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DARBININKAS
7 J AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 

. P E N K T A D I E NI A I S T

EHA NUO 1915 METŲ A

Iš KATALIKŲ GYVENIMO
SOUTH BOSTON, MASS., SAUSIp-JANUARY 24 D., 1933 M., No. 6 KAINA 5 CENTĄĮ

►.lova valstijoje yra 
Žnrs teturi apie 40,000 

Jų, tačiau vaidinamas 
ma. ‘ Mieste yra arkiyį 

, Vyskupija turi 6 vienuolį 
toiikuosius namua. kolę^Įvai- 

V ’ .Minams ir kolegiją mrifinpms.
? Ūats miestas yra kalvotoU yįėto- 

.7 je. Kiekvienas kablelis pį
kokia nors katalikiška ist

"“Rusijoj Ištisi Kaimai Ištremiami į Sibirą-
tų mo-

• ■ i ■

T . - Dubuąue miestas yra katalikų 
laikraščių spaudinimo centras. 
Čia leidžiamas vienintelio anglų

> . kalboje Amerikos kataliloų1 vie
nintelis dienraštis “The Oatholic 
Daily Tribūne,“ kurs nuį 1920

. liepęs } d. eina kasdfeįtvar-
• ’ Jangai,; . •

^Būsimoje prezidento Rocsevęlt 
kaminėte pramatoma kelios vie
tos katalikams, tarp kurių num
ina senatorius Walsh (Montana), 
O’Mahoney iš Wyoming, Arthur 
Mullen iš Nebraska ir kiti.

Milijonierius Horiard Hughes nusipirko modernišką orlaivį, kurs tinka ne tik skraidyti, bet ir jūro
mis plaukioti. i

1 NEGUDRUS APGAVIKAS 
PATEKO POLICIJAI

Sausio 14 d. Amarilio mieste, 
Texas valstijoje, mirė kun. Bęr- 
nard Fresenborg, 35 metu am
žiaus. Tai buvo savotiškos reikš
mes asmenybė? 30 metų išbuvęs 
kunigu,. jis paniekino katalikų 
Bažnyčią, kovojo prieš ją, leido 
knygas, bet pagaliau 193Q m. bir
želio mėnesį jis grįžo'atgiri Ka
talikų Bažnyčią ir- mirė viziško- 
j^tVKfcnje. 7 *'“4- ■

MILANO KARDINOLAS 
SMERKIA SPORTO MO

TERĄ PAPROČIUS

ŠLAPIŲJyORGANIZACI
JA IŠLEIDO $364,445

L. D. S. CENTRO 
NAKAMS

San Francisco mieste, vasario 
mėnesį įvyks 14 vyskupiją kata- 

7 Wrių. moterų. atstovių, šusivažiavi- 
■ mas. , ' ■

šiomis dienomis širdies liga ini- 
Tė St. Joseph, Ado. vysk. Fran
cis Gilfillan, 60 metų amžiaus. Į 
kunigus buvo Įšventintas . 1895 
ta., vyskupu paskirtas 1922 me
tais. > Tai buvo labai gilaus pro
to asmenybė.

Xun. H. I. Štorck, jėzuitas, 
Neri Jersey* valstijos darbo fede
racijos susivažiavime skaitė pas
kaitą apie Popiežiaus Leono XIII 
encikliką darbo klausimu.

New Orleans mieste Šv. Vardo 
parapija pasistatydino naują mo
kyklą 250,000 dol. vertes. Nau
juose namuose tilps' 900 mokinių.

ROMA. —JoEminenci- 
;ja;kardjįg^^. Šęliųster, Mi
lano arkivyskupas^ įsake ar
kivyskupijos kunigams/kad 
jie imtųsi priemonių panai
kinti nelemtąjį ir smerkti
ną 'daugelio moterų paprotį 
pamaldų metu eiti į bažny
čią sporto kostiumuose ir 
priėdę dar . įsinešti į Dievo 
namus pačiūžas .ir; ten -jas į 
dienas atrėmus laikyti. ;

7 Izraelitams buvo uždrau
sta, sako kardinolas,kad mo 
terys rėdytųsi kaip vyrai, o 
vyrai kaip moterys,., nes tas 
buvo pasibiaurejimas prieš 
Viešp. Nors šiandien soeia- 
lės aplinkybės pasikeitė, bet 
Dievo namuose tvarka turi 
būtįj kaip yra buvusi. Ir tą 
blogą moterų paprotį reika
linga naikinti.

WAŠHINGTON. — ušla- 
piųjų^organiz. aėįja, . kovo
jusi prieš prohibicijos įsta
tymą, pernai išleido 364,445 
dolerius, orpajamii turėjo 
■360,’75TMlen&r

.• Massachusetts valstijoje 
ši organizacija išleido 8282 
dolerius, o pajamų turėjo 
8389- dolerius,

“Sausųjų” gi organizaci
ja pernai . agitacijos- reika
lams išleido 38,735 dolėriųs.

L. D. S. Centro valdybos posė
dis įvyks sausio 31 d., antradienį, 
7:30 vai. vakarė' “Darbininko” 
name.

Centro Sekretorius.

JAPONIJA RACINA KINIE
ČIUS NUSIRAMINTI

■7 Marųuette kataliku universite
tas medicinos ^mokyklai Įsigijo 
naujus rūmus 500,000 dolerių ver-

■ tės.

išgelbėjo jūroje 22
ŽMONES

Amerikos Katalikų Universite
tas Washingtone ypatingai pami
nėjo tik ką mirusį ėK-prezidentą’ 
Gaivių Cooledge,. kurs daugiau 
negu kuris kitas prezidentas bu
vo parodęs savo, pagarbą šiai ka
talikų įstaigai. 7

•Praėjusiais metais Centralinėje 
. Kinijoje šv. Vincento milijonie

riai suteikė krikštą daugiau kaip 
"dešimčiai tūkstančių a s m e n ų 

.7 Šiuo metu krikštui rengiama 4,- 
647 pagonys. >.

Romoje tikybos platininio se
minarijoje yra 41 kinietis, studeit 
tas. \ v-

Šv. Vincento Pauliečių moterų 
labdarybės draugija turi 166,017 
narių. Narių gausumu pirmoji 
Vieta'tenka Italijai, kur yra 42,- 
150 narių; antroji — r 
kur yra 37,043 nares ir trečioji 
vieta Meksikai, kur yra 35,589 
nares,

• Kinijos plėšikai pagrobė kata
liku seminarijos vieną auklėtinį 
ir jo tėvą, Pagrobę j uos: parei
kalavo 100 dolerių, bet neturtin
gi kiniečiai tegalėjo surinkti lik 
60 dolerių. Tada plėšikai žiau
riai nuplovė klierikui dešinę au- 

. sį ir paleido.

' Rio de. Jąnęiro ąrkivys k u p o 

paraginti, Brazilijos katalikai pa

reiškė didesnio susidomėjimo da

lyvauti, politiniame veikime. Jau 

įsteigta speciali organizacija, ku

ri rūpmsiš, kad sekančiuose rin

kimuose katalikai aktyviai daly

vautu ir gintų Savo teises,

NE WYORK. —Audrin
go oro metu, Amerikos pre
kybinis laivas “American 
Merchant”, kapitono Sted- 
man vadovaujamas laiku 
atvyko išgelbėti anglų laivo 
“Eseter City” 22 žmones.

Skendęs laivas “Ėseter 
City” nuskendo apie 1500 
mylių tolumoje nuo New 
York\77 •
< Kartu su laivu nuskendo 
laivo kapitonas E.. D. Legg 
ir jo trys pagelbiniųkai.

Laitas “American. Mer
chant” atvyko kaip tik pa
skutinėj e* minutė j e, kai lai- 

Lenkijai, vas jau yjsaj skendo ir likę 
laivo įgulos 22 tarnautojai 
jau buvo netekę vilties išsi
gelbėti, .. .

. • Išgelbėjusio laivo kapito
nas Stedman yra pąsižymėr 
jęs _. gelbėjimo darbe.'. Tai 
trečias karias jo tarnyboje, 
kaip įvykdė tokį didelį iš
gelbėjimo darbą.

Kapit Stedman nuolati
nė gyvėnimo .vietą/ y r a 
Quincy, kur jis gyvena, su 
savo dviem seserimis. .

TOKIO. — Japonijos 
parlamanto posėdyje užsie
niu reikalų ministeris Uchi- 
da pareiškė/ jog' Japonijos 
kariška pajėga yra geras 
pagrindas pasaulinei taikai. 
Savo kalboje Ųchįda. grąsi- 
no Kinijos vyriausybę su
stabdyti savo ekonominį ir 
karinį pasipriešinimą prieš 
Japoniją.

PROHIBICIJŪS VYKDY
MAS NAUJOJ ANGLIJOJ

WASHINGTQN. — Pro- 
hibieijoš įstatymo* vykdy
mas Naujoj Anglijoj 1932 
metais valdžiai kainavo 567,- 
.188 doleriai-
’ Prohibicijos skyriaus vir
šininko pranešimu . prohibi
cijos įstatymo, vykdymas N. 
Anglijos valstybėse kaina
vo: Connectieut i—< 67,204 
dolerių; Maine — 96,583 
dol. ; Massachusetts — 247,- 
085 dqk ; Neri Hampshii’e— 
.53,252 dol.; Rhode IslanJ

■ 51,686 dol* ir Vėrniont
5i,i88 dol. • .7 ■ /• * • ‘ ,

’ Per tuos pačius metus už 
prohibicijos įstatymo laužy
mą 1166 asmenys nubausti 

“ įvairiam tąrrainui kalėjimo 
(iš viso susidaro . 723 n lėtai) 
ir 1003 asmenys sumokėjo 
249,638 dolerius pabaudos*

MIDDLEBORO. — Po
licija suėmė vokietį -Wm. 
Schaf, 50. m, gyv. Roches- 
ter, N. Y. Iki šiolekjįs-bu- 
vo vii'eju ir neblogai gyve
no. Nesenai jis perskaitė 
“detektyviį magaziną,”, ku
riame rado aprašymą apie 
nusižudėlį Duboisy kurs bū 
vo .nužudęs; savo žmoną, my
lėdamas turtingo - prekybi
ninko Levi O. Atwood duk
terį. j..’.

- Štai, ir atėjo virėjui “ge
ra mintis.” Jis panoro gau
ti tiktai'17 tūkstančių dole
rių, kad galėtų “ramiai pra
leisti paskutines gyvenimo 
dienas Vokietijoje.”

Schaf parašė keturis laiš
kus prekybininkui Atwood, 
reikalaudamas 17,00(1 dole
rių ir grąsindamas paskel
bsiąs slaptų žinių apie jo 
dukters santykius su nųsi? 
žud žitisiūoju Dubois. Schaf 
kvietė Atwood atvažiuoti į 
New York ir atvežti jam .. 
pinigus. Kadangi AtivodcT ' 
neatvažiavo, tai pats Schaf 
sausio '. 19 d. atvažiavo į 
Middleboro ir nuėjo tiesiog 
į Atwood ofisą. ‘ Atwood 
maloniai jį priėmė ir pa
prašė Schaf ’o kartu su juo 
eiti pas advokatą, kurs, gir-. 
di, sumokėsiąs pinigus.

. Schaf visai linksmas pa
sidarė ir nuvažiavo advoka
to ofisai!, kur jis atkartojo 
savu reikalavimą prie advo
kato. •

Ir ar. verta sakyti, kad 
Atwood labai nustebo, kai 
iš kito kambario išėjo pr.O’ 
kurpras ir policijos virši
ninkas. Schaf bandė pra
ryti korčiukę, kurioje buvo 
užrašyta jo pavardė ir ad
resas.

. . Polįcij os viršininkas tu
rėjo ilgai pasistumdyti, kol 
ištraukė iš Schafo burnos 
kortelę ir sužinojo jo pavar
de... . •. ;

• Schaf ■ dabar * kalė ji m e, 
kur jis dainuoja vokiškas 
dainas ir laukia teismo.

Komunistai pradėjo naują pia- 
tilietką. Išleisti duonos Paspor- 
tai. Neištikimieji ir bedarbiai va
romi iš miestų Neklusnūs ūki
ninkai tremiami į Sibirą,

MASKVA. — Sovietų 
-Rusijos komisarų vadovybė 
pradėjo ant rą \į piat iii et ką ’ ’ 
ir pat pradžioje vykdymo 
pasirodo dideliu žiaurumu.

Komisarams - didžiausio 
nemalonumo sudaro atskiri 
ūkininkai — “Mokai,” ku
rie . nepripažįsta komisarų 
“kolchozų.”

Savo programai įvykdyti 
komunistų komisarai pasi
rinko du ginklus: įvesti duo
nos pasportus, carų laikų 
liekaną, pagal kuriuos tik 
tiems rusams bus leidžiama 
gyventi didesniuose miestuo
se, kurie aklai vykdys komi
sarų parėdymus; antrasis 
ginklas — išvalyti kaimus

pakalikams, o visi tie, kurie • 
turėjo-koltius nors “blogit^ 
rekordus,” išvaromi iš mie~“ 
stų. . 7 -7

Toks “neištikimųjų^ iŠ-, 
varymas iŠ. Maskvos * jau 
prasidėjo. Nuo sausio 25 
d. prasidės Įeituose miestuo
se. ’■ *.... ; ."a'

Maskvos elektros ..vienoje 
dirbtuvėje dirbo 5000 darbi*? 
ninku, iš kurių 800 išvary
ti iŠ miesto, kaip negavu
sieji pasportų,

Bet ne tik “neištikimie
ji” bus varomi iŠ miestų, 
bet ir visi bedarbiai.

Šių naujų reformų vykdy
mas jaudina, tūkstančių tūk
stančius nelaimingii rilsib 
kuriems gręsia ištrėmimas į 
Sibirą bei į tolimąją šiaurę.

Šiuo metu Maskvoje už
draustos vedybos ir divor- 
sai, kol bus išdalinti paspor
tai.- -. •' .. ■’

Pirmieji ūkininkai, kurienuo “Moku,” ištremiant. . ,A,.- . nukente,]o nuo komisarų bu-
.turicmct M ATI a Ir In om ■» k-i Irminiia

vo šiaurinėsi Kaukazo dalies 
gyventojai, daugumoje buv( 
kazokai. Jie apkaltinti sa- 
botažeprieš komisarus įr<Į 

Visomis šeimomis išgabeni 
į Sibirą. O tas jų sabota 
žas; pasireiškė 4ame, ‘ jog ji< 
nepakankamą,ai davę grudi

•ištisus nepaklusnius kaimus 
į biaurias gyvenimui vietas.

Šios dvi priemonės jau 
.pradėtos' vykdyti. Jaū;ke- 
IT ištisi kaimai kaimieČhprš- 
tremti. į šiaurinę Rusiją, į 
Sibirą. ;

Pasportai išduodami. til: 
ištikimiems komisą r ii komisarų kolektoriams. -

VOKIETIJOS KOMUNISTĘ 
SU FAŠISTAIS PEŠTYNĖS

NAUJI KARDINOLAI BU 
ŠIĄ PASKIRTI KOVO 13 C

BERLYNAS. — Sausio 
227 d. Vokietijos, fašistai 
Berlyne buvo surengę de
monstraciją savo žuvusioms 
draugams pagerbti.

Didžiausioji demonstraci
ja Įvyko Buelow aikštėje, 
kur yra komunistų partijos 
centras.

' Nors gatvės ir aikštė' bu-Į lluT°nę’ ?og dieną. P 

Vo apsupta ginkluotais 
tomobiliais ir policijos

• VATIKANAS. — Kov 
13 ch Popiežius šaukia.-kai 
dinolų konsistoriją, kurion 
bus paskirti trys karditų 
lai Romos. 3 bazilikų dt 
rims atidaryti Šventųjų M< 
tų pradžios išvakarėse.

Arčiau Popiežiaus .esai 
tieji dvasininkai pareisi

NUKRITO Iš 9 AUKŠTO IR 
NEUŽSIMUŠĖ

au- 
bū- 

riais, tačiau komunistai įsi- 
■ veržė į fašistų eiles ir' kilo 
peštynės, — muštynės. 35 
žmonės sužeisti, 80 suimti 
Muštynės nuramintos.

Panašūs susirėmimai įvy
ko Leipzig ir Cologne mies
tuose, kur buvo keletas su
žeidimų. . : . .

. SEATTLĖ. — Buvęs tei: 
smo sekretorius John Bowė, 
27 metų, negalėdamas atsi
kratyti girtuokli avimo pa
pročio, nutarė nusižudyti.

Vilties nębfekęš Bowe, Šo
ko iš-' 9 aukštų naino žemyn. 
Jo kūnas įlindo apie. 2 pė
das Į minkštą žemę, tačiau 
liko ..tik lengvai sužeistas* 

r Dabar jis sakosi niekados 
nebešoksiąs žemyn. .

pi ežius gal paskirs kel 
naujus kardinolus..
.. Šiuo metu yra • 53 kare 
uolai, tad Popiežius gali p 
skirtį 17 naujų kardinolų.

ROOSEVELT PRIEŠ INAI 
GURACIJĄ GYVENS 

IMASHINGTONE
WASH1NGTQN. — < 

yrą žinių, jog kelias sav 
les prieš kovo 4 d. iiiaių

KINIJA SIUNČIA KARIUO
Mtkir MAilDrM ves prieš kovo ‘t a. uiuuį
MtNt SĮAUKEN raciją busimasis prezidi

. SIlANGHAI. — Iš Ki
nijos '. pasienio pranešamą, 
jog .Kinijoj kariuomenės 
šiauriniai legionai slenka į 
šiaurę, į‘jeliollipylinkę, kur 
įsibriovė Japonijos kariuo
menes dūlis. Manoma, jog 
tuose* šiaurūs! legionuose yrą. 
apie 250,000 kiniečių karei
vių. ■ • . 77 A:

tas Roosėvelt su Žmona j 
veną VVashiiigtoiie; Mos 
ėhusetts. Avę.,‘ vienoje 
gražiausių sostines gaivu

Namas, kariame Bot 
velt gyvensią^, yra; nuosa 
beje Roosevelt drąu^įų ' 
toli šio namo gyveno to 
prezidentas AVilson ir 
baigiąs įn^židentavimo < 
nas Hooyėr. • .
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l&’d. Taikos'teisėjo rištinė- 'Biržų miesto, pats tos žė- 
je buvo varžytynės parduo- mes nedirbs, kaip , girdėt, 
damų ūkių. Kadangi tą cite-j pirko dėl biznio, iies pigiai; 
ną čia buvo turgadienis, tai p0 įoo p.
prisirinko žnlbidų pilna.Aa? žetečs ha sų trobesiais. Kai 
lė ir koridoriūs saųsakim- 
sai* . ,?;...'

Bet pirkėjų buvo* mažą* 
Daugumai parduodamų ū- 
kių neatsirado nė vieno pir
kėjo. Pažiūrėkime, kas pir- 
kd^ukius: stoties vitšinin- 
kąs,. mokytojas, viršaitis, 
mašinieriiiSi valdininkas ii| 
vienas kitas ūkininkas^ Kai ranka mašinos nutraukta, 
pusvelciai parduodami ū- Kodėl .Žemės Bankas neda- 
kiai, ’ galima matyti, iš to: vė Jani paskolos, kai tokiais 
gruodžio 15 d.‘buvo parduo
damas ūkis <J2 ha su gerais 
trobesiais vienkiemyje^jla- 
ločių vai.; prasidėjo varžy- 
tynėš /iiud vieno tūkstančiu 
litų, nuvuržė už tūkstantį 
penkiūs dešimts litų (ūkis 
įkeistas Žemės Banke su- 
inpje' 16,000 lt). Bent kiek 

(. .pirmiau" buvo .parduotas iŠ 
varžytynių Joniškėlio valš. 
ūkis su -trobesiais 42 ha ge; 
ros žemės, ūkis niekam neį- 
keistas/ parduotais iš varžys

E^EKUI VIETOJ BRANGIŲ 

■ PALTŲ •
i7 ——--
FlJBKEčiAI. Šakių apsk.

Čta ne tįk valdinių- 
bet ir ūkininkui siųdi- 

Kai brangius paltus, vieni 
|įp kitais ; rungtjmiuodami, 
E|į| iš paskutiniųjų, kad tik kuri taip pat ilgą laiką bu- 
Ipkžau už juos ; titrddytiĮ. 
K&s krizio metais siūdinąs 
Eetpje paltų ilgus kailinius 
Spynai juodai išdirbtus. Kar 
Suduoti vaikšto ne tik vyrai, 
gįt ir moterys,. ir tvaikai. 
®dip pasirėdę ir džiaūgiasi, 
Jjrąd esą šilta, lengva, gražu 
^ pįgu/. • ?.

t Perduoda KARiuoMfeNts
h?' ‘ r*

.prokuratūros atiduotos /ka
riuomenės teismui. Abi byx 
los numatomos . nagrinėti 
sąusįp pabaigoj ar vasario 
pradžioj.

Kariuomenės teisme buš 
nagrinėjama kun. P, Žilins
ko (iš Naumiesčio) byla,

vo siuntinėjama per įvai
rias instancijas, ir galop ati
duota kariuomenės teismui. 
Visiems jiems pritaikyti B- 
St 129 str. ir Y. V. A Įštte 
14 parg. 2 p. te • <

KUNIGŲ ATMAINOS Vilka
viškioVyskupijoje

;: 1. Kuli. P. Jakulevičlus, 
Plutišldu vikaias/ perkel
tus vikaru į trdrijįy į ■ ’ ■

2. Kun. Kaz. Katilius, ŠL 
lavoto -vikaras, jrerkėltds vi
karu į Plutiškes ;

3, Kun. J, Kubilius, Ūd
rijos vikaras, perkeltas vte 
karu į Šilavotą ; . /

.4. Kun. P. Garmus, jam 
pačiam ' prašant, atleistas 

( nuo klebono pareigų. Lekė-

B; KAUKAS* Kun. Bt. Telk- 
H|Btiioj Jonės Petrauskaitės ir 
KFitr Kudirkaites byla, galit- 
■Binai atiduota spręsti ka- 
Etiuomenės teismui/ Taip pat 
Bj^persiųsta kariuomenes teis
ynui ir J. Bernotus, Kimšos 
g^ir Laukaičio byla. Jų kalti- 

o aktai jau parašyti ir 
/bylos iš kariuomenes teismo! čiuose.

Ųjll
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Mašitia iŠ kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”
, . _• / . < - :, • ; J.-. ________ ______.....   ?■■ •   

Paveskite Visus

PAUDOS DARBUS
Darbininko” Spaustuvei

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai 
. “DARBININKAS”

6 W. Broadway TCi. S B 0620 So. Boston, Mass.

tSilSiųlitų, tiž 10,000 litų Mli

. mes nedirbs, kaip, girdėt

su viršum geros

nį namą, šis namas turės 
visus inukyklal reikiamus 
patogumui. Mokykla stato
ma Ūkio būdu.

DSL “BLOGU METU” PUSAN
TRŲ METŲ KALĖJIMO •

ūkis buvo aprašytas iš var
žytynių. parduoti,... žmogus

sakė; ir jo žemę pardavė iš 
varžytynių* Kur žmogui dė
tis, nedarbininkas — viena

atvejais kitiem duodą ? Ko
dėl anstolis aprašė pardavi
mui visa ūkį, nors kelių tuk 
staiičių litu skolai padengti 
biltŲ užtekę pusės ūkiu.—21 
ha žemės?

Ūkininkas Vi, norėdamas 
gauti apdraudimą, padegu 

kreipėsi su prašymu į Že^savo trobesius, Iš pradžių 
mes Banką, prašydamas pa- visi kaimynai tikėju, kad 
skolinti. piiiigų, bet Žemės trobesiai sudegė dėl pelai- 
'Bankas paskolą duoti atsi-jmingo atsitikimo. Tačiau 

kai kartą V, išsigėrė ir ki
liems pasigyrė,. kad Lietitr 
Voje galima ir iš gaisro sau 
gerą biznį padaryti, visi'sti
prėto, kad padegimas buvo 
jo paties tyčia padarytas, ir 
pranešė policijai;: Po trum
po tardymo V. buvo sugau
tas melavęs, ir suimtas. Tei- 
:šmd“^mininkaOiiščM 
paklausė:. • ‘
f —‘Tamsta prišipažįsf t kal

tas.? ;
. —N e, ponas teise jau. Pri
melavo..? ■

—Tai kaip. sudegė trobe
siai? • . • .

V. pradėjo mikčioti.
—Buvo atvažiavę svečią, 

aš. juos paguldžiau, ant šie-

STATOMA DIDELĖ MOKYKLA

PLUNGĖ. Apskrities sa
vivaldybė, gavusi iš švieti
mo ministerijos- pašalpos,* 
Plungėje stato septynių 
komplektų mokyklai medi-

IIiII'IhT

Kybartuose numatoma a- 
pie 200 bedarbių. Kovai su 
nedarbu numatoma visa ei
lė viešųjų darbų (gatvės, 
kanalizacijos'ar net staty*-- 
ba) . Valdyba yra nutaru
si kreiptisA^dąus reikalu 
ministeriją, įprašyti bent ii) 
tūkstančių litų pašalpos 
Vietos labdaringa draugija 
organizuoja biednūomenėi 
ir bedarbiams valgjįklą*

J

Notre Dame universiteto 1924 
mettj futbolo tymo pagar s ė j ę 
žaidikas James ii, Ordwley, pas
kirtus Fordham universiteto fut
bolo tymo mokytoju—coach.

i—Na, juk tamsta tardys 
mo. metu prisipažinai! , -

—Buvo galva 'susisukus... " 
—Tamstai dabar tai iš ti

krųjų galva sukas, —. pasa
kė teismo pirmininkas, —- ,
Geriau prisiįaŽink, mažiau 
būsi nubaustas*

V.; ilgai mikčioja, šluostės *n 
ūsus, dairės po . salę, pūga- . 
liau ta^*’ ' ‘ /

—Tąi kažin kiek ntttčfe- . i' 
tumči? .- . . ; , .

Publika pradėjo juokties* 
—Vadinas, pats padegei?
V. vips beverkia. ’ ;•

, -AKą jau čia, ponai teisė
jai, dovanokit šį kartą, blo-

■ gi metai... -
..Ir.'Atsisėdęs, ėmė abiem 

kumštimis trinti akis. ,
Teisėjai, žinoma, neatsi

žvelgiant į jbkitis . blogus 
. metus, priteise jam pūsant- 

rų metų kalėjimo.,

no.., jie rūke pypkes ir aš 
nespėjau nė Agotos duonos 
išnešti... ir sudegu.

Teisėjas šypsos..

Krizis ir Nedarbas Lietuvoje
Kaune per maža rūpina-gausio mėnesį, jų skaičius? 

masi socialine globa.- Mies- j padidės iki 800. : Kumato- 
taš savo prieglaudą neturi, ma: pilti PaŠeštlpid aikštę, 
bet tik šelpia privačias. jiusailSinti miesto rytiną da- 
Lletuvių 10 prieglaudų, jo- lį, (tam tikslui rdikalinga 
se 3379 vaikai ir jos gauna ' 
75,890. litų; žydų 8.. jus tu
ri savo globoj 905 vaikus ir 
gauna 40,985. litus pašalpos; 
lenkui, globoja 248 vaikus, 
gauna 8280 litų. .Vokiečių 
draugija globoja 101 Vaiką 
ir gauna 3000 litų; .rusų 49 
vaikus, gauna 4500 litų, Iš 
viso prieglaudose 4682. vai
kai, o jiems išlaikyti mies
tas skiria 132,155 litus. 

» ■ .' • . *. * ‘ •
Gelgaudišky, vasaros ko-, spaudos suKAKTUVes" 

lonij-oj buvo 262 •vaikai.Į • 
Jiems išlaikyti buvo išleis
ta 17,000 litų. Neturtin
gųjų vaikams šelpti drabu-

kąsti griovius), pagilinti le- 
vonį. Be to vieni galės ak
menis tašyt, kiti žvyrių iŠ 
Šešupės imti. Bedarbiams 
šelpti miestui būtiiiai teika - ’ 
linga gauti iŠ vyriausybės . 
nu mažiau 200,000 lity, pa
šalpos. Marijampolėj iki 
1.931 metų buvo 120-400 
darbininku. Nuo 1931 m. 
darbininkų skaičius padidės 
jo iki 600*

• LIETUVA. MINI >METŲ

Šia proga ir Amerikos 
lietuviai turi prisidėti šuda 

, .v*.. □ . lTti “Židiniui” jau dėvinti
žiais, maistu išleista apie metai leidžiamam literatū- 
tūkstančius . litų. Suaugu- ros? mokslo, 
siems numatyta išdalinti pa- te ’ ’ ‘
šalpoms 53,900 litų ' Būti
nai reikia, pastatyti pigių nalui kuklias sąlygas iar 
būtų namą,, nes gyvenimas 
II ir III forte yra nepaken
čiamas. Tuos fortus reikia 
uždaryti,. neš jie netinka 
gyvenimui, o jų ’ gyvento
jams reikia duoti geresnias 
gyvenimui vietas. Viso mie^ 
sto turto vertei siekia 30 mi
lijonų litų. ‘

} visuomenės ir 
akademiškojo gyvenimo mė
nesiniam iliustruotam žur

nauti Lietuvos kultūros rei
kalams. Jeigu per 1933 me
tus “Židinio’’ tiražas pa
šoktų ligi 5,000 pr-rių, tai 
adm-ja pasižada 1934 me
tams žurnalo pr-tos kainą 
sumažinti per pusę ir pala 
ryti jį prieinamą kiekvie 
itam inteligėntiu.; Ijurlaa 
artimi savos kultūros reika
lai.

Prenumeratos kaina : me 
tams 45. lt. (Lietuvoje 35 Ii •. 
tai), pusm, 25 lt. Studen
tams ir moksleiviams: met 
30 lt., pusm. 15 lt (Lietu
voje 25 lt.). Adresas: “Ži
dinys,” . Kaunas, Laisvės 
Al. 3. . .

Marijampolėj dabar ;yra 
400 bedarbių* /Cukraus fab
rike darbams pasibaigus,

Senų Laikų Vaistas. ' ’ 
.Palengvina Gėlimą Pečiuotų

•*I‘w du m.eht. tankinu titane turai*. 
tiniĄ skausmas'mtĄ barnus gėlimo'' 

, pečiuose. libantUuui visokius tini* 
’ .ft)>,nttt5, bet hi vienas nepagelbėjo 

man. hvaugas erkmnemjĄVii man In- 
.Karo Vain-Ė^ptllcrjtir. įik pn dviejų 
IMtrpirim juotni visi iinano akm, 

’ . tnai manyki; l'abvKxpe|lens’ yra
geriatunas iš visų ItnlmctUųJ’

. L S.

■10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
. (turinčių arti tftfoO Įpilsi*) 

įuoŠia kiekvienąlietuvio inteligen
to biblioteką, kuriM skaitė .“Židi
nį” didžiausią mėnesinį literatu- - 
ros, mokslo, visuomėnSs ir akttdė* ’ ' 
taiš.kojo gyvenimo ŽUriiŪI|, nuo 
pat jo leidimo .pfckdžidą. Bet “Ži
dinys*? dabosi kaskait įdbitiettih, 
tr tiesiog būtą nedovanotina, jei- / 
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą kur 
begyventų,, jo neprenumeruotą ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metą 
pradžios. ‘ •

“Židinio kaina Amerikoje : niet. 
--$4.50, pusnį.—$2.50; Lietuvoje j

Tik paabndyk —■ mūsų nerūgosl . 
met. — 35 lt, pusm, — 20 lt. •

Adresas; KAUNAS, Laisvas A*.
Ičja Nr. 3, > •.. ; ‘

:.V
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VILNIEČIŲ GYVENIMAS

DARBININKO

[KlausimaiirAtsakymai:
’! daugiau žaislą. Jam taipo- ------ -

•—kodėl jinai nepareL gi buvo džiaugsmo, nes ga- Ęgs Yrautienf^
lės su teveliu eiti pamatyti . Klaus. —* Paaiškinkite

- Jezą kūtelėje. ; Be abejones! man kas yra lien ? NusL Ats; —— Tavo hetUraliza-] 
ręis. Matai tas žvaigždes kaip linksma jam būti], kad pirkau siuvamą mašiną' iš- 
aukštai mirkšiančias, jinai su juo ir mama būtą, bet... 
tenai yra su Kūdikiu Jėzu
mi, apie Kurį tau pasako- . 
jau.” /

[ “Bet, tetuk, nenoriu, kad 
jinai ten būtą su Juo, noriu 
kad su manim būtą.”

Tėvo akyse pasirodė aša- 
_ ros.” mielas jo sūnelis. 

Mažam Andriukui vos suėjo 
betveri metai — nelabai kratė. Tada Jisai pine ma- reiškia, kad siuvama maši- 
sveikaS vaikelis, o jau ir mo- nę& rankutes ištiesė— ir no- na priklauso kompanijai iki 
tinėles neteko. Jai mirus ji
sai dar labiaTsiihegalūjoU- 

' CiO Kūdiki Jėzau, pra
šau Tavęs, grąžink man ma
no mamą, nes aš jos taip 
išsiilgau — ir tėvelis jos 
verkia.” Taip meldėsi An- 

. driukas, lovelėj paguldytas.
“Mano Dieve, kaipgi An

driukas gali be motinos 
būt ? J eigų ir j o netekčiau 
r- turbūt Širdis plyŠtą. DĮe-

ANDRIUKAS

‘1 Teveli, kurgi mamą nu-

na?’’
a Sūneli, mamą, jau nepa

Idymas, kad ji ištikrąją at- ' ’ 
įvyko prieš birželio- 29 d., - v 

. . 7 1906 m. I
persikraustyti, ' bet negali Diena. i
dėl pasportą keblumą. . . 3

Kl. — Atvažiavau legalia- 3 
kai 3-909 m., bet užmiršau J 

" laivo vardą —- ką turiu da- -į 
’ ryti, nes noriu tapti Ameri- .į 

kos piliečiu? , , • į
— Gali prašyti For-

vimas visai nepermaino ta
vo žmonos piliętybeš stovio.} 
Ji vis pasilietai ateivė irų 
supiwitamaij negali, gauti 
Amerikos pasporto. Tavo ^s* ^‘a^ prasyti For
du vaikai, kurie, mes tiki- eign Language Tuformation , ; 
ine, nepilnamečiai, aut6ma-peTV*ce> 222 Fourth Avė., 
tiškai taįs Amerikos^^ piiie-York City, kur pagel- 
čiais kaip tik, greitai jie bustos rasti dieną tavo atvažia-r 
įleisti šioii šalin nUolatiniuinrmo ir laivo vardą. Negai- 
apsigyvenimui (jeigli tuomį 
laiku viš neturės 21 metą).! 
Bet iki tada, jie visi skaito
mi ateiviais, ir kaipo toki 
negali naudotis pilieči o pri- l 
vilegijomis užsieny. [ « I

'Atvyko Kaipo Svečias . 
B irželio Mėn. 1924 M. ' | 

Kl. Atvykau Įegališkai 
kaipo svečias birželio 29 d., 

’ 1924 m. ir pasilikau po išsi- 
- baigimui mano šešią mėne- 
sią vizos. - Ar mane gali iš- 

’ deportuoti? Jeigu ne, tai ar 
aš galiu legalizuoti savo bu
vimą čionaiš, ir tapti pilie? 
čiu, nes mano rekordas šio 
3e salyje yra kUogerrausias gigtrUotam laiške. Kuomet 
ir pilnai tinkamas. Koks į- nįekam nepavelinta egzami- •. 
važiavimo įr o d y m a s yraĮ1IU0fį imigracijos rekordus 
reikalingas? įr tokiu..būdu tikrai sužino^

Ats. — Ateiviai, esantieji ti kada atvažiavo, bet For- 
nėlegališkai šioje šalyje, ku eign Language Information 
riė atvyko prieš liepos 1 d., Service gali . egzaminuoti 
1924 m. negali būti išdepor- laivą rekordus, ir pranešti 
tuoti dėl nelegališko įvažia-l laivo vardą, kuris atvyko į. 

įštekfemuyMai^ - -Kadarigi Tamsta af4Suv. Valstijas tąyo
važiavai tik Vieną dieną dieno! ’ .
prieš minėtą dieną, .. turėsi ———
pristatyti atvažiavimo įro- Kranto Iki Kranto Ir 
dymą; jeigu atvažiavai lai-. Nuo Jūniį Iki Juriy.. 
vu, tai turėsi_ prijuotUaivo KL Mumo nąb.
rekordą, jeigu . atvažiavai |^ew Yorko į San Francis-• 
pėr Kanadą, tai vizos nu-co^ Ir kaip lyginasi su to- 
merį tureši pristatyti ir tt. lumu ig New Yorko j ;
Visuose tokiuose atsitiki-Įrįus Europos uostus? 
mūose pats ateivis turi pri- 
statyti risus įrodymus. Kad! Ate’ Toh“"as nUa New 
nors tave negali išdeportuojTolko i y^eišco yw 
ti, bet negali legalizuoti bu-l 3’190 myluj. Isyew Yorkę ! 
rimę. • Tikima, kad Kongfe- H 3>W mybu, W Į . ,
sas neužilgo pavėlins buri- CHerbourgą 3,125 mylių, i 
mo legalizavimų visų atei- ^erpų 3,487 myUų, i 
vių, kūne į§jo arba pasiliko Hamburgu 3,648 mylių, 
nelegališkai Suv. Valstijose 
prieš liepos 1 d., 1924 m.

■—  t ■ ■

Atvažiavimo Certifikatas 
. Beikalingas Siame 

Atsitikime.
Kl. Ar negalite surasti 

vardą laivo, kuriuo mano 
žmona atvykę į Suv. Valsti- 
jas? Ji buvo atvežta ar tai imigrantą, atvykusią nuo “ 
1901 ar 1902 nk Tikrai ne- pabaigos Revoliucijos Karo 
atsimena,. nes petmaža bu- iki 1820 m. buvo skaičiuoja-^ 
vo. Tėvai jau numirę. Tos ma 250,000. Per 112 mehj / 
informacijos yrą reikalin- nuo 1820. iki 1932. m. iš viso 
gos. pilietybes reikale, 37,894,727 imigrantu įvažia- 7

Ats.:i- Pagal naują įstą- f0 i Suv. Valstijas. žiūrint 
tymą, kuris įėjo galėn gegu-| i ūn^’aciją kas dešuąts 
žės 25 d.,_. 1932 tu. - ateivis, I randame; kad Jau
kutis atvyko į Suv. Kaisti- giausia. atvyko nuo 1900 iki 
jas prieš birželio 29 d!, 1906 Į909, kuomet 8^202,388 atei- 
m., nętiiri, pristatyti. įrody-|^w iH^a, imaiit. ūiete, 
mą lėgališko įvaž i a v i m o,« 
Jeigu esi Amerikos piliėtisd 
tai tavo Žmona gali tuoj pa
duoti natttyatizacįjos petici
ją. Jeigu ne pilietis, tai ji 
turi išgauti pirmas popie- 
raš, ir gali paduoti peticiją 
dvejais metais vėliaus. Nuo 
jos tada ta Tęikaiąuta įro-

„ . _ > mokėjimui ir dabar randu,
“ O tėveli, pereitą naktį kad ant jos • yra taip vadi- 

tokį grąžą sapną sapnavau: narna “lien,” ir noriu zino- 
maČiau marfiytę — jinai bu-pi ką tas reiškia?
vo tokia graži ir taip links^ Ats. — “Lien” yra dega
ma. Ji stovėjo ir prie josįliška tiesa žmogaus prie . ko 
pribėgo Kūdikis — j u o- nors, kas priklauso kitam, 
kiantis, gražus. Manau, Ji paprastai kaipo užstatas, 
sai mamytės ko užklausė,ar-dėl kokios skolos arba rei- 
ba paprašė, nes ji galvą pa- kalavimo. Tame atsitikime

Service, 222 Fourth Avė.,

Jauni vyrai, kurie gyvensi 100 auksiną,, o taksos 51 
auksinus.

Už kepures taksą moka 
20 skatiką.

Jeigu nori kokįrteąfi^uJ 
rengti, turi mokėti 10 auk
siną. Vilniuje jie turi taip 
pat tutgus, kaip ir Lietuvo
je ir tenai turi mokėt % 
'auksino už kortelę, kuri ro- 
xlo,. kad tą dieną galį' par
duoti savo gyvulį. Visi gy
vuliai yra taksuojami, iš
skyrus. . vištas. Kiekvieną 
kartą eidamas parduot savo 
gyvulį, turi mokėt už tą ____ _____ ____ _____
kortelę ar parduosi, ar ne. ve Tėve gerasai, gal nebega- 

Visi vaisiai (fruits) yra lesiu jį taip užauginti kaip 
taksuojami, bet juos vadina 
kitaip. Juos vadina ženklu 
(štampe, stamp). ' 
. Už dviratį turi mokėti 3 
auksinus, metams.

Kalbant telefonu, turi 
mokėt 50 skatiką už. vieną 
žodį. .. • ’ ’ •

Kiekvienas ūkininkas tu^ priimti Jė^ą?” 
ri mokėti už vartojimą vieš- “Silnau, dar esi perma- 
kėlią (statė roads) pagal že- žas. Bet artinasi toji die- kinų pabučiuok y: .Sū D'ieJ 
mę, kiek“ jis turi, akrą (ac- nelė. — kuomet galėsi. Tat, vu. Jėzau,, Tu eįi gražus, 
res), tai tiek turi mokėt. Jei :melskis prie Joj kad Jisaipau ateinu. Tėtė, su;*. Diev. 
turi 20 akrą žemės, turi mo- tave geni laikytą per visą Jėzau, būk su juo. . Tėte, 
kėt 10 auksiną. laiką.” , ' šu...Diev. . , . .

Kurie dirba prie geležiu- ŠV. Kalėdos! Štai didelė Sūnelio siela nuėjo pas 
kelią' (railroads), tie gauna šventė 1 Andriuko širdelė Sutvėrėją, pamatyti “vei- 
mokėt čekiais (chečks) ir su pilna džiaugsmo. Jis gavo das į veidą” tą Kūdikį, vėl 
jais turi eiti į krautuvę ir mažą automobilį, žaislo sau- būti su savo mama, 
ten duos valgius arba. dra- tuvą, ir guminį svaidinį ir LomelliO Dzūkas.
buŽiais ir dar krautuidnin-———. .■ —- ------ -------------- _2—-------
kas paima 20 nuošimčiu už ILO
išmainymą to Čekio. Pini- , • .' ■ ■ ■ •
gą už tuos čekius negalimaĮ Lietuva sukilo! Tyku Ir kaip paskutinis pulkas] Europoje, ir negalės atvyk- 

t . k • n n j
1.U.V ... lOZJJįįAMrV-V jJlVHIU, 10 llllVŪVVI , .. -

Jo skardus balsas perskro-j Vilniaus link, tai 'Rytuose pū®lus ai’ba dvejus. Aras, 
[ dė nakties tylumą, atsimu-. jau aušti pradėjo. kaipo Amerikos pilietis, ne
šė Nemuno krantuose. ‘j Trimitas... Ir orkestras, galiu tuoj teikti Amerikos 

Už kelią minučių, dar. kaip .perkūnas trenkė, o pilietybės privilegijas mano 
miestui bemiegant, vienas,’paskui, paskui galinga dai- žmonai ir vaikams — tik 
kitas ir po ją daug kitą pė-j na “Į kovą! Į kovą!” suai- perkeliaviriio privilegi j a s 
stininką pulką ir gusarą es- dėjo miesto apylinkėse. važiuoti iš vienos šalies į ki- 
kadroną tyliai, paskubom ■ Ir. ko tolyn, balsai ėjo sil- Mano šeimyna ketina 
pražingsniavo Laisves Ale- pnyn, silpnyn, paskui tyla... r“'—~
ja bažnyčios link ... Į Už savaitės laiko tie pa- JONO KMITO EILĖS

; Bažnyčioje pasigirdo ku-tys praretinti puikai jau žy- _____
nigo virpantis bdlšas, var- giavo Vilniaus gatvėmis tie- t ” “■ * “
genais pritariant. 5iai į katedrą Gatvėse pįl-poeto kuto. K. Čr-

Susikaupė kariai. Karš- na žmonių.. * * „* *
tai meldėsi už savo kraštą, šaukė “Valio, atvaduotoj ai, į 
senus tėvelius, brolius ir se-' Valio!! Senai mes jūšą lau- 
sėris. Kad Visagalis juos J 
apsaugoti], nuo nelaimu], ir 
pavojaus; kad Viešpats pa- 
laimintą ją žygį, į kraštą, į kariai prisiminė tą paskuti

nį ankstą iytą Kaune, ka- 
Kar.ei- da jie visi prašė. Viešpatie^| 

palaiminimo žygiui. Ir Die
vas-'ją išklausė. Nors nema
žai mūšyje krito kol sveti
mą lenką r augalą išvijo ^1’^ 
Lietuvos. Žygis pasisekė. JrL nc

tei RadS’ ir naudingu ėilhj kum 
koti Aukščiausiajam. Užsisakydainaš rašyk:

Susikaupė... Kariškas or- * ■
kestras sugriežė. Karią min
tyk lakstė. . aukštai, alikštąi 
padangėse.. ^arwncts, I. 'K. į .

į, J .

na Vilniaus krašte, sulaukę 
21 metą, turi stoti į kariuo
menę, įjuos kai kada atlei
džia nuo, tos pareigos nrpa- 
Skiria atąąrgon į du laips
nius — “A” ir “B.” Laip
snio 4#A” asmenys turi mo
kėti kasmet 20 auksiną, o 
“B” po 15 auksiną. Toki 
suma mokama per 20 metą,’ 
iki sulaukiama 41 mehi am-

. žiaus.
Šiuos mokesčius moka tie, 

kurią neima į kariuomenę 
dėl. nesveikatos ar šiaip dėl 
netinkamumo. Jei neturi 
pinįją, tai poHcija parduo
da ir paskutinius drabū- 
žius. '

Jeigu nori laikyti kokį 
susirinkimą, turi pranešti 
policijai, kuri' atsiunčia po- 
liemiorią į susirinkimą. Po
li cmonas susirinkime sėdi 
ir klausosi, ką susirinkusie- 
ji svarsto; Jei kas prieš

• valdžią pradeda kalbėti, 
. tuojaxuftui«na.

Lietuviški laikraščiai tu
ri būti nešami pas miesto 
vyresnįjį, pas Storastą, kad 
jis peržiūrėtii ar tas laikraš
tis neišsitaria ko nors prieš 
valdžią, o jei kas nors nepa
tinka, tai vyriausi jį redak
torių „įmeta kalėjimai!, me-

, nešini ir dar daugiau.
Visi moka mokesčius.

Duosiu jums pavyzdį.
Viename kaimie jaunikai

tis gavo radio už pasidarba
vimą ir štai vieną dieną po- 
lįcistas . užėjo į namus ir, 
pamatęs tąx radio, jis sako, 
“ jūs turėsite mokėti 7 auk
sinus į mėnesį už to radio turias (4) pamokas lenkis-Į 
vaitojimą. Jei nevartosi, kai ir vieną pamoką lietu- 
tai nieko nereikš mokėt.” j viskai.

' “Gerai, pažiūrėsiu, jis ta-j Bažnyčiose sakoma po Hu 
rė.” Vaikinas; truputį apsi-' pamokslu lenkiškai ir lietu- 
mąstęs. sau tarė, “Ak^ • 7į viskai, kai kuriose pąrapir 

į . auksinus į mėnesį už radio,’jose lietuviškai pamokslai
tai verčiau jį išmest arba- yra sakomi, pirmiau, o kai 

* visai nevartoti.’' Ir jis jo kur lietuviški pamokslai už-| 
datigiaus nevartojo.

y Jei. vartoji raclio. su gar
siakalbiu , (loūdspeaker), 
tai turi mokėt 5 auksinus, o si skurdas, 
3 auksinus už radio su au- priespauda.

. .simis (earphonėš)< arba Matas 'Jurkevičiust L. K.
“eiystal sėt.”. - ' : .. ) W*l|| įlTEpJ

'Sakysime, pirksi šiuos, . * dHULUięi.
, dalykus: geresnį svederi, ūži “Saulute’* ewa du kartus .per 
- . ’ i » . -A i'• " x • mSnesĮ 16 pusi, didelio formato su. kui į mokėsi 10 auksiną, tai viršeliu .Kaina Lietuvoje. 

’ •/ * A • taksą mokėsi % auksino, ketams 12 lik, pusei metų 6 . lt; 
v prastesnį SVėderį pirksi — Latvijoje.. Estijoje. Vokietijoje.

mokėsi 4 auksinus,, taksės?T metams• 15 Ht. pusei me-
•’ . niokesi 20 skatiką. . Kostiu- Ubartais. “Saulute,

■ mą (suif.) pirkdamas mokė-! Administracijai. ■

reikėtų — bet tegul būna 
Tavo valia!”

Ant rytojaus buvo šalta— 
snigo. Šv. Kalėdos artino
si. Ir Andriukas, kaip visi 
vaikučiai, ją karštai laukė,

“Tėveli, ar ir aš galėsiu 
su tavim eiti, kuomet eisi

Tėjau prie Jo bėgti. Mamai 
bnvo taip linksma. -žino
jau, kad’manęs norėjo. Bet 
atidariau savo akis Kū
dikio jau .nebuvo į’ ’ |

Tėvo širdis neramiai pla-Į 
kė. Jisai sūnelį suramino, 
papasakodamas kalėd i n ę 
pasaką. Ant rytojaus sūne
lis labai susirgo — turėjo, 
karštį. Andriukas gulėjo įį^8 įrankius, turi “lien” 
be sąmonės per dvi dieni,P ki įrankią arba darbo ver- 
per kurį laiką jisai daug Iš
kalbėjo, daug ką sakė, dau- ~
giausia apie motiną. Globėjas.

Štai vieną šaltą popietį L Per kelius metus 

tėvui sėdint prįe sergančio €SU Itališku globėju brolio 
lovos? sūnelis ūmai sušuko: Juktės. Tėvai mirę. Ji vos 
“Tėveli, žiūrėk! O Jėzus at- sulaukus 17 metų. Ketįna 

, eina. O va ir mama! T5-|aPsivesti.. Ar tas užbaigs 
. veli, ar matai ? Tėtę, laikyk Į mai}° atsakomumą, ar vis 

mana stinriai! jau einu —|/-Uiėsiu būtį globėju iki su
lauks 21 m.?:

Ats. — Globa baigiasi su

paskutinio užmokesčio, ir ji 
gali atsiimti/ jeigu tik neuž- 
mokėsi užmokesčius, kaip 
pažymėta kontrakte. Yra 
kėlios rūšys šitą , “liens.” 
Geriausia žinomas yra me
chaniku “lien”, pagal kur 
mechanikai, ir darbininkai 
ant triobesią, ir tie, kurie 
pristato pataisymui vai’tor

manė stipriai ! jau einu —I 
dar kartą mane paturėk. 
Tėveli, su manim ątsisvei-

būk su juo. .Tėte.

kės, turėsi pranešti teismui) 
[kuris tave paskyrė globėju, 
ir teismas tave atleis^ Bet 
gal turėsi pristatyti pasku
tinę. j atskaitą savo užduoties.

i •

šyki laiko, pirmame laiške- j
pasiąsk sekančias inforina- ■
ei jas ~ dieną atvažiavimo * • J 
(metus, menesį, ar pradžią?«. . ’ 
jeA viduryje ar pabaigoje 
mėnesio), vardą uosto, iš 
kur išvažiavai, vardą uosto 
kur atvykai, kiek dieną iŠ- 

1 buvai ant laivo, ir visas ki
tas smulkmeniškas informa- , 
cijas, kaip pav., ar atvykai • 
kiek nors dieną prieš Vely
kas, Kalėdas, Naujus Me- \ : 
tuSj . ar kitos šventės dieną,.
jeigu gali atsiminti. Vienas < 
doleris reikalaujamas už tą 
patarnavimą, jeigu žmogus 
’dirba įr gali užmokėti. Pi- ..

* įnigai gali būti pasiųsti re-. 
. Kuomet 

ir pilnai tinkamas. Koks į~Įnįekam nepavelinta egzami- •.

Reikalingas?

Kuomet Šeimyna Natūrali- 
zuoto Piliečio Gyvena '

Užsieny.
Kl. Nesenai įgijau A- 

merikbs pilietybę. Mano 
žmona ir du .vaikai gyvena

_ . ’ j JU-tCtuycl. 6llh.Hu; • X U- ,XL ikUip JJUSKUtUUĮS PLUKUSI — ;—-t?--—■> «

&au , i* v giu ar a & Į mieste... Sugaudė trimitas!..'išžygiavo plentu, iš miestopi s^on šalin per dar kitus 
bužui. i - •

Mokyklose mokinius mo
ko. lenkiškai, lietuviškai ir 
Vokiškai. Kai kur turi ke
turias (4) pamokas lenkiš-

dyausti. .
Žodžiu, pažvelgus į Vil- 

aigeiij gyvenimą visur mato- 
nusimini in n s, kėme.” . ' . . •

. Valio! Valio!
Katedroje giedant mišias,

JONO KMITO EILĖS

Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ/

šalį, kur...
Mišios užsibaigė.

viąi išsirikiavo. Gusarai sė
do į balnus. Pasigirdo dus
lus komandos balsas, ir visi 
kaip vienas sujudo pirmyn. 

,. . PeržygiUodaini išgrįsto
mis Kauno gatvėmis nevie
nas pagalvojo, kad jau gal 
paskutinį, sykį io kojos iniii- 

I do Kauno gatvių akmenis. 
[Gal paskutinį sykį jie s-^rgi 
Kauirn ndmus. ‘ ■ s.

Tai gražus mūsą išeivijos 

bonavičiaūs . eilią rinkinys.
Šią knygą išgyrė visa rim- 

tesnioji. spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta. ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspaušdįn- 
;a ir tūri 191*pusL Jos kai-’ 

I ra $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus . me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina.tik.75 centai; popiet 
rid viršeliais 50 centą.

I Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią

Visiška Imigracija į S. VI
KI. Ar yra informaci

ją apie visišką imigraciją į : 
.Suv. Valstijas nuo įsteigi
mo šios respublikos ? . ■

Ats. — Imigracijos ofL 
Įciališką rekordą nelaikyta f** 
prieš 1820 m., bet skaičius. ?

^“DARBININKAS”

'• 366 Weit Broadway, 
So. Boston, Mm*.

L 1907 m. daugiausia, atvažia*- 
vo — tais metais 1,285,388 
žmonės ; atvyko; Pereitais 
metais tik 35,576 . Įleisti į 
Suv. Valstijas nuolatiniam 

apsigyvenimui. . * . .
• • fli& J

. Draugą pagyrimas už me- 
dą saldesnis. ‘ >1

6llh.Hu


liitradlenis, sSuilo Ui, 10ŽJ3 
"mini.. . -II imu, bu

•ir

DApBiHIKKAS
—■'■•T' {The Wker) 1

, PnblMhęd ėr«tTtrtKĮDĄY anS FBIDAl
.■> * '1 Nr——t
ll*ara ioaiPH'8 irmuAMiAHB. tt associatioh or laboji

Į ■■ Mcond-elaM matter Sept 12,1915 u thė pwd dffi# tt Boatoių itaaia 
tttfdef the Aęt of March ?, 1870

į£ MAStpiancė fer mdllng tf a^ctsl rtitft of poatage provldftd for ta Baction U0B 
g/ ’ iet of October 8,1917, authofIsod on JolylS, 1818

tREJNtEtiEHATO« KAINA:
Amerikoj* metama «;$4.00
Užsieny metam*
Viens kart ftraiteje metiini... .$2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metam*. 42.50

SOUTH BOSTON, MASS.

A. Petrausko  ̂Mi£.

BAŽNYČIOS IR TĖVYNĖS 
DARBININKĄ 

PALYDĖJUS

btI

J3UB8ORIPTION KATES:,
OvtnHtk y»«ly .........., t. .flOO 

r«lin yeąrly........v..«..... 45.06 
<n«*Uc otic& pot we«k yeflrly, ,$2.00 

driei fer veek y*arly. „ .$2.50
DARBININKAS - 

0 WEST BROADWAY
TBLEPHONE SOūTH BOSTON 0620

PIAT1I.1ETKOS
MAŽMOŽIAI"

f ’
j; ‘ ^Vfej-Žmoy4ęad—bolŠetdkąiuieikalavta^
įį '“piatilietka” arba peukią galėsime to pilnai padaryti 

-metu pramonės atstatydini- P£l’ sėkancius kelis metus, 
mo planas pikiai nepavyko, bet nks gerokai j^gennąnie 

k Ptė tokį įžymu.faktą bolše- 3^1^^ ’
tvįkai, žinoma, negali WS«vikai; negalėjo

Morais ir priversti kaip pagerinti darbininkų buk- 
^norš pasiaiškinti pri^ vi-žin?. .pasaulis;
^■•BUOTienę, ypač prieš išbadė-:*ca® ir toliau nepagerins,, 
^-'šusius savo šalies darbini- tai Pilnai tantale Stalino zo- 
L kus, knrie iš “pfatilietkos” CW“-. Kai d?1 Bageiinmo 
S lankė rojaus, o sulaukė ha- sąlygų, tai eia

do. ■ Ju diktatorius' Siali-' F>^mena pasaka apie tą 
t naš, kurį bolševikai nežinia ydeiį, kurs norėjo af.pra- 

kodėl vadina “draugu/’ ga- T* * . •. .
pa įdomiai aiškina, t^piatv 
lietkos” nepasisekimą^ .. _~

kelius katekizmo, kuris taip 
Uoliai*žadinb juose savo te-: 
vtą Kalbos, papvočią meilę!. 
Pasakojo man viena dabar 
Varšavoje gyvenanti panele 
apie Mos gražius įspūdžius, 
kutią jį gavusi rengdainosi 
į pirmąją Komuniją, kum 
Adomui vadovaujant. Kaip 
nęišdUdoinai likęs! jos at
mintyje tautiškbs suknelės, 
kuriomis kun; Adomo pata
riamos pasirėdžiusios eida
mos prie Dievo Stalo. Pa- 
šakojomanT apiedietuvišktts 
katekizmus, kuriu kun, A-

žydelį, kurs norėjo atpra-
... tinti savo arklį nuo ėdesio ;d- “,,e '

_ iir buvo jau beįrodąs, kad
I * K *■ ’ ' . •*

Jis ^‘klys gali. apseiti be paša- 
terodš,' prie ■ Yį^i/kimo ro. tik įrodymų ■

į.- kaip ». neprisipažįsta sa-1 nenauda arklys čme h^-pa- 
r'kvdamas, kad pe*ūr metų S/al"^s W’od5 Pa‘

. ■ o.-... Imi V.vil oTirvinl.’no

£■' 

Į.

. šiomis dienomis kataliki-: 
ški lietuvių laikraščiai' pta-; 
nešė liūdną žinią; kad gruo
džio..23 d« Ran&mūAės ka
puose palaidotas kurt Ado
mas Grinevičius. IŠ jo ilgo, 
nes -87 metų, gyvenimo dar
buotes surado, pažymėti tilt 
tiek, kad buvęs “pasižymė
jęs knygnešys ir spaudos 
rėmėjas.”

Perskaičius man tą “ne
krologą,” kuriuo pagerbė 
musą spauda nenuilstamą 

TiŠtuonių dešimtų ir sepip’ 
nią metą tautos, dai’btiotoją, 
nenoromis atsiminė panašus Romas vaikams parūpinda* 
atsitikimas iš lenkų gyveni- yęs. Apie jo gražius pamo- 
mo. • Šlife vienas PĮoeko ka- kymus ir žadinimus, kad 
pinilos senelis 94 metą pra- mylėtų savo kalbą, savo tū
lotas, kuris 50 metą buvo Vą žemelę. Apie knygeles 
pralotu, ėjo savo gy venime g. Tilžės ir Amerikos • kaip 
atsakingas pareigas įvairių-. per mažus vaikelius mokė
me- vietose, ligi pat gyveni- c]aV(> jįs igplątinji jas po 
ino pabaigos, dirbo ir net Lietuvos kaimus. Tai visa 

: paskutiniais .savo gyvenimo daiū’ dažninusiai savo. lėso- 
niėtais paraše sv« 8>tanislo~ mis 
v.o Kostkbs gyveiti iną.;. Kai i 
numirė (jo laidotuvėse ir

» •

v. — yyaūlhii. kad, atitraukus nuor. -plano mdustruie programa " . ..5 ’, ■. ,-
-v *n u. no r . v. v. amoniu paskufuu duonos r * išpildyta 93.7 nuošimčiu.s. • • . ę . •

v. . y , iv ... -v. -■ kasią, galima pristatyti vadinasi, beveik visiškai pa- ■ ?. * ... T .. , -£ vyko.. Tik įdomu, kad to-'
^/^am_®iažmožiui papildyti,. ?’ .."a W0?I«5 MUM A 

T4i : ’* a o • • i stovinčias be naudos masi* K kaip likusieji — 6.3 nuosim- .nas it— badauja. - •
. Ir dar tas charakteringa, 

kad svarbiausius .. darbinin
ko reikalavimus — maistą 
ir gyvenimo roikinenis, Sta
linas. vadina “.lengvąja pra
mone.” Mat* visko pilnam

KIBIRKŠTYSnors iŠ Ūdrijos i MaHjatri- 
polę. daugiau, kaip 4 rusiš
kos mylios kelio. Ar pur- 
vynas, ar- pusnis^aiYŠaltis— i 
seneliui vistiek,. jis būtinai 
bus, dalyvaus, nors kalbėti 
nekalbės^ nesiginčys, darbo 
n y4 Tpkdys, bet uoliai Htsį-: 
rr-T imb nutūriimis .pnrvy- 
kęs rildyšt . :•
' .Koks jis buvo švietimo 1 

r Š-i!in nitas! ‘f Žiburio drati'’ 
gijos niiolatinis narys ir 
gerbėjas. Reikia švietiirio 
reikalams atikų ’— kas duos 
neduės, d kun. Adomas bū- 

. tinai duos. ’ .
Savo darbuotei, jis tūrėjo 

lanai plačią diivą. Kaip jo 
•širdis,.' taip ir jo; pažiūros 
buvo plačios. Jis negreit 
ša vo^ūma^asmeikST/uirir 
tarinės- kokiose blogose in
tencijose. Mat, ■ kaip jis 
pats buvo širdies žmogus, 
visiems gero velijo, be. jo
kių šalutiniu tikslų, be jo- 

.kio savo asmeniui naudos 
ieškojimo, taip ir į kitus jis 
žiūrėdavo, nors dažnai tlirė-

1 davo jais aįjsivilti. Tą ta- 
- čiau brangintiną: turėjo jis 

pusę, kad niekuomet nenusi
mindavo, jei ir pastebėdavo 
save prigautą, suviliotą. Jis.

■, mokėdavo tai sau išaiškinti 
> ir toliau gerai velydavo net 

tiems, kurie jį ne kartą su
viliodavo. Išganytojo tai
syklės. laikydavosi:-Jei tau 
duos per vieną Žanetą, atsta- 
tyk. jam- ir antrą; jei kas at
ims tau apsiaustą, atiduok 
jam jupą!,;. Tikrai jis taip. 
darydavo.

tik. namieje gyvendamas vi
su kuo rūpinosi, kas. gali 
žmonėms ką gero padaryti, 
bet ir svetur išvažiavęs. Bū
damas silpnos sveikatos, jis 
bi .vėlk kasmet išvažiuodavo 
.pasigydyti vasaros metu'į 
Birštoną, Tai buvo jo mė 
giarnas kurortas! Ir čionai 
jis negalėdavo atsisakyti sa
vo kilniu idėj ą. Kur galė
damas kurorte susirankio
davo jaunimo būrius, jiems 
laikydavo paskaitas, vesda
vosi juos į Birštono apylin
kė s, į ■ Vytauto kalną, aiš
kindavo mūsų senovę, žadin 
davo juose pusiaukojįnio 
jausmus, platino laikraščius 
ir rašydavo korespondenci
jas ir pats. ir kitus skątin-

''V|ENYK”'MLINETEK- “*•**“
11 NtMO i “N-jienos” rašo, kad S. 

L. A. “dar gali tekti užmo
kėti jos taksas.” .

• Tos taksos esą “neužino- 
kėtos už kąi kuriuos praei
tus metus, nors prieš pat. 
seimą bendrovė buvo: pri
davus Susivienijimui kvitą, 
parodančią, kad taksos , yra 
užmokėtos iki paskutinių 
metą.” •' ..

Bet “pasirodė, kad tak
sos' užmokėtos Už paskuti- 

’ nius metus, bet nettŽmbke- 
”bos tiž pirmesnius iiiettts !” 

ta sulig pereito PMTWĮ to> <.yniagi.
nWioge WiW®ia®a^, 

— krautos. S. L. A. greičiau-.
«^.u! sia teks -tik tuščios sienos.

. Taigi tautininkai gal bū
ti greitai susilauks ; naują. 
nezaležninką “dvasininką.” .

sovietaiSTkope-
RATYVUS

BrookĮyno pezaįežninkų 
organas • 4 Vienybė ’ ’ turi. pa- 
siskolinus iŠ $. L. A; $25,- 
000. Kadangi S.. L. A. ne
gauna savo paskolos nei 
nuošimčių, tai nutarė namą 
forklozuofi.

Štai kas. paskelbta proto
kole:,

“Lithuanian Vienybė Pu- 
blishing Co;, Brooklyn, N. 
V., kadangi nuošimčiai ir 
taksos iki šioliai tiedpmokė-

ątatiukania i'ezoliitėija ir į’

parėdili — aįiyseiič, dažnai 
aplopinta sutana ir viršuti
nė sermėgėlė buvo kąsdietti- 
nis ir šventadienis apvalka
las, paprasčiausi rataijo 
susisiekimo priemoiiė. Taiį) 
nuo jaunatvės. ligi pat se
natvės. Darė ne iš šykštu
mo, arba. apsileidimo', bet 
taupydamas savo sunkiai 
surenkamą skatikėlį kultū
ringiems tikslams: draugi
joms, laikraščiam^,: kny
goms, pavatgėlią ; pašalpai , 
jaunuomenės mokslui/..

Senatvės it . ligos kainuo
jamas,. jautėsi, kad negalįs 
kaip reikiant eiti klebono 
pareigą, , todėl nieko nelauk
damas, paprašė, kad vysku
pijos valdžia atleistą jį tino 
klebono pareigą it leistą ra
miai senatvę užbaigti prie 
savo gero priefeįiauš ir jau
ną dieno draugo kun. Jur
gio Staugaičio A. Panemu
nėje.
! Ber Didįjį Karą kun. J. 
Staugaičiui mirus, apėmus 
parapiją naujam klebonui 
dabartiniam Teisią Vysku
pui . — j. Staugaičiui, jubi- 
ia tas likosi ir prie jo toliau 
Panemunėje „ gyventi. • Čia 

/jis 1920 m. atšventė savo 
ktuĄgaiHmo 50 metą jubilie^‘ 
ją. Po. vysk. Staugaičio ax>- 
cinus šią parapiją valdyti 

‘pralotui A. Grigaičiui, taip 
pat rezidentas senelis liko
si savo vietoje. Visi jam . 
buvo palankus, visi jį ger
bė, nes. jis taip pat visiems 
visuomet rodė g<^'ą širdį ii 
visuomet savo likimu buvo 
patenkintas.

Užbaigė savo ilgo, gyveni
mo dienas šv. Luko ligoni-, 
nėję, kuriai, be abejo, buvo 
daug kuo pasitarnavęs, jei 
ne savo skatikų, kurni da
bar visai jau neturėjo, tai 
savo patarimais ir kitą pa
skatinimu, prisidėti prie šio 
gražaus ir kilnaus-. darbo. 
Lietuvoje taip labai reika
lingo.. Taigi Viešpats leido 
ir jam pačiam paragaut i ka
talikiško gailestingumo vai* 
šią.- Katalildškoje ligoninė
je sirgti ir rengtis prie mir
ties, tai vistiek, ką jau čia 
žemoje ragauti dangaus sal
dybių!’.

■ Lietuva, tėvyne musą, tu 
didvyrių žemei

• IŠ praeities tavo sūnus te 
stiprybę semia!

. Sovietą ; Sąjungos (Rusi
jos) bolševiką spauda veda 
nuolatinę ir. griežtą. kampa
niją prieš’ Tarptaut in į K< )- 
peraciją Susivienijimą/ To 
susivienijimo centras pa
siuntė protesto laišką.

Švedą koperatyvą savait
raštis turi 440,000 skaityto
ju- ' '

j Aš asmeniškai su velioniu 
. - . susipažinau 1905 m., kai te-

man teko dalyvauti), tai ne į man kaimynystėje su jo
■ik jo artimi di’aūgai Pliė-parapija darbuotis. Jis bu
co kapitulos pralotai, bet it į vo« tuomet Ūdrijos klebonu, 
kiti kunigai nesurado, ką’ 0 Krokialaukio vikaru, 
galima būtų pasakyti per Kė daugiau, , kaip šeši—sep- 
jo laidotuves, ..ir palaidojo, įy^į viorstai (kilometrai) 
nieks ne pusės žodelio apie skyrč mudu.;. Jame aš tlu 
velionio., darbuotę neprasita- 'rgjau , sayi0. pnetelią.

Bet ne tik aš vienas --kiek
vienas - jaĮmuelis jame ture-; 
jo ne tėvą įr rūstų pabarė- 
ją, kaip dažnai matome se
nuosius darant, bet tikrą, sa-: 
vo brolį, savo draugą tokią 
pat jauną, minčių ir užsimo- 

_ - jimą bendrą. Jis jaunimui
mes nesuranaame .kuo paT pasiryžęs buvo paaukot i 
gerbti jo asmenį, kų pato-j tilt ' turėdamas,
dyti gyviesiems- gražausir Kiek jis jaunuolių išleidęs 
sektino iš jo ilgo •gyveninloJ lėšomis į. niokdusl 
O jo gyvenimas ir darbuotė Kiek jis sušelpęs, neturtin- 
yra tikrai , sektini ir verti,, o-ąjui . ,
<ad būtu mūsų tautos prisi- Į Kunigas, buvo pavyzdin- 
kėlimo bei kultūrinimosi iš- gas.. Tikras asketas: blaivi- 
.torijoje aukso raidėmis įra- nmkas — abstinentas nuo 
syti.. A; a. Adomas Grine- jauną dieną ligi pat šenat- 
vičius buvo , mūsą tautos ves._ _ /
gaivintojas, švietėjas, stip- kur tik prieidamas: 

vinto jas, energijos skiltu- kurdamas blaivybės drąugi- 
vas! Tokią žmonių nedaug jaSj tįek darydamas paskai- 
tegalima užeiti. Jie pašau-Į tas apie blaivybę, pamoks- 
lyje retenybė! Tai tautų hisbažnyčioj e skelbdamas a- 
vadovai! • . pie siąf brangiąją dorybę, iv

A. a. Adomas gimęs yra pats ir pasikviesdamas ki? 
Liudyinayo parapijoje, nę-( įlįs, iškalbingesnius. kunigus 
pasakysiu tikrai kokiame į taiką. ■ 
kaime. Rodos, ar ne Kūle-į. Koperatyvą mėgėjas ir 
ką kaime. . Kunigu mokėsi'palaikytojas.. .A
Seinų Įmingą seminarijoje, kaip būvo susirūpinęs nau- 
Jaunu kunigu kur darbavO- jai įsteigtuoju Marijampo- 
si, nepasakysiu tikrai, tiek Įėję “Žagrės” Sindikatų. Ne 
tik žinau,* Kad ilgesnį laiką J tik pats pasiskubino prie jo 
buvo Suvalkų Kalvarijoje^ prisidėti savo auka, bet ii’ 
vikaru. Kiek teko man gir-

ręs. Net skriudu buvo vi

''Čiai, reikalinga antroji “pia- g tilietka,” į kurią jau Šovįė- 
^/ tą Sąjunga įžengė. Ir tas 
PV “mažmožis’’ ’ taip didelis,

4 t • < • i * ■ - v ir gvveinmo rėminėms, »Ta-^.. kad jam,tinkamai prašaim- _ '•Ih • ' . . ’ ..?< -i ■ linas, vadina “lengvąja bra-
*2-T>iatiIiefku Titai trim->tv-T10ne- Mat> ^sko ftlnanų 

komisarui-.tie dalykai tai tik.
. ’ ■ . lengvutis mažmožis. Pras-

Stalinas sako, kad vyriau- tas fai €lr1aūgas--tas “drai^ 
Šias “piatiliėtkos” 'uždari.-.:

■ nys būvės toks: pašaiintii.

GONNECTICUT APSKNI- 
mones ir smulkios. valstieti- TIES IR APYUNKĖS LIE-

- lies individualistinės. garny- Tr»>/i i on ni hr IA vili ic 
bos žemes ūkyj. Tam tiks TUVIAMS PAREIŠKIMAS 
lui, greičiausiu laiku, ir ne- 
paisant lėšų, reikėjo išplės- 

F/, ii pamatinę pramonę, šta- 
dirbtuves ir gainimint k joms mašinas, ir. kolektyvi- 

ft- žuojant ūkį. Pirmoji “pia- 
; tiliėtką” ' 

pasiliko du “mažmožiu”': 
išmokti tas mašinas vartoti! cut. Vieta jau užimta, 

‘ir priversti ūkininkus, kadj Labai prašoma ir pagei
daujama, kad kitos draugi
jos nerengtą tą", dieną kitij 
išvažiavimą, o visi, kas., tik 
gy vas ir sveikas tuo . laiku 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti į šią milžinišką geguži
nę. •. ;

Kadangi, gegužinę rengia 
trys .organizacijos, tai rei
kia tikėtis grąžui pasekmių.

Visą šių organizaciją 
kuopos, ir atskiri nariai pra
šomi .stropiai rengtis. >

Penue,jm.

gas” Stalinas.

kio gyvąją nedėkingumo sa
vo : minusiems darbuotojams.

Ar Čionai. ne panašiai pa
sielgta? ■ Žmogus dirbo ne
nuilstamai per 87 metus,: ir 
baigus jam savo darbuotę,

vės. Blaivybės , apaštalas, 
tie

. šiuomi- • pranešama, jog 
Moterą Sąjungos, L. D, S. 
ir JuBKSA Gonnecticut. ap
skričiai rengia bendrą gegu
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir- 

ka” tai atlikusi, Dabar želio. mem .4. d. Chater Oak 
Parke, Hartford, Coimectir

1: jie ..dirbtą “kolchozuose,” 
£ arba socialistiniuose, ūkiuo-

* Še, kur darbininkai .nieko 
. savo, neturį ir kur už sunkų 
/darbą negauna nė žmoniškai

pavalgyti. • Apie šį pastarą
jį “mažmožį^ Stalinas sa- 

kad lengvoji pramone 
£ per tą laiką buvo- .“gerokai 

p apleistai permažai b u v o 
kreipiama dėmesio į gamini- 
mą gyveninio reikmenų, o 
.perdaug—į. pamatinę pfa-

* manę. J tai* kreipsiąs dau- 
giau dėmesio’ antrojoj “pia*

K’ iiliėtkoį,” bet ir čia nepra- 
•’ ®’Tiąšauja. šviesios ateities.

^‘Be abejo, sako jis,.-r mos 
^nepajėgėme*patenkinti visą 

rbininkit iv valstiečių pa-

REMKIME SAVUOSIUS
. Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus,^ .kiltie Skelbiasi 
•^Darbininkę/”/ -

ir
Atsimenu,

vikaru. Kiek teko man gir- laikė jį nuolat arti savą. Šir* 
dėti iš Kalvarijos, parapijų- dieš.’ Sindikato reikalai jam 
jią, kūn. Adomo, tenai dirb- rūpėjo kaip jo paties asine- 
ta labai uoliai./ Kalvarijos’ aiški reikalai. Jei kildavo 
parapija didelė ir tenai dar-Į koki neaiškumai ar pavojus 
bavosi daugybė kunigų, ta- draugovei,. senelis, žiūrėk, 
Čiau apie kitus žmonės užsi- • jau-1 rašo ilgiausius . laiškus 
miršo ir ją- visai- : neminiJ .su savo, patarimais, . įspėji- 
Kun. Adomo • neužsimiršta niais bei nurodymais. Ir 
ir prie pirmos progos, kaip reikia: pasakyti,»jo patari- 
tjk užsimeni Kalvariją, tūo- inūi budąvo "visuomet labai 
jau žmogui. į galvą pareina'; praktiški' ir naudingi; Nė 
tasai jaunas -knmgęlisį kuris’-vieno bendrovės . susirinki-, 
taip uoliai mokė mažus vai-Kinų senelis . neapleisdavo,

gimine Lietuvos spaudą, bet 
ir A m e r i k b s. Mylimiau
sias jo .Amerikos laikraščių 
buvo./ Bostono. “Darbinin
kas.” ■ Atsimenu, kiek jis 
man prikalbi: įėjo, kad rašy
čiau Šiam laikraščiui žinią 
iš Didžiojo Karo ir kitokių,, 
nors aš būdamas apverstas 
visokiais .reikalais, neįsten
gdavau visuomet jo Žadinio 
rniis išpildyti. Jis pats vi
suomet. kada tik atitrukda
mas savo mylimam ‘'Darbi- 
ninkui” šį tą /parašydavo. 
Gavęs laikraštį būtinai duos 
visiems pasiskaityti. Reik 
žinoti j kad, a. a. kun. Ado- 

/mas buvo tikras darbininkų 
draugas. Jis gp’eno. visą 
gyvenimą ne'daug kuo ękiią 
damąsis nuo. paprasto dar
bininko. Jo maistas buv 
kuo prąsčiaūsias, guolis - 
kietas; ir nelepinantis kūnų,.

o

KATALIKU SEIMELIS
Kaujosįos Anglijo .̂ kata- 

ką 8-tas seimelis įvyks va
sario 22 d., 1933 m., Šv. Ro-. 
ko parapijos svetainėje, 20 
Webstėr St., B r o.c k t o n, \. 
•Mass. ;' •

. Visos katalikiškos, organi- , 
zacijbs, parapijos, pašelpi- 
nės ir idėjines draugijos,., 
chorai/ kuopos,, skyriai pra-. 
somos išrinkti atstovus, pa
rūpinti geru sumanymą 
Šiam svarbiam seimeliui. ■ 
Atstovi} mandatai pasirašo
mi valdybos atitinkamą na- 
rią su Dvasios Vadu.

Apskrities Dvasios'4 Vadas 
kuli. P. Juras ir L. D. Š. 
centro pirmininkas. kun. J. 
Švagždys rūpinasi, kad šis 
seimelis geriausiai pasisek
tą. ■. ; .

Seimelio visą tvarką vė
liau praneš kun. J. Švagz- • 
dys.

Visais seimelio; reikalais 
kreiptis bei įnešimus siųsti 
šiuo adresų: Rev. J. Švagž
dys, 20 iVebster _St., Btock- 
ton, Mass/ ; ” .

Kedęracijos. K A/ apkri- 
ti.es valdyba:.

Kun. P. Jurus, 
Dvasios. Vadas;.

Ė. J. Kudirlcn, .V'. 
’Pirmiiiiūkas;

: iS>.
• RaŠliinnkas : \ .

’. ‘ J. I^ersiųhįajs, . . 
Iždininkes.'/

SKLEISKITE BVIES4
Perskaitę ‘‘parbitūnki1' nonų- 
meskite, bet duokite kitiems P v . .
skaityti. Tokiu ; būdu mipuaįn- 
disitė kitus stt “Darbininku'’ ir ’ 
1. D. Sf. ir atremsite mšsą id«h 
jos priežą propagandę. ”• , :

£
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LIETUVOS KAIME
žm&i kainu kritimas, «Kį var wdn teks 8tf ja ' 

jytynes. Progos amerikiečiams
• Bekonai ir sviestas. Kam, vertas 

ięmės ūkis?

Čia kartais gal1 mūsiį brd- 
liams amerikiečiam^. reikė
tų susidomėti. Dabar ūkių 
krizis; jią parduodami pus
velčiui. Iš tokio pardavi
mo tik gal kokiems speku
liantams bus daugiau nau
dos, Kas kita, jei ameri
kietis lietuvis mano grįžti 
Lietuvon ir įsigjdi ūkį. 
Jiems būtų dabar proga. O 
ir" tie, kurių ūkius parduo
da, ne tik ‘, nepykfiį, bet 
džiaugtųsi; nes amėrikiėtis 
ne koks spekuliantas, ir nors 

noti ptikti žemę ir dar spe- pigiai . pirkdamas, daugiau 
kuliatyviais šųmetimais, tai| sumokės ūž žemę, kaip kas 

’ laukia varžytynių, O ūlrių kitas, ir išvaržytam ūkinin- 
iš varžytynių parduodamų 

: pilna -—laikraščiuose skel- :
* biama ištisi surašai.

. ‘ Į varžytynių sųrašuš pa
puolė ne kokių girtuoklių ū- 
kiai, bet labai dažnai pažan-- • 
ghjį jaumi ūkininkų turi
mi ūkiai. Jie iš agronomų 

- prisiklausę ir ūkiškos . lite-
• ratūros prisiskųitę — ūme 

iš pagrindų ūkį naujoviškai 
tvarkyti. Žinoma, su tuš
čiomis: rankomis ūkio pa-. 
žangos nepaskubinsi. Jie, 
tie.pažangiėjį ūkininkai, a-

. pie. nežinomus blogus gali-.
. mus laikus. niekad nepagal

vojo.. Skolino pinigus, pir
ko gyvulius, taisė trobas ir 
kitokį mažesnį inventorių. 

' Ir štai užgriuvo laikai! Ka
da. iš jo niekas nieko ima 

- nebepirkti, o jo išduoti vek-: 
. sėliai protestuojami, štai ir 

atsirado bedugnės kraštas..

Ateis, sltirtoji diena.ir 
daugybė dorų, darbščių ūki-: 

.4 - liiiikų neteks žemes, neteks 
. daugelis savo gimtojo lizdo, 
* dėl paprasto, rodos,/meiiko 

neatsargumo su skolomis...
. “Nuomaro, bado — ... ir 

skolų, gelbėk, muš, Viėšpa4 
tie7 ?-r-, reikėtų giedoti.

Jei bėda užgriuvo; kų be
padaryti* Šiokiu ar tokiu.

•O kaip žemelė ?nevie
nas pagalvos. Kiek 'ji da
bar , kainuoja ? Žemės kai
na krito. Ankščiau laikra- 

. ’ šeiupse būdavo daug skelbi
mų— pasiūlymų apie par
duodamus ūkius. Dabar to
kie pasiūlymui sumažėjo. 
Kodėl? Gi todčlj jog iš pir
mų rankų pirkti žemo ma
žai bėra pirkėjų. Kurie dar

kui gal 'dar liks koks tūks
tantis. •• •• -...

O žemė, pigi. Už 500 ‘do
lerių gali pirkti ūkį iš 15— 
20 hektarų su trobomis. Ži-

eer

BOSTONO PIRMU-
Anglai pamažu atsisako O X ŽA7“C' TzrT TTVA O

pirkti bekonų, o Lietuvos ū- jį 1JN V i uA.U121Q 
kininkai jų rfesuvalgys. Vo- < ; .
kiečiai nebenori įsileisti / - * /,, ’r. i
aviesto iš Lietuvos, tlaguo- . .Bostono kątahtaj pmnuo-, tvirta 
i-iii tain nat ni'fete i užsienivJ’skuPu b’lV0 pitactte ttiasis nebeima Parite ir že- ^>oW Oheve- tingai aieVofa?^toW

• t • ; .riis, gimęs 1768 m. sausio nepaprastų gabumų, didelio
Pariuoti gera valia vis ?8 4 Tr^ijos šiaurės veiiaum¥^ttfcStos dbroVėfc 

dėlto daugumas nedrįstaJ^0^6 ankSf(>s ^us. Ypatingai jis buvo
Kai už stelę parduoda, ne1“; .• “*Hraas oetmtagYijlj ir
te jadasysi Vffeausybė Aukštuosius mokslus vy-. šiaip jau suvargusiųjįj, ka
daro pastangą palaikyti a- Chewrus ?jo Pary-| rie visados susilaukdavo vy
kintai kad jų taip leng- I Stengus įšvęstas 
Viįinejaileistų į ubagus, bet t79Q m. Prancūzuos ręvo.
Ims iftokiU, kuriems

Jba jau pervėlu. . .
Dabar klausimas: ar ver

ta Žemė dar pirkti 2 Nėra 
tikro nieko, bet daugelio 

nuomonė tebėra, jog^verčiau 
įsigyti Žemės nuosavybę, ne
kaip pinigai į bankų padėti, 
Žemę turint mažiau rizikos. l 
O kartais, esant, sunkiems

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

rškupas
•Bostono pti-

miVo ypa-

mylimas įieturtingųjų ir

L»TUVOS nuKT®RŲ DMOS 
JO GLOBt WOTiN08 m.

’JrminiakS — Evą MąrkalenS,
625 ©. 8th SU Ro. Boston, Mam. 

V’tėę-Ųirmhjlnke— Ono Slatirlėng,'
448 E. 7th SU So. Boaton, Mąąią/
Tel. So, Boiton #425-11 <. •

Prot, RaSt —. BronG ClunlenG,-
20 Gould SU "VVttft Wbtir>, 

■ Tel. Parkway 1861-W , .
rin. BUt ~ Martyna MarkoiĮul^ti

85 Navarro St, R ostinei ai e, Mana.,
• Tel. ParWay 055Š-W / .

'jtdinlnkS — Oną ųunruKpti .
10^ W«t 6tW St.,' ^ Boston, Mari. 

Pvarkelarg — Oną Mizglrdiana
1512 (tyleniblk RfL, Šo. ĖoStohf, Mutri. 

ęaąoa GJobCja B. JnnulonltmS
.1429 Golumbla Kd„ fty. Bostinf, titari 

Draugija aavd antirlnkiirftuj taity) kaa 
antrft ntarnlnkq fcfėikvCerio. irignėald, 
7 iSo vai. vakare, jtybažnytlnij ava-

„tąihčL ■ ,
. drnufcltya Mr«pkft»<

paa protokolą raitininką

IV.40N0 IV. BL. FAMALPnMt
UB40M VALDm F|

PirminlnkM- "til
. J. Petrnunkm JI

iii Ttioiniu BąrSt, So. Bulotų J
ProL RąltlrijnkaĮ — jr. dlUMli J

Fin. RaStlnlnkM M. telki* ' ' ’f
2t>a Ė, Ntyfh 8t„. fjį Boitopy ■ jj

lldinipkas — A.; ,jj 
885 E, Bębaiiw(iy, So, Bęifotų’ l

Mąrlslka J. ZriklĮ, , . 3
7 TOntfrid St., So. J

ojfiiigity kte tfMtt.
ntdeidlenl kiekvieno mjSnrilo, 2't*| 
pri iletiL M-W». J
St, So, Btaton, Maą< .

................................................. ......... --.i, ......... tį»,

daro pastangų palaikyti ū-
L______ y__ ,v , ... ..

į Ubagus, bet W9Q m Pranefeyos mvo, 
14------------- -rrrnn = --

1 Angliju, kur jis pasižymėjo 
savo didžiais darbais.

■ * .Vieno geto draitgo pas- 
įtangomis, vysk. Chovetus 
atiyko į Bostonų 179b-nu 

• spalių 3 d< Bostone jau bu
vo susidariusi katalikų pa
rapija, kuri įsteigta 1788 
metais, Ptimųisiais klebo
nais buvo du vientuliai 
prancūzai.

Kai atvyko vysk. Clieve- 
rus,; jį’ maloniai sutiko ku- 

Į uigai . Tįiayer ir Matignoii.
Visi šie trys garbingi vyrai 
gerdi sutilco ir jie buvo pir
maisiais katalikų Bažnyčios 
Bostone, ir visoje Naujoje 
Anglijoje . organizatorių i s. 
Visi trys kartu dirbo net 
pėr 22 metus,tiki 1818 metų, 
kaį kun. Matignon - pasimi
rė.

Bostono vyskupija oficia
liai įsteigta 1808 metais ir 
pirmuoju jos vyslmpū pa
skirtas minėtasai Čheverus, 
kurio’. įšventinimas įvyko 

11810 m./lapkričio 1 -d.^Vys- 
kupijų jis valdė iki 1823 m., 
kuriais metais jį pakvietė 
Liudvikas XVIII į Pran- 
cūzijų, kur jis buvo paskir-

■ tas Mohtauban vyskupu. 
, Trejais metais vėliaus, vysk.

Cheverus paskirtas. Bordo 
aux atkivyskitpu, o 1836 m. i 
pakeltas kardinolu. Mirė tų 

1 pačių (1836) metų liepos 19 
dienų. ..

I ’ UlfiA ■ ’ '1Š' p*UktW bu*- 
t . uLriUllnu RUuft įvairių susirašiiiėjimo:
Į . •■■■."'• '■ j dokumentų galima drąsiai
| Iždo' departamentas pa-[U   :' ... ■  —. 
Į duoda, kad . Dėdė Šamas! 295 farmu, kuriu didelė da- 
| naūjtis metus pradėjo su! lis tikrai parduota..;Išleidus 
$1,153,766,424.68 defiei t u Į tų biuletinį, apie 2000 as- 

[ Per pastaruosius šešis mė- menų kreipėsi į žemdirbys- 
Lnesiuš valdžia išleido kas-Į tęs skyrių, teiraudamiesi į-
Į dien po $7,000,000 daugiau ! vairiausių žinių.
negu gavo pajamų.' ? Į Šio biuletinio šiems me 

| ' ----- ■.——— . . tams bus išleista. 3000 kopi-
Vi MBčIlfil VftA kurios bus siuntinėjaKLAIrtlJUJ I Hft WJUUU ntys ■ tik ■ reikalaujantiems: 

I GYVENTOjy Šio biuletinio visos kopijos j 
į . bus sukrautos valstijos tū.-
į Klaipėdos miestas prieš pėdose (State UpUse), žem- 
| dešimtį mjetų, vadinasi, priti dirbystės skyriuje (Departi 
Įsijungiantprie Lietuvospūent of- AgrieuĮture).
turėjęs 32,000, dabar turi Visoje valstijoje yra skir? 

Į 43,000. gyvento jų. ’ tingų profesijų daug'.žmo
nių, kurie nori apsigyventi 

' farmose. Tarp tokių. farmų. 
norinčių yra ir labai daug 
moterų.- • -?

Niekados, dar.-, n.-0 U v o 
Massachūsetts ..valstijoje to
kio. judėjimo farmose apsk 

[gyvenimo atžvilgiu. Kadan
gi daug nueštelėhų nori 

Į pirkti farmasp tai daugelis 
f^rnferių/ kui‘ie..norėjo pa
likti farmas, ramiai apsigal
vojo ir nutarė liesi judint i; iš. gaš už. pilną jų vertę. Nukifp1 

[savo tykių gyvenimo viętųų 1932 m. kuponą siųskite

les !w turėsi.

NUOTRUPOS
KILNUS SUMANYMAS ,Syti,' yra daugiau kaip ė.ntiosim

. tiš visųgyvento jų. ■
' Danijoj, kur yra 3,518,- 

000 gyventojų, yra tik 672 
bemoksliai.

Taigi Jung. Valst. be
mokslių skaičius tik mažė
ja, bet negali lygintis sū kai' 
kuriomis Europos, valstybė
mis.

Worcesterio lietuvių -Šv.’ 
Kazimiero parapijos kata
likiški} draugijų atstovai 
nutarė gavėnios metu pla
tinti katalikiškų spaudą.

Jie ir parapijos mokyk
los mokinius nutarė organi
zuoti spaudos platinimo 
darbui. e

. Tai kilnus ir sveikintinas 
/sumanymas. - v?

. . Patartina ir kitų koloni
jų ” lietuviams katalikams 
pasekti \vorcestėriečių pa
vyzdi.

“TRP MOMfflKy UŽ

BEMOKSLIŲ SKAIČIUS
Dėdės Šamo žemėje per j 

paskutinį dešimtmetį be
mokslių skaičius žymiai su
mažėjo; bet ir dabar dar 
yra apie 4,500,000 žmonių! 
nemokančių skaityti ir.'ra-

Jung. Valst. iždas prane
ša,. kad pereitais metais už
sidarė “tik” 1,400 bankų, 

Į kuriuose buvo depozifuoti 
t apie $700,000,000.
I “Galėję būti blogiau/.’ sa 
| ko iždo departamentas. . '

skupo Cheverus malonios 
paramos/.

Vysk^ Cheverus dirbo Bo
stone 27 metus, padalinda
mas savo, išganingą darbų į 
dvi dalis: ganytojiškas dar
bas Bostone ir mišijonieriš- 

_kos~keliones~poT^aiLjųjų 
Angliju. Ypač jis daug rū
pinosi Maine valstijos indi- 
jonais. Savo keliones atlik
davo pūkščias, raitas} va
žiuotas, mažais laiveliais ir 
kitomis, tų laikų susisieki
mo priemonėmis.

Jis buvo mylimas ne tik 
katalikų, bėt ir protestantų. 
Jam mirus, daugelyje pra- 
testantų bažnyčių buvo pa
sakytos atitinkamos. kalbos 
apie velionį. .Ilgai, ilgai bo
stoniečiai atminė Bostono, 
vyskupų Cheverus,. žęmo ū 
gio, niekados nepavargstan
tį, vaikščiojantį po gatves, 
visus palinksminantį žmo
gių kurio asmeninis dalyva
vimas. buvo tartum gyvas 
palaiminimas.

JHUITAS J. 8KUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

Pas Rev. Mozūras, Box 
.73, Silver Creek P. O., New

■ Phila.j Pa-, nuo sausio 23 d
■ ( iki vasario 5 d.

Pas. Re V. t. Valančiunas 
St. Vincent de Paul Čhurch, 
Girardville, Pa>,- nuo vasa
rio 6 iki 12. ..

Pas Rev. Miliauskas, 196 
Meade St., Wilkes-Barre, 
Ba. nuo. vas. 13 iki 26,

Pas Rev. .. j. Čižatiskas, 
• 1313 Westmiiister Av., Det- 
roit, Mich., nuo vas; 27 iki 
kovo 12 d. •

Pas Rev.. Ak- Baltutis, 
6816 S. Washtenaw Avė. 
Chicago, III., nuo kovo 13 
iki 26 d.

Pas Rev. J. Raškauskas,. 
10809 S o. State St., Chicą- 
go, Dl., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d, .

Pąš Rev. J/ Vaičiūnas, 
1515 So. ŪOth Avė., Cicero, 

“III., nito bal 3 iki 16 d. ’
Šiais adresais arba nuola- 

timu .adresu: Rev, J.JBrų- 
: žikas; L, 207 York (Street, 
Brooklylų N. Y. galima pa-. 

' siųsti Moi-iey Ordėr atnauji
nant visus Lietuvos kai. 

\ laikraščius! “žvaigždę” jr 
; “Misijas”' metams $Ų (gi 5 

metams tik. $4), “Varpelį” 
' j$l )į. Žemaičių Prietelių ’’ 

($i), “Mūsų . -Laito š t į’’ 
($1/20), ■ vaikams ^‘ŽvaigŽ- 
dute”j($l) ir k. .

“Dąrbininka^’ t-* priima 1932 
m. Lietuvos paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny

LIETUVIU KOLONUOS 
ROMOJE

Profesionalai, būnlėrląL pranittylife '1
M. ttB

KŪČIOS IR NAŪJŲ
METŲ SUTIKIMAS

'J... E. , p. .mįnisteris 'Čar
neckis su ponia malonėjo 
pakviesti. į. savo naujų, pui
kių vilų, lietuviškai tradici
nei Kūčių vakarienei Roinčy 
j e gyvenančius lietuvius.

Žymiausias svetys buvo 
p. Dr. Graužinis, Lietuvos 
•Pasiuntinys^- ( ėharge d ’af- 
faires) prie Šy. Sosto su po
nia, kurie maloniai pakvie
tė visus. čia atsilankiusius 
pas save Naujų Metų suti
kimui.

Iš kitų svečių buvo p. G. 
Salvatori, italas, rašytojas 
ir*didelis lietuvių prtėtelius, 
p-lės Žukauskaitė ir Ber- 
gaitė, lankančios' Romos 
konservatorijų, kun. Stasiu- 
lis, kun. Juodaitis, kun. A- 
domaitis, kun. Dr. Brizgys, 
kun. Dr. Vaišnora, Marijo
nas, Er. R. M. Šaulys, Do
minikonus, V. Bubelis, Sa
lezietis, p. Vileišis, Pasiun-

tinybes sekret., p. S^riiidisi 3 
p'. Blynas it keli Kiti. J

Kūčių. nuotaika bitvo pui-*^ 
kiausi^ ypitc-
Čarneckienes sumainai' pa* /; 
ruoštų skanių valgių.

j?o vakarienės visi dar y 
palošė “tomboių,” gražiai į 
padainavo, kun, Adomaičiui 
akompanijuojant fortepib- 
nu, keletu lietuviškų kalėdi- - 
nių giesmelių, o po to Lietu
vos Himnų.

Visi patenkinti ir dėkoda- - 
jni j/E. ministeriui ir . jo 
žmonai išsiskirstė., žadųda* 
mi vėl visi susirinkti, pas p. 
p. Graužinius, pas ' kuriuos 
Naujųjų Metų, išvakarėse ir 
prigužėjo svečių, Be buvu
siųjų pas p. ministerį, buvo 
dar ?kun. Strimaitis.

Ir Čia susidarė nemenkes^
■ nė nuotaika, kaip Kūčių vU-. j 
į kare, Per vakarienę kalbė-* 

ta, sveikinta , p. p. Čainec^ -

Po to dar padainavo, pa-’ \ 
žaidė ir visi, , kaip tikri bi
čiuliai, dėkodapii svetin- *' 
giems šeimininkams, issr- 
skirstė. . Jf. •

LDS. Kuopų Susirinkimai į
BRIGHTON, MAŠ8.

1DS/22 kp..»uėirittkim»S įvyta M 7 cusirintetai' j. • 
penktadienį, vasario 3 d„ 7:30 v.':vyks vasario 5. d., 6 valandįjak,.. 
Mk-Mneobt SntainSj, 26 Lincoln L? rS" '
St; Ateikite visi, ■. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieni, vąsario 3-čią diąną 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

WORCESTER, MASS.

vyks vasario 5 d,, 6 Valandą vak,g ; 

idence St. Visi nariai katinai aįėfc ' 
kitę, nes turime apsvarstyti itt*»'•/ 
tą svarbią klausinių Bė io, 
proga tižšimokfiti duoklei. ” - - »

Vritybt7

EAŠTO&, PA. '
LDS. 40 kuopos susirinkiniai J* 

vyks vasario 5 d., tuoj po sramOB* 
§v. Mykolo parapijos riretriąMt - 
Malonėkit visi nariai atsilkfiįytt 
it mėnesines mokestis už$hnbO& •

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas,

Dabar visi pripažįsta, kati laikraštis “DARBI 
NINKA.S” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. .

r “DARBININKAS” išeina du kartu kiekvienų 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais, jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius

. pasiskaitymus, jis tūri jaunimui skyrių.. Būda ii ’ • 
3 . gražių j uokų.. Plači ausios žinios iš nepriklausomos. 
I . Lietuvos ir Vilniaus krašto.
a • “ Darbiiiinkas? 7 ‘ metams’.,.............
1 “Darbininkas77 pusmečiui ;...;.
| • Jei imsi tik. viena kartų į'savaitę ..
f GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
j t ■ Į LIETUVĄ ‘ .
| / Metams............ .. ..».. . .*_____. . $5.0Q‘ .

S
PūšmeČiųi . ............... .$2.50

t SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY. GALYBĖ, TAD 
IR NAUDOKIS JA’

“DARBININKO” SPAUSTUVĘJĖ
I ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 
| ’ PRIEINAMOMIS KAINOMIS
I ’ ’ Rciknk kreipkitčs pas

į “ D A R BININ AKS”
I 366 W. BROADWAY . ' .80. BOSTON, MASS. .
S .•, - , Tek So. Boston 06Ž<1 : ' -.j •. \

.-4.00

.$2.00

.$2.00

PARSIDUODA 400 
FARMŲ

•l

Šiomis dienomis Massa- 
ęhusetts valstijos Žemdir
bystės skyrius išleis atspari-j 
stą biulėtinį,* kuriame bus 
sužymėtus r; visos :fąrųipš, kų- 

I !i/ios!paį’siddoda.. Tožių'čf aij; 
Įinųr. -šioje valstijoje dabarl 
esu -apie 400. pernai išleis
tame biuletmy. tilpo Sąrašasl

BLIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

vasario • mėnesio 4 d., 7 valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai: ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti Valdyba

Ė. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

maįs- įvyks sekmadienį vasario 5, 
tuo jau s po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lempu St 
Kviečiama, narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki 
ji.. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie, kuopos prira
šyti. Valdyk*

BALTIMORE.MD.
. Vasario 5 d,’, svkmadieuį,. tuoj 
po stirnai, parapijos svętfiįnės kam 
Bariuose įvyks LDS. 30 kp; susi- 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri. .

.. /Kviečia Vaidyba

. WOROESTlik, MAS8. <
LDS. 103 kuopos susirinkįmaš j. 

vylis vakario’5 d., tAti3|fos‘\fyrtų 
. parapijos saloj/ tuoj sumos. 
Visi nariai, prašomi pribūti, ūe» 
turime svarbių leikaių.

NAŠHUA,M. H. ’
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki* : 

mas įvyks, vąsario 5> tuoj po 
kutiaių mi.4ių, pobažnytinėj riFri1 
tainėj. Kviečiame narine atehį firil 
yra keletu avarbių ■umtnywĄ' 
Taipgi atsiveskite ir savo drangai 
prirašyti prie Šios organieačijoi.

MONTELLO, MAB3. ,"J
LDS.2kp. susirinkimai Įvykt 

vasario 5 d, Šv, Roko par. bv«L 
Visi nariai prašomi ateiti jij tiplĄ ♦ 
rinkimą ir užsimokėti Mnri 
trauktis mėnesines duokht.• ■ - ■' .

• ’ *' *’-* ■♦—-■« j..'-.« ,r *

. ; 8 AINT OLAIRį PA.
LDS. 107 kp. mėnesįnU ' 

kūnas įvyks vasario 5> tuoj po Bu
rnos. šv. Knziriiord parap. 
Kviečiami v|ą nariai dalyvauti į 
užsimokėti mėnesines mokeątit įfc* 
uitu jų narių atsivesti printi^Į^

'•. CLKTILAMB.OHK) V ' J 

Vasario., 3 • dieniu S valš vakw 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 511?r 
ffi Wainia Suairlnkimas. į
rtitHti.pMo^i autittokti. j

V

i.



rtrfcdienis, gausio 24, 1933
AMERIKOS LIETUVIAI 1933 metams šie žuimalaii
\ Moksleiviai.

Jūs gorite pamatyti ;įt 
kraštą, kur Jūstj tėveliai 
yra gimę ir augę. Jūs iioth 
te žinoti ką veikią įr kaip 
gyvena to teisto mokslei
viai; Tai galite lehgvai at
siekti išsirašydann mokslei
viams skiriąmus mūnošinius 
iliustruotus .žurnalus: vyr 
resniėji — - LMęitį,” ozjnu- 
rtesnieji —. “Ateities >Spin- 

. dnliūs.” . . -

skiria ir dovaną: “Atei-. 
ties” pirniąjn kyturui šim
tą metinią apšitnokejusią 
prenumeratorių kas antras 
asmuo gaus ncmolramai po 
1 ėgz. Putino veikalo “VaP 
dovas,” kurio kaina per
kant yra 4 lt., o ‘‘ A+. Spiu- 
dulią” pirmąją kerimu 
šimtą metinią apsiniokūju- 
sią pr-TUj kas ketvirtas aš
muo gaus Veltui po.' komą-, 
plektą (tris tomus) įdo-:

maus Kari May veikalo 
“Per Dykuma,” kurs P^r- 7 
kant kaštuoja 8 lt. •

* ‘Ateities ” pr-tos kaina: 
moksleiviams met. 10 lt., pu
sei metą 5 lt. (Lietuvoje: 6 
lt.), nemoksi ei vi aras mot. 20 
lt, pusiu. 10 lt. (Lietuvoje:

WORGESTEB, MASS.
has ratelis turi nors • vieną 
lietuvį.

Verčiau visokius laikraš
čius, bet radau tik. keturis 
“hoekistus:” Clem (Klimą- 

i viČiuš) ir Bėnder, kurie žai
džia su Boston linivęrsity 
rateliu; Vaitltunas — Need- 
ham High ir Jatkus—Mon- 
treal. A. A. (Kanadoje). 
Daugiaii sunkokai rasis. .

“Indoor traek” visai ne
simato ’ lietuvių,- išsky r u s 
vieną — Galinas, St. John 
Prep.^ (Mon.)< Jis yra la
bai geras metikas. Neseniai 
jis laimėjo pirmą vietą mc- 

, tiku susitikime.

- ---Tai Hetuviai žiemos spor- 
. le< . Daugiau' yra, bet ligi 

šiolei jie nežinomi.
' .. . ’ •. Kazys Adiva^

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
h KOLONIJOSE
h

CHESTEB, PA,
Iš “Darbininko” sužinos
it, jog sausio 15 d, Aušros 
artų parapija rengi ji “Di
dį Teatrų?* Jau pirm bu
sti girdėjęs apie vykusius 
testerio lietuvių katalikų 
įrengimus. Taigi iškabto 
jtsiryžau ten būti. Tą dįe- 
g. oras pasitaikė gražus. Po 
smaaldą. su būreliu pažįsta
mų išvykome į kaimynišką- 
. mums .Chesterį. Ten nu-

amai laiko aplankyti baž- 
yČią ir klebonijų. Kįui. E. 
’aukštįą, klebonas, sykiu iry 
rniinarijos profesorius, įna
miai mus pasitiko, ir. viską 
arode. . _
Bažnyčia,’ klebonija ir 

retame — viskas .viename 
ame. Vieta graži. Namas 
uvusio turtuolio, nemažas, 
-jn aukštu paloeukas. Pir-. 
ląjį aukštų užima bažnyč
ia: nedidelė, bet su dideliu 
koniu ir patogumu dar ne* 
enai įrengia. Aukšti pram 
ūzą stiliaus su gražiais pa-. 
tikslais langai,, moderniš
kos ąžuolinės sėdynės, gau
jos ir pritaikintos šviesos, 
Ivč. Jėzaus Širdies ir Dievo 
Jotinos šoniniai altorėliai— 
riskas sykiusudaro -kibai 
nalonų įspūdį ir traukte 
^aukia-prie maldos. Trūk
sta tik dižiojo altoriaus.
v Antrame namo a u k š t e 
klipata ruiminga, šviesi, pa5- 
doriai įrengta ir patogi kle
bonija-.’ Treciame aukšte 
eapija laiko savo susirin- 

lūs ir mažesnes pramok

tiko kaip seniams, taip ir 
eia gimusiems. \ . / .’

Po to pasirodė “Balbie 
riškio muzikantai. ” Tai 5— 
11 metų bernaičiai komiškai 
aprengti su virtuvės ir skal 
byklos įrankiais. Publika 
trūko juokais. Toliau 5—10 
metų mergaitės su lelijų ku
kėtais puikiai išpildė ilgoką 
gan sunkų iš daugelio yari- 
jantii sudėtą i ‘ Lelijų Šokį. ’ ’ 
Vargonininkeip-leiJML Mit- 
ruliūtei sudainavus klašis- 
Jęųs:- “Obelių 'Žiedai.” A,- 
Botoli-. ir “Aš Sapnavau,” ' 
be autoriaus, reik manyti, 
kad: pačios dainininkės, pu; 
biikdje pakilo toks entuzi- 
jazmas, kad solistė turėjo 
net keletą sykių grįžti į est
radą. Beik Čia paminėti, 
kad dainininke pati sau ir 
akompani javo, kas n ė r a 
lengvas dalykas. Jos mezzo- 
soprano balsas stiprus, švel 
nus ir gerai išlavintas.

Po pertraukos suvaidinta 
2-jų aktų komedija: “Žen
tai iš Amerikos.” Vaidino 
sekanti asmenys: J. Mule
vičius — Džekio Veršio» A. 
Ubis — Prano Grybo, J. 
Kodis — Maikio Vaško, Ė, 
J akoniūtė — Vaškienės, O. 
Tamašaičiūtė —M. Stalio- 
rytes ir M. Šatkiūte B. 
Sėndiytės. Visi vaidilos ro- 
les. , atliko vykusiai, kaipo 
gerai patyrę,. Nuotaika visa 

' laiką viešpatavo jauki.. T vys 
‘ vai. praslinko nemato jai.

Reik atiduot?garbę gabiai 
ir darbščiai imi.ytojai ir 
pro<• žarnos. v?J';;<ri -.parap. 
yatgonihinkėį. p-lei M. Mit- 
ruliūtei.

Bendras įspūdis iš Ches* 
terio: Štai kiek gali nuveik^ 
ti sutartinas darbas: tikėji
mo, doros, apŠrietos, kultū
ros ir tautiško susipratimo 
dirvoje.

Woręesterio lietuvių jau
nuoliams labai gerai sekasi 
sporto, srityje./ Pereitą ru
denį laikraščiai aukštai kė
lė jų veikimą futbolo laukėj “h 

I Jų eilė buvo gan ilga, pra- ”” 
jiė J dedant nuo žaidikų Šv. Kiy- 1 

žirnis Kolegijos iki mažiau
sio klubo.

Šiuo laiku, kaip .fr seniau, 
mūsų lietuviai jaunuoliai 
vis pasižymi ir veržiasi į 
aukščiausias garbės vietas. • 
Jų žvaigždė dabar šviečia 
krepšiasviedyje (bas k e t- 
ball). . >
— Classieal High turi kapi
toną — lietuvį Adamaitį įr 
kitu du žaidikųiKirklaus- 
ką ir Kieselį.

Daug kalbama ir rašoma 
įVorcesterio laikraščiuose a-| 
pie tris,lietuvius, kurie pa
statę. Commeree High į pir
menybę. Jie yra: Mažeika, 
Samko (Šimkonis) ir Ur- 
beckas. Pirmieji du pa
minėti tai iš geriausių krep- 
šiąsviedžio žaidikų visame 
mieste. Šiame ratelyje žai
džia ir Adamavich, kitas 
lietuvis.

Worcester Tech, turi du 
lietuviu savo ratelyje : No
reiką ir Bukauską. ,

Worcester Trade mokyk
los- ratelis’ rodo • turįs tris 
lietuvius : Gla’dis, Spokis ir 
Zukowskis.

Trumpaitis ir Sikoris už
ima svarbias vietas Šv. Jo
no aukštesnės mokyklos ra
telyje. . .;.
' Kitose mokyklose lietuvių 

žaidikų ir netrūksta. Pami
nėti reikia ir StrolliSj Šv 
Petro aukšt. mokykla ir 
Butkus, Boys Club.

Galime pasidžiaugti, jog 
mūsų jaunuoliai taip pasižy
mi ir vaidina tokią aukštą 
rolę sporte.

Valio, Woreesterio lietu 
viai jaunuoliai. .

Mikas. T. L. K.

’ AtsPankeš

LIETUVIAI ŽIEMOS
SPORTUOSE

NAUJIEMS 1933 ME
TAMS

• Adresas abi ėją žnrnah]: 
Kaunas, Laririks.Al. 3.

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

TEATRAS
. Laikui atėjus iš kleboni
jos nuvykome į pramogos 
^Setą, į Šv.. Mykolo mokyk
los gražią erdvią svetainę, 
įmones radome beveik jau 

s susirinkusius. Galėjo
ti apie 350. Be chešterie- 

ų teko matyti iš visos apy- 
kės nemažai svečių. Iš 
iladelphijos buvo kun. P. 

fiaumakis sū būreliu dailės 
legejų, K. Dryža, žinomas 
likėjas iš Šv. Kaziiniero 
arapijbs. Septynios sese- 
s PranciŠki’etės, vargoni-

p. Džikas ir keletas cho- 
Šv. Jurgio parapi- 

irdaugęhskitų. .
Programa susidėjo iš sep- 

Ivnių skyriiii Klebonui ąti- 
■trius iš pat pradžių iniš- 

Ūs choras sudainavo pa- 
eikinimo dainą. Tuo pat 

Saiku 9 mažytės mergaitės 
t didelėmis aukso raidėmis 
ĮūtĮkosė artistiškai, išžygįa- 

prieš chorą ir sudarė dai- 
*(Sveikinam.,’ * Choras iŠ 

ftlgiau kaip 30 asmenų iš- 
bintas gerai, — užsįlaiky- 

b pavyzdingas; Toliau 
ė 3‘Lietuvaičių . Šbkiš,” 
Ide 1.2—13 metū mergai-
Jų ilgi sijonai, Eetttviš- 
Muinukos, lietuviškas 

vlietuviški" su pi’įe- 
k USąūšlųy šokiai pa^

’l

ATHOL, MASS.

PAGERBe SENĄ i 

DARBUOTOJA 
Sausio 18 d. Šv. Onos du

jos narės -pas P. ir T.* Ba
džius surengė pasilinksmi
nimą pagerbti Emiliją ir 
Kazį Tamošiūnus. Tą die
ną sukako 31 metai, jtj. ve
dybinio gyvenimo. Tamo
šiūnams suteikta gražių’ do
vanų, už ką jie labai dėkin
gi- ’ . ’ • ’ ■ ’

Era; Tamošiūnienė 1911 
m. balandžio mėnesį įsteigė 
B v. Onos draugiją ir per 9 
metus su pertraukomis bu- 

. v<y draugijos pirmininkę ir 
vi eneriuš metus iždininke. 
Savo darbu ji1 yra prisidė
jusi prie •įvairių parengimų, 
parapi jai. Tai yra t darbš
čiausia moteris Atholyje. . 
... Linkime jai ir jos vyrui 
geros sveikatos ir gražios 
darbuotės. . .:

-. . . Ten

Žiemos Sportas yra krep- 
i šiasvaidis, “hockey” ir vi 

dujinis bėgimas (indoor
traek). Seniau mūsų jau
nimas nemėgo šitų žiemos 
sportų. Tačiau, paskuti
niais metais kryptis sukosi 
į krepšiasviedžio pusę. Ta
me sporte mūsų jaunimas 
žymiai matosi.

Kolegijų krepšiasviedžio 
rateliuose yra penki lietu
viai : Kraūše (Kriaučiūnas) 
— Notre Dame; Grebauskaš

Princeton; Noreika ir 
Bukauskas Worcester Tech 
nieal; Lukoševičius — St 
Anselms. '■ ••••■'

Aukštesniųjų mokyklų 
krepšiasviėdžiai yra sėkan 
tieji: AkuleviČius La Šal
ie Ac. (Providence); Mede 
linskas — Lavrrence High 
ir Monkevičius —■ Brockton 

. High. Jų yra daugiau, bet

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graboriusir Balsamuotojai 

423 Š. PAOA STREET, 
. BALTIMORE.MD.

Tinkamiausia dovana sa
vo artimiems ir giminėms 
yra užsakyt mėnesinį “Mei
lės” laikraštį,, pašvęstą Švč. 
Jėzaus Širdžiai. Mėnesinis 
“Meilės” laikraštis patiks 
visiems^ nes yra tikrai reli
ginio turinio . ir dvasiškojo 
pobūdžio.

Mėnesinis “Meiles” laik
raštis rašo apie reikalin
giausius katalikų tikėjimo 
dalykus ir išdėsto kilnų pa
maldumą . prie Švenčiausios 
Jėzaus Širdies;

Mėnesinis “Meilės” laik
raštis vieniems metams kai
nuoja tik' $1.00. Taigi, įmo
kėjus tik $1.00, per ištisus 
metus gausite gražių dvasi, 
škoj o turinio skaitymų:.

Mėnesinis- “Meiles” laik
raštis į Lietuvą kamuoja 
$1.50. Tęvai ir giminės Lie
tuvoje gėrėsis, dvasiškais 
skaitymais ' ir jums dėkuos 
už mėnesinio'Meilės” laik
raščio išrašymą jų naudai.

Reikia žinoti, kad mėne
sinis “Meilės” laikraštis at
lieka apaštalavimo darbą 
mūsų lietuvių tarpe, aiškin
damas tikėjimo tiesas, dės
tydamas Intronizaeijos tik
slą, platindamas . dorovę ir 
katalikiškąjį veikimą.

Taigi, brangus skaityto 
jau,, argi pats neprisidėsi 
prie.; šio kilnaus apaštalavi
mo ir ar netapsi pasaulinis 
apaštalas, imdamas platinti 
mėnesinį “Meilės” laikraštį 
tarp savo brolių lietuvių 
kad jie visi persiimtų Šven
čiausios Jėzaus Širdies mei
le. Juk ir Pats Išganytojas 
yra pareiškęs: “Aš atėjau 
Ugnies siųsti į žemę ir kb gi 
norėčiau, jei. ne, kad kūren
tųsi?” (Luk. Xn, 49).

Švenčiausios Jėzaus^Šįr- 
dies Meilės Kongregacija ti- 
Idsi aš brolių lietuvių,. kad 
visi parems leidžiamą mė
nesinį “Meilūs” laikraštį, ir 
tuo pačiu prisidės prie ūžti- 
Id’iiiiino Kristaus viešpata
vimo pasaulio šeimų. na
muose. . ‘ ’

(Visas prenumeratas siųs
kite “Meiles” (Cliarity) 
vardu, adresuodami: Sa- 
cred Heart Monastery, Hari, 
vey’š Lake, Pa. j Aldęrsoh 
P^O. • .
Beit

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
tGraikų“MjToIogijoš^Žiupsrie’ 
Lis) su "paveikslais.. Lietuvių 
kąlbon išguldė Alyva’ .. .....

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Verte P. B. .

Trumpi Skaitymėliai—labai *. . 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas .’........ .25

Turto Norma—moks l i š k i 
pasiskaįtymia; Parašė Uosis..

Gerumas —r aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi
lipinų. Vertė Kun. P. L. ....’

Tabakas—Nuodai —- rūky
mo kenksmas; .pagal Dr. Ni- : 
kolskį parengė S. Kaimietis .10

Užkerta Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka.. .15

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. —. Parašė kun. 
Tairiąs Žilinskas.. . .. .. .. .25

Apaštalystės Maldos Statu
tas. .— Vertė kun. P. Sauru
saitis t...... .15

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė . 
kun. Pr. Bučys, M. I. Ū .. 1.50

Mūsiškiai Užsienyje, Juo
kingas aprašymas kelionės. į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir J . e.. ’* ‘,~

' Magnus" Parva^kietis ........ __
Kelionė Aplink Pasaulį per 

80 Dienų, — Apie visas de- . 
rybas be galo įdomūs nuotį- .. 
Iriai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis . . .\ 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai, Parašė Uosis ..... 
/ Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikiš . *...;.... L... .^.

Aritmetikos Uždavinynas
Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis .kalbos mokslui .... .35 
♦' Petriukas — laiškas vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas J.5

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ....... ... .. .. .15

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .. A . . ..............  .25

Laimę — (poema). Parašė , 
Vaitkus .. .. .. ..t .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė ■ 
iš lenkiška kun, K. Š. .. . . .10 
r Mūšų Tikėjimas—.išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo ,25 

. Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė,. Kau
nas’ ... .i J. . ........... .20

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. , 
Parašė Juozas V. Kovas .. ’;20

Graudūs-Verksmai.— Vertė 
Vysk.. A. Baranauskas .. .. .10

Ėurharistikos Stacijos. Su
lietuvino. Kun. P. Juškaitis . ’. .15

Kristaus Kryžius: Stacijos,.
Graudūs Verksmai, M a 1d o s . • 
Gegužės, /Birželio ir- Spalių • 
mėn. Išleido kųn. K. A. Vasys .25

.. Dangaus Karalienė, Surin
ko kun. M. ’Galėvieius; be ap
darų 25c, su apdarais .50

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgučio .... .. .10

’žmogiis ir Gyvulys. Parašė 
kųn.’Pr.. Bueys... .. ...

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis . v ...

.Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to '.šimtmečio krj- 
keionybęs. . Lietuvių kalbon 
išguldė P.-B.-.; •• ••

Apsirikimų Komedija. At
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š i a uš 
Vaikas .. .. '.05

Jono Kmito Eilės ., 
Be apdarą

.25

.25

.25

.15

ryžtų ir atgal Mikalojaus p 
JggidįS. I

Ignus ParvaTkietiS . «*.. .25 1

.50

.40
.25

Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais. ir aprašymais .. .> 1.00

Trumpa Apologetika arba 
Katalilm Tikėjimo Apgyni- . 
mos. Paraše kun. V. Za.jan- 
čauskas .;.. >, ., .. ,.- .;

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka 2 tomai -.

Moteryste įr šeimyna. Vci’- 
te J. Gerutis , , ..:., ,. ;.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji, gamta: žeme, van
duo, oras. Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais . . .40

Vaikų Knygele — su pa
veikslais .... •. .. .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para- , 
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) ,. . .. .. .... .; .. .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudus Verksmai. Sur 
darė ir išleido kurt. J. Konce
vičius .. .. .. .. .. <. .. .10

Vienuolinė Luomą. Vcyrtė 
kun. P. S'aurusaitis .. . . . .. .15

• . Moterystės . Nesuardoniybė.
J. Lesauskis. Šv. Kazimiero 
D r-jos leidinys, Kaune .. ..

• Sunkiausiais Laikais. Para-,
šė A. Rucevičius ............. ...

I Meilė (Poema). Parašė M., 
| Gustaitis .; .. •• -10
. Ąy. $ftjb^ėliu& Įšįėid,Q Tė- _ 
vas Alfonsas Maria C. P. . .15/

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J. Skruodys . . .25

Leiskite Mažučiams Ateiti.
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas .. .... .. ... .25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ..............  • • «25

Andersono Pasakosi—su pa
veikslėliais . . . . ; ........ \10

Malda, Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B. A. .... .. .10

Novena. Prie Šv. Pranciš- . 
kauše Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyyeiii-. 
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M-.Vertė K. t . .15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri- . 
koš Lietuvaitė .. .. ... .... 1.00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L-. Graičiunas .. 1.00

A Brief Lithuaniari Gram- 
mar. Liėtuviškai-Angliškas 
žodynas. Kun. P; Saurusaitis

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita). L. Vai
lionis .. • • .

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 m. Paraše Dr. J. J. Biel- . 
skis .. ....... .. ... .. .. 
. Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno’ .. ., .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško p e r d ir b o 
Kupranas.. .. ...«•<■

Mūšų Jaunuomenės Idealai. 
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. .;........

.35

.50

.25

Ąžuolas, A, Vienuolis .. . 40 
kas Šiandien Kalbama, 

pię Dievą, Sielą, Religiją, Pa- 
žangą ir Socializmą. Parafie. 
Dr. Povilas Mira...... • į • .10

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo, upės, žmonės, mies- ■ 
tai, Sutaisė ir išleido P. Mi- 
ko]kinis . / .. .... .... . . .10

MALDAKNYGĖS

Maldą Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais .. ....... 1.50 1)0

Maldą Rinkinėlis, Juodais 
viršeliais .. .. 1.50 .75

Pulkim ant Kelią “Dar
bininko” spauda. Odos apda-. 
ru $1.50 2.00

.15

.05

.15

.50

.10

.20

.15

.15

.10

jo
ŠeimyniŠkiemsVakarėliams 

Pramogėle. Svirno Žvyno .. .10 
Iš Adonio Mickevičiaus Raš- * 
tą. Mokykloms parinko M. 
Biržiška .. .... .. .'. ..30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. .; .. ..10

Pasakėčios,. Rinkinėlis kai- ’ 
bos mokslui .. ;; .. .. .. .10

‘ * Dievo Karalystė' Jumyse 
Yra ’ ’ arb a a pie gerumo . d o- • 
rybę; Versta iš lenką-kalbos ■ 
ir išleista rūpinantis, P. L. , . JO
, ką Kiekvienas Katal i k a s 

tuvi žinoti avba mokėti ...... .05
Kovotojas .dėl Vilniaus lie

tuvybės. Kam. J Ambi’tuie^ .. 
jus .. h. \. .. .. .. .. .. .05

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis ...... .15

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas .r .. .. .. .25

Giliukingas Vyras..2rjų.ais
ti} komedija; paraše S. Tar
vydas .25

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius — komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas .... ... ,... .. .. .. .35

Sniegas—įDrania 4-ri.ų ak
tų; Vertė Akelaitis ... .. .40 ,
' . Esumas — 3-Sia. dalis^dra- .. . 
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10

Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė F.-V. ... .10

Patricija, arba, nešinamoji 
kankinė — 4-rių aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .. .. .10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis ........ .75

Dramos;' 1) Germanas; 2) 
Fabiola Sddų aktų3) Liur- 
do Stebūlas 4-Hų aktų; parar* 
šė J. Tarvydas . .. .. ,; -.65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Paraše Gineitis .15

: Vaikų Teatrai; dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono

į laime; 3) Pasakyk ma.po lai
mę. Surinko S. K1,D. ir N. .. .15

Vaikų Teatrai:, dalis II : 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. .. .15

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis .10 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos .10
ŠvodbOs Dainos .. ... .. 
Birutės Dainos .. .. .... 
Mūsų Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems, ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys ;. ...
’S3E33S&’šU GAIDOMIS

M. Petrausko
Jojau Dieną .. .. .. ... .
Vai «š .pakirsčiau .. .. , 
Liglio (Latviška). .. 
Už Šilingėlį .. ...
Saulelė raudona .. .. .
Šių Nakeialy (dzūkiška) ;
Skyniau skynimėlį.. ... . 
Siuntė mane motinėlė .. . 
Ko liūdit- sveteliai?’ vi. ...

Sasnausldo
Blaivininkų liymftas . . .

Aleksio
.. Vyrių hyminis .. .. ■,

Tallat Kelpšos
•Liaudies dainos (chorui 

Aš pas tėvelį-Močiutė mano .15 
Oi. tu, lakštingele-Vanagč- .

lis tupėjo . .. ,. .. ., ’., \. 15
■ Kad buvau mergelėJb atlė
kė sakalėlis .. .. «. .. .. >15

.10

.10

.10

.40

.15

.15

, .20. '
. .20
.'.15

.15

.10

.20

“DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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L. D, S. PIRMAI KUOPAI PENKI VYRĄLPADIGO

| PAKELĖ KOLEGIJOS 
MOKESTĮ

Massachusetts State Coli- H

*

Whist Palty ir Šokiai CAMBRIDGE DEBATAI 
PAVYKO.

mam eįĮĮM'ĮgmjT
į

L. Ik S. Pirmos kuopos 
netilus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio 26 d., 
7:30 • vai. vakare parapijos 
svetainėje, 4$2 Ė. 71h St

Visi nariaį prašomi būti
nai atsilankyti. Išklausysi
me įvairių pranešimų ir pa
sitarsime apie šių mėtų; vei
kimų. *Ko daugiau susirin
ksime, tuo geriau išsijudin
sime, busime pasir e h g ę 
naujiems darbams.

'Kuopos Valdyba.

...»M.• a imame Busiriumuro nuicvivNUO DEPARTAVIMU pakelti studentu -mokesčius

.... <jj f . už mokslų. •••’. ,■ “ k
; .Praėjusią savaitę iš East Massachusętts *. valstijos 
Bostono immigracijos sto] studentai, kurie lankys Šių 
vykios pabėgo 5 vyrai, ku4 kolegijų (jos patalpos Am- 

; rie buvo paskirti'išdeporta- teršt), turės mokėti už m0- 
"*■■■ vimui. Ikslų 100 dolerių metams.

Visi penki, matyt, iš mik- Ai šiolei mokestis buvo 60 
sto buvo susitarę ta gerai doleriu- Ne šios valstijos 
apsirūpinę reikalingais dai- studentai, vieton .iki siūlei 
irtais išbėgimui. ' ' Imvusio 100 doleitaį mokės- 

. čio, turės mokėti.240 dole- 
. Kiekvienas iš v. pabėgėliųrrjų ■’
skirtingos tautybės: Švedas, . . .. .'

g?"*“' “ $535,2Z? NESUMOKĖTA
Lmmgfačrjbsagentai . VANDENI 

smarkiai ieško pabėgėlių, .

JW

z i ■. '■ ' ’ —Rengia--------
Av. PETRO PARAPIJOS CHORAS

8ausi<i-Jan. 24,1933
48t B. 7th St, fio. Boiton, Mass.

; ' Pradžia 8nd. vakftbs.

Bus duodamos brangios dovanos laimėtojam 
"i- - - ’ . KVIEČIAME VIStTS. ’ - •

AMERIKA NIEKAD NEBUS“
KOMUNISTIŠKA

TAIP SAKO KUNIGAS
CORMGAN

UŽVANDEN)
Boston College sociologių 

jos profesorius kuli. Jonės

tė . ir jos sesuo Iz. Ringailie- 
hė, gyv. Mįriot St.,/I)orclies 
ter.

GUBERNATORIUS AUKŲ

Praėjusį sekmadienį, sau
sio 15 d., įvyko Vyčių 17 AI- 
girdd. kuopos metinis susi
rinkimas, kuriamo išklausy
ta buvusios valdybos prane
šimų, ii* pasitarta apie šių 

• metų veikimų.
Buvusiam pirmininkui D. 

J, Averkai atsisakius, .nau
jų pirmininku išrinktas K. 
Ambrozas, Ji*. .

Išrinktos. įvairiems pa ren
gimams komisijos. Nutar
ta pasiųsti atstovus į Kata
likų Seimelį, įvyksiantį va
sario 22 d. Brocktone.

---------- -- — į Šiuo metu Bostono namų 
NETIKRI $20 FINIGAI savininkai už vandens nau-į 

•---------- [dojimą skolingi miestui
daugiau 'negu pusę milijono 
dolerių — $535,237. Tai di
džiausia suma, koki , tik bu
vo kada susidariusi.

Vandens
nauto jams įsakyta smar-

SDDAUEČIU PAMALDOS
Sodaliečių pamaldos - šį 

antradienį* sausio '2^ d.^ į-. 
vyks anksčiau, nčgu'papras
tai -r- jų pradžia 7 v. v.

CHORO PARENGIMAS

Praėjusios savaitės gale 
Bostone, paskleisti du. netei
singi piniginiai banknotai 
po $20.00,. .

Greeri’s Luggage Šhop, 
U Boylston SL, viena pore
lė išsirinko keleivinį četno-' kiau kolektuoti .ypatingai , iš 
daną už $18.00. Porelė įda-[ tų asmenų, kurie gali .užsi- 
vė negerą $20.00 banknotą mokėti * • ,
įr gavo $2.00 grąžos. . .

Vėliau ta pati porelė nu
ėjo į kitų krautuvę ir ten 
nusipirko menkų dalykėlį 
už $1.85 ir gavo- gružes 
$18.15. ■ . . ’ ’•

Policija ieško šių. gudrių' 
makliorių.

KATĖ PARNEŠĖ GYVA 
GYVATE

j DAKTARAI

I. Corrigan šiomis diehomis 
katalikių moterų sąjungai 
skaitę paskaitų “Kapitaliž- 
mo krizis. ” •'

Savo paskaitoje kun. Cor
rigan pasakė^ jog kapitaliz
mo krizis yrą Amerikos ka
pitalizmo ir Amerikos viso 
visuomeninio gyvenimo kri-

‘Tel.- 8b. Boston.0828 ’• .į
LIETUVIS dantistas

!dr, M. V. CASPER
(KASPAltAVlOmS ‘ Į 

. Naujoje Vietoji,
625 E. Broadway, S.. Boston. .

0fi9ą . - į
Nno 9 Ikf 12 r&fr iždo1 iii

I 5 Ir nuo 6 iki 8 takare. Ofi- 
U sas uždarytas stibaios Vakar®!® ir 
n nedSidlenlalB. taipgi bėredbiblkiiUi 

12-tosdienę uždarytą®.
IĮ . humū ir /

Sausio 20 d. gubernato
rius ĖĮy įstojo į savanorių 
rinkikų eilę ir vaikščiojo po 
krautuves, rinkdamas au
kas Bostono pašalpos va
jaus fondui.

^Gubernatorius vaikščiojo 
apie valandą laiko ir surin- 

, • - . . ko $390. Jį lydėjo demokra-
Z1S lr tai yra galas žiauru. hl |artijt>s įonlttet(, 
asmeniskunlo; datar esantis Maynal.į 
krizis esąs pradžia naujos, ,rh .. . . . .■ £ • Ta .diena po pietų aukas

rinko mayords Cųrley.

JAUNUJtf DRAUGAS

{cAteities Spinduliai. ’ ’
1936 metų pradžioje pa

dėtas leisti Lietuvoje sim
patiškas jaunesniesiems 
.moksleiviams skiriamas mė-. 
tiesinis iliustruotas žitinalas 
rado didelio prįtąrimoir Ą; 
merikos besiulokančib jau- 
nuomonės tarpe; nes šis „žųr- 
nalas dvelkia jauiiatve ir* 

I optizihu. ugdydamas prisiri- 
Šimą prie, doros., tikybos ii*. 
tėvynės. \ :

Nepamirškite ir 1933 mo- Mj 
tams šį įdomų žūriialų užsi- d 
prenumeruoti, nes pirmųjų ’ ‘‘y 
keturių šimtų metinių apsi- . 3 
mokėjusių, pr-rių kas keti j 
virtas asmuo galis nemoka- " ' 
mai #0 komplėktų (tris to- , 
mus) įdomaus Kari . May . 
veikalo ^Rer Bykutrią,” ku- \ 
ns perkant .kainuoja 8 Iti . f 
7 Pr-foš. ktoal molcšlėiV“'' 
viams niet. 6 lt., pusnį.-3 lt. • ?

1 (Lietuvoje, met74 lt.), nė* * J

Šį antradienį, sausio 24 
‘dienų, 8 vai. vakare parapL 
jos svetainėje, įvyks choro 
rengiamas kazyrių vakaras

. — “ivhist party/?.. j

Po žaidimo įvyks pasilin 
ksminimas. Be to, bus iš
dalintos brangios dovanos 
daugiausia taškų surinkįi- 
siems. .

... .Įžanga vos tik 25 centai. 
Susirinkusius linksmins 
smagus orkestras.

•Lymio. gyventojai. Ripley 
(192 Euclid Avė.) visados 
palikdavo nakties metu vie
nų langąjatdarų, kad pro jį 
galėtų įlysti4į vidų jų -katė, 
kuri naktimis “medžioda
vo.” ■ . .
' Tačiau praėjusių savaitę! 
Ripley atsisakė, nuo to pap
ročio. Jų visi langai jaū ; 
uždaromi. Mat, vienų nak
tį katė atnešė pro langų gy-j 
vų gyvatę, 8 colių ilgumo, 
.ir paguldė jų į. Šeimininko 
lova. .

Lietuvis D'atittatft-

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKASr

414 Brbadway, So.Sosto 
TeL So. OoMota

Ofisas atdarąs nuo 10 iki 12 Vą» 
ryto, iiuo 1:3O .iki 5 :BO j>0 plėt Ii 
otib 0 iki .0 vakarą, šventą di«n® 

pagal .susitarimą

santvarkos Amerikos gyve
nime. , ' __ ________

Profesorius pareiškę, jog OlfrĮviThO in MfilfCI fi 
siaubusio žiauraus asmenis-vi Ll R Al Uu Iii IflURuLU

•"*> «■'“> ??> KLAUSIMAI BEDARBIAMSpriėjo prie galo. Naujoje «;
santvarkoje kapitalas turė-Į Bedarbių reikalais rūpi il
sius daug didesnę ir kitokią lis komisija ir Bostono mie- 
reikšmę.' Mašinos būsian- sto valdyba rengia progr.i- 
čiostiksliau naudojamos, uig, kaip suteikti geresnę 
kad pragyvenimo reikalai progų bedarbiams sužinoti 
butų geriau sutVarkyti. Vai- įdomių • dalykų is mokslo ir’ 
džios - darbas būsiąs labiau sveikatos klausimų.
pritaikintas visuomenės ge- Nutarta, jog miestu užlai- 
Luvei, Kad didesnė visuome- komi knygynai, spotio mari
nės dalis būtų patenkinta, kštos vietos ir kitos poilsio 
Gi visuomenė, kaip šonan- vietos bus panaudotos bc- 

susilauksianti ge- dnrbiams- ‘ kad jie turėtų 
naudingai ir įdomiai 

vietų, praleisti.’ Numatoma, 
jog bus sudaryti bvdprbuf 
Vaidinimo, iskalbiunc- iv - ki-

priėjo prie galo. Naujoje

Sausio 22 d. vakare (lam- 
bridge parapijos, bažnytinė
je svetainėje L. 1). 8; 8-foš 
kuopos surengi ięji deba-. 
tai praėjo gružių pasiseki
mu: žmonių prisiririko pil
nutėlė Bvėtahiėj. iųisirmku-| 
šiųjų nuotaika. labai graži, 
getai atsiliepė ir į debato- 
torius.

Debatų tema Ijuvo “Ar 
verta lietuvintį niūsų jauni
mą?” Teigiamųjų pusę .gy
nė.; Dr. J. Landžius ir adv; 
K. Kabnaiiskas, neigiamąją 
—A. N.. Kneižys ir J. B. 
Laučka. . .

Debatų vedėju, buvo kuli. 
JAPlevnkasT' Jfms__2vakiuų 
iradėjo ir parengimo.tikslų 
išaiškino. -

Debatai, ypač atsikirtimo moksleiviams . me.t,. , 
metu, ėjo. labai gyvai.- pusm. 5 lt. (Lietuvoje, metv-»<

Pertraukos metu parda-,8 lt.). . : .
tinėta ‘‘Darbininko“ knygy-l 
no knygos, kuriųsusi rinku
sieji išpirko už visai gera 
sumų.

Debatų pasiklausyti, buvo 
atsilankęs ir klebonas kun. 
„D. JuŠkailis, kurs pertraii- 
tos mėtų priminė susirinku
siems apie parapijoje įvyk
siančius parengimus ir kvie
tė •. prenumeruotis “Darbi
ninkų;”

Adresas: . “At- Spindu- 
liai,” Kaunas,. Laisvės AL ' 
Nr. 3. . . v \

Prot. Dr. V. MjUcolalMo-Putlno rcdagu® J 
jambą literatūros, mokslo, visuomenes'' 
ir ftkademUkojo ęyveniihb iliustruota® 
mėnesinis Žurnalas yra . didžiausias, / 
rlničiausiaB, Jdouilausias ir kiekvieną®! ... • 
prasilavinusiam Žmogui tlnkąinląusiaii 
Lletuvlij žurnalas. Todėl visi pltškiibekl- • 
te užsisakyti “židinį.”

“Židinio” kaina Lietuvoje: niet.351, • 
pusin. 20 lt.; Amerikoje metams 94150, 
ptistiieČiUl $2.50. ’ \ ° .

Ądr.: “židinys,”- Kaunas, Laisvai AL

KIŠKIS IR MEDEUNSKAS
PADARĖ BAUGIAUSIA

ADVOKATAI |
Pi-iSiek^ Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provus. Daro vi-/ 

aus legalius dokumentus. •
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
'■Oėioė&M Soii Boston 2732

•- Namą; Talbot 2474 ’

GUBERNATORIUS ELY 
ĮSAKĖ APVALYTI 

. POLICIJį
Massachūsefts gubernat o- ! 

riųs . Joseph B/ Ely šiomis į 
dienomis įsakė viešosios ap- i 
saugos komisij phieriui gene
rolui Alfrėd.F. Eoote pada-j. 
ryti stropų tyrinėjimų apie 
valstijos policijos Veikimų,

Tel. Šo. fcoston 2680

Lietuvis fiahtistss

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12> nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare, 
geredomls nuo 9—12 v^l. dieną. 
SUbatomis Uuo 9 Iki 6 W Vilkarb. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL diena 

(pdgal sutarti)

dotoja, 
riausio aprūpinimo.

Nežiūrint kas ’ atsitiktų, 
profesoriaus . nuomone, A- 
merika niekados nenueis,,, ... 
komunizmo linki Komunini- -0gle1<u 
tno sistema griežtai priešini 
ga ’AmerĮkos papročiams ir 
tradicijoms. Privatinis ka
pitalas dabar žvelgiąs atei- 
tin į “viešojo kapitalo’7 
naujus laikus, kaip. į tikrąjį Jaek Sliarkey sugrįžo iŠ lito 
kelią į atsigavimų ir gerbti- stogu kurias praleido'Ber-

SUĖMĖ POLICMONA

į£UT;

SHARKEY NEATSISAKO 
NUO SCHAAF

Pasaulinis čemp i o n a

Tel. Porter 3789 * *

JOHN REPSHIS,M. 0.
(Misipšfs)

Lietuvis Gydytoja®.
O£l»o Valanda®: S—4 Ir T—«

2?8 Ėarvard Štreet, .’ 
kamp, inman arti Central Sq, 

į * ■ Oambridge, Kas®.

Sausio 20 d. basketball 
žaidė Rindgė. Tech, ir Lavv- 
rence High.Rindge Tech, 
•žaidimų !aimej o 36 :.27 taškų 
santykių. Laimėjusiam tyri 
mui daugiausia taškų-pada-! 
rė Kiškis . (14.) ir pralaimė- j 
jusio .tymo geriausiu žaidiku' 
buvo lietuvis Medėliriskaš,' 
padaręs 11 taškų. .

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jiė 
to yra užsitarnavę remdami 
musų parapijas,* organizačL 
jas ir draugijas.

Į ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARENGIMAS ŠEIPT 
LIETUVIU NAŠLAIČIUS

LIETUVIŠKA APTIEKA
. . “AREX. PHARMACY”

Lietuviškos žolės ir Palangos 
• Trejanka, /

: Persiančiam visokius vaistus 
per paštą, ..

1016 Cambridge Street,
CAMBRIDGE, MASB. \

• Prisiekęs advokatas

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI 
Edwąr R. Coplen 
Albert Adclson ‘ . .
Benjjimiii Chošky 

.. OFISO VEDĖJAS .
. Jotids J. Romanas

18 Tęmont SL, Boston, Mas®, 
fcMball M1U1W 

TdlęfondB:, Czipitol 9880 ’ 
6 I i M i) y w 1 ft n d d i .

9: vai iki 5 vai.

ti iš vietos, bet kurį polici
jos tarnautoj ų, kurs pasiro
dytų netinkamai pareigas 
atlikęs. •.

Paskutiniuoju laiku vals
tijoje buvo daug šnekų apię 
policijos graftų ir kitokius 
policijos nesųžmįngumūs.

Valstijos auditorius Hipy 
Icy padaru pirmų jį tyrinėji^ 
irių ir apie tai pranešė gu
bernatoriui., • Policijos keliį 
tnrriautojaį, supencįlioti-

Dorch-ester policmonas D. 
I. Kerr, 30 mėtų, amžiaus,* 
gausio 21 d. naktį suimtas 
Dedhame iir policijos kalti
namas už girtavimų ir neat
sargų važiavlničĮ automobir 
liųm. Jis įvažiavęs į. stul
pų. Be toj jo leidimas auto
mobilių vairuoti buvo. įsši- 
baigęš.- : -

Su policmonu Kęrr yąr 
žiayo kitas. ■ policmūnas ir pelnų.

stogų, kurias praleido Ber- 
mudoje.

Jį tuojau užpuolė laikraš
čių reporteriai su įvairiais 
klausimais. Svarbiausia kal
ba buvo apie jo. mokinį Er- 
nie Schaaf, kurio kontrak
tas su SharkeV baigiasi ko
vo 1 d. ■.

Buvo kalbų, jog 8harketv 
atsisakys nuo to kontrakto 
anksčiau negu jo laikas išsi
baigs, bet Sharkey griežtai 
pareiškė, jog nuo to lųmt*- 

- rakto . jis neatsisakys, nes 
Į Scbaaf jam padaro gerą

Rengianias vakaras vasa 
riq 5 d;, 3 vai. po pietų, Šv 
Petro lietuvių parapijos 
bažnytinėje salėje. Vaka 
ro programų išpildys lietu
vaičių Seserų -Jėzaus Nu
kryžiuoto mokiniai iš Cam- 
brįdgė, Mąšs, Pelnas bus 
seserų vedamam našlaitynųi, 
Ėhnhurst, Pa. Rengia ■Sese
rų . Pasitmiščių sky r i irs. 
Amžino Rožančiaus draugi
ja’ ir Blaivybės skyrius.

Į JUOZAS M. DILIS Į
Į z laikrodininkas . Į. ■ .

i parduodu įvairiausios rūšies Į. '■
i auksinius ir sidabrinius daikif /

i tus. Taipgi ir pataisau. |
| 366 W. Broadway • . Į‘ ‘/

! SO. BOSTON, MASS. ; I • ’
= . ■ a

♦
AGENTAI

'5 Derasgydymas

TEISINGAIS METODAIS
NorędaiDas' pEifcigyUyti Šioj ‘ rnefllcl- 

nas ir ■ chirurguos įstai
gėle busi po iriutiė jjrie-

i,. žiūra,’ o Ye kokių Jaunij 
nepatyrusių .studentų.. Su 

* tokiu ilžtikrinliniL ritgall 
____ _ butl>-jokia nepuslteukinl- 

mus. Kvelpkls-thojaiis.

br.Grailj,32L,!«,»i
!• Valat(4o«: ■ Ahtradlenltia, :k®trtrH* 
i diątiiaU U ielUdieulili 1b—ii tf*

PRALL BROLIAI
PEHTOMU IR DEKORATORIAI - ‘ 

r./DAttSA ATL^KAMįtiGERAI iR.RiaiAi: ! 

. ; j?AtAfc#AlhAIAS GERIAUSIAS , .

46 AHMANDINH DORCHESTER, MASS.

• , Tel/ TalbDt 0354

r

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko0 Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį. “ . A •
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti. keletą ar kelibliką dolerių. 
Apsukresnieji. dutbininkai guli 
išsidirbti jiuolatiuĮ it gerai, ap- 

mokamą datbą;

‘’DAilBINlNKAS”
.. 366 West kroadway, 

Rpsion, Mass.

Į INSURANCE 1 

| Apdrausk namus, rakandui , | 
j automobilius pas . į 

. J. S. NESLIS I 
1253 Broad\vay, ST Boston, M&ss.l 
'I Tek So. Boston. 2613 I

I GRASOMAI

0. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALS AKUOTO JAS
877 Cambridgo -St.,'.

Oambrldgv, Mass. • 
’ Bes.. 564. Eąst Ertmdvay

So. Boston, Mass. 
Ti'h’phone S, Boston 0815

Į.

■
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PADĖKIME 
k MOKSLEIVIAM

I rioiiškas dainas. Lietuviai 
_ _ _ I kviečiami taipgi dalyvauti 

į, mitinge ir pareikšti savo 
prielankumų ukrainiečiams.

INTERNATIONAL 
MOT

/ Mūsų apylinkėje bene bus 
f viena svarbiausi pat’ėįgų 
j suorganizuoti mokaleivijų
; Jau buvo rašyta, kad para-
L pijose raudasi daug gražios 
p besimokinančios jaunūome-

peš. Moksleiviai turi teisę

I
į turėti savo organiz a e į j ų*
i Kad minėta organizacija 

Jau iš pat įsikūrimo dienos 
turi pasisekimo, rodd kitų 
kolonijų gana skaitlingos 
moksleivių kuopos. Aš tik . , _

E noriu Šia pasfelSeti, ka<L gal: kaffitHr panelii} tatifiškuo- 
s nepakaktų laikytis tik vier

ho idealaus, obalsio... 4-mūsų 
r tikslas kovot prieš ištaufė-

! jima” jr t. p. Norint įtrau
kti visų katalikiškų mokslei-

. vijų į Studentų Organizaci
jų reikti} ii* praktiškesnių o-

" balsių.. Pavyzdžiui, jeigu 
moksleivijai aišk į n t u in e 
svarbumų priklausyti prie

t organizacijos savitarpinio 
draugiško gelbėjimo reika
lu. Sakysime iš Studentų

u. Organizacijos atsiras žymių
g- profęsijonalų, teisėjų, aukš- 

tų miesto bei šalies valdinin- 
kų, kurie būdami organiza-

B rijos sendraugiais rems or- 
B,. ganizacijos draugus padeda
D, mi surasti vietų ir tt. Beri-

■ 5 ’drai, šių dienų moksleivija 
g ; yra šiek tiek susirūpinusi
į savo ateitimi, nes jau. daug
^rašoma ir kalbama, ka j haL
^ gę mokslus jaunuoliai ne- 
g gauna savo pašaukimūį bei 

. profesijai atsakančio užsi-
; ėmimo. Taigi šis praktiš- 

kris obalsis paakstintų jaū-
j nuolius dėtis prie tokios or-
> ganizacijos, kuri* jam būtų 
tikslu netik kelti ir palaiky

tu ii lietuvių kalbų, kovot
• prieš įštaufėjiinų, bet būtų
/ taipgi jojo (moksleivio) yil- 

timi ateityje, prasimušti :
f šviesesnį rytojų. Kad-lietu-
£ tuvio moksleivio galvoje ne-
5 būtiį klaidingų minčių, jog
§ jisai pasižymėdamas lietu
viu pairi jonu gali pakenkti

; savo ateities karjiėrai Čia 
Amerikoje. Apie mokslei
vių organų 4 'Studentų Žo- 
disr gal teks parašyti kitų

įkartų. - . e
Vargo Sūnus.

Sausio 25 d. vakare, Ma- 
dison Sųuare Garden įvyks 
tarptautinis koncertas po p. 
Walter Damrosch vadovy
be. Tūkstantinis choras iš
pildys programų. Lietuvių 
dainų programoje nebus, 
tik grupelė lietuvių jauni*

še rūbuose atstovaus lietu
vius. Karalienės Angelų 
parapijos choro nariai suda
lys minimų lietuvių grupelę.

IŠ APREIŠKIMO PARAP.
Žemiau paduodu a. a. An

tano Čekanavičiaus laiškus:, 
parašytus preiš pat mirtį. 
Manau, kad jie bus žingei
dūs ir pamokinanti visiems.

A. a. Antanas Čekanavi- 
eiūs palaidotas iš P. Švč. 
Apreiškimo bažnyčios sau- 
šio 9 d. Š. m. . '

'(laiškūs dedame netaisę 
kalbos. Red.). / •'.

"MOTEREI MAREI:

g UKRAINIEČIŲ MASS-MI 
TINGAS. KALBĖS KUN. J

BALKliNAS

k- )

lUinois apsaugos kareiviai, tvirtai apaigiiildavę^^
jone. automobilius, ieikodami dinamito, pavogto į mainu. Taylor- 

ville apylinkėje, tebeina smarki kova tarp mainietiu it njaijiji val

dytojų. . . •/ .

a.. .

“Neverkite mirusių, velei 
verkite pačios savęs ir jūsų 
vaikų. Taip ramino Kris
tus verkiančias. .mot e r y s. 
Tai prašau neverkite ir,ma
nės jau mirusio, nes atlikau 
paskutinę savo šiame gyve
nime užduotį; Visus savo 
iškentėtus vargus aukoju už 
mano begalines nuodėmes.

Nesirūpink mano pagra- 
bur Tebūnie prastutelįs į ne- 
reikalings mirusiam papuo
šalai—kvietkai, tai-gi apie 
tai nesirūpink. Bet trejos 
Mišios Šventos palengvintų 
mano sielai, bet nėra reika
lo, kad būtų laikomos kar
tu. ■’

Mano kūlių priduoti že
mei Šv. Jono Kapuose. Jei 
dėtum parašų ant kapo bū
tinai Lietuviškai, Arba te
žaliuoja rūta, Lietuvos tau
tiškas ženklas. Per visų 

laikų mano pagrabo ir laike 
pietų po šermenų, prašau ir 
riet griežtai, reikalauju, kad 
nebūtų vartojama, ■ svaigi
nančių gėrimų, nei alaus. 
Marė,. prašau ^ų mano pra
šymų pildyti sVentai.

Apgailestauju visus! mano 
apsileidimus kaipo vyro ir 
kaipo tėvo; prašau jūsų 
man atleidimo. Prašau bū
ti dėl vaikų pavyzdinga mo
tina, kartū ir tėvas, ypač 
prašau pasirūpinti Delles 
likimu. Mokink , visas lie
tuviškai, . leisk. prie lietuvis-! 
kų oį’ganizaeijii •. (Lietuvis-

<• Sausio ’ 29 d. 2 vaL p. p.
į'Čooper Union Hali j New
pVorke, suvienytos ukrainiė- 
rčių draugijos, didžiajame 
[;jSTew Yorke laikys mass-mi- 

tingų protestuoti. prieš ūk-
>jrainų persekiojimų . Lenki-

Kalbės įvairių tautų 
įžymūs kalbėtojai ir ūkrainų

.jjByeikėjai. Lietuvius atsto-. - v- /=• , .
® vaus ir kalbės kun. Jonas: kų R« Katalikų organizaci- 
Mfialkūnas; Anglų kalboje iū)> Saugok jaunas sielas 
_J, Balkūnas, žinia, kai- •"<) bedieviškos įtakoj J ei 

apie lietuvių persekioji-nuorės apsivesti, * aiškink, 
jb Vilnijoje./Taip kalbų M nesivestų su svetimtau- 
krainų choras dainuos pat- čių nęs toks apsiveūiinas vi-

sada esti nevykęs. Buk dėl 
vaikų pavyzdinga motina ir 
tėvas. .Su Dievu, »

( . ‘ A. Čekcmdviciits,

“MOTEREI MAREI:
Jei kada statytum pamin

klų, būtinai padėk parašų 
Lietuviškai, taip: .

A. A. Antanas Čėkariavi- 
čiūš, Gimė Gegužės 29 d., 
1885 m. Mirė ----- ———-
arba pasodink rūtų, Lietu
vos tautiškų ženklų.

•fį‘ Geros Valios Draugus, 
Pažįstamus bei Kąuriyniis.

“Būdamas toli atskirtas 
nuo jūsų, negaliu afsisvęi- 

, Įtinti5 ypatiskai, taigi per šį
' laiškelį prasari/JŪsiį 

atleidimo,' jeigu gyvenant 
kada esu padaręs skriaudų 
žodžiu ar darbu, kaip ir "aš 
atcfdžiu, jei tas būtų rėi- 
kri’inga.

“Keliaudamas į nežinomų 
pasaulį, į kurį ir jūs visi 
atvyksite“; norėčiau praneš
ti kų žmogus jaučią 'mirties 
valandoje j tik, deja, da ta 
vllarida neprisiartina, ti kai 
prisiartins, pranešiinas da
ryti tur būt nebebus laiko. 
Nors savo gyvenime .buvau kimų 
didelis bailįs, bet jausdamas 
vis besiartinančių Inirtięs 
šmėklų ar baidyklų, nelabai 
bijau. Vis regis kasžin ar 
gi jata. f Matyt tas įkvėpi
mas yra leistas palaikymui 
clrųsos. Sakoma, pašaliniai 
greičiau numato besiartL 
nančių mirtį negu pats li
gonis. : .

Nemažai priduoda ’drųsos 
tikėjimas į Dievų ir į ne
mirtinų sielų. Taigi, gyven
ti gal ir geriau laisvamanių, 
bet mirti visada geriau R. 
Kataliku. "(Praktikuojančiu 
B j mo Kataliku). Kas skai
tys šį mano laiškelį, aš bū
siu miręs, ir- gfįži i- atgal | 
šį pasaulį ihir būt nebenorė
čiau, nes žmogus gimsta ir 
gyvena tik7 dėl to, kad pas
kui numirtų. .
. <cKas prisidėtų kokiu nors 
būdu pridąvimui inano kū
no žemei, atliktų didėlį mie- 
laširdystes darbų, ir Dievas 
atlygintų jums šimteriopai.

“O Draugai-drauges, vi
sų laukia toks likimas. 

. . (Pasirašo): •
.. ■ Antrinas ■&e1canavich^s.,,

Kaip sakiau, mūsų žmo
nėms per Mišias, 15 d. sau
sio, kad a. 4. Antano Čeka- 
navičiaus patikti laiškai su
daro, tokį pamokslų, kokį 
nei vienas kunigas begalėtų 
pasakyti, ir. iš kurių kiek
vienas tikintis gali semti 
daug suraminimo bei susti
prinimo ištverti šventame 
Katalikų tikėjime. Te Die
vas Jam atlygina už mums 
taip brangį2 paliktą pamo
kinimų.

Kun. C. R. jpaulonis.

BROOKLYN, N. Y.
- ALRK. Moterų Sųjungos 
29 kuopos susirinkimas į- 
vyko sausio 9 d., 1933 m.

Susirinkimų atidarė ir 
vedė pirm. P. Saurusaitie- 
nė. Kalbėta apie “baskets,” 
kurios buvo-išdalytos bied~ 
niems parapijoj.

Nutarta palaikyti šelpi
mo fondų kuopoje. P. Gus- 
tavičienė ir p. Rameikiutū 
prisidėjo prie šio fondo po 
vienų dolerį,

Prie kuopos prisirašė trys 
naujos -nureat-'H Levanavi- 
čienę, A.. Kraūjelienū ir A; 
Rameikiutė. ■

Į apskrities suvažiavimų, 
sausio 15 <Į buvo išrinktos 
P. Sauraitienū, Dauberienė 
ir Keiberiutė.

Nutarta rengtį bunco par- 
ty. K. R

Pari. Švč. Apreiškimo So- 
daliečių mėhesįhis susirin
kimas įvyko ‘Sausio 16 dienų 
parapij o&/ J&ube:F. Susirin
kimų ’ atįdąrŠ\ dvasios Va
das kim. Lencevičius malda. 
Šiame susirihkimė pranešta; 
kad mūsų draugės Albina 
Juškiutė ir- F. : Vaškeliutė 
apleidžia mus ir išvažiuoja 
į Vienuolynų. Palinkėjome 
kantrybes; Sveikatos jų. pa
siaukojime,-' tarnauti Die
vui ir žmonijai. Dieve jom 
padek. / ‘

■f Mūsų susirinkimai šau
kiami atvirutėmis. Kiekvie
na narė turi ateiti' į susirin-

/ ir atnešti atvirutę. 
Stenkitės naujų, narių, atsi
vesti. ' ■

O, Ridukaityte, 
. koresp.

GEN. ĖOHŪflS Pt- 
DAUGĖJO NARIAIS

Sausio IT d. Ponai Žudei- 
K« ai v susilaukė , gražios dūk- 
lėlės. NuoŠįtdžini sveikina 
me.

EUZABETH, N. J.

PAMINĖJO KUIPĖDį

Telephone:,STAGG 2-4)706

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namų Telefonas: Michlgan 2—4273

VALANDOS: 
Nuo 6—12 iš. ryto, 2—8 vat 

Šventadieniais susitarus 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)’ 
B R 6 O K L V N, N.Y.

Taip pat jau pakviesti 
kalbėtojai klebonas kun. L. 
Vaicekauskas, Lietuvos vi
cekonsulas D- Daudžvar- 
vardis ir kiti.

Paminėjimas įvyks vasa
rio 17 d., L. P. Klubo sve
tainėje, 7:30 vai. vakare.

Kitas . draugi jų atstovi i 
susirinkimas. įvyks sausio 
26 d., Šv. Vardo draugijos 
salėjo, 6 Davės Avė.“ ~

Vietinis bažnytinis choras 
gerai gyvuoja. Priklauso 
daug jaunimo ir turi gera 
vadų mųz. Niekų. Dabar 
mokosi naujas giesmes ir 
dainas.

Sausio 15 d. Brooklyrio 
lietuviai paminėjo Klaipė
dos prisijungimo prie Lie- . 
tuvoS dešimtmetį. Karalie
nės Angelų bažnyčioje 11 v. 
ryto buvo atlaikytos šv.- mi
šios už žuvusius Klaipėdos 
krašto, šaulius. Choras gra
žiai pagiedojo ifialdų už tė
vynę (iš “Kur bėga Šešu
pė”)'. Vėliaus parapijos 
salę^ ^monęs, kim|tiriąi, per
pildė. ’ Parapijos choras iš
pildė dainų programų, o kai 
bas pasakė kūn. J. Balkū- 
ri.as, K. Krušiuskas ir kun. 
S. P. Remeika. Kalbose 
visi pabrėžė dienos švente— 
sukaktį ir Klaipėdos svar
bų Lietuvai. Ypatingai 'dau
geliui išspaudė ašaras p. K. 
Kriišinsko kalba, prisimi
nus tėvynės pasiaukojusius 
šaulius ir dabartinius kai- 
kurĮųos ponus iš g a-m a s. 
Kun. klebonas prijuokino 
publikų anekdotais iš jo at
silankymo Klaipėdoje. Rei
kia pagirti chorų už gražų 
sudainaviinų patriot i š k ų 
dainų, ypač — “Gaila, gai
la Lietuvos.'” Nuotaika 

1 žmonių buvo graži ir pasi
tenkinimas pilniausias. Re
tai kada švenčių parengimai 

. tiek įspūdžio palikdavo kiek 
šioji. Visi skirstėsi patri- 
jotiniąT atsigaivinę ir kupi
ni pasiryžimo aukoti ir gel
bėti Klaipėdą nuo vokiškų 

. nasrų. V. j.

Šv. Petro ir Povilo para
pijos. chioro valdyba liko 
perorganizuota. Išrin k t a 
Šie: ’ <
’ Pirmininkus r- • • Petras 
Laurinaitis, ' r '

Vice-pirm. Amilija Ci- 
bąieiųtė,

Sekretorius — Elinora 
Biekšiute,

Kasierius — J. Žindžius.
Visi virš minėti pareiškė 

norų ^ darbuotis • chorui ir 
Bažnyčios labui. Paduoki- 
ūie jiems rankų.

lEABNY.N.J.

J. V. R

NEWARK, N. J,
Sausio 15 d. įvyko ^ote- 

ių Sųjungos apskrities sei
melis.. Delegačių buvo ga
na daug.

Vakare vietinė . Moterų 
Sųjungos. kuopa surengė 
gražių vakarienę .. pagerbi - 
mui delegačių. Į vakarienę 
susirinko žmonių daug. Va
karienės metu buvo kalbų. 
Kalbėjo kum Ig. Kelmelis, 
kuri. P. Lekešiš, kuri. S. Sto
nis ir kiti. Vakarų ,vedė p. 
Demskienė. Garbė: sųjun- 
gietems už gražų vakarų.,

. Ruvęs.

=g!!rvr -r-■m==-aiMMr-
Telephone: STAGG 2-0108

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAJB

821 S. 4th St., Brooklyn, N. Y. 
biagiMMi*

Gaga Anestetiką
VALANDOS: I

Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakar*. I
Penktadieninis ir Bventadleniala j 

tik ansltarūi. I

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSF.PH fflSZM
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS ’
231 RĖDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

1 KLASČIAUS

I CllNTON PARKAS 
s piknikams, baliams; koncertams, 
! Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
I mams . smagiausia vieta Brook- 
Į lyne:Mašiiethe. Jau laikas ugsisa- 
| kyti salę Žiemos sezonui.
I kamp. Maspetli ir Betts Avė. | 
i JONAS KLASČIUS, Sav 
j Maspeth, N. Y. ’ 
K|uiu»i,,»nnatutMnMl»nnimiunmai>wi>iiiHiif,iiiiiiii> Q

5

Tel. Newtown 9-r4464

JNT.J.VAIANMS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Apdrhuda Vijose šnkone

Nothry Public
54# .— 72-nd

Arti Grand St. •
MASPETH, L. L, N. Y. .

Lietuvių komitetas reika
le vasario 16-tos dienos mi
nėjimo, ‘ Klaipėdos 10 metų 
prie Lietuvos sugrįžimo iš
kilmės ir kitais reikalais tų-, 
rėjo savo posėdį,. Lietuvių 
Salėje, Newarke, sausio 15 
d., kuriame iš valdybos ra
portų paaiškėjo, kad jau y- 
ra gauti kalbėtojai. Be pra
kalbų bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Dalyvaus ŠV. Če
čėnijos choras, Lietuvių Be
nas.

Lietuviai smarkiai ren
giasi prie vasario .16. d. — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės paminėjimo.

• Sausio 12 d. įvyko drau
gijų atstovų susirinkimas, 
kuriame nustatyta progra
ma ir išrinktas komitetas iš 
trijų atstovų: H. K. Bube
rias, P. Velyvis ir J. V/Bal- 
trukohis.

. Vietinis bažnytinis choras 
jau pasižadėjo /dalyvauti 
programoje. \

BROLIAI IŠEIVIAI
TSvynSs likimas, jos laimėjimai Ir hs 

laimės, jos sielvartai Ir.bėdos .Tiims vi
siems, be abejojimo, rupi, Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautu ir 
klestėtu teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevrilli] ir ne
ribota sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve. .TŲs norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma 
rlų atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai , yra pravartu iš 
slraRytl . - ‘

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę.
’ “DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Jr niekinti'-'dldvąl- 
dų veidmainyste.

"DARBININKUI” visur -ir visados 
rup! darbo žmonių reikalai.

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

“DARBININKĄ” redaguoją profeso
rius PR. DOVYDAITIS,

Skubėkite kad iSsirašyti nJ>A RDIMN-. 
K4” patils ir išrašykite /f tavo pirnl- 
nėmi Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoją 
41.20, o Lietuvoj- tik 60 amerikoniškų 
centų. ’

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adresas: Litini* 

nlo. Kaunas, .Nepriklausomybės aikštė 
neš-... , •

h. n.^— Į
Tel. Stagg 2—5043 No ta r y Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir BalsamaotojM 

660 Grand St., t Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public 

joseph levanda 
(levandnuakat)

GRAB ORIUI 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABO R f U S 

402 Metropolitan AVe.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčių

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams .

PIGIAI PARSIDUODA
6 šeimynų, 24. kambarių. mūras. • 
82 Pine Si.:, Ėlizabeth, N. J, Visi 
išrondavoti. Kaina $5,500. jįfpr. 
gieius aš pats parųpihsiu. Sa
vininkas J. Sereika, ‘ 172 New 
York Avė., Newark, N. J.
• Turi būt parduotus greit, nes .. 
apleidžiu šiį šalį. _• -

Profcsldiin^U, blznlerlaL pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbluluke,n tik
rai verti SkąitytojŲ pjiramos.

Vjst uarshLkliPs “Darbininke.”

df O T. LAUKUS, Fot&gratas 
214 Bedford Avė, Brooklyn

.*iH )Cvi'r«r<w. 6—4614

.. ,T-
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