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NAUJAS LIETUVYBĖS 
ŽIDINYS

Per daugelį metų Ameri- 
kos lietuviai, dvasininkai-ir 
posaulionya, sielojosi aukš
tesnės mokslo įstaigos įkūri
mu Amerikoje. įvairių or- 
gan i racijų scinmi kas motai 
aptardavo ir pritardavo ko
legijai įkūrimui. Tačiau 
konkreti rezultatų pasiekti Uk kuomet įprašyti Tėvai 
■$nrijttiai apsiėmė, visiio- 

> menai gelbint, Lietuvių Ko- 
sumanymų vykinti.

"raualjMmjai mokslo įstaigai 
. Maišytojai. Be pulko vie- 

v kurie atlieka prisi-
raoMimo mokslus Tėvų Ma- 

I rijimų vienuolyne miesto 
/ Hinadale, Illinois, jau de- 

Mįmts jaunikaičių yra lavi* 
»ami Europoje, Romos imi* 
ytraHetnoso, gi šešetas eina 

< Mokslus Amerikos aukšto- 
ri*»e mokslo įstaigose.

Tačiau, Lietuvių Kolegi
jai Amerikoje ligi šiol netu- 
rėta rūmų. Nuo trijų metų 
hpto ieškoma tinkama pa-

priimamos aukos. Dabar 
jatt galime paskelbti links
nių Žinių, kad tinkama ko
legijai patalpa jau surasta 
ir suderėta. Aprinktoji ko
legijai vieta yra didelis skly
pas, — 300 akel ių, — žemės 
ir dideli puošnūs mūrai, 
prie miško, labai sveikoje a- 
pylinkėjo, nedideliame, šva
riame miestelyje — Thomp
son, Connectieut. Rytinių A- 
merikos valstybių lietuviai 
galės dvigubai džiaugtis tos 
žavinčios vietos parinkimu, 
kadangi ji iš visur lengvai 
pasiekiama. Thompson, Ct. 
miestelis yra 29 mylios ats
tumo nuo Providenee, R. I.. 
26 m. — nuo Worester, a- 
pie 65 m.—nuo Hartford, a- 
pie 65 nuo Brockton, apie 
70 nuo Boston. Kolegijai 
aprinktoji nuosavybė yra 
prie gerų automobilių kelių 
iš Hartfordo j Bostonų.

Matome, Tėvai Marijonai 
savo pasižadėjimų atlieka, 
mokytojus kolegijai rangia 
ir puikių kolegijai vietų ap

rinko. Dabar kolegijos spar
tūs įkūrimas ir vystymas 
priklauso nuo lietuvių vi
suomenės susipratimo ir 
duosmimo. Dabar pradeda
ma vieša rinkliava Lietuvių 
Kolegijos Amerikoje įstei
gimui. Kolegijos nupirki
mas ir įrengimas kainuos a- 
pio $200,000. Mes lietuviai, 
būdami neturtinga tauta, tik 
išvien dirbdami, tik dideles 
aukas teikdami, tegalime to
kius didelius darbus nuveik
ti. Kiekvieno susipratusio 
lietuvio užduotis sulig savo 
išgale stambių aukų pasiųsti 
tuojaus.

Tėvai Marijonai yra įstei
gę tam tikrų Kolegijos rei
kalams draugijų, užvardintų 
“Kolegijos Rėmėju Draugi
ja” Kiekvienas, kurs kole
gijai aukoja $100 (šimtų) y- 
ra įrašomas į tos draugijos 
garbės narius; už $50 aukų 
suteikiama nuolatinio (am
žino) nario vardas; metinis 
narys aukoja $3.00. UŽ vi- j 
stis aukotojus eina vienuolių 
maldos, tam tikras mišių 
skaitlius, atlaikoma kas mett 
gi Kolegijos Rėmėjui numi
rus, už kiekvienų skyrium 
būna atlaikytos dvejos Mi
šios. Visi Kolegijos Rėmė
jų Draugijos nariai galina 
dovanai savaitinį Tėvų Ma
rijonų leidžiamų laikraštį — 
4rLaivų.”

Tėvai Marijonai vienų vie
nuolį, būtent Tėvą Jakaitį, 
yra pasiuntę darbuotis ko
legijos įgyjimui ir parinkti 
kolegijos nupirkimui aukų. 
Tuose miestuose, kur tėvas 
Jakaitis atsilankys, galima 
Kolegijai aukos jam įteikti.

Ūž surastų Kolegijai ski
riamų nuosavybę reikia pi
nigai sumokėti greitai ir dėl
to yra reikalinga, kad kiek
vienas susipratęs lietuvis 

, prie kolegijos pirkimo tuo
jaus gausia auka prisidėtų.

Aukas reikia siųsti adre
su; Mariau Fathera, 3334 
So. Oakley Are., Cliicago, 
III.
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DAR NAUJA
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f Tragedijos “1 
ĮtUančioje Danijai, vyksta |Įnttori„8 

smarkus judi jiinas įsteigti K Šmulkštys ] 
nepriklausomų respublikų. Į tn pakvietimų 
Judėjimui vadovauja stu-lę^kviečiama 
dentai, kurie ruožte .įvairiasittivį su šeima 
demonstracijas ir siunčia tragedijos vaid 
protestus Danijos karaliui, kiantį balandžio!

Islandija teturi tik šiek Heaven par. sal 
tiek daugiau, negu 100 tieks-[ Be to, irtoafn 
tauriu gyventojų. 1918 me-|saVo puses asu 
tais ji pripažinta, kaip au- kvietė Jaek SI 
tonominr valstybe po Dani-[lankyti į šį vaidi 
jos karaliaus priežiūra.

Padarytas susitarimas sa-Įsharkey, jei nei 
ko, kad bet koks Islandijos I tai bent vienas į £į 
pertvarkymas galimas tiklniilžiniškų vaidi 
]>o 1940 metų gruodžio 31 d. Į --------

----------------- PAB1G0 BANKU i

Degli javik, Islandijai— 
šimuli jos saloje, plikiau- ayfaPilyj'* 

nte— kum 
BUiite raš* 
f ark 8har- 
[iymųjj lie- 
Mankyti į 
imu, jvyk- 
p d. Gate of

[rengojai is 
miškai pa* 
trkey atsi
ima.

| Yra gražios Vilties, kad 
Šeimyna, 
istoriška 

m atvyks.

KARDINOLAS MŪNDBLMN
PRANCŪZU0J1 I Wa*hingt<m,3

Cherbourg, baland. 2L 7-lkių uždarytų ha 
Chicago’s kardinolas Muh-lratojas Guy L. 
detein ir generolas J. J. Per- Ibego; patirta* h 
shing laivu “Leviathan” af-Įfrtkidn pits3 
vyko į Prancthrijų. Kar^fno- jrftf. 471 
las vyksta į Romų, o genero-| 
las į Paryžių. | LINKĮ!

fctTOJAl

U.-Pen- 
priŽįil-

Važiuoja iš Visų Kraštų
i

DIENOS ŠVIESOS
TAUPYMO LAIKAS

Balandžio*26 d. prasideda
vadinamas Dienos šviesos 
taupymo laikas — Daylight 
Having Time. Pagal šį laikų 
laikroddžiai atsukami viena 
valanda (niksėiau. Ir toks 
*fšposas*’ tęsis iki nidėns.

GAISRAS DIDŽIULIAMS 
NAME

Xeir York, bal. 22 d. — 
Penkių krautuvių dideliame 
name kilo gaisras, kurs su
naikino narna; gaisro metu 
užmuštas vienas gyventojas 
ir 17 sužeista.

ATVYKO SIAMO KARALIŠKOJI 
PORA

Wkite PlaiiDi, N. Y., ba
landžio 22 d. — Po šešių sa
vaičių kelionės iš tolimosios 
Azijos atvyko į Ameriką 
..Siamo karalius Projadhipok 
ir karalienė Rambai Barni.

Ir Amėrikeii airių gydytojai 
specialistai padalys jam o- 
peraeiją.

ITALAI MHfftJO ROMOS

ATSISAKĖ RIEBIOS 
ALGOS

New York. — Didelės pre
kybos kompanijos preziden
tas David A. Schulte dėl e- 
konominio krizio atsisakė sa
vo algos, kol biznis pagerės. 
.Jo metinė alga—45 tūkstan
čiai dolerių.

SVARSTO APIE SHARKEY-CARNERA RUNGTYNES
Menadžeriaį ir promote- i 

riai Jiinmy Jobnston, Leon 
Lee ir Johny Buccloy buvo 
susitikę ir svarstė, kaip su
rengti Shnrkey - Carnera 
l ungfyncs. Yra viena kliū
tis — Carnera yra pasirašęs 
sutartį kumšriuotis su Rtrib- 
lirig - Schmeling kumštynių 

/ laimėtoju ir pasižadėjęs nc- 
! sikumščhioti su Shnrkey.
į Illinois Madison Sųunra
| Gnrdcn korporaci ja yra mi-
tį sistačiusi prieš, Sliarkc^—
j Carnera rungtynes. Todėl ir

nėra tikrų žinių, ar Sliarkey 
cumščiuosis su Carnera, ar 

ne.
Carncni šių savaitę apsi

stojęs Boston’e. Viename pu
si knlbėjhno jis pareiškęs no
rįs su Shnrkiy kumščiuotis 
ir tvirtinęs, knd jis Sharkey 
knockaut’u išmuš. *

Sharkey jau seninu yra pa
reiškęs, kad jis pilnai pūsi- 
ryžęs pasimatyti su Carnera 
kumštynių arenoje ir para* 

< dyti savo kumščio galių ir 
reikšmę. '

Paparonio parašytos tra
gedijos “Krėvės Pily}*’ vni- 
dinimui^i^^ūiMiruikfa di
džiausio susidomėjimo ir 
pritarimo,

Nekallumt ape South Bos
ton ų, Cambridge’ių Brigh- 
ton, Lynu, iš kur lietuviai 
skaitlingiausiai atsilankys į 
vaidinimų, bot štai tikriau
sios žinios praneša, kad at
vyks iš Norwood, Montello, 
Providenee, R. T.. Lavvrence, 
Lowell, TVoivesfer, Hart
ford, Conn.. Waterhury, Ct. 
ir iš kitur.

Rengėjai yra susirūpinę, 
ar įstengs visus sutalpinti 
nors ir erdviojo Gate* of Hea- 
ven par. salėje.

Kadangi vietos razervuo-

los, todėl patartina iš anksto 
nusipirkti tikietns. Jie galt* 
Kami ♦♦Darbininko*4’ name ir 
pas LDS. narius.

Tikietai, jei jų dar bu% 
vaidinimo dienoje bus par
davinėjami salėje nuo 5^:30 
vai. vai, (senuoju laiku)# 4
Neužmirškite, kad nusipirk* q
tasis tikietas duoda teisę lai- Ja
mėti “Darbininko” metinę ‘ £ 
pramunoratij. ' •*’ ?

Visas vaidinimo pelnas 
skiriamas “Darbininkui/* ;

Vaidinimas įvyks Gate, of < 
Ileaveii par. svetainėje, kam- į

__ t ti» Tjv,..—ai. I

'41

pas I »r E. Fourth Sts. Va
žiuojant “karais” reikia pa
imti City Point rar ir va
žiuoti iki T St. ir tada eiti 
E. Fourth St. V

PAKORĖ TRIS VAIKUS IR 
PATS PASIKORĖ

Sįjraeufue, N. Y. — 68 me
tų senis W. L. Wainwright 
balandžio 21 d. pakorė savo

pasikorė. Paliktame laiške 
jis smulkiai aprašo, kada 
kiekvienas vaikas mirė. Jis 
rašo, kad tai bus gera pamo
ka jo žmonai, nevisada nore* 
jusiai jo klausyti.

LENKUOS PREZIDENTAS 
NUSIMAtINO ALGĄ

Varšuva,—Lenkijos prazi-

P. SMETONA NEPRIĖMĖ 
POPIEŽIAUS ATSTOVO
Laikraštis “Chicago Tri- 

bune” praneša, kad nesenai 3 
į Kaunu sugrįžęs ‘Popiežiaus 
AUUvas- Nuneijug arkiv. 
Bartoloni norėjęs oficialiai 
apsilankyti pas, Lietuvos 
Respublikos Prezidentų. Bet 
p. Smetona atsisakęs priimti 
arkiv. Bartoloni. \

P. Smetonos toks elgesys 
džsienių atstovuose sukėlęs 
didelio nusistebėjimo, tiesiog 
sensaciją sudarė. Tokio atsi
tikimo dar negirdėta.

r
4

i.į

ALFONSAS JAU LONDONE Varšuva.—Bal. 21 d. Var-
Londonas.—Balandžio 21 šuvos studentai suruošė dė

dė vakare į Londoną iš Pa- monstraeijų po gatves. Ei- 
yžiaus atvyko buvęs Ispa- darni pro vokiečių atstovybės 
nijos karalius Alfonsas. Sa- rūmus, jie šaukė: Uždaryti 
koma, jo atvykimo tikslas I Prūsijos susisiekimų su 
pasimatyti su savo bankiniu- Dancigu! Lai gyvuoja lenkij 
kais ir gauti vieta karo mo-1 Dancigas! 

r - f
kykloje savo sūnui Don 
Juan.
GAISRAS SUNAIKINO NAUJAI ,

_ Balandžio 21 d.
w « (italai iškilmingai minėjoRo-
TForcestfr, Mass. ®a’mOs įkūrimo dieną. Ta pro- 

landžio 22 d. kilo gaisras I afį^arVfį nauji parkai,
naujai statomoje mokyklo.]e . \ ,, ♦ fj * .* *
ir padarė nuostoliu anie 200 3 ? ^M Kjos, naujos gat Ljeiros pyko snkllb
npa aa u st .ape r, ^arfeminkų namai* pa- nlas ni.:e^ Portugaliios vv-
tukstanciu doleriu. l ias Plies 7 , 1t“ *’MnkvHn tin-Pio būti bite ĮmmkIas zunisienis ^dziaja- riausybę. Sukilėliams vado- 

p kIatlu 3 bl^lb>ag Įmekara. Premjeras Musso-L .ua selwr(>kK gousa Dias.
ta statvti šių metų rudenį. ... a„x; 'auja generolas oousn inas.
\ Įbni važinėjo po Romų susi- Į porfngaĮijos vyriausybe pa-

WilKFR ITFIKf lęs’ nes vis08e cei‘emonii°se siuntė reikalavimų geruoju
mbiTFlCHllIlllr dalyvio* Įpasidtiofi. Bet sukilėlių va-

, FASIItlSININUI Tų dienų pradėtas Italijos das atsakė nekhusysiųs. Tad 
Albany, N. Y. — Balan-Įsyv0^0.!1! visuotinis surasi- |pOrtugalijos prezidentas į- 

džio 20 d. New Ybrk’o may-|n^ibBas- Tikimasi, kad Ita-L.ak- kaT0 iaĮvynui vykti į 
or’as įteikė gubernatoriui Pi08 gyventojų skaičius lM’a-'|sakj h» numalšinti sukilėlius. 
Roosevelt pasiteisinimo ras- p°ks 44 milijonus. I ------
tą, kuriuo jis atsako į jam! I UtMUrn 15 8UK1LAUAI

daromus kaltinimus. ROHNAMASI DARBO ?(in</oon,Burma, Ari ja.-r*
Kaip žinoma, žydų rabi- Į w| i|muį|jh| (Balandžio 22 dt susirėmime

nų ir protestonų dvasiniu-1 nLmlvImU |Su policija nušauti 25 suki*
kų grupe iškėlė nemi ga np-Į Amerikos Darbo Federa-Į lėliai indai ir daugelis su- 
kaltinimų prieš miv^’ų j.leijos prezidentas Williamkeista* 
Walker. Nepasitenkinimai įGreen savo kalboje Ilarvar-j ' — .
pasiekė New York*o valšti-ldo prakybos mokyklos klu-l PAMIGO, 11T PAGAVO 
jos iegislntiirų ir gubernato-Įho susirinkime pareiškė pa-| IForret/ęr, Mass,, Irnland.

f rius Roosevelt turėjo parai- geidavimo. knd būtų sušauk- (20 d.—Pernai gruodžio mvu. 
kalanti iš J. Walker pasi-ta ekonomine konferencija Į sugautas vagiliukas 16 metų

’ aiškinimo. (nedarbo klausimams ap-|Edvardas Ivanauskas buvo
Mayor*o Walkor imiaiš-Įsvapityti.' Savo kalboje jhlpatalpintas į pataisos mo

kinimas susideda iš 15,000Įsiūlė darbo saugumą, nukŽ-Įkyklą, iš kurios praėjusios 
žodžių ir jis visiškai nepri* Įtesuių užmokesčių palaikyJsavnitės girto jis iMiltf go. Bet 
pažįsta ne vieno apkaltini-Įmų ir darini savaitės šii-Įpolioija jį.btirmlo ir vėl iw 
mo punkto ir sakosi, kad joĮtrUmpinimų* kaipprieinoi«>sĮtftlpitio ton, ko jis užsitar- 
sąžinė visiškai rartito&inti^ |up<larhttt pošalmi i, Įnavo,

SUKILĖLIAI
NEPASIDUODA

Lisbon, Portugalija.—Ma-

dontas pareiškęs nuo gegu-l Arši žinia tikra, sunku 
žės 1 d. numažinus sau algų I pasakyti. Gaila, kad Lietu* 
15 procentų. Tai daros tau- Į vos atstovybė visiškai tyli te 

neinformųoja apie svarbes- 
Įnius įvykius. Amerikoniški 
laikraščiai suteikia įvairinti-, 

Į šių žinių apie Lietuvą, o ats-

tinio taupymo sumetimais.
'•Vj

ALBANIJOJ NAUJAS
KABINBTAS

Tirana, Albanija. Pan-L{>VV|H- pasit<»nkhia ramiu ty* 
deli Evangeli sudarė naujų Į |pjjnilL 
ministerių kabinetų iš 7 mi- Į 
nisterių. SUAREŠTAVO 12 8V1TIM- 

TAUČIŲ

POTVYNIS VILNIUJE I Neir Miiford, Ct.—Baland.
“A. P.” spaudos praneši-120 d. naktį immigracijos 

mu, Vilniaus apylinkėse te b«u‘<> parėdymu suareštuota 
pačiame Vilniuje balandžio p svetimšalių, nelegaliai at- 
22 d. buvo didelis potvynis. Įvykusių. Šiems suai^tuo- 
Daugely gatvių bego smar-Įrt^118 gręsia deportavimas, 
kiai pakilęs vanduo. Sloni-Į Kiek anksčiau šiame inios- 
irrn miesto 3,000 žydų šcimy-he suareštuota 4f svetiinŠa- 
nų išsikraustė iš savo gyve-|bak 
namų namų, kai upe Šhara L _ H_in a
išsiliejo. Policija ir gaisri- AMERIKA PRIPAŽINO 
ninkah dinamito pagalba] loniMlinC DECOMIIf* 1 
sprogdina ledą. lorAnlJUo ntoHJBUI| J

—---------- I JVashiiviton, Imi. 22 d*— 1
DRBMJO UMt U;30 rak lyta Amerikai | 

Albany, N, V. — Balau-Į Jungtinių Valstybių aniba- J 
džio 20 dienų drabejo žemėjo padorius Ispanijos sostinėje 1 
Allmiiy’ — Kelipnootady -r* Į Madrido oficialiai pranešė. 1 
Troy linijoje. Nuostolių lx*-| kad Amerikos ,J. V. pripa- 1 

r veik nopadųryta, tik kai kur [žino Ispanijos nauja vyriau* 9 
paveikslai mm sienų nukri-Įsylię. 9

to, kėxlčx ir stalai svyravo te j Kiek anksčiau Ispanijai 9 
t, t. [laikina vyriausybę pripaIL 9

femėa drabėjimą jaute hmAnglija, Italija, Belgija 9 
Hpringfield, Maaa., Tray, K.Įir kitos. Na, ir Trakija pri- 9 
Y., Wi»trrbury, Ct. IpaŽino. fl

4

v
S

e
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FB “ “Darbininko” Katalogas 
džmnm taip MiurkštiiB iri w
pi-imena žiaurų gyvenimąJ «***
kurį wnas juk nori švcluhi* Į |VAIRW« KKtGOG
tU. | Anksta ObooHo taterija

Į(Gmikų Mythcį^ioe |faoo- 
| neito) au^paveikslą to. Lfatn-

r ,rWe . i ' < * IT * IT < < • buvo taiškal[ mauKatotsm -
1F/ITIKIS ĮM 11 Amerik<W kunw ibi Antaiieptf* vaiKonininkui

▼ JW Ugdavu kontroliuoti ir aj> k Burbai Uteno* karo

, KOTUGU 3H&A [ttek nevantevo. Daikraątia [valytį nuo duknų. Isidrųsi-[n>endaiitas vieniems metams
t Ut tAMOKELUB Įmanoftad tuo audimu no-L^, ngtntūruib vedėja?, pa-j atėmė tei^ šnukti “ Pavuau-
* Karitioinenės teis-Iri atsiekti,jog “M.„D* ” to- Įgaliau, pradėjo pi-Į r m” u-gon vardu Rliirinkb

. pfdkttttrtftrtt buvo gavusi |na« lietuviama būtų I»tau*Įni|jnte įmokėtus už ir jww vadovauti*
J kun. Tumosoa ir kun. AIatu-[ke«nis. Įtus laiškiu. Priųntuų pAšfoĮ . - 1 “Grand Heur
• tev^teuabylaKUŽpaniokšlua.Į , [ženklam* apmokėti pttdgusj PajuriatouSY.I Viena MGltakiškųr* ko-| Tiy*KMriri*U-Krita^

> Tačiau pirmcįa (W KmdoĮ pataika |ywidčdavo | klienu o laB už išsakytą Bute Glinskis
£ Tumoaos) bylą prokuratūrai Atafo. Skaitydami?Alun4kus nitmesdavo i šiūkšlynądnyčioje pamokslą, Žilais|riau»ia» veikėjas. Vosyliūte,ĮntetukM. Verti P- B,,..* ta. 
P’ pasipūtė lier MarijamimlėsĮtoR latevamamai įvairius lai-Į Vž tokius darbelius Ado- Nuovados Taiko? Teisėjo š. ta artiste siela, objektas, u-j trtmpi MoltyialteU-litb*!
^ apygardos teishin spręsti tai-Įkraščto, kuriuose šiandienImaitis buvo* suimtas ir pa-Įni. kovo 2! d, pučistas 500[pie kurį dalykasnukasi.
I*, ko* teisėjui, nes tokios byloįjraįoma vien apie kunigų tnr- h *•«*!’♦«« < _«.. .. L. .. . ė,_ . « ' —
I*’ kur yra vyriausybės da rbų [dymiis, nenorėdami atsilikti

kritika, nepriklauso kuriuo-Į nuo upažanmųjų” Kkirv- !

-^luenės teismui. Tačiau antro-Įninku, nutarė ir jie pranešti
jo byla, kur įžiūrėtas kurstys Ikam reikia, kad ir Altnih^. .
mas prieš valdžią ir ragini- Į kunigus pradėtų tardyti* |vu išsėdėjęs jnisaštunto mė
imte neklausyti valdžios įsa-1 Matyt, maišyti žmonės, va>mteio.
kymų ar įstatymų, būtent, J žinodami į UtHią/ pranešė 
kuii. Matulevičiaus ( ftokiž-ĮiMilicijai, kad kiūL Būųaitte
kio apskrities, Svėdasų pa-1 vasario 1U-d, Aluntos bažny-|f .Kdtiuomeries teisinas ko- 
rupijos) byla su kalthianiuo-Į *i«je išsakė kumtomijjj pa

jų aktu persiunčiama, ka- j mokslą, Praaideją Ufdy’
riuomenės teismui. W = pasirodė ksil\ v(*tffią|pwiiK mitaudė iio 4■ turtus i n-11K,noriu h. kalWt j. Te. I

----------- hito paries fa.W<> tam, ari katoos biinil ir tos pa- 
VOLDBMAKDmnt? (Wri^rikilming<H pamari -Iie pereitais meteis lwv» t ,, v •. bartaiK 'ž

' avi.* Į los su visomis maldomis už|3t *1. naktį apie 11 vai. žiež-Į ’’ . . ' ‘ , . . .‘
i i * . *♦ i t • paskutnuus centus mielai I

t? . * ... | evvnę tr Te Deum, o pa-Himnuose pine nepriklauso-1. . - w. . . . _ iKauna. — Voldenmmimkų Į • ‘ . . • • | * • n i • juo pasinaudočiau, jeigu bu-
. ... , Inokslo visai nesakyta, reiš- tnybvs paminklo nukirto vie- r / . • . 7

pylą, kurioj centriniu punk-|, . . • L , • A t [tų kitaip. O kitaip turėtų
. v, . | ua nepasisekė. lą. kuria ant stiebo buvo is- 1 1 /

tų yra darytas prieš knm. _r * . , _ x . L ... .būti ta prasme, kad bufeto
v *• r :* • d *•: teovo S d. atvyksta 1 te- kelta valstybes vėliava, ir . * *

policijom direktorių Rusteiką ,VI , . • , | . .. 11 aikvmas butų atiduotas ne. 1, * . . - x • viške gerb. kun. St Telks- pririšo savo raudoną komu- . • ; . . ..
atentatas, kariuomenes teis- \ w „ . . . ,.v, ... . « h asmenų rankas, o t kokios

. irs ir sv. Kazimiero atlai- mstiską vėliavą su pasu r
. mo prokuratūra jau gavo. , rl .. ... . _. L - ... . v »» nors• — .* , . | luuse (keliami 1 kovo 8 d.) Į* Hahn karas prieš SSSR. 1

į Dabar prokuratūra susi pa-’ • 1
lųgta SU byla. | apie šv. Kazimierą ir Tėvy-Į norėjo pakelti į viršų, liet

Į teisiną kaltinamaisiais! -s , teuris gražiu turi-Įl»
. • grisiausiai bus patiuukti|.1ju iškalbingai sužavėjo Į kuri juos visus aretšavo.

.Viai 25 asmens. Ar pats Vol- Ljuntiškhis. Keletas laisva-1
> drti»m bu«trnukiair>a«kal-l ?,anin tw lavėjimu liko
1^ thtawMw*kw^ h pradėjo ra-

4įml Byla yra labai didelė, hyti skundus.
^įsideda iŠ trijų storų tomų. [ ’ 

^tteųmžiuus su visa gauta 
iŠ tardytojo medžiaga, bus 
rašomas kaltinimo aktas. Jei 
byla iš prokuratūros išeis Į 

balandžio ° pabaigoj ir bus
> permušta kariuomenės teis-
” suui, tai greičiausiai dar ga

lįs būti nagrinėjama šį pus- 

iliett Mat, byla yra labai di
delė, todėl su -ja susipažini- 

kaltinimo akto suraŠy- 
mal ir visa eile formalumų 

IĮ turi užtrukti ilgesnį laiką.

*

bt

Kų KtekyteiMS- KąteHkh#' 
Tari ifaoti arba MefcltiL— .lt

Maldų Rhikksta, belfate 
virleliato  _______ ^1.75-1M

Maldų Kinktelite juodais 
virieliais -------- - -- — |175—UI

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

luti* Apdraadų, ParaM X 
8. Vuillauaku . ......... ..... fe.

Moteryste te Minty** Ver
ti J. Gerutis *— ---------- ta

įtrauktas atsakoinyWii." Kii-hit, piikmukm arba 1 mėli. a-Įtj veikėjai, imrrikn, k«me<li-|par»W £Tanyd«a
va. S d. ftianlių apyganlcmĮiešto. Klebonas padavėajk1- turinys tokie, kad jau- Tmte VanM-mok.lUH ps-
teįnma priteisė, jam sėdėtiĮliaeijij Apy|ard<M Teismui.Latviškai linksmai nusiteiki,|*Ufa,tJ**fc >W»Wi—<*•

> (užmiršti kitus dalykus, nors
t I V- • |imwų t*v Tirų Faberų-M- i s- a.uATRO Ipats komedijos gyvcinmashjjįjiųĮ, verti m, P, L, ParM?

uetaip jau atfhnas: visa da-Į Tibakts—Kaodri — rflky- [negyvoji gamta: tani, via- 
tvjant-vH lt*osi dideliame Vienos vie§-|?^ kenkrinas; |duo,orae. ParaM J. Beromm^Jtite
paiaMnĮtosi ouuimuk v . |ktaį ytmgl 8. Ktatotič-15*.

I Patrimpo LioMrt. — Ulrido
Ifie I^wfl* Miliuke* - . JKte

’l Meili (Poema). ParaM M.
ĮGuataitfa —........   11*,

“joe | nauja Ekaitymui Knyga—
I (Dali* II). Su paveikalato—_7i*.

Virt* Km. P. 8,uns Te“-.
Ofh Į Kun. P. Sanruaaiti* —,—-ta.

Vaikų KnygėM — g« pa- 
zeitelaia -------------- ---------- ta

7 niėiiesiųs paprastame ku-| 
liejimo ir iki teismo jis bu~Į

BUFETAI 
Senai “niežti”

I mMMiMMn M dal^ Teatro btifetaK,|W>- Mielai pasižiūri k<- 
I ■ Įžinoiiiti. ne tokiems kaipfri*) kariti ie viš įgntmi uau-ld* ir BAnt
r . . t . . , . jinan skirias, nes t)} aiškiai > linksmos nuotaikos, taipĮ

' sako kišeniaus išmatavimo reikalingos gyvemmo «h>ndg*ffg&M >* ‘
|(ųs. ĄaverĮ, Miklasauski >r|davilliaL Be( (lfll jo kttjmjĮ<lynaje... JMta «ri«.

Arčias Vitliauskas}^ - " ~
J |«aitto

I XXIX Ttrptartfato Budh*- 
GYV4 iMOGŲ PASKELBK ParaW

MIRUSIU kun. Pr. Bučyi), M. I. C-—1.501 ggrįj, 1918 frlOlS m. Per*
Kazly-Rūda, Marijnmpo- Maniškiai Užsienyje. Juokia- 

lė apskr. Miestelyje nėra «“ M™* i P»-
* . , v. Irylių ir atgal Mikalojaus ir

gydytojo. Del to «ią pJ’^ųjGjapjrog Ivanovų... Uguldl 
gerai išnaudoja vietos felče-|Magiiu^Parvalkietp_______ A0
ris. Nors jo mediciniškos ži- M|oni * pjuttaį 

geros organizacijos Į^os Įaa|ji abejotinos, bet už 80 dienų—Apie vta derybas 
l * , i i 11> • ’* ->• ... (rankas. Dabar imdami uzjyi^ifns iis ima bramtiau ne-l^ idoinfis nuotikial ke*
Įnrasomas pasako pamokslai Pririšę savo vėliavą, jie jau| . . . pizmib jm una maugjdii l hjonįg įTa(|jua krrikus.
1 I kalteli vietoje 25 centų kauniškiai profesoriai. PareM Julius Verne. VsrtimM,

1 J. Balčikonio__ __________gl(M

Pramonini* Demokrttjio* Pa
grindai. ParaM Uosis —----75e

Gerta Mtate — Kun. P.
Eadeikte Kaina  ----------ta

Tardymas pradėtas. Net 
klebonijon. girdėti, buvo at
silankęs vizituodamas Male- 
hj nuovados viršininkas. Pa-Įgeidė. 
sisvečiąvęs porą valandą, iš-l 
eidamas primena, kad jo at
silankymas surištas su kun. 
^t. Telksnio tardymu.

„IttliMi Į V0KIKTIJ4

; **Kon. Hart. Zeit.” praue- 
į * ma, kad Klaipėdos krašto gu- 
į , bcruatoiiaus įsakymu iš- 
5. tremti j Vokietiją “Meni. 
£ x Dampfb.” ekspeditorius 
R įCimbel ir viens Šilutės sky- 
I ritiUa tarnautojas. Knabel 
f buvo padavęs prašymą, kad 

jam teistų ilgiau pasilikti 
t I4ėtuvoj, bet gubernatorius 
E tų prašymą atmetė. Tas vis
K. r. i. .-,iIMI. .■■■.. i—-,,

•. t

(5 Kun. J. F. Jonaitia (Ka- 
pelionas) .............—...... „—..ta

Pamaldų Vadovita, StadjM 
i Graudfis Verkimai. Sudari ir

Slejtfo Kun. J. Koncev^ine.—lOt.
Moteryrtta Memtartaiyta. J. 

taMUskie. Ar. Kas. D-jta M- 
tinys, Kaune ------ ———Ita

Sunkiatuiaia Laikais. ParaM 
A Rucevičltni —.. ........... -...ta.

[ tartas GateiaHM. Hleide 
| Ptaas Alfonsas Maria C. P—ta.
| ReUgijoi Mokymo Matadi- 
rta. Sutairi K. J, Skraodys—fiOe.

Leiskite Matatats Ateiti 
Prie Ibta. Sutaįel KuPra-

l Am ... , ... ■ ' ' ta-
Mta Dakta ParaM O-

|<ya Puida ------ ... ~ ta,
| Anderseno Pašakne—eo >a-
| eikėfaUais ----------------------ta.
I Indziulaitis , , ,._,ta<
I S Keltonie po Kvropų te 
j Arijų. ParaM Pranašių Juli KM

T1ATRAI
I Vifcnoolio Dispute su Rali-
I nu. Vieno veiksmo juokai. 8u- 
Įlietuvino Vaidevutis——,——lie.
I Mepaisytoja—keturių veiko-
I oių drama. ParaM kun. Pr. M.
I farso. Kaina---------------------- ta
I GtitatagM Tyriu—2 aktų 
|tomedija$ paraM K Tarry- 
Ita , ...../ ...... ........Mte
I Ilgėtų Godriuna^S-ją veiks- 
I nų komedija. ParaM Seirijų 
I nesuku _ ________ -.tak
I Ubagų Akademija te Ubagų 
įBaHas — komedijos po 1 ak 
|t|* ParaM Seirijų Juoseku—ta.
I Sniegu —Drama 4<rių sk
itų. Verti Akelaitis ..._____ _ 4Oa
I Kūmas—3-«ia dalis dramos 
r'Gims Tautos Genijus.” Po- 
IraM Kun. L. Vaieskauaku—10a 
I tydų Karalius — drama 4 , 
laktų, 5 pav. Verti J. M. Kr- 
Irirtaa ______ _ ta

Viri Geri—3- jų veiksmų vate 
deltoj paraM F. V. _____ —10e

I Pateirija, arba ntfinomojl 
[kankini — 4 aktų draaaa.
i Verti, Jonu Tarvydu lite

tuo tarpu pasirodė policija. ’r į’“’““'“’’. a.'M.ku’Rera‘ |šis negražiai pūslei- ' 
Įdirba laikytojai. Tas ir rei-Įgį; sll pacientu N. Už pirmą 
[kalinga, kad uždirbtų, bet te- Į vizitą paėmė 12 litų. Antrą 
gul uždirlMi, ne asmenys, opareikalavo tiek pat. ; 
kokia iiorsjnrganizaeiją (ko-kįam pusiskun^is, kad netu- 
kia .nors: Aklųjų Globos Į rįs tiek pinigi), imsakė, kad 
Draugija, prieglaudos etc.). k. turįs daug baldų ir pusę 

Nežinau kaip bufetas teatre ju ga]įs atiduoti jam už gy- 
išduodamas. Tikiu, kad ga-Įdymą. Šiam nesutinkant, 
Ii būti dideli patento ir kiti ( felčeris pradėjo bauginti, 
mokesčiai, gal varžosi ir lai-Į būk N. sergąs dėmėtąja šil- 
kytojai, bet šiaip ar taip Įtinę (sirgo persišaldymu) ir 
duoti vienam kitam priva-Įjjs pranešiąs apskr. gydyto- 

čiam asmeniui tokią karvutę Į jui, kad ligonį išvežtų į Ma- 
melžti negerai, Čia kalba nehijampolę, kas, žinoma, kaš- 
pavydas, bet turi, būti iškel- Į tuotų daug brangiau. Nieko 
tas pirmon vieton visuome- [nepešęs grąsinimais. baisiai 
nes reikalas. Tegul brangiai [supyko ir po visą miestelį 

ima. liet kad būtų žinoma, paskelbė, kad N. jau miręs, 
jog tas daroma neveltui! [Dėl tokio elgesio piliečiai la- 

Žitrnalifitas galMkoj?[bai piktinasi ir stebisi, kad 
| felčeris taip mėgsta sveti

mus baldus ir užmiršta, kad 
visi jo paties baldai polici
jos aprašyti už nemokamas 
[skolas.

’ ;fr^ ‘ .

šakiai. Neseniai spaudoj 
skaitom, kad Veliuonoj pa
žemiu skrendant orlaiviui, 
daug arkliu pasibaidę susi-

MUTBIBTAS MlS^tnriMGAS 
TARNAUTOJAS

Kurtuvėnai, Šiaulių apsk. 
Vietos pašto agentūroje įp30 j 

m. buvo vedėjas Alfonsas A- 
domaitis. Priiminėdamas lai
kraščiams prenumeratą 1930 
m., jis dažnai neduodavo 
kvitų, sakydamas neturįs lai
ko kvitus rašyti. Tokių pre
numeratorių pinigus Ado
maitis pasisavindavo. Žmo
nės negaudami laikraščių, Į 
žinoma, keikdavo redakei-Į 
jas, nes agentūros vedėjas I ,' 
aiškindavo, kad laikraščiai Į 
nepareina dėt redakcijos kai-Į 
tės. Kitas neteisėto pasipel- Į

Dar taip atsitiko Šakiuos. 
Kovo 17 d., turgaus metu, 
atskrido 3 orlaiviai ir pra
dėjo demonstruoti skraidy
mo meną. Mieste kilo di- 
džiausis sumišimas: arkliai 

Įlipo ant arklių ir žmonių. 

[Sulaužė roges, dyzelius. 2 
[moteris ir vieną vyrą reikė- 
jo nugabenti ligoninėn.

NIDAVt LEIDIMO
| Tyturžna pavasarininkai 
negavo leidimo metiniam sa
vo kuopos susirinkimui. Pra- 
[šymas buvo nusiųstas karo 

komendantui per 10 dienų 
prieš turėjusį įvykti susmu
kimą.

AR JMJ ĮSI6UM DARBUIIIlliy . 
UlENNNįl? 3

* i

L. D. S. šiems W1 nietupte Seulo gražy, di
delį irįdomų kalendorių. Kiileudorius knygos for- 
mtd. Turi 100 puslapių. 3a&w pilim įvainauiių ir ’ 

HMttdingiaiwiu žinių. ■ ,
Kalendorius tekėtuoju tik 25 centai. L. P.

Kalendorius gimumium “Darbininko*’ burei- 

nėję, 366 We»t Rr<wlW, South Bosthn, Mm*

Pttmtįiulriiik, kol <Įiif liriiiįmnitiota. '■

TARD* KUM. KRUPAVIČIŲ 
D1L PAMOKSLO

Kovo 31 d. Kauno V nuo- 
.Įvados tardytojas kum M. 
'[Krupavičių tardė dėl pernai 
[lapkričio mėli. Alytuje pasa- 
Jkyto pamokslo.

ATSKRIDO W0KAI 
L HMMfM

Kruonio apylinkėj kovo 
mielu 21 d. pasirodė varnėnai 
Mpokait o kovo 24 d. atsi
vijo ir pempes.

sotu tabako tumi-
‘ KATA*

Kuiums. Pen»ifaig metais 
susikūręs tabako sindikatas 
jau pradėjo irti. Priežastis 
— Didž. Lietum; ir Kini* 
lėtins tabako fabrikantų esą 

hirsnlnHiitn* dėl rinte* pa

U KAUKO VALSyVBtS 
TKATRO

“Hofmano poaka,“ 
tradicija...

Šios iMuikiaveiksmės ope
ros ketvrtas ir priešiicnktas 
veiksmai turi kaip ir tikras 
tradicijas. Ketvirtaine veiks- Į nio vitl., 
me dainuoja, vis Byra, tar-Į prisivirė 
no vaidmeny ir visūmet jisjgirkšnodamas linksfnai sau 
imi kartoti savo dainą apieĮdainavo. Netikėtai tuo lai
tai, kad jis (nors kurčias,Įku atvyko jiolicija, kuri >)a 
inenkas senukas) mokiiisgra-| dariusi kratą atrado brava

žiai daimioįi ir puikiai šok-’ 
ti, o dainuodamas uĮMgatma 
gaidžiuką” ir šokdamas su
klumpa. Tas publikai visu- 
met patinka, Taip pat nuo
lat reikia pakartoti overtiiV 
rą “Bnrcarole,” kuri yra 
i>rii»š DMiktii Vi»iksnm Čia !»>(*«» m*’ifputlita’toibJ11US JH UKtą v c iKMiią. via |ve viduriam, įtiksiu ar iw»l*w Rie. 
visumet orkestras gmimrka-
■turiu, . I”* kuri*. jau tik; M1 [kelių dienų.

Mttulkai.. 1. fanto tanų tam *i*.
^r-nrr., hkmaųi mivarttmų. kurie itatarv gjrvč'

žinoma, dheMoitom Olė- ffS
Inm-Žilinsko čftparfiu. prie 
rastinė, fluftj, ankStutinin- 
nw imsivaiMfmjinm knfnbn? ™Efi: 
tyje, vietoje nmnnū
šio užrašo? Įeiti dmudiitt*i*rtw!k<rfi*nMiiM.uwi«M k****, 
ma" d«Wpagyta: ^hiti

Vaiką Dtrįymta ~ Rin- 
kinilto kalbos mokslui——J50c

Petriukas — laiptai vieno 
nikelio. Verti S. Rakauskui^

BoUtrisous — Km tai yra 
bolievizmu ir jo vykdymas 
Rusijoj ......... . .. .. --15c

iaidhną Vainikas—Savybes 
vakarSllams ir gegnŽin&ns uit 
gaidomis. Sutatol Matas Gri
gonį* -.... . .............   50e

Laimi —*(poima). ParaM 
Vaitkus________________ _—50e

Atsargiai m Ugnimi. Verti
3 lenkiiko kun. K. &............ 10«

Misą Tiki jimas—ifaiikini- 
ms pagrindųi mta tikėjimo. 
Verta Jonu M. Birrintu----- 50e

LUtuvoa takiai. — lileido
J. Mkariaius ir B-vi, Ka»
tu .......... ...........  4Cs

ftmM ir Kalkite: Dėklams, 
cijos, Monoigal ir Dialogai 
ParaiS Juosas V. Kotu —-JWe

Graudta Verksssal — Ver-

PRADAIMAVO BRAVORtLĮ

Vyžiaus kaime, l’anemu- 
vienas ūkininkas 
“samagonkes” ir

retį. Atėmė gravorelj ir dar 
po protokolu paprašė pasi
rašyti.

KAPA m FRARANDATB
t BBBKAB AR gVARUM*

Vyrai ir moterys, kurie yra siljail ir 
į ligvfartl Ir turi pr»tf| afretltf, neviriUcb

tatariftikM
ifatuvino Kun. R Juikaitu—15c

Kristau* Krykia: Statijoa, 
Graudūs Verk-mai, Maldos Ge- 
gtdfeA Bkžėlto lt Spalių **• 
lerianM. Waido kmL K. A. Va- 
sya.______ ..................., IBt

Danra«s Karatai. — Su- 
rintaKun. M. Garalaričirn;
ta apdarų 75 Matai, »u ap- , _
darais .......-... -__ -..i________ $L0('|at8jimM ir gyvenimai ant ta*

RmatM te P*H- I** Jtatą KĄtaiK V^dtaJ- .
M'MtL-F. W» -__ ____

tatenniM te CriHSovH. . 
l’rof. V. Jurgio —--------—10..

tfiu lMa»K P*t*M & 
bimtette

Malta GalybA fotoriitesa 
ptoiinys IV-to Mmtma^to kri- 
JKfonybta I4«tnvi< kaitau 
itakM. r B.—.. ■■■,,-^^.ta.

tikimu » AmtritanHAo gyv* 
ta. liguMl U>4faw Vai- . 
ku -... . ... ta
’ MmJW HM.

Ihtan A!b«MA 8a p.

Drūta; 1) Garmant; 1) 
FaNofa—15 aktų; 3) Nardo 
Stebuklu — < aktų; p«r*M J. tirtydaa----- 2-------------ta'

ImridaihdtyM—KoįR^l. ' 
Ja l<a akte. P»r*M GMttolI*

▼arttų tetari; Arifa It 1) 
Pagalvok kų darai; •) Jta 
latel; 3) Paimkyk WWM* 
Mf. Sartoka 8. K., D» te N._M*
Tibįfttta! daih m iy

FriMarirt Irilų-^’DU" 
parite

■darb
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.JUOZAPAS, L.P.S.OLOBSJAS

S V. JUOZ APAS-GERO GYVENIMO PAVYZDYS
Žmogus trokšta būti amži

nai laimingu. Ne viena šir
dis mėgina laimės ieškoti 
šioje vargo žemėje, tačiau, 
patyrusi žemes gerybių ne- 
postovmnų, dar smarkiau 
blaškosi, skundžiasi, dejuo
ju.

Nėra čia žemėje tikrosios 
laimės, ramybės, ši žeme — 
valgo, kovų ir ašarų pakal
ne. šv. Paulius apaštalas sa
ko, kad šioj žemėj žmogus 
neturi amžino gyvenimo, 1x4 
ieško būsiančio, kurs ištroš
kusių jų širdį dangiškąja 
laime pasotins.

Tačiau šioj žemėj žmogus 
gali būti tiek laimingas, kiek 
nusijaileia einąs tikruoju 
gyvenimo keliu, vedančiu į 
amžinąja laimę. Tokia žmo
gaus širdyje bus pasitenki
nanti ramybe, kurs gyvens 
Kristaus mokslo dvasia.

“Aš jums palieku ramy- 
Vię, duodu jums savo rarny- 

jbę, ne kaip pasaulis duoda 
aš jums duodu” (Jon 14, 
27). Taip tat V. Jėzuje tu
rime ieškoti tikrosios ramy
bes ir laimės. V. Jėzus my
li visus, kurie i Jį kreipiasi. 
Kiek gi jis yra dvasios ligo
nių pagydęs, atleidęs jiems 
jų nuodėmes, tardamas: eik, 
ir daugiau nebenusidėk! die
vobaimingai gyvenk!.,

Bet vieni nesupranta, ką 
tai reiškia: dievobaimingai 
gyvenk. Kiti gi klaidingai 
tai supranta,—ir neturi šioj 
žemėj tikros ramylies, lx*- 
klaidžioja įvairiais keliais.

Šios dienos globėjas Šv. 
Juozapas — dievebamingo 
gyvenimo pavyzdys. Savo 
ramiu tyliu, šventu, darbš
čiu gyvenimu jis šviečia iš 
Nazareto namelių plačiajam 
pasauliui. Jis mokina kaip 
būti dievobaimingam. Klau
sykime jo švento pavyzdžio, 
atsimindami, kad šv Juoza
po, kaipo globėjo, žodžio 

įklausė net pats V. Jėzus.
Todėl čia, Šv. Juozapo pa

vyzdžio paskatinti, ir pa
svarstykime apie tikrąjį die
vobaimingumų, būtent:

Tikras dievolmimingumas 
yra:

1. Dievo valios iŠpildjune,
2. Narsiame pagundų nu

galėjime,
3. Kantriame gyvenimo 

kryžiaus nešime.
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1. Dievobaimingumas — 
Dievo valios išpildyme.

Dangaus karalystė nuo 
amžių pradžios įkurta Die
vų mylintiems, Jo vaike
liams. Juk ir žemiškoji mo
tina lwi tėvas gausiai atlygi
na juos mvlintierns savo vai
kams.

Bet kas gi Dievų kait
riausia myli!

V. Jėzus aiškiausiai pasa
kė: “Tame yra Dievo meilė, 
kad Jo įsakymus užlaikytu
mėte” (Jon. 5, 3) ir vėl: 
“Kas mane myli, tas užlaiko 
mano įsakymus” (Jon. 14, 
15). Taip tat Dievo įsaky
mų užlaikymas — geriausias 
Jo meilės įrodymas. O mei
lė — tikriausias dangiškos 
laimes laidas.

Kitoj Šv. Evangelijos vie
toj pasakyta: “Ne kiekvie
nas, kurs sako: Viešpatie, 
Viešpatie. įeis į dangaus ka
ralystę, b(‘i kurs pildo Die
vo valių.’* Žmogaus proto 
uždavinys Dievo valių pa
žinti, — o ji Dievo įsaky
mais pasireiškia. Todėl tas 
Dievų pažins ir Jį regės, 
kui’s pildys Jo valių, t. y. už
laikys Dievo įsakymus. Toks 
bus — dievobaimingas žmo
gus.

Kuomi tikrąjį dievobai
mingumų pareiškė Bažny
čios didvyriai —’ šventieji ? 
Ne sunkia atgaila, ne gar
siais stebuklais, 1x4 ištikimu 
Dievo valios pildymu, Jo į- 
<akymns užlaikydami.

LDS. organizacijos globė
jas — Šv. Juozapas — vie
nas tų skaisčiųjų dangaus 
Švyturių, rodąs tikrąjį die
vobaimingo gyvenimo kelia. 
Pūslėtomis rankomis uždar
biaudamas dėl duonos kąs
nio, šventais širdies troški
mais siekdamas dangaus, sa
vąja valia vykdė Dievo įsa
kymus.

“ Juozapai, Doiųrdo sūnau,t 
nebijok priiimti savo žmo
nos Marijos, nes kas joje 
giinė,->Ta iš
(Mat. 1, 20) “Kelkis, imk 
vaikelį ir jo motiną, bėk į 
Egiptą... Kelkis, imk vai
kelį ir jo motinų ir eik į Iz- 
raibio žemę, nes mirė, kurie 
ieškojo vaikelio

Šv. Dvasios’*

£^wrt!SZCwili?tį3i>^-
<

it Ir te tete tente. <

Šv. Juozapas myli V. Die
vų, nes klauso Jo įsakymų, 
— vykdo Aukščiausiojo va
lia, šventai - dievobaimingai 
gyvena.

Dievobaimingumu — narsiame 
pagundų nugalėjime

Gražu yra Dievo valių 
vykdyti, malonu džiaugtis 
ramybėje, Jo įsakymus iš
pildžius!. . Bet tai yra pa
reiga ne lengva, reikalinga 
daug pastaugti ir narsumo, 
ypač kuomet įvairios pa
gundos; it murmančių jūnj 
bangos mėto blaško žmogaus 
širdies laivelį... Ne vienas, 
ne viena pabunga tų pasau
lio vylingų pagundų antpuo
lio ir, apkabinusi kryžių. 
Šaukia: “Kur aš vargšė pa
sidėsiu ?”

rs Atsiminkime, kad žmogaus 
gyvenimas žemėje vra ko
va.” kaip sako Šv. Raštas. 
Gi tikrasis dievobaimingu
mas yra ne tame, kad pa
gundų nejausti, bet kad jas 
narsiai nugalėti. Juk kario 
garis“ kovos lauke ne priešo 
baimėje ir jam pasidavime, 
— bet karžygiškame jo nu* 
galėjime; o kuo narsesnis 
buvo priešas, tuo garbinges
nis jo nugalėtojas ir bran
gesne jam dovana!

Kuo narsiau žmogus 
voja su savo gyvenimo 
gimdomis, tuo didesnį
reiškia pasišventimų Dievui, 
plaukiantį iš karštesnės Jo 
meilės. O juk meilėje reikia 
ieškoti tikrojo dievobaimin
gumo!
“Palaimintas žmogus, kurs 

kantriai kenčia mėginimų, 
nes kuomet bus ištirtas, 
gaus gyvenimo vainikų, ku
rį Dievas pažadėjo Jį my
lintiesiems” (šv. Jok. I, 
12) “Kiekvienas yra gundo
mas savojo pageidimo pa
trauktas ir priviliotas” sako 
šv. Jokūbas. Todėl, mielas 
br, ir Sesuo, prieš savo šie* 

pageidimų kur*
a-

ko-
pa-
jis

los priešų 
žygiškai be svyravimo 
hejones šok pirmyn ir kirsk 
jam savo valios aštriu kala
viju. Kovok, kaipz geras 
Kristaus kareivis, pastiprin
tas Jo pažadėjimu: “Kns 
nugalės* užleisiu jį mano 
soste sėdėtu* ’ (Apoį

gyvenimo kryžiam 
ntefanę

žmogus ne vien vidujinių 
savo sielos pagimdų yra 
puolamas, — jis apsiaustas 
— apstatytas įvairiais gyve
nimo kryžiais—kryželiais... 
Ar rasime žemėje žmogų, 
kurio veidais nėra ašara rie- 
dėjusi, ar rasimo širdį, 
skausmų kentėjimų nepažįs
tančių l Nenuostabu, kad ne
rasimo, nes ir mūsų Moky
tojas — Dievas Žmogus yra 
Kryžiaus Karalius!.. Ne
turte išvydęs pasaulį, var
gingai darbavęsis sielų išga
nymui, skausmingai kentė
jęs kryžiaus kančių tt mir
tį...

“Ateikite ir pažvelgkite, 
ar yra kieno skausmas di
desnis už mano skausmų? 
Paukščiai ir žvėrys turi sa
vo lizdus ir urvus, gi Žmo
gaus Sūnus neturi kur gal
vos priglausti.” Prisiartin
kime pas Jėzaus kryžių ir 
susimąstykime.

Surinkime ir mes savo gy
veni imo skausmus—vargus— 
tai bus tik mažas lašelis, 
skęstąs didžiulėj Kristaus 
kančių jūroj... O ką gi reiš
kia tos Kristaus iškentėtos 
kančios? — Jos liudija Die
viškos Širdies meilės karš- 
tybę, nes nėra didesnės mei
les už tų, kuri savo gyvybę 
aukoja dėl kitų išganymo.”

Kaip auksas mėginamas 
ugnimi, taip meile kantrybe.! 
Jėzus dėl dangiškojo Tėvo 
meilės skaudžiausiai, bet 
kantriai iškentėjo, .kiek 
nieks pasauly tokiame laips
ny nei kentėjo, nei kentės. 
Per kančią ir skausmus Jis 
įėjo į dangiškojo Tėvo gar
bę.

Krikščioni! Kristaus mo- 
J^iny! štai Jėzaus žodžiai 
tau palikti: “Kas nori eiti 
paskui mane, teima savo 
kryžių ir seka mane... ” Jei 
mes krikščionys iš savo gy
venimo vargų ir skausmų 
sukaltus kryžius... kryželius 
nešime kantrybėje draug su 
Jėzumi...« mes parodysime 
savąja Dievo meilę. O Die
vo meilėje, žinome, slepiasi 
tikrasis dievobaimingumas!..

Šv. Juozapo gyvenimas 
taip pat nebuvo rožėmis klo
tas, nes ir jis — Adomo su
nūs darbe, prakaite, rūpes
ty ir vaige yra praleidęs sa
vo amžių. Jis darbavosi ir 
kantriai kentėjo* žinodamas, 
kad daug sunkybių yra žmo
gui sutverta ir sunki našta 
krito Adomo vaikams” (Sir. 
40, 1). Jis kantrybe išrnė- 
gintoj meilėj parode mums 
Šviesų dievobaimingumo p:i- 
vvzdį.

Taip tat pažinome, kad 
tikras dievobaimingumas y- 
ra Dievo meilėje* apsireiš
kiančioje Dievo valios (įsa
kymų) pildymu, narsioje 
kovoję su pagūtrdbmis ir gy
venimo “Golgotos” kantry
bėje. O jei iš tokios, Dievo 
meile plaukiančios Žmogaus 
šinlies, it kvapunus nmilka-

3
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Šv. Juozape* laimingos 
inirtics’Globėjau! Išmelsk 
visiems mums gyviesiems 
tikro dievolmimingumo do* 
vanų, kad dievobaimingai 
gyvenę* kiekvienas ramiai 
be baimės Tavo glolx>je nu
keliautume pas Dievų paguo
džiančių Jėzaus žodžių iš*t 
ginti: “Geras ir ištikimas 
tarno... Teik į savo Viešpa
ties linksmylx»s!”

r. a\

KAIP ŠV. JUOZAPAS 
PAGELBSTI?

KUN. J. l\ KAZLAUSKAS, Waterbury, Coiin. lie
tuviu parapijos vikaras, Amerikoje gimęs ir augęs, žymus 
reikėjas, lietuvių jaunimo didelis draugas, Siame numery 
telpa jo atsiliepimas apie “Krėvės Pilgj” veikalą ir vai
dinimą.

las, pakils tyra, tyra, kaip 
rasa, žmogaus malda į Aukš
tybes. .. sakykite: argi yra 
žemėje kas nors gražesnio ir 
brangesnio už dievobaimin
go žmogaus širdį?..

Laimingas esi, dievobai
mingas žmogau! Tikrojo 
dievobaimingumo apraiška 
Aukščiausiojo meile užval
džiusi tavo širdį, suteiks tau 
šioje žemėje gaivinančios ra
mybes, stiprins tikėjimų, 
gaivins skaisčiųjų viltį!

Dievobaimingo žmogaus 
.iela pavasario žiedais pa- 
kvipsta, nežemiška grože do
ra pasipuošia. Dievobaimin
go žmogaus širdis Dievo mei
les peršviesta, drauge su in
dų apaštalu — šv. Pranciš
kų Ksaveriju kartoja: “Ga
na, Viešpatie, pakaks dan
giškų saldybių,” o. drauge 
su šv. Terese patiria, jog 
dangiškos paguodos lašeli? 
daug malonesnis už visas 
pasaulio linksmybes.”

Ar daug kartų gyvenime 
savo širdį gaivinai raminan
čiu tikrojo dievobaimingu
mo balzamu?.. Kuomet V. 
Jėzus šv. Komunijoje nu
žengęs į tavo širdį užžiebė 
joje dangiškos meilės ugne
lę, sakyk: ar pasirengęs tuo
met buvai Dievo valių pil
dyti, narsiai sielos priešus 
kapoti, kantriai gyvenimo 
kryželius nešti ? Jei taip* tai 
buvai įžengęs į tikrojo die
vobaimingumo kelių, sura
dęs tikrąjį šio gyvenimo 
džiaugsmų. Ženk tuomi ke
liu pirmyn, kol išgirsi* Vieš
paties žodžius: “Tu turi 
mirti” (Gen. 2,17).

O, negailestinga mirtie, 
lyg tamsus debesis skaisčia
me vidurdieny iškyląs iš už 
tamsaus miško, lyg audrin
gos jftota atneštas laivas 
tamsiame vidurnakty, kad 
paimtum nelaimingi autai!

Mirtie, kini išliejai plačius 
ašarų vandenynus, kuri bau
gini karalių sostus ir jų 
vainikus; mirtie, turtuolių 
nepaperkama, nepermaldau
jama beturčių — tu nebaisi 
esi dievobaimingiems!

Teisingųjų sielos yra Die
vo rankoje ir minties baus
me jų nebaugina.” (Išm. 3, 
1). Šv. Augustinas guodžia: 
“Kaip saldi yra mirtis do
rai gyvenusių.” O Šv. Ber
nardas sako: “Mirtis nebau
gi Dievą mylintiems. No 
skausmų, liet linksmybę su
žadina ji ir mirštąs gieda 
šventos meiles giesmes.”

Kaipgi ramiai mirė die
vobaimingai gyvenęs, šv. 
Juozapas! Jo veide dangiš
ka ramybė. o širdyje laimes 
pilnybė... nes jis miršta 
Dievo Sūnaus ir Jo Šv. Mo
tinos rankose!

Viena šeima štai ką rašo: 
“Beveik jau 20 metų kaip 
mano vyras buvo įpratęs 
gerti. Dėl girtybes paskuti
niu metu pasidarė visai ne
sugyvenamas. O kiek turė
jau dėl jo baimes. Nekartų 
tik savo apsukrumo dėka iš
vengdavau didelių nemalo
numų. Pagaliau spalių mė
nesį pavedžiau viską Šv. 
Juozapo B r-jos maldoms ir 
pati ėmiau melstis. Kad už
pirktos pamaldos, kad aŠ 
meldžiuosi, — jis nieko neži
nojo. Ir nuostabus daiktas! 
Po kurio laiko jis mete gėt 
ręs. Nuo to laiko praėjo jau 
8 mėnesiai, o jis nė j bumų 
svaigalų neima. Galop man 
pats pasisakė nežinųs nuo 
ko tas pareina, kad jis visai 
praradęs norų girtauti. Jau 
aštuntas menuo, girdi, daž
nai gaunu progos su drau
gais išmesti burnelę, bet aš 
vis atsisakau ir net juos ma
tydamas bpgurkšnijant ne
tariu noro prie jų prisidėti.

Tebūnie garbė už tai šei
mų Globėjui!

M Sahitc CroiMtlc (1930 m. ITT. t.)

Kas ii tsrbismęję lietuvi? nori* 
tų užairaiyti Itiktaftl “Darbinin
kę, ” malonliite kreiptis prie ma
nę*, o ai vuraomet noriai patarnau- 
aiu. Ui «avo darbę Jokio atlytini
mo nereikalauja Laikraitie “Dar
bininkas” Meiną du kartu aavaiti- 
Jė. Kam būtų perbrautu du kartu, 
tas gali uiairaiyti vienę kartę m- 

Taitije, t y. penktadMo nuneri.
VfoaiespaadeerrikUaickreipki- 
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“0-K0" VADOVYBES 
PRANEŠIMAS

“Darbininko“ ir jo skaitytoj? 
gerovei, kad batų galima viauomet 
reikiamu laiku laikraštį išleidi ir 
palengvinti redakcijai ir aptartu- 

via dirbę, maloniai prašau:
Visus '''Darbininko“ BENDRA* 

DARBIU8 savo raitus redakcijai 
prisiųsti tokiu laiku: visi raitai 
(straipsniai, korespondencijos) 
skiriami ANTRADIENIO NUME
RIUI turi bftti prisiųsti redakci
jai ne Viliau šeštadienio, o BENK* 
TADUMIO MJMBnn-ne Vi
liau trečiadienio. Už tvarkingų 
raitų riuntinijimę iš anksto šir
dingai dėkojame.

Visi biinferiai, įvairia pramo-

ti* “nęrHęlffk*,“ Viliąsis iriUk-
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kad reikėją dar kiek

— nenu- 
farmą už 
nupirkta. 
Anglijos

TĖVŲ MARIJONŲ 
LAIMĖJIMAS

KRĖVĖS PILIS
Esu matęs vaidinant keletą kurty tragedij.ą: Krė

vės Filyj« Yra tai patrijotiska ir laimi graži drama. 
Mačiau daug veikalų . vaidinant lietuviu kalba, o dar 
daugiau anglų kalba. Vieni jų geriau, kiti blogiau bu
vo vaidinami* Kai kada būdavo, rodos, visa gera, bet, 
pasibaigus vaidinimui# jmreiin namon ir nieko &u savim 
neparaineši. Krėvės Pilyj vaidinimo aš užmiršt ne
galiu. Ten tiek daug gilių minčių ir tiek daug gražaus 
jausmo, kad žmogaus siela lyg kad prisipildo kokiu fui 
nepaprastu, nekasdieniniu gyvenimu.

Vaidinimų pagilina gerai parinkti artistai. Jų vai- 
dininiebuvo visiiomclįdcdama jų nepaprastai- jautri 
siela.

P, J. Mončiūnus vaidina Tarailos rolę, kuri yru 
gana žiauri, tačiau savo meilėje prie Mirgos—p. Ango
los Rankiotes—Jinai buvo pirmos rūšies meilužis. Mane 
tgpstebino, kad toks žiaurus žmogžudys gali turėti tiek 
meilės prie Mirgos. Aš tylėjau it* mąsčiau, kaip toks 
prakeiktas išgama drįsta naudoti tokį šventų dalyką, 
kaip meile* jausmą.

Mbga yra tokia didi, tokia kilni, tokia majestotiš
ku Lietuvos mergaite, kad jos užmiršti ir nemylėti ne
galima Kaip jautriai ir jausmingai jinai vaidino... 
Genesnieji žmones buvo ja sužavėti. Jaunuosius, galiniu 
sakyti, Milga užhipnotizuodavo. Tur būt ne vienas jų 
mąstė, kaip butų malonu turėti Mirgą savo gyvenimo 
drauge.

Vytautas ir jo žmona, p. Ona Katkauskaita*, Lietu
vos Oihu'ijs artistė, gražiai ir žavinčiai vaidina. Jų reles 
yra kiek mažesnės, 1x4 jautrios ir liūdnos.

Hartford’o vargonininkas, p. V. Burdulis, vaidina 
Gintauto relę. Jisai yra Mirgos sužieduotinis. Jisai ją 
ramina ir dainuoja daug dainų. Tos jo dainos pasiekia 
ne tik Mirgės širdį, 1x4 jos žavi ir klausvtojus. Jo 
kanklių skambėjimas ir gražus, švelnus baisas teikia 
Mirgai daug švelnaus jausmo ir mažina baimę mirti už 
Tėvynę.

Vaidinimas, Mirga nėra tat graži pasaka, 1x4 tik
renybė, įvykusi 5tX) metų atgal, kuris žavėjo publiką, 
Buvo dramoje juokingų, buvo linksmų vietų, bet mi
nios tarpe, ypač paskutinį aktą vaidinant, buvo nemaža 
ašarų matyti. Tat ašaros tikro patrijothiio jausmo. Net 
tieji, kurių širdyje nebuvo taip gyva tėvynė* meilė, ir 

džiausio pagyrimo. Gerb. Te-Į jie išeinu iŠ to vaidinimo, lyg kad naujai atgimę, ne® 
skaisti tėvynes meilė ir jų širdis pakutena.

Apie pačią dramą aš nedrįsčiau nieko sakyti. Nors 
tat yra daug kam žinomas istorinis faktas, 1x4 kad jį 
suprasti ir įvertinti, reikia pačiam jis matyti vaidinant. 
Aš esu priverstas tikėti, kad toks gražus veikalas pasi
liks nemirštamas lietuvių literatūroj ir visados kels lie
tuvių dvasią. Mums Amerikos lietuviams būtų begalo 
liūdna, jeigu toks gražus veikalas nerastų gilaus prita
rimo plačioje Lietuvos visuomenėje.

Kun. V. J. F. Kazlauskas

kad reikėju dar kiek iš
laukti. Tačiau laukti toliau 
jau buvo pavojingu. Atsi* 
rado jau žvalgų iš Šalies, ku
rio pradėjo ta nuosavybe 
interesuotis, apie ją teirau
tis. Būtų nedovanotina pra
leisti tokią progą 
pirkti milijoninę 
\0(),000 dol. Ir 
labar Naujosios
ietuviai gali džiaugtis ir di

džiuotis ta savo nuosavybe. 
Nes, iš tiesfy, juk tai musų 
kolegija, mūsų turtas. Gra
žu prieš svetimtaučius, kad 
lietuviai įsigalėjo nusipirkti 
tokią puikią vietą savo būsi
majai kolegijai. Tėvų Ma
rijonų kantrybė, sumanu
mas ir mokėjimas pasinau
doti gera proga vertas di-

Tėvai Marijonai nusipir
ko naują nuosavybę savo 
Kolegijai, Thompson, Romi. < 
Ta nuosavybe susidaro iš 
milžiniškos formos, 300 ake
lių, su gyvenamais namais, 
turinčiais apie 40 kambarių, 
keletą mažesnių namelių, 
milžiniškais kluonais, iš ku
rių galima padaryti pui
kiausius butus, ir dar keliais 
įvairių rūšių trobesiais. Ten 
yra gan aukštas, gražiai pa
statytas bokštais vandeniui 
traukti ir prietaisai savo c- 
lektrai gaminti. Toji fauna 
tai didžiausias, puikiai iš
taisytas parkas, su išvadžio
tais gražiais keliais, kurių 
ilgumas siekia 7 mylių. Prie 
Įgimtų gamtos grožybių pri
dėta daug darbo ir milžiniš
kų lėšų. Prisodinta daugy
bė visokių brangių krūmų ir 
medžių, kurių vienas atsei- 
nąs net 3,000 dol. Yra taip 
pat vaisinis sodnas ir kole
tas akerių išdirbtos žemės. 
O kiek ten lankiausių ir į- 
vairiausių gėlių! Žymi tar
ines dalis apaugus tankiu 
mišku. Žodžiu, ten yra vis
ko: ir įgimtos grožės, ir me
no. • *

Gyvenamas namas tai tik
ins palovius. Yra didžiausių 
kambarių, tinkamų koply
čiai, salei ir mokymo patal
pai. Beveik nereikia per
dirbtų rodos, kad tie namai 
kolegijai ir pastatyti. įren
gimas puikus, skoningas ir 
turtingas. Perdaug jau ga 
turtingas. Reikės daug rū
pesčio h’ lėšų jį palaikyti, 
Yra net pavojaus, kad mo
kiniui nevirstų aristokratais, 
pripratę prie tokių patogu-1Conlon, 62 metų amžiaus, Inas kleljonas iš anksto užsi
imi* tas išatiklės juose 
gerą skonį ir išmokys tvar
kingai elgtis ir gerbti viešą 
nuosavybę, kuri čia tokia

* graži, kad savaime šaukiasi 
pagarlnm. Tirs ir didelis au
klėjimo pliusas, nes gerbti
na auklėjimo įstaiga išvysto 
kilnią, artistišką pasaulėžiū
ra.

Jau trys motai, kai Tėvai 
Marijonai apie tą vietą, 
vaikštinėjo. I* pradžių at
rodė, kad kaina bus nepriei
nama — 300,000 dol. Rasi- 
derėjo ir palaukė. Antrais 
metais kaina, nupuolė iki 
200,000 dol. Dar metus pa
laukta. Ainis metais jau bu
vo atiduodama už 9125,000. 
Dar kiek palaukta, ir kaina

- gafotinahmkrifo iki 100,000

tai Dr. J. Navickas ir J. J. 
Jakaitis įdėjo visit sielą į| 
naujosios kolegijos nupirki
mą ir sutvarkymą. Gerb. 
kun. Jakaičiui galutinai pa
vesta kolegijos reikalus tvar
kyti. Jis pabaigė derybas ir 
nuvedė pirkinio aktą. Jis ge
rai pažįsta Naujosios Angli
jus lietuviu troškimus turėti 
savo tarpe aukštesniąją lie
tuvių mokyklų. Iš čia jis pa
sitiki gauti daugiausia kan
didatų ir paramos iš visuo
menes pusės. Ir nė kiek ne
abejojau!, kad tos paramosĮsoje Italijoje, kaipo katali- 
susilauks. kiškoje šalyje yra užlaiku-

K.|mas labai gražus paprotys: 
prieš Velykas šeštadienį 

MIR1 P. J, CONLON šventinimas namų ir, valgių. 
Nesenai mirė darbininkų Į Taigi prieš Velykas šešta- 

organizaeijos “InternationalĮdienį beveik visi kunigai, ne- 
Assoeiation of Machinists” įžiūrint tautybes, yra užimti 

i, [vice-pirmininkas Peter J. įsu šventinimais. Ir kiekvie-

IŠ ROMOS
Šventinimu namą 

Kaip Romoje, taip ir vi-

ftnlchdhnU, IMbU 1^1

BEKOLEKCIJOS

PROF. KAN. DR. F. Kh'MfrilS, fM organizaci
jos ir “Darbininko” steigėjas, Dotnuvos Žemes l~kio Aka
demijos profesorius, nesenai Kaimo Arkivyskupo pakel
tas garbes kanauninku.

Kaip kasmet, taip ir šie 
mel, kovo 19—22 dienomis 
Romoje įvyko lietuvių kata
likų rekolekcijos. Jas veda 
Jo Eksc. Vyskupas Petras 
Dūrgs. Rekolekcijos vyko 
vakarais šia programa: lie
tuviškas rožančius visų ben
drui kalbamas: konferenci
ja, ir šv. Sakramentu palai 
minimas su lietuviškomis, 
giesmėmis. Dalyvavo veik 
visa Romos lietuvių koloni
ja. Rekolekcijos pasibaigė 
sekmadieni iškilmingomis J » 
Eksc. Natieijaiis Lietu rai 
. 1 rki i •ysl, n pu Dari oi o n i ai - 
laikytomis šv. Miškams, per 
kurias rekolekcijos dalyvių 
žymesnė dalis priėmė šv. 
Komuniją, jų tarpe Ministv- 
ris pri»’ Italijos karaliaus p. 
f’ariH'ckis su žmona, atsto- 
vyhės patarėjas p. Vileišis, 
karo atiadie p. Skorupskis, 
atstovybės sekretorius ponia 
Lesauskienė, dailininkas p. 
Markevičius ir k. Prieš da
lindamas šv. Komuniją Jo 
Eksc. Arkivyskupas Nunci
jus tarė nuoširdžią prakal
bėję pavadindamas juos sa- 
\o broliais, drauge pasi
džiaugė jų pamaldumu, ra
gindamas visuniet būti išti
kimais savo tautos brangiau
siai tradicijai prisirišimui 
prie Bažnyčios ir katalikų 
tikėjimo. Šv. Mišioms asista
vo Tėvų Marijonų kolegijos 
auklėtiniai su T. Kaz. įlek
ia iri it priešaky.

Kolonija gerb. dvasios va
dams už tokią patogią pro
gą atnaujinti savo dvasiai 
yra, he abejo, dėkinga. Jo 
Eksc. Nuncijaus malonus su
tikimas iškilmingai baigti 
šias rekolekcijas yra ženklas 
jo gyvų Lietuvai simpatijų, 
kurias gyveną Romoje lietu
viai turi progos nuolat pa
stebėti. Rekolekcijos ir už
baigos šv. Mišios įvyko San
ta Maria di Lorele bažny
čioje, kur ir kitomis progo
mis esti laikomos lietuvių 
pamaldos ir kuri yra vadi
nama kaip ir Romos lietu
vių bažnyčia. [“Rytas”,

nore svietiškų pusplikių pa 
veikslų neteko pastebėti. O 
jas gražiausia, kada beveik 
kiekviename name, žymes
niame kambary, randi pa
puoštais paveikslus Šv. Air, 
dwV.J&saus, šv. P. Mas 
rijos, Šv* Teresės Maž. Gė
lelės, arba kokio kito šven- 
tojo-sios; prie tų paveikslų 
bei statulų dega lemputės. 
Labai gražų reginį ir jau
dinantį įspūdį gauni į to
kius namus atsilankęs.

Didesniuose namuose, ku
rių vaikai eina mokslus, yra 
ii* ypatingi studijų kamba
riai, pianai kiekviename na
me; kai kuriuose teko pa
stebėti ir po du: vienas stu
dijų kambary, o kitas kuria
me nors viešame kambary. 
Žodžiu, gyvena kaip tikri 
turtuoliai.

Nuo pirmos iki 7:30 vai. 
vakare vaikštant, kiek namų 
teko apeiti, nei viename na
me nepasitaikė, kad kuris 
nore savininkas arba šeimi
ninkė būtų atsisakiusi, ne
priėmusi arba kokį priešin
gą žodį išgirdęs.

Į didesnį namą įėjus, ku
rie yra po 4-5 aukštus, jei 
pradedi nuo viršaus, tai 
“džanitorius” elevatorių už
vožą į viršų.

Daugelyje namų, kaip 
prieš šventes, teko rasti šei
mininkių rankoves atsirai
čiusias: vienos dešras dirba, 
kitos pyragus kepa, trečios 
grįšiąs valo ir t. p., 1x4 įėjus 
į grįšią, jei šeimininkus ar 
kas kitas įveda, ir šeimimn- 
kė metai durims ir liegu prie 
kunigo, kurį Įveda j grįšią, 
tnojaus prašo šventinti na* 
mą ir vedžioja po kmnlia- 
riiis;>k:uhi pašventini kam* 
įtarius, jie ^įprašo ir val
gius arba švepciomm įui- 
šventinti/kurie? dattgUilaia 
būna virtuvėse; kai kuriuo- 

namuose ir valgomuo*?

ti: po keletą kiaušinių, mė
sos, pyrago arba paprastos 
duonos.

Daugely virtų, kada viską 
pašventini, pasitaikė, kad 
motina susišaukia visus vai
kus, paklupdo juos ir pati 
atsiklaupia ir prašo palai
minimo. Tai tikrai žavėjan- 
tis ir sugraudinantis įspū
dis, kada žiūri, kaip motina 
su buriu vaikelių klūpo ir 
lauika imlaiiniinmo. Toks 
gražus reginys ne vien su
jaudina, bet tiesiog ašaras 
iš akių traukia. Tokia mo
tina galima pasitikėti, kad 
ji savo vaikelius gražiai iš- 
auklės.

Čionai aprašiau savo įspū
džius, kuriuos patyriau tik 
turtingus žmonės lankyda
mas; nežinau, kokius įspū
džius būčiau gavęs, jei bū
čiau patekęs į biednnjų ko-

nebuvo dyvų ir įdomumo, 
kad kunigai vaikšto gatvė
mis iš vieno namo į kitai su 
kamšomis, nes kunigų su 
kamšomis buvo pilnos gat
ves, o antra, visi kataalikai 
žino, kokiu tikslu toje die
noje kunigai vaikšto po na
mus.

Man teko vaikščioti po tur
tingesnių žmonių namus, nes 
šv. Agnietės parapija yra 
naujoje miesto dalyje tarp 
turtingesnių žmonių rezi
dencijų; tik apie penktais 
šeimynas biednesnių užėjau, 
bet iš jų gyvenimo ir grįčiii 
rakandų galima spręsti, kad 
ir jie nėra per daug netur
tingi.

Daugumas, ims kuriuos 
toje dienoje teko apsilanky
ti, laimi puikini gyvena; ga
liu pasakyti, kad jie turi 
daug gražesnius kambarius 
ir brangesnius rakandus, 
nekaip kai kurie ir turtingi 
amerikiečiai Didesnes šei
mynos turi kambarių nuo 10 
iki 15 ir daugiau, ir visi pili*

prašo kunigus į talką.
Taip ir aš, pasitaikius 

progai prieš Velykas, šešta
dienį sutikau eiti į talką šv. 
Agnietės par, klebonui no 
dėlto, kad užsidirbčiau kele
tą lirų, bet pažinti ir pama
tyti vietinių žmonių viduji
nį gyvenimą.

Po piet 12:45 nuvažiuvęs 
į šv. Agnietės kleboniją ra
dau iv daugiau kunigų atva* 
žiąvtrsių; tuojaus klelgmas 
Visiems imdavę po kamžii, 

[stulą ir po mišių tarnautoją 
[vedžioti, kiekvienam pridun 
damas gatvių sąrašą*

Nuo pirmos vnt apiron-
su kamžoniią, stulįjjnis ir

D. N. Hfirįpj ^<musz£*e>^h)į.tii»tomhy'^Jaiic-ViHtigaL 
juif, gulintis tfKfcvr>t PHVra ir kiekvionas rau pa-

garbią TA^lIIDNĮskirtoji vk4ojo pmilčjomebmiiĮrtH ^yntąjhj pavekiiti
) ' ‘fiye dienoje niekam arba" Matui taip kokiu

žymus katalikas.

veik visi'kimibavhu išties U 
hraugtam kantais,, sienose

Kini. Jonan Zabulionis
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ALKOHOLIS LIGOS H MIRTIS

v

Alkoholis ne tilt neduoda 
jokios naudos, bet dar bloga 
daro. Ričardsouas sako: 
“Jeigu kalbama apie ligas, 
kurių priežastis yra tas 
skystimas, vartojamas dide 
lės pasaulio civilizuotų žmo
nių daugybės atsigerti kaip 
ir vanduo, tai gali pasirody
ti, kad pajuokiama civiliza
cija. O tačiau kiekvieno gy
dytojo pareiga tame klausi
nio drąsiai ištarti savo nuo
monę, nes su jo amatu yra 
sujungta liūdna diena į die 
nų baisiausių ir nelaimin
giausių ligą gydymo parei
ga, ir dar tokių ligų, ku
rioms kilų priežasčių nega
lima rasti, kaip gorimą.”

Dažnai sala na. kad ta ne
laime kylanti nuo perdaug 
didelio alkoholio gėrimo. Ta
čiau tas pasakymas tai ap
gavimas. Naujausi fiziolo
gijos tyrinėjimai parodė, 
kad kiekvienas paprastas ak 
koholio vartojimas yra gir- 
tylie

Viljamas lluiris. vienas iš 
labiau žinomų anglų gydyto 
jų, kuris buvo ir karai ieties 
Viktorijos gydytojas, būda
mas parlamento alkoholiz
mo klausimo komisijoj, yra 
pasakęs: “Yra tai papras
čiausias anglų visuomenes 
apsireiškimas, kad žmonės 
pasidaro sau daug bloga al
koholio gėrimu ndmdami

patys gi rtuoklmi. Tai daig
ina begalo pamažėl, sunkti ir 
pastebėti. Paprastu visokiu 
vynų it’ alkoholio vartojimu

šimtis, kuriomis teko su 
Midurti ir kūrina kiekvienas 
g.vdytojiw turi gydytį kįla 
nuo paprario kasdienio var* 
lojimo kurių nors fwwn* 
tuntų nllcoliolia gėrimų po 
fruimtį?’

Tuodu vyru nepriklausė 
prie abatiuentų agitatorių, 
Juodu ištarė savo nuomonę, 
kaipo gydytojai, kuomet jų 
klausė.

Reikia manyti, kad apeti
tu įMiclidejimas ir geras ū- 
jmis kartais nuo vieno vyno 
ar degtines stiklelio yra al
koholizmo ženklas, būtent di
dis krouiško organizmo

kratyti tam to įproeio, Tos 
ypatybes iškraipo klausimo 
aiškumų, nors pats i>er save 
klausimas yra gana aiškus.

Fiziologas pr. Pikas sako: 
“O juk kasdieniu gyvenimu 
yra patirta, kad nepratusis 
prie alkoholio gėrimų žmo
gus per kelias minutes l>o 
mažo vyno stiklelio išgefimn 
jaučia galvos apsisukimų: 
vadinas, galvos smagenų 
darbo patelgos jau susimai
šė. O per tų trumpų laika 
tik trečdalis alkoholio tejėjo 
į krauju. Tas kraujas netu
ri savyje net 0,05% alkoho
lio, sulyginus su savo dau-

daromas savo sveikatai di« 1ųMrilwlo4įįilljtt ženklai; nes £<mitL o tačiau tas alk. aiš-
delis nuostolisa net ir tuo
met, kuomet jis vartojamas 
labai atsargiai. Tai sukelia 
kūno narvelių nmžčjinnj, 
naikina sveikatų ir protų. — 
Alnųoju, ar žinau svarlx’sne 
ligų priežastį, kaip alkoho
lis, jau nekallnmt apie tai. 
kad dėl jo daromos visokios 
piktadarybės. Mano nuomo
ne, būtų labai gerai, jei at- 
sirast žmonių, kurie važi
nėtų visur, skaitydami vidu
riniam ii augštajain luomui 
apie kasdieninio alkoholio 
vartojimo kenksmingumų.”

Tomsoiias, Bvlgii kara
liaus ir universiteto ligoni
nės chirurgas. s:ivo ilgame 
į Kantenburijos vyskupų 
laiške šiaip rašo: “Jau se
nai buvau įsitikrinęs4 kad 
musų krašte nėra ddesmes 
nelaimės kūnui ir dvasiai, 
kaip alkoholio vaitojimas. 
Aš čia kalbu ne apie tokį al
koholio vartojimą, kuris ve
da į girtybe. Ne! Apie pa
prastą vartojimą, apie gėri
mą su saiku, kuris kenkia 
kūnui ir mažina proto jėgas 
lig tokio laipsnio, apie kurį 
labai mažas žmonių skaičius 
turi supratimo. Neabejoju, 
kad labai didelis ligų ftuo-

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ RĄJUNGO* 
Užgirio* to Tvarkomo* 

DVI DIDŽIAUSIOS EKSKURSUOS

lJliN«wY»rko 27
OliBtaon* G«gužta>Miiy 26 

Stočiai į KLADP4D4, bt pmidimo 
Gražiuoju GUNARD Laivu

LANCAŠTRIA 
f 2 BirifolioiJun* 16

Iš New Ycrko per Southamptotią į KLAIPĖDA 
Puikiausiuoju CUNARD Nkaprariniu Dldlaiviu 

AQUITANIA
Dovanai aplankant Didžiauaį Pasaulio Mtaą Loidei*. 

šiai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali pęi&nimą 
Londono Lietuvių Klube

ABI EKSKURSIJOS PLAUKS Į KLAIPĖDĄ TIESIU 
KRLIU PER PUIKŲJĮ KIEL KANALĄ

PanlutHla Laivakortes, bei Keleivių Čekius; Išrflplna dokumentu* bei 
pilnai išrengia kelionėn

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ RĄJUNOA:

normaliam stovyje tokia pat 
alkoholio doza veikia prie
šingai—mažina apetitą, sle
gia nervų, sistemą. Todėl 
rimtimi reikia sugadinti pil

vų ir centralę nervų sistemų 
nuolatiniu nuodų vartojimu 
kad sukėlus nereikalingą or
ganizmui apetito padidėji
mų ir sji jaudri ims nervų 
sistemą. Bet ištiktųjų, kaip 

inorne, čia veikia ne centru
os nervų sistemos sujaudri- 

nimas, bet jos parai ižą vilnas 
nuo narkotinių nuodų.

Geriant alkoholį su saiku,, 
galima anksčiau ar vėliau 
susilaukti visokių ligų. Be 
to, galvos smagenų veikimas 
prislegia, maistinių medžia
gos dalelių keitimosi darbas 
į kūno narvelius menkėja, ir 
vis nuo to alkoholio narko- 
zo,-kuris nors silpnai apsh 
reiškia, bet gana dažnai at
sikartoja. Čia i’eikia priskir
ti gana ankstybos lyties im
potencijos ir ankstybos se
natvės ženklai. Ant galo, 
kai kurie žmonės lx»gerdami 
su saiku pripranta prie gė
rimo, nustoja valios, nebega
li susivaldyti ir virsta gir
tuokliais.

Kaip sako Forelis, nuolat 
po truputį nliodytis alkoho
liu daug kenksmingiau, ne
gu vieną kartą labai apsi
nuodyti — gerai nusigerti. 
Nusigėrimo vaisius visi ma
to, visi jų bijo, niekas negi
riu. Tačiau po tam tikro 
silpnumo, išgaravus iš orga
nizmo anglies rūgščiai, pri
sirinkusiai kūne dėl alkoho
lio nlgštėjinio ir kitų nuo
dų veikimo, laikinai pavojus 
prasišalina. Kitas jau klau
simas su paprastu alkoholio 
vartojimu. Organizmas ne- 
turi laiko pasiliuosuoti nuo 
mažo apsinuodi j imo. 
nuodų išvmymo.

kiai kenkia nervų sistemai. ” 
Kuomet buvo kalbama a- 

pie geriančius su nuovoka 
žmones, suomių medicinos 
pr. Pippingsk<dd*as, nepri
klausydamas prie blaivybės 
apaštalų, pasakė: “Žmonių 
dauguma, kad po savo mir
čiai galėtų būti prie moks 
liūgo jaknų, inkstų, širdies 
tyrinėjimo, pamatytų su
trumpinę savo gyvenimų il
gai pasirūpintų duoti vai
kams visaip gyvenimui gerų 
patarimų, kuris priešingas 
gėrimui su saiku.”

nių. Velykas pirmų ir 
dienų, kaip bažnyčioj i 
Ir visas miestas, šventėt 
sos dirbtuvės, krautu 
taip ir visi bizniai buvo 
daryti.

itaiai pMfridMijMri
Nors šventės ir pusiba 

bet svečių dar daugybė 
.miestų važinėja ir vijoki 
dai žmonių bfirįuH vr<3 
po įdmyesiies vietas ir jh 
rodinėja ypač senovės liel 
mis ir kas įdomiaus. Td 
svečių vietiniai gyventoji 
ir visoki biznieriai tikirlavj 
kia. q
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prkšsfbniiHH siivažiavitinm |vj®| 
š. m. geguži5# 24 d. I Vai , p, pį 
šv. Jurgio para pijus syctain<J*į 
Noruaod, Miijw. _ į

Šis su važia viintiH turėtų .’ri 
gausus atstovais ir vcikšiitinfB* 
inilariinais. įl’itgeidaujama, 
Naujoje Anglijoje visos mnMfl*' 
kuopos prisiŲstų kuo daugiau ri*i 
lovų, Jri kurios kuopos negaliai
atstovą;
daryti 
raštu.

Visas
kvietimą maloniai priimti,

A psk ri t irs V a ldy ba:

AmbraMioJus, J.
10S Oram! St, Brooklyn, N. Y.
'‘Amerikos Lietuvis”
14 Vcrnon St., Worce*ter, Masu.
Baltutis, P. P.
3327 S. Ifalfttetl St., Chlcufo, III. 
imrtkeYlta P*
078 M Mbiln St, Mostelto, Mass.
Bogdpu, J. G.
A32 W. Tx>n* Avė., thiBolr. ^*.
”r»irv,*H
6820 Snpėrtor Ate.t C1evet*nrt, O.
I rnnkl'n Sav. ATrust Cq.

K Viilftint*. Mnn**ef 
ftttn Ponu Ate., VHttarifh, P*. 
('Matronas. N.
306 Bro»<lw*y. S». Boston, Ms*>.

J KaMcmt-kus. K. Ch.
7P7 Bank St., Vi’nterbary, Conn.
Mnknrevirtus, K.
05 Liberty St, Atatonta, Coni. 
Moli*. P.
Ita-Stfli tit, Detrvlt, Midi. 
wNflUjlėhiw‘*
1730 S* Bristai St, aHcajfo. III 
Hl< HMOiri Trust Cb
2701 K MUfriimy A.T., fMI*. P«* 

»»^«w«i*>»****** <»*■■>

Hauktyi?. MIm J.
123 MIUbury Št.. iVorcestef. Mrį*
Sclcyg, Jolm
22ft Vark št, Hartford, CėM.

* Sltlabram K, '
876 Ctarta St.
Camhrldtff,
Slubta V. M.
3233 A Hatad »♦., Chita Ųl

P.
18$ MaMt *1, Broaklm, N. t.
Trečiokas, A. S.
IftT Admun 8L. Nevrark. N. J.
Ilrlmx0, X. T.
187 O»k SU Lawre»ce, tai.
VimillauKkaM, J.
814 Bank SU Watarhury. CaatL 
nwbr 
lt* Gratrf 8t» Brooklyn. N. T.
Varaakln, A, ’
$o, 12)ti A Caram. VUltaiP. P*. ; 
Wefe»I,K.X
112* Bt.# Nonta ta*

4VA A PaMlhM , Chiw( III

nuo 
Jis pri 

pranta prie nuodijamo ang
ies rūgšties veikimo, alko

holio vartojimų vis labiau 
galima pakelti. Alkoholis, 
kaipo nuodai, visuomet vei
kia; kenksmas kūno narve
liams vis didėja nejučiomis. 
Kadangi kartu alkoholis 
kenkta ir jautriausioms sma- 
genų dalims, užstdbia protų 
ir atima nuo nervų jaus
mų galylK’* todėl žmogus 
dažnai būdamas apsigėrę.^ 
retai supranta savo tikrų pa
dėjimų. Veikdamas į »ma- 
genis, alkoholis .gandina 
centro nervus irverčiu to
liau gerti, paskui žmogų

CENTROPOSŽDI3
Blaiv. Centro posėdis įvy

to kovo 15 d, 1931 m. Wor- 
cester’y, Mass. Posėdį ati
darė malda šv. Kazimiero 
parap, klclnmas kun. A. Pet
raitis. ,

1. Tartasi atgaivinti nu- 
silpnčjusias ar neveikiančias 
kuopas. Buvo sumanymas, 
<ad centro raštininkas kreip
tųsi i gerb. klebonus su pra
šymu surengti kai kuriose 
vietose prakalbas.

2. Kreiptis į apskritį, kad 
išvažiavimų pelnų skirtų 
Centrui. Be to, nutarta at
spausdinti HMM) specialių la
pelių. Tai pavesta raštinin
kui.

3. Skaitytas Lietuvos Šv. 
Kazimiero Seserų laiškas, 
kuriuo jos dėkoja aukoto
jams, paaukojusiems Seimo 
metu.

4. Nutarta raginti kores
pondentus daugiau rašyti iš 
kuopų veikimo.

Posėdy dalyvavo kun. A. 
Petraitis, J. Svirskas, J. Ta- 
tūlis, 1\ Maukus, O, Sidab
rienė. M. Armoniene.

Posėdį baigė malda kun, 
A. Petraitis.

A. Zureckas

Didžiausioji laimS yra meili. 
M. Peekauskaiti.

VĖLIAVOS IH ORGANIZU 
GIJŲ ŽEMIUI

fj.m ta tajta

rita

KUN. ANTANAS S)irbKSTYS--PAPAnONISt 
žymus lietuvių rašyto jus- yoetun ir d ra ui a turgau, nesenai 
parašęs tragediją“KRŪVAS PILYJE kurias vaidinimas 
Hartford^, Ne iv Rritain’e ir Waterbiiry,jeįį Ut. praėjo 
d i džiausiu pasiseki m u.

Iš Romos

taip priprathm prie to dar* KA MSKtffZa 
Im*< kad jw jmi lU'lM'fcidi titei* i# O. Eoc Ii* lawta*> Mmk

Velykos
DidaionioB Savaitės ir šv. 

AMykty metu j Roma buvo 
nivažiavę daugybe žmonių, 
vairių grupių maldininkų 

iš visų kraštų. Per žymes
nes šventes visada i Romų 
nuvažiuoja daug žmonių, bet 
iŠV. Velykų metu daugiau 
šia, nes šiuo laiku žmones 1 
sutraukia ne vien gražios di
džiosios savaitės iškilmės ir 
įvairios ceremonijos, liet ir 
Kristaus kančios relikvijos, 
kurios būna rodomos tik di 
džiosios savaitės dienomis. 
Taigi į šias brangias šventes 
ne vien daugvlie katalikų su
važiuoja, bet nemažai ir ne- 
katalikii.

DįdmusiM judėjimu

Per Velykų šventes Ro
moje buvo didžiausias judė
jimas, nors per tas dienas 
buvo ir ekstra autobusai pa
leisti į darbų, bet nespėjo 
žmonių vežti, nes daugybė 
suvažiavusių įvairių žmonių 
įr maldininku važinėjo iš 
.vienos bazilikos bei Imžny- 
eibs į kitų; neatsiliko ir vie
tiniai žmonės, kadangi tosk* 
dienose kiekvienas nori nors 
didžiąsias bazilikas aplan
kyti. Tik lietus protarpiais 
užėjęs kiek pakenkdavo, y- 
pač iš kitų šalių suvažiavu* 
šiems, kurie nori dauginus 
sužinoti ir įvairesnių vietų 
ĮMumityti.

Pilno* blriUko* fanorių
Per didžiąja «ivaite ir 

Velykas buvo pilnos Imidli- 
kns žmonių; yjair šv. Petro, 
šv» Jono ^rterami, šv. Po
vilo ir >sv. 1\ Marijos Di
džiosios. Pt»r tas dienas po* 
lieistiu jmgolbcjo -'palaikyti 
tvarkų tarp žmonių mm di
delio vm’žimoni ir kitokių at- 
siiikhnų.z

Šventinimai
Didžiajame šeštadieny ba

landžiui d. šv. Juno Lateta* 
no bazilikoje daugelis klie
rikų buvo įšventinti į kuni
gus, diakonus ir suhdiako- 
inis, kiti gavo mažesnius 
šventimus; įšventintų tarpe 
buvo ir pora lietuvių, bū
tent: Juozas Grigaitis iš 
Lietuvos ir Petras B i skis, a- 
nierikietis: jie abu gavo sub- 
diakono šventinimus.

Iškilmingo® mišios

Velykų rytų visose bazili
kose ir didesnėse Imžiiyčiose 
buvo iškilmingos mišios ir 
visose buvo daugyl)ės žmo

jujljįįlljj ■■ 1 »UI<U1H|1Į.J|I.

atsiųsti, tai prašome J*! 
įvairių* pasiūlymų

kuopas prašome niūkų

Kun. Fr. BU*rit*uri*M*į 
Dvasia* Vad**

VI. PtulauikM;
Pirininįnkaa

xu. j. Natata 
Kašthiinka*.

ATITAISYMAS
“l)«ri>inhiko° 26 t

me LDS. N. Angį apricritic* 
važiavimo protokolo isibroVČ kH 
<hi: į išvažiavimo komisiją K ( 
hridgc kuopos išrinktas nė B. 
kulis, bot A. Vaisiausi**.

l’ž klaidą atsiprtišau.
tat K. X N*

PRANEŠIMAS
Amerikos L. R. K. Fede 

Naujos Anglijos apskrities 
žiavimas įvyks LiepoK-4ilIy 1S 
š m. (kove at Pinehurat Re 
valion Bedford, M«ss.

Malonės kitos organizgeijoa 
dieną m rengt išvažiavimų! n 
lietuviai dalyvaus tame dideli* 
tautos darbe.

LDS. Kuopų Susirinkimai
MONTELLO, MARŠ.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
grjitižės 5 d., kv. Roko svetainėje. 
Viri nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

VATERBUBY, OORN. į
Balniui 26 d., 1 vai po pietų |į 

vyks LDS. 5 kuopos iuairinkta| 
senos mokyklos kambary, 'OriS

DAYTCN, OKIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyk* 

.sekmadienį, balaiul. 26 d„ bnžny- 
tinčj svetainėj tuoj po sumai

Kuopos ralt. E. Gudri!*

NEW KAV1N, 0ONN.
LDS. 28 kp. mineslnh susirinki 

mns įvyks sekmadienį, balniui 26, 
1 vai. po pietų, bažnytinėj avėtai, 
nej, 339 Grecn Št Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera pro** Miaimo- 
keti duoklei. Valdyba

iirnmMBt.
LD8.12 kp.mtauinh miririnH’ 

inas įvyks forintui, 26 (U 6:W va
kar*, K*r*ltato Au|W patapto* 
mlrirtfj, kampai jUblfat Ir S* 
<th gatvių.

Taigi naltaklU rlritartaktt 
h ubtaklti iMkm kgrittMiU 
akulingi* Nepatari^* ir taj* 
narių riritai pritapti priataaų 
bmngiM artinta^**.

C. BR00ELYM, N. Y, 
Balaml 26 <1, tuoj po suma* 

vyk* LDS. 10 kuopos nuriti , 
Kviečiame gausiai sueiti pa* 
me kelot* svarbių sumanym*. A*Į 
riveskito ir savo draugu*C**llį5 
rašyti

PHILAD1LT21, RA.
LDS. 13 kp. susirinkta* Įv* 

pfuktiuUenį, gegužes 1, 7:30 
vakarė, rnokyklo* kambary. 4 
kito gausiai. Nepamirškit* 
Ą$ti duokles.

ELŽA122 2
LDS. 16 kp* MMiirinkta* 

tm’iatfiėUy. srvgnie* 1 <L 
vakare, balnytin?je av*l 
Nariai kviečiami tauriai ai 
atąivesli wivo draugu*(*») 
lyti*

į

mmtai 
jylrt aeguŠA* H. Aušra* 
tepila tutUj, tuojMt ** 
Viri Mariai prritai 
tirta rrarbif rrikri*.



DARBININKAS Panktaditoū, tel«nd&o 24, 1931

IV. KAZIMIERO S. K. DKJM 
VALDYBOS ADRM  AI

Pirmininką* — J. Grūbliufau,
24 PrežM’ott St., Beadvllle, Mm**, 

Vlce-PlrnilnlnkMM — J, Markeljoiil*, 
140 Bowett St., 8o. Bo*to<i, M***.

Prot. Ražtlnhikn* V. PaplMudč**, 
4 UI Bow*n St., So, Boston, Ii***, 

Fln, Ražtlnlhk** — M. Mlkl*.
250 H Nluth St, So, Bouton, M***, 

iždliilnkn* — V. Baluti*,
3(j»4 Mercer St., So, Boetou, M***.

TH. So. Boston 0G47AV.
Mnržnlkn — J. Saikia,

7 WIn(Iolil St, So. Ikmtoo, M***.
Draugija laiko KuMrlnklpnu* kaa antrą 

nc<lėl<11enl kiekvieno mčMrie Parapi
jom mitų, 492 K. 8«v*nth St, Scmtk 
Boston, Man.

AS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

iEUM PRANEŠIMAS
MDNTELLO, Mass. - LDS. 2 

vhl nariai kviečiami susirink- 
W*ndžiD 26 d. 8:31) vai. rytą į 
**pijos svetainę. Ši diena yra 

Globėjo Šv, Juozapo diena. 
kviciHiis metais mantellioeiai 
dieną iškilmingai apvaikščio- 

todčl ir šiemet pasitikime 
viri narini ateis paskirtu lai 

Ą Halėje gausime specialius žon. 
ibižUK it eisime į bažnyčią, kur 

k>« prasidės 9 vai. Pamokslą 
y* Tėvas Misijonierins J, Ja-

rikonų ir ukrainiečių. Įspfldm bu
vo stačiai nepaprastas.

Po skanios ir tvarkingos vaka
rienės prašalėjo prakalbos. Kal
bėjo lietuviai, ukrainiečių atsto
vai ir kiti. Po visų kalbų kalbėjo 
prof. M, Biržiška, kurio kalbos 
su ypatingu sumdomejimn klau
sytas!. Kalba palydėta triukšmin
gais aplodismentais. i

Po vakarienės prof. M. Biržiš
ka buvo supažindintas sn susirin
kusiais.

R A 010 MRAUMO 
PIRMIEJI BANDYMAI

galione į So. Boston ’ą
j; Balandžio 26 d. 5i4(l vai. po 
llrtų iš Montello išeina “busas.“ 
Msriuo važiuosimo j So. Boston’ą 
lįrilžiniško vaidinimo “Krėvės Pi- 

Žiūrėti. Kelionė į Šo. Boston 
B atgal tik $1.(M). Stoiurhion’c su- 
jnrime kitą “busą,“ kuriam va- 
kvaus Jonas Valentukovičius, L. 
■L S. 2 kp. narys ir “Darbinin- 

tfmėjas.
į Tad važiuokime kuo gnusin- 
sfoiiriai...

J. Jeskelevičius

MISIJOS
MfONTELLO, Mass. — šv. Ro- 
» parapijos bažnyčių jo balandžio 
M d, prasidėjo misijos, kurias 

t Tėvas Misijonierius J. .1.
taitis. Pirma savaite skiriama 

inoms ir moterims. Balnn- 
27 d. prasidės misijos vy- 

r. Visi lietuviai katalikai kvio-
Bni gausingiausiai lankytis

J. J.

6

Jf. MIKOMIMS, Tirook- 
lytfo dramos ratelio artistas, 

Į vaidinąs dramoje ^Žinoyšu- 
umumi \dii<n/’Vmdmimai<įt’iil/tl)a- 

PtfASARIS ŽYGIUOJA j 1 laialčio 26 d, ILarlfarA\ Ct. 
BALTLMORK, Md. — Jau me-1~—-------------------—--------

džiai pradeda žaliuot i ir žydėti, Į žmonės dar rogėms važiavo; baž- 
o Washingtone jau pilnai pražy-ĮJiyČia buvo eglaitėms išpuošta; 
dėjo vyšnios ir kiti vaismedžiai, Įprocesija Šventorių j ėjo per le- 

pilni keliai antoirtohilių; išljus, laukuose sniegas baltuoja, 
artimesnių vietų vis j tą sostinę ant kalnelių nutirpęs; Vytn- 
\ažiuoja pasižiūrėti žydinčių ine-||.jukai dar negieda, nei pempė ne- 
džiu, daugelis ir lietuvių neatsi- igveikija, bet žmonės bado neken- 
lirkn nuo kitų. Į čia — tnrj jP mėsos, fr margu-

Sekmadiony bal. 19 d. lietuvių pyragų pakankamai’, tik
iv. Alfonso bažnyčioj buvo labai I žiaurumas valdžios prieš kataK- 
gražus giedojimas mišparų. nVs LtlIS neatslūgsta.“ 
Nvcnč. Marijos seminarijos klicri- Į x>iatWV<M
kų choras giedojo; įspūdingas 
bažnytinis giedojim is sužavėjo 
baltimorievių širdis. Po Mišparų 
klierik ii arbata pavaišinti buvn. 
Taipgi įvyko šv. Kazimiero Vic-

Mnrconi, radio išradėjas, 
pirmuosius savo Ijandyiuiis 
su lM?yidiu telegrafu pradė
jo būdamas dar visai jaunas, 
eidamas w 21 motus. Tada 
gimė ir radio, kuris davė pa
sauliui nauja epochą.

Tai buvo 1895 metais. Ma
žame Contechijo kaime, ne
toli Bolonijos, gyveno jau
nas, kuklus ir hiednas Mar
eoni. Neturėdamas už ką 
pasisamdyti tinkamesnio 
sambūrio, gyveno pas viena 
caimietį ir rainiai sau dirlm, 

"Įniokam laiškų ucrnšinėdtivn,

P-L£’ J. BVLOVAITĄ 
iirooklį/n, X. Y.f vaidinanli 
d ra m o j e “žnutyšudžuii.” 
VaidininiftH įvijka balandžio 
26 d,, Hartford^, lichirin 
mokyklos svėfainrje.

U

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

»V. JONO BV, BL. PAAALPIMA8 
DR-JOS VALDYBA

FJrmlninkns — M. ŽToba
3G ML l'la Ibi., Dordiftiter, Mum, 

T«k$ilKHio Columbia 5431 
Vlce-Plrmlninkas - - X retruu»kn«

24 Tltomu* Bark, Sok Boston, Maus, 
Prot, KužtiiiInktiH — J. GUncckl*

5 Thomas Bark, So. Ilmlon, Mm 
B ln, Rasi įninkąs — M. Seiki*

23C H. Ninth St, So. Boston, Mm*. 
IStUninkm? — A. Naudimuns

S83 H. Broa<l\vny, So. Bolton, Mm*. 
MnriialkH — J. Zatkls

7 Wln flold S t, So. Boston, Basa. 
Draugija laiko sušrfNktumM kiu» trečių 

ntoėhllenl kiekvieno mėiioslo, 2 voL
‘ po plotą, Parapijom salėj, 492 E. 7tli 

St, So. Boston, Mas*.

. M. BIRŽIŠKAI
VIKIflIINĖ

’^tžE\TELAND, Obio.—Balandžio 
Pkd, vakaro p. K. Stonio valgykla įvyko prof. M. Biržiškai pa- 
■Btbtl vakarienė. Susirink.* gra- Bb hūrys rinktiniu lietuviu, amo- O- <

JEI | UETUų-VIEN TIK 
PER KLAIPĖDĄ

kcim* jei priimtuvas gali 
pagauti siunčiainąją baugų 
už kalnu, tai jis gidėtų stip
resnę bmigų pagauti kitoje 
valstybėje, arba ir kitame 
pasaulio krašte.,.

(rreitai apie tai pasklido 
žinia po visų kraštų. Ttaht 
jurų ministeris Brinia pa
kvietė Mareoni ir paprašo 
pademonstruoti savo išradi
mų prieš senatorius ir moks
lininkus.

1897 m. Mareoni iškilmin
gai pademonstravo savo iš 
radinių, o už poros metų ra- 
dio bangos Morzės alfabeto 
raidėmis jau nešė žinias per 
Atlanto vanden.vnų. .

i. Taip prasidėjo naujoji pa
sauliui epocha, kuri atiden
gė žmonijai naujų paslap
čių, parodė kelius i kultu* 
rų. [«L. 4.”1

L. B. K. BALDŽ. MRDIE8 V. J 
paialtines drauguos 

VALDYBA
l'lmlnlnkn, — V. T. St.lckm

45T ii Purenti! St, So. Boston, Mas* 
Vlce-Pirminlnka* — A. Naudžiūnas,

885 H. Broiuhvny, So, Boston, Mn*& 
Prot Ila^Uninkas — V. Tamoliunns.

40 Murina IhL, So. Boston, Mas*.
Fin. Ituštininkna — D. Lingevlčlus, 

62 Adams St, Dorchester, Uaaa
Kaslorius — P. KJeponls,

2GG Bolton St., So. Boston, Mas*.
Tvarkdaris — J. Leščinskas,.

141 Bone* St., So. Boeton, Mm*.
Draugija laiko susirinkimu* kas antra 

plrnmdionj kiekvieno menesio 7:30 
vai vakare, pobažnytlnėj svstalnėj, 
Fifth St, So. Boston, ąigss.

išskynis tėvui, kuriuose daž- i 
niausią pnišydavo pinigų, 1 
norėdaman nusipirkti reika
lingų prietaisų savo bandy
mams. 1895 metų vasal ų pa
vyko Moreoniui radio tele
grafijos keliu perduoti kele
tu Morzės alfabeto raidžių į 
tam tikrą atstumų. Štai kaip 
buvo. Marcoiii pastatė siun
čiamų j į aparatą prie savo 
pirkelės durų, o priimtuvų 
nunešė keletą šimtų metrų, 
ant vieno kablelio. Jo “pa- 
gelbininkas,” žmogus, kuris 
stovėjo prie priimtuvo pa
mosavo skarele, duodamas 
ženklą, kad aparatas tikrai 
pažymėjo raidę. Tai buvo 
Morzės alfabeto triženklė 
raide “S.”

Bandymas pavyko, liet 
Mareoni .dingtelėjo mintis j 
galvą, kažin ar tas išradi
mas pasitvirtintų, jei tarp 
jo siunčiamojo ir gaunamo
jo aparatų būtų kokia kliū
tis? Tuoj griebėsi antro 
bandymo. Nunešė priimtu
vą už aukštoko kalno ir pa
dėjo pačiame slėny. Bet kaip 
apie tai jis greit sužinotų? 
Skarelės čia nepamosuos! 
Mareoni davė savo “pagel- 
bininkiii” šautuvą ir Įsakė, 
kai tik apmate bus ženklas, 
kad tuojau šautų.

Prasidėjo bandymas. Su 
drebančia širdimi Mnrconi 
vėl tris kartus sujungė elek
tros vielas ir... jo ausis pa
siekė šūvio garsas. Nepa
prastai nudžiugo tada išra
dėjas. Suprato, kad jo išra
dimas dabar eina geruoju

šią vasarų daugelis lietuvių va
žiuos j Lietuvą atlankyti savo gi
mines, draugus bei namiškius ir 
praleisti vasaros laikų savo pri
gimtoj salelėj Lietuvoj, kurioje 
taip smagu ir malonu vasaros lai
ko. Jos miškai ir žaliuojančios pie
vos gėlių darželiai, tėvas, močiu
tė bei visi namiškiai laukia Tams
tos parvyksiant į svečius.

Nelemtas Amerikoje bedarbės 
likimas privers daugelį ir lietuvių 
apleisti šią šalį; laikinai ar visai ir 
apsigyventi Lietuvoj.

Visiems yra žinoma nuo perei
tą midų birželio 27 <1. Vytauto Di
džiojo metais švedų Amerikos li
nija atidarė nuolatinį ir tiesioginį 
susisiekimą su Lietuva, per vienin
telį Lietuvos uostą Klaipėdą. Ke
leiviai parvažiavę moderniškais, 
dideliais ir greitais motorlaiviais į 
(lothenburgn Švediją, iš čia gelž- 
keliu pervežamai Kalmarų, kurse- 
da i kif£Wėūų Amerikos Unijos 
laivų “BORGIIOLM” ir plaukia 
tiesiog į Klaipėdą. Moderniškas 
laivas “Borgholm“ naudojamas 
išimtinai komunikacijai tarp Klai
pėdos ir Kalmaro. Važiuojant šia 
linija keleiviams tenka susipažin
ti su nepaprasto grožio tauta Šve
dija. Mat važiuojant per šešias 
vai. gelsteliu iš Gothenburgo į 
Kalmarų, pravažiuojama nepa
prastų istorinių vietų, teikiančių 
na t urulio grožio ir įdomybių. Lie
tuviams yra nauja šalis kuri labai 
draugingai sugyvena su Lietuva, 
su kuria verta susipažinti, su jų 
tobulu kultūriniu išsjlavinimu ir 
šalies patvarkymu. Turtuoliai va
žiuoja ten praleisti vasaros laikus 
i “Vikingi! Žemę,” kur praleidžia 
sumas pinigų. Lietuviams ta pro
ga pasitaiko dovanai, kada važiuo
ja Švedų Amerikos Linija.

švedų Amerikos Linija šių me
tų Ekskursijos išplaukia sekam 
etoms dienoms: Balandžio 30 d. 
Pirma Ekskursija, gegužes 29 d. 
Antra Ekskursija, rengia Amer. 
Liet. Taut. Federacija, palydovas 
p. D. Klinga Federacijos vicc- 
proz., birželio 27 d. Trečia Ekrintr- 
rija, rengia Ekon, Centras, garbes 
dalyvis Dr. P. Puskunigis, Ėkon, 
Centro prezidentas, liepos 23 n. 
Ketvirta Ekskursija, ir rugpiūčio 
19 d. Penkta Ekskursija. Visos 
ekskursijos išplaukia tuo pačiu 
motorlaiviu “GRH^TtOLM.” Lie
tuviams važiuoti į Lietuvą turi 
būti svarbiausia vien tik per Klai
pėdą.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBA
Pirmininke — Tekle AfimenskienS

03 <1 Street, So. iioeton, Mase.
Tol. S. Boston 2395-1L 

Vice-PirmlninkC — Elena Mikulskiene, 
402 E. 5tli St., So, Boston, Įlaša.

Prot Bošt — Elzbieta AukštikainiutC* 
07 (i St, So. Boston, Mas s.

Tei. So. Boston 471»-W.
Fin. Kušt. — Murjuna MurkoniutS

(MS G St., So. Boston. Masu. 
Iždininkė — Ona Staniullutė

105 West Ctli St., So. Boston, Mnss. 
Tvarkdarį — Ona Mlzglrdienė

1512 Columbia Ild., So. Boston, Mase. 
Kasos Globėja — E. Janušonienė

142G Columbia Ild., So. Boston, Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, •pobažnytlnčj avė-

• talnėj.
Visa ta draugi Jo* reikalais kreipkitės 

pas protokolų raštininkę.

FROVIDENCE, R. I.
Bal. 12 ir 19 d. d., bažnytinėje 

n uoli jos rėmėjų susirinkimas: nn- įšalėjo, šv. Kazimiero parapijos 
tarta paruošti išvažiavimą j šv. I parinktieji mėgėjai vaidino kome- 
T*iane’škaiis Vionuolvną. AVash- diją “Karolio Teta.“ 
iiigton, D. ., kur yra graži bažny-Į Vaidino šie: Karolio tetos rolę 
* ia ir požemiuos katakumbos, I— p, B. Valaitis, Jokūbo — p-le 
l.aip Ryme. J<-i pasiseks išparduo-1 M. Kliorikaitė, Karolio — p. M. 
t i bilietus, tai liks pelno. I Kliorikaitienė, Česnos — p. M. Ta-

Ir vėl vienas prietelis rašo išimošauskienė, Spetiko—p. J. Bat- 
Lietuvos: I kevičius, Katrės — p. V. Ratkevi-

“Por šv. Juozapą pas mus buJi-iūte, Onos — p. M. Žideekait% 
vn 40 vai. atlaidai ir vienas kurti* Į Tikrosiom Tetos —p* M. Arižhtitf- 
«as iŠ Kauno sake visus pamoks-1 tė, Ela Dolhy — p. O. Ldkšiūtč, 
lis: be galo iškalbus, visus jau-Į Tarno — p. K. Švedas, Tarnaitės 
dino ir daug karšto vandens iš-1—M. Turonienė. Sufleris — p. E. 
pylė ant dabartines valdžios irlCioeis.
sakė, kad jam reiks eiti į kalėji-1 Vakaro vedėju buvo klob, kun. 
iną, bet ir ton jis sakys tą patį. Į L. Kavaliauskas.
Valdžia jam uždraudė svetainėj i Vaidintojai gerai vaidino, o y- 
] rakalbas sakyti. Per Velykas Ipač p. B. Valaitis gerai imitavo 

|“Tetą.“ P-lė M. Kliorikaitė ir 
[p. p. M. Kliorikaitienė ir M. Ta- 
Imošauskienė vyrų roles gerai vai- 
Idino.
I Daugiausia darbo ir laiko pa- 
Išvente klob. kun. L. Kavaliauskas 
I mokindamas vaidinti ir prie šio 
I vakaro surengimo.

' Į Žmonių pirmą vakarą buvo pil- 
Į Įnirtėlė svetainė ;antrą vakarą kiek 
į I mažiau. Vaidinimu visi patenkin
ki.

Buvo svečių ir iŠ kitų kolonijų; 
jkun. K. Urbonavičius, kun. F. 
ĮNorbutas, p-Ies M. Sakalauskaitė, 

' Į Smilgytė ir Paznioknit? iš Nor 
pvood, Mass., A. F. Kneižys su 
žmona iš Canton.

j Žmonės pageidavo dažniau su- 
Įrengti tokių linksmų vakarėlių.

KLAIPĖDOS

SKANDINAVŲ-AMERIKO! LINIJA 
r ATLANKYKIME LI E7T U V Ą 

REMKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDĄ 
Kąai baladotis po svetimus kraštus kuomet dil lietuvių 

yra palaikomas nuolatinis susisiakimas N«w Tark— 
i;.. Kopenhaga—Klaipėda.

KILUSIEMS IŠ OKUPUO
TOS LIETUVOS 

ŽINOTINA
Kailelių kaime yra įsisteigęs 

“Ckio Ratelis,“ kurs gana gra
žiai gyvuoja. Jis turi savo krau
tuvę, kurioje yra įvairianaių pre
kių. Žydai tuo labai nepatenkin
ti, nes jiems tas ratelis varo kon
kurenciją. Bet, kad ratelis galėtų 
goriau savo darbą išplėsti, jis rei
kalingas paramos.

Amerikiečiai lietuviai, ypač ki
lę iš OKUPUOTOSIOS LIETU
VOS, labai prašomi tą ratelį pa* 
[remti aukomis. Pinigus prašome 
siųsti:

______ _____  _____________ i Jerzy Aksčių
|VImc yaaUjųoa btw pąžvąąto* padaryt kritau* atarintio* ir |WnMnkowicz, nuuien, 
I >fiaaįvidrmųirmaloūitinųdiltų,kttrie(taJyvaw*^^ Polzta Porzeczę, Zkmi i Pov. 
I t Kelkalaulcrte Nuo 8svo Apmto Laivakortė* *«t 1

IjCANDINAVIAN-AMERICAN UNE
f IMilro, KMtra*Mta PMtil VMMI
" , . 37WMMMU*tmt,***Y«(k<J*jr ____

Labai numažintos kainos trečio* klesos tiktai $1QO 
į Klaipėdą ir atgal ant sekančių išplaukimų iŠ New York 

Balandžio-April 25-tą dieną Laivu “FREDBRIK VIU’ 
* Laivakortes geros dviem metam

Didžiausia Bendra Ekskursija
Gegužfc-May 15-tą dieną Laiva “UNITED STATES“

* Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos utglrtoa

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
. ChtftiitaMay 29-tą dieną Laivu “FRBDERIK VUT’

Linksminusia V*Clų EknkurKija Tleriog i KIAlP^DĄ 
,Rbržtlio-June 6-tą dieną Laivu “HELUG OLAV“

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia Ameriko* Liutnių Ekonominių Centras

L I« p o I - J u 1 y 3 dieną Laivu “FRBDHIK VIU” 
Liepos-July Ofidieną Laivu“UMITEDSTAT1S” 

Lietuvių LnivHkorčią Agentų Sąjungo* u U irtos
nrbn Zigmund
Wies Kobtcli,

įGrodno. Poland.
Galima siųsti ir mano vardu; aš 

visuomet sąžiningai patamsiais.
8u pagarba, '
Jom ValMtukąvtaiM

UETUVOSBONAI
Mes priimam LIETUVOS 

BONŲ kuponus už pilnus 
pinigus.

Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagal dienos 
kursų.

Mūsų krautuvu atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvų, Lenkijų ir Lat
viją.

Nuo dabar ant čevoryktj, 
sktybėlių, marškinių ir baltų 
skrybėlių tmuHišain 10%.

Baltų šiaudinių skrylielių 
turėsim iš Italijos vėliausios 
mados.

/ / J

Malonėkit mus nepamirš* 
ti. . ./ ■

AMBBICAM DM OOOM 
. ROM

P. BARTKEVIČIUS, H.V., 
•» >»• M»ta K., MmMH, Km*.

, .>• , mb ii.y w w /

REIKAIINGAS JAUNAS 
VAIKINAS

Vaikinai, mokantis knygvedys- 
tę ir turintis patraukimą mokytis 
spanstnvės darbiu lai greitu laiku 
kreipiasi į “DARBININKO“ AD- 
MINISTRACIJĄ 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Šiandien inteligentų tarpe yra tik 
viena nuomonė 

“ŽIDINYS”
Prot. Dr. V. Mykolaičio-Putino ratJagu* 
J*ma* Uteraturo*, mokslo. vtMJomeaė* 
Ir akademiškojo gyvenimo llinstruotas 
mėnesinis žurnalas yra dldžianslaa 
rimčiausias, Homlausins Ir kiekvienam 
prasllnvinuslam žmogui tinkamiausia* 
lietuviu Žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “Židlnj.”

“židinio” kaina Lietuvoje: mat. 85 h, 
pmun. 20 lt.: Amerikoj* metams $4.50. 
pusmečiui $2.50.

Adr.: “židinys.M Kainas. Laisve* AL 
II

GAUTAS SIUNTINYS NAUJŲ

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VAIDYBA

Pirmininkas — Jotim L. PetratiMcM,
24 Tinimas I’ark, So. Boston, Mum 

Viee-l’irminlnkns—Juozas Jackevičius.
92 Snuyer Avė., Dorclienter, Maa*. 

Prot Raštininkas — A. Nevieni.
948 E. Broadvvay, 80. Boston, Mase. 

B In. Raštininkas — Juozas Guzevlčlu*.
27 Tam;® St., Mattapan, Mase, 

iždininkas — Vincas Knllšlus,
67 G Street, South Boston, Įlaša. 

Tvnrkdnris — Petras Geleilnis,
14 Vkrton St., South Boston, Mase. 

Draugijos susirinkimai būna kas pirmi 
nedeldtenl kiekvieno mėnesio 2 vai 
po pietį}, Parapijos salėj, 492 Ea*t 
Seventh St, So. Boston, >T*m.

MALDŲ RINKINĖLIS,
Juodais virSelials ...

MALDŲ RINKINĖLIS, 
juodais vlrSelials..................... $1.25

MAŽA9 NAUJAS AUKSO ALTORIUS,
juodais prastais virbeliais.......GOc.

MALDŲ RINKINĖLIS, 
baltais virbeliais...............

MALDŲ RtNKINELlS.
baltais viršeliais..................

“DARBININKAS’

$1.75

$1.25

10 DIDŽIULiy 10*1 
(turinčių arti SOOO puri.) 

įuoŠia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir aktfde 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys“ darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met. 
—♦4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje* 

Tik paabndyk — mūsų nerfigosi. 
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt

Adresas: KAUNAS, Laisvžs A*3G6 Bro*dw*y, So. Boston, Mui

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN Į 
EUROPA!

MAtlAV M1OT S DI1M08 AMT VAMDKMIO 
per Cherbonr 0 dienu per Bntnen 

TIK 7 DrtMOS ĮLIBTUV4
Speciali! truki* 12 Brewierh*ven

Arte Keteukit* rni.BMRIIA Mteprestaia i,  ̂vvuvrmvo 
K nuolatiniai kas savaite BpliMikituai£t>nrt!ZOHb- Rlmnnats iilopl Kabliiinlsts I.ahMl* jfcrlm-

NlHfJflart <»«**. Ifdtoram*
riją klauskite l*» blle vkHItil MHrtą alka 

ee mtatb irinr, ronkm/maml
NORTH
LLOYD

EXTRA!
C. G. LUKŠIO

JUDAMI

PAVEIKSLAI Iš LCTUVOS
Sdmtetedy, N. Y., BalamVJo

25 <1, Parapijos Kvetnmėje.

AMtUr&uu, N. X, Balandžio
26 <1, Pmpijną Svetainėje,

Visur >vrikriii| rodomi
7 :;k) vai vakaro.

a < LVRtia
^fcsŪL-L^V.

I
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VIETINĖS ŽINIOS
SUSIDOlOJIMASTRAGĖmJOS 

“KRĖVAI PILYJ” VAI- 
DIN1MU

Ne tik Buuton’e, liet oct ir toli- 
inime apylinktoc skambų gat»ai a- 
pic “Krėvės Pilyj” vaidinimų, p 
vyksiantį South Boston re bataft- 
užio 26 d.

Štai bal. 22 d. pietų metp atvy
ko iš Proyidence, .R. L kteb. kun 
L. KaralMuskM ir nupirko 6 ti- 
kietus. Kun. L. Kavaliauskas ne 
tik kad atvažiuot, liet* atsiveš ir 
mv< tivalį, kurte ir labai susido
mėjęs šiuo didžiuliu vaidinimu.

Telegramos iš Worcesfer’io pra
neša, kad tikrai atvažiuos Šv. Ka- 
rimtero- parapijom klebonas kun. 
A PMraHii drauge »u kun. J. Bą
lamu. Bet tikimasi, kad ir Aušros 
Vartų par. klebonas kun, A. Va
ry* galės atvažiuoti.

Apie Cambridge, Brighlon, Mun- 
feilo, NonvoRMl, Lawreneo, Lpivell, 
Lynn netenka ir kalbėti—iš ten 
atvųžiuos skaitlingais būriais.

Rūsidnmvjimas visur didžiau 
sfas. Yra tikrų žinių, kad te iš 
Hartford’o atvažiuos. Tad balan
džio 26 d, susitiks lietuviai išjvai
rių kolonijų ir praleis gražų va
karų gražiausia nuotaika.

CAMBRIDGETUJE ŽEME 
DREBŽJO

Bal. 22 d. rytų Cambridge’iujė, 
ypač Mt. Aiibtirn gatvėje, buvo 
jaučiamas žemes drebėjimas. Pen
ki telefono stulpai išversti, gatvių 
elcktrikiiiiai “karai“ turėjo su
stoti, automobiliais žmonės skubi
nosi kuo greičiausiai jiei^ikelti į 
kitų vietų.

SMULKIOS SUKUTIS
Vėliausios “telegramos” prane

ša, , kad Conn. ir Mnss. valstijų 
kunigai ir pasauliečiai inteligen
tai atsilankys bal. 26 d., pamatyti 
kuu. Šmulkščio veikalo kurs pa
rodo kas yra atsitikę Krėvė* Pi 
ly Vytauto laikais. Sako, kad 
Broektone ir N’onvoode Įžangos 
bilietai pardavinėjami visu smar
kumu. Ir iš visų kitų kolonijų 
grupes visokių žmonių rengiasi 
važiuot Bostonan j teatrų. Pasi
matysime erdvioje Gate of Heaven 
salėje I ir W. 4th Sts., 7:30 vai. 
vakare, senu laiku.

Balandžio 20 d. antras ir tre
cias šv. misiąs laikys ir pamoks
lus sakys gerb. kun. K. Urbona
vičius. Trečios mišios bus vietinės 
LDS. kuopos intencijai.

Tų dienų, kada Kvarta Pilis bus 
Bostone, prasidės dienos taupymo 
laikas. Bet “Krovės Pilis’’ bus 
rodoma nepaskubintu dar laiku 
—7:30 vai. vakare.

Antradienio vakare šv. Petro 
bažnyčioje atsibus pamaldos prie 
šv. Teresės. '

• •• •
Trečiadieni 4:15 vaikai-mergai- 

trs bažnytinėje salėje, bus ren
giami prie pirmų Šv. Sakramen
tų.

Tto.Ko.Borton*63«

A.O.KKNA-SHMDU
UNTUfl* ADVOKATAS

BaMųa da Uatrertottoa 
CORNKLL UNintRSITY M AB. 
G. WA«HINGTON UNI V. •« M®.

“Darbininko^ Name 
(autam tatai) 

MS BiMAtoty, Storili Btatota 
R *srd e a cl j a

*06 Sarva rd St, OaaabrMKC, Uaa*.
T»I.V*hr*rtotyI44*-J.

■mm*aaRMRiMamaM*aiamta*RMi*MMM

MNMMB

MUZIKOS MOKYKLA

M

Tat ColutoMa 0170

«

Ketvirtadienio vakare 8 vaL pa
rapijos salėje 7-toje gatvėje į- 
vyksta Old Tiiitcrių ir pritarėju 
smarkus susirinkimu# parapija* 
balinus reikale.

NUBAUDt.čIGDN*
Cž vagiliavimų čigonė Iloza 

Murks nuteista trims mėnesiams 
į at uisos namų.

GARRETT’O BYLA
Oliver B. Garrctt’o, kaltinamo 

šmugcliavlmc, pagarsėjusi byli 
trečių karti} būsianti svarstoma 
gegužes 4 d.

SUOIM SESERIS
Mūsų parapijos Labdarybės 

draugija, kurios vardu sekmadie
nines mokyklon mokytojos pasek
mingai surengė gražų religiškų 
veikalų “Gyvųjų Rožių Vainikė
lis,“ bažnytinėje salėje, baland. 
12 d., pasiuntė, to vakaro uždar
bio, $25.00 Seselėms Kaziniierie- 
tems ir $21.00 Seselėms Jėzaus 
Nukryžiuoto., Vž salę užsimokė
jus, beliko iš vakaro uždarbio pa
čios Labdarybės draugijos fonde 
$20.00. Prie minėtų seselėms su
mų prisidėjo jų rėmėjų akyliai ir 
pavieniai asmenys. Taip kad 
notos sumos buvo pasiųstos 
ntrai padidėjusios.

mi-

G.

SUSIRINKIMAS
L. Vyrių 17-tus Algirdo kuopus 

mėnesinis susirinkimas įvyko ba
landžiu 26 d. 4 vai. p. p. parapi
jos salėj 492 E. Scventh St., Su. 
Boston, M a ss.

Visi nariai esate prašomi daly
vauti siuirinkimv, nes bus iikluo- 
danri įvairūs raportai iš veikimo ir 
daugiau svarbių reikalų.

Be to turėsite progų atsilyginti 
i»ž organų “Vytį,“ kad nebūtu
mėte suspenduoti.

Visus kviečia Valdyba

L.
VIBŠA PADtKA

Vyčių 17-tos Algirdo kuopos 
vardu išreiškiu širdingtĮ padėkų 
visiems, kurie nors kokiu bildu 
prisidėjo prie surengimo taip gra
žių ir visapusiškai nusisekusių 
Vyčių naudai šokių, kurio įvyko 
balandžio 11 d. Perkin‘s Post 
Ballroom.

Šokiuose dalyvavo apie 300 gra
žaus iš visos apylinkės jaunimo. 
Sukviesti tokį būrį jaunimo, rei
kėjo daug pasišventimo ir darbu.

Todėl laikau sau garbe, kad 
turiu progos pirmiausiai padėko
ti mūsų patyrusioms šokių rengė
jams p. E. Batostini ir p. J. Ru
lonui, nes ant jų pečių visas tas 
sunkus darbas buvo užkrautas. 
Taipgi dėkui visiems, tikietų pla
tintojams. garsintojoms ir visai 
gerbiamąja! publikai, kati, taip 
gražiai parėmė mūsų sportinin
kus.

Be to, išreiškiu padėkos žodį 
gerb. “Darbininko” redakcijai, 
kuri taip palankiai paskyrė daug 
brangios vietos laikrašty garsini
mui šių ŠAikiii.

Visiems dėkingus
A. P. Maveira, kp, pirm.

LOTERIJOS BILUTV
PLATIMTI NEGALIMA

VValter A. Margcrison teisėjoj. 
A. Loįvvll už si imt mojimų loterijos 
bilietų per paštų nubaustas $50 ir 
patalpintas vienertems metams į 
pataisos namus.

TU. S. B. 0441 ■atoariMOt 
ADVOKATAI

F. IR K. KAUHAGSUI
KAMYAS BROADNAT I* ■ «T.

- »O. B04TOM, MAM.

_,=A 1 
urnai*

:*A.M. M*P. *L

Atooari pranešu, kad LDK, pir-j
mos kuopos Metfota Iventos mn 
šiito bus balandžio 26 d. 9:30 vai. 
rytų šv. Petro bažnyčioje. Visi 
nariaiJta malotoHrH aitoirinkti į 
Itažnylinę relę w* vNutoa 813G vai. 
ryte, o ii ten marityarkę in carpore 
efoim į bažnyčių.

Turiu inrimintl, kad pagal kuo- 
{mw nutarimų metiniame mtrirhikb 
nio, visi nariai-čs privalote iš vaka
re atlikti Išpažintį, o Iv, mišių me. 
tu visi in corporc pribūti šv. Ko
munijų, Ak tikiitoai, kad nesusiras 
nė vieno nario, kurta neišpildytų 
kuopos gražaus nutarimo. Tuomi 
pasirodysim, kad mos mylini orga* į 
niizaeijos gloltėjų šv. Juozapų ir1

1 gerbtam pačių LDS< organizacijų, 
prie kurios mes priklatmom.

Perskaitę šį pranešimų, įsidėmė
kit gerai visi, kad nepamirštumėt, 
nes jokios atvirutes nebus siunti* 
liejamos. Pasitcnkinkit šiuo pra- 

t nešimu.
Rašt, V. TamoHtaas

STB \NTON, l’a, — šiomis die
nomis mirė senas LDS. 34 kuopos 
narys Jonus Aksomitauskas. Prie 
kuoops prisirašė birželio 25, 1916. 
LDS. nariai liūdi netekę seno dar
buotojo. Ilsėkis ramybėje. (

PABRGĘS BUMUS SUKRLt 
TRIUKŠMO

Bal. 22 d. rytų Brghton’o gatvė
je pasirodė dideliu bulius, išniver- 
Žęs iš savo nelaisvos gyvenamosios 
vietos. Matyti, jį paveikė pava
sario gyvastingas oras. Savo pa
sirodymu milžinas bulius sukėlė 
daug triukšmo: vaikai buvo pri
versti bėgti iš gatvių, pamotę toivo 
žaidimus; automobiliai ir turėjo 
duoti kelių laisvajam gyvuliai. Jis 
turėjo susirėmimą su dviem auto
mobiliais. Automobiliai išliko svei
ki, bot buliaus nosis neišvengė su. 
žeidimo.

Bot ĮHilieijos parėdymu bulius 
buvo suimtas Cambridge’iujė, pa
talpintas į specialų vežimų ir nu
vežtas j ten, iš kur jis atėjo.

|Mtoto4tototoMtotoMI4t

CDARRON’S
PIANAI—RADIOB

00 TRUMBULL STRIKT

Tai. 4*9430

TM. 8. B. MOO-H.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
liegtamlnnoju akla 
priskirta akinio* 
krtovaa akta atltle- 
atav Ir amblijonli-

koto (aklu**) akyto uafr*Hnu tvl*- 
aų tinkamu laiku.

447 Broadvray, South Boston

JUOZAS B. GAILIUS
Veda viaokias provas. Daro vi- 

sus legalius dokumentu*.

*17 R ta (kampas Rroadiray) 
South Boston, Ma**.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų; Talbot 2474

Tel. X*. BMtoa M»

LIBTtnnS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
961 Btotdway, swu> BotUtt

(MK*Wuk>" mm)

Ofto> valando* nuo 9 Iki IX nuo 
1:30-4 Ir nuo •‘JO—O vakar*. 
8or*do*ul* nuo »—12 vai. <*•«<.- 
Subatoaila nuo P Iki 4 vait. N*- 
dMkMite nito t Iki UI (He*l w> 
tarti).

“8LUE GOKI"
Tai ftriattri* ktete* ir fr*|

Ima aaftis kų N-

L..*--...... ųųv^j iaa*ytoų mimmb* j

Ikl'iliiHII
UfMMt WMltM 

CSAL CMPASY

M JO

g*

i
«* a
7? £
*1 ’Ą

PBBKRACirrOME f ARTIMAS 
IK TOLIMAS Vums 

Ui kiekvienų daikrt garantuotam 

3M UMT BI0ADWAY 
So. Borton, Ha*.

Telefoną*: Ko, Bovion 
Gyvenimo: Ko, Iktėton IKMkeM.

&

IR MAYOR’Al GAISRA 
GIMIMĄ

Cambridge’iujė bal. 21 d. kilo 
didelis gaisras, kurio metu sužeis 
ta nemažai gaisrininkų. Pats Cam- 
hridge'iaus nmyor’as buvo atvy 
kęs į pagalbų gaisrininkams.

Gaisras kilo popiečio kompani
jos namuose 25-29 Otis Si., E. 
Cambridgo. Nuostolių padaryta a- 
pic $10,000.

MEDŽIŲ IR PAUKŠČIŲ 
DIENA

š. m. balandžio 8 d. gubernato
rius Jos<‘pli B. Ely pasirašė pa
skelbimo aktų, kuriuo balandžio 
25 diena, šeštadienis, pavadinama 
medžių ir paukščių diena. Gubcr 
jiatorius tų dienų kviečia gyven
tojus pasodinti tpaujų medelių.

CURLEY ABSUBAUDS
46 MILIJONAIS DOLERIŲ

Bal. 21 d. mayor’as J. M. Curley 
gavo apdraudoti (Insurance) poli
sų, kurs kada nors sudarys 45 mi
lijonų dolerių fondų Boston’o ne- 
turtingiemms gyventojams.

Kai Curley Įpirš, apdraudos 
kompanija į *‘trust” fondų išmo
kės $102,285; šio fondo įeigos eis 

Curley vaikams, kol jie bus gyvi. 
Po to fondas bus pervestas j Bos
ton’o iždų 125 metų terminui ir 
apskaičiuojama, kad po 125 motų 
tas fondas išaugs j $45.548,527, 
kurių procentai bus skiriami 
vargšams šelpti. Apskaičiuojama, 
kad 1,700 vargingu šeimynų ga
lės gauti po 20 dolerių j savaitę. 
Bet tai įvyks tik tada, kai nei 
“Darbininko“ dabartinių gerb. 
skaitytojų, nei jų įpėdinių gyvų 
nebus...

REUNION BALIAUS RENGĖJAI 
jspėja bostoniečius ir apylinkės 
ietuvius, kad nebetoli gegužės 12 

d. Rengėjai prašę tų dienų visus 
būti sveikais, nesirgti ir teismuo
se bylų neturėt u lies visi gydyto- 
jai ir advokatai dalyvaus parapi
jos reunion baliuje.

ATVYKO JAPONUOS 
KARALIŠKOJI PORA

Balandžio 23 d. 7 vai. vakaro jį 
Kouth Statton atvyko Japonijos 
iiniM‘ratoriaiw brolis su Žmona. 
Stotyje pasitiko japomj konsulu, 
gilbertui torius Ely ir mnyor’o J. 
M. Curley atstovui, japonų orga
nizacijos ir Šiaip įvairi publika, 
Mayor’o Curley duktė įteikė gėlių 
bukletų. Karališkoji porelė apgi
ntojo Coploy-PlkMa viešbutyje.

Penktadienį, balandžio 24 d., 
svečiai lankosi pu» guliernatorif( 
ir mayor’ų. Vakare mayortaa J. 
M. Curley rengte hikilm ingus P‘<’’ 
iw, kuriuos* Jatmnijos princas pa« 
Hukys kalbų.

CMUUUGE, MARŠ.
t -flbii'Statote tof Butrntuum MUEraneniM 
(teguMu .% sekmadienyje, 4 vaL 

po piety šv<\ Italu* Marijos 
kalto l’rasid, ItainyČloje Jo Malo
nybė Vyskupą* J* R Prfenoii su- 

U^JLJfeS^

U TK ATĖJO RAMAS SMIIMYS KAUįĮ 
NAUMKHYGiy

MAtAR NAUJAS AUKSO AITORIUSĮ juadaia prM- 
tote vtefeltafo ....... . ........ ..........——

Fiaui «bakymtM Aptito sriumta adetosi

“DARBININKO" AIMNIST1A0UA
M W*MitaųiwBy tautfc Bottoą Mm*.

Juokeliai
PASKUTINIU MOMENTU

Garsus anglų rašytojas Joromo 
lektorių*, gydytojas ir bolševikas kartų skambina telefonu į apdrau

dimo įHtaigų.
Norėčiau apdrausti savo na

mus. Ar galėčiau tai allikli per 
telefonų? — klausia Jcroinc. *

— Žinoma! — atsako jam. — Aš 
tuojau prisiųsiu Tamstai savo įga
liotų agentų. Jis viskų sutvarkys.

— Labai puiku! — atsako Je- 
rome. — Tik prašau pasiskubinti, 
nes namas jau dega, f “M. R.”J

KIENO AMATAS SENESNIS
Karių susigiiičiĮjo 'trys: — archi- 

tfeno amatas senesnis. 4<Tikriitit- 
siai mano” — tart visai nedvejn- 
damas gydytojus. “Dievas levų 
tvėrė iš Adomo kaulo, taigi būti
nai turėjo naudoti* gydytojo įran- 
sius,”

“ Vai ne, mano tižsivmimnK »«*- 
nesnis,” prabilo architektas, 
pri^š sutversiant žmogų Dievas tu
rėjo įkurti pasaulį, taigi aišku, 
kad architektūra senesne už me
dicinų.”

“Niekus šnekate vyrai!“ sušu
ko įkaušęs bolševikas: ‘‘o kas gi 
savo amžiumi pralenkė netvarkų, 
iš kurios jūsų Dievas pasaulį su
tverė?”

DVIEJŲ FRONTŲ NEIt- 
LAKYSI

Didžiojo karo metu vienas apy- 
sfenis prancūzų generolas apsivedė

f n TuopretĮnta,karti minbteris Cle- 
meneeau sveikindamas generolų 
pasakė:

— Užuojautos tamstai dėl bū
siančio pralaimėjimo.

— Kaip tai,
— Dviejų frontų, generole, neiš- 

aikysi. Viename kuriamo pralai
mėsi. I“ V. R.”l

RROUAI IŠEIVIAI
T4vyn5s likimas, jo* lalntojlmal Ir ne

laime*, jo* sielvartai ir bSdoe Jum* vh 
stenu, be abejojimu, rupi. Jum* taip 
pat rūgi, kad Ttvyitoj* taurautų Ir 
kltotMu teitotuma* Ir laisvi, Jųa taip 
*at niekinat prfosfmudo* nevidto Ir ne
ribota aauvaltavhnų •« taronėtamKomla 
įmonių taltouil* Ir laisve. —- Jų* norite, 
kad te toli Induti, kad Ir pii H 
rtų tttolrti, pultetl Ttrynto būvį kotas 
JI* tikrumoj yra. — litais visai* at- 
tarKgtate Jom* tatai yra pravartu U- 
rirtfjrti

OM
“DARBININKAM” yra tlkrtanstaa 

Kų dienų IJetavo* gyvealmo yeklnkMa 
“DARBININKAS7 Bfdo tlmoa Ir 

laisve* meilę.
“DARBININKAS” aaolm n*aųk**tl 

prieepaudo* maurto ir attolinti dMval- 
dų vtodMtolnysta

> “DARBININKAS” tMl DumI* Ttvy- 
^DaSSninkot^ vtoir te viaaMi 

tepi Karbo Įmonių reikalai.
^DARBININKAS” tari labai l&nataa 

Aro "RADIO 1TPSENA8.”
“DARBININKAS” yra darbo tao- 

toų Ir fatattaenta tartrato*
“DARBININKĄ” redartak ****»■ 

rta* I’fL DOVTDAPm < _
M totoralyf i «D A Of 1WK- 

tĄM gtoya to MnatoMa N mm f** 
atoi« £ietatx>/e.

Amerikoje “DcriRtatatato* kaKųaja 
*1.90, o Ltatavoj tik «J amurltomtoki 
tonta.

“DARBININKO“ «*r*M4.* Lltaoą- 
ata. Kana**, NtortateMvmyto* altaM

■■nmodMiu

, TOASAĘ”
'“Pavaaaria” jaunuolį-Hetuvį ii* 

aukite doru, kilniu, anergingu, aų> 
Žhingu, narata> Rtvermingu.

Vytautaa Didyral pati tokiu bu
vo te tokiai* nori matyti vteua t- 
toltiea liaturiua.

KatMM,p.A.M

Bus per 100 berniukų ir l iek pat 
mergaičių; f

Norintieji priimti tų Sakramen
tų privalo tuoj kreiptis prie vietos 
IMono.

Gegužės L24bua trijų dienu 
rekolekcijų* visiems tingintiem* 
prie H»if ririlnitno Skkramento,

m

AMRRIKONIiKAS GREI
TUMAS

V’icnas atvykęs tėvynes pasižiū
rėti amerikietis savo kaimynams 
pasakojo apie Amerikų ir gyrė ne- 
paprastų amerikiečių darbo grei
tumų:

— Tik pagalvokit, ~ rietė jis 
kiaušy tojams,—-kas tiri per grei
tumas! Kartų visai netoli mano 
namų buvo pradėtas statyti alaus 
bravoras. Iš ryto padėjo kertinį 
akmenį, o tos imt dienos vakarų 
jatt ii pastatyto bravoro išmetė 
pirmų pasigėrusį pilietį!

DOROĖNSTER CLOTHING 
SH0P

Visokius drabullus siuvu, valau Ir 
HrtalMU. Padarau gtųtol utoiky- 
mo. Putras pertalson Ir Itvaiom. 
Kų ml*sta teikta mokėti *25.00, čia 
tik ui *12.50. Darbas garantuoja- 
naas, nes tam tikras maMaat turiu.

MARTIN TALtnU*
1854 DORCHESTER AVĖ.

T*L Columbla 3*40

a—MMaaaaa**aaaaia*aia| 
NAMy SAVININKAMSlh

'Maliavojti namu* 15 lauko Ir vi-j f 
įdau*, Doplerooju kambarius, iibal- * 
Į tlnu laba* ir atnaujinu grindis, i ► 
f Darbų attfeka garai Ir pigiau negu į 
įriti. Pabandykit*, persitikrinsite. | 
Baikale kreipkitės pas:

I
T. JANIŪNAS

84 lumau St, Cambridgt, MsmJ

Tei. Unirerslty 1750-R Į 
tatoMieimiimumi

... ..............
Tel. Porter *799

JORR REFSHIS, M. D.
Ltetovia Gydytoj**

Ofl*o Valando*: *-4 ir 7-9
SUMm*. Ava, arti ta 

OMnbridg% Mm*.

Tmpgt mm b-IH0H0WWAW»<M^WW«W*WMHM»WliriĮI|llįĮWl| |
r-,- ■l.į..fll«„-r'lllln>ll

I |li*«***w**-»»»H«*H*»t*»»W*W*ire*»»*l«W»***»«*«l»W*4 i

Tai. Univertaty 9466

DD. SUS AN GLOUERES 
(GUfflT)

Lietuvi Dantiste 
Valandai: 9—6 te 7—9 

m avi.
(Centrai SkHre)

YATARMATOUJB DDKMA 
IRNAKTI .•

H A. ZALETSKAS
OaaMMttm ra

rrir 4M OmMM Mrat

T*

RAMU UMNINtAM » 
’«&*»»• į|

atartoju, ta&imi lobu ir pltate * 
riaoju. Darau vilkų kopigito<^ 
pigiau kaip kiti. Mano darbų* vi* < 
tikrinta*. *

3. auKinmn
92 *»wy*r Ar*., Dan&Mttr, M*««.

nuo visonp UGy 
. GYUUULES
Tikra Lietuviška GyiMų Ž*R«„ 

ir Sakau Krautivl
Nuo vlaoklų Ilgų, kaip tw|t vfetarif 

uikletejinio, skilvio neuiMlImo, nenore M. 
vnįgyti, utrentj ir pelų Kkamtajlmu* *to 
trūkimo, dusulio (imtiima), partollmo, \ 
skausmo po kratine, reumatltmo, ptaa- f 
ką slinkimo, pleiskaną, aiupinltuosf to- J 
voj, nuo nervą, Ikgąsėfo, prtemeėto. Mą> 
miegojimo ir girlvos skw<WUinw 'I

Pus niim gallnm gauti šimtai visokių si 
kitokių ždlrj Ir ihikny inirtrauktų i* 
Lietuvos Ir kitų italių. Vlsmlo* švtaMto*' ’ 
Ir pigiai parduodamos, J

Era vimiiutėlls AiHcrlkota Hctuv1* to,‘ *f J 
lių ir Kukui j speelųlIslHK Ir daugHIM ' 
esii siitelkęn sveikatą. Hhitutalie taflk

, kais ariat ypaUikal: ,

KAZELL’S BOTANICAL
, (IlKRR SPKdALLHT)

10S-A W. Broadwuy, Ko. Boston, M*M

REIKALINGI AGENTAI. Musų spare : 
tai gali gerai užsidirbt. i’uHliinėlaRnper , ‘ 
pultą visur . »

PERMANENT WAVE
p IleiknlHUttamto
I gero* permanant 

wave ui *6.00, 
kreipkitės} 

l. STRHKT 
IIEAVTY 
MlOt'PH 
(’ASPKK— 

IJAlh’IENR 
Prop.

Cor. L Ir (Jtn Mt. 
S. Boston, Mato, 
l’ėl. S. B. 219*4,

AUTOMOBILIŲ
• UOTO

Jeigu norite, kad jilsą antomtoL j 
liūs ilgai Ir graMlal NltoMą, tore ; | 
kilo man nupeni,vii- Taljigl UHygL J 
nu lknIy‘H h sparną SHlsafautym**. F^į 
Kainu prieinamu. Ita!

A. KASPAR
66 VK’TORIA STREET

W. SOMERV1LLE, MASS.
TEL. KOMEIL <15204

(P.—4HM)

PRIE GERO GIDUOS 
REIKIA KREIPTIS i

kų Uųų. Karta Mtotate j 
, na* renmattamot tona*** ' 

Hų, voBų, •attaiiaų juta 
TT*taafg kokių kata ’BMl M

ratamėt kretptto totoM*. ( 
Atminkit, paulttoravfttoių

DrMMŽZSkm 

Ftomto**: AntauMatoato SrtHHto 
dlratata Ir takadfMtai* m

to

Tel. S. B. 2712

DR. J. LANDŽIUS 
(leyamr)

LIETUVIS GYDYTOJAS H 
CHIRURGAS

Oftao valando*: 
2—4 po pietų; 7—8:30 vakar* 
M B Brotabray, ta Mm

LDfrŪVDI DANTISTĄ*

DR. M. V. CASREI
(taiMAĖAVlčtUS

•11 N. BmAway, ta Ntoto*
Ofta*

Nto f iki 1> ryto Ir Ma t*BJM
S to iM* 4 iki • vtL <ta
VM MSRMl J IBNf VWM|WM VWW®JWS w

ftAeamtii BentotoiMi

DR. S. A GAIVAI
(GALn<AWUS)
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PASIDAIRIUS

R Baigia p. Biržiška savo 
gbbijų Amerikoje. Išlydėsi- 
me tėvynėn mylimą svečią ir 
Hmmyse pasiliks malonūs 
St«iminimai ir brangūs pa- 
įapokinimai kovoti nž Vilnių. 
!■& ar p. profesorius pilnai 
Eatenkintas mūsų priėmimu 

misijos rėmimu J Tik jis 
rjntK galėtų į tai atsakyti. 
[Bprendžiant iš vakarienių, 
firakalbn, atrodo laimėta. Jis 
[narnate, kaip Vilnius mums 
ijrangns. Jis datyrė mūsų 
riiiuistatyinus Vilniaus vada- 
įįme. Bet ką apčiuopiamo 

misija paliko mumyse ? 
fIhi dalyku. Suartino mus su 
|®kraimečiais, gudais, žydais 

organizuojamos Vilniaus 
kfaduoti sekcijos kat. Fede- 
lįaijoje. Vilniaus vadavimas 

ada buvo opus Federaci- 
į tino lenkų okupacijos 

< tik dabar sukoneen- 
sekeijose. Vilniui 

išduoti Sąjungoj idėja A- 
ikoje neroalizuota. Kas- 

1 ar ji reikalinga ?

dio valandas tinkamai bus 
daug sunkenybių ir kliūčių. 
Susipratę lietuviai privalėtų 
jai padėti. Pagailai gali bū
ti finansinė, moralinė (laiš
kais) ir pačiu darbu (choris
tai, muzikai, inteligentai, y- 
pač, laikraštininkai).

Jau prasidėjo ekskursijų 
sezonas. Lietuvon jų bus 
daugiau kaip tuzinas. Ne
paisant blogų laikų šimtai 
važiuos gimtines aplankytų. 
Ekskursijos būtų daug ma- 
onesnes, jei laivakorčių a- 

gentai būtų stropesni (kai 
airio sąžiningesni^, regis
travimus Lietuvoje panai
kintų, valdžia šnipus išvai
kytų, ir gimines pinigų ne
prašytu, Laivakortes dabar 
daug pigesnės. Kelionė ir 
Lietuvoje vasarų pragyveni
mas nedaug brangiau kai
nuoja už to pat laiko pragy
venimų Amerikoje.

ELIZABETH, N. J.
Jutim koncertavo

Bal. 19 d, vakaro parapijom sa- 
Įėję koncertavo ji. Rap. Juška, 
Koncerte dalyvavo taipgi choriA 
ir p-U Pranckietė. Ponas Juška 
Nudainavo: Karvelėli mėlynasis 
(Sasnauskio-Žilevičiaus), Tykiai, 
tykiai (Petrausko), Kaip aš jnti
nas buvau (Liaudies), Mergužėlė 
brangi (Šimkaus), Gėriau dieną 
(Kačanausko), Ugdė motušė (ŽL, 
le visi aus). Duatą dainavo su p-lc 
Pranckietc: Aš išsivilkciau čigo
no rūbą, P-lč Pranekiotė sudai
navo solo; Oi greičiau, dainą iš 
“Fausto,“ Sakė mane tokis... 
Choras dainavo kom. J. Žilevičiaus 
dainas: Laisvės Daina, Vaikščio
jau, Pas močiutę augau, Augin 
tėvas; taipgi Naujalio Jaunimo 
dainą ir Vanagaičio ‘* Vilnių. “ A- 
kompanavo solistams ir chorą di
rigavo vata komp. J. Žilevičius. 
Šiame koncerte aiškiai ir labai 
gražiai parodė ^avo baritoną p. R. 
Juška, P-lė Pranekiotė gana pa
lankiai save užsirekomendavo. 
Gaila, kad žmonės neįvertina mū
sų dainininkus. Atsilankė no 
daug. Koncerto klausėsi ir brook- 
lyniečiai kun. J. Aleksiūnas ir 
kun. J. Balkonas.

Rap.

Vakarienę prof. M. Bir
ai rengė Vytauto P. Ko
tas. Kodėl ne Vilniui 

ti Sąjungos KomisL 
I Juk ta komisija fakti-

egzistuoja? Nė komiteto 
riai negalėtų to išaiškinti, 
anitetą sudaro katalikai 
nybuiinkai ir sandarie- 
i. Katalikai, tiesa, turi sa- 

» Vilniui Vaduoti Sekciją 
lėracijos apskrityje. Vie- 

kbininkai ir handariečiai 
riko neturi. Wliy so slow? 
talikai pareiškė prisidė 

i, Sąjungos komisijom Gal 
narna katalikų iniciaty-

Gražus yra p. M. Biržiš
kos sumanymas suartinti A- 
merikos mokyklas su Lietu
vos laiškų susirašinėjimais. 
Elizabetli’o parapijinės mo
kyklos mokiniai dabar susi
rašinėja su Aušros gimnazi
jos žemutinių klasių moki
niais. Daug malonumo yra 
pasidalinti mintimis Lietu
vos mokiniams sn amerikie
čiais. Bet daugiau naudos 
neša lietuvybės dvasia “kra- 
jaus” mokinių laiškai “ame- 
Tikontams.” Toko desetkus 
tokių laiški! perskaityti. Jie 
ispfidingi, gražūs. Patartina 
visoms mokykloms šį pavyz
di sekti.

BROOKLYN, N. Y.
Dainuo* per radio WNJ.

Kalbės kun. J. Balkūnu
Balandžio 28 d. 9 vai. vakare 

bus perduotos dainos per WNJ 
1450 kilocykles). Dainuos Ap

reiškimo p. choro nariai vadovių- 
jaut p. Jl. Vhadnui. Proframą į- 
dėshne autradknio “Darb-ko“ lei
dinyje. Bus pasakyta trumpa kal
belė apie Vilniui vaduoti sekcijas 
Kat. Federacijoje. Kalbės Kat. Fe
deracijos centro vice-pirmiijinkas 
ir apylinkės Vilniui vaduoti sek
cijų komiteto narys — kun. J. Bal
konas.

žinntla

— Vytąuto D, Komitetas posi‘- 
džisvo lįsi. 20 <1.

— Kun. N. Pakalnis ir kun. J. 
RimonaitU buvo Ansonijoj Imi, 16 
ir 17 dd. misijų laiko,

— Kuo. Pijaus Lckešio varda
dieniui rengiama vakarienė.

— Bal. 21 d. pas Dumblins, 19 
Clicstnut St., pagerbė p. Andraiti 
LDS. ir Federacijos darbininką. 
Balandžio 25 išplaukia Lietuvon. 
Bon voyage!

— Dainininkas R, Juška pirma
dieny gr|žo Baltimorėn. “Bizi” 
su radio programomis.

— šiandien prof, AL Biržiška 
kalba per radio WIAVT. 2:40 vai. 
P- P-

— Kunigų Vienybės provmeijos 
susirinkimas Elizabeth*<v bal. 27
J. 2 vai. p. p.

— Kun. Dr. Liutkus, M. S. 
(Hartford, <‘onn.) berods, prie 
Kunigų Vienybės taipgi prisirašė. 
Dabar provinciją sudaro 26 kimi 
gai.

— Mot. Sųj. veikėja p. Pranciš
ka Ražiekienė turi naują dukrelę. 
Guli šv. Katarinos.ligoninėje.

— Kun. N, Pakalnis balandžio 
28 d. bus Bostone..

— Balandžio 19 d. apkrikštytas
K. A. bažnyčioje Geraldas Juozas, 
sūnus Vinco ir Elzbietos Paliūnų; 
krikštatėviai buvo Juozas Skran
dis ir Marijona Balitinaitė.

moję vietoje 83 Stemnhont Road, 
Gront Necok, L, T. Palaidota su 
šv. Mišiomis” vietinėje airių šv. 
Aknzinus parapijom bažnyčioje j 
Alt St. Mary’s kapinyną, Flusb- 
ing, L. L Laidotuvių apeigomis 
rūpinosi Masprih’o grahorms A. 
J. Valnnticjūs. A

Tetephone: RTAOC a-OTOS

DR. BUDAS L VENGUS
DANTISTAS

X—BAF
Ku>« TeM««M: Mldilpui 2—4773

TlLAMDOli

C -----------------
Apylinkes Radio Koniisi- 
užsieme sunkią naštą neš-

Nera abejonės, kad du 
rbiausi faktoriai visuo- 
iniainc veikime tai spau- 
ir radio. Apylinkės vadai 
geriausiai supranta ir į- 
ina. Komisijai pastatyti 

tunas ir panaudoti ra-

F. Jurmiis

i

brooklyko » Anums

Šfuoaai pranešama, kad Jurgis 
Tumaaonis yra įgaliotai rinkti 
“Darbininko” prenumeratų, pa- 
garsinimu ir spaudos darbus. Jo 
adreeu:

J. TUMASONI8, 
1354 K «1 Bt, Brotidyn, IT. Y.

■ Radio Komisija
. • i

Gegužte 24 d. Tranaflguration. 
salėje

Tą dieną bus Karalienės Angelų 
parapijos įvairiausias vakaras — 
koncertas. Jau renkami paskelbi
mai programoms. Choras išsijuo
sęs dirba. Bus didelis, įvairus, juo
kingas kartu gražus lietuviškas 
vakaru, Kun. klebonas nori pa
daryti šį vakarą atmintimi, di
džiausiu už visus buvusius. Visos 
draugijos privalėtų prisidėti. Vi
si pavapi joną i turėtų tuoj tikietus 
įsigyti.

Neužmirškime birželio 14 d. 
IGašsiaus Parkas bus perpildytas. 
Visas Brooklynas suvažiuos. Tai 
Karalienės Angelų par. piknikas.

PRAMOGOS
Blandžio. 26 d. Mot, Sąj. N. Y. 

ir N. J. Apskritie# jubiliejinis su
važiavimas ir vakarienė Apreiš
kimo šv. Pan. par. salėje Brook- 
lync.

. < - u
Gegužės 2 d. L. Vyčių 41 kuo

pos “SrotgcViij” lialius—šokim, 
Apreiškimo par. salėj-

Gegužės 5 dieną Apreiškimo pa
rapijos draugijos rengia kun. P. 
Lokešio varduvių? pagerbimo va
karienę, Bus Aprenžkini'i par. sa
lėjo 8 vai. vakaro.

Gegužes 10 d. Mot. 8aj. 29 kuo
pa stato scenon gražų veikalą 
“Motinos Meilė.” Bus Apreiški
mo par. salėje. Prasidės 5 vai. po 
pietų.

Liepos 19 d. Vaikelio Jėzaus 
Draugijos 1 skyrius rengia 
žiavimą j Forost Parką.

ATLAIDAI

išva-

BROOKLYN, N. Y,
ALRK. Moterų S-gos 24 kuopos 

vaidinimai puikiai 
pavyko

Balandžio mėn. 12 d. ALRK^ 
Moterų S-gos 24 kuopa turėjo 
TroTisfignrntiou salėje vaidinimą: 
“Gims Tautos Genijus,“ 4 veiki
mų drama, kuris ’ahai puikiai nu- 
sfeckė.

Vaidinimas prasidėjo 7 vai. vnk.j 
o baigėsi 9 vai vakaro.

Nors žmonių buvo nelabai daug, 
bet visi vaidinimu buvo labai pa
ti nkint i ir kiekvieną veiksmą pa
lydėjo gausiais delnų plojimais.

Veikalas yra luiup gražus ir pa- 
trijotiškas, atvaizduojąs žilą Lie
tuvos senovę, kada dar mūsų pra
bočiai Perkūną ir kitus dievaičius 
garbino.

Vaidino šie asmens: Stagvila
— M, Stoinys, Dangeruta — P. 
Starkiutė, A-^nolas—J. Tamašaus
kas, Žibuoklė — A. Vasiliauskaite, 
Rudis — Vyt. Lapšys, Vilkas — J. 
Dumblys, Zubrys — E. Bujokas, 
Overū — O. Saurusaitienė, Proto
nas — A. Markavago, Lietuva
O. Teiberiutv. Režisierius buvo P. 
Bukšnaitis, o muzikos direktorius
— P. Dulkė.

Vaidintojai savo vaidmenis la
bai gerai atliko.

Bežiūrėdamas į vaidinimą, neju
čiomis pmttai jo driria ir, rodos, 
matai, ir pergyveni vb* tai, kas 
ten yr«a atvaizduojama. Vaidini
mas buvo labai gražus, liet vieto
mis labai liūdnas, kad žiūrėtojus 
net lig ašarų sugraudina, o vieto
mis yra labai juokingas, kad net 
šonai beveik plyšta nuo juoko.

Be to, dar reik pastebėti, kad 
veikalas yra nelengvas, ir jj atvai
dinti, reikėjo nemažai laiko pa
skirti, daug darbo ir jėgų padėti, 
kad vaidinimas taip puikiai nusi
sektų. Čia garbe tenka Motorų Są
jungos 24 kuopai, kad tokį gražų 
vakarą surengė ir vaidiloms, kad 
taip labai puikiai veikalą suvaidi
no.

Laukiame ir daugiau tokių gra
žių vakaro Motoru Sąjungos 24 
kuopą surengiant.

DEŠIMT M REKA1AVNU ŽMONŲ
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vienam. Ncsirink draugių už 
savo patarėjas*

7. Niekuomet neturėk pa* 
shųičių su svetimais žmone^ 
mis arba giminėmis prieš sa
vo vyrą. Tavo vyras yra ta
vo geriausias draugas.

8. Negerbk baldų ir ifidų 
labiau už savo vyro nervus. 
Tavo vyras negali būti pa
keistas kitu.

9. Kelkis rytą, kad būtum 
apsirengusi pirmiau, negu 
aš paliksiu namus. Aš no
riu laisvai pasišnekučiuoti 
su savo žmona.

10. Neatiduok pykčiui sa
vęs užvaldyti, netark man ne
gražių žodžių ar įžeidžiančių

1. Renkis gražiai taip pati 
ir dėl manęs, ne vien dėl sve- !

2. Nedaryk mane atsakin- !
. , ’ _ i

gą, jeigu tavo drauges puo
šiasi geriau, negu tu.

3. Nelaikyk vien tik sve
timiems žmonėms jokių pra- 
bangėlių, kurias aš pirkau 
namų apyvokai.

4. Pildyk savo namų šei
mininkės profesiją, kaip ir 
aš pildau manąjąį

5. Žiūrėk, kad valgis bū
tų gatavas, kai aš pareinu 
namo. Alkis yra pykčio 
priežastis.

6. Pasisakyk savo rūpes
čius ir skausmus tik man išsireiškimų. Heroldo de, H.

DEŠIMT ŽMONOS REUULAMMįĮ VYRUI

Buvęs

“VYTAUTO” SPAUSTUVE ?
ATLIEK A VISUS SPAUDOS DARBUS

VieilntSli Kataliką SHąstivS ir Krattavi Apyliikije
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėliuz, kryžius, stovy- ! 

las ir k. Čia galimai gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių— ' 
m lietuviškais parašais 'j

“DARBININKO” AGENTŪRA
“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas, ir par- j 
duoda atskirus “Darbininko” numerius.

Atidarą Aairaditttio, KsttirMMo ir Viksrii M 9 vaL
Jmtradienio vakarais dežiuruoja J. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio į
vakarais—^7. pt Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real !
Estate” reikalus bei notarinius užliūdymus. j
^F4MZBM/f«/kadminmaU reikalais JAUKTA į

VYTAUTO SPAUSTUVE w . j
iii GRAND STREET BROGKLYN.N.Y. ,

' TelefonnoHtssSrARf5-ai® i

EL1ZABETH, N. J. — Pet- 
ro ir Povilo lietuvių parapijoje 
balandžio m. 26 d., prasideda 40 
valandų atlaidai^ Tą dieną bus 
laikoma iškilminga suma. Iki ant
radienio, imtinai, bus pirmos mi- 

Išios 5:30, suma 10 vah; lame lai
kotarpyje visa eilė mišių; vaka
rais 7:30 mišparai su pamokslu ir 
palaiminimu. Taip pat bus tam 
laikui paruošti ypatingi giedoji
mai choro ir solistų.

Kviečiami yra visi parapijos 
‘ nariai kuo skaltlitigiau atlikti ve- 
i lykinę išpaŽintj, ypatingai pirma

dienio vakaro; šiakmotais yra pa
kviesta daug kunigų.

6REAT NEGU, L.1,
Balandžio 9 d. pasimirė a. a. 

Magdalena Korsakienė—Kanap- 
kaitė. Paliko dideliame nuliūdime 
savo vyrą K. Korraką ir dukrelę 
Birutę, 13 metų nmžiausf, broly 
Juozą Knuapką ir seserį Eloną 
Puzarienę, gyvcnannčhts Greit 
Neek, L» I., motinėlę Katariną 
Kannpkionę, Raganavo kainu 
Krosnos v«J&, Marijampolės ap4, 
broly Petrą. Kanapką, Patašinės 
kaim., KviotiAkib vai, seserį Pet
ronėlę Kannpkiutę Ramanavoa k., 
Krosnos vai., Marijampolės apak,, 
Lietuvoje. .Velionė buvo laimi 
darbšti moteris ir mylima vkų gi- 
minių ir pažįstamą bei kaimynų, 
šermenys hm n Korsaku gyvent

FEDERACIJOS

1. Neišeik iš namų nepa
sakos man kur eini.

2. Nepeik manęs svetimų 
akivaizdoje.

3. Apgink mane visuomet 
prH kitus, net j«gu aŽ ir 
neteisi.

4. Pasakyk man viską, ką 
nori pasakyti, maloniais žo
džiais.

5. Nekaltink manęs dėl 
visko, kas dedasi namuose.

6. Neversk mane veltui 
laukti tavo grįžimo, liet pra
nešk man, jei ateisi vėliau.

7., Žiūrėk į mane taip 
kaip į savo valdininkus arba 
kolegas.

8. Leisk man padaryti ko
letą pirkinėlių ir pramogė
lių, kurios man atneš 
džiaugsmą.

• MM*

9. Pasilik mandagus ir ri
teriškas link manęs, nepai
sant to, kad mes jau kelis 
metus esame vedę.

SUSIRINKIMAS
Didžiojo New Yorko Federaci

jos Apskrities susirinkimas įvyks, 
geguži* 3 d. Karalienės Angelų 
parap salėjo, So. 4 ir Roobling 
Sts., Brooklyno, 7 vai. vakaro.

Visos kuopos ir draugijos malo
nės prisiųsti savo atstovus, nes y- 
m daug svarbių reikalų svarstyti- 
Netoli jau ir Lietuvių Diena (Bir
želio 21, Klasčiau* Ginton Parke, 
Maspeth), reikia' prie jos prisi
rengti, reikia atidaryti planai, su
darytiems reikia patvirtinimo, Y- 
ra ir kitokių bėgamų reikalų. Tai
gi ateikite kuo d augiausia

Stkrotoritu

IšKNDAVODMU 
(AM1ARIAI

“Darbininko” name 5 arbt 
7 gražūs dideli ir žviegtu 
kambariai. Yra elėktrių g* 
taa,. maudynė*, gkalb^nBą 
duodama Žiluma ir janito* 
riti* patarnauja. Džl plaW 
nių informacijų kreipidtlg 
‘Darbininko” Admiatar*

10. Paaukok man savo 
laisvo laiko dalelę, kad-aš 
žinočiau, jog esu tau pastip
rinimas ir paguodą. [“R?’J 

aa«aaa>wawmmoim 
Jtel. Groenpoiut 2-^-2390 

\ JOSEPH GARSZVA 
OABORIUS ; 

r — m—

) [ BALSAMUOTOJAS
; > 231 BBDFORD AVINUI 
i! 1B00KLYN, K Y,

Tai, kas, būdama* jaunu, netu
rėjo ankštų idealų, tf tikrųjų nėra 
buvęs jaunu.—Prof. St. talkaua- 
kia.

DAR NEVĖLU!
Uždpronumerooti“SARGYBĄM 

1931 metams.
“SARGYBOJE“ ras šiuo* aky

lius' 1. mokslo, 2. blaivybės, 3. 
sveikatos, 4. kultūros Ir politikos 
(vidaus ir užsienio) apžvalgą, 5. 
pricUlkolinia judėjimą* (Lietuvo
je ir užsienyje), 6. įvairenybė*, 
7. knygų paaauliz. ' ■ '

Priedų duodama metiniams akai- 
lytojams labai įdbmų “Laimia“ 
kalendorių ir loterijos bilietą.

“Sargyba“ kaštuoja Lietuvoje 
6 litus, užsienyje 12 litų.

Adresas: Kaunas, Liandka na
mai, “SARGYBOS“ tdmlnurti*-

M

'-S-J
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