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TAKTIKA
NAUJU ĮGELTOJE

Balandžio 14 d. įvyko L. 
D. S. Centro valdybos nepa
prastas susirinkimas. Kun. 
K Virnuuiskis padare pra
nešimą apie rengiamą vaka
rą “Krėvės Pilyj."- Paaiš
kėjo. kad svetainė paimta ir 
rengimo komisija darbuoja
si, kad sutrauktų kuo dau
giausia publikos.

Balandžio 26 d. yra tai L. 
1). S. organizacijos metinė 
šventė. Centro Valdylm ra
gina kuopas tą dieną iškil
mingai paminėti bažnyčiose 
ir svetainėse. Arčiau centro 
kuopos turėtų pasidarbuoti, 
kad kuo daugiausia žmonių 
atvyktų į -Centro rengiamą 
vakarą, Dangaus Vartų pa
mpi jos svetainėje, So. Bos- 

* ■ leme.
LDS. Centro valdyba nžk 

rėdama sustiprinti ir pra
plėsti “Darbininko*’ biznį 
pavedė Litemtinei komisijai 
surasti ir pasamdyti tiiika-

.Ve/r O ii f filiu.
gariu i viii kompanjos prane
ša^ kad balandžio 14 d. Niea- 
ragua’os riaušininkai užmu
šė 11 amerikiečių darbiniu* 
k’l*

Wasbington’o vyriausybe 
įsakė jūrų laivyno viršinin
kams pasirūpinti, kad ame* 
rkeČų gyvybės būtų apsaugo
tos.

alsių ir Paskutinėmis

PILSUDSKIO VARDINĖMS 
OPERA "KARALIUS

Talinas.
dienomis Taline suimta eilė 
komunistų. Tardymas nu
statė, kad komunistai Pa- 
baltijo valstybėse ir ypač 
Estijoj, imasi naujos takti
kos. Darbas varomas naujo-’ 
mis instrukcijomis ir ypa
tingas domesys kreipiamas 
į komunistų agentų įsiterpi
mą į socialistų organizaci
jas. kad, iš vienos puses, ga
lėtų sukelti nesutarimų so
cialistų tarpe ir, iš antros, 
kad žinotų jų nusistatymą.

Balandžio 
Naujoje A 
Bostono, šia 
ras, kuris iši 
akrų žemes, 
ūkininką.

Apskničino 
staliai siekia

'Varšuva. — Kovo 19 die
ną maršalo Pilsudskio var- 
dinių proga Varšuvos di
džiajam teatre buvo pasta
tyta Vieniavskio opera “Ka
ralius meilužis." Operos pa
statymas sukėlė nepaprastų 
skandalą. Visa vyriausybės 
spauda reiškia didžiausio 
pasipiktinimo. Mat, “Kara
lius meilužis”—lenkų kara-

40,000 EVETIMŽALIŲ 
PAVOJUJE

Immigracijos komisijonie- 
rė Naujajai Anglijai ponia 
ii. C. M. Tillingliart pareiš
kė, kad N. Anglijoje esą a- 
pie 40 tūkstančių svetimša
lių, nelegaliai į šią šalį atvy
kusių. Ji pasiryžusi juos de
portuoti ir pareiškusi, jei ji 
dar turetų^Ų pagelbininką,

i ’i-r. : ~ ' ‘K

IRBUVĄ K 
BAU1

Krcmsrillt 
15 d. — Tei 
vvard nuteisė 
go narį Harry 
vieneriems«nrt 
dienai kalejių 
mimą. Be ta 
$2,000. x " ■

na, kad nuo-

ir 14 d. d. 
ijojv, netoli 
didelis gais- 
no apie 1900
kentėjo dąug

LIETUVAI

kad būtų dvasiškis.
Kun. K. Virmauskis pla

čiai referavo apie įvykusį 
, Literatines Komisijos ir Ry

tinių Valstijų dvasiški jos 
susirinkimą, balandžio 9 d. 
Pranešė, kad biznio vedėju 
pakvietė kun. F. JuŠkaitį, 
Canibridge’io parapijos kle
boną.
. Centro Valdyba išklausius 
kun. F. Virmauskio plataus 
pranešimo vienbalsiai jį už- 
gyrė, džiaugėsi gavę dvasiš
kį į vedėjus ir priėmė šią re
zoliuciją :

LDS. Centro Valdyba ta
ria nuoširdų ačiū Literati- 
nei Komisijai ir Rvtinių 
Valstijų dvasiškijai už mo
ralę ir materialę “Darbinin
ku" paramą ir kun. F. Juš- 
kaičini už sutikimą paimti

kita, vaikosi savo pusplikę 
meilužę po, sceną ir traukia 
ją į lovą. I sceną reagavo 
respublikos prezidentas ir 
diplomatinis korpusas, išei
dami iš teatro. Sanacija, tu
rėdama galvoj, kad opera

gmtat su, svetimšaliais 
apsiruoštų.

PORTUGALŲ PREZIDENTAS 
PEAiO PASIGAILĖTI 

ŽMOGŽUDŽIO

Lifibon, Portugalija, bal. 
15 d. — Portugalijos prezi- 

buvh pastatyta Pilsudskio I dentas Carmona pasiuntė 
garbei, ižvelgė iš opozicijos ta>Wegran«j pm. Hoover, 
pusės provokaciją. Tačiau P™Mamas pasigailėti Por- 
paaiškėjo, kad operai libre-r®®1^08 J- P- So* 
to parašė vienas PilsudskiahE!M1^eist'1 «ž n«- 
organo “Polska Zbrojna»žudymo dviejų merginų

SUOMIJOJ ALUS 
JAU STIPRESNIS

ileksiiif/fora, Suomija. — 
Suomijos parlamentas (sei
mas) savo posėdy balandžio 
14 d. pakeitė .prohibici jos įs
tatymą, Irisclamaii darj*ti alų 
stipresnį beveik vienu pro
centu, negu anksčiau buvo.

Suomijoj prohibicijn gy
vuoją jau 12-kn motų, bot 
kasmet susilaukia daugiau 

• priešų. Nesenai 100,000 mo
terų pasirašė prašymą, kur 
įteikė prezidentui, prašyda
mos panaikinti prūlubioijoš 

į įstatymą.
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ra Pasitraukė
VILNIUJ IŠSIPLATINO

ESM ANAI

baland.
E. Wood- 

iisį kongre- 
Rowbottom 

itns ir vienai

[iš jo priteis?

-t

JAI

Balan-WaterburJff 
džio14 d. tehflfAlJHe <?■
Bald vin už u 
■VAiginupą
Tūbelė* Lietuvaitytes nutei
sė tris užpuolikus: Baron 
Torliomiau, 56 m., ir James 
Sullivan — nudW) iki 50 me
tų kalėjimo ir Distefano, 22 
m., nuo 15 iki 25 metų kalė
jimo.

jendradarbis. Operą pripa-pjO've^ vie* ♦
žino tinkamą galiniam vai-Į ------——
dinimui Pilsudskio vardi- ATSISTATYDINO 
nėms paminėti komitetas. Į ADPEUTIIinC
kurio priešaky yra buv. se-Į RnvEHIIHUv

ESTERIAIkis. Muzikos atžvilgiu, kaip Į
opozicijos laikraščiai pvane-| Argentina,
ša. opera yra labai menka. I Balandžio 15 d. Argentinos 
Vienas iš vadovaujamų ope- ĮiBinisterių kabinetas atsista* 
ros motyvų yra žinonla vo-p^^1}0 aP*e pranešė 
kiečiu girtuokliu daina uO| Pre^^en^^ l riburu, liet 
mein‘lieber Augustin." prezidentas atsistatydinimo 

. Įnepriėmė.
“Darbininko" biznio vedimą | 
ir kontrolę.

Kontrolės Komisija pasi
žadėjo patikrint i ‘ ‘ Darbinin
ko’’ finansus ir paruošti a- 
pyskaitą. Į Chicafjo, UI. —- Kilęs gais-

Nutarta LDS. XVI Seimą Iras tunelyje užklupo ten dir- 
šaukti birželio 29 ir 30 d. d.. Į basius darbininkus. 11 žuvo 
kur nors New York apylin-hiepsnose 1x4 laivo užmušti 
keje arba Lawonee, MassJgririVančių sienų. Paduotuo- 
kaip buvo nutarta pereitame Įso žuvusių ją pavardžių sąra- 
seime. Įsuose yra ir lietuviškų var-

NevvYorko apylinkės kuo- Įdų. Žuvo šio lietuviais L 
ponis yra gera proga pas sa- Į< Ivalda, J. Palionis, K. Si^š- 
ve pasikviesti seimą ir savojtokas, J. Jurginas, J. Jurgo- 

Įnyganizaeijai padirbėti.

-■ - fru F r rfiif tj .

Vttuias. ** Vilniaus Ryto
jus" praneša, kad paskuti
niu laiku Vilniuj labai išsi
platino savižudybes. Dau
ginusia žudosi bedarbiai ir 
šiaip dideliam skurde gyve
ną žmonės. Vieną dieną pra
ėjusioj savaitėj, jmv., nusi
žudė net 5 žmones, daugiau
sia acto esenija arba degisa- 
mnojų spiritu.

PERMAINOS LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖJE

Kaunan. — Balandžio 2 d. 
atsistatydino vidaus reikalą 
ministeris'p. Arą'denis, f jo 
vietą paskirtas pulkininkas 
Rusteika, kurs savo naują
sias pareigas jau eina.

Kur bus paskirtas p. Ara- 
vičius, dar nežinia.

LENKAI VĖL SKOLINASI
Varšitro. — Lenkų finan- 

Įsų vice-ministeris pulkinin- 
v kas Koe Imlandžio 15 d. iš- 

i vyko į Paryžių vesti derybų 
dėl paskolos. Lenkija iš 
Prancūzijos nori gauti 40 
milijonų dolerių paskolos.

Littl? Rodi. Ark. — Tūla. 
Bertha Katrenberg iš Saint 

bylą savo vyrui 
meieidinta, jiem#

abienis važiuojant automobi
liniu, kurį vyras valdė. Byla 
pateko į aukščiausį teismą* 
kurs priėmė rezoliuciją, kad 
byla gali būti sprendžiama 
teisme, nes žmona yra laisva 
ir gali, kam tik nori, kelti by
las, jei tik turi pagrindo.

NUŽUDYS MOTINĄ IR BROLĮ, 
PATS NUSHUDŽ

Taria, Italija. — Čia bal. 
15 <1. nusižudė Amerikos pi
lietis A. Mnrtoza. kurs ba
landžio 5 d. nužudė savo'mo
tiną ir broli.

TUNELIO GAISRUS 
PALAIDO J011 ŽMONIŲ

liūnas, J. Litvinas ir J 
CentroRaštinč Brazdeikis.

VISI I BALANDŽIO
z

U >

fin26
TEATRĄ
DANGAUS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE

606 t FOVHI n 1 SIS.

SOUTH BOSTON’E

Madridas. — Balandžio 14 
d. Ispanijos karalius Alfon
sas XIII ]MJsitiaukė iš kara
liaus vietos ir išvyko į užsie
nius. Susidariusi laikinoji 
vyriatrtybė paskelbė Ispani
ją respublika. Laikinuoju 
prezidentu pasiskellM* Niceto 
Alkola Zamora. kurs sudarė 
ir laikina vn’iausybę. Kai 
kurio didesnieji miestai pa
siskelbė respublikomis. Tuo 
būdu iŠ vienos Ispanijos gali 
susidaryti kelios naujos res
publikos. Keliuose miestuose 
buvo ir riaušių, kuriose žuvo 
keletas žmonių.

Ispanijos kariuomene jo
kiais veiksmais nepasireiškė.

Karalius su sūnumi balan
džio 14 d. vėlai vakare išvy
ko automobilium į Kartage- 
nos miestą, iš kur kreiceriu 
—laivu išvyko į Prancūziją. 
Karaliaus žmona drauge su 
dviem dukterimis ir dviem 
sūnumis išiyko traukiniu į 
Paryžių.

Karališkos šeimos išlydėti 
stoty susirinko nemažai šali
ninkų. Karalienė atsisveiki
no su ašaromis akyse. .

T*inkiimHvyrtEtM^,bF pa
leido daugybę politinių kali
nių. Miestuose iškeltos res-

pnblikos vėliavos, o kai kur! 
įsikarščiavę traukia ir tnar- 
seljetę.

Kas tolinus išsivystys, dar 
nežinia. Karalius savo išleis
tame manifeste neatsisako 
Mivo teisių, liet tik sakosi pa
sitraukiąs. *

Daugelis Isimnijos amba
sadorių — atstovų užsienių' 
valstybėms pareiškė savo At
sistatydinimą.

Laikinoji vyriausybė išlei
do atsišaukimą, pandkšda^ 
ma, kad Ispanijos būsimų 
tvarką nustatys Ispanijon 
parlamentas, kurio rinkimai 
netrūkus įvyksią. Vyriahsy- 
l)ė visiems piliečiams Užtik
rina nuosavybės neh’eviamv-* * 1 
be, tikybos laisvę ir 1.1.

Yra ir aukų

Daugeliui miestų pasiskel- 
bus savarankiškomis respu
blikomis, kilo ir susirėmimų. 
Taip bal. 15 d. Barselonoje 
užmušti 3 žmones, Sovilloj-r* 
1, Tetuane—-5. Yra nemažai 
ir sužeistų.

Kare stata

‘dėl komuMstų riaušių įvertas 
karo stovis. \

Karaliaus Alfonso 
Manifestas

Išvykęs karalius Alfonsas 
į Prancūziją paskelbė tokį 
atsišaukimą į Ispanų tautą:

Sekmadienį įvykę rinki
mai aiškiai man parodė, kad 
aš esu praradęs mano žmo
nių .pasitikėjimų. Savo s?)ži- 
neje esu tikras, kad šis nepa
sitenkinimas/ nebus galuti
nas, nes aš esu visada teikęs 
gerinusį tarnavimą Ispani
jai. Mano siekiai ir šiose 
blogiausiose aplinkybėse bu
vo visada visuomenės labas, 
nors karalius ir gali padary
ti klaidas, ir, be abejo, aš 
kartais suklydau, liet labai 
gerai žinau, kad mūsų.vals- 

Itybei visados buvau gerada
riu ir tose, klaidose, durnos 
buvo iš mano puses be blogo 

•noro.
Aš esu karalius visų ispa

nų ir aš pats esu ispanas. Aš 
galėjau panaudoti ir kito
kius būdus karališkoms tei
sėms palaikyti 5r sėkmingai 
galėjau pergalėti mano ne
prietelius, vienok aš noriu, 
su nusprendimu, jmsitrnnkti 
į šalį nuo liet ko, kas galėtų 
sukurstyti mano tautlovius į 
brolžudišką civilį karą*

Aš neišsižadu savo jokių 
teisių, nes jos daugiau negu

mano — jos yra susijusio* su* 
istorijos tradicijomis ir aš* 
vieną kurią dieną apie jų ap
saugojimą turėsiu išduoti at
sakomybę.

Aš laukiu mano žmonių 
bendros nuomonės tikro iš
reiškimo ir iki išgirsiu tau
tos balsą, aš apsvamtęs sulai
kau savo -karališkąjį valdy
mą ir aš palieku Ispaniją* 
parodydamas šiiiomi, kad ji 
f Ispanija ) yra vienintėlė sa
vo likimo sprendėja.

Dar labiau šiandieną aš ti
kiu, kad aš atlieku savo pa
reigi), man padiktuotą mano 
meilės mano Šaliai. Aš pra
šau Dievo, kad visi ispanai 
suprastų savo pareigą taip 
giliai, kaip aš ją suprantu*

KIEK PERNAI LIETUVOJ
• MIRĖžMONiy
Pėr pirmuosius 9 mčn. 

perimi Lietuvoj mirė 26,639 
žmones, jų tarpo 7*752 vaikų 
iki I metų amžiaus. 6,097 
žmonės mite noištirtomi* 
mirties priežastimis, 3,290 
senatve mirimų, 2,029 plau
čių džiova, 1532 plaučių uK 
degimu. . /
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'“Damoaaa” su BabraviMu ir 
Maoikafto kovo 22 fl. dienos ine- 
t«, kai px»niatat feftiip rfaugr pub- 
likos (tq#^Mwr |uri Ibfp tegtn* re
tai tehOiiaj, praėjo pkįaiMliiai, 

' kaip nerisuomet pavyksta, Babra- 
vkHua pirmų kartų pasirodė kilia* 

l shlM (kunigaikščio) vaidmenyje 
? ir neapvylė; jo vaidmuo čia ne- 

Mdrils, bet jis j| visai vykusiai 
, MpihĮė. Jiaalciiakųitė taip pat bu* 

vo nauja Tamara ir vietomis atli* 
ko gavo užduoti žavčjamai gerai

• (kaip vienuolyne su denio* 
Mp), Demonus—Sodeika. Jeigu A* 
meriM* lietuviui, turį gerus radio 
Imtuvus, tokių operų klausytų iŠ 
Kutino, tai galėtų jaustis kaip ir 
savo gyvenamoje salyje pjis’git- 
jpintą pieno beklausų: veikia ame*

dainuoju lietuviškai, o 
m/girdi visi lietuviai...

Aktųj^ kMoartM kovo 23 d. 
praėjo R vienos pusės gražiai, pa- 
ejį aklųjų pasirodymil, o ift kitos 
pįMėS — gėdingai mažai auditori- 

z jai rtumU-. Gėda Kaunui, kad tiek 
* d*ų£ turėdamas sočių žmonių, ne- 

nors kiek pak|>m'iųmipu už-
* pttdyti'leųtro tokių dienų!.. Akki- 

jų (vyrų ir mergaičių, viena mi>
' • liti) choras puikiai sudainavo
j į^0$»41ginelių. pradedant “Plait-
i kįi jj^iU laivelis..." Jaudinamai
Į Veikia,, kai dainuoja mergaitės a-
į. pie‘'mergelės gražumų, apie Svie
te akis padanges, tuo tarpu, kai pa-
! etos aklos... Gal todėl kai kas ir 
L- nenori jaudintis tokiame koncerte
[ Ir goriau j j j neateina... Valstybes 
F Ty$tro artistui savo žmoniškumo
I ątliko. Sodeika pajainavo
{ įdomesnių dalykėlių, Rymaitegra*
> (ji ž.\vu deki am no* o ja) pade- 
j Idamavo Krėves dalykėli, Binkio
£ vljiikas eiles, apie gailestingumą
N (t*a ypatingai tiko tai progai)...
į Aklieji kitų dalykų, ne savo, klau-

t’ *!-
kOMOT^M rtJ.'B, 

hAoa kitų dienų mušte pfi- 
mii#l teatrų. Publikoje nemažai 
vokiečių (jie uoliai lanko savų 
lųenhihikų pasirodymus), mūsiš- 
klų operos ir gramus -artistų. Jnk» 
tU jretpang proga aukštai meniško 
dalyko pasiklausyti. I ir IX sim
fonijos, pabaigoje su chorų ir dpi* 
ninkais (Rutkausku, Kauniene ir 
kt.)t be lazdelės diriguojamos 
Scjicrchen, kaip muzikos iškilmes 
prųeina klausovams Įtemptai klnti- 
uįnt.
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OMIijl v

- žim.vev.?-------
Okupuotoje Lietuvoje! “Darbininko” Katalogas

y įvežė Dalinps saltyšii^Kudž-Į . ........ .
rAD*tI*lnuj jr pradejo lietai ji J mi*U» KNT«M

” rašo* “Vii-PBepadėjo ne vaikelių t AskriMg otmtito MisMj# 
. . „ . . ... JĮnidiB-Traku gy-ir aSum. Sekve*.
«me». NKtiykus suatatalytd ekonominė padėtis *”“"«* '^ved£ H'«>«•*«• Alym—M*.

. Jarklun n- norėta nuo ze- •* * . . k.iml» po X karve- 'faniukvi- tiyi®kMU-KrikHionta,
sveika, o naktį lendrė. Be U, W.iatl jau b«- F“' “"į; įįi.ma karvė tartum aupm-
tp, staigu immitf 4lytaiiMjyp nebegyva. , Imrikn imi nahufae dumn irr^TO neteisybę atsipilė ir|^ M

” ■ # • |nuiKų jau jnihaige uiioną ui „ , . , v ■ I '
pirktis.TO to Vjl- 

IVTOS apskrities oei- Kudžma .W l»dy >,
VillMi-iilfis. Kovo 13 d. H n„.iis esą sumanęs kreiptis valS«'8 gyvulys prikėlė.taR *'Wm ■ 

v. įvyko šiurpulingas ^siti- l^danms J «ykveStrat<>riui kiek pave-l — - - - •

kiim geturi jauni tyrai už skolinti 2/MMMMM) zlotu, ku-fl,’juf wl at!4,!?«k'. Žmones, 
kažtoj susipyko: Brazys Vik- ,.ie ,)us 1MUikil.ti gyventojųIšgalėdami žiūrėt! į gyvu m 
toras davė Brenezenui iH-i-kjjkiei pagerinti.” |kankintin:j, paskolino lu- 

lliu į galva, irtas vietoje kri-| . ... Imulcvieiui 30 auks. \aliu- —, ---j
to KuvežHsiaDskr tani- Pasko,a •««« llalyka’” kevifius duoda sekvestrato- R tfnkMlw’±1* 2®'- 
to. Miuztasj apsti. Įi^oni- reikės atiduoti, ir ne- ..:..: anks ir n..aS„ C"'*1'!8 

Įne mile, kiti du sunkiai su-| ... „„ I1“1'’ _i lr plU!’ ęa Dtasiku Mws«l* ra *h»l/pisti• ft»lkv<« ir Rrnzvs Vi-|aPMl,^sn,|t paMhį, kad M heJgtį i*al.Vpr Sekv. nesutm da Ir RariiMlraUi—apy»ah» 
fei buvo HebhjvūK hesnė būtų suteikta ukinnt-L,^ lvį|<ninuja 30 auks. Vakl Katalikų Ražo#* ir Ba

kams pagalba, .jeigu užuot | pas kubavrH^ 
1 «—•— — i„ . i» * * » rrapiaa &iun«Ka*  .........  j

j Apaitalyrtia Maldoc Stata*

(ggiti, ,____________ 9^ Į ’iun. P. Saoriigąithi
XXIX TarpUūUniz Ivcha- Į /eiiulaū - ’ ~ -........—~ 

rirtUii Ktmgrmz. Parai# Mtno Patyrioj Didžiojoj 
[kun. Pr. Bučya, M. I. C.----- l&0|8:»rčj, 1913 ir 1919 m. Para
| Mitažkiu Užzienyje. Juokia- I ”ang) F‘ Jonaitfa>' ?Jfat

Pamaldų VadovfiHa, Stacijoi 
ilraudtli Verkimai- SųdarC ir 
įleido Kun. J. Koncevičius,. 10ę«

Moterystės Kesuarilomybi. J. 
[Lesauskii. K®». D-jos lei- 
| liiiys, Kaune —---------- ------lūa
I Sunkiausiais Laikais. PsrąšA 
Į k. RuceviČiua------------------ 40a.
Į tventas Gabrielius. Išleido 
Į rėvas Alfonsas Maria C. P.—25o. 
I Religijos Mokymo Metodi- 
I et. Šutais# K, J. Skniodys . 50e. 
| Leiskite Mažučiams Ateiti 
|?rie Manės. Šutais# KuPra- 
1 .40a,

T, T ♦ . Jiktp. jo duktė Maryte T nie-l
•ls Lietuvos^

lasin^icius, pašėrę rųsvg&ių’šUu-
liuą, jtąiąfclp mėgsti tinklą, Įgą sučiupomergaitės snkne* I
lmiĮęgs<iaiw riktelėjo irta įrpradėjo sukti. Mengav-yl’ „
tuojau numirė. Raitininkųtuoj buvo pgrblokžU ant* * lW y m 
kaime, Merkines vai.. Vikhr* “ 'T - • ’ »
Kamlienv vakare buvo visai

UUn<m* lt t*»l

Biukinilia, baltai* 
______ ___ $1.7fi-l.»

RinJdnilii, juodaki 
_______ ___ 1175~1.2#

mjškų ūmias ir Gglutpmj] 
kaimu,4 Nemaniūnų vai,, gy
ventojas Butėnas.

ATIDARYTA MAUJA 
PRADŽIOS MOKYKLAI

Vainutas, Tauragės ajrskr. 
Kėvylių kaime kovo 20 d. 
atidaryta nauja pradžios 
mokykla. Ją lanko daugiau 
kaip 40 vaikų. Kol mokyk
los čia nebuvo, tiems vaiku
čiams tekdavo per sniegą ir 
purvynus bristi 4—6 kilo
metrus Į Vainutą. Dėl šių 
metų gilios žiemos daug vai- 

1 l:ų visai negalėjo mokyklos 
lankyti.

------ KM.
■likti

w-_ .>mT
vairiu* gyvenimo atritlkuaua. 
- -

! Tirto Isrmfr-mokdllld p*- 
tfokaitymai. Parai# Ųotia—-45«.

titanamaprašymai tpU 
genimą per T#vą ^berą-SI- 
lipiną. Virt# K»n. F. Ū ——15e. 

I Tab*kt»~-lfaodai — raky-

i krisk j parengi S.kaimtaii—I5e.
I UžkrikU Margeli ra Rm

IMtKLA GAVO MUKTI paskolų, būtų suma- Į (* allb&, bet niekas m>j
. , ' Įžinta... mokesčiai. [turi. Tuomet jisai nusivel-|tM.’~ Vert# Kun. P. Batūra-

.A W«'- Minulių ąpskr. ---------------- L nieka gat |«m, ----------------------__J
Vasario (i d. Lcitėnų kaime • BIMOnTAg ĮvPje 5aitvjv tik sll 
buvo toks atsitikimas. Apie [niais, o kailinius dumia sek-
H vai. vakare vieno tikimu- Į IMititt , Lydos apsk. 1 asrv<?8fKlfl>r|llį 
ko bernas buvo apvilktas ne- Į mus buvo koo|X‘iatyvas. Jįi 
paprastais iŠ naminio au-1 globojo: kietumas, felčeris iii 
dėklo pasiūtais drabužiais, Į lenkų mokytojai. Bet to ne- 

Ikad būtų panašus į šmėklą, Įžiūrint, šiomis dienomis su
pi- baidyklę Taip perreug-Į bankrutavo. Jame trūksta 
ham bernui buvo dar įduotas Į2.900 auks. Kas dabar kal- 
Įdalgis Į rankas ir jis išėjo Įtasf Žinoma, pardavėjas Žu- 
Į haidyti vieną moterį, kuri Į rom.skis, kuris buvo nuteis-' 
Įtą naktį turėjo eiti pro kal-Įla’s 4 metus kalėti. 
|bamo ūkininko kiemą. Mo-Į -------------- -
Iteriškė pamačiusi baidykle. Į BYLA DEL RAžMYTIMtR 

Į panašią į giltinę ir dar su 
[dalgiu rankose, labai nusi-| 

gando ir leidosi l^gti. Ta- 
Įriamoji giltinė ėmė*'ją vytis 

[ir prisivijusi mėgino kabiu* 
[t i dalgiu už kaklo* Tuo;iue-

ItSIUNTž PER 3,000 SVE
TIMTAUČIŲ

Kaimas. Išsiųstą iš Lietu
vos svetimšalių (ne Lietuvos 
piliečių) alfabetinis sąrašas 
jau paruoštas ii- atiduotas[ 
spaudai. Į sąrašą įtraukti 
visi svetimšaliai, išsiųsti iš 
Lietuvos teritorijos nuo Ue- 
niklausoinybės atstatymo 
ligi 1930 m. gruodžio 31'd. 
Pam sąraše iš viso yra per 3,- 
MM) išsiųstų svetimšalių.

Dabar išsiunčiamieji (nuo 
šią metų pradžios) bus trau
kiami ,į naują sąrašą.
4 . ' ’ ’1 " i

?AH£IB£A |t|r; (sekęs jy«
Kaunas. “L. ž.'» rašo, kad W Šęiimnm-

kriminalinės policijos direk-Į^ smarkiai pradėjo pulti 
torius pulk. Rusteika save Įbaid.vklę. f , 

tpjdalgiu gintis nuo
Į Moteriškė,

pareigose pasiliekąs ir 
liau.

Ariju Vitkauiku

Ką Kiekvienu Kataliku
Tiri MmU art* MritMil—. 10

Maldą
viršeliai*

Maldų
virbeliai*

Dr. Viooo ĘitUrio Ražui.
htųrijoH apyukii. Du tomai, $1.00

Apie Ąpdraudą. Parai! J.
S. VaaiHauakaa ......-...— H.

MoUryrt# Ir jMmyia, Ver
ti J. Gerulis -______ .___ ._40e.

I G<mUa —
Įpr. A. Vikilli— ___ ......—50*.
I limpamorio* Ilgo* ir kaip 
[nuo ją išsisaugoti! Parai v
I negyvoji gamta: iemS, vaa-
Į Juo, oras. Parai# J. Baronas.—50*

Patrimpo įtaikai.-Hleido
[Kun. A. Miliuku------------ ,#0e.
I Meilė (Poemą). Parai# M>
Į Gustaitis ------------------------15a,

rn_ Į Naaja Skaitymui Knyga —
’■ (Dalia II). Su paveikslais——75e.

Vienuolini Luomą. Vert# 
______ -25t.

VaikųKnygeli — su pa-

Pagalios su-
Hminkštėja ir sekvestrato- L.as aprašymas kelionei į Pa- I 
[riaus Širdis, jis paleidžiu Į ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Valiukevičiaus karvę už 2ipWroB Ivanovų:lignld# 
Lups ĮMagnus Parvalkieti* ——,— .50 Į

Rytojaus diemj nuvažiavę 
į valsčių sužinojome, kad y- be galo įdomūs nuotikiai ke- 

1 1 lionft per įvairins krąštua.
ParačS Julius Vemt. Vertimas, 
J. Balčikonio_____________$1.(M»

i Pramoninė Demokratjioa Pa- 
Igriadti. Parai# Uosis------- 75e

Gagvžig Mtavo -7 Kan. P. 
įžadeikia. Kaina----------------50c

Aritmetikos UždavinynM—25c I nas - -------------------------------- ‘
Vaiką Darbymečiui — Riu- Mfi*n Dainiai. PąraM Ka- 

kinilis kalbos mokslui--------50e Į 5ys Puida---------------------- Boe-
PatrinkM — laižkal vieno Andeneno Pmkoe-ira pa- 

vaikelio. Vert# S. Ębkauakąa 15e Į eįkdBliais ------ —------------20e.
I loUtartaMi — Ko tai yra I Vn<Ixiulaitia —---------- --------50*

‘ ; h feltasif V9 1WOM .
I lMj^*>arai» PranaUių W« 2 W - 

I laidinių Vainiko—Savybe Į TEATRAI
I vakarėliams ir gegužinima *U I

'* *-* • ■»<--— z*-t. Į Vienuolio Disputą su Rrtri- 
Įgocis --------- - ---- ---... .——50e Į i«. Vieno veiksmo juokai. Su-

Laimi - (potaa). Parali ic‘“vi“° Vaidevutis-----------lis.
Vaitkus------- --------------------- 50c | Kepaišy tojir—keturių veiks-

Atsargid « Ugnimi. Verti “’ai.
ii lenkiško kim. K. S............. lOe fu™- Kal“---------------------- 3S*

I pilinkingaa Vyraa-2 aktų
I Mfiių Tikėjimu —Baižkini- I comedija; paraži S. Tarvy- 
Į šaš pagrindų mitai tikėjimo. I Jas-------- ------ ---- ------------- 25»
Į Vert# Jonas M. Širvintas----- 50c I Elgetų Gudrumas, <3-jų veiks-

Lietuve, kenkiu. _ Hlsido l*±,,c<”>- F,r>M 8*%,
J. SeikSTiJius ir B-.J, &» n°‘uk“ —    ■" —

I _ ____________________ 4Qq I Ubagų Akademija ir Ubagų
1 ’ | Balius — komedijos po 1 ak

ftmfs ir Kalbėk: Dėklams* I g. Parašė Seirijų Juozukas—35c.
rijos, Monolg»j ir_ Di»Iopi._ gafegu-Drema 4-rių .k-

1 j tų. Vari# Akelaitis -----------40s
Graudfls Verksmai. —- Ver-_ I Esamas—3 čia dalis dramos 

| ‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
Į-ai# Kun. L. Vaicekauskas—10a 
I tydų Karalius — drama 4 
I iktų, 5 pav. Verti J. IįL Air* 
I vintas -------------- ------------- 30s
I Visi Geri—3-jų veiksmų vais* 
I Ulis; parai# F. V. -----------10a

>25e Į Patricija, arba nežinomoj! 
I kankini — 4 aktų dram>. 

I Verti jonas Tarvydas--10a.
_ _____ _____ ’ I liganyma ApsirtUkimai —

darais ...  .........  $1.00 j gijimas ir gyvenimas ant že*
tmogus ir Gyvuolys. Para- Kristaus* Vaidmi-

#i ląun. P. Bučys 30e Imas su gaidomis
[ BocialUmas ir Krikžčtonybi. 
Prof. V. Jurguiio —=_____ lOe.

Žydas Lietuvoje. Parai# S. 
Į Kaimietis ..   ■    10a.

Maldos Galyb#, Iitorižku 
plėtinys IV-to iimtmečio kri* 
kMionybH Lietuvių kalbos 
pguldi P. B.___ ______ —J«»e.

Apsirikimų Komedija, AUŽ* 
Ūkimas ii Amerikoniiko gyva 
himo. Išguldė įapiians Vai* 
kai___ _ ■■■■'------ :----------------IO«-

Jono Kmtto KUM......... *$1.00

Uetuvoa Albumas, 8u pa* 
veikslais ir apraiymais——L50 

f Trumpa Apolėgattka arba

m atėjęs iš Vilniaus Kura-i 
tori jos raštas nelicituoti
krūkliečių, kol galutinai by
la bus nebaigta.- Nors ir 

paptTTRą vtt.mtttjĮ prieš licitaciją pranesėin
Įvuitui, jog mes padavėm 

Pernai nuįenį laikinasinĮ pr?x§ynmS Kuratorijou, bet 
Vilniaus lietuvių komitetas Į vuįfa5j į tai neatsižvelgė, 

išleido rinkinį dokumentų a-1 ___________
pie lxizujd:iiiį padėtį Vil-Į Vigonys, Bodimės valse.,

' DblUS įmesto K Satisio 26 d. JMl#evj»nM ir Jo vykdymai
Mto^tija , m^fiskAVo it|^vom net !Ž2 vėavimes išl***^5 ------------ --- ------- -

rn.nt.nm mokytojos p. Wl, Magier-
zankos. l’o to ll-27 atėjo [girdomis. ŠutaiS’Mirtat Gri- 
pabaudos už neleidimą vai
kų lenkiškon mokyklon. Ku
rie negalėjo užmokėti, sėdė
jo: 1) Dominykas Vaitku
mis 6 dienas, 2) Stasys Sa
bas 3 d., 3) Petras Skilan
dis 3 d., 4) Vincas Vaitku
mis 3 d., 5) Rožė Skilandie- 
nė 2 d., (i) Adomas Bonis 2 
d., 7) Aleksandras Bogdze-Į' 
virius 2 d.. 8) Elijošiusl

Kudžma 1 d. Kiti kaip; 1) Para## Juozas V. Kovas JZ__30c
Vincas Kanevičius, 2) Juo- Graudfls Verkimai. — Ver
žas Ramanauskas sumokėjo t# Vysk. A. Baranauskas----- 10c
pabaudas pinigais. Kovo 4

JCristaus Kryžius: Stacijos, 
i Glaudūs Verksmai, Maldos Ge-

[rsshihi. Ižleido kuu. K. A. Va- 
syg' . n,.,,-.,......    -i,-. I

Dangau Kmlfas#. — Su
rinko Kun. M. Gavaleričius;
be apdarų 75 eentai, su ap- _ ,

[darais . ....... ..... ......... ............ ^Oū|it#junas ir ęyycnimM snt že-

.75a,
, Dramos;.!) Germena; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebftklas — 4 aktų; parai#
J, Tarvydai---------- - -----___66e.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja l*me akte. Parai# Gineitis 15e.

Vaikų Teatrai: dalia I: 1) 
Pagalvok kų darni; 2) Jono 
laim#: 3) Pasakyk mano lai-.
ag. Surinko S. K, D. ir N.__15e.

Valkų Teatrai: dalia II: 1) 
litirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K, D. ir N.Jk

MALDAKKTGM

Pulkim ant K4U«-MD ko»* 
panda, (klos apdaru #2.00 ir 13.01

i Mažas Maujas Aukso Alte* 
ritu— juodais viršeliais _50e.
rrxTTZ* A

iįoraštija> mdįęįfiskavo įr| 
perdavė bylą prokuratūrai.Į 

Po kiek laiko lenkų spauda 
pranešė, kad teismas brošiū
ros konfiskavimų patvirtino 
ir komitetas traukiamas at
sakomybėn. ’’‘Tačiau. kaip 
“Vilniaus Rytojus“ prane
ša, šiomis dienomis komite
tas gavo oficialų pranešimą, 
kad prokuroras rinkiny nu
sikaltimo žymių nerado ir 
komitetui iškeltą bylą pa
naikino. bet nutarė leidinį 
sunaiiknti. Komitetas dėl šio 
nutarimo jau apeliavo į 
aukštesnę teismo instanciją.

[baidyklę. Gąsdintojui teko 
šunies.

pamačiusi, kad 
šuo nesibijo tos Šmėklos, 
taip pat atsipeikėjo, išsilau
žė iš tvoros liasli ir pradėjo 
[šmėklai skalbti nugarą. Ji 
išmušė šmėklai dalgį iš ran
kų. Pamatęs, kad Ims blo- 

Įgai. vaikinas prašneko, pa
sisakė kas e«is ir pradėjo 
[atsiprašinėti. Moteriškė jam 

ir viskas tuomi 
pasibaigė.

GAISRO 20,000 LITŲ 
NUOSTOLIŲ 

*J. Ramanausko Bralins- 
kią-Pašai irių dvare (Rasei
nių valse.) sudegė medinis 
gyvenamas namas. Nuostolių 
padaryta apie 20,000 litų.

RUSVĘLKIO STANGA UŽMUŠA Į tiovjnio jo Į 
MKRGAITę I

Dailučiai. Avito valse. Ko-' 

vo mėn. 2 dieną šio kaimo 
gyventoją Ližaitį ištiko ne
laime.

Jisai su keliais šeimos na
riais rusvelkiu piovė akselį. 
Tuo tarpu kambariuos pa-

M1TIK1TAI MIRA KBLIOUKA 
AMOMIŲ

' Kovo mėn. Ąlv-
tau# apskrity netikėtai įniro 

A lytaus inies- 
tiblėngU J. Bieliauskas nuve- 
įe duoną Alytaus ,* kmnen- 
(Jantūrai ir grįždamas atgal 
l<ely pąsimiiv. Davainiškių 
kaime, Alovės valse.. J. Va-

t dąųg žinoiii»i.

t“.'
MM*

AR JAU ĮSIGUĄI DARBININKU
KALENDORIŲ?

PAMAIKDfĄ “W»* VILKO” 
SPROGDINTOJŲ 

BYI4
Kaunas. “Id. Št.’’ žinio

mis, svarbių bylų teismo tar
dytojas p. Navickas pasiun
tė Kauno apygardos teismo 
[prokuratūrai raštą, kad pa
naikintų “Geležinio Vilko1* 
centro štabo t p. Raupio na
muose) sprogdinimo bylų. 
Toj byloj tardymas truko 
dp metu,tariau sprogdinto
jų nesusekė.

L. P* »S. šiems 1931 metams išleido gražų, di

dutį ir įdomų kalendorių. Kalendorius knygos for

mato, Tiiri 100 puslapių. Jąme pilna įvairiausių ir 
. .’ *• - f
naudnigiaukių

Kalendorius tekaštiuija tik 25 centai. L. D. 

B. i|nrmmsr-l5 rentų.

Kalendorius gaunamas ^Darbininko** buveį- 
nf fa 3Ų6 West Bmihvay, South Boston, Maus.

JWskubink, koįdar ndšparduota.

1

5MIL. MITRŲ BURIAMOS

Kųtbias. Teko patirti, kąd 
Lietuvbs prekylnhin^ai 
pirko Sov. Rusijoje apie 5 
milijonus metru višbkin 
tekstiles medžiagų. (įpirk
ta (įauginusia i vairios skąb 
Iriiiiįim ir iHmdrai medvil 
nes tpedžiagos. Del to mm- 
šianViiš* mūsų audeklų pTm 
moųiųinkų protestas.

K ra kitai, V arenos v., V il- 
niaus Trakų apskr. Kovo 9 
dieną atvažiavo į mūsų so
džių Varėnos valsčiaus sek- 
vestratorius p. Versorki su 
policininku ir pareikalavo 
sumokėti pabaudas už nelei
dimą vaikų 1929/3(1 m. m. 
lenkiškon Daliuos mokyklon 
(Mūsų vaikai 1929/30 m. 
ląųke Kaldavus .‘‘Ryto“ mo
kyklą) po 110 auks. Kur 
vargšai žmonės gali turėti 
šiais sunkiais laikais po to
kią įminą pinigų! Žmoneliai 
prašė sekvestratoriaus, kad 
leistų jiems sumokėti dali- 
mi^. Sekvestnitoriųs iš pra- 
įHp^įesiitikp, liet paskui nįi- 

sileido. Švediene Jone su
mokėjo 15 atiks.. Matijoška 
Augustinas 2(1 auks. Pas P. 
Tamulevieių ir J). Valiuke
vičių pait'ikahvo fio 30 auk
sinų. Kadangi šiuuktninkid 
neturėjo reikalaujamos sp-

d. vėl gąvome vezvanių pa
siaiškinti. Ligšiolinės mūsų
pastangos. Įsteigti Hetuvišką B^elio ir Spalių ntA 
mokyklą eina niekais, jokioj 
iš®niekur palengvinimo ne-l 
turime. Dabar dar misiun-i 
tėm ^paklausimą Ktfratori-i 
jon dėl prašymų, kuritįos 
rašėme anksčiau, prašydami 
kisti įsteigti lietuvišką rno 
kyklą.

JUS VARGDfA PILVAS?
Jeigu Jus kenčiate nuo nevirfkinlnio, I 

tiuruKudų vidurių, atsIru^liiiŲ. gnsą ar į 
l.sputliuo viduriuotte ar-pilvo, vėmimo. į 
ar pantiSiij n«inmgią pakrikimų, jus I 
eusiteultaie greitos Ir pageidaujamos į 
pngelboa imdamas NugieTone Ir gyve* I 
itliuas Jmjh naujų ir tmhlesue prnainę. I

N*wga-Tom? ulrerln savy puikiausias I 
ilnomas■ gyduoles puguinmimui1 riebaus, | 
rumhmo kraujo, auivnrkymui ir suMi|>* | 
rlniinul nusilpusių virškinimo Jė.'ij ir | 

'pmikVlmill spėkų Ir jėgų neveikliems I 
orgmmma Ir nuvargintai nervinei siuto-1 
nml. Numh*T«uh* įcreltnl pabalina inkš, j 
tų ar jĮiJshV Įdegimų. Jis suremiliuoja | 
v|<|ijfltrst nugali konstijMieiJ^. |Ki^dhm t 
tų mivntgh* tavimi rytais Ir nuteikiu I 
yoHatn^ Higalvimnti miegą. N’mm* Į-* 

.Tone tai atlieka, kadangi Jia imMHua |KMUTikijuno Apgynta»a. Pg 
iš aMemoa ilgu gimdančius, silpninau- IraM kun. v. Žųj ftuuduuuACk 
čiiia nuodus ir atiiiuiliuoja Ir suaiiprt*1 
muidsliS organus ir funkcija*, 
f Jijš galite gauti Niiga-Tone kur tik 
Aalatal ym <p*niavlnė,tanh Jeigu Jnaųl »

n™, Sekmtr«toriu8 '

A

?
t
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ĮVAIRENYBES
APIE ŠUNVOTES

šunvotės ima kilti tada, 
kai šunvočių bakterijos pra
siskverbia į odos gilumą,— į 
poodines tauki ,es liaukeles. 
šunvotes dažniausia kyla to
se* vietose, kur odą brūžina 
šiurkščios rūbų dalys: ant 
kaklo nuo kiety apikaklių, 
apie liemenį nuo brflžinimo 
diržų ir 1.1.

Iš šunvočių gali kilti ir 
blogesnių ligų. Kai kada at
sitinka kraujo užnuodini- 
mas, ir ligonis gali net mir
ti. Ypač pavojingos šunvo
tės ant veido, nes jos kar
tais duoda pūlinius smege
nyse. Pradėjus kilti šunvo
tei, reikia taip elgtis. Paša
linti kietų ir nešvarių rūbų

'IHliMIIHIIIIIKIIInllIlUMIlI.II.HMI-H'HHlMHHIIHHHIHHIIIIHIIIIIIIIKMUIIMII

brūžinimus, Šunvotę aprišti 
švariu šydu, ar švariu maršT 
koniu skaruleliu. Kad Šun
votę greičiau prisuktų, dėti 
ant jos skarulčlį, storai ap
teptą iehtyoliaus tepalu. 
Ychtyoliaus tepalą pirkti 
10^r. Taip pat galima dėti 
kompresus 3/c boro vandens 
ar sodo vandens (į pusę stik
linės virto vandens įdėti ku
piną arbatinį šaukštuką so
dos). Daboth nušalimo; ky
lančią šunvotę neužgauti, ne»- 
spaiidyti. šunvotė turi ra
miai išpūliuoti ir jos kamš
tis su laiku patsai lengvai 
atsidarys.

Pūliuojančią Šunvotę plau
ti 37c perhydroliaus skiedi
niu. Pasidariusias nuo per- 
bydrolians putas miimli šva-

S veikata-Brangus T urtas
CN *■

riu šydu, šį vaistą laikyti
šaltai. Odą aplink šunvotę 
reikia kasdien nuplauti kar- 
Imlians vandeniu.

Jei Šunvočių prikyla daug 
ir vis dar atsiranda naujų, 
tai darytis vonias su manga
no kaliju ar sublimatu. Pas
taruosius vaistus voniai ga
lima gauti tik su receptu. 
Mangano kalijus pigus, jo 
dėti į vonią tiek, kad van
duo pasidarytų mėlynai rau
donas.

Kai šunvotes nesiliauja 
kilusios, tai pagerti šviežty 
alinių mielių. Gerti 2 syk po 
arbatinį šaukštuką, 1-—2 sa
vaites laiko* Vaistinėse ga
lima gauti mielių preparatą 
ceroliną. Medikas

‘ [“M. R.”]

LIETUVOS RADIO

Allio! Alio-o-o-o!!!
Radio “Šypsena.” Kas tu

ri ausį ir kas ausies neturi— 
visi klauso, nors programa 
nevisai pilna. Eina visokios 
naujienos, oras ir kt. daly
kai. ’ •

žemižku ūkta

Žemišku ūkiu visi Kauno 
ponai strošniai susirūpinę. 
Girdi, žemes ūkis — tautos 
išganymas, kurį galime pa
siekti per visokių “vieny
bių” pamašiu. O manot, 
kad tų vienybių nebuvo ? 
Buvo ir dar kiek. Bet su ja
vų kainų puolimu ir ji nu
puolė iš aukštybių į dumb
lyną. Dabar liko “vienybes” 
šešėliai, krie per visokias ga- 
zietas moko gaspadorius

kaip reikia gyventi. O gy
venti ir tvarkyti žemiškąjį 
ūkį mokina maždaug taip:

1) Arklius paleisti j “rai
ną paseleniją” arba sušau
dyti. Visokius dariais dirb
ti su karvėmis, taip pat la
bai patogu važiuoti, ypač, 
vasarą, kada vapsva; yra. 
Nuo darbo karves duoda vis 
vien baltą pieną ir nemažai, 
jei tik į tvarius įvesti radio, 
kurios galėtų paklausyti iš 
Kauno patriotiški; kalbų ir 
tautiškos muzikos.

2) Javų sėti nereikia, nes 
jie kenksmingi valstybes 
drūtėjiinui, kaip visokios 
partijos ir opozicijos.

3) Kad kiaulės virstų į I 
šorio liekomis, ėsti duoti iš 
bliūdų, laikyti pirkiose ir 
šerti primaišant medaus.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGBNTŲ SĄJUNGOS 
Užkirto* ta Tvarkomos 

DVI DIDŽIAUSIOS BKBKURSUOS

l;liNewYarko Gagulto-May 27 
O ii BaatoĮia Gaguiia-May 26 

Stačiai į KLAIPiDĄ, ba partadhno 
Gražiuoju CUNARD Laivu 
LANCASTRIA 
(2 BirifeltonJuna 16

Ii Ntw Yorko p«r Southamptouą į KLAMDą 
Bdkiauiiuoju CUNARD Bkspredriu Didtairiu 

A0U1TANIA
Dovanai aplankant Didšiautį NamHo Mtatą Londoną.

šini Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speeialį priėmimą 
Londono Lietuvių Klube

ABI EKSKURSIJOS PLAUKS Į KLAIPĖDĄ TIESIU 
KELIU PER PUIKŲJĮ KIEL KANALĄ

PitrthiMla Laivakortes, bei Keleivių Čekius; IJrflplna dokumentu* bei 
pilnai išrengta kaltoata

UKTUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGUTŲ SĄJUNGA:
AnAriikJitt, x

Grand St, Brooklyn, N. T. 
"AmnikM Lietuviu"
14 Vertiem St, TVorceiter, Mana.

P P
3327 S. luiatėd St, Chlaų». III. 
BartkevIMa*, P.
«7« N. Mam Bt. Montollo* Mium.
Bofdrti, j. O.
432 W. Avė., FhiRnlM, Fa. 
MDirva”
3820 fiupėrior Avė„ ČfrvHmad, O. 
Fraiiklln Bar. A Trwrt Co.

K. Valiitora. Maaai^r 
Mtft PMft Ate., Pittirtrtirath Pa. 
OHklrolitią, N.
386 Bro«dway, So. Boston, Mana. 
KaKMHlkM K. O.
TU Bank «L,; WateriHiry. O«v 
Makarerl«w», K.
86 Liberty St, AMonia, Cmib.
MoUa F. 
1730—24(11 St, Datrolt Mlch.

17W B. naWM Chle«r>. Ui* 
SniKAhkRimyAr., PNU» ta*

Rauktytė, MIm J.
123 MllJbury St., VVorcester, Maus.
Sekyt, John
226< Park St, Hartford. Conn.
Sidabrai K.
876 Caaabrldf* Bt, 
CambrldfV, Maaa.
Stulpiną*, V. M.
3255 S. HalrtMl St, Chlrafo, UL
MtkolalnU, P.
138 8and« St, Brooklyn, N. T.
TrHtafaw, A. S.

A«taMB St, Nemirk, N. J.
Urta»o, J. X .
18T Oak Bt, Lairraacf, Mana.
VMlltamftM, X ?
814 Bank BU Wnt»rtnjry. Conn.
“VieiyiHr
100 Oraad St, BroHtlyn, N. T,
VnrMhln^ A.

12th AOtmni, Plttataltafc, F».
Wel«ul,*. J. z „ '
llta Wa*K St., N»nroM Mum.
Zota, X X
4560 S. n»Uaa SU 1IL

AUKŠTOSIOS SIEKUOS flEOISCITO 10 MĖTĮ. 
SUKAKTUVES

Berlyną*'- ‘VoMsche Zei- 
tung,” rašydamas apie šio
mis dienomis sukakusias A. 
Silezijos plebiscito 10 motų 
sukaktuves, pažymi, kad A. 
Silezijos prijungimas prie 
Lenkijos prieš gyventojų 
daugumos norą su Korfanto

LIETUVIŲ KOLONIJA
ROSARHJ MIESTE

- Apie lietuvių

4) Pirkti iš užrubežių ge
riausius gyvuliškus sutvėri
mus: kiaules, avis, karves, 
bulius, eržilus, vištas ir kt. 
Jei kam šitiems gyviams nu
pirkti truktų pinigij, tam su 
mielu noru patarnaus dėdė 
žemes Bankas imdamas pi
lietiškus procentus. Jei kam 
už paimtą paskolą ištaksa- 
vos gaspadą, tai čia nedide
lis daiktas, o patarnavimas 
žemiškam ūkini kelti bus ne
menkas.

Trumpai Šnekant, vyrai, 
kelkite su paskolų pamašiu 
žemišką ūkį. Mes Kauno, 
ponai, imdami nemažas al
gas seniai peršilę mokinam 
visokių gudrybių. Dėl ko jūs 
mūsų mokslų neklausot ! Jei 
klausytume!, tai kaip mes 
gal ne vienas miesto nuosa
vą namą įsigytumėt.

Kauno “Darbininkas”

KOMP. STASYS ŠIMKUS 
ROMOJE •

Apie tris mėnesius pabu
vęs Milane ir nuodugniai 
susipažinęs su Scalos darbu, 
komp. Stasys Šimkus išvy
ko Romon. Ten susipažino 
su žymiausiais italų kompo
zitoriais Pietro Mascagni, 
Umberto Giordano (“Aud
ron Chenier” autorium) ir 
vyriausiuoju karališkojo o- 
peros teatro dirigentu p. 
Marinuzzi. Kadangi leidi
mas lankyti karališkojo o- 
peros teatro (Teatro dell’ 
Opera Reale) bandymus jau 
buvo duotas anksčiau—kom
pozitorius Stanys Šimkus 
išstudijavo Giordano “Au
driaus Šenje’* ir Pareini 
“Toscos” muzikalius pasta
tymus.

Šiomis dienomis komp. S. 
Šimkus vėl grįžo j Milaną. 
Čia Senins teatro šiuo metu 
eina Vagnerio trilogija 
Massertet “Mnnon,“ Rossini 
^Sevilijos KirpejaR,’* repe
tuojama Beiliui “ Norma1’ 
ir rengiamasi didžiajam A. 
Boito operos “Nerono” pa- 
statymui, Susipažinęs su 
Šiais pastatymais, p. Stasys 
hlmkns išvyksta PatyŽinu.

Kaunas, — Apie lietuvių 
koloniją Rosario mieste, Ar
gentinoj, tekopafirii šitokių 
smulkmenų. Rosario miestas 
yra antras didžiausias Ar
gentinos miestas ir turi per 
400,000 gyventojų. Lietuvių 
jame gyvena per 2,000. Ke
liolika apsigyveno dar prieš 
25 metus ir turi nuosavus 
namelius. \ Lietuviai gyvena 
išsimėtę ĮX) visą miestą ir 
priemiesčius. Kaip ir dau
gumas išeivių Argentinoj, 
Rosario lietuviai daugiausia 
yra viengungiai, vedusių vi
sai maža. Mat, atvažiavę jau
ni stengiasi pirma užsidirb
ti, prasigyventi, o jau pas
kiau veda. Dauguma vedu
siųjų lietuvių yra vyrai, ku
rie turi per 40 metų. Pažy
mėtina, kad jau yra lietuviš
kai nebemokančių vaikų? 
nors tėvai dar ir kalba lietu
viškai.

Rosario lietuviai dirba 
daugiausia šaldyklose, noi’s 
ir yra ne maža, amatninkų. 
Vienoj baldų dirbtuvėj, pav., 
dilba 40 lietuvių. Dėl visuo
tinės krizės darbai visur su
mažėję per -pUBę. Darbinin
kai uždirba 3—4 pesus į die
ną. Amatininkai — 6—7 pe
sus. Dabartipiu metu daug 
yra išvažiavusių laukų dar
bų dirbti. Bet, pasibaigus 
tiems darbams, žmonės netu
rės kur dėtis. Daugelis susi
rūpinę grįžti į Lietuvą, bet 
neturi iš ko. Visi laukia, ka
da juos ims grąžinti veltui.

Rosario mieste yra kelios 
lietuvių draugijos, iš kurių 
labiausiai pažymėtina “Lie
tuva.” šios draugijos tikslai 
— kultūriniai ir savišalpi- 
niai. Draugija yra daugiau 
nudirbusi savišalpos srity, 
daiig mažiau kultūrinėj dir
voj, kadangi trūksta inteli
gentų. Dabar organizuoja
mas lietuviškas choras. Ki
tos draugijos, kurios anks
čiau smarkiau veikė, dabar 
apmirė ir dideles reikšmes 
lietuviu gyvenime neturi.

Iki šiolei dvasiniai lietu
vių reikalai nebuvo aprūpi
nami, tačiau dabar, į Buenos 
Aires atvykus antram lietu
viui kunigui, vienas jų ga
lės į Rosario kartas nuo kar
to nuvažiuoti. Pažymėtina, 
kad Rosario dvasinė vyres
nybe sut iko priimti ir duo
ti išlaikymą lietuviui kuni
gui.

Rosario mieste jau yra pa
kankamas vaikų skaičius lie
tuviškai mokyklai įsteigti.

inscenizuoto gukilimo pagal
ba esąs ne vienintelis lenkų 
niekšiškas dariias. Dar prieš 
Aukštosios Silezijos sukili
mų lenkt; valstybe pastačiu
si pasaulį prieš įvykusį f ak* 
tų. Toliau laikraštis pažymi, 
kad neteisėtas Prūsijos pro
vincijų Poznanės ir Vaka
rų Prūsijos okupavimas pri
vedąs prie tų sričių prisky
rimo Lenkijai Versalio su
tartimi neatsiklausus gyven
tojų. Toliau laikraštis pa
reiškia, kad antras dar aiš
kesnis tokio niekšiškumo pa
vyzdys yra Vilniaus užgro
bimas. Laikraštis primena, 
kad 1920 metų spalių 8 d., 
Tautų Sąjungos komisijai 
pirmininkaujant, Suvalkuo
se buvo sudaryta tarp Lie
tuvos ir Lenkijos sutartis, 
kuria senoji Lietuvos sosti
ne Vilnius turėjo pasilikti 
Lietuvai. Vieną dieną vė
liau lenkų generolas Želi
govskis su visa divizija oku
pavo Vilnių ir pasiliko ten, 
nežiūrėdamas visų Tautų Są
jungos protestų ir visų “vel
niškų dezavuavimų” iš Var
šuvos vyriausybes puses.

ĄUKON

Specialistai apskaičiuoja, 
kad pastarųjų keturių šimtų 
metų bėgy žmonių aukų nuo 
Žemes drebejimų buvo tryli
ka milijonų; IIHN} metais Ki 
nijoj nuo žemės dreliejimo 
žuvo 800,000 žmonių, 1703 
metais Japonijoj — 200,000, 
1736 m. rytų Indijoj—300,- 
000, 1755 m. — Lisabonoj, 
Portugalijoj—500,000. 1908 
m.—Messinoj-84,000,' 1923 
m. Japonijoj—140,000. Tuo 
tarpti Anglijoje per tuos 
amžina nuo žemės drėbeji^o 
žuvo tik vienas žmogus. Tai 
vienas darbininkas prislėg
tas krintančios nuo žemes 
drebėjimo 1580 m. mūro sie
nos. [“Tr.”]

Be česnako, senovės in
dams, egiptiečiams ir romė
nams buvo žinomi taip pat 
svogūnai, agurkai ir salotos. 
Egiptiečiai iš agurkų dary
davę skanų gėrimą. “JL 7?.”
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AUGA UEniVOS 
MESTAI

AMilMI DNGTUKAI
. Austrijos inžinierius dr. 
Ringer išrado “amžiną” 
degtuką. Šis degtukas degąs 
600 kartų ilgiau* negu pa
prastas. Jis esąs visas pa
darytas iš panašios masės, 
kaip j dabartinių degtukų 
galvikės. Todėl jį galima esą 
gesinti ir vėl užsidegti. Po
draug esąs gana saugus lai
kyti. Jei tai visa pasirodys 
tiesių mūsų vienkartiniai 
degtukai turės nusileisti sa
vo galingesniam broliukui.

Pereitais metais namų sta
tyba miestuos įvertinta’47 
mil. lity prieš 28 mil. lity 
1929 m. Tik Kauno rajone 
peniai pastatyta naujų na
mų už 28—29 mil. lity. Pa
lyginus su 1929 m., Kaune 
pastatyta žymiai daugiau 
gyvenamų namų (1529 prieš 
1030), tačiau butai vis tebė
ra brangus.

šiais metais namų per
spektyvos maždaug tokios 
pat kaip ir pereitais metais. 
Žymesnių pakeitimų gali 
būti tik atskiruose rajonuo
se.

BBNIAUBIO* DARtOVB*
Vien* iŠ »eniau»ių daržo

vių, kurią žmonės pradėjo 
auginti, yra česnakas. Čes
nakas jau buvo auginamas 
tais laikais, kada žydai bu
vo Egipto nelaisvėje. Česna
ką vartojo valgiui taip pat 
egiptiečiai, graikai ir romė
nai. Pasakojama, kad Ro
mos imperatorius Neronas 
valgydavęs česnaką ištisas 
dienas, manydamas, kad čes
nakas tobulina balsą. Tyrų 
gyventojai česnaku trina no
sį ir lūpas, kad veidas ma
žiau kęstų nuo karštų vėjų.

DIKTATORIŲ* MUSOLINĮ
BUVO DBSRININKAS

Vieno Amerikos laikraš
čio korespondentas Lauza- 
noje netikėtai užtiko tūlą 
mėsininką, iš kurio patyrė, 
jog dabartinis Italijos dik
tatorius Benito Mussolmi 
1905 motais dirbo pas jį 
kaip dešrininkas. Tas mėsi
ninkas .yra M. Charles do 
Paulis. Jis tarp kitko pa
pasakojo, kad Mnssolini bu
vęs nepergeriausias dešri* 
ninkas, tačiau esą jis paai- 
rodė kur kas geresniu diplo
matu. Jis pasakoja, kad vio* 
ną kartą, kada Mnssolini bu
vo atvykęs Genevon, Paulis 
nuvažiavo jį pasitikti ir esą 
nežiūrint, kad jį buvo apsu
pę grupė pasaulinių diplo* 
matų, Paulis šūktelėjęs t- 
“Heilo Benito.” Mnssolini 
pažinęs jo balsą, pasisveiki
nęs ir paklausos kaip dabar 
einas dešrų biznis.

Paulis noi’s ir nevisai pa
tenkintas Mnssolini kaip 
dešrininku, tačiau pabrėžia, 
jog ką jis |H»litikoje ncp»W~ 
ro, liet istorijoje save amži
nai įrašė, o tuo tarpu būda- ’ 
maą dešrininku taip būtu n$- 
naftarėž. Mnssolini 1965 m. , 
buvo Dcrsekioiainas už doIL 
tiko ir dėl blomi gvvenimo 
aidinkvbiu turėjo visokiais 
būdais sau duona uždarbiau
ji svetimose šalyse.

“Ryta*”
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Juokeliai
8Ū8IPRATĄS TARNAS

Ponas, Ramdydamas tarną paaiš
kino:

— Jei aš paprašysiu arbatos, tai 
atneši duoną, svieatg, Žodžiu, vio, 
ko reikia arbatą geriant. Jei pa
prašysiu skustuvą, tai paduosi ir 
veidrodi, ir stiklinę su vandeniu, 
ir muilą. Trumpai tariant, tu pats 
turėsi suprasti, ko reikia.

Po kelių dienų ponas susirgo ir 
nusiuntė tarną pas gydytoją. Tar
nas sugrįžo labai vėlai

— Kur buvai pražuvęs? — klau
sia supykęs ponas.

— Daug turfjau reikalų, pone. 
Pirmiausia nubfgau pas gydytoją, 
paskui pas kunigą, iš ten pas duob
kasį ir pagaliau pas graboriu. Juk 
tamsta pats sakei, kad turiu su
prasti ko reikia.

RAUDONA* “KRIKŠTAM”
Rusijos bedievių sąjungą, 

kovodama su tikyba ir baž
nytinėmis apeigomis, sten
giasi tas apeigas pakeisti sa
vomis, bedieviškomis.

Naujas bedievių išradimas 
šioj srity yra “raudonas 
krikštas.” Tėvai atneša nau
jagimį į vietos komunisty su* * 
si rinkimą ir čia įsuka jį į 
raudoną medžiagą. Po to 
vietos komunistų vadas duo
da kūdikiui vardą ir ant jo 
kaklo uždeda komunistinio 
jaunimo ženklą. “Krikšto” 
apeigos pasibaigia prakal- 
įlomis, muzika ir vaišėmis.

“M. R.”
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ATSTOJA TINKIAS
Tabijti: KidUnaniA«iu jau ve

dęs?
KaHhMttMb: Vedęs, ponas tei

sėjas, vedęs penkis sykius.
TeMJu: Ką t Net penktas žmo

nas 1
Kaltinamai*: Ne* ponas teisė

jau, vedžiau vfehą, bet manoji* 
reikia žinot, atstoja penkias.

BLOGAI MUGA
**• Tai k« galų tahHtai y- 

rat Ar ką botu Bopat
—* Tieaą paMikhM, poną* gy<ly- 

tojau nieko jau taip labai neoopa, 
tik visą laikų jaučiuosi ailpnaa.

— O ar gerai
*- Oi blogai potinll, hbąi blo

gai.
! — Nuo kurio laikot

*— Nuo H kai aekmtritorin* 
nHakam paakuduą Mta* tart.

"tl”

Dieniausioji laimė yra meili.— 
M. Paikatwkait&

VĖUAVGS IR ORGMflZA- 
CUyžEMUI

Itt*. Dtftaa
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rašyta tragedija, Ji parodo Lietu
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gaila pradėjo derėti* m lenkeli ir 
kryžfaeMs, kad, j> paSfctamu, 
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ti Išakijo* globai. Jogaila buvo
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“ DARBININKAS”
M West Broadway South Boston, Mum.

^Ttitphone South Boaton 0G?0

Jaunuomenes Teismas
>-•

g įvyko vadinamas jaunuome-
Kaune, atcitmmky saloje-

e nes teismas. Nebuvo tai tei- 
* Siamas jaunimas už kokius 

| - nors prasižengimus, l>el, ap- 
į skritai, svarstoma jaunuo- 

• menes būdas, nusistatymas 
k ir darbuote teigiamu ir uei- 
t giaimi žvilgsniu. Teisėjai bu- 
į Vo parinkti iš žymiausiųjų 
k tautos inteligentų: profeso

rių, advokattų ir šiaip jau 
‘ visuomenės darbuotojų. Vie- 

... ni jaunimą kaltino, kiti tei
sino. Apkaltinimo aktas su
sidavė .iš kelių svarbesnių 
punktą, kurie nušviečia nei
giamąją jaunuomenės pusę. 
Štai kas buvo ]>rikaišioja
ma.

1. Mūsų šių dienų jaunuo- 
nK‘tiė užmiršta kilnius žmo
nijos ir tautos idealus ir jų 
Besiekia. Taip pat mažai rū
pinasi sudaryti savą ideolo*

ę Kife politinio ir swialinio 
gyvenimo pažintį.

2. Mūsų jaunuomene užsi
krėtus karjerizmu, vadinasi, 
yien siekia aukštesniųjų vie
tų tarnyboje ir pataikauja 
turtingesn iei i is: t nain i kati ja 
savo politiniais ir religiniais 
įsitikinimais ir nesirūpina 
savo ekonominę būklę su
kurti Įirckyboje, pramonėje

p .

rt ir amate.
<>
į 3. Bcbimokinaiiriob juu-
7 nuomones tarpe pasireiškiai
į menkas išsilavinimas ir ne-
it

* perdidžia tįsias susidomeji-
<■ alias mokslu; daugiau skai
dė tomą romanų negu mokslo
r knygų; nvsidomaujama vai*
k stybiniaiis ir visuomeniniais

klausiniais: nėra draugišku- 
mo, džvntrlinoniškumo. o 

į kartais net pasireiškia šlvk-
B* ščiausia yda — savo draugų
jf "išdavinėjimas, Įirovokavi 
Įt mus.
f 4. Pakliuvęs miestan jnu-
|k niimis—mokytis, m* tarnau-
S* t i greit sunūesčionėja ir
> 7 nutolsta nuo liaudies.
» 5. Dorovės atžvilgiu mies-
> to ir kalino jaunuomenėje
B. matosi gan daug patvirki-
B Ino: girtavimo, kortavimo,

perdaug laisvo seksualinio 
B gyvvniliio ir iš to yisko plau-
B. kiančio ligotumo.
BL 6. Jaunimas neturi pasi-
B ryžtiiio nė valios savo <4m-
B inktęrį auklėti; nedrįsta pa-
B kelti balso prieš aiškiui ma-
k tomas socialines bei politi-

nes neteisybes; pergreit nu* 
stoju sa vo jaunuoliški! savy- 
1«ų/įsigyja pasenėlių psL 
cMdogijų, *— žodžiu^ mūsų

i ■

b.ŽRBiyiKK'AS

KIBIRKŠTYS

jadnuomcuū pergreit pasens
ta.

Taip kalbėjo jaunimo ap- 
kaitintojai. Kita teisėjų da
lis mėgino jaunuomenę pa
teisintų J ie sakė, kad nega
lima urmu jaunimų pa
smerkti dėl kelių nepagei
daujamų pavyzdžių; kad 
jaunuomenės branduolys 
sveikas, neaugėjęs; kad jų 
dauguma vis tik rimtai susi
domėję mokslu. Kai dėl no
ro skaityti mokslo knygas,, 
tai jaunimas labai prastai 
tuomi aprūpintas, nes skai
tyklų Lietuvoj Įiermaža. 
Latvijoj esu apie S,<MM) kny
gynų, Lietuvoj gi tik 11. 
Bet ir i tas pačias jaunimas 
gan skaitlingai lankosi. 
1925 m. j V. Kudirkos skai
tyklų atsilankė 12,800 jauni
mo, o 1930 ui. tas skaičius 
pašoko iki 58,000. Dorovės 
atžvilgiu jaunuomenei trūks
ta gerų pavyzdžių iš senes
niųjų inteligentų pusės...

Atrodo, kad jaunuomenės 
kaltintojai turėtų pirmiau
sia patys sau parašyti ap
kaltinimo aktų. Kai dėl jau
nimo nesidomėjimo politine 
ar socialine padėtimi, tai 
čia ne jaunimas tenka ap
kaltinti. Kaip tik priešin
gai, vyriausylie kaltina jau
nimų už perdaug jau didelį 
susidomėjimų politine padė
timi ir dėl to susidomėjimo 
uždaroma jų organizacijos, 
ir jaunuoliai, drįstų pakelti 
savo balsų prieš socialines 
bei politines neteisybes, so
dinami kalėjiman...

Pasirodo, kad su jaunimo 
apkaltinimais reikia atsar
giai: paleisti šoviniai grįžta 
atgal.

KARAW BOGTAi 
BRAiKA,

Balandžio 14 d, pasitrau* 
ke Ispanijos karalių* Alfon
sas XIII. Jis karaliaus sos
te išbuvo apie 28 metus. Jo 
gyslose tekėjo senos karališ
kos Burbonų dinastijos 
kraujas. Savo laiku jis bu
vo savo tautos mylimas ir 
gerbiamas, ypač jaunystės 
amžiuje.

Bet laikai pasikeitė. Pra
dėjęs valdyti Ispaniją Al
fonsas pasirodė nenorįs su 
kitų nuomonėmis skaitytis. 
Jis Ispaniją laikė lyg savo 
nuosavyta*.

Jo tėvas karalius Alfon
sas 1876 m. buvo pasirašęs 
Ispanijos konstituciją, ku
rioje buvo užtikrintos pilie
čių politinės laisves ir tei
ses. Karalius be tautos ats
tovų susirinkimo" negalėjo 
šalies valdyti. Tauta savo 
karalium buvo patenkinta.

Bet štai Alfonsas XIII 
panorėjo vienas valdyti. Jis 
išvaikė tautos atstovus (sei
mą), pamynė konstituciją, 
sulaužė savo duotus pažadus 
priesaikos metu. Ir 1923 m. 
pakvietė generolą Prinio de 
R i vera (dabar ir jis jau mi
ręs) diktatoriumi. Alfonsas 
XIII iš Iii voros, matyt, no
rėjo išauklėti Ispanijos Mus- 
solini ir įvesti fašistišką 
:varką. Bet jo diktatorius 
pasižymėjo tik žiaurumu ir 
nlietinių laisvių varžymu, 
eisiu mindžiojimu. Prieš 

metus Alfonsas Riverą at- 
eido ir pasikvietė kitą ge
nerolą, liet ir tas nieko ne
aidėjo. Tautoje pradėjo 

smarkiai veikti ivspublikos 
šalininkai ir įiereitų metų

K.

VYTAUTO DIDU. LIITUVIŲ 

GIMNAZIJA

Vytauto Didžiojo lietuvių 
gimnazijoje Vilniuje yra 
per 300 mokinių. Ginaiazi- 
jos patalpa nedidelė, samdy
tuose namuose, liet greit gim
nazija persikels į didelius 
namus,

LKNKŲ UZTUVIV DRAUGIJA 
VILNIUJ1

“Vilniaus Rytojus” pra
šu, kad Vilniuje steigiama 
kuikų lietuvių draugija. Tuo 
tarpu draugijos steigėjų pa
vardes nežinomos.

Tik eariuratimL Švieri tauta va-

ntavhM.

sisekęs sukilimas, kurio va
dai kariuomenes teismo nu
mušti buvo. Bet respubliko
nai augo.

Ir karalius paskelbė rin
kinius. vadinasi, norėjo at
statyti sulaužytų konstituci
jų. Balandžio 12 diena Įvy
ko rinkimai į miestų savi
valdybes. Rinkimus smar
kiai laimėjo respublikonų 
partija, o už dviejų dienų 
karalius pasitraukė.

Karalius Alfonsas XIII 
parodė gražaus elgesio, ge
ruoju pasitraukdamas. Kol 
kas dar ncpralicta nė vieno 
kraujo lašo. Respublikonų 
komitetas paskelbė Ispaniją 
respublika. Laikinuoju pre
zidentu paskirtas 1930 m. 
gruodžio meti, revoliucijos 
vadas % amoni. Ar respubli
ka išsilaikys, laikas parodys. 
Ar karaliaus šalmiukai ge
ruoju pripažins respublikų, 
ir laikas parodys.

Karalius Alfonsas išvyko 
svetimas vaistyta. Kvyk

damas jis pasakęs “Lai gy
vuoja Ispanija.” Jis dau
gelio laikomas geru žmogu
liu. Taip, gal jis ir geras ir 
teisingas dabar yra. l>et ta 
panai negali jam atleisti už 
jų konstitucijos loky šlykš- 
tiy paniekinhmp už jo« mi- 
laužymų,

KBTURIOLIKA PARTIJŲ GALI 
SUSITARTI

Kovo ineaeoį atsistatydino 
Latvi jos ministerių kabine
tas, ūkininką sąjungos lydė* 

• Ho Cielena vadovaujamas. 
$is kabinetus išsilaikė 2 me
tus, kas Latvi joje yra skai
toma ilgu laiku. Minhsteriai 
atsistatydiun dėl visiškai 
menko dalyko. Naujų vy
riausybę sudarė ir ūkininkų 
sąjungos (dešinioji partija) 
žymus vadas Ulniuiii#. P. 
Ulmanis yra buvęs Latvijos 
pirmuoju mmisteriu pirmi
ninku rr daug uusijielnęs 
kovoje už Latvijos nepri
klausomybę. Jis, studentu 
būdamas, yra lankęsis Ame
rikoje ir studijavęs žemės ū- 
kio mokslus. Jis nemaža pa
lankumo yra parodęs ir Lie
tuvai. Ulmanis vadovavo 
latvių delegacijai, darant 
Lietuvos-Latvijos prekyljos 
sutartį.

U Įmaniu sudarytų vyriau
sybę remia 14 partijų., ku
rios Latvijos seime iš 100 
turi 53 atstovus. Latvijos 
seime savo atstovus turi 26 
partijos bei grupes. Tai tie
siog stebėtinas reiškinys. Gal 
niekur tiėiiv kitos respubli
kos, kaip Latvija, kuri tiek 
partijų turėtų. O vis tik lat
viai, ir tiek partiją turėda
mi, labai gražiai žengia ap
švietei ir pirmyneigos ke
liais. Latvija labai getų var
dų turi visose kultūringose 
valstybėse. Latvijos vyriau
sybė, nors ir būdama 14-kos 
partiją lipdinys’, tvarko sa
vo valstybę demokratiniu 
keliu, nesinaudodama dikta
tūros priemonėmis, neišvai
kydama savo margaspalvio 
seimo. Ir latvių laikraščiai 
labai daug skaitytojų turi. 
Nors Latvijos katalikai su
daro gyventojų mažumų, liet 
Latvija nelaužo sutarties su 
Popiežium pasirašytos. Lat
vijoje ir katalikų mokslei
viai gali laisvai organizuo
tis ir veikti.

Latvija mažoms valsty
bėms yra geriausias pavyz
dys, kad negausingos tautos 
pasaulyje gali pasireikšti 
tik teisingumo ir demokrati
jos dėsnių vykdymu. .

20 MITŲ
Štai atėjo iš Lietuvos jau

nuomenės žurnalo “Atei
ties” 3-4 nr. Jis skiriamas 
20 metų jubiliejui paminė
ti. 1910 metais įsikCira atei
tininkai, o 1911 metų pra
džioje pasirodė ir jų lai
kraštis “Ateitis,” lietuvių 
tautos nenuilstamo darbi
ninko proL pral. A. Dam- 
hrausko-Jaktšo redaguoja
mas. Ir nuo to laiko “Atei
tis” gyvuoju. 20 metų “At
eitis” buvo katalikų moks
leivių vadovu. Jų vadovu ji 
ir toliau ims* “ Ateitis” at
silakė prieš m«ų. <-okierių 
ir Iml^vįkų dųromąs kliū
tis. ji atsilaikys ir prieš sa
vųjų lįetuvių nesąmoningus 
darbini* Sukaktuvių drtta 
Žiuh upąiHklta “Ateitis”

f m

gavo ir davo sekėjų <lai*bii8 
aukoja Prisikėluaiain Kris 
tuk “Ateiti*” dar lubinu i>a- 
siryžus plėsti krih^čioniSfio 
į/į/cenimo idėjų.

JPaip gražiai pirmyneigos 
keliu žengiančiai “Ateičiai” 
linkėkime gražiausių pagise* 
kimų, kurių “Ateitis” pas* 
kritiniais laikais vs dauginu 
ir dauginu susilaukia.

NICHGLAZ LONGW0KTH
Pereitų savaitę nuo plau

čių uždegimo trumpos ligos 
mirė kongreso kalbėtojas 
LongwortJi, 61 metų am
žiaus. Tai buvo plačių pa
žiūrų republi komis, 14-kos 
kongresų narys. Jo jmpula- 
ntmut nemaža prisidėjo ir 
tas faktas, kad jis buvo ve
dęs žymaus prezidento T. 
Roosevelt dukterį.

Longnorth buvo gerai iš
silavinęs žmogus, baigęs 
Harvard’o universitetų. La
bai gerai vartojo vokiečių ir 
prancūzų-kalbus.

Jo laidohivės įvyko balan
džio 11 d.;-dalyvavo ir pre
zidentas Hoover.

»g r-.y?1

“KRĖVĖS PILY”

KAM GALIMA ORGANI
ZUOTIS?

“Vienybe” balandžio 9 d. 
numery rašo: “Tmlel mes ir 
remiame Lietuvos vyriausy
bes pastanags sudrausti po
litines . organizacijas Lietu
vos studentijoj. Tegul stu
dentai mganizuojasi kaip 
medikai, advokatai, kalbi
ninkai, žemaičiai, dzūkai ar 
kapsai, bet nr kaip tiocialia- 
lai, ateiliiiinkai ar liattdi- 
įlinkai” (mūsų pabrj. Bet 
“V.” vis dėlto nutyli apie 
studentus tautininkus. Ma
tyti, kad jiems pagal “V.” 
receptą organizuotis galima. 
Tad, kodėl vieniems .galima, 
o kitiems <U*ausfinaf

DVASIŠKUOS ŽODIS
17WTTAlfVUWVISUOMENEI

Amerikoj Rytinių Valstybių lietuviai yra laimingi turėti savo 

tarpe du $yk | savaitę įtoinantį laikraftį “Darbininką.” Tai yra gy- 

viaurie Beturiu laikračtis, sumaniai vadovaują* lieturių visuomenei. 
Jie paduoda dauff naujienų; boto drąsiai gina darbininkų luomą nuo 

kapitalistų ir komunistų ižnaudojimo. Tu laikraštis atvirai remia 

tikybą ir tautybę, žodžiu,—tai laikraštis be kurio nei vienu susi

pratusių lietuvių namu negali apseiti. Mes, Rytinių Valstybių dva- 
sitidja, savo posėdyje Bal. 9,1931 vienbalsiai nutarėme viešai spau
doje pareikšti “Darbininko” redaktoriams dėkingumo už taip suma
nų laikraščio “Darbininko” turinio tvarkymą ir už naudingus aktua
lius straipsniu. Taipo*gi susirinkę kunigai vienbalsiai nutarėme 
kreiptis į misų suipratusiąją lietuvių visuomenę, kad ji dar smarkiau 
prisidėtų prie laikraščio “Darbininko” visokeriopo rėmimo;

Gražiausiu “Darbininko” rėmimas—tai jį užsisakyti patiems ir 
platinti tų tarpe, kurie dar jo neskaito. Taip naudingą, instruktyvį 
laikraštį platiudaap, sutvirtinsime mūsų visuomenę tikybiniame, tau
tiniame ir profesiniame supratime. Be to,—kas irgi labai svarbu,— 
ekonominiai sustiprinsime laikraštį “Darbininką” ir tuomet jis pa
jėgtų dar geresnį turinį patiekti.

Be to, visuomenė* domę kreipiame į kitą šios šalies laikraščių svar
biausią ineigų Šaltinį—tai paskelbimus. “Darbininkas” ligišiol pa
skelbimų dirvos plačiai nesunaudojo. Pačiame Bostone, beabejo, 
“Darbininko“ administracija pasirūpins pukelbimus išrinkti, tačiau 
Įdtuoce miestuose pukelbimus gauti ir atsiųsti turėtų tarpininkauti 
veiklūs lietuviai, ypač tanai, kame nėra LDS. smarkių kuopų. Pa- 
skelbimai “Darbininke“ yra patiems skelbėjams pelningiausi, nes tu 
laikraštis yra labai plačiai išsiplatinęs ir turi žmonių pasitikėjimą.

Laikraštį “Darbininką” uždėjo ir leidžia patys darbo žmonės, 
susidėję į “Lietuvių Darbininkų Sąjungą.“ Tam tikslui jie užpirko 
didelį namą ir įrengė didelę modemišką spaustuvę, šia proga mes 
raginame lietuvių visuomenę, ir ypač lietuvių draugijų, įvairius spau- 
doe darbu* duoti atlikti “Darbininko“ spaustuvei, kuri turi daug pa
tyrimo ir spaudo* darbus guli atlikti greitai ir gražiai.

Tat, suripratusiąją lietuvių visuomenę, kviečiame į darbą dar la
biau platinti laikraštį “Darbininką* Ir jį visokeriopai remti.

KUN. IGNAS ABROMAITIS, M. A 
KUN. J. J. BAKANAS
KUN. J. J. JAKAITIS, M. I. C.
KUN. PR. JDRA1TH 

KUN. P. J. JUŠKAITIS 
KUN. PRANAS JURAS 
KUM. L KAVALIAUSKAS 
KUM. STRF0NAS KNRižIS 
KUM. P. NORBUTAS
KUM. AUGUSTINAS PETRAITIS 
KUM. P. V> STRAKAUSKO
KUM. JONAS ŠVAGŽDYS
KUN. KAK URRONAVIOIUS 
KUN. KAST. VASYS 
KUM. S. J. VM1M

s
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numatoma* Lenkijos karalium. ši- 
tom biamtam irnaanymai prieitai 
pasiprtotine Hoaa KęattrtU ir jo 
sūnus Vytautas Bet Jogaila, ne
va noridamta susitaikinti su Kęs
tučiu, jį ir jo rftaų paviliojo ir 
uždara Kravto pilies kalčjim'o. 

Viens naktj buvo ton pasmaugtas 
Kfstutis. Bet niekas, net Vytau
tas, to nežinojo. Jauna mergaite 
Mirga, mylima Vytauto žmonos 
tomaiti—bajoraiti, tnridamu tų 
naktį nepaprasta «pnt, pradeda 
nerimauti. Gudriai apsimesdama 
meile prie Krėvės pilies valdytojo 
Tarailos, jinai išgauna iš jo pa
slaptį, kad ne tik Kfetutis pa
smaugtas, bet kad ir Vytautų nu
spręsta pasmaugti. Jinai pasiryž
ta gelbėti Lietuvos valdovu. Tuo 
tikslu tariasi su savo sužieduoti
niu Gintautu, kuris, kankhninko 
rūbais persirengęs, atvyko į Krė
vės pilį Vytauto gelbėti. Drąsi ir 
mylinti mergaitė neranda kito bū
do paliuoeuoti Vytautą, kaip tik 
tai jinai pati pasilieka kalėjime, o 
Vytautas su žmona pabėga. Kil
nios mergelės didelis žygis jai 
kainavo jos gyvybės kaina. Ją 
pakorė ir jos sužieduotinį Gintau
tą nužudė. Bet tos drąsios mer
gaitės vardas, kuri savo meilę ir 
savo jaunystę paaukojo už’Lietu
vą, ir iki šiai dienai yra su pa
garba minimas visos lietuvių tau 
tos. Ypač jaunos lietuvaitės mer
gaitės turi teisės didžiuotis, kad 
jų tarpe sublizgėjo tokia graži 
žvaigždelė. Mirgos vardas yra 
šventas Lietuvos mergaitėms.

Žio gražaus veikalo autorius y- 
ra PAPARONIS. J® tikras var
das yra KUM. A. ŠMULKŠTYS. 
Jisai Lietuvoj yra žinomas, kaipo 
poetas, rašytojas ir krikščionių 
demokratų partijos vadas. Ir A- 
merikos lietuviams, ypač bostonie
čiams, kun. A. Šmulkštys yra ži
nomas jau nuo 1925 metų, kada 
pirito, kartu lankydamas Ameri
kos lietuvius, jisai bostoniečiams 
paliko gražų atminimą savo turi
ninga prakalba, kurioje, kitų nc- 
užgauliodaams, jisai kalbėjo apie 
Lietuvą. Kiek girdeli, šią vasarą 
jisai grįžta atgal Lietuvon. Iš šio 
vaidinimo nei jutai, nei jo artistai 
jokio nelno sau nenori. Jie nori 
palikti gražų atminimą ir visą 
vaidinimo pelną skiria vietos lie
tuvių reikalams.

Vaidintojai vaidina taip gražiai, 
nes jie petys labai myli tą patrio
tišką veikalą. Vaidinime yra to
kių graudžių vietų, kad sunku su
silaikyti nuo ašarų. Pačią svar
biausią rolę vaidina p; ANELfi 
BAVKIŪTB. Už jos gražų vaidi
nimą ji pasidarė plačiai žinoma ir 
visų vadinama Mirgos vardu. Ji 
turi labai gražų soprano balsą ir 
malonius, švelnius judėjimus. P. 
O. KATKAUSKAITft, ne tik vai
dins kunigaikštienės rolę, bet ir 
dainuos tarpe 3 ir 4 akto. Apie 
ją nereikia daug kalbėti. Jinai y- 
ra žinoma mums lietuviams ir pas
kutiniu laiku kas kart daugiau 
darosi žinoma ir svetimtaučių tar
pe.

P. V. BUBDULIO gražus b»n- 
tonas labai jausmingai skamba to
se dainose, kurias jam tenka dai
nuoti, kaipo kanklininkui.

P. J. MONČIŪKAS savo sun
kią Tarailos rolę atlieka taip vy
kusiai, kad vietomis nuo jo balso 
net šiurpas kūną perpila,

Jaunas, bet gabus vaidintojas 
p. J. KOCIŪNAS vaidina Vytau- 
to rolę.

žiu penkių svarbiausiųjų vai
dintojų fotografijos įdėtos lai- 
kraštin, daug pačio* pasako,

Nepraleiskit tat progos pama
tyti gražų vaidinimą, kurio nega
lėsite kitur matyt, nes autorius 
vežasi su' savim Lietuvon.

Taigi ar lis, ar snigs, ar gra
žu bus—virt eikim tų dyvų paHū- 
teti.

Kukutis

Tas, kas, būdamas jaunu, utu- 
rčjo aukštų idealu » t ik r»^ jų nėra 
buvęs įlum—Prnt l!t ialkaua- 

‘kfc ’ '••-.<



r*»kudkiM, unuMiia* ir, imi
sem*r įULMg

DlRtiyiKK'Aff ■ t;

t

t

blaivininku svBtvnnruo cbntbo 
VALDYBA

* " *>.
Kusi. .T. J. Jakaiti*—<1vm, r^d**; Ku Jm«< ĮkH**į>fm.;

j M. UeiHUenS-1-Jt vIcM-plrm.; M. UrMMtof-JHi limfinę Ą.

— V VU9HUĮKJIIT* VMIIM V¥ IM ■ WWi » ir A*

Uunku*—lido gk>b#j*I; K». J. ftvacHy* Ir Ktn, J. lil—Ml *l» 
nlzHlorhii; Ku». F. JuUuUU*—r*d*kt*rta^ 4M Wfa*d*Mr lt, O* 
brldjf*. Hmm.

BLAIVYBE
Skirtumai tarp ab«tinendjo< ir 

paprastosios blaivybei,

Alkoholis pagimdė blaivy
bę. Seniau suprasdavo, o 
daugumas dar ir dabar su
pranta, kad blaivylie — tai 
mažaų vartojimas silpnesnių 
svaiginamųjų gėrimų ir ne
vartojimas stipriųjų. Pa
stebėta, kad nuo didelio gė
rimo silpnesniųjų (alus, 
vynas) arba uedidcdio stip- i 
riųjų (degtinė, konjakas) i 
atsiranda girtybė. Todėl 
mane, kad gėrimas su sai- 1 
ku esąs nekenksmingas, j 
Žmonės gana ilgai taip ma
ne. 'Vilo labiau seniau, kuo- į 
niet tie gėrimai nebuvo labai 
prasiplatinę. Priešpaskuti
niame šimtmetyje spirito gė
rimas liek padidėjo, kad la
biau pradėjo į tai žiūrėti, j 
Kuo daugiau blogumo pri
dirba priešas, tuo labiau jį < 
tyrinėja ir tuo labiau galvo- , 
ja, kaip nuo jo atsiginti. To
dėl paskutiniais laikais al
koholį jau gerai pažino. Pa- 
stebėta, kad ir nedidelis, bet 
dažnas silpnesniu gėrimų . 
vartojima* ųę fily nenapdin- ’ 
gas, bet ir kenksmingas. Tas 
kenksmingumas tuo yra pa
veji ilgėmis, kad jis nesiduo
da savęs apčiuopti.

Ir dabar tarp blaivininkų 
pradeda rastis tokių, kurie 
visai išsižada gerti visų svai
ginamųjų gėrimų, nežiūrint, 
ar jie stiprūs, ar silpni. Jie 
vadinasi abstinentai arba 
tikrieji blaivininkai. Pa
prastaisiais blaivininkais va
dinami tie. kurie pripažįsta, 
kad galima gert su saiku 
siIpncsniuosius gėrimus.

Abstinentų judėjimas turi 
įvirtą pamatą: mokslo ir ki
ti! kraštų blaivininkų prity
rimus. Sakau mokslo, nes 
kai kurie mokslo vyrai tyri
nėjimais yra priėję, kad 
svaiginamieji gėrimai ken
kia žmogui. Kitų gi kraštų 
blaivininkai patyrė, kad ab
stinencija geriau galima ka
riauti su girtybe.

Sis-tu ii istorijos žinių

Sena žmonija. Senai vąr- 
tojanri ir alkoholiniai gėri
mai. Per kelius šimtus me
ili, ar daugiau, prieš Kris
taus gimimą, kuomet alaus 
ir degtinės, rodos, dar nubu
vo išsimanę, vy nus jau gildė 
įvairius kraštus. Todėl gir
tybes motina reikia skaityti 
ne degtinę, liet vyną. Seniau 
tais gėrimais gudresnioji ir 
naudojosi, štai, dar Kristui 
nogimus, pmsų karalius Ki
ras, paveldėjęs Aziją, su sa
vo kariuomene atėjo į Skitų 
žemę, kurioje viešpatavo ka
ralienė Tomira. Kiras, pe
rėjęs zlrakso upe, apsistojo 
su knriimmene. Antrą dic- 

z ną; apsimetęs bijąs priešo,

j. a-ų.

pabėgo ir paliko tik valgy
mus ir svaiginamuosius gė
rimus. I paliktuosius veži
mus Tomira nusiuntė savo 
jaunąjį sūnų su kariuome
nės trečdaliu. Visa kariuo
menė susėdo ir nusigėrė. Ki
ras tik to ir telaukė. Kitą 
naktį, užpuolęs girtus, visus 
išmušė, neišskyrus ne Tomi- 
ros sūnaus. Nuveikęs prie
šą, Kiras su kariuomene su
sėdo linksmintis ir geidi. Be
geriant, juos užpuolė pati 
Tomira ir, pakiršinus, pabė
go i kalinis. Kiras su Ka
riuomene, inkaušę ėmė vytis 
užpuolikus, besivydami tar- 
pukalny paklydo. Skitai Ki
ro galvą nukirto ir įmetė į 
maišą, kraujo pripiltą. Ma
tome, kad alkoholis pridarė 
nelaimių abiem pusėm.

Iš visuotinosios istorijos 
žinome apie gaišųjį Alek
sandrą Didįjį Makedonietį. 
Jis gyveno tik 33 metus, o 
garsas apie jį skambės lig 
pasaulio galo. Alek. Make
donietis trumpu laiku įstei
gė didžiausią valstybę; jau 
rengėsi pakelti jos kultūrą 
ir civilizaiją, įdėti cemento, 
kuris dar šimtmečius būtų 
priturėjęs jo darbus, tik štai 
mirė nuo... girtybes. Kad 
ne girtybė, jo valstybe nebū
tų žuvusi tuoj po jo mirties. 
Dar reikia pažymėti, kad 
tas pats Aleksandras Make
donietis, girtas būdamas, už
mušė savo geriausią draugą 
Klitą.

Politikos ir visuomenės 
gyvenime girtybė daug dau
giau reiškė, negu šie trum
pai pažymėti atsitikimai. 
Dėl jos žuvo valstybes, tau
tos genijai ir talentai. Drįs
čiau paduoti minti, kad Lie
tuvą yra prapuldžiusi lenkų 
ponijos girtybe. Istorija ir 
ši gadynė gali nurodyti tūks
tančius darbų, su alkoholio 
pagalba atliekamų.

Senai su girtybe ir kovo
jama. Kinų senovės galvo
čiai Konfucijus ir Buda, ku
rių mokslą Azijos gyvento
jai laiko religija, uždraudė 
žmonėms vartoti svaigina
muosius gėrimus. Taip pat 
uždraudė gerti Mahometas 
savo pasekėjams. įstatymų 
leidėjai Romulas (Ryme), 
Likurgas (Spartoje) savo 
valstybėms. Likurgas net 
buvo įvedęs įstatymą girty- 

i hę tarp savųjų gintį, o užka- 
■ liautąsias tautas girdyti. Jis 

mane, kad taip darant spar
tai, geriau turėsią savo glo- 
Ijoje svetimtaučius, guriau 
užslopįsią jų liuosybes jaus
mą. Nugirdytus svetimtau
čius vergus graikai vetHjayt 
į savo mokyklas mokiniams 
rodyti. Tuo jie grasindavę 
savo vaikus nuo ghfyhea

AEMUK-UETUVOS IŠIMK 
tV0IW

Gal daugeli* yra girdėję 
Kernavėj vardą, skaitę Lie
tuvos istorijoje apie senosios 
inrnii; klasto sostinės hipofė- 
sę, bet Mas kuris turi supra
timą kaip ši legendariškn 
vietove šiandien išrodo. Ar 
turi pagrindo spėjimas, kad 
gilioje senovėje čia būta Lie
tuvos sostinės l Trumpu sa
kiniu sunku kas atsakyti 
Nedarytu svarbiausių — pla
čių archeologinių tyrinėji
mų, bet galima drąsiai spręs
ti iš tų aplinkybių ir liekanų, 
kurios apie save taria laimi 
garsų ir aiškų žodį. . 
statant šiandien tvirtoves la
bai daug kreipiama į vietos 
gamtines sąlygas, nors tech
nikos priemonėmis galima 
nesunkiai jas moduliuoti, tai 
anais laikais gamtos sąlygos, 
geografine aplinkuma, viską 
nusverdavo, ir pilys 'buvo 
pirmoj eilėj statomos ten, 
kur būdavo palankiausios

šiam yeikahii sąlygos,
Užmerkę akį į Kernavės 

tąpologimw wjlygas, aiškiai 
jHistvbim, kad nereikia ieško
ti mūsų krašte geresnių sąly-; 
gų ir kibai galingai piliai pa
statyti, kaip kad Kernavės 
vieta. J^avo morfologine pu
se Kernave labai panaši Liš
kiavai arlm Vilniaus Pane
rių kalvų grupei. Kaip Ge
dimino pilies kalnas pasida* 
re sunkiai prieinahia tvirto
ve dėka Vilneiei, taip čia 
Kernavėj Mindaugo kalnas 
savo kilme yra dėkingas upe-

mažos ir netinka didelei pi
liai pastatyti. Tam tikslui 
parinktu labai patogus greti
mas Neries kranto iškyšulys 
ir mm sausažemio puses at
skirtas giliu grioviu-pyĮimti. 
Čia susidaro didokas plotas, 
labai tinkamas pastatyti pi
lies rūmams. G riovis-pyli- 
mas i r šiandien aiškiui maty
ti. Randama pakraštyje ir 
didelių akmenų, išsikišusių 
vainiku aplink kalną. Maty
ti ir cementuotos medžiagos, 
kuri jeigu pasirodytų nesan
ti natūiiiliniii konglomeratu, 
tikrai tai būtų užsilikę pilies 
pamatai. Visuose* kabiuose* 
žemės paviršiaus sluoksniai 
yra kastiniai. Dar reikia su
minėti ir Pajautos kalnas

t®. KO RUSAI VISU
' PIGIAI PUMA

KUN. J. v. niūras J 
MONSIGNORU W J

Šiomis dienomis fyrimdoim J 
deorvzijbs vyskupas O’Rcily J 
kum J. V. Miliauską, šv« 4j 
Juozapo parapijos klelamą, |

P a r y ž i a u s . laikraštis 
“Grois” neseniai paraše 
straipsnį, kuriame iš vedžio
ja, kad Rusija dabar užver
tė pasaulio rinką nepapras
tai pigiomis savo prekėmis.

Daugelis valstybių griebė
si griežtų priemonių sustab
dyti Rusijos prekių konku
rencijai. Taip žemai numuš
ti kainas Rusija gali tuo, 
kad įvestas valstybinis ūkio 
monopolis, todėl yra. laisvas 
nuo mokesčių, kuriuos vals
tybės uždeda pavieniams 
pramonininkams; antra, kad 
Rusijoje yra priverstinas 
darbas, lodei turi darbiniii- 
kų beveik neapmokamų. 
Kiekvienas kaimas didelė
mis piniginėmis baudomis 
verčiamas kasmet duot tam 
tikrą skaičių darbininkų 
valdiškoms įmonėms. Prie 
mobilizuotų darbininkų pri
sideda politiniai kaliniai, to
liau ūkininkai, kurie prieši
nasi jų' nuosavybės snvalsty 
binimui, pagaliau tie tikin
tieji, kurie drįsta priešta- 
raut prieš bažnytinio gyve 
irimo pavergimą. Solnverko 
salose, Korelų miškuose ir 
Miirmano krantuose yra 
svarbiausios vietos privers 
tinaiu darbui. Kun. Kuodis, 
kuris prievartos darbo lage
riuose praleido daug mėne
sių, aprašo tai Šiais žo
džiais :

^Nuolatinis badavimas, iš 
vienos pusės, iš antrosios, 
smarkiausias darbas ryja 
darbininkų pajėgas. Rytais 
4 valandą duodama maža 
košės porcija; s<*ka rytinis 
peržiūrėjimas, kurio laikas 
nenustatytas, todėl nuolat 
reikia būti pasirengusiam. 
Patikrinus tenka keliauti 
darlx> vieton, kuri atstu nuo 
lagerio 4—10 kilometrų. 
Miške per 12—14 darbo va
landų neduodama jokio val
gio. Pasibaigus darbo die-

lus-nmiismoriis.
Lietuvis prelatas yra jau

ninusias prelatas visoj dem 
< ezijoj. ' _. j

Kun. J. V. Miliauskas gi* Į 
nie 1894 m. Lietuvoj. Suima j 
Martino ir A gn ieškos Baliū- | .• ■ ■ i naites. 1

Amerikon atvyko 1899 JtL J 
1.909 m. įstojo sv. Bona- j 

vcntftro kolegijom kurui už- j
Jeigu pili Keniavefei, kurios smar-f^ i° rar<l<> siėms—tankiais 

milžirriš.'ikis ąžuolais apau
gęs griovis, buvęs slaptas iš
ėjimas iš pilies link Vil
niaus. Visa tai aiškiai liudi
ja, kad savo gamtine aplin 
kurna Kernavė labai tikusi 
būti galingos pilies virta — 
gal mūsų šalies sostinė. Ne
gana t<». Čia būta mūsų pro
tėvių religinio centro. Sako
ma, kad nito vad. Lizdeikos 
Kalno. Krivaitis atmindavo 
ir skellnlavo dirvų valią su 
si rinkusioms minioms po įo 
kojomis — Neries plačiose 
lankose. Dar ir šiandien gre
timai esantis vienkiemis va
li i j ui n uis K r i vai k išk ia i.

Žodžiu, Kernavė dvelkia 
garbingos ir garsios musų 
senovės dvasia. Kiek kartų 
čia buvota Vytauto Didžiojo, 
kiele kraujo mūsų tautos čia 
pralieta 1 Ši vietelė kiekvie
nam lietuviui yra brangi ir 
lankytina, nes nedaug tokių 
vietų garsių praeitimi ir m*- 
Įiaprastai gražia gamta mes 
savo krašte turime. Tik, de
ja, daugumoje būdami siau
ručiai snaudaliai, nepajim- 
tam reikalo pažiųti savo 
krašto įdomybes, o ypatingai 
jeigu jos yra pafrontėje. 
Tikrai atrodo, kad mes bijo
me demarklinijos. Turėtų 
būti visai priešingai. Kei
kia kuo daugiausiai lankyti 
tas vietas, prie kurių klastin
gas priešas žvangina gink 
lais, o ypatingai ten, kur 
kraštas žymiai nutautėjęs.

Iš dabartinių Kernavės į- 
domybiii reikia pažymėti 
penkias bažnyčias. Trys iš 
jų visai mažytės, viena se
niausia. Vytauto D. laikais 
statyta jau apleista, o dar 
vieha — jauniausia mūrinė, 
graži gotikos stiliaus, dabar 
naudojama pamaldoms. Iš 
jos bokšto matyti Vilnius! 
Klebonauja čia kun. Švogž- 
Ivs. Nm-s neseniai čion at
keltas, 1x4 būdamas didelių 
užsimojimų, labai darbštus 
ir sumanus, jau gali pasi
džiaugti savo nuveiktais dar
bais. Jis pasiryžęs Kernave 
dnr gražesnę padaryti. Tai 
tikrai vertas vadintis senųjų 
Kerųavčs valdovų įpėdiniu. 
Jo iniciatyva įsteigtas Ker-. 
navės muziejus, kuris dabar 
yru naujos puikios mokyklos 
patalpose. Būdamas Vii* 
niaus krašto dzūkas gerni sul 
pranta vietas žmonelių dva
sią. jų vniįus ir raiknlus/Drl

ki vandens erozija iškasė to
kius griovius ir sudarė du 
natūraliu pilies kalnu. Be
reikėjo tik kastuvu prakasti 
statmenai upelio krypčiai 
griovį ir gauname iš visų pu
sių atskirtą,, statų Lizdeikos 
kalną, o truputi į šiaurę — 
Mindaugo kalną. Bet šios 
kalvos savo plotu yra visai

Graikų filosofas Platonas i 
štai ką sako*) apie įstatymų 
eldinių, kuris paliečia alk. 

gėrimų vartojimą: “Jeigu 
būtų leista gerti vyno ka
su kuo nori, kiek nori, tai 
stočiau už tai, kad visiems 
gerti draustų. Niekam ne
būtų leistaa geiti vyno ka
re; tuomet tegeria tik van
dens. Miestuose vergams 
taip pat nebūti^ leista var
toti to gėrimo. Arahontai 
(vyriausieji valdytojai), tei
sėjai niekuomet neprivalo 
vaitoti vyno, kada jie pildo 
savo tarnybos pareigas, taip 
pat ir tie, kurie daro susi
rinkimus svarbiems reika
lams svarstyti .Vyras ir pa
ti manydami suseiti turi 
saugotis iš vakaro vaitoti 
vyno... Tuomet jokia vals
tybė nereikalautų žemės plo
tų, vynuogių apsodintų...”

Graikijoj ir Ryme atsi-

•) III. K« . ai... 10.

rasdavo po kelius prakilnes
nius žmones, kurie, norėda
mi geriau gyventi, atsisaky
davo nuo vyno vartojimo. 
1 bėrai (žiemiu Ispanijoj.) 
visai negerdavo, į svevų 
kraštą negalima buvo vežti 
vyno. Krikščionybė taip pat 
pripažino, kad gerai visai 
negerti. Baugumas pirmų
jų krikščionių negerdavo 
vyno* ' '

Kaip EĮemps sako, Euro
pos valstybėse viduramžy 
jau kariavę su alk. gėr. var
tojimu. Tani tikrus raštus 
buvo išleidę Karolis Didy
sis, Enrikas VII, Gustavas 
Vaza, Karolis XII. Bet jie 
visi neturėjo pasisekimo to
dėl, kad kariavo tik su vie
nu kokiuo-nors prasiplati
nusiu gėrimu. Mahometo 
uždraudimas gerti vyną pri
gijo jo pasekėjų gyvenime 
todėl, kad tuose kraštuose, 
kaine platinosi jo mokslas, 
tegėrė vien vyną.

na ventilio semimirijoii. Teo
logijos mokslą užbaigė Ka
talikų l’niv<‘rsitetr AVash- 
iiigtoiiv 1919 m.

Kunigu išvęHa* 1919 m. 
gruodžio 20 d. šv. Petro ka
tedroj Sciaidonr vyskujio 
M. J. Ilohan.

I92U m. sausio I d. paskir
tas kimig.-uii Pittslono šv; 
Kazinnrro pai.. 1921 m. gc* 

‘zūžės I <1. paskirtas klebonu 
llazlrloii Petro ir Povi
lo parapijoii. 1924 m. kovo 
I <1. pa.sk irias il.ilnirliiiėn šv, 
Juozapo parapi.ioii Diiryca,

kilpa* O’ltcikn paskyrė kini. 
J. V. M iiiai’-ka Nukryžiuo
to Jėzaus Seserų ir Elm- 
inirsto lietuvių našlaitynn 
viršininku.

ALKOHOLIS YRA PRIEŽASTINI 
PROTO LIGŲ

Girtas žmogus netur pilno 
tvoto. Girtybė išvaro žmo- 
ęų iš galvos. Du trečdaliai 
žmonių šiandien proto liga 
sergančių yra buvę girtuok
liai. Kitaip tariant, jie nu
stojo proto per girtybę. Pas
kutinių laikų patologijos a- 
natomijos bandymai dumia 
suprasti, kokiuo būdu alko
holis sukelia proto ligas. 
Vienas gydytojas ir proto li
gų tyrinėtojas Krepelinas 
sako, kad tos ligos kilsian
čios dėl kenksmingos alko* 
helio įtakos į smegenų pie
velę, Kiekvienas nusigėri
mas daro smagenų pievelėj 
atmaina. Po truputį alko
holio vartojimas po dauge
lio knr|ų daro tą pačnj at
mainą; Tų atiminu vaisini 
yra tokie: apsunkintas su-, 
piiitinuis, minčių bėgio ir 
judėjimų Valdymo imsilpne- 
t.

j imas. Pasigerti antru kar
tu dar pinnąjai įtakai ne
praėjus. dar labiau kenkia, 
proto gabumai dar labiau 
silpnėja. Nustojus gerti, i- 
ma ilgai taiko kol pranyks
ta visos alkoholio įtakos į 
žmogaus smegenis. Todėl ta* 
pats gydytojas Kreplinas 
sako: “Prityrimas rodo, 
kad pametę gerti, net tie, 
kurie geria [»> truputį, žmo
nės daug daugiau padirl>da- 
vo darlm, ir iš viso jų svei
kata pasitaisydavo.”

Ilgais įrodymais galima 
būtų privesti kaip alkoholis 
kenkia žmogtms protui. Be
ita, jog girtuokliai tą yda 
pastebi, kuoihet jau vėlu. 
Todėl ąrt nevogta yįisieips, ar 
po daug geHwitięt>iH, ąr jm 
truputį, taisyti ydas, kol dač 
ne vėlu. "

to ir jis žmonių gerbiamas ir 
mylimas.

Būčiau laimingas, jeigu 
šie keli mano žodžiai liktų 
sėkmingu paskatinimu švie
suomenei pamilti gražiąją 
Kernavę, dažniau ją lankėti 
ir iš <ios garsios tautinės 
šventovės pasisemti mūsų 
brangiosios Tėvynės meilės 
ir jėgų jos kultūriniam iškė
limui.

nai, grįžtama i barakus, pa
darytus iŠ lemų. perpučia
mu* visokiu vėjų. Čia už
kandę prievartos darbinin
kai gula vieni greta kitų ap
sirėdę ant suolų, kurie tie* 
aprūpinti jokiais patalais. 
•Jei darbas būna padarytas 
sulig prižiūrėtojų noro, Ix* 
bendros užkandos, geresnio* 
ji darbininkai gauna dar 
120 gramų duonos ir zu|)es 
porciją. Po \akarinio pa
tikrinimo. kuris nusitęsia lig 
po vidunakčio. pagaliau už
miegamą. Nėra nė vienos 
dienos poilsiui, išskyrus ge
gužės 1 d., kuri laikomų 
šventė.- pTV’l

Prof. A. iidan»Ti$Ma
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SVARBUS KONCERTASĮwammManaMW<m>mawwiiia»wi«

į BROOKLYNAS HARDFORDE! į

TEATRAS
į ” Ž M O G Ž U D Ž I A r* !

j,smuikų, cimbolų ctc. žodžiu $a 
Įkant, vakaras rengiamas rimtas ir 
I linksmas.

t! Koncerto ir teatro gražiam pa
rvykimui uoliai darbuojasi vleti* 

klebonas kun. K. J, Vembrė ir ' 
įĮmiizikas-vargonininkas p. Stasys 
dPranekiotis.
4 Tat ir širdingai yra kviečiami 
’lnėtik vietiniai, bet ir iš tolimes- 
[Inių kolonijų lietuviai atsilankyti 
[jį puikų koncertą. Nepamirškite 
įdienos ir valandos!
1 “Senoji LJrtnva“ 
I W«itfUId’e

Į Jonas Milius, buvęs Lietuvos 
‘Įkąrininkus-savanoris, kurį kaipo 
I patriotą ir veikėją visi gerai pa- 

»Įžįstame, rodys judamuosius pa- 
tlveiksluR apie Lietuvą Balandžio- 
‘[April 26 d. š. m. parapijos salėje. 
J [šie paveikslai yra ypač svarbūs, 
aura atvaizduos įvykus] Lietuvoje 

Į į[L. D. K. Vytauto 500 m. mirties 
i l&ifkaktuvių paminėjimą, dainų 
! [ĮŠventę ctc. Pamatysite Jaek Shnr- 
! !Įkey su Schmelingu, ypač Rasei- 
I Inių Magd, su Mariampolės Žyde*, 
i ’lliu.,. Bet apie tai kitą syk—nes 
< i[plunksna rašalo pritruko.

daug triūso padėjo vietinis vargo- ĮŽ»a>wBaaaWBB—| Kviesly*
i.inkas V. Sereika, kuris, nors ne- toinej 25th St. Tikima, bus daug 
-labai senini apsigyveno mūsų ko- Lvcf4)j jj vj^j apylinkės kolonijų, 
h»nijoj ir atvykęs veik visai ne-|nes vyčiai visuomet turi gerą 
rodo jokio choro, o tik būrį gie- Iškrautą.“ Muzikantai paimti vio- 
dorių ir turėjo daug vargo ir teiti- Į nj jj <jeriausin.
m» padėti, kol iš to būrio giedorių Į t
sudarė gražų eliorą, iš kurio šian-1 Darbininką mlglta 
dieną jau galima pasidžiaugti. | “Darbininko“ velykinio nume- 

Nors nedarbo laiku, bet kolek-lrio daug išparduota; žmonės čia 
ta šių Velykų gan gausi. Masių Į gana gerai mėgsta skaityti “ Dar
inėtu trumpą pamokslą pasakė ibininką.“ 
I leb. kun. J. Petraitis; pasveiko Į 
no parapijoms šiomis linksmomis | -----------------

■‘'X.,,. . . . . „^.,„.WORCESTER’IO
puošta: visi trys altoriai tiesiog I ĮVAIRUMAI

. skendo gyvose gėlėse. Visa tai Į jlRfUUIrlRI
padare gerų parapijom] geros šir-1 VTORESTER, Mass. — Velykų 

. dys. kad tam papuošimui suau- Įrytoi šv. Kuimiero bažnyčioje, 
bojo

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

KAD* IR KUR APSIVEDĖ?

YOUNGSTOVVN, (>hin„ Prof. M, 
i kalbės balandžio 17 d. 

30 Vii, Vakr Lietuviu kinko sa- 
, 628 Franklin Avė.

•B, L. B. K. A. Dhio apskrities 
valiavimus įvyks balandžio 19 
šv. Pranciškaus salėje.
4# voL atlaidai ir rekolekcijos 

lės balandžio 20 d. 9 vai. ry 
Rekolekcijas ves Tėvas Alton 
Pranciškonas.

............. L ' H
G vnl. ryto. Jau 5-tą vai. netilpo 
žmonės į bažnyčią; bažnytėlė jau 
buvo perpildyta, Procesiją labai j 
gražiai ir rūpestingai sutvarkė 
pats kielionas kun, J. Petraitis, 
Procesijoje dalyvavo apie 100 vai
kučių. Choras sutartinai ir iškil
mingai traukė Velykų giesmes ir 
almi gražiai sugiedojo pirmą kar
tą naujas mišias. Tikrai, anot šo
nų pnrnpijonų kalbos, kad kaip 
t i bažnytėlė stovi, dar nebuvo gir- 
h"jr tokio gražaus giedojimo. Pri
klauso garbe pasišventusiam jau
nimui, kad taip gražiai išmoko ir 
tai į trumpą laiką. Taipgi daug 
*wbčs ir padėkos priklauso tai
pp. J. ir M. Potraitytčmy, kurios || 
prisidėjo prie vietos parapijos [j 
choro; jos turi nevion gražius H 
balsus, bet yra ir mužiknliškos, Į j 
P. M, P. daug metų pati vedė Į 3 
chorą ir vargoninkavo Paterson, į 3 
X. J. Galutinai visa dirbo ir Į3

I - IVYKS SEKMADIENY

į Balandžio-Apr. 26 d.1931
; 7>t* ntaad, mdaz*

ununv MOKYKLOS SAUn
’ 339 0AMT0L AVKMUK HARTTOBD, 00MK.

%

PAVYKO
L PRDVIDENUE, R. i. ~ Sekma- 

’bleny, balandžio 12 <1., šv. Kazi- 
taiem'parapijos švininėje įvyko 
Vaidinimas. Vaidino parinktieji 
^Bėgėjai -< aktų komediją “Karo 
Įftfc Teta/* Vaidinio jai gerai r vy~ 
|žai atliko roles.
f TĄ patį veikalą vaidins ir hąlan- 
Ožio 19 d., toje pačioje svetainėje. 
B*atarin visiems ateiti ir pamatyti. 
jPrisijtloksite iki austi.

H > Gerlr Broliui ir Sesulės Ideitivliill
‘ ! NėiMimirAklt •itMlIunkyti Ir pamatyti duiluuK Ir pulkaus TE.VTUO R 
j Į Broolilyn, New Y«irko, gandųJl) miestu vaidintoją. iMlyvaus 19 gerų 
i E aktorių; lie aktorių dalyrniH Ir dainininkai. Tnl ne Hk vmIiUiih Im»i ir 
1 » iMiiiKir«'iiiN tų VEATlty dalnonila ir muzika.

h t Kviečiam vlsirn Ift apylinkes lietuvių kolonijų kiilrnysuH miestus: 
|j Į New Britam, Ncw Unveą. South ir North MaudieMcr, IVntvrbury...

Visu** Ir vlMis. kas tik užglrs apie tų Kkamld-JliiD), Tai būkit tų dienų 
Hartford*?; *T;irWnTnlsT Ir ftklhTnknt, sn visom SefinyrwwT, Jeigu norit, 
ko dnU:uw Ir prakilnaus pamatyti. Artistai visi jauni profesionalai, alu- 
dentat Ir Knnkmtfs Nour Vorko valstljta. NepraTelsklt protas, tw pirmų 
syki, o gal ir paskutinį tokia nepaprasta proga atsitinka Hartford. Vonit. 
Pamatysit** ‘•/.MfKJžntgĮrs,” pamatysite kas yra “gMOGžUDMIAI,“ 
pumat vsit kas yra tartie, iminatysit kas yra laimė, pamatysit kas yra 
TIKRA SfEU-ft įr kas yra GYVl^IMAS.

Įžanga: 7te.t 60c., 36c.; vaikams 15c.
I £Į:rir^in L. b. S. 17-T t Af O/’.l

BALTIMORE' Md. - Batai 
12 d. įvyko Imžnytinio choro nu
rengtas koncertas choro vadui p. 
R. Juškai pagerbti. Programa bu
vo turininga ir gražiai atlikta, 
%otūinė buvo pilna. | koncertą 
buvo atvykus iš Hartford ’o, Ct. 
p, M. Labcckiūtė, kuri netrukus 
gal jau bus p. M. Juškienė.

Po koncerto įvyko šokiai: jau
nuoliai linksminosi, « senesnioji 
dalinosi savo įspūdžiais.

Korupondąntai nerašo
Bnltimorėje daug veikimo, daug 

žinių, bot retai ir mažai kas rašo. 
Vis laukia naujų korespondentų, 
1>ot jų nesimato, (forb. V. M. ir 
rotai kada parašo, o visuomenė 
nori nuolatos vietinių žinių.

J. iž Lietum

N0RW001), MASS. — «* Darbb 
įlinko*’ No. 28 d. tilpo žinutė, knd 
buvęs L. Vyčių pirmininkas K. J. 
Viesulą šiomis dienomis susituokė 
mi p. Elena Clubatnite. Kada ir 
kur jiedu husituokr dar ir uor- 
vvondiočiin tikrai nežino. Kalbu, 
kad jis apsivedė Kasima, N. II. 
tuoj po Naujų Metą ir kad apie 
judviejų susituokimą nū levui ne
žinoję. Nors tai yra judviejų as
meninis reikalas, bet toks ** slap
tas” susituokimas čhi sukėlė įvai
rių kalbų. Rap.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
“Darbininko skaitytojai. Ka

dangi Tamsta nepasirašei tikra 
pavarde ir nrnurodei savo adreso, 
todėl Ries negalimv j kkitisimus 
atsakyti.

Rap.

r NEKALTAS AVINĖLIS
’ HARTFORD, (’onn. - šv. Juo- 
tapo draugija baalndžio 19 d. 
taokyklos svetainėje. 339 (Yipitol 
Avė,, rengia teatrų—vaidinimą: 

jbns vaidinama gražus veikalas 
^•Nekaltas avinėlis.” Visi har*for- 
jBleČiai kviečiami atsilankyti, nes 
veikalas tikrai vertas pamatyti.

Kor.

net $84.00. Į Prisikėlimo iškilmės įvyko 6 vai.
Maroufiu baHna lJau prieS va)and4 bažnyčia

* [buvo perpildyta ir sėdynių pri-
Kovo JI d. Mot. Sąj. 43 kp. tu- Į trūko. Procesija buvo labai UkiL 

tėjo margučių Imlią parapijos Įminga. Choras savo galingumu y- 
naudai, kas labai gražiai pavyko gražiai pasireiškė. Vargonai 
ir bus gražaus pelno. |jr lietuviškasis benas dar labiau

Vyčių šokiai [didino įspūdžius. Mokyklos vai-
Įk'ičiai ir gražiai pasirodė procesi- 
įjoje. Mišių auką atnašavo kleb. 
Ikun. Aug. Petraitis. Mišių metu 
|gražiai solo “Avė Maria” sugie- 
luojo p. Ap. Stoškiūte.

Vargšą šelpimu
11 Prieš Velykų šventes į labdarių. 

I didelius šokius balandžio 18 d. la- 
| gūsių šeimynų. Joms buvo su- 

j įteikta pašalpos pinigais, maistu ir 
■ Idrabužiais. Ypač vietos biznieriai 
3 j parodė savo geraširdingumą, nu-

| kodami įvairius valgius. Aukoto
ją vardai spaudoje vėliau tilps.

Liūdnos žinioa
j Velykų švenčių metu įvyko ir 
nelaimių. Giltinė nesnaudė ir nu- 

I sinešė į kapus kelias gyvybes. Štai 
|i». a. Ona Žeinaitaitienė, Petrone- 
llč šapkauskienė ir Pranas Bru
kąs palaidoti šv. Jono kapinėse.

Alkoholio auka
-1 Didžiojo Šeštadienio vakare koks 
kai K. Dagelis ištraukė pusę gn- 
hiončlio munšaino ir Velykų rytą 
jau rastas nebegyvas. Apie jo lai- 

Įdotuves man neteko girdėti.

Į Penkta auka
Sunkvežimis (trokns) 

I suvažinėjo 4-rių metų 
Į mergaitę šimkaitę, kuri 
į ta balandžio 13 d.
Įrodys ir aiškins p. J. K. Milius. 
I Paprastai žinome, kad p. Miliaus 
| paveikslai yra labai geri.

felpktaa vargšus
Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas Į Labdarių draugijos Whist party
Rengta Amerlko* Lietuvių Ekonominis centru | bus balandžio 29 d. 7 vii. vakare

-L-U p q s - J u 1 y 3 di«ną Laivu “ĖBiDBBnL VIII" šv, Kazimiero par. ssUje. Pralo- 
Li e p o s - j u 1 y 25 dltną Laivu “UNITED STATES’* I»>» visuomenės paramos.

/ I Jotnvlų Irftlvakorčlą Agentų8ą jungo* ulglrton | “Biruti* *

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt ksltoaą atadattas ir I Parapijos choras, varg. J, Že- 
^taMiVAiramijirmatainmvdSltftkmtodaljnmiurtilrmiJ^,. In»i5i<> v»dovaiij»m»», nkiibiui it 

; llrttM.i.kUeNMH.TOAm-l-fMitortte.nt . / Ln^tinuni raoSiMt KUrakBnli mC

!. SCANDINAVIAN-AHERICAN USB
idynta bus rezervuotos, Tikictų 

i „ P® *1 ir po ILSO box nestsM VMkl«KiMMočiut*. IKlAfclU BĮ- lir,» 60 tikietn,
kait g^aU.

'akaro pradžia 7 vai. vak. Vai-1 
kilojai gabūs ir gerai žinomi, 
įauga visai pigi.

EaŠtuduka*

VELYKOMS PRAĖJUS
į BAYONNE. N. J. — Kristaus 
tarisikvlimo ceremonijos prasidėjo

Vietine Vyrią kp. turės labai 
didelius šokius baalndžio 18 d. la
bai puikioj LABOR LYriUMsvo-

KLAIPĖDOS

.-4ffnni \

SKANDINAVŲ-AMERIKOS UNUA 
LANKYKIME LIETUV 
REMKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDĄ 

Kam baladotis po svetimus kražtus kuomet dll Hetuvių 
yra palaikomas nuolatinis susisiekimas Wew York— 

Kopenbaga—Klaipida.

Labai numažintos kainos trečios klesos tiktai $150 
į Klaipėdą ir atgal ant sekančią išplaukimą iš Nevr York 

Baltndžio-April 2^tą dieną .Laivu “FR1DERIK VUT 
Laivakortė* geros dviem metam

Didžiausia Bendra Ekskursija 
(kgpŽM-May 15-tą dieną Laivu “UNITED STATES1* 

Motučių Laivakorčių Agentų Sąjungos ulf Irto*

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
OHUŠtaJtty 29-tą dieną Laivu “FBBDBBIK VHI“

Llnksn>inu8ln Vyčių Eksknrsijn Tiesiog} KLAiRBDĄ 
Birželio-Juns 8-tą dieną Laivu “H1LLIG OLAV“

IMuvos Faity Valdybos Kontra«snfo Paltai VHIoU 
Ž7 WhiUhaU m«<t, Nėw Ytric Cttty

mirtinai 
amžiaus 
palaido-

KV,

sius vietas. Operetė bus vaidina-1 ———

so. worcester, mass.
Reporteriai Jauninai dirba

_ _ j M I Balandžio Ifi dieną Aušros Var-i n aNDIO Zl NIS tų parapijos jaunimas bažnytinėje |
V A U A r n T 1 A išpildė įvairų programą 
KO N GERT AS^Min*stre, sh°w” met,j 

n vr I^Minstrcl Show” buvo kur kas
WESTFIELD, Mass. — Vienas I. . . , ,w. . . . . hvairesms, negu kada noru. Pir-ih gražiausių parengimų, kuriui* . . _ ’ ° ., w .., „ , -v,- I mutme dalis susidėjo is šešių vo-augeho tarpe pasitaiko ištisame I , ... .. 4 .. . . .. ., ,, . i , i I devilio aktų, antroji gi dalis buvometų bėgyje, tai, gal būt links-1 x ,, Tr . .. .. . [patsai “Minstrel Shmv.’* Vaulmi-minusias ir sirdj gaivinąs, yra I* . .... ... . ., t -T ’ ’ I mas buvo atliktas lietuvių ir ang-koncertas, arba —jei galima po-1 ,

x. . i • ; r x- x- |hi kalbomis. Jaunimas tinkamai vadinti—maža damų švente. Kasi/ . . . . , , . .. . . . > • * • I buvo prisirengęs ir viską labaineatsimena puošnioj Lietuvoj I TV ... . ...ankstau, psvasstk) JiulbanSiJ Rra,ž'“‘ ,.K
paukšteliu konttrto, kas neatri. P«stebM>, kad atona. yra laba. R.-

i- I oaus jaunimo ir nepaprastai atsimena gražių sutartiniu dainų iie-L . w. . - . ,tuvaišh) laika BnutpiU., tugi»- »'™c v.idm.ma ak-
piMSt, linaraulft. KutSartan - 5“V®
t,t dainų nupinta, vainiko, 
nn-tai įvvaidm* W«ldim«M...l'l,,ateto‘“- Wh“'V"’ 

Vaatfirtr.MSyt*- ai&k,nin,^ VCT£'( ™k'*
dainų mylftoiaa, baaiartinant pa I V* . .. . «... , .

vaaariui, ranpia grandio- L 1T”,J“ts v™s P''““ “,n’tn?1rinį PARAPIJOS KONCERTĄ, h.h°Y ntk“
Bal.ndžio-April 19 dianųš.m.pa- '11™1“ ™k*« 1 f. ">“?• 
rupijos «taje 7 vai. vakare. Kun- P"*1*0 19 *’* l»t vjataja.
.arte dalyvaus netik jaunimas, h“ «'<* p«m» .pa‘
bet ir smagusis ir mažasis aha- Ato™ '“I” p;1™plJ0.’ ”u- 
rai. M.t norima koneert, turžti R"bumua ir linksma, pra- 
toki, kokio dar neturM. iki šiol '"st’ v,k?r11- la’“' pr'^
•jonai |narna visiems: suaugusiems 50

■ *’ Vakaro* programa susidfc iš 2-jn 25 T“5’T,i,
, .. [į “Minstrol Show, paremkime

.Vbus suvaidintas gražus vei.b?,,n!m» ir An5MS V»rt'! 'ražn-v;

kalas “Po apgarsinimo” vienol1’1^’ 
veiksmo farsas — tai yra tiesiog I Krutanti paveikslai 
veikalėlis, kurį galima pavadinti I Balandžio 21 ir 22 d d Attš- 
yien “juokų maišas,” linksmas.L VartlJ bažnvfios „ijje vaka- 

juokingas. , lrajs bus ro4nmi krutamieji pa-
b) svarbiausioj! dalis - kon- vciksIai iS Lietuvos gyvenimo ir 

aortas, kuriame dalyvaus bažny- <.je2aus Kris)alls kančios.” Via- 
tinis ehoras su naujausiomis ir vakarų bus rodomi Lietuvos 
linksnuawuomis damomis, mažasis vaMai> „ kitą «Jflall, Kristans 
ehoras su juokingomis dainelė- gvvcnimas ir kanfia... PnvHknlus 
mis, solistai, solo ir kvartetai iš I

, ________| P. Dšdyuo mirtis
m ta | Praėjusiame mėnesyje čio.imi 

ZL 1 |lMsimiri‘ žymiausias ir veikliau- 
JLšIdCflb JL AoLtartaLs plas laisvammiių šulas Petras Dė-

|(lynas. Aikvojo savo sveikatą ir C. G. LUKŠIO urtą visą gyvenimą laisvumą-
1 la.Įi.Mtfr Įniams, bet prieš mirtį pamatė,

JUDAMI [knd. tai viskas buvo tuštybė ir

PAVEIKSLAI g UETGVOS ievu pri*111^ *v tu S k'sDicn I [Dievu, priėmė šventus Sakrnmen- 
Bw rofetai: hns jr mjrjt kaipo katalikas. Grati-

Montollo, MOMta Balandžio 19Lju ijjlV0 žinrvti, kaip prieš mirtį 
d., Lietuvių Tautiškame Namo, Lu agoromis griebė bučiuoti kry-

* * * Ižiij, kad perprašytų savo Atpirkū-
Norvcod, Mali., Balandžio 23 d. [j- b Kaip tai subyra laisvamany-

d., New South. Thcatre. |Lpf kuomet žmogus susiduria su
* * * [Amžinąja Tiesai Reikėtų visiems

Brighten, Mum., BalandŽio-April Ihisvamaniams pasvarstyti tuos da-
21 d„ Lietuvių svetainėje, Įlykns iš ankšto, kad kartais ne-

* * ♦ [būtų porvčlu.
Worotatar, Ma«., Balandžio- Mažino, ką rašo

Apri! 22 d., Licturiii Pkėaų avėtai-1 Vietos lietuvių laikraštis, 
Bėjo, 14 Vornon Št, kydamaa Petro Dėdelio'laidotu-

* *''* * pėa, pažymėjo, kad mišias laikė ir
SdMfttctady, N, Y*, Balandžio I pamokslą pasakė kun. K. A. Va-

25 <1., Parapijos Svetainėje. LVSm Tuom tarpu jokio pamokslo 
* * * Į laidotuvėse nebuvo, ir net kun.

Amotordam, N, Y», ^Balandžio I k, a. Vašio visai bažnyčioje pc- 
25 <1,, Parapijos Svetainėje. [buvo; mišias Šventas atlaikė kim.

Visur paveikslai rodomi 7:3ė|K. Eaika^kas, Stebėtina, kad čia 
7:30 vaL vakaro, ■, Įvieto* laikraštis įvykių nežino, ųc-

Pavaikšto* rHj* ir aHkyi I teisingas Žinias paduoda ir klai-
U. & LUBIIB ’dina žmones. ' Mi

EXTRA!

UTICA, N. Y.
Atlaidai

Balandžio 26, .sekmadienį,
Jurgio R. K. lietuvių bažnyčioje 
prasidės 40 vai. atlaidai ir tęsis 
per tris dienas. Bus svečių kuni
gų. Todėl visiems parapijonams, 
apylinkes miestelėnams ir ūkinin
kams, kurių čia daugelis yra bus 
patogi proga atlikti velykinę iš
pažintį ir pasinandoli Viešpaties 
malonėmis.

Kun. P. Zabiela, Klebonas.

Kas iš gerbiamųjų lietuvių nort- 
lų užsirašyti laikraštį “Darbiniu, 
ką,” malonėte kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriai petarnau- 
mu. Už savo darbą jokio atlygini- 
mo nereikalauju. LaikraŽtii “Dar- 
bininkas” išeina du kartu taraitė
je. Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas gali nusirašyti vieną kartą ta
raitėje, t. y. penktadienio numerį.

Visais apaudos reikalais kreipki
tės pas

V. J.BLAVACKA8
7 Mott Statai, Worceiter, Mau.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

*V. JONO EV. BL. PAiALPIMtS 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas — M. žlobo
30 Mt Ida IW„ Dorcbester, Mas*.

Tekphone Columbla 5431 
Vice-Pirmlninka* — J. Petrauskis

24 Thomas Pa r k, fe Roųtoo. Mas*. 
Prot. Raitininkas *- Z Gllneeki*

5 Thooaa Parkį fe Uoatoo, Mnss. 
Fla RaMinlnka* — M. Reikia

du K. Nlnth M, fe. Statai, Misa 
Hdiniakas — A, NawMitn*a

886 E. Broadway, fe Boaton, Maro. 
Martalka — X taikia

7 Wfaf1el<l St, fe. Etatai, Mas*.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedHdienl kiekvieno mėnesio, 2 vai. 
po pietą, Parapijos salėj, 492 E. 7th 
St, So. Boston, Mase.

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS BVC. 

VALDYBA

LIETUVOS BONAI
Mes priimam LIETUVOS 

BONŲ kuponus už pilnus 
pinigus.

Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagal dienos 
kursų.

Musij krautuve atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

T’arcluodam laivakortes ir 
Milučiam pinigus—doleriais 
‘—į Lietuva. Lenkiją ir Lat
viją-

Nuo dabar ant čeveryką, 
skrybėlių, marškinių i r baltų 
skrybėlių nuniušam 10%

Baltų šiaudinių skrybėlių 
turėsim iš Italijos vėliausios 
mados.

Afalonėkit mus nepamirš
ti.

AMERICAN DRY GGODR 
8TOAE

P. BARTKEVIČIUS, Snv., 
678 No. Matą Bt, Mcntello, Mom.

Pirmininkė — TekH AtasemkieM 
03 G Street, fe Btaton, Man. 

TeL 8. Btaton 2306-M.
Vfce-PlnninlHk* — Klero Mlknltaieta, 

402 K. 54h SU fe Bastau Maro 
PrM. Balt. — Btabtata AaHtlfcataat* 

07 G St, fe Btatta, Mase.
tai. fe Btatta 471t-W.

Fin. RaiL — Marjona Mackoniui* 
09 G 8t., 80. Boston, Mas*.

Iždininke — Ona SUinluliut* 
105 Weat Cth 8t, fe Boston, Maro

Tvarkdart — Ona Mltflrdlene
1512 Columbla Rd^ fe Boston, Kasa.

Kasos GlOMJa — E. Januionitae 
142Š Columbla Rd., So. Boston, Mana

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką kltkYleno mentalo, 
7:30 vaL vakare, pobažnytlUJ sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą ražtlninkę.

*V. KAZUOERO R. K. DEJOS 
VALDYBOS ADRESAI

BLtrmanrAB, 
taA Btaabta Kaktom ir vi»o- 

Jdta tavą įremta, Mrdnodm 
pigiamtaL Kreipkite ypatiL 

k.kai arta rsžyklt. 
vnnmtu<ąam ta- 

Himitedlnlmą. 
1*«« mum tatai* 

te Uktta eeropO- 
tas pleakmiMi Ir 
itatak ApUnky- 
klt Meta NtatM 
fcmrą LKvnrs.

. ėtataCta Ftatker C#., B4 Ctaency 
feotta, Mnta. (Čtaeney Bt. 

eltai K Seanr Bt. tr yru tatott 
WMtatatta arti Jttta*-M*rah

1 ItatftM J
P -—- -•— -> itaar-'-'r —mk—Tr^į* < * ** i ii SM 7 i.

PinninlDtas — J. Grublmtku, 
24 Preseott SU Readvllte, Mas*.

Vlce-Pirmlnlnkas — J. Markellonln,
140 Bowen 8t.» fe Botaon, Mas*.

Prat. Raitininkas — V. Paplaiukaa, 
11G Bowen SL, fe. Btaton, Mata.

Fln. RaMininkaa — M. talki*.
256 E. Nlntli SU fe- Bo*too, Maaa. 

lidlntnka* — V. Balutis,
36’4 Mer«r St.» fe. Boston, Maaa 

Tat, fe. Boston 0647-w.

Mnrtalka — J. Balki*, 
7 Wlnflelil St, fe Btaton. Mam.

Draugija laiko surfrinklmas kaa antrą 
neiNMtani kWrrl«» »***> 
jo* salėj, 402 B. ferauth BL, featk 
Statas, Maaa

tVINTO PETRO IR POVILO 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonas U patraataaa, 
24 Thomas Vark, fe Boston, Mas* 

Vlta-rirmlnlaksa—J»o«a» JadctvlSitt*, 
92 Ravyet Aro, Dtactataer, Mta*.

Prot Kaltininkas — A .
948 E. Broadsray, fe. Bojrttaų Mss*.

Mn. Rtminiftkaa— Juosaa Gtatattlta, 
27 Tampa St, Mattap*n, M«*a 

f Alininkas — Vincas K«l«ta, 
67 G Ftreet, feuth Btatorn Mota 

Tvarkdarį* — Petras CMtahfe
14 Vintai 8U Itasth Bortta. Kata- 

Pniugijta auMrlnkimai taną ta* pirtaą

po ptaą. Para>Uta *VJ. 4« B«M 
fettath BU fe Btatau Mta*.

L,Ė.B.«AL»M1»IEBUJ> 
paialmbbe deavouo* 

vAi#m
i*imtnlBktt V. % fertefctau 

451A fettftth Bū fe. Btataų Mssa.
Vk*-Wnalnlnka» — A. NaodtteMrt, 

taS K. Brtadstay, fe Statas, Mata.
Prot RaMlnlnta* — V. Tamsinta*,, 

49 Marina tt<U fe Btatat Mota.
Ha. RaMInfokaa ** lt UnaevHm, 

02 Adam Bū Docctetata, IfeH.
KaMta P. KtataMa, 

M6 fefen BU fe Btatfe Maaa
J. lAMtoaltM. .

141 fevtai BU fe Bastai, Mm

rok rotam, tatataytMj erotaW 
rihii BU fe Mm. feta '
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(VIETINES ŽINIOS
MAUJAS MISIONIERIŲ*

I’rancjškus Aukštikalnis, kurs 
jau senai priklauso prie Tėvu Je- 
sulhj Bostono provincija bus 
Šventinamas birželio 10 d., | kuiu« 
gus Jėzuitus, Weston Collegė kop
lyčioje, Wcstmi, Mass. Bus tai ant
ras lietuvei jėzuitas Amerikoje j* 
sišventinęs. Pernai jo draugas 
kun. A. Mešlis. S. J, įsBvcntč, šį- 
m<4 jis. Jiisal mokinosi visą taiką 
jcziiifiį mokyklose; išennis porą 
metui kuomet jis su kuu. A. Mešlht 
mokytojavo Lietuvoje. Tėveliams, 
visai Ho. Bostono parapijai ir vi
siems lietuviams katalikams yra 
labai malonu susilaukti naujo ini- 
sioineriuits. Jo primicijos bus šv. 
Pėti-o bažnyčioje biržtdio 21 d. 11 
vai, rytą. Lauksime visi naujo vie
nuolio paiamrimmą.

«UBWAY MSLAfoB
Balandžio 14 c|., antradienį, 10 

vul. rytą Leehmere traukinys mt- 
sidūrė su stovinsiu Dudtey gt.— 
North Station karu. Susidūrimo 
metu sužeisĮa“ apie 20 žmoiiią. 
Daugelis iš jįj buvo nugabenti į 
miesto ligoninę, kur jiems pądfik 
ryti ĮK-rrišinuri.

MATOM O CUBLBY
BIUDŽBTAS PRIIMTAS

Boston’o miesto taryba imt virti
no mayor’o (’urley patiektą šiems 
1931 metams biudžetą, kuriame iš
laidą numatyta $38,957,837.99.

Biudžetas šiems metams padidė
jo dviem milijonais doleHy. Prieš 
biudžeto priėmimą protestavo tryu 
nariai.

i.

REKAUNGAS JAUNAS 
VAIKINAS

Vaikina*, mokanti* kąygvodya- 
tę ir turinti* patraukimų mokyti* 
ipaustuvė* darbų, lai greitu laiku 
kreipi**! į ‘ ‘BARBINUrKO” AD- 
MINI8TRACUA 366 W. Broad- 

" way, So. Boston, Mas*.

?A8IVAIKWI0JIM4K
Butaudžio,2»> d. Fetrinis Uay 

BJt’rgimj Soilalicija turės “Hike” 
nuo Mattupan S<|narc iki °Bluc 
Kili Observatury.” Visos mergi
nės, kurios nori eiti į šitą pašL 
vjLikščiojimą susirinks Bnmdvvay 
Tunncl kaip 11 :<X) A. M. Hikc-no- 
bus, jei bus blogas oras.

NFPAPRA^TI ^OKIAIll^^t257“^ liLT “l llrvl I □Vili™*
Į ■■

<WT«U M0TM»ę IptOUM* Xtn.TA «00»A .

ĮVYKS BALANDŽIO-APRIL 28 d. 1981, TV. V AK ARE

CAMBB»G£, MĄSS.
TX iri.*—VvmJ.mI U LMfoyu jarKuąH 

myMIralrt

BaJauiŪk) 23; pąrąpijos ąvetai- 
iiėje p. Milhis rody* tik ką iš 
Lietuvon pargabentu* paveikrimĮ- 
pavrikąlui labai gražūs, įdomūs. 
Nė vienas nriikite nematą šių pa
veikslų.

Be to turėsite progą susipažin
ti su ° Bucinių Uagde.’* Įžangą 
tik 35 ir 15 e.

l’rino puse skiriama parapijai 
- naujos jupįsyklos ir svetainės 

vajui.
Kvtedy*

SUv* ItarU OmbutM frMMMuvižkiMir

ĮUMGA: MOTBMIUĮ - 56 GIMTAI, VYRAMA—50 OMMTfl

LDS. Kuopų Susirinkimai f
wwrPTiTJ>. mam

LD8. 111 fcnopoa *uriri*bwte p 
vyk* sekmadieni, b*hnd-19 d. š.

tiwj pa suteto, ir. Ktrijaiero 
parspijH Kvirttesri viri 
nariai ateiti. Tąįpii atriytokite 
savo draųju* prirašyti prie šunį 
kitais* pffaniaaeijto.

Valdyba

MBW BRZTAIM, OOM)t.

PR0V1DMKUB, B. L
LDS. llkp. mlneaim»«wirinki- 

mas Įvyks aekiuadienį, kai. 19 d., 
tuoj po iudiom, bažnytinėj ■velti
nėj. Svarbu, kad viri šiam* wri- 
rinkime dalyvautą ir užaimokftų 
duokle*. Parodykime g ražą pavys 
dį kitiem*.

statemant of Tha Otntirahrfn

SMULKIOS ŽINUTAS
Visi apylinkės lietuviai kunigai 

skibia savo kolonijose kun. Ant. 
Šmulkščio su garsia bartfordiečių 
trupe atsilankymų j South Bosto
nų balandžio 2l>, 7:3() vai. vakare 
ir ragina visus parapijiečius pa
matyti tą Istorini veikalų “Krėvės 
Pily,” kuriame vaidina ir panele 
Rutkauskaitė. Sako, kad bus ir p. 
Šarkis su savo šeimyna.

MIRt
Povilas Mikalauaka*, Jr.. 29 me

lų, ueveilęs. jūreivis, prie laivų 
dirbo 12 metų. Sirgo džiova apie 4 
m ■nesiūs, mirė baalndžio X> d. 
Marine llospital, ('lielsea, Mass. 
Pašarvotas pas graborių Barusevi- 
vtų. I’alikti sergantį tėvą, tris bro
lius ir 2 seseris. Ixiidujimus iš šv, 
Petro bažnyčios šeštadienį, 8:30 v 
rytų.

CAMBRUM1K, Mass. — LD8. 
tj kp. šį pirmadienį, balandžio 20 
d., Cypress Hali (40 Prospeet St J 
svetainėje rangia didelį ir smagu 
balki. Lietuviškus ir angliškus šo
kius gros “ Krank (’arlson’s Or
chestra.” Bus minkštą gėrimą, 
gardžių užkandžių ir lede virtos 
košės. Baliaus pelno puse skiria
ma parapijos naudai. įžanga tik 
?() centu.

Baliaus pradžia 5 vai. v ak.: ga
las—12 Vai.

sekmadienį balandžio 19 d. i- m, 
Svarbu, kad i šį »uririnkimą ateitą 
viri nariai ir beot po vianą nauja 
narį atrivertų prirašyti pria

BITIPIT, MIOE.
LDS, 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, baland. 19 d., tu*j po 
partcJu> ir- 4ur<io parapijos w I 
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį šnairi* 
kiatą.

LST.BEMinSHOPPE
(MBTUVImKA)

Manlcurliik, 
j K Ii « mpooTng,
l FkuImI imi! IkHlp 
/_ treatnijiiits, 

" Munvl w*ylng, 
Fiirncr iviivini, 
Wiitor 
IteJribelng.
1‘EBMANHNT 

WAVlN(l 
ASU

»WTlK>I.¥HI8 
kurto* Ima PEKMAN'ENT WAWE 
L Street Betuity SlH»ppe Bulaiitttto 
mėiiesyjkv los s*u» dovanai dčtiitv 
avtiklHJMlo llouj? dėl veido. Lhirbus 
gahiniuojame.
CAROUME 0ABPER, Prop. 
Coli. L STIiEJęT IB ML\TH 8T. 

8tWTH imS'PO.N, MAS*.
Tel. 8. B. 210IM,

UM RHMIING# VIETA 
KNISO

ATH0L,MAM.
LDS. 4 kp. mėntointe susirinki

mas įvyks baland. 19 d., tuoj po 
mišparų, šv. ProteiOrau* parapi
jos *&l€j. Kviečiami viri nariai *t- 
rilankyti ir uteimokšti mėneaūMte 
mokesti*. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir draugo* prirašyti prie 
šio* kilnios orgtniaacijo*

Kviečia Valdyba
, ......... .1,:____

• LA5VB1IO1, ’KAMB.
LDS. 70 kp,j|^įą^ii*a« įvyks 

paalndžio 19 j., tuoj po dvyliktą! 
tai. -Taigi kviečiame vigus narinį 
atsilankyti į šį Busįrinkimą ir ušį

Ytteyb*

LDS. 103 kp. mėne«inte«uririnki- 
m ji s įvyks sekmadienį, baland, 12, 
tuojau* po nuroto, šv. Andriejau* 
p»r. avetainij, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius’ir naru ateiti ir 
kurių1 užvilkto* duokite užsimoki, 
h. Taipgi atsivykite nor* po ri*- 
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. Vaidyba

Iš Old Timerią vystosi daug 
smarkiu veikėjų, šiuom tarpu pa
rapijos baliaus rengime po dakta
ro Kasimro nurodymais laimi uo
liai darbuojasi studentai Valeckas, 
įlinkus, biznierius Skudria, pane
lės FodelTtltė; ValeekiifčTr daug 
kitų. Jie renka nuo biznierių ap- 
garainimus, turi kas ketvirtadie
nio vakarą susirinkimus ir 1.1,

♦ • *

TrvčiatUeniais 4:15 vai. ]n> pietų 
maži parapijos vaikui-nicrguitės 
gausiai renkasi bažnytinėn salėn 
ruoštis prie pirmų šventų Sakra
mentų. Bažnyčia darbuojasi, kad 
vaikai anksti ir dažnai priimdinė
tų. šventus Sakramentus. Tėvų y- 
ra šventa pareiga n*mti'’tą Bažny
čios nusistatymų.

BUVUSIO MAYOR’O 
SVEIKATA OJA

Bostono buv. mayor’ns Pitzge- 
rald, prieš keletą dienu susirgęs 
bronchitu, eina sveikyn ir gydyto
jai tikisi visiško išgijimo.

įrašoma kreipti* dšl vi*ą tifoną* aimokėti mšneaine*. Atiiveekite ir 
cjją ”Darbininko” Adminirtrart imvo draugu* prirašyti, 
ton. Valdyk*

WKSTVILL1, HL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sergu pavojingai Jokūbas Son
gaila. Balandžio 14 anksti ryte 
skubiai nugabentas miesto ligoni
nėn. Ten pat tuoj aprūpintais šv. 
Sakramentais.

Rep.

Tel. So. Boston 1830

*. 0. SULNA-SHALLH*
UBTUVIŠ ADVOKATAI

Baigęs du Universitetą 
ęORNFJJ. URIVKBSITTIU A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. n LLB.

“Darbininko’’ Kame
(antro* labo*)

366 Broutvay, Roatii Būtim
-----B ^fc x I d e n c I J i 

DO^Harvanl St, Uambrldge. Mase.
Tel.tjniveraltyHrt—J-

MUSIiUD* APTIMORIUR 
\ Aptickoriu*J. F* Jtoimyim, gyv» 
799 Cominonwealth Avė., Nevvtou 
rastas negyvas savo automobilyje 
prie IVaban llill road. (lydytojas 
pareiškė, kad jo mirties priežas
tis savižudybė.

NAKTĮJS3 NUOTYKIAI 4
Vieną 'gražia) naktį vieno namo 

savininkas užginto, kad jo Įmiler 
kambaryje kaž kieno grojama. Už
simovęs šliūres nubėgo į apačią. 
Pravėręs kambario duris pamatė 
garo dūmus, kuriems praslinkus, 
jis įkišo galvą giliau ir pamatė ne
tikėtą reginį — sccond liand gra
mofonas, pirktas pas Feliksą Z., 
Įrrojo polka, o singelis “jenito- 
rius,” prakaitą braukdamas, vie
nas šoko!

— Jenituriau, kas čia pasidarė?
— Ar nežinai, M r. Bos, kad ge- 

; gūžės 12 d. įvyksta parapijos rc- 
union balius, kuriame bus duoda
ma dovana tani, kas geriausia pol
ką šoks. Todėl aš ir mokausi.

Rep.

50,000 SAVIŽUDYBIŲ
1UĄ0B0J

Paskutinėmis " rtutisfikv« 
žiniomis, Europoje per me
tus nusižudo apie 50,000 
žmonių. Savižudybių atžvil
giu pirmoje vietoje stovi 
Vengrija ir Čekoslovakija. 
Toliau eina Vokietija, kurį 
sudaro 23 proc., Austrija 22 
ir Prancūzija 17 proe. Sta
tistika rodo, kad Europoje 
iš 100,(MM) žmonių — 26 nu
sižudo.

UŽ KIEK SUVARTOJAMA 
BEMINĖS LIETUVOJE

ką noruli, nes miltai iš jų iš
eina baltesni.

MR »|*'M' 
GAtSRį

CHARRDN’t ;
! PIANAI—RADIOS
! ŠALDYTUVAI

2Q TRUMBUIXrr«foT Į 
■■ WDS>C3MCDL MŽJMLl. . -' * “J ■.'II L'J >

- Tri.4-«43e '

Lauro* ffiygo*—Ba MuošimČi*
***** i**te*f*R***i*ir**fP**i*i

. ggg«g=H!W=': JT 't-s

NUO VISOKIU UBU 
GYDUOLĖS

Tikra Įitetariška Gydau#? tptių 
ir Rakpų Krautuvo

.Nuo visokių Ilgų, kaip tai: vldurii; 
užkietėjimo, skilvio ncjiiuiimo, mmoro 
5 almai, atrėmj ir iiclij skaiiigyiiho, |hl- 
ttuklnu*. dusuliu (tįsiImi*)t peršalimu, 
sktnistno po krūtim*. raiimtitUino, plau
ki/ slliikiiųo, pleLskimij, ftlaplnimpai lo
voj, nuo:-nervų, išgjjsrio, priemėčio, ne
miegojimo ir gubos skaudėjimo.

l’as imis galima gauti šhnįai visokiu 
kH«»klij žolių Ir šakny partrauktu U 
Lietuvos ir kily satlij. VUmiUos Šviežios 
ir pigiai purditoilumos.

Esu vienintelis Aiurrlkuje lietuvis žir 
liy ir Šakny sjierialislaa ir <lmiĮa*|ini 
<•811 sutelkus sveikaty. Klauskite laiš
kui# arba ypatiškui:

KAZELL’S BOTANICAL CO.
(HEltB SPECIALIST)

1US-A \V. jlrou'ivvny, So. IJoston, Shiss,

UEIKALI.MU AGENTAI. Miksų jigen- 
lai guli gerai u*sldirbL Fuslimvlum per 
pustų visur .

Btefffa** by Th* Art of 
0*n<rM*of AufttrtH

į I 1Q1»,
of Lurbluliteas imbllriied Kenii-Mrakly 
at Bo*Įw. Mm. Jąr, i. lim, KUla »£ 
liūsti., Cotmty iif Kuffoik.

Ikfoii? hh», a Nmary Bubile hi mm! 
tor m« Hiate *ml criintry afoniaito* * 
jK'raoimllr a|ųieimi| Ąmimuy b\ KrnH- 
Sya, wlm ImivImk becų dūly mrom 
cordlng tu l»w, <I^mws aito mok w 
be I* flw Btflter *»f lito ItorMnlrtm* 
and lluit Ute foilowiiig to, lu lite ifart 
ot IiJh knowJMkie imd Mtof, n ima 
Statesničnt <»t <lw <iwnerahlp, maiiafe- 
meni etc., <>f lite aforeadd pvbllraitoa 
for lite ilute alioaii in tte abrtc ckto 
t I<hi, ni|tilred by (Jto Ari of Ailgust 
11115, mtoslleil ln M*ctton -l-ki. Poniai 
Liiwh und Itogutolinus, prlnteil on thc 
tevarau of thfe fonu, to wlt: _____ __

T. Tinti ITh? juiiiįch nud tid<!rem-s of 
llie irtililista-ra, eilitor. toid buslii^M 
omnagera m® : l’nblMier St. Jo*. TJIte 
lt. r, Aas’n of luiteir, ;«W Brofu|w*y, 
bu. Boston. Mm&.; ISilltoc A. F, Kuri* 

an Išrašant St, f’anron; Masn.; 
Business MiinuKi-r, Ponatautlne A. Ve> 
<:h«, SMH l4iwrence 8t„ JMwrcfl<», 
jililKS,

2. TJiat Hie orcners aro: Šilini Juk, 
1 UJi, It. Aj*’ii of toiboi-, 3<k} ilroad- 
ivajj, So. Itoftom, Mu«^.

Vladus PatliAitskiiH, Vresiflent, *3 
tamrunre St, laiveli, Mnss.

A, F. KiiciSja, Seeretary, 2t»l Flea, 
ritnl St, Ctinloii, Alioto.

J. Verseckus, 'freiLsurer, 5GJ Pleusant 
st.. Noraissl, Mmw,

;i. Tlmt thc knoiMi toniilholjk'rM, 
Diorigugves. und olliui? seciirity liohler* 
<>tvn|ng <»r holdhig 1 jk’i* mit <»r mor* 
of totui aniuiiiit of luinds, inoitgiu(W 
<»r utlH?r securltles are: Tautos Fomlaa, 
Bruoklyn, N. Y.

.iiltkOHU f’, hiuiiyn, Ei litui’, mvoril 
to and siibsrrllied l*ef«>t*o nn» Hito lūlb 
•Iny of April, 1031.

a»H/itanliw 1.1 riu-lHH, Notary Public 
<My cniniiitesion expire» I-’Hi. G, .11X10)

pašalpai 4 našlaičių, kuriems 
pagalba yra btttari 

reikalinga

ŠBŠTADIBNY,
BALANDAIO-APRIL 18 D., 1031

LIETUVIU SVETAINĖJ
E ir Silver 0te.( Ko. Morton, Mass.

Šokiai nuo 7:30 iki tl:30v. v.

J įžanga vyrams 40r., motvriius 25e. 
šokiams griežia vienas iš geriausią 
Boston ’n orkestrą. Visus kviečia
me sknitlingai atsilankyti.

Trijų Draugiją Xa§lairią Pa- 
.“ulpai

Rengimo Komitetu

JUDRIAI
Balandžio 21 d., 8:30 vai. vaka

re, Su. Bustoji Health Unit audi
torijoj, 133 Dorehcsler 8t. bus ro
domi judami paveikslai. Progra- 
j »a susidės iš dviejų paveikslų 
“Life Suvers” ir (’harlie Chaplin 
“The Rink.” Dr. Wm. B. Kceler, 
Healtli Unit perdėti uis trumpai 
kalbės apie vaikų džiovą. Rengia 
Boston Tubereulosis Assoeiatimi. 
įžanga nemokama.

Bap.

P. IR I. ULMRUSU
KAMPAS imoADWAT IR ■ RT. 

BO. ROBTOM, MARK 
(Aptlekorieuą Atotaurte »»») 

fofoMB m 1 *tmt 
PRAVAI J. KALfoAIMKAi

Baa.: KMtt (MMmBA. £■&■« 
’BMtVI 3|MI'

KAITA X KAUKAOfojUį 
HO Mią te Mratt, Ratei M

OfoMt atrtirte :» A. M. Md t F. BL

Degtines suvartojimas kas
met, nors nežymiai, liet ma
žėja ir dėl to atitinkamai 
sumažėjo ir jos gamyba. 
1928 m. degtinės pagamin
ta 5,358,637 litrai, o 1930 m. 
5,022,290 litrn. Vadinasi, 
19:10 m. degtinės mažiau pa
gaminta negu 1928 m. 300,- 
(XX) su viršum litrij. Bet 
alaus--ISIJO -m. pagaminta 
pusantro milijono litini dau
giau, negu paprastai gami
nama. Vietoj 10 mil. įitr. 
pagaminta iV/į mil. litni. 
Taigi, apie hlaivejimų sun
ku ką pasakyti.

£?////«. —,Wg šiol Latvijos 
Lietuvos prekybos sutartimi 
Latvi ja pirko Lietuvoj 2,544 
tonas ttighj ir 4,126 tm#s 
kviečių. ITž nupirktus javus) 
sumokėtu 1,000,000 hitų. Iš 
nupilktij javų žemės ūkio 
ministerija jau partlavė apie 
2,500 tontj kviečiu. MalunL

. Kovo 31 d. 11 vai. rytij. ki
los gaisras Plungės mieste 
sunaikino 84 gyvenamus ir 
59 negyvenamus namus. 
Gaisras prasidėjo iš vieno 
viešbučio. Bet gaisrininkai 
neįstengė to namo užgesinti 
ir ugnis išsiplėtė į aplinki
nius namus. Gaisro pavojus 
grėsė ir bažnyčiai, bet, su
griovus vienų medinį namą, 
prieš bažnyčią buvusį, ji ap
saugota.

Gaįsro metu mieste kilęs 
didžiausias triukšmas — mo
terys alpo, vaikai klykė, \y- 
rai, lyg apkvaišę,Jakšte. At
važiavę gaisrininkai iš Sa
lantui. Telšių it Rietavo vė
lai vakarę gaisro ''plėtimąsi 
sulaikė.

Buvo šaukti gaisrininkai 
Iš Klaipėdos, liet dėl blogo 
kelio negalėjo atvykti.

Nuostolių ęsą apie pusanL 
ro miiimm litų. Apdrausta 
buvę tik apie 350 tūkstančių 
litų. Gaisro priežastis aiški
namą ir tuo reikalu vėlumas 
tardymus. » 
**B*aRCaMBggWCW*ĮĮ BM 1, Įl

Tai. S. B. 28&5-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
IScfsamlnuoju akla 
priskiriu akinius 
kreivai akla atitto- 
sinv ir amblljonli-

kn«e (akluee) akyae surailnu Švie
są Katate** laiko.

PRANEŠIMAS
Amerikos L. H. K, Federacijų* 

Naujos Anglijos apskrities išvą- 
žiayimns įvyks Liepos-Jiily 12 <t 
šr m, G rovė a t Pioehnrat Buer- 
valion Bedford, Maus,

Malonės kitos organizacijos tą 
dieną nerengt išvažiavimų, o visi 
lietuviai dalyvaus tarne dideliame 
tautos darbe.

Išvaž, Kom. Pirm.
F. A. Zaveckai, 
Rast. B« Jakuti*

NAMŲ SAVININKAMS!
PAVASARIS ATBJO, LAIKAS- 

KAMBARIUS PAGRAŽINTI
Tame aš galiu tamstom patams- 
ti. Dedu popterai, maliavoje W- 
aižiuoju, baltinu laba* ir plakta-

, :■

J. JAIRKB VIdlUB
92 8awyer Aw., HorobMter, Mm*.

PRE HROGYDYTON 
REKIR KREIPTIS

447 BroMhray, Soetii B* to*

Prideki* Advokate*

JUUU^ B, OAIUUS
Ved* vitokU* prova*. Daro ri

mt tegaliu* dokumentu*.

317 E 8t (kampo Broadway) 
Sttrtli Stotos, Man.

Telefonu: Šou Btoten 2732 
Namą; Talbot 2474

< »***^*ei8*************** 
MMĮJSIVININHMS!

! Maliavoju namus IS lauko Ir vi- j Į 
J [dona, popieruoju kum bariui. Išimi-J [ 
] įtinu lubas ir atnavjtou grindis.! » 
. Darbą atlieku ftrafh pl*i*ttoe*u ! 
! [kiti. Pabandykite, per»iUkriiu.ite. Į 
; ’ Reikale kreipkite pa*: ; }•
U F.JAMIUJrAB U

S Tel, Univeratty 1750-R 
J ****>*******************»

Tel. Uuireraity 17W-»

Td. fto. Boaton MM

t, i. mouios
251 BrttdVay, mmr Barto* 

(*‘KeIelvto**a«»e)
Ofiso vahndo* nuo O Iki 12. *** 
1:60—0 Ir m» 6:30—ft vakar* 
fteredomls nuo O—t^val. rt«**>’ 
Bubėtomis nuo 0 iki • vak- Ne- 
dauoMis o** o iki u (p«**i w- 
tarti).
ii— «r wrr w-i"*T~-i-w"^rsrt

| .................................... ............. IĮHlll<H,Hllimilll».IWIWH»llllllĮ

Tel. Porter W

JOHN REPŠIUS, M. D.
(MFSYKJ

Lirtavi* Gydytoją*
Oflao yaiaadog: 3—4 ir T—A

' Hl Mae*. Av*^ arti Utoteri H?
(įtanbridg*i Mito.

| ĮmiiiMiniiiiiiimiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiimimiiliiliiiniillMį [

“BLUE «Ml”

Vi*>ktrt draMkrt aiiYM. vale* Ir 
pertalMU- Partm rtkaky*
iao. FatTM ttvatom-
K< mhrto fokteW*ti fMOA «* 
tik -*i gtiaa. Brtba* aartateoja-

MA1TU VAUtHB
1S54 IX)BCH?8TBR AVB.

aą<Ha k* kad* bwvo

pttikrta jo vartą. Ihtok iš 
wky»* Šteadteu. Tiktai pa 
tetefmak

p». VmM» >4Q| 
BATOttUO WM 

cHicmm

ką H*ų. Karia IrtaRrte 
wuo reuoatUono, *kand»> 
lig. vočių, sutinimą trb* 
nei* kokią kana tisą, te- 
rtiumit kreiptis tarta** 
Atminkit, naolteirart***, 

imitrasL 
F«|e*rt«; Antradieniais, ketvirto* 
durtais ir A*teMI«elrt* TAt-ĮT -mf ' 
te, |h4t T—C rijkate* eskntert*- 
dale 10—11 tiktai.

**i
Tel S. B. 2712

OR. J. LANDŽIUS
(Stjnuovr) 

LIETUVIS GYDYT0JA3IB 
CHIRUBOA3

Ofiiovalandoa: 
2—4po pietų; 7—8:30 vakare 
4M X. Bmtway, 8o. BartM

Tel. Univeraity H68 . •

dr. susu ūme
(CURRD

Lietuve tHntistu 
Valandą*: 9-=-5 ir 7—9 

m MAmCHUKKTIl JM 
(Central Skvėre)

BUte* ŪMI 
L3TUVII DANTMTAE

DR, M, V. CASPE8
(KA8PARAVICIU8

III |L Br®Mw*y, R*. Butet
Ofo* rateMu^

Noo • Iki lt ryte |r *m I ją M 
I ir *ot • IM 8 tet ute*. O«-

Tsipgi nwtmw ir jfogf

v

‘ IR RAKTI

D. k ZllETSm
- MK*lJMft

TJatartri* IlttMtbiMt

(UAUM4WUl)
MMaaAdk'aSiBiMa w MIfJL* *oNMCLWS^| JMk
1M. Ra Barte* MM

ryte, įme IMA Mri AM»p*JMtr
ew v nu » TMMnk *ve*m *mn|
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IS DIDŽIOJO NEW Y0RK0 IR NEW JERSEY
’ t .. " ; ■_ ». ■. _ V-- *■-- .  ' • . » ’ _ * . . . ♦*

UHIfflĮI DfENA
t BROOKLYN, N. Y. — Lietu* 

vių Dienos Komisijom auririnkl- 
i MM įvyko balandžio 12 d., Kara- 
k ]fon& Angelų D*n salė* kamba* 
f riuone. Tarp kitko nutarta;

Kviesti visus Didi. Ncw Yorko 
ir Neit Jersey valstijos parapijų 

f ahotim dalyvauti programoje. Bua 
I Raibų. Kas svarbiausia—bus lonk- 
[- fjmčs. Bėgimai bus iš Brooklyn# 
r nuo “Vytauto” spaustuvės į dar

ią, Bus taipgi dovanos duodamos 
f laimėjusiems lenktynes ir kitus 
į Žaidimus, žodžiu šiemet Lietuvių 
į Diena bus nepaprasta savo įvai- 
1’ rumu. Bus taipgi Basebiill rung- 

tynčs.
1 Sekantis susirinkimas bus šnu- 

Vy tnn to 
Street,

A. Antanavičiua, Kun. J.’ Balko
nas, J/HIikas.

BaaMato tvarko* aokrijoa na
riai: Kun. N, Pakalni*, Dr. M. J. 
Vinikaa, X Struntekk

įžanga asmeniui <3.00. Hankie- 
tas balandžio 23 <1. 1931 nu c

Užsakymus prašoma pririųsti no 
vėliau, balandžio 18-to* dienon ae-’ 
kanrim vietteo; Elteabeth, N. J. 
pas kun, J. Simonaitį, Newark> 
N. J. pas A. S. Trečioką, Ncir 
York, “Tėvynės“ administracijoj, 
Brooklyn, “Vienybė” redakcijoj, 
.Brooklyn, pas kun. Pakalnį ir 
pns kun. Balkoną.

Komitetu

Yo drangų ^mKbrooklynkčių, ku- 
rią ^bar jau atvažiuoja automo
biliais sekmadieniam į bažnyčią^ 
Manau, bus klebonui nemaža gal", 
vosukio, kaip praplatinti “York- 
stričfo’* alėją, kad būtų pakanka
mai vietos automobiliams pastaty
ti. Itąląi *tebW, M kur daug 
lietukų automobilistų.

Batrfoiaa

u__kiamns gegužės 3 d.
; spaustu vej<», 554 Rrnnd 
i Brooklyne. 3 vai. lygini.

C. BROOHYN, N. Y.
AV. JUMIO VAKARU

Rap,

£ L, K. Vytauto Didžiojo Komi- 
■ lėtas rengia milžiniškas išloistu- 

ves Prof. M. Biržiškai, jau iške- 
L liaujančiam į Lietuvą.
& Išleistuvėms yra pasamdytas 
į Vienas iš garsiausių Amerikoje 
E viešbutis, Haitor Hotel, Brnnd- 
F YTny, Times Sąnare, New York.

Išleistuvių vakaro 
programas

I. Programo pradžia 8-tą vai. 
vakare, formnlis supažindinimas 
pribūnančin svečių šit Prof. M. 
Biržiška, Smfonijos orkestras, ir 
šokiai.

H, Vakariene 10-tą vai.; vaka- 
lienės metu atliekamas dainų pro
gramas, chorai, solistai. Šioje 

; ytegnmojc dalyvauja, lietuviai ir 
ligi.

1IL Prakalbos tęsis nuo 11 vai. 
Garbės svočiai: Lietuvos Min. B. 
K. Balutis, Columbin Univorsite- 

.» io*Praf. Butlor, Princeton Univor< 
į ritėto Prof, Bonder, Ukrainiečių 
| atstovas, Balt gūdžių atstovas. Žy- 
E dų atstovas, Generalis Konsulas 
K p. P. Žndoikis, Konsulas p. Kal- 
ą vaitis iš Chicago, Vice-Konsulns 
r p. P. Daužvardis, išleistuvių daly- 
■, viai kviečiami iš visos Amerikos, 
c didžiojo Now Yorko ir apylinkes 
K lietuviai, sudarys tūkstantinę mi- 
| nią. Po prakalbų bus duodama 
K jaunimui pasišokti ir svečiams iki 
B noro pasikalbėti.
| Bonitieto rengimo komitetai: 
E Pirmininkas—Kun. J. Simonaitis, 
į Sekretorius — Kun. J. Balkonas. 
B Iždininkas—A. S. Trečiokas.

Kvietimų sekcijos nariai: A. 
k B, Strimaitisj J. Valaitis, A. S. 
p Trečiokas.

Nepadyvykite gerbiamieji mflaų 
karštuoliu! piknikieriut Jisai pa
rašė “Darbininke,“ kad šv. Jur
gio parapijos draugijų rengiamas 
piknikas įvyks gegužės 15 d. 
Dviems dienomis paskubino. Nie
kos penktadienį piknikų neren
gia. Piknikas tikrai bus gegužės 
17 (septynioliktą) dieną, sekma
dienį, Feltmano parko. Visi žino, 
kaip pernai Piknikierius pakilu
siu ūpu laikraščiuose skelbė para
pijos pikniką ir visus įtikrinėjo, 
kad bus milžiniškas piknikas. 
Taip ir buvo, šįmet tas piknikų 
mylėtojas išgirdo, kad jau drau
gijos ruošiasi piknikai!, jisai na
bagas, iš to didelio džiaugsmo 
paskubino dieną. Vadinasi, kad 
ir šįmet mūsų Piknikierius droš 
“Darbininke” tiesos žodį,—tik vi
si jo klausykime. Nugirdau, kad 
h’ mūsų skaitlinga Vytauto drau
gija (pnšnlpine) žada visomis jė
gomis draugijų rengiamą parapi
jos naudai pikniką paremti. Ma
tysime, kuri draugija smarkiau
siai pasirodys. Piknikterian, nc- 
anausk.

. Vargią 
Graži pora

Balandžio 12 d. kun. N. Pakal
nis sutuokė moterystės luoman 
Edvardą Tijūnaiti ir Moniką Gri
ciūtę. Šliūbas buvo labai iškil
mingas. Žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia. E. Tijūnaitis, stenogra- 
fas, parapijonam* gerai žinomas 
kaipo nepaprastų gabumų artis
tas—komikas; jis taipgi yra uo
lus Šv. Vardo draugijos narys. 
Monika Griciūtė, telefonistę, —! 
prakilnios sielos, tyki, kukli mer
gaitė. Abudu jie gcri'lietuviai pa
triotai, nors ir šioje šalyje užau
gę. Ilgiausių metų naujai gražiai 
šeimynėlei!

South Brooklyniočiai pradeda 
lankyti tavo bažnyčią

Parapijonys, gyvenantieji Cent
ral Brooklyne, pradėjo ilgėtis sa-

šios provineijoa Kunigų Vieny
bė ilgai galvų aukė, kaip tobu
liau jaunimą suorganizuoti. Visi 
žinome, kad jaunimas mūsų atei
tis. Kiek dabar jaunimui padir
bėsime, tiek ateityje to darbo tu
rėsime? O jau prie jaunimo priei
ti, tai nelengvas darbia. Čia rei- 
kalingas kieno, nors tam tikslui 
visiškas atsidavimas ir tobula 
kantrybė. Po ilgų svarstymų ir 
nuomonių dfakusavimo, prieita iš
vados, kad šioje provincijoje- tin» 
kamiauris asmuo jaunimu rūpiu* 
tis—tai tam. Juču Atekriūnu. 
Jisai visi; jaunuolių žin*mas ir 
kaipo sporto mylėtojas ir jojo va
dovystei jaunimas galėtų visai at
siduoti. Kunigi; Vienybė padarė 
gerą žingsnį, paskirdama kun. 
Aleksiūnną jaunimu rūpintis. Pir
mieji to darbo žingsniai pasirodė 
Vyčių apskrities susirinkime, įvy
kusiame blandžio 12 dieną. Dele
gatų būta net per 60. Tai didele 
jėga. Kun. Alcksiūnui vadovau
jant išnešta rezoliucija, kad viso 
apskrities Vyčiai kasmet savą 
Patrono šv. Kazimiero dienoje ei
tų visi sykiu prie Komunijos. Tai 
bus įspūdingas įvykis, šimtai jau
nimo sueis sykį į metą iš eilės į 
kurią nors lietuvių bažnyčią. Toks 
nutarimas yra brangintinas. Mes 
gerai žinome, kaip airių Holy 
Name draugija padaro gilaus į- 
spūdžio, darydama religinius pa
radus sykį į metus. Nuo to jauni
mas, pradedamas visokį kitą pra
kilnų darbą, bus nuoširdžiai re-

<(

Ponai GnnnMiauakai surengė: 
gražią “paris” savo dukrelei p. 
Kotrynai Būva msirinkę nemaža 
jaunimo, dau<foqsla choristai. 
Mat, p. Kotryna priklinso chore 
jau 5 n)et na,

D; Kstryna yra gera vaidinto 
ja ir nebloga dainininkė, Ji vi 
sunite choro pntengimnosc akty
viai dalyvauja* Gariiė tėveliams 
už gražų šeimynėlės išauklėjimą.

Pramogėlė buvo linksma ir sma
gi. Dalyvavo lt varg. A. Stan- 
šanskas, P. Katrynai linkėtina ir 
toliau dirbti Tautai ir Bažnyčiai.

Svetys

kia sveikinti irpalinkėti 
mūsų naujam veikėjui jaunimo 
tarpe.

Kun. N. pakalniui yra pavesta 
sugalvoti planą suorganizuoti 
je be galo svarbioje jaunimo sri
tyje yra jau daug daroma. Džiu
ginantys įvykiai,šioje provincijo
je.

VienttoHf

NEDARBAS JAUNIMO 
NEATBAIDO

VYRŲ NUMINS
Šv. Pan. ApreBkihio parapijos 

Šv. Vardo dr-jos »v. mFuon ir ben
dra Komunija įvyks sekmadienį, 
■balandžio 15 d. 8 vai. ryte. Kvie
čiam visus narius ir visus parapi
jos vyrus dalyvauti su mumis to
je puikioje iškilmėje.

Malonėkit sueiti į avetainę 7:3O 
ryto.

šv. Vardo draugija aukojo |5O 
naujiems vargonams ir daug dar
buojasi parapijai.

Komitetu

NEW ARK, N. J. — šv. Cecili
jos chore susibūręs jaunimas gra
žuli darbuojasi. Balandžio 12 d- 
choro basket bąli komanda susiti
ko su Elizabethieičais. Laimėjo 
Newarkieč»i. Po žaidimo buvo 

I šokiai.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

Vieninteli Kataliką Spantnv? ir Krantai Apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikčlius, kryžius, stovy- 

las ir k. Čia galima gauti {vairam turinio naudingų knygų ir gražių atviručių— 
«u lietuviškais parašais.

“DARBININKO” AGENTŪRA
* __ I

4‘Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
duoda atskirus “Darbininko” numerius.

Atidarą Aatradteaio, KotVirtaiMa ir MftadiMtio Vataria Dd D vai.

Antradienio vakarais dežiuruoja <7. Twąas<mif. Gi ketvirtadienio ir Mtadiouo 
vakarais—J. P. IfoČt'aZu. šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Reti 
Estate” reikalus bei notarinius uŽliūdymus.

NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais 'JŪSty LAUKIA —

VYTAUTO SPAUSTUVE
CSI &RANP STREET BROOKLYN. N. Y.

Telefoliuokite: STAgg 2—2133

'-rj.Ii.NF

PRAMOGOS
Mot. Sąjungos N. Y. ir N. 

apskrities suvažiavimas ir vaka
riene bus balandžio 26 <1. Apreiš
kimo parapijos saloje.

J.

ve atskiri komisijos nariai. Beje ir 
p. Biržiška kalbės per WNJ. Die
ną ir valandą sužinosime vėliau.

Rap.
Gara pradžia

» liadio Komisija yra užsidėjusi 
sunkią naštą, Jos tikslas lietuvy
bės idėją šiurpinti visuomenėje 
per radio. Pradžiai gauta WNJ 
stotis. Jau pirmą programą *pn- 
statėm^ ir sprendžiant iš laiškų ir 
pssiknlbėjimi), pradžia gera. Susi
domėjo visuomenė. Bns. progos 
kiekvienai kolonijai pasirodyti. 
Savo įspūdžius ir sumanymus 
klausytojai malonėti pareikšti laiš
kais komisijos nariams nr stočiai: 
XVNJ care of Lithuaninn Commu- 
nities Uour, Neivark, N. J. Sekan
ti reguliarė programą bns balau 
♦Ižio 28 d. 9 vai. vakare.

Radio Komisiją sudard kun. J. 
Simonaitis, komp. J. Žilevičius ir 
kun. J. Balkūnas.

Radio komisija

Įvairenybių vakaras-koncertas
Karalienės Angelų par. choras 

gegužės 24 d. š. m. ruošia įvairinu
sį vakarą Transfiguration salėje. 
P. Dulkė su choru praktikuoja 
dažnai. Vakaras girdeli bus pra
šmatnus ir įdomus. Choras š’j me
tinį koncertą nejuokais ruošia 
Net kun. S. P. Remeika pasiryžo 
chorui padėti vakarą padaryti at
mintinu. Choristai darban! Gra
žesnių dainų sudainuoti! Juokln- 
pesnių veikalų pastatyti! šimtais 
tikietų išparduoti ’ Tikietų jau ga
lima nusipirkti.

Sodalictes Apreiškimo parapi
jos vaidins “Graži Mageliona” 
gegužės 3 di parapijos salėje.

Lietuvos Vyčių 41 kuopa ren
gia “Protzel’ių balių-šokius. Bus 
gegužės’2 d. Apreiškimo parap. 
ulėje. • t »

Operetė chorirt rengia valdini’ 
mą “Agurkai” (operetė). Bus 
Lnbor Lyeeum salėje gegužės 17 
dienų.

• a
Afot. Sąj. N; Y. ir N. J. apskri

ties jubiliejinė'įlO metų sukaktu
vių) vaakrienė bus balandžio 26 
d. vakaro 8 vai. Bilietus galima 
gaut pas j. Mikulskienę, 201 Etna 
St., Brooklyne. Telef. Applegate 
7—7630. Vakarienė bus Apreiški
mo Pan. Šv. par. salėje, No. 5th 
ir ITavemeyer Sis., Brooklyne.

• ’ ♦ ♦

Karai. Angelų per. choras ren
gia koncertą-teatrą. Bus gegužės 
24 <1 Transfiguration salėje.

Apreiškimo par. motin? ekskur
sija bus birželio 28 <1. j Roton 
Point, Conn. laivu <rCitus.”

Moterų Sąjungos 29 kuopa ren
gia gražų veikalą. Vaidos “Moti
no! Meili.’’ Bus gegužės 10 dieną 
Apreiškimo par. salėje.

Rap.

BROOUYtl, N. Y.
BalandŽio 14 d. perduodant lie

tuvišką programą per WNJ nusi
skundžiama,. kad daugelis negir
dėjo aiškiai dainų ir kalbų. AK-! 
kitu kiek buvo p. Juškos dainavi
mas. Nora Radio Komisija yra ga
vusi laiškų ir iŠ telefono pasikal- 
bėjimų persitikrino, kad ne visur 
neaiškini buvo girdėti. Kai kurio
se vietose, kaip WHBamsburghc, 
Ridgewoode labai aiškiai buvo gir
dėti Visi gyti p. Juškos dainavi
mą ir kun. J. Simonaičio patriotiš
ką kalbą. Pažymėtinos choro dai
nų, solo ir kalbų sutvarkymas. 
Viskas ėjo sklandžiai. Kalbos, laiš
kai ir sumanymai bun nkclbiatni 
spaudoje, f<D*rbin|nkc” visada 
skaitytojai ra* ruošiamas radio 
programai. Kaip Jemy girdėjo 
nespėjau snžlnail. LaHkų*yta ga-

■i.?.gRĮW,.WA,.RUM.

Tel^hmte: 8TA.GG 2—0702

N. BUDUS I. VEHCIŪS
DANTISTAS 

RAY
Namu Trtafmma: MkhJpm 2—4273

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

gauti “Vytauto” spaustuvėje.
— Prieš išvažiuosiant p. Biržiš

ka vizituos Dr. Butler l-olnftibia 
universiteto prezidentą, Public 
Library vedėjų ir k. Appoint- 
mente padaryti.

— Vytauto D. Komiteto susirin
kimas balandžio 20 d, 8 vai. vaka
re pas kun. N. Pakalnį,

— Lietuvos M misteris p. Balutis 
tikrai dalyvaus p. Biržiškos išleis
tuvių baliuje.

—i Balandžio 12 d. K. A. bažny
čioje apkrikštyta Aleksandro ir 
Petronėlės Sandų duktė Teresė 
Rita; krikštatėviai buvo Juozas 
Grigaliūnas ir Ona Saudaite.

Choristas
Važiuoja Lietuvon

Ilgus metus Brooklyne lietuvių 
tarpe darbavęsis, gerb. Antanas 
Andraitis, LDS. veiklus narys, ba
landžio 25 dieną, Švedų Ameri
kos linijos laivu išvyksta Lietu
von.

Brooklyno lietuviai katalikai 
joaigCM p. Andraičio, nes ji* buvo 
visuomet jų tarpe ir jiems tarna
vo. P. Andraitį visuomet matyda
vai ir susirinkimuose ir parengi
muose ir prie bažnyčios. Žodžiu, 
buvo tai nenuilstantis lietuvių ka
talikų darbuotojas.

Pastaruoju laiku buvo vienas 
uoliausių Federacijos apskrities 
darbuotojų, kaipo jo iždininkas.

Junkime p. Andraieiui kuo ge
riausios kelionės.ir kloties mūsų 
tėvynėje Lietuvoje ir taipgi,—jei
gu ten nepatiks — laimingo sugrį
žimo pas mus Brooklyniečius.

Brooklynietia 

Svečiavo*!

Pereitą sekmadienį pas pp. Ma
čiulius svečiavosi p. M. Kerbelis su 
šeima, iš Amsferdam, N. Y. Ta 
proga pirmadienį aplankė Vytau
to spaustuvę. Pasigerėjęs gražia 
pradžia, jis reiškė pageidavimo, 
kad kuo greičiausia pasirodytų ir 
“Vytautas,“ kuriam pažadėjo iš 
Amsterdam’o 500 skaitytojų!

Antradienį pp. Kerbeliai grįžda
mi namon—išsivežė ir p. Mačiulie
nę, kurios revizitą paskubino p. 
Kerbolio šaunus automobilius ir 
amsterdamiečių pasiilgimas.

Mirė
Balandžio 11 d. mirė Petras Va

laitis; palaidotos Šv. Trejybes ka
pinyne, baalndžio 14 d. Veronika 
Dūdienč mirė balandžio 12 d. ir 
Išlaidota Kalvarijos kapinyne ba
landžio 16 d. Abu palaidojimu bu
vo iš Karalienės Angelų bažny
čios, po grali. J. Garšvos priežiū
ra. ■

SUVAŽIAVIMAS
irMoterų SąjungOt Noro York 

Nevv Jersey apskrities (10 metų 
sukaktuvių) suvažiavimas ir pn- 
minejiam sįvyks balandžio 26 d. 
minėjimas įvyks balandžio 26 <L 
Apreiškimo šv. Pan. pa r. saloje. 
No. 5th ir ITttvemeyer Sts^ Brook- 
lyne.

Kadangi tai bus jubiliejinis įvy
kis, tai bus švenčiamas iškili? In
gai. Tą dieną iškilmingos šv. Mi
šios bus Apreiškimo par. bažnyčio
je 11 vai. (suma). Antrą valandą 
po pietų, parapijos salėje prasidės 
apskrities suvažiavimo posėdžiai.

Kadangi vietinėje par. bažnyčio
je tą dieną bus šv. Misijų užbaigi
mas, tai iškilminga Apskrities va
karienė bus parapijos salėje ir 
prasidės 8 vai. vakare. Vakarienė
je bus garbingi; svečių kaip dva
siškių taip ir sviotiškių.

Kviečiami visi lietuviai daly
vauti.

ttnutčs

— Ateinančio antradienio “Dar
bininko” numeryje bu» paskelbta 
diena ir vaalnda p. Biržiškos kal- 
boiFiicr radio. * Taipgi platesnis 
praeito antradienio radio aprašy
mas. Tą numerį Brooklyno galima 
gauti “ Vytauto” spaustuvėje.

— P. M. Biržiškos IŠleititnvių 
baliaus komisija tarėsi vakarienės 
smulkiais reikalais. Tlkiotai pada
linti ir pardavinėjami. Galima

JUp.

BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
Nuo ą—12 ii ryto. 2—1 rak. 

i*«idMUe*i«U •atgarM 
4H GIMTO BIRUT 

(kNupM Unteft Ava.)
BROOJKLYM, K. T,

4>

----------- —------- .------------------- 4

Todėl visi mokiniai, ryto, atei
dami į mokyklą ywv prašomi npri- 
rengti švarini, su išeiginiais rūbais 
ir atsilankyti ko skaitlingiausia.

Reikia apgailestauti, kad pas
kutiniuoju laiku mokinių skaičius 
sumažėjo, Čia kaip tik tur būt y- 
ra tėvų kaltė, nes tėvai turėtų 
versti savo vaikučius lankylis mo
kyklon pavasarį, kuomet oras yra 
tikęs kaip tik mokytis.

Rangiu! prie vakarėlio
Neatsižvelgiant to visi stropiai 

rengiasi prie mokyklos užbaigimo 
vakarėlio, kur kiekvienas moki
nys, mokinė turės ką nors išmokti 
ir savo tėvams bei pašaliečiams sa
vo gabumus parodyti.

Suaugusiųjų mokykla

Mokykla suaugusioms irgi su
mažėjo, ypatingai per Velykų 
šventes. Bot toliau yra manoma, 
kad vėl visi pradės jon lankytis 
shnit lingiaii. Dalia r suaugusiems 
pamokos yra antradieniais nuo 8 . 
iki 10 v. v.

A. J. M.

Girtis negražu nei žmonėms, nei 
Dievui.—M. PcčkauakaitA

Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Ernest Heilo.

j * Tol. Greenpoint 9—2320

I!

»

JOSEPH GARSZVA iI
G R A B O R I U S

— IR— j
baLsamugtojas j

2M BRDF0RD AVENUE į 
BROOKLYN, M. Y.

LRKSA. Mew York ir Bew Jersey 
apakritiei kuopoms 

pranešimu
šiuo pranešu visoms New York 

ir New Jersey apskrities kuo
poms, kad šaukiamasis musu aps 
krities š. m. balandžio mvn, 19 
dienų suvažiavimas dėl svarbių 
priežasčių neįvyks, bet bus kitą 
sekmadienį. Todėl šiuo kviečiu vi
sas New York ir New Jersey aps
krities kuopas savo atstovus at
siųsti į šį apskrities suvažiavimų, 
kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 
26 dieną 2 vai. po pietų, Šv. Jur
gio parapijos salėjo, 207 '•’ork SU., 
Central Brooklyn, N. Y., nes tu
rėsime labai daug svarbių dalykų 
mūši; apskrities ir visos mūsų or
ganizacijos gerovei, o ypač jauni
mo organizavimo reikalais, aptar
ti.

Kuopų atstovai nepamirškite su 
savim kuopų įgaliojimus atsivež
ti.

KLAŪČUU3

CUNTON PARKAS
Piknikams, balinate, konartamn, 

lokiams Ir visokiem* pantHnteiBmi- 
nlmatn* Mnnglausia vieta Brook- 
lyne-MflNpethe. Jau laikas atstM- 
kytl nalę itemoa sesonuL

fOMASKLAHnn,8*T, 
taunp. Maapeth ir Botte Ava

Maipath, M. T.

Tel. Stagg 2—5048 Notory Public

M. P. BAILAS MG.
BIELIAUSKAS 

Graboriua ir Balaamnotoju 

734 Grand 8t., Irooklya, M. Y.

8. Lukoševičius,
N. Y. ir N. J. apskr. sekret.

Tel. Stipt 2—0788 Notary Public

JOSEPN LEVANDA 
(Lava&dattku) 

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

C. BROOKIYN, N. Y
Imsis paveikslus

Šeštadienį, balandžio 18 d„ lie
tuvių kalima ir istorijos mokykla 
dalyvaujant vedėjui kun. N. Pil
kalniui imsis fotografijas, kurias 
prof. M. Biržiška nori vežtis į Lie
tuvą. Ten jis nori parodyti kaip 
Amerikos jaunimas mokosi savo 
levu kalbos.

Tekpbottfl: 8TAGG 2-9106

N. 1. PETRIKĄ
(MRKK)

. LIETUVIS DENTI8TAS
221 S. 4U m., BroOtaya, M. T.

Gar* AaciMtea
VALANDOS:

Nao 9 ral. ryt* Iki « vat takam 
Peuktalfadaia ir imtaAtealate 

tik Mritara*.

M<‘r 1 \l K t

M
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