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1 VISUOMENE
Amerikęs Rytinių Vaktybių lietuviai yra laimingi turčti mvo
tarpe du syk į savaitę išeinantį laikraštį “Darbininku?’ Tatyi^, gy
viausia lietuvių laikraštis, sumaniai vadovaująs lietuvių visuomenei.
Jis paduoda daug naujienų; b* to drąsiai gina darbininkų luomą nuo
kapitalistų ir komunistų išnaudojimo. Tas laikraštis atvirai remia
tikybą ir tautybę, žodžiu,—tai laikrašti* be kurio nei vienas susi
pratusią lietuvių namas negali apseitL Mes, Rytinių Valstybių dvasiškija, savo posėdyje Bal 9,1931 vienbalsiai nutarime viešai spau
doje pareikšti “Darbininko” redaktoriams dėkingumo uš taip suma
nų laikraščio “Darbininko” turinio tvarkymą ir uš naudingus aktua
lius straipsnius. Taiposgi -susirinkę kunigai vienbalsiai nutarime
kreiptis f mūsų susipuitusiąją lietuvių visuomenę, kad ji dar smarkiau
prisidėtų prie laikraščio “Darbininko’” visokeriopo rėmimo.
Gražiausias “Darbininko” rėmimas—-tai jį užsisakyti patiems ir

platinti tų tarpe, kurie dar jo neskaito. Taip naudingą, instruktyvį
laikraštį platindami, sutvirtinsime mūsų visuomenę tikybiniame, tau
tiniame ir profesiniame supratime. Be to,—kas irgi labai svarbu,—
ekonominiai sustiprinsime laikraštį “Darbininką’’ ir tuomet jis^pa, jegtų dar geresnį turinį patiekti.
Be to, visuomenės domę kreipiame*? kitą šios šalies laikraščių svar
biausią ineigų šaltini—tai paskelbimus. “Darbininkas” ligišiol pa
skelbimų dirvos plačiai nesunaudojo.
Pačiame Bostone, beabejo,
“Darbininko“ administracija pasirūpins paskelbimus išrinkti, tačiau
kituose miestuose paskelbimus gauti ir atsiusti turėtų tarpininkauti
veiklūs lietuviai, ypač tenai, kame nėra LDS. smarkių kuopų. Pa
skelbimai “Darbininke” yra patiems skelbėjams pelningiausi, nes tas
laikraštis yra labai pinčiai išsiplatinę.*. ir turi žmonių pasitikėjimą.
laikraštį “Darbininką” uždėjo ir leidžia patys darbo žmonės,
susidėję į “Lietuvių Darbininku Sąjungą.” Tam tikslui jie užpirko
didelį namą ir įrengė didelę modemišką spaustuvę, šia. proga mes
raginame lietuvių visuomenę, ir ypač lietuvių draugija*, įvairius spau
dosdarbus duoti atlikti ‘ Darbininko ” spaustuvei, kuri turi daug pa-
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L. VYČIU PIRMININKAS PORTUGAUI LVYSTOSI
ĮSTOJO f VEDUSIUJŲ
ARMIJA ‘
Lutbon, Poli Mpdija, litiL
12' d» —— |vyi p ankilinmš
Madomis salo! p iiomImi igia.
bet dar labiau 1 toHasi, Susirado sukilėlių 1 f kitose salose. Porfngali Lyyriau^’llo
siunčia savo ai lĮenją mnlsinti sukilėlius] Paug žymių
asmenų yra pJ ji į moliu*
pionierių ranki

Narirootl, Mass. -- Buvęs
L. Vyčių organizacijos pir
mininkas, dabartinis Naujo
sios Anglijos Vyčių apskr.
pirmininkas Kazys J. Vfentila šiomis* dienomis susi
tuokė su p. Elena ČMatai^
te, nowoodiefe. ’
Pradėjus gyveninio naują
kelią jauną gražią lietuvišką
porelę nuoširdžiai sveikina
MM
me, linkėdami sukurti jau
kų lietuviškos šeimos židinįl
Saulėtų džiaugsmo dienų Mi&kra, bals M, 12 d*. —
ir ilgiausių metų!
r»ov lėtų įtusij^i KiynausyiM
nutarė neduoti iferbo įvaijiems
deportnd Eta darbiDEL LABDARINGUMO PRA
ninkams, kurioj ĮEirrtv iš ARADO AUTOMOBILĮ
merikos ir kitųj fefių vykti į
Xeir York, bal. 12 d. —
Rusiją.
’
Fnmke Albo važiucKlanias
(irtas ATai yra lyg
automobiliu pamate vieną
metikai uiu
automobilį ir tris keleivius#
Rusijos apdį
patekusius į nelaimę. Jis iš
kurį ptniuftgQ
lipo iš savo automobilio ir
Įėjimuose <■
nuėjo nelaiiningi«^ienw pa*

BOLšEVIuį ŠMEIŠ

VELYKOS SOVIETŲ
RUSIJOJE

Boston’e ir apylinkės lietuviai yra didžių iškilmių ir
stebėtinų įvyk'7 išvakarėse. Balandžio 26 dieną atvyksta
iš Hartford’o, Conn. lietuvių artistų trujie su įh Ona
Katkauskaitė priešaky. Jie atvyksta Bostoniečiam* flt*
skleisti lietuvių senovės grožybes, parodyti neišdildomų
vaizdų, sužavėti meniškomis grožyliėmis.
Jie atvažiuoja vaidinti žyniaus raš\dojo Paparonio sukurtos tragedijos “Krėvės Pilyj.” Veikalas ]mrrtšytai
eiliuota kalba ir praėjo didžiausiu pasisekimu Hartford,
A*c/e UritaiiYe ir IVaterbiiriYje. Veikalo autorius
roitin—kitu, A. fiiiittlkttįf# ir atvažiuoja ir prieš veikalo
vaidinimą supažindins gausingąją publiką «u savo kūrinio
mintimis.
Linkėtina Boston’o ir apvlinkės lietuviams kuo galisiugiausiai atsilankyti ir gražiai praleisti lmlandŽio-26 <L.
vakarą, kurs tikrai praeis didžiausioje tautiškojo iiuotoi-*
koje.
„ . .

Mankra.>
Velykų dieną
pravoslavai cerkves vis dėlto
susilaukė daugelio žmonių,
noi’S iMilševikiii ir didžiausią
agitaciją vedė. Kai kurios
Iražnyčios, ypač * didesnės,
buvo jierpildytos Žmonėmis.
Jauni liolšėvikai liedįeviai
gatvėse demonstravo, nešda
mi plakatus su parašais:
“Aalin Jėzų Kristų,*’ “Il
giausių motų kninizmui” ir
tt. Jie gatvėse kūle didžiau
si triukšmą.
Bedieviškame muziejuje įvyko įvairios scenos^ kuriose
komunistų jaunimas viso
kiais Mdais tyčiojosi iŠ ti Xew Delki, Indija. — In
kinčiųjų, ypač iš dvasinin dų laisvės vadas Mahatma
Gandhi yra ligotas žmogus.
ku.
Jis kasdien dirba po 18 va
landų, o kartais ir daugiau.
Labai mažai miega. Dabąr
jis turi‘(54 metus ir sveria
vos tik 97 svainis. Bet ji»
kasdien Im* kepurės vaikšto
rKovo 15 d, po 6 mylios (angliškas) kąR.

GANDUI SVERI* TIK
97 SVARUS .

5 MILIJONAI BEDARBIU
VOKIHUOJE .

Fl

lamnngtoJr^ staiga įsėdo į
jo automobilį ir nuvažiavo
savo keliu.

$0,000; tuo pačiu laiku per
nai buvo 3,041,000, o 1929
bitu platinti laikraštį' ‘ Darbininką ’ ’ir jį visokeriopai remti.
KUM. IGNAS ABROMAITIS, M. S.
Lenkijos žydai yra pasiū m. 2,484,000. Taip bedarbių
KUN. J. J. BAKANAS
lę valdžiai didelius kapita skaičius kasmet didėja.
KUN. J. J. JAKAITIS, M. I. 0.
lus, už kuriuos galima būtų
KUN. PR. JURAITIS
nusausinti Polesės rajoną. AREŠTUOTI 47 ATEIVIAI
KUN. L. KAVALIAUSKAS
Balam
Už tuos kreditus žydai sta Jhmbitry, Conn.
KUN. PRANAS JURAS
to vieną sąlygą, kad ten bū džio 13 d. anksti rytu poli
KUN. P. J. JUŠKAITIS
Pagal svetimšalių pareiš tų leidžiama įsikurti žydų ū- cija suareštavo ir atgabeno
KUN. STEPONAS KNEIŽIS
kimus, kuriuos jie patiekė, kininkams. Tai susidarytų Į East Boston’ą 47 ateivius,
KUN. F. NORBUTAS
prašydami leidimų gyventi nauja Palestina, kurios sos kaltinamus nelegaliai į AKUN. AUGUSTINAS PETRAITIS
Lietuvoje, taip pat ir darbo tine būtų Brastos miestas. meriką atvažiavusius. Tai
KUN. P. V. STRAKAUSKAS
leidimus, paaiškėjo svetim Aitas žydų planas jau esąs visi nevedę vyrai. Jei jie ne
KUN. JONAS BVAGŽDYS
šalių tinto Lietuvoje vaiz ne naujas. Kai kurie žydai įrodys, kad teisėtai atvažia
KUN. KAZ. URBONAVIČIUS
das: nejudamo turto turi 55 jau seniai svajoja užvaldy vo. būsią deportuoti.
KUN. KAZ. VA SYS
Amerikos Jungtinių valsty ti žemes, esančias tarp Len
KUN. S. J. VEMBRE
NUŠAUTA 20 GROBIKŲ
KUN. P. A. VIRMAUSKIS
bių piliečiai. Anglijos — 1, kijos ir Rusijos ir sukurti
KUN. ZAIKAUSKAS
Čekoslovakijos — 2, Latvi ten žydų žemę. Toliau jų Manugua, Nicaragua, ba
jos—84, Lenkijos—1. Pran tikslas butų paimti į savo landžio 4 d. — Blogos va
cūzijos—2, SSR—5, Jugo rankas kelią. kuris jungia lios žmones, pasinaudodami
slavijos—1, Aveicarijos—2. Baltijos jūrą su Juodąja žemes drebėjimo padaryta
Vokietijos—36 ir l)e piliety jūra. Žydai dabai’ pasiūly netvarka, pradėjaplešikauti,
mą nupirkti Poleses plotą vogti nukentėjusiu ar žuvu
bės—295.
HITLERIS NUSILEIDŽIA
Viso svetimšalių turinčių padarė dėl to. kad tas rajo siu nuosavybę. Amerikos jū
— Kaip paaiškėjo,
Berlynan, balandžio 4. —
nejudonio turto Lietuvoje y- nas kaip tik esąs įtrauktas rininkai, vaduodamiesi karo
Latvijos lietuviai pravedė
Vokiečių fašistų (National
ra 485 asmens, tuo tarpu jų į pataisymo penkmečio pro stovio teise, sušaudė 20 tosavo atstovus į. tarybas vi
Rocialist) vadas Adolfas
išviso yra apie 18,000.
gramą. kuri yra paskelbta. kių grobikų.
soj eilėj valsčių. Unkštos
llitlor išleido manifestą. ku<
apskrity, Prodės valsčiuj
linine pareiškia norįs išva
lietuviai turės 3 atstovus,
lyti partiją nuo kraštutinių
Launesos — 2. Pilskalnio —
gaivalų. Jis tikisi, kad po
vieną ir Lašų — vieną. Daugavpilio apskr. po vieną lie
sianti įeiti į dabartinę Briutuvių atstovą praėjo į Skais
ning’o vViiįnusvbę.
tės ir K rusintos valsčių ta’ v .f.
JAPONŲ K^ĮJSKOJI PORA rvbas.
• A
Tat, snsįratrdąją lietuvių visuomenę, kviečiame į darbą dar la

KAINA

naujažtoįtibie

KIEK SVETIMŠALIAI TURI
TURTO LIETUVOJE

LATVIJOS LIETUVIAI PRAVEDĖ KELETJį ATSTOVO
į VALSČIŲ TARYBAS

‘ATVYKO

DR. BIOELOW PRIEŠ
Xew York, — Praeitą sa
OPERACIJAS
vaitę į Ne\v Vork’ą atvyko
Jnpoi i įjos
i mpcratorians Valstijos sveikatos depar
brolis su savo žmona. Ai ka tamento komisijoiiiorins Dr.
rališkoji porele yra jauna George II. Bigelotv savo kal
vedžiai ir atvyko į Ameriką boje pasisakė prieš per di
praleisti “medaus menesio.” delį skaicin operacijų, daro
Nbw York’e jie buvo iškil mu dėl “tonsils” (gerkles
mingai priimti.
liežuvėliu)*

ISPANIJOJ UM
RESFUBUKOS
ŠALININKAI
Madrid, bal. 13 d. — Ba
landžio 12 d. Ispanijoje įvyu> rinkiniai i miestų valdy
bas pirmą kartą po 1922 me
lų, nes nuo to laiko ispanai
neturėjo rinkimų ir buvo
valdomi diktatoriškai. Gau
tieji pranešimai rodo, smar
kiai laimėjo respublikos ša
lininkai, todėl karalius Al
fonsas vėl pateko j pavojų.
Gegužės mėnesį turi įvyk
ti rinkiniai į seimą, o birže
lio men. į sonatą. Jei ir se
kančiuose rinkimuose respu
blikonai taip laimėtų, tai ga
lima laukti naujos konstitu
cijos.
Dabar laukiama ministerių kabineto atsistatydini
mo. Kai kas spėlioja, kad
karalius vėl j vesiąs griežtą
diktatūrą.
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BOLŠEVIKAI IŠTRĖMĖ '
AMERIKIETĘ
Berlynas, balandžio
Amerikiete rašytoja Mrs.
K ve Garrettc G rady už pa* 4
rašytą vieną žinutę Apie Bu*
<
sijos diktatorių Staliną išsiųsta iš Sov. Rusijos. O ta
žinutė maždaug taip skam*;įB
ha: vienas žydų vaikina* ift*
trankė iš Juodųjų j(lrų
skęMantį žniogij.
sakyk man savo vardų, im>
no gyvybės išgelbėtojau, Mš- :
no vardas y ra Stalinas. ° žy*
dūkas sušuko: “Ar jūs esate
Stalinas?” “Taip”—atsakė
isgellx"tasis. Tada žydukas
pasakė: “Jei Tamsta ištik- '
rują esi Stalinas, tai niekam
ir niekados nesakyk, kad aš
Tamstą išgelliėjau. ’ ’
Ai pasakėlė, matyti, laimi
užrūstino diktatorių ir ra
šytoja buvo ištremta. Rašy
toja su savo vyru inžinie
rium grįžta į Ameriką.

7

N. LONGWORTH
PALAIDOTAS
Cineinaeti, O. — Balan
džio 11 d. iškilmingai palaidotas kongreso pirmininkai
(spoaker) N icholes Longwortb, miręs nuo plaučių Įlf*
degimo ligos.
Laidotuvėse dalyvavo Pre*
zidentas Tloover su žmona,
daug senatorių, kongreso na
rių ir daug kitų žymių na*
nu

.-s

ATSISTATYDINO
Į
KOMUNISTŲ TARPE
JAPONIJOS j
Bolševikų kontrolės komi
NINLSTEJUAI ]
sijos parėdymu likviduota
JUDUIMAS PRIEŠ ŽYDUS

Minsko komunistų partija,
kuri kaltinama tautiniu šo
vinizmu ir žydų persekioji*
mii? Jau senini bolševikų
tarpe eina smarkus judėju
mas prieš žydus, kas nepa
1—P«#amlini« karo veteranai, M^gą paralyžium, žlHod prieš saulę Kalifornijos so«itori}oje, Betinka vyriausiai bolševikų
toM nuo Lot Angeles, 2—John R. Alpine, Amerika* darbo fedemeijee lyderis, kurį pmkknte* Itoovtr poskyri darbo sekretoriaus padėjėju 3—Bafcj«WvM “U.B. B. Otafonge“ palaktas Į vandenį' yaldžiai, kurios sudėtyje yra
daugumu žydų. /
’ z
Laivo admirolu poakttae J^ V, Obase^ •

Tokio, Imk 13 d; — Jąpo f
nijos .premjeras Vuhn Ha* į
maguchi įteikė inųmratotiti j
nirohito savoministoriųki* jj
hųieto atsistatydinimo raštę. 1
Atsistatydinęs premjeras vh 1
dar iiosvdkuojn nuo įvykt- 1
siu pereitų, rudenį aužetdimo.
z
»
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žinios Iš Lietuvos
jŲkšių) ir policininką^ ppavasarį Šiauliuose ■ žgunaitis tvirtino, 'kad kalta pradėti meno, ddtninis- imunasis p, Gerdžiūuas sattAcijoe ir techniško pohū^iid pai'uošiamieji darbai te pK«, kad diūmtiič* valtta
atrui steigti! *ta» ^anitūnia gorinti (mvasnrbupkdH ii’
V«taty^i TTeatn*. ‘ ftiaulhul šaudyti.
<
*X*

jau‘prieš gerokų laiką1 sa vu

’
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Teisino salė pilim 'žmonių,

LietllVOlc| “Darbininko” Katalogas

gęs lavonus, kurio įiegalhiml^^į^^lIttĮĮiJb^OJft
pužjnti. piie šono revolveris. I
*
\
. *
I
' “WkuiRji plėšiku /aliėgp MHCHABWTOW
Joną^ 4 auks,, 16) Onkevi-

*

. , 'p y

čiUsTeopiihiauk^ VisolaJ
ivjoriob knygcmi
su arkliais ir rogėmis^ vęg*r
, TOdflŲJI
Į
Vilniaus
Ai%*hidiece«ijoų
I
m
;
280
auks.
Nesumokėjusi
tomis iš Ivaniškių dvaro, i
Piešinio ^vietoje dar ^paliko |l*M4iamGnis kongresas į- vhš minėtos sumos pareikš-lygy*,yŽHMr itaJiežfn^^IJtliį; jįrįkl&usįS ar-Įvyks Vilniuje gegužes 8 die* ta, kad.lnm sulicituotas knr-|į«pkalina jBęaH*

JTj. KlekvtoĄM KVHIilriS
Tari ttaoU *rb* MoUtit— ,»
lUd, HaHntUt,
rūMitla_______

Iną toikijūs patroiiožv, Kta- vė», avys, vėžiniai, gintos iq
Įnislovo dienų, Tam tikslui «Riti gulai.
'
* * SUMAŽINO MVV
Po
suvaitos
guvumo
iš
p.
Intakas,
y^rt*
P,3^-^Xr^40a«
[prieš keletą savaičių ViiKAIMAI
[niaus arkivyskupas išleido inspektoriaus šio turinio ra§-| Trumpi 'taUyuiita*l*h4
I grąžte pariataitymai api* j• K^ntts. Ministerių ktdn-1 ganytojišką laiškų lenkų kai- r n Kr 0flR/n|w
tą M.
t
Įvairius gyvenimo atsitikimus.
lietas leido žemės ūkio minis- Įba. Kadangi Vilniaus arkiMDo Pana ^.()jfkivwicza|pta* J, Tarvydas
,w,ta,
tėvijai mokėti ukininkainsužLiiecczijoj daug yra lietuviš- Dominika w Mergužerach l Turto Meram—m&kilHki po*

baltei,

dys ir roges.

spaudoje šaukia apie teatro su ypatingu atsidėjimu seka
įtikalibgumą h’ dabar ji «u- bylbs eigų. Po 2-jų* valandų
uHmikn, tuo pratUTtiiidmnlĮ bylūs uagrinėjimo daroma
avus tokias kainas:
| kų parapijų, tai klebonai pa
vbų Lietuvą didelės kultūros pertrauka.
Įstaigomis. Ten vaidinimai
Po peHratikūs knltuitojas . 1. l*ž pristatytus į geležin tys turėjo versti laiškų lietu
tvirtina, kad p. Getdžifnias kelių stotis arba žemės ūkio vių kalta.
pitadėsią rudenį.
It Kasmet V. Teatrai,- tikrai kaltas ir reikalauja jį draugijai sandelius, grūdus
baigęs darinis Kaune, va- nubausti visu griežtumu. nndmmu:
Vilu ius, ‘ * Dziennik Wi lensžiudja provincijoii. Pernai Kaltinamasis p. Gerdziuuas
a) iiž kviečius nemažinti; [ki ** šiomis dienmijis išspaus
provincija dažniausiai susi- drąsini, /aiškiai atretnib kaL kaip 07 proc; svarumo ir na- dinu šitokį rbalaktcringų
laukdavo dramos, operų tik tintoji) kaltinimus, sako esjjs tundinio svorio pagal Berly* •vaizdelį iš lenkų gyvenimo.
kai kurioms vietonis teko nekaltas, nes nesakęs, kąd pri-purką* (į^ iitrbja 185—|j vienų micsčiuką egzekutomatyti. Numatbnios phite.s* paVhsAruiinkus nori Vyriau- 188įgi;.12 lt. už 50 kigr., .J89 ||.jaį atvedė parduoti karvę,
jlČn: gastrolės. Jaunieji dra- >ybė iššaudyti, 1x4 tik sakęs, —^190 gr. 13 lt., 191 ir dau-||{Uri:i atėmė iš kažkokio bai

gm. Oranskivj.

Wodpowie- riakaityta Pta# Ita—ta.

dzi nna podanie 11-11-31 r.

Germura—apraiymM apk

-UI
*
ti .

:Dr, Vita Įtarto
litarijoa apyaaka, Du tomal4*£(io
Apto Apdraud*. Parai* J."

8. VaailianakM ..................... •*,
I

Motoryrt* Ir tanyv*. Vtr-

|t* X Garutii______ _ ___ _,40a.

Gamtoa PradBaorakrito —
Dr. A Vilciiii________ ____ 50*,
( I Idmyamoaloa
_ UfM ir kaip
■|nuo
ją iktaugotif
laegyvojl
gamta? žem*!Poraiv

konamikujf
Panų
jako
pienvszemu podpisanemu na I Tabako—Nuodai — rtkypodaniti, iž prošba mi^zkau-l jo kenkmas; pagal d-rą NL
Į <iuo, oras. Paraič
J. Bare
_____
Baronat—SOt
1
’ r
- Ikolski partpg* S. K>ienielis~-15o.
Patrimpo
Laiikai.
— Hleido
t-nw wsi Merguzury uie mozej.:
Kun. A. Miliuku
40a.
įpysaka 15o. Į
byč uivzgiędniona z pow<xlu
Meili (Poema). Parai* M.
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‘ Ii (Dalia II). Su ptveikalaiaj—75a.
jrniezny i zupelnie izolowa-ĮU«. —• Verti Kuri. P. 8son-^ Į VienUoUn* luomą, Vert*
Kun. P. SauruMitle______—ta.
ny <>d mieszkania gomrodar- -----------------25b‘
itM* artistai plačiai apva1 kad kai kurie žmones sakė. giau 14 lt,
Valką Kaygel* — ra pa*
jmiečto gretimam kaime.
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M,Uauezy<Melzas1>..Ju<-lun<-lWto KmSu,.
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1Į veikalam ——_____-............. 20a.
šiuos kraštų, vaidindami ko-1 ka<l pavasarininkus reikia
b)už rugius nemažiau I Paskui karvę atėjo kaimiel Mano Patyrimai Didžiojoj
niedijas. Važinės ten, kur
kaip 07 pr<K’. svarumo ir na-|či<> žmona, garsiai šahkda- aiez žuvinio d.Dn'Ze pusiąAO|ta*j, 191*irl919 m. Para
U* Kun. J. F. Jonaiti* (Kal?įųš<» jštehdnfi u Jin iš- t ūmi i nio.svoriu pagal Berly-Įniaf jęad iš j<^atimama pas* <la język litevvski*). WoImv MMja[tai uį,į.nyj«. Juoittapatrini buvo drama, kryps į“
Įpelionu) ________ --------- ^JM#
pietų#,' O|htii minia u plau tėišhrfr dubur' hei •įįdhntH no purkų .(tų litro}: 176—[kutinę įtuiiįintoją. ’ Tiirgu; t<<ga (Izieci imiszij W!ząsz< zač La, ypniymu kelionė j P«| Famaldą Vatailk, Starijoo
kyti visas vietas, kame yra juo, prašo bylų atidėti ir iš 179 gr. 9 lt. už 50 klgr»« 180 ||ci.lQ didęlis^-įiiisipilctini-nms. do publiccznej szkojy pow- ryžių ir atgal Mikalojaus ir
szeelmej w M««ažmeh.
«l»Piro« Iv^ovn... HgaldA J Iraudtti Verkimai. Sudari ir
npr» kiek pakenčiamos salės. klausinėti liudininkų (jųnu gi*, ir daugiau 10 lt
Į Hc^^tiatatiliį ii’ fetrvę apUeido Kun. J. Koncevičius.—lOt.
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fąfiiy|įjwirs nuo 80 # Opovvyzszem pru$/,ę zako- Į
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tuzinų),
kurie
tik-,
;.JĮIL Operos u Peri kola**
MoterysU* Neaoardomyb*. J.
besauikie. &v. Kas. D-joa leijiž
imlei- mmiikovvač \vszysfkim i>od- kJį?**** Ayitak Paaaslį yer
piTmjera imsią n t i per Vely- ”ai įrodys, kad jis yra nekab ; (lūs; parduodamus f ranku I įdąjįį
linys, Kaune —------- -- .—Mto
pO dienų—Apie viste derybas
k$0 (joje solistai turėsią Jas.
vagomis prie elevatoriaus,J(l<)jf^^tota„Įfat’Vfs nepir- pisanym na nadčsianem P<1- Į be galo įdomite nnolikiai keSunidaueta Laikais. Parai*
danių.
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1. Ruccvičius_________
4Oe.
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Iiispekfor Meninu ‘ kr. Balčikonio_____________ *1.00
w IV. Libertas, gaminęs dc- Įeina teisėjas ir pąskelįįa, no į vagonus ir 4‘rae.hto ligi |{l:i^Jift^į^^esiniai gyvulių
iventu Gabrieliui. Išleido
Civu Alfonsu Maria C. P—ta.
lįpracijas **Aidai,” vėl atvy •kad p. (Ardžiūnas išteisiu-“ Alevatorių išlaidoms padengr [pir£^Ji|ų^4^yi(vjį valandų
St.
praaionhriaDcmokratJioePaReligijos Mokymo Metodi
Kas^tol šio p. InsįK!kto- ktfadaiUMi>--------|i už kiekvienųCentnerįimodį^^^
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PU*J* —------ —--------Dažnai teatn* urnUunas t IKuvo 10 d* 1 tuI< Gudelių, įnažesnio'kaip 1T6 gf^natū- Į Lijįll^
ŠSai S*' "
Į
MMKrikiččiains žiiiumamaiAli^
|4|įnU A?svląw^»tįgiį Jtoipfei
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Rakauskaitės balselis vis lėta prie kluono pom arklią kviečiai neperkaini. Sud^ygu-:piisiun- kad jis kadaise gerai mokė- P“*!“!---------- ------- --------- 15e [***•
PraaiiJi^ Ju!« 2.50
tliip pat skardus* • Babravi ai pakinktais ir rogėmis, ir kieji grūdai laikomi priemai-Įlė^ VilriimtTrakų apski jęs lietuviškai, tik vėliau Į, Žaidimų Vainikai—Savybe
TKATRAI
ntairŠMK h- fvirfitri i..ui. Į Vakarėliams ir gegužinėms au
čius gerai pash-odė keliose o-’ :šlau/Jos kalvės dmy^. Poli’p. įpsiHfktori|n prašymą: t ) primušęs
11 tvntiiia, M<ivkn5doJni9> SutaiM| MatM Qri.
Vienuolio Disputu su Rabikuinis.
dr. įsitraukia į grynai •ija važiuodama nurodyton
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I
iu.
Vieno veiksmo juokai. Su4
‘
kaip.pumpkisu
jus
vaikus.Įfonis
----------------------—
nuįndi
uždėt
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pabaųKaip žinome, iki šiol už
1
iątuvhio
Vaidevutis. ....... —15e.
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lai getai išmoksiu paletuvišĮaim* — (pofmah Pawi8
I
.'ietim pakelėj sutiko plėši kviečių centnerį pristatant į
lai Imtą (dlįSriminykų Ii- kai.* ’ Štai kaip kalbama lie- Į Vaitkui,------------- -------------- 50e I Nepaisytojo,—keturių veiks
Arėjas Vitkauskas kus. Pastebėję, kad supta
žemes ūkiu draugijų sandenų drama. ParašS kun. Pr. M.
Į Atsargiai ra Ugnimi, Vert*
I
Jo kas jie per žmonės^ pra tins arba stotis.mokėjo už p-ši) ir 3) fuoti mokytoja lukiškai. •
kinui. Kaina—------------------ 36e
. Gavę Šias pabaudas, sum-p lenkiško kun. K. S......... ..10e I
‘ PRANO GRRDŽIŪNO BYLA dėjo atsišaiidvdami bėgti, o
Inolfantį lietuviškai.
WliukingM Vyras—2 aktų
cviečius pagal drėgnumų po
ŽAKIUO8E
policija, žinoma, vytis* Ma 15 lt. 35 centus ir 16 lt. 85 • Dabai’ garine antrą kartą šerne prašymų, kiekvienas Į Mftių Tikėjimu—Saiikini- I comedija; paraži S. Tarvyia«_--------------------------------25*
■ .-Kovo 11 d. ftiikių nuuva- tydami, kad sunku bus iš- mitus už centnerį ir už ru- Duobėti jaibaudas šie gyven- skyritim ir pasiuntėme į Vii- ««
Ilgėtų Gudrumas, 3-jų veiks
<kį taikos teisėjas p. A. Ku- ■iprukti, vienas iškrito iš ve giuS po 10 litų 35 centus ir 11 Įlojai: 1) Vaitkevičius Da niaus Kuratoriįj, pražydo- Uetw0,
nų komedija. ParažS Seirijų
_ UIeMa
25a.
Į Bosukaa ..................
<lirka nagrinėjo pavasari žimo ir pradėjo apšaudyti bitų 35 centus. Vadinasi p. pumas 40 auks., 3> Zapols- mi panaikinti pabaudas, per- L geikevižiua ir »-▼*, KauUbagų
Akademija
ir
Ubagų
mainyti nmkvklos butą ir pa- Į118 ....... ..... ................ .... ——40c I
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3alfaa — komedijos po 1 ak
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. t ■"*
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40
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5)
javų atpigimų pildosi. Ta-|
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i Sniegai — Drama 4-rių akjvjas už tai, kad. esu, Ger- kiek į riesdami. Pasilikęs
fiau tuo pažadai netesimi. . Kašėta Juozas 40 auks., (i)
_
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dŽiūnas skleidęs apie vyriau- pėsčias plėšikas vis šaudy
Dabar laukiame atsakvmo iŠ |j
„
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Saurusavirius Antanas 20 a., „
Bsumas—3-eia dalis dramos
Graudto Verksmai. — Verpramanytus gandus ir damas prislinko į Luišiškių POLICIJA KVOTĖ DR. K.
|7) Saurusavirius Jonas 15 Ku ra tori jos.
hg Vysk. A. Baranauskas___ lOe ‘Gims Tautos Genijus.” Pa
eit Kun. L. Vaicekausku—10a
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nubausti
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, BMiariiUškM BUeŽjog^Sij’
GRINIŲ IR. M. SLEŽEVIČIŲ auks., 8) Vainilavičiųs Juo- ----------•) Idoinu, ar p. inspektorius mo-Įta^00 Kun. P. Juikaitir~15e | tydų Karaliaa — drama 4
.baudžiamojo kodekso 263 str. do Prūsoko daržinėje, iš/kur
Kojenas. Spaudos žiniomis Ita b auks., 9) Vaitkevičius
Į iktų, 5 pav. Verti J. M. tirka
lietuvių kalinį, jei kvalifikuoja , Kristaus Kryžiui:
' riatM ---- ------ ------------ —30a
(ten pažyinėta gali bausti už revolverio šūviu lengvai su (Ir. Grinius ir M. Sleževičius [ Daininas (kitas) 4 auks., 10)
mokytojo, kaipo visai gerai nio-1Graudūs Verkimai, Maldo# Ge
tokius nusižengimus nedau- žeidė pi L Abr. I^edonų. Vaš
Į Visi Geli—3-jų velkamų vaia*užfe, Birželio ir Spalių m*buvo kvočiami dėl, Valgt.j Vaitkevičienė Marcelin 4 a„ bantį lietuvių kalbų,
^jui2500lt.).
ielist parai* F. V..... .... -10»
kui matydamas kad ’vistiek
I lesiame. Ižleido kun. K. A ValiaiuL cvntrp komiteto išleis-l 11) Tamulevičiuj Juozas 4
>
............
kya---------------- ---------- —L-JMc
Batridja, arba nežinomoji
d-Kaltinamasis kaltu nvpri? hepąspruks. padiegė daržiiiė
kankins — .4 aktų drama.
to vieno .aplinkraščio savo ūuks.. 12) Balionienė Marė 4
MIRS DZŪKŲ UBBDA8
Daifana Krinta*. - 8osi pažino. Prisiekę liudinin- ir pats nusišovęs lėn slideI Verti Jbaae Tarvydas----- ..10a.
auka., • 13) Karionių Antakuopoms.
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|mas au gaMomis-------------- 75a.
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DtL nfOTV A* w»ww Širdies liga. Palaidotas Aly- godu^,. [r‘<dkKi<»»yM.
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iiHttkhi kelti* nukt imli, p«čm? Nu jaiKaimietis ,.v....... .lOe.
I Tom* ir *u*|lHUk? greito* pagelboe. rite
Knarkia FalUpaa—KomediĮtrinku* preperatuk patolhut te lultetų |ja
1-me akte. Parai* Gineitis lle.
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,|MMiMU « luk«ti| ar pud*^ jtkiimv ir lete
J
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Kasys hriRrtt

BALTUOJU ŽIRGELIU

Nuobodu nuolat kambary sėdėti.
Paėmiau knyga skaityti—nuobodu.
Aure, kampe šautuvas. Nenaujas šautuvas. Trys gel
toni šoviniai guli ant lango.
— Juk dabar pats kiškių šaudymo sezonas.
Išėjau.
Aplinkui giria. Vietos balotos. Semiasi Į pusbačius.
Einu akylai dairydamasis, kaip tikras medžiotojas.
— Ach, kad taip kiškis!..
Nė gyvos dvasios. Tik kartais cyptels mažutis paukš
telis ir vėl tyla.
Išbraidžiau balas, išslankiojau mišką—nieko gero ne
sutikau.
—Negražu grįši i l»o grobio...
Tik kas čia!.. f’iakš! čiakš!..
Žiūriu,—kėkštas laksto taip eglių.
Nusiėmiau šautuvų nuo pečių ir palengva pradėjo’
slinkti artyn. Margasparnis tupi ant šakos ir, rodos, žiūr
Į mane ir vis rėkia: eiakš! eiakš! eiakš!
Pridėjau šautuvų prie peties, nuvedžiau vamzdį :
kėkštų ir... paspaudžiau.
Taukši—pasklido garsas.
Taukši—drebėjo lialsas tarp medžių.
Taukši—skamlM’jo aidas, atsimušdamas kaimo gale.
Prasiskleidė dūmai ir aš plakančia širdim begau pri
grobio. O kėkštas bėga tolvn ir vis rėkia: eiakš! eiakš
Sugavau—dar gyvas. Spardosi—spanieliais daužosi. Vi
sas sveikas, net kraujo nematyt.
— Pakliuvai, nabage, — galvojau linksmai šypaoda
mos; o kad esi valgomas, tai dabar pas šeimininkė.
Kėkštas kojukėmis braižo rankas. Pagaliau įsikando
pirštines nyksti ir nepaleidžia.
Džiaugdamasis įpuoliau i virtuve. O čia kad apsto
ir dideli ir maži: visi kiša savo rankas ir nori tai paliesti
tai paglostyti. O kėkštas vs rėkia: eiakš 1 čiakš 1 eiakš! Gy
vas. Papilvei? pasriuvo krauju. Šratas kliuvo.
Kur dėti i Sužeista nebuvo prasmės bepaleisti.
— Užmušti!—sako piemenaitis.
— Nemušk!—šauk kitas. .
O vaikai tuo tarpu linksmi šokinėjo apie kėkštų.
— Duok šen! — sušuko pusbernis, paėmęs suspaud’*
rankose kėkštų ir išsinešė už durų.
Kaž kas trinktelėjo. Kėkštas dar smarkiau lėkė
eiakš! čiakš!
Grįžo, nusišypsojo ir sviedė mums kėkštų po koji
Kėkštas sunkiai alsavo. Galva buvo sudaužyta, o iš kairu
sios kojos piršto galo lašėjo tamsiai raudonas kraujas.
Dar buvo gyvas.
Kėkštas žiūrėjo į mane. Jo akys nors ir bespalvės, be
nepaprastai aštrios. Jos taip buvo įbestos į mane ir iš j’
spindėjo tokie keisti, pervedantys spinduliai, jog man pt»
sidarė baugu. Rodos, dvi ylos sudūrę į mano širdį, aš nu
leidau akis, negalėdamas žiūrėti.
Aš buvau kaltas. Bet mano kaltė nebent perkama
Kėkštas mirtinai sužeistas.
— Atiduok gyvybę! Aš tau nieko bloga nepadariau
atiduok gyvybę!..
Aš buvau be žado. Nors pats mirčiau, nors pasaulį su
griaučiau, bet tau, nekaltas paukšteli, gyvybes gražinti ne
begaliu.
AŠ rymojau ant šautuvo pasirėmęs, mano galva nu
sviro.
— Kam dar kankinti I—šaukė vaikai.—visai užbaigkime.
4
Pakilo sunki lazda ir pokšt kėkštui per galvų.
fiakš! čiukš!—sučirškė kėkštas ir mirties agonijoj e*
sančio kėkšto balsas taip graudingai skambėjo, jog, rodės,
prašo pagalbos, jei ne nuo žmonių, tai gal nuo Dievo.
— Činkšt čiakš! užtark mane, grųžink gyvybę!
— Cinkš! čiakš! už kų mane nužudei?..
Iš snnpo ištryško latakas kraujo...
Kojos nagais draskė žemę. Kėkštas baigėsi. Man
šiurpu pasidarė—taip judinant kojų mačiau mirtinai plėši
kų pašautų žmogų.
Aš buvau lajegis. Mano sieloj kažkas plyšo. Išbėgau j savo kambarį, trenkiau šautuvų j kampų ir suknitv>
Imu į lovų.
Ciakš! Ciokš!—dar suriko paskutinį kartų virtuvėj1
kėkštas, '
/
Pupini*
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Jodami kaulai, suardomi vU. j
Jaus organai, kaip kepsnys į
NEŽVARUMAS IR AKIŲ LINOS
ir kiti, plaučiai susmenga,, j
kraujo indai darosi kieti ir
Akių ligos, kurios kyla L akis Shtortyfl švariais 'trapiu, gaunasi kai kurio#
O tėviške, užburtmi kampeli!
dėl nešvaltmo, nežiūri Žmo škųduriukais, Švariomis no-| kių ligoe. Dažnai lytinių Ii*
Ar man ilga kelionė—nežinia...
sinėmią;
Į vaisius būna smegenų Mk*
Bet šimtmetiniai ųžuolai man kepures tik kelia — gaus amžiaus. Jomis serga 5. gulėti ant Švaraus jia-hinimas, nervų paralyžių*,
ir naujagimiai vaikai ir se
vadina savo priegkmdon mane! .
galvio ir švarioj patalinėj; Į nugaros smegenų aausligfcj*
neliai.
Girdžiu motušes raudų nykių, tylių,
Naujagimiai akių ligoniai 6. žiūrėti, kad namie ne-Į galvos smegenų paralyžius,
Daralyžuojami judesiai, kaL
tylesnę, neg .bedugnių, kurtumą.
suserga dažniausiai dėl mo būtų dūmų ir dulkių.
Nors žvaigždės žėrinčius man pylimus supylė.
tinos kaltės. Dažnai moti Kaip matot, visur ir vi lxi, jausmai, mastymas, gal*
kodėl ne su manim mano mama?..
nos nesirūpina savo kūno suomet reikalinga yra Švara. vojimas. Susidaro gilios dvo
Švarumu. Jei nešvariomis Tokių Švarų galimų turėti kiančios žaizdos, kurios su*Išklydo geros laimes iš laukit mūs,
rankomis paliečia* vaikų a.|tikjada, kada švaros palai- gadina kraujų, suėda kaulus,'
išdraikė pasakas, sunarpliojo gijas.
kis, tai savo baltąsias aptae-py"11 rtP>n»i» visi. Kiekvie vienu žodžiu gyvų žmogų su
Rūpintojėlis—ten, kelių kreivumuos,
na naujagimiij akis. Toki,”""
«*» ««■ pūdo. Ligonis paverčiamai
. dar budi—painiavų raktus suras...
jinens,
savo
guolio
ir buto į pasigailėjimo vertų pūvan**
vaikai dar pirmomis gyvo-f
Diindėk, žirgeli siautulingasai,
nimo dienomis apsergh sun švara. Bet tilo ypūė turi bū? tį gyvų žmogų. Nuo kai ku*
pas Viešpatį Karalių danguje:
kiu akių gleivinių plėvelių ti susirūpinusios mūsų šei rių lytinių ligų jirisėina gy*« *
mininkės. .
P‘M. R.”l (lytis net 2—3 metai, o ligų
Kada kelių klaidžiųjų vingiuose
uždegimu.
užlaidus, arba nepradėjus*
žydes mūs dienos išsipildžiusią svaja
Mūsų aklųjų tarpo nema
tuojau gydyti net visai nebe-1
žas skaičius yra apakusių
K, Kmlikas
galima išgydyti. Labai daž-’
tiktai dėl .nešvarumo. Jie
ut;
nai
pas žmones, kuriuose ly-r
šviesos neteko anksčiau, ne
tinė liga nėra labai įsigalėju
gu šviesų spėjo pažinti.
Įvairūs akių kai’ščiavirnai Katalikybė aukštai yra iš si arba pas šiek tiek pavirštt*
dingsta ir vėl atsiranda daž kėlusi dorovingumų, nekalty tiniai apsigydžiusius ligos
nai tiktdi dėlto, kad vaikai bę; ji aiškiai numatė no tik žymės yra sunkiau pastebi
nesvarianti vdndtnįį maudo- dvasines, bet ir baisias km mos, bet nuo jų galima užsi*
mi, nesvariai* rimllHuiaiK niškas kančias, kurias neša krėsti, kas daugiausia ir pa*’
satMinami ip velkami, nešva nodorovė, paleistuvavimas, sitaiko.
Todėl kiekvienas lieturis
riau pirštai* liečiamos vai lytinių ligų pavidale.
katalikas,
kuris tyra neveidx‘
Lietuvoj 1929 metais užre
ki; akys.
# Vaikai ir suaugę žmones gistruota 3334 susirgimai ly mainiška meile myli savo ti**
dšl nešvarumo Mrgn nuolat tinėmis ligomis, iŠ jų 2315 kėjimų, savo tevyrnę, privalo'
paeikartojančiais akių gįei- vyrų ir 1019 moterų, o kiek (Irusiai stoti kovon, patsdttlP
vinių plėvelių uždegimu; ir datliko neužregistruota! if- damas kitiems gerų ir gražiu
■
per rei kartais’not visai ap rt&gta beveik kiakvieniųhe pavyzdį, su vis labiau
did&rniame apskrities mies linčiu dvasiniu ir kftnižkK
anka.
[“M. L?’]
Ir trachoma yra nešvaru tely ambulatorijos lytinėms puvimu!
mo liga. Ten, kur žmonės ligoms gydyti, jų yra viso 10.
svariai gyventų trachomoj Iš to aiškiai matyt, kad mū LENUI SMARKIAI
...'
nėra ir būti negali. Sveikas sų tautai gresia pavojus dva
TRAUKIA BRAZIUtON
I trachoma apserga tik tada, sinio ir kūninio sugedimo.
kai iŠ trdchpmuoto* žrpogdtįs Seniau tas pavojus mažiau
akių pūliai (traiškanoj) pa grėsė kaimui. Tačiau pasku Maršalas Pilsudskis dide
tetika į sveikojo akis.4 Var tiniu laiku ir kaime ėmė įsi lio Brazilijos laikraščio
tojant burnai .praųaUlB Rt galėti tautos ir visos žmoni “Correio de Manha” atsto
vghdenį,* kuriniu^iiHapįaų^č jos priešas — paleistuvavi vui suteikė įdomių smulkme
T-L* OKA KATKAUSKAITĄ, Lietuvon vakuok SfcrsrortU- tnįchoma aergiį ir ių
mai Lytinės ligos vis dau nų apie lenkų kolonizacinę
Mtininiaki, vadovaujanti Pojorocio parašyto veikslo '‘irtrti’lH- mtikžluOMj-. ^ęaliįųri tracho giau ir daugiau pradeda akcijų Brazilijoj. Esu, ši ąk>*
zj“ artistų trupei ir vablhuaU mrbių rolę. BotMtiSti jokžaeija-yra labai gerai suorga
aikštis kaime.
ma apeikrešti.
ličiu vaidinimu džirtgsb balandžio S6 d.
• t Jj|
Taigų kas: reiki a. ddrjfeti. Lytine liga tai didžiausias nizuota. Veikia tam tikra
kad apsmuktume akis nito žmogui smūgis, koks tik be kolonizacinė draugija, kuri*
Bet ar daug rūpinamai? Deja, trachomos <r kitų •smifeiųfagali būti. Lytinėms ligoms Espirito Santo valstybėj,
JAUNIMAS IR MES turime
prisipažinti, kad ne... įvai
galima užsikrėsti ne vien pa Para noj, turi 120,000 ha. Že
riuose seimuose suvažiuoja" atsto kių ligij?: ; ... .
leistuvaujant, bet ir kitokiu mės. Visų tų žemę dirba len
Reikia;
Vienas iš opiausių ir daugiausiai vai U visų kolonijų ir tai nepa
ros Amerikos lietuvius liečiantis prasti žmoneliai, liet didžiumoje į1. Veidų šluostyti kiekvie Būdu, pavyzdžiui su sergan kai. Paskutiniu laiku pra- •
ra jaunimo klnusimaa, arba tie- vairūs vadai, o vis dMtofmūsų ju nam savu švariu rankšluos čiais pasibučiavus, sti jais iš dėtos derybos su Minas tloiog sakant — kova su ištautčji- dėjimas .ir darbuotė neina viaai
čiu;
vieno indo geriant ar val raes valstybes vyriausybe dėl
nu. Vadinamoji kova turi būti sklandžiai
’ *
2. veidų plauti švariam gant, kas kaime dažnai pasi didesnių plotų įgijimo. Ten.
m apgalvojimu vedama, nes mūsų
Mes savo darbus darome vigai
taip pnt norima įkurti lenkų
olimeanis likimą* priklauso nuo atbulai. Dažnai dirbame svetimus vandeny, kuriuo dar niekas taiko.
annorios kartos, išimtinai čia nu- darbus, o savu* f aliekame rytojui, nesiprausė;
Naudojantis drabužiais, emigrantų. Pilsudskis pa
yusio jaunimo, nes dabar labai kuriam bet gi atėjus dirhame savo
3. akių pirštais be reikalo patalinėmis ir kitais daik reiškė, kad Lenkija dabar
uažns skaičius teatvažiuoja iš darbus atšalusiu ūpu. Atrodo, kad
pergyvena viduj ir santyw
jietnvos.
tiktai atliekame mums uždėtų sve neliesti, o liesti tik švario tais, kuriuos vartojo sergan
kiliose
su užsieniais ramyb&į
Jeigu dar mos neatsižadnme lie timų naštų. Nors ir nutariame šio- mis rankomis;*
tis. Be to, galima Užsikrėsti
tuvybės ir lietuviško veikimo een- kiuR-tokius nutarimus, išrenkime
sergančio seilėmis^ Jei jos pa stadijų, neturi jokių anoksai,
t.ralinėso organUaeijoeo, pašaipi* komisijas, bet tuo viskis Ir užsi
siekia sveiko žmogaus žaiz nių siekitpų ir rūpinasi viet£
nėse draugijose ir jei dar norime baigia. Atminkime, kad kasame
PUSI KPI UI R das. Lytinėms ligoki* kar tik savo garbe, praeitim ira*
skaityti lietuviškus laikraščius ir duolię ne kipems, bet pstyraau.
tais užkrečia parijo iš ka teitim, taip pat savo tautoj
loHaus, tai turimo daugiaus rūpin Apsižiūrėkime, kol dar nėra pertis auklčjimipyaunlmn liotuvUkojc vėlu, it stokime į taip kairių ir
riuomenes sergantieji ka tradicijomis ir suverenumu,“
dvasiojo. Be to, senesnioji, poroms pavojingų mums lietuviams Ktau-ertrt- -',»t
reiviai. paŽMi Užkrečia įJUmMMt
ar nenorams turės pripažinti, kad tėjimo kovų, pradedant, nuo ma
vaitūs atĮjūn!l> kuriems poKEimui uuuy s
su laiku reikės savo vadovavimų Siaurio iki suaugusio rtaigkimfci
duodama iž tjsiios lėkštės
oerdnoti priaugančiajai kartai, jaunuolius prirašyti prie lietuviš
SUNKIU
kurių sudaro jaunimą*. Bot jeigu kų katalikiškų organbmcijų. Vievalgyti, dUodAtn* rtahdotii
Įminimas nebu? tinkamai priruoš nintllė^ katalikiškojo lietuviško
rtnkMuoB&ais, paUtihėms ir
Kmraaa.
Vyriausiuoju.
tas užimti tėvų vietas, UI ar ilgai jaunimo organUaeija yra Lietuva*
kitais
daiktais,
kuHns
vėliau
^Trimito
”
redaktorium
<Ujis sugebėk vadovauti?
Vyčiai, kur kiekvienas jaunuolis
ir
IMifys
naudojasi
Pytindb
įbar būsiųs p. Žnmid«inavi<
Negana savo sūnų ar dukrelę iš turi progos išmokti savo tėtelių
mokinti lietuviškus poterius kal kailis, daugiau susipažinti su jų
ligos dažniausia yra hųrnmė jčius, antruoju rektorium*
bėti, ar iš maldų knygos paskaity papročiais ir ųbelftai su visu HettlUž nesilaikymi Dievo ir p. Knlnėnss. F* GraurokaC
ti, bot turimo juos pratinti prie lic* vllku katalikišku veikimu.
gamtos i«tatymams, ui nesu ir ik Marcinkevičius iš irnvok j
Tad kiekvienas lietuvis kilriL
tuviško draugijinio veikimo. Daž«
vietų pasitraukė, jie palieku; 1
sivaldymų.
luti galima nugirsti nusiakun- kas turi laikyti sau švenU^parri'KAM M ir W
i Sergant kai kurtomis lyti prezidiumo nariaia FaktinaC 1
džiaiit, kad jaunimas nehori drau- ga prirašyti savu paūgėjusius att.gauti su lietuvlais. Jeigu taip yra, nus ir dukteris prit L Vyčių arnėmis ligomis (sifiliu), iibe- sis “Trimito” redaktorius įm į
parūdydamas, kad
tai kiekvienas iėvas—matini turė
Harnas viaaM Hrnuk Utinsta
tų pagalvoti, ar tik m ll jtj kyla dar rūpi palaikyti Ifohivyb* Art*,
oda ir glelvW, teHah totas Įrauki.
rikėj*.
A. >» K—
ta kalti.

Baltuoju žirgeliu išjojau
*
dalužės dievinos.
Giesmes, gramlesnės ui dainas artojų
dar negirdėjau nė vienos...
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“DARBININKAS”
106 Weet Broadway
South Boeton, Man.
Telephone South Boston (NŠO

APVERKTINA KULOKŲ
PADĖTIS
it

“L’a«UrMwiaM metai* ckonomini* kriaia palieti veik vi*ą
iMMuJį. žemB ūkio gaminių ir
pramone* išdirbinių puidarė
dideli portekliai, kurių mažai
perkama, TuHingiauąipš Šaly*,
kaip Amerika ir Anglija labai
skaudžiai pergyvena tuo* *u*idariujdus ekonominius sunku
mus.
* * LaimingiaiiMioji Amerika,
kuri kasmet įKileiadavo šimtus
tūkstančių svetimšalių ir su
teikdavo visiems darbo, dabar
apie 8 milijonus turi bedarbių.
Beta pasauly valstybė dabarti
niu metu rasis, kuri neturėtų
bedarbių. Toks visur nedarbo
pasireiškimas yra tikriausis ękonominio gyvenimo pasunkėjimo rodyklis.
,
“Menuo po mėnesio nedarbas
vis didėja. Bedarbių armijos
skaičiai vis šimtais tūkstančių
daugėja. Bedarbių rūpinimas
daugelio valstybių vyriausy
bėms sudaro vieną iš sunkiųjų
klausinių. Alilijonai ir milijar
dai skiriamų bedarbiams aprū
pinti lėšų, nepašalina to liūdno
vaizdo, kuri sudaro vargstančių
darbininkų minios didžiųjų
valstybių didmiesčiuose.
“Gyvenamos sąlygos nežada
greito ekonominė* būklės page
rėjimo. Žiūrint į ateitį, tenka
laukti dar sunkesnių laikų. Tai
aiškiausiai patvirtina visur dar
bų mažėjimas ir bedarbių skai
čiaus augimas. Svarbiau*!* prie-’
žastimi šio ekonominio sukrėti
mo, yra Žemės ūkio finansinio
pajėgumo nusilpnėjimas. ,TBu*
gumoje kMų kaimaa yra vie
nas iš didHausių vartotojų. DB-

LAI PASAULIS ŽINO

a*mm

degtukų monopoli, atidavimas
danam* geležinkelio statymo,
kurj stato kredituodami mus.
Bet netolimoj ateity dabartiniai
palengvinimai gali laimi sun
kiai atsiliept i. Juk už metų už
kitų reiki?* mokėti ne tikUi už
U paskolą ir kreditus nuošim
čiai, bet reikia ir p*Čl< kūmų
pradėti grųiintt
* * Jeigu dabar vuhtybė* biu
džetų suvedant reikia naudoti
likučių fondą, tai už metų kitų
aunku bus ir su likučiui* galus
hu galais Nudurti.
“Tuo sunkiau bliu, jeigu že '
mes Akio gaminiams,kainos ne
pakils. Turint omeny tokius že
mes ūkio gaminių perteklius
Mvcjiir, sunku tikėtis žemės ri
kio būklės prtgerejifntf. Giliau
apsvarsčius dabartinę Lietuvos
oko n ominio gyvenimo būklę ir
rimčiau pažvelgus j ateiti, tariamas “optimizmas“ nyksta.
“Užuot džiūgavus, sveikiau
ir naudingiau būtų atskleisti
tautai esamų tikrovę ir kviesti
prie taupumo kaip valstybės,
taip privačiam piliečių gyvenk
mc. Tik aiškiai žinodami grę
sianti pavojų galėsim jo išveng
ti iš anksto tam pasiruošę.“

“STUMBRIAI NYKSTA,
OBLAKESDAUGINASI”

V(ušiu’u.~~Prieš kurį lai
ką **Gaze*ti /SVtirsziuvska”
buvo įdėtas platus žinomo
lenką publicisto Novučyns,
kio straipsnis apie lenką žeinininkų padėtį. Novacynskis savo straipsnį reikšmin
■
gai pavadino “Stumbrai
nyksta, o blakės dauginasi/'
Pasak jo, taip yra visose
srityse — administiacijoj,
monopoliuose, kultūroj, lite
ratūroj, pirklių tarpe, pre
kyboj, pramonėj, Porvmiš“Ekonominio gyvenimo sun
liuj,
Bydgošče, Lietuvos
kumai nėra aplenkę ir neap
Brastoj ir t. ♦. Ne tik blakes
lenks ir Lietuvos, Džiūgavimui
'
‘Lietuvos Aido/ kad Lietuva
•
dauginas, bet ii* visokie kaviso pasaulio sūkury sudaro lai
marnikai, koidroliemi, eg
mingų salų, kurios neliečia siau
zekutoriai, ličiui oriai, fis
čiančios ekonominio krizio ban
kaliniai valdininkai. Iš visų
gos, yra peranksti.ir per daug
optimistiški. Tiesa, mes nema
pusių, iš visų kampų ir kam
tom liūdnų bedarbių eisenų,
pučių choru kyla aimanos ir
kaip kituose kraštuose ir bedar
dejavimai: “Paskutinius li
bių skaičiam mums netenka ver
kučius atiduodame... skęsta
tinti ekonominės būklės.
“Masinio bedarbių pasireiš
me, klimpstame, grimstame.
kimo pas mus nematyti vien dėl
žūvame.” Ir ilv tik opozici
to, kad Lietuva yra žemes ūkio
ja savo spaudoj kuo juo
kraštas, antra, kad pas mus be
džiausiai lenkų žemininkų ir
darbiai neregiatruojaini ir jais
nurtfe. Mirt kelios dešimtys pieninių, ku
bendrai
žemdirbių padėtį,
veik nesirūpinama ir dėl to, kad
tai vitao* pUniaB. ingauta
rios vos bepagamina ūkiškų bet ir sanacija.
gyvenamoue sąlygose nėra gali
Imtosios
Už 2 nril Htų žuvų.
mybės jiems visai pasireikšti.
sviestų. Šiandien ūkininkai priemonės nieko negelbsti.
Klaipėdos krašto ūkinin pyksta, žiūrėdami kaip iš
Bet kad Lietuvoje nebūtų be
Lenkijoj tikrai “stumbrai
darbių, nieką* neišdrįs tai tvir ko ekonominis pamatas buvo
Lietuvos
veža
tūkstančiais
žūva, o blakes dauginas.”
tinti. Kas dirba įstaigose ir
ir yra gyvulių ūkis jau nuo centnerių, o kitas ją sviestas
dirbtuvėje kasdieną praleidžia
daugiau ar mažiau ieškančiu seną laiką: Maž. Lietuvoj beveik tik namų reikalams
arkliai, galvijai, kiaulės tu sunaudojamas arba pusdy tuviškas pienines steigti ir
darbo;
“Daugumoje Lietuvos fabri rėjo geriausių markę Berly kiai parduodamas. Verta su pagaminti aukštesnės rūšies
sviestą. Vienu kartu steigia
kų 3—4 dienų darbo savaitėje no turguose. Tilžės sūrias žistoti prie šios, katastrofos
geriausiai parodo, kad ir mtt
mos;
D(*t kelios pieninės.
iromas net irki< Vofciefcjoa pinežaieilj.
pesam ta laimingąja šabu Gau
Pokariniais laikaisi Prieš karų nebuvo tiek iš* Žvejyba Klaipėdos krašto
siai statomi Kaune nauji rūmai sienų.
nėra'mūsų geros ekonominės kai kurios iš paminėtą ūkio tohulejUsios pienines, tai jos ekonominiame gyvenime vai
btŲdės išdava, Gerai įsigilinę į šaką nustojo svarbumo. Sa
pas mus ir dabar stovi tokios dina taip pat svarbą vaidme
tų rūmų pagrindus, ant kurią
kysim, arklių jau beveik nie j atsilikusios. Apie kalbamų nį. 'Kokių žvejų, kurie užsi
jie tarpsta, pamatysim, kad
kas neperka, o ūkio išveža-f pieninių pažangų Did. Lietu imtų vien žvejyba, nedailu
daugelis iš jų pu ra šilinio veiki
mo vaisius. Daugumoje tie nait- iniems į užsienį produktams voje gyventojai beveik nieko tėra: didžiausia jų dalis yra
jai statomi rūmai sunkiai slėgiu uždėti dideli muitai. Dabar nenorėjo girdėti ir kategoriš Ūkininkai, kurių žvejyba
artojų ir darbininkų. Taip, mes svarbiausia ūkio šaka—kiau
kaifatsisake eiti į bet kokius yra vis dėl h» svarbiausias
dar nejaučiame tokių sunkumų,
užsiėmimas. Žv<*ju g\ veni
kokių pergyvena tie kraštai, lių auginimas. Jau vokiečių pasitarimus pienines steigti.
Nors
kurie turi milžiniškai išvystytų laikais Klaipėdos provinci Prieš porų metų viena susi nius nepav\(lėtinas.
pramonę su milijonais darbinin joj palyginti su kitais ktaš- rinkimą pieninei steigti vo- žvejyba nemažėja, bet suirau
kų.
tais, ši ūkio Šaka ėmė pirmą j<ie(ąni vadas dvarininkas namų žuvų verto indai po
“Lietuva žemės ūkio kraštas vietą, bet dabar žymiai pa- i\inl.atĮ panašiais motyvais metą mažėja.
Pernai 19J0
su keliolika fabrikėlių.
didėjo. Pagal padarytą vai- vįsnj p.ngvai išardė ir susi- metais Klaipėdos krašto \ an
“Todėl velninti mūsų'ekono
denyse sugauta žuvų 2.2BO.
mini gyvenimų galima liktai su- dišką statistiką 1930 metais, rinkusiųjų daugumas apie
sipažinus su žemės ūkio būkle. J palyginti su 1929 metais, lietuviškos pieninės steigimą (i(K> lt vertės, «» ID29 m. 2.
“Mūsų ūkininkai hado ne-1 kiaulių skaičius W)c/c pndidMj^ nekalbėjo Tik dabar gv- 100,01X1 litų. ŽmiĮ sugauta
kenvūu Maisto produktu itu-1 jo. Kiaulės išvežamos per' .(>llf<,jai K,lprclt<1 „jįj.,, „^j. praėjusiais metais žvmiii
m.»B.IMr?sd.?>tun Bvt pi- „Lj
Eksporto” sketrikę. Vokicčią vadams buvo daugiau kaip 1028 nudnis,
mgų pas juos nvra. Dauguma
/
ūkininkų yra prisiskolinę iš {nykias Kkil|M*do,)P.
svarbu atstumti gyventojus l:ef kilus žuvų kainai hei’dra
bankų, bot daugelis ir iš priva-|
Pieno ūkis K lai p. krašte nuo lietuvišką ekonomiškų sugantn 7’ivn v-rte mežai
čių asmenų. Tos skolos Šiais lai- Y£saj katastrofingame padekais yra mOs.) Okiniak.ms pei-. „
Qa
j organizacijų, o ūkininkų ki- centro vyrimi-abc. suprasd”
hs. Auosnneiai u« paskolas ne-. ,
t
. šeniams teko nukentėti. Da
gailestingai pjauna. Prie tokio BBtes, kur galėtą gaminti bar tų purių vietų gyvento ma žveją vai kus, išimties bū
žemes ūkio gaminių pigumo vi- eksportinį sviestų. Veikia jai daro visas pastangas liv du juos priskaito ūkininko
- kah^orijai ir <hi»»<|a piiriu
kreditą.

ka eilės metų getam javų der
liui pasauly, lemia produktų
kainos Žymiai nukrito, tuo tar
pu pramonė* išdirbinių kainos
paliko to* pačk^ Pdlijus lyg, svarai tarpe Žemė* ūkio išdirbi
nių Ir pramonės išdirbinių ūki.
ninko kišenini buvo suduotas
skaudus smūgis. * «
»
“Nubiednčję ūkininkai ver
čiami yra susilaikyti nuo dau
gelio reikmenų. Mažiau yra pa
reikalavimų įvairiems pramo
nės išdirbiniams, mažiau fabri
kai dirba ir amžiau darbininkų
laiko.

Henry AVales, Ghicagu čius ir šaltus šiaurinės Ru^Tribūne” okrespondentas1 sijos plotus. Neduota jiems
aprašo baisią padėtį Rusijos ne namą. ne pastoges. Gy
į
kulokų (pasiturinčią ūki- vena urvuose kaip žiurkės,
Minką;, kurie buvo sovietu arba sukaltose iš lentų ir
j>, ištremti į šiaurines guberni- medžių šakų lūšnose. Ir tai
' jas. Pirmiau Walcso žinios vis dėlto, kad jie savo darbš
apie sovietų padėtį būdavo tumu ir sumanumu mokėjo
j , geros ir džiuginančios, nes geriau sutvarkyti savo ri
cenzūruojamos, ki.. .
i! bolševiku
Tokios žinios nepatiko so
į bet pastaroji koįvspondenciĮ ja, pasiųsta iš Paryžiaus, iš- vietų vyriausybei, bet ji ne
Į vengė cenzūros ir aprašė matė galimybes jas užginčy
i viską kaip yra tikrovėj. Ku- ti, tik Archangelsko sovietų
I respoiulentas sako, kad šim- komitet o vicepirmininkas
L tai tų nelaimingų kulokų Mykolas Cjelin taip atsakė
*
Į buvo sugrūsti į šaltas pašiū- VVelesui:
“Kuloku likvidavimas y| Tęs, kaip laukiniai žvėrys.
F IŠ ten jie laukė paskįrstymo ra didelis žygis — kai mobi
I ledais ir sniegu padengtus lizacija karo metu. Tai sun
į plačius Archangelsko guber- kus smūgis kulokams,bet k<
■ • 'nijos dykynus. Sėdėdami* padarysi. Lygiai buvo sunant patiesti) šiaudų, triada- kus Pietinių Amerikos Val
ini sušalusias rankas ir stijų plantatoriams ir neg- kuo gražiausią katalikybes
* trypdami kojoms, apautoms iu paliuosavimas. Ncleng- ateitį Lietuvoj, kaip štai na!$&urais batais ir naginėms, vesni ir prohibicijos įstaty eijonalistų (tautininką) vy
r si nelaimingi žmones gan- mai, kurie panaikino visą riausybė vienu plunksnoš
javo tik tiek maisto, kad ba- svaigalą industriją Ameri- (brūkšniu 1930 in. panaikino .
r ■. du nenumirtą. Visi jau bu- koj. Rusijos sovietų ovaliu- visas
Ateitininką kuopas
vo apyseniai vyrai, nuo 40 rija* gali iššaukti ir kitas (ją buvo jau apie 70). Tas
iki 50 metą, pripratę prie griežtas priemones, ir užsie-Į|>ersekiojiiuas tiesios l>ava' (tintas
Kulturkampfu (vo
t * " f
’’ x
kk geresnių gyvenimo sąlygą, nio pasaulis neturi teisvs
‘dabar gujami kaip krirnina- kietis į mūsą naminius rri-j kiečių kultūros kova prieš
katalikybę), Bismarko laiItstai ar elgetos, atskirti nuo aklus.”
seimų, apdriskusiais drabu .Juridinvs teisės gal ir ne-.kais.
žiais, persijuosę virvėmis, turi. In*t kuomet paneigia-*!į Tautininkų spauda, yjiač
skarmalais, vėlėmis ir viso mi paprasčiausio žmogišku “L. Aidas,” labai įlūžo ant
kiais raiščiais, kad nors mo dėsniai, pasaulis bent tu kataliką už tokias informa
kiek apsigintų nuo baisių ri teisės numauti veidmai- cijas. Jos esą perdėtos ir
šalčiu ir pūgų. Apšauktas ningumo kaukę nuo bolševi net melagingos. Rimtesnieji
♦Ichloku vardams jiems pri ką veido ir parodyti ją dar užsienio laikraščiai, geriau
segė busimųjų kapitalistų bus tikroj šviesoj. Jei ko žinantieji Lietuvos santy
dėme ir kitų piliečių akvęo munistai gyvuliškai žiaurūs, kius, girdi, net piktinasi ka
pavertė juos , komunistinės tai ją dalykas, bet kam jie taliką akiplėšiškumu ir ste
i
valstybės priešais. Jais su- nori pasirodyti civilizuo bisi, kad Lietuvos vyriausy
K. be taip daug privilegiją tei
^manvta apgyvendinti tuš- tais?
kia Kataliką Bažnyčiai
(sic!). Kad katalikai taip
šmeižiaBtieji savo vyriausy
bę esi! panašūs šnipams ir
9 Užsienio kataliką spauda mią. Šveicarą ir čeką katali- valstybes išdavikams, ir su
dekoja Lietuvos katalikams kiškoji spauda interesuojasi jais i-eikia eltgis kaip su
liž suteikimų žinią apie K«- lictuvią kataliką reikalais ir valstybes priešais. Žodžiu,
taliką Bažnyčios padėtį Lie turi gerų informaciją dvi jie tuomi jau niekšai, kad
Tos žinios apie kata tikrosios jų padėties. Jie mi- .mušami netyli.
* tuvoj.
liką persekiojimą gan pla- n i net pavardes persokioja- Ką gi į tai Lietuvos kata
. eini pasklido Kumpos spau- mą Lietuvos kunigą ir pa- likai l Ai’ neturi balso l Ar
į* dej. Štai kokie laikraščiai sauliniu inteligentą. Ypafin- negali pasiskųsti savo žmo
a
Užtarė Lietuvos katalikus ir gai susidomėję Ateitininką nėms, užuot nešus namines
į jMU’Ciškė jiems užuojautos: klausimu. Tai esanti Icatali- šiŪkšles užsienin l Jie hal
| La Croix, TEcho <le Paris, fyį moksleivią organizacija, są turi ir nusiskųsti moka,
i* Irish Catholic, The Catholic kurios tikslas — atgaivinti liet kad tautininką cenzūra
L Htandard and Times, ()e viską Kristuje (restaurare ją skundus meta gurbam
Maasbode, Pusi Suomi, onmhi in Christo), sulig Pi Kas gi jiems daugiau beK Koenigsbergcr Ifartiingsclie jaus X obalsiu. Ta organi liėkti, kaip prabilti Į pasau
Strttimg, Koelniscliv Volk-y zacija buvo įkurta 19H) m. lį? Lai pasaulis gėrisi tau*
£ muftitig, Germaniu, Linzer, atsispirti prieš Wiovyhčs liniuką diktntiim ildiniai&
F ’Volksblatt, Tleutscbe Prcsse bangą, plnukiąnčią iš ItaL> Lili kaista diktatorių paau*
L
ir kiti. Iš ją sąstato mato* jos. Nors htsii trukilonii,r rtini priiM kultūringo jhwutjie, kad anglą, fmneūzą, vo- Ateithuhlcai veiki1 laimi M>k- lio Mamą/
wirot iv ju ilai*bUutr Įritu*
l
j

«u* pertėkliUM išp«rd«vęH ūkiiiinkM nclštenkg nno^mčmnrt
apsimokėti. Kitiems būtiuieni*
reikalam* Htengiaai vėl skolin
ti*, kad tut> tarpu ap«ivertUH, tikčdamaah ant ko nota suaigriebti,.
,
“Taip skolų našta vi* anga Ir
miošimčiai sunkiau slėgis. Lai
mingesni yra tie, kuriems, pa
vyksta paskolint i iš Žemes ar
iš kitų Imnkų, kur vis tik nuo
šimčiai mažesni ir galima veksi'liim pakeičiant prailginti pa
skolų grąžinimą.
“Bet vargas tiems, kurie pa
kliūva į privačių lupikų ran
kas. Privatūs skolintojai paima
iš savo aukos dvigubai sumai
vekselius ir neaigėdindami dar
ir dabar lupa iki 50 nuošimčių
metams. Tokių paskolų ūkinin
kai luti daug- Kad-gauti pnsko
lų iš bankų, dažniausiai tenka
pereiti ilgą ir sunkų visokių
foriAnlumą čyščių. Tuo tarpu
būna tpkie skubūs reikalai, ku
rie priverčia imti paskolų h*
siinkiausiomis sąlygomis^
“Švelnina šiek tiek mūsų ckonominius skausmus svetimo
kapitalo įplaukimas, kaip šve
dų paskola už atiduotą jiems

'J!.'-"-!!*!-
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Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO ŪKININKŲ
GYVENIMO

(«* t

Šiaip ūkininką būtis nori
ma kiek galint pataisyti. Tni
pareina nuo pačią ūkininku.
Keikia pnžvna ti, bad nnoba
landžio I d. pradeda \eikli
Klaipėdos Rt-pŠte žemes bau
kas sn v’suiois pinijjiškomis
«>pi rarijomiN. Ligi šiol laivo
tik įualiojiuis, o pinirines <»pcracijas reikėdavo atlikti
|ht žemes banko centrą
Kaime. Klaipėdos krašte
veikia indėnai įsteigtos <lv i
pavyzdingos sidabriniu lu
piu fąrmos, Italųir ąorhnu
įsteigti pavvv-dingą natnidią
imukščią Farmą šaulio dvayi*
Klaipėdos. Tuo tarpu numatyta jojo auginti veislei
skiriamą didesnį kiekį immL
uią Imukščią.

c
t

Antradienis, balandžio 14, 1031
1

iii.

ĮVAIRENYBES IŠ LIETUVOS
Einant dabartines valdžios
sudaryta sutartimi su Popicžilinu valdžion organams tiUb
kreipus j atatinkamų vyskupų
dėl to ar kito kunigo pasaky
to vyriausybei nepageidaujamu
turinio, pamokslo, reikalas britu
sutvarkytas.

PlfiMA BYLA KUMiaUI Ui
PAMOKSLU

Kovo tnviL 5 d, Linkuvos
taikos teisėjas sprendė kuiL
Lipnicko bylą, dėl pasakyto
bažnyčioje pamokslo. Lietu
vos teismų praktikoje, tai
pirmoji byla, kurią, kelia pa
ti valdžia. Lig .šiol nė vienos
tokios by los dar nebuvo.
Kum Lipnirkas pats ųevyko,
bet stojo jo įgaliotas priv.
advokatus Stasys (rabaliauskns, gyvenas Šiauliuose. Jis
teismui padarė šitokį pareiš
kimą:

Tikėdamas, kad teismas neis
šiuo keliu, prašė šių bylų, kaip
v isai nepriklausomų spręsti pa
sauliniam teismui, nutraukti.”

Pasvalio Nuovados Taiko:*
TcitU'jas nutarė kum Lipniek**
įgul. plK. udv\ StH.dn tiiblliatiskii pr.iMymų bykj nu t įauk
ti atmesti ir bylų spręsti iš es
to,

Tadu kaltinamųjų įgaliotinis
nuo tolimesniu <|al. vavirao by
loje pasišalino.
Bvlų svarstant iš esmes buvo
pa klausti 3 liudininkui: v ir nahatsiuvis iŠ Linkuvos mivst<*lm

tas matvyle*, nuo kuriu kulti
n»;s šioje byloje kmi. IJpnirk t
nuovados v iršhriukas atrisi kr,
lot tuiuo-t ttisja* .ndėiv t«*
giiiumzi-tų rinkau* ti 2a lt pini
gine pouhmU ir bvli aiitl* t*
Pai įuostu U limhniii’vj! trtrri
v/ didžiau-ia'i tssuniom . P
b’’< ipd’iuri v išari paui»»I; dimuko
rimtis arba m t pramanu d'uai
n* būtų diihkų.
Girdėti, kad kun. Lipnirkas

laikus hirijii uut:u*mi;i ž.aln
skųsti a»h gardas Tei-m’»i

/

vi marškiniai arčiau IctUia’* (nes
iš plunksnos žieminių marškinių
•šią žiemų taip ’i* neįstengiau įsi
gyti). bet remdamasi tuo, ką rodus visi pripažins — kad plunks
(Ja Lietuvos rašytoju ir žurnaliitų
iriai vis dar pas mus tebėra kaip
syvenhno)
ir elgetos, manau visai teisingai
L;i’'Li;.'ir. {statymu iipū imikvs- pastebėsiu, kad tik jau ne iš
. i'p . Lu. ime t arėti mokėti laisvų ’plunksnių toks mokestis gali būti
v ■...< riju ;mu»6, kaip jau moka hminiiis, nes jeigu jie yru "hih»knita-, tarnautoji^ įnešdami pi«.<is profesijos,” tai tuo labiau jie
. tyb ; ’viėdjH fondų ir pnudsiai.
tirisyj ir nuo uždarbio... NeskaiVutrns .bdykiis neigiamas tume į
n*yru
kad Ldsvųjų profvsi- t irt privilegijuoto žmdgaus, ku
i < u p. pmanu ii ir rašytojai, žur- tio rankraščiai dažnai nvt nuo
-’.iii .: d
/' Lili, plunksimi Vi dugniai iK'beskaitmni redakcijoje,
sai ne todėl kalbėdamas kad “sa 'visi kiti juodojo žurnalistinio dar

MKSNIIMS?

KRĖVĖS
PIIYJ
11 II lai ■ lai V I I !■ I V

si byla yra nepaprasta tuo,
kad ji yru pirmutinė Lietuvos
teismu praktikoje*, kurioje Pa
nevėžio Vyskupijos katalikiško
jo jaunimo vadovas kini. Lip
niekas yra kaltinamas dėl pašakyt«> 1930 m. gruodžio S d. Lin
kuvos bažnyčioje pamokslo.
Kliu. Lipnirkui laikomas BauŪžiamojo Statuto 2(»37 str. už
platinimų viešoje vietoje pra
manytu žinių, kad tuo pakenk
tų vyriausybės veikimui
Bet bažnyčia nėra tokia vieša
vieta, apie kurių kalba aukš
čiau pažymėtas Baudžiamojo
Statuto straipsnis, nes einant
ll(iU kanonu šventos vietos yra
išimtos iš pasaulinės valdžios
kontrolės, todėl ir pamokslų
kontroliavimas, kurie yra sakomi šventose vietose, pasaulinei
valdžiai nėra galimas. Toliau
kanone 1322 pasakytu. kad
‘‘Bažnyčia turi nuo jokios pa
saulinės valdžios nepriklausoimt teisę ir pareigų mokyti visas
tautas Evangelijos mokslo, sa
kyti pamokslus ir t. t.” Iš čia
kų tik mano suminėtu kanono
matoma, kad kunigus, bažnyries ahb’vt's, dėl pasakytu pa
mokslu bažnyčioje neprivalo
neri i jokiu* atsakomybės prieš
pasaulinę valdžią, jis tik yra
:'t.»-akmį,as pri»4 dvasinę cy-

ir 2 polu inųik ji, kvt virtus Hu- f U O r Ė P MII
dintultųs k*■•tvirtos fcL giinht«^is-; m w R U V U1R1 *

'ii im...»i jwi..

Paparonio Parašyta 4 Aktų Tragedija
BUS VAIDINAMA SO. BOSTONE
f

Sekmadieny, Balandžio 26,1931
Dangaus Vartų Gate of Heaveni Parapijos Svetainėje
E. FOURTH STREET, KAMPAS ”1” STREET,

SO. BOSTON, MASS

7:30 valandą vakare

Reigia L.D.S. Centras

Vaidina Tnm€ iš Hartford, Conn.

ŪMI REDAKCIJAI
šv. Pranei?!. h;s Vii miulynas,
Motini Providviire,
Kovo 31 d., 1931 m.
“Darbininko” Redakcija,
'*
Gerbiamieji:
Teikitės priiitPi mūsų šiediuga
patlrką už mūsų Vienuolijos ^Vajatis pagarsinimus. Kaip mūHtj llemejai. taip ir mes branginame,, ir
Ižtaugiamčs ♦amistų dvi mūsų pa
lankumu.
Veikalas “ Kn vės Pilyje” Hart
forde ir apylinkėj' puikiai pavy
ko. Nvpt įniršime, kad tomisto#
prie to pasisekimu prisidėjote.
Liekame,
ŠV. PKANCIŠKAI S SEKERYM

Lupą. kuris kunigų siuntė tą
pareigą atlikti.
Kanonuose suž.'mitas Bažny
<-ios i • dvasinki jos teisi s saugo
ja Lietuvos Kespu klikos konsb; arija kurios S4 $ taip pasa
kyta: ‘‘Valstybė pripažįsta
Bemėtai !< isrs t vark v ris taip,
k -ip jos kali uiai reikalauja,“ o
«i:-Lnrliiiė^ vyriausvbvs stula rv
u»ji su šventuoju Sostu iškil-.
minga sutartis
konkordatas,
kuriuo puriame pirmame str
taip pat pasakyta* “Katalikų
Biž’ vėia, be apt ’jiv skirtume,
naudosis Lietuvos lies pu Klikos
žemėje visomis laisvėmis, reika
lingomis savo dvasiškai valdžia*
ir savo bažnytini i jurisdikcijai
v v kinti., laikantis Dievo rakyuiti i'- kanonų teisės.*’

Sesuo M. Dovida (vijai

JUOKELIAI
KŪMUTtS PA8IKALBAK)

t .'. pasak.'tas kai’* r nv šven
tose virtose, pa v . susirinkimu’!sr ar kur kitur, ktrrimis Ih* abe
jo atsako prieš įsiūlymus piprašia tvarka.
.šiam* atsitikim* Bužnvčta ir
jus jits’ iva —kunigas ridamas
t ir Joginis suvu parima*, o pu,?vk .Ir s.ikvmas kaip ti1. pri j
kiaušo pik- tiesioginiu kuniro
par» ;gH. y ra išimuuoje būklei*,
jmnašiai kaip parlamentu tribū
na, I'uiv i-rsii'*tas ar kitos auto, numint'v įstaigos.
'
Teistumo svarstydamas šių by
lą iš esmės sudarytų labai pavo
jingų naujoviškumų, nes pasta
tytų į pavojų Kristaus mokslo
skelbimo darbų, duodamas pro
gos valstybės kaltinimo orga, imms kiek viena proga traukti
kunigus dėl pasakytų pamoks
lų teismo atsakomybėn.
. Be t», didžitiusiųs keblumas
patiems teismams iniJatineti
hdsmo pusMy'kn’s galimu bttw
pamoksle pasakyti Ir ko negali
mu ir ivr pamišiau gerai or bito

bu pelčM renku elgetišku#
>
kim iš redakcijų, lauktlanri
dienų iMunili užeisite,” “k< t<W» j
t ji matuti—taip brangiai: 30 ecntų už vilutę, - dabar gyveni^**
taip atpigęs!..” ir panašiai, ir rtudonmahuni, kad ‘‘perdaug ima/’
Visų kitų profesijų u^Hrbh bint4 <
be randonavimo imamas, neg nie
kas nvgčdtmi, pavyzdžiui, mokė
damas daktarai, mlvokatul ir kL f
tam pa tutsiam. Pagaliau, iš kur gi
rb* laikraščiui dar ims tuo# pini
gus, kai vis <lar esame dešinderiopai atsilikę nuo kitų (imlyghik . )
Iat\ ių “Jaunukas Šiuos” IBOttlk#- i
taurių ir mūsų dinirašėių tiražų L
Visai teisingai bus pasielgt#, kai
apie žurnalistus, rašytoji!# *-■> *
phinksnius bus visai išbraukta M
įstatymo arba bent galim# iMžy*
mėti, kad dėl šių nsincnų įstatymo veik imas atidedamas kokiai 10-čial *
nvtų (kol spauda tikrai sustip
rės >. Kalbant asmeniškai —
'iru plunksna remiuosi gyvenbttiy
nvpnsi gi irsimas galiu tvirtinti, jog
tirui kelis kartus dauginti dirbu
už <|aiigrli valdininkų, Hk'itdun
kur tik galima su darbu ir vjiw»
t«» pabaiga ta, kad kraut U vėlėje
skola už duonų, pienų, nors jokio
svaigaus “metalo” nevartoju, gy
j
rūkau ir vokus vartoju iš verstu^,. *!
Kaip žirniu, taip gyvena ir kiti ’
plunksnini, (kas patenka j
■
fomatų,” tani tikrai automalUkat į
paskutinės kelinės nuslystu^ kai Į
reikia atsiskaityti)... NekviečiuMC*
klausyti įstatymu, bet j<*igU ji#
’oks būtų, ai fiziniai jo nrišpildyriau, kad ir norėdamas, ties būtų ,
bfproTybr atiduoti litų kitų tuo
met, kai krautuvėlės savininkė la
bai neinteligentiškai kartoja prie i
»isų pigiosios butų kolonijos gy
ventojų: “Kuomet gi ponas po
lius atiduosi ketiniu litų ir scjpty- ?
nių dešimčių rentų skolų ?!..” Kaip
*ait norite, man, jeigu reikėtų, į
dėl mokesčio už profesijų pigiau , I
išeitų atsėdėti “>«K*ml-(lemokratų
.kj»iwtyveo (s. d. kJ, nčgw ati
duoti neturimu* litus!., šaukiu, M
°.nksto!

“Oi! žinai kūma, mano du val
ku paėmė j karų. Juodu du tik ir
teturėjau!
“O aš turiu pmketų ir nei vieno
nepaėmė.
“Kaip tai galėjo atsitikti!”
“Mat. mano visos dukterys/*

' PETRIUKO ŽPOMA«

vSkaitant’iš’KairėB {nešinę :*stįui tj Kanklininku rulėję — vardviiii. tūbas p, Vincą-: tJnrdiilis. 2) Kunigaiksth’nvs rolėje —- p, Ona Katkauskaite — Lietuvos Operos artistė, garnį N. Anglijus solistė, 3) Vytautu rolėje — p. .Jnczas Ktiėinnast stovi: !) Kareivio rolėje —p, Kaz.
Kcdys, 2) Budelio r. *** p* Konstantas Tamošiūnas, 3) Tarailas r. —*• p* Janas Monėiunns, l) Mirgos r* — p. Anelė BaukhTtėį 5) Budelio r. —
p. Vincas Kripas, 6) Viršilos r. — p. Bditardas Monėifniu^ 7) Kareivio r. — p. Am min*. Koriunas,
r
,
Tiiutiecini! Paparonis yra žinomas rašytojas litrini t»j ir Amvitlay. Jnfik kų parašytų .tii.uirdt.ia: ••KRKVEH PILY, labai graznų
parodo Lietuvos D. K’ųnigaik4rio Vytauto kovas sn daira Ha, kad apginti Lietui a mm 1 miJ.it*;*. Jauna livtuvtujė Mirga g- jos sužieduotinis
kanklininkas (lintiuitas paguldo galvas, kad Vytautų iHiriouurtn iš kalėjimo, Visi<‘in> <» \ patingai jauninmL bus įdomu matytį kaip senovės
lietuviai mokėjo mirti už tėvyne,
z t
z Tftutfcriai! Nepiuloiškhn<» progos pnnmtyti šį gražu uudmimų^ .
jėje i svetaine laikykite įžangos tikietūs, nes jie dm.h lybė: lninietr ‘1Ihtvbininkp’* ruenmiierate.

(Žangi 50c„ Vaikams 25c. Rezervaotos Stdpčs $1.00 W 75c.

Rengimą KamWja.

Petriukas. Žiamlnmas pro tvor<
Į |wnios Tarabihiieuės kiem% .
klausia •
Klausyk, ponia, ar uš gailu
pasiimti savo strvlų lankui!
— Gali, mano Petriuk. O kur Ji
,'rn?
Jūsų šuns nugaroj įsibeimi .
;___ ________
J

UUDBŪS iUMYeiAl *

;

Ar litini -liriiai, manu Ittu
dts” ^vra toks gudrus, kini
įmeti į prūdų pinigų, Ui
pasiimt ai ič nmiv atneža atgal.

9

— Tų i uklub mino
dar išmintingesni. Jeigu Imetf f *

priMų litų, ui
kih**iM»g
tuvlra Ir guaf IlKfVųšmh

*

r**r?

Antradienis, balandžio 14,

m

ĮVAIRENYBES LOS. Kuopų Susirinkimai

įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

1

IMI

11 ? —Jt, Jt Wū>

C. G. LUKŠIO

UiKOMA 8ULT0M0

JUDAMI

i

PR0VID1NCB, R. X.

t i kvotų...
LDS. 11 kp. minėtini* auairinkiLDS. 111 kuopos susirinkimas į■. .
III
Ii
vyks sekmadienį, baland. 19 d. š. mns įvyks sekmadienį, bal. 19 d.,
KMp
matom,
politikoj
vai*
PrikluiiMiusioj prieš kma
uul
Niekur taip kitur nebuvo,
m*, tuoj po sumos, Šv. Kazimiero tuoj po lumoe, bešnytinij rvetalBu*
rodomi
:
kaip musų parapijoje.
Tai pri*
vokiečiams ir atimtoj iš jų dilia trirarlin vaidmenį kai ka parapijos salėje, Kviečiami riai Blj, Svarbu, kad vhi Šiame mui
Stougliton, M***., Balandžio’
klauso didelė padėka kun, J. <?L
ĮM> karo lytų Afrikos srity da net mhnsiujii kaulai, i nariai ateiti Taipgi atsiveskite linkime dalyvautų ir užtimokštų
vpril
1G
d„
Lietuvių
svetainėje,
žnuskui, muz. J. čižauskui, art, M.
K 'WDR( WER. Mas*. - LDK
gyvena negrų tauta, kuri sa* 32 EABtUE “At MYLIU” savo draugus prirašyti prie Šioe duoklei. Parodykime, gražų pavy*»
.# ' ♦
*
f'ižaifeklenei ir visam chorui kad
kilnios organUaeljoe.
Jį kitiems.
■ kp. ir Labdarybės draugija VmBrigMon, Mmaų BalandžMpril ve vadina sahuliais. Prieš
Darniausiai reikalingus gy*
taip gausingai kinkė choro prakti
Valdyba
wbų sekmadienį (kovo 29 <k) 5 vai.
21 d., Lietuvių svetainėje.
kelis šimtus metų sabulius veninio kėliaujaučiam žmo
kas.
v vakhre Šv. Kazimiero parap. saDETEOIT, IHOH.
wiw itiTAiM, oomr.
B Rjr surepge prakalbas. Kalbėjo
valdė
sultonas Makana, kurs gui posakis yra °as myliu.”
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks
Velykų iškilmė*
WorcMter, Mas*., BalandžioLDS. 36 kp. susirinkime* įvyks
K kW. kuo. A. Petraitis ir “DarbiApril 22 d., Lietuvių Pkėsų svetai buvo laikomas didelėj pagar Tenepamano kas, kad čia sekmadienį, balandžio 19 d. š. m. sekmadienį, bnland. 19 d,, tuoj po
Prisikėlimo iškilmės prasidėjo 5
vnfoko*’ redakcijos narys J. B.
boj ir hnf*jo savo tautoj mil kalbama apie meilę. Tas po Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų pamaldų, Iv. Jurgio parapijom mo
nėje, 14 Vernon St.
ru^ka, kurs kalbėjo du kariu Iš ‘■ai. iš ryto. Žmones į bažnyčių ncžiniškos įtakon.^ Kai jis nu sakis >Ta reikalingas, norint viri nariai ir bent po vieną naują kykloje. Visi kuopoa nariai yra
Kjtrndžių žmonių susirinko viduti- ualvjo sutilpti. Kini. J, Bizauskas
Paveikilui rodyt iv aišky*
atsivestų prirašyti prie mflsų kviečiami atsilankyti į šį mudria
mirė, sahulių tarpe pasklido išreikšti svetimoj šaly ir pa narį
■ niškai, <> apie ' 'ai., kai buvo laikė pirmąsias mišias ir pasakė
kimą.
brangios organizacijos.
c. a imu
legenda, kad sultono kūnas garba tam kraštui, jo žmo
• kalinami apie Lietuva, prisirinko trumpąsm žų iškilmingą pamoks
Valdybą
lą : be to maž ko ne visi parapijom
ATH0L,MAM.
ą pilna salė.
laikomos šv. mišios. Bažnyčia tui’įs stebuklingos galios, o nėms ir papročiams. Tad sa
LDS. 4 kp. mėnaainl* nurimkij—Šiais metais LDS. kp. pirminiu- mii in eorporc ėjo prie Šveitriau badavo perpfldytn žmonėmis.
ypač jo kaukole (kiaušas). kinys uaš myliu” taip skam mos įvyks birlmrd. 19 d., tuoj po M. 8. PHILADKJPHIA, PA,
Į ku yra varg. J. Žemaitis, o Lab- sio Sakramento. Sesučių praneišLDS. 103 kp. mėnesinis susirinktPer dvi savaites (kovo 9—22 d. Ilgus motus subtiliai garbino
l’.ici’nj rūpesčiu buvo išpuoštas
mUparų, žv. Pranciškau* parapb
ba kitomis kallioinįs.
| dąrių drg. pirmininku — V. Blamas įvyks sekmadienį, baland. 12,
d.)
buvo
misijos,
kurias
vedė
Tė

savo seniai mirusio valdovo Vokiškai: icli Hebe. Ang jna aalčj. Kviečiami vbi nariai at tuojau* po sumos, šv. Andriejau*
I VMkns, tad abiejų draugijų prir- ir’bas ir v i* i altoriai: berniukų
vai Marijonai kum Dr. J. Vaitke
jrmrrerriičių
buvo
skaitlingas
bū

Šaky stovi tvirtos pajėgos. Bet necm 1 va. Kaį Mlmliai patele liškai; I lovo. Prancūziškai: silankyti ir užaimokiti mėneainaa par. svetainėj, 1123 Lemon St.
vičius ir kun. A. Petrauskas.
rys
ir
visi
laivo
išsjpttosę
baltins
mokesti*. Taipgi atriveritita naro
; galiui a nepaminėti tų draugijų juKviečiame narius ir nare* ateiti ir
(Graikiškai:
agapo..
Parapijos choras, p. R. Juškos vokiečiu valdžion, jie su di j’aime.
draugu*
ir drauge* prirašyti prie
ritinis
ir
neši
1
rankose
po
balta
le

' •dėjimo sielos- klebono kuri. A lig
kurių užvilkto* duoklė* užsimok*vadovaujamas, kovo 29 d. surengė
f Fetriličio ir jo jiagelbininko kini. liją. <» choras J (’T/ausko vedo bažnytinį koncertą, sugiedodamas džiausiu nusiminimu ir bai Rusiškai: Ihihliu, Olandiš iioa kilnios organiz&cijoa.
lt. Taipgi atsiveskite nor* po vie
Kviečia Valdyba
mis sugiedojo “Per tavo šventa
me pasteliėjo, kad garbina kai : ik heb liof. Daniškai ir
Į J, Baka no.
ną naują narį prie kuopos prira
“Septynis Žodžius.” Koncertas
Rep. atsikėlimą/’ “Linksma diena,”
šyti.
Valdyba
moji kaukolė kažkur dingo. norvegiškai: jog elskor. šve
‘ LAWWT(nA MAW.
*’ Vištos Žvaigždė,” “Exaltate praėjo didžiausiu pasisekimu.
LDS. 70 kp. susirinkimą* įvyks
Velykii rytų prisikėlimo cere Sahulių akyse tai buvo di diškai : jag alkar. Lenkiškai::
Jtisfii.” “Regina Uoeli” muz. «L
baalndžio
19 d., tuoj po dvyliktai
WB8TVILLE, HX.
monijos
jvyko
5
vai.
Pamokslą
sa

džiausia nelaimė, kuri reiškė korimui. Itališkai, ispaniš
(’ižansko kompozicija.
“In die
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
vai. Taigi kviečiame visu* nariu*
ke
kun.
Dr.
J.
Mendelis.
svoikuiSolvmnitatis” (kompozicija kum
skurdų ir vargų. Kai prasi kai. portugališkai ir lotyniš atsilankyti į *į susirinkimą ir už- kimai įvyksta kiekvieną mSnesį,
.1. (’Mžansko) žmones labai gerėjo- dtimas klebono vardu. Pamoksli dėjo pasaulinis karas .anglų
kai: amo. Rumuniškai: cn (imokėti mėnesine*. Atsiveskite ir yekmadiony, po 15 d., šv. Petro ir
i
DĖTROIT. Mieli.- Didž. penk,i sugiedotomis gi»>smėmis ir sakė, ninkas prašė parapijiečių pasi
Povilo bažnytinėje svetainėje.
Turkiškai: sėrejo- savo draugus prirašyti.
n tndienio koncertas šv. Jurgio baž- kad dar nebuvo girdėję taip gra melsti už vis ja1* nesveikuojanti agitatoriai įkalbinėjo salin illosro.
Valdyba
Valdyba
I Bylioje 8 vai. vakare “Unu.s Diikleboną .
iais
sukilti
prieš
vokiečius,
rum.
Vengriškai: barok.
žiai giedant.
Jonai iš Lietuvos žadėdami už tai jiems padėti
. ><ilis** kvartetas sugiedojo gan
Bretciniškai: karan. BaskišLinkime geriausiu sėkmių ir to
{. ' gražiai. “Skubink prie kryžiaus”
linus mūsų muz. Bizauskam, kurie
gražinti Makanos galvą, ku kai: maitaeondor. Persiškai: DRAUGIJŲ VALDYBŲ
i tokr išpildė muz. J. eižauskas. “<> uoliai su entuziazmu dirbo, nesirią, c*wį, vokiečiai išvežę Ber dost darom. Arabiškai: netriix avė/’ duetą išpildė muz J. I
Į gn riedanti nei sveikatos, nei jėgų
ADRESAI
lynan.
Sabuliai paklausė an liabb. Arabiškai (Egipto):
Ir M. f'ižauskai ir “Amžina kelio
iii l tautos ir bažnyčios.
ne” (žodžiai a. a. kun. StaniukyPTIH^ADELPIUA, Pa.—šv. Ka glų ir stojo kariauti prieš vo nof ai. Armėniškai: gezireni.
Ten buvęs
tV. JOMO EV. BL. BABALPINIS LIETUVOS DUKTEBV DEJOS
taoX£špiIdv. art. M. ("ižauskienė.
zimiero parapijos atnaujinta baž kiečius.
dHndustantiškai:
main
pjur
DEJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS SVC.
Todivi^os giesmės buvo pritaikin
nyčia išrodo, kaip nauja. Parapi
karia.
Kambadžiškai
(Sia

Pirmininkas
—
Mžiobs
»
VALDYBA
Kami
pasibaigus,
sabuliai
tos gavėnios laikui. “Eripe me”
jiečiai tuo džiaugiasi ir yra dės
36 >lt. Ida Rd„ Dorcbester. Masu.
me)
:
Khnhom
sreland.
Anap Amonių
flibVas ir
solo
5
halsais
sugiedojo
Tdephone Coliimbia 5431
buvo pilna bažnyčia ir
JJngi gerb. Sesutėms, taip gražiai pareikalavo iŠ anglų pažadą
|laimi gražiai “Kybo ant kryVke-Plrmlnlnku — J. Petrauritu
Pirmininkė — Tekis AtaMnakleni
tbd skirstėsi dideliu pasitenkiniišpuošusioms DidŠiosioo* Savaitės ištesėti ir pasiuntė į Versalį miHškai: tnr fboung. Kiniš 24 Thosus Vark, So. Boston, Mbss.
63 G Btreet, So. Boston, Mus.
kompozicija muz. J. C’ižausBALTIMOltE, M<1 — Gavėnia metu V, Jėzaus kalėjimą, grahą,
Raitininku — J. Gllneckis
TeL R Boston 2&OJ-M.
kai: ouo liuhuang. ♦Japoniš Prot.
savo
delegaciją
kuri
priver

5 Hsssi Park, So. Boston, Mus.
tl»račjp, palikdattWLnei§<lildomų įs
Vfce-Hrmtotnk*
KtNML.MikalAMnf,
dėkingi irv|4^*^ųt«ųįm«ų^ tė anglus įfratiKfi tų reikala kai: vatBkusi va’snki Dnas. na. MaMlalftlta* —
Mkte
pūdžių.
258 B. Nlnth Bt. So. Boaton, Mus. 1402 U. fitb Bt, So. Boston* Mass.
teikusiems galimumo įsigyti putI’rot. Kilt — Klsbleta Aukitikataiuti
sabaja šoka. IfcHnlnku —. A. NaudUftnu
Visų gavėnių kasdien 12 vai. bu- Šimui gėlių. Dėkingi ir parapijos vimą taikės sfitartin. Ir iš Malajiškai:
87 G St, So. Boston, Mau.
«86 E. Broadway, So. Boston, Mus.
Tel. So. Boston 4719-W.
dvasios vadams už thalonius para- tikrųjų, Versalio sutarties BcnggliŠkai: ami bhaba basi. MsrUlka — J. Zuikis
7 AVlnfleld St, So. Boston, Mau.
Tamuliškait
eiiako
pirijain.
g’nimu.-j.
Fln.
RaiL
—
Murjona Markonluti
Ž4B tatn straippiy yra reika
DraugiJ* laiko susirinkimu kas trečių
(JG q St, So. Boston, Mus.
BarajJijonaa
nedėMIcnj
kiekvieno
mėnesio.
2
vai.
KLAIPĖDOS
laujama iš Vokiečių per šešis
po: pietų. Parapijos salėj* 402 E. 7U» Iždininkė — Ona Stanlullute
1(X5 We«t Cth St., So. Boston. Maaa
St, So. Boston, Mass.
menesius nuo sutarties įsiga
Tvarkdarį —■ Ona Mlzglrdienfi
STIPRIAUSI PASAULY
1512 Columbia Rd., So. Boston, Maga
lėjimo grąžinti kalifo Oto
KUODAI
Kniw» Globėja — R JanuionlenS
tuvių Mokslo dr-jii — S. Balta1426 Columbla Rd.. So. Boaton, Mara
mano koraną JĮedžano kara Pietų Afrikos moksliniu- nas, V. Gutauskas, K. Šimkūnas, Drangija
uvo ustrinklmus laiko ku
antra utarnlnk* kiekvieno mfneelo,
HARTFORD, Conn.—LDS. kuo liui, o sultono .Makanos gal
kas dr. Groon surado stip- J. Ambrazaitis ir J. Triakis; 7:30 vai. vakare, pobeinytirrfj sve
pa praneša visiems hartfordie- vą atiduoti Anglų vyriausy
Pa. Pas. Klubo — A.
tainėj.
riausitis pasaulyje nuodus. Homostcad,
čiams lietuviams, kad nebetoli ba
E. Katilius; SLA. 3-čias apskritis Visais draugijos reikalais kreipkitės
bei. Jau praėjo 12 metų, liet Šie nuodai pavadinti adeni- —J. A. Rūkas, J. Kizas, K. Mille- pas protokolų raitininkę.
landžio 26 d. Tą dieną iš Nevr
York’o atvažiuoja artistų trupė su Vokiečiai šio sutarties punk ja ir gaminami iš vieW ris, J. K. Mažinkna ir A. Janulogarsiu veikalu “žmogžudžiai.” to dar nėra įvykinę. Anglų Transvaly augalo.
Nuodai vieius; Braddoek, Pa. — B. Vy tv. kaumuro r. k. db-joi
>Vnkli»<imo dalyvauja 19 asmenų.
VALDYBOS ADBASAI
valdžia nekartą atkreipė į tai nepalieka organizme jokio turtas; SLA. 8G kp. — - J. A. Kat
Visi lietuviai kviečiami tą dieną
kus ir J. Pabaršcius; Lietuvos Sii-'
Vokietijos dėmesį. Neseniai pėdsako. Tūkstantinės gnV
atsilankyti j mokyklos svetainę,
nų dr-ja —- V. Gnrtzas, J. Valai Pirmininku — J. Grabinuku,
SKANDINAVŲ-AMERIKO8 LINIJA
'
24 Preecątt St, Keadrille, Mm
239 Capitol Avė. įžanga labai pi Anglų parlamente buvo pa- delio dalies užtenka suaugu tis ir J. Noreika; Šv. Antano d-ja,
VIce-PirmlninkM — J. MarirelIonlR,
gi : 50 ir 35 centai; vaikams—15e,. klausimas dėl sultono galvos, siam žmogui užmušti. Bei to Duųuesno, Pa. — A. Skinias ir J.
140 Bemeta St, 80. Boston, Mmn.
REMKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDĄ
Kundrotas; Lietuvių Studentų Prot Raitininku — V- Paflauku,
Visiems atsilankiusiems užtikrina į kurį atsakė pats užsienin
apskaičiuota,
kad
Šie
nuodai
Kam baladoti* po svetimu* kraštu* kuomet dėl lietuvių
11G Borrtn 8t, So. Boiton, Mm
ma ramumas ir pasitenkinimas.
Raitlnlnlcss — M. šriklą
yra palaikomas nuolatinis suririekimaj New York—
reikalų muristeris Henderso- yra 5,000 kartu stipresni už jv.ja — p i ė A. Akųlaitytė ir Ed. Fln.
258 R Nlnth St, 8o. Boeton, Mau
Baltrušaitis; Šv. Kazimiero para
Rišt.
Kopenhaga—Klaipėda.
<•
’ nas, kad Vokietija to punkto strichniną. Pavojingas yra pija — Kun? M. J. Kazėnas, Dr. lidhi'nku — V. Balutis.
38’4 Mercer St, So. Boston, Mau
Tlt. So. Boston O84T-W.
Tas, kas, bfldama* jaunas, netu dar nėra įvykdžiusi, nes nio h* augalas, iš kurio adenija Jonas J. Weberis ir p-lė Agota
SVARBI PASTABA!
Sutkaicifitė;
nuo
I
T
krainieičių
Pa
rėjo aukštų idealų, iŠ tikrųjų nėrai kaip negalinti tos galvos ras- gaminama.
Net jo kvapas
JtnrSnlka — J. talkią
Labai numažintos kainos trečios klesos tiktai $
0
gąlbos dr-jos dalyvauja ndv. Ba- - 7 Wlnflcl<l St, So. Boston. Mass.
buvę* jaunas.—Prof. Št. Šalkaus
*i.
Esą.
net
miręs
Strozomažmogų
sunkiai
apsvaigina.
Draugija talka įuririnkimua kas antrą
į Klaipėdą ir atgal ant sekančiu išplaukimu iš New York
sįl Onyslikow ir redaktorius M.
kis.
nedHdfeni kkkvHno mėMsto Para#
nas
žadėjęs
saVo
laiku
Cliam.
ulėj. 402 K. Bsvsntk «t, Bostk
Balandžio-April 25-tą dieną Laivu “FRED1RIK VDT
Chandola.
MAKAM08 GALVOS

PAVEIKSLAHŠ LIETUVOS

! BENDROS PRAKALBOS

BAŽNYTINIS KONCERTAS

VISIEMS DĖKINGI

GRĄŽOS fSPŪŽIAl

SVARBUS ĮSPĖJIMAS

4

Laivakortes geros dviem metam

Didžiausioji IniffiS yra meili.—

M. PečkauskaitA
Didžiausia Bendra Ekskursija
CHguiės-May 16-tą dieną Laivu “UKIT1D STATK8”
Lietuvių Lnhakorėlų Agentų Sąjungos ulglrtos

'

Ka* iŠ gerbiamųjų lietuvių nor*tų užsirašyti laiktaštį “Darbtaiu-

PffTSBURGH’O APYLINKĖS UETUVIAMS SVARBUS
PRANEŠIMAS

ką,” raalonėaite kreiptis prie

• Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
(hgužfe-May 2Ū-tą dieną Laivu “FR1DBRIK VHI”

Linksminusio Vyčių Ekskursija Tiesiog | KlAIPltD<y

■i

B i r ž e H o - J u b e 6tą dieną Laivu * ‘HELLIG OLAV”

Pit tsburgh *e susidaręs lietuvių
pęs, o aš visuomet noriai patarnan*
f iu. Už savo darbą jokie atlyghri- komitetas Vilniui‘Vaduoti Sąjun
mo nereikalauju. Lafltirllti*“Dar gos pirm. prof. M. Biržiškai pri
bininkas” išeina du kartu |ataiū- imti skelbia šiokią programą.
f Pittsburgh’ą prof. M. Biržiš
je. Kam btttų perbrautu du kąrtu,
ta* gali užsirašyti rieiią karią sa ka atvažiuos balandžio 18 d. ir
vaitėje, t. y. penktadienio naaUrt prabus dvį dienas. Balandžio 18
Visai* spaudos reikalai* kreipkis d. 8 vai. vakąi*e Lietuvių Piliečių

V.J. BLAVAOKAB

’T

Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

,

Liepos-JulySdknąLalvu

•FREDBRIK VHI”

Licpos-July 25 dieną Laivu “UKirED STATMI”

f Johivlų Lnlvakorčių Agentų SijJniiRosnitnIrtos

■'

- - ■ ■■

- -

..............

< ■

"

y - -

. 7.

Vito* paatango*
pažvąrto* padaryt taBoną atmintina ir
pilna įvairumųir malonumų dil tų, kurie dalyvaus okskurrijoje,
Rciknlankiie Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SCANDINAVIAN-AHERICAN LINE
I.ICIUVM F«U,

KoolnilMto Hritiil VHM1

27WhlUh»ll Mreet, «*» TorteOHy

M W«ihtatt»n •*., B«t*. M*w. IMUSiMtSV., flHMffįBl

ukrainiečių tautiškas dainas.
T prakalbas įėjimas laisvas: jo
kių kolektų nebus. Tik pageidau
jama, kad norintieji dalyvauti
šiose iškilmėse ncsivvhiotų.
Be to, prof M. Biržiškai yra

svetainėje, South Bkle, įvyks pa
gerbimo bonkiet**, įžanga vienam
asmeniui. ♦1.50. Norintieji Ihhikiete dalyvauti malonės užsiaakvlt vietas iŠ anksto pas Komiteto

rongiatnos min utės geležinkelių
stotyje, kur profesorių iškilmin
gai pasitiks draugijų atstovai.
Mritmreet, IfohMrter, Mim
Jei kas norėtų dalyvauti, malo
nės susižinoti su Komiteto nariais.
*****t
Sekančių draugijų atstovai ir
narius.
Balandžio 19 & 1:30 vai. p. p. dnrhuntojni dalyvauja ir darbuo
Soklers Mcmorinl didžiulėje sve jasi surengime šių virš minėtų
’ PIANAI-RADIOB
tainėje .įvyks praknllmą su muzi * iškilmingų sutiktuvių Vilniaus
kale programa. Prakalbose daly Vadavime. Sąjungo* Pirmininko
AALDYTUVAI
vaus ir ukršinicčiaL Be garbės Profesoriauji M, Biržiškos: Lietu
90 TBUMBULL MMT
svečio prot M. Biržiškos kalbės vių Vaizbos Buths •*« *L Viriiie* WOR0E*TE*,M|UML
kns, P. Pivntiūuam A/MnrčiulaL
ukrainiečių ir miesto atstovai
Tat 4-H90
Muzikaliame pr^grame dalyvius t fe, K. Stravinskas ir K Vaikšno-

tės pas

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija*

nų <lidžiulį chorą. Ukrainiečių chorns ir dalyvaus, padainuodamas

Įw

, cnnovs

Pittsbnrgh’o ir apylinke* ihtuvių raaj Lietuvių Piliečių dr-ja -* A.
parapijų rimtai, atdarydami vk- Lelbmfe ir J. TamkevlčhiH; Lk*

Minėtu draugijų atstsovai .ir
veikėjai darbų pasididino šiaip:

Pirmininku išrinktas. Antanus
Lelionis, sekretorium — J. Vir
bickas.
Komisija susižinoti su
miesto valdininkais ir paimti sve
tainę: Ant. Lelionis, P. Pivoriū
nas. ndv. Bnsil Onyshkinv ir kun.
M. J. Kazėnas.
Programos komisija: P. Pivnritinąs, A. Marčtulaitis, K. Stra
vinskas, J. A. Rūkas, J. A. Katlir.s, kun. M. J. Kazėnas, .adv. B.
thiyslikinv ir Mntheo Chamlola.
Spaudos komisija: S. Bakanns,
J. Virbickas lt* J, A. Katkus: an
gliškiems laikraščiams: Ant. Lc*
iioni# ir K, Millcris.
Aliuvių draugijų atstovai, vet
kčjai ir visos komisijos darbuoja

ri nuoširdžiai ir sutartinai ir tiki
me, kad Profesorius M. Biržiška
Lūs tinkamai sutiktas ir priimtas
pas mus Pįttsbufgh'o ir lai visi
l’ittshurgli*b ir apyliiikės liriuA liti dalyvauja šiose iškilmėse.
Spaudos Komisija:

'

BžIumuul
iJimmįm- Vlrtirict*,

Boston. Mus.

tvmo pmto n nvilo
DUOI VALDYBA
l»lttnlnlntaui — Jonas L rttravnkM,
24 Thomaa Partc, Bo. Bceton, Mana
Vtce-Pirralnlniaa—Jnoaui JadmvKhm.
92 gavvyer Aro* Darriwmtor, Maaa.
Prot RaMInlnkas — A. Nevtora,
948 R Broadray, Jto. Beata®, Maaa.
Fln. RAbtlnlnkaa — luotai Gabavlttuit,
27 Tampa 8t, Mattapan. Maaa.
IfellBlnkM — VlncMKiĄlUma.
67 « Streat, ItoulM Beata®. Maaa.
Tvarkikria — PHraa OriMlnl*,
14 Vlnton 8t, So«th Boaton, Maaa.
Drangljoa mulrinkimal tona ku pirmą
nedčMHnl klckvleoo
2 **į
po platų, ParapIJoa
402 Baat
Sevmith BL
Beatam Maaa.
L .

K uwc uuim T. J

ftrMiatafca* — T, T. aatkte
«l K. ą»vr»th SU Še» Bettea, Mm
Vtce-IMrMlninkaa
A. XawNleiiią
860 K. Bw«dway, Me. Boetaų Mata
Vrot. TtuKluilnkai *- V. TemeMnami,
40 Marine K<L M Berieo, Mnm.
t'ln KuMIhtukMi *- D, Un*rirWm,
ei a*um st, DeMbeėioe,
•
Kftrierine *- P. AMpeMą
Beften Su S*. Mea,SWi*ia
Tvarinkrii — J. JAMMmą '
'Š * 1

- ttėA

ta*

AntnMjKenfe, balandžio 14, IMI
ratotoito^*wwato**»“"iP
WMRW

ĮlW.JWIJU*Nm*ii»Į|*IMie»»»l WWWWM IIW>

VIETINES ŽINIOS

imti KAN4»0«
AĮormrAK

ĮVAIRIOS ŽINIOS
' JUUn*Q>NAN*NtBČlA*r

mieliniu

SMULKIO* KIMUTM

Vakare, parvežus p. GimbutieUę i to api&tojimo vift|, profe-

1 . .......... .....

siuBPBin

Trečiadienį 4:I5 vai. Imžn.vthRjo salėje įvyksta vaikų pirjūoH ko
munijos pamokos.

Whi#t party su pamnrgimmais
įvyksta parapijinėje salėje 7-toj
gatvėje ketvirtadienio (ketverge)
vai are 8 vai. Rengiu Sodalietės.
Antradienio vakare bus, kaip
kas savaitė, 7-toje gatvėje para
pijos baliaus rengėjų susirinki
mas. Šiame parengime Old Time,
riai ima įžymių vietų. Tikimasi
stebėtinų piniginių pasekmių.

Rep.
P. pJHCOB GIMBUTIENĖS

paktt

Balandžio 12 d. vakare p. p.
Zalvtskai (Canibrklge), sugrįžę iš
svečių, savo namuose atrado dau
gybę svėrių ir apkrautus stalus.
Pasirodė, kad bal. 12 yra p. p.
Zolotskų sutuoktuvių 14-kos metų
sukaktuvės. Tų netikėtų malonu
mų p. p. Kairiškėms surengė jiems
prijaučiu pažįstami.
Ilgiausių metų p. p. Zaletskams
LUTUVI*

‘ GYVU ROKIV VAINIKAI”
Bal. 12 d. vakare sekmadieni
nės mokyklos mokytojos vaidino
kelių vaizdų .veikalėlį “Gyvų ro
žių vainikas.” Vaidinimas pra
sidėjo lygiai 7 vai. vakn kaip bu
vo skelbta. Žmonių atsilankė bevi ik pilna svetainė. Vaidino apie
20 merginų. Kuu. P. Virinauakii
pasakė kalbų. Pp. Antanėlytė ir
Gnndeliutė padainavo duetų; akomponavo M. Karbauskus, Jr.
►Programų vedė Labdarių drg. pir
mininkė p. M. Leščinskaitė ir sek
retorė p. O. C. Januškevičiūtė.
Vakaro pelnas skiriamas lalklatių draugijai ir Seserinis vienuo
lėms.

. ĮUo. Darbo mmaUris ir KoBvi pe*toto, tad Km-

k

vietinės darbuotojo# p. Ašmcns- .vyko į Nevv York’ų, ii tat balauktaičs motinėlė. Ligončdabar kiek |<lžfo H < išvyksta į Lietuvą,

(Icrb. kun. A. fcmdkityi labai
interesuojasi, kaip Ho. Bostone pa
vyks jo parašytas " Krėvės Pi
ly;” atrašė komisijai ilga laiškų
su įvairiais pranešimai* apie per
statymų tojo puikaus * veikalo.
Jam pranešta, kad vfeas Bostonas,
stovėdamas ant pirštų galų, lau
kia liartfordiečių atvažiuojant.
Jie nepamirš ^balandžio 26 d.,
1931.

MAŽIUOS NONOS

pĮptl^UvOuje buvo puste- ita takta milbniferių tori mat
Wfr*d«r. — Pilftj
vi bota* toimpmta* gamtų* yti su Brasilija kav* į kviečius.
Brikai* satvarkig*ujoj
kalimi įw m vmi- r*ii$*ky«. litais taiegtoK || geru r*xult*ti(.
dmw a{wmi.
wp« tari* turėjo raudoti* antgreitai kyla, Kai kutoM *ie- »privj.
tmm ji jau yra 96 pMa« *“k- Motaljnintai aiškina, kad
Ata Paraitojau# vaistyta reb
i?iau uormalaua lygiu. Kb- (ai e*ų« sniegas stt Afrikos kalauja, kad Brtrilij* taurių c*
viudiioiuia»tM Kroatijoj »u smėlio dulkėmi#. Ta* dulke* sataiu#
teritarijoj revoliuriolOjOOO gyvMitoju yra vi»K- ttliešė Piętųriavij^n audra. nierius. Nevoltatankrial eaų komunbtab beveik viri studentai,
kai atkintaa ntm pauaulio.
kurk eo* Ignaau rajone. BrariliJau pr»d«i* tifikti mauto.
»UO liGlLBAJO NUO
to vyriatoyta daranti žygių,
lūj.iiiiiii-i.i'/iaii WiW’
tirai “ovtoito” suimti ir perduoti
GAĮftBO
44X1* Mi* i lemi* w
fieccre, tataKUiu 4 d- — Įtartinajam valstybei.

Sunkiai serga veterano# Pau
lius Mikalauskas, Ameriko# lieta- siondiy moterų vardu p. Ząlęts*
>Uktj knygų pardavėjas ir dar ktenė gerb. viešniai pelkė graži*
buotojas. Aprūpintas paskutiniais dovani.
Balandžio 12 d. 9:00 vaL ryt*
sakramentais guli savo namuose.
p. E. Gimbutknf, j), adv. ŠalnicAf^irgo ‘ ponia B*bratwkienč, jivu ir J. B, Laurto palydėt*. M*

geminė.'

i> wwi

aHA IK UcTWA

AnkKti rytų viename name
|dlo gaišia#. Visi gyventojai
Vilniui — “ Vilniaus By
miegojo. Budrus namų sar
gas šuo prikėlė šeimininku
iriu# (Bodufoib vaM) at
Orcentafg, kurs dar »ustavytam irauja lenta
Jm) tiąvo šeimynų iškraustyti
ĄBTI*TA*
Jo« mokytoja tWąn ntaiunw vigojuečtam įimtam laukan.
Karim. Virmaurito iŠ Btough. tad leisti;
vaitas i to
ton, Naša. įžymu# pitoita*rtl*- vedamų mokyklų. T^vai nu
1os užima instruktoriau# virių
Mcdfield School af Art, Medfirid, vykę JMaiškiw> tad laukia
Ma##> &s artiata# rengi* kfcyfyuų lietuviško* mokyktab ir papasaulinei parodai, kuri įvyki ktaia? lankytoją ar ji moka
Chtago, IR. ateinantį metų.
lietuviškai, llokytoją iš kar Berlynas. “Berliner Tagea. to atsake, tad nemota, ir blntt” praneša, kad bendra
pareiškė, kad ucia ne Lietu tavu su PiUudskio režimu
va, kad reikehj mokyti lie privedė opotasijo* partija*
tuviškai.” Tada tėvai moky prie susijungimo. Be nau
Kųn. p. JUŽkritiR noaveikuoja
tojai atsakė, kad lenta kon jai susijungusiu ūkiškų par
Mūsų gerb. klebonas kun. Pr.
stitucija
laiduoja visiems pi tijų, IP tautinės mažumos
Juškaitis šiomis dienomis nesijau
Ukrainie
čia gerai; turi šaltį; parapijonai liečiams lygiau teises ir to susibūrė kartu.
meldžia Aukščiausio savo geram dėl jie turi teisę mokyti sa čiai, vokiečiai ir žydai suda
vadui sveikatos.
vo vaikus savo gimtąją kal rė bendrų techniškų tauti
Darbai
ba. Kuo tas viskas pasi niu mažumu bloku ir pasiun
Darbai menkai eina; keletui lie baigs, dabar ‘dar nežinia. tė bendrų atstovų į konstituvių šeimų miestą# duoda ptoriKeli vaikai, kurie iš Vigo- tudjto komisijų.
p*. Produktai atpinga, gal bu#
icngv«*i# pragyvctaM*. Taipgi■ niij lanko. feijįito mokyk-

GEMŲ KOVA fflB
PHSUB3KI0 RežIMį

DAMOM MASS.

Lietuvos baigusiu ankštuosius
NAUJAS IŠRADIMAS
mokslus motery sąjungos atstovė
Uambridge’iuj gyvenus Robert
J tarptautini suvažiavimų p. E.
Gimbutienė bal. 9—12 <1. <1, lan E. Naumburg išrado elektros ma
kėsi Boston’e Lietuvių moterį] šinų, vadinamų “printing visaveikėjos pasirūpiyo su p. Gimbu- graph,” kurkto pagalbą aklieji u»ščfa(,kaa*tarių to P*ito.tai pk I*, gugrįžc I
žmones giiW skaityti.^
tuvižko ele|ttetiįon*UMgiaus galim* pariakirt.
liostoiią aprodyti.
Lietuvių daug yra viųokių ver
Penktadienio rytų p. p. Žalets- J. ELY—GERIAUSIA*
telgų,
visiems sunkiau* venstin,
GUBNRMATORIUS
kjeuė ir Biaurienv autompbilium
nes
mažiaus
pinigų yra p«8 darbi-1
Keliauto aP*e P*«*uli tieM»n!nw SWTWwV
Praeitų savaitę Boston *e lankė
pavežiojo |H) Bostonų, aprodydaįlinkus.
Taipgi
sunkiaus
ir
drau

mos įdomesnes vietas. P. (limbu- si Vokietijos ambasadorius WashVienoj hila* aushij ttioks- tuvow žurnalhtuH M. ŠalčiiiH
gijoms ir kitokiom organizaeijom.
tienė apsilankė (’ambridge’iaus ir ington’c. Mayor’as (’urlvy jam pa
Kalbama, kati draugijom dviem iinintas Lutš išradęs mašinų aplankė, Indij* ir pasimatė
So. Boston‘o lietuvių parapijų gerbti surengė iškilmingus pietus*
ar
trim susivienyt, nes kurios se su dviem nedklelįais spar su indu laUvė* kovotoju va
bnžnveiose, kuriomis ji labai gė kuriuose dalyvavo daug žymių as
nesnius
narius turi, tai daug ser nais. Tų mašitį galima pri
menų.
du M, K. Gandlit
rėjosi ir grožėjosi.
ga, arba nedirbantis pasiduoda
Tą pačią dienų 2 vai. p. p. DorPerstatydamas kalbėti guberna
taisyti
prie
žmogaus
kūno
il

Gandlii domėjosi lietuviu
sergančiu, tai kaikuriom praei
ehester’y pas p. Vileišienę įvyko torių Ely, J. M. Curley pareiškė,
tais metais didelis deficitas pasi su jog pagalba skristi. Jeigu ir sanskrity kalbi) panašumu
pngei'btuvių arbatėlė, kurioje.be kad J. Ely yra geriausias guber
šrj mašinų pavyks dar Įiuto- ir «avo vanta patašė į žurnadarė. Gimbutienės dalyvavo: p. p. Vi natorius, koks lik kada MassnLDS. 8 kp. rengias prie ‘šokių bulinti — padaryti lengves listo lapu linkėjimus <4Z wiak
leišienė, Bagoeienė, šalnienė. Kn- < busetts valstijoje buvo per pas
balandžio 20 <J. Yra viltis, kad ne ir pigesne, tai be\Tik infcpent Lipinama all proih
poėienė, Pašakaruienė, Tunmvičie- kutiniuosius 25-rjs metus.
daug tėvų su Kūnais ių dukterie
nė, Zuletskii'ne, Siautime, Bratekiekvienas žmogus gale* ju penty”
mis dalyvaus, nes svarbu geras
niene. Bagdonienė, Kenlėjienė
PAtVINTINTOS NAUJOS
oi'gnnizarijas remti visokiais bū*
11 Sklaidyti kdtp
iliehelsonienė, Mrs. \Villiams ir
MAUDYKLOS
paukštis.
Sauga ilionė.
Balandžio 11 d. po pietų .South dais.
Bostone
įvyko
didelės
iškilmės.
Arbatėlė praėjo jaukioje nuo
Išvažiavimai
taikoje. P. Gimbutienę buvo ap .‘Jayor’ui J. M. l’uvley dalyvau
Rengias t*rir išvažiavimų šių vasirengusi tautiškais drabužiais, jant, padėtas kertinis akmuo bai sarę. Tai kad nesusidurt į vienų
Ttokto prana. Daro fikas paliko neužmirštamų įspū giamoms įrengti naujoms mau dieni} keliem išvažiav iiiumi, lai ydykloms
prie
L
Sti.
šventinimo
džių. Visos dalyvės nusifotogra
ra Išdarytas lapo# uždragistyuot.
Iš Kaimo pranešama, kad
apeigas atliko katalikų kunigus
favo.
Lietuvių valgomų produktų krau kariuomenės teismo 'posėdy
J. \Vulter Lumbcrt.
tuvėje 187 Webster Avė. prikal
je gegužės 12 A kaltinamuoRengiamos maudyklos kaštuos
Tritomi*#: &w Ntato* TTW
tas lapas, kuriame yra jau parašy
•JX) tūkstančių dolerių. Šiais mc.
siita ateitininku# nutiko gin
Ni»|; T»ltet>474
ta šiaip:
tais jomis galės naudotis tik vyGegužės 30 LDS. N. A. Apskrb ti šie advokatai: M* StežtviPašalpai 4 našlaičių, kuriems
nii, už vienęrių ar dviejų metų
ries.
fats, prof. P. Leonas* prof. ■T
pagalba yra bitinai
jos visiškai įrengtos bus ir tada
Birželiu 17 šv. Pu. Mar. Nek.
F. Stankoi'ięms, profA. T«galės naudotis ir moterys, ir vaireikalinga
Pras. pcirapijo# Choro.
nrfna*, Ih\ Pr. F. ifautinai*
kai.
ŠEŠTADIENY,
Birželio 28 ,Šv. Pan. Mar. Npk.
LUTUVU
t
Maudyklos bus vienos iš di
lis, p, Robinzonu* ir kiti. Vi
Prus, imrapijoą.
BALANDŽIO-APRIL 18 D., 1901
džiausių Amerikoje. J. M. Curley
Liepos 4 Lietuvos Vyčių N, A. si Šie advokatai yra žymiau
LIETCV1U SVETAINĖJ
paiviške* kad šios maudyklos yra
Apskrities.
si Lietuvoje, todėl tikimasi,
SM Brortmy, tomą BMtmi
E ir *ilw 8U., 8o. BosUn* Mass. ėdriausias paminklus sveikatai. .
Liepos 12 A. L. R. K. Federa
So. Bostoniečiams tenka tik
kad byla labui įdomi iMUiuncijos N. A. Apskrities.
šokiai nuo 7:30 iki ll:30v. v.
džiaugtis mayor’o J. M: Curley
OJto raitoto to* * to IM**
inepos 19 Federacijos 16 skyr. ti,
įžanga vyrams _40c., moterims 25c. i ūpestingmnu. nes tik grynai jo
tototols
Cambridgc. Mass
šokimus griežia vienas iš geriausių rūpesčiu No. Boston’ąs kasmet su.
Rugpitlčio 16 šv. Pan. Nek.
lnnkua nritnmta liLBisBoston’o orkestrų. Visus kviečia rilatikta įvairiausių prašmatnybių.
Prus, parapija.
me skaitlingai atsilankyti..
TI5IMWIW?ę
Vienas narys p. J. V. kuopoje
Trijų Draugijų Našlaičių Pa
dėl menkos priežasties snririlriišalpai
Viliiimh -t“ “Viliito* Byno, Ijet viltis yra, kad bus toks
Rengimo Komitetai
Amerikos L. R. K. Federacijos dabitų# veiklus, taip ir buvo ir
fojUB” rašo, kad iki šiolei
Naujos Anglijos apskrities i5Vn- už klaidų malonės atleist, neš tai
vetaeito kutoiH Lenkijoj
žiavinins įvyks Licpos-July 12 d. silpnylie
,
•= '
pnikyboj duuK»uu«ia būva
š. m. Grove ai Pinchurst ttėserKatotaa ntorlioiaa
venTi*hi*si
r tik *
vation Bcdfordi M*«j.
Malonės kiton organizacijos tų
mnioins. Bet niėdMtoiniam
MUžNA^IANA*
dienų nerengi išvažiavimų, o visi
UteHJoa rimtoito pritolrt W»
skurdui cįidejmnt, |makt(timbmmm tai» ir
■ w«g
lietuviai dalyvaus tame didėliame
niu hiku Imivo iMeito 6 it
tautos darbe.
10
vėtoeliaL Kaltam^
Išvnž. Kotu. Pirm.

LEKIĄS UflOfilIS

KAS GINS ATEtTINIHRUS

CMBNDKj MMS,

Balandžio 20, A m. LDN, 8 kuom rengia didžiausi* balių stt žociais. Ta#'Vieta* Įvyta Cypte?
Hali, 4Q ProKpect Bt, Cambridgę,
lito., netoli nuo Central Sųuare,
Pusė pelno skiriam* parapijos —
bei nanujos mokyklos ~ ir gvetain& labui.
Ateikite visi šokių mylčtojai. */.

UŽTIKHNTA ATEITO
Dytar yra laikas parinkti Iki Ir trik
tlkrtml mu matu* m riki* «»r
NMaaklm vUyvs poirwwHo, imm im

rto* <Ulyu Nautoto Aagitto ir tar
Varto
Panadln:
FARMUK* » torai tonH W0 rttonių metttių sodnas, 8 kambarių siums,
dktei* rato torto, aartoto, sto rito
krilo, JT oylių mm Bostono Ir arti Ik
•
(to ir toem, kur Įimtai Boatoalvėių tarL*v?
W
idduod* tik
UM50P,
•.
130 AKRŲ FARMA prie vMfarifo,
l t mylių nuo miesto. Oo akrų dirtomto
Af«#Art»a.—-Kovo lū d- Mum* Umėa Ir duur gero mliko. 8 kambarin
namas, su vinis Rąisymria ir elektros
cvoj buvo atidaryta* prieš- iriesomls,
dri didelės barnto w **•*!” Isdauns ir kitais budlnkals, vlstot .
tikybinis universitetas, Ati lo,
Aklo įrankiai ir molinos, didelis ato
darymo iškilmėj dalyvavo naa Kaina Mm
DORCHE8TERYJE paikas mums
komunijitų internacionalo ir 3-jų idmynų, po 5 knnibariys, su ylMls iMtrimunsis naujausios mados K
.bedieviu sųjuugu atstovai. prie* ir rinkaus plaaais. H prisėto lies savininko mirties parsiduoto to
Univcrsitetafc įsteigtas So (SŲ5OO isngvomis UHyąemls.
8OUTJI BO8T0NĘ krautuve Ir 2eju
vietų vyriausybėm lėšomis. ieimynų
namas po 0 kambarius ųsrto
vietoj ant Brontovay, rašto* rito
Jame Imis vedama mokslo hlsnio
*000; ant greito pardavimo tik to l®**
pagrindais kova prieš visas 3CM>—11.000 {mokėti, likusieji lenavombt
IHygomki.
tikybas. Į šį universitetą bus Mes mainome nnmus ant farmų Ir
ferma* ant nftmij. Kuri* fnt*rmmojatto,
leista įstoti ir užsienių stu dėl platesniu informacijų kreipkltis
lallku. telefonu arto ypatlftkaL

FMEiTRYDUHS

dentams.

BOSTON REALTY TRUBT
317 B *tre#at ir Wwt Brmuhnųr
ĮNPMOJ GYVINA
MIL,
tMONJV
Telefonas, South Boston 2732 A
Londonas. — Per paskuti
nius 10 metų Indijos gyven
tojų skaičius padidėjo 40,0000,000. Dąbar Indijoj iš vi MVASABIS ATBJO, LAIKU
kambariu* rAautnm
go yra 351 milijonas gyven
tojų.

NAMŲ SAVININKAMS!

........ ......1 "■ n R-f'V. 1

A..?

Kovo 9 d. Anglijo* bedar
biųskaičius pasiekė rekordų. tikrintaj. jaikitoius
Tu dienų Anglijoj buvo 2,691,737 bedarbiai. Pernai
metais tuo pačiu laiku bedar
bių Anglijoj buvo 1,127,930
žmonių mažiau.

.Aa»a»an*»mna..^.*>*»;

NAMU SAVININKAMS!
Mailnvoja MtoW B tako ir viį toto stotoj* kambariu* Mtoitlaa luto* ir atnaujlatt trintjl*
iDatoų atortv garai Ir piflaa aen
kiti. ŽMMMtoykito p*r*itikri»rit*.
j Brikafe krataRto fto:

4*]«<

pagydymo

r. kraujo, narvų Ir ebrotok
tų Ilgų. Koto totntoto
Jlų. vnčlij, Mrtlalmų arto
irrtous krito kww MO.
imamtc Kr**pm nmytaa.
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DtMl,327ISL
r«*Mto*«: Antmdtorialfi. Itririri*
fieolal* Ir Mkadlenlab W- IT r»
iw, I-A T—l rtkanr »taa*to
iiuH. 10—11 tfittai
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(GŪRAI)
Lietuvi Duntiitė
V*hadtot»*»4i?W

ŽOtUVIB DANTUKĄ*

0’ ” V CASPFR
(KAUPA RA Vienu*
M1 i BroadtoY. «* W*r

Ofi*> FtotoM:
Mto * to u nu Ir mm tto to

9 Ir to** to * vai vakar*. Ofk
(ctoMtatto)

ftaOTĮtJpa»t toto,

Ttap0* Hirimtt tr X^r*f

JRMK3f

B. A. IAIETSEAS

no $. A. 6ALVAM9D
(OAU1UWHUB>

•£

DARBIN T K K A S
III! ■W.lial...XXAra.

,rl--W ‘

•

IĮ, t

Antr.di.ni., b*l»ikWo M, IMI

į.

1

..„..Įy.iĮi Jjf I I^nli£i;i..l»li.jl -11

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
‘Ui
- '• I 1

DOKLY^NJ.

Dar gira paminklo
*” Jati■ tfu metai, kai mirė a. a. kun.

X‘ Kodbf, Jįs buvo visų mylimas,
«aa pasitarnavęs Brooklyne dvieparapijose. Vcnenai teko ma
tyti ja Kapą Av. Jono kapinyne.
taltaia iMižinti tik pasmeigta
Jykktele, ant kurios kalio a. a. kupaveikstas. Dar ligi liol
tioc paminklo nėra. Rodoa, du
junigai lĮetuvini guli šv. Jono kanyne, liet ne vienam paminklas
atyttas. A. a. kun. A. Koittmvo Brooklyne apie 20 mė
tį ir jis yra užsitarnavęs mūsų
amžinos atminties. Aš pirma stoMau tų eilėse, kurie pasirūpintų
Šikamą jam paminklą, pastatyti.
Jtaspnrs tuomi lai susirūpina, nes
JrtiWM^niųjų jau užmiršimu.
?' ’
'
B*8

Jtingt>nių Valstijų šventoji.
—• Velykų pirmadieny ir antra*
dieny Xrw Yorke posėdžiavo < *Ąt rnlie Aasocintion for Intcrnatfomil
Petro, Kitiems metams draugijos
pirmininku išrinktas prnL Parker
Monn.
— Broolilyno vyskupijoje kata
likų pradinėse mokyklose mokosi
l<18Ayaikan
— Bus bandoma gauti radio atot j pn»f. M. Biržiškai pasakyti amorikfceiams Vilniaus vadavimo kal
bą ir atsisveikinti. Radio komisija
tariasi su WXJ.

&

bažnyčioje.
— Laikraščiai daug komentuoja
rašydami apie kun. VVoodley, kuiri/ WJ|S pirmas kunigas gavęs
aeroplano operatoriaus leidimą.
Jis esąs misijonierius ir darbuosis
Alaskoje, kame aeroplanu susi
sieks su misijų vietomis.
— Jungtinėse Valstijose 1930
metais katalikų pradinėse mokyk
lose padidėjo mokiniu skaičius —
20,431. Viso mokyklose esama 2,2U»,000 vaikų,
— šimtai tūkstančiai parašų
Krikfad
bus priruoštų šią vasarą Įteikti Sv.
- Kart Angelų bažnyčioje bal. 12 Tėvui su prašymu kanizuoti moly
<L apkrikštyti: Irena Angola, duk- ną Elizabeth Ji yra amerikiete,
Dominyko ir Angolos Oališans- gimusi Xew Yorke. Būtų pirmoji
M*

Elizabeth; dr. Bacevičiaus žmona
su sūnum; dr. Kralikauskas; dr.
šilingo motyna; adv. Wa!ter Flahorty iš.Elizabeth’o; Miesto Ma
joras pareiškė didelio gailesio jog
dėl ligos negali atvykti (keti mė
nesiai kai serga) asmeniniai pa
sveikinti ir per žymų vietinĮ inži
nierių J. Budreeki linkėjimus per
davė; aptiekorius Oknlionis; kapi
tonas Jurgėla; visi trys lietuviai
grahot'iai (Petrikas, Rėzinskas ir
■Budreeki** iš Ltnden); daugumoje
biznieriai: iš Xewarko Kralikauskai ir Trečiokai; iš Hanvood, X. J.
Pašakoniai, Babėnai ir Senkevi
čius; iš Bay Way Gavėtai, Budreckai, Aleckai ir vietiniai: Budrec-

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS
-.VienintSli Kataliką Spautave ir Kraštavę Apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rožančius, Škaplierius, medalikelius, kryžius, stovy- !
las ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių— ;
tu lietuviškais parašais.
1

“DARBININKO” AGENTŪRA
I
I

“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir parduoda atskirus “Darbininko” numerius.

i?

Atidarą Antradienio, Ketvirtadienio ir žežtadienio Vakaris iki 9 vai.

1

Antradienio vakarais dežiuruoja /. Ttimastmu. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio
■ vakarais-V. P. Mačiuli*. Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real
I Eatate” reikalus bei notarinius užliūdymusI NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais JŪSŲ LAUKIA -

I .
I

Į
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VYTAUTO SPAUSTUVE
GRAND STREET ,
,
Telefonuokite: STAgg 2—2133

BR00KLYN,N.Y.

;

2-otog

DR. BLADAS K. VENCIUS

Dantistas

X—RAY

Namų Telefonus: Mlchlgan2—4273

Nuo 0—1218 ryto, 2—8 tuk.
firodarifeMtaf* tu titanu

|

499 GBAMD BTREBT
(kaiapM Union Avė.)
BR0 0KLYN, M. Y.

I
į
j

V ©lykiniai Gudų Papročiai
Apie Velykas (kovo 25 d.) Tų dienų gudai dirbn iki pie
esti Apreiškimo švente. Ga tą. <> po pietų eina ant ka
ilai salio, kad tų dienų dirb pinių aplankyti įnirusių my
ti < šauti didele nuode mė; nė limųjų, kame padesto ant jų
pankšeiai tų dienų iu*tiirĮ kapų kiaušinių. Kiekviena
Krautis lizdų,
šeima ant savųjų kapų lai
Pavakare mergaites susi ko pamaldas už mirusius;
renka ant kokios kalvos ir paskui padaro pokylį, kame
šaukia pavasari. Pradeda ši valgo ir gena, Vakare jau
tokiais žodžiais: MDievo Mo nuomene susirenka j kaimo
lina, palaimink mus, žiemai užeigų šokti. Apie los dienos
pavasjirį prišaukti, vasari) šventimų yra šitokia gudų
atverti:” paskui dainuoja patark*:
“Per lladomją
pavasario dainas. Štai viena
aria i|ri pietų,
.PI =
po pietų verkta,

EHZABETH, N. J.

KOMP.J. ŽILKVIČIUS, Eliza*
Klebono Juoso Simonaičio
beth’o parap. vargonininkas, Mt*
pegerbtuvčM
tuvių radio valandos komisija*
Kovo 19 d. šv. Petro ir Povilo
narys. Jo vadovaujamas choras(
p
parapijos
sveFftinėje Įvyko nepa
hal.14 d. 9 vai. dainuos iš WKJ
t
prastos
iškilinės
pagerbimui klebo
radio dotlM,
no Simonaičio iš priežasties 7 mo
*
Jttika dainuoa
tų jo klebonavimo Elizabothe ir
Ponas Juška šią savaitę lankosi kiij; Rafacliš Juozas, sūnus Raine jo varduvių. Tai buvo pirmas toks
Apylinkėje. Bermls koncertuos ba lio ir Izabelės Lamaičių.
didelis jo garbei suruoštas pager
landžio 19 d. Elizabrtb’c. Susipabimas Elizabothe, Šias iškilmes
švf« iv. Vincento Aventf
Unti dainuos per radio \VXJ
paruošė būrelis sumanytojų* kurio
Sekmadienyje, bal. 19 d., šv. Jo
&450 kiloe.) balandžio 14 d. 9 vai.
jMSikvietū pagolbon visą eilę pa
no
Krikštytojo bažnyčioje. Lewis
Jakaro per lietuviu pusvalandi.
dėjėjų ir tiek praėjo nusisekusiai,
Kažykit j stotį savo pagyrimus, su ir WiHousrhby Avės., šv. Vincento kad net apie 300 svečių buvo atsi
Manymus (WNJ station, Xewark. tėvai Švęs Šv. Vincento, metinę lankę: nevisi norintieji buvo pa
šventę. Pontifikatas mišios atlai
N.J.).
tenkinti, nes nebebuvo daugiau
B. Koto. kys vysk. Thomas E. Molloy, D. D. vietos svetainėje, tat pateko tik
Pamokslą sakys žymus Paulistas
tie, kurie pirmiau tikintais buvo
_ Misijos Apreiškimo
Tėvas James M. Gillis, (\ S. P.*
apsirūpinę.
Svarbiausieji veikėjai
M'.btžnyčioje
Po pietų bus taikoma vieša kon
—šeimininkai buvo: vyriausiu va
*" Balandžio 12, 13 ir 14 d. d. Ap- ferencija šv. Jono kolegijoje. Kal karo šeimininku buvo kompoz. J
rinkimo Pnn. šv. bažnyčioje yra bės p. Riehard Farlo.v.
Žilevičius; šeimininkės: EI. Kirvi-,
: Krturia«lešimts Valandų attaidai,
Bilietų ‘"Vytauto” spaustuvėje levičicnė, Pavalkienė, Mackevičie
Bat 15 d. prasideda misijos. Jas
Prof. M. Biržiškos vakarienes nė ir Budri’okintė. šie tat asme
Tfim tėvai marijonai kun. Vaitkevi bilietų gulima gauti “Vytauto” nys ir buvo šio parengimo suma
čius ir kun. Petrauskas-.
spaustuvėje. Užsisakyti vietas ga nytojai.
Svečių tarpi/ pažymėtini šie as
DidiftiU vakarienė p. Biržiškai lima telefonu Stagg 2—2133.
menys : Klebonas X. Pakalnis, Ku
Žinutės
, Vytauto D. Komitetas savo susinigų Vienybes Pirmininkas, kleb.
tinkime bal. 10 d. galutinai p. Bir— Biržiškos išleistuvių baliaus Remeika, kun. Balkonas, kleb.
išleistuvėms vakarienes rei- komisija turėjo savo pnsitarųną Pnulioni.% kun. Alekmūnaa, kun.
kalus sutvarkė. Vakarienė įvyks bitand- 13 d. Apreiškimo parapi LekoŠius — yfe visi H Bm«klyno;
d. Artorhotrlyjc 8 vai. >M- jom klebonijoje.
z
kleb. Miliutam U Mkopetii, K. Y»;
wre. Kaina vienam asmeniui 3
— Vytauto D. Komiteto sekan kleb. Vanagasis Jorsey: kleb. Vaigėriai. Bilietus galima gauti pas tis susirinkimas Įvyks buk 20 d. šv. eiekftuskas iš Harrisono»kleb. Ka
komiteto narius, klebonijose, lai- Jurgio per. klebonijoje vai. va rulius iš Patemna; kilti, dn Men»■
kmičių raštinėse ir agentūrose. kare.
delis. iš’Baltimorės t ukrainiečių at
Vakarienė bus sū šokiais ir viešu
- Jonas Žilis susituoks su Ona stovai : d r. Mišuga iš Xe\v Jerscy,
§• supažindinimu p. profesoriaus su Kuršvivtyte bal. 19 d. Kar. Angelų p-lės Kinaš. p. Levčik ir Spiker iš

l&kvtanu atsilankiusiu. Dalyvaus
Į Tękuomonės veikėjai iš tolimesnių
kolonijų, taipgi žydų, gudų ir ukkiniečių veikėjai ir visuomenė.
V
Manoma, kad publikos bus apie
lakstantis. Bus ir programa iš
<£iinų. Pakviesti yra p. Ministeris
B» K. Balutis; pulk. Žadeikis, K.
Kalvaitis (Chicngo, III.) ir k.
i Vietas reikia užsisakyti prieš
hak 19 d. Stalai bus numeruoti.
Prie stalų gali susėsti 10 asmenų.
Galima užsisakyti visą stalą.

TciepUone: STAGG

"šv< utiK apreiškimas,
duok mums aukso saulelę,
kad ištirpintų žemę,
kad atidių gražus pavasaris:
idant sprogtų šakelės,
idant ge’elėi žydėtų,
ARTISTAS RAPOLAS JUŠKA balandžio 14 d. 9 vai. dainuos iž idant picuis žaliuotų.

radio stoties WNJ, o balandžio 19

i» vakari* šoka.”
“M. D.”
BROOKLYKO IR APYLINKĖS

Žinomi pranešama, kad Jurgis
Tumasouis
yra Įgaliotas rinkti
d. koncertuos Elizabeth'o, N. J.
ir mūsų dirvos apsidengtų rūbu.”
“Darbininko’* prenumeratas, pa
Verbą sckinadieni vionas garsinimus ir spaudos darbus. Jo
At\vk«;s ktcboiiami r.rlo liiokv
lojaujant seseris aires, šiandien iš šeimos turi būtinai eiti i adresas:
mokina vaikiu’i.,s lietuvaitės sese bažnyčią parsineši i šventin
J. TUMAS0MU3,

kai, Marcinkoniai, Broniai, Jauk“'
nai, Karužai, Savickai su dukteri
mis, Salyklini, Ribinskiis ir dr<vtkai kitų biznu riti ir rimčiausiu pa rys pranciškietes- vaikų kuo uedtigtibai padidėjo; mokykla vidu
ra pi Jori ų -pampijon k ų.
Vakaro šeimininkas Žilevičius je buvo nedažyta, •» dabar netik
su tnistlstu P. Kirveli viriu, kuo kad gražiai yra išdažytai bet jau
met svočiai buvo stiĮiiriiikę svetai 4 kartus atnaujinta; stogas dėta-'
nėn, iš kkhhnijos atvedė kleboną visai naujas; vandentiekiai uždėti
SimonaitĮ į parimstą jam surpriu : visai nauji ir padarytas viršutinis
party; suririnke visi prie stalų kapitąlis jtastagių remontas ir
Mėtoję triuk«minjMi ji sveikino šiaip visokių smidkių dalykų yra
ranku plojimu k- Šaukdami vidio! Įvesta naujų bei pertaisytų; Įves
ura! Tai buvo Įspūdingas mom/m- tus visuotinas voiktteių kasdien
tas. Rusvdus v«u*m:; vietosi1, baž giHlojimas bažnyčioje lietuviškų
nytinis: choras padainavo “ n«*i.n«- e’esmių ir bažnytinio choralo.
sių Metų” tam tyrią kmop. ŽileiBažnyčią iš la iko pagrindiniai
čiaus tam vakarui paraš'L. Po.Irptvarke, darbas krinaio apie sS,in vnka”o šeimininkas Žilevičius Į
gražiai vidtr. išdažytas, kaisveikina visų susirinkusiu vnnh? | iia\o :»pi*' šliąrtft; bokštai i.šee.*-ol<-ni*iint:i, ppaiĮOrimUmas t .
m< lituoti: itais*. ta dnujf stovy lų.
tikslo šit.s iškilmes-suriu .n s Jis r* likrijii. <b/»pt i'i už 1*« lėtą tūks
savo kelbojr nurodė kad o/.-. Ii tančiu duivrtii: it. įsvla \ kas aplavins hRcitūnė 7 vra labai reil- V t-»*V tinu’.s unijai
i.iiit's'i, būtini : dūluosi* ir pašuko
Nupirktu nauja klebonija, sonnse dang kartų sutinkame minint
jiijr RlehoHijoje h; .* «odinius seliepą M*p ynii»m šakelėm, •ma’-ų
Mptin'.dh j. septynias gulbeles. M*r\s mok v tojus • ka tami įsi kaina-*
M-ptynius h,lelios ir t. t.: bendrai vo $11,5W), o jos p rtais; mas apie
•Aa.lMJO; pastatua pri U < taurijus
gyveninio skaitline si*pt"ii ir*2»
«’n »•.ražai nauji •*»",pirkti du ?iasvarbi: ^naite turi 7 «!’. ’uis
įl'iil
d /ėmės už
;*<*tos danmus į?ptynias. -.
|
?
u lame pampij-i '* .rr kini
šviesa -m i»l«‘dt‘ iš septynių n 1
i ‘įtini* mokyklos ir p;, lapijos re»diliių spalva: tlkyhoji*: r.
L.'Ii.iik: svetain. laipina virs 300
tuvi septynias savaites, s.-pti i
kramentai, septyni Kristauy išim l.'-.ni;, nin : įtakų, ta <w«»a, tudangatieji žodžiai yru paskutinieji ir U. j tai, dekoracijos; koncertinės pveŽodžiu ši skaitlinė yra svarbi ir linines apačioje įtaisyta kita sve
todei klebono septynių metų 1.1**- taine, kurioje landasi baras, virtu
tamarimo pagerbimas yra tahai vėlė: nupirkta t-7 s pianai ir fhhsvarbus ir kvietė septynias l ar : rmonija: įtaisvta gražios lempos
tus sušukti valini P<» savo kalbos apšvieti m n i. Tuo»e namuose šė
inkaro toastmastęriupakviečia dr. riau tano bažnyčia iki išstatė da
I:un. Mendrij; jom nuo savęs pa bartinę mūro bažnyčią: po to kai
sveikinus perstata pirmutiniu*kal bažtiyria buvo pastatyta, pertaisė
bėtoju kleboną Pakabų Toliau ir apgyvendino sesutes mokyto
kalbėtojai sekti t klek. Th meilui, ja- no to sisufes perkėlė į seną
Itleb. Miliukas, dr. Mišuga. klel. ja klebonija, o «’ia perėjo ItlęboViiieiekniisUns, p. Tnėloku* ir m " gyventi, o kaip kbboųijn liko
Kmlikauskas. Riltaskas, dr. KvaU- ii fpirkta, tuomet svetaine dabarti
kansk.as, Prczinskas, Brn /airis. nė liko padaryta. Dabartiirs seseUreekas, P. Kervelovii’ius. kap jo namas likosi irgi nuodugniai
Jnrgėla, kun. Balkumis ir pastai j ertuisy tas. Visuose parapijai prit iltis kalba patsųj vakaro kaltiniu i taiiMiijč-iunM* namuo* e klebonas
kas“ klebonas Simmuiitik. Tarpe Simonaitis ir**m»č- evutralinį apšil
kalbų sekė programa mokyklos domą.
vaikučių lošimai, dainos : ukrai Tat tik nurodyta dalesnieji Javnietis smuikininkas teveik jo «••- bui, smulkiųjų visai neminint, ku
suteiprilnriant smuiku grieže ke rių begalės vienut’ kitur pilnfi. Tu
lotą dalykėlių ; choro solistes • rint via tai omenyje, Mivtrimi aiš
Budrcckirue n* V, Praiiskirtutė so ku, kad •žmonės jo nuopelnus v< r
lo dainavo, ypač vlsiemn patiko tina ir todėl lobs diilelis skaičius
Itastarpslos dniimvtatas, būro pri. pagerbime tUsitankv: jei tik Mime*
versta, kaip ir smuikininkus susi tirs krūvon išvalytąsias sumtm ir
laukęs daug avariją pakartoti.
lai’arti W.WH) sudaro kapitalas,
Iš kalbų sužinojome apie nu krtah liko klebono Bimonaivio su*
veiktuosius si'ptynius mitu? še- kclfe parapijos turtu patobulint*
iuuį o kur iifeavdj lūs rtmitlĮnvjj.
lianrius darbus.

tos*. verbos (gluosnio šake 1356 B. 91 SL, Brooklyn, K. T.
les) .kuria paskui pirmų
_ _
...
a
$ Tel, Grconpoint 9— 2320
nyk Iii.
r

Didysis ketvirtadienis tu
ri ypatingos svarbos. Diena
!
G R A B O R I IT S
prks lai gudai eina i pirtį
< i
-IR~
išsiinaiuML Velykas, pradi*d:i mažomis pramcigėlėmis—
BALHAMl’DTDJAS
viešėjimais ir žaidimais. St g 231 BEDF0RD AVENUE
omoje buvo tekis .paprotys.
BROOKLYN, M. Y.
; >
e
I.nd eidavo per dvarus, dai
miodanti ir sveikindami, ir
KLAUSIAUS
i
i inkdavo visokią gerti daik- ?
1ą: kiaušinių, lašiniu, dešrą
ir kepiniu. Tuo tikslu susi | Piknikams, bnliairm, koncertam*,
ir vilioklėm# iMinlIlnkamlnltelkdavo daug a/menų. Vie fĮ Šokiams
nlmntnn smagiausia vieta Brooknas būdavo dainą vadžioto' j lyne-Maspetlie. J nu laikas airisa*
j kytl sale Žiemoa sezonui.
jas, kitas grieždavo smuiku i JOBAS KIMČIUS, 8*v.,
arba švilpindavo, trecias | kamp. Maapetih ir Betta Avė.
rinkdavo dovanas, kiti pri
BtMpęth, M. Y.
tardavo dainoms. Dvasiniu
kai paskui išnaikino tą pa
Tel. Stagf 2—3013 Notnry Public
protį.
Per atvelykį gudai eina i
“Radoniją.*’ Tai yra švente
BIELIAUSKAS
pavargusioms* giminaičiams.
Graborius ir B^IsamuotojM

JOSEPH GARSZVA

. CLINTON PARKAS

M. P. BILUS INC.

vai antra tiek sudarys, tas visa irndo dideli kleb. Simonaičio uolu
mą ir pasišventimą parapijos la
bili.
Tat mes turime džiaugtis, kad
turinio tokį energingą ir darbštų
kleboną ir drauge šia proga palių
I ėti Aukščiausiojo malonių.
Baigiant šį rašinį negalima nepaminėti, kad tikietų išplatinime
daugiausiai pasidarbavo p. žitoviėiTls, kuriam gelbėjo aktingai žino
mas vietinis biznierius Ig. Budrcckas. Taip pat reikia pažymėti, kad
laike vakarienes buvo Įteikta daug
dovanu kaip nuo kai kurių dran
gijų, taip ir pm ienių asmenų, yųar tų, kurio įvertina klebono nnopelntK,
Prie stalų patarnavo 10 vieno
dai pasipuošusių, chorisčių.

734 Grand 81, Brooklyn, M. Y.

Tel. Stn<K 2—0788 Notary Bubile

JOSEPH LEVANDA
(Levandamku)
GRAB0RIU»
197 Union Ait.t Brooklyn, M.Y.

Tėleptame: StAŪG 2-9103

DFt. A. PETRU*
(rmtcic)
LIETUVIS DANTISTAS

2218.4th St, Brooklyn, M. Y.
<?t«> AtHMtefita
VALANDOS:
NUO tK vai. ryte Iki S *il. vtkurt.
IViiktadlcntal* Ir iventiulienltit
tik tettanm.
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