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Hindenburg IMttktes Prezidentu
i

Iš KATALIKŲ GYVENIMO
Vatikano radio stotis Popie

žiaus įsakymu, leidžiama naudo
ti diplomatinėms reikalams. Per
duodamos svarbios žinios į Vo- 
kietij^, Ispaniją, Pranc-u i i j 
Lenkiją ir kitur. Visos Popie
žiaus atstovybės turi specialius 
Marconi pagamintus priimtuvus, 
kuriais priimamos, žinios. Į Po
piežius yra labai susidomėjęs ra- 

‘ dio stoties tobulinimu ir kiekvie
na sekmadieni išklauso stoties 
viršininko pranešimų.

t ’

JOS PROTESTUOJA PRIEŠ 
LIETUVA

Annecy, Prancųzijoje, vysku
pas pradėjo tyrinėti 1922 m, mi
rusios mergaitės Aline de Guigne 
gyvenimų. Mergaitė mirė su
laukusi vos tik 11metų amžiaus. 
Mergaitė pasižymėjo giliu reli
gingumu ir nuostabiu maldingu
mu. Daromi, žygiai kad ji būtų 
pripažinta šventąja.

KAUNAS., — Anglijos, 
Italijos ir Prancūzijos vy
riausybės per savo atstovus 
pareiškė Lietuvos vyriausy
bei nepasitenkinimo dėl 
Klaipėdos įvykių. Viešas 
nepasitenkinimas buvo pa
reikštas užsienių reikalų 
ministeriui Dr. D. Zauniui 
prieš Klaipėdos seimelio 
paleidimą. * .

Vokiečių spaudą labai 
pyksta, kodėl prie protesto 
neprisidėjo Japonijos vy
riausybe.

Bet Lietuva Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos bau
ginimų neišsigando ir savo 
teises gina visomis teisingo
mis priemonėmis.

1.—Naujosios MandŽiurijos valstybėj prezidentas Henry Pu-Yi iškilmingai važiuoja į prezidento rū
mus. ^2.—Prezidentas Pu-Yį buvęs Kinijos impe ratoriūs. 3.—Rita Sigmund., 5 metą amžiaus, gy
doma nuo 1931 m’ rugpiūčio ntęn. Nuo to laika f ji būna laikoma šiame aparate kasdien po 18 va* 
landą, kąr jai daromas dirbtinis kvėpavimas. 1 į .

PREZIDENTAS NORI 
EKONOMIJOS

TRAUKINY) UŽMUŠĖ f SCHMELING JAU 
DVI tSER!

Paryžiaus katalikų instituto 
‘ studentai įsteigė virtuvę netur

tingiems, kur kasdien pavalgydi
nama apie 80 bedarbių. .Valgius 
gamina ir neturtėliams pųtarnau- 

. .. ja patys studente*. , -

Anglijos laikraštininkų sąjun
gos pirmininku išrinktasis James 
G. Gregson yra žinomas katali- 

;■ kas. .
Gregson laikraštininko darbų 

dirba jau per 40 metų.

Ai rudenį Arabijos midste 
Bagdade bus atidaryta jėzuitų 
vedama aukštesnė mokykla.

/• 7 ' -< ,
“ šiomis dienomis Popiežius Pius 
XI priėmė 400 prancūzų katali- 
kų darbininkų atvykusių iš 
• * < . * ■ “ .
Prancūzijos. Darbininkus pri
statė Popiežiui kardinolas Lepi- 
cier. Tai jau 26-tas prancūzų 

s katalikų darbininkų konfereram- 
jos atstovų apsilankymas pas Po- 

' piešiu. . •

Rugsėjo 4 d. prasidės Ameri
kos spalvuotųjų rasių katalikų 

. mėtinis suvažiavimas, kuris pra? 
: sidės iškįlmingomis mišiomis, ku

rias laikys kardinolas Hayes.

.Projektuojamas Kunigų 
Vienybės metinis seimas a- 
tidedamas neribotam laikui.

, Sekretorijataą.

ATRADO VITAMINĄ C
i ... a .

NEW Y(>RK. -- Prane
ša, kad Pittsbutgho univer
siteto chemijos profesorius 
King atraSd vitaminą “O,” 
kuris yra labai naudingas 
ir reikalingas maištui. ■

Vitamino “C” daugiausia 
randasi citrinoje, ir kituose 
vaisiuose.. “

A. E. SMITU - TIKRAS 
KANDIDATAS

WASHlNGTON, — Ba
landžio 9 d( prez. Hoover 
priėmė Kongreso ekonominį 
komitetą ir bendrai tartasi, 
kaip sumažinti valstybės iš
laidas.

Pasitarime pasiekta'ir su- 
: sitarirho,- ^ągąl kurį būtų: 
sutaupyta apie 200 milijo
nų dolerių.

Tartasi numažinti algas 
ir prezidentui, jo sekreto
riams ir kongreso nariams. 
Laikraščiai rašo, jog Hoo
ver sutikęs nusimažintį vie
ną dolerį nuo gaunamosios 
algos/ • ’ . 1

Dabartinė prezidento al
ga—J75,000 dolerių metams.

WOBURN,-Mass. —Bal. 
9 d. dvr senutes seserys 
Margėiy 67 m. amžiaus, ii’ 
Mary McCornjack, 70 metu 
amžiaus, beeinamos skersai 

; geležinkelio prarado • gyvy
bę, Tratikinys. abi’ vietoje 
užmušė. . _

00 PROKIJOS AGEN
TO KALTINAMI ŽMOG

ŽUDYSTĖJE

NEW YORK.—Apipil
tas įvairių klausimų krūvą 
Alfred E. Smith dar kartą 
viešai pareiškė: jei demo
kratų taut- lis susirinkimas 
panorės jo, jis sutiks būti 
demokratų kandidatu pre
zidento Rinkimuose.

CHILE'JE KARO STOVIS
SĄNTIAGO, Chile. .— 

Centraliniam bankui su
smukus, kilo dideli neramu
mai. Minisfejių kabinetas 
atsistatydino ir paskelbtas 
karo stovis.

Popiežius priėmė Amerikos 
jį, kolegijos Romoje 200 studentų, 

kuriems pareiškė 'sava pasitikėji- 
* mą, jog Amerika ateity dar daug 

y ko gera nuveiks.

St. Louis mieste kunigai Demp- 
sey ir Phelan turi įsteigę valgy, 
klą, kurioje teikiama maistas ne
turtingiems bedarbiams, t Nuo 
1931 m. lapkričio 16 iki šią metų 
kovo 16 d. iš tos valgyklos su
teikta valgio per 434,097 kar
tus.

Medžiotojų grupe Anglijoje persikelia per upę kartu su arkliais ir 
šunimis. ’ > • .

DALLAS, Texas. — Bal. 
9 d. čia kaltinami du prohi- 
bicijos agentu už nušovimą - 
McGlothlin ir jo žmonos su
žeidimą. Valstijos proku
roras kalbėdamas apie 
žmogžudystę pareiškė, kad 
jis ištyręs rado, kad teisin
gas ir įstatymų prisilaikan
tis pilietis buvo nužudytas 
kaip koks kriminalistas.

Prohihicijos agentai gau
dė tūlą Cox. Pastarasis bu
vo nuėjęs pas McBlothlin į ; 
namus. Prohibieijos 'agen
tai’ sužinoję, nuėjo pas Mc- 
Grlothlin, kuris-pamatęs du 
nepažįstamu vyru manė, 
kad plėšikai.

Mre. MeGlothlin pagriebė 
revolverį ir atstatė į prohi- 
bicijos agentus. Vienas iš 
jų išsitraukęs revolverį šo
vė į moters ranką, išmušė 
revolveri. Šūvis nutraukė 
kelis. jos pirštus.

Mr. MvGlofhlįn pagriebė 
šautuvą. Tuoj kitas, agen- j 
tas paleidęs šūvį į ir vie
toje nušovė;. Tuo laiku Cok 
pabėgo.

Mrs. Cox pasakojo, kad a- 
gentai buvę girti. Proliį- 
bicijos agentai turėję leidi
mą daryti kratą Cox na
muose; bet ne McGlothlin.

AR LIETUVA GAUS IŠ 
ŠVEDU DEGTUKŲ TRES

TU PASKOLOS RATį?
Kaip jau žinome Lietuva 

yra susitarus su Kreugerio 
Jjompąnija_ gauti 6 milijo
nų dolerių paskolą. Kreiu- 
gerte nusižudė. Jo kompa
nijoje esą neaiškumų ir fi
nansinių trukumų.

Pagal sutartį Lietuvos 
vyriausybė už paskolą davė 
Kreugęrio kompanijai deg
tukų monopolį ir kitokių 
obligacijų, o iš Kreugerio 
gauna pinigų. ‘

4 ^ratos paskolos buvo į- 
mokėta: 1930 m.* birželio 1 
d. 1,000,000 dolerių, 1930 m. 
rugpiūčio 2 d. 1,000,000 do
lerių; 1931, m. buvo du ob
ligacijų .išpi'r k į m a i u ž 
2,000,000 dolerių; balandžio 
mėn. 1,000,000 dolerių ir 
birželio mėn. 1,000,000 dol. 
Tokiu būdu iRi šiol jau. gau 
ta 4,000,000 dolerių.

Šių metų balandžio 1 d. 
turėjo būti sumokėta pay, 
skutine paskola rat^ 
000,000 dolerių; Čia reikia 
prisiminti tos. paskolos ga- 

llgacųų pirkimo terminą, 
Lietuvos vyriausybė turėda
vo prieš; mėnesį pranešti4 
trestui ir pasiūlyti jas iš
pirkti... Šiais, metais, Lie
tuvos vyriausybei; trestui 
dar nepriminus Apie obliga
cijų pirkimą, daugiau kaip 
prieš mėnesį laiko trestas 
per p. dr.* Kblbaną prašė tą 
2,000,000 dolerių ratą išdė
styti 3 vatoms: balandžio 1 
d. žadėjo pirkti obligacijų 
už 1,200,000 dolerių- ir po 
400,0000 dolerių gegužes ir 
birželio mėn. 1 d. Lietuvos 
vyriausybė su tilo Urvo su
tikusi. + .

j Po Kreugerio mirties Lie- 
Mirti BiiiAi^iinžiHuvos vyri'ausybė per savoVAIKU IR PATI NUSIŽUDĘ* atstovą p. Savickį užklausė 

tresto ar jie įmokės pasku
tinę ratų ar ne. Jie pareiš
kė, kad mokės, tačiau ne
duodami, tikros garantijos, 
nes po Kreugerio mirties 
reikią, patikrinti aktyvūs ir 
pasyvus. Priecpatįkrinįmo 
dalyvavo ir Švedų vyriau
sybės įgaliotas komisaras,

Oficialiai nieko dar ne
galima pasakytų ar. paskir
tu terminu jie , išpirks ūž 
pasižadėtą sumą obligaęijų 
ar ne, > . \

Tad klausimas, ar pąskir-. __ _ ___ ___
tu terminų švedai išpirks’ Italija paškvibniu ląilni 1&- 1 
už pasižadėta sumąiobliga- bąi artimai susidraugavę j 
cijų ar ne1? Šu Vokietiją. .. j

ATVYKO
NĘW YORK. — Balan

džio 8 d. iš Vokietijos atvy
ko kumštininkas M.- Schme- 
ling. .. Jis tuojau pradės 
rengtis kumštynėms su 
Jaek Sharkey. Kumštynės 
įvyks New Y-ork’e birželio 
16 c) ieną. Ląilcrašcių ben- 
dradarbiams jis .pareiškė, 
jos jis turįs tikrą viltį .nu
galėti Jaek Sharkey. >

Sehmeling pasidžiaugė, 
jog dabar Vokietijos spor
tininkai yra jam palankūs: 
ir, visi linki jam nugalėti 
Sharkev. . .

BERLYNAS, bal. 11, r 
Balandžio 11 d, Vokietijos 
valstybė sekantiems septy* 
noriems metams prezidentu 
išrinko dabartinį preziden- * 
tą Paul von Hindenburg/

Hindenbm’g surinko 19,* 
367,000 balsų; jo didžiausiu 

“priešas, fašistų v a d a s,- 2 
Adolf Hitler gavo 13,417,- ■
000 balsų,, o komunistų kan
didatas Thaelmannn surin- 
ko 3,705,000 balsų. 4

Taigi, Šį kartą Hindėn* 
burg surinko daugiau negu 
pusę visų balsuotojų balsų* 
Hitler irgi gavo apie 2,000,- 
000 balsų daugiau, negu 4 
savaitės, atgal. Pažymėti
nas komunistų balsų sumą*- 
Žejimas). . Kovo 13 d, rinki
muose komunistų kandida- 
4as surinko beveik 5 milijo-į 
nūs balsų, o šį kartą nę^th 
rinko nei 4 milijonų balsų.

Rinkimų daviniais jabai 
patenkintos Europos yalsty- 
bes, p Vokietijoj ypatingai ' 
džiaugiasi kancleris Brue- 
ning, kuris vadovavo Hin
denburg rinkimų kompaM*^ 
.į v '

k j|įįįįĮį)ĮH*ij, ♦-:
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ŠIAULIŲ MIESTAS JA J

10n,0008EDARBIŲ 
ARGENTINUJ

BUENOS AIRES.
Valdžią praneša, kad vien 
Buenos Aires mieste yra 
per 50,000 bedarbių ir kita 
tiek yra mažesniuose .mies
teliuose, ,

Valdžią paskyrė 100,000 
pesų bedarbiams šelpti?.

MOTINA NUŽUDĖ DU

MONTCLAią N, J. — 
Mrs. Winifred Eosdick, 
žmona buvusio Tautų. Ly
gos. genefąlio sekretoriaus 
pagelbįninko, nušovė savo 
du vaiku ir pati nusišovė. .

Sakoma, kad ji tų; baisų 
darbą atliko-būdama pami
šus. ‘
, Bolševikų'. spauda rašo, 
kad tą .pamišėlė buvus “ku
nigo brolio pati. Netiesa. 
Ji buvo paprastų pryČerio 
brolio žmona. . * .

6 Bolševikai netiesą, skelbia 
tikslu klaidinti apakintus 
savo skaitytojus., <

. TROS STOTĮ .
ŠIAUŠTAI, Lietuva, -i 

Kovo 11 a. įvyko miesto ta
rybos posėdis. Burmistras 
pranešė, kad su Amerikos? 
Lietuvių Prekybos Akcijine 
bendrove dėl elektros stoties. 
pirkimo jau susitarta už: 
3,750,000 litų. . “ . -

A Miesto, taryba perimanti ' • 
valdyti ; stotį nuo balandžio 
1 dienos ašių meti}.

Kadangi bendrovė esanti
' ii

5

i įsiskolinusi Lietuvos Blan
kui, tai savivaldybė sutartą 
kainą inokęsianti ne bendro-* 
vei, o Lietuvos bankui ir 
mokėsiantį per 15 mėtų ir 
4 proe. palūkanų. /

ITALIJA Už REPARACIJŲ 
PANAIKINIMĮ

ROMA,: bal. 10. — Itali* 
jos fašistų didžioji taryba | 
SU premieru .Mušsolini prie- J 
šaky svarstė ekonominius I 
klausimus. 1

Pasauliniąni fcrfeiui pa- j 
šalinti, fašistai siūlo panai- j 
kinti reparacijas ir kaW J 
skolas. . /•; ■

Labai aiškiai atrodo, kad . - .• - J. . w -k •

v

•J

So. Bostono Lietuvių Parapijos metinis Balius balandžio 19 d. Municipal Building Salyje
Pradžia 6 vai. vakare : : Įžanga 50 centų. : Grieš J. Antanėlio orkestras* 1

y 
.«■



Antradienis, tat, iž, fO8&

į Žinios Iš Lietuvei
į JįS. ■ . • ' " 1 llL"U . I ; <

į žmonis

’’ * ’ KzYUNAS. — Spauda l- ' ' *
... praneša, kžįtt pernai geležių-. 

*' * fceRmns išlaikyti Meištn 34,- 
, ' £40,^00 litiĮ, o pajamų 'teė-‘

* fa 44,100,000 litų. Pelno ge;
f ležinkeliai davė 9 milijonus 

litų
r » ’ ' 1'

«n3S0tAišr
f * KAUNAS. — ^paūda ra

šo, kad kilęs sumanymas pa- 
t ^ sfkeisti Lietuvai h* Lenkijai 

o savo politiniais kaliniais;
i: To ypač nori lenkai, kurie 

Lietuvoj turi daug s a v o
■ . - žmonių, baustų už šnipinėj 1- 

-4ną. - rite tikisi,<*kad galėtų 
' \ Yš Lietuvos gauti 72 čia ka- 

r 'Įėjimuose sėdinčius politi-
į, nius kalinius. Tas pasikei

timas eitų per tarptautinę 
Raudonojo Kryžiaus drau-

.. gi**- < ' . *
? EMIGRACIJA 1SLIETUVOS

. Visai tas*
KAUNAS.' — Vasario m. 

iš-Lietuvos į Argentiną emi- 
gravo 5 žmonės, Braziliją 3, 
Afriką 19, Urugvajų 7, Ka- 

. Padą ir Amerikos Jungtines 
- Valstybės po 3 ir Palėstiną.

• <; Emigracijų į užsienį pas- 
/- kutiniU laiku visai sumažė

jo; * Daugiau į Lietuvą p$$r-- 
. 4 valiuoja negu i^žnioįarf 

' ^TYpatingai 'sunkus eimgran-
padėjimas Pietų* ĄmerU 

4 kojej iš kurjie nori grįžti 
stačiai masėmis. Kurie į 
irios kraštus emigruoja, tai 

pas Savo gimin.es, kad.
* turėtų iš ko pragyventi. • .

. . > . •

PANAIKINO 56 DVARŲ 
VARDUS
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* Čia veikia keturios lietu
vių draugijos: lietuvių stu
dentų, Uebttvių darbininkų, 
Lįetųyoe lenkų ir Lietuvos 
žydų draugijos. Pereitais

UMU VWME

Xuršėnų valsč. — Sauri- 
maičių k. kovo 7 d. beimant 
iš dimbės žvyrą, užgriuvo iŠ 
vilkaus atitrukusios žemės 
Lisauską ir Mūrininką. Li
sauskas lengvai sužalotas, o 
Mūrininkas—pagud dy t a s, 
kiaulių linoninėn. ‘

> ‘ THM 5 KUNIGUS

UOIERGĖ. — Kovo 9 
di pas I nuovados taikos tei
sėją įvyko leismas. __
J Pilnutėlė sale ir korido
rius žmonių. Publikoj ma
tyti keletas aukštų ir dau
gybe žemesnių įvairios rū
šies poHcijos atstovų. P. tei
sėjas Kontrimavičius teisė 
5 kunigus. Teismas truko 
nio 9:30 ryto iki 9:20 vai. 
vakaro.

Teismo * rezultatai šie: 
kum - St Telksnys. KVC 
Kauno rajono reikalų vedė
jas ir kųn. K. Kazlauskas, 
Deltuvos klebonas, abudu iš
teisinti. Taip pat išteisin
tas buv. Siesikų (dabar Ty
tuvėnų) vikaras kanaunin
kas J. Marcinkus.
. Kurt. V. Strazdas nubaus
tas 250 litii arba dvi paras 
arešto: ., ‘ ' 1

Kun. Juknevičiaus, Uk
mergės vikaro byla atidėta, 
iškilūs' išaiškintinoms nau- 
pertis aplinkybėms, \ vedant 
-liudininkų kvotą. ' •, ‘

a

“Darbininko” Katalogas

•J

* KAUNAS. ^emės re- 
formos valdyba •. panaikino 

-t 56 dvarų vaidus, kurių- žę- 
Ihės išparceliuota ii- šudaiy- 

- ti kaimai. * Tiems kaimams 
\ duoti nauji lietuviški var- 
' dai. -
v t ‘ *. •

PERTVARKYS MIESTELIŲ 
' • ŠTATYBĄ /r.

į'
jf 'Kaimo ir svarb e s n i ųj ų 

provincijos kai tanių miės-

i;

tų ir svarbesnių jų provincU. 
; jos kaikurių miestų ir mies- 
..taių statybos peitvaikymo 

-•< planai jau sudaryti. ' Pama
žu tą planą .pirmiaūsia nori
ma pritaikyti Kąunui, pas- 

; kum Panevėžiui, Marijam
polei, Alytui, Ukmergei ir 
Joniškiui. Kaune tas per- 

* tvarkymas atsieis apie 400,- 
000- litų, o .piuvinęijoj' -nuo 

-20,000 iki 50,000 litų.

? k
< 1 '■ ' 
įį.

l

■

k
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Įmetafe kilo sumanymas su- 
Idaryti visų Šių keturių drau- 
Igįjį federaciją.

Šių melų sausio 17 d; visų 
(šių keturių draugijų atsto
vai padarė susirinkimą, pri* 
ėmė federacijos statuto pro
jektą ir išrinko valdybą 1$ 
šių asmenų j konsulas Bla- 
veščiūpas — pirmininkas, p. 
Federavičius —- vicepirmi
ninkas (lenkų draugija), p. 
Scmkmas — iždininkas (žy
dų draugija), p. Masiulis — 
sekretorius (studentų drau-

įeita) au įMMkalaU. Lietu- 
viakalboaSguldi Alyva-—-50e«

Trurnipi Apologrtita arbw 
Kat. TlkCjhho Apgynimai. Pi 
raM kun. V, 45ąj«ėąw»k»ą--A

Maldą Rinkta, bkltah ' 
Viribliab „—,„1... u,tltŽML

' ft»Uhi linkinllii,

Abraakaa. Verti K B.,,;... .
Trumpi' Bkaltymlliai--labai 

gražūs pasiskaitymai apie i* 
yh4n« grjfrtrtmn

: Wvy&* u.....
Turto ^ORM^-moksliški pa- 

iiikaityiriiM - - Uosia——4Ūfl.
Gerumas — aprašymas apie .. 

gerumą per T8V4 Fabera-Fi-' « 
Įkrito*. Vertt Ęttn. P, L._15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo tarikbm'iis; pagal d-r< Ni- 
io»įipafeW6 B. Katafetfe—15c.

z Dr. Vinco Pietario Raitai. ( 
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00 

ilotę^yrtl ir teimyną. Ver
ti Gerutis ...... ................  Kh.

Gąmtoe Pratfžiamokilis 
pr. A. Vūeiiiti-----___ ____ __50e.t

Lig^ir kafp 
huo ją išsisaugoti? parįfr 
negyvoji gamta: žemė, van- 
duOfbras. l^arftŽB J. BaroiraS^JŪOa

Naują TrtcaitYrūd įKnyVa —
■>f Derlia H). Sa<paveikilais,^1.75e.

Vienuolini Luomą. Verta 
Kun. T. -Baurusaitįs __J25e.

knygelė su pa- 
veikslais . MOa,

Mano P&tytbąnadriMdžtofoj 
m 1018 ir 1910 m. Para 
U Ktin. X P. jonaitis (Ka- 
pelionur)

Pamaldą Vadovilfe, Stacijos 
Graudūs Verksniai. SudarS ir

MeilG (Poema),.PąrašS M. 
ChS&taitžs • _.į--—..r.-IKa, 
išleido Kun. j. KoneeviČius.^IOe.

Moterystfis Mt^uąnĮomybi. J. 
Lesauskis. Šv. Kai.. D-jos lei
dinys, K&tinė ___ -10a.

Aį Rucevičius 40e.
■ tvėnŪis Gabrielius, Išleido 
Wvas Alfonse Maria ©. P.__256.
. Religijos Mokyino Metodi
ka. Sutais6K.’-Jr4SkruodyB__5Ocj. 

leiskite Mažumams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPn- 
nag________ __ i_ _________ 40o,

•Mūšą 'Dajiitai; Farm Kl-
>ya Puida r-i J;..,.----4J50o,

Apdereeno Pasakos—su pa-. 1
eikslšliai’s \—JŽOe.

tndžiulaitfe  t...—lūOo,
■ lto.bAKNYCH« 

Pulkim ant K«Uų--“I?-ko”
panda, Odos apdaru $2.00 ir $3.00

; • '.TEATRAI'. • /■
Vienuolio Disputą su Rabi- 

uū. Vieno Veiksmo juokai. Su- 
’ netuvino Vaidevutis ..

Nepaisytojo—ketiirlą veiki- " 
,uą drama. Parašė kun. Dr. M. 
J uras. Kaina------------ -—35c

Giliukingas Vyras—2 aktą ’ 
komedija; parašė EL Tarvy-r .

. įdaą/ .... J......., ------25*. .
Elgetą Gudrumas, $-j4 veiks

mą komedija. ^Paraše Seiriią. 
uoridraa

Ubagą Akademija ir Ubagą* \ 
Balius — komedjjos po 1 ak 

. Paraše Seirijų Uuozukas—35c, 
k —Dram a W 

ą. Verta Akelaitis .. AOa., 
Ėsumas-MLčia dalis dramos 

" Gims Tautos ‘Genijuš?’ Tk- 
rtjS Kųn. D. Vajcė^nriuMC.10« 

„ Viii Geri—-3-ją velkamą vab-
; pattilS -“Fi. V. -u,____10e ■

kankinė — A drama. VertS Jonas Tarvydas__ LLlOe.
■, Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas aiįt «e- 
uSs JSzaus Kristaus. Vaidini* 
alks su' gaidomis—75a, 
- Dmmbis; IJ2) . 
O’abiolą—5 aktą; 3) Lini^o 1 
Stebūklas ~ 4 aktą; parašS ,» 
L ; .7; S w •

KntrtoalMiapąB.-^Kmaedi- .
ja Lme akte. ParaŠŠ Gineitis 15®. 

Vaiką Teatrai: dalis Is I) , ■ ;
l^^įyok ka darai; ė) ^000 
Jąimš; 3) Pasakyk * <
mę, Surinko S. K7 D. ir

Vaikų Teatrai: dalia II: t) . 
tfctiraime paskuif*2) Antanu- ... 
kai. Surinko S. K., D. ir ’KU'Wa, /

I1NKAS"
356Broadway, Sb. Boston, Masą

> Db- 
MB&ąUnoMi. Partiib tei. 
Tarnas ŽiUaskas   ——50e.

Aįn^Ulyif^: &al'doi įstafa- 
'ftį. Vfeft Kun. P. Saartt- 
-feįti* ..i.-r-bi-. ■:—

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašfi 
kun. Pr; Bučys, M. L _ .1.5(1

w aprašymas toMės į Pą- 
ryžių/it atgal Mikniaus ir 
Glapiros Ivanovą... MguldS 
Magnus Parvalkietia __ ■ .60

keifonį Aįiliiik basaulį per , 
CO'dirtią—fcpie ris«s"deryWs 
be galo įdomūs ^uotikiai ke- - 
foūSs pėt . įVfciHus kraStus. f

UUŪM Vernb. Vertimas r 
J. Bal^ikonin - ^ \ Jįil

PramoninšsDemokfatjios Pa- 
grindai. Paražfi Uosis____ -75h.
. ’^hfgiįžšs #®5nno — Kun. P. ' 
ŽŽadeikia. Kaina -___U___ _ _50o.

lto orUMo viOdytotaa ‘ sugedus orftJvfo nto-
torui ir orlaiviui užkliūna už medžio šaką.. Ais Įvykis ataittko prie pija) > P* Bmdauskas — vai- 
Viuocfunes,Ind. . : - įdybos narys (darbininkų

' draugija).
Šios federacijos įsteigimas 

tuojau atnešė realių vaisių 
Šiuo nedarbo metu Praneū- 
zijcje pirmiaūsia pradėjo 
būti atleidžiami iš darbo sve
timtaučiai. Ši nelaimė ne
aplenkė ir lietuvių. 90 nuoš. 
mūsų darbininkų tuojau ne
teko darbo. Tie, kūrie turė
jo šiokių tokių santaupų, 
jaii sugrįžo į Lietuvą. Kiti, 
kurie negalėjo sugrįžti, ken
čia baisų skurdą. Daugeliui 
tenka nakvoti po tiltais, mo
terims su mažais Vaikais — 

" įprašyti išmaldos. . Šiomis 
,J (dienomis vienas tokiųrteląi- 

 

•• taringųjų net krito po trau- 
" Įkiųiu. .•.t ; Į, t, . ’ -

| Bet šiai mūsų emigrantų 
[būklei vis labiau ir -labiau 

. I sunkėjant, vis labiau ir la
ibiau gugant bedarbių skai
čiui, konsului Shavėščiūrtui 
gimė mintis sudaryti lietu
viams bedarbiams šelpti ko’

REIKALAUJA LIETUVIŠKŲ
‘ MOKYKLŲ

jįurį laiką Pelesos apylin
kėse veikė kelios lietuviškos 
mokyklos. Dar pernai vei
kė šios lietuviškos mokyk
los: Pelesos, Patalkės ir S. : 
Druskininkų. Šiemet jos; 
jau irgi okupantų valdžios 
uždarytos.- Vietoje uždary
mų lietuviškų mokyklų pri
steigta lenkiškų, į kurias 
žmonės verčiami siųsti savo, 
vaikus. ’ . Tačiau žmonės į 
lenkiškas mokyklai vaikų

KIEKSVETIMŠALIŲEEI OP- 
TANTŲ YRA KLAIPĖDOS *

KRAŠTE .. .. - '

• • • e -

. 1932 m. vasario ! d. Klai- 
pėdos/krasto gubernatūroš 
duotais leidimais' gyveno 
Vokietijos piliečių 2,192 ir 
djptantų *—1,392;, . .

KAUJAS DARBININKŲ SAM 
DOS ĮSTATYMAS LIETUVOJ

' Pakeistame” įstatyme nu
statytą, kad samdytojas nu
traukęs sutartį , be teisėtos 
.priežasties su samdininku, 
turi Šiam (samdininkui) iš
mokėti* atlyginimą už ištar
nautą laiką ir dar priedo 
vieną pektadalį sutarto atly
ginimo už visą tarnybos lai
ką* Jei tarnybos laikas bu- - 
vo sutartas ilgesnis kaip vie
ni metai, tai tasai priedas 
negali viršyti metinio atly
ginimo.

jei sutartį be priežasties 
nutraukia samdininkas, tai 
jis gali gauti atlyginipmą 
už ištarnautą laiką; Tačiau 
samdytojas turi teisės dar- 
biiiiiiko-ordinarninko išlai
kyti vieną* dvyliktą dalį, o iš;

AR TUąi LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
. i ' 4Š6 ^aalapią didumo U

Kiekvienas puslapįs labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
knygą. Jos kaina buvo $1.00. Dabar gausi tik už

. |LOO. \ . 7
’Reikh.Uuk i» ‘

’ “DARBININKO” , 1 , ;
: • >6Ž Brd»dway ... BOtith ŲtiŲon, Mm*;.

■

pavienio darbininko vieną, 
penktą dalį atlyginimo, su
barto už visą tarnybos laiką. 
Čia,.'taip pat toji viena, pen
kta dalis atlyginimo -negali 
būti didesne, kaip atlygini
mas, sutartas Už vienus me
tus. " ;■ .• •:
'Be žemės ūkio darbinin

kių įstatymo; yra pakeistos 
ir normalinių, samdos sutar
čių. sąlygos, .

Šiose sąlygose nustatytas 
toks metiniams darbinin
kams atlyginimas;'

'Samdiniui 350 1. metams. 
Samdinei 250 1. metams. 
Pusberniui 250 L metams. 
Pusmergei gOQ 1. metams, 

. Be to, ūkio. valdytojas 
duoda jiems, pilną išlaiky
mą ir darbinius di’abužĮus. i

Minėtas atlyginimas, žiū
rint atskirų rajoną gyvento
jų ekonojninio pajėgumo ir 
darbo brangumo, -gali būti' 
ligi 30 procentų, padidintas' 
arba sumažintas.

,k Darbininkui kasdien duo
dama vietos įpročiais nusta- 
lyto poilsio. Be to. duoda
ma darbiu inkams-*ordinaii: 

.. triukams neipažįau,’ kaip 6 
"laisvos dienos per metus. 

■ Laisvas dienas pasirenka 
'I darbininkas, betv’tąip, kad 

per mėnesį išeitų ne dau- 
' giau, kaip 2 laisvos dienos,. 
: Gegužės,, birželio, liepos ir. 
p rugpjūčio . mėnesiais Jaisvų 
j dienu darbininkas negali 
f pasirinkti,. . ■ ,
r Aukščiau minėtos norma

linių samdos sutarčių sąly
gos privalomos, samdytojui 
ir samdininkui tik tada, jų 

į' jie nėra kitaip susitarė.
'■*'V

•** **

nesiunčia, laukdami atsaky
mo, iš okupantų valdžios lei
sti f vėl veikti uždarytoms 
lietuviškoms mokyk 1 o m s. 
Naujai. .įsteigtos lenkiško; 
mokyklos stovi tuščios. Oku
pantai pradėjo bausti tėvus 
pinigais ir areštu. Tačiau 
šie vistiek nenusileidžia. 
Vasario 18 d. į Pelesą bifvo. 
atvažiavęs Lydos apskrities 
mokyklų inspektoriaus pa
dėjėjas . Vitkovskis, kuris, Į į 
sušaukęs Visus tėvus, , pra
dėjo teirautis, kėdei nesiun-. 
čia vaikų ^lenkiškas- mdky-U 
klas ? Tėvai vienbalsiai pa- .

Į ‘ Į

sisakė, kad vaikus leis, mo
kytis tik į lietuviškas, mo- į' 
kyklas.. Inspektorius sura
šė kai kuriems ūkininkams 
pabaudas po 15 zlotų. K 
tose vietose ūkininkai į ins-į ■ 44 ..-,^;- .

‘ pekforiaus Šaukimą pasitar-!CTl:.e /' * T
ti nesųsirinkdavo,. o atėję 

lenkiškas mokyklas vaikų

loniai sūtiko dalyvauti šia- 
ken griežtai sakėsi, ^įinie kemiiete ir jį globoti, 
lenkiškas mokyklas vaikų Šių metų vasario 14 d; bu- 
neleisią, inspektoriaus pa- po steigiamasis Šio komiteto 
dėjėjas labai pyko, kad bė' susirinkimas. įiame susi
veik niekur negalėjo Susi- rinkime teikėsi dalyvauti ir 
kalbėti lenkiškai. Į reika- p. Khmienė. Komiteto už- 
lavimą kalbėtis lenkiškai, davinys — surasti lėšų, ku- 
žmoiiės jam atsakydavo: riomis; būtų galima šelpti 
“Ponuli, polckai nė žodžio lietuvius, norinčius grįžti'į 
nesuprantame.” | Lietuvą. Susirinkimas iš-

.... -------- (rinko p. KKmienę Šio koini-
KERfiNBKIS VILNIUJE |feto garbės pirmininke. Ko

*?

Žinomas buvusios Rusi-J (Bernotaitė), vieepiriniiiin- 
jos laikinosios vyriausybes |ke—r p. Jankauskienė, bek- 

 

premjeras Keren^iis, kuiio retorium ir iždininku --r-p* 
valdžią nuvertė bolševikai (Merkys, valdybos nariais.— 

 

1918 metais, nuo to* laiko p. p. SonkinaS ir Akbonįs. 
važinėja po įvairius Kuro-r Pedeįacija ir Lietuvių, 
pos miestus skaitydamas pa- ( studentų df-ja atėjo šiam 
skaitąs apie komunistų dik- Į komitetui į pagelbą. Lietu- 
tatūros žlugimą Sovietų Bu- tuvių studentų draugija Pa
sijoj. Paskutiniu .metų. Ke-Fiyžiuje' neseriiai buvo suruo- 
ręriskis stengėsi gauti leidi-•.pusi>didelį .koncertą bBlįų, 
mą savo paskaitai Kaune! kurio grąžų pelną1 taip pa1 
bet Lietuvos vyriausybė jo pavedė šiam komitetui. Vis 
neįsileido. ' lietuvių studentai Paryžių

Pabar,' teUj s p a u d o S”1“’ ?a
Ptan^imta; 3CetaftW m 4 b m
W Varšuvon, o iŠ len j.

. v. v , •• * Reikia pastebėti, kū$
Vilnių ir;čia žadąs paskai-įĮ?yąjįCūzijos vyriausybe, aie- 
tyti vieną ar. dvi paskaitas, [dėdinga svetitntaiičių daibi- 
juįkų atžvilgiu. Dėl to pa
stariesiems labai dainai ten,

■Jka nukentėti. Kad ir toks 

 

(faktas. Lietuviai, kaip ir 
moka^ socialinio^ 

1 draudinio mokesčius, bet jei-

Ptilengvint SfttfcmųĮ 
ifekentikita tvtrmąOką H- ‘' 

ir ikausmlj. Nuįlpir*. •;
T v įrita hrtUVM -

uiąėHs kątbęs mokslui—_50o, 
' Petriukas — laiškai vieno - 
saikelio. Vėttė S. Rakauskas 15e 

. ■' Kas tai yri ' ■
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj __ 15e.

- TOrttamMjąyyb&i ' ■
vakarėliams ir gegužinėms su 
gąiŪomis. 'Butaire Matae Gri-

fptfoįft. Parašė^ 

-AtJrtrgiti su -Ugnimi. VertŪ . 
iš lenkiško kum. K. S......, .10c.

Tikėjimas—išai&kini- 
m’as jpkgrindą mūšą tikėjimo. 
VCrte Jonas M. Širvintai—_ :50c.

Lietuvos ženldai. Išleido
J, Šeške vidinė ir B-v8, Kau
las-*-_ ___________________ 40c.

ir KalttSkl pėklama- 
feijos, Afonolgai ir Dialogai. 
Paraše Juo®i> V. Kotas 30c.

Graudūs Vericttual. — Vėr
es Vysk, A. Baranauskas^—10c. 
. Eucharistiškoa . StacIjos—Su- > 
Hettlrino Kun. *P. Juškaitės—15c

Kristai Kryžiusf Staeįjoe, -
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 
-gtžžBs, Dirželio fe Spalią mA * 
uesiams. Išteido'Jron. K. A. Va- "

rinko Kun. M. Gavaleyičius; " 
bė apdarą 75 oentai, su ap-r -t 
dAraiš ;_ ^d$1.00

Sociah ana® Ir^Kriiolčiubybė.
Pjof. V. Jurgučio—__ iOe.

Žmogus fe Gyvuotos. Para*
1$’ kttn. 4*. Bušys —___ ........ ,. 8be.

literoje. PiArift 8. 7~ 
30*.

tai-

___J85k 
Atri- t

.$W
<lbtaata. Bu pi- 

veftmlah ir įpriįfrmais, .150

gu knrisr nors i« jų ąp^erga, 
tai beveik negali patekti. į li> 
goninę.,^ . *

Spaudą .yrą viena rtipri«Uią vi- 
euomen&i auklljimo priemonių: ji

Profislpnnini, biinhykl, prameni^* 
>* kai, kurie skertbiisl ’1Xrt>tma»y tik* 
* tikt verti skaitytoj ‘MA'miA e .

Ylai gaftinkitit 0D*rbltilnk«.M

BVARBU ...

TfiETfflfflKMIS
Maldės atidarant ir užda

rant mėnesinius tretininkų 
susirinkimus ^atspausdinto*, 
Mikitai. Vieną knygeli lik* 
5c. Reik,niaukite.

<
Ė

gimin.es


POETO DAINA *

Nemoku jokios dainelės kitos 
Kaip tik: “Tėvynelę myliu,”

Antradįenią bąl. 12, 1932 ~

Kitaip dainuot negaliu! •

Amžinoji daina, muzikalė saka...
’ Tai mano jau paprotys! .

Ir eidamas svetur, namie ar visur 
Vis jausiuos ifi lietuvis!

Ir dainuosiu tisai iš krutinės giliai, 
Kol. pakvies manę mirtis
O, ten jau augštai užtrauksiu amžinai. 
Kaip Tėvynę mylėjo lietuvis!

RAUDONBARZDŽIO 
DEJAVIMAI

Badau tokį juoką anglą 
, laikraštyje. Tūlas daug kal

bą mokąs profesorius Šaukė 
studentą vardus vienoje kla
sėje.” Jis norėjo žinoti, ar 
visi mokiniai atsilankė į pa
mokas. Tik štai, bešaukda
mas vardus, jis sučiaudėjo, 
Tuč-tuojaus atsistojo šeši 
lenkai ir visi turtinai pasa- 

- kė: Esu. • . - t .

Valdyba.

1LQWĮM, B4A88.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyk* 

ketvirtadienį, balandžio 14 d., 
vakare. Ateikite yiai. Gera proga 
darbininkams pyiairafiyti prie vie« 
nintSlfia darbininkų organizacijos

Valdyba

LAWBM01, M*M.
, Lt)S. 70 kp. suslrinkimfiB įvyki j 
bal, 17 d., tuoj po dvyliktai, 
Šviečiame gausiai sueiti, neš turi

me keletą svarbių sumanymų, At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. Valdyba

ĄTHOL,MAS8.
LDS. 4 kp. mėnesinis suririnkl-

mas įvyks M. 17 d, tuoj po ’ 
mišparų, iv. Pranciškaus parapi. 
jos salėj, Kviečiami visi nariai at* r 
silankyti ir užsimokėti m&nesin«t 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba ■?;

7 PR0VIDEN01!, R. 1
LDS. 11kp, mėnesinis susirinki

mas. įvyks sekmadienį, bal, 17 d, / 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi Šiame eusi- 
rinkimę dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų patys, 
dį kitiems,

LDS. Kuodu -Susirinkim'ai
kini !daug užpelnytos garbes '
ir* kompozicijos ir-produk- », j.
Gijos žvilgsniais!., Reikia j į p g ijf kuoppą suririnkimas 
visiems kreditu duoti, kurie įvyks balulio 12 d. parapijos 
taip gerai ir širdingai re- svetainėje, 6 Dovis Avė. Visi 
me. tą visą8 rengiamą vaKa-*| > mudvi,
rėlį. Kaip aš pamačiau, tai 
tuojMis norėjau, kad visos 
lietuviškos kolonijos Ame
rikoje jį pamaty tą. Būtą į 
labai naudinga ir malūnu 
turėti arba pasikviesti tą 
gnipę suvaidinti tą veikalė
lį visuose miesteliuose, kurį 
tik lietuviai gyvena. 1 Į 

Visi vaidintoj^i gražiai!- Į 
šiai pasirodė taip, kad nega
lima sakyti, kad tas arba 
•tas, buvo ' geriausias. Bet 
didžiausią teatro jungą ne
šė ir gražiai ypatingai išpil
dė Keršis ir Labeskis. Bu
vo Šešios*scenos: 1) Lietu
voj — išleistuves, 2) ant 

laivo, 3) Ellis Island, A) 
Valgykloje, 5) Namuose, 6) 
Cabarete scena.

Protarpiais padai na v o 
Matas Kripasj p- Šimans
kienė, Kripukas, GaučiusJ 
Pugžliūtė šoko. Buvo mu
zikos (kankliais ir armoni
ka), kurią išpildė jaunikai- 
čiai-vyrufeai.

Buvo daug svečių'. Matė
si kun. Ambotas, kurs- ap
lanko suaugusią ir jaunąją 
parengimus. Geras pavyz
dys. visiems vadams.",. ■ 

. Buvo kun.. Karkauskaš iš 
Ne^v Havem Jis irgi lan-1 
kosi kur tikf jaunimas ren
gia, darbuojasi. Labai jau
trus jaunimo vadas. - Kūn. 
Cibulskis, M.^S. ir kun. But
kūs, M. S. irgi važiuoja į 
parengimus ir visuomet 
žmonės, myli juodu matyti, j 
nors jie profesoriai La Sa- 
lette CoUege, bet geriatiši 
lietuviai. .

Iš Waterbury buvo kun. 
. . . ...| Kripas ir muzikas Alėkšiš

koks ne^nomasai, »a - ?
jam dėkui!... ■ , ■ ? •“ 1 i. • _ — .
. Nežinau ;ar ..užmiršau, ki-. 

Dėkojame vi
siems nuoŠirdžiąi ne; tiek už, 

Ei€t i^S’ ir daug kitą, j dovanas, nė tiek už pfakal-
f J inžinierius Stiklius ir daug bas, bet labiausiai už . ją 
f daug kitą. .Tai visa šutei- nuoĮątiriįus ateilankymdš ir 

kė jaunimui įkvėpimo. j draugingumą : su ihusą jaū-
nior” ir ^Junior,” todeLn* Hovaną davė įvairiems nimu.
“baškefball” rateliai buvo išįr^e^ū\ pasižymėjiisi e m s: ‘ Reiks jau baigti savo ras
iu dvieją sudarvti. ...Dargi Į aukso '.-r‘vaistininkas- Ke~ telįir palinkėti jaunimui ki- 
ir merginos nepasiliko.. Jos nausis, gražią tautę aid. tos tokios ziemąs.. Valio 
įfgį susitvėrė merginų rute-į-^^ndleris, marškinių adv* ĮVateibiiry o lietuviai .inies— 
Ii ir gražiai per Visa žiėmal^lP-^sky,-. Basketball Shirts to čempionai!
pasirodė ^tai šu HąrffoTd'oĮ“ Sheriff Jehušaitis, silkią Kun. J. J. Krizas.
vylėmis, tai su Scoville 
Girls iš Waterbury, tai su 
New Haven’o lietuvėmis ir 
daug iŠ kitą miestą ir mies
telių. Bet labiausiai pasiro
dė ir nustebino mus ‘senior’ 
ratelis iš vaikiną. Jis su
pliekė galinguosius Hart
fordo Vyčius, kurie per „il
gus metus dėvėjo apgalės 
vainiką. Žaidė irgi su Nexv 
Haven ’o šv. K a z i m i e r o 
draugija ir su New Britai 
n’o šv. Andriejaus draugiją 
ir labai sėkmingai iix garbin
gai pasirodė. Žaidė ir są 
nelietuviais ir čia gražiai iš
kėlė lietimą vardą.

Bet štai jie pasirodė tik
rais ^čempionais,” kai įšląi-1M matome tikras 7,amertaiiilęM*r Jot yra parinkto* iš IsTtkirtįįų Amerikot I Sekretorių
mėjo ^Vąterbury “ČįtyĮ indijomą grupių. Visos jos yra bairuBiot Shermtui Indiana

IChąmpionship.” Jie gavę 
taurę veytės 50 dol. Laikra
ščiai gražiausiai atsiliepė a- 
pie juos. Sveikinam mūsą , 
[jaunimą, kuris "taip iškėlei 
I mūsą vardą ir žinau/kad ki*| 
tais metais išlaimėt ir daug 
[taurią. .. '

Čia norisi man rašyti a- 
pie kitus dalykus ir asinė- 

mis,, kurie gladdžiai rišasi 
su mūsą jaunimu, Iš pat 
pradžios vyčiai norėjo veik
ti ir patys nusirinko ir iš
rinko ratelius. ■ .< ;

Gyviausiu veikėju bei ma-
nager’iu buvo Jonas Stan- 

rkus. Jisai kuklus, bet -ga- 
bus ir labai darbštus Aš 
sveikinu jį už jo pasišventi- 

Įmą ir straipsnius į vietinius 
(laikraščius. Visi kantriai 
[laukiame tos dienos, kai Jo
nas pats įsisteigs Waterbū- 

‘ Įry'.j nuosavą laikraštį.

Rėmė visokiais būdais De^ 
pūty Bheriff Jonas Jenu-

Phjtaiti^. šaltis. Jis savo įtekme ir 
; ~ iškalbingumu ir nuolatiniais

tiri jos. Buvo daug geni ątspankymais rėmė neišpa- 
aukštesmą mokyklą metikąL^yf^į mūsą visą judėjimą, 
tame^žaidime. Jis visus nu- ^.giū jam tariame ir. linld- 
galėįo. Jis lauko Bostono |me jam metą*.
English aukštesnių mokyk- .

' Viso isporto galva buvo 
. \ 1 . - mūšą “coach.” p. Danisėvi-

Montreąl ’iaus lie t u v i ų ^ūš. Jisai pats buvęs ‘ cbas-

Herman Brix, buvęs Vfashington 
universiteto studentas, numetęs 
rutuli į 52 pėdu 5 ir tris ketvir
tadalius colio tolumą. ■ Jis laimė
jo Čempionatą,

Girdėjau pasakymą: jei 
kas nors daug kalba apie.kb- 

. kį nors dalyką, tai tas- reiš- 
. kia; kad tas'dalykas yra 
svarbus. Bet, šiomis dieno
mis, visi kalba apie mūsą 
lietuvišką jaunimą, Taigų 

‘ ta® dalykas via svarbus, žo- 
. r džiu, mums rūpi jaunimas.

Niekados negalėjau supra 
sti poeto keistaus išsireiš
kimo r ■ ‘ Meilė yra akla. ” Tik 
andai supratau. Sužinojau, 
jog mūsą lietuvaitės bėginė
ja paskui italijonūs, airius 
ir švedus. Jei teisybe (ko 
labai nenoriu), tai gėda 
toms lietuvaitėms, kurios 
nepaiso mūsą lietuvių’ Su- 
lyg mano manymu, tikros 
lietuvaitės nebėginėja pas
kui kitataučius.

jaunimas mėgsta “bdkey.”. ketball” žvaigždė ir užtai jo
Jie turi, savo parapijos raA ?°džiai smigo giliai į jaūtii- 
telį. Puikiai sekasi. Žy-fn10 širdis. • Ačiū ir jam ta- 
miausis žaidįkas, tai tūląslrmnąe ir linkimė jam ilgiau-
aunuolis — Jotkus.' Jis S^1 metą.

taip pasižymėjo, kad yieti- Rėiąė dovanomis, atšilau-, 
iriai laikraščiai davė jam įkymais ir iškalbingomis prą- 
daug. pagyrimo. Jis net žai- kalbomis, (mat kas savaitę 
džia trijuose rateliuose. jaunimui kalbėjo) įžymus

. Kas sako, kad .lietuviu kalbėtojai, kaip tai Jenu- 
vardą nerasi kiekvienoje šaitis, advokatas Bronsky- 
sporto šakoje 7 BroniŠka, adv. Povilaitis ir

y ^Kazys/Adn^a į Bobbinas, kunigas Gradec-
*.-------- į--------— kis, teisėjas Einn, Thoroas

WĄTERBURIO JAU- ĮMcCray, Mr. Goss (Conn.' 
kongresmono Goss’o sūnus)

v ir kiti.
JJors žiupsnelį žinuSuj. is AtK Bro;skv na geras

o padangės.Lgtuvis ii- twi tukštg vietą
Nortmu labiau rašyt apie vietiniaI)i teisme. ' \ 
mūsą lietuviškąjį jaunimą. žaidilnuose atsilankvdavo
Per šią žiemą, jisai labai dantigtas gefenas> Aldermanį^ ;ar lį 
veikius. Jau rudeni prade BendleriSt biznienai Cibui-1 
jo jis susiglausti i vienybę. H 1
Atsirado tiek jaunimo, kad 
buvo galima suskirstyti ^*į į 
septynius “basketball’ rate
lius. Buvo jaunimas “ Se -

ir “Jiinior,” todėl, ii*

.• -NIMAS

VALIO AMERIKA!
Valio Amerika! . Šis šū- . 

kis teikia man daug džiaug
smo, nes man primena labai 
linksmą ir malonu yakarėtį 
Hartford’e. Balandžio 3 d. 
vakarą buvo pirmą kartą 
suvaidintas teatrėlis “Valio 
Amerika..” v Šį veikaliuką 
parakė kurk K Gradėekis.

Veikaliukas labai, links
mas ir visiems supranta
mas. šitame teatrėly au
torius paraše labai graliai 
apie porelę, susipažinusią 
laivo deny, vandenyno vidu
ryj* Visas vaidinimas gy- 
vas,. smagus ir gražiai įren
gtomis scenomis? Buvo ir, 
dainų-dainėlią,'operos ir šo- 
kimėlių, gana sunkią. “You 
gorgot your gĮovęs”.net kla 
siškai pašokta, ... Ir kbstiii- 
mąi ir visi judėjimai gražūs 

; ir kuklūs. Buvo ir puikūs 
■ lietuviškas orkestras. At

silankė daugžmonių, ypa
tingai. jaunesniąją, . .

LDS. 75 bp, sūairin.
kiniai įyykętų kiekvieną mšhesį, 
sKekmadlęny, po llį į^Jv^PetroJr. 
Povilo bažnytinėje svetainėje. .

. 'OjHIO -
LDS, 69 įęp. susirinkimas įvykę 

sekmadienį, bąlanti. 17 d., bažny- 
Į tiiičj svptąinSj tuoj sumai.

Kiiępąą rąįį Zf Gudelis

jos vargonininkių, kuris 
daug darbavosi prie teatro 
ir kitiems. - Buvo suteikta 
graži dovanėlė ir autoriui— 
direktoriui kun. Gradeekiui. 
Buvo gražios prakalbos, ku
rias pasakė lum. Kripąs, 
kompoz. Ą. Ąlėksis, adv.; 
Tamulionis, kąn. . Gradec- 
kis, ir vyčiai e darbuotojai 

■ Labeskis, Keršis, Vilimai; 
čiūtė, B raškys, - Mašiotas^ 
Šimkus ir kiti. Labai ’gra** 
žus vakarėlis. Gaila buvo 
atsisveikinti. Harford’o 
vyčią draugiškumas ir sve
tingumas, jaą ne pirmą ar 

(antrą kartą,, pliko nepr
iprastą įspūdį ir visuomet, 
kaip tik nuvažiuoju į Hart
ford!^, grįžtą vis geresnis, 
karštesnis lietuvis !. Valio 
Averika! Valio Vyčiai!

Ten Buvęs.

CAMBRIDGE, MASS.-
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas . įvyks sekmadienį, baku.. 
džib10 d., tuoj po sumos, p, baž
nytinėj' svetainėj, Visi nariai 
maloninkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius.^ ValcL

HARTFORD, OONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyki ; x 

bal; 10 d. tuoj po sumos bažny- ' 
linčj svetainėj, 41 Capitol Avenue. j
Malončkite vis nariai ateiti, nes y- į
ra svarbių reikalų dčl kuopos nau- ]
dos. j

Taipgi malončkite užsimokėti ko* į
rių. yra užsilikę. mčneainSa duok- į
•tik' LDS. 6 kp.rait. '

L D. S, KUOPOMS

Susiginčijau su 
geriausiu draugu; Jis šakė, 
kad Chicagoj lietuvaitės ne- 
turi akademijos. Aš pasa
ldau jam, kad fenais yrą 
akademija. Jis vis priešin
gai. Jis šitaip pastebėjo: 
“Jei yra lietuvaičią akade
mija, kodėl mes negirdime 
nieko apie ją veikimą.? Net, 

J ar ąegalėtą nors viena iš 
akademieeią parašyti ką 
nors “Jaunimo Darželiui?” 
Tada tikrai žinotumėm, kad 
jos gyvuoja/’

.. Aiademietės, įrodykite 
mano karštuoliui jo klaidą!

mano

Šiuo metu Massachusetts 
; valstybės svorio metimo 

(škat-puįting) čempįo n a s 
yr,a Bostono lietuvis — Vik
toras Galinis. Jis sulaukė 
laimėjimo paskutiniame me
time. gurėjo daug kompe-

Lš.. L?.

T
/ / A* . A

Matesi ir advokatai Povi
laitis ir Tamulį^nis su savo [organizacijai, nes tai yra 
lietuvaitėmis* merginomis -— I mūSą organizacijos metinė 
ątsirasau, adv. •. Tamulionis Įšventė^ 
j au vedęs. .,

Šie advokatai įeri pavyz 
džiai • visiems lietuv i a m s 
profesionalams. Jiedu re-^ 
mia jaunimą ir ragina jį 
prie lietuvybės darbo. Svei
kinam! .

Po teatro buvo gardi va
karienė vaidintojams ir sve
čiams. Dovanos buvo tei
kiamos Būrduliui, parapi-

, , . BROOKLYN,K T,
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks, bal. 17 d., 6:30 Va
kare,; Karalienes Angelų parapijoi’ * 
svetainSj, kampas Robling ir (So. 
4th gatvių.* \

. Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. NepamirSki'te ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų . 
brangias organizacijos.,

Kviečia Valdyba

. NĖW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp, susirinkimas įvyki 

sekmadienj, bal.'17 d.,1932 in. 
S varbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
viri nariai h* bent po vieną naujų

Balandžio 17 d., trečią sek
madienį x po Velyką, yra 
Bažnyčios Globėjo Šv. Juo
zapo metinė švęntė. Ta die- . ............  ...
na yra labai brangi mūsą) n&ri atsivestų prirašyti prie mūsų

Visos LDS. kudpos prašo
mos tą"šventę atitinkamai 

I paminėti.
Centras, prašo visas kuo

pas balandžio 17 d. užsaky
ti šv. Mišias, kuriose daly
vautą visi kuopos nariai ir 
in corpore prisiartintą prie 
Dievo Stalq priimti ŠV. Ko
muniją., . \ .

Kur aplinkybes leidžia, 
kuopos įali surengti po Mi
šią bendrąą pusryčius, iš
kilmingus susirinkimus, pa
dorius parengimus ir it.
r /. . ‘ * *. * ‘ • - • -

Musą metinę švente—mū- 
są susibendravimo, susiarti
nimo ir pasiryžimo didiems 
laimėjimams diena. į

Te nelieka nė vienos LDS. 
kuopos, nepaminėjusios sa
vo organizacijos metinės 
šventės.

L. D. S. CENTRAS:
Drąsios Vadas

ĮĘ“uh.\P.
Centro Pirmininkas

I < Z

I Z B. LatičAm

brangios organizacijos. v.

C. BROOKLYN; N. T. j 

„ Bal. 17. d„ tuoj po sumos į- į 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas > 
Vai. Taigi kviečiame visus narius r 
atsilankyti į šį misirinkimą ir ot [ 
simokčti mėnesines. Atsiveskite ir j 
savo draugus prirašyti. į

.• viiayM > I
' WRSTFIILDr.MASB. ? • . ■ | 

i LDS, 111 kuopos susirinkimas b 
vyks sekmadienį, bal. 17 <L, 1932 [
m:, tuoj po sumos, šv. Kazimiero [ 
parapijos salėje. Kviečiami vH j 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draūgua'prirašyti prie šios 
kilnioj organizacijos. /

Valdyt# -į

DETROIT, MICH. |
. ; LDS. 72. kp. susirinkimas įvyks 
^kmadiepį, bal, 17 d., tuoj po 
pamddi), ŠV. Jurgio parapijos mo
kykloje. ‘ Viri kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti Į ii susirin 
kbną. . . . . ’

ValdyU -į

MRW HAVRU, OOHN.
LDS. 28 kp. mėnesinis mirirhiki- 

mas įvyks, sekmadienį Imi. 24 d.t 
1 vąL po ririų, bažnytinėj avėtai* 
nčj, 339 Green St Kviečiame na- 
rlus(ea),n teiti. Gera proga nirimo- 
kčti duokles. \ Valdyto*

WATRR1URX COim.
Bal. 24 d., 1 vai, po pietų L* 

vyks LDS. 5 kuopos tuslrinkissis 
Mpot mokyklos kambary, Oo»* 
gresi Ava. Attikta risi Vtityba

v
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J&ABBININKAS i ties. Kaip ji tą padarė—
W iW8« ®lKWM&WAt ' ' SOUTH BOSTON,-1US81 MŽtoia, teis jatl fartft 4 Au- 

4taa®H0SB aotiK Boston o®) *■' . KMj81 ata>LŠjo Amerikos
apkams 150 'milijonų dole- 
iu iš 200 milijonų, kiiriuoa 
ūvo pasiskolinusi pereitų 
ttdenį. Taip pat sumazi- 
boskolųErancijainuo 10ū 
nilionų doleriu iki 35 rnili- 
onų. Sako, kadjos pada
is tiek pagerėjo, kad neuž- 
go galės sugrįžti prie auk- 
o valiutos, vadinasi, prie 
Ldrmalės finansines padė- 
ie& . ' 1 •

Kaip gi an Amerika t 
Lpie jų dar nieko nauja ne-

:■■■•

s'

■r

KOMUNIZM
... te

IAS VOKIE- J
FOJ J

Nuo to laiko, "kai komu
nizmas užviešpatavo Rusi
joj, pirmutinis ir didžiau- 
sias komunistų tikslas buvo 

pavergti Vokietiją. Sun-, 
bus pokariniai laikai buvo 
labai palankūs tokiam Žy
gini; Vokietijos imperializ
mas įtraukė Šalį į baisų ir 
nėsekmingą karą. Ji pra- 
laimejo ii’ turėjo nesti ant 
savo: pečių pralaimėtojo 
naštą. Vae victis —- vargas 
nugalėtiems, —sakydavo 
romanai ir be pasigailėjimo 
alindavo pavergtąją šalį. 
Talkininkai nealino Vokie
tijos žemės, bet uždėjo jos 
gyventojams milži n i Š k ą 
kontiibuciją kaipo atsiteisi
mą už padarytus nuosto- 
Muk. Industrija sustojo, 
palhibsuotoji armija patie
kė milijonus alkanų žmonių 
— be darbo. Tuomet ko
munistams buvo pati ge
riausioji dirva agitacijai. 
It jie Skubotai pradėjo sa
vo darbą, iš karto su to7 
kiona pasekmėms, kad at
rodė, jog nieks negalės iš
gelbėti Vokietijos iš komu- 
nizmo nasrų.
' 1^25 metais komunistų 
partija gavo 2,000,000 bal
sų. \ 1930 m. tas skaičius 
pašoko iki 4,600,000. Jei

r ■ <r ■ ■ ■ B
ttokiu greitumu jie būtų au- j 
gę, tai 1932 m\ rinkimai^ 
šalis būtų nušluota komu
nistų. Bėt Čia atėjo pagel- 8 
,bon Hitleris — tautinis fa?- 11 
-šistas. Jis pradėjo organi- ® 
zuoti savo partiją, kuri: 
1930 mf gavo 7,000,000 bąb 
sų. Ta& nustelbė komu- s 
jiistuss 1932 m, rmkimuosė - 
Įjie gavo 4,900,000 balsų 
šiek tiek daugiau kaip du 
metu atgal, .bet jų balsų pro- f 
centas^ tas patą, — tik 13 
^nuošimtis abiejuose rinki
muose; Reiškia,.j komunis- 
,tai ne kiek nepąžengė pir
myn, nors nedarbas! šalyjė 
ne tik nesumažėjo, bet dar 
padidėjo. 4

'■f Jei komunizmas nępkda- 
fe pažangos bado' metu, to 
kų jis padarys, kai žmonėi 
bus šotfegnii Jūk badas tai 
jų geriauste draugas ir tot į 
kininkas. Matomai pašau*- 
Ūis tik ištolo žiūrėdamas į 
tusu bolševikų žygius jaii 
atkando dantį į jų gražiai ■ 
skambančias teori jas i r < 
žiaurias praktikas, o kas « 
būtų, jei pamatytų juos ar^ 
.čiau?
i Pasirodo, kad žmonija < 
f jau pradeda , atskirti pelus ■ 
muo grūdų., K. <

EUROPOS PADĖTIS

u Viena rimčiausių Ameri- 
\ kos finansinių. į s t ai g ų—-
’ Guaranty Trūšt Company
■ pareiškė, kad Europos pa-
: dėtis gėrėja. Pirmiausias ■

džiuginantis įvykis—lai nu- 1
traukimas mūšių Shang- 
hay’aus apylinkėj ir sutar-; 
ties galimybė tarp kiniečiu ; 
ir japonu. Tie ginkluoti ;

*■' «»-. v -• „ • 1'__į___ _ •' __ •_ *1 *' w,-

tė ne tik dvi kariaujančias 
puses, bet it* neigiamai atsi
liepė į kitu valstybių finan
sinius interesus tuo atžvil- 

_■ giu, kad karo padėčiai 
espjlt, negalėjo būti norma
lės prekybos tarp kiniečių, ir 
kįtų kraštų- Karo stovis 

£ visgi paraližuoja biznį ir 
taika visnobiet grąžina ge
resnius santykius.

Antras įvykis, kurio vi
sas pasaulis nervingai lau- 

' M —
mai. Nors formaliai Kin- 
’denburgas dar neišrinktas,- 

! - bet jam trūko tik kelių Sim-

k
Ti •
1 '1

> susirėmimai matomai palįe-

J

K

rf.
i

■'

*
jfėinanyį, Ksd be -fevęb 
ekį® tiesos tteiSinaHO—■&■

Mike.
w<IWW<

' Filo’de Patruįo

LIETUVOS KAIME
Miltai gyvento

M — K*imo Trūkl
iu duttuoi.

* 'jg.* • #1$
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TINGINYSTfiS AUKĄ;

Ir laiko ii’ noro; ir ūpo turiu,' . :
Bet (f&fyti, stštyli tiesiai, negaliu, ' • ’ a 

; Nes tinginystė man vedįa į pagundą tiesiog 
rt . Ir kad dirbti turėčiau, ūš turiu sustot.., 
. / Oi, Dieve, jei kada .

; Aš galėčiau iš vergystės :
• *... Šios išsinoft, nors sy^kį da*— *

’ J sk, Ke1$ičW tinginystės * '
Amžinoji auka. . . -

^■-••5 S-T/., ** Plytaitis.

k ' T. ♦; ■•'•■■ ' v'.*‘ A

“DARBININKO” |a

/..

l

Išvyks iš

New YoiW
Laivu “United States’

■ o

f jmną; kad antruoju. atveju X 
' jis? bus išrinktas. Hinden- 
bufgo išrinkimas rėiškia, 
kad Vokietija ptadėda atsrt 
pfeiklti nuo įvairių kraštu
tinių gaivalų agitacijos it 
grįžti į normales vėžės; Ko- 
munistai ir^fašistai nors iš
vystė daug energijos, bet.visj <♦ 
tik nėpavelde viso krašto V 
opinijos ir rimtesnis ele- 
mentus atsigavo. Tuo bū
du, bent laikinai, Vokieti
joj pašalintas pavojus ne- 1 
paprastų perversmų ir na* 
minio, o gal ir išorinio ku
ro, kurs gal bųtų įvykęs, jei 
komunistai hitferiBfai-fašiš- 

‘tai būtų paėmę valdžią.
Trečias . dalykai, kurs" 

duoda pasauliui pastbveš- , 
nio dpb, tai AilglijOs at- 
sigriebimas nuo fiiiansinio J| 
įkrizio; • Pereitą rudenį Ari- ;■

TT ♦f f
r
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šiemet žiema vėlai prasi
dėjo BietuVoje, >—* šit jau 
dukdama, matyt, eina prie 
galo. Ir sniego jau net per
daug, ne tik gatvėj užpustė^ 
bet ir traukiniai nebeįsivei- 
kia su. pusnimis, o štai jdu 
prasideda antroji puse kovo 
mėnesiu. Audros, ■ duoda
mos ir nešdamos sinegą, kai 
kur net trobas sūgidovė, ele- 
ktros laidus sudraskė ir ^pa
skandino miestus tamsoje 
(Šiauliuose). ■ ’ ;•

Potvynių komisijos pra
deda rimtai rūpintis. Ga
na to, kad pernai kaunie* 
eius hidrologai apgavo: 
“šiemet potvynio pavojaus^ 
matyt, riebus’ ’ — jie rami
no ęyvėriįtpjuši1. 'Bet‘ atėjo1 
balandžio 25 dieną, kaunie
čiai ramiai naktį "miegojo, 
gudrius sapnus sapnuodami, 
tik netikėtai ėmė staugti si
renos, šaukdamos gelbėtis— 
o vanduo jau kunkuliavo 
per namų slenksčius. Už 
tat šiemet Kauno inžinieriai 
ir dabar nemiega. Miega 
tik kaimas, jis ramus visuo
met paspės nuo vietos pot
vynių pabėgti.

Važiuoji rogėmis* tartum 
paskutines diėnaš, o taip 
’gera ehiožti sniegu, ypač 
mišku; užuovėja, pušys Ošia. 
Taip sykį, važiuojant iš Pa
nevėžio Žaliosios g i r i o s, 
šmėkštelėjo kas tai aikštė
je. Bėgam žiūrėti ' ogi 
pora aukštakojiį, lieknų, 
(širmai) pilkų, arklio didu
mo briedžių. Vienas su ra- 
.gais, striuokt, striuokt —ir 
dingo girios, gilumoje. 

. Daugelis sykių važiavusių 
pasigerėjo pirmą syk gyvė- 
nirnę pamatu

J Stirnos ir briedžiai dar 
k turi neblogą prieglaudą pas 

muš, tik vilkus visi su ne
apykanta tulioja. .
-Dabar gavėnia, visi lau

kia Velykų ,p jos visai jau 
čia pati Visi laukią, nors 
ir kiaušinių dabar niekas

nebemuša ir neberidinėja, 
kaip seniau. Dabar mūsų 
jaunimas mėgsta kitokias 
sensacijas. Žinoma, ne to
kias, kokios yra Amerikoje, 
kad vagia vaikus dienos me
tu per langą nuo antro auk
što. Čia dar-iki tokių sen
sacijų neprieinama. Pas 
mus jaunimas mėgsta atvi
rai “pasirodyti,” dėl pane
lių pasiginčyti, galvas kuo- 
Iais| apsiskaldyti, kartais 
net lenktinį peilį paleisti 
darban,...

—Ir nereikia jiems karo 
įšaukia pagyvenę vyrai ir • 
dft ląbiau moterys — “Tų 
bernų kraujas nerimsta, 
prašosi, kad kas nors jį nu- 

. leistų
O užsidegėliai kartais kai

mais, ištisais kaimais savo 
tarpe kariauja. Gaivališkas 
nesusivaldymas’ šiaušiasi; ir 
ragus stato. Tai, mat, ko
kios kaimo “sensacijos.”

Bet yra ir kiek' rimtesnių 
“sensacijų” duonos prade-’ 

f dą mažėti Lietuvoje. Dar 
tik vakar, rodos, visi, rėkė, 
kad grudai pigūs, jie net 
nebeverta ir auginti. Buvo 
bet tokių, kurie pernai mė- ’ 

? gino miltais lauką tręšti — 
dabar jau virto kiek kitaip. 
Jau ima net reikalauti, kad 
leistų grudų iš užsienio įve
žti Lietuvon.

Ir kaipgi kitaip' Privei-. 
se kiaulių be skaičiaus, su
šėrė bulves, sušėrė pastųrla- 
Kųs-ir gerus , grūdus, o 
dabar nors imk sėklinius ir 
malk. Vištų pulkai reika
lauja nebe sau jos; o keletos 
Rieškučių. Grudai kiekvie
ną. turgadienį Vis* aukštyn 

’ ir aukštyn kyla. Nors gru- 
; dai .brangsta, bet gyvuliai 
nė kiek nebrangsta. Liuobk 
su tikrumo stoliu.

Darbininkai sakė atpigsią
— tąčiau jie net pabrango. ~ , 
Dabar sočiausiai ir berūpės- ‘ 
tingiausiai gyvena ūkininkų ; 
tarnautojai ir va 1 s t y-

- stybes tarnautojai. Ūki- 
. riinkai ir pirkliai dejuoda

mi laukia krizės galo, ir ge-
i resnių laikų.

SOVIETŲ RUSIJA NE
DUODA DUONOS, 

NĖRA BULVIŲ

į 1

• .

| Ekekttr*U*i vadovai!* kttfl.* A Skatandis, < 
fch- Įtaka parapijos vikaras, Montello,

į ektkurato* vad* kun.J. Skalaitdį «rk*

pastatė jos finarteus taip 
blogai, kad ji buvtkprivers-

'M* * 
T«L V, K 0V» " •:

Sovietu Gūduose Gegei* 
nes Ruduos rajone veikia 
“Raudonosios Aušros” ko
lektyvas . Tačiau, suvaryti 
Visi “ vienam katile” nieko 
gero neranda. Kaip prane
ša “Raudonasis Artojas,” 
lietuvių bolševikų laikraštis 
einąs Minške, iš kolektyvo 
išstojo, ‘‘buožini” Botas, 
Balys ir Jonas Aidukai ir 
girdi1 net kolektyvieČius Bb 
kelįy Paukštį ir Aumeną pa
traukę, Bėgą iš kolektyvų, 
patetiką: “Mes negalim ko- 
Jfiktyyo gyvent, tbdėl,. kad 
vXltteti&ųš, Aįžrįrdda 
duotos/ bulvių kolektyvo to* 
ra, neduoda limenu.”

Vadinas, bolševilį vald)'-

ba, atseit valdžia, netikus 
ir bendras katilas negali vi
sus išmaitinti ir lietuviai 
bėga iš kolektyvų, veržiasi 
iŠ “rojaus” pančių į laisvę..

Tų “kolektyvų” yra pri
steigta visokiais vardais: 
“Raudonoji V y š n i a,“
“Raudonasis Traktorius,” 
“Raudonasis Gaidys,” tik. 
nudyt negali būt “ Žaliasis, ’ * 
“mėlynasis^’ ir 1.1. Iš vi- 
sų tų “raudonų” vienas po 
kito, kiek^sąlygos leidžia^ . 
lietuviai mėgina Šdlintis, M 
užčiauptos Burnos negali t
viešai pasakyti savo žodžio. f

1UB iamdu Uturi be. 1
pw>MiUtB« didvyrių dirbeme.— į
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Trumpa Socialinio Globojimo 
Lietuvoje Apžvalga

Didysis ketvėrių metų ka
ras nuvargino Lietuvos kra
štų ir jos gyvęntojus.< Vi
sur buvo vien skurdas ir 
vargas. Laikinoji’ Lietuvos 
vyriausybė turėjo šiuo klau
simu susirūpinti ir padėti 
vargstantiems žmonėms teik 
ti pagalbų. Tuo tikslu bu
vo įsteigta atskirų viešųjų 
darbų ir maitinimo ministe- 
ria, Šios ministerijos kaip 
tik ir buvo tikslas padėti 
biednuomenei, daugiau šia 

" bedarbiams, organizuojant 
viešuosius darbus. Labda
rybės reikalas dar kol kas 

--buvo atliekamas tik visuo
menės. Ypatingai b ų v d 
skaudus likimas negalinčių 
dirbti senelių, invalidų ir 

. mažų vaikų našlaičių, , nes 
audringas karas suardė ra- 

t mų žmonių gyvenimų, is- 
skirstė šeimynas ’ ir paliko 
daugybę vaikų našlaičių tie
siog be jokios globos. Rei
kėjo \tuojaus steigti prie
glaudas,’ bet lėšų nebuvo. 
Taip pas nebuvo iškur j įems 
paimti maisto, nei rūbų. 
Prie jų globojimo teėjo

. prisidėti ir valdžia.. Kiek 
vėliau viešųjų darbų ir mai
tinimo ministerija buvo re
organizuota į “Darbo ir So- 
cialės Apsaugos ministeri
jų,’5’ su /atskiru socialės ap- > 
saugos departamentu, kuris 
dalinosi į du skyrių: 1) so
cialės apsaugos ir 2) trem
tinių ir belaisvių gražinimo,

. 'Socialės apsaugos klausimas 
tuo metu, kada visas kraš
tas buvo nualsintas, kada vi
suose .Lietuvos kampeliuose 
galima buvo matyti vien 
skurdūs, buvo vienas iš o- 
piausių. Reikėjo griebtis vi
sų galinių priemonių šiam 
skurdui, kad ne visai, tai 
bent dalinai pašalinti. Tim 
metu sociale apsauga susi-

. rūpino ir savivaldybės. Be
veik prie kiekvienos - savi-

; valdybės susidarė apsaugos
- skyriai, kurie ir paėmė da

lį šelpimo dųrbo savo žinion.
Ir taip valdžia ir savivaldy
bės, gausiai padedant ame- 

:. rikiečiams ir visuomenei, 
pradėjo varguomenės šelpi
mo. darbų, pradėta steigti 

. prieglaudos- valgyklos, ligo- 
iiinės, maitinimo punktai 
ir 1.1. ,

Šitame darbe pasižymėjo 
'mūsų visomenė, kuri pradė
jo^ organizuoti ‘labdaringas

. . . draugijas, o pastarosios stei ;
gti vaikų ir senolių globoji
mo įstaigas. Šiuo laiku yra 
40 Labdaringų Draugijų, 
laikančių 104 įvairias betnr-

•* čių globos įstaigas.1 Globos 
įstaigų skaičiųjė yra 29 vai
kų prieglaudos, 49 senelių 
ir 26 darželiai. • šiose įstai
gose globojama: 3531 grynų 
našlaičių, 1893 turinčių vie
nų tevų> turinčių abu 
tėvu ir 2795 senelių invali
dų, viso —»9593. Vien glo
bojamųjų išlaikymui, ne
skaitant Htii išlaidų, išlei-

, džįarna virš 1,500,000 'litų. 
Daugelis draugijų, neskai
tant jų laikomose priogUm 
dose globojamųjų, teikia vie ■' .Jį U-į i

tos beturčiams vienkartines 
pašalpas, sušelpia beturčius 
produktais. Labdaringos 
draugijos savo rūpestingu 
veikimu į metus įsteigia su
brinkti : pinigais 981,474 li
tus'ir produktais 147,867 li
te* .

. Aišku, bok sumoš nepakan
kama vedamoms draugijų 
prieglaudoms *aprupini;i. 
Valstybėj prieglaudų islili- 
gi labdaringų draugijų lai- 
skiria 700,000 litų į metus,

• wwf c K " 'J juokeliai
s’

' I

h.i ■

A •

Ateitiniftkų Padėka
Ateitininkams norint su

kurti savo židinį-namus, te
ko kreiptis į katalikų Visuo
menę prašant jų pastangas 
paremti; aukomis. Pirmoj 
eilėje mūsų akys buvo nu
kreiptosį Amerikos lietu- nūs, iŠ tokių aukų pastaty- 
-vių katalikų visuomenę, ku-*+”rt"'' "-«***-«<*« — 
ri savo gailestinga ^ridimi 
ir dosnia ranka buvo žino
ma suvargusiai nuo karo 
audrų ir atsistatančiai Lie
tuvai. Kada mūsų pirmie
ji atstovai.:, stud. Tylenis ii* 
*kun. Kiškis išvyko aukų 
rinkti, tai Amerika jau ne
begyveno savo aukso dienųj 
prasidėjo bedarbė, gyveni
mas stingo ir nevienam lie-, 
tuviui vargas ir skurdas į 
duris beldėsi. Ypač aukij 
rinkimo darbas, pasunkėjo 
nuvykus rinkti gerb. kun. 
dr. Karaliui. . Amerikiečiai 
tekų rinkėjais jau buvo nu- 
sivilę, ne vipno paaukoti do
leriai vėjais nuėjo, bet gi 
mūęų atstovai buvo priimti
visu lįętuviš^f nuo^įrduAiu.gerįuįs^tj rtįSį|ilti-i^ <ie- 
ir gausiomis -aukomis pa- * 4 - ■ ’i‘* ’
remti, lietuvio kataliko ame
rikiečio gailestinga širdis 
ir duosni ranka dar karią 
pasirodė. Gerbiamų kolėk-. 
torių pranešimų; visos au-

komoms prieglaudoms tei
kiama pašalpos į: metus: 
valdžios -—apie 600,000 li
tų ir savivaldybių — apie 
3.00,000 litii. Beto, savival- 

; dybės laiko 8 vaikių t su 340 
globojamų) ir 25 senelių 
prieglaudas su 761 globo
jamuoju. Šių pijeglaųdų iš
laikymas savivaldybėms at
sieina virš 600,000 litų me
tams. Tačiau šis globojimas 
yra persiautus.. Daug ne
laimingų motinų, vaikų ir 
bejėgių invalidų dar kenčia 
didelį skurdų. Jei palygin
ti vaikų ir seilių globoji
mų Latvijoje, tai latviai 
vien vaikų globai leidžia — 
3,097,700 litų metams ir sa
vivaldybės — vaikų (8500) 
ir senelių (29,000) globai —*• 
20,370,600 į metus.

Beturčių gydymas Lietu* 
voje iki Šiam laikui irgi ne 
visai sutvarkytas. Valdžios 
6 ligoninės ir 13 ambulatori
jų turi per metus išlaidų a- 
pie 2;500,000 litų, o pajamų 
.apie 1,000,000 Ūtiį; valdžia 
prideda kiekvienais metais 
po 1,500,000 litų. Daugiau
sia valdžia prideda psichiat
rinei ligoninei (apie 600,- 
000 litu), nes vieno ligonio 
išlaikymas kaštuoja .7 litus, 
o ligonis moka tik 2 litu* Ki
tos ligoninės beveik išsiver
stų savo pajamomis, jeigu 
savivaldybės mokėtų už be
turčius, o kiti ligoniai, ne
priskirti prie beturčių, už
simokėtų laiku. Bet savi
valdybes sunkiai moka Už 
beturčius, dabar jau skolin
gos ligoninėm^ 1,170,000 li
tų, “daugelis ligonių, nepri
skirti prie beturčių, taip pat 
negali užsimokėti. ' ' . :

Savivaldybių 'ligoninėse 
1929 • metais gydėsi 14,676 
ligoniai, jie išgulėjo 209,839 
dienas; ligoninėms išlaikyti 
savivaldybės išleido 2,227,- rnę, kad galėtų sutilpti dar 
239 litus; pajamų iš ligoni
nių turėjo 1,587,248 litus

kos Ateitininkių Rūmams 
buvo gautos'“ tik iš katalikų 
lietuvių, nė vieno cento jo
se nebūva laisvamanio. To
dėl tos aukos jmqins/ darosi 
dar artimesnes fr branges-

tuose namuose mes jaučia
mas lyg šventykloje, Čia 
kiekviena plyta, kiekvienas 
daiktelis pirkįas už tuos pi
nigus yra tartum šventas,, 
įneš jis gautas iš raukos, ku
ri sunkiai jį uždirbo, iš ti- 

? kinčioš širdies, kuri ne dėl 
puikybės ateitininkams, jį 

f,davė, bet nuoširdžiai norė
dama jiems .padėti, sukurti 
gražesnę ateitų Bažnyčiai 
ir Tėvynei Lietuvai.. Tos 
grynij ir tikinčių .širdžių 
aukos kiekvienų vai .a n d ų 
mums primena pasiaukoti, 
įvertinti gerųjų amerikiečių 
ir visų aukotęjų pastangas 
ir viltis ir jų savo darbais 
ir pasielgimais neapvilti. 
Ateitininkai pasiryžę savo

pridėjo iš kitų pajamų —- 
639,991 litų.

Sifiliu sergančių užregis
truojama per metus apie 
2000, triperiu taip pat apie 
2000; šių visų venerikų gy
dymui valdžia turi išlaidų: 
odos ir vėneros ligų ligonio 
nei Alytuje 110,746 lt. ir 13 
ambulatorijų 176,258 lt., iš 
Viso — 287,004 lt. , '

Psichiškai nesveikų žmo
nių, kuriems reikalinga glo
ba, apytikriai priskaitoma 
12,200: iš jų—r 3900' sergan
čių ligomis, 7000 nesveikų 
globoja giminės; kokiems 
dviems tūkstančiams reiika- 

! linga globa psichiatrinėje li- 
' goninėje. Dabar psihiatri- 
• nė j ligoninėj yra 5Q0 vietų; 
i reikalinga padidinti ligoni-

1500 ligonių.
Liet., PtoSiiintmyTri.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
' ADRESAI

MBTUV0S DUKTIEŲ DRJ09 
tu globa MOTINOS m.

Urmininko — Eva ^tiirksienP,.
625 n,, $th Sį.,. So.. Boston, Miiss. .

Vlce-pinulninke— Ono Slaurieiig,
443.Ėi Tth.Sį., Sų. Boston, Možis,
Tel. So. Bostva ,3422-R 

frot, Ražt. BronG C(uulen5, 
’ 20 . Gimta’ St, WėHt Roxbury, Muss.

Tol, Parkway I864-W;. . •
HA Hklt — Marjona Markonltttl

06 G tų So* Boitott, MriM
HdinlnkS —* OnM staūiaiiute

105 AVett 6th SL, So. Boston, Itasi
Tvtrtoarl— O«» MtegtrdtebA

1513 ęalurabla R(L, So. Boston, UtM 
Kasos Globėja -r Ė. JMm|pn|ėnll H

1420 Columbla Itd.» ^o/Boitdn,'Mįte
Drangą* »<va luito ,k4$

Ttw Vai. pOvniftyttalj to*
taiHf. *

rw*iB
J pu Hotokolq r«Mtel0to< v

JONO EV. BL. PASALPINA8 
M-JUŠ VAlbtjBik 1 

Hrmtanto* — U. iiote . ,
Mt Ida Rd., Borthęlter, Mn*.

TalcpUohė Coiumbla 54*i 
Vice-P.imilrilijk«j| J. Petrao«knM

24 Thoma> Patk, So. BoBtąn/Mai* 
ProE Raitiutekaž! — J, GtteietUii 
. 5* Thottoa Paikį So, Boatoh, MaA 
EPIrt* llaitinititate — M. Neikte

256 B. Nintli St, 8b, B6»t6n. Bart 
ridlninkufi A. NaudiitinM

88(5 BL Brondyvąy, 80. Bolton, Mttp 
Maršalka — J. atalklM

T W?fcta 8t, So. Boaitoti, ittoL 
PteHKlU laiko B hm r|U Ūmu* ka« 

W klėkV
■' PO Plote.'parap!M W1. 71b

8t, SO. Boateb, Man.
Z pjtetttldhttlil,, biž&iiū prntnonln- 
WI< tori* ValblMl ‘'DafMrtinka," tik 
rui verti Biteltytojų pirlftcm.

KAIP KANTOMJS l$0 mokslus sugrįžo į Auganis*|

REDAKTDffflHII tano sostinę, miestų Kabulu
Čia jisai,, žinoma, turėjo 

parodyti savo mokslą, Vie
ną gražių dienų, verčiauCHĄDŽI KANTORIAUS

•LIKIMAS j naktį, kantorius vienoje
■ r Auganistano žemėje prie konditorkoje nuplėšė nuo 
didžiojo ežero gyveno kfyžių ir pradėjo jį
nas inula, vardu Chadži — spardyti kojomis* Jo mok- 
Rhoonas. Jisai turėjo kan- Pedai’aeijoš doleriais į- 
torių. Tanai kantorius ant KyH pasirodė visas grožis, 
senatvės užsimanė eiti į Apie tai išgirdę ištikimieji 
aukštus universitetu moks- mulos labai susirūpino, kad 
lūs.; Ainiai ^.įtinkant, kan- jie savo antyje, išauklėjo.,.* 
iiorius išvažiavo į. Vokietijų Kad^. sušvelninu^ jo^prasi- 
meno mokintis. /

Kadangi netur t i n g a š 
kantorius neturėjo lėšų sė
dėti užsienyje, tei jis pra
šėsi savo .prietejių, kad* Jani 
gelbėtij. Chadži — Rhoono 
draugai mula Chadži-Dži- 
džiora kreipėsi į užsienio 
moksleivių fondų, prašyda
mas jam pašelpos. Savo 
prašyme jisai nurodė visus 
kantoriaus gabumus ir pa*, 
žymėjo aukštosios meno mo
kyklos vardų, kurioje kan
torius manus moMus eiti.

Neturtingus tuomet mok
sleivius ’ šelpė Atner i k o s 
draugija, vardu Federacija-. 
Mulų pr otekci j a s u teikė 
kantoriui stipendijų. Pėda- 
racijos padedamas kanto
rius cibiilizaVoši Monaehi- 
jttme.J Užbaigęs nepradėtiis

.£ *► ; *

likę redaktorium., 'Nuvy
ko į Riešutų Salų, į Cibu
lių Laukų ir uždėjo savo 

’gaM©W kurios tikslu i yru 
šineižtFsaii neištikimus mų?* 
lūs ii* vargo diėiiomis mai
tinto jelę — Pedaraciją* Sa
lem . Aleiktųn! Iš' ■D?”.

žengimų,., buvo išduotas ko
munikatas i — “Kantorius 
tuomet buvęs girtas.”.

Kantorius neteko savo 
. p vietelių mulų. par a m o s. 
Reikėjo ieškoti. pelninges
nio gyvenimo, negu mečetės 
kantoriaus, -vieta. Nutarė 
vykti į aukso šalį. Sumany
ta—padaryta. Patsai kan
torius nebuvo, ištikimas sa
vo pašaukimui. Visų .gyve
nimų jovalu misdamas, pra
dėjo tup pačiu jovalu ir ki
tus maitinti. ištikimieji įšy
lamo garbintojai, atsisakė 
jovalu misti.

Prieita prie tos . profesi
jos, kurios / imasi visi ėkš- 
prezidentai, eksministeriai, 
eksprof esoriai, cksartistai ir 
ekskantoriai. . Taip ii’ Cha- 
dži —Rlioono kantorius pa-

•J

Kų aš turiu dalyti pone 7 ■ 
— klausia bankininkas žy
delio advokato. —Kiek kai*- 
tų pariinų /namo, - atrandu' 
inano buėhaįterįž sėdintį su 
mano Žfuona'sofoje/ tfėdi 
ir kalbasi tepu savy,

—Išmesk tamsta buehalte-.
'..v1-.'

Ne, negaliu ! Tai labai . 
geras tarnautojas. /

—Persiskirk tamsta 
žmona. - • . ’ ’
,—Kegalįu! myliu jų . ‘

—Tad fei uš neturiu Itaite- < 
tai jokio kito patalinio. .

Po kiek laiko ateina han- * 
kieriitš vėl. - . ’ \

, —Na ir kų? — klausia ad
vokatas. ■

—Viskas tvarkoj, •, / y 
. —D* ka gi tamsta 'pada-f :* 
rei? 1 ■ /

—Pardaviau, sofą. • * A

ša ■.

vui pažędarft, tikisi būti to- 
;kinis, kokių laukė ir laukia : 
mūsų geradariai. '

Ateitininkų. Rūmai -jau 
visai pastatyti, juose dabar 
gyvena per 75 studentus, Čia 
yra visos ateitininkų įstai- 
gos, ,kaip laikųaščių redak
cijos^ valgykla/ - koperaty- 
vaš, knygynas ir . t. .t. Nors 
namai jau ir baigti, bet au
kų toli gražu neužteko, rei
kėjo skolintis, bet tikimės, 
kad, padedant Dievui ir ge
riems žmonėms paremiant, 
skolos-bus gražintos. .Da 
bar mes t rūpinamės įruošti 
savo namuose koplyčią kur 
.ir maldose galėtume prisi- 
. minti savo geradarius,, ku- 
rie doleriais, litais ar cen
taismus; parėmė. .

Ateitininkų studentija su 
Įsirinkusi- |?savo ' namų salė 
š. . m. vasario mėn. 6 diena 
ir išklausiusi savo kolekto
rių kun. .Kiškio ir dr. kim, 
Karaliaus pranešimų apie 
aukų rinkimų pas brolius 
lietuvius katalikus ameri- f . K • . ■ v.
kiečius, siunčia jiems šir
dingiausių padėkų už jų au
kas, Brolių ainerikiečių at
eitininkai neužmh’Š iki tie 
rūmMyitovėsr 3 ūsų / vardus 
nę tik savo namų sienose ir 
aukotojų ■knygose aukso rai
dėmis įraš^sim, bet ir savo 
karštose ^ jauiicsč’* ’ širdyse. 
Mes ^pasiryžę sųyo. gerada
rių neapvilti, Męs atsitei- 
sim dirbdami Dievui ir 
limai tevynpi, Valio ame
rikiečiams, tegul D ievas 

jiems padeda už jų geras
: V • >• -

s Suslielpimit
fonžas 

‘ ' Vįf. V. V. Štwį. Ateit.
L, . - . .

■

Prezidentas Hcover su savo žmona pasodina Baltąją Rūmu sode 
medi, padovanotą George Washinffton komiteto. ,. . • * .

&

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ Į
DBAOČį

L Geras jaikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau-
I •/-:sk&'h tteiąųsįąs drangas.' ... :
U , Dabar visi pripažįsta, kad laikmatis 
= vertas kiekviena lietuvio tikro clfaugo
s • vardo.. ; t ; Įfj i
i (<DARBINI!^Kišeina du kariu kiekvieną
| savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jamėi’a- 
| si naujausias ir teįsingiaūsias žinias, gražiausius* 
| pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
f gražių juokų. .Plačiausios žinios iš nepiųklausomos 
| Lietuvos ir Vilniaus krašto. į 
I ., “Darbiniu kas.’ ’ metams. 
|; .* ^/DatbbnhkasV pnsmęčiili . ‘.. 
| Jei imsi tik vienų karių į.savaitę*.

i.'

Kaš nors man kenkia la
bai! Skaiidulvš prasidėda 
pilve, ateina 1 gerklę ir vėl 
nueina į pilvą.

—Tur būt prarijai viešbu
čio elevatorių ,

““ŽVAIGŽDUTE”
Mėnesinis vaikų jjavėĮkBlabtas

* laikrašti«4 ’ • ■
1 Eina septinti pelai kas mėnuo 

32 pusi., didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
jį?/trokštate savo vaikams lai- 

tftįsl Tai pradekite jiems tą lak 
kurti jau nuo mažų dienų. Pats 

pirmas tem darbas — tai įpratini’ 
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Taf 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai Žvaigždute.” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti „ 
Būk tikrai vaikams geras. i» pa
daryk jiems šiemet gražią doya- . 
nelę: užsakyk jiems “Žvaigždu’ 

.tę,”. kuri kas mėnuo jieriis duos į- 
domių skuitymėlių, įvairių. žinių, 
mįslių,; galvosūkių. Bus ir Tau > 
malonu, kai vaikas skaitys. iif į 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja vos 4 - , 
Jįt. metams. - , . \ <

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems ’4 lit metams. Užsienyje -8 
litai metams 4 litai pusei mėtų.

Priedų'duodama loterijos bilie
tas. ' *

A d r ė s a S •: "žvaigždutė” . 
Administracija, Kaunas, iiia&M

,4.00
$2.00 
$2.00 . '

aAT.I UŽBASYTl SAVO. ąiMlHSHS .
-• z ■■ įlMWV4 ■'

Metams...............................................$5.00
PusMieehii ..................... ..$2.50 

spmiba:yka ftrožiAt’siA pasattia' '<jaw®6, w 
' • ■ • ■ IR NAUDOKIS ja .

, “DĄRBIHINKO”SPAUSTUVĖJE
ATUIEtA ĮWRIUS ŠPAtoOS PARBUS * 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS

‘‘DĄRRJN1WASw 
S6« W. BROAD^AV . 80. BOSTON, KARS

M. So; Baston 06MĮ ■
i) *

•DYKAI 7 DIENU BANDY 
MAS KENČIANTIEMS NUO 

REUMATIZMO
■ Jeigu jus kenč^Ue 

. . nuo reuniathino, jus 
j/ aX dabar galite gauti 
\ Rhvuina Tnbu,

/Įrodytoj H’ ^bandyt*, 
y. gyduolę Dykai T D, 

Bandynnli. $1 pop
insiu ųumų

: ’ lė jau pagelbėjo Hm 
Nesiųskite pi

nigu r* tiktai
X v|ir<l< ir aitrės aat 

lemlad »kuučio. to
polio.

\ . Dykai Dėl Skaitytojų
Išbandykite SIiį gyduolę palyB-iA- 

NUŠOKAMO BANDYMO. II- 
plldyklto kuįtamr'ir prhitjakite jį 
greitai, lilm IMinfgš Sis duoemta 
j>nsiiĮjyinąx _ ; ,
ilnsn Hhouuitt Tab "(bepfcį Jfįii 

N. Jrvhm Avė., Chtears IB.
Mobiliu priahpM mnn pilnį Pato, 
ų Bone Rneuhin Tab^'apmoMto 
l^rahnitlhm. A^ vartosią jas 1 dle- 
naa Ir teda. iMta nuHfsprtate a,r ai 
noriu Jį daikto Ą 
VUrdftM

: Adreana , »....»** v,, ■ 
MlOatllS ... .«
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CHARRON’S

SO. WORCESTER MASS
fimąi

► ; < p 'A» ■•'

JAMES AlFRED, M. D. 
JŪSŲ SEKMOS GYDYTOJAS 

Vdlandoa: 
Nuo 7 iki 9 vakare.

■ Išskiriant
Antradieni Ir Ketvirtadieni, 

Taipgi pagal susitarimų. 
691 North Main Street, 
I Brockton, Mase. 

___Tel. 40 -

Aliejam pečiai, Skalbiamos 
malino® ' .

M TBUMBUUa STBIBT
VOROimm, MAM.

TbLM4«0
įlAn^vos Hlygog—>• Ifuoiįmitti

itllBj', ĮiiįlllIlĮlBlR

KAS GIRDĖTI.LIETUVOJ |
• KOLONIJOSE

aaiaa

HARTFŪRŪ,CONN
PRANEŠIMAS

' L. R. K. S. A Oonnecti- 
cut apskrities išvažiavimas

: įvyks birželio 5 d. Chariėr 
< Oak parke, Hartford, Conn.
* Kitą orkanizaciju apskri

čiai prašomi 'tą dieną susi-
■ laikyti nuo parengimą^ kad 
’ neįvyktą Įvairūs nesusipra-’ 

Komitetas,

šiu programą. Kaip girdė
tis, čia vietiniu L. D. S. kp. 
valdybų pasitarimai eina ir 
prisirengimas bus gražiau
sias. Manoma sutraukti 
milžinišką publiką, iš visos 
Naujosios Anglijos. Toli
mesni prisirengimai tilps 
spaudoje vėliau. Re p,

DARBim-KAS

»• rt g®
i■ 
'S

r » i♦ . 1 4

! >

f Al
9 • ii ’1

Pulk. Theodorė Roosevellį Jr, naujai paskirtas Fi lipinų gen

Pi
L t v*’

£
£

R

Velykų rytas
;; Šv. Kazimiero bažnyčioje 

. / Prisikėlimo procesiją it pa- 
maldos prasidėjo 6-tą v. ry-: 
tą. Procesijoje dalyvavo

' seselių išlavinti mokyklos 
mokiniai ir mokinės.

' Procesija buvo labai įspū
dinga; didysis choras ir lie- 
tuvią benas, kuriems vado-

r vaja muzikas J. Žemaitis, 
L gražiai atliko savo pareigą.

Velykų dieną laikę visą
• iškilmingą pamaldą gražius 

pamokslus sakė kleb. kun.
7 • A. Petraitis. Pabaigoje šv.

Mišią subangavo bažnyčia 
— tai šimtai žmonių ai'tino-

L si prie Dievo stalo. .

; DIDESNI DRAUGIJŲ.

f ■ Labdariu draugija jau iŠ- 
< kalno ruošiasi prie iškilmin

go atidarymo Maironio Dk.
; gegužės 28, 29 ir 30 dieno

mis. Atidaryme dalyvaus 
miestą mayoras J. C. Malio- 
ny ir kiti svečiai. Šri Ka- 

: zimiero parapijos choras ir
* benas.
; Bus ir šokiai vakarais sa

lėje, kur jauni ir seni ga- 
lės pasilinksminti. Kaip gir 
dėtis, šiemet parke bus vis- 

y-įas^atnaujmta su pūikiąu- 
šiais įrenginiais. P. Katau-

6 skas, lietuvisi kontraktorius, 
j su saVo darbininkais skubi-

na, dirba, kad viskas atro-
X dytą kudgeriausiai.
L Tėvą Marijoną rėmėju 
/ U skyriaus milžiniškas išvą- 
/ žiąvimas įvyks birželio 5 d. 

> Bv. Jurgio draugijos išva-
7 žiavimas liepos 3 ir 4 d.d.

L. D. S. 7 kuopos ir 108 kp.
* , bendra milžinišką gegužinė 

į ’ liepos 10 d. L. D. Si Nau-
- josios Anglijos apskrities 
\ išvažiavimas rugsėjo 4 ir 5 

: d. d^ . Minėti išvažiavimai 
( bus “Maironio” pk._ Gir- 
t \ dėtis, kad tuose išvažiąvį- 
1 pmose bus įvairią įvairiau-

r-

į

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graboriuš ir Bąlsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
■ BALTIMORE, MD.

ĮSIDĖMĖKITE !

GHAS.b.kughauskas 
LIETUVIS GRABORIUS 
637 S. BAU A STREET,

BALTIMORE, MD.
. Laidotuvine pntnrnau.in gerai Ir 

: pigiai. Nuo 75--400—350 dolerio 
Tngrnbuft pnnioKittj 

Telefonas South. 0088.

VAIKUČIŲ BALIUS.
— Aušrom Vartą parapijos, 
Moterą Sąjįmgos kuopa y- 
jatįngą dėmesį atkreipė į. 
abdaiybę. Didžiajame še- 

.štadienį, 2 vai. po pietą su
rengę, neturtingiems vaiku
čiams didelę vakarienę. Vai- 
mčią prisirinko• apie 40. .

Džiaugėsi vaikučiai, sėdė
dami už gražiai papuošto 
stalo, ir ko ten nebuvo! 
Alargučią, saldąinią, viso
kios rūšies pyrago ir kito
kią įvairiausią dalykėlią. 
'Atsilankė į vaikučiu pokylį 
klebonas kun. Vasys ir kun. 
Puidokas. V adovau jant
kun. Vasiui, vaikučiai su
kalbėjo maldą ir sėdosi už 
gražiai paruošto stalo. '

Gerokai pasistiprinę visi 
užtraukė Lietuvos himną, 
po to sekė įvairios dainelės? 
Nustebino visus susirinku
sius, kad vaikučiai taip gra
žiai moka sudainuoti įvai
rią lietuvišką, dainelią. Ne
trūko taip pat. ir įvairią pa
saką, kas labai linksmino 
vaikučius^

Pasibaigus vakarienei, už
traukė Amerikos himną, su
kalbėjo maldą ir jau rengė
si vaikučiai namon. Štai ir 
vėl vaikučiams džiaugsmas. 
Gerosios moterys visiem vai. 
kuČiam įteikė apsįrėdymuį 
Velyką Šventėse . dovanelių. 
Didelė garbė . Moterą Są
jungai už tokį grąžą darbą.

AURE JUOZAS PINKUS
Juozas Pinkus savo na

muose, 9 Achmant Ąvę., ba
landžio 3 d., sekmadienį, 
staiga mirė; . ■

. Nesijausdamas sergą s, 
dar ir tą dieną ątėjo bažny
čion išklausyti ankstybąją 
mišią. Grįžęs iš bažnyčios, 
išleido sumai savo žmoną ir 
dukrelę. .....

'Grįžusi Pinkienė iš baž
nyčios pamąte savo vyrą 
gulint jau negyvą. ' •

Juozas Pinkus buyo gi
męs Paoverią k^ Lukšią y,, 
Šakiu apškr. / ' ’ .

Paliko savo naliūdušią 
žmoną Magdaleną ir vienin
telę dukrelę Klementiną, 14 
metą amžiaus j Lietuvoj: tė
vus, brolį Antaną ir pen
kias seseris.

Iškilmingose laidotuvėse, 
kurios įvyko balandžio^) d. 
Šventas Mišias atlaikė kuni- 
nigai: Vasys, J. Bakanas ir 
V. Puidokas. Palaidotas 
Šv. Jono kapuose.

NEW HAVEN, CONN.
JUBILIEJINIS

' - VAKARAS ,
Moterą Sąjungos 33-čia 

kuopa energingai rengiasi 
minėti savo 15 mętą jubilie
jų. Balandžio 24 d., Šv. Ka
zimiero parapijos svetainė
je yra rengiamas gražus va
karas, kokio seniai musą 
kolonijai nebuvo. Atvyksta 
ari. J. Olšauskas su Šv. An
driejaus parapijos ęhoro 
nariais, suvaidins grąžą vei
kalą “Namą, Židinys. ”

Koncerto daly išpildys 
ari. J. Olšauskas, V- iv 0. 
Sintautai ir Iz. Jankelionai- 
tė. Dar pirmą kartą teks 
progą išgirsti p. Sintautus 
dainuojant mūsą kolonijoj. 
P-nia Sintautiene' yra są- 
jungiėte ir Connecticut ap
skrities jaunamečiij organi
zatorė. >

Dalyvaus ir. mūsą vieti
niai solisfal-įės: p-lė M. Ši- 
moliohiūtė ir p-nia M. Van 
DeMark. P-lė O. Danušiu- 
tę,. kuri " lanko “Gateway 
Sęhool”.ir studijuoja muzi
ką, skambins pianu ir akom 
ponuos vietiniams solistams.

P-lė Mihnię E. Sultivaii, 
pasižymėjusi .smuikininkę, 
išpildys smuiką solo ir due
tus su vietiniu vargoninin
ku M. Reynolds. Eugeni
jus Žiūrys, lankąs Yale uni- 
versitetą ir turįs grąžą-te.-, 
noro balsą, taipgi dalyvius 
šioje programoje.

Yra užkviestas apskrities, 
dvasios vadas* kum . J. Am- 
botas pasakyti pralm’bą. 
Kum J. Ambotaš yra , ’S’ t 
žymėjęs kalbėtojas ir nii<- 
samintis žmogus. /

Iš paduoto sąrašo galimą 
spręsti, kad šio vakaro pro-, 
grama bus graži, linksma ii. 
turtinga.

J šį vakarą yra užkvies*' 
sta^daug šios apylinkės gar
bės svečią.

Moterą Sąjungos 33’kuo-r 
pa užkvięčia visas šios ko
lonijos katalikiškas draugi
jas* dalyvauti, šiame jubilie
jiniame vakarė. Kviečia, 
apylinkių koloniją} Ąjun- 
gietes atsilankyti. Nuošir
džiai kviečiame!

, Spaudos kpntLsijd,

WORCESTER, MASS.

mimTRžintos. ~- “-•IM ATEmS MIRŠTA BE
TESTAMENTO

vis ai -
salė pilna neprašytą svečią. 
Miestas šelpia' pagal išgalę. 
Pašalpą teikiama pinigais. 
maistu,*kūra.

Būną susirėmimą ir su 
policija. Kai’ kurie karšta
galviai į šaltąją kartais nu
varomi. į

Namą savininkams' irgi 
bloga. Negali išsimokėti 
nuošimčią bankams, miestui 
— taksu. .

Randos pigios, todėl savi
ninkams visai blogą. Bet iš 
ko nuomininkai mokės, jei 
nedirba!

IŠSIGIMĖLIŲ DARBAI
Mūsą 14menševikai” Ver

bą sekmadienį.' turėjo savo 
parengimą. < Paskutini ą j ą 
savaitę prw Velykas ir ne- 
katalikai gražiai užsilaiko, 
b mūsą išsigimėliai tyčia ke
lia triukšmą. Lietuvis.

MOTERĮT SĄJUNGOS 
CONN. APSKRITIES 

KUOPOMS
Moterą Sąjnnggos Conn. 

Apskrities pusmetinis suva
žiavimas įvyks gegužės 1 d., 
Šv. Kazimiero- parap. sve
tainėje, 399 Ųreen St., New 
Haven, Conn., 1 vai. po pie

Kviečiu visas kuo p ą s 
skaitlingai dalyvauti, nes y- 
ra daug svarbią reikalą 
aptarti apie gegužinę, kuri 
įvyks birželio mėn., irddtą 
reikalą yra išgvildenti. Bū
tą malonu matyti šiame su
važiavime .atstovią iš Bri- 
dgėport ir Waterbury, nes 
jau seniai nedalyvauja suT 
važiavimuose.

Marijona JokvbaitČ, _ 
M. Š, Conn. ąpSkr. rast.

LAWRENCE,MASS.

DARBININKAI .*
Mūsą - kolonijoje gal iš 

tūkstančio darbininką vie
nas dirba pilną laiką, Algos

Muzikos Mylėtojams pranešimas
Profi A. MDANĄVI0IUS, pagarsė

ję® art. smuikininkas ir Muzikos Mo- 
kytojh»' atldrfrs Muzikos Mokyklų po: 
No. 21) Myrtle CĮt, ■.Lawrencė. Mass.' 
mimuose p; BelevičRuis, .kur duoda 
pamokas PETNYČIOMIS,

Lekcijos duodamos privytai, kaip 
mažiems taip suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. .Teigti ftiyll 
muzikų: smuikų arba pianų jų nori 
kad Tavo vaikučiai išmoktų gražiai 
grajiti, siųsk P- *IDANAVTdlŲ» 
Lai pamėgina laimūs ir tie, kuriems 
nepasiseka ISmęktl kitur ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti. Kainos . pri
einamos. •

Kreipkitės žino adresu: PCtnyčlo- 
mis 20 Myrtie Ct, Lavfrence.. Mnss., 
arba laiškais

16 Huntington Avarine, . 
ROSLINDALB, MAS9.

u' ? ■

Kur dingsta ateivio sutau
pyti- pinigai arba nejudina
mas turtas, kai jis miršta, 
nepalikdamas tęstame n t o 
(will) it kai jo šeimyna gy
vena užsieny? ,

’ Tokiuose atsitikimuose 
Viešas Administratorius pa 
ima mirusio ateįvio turtą. 
Visu piriniausia jis parduo
da visą -asmenišką ir kitą 
turtą tokio ateivio ir išima 
jo sutaupytus pinigus iš 
banko. ;. Po to jis' užmoka 
visas skolas, .užmoka už pa
laidojimą ir tik tada jis ban 
do surasti, kam tie pinigai 
prikla'Uso ir pilnai jiems iš
moka, kiek lieka. . 4

Paprastai, ta procedūra 
yra labai brangi, - ypatingai 
kuomet tik mažai turto pa
likta, ir mažai telieka tą ph 
nigą pasiusti, šeimynai. Kai 
ateivis miršta, ir palieka 
-banke , pinigu, o arčiausios 
gimines nėr žinomos, tai pa
prastai neišpasakytai daug 
bylą prikrauta prieš pave
dimą to turto Viešam Admi
nistratoriui arba pirm negu 
ateivio Šalies. konsulas pra
dedą apsaugoti šeimyną Eu
ropoje.

Kas met .šimtai /ateiviu 
miršta nepalikdami jokiu 
ra^tą. . Daug ateivią mano, 
'kad žmogus tik su dideliu 
turtu išpildo paskutinį už
rašą. Paprasta ateivis, ku
ris turi kelis šimtus dolerią, 
tiki, kad jeigu kas su juom 
atsitiktą, tai. jo gerieji Virau 
gai prižiūrės, kad jo turtas 
bus pavestas jo artimoms gi 
minėms (daugumoj atsitiki
mu tos gimines vis gyvena 
Europoje); .

Čia paduosime vieną aįsi- 
tilrimą slovako, kuris nese
niai mirė vakarinėje valsti
joje nuo influenzos, ir pali
ko $800 banke. ; Sužinojęs, 
kad tas ateivis paliko kiek 
nors pinigu, vietinis grabo- 
ritts pasiėmė pilną • atsako
mybę palaidi .i tą ateivį, Jis 
gražiai palaidoją tą biedną 
Žmogelį, byloje pažymėjo į- 
vairias išlaidas dėl visokią 
negirdėtij daiktą ir net už 
paskolinimą kokią teitais si
dabriniu daiktą, ir tt.. Pik 
na byla viršijo $450, ir dar 
prie to pridėta dar advoka
to išlaidos..

Vėliaus buvo oficiališko 
patvirtinimo. testamento iąo- 
kelčiai, ir adnunish’iatemus

alga ir išlaidos pridėta. Ga
lu gale to ateivio našle Eu
ropoje kavo tik $12. ’ !

Nesenai laikraščiai minė- ; 
jo sekantį atsitikimą, Tūlas 
ateivis mirė, nepalikdamas 
paskutinio užrašo, pinigą 
paliko net $1100. Bet šita- : 
me atsitikime palaidojimo 
išlaidos buvo $239.10r Bet • 
administratoriaus . išlaidos 
buvo $225, ir dar pridėta vi
sokį mokesčiai ir oficiališki 
patvirtinimai ir patarnavi
mai, ir šeimyna Europoje 
gavo tik $475.46 tą pinigą.

Tuose abiejuose atsitiki
muose, jeigu tik tie ateiviai 
būtą išpildę paskutinį testą* 
mentą, tai šeimynos būtą ga
vę. beveik visus pinigus.

Kuomet ateivis, kuris mir 
šia, nėra Jiaturalizuotas pi
lietis., jo šalies konsulas pa
prastai yra testamento iš- 
pildytojųm ir, kuomet į* lai
ką gali Veikti, tai jis gali su
laikyti nereikalingas išlai
das, ypatingai dėl r visokią 
brangią šermeną, kad pini
gus gautą šeimyna jo šaly- 
'K ,'■/ ■ •'

• Šioje šalyje paprastai 
žmonės palieka kokį banką, 
kaipo testamento išpildyto
ji bet taĮ; faktas turi irgi 
būti pąžyfnėtas paskutinia
me testamente. . ,
Kaip išpildyti paskatinį te- 

stamentą arba terasą,
Daugumoj valstiją pasku

tinis testamentas, kącLbątą 
legališku, turi būti rankos 
raštu, atliktas (keliose yals/ 
tijose pavėlina atspausdintą 
testamentą), bet patikėjas 
tuyi pasirašyti arba,kitas ga 
Ii pasirašyti, bet, tik su jo 
prašymu ir prie jo. Reikia 
turėti, du liūdininkus (kai 
kurios valstijos ’ reikalauja 
triją) kurie irgi turi pasi- 
rašytrpo testamentu.' Ant
rašai liudininką turi būti 
pažymėti* * Kai kurios ra
šomąją daiktą krautuvės tu
ri tam tikras formas, ant 
kurią galima parašyti pas
kutinius testamentus,k bet 
nėra tam paskirtos formos, 
kurią žmogus, turi fekti, ra
šant paskutinį testamentą. 
Galima,tik keliais žodžiais 
pažymėlį kam norima pini- 
gu& arba turtą palikti. Svar
bą pažymėti,, kas bus išpil- 
dytojum, kuriam pavesta išy 
pildymas testamento. Kuo
met paskutinis testamentas 
to nepažymi, tai Brobate ar
ba Surrogate Teismas pas
kirs išpildyto jiiš.

Patartina parašyti pasku
tinė testamentą » anglą kal
boje,, bet vis tiek legatiška, 
kuomet parašyta ir* svetimo 
se kalbose. 3 Užregistruoti 
testamentą nėra reikalinga 
ir priesaiką pas notarą nė
ra reikalinga, tik parašai 
tiūdininką padaro dokumen
tą legališku.

Žmogus gali vieną testa
mentą sudraskyti ir tuoj ki
tą padaryti, taipgi gali per
mainyti arba ką nors dar 
pridėti. FLIS.

Tuomet atėjo Daukanto 
Lietuva — jo svajoja gadjr-

‘•Tr,’*]

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIU KNYGŲ
’■ Tikuž|Į.OO

šias {domias knygas galima -J- 
slgytl “Darbininko” admlnlstrncl* 
joje už pušų normales kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikų Mythologl- 
jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kalbon išguldė Aly
va ...........................  ‘....50c.

TRUMPI SKAITYMELIAI-r- 
labal gražūs pasiskaitymai ar 
ple įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Paraše J. Tarvydas. .45c.

(- TURTO NORMA—moksliš
ki, paslsknlytmal. Paraše Uo- . . 
sis ».........................45c.

UŽKEIKTA MERGELE SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaką ...15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. ■ 
Verte iš lenkiško kun. K. &..10c.

;< Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. ParaSe 
kun. Tarnas Žilinskas........50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRĘ- ... 
ŠAŠ. Paraše kun,. Pr. Bflčys, 
M. I. a.............,...,..1.50

PRAMONINES DĖMOKRA- 
TI.TOS PAGRINDAS ParašS 
Uosis .75c,

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
, ra bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj ............... ,15c.

SOCIALIZMAS IR KRIKS- ' 
CIONYĘE. Prof. V. Jurgdčlo 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA, Verte J. Gerutis.,,..:...40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nuo jų apsisaugoti? Para
še Dr. A. Vileišis........... .....50c.

MOTERYSTES NEStJAR- 
DOMYBE. j. Lcsauskis. Šv. 
Kaz. D-jos leidinys, Kaune,.10c.

Už$2.50
JONO KMITO EILES..... 1.00
MEILE (Poem). ParaŠS M. 

Gustaitis .15c.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 

Paraše Ai Rucevičius........40c.
ANDERSONO PASAKOS— 

su paveikslėliais ..... i. J... .20e.

♦ Iš KELIONES PO EURO
PĄ IR AZIJA ParažS Pranai
čių Jule i     ............ , o a .. . 2.50

PETRIUKAS—lalSkai vieno 
Vaikelio. Verte S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa- . 
vyljes vakarėliams ir. geguži-

* nems su gaidomis. Sutaisė M.
Grigonis........ .. • • • * * *.. -50&

“DABBININKAS”

866 B^vsiy/So. Boston, Masi.

Katalikas, kuris gaišdamas ne? ' 
remia katalikiškos spaudos, irtturi 

teises vadintis geru Bažnyčiai vai* 

ku’—Vyskupas Ketteler.

nė.

"NUGK-TONE SUTEIKĖ 
STIPRIUS ORGANUS”
P-a« B. ■ Rasknig, Boųton, Masu., ra

žo ir sako : ‘Viii mano organai buvo 
silpni ir ai jaučiau* kaip senas imo- 
gua Draugai papasakojo man anie . 
Niiga-Tone ir ai nusipirkau bonkų. 
Nuga-Tone suteik^ man stiprius gy-- - 
vnstlnguoelus organus ir dabar "aM 
jaukuos atlprue ir UnojSgus. Nuga- 
Tone yra pastebėtinas dėl liguistų 
ihrionių.” .
. Jeigu Jus esate .silpnas ar prastos ‘ 
Bveikntoa, jus turėtumėt Imti. Nusa- 
Tohoi Jis padare stebuklus dėt nuli* . 
jonų įmonių visose pasaulio daą*° 
l>er pereitus 45 matus. Nuga*Tone va- 
teikia jums naujų sveikatų ir stipru* 
mų ir padaro jūsų silpnus organus 
stlprsenUts. Nuga-Tone yra pardavl* 
n&jmnaa aptlaklnlakų. Jeigu aptieki- 
ninkaa jo neturi, papra^rkits j| ui* 
Mįkyti i< savo urmininko, Neprllmkl- 
te substitutų. Jokie vaistai n*m tiek 
gert kaip Nuga-TeM.
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cmink joummi Jbnas'Brauka yra gimęs] 
ir augęs Lawrence, MassJ 
Jo motina ir sesuo nuolatos 
lanko Šv, Pranciškaus lietu 
Vių parapijos bažnyčią. Jis 
yra baigęs Lawrence pra- 
S« <• mokyklą, Andoverio 

demy ir Davronce auk* 
aią mokyklą, o dabar 

s osi Yate universitete.
Branka iš mažens yra 

įžymu* baseball metikas — |

CIMRIKE, HS.
‘GYvknimo-kryžiUkS’ :

Praėjusį sekmadienį, bal. 
10 d., parapijos svetainėje 
įLovell’io parapijoB teatro 
ratelis,’ energbigojo kini, P. 
Sirakausko vadovaujamas, 
suvdidino 4 paveikslų tiky
binį veikalą u Gyvenimo 
Kryžių”

#į&lier. Lawrence sporto ] Veikalas dar tik antrą 
ftn jis yra labai, daug kartą vaidinamas, "nesenai 

rfcąžhj Įjasižyiiiejęs. ^eu jis kun. P. Strakausko sukbm7l 
v 12 “^X41-Į,pon.uotaš, . Tinkamas veį-

ninkąs, antras po garsiojo r kalo atlikimas reikalauja 
Jono Žeimio—Janis. Į didelės scenos, ypatingų de-:

1 - . koraeijų, gerų vaidintojų,
ir gerai išauklėtos pub- 

~~T^os--/•--•••-—r—;
. •Skiliu , ■ I Scena buvo mažoką, todėl

--------------:"'įapieGOvaidintojųtuTėjola- 
Praėjusį sekmadienį poli-’ bai labai-susi^auatf 

cija, nežinomų asmenų pa- Dekoracijos buvo atgabe- . 
šaukta, atvyko į 220. Atlieps lltos ig LmvelI. Tikrai jos ’ 

. St. ir namų skiepe atrado ų^o graži pažiba visam vei- 
negyvą Mrs. J, Geneziza ir [kalui/- *
vos tik - gyvą Mrs,^ Agnės Į Vaidintojįų sąstatas įvai- 1 
WingeUis. Gydytojas^ Ch. Vyriškos lyties atšto- 1 
Boyagian mirties priežąsti- vn febuvo bef visi.gerai I 
mi pripažino n u o d i. n g ą .p£W3iroM Teko gtebgtis? j 
munšainą. . kad Icun. P. Strakauskui ]
1 tauhj daug nm^ian, -bet^0 jaidinto-į į
. • ,. .... Liūs vartoti pakenčiamą, be-kuo daugiau regėjau — są- r . .. • _... J

• i • <■ i *1 * . tuvių kalbos, tai’eną. Jei. Jvą, juo brangiam laikiau. . / . . ., 1
:I)eBeUoy v^ldmtaIarns ąteity pavyk- ; 

tų atsįkrątyti per didelio, 
dzukavimo, tai dar geriau' 

(būtų. .
Visą vaidiiiimą lydėjof 

piahb muzikos 'garsai, kas 
sudarė ypatingą nuotailai, ; 
Atitinkamos giesmes, ir tik- 

fm- gražiai sugiedotos, vei- ' 
kalo turiniui . atitinkančios, 
žadino.žiūrėtojų kilniuosius 
jaudinus, c'

į Iš. tikrųjų, apie šį veika- > 
[ lą ir jo vaidinimą trumpai ; 
negalima daug ko pasakyti. 
Gal, teks vėliau grįžti. Bet 

| tikrai galima tvirtinti, jog 
i visiv žiūrėtojai liko. užburti ■ 
(didžiojo grojip paslaptimi.
Jie stebėjosi jaunuolių pa
siaukojimu, parodyta ^di- 

 | džia meile tėvii kalbai; jie: 
.....— gėrėjosi dekoracijomis, puo- 

šiančiomis sceną, jie g'rožė-j 
josif vaidintojų skoningais j 
drabužiais; jiė skendo gyve
nimo prasmę liečiančio veį- 
kalą.mintyse...‘ . ' •

Tenka paminėti, jog pa- 
sveikinti publikos ir vaidin
tojų buvo atvykęs valstijos 
iždininkas Hurley, kurs 
gyrė Cambridge lietuvius, 

Į turinčius, savo mokyklą, rei
škė savo, pasitenkinimo klę- 

įbonui kunigui Jūškaičiųi

itą. Tai jonas Pralgauskis 
a jir Aleną MifcuMkytė, 
j J Jonas gyvena 46 Arman- 

dine Stj Doreheater. Ji&y-
| Irti fev, Beiro parapijos akty-

■ B| aUSRĮiNINIlUS I■ • • • |niz*cWjabu1, padeda retjj-
Balandžio 8 d. vW vate- « -*

ą Cambridge gaisrirunkail • .(PrftU>
dega^iua .^4^ toi’^jaut, < 

Juos bedirbančius savo dar- . .. , . ~ ..U užklupo.M. !. T. rtuden-l™^ toetttTO» «™ to' 
tofi ir pagrobė daugeli gesi4 vientetg
huno įrantoj yammtej 
vadovybe, skalauja « Stu- (Skudj.iut5s) h. Petn> Mi. 
dente .atlygmmo. Po 2inoino S6. Bostono

0W bimeriaus. 
sutiko užmokėti uz padaryd _ , .
t^uostoliūs^-____

jUfiTfm f MrMTf b° kaipo stenografė. Ji bu
Wu n?n£ OT ENri vo moMe gabi ir dabar vik- 

......... ' rfeai dąrbubjasi/* ; ' y j . : 
Gegužės 15 d. Lietuvos; šioji porelė, ištikrąjų> tfti 

Bukietų draugija minės sa-Įl viena iš ųžyihiausių jaunuos 
vo metinę šventę. Rytą į- porelių visoje kolonijoje. 
Vyks iškilmingos painaldos, visi pažįstami jau n i e-; 
o vakare teatras — parengi- sįems linki skaisčios larmes. 
ittas. ^ ............................................................. z

Iš Lynn’o atvykę vaidin-r —«—■.--------

Sir^S^“63- MNia ■vcVLf J* O įtlo. JL • I t . • . . ■
, 1 ' i.................... '■ i ■

AAUM” IjĮTiHffl tF I folk aukštesnysis ki‘i-
WmlE LitI olujt minalinis teismas nagrinėjo5 

. - — lenkės Michelina Dilipiak
, J. Stūkas ir jo sesuo A.|byį^j kurioje ji buvo kM- 
Stukąitė-Likienė šiomis die- j tinta nunuodynie jos vyro.' 
liornis gavo iš .Lietuvos ptą- Prisiekusieji 'teisėjai nera- 
nešimą, jog jkovo 19 d. pa-Uo kaltinimui įrodymų ir 
siniirė jų mylima, motina, kaltinamąją Bilipiak išteb 
kurios kūnas iškilmingai 
palaidotas kpvo 21 d. Šimb- 
nių, (Paheyėžio aįsk.) ka- 

■pinėsė. . r' ■
Visi prietemai bei pažįs

tamieji A. Likienei ir J, 
Štukui jų gilaus liūdesio 
valandoje reiškia nuošir
džios užuojautos.

tnm 'MM
* tOIIELV

Šį sekmadienį, balandžio. 
17 d,, 8 flO vai. parapijos 
'bažnyčioje' įvyksta mūsų 
kuopos metinės šv. mišias, 
kurių metu bus pasakytas 
pamokslas, pritaikintas L.
D. S. šventės proga. :

Visi kuopos nariai prašo
mi'iš vakaro atlikti išpa
žintį ir susirinkti sekmadie
nį, 8 ;!§ vai, rytų, į bažnyti- 

. nę svetainę, iš kur visi ben
drai eisime į bažnyčių. Šv. 
mišių metu eisime in corpO- 
re priimti Bv. Komuniją.

Vakare, 7 vai,, bažnytinė
je svetainėje. įvykst mūsų 
kuopos parengimas, kuria-, 
me- bus suvaidinta 3 veiks-, 

. mų drama. “Laisves Ke
bliais. ” ' . J

Mūsų metinė šventė. — 
mūsų susibendravimo puo
ta. Visi dalyvaukime ryti
nėse pamaldose ir vakari
niame parengime.

.. . ‘Kuopos Vaidyba.

x Balandžio 8 d. vakaro jia-i 
rapijos veikimo komisija 
laikė trumpą susirinkimą.?' 

. Paaiškino, jog jau priren-y 
y. gė* parapijos maudai baliųy 

kūrtš'tVyksi'^unlėi^klĮBil5i4 
ding salėje, bal. 19 d,, 6 vai.

y vakaro. Paskleidė apgar- 
. ginimu ir tikietų.

lį
v t. Parapijos veikimo konu-’ 
į sija, baigusi baliaus pa- 
; rengimo' reikalus,' t a r e s t 

rengti birželio’12 d. pįra-
; pijąs naudai išvažiavimą.' 

Tuo reikalu nutarta šaukti
; j aunimo susirinkimą balan

džio 13 dieną/ .
Jaunimo susirinkime bus. 

■’ svarstoma, kaip geriau su-? 
\ rengti išvažiavimo progra- 

mą. . '. |

Vieša įžymių jaunuolių Jjo-j 
ra žengs prie altoriaus bal. 
19., 9 vai,- išklausyti savo 
naudai šliųbinių mišių, priv 
imti Švč.Sakramentą ir di- 
| dį jį ■ Moterystės Sakrajnen-

I

ŠIUO.’

lįst

v.

| N Ū P141N T O Š 9 ft«Z
įį lAftAKbRIBS

Patogiausiais Keliais į Lietuvą

Bostono nmkyklų virŠinin-; 
kas CąmpbeU,. kalbėdamas 
viėšfune ^riiikį^, 
škl, atėjo laikas 
witL mokykl|^ąi“. 
kabi Mdofciems judomiemk' 
paveitatams ir žurnaįwns. j

Šiuo metu t|kn netvarka.^ 
Tie patys pav. rodomi su-;

tuguaieras ir vaikams/ Juk.
' nevieta ' tiute vai- - iiWoJi.

kams, kas- tinka suaugu- • 
giems,

Mdkyklų viršininko paroi- 
škimas susilauks teyų ir pla-j 
čios^-visuomenėsijyaramos.1 
Dabartiniai krutomi paveik
slai daugiausia rodo krimi
nalistų, patvirkusių ąeimų 
gyvepimąi ir padoraus auk
lė jiųio psi^kąj neteikia,

rasom f*6E»$
MĖBtes MM ■
Nuo balandžio 1- d. polici- 

jok departamentai visoje ša
lyje pradėjo naudoti naują 
būdą tiesioginiai telefonu 
susisiektį. Naujas būdas 
pagelbės policijai perduot’ 
■reikalingas žinias apie pra
sikaltimus į visus miestus. 
Tikimasi geresnių pasekmių 
nusikaltėlių ieškojime.

i Apdniusk nąmuB, rakandus
- ž •-. autornobilHi« dm -

J. 8. MESm
[342 Drdidwwy, Mo.

ta
?B?S DANttMM

Dfl. M, V. CASPER 
(KAfcpAiuvidme 

Vietoje,
5215 E, Broadway, B. ‘Bogten.

O/UoVulaMdo*; 2 - 
Ntio 0 iki 12 ir Trtfo l#0 fa

D«Wldlenlal«, tąlpjfl Mr*4pnri*mfc» 
12-toflflf«ne nMer/tai. 

Taipgi nuimuir K-rog

Jei, So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas '

®l'W. 'Btoaawiy, JS6. W»tta
Ofiso jnhiridoš nuo 0 Iki 12, nuo 

t 1:80—6 Ir nuo 6:30-0 vakari.
Seredomls nuo 0—12 vai. dieno.
Subatpnile nuo 0 Ikl Gj val vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną 

v (pngoi atitarti)
■■•■■■ ...-„ij. ^r--‘o is

f Tek Poi-ter 3789

(itEpmj | *. .

■ ZJetuvb ūdytojai .
Ofiso Valandos: 2—I Ir t-*®

į 278 Hamtd •Strėet,
kamp.. Inman. arti Central Sq,

Oambridge, 3Um.

'Lietuvis Danttttei

Tėl. S. B.-2805-R. į 
LIETUVIS ooromaoisHS 

jM&amlntfojut akla | 
n ;prl8klriti akinius] 
“ tartvaSs fckfe atitle-j 

_ . _ JdJiĮi'U amblljonti-
koae (ikfūse) akyse •ugrailnti Šylė- 

j J. L TASAKARNIS, O. D. 
J 447 BroMiway, South Boston

(GALINAU8KA8) :

. 414 Broadrcay, So, Boston
/ ' “kel Ifo. Wl', 

. Ofisas ’fttdflftrs $o liti ‘išliL

■-------- -•-•---r- ■ ,■■■ yi-'.-rirTi^: . Jonas 23-m. gyv.. 
East 6th. Sf.,1 So. Boston,5 
nubaustas'nuo 2 ir pusės iki, 
5 ■ metų kalėjimo. Praėju
sių metų ;rtidenį. JŠvędąs,; 
smarkiai važiūodamas:auto 
mobilių,, užmušė tūlą Malo
ne. jis ir nubaustas už tą; 
papildytą ^^įkaltimą; J

■CT*

Piuėjusįa ketvirtadi e n į, 
balandžio 7 d., ligoninėje, 
po pavojingos galyos ope-1 
racijos, mirė Jonas Janiū
nas. Velionis priklausė ke-' 
lėtai draugijų* , ’

Balandžio 9 d. mirė M. ir 
Ė. Budų (gyv. 237 W. 5tk 
St.) duki^elė Stanislava, 6 
metų amžiaus, ‘sirgusi škar-\ 
latina.y Paliko budinčius į 
tėvelius; broliuką ir sesutę/ 
Bažnytiškai palaidota 'ba- 
landžio 11 d. ’ /

Em. ir M. Budai šiuo me-1 
tu pragyvena sunkias va-į 

I landas. Kovo .30 d. mirė; 
į] jų sūnelis, *5 metų amžiaus.

Tešuteikia Aukšč i au s i & 
Ų | jiems jėgos pakelti sunkius 

kryžius.

C. J. WĖiSUL AGENTŪRA
JT3*rbininkQN*m«u

^366W.'Bro«dwty TebBo.Boit«n0620 So. Bcit«n,-Ntif.

-DAU*. UpMįn O1BRAI rft tfUKiU 
' PA»WtAV«*B aBSuiraiAs

Tą pačią dieną pasimatė’ 
plaučių uždegimu Ant. Ky- 
’ laitas, 167 ^ilvėr Št. JiS; 
paėjo iŠ Luokės parapijos. 
Paliko 5 dukteris ir vieną 
Sūnų. » *' <

* Vž jo vėlę bal. 11 d; at
laikytos 3 mišios: . * ‘ ■ \

l5SfflEm»W*
Kambarys. au pariidžiurt. Gražioj 
ir patogioj vietoj ^Įiądale M 
vie^o ar. dvieju Žmemių. ' ' ’ »

J. STULAS 
83Navarre.St., ^slipdale 

' . i .. ‘. (B. 12)

Namų (building) ~ preky
bos organizacijos taryba pa
reikalavo visus savo darbi- 
ninkus sutikti geruoju nu-; 
simažinti algas 25 procen
tais. Darbininkai buvo su
tikę misimažinti 15 procen
tų. Iki šiolei darbininkai- 
gaudavo $1.37įXj į valandą. 

■ 4 :---------— ... ’ .

TOmE Vnrtn v

W . '

PRALL BROMAI
MHMtHI« SflmreHM "į

«6 ARKASDnfS BT., btfcOHiljm, S
' ■ Tel. Tilbot 03M

: c - A*** ■

Prisiekęs Advokatai j 

«m*«hukJ 
Vedi visokiai pro’vas. Daro vi-. į 

ktft legsHuiB dokumentu*. ’' j 

IMT « St. ’ (kampai Bfd&dway) 
’ fknitii Boston, Ma». - J

Telefonas; Boti Boston 2732 j 

Nmuę ; Talbot 2474 1

V ApkurtiiHM 
^De«ttiyskat»rM
7 BROUCfflTIS

į fr Kitos ligos akių, ausy, nosies, 
į gerKlęs ir plauku Vagydotnps mb. 
į ksliškal .ir protingai 'per 

k6i^,»7ŠS£į. 
Į Foltmdoj; Antrafdt^n$i«,

j BlalB 10—12 tiktai

įnirtu irlrin'j .in;-

' PATARNAVĘ

3

LIETUVIS .' ,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAI j
Valandos: . |

Nuo. 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vakJt
■ . ■. t

478 GalliVan Boulevard 5
•r ’ ■ __ '1'Į DORGHESTER, MASS. |

P ‘ Telefonas Talbot 0847

GRAB0RIU8JB - 
BALSAMU0T0JA8

877 ir 448 Cambriįjge Street 
Cambrfdge, Mass.

Telephonš UMveraity . 8881«W.

i

g

Balandžio 8 d. mirė Ąt-‘ 
lantic National banko direk? 
torius Jameg P- Brennan. 
pirektoriumi. jis tebuvo tik 
3* savaitės, pavb fea?*jerą 
jiį pradėjo mažame mieste
lyje. Pasižymėjo dideliu 
įabumii finansinių, reikalų 
vedime. . •

MBŠfflOM .
CITY POĮNT— 8 kamba
rių mūrinis naųįąą. įYia vi-’ 
šwįtaisyibai jr*didėlį& yar- 
das.- Kreipkitės pas G. 
BtB, «o. Boston 383ŠW.

■ w.; •
Yale universiteto basehall 

tymo metiku-pitęher .y r a 
lietuvis stud- Jonas Branka 
—Bro^ca.. Balandžio 6 4. 
žaidime’ su Columbia uni
versiteto studentų tymu jisi 
išvarė iš žaidimo net 13,žai- 
dikų.. ,

LIETUVIŠKA •■.7į

oąott w 11 ir Sesutėms Mokytojoms. I 
(Į «i?)REįT BEAU^t SiibPlI1 ‘ ~ * ■

Kampas L and Gili Sts. | 
so. bostonJ 

MASS.. j
Tėi. !

S. B. 4645-R j

.• ' ŠavhilnkS
- GAIIOLTNE J

> CASPER j 
Duodama i

Permanehfc | 
t Wave-Dugpne |■iii

‘ 4YAJBIV iiRAfevaiv T 
j-.'-'. «BA0TWB . I

SHW
456 W, BROADWAY į

Bom Boston, Mmb. b I 
; Uilalkttmo vftllntiAloa tnado* vr4 

riSkuB drabullua. Gniihni^anMkry-| 
’ Mirė. Pft»ttųsvhkiplgWplrk*ir.Į 

Mnlnkat >OFIL1S LIK4S |

IMeš prtidęsiąnt vaidini- ■ 
mą^ kalbė j o kini, B. Juškai- ■ 
tis ir kun P. Sti-akauskas; į

Office Telephone JJnlversIty 1967 
: . Rla. tBlVei&iy W.\Mii«museN 

ijndertaltet tfc "kmbajffifer 
LIETUVIS GRABORIUS tB 

; BALSAMUOTOJAS
Pagrabus atlietai gėrei Ir pigiai.

. Kaina vienoda Visur. Vieta atdara 
ųieną Ir naktį. . . ^
E AŠT8

■ SKYRIUS • ■ ■
19 Intervale St, MonteRo, IbuM.

Tel. Brodrton CIJB , :

LIETUVIS CRABORIUS
;...... l . . . /. .'/..-f. x ; -Ak.

reikale visuomet įr

malonini iv tinkimai patarnauju. Ga
lite kreiptis bil^laiku, dienu ar’nąktį 

t> aš visuomet pasirongts kiekviennra '■ 
pareikalavimui.' Ui.-va$&vkąą į kftfti 

miestus jokio ^tiyginimn nereikalauju.

.. -v
?' (AKUNETOIUSI j

1848 Intoje St> ‘
MdntoUo, Mmw. . . Wb. ’Bwton> lfai».
TeL Brockton 4110 TeV S, Boston 4481
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LIET. L. EKSKURSIJA Į 
EUCHARISTINĮ KONGRE

SU IR LIETUVĮ
Iš visų pasaulio kraštų 

rengiasi gausingos ekskur
sijos į Tarptautinį Katali
kų Eucharistini Kongresų, 
kuris šiemet įvyks birželio 
26-^6 dd., Airijoą sostinėje 
— Dubline.. Ši vieta pasi- 
rihkta dėl to, kad šiemet su* 
kanka penkiolikų Šimtų me
tų nuo Šv. Patrick’o atvy
kimo į Airija. Reikia tikė- 
tiš/ kad šiemet Kongresan 
suvažiuos labai daug žmo
nių, iš Amerikos. Mat, ke
lione patogi ir nebrangi.'

Ačiū mūsų “Kunigų Vie- 
’ nybės” pasidarbavimui, lie

tuviai taipgi turės puikią 
progų dalyvauti .'Kongrese 
ir paskili aplankyti nepri
klausomų Lietuvą. “K.; V.” 

. pirmininko kum N, Pakal
nio pranešimu, jau yra nu
tarta oficialėti Uetuviiį ka- 
talikiį ekskursijos planai 
ir galutinai susitarta su 
“Seandinavian - American’'

■ ir “CosuUch” . linijoms* iš 
kuinų gautos nepaprastai 
geros sąlygos lietuviams 
ekskursantams.

Oficialės Lietuvių Kata
likų Ekskursijos, kuriai va
dovaus “Kunigų Vienybė,” 
laivas “ Saturnia’ ’ išplauks 
iš Nėw Yorko birželio 9 d. 
Bostone sustos birželio 10., 

; o Dubliną piisiėks birželio 
. 22 d. Čia laivas apsistos 
prieplaukoj ir-. Kongreso 
metu bus keleivių viešbu
čiu. Tuo budu keleiviai iš
vengs viešbučio lėšų ii* ne
turės nemalonumų' nakvy
nės klausime. ■

Birželio 27. d. “Saturnia” 
atplauks į Cherbourg’ą iš 
kur lietuviai ekskursantai 

5 galės traukimu važiuoti į 
Kaimą, o čia kiekvienas į 

> savo gimtąjį kraštų ar kur 
kas norės.' Amerikon galės 
grįžti iš Klaipėdos bile ku- 
riuom “Scandinavi.an-Am.e- 
rican” linijos laivu per Co- 

... . penhagen’ų. į Neit ’Yorkų.
Visa minėta kelionė (ląi- 

• vu ir geležinkelių) į Eucha
ristinį Kongresų, į Lietuvų

% 

k ’ 
?'■

Ir

K

t

►

ir ątgarkainųos tik 240 do- 
. leriiį! Juk tai labai geros 
ir visiems prieinamos sąly
gos dalyvauti tokiose nepa
prastose iškilmėse ir ta 

'< proga atlankyti savo myli
ma sali — Lietuvą, i

“Cosųlich” linijos laivu 
<if Saturnia,” pasipuošusiu

- Šv. Tėvo vėliava, važiuos
, / kai’dinolai, vyskupai, hūni-

M. 
i fc’

Eureka Springo, Ark. miesto/ kur gaisros ? sunaikiiio .dvi bažnyčias, vienbuti Ir’dtm* namų.

DEPORTUOJAMI ATEIVIAI

magija ’ Taigi kelionė bus 
ne tik garbinga, bet sykiu 
maloni ir smagi.
Informacijų reikalais ma

lonėkite- kreiptis šiuo ant
rašu “VYTAUTO “SPAU
STUVĖ, r, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y,

- Rep.

METINĖS MIŠIOS Už A.A.
KUO. A. P, KODĮ

LANKĖSI SPAUSTU
VĖJE

Balandžio 5 d. “Vytau
to” spaustuvėj lankėsi kiin. 
J. J. Valantiėjus, Water- 
burio lietuvių klebonas, ku
ris buvo atvykęs į 40-ties v. 
atlaidus, prasidėjusius Ap
reiškimo Pan. Švč. bažny
čioje, baL 3 d. Gėrb. Sve-. 
tys pasipirko moksliško tu-, 
riųįo knygų įr^ po piet grį
žo namon, nes namieje svar
būs reikalai • neleido išbūti

■ ■ . į ■

iki atlaidų pabaigos. *. *

- REKOLEKCIJOS '
; Apreiškimo,-Parų ŠVČ. ba
žnyčioje buvo vienos savai
tės. Šv. Rekolekcijos, kurias 
vedė misijoniėriųs domini
konas kūn. B:. A. Paulukas, 
O. P; Gęrb., Mišijohie- 
riaug nuoširdus ir iškalbin
gas Tikėjimo tiesų aiškini
mas suįdomino klausytojus, 
kurie gausiai lankėsi bažny
čion Rėkolekėijii .metų ir 
turėjo gerų progų pagilinti 
katalikiškų mokslų, kurio 
gilesnis pažinimas yra svar
bus ir naudingas. . . . /

Rekolekcijos prasid ė j o 
Velykii vakare ir baigęsi 
atvelyky. Bropklyniečiai 
ilgai prisimins grąžius kun.

■ ? ■ ’ »’ ' A;;

Paniuko pamokslus;' - Rčp.'

Balandžio 16 d, sukanka 
3;metai nuo Pan. Šv. Aprei
škimo parapijos buvusio 
klebono a. a. kum A. P; Ko- 
džio mirties. Tų dienų, 10 
vak rytų Šios parapijos baž
nyčioje* bus atlaikytos šv. 
mišios už jo vėlę. . Amžinų 
atilsį duok jam, Viešpatie, 
teilsis ramybėje. '

ROCHKTER, N. Y.

gai ir paprasti žmonės. Šv. 
Tėvo leidimų šiame laive 
bils išstatytas 'Švč. Sakra
mentas.- Tai vienintelis lai* 
vas, kuris turės Šių privile
gijų. Lietuvių ekskursija 
Šiame laive turės savo sky- 
rių, savo vadų ir savo vėlia- 

> vų. Ekskursantų kelionės 
pasmaginimui bus paruošta 

; plati progra ma įvairių pra-

r-

ttart M. Evans, kurs ša
kosi suradęs būdą, kad maži žmo
nas augiu didesni ir būtu sun- 
keenii

APKALBOS IR MEILE
“Tautiškos dainos tai 

giliausias kiekvienos tautos 
dvasios žiędas. Ir jei tau
ta išnyktų, tai dažnai stip
riai gyvuoja savo dainose^.”

Tokiais žodžiais mūsų di
dis dainius ir istorikas L. 
Rėza kalba apie mūsų tau
tiškas dainas/
? Tautos dingsta gyveni
nio sūkuryje, bet jų dainos 
skamba ir primena visiems 
tų .tautų, gyvenimo dienas.;. 
Daina tai yra. vienas mū
sų'tautos paminklų! *•'.

Bet, mūsų, tauta nėra iš
nykusi! Mes nesame nu
mirusi tauta! Mes dar gy
vuojame! Mūsų, daina vi
sur plačiai skamba ir palai
ko lietuvybės dvasių mūsų 
tarpe.,

Šv. Jurgio parapijos Vy
čių jaunimo kuopa ir cho
ras rengia nepaprastai gra
žių ir jausmingų muzikališ- 
kų operetę: “Apkalbos ir 
meilė,” kuri bus vaidinimą 
parapijos, svetainėje, suba- 
toje, 7:30 vai vakare, balan
džio 16 d. Visas pelnas y- 
ra skiriamas- parapijai ir 
mokyklai

. Veikalų režisuoja kleb.* J. 
Bakšys, vari K. Bazys ir X 
Čėlkys Morkūnas. > ■ ‘ /

Vargom K. Bazys, ku
ris' yra visuomet pasižyme- 
jęs savo muzikalįškąis»ga
bumais, tvarku visų opere
tes muzikališkų programų, 
kuri biis nepapiWai paįvai
rinta visokiomis juokingo
mis ir gražiomis lietu viško- 
mis dainomis.

skienė, jo Žmoną — Amelia 
Kumparskaite, Joųąs Pau
lauskas, sūnus — Albinas 
Remeika, Raidas, tarnas — 
Jonas Pranskūnas, Paulina 
—tarnaite — Amelia Gra- 
jeiytė, Rožė — Marė Pilot- 
naitė, Barbora —* Joamia 
Gudelytė, Magdė. —Bernįce 
Kazlauskaitė; kaimo jauni
mas, choras, muzikantai. .

Muzikališka o p e r e t e: 
“Apkalbos ir meile” yra vi
sai naujas parašytas veika* 
las, ątvaizdupjąs kaimietiš
ką lietuvišką, gyvenimų su 
yįsu jo grožiu ir malonu- 
mu;...

Ar galima užmiršti tas' 
maloniai praleistas jaunys
tės dienas, ..kuomet mums 
niekas nerūpėjo...' Kai gra
žiomis saulėtomis vasaros 
dienomis, atsigulę po didžio 
medžio pavėsiu,, vėjelis taip 
maloniai /papūtė ir ne toli 
būvu girdėtis upelio, tekėji
mas ir, paukštelių čiulbėsi
mas... = Kaip pavakarėje, 
kaimo jaųnirnas susieidavo 
ir taip, jausmingai uždai
nuodavo ! Ir tie dainų gar
sai nuaidėdavo toli toli, per 
visų kaimą, per kalnus ir 
kalnelius, per laukus ir mi
škus...

. ’r

Neužmirškite tos dienos, 
šeštadienį, balandžio 16! 
Ateikite visi "pamatyti tų 
gražų veikalų ir prisiminti 
.savo jaunystes dienas!... /•

7 J; a M

Tikslinga dorine pažanga^ nuo
sekliai veda nuo. prigimties jau
natves prie dvasios jaunatves. — 
Prof. St. Šalkauskis.. ' .

x ?..... -.. — ' t
VAIDINTOJAI:

Juozas Paulauskas-—Juo
zas’ Mocčjūnas, Ona Paulau-

Skaitykite iripląV-^dte mėnesini 
mokslo, blaivybės ir sveikatoi 

/ laikraštį

"SARGYBį"
“SARGYBĄ.“ skaitydamas rast Šluos 

akyvais: 1) Mokslo popuHarizaciJog Ir 
visuomenes klausimų, ,2) blaivybes, S) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mu, 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
a (politikos, vlsuomen&g kultūros -ir. e- 
konomijos gyvenimo), 8) prlešalkollnls 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis ir lOJ IvaireuybSa,

“SAKGYBOJR” rašo i vysk. M^Rel- 
nys, prdfit .Kuraitis, Vytluuaa, kan. 
Tumas, prof. KemGŠis, dr. M. PaČkaus- 
kaltS, dr. A. Gylys, dr. jut, Raudonius, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštai, Or.D. Juš
ka ir kiti. -į?-

1930 m. “SARGYBA* kaštuoja me
tams tik C litai, pusei mėtų 8 litai. Už
sienyje 12 litų metais, pusei pietų 6 
litai. ./ -•■ . ■ ■ ■

Metiniai skaitytojai gauna priedų 
“Laimes Kalendorių” ir loterijos bUle- 
*4. ' •. ‘ . .

Skaitytojų skaičiui padidėjus Iki 
10,000 loterija bus plečiama. ATI pri
sirinks 20,000 skaitytojų, loterija bus 
padidinta .tris kartus. ‘

Skubėkit ufaisskytl *.Sargybų," kad 
nepritruktų pirmųjų numsrlų. • . .

Adresas: Kaunas, Liaudies damai 
"SARGYBOS" adm.

Pastaraisiais metais apie 
15,000 ateivių kas met de
portuojami iš Suv. Valstijų. 
Wickersham komitetas 
mums praneša, kad Darbo 
Departamentas kasmet eg
zaminuoja net 100,000 žmo
nių ir svarsto ar jie gali pa
silikti Suv' Valstijose ar 
juos deportuoti.

Visi ateiviai tirtėtų susi
pažinti su deportavimo ak- 
fth ;

BėinįynicFtatkas^

Galime sakyti, kad atei
viai įleisti į šią. šalį paban
dymui. Suv. Valstijos turi 
teisę išsiųsti iš šios šalies bi
le ateivį, kuris pasirodo esąs- 
negeistinas arba negali pri
prasti prie aplinkybių Čio
nais.

Šitas bandymo laikas kai 
kuriuose ■ atsitikimuose yra 
penki mėtai, kituose atsiti
kimuose nėra paskirto laiko; 
/ Ateivis deportuojamas 
dėl kai kurių priežasčių po 
įleidimo į Suv.. Valstijas, 
bet jis irgi deportuojamas 
iįėl įvažiavimo būdo arba 
dėl aplinkybių prieš įvažia
vimų. Pay., žmogus, kuris 
prieš atvažiavimą buvo' ap
kaltintas kokiu nors prasi
žengimu, arba kuris pripa
žįsta, ‘kad prasižengė, nors 
nebuvo nubaustu,, g^li hile 
kada būti deportuotu, nepai
sant kkip ilgai šioje Šalyje 
išgyveno; . .

Tas (liečia ateivius, kurie 
buvo anarkistai kuomet at
važiavo, ir dar kitas .kelias 
atvejų Klases. ? .

. ■ \ f ' - 

deportavimas dėl neĮėgališ- 
ką įvažiavimo <

Šiuom laiku ateivis, kuris 
įėjo į Suv. Valstijas nelega- 
liškai ,be imigracijos žmo
nių peržiūrėjimo yra depor
tuojamas bile^ kada, kuomet 
tik suimtas. . . -

v Visi, kurie atvažiavo prieš 
liepos 1 .d., 1924 m., išven
giant peržiūrėjimo, nęgali 
būti deportuoti pagal įsta
tymų," nes penkerių metų 
laikas, kris ėjo galėn iki lie
pos i d., ^924 metų, jau iš
sibaigė. Tie, kurie atvažia
vo prieš, birželio 3 d., 1921 
m. ir kurių legališko įleidi- 
ino dėl nuolatinio apsigyve
nimo nėra rekordo, turi pri
vilegiją legalizuoti užregįs- 
trilojant atvažiavimą ir vė
liaus gali tapti Amerikos’pi- 
lįėčiais; Gal ta teisė bus 
duodama visiems  ̂kurie at
važiavo prieš liep. 1, 1924.
Pavojus tokiems ateiviams, 

Miriė nelegališkai atvyko- 
prieš liepos Į. d., 1924 m. y- 
ra, jeigu jie apleistų 'Suv. 
Valstijas, kad nors ir tik 
trumpam, laikui, išvažiuoda
mi į Kanadą arba į Meksi
ku, arba kitų artimų šalį. 
Sykį išvažiavę iš Suv. Vals
tijų, jie negali sugrįžti, ir 
jeigu dar nelegališkai įva
žiuotų, gali būti kriniinahŠ- 
kąi nubaustv ir išdeportuo-

. • >•

Telephone: STAGG 2—0700

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS

X—RAY '
Nomu Telefono: itlchtKiin, 2—J2T3

r ' ’ ,

V ALA N.D O S : 
Nuo 9—12 iš ryto, 2—8 vak, 

Šventadieniais susitarus 
499 GRAND STREET 

(kampa# Union Avė.)
BROO K L Y N, N. Y.

ti bile. kada, nes paskutinis 
įvažiavimai skaitytas, kuo
met sprendžiama ateivio ap
sigyvenimo lailtas.

De^rtatuhnas į 5 metus.

Ateivis gali pAlausyti 
prie vienos iš klasių*- kurias 
įstatymas neįleidžia ir vis- 
tiek kokiu nęrs neteisingu 1 
būdu įvažiuoti. Įstatymas 
neįleidžia protiškai “ligotus, 
džiova segančius, ubagus, 
kontraktuotus darbininkus 
ir žmones, kurie dėl fiziškų 
ar kitų priežasčių gali tap
ti visuomeniškomis sunke
nybėmis. Atsitikime, .atei
vio, kuris tapo visuomeniš
ka sunkenybe, bus deportuo- 1 
tas tik jeigu įrodyta, kad' 
biednumas paeina nuo prie
žasčių, egsištuojaučių prieš 
įvažiavimų..... ' .
Sekantieji gali būti depo r- • 
buot-i, nepaisant įvažiavimo 

laiko.
1. Ateivius, kurie įvažiavo

į Suv. Valstijas nelegališkai 
nuo liepos 1 d., 1924 metų, 
arba, kurie pasiliko, čionais 
ilgiaus . negu jiems buvo leL 
gfe. Aktų iš kovo 4 1929
m. nelegališki įvažiavimai 
po gegužės 4 d., 1929 m. yra t 
'prasižengimai ir tokius pra-' 
sižengėlius guli kalėjime pa
sodinti arba pinigiškai mi> 
bausti ir vėliau deportuoti.

2. Anarchistus, ir Aitus at
eivius, kurie remia nuverti-j 
mų Suv,. Valstijų valdžios* 
prievarta. .1

3. Ateiyiųs' kriminalistus* 
kurie buvo apkaltinti . dau- 
giaus kaip sj7kį per 1 metus 
arbajlaugiaus. ■

4. Ateivius prasižengėlius
prieš morališka nedorumo 
įsakymų, į penkis metus poą 
įvažiavimo  ̂dėl kįrio. prasi
žengimo viėnėriėms metams j 
ar dauginus. v l :
f 5. pasileidėlius ir parū- 
pintojus.

6. .Narkotiškų vaistų įga- 
behtojus. ...

'7. Sulyg dabartinių įsta
tymų ateivis, kuris” depor
tuotas iŠ ŠJuv. Valstijų, pa
meta teisę vėl bile kada su
grįžti j Siiv» Valstijas. Tas ■ __ r ___  ~ ______
liečia ir ąteivįprieš kurį de* Jungtinių Vaktybių. karino- 
portavimp varantas inpihlv menėje iš 
tas ir kuris savo išlaidu uis 1926 m. 
išvažiuoja išCŠuv. Vaistini.

' ' ' ;• ". . ELIŠ.

Teiephone: STAGG 2—0105 .

DR. A. PETRIKĄ
(rcratcr)'

LIETUVIS DENTISTAS .
2218,4thxSt, Brooklyn, N. Y.
* Z-SpinduUifDiapnott

Gogo Anestetiką 
VALANDOS f 

Nuo 9 vai; ryte. Iki 8 vai. takai*, 
Penktadieniais Ir šventadieniais 

tik susitarus.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH OARSZVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

t ^BASČIAUS

i GLINTON PARKAS
s / • • ■

j Piknikams, baliams, koncertams, 
| šėkhims Ir visokiems nasillnksminl- 
| nuims smagiausia vieta Broolc- 
i lyne-Maspęthe. ’ Jau laikas ugslsa- 
| kyli salę, žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS. Say, j 
| Maspeth; N, Y. |

Tei, Newtown 9—4464

-ANT. J. VALANTIEJUS
GRĄBORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS ’
Apdrauda Vijose Šakose '

Notaru Public
5441 — 72-nd. Street , 

'Arti Granil Št, 
MASPETH, L, T., N. Y.

K3

Tel. Stagg -2—5043 Notary Public

M. P. RAILAS INC.
B TE.LT AUS KAS ' 

• Graborius ir Bftlsamnbtojaa 

660 GrąndSt., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 N.otary Public

JOSEPH LEVANDA '
(Levandauskas) .

GRAB0RIU8 
107‘Union Ave.,Brooklyn, N.T.

IEŠKOMI .
Jankauskas Pelras/gimęs. 

Pluųgčje,. Telšių/apskr. < 
...Navalinskas Stasys, Įritęs 

iš Širvintų valą., Ukmergės 
apskr.; tarnavo Amerikos

kurios) išstojo

/

RaČaiiskas Juozas,. 1921 . .
'■■■ •/ '■ • ■ ", . j metais gyvenęs Coleheštei*

ROSECOGHLAN, AKTORĖ.'0? V \iiv.vt. mi iwj t Ieškomieji arba asmens 
žiną apie juos prašomi krei
ptis* į Lietuvos pasiuntiny* ;

- bę: . ■

MIRĖ
HARR1SON, N. Y. -

Bal. 4 dk mirė aktore Rosė . /Lithuaninn Legation. 
Coghlan, 81 m. amžiaus. Ji p 2622—I6th St, NVW. 
nuo 1871 jn buvo aktore. I). G,

% 2.14 Bedturd Rroofelyn

t
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