Lie
tuviu įgyventa!. Priežastis par
davimo, savininkas serga.

• J. P.
502 E. 8th St., S. Boston, Mass.

B-29

METINIAI JOKIAI

MOKYTIS NIEKADOS 
NEVĖLU

Krank J. Ellis, 73 metų, 
South End gyventojas, 3 
metai atgal neteko darbo. 
Neleisdamas laiko veltui, 
įig įstojo į vakarinę moky
klą ir Šiomis dienomis ją 
baigė didžiu pasisekimu,

I HARVARDO STUDENTŲ 
TRIUKŠMAS

rainuosius kambarius, šauk* < • /..
darni: <(Mes norime mūsą Du Belinonto policininkai 
varpo širdies irf^au^V^~[ ęayo įsakymą per 60 diėrią 
« Triukšmas tęąfee kelias, va- Į tame mieste šaudyti visus 
landas, kol pagaliau studen- [ šunes, kurią savininkas riė- 
tams nusibodo triukšmauti į turį leidimo juos laikyti, 
ir jie pamažu išsiskirstė į L Belmont mieste esį apie; 
savo miegamuosiuB kamba- f 300 p.llaidl} §unii. . pa'ku. 
n,?s. tiniuoju laiku atsirado pa-
nrnnm i hi x t h v “ siutusi^ ir pri-DEGDAMA PASAUKEI verte policiją griebtis grieže

GAISRININKUS IR • ’
KUNIGĮ | CAMBRIDGE, MASS.

Mary Malone, 55 m. am- šv, Teresės. draugija su- 
žįaus/ gyv. 115 St. Bose St., rengė judomuosius paveiks- 
Jamaica Plain, begaminda- lūs, kuriuos rodė P. Man- 
,ma valgį virtuVėję, užkliu- Įkus.^^Jpjoiiią atsilankė pū
de savo drabužius prie ug- Letmai^Toiaugijai liks pel
nius. Liepsnos tuojau ap- no, Draugija' sparčiai au? 
ėmė visus jos7 drabužius. Į ga. Jaunos mergaitės pri- 
Mjoteriškėj pribėgus prii įmanios nąp 5 m. ąmžįaiis; 
telefono*pašaukė gaisriniu-įjos lūoka po 25c į menesį, 
kuš^ kunigą ir Būną. , susirgus išmokama po 3 dok 

x Liepsnos gr^it .sudegino(pašalpos. : '
josios ■ dra^’ir įlieta . taldybą>' ’ pten. .M.

Žąyeėkienė, yra* labai darb-. 
vis?s pastangai.- •Draugija'BUOTgauizUo-
motenskė^mire.. ^^Kmgas ^1928 m. ir jau .tari 150 
dar suskuta-siteikti’^ku-L^. dirha
tmi.patanmvhoų. . |^.^ ^ttdai. . ..

P.MIUUS-B 
ŪKININKAS

Itin VC i ri l I- BoHciniukas,' p9mat0 
; J II.:.ĮĮ.« ».t rflį t IhĮiktį’žmogų,’lipant į balkoi

ū..■J.fjnį uairiH . vi-'
Muziejaus archeologijos L —Nulipk, arta šauriuC' 

fitblrtoriW;8tiŽino3®apie^- h ^.Duok tamsta , ramybę į 
įmigti ižkasfinas, kurias .įiMjKg-įfyįu. tiktai radio an.t<h 
ra^o- vien^pfr;tainįėi t pgMafjyti ant stogo.. -.3 
, latlg grivM^-’hūyijksta’' | 
k*, mūėjękW s? viršaiti'" sūk 
ami 
! Esu Gribauskąs, mu- 

^iejąuB aręheologmjjo direh- 
fįoj)i^ą.nė..
t r—Bpr niek viskas !—pėy* 
rupkė jąpi yįršąįth. Perve- 
|nl Viri kaųląi parduoti vie- 
lįai dirbtuvei.L . ... ;

JUOZAS M. DIUS I
LAIKRODIMINKAB 1

LPai’iiuadii jvairMiusios rūšies 
Į auksiniu# ir . ridubrihuis daifc 
į tiri; jTaipgi ,ir ^tiisąu. ’ ' 
J • ’ '•■,'! ’■ ’’ “ - ’ .

|.. ,366 iW< ^roftdway .
1 80, BOSTON^ MA3B.
WltiimHmn.iniiiiHmHjHin,*iHiHĮmihHiHŪitfHnMhimtQ-*1

i . .
V

------ —■ —y --7--’-— |V- —

H.Be Sd galvos škaud^jimo, j i 1 ? P NE |; 

ąieko man ’netrūksia, ponaš įĮ tffndu8.; i;
daktoe/ “Valgati kaip vĖL- I V Jį °r 1
^asLM
kare esu pavargęs kaip šuo,Tūi""".... iun.iHM.mn........ ......... .......... m'm.,nmm£|^

b naktį miegu kdip driskis!
"L—Tokiu ’ atvejų ’ reikėjo"] 
įamstai atsilankyti pas vė-įl 
teriiįoyių!

Traukinyje sėdi keleivis. | 
įr.'ruko hąisįąi^vėkiantį’ eį-1 
garą.’ ^Įėgąntiškas įį>orias? 
važiuojantis.drauge1 su įup,|. 
muyma po, nosimi:. . 
J —Kokįa;prasta draugija! 

■ ' PąsJųiį negalėdamas - pa
kęsti toliau, paduoda. : jąm 
gerą^igarą. - - Jis ’pi'iiina, V į 
šįčįedaį dažanti# riikdTtb^ 
Įiį^ša^t, ' i■ |

1 ►

- j

i

j

: ’x.
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Balandžio 21 d. naktį ir 
22 d. rytą apie 3000 Har
vardo universiteto študeątą 
šukele didžiausią triukšmą.

Studentai įsiveržė į Rač-

Buvęs L. D,: S. pirmos 
kuopos .pirmininkas Petras 
Milius, pernai išvažiavęs į 
Lietuvą, nelabai senai prie 
Leipalingio nupirko gražu 
ūkį, šalia gero plento. Sa
ko, kad nattju gyvenimu 
Dzūkijos krašte esąs labai 
patenkintas. • > ■

Jie myli savo tėvynę dėl
to, kad ji yra jų. Hallec7

Piiiiekfs AdyotakM -

JUOZAS I. GAILIUS
. Veda visokiaa provas. Daro ri 

sus legalius dokumentui.
817 B St (kampas Broadway) 

BouthBditon, Man.
Telefonai: Šou Boston 2732
. Natoą; Tribot2474

Į i

Jonas Gasparavičius, 42 Į 
metų amžiąus, sirgęs sesias 
savaitės vandens ligą, pasi
mirė bal. 20 d. savo namuo- | 
se} 141 W. 6th Št,. South 
Boston, Mass. Paliko' žmo-l 
ną (buvusią Simonavičįūtę- 

' Savickienę ) ir tris mažus 
vaikelius. . ' I

Lietuvoje veįįonis paėją 
įš Kruopių, parapijos.
. Atlaikius inišiąs, palaido
tas iš. šv, Petro bažnyčioj 
balandžio 23 dieną. ;

.__ -‘ l -■ . !» .r' f.-- - ■-■- . ■-■ 'j'..-: . 'r‘ ‘| ■.į'fl.ffl’lįll ' I T :’rJ l - 1 Į

PRALL BROLIAI Į
PEKTOBUI IR DEKORATORIAI
DARB4 ATLIBKAMB OBRAI IB MOTAI į 

- PATABlfAVIMAS GIAIAUSUUI . ' ' . «
M KBMMmm 81., mOBMIStt,
r.Į’fc;:—■> i- -

VERTI PARĖMIMO i £ 2

5

Priduoda 3 'šeimynų, 12 kam* 
iririą namas. Kietmedžio grin
dys. Naujai ištaisyta. Kalpa 1750 

/ dolerį Dunhani parke arti Prie 
. ; Šv, Petro /Lietuvių Bažnyčios, S. 

r Bostone. ‘Kreiplri^ pas ’
MR, KEW(

. ; 896 Brdadway\

( PROFESIONALAI, 
PRAMONININKAI, biznieriai 

KURIESKELBIASI 
“DARBININKE”

TIKRAI Wl SKAITYTO^ 
^ABAMPK

f .

“pABBUnffM” ' Ė - ■<

' ADJPM»TMAoi»A
‘ . '■ ’ 'i

A, J, WEST, i. D,
I LIETUVIS
I 1 =
į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS! 
| V alau d .o s:.-. |.
.INuo 2 iki 4 d., nuo 7iki 8 vąfc. t 
Į 478 Gallivan Bouleyard | 
I1 DORCHESTER, MASS. |

Telefonas Talbot 0847 .. j

' ' •. ** ' ' * » t-v' r >. *

°« *•<*’.*£ 
itataiitafc - ttiitar- 

MHik Vat mik vilką pigti* pirktu.
i apninku įto/AMI

ANTRI METINIAI ŠOK!Al
. K«ųi» 8 !■ A. J*unu4Uu M5 kj. 

ptiįlgMn Hil) Mntabtfj* •’ . ,
I KsmsM K ir SUvw 8W*H ’ •. 8wt)Į JMjM. ton

1 II».J!W >! KaiMr's ĮKnUaritoii frtann*
Ur-1 Ai .

t

1 TėL SOi Boston .0523 • *
. LIETUVIS DANTISTAS i 

DR. M. V. CASPER 
, . ; (ėaspaAavioiuš.

Naujojė. Vietoje, 
525 Ė. Broadway, S. Boston. 
’ ' į O/h6 ValaMof,< :

Nuo 9 IkllS ryte Ir,nuo .1:20 1U 
b lr nuo 6 1kt8val. viikarAOfl- 

.4MK uždaryta» «ubatOB vakRral« ir 
nedBldleniaJs.talpgl ssredomUi nu* 
’ .12-t08,dlenį.tiždarytiiB.. . » * 
Taipgi nuimu ir £-rg$'

J

J
Tel. Sėfc įBostėti 266ft * ’ -

i.i t .Lietuvis. Dantistai "

birio-vainudos^ dud 91 iri* 12į ’huą
:S(>7-$ Jr 'nuo/ri:30—9 vakare.

iu<jf bL.i2 vai. dieną.
vakarą,

— i^wm^vti;aiėnąa’t

*
i

■4

Į /hJO“ ne bBiasiiaikyšiu kauj* 
kada būriu,įeręšūėje dtau- 
Įy^-,.

’ f ^rišizadėjri.\m an? kad 
. niekuomet, nebūsi' heklus' 

hus, aš gi prižadėjau tau 
bausmę, jeigu y he^iaikyši 
įžodžio. ' Vingi'savo žtsdžm 
neišlaikei.. * \

—Tėveli,1 jeigu aš nėišlab i 
kiM savo žodžiė,'tai tu ne-' 

; privalėtom irgi jo laikytisf

Ko. taip panelę artistė 
pyksti nežmoniškai • savo 
: kambaryje. Juk gavote net 
devynis bukietas! - ;

. —Taip, bet aš . nupirkau 
įešimt.

> Į

* ■ .v J' ‘ J k/ t > J
Beriėkioja mane nelaidi 

męs! Sudegė ąeapdraiista I 
^dirbtuvėj žmona pabėgo nuo [ 
ipahęs, pasiėmusi visus pi- i 
riigus. “ ^ęžinaii1 iš tiesų, ] 
kas mane gali sutikti dar 
toliau? f. . ' . : .

■ —Žmona gali pargrįžti: Į 
be.pinigą! . x

: * .*v
‘ 4 ‘ P 1 ‘ ' M ‘ U * * * *

j^pnėlįj A^t^rį dar yįWj« 
■įantisi;^... ( _

—Ne,' yaikeli! Nebeturiu 
nervieįio,1 ] . 4 •

—Tai palaikyk mano duo- 
rią ril ahritb ° . pažaisiu 
s^ėdlnį. •

V GERAI ŠOKA -

^Kab-ūš. su;tayiW ;Gnū- 
teįšokūjĮri, yo^, žemės 
pįfej^8;n^imiciu»J * 
/ \^Tai^'vvįisk“4WĮi> nes 
nuolat mini man ant koją

• • - ■ •' ....................... . A, • ’ • ’ ■ ■
• . . - ■ l..“....... ,

Kirn yvątęvasy Įu-Į 
liiihY ’ ■■ *

'-—Numirėliu!* ’

. —Gyvu imogumi!

I s
,-gl

.1
£ ’* -<,■

į LIETtmBKA !

(L STREET BEAUTY SHOB)| 
Kampas L and 6th Sfafc į 

Į' sOt BOSTON, 
' J - MASS.- . 
! Tel.

.• *friodamė 
paminint

tt»W«

SHOP
AM W. B«0ADWAY

ĮTel. Porter 3789

110HNWSHIS,M.D.
■ - (RHJ?W8) \ ... .

Lietuvis Gydytojas
Ofisą Valandos: 2—4ir1—Q>- 

. , 278 Harvarde Street, . 
kamp. Imnan airi Central Sqr 

h Cambridge, Mbm.?

J
v.

4
> Lietuvis Dantistas

UR. S. A. GALVABISKI
* (GALINAŪ8KAS)

414Broadway,So. Boston 
. X Tel Bo. RortOn' MOO ;
Ofisas atdarąs, nuo JO iki 13 v«L _ 

. ryto, nuo I’jSO Iki 5:8O'po fiietir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną ' 

pagal ausltarlaią ’
■ . • ’•» ' - V ■ ■ ‘a

■• :s J

» ‘

Apkurtimas | 
rDusulysIatarasį

BRONCHmS
■ •_ f *'» • ■ ’

; ir Kitos ligos, aklu, ausų, poalea,'t- 
• gerkles Ir plaučiu pagydomus nio-' 

C Itališkai ir protingą! per .

k6rįft,U?teS&
Antradtenlab, ketvirto 

vdierilais te KttąditoiaUi 10*11 ry- 
..to. 2-A W vakarą; Maukto i 
į'mala 10-11 tlktąL ...j

Tel«pbow Ūulvtnlty •HVV.

PATARNAVIMASPUMA 
IR N AKT}

■°n?«aKw«'MMUniį
vio^SSmS7

Bure im m**

TM. Broettan MM

4
-d

■ i

"«■

i.•*
■* J

i

i 8 v

L
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KATALIKŲ UNIVERSI
TETAS

Labai įdomi mūsų myli
nio Vysk, P. Bučio nuomo
nė apie Lietuvos Katalikų 
Universitetą buvo pareikš
ta <c M. L/’ redaktoriui. 
•- Didžiai Gerbiamas . \. ► 

. Redaktoriau, ’
Iš patikimų žmonių paty- 

5 tiatų kad Lietuvoje esą gan- 
dų, būk Apaštalų Sostas ne
įeisiąs įkurti Katalikiškojo. 
Universiteto Lietuvos Vals
tybėje,. ir būk aš nepritariąs 

• sumanymui tą universitetą
/ kurti. 5 • . • ’ ’ • ■ \

, •‘Neturėdamas Apaštalų
Sosto įgaliojimo negaliu jo 
vardu daryti pareiŠldmo, 
bet savo vardu pareiškiu, 
kad pilnai pritariu suma- 

• nymui kurti katalikišką ii- 
nivėrsitetą Lietuvoje. Nese
niai įvykusios Vytauto Di
džiojo Universitete permai- 

, nos' palietė ne vien jo vaidą, 
” bet ir esmę. Jos padarė,, 

kacL katalikiškoji Lietuvos 
visuomenė tini pasigaminti 
laisvą aukštojo mokslo įstai
gą, JTyčia neliečiu skauda
mųjų Lietuvos aukšt o j o 
mokslo vietų, bet jų yra ir 

. jos verčia katalikus -■ imtis 
sunkiąją savo univei'siteto 
naštą;

“Nors Apaštalų Sostas 
r " nepritarė įyykusiems Lietu

vos Universitete pakeiti
mams, bet žinote visgi /uos 

. pakeitimus. žino ii* nenori, 
, kad katalikiškoji lietuvių 

dauguma savo žemėje turė- 
t tų mažiau teisių už įtarti- 

. nos ištikimybės piliečius.
Taigi nėra pagrindo many
ti, kad Apaštalų Sostas tru- 
kdyfųx Lietuvoje katalikiš- 

’kam universitetui ir tupriai 
priešintųsi savo paskelbtom 

. 1375 Bažnyčios Įstatymų 
r Kodekso kanonui.. To pa

ties Kodekso 1379 kanonas 
uždeda Lietuvos V y s k u- 

t ‘ panas .aiškią pareigą katali
kiškąjį universitetą kurti. 
.. “ Tokią didelę įstaigą ren
giant yra daug visokio dar
bo ir nemaža progų įvai
rioms nuomonėms pasireiks 
šti. Kiekvieno lietuvio ka
taliko pareiga yra savo pa
žiūras Šitame svarbiame da- 

j, ’, Ivke suderinti su savo kraš- 
to kataliku vadovybės, tai y- j . •

' .: ra, su Lietuvos Vyskupų 
pažiūromis. Jei kas sakd, 

Į kad mano pažiūros nėsutin- 
r kančios su Lietuvos Vyskii-

RYT- VAL. KUNIGŲ VIE
NYBES PROVINCIJA

SUNKIAI DIRBA -

r--
ė ■'
r • '

r

i
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Apylinkės kunigai ąkaįt- 
liūgai dalyvavo savo .mėne
siniame posėdy bkl. 18 d.s 
klebono J„ Simonaičio kle- 
bonįjoje. Buvo svečių ir 1 
iš kitų provincijų: kun, J. 
Švagždys, kuri. Dr. J. Kon- 
eevičius, kun. Diibinskas, 
Svečia džiaugėsi posėdžio 
gyvumu, rimta nuotaika. 
Jau treti metai, kaip ši pro- ■ 
vineija aktingai dirba. Po- 
sėdžiuoja'kartą į mėnesį ir 
berods nėra praleidusi nei 
vieno posėdžio, kuriame ne
būtų galima pasidžiaugti 
kokiiįp nors nauju darbu, 
nauju suirianymu, nauja 
mintimi. Paskirtos komi- 
si j oš skirtingoms Visuome
ninio darbo šakoms priruo- 
šia gerus raportus iš savo 
nuveiktųjų darbų.. Provin
cijos kunigų posėdžiavimo 
vaisiai jau aiškiai pasireiš
kia visuomeniniame gy veni- 
me. Vėliausiu laiku ypatin
gai daug dedama pastangų 
katalikiškąjį jaunimą stip
riai suorganizuoti. , Mūsų 
apylinkėje, rūpesniu komi
sijos, parūpinta vaikučiams 
atostogauti vieta ( kiampė) 
pajūry. Šis dalbas yra la
bai didelės svarbos. Jis gal 
pradžioje reikšis mažu ma
štabu, bet idėją labai pra
kilni. Laikui bėgant, gali
ma tikėtis galimybės, kad 
būrrdis lietuvių vaikai iš 
gan nešvarių ir dulkėtų gat- 
įvių, vasarai atėjus keliaus 
į pajūrio gaivinantį orą, 
kur bus sumaningų asmenų 
prižiūrimi ir auklėjami, Už 
ši kilnu siimadymą ir dar- 
bą, tenka padėkoti, kun. Le- 
kešiui ir kun. Aleksiūnui.

ConnectiCut’o valstijoje, 
dėka kun. Pankaus pasidar
bavimui, įvyko visų jauni
mo draugijų suvažiavimas. 
Suvažiavimas buvęs labai 
rimtas ii* entuziastin g ą s. 
Taigi ten taip vadinama 
jaunimo Konfederacija jau 
nimas, priklauso prie Šv. 
įgyvendinta.. Aišku, jeigu

Vyčiai ir katalikiškas jau- 
Vafjo draugijos, Sodalie- 
čių, bei kitų sporto ar šiaip 
jau klubų, susi jungtų į Jau
nimo Konfederaciją. ji tap
tų nepaprastai didele pajė
ga.

Musu apylinkes jaunimo 
komisijai reiks dar trupu
tį daugiaus padirbėti, gi 
-jaunimas tą darbą kupras ir 
atjaus.

RŪCHESTER, N. Y.

. Gegužės 1 d. musų para
pijos svetainėje bus iškil
minga vakarienėj kurią ren
gia jaunos, merginos,; dveji 
metai atgal Sesučių ragi
namos,- įsteigusios Sodalie- 
čių draugiją. Šodalietės 
jau daug parapijai nuveikė 
ir žada dar daug nuveikti, 
nes draugija vis didinąs. '

Gegužės 1 dieną, Sodalie- 
:ės minės savo metinę šven

tę. Ryte per sumą bus iš
kilminga procesija. /Naujos 
narės bus priimtos į drau-

Manome, kad mūsų para-
rijonai ir ’ draugai nepa
mirš šios iškilmingos ,die-. 
nos, ir atsilankys pas mus, 
Vakarienės pelnas yra pa
skirtas parapijai.; Visi at
siminkite, kaį. labai gailėsi- 
tes neatsilankę; nes mergi
nos žada labai skanią vaka
rienę priruošti, tikietai tik 
75ė. Juos galima įgyti pas 
Sddaliečių komitetą, . Sesu
tes,’ arba pas Parapijos Ko
mitetą.. " \ •

< Sodalietės.

<y

NEWARK, N. J.
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s

pų pažiūromis, tai tas įžei
džia ir tiesą ir mane.
“Labai gražiai dėkodamas 

Didžiai Gerbiamam Redak
toriui už šio rašto, paskelbi
mą, liekuosi su tikra pagar
ba,- t Petras Pr. JBuČys, 
—. ■ ■ m: i, c.. ■

Oficiale Ekskursija į Eucharistini 
Kongresą ir Lietuvą

MSHINLI SAU GERIAUSIĄ
| ' DRAUGĄ
9 - ’ ' 1 , -‘i.•
į Geras laikraštis’yra kiekvieno žmoglius geriau- J
! sias ir tikriausias draugas., r ' \ I
I Dabar visi pripažįsta, kad lailaaštis DARBI 
s KINKAS: J vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
| vardof : ■. ■ A , W/Į
I “DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną | 
| savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jamexra- i 
S si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
t pasiskaityčius. Jis turi jaimimur skyrių. Būna ir J 

gražių judint. Plačiausios žinios iš nepriklausomos

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
• DANTISTAS 499 GRANO BIRBEI 

X—liAY ■ - ■
Namą Telefonas: Mlchlgan.2—4273

. V ALA NDO S i 
Kuo 0—12 13 ryto, 2—8 vok. .

> Šventadieniniu tuaiiarut

< (kninpaa Union Avė.)
BROOKLYH, N.T.

Lietuvos ir Vilnį aris krašto.
‘‘Darbiriirikaš” metams. *..

\ .. “Darbininkas” pusmečiui, ,.
J ei imsi t i k vieną kartą į savaitę,..

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS <
{LIETUVĄ '

Metams.. .,.. M. .$5.00
. Puspiečini , .$2.50 ;
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE,-TAD 

IR NAUDOKIS JA .-

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas

“DARBININKAS”
l 366 W. BR0ADWAY ? SO. BOSTON, MASS.

Tel.. So. Boston 0620 ' . ,

. ..-4.00 .
,,.$2.00.

$2.00

32.DD0 ATEIVIU LEGALI
ZAVO SAVO BUVIMĄ "

Visoje apylinkėje darbai 
taip sumažėjo, kad visai 
mažas skaičius dirban Č i ų 
Čių dirbtuvių bėra. Ford’o 
dirbtuvės pradeda šauki 
darbininkus atgal.

Drugijos v e i ki a. Š v. 
Jurgįo draugija balandžio 
24 d. įvyko mišios už mi
rusius draugijos n ariu s. 
Daug* dalyvavo šy. mišiose 
ir ėjo prie Dievo stalo.

Gegužės 1 d., ši draugiją 
rengia . teatrą, su šokiais, 
vaidins Elizabethečiai.

Daug lietusių rengiąsi Va
žiuoti į Lietuvą. P,-Vilei
kis jau-išvažiavo. . J.S.

. . Apie 32,00p ąįeįvių, ku
rie neturėjo |važiąvimo į S/ 
Valstijas rebrordų, įsigijo le- 
gališką stovįį užsiregistruo- 

ędami pėreitafc' dvie j ais. me- 
fais,, sako 'Darbo Departaj 
mentas.’ ' . .' .
.. Tuos ateivius .nebuvo. ga- 
Įįma iš^eportttotij’nės jie 
jau ilgai gyveno šioje šaly
je. Ir jie negalėjo, tapti pi
liečiais, neš nebuvo įleidime 
rekordo nuolatiniam apsi-

C. BROOKUN, Ii Y.

SUSIRINKIMAS

JUBILIEJINĖ VA
KARIENE

Moterų Sąjungos- 35 kuo
pa 15 metų sukaktuves pa
minėti rengia iškilmingą va
karienę, kuri įvyks gegužės 
1 dieną, Šv. Jurgįo parapi
jos. svetainėje, 207 York St. 
Pradžia lygiai 8 vai. vaka
re. Įžanga tik $1.25. Tikie- 
tą galima, gauti pas šąjįin- 
gieteš: M. Brąngaitienę, E. 
Khipibienę, Kazlauskienę 
ir klebonijoj. Vakarienė 
bus tikrai iškilminga, ries 
žada dalyvauti daug ir iŠ ki
tų kolonijų* Šąjungietėš 
pasirengę virtis kuopuikiau- 
sjai pavaišinti. Laumė.

t. Praėjusio Kunigų Vienybės Seimo .tarimais vado- 
tvaudamas,* šitiomi skelbiu lietuvių katalikų visuomenei, 

kad ekskursija į Eucharistinį Kongresą ir sykiu į Lie
tuvą įvyksią, birželio 9 d. iŠ New Yorko laivu c<Satur- 
nia,” Grįžta per Klaipėdą Skandinavų Amerikos Lini
ja/ Gerbiamiems Klebonains pasiųsta informacijų cir- 

j _ knlinrai. Ekskursijos reikalu patartimis .vietos lietuvis 
agentas arba Scandinavian American Line. .

' .. . > Kūn. Norbertai Dakąlni^ ..
Kimigij Vienybes Hmininkas.

Didžiojo New Yorko Eed. 
apskrities mėnesinis susi
rinkimas Įvyks balandžio 29 
d., 8 vąl. vakarė, karalienes 
Angelų parapijos tfveidįnę- 
K. / '•

Visi -kuopų, skyrių ir 
draugijų" atstoyai . malonės 
skaitlingai susirinkti. Būs 
svarbių pranešimų ir bus 
kalbama apie vasaros laiko 
pramogas ir it. 1

Sekretorius, petii, L. I.

fs-kalno pranešama, kad 
Šiemet Pan. §vs Apreiškimo 
Parapijoj švento Vardo 
Draugija rengs* du pikniku, 
kurių pelnas” pusiau bus ski
riamas parapijai. Pirmas 
piknikas Gegužes 1 d*, ?sek- 
madieiiyjė, ĖeldmanV Qeėns 
Coimty Park, Maspęth, L. 
I. Antras gi — liepos 30 d. 
Klasčiaus Clinton Pk,, Mas-

gyyenimui. Nors. daugu
mas iš tų įvažiavo be per
žiūrėjimo immigracijos val
dininkų, kiti pilnai legąliš- 
kai įvažiavo, bet vistiek ne
galėjo įrodyti įvažiaviino 
dieną ir negalėjo nurodyti 
vardo laivo,, kuriuo atvažia
vo į. Suyr Valstijas. Šios 
informacijos yrą labai ' rei
kalingos pertikrinti legališ- 
ką įleidimą. Kiti atvažia
vo šion šalin pat jaunystėje 
ir negalėjo. pranešti kaip 
atvažiavo, arba kiti įvažia
vo per stotis Kanadoj ir 
Meksikoj^. kur senoviškose 
dienose rekordai naujai at
vykusių beveik ir nelaikyti. 
Tarp ateivių, kurie legaliza
vo savo įvažiavimą, buvo 
riet 1,450, kurie atvažiavo į, 
šią šalį prieš 1890 m. Bet 
daugiausia, beveik 18,000 
atvažiavo nuo 1911 iki 1920 
m. Tarpe užregistruotų 3,- 
567 buvo meksikiečiai, 3j82§ 
lenkai, 1,885 vokiečiai, 1,812 
skandinavai, 2,296 italaj ir 
1.1. ' .. ■ ;
. Šulyg dabartinių įstaty- 
mųj tik tie, ateiviai, kurie į- 
važiavo į Suv. [Valstijas 
prieš birželio 3 d., 1921 m., 
ir kurie čįonais nuo to lai
ko pasiliko, gali užsiregis
truoti. Svarbiausias reika
lavimas. legalizavimo . tik
slams yra tas, kad ateivis, 
kuris bando gauti užregis
travimo* rekordą, įvažiavo į 
šalį prieš bi|’žėlio 3 d., 1921, 
ir niekad neišvyko iš Suv. 
Valstijų net ’trumpąin išva
žiavimui. Aplikantai turi 
išpildyti dvejas k o p i j a s 
form 659, ir pasirašyti pa
vardę prie notaro. Dasira- 
Šytos fotografijos turi būti 
užlipdytos ant"abiejų blan
kos kopijų; Reikia ir0 pa
siųsti • keturias kitas foto
grafijas, ir ant jų pravardę 
užrašyti, su aplikacija rei
kia pasiųsti 20 dolerių Corii-

missįoner General of Immi- 
gration, Washington, D. C, 
vardu. Blankos, tinkamai 
pasirašytos ir. prie notaro 
prisiekus, su pinigais, ir fo
tografių omię (šešioms iš vi- 
so)- turi būti pasiųstom ar-_ 
čiaušĮam Immigraėijos val
dininkui. . / • .
j .• ■. .*

Abejos blankos turi būti 
vienodai išpildytos. Tarp 
užklaustų klausimų yra tie, 
kurie liečia aplikanto rezi
denciją nuo birželio 3 d., 
1921 m. ir vardus ir adre
sus . firmų, kompanijų, ku
rios jį samdė nuo tos die
nos. j ;

‘ Kuomet aplikantas pa
siunčia tas blankas, neužil
go jį prašo asmeniškai at
vykti egzaminui.. Jis turi 
atsivesti 2 liudininkus, ger 
riaus Amerikos piliečiuš, 
kurie gali prisiekti apie jo 
apsigyvenimą Suv. Valstijo
se ir jo gerą charakterį.

Jeigu aplikantas tinka
mai išlaiko egzaminą, jo. 
buvimas Suv. Valstijose le
galizuojamas ir jam išduob
dama užregistravimo- certi- 
fikatas. Tas pavėlina jam 
paduoti, jeigu jis to pagei
dauja, deklaracijos intenci
jos tapti- Suv; Valstijų pi
liečiu. J eigų pirmiaus iš
gavo pirmus popierius, ku
rios dar nėr septyherių me
tų senumo, jis tuoj gali pra
šyti antrų popierų, tik pa
duodant natūralizacijos pe
ticiją.

Užregistravimo certifika* 
tas leidžia ateiviui - taipgi 
gauti, leidimą sugrįžti, jek 
gu jis ketina aplankyti gi- 
miiies' užsieny, arba taip iš 
Suv. Valstijų išvažiuoja, ir 
prašyti- įleidimo žmonos ir 
nepilnamečių vaikų po pa- 
rinktina kvota, - PLIS.

Telephone; STAGG 2-0105

OR. A. PETRIKĄ
(MYTBIOK)

LIETUVIS DENTISTAB
2218. 4thSt., Brooklyn,N. Y.

T-Spin&uHti /HagMoa 
Gano Anettoika

“ " V A E A7NT> 08 : ------
Nuo 9 Vai. ryte lk| 8 vai. vakar*. 
Penktadieniais Ir .Mventadlenlals

. tik susitarus. . -

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G R AB ORIUS

BALSAMŲOTOJAS
231 REDFORDAVENUE

BROOKLYN, N. Y.

I KLASČIAUS 1

Į CLINTON PARKAS
Y piknikams, baliams, koncertams, I 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmini. I 
Į marus smagiausia vieta Brook-1 
| lyne-Maspetlie. Jau laikas ugsisa-1 
Į kytl salę žiemos sezonui. . | 
i kamp. Maspeth ir Betts Avė. I 
Į JONAS KLASČIUS, Sav, ( I 
Į Maspeth, N. Y. ' |

Skaitykite-ir platinkite mėnesini 
mokslo, blaivybes ir sveikatoj 

laikraštį

“SARGYBĄ”
"SARGYBĄ” skaitydamas rasi Šluos 

skyrius : 1) Mokslo' popullarlzacljos Ir 
visuomenės klausimą, 2) blaivybes, 3) 
likto, 4) Sveikatos, 5) gydytojo patari
mą, .6) advokate patarimą, 7) japžval- 
a (politikos! visuomenes kultūros, ir e- 
konomljos gyvenimo), 8) priešalkolinls 
Judėjimas (Lietuvoje Ir užsienyje), 0) 
Knygą pasaulis Ir 10) Įvairenybes.
/‘SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei

nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr, M. Pačkaus- 
kalte, dr. A Gylys, dr. jut. Raulinaltis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr, D. Juš
ka Ir kltL . • ' - •

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” *dm.

10 DIDŽIULIU TOMU
(turinčią arti 5000 pusi.) 

lūoSia kiekvieno lietuvio inteligen
to tbiblioteką, kuris skaitę “Židi
nį,* ’ ’ didžiausią' mėnesinį literato* 
ros, mokslo, visuomenes ir akdde. 
miš.kojo gyvenimo Žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet HŽt* 
dmys” darosi kaskart įdomesnis,

Tel.'*Newtown 9—4464

. GRABORIUS IR
BALSAMUOTO  JAS

Aprlrauilą Visose šakose
$ Nofary Pnbllc '

. .5441 - 72-nd Street, '
Arti Grand St.

MĄSPETH, L. L, N. Y.
'W- ' ‘    ■

a

Tel. Stagg 2—5043 Notnry Pnblie,

M. P. DALIAS INC.
BIELIAUSKAS ..

Grąborius ir Balsamnotojai.

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel.Sta<g 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
f (Levandauskas) 

GRAB0MU8
107 Union Avę., Brpoklyn, N.Y.

&
Teteplfone • Stagg. 2-4409 

NOTARY PUBLIC .

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABpRIUS

,402 Metropolitan’ Avė.
BROOKLYN, N. ¥.♦

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdait Automobilius Ves- 
tųveins, Krikštynoms ii* viso

kiems pokyliams

ir tiesiog butų nedovanotina, je|- . 
gu kuris inteligentas, vistiek ki£ 
rios profesijos jis bebtttą ir kūi 
begyventų, jo neprcnumeruotų ir\ 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“ židinio kaina Amerikoje: mot ” 
—$4.50, pusm.—$2.50; Liet u vej6:

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
mot. *7-05 lt,, pusm, —20 Itf

Adresas: KAUNAS, LaiavSa A- 
Ičja Nr. 3.'. ■ . . .• ■. ,‘ •

vor. laukus
Rn»tAI vu
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