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lloovor patariamas sekr, 
Stimson išleido oficialų pa
reiškimą visiems, kurte buvo 
pasirengę važiuoti Rusijon 
su ^specialiais ir diplomati
niais paspirtais,” kad neva
žiuotų, nes Jungt Valst. ne
ima atsakomybės jeigu kas 
su tokiais turistais atsitiktų.

Rusija Jung. Vaisi kapi
talistus viliojo su kapitalais, 
o mechanikus su patirtum. 
Bet »T, V. valdžia stu’dijav’o 
ir teliestudijuoja Rusijos 
būklę ir matyt, kad kol kas 
į Rusiją važiuoti rizikinga.

Todėl ir nepataria i tą “ro
jų” važiuoti.

ŠV. ANTANO TOO METU 
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SEPTYNI VAIKAI ŽUVO 
GAISRE

Trys, mirtinai 
apdefl

Jloldernes, N. H. — Pp* 
Avely*8 ūky kilo gaisras* 
Septyni iš šešiolikos Avery’s 
vaikų sudegė, o trys mirtinai 
apdegė *r dabar kankinasi 
Plymouth ligoninėje. Gais
ras sunaikino gyvenamąjį 
namą. Tėvai h* šeši vaikai 
laiimngai Išsigelbėjo.

WELSN MARIAI
ADORUOJA STREIKĄ

London. — Kaip jau buvo 
rašyta, kad Welsh anglių ka
syklų darbininkai išeisią į 
streiką protestui > prieš algų 

. nukaposimą, streikas kol kas 
nepaskelbtas. 'Valdžia bando 
sutaikyti darbininkus su 
darlKlaviais.

—Sąryšy su 700 me
tų sukaktuvėmis po šv. Anta
no mirties, Padujoj organi
zuojama tarptautinė bažny
čios meno paroda. Darbas 
smarkiu tempu varomas į 
pirekj. Buvo išsiuntinėta 
maždaug 2,000 pakvietimų 
užsienin dailininkų toj paro
doj tfelyvąuftVIKOdalltaikų 
sutikimą, dalyvauti jau ‘at
siuntė parodos organizato
riams. Kartu su paroda bus 
suorganizuota b a ž n y t i n ė 
knygų mugė. Parodos rūmai 
jau beveik pabaigti. Tai y- 
ra labai originalus pastatas, 
kuris visiškai atitinka paro
dos eksponatų dvasią. Už ge
riausius kūrinius bus skiria
mos didelės premijos.

GAISRAS SUNAIKINO 
DIRBTUVE

EK-KAIZERIO SUNŪS

Berlynan.—Pereitą šeštą 
dtany Augusi IVilbelm, ex 
kaizerio ketvirtas sūnus pa
ragavo Karaiii^ičiuje poli 
cistų buožių; Buvusio Imize- 
rio sūnus sako, kad jis stovė
jęs pri<> geležinkelio stoties 
Karaliaučiuje kuomet Hitle
rininkai socialistai kėlė de- 
monsti’atdją. Tnrp demons- J. -*=~pąr 
frantu ir policijos įvyko su* 
>i rėmimas.

Ex-knizt»rio sūnus ir Paul 
Gortx4s, dešinioji Hitlerio 
ranka, stovėję ir žiūrėję į be
simušančius hitlerininkus ir 
policistus. Policistas priėjęs 
prie* judviejų liepęs pasiša- 
1 inti. Jis nepaklausęs ir ga• 
vęš buože keletą kirčių į pe
čius. Pasiskundęs policijos

ŽEMĖ PRARIJO KAIMĄ
Ainiai. — Ties Korinto 

golfu, Aegiono apylinkėse, į- 
vyko didelis žemės slinki
mas. Manoma, kad tą žemės 
slinkimą sukėlė požeminio 
ugnikalnio veikimas. Per ši
tą katastrofišką žemės judė
jimą beveik visiškai sunai- 
kintas Kol* minos kahim. 300 
to kaimo namų įgriuvo į že
mės plyšius ir visiškai pa-* 
skendo. Keliolika žmonių 
žuvo ir daug buvo sužeista.

Peabody, Mass. — Carr 
Leather dirbtuvėje kilo gais
ras ir padarė $10,000 nuosto 
lių. Dėl gaisro 100 darbinin
kių neteko darbo. >

Orlaivis t*

mmijos i 
tMgThfilį 
sįmušimo 
lionvjo a
mušė į ledi 
liko gyvi ir 
Salos da 
žmonių -į 
garlaivio 
gręsia bąd 

Fotogta 
viršininkui, tas davęs ženklą tograftioii, 
kitam Į>olici«tui ir gavęs buo- rodyti via 
že Į galva. grafai visti

DRĄSIAUSIA KEUONĖ PER MILŽK 
DVKUMį

IŠRADO NAUJA MOTORĄ 
ORLAIVIAMS

Berlynas. — Šiomis dieno
mis viešai paskelbė, kati 
Paul Heyland, vokiečių eks
pertas padirbo naują 200 ar
klių jėgos orlaiviams motorą, 
kuris sveria tik 14 svarų ir 
bus tinkamiausias naudoti 
tolimoj kelionėj. Be to, Vo
kietija stebina pasaulį nau
jai išrastais ir patobulintais 
rakietiniais motorais.

neištirtos žemės plotas pa- kaitrų, 
šauly yra didžioji smilčių dy- kumoį si 
kurna Arabijoj <Ruh ai 
Khali. Dykuma tęsiasi 650 
anglų mylių iš šiaurės į pie
tus ir 850 mylių į lytus ir 
vakarus. Iki šiolei joks bal
tas žmogus nebuvo per ją 
perkeliavęs ir labai abejoti
na, ar kada nors per ją per
keliavo koks arabas. Tik ke
li balti žmonės yra matę šio 
paslaptingo ploto pakraš
čius. Kelionė per tą plotą 
buvo visuomet laikoma labai

S VALSTYBES GRASINA AUSTRIJAI UŽ 1 
’ PADARYTĄ SUTARTI SU VOKIETIJA

ORLAIVIO 
IMĖ

Į hdru, b«t ui

ro 23 
iuOimų kom- 
u lėkė dn fo

ndo Viking sn- 
uk vietą ir ke

lt* Salos susi
liet lakūnai iš- 
ki. Ant I Torse 
yra apie 120 
^bėjusių nuo 
ing. kuriems

ė jiiosnufo- 
jų Irtlklę pa- 

Mo- 
/pasiekė.

TORNADAS SIAUTĖ 
OKLAHOMOS 

VALSTIJOJ
OalMiama City. •— Pcrei- 

ketvrrtadieny, vakare, 
pietvakarmėie Oaklnhomos 
valstijos daly siautė baisus 
tornadas. Trys asmenys bu
vo užmušti ir apie 20 sužeis
ti.

tą

ATSIRADO PILSUDSKIO 
KARDAS

Varšuva. — Tarp pUsiuls- 
kiniiikų didelio džiaugsmo 
sukėlė žinia, kad maršalo 
kardas, kuris buvo prapuo
lęs, jam važiuojant į Madei- 
tų, susirado* Sakmvagonui, 
kuriuo važiavo maršalas, su- 
grįžua j Varšuvą, kardau rni 
dvirn batdiab vyno, kurį y- 
prityli mėgsta maršala*, 
buvo rastas vagono tinklely.

Dg.u<Uu*ia trinkimo keli* 
Fraacije

Viiniia, Austrija, kovo 22. 
— Kaip praneša, Vbkiętija 
ir Austrija padarė muitų li
niją. Dėlei to sujudo visa 
Europa, bet Ą daugiausia 
Francija, kur i nenori matyti 
Vokietiją sudarant ekono
minę ir politine sutartį su 
hile valstybe, Prisilujo, kad 
Austrija su Vokietija nesu
si jungtų visai.
Vokietijos su Austrija mui

tų unija sudaryta išimtinai 
ekonominiais sumetimais, 
taip skelbia Vokietijos val
džia. . Bet Europos valsty
bės nepasitiki ir kelia dėl to 
skandalą.

Austrija jau gavo t 
valstybių Francijos, I 
ir Čekoslovakijos grąsini 
ir reikalavimų smulku 
kų žinių apie sudarytą ur 
Tos valstybės per savo litai 
nių mausimus p« 
kad sudaryta unija su 
Genevos protokolą iš s 
4, 1922. Britanija prie 
kos demaršo neprisiįėjej 
anot Austrijos spaudos ji« 
ra interesuota.

Vokietijos valdžia negai 
jokių grąshihnųir per 
spaudą aiškina, kad {Minai 
uniją galėtų sudalyti ir 
kitomis valstybėmis.

Išrodo, kad iš to didi 
“trnikos” debesio Ims n 
lietus.

andenyrių gauti griežta 4 
Yra daur |atų vietą, ‘dį

KIBK PASAULY YRA 

KALBŲ

Paskutinėmis žiniomis da
bar visam pasauly esą 560 
kalbos. Jos taip suskirsto
mos: Europoje yra 48 kai
lius, Afrikoje -
— 153, Australijoj — 117, 
Amerikoj — 124.

118, Azijoj

VOKIETIJA DIDINA 
LAIVYNį

Berlynas.—Vokietijos par
lamentas priėmė bilių. ku
riuo skiriama 11 milionų 

j markių (apie milionų do
lerių) antram nedideliam 
karo laivui. Tas parodo, kad 
Vokietija nors ir nepersmar- 
kini, bot ginkluojasi.

lįru, kark*
čia, ir kitų panašių priežas
čių, Ix< ir dėl jiepalankios 
jos pakraščiuose gyvenančiii 
arabų nusistatymo Mltnjų 
atžvilgiu. Apie tą paslaptin
gą dykumą yra įvairiausių 
legendų. Joje esą senoviškų 
miestų griuvėsių, iki šiolei 
nežinomų oazų, kuriose gy
vena nežinomi žmones, neži
nomu raštu rašytų akmenų, 
aukso ir 1.1. Dabar žymiam 
anglų orientalistui Bertram 
Thomas, kuris jau kelinti 
metai eina Muskato sultono 
finansinio patarėjo parei
gas, pirmam per šią dyku
mą pavyko perkeliauti. Jis 
praėjusių metų gruodžio 
mėn. išvyko iš Dhufaro Pie
tų Arabijoj ir sausio 21 d. 
atvyko į Dohah, EI Quatero

1 pusiausaly, prie Persų įlan? 
komunistas ir jis kaltinamas pe1į.]<į|favęs visą dyku* 
sabotažu, loji korporacija išilgai, Kelionę jis atli- 
baigia statuti milžinišką di- j.o kupranugariais su keliais

AKSONE AREŠTUOTAS
• KOMUNISTAS
Jis kaltinamas sabotažą, 

vime

Akron, Ohio. — Goodyear- 
Zeppelin korporacijos dirb
tuvėje areštuotas mechanikas

sabotažu.

VYTAUTO DIDUOJO UNIVER 
SITETO SUKAKTUVES

Vasarlp 16 (1. sukako de- 
vyneri metai nito Lietuvos 
universiteto įkūrimo* Uni
versitetas kasmet smarkiai 
augą. Dabar yra 4000 stu
dentų ir nemažas mokslo

kariuomenės su banditais ko- ] personalas. 1930—V. D.— 
munistnis, pastanijn žuvo metais iš viso gavo univer- 
kovos lauke apie tūkstantis/ siteto baigimo diplomus 182 
Daug snžoistij. studentai.

1000 KOMUNISTŲ ŽUVO 
KOVOJE SU KINIEČIAIS

rižabli Jungtinių Valstybių 
laivynui. Valdžios agentai 
visuomet buvo prie jo statyd
ino ir jie susekė, kad tūlas 
Paul F. Kassay. 37 m. am
žiaus, vengrų komunistas, 
buvęs Austrų-Vengrų laivy
no kapitonas, lx‘dirixlamas 
planavęs, kad tas didžiulis 
orlaivis niekados į ora nepa;

Kinija. — Pra
nta, kad Kiangsi provinci
joj susirėmimuose Kinijos

n&aprartų 
^pkos dy- 
taulcių Ni

Phitadelpkia, Pa.—Perei
tą aavAitę į tetamų atvedė du 
darbininkįi, kurte

Po visuotino Lietuvos že
mės ūkio surašinėjimo, jau 
paaiškėjo to surašymo davi
niai Kauno apskrity. Ben
dras žemės plotas Kauno ap. 
apima 191,819,18 ha. žemės 
plotą, iš kur 113,465,83 ha. 
ariamos žemės. Arklių Kau
no apskr. priskaitoina 27,- 
810, galvijų 45,647, kiaulių 
57,512. Ūkių didesnių kaip 
vienas ha. yra 14,364 ir ma
žesnių, nuo 20 ha. iki 1 ha. 
— yra 2,164. Surašymas vy
ko ganu sklandžiai, nors bu
vo vietų, kur ūkininkai į su
rašymą gana abejingai žiū
rėjo manydami, kad jis vyk
domas naujų mokesčių pa
ruošimo reikalu.

palydovais. Ši kelionė yra 
laikoma viena iš drąsiausių 
ir nuostabiausių žygių, at
liktų tyrinėjant nežino
mus kraštus moderniškais 
laikais. Geografui ir moks
lininkai su dideliu susidomė
jimu laukia platesnių pra
nešimu apie Thomaso atlik
tą kėlioj Manoma, kad ga-

kiltu, Sako kad jis prisipa- ltį vip
žinos taip tikrai norėjęs pa
daryti. Jis taipgi prisipaži
nęs esąs .komunistas ir daly
vavęs sukilimo Vengrijoj. J 
Goodyoar-ZeppoĮin dirbtuvo 
buvo priimtas kaipo mecha
nikas. jo namuose rado ko? 
munistines 1 itoratūros.

ną iš paslaptingiausių geo 
grafijos mįslių.

nusikaltimo pasityčiojo ir 
paleido, Jis pareiškė, kad 
gavęs telefonu pranešimą, 
kad tiedu darbininku grąsi- 
nę kam tai ir už tai jis įsakęs 
juodu pristatyti teismui. Ka
dangi “kas tai’* į teismą ne
atėjo, tai teisėjas pusiau gra
sindamas ir atsiprašydamas 
pareiškė: “Aš noriu, kad jūs 
šalintumėtės nuo audonyčių, 
.Jums nėra reikalo eiti prie

Tai .buvo skanduA iM sta 
kuojancių darbininkų 
fyėiojiinas ir teisėjas Li 
susilankė vjsij darbiniu 
pasmerkimo. Darbininl 
streikuoja ir piki(4noja 
dėlto, kad' gauti šviežio oiq 
bet kad pelnyti duonos k 
apsiginti nuo bado patys sa 
ve ir savo šeimas. Tokiem 
kaip Lindell no vieta būtitei^ 
sėjais,

VEROENO KOVOS LAUKUOS GULI NEPALAIDOTA 
11,000 KARO AUKŲ?

Pat-Įfžius.—Kovo 4 d. pran
cūzų parlamento posėdy ats
tovas Haye motyvavo savo 
pareikštą interpoliaciją dėl 
neleistinos padėties Verdene 
kovos lanke, kur, jo turimo
mis žiniomis, iki šiol guli ne
palaidota 14,060 karo aukų. 
Valstybė šiam reikalui ne
skirianti reikalingų lėšų. 
Pensijų ministoris dėl atsto
vo paiviškimo paaiškino,

LENKAI UŽDARI PERLOJOS 
PUŲKTĄ

Žiniomis iš Alytaus, sau
sio 11 d. lenkai uždarė Perlo
jos pereinamą jį punktą. Pa
klaustas, lenkų Perlojos sar
gybos puskarininkis pareiš
kė, kad punktą-uždaryti įsa
kęs lenkų 23 batalijom) 11 kad padėtis jau nėra tokia 
kuopos vadas, liet uždarymo baisi. Vienas Paryžiaus žur- 
priežastis ir kuriam laikui 
uždaromas punktas nenu
rodė. Punktas bus atidarytas 
tik šventadieniais.

JAPONIJOJ MOTERYS GAVO 
BALSAVIMO TEISŲ

TiMk Jtųionijos puia- 
numtas priėmė įstatymo pro
jektą, kuriuo dumblinos mo*Tikslinga dorini pa&nga< nuo-......

sekliai v«ln nw prlRimtin j*« tonmsfygmfmsešSn
nĄtvės prte dvusiM jminBtvėi. tausitoti, renkant nuėstų 11 

. Plot St. MtamAi*. miestelių mivnl<j.vlw‘s.
balsuoti, renkant nuėstų ir

auku palaidojimui 50 mH . 
frankų kmlito. Jis jiažadMį 
jo artimiausiomis dienomi®$ 
pateikti parlamentui atitita^ 
karną įstatymą.

P0PIEiIU8 KVIEČIA KATĄ
KU8 DALYVAUTI IVENTO 

ANTANOItKILMASB - 4

Roma, 
mano'

nalistas buvo pranešęs, kad 
vienam trobesy ties Verdenu 
guli 2.500 užmuštų kare ka
reivių, kurie jau vis»j eilę luo
tų nesusilaukia palaidojimo. 
Tačiau šis praĮičšimas esąs 
neteisingas. TTžmuštų kaiv 
kūnai guli minetoj patalpoj 
tik keli metimai* Po karštų 
debitų šiuo klausimu tninis- 
toris pirmininkas laivai suti
ko su atstovo Hayo reikola- 
viinii paskirti Vordcno kovos

Osservatora Rot 
paskelbė ilgą P 

žirnis raštą, kuriame, sąt 
su šv, Antano padujiečiol 
metų sukaktuvėmis po į 
mirties. Popiežius di 
puikų to Pranciškono 
nimo aprašymą. Be to, P<Į 
piežhis kviečia* visų kata® 
kišką pasaulį dalyvauti iį 
sukaktuvių iškilmėse, kurtei 
pyks 19314932 metėta Pi 
dujoj: J

j 
■ Tas, kasį bodama* jam**, m 
tėjo ankstą idealą, M tikrąją rtį 
buvęis Jaunaa.—Pwf. 8t, Batai

U i
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Ajdrndienb, koroŽi dieaą, 101

r DARKO ŽMONIŲ VARGAI

Krekenava, Panevėžio Jį. 
Dabar žiema daugumu dar- 
bUiinkų neturi dalim, o jei 

«curie ir turi, tai laimi mažai. 
SpDirbumu daugiausia miške.

Mukiovimą i erdmcferMf 
malkų moka: 1,20—1,40 lt., 

fužsukrovimą l kubinio siek* 
malkų moka iki 7 litų, 

*'Vidutinis dieninis darbiuin- 
£ko atlyginimas siekia — 2,50 ............ ,v

it su savu milistii. Cr- Kukta negalėjo asmeniškai 
kiuinkai* tiekdami dnrbinin- 

■ kailis muistą moka 1 darbi- 
"t ■ .

'*■ nltikui dienai —2—:
Bttįriudama, kml-už tokį at- 

' lyginimą, pragyventi dar su 
; Atima, neturint atsargos iš 

Vasaros negalima. Vasarą 
atlyginimas siekia vyrams: 
t>—4—3 lt., moterims — 4—• 
3,50—2 lt. su ūkininko mais
tu. Vasa ra da r kėlėtas <la r- 
bininkų randa ir šiek tiek už- 

į darbio prie melioracijos dnr- 
{ hų. Tačiau protingesnieji 
i darbmitikai šio darbo ven

gia, kadangi, prie nielioraci 
jos darbo dirba <lank Įvairių 
įtartino elgesio asmenų, ku
rie patys girtuokliauja ir. ki- 

' tUS j girtuoklystę stengiasi i- 
tmukti. Todėl retas kuris 
pakliuvęs į tokią draugiją, 
turi pakankamai jėgos šio
mis pągimdoms atsispirti.

Produktu kuinu.s, turguje, 
p kvieėių cent. 12 lik, rugių — 
£ 8 lt.? kitų javų kainos svy- 
LjruųjataiT .7,50—lt įaSi- 
g nių kg. 4—5 lt., sviesto—4,m 
p lt Kiaušinių dešimt it L50— 
j 2 It, Margarino kg. 3 lt. 
į Darbinmkai nepatenkinti 
I muito cukrui pakėlimu; nes 
j cukrus biednuoinenės vai- 
I kailis, neturint pieno sudaro 
r . s ‘ vįęnmtėlĮ priedą prie mais- 
į" to* Tuo tarpu įvairiems šil- 
Į tų kraštų vaisiams, kurie la- 
į hhiit reikalingi miestiečiams, 
į kaip prabangos dalykai, nmi- 

tas žymiai sumažintas.

M JAU JSIGUAIDARHH1NKŲ 
AALENMMŲ?

IWiMM4W»rW^II, —'BĮ Jiimi III”11-----

Darbininko” Katalogu2^.3lt • ,jl ' Įlj« p«rawHMU)ktj miriiiki-inios Is • JLietuvcBh *wd6180 ut,j 15

l>-lč Alma Betniužkmtė, V. Į didnlm gaisras
Valhikevičhmiri'tlito. Į jhilvdi

Iš piuliešimų imąi5kėjo,| , -
kad sėmusiai veikia Pane-I Vakario mėn. 27 d. Joną- 
vėžibHkyHd^ IŠsobdatttittdJvoje. užsidegė pik Dnbrins- 
mokcbčio ir trio ttobatiai. Haisiv
(iiiiofetssufflbtt. tljįiiU|)Wk.|jilčtH Kyveiiamti
tas teiinžtiB žemCn Hklyjina nsmn. k»I»T> ir vilnij knvSvk- 
Uiitamadvaiy ir ^tvarkyti la. SiioaMiij pMliuyiti apie 
ah-itininkij imtftai ir »<xlhri«ĮM0W litĮJ- (laisto priežastis 
Raudondvary. I tuo tarpti dar nežinoma.

Kndttitgt J. E. vyskupaal^^ mitiuhmgis 

. , ■ ■ . . . ..4 tlMUS
dalyvauti, tm 30 paąkaitąĮ
“ko Imikiit Bažnyčia iš ka-Į Tryškių vaisiuje ūkinin- 

2,75 la, tulikų inteligeidii” l)nsfcaity-|kai už slėpimą žemės laike 
ta iš rašto, palvirHjda jo įm-lviauotinojo susirašinėjimo 
Bes parašu ir valdišku aht-|iWbau8ti iki 200,0d0 litų. 
<paitdn. t —--------- •

(’ėntro valdyba ir revizLl PAKLYDO 15 LENKŲ
jos komisija pasiliko tos pa-1 KAREIVIŲ
<’os* *■ | Kedenai apie 1,5 khntr.

Prie sumaiiymų ktm. proLĮnilu administracijos linijos __ ___
Kemėšis referavo apie savi- L jvtuvos pasienio sargy Įjos Į kraščiai (“Espress Poran- 
‘'alpos fondo sudarymą, ku- huvo suĮaikytas paklydę

is aįKlraustų narius nuo i-Į|enkų kareivis. Kiek vėliauIdienomis Vilniuje turėjęs į-'Lazdūiių parapijos klebonas 
airių nelaimingų atsitiki- Ljes pilėnų kaimu, taip pat Į vykti . daugelio f.l..» i L-»i;m»..^

mų. šis klausimas galutinai apskr. su sniegČiužu- miestų vagių susivažiavimas, 
neišspręstas ir paliktas pla-L^jjį |n.a£juožė apie 50 metrų Įkuriame turėjo dalyvauti 

 

t-iau išnagrinėti ir apsvaraty-l pt.k, administracijos linijos (Varšuvos, Lodzės, Keleų, 

 

ri Centro X aldybai. lietuvių pusėje 12 lenkų ka-|Ploeko ir kitų miestų “atsto-

Kadangi buvo kaip tik h*eivių. Lietuvos sargybinis I va i.” Deja. Susivažiavimą 
Jotu vos nepriklausomo gy- pareikdiavo, kad kareiviai Į sutrukdė... policija, kuri 

 

veninio trylikos metų ^lkak-|^I.įgįl| į savoxpusę, bet jie ne Į daugeli “atstovų” suėmė 
< įtvių išvakares. ’^^^Įpakhiuse ir pakrasinę ginklu Į prieš išvvkiina i susirinki-

triukšmingos ovacijos nepri- nuvažiavo tolimi. Po kiek 
klausomylM’s kūrėjams. ^lĮ*|jaiko jų pėdomis čiuožė dar 
lia džiiignujabrių silkių štai-1vjeijas |(.nkų kareivis Geiar- 
x:i visli veiduose pasii^le gi- (jas krygeris, kuris buvo su
las liiidešys, nuit įin8i|nihėboįkvį8S lietuviu imsėje apie

50 nwMmto
kini. Alėkilij. jo srie

gis prisiinmiinas fmgemas 
atsistojimu ir stikallieta tris 
kartūs “amžiną atilsį.”

Suvažiavimui liaigiantis 
nutarta įjasiųsti sveikinimą 
šv. Tėvui, nnncijaturai. a- 
nerikieeiams ir vilniečiams; 
nadekoti vyskuįmi Kuktai 
už gražią paskaitą .

LDS.žtemi 1961 metams išleido gužą, didelį ir įdo

mų katendorią. kalendorius lasytos tormito. Tiri ioo 

puslapių. Jame pilna įvairiausią ir naudingiatuią žinią.

Kalendarite tekamuoja tik 25 centai. LDS. na

riams— 15 centą.

Kaleadertos gaunamas “Darbininko“ buveinije, 356 

W. NrMuay, 8o. Boston, Mass.

Patiakubfak, kol dar neiiparduote.

r

žtt ploteli miškų, bet' darbi
ninkams ir hemlrni biedntio- 

A nivuvi su kuru tikras vardas. 
. Priežastis: n-iebesnius kąs- 
- Mills poiiiškesnieji ajisireuka.

Nuostabu, kad darbus, ku
riuos galėtu atlikti darbinin
kai dažnai išgraibstė turtin- 
gesnib’ji. kurie ir 1h* tų darbų 
galėtų pasituri neini pragy
venti. Reikėti) kam pridera 
Šiuo reiškiniu susirūpinti. 
W‘t laukimas lieka laukimu. 
Per mažai rūpinamasi ir so- 
l'itdihe darbininkų globa. 
Ikuiguma darbininku nieko 
iiežino api<‘ ligonių kasas, 

į KUrie ir žino, tni sako’: Per- 
jv Stangiai reikia mokėti ii- tt.

j

1

jnw knygini
Ankstoie Obuolio Misterija 

(Graikų Mythologijoe £tops- 
nelis) su pavtlkalste Liftu*

niausiąs. Verti P. B. -40e.

| PARAPIJAS
j Vilniun. “Vilniaus Ryto- 

) pranesiy kad šiomis jus” praneša, kad dabartinių

Ikupuotoje Lietuvoje
TOKIO SUSIVAŽIAVIMO i LIETUVIAI KUNIGAI GRŪDA 

VILNIUS DAR NEBŪTA;

Bulvariniai Varšuvos

gražOs pa&kaltymai apU į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašo J. Tarvydas  ---------45e.

Turto Norma—mokdHkl pa- 
•dskaitymal Pataite Uosis---- 45e.
Garante—aprašymas apįa 

nzum« perTių FaberįFi- 
lipiną. Verti Kun. P{ L.----- 15e.

Tabakas—Nuodai — rflkt-
mq kenksmas; pagal d-r* Ni- 
kolskį parengi S. Kaimietis—16e.

Ųftelkia Mergelė sū kark
lu ir Barsdaakutte—apysaka 15e

nui. .

Lenkijos’kun. J. Karvelis keliamas . 
Gardino kraštą į gudišką pa
rapiją. Tuo tarpu dar neži
nia, ar Lazdrtnai kaus pakan
kamai lietuviškai mokant; 
kunigą.

VILNIUJE LANKĖSI SVETIMŲ 
VALSTYBIŲ KARIŠKI

ATSTOVAI

Vasario 22 4- Vilniun Int
os liliijdfe. Krygeris su gink-1 ve atvykę net 13 svetimų val
ais grąžintaš Imkams. stybių kariškių atstovų Var-

--- šyvoje, tame skaičiuje du 
išsiris, šioje apylinkėje |Sovietų generolai. Vilniuje 

iki pusės vasario mėli, siau- kariškus atstovus vaišino 
ė labai didelė pūga, kuri už-[lenkų karo įgulos vadovybė, 
juste kiemus, gatves, kelius “Kur. Wil.” pranešimu, 
ir miškus. Vienas gyventu-[kariški atstovai dalyvausią 

lenkų 19-tOs‘pėstininkų divi* 
zijos suruoštuose manievruo-

ftfnl ktlifibAi 
BtftiiisTBi

Jos burmistrui Grabovui 
išvokus į Vokieti jos miesčiu
ką feostoką burmistiimti, da
bar burmistro rinkimų klau
simas vėl pasidarė aktualus. 
Ten burmistrą tvilką ridina
mojo konkurso bildu ir lietą 
teisininką. Tik šį kartą jis 
htres būti jau LietdVbs pilie
tis.

jas Žaldokas, nuvažiavęs į 
mišką žabų parsivežti, mirti
nai sušalo. Tik rytojaus die
ną namiškiai surado miške 
negyvą.

__ 99___

ATVADAVO Į 4LIŪB4 
BE ŽIEDŲ

Kruonio bažnyičoje buvo 
tetas Šliūbas, kuriame 'jau
nieji'buvo atvažiavę be jung
tuvių žiedų. Mat jaunieji va
žiavę šliūban nuo 6 vai. ryto 
iki 9 vili, vakaro, todėl apie 
žiedus ir užsimiršę. Tada 
tuoj aut greitųjų žiedai bu
vę nhpirkti ir Šliūbas įvyko.

TRAUKIA į T1I8M4

1,1--------------
f i ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
| * SUVAŽIAVIMAS--------

S Vasario 15 d. Kaune. Leo- 
F no Kili fondo salėje įvyko

Ateitininkų, Sendraugių są- 
ff. *jimgos skyrių atstovų suva- 
S*. žiavimas. Šusii lūkimą atida-' 
fc rė prof. Ūsoris malda, Prm- 
I# diuiną sudarė vysk. M. feeb 

nysr p. Stulginskis ir p. Clnl- 
F difornė. Į sc*kretoriutą įėjo

Katinas. “Ž. fe.” rašo, kad 
kini. Liphtckttš iš Panevėžio 
traukiamus į teisino. Mat, 
jam komendaiitas admihis- 
tiiityviniu būdu bilvo už
draudus bv kndiiiio išviižhio- 
ti iš PniiėvDžib, tavimi jis tu 
užtlrmidhuo nuklmlsęs ir va
žinėjęs. t tl’tsnuj už tai ji 
traukia apski’iifets viršftlin* 
kas. Laikraščio žiniomis, i 
teismu jis trmikiamas taip 
pat ui vien# jmtakyte pa
mokslą.

muiaum mnm.

*

Ką Kiekvtonu KsUtliku 
Turi žinoti arte Mbkiti?—« .10

Maldą RtoHnite, baltab 
vlržcliais

Maldą RinJdnilb, juodais, 
viriclial*---------- žitS—iJM

Dr, Vinco Hetarto MU1. 
htorljos apysaka. Du tomai. $1.00

Apie ApdramU- P*r**4 J. 
8. Vuiliausku —--------------- H.

Moteryste ir iefanyna. Ver
ti J. Gerutis ...... . 40*.

Gamtos Pradžiamokite —
Dr. A. Viletefo___________ -Wa.

Limpamosios Ll<oe ir kaip 
uuo ją Išsisaugotft Paražv 
negyvoji gamta: iąmC, van
duo, oras. Parai® J. Baronas—50a.

Patrimpo taižiod. — išleido, 
Kun. A. Miliuku ... . . JKte.

Meite (Poema). Pateli M. 
Gustaitis ----------- -------------- 15e,

^Ųau j a Skaitymui Knyga—, 
(Dalis II). Su paveikalaV-__ 7be.

Vienuolini Luome. Verti 
Kun, P» Saurusaitis____ ___25e.

Valių Knygeli — sn pa- 
veikslais —____ L-_________ 90a,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
to Kun. J. F, Jonaitis (Ka
pelionas) _________________ 25«

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai, Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__lOe.

Moterystes Nesuardetoybi. J. 
[rf'sauskis. fiv. Kas. D-jos lei- 
iinys, Kaun<!---------- --------- 10<

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
1. Rucovičius____________ .40e.

žventas Gabrieliui. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25o,

Religijos Mokymo Metodi
ka. .Sutaisė K. J. Skruodys—50t.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie. Manęs. Sutaisė KuPra- 
na« —___-—-j-L---------- -—40a,

Mtišn Dainiai. ParaŽB Ka- 
«ys Puida _______________ OOt.

Anderseno Pasakos—su pa* 
eikstolmis < — ------ --------- žte.

Indziuteltls ’______
f’S'VMNitte'> knropU 'h 
lUj,. PataM Ptanaia# iu» SM

narni
Vienuolio Disputą su RaH- 

in. Vieno veiksmo juokai. Su- 
ietuvino Vaidevutis____ ___Ite.

Nepaisytoje—keturių veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina________________35o

GHiukitigts Vyras—2 aktą 
(omedija; parašė S. Tarvy
das.......... ...........................„...12te,

Elgetą Gudrumas, 3-jtrveiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas _________________ 96a.

aokrMUzm**. —- Pirais kun.
Pamas Žilinską* ...... .....n.,,.,..».-50e.

ApažUiyiUi Wiil- 
ta«. — VertŠ Kun. P. Šautu- 
Uiti* —------------------ ------- 25e.

TYTY ^arptauiuibi Eucha
ristinis Kongresu. ParaŠB 
kun. Pr. Bučys, M. I. O.----- 1.50

Mūaiikiai Užrienyja. Juokin
gas aprašymas keliones į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
GI spiros Ivanovą... IŠgnldS 
Magnus Parvnlkietia 

KeliOnS Aplink Pasaulį p«r 
30 dienu—Apie rišu derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
liones per įvairius kraštus. 
Paraš? Julius Verno. Vertimas, 
L Balčikonio_____________ |1.0(
Pramoninis Demokratjioa Pa

grindai. Parašl Uosis _____ 75e
Gegužis Mžnuo — Kun. P. 

tadeikia. Kaina__ :________ 50c
Aritmetikai Ųždavinynai-25c 
Vaiką Darbytoečini — Rin- 

/ctočlis kalbos mokslui_____ 50e
Petriuku —-•laiškai vieno 

kraitelio. Verti S. Rakauskas 15e

.50

KAM TEKS?
Šiais 1931 m. Vilniaus vai

vadijoje norima išparceliuo
ti I2001ia. valstybinės žemės 
ir 16,641 ha. privatinės. Kam 
šita žemė teks—ar vietos gy
ventojams ar atsiųstiems o- 
sadnikams, — nepaskelbta.

tiūketaTmokyklų
Lenkų spaudoj pasirodė ži

nių, kad šiuo metu Vilniaiife 
krašte apk* 10,000 vaikų ne
simoko, nes trūksta mokyklų. 
Laikraščiai spėja, kad kitais 
metais vaikų, neturinčių ga
limybės mokytis, skaičius pa
didės iki 20,000.

Tų vaikų skaičiuje be abe
jo nemažai yra ir lietuvių 
vaikų, kurie neturi kur mo
kytis.

Kas iš gerbiamąją lietuvių nort- 
tą užsirašyti laikraštį “Darbinin
ką,“ malončsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriai patarnau
siu. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas“ išeina du kartu savaitė
je. Kam bfitą perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numerį.

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas

V. J.BLAVACKAB
7 Mott Straat, Worcaatar, Misi. 

d*l ttį, miit} rtukiūT

SkruodyS—50*.

roMkrUmas ir jo vykdymas ' 
iusijoj .—,--------r3W-_r.----- 15c

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis .................. _ __,.r>Oc

Laimi — (poima). Parašė 
Vaitkus___ __ ____ __________ 50c

Atsargi!! su Ugnimi. Verti 
ii lenkiško kun. K. S..............10c

Mūsą Tikėjimu—išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Verti Jonas M. Širvintas—__50e

Lietuvos ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
tas ----------------------- --- -------40*

Ainfs fr lilbtt: Dėklams- 
ejjos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas___ 30c

GraudOs Verksmai. — Ver
ti Vysk. A. Baranauskas____10c

EucharistiŽkos Stacijos—Su.
lietuvino Kuo. P. Jušk sitis__15c

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
~ .............. įai, Maldos Galt Sįįftį m»> 

kun. K. A. Va- -

LUKIŠKIŲ TURGAVIETĖ 
LIKVIDUOJAMA

Vilniaus magistratas esąs 
sumanęs sulikviduoti dabar
tinę Lukiškių -turgavietę. Jos 
vieton, visa Lūkiškio aikštė 
bus paversta parku. Čia ma
noma statyti 1831, 1863 ir 
1919(.?) metų lenkų sukilė
liams paminklas.

Laikraščiai jau praneša, 
kad magistratas kreipęsis 
vaivadiją prašydamas išduo
ti Muravjovo ir Katarinos
nugriautų paminkliymedžia- 
gą, iš kurios bus pastatyta 
minėtas paminklas.

Htsi iftUiMt

Sitnultliškių dvare, Vilka
viškio apsk. vasario 21 d. mo
toriniam malūne, bemalant 
miltus trūko girnos, sužeis- 
damos tris darbininkus: J. 
Kuklieraitį, Jurgį Baltinsi. 
♦T. Mikulį. Bevežant į Vilka
viškio apskr. ligoninę vienas 
mil’e, kitu gyvybe pavojuje.

Uteno® kutu koihundnntkR 
utud. nteitihbiką ’A. Baigty* 
tę ui kurstomo pobūdžio kgl-

t

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SUKAKTUVES

siu metu kovo mėnesio 
dieną Vilniaus lietuvių skau
tai minėjo penkių metų savo 
gyvo vi mo sukaktuves.

8

Koustipaciju ir pakrikę inkstui lel- 
«liia kiniui sugerti nuodus, kas i>axl til
do inkstų nr pusl&i hleglrnij, virškini
mo pakrikimus, surūgusios vidurius, 
ultriiiitą, gaivus skaudOjimy, vėmitnij, 
nervlškumiį, lierniegvK naktis, neteklnin 
nervinio h; muakulinlo stiprumo ir a- 
lielną menke sveiksti.

Nugs-Tmie sureįtnliuojft vidurius ir 
nuguli konstipttčlj#, tuo ISvsIydamiiH 
krnujg nuo ligas gimdančiu niKŪIų. .lis 
priduoda nau}f gaivum< ir jėgas vi- 
slems organams ir funkcljoma, suteiktu 
{mUsingy, atgaivinanti mlegg ir priduos 
du nuujg smagume gyvenimui.

Jus gulite gauti SijgivToiMi bito ku
rioj aptlekoj. Jaigu jūsų Hptieklnlnkaa 
urtųrl jų, paprašykit ji ulsakyll ją 
K savo iiiiaberio.

VYTAUTU GATVt 
GALIME

Gardino miesto tnakisfra- 
Muiuid#. pkinergės šv. Kn-|ias šiomis dienoinis Lichtvus 

 

sllpiblu knygyno vedėja p-lė Ktuiiąaikšėio Vytauto DL 
T, UavadKkaHė, Jviiii po kta-Jdžioio 5011 hadų mįrtičk sit- 

 

tu» buvo suimtu ir Jmdėta įlkaktuvėjas paminėti vienų 
kalejinią, už 15,01X1 lt. vertės /atvę t.Bimfonvu) z pavadino 
turto utHtnfą pajeistiL Vytauto Didžiojo gatvę,

Ė-LĖ IAVAD9KAITŽ PALUS

mBosmmu 
’ tMtTTKa.FrairAA ~ ' 

takdjoe duodamos privaliai kaip 
MBltoNM tais ir aueatesteM tepi 
praptao Mailkos Koaaervatorljii.

Temokąs aitMMMos teHerit 

W Tel. Columbi. wt

g. Paražė Seirijų Juozukas-JISa,
Sniegai — Drama 4-rią ak- 

ą. Vertė Akelaitis _______ 40e
Eaumas—3-Čia dalis dramos 

‘Gims Tautos Genijus? * Pa- 
•a§S Kun. L. Vaicekauskas_ 10a

Žydą Karalius — drama 4 
iktą, 5 pav. VertŠ j. M. Kt- 
nntaa ________ .S6a

Visi Gari—3-jų veiksmą vai* 
telis; paralB F. V. _______ 10a

Patricija, arba nežinomoji 
rankinė — 4 aktą drama. 
VertS Jonu Tarvydas ______10a.

Ziganymo Apaireižkimal » 
dėjimas ir gyvenimas ant fe- 
nBs Jėzaus Kristaus. Vaidinl- 
nas su gaktomis................  75a,

Dramos; 1) Geriu ana; 9) 
Fabioto—5 aktą; 3) Liurdo 
StebOklas — 4 aktą; parai* 
F. Tarvydas---------------...------05a,

Knarkia Palitpas.—KomedL 
ia 1-me akta. ParaU Gineitis 15^

Valką Teatrai: dalis I; 1)
Pagalvok ką datai; 8) Jota) 
laimi; 3) Pasakyk mano !ai% 
ag. Surinko S, fc, Di ir N~15c

▼aitaj Tatrai: daito II:1) 
(žtirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko 8. K., D. ir

ĮffALDAKirVGil ’

Ihilkirn aat
panda- Odos apdaru 02.00 ir

Mažas Kaujas Aukao Alto-. 
(riua—-juodafe vlrleliate^^^Me.

Grapdtte 
guMfc £ 
MMMU8B. 
«yi ......... ■ .......................  _25e

D<ngtw K*ralĮftaA *- Sa
rtoko 1 Cun. M. GavateviČiui; 
be apdarą 75 centai, »u ap
darau ____________________ $l.(Xi

žmogių lr Gjnn«)ly>, Para- ,, 
O kun. P. BdČyg 30c

Šotfaltimag Ir itrikiČionyU.
Prof. V. Jurgučio :___ 10«

M žydas Lietuvoj*. ParaU S.
Kaimfeth __ ____ ;__ — lOe

MaMoe GaJybA iitoriikii 
ptežtaya IVdo iimtmečto Itrį 
fetonybig. Lietuvių kalbos 
įųąldl P. B. —;—L.------ 25*

' Apdrikimą ’KmmAIJA Atri- 
likimu ii Amerikoniško gyva 
nlroo. Išfuldi Leptttua V^ 
kai_ _______ ______ _______10*

j&fcO Kodto UW* ........... 41.00
lietam Atbamai, ,3u pa-

veikliau ir ahrtšymate^—L50
AjMMvfVlU* srM

Kai, Tiksima Aponhėag. P< 
rMi kun* V. fij^Čauekaa^Mk’

•‘DARBININKAS" b
366 Broadway, So. Boston, Masa,

r
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GRAŽI LIETUVA

Kelės iš dulkių Šalis nuteriota, 
mirt pasmerktoji — pakilo laisva. 
Žydinčių žemių lankoj margaplotėj 
eina į darbų graži Lietuva!

čiulbančios girios kepures tik kelia, 
Tūkstančiai bėga kelelių, keliu, — 
ei! tai valuže gimtojoj šalelėj 
mum su laisvuoju diindet žirgeliu!

Naktį mus lydi klajūnai sietynai* t 
o pasitinka — rytų pažarai ;
saule motuše per dienų gaivina.-7 
mirga keleliai, sodybų kerai...
Dumki, žirgeli, per gimtųjų žemę — 
dienos ir naktys ramins ir liūliuos — 
gal Iškaitysiu, žvaigždynai ką lemia 
mūsų žemelei rytojaus keliuos ?

f

Jojau ir jojau... Štai, lialsų aiškinusį; 
giedantį balsų naktį išgirstu:
“Sostinen savo linksmi nukeliausit 
“žydint alyvoms — šventuoju metu.”

’ Kazys Tnčiūra

SAULĖTOS DIENOS

Jaunuoliui į vienų mažmožį reikėtų atkreipti savo dė
mesį : sto vėk visados tiesiai. Jei siela liūdi, kų daro tuomet 
kpmai Jis'susitraukia. O jei siela džiaugias? Tada kft* 
nas išsitiesia ir rodos pasidaro lyg didesnis. Taigi būk vi
sados išsitiesęs, ir dėl to, gal būt, net tavo nuotaika pasitai
sys. Krūtinė priekin! Galva aukštyn! Veidas tiesiai Į 
saulę!

Bet reikia taip pat ir viduje stovėti tiesiai. Kų tai 
reikštu ? Žiūrėk: kūnas norėtų nekartų sudribti ir, lyg sun
ki našta, prislėgti mūsų sąmonę, šitam slėgimui mes tu
rime prif£ pastatyti linksmą nuotaikų, smagų gyvumų ir 
saulėtų sielų.

Saulėtą sielą turėti — štai kų reiškia stovėti viduje 
tiesiai.

Ar yra tokių žmonių? Taip, yra! Tokie žmonės yra 
tikri perlai ir šeimynai, ir visuomenei, ir visai žmonijai.

šiaurinėj Amerikoj auga įdomus augalas, vad. nakti- 
žvakė (Oenothera biennis), kurios tie patys žiedai dienų 
sugeria saulės spindulius, o naktį juos išleidžia, apšvies- 
dami tuo būdu vabzdžiams kelių, kad galėtų rasti taurelėj 
glūdintį medų. Tokios šviečiančios žvakės yra ir tie žmo
nės, kurie sugeria į save skaidrumų, džiaugsmų, meilę ir 
prisilaiko visa tai savo ir savo artimųjų sunkiai dienai. 
Juk kokio džiaugsmo pripildo šeimynų linksmas, manda
gus ir visados palankus jaunuolis. Ypač būk pastabus ir 
paslankus tada, kai matai, kad .tavo gimdytojus slegia ku
ris nors vargas arlm kfid jie turi kurių nors skaudžių rū
pesčių. Būk savo šeimynai saules spindulys, būk linksmas 
giedąs paukštelis! Būk šviečianti žvakė aštriojo gyvenimo 
kovoje.

pMūsų gj’venimasyra panašus į degantį švyturį, kuris 
vėliau ar anksčiau sudegs. Gera tad yra tam, kuris, galvo
damas apie savo buvimo trumpumų, vis dėlto sugeba ki
tus paguosti ir apšviesti*’ (Joseph v. Eotvos).

(Ii Dr.,T. Toth knygeles “ Jaunuolio hvinimasis,” kurių į Uetuyfcj 
kalbą išvertė A. Maceina)

J uokeliai
Mokytojas kimiai*:
— Jonuk, paaiškink man, kas 

tai yra “piemuo?“
Mokinys tyli
—> Na, tik pagalvok: sakysim, 

dabar jūs čionai visi ma& veršiu* 
kak u ** buėiau.

Bttum Jauti#, pone mokyto* 
jau, — greitai atsakė Joniikaa.

IB*K0 MAKVTMJrt

— Ponuli, būk tok« geras, pa
aukok noru nakvynei.

— Bet jau vėlu, kur tamsta nak* 
Vflrft

— Nagi, kai kimgeraiu ui pono 
piritu, lai gausiu nakvynę paa 
poltelJu.

at bavgain prices
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Small Dowa PaymeMts

BOSTON: C'omnionnealth Clievrolet 
<v»„ 040 c<imm<mwallh Avė.

ARLINGTON: Ortu Chevrolet Co„ 
320 Mass. Avė.

ATLANTIC: Nurth ųulney Garage, 131 
Hancock Sr.

CHARLESTOIVN: Stanley - Horimv 
Chevrolet (’orp.,^34 Main St.

CHELSEA: McBrhlo Chevrolet Co.. 
!‘S<)—DSG Broa<l\vay

KAST BOSTON: \Vnnnork Lyneli Mot
ors. Ine., 944 Sara toga St.

Du amerikiečiai, vienas iš šiau
rės Amerikos-—iš Kalifornijos, ki
tas iš Pietų —»iš Brazilijos, pasa
koja ūeapsakomus karščius jų 
kraštuose.

— J?as mus, * sako kalifornic- 
tis, — taip karšta, kad vasarą net 
musėš negali lakioti, nes sparnus 
nusidegintų...

— Tai niekis! — sako brarilie- 
lia. — Mes, Šautose, net vištas tu
rime ledais lesinti, kad nedėti} iŠ 
knrto virtų kiaušinių. [“M.R.”l

KAUKO GATVUK
Karininkai, sutikę* kareivį nau

joku, ' kuria neatidavė pagarbos 
klausia: Kokia pulko?

Kaujofau: Pėstininkų, tamsta 
karininke!

Karininku (piktai): Kokios (Įn
iksi ./
t Banjoku: Devintosios, tamsia 
karininke. 1

daugiau ateinančių. štai priežastis, dėt 

kurios mes duodame tokiufc nupigintus i- 
kaiuavimus.

Pirkite laike žio didelio išpardavimo! Įsi
gykite gražų, pilnai pasitiketiną OK nau- 
doą. karų, kuris buvo atydžiai patikrin
tas ir ištaisytas, sutaupydami daug dole
rių. Užeikite šiandien! Pamatysite platų 
pasirinkimų naudotų karu, kuriuos tikrina 
raudonas OK užrašas, kuom būsite užga

rantuoti tvirtumu ir pasitenkinimu.

Jei dar neaplankėte mūių didžiojo Pava- 
rarinio Išpardavimo Vartotų Automobilių 
—ateikite šiandien! Kilnot ant mtfaų vi
sų Chevrolet ’ų ir kitų popnlerių išdirbys- 
čių karų pasiliko numušto* daug žemiau 
jų tikrų turgau# kainų!

Entuziastiškai priimtas Chevrolet’as nau
jas 'šešių—Didfiansias Amerikos įkaina
vimas— suteikė daugumai iŠ mūsų valiau
sio modelio, žemiausių išlaidų karus apy
vartoje. Šie karai turi būti išparduoti tuo- 
jaus, kad galėtume padaryti vietą, dšl dar
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-- Come in—
CAMBRIDGE: Cnmbrldge Motor Co.. . 

277 Mass;ichu«etts Avė.

EVERETT: Metanam Bros., Ine., 07 
Chelsini Sr.

MATTAFAN: J. J. Deianoy, Ine., 1.700 
Blne IIIB A,ve.

DORCIIESTER: Columbla Chevrolet 
<’«., Ine., 017 Cohnnbla Road (I’p-. 
Iiam <Wner) and 707 Dndley St. 
Uswl Cars Southern Artory.

Karir-nkM (dar pikčiau): Kaip 
tai devintosios, kadangi Kaune to
kios dalios neri?

Naujokas; Tai man iš tėviškės 
priklauso devintoji dalis, nes mes 
devyni broliai.

Tufas klebonas mokydamas vai
kus doros ir tikybos 'sakė jiems:

— Vaikai nekalbėkite Ik* veika 
lo žodžiu. Todėl svarbiame atsiti
kime pirma negu tarti Žodį sunkai 
tykit iki šimto.

Stovėdamas prie kūrenamos 
krosnies ir šihlydamaš nugarą Kle^ 
bonus ūmai pastebėjo, knd jojo 
mokiniai patylomis skaičiuoja. Tr 
galop viri jie kartu atižuko:

— Dovyniosdi'šimts devyni, šim
tas! Kunigėli, ta matos sutono už 
pakulis dega!

Poerija, tai ŽHms šmtoėe ie<
imki svajonloe.—V. tnkamkij.

[ įbaJ^fHEVRmJST 4- 

• IHjOltgIĘnAN—Oriitfa- 
ai Ihk-o flnlah-—cletln 
upliolMtery—tlros ahou* 
Hftler wnr — ihrottRhly 
r(*-cw<litione<l and įmok
ėti by »n OK thnt coimts 
—ready t«Kive fuultless 
servlce for thnusands 
of m i los ?Q^7C 
Prlee

buy today! sse=
MEDFORD: Medford Squiire Chevro

let Co., Ine., Medford Squari»

MELROSE: Flehl Motor Snlen Co.

.\E\VTON: Sllver Loke Chevrolet L’o., 
444 Woiertowii St.

NĘIVTGN: Stuart Chevrolet Co„ 431 
\Vitshington St.

NEWTON CENTRE: Boiieon Chevro
let Co., 713 Rearon St.

RONBCRY: G rovė Hali Chevrolet Co., 
4W BIup Hill Avė.

ATRASTAHAUJ* 
ŽEMĖ

Nesenai Norvegija išsiun
tė mokslinę ekspedicijų tirti 
antarktidai.

Dabar Norvegijos užsienių 
reikalų ministerija praneša, 
kad šiomis dienomis jinai ga
vusi iš kapitono Rizero Lar- 
sėno, kuris yra minėtos eks
pedicijos dalyvis, nulio pra
nešimų, kad jis lėkdamas ne* 
roplntnt atradęs nežinomų iki 
tol Žemes plotų. Kapitonas 
tarsenas susekęs, kad tai.y- 
ra visai nauja Žeme, išmėtė iš 
aeroplano Norvegijos tauti
nę vėliavų ir tam tikrų doku
mentų, kad ši Žemė esanti pn-

Easy G. M. A. C. Tema

QVINCY: IVashlnstou St. Garngė, 2tfl 
VVn^hington St.

SOMERVII.LE: Hodgdon Chevrolet 
c»., Broaihray at Magoun Sq.

SOITII BOSTON: Daliey Chevnrtot 
<’<i.. d(i4 Broiuhvtiy

M^LDEN: Frante Motors, Ine., 144 Ex- 
c-hango St.

IVALTHAM : Robert S. PenFO, Ine., 703 
Mnhi St.

WATERTO\VN: Daniels Chevrolet Co., 
<M7 Mt. Auhnrn st.

skelbta Norvegijos nuosavy
be.

Guvus tų žinių, Norvegi
jos karalius naujai atrastų 
žemę pavadino “Princeses 
Raguildos Žemė.”

Be abejo, ši žeme bus ištir
ta ir tik tuomet paaiškės, ai* 
tai iš tiesų visai liaujas iki 
tol nežinomas žemės plotas, 
ar tik kapitono turseno įsi- 
vakdinimas. (“V. R/']

NUNEiNiS
Kam reikalinga pirkti vyriški* 

drabuifav prrilait--prie manę* 
kreipti ikm» »šwpreientuojtt.vfe* 
n< iš geriaurių nrmų. Dabar yra 

aampėliai parirtarinlų dm- 
bulių ir Kirilo Ir gml* 
JONAS JAROAA, » LM 
Boston. M S. B* <W*W.

fiBlūlOS AMT VAKtBM

jrer sresiien
Dviem Greičiau*!* Plaukto* 

jaučiais Laivais

Bremea ir Earan
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 
Taliai Keliaukite l^Uartu 

Ekapreeinlu Laitu*

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Sa
vaitę Išplaukiančiais Gerai 
lipomais Lloyd Kajutiniata 

Laivais
Informarife KrripkHis Paa 

Vietinį Aa*H| ar
RHtI VtHMl MVfV

DitTM yiA dUMjimo
Anui, *— - -*■ V*1U □ovm.—»r>w» *c*m

e
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“DARBININKAS”
lt4W Weet Broadway South Boston, Mas*.
Ė • „ ’ . Telephonc South Boiton 0620

KAS JIEMS RUPI

■SSA' nMNI

r Kitados, rusams Lietuvą 
bevaldant, kuomet kunigų 

į' veikimas buvo suvaržytas, 
; laisvamaniai jiems prikaišio

davo, kad nieko neveikia, ne- 
) ridarbuoja žmonių pažangai 

Įr veltui tik duoną valgo. Tas 
' buvo negerai. Bet dabai', 
• kuomet kunigai, jau rusų ne- 

bevaržomi, pradėjo darbuo
tis organizacijose ir mokvk-

loms dideliausias pavojus 
grasia. O tas pavojus kaip 
tik yra už bažnyčios durių. 
Išėjęs iš bažnyčios, žmogus 
tuoj pasineria gyvenimo 
bangose ir čia susiduria su 
visokiais ūbaisiais ir šūkiais, 
kaip tiktai tam pagamin
tais, kad jie išdildytų bažny
čios veikimą. Čia jau suda
rytos organizacijos ir drau
gijos, kurių tikslas neva 
moksliškai pašiepti kunigu 
pamokslus ir įtikinti katali
kus kad bažnyčion einu tik 
tamsūs žmones ir taip pa
laipsniui palikti bažnyčias 
tuščias. Tuomet kunigai ga
li sau kiek nori ten darbuo
tis ir sakyti pamokslus ketu
rioms sienoms. Štai kodėl 
laisvamaniai taip ir būbny- 
ja. kad kunigus reikia už
dą iyti bažnyčiose ir zokristi- 
jose. Tačiau Kristus }Įsakė 
Apaštalams skelbtiDidvo žo
dį visur. “Sakykite pamoks
lus ant stogų.”—taip yra pa
sakęs (terasai Ganytojas. 
Kuomet žydai nesilankė į si
nagogas jo klausyti, šv. Pet
ras miesto aikštėje pasakė 
jiems pa mokslą apie Kristų 
ir atvertė apie 5000 žmonių. 
Apaštalų įpėdiniai, kunigai, 
nėra liuosi nuo tos pareigos

' Jo>5B ir apskritai žadint i kata- 
' likišką dvasią ne tik bažny- 
* čiose, 1x4 ir žmonių gyveni

me, — tie patys laisvamaniui 
dar smarkiau puola kunigus

-v UŽ kišimąsi Į politika. Pir
ma, girdi, buvo blogai, o da-

■ - bardai* blogiau ir tiesiog ne
pakenčiama. Kam, girdi, ku
nigams kištis į p ri vat ii i į žmo-

. „nių gyvenimą ? J u vieta baž-
■ nykiose ir zakristijose*, o jau 
ę žmonių gyvenimų mes patys

aprūpinsime. Reiškia, nege- 
g’m kai kunigui visai nedalyk 
p Tauja visuomeniniame gyvo 
Jį ijime, bet dar negeriau, jei 
U jame dalyvauja. Ir kaip čia 
i laisvamaniams įtikti ?
U Nebūtu jokios išeities, jei 
L kunigai vien tik tam gyvuo- 

tų, kad laisvamaniam įtikus.
H Bet jų uždavinys kit< >n i škas. 

Jiems pavesta ganyti sielas 
ir eiti tenai, kur toms sie

PARSI»tKKAS

SUNKU APGINTI NETIKSLŲ

Kiek laiko atgal “Vieny- 
be” smarkiai puolė C?hiea- 
go*s katalikus, kad jie sąw 
inieijatyva pasikvietė dr. 
Biržiški}. Daugiausiai teka 
^Dmugui” už tojo pakvieti
mo nevaJįsdidumą, Girdi, 
tat buvę>Tpigus, demagogiš
kas politikavimas. Vilniaus 
vadavimo klausimas esąs vi
sų lietusių bendras mkalas 
ir tokiam svarbiam dalyke 
prof. Biržiškai reiktų, girdi, 
tartis tik su pirmaeiliais lie
tuviais.

Tame dalyke ‘♦Darbinin
kas” buvo padaręs keletą 
spėliojimų, koks kataljkų nu
sistatymas būtų geiiausiai 
•<VienyTx?r* patikęs. Bet 
“Vienybei” tie spėliojimai 
atrodo bereikalingi, nes ji sa

ir privalo eiti paskui sielas 
visur, kur tik jos klaidžioja. 
Jų pareiga daboti mokyklas 
ir draugijas ir rūpintis dar
bininkų dvasino, o net ir me
džiagine būkle. Čia vėl ten
ka susidurti su laisvamanių 
priekaištais. Kai bažnyčia 
tyli, jie sako ji einanti su ka« 
pitalistais prieš darbininkus. 
Kai bažnyčia Užtaria skriau
džiamuosius darbininkus, 
laisvamaniai sako, kad tai ne 
jos dalykas rišti darbininkų 
klausimą ir kad taip daryda
ma Bažnyčia ieško demago
giško pasigarsinimo. Kaip 
čia ne darysi, vis negerai.

Bet geriau pasakykime at
virai. Ne tik Lietuvos, bet ir 
viso pasaulio laisvamaniams 
tik vienas t dalykas terūpi: 
kad Bažnyčia visiškai su
griūti!. Jie ją ir griauja. Bet 
to nesuvokia, kad persekio
dami, kaip tiktai ją sustipri
na.

K. 

vu editorijaie aiškiai -'pasą* 
kiusi, kad Vilniaus vadavi
mo klausimas tai visų lietu
viu reikalas. Taip, tai taip. 
Bet ir katalikai ineina į lie
tuvių skaičių, Ir jiems valia 
vaduoti Vilnių. Jei jie tą da
ro, už ką “Vienybe” pyksta? 
Taigi tie sprlfojiniai dėl 
“Vienybės” kaž-koklų planų 
ir sumetimų savaime pasisiū-. 
lo. 1 ’agaliau, kas tie pirma
eiliai lietuviai ? Sulig “Vie
nybės” pasipiktinimui, jei 
ką? tai jau ne katalikus rei
kia skaityti pirmaeiliais lie
tuviais. Tai kas gi jie# Ko
munistai, socijalistai, ar tau
tininkai l Drjstanie vėl spė
lioti, kad “Vienybes” many
mu pirmaeiliai’ lietuviai tai 
tautini likai. Kitaip ji var
giai galėtu manyti. Ar čia 
ne išdidumas Ir katalikų ne 
įžeidimas? Tačiauprof.Bir
žiška, riedamasis ir su kata
likais, įrodė, kad jisai ir ka
talikus skaito pirmaeiliais 
lietuviais, čia pirmenybės 
vainikas būtų kaip ir nuim
tas nito tautininkii galvos, 
bet ką gi padarysi i Prieš 
faktą negalima atsispirti.

Pasak “Vienybės,” “Dar
bininkas” darydamas savo 
spėliojimus ir, kaip ji sako, 
eidamas “Draugui” talkon, 
sulošė klauno role. Ar giJ 
Visų pirmių eiti talkon 
“Draugui” nėra reikalo. Jis 
pats savo poziciją apgina. 
Čia buvo kitu priežastis 
“Darbininko,*į8ikišhno. Bu
vo nagrinėjami visų katali
kų iškalai, ir taip juokingu 
ir netiksliu atrodė “Vieny
bės” išsišokimas, kad tiesiog 
niežėjo rankos ką nors para
šyti. Kai dėl klauno roles 
suvaidinimo, tai čia “Vieny
bė ” t nįputį nosusigraba 1 io jo 
ir nesuvokė, kas ištiosų tą 

*

klauno rolf sųloi^ Juk W*u* 
no uždavinys — savo iWio- 
kimais juokinti ’|dtWU ^Dar- 
biuinkos” 1 ueprajuokidĮb 
“VienybA/* tik ją aupykdi. 
“Vienybė” gi aavo nemokė’ 
jiniu paslėpti oulkų pyMių 
gardžiai prajuokino įkaitau* 
čią visuomenę. Tai lyg ir li
epia, kad “Vienybei’’ teko 
sulošti klaimo rolę, jei ji jau 
taip to žodžio pageidauja.

“Darbiiiinkas” gi, nagri-
nedarnas “Vienybė.” kl«t «ema Itfaimžauja vėl 
niškumą, ta dėme nesusitepė.
Juk veterinaras, nagrinėda
mas arklio ligą, arkliu nepa
virsta. Jis yra tik arklio dak
taras.

Lenkai Dejuoja

“ Vilniaus Rytojus” rašo: 
“Skaitydamas lenkt} spau

di) nuolat užtinki dejavimų. 
Dejuoja pirkliai, pramonin
kai, ūkininkai, dvarininkai, 
valdininkai, darbininkai. Vi
siems sunku.

Vilniuje per sausio mene
sį užsidarė 34 krautuvės, Ko- 

nebuvę pelno tik vic-dėl i 
n i nuostoliai: apyvarta su
mažėjusi, mokesčiai dideli, 
sekvestrotoriai nesigailėję ir 
tekę uždaryti.

Fabrikai neturi kur iškiš
ti savo prekių ir vieni užsi
daro, kiti mažina'gamybą ir 
skundžiasi, kad pramone ne
apsimokanti. nėra pelno, rei
kia pridėti.

Ūkininkai dvarininkai vai
toja, kad javų kainos pigios. 
Pinigo gi reikia, ir skolos au
ga. Vyriausioji Žemės Or
ganizacijų Taryba skelbia, 
kad žemės savininkai, ypač 
gi dvarponiai paskendę sko
lose ir nuolat grimstą giliau. 
Per 1929/30 m. jie užsitrau
kę tik Krašto Ūkio ir Žemės 
Ūkio bankuose 141 su puse 
milijono zlotų skolos frum-

LIETUVIAI SVETUR
pam laikui, bet toa skolos lai
ku atiduoti ne{«teng»ią. Be 
to, skolų yra kituose bankuo
se ir privatiniems Žmonėms, 
yra dar nemokėtų mokančių 
ir neišmokėtų darbininkams 
uždarbių. Nftd ylių tų skolų 
auga nūouMlai, o javų kai
nų pagerėjimo nematyti. Ja- 
vų porteklhtH visui^ šių gi

gerą derlių. Norėtum žemę 
parduoti, nėra pirkėjų, nes 
niekas neturi sutaupyto aka* 
tiko.

Valdininkai, darbininkai 
skundžiasi, kad mažos algos 
ar kad nėra darbo, o čia vy
riausybė kalba apie mokes
čio 10% pakėlimu nuo algų 
ir neaiškiai girdėti apie algų 
painažinimą.

Kai šitaip visiems sunku 
čiokšt tau nauji vargai. Vals
čiams pavedama surasti lėšų 
liaudies mokytojų butams 
-nusamdyti ir pravesti nauja 
tvarka gyventojų maldavi
mą. Samdyk žmones, pirk 
knygas, suk galvą. Taisyk
lių daug, nelengvai suprasi, 
rašyti reikia aiškiai, o ne 
kiekvienas ir neaiškiai moka, 
nepadarysi laukia 2000 zlotų 
ir 4 savaičių bausmė. Ir vėl 
skundžiasi, vaitoja žmonės. 
Sako — naujas žmonių sąra
šas įsakytas jau 2 su puse 
metų, kodėl gi negalėjo pa
laukti dar metų, gal gi būtų 
palengvoj?... Ir taip toliau... 
Antikų.,.

Iš tų gal vargi} Varšuvoje 
žydui bedarbiai padarė de
monstraciją prieš savo... 
gminą h* išdaužė langus, su
naikino baldus — kodėl, mat, 
iltisiojusi davusi pietus. Ka
žin bendruomenei dabar tie 
pietūs bus lengviau duoti ?”

JbrfnJiaab, tore M dk-n,, 1911

Plir^ UETVVA
Nedarbas dav ite- 

įmMbuiĮjč. Miestas kiek ga
lėdamas šelpia.* kimius die
nomis gavo pašalpas 2,3B7 
bedarbiai. Tačiau pašalpa 
tokią menka, kad neužtenka 
duoimi. Vokiečiai turi įvai
rių šelpiamųjų draugijų, n 
lietuvirtiiis tai nekaip su šel
pimu .

ANGLIJA
10 melų tarp Anglijos lie

tu vią. Glasgovo, Škotuose 
lietuvių klebonas kini. J. 
Petrauskis jau 10 mėtų dir
ba Anglijos lietuviuose tau
tinį darbą. Jo darbo dešimt
metį glasgovivčiai paminėjo 
iškilmingai. Buvo sukviesta 
didelis lietuvių būrys ir ke
letas dvasininkų ir Lietuvos 
garlM's konsulas advok. A. 
McGregor. Pasakyta lietu
viškai ir angliškai gražių 
linkėjimų jubiliatui ir jo tė
vynei Lietuvai. Lietuvos 
gai’b. kons. M(*Grr»ror’as y- 
pačiai gražiai atsiliepė apie 
Anglijos lietuvių vienybę ir 
pasisakė turįs didžia earbę 
būti senos istorinės tautos 
konsulu, kurią trerai pažįs
tąs, bei gailėjos, kad dar ne
buvęs Lietuvoje. Konsulas 
žadąs ateinančią vasarą ap
silankyti Lietuvoje ir aps
kritai jos reikalais dailinau 
susidomėti.

Tr.

MDMCUOS ATSAKYMAI
B, B., Hartford, C<mn. — Tarnis* 

tos atsakymo dėl tilpusius karęs- 
pondeneijos No. (i nedėsime, urs 
Tamistos atsakymas iššauktą dar 
daugiau atsakymą ir taip nebūtą 
galo.

Tik susipratusi, šviesi tauta ga
li laimėti pasaulio tautų lenkty
niavime.

4
, J. Ntutdžirmas

; Čekoslovakija
ž Čekoslovakų tauta gy\vna labiausiai į vakarus
‘. iš didžios slavų tautų šeinius. J i pati yra neper-

daug didelė tauta. Oficialiu tautos surašymu, vals
tybes teritorijoj buvo 8.7611,957 gyventojai. Emi
grantų skaičius gana didelis, nes pirma tauta buvo 
ekonomiškai dar blogai tvarkoma. Jie (emigran
tai) daugiausia gvvena Austrijoj (Vienoj), Ven
grijoj į vakarus nuo Budapešto), Pietų Flavijoj, o 
gausingiausiai Amerikoj ( Chicagoj). Jų skaičius 
gielda net t—2 milijonus. Taigi iš viso čekoslova- 
kųskaičius siekia daugiau kaip 10,000,009. Bet Už
tat ir Čekoslovakijoj gyvena ne vieni čekoslovakai. 
Bėjų dar gyventi vokiečiai, vengrai, rusai, ukrai
niečiai, žydai ir lenkai. Tnigi, viso valstyltės g\‘- 
ventojųyra 13.61

Teritorija. Savo valstybės teritoriją čekoslo
vakų tantn laiko kaip ir savo tautos teritorija, ku
rioje (vidurinėj Europoj) ji apsigyveno500 m. po 
Kristaus ir kurioje- dar iki šių dienų tebegyvena. 1^, Toji teritorija yra geografijos visuma, priklausau- 

x ti vieninteliam geomorfologijos tipui, kurios nilx»- 
t iial iHivios gamtos nustatyti. Tai vieta, iš kurios iš- 
į teku arba per ją teku svarbiausios centro Europos 
k upės: Elbe, Oderis, Vistula teku per ją, Dnnuba ir, 
į Titą (Thois) gauna čia savo pradžią. Visoj čeko- 
i Movakų teritorijoj yra svarbus susijungimas vokie

čių ir lenkų lipių plokštumų žiemiuose ir vengrų 
į pietuose, nes ji sudaru Hitą tarp Karpatų ir Jūros 
! kalnyno. . * .

r' ■
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Visas teritorijos charakteris padarė tai, kad ši
ta tauta nežuvo net labai sunkiomis aplinkybėmis. 
Tačiau jis jiadarė ir tai, kad joje vyko įvairife isto
riniai įvykiai ir kad Čekoslovakija suskilo į 4 isto
rinius kraštus, kuriuose buvo įvairi ekonomijos ir 
kultūros situacija. Dėl to jie tebeegzistuoja net ir 
naujai atgimusioj 1918 m. sifilių 28 d. čekoslovakų

meditacijos rezultatas. Bet dabartinis jų pasitikė
jimas, reikalingas kasdieninio gyvenimo kovai, yra 
tuolaikinių skausmų išdava.

Krikšriongbes priėmimas. Dvasiški gabumai 
engviausiai matomi iš dvasinių ir materialinių kul
tūrų manifestų. Štai mums ypatingai įsidėmėtini 
faktai:

Moravijos karaliui Ratislavui 862 m. buvo pa
vesta organizuoti krikščionybės priėmimą. Bet jis 
atsisakė priimti krikščionybę skelbiamą kaimyni
nių vokiečių vyskupų, nes suprato, kad krikščiony
bė, gauta iš Vokietijos, iTikštų pavojų tautos ne
priklausomybei. Todėl jis ir rūpinos krikščionybės 
mokytojus gauti iŠ antrojo centro tuolaikinės krik
ščionybės kultūros — iš Konstantinopolio. Krikš
čionybe greit davė vaisių. Jittt antrasis soStirieŠ 
Prahos vyskupas Vojtechas (Adalbertas) būto 
dalyvis Clyny'o progresuojančios reformos, ap
svarstė ją iki paskutinių nuoseklumų, ir pagaliau 
sutiko kankinio mirtį, skelbdamas ėvapgeliją pa
gonims prūsams. ‘

> llusicviiį judėjimai. Realiausius gotikos epo
choj (prasidėjusioj 10-to šimtmečio gale) išsilais
vinimo tikslu manifestas čekoslovakų tautoje bu
vo paskelbtas 15-me Šimtmety. 61 tauta savo pa
čios jėgomis išsilaužė iš tuolaikinės Kūtopos visli’ 
mos ir pradėjo kovą UŽ laisvių žmogaus galvojimo 
teisę. Jau Husas Šioje kovoje laivo idSjinU tautos 
vadus. *Kąda 1415 in. jis buvo sučjegintaf, Jan 
Ui, kntb genijus, apsiėmė ginti Hūao d^čjaa prieš 
visų kaimynų ataką. Ir jo suorganiiudta tauta per 
Mmetų įstengė apginti stenąs tūlo vijm galingųjų 
Irimnynų puolimų. Ir ntw iMgalinU nuriečių ka

nam krašte:
valstybėj. Štai gyventojų skaičius lentelė kiekvie

Krašto pavadinimai Plotas 
km-

Gyventojai Viename 
km-?po

Bohemija............. . .52,053 3,335,152 121

Moravijos Silezija . .26,724 3,335,152 124

Slovakija............. . .48,936 3,000.87(1 59

Karpatų Rusija .. ..12,639 604,7,45 47

Visa respublika... .140,352 13,611,34(i 97
Išorine s ypatybes. Išorinėmis savo ypatv bėinis 

čekoslovakų tauta nelabai skiriasi nuo vidurinės 
Europos tipo. Čekoslovakų ūgis vidutiniškai 168— 
169 cm. vyrui. Dauginusia brunetai, bet kartu ir 
mėlynakiai. Galvos kiaušas negriežtai pailgas, 
stnagciiys įvairūs (vidutiniškai 1368.3 gr. vyrui). 
Skeletas ir muskulai tvirti.

Drąsinęs į}Įi(diįbes. Bet užtat dvasinėmis ypa- 
tybemis čekoslovakų tauta gali kur kas labiau pa
sididžiuoti. Kada 18-to simtmrein gale jų romam 
tiškieji patriotai pradėjo kelti iš miego čekosluva- 
kų tautą/kūrrpo politiškąja priespauda atrodė jau 
esanti mirus, jie pirma gilini ir nuoširdžiai apgaV 
rojo klausinių ar jų prikeltoji tauta tikrai verta to 
ii r ar sugebės išsilaikyti kaip garldngas narys atgi
musių tautų rate. Kas dabai* čekoslovaknms yra 
.neabėjrotinas dalykus, tai tada buvo skunsiinngpS 

riuomene buvo pergalėtu, bet tautos meilė ir išsi
laisvinimo troškimas visą laiką liko nepaliesti.

Peir. Chelčickįp Husiečių karų vienmetis buvo 
Petr. Clielčicky (1390—1450), originaliausias če
koslovakų galvotojas. Jis irgi panašiai skelbė reli
gijos reformą, bet nuo visų reformatorių jis žy
miai skiriasi savo smarkiu nukrypimu į praktišką 
jį gyvenimą. Pagal ji no bažnyčia yra tikslas, bet 
svietiška valstybė, kuri turi būti tvarkoma dieviš
kąja tvaiku.

Comenius, Jau Jobanvs Amus Comonnis (1592
ItffS), nors iinperatoriaiis įsakymu buvo dėl reli

giškų priežasčių ištremtas iš tėvynės, sa\o didžiau 
sį domesį parodė pasauliniam reikalui: reformuoti 
pedagogiją^ Ir tas jam pavyko tiek, jog net užsi
pelnė sau “tautų mokytojo” titulą.

įfelitts. Čekoslovakų modernieji poetai religijos 
piobleihų tėra mažai paliesti. Ne metafizika kvar
šina jients galvas, liet konkretus kasdieninis gy ve
nimas teikia įkvėpimo gražiam ritmui ir kilniai i- 
dėjai. Kadangi čekoslovakų tauta per 3(H) ui. tu
rėjo gyventi Austro-Vengri joj, tai literatūra atli
ko svarbų veiksnį, pabudindama čekoslovakų tau
toj jos sąmonę ir pasitikejfimą. Ir tat ji darė su 
didžiausiu pasisekimu per visa 19-tąjj šimtmetį. 
Taigi knyga atliko |M*r visą laiką specialiai sunkią 
ir svarbią rolę čekoslovakų tautos gyvenime. De- 
rybioliktasis Šimtmetis prasideda romantiškais ro- 
manniit ir anglų bei vokiečių modelių poemomis. 
Geriausiam šios pnūlžitis pm4u K. H. Mackui (18l<l

didžiausią įtakų turėjo Bvronus, Romam 
Hmiid idėjos poetus sudomino liaudies dainomk 
kaip įkvėpimo šaltiniu ir puikins- formos pavyzdžiuv

■ r /'•. ' ' . ■ ■ ■■
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Vilnius Skurdo ir Vargo 
Miestas
(Keliones užrašui)

Kai I’ajyžtaą greitam
traukinys perdrožiu Lenki
jos rnbežių pašehtta trenks
mu ir su visa s;ivo geležine 
jėga įsineša Lenkijos, sosti
nei! — Varšuvon — tai kiek
vienam keleiviui, kiek nusi
manančiam observacljos dės
niuose, aiškiai stoja prieš li
kis diierencija tarp dviejų 
pasaulių — vakarų ir rytų 
Europos. Jau Varšuvos sto
ty, pirmuoju kontaktu su 
Varšuvos .liaudies žmogumi, 
su Varšuvos nešiku jaučia
ma ta demarkacijos linija, 
kuri pertveria tiedvi skirtin
gi pasaulio dali — ir juo to
lyn, juo gilyn įsileidžiama 
Lenkijos teritorijon, jut* ar
čiau prisiartinant prie Ru
sijos pasienio, juo stipri n ir 
žemyn užauga ta siena, jin* 
realiau ir -pamatiniai! daro
si diftreneija tarp tų dvie
ju daliu vienos, tos pačios 
pasaulio dalies. Virtuali de- 
mark:>' i i<»s juosta, ne vi
siems apribojanti tą pati 
plotą, imtina realų apsiaus 
tą. Pranyko augio ••džentel
meniškumas,” žino kelyje 
diplomatinis paprasto pran
cūzo apsukrumas ir taktiš
kumas, nėra daugiau tipiško

vaikštinėja it negyvi po gat
ves be žiupsnelio “Šiandie* 
ninės“ dienos ir be menkiau
sio* vilties į šviesesnį ryto
jų. ir juo gilyn Lenki jus 
teritorijon, juo stipresnė y- 
ra skurdo galia, juo dides
nis neturtas bei vargas.

Pasaulines ekonomines kri
zes įtaka nemažai jaučiama 
ii- Vakarų Europos miestuo
se. Kiekviename mieste bū
na kančių bei nusminimo 
kvartalų; kvartalų, kur

ropoj, ir dar labiau toj val
stybėj, kuri randas aid 
Peterio tarp rytų ir vaka
rų — Lenkijoj, Neturtas h* 
skurdas ten įgavo masinio 
pobūdžio. Labai jaučiamas 
skurdas ir žydą masių gyve? 
ninuv

Bet didžiausiai skursta 
garsiosios “Lietuvos Jerti- 
zales” žydai, skurstu pasau
ly vienintelis pagarsėjęs žy
dų kultūrinis- centras, kad 
net šiurpu daros prisižiūrė
jus to garnius Lietuvos, nuo 
Lietuvos atplėšto miesto, li
kimo. Sunku įsivaizduoti, 
kad ir didžiausiai išsivys
čiusia vaizduotę turinčiam, 
toks nuliūdęs ir paniuręs, be 
galo nusiminęs miestas it Šių

dėles” ir galvotrūkčiais bė
ga namu “įtaiso „šventąja 
dvasia apsigaubti; visokerio
pi žydai ii visų kgmpų sku
ba į nesiukaiteums sinago
gas, esančias įvairiose mies
to dalyse, Vilnius tai bent 
miestas mokąs gerai pasi
melsti! Neveltui jis ir Šiuo 
laiku turi virš 1(M> sinagogų 
ir maldos namų ir nė vienas 
jįj, saugok Dievą nepalieka 
be lankytojų 1 Dideliu smal
sūnių įeinu vienon iš dauge
lio shmgogii—vingiuoti laip-

Neturtas ir skurdas maty
ti nevirti sinagogų ribose, 
♦Tie gan maloniai Žingsniuo
ja ir visoj Vilniaus terito
rijoj išilgai ir skersai net 
aristokratiškoj Adomo Mic* 
kertėtas gatvėj (buv, Bur
gio prospektus) skurdas iš
didžiai viešpatauja! Ir čia, 
Villdtlj, jis jaučiasi it žuvis
vandenyje — visai jaukus, 
šeimyniškas, Vilniaus žemėj 
giliai įleidęs šaknis—ir dic-

*kurdas giliai yra įleidęs dmiių Vilnius; miestas, neži-
Šaknis ir stipria ranka val
do bejėgius gyventojus at
kakliai kovojančius už Kas
dien in i egzistavimų, blaškan
čius! tarp gyvybes ir mir
ties. Ir liet “auksinėj” A- 
merikoj tokių vietą rasti ga
lima. Naujokas, paklydęs 
kur nors New-Yorkan. Pa
rį žiun ar Berlynan, turįs 
dar pripratusio observato- 
riatis nujautimo, be abejo, 
išnaudos progą aplankyti 
tuos tamsiuosius kampelius, 
kur \argas ir skurdas savo 
lizdus yra susisukę, kur mo
derniškos visuomenes at
stumtoji rasė rado sau pas
togę. Turistas, svetimasis, 
kad ir neturėdamas įsistebe-

nąs nei geros nuotaikos nu
sišypsojimo, nei lengvo būdo 
pajuokavimo. Žmones styp
inėja gatvėmis it negyvi še
šėliai, perdėm supainioti, 
supančioti materialiniuos 
tinkluos, vis gilyn ir gilyn 
skęsta socialinėj bedugnėj-ir 
neranda jokio atsparumo 
slydžioj pakalnėj. Man ro
dos, kad sunku rasti dar vie- 

, . ’• -r-r.. .nas toks miestas it v i Intus, 
kuris butų taip ekonomiškai 
nualintas. Ir kaip Vilnius 
gali didžiuotis savo gausiais 
dvasiniais lobiais, taip su 
teise jis niųi gali “didžiuo
tis” kaipo didžiausias elge
ta. veik visoj žydų diaspo
roj.. .

1131 M. REVOLIUCIJA UETUVOJ

Kovo 25 d. š, m, sukanka 
100 metų, kai buvo Lietuvoj 
1831 m. revoliucija. Buvo ji
nukreiptu prieš’Rusų caro'
valdžią, tankuos ji pniside
j<y ankščiau, 1839 m. ląpkr, 
tmktfiš 29-30 d„ Lietuvoje ji
įvyko vėliau, laikoma, jos 
pradžią buvus 25 kovo 1931 
m.

ki jos iuteresib kuris tęaėiį
emigracijoj. Tenai Lietuj 
kariai šventė savo metinękj
\ o 25 d. ■ *

1931 m, revoliuciją dU| 
Lietuvos bajorai, įtraukę į U 
tą kai ą valstiečius. Jie 
tat Lietuvos vardu. Joigl

prikhm,M»myhe būtų jgyį

vokivčio mandagumo! Mimi
ka. vaikščiojimas, apsirengi
mas, galvojimo būdas, kal
bėjimo būdas — žodžiu visas 
gyvenimas ir ykilMinas 
su aplinkiniu pasauliu ir 
esmėj, ir formomis labai to
li yra nuo Vakarų Europos 
gyvenimo būdo ir bendrai 
artinasi prie aziatiškojo — 
“kavaįiiškojo*' gyvenimo bū
do. Susiraukšlėję veidai, 
nusiminime bei liūdesy pa
skendę; suliesėję, išdžiūvę 
kūnai, skarmalais apdengti

jinio tikslo, vis dėlto neju
čiomis mes žvilgsni j tamsų
jį miesto gyvenimo kampą, 
susitvėrusi laike ilgų metų, 
tam tikrų socialių -— ėkpųo- 
minių faktorių dėka — pro
cesas. kuris kartais nesiduo
da si:laikomas, sustabdomas. 
Vakarų gi Europoj ir skur
das daugiau šeirniuinkiškes- 
nis. badauja parimu žmoge
liai iv negriškasai džacban- 
das nutildo pavienių pavar-i 
gėlių verksnu! — aimanavi
mą. Visai kitaip Rytų Eu-

štai keletas vaizdelių iš 
realaus gyvenimo: šeštadie
nio pavakarį garsiosios Vil
niaus Sinagogos šventoriuje 
judru ir-gyva : žydės skuba 
su savo ryšulėliais namo, pa
kelinį dar šiek tiek papre- 
kiaudamos “Šabaso“ labui, 
skubėdamos parduoda vyni
nį obuolį, pieno saldainį, šil
tą riestainį, ar tipingą vil
nietiškų aguonų bulkelę: žy
dai knygų pardavėjai ilgom 
garbiniuotom barzdom su 
piktumu užrakino savo “hu-

tai įveda mane į aukštoką 
kambarį antrajam aukšte. 
Atsitiktinai man teko stovė
ti pačiam centre. Tuojau 
prasidėjo pamaldos su viso 
mis apeigomis ir didele eks
taze. NoriiLjau palikti si
nagogą —• bet, štai, apie tu
ziną rankų mane apsupo, iŠ 
10 maldininkų, iš 10 atsitik
tinai iš gatves suėjusių as- 
ručini, visas šešetas ištiesė 
lankas aukų prašydami! Po 
tris eilėj jie buvo sustoję 
prie angos ir ašaromis mel
dė skatiko. Dar daugiau to
kių elgetaujančių teko su
tikti gatvėse kiekvienam 
žingsny. Bet vaizdas sina
gogoj man labai graudingą 
paliko Įspūdį. Iš kišenes iš 
ėmęs smulkių pinigų saują 
ii- į 6 lygias dalis padalinau 
elgetoms —^kiekvienas dar 
ilgai stovėjo ir sverte svėrė 
rankomis primestą jam au
ką. .. Tik tuomet man aišku 
darėsi, kodėl Vilniuj dabar 
*iek daug yra “loterijos’’ bi
lietų pardavėjų, veik kiek
vienoj krautuvėj, Visitr 
skamba tokie antrašai: “Kas 
nori laimingu tapti, turi 
pirkti loterijos bilietą tik 
mūsų prekybos namuos. Pra
eitam lošime visi pas mus 
bilietus pirkę asmenys de
šimtimis tūkstančiu yra išlo
šė.” Skęstąs griebiasi ir už 
Šiaudo — Vilniaus žydai gy
vena su laiminga viltimi lo
teriją laimėti! .

na ĮŠ dienos jo įtekme stip- Lietuvoj iš savanorių su*’ 
rėja. Atsimenu dabar aną darė ištisa eilė partizanų be
giediią, saulėtą dieną, tkuo
met gabi poetė Sara Rcize 
naitė vedė abu mus — Buc- 
iios-Aireš’o žydų dienraščio 
“Prese” redaktorių P. Ka
cą ir šių eilučių autorių — 
pasižiūrėt! puikiųjų “Pilies 
Kalno” alėjų. Saule links
mai apauksino jau rudenį i- 
mančius kristi lapus, bet 
gamta visa dar tokia švelni, 
žavinga atrodė. Žingsniu Ir
tai vaikščiojome ir pilnais 
plaučiais kvėpavome tyrą. 
“Pilies Kalno” orą. kvėpa- 
vom, gėrėjomės, džiaugėmės. 
O aplink “Pilies Kalną,” 
žemiau, prie jo kojų guli iš
sitiesęs sonasai šimtametis 
Vilnius, dulkėse ir purvuos** 
paskendęs, liūdesiu bei ge
dulą apgaubtas... Kur din
go Vilniaus garsūs žydai ? 
Kodėl jie neateina čionai pa
sigerėti gražiąja Vilniaus 
gamta ? Veltui “Pilies Kal
ne“ ieškojome žydiškų vei
dų! Nes... nes Vilniaus žy
dų kišenėse nėra atliekamų 
skatikij užsimokėti už įėji
mą “Pilies Kalnai!!“ Vii* 
nimis žydas minai turi di
desnius rūpesčius — jo gal
vą vargina dabar kitokios 
mintys, iš vienos puses — 
kova už dienos būvį, ekono
minį išsilaikymą, iš kitos gi 
— kilni kova už kultūrinį — 
dvasinį pakilimą. Tr jim 
daugiau susipažįstame su 
Vilnius dabartine ekonomi
ne krize, juo didesnė tampa

rių, ir jie per pavasarį ir va
sarą kovojo su gerai ginkim - 
ta rusų kariuomene. Per vė
lai ir per mažai Varšuva n* 
siuntė kariuomenes, ii- nc*i 
gd*ėjo savo darbo atlikt i. F. 
nic Vilnių — nevyko, apgini i 
Kauną —nepasisekė, bandė 
atimti iš rusų Šiaulius — pa 
imti negalėjo. Tame kare bu 
vo iškilus mintis panaikinti 
baudžiavas, revoliucijos va 
dai svarstė, bet nedrąsiai: 
pažadėjo laisvę vienas rusu 
vadas, 1x4 nuslopinus revo
liuciją rusi! vyriausybė grei
tai jį atšaukė.

£itoj revoliucijoj baigiant 
taip pat pasireiškė antago 
nizmastarp Lietuvos ir I^en- 

mūsų meilė *ajam miestui, 
kuris aiškiai parode, kad 
dvasiniai turtai gali būti su
kraunami , ii- sunkiausiose 
materiali nesi* aplinkybėse: 
ir juo daugiau įsigiliname 
Vilniaus siaurų ske.rsgatviii 
vidun, juo stipresnė daros 
musų meilė ir pagarba kul
tūringa  jai,- švcniąpH-3 Vil
tingai pagarsėjusiai “Lietu
vos Jeruzalei/’ tam mies
tui. kinis garbingai ir išdi
džiai nešioja ištisus šimtine 
čius Dievo mokslo ir išmin
ties, kultūros ir mokslo židi
nį...

Dr. J. M. Mulieris

Iš žydą kalbos—M. Evenšteinas 
' [“Mūsų Vilnius”]

anksčiau, anos kartos hlty 
jąja pasinaudojusios. Jų)
gavę ginklą valstiečiui prW 
minė apie savo teises ir 
ir |H3l m.;dėlto 1H3I m,eini 
gracijoj ir vėlesniųjų Kuki 
politikai įsitikino, kad Li( 
tiivojr In* valstiečių nieką 
negali pradėti kovos ptif 
Rusiją; kas eis Im* jų ar 
mases prieš ją irdpvesiik; - 
karą prakiš. ■ ■*

1831 m. buvo tai — LiįU 
vos karas prieš carinę R u# 
ią-

“L. U*

DYKAI TIEMS, HE 
KENČIA NUO DUSULI

Ifykui iHiiu yuiimo budus kur‘ Uite 1 
yuh mtmbdi b< lof.iu fru nru^lgan^ 

n hito utbti btiį.u '

.Mes tinime builtj dėl snlidkymo L 
Milių, h- Kut-lme k iti Tatnista 
luutėte tnuxŲ paėii.i Ishiidiau. Nėmtk 
t utim m- Hsejh’Jii'i arba. Uitbiir ateit 
tiusl tiirėiituivt<‘ Isinėgihli Sj hu«14. J 
iii Nkhtumo kokiam kHmate gjVM* 
arba kokio amžiaus esi up>;Į koki *k 
b;j dirbi, jeigu tik turi dusuli tart 
IKlgOibėll.

Lablauisa Hmns norime 1
rie Jau nustoję tildės dėl kokio* ] 
gelhos, kurie yra variojo vlMtkiu* I 
iltis ir b<‘ imsektnlij.

fets tlykus jKislulymos yra tM?r iki 
-.svarbus. praTelsli. llasyk Uulmr Ir > 
dėk naudotis šia propM tuojau*. 2 
stipk pinigu, TW«i iškirpk Semitu j 
♦K’ttr jaūKaft;rTr^publtjsk, Tattaryk 
feimnllen, •

1}YK\I IšliANfn^O >.
KtFOŠAS ’ 

Froiuicr Astlima t’o.
i}54K Fronticr BIaIjj..
4f>2 Niagara Si., Buffalo, N, Y.

PrKhjsk dykai ^bandymui:’'

Laime, kaip nesveikai*: 1 
jos nepastebi, vadina*! 
sveikas.—Turgenevas. k

vekoslovakai didžiuojasi, kad jų liaudies dainos y- 
ra gražios ir gausingos. Nepaprastai tautiškas ir 
kartu visuotinis Įimtas yra Jan Neruda (1834— 
1891). Jis galutinai padaro romantiškajam humo
rui. ir v ra pirmasis rclmslovakų literatūros klasi
kas. O žvmiausi klasikai yra Svatophik (’ivh

sakyti, kad didesne čekoslovakų literatūros dalis 
buvo tendencinga.

Dabartinėj moderninėj literatūroj reiškiasi vi
sos Šių laikų idėjos. Pragmatizmo filosofija jauna
jai generacijai turi didelės įtakos. Žymiausias dra
maturgas yra Karei Čapek (g. 1890 m.) ir jo visa

blausias objektas yra klasine kova. Parlamentas, 
išrinktas kandidatų 'sąrašų sistema, daro tai, kad 
tos nesantaikos turi būti reguliuojamos visuomet 
taikiu būdu. Ilgametis ministeris pirmininkas Ant 
Kvchla yra tos taikaus valdymo sistemos vadas. 
Užsienio politiką nuo pat nepriklausomybes atga-

Snekka (Sneekoppe) l(>05 metr. Be to, čefo$l 
vsikų krašte yra daug gydomųjų šaltinių, prie.K 
rių įrengtos ligoniams puikios ir pigios matldy 
lūs. (iarsiausia tarp jų yra Kariavy Vary (Kur 
bad), pragarsėjusi mivu gydomuoju šaltiniu 
laipsnių šiltumo. Bet yra lai' ir daug lutų gt

(134(^1908) ir Jamskiv Vrchlieky (1853—1912 ).
Pirmasis yra patetiškos teisęs, žmogiškumo ir tau
tiškumo oratorius, antrasis pasaulinis lyrikas, vis- L •
ka žinantis ir suprantantis kuriantis poemas viso
mis lomiomis, o, be to, mylintis žmoniją kaipo vis
ko gražaus ir gero priežastį ir sąlygą. Bet daugiau
sia visuotiniam žmonijos menui'davė čekoslovakų 
muzikos genijus Bcdrirh Smctana (1824—1881). 
Jis priklauso prie tautiškiausių artistų, o tačiau 
kartu yra ir didžiausi* pasaulinis artistas čekas 
Svarbiausi jo kuriniai yra operos, tarp kurių “ Par
duotoji .sužieduotinė” tapo populiariausia. Tnutiš- 
kiausins dailininkas yra Joseph Manės (1820— 
1870). Visi šio artistai kvėpuoja ir gyvena kasdie
ninių reiškinių atmosferoj. Metafizikos problemos 
mažai juos liečia. Literatūros didelę reikšmę tu
rėjo čekoslovakų tautos gyvenime. Tikrai pus ne
daugelį tautų knyga taip pasidarbavo tautos al
gai vinimi* labui, kaip pas čekoslovakus. Poetai 
mmoningat visomis išgalėmis veikė, kad sukeltų 
tautos manifestą* buvo griežtai uždraustas, vic- 
Miulium karo metu, kada kiekvienas čekoslovakų 
huitbs sirianifestas buvo kriežtai užilraustas, vie
nintelis sustiprinimas daugelių vilčių čekams buvo 
skaitymas AL .1 nuseko (1851) isturiinų romanų ir 
fjovakanis slniitymns A. Nladkovičimts (1820— 
1872) romantiškųjų poemų. Tokiu bftdių galimu

generacija yra didelio pragmatiško galvojimo įta
koj. Bet, kaip ir visur, taip ir pas čekoslovakus 
pragmatizmo žodis nepatenkina visų sielų. Ir iŠ 
antrosios pusės girdisi garsūs balsai reikalaujan
tieji nustatymo aiškios moralinėsUdėjos. Tat jie 
lareišlaa ne visuomet paprasta forma.

Filosofija. Labai įdomu tai, kad įtakingiausi če*
koslovakų tautos-fHošofai yra moralistai: Jolnuies 
Amos Cnmeniūs ir dabartinis Respublikos prezi
dentas T. G. Masurykas (g. 1850). Comenius, te
orijos apie amžinąją taiką skell>ejas, visą savo gy
venimą ištrėmime paaukojo savo tautos labui ir jos 
prarastai laisvei atgauti. Nors jo triūsas ir žuvo, 
bet* jis dėl to nė kiek nenustoja savo vertės. T. G* 
Masarykns yra tai nerami siela. Ieškoti tiesos, ku
ri turi niistatyti tarp žmonių santykius, yra jo di
džiausias tiuškinins.

Polilika. čekoslovakų tautus politilia nėra lai
minga. Senovės čekų valstybe savo nviMklausomy- 
bę prarado 1520 m„ kada sostų užėmė Kmlimndaa 
L Per 300 metų čekų tauta buvo priversta būti 
Austrijos-Vengrijos urnurt teiti jos valdžioje. Tik 
1918 m. buvo atgauta nepriklausomvliė, kada abi 
pusės, čekų ir slovakiį, susijungė, Naujoji valBty- 
he priūine respublikos formą su demokrntifie kdn* 
btihicįjįL Demokratiją yra visų politinių partijų 
tikslas, išskyrus komunistus. Politines kovos avau

vimo veda Ed. Beneš. Jo politikos linija visiems 
gerai žinoma: visokiais būdais Europoj išlaikyti 
taiką. Tikrai, iie vien čekoslovakai džiaugiasi, kad 
ministeriui gerai vyksta taikos politikos darbas.

Ekonomines krašto sąlygos. Ir iš materialinės 
pusės čekoslovakai netuTi ko skųstis. Čekoslovaki
ja turi keletą sričių, gausiai duodančių vaisių. Kai
nuosi* yra puikios anglių kasyklos, kurios duoda 
galimyliės plėtotis pramonei, o nuo ta pareina ir 
gera žemės ūkio būkle. Čekoslovakija daug eks
ponuoja į užsienį, ypatingai cukrų, audinius, įvai
rias mašinas, specialiai žemės ūkio įrankius, alų, 
apynius ir medžius. Importuoja medvilnę* vilnas, 
grūdus, žuvis, tropikų augalus, sjiecialias mašinas 
ir medžių.

Turizmo reikalai Taip pit turistiniu atžvilgiu 
čekoslovakų kraštas sužavės turistą, net ir daug 
jau mačiusį. Teritorijos rulkžitiš supu yidutiliiš* 
kai aukštų kalnų virtyne* Šie kalnai tiudingi gra
žiais gamtos reginiais. Ten viešpataują žavejanti 
gamta. Aukščiausiai kalnyrnm yra Tatrai, su aukš
čiausiu jame kąlnu Gėtląclmvka 2(>fi3 metrų. Ten 
ramiai galimu praleisti laisvą laiką, nesant ir tur
tuoliui* Tam beveik prilygta Alpiams* Tutkum 
roikalam* gerai išruoštas ir Krkonešo ^vokiškai 
liimmgehhge) kalnynas su aukščiausiu kalnu

maudyklių, iš kurių pacituosime svarbiausi! 
Ftantiškavy Lazne (Etanzcnband). Martai 
Laznc (Marienbad), Pieštam*. Luhačovicv, Trt 
čanske Tepliee, Podebrady ir Jachymas.

Liaudies vaisinyuiras,—Kad čekosh»vakų tilt 
yra.nepaprastai vaišinga, tuo neabejojama. Tts 
lengvai galima rekomenduoti kiekvienam kėliau 
jui aplankyti čekoslovakų kraštą. Dėl negalejĮ1 
su jais susikalbėti irgi nėra ko bijoti, nes beV 
kiekvienas čėkoslovakas kalba vokiškai, įr dalis 
galima sutikti mokančių arba rusiškai, arba pr 
cūziškai. arba angliškai. Be to. Čekoslovakų 
nemažai yra i r vspvra nt įninku. .1 vi kas nemčg 
pasilikti kalnuose ar kurortuose, gali smagiai ir 
gini gyventi miestuose, kurie kiekvienus savai] 
domūs.

Hlnt koletas pamit;vtinų miestų: būtinai aid 
Lytinu sostinė Ihahiv (U7(>JMHl gyv. L pramonė 
prekybos miestas Bernas, Danute tetas Bridi 
vu, smarkiai progresimjuutis linuk e KraLm\ 
giių ir geležies miestas Momvsku Ūstrnva* vm< 
turtingas 'Ohpnmns pianumc garsus Purdubicc 
didžiuliids mašinų ii* nta< Falu įkais Piteni 
kiltim esantis Košicve; garsus pramone Lih 
(RrteheniMn'g) ir pietinėj Bohemijoj Budeim 
•< ■

/ T . / • * *
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CRICAGO, IU.

MMMUHBaMMMBMMMHnMtfjl nūn. ir 3 sekundes pirma* 

’i t imi vii t ro|,n^e*”U V lig Į jęOva pasižymėjo tikra 
KOLONIJOSE I [tradicine kolegijų konkuren-

Yorko Universiteto, nuveikė 
buojM dienraščio “Draugo” niu- didelį tūzij iš Princeton’o 
jų«kaitytojųkoątcstas,kur»bti^Lj .versiMo 
sis tik tai. 26 d. To kotttctio ve4UT!Ttn0: kI^V 
dėjii yfr* jaunas Vyčių darbuoto- pDuigUBS nudaužė iki ajwai- 
j«s Vincą* Pajaujis. Ar nebūtų gimo Yeekley, taip indomio- 

kad tie kontestinintai p*ri-ke mngtvnėso, kaip anose 
dinose, kuomet katalikišk’?m» lnikra>u-iamH, ypn-l .

tinWP'D,H>h>inkni!” Jo,,n Oa^11 b,lTO vaMj-to- 
jas vidutipio, lengvai sun- 

Vyčių šokiai [__________ ________

Kovo 15 d. keli šimtai Chicagos 
,Cleero vyčių bendrai priėmė šv, 
taauniją pėr 9 vai. žv. Mišias Šv.

0 parapijos bažnyčioj, M i* 
laikė gerb. kun, pralojai M.

, pamokslą pasakė L. Vyčių 
gos Apskrities dvasios vadas 

tas; Mačiuiionis. Po šv. Mišią 
etinė L, Vyčių kuopa pavaišino

* kavute ir gardėsiais.

Prof. M. Biriiita<
Pirmos ir ypatingos prakalbos!, 

^kanose prof. M. Biržiška kalbės, 
f ketvirtadieny, kovo 26 d., erd- 

Vbj Lietuvių Auditorijoj, Bridge- 
sporte. Programoj dalyvaus L. Vy- 
| Šhj. rjiicagos Apskrities choras.

$ “Draugo” konteitas
Dabar yra visu smarkumu įsisiū-

---------------------------------

■ 'ti

į

L. Vyčių Chieagos ApskrituJ 
rengia šokius balandžio 11 d., Gar-1 
f joki Park Rofreetory, prie Madi-p 
son tf-vės, tarp Kedzio ir (’rau fordi 
Avė. į

Chicagoj lankoti
Jau kelios savaitė* Chicagoj lan-| 

kosi’Nevv York ir New Jeruey Vy-| 
i čią darbuotojai Kazys Baftrainai-Į 
tis ir Kazys Vaškas. Jie gal tūlam! 

I laikui ir apsigyvens Chieagoję. |

DARBimKAS
kaus svorio, ir Mintam* svo
rio klesų vietos kumštinin
kų tarpe.”

Taip maždaug rašė įtakin- 
giausis Nevv Yorko dienraš
tis “Xew Vork Times” apie 
šio jauno lietavurstadcnto 
Justino Siručio pasirodymą 
prieš taip skaitlingą ir en- 
tnizastingą sporto mylėtojų 
publiką. Reiškia, pradedam 
susilaukti ir dauginu Šar
kių.

S porl.

Žnuos Is Lietuvos
IbITININKYSTĖLIETIWOJE VAGYSTĖ BRAZILIJOJE,

BAUSMĖ KAUNE
Šančių gyventojas Jast-

150,000 bičių kaimų; 1000 Mtagr. 
vaiko perdirbt* i korius

Antrajai*, Imt M 0**ą,

? NBW YORK. — š. m. kovo 16 
r d, St. Nieks arenoje, New Yorko. 
; 41-os kuopos narys, Jurgis Ungu- 
.ėraitis (Unison) kumščiavosi su 
? (’harley Bedi. Nors kumštynės ir 

buvo pripažintos lygiomis, liet vy-
* tis pa^^k’ geriau, perblokš- 
■; damas savo oponentą net tris kar- 
■* tą* ir labai jį sužalodamas. Kumš- 

tynės tęsėsi šešis susikirtimus 
.(raundus). Daupr 41-os kuopos 
nerių buvo šių kumštynių žiūrėti, 

; Ir savo tautietį remti.

r UEIlfflS GERIAUSIAI 
i PASIRODĖ
E taęąidl sava epeneatą į 1 mta 

8 sekunda*
YoįIc, kovo 16 d. — 

LjMadison Sųitnre Garden į- 
.vyko mėgėjų kumštininkų, 

£ftalp vadinamos, “Golden 
K*Glove Tournanient,” mng- 
J^yilės. ilaclison Sųuare Gar- 
K don sale, kuri talpina 21,000 
1/ įmonių, buvo kimšte pri-
4 kimšta iki stogo, o dar kelio- 

*lika tūkstančiii turėjo grįžti
»^luo durų ncbgaledami įtjlp- 
V 3i.

5 ‘ Konteste dalyvavo kelias- 
B dešimts Įvairaus svorio

Bičių šeimų visoje Lietu
voje skaitoma apie 150.000.

Ata.|Geriausia bitininkystė išsi- 
— Į pletajusi Biržų, Vilkaviškio

Įir Marijampolės afjskrityse. 
[Tose apylinkėse bičių šeimos 
laikomos rėminiuose aviliuo
se ir daug vartojama dirbti
nių korių, kurie palengi iua 
bitėms darbininkėms raedpus 
našumą ir padidina jo kiekį. 
Medus iš korių išimamas ne- 
primityvišku būdu, bet su 
medsukiais.

Žemaičiai tuo atžvilgiu y- 
ra labiau atsilikę, ten biti- 

Įninkystės šaka mažai išaugu
si ir dauguma bičių šeimų 
laikoma primityviškuose bL 

Į fynuošė ir miniose. Taip pa 
mažai vietos ūkininkai var
toja dirbtinius korius.

gyveno pa« Joną Sulčių. Ta- ’ 
me pat mieste gyveno šal- »| 
riaus švogeris minėtas Vi* .... i .
tartas su žmona, vaikais iri ilOOKLYM, M. Y. 
savo tėvu. Kaufmmms hm- LM12 kp. mJntainh m*inkj- 
kėši ir n-is Vitnrta Karta I"1“*ivyks '">v" 27 d*"*' MSI u pas n»TC‘Hk,w,KaralienėAn^l»p*r»plj«
rsaut namu'tik V įtarto tėvui j,vct»inčj, kampa, RoMing ir So. 
ir jam trumpam laikui išėjus Į 4th gatvių,
i krautuve, atėjo Kmifina- W matortklte »i»i ruirinkti 
" . v , „ . _ hr užsimokė1! duokle* kurie ewt«ims, atpirsr -modali? n- l>n-l,ko)inri. Nepamiriklta ir nanj, 
grobė dėželę su pinigais ir barių tirivesti prirašyti prie mtaj 
auksiniais daiktais — visusĮbrangios organizacijos.
Vilartų šeimynos taupmenis. Į Kviečia VtMyta

, Vogtas tartas nebrangus,I __ r , ■ ' '
Kaufmnnas nuvažiavo i Ar-I PHUADKLJHIA, PA.

- ... i TT t i I LDS. 13 kp. auslrinkima* ivyk* 
Krutinu pas p-lf V. Jii landžia 3,7:30 vai.
vanojo neva savu mirusiosI.^gktre, mokyklos kambary. Atei- 
žmoTUK auskarais it’ kitais Į kito gausiai. Nepamirškite užrimo- 
auksiniais daiktais, pasisve-Įk&i duokles. Valdyta
Čiavo pas Mirskius kaip ge-’ 
rus žmones, paglobojusius 
p-lę V., pasismagino did
miesčio “nakties grožybė
mis,” pinigų nesigailėjo, pa
galiau. nova gavęs darbą, iš-Į atsivesti savo draugus(es) prira- 
važiavo, tinkamai Mirskiamsryt*‘ _____ . Valdyta

atsilyginęs, lik po to Mirs-| VTOROKITUti MAS8, 
kini apsižiiir<‘j<», kad dingo! uif?, los kuopos susirinkimas į- 
jų pnigų 200 pozų, revolvo-Į vyks baland. 5,. Aušros Vartų pa
ris, auksinis žiedas ir p-Jės saKj, tuo jaus po mimo* 

V. suknelė. Sužinota, kad
> Kaufmanas jau prieš keliasi 
dienas buvo nusipirkęs laiva
kortę vvkt Į Lietuvą. Ir jis) 
parvyko. Į

Tardomas Kaiifinanas il
gai gj’nesi nevogęs. Galop 
prisipažino. Aiškiuos tai pa
daręs būdama^ liėdos pri
verstas. P-lė V. jam parašė 
laišką, kad jo kaip vakies ir 
apgaviko daugiau nenori ži
noti, kėliojo už biednų žmo
nių Mirskių apvogimą. Va
sario 12 d. jį teise Kauno a- 
pygardos teismas už vagystę 
Brazilijoje. -KubAndū 4-ais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimu į bausmę įskaitė 4 tnėn. 
atkaletus iki teisino ir pri- 

Įteisė Vitartui 5728 litus nuo
stolių atlyginimo. [“L. A.”]

LDa. Kuopų susirinkimai
LDS, 103 kp. mėnesini* susirinki

mas Įvyks sekmadieni, baland. 12, 
tuojau* po sumo*, žv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius Ir nare* ateiti it 
kurių užvilkto* duoklės užsimoki- 
h. Taipgi atsiveskite nors po via* 
ną naują narį prie kuopė* pra
šyti. Valdyta

LDS. 97 kp. turirinkimaa įvyk* 
sekmadienį, balandžio 12, tuoj po 
kūmos. Ateikite viri. Gera proga 
darbininkam* prisirašyti prie vie- 
nintflės darbininkų organizacijos.

Valdyta

MOMTULO, MA**.
LDS, 2 kp, susirinkimą* įvyta 

balandžio 7 d., šv. Roko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti į Šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles,

Valdyta

CAMBMDG1,MAMI.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, bal. 12, 
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Visi nariai malonė- 

. kito atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius. Valdyta

RLIZABBTH, M. J,
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyta 

trcciadionj, balandžio 4, 7-tą vai. 
vakaro, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti irmo Vitarto iš Brazilijos laiš- i 

ką. Jame pažįstamasis misi- s 
skundė, kad ten jį apvogė jų 
bendras pažįstamas Arturas 
Kaufmanas — “tas pats, sa
ko, aukštas vyras, kuris mus, 
išvažiuojančius iš Kauno, 
buvo palydėt stoty.’* Pavo
gęs dėželę su 555 doleriais ir 
320 milreiaų ir įvairiais auk
siniais daiktais, vertės iš vi
so apie 6000 litų. Visai greit 
šančietis, būdamas kine, pa
stebėjo, kad tas pats aukštas 
yyras yra čia. Pranešė kri
minalinei policijai, kilo byla. 
Iš jos paaiškėjo maždaug to
kia istorija.

Kaufmanas—elektro mon
teris, vedęs, turi mažą vaiką. 
Išsirengė ir išvažiavo į Bra
ziliją. Kelionėje tarėjo drau
gę? Panelę V. Kai kas sako, 
kad juodu plaukė viename 
kambarėly,. Važiavo tuo lai
ku dar vienas kitas lietuvis. 
Vienam jų laive buvo pavog
ti pinigai ir vagies nepasise-1 
kė surasti. Kaufmanas su
kęsis esąs našlys, žmona ne
seniai įnirusi, tai važiuojąs 
kitur dėl neramumo. Kauf-

> uoste į 
Braziliją, o jo draugė p-lė V. 
susikalbėjo su kita bendra
keleive — Kizlaite nuvažiuo
ti su ja draugė pas jos, Kiz- 
laites, pažįstamus Mirskius į 
Argentinos sostinę Buenos 
Aires. Taip jiedvi ir padarė 
ir čia Mirskių padedamos 
abidvi gavo darką. Kaufma- 
nas nuvažiavo į San Paulo 
štatą į Lapos miestelį, apsi- 
j-i—u—ggagasBgs»Bgg^^

kumštininkų, kurių kiekvie-r v 
nas turėjo pasiryžimo tapti] 
savo svorio galutinu laimė
toju. Sunkaus svorio kumš
tininkų tarpe buvo ir vienas j 
jaunas lietuvis, Justinas Si
rutis.

/knot “New York Times” 
visi labiausia* indomavosi 
jauno milžino, Justino Šilu
čio pasirodymu. Jis savo' o-l j 
ponentą, AVilliam Yeckley* 
paguldė pirmame rounde.1 
Bet būdas, “toliau rašo!

rj<įS?. Į Šią žiemą bittamkų drau- 
4wh»> jb- tu.^laimejmio putroj yrn nu 
tamnpę ataeta, tavo <M«-F ialfi ..na

snl nfRii pa 8 Į per 500 kilogramij vaško j 
laimėjimas. ĮdirJrfiiiiiis korius ir gauta

‘^Dindainas savo oponen-|470 kilogramų korių arba a- 
tą su kaire, Sirutis greitas Į pįp 6,600 plokštelių. Iki Im
ant savo kojų ir stebetinaihandžio mėn. I dienos dar 
taikingas, su savo dešines! numatoma tiek pat pagamin- 
smūgiu, pravėrė žaizdą vir-Įti km’ių. Iš vieno kilogramo 
su j Yeekley kaires akies. Su Į vaško išeina 12—14 plokšte- [nianas išlipo'Santos 
kitu dešinės rankos smūgiu hių. Vaškas danginusia gau-|j}razj]j4rt r,'f0 draugi

DIDELE EKSKURSIJA

Visi bariai prašomi pribūti, nei 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyta

B AINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks baland, 5, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

Valdyta

B ALTIMORR, MD.
Baland. 12 d., sekmadienį, tuoj 

w sumai, parapijos avetainėskam- 
lariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti riti.

Kviečia Valdyta

KASTOM, TA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks balandžio 5 d., tuoj po sumos 
šv/ Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

, M. Songaila

PROViDMCB, R. L
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, bal. 19 d., 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi Siame susi
rinkimo dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavys, 
dį kitiems.

ATH0L,MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks baland. 19 d., tuoj po 
mišparų, žv. Pranciškau* parapš. 
jos salėj. iC’vk&ml viri taria! at* 
rilankyti ir uŽstaokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečis Valdyta

MASKVA, M. K.
LDŠ. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks baland. 5, tnoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nea 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos. LDS. 70 kp. susirinkimas įvyta 

bnalndžio 19 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus nariui 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
sayo draugus prirašyti.

Valdyta

Alytus. Sausio 18 d. dėl 
Jėzno Įvykusio vakaro poli
cija sustatc du protokolus už 
vaidinimą “Laimes šulinio/* 
kuris komendanto buvo leis
ta. Taikos teisėjas Jėzno pa
vasarininku pirmininką J. 
Ambrazevičių nubaudė 3 pa
rom arešto arba 25 litais. Pa
vasarininkų pirm, prašė by
lą atidėti, iššaukti liudinin
kams ir pridėti leidimo nuo
rašą, bet teisėjas to neišklau-

CLKV1LAMD, omo
Balandžio 8 <1. 8 vai. vakaro 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
inCncsints susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyta

vėl puikiai pataikė savo opo- [namas iš ūkininkų ir vienas < 
nontui i žandikaulį ir tas [kilogramas vaško perdirbti į 
Prineetono Vnivprsiteto gla-Į dirbtinius korius kaštuoja 
diatorius išsitiesė iki referpeĮtik apie 3 litas, kas fikinin- 
atskaitė reikiamą skaičių įIkams sudaro didelį palengvi- 

[nimą įsigyti pigiakaina dirb- 
Įtinių korių. Šiaip, perkant 
I rinkoj, tenka mokėti už 1 ki- 
I logramą dirbtinių korių 15— 
118 litų. Tokia dirbtinių ko- 
[rių produkcija leidžia ūki- 
I ninkams rūcionališkai su- 
Į naudoti tarimą atsargoj vaš- 
Įką ir taip pat palengvina bi- 
Įčių ūkini plėstis Lietuvoje. 
[Ypač pastaruoju laiku padi- 
Idėjo dirbtinių koriu reikala- 
[ vilnas. Bitininkų draugija 
J dažnai gauna iš ūkininkų už- 
1 sakymu pagaminti dirbtinių 
Į korių ir jų reikalavimams 
[patenkinti tenka apie 500 ki- 
ĮlogiTunų vaško importuoti iš 
[užsienio.
Į Ūkininkai ir šiaip bičių 
I mėgėjai tm-etų daugiau pa- 
[tyš stengtis vašką sunaudoti 
dirbtiniams koriams, kad jo 
nereikėtų gabenti iš užsie
nio.

BBIGHT0M, MA*8. '
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyta 

penktadienį baland. 12, 7:30 vai. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
Ft. Ateikite visi. Valdyta

Lietuvių Laivakorčių Agentų S|jun<o« Amerikoje 
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WORC®STO, MARŠ.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks balandžio 12 d., 6 vai. vakaro 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idcnce St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyta

HARTFORD, 000.
LDS. 6. kp. susirinkimas įvyks 

baland. 12, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue 
Malonėkite vis nariai ateiti, nea y. 
ra svarbių reikalų dėl’kuopoe nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rin yrn užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS.«kp.rtžt.

tUadha intdic*atą tarp* yr* tik

"ŽIDINYS”
l*rot Dr. V, MyMaMH-Patliia r«ta<M 

lltarthiro*, aralcato, ri«M«M» 
Ir akadiaiMofje KyvtfitaMi lltwtr»MM 
Meeriaia tanMlaa yra (HOataumta, 

l'taMlairiMi Ir ktavhMm 
prMlkVtaMtaM įmeni ttatautiatttai 
lletavlą kurnate*. Totai risi yaakaHM-

***** 10 Ibi JUMtilNje BriiUM Hta 
'ąmMhrt
.. Adr.: <Wtayu>,* Kama* taMite M 
•w

■*

LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, baland. 19 d, š. 
m„ tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šioa 
kilnios organizacijos.

Valdyta ,

miw britadf, oomr.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 19 d. s. m. 
Svarbu, kad į a| susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prio mflsą 
brangios organizacijos.

Dmoir, nes.
LD3. 72 kp. tuairinktau [vyta 

sckinadion'į, Imlarul. 19 it, tuoj po 
pamCdų, žv. Jurgio parapija mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į Šį audriu 
kimą. •

Valdyta
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IVIETINES ŽINIOS
.. .

LANKĖSI REDAKCIJOJ
PirmadicDy Irtik&l redakcijoj 

larbingį svečiai kunigai Ant. 
femulkityu ir Kazlauską* iš Watcr- 
burjr, C'dnn. lydimi LHS. Dvasias 
Vado kun. K Virmuuskio.

Gerb. svečiai atvyko i So. -Bos
toną kv.n. Virmąuskiui į talkų baž
nyčioje ir taip pat pasitarti apie 
vaidinimą naujo istorinio, dar iš 
rankraščio vaidinamo, veikalo 
“KrevĄi Pilyj.”

Klob. knn. F. Virmauskis \ai 
(įintojii trupę kviečia, ir tik dabar 
lieka liapręsti dienos ir svetninC-H 
kidltaimas. Daromi pnuitarimai su 
vietos kuopą ir draugiją valdybo
mis,’ Tikimės, kad susidarys drau-. 
gijw ir kuopose gražus ūpas i»* 
visi pasidarbuos, kad vakaras pa
vyktą.

t. b. fc. itAitibM Anglijos 
APMjdėid fcbMiauos

tone <1?I susidariusiąneaiškumą ir 
neužtikrinių.pankoly; Tame tau
ta buvo sudėti pinigui (taikiausia 
ttarbininkip Direktoriai <tata pa
laimas tanku atidaryti sntaktari 

dauginu kapitalo. ' Jeigu bankų 
! omisijuniemts patvirtins direkto. 
in planą bankas bm atidarytas, 

<> jei ne, tai pasklr* rcceiverį.

BANDITAI APIPEBŽt KRAU
TUVAS VEDI JĄ 

|{(is|.IXDALE.—Šeštadienio va
Lare I<an4hftl užpuolė Roriiltdah 
L raulinės \edrją prie Hoslindale
Sq. ir i ėmė $1400.

Kun. VJrmmuto aiškino bažny 
etoje žmonfma, kad Verbų ryt* 
miros mišios bus 8:15, trečkm — 

9 vai. Vakare choras akto reti- 
rslngnją tantąta “Septyni Kris
taus žodžiai nuo kryžiaun.” Įžan
ga pitsę dolerio kiekvienam.

♦ a •
K h imnus*ragino parapljonus ei

ti gausiai prie Hakrąntentą *Jimt 
; gimtą atlaidus. Prisiminė, kad 
jis bus vienas po 40-tics valandą 
atlaidą iki didžiojo plrmatlieino. 
Itidžlnlom pirmadieny atvažiuot į 
talką kunf Jakaitis.

• • •
Kitttri svarbūs parengimai yra 

tai bažnytinis koncertas Verbą va- 
4are. Velyki; po pietų Ir vakare 
Marijos Vaikelių programos ir te
atros — “ Rožių Vainikas” — lal>- 
tlnnliėins atvelyky.

JEI TW NEPRIKLAUSOMOJ LETOTOJ LENKUS 
KAS PERSEKIOTŲ

džiai. Jie tuos paliudijimus 
sudėjo hisĮiektomte ir vata* 
eiaus mokykltį taryboj ir vis 
rciknkuija: uždėtas paban
dau nuimkit, nuo Krasnavo 
mokyklos atsldrkit, jei n<*ga 
lite duoti kitos mokyklos, tai 
leiskite įkurti savo privačių. 
Su tokiu reikalavimu Suval
kų jnspektoTate lankėsi ir 
trijų vyrų delgaeija. Bet iš

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

Selunndieny, kovo 22 d., 2 vai 
jM) italą “Darbininko” veduke' 
jos kambary įvyko LDS. N. A. aps
kričio gegužinės rengimo komisi
jos susirinkimas. Pirmininkavo- J. 
Šmilgiš. Raštininku buvo p. Kum 
pH. Dalyvavo iš So. bostono, (’am 
liHdge, Lowvll, Laivvenee, Mon- 
tcllo ir Norvvood Ll)S. kuopą ats
tovai.
kadangi išvažiavimas rengiamas 
gegiižtis 30 d.. Mentalioj kartu su 
parapija, tai ir parapijos delegaci
ja dalyvavo.

Iš apskričio išrinkta įvairios ko 
misijos: sporto, kvietimų, spaudos 
ir tt, Gegužinėj gaspadoriumi iš
rinktas prityręs darbininkas A. 
Vahiauskas. Sv. Roko parapija iš
rinks savo gaspadorių.

Rengimo komisija padarė kelt tą 
gražią nutarimų, kad išvažiavimas 
—gegužine visapusiškai pavyktu 
Iv kad visi bfttų patenkinti.. _

Rap.

SMULKIOS ŽINUTES
P. iiktmli-niu vakare Tėvą .Mari 

.imą nriėją ri-’yrhiH luilič susirin- 
iiną Xįdare padėti kim. Jakai

t'iui la-hi hnlrgijos tandą. X<»rvL 
i a-sitram-Jj ii Hartfordo trupi- 
.aid'hioją “Krėvės PHyj,” be; 
Hobnua"- p:’; iškiliu kad tuo Ll)S.< 
rūpinami

o o e

pi-iic*. '..įlaiulą ai laktai prasidr 
iužny činjr sekmadir 
••kpo/ii’ijos mišiomi- 

išl. .h/Tnga proefrija. Išpa/.iir 
klausė kunigai: (’rboi'nvyeius 

šmuli, it* ", Juška ii is, K i Ja r Jais 
P. irai.i- ir Km i/i*.

i! t i. I; «l
c o

'Z

«'LDB. 1-mos kuopta susirinkimas 
įvyks 26 d. kovo, parapijos salėj. 
4&Ž K. Ševenth SI., So. Boston*c 
7:30 vai. vakare.
-■ Malonėkite visi nariai (ės) susi
rinkt, nes turėsim svarbių reikalų, 
aptarti kaslink mūsą organizaci
jos. Taipgi turėsite gorų progą at
silyginti, kurie esate užsilikę su 
mėnesiniais mokesčiais. Gal bus 
neprošalį pažymėti, kad ateidami 
į susirinkimą kiekvienas narys bei 
narė atsivestūmėte nors po vieną 
narį prirašyti prie mūsą organi
zacijos. Tas būtų nesunkti. *> tik 
reikia noro. Taip darydami grei
tu laiku organizaciją išaugintume.

Kviečia visus-as
Valdyba

ĮDOMŪS DEBATAI

I\Teitame “D-ko” nuinciy bu* 
vo paskelbia, L. Vyčių 17-tos kp.1 
(totalui, kurie turėję įvykti kovo 
22 d. Bet drl pasitaikiusių 40 va
landą pamaldų debatai tapo at
šaukti ir atidėti iki tiačiadtonlo 
, a karo kovo 25 d. 7:30 vai. vakn-

VUniaHf **ViIiiiaus Ryto
jus” plačiai rašo apie feui’- 
biškiiį kaimu lietuvių vargus 
dėl mokyklm Birbiškiai nuo 
nelietu menamų laikų turėjo 
mokyklų, bt< rilio 1929 m. ji 
buvo nždaryta. Mat, netoli 
Burbiškiu ym didelta Kius- 
uavo dvaras, Valdžia jį su
skaldė ir jame įkūrė atga- 
lientm iš kitur* net iš nepri
klausomos Lietuvos atbėgiv to visko nieko ncišėj“: mni

<wdnikgs»” Jų vaikai K runav<» mokyklos n< atsky 
iv, kitos, net stiv<» lėšomis, įs* 
leidi ‘ neduoda ir pabambi 
nemiima. O tų pabaudų jai’ 
tiek prisirinko, kad'ir patys

LIETUVOS DUKTERŲ DJtJOA t R. «. SAlDt. faUDlil f. 
tO GLOBA MOTINOS AVe. PABALMMM DRAUftUM

VAIDINA

Filis
turėjo lankyti Burbiškiu

R«p.’ mokyklą. O vaikai, patekę
tarp lietuvių vaikų, diuigmi-
stodaVo savo lenkiškumo. Tą ___,____ ____ _ ,. ,
mkėjp atitaisyti tr A darbo žmonės ją sutntn. tmbežmtt.
ėmėsi Krasnavo dvaro cen
te palikęs lenkas šeškaus
iąs.

PO GLOBĄ MOTINOS AVČ.
VALDYBĄ

i’oiuiuiii‘»v - rclh* .ViHaislUcnG
GI G ttuei't, So. M;r».

tt l. ,M, Uostoj 2393-31. 
Vire-l*li’niiiUKO — IJcua Mlkutsklei^

4IĘ! ii 5th St,, Su, OGStoii, Mjlss, 
I'roL Kaži. — ĖMitytu Au^tištUntutG 

, Oi’ G Sl, S<». 1Io\(oij, Atas,
TeL Ko. BostMi 471IMV.

Hw. Kivit. — Miirjuna ^larkuniatu
(XI G Si., So. Ikn ton.

Udlnlnkv -• Ona StituiuIiuiG
105 Wcst Glh Kt., Sa. Hosloją >ln£& 

TvatkAlnrc — ona Mlzgirtfieftfe
1512 eolumbla Ui]., So. Boston, Maaht. 

Kokos (jĮtribi'ju - Ik .lann'onlenO
1120 <«4uinbla H<L, Ko. Boston, Mii*3 

hrangija mito Mitirinkimus Įniko kas 
antrą litarulnlij] kiekvieno mėnesio, 
7:
minėj.

Visais <IrauuIJ<>3 roiknlals krcIpRllcs 
pus protokolą raštininkę.

V. T. tfcvldti*
A

l’JratlnlnkMs — y. T. EavRAm,
<,1 E. Sevenlh St, Ko, Koteteų MM* 

Vk^Vi^inhiknK ^A. NiteMttetete1 0!
885 K Braiulwny, So. BteKom MM

Prat Itažtlnlrdta* — V. TMrnoUteimt, *
40 Ihutot BU., So. BiMtotu,

Fin. Rtt»tiuh)ka» — D, Liogunrlfitete f
02 AdMflM St.. iMrcbteter, MMh J

Katk>rlu»— r, KleponU, r
2CG Boltofl SL, Ko. BoatOM, MaM, .

TiurkdiirlH — X LeitfrudCM .
141 IJOHttj St., Ko, Itefan, Mm4 •

DranglJn Įniko NusIrlnklniiMi |cmi «M| 
plrmuuilenl kiekvieno jnfcMgte fS -'U 
v»l, rakare, pobn<Jij’tln?J mhilMa
Fitih St, So._Bo«od, Mtm. j

Todėl visi, kurie rengvt.es atsi
lankyti .sekmadieny .tai visus pra
šome trečiadienio vakare. Debatų 
tema- “Ar naudingas yra prohibi- 
••i.ios Įstatymas?”

VM atsilankiusieji būsite užga- 
mdititi. nes yra išrinkti geri deba- 
torini iš abiejų pusią.

Debatų Komisija

ĮVAIRIOS ŽINIOS
STATYBA LIETUVOJE

uių, 11 viešo naudojinios ir 6 
tikybiniai. Toliau seka Pa
nevėžys, kur pastatyta 1,617 
trobelių, iš kurių 843 gyve
nami, 731iB^gyvewni> 32 
pramonės įmonių, 8 vid§0 
naudojimosi ii* 3 tikybiniai. 
Vilkmergėje' pastatyta 371 
trobesys, Klaipėdoje — 360 
ir mažiausiu Mariampolėje 
— 144 trobesiai.

UŽDARS INDU8TRIAL BANKĄ
IR TRU8T KO Į

Pereitą savaitę Mass. Valstijos , 
Bankų Komisijonierius uždare In
dustrini Bank and Trust Co., Bos-

MfMNMNNNNNNHK*

.Ūiillnvoju namus lauko Ir vi-' | 
daus, iMHiIeruoju kambarius, išimi-< > 

' tina lubas ir atnaujinu grindis, j J 
i Darbą atlieku gerai ir piginu negil i > 
1 kiti, l’abgnilykile, iieraitlkrlnsita j { 
> Keiknle kreipkitės pas: i J

F. JANIŪNAS |
84 Inman St, Cambridge, Mass.| 

Tfb VnlvcrsHy 1750-B |

W ■* A

Žinome, kad karu metu 
priešui nesigailėjo mūsų ša
lies; neinaža kaimų ir mies- : 
telių buvo sudeginta. Reikė
jo atstatyti. Be to, daug at
sirado naujakurių bei išsi
skirsčiusių į vienkiemius, ku
rie taip pat statė sau trobe
sius, o dėl to nenuostabu, kad 
kaimuose pastatyta keturius 
kurtus daugiau trobesių kaip 
miestuose. Kaimuose 1922— 
1929 metų laikotarpy pasta
tyta 110.924 trobesiai, iš ku
rių 44,192 gyvenami; mies
tuose pasiūti ta 20,394 trobe
siai.

įdomiausia Kaune miesto 
statyba; čia iki 1930 m. pa
statyta 2,587 gyvenami tro
besiai, 1217 negyvenamų, 58 
viešąjį] įmonių, 276 pramo
nes įmonių, 17 tikybinių; iš 
viso Kaune pastatytu 4.140 
trobesiai, o prieš karą jame 
tebuvo 1584. Tie skaičiai 
vaizdžiausiai parodo, kad 
Kaunas trobesiu atžvilgiu 
padidėjo net 2ls karto. Po 
Kaimui daugiausia statėsi 
Šiauliai. Šiauliuose 1922-— 
1929 in. pastatyta 1823 trobe
siai: 9*0 gyvenami, 751 ne-

Nuo 1922 m. iki 1929 m., 
per aštuonerius metus, Lie
tuvoje pastatyta 133.417 tro
besių. iš kurių 75,099 negy
venami, 105 tikybiniai na
mai, 415 viešo naudojimosi ir 
1579 pramonės įmonių.

Storiausias ąžuolas yra 
Gurdino gubernijoj. Balt žy
džiu girioj, 4,6 metrų apim
tis. Baltvydžių giria užėmė 
1.230 ketv. kilometrų plotą, 
bet šiandien ji baigiama kirs 
t i gelbėdama lenkų zlotuą. 
šioj girioj medžiodavo Lie
tums didieji kunigaikščiai 
stumbrus, dabar jie reti, gra
žūs ir brangūs Lietuvos girių 
papuošalai — stumbrai išny-

Ką toliau daryti, kur kreip
tis ir kaip trintis, burbiškie- 

Jis pasirūpino iškelti iš p
Burbiškiu mokyklą į Kras- 

navo dvarą.
Mokyklą iškėtus, daugu

mai burbiškiecuj vaikų susi
darė po 4 ir 5 kilometrus ko
io į mokyklą. I tokį kelią, 

per rudens darganas ir žie
mos šalčius 7-8 metų vaikus 
tėvai nenori leisti. Ir įstaty
mai neverčia jų taip daryti, 
hirbiškiečiai vaikų į mo
kyklą Krasnave neleido ir ė- 
mė rūpintis išgauti mokyklą 
savo sodžiuj, ’• *1929 m. jie 
erei pūsi į “Rytą,” prašyda
mi Įsteigti jiems privačią 
mokyklą. “Rytas” paprašė 
:onc( sijos bet gavo iš Suval
kų neigiamą atsakymą, <> 
jurbiškieciai. .per savo mo
kyklų tarylją jh) 20 zlotų pa
jauto už nelUidimą vaitų Į 
mokyklą. Btulnšktečiai pa- 
rai tojo prašymą dėl koneesi- 
os dar 1930 ni, bet rezulta

tai buvo vis tie patys. Tuo 
pačiu laiku burhiškiečiai dėl 
pabaudų pasiskundė kurato- 
rijai ir paprašė patikrint], 
kiek kelio yrą nuo jų iki mo- 
H'klos, bet nieko nelaimėjo. 
Tada jie pasiryžo įrodyti 
valdžiai, kad pasielgimuose* 
su jais tailžomi įstatymai. 
Jie pirma patys gerai ištyrė, 
kiek kelio nuo jų iki mokyk
los, ir pareikalavo atsiųsti iŠ 
storastijos kelių skyriaus 
matininką, kad išmatuotų 
kelią. Matininkas atvykęs iš
matavo ir išdavi paliudiji
mus. Paliudijimuose visai 
pasitvirtino biii’biškiečių žo-

riai jau nt’ta'išmmm

REMONTUOS KALVARIJOS 
LIGONIU?

Šiais mvkiis bus atn nmn- 
tuota psichiatrines ligoninė* 
namai Kalvarijoje. Ligoni
ne bus praplėsta ir joje ga
lės tilpti ne 50 ligonių, kaip 
dabar, 1x4 1(M).

nrnj iiiuriiimuj iuvKtIaibj į
::;o vai. valau.', polaižiiyllnfj avė- JV. joifO KV. U>. fAtAuntM

DM JOS VALDYBA i] 

Pirmininkus — M, Šlobn
.*W Mt. Ida Itd., iknchcBter, Mum.

Teloplrono Columlp* MKL H 
Vire-Pimlitfnkgs -- J. PriraurtM I 

21 Thnnnus Purk, Ko. Boston. Maa*. f 
Prot. Ilratiriinkas — J. Gllneckte „

R TJmmas Purk, So. Boaton, Mart» -M 
Fln. Riičllnfnkn.H — M. &>B:lK .

i 250 E. Ninth St., Eo, Boaton, Mm 
Iždininkas—A. NamlŽIfiiius

S85 E, BrmidKiiy, Ko, Boaton, Mąa* -> 
Marįiilkti — J, Zuikis -
. 7 \Vlnfield SL, So. Boston, Mm*. ' ’ 
Draugija hdko .susirinkinmn Mm traflta 

nedeidienj kieky ieao mėnesio, Ž rak 
jh» plotą, Parapijos Katėj, 492 E. tifc 
St„ So. Boston,- Mass.

ŠV. K/iZIMlERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

J. Grubi ni kiui, 
liradville, Mns&

— J. Markelionfe, 
irti, Boston, Mhsn.
- V. Puptaufckris,
So. Boston, Masu.

4. tšaiklN.

l'irmlnhitnn
21 1’n‘KCTrtt st.

V4ee-V Biululnkns
W IkAvrn St..

Kurilhink’A.
110 Boncn St„

Fln. H?iAUnh»li&3 - ,
2š0 E. Mnth st. f«». Boston, M:mš.

I/4lnh«k4š -- V- Balutis,
lUJ'į Merccr St. So. Borton, Mas*, 

Tel. So. BO-jton 0G17-W.
MiHf'illui J. Zaikls,

7 IVhifielil St., Sn. Boston. Mass. 
nramrila l:UTs<* -o-lrlnktmim Ra? antys 

netlėMen! tdoitvhmo mėnesio I’nrapb
4512 13. Soventli St. South 

Boston, šios.*

i T(4. ('tiitersih 94«>t» =

ĮŪR.SUSANGLODĮENES!
Į (GŪBRY) |
i Lietuvė 1) a n i i s t ė Į 
I Valandos; 9—6 ir 7--9 į 
j 678 MASSACHUSETTS AVĖ. 1 

(Central SkrUrr) i 
CAMBBIDaZ, MASS. Į

Tėvai. Molrvtoiai Auklėtojai, 
Mažų hj Globėjai Ir 

Geradariai!
T š r n š v d i n k i t e J ū s ą 

brangiems 

vaikams

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-J08 VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L recrauurtcK .
2-1 Thonms Bark, So. Boston, Mirt ’ 

Vlcc-l’irmlnlnkiis—Jiioms JnctoavlBiĮĄ
92 Snvvyer Avė., Doreheatar, MOB. 

IVoL IlaStlnlnkos — A. Ncvlara;
948 E, Broadtvay, So. Boston, MMA 

Fin. ItaStininkmi — Jiiozha (}WlOa
27 Tampa St., BJatpipdn, Ifaaa. 

Iždininkas — Vincas Kallftlus, *•’ •
G7 G Sti-eet, South Boeton, MaM. ’ . 

Tvarkdariu — Petras Geležiniu, ;
14 Vlnton St., South Boaton, Mm 

Draugljor- gnslrlaklmnl būna taint ptaM 
nedėhlienl kiekvieno mėnesi# 3 JriA 
po pietį), Parapijos ealėj, 4#Š Mrtt 
Seventh Et., So, Boaton, Mana,

Prirtekę® Advokates

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus.
317 E St. (kampas Broadway) 

Solidi Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų j Talbot 2474

"ULUE COAL”^
Tai, geriami* kieta® ir iva hįĮ 

nia anglU kųz kada buvo iš-Tį 
neitas ant žemžs paviržiauJj| 
mgai dega o melsva spalva® 
patikrina jo vertę, Duok ui M 
sakym* šiandien. Tiktai pa-5| 

telefonuok
I So.Boston 3403 lt 
Į BATCHELDER VHlTTEMOREF

COAL COMPANY
1463 Rroadvay, Ifotttii Boston®

U tlt HėJū naujas siuntinys naujų 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ BOnUMtUS, baltais virbeliais- 
MJLLDlj IDnOMtUS, baltais vilkeliais—

. 41.75
_$1.25

MALDŲ lOlKimUD, juodais viršeliais------- ------$1.25
Bftlll BAUIĄS ĄtttSO ALTOUtm, juodais pras

tai viršeliais —-a—------- -

tfetiB nisakymus ėtūrtdti vekntata adrest::

,W

KNYGŲ LEibniAS LIETU

VOJE

1914 m. buvo išleista Lie
tuvoj knygų ir brošiūrų — 
352 leidiniai* 1915 m. —187 
leid., 1916 m. — 145 U 1917 
m.—152 L, 1918 m.—259 L, 
1919 m,—295 1., 1920 m.— 
129 1„ 1921 hb~425 L, 1922 
m.—420 L, 1923 371 1.,
1924 m
366 L, '1926 nie-~3581., 1927 
Hk-r-763 U M in*—920 Į„ 
ir 1930—Vyt I).—m. — 961 

!Imtinys lK»hdtiti 3,996,555
. z, . k

Nesikankinkite
Pasiiiucsuokite nuo 

Skausmo

DABAR!

334 1., 1925 ilk

Bautih Boston, Mm*.
» i

. , r’-.uą.ii.... - •nrfT«wu

Jei dvieju minutą laiku natryni- 
mas su Baker PAIK-EXPELLE- 
RIU ntsu-tapdis ktekvi- ių perve
rianti ir karkinanti - - kabomą nito 
Retpnatizmo. NcuritiNeuralgi
jos, Strėndivglio. arba Gah»s 
Skatnlėjinų, Danties Oėlnną, Mėš
lungi ir t t. — jeigu nvišims pir- 
Šahmi, skaudujnną ir Mietiruu? 
nuvargintą muskulą ir bąuarią — 
jokts kitas Imimcntas nieko ne
gelbės.

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expellcriu
Ištrinkite «kainhnw vietas stt Enker PAIN-EXPELLERIU, 
tJcnu patikimi n?,miniu vaistu, kurh yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.

Kaip Etilai Enker PAIN-EXPELLERIS Įsisunkia per. odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisiu šenai pažįsta* 
mus skausmas iJrijksta.

Žiūrėkite. katLbutą “INKARO” vaistalcnklb, kuomet perkate 
Eak.t PAIN-aXPKLLtRl. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

Nitaplridt* Datar!
Tik Sfe k 7(te

“Saulutė” d iBI. turininga ir pa
tinka vaikams .T-n rašo ir piešia ži
nomieji infrų rašytojai ir dailinin
kai.

Nepa^ilekite vaikams .džiaugs- 
mo ir naudosi i

^Saulnbn-^riua-du^kiab^rt* 
minėsi 16 puri* didelio formato su 
spalvotu vireriin. Kaina Lietuvoje, 
actams 12 lit., pušei metų 6 lt., 
Latvijoje, Il.tijoje, Vokietijoje 
tr kitur molams 15 Ut., pusei me
tų 8 It
.rim ; mtn. ? 11. 30 ccnt. Amerikoje

Adresą.;: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

TcLS. B. 2712

U B. J. LANDŽIUS
‘(ftijnJinKr) 

JdBilH^BiOJBVrOJASIU 

CHIBUBGAS

Ofiso valandos:
2—4 po pietų; 7—8:30 vakar*
496 B. Broadway, 9o. Bertai

M

Kiemo
prašome kreiptis dėl visų informi 
riją “Darbininko” Adminirtrad 
jon.

‘D.’rbinipko” name 5 arta 
■ gražūs dideli ir šviesit* 
uunbartai. Yra elektra, ga 
as, maudynės, skalbyttefc 
luodama šiluma ir jaiiito 
•ius palamnnjn. Del platės 
liti iiaformaeijų kreinldtes
1 Darbh»ink<»” Ad ministrą 

5 i ją.

Š TėJ. Porter 3

1

i 
s

(RIWTS)
Lietuvis Gydytojai

Ofiso Valandos: 2—1 ir 7—0| Ofiso vuinndca: ir t—u 
|881 Mass. Avė., arti Central llą.

Oambridge, Mm.
i

LIETUVIS DANT18TĄ3

A. L KAPOČIUS
251 Broadvay, nouu Bortai 

(wKcKlvIo’>miiię)
I Olto valinga nuo P IH 12. nao 
i 1:20-4) ir nu.j cciM—ii vakari 
; HtvM.inil v el» i U—12 VHt. dHM.

Fabati’fats oro U Ud'U vak» N* 
flėltomitviki 11 nagais* Į tarti).

■įiMįiin ii- iiĖTirTriTn>iri^^

Tel. Eo, Boston QBg3 , ‘ 
LIETUVIS DANTINTAB

0 R. M. V. CASPEfi
. (KASPARAVIČIUS
811 E. Broadwiyr So. BrtM

Ofito V«lMi4M:
Nuo U Iki 12 ryte ir nuo 1UW M 
5 ir nuo G iki 8 vai. vakaro. oA» 
ms uždarytas autmios vakarais Jr 
DedCldlenlals, taipgi neredoartiateV 

12-tos diena uidary tas.
Taipgi nuunti ir X-rty 

Lfta.,,1, ■ i i,..,".-N.r-araiaaagateNMtetel

Lietuvis DantirtM

i (GALINAU8KA8) J
414 Brpadway, So. BoriM?

Tat. 8a Baatafe S8t»
Ofisą* atdaras nao W Iki 11 ątfc* 
ryto, nno 1:3O jkl 5:!W & rtatNZ 
nuo d Iki n vakare. Šventą Matei* 

pigai buki tarimą *

'■ r ..............i n.,.. ............ .ui n

ODOS Ir GALVOJ
UgO5u Neišpasakytą niežėjimą Ir 
įtiną rėžoma, tetter. f-nlt rheum M 
kltmi Uitas laimi greit potemrrhrti 
vartojant mano odos mortl. .DM* 

llgij greit pagydyt* jom* 
Geros dėt pilės, nusklliMM 
ranką, koją skauduli* ir 

• aktą. *
yfj.vumje y/mM 
Teiraukis Prie Maną*.

Paturima* Dykai. * 

tolimo fitij 
-FrtoMMt; Antradfeolata, 
dkulaia ir fc4indietitate i»~4t 
to, j*-lk.T—3 vakar*|/ aak Hiate it>—1> tlkteb

' IRNAKTJ

D. A. ZALETSKAl oium.i* romids****
ITT ir 44t (MbtHf* 

ŪMllnkkl, . ' ■

A

rengvt.es


AotrtdUniM, kero 04 dte»% im 
p w ir* ■ ■.'mMamaUMUte-■■ l»»-lL---«-MWBll J J- IIIM   « jii ■l'ji )■'■■■'■ ' '■' —W ■■■' l’*rV,>>l7..UŪ?»!!,gCTWaMWUWE‘11‘‘  ̂ ■  Į.jUJUW. II . M,

DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
ietuvidi Nepamiršta Tautos 

Įžeidėjų

Sekant lietuvių spaudų A- 
neri ko,j e nekartų tenka no- 
jučiomis nusišypsot i. Ypa* 
Ingai skaitant taip vadhui- 
nų “tautiškų” spaudų. Jei 
nes nežinotume mūsų gyve* 
ūmo ir veikimo, tikrai pati- 
tčfnme jų žiniomis ir išvada* 
uis. Vėliausiais laikais lais
vamaniai “patriotai” (ge

rinus sakant patrijotai) ypa- 
tingu pamėgimu kolioja ir

f. ą ■

Neva patriotizmo šūkiais, 
bet lM‘dievinimo tikslais, Jin* 
du katalikų tarputi dėl “vie
nybes.” Bet kų pasėjoj jei 
no soeialistuš, bolševikus a- 
narchistus? Ten kame jiems 
nepasisekė Žydi lietuvių židi
niai: bažnyčios, mokyklos, 
vienuolijos, prieglaudos ir k. 
Jų įžeidimai atšaldė katali
kus nuo taip daug kalbamos 
*' vienybės. * ’ Išsisklaidžiu-

ęH’kina kunigigĮr kam ji ne- -sios parapijos su savo va-
- davimu, mūsų parapijos,*mo- kai pitdysim_wtmos troškr-

te lietuviai,” bet nusistatę 
prieš katalikų teises ,nenugy
vens su katalikais. Lietuva 
yra katalikiška ir lietuviai 
nepamiršta tautos

Katalikų aukomis ir imsi- 
Šventimu atstatyta Lietuva 
savystoviai gyvendama ir iš
silaikydama susirūpino išei
vija. Jai rūpi matyti mus 
kuo ilgiausiai išsilaikančius 
lietuvybėje. Aišku yra, kad 
kad lietuvybe išsilaikys tik 
prie bažnyčių, mokyklų ir 
vienuolijų. Tik gaila, kad 
ne visiems “tautiniai misi- 
stačiusioms lietuviams” tas 
patinka. Lai žūna, jų pagei-

ncpraturtinHim, Bet trum- vardus, tai 41 kuopa, pasirinko vk* 
paregiškai pn»dgiant, t. y., 
mūšų vimmmehė« ir įstaigų 
nestipnuantj kaip matai, 
ateitų laikai, kad nė Vilniui 
nė Lietuvai naudos iš mūsų 
nebūtų Bet to nori mūšų 
“tautiniai munstatę lietu
viai,” *— laiKvamaniai. Kiek
viena mūsų padanga, nors 
pavadinta “klerikaline akcL 
ja,” “itasipinigavimu,” yrą 
lietuvybės židinių sustiprini- 
mūi. Mes jas stiprinsim ir 
neMim šlhipf arnin krykšta
vimo. Mūsų motina Lietuva 
džiaugiasi savo vaikų bren
dimu, pažanga, Mes jos vai-

ną iš sekančią: Vytautas, Kęstu
tis, Birute, GMiminąs, Gražina ar
ba Basanavičius. Pirmutinis lino* 
sis vardas iš virš minėtų vardų 
bus 41*os kuopos vardas.

Kadangi kovo 19 d. išpuolė 41 
kp, dvasios vado kum J. Alcksinno 
varduvės, tai 41-ma kuopei kartu 
su šv. Boža nejaus' draugija nutarė 
ir surengė jam tą dienų vakarienę, 
jo pagcrbimuL

Baigiant susirinkimą buvo pra
nešta, kad 41-nm kuopa turi gerą 
kumštininką, Jurgį Vrtguraitį, ku
ris kumščiavos!, kovo 16 d. St. 
Kirks arenoje, buvo raginama, 
kad visi, kurie £ali 41 kuopos na
rni kinkytųsi į kumštynes. Rusi- 
rinkimas baigtas malda,

A. J. M.

TcIcpHmm: STAČIO 2-0704 VALANDOS:

DR. BIAOAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—BAY
Kamą TeJaConau: Mlrhliętn 2—4273

Noo 0—12 Šl.tyto, 2--8 v»k*

409 GRAND fTRBST 
(kampu Union ArtJ 

BROOKLTN, n t.
, • / —" Z L:

ĮVAIRENYBES
spalvos šviesa, kuri sunau
doja 80% visos eitcigijos. 
Lempa dar patobulinus, jų 
bus galima gaminti serija* 
mis ir naudotis, kaip kad 
dabartinėmis, kas bus nepa
lyginamai pigiau. f“Tr.”J

dais, sujungtos vieno tikeji* 
mo ir tautybės ryšiais, užlai
ko gražiausių vienybę. Lietu- 
riaijiepamiršta tautos į^ei- 
fli jų, išmokę tiek daug skau
džių pamokų, tų klaidų pa
kartoti nenori. Kunigai aiš
kiausiai tai žinodami, tauty
bės Amerikoje išlaikymui, 
nedalėis, kad tų lietuvių vie
nybę šliuptarnių būrelis išar
dytų. Jei jie nori dėl lietu
vybės dėtis su katalikais, ku
rių yra dauguma, niekas 
jiems nedraudžia, nors kata
likai vieni geriau ir daugiau 
dirba tėvynei. „

Jei katalikams ir kuni
gams nepatinka Lietuvos 
valdžia, tai tik dėlto, kad jie 
nori Lietuvą matyti kultu* 
ringą^demokratingų, o ypač 
katalikiškų. Kunigai rusų ir 
vokiečių persekioti, su kata- 

šiais laikais labiau sttst- Išknis ją atstatė, sutvarkė.

Mdeda su šliupturniats lietu
vybės reikaluose. Kunigai, 
sako, ardo lietuvių vienybę, 
“šmeižia Lietuvos valdžių ir 
lietuvius kursto prieš tauti
nio nusistatymo lietuvius.” 
Anltai mastančiam žmogui 
skaitant tokius žodžius kįla 
mintis, kuriems tikslams to
kie demagogiški straipsniai, 
rašomi. Kodėl šliuptamianis 
skauda, kad kunigai su jais 
nesideda! Kodėl kunigai 
“šmeižia” Lietuvos valdžią,: 
kai jie pirmieji už Lietuvą 
kovojo, kentėjo, aukas dėjo ! 
Kodėl kunigai “lietuvius 
kursto prieš tautinio misi 
statymo lietuvius,” kai jie 
rūpinasi, kad visi lietuviai 
Kitų tautiniai nusistatę ? Ko- 
lėl kunigai griežtai laikosi 
ūtbuofeje tik su katalikiš- 
ta visuomene ? Kodėl kūni

kyklos, vienuolijos, tik siųs
kim aukas Vilniui ir Lietu* 
vai. Iš tų nukeliu Vilnių 
greit nefttvadiiosim, Lietuva

nių būti gerai* tėvynainiais, 
nepaisant palaidūnu sūnų ir 
povaikių trukdymo.

PASIDAIRIUS
Bedieviams nepatinka, kad 

katalikai deda aukas vienuo
lijoms. Pavyzdžiui, Balti- 
morejo sudėta 300 dol. dėl 
kazimieriečių, tai jie pyksta 
kam ne Vilniui ar Lietuvai. 
Vadinasi, jie nenori seselių 
lietuvaičių, nenori lietuviškų 
mokyklų. Jie toliau už savo 
nosies nemato;

Ne visur tinkamai suruo
šė Katalikų savaites. Brook- 
lync ketinama po Velykų su
daryti draugijų ir Spaudos 
vajaus tęsinį. Kolonijos ga-( 
Ii daug pasimokinti iš Chi* 
cagos suruoštų katalikiškų 
savaičių. ,

Gamingai lanko.
Gavėnios metu visose bažnyčio

se pastebima gausingas žmonią 
lankymas ir priėmimas Sakramen
tą. Per kėturdešimtes Kar. Augo, 
lą bažnyčią rytais ir vakarais mnl- 
dinihkai perpildė. Keli tūkstančiai 
komuniją buvo išdalinta. ATnty- 
tis. žmonės sunkiuose laikuose pa- 
maklesni. šią savaitę šv. Jurgio 
par. Tėvas Gabrielius, C. P. laiko 
rekolekcijas. Žmones gausiai lan
ko. Išpažintis klausys trečiadie
nio ir ketvirtadienio vakarais. Ap
reiškimo par. kovo 24 d. ir 25 d. 
vakarais taipgi bus klausomos iš
pažintys. Kovo 25 d. yra Apreiš
kimo bažnyčios vardines.

Alpino Amerikos lietuviais 
ir navą įstaigomis ?

Amerikos lietuvių istorija 
parodys, kad nuo šliupo lai

kų, triukšmadariai lietuvių 
kolonijose buvo jo pasiekėjai. 
Mūsų laikais tas pats pasi
kartoja. Dirbti kultūrinį ir 
niKvictas darbą jie nemokė
jo h* trukdė kitiems dirbti.

1R00KLYM0 IR APTUNKĄS 
LIETUVIAMS

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

J. TUMASONIS,
13M E. 91 St, Brooklyn, N. T.

Jei avantiūristai užsispyrę 
Lietuvoje kat alikų teises var
žyti, tai tie pirmieji kovoto
jai kunigai, katalikams sar
gyboje stovėdami, privalo 
protestuoti, nurodyti val
džios klaidas. Šliiiptamiai 
gali tai pavadinti šmeižimu, 
Lietuvos išdavimu, liet tikras 
1 ietuvis pavadins—Lietuvos 
gelbėjimu, katalikų teisių gi
nimu. Be to, jei mūsiškiai 
“tautininkai” tų skaito vie
nybės ardymu Lietuvoje ir 
Amerikoje, tai jie turėtų pa
sistengti vienybės ardymo 
priežastis prašalinti. Kol 
tas nebus padaryta “vieny- 

. bč” irs. ir “tautiniai nusista-

Ponas Prof. M. Biržiška 
turi puikiausių progų studi
juoti mūsų visuomenę ir va
dus. Gyvenimas geresnė mo
kykla nė popierine knyga... 
Katalikai ištroškę Aušros 
Vartų, godžiai klauso jo kal
bų. Federacijos paraginimu 
tuoj susidarys Vilniui 
duoti sekcijų tinklas.

va

pa-

Kuone visos katalikiškos 
kolonijos Šventė Nepriklau
somybes šventę. Laisvama
niai būdami mažumoje nusi
skundžia, kad jau katalikai 
nebcšvenČia sū jais... Girdi, 
kunigai “pntifikiemi” tų 
padarė. Well, ar ne 1 ietuviš- 
ka švęsti su katalikais?

V.Juronis

-šįmet ypatingai dauj 
rengimų įvyko kolonijose ga
vėnios metu. Vakarai, kon
certai, net šokiai buvo drą
sini skelbiami. Nevertėtų pri
prasta šventų laikų tokiems 
reikalams pašvęsti. Paskai
tos, susirinkimai, Kristaus 
Kančios perstatymai, šventi 
koncertai būtų labiau tiko, f v

‘‘VYTAUTO’’ SPAUSTUVE:
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

Vienintele Katalikų Spaustuve ir Kraštavę Apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėlius, kryžius, štovy- 

las ir k. čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių— ; 
f su lietuviškais parašais. !

“DARBININKO” AGENTŪRA
‘ “Vytauto” spaustuve pri ima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- ! 

du^da atskirus “Darbininko” numerius. ‘ <
Atidarą Antradienio, Kttvirladitnio ir MtadMo Vakarti Dd 9 vai.

j Antradienio vakarais dežiuruoja J. TvmaMnit. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio ! 
vakarais—J. P. Mačiulis, šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Reni j 

Katate” reikalus bei notarinius uŽliūdymus. 1
■.^PAMIHSKITE, kad minėtais reikalais — JŪSŲ^ LAUKIA—

VYTAUTO SPAUSTUVE
S54 GKAKU STIifiET / BH00KLYN, N. K J

Tele Ton nokite: STAgg 2—2133 !

ŽINBTĖS
—* BtUd. J. B. Laueka apsistojęs 

buvo pas Balkūnus Maspcth’c. Sa
kė prakalbas apylinkėje.

— Kovo 18 d. mirė kun. A. 
0’Mara švenčiausios širdies par. 
vikaras. Kuniftevo tik tris metus. 
?alaidotas savo gimtinėje parapi
joje Orange, X. J., kqvp 24 d.

— Kovo 22 d.f kun. Dr. A. Bru
žas lankėsi Maspcth’e ir pasakė 
pamokslą.

— Kun. J. Aleksitinas sakė pa
mokslą K. A. bažnyčioje kovo 20 
dieną.

— Karalienės. Angelą par. ne
trukus bus suorganmiota Vyrių 
kuopa.

— Mot. Sąjungos 24 kp. ruošia
si prie savo vakaro kalanti. 12 d. 
Transfigurationsalėje.

— Apreiškimo par. Rožančiaus 
dr-ja statys “Šr. Ceciliją” Verbą 
nedėliojo.

MASPETH, N. Y.
Mirė < ’laud Palmei’, 24 metų am

žinus. Paliko dideliame nuliUdime 
savo moterį Eleną ir du sūneliu, 4 
motą amžiaus. Taipgi savo tėve* 
ius, brolius ir sesutes ir kitus gi

mines. Velionį patiko mirtis savo 
automobilyje važiuojant namo ko
vo 17 d. apit 1 vai. ryte. Priežas- 
tw mirtie^ tai trltkhnas kraujo 
gyslelės galvoji*, Laimė, kad ve
lnins suspėjo automobilį prisukti 
prie šalygatvio it* sustabdyti iki 
sąmonė jį neapleido. Jo lavoną ra
do policija ir nugalieno į Qucens 
<‘minty Morgui* iš kur paakinus 
parvežtas į namus po No. 61—45 
Tiuli Avė.. Maspeth, N. Y. Laido- 
tu vės įvyko penktadienio ryte su 
šv. Mišiomis šv. Stanislovo bažnj> 
ėioje apie 10 vai. ir palaidotas šv. 
Jono kapuose. Brooklynt.

Velionis buvo atsižymėję savo 
darbštumu ir rtlpesėiu savo šeimy
nėle. Nors. f jaunai gaspadorius, 
bet sugebėjo namu reikalus gra
žiai vesti ir tvarkyti.

Laidotuvių apeigomis* rūpinosi 
graborius A. Valantiejus.

ŠALTA ATOESA

Sena technikų sva jone —- 
gauti šviesų, kuri neduotų 
šilimos, jau yra arti prak
tiško įvykdymo. Vokiečių 
spauda praneša, kad k(** 
ličius Berlyno išradėjams 
ėprof. Pirami, Dr. Išvest ir 
kitiems), fm ilgų, metų dar
bo. pavykę sugalvoti elek
tros lempų, kuri beveik visų 
gaunamų elektros energijų 
paverčia Šviesa ir, kas svar
biausia, šalta šviesa, be jo
kios šilumos. Būtent, toji 
naujoji lempa paverčia 80% 
gaunamos energijos šviesa. 
Ką tai reiškia, galima ma
tyt iš to, kad dabartinės o- 
lektros lempos sunaudoja 
šviesai tik (>r4 energijos, o 
94% pereina šilimon, tuo 
tarpu, kai < paprasta žvakė 
paverčia šviesa vos tik 
0.05%, o 99.95% visos deda
mosios energijos pavilgta ši
lima, Taigi, naujoji lempa 
būtų 15 kartų tobulesne už 
dabartines elektros lempas.

Naujoji lempa \Ta panaši 
savo išvaizda į dabartine, 
tik ji yra prileista laimi ne
rūdiju kriptono dujų. Ypa
tingu būdu joj prieš užde
dant yra pagaminami dar 
natrijaus garai. Jei dabar 
paleisti elektros srovę, tai ?- 
lektronai atsimuša į kriplo
no atomus ii* paskiau susi
duria su didėliu greitumu 
su natrijaus garų atomais, 
kuriuos elektronai taip sa
kant “sužaidžia.” Iš tos a- 
toimi kovos lempoj atsiran
da šalta, maloni, geltonos

ATRAL3 S12f0 VI*K4 iYDŲ 
NIRSTA

Palestinos imiversitcto 
moksihiinkai — archeologai, 
hekasinėdami iiefoli Jeruza
lės, užtiko užgriiivusį seno
viškų žydų miestų.* To mies
to liokštai ir sienos dar visai 
gerai išsilikusios. Tarp kito 
ko rasta Dievo atvaizdų, ku
rie esu pagaminti prieš 3,500 
metų. Be to, rasta titnagų 
Ugniai įskelti ir kitokių 
smulkmenų. Mokslininkų 
nuomone, toj vietoj buvę žy
dui kapai.

SURŪPINO KIAULIŲ 
GARBE

Prancūzų mokslo akade
mija nesenai gavo pasiūlymų 
iš vienos žemės ūkio draugi
jos surasti naujų pavadini
mų kiaulei. Ais klausimas 
bus svarstomas artimiausia
me akademijos posėdy. Mat, 
žodis kiaulė (prancūziškai— 
cochon) visose kalbose yra 
plačiai vartojamas, kaipo ko- 
liojimo žodis. Kiaules tokios 
paniekos visai nėra užsitar
navusios ir dėl to šį pavadi
nimų reikalinga esu pakeisti. 
Žodis kiaule pasiliksiu^ tik 
žmonėms kelinti. f“ M. R.”]

I 
Rap.

I
Vietinėje lietuvių parapijoje Ve.

Tel. Stagj 2—5043 N’otary Public

M. P. BAU*S INC.
BIELIAUSKAS 

Oratorių* ir BalnmuotojM 

734 Grand St., Brooklyn, N T.

KLAŽČIAU8

CUNTON PIRUS
Piknikam*, baliam*, koncertama, 

lokiam* ir vlukiems putllnkaminL 
nlmarna smaginusia rietą Bpmk- 

kytl salę žiemos aerouui.
JONAS KLAiŪIUS, Stv., 

kamp. Nfaptth fr Bartu Ava.
Mupetb, N. T.

lyku pirm n, antra ir trečią diena Jau I»bm» ulsisa‘
* •* 1 «> * * kvtl mia itamrrt •Morifinr.
įvyks Keturiaadošimts valandą at
laidai. Pamaldos paprastu laiku: 
klausys išpažintis svečiai kunigai.

Rep.

JERSEY CITY, N. J.
Pramogos

Lietuvos Vyčių 124 kuopa Jer*. 
soy City, N. J. rengia nepaprastus 
šokius; Bus sekmadienio vakaro, 
balandžio 11 d., Ukrainiečių salė
je, 1S8 Mercer St, Jersey City, X. 
J. Bus dvi orkostros. Bus duoda
mos dovanos, “silvor loving eup” 
klubams. kuHo skaitlingiausia da
lyvaus. šokini prasidės 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga 50c.

, moklin, n. y,
Lietuvos Tyčią 41 kuopos mėne

sinis susirinkii6s‘įvyko kovo 10 
d. š. m. savo kambariuose.

■ Tarpe ko kito, dundant bendros
i komisijos apžvalgą, buvo įnešta, 

kad 41-mn kuopą turėtu bendras
i komunijas keturis kartus į įmetus, 
' kas buvo visą vienbalsiai priimta.
i Taipgi nutarta rengti gegužės
; 0 d. vakarienę, pagedimui  motiną, 
t nes gegužės 10 d, išpuola “ Slot i*

nųDieiiu.“
Nors visuotinaa vyčių vajus jai 

ir užsilmigė, bet naują nariu pr 
sirnšv net šert, tai yra šie: tk < 
Valentinuvįeiua, V. Vaičiulevičius, 
Mare Knlb, & Čarneckis A. Knt-

> Žikauakns ir M. Levam
Kadangi R* ecntro pereitame

“Vytiea“ t&^wryjc buvo ragina*
Jj nm visos htevos itelrtnkrt kuopai kul—vyaknpoa Ketteter.’

1W

VARGONININKAS
IEŠKAI* VIETOS. Virš 26 meni kaip 
Amerikoj varmmlnkauju* Turiu limly- 
urnt imo gerbi kHmuą, Atsiimu ir ?:i 
krfatikmtmth Kuriant ii m*rtt kidnoię 
buąiau Mkallngas, meilintu aUlteukll 
nuo iidutei: J. RIKĖMS, lUH K. Stlt 

tSL, 8o. Ilo»tont Mum (K.-IM)
Katamai, kuria (aSdarnaa į#.

VAIKAI NEMYLĖS TĖVU
Prenumeratos kaina: metams T2.00. 

pusmečiui 11.00; moksleiviams me
tą iurnalj) aavo besimokantiems va! 
kanrn. Tuo sutelksite jiems dllang» 
Irtis *1.00, pusmečiui 50c.

“Ateitis’’ Įdomi ir nemoksleivinms.
Migo jie hepaslateugs UkaklMl juos 
Dievo baimėje, illaviutl jaoa Ir idaoti 
Jiems giaklą prisi |vąirii» gyvenimo 
pavojus. Pavojlngiaiist tmonlą prie* 
4W — girtyb?, nctJk?jimns ir doros nu* 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
klestime „besimokinančiai japnuome* 
tei. Oeris»<»/«« kfrimoJtlHflsčio /aimi* 

ir »•
m jaą turtą ka*
Mikif mokaleicią mčeesiaia iumnlas 
mo, n Mtt paleegvlnaite mmkią auklėji, 
mo naltg.

“Atotb.“
TČrri <r MeffrtK nepagančklte 10 lt 

asetama (5 lt. pmnaačlal Ir Mrtčyklta 
Adr. "Ateitis," Kaunas, LateHs AL A

Tel. St«»ę 2-0783 Notury PuMle

JOSEPH LEVANDA 
(LavandamkM) 

GRAlORIUS 
107 Union Ava., Brooklya, WX

Teiephone: m<W 2-9106

DR. I PETRIKĄ
(termcK) 

LIETUVIS DANTISTAS
A tik »L, Rrooklyp, M.t,

(Mre AeeetdiH 
VALANDOS:

Nno S niL ryte Ikl S vut vakar*, 
FrtktetHtelala Ir ireataOtetlate 

tik mtetara*

trtrtb vidhtrta ftnilažnyčtoa v*i

vn?
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