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“D-KO” VADOVYBĖS BOLŠEVIKAI BOIKOTUOJA
KANADĄ
PRANEŠIMAS '
“Darbintoko^ ir jo įkaitytųjų
gerovei, kad
galima viiwwnet
raiidama laiku laikraMį iileiiti ir
palengvinti redakdjoa ir ipaurtuVia darbų, maloniai praiau:
Viltu “Darbininko” BENDRA*
DARBIUS mvo raMui redakcijai
pridurti tokiu laiku: viii raita)
(rtraipcuiai,
fcoreepondencijoi)
tidriami ANTRADIENIO NUMERIUI turi būti pridurti redakci
jai ne Viliau ieftadtienio, o PENK
TADIENIO NUMERIUI—ne viBau trečiadienio. Už tvarkingų
raitų duntbijimų ii anksto iirdingai dlkojame.
Visi bisnieriri, įvairūs pramo
niuksi prašomi kuo daugiau skelb
tis “Darbininke.” Videms užtik
rinamas malonus ir tvarkingas pa
tarnavimas. .
KUM. F. J. JUŽKAITIS,
“Darbininko” Reikalų vedėjai.

ALFONSAS PARYŽIUI
NEPAGEIDAUJAMAS

MAO BOKALO VIS
1M8S1

RUMUNIJOJ NAUJA
VYIBAUSYBĖ

Nlffižius va KALBĖJO LIETUVA ATIDARO KELIĄ
LENKIJAI
KIRAM
IENKUAI

s Bueharest, Rumunija, Imi. Bomba#, Irai ĮfeallOd. * yįmirfmtaM.—Anglijos ptir- Vati^aifas.--Balandžio 19 Ilyija, balandžio 17 d. —*
d., sekmadienį, I^HėŽius Čia įvyko Lietuvos, Latvijon
19 d, — Po ilgų derylm ka —Balandžio Ui įHijos vt- lūmcnhniahndžio 17 d. bu
raliui Karoliui pasisekė su co-karaliimforil įmin per- vo karšti ginčai. Konservą, Pilta XI antrų kartų kalbėjo ir Estijos konferenrtja gele
rasti žmogų, knra sudarė davę savo para | naujam toriai norėjo nuversti darbo per radio iš VatikaniMstoties, žinkeliais susisiekimo neka
naujų ministerių kabinetų. vicc-kamliui, ■ ĮBaniKa- partijos ministerių kabinetų. Šį kartų Poptežuia laimino lu. Dalyvavo ir Lenkijos ats
Tuo laiminguoju yra liau budos gcucM IpAtoriui. Dabartinę valdžių smarkią! modemišim išradimus, ku tavas. Lietuvos atstovai koti*
rių pagalbi ora bangomis ga ferencijoje sutiko atidaryti
dies partijos vadas Dr. Ni Buvusį vice-loS
Boru- puolė konsm vatovių partijos
ekalas Jurga. Naujieji mi- hcjatts miesto 1 I išlydėjo vadas Bahhmu bet jam gy lima susiaiekf imvisu.paMUi- Lįetuvog-Leiikijos sienas fėn*~~
KUNIGAS NEPRIIMA
nisteriai t nujaus prisiekė ka didžiausiomis J įnnis. Jis vai atsikirto premjera® Mae- liu.
kų prekėm*. .
ORDINO *
Dirnald.
Įvyko
Imlmivimas
—
, IkLŠiolei to iielmro. Len
raliui.
važiavo atvirai ■tamobL
Lenkų kunigas DomacliovsSUOMIJOJ GYVENA 111 Wluž
vyriausybę
iMilsavo
305,
kija, žinoma, iš to daug lai
ly per nuimto £ K kur su
kis, Podguržo miesto taryTUVOS MUBčIŲ
prieš
251.
Po
balsavimų
su

mi, nes ji turėk tiraų susisie
atrinkusios dm mos mi
lx>s pirmininkas, reikšdamas
keltos
didžiausios
ovacijos
Helsinkis.
—
Lietuvos
konkimų j Latvijų ir Estiją, Bet
irios
karštai
jfį
nim. Iš
PRIPAŽINO 11 VALSTYBIŲ
prieš dabartinę lenkų vy
niin,
pirm.
Ma
eDonaldL
Sfilatn Helsinky žiniomis, ar Lietuva iš to laimi/ditįe33 kaimelių (M ■ų) buvo
riausybę opozicinį nusista Madrid, Ispanija, bal. 19
Kftviai.
Jei
MaeDonald
būtų
sudabartiniu metu Suomijoj lis klausimas/ Viena tik aiš
paleisti Sveikini
tymų, nepriėmė ordino, ku d.—Ispanų laikinoji vyriaulaukęs
nepasi
tikėjimo,
jis
gyvena III Lietuvos piliečių ku, kad Lietuva po truputį
Iškilmėsedatj to- ir indų
rį jam buvo valdžia sutei sybe pranešė, kad Ispanijos
būtų
prašęs
karaliaus
J
ingio
47 vyrai, 34 moterys ir 30 kaž kaip artėja prie savo
respublikų jau pripažino 11 tautinio jiidėjiK ■da« Makusi.
■
V.
paleisti
parlamentų
ir
pa

vaikų. Dauginusia lietuvių klastingo kaimyno.
valstybių: Prancūzija, Mek Imtina Gandhi. ■
skirti
naujtts
rinkimus.
Lordas
Iriria
1
gyvena
Unsinas gtiljernijoj,
b gusitarisika. Portugalija, Urugva
REVOUUCIJONIERIAI
kurioj yra sostinė Helsinkis
jus, ('ubą, Cliile, Argentina, mo su Gandhi ahfl hnke indų
NEPASIDUODA
Ir
išvyko
į
— 55. Viipuri gubernijoj
Turkija. Cecho- Slovakija, gražaus pritarbttfl
Fiuiclial, Portugalija, bal.
^cturėdagyvena
30 lietuvių. Mažiau
Angliju,
bevA^į
Jugoslavija ir Graikija.
8 d. — Sukilę kareiviai ir už
sia lietuvių gyvena. Haeine ir
i uis Lidijoje azra jįnių prieėmę Funclial miestų, Madeišų.
J
'Tejį u eiayitlįyu, II ondu ras, Kuopto .gubernijose.
ros saloje, nutarė nepasiduo
baland. 19 d. — Sekmadienį
Hartfordf Coun. — Vietos
ti Portugalijos kariuomenei
PREĖIDBNTgĮflį ■rAvo
po pietų įvairūs sukilėliai- KIEK KOLEKTYVIZUOTŲ L. Vyčių kuopos basketljall
ir sukilusių vadas generolas
ŪKIŲ
komanda balandžio 14 d. su
■įėjusios plėšikai. Ronman Diaz vado
Sousa Dias paskelh“ mobili
savaitės gale, ■Ridentas vaujami, užpuolė Tela mies JIask va. — Radio praneši sitiko su savo didžiu priešu
zacijų. Laukiama mūšių.
j«vo iŠ- tų, liet buvo atmušti vyriau mų, kolektyvizuotų ūkių lig- “Kaceys" rungtynėse dėl
Vokietijoj, Celendorfo op^Hoover «u
Amerikos piliečių neliečia tikos (padidinamų, žiiiro-ivykę* lį|j|
*
šiol SSSR yra 9,800,000, vi miesto čempionato. Vyčiai „
■brauti. sybės kariuomenės.
mumas yra apsaugotas.
Waahington’o vyriausybė so 50,000,000 hektanj.
; savo oponentus visiškai «ttnų) stiklų dirbtuvėj įvyko j
Maskva, baland. 19 d. —
Prekybos komisaras Rosengolz išleido įsakymų, kuriuo
uždraudė Sovietu Rusijos
prekybos agentams pirkti ar
naudoti Kanados prekes.

imi uuiejo
WWį

HONDŪRU SALOSE
SUKILIMAS

SAULĖS SPINDULYS
PADEGĖ SANDĖLI

Paryžius, bal. 19 d. — Pa
ryžiaus policija patarė Ispa
nijos buvusiam karaliui Al
fonsui XIII iš Paryžiaus iš
sikraustyti, (neš policijai la
imi sunku apsaugoti jo nelie
čiamumų. Viešbučio savinin.kni nelabai nori,; kad kara
UŽSIMOSI DU LAKŪNAI
lius išsikraustytų, nes jis
dėmi patalpas. Darbininkai Lgavo 20 žuvį).
kasdien viešbučiui už patal
Baland. 19 dienų aeropla vos suspėjo išsigelbėti. Ty-Į
pų sumoka 600 dolerių.
no nelaimėje užsimušė du la rėjai gaisro priežasties ma-| PAR DU ATEIV1RTIMAI
kūnai — St.. Crain, 30 metų, no,kad gaisras kilo iš saulės Į
Londonas.Prieš kelias
ir H. Maciu tyre. 25 m. Abu spindulio. Ant lango buvo Į
dienas
du anglikonų bažny
nelaimingieji priklausė Har- pastatyta lempa, kuri savo
vard’o skraidymo klubui. tiškai laužė spindulius, juos čios kunigai Dominie Carter
Į ir Peter H atris perėjo į ka
Aeroplanas nukrito iš 300 sutraukdama į vienų pluoš
pėdų aukštumos prie Hicks- ta. Toks susidaręs didelis talikų tikybai ir Įstojo j knniVaršuva. — Lenkų spau
|gų seminarijas.
»
ville, N. ¥.
spindulys uždegė netoli gu
da gyvai komentuoja finan
sų ministerio pulk. Matu- NAUMIESTY 102 BEDARBIAI lėjusį įsipierį, nuo kuino už
KUR EIS ARAYIČIUS?
sidegė visas sandėlys.
ševskio padarytų senate pa
Katuias. — Atsistatydinęs
Xaiun ėst ii (šakių apskr.)
reiškimų, kad šiais 1930—
vidaus reikalų ministeris p.
šiomis dienomis buvo liedar- GRANATA UŽMUŽŽ
1931 biudžeto metais bus 50
bių surašinėjimas. Užsira
KETURIS VAIKUS Arųvičins, spėjama, būsiąs
milijonų zlotų deficito, o ašiusių yra 102 bedarbiai. Ta Lvov, Lenkija, bal. 17 d.— paskirtas finansų jvieo-miteinančiais finansiniais me
čiau prisirašė ne visi, nes ne 5 vaikai žaidė ir žemėje rado nisteriu ar žemės banko ditais — apie :WO,0()0.000 zlo
visi nuėjo prisirašyti. Kaip karo laikų granatos Šrapneli, I rektoriumi. Bet ši žinia nėra
tų.
Matuševskis pasakė,,
Naumiesčiui tai yra jau di kurs sprogo, užmušdamas oficiali.
kad, norėdamas padengti
delis skaičius.
negyvai 4 vaikus ir vienų sudalį to deficito, jis numato
-žeisdanias.
sumažinti 15$t valdininkų
algas. Tuo būdu galės būti
sutaupyta 200,000,000 zlotų.
SAVAITĖJE 17 tJEMUHMŲ
Laikraščiai spėja, kad val
Automobilių ‘' registrai'’’ į
dininkų algos bus sumažin
George A. Parker praneša,
Paryžius. — Balandžio 16
tos nuo šių meti) liepos 1 d.
kad pereitų savaitę Massa*
d. vakare į Paryžių trauki
chusetts valst. automobilių
niu atvyko pasitraukęs Ispa
NUSINUODIJO GABU
nelaimėse užmušta 17 žmo
Balandžio 19 d., sekmadienį. va-' nijos karalius Alfonsas. Sto
kare 10S (’hestnut St., Evvrett ty buvo in-isirinkę tūkstan nių ; tai 2 daugiau, negu per-,
nai tuo metu. Jis pranešė,
gyventoja A.
Benett atsigulė
čiai žmonių. Alfonsų pasiti kad tų savaitę įvyko 70 susi-,
virtuvėje ir tyria paleido pasą,
nuo ko ji atrasta neayvą. Kituose ko Paryžiaus policijos viiši žeidimų vien dėl girtuoklia
kambariuose miegoję vyrąs ir vai įlinkas, karaliaus draugai ir
vimo priežastips.
kai liko gyvi.
. .
kiti. Iš stoties karalius nu
vežtas į viešbutį, kur jo lau
NORI PANAIKINTI SENĄ
kė žmona ir vaikai. Einant
ĮSTATYMĄ
iš stoties, susirinkę žmones
šaukė: Lai gynioja karalius!
Santa Barbara, Calif. —
Karalių šeimos prilankyti Čia veikia įstatymas, kuriuo
IMuslet N. T
Garsu- buvo atvažiavus Belgijos ka leidžiama’ visai nuogiems
sis žurnalistas Aifliur Bris ralienė.
maudytis nuo 8 vai. vakaro
bane, apsilankęs Jtochcstery
Kur Alfonsas apsistos gy iki 6 vai. ryto. Šia įstatymas |
savo Vienoji* kalboje pareiš venti, dar niekas nežino. jau 50 turtų senumo. Polici
kė, kad 1932 ibelais prėzi- _Prancūzija
...... „..........ir Anglija jam jos viišininkas yra susirūpi
nęs tų įsfut.vmų panaikinti,
kaip sudarantį daug keblu
/.
mų.

MILŽINIŠKI LENKUOS
BIUDŽETO DEFICITAI

KARALIUS ALFONSAS
PARYŽIUJE

karo laivus, kad apsaugotų
Amerikos piliečių gyvybes.
SUDEGt BANKININKO

SŪNUS

Somerville, N. J.—Balan
džio 19 d. kilo gaisras žy
maus bankininko J. P.
JSchlev namuose. Gaisro
liepsnose sudegė bankininko
12 metų amžiaus sūnus.
NUSIŽUDĖ JUDOtlAUS ROLES
VAIDINTOJAS

24 valandomis anksčiau
prieš Velyki) vaidiniui:), nu
sižudė A. E. Hooker, 28 me
tų jaunuolis, kurs turėjo vai
dinti Judo Iškąrijoto rolę.

VISI I BALANDŽIO

nn
CUd.

TIK M. SMITU GALI
LAIMĖTI/

TEATRĄ
DANGAUS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

6M E. FVuna n i sis.

SOUTH BOSTON’E

d

vo laimi įtemptos, n<% tai bu
vo paskutinis sezono Žaidi*
mas ir Hartford’o stipriau
sios komandos rungėsi. Žiū
rėtojai buvo labai susidomė
ję, kas laimes čempiono var
dų. Ir lietuviai neapsivylė—
vyčiui lietuvių vardų garbiu* <
gai apgynė.
VAIKAS MIRĖ, O MOKYTOJA
Hartfordieciams vyčiam® (
PASIKORĖ
— lietuviškas sveikinimas
VarStt va.—Lenkų laikraš H valio!'čiai praneša apie šitokį ne
paprastų atsitikimų Liubli SUNAIKINTA NASHUA’OB
STOTIS
no apylinkėj. Vienos pra
Nftshua, N. H., Imi. 19d.—
džios niokyklos mokytoja,
Sekmadienį
kilo gaisras
norėdama nubausti vienų iš
dykaujantį mokinį, uždarė Nashua’os geležinkelių sto
jį kaina lėlėj mokyklos pa tyje prie Main gatvės. Gais
talpoj. Tamsioj kamarėlėj ro priežastis neištirta. Nuo
uždarytas vaikas, išsigan stolių apskaičiuojama apie
dęs, kurį laikų verkė ir pra 200 tūkstančių dolerių.
šės išleidžiamas. Tačiau po
kurio laiko jis nusiramino. « AUKŽŪIAUSIAS MIESTO
GALVA
Mokytoja apie jį visai už
miršo ir sugrįžo į savo na lUerliĮnas. Heinricb Šalim
mus. Po kelių valandų pas išrinktas Berlvno lord maįfc
mokytoja, lyg pikta nujaus or'Udvylikai metų. P.Sahm
dama, atlx"*go mokinio moti yra 7 pėdų ir 1 colio aukščio,
______________ . .♦
na pasiteirauti apie jį. Tik
tada mokytoja prisiminė už
darytų mokinį, Abidvi nu
ėjo į kamarėlę, kur rado at*
šalusį vaiko lavonų. Vaikas
mirė iš baimes. Nelaiminga Maskva. — Sovietų socia
motina, didžiausios nevilties linio apdwmdhno departa
IMigauta, pftvmč vaiko kūne mentas pranešė, kad per 15lį ir nusinešė namo. Netru- kų mėnesių jis išleidęs du biIkus susirinko didelė kaimie lionus rublių (vienas rubli*
čių minia ir greit kilo šūkis apie 50 centų). iš tos sumoa
u Užmušt nmkytojų.*’ Minia 159 milijonai rublių esu iš- y
apsupo mokytojos nmnuš. mokėti sunegalavusieina dar*
Keli kaimiečiai duris išver buliukams šelpti,
niii.
tė. Tariniu įėję į mokytojo® i’UldiiJinmsijoms ir 429 mil
kambarį, $ulo mokytojų pa* rublių--veltui gydymas dar- sikortuių.
bininkų irljedatbių.
'

Vokietija. — Mi
rusio Vokietijos užsienių
reikalų ministerio Stresemann’o našle iškėlė bylų
dviem fašistam už šmeižimų
jos garbaus mirusio vyro.
Teismas šmeižikaųis paskyiv 4 mėnesius kalėjimo.
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Okupuotoje Lietuvoje! “Darbininke” Katalnpas

Žinios Iš Lietuvos
mmMAKOMV m dmkok?

to, primieijoj dalyvavo Tel-|'
įvadą, kur bura smulkiai tar-Į MAO AllBOMABtif /
Ūyino darbų, a su. tokiais ge
iįų kun. seminarijos ivkto-Į '
Įdomi, Išleido iš nuovados
BOBtimVIlMYlA nūn lietuviui nepakeliui,
{VADUOG KMtGM
Ką Klrtritau KtUliku
Kovo 21 d, J. E. riwpral. V. Borueviėius, iuJ
Įtik 23 vaL W “triukšmų”
Tiri iiaott ari* MririUt— .10
Aritadrią
Otatrilą
netari
Ja
r
K(wwrįi
mm
,
VarHn<
vuU,
Metropolitas sektorius kai). J, Galdikas, IĮ sustatyta pratokolaL
Į(Gėriką Mythdogijo* tlup*Maldų BfakhiiM*, baltai*
Viln.-Trukų ujiakr* Nuo vo
tykvirtekas suteikė jmlulija* keleto kunigih klierikų ir t, I
rirMtai*
i
——■—kiečių laikų gyvuoja mūsų
■MAUTAI VA10MAS
Į
ktmftto šventimas Metrapo* L Malonu toj dienoj ImivoĮ
DABAAA
|tyd«* ir TąrtM. PurakteaB*
būt
bažnyčioj
ir
matyt,
Jmd[
'sodžiuje
lietuviai
^Ryto
”
lijt* Kunigų RepdManjm
viršeliai* .. ............... ...^, $175—1 JI
draugijai mokykla.
Daug
^40.,
auklctiiuanH tologijos III jaunas kunigas dievotai Iai-|
Kauna#, Iniciatorių gmDr. Viąoą fhtąrią Mtti.
vargo ii* pnriHngų padėta jos
ko pirmas šv, Mišias nsistuo-1
kurso studentumš.
jų jau sukataloguota apieĮ
ifcąftyiąMWb*-l«bri
Į p*, į kurių įeina .literatų, }>oIstorijos apysaka. Du tomai.
įsigijimui ir išlaikymui. Su 9,0(10 ir apie 8,000 suinten-1 gražia patbkaftymri apU |*
i
Subdijakoimtų priėmė šie jaut klierikams. Laike mišių■lėtų,
menininkų, artistų ir viAp<* Apdrąądą. Parai! J,
Telšių kun. seminarijos rėk-Į
tartino vietos žmonių sugy toriznots. Tvarkomi IaikniS-įg^
ąąinenyą:
8. Vaadiauskaa -------------- - Są
kiromenės veikėjų pradėjo
draugijos fiU komplektai, - jįj didugražų pamoksnHotIaltkas lirt„vii venimo ir
L Butkus Kazimieras
'
MtUryiU ir Afbayąą. Var
dėka
gauta
mokyklai
konce
iu J. Geruth___ ___Kk
2. Chomskus Boleslavas ht “kunigo idealas Kristų-į kai filmai “Spaudos pionicnui taip pat yra sutvarkytadrirtritymal PartH Uori*—-45«.
sija. Žmonas buvo ir ĮiasiliChuntai Fradžtanokalh -*
aĮKlefa ir norintiems pasi-Į Gerame*—aprašymai ąj&
je.“ Mišių metu drauge su J
3, Dagilis Bronius
Tiai/* Filmą — iš spaudos
Dr.
A. Vileiiii___________ |0ą
ko ja labai jiatenkinti, nes
A Danauskas Julius
primieijantu priėmė į savo
draudimo laikų.
Režisūra Į jų vaikučiai, mokinami gini- naudoti prieinamu. Taippnt
UMpftOMeką XJr«* ir kaip
širdis šv. Komuniją visi na
& Dubauskas Petras
nuo jų ilaiaaugotit Paralv
atlieka valstybės teatro ar- |toje kalboje, greit pramok* 1S pagrindų tvarkomas (Irau-[ Tabcka*—Mnodri «- rūkvnepyvojl gamtą: žemi, van
gijos archyvas. Daug senų mo kXu; pagal d-rą Nimiškiai,. kas teikc gružų »įs- Ifiatas p. Laucius, opcratftrų
(L Gobia Mykolas
duo, orą*. Parai! J. BaronaM-fO*.
Įdavo ne tik skaityti ir rašyti,
pftdį. Po mišių suteiktas pa- — p. Račkauskas, o sceneri-K
7. Grušas Vincentas
lietuvin rašvtojn rankraš- ^i
Kaimiriia_16c
Patrimpo Laiikai. — Ulddo
— 8. Gutauskas Jtnms
launktiimis kmugams? tėve [jų paraše p. Suclmckis. Pik *l>ct ir mylėti savotautii.
ettj, jvamts (toKttmcttntt
į
apytaka 15* Kun. A. Miliukas_________GOa.
Į Deja. 1927 metų, kiekvieliui, broliams, sesutėms iri'
• 9* Yla Stanislovas f
Meili (Poema). Paraki M.
įmą žadama galutinai pa Įnam lietuviui gerai žinomos, suskirstyti ir sudėti į tam I MatriUką BaŽByMa ir DaGiuUdtie
_ _______ ___ _ •__ l&o.
10, Kačcrgius Klein., MIC. galop laike mišįtarų visiems Lbaigti šių metų birželio mvn.
tikras bylas. Didžiojo Vil4m*kr*14iniM. — parai! kum.
Manja Skaitymą! Knyga—
žmonėms. Po pamaldų visi Į
[retorsijos paliete ir musų su1L Kazėnas Jonas
niaus seimo archyvas, kuris r
(Dalia II). Ša pavelkalaia—75c
[džių.
Sunkiai
įsigyti
mokyk*
savo laiku buvo atiduotas Į
yl^* gww; p. Šauta12. Kazlauskas Julius v šveičai nuvyko į primicijan- Į
yieaooliai laooaa. Verti
[la
tapo
uždaryta,
Tačiau,
ŪKININKŲ
VASOAI
13. Keturakis Alfonsas
to namus vaišėms,
I
saugoti kun. Ambrozicjui, y- [įriti*------------------ —--------- 25*. Kun. P. SaurtftaiUs
Ryt dienų kovo mėn. 9 d. Į Paavalija. Vietinė ūkiniu- [dar tada gyvendami vienybe,
Vaikų Anygeli — ra pa
U. Kuzmickas Kazimieras
ra Mokslo Draugijoj ir jau Į XXIX TarpUtrtini* Sartaveikslai* ___ _____ __ _____ S0*.
priimeijautas
dalyvaujant
|kų
sąjunga
susirinkimų
su
|je,
neniiĮeidome
rankų,
neišsutvarkytas. Trūksta tiktai I*“*
ta««
15. Petronaitis Antanas
Mano Patyrimai Didžiojoj
daugeliui
svečių
atlaiko
ge[paskaitomis
nebsurengia,
nes
Įsižadėjome
savo
teisių
ir
kas
.
,
•
v. .
x
kun. Pr. Baly*, M. I. C____ 150 Kartj, 1918 ir 1919 m. Para
i(i Prauskis Juozas
bendro suvažiavimo proto-Į
y
Si Kun. J. F. Jonaiti* (Kadidingas pamaldas už savo I vis bėda su tais leidimais, tik [ met vaikučius mokinome sa- kolo, šiaip vra visa prircn- Į
Užrienyja. Juokin17. Razminas Juozas
pelionau) ------------------------- 25*
mylimos motutes Konstan-I.javų valymo punktą tini. Že- |vųj mokykloj. Jau buvo vil•».
* .
.
. Igas aprašymo kelionės; pa18. Rupšys Albinas
gmmoji medžiaga ir„\i: a vi- Lyfjų jP
Mikalojau* ir
Pamaldų Vadovilia, Starijo*
cijossielų. Daliar jaunasku-Įmės Ūkio Dr-ja irgi pakan-lties ir koncesijų Rauti, bet
19. Spurgis Albinas
Graudfla Verkimai. Sudari ir
lė protokolų.
iGlapiroa Ivanovą... Išgulti!
M Tgrvydis Mykolas.
nigas po labai trumpučių a- kaino gyvumo nerodo: nei Į šių metų įvykiai mūsų pa»■
[Magnus Parvalkieti*_______ J50! išleido Kun. J. Koneeriėiw.~_10f.
Moteryiti* Meetiardomybi. J.
tostogij
išvyksta
savo
skirton
l
paskaitų,
nei
kursų
ūkiniuĮstangas
žymiai
sutrukdė,
Rudnia, Vilu.-Trak.j apsk.L^L*^.^“^^
Ti‘ į (tijakonus buvo įšven
Leaauakiu.
ftv. Kaa. D-jo* lei
tintas Kalibre Domininkas, parapijon vadovauti sieloms. Į kams nesurengia, o ūkiniu- Į Tas įvyko šitaip.
dinys, Kauno----------------- 10«.
kams pradėjus verstis gyvu
Buvęs “Ryto” draugijos Iki 1927 m. mūsų bažnvčio-Įbe galo' įdomGs nuotikiąi kepranciškonų ordeno.
Snnkiauiiaia Laikai*. P.ir«H
je pantados tavo'didžiumaA. Rucevičiua___________ _40«.
ATKAUKIAMAS MOBATH AS lininkytse būtų labai veika- auklėtinis, paskui tos d-jos
Kainui*. “Segodnia” rašo J lingu, kai ką pasiaiškinti, [mokytojasRapolas yelyvis- je lietuvių kalba, nes para-[J. Balčikonio------- 2----------- Al.O*
Šventa* Gabrielių*. Išleido
MUAOVA ŪKIMIMKA
Tiva*
Alfonsą* Maria C. P.—26e.
pi
joj
vra
KiOU
lietuviu
ir
a-|
Pramonini*
Demokratjia*
Pakad būsiąs atšauktas Vokie- [Dabar minėta Dr-ja turi su Valiukonis, atsidėkodamas
, Pasvalys, Biržų apsk. MiReHgijo*
Mokymo MetatiP,r,M Uo,i"-------- 76c
tijos ministeris Lietuvai p.Įbekonais daug darbo. Nuoluž gražų auklėjimą ir visas pie 200 lenkiškai kalbančių.
tau Šutais! K. J. Skruodyi—50a.
gonių kaime kovo 14 d. nuMorath'as.
Įanksčiausio ryto žmones ap- Į pastangas jį bemokinant. į- Bet 1927 metais po AikivysLebkita Mažučiam* Ateiti
'
štautas ūkininkas J. RimkūPrie
Mange. Šutais! KuPra__
Įšerkšnijc nuo šalčio skuba {[stojo ‘‘Kultūros” d-jon ir
kupo mitaeijos pamaldos Arite,llio,
uaa------------------------------ —4Oą
[
ipm. G) metų amžiaus. To
‘
kielių jis su sūnum buvo pir- JBAžKYCIA ATRKKOMTUOTA [stotį, kad kaip nors bekonus pradėjo smarkiausią agitaei- tapo padidintos per pus. To | Vaiką Darimsičiri — RfaMirt DakrtdL ParaM Kacya
Puida -■...— ............. We.
~š
ar[ją
prieškas
tik
kptali*::
padaliniino
mėtį
lietuviai,
pinil
’
i
*
kalbo*
mokslui
-------50r
į
Cvic. Sūnus greičiau ųu^ - iBvmislafiškild. Per šių me-iw<luotiį. Bet ]tar-tgj. f
iR^ShA AlfrąstiL
Aad*r**ao Faaakoa—au p*^
jis ^v.
;Mk*Ulia1« ’l.TTZl. ........UOe.
JL uraurf ir išėjo. 7 vaI^VaW ‘rij Šv. Jumifa atlaidus Bo-įąm .Tntt’eilitfvifet’rSlĄtilktts ffciška.
w
j Kazimiera draugijos ir jos Viėna, kad mes beveik vieni
gnslaviškiuose
žmonių
tavo
p*S
vėlaus
vakaro
nesykį
dautadrinlaitia_____ i...........—-JOa,
p
tėvui dar tebesiprauB Kelioul* pa Strapt fr
gelis grįžta su Jiekonais atgal skyrių, neapkenčia katalikiš pastatėm bažnyčių, seniau ir boTfevismM ir jo vykdymą*
į
MhtttL buvo paleistas į jį šū- Jalta daug.
dabar atiduodame reikalin-|Ru^^- —------- ---------------- I5e Ariją. Parai! Pranaičių Jūl! 2.56
!
vis pro pirties langų ir se
Reikia pasakyti nors po kelias dešimtis arba kelioli- kos 'spauąoa, iteapkeitcia ga duokle, o antra, vadina-Į tridįoę Vainikai—Scvybi*
“Ryto*1 d-jos ir jos mokyk
TSATBAI
nuolis buvo nukautas vietoje. ra žodžių apie atnaujintų Į ka kilometrų: mat, vagonų
• - i
-i I vakarčiu®* ir gegužinSmu ra
Bėgusia viskių b a ž n y č i ii. Į pritruko. Ūkininkas J. tris lų. PaaiŠkiinmui užteks, kad inieji šlėkteles visai beveik gdtiomi*. Sutaiai Matu GriVienuolio Disputą ra BaH>
Dėl šios žmogžudystes suim
liaŽnyčioii nesilanko, jei ne Įgo»d* ■■■ ■■ ..... ...............
50* žrct. Vieno veiksmo juokai Su
Nors ta bažnyčia yra nedi- [sykius po 30 kilometrų važi- ir šių pavyzdžių.
tas Rimkūno sūnus. Esij pa
lietuvino Vaidevuti*—«—-15*.
delr ir medinė, lx*t vidus tei-h’čjo. kol liekanti pardavė/
1) Atvaįžavęs R. Vėlyvis- bent kurį gražų Šventadienį Į Laimi — (pofera). Parai!
grindo įtarti, kad sūnus atl
Mepaiiytoja—keturių veiks
kia daug malonumo, nes jų Į Rikiuoja vienas paprastas Valiukonis vasaros atostogų atvažiuoja pastovėti šventoindęs savo tęva.
mų drama, Parašė kun. Pr. M.
riuje. Todėl nieko nuosta-Į Ataargiri ra Ugnhni. Vert!
praėjusių vasarų atnaujino|ūkininkas Gudas. Ar nega į Kamerūnu sodžių pirmiau
/
•
Juras. Kaina______________ 35*
.
i i i i -*i
*.
I® lenkiško kun. K. S....... ...10*
baus,
kad
lenkišką
šventa-Į
ilėtų daugiau tokių rūšiuoto- siai atitari išgyvendinti iš
GiFiddagaa Vyras—2 aktų
TAIMiaiJOS VAKMIUOSI
- išdažė ir atremontavo.
dieni bažnvčioj dažniausiai | MftiąTĮkijim**—išaišldrikomedija; parai! 8. Tarvymūsų
sodžiaus
ligi
šiol
tebe

barniai. Kovo 8 d. Var
[ jų būti, jei jau patyrusių
dae
., - _ _ ______________ 25*
Hgetų Gudrumą*, 3-jų veiks
spetualistų iš kitur nesiun- gyvuojančiu “Ryto” mokyk tylu ir,.. tuščia. Kaikada|vetfg joną* M. Širvinta*—J50c
KODAL TAIP?
nių bažnyčioje kun. Adolfas
mą komedija. PartH Seiriją
_ w44e
Utenu. Kovo 19 d. val-įčiania. Nereikėtų piliečiams lą. Pasekmės jo da/bo tik lietuviai suėję pagieda lietu^aukštys atlaikė pirmąsias
nesuka* .......................
25c
viška rąžančiu, bet kitiil J- Šeškevičių* ir B-vi, K*nšy* Mišias, šio kunigo pri džius gimnazijos dalis moki-[tiek ilgai laukti. Greta Pa rai “kultūriškos. *’ J o darbo
Ubagą Akademija ir Ubagą
ntų užbaigę rekolekcijas pa-Įsvalio ūkininko Brazausku ir dėka įsteigta mūsų sodžiuje giesmių nėra kam giedot.
Baliu* — komedijos po 1 ak
micijų visi parapijiečiai la
tą. Parai! Seirijų Juoauka*—.36c
lydėjo rekolekcijų vadovų Į Bainauskienos ūkius nupir- valdiška lenkiška mokykla. Būna dar ir taip, kad kimi- .“nJ1 ■>>“*
bai domėjosi, nes primici jau
Vaiką Tjatrai:
Sriegus
— Dramadalia
4-rių1:1)
ak
gerbiama kunigų Lipnieką į|ko žyilas Triauba ir dar kitas
2) Nuo vįkiečtų laikų esa RtU UzRietlojus prieš misiąslp«»u jnoxM V. Kovu___ 30. Pagalvok
darai; 2) Jono40*
tas* siekiant tikslo parode
tą. Vert! jį
Akelaitis
stotį. Stotyje atsisveikindą-Įlydąs. Jie. girdėt, dera dar me organizuoti. l>irmiau tu “Padnimy na twiu*z”—nie- Gr.tataVutawa.-Vwlaimi;
3) —
rarakyk
mano lak
daug tvirtos valios. Jam te
Srama*
3-čia
Surink^
& dalia
D, dramos
ir lUJla.
kas neatsiliepia. Padėtis sii-Įtl Vy*k. A. Baranauskaa----- 10c mg.
“
Gim*
Tautos
Genijus.
” Pa
rėjome
pavasarininkų
kuo

------ ,
ko nugalėti daugybe kliūčių, mi norej o uždainuoti ilgiau-Į11’ kitus ūktus;
rai!
Kun.
L.
Vaicekauskas
_ 10*
Vriką
Trttrri;
dali*
Iii l>
sidaro
labai
nejauki,
kai
kuKnchariiUŠkoa
BUdjo*
—
Supų, dabar ^v. Kazimiero
Iltiraime
pratari; —
2) drama
Antanu4
kurias statė pačios gyveni- siu imtų. 1x4 nuovados pu-[
....
..
Iletuvino Kun. P. Juškaiti*—15e
Šydą Karalių*
ką*
K, D.
ir NUr—
aktų,Surinki
5 pat. S,
Verti
J. M.
’■
mo aplinkybės ir blogos va licijos viršininkas įsikarš-Į Skaudvile. Pas mus ftkiš- d-jos skyrių ir kiek galėda nigui niekas nepritaria:
Dėl tos nuims padalytosr^“"i
riata*
_____
_
__
_
___
_
—
30*
mi
veikiame:
darome
susi

lios žmonės. Jau iš jait ry yiavęs mėgino veik joga iš-Į kas gyvenimas kaskart simViri
Geri
—
3-jų
veikimų
vabblaškyti jaunuolius. Bet tas Įkėja. Javai ir linai seniui rinkimus, rengiame kas met skriaudos rašėme Arkivys- guft*, Birželio it Spalių mA
to parūpij iečiai skubinasi
delh; p*r«H F. V. _______ 10*
3ttte*^eSEaDnepavyko. Tada šešetų di-Ipusvelčiuiparduodami. Pas vakarėlius irt, t. Gražus mū kupui prašymų, bet matyt.
iMįŽnyčion, kad gavus iš jau
Patricija, arba nežinomoj!
saulė ne sreit patekėk Nekankini — 4 aktą drama.
nokunigo palaiminimų. Be alesnių moksleivių, kurie pa- [kutuliu laiku už geriausios sų tarpusavio sugyvenimą*
Verti Jonas Tarvydas
10c
Gavąhričiu*;
nepatiko minėtam kuttftri- suprantama taip Imt ir mū-Į^(Hcun.
!•
..... .. . ..... ......... n ■
-------------------- L.........
... „[kiaulės centnerį mokama tik
Išganymą Apabrifidmai —
dgėsio, į* *Pd»r'l « ««M " *ę.
Krautuvėse iiaudiu- ninkiii Rapolukui ir jis pasi- su kunigo klebono
[darai*
— ■■
atėjimas ir gyvenimas ant *e. .
■
latrai* --L.
-■•■....................
*
• _ ir
į_ Gyvvoly*. Paramč* JČzaus Kriaiauą Vaidini
ginusi ir reikaliugiausi ii- striigė hmsnuskaldyti. Mat Sakysime, užsigeidė jam įs-lĮ ŽaftOgu*
mai *u g ridom i* n--------- .- 75*,
teigti
Stoniūnų
sodžiuje
len|H
knnL
P.
Bučį* _2
I kiti i daiktai pabrango. Ūki neapkenčia vienybes, kaip ir
I BodriUmt* Ir KrikičkaybA
Dramai; 1) Germane; 2)
ninkai iš skolų negali išbris kiti jo Bebrai, ir net iš kailio kiška mokykla. Girdi, susi
ĮProt
V, Jurgutė
..
.10*. Fabiola—5 aktą; 3) Llurdo
rašykit,
tai
gausit
lenkiškų.
Į
1
iHiriua prie .jo kuriamus
SŪhOklas
4 aktą; perai!
ti.
tydaa LMinj* BaraH S.
J. Tarvydas-— ______ —.«•*,
Tariau gyventojai ne klau
Bv.
Kazimiera
d-jos
skyriaus
^oirsTOAcnospAvojij“
narius prie jo kriiiaViuri syt nenori šitokių kleUmo Kaitai*!!* ______ ____________ 10*.
Knarkia Pa _ i.—Komedi
Gera Mveikaln tlnughtwl* iHrikleueo
ja 1-me aklo, Parai! Giurilh 16c.
Maldų GalyH. Irioriika*
nuo UnkmSH: vldurlą.vąUMHnl kietai*-. “Kultūras?* Pasisekė jam lietuvio
(0 “patarimų,” pMiay* IV-to Mmtmečio irt
*4
TbI reiškiu, tail jei Jus taneiute nno imumi**ciM yra prisirinku- keletą surastn liet apie juos nes StoniūtU(*čių vaikai lan kičionybM.
Lletuvhį kriboą
mų litas *lm<biitlŲ atmatą, kuriem u*ilfūldi
P.
B.
______
į ' M*.
vii* abtem*, i*ri»x1y« nmekt- kitą kart pakalberiĮm.
kosi Kaniavos lietuvių mo
L. D. S. šiems 1931 mutaius išleido gražų, di*
virttanliąd pakritamta. nl*
Apririkimą KaaūrijA AtriPirmiau stebėdavomės ir kyklon.
vua 8taiiKl*jl*i*» yhnlHt*, kVHUnlIus
rtdrau M Amtriko* ilk o gyva
įkękunūM* gt>rkioj, km»us ar išpūtima
didį ir įdomų kalendorių. Kaleudorius knygos for
vidurių ar pilvo, iutalų ar pugiėa |de- ncgaleduvom suprasti, kodėl
atoe. Ižguldl LajMąą* Vai*hiuį, nertMtaįnav yraradlMN*
W*
,
10*
mato. Turi 100 puslapių. Jame pilna įvairinusių ir
BAVIlūDYBip SKAIČIUS
Vlniujc nerį vienyte, kuo*
u;
jHutiifMisl
pavargiMlv,
nusitamatib
&
įA
šIh, štoku
ar Miergijof ir Hbehui met visam Vilniaus kraštui
DIDAJA
Juo Karite MM* ....^4100
t naudingiausių žinių.

m jmi įsigumi DMumy
KALENDORIŲ?

Kalendorius tekaštimja tik 25 centai.

ff
£

L. D.

Kalendorius gaunamas “Daibhiuiko” buveiMfje, W West Brondivay, South BoBton, Mass.

PriJiskubiiik, kol dar ndšparduohu

•■A

organų Ir runkeliu rilpuum*.
Nn«u-Tone taelW išvalo kun* imu
visų Hgas iritmlimM neavantmu.
iiiuerlna Ir sūsHįtritia nervui*, muikb
tin Ir organui, rutcikln jums ratą a«
Itait*, nusąli konsiimtrij* Ir virinaiffin£pakrlklMU«, palellna įstatų *r punHM įikshn*. HUtrikla polislng*. atari*
t Imtini miwt Ir IH-Ntari* svHta ***<
laoity iMilimudim kumtl.
/
Nugu-T.so- y ra rardavlhPJkmra v Inu
vttfety tanlavriV. Jelnt Jusy )»nlrn*.
tmtariiy jų rieke, imprrirkit j|
Hlrakytl Jų tiei jų* H autu rtrietork*.

Į*raS^raMWWraW**rara

teikia gyventiJuliai tamprioj
vienyliej. Dabar esame jau
visiškai įsitikint1* kinl kultū*
rininkai visi vienyte nepa
kenčia ir kur tik jie įleudii,
ten visokiais olmtriiiis jirisi-

Laikraščiai teeik kasdie
Talkiai rirt‘iK*»ą-“DA*“
Lfetavu Aibwąa». Su paĮNmdt.
Otioc Apdaru U.OO k &MI
veikalai*
jr
apraiym«hi-^^LW
ną praneša apie savižudybes
. *
.
Vilniuje. Daugiausiai žudo Tnmga A|»Mgvtika arba
Maita MauJm Awk*c AMra
K«tTHrijimo ApgjrBt****. Pą
si žmones iš. skurdo, bedar

biai, kurie ilga laika neturė
dami nū darbo ne lėšų pragygriuvimo ir skili- rentų tiesiog Imdą kenčia.

deimv

8UWW

366 Broadway,

■ «

Aniradienh, iMMjidžfo 21 d., 1031
w— Lll , ra^;».

■

>»T_Kr

!..■,, »"imw»ii_ m.
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ŽKMM BAMKp SUSIRIK-

Pauli** Preikšas

RIMAS

BROOKLYNAS HARDFORDE!

MYLIMAI SESEI

Katinas* Kovo 21 d. įvyko*
žemes banko akcininkų mik’
siri ūkimas, p. Tabeliui pir
Geroji sese, tau daug dainelių
"ŽMOGŽUDŽIAI” mininkaujant.
Turiu paslėpęs širdy gilink
Banko ,valdytojas Radu
Penkių Veikimų Drama
i t
Tiktai ne šičia, t iktai ne šiaudu n
sis
supažindino su išsiplėtu
ĮVYKS SEKMADIENY
Tau skirti nariu, nors ir prasti.
*»
siu banko teikimu* Buvo rū
pintasi kredito papiginimu
Ištiesk, sesule, man balta rankų..
74, Y*l»nd, vrtare
ūkininkams, Dėl nepaprasto
Pakeiki, miela, gražias akis,
LIETUVIŲ
MOKYKLOS
KALKE
i i
banko operacijų išsiplėtimo
Aš tau priminsiu tėviškę žalia,
I t
330 CAHTOL AVEMUE
HARTFORD, 00NM.
Priminsiu meilės tylias naktis*
dabartines patai imis jiasidarė per ankštos ir reikia ieš
Karlu užmigom, kartu pražydran
<tt»rb Broliai Ir Senutės Lietuviai!
koti naujų, {steigtas Klai
N\ pamirškit •mlltinkytl Ir punntyfl Unilmis Ir pulkaus TEATRO l.<
Senoj bakūžėj sodžiaus gale:
' Brtinklyii, XW Verkė, garaiijji} mh'Klij vaidintoji}, nalyvaim 1!> gerų
pėdos skyrius, kuriam nu
i aktorių: lw* nktorl’j dalyviui# ir dulnlniiikai. Tu! ne tik vnldiiM hot Ii*
Kur jaunas dienas pagirdžiau veju.
1 IKiintir^toiM 0} TEATRĄ diiliiomt# Ir muziku.
pirkti ir namai.
Kur rūta dygus buvai žaliu...
vl#un I# iipylinkvs lietuvi!} kolonijų kaimynus miestu#:
1!!’ N’evvKvtcviam
Pereigų metu banko bu**
Hrimln, Ntnv liuvon, South ir N’ortli Mamhe*tvr, iVntortmry...
i Vt«u# Ir vha# km tik ufjjifs apie ti| #knmM»jiim}, t»i būkit tų dieni} i: langas suvestas 111,627,852
1!
Sena motule dainų išmokė,
» Iliirtfopre: durbinhikLi ir ūkininkui, su visom Šeimynom, jeigu norit.
ko dūlinus ir prukHnnus pnmatyti. Artistui vinį jamd profesionalai, ntu- H lt. 44 (‘entų sumoje su 2,a[i ikmli'l
Supynė tavo šilko kasas;
Ir studente# Netv Y’nrko vnIbiįjos. Nepraleiskit progos, tirs pirmų
5 309,856 lt. 28 cnt. pelno, Tų
’ B.vkj, n gutl irimskutiiijį tokiu nepaprasta, protai ntdlinka Hartford. Conn.
Mane tėvelis žagre parodė
pamatysite ka# yni
yra •*JUmGžIT>žlAL” M
ti■ PaiiKity4n»
rum:iiy»>iB*
,______
: :...
,yra „
' ’..
. ■
,.
'
. painaryslt
, .....
.
i
pelnų nutarta tarp paskirs*Maistingai žemei suverst vagas,
•o nainutvsltJin#
g«ii#*
. iminaiyMit
kn#'yni
laime,
kas yra
j TIKRA METI C. ir kas yra m VĖSIMAS;
tyti: 525,000 lt. atsargūs knj
Įžanga: 75c., 50c., 35c.; vaikams 15c.
šiandien, — aš klystas arimų vėjas,
pitalan, 1,691,100 lt. akci
I Uvlifia f., n. S. Vf-Tl KlOP.l i:
j Tu. pilko miesto,.duktė jauna —ninkams dividentui, tantjc;
Aš savo daliai kelių nerandu,
noms — Tarybai 7,000 llų
Tau gatvės juoko dar ne ganau!..
valdybai13.600 lt., tarnau
*
šilima: ji duoda gyvybę... Gražumas be gerumo yra lyg tojams 33,000 lt. ir žemės ū~
O, miela sese, senai motulei
\
gėlo be kvapo, arba kaip šventovė bedievy. Akys gali Sto kio rūmams 40,156 lt.
Kai grįšim vėliai — dainuot žadu! •
būti tokių šventovę, bet siela nesuras joje paguodos. Tur Nutarta įsteigti tarnauto-;
Tiktai ne šiandien, tarp ink -įto rūmų,
tas be genimo yra savimeiles aukle. Net ir meile be geru- jų taupmenų kasų, kurion iš
Toli nuo savo jaunu dienų!..
mo yra tik ugnis, kuri degina ir naikina. Žinokite, kad jū algos bus išskaitoma p proe,
[“ Ateities Spinduliai ”]
sų dovanos praeina, o gerumas pasilipa: jis yra lyg šalti ir bankas mokės tiek pat.
nis, kuris, kuo daugiau vandens išsemsi, tuo daugiau juo
išdalina, tam lieka tuštuma dėžėj. Dėl to nepastovios via
prisipildys. Taigi gerumas — vienintelis neišsemiamas
Vienuolį Petrą Kazaket^
jūsų dovanos.
lobis.
rią Troškūnų Pranciškonių
— Kas yra pastovaus pas žmogų ir kuo tu jų apdova
Tat
tarusi,
laumių
karalienė
pasilenkė
prie
miegančio
vienuolyno naii _ Anykščių
nosi, karaliene !—klausė laumės.
taikos teisėjas nubaudė 100
— Aš,—tarė karalienė.—duosiu jai geruma. Saulė v- kūdikio ir. palidusi rankomis jos širdį, tarė:
—
Būk
gera!
Vertė
.4.
L.
litų pinigine bauda arba 5
i-a puiki ir skaisti, liet, jei ji žemes nešildytų, būtu tik gy
vas šviečias luitas. Širdies gerumas yra ta», kas saulės
[“Pavasaris”]
patas arešto.
‘ F
j!
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1

H. Sinkevičius

PASAKA
Pž kalnų, už jūrų, tolimoj kerėjimo saly, prie mažoji
kunigaikštytes lopšelio susirinko gerosios laumės kartu su
savo karalaite.
Kai, apsupusios kunigaikštytę žiūrėjo j miegančio kū
dikio veidelį, jų karaliene tarė:
— Tegu kiekviena jūsų apdovanoja jų kokia nors
brangia dovana pagal savo išgalę ir norų!
Tada pirmoji laumė, lenkdamos! prie miegančios, išta
rė šiuos žodžius:
— Aš duodu tau kerojantį grožį ir savo galia padary
siu, kad, kas pamatys tavo veidų, pamanys, kad išvydo pui
kių pavasario gėlę.
kis, kaip vandens giluma.
Aš—tarė antroji—duosiu tau skaidrias ir gilias akis, kaip vandens giluma.
— Aš duosiu tau lanksčių ir liekna jaunos palmės iš*va iždų—afsi l i epe t rečio į i.
— O aš—sakė ketvirtoji—duosiu tau didelį aukso lobį,
iki šiol žemėje paslėpta.
Karalienė valandėlę susimastė, po to. kreipdamosi į
laumes, taip prabilo:
— Žmonių ir gėlių grožis vysta. Žavios akvs gęsta kar
tu su jaunyste, o ir jaunystėj dažnai jas ašaros temdo.
Vėtra laužo palmes, vejas lenkių lieknus liemenis. Kas
nedalina žmonėms aukso, tas sukelia jų pavydų, o kas jį

| Bal. - April

VADINA TRUPĖ K HARTFORD, CONN.
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į Dangaus Vartų
PARAPIJOS
M

ISALEJE

1

So. Boston
7:30 vai. vakare
■ Senu Laiku

(Standard Time)

Skaitant iš kairės j dešinę: sėdi 1) Kanklininko rolėje — vargonininkas p. Vincas Burdulis, 2) Kunigaikštienės rolėje — p, Ona Katkauskaite — Lietuvos Operos artiste, garsi K. Anglija* solistė, 3) Vytauto rolėje — p* Juozas Kociūnas; stovi: 1) Kareivio rolėje — p. Kas.
Kedys, 2) Budelio r. — p. Konstantas Tamošitoas, 3) Tarailos r. •— p, Jonas Monėiūims, 4) Mirgos r, — p. Anelė Bnukifttė, 5) Budelio r. —p. Vincas Kripas, 6) Viršilos n — p. Eduardas Mončiūnns, 7) Kareivio r* — p. Antanas Kočiibias.
Tautiečiai! Nepraleiskime progos pamatyti šį gražų vaidinimų.
.'
'<’į'
Tėję į svetainę laikykite įžangostikietus,ncsz jie-duosi teisės lųimvti “Darbininko” pivmdneratas.

Ižisga 50c., Vaikams 25c. Rezervaatos SsdynSs 11.00 Ir 75c.
U .*> A

Rengime Remisija.
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LEHKUOS MIESTU E DEŠIMTYS TŪKSTAHČIĮI
KDMBV

kiai begales atsisakyti duoti
IK’
tų pačių teisę kitiems.
f
(THEWOBKEB)
Arta dar aiškiau; kas
, . ,,į „i., . —,
Įsteigta 18 naujų ligoni skelbia klasių kovų, tas jos
|
<
_>y — .
KATALIKAI .
— “llobotnik” gardoj — 13,951, Varšuvos
nių ; iŠ viso buvo 642 ligoni neskelbia tik sau pūčiam, bet
L tanrr JoowaiJTKnAMiAWB.0.Aii^^
1030 m. Amerikos Jungti nes. Apskaičiuojama, kad skelbia tam, su kuriuo jis no iHUskutitiinmc savo nununy apygardoj—11,822, Kroku
h * *Snd m mcmmUUm MMtttr Scgt lt,»15*ttl*p«rtrtfleeM
Mma
jiaskellie paskutinius lenkų voj — 11,734, Bydgošče ■—
nėse Valstybėse katalikų lai šias ligonines kasdien aplan ri kovoti.
r
L
«rtar tte Art o<M*nAl,llW’
nedarbo
davinius. Kovo 21 11,435, Lvove — 8,849, Vloc*
L
te
at «p#dal r»W rtt portif* provUH fw* la SmUm 1101 vo 20,091,593. Taigi jiem
Jei dulbininktti galima ko
ko
po
100,000
ligonių.
L
Art of OetoUr A l»lt, MtbttM « Jilj-12, IMT
tais metais katalikų skaičius
voti su savo šeimininku, fui, d. Aukštosios Bilezijos vai* luvke — 8,619, Drobobyčė-—
I
IUMOIPTIOH UTB:
PWUMtRATO« KAIMAI
padidėjo 13,391. J katalikų
žinomu, ir šeimbiinkui gali vaidjoj bedarbių buvo 66.- 7,451, Piotrkove ir ChžnnoKAI iMlUTi
r DMMrtte yeariy....... ...........rmUmm
HM
L httip y«*rty..................HM UAuay autami ................IMI tikybų perėjo 39j52fr atsiver
ma kovoti tu savo darbinin- 36, Lodzės mieste — 36,434, ve — po 7,350, Baltstogėj —
Broąklyn
’
o
**Vienybe
n
ba

p pMMrttt «a pw w«k ytariy.,|t,MVkm< kart MTaitiJa
Sosnovicttotic—21,555, Poz 7,230, Ostrove — 6,840, Bia*
tėliai.
I? ftmfri trirt per wMk y«aHy....|XO0O*Haay 1 kart■aTalUjaiarttaia..KUO
landžio 16 d. numery* nebe ku.
nanėj
17,681, Čenstaclia- loj — 76,549, Žyi’nrdiove —
Katalikų kunigų skaičių#
turėdama, matyt, kuo skiltį Kas kalba apie kovų, tųs,
f
“ DARBININKAS*’
Stanislavove — 6,073,
ve
—
16,397,
Lodzės apy
padidėjo 939; pernai buvo
užpildyti, šiaip rašo: Pava-r žinomai turi omeny bent dvi
i
Weet Brondway
South Boston, Mam.
Peremyšliuj — 5,873, Tčeve
27,854 kunigai, iš kurių 8,552
į- ■
Telephone South Bo«ton 0620
duoja. llaudonukus. Kuomet kovojančias puses.
—5,676, Kulise—5,274, Nau
priklauso vienuolių įvai
Ar pralaimėjus taip jau ir
bolševikai tarpe savęs susi Yru sakoma, kad “vienam
jam Sonče — 5,282, Liubli
riems orderiams.
pjovė ir net socialistų dėme negalima vesti,” liet dar la pasiliks apačioje i
ne — 5,117, Vilniuj—4,895,
Dvasiški jos priešaky yra 4
O gal vėl naujai prasidės
sį į save patraukė, tai neliko biau vienam negalima kovo
Grudziondze — 4,273, Kckardinolai, 12 arkivyskupų
lošimas i
kam Lietuvos šmeižti. Juos, ti.
lencsc
— 4,239, Gdynėj —
ir 104 vyskupai.
Gyvulių į»asaulyje taip pat
iutčiau,
gerai
‘
pavaduoja
Taigi
klasių
kova
prilei

buvo
priverstas
išteisti
griež

Vokietijos vidujiniame gy
4,111, Lietuvos Brastoj —
Pereitais metais įsisteigė
“Draugas” su **Darbinim džia, kad yra dvi viena su ki yra kažkokį klasių kova.
tus
įsakymus,
draudžiančius
3,761, Roviip — 3,701, Toni?
Veninio pergyvenama toks
32 naujos parapijos. Iš viso
Tenai stipresnis pagauna
ku.” Nėra to numerio, kad ta kovojančios pusės.
viešas
prakalbas
ir
eisenas.
— 3,631, Gardine — 2,888,
didelis krizis, kad jis gresia
parapijų buvo 12,475. Be to
ir praryja silpnesnį; vilkas
jie neįdėtų kartais net kelių
Bet
tie,
kurie
tarp
savęs
Kaip
žinoma,
bolševikai
(Mrovisce—2,472, Siedlcuovisos sudalinęs tvarkos )>ei ■
yra įvairių misijų 5,473 baž
rašinių kaip nors Šmeižian kovoja, negali laukti tarpu —avis, lape — viščiukus, ka se — 2,124, Baranovičiuose
nusistatę
sugriauti
no
tik
e*
versmu. Pirmiausia, Vokie
nyčios,
tė — pelę, o nugalėtasis ne
— 1,228 ir Tamopoly — 1,tijos ekonomine padėtis dėl komuninę pasaulio tvarkų, Kunigų seminarijų buvo čių Lictuvų.o Žotlžiu sakant, savio mandagaus elgesio,
besirodo
scenoje.
•
jie
varoiptcnsyvę
propoganbet
ir
tikėjimą
sunaikinti.
Jų
kaip
kad
gyvenant
taikoje.
užkrautu pokarinio atlygini
081.
145 su 17,616 studentų—klie
KĄ. vienas daro asmeniš Gi ž m o n i ų draugijoje
mo mokesčių labai bloga. Jos pastangos atkreiptos ne vien rikų. Klierikų skaičius per da prieš Lietuvų ir puikiai
kai savo naudai, neatsižvelg “klasės” pasiliks.
gyventojų skaičius per dide tik prieš katalikų tikėjimų, nai didesnis 1,316, negu 1929 pavaduoju raudonukus. ’ ’
“Draugo” ginti neturime damas antrojo naudos, to Klasių kovos teorija ne
lis ir negali išmisti iš savo buf ir prieš kokį nors žino- m.
reikalo. Jis pats tai geriau antrasis negali laikyti netei skelbia: šalin klasės, bet kla
žemės produktų. Afrikos ko gaus tikybinį nusistatymų,
Kolegijų
buvo:
vaikinams
sės kova su klase.
siai gali padaryti, jei tik ras sėta.
lonijos nuo vokiečių atimtos, prieš kiekviena Dievo esimo
— 222, merginoms—725. Mo
■ Kas dabar yra silpnesnis,
idėjų.
Profesorius
Jurgis
i-eikalo. Kai dėl ^‘Darbininimigracija Amerikon labai
Yra nenuoseklu, kai viena
Gyvenantieji Amerikoje lie
kinių
skaičius
ir
padidėjo!
ko,” tai galima pasakyti, iš dviejų kovojančių pusių tas turi stengtis tapti stip tuviai kasmet atsiunčia į
suvaržyta, ir jiems beveik Vernadskij, iš Vale univer
c nėra kur iš tėvynės k rausly siteto, savo veikale apie ko
“Vienybe” tikrai užsipelno prikaišioja antrajai, kad pa reęniu — štai devizas!
Lietuvą savo giminėms 1x4
Jis yra savotiškos rūšies ti
munizmų
sako,
kad
“
Lenino
Bet tik kų nugalėtas silp
jos pačios terminų vartojant, staroji su ja elgiasi kaip su
fis. Tuomsvk šalyje šiauria
pažįstamiems dovanų gana
kyba, arba geriau pasakius
nesnysis tikriausiai keršys ir
’
nedarbas, nes fabrikų taip nuomone, tikėjimas esąs
šmeižiko vardų. Ir kol' “ V ic- priešu.
dideles pinigų sumas. Tokių
prieš-tikyba, nusistačiusi su
stengsis užimti stipresniojo
daug, o konsumentų taip ma- žmogaus individualumo pa
nybe” įrodys, kad “Darbi
Kas
nori
'kovoti
žūtbūtinę
griaut
visas
esamas
pasaulio
piniginių .siuntinių 1930 me
Ža, kad darbininkams nėra grindas. Jis sudaro žmogaus
vietų.
ninkas
”
šmeižė
ar
šmeižia
tais paštu ir per bankus per
t ikybas i r bažnyčias. ’ ’
kovų ir jų laimėti griebiantis
•
kas veikt. Pastaruoju laiku širdyje neprieinama, saugia
Štai pasaulis, kuriame vieš
Lietuvų, ar vare ir varo pro
Nereikia
daug
domėtis,
laidomis gauta 24,6 milijo
visų savo jėgų, tas netenka
h
Vokietija pradėjo gaut dau vietų, kurios nojito»»” »»nrtipatauja brutališkas kumštis
pagandų prieš Lietuvų,
kad
pamatytume
teisingumų
nai
litų.
teisės skųstis, kada ne jis,
giatl užsakymų iš Rusijos. ja negali sukontroliuoti. Ko
vietoj
palaikančios
rankos,
“
Vienybei
”
jos
“
gražiuo

virš minėtojo komunistų nu
Kiek Amerikos lietuviai at
bet kitas laimėja.
Sakoma, kad dabar Berlvne vodamas prieš žmogaus indi
kerštas — vietoj Kristaus
sius
”
Žodelius
grųžiname
at

sistatymo,
Vokiečiai
tų
ma

siuntė į Lietuvą pinigų per
Toks jau yra kiekvienos meilės 1
»’ populiariausias žodis — rus vidualumų Imu asmeniilgu
to, ir juos ima
dėl gal ir linkime laimingai ir
ma,
norėdamas
visus
pada

kovos galas, kad ^vienas lai- Mes žinome, kad tūkstan laidomis |H*r pastaruosius
<" sengeseheft, rusų biznis. Vžtoliau
šmeižti
savo
kolegas,
o
j
klausimo:
kuomi
virs
vokie

keletą metų, matyti iš šių
L sakymai siekių net 400,(XX),- ryti klusniais partijos įran
ineja, o kitas pral^imčja.
( Pradėti Šovų su ta sųlyga, čiai nori tokio pasaulio ge-_ skaičiui
čių minios, kai per jas pėreis gal kai ka» it prilip«.,.
kiais,
Leninas,
žinoma,
at(XX) markių. Nors tas nišų
riau šiandienų negu rytoj!
bolševizmo banga? Pasitiki
pt biznis žavėtinas žodis, tačiau kreipė savo stungius prieš
24,597,033 11.
kad
jų
laimėti,
yra
nesųmoTaigi niekados neužvies- 1930 m. .
ma sveiku, gaspadotišku vo
1929
m.
:j0,550,061
”
į vokiečiai, visuomet atsargus, tikėjimų, kaipo nepaliečiamą
ne.
kiečių protu. Laukiam**.’ kad
pataus poilsis, tvarka ir tai 1928 m.
26,008,030 ”
r
reikalauja, kad jų vyriausy- žmogaus šventavietę. Jis ko
Kas ivikahuija sau palan ka.
jie galutinai patirs bolševi1927 m.
26,175,058 ”
? be duotų garantijų, kad bol- vojo ne tik prieš kokių nors
Nėra kalbos, kad klasių kių šansų, tas turi priimti ir
’
*
itlikiškų
politikų;
kad
jų
1926
m.
28,908,701 ”
Nelabai
malonios
pvra)H>k< šėrikai užmokės. Su tokiu įsteigtųjų bažnyčių, liet ben
kovos teorija yra priešinga nepalankias.
1925 m.
3(1.528,078 ”
minios
nepasiduos
žemesnės
tyvos!
’’ bizniu vokiečiams netenka drai prieš kokius nors tiky
Kitaip,
jis
neturi
pradėti
Kristaus
mokslui
apie
arti

rusų
kultūros
intakai
;
kad
— Dieve, atleisk jiems, nes Iš viso .
, labai pasidžiaugti, nes susi binius jausmus, prieš Dievo,
166,767,627
kovos
ir,
be
abejo,
neturi
jos
mo
meilę,
kuris
įsako,
kad
blaivas
protas
perviršys
nežino
ką
daro.
pagarbų,
užsilikusių
žmo

ję giminia vi inas su bolševikais
Iš šitų davinių matyli,
triukšmingus agitacijos šū mes mylėtume kiekvienų kurstyti.
Lš“AT.s-pero Kataliką” i ar.
(>*’ įneša į šalies vidujinį gyve- gaus širdyje... Kas tiki į
kad nito 1925 metų, per šeše
Pagaliau, sukėlus kovų ir
[“Išeivių Draugas”]
•• : nimą rimtų pavojų — komu- Dievų, to komunistu »»nrtija kius prieš nedarbą,—bet pa Žmogų kaip patys save.
rius metus, gauta iš Ameri
nistų propaganda. Jau da- nepajėgia pikiai kontroliuo vojaus yra labai didelio, ir Ta teorija yra priešinga jų laimėjus — kas-gi paskui
kos beveik 167 milijonai.
A bar kova tarp komunistų ir ti. o ji reikalauja nuo savo vokiečių vyriausybes vairai net iečiai žmogaus sųžinei ir seka?
Tai labai stambi suma 1x4
Ar tai jau turi būti galas i Tik ittriprrtuti, šviMi MM
y.- rimtesniųjų Vokietijos gy- narių absoliutaus atsidavi tenka irtis per audringas jū veda prie keistų išvadų.
Ii
laMti
pasaulio
tatrtų
lahlctypaTama Lietuvos atsistatyKas reikalai!Ja sau teises Ar vienai pusei nugalėjus
vAitojų taip smarkiai eina. mo. .. Komunizmas yra ne ras.
inui.
K. klasių kovai, tas labai sun Išnyks klasių kovos teorija l niavima.
f * kad prezidentas llindenburg vien politine organizacija.

VOKIETIJOS KRIZIS

AMERIKOS LIETUVIU
SIUNTINIAI

KŲSIHOVl

P. Šležas kinęs atskirus kunigaikščius, iškelia į jų vietų Inijo- Titi ir įvyko 1413 tm Horodlėje. Ta nauja unija reikalai buvo gana seni. Jis nuo 1383 m. ėmė smar
rus, kuriuos, apdovanodamas žemėmis, patraukė į Lietuva virsta nuolatinė atskira d. kunigaikštija. kiai veržtis užkariauti visą Žemaitiją, kad per ją
Tai buvo jau nebe inkorporacija, o tik unija ir tai galėtų susijungti su Livonijos Ordinu, kuris buvo
savo pusę.
*■
personaline. Lietuva įsigijo ir daugiau laisvės ir įsikūręs Dauguvos žiotyse. Vytautas ne kartų gra
Sau tykia i su lenkais
Salits rnlaas į/i/v( ainio 'tulrarkymus
lygybes Lenkijos atžvilgiu, Bet Vytautui ir šito sino vokiečiams, juos, kaip atėjūnus išvyt iš Prū
Susitvarkęs viduje, Vytautas atsigręžia į Len maža buvo. Jis dėjo pastangų išsivaduot iš politi sų žemės, užimti Karaliaučių ir juos pačius prigir
k.
Vytautas Didysis, sugrįžęs į Lietuvą (1392), kijos pusę. Kiuves unija Lietuva buvo prijungta nes ir kultūrinės Lenkijos įtakos. Pirmąją krypti dyti jūrėse; ėjo gandai, kad jis žadėjęs savo jirndrado daug darbo tiek viduje, tiek santykiuos su už Įirie Lenkijos. Jeigu viduje Lietuvai ir buvo palik mi jam labai sekėsi; jis tampa lucnkijos ir jos į|>ė- liėrius žiigus pagirdyti Reino upėje. Žodžius sekė
sieniu. Krašto tvarka viduje laike Vytauto kovų ta savarankiškumo, tai iš oro, tarptautiniuos san dinių globėju; be jo Žinios .Jogaila nedarė jokio darbai, 1410 m. Taimenbergo ir Gruntekio laukuo
Sll Jogaila, visiškai pakriko, žmonės susiskaldę į tykiuos ji jo nustojo. Vytautas norėdamas išsiva svarbesnio politikos žingsnio; be jo pritarimo ne se vokiečių Ordino galviu’ buvo sutriuškinta. Kry&
kovojančių pusių šalininkus, Lietuvos jmkiaščių duoti iŠ Lenkijos iškelia labai trumpų, 1x4 ir labai skyrė į aukštas vietas valdininkus; o Vytautui ne žiiuičiai ne tik turėjo atsisakyti nuo Žemaitijos. 1x4
kunigaikščiai ėmė šlietis prie Maskvos, Iš čia ėjo aiški) obalsį: Lietuva—lietuviams. Bito obalsio į- patinkamus—šulnio ntto vietų. Todėl nenuostabu ir veržimosi į Rytus—Drang nach Ostvii.
! i pavojus visiškai Lietuvai susiskaldyti į smulkias gyvendinuno ir siekia per visų savo gyvenimų. Len kad ir patys lenkai Vytautų vadino Savo viešpačiu,
Bet vokiečiai tiek kraujo pralieję, negalėjo ir
dalint pasidarvti be jokios reikšmės politiniu viene kai ryžtasi pastoti kelių. Jadvyga paiuikalaujn iš greta Jogailos. Vytautas ranulamas lenkų intere t
tu. Chaosas ir pakrikimas ėmė. kaip Iratsmes rykš- Lietuvos jai mokesčių. Vytautas su savo bajorais sus, iš j# susilaukė didelių simpatijų, užtat nenuo po to smūgio atsisakyti nuo Žemaitijos. Vytauto
fėj grųšiuTi Lietuvai. Pavojus didelis. Reikėjo ir griežtai pareiškia: niekad šito nebuvo ir nebus, Mes stabu, jei vienas Lenkijos jmkancloi is kartų Išreiš politikoj iškyla aiški tautinė mintis, atgauti ne tik
didelio proto ir geležinės valios. Toks Vytautas ir nuo senų senovės niekam jokių mokesčių nemokė kė, kad jis ir savo tėvo nepaklausytų, jei jo įsaky Žemaitiją, bet ir tuos kraštus, kurie buvo kadaise
, buvo. Paėmęs valdžia Lietuvoj, atgavęs ne tik tė jom ir nemokėsim, lies esam laisvi! Kad parnįHi, mai būtų nukreipti prieš Vytautą. Jei Vytautas vokiečių užkariauti, kaip Prūsi ja su Karaliaučium
viškę, ko siekė, 1x4 ir visą did. kunigaikštiją, jis vi- jog tikrai jie laisvi yin, padaro su ordinu Salyne Lenkijoj Įgijo dideles jioHtinvs persvaros, tai kul
iki Osos upes. Jam ypač rū|>ejn atgauti Ūsą pane
sa energijų paaukoja tam, kad krašte būtų atstaty apsigynimo ir puolimo sutaitį (1398).* Ta proga tūrinės — jokios. Kultūra ne taip greit kyla, nes
ta tvarka, drausmė, nes tikėjo, kad tik tuo šalis ga per puotų lietuvių bajorai, grųsindami Lenkijai ir, ji reikalauju daugiau laiko ir dvasinių bei fizinių munę iki jūros su Klaipėdos uostu, kad tuo būdu
išsivaduotų iš Ordino priklausomvls’s p»i»kjboje.
li atlikt i didelius žygius. Jam ir sukusi. Greitu lai norėdami parodyti jai, kad jie yra savarankiški, Jčgip
ku panaikino kraštu suirutę, atgavo kunigaikšti jas, apšaukia Vytautą save karaliumi. Bet, deja, kitų
Įsigalėjęs Lenkijoj, Vytautas ir dabar neuž- Kova tęsusi gana aštri, ypač diplomatine, kad 1422
prisidėjusias prie Maskvos. O kad šitas pavojus metų Vorsklus nelaimė, lietuvius šiek tiek sulaiko* miršo savo siekimo*-visiškai išsivaduot iš Lenki- m. buvo padaryta sutartis su Ordinu. Žemaitija
ant visados būtų pašalintas, Vytautas ir užsimojo Ir apardytus santykius su lankais Vytautas su ju& Sutvarkęs santykius su rytais, prieš put mirtį Imvo galutinai pripažinta Lietuvai tose ribose, ko
panaikinti valstylieles vnlstyliuje. Jis vietoj senų tvarko—Vihiiaus-Radomo unija (1401). Bet ir ta vėl iškelia aukštai nepHklmiaotnyl)^ vėliavų—Vy kios išbuvo iki Didžiojo Karo, o 1923 iu. mūsų val
kunigaikščiu pasodino savo valios vykdytojus, vie sutartim Vytautas išeina laimėtoju. Jei Krėvės tautas siekia karūnos, kaip išviršinio nepriklauso*
džia, kaip paveldėtoja Vytauto tradicijų, atgavo
tininkus. Taip greitu laiku patenka į jo tiesioginę, unija kalba tik apie prijungimų Lietuvos prie Len įnybčs ir laisves ženklo. Bet mirtis sutrukdo jo
irVytauto siektą tikslą —Klaipėdą. Ir uiti Vytau
valdžią Padalija, Volyuįja, Kijevas; Smolenskas, kijos, tai pastaroji sutartis jau Lietuvą Vytautai, jtaukutinj pasirylnup
z
tas laidare tiek, kiek gali vienas žmogus padaryti,
Vitebskas ir kt. kraštai. Mokesčiai, piiiuiaii mo- did. kum titulu, paveda valdyti iki gyvos galvos.
•
z
Šaut#kai
,
h ko nė vienus iki šiol Lietuvos raldovtt nubuvo
ketlktiinigiukščiams, atitenka did. kunigiūkščio iž- Bu to, savo tikslams gauna iš Lenkijos ir pagalbos.
dni, Vytautas <»konomiškai smarkiai sustiprėja, Bet ir įh» tos reformos, unija nebuvo tvirta ir jiLaimingas buvo /Vytauto kimias bei imsakinga dmt«. Žemaitiją, kuri buvo virtusi taikos |ivrka*
f... ku8
ka8 ,joni
duoda galybės
galybės ir
ir savarankiškumu.
savaranktškmnu. Danaiįioti duoda
Danai stovi: Vytautus laukė tik progos jų vėl įsitaisyti. jo diplomatija ir mmtykiumi sn Ordinu. O an juo mirnju daiktu, tiko umžlnat sujungta su Lietuva, z
i.«

VYTAUTO ŪIDŽIDJO DARBAI
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riaai vadovauja
KATALIKAI MEUTALKliKOJ ULY Ra
įmaną

vysk. J.

ĮVAIRENYBES

UttUVlŲ UIVAKOMIŲ AG1NTŲ SĄJUNGOS

Bendrai, Lavijua katali
MA6JA iftlRA FOTOHų tenka dėti naujas lem
kai, kad ir profratantHkvje
pas, nes lempos jk> vieno pa
šalyje, užkariauja vi* garpmudjtu. Ir nau Amerikm Jungtinėms Val- sinaudojimo pagt’Uda. “Tr?*
jajame Ulmanio miftlsterių tiybčoe atrasta nauja šviesa
kabinete katalikai turi nei futografanoh fotografuojanGBRA1 PATARIMAS
3 sava miniuteriUM
tėuin- tiHiM uždaruose butuose. Li
(iatsuH juokdarys Robiną
gtimo Paberta, susisiekimo gi lioL kaili žinia, tais atv<*- kaitų keliavo po vidurinės
A, Kauram? ir Žetm Ūkio jaii fotografai naudtyflsi ^tniviikos valstybes, Vagono
mim be jiottMfo — Ivbulį. magtieiljnskyriuj, kuriame keliavo RoNauja ta Šviesa fotūgra- bhis, sėdėjo storas pilietis,
Be ta, iš kitos lafgaliečių
partijos įeina darbo min, fama gaunama iŠ reftekto- kuris tuojau užmigo ir pra*
Iluhtlta Ir tai latviai katali Haiiib kurio viduj yra septy dėjo nežmoniškai knarkti.
kai pasiekiu, turėdami šian niom specialinvs elektros Išvestas iš kantrybės Robiną
dienų KMme f> savo atstoviu ietnpoš. , Tų lempų vidaus pažadino miegalį ir piktai
Pačių latvių a|mkaičiaviinu vietelės aįkrautda tam tik paklausė: — Ar Tamsta tu
šia skaičius galėtų, prie di ra žaižaranjaltvia medžiaga ri pinigų! — Turiu! — at
desnio balsuotųjų aktingu* it, be H apgaubtos aliinni- sakė išsigandęs dreltėdamas
mo, Žymiai jmdidūti? taip ninus plokštelėm. Įjungus iš baimės storulis. — Kiek?
įrengto rafh*krariaw —vėl ĮKlktmise Rohitis. Sto
Seimo rinkimuose LrttgallM
katalikam* galėtų duoti 13 kalMdį | paprastų elektros ras pilietis drebančiomis
atoto 25emga1e — 3. Kuržemė srovę, raflektojy gaunama rankomis išsiėmė piniginę,
—1,.Vidžemė—-L Taigi* net momentali, siekianti 2,000,- suskaite pinigus ir atsake:
18 atstovų. Latvijos katali 000 Žvakių stiprumo, šviesa. —Turiu septynis šimtus do
kai. būdami stiprūs jau da Tos šviesos fotografams ge lerių.
bar dpr su didesne viltimi rumai yra tie, kad (>o foto
— Po paibclių! Žinai kų
grafavimo būste nelieka jo aš Tamstai pasakysiu i—ta
žvelgia į šviesių ateitį.
kių dūmų, kaili kad tai bū
rė Robins išbalusiam iš bai
na nuo magniaus deginimo,
mės piliečiui.—Jeigu aš tu
kad fotografui su tokiu arėčiau tiek pinigų, aš paim
paratu yra daug parankiau
čiau vietą miegamajame vadirbti ir, pagaliau, kad nėra
ffotir ir savo knarkimu nr
beveik jokio pavojaus gaiš
varginčiau dorų keleivių.
1.
ini. Vienas tų naujų šviesos
Vykitaatiemi ptr Klaipžd% | Bosi a[>aratiĮ trūkumas, kad kas
IR PI2TŲ AŠIGALIS NESTOVI
ji ir antraip žinotina
kartų panaudojus j reflekto-

Pastarąjį sekmadienį Ry* gų, kur užėmė gražius rūmus
gos katalikų šv. Jokūbo ka SU nemažu Žemės sklypu Vžtedroj įšvęsta IŠ dv, Hemina- datiguvy, Marijai ežero pa
i įjosauklėtinių kunigais, krantėj. Vieta visais atkurių daugumas kilę LatgaŽvilgiai* graži ir patogi. Lig
lijoj. Įšventinimo apeigas
šiam laikui Seminarijų baigė
atliko J. E. arkivyskupas
Springavičius. Šia proga 50 auklėtinių, Dahartiniudju
tenka išsitarti apie katalikų metu Seminarijoj yra apie
gyvenimą. Latvijoj yra 450,- 70 auklėtinių. Jų tarpe yra
OtMI, t y. arti vieno ketvirta keletas lietuvių. Statistiniai
dalio visų Latvijos gyvento daviniai rodo, kad iš Mari
jų. Po Latvijos neprikišu- jos žemes (taip vadinama
homybės paskelbimo buvo at Uit gal ija) per pastaruosius
naujinta vyskupija. Vysku 50 metų yra kilę 5 vyskupui.
pijoj reikalams 1923 m. iš 170 kunigų ir 49 klierikai.
liuterių atgauta Rygos šv. .Rygos dv. Seminarija Latvi
Jokiilm katedra. Referendu-f jos vyriausybės nutarimu
me pasireiškęs latvių tautos 1923 m. lapkričio 1 d. pripa
protestas liko be pasekmių. žinta teisių atžvilgiu lygi uDabar katedra išdidžiai sto niversitetui, tokiu būdu ji yvi greta Latvijos Seimo rū ra lyg teologijos fakultetas.
mų, kurių vietoj 1572 m. sto Scmimirijos kursas pradžio
vėjo popiežiaus Grigaliaus je buvęs 6 m., dabar nusta
XIII įkurta dv. Seminarija, tytas 5 metų. Atnaujinus Ry
vėliau švedų smiaikintg. gos katedrą ir perkėlus į
Tikrai, tai yra charakterin Rygą Seminarijų, katalikų
gas supuolimas. Giliau j is gyvenimas žymiai pasistū
torijų pažvelgus jaust visur mėjo. Iš Seminarijos sienų
katalikybes dvasia.
Visos išeinu vienas platesnių kata
Rygos didžiosios, dabar liū likiškų men. žurnalų “Katotorių, bažnyčios yra buvusios lų Dzerve” (“Katalikų gy
katalikų. Ir dabartine dv. venimas”). kuris jau 6 me
Seminarija yra nebe pirmo tai skleidžiamas liaudyje
ji. 1572 m. popiežiaus Griga 15JM10 egzempl. 40 pusi, su
VIRTOJ
Ik Klaipėdos j Obelius ir toliau
liaus XIII Livonijoj įsteig iliustracijomis už 20 santimų į SSSR susisiekimas yra patogus.
Įžymus žemės polių kraš
toji Seminarija tegyvavo 3 (4 centai). Pastaruoju metu Trumpiausias kelias ir važiavimas
H,
tų tyrinėtojas Si r Douglas
metus ir švedų buvo sunai per šį žurnalų, o taip pat ir geriausias traukinių tvarkraŠeio V. S. A, keliauninkams automo Marson, neseniai grįžo iš
suderinimas yra per Šilutę-Page- bilistams įvažiuoti Lietuvon yra
kinta. Vėliau 1757—1843 m. vyskupo atsišaukimu renka
pietų poliaus kraštų, kur jis
gius. Nuo Klaipėdos iki Obelių per nustatytos žios sąlygos :
veikė vyskujx> Ostrovskio į- mos aukos seminarijos kop Šiltitę-Pagėgiu# kelionė atliekama 1. U. S. A. keliauninkai turi tu darė tyrinėjimus. Tas moks
kurta dv. Seminarija Kras- lyčiai pastatyti. Rygoj yra per 9 š’al. 10 minučių. Ii Klaipč- rėti savo Žallds vadaus dokumen- lininkas atrado, kad pietų
dc* keleivių traukitiys 53 Nr. išei ttis (Drįving Lieemfe), kurie Uu*
lavos m., Latgalijoj. Ši Se 40,000 katalikų (visų tauty
fatf* jų auto«K>lnlMrmw imtgųetįtiįs tolius, nuo pas
minarija išleido -lipia 20(ilcu- bių), kurie pastaruoju metu na 5 vat 4U mio. ryta, Pagėgių dytų,
stoty suderintas su greituoju trau teehniikai leMtalvalinėti ir b) kad kutinio jo ten lankymosi
nigų. Rusai jų uždarė. Da aktyviai pasireiškė, suren kiniu J Nr., kurk išeitis 8 vai. 10 juos valdantieji asmens turi teisės šimtų angliškų mylių pakrybartinę dv. Seminarijų įstei giant jau 2 kartu viešas Die min. ir į Obelius ateina 14 vai. 52 atftornobiliaa vairuoti;
|x;s Į šiaurės vakarus. Taip
gė J. E. ark i v. Springavirius vo Kūno procesijas. Katali nito., išeina 15 vai. 8 min. ir eina 2. Kad šie dokumentai, kaskart pat jis keliaudamas atrado
Aglonoj. Latgaliuos miestely kų dvasiškijos vyresnybė vis be persėdimo iki Daugpilio (latvių vykstant į Letuvą, hfitų Lietuvos naujų žemių.
gelež.). Daugpily Sis traukinys Konsulatų patvirtinti, kad jie yra
1920 m. spalių 3 d. Pradžioj daugiau reišika pageidavi suderintas su einančiu Į Maskvą išduoti koraipetentingos įstaigos ir
ji buvo išlaikoma privačio mų, kad visų tautybių kata traukiniu, kuris Maskvon atvyks nenustoja savo galios.
14,000 NAUJŲ STATUTŲ
mis lėšomis. Pirmaisiais me likai ir kituose reikaluose, ta 11 vai. 40 min. (Vidurines Eu 3. Dokumentų legalizavimo mo
Šiais metais Amerikos įtais įstojo 29 auklėtiniai. veiktų sutartinai. Taip, de ropos laiku). Toks pat suderini- kestis 1 dol.
mas yra ir važiuojantiems iš SSSR
4. Automobilio vežimas per At- vairių valstijų legislafūros
Nuo pat įsikūrimo Semiu, kano prel. Stukeiio pastan per Obelius - Pagėgius - Šilutę j laetiką tth ir atgal atseina apie
išleisiančius per 14.000 imu
rektorium yra vyskupas J. gomis kasmet rengiami ben Klaipėdą.
200 dol. ir net daugiau.
jų įstatymų, kurių pilieRanča ns.
dri visų katalikų vakarai. Pagal veikiančio dabar keleivių
Lietuvos Generalinis eiains reikės prisilaikyti.
tarifo iš Klaipėdos per Šilutę į OKonsulatas
Pradėjus vyriausybei Kun Taip pat šiemet Rygos mies helius bilietas kaštuoja I klase —•
15 Tark Row, New York. X’. Y.
ti Seminarijų, (1924 m. IH to dūmos rinkimuose išstaty-» 72 litai. IT klasės 44 litai ir UI
Didžiausioji laimė yra meilė.—
1931
m. baL mėn, 16 d.
M. PečkauskaitS.
12 d.) ji buvt> |H»rkvlta į Ry tas visų katalikų surašąs, kti- klases — 28 litai.
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Juokeliai
ANGLŲ JUMORAS

1. Geras anūku

mano naujųjų metų nuUHnt| 8
tį vartoti alkoholį...

III.
a
Tomukas, kuris nupirko savo
Svrt’ias, atėjęs paprastiita
diedukui sieninį kalendorių:
- Dieduli, aš tau nupirkau tų bais j kaukių šeimyniško hOh
kalendorių šiems metams, ir rau šeimininkę:
Aš laimi ponių atsiprasaaįį
donų paišiuku padariau pažymė
mano rūbų n< paruošė laiku, k
jimų prie mano vardo dienos...
aš sumaniau ateiti kaipo slaptai
II. Katastrofa
poHeijos Mihlininkas.j
Praviiiųs ponas, girdydamas deg
tinę iš savo kišenio buteliuko nukentėjusį nuo motociklo važiuoto
ju 141311318 :

tegu palaUKia

J

— Ponas daktare, — kreiįt
Aš turhi vilties, kad tamsta
t amstai pribunki
nebuvai smarkiai užgautas, nieko slaugytoja
a ienas sūnus.
į
sau nesulauži i 1
- Matai, kati esu >'«v
Pargriuvęs žmogus, jierdaiuas
Ttgu palauki:! prieškaudiaiy- ’
pastiprinantį gėrimų, atsakė:
«v i
— Ačiū, ačiū, nieko • išskyrus

SJBBS

valstybė apėmė visų Dniepro baseiną, tįidesnę dalį
Nemuno baseino ir šių upių aukštupius, kaip Dau
guvos, Volchovo, Velikajos, Volgos, Okos ir Dono.
Visas tas valstybės plotas ajėme sudarė apie mili
joną kv. km. Tai milžiniška imperija, kurių kadai
se lietuvių genijus galėjo sukurt ir vaidint.

Saiihj^iui itu ruaaia

minėti, ka» totoriai darydavosi su juo labai malo
nūs ir geri. Tai buvo Ghillbert de Laimov.
Ko Vytautas veržėsi į totorius l Negi dėl tuš
čios garljėsf Ne, Vytautas lmv<» realus politikas,
♦lis norėjo stepių klajoklių nuolat užpuldinėjamas
pietų sienas, nesiribojusias nei miškais nei kalnais
apsaugoti gyva siena. Tad jis siekė, nukariavus to
torius, juos paversti sėsliais—jais kolonizuoti visą
tą plotų, .tarp Kijevo ir Juodųjįj marių. Tų darbų
nuopelnai yra tie, kad Vytautas ėmė kovoti su ste
pėmis ir gamta, praskindamas kelią žmogui, kad
jis čia padiktuotų savo valią žemei ir praskintų Va
karų civilizacijai kelią.

Ypač Vytauto genijus pasireiškė Rytimsr, taip
vadinamoj tolimųjų erdvių politikoj. Vytautui čia
ne tik rtųiejo sunaikinti Maskvos galybę, bet ir
apaštalavimas, nes tą pareigų prisiėmė kartu su
katalikybe. Nors po smūgio prie Vovkstos Vytau
to autoritetas ir buvo pašlijęs rytuose, bet jis ir ta
Santykiai su totoriais
da neužmiršo savo dėdės Algirdo šūkio:
Ru
sija hiri priklausyti lietu ibiams. Nors kelią jani
Vytautas norėjo ir totorius palenkti savo pusėn,,
stojo tada vis stiprėjanti Maskva, kurios kun. buvo kurie nuolatos užpuldinėdavo jo vafstylies pietų
vedęs Vytauto dukterį, 1x4 vis dėlto jam pavyko sienas, prekybos kelius ir Dniepro brastas. Prieš
sienas nutiesti iki Ugrus upes, o didžiąsias ir tur juos eme ruošti didelį kryžiaus karą. Pritarė ir įk>tingąsias resjiublikas—Naugardų D. ir Pskovą pa piežius. Kariuomenės iš daugelio kraštų rinkosi
lenkti savo pusėn, sodinant j jų sostus savus kuni Kijeve. Su totoriais susitiko prie Vorkslos. Pra
Darbai katalikystei
gaikščius. Tiek laimėjus, atrodė, kad daugiau Vy sidėjo derybos. Vytautas pareiškė, kad Dievas sky
Vytautas visą savo gyvenimą dirba Lietuvai di
tautas nebegalėsiąs laimėti. Bet jam dar kartą lai rė Lietuvai valdyti visą pasaulį ir todėl jam turi
me nusišypsojo. 1425 m. miršta Maskvos kun. Vo pasiduoti ir totoriai ir savo įiiniguose mušti jo at delių darbų. Jis, būdamas Vakarų Europos auklė
sylius, ir savo sūnų, dukterį ir žmonų palieka Vy vaizdą. 'rotoriai atsisakė. Tada ir įvykoVytautui tinis. negalėjo nesuprasti, kokia didele nauda yra
tauto globai. Iš tos priežasties Vytautas pasidalė nelaimingas mūšis (139f>). Nuo to laiko Vytautas iš kultūros, todėl jis jilatindamas krikščionvls;
viso rusų pasaulio globėju. Atrodė, kad jau atėjo totorių atžvilgiu pakeičia savo taktiką. Jis imasi Lietuvoj, sėjo ir pirmuosius didelės rcikšuivs kul
laikas įkūnyti idėja — paėmus Rusija, įkurs visliu- taikos keliu įsigalčt. Pasinaudodamas jų nesantai tūros grūdus. Nesigailėjo tam ir. lėšų: statė visur
tinę valstybę, su sostine Vilnium. 1425 m. Vytau ka, jis remia nuskriaustuosius chanus ir, savo auto bažnyčias, vienuolynus, rėme juos įvairiomis hm
tas daro didelę kelionę į rytus. Keliaudamas Smo ritetu bei galybe pasiremdamas, grąžinu durnus į (locijomis. Tokių fundacijų buvo suteikta ir Tra
lensko. Riažanes kryptimi, Vytauto žodžiais, Mas prarastus sostus. Taip buvo Krymo totorių soste kų vienuolynui, kad jis išlaikytų mokyklą.
Kaip valstylM's. taip i r bažnyčios reikaluose Vv*
kva buvo iš kairės, o kai gt’įžo atgaL—iš dešines.. įnisodinttts Toclitamyra sūnus Holdnmi&_lš■via aiš
Pakely jis buvo viątir sutinkamas su vntUKiazimL kėtų. kad Vytautas ir totoriuose įgijo viršenybės. tautas sieke savarankiškumo, J is rūpinusi todėl L
iškilmingai ir rusų kunigaikščiui susirinkę įteikda Kad tai tikranyluN renio ir tai, kad totoriai mielai steigti atskirų Lietuvos Imžnytinę Įirovinciją. Bet
vo jam brangiausių dovanų ir pandkšdavo savo keldavosi pas Vytautą, t|e« tikėjosi čia rasti 4^* kadangi Lietuva buvo neaiškiuose santykiuose su
LvnĮųjfl, tai popiežius Vytauto.stinumynaii nvpriklusnumą ir ištikimylię. Grįždamas namo, pasiikė maus*ir1 laimingo gyvenimo? Kad t
į įlietus, plauke Dniepro upe tris savaites. Ir visi gerbė Joforini, pasakoja ir tų laiku vi«Mta keliau ture? Tegu nepasieke savo tikslo. 1m4 Vvtautas tuo
tie akimi neapmatomi plotai, kaip Vytautas rase# ninkai, kuris keliavo iš (hMlolijoa į Krymą. Jiapn- parode, kokių jia buvo piurių ir savarankiškų už
irgi priklauso mūsų valstybei. Tuo būdlb^vfaiifp Hflkojn. kad jam tstimkdnv.o tik Arytnutų vardu iš simojimų. Be to, norėdamas apsaugot i ir valdomus
■
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rusų kraštus nuo Maskvos įtako>, jis nesigailėjo ji
gų, įkurti ir pravoslavams atskirą metropoli^
Nežiūrint pasipriešinimų iš Kon.Mantinėpolio <
Maskvos pusės Vytautui pasiekė įstrigti Kijeį
Lietuvos į na vonia va rus metropolija. Tik mirus jt
metropolitui, vėl susitaikinta su Maskva.
Vytautas, nepakęsdamas savo valstyliūj rrlįj
iiin skirtumų, iš kurių tada kildino įvairių-lietai
pratimų, iškelia toli siekiantį sumanvmą
ta
nyrių liniją. Iš karto buvo rasta pritarimo, bet
liau atsisakius Konstantinopoliui ir Maskvai, lį
manymas buvo atidėtas, kol gahr aale XVI :l blįį
dalinai įvvkdytas. Norisi šioje virtoje atknnpt d|mesį, kad lygtvčia pereitais Vytautu.nudaHttta
ir paskyrė rytų apeigoms lietuvi vvsk. Būvį/
J

Visakt riopi dat boi
I
Vytautui nebuvo svetimos ir kitos gyveltinį
sritys. Jis kėlė ir prekvbą, rėme miestų kulonUta
jų, pirklius, amatininkus, žemės ūkį, kaldinu |n
gus, kimiu jo laikais turėjo didelę vertę. NdMlTOB
leista ir pramones sritys. Čia buvo įstrigtos pim
kalyklas, nrmutų liejyklos, plv tnyvios, ura w
statoma ne maža mūrinių hažnvvin, kaip pur«®
niaus katedra, statomi rūmų ir pilių,
Vytautas mūsų istorijoj savo darbais pnhtariį
dingą atminimų, sau pasistatė milžiniškų |m>6 į
lą, rodydamas mūsą tautai, kaip reikia mvllw|
vū kraštą, kovoti dėl jo laisvės ir aukotis
suošė darbuose pasireiškianti drąsi 'imdatyv
platūs užsimojimai, turi lydėti ir mūsų
Tad būkime A y tautam ir Lirtiivns gurlie pnjĮ
lokiu žiedu, kokiu dar niekad nežydėjo.
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AS GIRDĖTI.LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

Antradtanii, balandžio21 d.t 1931

Velykas praleidome labai grą
žtai. Prie Dievo stalo artinosi be
maž visi parapijtačtai. ypač per
pirmautas miltas.
Parapija* metinė vakarienė |vyks gegužės mėnesį. Jau smar
kiai ruošiaamsi.
Wat*rbury’je daug veiktam*,
bet laikrąŠeiuosA* apie tai mažai
rašoma.
j

SUMANOMU NUSAUSINTI VIDURŽEMIO

Jūfiį

riij inžinierius JI. pirmykščio stovio, o nusaiiSoergel jirąncūzų laikrašty’ sinti plotai savo didumu žyGHICAGO, UL
“ Paris et Ir Moinl” paduo- miai pramoktų Ttulijų, Ve
“Draugą” kon$*rta*
da labai įdomų sumanymų kietįja ir Prancūziją kartu*
SESERŲ PADĖKA
U J, M.
Lietuvių katalikų dienraštis
apie Viduržemio jūros iš paėmus. Apskaičiuota, kad
“Draugas” ir šiemet rengia eks
naudojimą.
Viduržemio jūra gauna iš
mURGH, Pn. — Vaidini, kuisijų į tėvynę Lietuvą. Ekskur
SODAUEčiy
VAKARAS
Kaip
žinoma,
mokslu
tyri

Atlanto vandenyno per Gib
veikalo *’ Krovės Pilyje ” sija išplauks gegužės 15 d., Skam
mais šiandien nustatyta, kad raltaro sąsiaurį per sekundų
bnle ir apylinkėsi’ davi* pel- dinavij-Amerikos Linijos laivu UPHILADELP1IIA,
Pa.
—
Balan

nited
States,
laivakortėmis
ir
do

maždaug prie pelikiasdešimt Ikl/MN), o iš Juodosios jūros
uolynui Ąj7fL50. šį naują
džio
11
<L
hv. Kazimiero parapijos
kumentų
išrūpinimu
šiąja
ekskiir-^
nų veikalų pamSt" Gerk.
tūkstančių metų, kaip Ne- — 4000 kub. metrų vandens.
A, Šmulkštys. Jam yra ži- sija kolmujiuniems rūpinasi gabus* svetainėje sodalietės surengė va*
andertaj’io žmogus iiamažu Klausimas, ar galima tą
Įtarų—šokius. Į vakarą atsilankė
kaip esame dėkingos ’iž j<» ir gerai patyręs biznierius P. Bal
buvo iš Europos išstumtas vandens pribuvimą sulaiky
labai
daug
jaunimo.
Buvo
gardžių
k prielankumą mūsų jaunam ai! is, 3327 So. Halsted St.
•
j užkandžių ir gėrimų. Viskas pra
dabartinio žmogaus, Vidur- ti t Galima. 1x4 ne lengva,
yroiL
Gabusbtantariu*
ėjo
lobai
gražiai
it
tyąrkingąL
Trejybės parapijoje, Kartžemio jūros lygmuo buvo a- Bosforo susimi ris; "kurs jun
Prisiminus p. Baltutį, reikia pa- Jaunimas pageidauja daugiau to
kartu su teatru, laimėjimu
pie tūkstantį metrų žemes- gių Juodųjų jūrų su Vidur
įkliavomis, kurias atliko p-h* t i-ymett, kad tai inteligentiškus kių linksmų ir blaivų vakarų.
htis negu šiandien. Tarp At žemio, siauriausioj vietoj tu
Vakarėliui surengti daug pasi
^Pamosaitė, uždirbta $417.HO. jj žmogus, su įgimtais gabumais biz
tarnavo
Kodalicijos
pirmininkė,
nierius,
savo
laiku
daug
prisidėjęs
lanto vaudimyno ii* Vidurže ri tik’600 metrų pločio. Už
■k kum J. Amhotas ir pampi ,
mio jūros nebuvo jokio su pilti tokį sąsiaurį būtų vie
M ištikimai remia musų įstai- t tie Keturių kataliki.škoj<A visuo joa pagalbininkė ir kitos. Daug
meninio darbo. Jis savo raštinėj, prisidėjo ir dvasios vadas kun. V.
ptt jos įsikūrimo.
sisiekimo. Azija, Afrika ir ni niekai. Daug blogiau su
įbrh, Kun. A. Vaškelio leidi- "1327 So. Halsted St„ atlieka įvai M įkaitis.
Europa nebuvo atskirtos Gibraltaru, ria siauriausia
Sodalietėms linkima gražių pn«
L veikalas tapo perstatytas rius bizniukus reikalus, o kaip šiuo
viena nuo kitos vandenimis. vieta išneša 14 kilometru.
f -Britam kolonijoje.
Iš eia laiku, tai daug žmonių į jį krei sisekimn ir ateityje.
Blisabeth
Mastaitis
ptasi
kelionės
j
Lietuvą
reikalu.
Selyhuj prisiųsta $142.00.
Kur dabar Adrijos jūra, teujTačimi reikėtų imti vietų
Bhtfamvs susilaukusios n-mėKoncertas ir šokiai
Jin
va tik neperdidelis ežeras! nesiauriausią, liet negiliau
P-LB 0KATKAU3KAIT1, Lietuvos operos artistė, vaidinanti
V Mos uarapijos.
Italija buvo susijungusi su sią. Tokia negiliausia vieta
Balandžio 26 <1. įvyks dienraščio
■PtO H d.t ‘‘Krėvės Pilyje”
YOtlNGSTDWN, ORIO ‘Krėvės Pily” kunigaikitlenta Onos rolę.
“Draugo” koncertas ir Šokiai,
dabartinės Dirijos pakra yra tarp Tangero įlankos ir
B visur tap ir Waterbury. huLietuvių Auditorijoj, 3133 South
Gražio*
Velykos
ščiais, Balkanų pusiasaliu ir' Cabezos rifų, f’ia didžiau- *
miH'kmingai išpildytas. Vakn
Ilalstcd St. Koncerto programoj
r-atnešė $143.70 pelno, širdinAfrika. Viduržemio jūra- šia giluma turi 320 nu ReL
Šv. Velykas youngstoįvnicčiai
dalyvaus “Draugo” radio dainibranginame Gerb. Kun. J. VaŠiemet
praleido
labai
gražiai,
ūėšbuvo didesnių ir mažesnių e-• ketų padalyti apie 30 kilo
ninkai-es. L. Vyčių choras ir kiti.
Mejans ir šios parapijos žm<»tadienio vakare vietinis energin
Pradžia
Ims
5
vai.
po
piet.
žvrų
sistema. Tai buvo ledy metrų pylimą, turintį 50
F prisidėjimų.
gas veikėjas p. Kaz. StupinkeviYra tat keturių aktą dlčmi* po-1 «1tptį, kad ne tik Kęstutis pa no periodo paskutinis laiko
Prof. Biržiška
metrų pločio. Šiam tikslui
jTpatingu būdu tariame arui
ėhis su p. Janušaitiene, visiems rąžytą tragedija. Ji parodo Lietu smaugtai, bet kad ir Vytautą nu
tarpis.
Ištirpusių
ledų
van

■t visiems, kurie su tokiu di
būtų
reikalinga apie 10 mi
pritariant,
gražiai
pagiedojo
šv.
Prof. Myk. Biržiškos misija t nvą tai* sunkiai* laikais, kada Jo spręsta pasmaugti. Jinai pasiryž
lu pasiaukojimu pildė šio pui- įėjo nepaprasto pasisekimo (’hiea- giesmes iki vėlumos.
duo
taip
pakelė
Atlanto
van

lijardų kubinių metrų že
gaila pradėjo d*rėtii su lankais ir ta gelbsti Lietuvos valdovą. Tuo
■ veikalo roles Gaila, kad nė- goj. Nors kai kurios partijėlčs no
Velykų rytą į Prisikėlimo mišias kryžiuočiais, kad, jų padedam**, tikslu tariasi su savo sužieduoti denyno lygmenį, kad van
mes. Tačiau liangos žemes iš
■llimybrs kiekvienam iš jų pa- rėjo jį išnaudoti savo siauriems prisirinko daugybė žmonių. Gerai pražilintų Kęstutį ir Vytautą. Bu
niu Gintautu, kuris, kanklininko duo prasimušė paliai Gibral
plautų. Dėl to reikia arba
hi dėkingą rankų ir užtikrinti.
tikslams, bet prof. Biržiška tą visa išlavintas choras, gabios p. Liudvi- vo tartasi žemaičius pavesti kry rūbai* persirengęs, atvyko į Krė
taru
Viduržemio
juros
slė

P Vertiname toki pasidarlmvi- išvedė tėvynės naudai.
statyti iM’tonines sienas, .arba
sės tVinkle vadovaujamas, gražiai žiuočiams, o visą Lietuvą atiduo vė* pilį Vytauto gelbėti, Drąsi ir
Darbininkas giedojo, (’horui pritarė smuikinin ti Lenkijos globai, Jogaila buvo mylinti mergaitė neranda kito bū niu ir užliejo labai daug užversti dideliais uolos ga
prisiųsti vardai tu gerakas p. Jonas Sabaliauskas. Nors numatomu LeriJdjos karalium. Ai do poliuoeuoti Vytautą, kaip tik sausumos, šimtai tūkstan balais, arba kaip pataria su
ką^ kurie minėtose parapijose
choras susideda tik iš 14—16 žmo- tam bjauriam sumaaymui griežtai tai jinai pati pasilieka kalėjime, o čių k v. k ii. geriausios žemės
manymo autorius Soprgel,
Įtatingai prisidėjo, kad vajus
nie, bet labai gerai išlavintais bal pasipriešino sena* Kęstutis ir jo Vytautas su žmona pabėga. Kil
MAŽAI RAŠOMA
žuvo
po
vandeniu.
Ar
tik
ne
^taringai vyktų, šiems gerasudalyti geležinių vandens
sais, todėl lengvai gali lenkty sūnų* Vytautu. Bet Jogaila, ne- nios mergeli* didelis žygis jai
Immik priklauso didele padėka
šitas
katastrofos
atminimas
niuoti su dideliais chorais.
pripildytų paskandinti; pon
kihuvo jo* gyvybė* kaina. Ją
Hat prašome, kad ir to^
WATJ’RBURY, Conn.—Darbai
sudarė padavimą apie visuo tonų sienų. Uždarius Gib
Itataius “Rudoph Wurlitzer” tačta, j| ir jo ritaą ąaribojo ir
gdta) nepamirštų.
labai sumažėjo Daug bedarbiu kompanijai gerus nauju* vargo
tą nužudė. Bet ta* drą«fa* mer tinų tvanų? Tokiu būdu ir raltaro ir Bosforo sąsiaurį
jome ir npie tuo*, kurie vaikšto visai nusiminę. Eina gan nus, kaštuojančius $3000, pakilo
gaitė* vardas, kuri savų asilą ir
B automobiliais artistu perve- dai, kad nuo gegužes ra. 1 <1. mies ūpas ir p-Ies L. Winkle ir ehoro Kęstuti*. Bet niekas, n*t Vytau savo jaunystę paaukojo už Lietu atsirado dabartinė Vidurže ir Sueco kanalų laivams ga
miu jūra. Taigi, kyla klau lima įtaisyti šliužus. Vadi
II patarnavo. Tariamo jiems tas paleis apie 500 darbininku, kū •Tariu.
tas, to nežinojo. JttM margaitė vą, ir iki Širi dienai yra su pa
* neiti
ne buvo gavę darinis praėjusi ru
Mirga, mylima Vytauto Žmonos garba minimas visos lietuvių tau simas, ar su modeminės nasi laiviy susisiekimas ne
Smagiai dirbama
Dėkingos SESERYS denį.
tarnaite—bajoraitė, tesėdama U tos. Ypač jaunos lietuvaitės mer teeini i kos prietaisais negali būtų nukirstas. Susidariusi
šv. Pranciškaus parapija na- naktį nepaprastą sapną, pradeda gaitės turi teisės didžiuotis, kad
ma būtų grąžinti buvusios vandens lygmens Skirtumų
1T~U1I~I]|_UI
riais negausinga, bet darbais gra nerimauti. Gudriai apsimesdama jų tarpe sublizgėjo tokia graži
padėties.
žiai pasirodo, nes turi labai dnos- meile prie Krėvės pilim valdytojo žvaigždelė. Mirgos vardas yra
galima būtų panaudoti mil
Viduržemio jūra yra išga žiniškai elektros gamybai.
uių narių, kaip p. Nikodemas Ska Tarailos, jinai IŽgauna ii jo pa Šventas Lietuvos mergaitėms.
tikas, paaukojęs $100 vargonams
Šio gražaus veikalo autorius y- ravimo jūra.
Tai reiškia, Elektros energija butų ge
įsigyti, p. Kotrj’na Dopkevieienė
ra PAPARONIS. Jo tikras var jeigu ji negautų vandens iš
— $150, p. Elena Laukaitienė su
CAMBRIBGE, MISS. das yra KUN. A. ŠMULKŠTYS. Atlanto vandenyno ir iš riausiai panaudoti Sacharos
šlakstymui.
rinko $250, p. Petras Bukana
Jisai Lietuvoj yra žinomas, kaipo
Dirmavunė
(Youngstown’o žvaigždė), nepa
poetas, rašytojas ir krikščionių Juodosios jūros, tai pamažu
šiam tikslui reikėtų tiktai
liaująs aukotojas įvairiais būdais,
Gegužės 3, 4 vai. po pietų vietos demokratų partijos vadas. Ir A- išgaruotų iki savo buvusio iškasti atatinkamus kanalus
Baratinskai. Rudzinskai, Zelenkai, ’ietuviii bažnyčioje huš suteikta merikos lietuviams, ypač bostonie prieš penkiasdešimts tūks
ir rezervuarus j kuriuos mil
Sevęikai, Streiniai, Janušaiciai, Dirmavones Sakramentas.
čiams, kun. A. Šmulkštys yra ži
tančių
metų
stovio.
Apskai

Okuniai ir kiti, kurių dėl vietos
žiniški elektros varikliai
Norinti priimti šį Sakramentų nomas jau nuo 1925 metų, kada
j^gžii
stokos nebeminiu, kurie vsomis būtinai kuo greičiausiai * privalo n’rmn kartu lankydamas Ameri čiuota, kad jeigu Vidurže pompuotų vandenį. Pažemi
jėgomis dirba parapijos gerovei. kreiptis prie klebono klm, F. Juš- kos lietuvius, jisai bostoniečiams mio jūra negautų vandens iš
nus jūros paviršių iki 200
paliko gražų atminimą savo turi Atlanto vandenyno ir iš
Draugijos aukoja iš savo iždų ir kričio.
metrų jau tarp Italijos ir
SKAND1NAVŲ-AMERIKOB UNIJA
šiaip įvairių pramogų pelną para
Suaugę, nepriėmę to Sakratnen- muga prakalba, kurioje, kitų ne- Juodosios juros, tai jos lyg
A frikos susidarytų plat i
^ATLANKYKIME LIETUVĄ
pijai paskiria.
•o privalo pasirūpinti šį sykį ji užgauliodaams, jisai kalbėjo apie
REMKIME SAVO lTOSTĄ—KLAIPĖDĄ
Didele garbė youngstovmic- priimti. Vaikai, mergaites maž Lietuvą. Kiek girdėti, šią vasarą muo eitų žemyn kas met a- sausumos juosta.
Italijos,
,4K*in baladoti* po svetimu* kraštu* kuomet dėl lietuvių
jisai grįžta atgal Lietuvon. Iš šio pie 165 centimetrų. Vadina
čiams katalikams. Lai juos ir to daug virš H metų bus priimami.
Afrikos, Balkanų pusiasalio
yifa pataikoma* nuolatinis rusiriekhnas New York—
liau Dievas laimina Bažnyčios ir
Pranešėjai vaidinimo nei jisai, nei jo artistai si, per 600 metų Viduržemio
pakraščiai labai padidėtų.
Kopenhagor—Klaipėda.
jokio pelno sau nenori. Jie nori
lietuvių Tatuos darbuotei.
jūra galėtų grįžti prie savo Adrijos jūros liktų tik puse.
Mirė
nelikti gražų z atminimą ir visą
Vyskupu trik* Sutvirtinimą
SVARBI PASTABA!
A. a. Izidorius Kaminskas pus vaidinimo pelną skiria vietos lie
Iškovota nuo vandens žeme
Jaunas, bet gabus vaidintojas
Labai numažintos kainos* trečios kleso* tiktai $160
Gegužės 13 d., trečiadietlį, 10 amžis žmogus, gyvenęs 86 Cherry tuvių reikalam*.
būtų
nepaprastai derlinga.
vai. rytų J. M< Vyskupas Juozapas SL baabidžio 17, pavakary staiga
į Klaipėdą ir atgal ant sekančių išplaukimų iš New York
Vaidintojai vaidina taip gražiai, p. J. K0ČIŪNA8 vaidina VytauBūtu tik vienas nuostolis:
Ochroms, D. D. Sv. Pranciškaus mirė. Iš ryto jautėsi neblogai. Bu nes jie patys labai myli tą patrio to rolę.
Botandžio-April 25-tą dieną Laivu “FRBDBRIK VIII'
Nepraleiskit
tat
progos
pama

visi dalmrtiniai uostai žūtų
bažnyčioje, 917 Shahy St. suteiks vo užsiėmęs taisyti kambarius. tišką veikalą. Vaidinime yra toLniviikortės geros dviem metam
Sutvirtinimo Sakramentą^ o gal Puvakarop žmona atrado susmu kiu graudžių vietų, kad sunku su tyti gražų vaidinimą, kurio nega ir nuo to nukentėtų nemaža
Didžiausia Bendra Ekskursija
ir iškilmingas mišias laikys.
kusį viename kambaryje. Jis bu silaikyti nuo ašarų. Pačią svar lėsite kitur matyt, nes autorius miestų.
Tačiau, palyginus
G<už«-May 15-tą dieną Laivu “UNITBD STATES“
Tėvai, kurių vaikai dar nepri vo geras katalikas ir geras para- biausią rolę vaidina p. ANELB vežasi su savim Lietuvon.
Lietuvių t.aivakorixIų Agentų Sąjungos užkirtos
Taigi ar lis, ar snigs, ar gra su gaunama nauda; tai yra
ėmę Sutvirtinimo Sakramento, bot pijonas.
w BAUKIŪTS. Už jo* gražų vaidi
žu bus—visi eikim tų dyvų pažiū menkniekis. Soorgel bando
jau priėmę Ūv. Komuniją, kviečia
Laidotas iškilmingai ku trejomis nimą ji pasidarė plačiai žinoma ir
Lietuvių R. K. Suslv, Amerikoje Pirmoji Ekskursija
mi užsirašyti klebonijoje. Laiko sv. Mišiomis balandžio 20 d. 9 vai. visų vadinama Mirgo* vardu. Ji rėti balandžio 26 d., Dangaus Var vaiyti propagandų už šitą
iBĮtėžės-May 29-tą dieną Laivu “FRBDBRIK VHI’
nebedaug beliko.
ryto. Lai Visagalis Dievas būna turi* labai gražų soprano balsą ir tų Parapijos Salėje, B. Fourth ir sumanymų visose esančiose
Linksmiausia vyčių Ekskursija Tiesiog j KI-AH’fcDĄ
malonius, Švelniu* judėjimu*. P. I Sts., So, Boston, Mas*. 7:30 vai.
jo vėlei gailestingas.
Darbai pageri*
prie Viduržemio jūros vals
r Birželi o-Ju n e « tą dieną Laiva “H1LLIG OLAV“
0. KATKAU8KAIT*, ne tik vai- vakare.
I*
Lietuvo*
paveikslai
Youngstovvn’o plieno išdirhystė
tybėse, nes sumanymų galė
din* kunigaikštienė* rolę, bet ir
Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas
labai
silpnai
eina.
dainuo*
tarpe
8
ir
4
akto.
Apie
Kas
ii
gerbiamųjų
lietuvių
norė

tų įvykdyti tiktai visos val
Balandžio 23, [mrapijos svetai
Bengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centru
Šio
miesto
žmonės
laimi
suvargę,
ją
nereikia
daug
kalbėti.
Jinai
ytų
užsirašyti
laikrašti
“
Darbinin

nėje p. J. Milius rodys iš Lietuvos
Liepos-July 3dieną Laivu “FRBDBRIK VHV’
stybės susidėjusias draugo.
nes jau antri metai, kaip nedar paveikslus. Kiekvienas norintis pa ra žinoma mums lietuviam* ir pas ką,” malonėsite kreiptis prie ma
L i e p o * - J u 1 y 25 dieną Laivu “UNIOD 8TATB8“
bas siaučia. Lietuvių tnipgi daug matyti, kaip dabar Lietuva atro kutiniu taiku kas kart daugiau nęs, o aė visuomet noriai.patarnau Kol kas sumnnynto likimas
Lioluvlij LiUvnkorčhj Agentų Sijjungon uigirto*
_ skursta. Bet taip ilgai nebus, gal do. ateikite pasižiūrėti šių pa darosi žinoma ir svetimtaučių tar siu. Už savo darbą jokio atlygini* dar nėra aiškus. Mokslo au
pe.
mo nereikalauju. Lalkralth “Dar toritetai sutiko jį palan
m paatanffo* bu* pašvąrto* padaryt kelionę atmintina ir birželio mėnesį darbų daugiau su veikslų.
bininkas” išeina du kartu savaitė kiai
P.
V.
BURDULIO
gražu*
bariM. įvairumų ir malonumų dėl tų, kuri* dalyvi®* ekakursįjoj*. siras.
paauga tik 35c. ir 15c,
J. V.
Uclkntauktte Nuo Savo A*ento tjilvakortfci uit

neišmuš

-

"Krėvės Pily

KLAIPĖDOS

Matužta Mykolu

ANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lletuvo* Palty Valdyboj Kontr**®nto Paltui Vežioti

27 Whitahall Street, N*w York 0tty
i Vaahington St,, Boston, Mas*. , 130 La Bali* Bt., (Srioaga, Dt
Itehnll «h,. NW York.

W St. \Htntne St.,

Qur, (’MiUdĮi

Nesigailėk vandens ir nini*
lo. Ta tauta kultūringesnė
kuri sunaudoja daugiau
muilo.

Nauja* vargonininką*

šv. Pnn. Nekalto Prasklejimo
lietuvių parapijom vargonininko
pnntigas nuo balandžio 20 <1. pradėjo eiti p. M. Karimiwk*«, Jri
/•
M
f

A

tona* labai jausmingai skambėto
se dainose, kurias jam tenka dai
nuoti, kaipo kanklininkui.
'
r p, J. MOMdlūNAB savo *unIdą Tarailos rolę atlieka taip vykaukti, kad vktomii nuo jo balso
net šiurpas kiną perpila,/

je, Kam Intų perbrangu du kartu,
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t y. penktadienio numeri.
Visai* spaudos reikalais kreipki-

t^pas

’

/

V. J. BLAVAGKAA

(°L. A?’)

T**, kas, fefidamu jaunsa, nstu«
rėja aukštų idealą, M tikrųjų nėra
buvęs jaunas,—Prof. St Aalkau*-

kk

..'

J

'■

•

o

■ ■
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VIETINES ŽINIOS
ŪKIMIMKAI GRLBBTITBXTRO
“KRBV1B BILYJ” RBNGBJAMB
tkininkas fif, Vttrtčiua, gyv*
413 1 ligblund St, E. Bridgnvvater.
3Iaųs. šios savaitės gale iš savu Ii*
kįo atgabena daug .maisto protliikių, skiriamu teatro “Krovės
Pily j” artistams dėl užkandžių.

SMULKIO* AINUTM

Drauge su “Krėvės Pily” trupe
atvažiuoja kitą sekmadienį South
Bostonan iš Conn. valstijos kun,
A, tmultttyf ir kun. Kariauricim.
- (jai atvyks ir kun. J. Ambotai au
kun, Ed. Gradackiu.
9

•

UMU KnM, MffMM TOS-H faMFA
Bretono Areedtocerijbs organu*
“Pilot” skelbia Jo Emhicneijos
Kardinolo O’Conndl *i<j pėracrgčjin$ kunigams ir žmonoms, jog ageniai, kurio užrašinėja laikraštu
kus “The Crosier Mfesionary” ‘r
“Homelcas Orphan,” neturi dvaaės valdžios leidimo/ kaip jie kad
takosi.
Prie t« pranešimo dar primenar,ui, kad žmones nebūtų išnaudo
jami tikslais oficialiai neužgirtais.

Vari.
PRANBSIMAS

•

šiuomi pranešu, kad LDN. pir
mos kuopos metines šventos mi
šios bus balandžio 26 d. 9:30 vaL
rytą šv. Petro bažnyčioje.
Visi
narini-ės malonėkit susirinkti į
bažnytinę salę ne vėliaus 8:30 vai.
ryto, o iš ten susitvarkę in corpora
Kun. K. Urbonavičius šeštadta eisim į bažnyčią.
uį padėjo kun, Virmaitskui klau
Turiu priminti, kad pagal kuo
syti išpažinčių, sekmadienį laikė pos nutarimą metiniame susirinkimišias H>M> vai. Kun. Kneižis lai ».ie, visi nariai-ės privalote iš vaka
ro atlikti išpažintį, ošv. mišių me
kė sumą.
tu visi in corpore priimti šv. Ko
Kun. Virinauskis bažnyčioje muniją. .Aš tikiuosi, kad nesusiras
skelbė, kad čia pamaldos balan nė Tieno nario, kuris neišpildytų
džio 26 d., bus laikomos pagal pa kuopos gražaus nutarimo. Tuonii
greitintą laiką (Day Light Saving pasirodysim, kad mes mylim orgai.lizaeijns globėją šv. Juozapą ir
Time).
9
<B
©
perbųim pačią LDS. organizaciją,
Pereito sekmadienio inkare kun. prie kurios mes priklausom,
Virinauskis dalyvavo 40-lics va Perakaitę šį pranešimą, įsidėmė
landų atlaidų užbaigoje, šv Ro kit gerai visi, kad liepa miršt u inel.
ko bažnyčioje, Montelloje kui* urs jokios atvirutės nebus sitnrtidaug kunigų buvo atvykę. Važia eėjamos. Pnsitraikinkit šiuo pra
vo sykiu su Tėvu Juškaiėiu.
nešimu.

• • 9

Balandžio 21 d. vakare bažny-i
rioje įvyks sodaiiečių pamaldos.
9

9

Stora Nftirte Ordi««tai grM itotitviMm ir
. as^Uikos Mrtvuė

f

Hekinadienį prie mūsų bažnyčios
Išdalyta du tukstaančiai “Krėvės
Pily ’ teatro apgarsinimų tik potrijų mišių. Po sumai nei vienas
nebuvo dalinamas, urs pritrūko.

0

NEPAPRASTI ŠOKIAI! '"'""

Rast. V. Tamoliūnas

PEUNION BALIUI SMARKIAI
RUOŠIAMASI

ĮVYKS BALANDŽTO-APim iMS. 1931, 7 V. VAKARE

CMmOtE, MALS,

/5=
surado tūlo Kug*Uati ZiririiU I<LDS.
kuopos 8U*hMinw volių. lavonu drebulių. kjAnėse
-i ’
‘
F?
įvyks bahindžid 23 d. 7 ;30 vai. va umta apdniwto« puriai, kuriniukare iMrapijos talėje 492 E. 7th ApdMuto moktvtte (intninim)
>v*qoi*i
s t. V«i nurtal-ts kvierimili atvyk skirfoinM CK Uudul, gyv* 242 W.
Balandžio 23, parapijos svetai
ti i Sj suririnkhiRb nra turėsim <»th St., 4fa, BiMton* Bot palieijg nėje p. Milius rodys tik ką iš
daug svarbių reikalų aptarti. (liula paduotu ądremi umir*«dji.
Lietuvoj purgalientus puveikslus.
Taipgi, kurie mt atsilikę «n mo
Paveikslai labai gražūs, įdomūs.
kesčiais, turėsit gerą progų atsi
Nė vienas nelikitc nematę šių pa
P-JA Ona SėĄptam H Bighlankyti.
veikslų.
Ktapt* Tildyta land St,, Itorekcrivr ištekėju už
Be to tiiiėLili'prugą susi jis žili— vyro;' Henry (?0yJie. Jos šIHiba^ p
Ii su “Ilaseinių Magde,”' Įžanga
vyko šv. Petro lietuvių bažnyčioje,
tik 35 ir 15 c.
BATRI0T8 DAY
balandžio 18 d,, 4 vai, po pietų.
Pelno puse skiriama parapijai
minėta Boston ’e Imi. 20 d. rami- Pamerge Jbitvo jo* aeautč Domicėlė,
mčs prasidėjo vėliavos jiakelimu. pabroliu TaMtta Ferristnlt Į baž •— naujos mokyklos ir svetaines
Buvo bėgimo lenktynių ir kitokiu nyčią štiffljorttytrtuvo pissirm- vajai,
Kviulyf
įvairumų.
kę daug žmonių, Mliftbavc* kun,
iVirmnuskia*
Matf*

DDEUSBIUUS

J. M. CURLBY Į BARY2IŲ
Gegužės 15 d. 37 miestų mayor’ai vyksta j Paryžių 5-kionis sa
vaitėms, pasHiaudddami Prancūzi
jos vyriausybės kvietimu. Kelionė
ir pragyvenimas jiems užtikrinta.
Su kitais mnyor’ais važiuoja ir
Bnston*b mayor’as J. M, (’urley
drauge su savo dukterimi Mary. 1

Ameriko« I* R, K* EederąfijUH
Naujos Anglijo* apskrities išva
žiavimas jvykg bieposJuly 12 d,
š m. (Srove ąt I’inehurst llescrvat ion Bedford, Mass.
Malonės kit<« organizacijos tų
dienų neręiigt Uvažiavimų, o visi
RASTAS B0BT0MIBČ10
lietuviai dalyvaus tame dideliame
LAVONAS
tautos darbe*
Provideuec’o policija telefonąvo
Išvaž. Kom. Pirtn.

į Boston’ą bal. 19 d. naktį, kad
Imi. 18 d. vėlai vakare jie upėje

F. A. Btvecka*,
Rast. B, Jakutis

4V. JONO BV. BL. PAAALPIMM L. R. K. BALDA. AIRDIB1 V. J.
DR-JOS VALDYBA
BAŠALTOrtS DRAUGIJOS
VAIDYBA
Pirmininkas — >f. žiobt

CHARRON’S

Tą patį vakarą, bažnytinėje sa
Parapijos reunion balinus rengi 36 Mt Ida Rd^ Dorcbarter, Mm*
Įėję įvyksta svarbus Federacijos
Tekphone Colnrabla 5431 Pirai įninka* — Yt T* garieka*
mo
komisija smarkiai ruošiasi,
451B UrMMrti lt* S* Botrteo* Mas*
skyriaus susirinkimas.
Vlce-pinoinlaka* — J*. Petrauskas
PIANAI—RADI08
kad Imlius gegužė# 12 d. geriausiai 24 Thomas purią So. Basta* Mm* Jię^HnataMtara^Aft Mnata****,
AALDYTUVAI
Prot.
RaAttuinkas
—
X
GHneckla
. W R BraaM^ ta BMtto* Ha** Trečiadieni, 4:15 po pintu yra pasisektų. Komitetas jau patyrė
5 Tbomas ParK So. B**tou, Mm* Pro* RMtląlatai — Y. Tamllnn**
40 Mariu BdU ta tarton, Mat*
20TRŪMBIM8TRBKT
bažnytinėje salėje Pirmos Komu visuomenės didelį susidomėjimų ir Fin. BaStlnlnkM — M. Seiki*
D. Ltagevlčlus,
256 E. Ninth St, Šo. Boston, MasA Fin, RaMtaisk**
pritarimų.
Biznieriai
duoda
daug
nijos tiiik.j-mrrgaiviu pamokos,
62
Adata
Mt,
DorębMtar,
Mat*
Iždininkas — A. Naudžiflnns
skelbimų; jau daug bilietų išpla 885 E. Broadvay* So. Boston. Mas* Ktnlerlua — P.Xtop*Ai*
o o a
Tėl. 4-9430
!
266 Boltoa St, ta Botas* Ham.
Maršalka — J. Zaikis
Ketvirtadieni 8 vai. vakare pa tinta.
Tvarkdarį* —X LaiflMitM,
7 IVinfleld St.* So. Boston, Mas*.
Ltagro* Wyfta—B* Nuoiimčto
Ne tik jaunimas susidomėjęs, Draugija laiko susirinkimu* kas trečl* 141 Bowu 9U ta Botao* Mam.
rapijos salėje įvyksta baliaus ko
nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2 vai. DraugiJ* la 1 bo a**!riakinu* ka* antra
b<
’
t
ir
senesnieji,
štai
parapijos
sa

misijų ir pritarėjų smarkiausias
pirmadlMl kMkvirao mtoedo1:90
pietų, Parapijos salėj, 402 E. 7th
lės komendantas komiteto nariams po
St, So. Boston* Mas*
susirinkimas.
m S. B. 2806-R.
pareiškęs, kad jis šoksiąs baliuje
Reporteri*
LIBTUVI8
polką ir tikisi laimėsiąs dovaną. LHTŪY0S DUKT1RŲ DB-JO*
Paklaustas, ar jis gerai mokąs pol
STAIGA MIRK
FO GLOBA MOTINO* BV0.
Pranciškus Dvarcėkas, 51 metų ką šokti, komendantas pasakė,
VALDYBA
BMMMlŠ
Megzamlnuoju akto
amžiaus, staiga apsirgo. Balan kad jis sutinka duoti pamokas vi
priskiriu akinius
džio 14 nugabentas miesto ligoni siems singvliams ir tai — už dyką. Pirmininkė Teklė AtaeoskieM
kreivu akto atltl*.
*tou Ir amblljonto
nėn. Tuoj padaryta sunki opera Todėl vertėtų tomis pamokomis 63 G Street, So. Boatoo, Mas*
koae (aklose) akys* sugrallnu iv!*Tel. 8. Boston 239G-M. Prof. Dr. V. MriMMtaPotlno redagut
pasinaudoti
ei ja. Mirė balandžio 16 d. dėl tul
«* tinkamu laiku. Vlce-rirmlninkė — Elena Mikulskienė j*ma* lltaraburo* mokalo, rlsuonMoft
Ir akadealikoj* gyvaalno lllmtraotM
Nauja baleto žvaigžde laliuje 402 E. 5th St, So. Boston* Mas*.
žies sugedimo. Buvo pašarvotas
J. L, PA1AKARNI8, O. D.
mtoeslnt* fcroalM yra dMŪamil**
Rait — Elzbieta Aukitllralniatč rimeUtMi***
savo namuose S \Vinfield St.. So, pasirodys, B< visokių prašmat ProL
ktatanM
Ir
H«kvl«a«m
447 Bro*dw*y, South Borton
67 G St, So. Boatoc, Mas*
praallnvintmlia* *m**1 tinkamiau*!**
Boston. Mass. Iškilmingai—baž numų bus baletas. Ir kas svar
TeL So. Boston 4719-W. lletHTlą turaala*. TW« rial puiraMHte oblMkytl “AMtnj.’*
nytiškai palaidotas iš šv. Petr<» biausia — Bostono storiausias lie Fin. Rait — Uarjona Markoniut*
06 G St., So. Boston* Mas*.
“Židinio” kaina LMavoj*: tu*t 361.
tuvis,
nusiavęs
batus,
šoks
ant
l:ažn\ eios balandžio 18 d. 9:30 vai.
Iždininke — Ona Stanlullutė
para. 20 lt į AaMdkoj* aMtam* HM
Paliko lindinčius žmoną Pauliną, pirštų galų ir išpildys sunkiausius 105 Wa*t Oth St, So. Boston, Mos* *u*meCiul 32.50.
Tvarkdarė — Ona Mtogirdien*
Adr.: "tldtey*" Kmm* Lal*rte AL
numerius.
penkias dukteris ir vieną sūnų.
1512 Columbla Rd, No. Boston, Mas*
Naujas būdas arbatai koiti. Ba Kaso* Globėja — E. Jantakmleni
Veda visokias provM. Daro vi
1426 Columbla Rd., So. Boston, Mas*
liuje Bostoniečiams gerai žinomas Draugija
savo susirinkimus laiko kas gautai Šnaram naujų
sus legalius dokumentus.
MOTERIMS MEIŠSIMELUOSI vienas dzūkas demonstruos savo
antrą utaraink* kiekvieno mėnesio.
MALDAKNYGIŲ
Malatidžio 19 d., sekmadienį, naują išradimą, kaip reikia .košti 7:30 vai. vakare, pobainytinčj sve
817 B 8t (kampas Brtadway)
MALDŲ RINKIN2LIS,
tainėj.
7:3O vai. vak. bažnytinėje salėje arbatą, nesinaudojant koštuvu.
South Borton, Mase.
Juodais
viržeBais
...
.$145
Visais drnugljo* reikalais kreipkite*
L. Vyčių Algirdo 17-tos kmųms
MALDŲ RINKIN2LIS,
Sako, kad šis išradimas labiau pas protokolą ražtlninkę.
Telefonas: Šou Boston 2732
juodais vlrMtoM-.—................... 91.25
vaidintojai L. R. K. S. Jėzaus š. siai bus pritaikintas tbuočiams.
Nmaų; Talbot >474
MA2AS NAUJAS AUK8O ALTORIUS,
dr-jos naudai vaidino komediją
Rep. ŽV. UŽHOBRO R. K. DR-JOi
ta
juodais prastoto virMIato*........50c.
VALDYBOS ADRB8AI
“Moterims neišsimeluosi/’ Žmo
MALDŲ RINKINIUS,
nių buvo susirinkę pusėtinai. Pro
11.75
Tel. So. B6«ta* MM
baltoki vlriMlaia.......
Į “KREVA8 Pilį”
Pirmininką* — J. Grublnek**
gramų vedė p. Savickas.
MALDŲ
RINKINIUS,
Gerk. kun. J. švagždys turi pas 24 Fre*ėott Kt. RefuMIĮe* M*u*
usnnns DJumnA*
Vaidintojai savo ąjarrigas atliko
baltais virtotateov..*.
41,Ę*
.save Montelloje misijas. Jis iš di Vtee-Pirminliku — J* Mtrtallont*
t. L KAPOČIUS
140 Boww 81. So. Bo*too* M«**
gerai. Visiems atsilankiusiems už
džiulės užuojautos “ Darbininkui” ProL RaStlnlnkM — Vteko gardaus juoko. Bet i*eikėtų
W6
Brtadwąy
4
ta.
Stato®*
M
m*
ir dvi noro pamatyti istorišką vai- 116 Bow*n St, So. UOktrtn, H1M
kada nors pagalinu sutvarkyti val
Fl*. RiMInlnk** -r M. Seiki*
251 Br*adw»yf *Hwa Bortoa
dinbnų “Krėvės Pily,” baigs ba ■ 256 E. N’lnth St, So. Boetoo, Mta*
fr
kataujančius vaikus, kurie ir sa
fHKel*ivfo” naiM)
landžio 26 d., misijas anksčiau, «tUn*uk**' — V. Beltttli,
lėje*, ir prie sales durų kelia di
St., So. Bo«to*, MM*
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12. nuo
kad laiku galėtų pribūti į Dan 36tf MercerTel.
So. Boitoo O647-W.
džiausių triukšmą. Jei tie vaikai
1:50—6 tr nuo 6:80—4 vakar*
gaus Vartų parapijos salę, So. ntnrlftllai — .T. Telki*
Šaradomis nuo 9-dl tol, dieta
lietuvių tėvų, tai didžiausia gėda
Subatorols nuo 9 iki 6 valu N*
Bostonan. Su jitomi atvažuoja 7 WlnflrM St. So. Bo*ton. Mum.
Iii tuiinms, kad nežiūri, kaip jų
dMIomls nuo • Iki 12 (p««a! ***
laiko w«lrlnklmn» ka« antra
Tėvas Jakaitis ir kun. Kneižis. Dr*u«IJ*
tartą.
t^Mlenl klekvtenn
Pmiį
vaikai elgiasi. Ir taip jau “ba
M *111 *1 * 9mnA St, tart*
Tokis gražus pavyzdys turėtų aksg
- »
K
lnų” per daug. Nejaugi lietuvių
tinti visus Bostoniečius ir apylin Boatou, Mm*
\aikai jų skaičių dm* padidinti tu
kės lietuvius atsilankyti į hartforrėtų?
narto ranto mrovmo
dievių garsų vaidinimą ir tai —
muro* valdyba
Spc.
TM gOtMIMI KMIM ir *▼*
nesi vėluojant*
Ptrmtalakaa —JtoreaU rmraurt**,
L gg
Kvietlys 34 Thonto* Bart. ta »**»«. *«•
|BH
r*a*ajtato*i a* ta t uLtataltto ttai
Vtee-PlraiUi1aka»-Juo*M JaekevIčttJ*
pUNKM Aut MwM p*
į ta 8awyer Av*. Deratoater, Mae*
£
Dgai Aegn o metevn
Port. RiltlaMt** -* A Mmrtara,
ATVAAUVO PMMO
PftliKltATimiME i AltTlMAH
patikrbm j* verti* Duok vi
046 K. Brutalto?. ta Breto®* Mm*
CARNBĮLA
>1* RaMialskaa — Jta*taGto*ri«**
IR TtlLiMAg VIRTAM
Mkjnvg itaite. Tiktai
27 Tausp* lt, Mattapan, M«M
Sekmadienį po piohj į Boston *ą
Ukeij^ <tao<tomoa privačiai kaip
V4'klekviėt»t mikli liaiaMMoJam
rtrftnlttkės
—
VhttM
KatMHe*
Hefamok
aiąMimv taip tr miMU<urteaw moli*
atvyko itabj garsus kumštininkas IT G llrtet* Muth Baato*. Mm*.
3H WMT BBQABWAY
Be. Beit e* SOI
Tvarkdarį*.
Ptfras GeWgala,

“anwr

OPTOMETRISTAS

JUOZAS B. Gimus

"BLUE ODAI”

:

m*ub

' Ale*JboX
B*

Tet Columbla 0174
*MMIMM****Mmm*M^^

milžinas Primo (-ariiera ir aprišto
14 tiafett SU Cm Boam Mas*
jo viešbuty Ilotel Manger, Bos
ton *e prabus apie MtvBHf/rtnlydiv
■ po ptotų Parartta mta. 4MI tart
mnsis Uotvard teatre.
tavMth ta ta tartam M***

MCMMT

TdetoiiMG M tatat 4614-W.
(bvwb»«»: ta in**a **Mi.
v*iB>im*i*K**M*i*MM*M**M^m*W

- • ' ■IMCT'

1ŠRENDAV0JIMUI

L ST. BUUTY SHOPPE
(MNIŪVImKA)
M«ukurlug.
8 h u m piMiIng,
FacfaI nnd Scalp
troatmelit*,
” Marcei wavlug,
FInger vvitvlng*
vJftlVnter ivavhig,
’ Ilulnbelug.
F PERMANHNT.
WAVING

1

(MDMUI
“Darbininko” name 5 Attol
7 gražūs dideli Ir iviestto
kambariai* Yra elektra, ga*
sa% maudynes, skalbynfe,
duodama žiluma ir janito

v*

J

_ ASU
__
EtKCiaOI.VH|H

Kurios tol* 1’ĘlltMANENT WAWE
L Street Beturty KIhh'Im' Bahiiidžlo
mėiK'H.vje, tos girti* dovanai dėžutę
«vo|kiaušio Jtoug dėl veido. Darbus
g*ryhtuoj«me.
CAR0LIN1 CAMBR, Prop*
CO1L L STREET IR SINTI! ST.
. SOUTH BOSTON, MAUS.
Tel, Š. B. 21ftM.

NUO VISOKIŲ UGŲ
GYDUOLĖS

Lietuvos Ir kitų Salių. Visados Šviežios
Ir pigiai parduodamos.
Esu vienintelis Amerikoje lietuvis ž<s
iių ir šaknų s|*eciallstns ir daugeliui
esu sutelkęs sveikatą. Klauskite laišknis arba ypatiškai:

niiĮ informacijų kreipkis*
‘Darbininko” Adminiitra-

10 OlOUiy TOMy
(turia&g arti M00fmL)
raošia kiekvieno lietuvio intellgeo*,
to bibliotekų, kuris skaitg “Žldi* *
n j,“ didžiausių mėnesinį literatąros, mokslo, visuomenes ir alode*
mis.kojo gyvenimo žurnalų, nuo
pat jo leidimo pradžios. Bet ”£i*
dinys” darosi kaskart įdorneenia,
ir tiesiog būtų nedovanotina, jeb
gu kuris inteligentas, vietiek ku
rio* profesijos jie bcbfltų ir kur
begyventų, jo neprenumeruotų fc‘
nukaitytų bent nuo 1930 metų
pradžios.
“Židinio kaina Amerikoje: met,
—$4.50, pusm.—|2.50; Lietuvoje t
Tik paabndyk —• mftsų nerftgost
met. — 85 lt., pusm. — 20 lt*
Adresas: KAUNAS, Laisves A-

4

KAZELL’S BOTANICAL CO.
(1IEIIB SPEiTALLST)
PIS-v IV. Bromhvtiy, So. Boston, Muks.

IIEIKALING! AGENTAI. Musų agen
tai gali gerai užsidirbt. Paslunėlam jmt
' piištij visur ..

D0RCH18TBR GLOTHiMG
BHOB
Visokius drabužiu* siuvu, valau Ir
pertaisau. Padarau pagal užsaky
mo. Filtras pertahom Ir Ižvalon*
K< mteste reikia motttl *25.00, čia
tik ui $12.50. Darbas garantuoja
mas, nes tam tikras mažina* turiu.

MARTIN VALDUS
1854 DORCHESTER AVĖ.
Tri. Columbla 3240

M**********************

NAMŲ SAVININKAMS!
iMaliavoju namus iŠ lauko ir vi-'
[daus, įjopieruoju kambariu*, tob«L [
Įtinu lubas ir atnaujinu <rhnli* į
i Darbą atlieku gerai Ir pigiau negu'
j kiti. Pabandykite, peraiUkrinata j
[ Reikale kreipkite* pas:

r. jjuntnrAs
į

I i

84 Inman 8t., (Mmbridge, Mm*
Tel. Univeraity 1750-R

NAMŲ SAVININKAMS!
PAVASARIS ATBJO, LAIKAI
KAMBARIUS PAGRASINTI
Tame ai galiu tamstom patamasu
t£. Dod* popims, maliavoj*, rarniitojU/ baubu, lubas ir plėtotoriuoju. Darau viskų kopigiauria,
pigiau kaip kiti. Maun darbas už
tikrintas.
x
'

5

J. JASKBVIČIUS f

92 8*wyef Aw„ Dorchestor* Mum*

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS
Rl detei petydymo vi*cAh|
kraujo* n«r*ą ir duoail*
It ką Ilgą. Karto ktnėtato
mto raumattomo, skavrtt*
Lli|* vočių, sutinimą art* .
klal* kokią kūno ll<ą, 1»
rttumėt krrtptl* to*j««*
Atminkit, p*iito<r»vto***

T.
J

Dr.Griij, 327
r*to*4**: Antradtoato!* ketvirto
dtoototo ir Mtartentate 10—12 ry
tu, 2—5, T—1 vakar*; Mkmrito
mals to—12 tikta

‘ i—w miMiiiiminiii r
Tel. S. B. 2712

Tel. Portar 37W

JOHN REPSH1S. M. D.
(REP3T8)

DR. J. LANDŽIUS
(8*ymour)
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

LittoU Gydytoju
Oftao Valandoa: 2—4 Ir T—•

881 Mus* Ava., arti Csatral Sq.

Offeo valando*:
2—4 po pietų; 7—8:30 vakar*

4H B. BrMdiray, So. Bortui
| [ni>mh<>uuinmm>wii»it»iimiiiiiiiiiiliHilliWlniHlHtm| |

Td. Univtnity 9464

DR, SUSMUK'
(GURRY)
LiettivS

Dantiste

Valandų*: 9-6 ir 7~9

6T8 MASAACKUBBTTB AVM
* (Central Skvfre)
CAMBRIDGK MAM.

T*k ta Bo*to« (tat
LOTUVUIDANT18TAB

DR. M. V. CASPEB
(KA8PARAVICTD8

O/iM V*kHidM;
Nuo 9 Iki 1> ryte (r
149 Md
I Ir WM • ttt 8 vai. vakar* Oft«m aedaryta* »ab*tM vakarai* Ir
lltoa dlefią oldaryU*

jTmjayi itmW ir A^-rvf
SAųbsvM SMuAistMi

ibmakti

D. A. ZALETSIK
Gtastati* n
m ir 4tt CamtoUt* Btrut

BATCftLftEft

r .

i

ĮiAMGA: MOTERIMI — 36 CBMTAI, VYRAJttk-M CRMTŲ

CAJIBRIIHIE, Mass.
LŪS.
8 kp. šj pirmadienį,- balandžio 20
d., Cyprcss Jlall (40 Prospeet
svetainėje rengia didelį ir smagų
Tikra Lietuviška Gydančių tolių
Imlių. Lietuviškus ir angliškus šo-'
ir taksų Krautuve
Irius gros “Krank (’arlson’s Or
Nuo
visokių
ligą* kaip tui: vidurių
chestra.” Bus minkštų gėrimų,
užkietėjimo, skilvio imninlimo, nenoro
gardžių užkandžiu ir lede virtos valgyti, strėnų ir pelų skaudėjimo, pa
košes. Balinus pelno pusė skiria trūkimo, dusulio (asthmah peršalimo,
skausmo ]w» kratine, rcuinatiznui. plnuma parapijos naudai. Įžanga tik kų slinkimo, pleiskanų* fihipinimosi lo
voj, nuo nervų, ISgąsčio, prtemeėio, nc^
F0 centų.
Baliaus pradžia 5 vgl. vak.; ga-1 mii’gojhim ir galvos skau<lėjinio.
Pus mus galima gauti šimtai visokių
Jas—12 vai.
kitokių žolių ir ftiktių imrtruuktų 1S

MM REIKALINGA VIETA
DEL OFISO
DRAUGIJŲ VALDYBŲ prttome kraiptb
džl vigų informa
rijų
“
Darbialnko
“ AdmhdrtHta
ADRESAI

<

HIS.I.GMVAKD

(«uxnawfcto
414 Browdwajr, Sa Beito*
’Kiit

ryte* w*» 1 to* iki Ito* p* *tot*r

Mta*M Wiairtlf 2MMT*

• «

M
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NAUJI BROOKLYN’O
PRALOTAI

-

-
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BIRŽIŠKA PER RADN

Iii

1 ■-

'■■■

— Daug aamenų iš toliau užriMikė rietas p. Biržiško# išMatuvių
vakarienėje,
— Prof.’M. Biržiška apleidžia
Ameriką/‘Bremen” laivu tai. 25
d. »nkfctp Laivas išplaukia Iš
Brooklyno ties 57 gatve, Bay

Į-- ;■ ■■

;; -------- =frr~r/"-‘J-----Ti?-»*----*-‘-r*‘“-,-1-l---r‘—į~ . •" 111

■

po to jaunime* |*Ma vaidinti di
delius veikalas. Nebereikės uba
gauti kur neva po svetimas sales
ir pinigus Htfaė* makėtL Jau se

I.inm i IIIX"|...

r——-i—"........................... .

Imi įspūdingai, poetiškai. Sakau,
T«Ie»bone: STAGG 2-070*
VALANDOS}
tai buvo pirmas pusUpis, pirmas
Nuo
»-12 tt ryto, 2-» aak
piisvalnndis.
Tiesa,
lietuvių
radio
"**■? '•>**'*
ŠMNtaitašvte tartaro*
valandų
yra
buvę
—
“
Trubadurų
”
Prof. M. Biržiška atsisveikins mi
4H aturn tnion
nai reikėjo tų •ngalvori.
kvartetas yra koiieertavęs, vėliau’
DANTISTAS
Amerikon lietuviais penktadieny
(kai»pM V*tai A-M
X^RAY
pr
Raudonius
šių
žiemų
perdavė
je talaJldŽb 24 d, 2 -.40 vai, po pie
BROOKLYN,
M. Y,
. . JaMtajn*
Mmaų Teutonas: Michlųan 2—1273
visą eilę programų. Bet tos pro
Šv, Tėvas yra paąuktšinęs aš- tų per radio WLWL (272 ;6M.
~—------------ ------ A
4Mtaų psragijas klebonas tam. gramos vargiai kų gero lietuviams
tiKrtus vietos k u n i gus. Prajotas i 100 kiloeyklea). Mes prašome
Ig. Katarit* ntnaUsUmat darbuo IMidarr, jeigu pasitaikydavo tokių
JHvid J. Hiekėy, vikaras genera- visuomenės savo pasitenkinimų pa
jasi žioje kotanijoj* jau dešimtus dalykų, kad išverstos iš kitų kal
Bs yra paaukštintas Apaštališku reikšti laiškais pačiai stočiai (Ra
metu*. Kaip tik anai* dešimts me bų dainuškos, pavadinamos lietu
Frotonotarijuini. Sekantieji tapo dio WLWL, Ncw York City).
tų, bus iškilminga* jubiliejus de vių dainomis nrlm šalia *‘ Ei, pa
pralotais: John W. Įlauptman.
šimties mrių darbuotei paminėti. sauli! mea be Vilniaus nenurim
Francis O. Siegelack, Andrei*
NUBAUDĖ PLftČKAITIBylos medžiaga perduodama
Laukiam to jabllkjaus, o už kelių sim” užtraukiama lenkų mazurka.
Kkrmann (jau miręs), John lt
NINKUS
vyr. tribunolo prokuratūrai.
mėnesių sulautaime garbingos die- Tai tik derkimas lietuvių vardo
McCoy+ Jolm J. Onpel. John IL
Gegužės 11 ir 12 dięnnmKjk
Gonnan ir .Įoseph V. H. MeCInney.
no*.
prfcž
svotimtaučiiM,
kuriem
nori
H. nT. Kovo nlen.
ir 19
Lukšys rodys Lietuvon pšveltaluM
Šv, (Iregoriaus Vvčiais padaryti
ma pasirodyt. DaUrtinis k-tetns
Kųralk^fit Angelų par. salėje.
Choro durtai,
d.
Kariuomenes
teismas
Karalienes Angelų pa r, choras Kasmet p. Lukšiui horodant nulėiSc.pasauliečiai: Tliomas F. Mcesusidaręs kitais pagrindais ir ki
Šv. Cecilijos choro* savų 44ę*,ar- tais Sumetimais, būtent paskleisi sprentlf“ aštuoniu plečkaitiHan, Joseph B. Mūriny, John ir d raugiJom ruošiasi prie dviejų į-’ je žmonių nemitlipdavo, ’^kimasi
gumynų” vakarų it gegužė* 3 d. lietuvių vardą Amerikoj, mano ir ninkų bylų. Svarbiansitji
vykių: vakaro — koncerto ir di
Fracy.
ir čįmet la#^ petn-buiu .jjjU. —
džiulio
pikniko.
Choras
įsitempęs
"Nesenai šv. Tėvas paaukštino
eit kitu keliu. Pirma bus perduo kaltininkai — Br. Merkelis,
4, d. bus Misijos, kurias ves Tėvas ta kas antrą antradienį, 9 vai. va
kun, J. MHiauską, Duryea, Pa„ su dainomis, veikalais. Bus kas
JUDAMI
Alfonsas. Po misijų prasidės 40 kare iš stoties WNJ lietuviška Petras ir Juozas Vaitkevi
kleboną, pralotyste. Dabar Ame I>aniatj-ti ir išgirsti. Vakaras įvyks
čiai.
vai,
atlaidai,
Transfiguration
salėje,
piknikas
rikoje turimo du lietuviu pralotu.
programa po pusvalandį, Paskiau,
Dabar choro* žada koncertuoti jei viskas eis gernij laipsniškai
Clinton parke—KJaščiaus salėjo.
Teismas nubaudė Br. Mer
Norwood, Mas*., Balandžio 23 d.
iš vienos radi©
Nrsenaai manoma prieit prie perdavimo kas kelį 8 metus, Petrą Vaitke
Vakaro tikietus platina choristai.
«L, New South Thoatro.
chorasjlainavo per WNJ ganą pa- savaitę, paskiau pailgint iki va
Pirkimas prieš laikų, nes gali pri
C. BROOKLYN, N. Y. — LDS. sekmingai, bet WNJ stotis maža ir landos, na ir galų gale.., K didelės, vičių G metus ir Juozą Vait
trūkti. Kun. S. P. Remeika ir kun.
Brighton, Mm*., Bahuidžio-April
J. Balkonas jau judina draugystes 10 kp. mėnesinis susirinkimas į- prastą. Tai ebora* daugiau ir nė galingos stoties. Nenuilstamai dir kevičių 3 metus sunkiųjų
Jo Ekscelencija Vyskupas Pet darban.
vyks balandžio 26 d. tuoj po su jo.
bą kleb. J. Simonaitis su kun, Bal darbų kalėjimo. Kiti ištei 21 d., Lietuvių svetainėje.
ras Birčys, M. T. <*. atvyksta Ame
mosi parapijos salėje, 207 York St»
Per radio chorą* .dainavo šias kumi, manomo, tikrai tai padarys, sinti.
rikon birželio 6 d. laivu “Amer
Worce*ter, Mas*., BalandžioVisi nariai malonėkite ateiti ir už dainas: “Pabuskim M miego, Lie o gerb. kompoz. .L Žilevičius pasi
ica,” Yra ruošiamas Jo Ekscelen
Apri! 22 <1, Lietuvių fkčsų svetai
simokėti duokles. Taipgi bus pri tuviais mes esame gimę, Per šilą rūpins, kad programos murikalino
IŠREIKALAVO PABAUDĄ
cijos pasitikimas — priėmimas.
imami ir nauji nariai. Rašykit ės jojau, Lėk sakalėli ir kitas.
nėje, 14 Vernon St.
dalis išeitų atatinkamos lietuviam
Tam tikslui šaukiamas provincijos
prie
šios
didelės
ir
garbingos
LDS.
Dabar choras žadM #u dar geres meniškos vertės. Valio jiem.
Kaunas. Is nubausto “UTėvų Paulistų stotis New Yorke
kunigų susirinkimas balandžio 27
organizacijos.
Visi
esame
.darbi

nėmis
dainomis
pasirodyti.
Jauni

Rap.
WLWL (272:6 M. 1100 kilokininko” redaktoriaus p. J. Schenectady, N. Y., Balandžio
<1 2 vai. po pietų, šv. Petro ir Poninkais,
tad
ir
priklausykime
prie
25 <1., Parapijos Kvetainajo.
mui linkėtina ir toliau taip smar
cyklcfs) yra maloniai sutikusi už
Dagelio
Kauno
komendan

vylo klel>onijoje, Elizalvėth, N. J.
darbininkų
organizacijos.
Kiekvie

kiai dirbti. Jaunitaui eift smagu
leisti radio Jo Eks. vysk. P, Bu
to administratyvine 500 litui Amsterdam, N. Y., Balandžio
Prašau visų provincijos kunigų su
čiui, M. L C. prakalbėti j visuome nas narys gauna laikraštį “Darbi, dirbti, nes turi ųųyn Dvasios Va
važiuoti į šį nepaprastų susirinkininku,
”
kuris
gina
darbininkų
2fi d., Parapijos Svetainėje.
pabauda jau išreikalauta.
dų, labai mylintį gerų jaunimų.
nę. Dienų ir valandų praneš vė
Visur • paveikslai rodomi 7:30
ynų.
reikalus.
Atėję
į
susirinkimų
ga

YavkMrio Gvasdikas
liaus. Prof. M. Biržiška per W. L.
Radio komisija jau yra gavusi
lėsite
įsigyti
Darbininkų
Kalendo

7:30
vai. vakare.
W. L. kalbės balandžio 24 d. 2:40
. MASPETH, X. Y. - A. L. R.
NAUJI MOKESČIAI
radio AVIAVL vysk. Būčiui pasvei
Labai
puikus.
Visi
nariai
ma

rių.
Paveikslus rodys ir aišky*
vai. po pietų. Dėkokime storiai
K. Mot, Sųj. 30kp. surengė “mar
kinti Amerikos visuomenę.
lonėkite ateiti į bažnyčių 9 valan
Kaunas. “L. A.” praneša,
C. G. LUKŠI8
laiškais.
gučių balių” baalndžio 12 d.. 160
Malonu yra pranešti, kad prie
dų iš ryto, nes LDS. 10 kp, yra‘už
kad
mokesčių
departamente
Perry Avė., L. Piliečių salėje,
provincijos yra prisirašę taipogi
prašytos mišios baland. 26 d. Kun.
dabar ruošiamas įstatymo
Maspeth, N. Y.
kekaųtioji gorb. kunigai: *A. E.
N. Pakalnis laikys Šv. mišias už
Valyta*
1 Tol. Greonpoint 9—2320
g
Labai
gražių
margučių
buvo
pri

projektas, kuriuo bus apdeGradeckis (Hartford, Conn.), Dr.
gyvus ir mirusius 10 kp. narius.
Velykos pftėja gyvai.
Dėka nešta; teisėjai buvo J. Bernatavi
M. Cibulskis, M. S. (Hartford.
Malonėkite visi sueiti ir pasimels*
dami mokesčiais risi tarnau
kompoz. J. AtavUHni anunkalinė čių#, K. Bruaokas, M. Grigas, F.
Ct.), J.‘Valantiejus (Watcrbųry,
ti.
tojai ir laisvųjų įn'ąfesijų
jų pu*4
gyva p**iae— Joera* Ir F. Šapoka*.
Conn.) ir A. Vaškelis (New Bri- — Junior Nowman Club* BrookA. Ipaids,
kusi.
Didžiąją
arititą
nuo
trečia

Gražiausi margutį turėjo p. Jo žmones. Be valdininkų ir
lyne turės savo pusmetinius Ko
G RABORTUS
iain, Conn,).
10 kp. raštininkas
dienio
iki
penktadienio
imtinai
nas
Navickas
ir
laimėjo
1-mą
do
munijos
pusryčius
Hotel
Saint
])rivatinių
įstaigų
tarnau

— IRKun. M. Patalui*,
vakarais
giedojo
Tenebrae
vyrų
vaną.
Antrų
dovanų
laimėjo
B.
George,
bal.
26
d,
Komunijų
na

N. Y. ir N. J. Kunigi; Vienybės
tojų, mokesčius dar turės <
I I
BALSAMUOTOJAS
I !
choras. Gi Didžiųjų naktį choras' Karolienv. Vladas Mažeika laimė
riai priims Dangun Ėmimo ir Šv.
Prov. Pirmininkas.
i !
mokėti
gydytojai,
pris.
advo

turėjo kaip it malifciažnytinį kon jo dėžę saldainių. Pelno liko per
231
BEDF0RD
AVEMUE
Karolio Borremes bažnyčiose 9
katai, inžinieriai ir net žur
certėlį—atgiedojo ‘‘Verkit Ange $20.00.
vai. ryte. Prie šių klubų priklau
BROOKLYN, K. Y.
lai,
”
“
Stovi
Motina
Gailinga.
”
Daug padėkos už pasidarbavimą nalistai.
so visi High Schools katalikai
Kitais metais marma dar jį la baliui ariame sųj. V. Baltrūnienei,
moksleiviai. Priklauso daug lietu
Toko patirti, kad žurnalis įjlllUIM<HHIHlHHtHIIIIIIH<U«»WII........I.............. ............................ |
C. BROOKLYN, N. Y. — šv. biau praplėsti. Vtiykų rytų , per A. Jocienei, S. Kleižicnei. R. Nevių.
,
tų tarpe dėl ruošimosi apdė
KLAMČIAUB
šv. Jurgio bažnyčioje C. Brook— Gegužės 3 d. Karalienes An Jurgio parapijos Federacijos skjv pirmąsias Misiąs etatas iškilmin dzvinskionei, L Palubinskienei, V.
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gelų bažnyčioje Šliūbų ims Juozas
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delio nepasitenkinimo, nes
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Ir visokiems paiiHnkaarn!landžio 23 d.) 7:30 vai. vakaro.
n! nuimi smagiausia vieta Brook— Moterų Globos Dr. ruošė va privalo būtinai dalyvauti, nes yrą. lėlį 4 4 Aurora Coelnm Purporat. * ’ kestras, vedamas p. Butėno.
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Kuomi pranešama, tad Jurgis vakarienėje.
Kaunan. Kaip toko patir
kiti Tik didelis vakaro komisijos LRKSA. M*w York ir New Jersey
— Rusų ir lietuvių koncertas
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čių
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tai
mūšų,
lietuvių
garsinimus ir spaudos darbus. Jo landžio' 18 d. vakare.
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Graboriu* ir BalMunuotojaa
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lų gale, kaip ten bebūtų, savuo krities š. m. balandžio mėn. 19 inų iš 55,000 kronų. Tardy
734 Grand St., Brooklyn, M. Y.
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įsidėmėt ne tik eheoriatam, bot ir priežasčių neįvyks, bet bus kitą
žiavęs porų kartų j Platelius.
visom lietuvių organizacijom be sekmadienį. Todėl šiuo kviečiu vi
išimties. Dabarptsikvicčia svetim sas New York ir Now Jersey aps
TeL Stug* 2—0783 Katery PjHte
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107 Union Avė., Brooklyn, K.Y.
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