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POPIEŽIAUS LAIŠKAS LIETUVOS VYSKUPAMS
Garbingiesiem! Broliami Kauno Arkivyskupui Juozapai ir kitiems 

Lietuva* Vyskupams, Kaune 

popiifius pij'us xi ’
GARBINGIEJI BROLIAI,

Sveikinimu jrApaitahrky i Laiminima.

♦Skaudžiai sugėlė širdį pa- 
: iekusios imis žinios, kad tu
rite daug sielvartų dėl kliū
čių ir sunkenybių, daromų 
ten pas Jus daliai’ Katalikų 
Akcijai, kurtą Jūs, be abejo, 
teisėtai ir teisingai laikote 
svarbiausia savo ganytojavi- 
mo pareiga. Jus juk gerai 
žinote: daug kartų esame tai 
prie progos pažymėję: nuo 
pat Bažnyčios įsikūrimo vi 
sai* laikais pasauliečiai pą- 

. dūdavo Bažnvtmrf Vyresnv- 
hei įvairiuose apaštalavimo 
darbuose—kas. be abejones, 
ir yra Katalikų Akcijos 
branduolys: ypač dabarti
niais laikais reikalinga ge
riems iš pasauliečių žmo
noms jungtis kuo tampriau
siais ryšiais su Ganytojais ir 
teikti jiems apaštalavimo 
darbe pagalbos. Iškylantie
ji dabarties reikalai ir mūši) 
gyveninio sąlygos diena iš 
dienos didina apaštalavimo 
plutą. o jame pažangos su
rastais kiliais Iki būdais ek

miijgai žygiuoja, tumlami 
vienintelį tikslą — skleisti 
Dievo garis/, rūpintis sielų 
i’ uanvnm.

Garbingieji Broliai! Ai 
tad reikąliugą darbą uoliai 
dirbkite ramia sąžine; mela
gingi apkaltinimai jei yra 
Jums padaryti — jie teno- 
dntmsčia Jūsų ramumo; 
kliūtys, jei sutinkate, tegul 
negąsdina J ūsų: su t'msitike- 
jimu, uoliai ženkite pirmyn, 
eidami tikriausia Jūsų tar- 
įuybos pareigą ir stropiai 
sekdami mūsų paraginimais. 
Vyk<lv<lemi mūsų paskatini
mus i’ nurodymus, daugeliu 
atveju duotus Katalikų Ak
cijai. galite'Jūs Įmtamauti 
ne tik bažnyčios augimui "«r 
Jos gerovei, bet ir savo Tė
vynei turėsite žymiu nuopel
nų. nors minėtoji Akcija, 
kaip anksčiau esame pažv 
meję, žinoma jietnn būti 
painiojama su politinėmis 
srovėmis lwi partijomis. Tiio 
tarpu ką tik praėjusiu

Ivč. Psnos Marijos Iihlt# ▼tearto X5 €

i*

dėl Teligijoft iŽIM&ymn ir do- ' 
rų papročių apeaugojimo ar 
spausdinamose knygose 1x4 

‘kituose rašiniuose, ar viešuo
se pasilinksminimuose, ar 
dažnai pasitaikančiuose žmo
nių susibūrimuose, kuriuos 
telkia krūvon* kasdieninis 

f bendras darbas; tiek gausūs 
ir tokie dideli žygiai reika
lauja nuolat didėjančio kuni
gų skaičiaus, de’ to labai gai
la, kad permaža tėra pašvęs
tų darbuotoju, kurių neuž
tenka mūsų laiko reikalams. 
Čia dar prisideda toji aplin
kybė : kartais dvasiški jai ne- 
pnanoma įžengti j kai kurias 
vietas ir prieiti kai kurias 
sielas, ypač reikalingas E- 
vangęlijos šviesos ir mokslo. 
Dėliai šių priežasčių Bažny
čia, ypatingai šiandien, kvie
čia pasauliečius, lyg karins 
mobilizuoja, padėti liažnyti- 
m‘i vyresnybei ir būti, tarsi, 
dešinė kunigo ranka: Ji su
buria juos Į -suglaustas eiles 
ir taip tvarko, kad savo sri
ty klusnia ir kilnia dvasia 
kiekvienas atsidėjęs padėtų 
darbuotis dvasiški ja i, kurtų 
ir plūstų mylimą Jėzaus

. Kristaus Karaiv*tę asmenų, 
šeimynų, bei visuomenes gy
venime. Mums nėra nieko 
malonesnio ir daugiau pa
mėgto, kaip matyt šiuos 
kilniausius, Ivg karutotnvnės 
būrius, svirimus žemiškiems 
rūpesčiams ir sumetimams, 
kurie spiečiasi visur ir lai-

PRISKAITOMA 7,000,000
! BEDARBIŲ AMERIKOJE taivyj msekretorius Adams 

'AV/r For7<’.~Valstijos in*pi’mieše, kad byla, iškelta 
dustyi jos komisijonieriaus, prieš generolą Butler dėl jo 

apskamiavimn(ūasnkytos /kalbos Philadol- 
Jūsų dvasiški jai bei Jung. Yaht ra 7 milij<maiddu\iojt jau numarinta, adrni- 

tiems, bedarbių, ši skaitline nesu- ni^tracijai davus generolui 
darbuojasi pas Jus*tinka su valdžios statistine- Butler viešą įspejimą-paba- 

Katalikų Akcijai plūsti, taip į mis žiniomis. • Valdžia na-j
■ * " “* ' - - -*..........................  Laivyno Sekretorius gavo

generolo Butler laišku.

Metų proga tų dangaus do
vanų, kurios Dievui aukšty
bėje duoda garbes, o geros 
valios žmonėms žemėje—ra
mybės, karštai maldaujame 
Jum: 
tikintiesiems, ypač 
kurie

pat visai Jūsų Tautai 
nuoširdžiai trokštame tikros 
laimes, kurios ii togai turėti 
rūpestingai saugodama Baž- 

visuomet. 
įsakymų.

palaimini - 
mieliausiu noru 

Garbingieji 
jūsiš-

P e r k i n s

rimą.
jaiį Juoda, kad tik ppif* 5,0(10.0(10' 

vra bedarbių.

nvrios teist s ir 
klausydama Jos 
Apaštališkasai 
maš. kuri
teikiame Junr 
Broliai . ir visiems 
kiams. tebūnie tų dieviškų 
dovanų laidas ir tėviškos 
mūsų meiles liudytojas.

Rašyta Romoje. pas šv. 
Petrą, gruodžio 27 d. 1930 
m., mūši) popiežiavimo de
vintais metais.

PiiLs P. P?Xl

SOVIETŲ LAIVAS SKĖSTA

Kiįtfr. Latvija, vasario 7 
d. — Sovietų laivas “Ser- 
giee” su 100 žnumių įgula 
pateko į uolą netoli Sevasto- 
portro ir pradėjo skęsti. Ru
sų karo laivai skubinasi i pa
galba.

MAX SCHMELING'AS

i KAINAS

GENEVOJE Ž
_____į /

< ■ 1 
skaitymą tarp Klaifmi* I 
Liet u vos centro^yyrinusyl^l 

Vokiečių'”^ministeriK S 
(’u rtius jmsiule atsiklaąfl 
H nago* tribunolo nuomoj 
bet pęieš tai Lietiiv<»« iifefl 
n i ii reikalų iniuisterispfJ 
Zaunius griežtai užproteoį 
vovo ir Tautų Sąjunga n 
(’urtiaus pasiūlymą atoJ 
Tuo būdu byla jierkelfa fl 
biržės nicursio posedžiamd 

šį kartą D r, Zannhw a 
kosi griežtai ir garbinįj 
gynė Lietuvos pozicija*. J 

'renka pažymėti, kad 
nemaža geros dvasios Lietį 
vos delegacija’ suteikė anį 
rikiečių įvairių orgauizmsH 
(Kataliku Federaeijoi*, M 
nigą Vienybės, gydytoji! ■ 
jungos ir kitų) telegranj

(K uera. — Sausio 23 ir 24 
<1. d. Tautą, Sąjungos posė
džiuose buvo svarstoma Lie
tuvos Lenki jos susisiekimo 
ir Vokutijps skundo dėl 
Klaipvflos klausimai.

Lk‘tuvos Lenkijos susisie
kimo klaiisimn Taryba nuta
rė atsiklausti Dangos tarp
tautinio tribunolo.

Vokietijos skundas dvi 
Klaipėdos atidėtas gegužes 
(May) menesiui.. Šios bylos 
rt fereptas Norvegijos atsto
vas p. Mmvinckel padarę 
pranešimą, pažymėdamas, 
kad Lietuve turi narų palai
kyti Klaipėdos krašte nor
malų padėjimą. Referentas 
siūlė pakviesti žinovą eks- 
p< rtą — pareikšti tikrai mm- 
nionci apie pinigiška atsi-

kuriamo generolas pareiškia 
savo apgailėjimą dėl jo pa
sakytos kalbu* Pbiladelphi- 
joj apie Italijos ministerį 
pirmininką Mussolini. kurio 
Amerikos vyriausybe turėjo

(ton. Butler dabar jau lais
va* ir joks karo teismas jo 
nrludaukia*

BUVĘS PASIKĖSINIMAS KUN. ŠMULKŠTYS 
NUŽUDYTI MUSSOUNĮ. f

— Šiomis dięnoniU l f art forą, Konn. -

ĮWATERUmr

VATIKANE ATIDARYTA NAU/ RUSIJA DALYVAUS PAN-EU- 

JA ELEKTROS GAMYBOS 
STOTIS

Ponui. — Vasario 6 d. šv. 
Tėvas Pijus XI minėdamas 
dcvyiierių metų išrinkimo į 
Pnįiiežiuiu sukaktuves Vatu 
kana atidarė nauįą elektras 
gamybos stotį. Naujos sto
ties inžinierium yr šv. Tęva 
brolėnas Franco Ratti.

ROPOS KONFERENCIJOJ

J/asbra. — Buvo kilę ne
susipratimai deltų pasiųsto 
pakvietimo Rusijai dalyvau
ti Pan-Europos konferenoi- 

(joj. Nesusipratimai baigti ir 
Sovietų valdžia pareiškė šil
ti kimų konfercieijoje daly
vauti.

mizuny
i ■.

nį. Pas jį rasta keletą ■ spe
cialių bombų. Policiją sako, 
kad aivšhiotasis prie kaltes 
prisipažinęs. Buvo pranešta, 
kad SchiiTU esąs Jung. Vals* 
ii jų infietis ir į Italiją įva
žiavęs su Amerikos paspor- 
tu. Spėjama, kad areštuota
sis btis vienas iŠ juodrankių, 
nes jis atvykęs į Italiją apsi
gyveno viešbuty ir neturėjęs 
daug pinigui. Iš to daro iš
vadą, kad jis buvo finansuo
jamas.

A* Šmulkštys. * HaHfįt 
iįųw|rrHirvin panųuk*

kimu žymus vadas, pcrkįl 
į AVaterbury, Comt, kur < 
ir apsigyveno. T Tląrtfm 
ntk<‘ltas iš Np\v Brifnin k 
Efl. (rrudeekis.

KUNIGU VIENYBĖS 
SEIMAS

Einant Bostono Provincijos Lie
tuvių Kunigų Vioitybvs seimo nu
tarimu, Įvykusiu gruodžio 9 tlien^, 
Pambrklge, Mass., sekantis minė
tosios provincijos kunigų suvožia- 
vimns įvyksta Ko. Bostone vasario 
12 diena pas gerh. kleb. knn. P. 
Virnmuską.

Taigi Kunigų Vienybes valdyba 
maloniai kviečia narius ir dar ne. 
prisirašitnius dalyvauti minėt Amo 
suvažiavime prieš 12 valandą.

Kun. P, J. Juikaith, pirm, 
Kun. S. J. Vcmbrč, wl^ot;

Elizabeth, Nr-J^r— Sausio 
5 dc. bokšininkūs Mas Seilinę- 
ling savo boksiška ranka su
davė “kimkautu" viešbučio 
tarnui James Ralil, 18 metų 
jaunuoliui, kurs nuo smar
kaus smūgi’1 nusirito pervi
rus laiptus, l’Ž tokį žygi 
Selimelinv. jo treniravimosi 
metu,, buvo policijos aukštų 
atstovų suareštuotas ir pa- 
loisfa* po kaucija $10 JW). •

Dabar Selunetiug’n laukia 
h Urnas. kuriame nukentv- 
jūsto jaunuolio tėvas kelia 
prieš Sduneling’a nokini 
.$35,000 sumai. •

$20,000,000 SKIRIA DfcL SAUS
ROS NUKERTĖJUSIEMS

ŪKININKAMS

IVasbinyton, D. C. — Pe
rintą savaitę Senatas ir ats
iimi butas nutari5 paskirti 20 

iiisteris pirmininkas p. J. milijomj dolerių dėl sausros 
'rūbelis ir Estijos atstovas nukentėjusiems Ūkininkams. 
Lietuvai p. Laretei pasiraSPJMjnm. kad prez. TFoover 
hikintj Lietuvos Estijos pre- f;1 ’Hihmmą patvirtins.

PASIRAŠYTA LAIKINA LIETU- 
• vos estijos‘prxkvbos 

SUTARTIS
* - ■

Kaunas. Mausiu 16 d. mi- 
nisteris pirmininkas p« .<

BOLŠEVIKAI GABENA 
AUKSĄ Į BERLYNį

Kaunas. — Sausio menesį 
per Kauną Sovietų Rusijos 
agentai pravežė traukiniu 10 
milijonų aukso rublių į Ber
lyną, kur auksas ir sukrau
tas vokiečių bankuose. Kai 
kas spėja, kad bolševikų va
dovai apsirūpiną ujnodąjaiM 
dienai. •

NAUJAS CENZORIUS. 
LIETUVOJE

Kaunas. Sausio 21 d, pi^ 
dėjo eiti vmausto 
riaits pareigas Ii a pilonas fSį 
lufis. o buvęs cimzorius 
joras Šimkus pasitmuke. 
pačią dieną kataliku dit^ 
’-ąštis “Rytas** paskelbė Fr 
piežiaiis laišką, atsiųsk) Vym 
kapams, ko anksčiau nebuVB 
kusta. J

..3

PROF. K, PAKŠTAS-

ĮMMU«.U.*iV ««b

kybos sutartį su tarifiniąis 
prekių Atrašais. Nutartis su
daryta didžiausio palanku
mo principu. Be to, Lietuva 
gauna 20 proc. nuolaidų nuo 
minhnalinio muitų tarifo 
kviečiams ir kitoms pre
kėms,

CONKECTICUT E84
$0,800 BEDARBIŲ

D. C.—Coli- 
neetient valstijoj, lxiL 1 dM 
4)edarbių buvo ŪO;809, pri- 
skaitant ir tuos, kurie taiki- 
imti

MOKYS HlTUVIŲ KALBOS

Berlynas. -— Nemažai yra 
Berlyne Lietuvos piliečių, 
kurie iš Lietuvos yra apyse
niai išvažiavę. Gyvendami 
užsienyje vieni jų nenorėtų 
užmiršti lietuvių kailis, o 
kiti yra pasiryžę j<» žino
jimą pagilinti. įlipk kam. B. 
Palioko iniciatyva daroma 
žygiai, kad Berlyne galima 
būtu mokytis lietimų kai* 
l»s. ■

J

Kaunas. — Sausio 21 <L 
vai. rvtą traukuliu grj 
Kaun;| prof. D r. K 
nt(‘iti uinkų federacija 
riausi’as vadas, iŠ kclii 
Afriką. Kelionėje pro 
rius prabuvo per Gnienri

Stote profesorių j 
gausingas ateitininku 
universiteto pnifesoriai, 
U raštininkai . M va žia 
kartu su profesorių p» 
Pakštienei įteikta gėlių.

Prof. K. 1Pakštas M 
kos parvežė kokią 
Įvairios įdomios ge< 
medžiagos. r



'i
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AatradltnL, vakario 10 £, !Wt

|P>0B ‘ ’PAVASARIO ’’ neleido. Dar buvo norėta iš•
r BAJONO KONFNBlN0WAįneStr Wetat5 rezoliucij<Į,- *

Kadangi paskaitos nebuvo 
leista konferencijoj taikyti, 
tai susirinkimas atgiedojo 
tautos himną, ir nuėję į baž* 
nyrią **Piėvas mūsų Gelbė
tojas/’ kas susirinkusiems 
padarė didelį įspūdį. Konfe
rencijų liaigč vaidinimu 
"Drama miške.”

Su dideliu ūpu ir pasiryži
mais ateities žygiams grįžo 
dalyviai į nannr*.

S Nuvažiavimas prasidėjo] 
mūšio IK d, pamaldomis. 
Įp> pamaldų parapijos salėjo 
Sukata gausi i igu k<mfe rene i- 

Eb Konferenciją atidaro ra
ntu pirmininkas kum -L 
Knisa. . Atidarydarnius pa- 

mėžė konferencijos tikslą ir 
Miežinę. SūkidlM’jus maldą 
w nugiedojus pavasarininkų 
fimną, Į prezidiumą pakvie
sk rajono dvasios vadą kum 
®L Butvilą* dekaną Asme- 

ftavičių ir kum Bardišauską 
Jr aekretoriatim Užpalių ats-

faųatst. Krikštą ponį. L 
F Konfer<‘hciją sveikint) kun.L 

ffiardižauskas, Užpalių atsto- 
■5 ir ikti. Raštu sveikino 
fcentro Valdyba ir keletas 

puvusių narių; bet dėl susi- 
gfjųsių aplinkybių nigalėju- 
■hj atvažiuoti. Be to. raštu 
mokina Utenos katalikiška 
Juoksleivija. Kadangi tlva- 
Bius vadas kun. VI. Butvilą 
^neturėjo balso,’* tai konto- 
taiięiją pasveikino per pa
mokslą. už ką susirinkimas 
Atsidėkodamas gerb. savo 
įvasios vadui pagiedojo “Il

giausių metų.”
* Frio to dar skundėsi kun. 
BatdiŠiuiskas ir kun. J. Rim
ti ‘‘balsų netekimu.’*

Pu to išrinko nau ją rajono 
IFRklyhi. revizijos komisiją

• garbes teismą.
Dabar - prasidėjo kuopų 

Movų prnmšhuai, Ts pra/ 
įfcmų pasirodė, kad pava- 
įtininkai veikia gerai, nors 

a kliūtimis, ir kad vajaus 
ętus kai kurios kuopos at 
o gerai Tik dauguma nw 
kuudė negauną leidimų 
V.^Skemonių kuopa nega- 
5 leidimų. Lehunų 3 ir 1.1. 

Gale buvo nutarta pasiųs-
Ekseelenci ja i I ’auevėžio 
kupui. Centro Valdybai 

Įb* p* Prezidentui pasveikini
18. bet pastarajam policija

j

TARDfc KUNIGĄ
Tattrąįjf. Saus. 13 ji. Kuil 

Edvardas Einoris Tauragės 
vikaras, Tauragės Krimina
lus policijos buvo pakviestas 
ir ištardytas dėl pasakyto 
mmokslo Tauragės parapi

jos bažnyčioje sausio 4 d.

Garbės kanauninkais į>a- 
kelti; kun. prof. Kemėšis 
Fabijonas, kun. Špakeviėįus 
Ikonas, Ukmergės dekanus, 
kun. Jirzdauskas Kunstaiiti- 
nas. —• N.‘Žagai’cs klebmiaA 
ir Joniškio dekanas,

(laikys Petras Žeimelio 
klc tarnas skiriamas klejaum 
į Vilkiją, Kniiiandskis »Sta* 
iiislnvas, jiersikėlęs iš Ęygos 
arkivjsknpi jos—klebono pa- 
reigtnns eiti į šimelį, Rima- 
virins Vincas Apytalaukiu 
vikaras įjadėjėjas Apytalau
kio klebonu; Ritokis Jonas 
Kurklių vikaras komandi
ruojamas iki V U-L užimti

lauikta# ]
Stjtays, JulSaomi ir dar ke
letas asmenų* Visi jie areš
tuoti įvkHdk virtoje. Kai 
kurie buvo sutaikyti bėgant 
jiriepačius dHnarkąrijuA li
nijas. Vist suimtieji tarilb- 

nu Kaune,, krim. policijoj. 
Po dari|ynm nu, sustiprinta 
satgyjai ijmmnrmmi į s* d. 
kitėjimą. .

Lapinskas Kazys Babtų vi
karus — K. V. C. Babtų apy
linkes dvasius vadu: Kaj>o- 
cius Ftdiksas Kaunu deka
nas — K. V. (’. Kauno apy
linkės dviLsios vadu.

IŠKELTOS BYLOS 52 KUNI
GAMS

Kaunas. “Liet. Keleivis*’ 
nuneša. kad kriminalinė po- 
icija už pamokslus bažny

čiose iškėlė hvlas 52 kuni
gams.

Oltuva matysi skaitydamas Ka
lni Veikimo Unatro leidžiama

luuntt ir UMnt*

Šiomis dienotais (JuMiv 
kin. ( VilkaviSkio apskr.) ū* 
kimoko vaikau vare arklius, 
rnsH*iki<> štanga nulaužė ko
jų ir išmušė nkį.

ky lahaį Mpkigi sužalojo 
mergaitei koją*

įKaunus, plėsdamas Vy
tauto Muziejų komitetas y- 
ra numatęs nupirkti salia

Mirė kun. Šniukšta Apy- Karo iįužįejaus esančius 
Pcrkovskio Ir Stankevičie
nės sklypus* Parduoti jie su
tiko. Nesutikus juos Imt 
nusavinę greičiausiai įstaty
mo keliu. Tilo būdu muzie
jus bus praplėstas ir iš gau
rės vakarų pusės.

bliaukto klrltuims.

KALĖJIME KOMUNISTŲ 
STREIKAS

Teko patirti, kad sausio 17 
d. Kauno sunkiųjų darbų ka- 
čjitne 90 komunistų paskel
bė badu streiką. Vyr. 'l'ribu- 
huJo valstybės gynėjas p. 
Kalvaitis pmviŠkė. kad pro- 
kiudįūrai streiko priežastis 
n^žiįnmia. Tm dalykas da* 

bar aiškinamas. BĮanoma, 
kad komunistai sustreikavo 
■minėdami Lenino mirties su
kaktuves. ' ■

S "MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
teikta užsisakyti sau Amerikoje 
ridenu giminžms ir pažįsto- 

Lirtnvoje.
^Mūaą laikraštis“ metams kaš- 

i keturi litai, pusei metų du

AUDRA MARIJAMPOLĖJE

M a rijainpi >les apylinkėj 
.Mante nepaprasta audra. Ne
kalbant apie kaimus, vejas 
pridarė šposu ir mieste. Kai 
kur nuvertė nulio stulpelius, 
išlauže kokios tvoros galą, o 
valdžios gimnazijos kieme 
nulaužė didelę liepos šaką, 
kuri krisdama vos neužmušė 
praeinanti gimnazijos kape
lioną. Be. to, krisdama nu
traukė elektros vielas.

įvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
* ta pati, o visur kitur uŽsio- 
(taigl ta Amerikoj)—trigubai

tas: Lietuva, Kaunas, Lais- 
Alija 31 N r. “Mūsų Laikraž-

NAUJAS CIRKULIARAS

“Id. &t.” rašo, kad Kauno 
miesto ir apskrities viršinin
kas pareikalavo iš jo įstaigų. 
Įregistruotu ir tebeveikian
čią oraanizacijų pristatyti 
savo narių sąrašus su tiks
liomis žiniomis apie jų skai
čių ir organizacijose daly
vaujančius asmenis.

‘ U TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

įl^LDŲ BINKINfiLĮS, baltais vigeliais— -11-75 
Itf/BIMimttSr balui# virbeliais. -4125

; MALDŲ BIMKlNitlB, .juodais virbeliais_____.J1.25
:#A|M NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodai. pnu- 

teta tfršsliafe ,—.—.... ........
• • » ■ ’ / •„ ■ f

užsakymu# aiuakite sekančiu adresus

“DARBININKO’’ ADMINISTRACIJA 
Wsrt lroadw*y tartk Beatos, Mus.

<50

KtDAINIŲ SENSACIJA: TUR
TUOLIAI NUŽUDĖ DAR

BININKU

Atvykusi į Kėdainius iš 
Nainio krim. policija daro 
<ratas ii suiniinėja kaltinin
kus. Kol kas suimta apie 10 
žmonių. Svarbiausias iš jų 
bus J. Ruževicius, Kėdainių 
m. gyventojas,' turįs didelį 
motorinį malūną, elektros 
stoties direktorius ir turįs 
daugiausia akcijų bendro
ves, kuiios nuosavybėj yra 
elėktiui stotis. Žodžūų jis 
yni tikĮas piniguoėiusl 

bftsiąs viso šio baisaus įvy
kio iniciatorius.

Šiam savo sumanjunui — 
užmušti nekultą darbininkų 
ir padegti Vilainių malūną
— Ruževicius, kaip išaiškė
jo, buvo net kai kuriuos as
menis specialiai parsigabe
nęs iš kitų apskričių, pa v.. 
Malinauskienę, kurios tikra 
pavarde yra kitokia. Dabar 
jau sužinota, kad Ši moteris 
aktyviai dalyvavo malūno

' užpuolime,-Ji greičiausia bu
vo viena iš svarbiausių už
puolikų, nes per užpuolimą 
stovėjo prie du n) ir davinė
jo įspėjimus kitiems užpuo
limo dalyviams, tarp kurių 
būvu ir pats Ruževicius. Ji I
sėdėjo kalėj imuos anksčiau 
už vagystes, o čia’ buvo per
sirėdžius! vyro rūbais. Taip 

. dalyvavusios moters plėšime 
niekas nematė, nors tada bū
ta šešių žmonių, ir niekas 
negalvojo, kad dalyvių tar
pe galėtų būti moteris,

Taip pat sulaikytas Hirš- 
manovieius liaunas* Kėdai
nių stoties monteris, nepa- 
siturįs žydelis. _Jis drąsai 
darė tai, kij/tik Ruževicius 

jam liepa. 
■« .

Avertkn ne Lietuva; JoJ Uckrienit 
turi ypatingą aaryblų, Burtai pctlhb 
IkjrN vfMuioM*

Tik ttl m Amerikoj gytenic gert#: 
lleinvta kurta remi iliw> T.tetnvoc gy- 
ventaur. Kn* nori totau bntk tart 
tyli r.lotaYM KėtaMką Veikimo Centro 
ichtUnnta RvaltrcBj

MMbą Ldkrait}”
JJ reikta ttlalMkyti imti Amerikoj h 

. vplem# (ItfttatpHi Ir pa Minamiems Lta 
taroje.
- '‘AIiinų iJliknUtir metame fccKuota 
ketar litai, pw*i mėtą — <Tti litai*

l^tvŪoj, Ketljoj Ir Vokietijoj želva 
ta pati, u vlacr kiltie (taigi ta 
Amerikoj) «- trigutml braualaa.

Adrom: Lietuva. Kanttaię Teta via A« 
tata M Nr. “Km LcIktaMta*

PLEČIA KAUNO ORLAIVIŲ 
STOTĮ

Derultift pasažieriai nusi
skųsdavo, kad atskrido i 
Kauną ir išlipė iš orlaivio 
neturėdavo kur pasidėti, ge- 
iai, jei laukdavo automobi
lis, bet dažnai ne to nebūda
vo* _ •. ** ' ’

Dabfcir projflkubjama tarta 

tikslui pastatyti didžiulį na
mą, kuriame galėtų padėti 
orlaivius h* kur būtu pašto, 
muitų vaidininkai ir polici
ja, Keleiviams žada įtaisyti 
gerą laukimo salę. Tų di
džiulę halę žada statyti neto-’ 

angaro.Ii

PApfBB IB *WWG*

LįfįiiHMii. Vėberių ksiiųas 

labui daug kenčia nuo gais
rą, kurie iMuikaitoja ganu 
dažnai. Dar baisesne gaiaro 
nelabnė paliete tų kaimą Šie- 

bu4. Baimių 3 <1* apie 23 vai. 
kada jau beveik visi miego- 
jo, p* 4-. 8. užrikęs gy vento* 
jos P* A, namų duris padegė 
visas trolMiM. Pajutę gaisrų 
žmonės lėkt* gesinti, liet bu- 
y<> jau |ko’ vpIil Didžiausia 

liepsna apėmė visas trobas. 

Kaime kilo triukšmas. 
kūjo kaltininko, bet jo nvsu-ĮBplną/Vert# Kun. P. L 
ra4<>, Tik gaisnii įkritus.I \

klojime, po aĮtdegnsiu bąl-lkolski parengs S. Kaimle’ta—15e. 
. kili buvo atrastas siulegcsĮ^ Užkrikta Merpl# su Bm- _

^■o kaltinrato.

Žavusis asmuo keletą me- Imokratisnūui. — Pariš# kun.
-4 .. 4. ITemas ŽUipakai-------- -------_50e.tu gjyciio pas rnuu-ti} mote- g^,.

lį nors bažnyčia davė per- Įtai.^/Vertė Kun. P. Sauru- 

spejimus ir draudė kartu —— ----------------------25e.
n-vv(»nti I Tarptautini# Eucha-
b* j’ [rištinis Kongresas. Parai#

Paskutiniu laiku susirin-| kun. Pr. Bu#ys, M. I. C.—.1.50 [Narių, 1018 ta 1019 m. Para 

kusi į vųišcs šeima nebelci- Mūsiškiai Užsienyje. Juokin- 
do jam nakvoti trotaij, jis gas aprašymas kelionės j Pa- 
miegojo klojime, kol padarė M1'! ir'*,gal 

sau stalu »• miiiėtą gyvento-1*^ P„v,lkieti, ________
ja sudegino. Jo smjegęs kū- Ke]loni ApWjk puM1} 
pas gydytojui apžiūrėjus įso dienų—Apie visas derybas 
kuro palaidotas „e kataliku 
kapuose. Paraše Julius Verne. Vertimas.

Į J. Balčikonio I-------------- 51.00
- Pramoninis DemokratjiosPa-

GAISRAI grindai. Paraš# Uosis -- ------75c.
Joniškio valsčiuj j KlilphjL Gc^ųMt^lKano — Kun. P.

. - , . . 1 žadeikia* Kaina----------------50c.
kaunę sudegu Mmemkaus u

. . ----- * ■ 1 Aritmetikos Uždavinynas—25c
svirnas ir pašiurę, bu^ę po y,^ Ti,rįrrm^lnl _ Ein. 
vienu stogu, su iškultais ja- kinčlia kalbos taoksluL^_50e. 
vais ir turtu. Nuostolių pa- ‘Petriuku — jaiįkai riyoo 
daryta per 10,000 litu-į Ap-S’ S*“16* 

drausta nebuvo.

“Darbininko” Katalogas
ĮVAIBĮOB KNYGOM

Aulrafata (Mraelta Mtatorita 
(Gmibą MyiMųdta* ®upo» 
nelis) su payelksląta. Lietu
vių kalbos taguldi Alyva—50c,

TrysKNtavtai-KrikMionta 
žjdaa ir Turkas. Pamokinau* 
ti apysaka. Parai# T* Vyi* 
ptauakM. Vert# P. —....... 40c.

Trumpi Bfadtymtttal—labai 
gražtta pcaiakaityniai apie į* 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parai# j. Tarvydas _____ ,45c.

Turto Mormik-mokriižki p<- 
riskaitymaL Parai# Uosi#..... ,45e.

Geruma#—aprašymas apta 
| gerumą per T#vą Faber#-Fi- 

i". —15c.
... * — rūky

tojo kenksmas; pagal d-rą Ni-

s!5e '

.50

Ką Kiekviena# Kataliką# 
Turi Žinoti arb* Mokitit^__ ,10

Maldą Rinlduilta, beitai# 
tirieliai#----- --------.„,$1.75—1.25

Maldą Rinkiniu*, juodate 
virželiais_________

Dr. Vinco Pietario Raitai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Apie Apdranda, Parai# J.
8. VaeiUauskaa ’_________ _ tta

f
Moteryiti ir ieimyna. Ver

ti J. Gerutis____________ 40e.
Gamtos Pradžiamokslis —

Dr. A. Vileišis  __________ 60e,
Limpamosiom Ligoe ir kaip 

nuo ją iSalsaugotil Paraše 
negyvoji gamtai žem6. van
duo, oras. Parai# J. Baronas—.50e,

Patrimpo Laiftel. — Uleido 
Kum A. Miliukas GOe.

Meilė (Poema). Parai# M. 
Gustaitis -_________ ______ 15o.

Nauja Skaitymui Knyga— 
(Dalis II). Su paveikslais-—75c.

Vienuolini Luomą. Verti
Kun. P. Saurusaitis —25s.

Vaiki) Knygeli — su pa
veikslais ----- ------ ------- —-80c.

Į Mino Patyrimai Didžiojoj

Ui Kun. J. Ė. Jonaitis (Ka
pelionas)  _____L,----- ——25e

Pamaldų Vadovėli#, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius—10c.

Moterystes Nesuardomybi. J. 
Lesauskis. Šv. Kas. D-joa lei
dinys, Kaime------------------- ICe

Sunkiausiais Laikais. Parai#
A. Bucevičius-------------------40e.

tventas Gabrielius. Išleido
Tčvas Alfonsas Maria C. P—25a.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Šutais# K.. J, Skruody»__5Oe.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manfs. Šutais# KuPra- 
niM--------- ------- ------ ----------- 40e,

Mūsą Datatat Parai# Ka
sys Puida ■....r,:-, , ..........—50e.

Anderseno Pasakos—su pa- 
tiksleliais MM.

kndriuląitis -j_,.............50*
B Keltai* R a

Atają. ParaM Pranaičių Jull

TKATRAI

VtanuoUo Disputą su Rabi
nu. Vienotveiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis --------L45<j.

Nepaisytoji—keturių veiks
mą drama. Paraš# kun. Pr. M. 
Juras. Kaina.—™..-------------35e

GHiukingai Vyras—2 aktų 
komedija; piras# S. Tarvy
das-................. .............. ’_____25*.

Elgetą. Gudrumas, 3-jų veiks
mą komedija. Parai# Seirijų 
uosukas .... ........   25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedijos po 1 ak 
lą. Paras# Seirijų Juozukas—35e.

Sniegas—Drama 4-rią ak
tą. Vert# Akelaiti* ... , 40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.“ Pa- 
ras# Kun. L. Vaicekausksui—IOg

lydą Karalius — drama 4 
aktą, 5 pav. Vert# J. 1L Šir
vintas — ___ __ 30e

Visi GerL-3-ją veiksmą vata- 
delis; parai# F. V. .. _ ___ 10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankins — 4 aktų drama. 
Vert# Jonas Tarvydas 10a.

Išganymo .Apėireiikimai —• 
atėjimas ir gyvenimas aut Že- 
mSs Jčzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis__________ _75e.

Dramos; I) Germena; 2) 
Fabtota—6 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parai#
J. Tarvydas__ ■ - - '■ ■ 65c

Knarkta Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parait Gineitis 15e.

Vaiką Teatnd: dalis 1:1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laim?; 3) Pasakyk mano lak 
mf. Surinko S. K., D. ir L.. ■ > 115e

Valkų Teatrai: dali# It: 1) 
litirsime paskui; 2) Antanu
kai Surinko £ K., D. ir N—15c.

maldaknygm
Pulkim ant Kelią—“ D-ko” 

piudiu Odos apdaru $2.00 ir |3.W
Mažas Naujau Aukso Alta-
Mažas Naujas Aukso Alto*

bottevinaav dr jo vykdyta*"
,15c

STUGUiuw* MBMLMAMK- «
ČIŲ MUSIKALTŽLIŲ gaidomis. Šutais# Matas Gri- 

» 1 Iroms ..... —50a
K0L0NIJ4 p

I Laimi — (počma). Parai# 
Kau nas. Prdneša, kad tei-1 Vaitkus  --------- ----- ------—5(te

singumo muiisterija Judai- Atsargiai su Ugnimi. Vert# 
čių d v., Joniško valse. Šiau-Į’š lenkiško kun. K. š............ 10c
lių aps. steigia naują nepil-Į Mūsą Tikėjimai — išaiškini- 
„an.eėi.j nusikaltėliu auklė-«« 
jimo įstaigą ir kolonijų. | t*.-jI Lietuvos ženklai, — Išleido Jurdaičių kolonijos etatai L. šežkevičiua ir B-v», Kau- 

pasiųsti min. kab. priimti. Į113 —-----------------------------
------------------------------ --------------- Emą# ir KalbSk: Deklama

cijos, Monolgai ir Dialogai."ŽVAIGŽDUTĖ” 0c
____  Graudūs Verksmai. — Ver

pi Vysk. A. Baranauskas----- 10c.
Mėnesinis vaiką paveiksluotas I Rucharistiikoi Stacijos—Sn-

laikraftta. Įlietuvino Kun. P. Južkaitja_15e

Eina septinti metai kas m#nuo| Kristaus Kryžius: Stacijos, 
32 pusi, didumo. Graudūs Verksmai, Maldo# Ge-

Tiv»i, »uk«toj*i, Jeiminintail M* BHMio ir Spaliam*. 
, ’ . lesiame* Uleido kun. K. A. Va-
Jūs trokštate savo vaikams lai- 8yi _________ - ______ ■

mes. Tai pradėkite jiems tą lai-Į 
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats Į . ©tngjla KaraJlenA ~ Sn- 

j..innh'. rinko Kun. M. Gavalenlius;pirmas tam darbas ta įpratus- L ę gpdarą 75 centai, su ap- 
ti vaikas dar mažose dienose pa Įjąrata _ _______________ _ $1.00
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai tmng-n« ta Gyvąolys. Pars- 
yra* visai nesunku ir nebrangu, k# kun. P. Buėya".________ 30c.
Štai ««vaigW«” leidžiama vai. Jr’fcikJiiionyN.
kams sviesti, dorinti ir lavinti. Ip^ y jnrgnėin *' ite 
Būk tikrai vaikams geras ir pa-1 
daryk jiem# žiemet gražią dova-Į^įf?** Vėluvoje, Parai# S. 
nėlęs užsakyk jiems “Žvaigždu-|KftlmletM, ... "y
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos |- Maldos GalybA Istoriško 
domią skaitymėlią, įvairią žinią, I piešinys IV-to iimtmeėio kri> 
piritų,, galvosūkių. Bus ii? Tau bietnvią kaltam
malonu, kai vaikas skaitys — ■ ,.tlrJ5e.
džiaugsis. Apriril&mą Komedija* Atri-

|dk|mw i# 4merikenitto gyte NepagailGtita vaikams džiaugs. u *b ;IIfculd* Lepltapi Vai*
McpagcuMiM vaisau |ca»tuoja —- vo« 41ka«............ ■ . ; . . / ... iru-

hLmetato#. . Janą Kmlto Mills .„,**41.00
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są-Į -

jungoc nariams 31it., o viritms ki-1 Idėluvos Albumą^. Su pa
tiems 4 Kt, metams* Užsienyje 8 Uosiai* ta apraiymais^—1.50 
litai metam# 4 litai pusei metų. Į Npeiegriika arba

, * * .. *. ,.*, Kak Tik# jlmu Apgynimai* Bd ■ . w -■
Priedą duo<Įama loterijos bilieJęiM kun. V* Zajan#aneka<*J0a juodais virifcltats—.^50c.

■tas. I •■■’■•.. - .

\ d r...“DARBiy™1^ * eB
366 Broadway,

GRAŽIAI ItREMONTUOTA 
BAŽNYČIA

Krakes? tkbar klebonau 
ja žinomas veikėjas kun. K. 
Marma. Gerbiamas klelJo- 
nas dirba tylų ir kuklų pa
rapijos darbą. Jo energin
gumo dėka Krakių parapi- 

. jos reikalai tvarkomi pavyz- 
į. dingai. Graži Krakių baž- 
l nyčia išreinontuota: uždeng- 
į tas stogas, padaryti du al

toriai ir sakykla. Darbas at- 
į liktas menininko V. ('■ižaus- 
( ko iš Šiaulių.

.25e.

TSvai, Mokytojai Aukotojai, 
Mažąją Gabijai ir 

Geradariai!
T š r a s y d i n kitę J d s ą? 

brang i e m s 
« vaikam# 

"SAW
“Beniuli” daili, turininga ta pa

tink# vaikams. Jai ražo ir piešia Ži
nomieji mūaą raly tojai ir dailinin
kai/

mo Ir naudoel
“Saulute^ eina du kartui per 

metanu 12 lit7 putei metų 61 It.K 
spalvotu vinkliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje. Vokietijoje 
minėsi 16 puri, didelio formato su 
ir kitur metama 15 llt, pusei mc* 
trims m?n. 3 lt 30 ecnt. Amerikoje 
tų 8 lt/'

Adresu: Jurbarkas, “Saulutic 
AdmlnUtraeija|. Mamai

ĮOe.

)



AitrUiak, nuariu lt <, W

/F

Kazys Ineiiira

DAnmmAs
WF"Wią|iafĮĮ IPIIII ■! III!'"    .11Į Į     B   |. , „į į į.į į

hmšones, kuris ir savo talentu ir būdu daug žemiau stovi, 
bet kurio elgima«isviw žavi, —- ir jis iškyla. Mandagus 
elgesys dažnai nuleinia visą žmogaus gyvenimą. Jaunuo
lio idealas yra tarp šitą kraštutinumą: kuklus
vifittr ir visados taktingu*, dora* ir pakanku*.

Kas tu būtum, kokį gyvenimo kelią pasirinktum, vis. 
dėlto tau reiks sn žmonėmis turėti nemaža santykių, O 
grąžaus elgimosi taisykles išmokti nėra mažas daiktas. 
Žinoma, tam, kas turi progos -stirnoje mandagunio mokvfis, 
tam Icngvjmh Bet ir tas taisykles tiiri žinoti irtas, kam ne
teko laimės augti tokioj patogioj aplinkoj. Ir jei tik jis 
turės geros valios ir pastabumo, tai, draugaudamas su išsi
lavinusiais žmonėmis, galės visai gerai tą išviršinių formų

' -pramokti. Būdamas draugi joj, stebėk tavo gerinamo as
mens elgesį, palygink jį su sąmoju ir stenkis jo pavyzdžiu 
pasekti. Mandagunio dėsnių ypatingumas ir verte ir yra ta. 
kad žymiausi pasaulio žmonės nepareinamai vieni nuo ki
tą juos išugdė. <> tūkstantmetis vartojimas suteikė jiems 
Įstatvmu galiom. Pasiekti airius fobitbtmą, kuris tikrąįam 
išsilavinimui via būtinas. — tai jau yra asmeninis kiek
vieno jaunuolio darbas

(15 D. T. Totli knygm “Jaunuolio lavinimasis,” knrių Išvert? A. Maceina)

Sveikata-Brangus T urtasĮI

v

Eina diedas susilinkęs, 
nebevertas ne berlinkos. 
Kieme žydi obelis, 
Linksminas jauną būrys.

Keleliu ripka nurūko,
— Ripką, ei, atmesk, diedukai! —- 
mosikuoja šaukdami, 
ripką vejasi jauni.
Ir jauni apspito diedą:

“ — Imk, paleiski ripką, dėde.
Juk prieš kelerius metus 
Buvai jaunas ir vikius.

—r Ei, vyručiai — ką tę, ką tę! 
Nugalėčiau velnią patį, 
tik jėgą nebeturiu — 
replenu ant keturių.
Bet kai taip gražiai jau prašot, 
pabandysiu kartą ašei.

Suzvimbė ripka keliu. 
Krito senis tarp žolių. 
Kieme žydi obelis.
Diedas jau nebeatgys.

[K. ‘-‘V.”]

Ar. Vitk
RUDENS PLAŠTAKE
Bloškė ją vėjas, man einant, ant tako, 
šluoja lyg žemę margi jos sparnai — 
neatsilaiko ji, spurda ir tartum sako: f 
“Pamačiusi saulę esu aš volai P

Jau ore gijeles rudens tyliai plaukia, 
jau ruošiasi pulti, nors glūdi, šalna, 
jau virpa nuo vėjo ražienų daug lauke, 
•jau lapai aprengs medį aukso spalva.

Numirsiu nuo vėjo, nuo žemes tos kvapo, 
nuo vaizdo sudarkomo... mirsiu jau aš.. 
Kai Imsiu negyva prie sauso jau lapo — 
Į lauką draugo vėjo rankos nuneš!..

MANDAGUS JAUNUOLIS

va, ii’ todėl nesiima jokią 
nuo užkrėtimo apsaugojimo 
priemonių.

Džiova žmoguje plečiasi 
iabai pamažu, Liga pasireiš
kia pradžioje tuo, kad ser
gantis vis mažiau valgo, 
greit pavargsta, vėliau nak- 

Itiinis prakaituoja, blogai

mos. Sėkmingiausiai ir tei- J 
singiausiai niukina džiova* f 
užkrėtas saulės spinduliai. 
Per valandų, arba net per J 
pusę valandos saules spin- ‘•f 
dūlys išnaikiną visas užkrė-’ l 
tas, esančias išspiautuose 
džiotininko skrepliuose*.

Tačiau daugelis žmoniij, ’ J 
tiesiog žmonijos rykštė. Jo- nuega, liesėja, kosti, kartais nar3 užsikivčia džiova, liet T 

„ pidemija, joks karas skrepliais isme a puvan- neserga. Tai įvyksta todėl, 
pražudo tiek žmonių, kiek ‘*’U8 šmotukus gleivines plė- |ia(j mfiSy organizmas kovo* 

voles, darosi sunku kvėpuo-'jft sn ligomis ir daugeliu at- ’ ’ 
ti. plaučiuose girdėti karki-‘vejŲ |M. gydymo nugali ligų 

užkrėtas. Organizme yra. vi- * 
Džiovą iššaukia pailgos gft cj|(-, apsaugotoji) nuo 11* .

?b gąy kurio stengiasi neleisti 
Tos-to-l įsigauti figai. Didžiausi ko* 

votojai su ligi) užkretomh 
yra baltieji kraujo rutuliu
kai. Jie apsupa pąklinvušia* 
į mūsą mganizmą užkrefaa 
ir stengiasi jas užmušti, su-, 
virškinti. Jei oiganizmaz 
tvirtas, tokiu būdu ir baltie
ji kraujo rutuliukai yra 
tvirti ir organizmnn pakliu
vus silpnesnėms užkretomz, 
ins užmušamos, bet jei esti 
atvirkščiai, tuomet praside
da liga.

Kai organizmas pats ne* 
įstengia atsispirti prieš ligų, 
jam pagalbon ateina vaistai į 

Todėl džiova suserga dau- j 
giausia tie žmonės, kurie gy- | 
vena nenormalioms sąly- 
goms, blogai maitinasi, gy- 1 
vena ankštuose butuose, kvė-1 
puoja blogu oru, ją organiz- ^ 
mas nusilpnėja ir neį«tc»- > 
gia atsispirti prieš ligos 
kretas. Apsisaugojimui nuo g 
džiovos, reikia padaryti or-j 
ganizmą atsparą džiovos už- ^ 
kratoms. Tam tikslui rei- r 
kia kaip galima daugiau 
kvėpuoti gryną orą, ypatin
gai pušyną orą reikia giliai t 
įkvėpti per nosį, būti dau- 
giausia saulėje, su saiku | 
dirbti fizinį darbą, kiekvie* | 
ną rytą plauti visa kūnų šal- ; 
tu vandeniu, .valgyti lengvą, A 
bet maistingą valgį, pasijau- \ 
goti užsikrėtimą. Žmonėms 
silpno organizmo patartina j 
kreiptis pas gydytoją, 
specialiai patars, kaip 
tvirtinti organizmą.

«» »■ •
J*** ‘

Vyt. Lapays
DŽIOVA —ŽMOMIJOS 

BYKM*

labiausiai išsiplėtojusios 
ir dauginusia naikina žmo
niją džiova ir venerinės li
gos, ypač sifilis. Del nepa
prastai didelio kenksmingu
mo žmonijai jos vadinamos

kia e] 
ne 
Žūna ją nuo džiovos. .Daug 
žmonių gražiausiame savo 
gyvenimo laikotarpy, jau
nystėj tu ligi) palaužiami ir 
.sunaikinami,

Apskaičiuota, kati 12 proc. 
visų mirimą kaltininkė yra 
džiova. Džiova ypatingai 
smarkiai plečiasi■•karų, ba
do, ekonominio krizio me
tais. Pastebėta, kaddidž. ka
ro metu džiova ypatingai 
^markiai išsiplėtojo ne tikį 
jaunojoje kartoje, bot ir vy 
resninjn tarpe. Po didžiojo 
karo džiova^ užsikrėtimą 
skaičius padaugėjo jaunimo 
tarpe trisyk, ir penkisyk vy
lesniąją tarpe.

i Džiova yra užkrečiamoji 
Stotis pavirto kažin kokiu didžiuliu cirku. Būkle da- -todėl ji baisi ne vien 

.ritei pavojinga. hio. W natoft hgonj, bet
Pagaliau, policija ėmėsi griežtu priemonių prnšalinti -’r užkrečia kitus. Džiovai 

’š vietos mtoto, Dėnre^lei davė išererti kelius kibirus alaus, j Dlestis padeda dar ir tai, 
no ko ji, nuščiuvusi, klusniai užėmė savo Vietą, ir trauki-j kad Įsigalejiis ilgai .kai ser- 
nys nuvažiavo. Įfmntiefi gali užkrėsti jeitus,

t * L4 r?jau VitTaitskaft dažnai nepastebi sergą džio
. , „ , • ..... . . , . \\  . ž

«
Nepaprastai įdomus įvykis buvo Skrgnea stotyje. 

Dramble Rozi turėjo būti perkelta iš vienos vietos Į kitą. 
Ją vedė į stotį. Tačiau, dramble mažiau susiįdomavo ge
ležinkeliu, kaip būriu lydėjusią ją vaiką. Šimtas visą am
žių mažą vaiką ėjo paskui gyvulį ir visą laiką valgydino jį, 
duodami jam cukrų ir kitus skanumynus.

loštai, Rozi staiga sustojo gatvėje, nekreipdama‘do
mės į judėjimą, ir ėmė iš dėkingumo rodyti vaikams i vai 
rius fokusus. Kūle koją gulėsi skersai gatves, drebino au
sis, žodžiu, darė visą tai. ką draminiai, po didelio išmoky- 
mo. moka daryti.

Dėl to nenumatyto vaidinimo Rozi pasivėlino į trauki
nį. Tuo tarpu, vaiką būrys vis augo... Dramblė, akina 
ma vaišinimo, nenustodama rodė savo fokusus, pagaliau 
vaiką dideliam džiaugsmui, atsistojusi ant galvos.

ir
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yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

mas .

Mandagumas, atsargumas ir malonus elgimasis yra 
brangiausi jaunuolio tintai, kurie ne tik parodo jo išauk
lėjimą, bet daro įtakos jo ateičiai ir padeda jam ̂ iškilti. Nes 
kaip mokiniai vengia neaptašyto, nedrausmingo ir gru
baus draugo, taip Ivgiai ir draugijos stumia nuo savęs ne
mandagu suaugusį.

Mandagumas mažmožiuose yra vis tas pat, kas artimo 
meile didžiuose dalykuose. Jis yra alwa, kuria tepamas 
draugijos mechanizmas, kad lengvai suktųsi visi jo ratai 
ir rateliai. Todėl mandagumas turi lydėti kiekvieną daik
telį, kuriu kasdieniniame gyvenime yra tūkstančiai. Juk 
tas pat yra ir būti pastabiam arba pakantriam su kitais 
ir praktikuoti nusigalėjimą. Grafas Chesterfiold’as savo 
sūnui davė šitokią mandagumo taisyklę: “Su kitu^elkis 
taip, kaip norėtum, kad su tavim būtą elgiamasi; tai yra
geriausias, kiek žinau, būdas kitiems patikti. Rūpestingai 
stebėk:, kas tau kituose patinka; gal būt jiems tas pat ir ta
vyje patiks.’*

Mandagumas pakiluma kiekvieną žmogų. Jis pats 
nieko nekaštuoja, bet jojo vertė yra milžiniška. “Būti 
draugiškam žodžiuose ir greitam darbuose — visa tai ma
ža kaštuoja ir yra labai naudinga,*’ mėgdavo sakyti Pran
cūzijos įaralius Henrikas IV.

Mandagus jaunuolis, kur tik jis pasirodo, kaip matai, 
patraukia žmonių širdis. Mandagumas yra tarptautinė 
kalba, kurią visi supranta. Taigi nors viena ar kita šitos

* kalbos taisykle tau atrodytą ir nepatogi, dėl to dar negali, 
josios nepaisyti. Į

Neretai pasitaiko, kad išmintingi ir mokyti žmones 
negali gyvenime prasimušti tik dėl to, kad ją elgesiai yra | 
laimi nepaslankus ir kad bendrai jie neturi draugijinio 
aimitrvinmo. Jie mato, kad no vienas iškyla iš-pačios ją*|

"DARBININKO” KAINA

Amerikoje metams .................................. .
’ Pusei metą............... ............ .

Lietuvoje metams........... .............................
Pusei metą..............................

. .$4.00

. .$2.00 

..$5.00 

. .$2.50

"DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE. 

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
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Amerikoje metams .....................
Lietuvoje metams............... . . . . .

..$2.00

. .$2.50
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■l.įTH

formos niikrolmi yądinami 
Kohovo lazdelėmis. __ __ _
dėlės perneša ligą nuo ligo
nio ant sveiko. Sergūnt plau
čių džiova, nepaprasta dau
gybė užkrėtą liūną skrep
liuose, svilėsi*. Apskaičiuota, 
kad džiovininkas per parą 
iššpiaima su skivpliais iki 

f’soptvnią milijardų Kobovo 
lazdelių. Jei ligonio skrep
liai su užklotomis bus iš
spjauti ant grindą, arba ant 
žemės, šaligatvio, jie išdžius 
ir susimaišę su dulkėmis 
skraidys ore. Tokiu oru kvė
puodami sveiki žmonės į- 
kvėps į plaučius užkrėtas ir 

!gali susirgti. Vaikas žaizda- 
mas ant grindą, susitepęs 
rankas ligonio skrepliais 
paskui pridėjęs jas prie bur
nos, gali užsikrėsti džiova. 
Musės, tupėję ant ligonio 
skrepbų, palietę sveiką žmo- 
gų, arba maistų — užkre
čia. Skrepliams patekus ant 
žoles, kurių suėda' karvės, 
jos gali užsikrėsti ir susirgti 
džiova; tuomet ją pienas bū
na pavojingas, juo galima 
užsikiesti. Mėsa taip pat 
gyvulių sergančią džiova pa
vojinga valgyti.

Džiova galima užsikrėsti 
ir ligonio pabučiavimu, nau
dojantis vienu šaukštu, arba 
bendrai naudojantis kitais 
kokiais nors indais ir ben
drai visais daiktais, kurie y- 

i ra buvę paliesti ligonio seilė
mis arba skrepliais. Be to, 
ligoniui balsiai kalbant, dai
nuojant, kostint, čiaudant iš 
burnos tyška smulkūs seilių 
laseliukai, kuriuose yra už
krėtą; jos kur papuolę gali 
užkrėsti. Džiovos užkretos 
yia labai ištveimingos, jos 
nebijo nei drėgmės, nei sau
sumo, nei karščio, nei šal
čio. Jos savaitėmis išlaiko 
savo tvirtumą.

Net ir dezinfekcijos pa
galba jos sunkiai naikina-

Prenumeratoe kaina: Mirtanų tStOCK 
puiateCiui 11.00; mftfcatelviaaut me
tų tųrnelų mvo beeiaboltaDUeiM val
kam*. Ton Mtelkelte jiem* dflatigą- 
tam* $1.00, ytMMttol 80c.
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i GALICIJOS TERORO
i ATBALSIAI
i.

f. Lenkų teroras Rytų Gali-1 

! rijoj galop pasklido pasaulio 
f spaudoj. Lenkams pasidaro 
į baugu ir sarmata. Jų yal- 
.7, Jžios atstovai pradėjo į tai 
C reaguoti ir stengėsi sumažin-

*

paslydo ir viskas pasibaigė 
antruoju liaudininku par
puolimu.

kalbėti apie tylų, apie ramu
mų mūsų vidaus gyvenime. 
Apie tų ramumą bu pasiten
kinimu kalba tautininkų par
tija; jie tatai laiko dideliu 
jų partijos laimėjimu.

Nemažiau, o jeigu tik ne
daugiau apie tų ramumų kal
ba ir vadinamos opozicijos 
partijos.

Paliekam šį kartų nuošaly

mušamųjų žaizdas. Kiek 
žmonių taip nubausta, sunku 
pasakyti, bet spėjama, kad 
mušamųjų skaičius pasiekia 
kelių tūkstančių, nes užpul
ta apie-500—800 kaimų, o 
kiekvienam kaime nubausta

ti tų žiaurumų įspūdį, ar tai y0 keliolikų ar keliosdešim- 
visai juos užginčydami, ar tys gyventojų. ^Mušeikos hr- 

t pažymėdami, kad tos taria- čiodavosi iš saVo aukų ir 
* moeios baisenybės esą labai liepdavo jiems giedoti lenkų 
| perdėtos. Ypatingo dėmesio‘^ntos himnų ii saukti: va- 
..... , i 1 lio Pilsudskis!” Kas liai-v atkreipta i anglų laikraščio, . „ , VJ.

į „ „Į šiaušia, kad sumustiemsiems
ę “Manchester Guardian 

straipsnius, kuriuose smulk-
£ meniškai buvo aprašyti kru- 
F- vinį įvykiai Galicijoj. Tasai 
L laikraštis dar sykį sumanė 
t patikrinti tuos faktus ir iš- 
k Biunte Galicijon savo specia- 
£ lę korespondentę Mary

į jarinį atliko uoliai ir sųži- 
f jųingai. Uždavinys buvo sun- 
la kus, nes Lenkijos vyriaųsy* 
P M nuskyrė penkis metus ka- 
Į< Įėjimo už suteikimą kam 
jenors informacijų Galicijos į- 
t vykių reikale. Bet “Man- 

. ehester Guardian’o” kores- 
Lpondentei pasisekė surasti 
b būdus sužinoti visų eigą tų 
f “raminimo” priemonių, ku- 
jį’rias lenkai panaudojo prieš 
į Ukrainiečius. Ji kalbėjosi su 

nuskriaustais kaimiečiais, 
osimate su dvasiškiais, liu- 

jSininkais ir dalyviais tų per- 
į» sekiojimų, ir gavo pilnus 

^^ydytojų liudymus. Sulig ga- 
lutina korespondentės nuo- 

ę mane, lenkų žiaurumai Gab
ijoj perviršyje net bašbnzu- 

ftkų pasielgimų su krikščio- 
Turkijos pavaldiniais 

p876-7 m.
fe Lenkų Žandarmerija ir ka- 
>riuomeiu: apsupdavo ukrai- 
įiiečių kaimų, naikindavo jų 
hnokyklas, knygynus ir ko- 
įoperatyvų krautuves ir dar 
[uždėdavo piniginę bausmę 
fant gyventojų, nežiūrint jau 

kad priversdavo juos 
tl maisto ir visokių pato- 

umų savo persekiotojams.
Ui mušdavo žmones na- 

įaikomis, ryMtemis, lazdo- 
nU ir spragilais. Kuomet 
mušamasis apalpdavo, tai 
Išpylę jį Šaltu vandeniu, 
Sgaivindavo ir mušdavo to
liu, ^Neišvengdavo tosbaus- 
pfis nū inęterys, ne seneliai.

buvo atsakyta gydytojų pa- 
gelba. Viskas tas buvo daro
ma valdžios įsakymu.

Tokio faktai bado lenkams 
į akis ir nesuranda jiems už
tarėjų. Viena tik frąncūzų 
spauda mėgina ginti lenkų 
politikų Galicijoj. Girdi, 
lenkai jei ir. parodė kiek 
smarkumo ukrainiečių per
sekiojime, tai jie to išmoko 
nuo savo buvusiųjų pavergė
jų rusų ir vokiečių. Esu ne
galima tikėtis, kad per ko
kius dešimts metų lenkai bū
tų priėję prie pilnos tobuly
bės savo naminių reikalų su
darkyme.

Taip, tai taip. Jaunutei 
valstybei sunku sutvarkyti 
savo naminius reikalus,—tai 
aišku. Sunku jai taip pat 
prieiti prie tobulybes krašto 
valdyme, — aišku; Kodėl 
jaunute Lenkijos valstybė iš
moko vien tik žiaurumo nuo 
buvusių savo paveldėjų ir tų 
žiaurumų tokiu greitu laiku 
taip ištobulino, kad čia net 
viršyja savo mokytojus? Tas 
ir liūdna, kad jaunute lenkų 
valstybe parodo tiek neigia
mojo gabumo.

JUrtrMteftli, nuarta 10 A, irti

miklesni akrobataij Sjo Iride 
toliau ir buvo nuėję net iki 
Tauragė* iždo. - Bet Jeroni
mo gremesdiškutnas nemo
kėjo valdyti kujokų ir jam 
teko sprukti iŠ Lietuvos.

Tuo būdu raudonieji Lie
tuvos politiniai aktoriai sa
vo štabų perkėlė pas Pilsuds
kį. Atsirado nauja valiuta, 
naujas pinigas—“ judošiaus

kilis tarp Katalikų Bažny
čios ir tautininkų vyriausy
bes, reikia pasakyti, kad vi
sos kalbos apie ramumų, a- 
pie tylų yra ne nuoširdžios, 
yra tik politinė strategija.

Ypatingos pažangos šiuo 
atžvilgiu yra padaru raudo
nojo politinio fronto strate
gai. Tatai reikia visai atvi
rai pripažinti.

Tačiau šiandienų mes visai 
nesiimam spėlioti, kuo šitie 
ramiausi politinių štabų pra
nešimai baigsis. Dėl to tik 
palygindami juos su didžio
jo karo daly vių štabų prane
šimais, mes norime šį kartų 
mesti trumpų žvilgsnį į kai 
kuriuos mūsų raudonojo 
fronfe įvykius, kurie,- mūsų 
manymu, jokiu būdu negalė
tų tilpti į tuos pranešimus, 
kurie skamba: “nieko nau
jo, tylu, be pasikeitimų” ir 
t L

Po 1926 m. gruodžio 17 
dienos raudonajame fronte 
tikrai buvo ramu: socialis
tai buvo gyvi vien tik dėka 
politinės išmaldos ir galėjo 
vaikščioti tik ant kriukių ir 
ant kojokų pasirėmė. Liau
dininkai pirmutiniai mėgino 
peržengti savo kujokais ma
žiukų Voldemarų, bet nepri
tyręs kujokininkas Pajaujis

K.

BALTŲJŲ ROMŲ 
IŠLAIKYMAS

Žurnalas “I’athfindefr’’ savo vie
name numeryje paduoda žinias, 
kiek kainuoja Amerikai Baltų Rū
mų VVashirigtOH’c iilaikymas per 
vienerius mctlis. Čia paduodame 
tik altas, kurio* kiekvienaią me
tais itatokaim: PretkJentui — 
♦100,000.00; Prezidento trys sek- 
retortai — $10,000, atstatant — 
♦7,000, vyresnysis raštininkas —* 
♦7,000, jo asMtanl — $5,000. Diri- 
sidn ehief — $3,400, Chiet usher 
— $3,000, Uead garine'r — $2,400. 
ašitatant —.$1,800, vyriausias ve 
rpjas — $1,920, Tool men — $1,300 

|f vaikui,' nė

gydytojai, kuriuos įtardavo (taruaiiGs) — $920. Viso tai vata* 
mtoikime informacijų apie|tyM kužtuoja $14^400.00.
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Klaipėdos kraštą, kaip ir 
mūšų krašto Ž* ūkį palietė 
krizis; Del to ir dėl kai kurių 
kitų aplinkybių Klaipėdos 
krašte parsiduoda mažne 
kiekvienas antras-trečias ti
kis. Tas reiškinys reikalin
gas didelio susirūpinimo. Be 
to, mes turime emigracijų, 
kuri kraštui nemaža kamė
ja. Ar vyriausybe kų nors 
dar^ir mano daryti savo gy
ventojams rasti pragyveni
mo šaltinių pačioj šaly ? Nie
ko negirdėti.

kad su “judošiaus grašiu” 
jie nugalabys savo priešus. 
Mat, jau iš mūsų pasakų jie 
žinojo, kad su prakeiktu pi
nigu gali net patį velnių nu
šauti. Tačiau visa beda ta, 
kad raudonieji visuomet bu
vo blogi “tdrielčiai.” Jie te
moka šaudyti tik surakintus 
žmones. Dėt to laimėjimas 
arba didesnis aktingumas 
raudonajame .fronte buvo 
labai abejotinas, tuo labiau, 
kad vyriausias raudonojo 
štabo bombaterius iki šiol 
pasižymėjo tik tuo, kad savo 
Herom kojom jisai mokėjo 
ėreliai bėgti iš visų vietų,

NAUJOS AN6UKJS
KATAUKŲ SE»HJS

Naujo# Anglijo* tauliką šime
lis įvyk* pirmadienį, vasario 23 • 
dien|, 1931 m. T$ dieni yra Ame- 
rikoa švente — George WasMng- 
ton gimimo diena. Sefanelb bus 
laikomas Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panele lietuvių parapija svetai
nėje Cambridga, Mut. .prašom a 
visų katalikiikų organizacijų: pa
rapijų, pnšalpinių draugijų, chorų, 
skyrių, kuopų, ratelių ir kitu at
siųsti kuo daugiausia atstovų ir 
atsivežti gerų sumanymų. Atsto 
vai turi gauti organizacijų man
datus, klebonų patvirtintus. Sei
melio visa tvarka ir dienotvarkė 
bus pranešta,vėliau.

Fadaraoijoa Naujos Anglijos - 
Apskričio Valdyba

kur tik paaigii’Bdavo, kad ir 
pnprasfo pisįono šūvis. Dėl 

«,to susidėjęs visas savo kul
kas granatas į paprastų 
šiaudinę pintinėlę jisai beve- 
lyjo nuriti į Įarutės kalėjimų 
negu įrengti Lietuvos rie- 
mts. . .

Rodos, kad visas tas ba
das, karas ir maras, kuriuo 
vis grąsino Lietuvai raudo* 
meji turėjo ilgam įskiepinti 
mūsų visuomenei visų pirma 
kovos reikalą su šiąja raudo
nąja hydra. Tačiau reikia
pripažinti, kad to nėra. Visi Jei būtų padėta gyventojų 

“ junošiaus gra- pertekliui įsikurti apleidžia
muose ūkiuose, būtų visais 
atžvilgiais naudingas darbas 
valstybei ir kraštui. Tai yra 
Ijo galo svarbus . reikalas, j c|įcnų sąlygose plentas 
Valstybe negali būti mdife-,c|ai.0JJj HVarįMlsue susisiekimo 
rentiška, kad jos šaly atsi
randa laisvų ūkių, kad jos 
gyventojai emigruoja ir k.

Žinoma, ne dvarinikus ap
leidžiamuose ūkiuose reiktų 
įgyvendinti, ne — tas ele
mentas maža mums gali duo
ti ir jis yra perdaug brangus. 
Be to, dvarininkas givit nu
tausta. Vsai kas kita yra ei
linis valstietis. Ir ekonomiš
kai jis tenkinasi mažu, todėl, 
jam įsikurti daug mažiau 
reikia paramos.

Čia ne vieta šių mintį de
talizuoti. Pakaks nurodyti 
jos svarbų.

Antras reikalas, Didž. Lie
tuvos gyventojų glaudesnis 
ekonominis su Klaipėdos 
kraštu surišimas, šia kryp
timi daugiausia galėtų padė
ti geras kelių tinklas. Sta
čiai geda yra, kad mes ligi 
pastarų jų laikų savo vienin
telio uosto ir integralinės sa
vo valstybes dalies negalime 
tiesiu keliu pasiekti nei plen
tu, nei geležinkeliu: iš Kau
no į Klaipėdą geležinkeliu 
važiuojame per Latviją, o 
plentu — per Vokietiją, jei 
tik ši mus iš viso leidžia savo 
teritorija važiuoti.

Tiesa, geležinkelis į Klai
pėdą jau pradėtas tiesti, 1x4

plėšimai, 
šiai” ir visa kita tapo užtu
šuota tų pačių Žmonių, ku
riems buvo taikomi patys di
dieji šūviai. Užsidėję gerasj 
kaukes, raudonieji strategai 
taip arti priėjo prie savo ta
riamų priešų ir taip tamp
riai užbėrė kilpa ant Lietu
vos kaklo, kaip to negalėjo 
padalyti niekas kitas. Po 
visų pučų raudonieji pasida
rė tyliai aktingi ir žaltiškai 
lankstūs ir laimėjo daug 
daugiau, negu galėjo tikėtis. 
Dėl to šioje vietoje mes grą
žiname jiems mums pritai
kintų savo taiku palyginimų 
su katinu, kuris kad ir iš 
aukštai metamas, moka atsi
stoti ant kojų. Raudonieji 
katinai ištiktųjų šį kartų pa
rodė nepaprasto miklumo.”

Ar Rimtai Rūpinamosi

“L. ž.” 8 Nr. taip rašoma 
dėl aktualių Klaipėdos kraš
to reikalų:

“Norima, kad Klaipėdos 
kraštas būtų integraline Lie
tuvos dalimi ir ižyengti rim
tesnių nesusipratimų * taip 
vienos ir antros Lietuvos da
lies, bet ar rūpinamasi to 
“skirtingo ūpo” išlyginimu ? 
Šis klausimas yra didelis ir 
nelengvas, todėl turbūt jis ir 
nekeliamas, nerūpinamas, 
nors jame glūdi svarbumas.

Jis tuo tarpu mažne visiškai 
nekeliamas spaudoje,!' o gy
venime dar visai nepajudin
tas.
. Tinkamai sutvarkyta mo
kykla, kultūrinės organizaci
jos šia kryptimi daug ką ga
li padaryti, bet greičiau ir re
alesniu vaisių galima susi
laukti ėmus energingiau rū
pintis ekonomiškais reika- 
lais. Šiam darbui šiuo metu 
yra tokios sąlygos, kurios 
verste verčia susirūpinti.

arterija, kaip‘geležinkelis. O 
plentų tiesimo reikalus, iš vi
so, ir Klaipėdos plentų jun
gimas su Kaunu ypačiai ran
dasi visai apverktiname bū
vy.' Pradėtas tiesti Kaunas 
—Raseiniai—Klaijieda plen
tas žengia vėžio greitumu. 
Jei darbai ir toliau taip eis, 
kažin ar mes turėsim* šį 
plentų per 10 metų.

Yra ne visai tiesus plentas 
tarp Kauno ir Klaipėdos, 
kuris kuriam laikui būtų la
bai naudingas, tai plentas 
Kaunas — Marijampole — 
Šakiai-—Smalininkai—Klai
pėda. Jis šiuo metu “išjung
tas” vos 20-čia kilometrų vi
sai neišvažiuojamo kelio 

r (Šakiai—Jurbarkas); nie-, 
kas nekelia klausimo prįė jų 
“įjungimų.” Tuo tarpu šis 
‘ įjungimas * visai mažai kaš
tuotų, o turėtų teigiamų tiek 
ekonominių, tiek politinių 
pasėkų.

Tokie klausimai kyla įsi
gilinus į dabar kiek aprimti- 

t šio “Klaipėdos fronto“ rei- 
► kalus. Kažin ar tie, kurio 

šiandien sprendžia visus mū- 
• sų krašto ir tautos reikalus, 

ar tinkamai j vertina ? Nema
tyti. Tai visai užmesti klau
siniai.”

KUNIGAIKŠTIENĖ BIRUTĖ-UETUVOS

/. Ar buvo Birute Palangos vargdiene 
mergaite?

Lietuvos kaimuose labai seniai skamba Biru- ' 
ės daina. Ta daina nusako, kad garbingojo Kęš- 
iiio žmona, o Vytauto Didžiojo motinu buvusi 
“iš Palangos vargdienė mergaitė.” Nepaprastai 
graži, skaisti ir dora, ji pasirinkusi sau amžinos 
vienuoles likimą, įstodama Praurymes šventyk- 
lon Palangoje, kad būtų vaidilute ir visų savo 
amžių tarnautu Lietuvos dievams. Šventykloje 
Birutę netikėtai pamatęs kunigaikštis Kęstutis. 
Neapsakomas jos grožis sužavėjęs galingojo ku- 
nigaikšio širdį ir jis paėmęs skaisčiąją vaidėlutę 
į savo žmonas.

Graži, žilos mūsų senovės spalvomis išdabin
ta, pasaka. Deja, tai yra tiktai pasaka, kurioje 
sunku besusekti tikrovės pradus bei pėdsakus.

Nors istorijos mokslas ligi šiol nėra atsklei
dęs mums visų Birutes gyvenimo vaizdą, tačiau 
jau dabaę yra’ nustaty ta, kad ji buvo ne vargdie- 
Uė mergaitė, liet garbingo žemaičių bajoro Yydi- 

. mauto duktė.
Birutes tėvas, dėdė, o rasi ir broliai, buvo j>u- 

si^meję Palangos krašto gynėjai. Tenka nla- 
nyti, kad Vydiinahtų šeima buvo labai gerai pa- 
Žįstam didžiojo Lietuvos kunigaikščio rūmuose, 

•o K^tiitis,- lie paliovos kovodamas su kryžiui

Čiais žemaičių krašte, turėjo pažinti Birutę ne 
Praurynės šventykloje, bet jos tėvų dvare.

Yra rimto pagrindo abejoti, hr Birutė prieš 
ištekėdama už Kęstučio yra buvusi vaidilute. Tų 
abejojimų sukelia ta aplinkybe, kad ir apie Bi
rutes senatvę įvairių kraštų istorininkai yra ra
šę, es:j, ji, Kęstučiui mirus, vėl sugrįžusi Pa- 
Įangon į tų pačią Praurymes šventyklą ir tenai 
pabaigusi sųvo dienas 1416 metais.

Pasirodo, kad šitie pasakojimai apie Birutės 
senatvę yra neteisingi. Ji tragingai pabaigė sa
vo dions toli nuo Palangos ir daug anksčiau, 
negu buvo sakoma.

II. Koštuvio žmonos ląimč.
• Kęstučio tėvas Gėdinimas buvo galingas val

dovas. Jo sūnūs ir dukterys nesidėjo į poras su 
tėvo pavaldiniais. Vyriausias sūnus, Algirdas, 
buvo vedęs Vitebsko kunigaikštytę, antras sū
nus Liubartas išėjo į žentus imis Voluinijos ku- 
nigaik^tį, viena duktė ištekėjo už mozūro kuni
gaikščio Boleslavo, antra — už Lenkijos sosto į- 
pedhrio Kazimiero, trečia — už Tveriaus kuni
gaikščio, ketvirta — už Maskvos kunigaikščio. 
Galimas daiktas, kad ir Kęstutis buvo apvesdilv 
tas su kurio nors kaimynų valdovo dukra, nes 
yra labai rimto pagrindo manyti, kad Birute 
buvo antroji Kęstučio žiuona. yjniausias Kęs
tučio sūnus Piltig^as 1348 metais buvo sd- 
brendęs vyras ir yra tuonwt įrašytai istorijos 
lapuose, kaipo veiklus karys ir sumanus Kęstu* 

Įčio bei Algirdo padėjėjas, Tuo tarpia duktė

Ringailė ištekėjo tik 1392 metais. Vadinasi, Pa- 
tigras turėjo būti bemaž 50 metų vyresnis už 
savo seserį Ringai!?. Sunku manyti, kad juodu 
abu galėjo būti vienos motinos vaikai.

Nors tikrai nėra nustatyta , kuriais metais 
Birutė ištekėjo už Kęstučio, bet apytikriai spė
jama, kad tatai turėjo atsitikti apie 1350 me
tus, kada gimė Vytautas Didysis, kurs skaito
mas pirmutiniu Birutės kūdikiu. Jeigu šitie 
sjiėliojiinai apie Kęstučio šeimų yra teisingi, tai 
ištekėdama Birute rado savo vyro rūmuose tris 
posūnius ir vieną podukrų. Vargu begalima 
manytų kad jaunos pamotos gyvenimas jMičio- 
jo pradžioje galėjo būti labai džiaugsmingas, 
ypač kad posūniai buvo jau suaugę vyrai Jos 
našta turėjo pasidaryti dar sunkesnė, kai atsi
rado savi vaikai, o jų išaugo šešetas: Vytautas. 
Tautiniu, Zigmantas ir dukterys Miklnusa. Da
linta iirRmgaile.

Tokios skaitlingos šeimos auklėjimas gulėjo 
antvienos Birutes pečių,. Kunigaikštis Kęstutis 
tais laikais savo krūtine Lietuvos laisvę dangs
tė ir be paliovos buvo karo žygiuose. Pakaks 
prisiminti, kad kryžiuočių ir kalavijuočiu ante
nai dauginu 100 karių buvo užpuolę Kęstučio že
mę. Pats Kęstutis puolė abu ordemi apie 40 
karių; o kur karai su lenkais ir kitais Lietuvos 
priešais? Tokia daugybe karų įvyko kokių 30 
metų laikotarpy. Išeina, kąd vidutiniai kiek
vienais metais Kęstutis turėjo atlikti kokius 5 
karo Žvgius, Nesunku suprasti. kokiu

* /
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KAS DARBININKŲ 
PRIETEMAI?

* 1912 metais Butt’elonou i 
(Ispanija) vyskupas Dr. < 
bagMirdii g Fenollera pasa
kė Barcelonos laikraščio
♦ • Sočiai *1 korespondentui:
<kAš rūpinuosi pirmiausia, 
kad darbininkai pažintų baž- 

, iiyčių, kokiu ji ištikro yra, 
kad Bažnyčiai rfiįii ypač 
silpnesniems sluoksniams pa
dėti. .. Aš stengiaus, kiek 
galint, išjudinti klebonus 
prie socialiai' religinio dar
bo, kad paupiečiai jaustųsi 
atėję pas kleboną kaip savo 
geriausiojo draugo namuo
se... jei tai pasisektų visur 
įvykdysi, tai socialė ramybe 
būtų užtikrinta mūsų mies
tui. .. Daug labai gero daro 
mūsų “Action sočiai popu
liu*... ’ *; ĮM*r paskutinius [jon
kelius metus buvo 1300 jos 
surengtų susirinkimų, išda
linta 5 milijonai spausdinių 
ir Ui,000 atsitikimuose su
teikta įvairiuose socialiuose 
reikaluose patarimų... Mus 
verčia prie organizavimo 
darbininkų artimo meilė ir 
teisybės reikalavimai, nes 
juos baisiai išnaudoja viso
kie visuomeninės anarchijos 
propagatoriai... Ypatingo 
pagyrimo vertos veikėjos 
moterys už jų nenuilstantį 
teikimų švietime ir šelpime 
aarinmnkių.”

Labai daug prisideda prie 
visuomeninio būvio pageri
nimo vienuoliai. 1912 metais 
prie Canalejas *‘Dii’ection 
general de Administracion” 
statistika paduoda, sulygina
mai, milžiniškas skaitlines 
iš vienuolių veikimo (žiūrėk

• “Algemeine Rundschau” 
Nr. 3, 1930. Munchen).

Visiškai dovanai pas vie
nuolius gauna mokslą žemes
nėse mokyklose 133,991 abie
jų lyčių mokinių, tuo tarpu 
valdžios užlaikomas niokvk- 
las lanko tik 5821 mok. Be

U>, vienuoliai daug dirba vi
durinėse ir aukštose mokyk
lose. (domu, kad kaip val
džios statistika rodo 1908 In
tuose miestuose, kur telpa- 
tavo bedieviai, buvo daug 
mažiau mokyk li^ ša
lies įstatymai reikalavo 
(Barcelonoj 535, Valencijoj

pri-

DARBI

500, Madride 415 mokyklų 
mažiau, negu įstatymais rei
kalauta), o tuo tarpu tokiuo
se miestuose, kaip Alova, 
Ternel, Burgąs* Noria, kur 
valdžia susipratusių katali
kų rankose, buvo mokyklų 
kur kas daugiau įstatymais 
numatytos normos.

Vienuolių'laikomu (MM> li
goninės. Per tūkstantis se
nių randa pas vienuolius rū
pestingų prieglaudų. Daug 
vienuolių rūpinasi ligoniais, 
atsilankant į jų namus.

Prie škatalįkišku ispanų 
raidžios politika eina įvai
riais būdais prie to, kad ai
re mus gale ir teisę vienuo
liams dirbti nelaimingųjų la
bui.

Neperseniai net švietimo 
ministeris Alba užsiminė a- 
pie reikalų įvesti valstybines 
neutralios mokyklos mono
polį, t. y. tokias mokyklas, 
kuriose nieko nebūtų, kalba
ma apie tikybų. Čia aš kal
bu kas buvo Ispanijoj prieš 
18* metų.

Bažnyčia stengiasi palai
kyti ir skiepyti tikrų pažiū
rų į ekonominį veikimų. Š 
darbų dirbąs žmogus, vistiek, 
ar jis yra darbdavys ar dar
bininkas, privalo į savo vei
kimą žiūrėti, kaip į Dievo į- 

• sakytą ir visuomenės gyveni-
- ine paskirtą uždavinį. Tuo 
■ žmogus įgyja Dievo meilės.

nes noromis ima vykdyti die
viškosios Apvaizdos planą. 
“ Apgyvendykįte žemę ir pa
darykite ja sau paklusnią”

skausmu išh dėdavo kiekvienų kartą Birutė sa- I 
vo mylimąjį vy*;i, o paskui ir sūnus Į kruvinų 
kovų laukus. Nei viena moteris, Lietuvoje, rodo
si, nebus tiek širdgėlos pergyvenusi, kiek teko 
iškentėti Birutei. ‘

III. Nerami senatve ir tragingu Birutės 
mirtis.

Skausmų kupinas buvo kunigaikštienės Bi
rutės gyvenimas, bet jis vis tik buvo dtu paken
čiamas. kol mmumire'Kęsturio brolis, didysis ku
nigaikštis Algirdas. Jam minis. Vilniaus sostą 
paveldėjo klastingas Algirdo sūnus Jogaila, šis 
1380 metais sudarė slaptą sutartį su kiyžiuočiii 
ordenu, nukreipta prieš Kęstutį ir jo šeimą: Ta 
sutartimi Jogaila apsiėmė nebepadėti Kęstučiui, 
.jeigu ordonas užpultų žeimaičius ir kitas jo w- 
mes. Kai Šita išdavikišku sutartis išėjo aikštėn, 
Kęstutis, kurs visų amžių gynė Lietuvos laisyę, 
nebegalėjo daugiau pakęsti Jogailos elgesio. .lis 
1381 metais surinko žemaičiuose. skaitlingą ka
riuomenę, užpuolė ir paėmė Vilnių ir pats atsi
sėdo didžiojo kunigaikščio soste.

Sekančiais 1382 metais birželio 12 dieną Jo
gaila, pasinaudodamas ta aplinkybe, kad Kęstu
tis buvo išžygiavęs sudrausti nepaklusnų Novgo
rodo Šieversko kunigaikštį Dmiirijų Kaributų* 
o Vytautas taip pat/ buvo iš Vilniaus pasišalinęs* 

. vokiečių padedamas užpuolė Vilnių ir paveržė 
didžiojo kunigaikščio sostą.

Veltui Birutes sūnus Vytautas mėgino muis- 
tiiihikų Jogailiį ir jo brolius sudrausti* >To jego»z

DiTJtorr, mot
LDS. 72 km suiirmidaus pyta 

sekmadienį, vasario 15, tuoj 
pamcMų, šv. Jurgio parapijom 
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti i M sodriu 
Jdmą.'

WtOVIDlNCX, B. L
LDS. 11 kp. monetini* audrinki- 

fW įvyk* sekmadienį, vaiurio 15, 
tuoj po «umo«, bažnytinėj avetai- 
nėj, SVarbu, kad viai šiame auai. 
rinkime dnlyvautj ir užsimokėtų 
duokle*. Parodykime gražų pavyz
dį kitiema.

triukšmingos apeigos pagy
vinamos trimitų, būgnų ir 
klarnetų, muzika. Gatvėse ir 
namuose vyrauja linksmy
be.

Džiaugsimu* baigiamas ži
bintų švente. Ir vėl feier- 
veikai, vaidinimui, muzika, 
puotos. Visa tai apšviečia
ma žibintų ir švyturių švie
sos jūra, kurioj skėsta kai
mai ir miestai. Nebėra nak
ties, visur šviesa, linksmybe, 
gyvumas! Žibintai kabo vi
suose namuose, visose gatvė
se ir aikštėse. Ir medžiuose 
jų tūkstančiai prikabinėta. 
Be to. šimtai tūkstančių rė
kaujančių, klykiančių žmo
nių. lydimi trimitų ir būg- 
nų. vaikščioja su švyturiais. 
Tačiau linksmiausia arbati
nėse ir gelių laivuose, kur ū- 
žia kinų aristokratija.

Tą dienų nebėra uoliojo, 
blaiviojo kiniečio!

Taip tatai kiniečiai šven
tė Naujus Motus prieš aš
tuonis tūkstančius metų, 
taip tebešvenčia ir dabar.

Mes* kaip^kas išmanėm. 
jau sutikom Naujus Metus, 
o kinkomi dar jų telau
kia. Jit Nauji Metai yra va* 
sario menesį l

Apskritai reikia iMižyme- 
ti* kad kiniečiai yra labai 
blaivūs ir uolūs žmones, kas, 
tačiau, nekliudo jiems turė
ti daugybę dievų. Bet dėl to 
švenčių pas juos visai maža. 
Reikia dirbti, ilsėtis negali
ma. nes “laikai* — pinigai.” 
Tik Naujų Mehj šventę visi 
ilsisi.

Kiniečių manymu, tą die
ną visi dievai eina pas dang
tį, vyriausiąjį dievų, į dan
gų ir kiekvienas praneša a- 
pie žmonių darbus pereitais 
metais. Šitie pranešimai

— taip skamba dieviškasis į- 
sakymas tubjdh po pirmojo 
žmogau,s nupuolimo; “ieškom 
kitę visų pirmu* Dievo kara- 
lystėn ir Jo teisybės,”
dėjo dieviškasis IŠgan.vtojas. 
*‘Ir būkite valkais jūsų dan 
giškojo Tėvo,’1 — Vadinasi, 
paduokite Kits kitam gcl* 
biancių rankų* o tam tikslui 
pasiekti pataiiiauja toli
mesnis dieviškojo Išganyto
jo pmpej imas ir gili artimo 
meilės įsakymo prasmė.

Taip suprastas ekonomi
nis veiklumas, iš stengimosi 
įgyti vis didesnių turtų, virš 
pašaukimu. Pilnas krikščio
niškos pašaukimo dvasios ū- 
cininkas stengsis išgauti iš 
žemės daugiau vaisių ne vien 
dėl pelno, bet ir šventai rū
pindamasis savo tautos pilie
čių išmaitinimii; pramoni
ninkas žiūrės* ne vien savo 
asmens mindos, bet rūpinsis b.l|Ilka tris dienas. Ketvirtą 
pramonės sustiprinimu, ap
rūpinimu reikalingais daly
kais visuomenės, žiūrėda
mas, kad ir patys darbinin
kai galėtų gyventi pagal 
smogiškosios buities reikalu^ 
rimų, ir darbininkas savo 
darbštumu ir sąžiningumu 
atliks geriausiai kvalifikuo
tus darbus.

Taigi, iš čia patiektų žinių 
aišku, a) kad Bažnyčia rū
pinasi darbininkų ekonomi
niu būviu, b) kad katalikai 
yra šviesos — mokyklų prie- 
teliaų c) kad viemęoliai ypa- 
tingti-l^du rūpinasi Žmonių 
reikalais ir d) prieš katalikų 
B-čią išsistatę žmonės vie
nuolių ’ pastangas trukdo 
vargšams ištiesti rankų* tai
gi, ar darbininkai gali laiky
ti prieteliais tuos žmones, 
kurie sakosi eina už jų rei- 
'kahis, n gyvenimas ką kitą 
rodo — atvirkščiai kalba. -

i Kauno “Darbininkas”

Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimų; 
dideliuose—daro jį kilniu.— 
Bovel.

dieną dievai grįžta žemėn. 
Kol dievų nėra žemėje, ge
dulo ženklui visi dievų sta
tulai namuose ir šventyklo
se apsupami dideliais au
deklais. Neturtingi žmonės 
statutus baltai nudažo. Tas 
tris “bedieves” dienas bai
lūs, nepaprastai prietaringi 
kiniečiai pasninkauja, grie
žia triukšmingų muziką ir 
leidžia namų koplyčiose ir 
šventyklose feiėiverkus. Vi
sur dega parfumuoti* mar
gi popieriaus feniųŽUlai, kad je. Kam būtą perbrangu du kartu, 
prie lūšnelių, namų ir rūmų 
nelįstų piktieji patamsiu die- 
vai. iridrarine nesant žemė
je gerosioms Masionis.

: SugrįŽjisienrf iš skubios* 
sunkios keliones dievams pa
sismaginti ir patykoti už 
palankius pranešimus vy
riausiajam dievui šangti de
damos aukos -^kepsnys, ry
žiai, arbata, skanėsiai, vynai 
ir vaisiui. Kiekvienas auko
ja kiek gali! Bet iš tų au
kų. palaikius jas kiek laiko 

. ant altoriaus, pasiimama 
paskui tiek, kuris įstengia 
panešti. Šitos jau savaime

buvo persilpnos. Nepadėjo nei paties Kęstučio 
pargrįžimas Lietuvon.

Tuomet Kęstutis išgabeno savo žmoną sau- i 
gion vietpn į Brastos pilį, o j^ats leidosi į žemai
čius rinkti kariuomenės prieš maištininkus. Ši
tas paskutinis Kęstučio žygis liūdnai pasibaigė. 
Žilagalvis Lietuvos valdovas apgaulės būdu buvo 
paimtas nelaisvėn, padėtas Krėvės kalėjimai! ir 
tenai nužudytas. Brang;sutevrrbuvo suimtas ir 
mylimasis Birutės sūnus Vytautas.

Kęstučio žemė, kurią jis visą savo amžių gy
nė, liko išdraskyta. Jogailos budeliai pasiekė net 
Brastų. Tenai jie suėmė Birutę ir apkaltą par
gabeno į Trakus* Čia nelaiminga kaime sužino
jo apie savo vyro nužudymą ir sūnaus kalinimą. 
Bet to buto mųža. Kerštingi Jogailos Šalin-inkai 
Žiauriausiu būdu kankino ir nužudė Birutės dė
dę Vydimautų ir kitus jos giminaičius. Pagaliau 
budelių rankos pakilo ir prieš purios Birutes gy
vybę.

Klaiku* ir nejauku huvo Kęstučio giminės 
krauju aplaistytuose Trakuosė, kai iš gudų že
mes .atvesti žiaurūs galvažudžiai įsiveržė į Biru
tes kalėjiiną. .Jie surišo visų apleistai seiielei ran
kas ir kojas ir paskandino ją Trakų ežere. Tas 
atsitiko 1382 njetais.

ZT \ ^įvvgstamas garbes vainikas.
Praslinko šiintmečiai. Milijonai įlietu vos mo

terų per tų ilgą laikų' džimigeri jaunatves 
<lžhuig«bwi,M* kentėjo motinų širdgėla ir, kantriai 
nešdamos likmu* joms skirtų kryželį, nuėjo į ka-Į

ATHOL, MAM.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki, 

mas įvyks vasario 15 d, tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapk 
jft* salėj, Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos

Kviečia Valdyba

LAWRBMCB, MA8S.
LDS. 70 kp. auairinkimaa įvyk* 

vasario 15 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus nariu* 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

“DARBININKO" AGENTAS

WE8TFIELD, MA&.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, vasario 15 d. š. 
m., tuoj po sumos, fiv. Kazimiero 
parapijos saloje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

Valdytei

Kas iš gerbiamųjų lietuvių norS- 
lų užsirašyti laikrašti *' Darbinin
ką, ” maloniai te kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriai patarnau
siu, Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė

tą* gali užsirašyti vieną kaltą sa
vaitėje, t y, penktadienio numerį. 
z Visais spaudos reikalais kreipki- 
«hpm» f '

V.J.BLAVACKA8
7MottBtraet, Worcetfcr, Man,

NEW BRITJUN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, vasario 15 dieną «. m. 
Svarbu, kad j šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokSti duok
les. Vaidyba

PRDF. MYK. MJS 
MARŠRUTAS

Vasario mėn.:

12 <1. Biiyuiim*, X. J.
13 <1. Keaniy, X. J.
14-15-16 Phihidelphia, Pa.
22 Baltini ore, Md.
24 Klizabcth, X. J.
25 Bcidgrport, (’onn.
26 \Vatcrhury, Conn.
27 New llavpii, (’onn.
28 Notv Britam, (’onn.

Kovo mėn.:

1 d. Hartford, 4'onii.
2 d. kovo SVcsTficId, Miiss,
3 Worrc8tcr, Mnas.
5-7 Boston, (’ambridge, Mana.
8 d. 3 vai. p. p. Newark, N, J,
8 d. G vai. Brooklyn, N. Y,

10 Wilko* Barre. Pa.
11 Scninton, Pa.
14 Bingliamtou, X. Y.
15 Amsterdam, N. Y.
17 Roehester, X. Y.
18-10 Niagara Pails, X. Y.
20-23 Detroit, Mieli.
25 <1. Bridgoport. (’onn.
25 iki balniu], 15 d. Cliicago, III.

Baltndžio mtn.

16 Cleveland, Dino
18 Pittsbni’gh, Pa.
20 Rhcnandoab, Pa.
21 Mahanoy City. t*a.
22 Xcw York City.

Kiekviena Amerikos

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį 
sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

ihadlen inteligentų terpe yn tik 
ries* anomoni

"žiimiirs”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino rtdagua 
Judui* Hteraturoe, mokslo, visuomenei 
ir akademiškojo gyvenimo Iliustruota* 
mėnesini* žurnalas yra didžiausia*, 
rimčiausias, Įdomiausias Ir kiekvienam 
prasilavinusiam Žmogui tinkamiausias 
lletuvlą žurnalus. Todčl visi paskubėki
te užsisakyti “žldlnj.”

“židinio“ kaina Lietuvoje: meL 85 L, 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50.

Adn: “židinys,” Kanus*. Laisvi* AL 
8.

41*75

gautas siinrmrys mautų 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINfiLIS,
Juodais viršeliais ...

MALDŲ RINKINĖLIS,
juodai* viršeliais....................... 41*25

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, 
juodais prieitais viršeliais.......50c.

MALDŲ KINKINĖMS,
baltais viršeliais .....

.MALDŲ RINKINĖLIS,
baltais viršeliais.....

41.75

lietųvliĮ j 
kolonija prašoma stengti* rengti j 
paskaitas bendrai, kad via! vieta* ’ 

Hr apylinkės lietuviui galėtų —*■ 
vauti. Profesorius paskaita* *aky* • 
nekokioms atskiroms partijom*, ; 
bet bendrai Hėtuvinm*, kuriem# , 
rūpi Vilniui Vaduoti ir šiaip kul- | 
tūriniai reikalai. • |

Koloniją veikėjai, draugija* | 
prašomos paminėtomis dienomis Į 
savo kolonijoj surengti paskaitą, ! 
nes trumpas svečio buvimą* Arne- j 
rikoje verčia išnaudoti kiekvieną ! 
momentą. Kolonijos, kurios noriRų j 
rengti paskaitą, tačiau šiam matš- ! 
rute nenumatytos, prašomos tarti* ! 
su artimiausiomis kolonijomis. į

Maršruto Kondrija | 
207 York Street ' i

386 Broadway, 8o. Bocton, Mm*. Brooklyn. X. Y. j

nis. Nei viena, tačiau, nepaliko tautos atminty- j 
je tokio ryškaus pėdsako, kokį yra palikusi kuni- 
gaikžtienė Birutė,

Pro klaikių šimtmečių rūkus šiandien spindi 
visuomet spindės kuklios Kęstučio žmonos ir 

Vytauto Didžiojo motinos paveikslas, papuoštas 
nev\*stančiu kankinės vainiku. Tasai kankines Į 
vainikas buvo pinamas per visą Birutės gyveni- Į 
n pikui skausmų ir kentėjimų.

Kiekviena kilnios širdies lietuvė, kiekviena 
motina ir žmona atjaus ir supras, kiek skausmų 
ir keųtejimų teko pakelti tai amžinai vienuolei, j 
i urios vyras ir mažamečiai sūnūs Jbe paliovos 
kruvinose kautynėse grūmėsi, gindami tėvynę 
nuo nesuskaitomos daugybes priešų ir palikdami 
ją vieną melstis, kad dangus palaimintų Lietuvos 
ginklą, Reta motel is jos vietoje nebūtų dariusi j- 
takos, kad Kęstutis nusileistų priešams, paauko- 
dumas jiems savo plačios valstylies dalį. Birutei 
tokios pagundos buvo svetimos. Ji norėjo maty
ti laisva, nepriklausomą, lietuviška Lietuvą ir 
sutiko verčiau savo gyvenime ramių ir skaisčių 
dienų nebematyti, negu savo asmenišką laimę 
pirkti lietuviu tautos nelaisvės kaina. Nekliudy
dama Kęstučiui veikti* kaip mkalavo tų laikų 
apyatovos, ji’ir savo vaikams įkvėpė tą patį kie
tų pasiryžimų I/ictuvos garbe ir laisvę iš paskuti- 
lioriofc ginti irbiepadeti ginklo, knl priedai nebus 
nugalėti, Def šitų jos kįhiaus būdo savybių Biru
tei pridera Lit tųvos laisves ir nepriklausomybe* 
mntiūos vardas. ’

' \z.

I

Skaityk Laikrašti, Karia Paduoda 
Naujausias Žinias iš Viso 

Pasaulio.
Juo Yra Laikraštis

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU | SAVAITĘ 8 PUSI.

Jungt. Valstijose Metams $4.00
Užsienyje Metams .... $5.00

Visus spaudos dar- 
bu* pavesk “ Darbi- 
ninko ’ ’ spaustuvei.® 
Mes atliekamo spali-■ 
dos darbus nuo vi-® 
ritinės korčiukės iki® 
knygos ir laikraš*W 
čio, Kainos prieina- 
mos.

'DARBININKAS?
f ■ ■ f ■■■ ■ ' ■ . J

3^6 w. jbroaso. jsostom jum *
- - ' - Tel. So. Boston 0620 ;

»• » u -'-III
< *z’ J
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KAS GIRDĖTI , LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

r MONTRUl, CJNAOA
f Vasario 1 d- įvyko šv. Knzimie 
fYu parapijės metinis swiriiikimas, 
t kurį atidarė vietos
E J, Dabinas, atkalbėdama'; maldą ir 
Eposakydmuas knlb.i. Nurodė gerų 
■ laikraščių skaitymo reikalą Be to, 
| kvietė rašytis į pašaipiuos <lraugi-

F Iš kh-hono išdubto raporto pa- 
| aiškėjo, kad parapijos skolos bni- 
f jriamos išmokėti. Remontuota baž- 
j nyvia, nž ka užmokėtą $23(K).lM). i 
t Parapijiečiai savo dvasios vadu!
I labai patenkinti p linki oerinvsios I 
f MVfilmttis

l>oiins kun.

jo ir geri). kleb. kun. K. Vrbonavi* 
vhis.

Šiuo programa ir baigėsi, vi
siems sugirdant “Lietuva tėvynė 
mūsų,“ akompanuojant,par. varg. 
V. StoseviriuL

Garbe priklauso rengėjoms už 
toki įvairų vakarą.

Stelių Maris

Parapijieti^

į NORWOOD, MASS.
į Sausio 23 d. vakare pobažnyti 
f nėjo svetainėje įvyko X. P P. Sv.
Moterų Draugijos įvairi programa. 

/Vakaro vedėja buvo Draugijas 
‘raštininke p-nia B. Adomaitienė, 
i '
' Pirmiausia' duetą, “Kur upelis 
teka” pa<tainnvo Alcsč Kasparaitė 
—sopi*, ir (hm Pazniokaitė — aito.

! Joms akiunpanavo pianu Stasevi- 
ėiutė.

2, “Driskis ir Bekepuris.” dia
logą išpildė mūsų jauni juokdariai 
Vincukas Kudirka ir Napoleonas 
Tvaska.

3, Eile - “Plikių Vargai” pa- 
k deklamavo Anelė Grudinskaitė.

4, Viešnia dainininkė p-lė P. Ur
bonaitė iš So. Bostono maloniai iš-

Į pildė solo - “Vai pūtė, pūtė.” 
Buvo iššaukta antru atveju Akom- 

’ JkUmvo C. Stasevičiutė.
5..Solo — “II Bario” — itališ- 

Hl ir “Bernužėli n« ėsk pačios” 
dainavo Valė Adomaitytė Pia- 

pritnrė C. Stasfiviviutė.
Į Tuo metu i .svetainę atsilankė 

ų mylimas ir visų gerbiamas

kas, Emile Samsonai!v ir P. Bartu-

B ABBlfr T N K A 8 Antradieni*, nuarto 10 A, IMI

I AlVRFNflF iii^S f«r® Ptymtami; Vėliau
mnvv kaiv atvyko Juozas Žnkans

Pagerbimo totali

Siuitai draugų p. Jono Žeimio. 
Fordbmn kolegijos “ football” žal- 
<lik«. atsilrmkū j jo pagorbinio šo* 
kius, kurie buvo jam simngttt;au- 
šio 20 d. Jonas Žrimis. “John 
Janis,” nlvažiavo drauge su savo 
fborimll komandos kapitonu Jim 
Mijrphy anksti vakare į “Rymas- 
tmn bailroom.” ir buvo gražiai 
priimti. Majoras M. Landom p. Jo
nui Žeimiui dovanojo brangu odinį 
“travelmg bag.” <* kapitonus J.

[va
kare atvyko Juozas Žukauskas 
(Jaric Skarkey) su gąvo manage- 
riu J. Btrkley ir kitais kumštiniu* 
kais. Jlrnrimn komitete daugiau
sia buvo airių, iš kurių daugiau- 
t i.i pnsidarimvo p; J. FaJIon.

Vcrturių balMi
P, Himonitttė, Šimonių duktė, su

situokė su p. L, Sauhtier, praneū- 
zu sekmadirnį, vasario 1 4„ 1931 
5v. Pranciškaus bažnyčioj, kur 
Heimnna kun, P. M. Juras jaunuo
sius snšJiūMvfh Vąrg<rriniukv p, 
A, Phiiūtė grojo vgrgnjmh, o p. L.

Akstinas giedojo “Avė Maria.“ 
Druska buvo p. K. Saulnivr, jau
nojo Kitos buvo p. A. Ba- 
lauras ir J. Ciuriionifltč. Pabro- 
lis buvo p. J, Šimonis, nuotakos 
brolis, p. S. AVjllet ir p. A. Saul- 
iricn Po šliftijų buvo vakariene ir 
pasilinksminimas nuotakos tėvų 
namuos**. Visi drangai abiem jau- 
niršo ms laimės linld.

Centų bulius

Sekmadienį, vasariu t d. Mari
jonų Kolegijos rėmėjai turėjo 
pwmy sale mojai narijonų mo
kyklai. (’mistts būrys !m* o atsi-

$

S publikos buvo sutiktas ntsL 
ujimu. Ir “ katutėms? *
(n “Irgi Galva” - vaizdelį la- 

gyvai atliko: Bronius Grvdins-

7. Alosė Kaspnraitė padairnvo • 
dn — “SYa*-v<-,” ją piano lydėjo 
, Staseviėiutė.

$1. “Lietuvos Bernelis” padėklo 
ftvO pirmą kartą jnu MtnitgęT- 
ingus p R. Vitartas.
0. Mažti mergelė (L Vitr.rtnrtė 

Otąsiai padainavo “Prirndino m*- 
!toi žmonės.” Emilė (Mkiūtė Ivdė-

piann.
10. Juokinga dialogą atliko P. 

Akksifmas ir J. Bogužk. Parta
iš Canibri Ige, Mass.

1L Deklamavo Virginija Vnsi 
liiaitė.
12. Vanagaičio-Mndu du bro- 

htkai” smagiai padainavo V. Ku- 
Irka ir N. Tvaska. Jų pasirodyt 
mik publikai visados patinka. 
Ift-rgaitės nenorėjo pasiduoti bei*. 
ihikams, tad A. Grudinskaitė ir

iI
i
•I*

išl- ii

lankęs ir orntų balins buvo pa
sekmingas.

r Mudvi dvi sesutės.” akomp. V. 
■domaitytė.
■ 13. Duria — "Mažas Piomenė- 
■*” ir dar kita dainelę išpildė A. 
■aspamitv ir o. Pązniokaitė. A- 
■tempannvo Sinsevivintė.
| 11. Akrobatišką šūki mikliai pa 
■monstravo Petrė Janušaitytė. 
■danu pritarė C. Sttascvieiutė.
■ 15. Dar kartą savo dainelėmis 
■jjbdlankhvuus palinksmino p-lė -F. 
Mrbottiutr.
Bfiražiai į susirinkusius pakalbę-

ii •

i CHARRON’S
PIANAI—HADIOS t 

t baldytuvat | 
į *0 TRVMBTOL mm | 
L VOKCimit, MAM. | 
| Tol. 4-9131) |
Lmctm lilygM—Be Mnoiimčh!;

ATVYKO 0VI ŽYMIOS
LIETUVOS ŠEIMYNOS

# ---------------- •

Skandinavų - Amerikos Linijo* 
laivu Ftederik VHI, vasario 8 d.f 
atvyko iš Kauno kapitonas Petrai 
Jnrgila-JuręekriČimi su žimma 
Sofija ir sūnumis Petru-Himgau- 
du, 41 m., ir Vytautu, 10 mūiu, ir 
taipogi prof. Alfredo X. Senn’o 
žmona Marė su dukterimis Mari- • 
ja-Berta, (i m., ir Blfrida, 3 nų

Kapitonas Jurgėlą-Jurgeleviėiua 
yra Amerikoje gimęs ir augę* Žmo
gus, vienas Lietuvos skautų kūrė
jų, Lietuvos rašytojas ir žurnnlis- 

&f|| tas. ištarnavęs Lietuvos karinome- 
Į nėjo apie 12 motų. Jis yra spėria- 
lis “Lietuvos Aido” ir kilų sfam- 

|bių spaudos įstaigų korespondeu- 
Itas šiaurės Amerikai. Išlydint iš 
| Kauno, jo daugelio motų bondra- 
f darbiai. Vyriausio Stabo Spaudos 
J ir švietimo skyriaus karininkui * 
| surengė išleistuves Karininkų Jlu- 
Į marėje^ h’ Respublikos Proziden 
|ms sperialėje audiencijoje gudo- 
| vanojo Svastika, vyriausiu skautų 

ardomi. Jis taipgi apdovanotas 
keliais kariškais ordenais, Lietu- 

| vos ir Latvijos, kurių teritorijose 
| jis kovojo už abiejų kraštų nepri
klausomybę. Kapitonas Jurgėla

I buvęs, du kartu sužeistas, Po ka
ro, jis dirbo prie Karo Muziejaus 

|ir vėliau Vyriausiam Štabe. Jis 
I kuriam laikui apsigyvens pas tė
vus Elizabeth, N. J.

Draugo atvyko šeima Dr. A. 
I|8enn’o, žymaus šveicaro, kuris pa

milęs Lietuvą išmoko lietuvių kai- 
Ulbos, direktoriavo “Pavasario“ 

| gimnazijai Kaune, dėstė filologiją. 
|Lietuvos l’nivorsitęto, ir šiuo me- 

41 j tu profesoriauja (dėsto filologiją) 
lYale t’nh < raitėte. Atvyko taipgi 
Bronė Naumgaudaitė vedėjo Senn- 
dinavų Amerikos linijos sesuo 
padėjėja.

Keleiviai giria Skandinami Lini
jos laivų patogumas ir tiesioginį

| kelią į ir iŠ Klaipėdos.

•ĮUMukaa

Jautann Stato Gyv% PaarinM%

uumeruodanuui

TOASARf’
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvĮ flk 

auklės doru, kilniu, energingu, tū
žmingu; narsiu, ištvermingu,

Vytautas Dklysni pats lokiu bų- 
m ir tokiais nori matyti visus a* 
teities lietuvius^

“Pavasaris” tekainuoja 5 lik
Kaunas, p. d!88. ■ '

wę nĮr^y?

KRĖVĖS PILYJ
PAPARONIO PARAŠYTA 4 AKTŲ TRAGEDIJA

BUS VAIDINAMA HARTFORD’E

Vaidinimas Įvyks 15 Dieną Vasario, 1931 
PARAPIJOS MOKYKLOS SVETAINĖJE 

339 Capitol Avė., Kampas Bread ir Capitol Avenue, Hartford, Conn.
7 valandų vakare.

Vaidina

r > < j
& «

LDS. Naujosios Anglijos Aps
krities suvažiavimas įvyks sekma
dienį kovo 8 <1. 1931, bažnytinėje 
svetainėje, 5-th St„ So, Boston, 
Mass.

šis suvažiavimas bus labai svar
bus. Pageidaujama, kad visos žio 
apskrities kuopos išrinktų atsto
vus ir jiems įduotų naudingų su
manymų organizacijos labui. Kvie
čiame ir tas kuopas, kuras lig šiol 
dėl kokių' nors •priežasčių nėra 
prisidėjusios prie apskrities. Ma
lonėkit prisidėt ir prisiųskit atsto
vus. .Jeigu kurios kuopos dėl la
bai svarbių priežasčių atstovų ne
galėtų prisiųsti, tai praneškit nors 
savo sumanymus-ir pageidavimus 
raštu. Tikimės, kad visos kuopos 
mūsų pakvietimą nuoširdžiai pri
ims ir suvažiavime dalyvaus.

K. J. Nadieika, rast.,
7 South St.,

Nashua, N. H.
V. Ptulauakas, pirm.,

3G3 Fayette St.,
Latveli, i Mgss.

Skaitant iš kaires Į dešine: sėdi 1) Kanklininko rolejt*—vargonininkas p. Vincas Burdnlis, 2) Kunigaikštienes rolėje — 
p. Ona Rutkauskaite — Lietuvos Operos artiste, earsi N. Anglijos solistė, 3) Vytauto rolėje — p. Juozas Kočiūnas; stovi 
Kareivio rolėje—p. Kaz. Kedvs. 2) Budelio r.—p. Konstantas Tamošiūnas. 3) Tarailos r.. 
p. Anelė Baukiutė, 5) Budelio r. — p. Vincas Ktipas, 6) Viršilos r. —p. Eduardas Monėiunas, 7) Kareivio r. 
Kariūnas.

Tautiečiai! Paparonis yra žinomas rašytojas Lietuvoj ir .Amerikoj. Jo tik ka parašyta traejed i ja ^‘Krėves Pily/’ labai 
gražiai parodo Taetnvos P. Kunigaikščio Vytauto kovas su Jogaila, kad apginti Lietyvų nuo Lenkijos. Janina lietuvaitė Mirga 
ir jos sužieduotinis kanklininkas Gintautas paguldo galvas, kad Vytautą išliuosuotu i£ kalėjimo. Visiems, o ypatingai jaunimui 
bus įdomu matyti, kaip senovės lietuviaimokėjo mirti už tėvynę. -

VTS 4S V AK Alio PET^AK SKIRIAMAI SESERŲ PRANCTSKlEPtŲ NAPOAT * ,

Tantieciai t Nepraleiskim^ progos painatyti gražų i’aidinimą ir padėti Sesutėm įįpi‘anriškivtėinsT ,
Įžanga — 50c. ir35e. Įėję į svetaine laikykite įžangos.tikietus, nes jie duos teisės laimėti gražų ranlomits pieštą namu pa- 

laimus paveikslą.. Tad pabandykite savo laimės ir būtinai atsilanĮkvkite į taidniimą.
Vaikams bus vaidinama Vnsano 13 d. 1' vai. vakare. Tžanga Į/fo ' ;

Vaidinimą rengia SESERŲ PRAKCISKTEr^

l: 1)
.—p. Jumis Mouciunas; 4) Mirgos r. — 

p, Antanas

I

Skaitykite ir pl»ti'kite minėtini 
mokslo, blaivyNe ir eveikatM 

lailrrąltj

“SARGYBĄ
-SARGYBĄ” BkaltrhmRt rta lifte 

skyrius: 1) Mokslo populiurlsadjai Ir 
visuomene* ktanaimą, 2) btalvy «, 8) 
tikto. 4) rroUoitoo, S) gydytojo patari- 
tnų, 8) advokato patariau, 7) a*tr«b 
a (politiko#, vhttomeMa kultam* Ir e- 
koaomljoa gyvenimo), 8) prM«lftllni« 
ĮttdėPmaa (Uetavofe ir uMeayje), B). 
Knygų Ir 10) IvalnoayMa.

-3ARGYBOJ1T mft: vyak. M. !tol. 
nya, »rof, I* Kuraiti*, Vydūną*, tat. 
Tuma*, ptaf. KeaHNtt*, dr. M. Paataw» 
kaltė, dr. A. Gyly*, dr. jur. SaaltaaKta, 
w. Valatka, dr. K. rtkMaa, dr. D. JO- 
k* Ir kiti

1W» m. -8ARGYBA“ Mtaoje im
tam* tik U litai, puo*i utata 8 Htal. U»- 
denyje lt Uug ant****. fM*t mta g 
litai.

MHliitat įkaityto jai mm ptaĄ 
*t*lm«a Kalm»d*rh|n ir loįorije* Wtto-

JŽyttyUM įkalant vaMta ttd 
hlW toteriM Mm pMtaaa. eDor-i* 
drink* 20,000 BkaltytaJų, letorija. MM 
padidinta iria karta*.

Kkntaut Mhtakytt "Krp-MT kad 
aeprtttaktti Mtaėtta.
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Wtfio 1H, 1IĮ1
f

Pirmininke - TekM AteMte
SS G Kt, So. Boeton, Mm

. ....f

>■41'11 -j

IV. JONO EV. BL, P Aš ALPIMAS 
DR-J08 VALDYBA

pirmininkas — J. Oruplnskus,
24 Presam 8l, Keadville, Mn#s.

“ " ’ A... ~ V. BjUtttte, 
Mtrcer SL, So. B<A>n, Mate, 

Tel. So. Boftoa 0ai7-W.
Maršalka — J. Balki*

T AVIntiehl SL, So. Boaton, Mate.
Draugija laiko Mislrlnklmua kn* antrą 

iittteldienj kiekvieno mtaetlo Parapl- 
J<>» telėj, 402 E. tevanth St, Šoutb 
Boaton, Mm*

itVENTO BETBO IB POVILO 
DRJ’Og VALDYBA

IV. KAZIMIERO R. K. DRJ0S 
VALDYBOS ADRESAI

intotKtĮUtff_______________ ______

[ta* RdtinęiK^fBmraiMi uostojapdūmojimai apie 
dtok.” Chorsa p*rižy»čjo graliu CjlTITZrm mr A DKT A CTTIC 
Lutsrteu, g*r* harmonija ir rtip-Į ,O V | jį Į U MAKJN.Ap 1 įb
ruBHL Jauttel ehar* vedėjo iri r ; '^.......„.,4
choro dalyvių tikra vienybė. Į vargą

Chorą* utairtkcMnendavo gra-Į 
žUL ’ jo* vadovai p, M. K*rb*«-l ; 
kuiir visoms ehorirtėms ir ehorirl ^ta*k|ypu 
tams verta kredito ’ ‘ “Pųmgu” lruW'

KoHMrfMiMigtB.t.utMhimiu, «»
kurį nugiedojo 6v. Petro parapijos I4*™ 5mj*etų vasario 5 d- nr- 14 
vhonui, Priturimu viwi publikai. v“« P'1*,***

Koncerte užsitęs® lygtai 3 vu-Į1™’ W® pSstok*je
lundus. S«I8 nebuvo pilnu, bet, rY»Ww "rt,fedg” 
utrilvelgiunt j pMitaikhiuj Mon|\*jo Tw!.
or,. buvo duiigisu. negu tikėtut ” »«nt»3• » «»*r

I koncertą- .trilauke, gerb. knni. Jt1**11*0?...?' 
gaifivagMM Blmkas^. 41J* M-iri*****’ 

kaitis, mjaijouierius Petrauskas,! “Vienybė,” rašydama iiaos ta- 
Virmauskis ir vienas prancūzų ku-|džtus» gal ir nepajuto, kad ji su
nitas iš Nashua ir šiaip gana gr*-| teiki* nelaukto siurpryspr Lietu- 
žios publikos. I vos kariu* ir šaulius pastota ly-

SpsctatorĮ giai šalia geležinių vUkąl Tai jau 
, [perdaug. Jyk visi lietuviai <erai

* | Žino, kas tie geležiniai vilkai,
JAEOtAS BAIGS IMtINIE- ,,,,,,Į P- Voldemaro tuorfąj^suotLge 

|hžiniai vilkai Lietuvoje kol kas
I pasižymėjo tik pulkinh.ko Buatd- 
1 ko* žiauriu peiliais subodymu. Ge-
I ležinių vilkų darbų sąraįsn daug

. 4 .. .w , ... | kieno priskaitoma ir Ramygalos
Baigęs mokslą išvyko 1 New| . . » . . < s • .v » • -1 1 . I miestelio sudeginimas, ir pavasari-Yorką ieškoti darbo. Linkime pa-1 . . 0 •. .■■ ■ tZ2'h’u&U dūdų pavogimas (Bamyga- 

| loję) ir kiti patamsių darbai.
------------------ Į Ar tokiu parašymų • * Vienybė”

SMU1KI08 ŽINUTES [pasitarnavo tautos didybte reik*- 
Antradienio vakaro bua Sodali- ’n,ns- .PRli>‘to<! P»««

cijos pamaldos ir auairinkimaa. |s0ręati...

WteSM *
“Oi puttaen*,’* *MKW

■___  ■___ am , y, __ * L_ v_U!„n:^ H HB.-...Jll? H—’un.

VIETINES ŽINIOS
' •* '• j j

HMMaaHvamte********* DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

JAlBOmiKG” KONCERTAI 
PBAAJO...

Vasario 8 d„ sekmadienį, Muni- 
m! Building salėje įvyko lietu- 
ų vienybes lyg ir švente; “Dar- 
įlinkas” surengė savo metinį, 
ądieinį koncertą, praėjusį gerų 
isteckijnn.
Diemi oro atžvilgiu pasitaikė ne 
>kla. Tas sukliudė iš tolimesnių 
ilonijų suvažiuoti didesniam 
.sičiui “Darbininko” prietelių. 
0 atvažiavo iš Louell’io būrys 
t kun. F. Strakausku priešaky, 
Camhridge su kun. Juškničiu 
Brockfon’o su kun. J. Švagž

du priešaky, iŠ Soinmerville, 
jmbridge, Brighton, 
Ahua ir kitur.
Programą pradėjo kun. Pr. Vir- 
aiiskis, įžangine kalba, dėkoda- 
Ite publikai už atsilankymą ir tuviams, per šį koncertą savocho- 
*cikin<lamns rkraimečių chorą.
Hv, Petro parapijos choras su 
M. Karbausku priešaky užima 

♦eną ir sudainuoja tris dainas: 
Vakaro ilgesys ” “Tas ne bro- 
s» ‘h-“Vilnius.”
Adąlfas Krušas iš Brorktoįrio, 

. Šokui akomponuojauL pndaina- 
o-sulo “Rus smagu” ir “Širdys 
oterėlių.” Solistas pasirddv tu- 
r gana gražų švelnu tenoro bal- 
, daug gera ateičiai žadanti. 
Smuikininkas *A. Žydanavičius 
vo dukttrei pianistei n. Sofijai 
fompanuoiant. išpildė tikrai mu
ksiu numerį “Fantasir Appasio- 
ata,” P. Ą. Žy'dannvičius smui- 
l valdo tikrai meistriškai, groji- 
io technika puiki: smuikininkas 
tetekęs / aukšti) interpretavimo 

 

ipšhio.i 
Piani 

’ P*skj 
>11. 
lotiL 
Mt- 
jam ii 
vintą 
Mltlk 
J- 

aumv 
iri 
■it i a* 
d

Lynu

Seepojc pteirc>4 
chor«, kunigo. J, 3M 
damsM. Beveik visa chorą* paau 
puteęs ukrainiečių tautiniam dra- 
bušfąia, kaa sudari <raiau« jipū- 
džio. Choraa, «u pertrauka, andai- 
nąvo 10 dainų įvairių ukrainiečių 
kompozitorių.

Uhonte susilaukė didžiausio pri
tarimo—ir tikrai užtarnauto. Cho
ristai gana draumingal auaidaina- 
vę ir-gerai dailina išmokę. Geriau
sia gal išpildė dainas “ Bože Wejy- 
kyj Jedynyj,” *’Žurawl!,” ‘*Pro- 
hudym Wstan Narodo” ir “Ka- 
ezeninta.” Chorui gal kiek trūko 
tenorų geresnių balau ir šiek tiek 
didesnės harmonijos, bet Šiaip jis 
— visai puikus.

Ir tenka tik džiaugtis, kad ukrai-* 
nieėiai, taip drauginga tauta lie-

L. >, Kr BALDA AIBDM V* J. 
PAIALPIM1S DRAUGUOI 

( VALDYBA

u pareiškė didžio draugingmno 
fietuvinms ir parode tiek gražaus 
pasišventimo, padainuodami visiš-1.
kai be jokio atlyginimo, Vaito, Jaroša*

Hiopiis dienomis, baigG inžinie
riaus kursą Mamchmietts In-Į, 
.stitute of Technology Jonas Juo

i p. Sofija, Žyd*navičiū. 
ihiiio Liszf’o “Rnpgodie 

iazt’o kūriniai interpre- 
sunkūs, bet p, Žydana- 

mcerte tai pavyko pul
te techniškai puikini iŠ- 

ų užgauti piano akor- 
niuzikališkai sklido.

ftfcl $5 tanvcll 70 na
ivi dainas. Dainininke 
balsą, bet jai sunku pa- 

as gaidas, kas ir jautėsi 
įstojant.

•FIGfribaite .padainavo iš operos 
fadnma 'ButterFlv” arija “OiočL 

. >j Dienoj” ir “Pasakėlę.” Ir 
nka pastebėti. kad p, M. Dribai- 

• tikrai artistiškai užsirekomėn- 
avo. Josios voką line interpreta- 
/ja tikrai gera. Dainininkei a- 
ouiponavo d. O. GribaHš.
A. ZagurskaitS iš Brockton ’o pa
rojo smuiku solo iš. AVagner’io

ukrainieių chorui ir jo vadui kun. 
J. Zolechiviky.

F. p. M. Gribaiti ir >. Buthift- 
ti simpatingai sudainavo duetą 
“Dainuok man dainą” ir “Mudvi 
dvi sesutės” (Vanagaiio). Akom- 
ponavo p. O. Gribaitė.

P. F. Karbauikaite sudainavo 
solo “ Barkarolė” ir dar vieną dai
nelę. P. F. Karbanskaitė pasiro
dė turinti švelnų ir gana malonų 
balsą. Linkėtina nuolatos Žengti 
pažangos keliu. /Įkomponavo M. 
Karbauskas. Jr?

Smuikininkas A. Žydanavičiu* 
antru kartu smuiką ‘pagrojo solo 
“Romanze,” “Am Meer” ir 
“Scherzo.”

C’ią p. Žydanaviėius pasirodė tik
ru interpretuotoju—artistu. Ypač 
grojant “Scherzo” teko visiškai 
žavėtis. P. A. Žv'danaviėius — tai 
didelė pajėga. Ir M įvertinti tik
rai vęrtėtų. f .. ,

P. •ottj*^yd*iteyižitto 
komendavo ne tik kaipo gabi ir 
puiki pianistė, bet ir kaip gera 
dainininke. Jos dainavimui prita
rė ji fmti pianu ir jos tėvelis smui
ku. Tikėkime kada nors išgirstą 
p. tydanavtoifitę pasirodant lietu
vių scenoje su gražiu lietuviškų 
dainų repertuaru.

P. Žy(Janavičiūte pirmą kartą 
pasirodė mūsų auditorijoje. Tiki
mo, kad turėsime progos ir dau
giau kartų ją pamatyti, jos skam
binimu ir dainavimu pasigrožėti. 
To ir linkėtina. .

Tanhausėr.” Smuikininkė jau ' P. J. Jurevičiūtė iš Loveli’io pa- 
n, bet josios rankos smuiką vai- dainavo dvi daineles, atkreipdama 
o tikrai žavėtinai. Savo smuiką- publikos domėsi.
imu ji sugebėjo sukelti publikos 
ikrą pasigerėjimą.

šeštadieny nuo 4 vai. po pietų j-1 .. ......... ..... .. .
vyksta jjarapijos naudai Imlius,I
7th St„ So. Boston, »SBVTOlg AMntūnitAI

• • • jaPMYSTM
Kitą sekmadienį 3 P. M. įvyks-Į *

ta didžiulėje Munieipal satėjel ‘^t** vieną dieną tire tokį 
tautiškos prakalbos su pamargini-vieną ;Prtol tr^ešmita su 
inais Lietuvos nepriklausomybės |v^wum metų, kai buvai dar neže- 
Švcntei paminėti.

Koncerto programą baigė Šv.
Petro parapijos choras, padninuo-

DIDĖLE EKSKURSIJA

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amarikoja
NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

EUROPA
GrriČMSMS* gteaMs/MČiK ishm

KLES^S i11 NeW Y°rk0 * KUipid< ’ IUL5S
KAINOS:-H Klaipėdą ir atgal : - $I9XW

Smf. Takso/ Atskirai.

IŠHNNM

Kenai 
lEIVŽtS 

2

nptu, iš manę* nebuvo tolte, kai 
kiti laidoko šmotą* Nors teUybę 
pasakyti ir aš piėgait gražią lytį. 
Kunifįikių gerutn kaime nš lan- 
ktou gklėriueią fainą. Ne pačioj 
mergoM dalykai!, kad jos tėvą* bu- 
yp Hužinojęs kas svirnely, 
j4i?nją Uit — na, liernelr! Ir vaka
ro įkaišė ten ties skliautu tvirtą 
noišę (Moišv — virvelių pintas di
deli* maišas šienui kimšti dėl ke
lionės) i herim* blogo negi paisė ir 
įkliūvo j tą maiSą. Senis rytą su
gadino kaimo vyrų visa būrį; visi 
laukia Baukio <lyvų, visi dairos, 
visi žiūri. Veda vyrus į svirnelį 
ir parodo jiems dalyką: “Nagi 
spėkit. Ar pažinsite skilandi, kur 
pas mergas dažnai landi...” Visi į — *,««.«« .......
žiūri, visi juokia* iš kur buvęs
kas tokis. O pažinę berną Joną,ų?rot. Ružtlnlnkius — V. Vapluuslcus, 
visi griebės už sijono, tai suprask'
vmi už kelnm. lyg išvydę kampe 250 a Nmth st, So. imMm 
velnių. Ir tikrai nuo Šito laiko 
Bauky* inoišės nebelaikė. Ramu 
klėty ir seklyčioj, miega senis ra
miai grįeioj.

Mano tėtis kitą kartą pakartojo 
žodį tartą- ISako buvo toks Lau
žikas, tvirto vieko sau mužikas. 
Pnponių (kaimo) duonele mito ir 
nebus tokio jau kito. Ėjo kartą 
jis lažybų, kad paneš kuine!]’ Ži
lio. Vieni dera, kiti šypsos, o jai^ 
kaimas aure, stipso ir Laužikas 
velka diyžia, į ta pusę nesigrįžia. 
Ir sau kuiną pasiliko, bilią kvailą 
sau nutiko. Žibąs kviečia magary
čių, o Laužikas savo grįčion. Nuo 
šio laiko visi žino, kad Laužikus 
tai mašina.

UETUV.DUKTERŲ DR-JOE 
PO GLOBA MOVIMOS EVG 

VALDYBA

R«p.| Vyčių aami-tormal taftai, Nau- 
| josio* Anglijo* apskritie* eureng- 
Įti, vasario I d. praf.

gARKEMO ĄPVAIKičIOJIILĮ paKtoekimu. Buvo 
Kunigai, pereitą sekmadienį, žv. 1300 grąžtų* jaunimo.

Petro bažny okslbą IJet*vos| *

Aidžiausiu 
iK£ per

rnu __
Kitą sekmad^nį, 9:30 vai. rytą, Į 
bus giedamos šv. mišios Lietuvos] ‘
gerovei. (Ihttneiįi ankojo p!r*? ■ . » . i

F«leraeij« akyrius.) Pamoksi,
sakys vienas iš tta misionierių t J»upbentM t»ojau i
y. arba tėvas Petrauskas arba tė- P®“’ l>gonm{, ki>r buvo
vas Jakaitis. Lygiai treH, vai. po **«?*
pietų bos milžiniškos prakalbosW«<1 F ir jauėiast 
su paįvairinimais, Itunieipal reiM*0!?! .. . , ,, . .. .
je. Raibis tėvas Jakaitis ir kiti pa- ‘Da.AT
jėgiilįi kalbėtojai. A‘ J'b^anui ko greičiau-

Tų tautos šventės apvaikščioji- ** 'r 
mą kun. F. Juškaitis garsino ir Į 
“Darbininko” koncerte.

1 kp. 
anas para-

rirmlninkHš — V. T- gavides*
«1 MJtevteth BL, So, Wou, Mm* 

Vlee-PlnalnlnltMU — A, Naudiluim*
M B. Bn*<lw»<y, So. Bjm(<hi, įtua* 

Pro* R*btlaiiikjw — V, TšMolltniM, 
40 Marino IIX, So. Boaton, Ma»* 

Ptn« Itite Įninka a — D. Ungevlčlua, 
02 Aliam* 3L, I>ordW^er, M**«.

Kasteriu* *— 1% Kl*pont*
200 iteltoh SL, So. Boston, Mas* 

Tvarkdariu — J, Le&intea*
141 Bouen 8t, So, Botton, Mas* 

Draugija įniko šusfrinklmu* kas antrą 
pirmadieni kiekvieno mėutelo 7:30 
vai. vakare, jioljažiiytinėj svetainėj, 
Flfth St, So, Bostęo, Mas*

443 p,. 7-tb 8L, So. Poetes, Mae* 
Tokpbona Hoath BoeLm S4&1L 

b'ln. Ite§uuiuli**-Mar|jw Hariwal»te 
m B. KUhth BL. So, Boatoo, Mm* 

iždininke —■ Ona Htanlulhttft,
J00 W*t (HM «l, So. Baito* Mm* 

Tvarkdarį — Ona Mbųgrdlmte,
jr*l2 Columbla m, So- Boetoo, Mm 

Kmmni Globėja ~ E. Janaionleni,
1420 Columbl* Kd., B* Beatos, Mate 

Draugija tavo aualrinldmua laiko kae 
antra vtaralnke kiekvieno mtaealo, 
7:30 vai. vakare, pobafoytlnSj ere- 
toW.

Fleala draugljoe ulkalaia kraipkitte . 
put protokolu ndtlnlnk*

Tėl. So, Boston 0023
LIETUVIS DANTISTAS

OR.M.V.CASPER
(KASPARAVIČIŲ* 1

511 E. Bro*dw»y, So. Bteto«
Ofląo ValttnMt:

Kuo 9 Del 12 ryte Ir nuo 1 A© Utf 
5 ir nuo 0 iki 8 vai, vakar* Ofl- 
m<9 uždarytas sutetoo vakarais te 
neilMdlenlal* taipgi aereitemlso** 

12-ms dienu uždaryta*
Taipgi nitimu ir X-raįf

.....---------------- ■■

iepetos Aitvaras

JUOKELIAI

Pirmininkas — Jonas U Petrauskas, 
24 Tiiomns Park, So. Bteton, Mass 

Vlee-Piriniiiinkiis—JiiMuts Jackevičius, 
02 Snwyer Avė., Dorcheater, Mas* 

ProL Baštk’hjkais — A. Nevfern,
IMS E. Broad\vay, So. Boston, Mas* 

Fln. Ttašttnifikas — Juozas Gurevičlun,
27 Tampu St.» Mnttapan, Mas* 

iždininkas — Vincas Kališin*
07 G Street, South Boston, Mas* 

Tvnrkdiiris — Petras Geležini*
14 Vlnton St, South Boston, Mas* 

Draugijos susirinkimu) bunn kas pirmų
itedėldleti] kiekvieno mėnesio 2 viii 
po pietį),' Parapijos 4W Eaaf 
Seveoth SL, So. Bgš|K Mase.

Lietum Dantisu*

ŪR. S. A. GALVARISII
(GAMNAU8KAS)

414 Brotdway, So. Boston
įsi. So. Boston 2800

Ofisas atduras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1UN) Iki 6:80 po ftetU 
nuo 0 iki 0 vakare, tremą dtosą 

pagal rasi tarimą

MOKYTOJAS KLAUSIA

Tel. So. Boston 2000

LIETUVIS DANTISTAS

i, L. KAPOČIUS
251 Broodvay, South Borto®l’jnninlnktis — M. Žiote,

3G ML Ida lld., Dorcliester, Mas* 
TeleyūonO GoJitehl* 5131 

Vkv-Hrmininkns —M^Bettetekti*
24 Thomas Pk., 80. Boston, Alte* 

Prot IlnStlninkas — J. Gllneckfe,
f» Tliomas Pk., So. Bo«tOi), Mate. 

Fin. Hnšthihikas —- M. Seiki*
250 E. Nlnth SL, So. Btetou, Mas* 

Iždininkas — A. Naudžluims,
SKi E, Broudway, So. Boston, Mae* 

Maršalka — X Baiki*
7 Winfleld SL, So. Boston, 'Mas* 

Draugija laiko susirinkimus kas t reti ų 
nęflėidlenj kiekvieno mėnesio, 2 vai.
po platų, Parapijos wl«J» 402 E, 7tt> 
be, So. Boston, Mas*

Ofiso valanda* nuo 9 Iki 1% ano 
1:30-0 ir duo 0:90-9 vakar* 
Se rėdomi* nuo 0—12 va). dieną 
gubotomis nuo o iki 6 rak.. Nv 
dCUomle nuo 0 iki 12 (pasai M- 
tarti).

—- Na, vaikučiai, kas iš jūsų 
man galėtų pasakyti, ką veikė No
jų* plaukiodamas arga? Mažas 
Juozukas iš paskutinių suolų tuo
jau atsiliepia:

— Tinka minusias jam užsiėmi- 
mgs buvo meškerioti, pone moky- 

• tojau I
Po to pakepa ranką Petrukas, —- 

Juozuko kaimynas.
— Na, o ką tu nori pasakyti? — 

klausia mokytojas.
— Aš norėčiau pasakyti, kad 

Nojus meškerioti negalėjo arba 
jeigu ir meškeriojo, tai labai trum
pai. Savo arkoje jis turėjo visų 
sutvėrimų tik* po vieną porą. O 
ką čia žmogus su dviem sliekais 
prigaadysi. “M. R.”

Tek S. B. 2712

DR. J, LANDŽIUS
(Saymour)

“LIETUVIS GYDYTOJAS III 
CHIRURGAS

Ofiso valandos:
2—4 po pietų; 7—8:30 vakare
496 E. Bro*dway, So. Boston

IŠRENDAV0J1MUI 
KAMBARIAI 

“Darbininko” name 5 arte 
7 gražūs dideli ir šviesūs 
kambariai. Yra elektra, ga
gas, maudynes, skalbynes, 
duodama Šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Del plates
nių informacijų kreinkites 
‘Darbininko” Administra^ 

eijų.

xp| CAMBRĮOGĘ MASS.
I Vaikų vakar** Vasario 8, para- 

iMIRB \ I pijos salėje 6 vai. vakarė įvyko.
Ona Kadaricnė. 67 metų am-Į vaikų vakaras. Mokyklos vaikai 

žįans staiga mirė, vas. 6 d., savoj gražiai pasirodė trijuose veikale- 
namuose. 176 Bolton St., So. Bos-Į liuose: “Grybų karalius,” “Du 
ton. šias* Ji'paėjo iš Kaniūkų kai- keliu” ir ^‘šventųjų apsiuustu- 
mo. Alytaus apskr. Amerikoje I vas.” Vakarui vadovavo seserys 
pragyveno apie 26 metus. Paliko, mokytojos. Žmonių buvo nėper* 
Amerikoje, vyrą Jurgį, sūnus Sta- Į daugiausiai. Pelnas skiriama* se- 
nislovą ir Joną, dukterjs4 p. Amšie-I sėrims.
jienę ir p. Pranaitienę ir vieną so- B*W Vasario 16 parapijos *ve- 
f>erį Lietuvoje. Iškilmingai bažny-1 tainėje įvyks 20 m. bažnyčios il
tiniai palaidota vasario O d. Pa- |budavojiino;HukaktuvČ«. Rcngta- 
grabu rūpinosi dukterys. Grabo-1 ma didžiausia* bąaktota*. Lai Mč 
i bis buvo vietinis Jonas Pctruške-Įvienas nepasilieka namie tą vaka- 
vičius. Į ią. tiktotą pirm panktadto-

G po.
____________ Vasario 17 tokį*!. Užgavėnių

Į vakaro vietinis parapijos choras 
GARRKTT TBBESEDI I po vardu Caiholie Club rengia §&-

O. Garrett po teismo sesijos bu- Į^llls 40 Prospect St. Cyptu* Hali, 
vo padavęs teisėjui prašymą, kftd |C«mbridge. Pelnas skiriamas svi- 
jį iki kito teismo posėdžio palei*-Dainės ir mokyklos naudai. Virti- 
tų, užstačius kauciją, bet teisėjas Į pfe choras nut*rč.pri«idrti prie to 
p. Willi*m jo prašymą atmetė. To-1 fondo 1100.00.
kju būdu O. Garrett ir toliau pa-Į Eikite uifeTgavtti su šokiais. Ant 
silieka kalėjime. [rytojaus jau gavėnia,

į Tol. Porter 3789

JOHN ras, M. D.
(REPSY8)

Lietuvis Gydytoju
I Ofiso Valandoa: 2—f Ir 7—0 
1881 Mas* Avė., arti Central 8q.
I Cambridge, Mut.

ŠTAI GBKTA PAGELBA NUO 
PILVO PAKRIKIMŲ

l'rn putebėtlna kaip greitai Nugu- 
Tohe putelio* nevirškinimą, atilrugl- 
if»4, gaw pilve ar viduriuose, galvos 
akatiitejitnii, kvaitulius, ir vėmimą, pa- 
♦inančius delel iiidkinančlŲ konit I pu ri
jos pasekmių. Kuga-Tone užveria sa
vy geriausius žinomus vaistus ISvaly- 
atui kūno nuo delel konatlpacljos susi- 
Jdnkuūą neavarunių, priilutea naują 
sp$ki| viduriams ir jiegelbsti viduriams 
suvirteinti kas yru suvalgyta.

Jums priėmus Nuga-Tone tik per ke
lias dienas, pasii-eikš žymus pagerėji
mas apetito, nesmagumai su pilvu ar vi
duriais išnyks, Inkštą ar pūslės įdegi
mas sustos, miegas pasidarys pollsln- 
gas ir atgaivinantis ir nbeln'a sveikata 
pėtiter}'* geresnė.

JrJ^u juxų apetitas yra menkas, ar
ba jei valgi mat telkia nesmagumų, Ji)'* 
turite Imti Nuga-Tom* ir atsikratyti Ju
te keblumų priežasties. Nuga-'tone y* 

panlavlnĖjaiUMS visų .vaistų imrda- 
rlcrttojų. Jeigu jūsų pardavėja* nota- 
ri jų atike, pupražyklt jj užsakyti jų 
AH Jus Ii savo džiaberio.

DKM NUO DUSULIO 
ŽIEMOS METO

Atsiradę 
Ako liffeUiPJimo Kuo Dusulio. PasiijsL 
Šiandien Del Dykai lilHindynio Unito 
Jeigu kenti nūn Dusulio ka<1» tik šal

tu ar tltfgna; jeigu smaugia h* kvapą 
telkiu gaudyti, neulmlrSk tuoj pa*Iųs* 
tl j BTontier Asthnia Co., otri išbandy
mo budo. Niekas nekainuoja. Nėra, skir
tumo kar gyveni ar neturi vilties jia- 
sveikti,, vlstivk siųsk dėl ISbnnilyino. 
Jeigu kad ir visą savo uir.žhj kentėjai 
ir viską bandei ir be pasekmių ir ne
sitiki kad gulėtų pagelbėti ncunstol: 
vilties, l»‘t siųsk šituiilien dėl dyku! Lš- 
Iiamlynm budo.

“BLUE COM”
MMMM

KATARAS ir 
DŽIOVA

AS esu daug metų praleMęu 
gydant virtmltrfiM Uga* 
Taipgi aklų, ausų, nosies 
Ir gerklė* liga* Gydai

LAį'n’klekvtettg apatiškai, ir ui 
' 1 dykų pu tarimai.

OnGnii,327 tori
Fatateo*: Antradlealato, kstvtrte* 
dieniais Ir Mtedtealata to—lt ry
te, 2-A ?***4l vakara; •teamtete 
btate 10—It tlktek ”

Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą, 
prižiūrimi atsakomingų konduktorių 

irt TIK 7 DlENOt Į LIETU yą' leH

Patarimą klauskite pas
,V.M.

G

KAm»rifcos Liatuvi*"

Bakttti*P.ą

Hu*P.

♦’Pfrv*’’

l.K.CU.

K.

NORTH 
GERMAN 
novo . ><--•-- -t- u «

DYKAI DUiAKDYJlU KUPOKAK 
FBON’TiEJt ASTHMA PO., 
275-K Froutier Bldg., 
402 Niagara SU 
Buffato. N. Y;
PrMųsk dykai Kbamiymui:

JUOZAS 8.
Veda viwkjaa provaa. Daro vi

sus legalhis dokumentus.
3171 M, (JaunpM BrteŠwa» 

k jftteth Mate
Telefonas t Šou Boston 2732 

Namu? Talbte 2474

ura morui
LetoŲoa di>nAiam k»f>
maltame tatf fr MnagteSoM eaU*

-l- — -1-*- xJi —■t*--* -«• myj------------ * ~~-i *-J*

Tat Coknbto 0171

ant femia pavirti* 
daga o mtlm

sakymą žtoAdtoizTiktoi
* ‘ritotmdk

B* lesta* 1403

" CML COteAKY
MTMM[WSy| VMR* SM

įdomi knyga “KalijimBto* paa 
boMariktt*” Parašč kun. P. Do
gelį. Jį* pat* pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pa* auto* 
rių už 3 litus su persiuntimų i A- 
mcriką> Krtlpkhfti adresų: Maw 
na*, Kan. >. Dogth* larilik*, Lto- 

jtava. Knyga įdomiai parašyta, ir 
‘ nem«Ža->-160 pmhplų.

>lTiRWAVTWAg D&M4 UtMAKTJ ■'' * 
D. A. ZALETSKAS 

Wg*nni
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NEW YORKAS
Bedarbiai

Nors spauda ir rašo* kad Štai 
jau geri laikai via pat, kad darbai 
jau pradeda gerėti. kad dirbtuvės 
gauna didelius užtaki uitis; bet 
darbų kaip nėra, taip nėra. Žmo
nių tūkstančiai vaikščioja be dar* 
bu. Daugumas jų net paprastos 
pastoges neturi, tai miesto tam 
tikruose* barakuose gauna sušilti 
Vargas neapsakomas, nes šaltis ne
žiūri, ar tam šalta ar ne, ar turi 
kokį drabužį ar ne, Šalti:: ir stu
mia žmogų j dar didesnį nusimini
mą ir vargą.

Komunistai su savo komedijoms 
irgi nesnaudžia. Jų pasamdyti a- 
groteliai, apdriskę, pasilipę ant at
sineštų sėdynių, net apsipiltoje sa- 
ko prakalbas; keikiu šios šalies 
valdžią ir jos suradimą, skatina 
žmones (Ietis prie jų ir jėga paim
ti viską j savo rankas. Ir atsitin
ka kartais, kad tokios kalbos su- 
kuria bedarbių smegeninėj norą 
pulti ir paimti viską. kas tik po 
rankij papuola. Tąsyk tie vadu
kai, vietoj vesti tuos nelaimingus, 
suklaidintus bedarbius, stojasi 
kur už kertes ir tvmyja, kas dėsis 
su tais beginkliais. Ir kada tie

Kas link paties vaulinimo, tat 
jau bus kas pažiūrėti, nes vaidilų* 
visi pasižymėję. Kits nežino p, 
ŠertvytaitfS’-AVillbT Ji vhmomet 
5 aklina svarbiausias veikaluose ro
les ir visada pasižymi savo nepa
prastais gabumai i, Arba, sakysim, 
p. J, Valentiš. Jis jau nuo 15 me
tų savo amžiaus netik lietuvių tar- 
pp, bet ir anglu yra vienas veik
liųjų ir pastaruoju laiku dalyvau
ja net jmlamitaKv paveilishuisv.

ti •— liliott nito jų ’paskiuiniua 
centus, bet ir tų yra labai mažai. 
Yra Šiek tiek darbų i^storanuoae 
ir Jigmitatac, bet šie taip žemyn su 
užmotasniu nupuolė, kad žmogus 
išdirbęs 1 vai, j dieną, gauna viri 
savo: pragyvenimui, o kur gi »*ei- 
mn ir renda namo? Taigi pasta
ruose darbuose ir mainosi darbi* jjs tikrai yra arthtaš-vaidintojas. 

intakai, beveik Jtasdien. Kas gi Ar]Ja ^1, p. F. Atartan 
gali pakęsti tokį išnaudojimą:

šis yra 
ataidnvi“: dailės menui su kūnu ir 

Miesto polieijo:; stotys, InikraS- visuomet yra vienas pir
čių labdaringus įstaigos, taipgi juitw Reikia priminti kad ir kiti 
labdarybės organizacijos visokių vaidintoja1, kaip va r 1. Rupeika, 
tautų vien tik ir maitina nelaimin- ; Vytautas Lap^ys, SadamM.mė, K. 
gwius. Atsitinka, kad net gerai i Ujatkeviciutė ir Žl. Bugužifttė ir 
pnsiturintirHirinti po keletą tūks-‘ ’vra Paro<lę šėmoje sa< 
tanėjų doL bankuose, eina ieškoti»v*v' nrnstii gabumu. Ž»«1žmi 
maisto, stovi kelias valandas, kad 
gavus kavos puodeli, bet tokie

PATERSON, N. J.
A, m. ąaurio 17 d. Patefonas 

gavo imi u j# kleboną kun. L, Vaice- 
kaimką iš Bąyonne, N. J. Naujas 
klebonas —. nauja dvasia. Drau- 
gfjpo, mirėdąmos parodyti gyvy* 
bė» Avariip sujudo.

r Pirmiausia L. Vyčių Iii kp, sti- 
raukia ekstra susirinkimą, kuria* 
mo dalyvauja ir g-Tb. klebonas 
knu. L* Vaiei ’kiiuskns. Jh pasa
kė kalbą, rturodydnnms jaunimui 
kelius. Vyriai nuturi* įsirengti sve- 
tąinvs ridi-pą ir įstrigti klubą 
Tam tikslui paskirta tSLtH) ir M- 
riiįlita komisija tą ctariią tolinu, 
varyti, Vatario 16 <1. vyčiai rėn-

BMOKLYH, N. Y.
Ketvirtadieni, vasario 12 dieną 

iLtacoln Birthdnyl š, m. Apreiš
kimo Pan. Šv. rtiom, muzikui A. 
Visminui vadovaujant* ’ rengia 
margumynų vakarą, kuris |vylwj 
parapijos salėje. No. 5th ir Tavr- 
meyer Sts., Brooklyn, N. Y,

Bus vaidinama pirmą kartą 
Btoaklyn’v labai juokinga kome
dija “Meška.” Koncertinę dalį iš
pildys visas choras ir ralistai. To
limi sriei livtin iški ir angliški Šo
kiai* griežiant geram orkestrui:

Taigi, kuriernori gerai pasijimk- 
tt 'pasiklausyt l gorinus dainavi
mo ir gerai pasišokti, tai atsRan- 
iLykite Į ši parengimą:

Telefone: «TA(IG 2-0706

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS ‘ 

X—RAY
Namų Telefonas; Mldifcan 2—1273

VALANDOI:
Kuo WŽ » rytą SHI vak, 

ivCMla4kMl«U
owro strykt 

(kopM Union Ay«.) 
BBOOKLYM, N. X

PLAUCSŲ ŽMONIŲ

homri kum L, Vairiri 
. ___  „ _ e ___ _ ___ riai išaVkiiUi pnrap: ’lt
riotioifime pa m ta ėjime, nerrprivtta.' Wrode Ugrapljos ;

gy vi Rime Ir par 'š’/ 
bėgant strigsime • 
kyklą. Išrinkta-

visi tie. kurie jausis lietuvius pat
riotais ir tą dieną dalyvaus pat-

Lot 0 mi. ilgai atakų lės to veikalo 
turini ir jo vaidintojus.

Tagi visi tie, kurie jaučiasi lie
tuviais esą* te m pamiršta vasario 
15 dienai, te ateina i Traiufigura- 
tien Saij ir dalyvauja* Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo me- 
t inėse f.ub.nkt uvėse.

Juras

nisu dalis paimama latalnryhri — 
šelpimui bedarbiu, gi iirns pasiun
čia | šalta ją keliems mėnesiams 
pnrigvrh’ti nuo godumo ir išnau- 
itaiirao bedarbių
• Taigi tokiam dalykų st įvy, tie 

kurie turi šiokį toki darbu, jo lai
kosi ir savo uždarbiu dalinasi su 
tais, kurie riveali gauti darbo — 
nedirba. Lietuviu tarpe tokiu ne*

vargšai būna policijos su buožėmis i nerdatmr. bet v ra. Bet jau sv< {im- 
btaškomi, tai tie vadukai širdvje j tanriii, tai labai daug yra. "Mat 
džiaugiasi, J:ad jiems pasiseka lietiniai prim-atė. kad ir maža ai- 
žmones suvilioti ir juose uvni j ga pantepkinti, ir tokiam laikui 
keršto sukurti. Tai tokie bolševiz-l esant laikosi darbo, koki turi, tat 
mo vadai ir tokie .ta Dowkėta-b?- ir bedariiiu nelabai daug ta tnr- 
darhin keliai, kuriais brenda Į dar ne. tai krinuČht amnt<*. 
didesni vargą. f

Darbo gavimas mūsų mieste ne
galimas. Net agentai, kurių se
niau buvo tikslu kuo daugiausiai 
darbininką išnaudoti, neturi jokių 
darbų. Kai kuriė jų mėgina dary
ti su kai kurių dirbtuvių bosais 
sutartis, kad darbininkus išnaudo-

Iš S. L. E. K. A. 60 kp. gyvavimo
/ ir darbuotės

■f

Knėpa negausi nariam, bet labai
, Šiais metais iš-sic jau ęn^aj gyvuoju. —---- ------ —

kvli metai tai vos G mėnesius arĮpfj|.ta labai veikli valdyba, kuri 
dnr mažiau n<-r metus i-*d’rbn.n*paSjrQpi|W jr j-p, padidinti nariais 
brinocini. mat. turi nniia kuria j ir daugiau^ supažindins vietinius 
v<ub kotministai. tai tnr būt ių vi- { n,.tuvius su s> L R> A Dėl in- 
cn priežastis kad nnst-aric ii .frioka 
lik kriaurins išnaudoti. h|Us orga- 
"taunti streikams na ir/san kuo 
'tulžiausia naudą iš jų^iulptf

Juras

PAlN-EKPELUER

► 
j

1 Naudokite išlaukiniai ntio
Skaudamų Muskulą 'fl
Pergalimų ]■
Skausmų Krutinėję 9
SuaHn^icio Sprando <3
Pačiu. Skaudėjimo . B 
Išsinarinimų ir

Išsitcmpimų fl
Neuralgij°s 2

r Penitn.rinkite, kad gaunate ti’.:- S 
-’S*;* INKARO vai«ba<erkii3 art N 
pakelia pageltas jum». ar-sitau^cū.

KnyiTdtJ. kttrioie e‘Juo-lama ri,’ti J 
nuroriymaK rattčupr. u. PAIN-EX- ■

r PKL.1KRIO •Itij-cJ- pu-
dedatna tris kttiiucr.es botuter.

Parsiduoda vNns? vaisttĖtse 
pc 35:. £r_7C:. tenka.

Arba ga’ttni njtsakjti &tawia: ’4

<rP
F.A«L rtaCSSJTER. %r CO. 

MIltKV ANO SOUtH FIKTM •TS.
BneOKUVjl, N.V

ARTINANTISVASARIO 
, 160.

Brooklyno lietuviai katalikai vi
su stropumu rengiasi Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių — 
Vasario 16 d. paminėti.

I Kadangi vasario 16 d. pripuola 
pirmadieny, tai Didžiojo Nmv 
York© lietuviai sutarė švęsti vasa
rio 15 dieną.

Kad ilgiau tas paminėjimas pa
siliktų žmonių atminty, sumanyta 
suvaidinti tai dienai pritaikintą 
veikalą. Veikalas labai įdomus ir 
patriotingas — “Savanorio Duk
tė.” Yra tai nepaprastas vaidini
mas. Salė paimta didelė ir graži— 
Transfigurnttan Svetainė, kampas 
Iloopcr St. ir Marey Avė., kurią 
lietuviai labai gorai žino.

Prancūzijoj yra vienas jaus, štai dėl ko inmniasi t« 
inicsčiukas, kurs neįsileidžia kių griežtu priemonių.

Bet ne tik svetimieji tu 
j — t: 

sveikiesiems. Tai Villard de pats taikoma ir vietos gyvei 
Lans U(X) metrų aukštumoje tojams. Komitetas, sūdAr 
Dauphhie Aljtese, per 30 ki ‘ tas iš ūmiausių Praneūzij* 
lomfttrų nuo (Iretioble. paikų gydytojų, verčia visi 

Keleivis, kad ir trumpiau- miestelio gyventojus TaB 
šiam laikui, norįs pasilikti, nuo laiku tikrinti sveikai 
Villard de Lans, turi pasku- pas gydytojų. Vietos gyvei 
tinej ^įstojimu vietoj nueiti toja«, kurio plaučiuose rasi 
pas gydytojų, patikrinti sa-’<tatektų, turi apleisti sai 

Į gimtąjį miestą per dvi sava 
1 tęs. Drakoniška priemou 
1 'račiau jos šalininkai nur< 
do, kad tokiam “išvaryt, 
jam” yra da^g klimatini 
storių plaučių ligoniams 

r kad vienintelis neužkrėsti 
Kur tams-' Va&’l kurortas Praucūzij< 

It<ls, pone, gydytojo lindi ji-. "lr!s ,,iui ^'’^anias.
. rinas? ■£- Kaip?Neturito ? —į ! Villard de Lauš iš visi 

- j Tai, deja, negalime tamstos Prancūzijos renkas* silpi 
Ra'priimti.” Pagaliau, jeiir pa- 'vaikai poilsio, bet pi^učia' 

.v 1..... U., —.t.....i v iiL-'tii V

nesveikų plaučių žmonių. I
, kj’iiiu’ j mį purv’igmią;

gmva aią, |paristi ngi visus patenkinti. Fra-
Fausta 25 tarną įvyko hv. Kazį-1’ . .... ’6... , ... ■ tV, . <lžu» 7:30 v. v. Bilietu l ama pomiero parapijos susuuruinn”. Kle- 

įsi. j pla- P‘ 
> ’taita* ir 

■< ’ ‘unin.
’ klikai 

■•‘ii- mo-
L oini-

rengėjai j (lyvonti jame leidžiama tik būti sveikų plaučių

A. .T. 51

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 21 
kp. susirinkimas įvyko vakario 2. 
PririrSė nauja nah’ P. PaŽerats- 
btaiič. Pp. Milašiiimkleitr ir Šau
lienė išdavė raportą apie apskri
tus suvažiavimą.

formacijų bei kitais reikalais, gali
ma kreiptis j valdybą; pirm. J. A- 
domavivv. 17 W. 15th St, Bayon- 
ne, N. J., viee-pirm. J, Masalskis, 
11 Wes 15th St., Bayonne, N. J., 
mokesčių. rašt p-le A. Bernotaite, 
89 W. 25th St., Bayonne, N. J, 
nutarimų rast. Petras Cesnaviče, 
22 Clark Avė., Jorsey City, N, J., 
iždin. R. Biri tat ė, 89 W. 25th St., 
Bayonne, N, J.

SLRKA. susirinkimai būna kiek
vieno mėnesio kas antrą soredą 
bažnytinėj svetainėj 15 Kast 23rd 
St., Ravonne, N. J. 8-tą vai.* vaka
re. Kviečiami norintieji prisira
šyti.

tetos. .
Vasario Ta d. bus parapijos mas- 

Imrmtaš — baltas: vasario 17 a.
—- blynų balius. Maskaradu La-1 p Dumblienv ir<ln\ė raportą a 
linus vedėjas — A. Gustas, blynu pjf. vakarienę, kuri buvo surengta 
baliaus vedėjas — J. Barysienė. Iš. R prieit tas ir Moterų Sąjungos 24 
feUririnkimn visi išsiskirstė naujo- ’ tajopvs 15 m. sukaktuvių. .

f mis m tai imis jr pakil uriu ūpu. Į
Sausio 31 d. įvyl-ib šv. Kazimta-' 

ra parapijos mmpažta'mo balius 
Žmonių buvo daug, ūpas-geras. 
Pelno liko |Ū1, Baliaus vedėju bu
vo J. Sprataaitis.

Vmrario 1 d. įvyko LDS. 18 kp. | 
susirinkimas, Klebonas L. Vaioie- 
knuskaf; pasakė laimi svarbią pra- 
kalbąj nurodydamas darbininkų 
tikruosius kelius. Ragino rengti 
prakalbas ir platinti gerą spaudą. 
Klebonas pasižadėjo pakalbėti dar
bininkam* plačiau vėliau. Nutar
ta prakalbas rengti gavėnios mo
tu.

Vasario 2 d, įvyko Šv. Kazimio. 
ro (Iraugjję* susirinkimas. Nutar
ta priridiįl prie ištaisymo svetai
nės skiepų. Tam TeikaM paauko
jo $100,00 ir Ėriuko komisiją. Ir 
kitos viscą draugijos turėjo \savo 
susirinkimus ir pas visas pastebi
mas kokis tai nepaprastas judėji
mas. Tepka fik linkėti, kad tas ju
dėjimas nesustotų ir vis plestnsi.

*M, Staniulis

TMvs Ttahrrnito ir Starkifltv su
tiko paruošti programa teatro, 
kuri mitsu kuopa r<-nnu balandžio

vo piaurų sveikatos.
Žinyną, į Viliau! de Lauš 

galima patekti ji* be gydyto
jo liudijimo. bet tai daryli

• nepatartina. Vieni nesma
gumai! Nueini Į viešbutį ar

Sąjunginės suta; ė ahh'ost mor-1 pensionų kanibai’io. I ortiei 
valčių atrinanriaine susirinkime j tuoj paklausia: 
jr.unuiu slivrin |

T vrddvbn išrinkta: pirai.— Man-> 
rusaitionė vieopirm. — AknenvL) 
vienė ižd. — Dumblinu’, fiti. rnšt. j 
— Liobrrintč. prot. rašt. — P 
čaitakiate, tvarkos volėje ^uo-Į vyksta kur gauti kambarį 
lienv,

Susirinkimą su malda baigė pir
mininke Saurusaitienr.

Prot. Jtašt. K, Ba&tatetŠ

Narys

BROOKLYNO IR APYLINKES 
LIETUVIAMS

Šiuomi pranešama, kad Jurgis 
Tumasonis yra įgaliotas rinkti 
“Darbininko” prenumeratas, pa
garsinimus ir spaudos darbus. Jo 
adresas:

J. TUTJAS0NI8,
1356 E. 91 St., Brooklyn, N. Y.

NEWARK, H. J.
Nors darbai mažai eina ir žmo

nes mažai dirba, bet veikimas vis 
juda. Dabar daugiausia kalba vi- 
si apie parapijos mėtine vakarie
nę, kuri įvyks va^po 15 d. para
pijos salei, ir apie blyrn balių kur 
Ims vasario 17 d. Abu vakarai ren
čiami. paraunąs naudai, šeiminin
kes darbuojas susijudinę ir sako.

Abi<-
bns "eras orkos- 
nnrliškos ir lie-

“VYTAUTO” SPAUSTUVE

IR00mN.Y.
L. R. K. «. A. 134 kuopos 

vakaras
Sausio 3t d. LRKSA. 134 kp. į- 

vyko balius su lainiėjimais
Kadangi oras buvo gana šaltas 

ir šeštadienio vakaras, tai žmo
gių labai mažai atsilankė. Jauni
mo buvo gan? gražaus, kftrie«prh 
gero orkestro turėjo gražios pro
gos laisvai pasišokti. Na ir šoko, 
ypač lietuviškas polkas, net salės 
grindys linko.

10 dol. dovaną gavo No. 2048, 
kurį turėjo p-lė Petronė Starkiu- 
tė. Jai tat ir išmokėta

Kadangi apyskaita dar nepada
ryta, tai nežinia ar duos balius 
pelno, m* eeikėg prie jo iš kuopos 
pridėti.

Kn .m finansai labai gerai sto
vi.

tai vietos gyventojai paskel
bia įsibrovėliui boikotų, Vi
sli pirma išjungia šviesų h\ 
vandenį; ne vienas pardavė
jas neprašytam svečiui nieko 
neparduoda. Bet paprastai 
ne to netenka sulaukti: vie
tos sanitarijos įstaiga parei
kalauja išsikraustei, ir ga
na. *

Visas šitas dalybas — ne 
įgyventoje išmone, bet turi 
visai rimti} priežasciii. Vii- 
lard de Lans yra būstine kli
matines stoties, įsteigtos 
prancūzu filantropo Petro 
Chaberi vaikų poilsiui. No
rima mažučiams suteikti 
kiek roikiūntTB‘0, šviesos ir 
saules ir ymaėiai išsaugoti 
iuos nuo tuherkuliozn pavo-

nesergą vaikau
■ H • ■ Paruli , stotis nurimJpm

tatyti ir Italijoj ties 
tu ant 1900 metrti au^šei 
Pasenėlius, ( ’’

• \

Tel. Stajqf2-50a NeUiyPnblB

M. P. tUUS HOj
BIKLIĄURKAS. J 

Grabelius ir Balnnmotająę 

784 Grane! St, Brooklyn, M. Y.

tfMammaaMaoMaMmaMMMHaaHBH
TeL Clreehpolnt 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G RABORTUS

* — IR —
balsAmuotojas

281 EEDFORD AVBNUB 
BROOKLYN, M. Y*

Koresp.

ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS
Vienintelė Katalikų Spaustuvė ir Krautuvė Apylinkėje

1

Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėlius, kryžius, stovy- ; 
las ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų, ir gražių atviručių— j 
su lietuviškais parašais. ' '

“DARBININKO” AGENTŪRA
“Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- j 

i duoda atskirus “Darbininko” numerius. '
. ■ »Į

Į Atidarą Antradienio, Ketvirtadienio ir Aežtadienio Vakaru iki 9 vai. J

Antradienio vakarais dežiuruoja J. Tumasonis. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio
į vakarais—J. P, Mačiulis, šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Bhl J 

, Estate” reikalus bei notarinius užliūdymus. * ;
NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais — JŪSŲ LAUKTA —

VYTAUTO SPAUSTUVE
i 6M GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
>. f Tejefonuokite : STAgg 2—2133 <
i«wewweeieerieiB»eewweewweBewąw»»w wwwi

kad bus šauni vakariene, 
juose vakaruose 
iras, kurs orieš
tuv'škus šokius. Tatam kirpo ba
liuj bus suarto ir kitu štoku. Pft*r- 
nitas choro bnsket bąli tvmns žais 
su kitu tymu: bus progos pamntv- 
tt Viriams. Tatai vist i šiuos para
zitas vakarus, knr ir a* būsiu — 
pT-imatysinm.

Paukštutė

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris 193(1 metais neuž 
<iprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, aknisriausio mūsų tan 
tas žiedo, žurnalo

KLASČIAŪS

I CĖIHTON PARKAS |
| PlkH^tants. bnlianu koncertams, j 
j Šokiams Ir visokiems pasilinksmini-1 
| nlmams smaginusia vieta Brook-1 
I lytie-I\ta»pethe. Jau laikus ulsisa-1 
| kyti tuifę žiemos aezonui.
I JOBAS KLASČIUS, Stv., | 
į k«mp$ Mospeth ir Eetta Avė. | 

Maipeth, N. Y.

Tol. Stafig 2-OTS3 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandutuku) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, K.Y.

iii nmžiiiHfi tomu
(tartarų arti 6000 puri.) 

mriUa kiekvieno lietuvio Inteligen
to biblioteką, kuris skaitė užidi- 
»!,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visudmcn&t ir akade- 
m&kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžiom Bet “Ži
dinys” darosi kaskart Įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuria inteligentas, vistiek ku
rini profesijos jia bebūtų Ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų Ir 
atskaitytų bent nuo 4930 metų 
pradžioa. • _ r-.

‘Eldinio kaina Amerikoje: met; 
—M-50, pusm.—12.50; Lietuvoje: 
■tet, — 35 lt, pūrai, — 20 It

. Adresas : KAUNAS, LrisvM A*

Žurnalas ciną sąsiuviniais po 64 
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, ilinstrarijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve 
tdmą.

1 Visų pigiausia* Idatu-
roja žurnalas. Už 12.00 jį gausi 
kną mėnuo su mėnesiniu 16 pusi 
‘ ?Jamto« Draugo*’ priedu. Pusm

- Iki .00. Mokslcivams; mot — 
>1.00, pusm. >0.50. Tad skubėk!

Aoll trokšta rasos ,gamta gaivi* 
naši ir stiprinasi muW spifidu- 
llafc, o Žmogaus Širdis IlgUI tėvų 
Šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip 
rinasi jos gyvenimu |r žiniomis.

Adr.t ’»AtriUa?* Kamuta Ms 
vAi AL 8. ’ .

Telepiionc: STAGCJ 2-9103

DR. *. PETRIKĄ
(rrnticK)

unruvis dhstistas
$31 S. 4th 81, Brooklyn, N. Y.

(foto Aucttclikn 
a . VALANDOSt 
•tuo 8 nu ryta iki 8 vąi. vakare. 
Fenktn<lleni*l« Ir trcntadlenlris 

tik.

Tol. Ncwtown o—lft.1

ANT. J, VAUNTIEJIIS
KAISNIUOTAS OTtADORIUS 

m BAT^AMUOTOJAB 
.tjHirrtKrf® VtMNM 

Aotar# FaMie
M—41 -- 72-ud Btrrot, 

(4 Lestngton Are.) ąrttOiHiriAU 
MASFETH,L.I., M. Y

i

-rar.was!'

VOT / Al K ! .S, n
J*' 4 Rt’JfiJTif I<r K-

kttiiucr.es
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