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NUJOVĖ PRANCŪZIJOS KLAIPĖDOS SEIMELIO

ĮDU OTO1915 MHTŲ

R KATAUKįl GYVENIMO

į Italiją knr 
, BopiežiMii 

sostinę. Jis i, kad vie- 
rihtėli viltis yra Katalikų Baž
nyčia.

Lralono kotfiicacitmalkių 
žymttj klėbraMi Pr. Orchard pa* 
Aftrttiįl U kttbsUvfano ir pran«*

Lenkijos šaltinėje Varšuvoje 
bus statoma dideli tfirnai dabar-
tirism Popiežiui atminti, Bū* 
muoM bus perkelto* Katalikų 
Akdjoc įtaigos. Sus Įrengtos 
didžiulės salės katalikų dide
liems. kongresams laikyti. _ ,.■

Amerikos vytinami ir aridvyi- 
tapai tariasi, fadp geriau pami
nėti Popieriaus Pijaus XI 75 me
tę Apkaktuves, kurios bus Mu me
tę gegužės mėnesio 31 dieną.

Gegužis 19,20 ir 21 d. d. Buf- 
falo, N, Y. Įvyks Amerikos ka- 
talįkų laikraščių redaktorių su- 
važiAvimM.

Amerikos katalikę parapinių 
mokyklų skaičius kasmet didėja. 

r Dabar parapinių mokyklų yra 
7,514. •

VgJtairiomįs žiniomis, Indijoje 
dųbsr yra $987,267 katalikai, 
kūrij padajiati j 48 vyskpjy^i 
be rhidju provincijas..

* • < —

Paryžius:— Gegužės 
d d., penktadienį, po pietų, 
Paryžiuje nušautas Prancū
zijos prezidentai Paul Dou- 
mer, 75 metų amžiaus. į

Prezidentus, lydimas sa
vo vieno draugo rašytojo ir 
vidaus reikalų miniųterio, 
atvyko automobilium Į. 
Rothchild rūmus aplankyti 
didžiojo lęaro veterapų raT 
sytojų parodų. . •«

Žilagalvis prezidentas^ ra
miai, be- jokios apsaugos, 
apžiūrinėjo buvusių karei
vių parašytas knygas. Ir 
štai rusas gydytojas Paul 
Gorgouloff staiga paleido 
2 šuviug į prezidentų. Vie
na kulka pateko preziden
tui į galvų, kitų į petį. Pre
zidento draugas rašytojas 
ouolė į rusų, kurs dar pa 
eido tris1 šūvius ir sužeidė 
rašytojų ir Paryžiaus poli
cijos viršininkų.

Prezidentus tuojau buvo 
nugabentas į ligoninę, kur 
jo gyvybę gelbėjo 7 žymiau
si gydytojai. Bet preziden
tas begyveno apie 12 valan
dų. Jis mirė gegužes 7. d.j

. v Nušautasis prez. Douiner

O nuknhiai
KLAIPĖDA, Lietuva. — * 

Praneša, kad seimelio ri» 
kimuose dalyvavo 97 nuoš, 1 
gyventojų turinčių balsavi
mo teises. ‘ .

KOMUNISTĘ SUKSIMAS 
7/ NEPAVYKO

. .. Amerikotair
AttitfiliJajA mtaiin dMbe difta 

. 11,821 kat&tikas kunigas. Šisį 
misijąnieriai kunigai tautybėmis 
Šiaip skirstosi: 3000 prancūzų, 
815 belgai, 784 italai, 606 olan
dai, 574 .ispanai, 512 Vokiečių, 
214 amerikte&ų 124 airiai ir 123 
kanadiečiai.

Galvos miesto (Ispanijoj) ma
joras nenorėjo leisti procesuos. 
Miesto moterų atstovės nužygia
vo pas mayorų ir išgavo leidimu. 
Pagaliau moterys pakvietė mayo* 
rų dalyvauti procesijoje ir; įteikė 
jam nešti vienų stovylų, kurių 
mayoras vėliau tikrai nešė.

* JKew York aridvyikupijoje ka
talikų labdarybei bcd&ndžio mė- 
iiraiopraditoje surinkta pttOOO,- 
000 dolerių. Surinkto ji. suma y- 
ra 15 proęentų' mažesnė už per-

• ^kžtųJ

Tik k* įžiebtas “The Official 
Catbolic Directory’’rodo, jog 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse 

- yrk 26,804,481 katalikas. Baly- 
gihuS su pernykščių metu skait- 
Ėnėmis, kataliku skaičius padidė
jo 89,883.

preaidebtu lyįtUi mėtai lt* 
gal. Prieš tai jis buvo ke
lis tnetuš senato pirminin
ku.

Didžiojo karo metu jo ke
turi sūnūs buvo užmušti ka? 
no lauke.

Šovėjas Gorgouloff, 38 m, 
amžiaus, auklėtas pas Rusi
jos kazokus^ ‘Čechoslovaki- 
joje ėjo aukštuosius moks
lus, kur gavęs gydytojo dip
lomų. ’

Jis aiškina, jog užmušė 
prancūzų prezidentų todėl, 
kad norėjo iššaukti karų 
tarp Prancūzijos ir Sovietų 
Rusijos. Mat,, jam nepati
kę, kam Prancūzija palaiko 
genis santykius su Sovietii 
Rusija.

Buvęs Prancūzijos prezi
dentas Millėrand ir slapto
sios policijos viršininkas ta
čiau tvirtina, jog šovėjas 
priklausęs bolševikų organi
zacijoms.

k LIMA, Peru valstybe,. 
Gegužės * 8 d. šios valstybės 
komunistai jūrininkai už
griebė laivyno du gaivus ir 
iškėlė jų stiebų viršūnėse 
raudonas vėliavas į -Bet ųŽ- 
;eko 4 šūvių ir raudonos Ve^ 
liavos buvo pakeistos balto
mis. ■ • 1 •’ -• \ ‘

Komunistų jūrininkų už
grobtus laivus tuojaus apsu 
po laivynas ir sumarinai pa1 
leido 4 šuvius. To pilnai 
iižteko ir išsigandę komuni
stėliai tuojau nuleido raudo 
nas . vėliavas ir iškėlė bal
tas,./.

Laivų prieplaukoje sto
vėjo - tūkstančiai žmonių, 
kurie pasitiko ištikimuosius 
jūrininkus didžiausiais švei 
kinimais. ", ‘
~ ; Sukilėliai;; jūrininkai ųŽ- 
daryti į kalėjimų; - *-

AUDRA PALAIDOJO 500 
ŽMONIŲ .

. HANOI, Kinija. — Ge
gužės 8 dienų siautusi - aud
ra Kinijoje < užmušė 500 
žmonių, tarp kurių yra ke
liolika europiečių.

Apie - 30 mylių tolumo 
nuo jūrų sunaikinta geležiu 
kelių linijos, tiltai, kėliai ir 
ūkiai. įvyko, ir dideli po
tvyniai.

BILLARICŪJ MAŽINA 
ALGAS

• ,,, i.......... .

į. Vaco, Teku, mieste MomU dle- 
orais perėjo i katalikų tikybų

! tūlu H. T. Kinių ir jo brolis su
-/ žmona.

Įaujatii katalikas išvyko4 į
Grand Cfotean, La., įrtoti į jčiui- 
tų vienuolynų. Įstoti j kataliky
bę jį paragino jo gyvenamosios 
apylinkes katalikų pavyidingas

■ gyvenimai ir peneldojima* jčiui- jOhiles valstybėje pradėjo veikti keletas ugniagalnįų. Čia vaia- 
tų Ispanijoje t, , . das vieno ižiiveržusio ugniagalnio, k

* j* • toto. ’■ * * -9 » **» ra, RV--

Kansas valstijos sostines 

rūmai parduoti iš varžyti

nių už nesumokė,] imu taksų.

VOBEflJA#lMOKĖS 
KARO

BERLYNĄ 
—Vokietijos 

karną kancleri 
pasakė syaj 
kietijos užsieni 
klausimais.

g besiarii- 
(kaio mo-

a aiškiai

Bruening 
kalbų Vo- 

politikos

gūžes 8 d.

nanti reparac
kesčių) konfc 
parodys, ar taigas kelias į 
naujų gyvenimųį pražū
ti-

Pasaulis turij įsitikinti, 
jog. mes negąl įmokėti 
reparaęgs^.^ ‘<3^. 
ning.’ <
' Reparacijų-: konferencija 
įvyks birželio 16 d. Šveica
rijoje.

250 SUŽEISTA, 1 MIRĖ
NEWTURKE

GARNER NUSIDEGINO PREZIDENTAS RAGINA 
GAUTOS PLAUKUS KONGRESĄ DIRBTI

/ ** ra... ...................    r_____ L___ ______ :.a.: .
?WASHINGTON. — At

stovų ritmų* pirmininkas 
(^peaker) Gamer gegužės 
6 dienų rytų nusidegino gal
vos plaukus.

Jis zyfa. įpratęs dažnai 
braukyti ranka galvos plau
kus, Bet jis užmiršOj, jog 
rankoje laikė cigarų, kurio 
karšti pelenai nubyrėjo jo 
galvoje ir kėliose vietose iš
degino plaukus.'
POTVYNIAI mriy RYTŲ

./? RUROPOJ

KAINA S OTINTAI ,

KUIPEMS RINKIMUS 
LAIMĖJO VOKIEČIAI

KT A IFEDA. _ (hpiSfe ■ 
d. Klaipėdos krašto gy

ventojai rinko atstovus į 
seimelį. Išrinkta 29 atsto- ? 
vai, kurie grupėmis Šiaip 
skirstosi : lietuvių — 5, ūki-1 
ninku — 10, liaudies parti-*' 
ja — *9, komunistų —" 
socialdemokratų —,',2. ’ Vi* ’ 
sos šitdg/4 partijos skaito- ' 
mos .vokiškomis. ‘

Gubernatoriaus paleisti-1 
me seimelyje lietuvių atsto
vų irgi buvo 5. Išrodė, jog 
lietuviai šiuose rinkimuose ' 
nė kiek nelaimėjo,’ o tik iš
laikė savo turėtas vietas.

Vokiečiai dabar smarkiai ■ 
; | »i •. «\ jf
triukšmauja,; džiaugdamiesi 
savo vadinamais laimėji- 
mais. . ..

Galutinės žinios paaiškės, 
kai bus pranešta apie balsa
vusių gyventojų skaičių. ,.

PRANCŪZAI PASUKO Į 
KAIRŲ

PARYŽIUS, geg. 9. ;
Gegužės - 8 d. Prancūzija 
rinko savo seimų. Kovų ėjo 
tarp dabartinę vyriausybę

- Gegužės ’
4

WASHINGTON, geg. 9.
— Prezidentas Hoover, ne- 
patenkintas tautos atstovų 
rūmų vėliausiais nutari
mais, pasiuntė Kongresui 
kelis raštus, ragindamas at
stovus greičiau priimti eko
nomijos planų ir greičiau 
subalansuoti biudžetų.

Gegužės 8 d. prezidentas 
turėjo ilgų pasitarimų su 
republikonų atstovų vadais.

Demokratų vadai preri- jj^angių dešiniojb; Sptoo 
dento rąįįtiMą/ įkainojo. Rinkimus lak.

Pavasariui išaušus ir le
dams upėse' / išėjus, Pietų 
Rytų .Europos valstybės: 
Lenkija, Rumuniją, Čeko- 
Slovakiją ištiko labai dideli, 
nuostolingi potvyniai. Y- 
paČ smarkiai nukentėjo ry
tų Rumunija (Besarabija), 
išsiliejusi. Dnieštro. upė ap
sėmė paroki; miestų ir. dau
gybę kaimų. Sugriuvo ą- 
pię 200 namų; 1000 žmonių 
llko be pastogės. Dėl po
tvynių daugely geležinkelio 
linijų susisiekimas buvo nu
brauktas, nes vanduo vieto
mis išplovė, pylimus ir til
tus., "• •

Labai dideli '> potvyniai 
buvo taip pat Čekoslovaki
joj ir Lenkijoj. Nepapras
tai buvo, patvinusi Teiso li
pė (Dunojaus prięupis), 
Sanas ir kitos upes. Gyven
tojams teko apleisti savo' 
namiis. Geležinkeliuose it 
keliuose išnešta daug tiltų. 

įįūSšIffl, žmokės 15 .Įvairiose vietose per potyy- 
. [nius žuvo apie šimtas žmo

nių ir daug gyvulių. Nuo
stoliai apskaičiuojami mili; 
jonais. , \

PLANUOJA iUEPORTUOTl

7 JNEW-Y0RK. ^ Gegu
žes 6 d: Cunard Laivų kom
panijos prieplaukoj k i 1 o 
gaisras. Septyni šimtai gai
srininkų kovojo su ugnimi.

Gesinant sužeistaapie 250

BILLERICA. — Vilnų- 
ninės. ' išdirbystės vedėjai 
pranešė darbininkams, -jog 
nuo gegužes ’9 (L bus numa
žintos algos 12 ir puse nno- 
širričio. •

Šis numažinimas. palies

tojas visai užmuštas. .
Gaisras padaręs 2^000,000 

dolerių nuostolių.

NUKAPOJO ALGAS 15

t&eijųį norėdamas parodyti 
balsuotojamSj jog' jis įdirba, 
bet jo darbams kliudo kon
gresas. <■_ ' •

NAUJAS IŠRAŪIMASPA- 
GELBĖS NEREGIAMS

■; VIENNA, Austrija. ? — 
Šiomis dienomis architek
tas J, Gartloruber išrado 
elektros prietaisų, kuriuo 
žmogus, kad ir aklas., gali 
matyti daiktus. Bandymai 
pavykę. . •"

baisus išnaudojimas
NAUJOS ANGLUOS 

DIRBTUVĖSE
NE WY0RK, geg. 7 d.— 

United State Steel korpo
racijos dirbtuvėse . visiems 
darbininkams, praded ant

♦ ■•

nuoš. nukapotas algas.
. Plieno dirbtuvėse, kaip 
pereitų metų raportas pa
rodo, buvo 182,156 darbiniu 
kų. Tuo laiku algų /išmokė* 
ta $$266,871,418. .,

Pernai spalių 1 d. ‘ kom
panija nukirto - a 1ga.s 
ĮOnuošimČių. . /

* BEDARBIAI LIETUVOJE

* Kaune priskaitoma 2000. 
bedarbių, Dane v ė ž y dOO, 
šįaūliuoseOOO. Kovai su 
nedarbu vyriausybė pasky
rė 1350,000 litų iš kurių 130,4 
000 litų Kauno bedarbiams. ;

[ndT—šių 
y*a dąųg, be

darbių. Valdžia planuoja 
2000 bedarbių meksikomj 
deportuoti į Meksiku. Tei
sėjas Criteš. įdavė apskri
ties viršininkams departavi- 
mp planų. Jis mano, kad 
tokis planas bus priimtas.

me apsj

.Massachusetts valstijoj 
tekstilės dirbtuvių savinin
kai baisiai išnaudoja darbi-: 
pinkus mokėdami mažesnes 
algas kaip yra nustatyta 
valstijos komisijos.

Senatorius Conroy, auto
rius 48 valandų darbo mo
terims, pareiškė, kad jau
nos mergaitės tekstilės dirb 
tuvėsė1,daugiausia išnaudo
jamos ikaip Vergijos laikais^ 
Conroy ir kiti liūdi jo, kač 
mergaitės daugiausia gauna, 
po $L00 į savaitę, o labai 
mažas skaičius gauna po 
$3.00 ar $4.00. . /"

* * i - , . , F

Organizuoti ir riisipratę 
darbininkai turėtų pasmerk 
ti išnaudotojus; ir padėti, 
tekstiliečiams iškovoti ge-

Edouard Herriot vadoyau-, 
jamos.'' .. ■

Naujasis seimas partijo
mis ir jų atstovais taip bus 
padalintas -. konservatoriai 
'-r- 5, demokratų respubliko- į 
nų . .76, nepriklausomųjų 

28, liaudies demokratų— 
16, kairiųjų respublikonų— 
.72, nepriklausomų radikalų 
— 61, radikalų socialistų— 
150y respublikonų ir nepTi- 
klausomų socialistų — 36, 
socialistų — 129, komutife- 
tų socialistų —11, komunis- 

’ ' _, ' * * * v r 1.

—i2:..
- Prancūzijos -seimas ren- ' 

karnas 4 metams;
Gegužės 10 d. Prancūzi

jos • senatas! ir seimas iš
rink naujų prėzideiitų,kurs 
užims mižudytojo preziden
to poūmer vietų. . * .? - ’

Išrinkus prezidentų, pust-• 
trauks dabartinis ministę- f 
rių kabinetas ,irj susirinkus 
seimui, bus sudaryta nauja 
vyriausybė, kurios nariais, 
aišku, bus kairibjė sparno ; 
žmonės. ; ’’ \ ‘

AUTOMORILIAI UŽMOS 
14ŽM0Niy 

. ;..

Praėjusių savaitę Massa- 
ehusėtfs valstijoje automo
bilių nelaimėse užmušta 14 
žmonių. Bostone ir Wari-. 
forde užmušta po 2 žmogų, 
o kituose įmestuose po L « 

. ‘Pastebėtiną, kad pcriifti 
tų pačių savaitę ir užmušta 
14 žmonių autoipobilių ne* 
laiminguose sutikimuose
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Darbo - Biznio Progos Lietuvoje
■ 4'. 41.. ;zt>U. ■

yra priverstas gyventi iš šų- 
yą didelių vargu sutaupyto 
toitoįfli. Ji ,D£»yato’§;unas 
ir nežinodamas, koks ryto
jui jo Jaukia*, jinai Lietuvo
je galėtų savo kapitalų įdė< 
ti į biznį ir timeti patikrin
ta ramų rytojaus gyvenimą.

Informacijų biurasį ameri-
■ kiečių reikalams ‘

Lietuva dar visai netoli- 
moję praeity turėjo kartais 
pemažą nemalonumų tais 
atvejais, kai atvažiavę į 
Lietuvą amerikiečiai, nęiš- 
tirę vietos sąlygų ir biznio 
galimybę, nyatšargįai pra
dėdavo kartai^ kokį biznį ir 
į arėdavo iš- to iitfostolių. 
)ar didesnių nemalonumų 

i lūdavo, kai atvykęs Lietu
von kurs amerikietiš, nepa
mindamas vietos sąlygų ir 
frnonių patenka į k o k i ų 
liors aferistų rankas;
‘ Tikslu apsaugoti ąmerv 
derins nuo šitokios rūšies 

nemalonumų ir su. jais su
rištų nuostolių, Lietuvoj įs
teigtas pernai metais gegu
les mėnesį specialus infor-t 
•nacijų, bet h* visokių pata
rimų įvairiais ūkio klausi
niais, ypač gį. rūpėjo jam 
padėti amerikiečiams. Lietu
voje įsikurti.

Per pereitus devy n i u s
* *•. ■ . • 1 

mėnesius į tą/biūrą įvairiais 
reikalais kreipęs apie<300 

amerikiečių, kurių paklau-- 
Ainiai buvo tinkamai paten
kinti... .

Ūkių .pirkimas Klaipėdos,
. krašte ' * ’ ; ’ P

Del įvairių, dažniausiai 
visiškai ne ūkiškų sumeti
mų daugelis Klaipėdos kra
što žemės savininkų, stam
besni bei smulkesni dvari
ninkai, labai pigiai parduo
da savo ūkius' sii visu gy
vu ir negyvu inventoriumi. 
Paprastai, šitie ūkiai yra vi
siškai neblogai pastatyti— 
jie turi puikias .trobas, veis
linius gyvulius,, geraš inaši- 
nas, ne. kartą net drenuotus 
kurkus. - Perki tokį ūkį ir 
atęiui į gatavą gyveųiiuą, 
tarytum jau senai čia. bū
tum ūkininkavęs. Tiesa ū- 
kiiiinkavimas dabartiniais

*,-•'■’/ įsikūrimą Lietuvoje

Dabar aiškia,/ kad šiam 
Čiantis visame pasaulyje e- 
kon omini s ki’izis p a I i e t e 
Lietuvą palyginti siautėsųe 
plotme, Sąryšy su tuo »kiL 
.zhųir jo pasėkomis' Lietu
voje atsirado tiktai kalkų- 
rįų fmansnūų siui k u m ų. 
^Lietuvoje veikiantieji ban
kui parodė ypatingo , gaju
mo; garbingai atlaike pašau-, 

. lįmo^krįzįo pašauktinį są- 
jjūdį bei kaikųiį' kaikurios 
'"visuomenės dalies nelimas- 
Tayimą. Lietuvos inmkai 
rimtai atlikdami ^avo eko- 
iiominį uždavinį ■ nepakeitė 
nei savo operacijų pobūdį, 

; nei savo darbo sritį susiąų- 
riiio. Tiktai pasaulinėje fi
nansų* rūtoje? susidariusi 
ųe visai tiki'a padėti^ paska
tino Lietuvoje veikiančius 
palikus jų kredito politiko
je būti. dar atsargesniais. 
Tiesa prisakius,; atsargnhip 
jiems niekuomet netrukda
vo; — tasai jų atsargumas 
išgelbėj o j uos nuo ■ stambes
nių sukrėtimų tuo metu, kai 
kaimyninėse . valst y b ė s e 
sprogo bankiniai milžinai. 
Atsargioji Lietuvos Baniai 
kredito politika turi Aktai 
tą ne visai malonią pasėką, 
kad dabar Lietuvos kredito 
rinkoje vėlei juntama kapi
talo, laisvo kapitalo, stoka. 
Šį • reiškinį dar paskatino 
pajusti viena ypatinga ap
linkybėj atsiradusi taip pat

u siaučiančio krizio Įiasėkoje?
Dabar Lietuvoje yrą itin 

aktualus tautinės pramonės 
palaikymo obąlsis? Besirū
pinant sumažinti .importą 

■Lietuvoje stengiamasi pa
ti gaminti visa, kas tik gali- 
'. ma joje gaminti. Dauge

liui impprtuotamų. prekių 
/'gerokai pakelta muitas, kad 

•_ tos prekės iš užsienio im- 
;.pprtuoti jau maža, beapsi
moka. Susidarė aplinkybės, 
kuriomis itin svarbu kurti 

"ir plėsti savo tautinę pra-
. monę. O šis darbas parei- 

kaįayo naujų kreditų, ku
priuos patenkinti dabar Lie

tuvoje ne visuomet gali in 
dei atitinkamų kapitalų sto- f v _____
kos. 1 laikais nėra visiškai leng-

Atrodo, ši susidariusi pa- (ras biznis, bet juk dabarti- 
dėtis. patį per: savę siūlosi nįs krizis negi visą, amžių 

’!>amerikiečiams, kad jie ne- tęsis.
praleistų progos ją išuau- j Pagaliau, reikia pabrėžti, 

. ,'doti. Tuo tarpu kai dabar ( kad perkantiems Klaipėdos
ne vienas Amerikos lietutis krašte žemės ūkį Žemės

’ DRAUGIJŲ VALDYBŲ

ADRESAI

Bankus teikia didelės pa
galbos, duodamas įpotekinį 
paskolų ųž vjšai nedidelius , 
procentus. Esant šitęloG’, 
mis aųlygomia .Miipėdos 
krašte galima, visiškai len
gvai pirkti-ukį»<^turint a- 
pie Q0 -ųiuo§-1q.! tikro vertės. 
Tiksite vbūtų -pasakyti to 
ūkio parduodamos, kainos, 
ne& ji paprastai yra žemes
nė už tikrų Vikio vertę. v 
. . Dmudimo biznis

Draudimo biznio srity iki 
šiol tebėra beveik visiškai 
laisvos pozicijos. ^Kelios 
veikiančios Lietuvoje draii* 
dimo bendroves tiek siaurai 
teišplėtojo savo' biznį, kad 
darbui šioj ~srity palieka- 
dar plačiausias laukas, 
3 Lietuvoje kiek plačiau y- 
ra prigyjęs — ir tai dar to
li nepakankamai — .trobi
kių , draudimas nuo ugnies. 
Kitos gi draudimo rūšys, 
Amerikoje ir Europoje to
kios populiarios, Lietuvoje 
tebėra dar visiškai neaprū- 
pintos. Pavyzdžiui: 1. gy
vybės ir sveikatos draudi
mas; 2. draųdifnas nuo ne
laimingų atsitikimų; Sutrai! 
sporto draudimas; 4 -gyvu
lių (draudimas; 5 mašinų 
draudimas ?ii’;.tt. Šioje sri
ty .amerikiečiai plačiai 'gale- 
tų pritaikinti ir savo -kapi
talu, ir energiją, ir patiri- 
mij patį reikalų propogan- 
duojant. \ :

(riįvenimo trobesių statyba
Iki pat paskutiniųjų gy

venamųjų tr£>taiįrUWyba 
Lietuvoje buvo' /vienas iš 
pačių pelningiausiųjų biz
nio šakų. Kerėtai įdėtašai 
į namus ' kapitalas, duoda
mas tinkamų pelnų, amorti- 
zuodavosi per penkerius-še-

Watfetlniriet^ Jane H^domb,ine- 
sėnai šutinėdavusi. su fūlu Piene 
S. Du Pont." ■ . -

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
BQ GLOBA MOTINOS *Vč.

>UmininW^T Eva Mąrksienė, , 
. 625 E. 8th’SL,. So, Boetoc.nass. 
Vlcerpirmintyke— Ono. SiaUrienė,

443. Ė, Tth. St, Sol Boąton, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot. Rašt. -- Bronė Ciūnlenė,
29 Gould St., Weat Rosbury, Mass.
Tel. Parkvay 18G4-W

Fin.'RaiV — Marjona Markonliiti
66 G St, So. Boaton, Mas*. 

JldinlnM Ona Stanlųliutė .
» .105 We*t4fth St., So. Boaton, Mas*., 

-. Tvarkdari —- Ona Miagirdienė
. 1512 Colųmbin Rd., So< feoston, Mana.

• ,Ka»o« Globėja — Et. JnnuJonienė
1425 Columbla Rd., So. Boaton, Maaa 

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
antrg utartyūkg kiakrlano m«nes|o, 
»T;80 vai. vakare, potyalnytluėj.

• talnBj.' . .. /P--'./, . .
Visais draugijos .reikalą!* kreipkitės.

pas grotokoty raMtinlnkg. ,z

ŽV. JONOEV. BL. PAŠALPINŽU 
DRJOS VALDYBA

birniininkąjs —M. tiob«
86 ML Ida RęL, Dorcheater, Masu.

.J, Telephonė ColombĮa 643 
yice-Pirmininkar— J. PetrauakaM

24 ThomaS Parkį Su,Bd«ton, Mav 
ProL RaŠtlnln}caa **- J. Gline^kU. .

5 Tbomaa Park, So. Boston. Mt* 
Fln. Raitininką#,— M. Selkli

256 B.‘ Nlnth St. So. Boston, Haas 
Odininkas A..NaudilOnM
i 885 E. Broadway, So. Boston, Masu 
Maršalka J.Zalkil'

• 7 TViitf leld Si.. So. Boston, Maaa.
Draugijai laiko susirinkimus kas trėčlj 

nėdSldlenl kiekvieno mėnesio. 2 tai 
po Piety, Parapijos ttlfej, 492 E. Ttb 
8tt Sof„B<)stoę>.:Mą4s., Vi? ti- f

“DABAR ORGANAI YRA

- • E^nifesloiiiilal, . .blzfii^rl*i. p.ramonlt)< 
kntifcurt# akeroiasi *t>afbltiiuke,’‘ tik

|. X'al vtįrtLakaytytoji) paraitos.
>. V lai<ganinkH6a ^Darbininke.*

“Aš kenčiau per daugeli męty nuo 
silpnų organų,” rašo p. U. Janusas, 
Jleading; pa. "Aš turėjau praštij. skil
vį, Mano inkstai buvo Silpni. Aš. bu
vau neįduotas, tų tėjau galvos sliau- 
dėjimusyit -JieniiegOdavau gerai UaĮt- 
tiiniS. Aš ė»iIąiJi.\O^ųgeU visokių vai
stų, bet jie maft ‘negelbėjo. Pagalios 
aš giniau tauik<.Nu®į.-nįuūs Į mažiau 
kaij) /biE>Jiire ' tylį k$ ^asijauCiail 
daug geriau. Dabar mano organai y- 
Va stiprus Ir sveiki. JTygų-Tone yra 
pastebėtini vaistai dėl; Silpnų, ’ ligui
stų • žmonių?’ ’ “ ’ ’ *
* Visose/pasaulio dalyse yra inilio- 
nai žniotpų, kurty^ sveikata Ir stipru
mas tapo iitstelgti Nuga-Tone ir jėl- 
gu jus jaučiatės, pusėn? prieš laikų, 
bntinai įnikite Nuga-Tonė. Jeigu ap- 
ttekiftihkus neturi jo, paprašykite »j| 
užsnkj’tf Iš savo urmininko. Žlutėkb 
te, kad guutupiėt Nuga-Tbne.’, ISubsti- 
tutuį yra *bei vertes. ..

Šeriui mitus/ - Dabar ^jan * 

pmma^ąt.gyvenaiųų* tpobe- . 
šių badas yra šiek, tiek pa
tenkintas. Tačiau gyvosios 7 
statybos laikotarpis “ Lietu-! 
voje dar toli nėra pasibai
gęs.. Pai7;zdžiuĮ,;/K ą p n e 
naujuke, teuuąše sž.peip 
kių. kambarių Lutą, su yna- /- 
deniu ir ceutpaliniū mldy- 
mu tebemokama tfO doleriii 
į mėnesį (toks pat kepurių 
kambarių butas —'65 doL). 
Ir tokių hutų palyginti 
visiškai nedąug. Didų l i s t 
daugumas; vtiįdininkųr smul-* ■ 
kesnių tarnautojų ir pana
šiai tebegyvena- toli Kauno 
priemiesčiuose prįmiįyvišr 
kiaušiuose ' buto atžvįlgiu 
sąlygose. Galimas daiktas, 
dabar didelių' liuksusinių 
butų statyba Kaune .jau 
būtų toksrgeį^s Mziils^aip 
prieš metus-j^tus/LįB^L vL • 
dutiuių butų '^gareikMstyi-- 
mas Kaime .tebėra toks patš 
gyvas kaip Ir seiliau. .

Ypač populiari būtų5Kau- 
ne tokių namų statyba, ku
riuose buto ' nuomininkas 
per metų eilę, sumokė j ęš 
tam tikrą pinigų-sumą 
tų visą butą savo nuosavy
bėn. Už .tolįp butų nuomi
ninkas mokėtų didesnę sm
ilią, negu .‘jis paprastai už 
butą moka, — ; statytojui 
greičiau ‘; grąžintų įdėtąjį 
kapitalų su tinkamais nuo-

■ šilučiais. Šįtokių narnų sta- 
. tyba duotų tikrų biznį be

- jokios 'rizikas, nes dabar
■ nepastatytuose 'Vos *pradė-

■ tuose statyti namuose gali; 
ma visus butus parduoti ir 
pinigų, gavimą - atitinkamo
mis sutartimis' patikrinti, a ?

? i /. • • ? r • - ;•/ Lt į'
. Tek^il^prpmpA^j

. Lietuvoje j au veikia ke
letas audimo fabrikų, gami
nančių drabužiam^’ medžia
gą, vilnonę ir šilkinę.; -Ir 
vis tiktai dar iki šiol kas
met į Lietuvą tebėra įveža
ma audinių iš užsienio už 
50,000,000 įįtų. Jeigu audi
nių importo, šįuo tarpu vi
siškai šulaįkytj ir negalima, 
tai bent geroką importūoja
unį audinių dalį galėtų at
stoti Lietuvos gam i n i a i. 
Veikiantieji,, audimo £ab?& 
kai dabar turi .gražaus pel
no,, beį jie kol.kas dar .ne
pajėgia apiūpinti visą Lie-/ 
tavos vidaus rinką.

Amerikiečiams,' kuriems 
rūpi tekstijinė pramone, 
gali būti praktiškiau savo 
kapitalu ir darbu prisidėti 
prie jau esamų audimo fab
rikų, kuliuos net amerikie
čiai yra įkūrę. Čia svarbu 
yra tai, kad jau esamieji, 
fabrikai .suspejo susidaryti 
gerą, pasitikėjimo vertą 
vardą ne tik Lietuvoje, ■■—’ 
jie žinomi jau ir užsienio 
rinkoje^ . ?•

Kurie gi norėtų naujų į- 
monių steigti,'/tiems pravar
tu būtų atkreipti dėmesys į 
linų pluošto apdirbimo pra
monę. Šią prąmonę itin 
proteguoj a Lietuvoję Žemės 
Ūkio Rūmai! Šiai pramo
nei žąliava-linai — Lietuvo
je labar* gerai auga! . Šįai 
žaliavai užsieniuose labai 
siuiku rasti tinkama tinka, 
o tuo tarpu Lietuvoje ji te- 
t- ■ ’ ••

r1|

lį • * Tt p .®

jį į p a
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; New Jersey paneleparoūo’
Jersey. iuvuunkdf nutipnte pre^dįfĮii; KpaVėr£davm<imi»’ .;. t

jėra nesunaųdojaina,^ ir į 
Lretuyų taip’ dirug įvežama 
linhijų audinilį.

f ►. • ; i; t ■ «• .- v* »’ '

’ ■ Elektros gamyba
" Elektros energijos.; Lietuj, 

vbję tebėra labąi brangiąį 
apmokapia; esamosios elek
tros i stotys jų ^ayįniųįtanas 
duoda .didelįa pelno. „ Amę* 
rikieČiams visiškai .apsįmo- 
mokėtų, statytį . mažeši^ęs 
elektros stotis^ kurios j ap
tarnautų miestelius ir dicĮe- 
sniūš kaimus* ’ Reikia pasaT 
kyti, kad ne viena "'dabar 
esama Lietuvoje mažesįiė 

JT * JT .* t ' t4 *,

elektros; stotis ’ randasi nė 
visai tinkamose rankose?A- 

- iner-ikiėciai tokias stotis" atr 
pirkę i? padarę reikainigų 
patobulinimą taip pat; galė
tų'turėti gražaus pelnei- L
' Lietuvosi. visūomėnė dabar 
yra sušidomejuši ‘ didžiules 

. hydLnelektrfkiįiČs,' štb t i'ę į ■ 
statvba ties S&SffiftJ • 
trčš inžinierių'’Lpškaitymu 
tokios stdtieš . štafyba/pai^i; 
Lalautų apie'40į000,000 litiį j 

Tas klaūšimaš ląbai rūpi ‘ir 
Lietuvos valdžiai. J '' Jeigu 
šis darbas rastų amerikife; 
čių tarpe susidomejimd 
įniėityvos, tai' tokie ųtnėrL 
kiečiai' gali tikėtis Lietuvos 
valdžios visiško/ pritarimo 

' ir pagalbos. ' .' ‘ /

* . Popierio fabrikai .
Šiais metais Lietuvoje 

pradės veikti didelis Švedų 
sindikato pastatytasai po- 
pierio; fabrikas^ reikalau
jantis nemažo skaičiaus kva 
lifikuofų, prityrusių darbi- 
-nbikų. Fabriko Statyto j ai 
nusiskundžia, kad - f b; k Į ii 
darbininkų Lietuvoje dabAr 
jie -negali gauti/— tokių 
darbininkai teksią ’ kviesti 
iš užsienio. . Čia amerikie
čiai specialistai.-galėtų turė
ti gražaus uždarbio.

v. n, .VU a ,tuvojš tęsis dar ilgai. Todėl 
amerikiečiai drąsini galėtų ! 
atkreipti savo dęųie§i?į §ių 
biznio sritį. Tai jie galėtų | 
padaryti dvejopu bildu; ar
ba prisidėti prie jau esamų 
kredito įstaigų ir Jas susti- 
printi/arba įsteigti visiškai 
naujas įstaigai

l" ■ - --- -- ___ ~. . -r . ~

Konservų (jamini)no biznis
Iki. šiol į .Lietuva tebėra 

įvežama labai1 daug visokių 
konservų — žuvies ir. dar- .* . . >■.« "",vt c ’”Xf •„ • ' ’ r
žovių.. Jei šiokius' tokius 
žuvies konservus — toli dar 
. . ,!• . , i! a-4 ■ ”, r — - * < ' , I.
ne Visus galimus .Lietuvoje 
pagerinti Lietuvoje, jau 
.gamina, tai daržovių kon-j 
seiĮvų gamyba Lietuvoje y-Į 
ra visiškai nauja sritis,— Į 
jais iki -šiol <įar nįekąs ne- 
sį^upina., . Č ztuo Tarpu, iš 

; .užsienio ątvęžtųjų daržovių 
konservų, Ijįetuvtije suvarė 

tavoje; • išvartojimas dai- 
labiau, išsiplėtotų, - Todėl J 
daržovių; konservų gamini
mo biznis Lietuvoje yra tik
rai ir geras ..biznis. .// 4 • ]

V ’ Keramikos biznis '
■ * M ’ . * I

Didelių perspektyvų Lie-1 
tavoje^ turi ir; keramikos 
dirbinių biznis. Dabar pa
čioj ę Lietuvoje.yna/gamina
mi Tiktai patys paprasčiau- 
sieji.moliniai, indai. O kiek 
prašmatnesnieji indai jau. 
yra,. įgabenami, iš užsienio. 
., , KekŪi).ant Jau. apie tąiJ 
kad,yisi pprcelano gaminiai 
ir. panašūs yra Lietuvon iš 
užsienio gabenami. Šitokių 
gąmiinų pąteikalaV imas 
Lietuvoje vrą nemažas* JPa-! 
stąrąisiaiS; laikais šiuo rėir i 
kąlu iniciatyyg p a s i,ė m ė 
y^yĮnn§ Meno., Mękykįa. 
įęt ji ^ąK*parūpi?itį.:tįfe-

į Kredito, biznis > .
Kriolito biznis11 ĘietįiVoje 

priklauso * prie-v" pfaningiaur 
šiųjų.' Pinigų J Lietuvoje 
niekuomet nebuvo perdaug. 
O dabar! vef.ypdc juntamd

> ĮUni|įh reikalauja^ dau
giau, negu Liefuyojė'^ali- 
ina gauti, Todėl už kredį- 
tų Lietuvoje mokama $aiuį 
aukštus procentas: 10—15 
mioŠimčių, Toksx djdęlis 
kredito pareikalavimas Lie-

i^oirwliucijwįfl

Mi?/Kuisei! WįllUm ■: ’ 
f ... -’t

t “. . - /
liau išmokyti meisterių ir 
darbininkų. Čia, atrodo,’ė- 
nierikiečiai taip pat įgalėtų 
parodyti savo iniciatyvą ir. 
sumanumą.
> . ^-3—
k M Kino ĮiUmų gamyba
L Kino teatrų tinklas yra 
gana plačiai prasiskleidęs1 
bpt ;yįsą f Lietuvą. ir; 
nedideli miesteliai turi jau 
savo kiriematografus. Ta- 
pilui, visur rodoma,' žinoma, 

I užsieniniai filmai, nes Lie- 
Į tuvoje iki x šiol jie nebuvo 
gaminami*' Net paprastoji 
gyvenimo kronika — ir tai 
pūdąvo užsieninė, Lietu
vos gyvenimas kine visiškai 

į neatsispindėdavo. Nenuo- 
ptąbų? kad Lietuvos visuo- 
menš t ėmė kelti prieš šitokį 
reiškinį pamatuotą 
protestą.

Di-ieš kurį laiką įsteigta 
akcinė bendrovė lietuviš
kiems . filmams g a m i n t i 
u;Lietfilmas’, su 500,000 li
tų pagrindinio kapitalo. A- 
męrįltieČįaųis būtų proga 

Į prisidėti prie darbo ir . patį 
Į darbą išplėsti’.

Ževyies Banko paskolos
. ' lukštai

Tiems amerikiečiams, ku- 
rie. turi kapitalo, kuris 
jiems tuo tarpu nėra reika
lingas, ir kurio jie šiuo tar
pu dėl šiokių ar tokių su
dėtinių nenori dėti į biznį, 
— jiems, patartina nusipir- 
|kti Žemes Banko Paskolos 
lakštų. . Pirkęs tuos lakštus, 
visuomet esi tiaras dėl savo 
kapitalo, nes jį, garantuoja 
visą valstybė. Gauna 7 
nuošimtį palūkanų.. Šie 
lakštai galima visuomet re
alizuoti iš 99,5 nuoš. . * ’ ?

I \Bendri pageidavimai
/ Aukščiau pažymėtą tiktai 

kai kurie biznio šaltiniai, 
kurie Lietuvoje tiktų ameri
kiečiams. Tokių t šaltinių, 

į žinoma, būtų galima surasti 
Į kur kas ’ daugiau. Geistina 
tiktai, kadi amerikiečiai’ Lie
tuvoje imtųsi iie to. biznio^ - 
kuris jiems' atrodo ar gali 
atrodyti ; visų ? pelningiau
sias, bet to biznio, kuriame 
jie yra prityrę ir savo, jėgas 
gerai išbaųdę? Tai turėtų 
būti .pagrindinis dąrbo dės
nis. . . ;

Pagaliau, reikia pabrėžti, 
kad Lietuvoje iki šiol vis 
dar trūksta gerų amatnin- ; 
kų^y- meisterių, —^Lietu
vos įmonės, dar vis dažnai 
yra priverstos naudotis sve
timšalių darbo rankoiuis. 
Lietuva mielu noru atsisa
kytų nuo . tokių svetimšalių, 
jeigu tiktai tūrėtų kuo juos 

Į pakeiski. Ir Čia ne vienas 
amerikieti^ meisteris galėtų, 
gražios duonos turėti,. ..

I " Amerikos Lietuvių
/ Ekonominis Centras,

‘'DARBININKO” SKAITĖ 

TOJO DĖMESIUI
I “Darbininkas” priima 1932 

m. lietuvoe Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny- 

už pilną ją vertę. Kukirpę 
11932 m. kuponą guikite , 

/DARBININKO” ADM#t
Į 366 W, Broadvray,

’ J, South. Bo8toa>.Ma»,



darbininkas s

PAVASARIS
■ > ’Į t

Auksiniai saulės spinduliai, j 
Trykšta iš dangins mėlynės;
Puošiasi gamta žaliai, — '

.1 Tartum rojiškas gėlynas. \ -
i- . ’ ? • Čiulba tūkstančiai paukštelių, 

Skelbia mums pavasarėlį,
\ Sprogsta pumpurai šakelių^.

. > Susilaukėm vyturėlio.
.Dvelkia švelnutis vėjelis, 
Glosto žydinčią žibutę, j 

: .Darban kviečia jau miškelis, 
. . Mūsų darbšciąją bitutę.

Kruta ,bruzda visas gyvis, 
Skęsta džiaugsmo bangose, , 
Sunki žagrė aprūdijus j 
Vers tuoj vagą laukuose.

RAUBONBARZDŽIO 
DEJAVIMAI

NE SEHOVSKAI... Į
’ tikėjimas, viltiM it meilė 
yra žmogaus gyrybės sąly
goj. Jėi vienui i^ Šių trijų 
sąlygų neteksi, į pato jų pa
teksi, nes greit jy kiios dvi 
iŠnytas,. : \ '--r,

Tikinu yrt džug it Bėk- 
vienas tikėjimas remiasi 
viltįmi ir meile.. Žmonės 

Įtiki visokioms klaidoms, o 
Į torklaidos rišari sū kfaidin-

bDS. Kuopų Susirinkimai
* . i « ė‘

Nelabai senai prasidėjo 
nauja industrija, kuri žada 
tapti svarbiausia Alaskos 
industrija. Nuo 1890 na. 
briedžiai įgabenti į Alaską, 
tikslu pagelbėti Indijonams 
pramisti. Tuomet keli brie
džiai importuoti iš Siberi- 

l jos ir Švedijos, ir, su pagel- 
ba Siberijos šiaurinių žtfKh 
nių, Alaskos Indi jonai pa
mokinti, kaip juos ganyti. 
Nuo tos pradžios, ta indus
trija augo iki šiandien ir y* 
ra labai daug1 Amerikos 
kompanijų, kurios užsiima 
vien tik briedžių pardavinėk 
jimu, Dabartiniu laiku mi
lijonai tų gyvulių sudaro 
Alaskos pulkus ir kasmet 
net 2,000,000 svarų mėsos iš 
siųsta į Suv. Valstijas?

T y Skaičiuojama, kad iš vi
sos žemės iš 586,000 ketvir
tainių mylių (įimant Alėų- 
tian salas) .net 100,000 ket
virtainių mylių Alaskos žei 

[ mės gali būti vartojama į*

K
, HARRI8ON-KEARNEY, N. J.

L. D, S. 15 kuopos susirinkimas 
i
svetainėje, 6 Dovis Avė.. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

t ATHOL, MA88.
LDS, 4 kp. mėnesinis susirinki

mišparų, šv. Pranciškaus patapk 
viepiami visi nartai ai ‘‘

įvyks gegužes. 10 d.„ parapijos toaa įvyks gegužes 15 d., tuoj’ po 
rt i i yjgį Pranciškaus patapk

i. joi salSj. Kviečiami viai nartai ai ‘‘ 
, \ Valdyba, ailknkyti ir užaimoksti mSneeinea ?

....—L- \ . y . mokestis. Taipgi atsiveskite mito 
rangus ir drauges priraiyti prie 

šios kilnios organizacijom
■ Kviečia Valdyba

DETROIT, MIOH,
WS. 72 kp, susirinkitnas įvyks r 

8okmadienįr geg, 15 d.* tūoj po 
panuudų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. . Visi kuopos nartai yra 
kviečiami atsilankyti 1 šį ausirln , ’ 
kinu).

Valdyta

O.BROOKLYN.N. Y.
GeGužės 15 d-, tuoj po sumos į- - 

vykę LDS. 10 kuopoj susirinkimas 
vai. faigi. kviečiame visus nartai . 
atsilankyti į šį susirinkimu ir ta- 
simokOti mėnesines. Atsivykite ir 
savo draugus prirašyti.

( Valdyba .

WESTFIELD,
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- . 

vyks sekmadienį geg. 15 d,f 1932 
jo., tuoj, po sumos, šv, Kazimiero 
parapijos salčje. Kviečiami visi 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo fdrrfugus prirašyti prie Šio* 
kilnios organizacijos.

Valdyba

LAWRENCB, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyk* 

gegužės 15 d., tuoj po dvyliktai.:?
. Kviečiame gausiai sueiti, nes turi

me keletą svarbią sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es)"priy.

i rašyti- Valdyba
‘ ‘ PROVIDENCE, R. I.

> LDS, 11.kp. mėnesinis susirinki 
kurias g.alima sodinti vidų- mas įvyks sekmadienį, geg. 15 j, 
je, vaisiai, -kaip persikai, tl!°3 po slimos> bažnytinėj svetaį- 

gtUŠlOS, slyvos pinige-dalyvautą ir Užsimokėtą
& į duokles^ Parodykime gražų pavy*»

LOW1LL, MA88.
LDS* 97 kp. Kusirinkiinas įvyki 

ketvirtadienį, ..gegužes 12 dieną 
vakare. Ateikite viii Gera* proga 
darbininkam prisiražyti prie vle« 
nintslto darbininkų organizacijos.

. Valdytei

WK8TV1LL», ILI./

JjD& 75. kp. minefliniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesj, 
yekmadleny, po 15 d„, iv. t*etro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Vaidyba

ga viltimi ir mei& Iš tųj 
| klaidų kaip ir vii&anų kyla

Įdegina ir žudb
Į nijos be pasigaiĮėjijpp. . [
Į Šių dienų despėrątai savo Į < 
aukščiausiu įdėaįiį Įįri pi- | 
nigą. Žiūrėj .kiek

: j bloga jis pagamina. Suku* r 
Į re karą, išardė šeimynas, r 
I priveisč galvažudžiui išplė-1
Išę dorą, aptemdė plotą, su-l 1,06 -Angeles sportininkas Wm.

. I naikino laimę, i8ttfrtis pavo- Į sportini*

i jun, išplėšė žmoniškumą ir j kas ^gikas.

Į pasigailėjimų jątisiįtis, pa- ? • - ■■ ' ‘ >
. Į darė iŠ Žmoįąųs mumiją,

[ kuri tik likosi ^ėttą pasta- 
jtyti muzėjunV

Į Šventas Pėtras . apaštalas į 
.*Fyt Anapijų ir jof žmoną mirti- 

mi nubaudė «iiž apgaulingą 
pasisavinimą savds pinigų 
dalies. O ką gi sakyt apie 
svetimą turtą -T Koks liki
mas anų laikia I Baisu pa
mąstyti. . ;

i Apsvaigę pinigų nuodais, Į 
kalba, kad be pinigų ir dan
gaus negausi. Tokio dan
gaus, koks pirmiau aprašy- - ■ . -. / AAA , i
® ’ v . . _ ■ -. . I mokėta tik $1,400,000, o batas, as viąai nenoriu, norai * ’ ; ’ '. ? . .* v lansas ($5,8O(W00) buvo uz.-

. Į mokestis Rus^af už pasiun-| 
jAs nmeiau, W ~

| ja ne i o ėĄ. u iį panaši, j ron^ j Amerikos vandenius 

laike Naminio Karo, kaipo 
demonstraciją prie kai ku
rias Europos šalis* kurios 
buvo prisirengę pagelbėti 
pietūs jos kovoje, '

Stebėtina, kad ■ šiandien

naikinanti ker^tiiigM Ugnis |
> g Tipes zmo-

(h

ALASKA - AMERIKOS 
■; SANKROVA

vairiems žemdirbystės tiks
lams. Ta žeme, apie Nau- 
jos Anglijos didumo, ir di
desnė už1 - Skandinavų pe- 
nįnsulą, yra tinkama augi
nimui kai kurių daržovių ir 
gali užlaikyti didėlį gyven
tojų skaičių. -
• Trumpos vasaros ilgose 
dienose kviečiai auginti 
eentralėj Alaskoj produkuo
ja net 25 bušelius kiekvie
nam akrui, kas neviršija 
mūsų pietų ūkio. Kiti grū
dai ir daržovės* taipgi labai 
greitai auga. . V

Miežiai,4 avižos, žirniai, 
kopūstai, bulvės, morkos ir 
salieros, tik kelios daržovės,

GEBA PROGAISIGYTI 
PIGIŲ KNYGŲ

Tik už $1.00
Šias įdomias knygas galima į-

I sipyti “Darbininko” ndminlstraci-
|| joje už pusę normales kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikų Mythologl- 
Jos Žiupsnelis) su paveikslais,

I Lietuvių kalbon išguldė Aly-
|| va .........................BOe,

I
 TRUMPI SKAITYMRLIAI— 

labai gražūs pasiskaitymai a- * 
ple įvairius gyvenimo atsiti
kimus.. Paraše J.. Tarvydus. .45c.

Į TURTO NORMA—moksliš
ki pnslskalytmai, Paraše Uo
sis -.»..;.........45c.

UŽKEIKTA MERGELE SU 
BARZDA IR BĄRZDĄSKU-

I TlS-^apysaka .?». ri ..a .7. .‘156?.
ATSARGIAI SU UGNIMI.Į Vertė Iš Tenklškb kun. K. Š...10&

I
I ' 'į- Už$2.00 .

, KATALIKŲ BAŽNYČIA IR . , 
DEMOKRATIZMAS; . Parašė 
kun. Tarnas Žilinskas..............50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
eucharistinis kongre
sas. Parašė kun. Pr. Būčys, 
M. I. C.................  ...1.50

PRAMONINES DEM0KRA- ’ 
TUOS PAGRINDAI. Paraše , .

| Uosis ........................... ,75c.

BOLŠEVIZMAS—Kas tol y- 
ra bolševizmas Ir* jo vykdy
mas Rusijoj ...........................*.15ė.

SOCIALIZMAS IR KRĮKŠ-' 
CIONYBE. Prof. V. Jurgučlo 10c.

< *.MOTERYSTE IR tšElMY- ,< • 
NA. Vertė J. Gerutis..,...,.4Oc.

LIMPAMOSIOS LIGOS į - 
kaip niuo jų apsisaugoti? Para
še Dr. A. Vileišis, .... ......1500.

MOTERYSTES NESUAR-
1 DOMYBE. X Lesauskis. šv. 

Kak. D-jos leidinys, Kaune, ,10c.

Už $2.50
JONO KMITO, EILES..... 1.00 
MEILE '(Poem). Parašė K ‘ 

Gustaitis . >.;...i«,,....15ę.
f. SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 

Parašė A. RuceričJus..*.....40e.
ANDERSONO PASAKOS—

su paveikslėliais ..........20c.

iš keliones po euro- > 
PA IR AZIJA. Parašė Pranai-

. čia Julė ..................»»2;5O
PETRIUKAS—laiškai vieno 

vaikelio. .Vertė S. Rakauskas 15c.
; ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M, 
Grigonis....»,>•».<♦*+.....-50c.

“DĄBBININKAS”
366 B ’way, So. Bostten, MUss.

Kai 1867 metais Valsty
bės sekretorius Seward nu
pirko" Alaską nuo Rusijos 
už $7,200,000, jį kongresas 
labai kritikavo, ir naujai 
gauta teritorija pavadinta 
visokiais vardais: “Seward 
ledo baksas” ir “Sewardl 
paikystė. ’ ’ Bet tik nesenai 
paaiškėjo, kad-už Alaską už, j

Negali visados peikti. Ka- 
vda nors turi ir girti. Čia ir 
išskaičiuosiu keletą bruožų 
iš mūsų žymesniųjų lietuvi- | 
škų kolonijų gėręs darbuo
tės bei nuveiktus darbus. Ži-; 
noma, tik jaunuolių tarpe.; 
Geriausios vienybės sporto 
srityje parodė. Aušros Var
tų Chičagos jaunuoliai.

! Už taisyklingiąusią lietui 
vhj kalbos vartojimą, garbe 
tenka Clevelando jaunųo-

*Daug linkėjimų .Seserims liams-ętas. ‘ ‘ i - •. , .
-Worcesterio kolonija turi Į ® i savo ,S^vėrėj.ą Dievą.

daugiausia lietuviškų susi- Į Tai bus nebejaustais, 
tuokimu! ' tas gabalas metalo, bet iš-

, Kas link ConnectięUt’o mintinį,^aileštmgąs.jaur 
jaunuolių darbuotės, patys | visame pa
žinote, kaip jie aukštai sto- Į na^us

J / Jeigu visi taip; notėšim, aš < . .
Sunku buvo išrinlfti ge- susitarsime., Suritel-ko 65 meM, savininkystės,

riausig lietuvišku fe J ris dar yra žmonių, kt^e ti-
koloniją., Bostoiįas pralėk- W«. žemės veidg., b, kad pz save
kė New Yoiko. agunuolius »yvastikėjimas yra Die-Įdar neuzsųnokejo. .Nuoj 
keliais laipsniais. Užteks* Į vo apreikštos tie^>8< ir pa-

Palaukite, visų jaunuoliųĮvestos Katalikų Bažnyčios 
kolonijos atbuskįte ir sau-|^°ūai. Dievo dąfbų nega- 
gbldtės, kad Lovrell’ib jaųq sWyri sūtroj įdėtoj 
nuoliai neatimtų jūsų vaid ^og^ darbų, arM įr^Uy 
nikus * ’ • raežiūrint kaip tas darbas

Kol dar nepamiršau, rem-t įrodytų tobulas, šiandie-Į netik aukso . kasykla,' bet Į 
damašis savo brang. pri būti pri- pavirto į , sankrovą, pilną
tono prietelio Juozo^Z^i ^^, -kmp yrą Skelbiamas visokio maisto.* - 
nuomone, - pasakysiu, kad; katalikų -Bažnyčios,; o. tie 
Bostono jaunuoliai, moka Įaeuoviškai.
geriausiai lietuviškas pol~J 
kas šbkti. - Ligi pasimaty- | ’ 
mo.

Akademietes gyv u o j a. 
: Mano draugas karštuolis 

turėjo prisipažinti, kad lie
tuvaitės Chicagoje turi aka
demiją. Mokinių f a š t a i 
parode, kad jos yra tikros 
lietuvaitės. Gyvuo k* ii ei 
Panavija, daugiau rašyk. 

4 ■; ' ■ ■ ■ • '

Kazimierietėms I .Šiais me
tais jos mini savo 25 meti], 
gyvavimo sukaktuves. A. a. 
kunigas Staniūkynas įkūrė 
jų vienuolyną 1907 metais.

Linkiu * Kaziihieriet ė m s 
Dievo palaimos, ilgiau dar
buotis* auklėjant mūsų lie
tuvišką jaunuonienę. Pro 
Deo et patria.

Susigineijau vėl su mano 
geriausiu. draugu. Jis sa
kė, Bostono jaunimas užmi
gęs, nemokąs lietuviškai ra
šyti. Stipriai įsikarščiavo- 
va. Net jis privedė man 
faktais. Aš žinau, kad Bos
tono jaunimas moką lietu
viškai rašyti.' Bet, ar(kas 
nors negalėtų parodyti ma
no draugui Bostono lietuvi- 
škumąt Prašau!

kė New Yorko'. jaunuolius 
keliais laipsniais. Užteks. I [ senoviškų, aukso k a s i ta o r 

[dienų, daugumas žmonių ti- f 
ki, kad šiaurės kraštai vien-1 

Į tik aukso pilni. Bet daly-1 
kai visai kitaip rodo, nes ši

ltas “Sevvard’s ledo baksas,”

50c.

taipgi pasėkmingai augd.
x • Sulyg cenzu, Alaska 1930 
metais turėjo 58,278 gyven
tojų. Indi jonai sudarė net 
pusę gyventojų skaičiaus. 
IŠ baltųjų žmonių 18,460 
vietiniai, ir 10,180 svetimša
liai. Alaska turi nuo 1912 
m. legislatūrą, kuri renka
mą tiesioginiu balsavimu. 
Šuv. Valstijų prezidentas 
paskiria gubernatorių ketu
riems mętams. * FLIS.

. Lietuvių-Amėr i k’i e č i ų 
praeities bruožai yra įdo
mūs. ; Rodos, kad. pirmuti- 

' uis lietuviškas laikraštis bū- 
. vo Lietuvių gūžėta,” leis

ta 1879 metais Shemaken, 
Pensilvanijoje. Garbė pa
statyti pirmą lietuvišką baž 
nycią teko Shenandoah’os 
lietuviams 1874 metais, taip 

. pat Pensilvanijoje.

!Į Tarp 1867.m. ir 1931 m.
. ’ .... .1 Alaska produkavo beveik

Hgų milijonus dolerių vertės
- " vien tik aukso. Vario ir si-

Ka^ l BUSIMAS MISI- . dabro buvo eksportuota net
—-“ i Į m 265 bilijonų dolerių ver-

PIRMYN ŠD PAŽANGA ! Sužinojome, kaį vienakį tęs. ir pastaraisiais me-
Jis mūsų jaunuomenės tarpo tais žuvų (vien tik lašišų) 
Į— Jonas Bežoriis — eina (salmon') industrija pčr-Pirmyn sū pažanga !^

Aukštyn vėliavai' mokslus Saered H e a r t Į viršija visas kitas. Į 
Nuo Kauno‘.į Palangą ‘ Misšionąryr Gpllegę, Girard. I per 47 .milijonų dolerių vęr- 
Pirmyn Lietuvai .. Į Pa.’ irtuoj/įstos noviciatam tęs lašišų 'eksportuota ir

eina (salmon) industrija pėr-
1928 m. &

: '. BROLIAI IMI
Tfivyn&B likimas, jos laimėjimai Ir ne- 

laimSs, Jos sielvartai ir bSdos Jums vi
siems, be abejojimo, tupi Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautu Ir 
klestėtu teisėtumas ir laisve. Jus taip, 
pat niekinat priespaudos nevaliu . Ir ne, 
ribotu sauvąllavlmą su Švenčiausiomis 
žmonių tefc&nls ir laisve; — Jus norite, 
kad ir toli būdami, ktd Ir plačiųjų nĮa' 
du atskirti, pažinti Tgvyn&j buvf, koks 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at
žvilgiais Jums labai yra' pravartu IA 
nlrafiyti

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
laisves meilę. .. .

, “DARBININKAS” moko t neapkęetl 
priespaudos, smurto ir niekinti dldvai- 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

hadiįtiraiįitiuDARBINlNf 
£4* patys ir UrdfyMte Ji savo ffttūi-

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
J1.20, o Lletuvoj tik 00 ameriknnllkų 
centu. ;

“Darbininkas,” ,
“DARBININKO” ddrew: - Llthua- 

nla, Kaunas, Nepriklausomybes aikite

d j ki tiems;. ‘ 4:

BROOKLYN, N. Y, 
LD8.12 kp. mėnesinis snsirinW 

mas įvyks geg, 15 d, 6.:.3O vaj 
kare, Karalienes Angelą parapijoi 
svetainėj, kampas Bobling ir So, 
4th gatvių. • . , /

Taigi, malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų ; 
brangios organizacijos. į-

- Kviečia Valdybe

NEW BRITAIN, OONN.
. LPS 36 kp, Kiisįrinkirnas įvytai 
sekAadienį, geg. 15 d? 1932 m. 
Svarbu, kad j Sį susirįnkimė ateitų t 
visi nariai ir bent po viepę nauji 
nhrį ktšivėštą.prirašyti prie mIIstj 
brangios organizacijos.

DAYTON, OHIO
tDS. 69 kp. susirinkimas įvj$a 

sekmadienį gegužės 15 <$., bažny* 
tinėj svetainėj tuoj po. sumai.-

‘ Kuopos rašt. Z. GųdėĮb

SOVIETU RUSIJOS

5 rietu Planas
• i .

Kalbama Kilnia

Anglą kalboje

1932 m. gegužės 12 ir 13 d. d<

? 6 ir 8 vai. Vakare;, ? • ^

Tautiškoje Salėje,

MONTELLO, MASS. .

Kun. A. Štrupinskas -bu
vo pirmas lietuvis kunigas, 
kuris atvyko 1866 metais 
kelti tikybos bei.tautos sū- 
pratimą lietuvių tarpe. Kas- 
žin, ką miglota ateitis lemia 
lietuviams? 1 Ar gali spėlio- 

‘ tU ■ • -

jau Tave iŠ rytų, / > 
Spaudžia* priešai, • < 
Bet žengdama, . Tu * 
Gražų matai 
Tautai rytojų t

„• . 4. • . 4. . % ♦

Pirmyn su pažanga! 
Aukštyn. vėliava I 
Nuo Kauno į Palangą — 
Pirmyn Lietuva! **

Ptytaitis, ■

Įpa.’ir tuoj.įstos noviciatam tęs lašišų eksportuota- ir 
Į DraugijoS Dietiškojo Žp- mio 1867 m. iki 1929 m. už 
I džio Missionary Society 688. milijonus dolerių.. Ki-j 
Į of the Divine Word. .. Į tds žuvys sudarė dar kitą Į 
Į |Šis jaunikąįtis yra vos 21 išimtą milijonų dolerių ir 
metų amžiaus. . Jis yra kri- trecia Alaskos didelė indus- 

Į kštytas ąy. Petro Lietuvių Itrija — eksportavimas kai- 
Į Bažnyčioje, Soūth Bostone, Į lių *— atnešė net $116,000,- 
riors. jo . tėveliai gyveno 000. Iš viso Alaska jau at- 
Chėlsea, Maes. . " mokėjo net $1,500,000,000

Težydi lietuvių 'jaunimo eksportais, ir dar turi viso* 
daržely tokios gražios gėlės. Į kio turto, apie kurį dar nėr- 

1 - . . žinoma. * I

Skaitykite ir platį^Mtė mėnesini 
mokslo, blaivybčs ir sveikatos 

- laikraštį . k

"SAPGYBį”
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi iluos 

skyrius: Mokslo popullarlMacljos ir 
I vlauomenes klauaimų, 2) blaivybės, 
ūkio, 4) sveikatos, o) gydytojo patart 
mp, 6) advokato patarimų, 7) aptaml- 
a (politikos, vlsuomenča kulturos lr e- 
konomljos gyvenimo), 8) prleSallrolInls 
ludSjhtaas (Lietuvoje ir užsienyje), 91 

Knygų pašautu Ir 10) Ivalrenyb&L
“SARGYBOJE” raMo: vysk. M. Rei

nys, prof. P. Kuraitis^ Vydūnas, kan, 
Tumas, prot Kem&tls, dr. M. Pačkaus- 
kalte, dr. A^ Gylya, dr. jur, Raullnaitls, 
agr. Valatka, dr. K. Pautas, dr. D. Jui- 
kn lridtL . ' .

Adresas! Kaunas, Liaudie* namai 
1“0AR€HBQS” adm. • . .

, AR iURI LABAI GitAžIi KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
436 purinių didumo . *

? “ Kiekvienas pūšliipis Idbai gražiu paveikslu pti*
J - puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šįą‘ 

knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar, gausi tik už
' $Loo. */. ;

. ? Reikalauk iš * \
♦ ’ “D ARFININKO”

366 Weat Broadvvay ‘ V South Boeton, Mm



n x « n m rn it k &

DAĘBIJUKKAS
• ' ■■ ■ JThe Worker)
j PnbliAhed every TUESDAY and FBIDAY

. ' . —-by—' • • ' ' ii
MINT JOSEPH’S LITHUANIAN B. O. AS800IATI0N OF LABOR 

’ Nntered m MČoad*daM matter 8«pt 12,1915 u. the po«t offlce at Boaton, Mum. 
. under the Art of Mareli 8,1870

4eęeptanc^ formaillng at speęlal rate of portage provldetl forlnSectlon 1108 
■ * ’ ■ " A.ct of Ortober 1917, authorlaed on JuJjp-12,1018

eUBSCRlPTION KATES: PRENUMERATOS KAINA:
Domeatic yearly ................H00 Amerikoje metamu ........... 
foralgn yearly..................|5.00 Uiaieny metąjnii 
pomeatlc once per week yearly..$2.00 Vieną kart savaitėje metAms ---------
Forelgn once per week yearly:.,. ,|2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metama. ,$2.50

DARBININKAS V
*96 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS,

TELEUHONE SOUTH BOSTON 0620

..‘..$4,00 

..♦.JS.OO 
i.., 42.00

ŠV. JONO SEMINARIJA

kasų Tarybos posėdžius pa
aiškėjo, kad kasų vadovai 
spausdinimo darbus, kurie 
sudaro milžiniškas išlaidas 
atiduodavo savo partijos įs
taigoms be varžytinių. Kąi 
kurie nariai mokestį turėjo 
sumokėti antru kartu, o pir
mojo sumokėjimo žymės žu
vo. - ' <•

“Kasos piniginė atskaito
mybė vedama taip skanda
lingai, kad net jų pačių su
darytoji revizijos komisija 
tarybos posėdyje turėjo pra 
nešti, kad negalėjo padaryti
pilnos revizijos. Tai, tie-1 
siog, skandalas !

“Bet to dar maža. Štai 
pagal pačių soeiaįdemokra-

lais, Visi geri lietuviai.' Tarp įstaigų, labiausiai 
paliečiančiu lietuviu katali- stengiasi išmokti taisykUn- 
faį gyvenimą. Bostono -apy- Sai UetoW kW ir ja 1»- 

i . ------ ’_____ ų______ mokiuose bei prakalbose
linkej, svarbiausia yin sv. 1 • r
Jono Dvasine Seminarija, 
Brightone. Pirmasis kuni
gas iš ten išėjęs buvo a. a.
kun. Juozapas Gricius. Jis 
buvo plačiai žinomas Bosto
no liėtuykims, nes jis pir
mas-pradėjo čia organizuo-

gai lietuvių. kalbą ir jų pa-

vartoti. Kai kurie kunigai 
rašįnėja į laikraščius, gami
na sceniškus veikalus ir,, 
apsiautai, yra ’sųsidomėję 
Lietuvių gyveniipu ir'dar
buote. Yrą ir tikrų, karš
tų patrijotų. Kunigai su 
tokia prakilnia dvasia pa

ti parapiją 1895 m. Nuo į.yS gavaūjje neatsirado.
Juos reikėjo isauldėti, o tai 
atliko šv. Jono Seminarija. 
Tuo būdu ta įstaiga tenka 
mums labai susidomėti, nes 
nuo jos priklauso busima
sis lietuvių katalikų stovis. 
Žinoma, daugį priklauso 
nuo individualinio klierikų 
nusistatymo. Visi tenai iš
auklėti kunigai jau buvo 
geri lietuviai, kai į Semiiiar 
riją įstojo ,bet kas svarbiau
sia, kad jiems nebuvo truk
doma toliau lietuviškai mo
kytis ir leidžiama skaityti 
lietuvių knygas bei laikra
ščius, neg‘šv. Jono Semina
rijoj profesoriauja plačių 
pažiūrų kunigai, kurie yra 
palankiai nusiteikę liiįk. ki
tataučių. Jie užjaučia lie
tuvių reikalams ir pačius 
lietuvius aukštai stato. Pa
žymėtina, kad šv. Jono Se
minarijoj yra keletas lietu
vių darbininkų,, kuriuos la
bai ten giria, už darbštumą, 
sąžiningumą ir sumanumą..

Matote, kad šv. Jono Se
minarija visais .atžvilgiais 
nuims naudinga. Mielu no
ru ją paremkime. K.

ktm. J“ Griciaus laikų pra
slinko gana ilgas laikotar
pis, kol vėl šv. Jono'Semi
narijoj atsirado lie t u'v i ų 
klierikų. Po tos ilgos per
traukos Seminarijoj pasiro
dę- du lietuviai studentai, 
dabar jau kunigai,, būtent 
kun. Virmauskis ir kun. 
Jųškaitis. Juodu išsišven- 
tinb 1916 ir 1917 m. Bas
kui jau šv. Jono Seminari
ją Išėjo visa eilė kunigų: 
kun. P. Juras, kun. P. Stra- 
kauskas, kun. JS. Kneižiš, 

. kun. T. Norbutas, kun. K. 
r Jenkūs ir kun. J7 Skalan- 

diš. Dabar neužilgo (Geg.
, 27 d.) bus įšvęstas drako
nas J. Plevokas ir dar pa
siliks trys klierikai: PeD 
rauskas, Baltrušiūiias. ir 
Daunis.x 1 '• .

Iš to matyt, kad pašauki
mų į kunigus tarp Bostono, 
lietuvių netrūksta. Vietos 
lietuviai katalikai gali ra- 

■ miai žiūrėti i savo ateitį kai 
dėl savo dvasios reikalų ap
rūpinimo. Visi čia iš^ę 
mokslus kunigai pasižymi 

\ uolumu ir prakilniais. tiks-

“ferma, negu , tiesiog ak 1 
sakyti į Šį'klausimą, prisi
minkime, ’ kad \ atsakominga 
lenki?'spauda,4 vadovauda.- , 
mąsi keršto jausmu, norėjo 
panašaus parėdymo; ji? tir j 
kęjo&i ir gal tįkisi, kad šiuo i 
bėdų mūsų mokyklos^ bus ’ 

, užgraužtos, ’ nes pagal. jos 
J apskaiČiayimus, liė tuvių 

šiame krašte esą labai ma
ža, ir mokyklos paliktų be, 
vaikų arba jų skaičius žy
miai sumažėtų; lie to, būtų 

1 pritrauktas lenko ar gudo 
vaiko tariamasis “nutauti- 

. niūras. * ’ Mums visa tai ak 
' rodo kiek kitaip. Vaikų 
4 skaičius mūsų' mokyklose 

Naujai pMt»tyte4id pmiriklas ĮpraricizUoje.^ pirriiais metais gal Įdek ir
11 4*bet vėliau jis pra*

dės kilti, Mes. laimėsime 
[tiek, kad elementas, kuris 
pankui sakėsi esąs - lenkas, 
gudui —gudas, lietuviui —- 
lietuvis, nuo mūsų: ptkrisį, 
bet ar- visiškai ir ar liks jis 
kuo kitu — tenka abejoti.

[Reikia manyti, kad jis, įsi
tikinęs, kiek žalos bus^pats 
sau pasigaminęs' per savo 
‘(skraidymą ”. iš vienos tau- 

[tog pas kitą, pasistengs sa- 
vo senesnę klaidą atitaisyti, 
Betaisant ir sutinkant įvai
rias kliūtis, jame kils daug 
kartumo ir nepasitenkini
mo tais, kas jam tas kliūtis, 
statys (ar čia 1 a i m ej i- 
mas?); .podraug jame gims 
didesnis tautinis susiprati
mas, atsiras ir didesnis vie-. 
ningumąs visuose mūsų tau
tos klausimuose. Taigi, len
kų spauda, susilaukusi savo. 
planų įgyvendinimo, užuot 
mus suskaldyti ir nusilpnin 
ti, tik-suvienis ir sustiprins, 
nėš. kiekvienos tautos- stip
rybė, mūsų supratimu, pa
reina rie tiek nuo skaičiaus, 
kiek nuo atskilų vienetų 
kokybės.” ■ ,z .■ 

I SUNKU GYVENTI — MAŽIAU 

. VEDASI

jOcliTclt paClll SOultlLClCIIĮOKPįl* f * y _ • ' */ L4
L • T H.L V - 1 narna; žumfema didikiame Mare, ftų paskelbtą ligonių kasų a- . . ; . / • . y
pvskaita kasoms dar yra ne-; « X• T • < : • I

litų. Dabar paklauskite, o > 7 . X \ ; . • ,. r . J |
,kas tie tokie yra,^kurie ne- NAUJAS BŪDAS. UŽGNIAUŽTI 
sufnokejo ? Dąrbdaviai ar METUvių MOKYKLAS 
darbininkai ?. Pasirodo, kad ... / ' - . • v
Vienas fabrikas “tlniver^- ■ •;
sal” nesumokėjo kasoms su-1 d-
viršum 40,000 litu. Sočiai- Le^os.kui-atonja uždarė 
demokratai čiulpė paskuti- 10 ,V^ualls llehlvl,J 
nius syvus iš paprasto'dar- “^1 “eva ^ vartojimu 
binihko, iš tarnaitės, o iš draudžiamu vadovėlių ir 
darbdaviu, kurie iš darbi- zemlaPll-b '
.ninku mokesčius atskaitė, da uždarymo priežastį kiek 
nesiteikė mokesčio^ išreika- ,tataip«skw. Ji-sako, kad 
lauti. Toliau, Misoms įstai- tas dM 200 at dattJ
goms ar socialdemokratų ^ vaikų pasalmimo .is

™ .. I l«»k» mokykhį. Nepnklau-
somoje. Lietuvoje ,tų Vaikų, 
kurių tėvai .valdžiai sakėsi 
esą lietuviai, o vaikus siun- 
tė į lenkų mok}rklas. ,

“Vilniaus Rytojus” rast), 
kodėl lenkų spauda gruod. 
30 d., 193L m; įvykių yra 
nepatenkinta. ^ • s /

Lenkijos kuratorija išda
vė naujas lięifedų. mokyk
loms koncesijas ii*’ joselstą- 
tė kelias visai naujas .sąly
gas, '•kurių reikėsią prisilai
kyti ateityje. •. Viena iŠ tų

Toliau, visoms įstai-1 
goms ar 
agentams yra paskolinta a-į 
jie 100,000 litų. Socialde
mokratų tviitinimu arti 65,- 
000 paskolų reikia laikyti 
žuvus.

“Nieko sau vaizdas: de- 
setkai tūkstančių paskolų 
žuvo, šimtai tūkstančių žu
vo pas darbdavius. Kada 
darbiipnkas, prašo pašal
pos, tai jam atsakoma, o vie 
n am' fabrikui • D nivėrsal, ” 
socialdemokratų spėkūlian-J 
tai palieka suviršum 40,000

KA^AUKŲIBKUNIGŲ BK1I, 
. ČIU8 VILNIAUS ARKI- 

\ dibonzijoji ~ \

Turimomis statistikos ži* 
niomis, šiuo metu Vilniaus 
aykidiecezijoj yra viso labo 
1,338,784 katalikai.^ Jų re
liginiams reikalams aprū
pinti darbubjasį 467 kunį- 
gair Vilniaus seminarijoj 
dabar yra 125 klierikai (jų 
skaičiuje vos 2—3 nuoš. lie
tuvių). Kunigų vienuolių 
——85, brolių vienuolių —78n 
Moterų vienuolynuose yra, 
380 seselių. Parapinių*baž- 
nyčių yra 343, neparapinių 
43, reiškia, viso labo — 386 
bažnyčios. ‘

Šia fltoga reikia pridurti, 
kad visi po karo atsiradę

vienuoles daugiausiai Vil
niuje atvyko iŠ Lenkijos gi- 
luinoSi

. LIETUVOS SOCIALISTŲ 
'ŠMUGELIS LIGONIŲ 

KASOSE
. ‘ Lietuvos “Darbininkas’’ 

rašo.:
• “Ligonių kasų vadai, spe

kuliantai socialdemokratai
: Sii žandarišku iiepraus- 
;: taburniškumu, koliojo i r 

dergė kiekvieną darbininką, 
kuris kėlė aikštėn socialde
mokratų. šmugelį ligonių ka-

? sose. O kada krikščionių 
' darbininkų atstovai parei

kalavo sudalyti komisiją, 
kuii pątikiintų socialdemo
kratų juodus darbus^ tai so-

L cialdėmoldatai su didžiau- 
* <piu nueikaltelių įniršimu 
‘ taiųpasipiješiiio, ir komiai* 
y į ją^ sudarė^iš srivo, ageiitų 
’■ ; Vadinasi, nuo- darbe visuo- 
j menės bus ^slėpta daug so
ja cialdęmokratų šunybių. Li-

<

gonių kasų, nariai, darbo vi- 
visuomene tokiai patikrini
mo komisijai reiškia nepa
sitikėjimų. Darbininkija 
yra įsitikinusi, kad toji ko
misija tik slėps,, socialdemo
kratu spekuliacijas ,o ne 
kels jas viešumon ir dėl to 
negali jai pasitikėti.

“ Tačiau veltui mėgins, sę- 
cialdemokratiškoji kontro
lės komisija slėpti savo ta- 
vorščių spelęuliaeijast Nes 
„viešumon patekusios žinios 
apie tai,, kaip liį šio laiko 
seimyiunkauta rodo,, kai. 
digisoliniai kasų vadovai j o- 
’kiu budu negali išvengtutei- 
smosuolo. • •

Kalbėkime pavyzdžiais. 
Štai pcr/paskuthiius ligonių

“Kai darbininkas prašo 
geresnių vaistų arba pasak 
pos, tai jam atsakoma. Tuo 
tarp savo bičiuliams pasko- • 
os duodamos ir dauguma 
tų paskolų jau virto “pašal
pomis, ” nes jos negrįš.

“Iš tų kelių*pavyzdžių 
darosi aišku, kam lig šio lai- j 
ko ligonių kasos tarnavo: 
spekuliantams socialdemo
kratams ir darbdaviams, o 
ne darbo žmonėms. Darbo 
žmonės negalėjo gauti gerų 
vaistų, gydytojų negalėjo | 
prisišaiikti, nes gydytojams! 
lig šio laiko dar daug neap
mokėta už jų darbą, o .tuo 
tarpu pas darbdavius lieka 
nepaimta su viršum pusė 
milijono litų.

“Štai į ką pavertė raudo-- 
nieji žandarai ligonių kasas. 
Dabar suprantama, dėlko 
jie taip drebėjo per rinki
mus, dėlko neįsileido į Kon
troles Komisiją krikščionių 
darbininkų atstovų. ’ Rau
donieji begalo bijo šviesos. 
Reikia tuos smarsus kuo 
greičiausiai -valyti ir mesti, 
ląuk, nes jie jau baigia esti 
kasas ir.darbo žmonių svėi- 

’ katą:. . ..
“Riu^ųJ rašytojas Pif§£i| 

nas pasakoją apie vieną bai
siai nuodingą medį. Ką tik 
to medžio Šaką palies, auga-

Earnisr-Labor partijos kandi
datas pulk.- Wei)b į.” Amerikos 

prezidentus. -' •_

lą ar šiaip gyvą daiktą, tai 
tuoj visa miršta,- džiūsta.

“ Tokius pat nuodus, riešą 
gyvenimui • ir.' socialdemo
kratai; ‘Nuo jų rankos visa 
dž.iustaTTik jie-patys tun
ka. 1926 . metais, priėję 
prie valdžios Jie savo dar
bais ilgam riunuodyj‘0 demo
kratinio "gyventa) 'laimėji
mus. ; Dabar patekę į ka
sas, jie baigia, tas! kasas nąi- 
kiiiti, jie jas . užnnodyjo. 
Rėikalii^ay gidežtąf dczin- 
fekė.ija/ręilįįlujga skubi ka
sų vadovų izoliacija nuo.’vi
suomenės...” ■ ”

naujų sąylgų yra; kad lietu
vių laikomas mokyklas ga
lės lankyti- tik lietuvių yai- Į 
kai. ■ ; |

Vien dėl tos sąlygos galėk 
labai lengvai kilti naujų ne
susipratimų. Kas gi spręs 
apie vaikų tautybę. 1 '

••“V. R.” rašo: ;
“Jau dabar, gauname ži

nių iš’ Vilniaus miesto, kad 
pas ^lietuvius, kurie leidžia 
savo vaikus į - Vytauto. Di
džiojo gimnaziją, lankėsi 
slaptosios policijos ’ agentai 
teiraudamiesi, kodėl jie? lie
tuviai gyventojai, siunčia. 
savo P vaikus ton gimriązi- 
jonį jei gauna visai aiškų, ) 
bet ne tokį, kokio norėtų, j 
atsakymą, tai dar tikriną) 
namų Įmygąs . arba reika- 
ląuna dokumentų, įrodan
čių, tautybę. Tokiospačios 
maždaug' ? žinios ' pradėdd 
plaukti ir iš sodžiaus. Vi
sa tai rodo, kad policijos 
organai bus gavę atitinka
mą parėdymą^pravesti pa
našią kvotą, nes sunku ma
nyti, kad jie tai darytų sa._ 
vo iniciatyva./ Pradeda ir 
tai aiškėti, kad apie vaikiį 
tautybę spręs kuri nors įs
taiga, pasiremdama surink^- 
tomis žiniomis, ar tai iŠ tė
vų lūpų a rtąi iŠ dokumen
tų. Ar tai sutinka su vei
kiančios konstitucijos ir 
galiojančių dar tarptauti
nių sutarčių dvasia palieka
me spręsti teisiniu k a m s. 
Mums, paprastiems žmo
nėms, aišku tik, kad tai bū
tų nemažas tėvij teisių ma
žinimas.” |

Aišku,, kad tarp tėvij ir 
tų įstaigų, kurios spręs tę
vi]. tautybę, kils nesusiprati
mai. : :

“ V. R. sako; kad ne vie
nas vaikąs, atsiduria už savo 
mokyklos sienų. ..

Toliau rašo: ... ’
■ ‘ ‘ . v ’ I

Panašiu parėdymu prilie
stieji tėvai ‘ ir moksleiviai 
pradės’ ieškoti ' apsigynimo* 
priemonių, ieškos įvairiose 
.įtaigosedėisybęs,'remsis ri- 
taiiifkamais konstitucijoj ir 
tritpfautinių sutamių pūtike 
tais, ii* stmku bit^ juos įtv 
Idnti/dcad Jie, ježdami.Uii 
lankydami * Savo ■ molcyklų,* 
Ipltų nusidėję. įstątymąiSr 
iOčtS' iŠ 'to laiinės 1 b 1 r ■. ww.w ... wv<»um, *

PRIEŠŽYDIŠKOS DEMON
STRACIJOS ATBALSIAI

Šiomis dienomis Vilniaus 
Apygardos Teisme buvo na
grinėjama trijų žydų stu
dentų: Ząlkindo, Oguzo ir 
Vulfino byla, kurioje jie 
buvo kaltinami dalyvavę 
studento Vacląvskio' užmu
šime. Kaltinamuosius gynė 
įžymūs advokatai su Smia- 
rovskiū priešakyje.

Zalkindas ir Oguzas ištei 
Sinti, o Vurfinas nuteistas 
dviejiems metams į. pataisos 
namus.

Gynėjai dėl nuteistojo 
Vulfino padavė apęlideiją.

jVILNIM — Pasirodo, 
kad sunkus ekonominis gy
venimas atsiliepia visose ) 
srityse neišskiriant ir vedy
bų. . Pavyzdžiui, ’ 1931 me
tais. Vilniaus vaivadijoj bu
vo 13,586 vedybos. Tame 
skaičiuje Vilniaus mieste— 
4820. Skaičius, tiesa, atro
do nemažas ,bet palyginus 
su 1930 metais, jis yra 18 
nuošimčių mažesnis .

■SU

? ŪKININKAI ŽUDOSI

“ Dz.. • Wil., ’ ’ pranešimu/ 
šiomis2dienomis Breslaujos 
valsčiuje tragiškai nusižudė 
ūkininkas A. Aleksiejevas, 
70 meti j amžiaus.. Alėksię- 
jevas, ęlel ekonominio kri- 
zio baisiai , suvargo., Bado. 
spaudžiamas, Aleksiejevas 

Į pats sau kirviu perkirto 
rankų gyslas ir po to, pas-, 
kutiniu smūgiu, įsikimšo į 
krūtinę.' peilį. Pastaros v. 
ūkininkas' Jokūbas Chodi- 
nis nusižudė smogęs sau pei

liu į pilvą., y

Profesionalai,, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos..

Visi carainkltės ^Darbininke,”

MALDAKNYGES I
|, . y.-' yf l v ;■ ,1 ■?. ... : ■■ ' • |
I PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA I 
Į TIK K4 GAVOME SIUNTINĮ: NAUJŲ MALDAKNYGIŲ I 
Į . r JįABAI PRIEINAMA KAINA' ? I

Į • ‘‘MALDŲ RINKINĖLIS’' |
į . Kainos:. . . * ' ■ ’» į
| •’ juodais"odos apdafąis $1.50 (buvo I
j Baltais celuiloido apdarais 1.50 (buvo $1-75) ; ' į
j Juodais paprastais apdarais įb (buvo $1.00) I

Baltais celuiloido apdarais * «90 (buyo $1.25) |
Į "MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS" I 

f Kainos f ; I

Juodai^ ‘paprastais apdarais >30. I
Juodais minkštais apdarais .50 . g
Juodais odos apdarais ’ .75 I

• Baitais ooluiloido apdarais .80 ‘ - I
- Imant didesnį skaičių duodame gerų nuolaidų I

KuyguRs Irilįši tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir» I 
Į^^ftinuntjos ir kitoin8*iškilnį6rnH.‘*?^H; • I

t 
I 
I 
•f 
j- 
3 S
i S.

I w kitoms
| . V^ua užMakymus siųskite sekinčlu tnirtiū: •

■Į ’ “D A K B I N I N K A S” J .
|| S66 Broaiiw&y, . f ‘ :‘So/Boeton, BUm.
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Muzika šeimose
“Geras daiktas yra muzi

ka, jeigu žmogus turi pa
kaktinai laiko’ir pinigų dėl , 
jos pašvęsti” A* dažnai ten
ka išgirsti tokių^nuomonių 
apie muzikų. į

Bet * arčiau pažvelgus į 
šiandieninį gyvenimų, aiš- ' 
kiai matosi muzikos vaidi- 
namoj i rolė. ToliAu rnatosk 
kad muzika nėra tik papil
domoji gyvepimo dalelė, bet 
būtinoji vienetą.

Muzika nė tik kų mus 
pralinksmina, bet tuo pačiu 
atveju (ypatingai jaunuose ’ 
vaikučiuose) auklėją kara- 
kterį^mokina paklusnumo, 
kantnuAo ir darbštumo.

Muzika ~ įkvepia^-jaunų- - 
čiams meilę ir patraukimų 
prie Dievo, prie tautos, sa
vo tėvų ir visos gamtos.

Muzika praplatina 
jų vaizduotę, suteikia aiš
kesnį grožio sup r a t i m ų. •’ 
Duoda progos kiekyienam 
savo jausmus išreikšti, kų 
tik sų miųsikos pagalba te 
galima atlikti.

Todėl čią bus neprošalį 
pastebėti, kad tėvai parinkr 
'darni vaikučiams muzikos 
indkyįojus kreiptų lygiai 
dėmesio kaip į. dvasinę bei 
moralę, taip ir į teknikinę 
pusę. .

Muziką svarbių rolę vai
dina kaip pavienių asmenų, 
taip ir tautiniame gyveni
me; Muzikų išgirsime ligo
ninėse ir dirbtuvėse, per
traukimui monotoniškumo. , 
Kaijuoiųę$j<u, ^sustipyįni- 
mui drąsos ir- moralybes. 
Mokyklose suteikia vaiku
čiams poilsio ir aukštesnių 
jausmų. Namuose pertrau- 
Itia diėnos darbų muobodu- 
mų. Liūdnas yra namas, 
kur nesigirdi meliodijos nei 
skambančio akordo..

Muzika taipogi yra dve
jopa,-*- gera ir bloga. Vie
na kelia žmogaus jausmus, 
kita' tik erzina. Žinoma, 
jaunoji karta geidžia dau- 
;giau populiarių muzikos .da
lykėlių, bet čia tėvai turėtų 
žinoti kas randasi muzikos 
nepertuar^ ir koki kūriniai 
dekoruoja fortapijona. ,

Garsioji artiste G; C. vie-^ 
nų kartų pareiškė, kad Čia 
Amerikoje mes visų* dėmesį 
kreipiame į fizinį .jaunučių 
auklėjimų, bene visai už
miršdami jų dvasinį augi
nimų. Jos nuomonę, visi 
virš šešių metų vaikučiai 
netik kad klausytų muzikos, 
bet ir mokytojus.

Mano nuomone, kad pir- 
J natiniai , žingsniai jaunučių 

gyvenime būtų padalyti pa
čių tėvų. k Priren g i m a's 
dirvos dėl muzikos priklau
so tėvams.irtai be tam nu- 

. statytų valandų. O toks 
x prirengimas daugiau turės 

naudos, negu keli praleisti 
metai konservatorijoj vai
kučiui paaugtus.

Pavyzdm, kiekvieną mo
tina „betųigclydamą bęi Čiū
čiuodama uiažytį, niūniuoja 
ar dainuoja dainęlę. Pamo
kyk ir jį (jų) niūniuoti ar 
'dainuoti. Vaikutis visa-

dos myli savo mamytės dai
nelę, išmokęs jis ir užaugęs 
jų dainuos su jausmu ir na
tūraliai. :

Leiskie vaikučiams žaisti 
prie fortapijono, nebark.jų, 
jeigu savo pirštukais užgau
na fųrtapijono klayišius. 
Bet parodyk įdomumų jo 
pasiryžimuose. t

Jeigu vyresnieji šeimy
nose * nemoką jokios muzi
kos, tuomet geistina įsigy
si gramafonų ar radio/kad , 
jaunučių ausyš pamažu pri
plūstų prie muzikos.
’; Tėvams reikėtų savo vai
kučiams paaiškinti apie mu
zikos kūrinių kompozito-., 
rius. Tikiu, dauguma iš 
pins žinome daineles Šim
kaus, Pociaus, Aleksio, ne- 
kurie astmeniai pažįstame. 
Supažindinkime ir vaiku
čius su jais, nors-apie juos 
įpasakodami, jeigu negau 
name progos privesti prie 
asmeninės pažinties. , -;
, Asmenė pažintis,daug įei-' 
škia, kompozitoriaus veika- 
ai pasirodo geriau prieina
mais, žinant autorių.

Aš pati, myliu dainuoti 
Šimkaus, Naujalio, Aleksio, 
Petrausko, Vanagaičio 
Pociaus* kompozicijas, nes 
juos .asmeniai pažįstu, ir 
laikau -juos už savo arčiau
sius draugus. .

Kas link lėkeijųj, tai gali
ma pasakyti, kad nereikia 
laukti, kol vaikutis jau bū
na 12—14 metų, nes tuomet 
jau smigiau mokytis. Pra
džia reikia daryti nuo 6—7 
metų. . '

Ditug. žmonių daro klaidų 
mapydami privertimu Vai
kutį išmokyti muzikos. 
Prievarta iiaudoą neatneš. 
Tai tik pinigo aikvojimas.

Dažnai pasitaiko, kad mo
kinys .praranda, ene r g i j ą 
mokytis, tada - tėvai turėtų 
ateiti į pagalbą su patari
mais ir.paaiškinimais.

Jeigu negAli dainuoti ar 
skambinti, yra da gerai, jei 
gu *riioka klausyti ir išgirs
tą muziką įkainuoti. Muzi
kos programai svarbu turėt 
iŠpildytoją ir klausytoją.

Todėl mokykime shvo vai
kučius būti muzikaliais ir 
gerais klausytojais, nes mu
zika yr^ dalis. mūsų gyve
nimo j. be kurios kiekvieną 

. diena ir valanda būtų’liūd
ną ir nuobodį

Čia ir baigiu Shakespea- 
ro žodžiais:tcŽmogus, kinis 
savy nejaučia muzikos, ku
rio hęjaudina akordo malo
nūs balsai, jo širdy siaučia 
pagieža ir.apmaudą. Pasi
tikėjimo negal turėt ir jo 
darbai.” • '

• ALarijotia Čišai^klene }

“SAULUTĘ!”
^Saldutę” eina du kartus per 

mčnesi 16 pusi; didelio formato bu 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 Jiį,^§eiįmetųX jt, 
Latvijoje, Estijoje, 4 Vokietijoje 
ir kitur metams J5 lit., pusei ihe. 
tų 8 Lt. ’
.. Adresas s Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai. •

“DARBININKO”.
A ' -.J- ; ■ ' '* * '

rudaitis ir Bernotas. Per
sigandę socialdemokr a t a i 
šnibždasi* Markelis ieško
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£ Visais kelionės reikalais krėipkites pas f 
♦(. savo vietinį agentą arba “Darbininko” | 
| Ekskursijos Centran. ' |

Šulmanas prisimerkęs ir 
[ voš .alsuodamas šnibžda 
[Markeliui. Pagaliau nu
balsuoja atstovams apriboti 
talbėjimo laiko' į> minučių.

Reikšdami protestų , atsi
sako nuo 5 minulių žodžio 
įr kiti du krikščionių darbi
ninkų atstovai. 4 Krikščio
nių darbininkų frakcijos 
vardu p. Jocys ; pareiškia, 
kad jie balsuos prieš apy* 
skaitą. Darbdaviai iš dar
bininkų kasos mokestį iš
skaito, o kason' daug darb
davių yra nesumokėta ino- 
kesčių ii' kasos valdyba i? 
jų'neišlėikalauja.
i' ■ ■ '1 . 1 ■ A

Apyskaita socialdemokra; 
tųbalsais-priimama. ——

‘Ypatingos : kontrolės ko
misijos rinkimai.; i Jie eina 
labai karštoj L ir įtemptoj 
atmosferoj. Socialdemo
kratai, bijodami, kad įfŠių 
komisijų neįeitų ne jų žmo
nes, siūlo rinkti bendrai iš. 

į tarybas narių, žilio d a rh i, 
kad būdami daugumoje pra 
ves savo žmones. Krikščio
nys darbininkai siūlo nuo 
kiekvieno. sąrašo deleguoti 
po atstovų ir tuo būdu su
daryti rimtų komisijų. So
cialdemokratų .lyderis Mar
kelis net tiek įsikarščiuoją, 
kad vos nepaleido į darbų 
kėdės. Pašoksta pačiupinė
ja kėdę, susikolioja, bet pa
matęs, kad niekas nenusi
gando, vėl atsisėda. - A

Šocialdemokratų balsais 
nutariama rinkti komisijų, 
bendrai,' ne nuo sųrašųl

| 366 Broadway, So. Boston, Mass. |
X , Teis. B, 0620 z " 4 p.,..: -V

Žinios Iš Lietuvos
. ūZ.- < 1—T”—

SOCIALDEMOKRATU KOME
DIJOS KAUNO MIESTO LIGO

NIŲ KASOJ'*

KAUNAS. — Balandžio 
2 d. įvyko trečias ligonių 
kasik taiybųs posėdis. Se
noji valdyba .patiekė dieno
tvarkę, kurioje buvo numa
tytą. valdybos*pranešĮmas ir 
ąpyskaita. Krikš čion iiį, 
darbininkų vardu drg. Jo
čys reikalai!ją į dienotvarkę 
įtraukti ir: ypatingos kont
rolės komisijos r i n k i m ą, 
kuri patikrintų ligšiolinį 
kasų valdytojų veikimą, pri 
žiūrėtų finansinius . reika
lus, ’ir kt J Praėjusiam po
sėdy taryba nutąrg Šią ypa-i 
tiūgą komisi ją - išrinkti \ se
kančiam posėdy, bet valdy
ba pasielgė sauvališkai ir 
ypatingos kontrolės komisL 
jos rinkimo į dienotvarkę 
mutraų^ s Nubateuo.ku^ 
Jiptnišijoš' rinkimą*į*dieno- 
lyarkę įtraukti. Socialde
mokratų tarpe nerimas. Vi
sų socialdemokratų ausys

momentaliai parausta. Mat- 
kelis iš .susijaudinimo grei
tai ištraukią iš užančio ran
kas, > kurias, ten visų laikų 
šildė Šulmanąs tyliai dū- 
sauja, ir neramiai žvalgosi. 
Aleksandravičius, užpaka-- 
ly savų ponų sėdėdamas;, vi
sai nebesiorentupja..' .' 1

. Apyskaitą
Apyskaitų 1931 metų pa

darė yaldybos phinininkaš 
p* K. Bielinis. Po to, bu
vo' padarytas trumpas revi
zijos komisijos pranešimas. 
Pranešėjas^pasakė, kad re
vizijos komisijanuodugniai 

padaryti revizijos negalė-' 
jo. Tolųu būdu ’ -revizijos 
komisija pati viešai piasisa- 
kė ,kad ji'gerai ligoniiį’kli
kos veikimo nepatikrino. .

Prieš diskusijas, . krik- 
ščionių darbininkų frakeu 

. jos ^vardu^ditg. .Bernotus .pa- 
sįpfef pirm.a^i|tį^ti.5f^^ų 
kontroles ’ komisijų, ii* tik 
po to, daryti diskusijas, nes 
šiaip diskusijos; yra? tuščios.

Socialdemokratai. po. tokių 
pareiškimų pasiunta,' kaip 
ant žarijų atsisėdę. Bijo
dami tos kontrolės komisi- 
jdsr nubalsuoja tos. komisi
jos rinkimų atidėti į pasku
tinį ' dienotvarkės punktą. 
Prasideda diskusijos. Darb
davys p. Griliehes dąro 
priekaištus valdybai, kad jį 
nepasistengė veikimo pritai
kinti .prie savo turimų lėšų. 
Atsargos kapitalas veik vi-, 
sas panaikintas. > Finansine 
bfikle rodanti, kad kasos 
Stovi prie '* bankroto ribos. 
Gydytojams nemokama Jau 
už du mėnesius,. Pažymėta, 
kad išduota 10,293 lt. avan
sų, bet nežinoma kam ir ko* 
dėl. Spaudos darbai buvo 
atiduodami be varžytinių.

Dr. Portnovas labai rim
tai kritikuoja kasos, veiki- 
m:į,' nurodydamas, kad re
vizijos . komisijos buvo. ne* 
įsigilihta ir žiūrėta daugiau 
formalinės pusės* Pažymė
tina, kad Dr. Portnovas y?

Toliau užsirašo kalbėti 
net trys krikščionių daibi- 
įlinkų atstovai iJbčys, Bab

*. /

♦

KRAUTŲ?® ABVOCtt
C » ' *,r > > t -

KVĖDARNA. — Čia mie
stely, nakties metu piktada- .< 
tiai įsilaužė ir apvogė di
džiausių A. Gurvičiąus ma
nufaktūros krautuvę. Visi 
Išvogtieji daiktai buvę ple
pios rūšies; Esu pavogta į 
Ūž 700 litų.

300 NAUJŲ NAMŲ , .

ŠĖTA, Kėdainių dps. — 
Ant nedidelio Obelės upelio 
kranto stovi, Šėtos, miestelis; 
Čia sueina penki vieškeliai, 
iš jų pažymėtinaą Kaunas- 
Panevėžys, kųrftm vasarų 
palaikomas susisiek i m as 
autobusais. 1§ėtčt prieš ka
rų pasižymėjo jomarkais. 
l*er paskutinius trejetų me
tų pastatyta arti 300 naujų 
namų. .Dabar jame yra a- 
pie 1500 gyventojų, turi ne
mana parduotuvių, kurios 
daugiausia katalikų. /

Taip pat yra vidurinė mo 
kykla, pieninė, bendrovė,:, 
kepykla, valgykla, keletas 
alinių ir monopolis. ,. ■■ f

^Bažnyčia viena /gražiau
sių apylinkėje. Klebonauja 
kimi Norvaiša, vikarauja 
kun. Markauskas, didis jaib 
nuomonės veikėjas.

Kalnalio miestelis yi’a ma
žas. Prieš porų metų jis^ . 
buvo labai apleistas. Parė- 
jus naujaip klebonui kun. . 
Žulpai, pradėjo tvarkytis. 
Šiemet parvežtas varpas, 
kurį nupirko Barbora Pet
kienė iš Barzdžių k^imo, 
Jis kainavo 1200 litų. / 

Taip pat ji. nupirko prie\ 
, . . _ r simborijos. liktorius, kurie

Krikščionys, darbininkai kainavo 150 litų. ' Šiemet 
prieš tai protestuoja. To- Velykų šventėm^ parvežtas 

naujas baltos*spąlvos balda- . 
kįmas, kuris kainavo? 1500 
litų. Tam baldakimui bu
vo daryta rinkliava.

.Jie myli savo tėvynę dėl
to, kad ji yra jų. STįalleck.

'BrbMūs amerikiečius kviečiame 4 
užsisakyti

“MOSįl LAKMŠTĮ"
“Mūsų. Laikraštis” yra did

žiausiai ir įdomiausias iŽ visų ■ 
Lietuvoje leidžiamų ‘ savaitraiŠ- 
čių; geriausiai informuoja Lietu* 
vos visuomenę, lapie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilna^ rimtų ir objektyvių, 
traipsnių, gražių pasiskaitymų^, 

korespondencijų, dainų, paveiks
lų ir .t. t.

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačių 
•urinių visus patenkina. Taip pat * 

virs. 2000 prenumeratorių turi 
užsiehieeių lietuvių tarpe, kurių. 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsų Laikraštis”: kas savai 
te išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap- > 
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir pu. 
litinio, gyvenimo sričių.

“Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka* 
taliktį Veikimo Contęąs. Kaina 
metams: Lietuvoj, 4 litai, užsie- 
niuoso 12 litų. - . '

“ŽIBINYS”
Prot Dr. V. My redar*
Įinu maiataroa aictate, vfaMinato 
Ir ^kademtekojo iituRtraalas

kumtlrt yra 
rimaa*wku, jdontatMbU* ir kM> iiw» 
praallaviauriam teminti tiakanUatiaa 
UttvvUj taroalU TMU ri*

tetea UatavvH s a«t K l, 
mum!, so Amatitete mtaw HM 
OUMmčial s

' Adr.i ’ttldiaja,**. Naaaaa lUrtųvo®. Al ' Į
* ’-J

kiu būdu socialdemokratai 
patys stato savo kandida
tus, patys ir renka. Krikš
čionys darbininkai toje ko
medijoj nedalyvaują. ■/ Iš
renkama nuo darbininkų 3 
socialdemokratai .ir vienas 
lenkas . Vadinasi, socialde
mokratai galės kasoęe. šei
mininkauti taiĮ) kaip iki 
šiolei. ,

NE TAIP BUVO LEMTA

ŠIMONYS. -- Prieš de
šimtį metų grįžęs iš Ameri
kos p. Ji 0. tuojau tl pasida
bojo” p-lei A. P. iš Šokd
inu . kaimo. Netrukus; i>il. 
J. Č. užpirko prie Kamajų 
ginčijamos žemės sklypą, 
dęį kurio prasidėjo bylinė
tis savo lėšomis. . Netekęs 
daug pinigų, šių bylų J.Č. 
pralošė ir tegavo iš viso.;5-~ 
6 ha žeinėš.< .;

Laikas nejučiomis slinko. 
PJė A. _P. iŠ praktiškų su
metimų kovo. niėn. 28 dienų 
ištekėjo už antro jaunikio. 
Prieš tokį jos žygį mūsų 
Jonelis bandė rimtai prote
stuoti ir nuvykęs pas būsi
ma jos vyrų prašė pasitrau
kti nuo šios pagundos. * ’&k 
monių klebonui bandė ap
ginti savo teisę į jos širdį 
“meiles pažįtoš’ .laiškeliais, 
kurių ištiesų buvę nemaža. 
Valiok bikinio netaip buvo 
lemta ir apviltas J* Č. pra* 
dėjo grasinti braūningo ar
gumentais. $ - *

■•t
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE
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Jiems akompanavo p. Iz. 
Jankelioniūte* Duetą — 
“Bemuželi vienturį” sudai
navo O. Sintautienė ir J; 
Olšauskas. Ją dainavimas 
taip patiko publikai, ’ kad 
dainininkai turėjo ctąug 
kartą dainuoti.

Kanklėmis skambino iri 
dainavo keliąs lįaūdres 
daineles J* Olšauskas.

J. Olšauskas ir V* Sin- 
talitas sudainavo daug: gra
žią dainelių, kurią vardą 
neteko sužinoti, nes tiek 
daug ją buvo priversti iš*

NEW HAVEN, CGNN, i
SUKAKTUVĖS

Balandžio 24 d., Moterą 
Sąjungos 33-čia kuopa. mi
nėjo savo 15 metą gyvavi-: 
mo sukaktuves. Rytą sąjun- ; 
gietės susirinko išklausyti 
Sv. mišią; ir visos in ėorpo- 
ve ėjo prie Komunijos* Gra- 
žu pritaikirttą pamokslą pa
sakė vietinis klebonas kun. 
V. P. Karkauskas.

7:30 vai. vakare, įvyko 
gražus muzikališkas vaka
ras parapijos svetainė je, 
kuri gražiai buvo išpuošta 
amerikoniškomis ir lietuviš
komis spalvomis. Ir reikia 
pasakyti, kad tai buvo ne
paprastas vakaras, o

(Vakaro vedėja buvo kuo-, 
pos pirminipke, p, M. Jo- 
kubaitė; kuri, savo trumpoj 
kalboj nupiešė šio vakaro 
tikslą. Programa pradėta 
su i - Moterų Sąjungos him
nu.”

Sekė vaidinimas vieno 
veiksmo komedijos “Namu 
Židinys j” vaidino visi New 
Britain’o vaidilos. Art. J, 
Olšauskas tėvo rolėje labai 
artistiškai vaidino. Moti
nos rolėje A. Danesevičiūtė 
daug gardaus juoką suteikė 
publikai. Dukters rolėj e I. 
Jankelioniūte jautriai vai
dino, jaunikio rolėje A. Va- 
lįriČiris^vMdirio kaip išdidus 
ponas. Žodžiu, vaidinimas 
atliktas tikrai’ artistiškai, 
dainelės gražiai pritaikin
tos prie veikalo ir sudainuo
ta jausmingai. Visi vaidin
tojai aiškiai kalbėjo, kas 
darė malonu įspūdį jjubli- 
kai. Už'išlavinimą garbė 
priklauso art. J. Olšauskui. 

z. Veikalui užsibaigus, pra
sidėjo programos koncerti
nė dūlis. Pirmutinė pasi
rodė O. Siritautienė, kuri y- 
i a. atsižymėjusi Šioje apy
linkėje, sudainavo S o l o 
4‘Kad -aš našlaitėlė ’ ’ ir 
4‘Dainuok man dainą.” Jos 
dainelės taip sužavėjo pub
liką, kad ji nenorėjo p-ios 
Sintautienės paleisti nuo 
scenos. Nieko stebėtina, kad 
publika pamėgo dainininkę 
— lakštutę; kuri turi stip
ru ir gražiai skambantį baĮ- 
sa. V. Sintaittas, sudaina
vo u Tn me.Tgelią dainavi
mas. V. Sintautus turi tvir 
tą“ 1T gražiai išlavintą teno
ro balsą. V. ir O. Sintau
tai sudaro neapsakomai tą* • 
lentingą dainininku porelę.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLĮMICKUS
Graborius ir B&lsamuotojas 

> 423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

ĮSIDĖMĖKITE!

CHAS. B, KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

637 8. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

liHidfttuv#se patarnauju gerai ir 
pigiai. Nuo 7ų—lOO—lfiO doleriu- 

Vngrubus .paruošiu/
■Telefonas — South 0083.

Iš vietiniu programoj da-. , 
lyvavo p. .M. Šimolioniūtė 
ir ponia M. Vari DeMark 
kurios jautriai sudainavo.

Piano solo keletą kūriniu 
.išpildė p. O. Danusiūtė, ge
rai atsižymėjo.

Smuiką solo “The Rosa- 
ry' ’ jausmingai išpildė p-Iė 
M. Sullivan, jai akoįripana- 
vo pianu varg. M. Reynolds.

Solo “Karvelėli” žavė
jau čiai sudainavo A. Žiu- 
rys, kuris tikrai stebino 
publikų savo balso gražumu 
ir stiprumu; publika jį gau 
sįais aplodismentais atšau
kė vėl dainuoti ir šis sudai
navo “Užmik, jižmik -sal
džiai.” Tikrai reikia pa
sveikinti nauju mūsų kolo
nijoj dainininku.

Triunpu, bet labai. įdomią 
prakalba pasakė kun. J. 
Ambotas, Moterų Sąjungos- 
apskrities Dvasios Vadas.

Sveikinimus išreiškė kun. 
J. Valantiejus iš Waterbu- 
ry, Corin.

Į šį vakarą taipgi buvo 
atsilankiusi p. R.’ Mončiū- 
nienė, apskrities pirminin
kė, kuri pasakė įdomiu pra
kalbu, paaiškindama .Mote- 
ni Sąjungos svarbą.

Kun. V. Karkauskas taip 
gį gražiai prakalbėjo, ir pa
linkėjo sąjungietėms geros 
ateities.

Publikos atsilankė pilnu
tėlė svetainė ir visi labai 
rimtai užsilaikė, kas darė 
malonu įspūdį.

Šio vakaro garbės svečiais 
buvo kun. J. Ambotas iš 
Hartford, kun. J. Valantie-. 
jus ir kun. J. Kripas iš 
Waterbmy, Conn. kun. V.< 
P. Karkauskas ir kun. M* 
Cibulskas, vietiniai. •

Daug viešnių ir svečiu at
vyko iš visą apylinkių kolo
nijų: p.p; MohČiūnai, Pėt- 
rukėviČiai, Tamošiūnai ir 
Pavilionis iš Hartford, Ct., 
ponai Cibulskai ir daug ki
tu iŠ iVaterbury, Conn.

Už išpildymą gražios pro
gramos sąjungietėš taria 
ačiū J? Olšauskui, ponams 
Sintautams’ ir vidintojams, 
taipgi, visiems vietiniams 
solistams-tėms,‘ kun. V. v P. 
Karbauskui, už skelbimą ir 
-patarimus. Ačiū visiems* 
kurie atsilankė ir prisidėjo 
prie vakaro pasekmingo iš
pildymo. . . :

Sąjungietė,

LAWRENCE, MASS.
Moterą Sąjungos IG kuo

sa savo susirinkime nutartį 
turėti išvažiavimą biri/ 26 
d, “Palangoje?’ * į komisi- 
; ą įeinavL. Svenčioniene, E. 
Brusgulienė, Vąlangevičie- 

jiė, Baubinienė, Uždavinie- 
ue. P. UŽdavinienė, tik at
važiavusi iš Nashua, N. H., “ 
įersikčiė prie 16 kuopos. 
Kad daugiau tokią narią 
sueilauktumėm! ; •

Prisirašė nauja nare prie 
pašaipos skyriaus R* Kuk- 
'eviČienė* Mes tikime, išau
ginti didelę kuopą* Todėl 
awrencietės susipraskite, Į 
lameskite atskalūną ir be-1| 
dieviškas draugijas, o rašy-. 
ritės tik į katalikiškas, ku- j 
rią mes katalikai furimė už
tektinai * Tada nereikės bi^ 
joti, kad kąs nepadūotą jū- 
są vardus į laikraščius.

• ' Žiogas.

W. FITČfiRTMKS.
Gegužės 1 d. "aplankė inū- 

są lietūvius kuli. P. , Jurai- 
tis iš Athol, Mass. Aprūpi
no visus dvasios reikalais, 
pasakė du pamokslu. — vie
ną vakare, antrą rytą. Tik 
gaila, kad daugumas žmo- 
nią nesinaudoja tomis ma
lonėmis. Mes tariam šir
dingą ačiū klebonui už atsi
lankymą.

A. Steponavičius.

WORCESTER, M ASS.
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L. D. Š. Naujos Anglijos Apskrities
■ .. ' ' \ I' <

* Rengiamas , 
v ■ ■

Didžiulis Piknikas
.Įvyks

ROMUVOS PARKE
Hantelio, Mass;

I

S
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Gegužes-May 30 d., 1932 i

WILKES BARRE, PA. LIETUVOJ

Gegužės 2 d. Š. m. beve
žant į ligoninę mirė Juozas 
Kazlauskas,. 30 metu. Palai
dotas geg. 6 d. iš Šv. Kazi
miero bažnyčios. Paliko tė
vus, du broliu ir tris'sese
ris, ■ .

KUN. J. MILIAUSKAS 
JAUJOJ PARAPIJOJ

Šiomis dienomis Scranto- 
noądeoeezijos vyskupas O’- 
Reįlly, susįvienymd dvasios 
vadu kun. J. K, Miliausku 
iš Wanamie, Pa., paskyrė 
įvilkės Barre lietuviu Šv. 
Trejybes parapijos klebonu 
į vietų kun. P. B. Paukščio.

Kun. J. K. Miliauskas pa
silieka taip pat Wanamie ir 
Hanover parapijų klebonu. 
Jam padėjėju vyskupas pa
skyrė kun. J. Raštūtį. Pa
starasis darbuosis Wanamię 
ir Hanover.

MAHANOY CITY, PA,

Oi, gražu ten .Lietuvoj!
Ai* miške ar. pievoj.;..
Viskas š^pseno-j L
.0 tiktai jau tokioj
Šalelėj tolimoj
Dievas apsėtoj’!

BŪK LIETITVIS! x •
Savo vardo, lietuvybės -nenustok!
Už krauju savo nuolat tu kovok!. . t 
O paragausi vainiko aukso tu, 
Greičiausiai-būdamas tiktai lietuviu!

PIRMASIS IŠVAŽIAVI
MAS ARTĖJA

L VYČIŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

NAUJA PORELĖ• • • . * • . . ».
Gegužės 3 d. Šv. Kazimie

ro- bažnyčioje motery s t. ė s 
Sakramentu priėmė M. Mė- 
trikaitė ir Tarnas Yyons.

AUTOMOBILIU StJŽEI-
DĖLIĖTUV®

Šiomis dienomis S. Gla- 
zier automobiliu sužeidė K. 
Mėškinienę^ gyv. Lawrence 
su ’■' ■

KLAIDOS ATITAI-
. ■ . SYMAS ■ "

“Darbininko” 34 nr. bu
vo pažymėtu, jog gegužinės 
pamaldos prasidėjo šv. Ka
zimiero parapijos koplyčio
je. Turėjo būt “ŠV. Ka
zimiero parapijos bažnyčio
je.”' ' P

LEE TARK, PA.
Bal, 30 d* mirė Pranas 

Išganaitis, 50 m.' amžiaus, 
gyv. 233 Boland Avė. , Pa* 
laidotas gegužės 3d. iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios, Ply- 
mouth, Pa. ‘ .

■ Velionis iš Lietuvos kilęs 
iŠ Sudargo parapijos. Lie
tuvoj paliko viėftą brolį ii* 
viriną seserį, o Amerikoj — 
žinoną, tris vaikus it vienu 
seserį. ' • <

LIETUVIS UŽMUŠTAS 
KASYKLOSE.

Balandžio 21 d. anglią ka
syklose grįūdamos anglys 
užmušė jauną lietuvį Anta
ną Mališauską. J am buvo 
perskelta peri pusę galva 
per veidą. Palaidotas ba
landžio 27 d. iš Šv. Jūozapo 
bažnyčios parapijos kapuo
se.

• Velionis gimęs ir - aligęs 
Mahanov Citv.r

■ * ..Dideliame nuliūdime pa
liko tėvą Praną ir motiną 
Jįevą ir du broliu Praną ir 
J*uozą.

Jurgis ' Klimas, gyvenęs 
Stamofrd, Conn., yra sugrį
žęs Lietuvon jau antri me- 
tai. Kartu su juo buvo at
vykusi įr jo-dūkte, bet ji 
grįžo Amerikon. Ji žada Šį 
pavasarį . -atvykti. Kįimas 
turi Mariampolėj du namu, 
vienas ju^mūrinis, dar. ne
baigtas* Ir dar žemės, tūri. 
Kartkartėmis jis pasišvais- 
tinėja su jaunom panelėm. 
Turguje vaikštinėja su port 
feliu ir veršius perka.' ■ Pir
ma veršį apčiupinėja; kur 
riebesnis, tai ir perka.

LAD. S. Naujosios.Angli- 
jos apskrities -tradicinis1 me
tinis“ išvažiavimas fvyks Ro
muvos Pk.,-Montėllo, Mass.; 
gegužės 30 d. .

Montell'o’s L. D. S, na-, 
riai • smarkiai rūpinasi pa
rengti įdomiausią progra
mą. f ' .

. Išvažiaviąio programoje 
didžįą dąlį^Užims sportas. 'S. 
Bostono Vyčių basėbolo ty
mas rungais su šv. Roko 
parapijos tymu: . • •

Be šią svarbią rungtynių, 
bus surengta bokso ir risty- 
nią programa.

Montelliečiams prisireng
ti į pagalbą pasižadėjo ener 
gingasai kun. Jonas Ska- 
landis. « *

Dabar jau tikras laikas 
visoms kuopoms išsijudinti 
į gausią ėkskufsiją. organi
zavimo darbą. ' Laivrence, 
Cambridge, So. Boston, Lo- 
.vvell, Noryrood, Nasliua, N. 
H., Providehce, Rhbde Is- 
land, Brighfon, ,Woreester 
ir. kitos artimesniu apylin
kių L. Du S. kuopos kvie
čiamos suorganizuoti lietu- 
viuš—jaunimą ir. senuosius 
— ir linksmai atvykti į piri; 
irią j į šią metą išvažiavįiną!

• Kvietinio Komisija.

Liet. Vyčįą Naujos Ang
lijos Apskrities suvažiavi
mas-įvyksta gegužės (May) 
22 dieną,. 1 v. po pietą’, Šv.-. 
Koko par. svetainėje, Web- 
ster Str., Broekton, Mass.

Kuopos malonėkite pri
siųsti atstovus į šį svarbu 
metinį suvažiavimą.
\ Liet.- Vyčiu Naujos Ang

lijos apskrities valdyba;
■ i . •

K. J. Viesulą, pirm.
Į). J. Averka, vice-pirm.

S>.

JAMES ALFRED, M. D.
jūsų šeimos gydytojas

Va landę s: a.
Nuo 7 Iki 9 vakarė. . ?

■ ISskirlant . •
Antradienį Ir Ketvirtadienį.. 

Taipgi pagal BUsiturlmiĮ.
591 NorthMain Street, 

Broekton, Mau.
• TeL 40

CHARRON’S I
; ’ PIANAI—RADIOS j

< ŠALDYTUVAI . ■ į 
Į Aliejaus pečiai^ Skalbiamos ; 
i ' ' mašinos ■ ■ i
' 20 TRUMBULL STRIKT •) 
r. WOROMT1R, MASE* !

Tet'4-94«0. . •
Lengvos Ulygos—B« NudUmČis

• Ponas Morisas atlieka su 
vedėju ekskursiją po kak 
ims/ Vedėjas pavojingoj ■ 
vietoj aprišime j o jį virve.

—Ką tai reiškiat—klau
sia ponas Morisas,.

—Ar nianai tamsta, kad 
aš pabėgsiu $ ‘ ,

~ “PA VASARIS”
Švenčia savo 20 m, jubilieji^

Didėle dalis Lietuvos ir 
užsienio •' lietuvių .jaunimo 
jau 20 metą su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka .kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietū- 
vią jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu. \ ____

: ‘ ‘Pavasarį ’ ’ . skaitydami, 
i sužinosite, kas. dėdasi Lietu

voj, kaip gyvena ir juda, Ii- , 
kę Lietuvoj, Jūsų, broliai ir

• sesutės. • . . >
“Pavasary” rasite daug 

gražią Lietuvos istorijos/a- 
pysaką,. rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynes laukus, senu tė 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia-Lietuvos“.miškų oru 
h* skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.
. “ Pavasary ’ ’ rasite vaidin
ti tinkamą komedijų, inono- 
logų, šposą, gražią apysakų,, 
aprašymą, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lų. ■ ' ”, • . .

' “Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly* išsibašČiusiam, 
lietuviu jaunimui.

4 4 Kad Jūsų ‘4 Pavasaris”'■ 
būtų dar dažnesnis. . Taip 
ilgu' jo laukti. Gyvendamas 
užsieny,, be “Pavasario,7 tur 

, būt jokiu būdu nenurimčiau.
Mano mylimiausias 14 Pava
saris, " ypač šįmet, labai Įdo
mus” —, K. RaJ^auskaiįė, 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe-f 
nenberg. Ištrauka iš laiško) . 
Tokią laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug. • ‘

“Pavasaris” metams kai- ■ 
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams ,1 dčleris. Latvi
joj,x Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj. . -
“Pavasario” Redakcijos 

irAdministracijos adresąs: 
Karinas. Mickevičiaus gt. 28.“

PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

w.' Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. - : . • ’ ’ “

' “ĖAJKBININKAS’’Išeina du kartu kiekvieną | 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- ta 
si naujausias“ ir teisingiausiaš žiųias, gražiausius g 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir | 
gražią juoku. Plačiausios žinios iš nepriklausomos g 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.-

“Darbininkas" metams. .•*>...
* 7 “Darbininkas" pusmečiui

Jei imsi tik vieną kartą į savaitę;,
• GALI. UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS g

' Į LIETUVĄ . ■ |
Metams.; *. *. *... *.•.* . $5:00
Pusiriečini :... *,..... Į $2.50 -į

YRA DIDŽIAUSIA PASAULY.GALYBE. TAD. i
IR NAUDOKIS JA \ i

. “DARBININKO” SPAUSTUVĖJE |
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS s

PRIEINAMOMIS KAINOMIS • !
[ ♦ Reikale kreipkitės pas ■ -. ■■ • s

I “DARBININKAS^ > 
į 300 W. BR0ADWAY . SO. BOSTON, MASS. į
5 ą . Tek So, Boaton .OGžū . '“ ■

į?;

S

,.-4.00
; .$2.00
. *$2.00

ltin

9. . Pusmet
. SPAUDAYR

3

j*



Antradienis, gegužes 10 d., 1032
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GRAŽUS MINĖJIMAS
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Motinos Dieną parapijos 
jaunimas gražiai paminėjo. 
9 :30 vat rytą įvyko Šv, mi
šios, kurių išklausyti vyčiai 
atvyko organizuoti. Kartu 

, su vyčiais žygiavo Sodalie- 
čiu ir choro atstpvės-ai;

k Kun. K. Jenkus. pasakė 
turiningą pamokslą, labai 
pritaikintą momentui.

Per mišias jaunuoliai ap
lankė Dievo Stilių ir priėmė 
Komuniją savo gyvų bei 
mirusią motiną intencija.

Tuojaus po mišią, bažny
tinėje svetainėje pyko ben-

jėš tarėsi apie gegužės mė* 
uosio metiųę parapijos Ma
rijos garbei procesiją f . A; •. . • • .

Vėliau svarstė Vyčių.įuo- 
pos pirmininko Užkvietimą 
dalyvauti Motinos . Dienos 
paibaldose, bankiete ir teat
re. '

Gale Sodalietes svarstė 
apie važiavimą N’brvyoodan 
vaidinti “Gyvą Štpvylą/r

SUŽEISTI ORLAIVIO 
NEIAIMĖJE '

lyvavo apie 80 asmenų. At
silankė visi trys parapijos 
kunigai, kurie savo kalbose 
pasidžiaugė jauninto gražia 
dvasia ir Unkėjo, jog šiais 
metais . pradėtas Motinos 
Dienos turiningesniš rainėj i 
mas (surengimas bendrų 
pusryčių) neišnyktu ir kas- 

“ mėt būti!, tobulinamas. Pus
ryčių metu pasikeista kal
belėmis, kurias pasakė vy
čių kuopos piiTnin^nkas D. 
J. Averka, Šodaliečių pirm. 
O. Zulonaitė, * choro vieė- 
pirnu vytė»O. Valeckaitė, 
A. Grąbijpliuūtė, V. Savic
kas, Ą. P. .Nevieną V. Ta- 
muliūnas, S. Griganavičiūs, 
stud. J. Pilipauskas, V. 
Grudzinskas ir pusryčių ve
dėjas J. B. Laučka.

Pusryčius pagamino ge
rosios -vyčių -rėmėjos- p.^ pi 
Barolienė, Lingevįčienė ir 
Jeskevičienė. Joms pagel
bėjo ir prie stalų patarna
vo Vytės O. Nevierienė, Br, 
Kavoliūtė, St. Monstavičiū- 
tė ir J.: Matuliauskaitė. Šei
mininku buvo kuopos ižd. 
St. Griganavičiūs.

Vakare įvyko dramos 
“Valdovas” vaidinimas.

Pertraului metu grojo 
simfoninis orkestras. Vy- 

- čiai O. Valecką i t ė, 
ir’ J.. Antanėlis padainavo 
po dvi dainas. Jiems akom- 
ponavo stud. Em. Oksaitė.

Prieš, puskutinį veiksmą 
kalbėjo klebonas kun. Pr. 
Virmauskis. 'B.

Gegužės 8 d. Bostono or
laivių stotyjė ; įvyko nelai
mė. Orlaivis^ kuis vežė 2 
keleivius, nukrito200 pė
du aukštumos. ■.. *. ■

Sužeisti orlaivfo valdyto
jas ir abu keleiviai. Nelai
mės liudininkais buvo apie 
3000 žmonių, Įįiirię buvo su
sirinkę pasidairyti, kaip or
laiviai lekioja.

_________ ■' . r -

KOMUNISTĖ BADAUTI 
NENORI

D X R B I N 1 N K 18
I. <

Įtr»

'it
Geros brį t žudikas psv^Įd Jaeoby aušituoke su teniso žai-

Vtilėekaitė, M PodelytėrMU ’

daužė jam kelis dantis.
Užkabinęs negrus krautu

vininkas Gay Perelli yra ži
nomas policijai gengsteris; 
jis daug kartą buvo šautas 
ir vis dar nenusįramina. ,

Parapijos choįjį Jekantį 
antradienį, gegužės . 10 
rengia didelius gegužės mė
nesio šokius, ‘kurie įvyks 
gražiame New R osel a n d 
Ballrodm, Maęs, Ąve, kam
pas prie Norway St., Bos
tone. /

Šokiams parengta daug 
naują dalyką, j Parengimo 
komitetui vadovaują juo- j 
zas Kasperas, kuriam pa- 
gelbsti Editli White, O. G.,

Martinonytė, A. jurgelai- 
fis, j; Galinis ir M Kar- 
bauskaitė, '.

Šokiams grieš J. Antanė
lio Pai'amount Club orkes
tras. -

. Gražaus jaunimo laukia
ma ne tik iš Bostono, bet ir 
iš Brockton, Norwood, Wor 
cester, Providence, Cam- 
bridge, Lawrence ir kitą 
vietą.

Komunistą agitatorė Kr. 
Berknian, patalpinta Alašs. 
Meinorial ligoninėje, badau
ti nenori. '•

Komunistą sąjunga poli
tini ems kaliniams ginti bu
vo pranešusi, jog Berkman 
pradės “bado streiką” ge
gužės 8 d. , . .

Tą dieną ligoninės tar
nautojosi atnešė komunistei 
valgjftifkaip'irpaprastai, ir 
ji geriausiu apetitu suvalgė 
atneštą maistą. ' -

SUSIPEŠĖ SU NEGRAIS

UKRAINIEČIŲ
KONCERTAS

• . : r zr. ....

SODALIETĖS DIRBO TRIS 
DARBUS

Antradienį po pamaldų, 
bažnytinėje salėje, Sodalįe-

Į INSURANCE |
= Apd raust namus, ‘ rakandus i 

automobilius pas i
I J. S. MESLIS
1342 Broadway, So. Boston
| - Tel. Si B. 1798 ąr 2613 J

Praėjusios savaitės vidu
ryje South End apylinkėje 
įvyko neramumą--. baltieji 
gyventojai susirėmė su neg
rais. -

Pasakojama, jog vienas 
krautuvininkas balsiai ‘ iš> v ' 'jii'okęs pro šalį praėjusias 
dvi negres ir metė į jas lai
kraštį. Abi negrės smarkiai 
sušuko ir tuojau atlėkė apie 
40 vyrą -negni, apsiginkla
vusią atlenktais peiliais bei 
skustuvais^ : .

Negrai apstojo krautuvę 
ir užpuolė nusikaltusį krau
tuvininką ir dar 4 jo užta
rėjus. ; ;

Į triukšmo rietą atvykę 
30 policininkų įvykdė tvar
ką, v 1 >

Vėliau susirinko apie ifrO 
negru, ir užptiolė tūlą James 
Garmkes, 50 inetij, reikalau 
daini pasakyti, kur yra 
krautuvininkas. Tačiau šis 
žmogus nieko nežinojo; kol " - * F, .

PRALL BROLIAI 
i PENTORui IR DEKORATORIAI *5

DARBA. ATLIEKAME GERAI. IRPIGIAI

46 ABMAIĘM#®/ŠT.is; B0RCHEŠTER, WŪŪ||.
•j. r^tČel. Talbot 035,4 ė r.--4.

f "'-r--------~

K VIETINIU VEIKIMU
-• ■*" - - • *

Lietuvės .Įl^Ąterū draugi
ja . turės savd metinę šventę 
ateinantį sekmadienį, 9:30 
vai. rytą klausys. tsavp {in
tencijai šventą mišią. Va
karė turęs parengimą, joms 
vaidins Lynno \ vaidintoją 
grupė. . / v . - ” •

Gegužės 10 ’d., sekant ’ 
antradienį, 8 :15 vai. vakare 
Boston Opera House įvyks 

^milžiniškas .ukrainiečių kon 
vertas George V^asbington 
.sukakįi^rns-pįįnij^tr..

Programoje dainos ir ur- 
rainiečių tautinis baletas. 
Chorui vadovauja garsus 
dirigentas Alexauder Ko- 

shetz, ,.o baletui — Vasile 
Avramenko.

Choras važinėja po Ame
rikos didžiuosius mięstus, 
atskleisdamas ukrainiečiu 
liaudies dainų ir tautiškų 
šokių grožį.

Ukrainiečiai yra labai 
drauginga lietuviams tauta. 
Jie kenčia sunkti jungą 
Lenkijos ir Rusijos vergi
joje, todėl lietuviams reikia 
palaikyti artimiausius san
tykius.

Koncerto tikietų kaina 
nuo 1 iki 3 dolerių. Iki; ge
gužės 9 d. tįkietus galima į- 
sigyti ir “Darbininko” ad
ministracijoje.

..8

f

SPROGO ŠILDYTUVAS
. - - * . • F

Gegužės 4 d. vakare prie 
Oopley Sąuare Wesleyan 
namuose sprogo 'cęntralinis 
šildytuvps.;, širmame aukš- 
te buvo tarptautinės biblis- 
tą sąjungos, mokyklų, Ir 
buvo didelė laimė, kad visi 
1.50,' mokinią suskubo išbėg
ti.

Sbdalietės sekantį sekma
dienį važiuoja Nonvoodan 
vaidinti pasius pagarsėju
sios komedijos “Gyva Sto- 
vyla.y> ' ' . - ■ ]•■ Gegužės“ 6 d. .naktį Somer

Gegužės 10 d, vakare bus 
Šv. Teresės ir'geg. mėnesio 
pamaldos. ’ s

ATRADO DAUG LIKERIO

Į
II

!

Gegužės 11 d; vakare į- 
vyks jaunuomenės susirih

vimo ir gegužes menesio 
procesijos reikalu. • • ..

villė policija padarė kratą 
viename trijų aukštų, name 
ir sugriebė likerio bei like
rio - išdirbystės įrankiu už 

įtM; H Su- 
imtas naiku saigas, kurs ap 
k^tiutą^Jįl^fep^avin'ė- 
jime/ ■ ' •? •, .

i ' VASAROS SEZONAS 1
I / JAUGIA I

I MOt’SĮiliENS Į
i SHBP I
r 456 W. BR0ADWAY
Į South IBoston, Masš.- ‘. | 
i naujausios; Geriausios Į, 
I VASARINES SKRYBEt^8- I 
= .Labai pigi kaina. = 
i Savininkai POVILAS LIRAS " |

PAŠALINO VIENį, M 
- SKYRĖ KIĘ

Sugrįžęs iš atostogų 'ma
joras Curley atleido iš ei- 
namu pareigą miesto, ligo
ninės t trustistu ’ sekretorių 
Dr. Henry S. Rowen ir į jo 
Vietą paskyrė savo draugą 
ir savo šeimos gydytoją Dr. 
Martin J. English,

r-Komedijos Jurinys labai 
lengvas:. Dailininkę myli 
jaimą vaikiną, našlaitį, ku- 
•rio'globė ją, yra turtinga >Ta- 
£ienė.* Nagįenė reikalauja 
išpildyti vieną sąlygą :’dai- 
lįiiinke turi, nulipdyti Vy
tauto D. statulą. Dailinin
ke nulipdė, bet įvyko nelai
mė — jos tarnaitė sudaužo 
statulą. Visa viltis žtlvo. 
3et čia į pagalbą ateina 
l^antukįąn^ didžiule prohi- 
jicij'os priešininke, Ji su
mina grąžą patarnavimą 
dailininkei• liepia tarną 
Vladą aprengti karžygio rū- 
iais, gerai nubaltinti ir bū
siąs jis tikra Vytauto Did. 
statula. Sumanytapa
daryta/

Pakviestos dailės žinovės 
— Aušrelė ir Žvaigždelė — 
ir Nagienė statulą Susižavi 
ir-Magienė - paskelbia savo? 
globojamo našlaičio' su dal
ininke sužieduotuves. Bet 
įvyksta, nelaimė — Gyvoji 
Stovyla įsinori gerti ir val
gyti i# nebeišlaiko kąntry* 
bes — atsisėda už stalo ir 
pradeda valgyti, 
tikras
lininkės laimės nėbepakai- 
čia, nes sužieduotuvės, ofici
aliai paskelbtos.

Komedija pilna gyyo vei- 
ksiho, daug gražaus juoko. 
Yra d'aug satyros, 'pajuo
kiančios žmonią kvailas sil
pnybes ir kitus keistumus.

Vaidintojai savo roles bu
vo gerai išmokę ir daugelis 
ją tikrai peigyveno. Ypa
tingai verta paminėti M. 
Grilevičiūtę, A. Grabijolifi- 
tę, P. Antanėlytę ir D. J. 
Ąverką. ; Jie publiką dau
giau negu įtikino turį g’ria-

Kuh. K.‘ Jenkus vertas, di
džiai nuoširdaus. sveikini
mo ! Šukomponuoti tokią 
gyvą komediją ir išmokyti 
vaidintojus — tikrai gražus 
darbas. Daugiau mums to
kių veikalą; .‘.tokių vaidini
mą t . Tai viena išgeriausių 
-priemonių sutraukti mūsų, 
jaunimą į būrį didiems lie
tuvybės darbams. . Brn.

PMNEmS.
'MlTfiUnRIFRT AMKm*

#?y-Alės ^|kl|i|ef^aj|omobi^. tąsy
mo vietą. Taišom. Visokios'rflaieif 
autwobiliiis..TaipgiJbiaisora.3ii-- 
ankstytus fenders ir bodies ir 

apipentinam. Taigom ignitions ,ir 
generatorius., parbaš užįikriątas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi;

STEVES REPAIR SHOP,^ 
, t . .665 . A d

‘ . /SOŲTH rBOSTON, MASS.: 
Tet ’ fe/TBr žSCr-R " ■ ' ' 

STEVE JAN ELTONAS, Sav„ bu*, 
vęa Broachvay Qaragp Vedėjas.

i' z JUOZAS M. DIUSI
• .,5! 1 / 1 ri ■’ * -• i

-LAIKBQDININKĄSr į

Parduodu įvairiausios, -rūšies | 
auksinius ir sidabrinius daik* |j 

| tos. Taipgi ir pataisau.
366 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.

r---- -————

S

į
T

la valgyti. Įvyksta 
skandalas, bet tai dai

LIETUVIŠKA f

• BEAUTY SHOP
(L STfeSET mVT¥isftOT)|' ' 

Kęmęėir L nnd 6fh , Stš. 1#
l t' SO. BOSTON,!
j . ' MASS. I
' 1 • ■ Tel ■ f
’ . S. B. 4615-R b .

Savininkę į 
(tVROLlNH j

CAsrm j:
Duodiune ' | 

Pei'rtilinėtit Į;
IVavMhigeije Į t t

I , .. į. . į, .

Tel. Sb. Boston 0828
f lietuvis dantistas .
08. M. V. GASPER

(KASL’ARAVIOIUS -
[ ’ ' Naujoje Vietoje, 4 ” : 
; 525 J& Broadvvay, S. Boston.,

\ b/fąo Valąndoa;
; Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:80 iki 

S Ir nuo 6; M 8 val„ yakare. Ofl-< 
11 eas uždarytas subątos vakarais ir 

nedgldienlais, taipgi serėdomla nua 
. - 12-toa diepij uždarytas. .
Taipgi nuimti ir

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS i
251 W\ Broadvvay, So. Boston
Ofiso vaigudbs nuo !) Iki lg niio 

s 1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare,. 
:. S.dledomls nuo 9—12 vai. dieną., 
' Subatomis nuo 9 iki .6 vai vakare. 
; Nedelionite nuo 9 Iki 12 Vai. dieną 
y (pagal sutarti)

t

, A. KASPAR
Automobilią'Maliavotojas

Visus kviečią dabartiniu laiku" 
nusipentyt savo karus.. ’. *

Taipgi ištaisau 'sulankstytus bo; 
dies ir sparnus. Darbą atliėkii 
gęrai ir -pataisyti karai 'atrodo., 
kaip nauji. ' '. „ . ‘\-

66 Vietosią Street,
W. SOMERVILLE, MASS.

Tel. Somęrset 6520-J

VERTI parėmimo

PROFĘSIONALAI, j

PRAMONININKAI, biznieriai
. ’n; KŪRIErSKELBiĄSI -t ’

■ < . ;‘DARBININKE0.. . ‘ ,
TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ - .

kąramos' '■
r VISI t GAR8Ęgęi^S : \

“DARBININKE”
----- w . ♦ •» I

AI)MINISTBACIJAt

I

i

DftRAPIETEATRįv -K ■

Sekmadienį, bal 24 d. So- 
daliečią suvaidinta 2 veik
smų, komedija “gyvoji Sto
vy la” turi .10 asmenų. Ar
tistė (vaidino A. Grabijoliū- 
tė), jos tarnas Vladas (D. 
J.: Averkaį Pant.uk i e it ę 
(Mr GrileyiČiūtė), Nagiėnė 

:;( S. Jokuhąuskaitė ), tarnai
tė Ną$tė (P. Antanėlytę), 
Vėžięiiė; (_M. Šidlauskaitė), 
Aūširie (O. GrileviČiūtė); 
-žvaigždelė (O. Tetulytė), 
Žibutė , (O.jBarąiiauskaitė) 
ir Nastutė (V. Šmįgelsky- 
tė,).\? ■

^Spauda yra. viena stipriausią vi
suomenes auklėjimo priemonių: ji 
barsto žmonią tarpe gyvybes ar 
mirties sėklas.—Prof, St. Šalkaus
kis. ’ ’ ' -r

iTcl. Porter 3789 • 1

JOHNREPSHIS,M.O.
Lietuvis Gydytojai

Ofiso Valandoi: 2—4 Ir-T—® , ?
278 Harvard Street," 

kamp. Tnirian -arti Central Sq,
Cambridge, Mmi.

Y

JUDUS,< 0«»
- gus tegalina dokumentu*. • ‘

» * v' •:’»

817 >Bt._(kmpwkBrQadw*y)
, • \ South Boiton, Mmi.

• . 5'T' T'':**? *
TetotpRaė : Šou Boston 2732 .

H Narių; Talbot 2474 .

. GERA PROGA
Parsiduoda; 4 šėimyną na

mas. Visas: namas užimta^. 
Taipgi kartu grocernė ir 
bučernė, .3 garažiai ir .3 
krautuvės. Biznis gerai.iš- 
dirbtąs ir įeigos geros. Są
lygos labai • prie i n a m b s. 
Priežastis .pardavimo—mir
tis šeimoje. Kreipkitės 'ar
ba rasykitę 81 Williams Št., 
Clielsea, M.ass.‘ . . • .

' Lietuvis Dantistai.

ORi S. R, GALYRRISKI
pi mAUNX0SJA8)...

414 Broądway, Sqv Boston : 
•. TeL So. Boston 2800 .

Ofisas atdaras nuo.10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:80 lkl5;80 pbpletlr 
nuo 6 iki 0 vakare. Šventa dfeo*

, fintąi «ų4tarta(Į*_
..... “r < \

ii

(

ODOS ir GALVOS 
ligok Neišpasakyti}rie^Jhnų ir 
liiniį eezema, tetter, salt rlieum ir 
kitai ligas labai greit palengvina1 
vartojant mano odos mostĮ. Daug 

Bgtį fcrejt pagydyta Joinls. 
a Geros <iel pilės, suskilusių- 
'■’ĮJlI raukų, kojų skaudulių 

aklų.
KRNŪSVOR VILTIES ■ 
Teiraukis Prie Manęs.

Patarimas Dykai.

Dr.Grato327;si
F«ian4^4: lntrfni*n!gU, ketvIHa1 
dieniai* Ir Witad!enht»10—įibrr*. 
to, 2-A 7-S vakare J totais,1G-I2;tliąal^ - ?!

PATARNAVIMAS DIENA
ĘtNAKTĮ 4 .. ..

D. A. IALETSKAŠ
GRABOI&US " u 

BALSAMUOTOJAS ... 
\ 877-įrM4$ Cambridge Street

Cambridge, Mask
Telephone Unlverslty 88314V.

Office Telephone Univoralty’i957 : 
Rob. Tek Unlverslty 1957 .

ADAM OMRKA& SON
i s LIETUVm GRABORIUS S 
. * r UALSAMUOTCgAS 
Pagrobus fctttektt* gerai ir pigiai. 
/Kaius vlcnoda/Vlisur. Vieta atdara' 
zdlenn ir naktį. _ .

883 Cambridge Street.. 4 
BAST .OAMBmOOE, MASU.

. •* 'SJkSKlUS • . o
10 Intarvat? SU, 

Tel. Brockton 5188 ,

i
t.

Pant.uk


UB *
Antradieni*, gtgušir 10 (L, 1MB DARBiinyrA8\ W

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERŠEY
• . I- ' .

ŽINUTĖS

&
G

k

► k
[
rr

Trečiadienį? gegužės 11 d.? 
įvykę metinis koncertas ir 
paskaita Academy of Music 
salėje. Koncertinę dalį at
liks įžymūs solist'ai. Kun. 
Dr. Connell turės paskaitą 
tema “The Old Ohūrch in 
the Newt World. Šiame 
koncerte bus ir Jo Eksce
lencija Vyskupas Thomas 
E. Molloy. Koncertas pra
sidės 8:35 P. M. Mėgstan
tiems muziką gera proga 
pasinaudoti. /

ju|ę Terebeizienė bu duk
rele pereitą sekmadienį iu- 
fejo ekskursiją įWaterbu- 
ry, Coiul • ... *

Blogas oras gegužės 1 d. 
sutrukdė Apreiškimo••; Pan. 
Šv. parapijos pikniką. ’

Lietuviai taipgi ketina 
dalyvauti demonstraei j o j 
prieš Prohibiciją, gegužės 
14 dieną.

***

Naujmri* imijot Žvalgytei orlaiviu 650 aridią

*

.

-Brooklynd vyskupystė di
džiausia Amerikoj e. Vys^ 
kupystėje esama 1,049,361 
katalikų; 850 kunigų, 203 
parapijinės mokyklos su 
per 100,000 mokinių? 281 
bažnyčios, Katalikų škait- 

. liumi viršija tik New Yor- 
ko ir Chieagos arkivysku- 

’ pystės. Šiuo laiku bažny
čios labiausia auga Long Įst.
land’e. •

-Rytinių valstijų Lietuvių 
Diena, liepos 4-tą, žada būt 
gausinga įr įdomi. Jau yra 
žinių, kad_ dalyvaus 7 cho
rai! Rengiamasi prie (vai
rių kontestų. Kalbama, kad 
LIEPOS K E T V IR T A 
KlasČiaus Parke kiekvieną 
minutę bus kas nors naujo.

MPJ,

IŠ UETUVIĮJ DIENOS KO
MITETO DARBUOTĖS

■** .

IŠ APREIŠKIMO PARAP.

Telephone: STAGG 2—0709

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

' X—RAY 
N«mų TeUfonai: MlcIU^a 2—4278

v A L a n d o s ; 
Nuo 0—12 ia ryto, 2—8 vai. 

ivcntąėųeniaU auiliarut
. 499 GBAND STRMT 

(kampą. Union At.) •
B8OOKlH.it'

Šį pavasarį Brooklynas 
susilauks net keturių naujų 
lietuvių kunigų. Primici- 

, jos bus Apreiškimo Pąnelės 
’Švė., Karalienės Angelų ir 
Šv. Jurgio bažnyčiose.

Choras nutarė gegužės 21 
dieną suvaidinti juokingą 
komediją “Šalaputris.” ’

Tai paškutinis parengi
mas šiais .metais salėje. .Pa
skui pradėsime parkuose 
linksmintis.

. Šv. Marijos Kolegijos Di- 
dektoriūs kun. Dr. J. Na
vickas, M. I. C. išsiuntinė
ja klebonams laiškus, pra
šydamas patarti jaunu Or 
liams eitį į nuosavą lietu- 
viską katalikišką aukštėsnę

< mokyklą.. Šv. Mafijos lie
tuviu kolegijos Thompson,

v Conn., tikslu yra duoti gaM- • 
mybės. savo, tautos, jaunuo-

! , liams lengvesnėmis sąlygo- 
I' * mis išeiti aukštesni mokslą 

ir .paruosti ji musų lietuvi
škai katalikiškajam gyveni
mui.

i ; < Vienų metų mokestis už 
mokslą $50 ir už išlaikymą 

(■ (tai yra —maistas, kamba^ 
■ rysj skalbimas) $250.

VIEŠOJI PADĖKA

; \ . Ona Šimonienė su dukre
le Silvija, iš Detroito, šio- 

\ mis dienomis viešisi Wood- 
: haveiie pas J. P. Mačiulius.
■ O, Šimonienė yra p. MaČiU- 
į lienės sesutė.

Nuoširdžiai dėkoju Ap
reiškimo Pan. Švę. mokyk
los Sesutėms Domininko- 
nėms ir vaikučiams taip 
džiaugsminga programa ma' 
no Patrono Pijaus dieną 
minėjusiems, gegužes 5 d. 
Tikrosios padėkos žodį ma
lonės- priimti visi, kurie 
džiaugsmingoje mano valau 
doj e smagių linkėjimų ir 

’dovanėjių nepavydėjo. Ypač 
gilią padėką nujaučiu Adol
fui ir Antaninai Braziams 
iš JŠames Port Town, L. L 
ir vienai Šeimynai N. N. iš 
Brooklyn, N. ; Y., • aukoju
siems mano Vardo Dienoje 
naują šių metų Buicką, mo- 
dėl 32-58, De Lu^e.

Visiems; Širdingą AČIŪ!
"Su pagarba -

’lKm* Pijus A. Lekešis.

Mičiulio drąbužių siuvyk- 
■- lą atperka tos dirbtuvės 
. darbininkai.

U • Gegužės 1 d. ‘raudonukų’ 
į. demonstracija praėjo ra- 
* miai. Už tai kreditas pri- 
; Hanso drėgnam orui.

PASILINKSMINIMAS
Vietinės Vyčių kuopos 

kambariuose choras suren-

džio mėn. 30 d^
- Nemažai buvo atsilankę 
svečių. Buvo dainininkas 
P. Petraitis.

: *’■ VėžioniųA.

k
Oficialė Ekskursija į Eucharistini -■ 

k Kongresą ir Lietuvą t.
I . ■ Praėjusio Kunigų Vienybės Seimo tarimais vado- 

. į-' vaudamas, šiuomi skelbiu lietuvių katalikų visuomenei, 
kad ekskursija į Eucharistinf Kongresą ir. sykiu į Lie- 

į, tuvą įvyksta birželio 9 d; , iš New Yorko laivu ^Satur- 
J nia?> Grįžta per Klaipėdą Skandinavų Amerikos. Lini

ni ja. Gerbiamiems Klebonams pasiųsta informacijų,.cir- 
į kuliarai. Ekskursijos reikalu patarnaus vietos lietuvis 

į| agentas arba Scandinayian American Line.
Ue * Norbertas Pakalnis,

Kunigų Vienybės Pirmininkas.

Balandžio 24 d. “Vytau- 
Spaustuvės rąšt i n e j 

įvyko Lietuvių Dienai reng
ti komiteto posėdis, kuria
me dalyvavo: kup. N. Pa
kalnis, J". P. Mačiulis, K. 
Vilniškis, J. Brundza, p. 
Lukas, M. Vameckis ir p. 
Vitkus. ; •' -

Kun. Pakalnis malonėjo 
painformuoti apie Kunigu 
Vienybės teigiamą nusista
tymą ir žadamą, moralę pa
ramą Lietuvių Dienos sėk
mingam surengimui. Muz. 
Bruųdza pranešė; kad apy
linkės vargonininkai savo 
posėdy svarstę Liet. Dienos 
reikalus ir nuthrė su savo 
vedamais chorais dalyvauti 
dienos programoj. Bendra
sis choras ...esąs numatytas 
iŠ 400—500 asmenų. Dailių 
repertuaras bus numatymas 
vėliau. . Komitetui reko
menduota keletas pagėidą* 
vimų sekmingesniam muzi
kalūs programos išpildymui.

Tokie gražūs gėrb. dvasi
škį ir chorų’vadų nusista
tymai nudžiugino komiteto 
narius ir pridavė daugiau 
energijos siekti, užbriežto 
tikslo. Tebūnie garbė Ku
nigų Vienybei* ir Vargoni
ninkių. Sąjungai!

Išklausoma kaikurių at
stovu pageidavimai, kad 
Liet.' Diena būtų, rengiama 
liepos; 3 dieną vietoję lie
pos 4-tą. Tačiau pasiteira
vus apie galimybes atkelti į 
liepos 3-čią, pasirodė, kad, 
tai padaryti negalima, nes 
tą dieną vieta yra- pavesta 
kitiems; tad pasilikta pfie 
originalįo nutarimo'— ren
gti liepos 4-tą. - \ * •

Nustatytos premijos. Nu
tarta duoti premiją skait
lingiausiam chorui įr tai pa
rapijai, kuri bus gausiai re-, 
prezentuojama. Parapijų 
nariai gaus kontesto korte- 
lės sų parapijos vardu. Bū 
kortelėmisLatvykę^sveįamėn 
—mokės v mažesnę įžangą.. 
Tolimesnes, kolonijos taipgi 
turės prb^oš-dalį»Įfei.5| kon- 
f estę j ries. įk^iaušįpropor- 
cįja bus nuStMyta sulig to
lumo arba kelio lėšų. . Pla
čiau apie šiuos ir kitus kon- 
testus bus vęliaii.

Lietuvių Dienos publikai 
palinksminti yra numatyta 
(vairių margūmyniį, kurių 
suruošimui yra nuskirta ko
misiją. |

Sekantis Komiteto posė
dis įvyks sekmadienį, gegu
žės 15 d.? 3 vaLpo pietų, 
“V^ąūto” Spaustuvės raš
tinėj, 423 GrandįBrookr 
Iyn,.N, Y.

Kas pasidarę su Patefo
no ir Keamey-Harri šono 
atstovais? Seimelis išrin
ko iš šių kolonijų po du at
stovu į Lietuvių Dienos ren
gimo komitetą? bet iki šiol 
tie atstovai nedalyvavo nei 
vienam posėdy. Vyrai, “pa- 
siprovykite!” Nejaugi ne
rūpi Lietuvos Dienos pasi
sekimas? . •

Kitą* kartą šiame puslapy 
Pirmininkas 'kalbėsis. su 
skaitytojais. Malonėkite da
lyvauti tame pasikalbėjimu?

•*’ • Rep-

sko, Šįmkauą ir 'kitų kuri
nių,tąrp kurių: “Tykiai 
Nemunęlis teka’ ivjdtos po 
puliąrės dainos. . Gale kvar
tetu užbaigs iš “Rigoletto,” 
— Verdi. Rep.

IŠ KARALIENES ANGELU 
PARAPIJOS.

1

Sunkiai serga; Veronika 
Valaitienė, Stanislava Ber- 
gaųskaitė ir Kazys Stepšys.

K ŠV. JUM PARŠP.!^
Seniausias parapijonas.

Tl"’”’. -11 '

Vyras įsteigė valstybę# 
moteris .namus. Bet dabar- 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės reh 
kainose.

. , v • - - , .
„ Pirmoji iškilminga para

pijos vakarienė įvyks bir^ 
želio 5 dieną. Vakarienę 
rengia RažanČinės.' Gražūs 
reikalingi indai nupirkti ir 
moderniški ątalai padirbti. 
Sąjungietes užbaigusios sa
vo jubiliejaus apvaikščioji- 
md darbus visu smarkumut
leidžiasi darban. padėti ra- 
žanČinėms surengti parapi
jos vakarienę. Tai. gražus, 
pavyzdingas rašančinių ir 
sąjungieČių darbas,

Razancinių Prietėlka.

TalephoniFSTAGGZ—0106 r' .

DR. A. PETRIKĄ
(MffmOK)' '.

LIETUVIS DENTISTJU8 
221 S. 4th Bt., Brooklyn, N. Y*

. Gano Anattetilm 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakar*.
Penktadieniai* Ir iventadtėnfaūi 

tik Rnsltarus.
■■"v-...... T ------ ,----

LIETUVIŠKAS ANSAM
BLIS -

. •• ' ■; p’ • •.

' Ansamblis, ’d^lj^aująs :gė- 
guzęš’ 22; d.' dįf^dj1 ’Mustė, 
susitvėrė iŠ?gerų* balsų ir 
atsidavę menuįĮ Ansamblis 
pasivadino;pirmas Liętųyi- 
škas Ansamblis J^mer&Sje 
iš. Dešimties. • Skaičius ,10 
todėl, kad būt galima pildyt 
visas lietuviškas dainas di- 
dėsnėj Skalėj, ^kvartetu, trio, 
duotu," misriušr'ir' atskirai 
vyrų ir moterų!?’ šėlo su an
samblio ąkpmpanementu. 
Žodžiu, -t įvairias kombina- • 
ei jas. • . _ •

Dainos . parinktos gražios 
ir populiariškos. * Visa <Įo- 
me kreipiamą, iinterpretaci- 
jon ir- prisirengimui dailės 
atžvilgiu, pakelt ; Lietuvos 
dainą ligi aukščiausio laip
snio.'. ■ ■•.:

Ansamblio tikslas,.su-, 
daryt rimtąi įdomų reper
tuarą, turėt nuolatinę radid 
stotį, lygiai kaip visos tau
tos, (dainuot rekėrdii?? 
rengt lietuvių dainų koncer
tus, vakarus, oįiėras, opere
tes, ir. patarnaut kitoms liė-> 
tuvių ^kolonijoms, ■ esant rei
kalui. Žodžiu į— sudaryti 
muzikos dirvoje stiprią or
ganizaciją.; -
; Pirmas lietųyįško ansanb 

blio pasirodymą^ įvyks ge
gužės 22' dieną? koncertinėj 
daly Faustą sūyai d i n u s. 
Bus išpildyta 2 trio mergi
nų; 2 kvartetai vyriškių, Įr 
pilno ansamblio, iš Sčsnau-

F.

Visos draugijos padeda 
chorūi pardavinėti tikietūs 
bažnytiniam koncertui 
(įvyks gegužės 15 d. R Kai
na labai maža — tik 35 cen
tai. ' •. .

Geužėš 1 d. apkrikštyti: 
Arnoldo ir Liudvikos\Bur- 
roughs duktė —- Elzb i e t a 
Alicija, Karalio ir Marijo
nosPullara sūnus — Ka
rolis Jokūbas ir Jono ir 
Mortos Khechler duktė Mil
da1 Šaiibme. - » f-- * . A

NEWARK, N/J.
,t Gegužes 1 d. bolševikai 
sušlapo ir sugrįžo iš demon
stracijos. /

Gegužės 8 d. Moterų Są
jungos 1 kuopa suvaidino 
grąžų veikalą “Baltrunie- 
nę.” •

Gegužės. 14 d. Šv. Cecili
jos choras turi Šio . sezono 
paskutinius šokius., Atsilan- 
kykit, remkit savo jaunimą.

Gegužės 15, J.6,17 d.d. 40 
valandų atlaidai. Bus daug 
kunigų. Choras pasiruošęs 
gražiems giedojimams.

Gegužes 3 d. susirinkime 
choras nutarė dalyvauti lie
pos 3 d. Rytinių Valstijų 
Lietuvių. Dienos programo
je. z ■

Važiuos ir daugiau lietu
vių iŠ mūsų kolonijos, nes 
komisija (p. p. Lukošiūnas 
ir Daukšys) dirba ir žada 
suorganizuoti apie 300 žmo
nių būrį. Bravo!

Šios'parapijos Vyčių kuo
pa labai gražiai ir tvarkiai 
veikia. Nepamiršta nė. sa
vo organo 4 4 V y ties. ’ ’ 4 4 Vy
ty” labai juokingai ir įdo
miai rašinėja iš sa^o kuopos. 
nuotykius. Netrūksta švel
nios satiros aprašant kailcu- 
rių narių biografijas. Rep.

■ Gale bažnyčios yra gan 
didelis daržas? priklausąs, 
užsidariusiai saldainių dirb
tuvei. Čia susirinkdavo vi
sokių tautų vaikėzai svaidy
ti botės. Tyčia ar netyčia 
pataikydavo^ jį į. bažnyčios 
langus. Policijos įagelba 
pavyko .negeistinus žaislus 
iš daržo prašalinti. Dabar, 
jau rainu ir niekas į. daržą 
nebeina. ’ * ’ •

Vietinis choras vis gra
žiau ir gražiau mišias gie
da. Netrūksta pagelbai ir 
solistų. Praėjusiame sek
madienį bažnyčioje buvo 
matyt artistė p. Jankiene ir 
kiti žymūs asmenys. Rep.

” Choras rengiasi dideliam 
išvažiavimui. Diena ir vie
ta bus vėliau prah^a.

Apie mži. pabai
gą? A? W^kUškas baigia

są, Niew Yorke. NugMęš.

. Nuo tų JfollĮį plaukai neillB innMlinkN. Auga jie amarklnl h tanku* 
būna. Stebukjlngon iolėH. be Jokių vaistų. — kaina $1.25. '•
\ JOHN ZRADA,1722 Wėit 1M Pkce, Ohicago, Ilk

Tel. Greenpoint 9—2820

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BALŠAMUOTOJAS 
%231 REDFORD AVENŪE 

BROOKLYN, N. Y.

į KLASČIAUS

I CUNTON PARKAS
I Piknikams, buliams, koncertam*, 
| šokiams Ir visokiems pasilinksmini 
| mams smagiausia vieta Brook* 
I lyne-Maspethe. Tau laikas nŽsteą- 
| kyti salę Žiemos seąonul.- / . ' 
įkamjj. JMaspeth ir .Bett* Ayt. 
| JONAS KLASČIUS, Sav, 
| \» Mašpęth, N. Y.

ATSIMINĖ a. a. kun.
A. KODĮ ■ ' <

Balandžio 16 d. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje at
laikytos gedulingos pamal
dos už a. a. kun. A* Kodžio 
vėlę. Prie. didžiojo alto
riaus mišias laike klebonas 
kūn. K. ‘Paulonis, .asistuo
jant . kunigams Lekešiui,. 
Alėksiūnūi -ir Balkūnui. 
Prie šoninio altoriaus mel
dėsi kun. Šeštokas iš New 
York- City. ; Ypač graudu 
buvo, .matant beklūpantį; 
bažnyčioje kun. Š. Remeiką,

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių, įęaijj sekmadienį. Viši 
prisiminė savo buvusį kle
boną, kurs visų kunigystės, 
laiką praleidę Brooklyne.

Už vėlionies vėlę tą die- ' 
ną atlaikytos. mišios dar 
Karalienės-Angelų ir Vieš*}

Tel. Newtown 9—4464 ’

ANT, J. ViUNTIE JUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdrauda Visose šakose 

Notary Public
5441 _ 72-nd Street/ 

Arti Grnnd SL 
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel. Stagg 2-445044 Notary Public

M. P. BALLAS INC,
BIECIAUS'KAS

Graborius irBalsamuotojM

660 Graną St, Brooklyn,N.Y.

Tek Staęj 2—0783 Notary Publie

JOSEPHLEVANDA
(Levandamku)

GRABORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telfephone Stagg 24409 
NOTARY. PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RAB ORIUS

402 Metropolitan Avė.
- • BROOKLYN, N. Y. f
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Parsanidau Automobilius Veš- 
tuvCms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

V'IT. /.ALiKbS. t
?/ t J . !:
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