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“Ta proga sveikina me nau* 
jos knojMJH organizatorį kle
boną ,knm<& Vembre ir jos 
valdybą ir narius ir linkime 
kuopai augti ir stiprėti.
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LENKAI ULtHt VHETU4 M NERUNUnU 
MimuaioiM

Varšuva.-* Lenkijon val
džia pasiuntė notą Tautu 
Sąjungos Hekretbriilb kaip 
atsakymą į Vokietijos kal
tinimą už mažumų persekio
jimą Aukštoje Silezijoje

mn metu ta vmfa lygiai pa
sielgė. Griežtai
Vokiriijva kabinimą, kad
30,000 yokiečią atimtą tėtei
JjfiltaoiA *

Vokietijos valdžią ir Reicbs- 
tagą, kad jie mažumas pa
naudoja kaipo politinį lx>ta- 
gą prieš Lenkiją, ir kad sa
vo nota iššaukė prieš lenkus 
opoziciją, kuri ir šukele 
riaušes* Lenkija sako, kad 
Aukštoje Silezijoje ji rinki*

imta iefcėa kateriu Lenkija 
bando įrodinėti, kad .visi 
nusiskundimai nepamatuoti.

Taigi suMkirtimas Vokie
tijos su Lenkija matyt rim
tas ir Tautų Sujungsi bus 
daug vargo abi Sali sutai
kinti.

KLAIKNIS SĖMĖM DMNNM

ta dircfcto
„ s. . t Jrtataht teko
Rusija nkaitnai darbmin- prirista k<ai

niuoae pasttrii 
rnrita

ką respublika. Ten žudoma 
buržujai, o darbininkams 
kuriamas rojus. Tik tam Ktaipėdoa 1 
juj darom ncpakeliamaa <y- tarina pnriftN 
v<»nimuz i^t darbininkamA 
"Knmnaja Gazria” prane
šimu, Leningrade darbinin- 
kaim pietų laikas faj** ap
rėžtas iki 15 minučių. l>er 
tą laiką pavalgyk ir grj^i 
darbą. Darinfiinkai protes
tuoja ir reikalauja grąžinti 
valandą.

pirmininkus 
didatu*: 
Ogilrie, 
tiru tarybos 
Birikų, JMr 
Rthnbrą ir 
ties virži 
čiau w»hnriK 
tatai tuos 
M

Jos K ras* 
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t-Gtaierna- 
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ktnrių ik 
viršaitį 
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LDS. CENTRO VALDYBOS 
gUgtujnmui |vyk» aatradia. 
1Ą ataria IT A ž.7 vai. vata, 
na * * DtataŽtae*  * rMakrijm tam- 
Niūry, Kviariami V*ri oririnktl

Nauja l o. s,kwa
PtatalbcM Mario

35 ir M d - .

WestfWf Mass. — Pir- 
madienio ryte, kini. S. Venį* 
lyv iš IVestfield. Jfass. te
lefonu pranešė, kad jo pa
rapijoje susiorganizavo nau
ja L. D. S, kuopa ir tos kuo
pos prakaite įvyks sausio 
26 <U *v. Kazimiero parapi
jos svetainėje, Casimta BL 
Kleb. kun. S. VeiuJitv kvie
čia stud. J. B; taiučką tą 
diąiią atvykti kalliūti. (’en- 
Įiąs klebonui užtikrino, kad 
knlbūtojns bus ir pasakys 
jferidninkišką prakalbą. *

Centras naujai kuopai Va

AMERIKOS LIETUVIAI PASIUNTĖ KABLEORAMį
TAUTŲSįJUNGAI - -

HfrĮynan. — Kalėdų die* 
k nos pamaldos protestantą 

katedroj Berlyno sutrukdė 
nepaprastas incidentas. Baž
nyčioje jau buvo pilna žmo
nių, bet pastoriaus dar ne- 

; laivo, kai rimtas pažiūrėti
žmogus priėjo prie alto* 

f- riaus, ant kurio stovėjo di-

dele Kalėdą eglaitė. Žmo
gus krripem į susirinkusiuo
sius, pareikšdamas, kad ka
tedra turėtą būti maldos na
mai ir kad šlaite, kuri yra 
pagoniškų papročių liekana, 
ne vietoj. Katedrą, esą, e- 
santi paversta teatru ir 
žmogžudžių lindyne. “Že
myn t‘g|aitę!” sušuko jis.

Kauitfin. — Kaip žinoma, 
švedu degtukai smarkiai 
sproginėja ir dtaančioa ske
veldros lekia į šalis. Šiomis 
dienomis Slabados pirkliui 
Heleriui bežiebiant degtuką 

skeveldra

mergsitai «q

DaugHflk 
nusideginę ri

- «kt
, kad

im^Wė e0utętaw aitarimm.
..... .. . . Po smarkių grumtynių poAtsakydamas i buv. minw-.h. .. r .. , ±. . : . . / <. įheija^ ji su?m<( Pasirodė,feno pumimnko paklausi- , . 7 , _, .

m OtadijOB soefoW M“ butft R^,Pr”8’-’
■ ta patart? 8,1 *-

kMl jo partija atSiSakytnĮ1,gme,n,sPa!!U,Tom’s- 
prisidėti prie mobilizacijos, Kūčių vakarą įvairiuose 
karui ištikus. Spcialistij par- ĮVokietijos provincijos mieš
ti ja pripažįstanti Olandijos tuose įvyko bedarbiu demon- 
nopriklausonn’bės išlaikymoM^lBb Pačiam-Berlyne 
svarbą, tačiau ji nebūtų so-Įjannų bedarbių būriai megi- 

s eialistą partija, jei pavarto-!110 išpiešti maisto produktij 
tų jėgą jai apgulti.

sužalojo. Gydytojas konsta-Į degtukais nelaimių, švedų 
tavo, kad akį reikėsią išini- dcgtukų/bendmvį jau pa
ti, nes ji visai sugadintu [trauke į teismą. ..

DABAR DAUG SUNKIAU EM46W0T11 «6ENTW% 
IRBRAZNJJį :

viai ir toks agresivunm«| 
jeigu bus leidžiamas tęstų 
gali sukelti komplikaciją vi- 
są kaimyninių valstybių san< 
tykiuose,

Pasirašo kum N, Pakai- jE 
uis, Kunigą Vienylies pirm, 
ir kum Ig. Albnvičius, UeJ jB 
tuvių Katalikų Fedetarijbri W 
pltm. ■« ■ i'lrflP®

Kablegramo kopiją pasinn* ’iM 
tė h* Lietuvos valdžiai, už- ’ 
tikrindami Amerikos lietu* 
vią nuoširdžią paramą, uwp ^ 
ralę ir materialę, pakol Vii-" * 
nius bus aUadimtas ir 1»- ? 
laikymui lietuviu suvereni* ’ J 
toto Klaipėdoj. 1

KOMITETAS PATARIA PANAIKINTI KOMUNISTŲ j 
PARTIJį MEMOJ J

BtitatadataFfoti VilniMiklta- 
dmą IkrtUTO# mantai

Amerikos Lietuvių R. K. 
Kunigu Vienybe ir Lietuviu 
Kataliką Federacija, sausio 
16 d., S. m., pasiuntė Tautų 
Sąjungos pirmininkui i Ge- 
nevą kablcgrąmą, pabrie- 
žianf—
1) Kad nesusipratimai tarp 

Lietuvos ir Lenki jos bus pa- 
šalinti tik tada, kada Vil
nius, Lietuvos sostine, bus 
grąžintas Lietuvai. *

2) Vokietijos agresivu- 
mas link Klaipėdos turi bū
ti sustabdytas. Didžiufua to 
krašto gyventojų yra lietu-

Sausio 25 d. š. m. stiid. L 
B. Laučka kalbės Hartford, 
Conm, parapijos mokyklos 
svriąineje, 7:00 vai vakare. 
LDS. fbkp. rritgiauMtarpra- 
jkalbose. Darbininkai(es) 
gausiai sueikite į prakalbas.

mas yra pavojingas valuty* 
bei* i ir gyvuojančiai tvarkai/“ 

Komitetas pataria sngriau* J
ti politinę komunistą parti- | 
ją ir pravesti įstatymus, ku* 
rie suraižytų komunistint

Jl^anliinyton^ D. C.—Kon
greso žemesniąją rūmą ko
mitetas, kuris tyrinėjo ko
munistą veikimą Amerikoj 
įdavė savo tyrinėjimo ra- 
portij K<mgn-swi. esą apie 58 
faid komunistai Amerikoj y- 
iii išvystą platų revnliueiji- 
nt veikiiną ir Tęacf ją1 veiki-

250J1M DARBMNKŲ IŠMESTA K DAttO ,y | 
kNflUU

ti darinninkns ūžkrandamt! \^ 
jiems daugiau dariai. Dard ^ 
hininkai nepriėmė darbda< 
vią sąlygą ir darbdaviai už*, 
darė audenyčias. VadiiuiM; 
prie milijonų liedarbią dar* 
kriviria dalis milijono prisi-- 

darbdaviai noivjo apsunktų- dėjo. r

LENKŲ ŠNIPAS MIKAS RAKTININKAS NUBAUSTAS
10 METŲ KAUTI

liKTOVA DBAU,
JMtKUMO mjTAKTI SU

.i ATGAMI8TAMU
* /— Gruodžio 9 d.?
Ministerią Kabineto rūmuo
se Užsienin Reikalą Minis- 
teris Dr. Zaunius pasirašė 
draugingumo sutartį šit Af
ganistanu. Afganistano var
du sutarti pasirašė Nepa
prastas ir įgaliotas Afganis
tano Ambasadąrius Maskvai 
Šildai; Mohamed Aziz Khan. 
kuris šiuo reikalu buvo at
važiavęs Į Kaimą.

3l(uicJie^ny Anglį ja.—-Pe
reitą savaitę Laneaslrive au- 
denyčią savininkai uždare 
aiidenyčias ir į gatvę išmoto 
250,000 darbbnnką. Nesusi
pratimas kilo deltoj kad

Jau nuo 1931 m. sausio 
men. 1 d. į Argentiną įlei
džiami tik žemidibiai. Be to, 
iš tokių imigrantą Ims ima
ma už Argentinos vizą po 33 
olerius mokesčio, tuo tarpu 
tai ligšiol tebuvo imama tik 
po tris dolerius.

Taip pat nuo 1931 m. sau
sio men,JL5 d. į Braziliją te
bus įleidžiami tik tie imi
grantai, kurie, išlipdami į 
Brazilijos krantą, turės su 
savim gryną pinigą po 360 
dolerių kiekvienas suaugęs 
žmogus ir po 240 dolerią 
kiekvienam įsivežamam vai
kui iki 12 metą amžiaus (vy
resni vaikai šiuo atžvilgiu 
laikomi lygiais suaugu
siems). Vadinasi, kurie e- 
migrantai atplauks į Brazi
lijos uostą sausio men. 16 d., 
jau turės turėti su savitai 
tiek gryno pinigo. Be to, Ims 

i įleidžiami į Jlraziliją dar tie, 
kurie ten atplauks antra lai- 

• vo klase, nes toki keleiviai 
laikomi jau turistais, o ne 
paprastais imigrantais. Ant
ra laivo klase keliauti į ‘Bra
ziliją tačiau kaštuoja tris 
kartus tiek, kiek trečia kla
se. ■

o Braiilijon—tik turtin<t»
Argentinos ir Brazilijos 

vyriausybės žymiai suvaržę 
ateičiai svetimšaliu imigra
ciją į tuos kraštus.

krautuves. Daug kur Jiems 
pavyko pasprukti su maisto 
glebiais, iki policija pasiro
dė. Tačiau ir tai pavyko su
imti 18 žmonių.

■>

DIDŽIAUSIAS GĖLKŽW 
BETONO TILTAS

Nesenai baigtas statyti 
Prancūzijoj Plougastely til
tas, kuris bus didžiausias ge
ležies betono tiltas visam 
pasauly. Tilto ilgis — 900 
metrų, plotis —- 8 metrai. 
Pėstiems ir dviračiais va- 

. žiuoriemš įtaisyta vii*šuj 
sunkvežimių* Tiltas turi tris 
poras stulpą, tarp kurią sie
kia 196 metrus.

VILNtUS TURĖS ORO
susisiekimu

Vilniui — Vilniaus lenku 
laikraščiai praneša, kad rū
pinamasi įjungti Vilnią į 
Lenkijos oro Susisiekimo 
tinklą. ' Iki šiolei, esą* Vil
nius buvęs vienintelis *■ di
desnis Lenkijos miestas,*’ 
kuris neturi Nuolatinio oro 
susisiekimo su Lenkijos 
miestais ir užsieniais. Pra
ėjusiais metais laikinas, dar 

Varduva. — Lenką spau-Į vokieČią įrengtas aorodro- 

 

da be jokiu komentarą per*Imąs buvo sudarkytas. Tie 
uispnusdino Paryžiaus spau-Į darbai atsiejo 100.000 zlotą, 
dos piunešimus, kad marša- j Kalbama, kad dabar aero- 
la« Pilsudskis nuvyko į Ma>|dromą perims lenką susisie- 

 

deirą ne vien tik sveikatos Į kūno ministeri ja ii’, tarp 
deliat Svarbiausias jo ke* 
lionita tikslas yra dorylios su 
Portugalija det poriugalą 
kolonijos Afrikoj Amgolos 
pardavimo Lenkijai.

PILSUOSKIS KVAŽIAVO 
NE TIK SVEIK ATį 

TAISYTI

I/'
J
< z

KETVIRTĄ KARTĄ 
ĮSMUKTAS

Maryland valst. guberna
torius Albert Ritchic, jau 
ket virių kartą išrinktas, ne
senai atnaujino inauguraci
ja į -gubernatoriaus .vietą. 
Republikoną laikraščiai ra
šo* kad 1932 m. jis būsiąs 
demokratą kandidatu į pre
zidentus.

kitko, {ves nuolatini tiro su
sisiekimo tarp Rygos it Vil
niaus. Tuo reikalu, efcą, Jau 
ilgesni laikų*vedamos dery* 
bos su latviais. y

NEDARBAS PALETĖ IR 
LENKUOS INTEU-

GENTIJį
Varšuva* “Robotnik” pet

neša, kad prieš šventes Var
šuvoj vėl žymiai pakilo be
darbių skaienis? Dabar be- 
darbią lenką sostinėje yra 
17,950, kurių tarpe3,950 va
dinamąją inteligentišką pro
fesiją darbininku. \

Lietuvoje per motus su
naudoja 30,000,000 kilogra
mą. Tam cukrui pagaminti 
yra reikalinga cukrinių rinj- 
koliu 5.0db,000 centnorią.z z I

ŠIMTMTŪKSTANČIŲ 
BEDARBIPRANCHOJ

Paryžiun.—Ligšiol Brau* 
rijoj bedarbes nebuvo. Be 
d**bar liedarlie yra rimtas aL 
rities klausimas. G. Heury- 
Haye, parimnento atstovas 
paiviŠkė, *kad šimtai tūks
tančių darbininką yra Frau* 
eijoj ir kad jais reikia rim
tai susirūpinti.

Pr. E. Grindi), Darbo Mi- 
nhteris, apskaitliuoja, kad 
yra 17.500 telarbią, kurioms 
būtinai reikalinga iiagallki.

Kaunan. — Gniodžio 19 d. 
kariuomenės teismas spren
dė lenko šnipo Miko Burti
ninko bylą. Tdsunii irmi- 

. ninkavo pulk. Englcris. Ge- 
- gūžes men, 2 tL Bartininkus. 
. kaip žinome, užėjo ąas Šar- 
. vuoeią rinktines krautuves 
vedėją Gruzdą ir mėgino iš 
jo išgauti žinią ii’ dokuiuen- 
tą. čia Bnrtninkns ir suim
tas.. Tetea' jiaaiškejo, kad

)F

BKAVTAS MUKOVI VHJKĄ
vtmtoiinų Ginroinhi 

fCltėtcelalh IVasb, *-* Trys 
išbadėję vilkai užpuolė gy
vulius. Arti stovėjęs skautas 
vieną vilką nušovė, »Tis buvo 
geptyniiypėdą ilgio ir svėrė 
125 svarus,

y

Baitninkas jau Imvo keletu 
karią taikos tčisūjo ir apy* 
gaidos teisino baustas už į- 
vairias vagystes, o be to, pa* >| 
bėgęs iš" kriminalines p>1irL r į 
jos, kur jis už’nusikaltiintal 
buvo tardomas. ,

Teismas rado, kad Bar&ĮiMj 
Minko kaltė yra pakankamai '^1 
įrodyta, ir paskyrė jam 1<F 
metą sunkiąją darbą
1HO, ’ *

“DARBININKO" METINIS
Tf AM CF P/T A QlJlx. JlM litaz Jtl# JtC X k)»

į,„ ... ................................................................. „I, . MIMtė

mtaM, VASARIO S A, MA Bta-
tote.

Progrma tai įvairi. tariahga ir iMriht* tat jta ta-

MM Wt jMmRu Ir ilBfHMI ĮRJKi”*’’*’

t-Lai
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-Graibų MythologHc* tfapa* 
ralfe) ra pavelkriak Lfart*- Įgeidi RjakiMBtef bfbih

Tirieli.i. ..T_. ♦ICT-LM

l IĮ 1,1 UII. TĮrnwiMraMMMP«»W

“Darbininko” Katalogas
RETIVO SUSUS SAUK MM Uiy 

NMJSTOUŲ
čia lentas einu net, Telšių 
dvasinė Seminarija Vyąku- 
yo rūmams, O elektros sta
ti* šviM tenkino vw mies
telį, ir gan pigiai ~~ 25 žv. 
elektr. lemputė mėm kašta
vo 5,5 lit buvo kinas ap
šviečiamas ir vakarėliai,

Dėl to liūdi ne tik kuni
gaikščio Oginskio įpecUmįų 
sakyto* įmonės vedėjas p. T- 

____ ____ . . Rzešauskas, M ir visas 
Prieš, tai čia miestelis. Gaila, kad nebų- Kaškėfis, sUideiitų aPkų

vo aiKlrausta, o dabar atsta
tyti bus sunku. Tiesa, kaip 
girdėti, savininkai mano 
ranku nenuleisti, o stengtis 
atgaivinti.

liiiss AK ipms 
STUDENTUS

Kaunan Gruodžio 21 d. 3 
vai, 30 min. rytų visų mirs- 

įk. ‘ Wi ap&iie didele paųiha» 
nes netikėtai užsidegė ėlek- 
troK stotis ir Jentpiūvč, kur 

!žuvo daug turto. Atvykusi 
iperiall komi|ija ištyrę Jr 
nuMlate, kad ugnis Bunųiki- 
no už 15(),(KM>-^200,(MKI litų. 
Priežastis nežinoma.

Kalbama įiuonv buvo įtai- 
MVfu kunigaik^io Ogbiskįo

t

F
&

buvo tik lentpiūAe ir gėlo- 
. ties liejykla, Pastainojii lĄj- 

Jtu iš ig kndoHt etng plačios 
Apylinkes gyventojau pav. 

v iš Klaipėdos ir Telšių. IŠ

PAIĮBA9TT ALIRTUVių
BELGŲ SUTARTIS

Oetuvis Mintateris Pran- 
enzijai ir Belgijai #n. KU- 

' niaš, kuris šiomis dienomis 
įtdke Brigų Kamilui ir ka
rininkas Pono Ęespublikps 
Prezidento padovanotus or- 
diuu<to atsilankymo pipga 
jHtaimse su belgų užsieniu 
reikalų ininisteriu Įly mansu 
Lietuvos Belgijos sutartį dėl 
procedūros civilinėse įr ko- 
niprcmese bylose. K.

rašo:Panevėžio Balsas
Lie t u rofj” (“grožio 

karalienės0), kaip gįr4ėti, 
niekas nerenka* Tat,labui 
mikas reiškinys — Lietuvų 

JŠkeiBime pasaulio akyse go
jau viduje susitvarkydami ir 
užsienio politikų vesti mo
kėdami, o ne muilo burbn- 
lai&

t

nų metų sukaktuves pami
nėjo lapkr. 21 d. kuklia ar* 
batčle. Vytautlninkus jia- 
gerbe savo atsilankymu klu
bu šefas kmi. M. Krupavį- 
Čius, garlies imriai *- prof. 
prel. A. Danibrątwkau-»faky
tas prof. pret W. Kuraitis, 
pruf, Pn Dovydaitis, dr. L. 
Bistras, dr, P. -Karvelis, 
prof, *1. Mretas, ^Pavasa
rio0 K-gwjnrnjininkas dr. 
Leimoim stud. at-kų s-gos 
pirmininkas dr, Leiiuunas, 
stiid. at-kų s-gos pirm. — dn

1930 m. pavasarį studentų 
įregistruotų buvo iš viso 3,- 
727.

Studentai daugiausia gau
na išlaikymų m tėvų—14^9, 
iš giminių — 247, iš sveti
mųjų — 57, stipendijų—229, 
tarnauja 1107, laisvu uždar
biu verčiasi 512.

Seniausias studentas turi 
64 pietus ir studijuoja tei
sių fakultete. Dauginusia y- 
.1’1 gbnumų 1907 m. ,1913 
metaist gimusių pa 6.

Iš Alytaus apskrities yra 
154 studentai, Biržų — 152, 
Kauno
78, Kretingos — 78. Mari
jampolės — 278, Mažeikių— 
69, Panevėžio — 282, Ra
seinių — 168, Rokiškio — 
im, Seinų — 60, šakių — 
164, Šiaulių — 342. Taura
gės -—• 88, Teisių—103, Tra
kų 
merges

- 444, Kėdainių

BKBBIVIKKAR■F y.Ąg fląirMtaa111' Į1" 11,1. 1,01? •... ,^"1 J1
’ r il&m&sta spaudos įstatymo
Plytųf koklių ir Čurpių ga-. projektas padėties nepakeis, 

myboa jrnonių Lietuvoj per-|cen»1ra ta paliktu, tildei- 
tųj formoj, buteimt, į iki 
šiol buvusius, karo cenzūros 

1 vietų* kuri tikrindavo lai- 
' krušnus* prieš duodant 
spausdinti, mario įvesti tam 
tikiu ^patiferiiųirių0 prieš 
leidžiant platinti.

na'pveike 70. ,To*e dirbo 1,- 
072 darbininkai, Visoje ply
tinėse pagaminta apie 40 
milionų plyhp daugiau kaip 
milijonas čerpių, apie pu*- 
antro milijono dreiuBo 
vamzdžių, apie puse mik 
koklių. Iš viso 41į milijonų 
litų sumat Kios srities ga
minių iš užsienio jau nedaug 
įvežama.

korporacijų pmnhnukai ir 
klubo filisteriai.
- Ta proga vytnutinmkai 
pirmukart sugiedojo savo 
garbes nario kum A. Šmulkš
čio sustatyta klubo himnų 
f‘Km vėtros ūžtų aplink 
mus0 ir kitam garbes nariui 
pyof. $t Šalkauskui, vyks- 
tauriam j užsienį pataisyti 
gavo sveikatos, palinkėta ge
riausios kloties. Ypač didele* 
įpis ovacijomis buvo palydė
ti Šefo kum M. Krupavičiaus 
ir prof, Dovydaieio linkėji
mai.

Klubas turi 11 garbes na
rių. Klubo pirmininkais bu* 
yo St. Gabaliauskas, Si 
Rauekinas, J. Štaupds ir da
bar yra V. Baniulis.

U apysaka. Panti f. Vy|- 
niauak**, Verti p. R,.,

tlIMRUO BYLOM BOTKRTUS 
KVDtt B U»HNIUf

Teko patirti, kad Žeime
lio byloj vęt. gyd. Avižieių 
nužudžius mėsininkus gynu- 
tdėji advokatui padavę vyr. 
iribnnolui prašymų, kad 

baiig&as ruošti sustiprin- leistų jiems ekspertus gyd. 
tos apsauga įstatymasTkū* Avižienio nurticsi>i*ieživščiuf 
riuo pakels karo stovį, Ruo-' nustatyti kviesti iš užsienio.

MINKO NAUJO

Kauna*. Teko patirti, kad 
vidaus reikalų ministerijoj

gralfia pariakaitymi apfe |* 
rafriu* gyvenimo atatokim**. 
Parą** J. TurrydM ?—A-44A 

Turta’Norras—mokiliiki pa- 
riakaitymaL Parai* tJortt—flfe.

Geruma* —apralymai apįi 
gerumų per T*vą FaberąM-

tuo kenkimai; jragaHLrą Nl- 
tolikį parengi H* Kaimklku-15*.

Timm Žilimka*

rirfeliaia ...u

Dr. Vilta* Ptatarto Rrttal
Istorijos apytaka. Du tomai. $1.06

« Art* Ąpdra»4ą. Parai* J, 
8. Vaailhuika* .a.,.,,,—., f*.

Moteryrt* fe **htyML Ver
ti J. Geruti* —*——■----- 49*

Pr. A, ViliS

nuo jų ifeiraugotlt Pąraif ‘ 
negyvoji gamta: iemi, v**- 
duo,maParaiAJ*Bart»iMUL-Wa

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
fe negales save jaiinuollų draugu 
vadinti, kuris 193Q metais neul 

įw rtprenumeruo* leidžiamo Kaune 
mAbdeivil, skajseiauaio mūsų tau- 
ta* Medo, Žurnalą

‘Mir
Atmatas eina sąsiuviniais po 6* 

C g*L kas minuo jau 10 x*etų. dama 
. rasi gražių eilCraščių, hehtristikoė 
- dalykėlių, įdomių ir rimtų straips- 

į, alų, iliustracijų—pažinsi visų Lie- 
tavos beaimokanžio jaunimo gyv* 
almą

“Ateitis” visų pigiaustas Lirtu- 
r. v*J* žurnalas. UŽ |2.00 j| gausi 

k*» minuo su mSncsiniti 16 pusjl 
•‘Gamtas Draugo“ priedu. Pusnį, 
*- 1100. Mokskivams; mct. —

* *1.00, pnsm. *0,50. Tad skuMkl
SolB trokšta rasos ,gamta gaivi* 

f »Mi fe stiprinasi sau1*s spindu- 
Bafe o feuogaus žirdis ilgiai t*tų 
felies—gimtinfe, gaivinasi ir atip- 

£ sfesii jos gyvenimu fc žiniomis. 
'* Air.: “AUitiV* Kaunas, Lak

HiALK

4

451.

46, Utenos — I4j), Uk- 
- 175, Vilkaviškio 

—223. Zarasų—45, iš Oku
puotos Lietuvos—84, KlaL 
pėdus krašto— 10, užsieny 
gimusių

Lietuvos piliečių buvo 3,- 
658. Latvijos — 19, Vokieti
jos — 2, Rusijos — 1, Ang
lijos — 1, Amerikos Jungt. 
Valst. — 4. be pilietybes — 
Į9, svetimšalių — 7. neišaiš
kintos pilietybes taip pat— 
7.

Rymo katalikų - 2,412, 
izraelitų — lj)23t protestan
tų —124, stačiatikių — 10L 
laisvamtmių 24.

ų TU ATOO NAUJAS $mHY$ NMUH 
mifflunfem

"tf

KAm lUMKMAMK juodtta ▼Iriritafe------ ----------41.7*
MALDŲ BOnONinS, juodais vlririiąbu,____

MARAI NAUJAI KUKIO ALT0RIŪK joodrii pri*.
___ tataifefcnrii—. -............ :------------------ m

yfeu* nžMkycms rioiklta rakinriti kdraiai

•^DANBnMlO*  ̂ADMINIITBAOTJA
M* Virt BHMrihfiy ' Arirtli Sartirt Mma

VYTAUTO DIUŽIOJO
HOĘĮR ;

.Kaunas. Vytauto Didžio
jo Komitetas jau yrą pada
ręs sutartį su inžinierių gru
pe, priešakyje su inž. Rei- 
soiiUj Vytauto Didžiojo Mu
ziejaus galutiniams projok-r 
tams bei braižiniams paga
minti ir visai reikalingai 
medžiagai paruošti, kad ga
lima būtų paskelbti varžyti
nes ir jau pavasarį pradėti 
statybų, kuri turi būti baig
ta per dvejus metus nuo dar
bų pradžios.

Muziejaus rūmai bus pa- 
skirstvii dviem dalini: ivena 
— Karo Muziejaus ekspona
tams, o. kita
to Muziejaus eksponatams. 
Visų mkalipgų Muziejui 
statytį žemes sklypų Miesto 
Savivaldybe mana jierleisti 
be joiko atlyginimo Vytau
to Fondui, bet su sųlyga, 
kad. iki bus įstatymo kėliu 
sudaryta viso Vytauto Di
džiojo Muziejaus direkcija. 
Miesto Savivaldybe galėtų 
naudotis tuja rubių dalimi, 
kuri skiriama ^Miesto Muzie
jui, kaip istorijos ir kultu- 
ro^ muziejui, drauge su aw 
ditorija ir sale imrodoms 
daryti. Šiuo reikalu teks 
dar padųryti atskirų sutartį 
tarp Vytauto Didžiojo Fon
do ir Miesto SavivaldyW

AMftfti ** Lietam; Jm MyImm 
tari ravyHta krata# raitai- 
kn YiradM. <

Tik tai yru Amerikoj gyrera 
iktavta, korta rami ttaw LMura* iar* 
vraiMi. Km *«ri tekta Imti, tari rital- 

T,IW”

**MĮ*ą tritomĮų”
J| telkta netaikyti AątariH lt 

Ytatam* rtwta*ra ir praietam*** 
tūtoj*

**mim Lrikraltl** Metam kritaoji 
kotar litai, Miiri Mrt* -* <ta litai.

taHYtaO, BetlJoJ Ir VrttoUJoį kilM 
ta imtu o Ylrat Mtar afcleny (taigi ir

Kaimo mįest

HIJ* n Kr*"Mras UlkrtkHfe’*

Vilniaus Trakų apskritis 
grynai lietuviška^ bet pra- 
šmugeliuota lenkiška savi
valdybe čia įdaro žmonėms 
neišpasakytas skriaudas. 
Apskrity už lietuvių moka
mus mokesčius pristeigta. į 
240 lenkų pradžios mokyk
lų, išlaikomos lenkų gimna
zijos ir seminarijos. DvarL 
įlinkai nuo kelių taisymo at
leidžiami, o jų vietoj į dva
rų rajonus net, dnrbnnetej 
varomi ūkininkai, kurie nei
na, moka pabaudas. Tuo tar
pu dar pasilikusios apskri
tyje nesunaikintos lietuviu 
ni<>kyklO*?Į*fcauna ne vieno 
skatiko; • Visos išlaikomos 
privačiomis lėšomis.

kykla, ^kurių lanko apie 40 
mokinių. Lenkams tai visų 
laikų vėrė akį ir nesenai su- 
sirinktisi jų gauja naktį mo
kytojui išdaužė langus* 4) 
nuo mokyklos nuplėšė iška
bų# - Barbarai buvo apskųs
ti ‘policijai, bet ji bylų nu
marino.

TIK LICITACIJOS IR ’
LOMBARDAI

Vilniaus krašto gyventojų 
vargai nemažėja. Suskurdę

tesugeba sumokėti vos pusę 
uždedamų mokesčių. Ryšv 
su tuo ūkių varžytynių skai-

DEGINAMI OKUPANTŲ KARO 
SANDALUI

, Pabradėj 25 ulonų pulko 
sandėliuos kilo gaisras, ku
ris siautė visų naktį. Slide- 
gė taip pat pulko kancelia
rija. Nuostoliai siekia 100,- 
000 auksiniu Gaisro priežas
čių ‘žandarmerija tuo tarpu 
nėsusekė, bet spėjamų kad 
buvo padegimo*

tas. — V»rt* Kua. P. $»wi* 
raitta ... ........._________ __-^aią.

XXIX Tarptautini* Nodra- 
rirtinli K<m*rrara. Parai* 
kun. Pr. BuČys, M. I. G. .^,į,50

MuslĮJchi Uiritnyje. Juokin
ga* apražyinas keponfia j Pa
ryžių fe atgal Mikalojau* fe 
Glapiro* Ivanovų.., Mgnkl* 
Magnus Pamlkintia _____ _ A0

Kritai* Ajlfek Paraaų par 
80 4ienų—Apie vfea* daryba* 
be galo idoritte nuoliktai k*- 
Honta per įvairini kraltu*. 
Para** Julira Vom*. Varttaaa, 
J. Balčikoni*—----- L—

Framoninla Draokraljfe* fa- 
grtnlaL Parai* Uorii _^.7*e

G<*ii* Mfarao — Kun: P. 
fadeikfe. Kaina .—— ---- 59e

llonta per įvairiai kraiku*.
Para**”'* ~ ~ "
J. Baliil

didėjo. Be to. padidintas 
skaičius mokesčių sekvestrai 
torių, kurie renka juos pricr 
vaitos būdų. Pačiam Vilniuj 
steigiamus palijus jomlm*- 
das. Vilniaus miesto “tėvai” 
vis dėlto sėdi be pinigų ir 
nuolat bergždžiai važinėja 
paskolų į Vaiguva. Surink
tų pinigų jienls vos užtenka 
algoms ir prabangiam oku- 
pantiškam gyvenimui Mies
to reikalai tuo tarpu smun
ka.

VILKU puolimai

Vilniaus krašte, užėjus šal
čiams, pasirodė labai daug 
vilkų, Vilkai ištisom gau
jom puola sodžius, išsineš
dami avis, veršius ir kt Šio
mis dienomis ties Varėna 
miške rastas sudraskyto vai
ko lavonas. Vaikas ėjo per 
miškų iš mokyklos ir, užpul
tas vį|kų, begalėjo išsigel
bėti. Gyventojai, naktimis 
kūrena prie ūkių laužus ir 
išstato sargybas.

ĮJDfKAI DAUiO LHTUVTU 
MOKYKLĄ LANGUS *

^abarnikiuiš,' Breslaujos 
apsto, yra lietuvišku mo-

Putifika^ Seivų vai* Su
valkų apskr. Lapkričio men. 
naktį 13 į 14 diena, visoje 
apylinkėje siautė smarkus 
lietus sų vėtra, kuri ūkiu in
kams pridarė: daug bledics. 
Daug išgriauta trobų, me
džių, begriūvant troboms už
mušta ir gyvulių. Beveik su
gadinta ilkįninkii visi vėji
niai malūnėliai.. Miškuose 
daug išgriovė ir išlauže me
džių. Nuostoliai dideli

Vaikų parbymaiM — Bin- 
niUiKalbos mokslui——50c
Pafefedra* ~ laUkai vieno .,

Mferfemra fe jo Tykdyntai 
fitarijoj -■■ ■— į ■ -------- 15e

taUKnų S*vyb*e
rrirar*tiani» 'ir g*rnUn*n« ra 
raidomis. Su|ąw* M*tM Gri
gonį* ------------ -—-------- —50e

LaIm*.^ (po*ma). Para** 
Vaitkui ■......----------------- ------ Mk

Aferagiki ra Ugaimt Vert*
G lenkižko kun. K š...o...l<k

M«raTIk*jImM—i*ai*kini- 
aua pagrindų Mttaą t’kijta*. 
Vert* Joną* M. Širvinta*—L50c

Lietttvra Braidai. — lilrido 
J. Belkevičini fe B-v*» Kau
na* ------------- ---- ------------- ------40«

eijoa,Monolgai ir Dialogai.
Parrt* Juoaą* V. Kovai _J0e

Graudlta Verionui. — Var-

Krutaui Krylta*: Stacijoj
Graudtta Verksmai, Maldo* G*-

«y* -
Va*

«MHHH1W0" AGENTAS 
. Kas ii ąerbiaraųjų lietuviųnorė

tų. ufainiyii laikraitį “Darbfaln- 
kįh niatoųčsite kreiptis prie ma
nus, o ai visuomet noriai patinau- 
du. Ui savo darbų jokio atlygini- 
i»U> nereikalauju. Lalkraltfe "Dar
bininką*’1feein* du kartu aaraitl- 
fe, Kam bJUi; perbrangu du kartu, 
ta* gili ufeiraiytl vienų kartų M* 
vaitAje, t. y, penktadienio numarj.

VMs spaudos reikalai* kreipki- 
IRpa*

V. J.1LAVACKAN

Ttni MakyUjal AukUfejal 
Mažųjų GtoHjai fe 

o^aiariažP
Ižrašydihkit;e J'ūsų 

brangiem* 
▼alkams 

"SMiunp” 
“laulat*" daili, turininga ir pa

tinka vaikams. Jai ražo ir pWUa Ii-

“SmuIuU” eina du kartui P*r 
M«ta«ta 13 Ifet Eurai matų H lt* 
Kalvotu vlrfelta. Kakta Lietuvoje, 
tritrijoK Jkiifefe, Vokietijoje 
mfeicri 1* PO*).dktriio framt* «n 
fe kitur metanui1* flt* p«ad *ra- 
f rimimln. 3 lt, 30 ra«t Anerikofe 
tų 8 lt / ,

Adrran*» Jnrirartcra, “ Fknl uita

Kum X Miliuką* . .  ....
Mril* (Potma), Parai* M.

Gustaitis uiu- „.„IĮ*
Nauja ikaitgmM Knyga— 

(Delis lĮb Su pąveikriata—.U*
VfenuoHn* Lapt**. Vert*

Kup. F. Seurusaiti* —\ .... .M*
Vaikų Knygrt* - m P*-_ 

veikslais J'ic-Kfe
Man* Patyrimai DidK*j*j 

Kartj, 1916 ir 1919 m. Para 
W Kun. X F. Jonaitis (ta- 
oriiomi) —-

ĮtafoUdų Vsdovilta, #taaU*ė ’ 
Graudis V*rkqM SĮudftr* ir 
•šleido'Kun. J. Koncevičius,—10s

MoUrystis NeSuardomyb*. J/ 
f**aiwkw. fiv. Kas. D-jos 1*1- < 
Unys, Kaune ,*—-Į6a

Ruoktatiiisfe LaDcafe. Parai* 
'V Rueevičitm __±_2_*la

įranta* CtaMdtai. Ižlrido 
r*vąs Alfonsas Maria G. P......M*

Religijos Mokym* MbioM- 
;du Šutais* K J. Skruodys-J**

LetakHe MriMams AW
Prie Magff, Šutais* KpPra- 
naa———— ------------- ------40e

Misų Dainiai* Parai* JEe« 
<yi Puidu ____—_____ —M*

AM«tNs« Budm-ra pt- t

indriuiaitfe
M K^m^s 1 

Ariją, Parai* Pranašių JŪM SJ#

TRATRAĮ
Vienuolio Dįspata su RaH- 

iu. Vieno veiksmo juokai, Su- 
ietuvino Vaidevutis, ... .Ii*.

Nepaisytąja—keturių veflm- 
raų drama. Parail kun. Pr. M. 
‘tąsa. Kofea----------------------—M*

GUfakingu Vyras—3 aktų 
fomedija; perai* S. Tarvy- 
las___ __ ;...............    Jiė

T"T

raauka* ............ . ..... . ...... ,,11*
Ubagų Akademija fe Ubagų 

Salina — komedijos po Į gk 
ą. Parai* Seirijų JuoaAka* .16*

VaiegM —Drama 4-rių ak- 
ų. Vert* Akelaitis --- ---------4®e
Rimai—3-cig dalis daamųe 

'(Gima Tautos Genijų*** Fa

rinko Kuo- M. G*vaJ*viem; • 
Imi apdarų tfi rastai, v* *p> 
darai*   ——-----------------*1.00

fe IfemfeA Para-
** kum B Bufiya  -------- 8Qt

Prof. V. JurguŽto X* —10ė- 

tydas Ltataraj*. Parai* S.
Kaimietis .......

MaMes GafeH fetorižkĮs 
pieMnya IV-ta ŽtaUmeBo kri- 
gitanyb**, Ltoinrių kaltam

*|taK pf*M* LapIfePI V<d* ''

•li.oo
£i*feta«* 113*1*1. 8u P»-

ra** kun. V* J

Žfedtt Kantui ~ dnu*« 4
.ktų, 5 p*v. Vari* ife-
Hutai •,.... į ;. _!*•

Viri Gari—3-ta vatfenig vata-' 
trik; parai* r. v......

fažridja* arb*
kaukta*. 4 aktą 4rą*£
Vert* Jobm Tarvyde ,7 ..'.....„„II*-

ugaaym* JLpaoviaiOMK — 
it*jl»M fe gynateraa a«t *e- 
uže J&taue Krietara. Vakftd- 
4«*b ru gaMeaite'... .  ,.... .„.„flk

Dram: D Graroan*; t) 
Vabfota-4 aidą; 3) Dtarito 
StėMklaa *- 4 akta; pa**** 
t Tagrydaa ; 3", ’

VrikųTrairai: tyfe it n ( 
Pąfedrok ką darni;1) Jra* „ 
laimi; I) Puakyk Mara lak 
tat Suritfdluc, D. fe N—1M.

Vilkų Wmi:dalbllill

Nkte Mt Mų~«IMca”

W rili—jiMdri* Grifeliai*

"DARBININKAS’' -
I

• t
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^Eikite prie Manęs visi, kurie vargstate Ir apsunkinti 
ranto, o Aš jumi^ atgaivinmii? - Aio žodžiai yra mūsų VicŠ- 
patira ♦Teraus Kristaus tarti Žmonių rainiai. Tankiai, kuo- 
met ine# jaučiame# esą nuliūdę, suniurę, nuvargę, kaip bū
tumėm dėkingi, jeigu kra mums suteiktų ramybę ir kaip 
mra tokįŽmogų gerbtumėm ir mylėtumėm. Taigi.pagalvok

. ..... .

tojai daugiausiai nukentėjo 
nuo Iralševikų. Bet buvo su
kilę ir turkų tautybe# gy
ventojai: iŠ pampikfiniino 
dėl tų religijai niekinimų. 
Ištini vagonai ėjo per Tifli’ 
są ru Mužeintata bolševiknta 
Labai smarkiai kovojo ūki
ninkai dėl atiminėjimo iš jų 
javų. Grūzija, taivuid nopri- 
klaumnita vatat.vbo ir pra
džia jė gavo kūrimosi lx»lš<- 
vikų jMivergta, ginkluojami 
rcngduam tailšt»vikama pirtį.

Bolševikai žiauriausiai 
stengiasi tuoa mikilimua nu
malšinti. Ištisi kaimai iš ar
tilerijos pm-Triami griuvė
siais ir pelenais, ištisi valu
čiu gyventojai l>ėga į kal
nus, kur G. I*. U. ir kemso*

gautum, jeigu nueitum į teatrų arba į kokį kitų pasaulinį 
linksmų suruošimų. Juo labiau nerastum ramybės nuėjęs 
į šokis arba girtų bei ištvirkėlių draugijų, kaine rasi dar 
dideimj pažeminimą. Kolei pinigusnntvėjų leisi, galim* 
si neva linksmas, nes tada turelį užtektinai draugu ir dirtb 
tino paviršutinio linksmumo. Bet pinigų pritrūkus, netek
si draugų ir pajusi dar didesnį nuliūdimų bei neramumų.

* Tai ką tad sielos prispaudime tari daryti ? Kame yra su
raminimas? Tikiu? ramuma galėsi rasti tik prie Viešpatie# 
t Jėzaus Švenčiaitsiame Sakramente, ypač kuomet tii priim- 
( sl savo Ankšeiausį Karalių į savo širdį Šventoje Komuni

joje, tada pasijusi tikai amiu. Norėdamas^amumų savy
je išlaikyti, reikia dorų, pamaldų gyvenimų vesti ir kožną 
dieną priimti Išganytojų į savo širdį.

Taigi, bėkime prie Šio Ramintojo, Meiles Sakramente 
mus laukiančio ir melskime Jo pageltai, kad mūsų pasi
gailėtų ir suteiktų mums amžiną ramybę.

^larijonų Kolegija

BOLŠEVIKŲ KARAS PRIEŠ 
KAUKAZO GYVENTOJUS

D Rurijos pranešama, 
kad bolševikų valdžia turi 
kovoti ne tiktai su vidujinio 

t gyveninio sunkumais, su rn- 
t mi tauta, bet ir su kitų tau- 
| tu pastangomis pasiliuosuo- 
į ti ii bolševikų jungo. Dau- 
t giausia tų tautinių pastangų 

yra vakarų ir pietų Rusijos 
kraštuose. Vakaruose balt- 
gūdžiai, pietuose Ukraina 
bruzda prieš bolševikus. Bet 
didžiausį bolševikams pavo
jų sudaro Kaukazas su Ar
mėnija, Gruzija ir Azerbei- 
dŽanas, kurios yra susijun-

į. Kaukazo federacija. 
Kaukazas bolševikams yra 
didžiule parako bačka, įcnr 
užtenka mažiausios kibirkš
ties, kad-bolševikų valdžia 
išlėktų į padanges.

Užkaukazio sostinėj Tif- 
lise bolševikai nuolat laiko 
šarvuotą traukinį. Kaukazas 
atrodo kovų teritorija.

Po 1924 metu sukilimų 
pereitais metais huvo smal
kių mūšių Kaukazo gyven
tojų prieš bolševikus..__ Di
džiausi kraujo praliejimai i- 
vyko Armėnijoj, kur gyven-

Daugiausia kenčia gyvento
jai tų kaimų, kurie yra to
li nuo kalnų. Komsomolėai 
viefbmis Šaudė iŠ kulk<mTab 
džių į belaisvių minias, kur 
buvo moterys, vaikai ir ku
rie tremiami į Aibira atsi
sakė sesti į pagoniu. Žval
gybininkų būriai apsupo iš
ėjimus iš kalnų, tikėdamiesi, 
kad žiemų ūkininkai bus ba
do ir šalčio priversti grįžti 
į namus. Kežiūrint bolševi
ku pažadų, kad savu noru 
sugrįžę namo gyventojai bus 
laisvi nuo bausmes, bolševį- 
kar grįžusius vyrus tuojau 
suėmė ir subaudė.

Kaukazo gyventojai dau
gumoje aršūs bolševizmo 
priešai. Pradedant ūkinin
kais, baigiant darbininkais 
fabrikų* ir kitų įinonių visi 
kovoja prieš bolševikus.

Katino ^DarJ)tnin1ia»^

i *

Ąi

Birmą vietą Hational Automobile 

Parodoje —gavo vii Chevroletka- 

. tMi. 1

? Jau ketvirtų tartį ji elito Chevrolet atrieki mu

1 tą ffarbę. Viena priežaatii yra kad Chevrolet dno- 

da neęapraatą vertę. Tai yra tikras .faktaa kad 72 

arai, visą padirbtu Chevrolet yra ta dabar tebe- ihjtoa kataowrajM Chevrolet Six yra Didelė 

,yartojami. Amerikoj Virti.

MAUJOS SKMOS KADfGA

Yra Ogesnis wheeWwt, ėrdramta gražesni* Fkh- 
er Bodies; naujai moderniikai nudailytM, ŽVel- 

nesnii/ 50 h. p. šešią^yMndtriĮą inžbuui; jda««

At the Madonai AntomoMle Showa

Chevrolet wins

firstplace

mt kaip kad dabar ir parsiduoda už

* ’ . |546 $510; Standard Ome, Sport
faktM tame kad ne jokia pirmiau Chevrolet karas Coupe (rumbto seat), f 6^75; Standard Aedan,

“ŽVAIGŽDUTĖ”
MinerinU veiką peveikiluotM * 

Uikražtii.

Eina septinti metai, kas mčnuo 
oSbpusl didumo.

Tžvai, Muklitojai, fefrniniakail
Jūs trokštate savo vaikams lai* 

m«e. Tai pradekite jiems tą lai 
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pa> 
pirmas tam darbas — tai įpratin 
ii vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visat kas gera ir gražu. Tki 
yra visai nesunku ir nebrangu 
štai "Žvaigždute” leidžiama vai 
karna Ayiestl dorinti ir lavinti 
Būk tikrai vaikams gerta it pa 
daryk jiems" šiemet gražių dova
nojęs užsakyk jiems “Žvaigždy 
tę/’ kuri kas m?nuo jiems duot j* 
domiŲ skaitymolių, įvairių Žinių 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai Vaikas skaitys ir 
džiaugsis. . .

h Tikpaabndyk—mūsų nerūgosi 
Juk visai maža kaštuoja — vot 4 
Iii metama

Kaina Angelo Sargo Vaikų' Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 Iii metama Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

Priedtfcluodanm loterijos bille- 
taa

Adresas: “Avaigždutša‘ 
Administracija, Kaunas, Uandto

, Namai

NAUJAS CHEVROLET SESIŲ
Klautykla jter Radio 

CHEVROLET CAVALIERS 
BT0TI81FNAC 

PdfMatoąto trolbare 8

BOSTON: ComKonvvealth Chevrolet 
Co„ 948 Comnx>nwa«lth Avė.
Commoavrealth Chavmto Co., 20 
įTovlnceSt, ofp. Cltv Balt

BROOKLINE VILLAGK: Conunon- 
vrealth Chevrolet Co., 25 Washlngtofi 
SL.atBroohUneAve.

ATLANTIC: Ndrth Ottlney Gange, 151 
Hancock St

CHAHLE8TOWN: Stanley Hario* 
Chevrolet Corp., 334 Malu St. 
CANtON: Moroe A MuBIn Motor Co„

Ine.
CHELSEA: McBride Chevrolet C<ų 

S60—966 Broadway
EAST BOSTON: Wtrnock-Lynch Mofc 

oro, Ine., 944 Saratoca St
CAMBRIDGE: Cambridfa Motor Co., 

277 and ,808 MaaMehMeita Avė/
EAST BRAINTRBE: Clark fc Tnbor, 

■ Ine. ' •

CHEVROLET DEALERS
J Vakarais Atidarai
’SOMERVILLE: Hodgdoo Chevrolet

COo Broaclvray, nt Macoun Są.
REVERE • North Shore Chevrolet, Ine., 
i1450 North Shore Ro*<L *
SOUTH BOSTON: Dalley Chevrolet

Co., 6G4 Broadway.
IVAIJPOLE: Walpole Auto Statto, 092

Malu St.
EA8T WEYM0UTH: Milto Motor

Servto ____ .
SOUTH WEYM0UTH t Sarsent Bros.
HINGHAM: South ghoro Chevrolet 
CCo.
SOUTH BRAINTREE: HMkell’s

Garaže.
NEWTONVILW: Sllver Letos Chevro-

letrCo^ 444 Watertown St
LENINGTON : F. K. Johnėoo, 85 Bed* 

ford St
DORCHESTER: Columbla Chevrolet

Ine., 617 Columbla Itod (Upkamv
Corner) and 767 Dudlęy St

NEEDIIAM: Stack & McAdam, Ine.
MEDFORD: Mvdfonl St, Chevrolet 

Co., Ine, Medford Są.
AVELLĖSLEY: HaėkiBs A Hjmea, Ine.
W*ATERTOWN: Daniele Chevrolet 

Co., 647 Mt Avburn St.
RAST MILTOM: Woo41ward’s Garage, 

Ine.
MELUOSE : Field Motor Sake Co.
DEDHAM: Dedham &L Chevrolet Co., 

AVashington St
EVERETT: Melamon Broa, Ine., 67

NEAVTON: Stoart Chevrolet Co., 431. 
AVashlnateo St

AVniTHfcOP: Gonto G. Fullerton, 57 
Putnam flt

WOBDRN: Lynch Motor Seto. 40 
IVlnd St #

VFINCUKSTERi Frank Mnrphy, Ine, 
748 Malu St.

JtteMyfcfo per Rudįo 
CHEVROLET CAVAL1ER8 

8T0TIS WAC 
Feafctoieafc Vęfctffe 8 WL

BOXBURY: Ome Hali OMtrokiOeų 
458BloeHlJI Avė.

ROSLINDALE: ML Bope Motor SaMl 
lac., 415 HyOe Bar* Am

WEST R0XBURY: Wtot Boatary 
Motor Sales, 1782 Centrą St 

STONEHAM: Kent Motor SaUa, įffO
Malti St

NORWOOD: Fenton’a Garam
MATTAPANt J. J. Dalaney, Ueų IŠ* 

Blae Hlll Are.
MALDEN ; Frama Motom jot. 144 

Exchan<eSt.
reading: Balky Cbmotot Co.
QUINCY: Waabfnftoa St Garam 0*-. 

216 Waahl«iton Ėt ‘ . •.
LYNN: H. R Fembrook, M6 VaaMnr 

ton St
WAKRTIELD: Mala St Chėmtet (X 
WALTHAM: Robert C. Fene*, Ine, WB 

t Main St .

£

ĮVAIRENYBES

- GAUTAS STOMTIMY* MAUJŲ 
MALDAKKYGIŲ 

MALDŲ RINKINĖLIS, 
juodais virtellals ...

MALDŲ IHNKiNftLIS, 
jimlnht virbeliais.

...11.73

<.4123
MAŽAS NAUm AUKSO ALTORIUS,

juodnlM pr*«tal» vlrScIInla..... .50c,
MALDŲ RINKINIUS,

beitais vlHdlah..............<1,75
maldų rinkinėlis,

baltais vlrB41laLs,...*.ooo..<1.25
°DA0ZMinA*0 *

tMOMIŲ VAIKAI BKZDtlOKIŲ 
TAKU •

4 Yra pastebėta, kad beždžio
nes labai mėgsta mažus vai
kus ir stengiasi juos pavog
ti, Yra daug pasakojama a- 
pie tokius beždžionių pavog
tus vaikus.

Malajų pusiasaly suaugęs 
orangutangas pagrobė mažų 
-mergaitę ir nusinešė jų į 
miškų tankumynus. Visos 
pastangos rasti vaikų nepa
vyko, kol iš netyčių, po tre
jų metų, mergaites ft*va< 
dirbdamas miške, pastebėjo 
medy didžiulę beždžionę su

žmogau^ vaiku. Jis iŠ karto 
suprato; kad via gali būti tik 
jo vaikas. Tėvas tuojau im- 
sišnukė pagalbos ir, apieško
ję apylinkę, rado orangutan
go lizdą medžio viršūnėj, 
kur su vaiku tupėjo beždžio
nė.- Tačiau gražumu vaiko 
liczdžione nenorėjo atiduo
ti ir mėgino su juo paspruk
ti, bet matydama neištrftk- 
ųianti, paliko vaikų, o imti 
paliego. Tėvas iš veido paži
nų savo nicrgaitę,/bet ji pa* 
suodė virtusi dauginu tau? 
kine, negu pati ta*zdžionr. »Ti 
gerai šokinėjo medžių Šako

se, valgė žvėriškai ir gyve
no medy, kur tėvas jai pa
davė lizdų. Praėjus dviem 
metams jį vis dar neišmoko 
kalbėti ir jautėsi žvėriuku.

Kapo kolonijoj  ̂pietų Af- 
rtkoj, vienoj farmoj dirba 
darbininkas, kurį maža bu
vo pagrobę beždžionės, ku
rių tarpę jis išgyveno 16 
metų. Kai jį atgal pagavo 
žmones ir išmokė kalbėti, jis 
daug itasakojo npie savo liež- 
džioniškų gyvenimų. Dar ir 
dabar jis noriai vaikščioja 
rėplomis, laipioja į medžius 
ir beždžioniškai loja, kai jį 
kas ima erzinti. Beždžionių 
gyvoninias, pgsnk jo, buvęs’ 
Inlmi imkingans miegoji-j^dZK**** 
įima, vnlgA'mss ir žaidimai. Prof. 8t Mkt«kta

j

*'#> B

i

GAIDYS 8U DVWM „ 
jĮntnnmu

Neseniai gydytojų akade
mijai Kimes mieste, Pran
cūzijoj, buvo pristatyta* pa* 
plautas gaidys, kurs pasiro
do turėjęs dvi širdis, GaU<, 
(lys, gyvaa būdamas, buvo> 
visų taiką sveikas, drąsus ir: 
labai didelis peštukas. Gy- Jį 
dytojni ištyrė, kad abi šir* 
<ly» buvo visai normalioa ir j 
veiki1 sutartinai Tai yra r tP-,, 
pirmas atsitikimas, kad tab Ą 
jtų rastas Buangętf nMGrdia | 
gyvis,



*

sugriauta spaustuve
merikou, nes Lietuvoje eka-

(THEWOBKBB) 
rmf TDMUT «d TOBAT

dryMre, Amerikiečiai grie
biasi rinkti milijonų parašų 
— įteikti J, A, V. vyriau- 
šyigL prašant pripažinti 
Lietuvą dė jure, ir kiek via

irw|>uriwwgĮMu<un« irtni—ui i n>i i-~irni ii,\

Iš Katalikų Federacijos 
Centro

nuhupiofa,ronkmit tą niili~į;
jonų parašų, Sunkumui nu- kursantai ofįdaliai nesutikti

b& Lietuva pasiskelbia ir 
tampa neprikląummuų čia 
dar didemds *;judis? dar 
daugiau entuzijazmo, bet 
valstybės abejoja Lietuvos

įViatany metimt
į Vm®4 kart

____________ T jUfchnylk<rtjmvttt<HmrtaaM..fZW
*<DARBININKAS0

. South Boston, M&aa.
Telephone South, Botton 0890

y'L 1 >|f ''L "X!"' ' - ■
DAJcBI|CIJ(KAS ■ Įl,oje fan^t aaug

Jų suranda. Jie sako, kad

WwmiHi py ■■>■■■ m*

UDfT 40«mv UTKVirtlUirB. 0^ 4MK)OUTMm 07 IASCA
M Mthr W. U1H5 attt* HrtatnetM BmIm, Mm*,

Mdar tiM Aet «t Man*1WT ,
tor mailių* at apartai rata of ptatept pnarM «ae M BactMa 110B 

*t OrtaMr l IttT, avtMrM aa U
•UMCRIPTIOJI MATM: 

OMMatteyMrijr
t ZMcb raarty..................9S.C0 

OamUę pat maafc jreariy.,$lOI 
VaaSpa Mk» pat matk ymriy.j..

M We«t Broadvray

ties ir kitų brangių elemen
tų. Pats esu matęs kasyklas 
(mainas), kurias vienas ar
ba keli ūkininkai valdo. Jie 
iškasu auglių savo reika
lams ir dar miesteliuose par
duoda. Jęi šie ūkininkai 
kiek pinigų turėtų, jie galė
tų surasti dideles kasyklas, 
kaip atranda Peniisylvani- M! ■ . -
joje arba kitose valstybėse.

Profesoriai sako, kad čia 
kasyklose galima iškasti an-JAU METAS KONGRESUI 

RŪPINTIS BEDARBIAIS

umup
NUTIMIJKIMAS

Kas nežino, su kokiu cu- 
tuzijazmu, su kokiu dvasios 
pakilimu didžiojo karo me
tu Amerikos lietuviai dirbo, pajiniu tų nepriklausomy- 
kad tiktai pagelbėti savo bę išlaikyti ir jie susilaiko 
broliams, likusiems įdėtu- nuo pripažinimo Lietuvos 
voje ir įtekusiems. į Imi- 
siojo karo audrai

I9jfi nu išgavus nuo J. As 
V. prezidento Wihono pa
skyrimų “Lietuvių Dienų”

panašių Jungtinėms Ameri
kos Vaįrtijoms su pilnu 
spaudos, žodžiu ir susirinki
mą laisve, bei asmens ir na
mo Uriįečiamybe* laisvės 
ragavę, vergijai nepritarę, 
taigi Lietuvoje įsirodyta? 
kad jiems amerikiečiai ne*

Vytauto Didžiojo 500 me
tų šventes proga amerikie
čiai dideliausiu vųrgu surdi- 
ge arti 400 asmenų efafcursi- 
ją Lietuvon, Lietuvoje tų 
ekskumntų Kaime oficia- 
liai nepriimta, Ekskursantų 
sudėtos aukos vainikams sų* 
dėti prie paminklo žuriisių

» *wa7.-__ _____________

Js&rriri keletą. 
metų duota panama Šveica
rijoj mokslus eiti, bet štai 
mūsą vaikai, įmokusieji 
Lietuvon, lietuviškai pasi
mokyti, įžeidžiami ir it pik
tadariai krečiami.

v

Mes j juos metame duo
na, o jie į mus akmeniu.

Ir po šitokių įžeidimų ar
gi galima ir tolinus palaiky- . 
tį draugingi santykiai su 
Lietuvos vyriausybe.

Frd* Sekretorijatąs

' Apie 300 farmerh; susi- kuomiųirūpintiemskongrez* 
rinko į miestelį Englimd, menrims, jie bus priversti kų 

t ArkansaK, ir pareikalavo nors su tuom daryti. Senato-
dnonos, o ne, tai* Wagner visų pirma pa-

Ir pasiimsime patys. Tame siūlo sumanymų padaryt (be-
Vaičiuje * gal atsirado keli darbių statistikų. Dabar A- 

f valkatos, bet didžiumoj tai menkoj Wks tikrai nežino, 
fr blivo geri, teisingi f arminiai, kiek yra bedarbių* Priskaito 

° nekurie kadaise pusėtinai ji; nuo 3,000,000 net iki 9,- 
į ', turtingi, bet šiais metais vi- 000,000. Jau tas vienas pa- 
E ' aiškai pavargo ir palikę be rodo, kaip nerimtai atsine- 
E duonos dėl pereitųjų metų šama į nedarbo klausimų: net 
g? nederliaus. Englando miesto nežino, kaip didęle toji ne- 
B valdžia nusigando ir viso- laime. Žinant gi tikrą; be- 
B Iriais būdais norėjo nnramin- darbių skaičių, daug leng- 
r ti sujudusius fannerius, bet viau planuoti jiems pagelbų. 
r jie kietai reikalavo maisto ir Toliau Šen. Wagner pa- 
F gruniojo pulti sandelius. G a- pagaminti viešųjų dar- 

* lų gale jimns duotu maisto— programų šešiems metams
g? MekvienanrJJ dol. vertės — įr? bendram darbui mažėjant, 
|į ‘ ir farmeriaf ramiai grįžo na- yy^mti tų programa tiek

mių bet kų čia reiškia tokš Hek bus reikalinga žmonėms 
maisto išteklius? Už poros darix>. Pagalios jis nori at- 
dieiu; fermeriai vėl nieko ne
turės ir bus priversti deinon- 
straci jų pakartoti. Susirūpi
nęs tuo įvykiu, Arkanso se
natorius Robinson per Kalė
das pareiškė Senate, kad 
^Kongresas toR-giažu |nepa- 
kankamai rūpinasi nedarbo | 
pašalinimu.

Kongresas ištiesi; mažai žadą piešti radikalę reformų 
tuom rūpinasi. »Vienas tik darbo klausime. Tik nežinia 
kongresmenas R. E. Wag- kaip į tai žiūrės Kongresas, 
nėr, iš New Yoiko valstijos, Mibjonierių/atstovams dar- 
rimtai susidomėjęs darbiniu- bbiinkų klausimas opus ir 
kų klausimu ir jau seniai y- nesimpatingas, bet tokie įvy* 
ra įnešęs Kongresai! keletą kini kaip Arkausaso vajsti- 
bilių-sumanynių kaip pašali
nus nedarbu ir ant toliau nuo 
jo apsisaugojus. Kongresas 
kas žin kodėl tų bilių visai 
nesvarstė ir lyg su panieka į 
juos žiūrėjo, bet dabar, kuo
met krizis ne juokais pradė
jo lįsti į akis sotiems ir visa

»

organizuoti darbininkams 
apdraudą. Amerika tuom 
dalyku iii šiolei visai nesi
rūpino. Iš 23,000,000 darbi
ninku Jungtinėse Valstijose 
tik anie 100,000 apdrausti 
nuo nedarbo.

Žodžiu, Wagnerio suina- 
jnymai gražūs, praktingi ir

didele naudu? Nereikia per
nešti iškastas anglis į kitas 
šalis, kur yra geležies, arba 
pernešti (transportuoti) ge
ležį, kur nėra anglies. Sis 
transportas labai brangus 
būna- Tad šioje Alabamos 
valstybėje viskas naudinga 
ir tinkama ateities didelei 
gerovei. Aš manau, jei nau
jų kasyklų -darbų tuojau 
nnidėtų, tai šis darbas labui 
numažintų bedarbių skaičių.

Mano profesorius ebemi- 
kas *Dr. Kasmet sako, kad 
šioji šalis “greitai augs; ji 
auga ir dabar; keletai meti; 
iraejus, iš šios Šalies žemes 
aug brangių vaisių iškas. 

Kasinėjimai greitai prasi
dės. Chemikai ar kasyklų 
savininkai, turėdami pra
džiai kiek pinigih galėtu 
tuojaus labai daug uždirb
ti,” Profesorius ragina stu
dentus labiau ehemijj mo
kytis ir Alabomoje apsigy
venti. Jo žodžiai: “The 
natūrai resourses of Alaba- 
ma are beyond doubt great 
and extvaragant.”

Juozas 31isk'inis
University of Alabama.

reikalams^ kiek tuomet pa
švęsta ^vakarų, kiek sekma
dienių paaukoto* kol prisį- galėti,nuli jodu# parašų su*pj- prie paminklo žuvusių 
ruošta tai istoriniai diendi T 1 *r --
—“Lietuvių Diena” lapkri
čio 1 dienų, 1916m*. „

Arba vėl, 1917 m., kuo 
pradėjo aiškėti, kad Vokie
tija karą praloš ir Lietuva 
tiiros progos patapti nepri* 
klausoma valslytM?. ‘Kiek tą
syk parodyta veiklumo, kiek 
Amerikoje augusio jaunimo 
įtraukta į tautinį dailių 
1G17—^1918 m. žiemą Liete 
vai auhj^tien per Tautos 
įYmdą pų| 300,000 dolerių 
sudėta. Čia aukojo senį at
eiviai, vyrai ir moterys jr jų 
Amerikoje gimę ir augę vai
kai, visi, kurie tik jautėsi 
lietuvius esą, dėjo didžiau
sias aukiis, kad tik Lietu
va liktų laisva. Tuomet pa
miršta ’tfsb Atrimkiečių lie
tuvių reikalai, tuosyk buvo 
tik vienas visų reikalas ir 
troškimas — atgauti Lietu
vai nepriktausowgbę ir tos 
nepriklausomybės idėjai vis
kas paaukota, laikas, jėgos 
jr doleriai.

Ir* štai išaušta Lietuvai 
trokštamoji nepriklausomy-

VYTAUTO VAINIKAVIMAS

Brazilija. Kilusios Brazi
lijoj revoliucijos metu “Lie
tuvio Brazilijoj” spaustuvė 
buvo užpultu, komimistų lie
tuvių, sugriauta ir apiplėš
ta. Padarytu 6000 milreisų 
nuostolių. Banditai tiek bu
vo įsidrąsinę, kad sunaikinę 
spaustuvės ir rbdakcijo# (ui
tą išdaužė net Lietuvos kon
sulato langus. Po revoliuci- ' 
jos kai kuris tų “didvyrių” 
rado vietų už geležinių gro
tų, o spaustuve tvarkoma ir 
darbas toliau dirbamas. Del 
nieksi; darbo buvo gausiu* 
gus lietuvių susirinkimas, 
kuris priėmė paribiaurv.ja- 
mo yezoliueij:;, kurioje pra
šoma Lietuvos vyriausybe 
sudaryti sutartį su Brazili
ja dėl kriminalinių nusikal
tėlių išdavimo ir prašoma 
paramos Wikentčjwmatn lai- , 
krašciui it spaustuvei atsta
tyti. ’

rinkta ir J. A* V. pirmo# 
paskelbia JMirvos fTtįia^ 
nhną de jure. .

Lietuva tanųm nepriklau
soma, leidžia savo įstatymus, 
savo pandyintis, bet apie a- 
nierikiečius lietuvius visai 
pamiršta, iiors mes jokių 
pretensiju ir neturėjome, jo
kių sųlygų. Vienatinis mū
sų reikalavimas buvo — ma
tyti laisvų Lietųvų. Bęt Lie
tuva to mūsų troškhno ne
įvertino, jie net įrodymais 
uždraudė mums amerikie- 
čiįphs, taiHisiems J. A. V. 
piliečiais ir mūsų vaikams, 
pirkti nejudomų turtų toje 
Lietuvio, dfl temos nepri- Sfojė S-
klausainj-bės mes tiek darlM’j^, vjTiawte i(gfnt!li 
pašventėme, daugybę, naktį; - - 
nemigome, šimtinėmis nu
klojome. *

Darblogiau, tautininkams 
paėmus valdžios vairų į sa
vo rankas ir paskelbus dik
tatūrų, aišku, laisvi ameri
kiečiai negi galėjo pasi
džiaugti, matant Lietuvoje 
diktatūrą, kai jie idealizavo{ frpfr
Lietuvos laiscą respublikai dar neturėjo, net ir p. A. (IfoL Zr dMT}.

n9^=emfeSS±S^3SHK9mBBR3B»ES3=^BBEBe5!9S!SE=a9aOESaaOKg«SS£S=SS9eaBBnmBnaBEBSaaSE!

Lietuvos nepriklausomybę 
nenuvesti.

Amerikiečių vaikui nuvy
kę Lietuvon mokymosi tiks
lais, jų laiškai atplėšiami it 
skaitomi, apsigyventi lei
džiama tik a menesiams, 
tiems praėjus ir vėl reik ra
šyti prašymai kad leistų’ki- 
tus šešis mėnesius pasilikti 
ir taip kas” pusmetis pana
šus prašymas reik kartoti, 
apari to dar reikia užsimo
kėti po 5 litus mėnesiui už 
leidimų Lietuvoje 6 mene
sius gyventi.

Dar didesniam amerikie
čių lietuvių įžeidimui porci

sulaikė, ir padare kratų ne
senai nuvykusiai Lietuvon 
mokytis p-lei AMiuį Rab- 
liauskaitei. Kai Lietuva bu
vo suspausta pokarinio skur
do, mes dėjome aukas ir 
desetkams Lietuvos jauni
mo, davėme pašalpas 
ankstojo užkulo užsienyje,'įttssr JKSttfe

"Tr.”

Taika su kiyžiuočiais tegalėjo įvykti tik atsisa
kius nuo Žemaičių, o Vytautas statydamas pir
moji eilėn Valstybes ir tautos reikalas, neiškeitė 
Žemaičių į karaliaus karūnų.

Numušęs ties Ginnvaldu- Tanenbergu di- 
> džiausį Lietuvos priešų —kryžiuočius ir atvada
vęs įš jų jungo Žemaičius, Vytautas, užimtas val
stybes tvarkymo- ir stiprihimo reikalais, per dvi
dešimts metų nė neužsimhie apie kaifuiavimųsL 
Tačiau Lietuvai pasiekus negirdėtos iki tol ga
lybės ir užėmus pirmųjų rieti; tarp Europos val
stybių, Vytauto karūnavimo klausimas vėl iškilo.

142^ metais, popiežiui Martynui V prašant, 
Vytautas sukvietė į Lunkų visus žymiausius to 
laiko Europos valdovus pasitarti kai kuriais 
svarbiais reikalais^ yiw: apie kovų su nenugali
mais Čechaįa—husitais. T Šįgarsųjį suvažiavimų 
atvyko Romos ir Bizantijos iihperatoriai, Len* 
ki; karalius Jogaila, Vytauto giminaitis Maskvt* 
did. kum Vosylius, totorių ordos chanas, danų 
karalius ir daugybe kįtlĮ kunigaikščių ir šiaip į* 
vairių kraštų valdovių su gausingais palydovais. 
Tai buvo lyg Vytauto galybes, ir reikšmes pa
rinku *" " ■ ' '

Šiame suvažiavime, išsitariant įvairiais klau
simais, imperatorius Zygmantns pasiūlė apvai- 
niknoti Vytautų karaliaus karūna,

Tnųs'iritoriausi pasiūlymas -riaiu svečių-di- 
džimisiu pritarimu buvo sutiktas, net ir patsai 
Jogaila džimigčsį ir sveikino Vytautų. Tačiau 
no taip priėmė šių žinių Jogailos atvežti ponai. 
Jię ėmė šauktų kad Vytautus unijų imlus. Ypač 
sujudo lenkų didžiūnų vaikis Krokuvos vysku
pus OlesnĮekk IJjivo m»t sušauktas hcntlnri lie
tusių ir lenkų Vj^nuto biijoriii,

Iriikų užgaulingas knllms pakelė ilidžiau- 
,4 f rinksimu net už kardu gridnM; nežinia km* 
1;n pasAarimoK būtų jmMibaigę*. Jeigu Vytautas

nebūtų savųjų bajorų suraminęs. Rytojaus su
laukę Venkai, pasigriebę savo karalių, išsidangi
no iš Lucko. Tačiau Vytautas dėl lenkti kaiščiu- 
vimosi.nė nemanė atsisakyti nuo karūna vii uosi.' 
Lucko suvažiavime pakeltas klausimus vis Invn- 
dodr Vytautas ruošėsi užsidėti karaliaus vaini
kų.

Li'nkai nėrėsi iš kailiui Lenkų didžiūnai be
raščio Jogailos vaidu paraše mųM’ratoriui Zyg- 
maptui laišku, visaip Žemindami Lietuvų ir Vy
tautų. InųMūutoiTiis šį laiškų persiuntė Vytau
tui ir imtuve karilnuotis lenkų pritariam.

Užgautas tokiu lenkų akiplėšiškumih Vytim* 
tas raže Jogailai: “Pagalvok, šviesiausiu viešĮm- 
tie, ar tavo patarėjų nuomone y m teisinga t Ar 
reikėjo apie tuos klausimus rašyti iniperiitoriui 
ir jį trukdyti tokiais dalykais ir Žeminti mus, jmT- 
8ų ImjoiMs ir vis:; Lietpvųt Mano karilimvimasis 
neprieštarauja suturiiips* Bsu juk seniai išrink* 
tas Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės viešį- y 
Čiu» Jų valdau ramini ir stipriau Jei tikrai pa- 
norėčiau vainikuotis*karaliaus kanlmų tai neši* 
nup, ar jūsų patarėjai galės eiti prieš nmw po- 
riw/? .

Tankui, negalėdami atkalbėti imperatoriftua, 
puolė prie impiežiiius. čia jiems geriau w‘kfxi. 
PopHius išleido įsakymu visiems aplinkiuinms 
vyskųiMtps, kad jie nesutiktų pųšventintr M»e- 
ratoriaim dovanojamų Vytautui karūnų."

Tada buvo sutaria vainikuotis be popiežiaus 
pritarimu* Lenkai niisigmulę griebėsi paskuti* 
nes priemones: jie nutarė nuversti mm mato Jo* 
gailų ir pasiūlė Vytautui lenki; kamliųmi vaini* 
kaiiw*t:p >Tašiau Vytautai Imki;
dFdžiū|ui<su paim ka atmetė šį jų įriūlvmg.

Sekančiais 1430 metais ruošėju h di<»pų hum 
imddm Vytautu vainikavimui. J Vilnių, kaip 
anuomet i Liukų. uu*irink<» gaTMaiuMo Rotum*

Vytautui Didžiajam Lietuvų valdantį ji buvo 
galingiausia valstghe visoje Europoje. Unijos 
lyšiai, kuriais ankstĮaif Jogaila buvo sujungęs 
Lietuvų su pairusia Lenkija, Vytautui nebeture* 
jo jokios reikšmes.

Vytauto žodžio klausė ne tik Jogaila su savo 
ponais, — jam lenkės veik visi to laiko Europos 
valdovais '

Bet teisiniai susidarė keista padėtis: silpnos 
nedidelės Lenkijos karalius, unijos nuostatai^ 
buvo lyg galingos Lietuvos globėjas, Tokios pa
dėties nei Vytautas, nei Lietuvos visuomenė il
giau kęsti nebegalėjo, *'

Kad VISOS unijos.žymes išnyktų buvo viena 
išeitis:Lietuvos didįjį kunigaikštį vainikuoti ka
raliumi ir. Lietųvų tuo būdu iš didžiosios kuni
gaikštystės padaryti karal^^te;

Dar virš trisdešimt metų prieš Vytauto mir
tį Lietuvos bajorai per suvažiavimų Salyne latvę 
apšaukę jį Lietuvos karalium ir žemaičiai savo 
raštuose visų laikų kitaip Vytautų ir hevadino? 
kaip tik — “mūsų šviesinusiu karalius,”

Kokarių net patu Jogaila, slaptai nuo savo 
ponų, prikalbinėjo Vytautų vainikuotis karaliuos 
karūna, \

Tačiau Vytautas karunavimosl reikalų rišo 
daiigian su vaMyliės reikalais, negu su asmeniš
ka garis?. Jis lauke valandos, kai visa to laiko Eu
ropa pripažins Lietuvų esant imkaukanud mwL 
pelniusių tapti kurulystc.

' T<» laiko pąpris*^^ te
galėjo tik'imperatorius ir ;4W h’u**1 Ttfųifodm 
ritri Zygnmntas dar prieš pat lemiamų karų su 

kits, matydavai^ kad 'čia kryžitmeiais siūle Vyfnuhtl karaimus karūnų, 
rmdvnu žens“

joj gal iššaukti kitus daug 
smarkesnius panašios rūšies 
įvykius, ir Kongresas pradės 
drebėt dėl savo kailio sau- 
gnjno. Tas gal jį ir privers 
svarstyti Senatorių Wngne- 
rio sumanymus.

K

AMERIKOS J. V. PIETŲ ŠAUS 
IR ALABAMA

Dietų kraštas nuo' eivili-i gėlių kokioje nepaprastoje 
iiio karo (Civil Way) ris Šalyje, tai apie tų atradimų 
dar nesuskubo atsitaisyti J visas pasaulis tuojau suži- 
Ber civilinį karų (1861 m») 
Šiaurės arinija čia pietuose 
sunaikino beveik visus di- 
džmusiiiK numųukiis; taip valstybėje, ši vafcrfy* 
put simaikinta kolegijos ir 
nnivci*sifetni. Bet per pas
kutinius 5 metus šis kraštas 
tiesiog Stelietuuu į prieki pa*

no. #

Tokia nauja gele-uesenai 
atsirado pietų šalyje, Ala-

be labai mažai žinonm kituo
se kraštuose. Į šios valstybes 
universitetų atvyko daug 
profesorių ir daktarų iš ki
tą kraštų, ypač iš šiaurės. 
Jie greitai pasteliejo, kai 

I čia yra.kokia tai nepaprasti. 
_____ _ _ ^Žipic../Aš įkits,^dažn«i.ridal 
daug tų gražių gelių žnio^is nu,H pasivaikščioti pu miš-

i *0*^ • i *•. * U *. ♦ s . U \ . i f V*

Yra pimuly daug gėlių 
|iurios (lygsta gamtos di-l 
džiausime gi^lfe’,^ Mkįf 
/ .... ‘ 
nematą kada koks nnn 
*z im igns atranda‘ nepapn^hj ui icikninųdanuiM tik Miritįtikinti mi kryžiuočiais.



IŠ ROMOS
Lietuvos atstovus prie ka

raliaus p. V. Čarneckis di
desnių švenčių metu visada 
Jlomos ir artimesnių miestų 
liėtuvių koloniją užkviečia 
pas save imdžiaugti lin
kėjimais pasikeisti, sulau
kus brangių švenčių.

Praėjusių kilčių«vakarą 
atstovas p. Čarneckis pasi
kvietė lietuvius, Paskirtu 
laiku, kada jau visi svečiai 
buvo susirinkę, geri), atsto
vas p. Čarneckis paprašė vi-

sustoję, paprašius gerti. ats
tovui* galingais lietuviškai* 
balsais užtraukė Lietuvos 
himną ir giesmeles. • Gerti, 
atstovas , labai gėrėjosi gra
žiu giedojimu to daug kar
tu dėkojo dainininkams UŽ 
gražu giedojimą. Kūčių va- 
kare dalyvavo kėlėte Lietu
vos dainininkų, kurio moki* 
nosį Romoje ir kituose Ita
lijos nurotuose dainavimo, 
tarp kuriu buvo ir amerikie
tė dainininke p, Jankienė, 
buvusio Brooklyue Apr. Šv.

J_ tiKto IĮ t fr į y K Ag 
kada ji iŠ Italijoj iš- tenka dirbti ptfte sunkiauJ' 
tyrinus rara gražų balselį, ste darbus, kurie greitai 

Dro/gerb* atstovą Kūte1 palaužia jų' sveikatą- Jie 
»e to iš kunigų kelete buvo 
atvykę: Kun. Dr. K. Rėklai
tis, Romoje Afarijoiuj kole
gijos rektorius, kun. Dr. V. 
podolskis, kun, Dr. J. Gri
gaitis, kun. Dr, K. Prie!* 
galiukas, kun, V. Brtogys, 
kun _L* Lukošiūnas, kun. P, 
Insoda, kum J, Žabulionis 
ir kum K. Bteponaite

Po 11:00 v. vak. riši pra
dėjo rengtis į namus, tarda
mi gerb. atstovui p. čarnee- 
kiui to p. Čameekienci savo 
dėkingumą už kūčių vaišes. 
Visi gerai nusiteikę, skirs-

*
VYTAUTUI DIDŽIAJAM

PAMINKLAS DUBINIUOSE
“tuiomiiao” ir l a s

VAJUS i
greitai gauna gyrių trauki
mą, įvairia# širdies ligas ir 
nebegali jokio darbo dirbti. 
Kaip skurdžiai jie verčiasi, 
galinai spręsti iš to, kad dau
gelis jų nakvoja lanke, žolė
se. Pažymėtina, kad; iš visų 
iki šiol veltui ir už pusę kai
nos grąžintų, senyvi Žmonės 
atidaro daugiau kaip <50%

Argentinoj tenka ausi dur
ti dar su vienu liūdnu reiški
nius dideliu skaičiumi p>d- 
ekiSkai nenormaliu išeivių. 
Pikti giinhiro, norėdami nu
sikratyti «nvo nepageidau ja-

rį valgyti kūčių. Visiems su
ėjus ir sustojus prie 'didelio 
ir ilgo stalo, apkrauto^viso
kiais skaniausiais kūčių val
giais, gerb. atstovas, paėmęs 
plotkolę, iš eiles kiekvienam 
davė ją laužti, kiekvieną 
sveikindamas šv. Kalėdo
mis.

Visi kūčių valgiai buvo 
tikri lietuviški: grybai, šly- 
žikeliai, kompūtai, žuvys ir 
daug kitokių įvairių valgių, 
kuriuos tik ** Draugo” 
“prof. Kampininkas” gale- 
tų surašyti *

Baigiant kurias valgyti, 
pasigirdo varpelio Ijalsas. 
Varpelio Iralsui nuaidėjus, 
už kokios minutės, didžiau
siu triukšmu, palydovų ly
dimas, įeina per duris Kalė
dų diedukas su didžiausiu

Detroito} varg. Jankaus mus# kas į įvairias iMrilikas 
žmona. Amerikiečiai neuž
ilgo susilauks tikros lakštu
tes p. Jankienės asmenj'je,

ir ĮjaŽnyČias į piemenvlių 
mišias.

lietuvaites verges
mergtyą likimo

^Kaunas.—Teko patilti ši
tokių smulkmenų apie išva
žiavusių į Argentiną mergi
nų būklę. Bendrai* ten jos, 
ypač nepilnametės ir hetu- 
rinrte nei-giminių, nei pa
žįstamų, yra baisiai išnaudo- 
jinues. Pasirodo, kad Ar
gentinos emigracijos direlį- 
<*ija juos išduoda po parašu 
samdantiems, kuriate, par* 
aivešį; į uamu», laiko tikroj 
wrgiįoį; verčia mukiai dirb- 

maišu dovanų ant liečiu*'Vi*? ii ir nieko nemoka, 
si pamatę Kalėdų dieduką, 
puolėsi prie jo.

Visiems aprimus, Kalėdų 
diedukas paprašė visus 
traukti laimės numerius, pa
gal kuriuos dovanos duoda
mos buvo.

Kalėdų diedukui pabaigus 
dovanas dalyti, yisi svečiai

Britu* įivgtiavurių Argentina* Įninkąs merginų grąžina emi
gracijai, ir ten jai prasideda 
nauja odisėja. Yra tokių 
specialistų, kurie, nuolat 
taip elgdamiesi, nemokamai 
naudojasi svetimu darbu.

Atlį/ĮgminKĮ: ai ištarimtą 
laika retai kada pavyMa in- 
ffaatL Darbo depaitamen- 
tas beveik visada palaiko 
darbdavius. Merginos, šitaip 
sunkiai padirbėjusios, daž
nai netenka sveikatos. Su 
šitokiu merginų išnaudoji
mu kovoti labai sunku.

Argerrttiioj nepaprastai 
smiki padėtis ir tų vyrų, ku- 
rid atvažiuoja, turėdami dau
giau kaip 4d metų amžiaus. 
Tokiems labai sunku gauti 
darbą, nes jų niekur nepri
ima. Yra daugybes jaunų 

, vyrų, iš kurių galima pačius 
tvirčiausius ir tinkamiau
sius pasirinkti. Senesniems

Be to, iš jų atima pase ir 
niekur neišleidžia, kad nepa
bėgtą. Saviškių ten neturin
čios iki tolei vergauja, kol 
pagaliau jų namiškiai prade- 
da ieškoti. Tada konsulatas, 
susekęs siūlo galą, pagaliau 
suranda ir pačią auką. Pa
darius intervenciją.> šeimi-

aes

ar gražiai prikallieję, išsiun
čia juos j Argentiną ar U- 
rugvajų. Tokie išeiviai iŠ 
anksto pasmerkti skursti ir 
žūti* Jie niekur negauna 
darbo ir neturi kur prisi
glausti. Bendrai Argentinoj 
yra nepaprastai daug psi
chiškai nenormaliu žmonių. 
Pamišefiąnis, yru įtaisytos 
milžiniškos ligonines, bet ir 
tai visi netelpa, gatvėse įų 
pilna be jokios globos. E.

NAUJOS ANGLUOS
KATAIMŲ SENKUS

Naujos Anglijo* kataliką seime
lis jvyks pirmadienį vasario 23 
dieną, 1931 m. Tą dieną yra Ame* 
tikos Švente -^George Vvashing- 
ton gimimo diena. Seimelis bus 
laikomas Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Paneli lietuvių parapija avėtai-

Kaip kitose Bytų Lietu- 
vos vietose, taip ir?Lydo« 
apskrity gyvenų lietuviai 
šiais metais stengtei įvai
riais būdais pagerbti Vy
tauto Didžiojo • jubiliejų. 
Kur gali, ruošia šiuo tikslu 
vakarus, paskaitas, o kur iš
vengia kliūčių, ten imasi ir 
paminklų statymo. Taip pe
reitų metų lapkričio 30 die
nų tapo pasfatytas ir pa
šventintas Vytautui Didžia
jam pagerbti gražus pa
minklas Dubinių kautie, Ra
dimus valsčiuj^ Pelesos pa
rapijoj. Tai įvyko Dubinių 
šv. Kirzimiero dr-jos sky
riaus narių dėka. Pamink
las padirbtas iš tvirto storo ' 
ąžuolo, kurį šiam tikslui pa
aukojo valdybos narys Jo
nas Diria. Darbus atliktas 
sumaniai ir gražiai: Pa
minklo viišūnėj kryžius, že
miau parašas: uVytauto Di
džiojo 500 metų mirties su
kaktuvėms pagerbti 1430— 
1930 Dubinių'Lietuvių šv. 
Kazimiero D-jos skyrius pa
statė Šį paminklą.”

Vieta paminklui pminkta 
graži, arti vieškelio, kur 
kasdien praeina ir prava
žiuoja daug žmonių. Jį tuo 
tarpn puošia berželis sv.v 
nioąėlis ir kelios dirbtinai 
pastatytos eglaitės. Ateinan
tį pavasrį dubinieciai keti
na imminldą gražiai aptver
ti ir apsodinti gėlėmis.

Paminklą imšventino at
vykęs iš Vilniaus su dviem 
jmmuoliak. šv. Kazimiero 
Draugijos pfrmininkas ku
nigas šiimbelionas Antanas 
Viskantas. Svečius dubiniė-

numukus p. Baužys jį pa
sveikino skyriaus narių var
du, o Pelesos klebonas kum 
B. Budnvkis savo ir .para
pijos vardu. Kunigas pirnu- 
ninkas, jmdekojęs už malo
nų jtasitikimą ir nuoširdų 
pasveikinimų, pasakė skait
lingai susirinkusiems gražių 
kalba, kurioj pabrėžę šių 
metų avarijų ir Vytauto Di
džiojo didelius nuopelnus 
Lietuvių tautai ir Katalikų 
Bažnyičai? Baigdamas pa
dėkoj0 skyriaus valdybai ir 
visiems nariams už gražiai 
ir kilniai atliktą darbų, vie
tos klebonui už nwalę pa
ramą ir visiems kitiems už 
malonų dalyvavimų * šiose 
pašventimo iškilmėse, Už
baigė žodžiais: ^šventinda
mas šį paminklą, prašysiu, 
kad 'Dievas palaimintų jus, 
justi ūkius ir visus jūsų ge
rus darinis.”

šios nepaprastos dienos 
proga vietos ir apylinkės 
jaunimas vakare suruošė 
pasilinksminimo pramogą, 
kurią paįvaįrino tautiškais 
žaismais, šokiais, deklama
cijomis Įr dainomis.

prie LDS. orptotijot. Tai kete* 
fctoe visai j t^ką!

i*uw, apaKncuai* ir Kpapraai 
j pagalbu centro valdyba ptkvM 
atud. Juosą B. Laužk*, “Daiteto-

švietimo irityje. Jli pftkvtartu mta

4(D*rbinink%-” Be to, jis ptete 
d* duoti darbininkam kteta#* 
ginusi* Žiaty ir iš Uetmc tete-

botn*. Tad ir skelbiame M. X 
B. Laužko* maršrutu.
kolonijai skiriama po dri ir tr 
dienai. LOS. *p*kričty ir tai

lkrityitit*<ir ptytMtfte mtoMity 
mok*to, blaivyte ir mfkatoc 

Miražų ’

“SARGYBĄ’’
TT ................... >

vtyą k*t*likižką org*nixnčiją : pa
rapiją paAmlpinių draugijų, chorų, 
skyrių, kuopų, ratelių ir kitu at
siųsti kuo daugiausia atstotų ir 
atsivežti geni sumanymą. Atsto 
vai turi gauti organizacijų man
datus, klebonų patvirtintus. Sei
melio visa tvarka ir dienotvarkė 
bus pranešta valiau. ,

Tteradjot Maujo* Anglijos <*«« pasitiko prie paminklo 
Apskričio Valdyte labai ^gražiai. .Skyriaus pir-

valdovo vainikavimo iškilmėms daugybe svečių. 
Atvyko ir lenkų karalius Jogaila su savo paly
dovais. Buvo laukiama imperatoriaus pasiun
tinių. kurie vežė karūną.

Tačiau veltui laukė Lietuva savo galybes ap
vainikavimo. Veidmainiai lenkai, kurie atvažia
vę į vainikavimo iškilmes sėdėjo už vaišingo Vy
tauto stalo, inekšiškiausiu būdu pasirūpino. kad 
karaliaus vainikas Lietuvos nepasiekti}. Jie ap
statė visus kelius, kurie vedė iš Vengrijos į Lie
tuvą, savo sargybomis, ir imperatoriaus pasiun
tiniai plėšikišku būdu buvo apipulti ir siunčia- 

* moji kartina ir brangios dovanos buvo pagrob
tos.

šio niekšiško smūgio nebegalėjo pakelti Įier 
visą gyvenimą neperstojaihais darbais nuvargto* 
ta galingojo valdovo sveikata. Netrukus po to 
Vytautas susirgo įr tų pačių mėtų spalių inen. 
27 dieną Trakuose persiskyrė su šiun pasauliu ir 
su savo mylimąja Lietuva, dvi kurios visą savo 
gyvenimą dirbo ir kentėjo ir kurių buvo padaręs 
palingiausįa valstybe visoje Europoje. K. B, 

(“M* R.”)*

VYSK. A. BARANAUSKAS

gumas labai veikė jauno Antano sielą. Bet, štai, 
kartą parvažiavęs atostogų, jau šilą randa iškirs
tą. Pamėgtojo šilelio iškirtimą laliai A. Bara
nauskas atjautė. Jam šilelio Imj galo gailėjo. L* 
tą šilelio gailestį jis puikiai išliejo eilese, pava
dintose “ Anykščių Šilelis, ”

“Anykščių Šilelis” tai vienas didesnių mūsų 
literatūras kūrinių. Skaitydami “ Anykščių Ši
lelį’ 'negalim juo atsigrožėti.
_ Vysk. A. Baranauskas puikiausiai apdaina

vome tik šilą, ne tik gamtą, bet ir patį žmonių gj'- 
veinnią* Vysk. A. Baranauskas gimę ir užaugo 
tarp baiidžiamūnkų. Jis turėjo puikios progos 
piasiŽiilrėti, kaip lietuviai bau(Wmlninkai tini 
nešti sunkų baudžiavos jungą, kaip dvarininkai 
žiauriai #su baudžiauninkais elgdavosi. Bara
nauskas mylėdamas baudžiauninkus ir matyda
mas jų skurdą, negalėjo ramiai žiūrėti Į viso ko 
pertekusius dvarus, iš kur nepakenčiama netei
sybė daroma pilksermegiams artojams, Del to 
Baranaurisas pranašingai skelbia dvaru ir jMinų 
išnykimą ir žemes nTornią liaudies naudai. Sa
ra ‘‘Senovės giesmėj’ ■ Baranauskas taip prana
šauja:

Ijapkričiū 26 d, sukako lygiai 28 metai, kai 
8eimm.se miredtdiš tėvynes mylėtojas, dainius ir 
matematikas Vysk. A, Baiuiunisknsr—Taip pat 
tais metais suėjo lygiai 95 metai mu> vysk. A. 
Baranausko gimimo. *

Vysk. A. Baranauskas gimė Anykščių para* 
pii joje, Netoli jo gimtiųps augo gražus šilas. »Taip 
mis Antamtkas labai tą šilą mėgo. Parvažiavęs 
iš nmfisio atostogip tiuų Baranausku Antrom* 

. skuba 4 šilelį. Ten jis klausydavo įvairiausių 
paukščiiĮ clttiltfjimu dilelio gražijmas trimete

kmoni?* t»rtaimųstl pradėjo jausti 
Itažnul Ir tautų ta marų: 
l>taw gtiitajo Ir pafctttajo,

, A'krf setiN# ponų ta .

tiera, pats Bnranmiskim tos pranašystės išsi- 
pildymo -nesulaukė. Bet mes te.prmutšystes Ifeta 
pildymo laikus gyvenam. z -

Baranauskas taip sugebėjo Lietuvos vargus 
lųgluinuoth kad jo dainas žmonės priėmė iv dai
navo kaip savo. Jo dainose kaip veidrody ijtsi- 
spimli visas Lietuvos gyvenimas su visais lietu
vių vnigais ir inuii^vuuiimaU BarannuHkui bnu- 
džinuninkfti taip buvo arti šiiiliesr kad jis taip 
dailiuoju:

Hartford, mulo 22—SS. 
Mew->riUin, **wio 27—Bt. 
Providtno*, B. I, tote M — 

vasario 1 d.
WorcwUrf vasario 2—< 
Loveli, vasario IMI., 
Krabu*, M, K, viste®—11. 
Mtteter, K H., vai. 
Prairinkf dUaą tuoj** 

kitę (tori, kad gtotem > 
pastyiti lapaity* 
bų ižg* ntyhniri

Virai* marint 
kitę: LD8. Gratrai, Mt W. 
w*y, Ko. Boston, Mm*. .

*8ABGYB4M «knltyd|UMiK r»«I ifoot 
»kyriu«: 1) Makalo pofmllariiteijo* Ir 
v!«KMMną« kl*wl«q, 2) blaivybių Š 
ūkio, 4> Rvoikatoe, 5) gydytojo patark 
m, 6) advokato patarimų, 7) apiral- 
a (poiltlkoa, kultūros fr e-
konoojljea gyraolmo). S) prle5alkollni» 

(Lietuvoje jr afelenyje), 9) 
Knygų paMnlk ir 10) įvairenybė 

"SAItGYBOJK" ralo: vyafc M. Bei 
03% prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kart. 
Tumas, prof. Kem&la, dr. M. FaOkana- 
kalta dr. A. Gylya, dr. jur. UaulInaltiM, 
•gr. Valatka, <Ir. K. Pakita*.,dr. I>. Jai- 
ka ir kiti.

T980 m. *SAttGTBA’i kaStnoj* me 
tama tik 0 litai, poael metų S litai. Ui* 
slėnyje 12 litą metami, pusei metų 0 
IIHL ; .

Metiniai skaitytojai gaunu prled* 
«Lato Kalendorių” ir loterija brtle*

Skaitytojų akalčln! padidina iki 
10.000 loterija bns pUČIama. all pri
sirinks 20,000 skaitytojų, loterija btw 
padMinta tris karta*.

SkubHdt nfetoakytl “Sargybą,’* kad 
acptitrnktų pirmųjų namarfų.

Adreaas: Kauna*, Liaudį** naitfal 
“SARGYBOS” adai. ‘

.širdį traukia ten, kur mažytės gryčios.

Puikiai Baranauskui pavyko mūsų žmonių 
gyvenimas apdainuoti dainoj: “Nu Lietuva, nu 
Dauguva/'

Gražiau lietimo gyveninio atvaizduoto dar 
11 eturim. T ik paskaitykim tą daindę:

Šiandien rusai an mitskolials 
MnskloLškai rėdo*,
Lietuvos gi tikrus valkus .
Didžio* spaudžia Itedos.

Anei mMo. anel druka 
Mum* tiirPt noduiMia.
Tegul, šuto, bus Lletuvn'ir tamsi Ir juoda.

K«’l tu, jmde,' nmlatiktutn — 
Xc hd|», toip tu nurl. 
Bus, kaip Dievai diios, 
N\* tavo prisakai, nedori.

ily^i s]»audi mnsij fialj, 
Milo u žnioiN^t gniaužai.

Nori SĮivrf valdžios peiliu 
Mum girdi* tfltpriVijt’ti* 
Nori savo Itilu ą*Itii 
KrfiUties npMHUstyL

Neįveiksi, tiluau Maure*, 
Mftty Širdys tvirtos, 
Senini buvo JĮlmąghitos 
SlmJiU kvpi’M virtos..*

Ne|vi*lksi — mt»nw ant Slrdltti 
Trup?* tavo pelitai, 
Sutlrp* Itslid aut MvliUnės, 
Tu imta toksi <11*1.;,

Apkrunk imAratlm illdllauslom. 
Dvimią senuimtamtt .
Nori CltaHjon nubrauk inuiu
Ir tau

pfeb^k Ir tu, sfinuj StaMtfs
Krftvmt 8t»*Urnukv$ 
r*ls krlmbirtm* i<aluvlm«n
MOM)f

Įdomi knyg* “KiMjimtoe pa 
bęlževitau.“^ l?ar*& to. T* T* 
gelia. Jis pats pergyveno tri, 
para*?. Galima it g*uti te »«to 
tią už 3 litus su persiuntimu į A 
metiką. Kreipkitės adresu: Km 
imu, Kan. P. Dogelii, Barim, I* 
tava. Knyga įdėmiai parašyta, l 
nemaža—lGO puslapiu*

tiras nwmoai

W$”
Vrot. Dr. V. Mvtotat^toPatlBo r*d«<*^ 
taoiaa Iltaraturo*, noksta, tinonenM 
Ir ttoitontttojo gyvttihno Iliustruot** 
minėtini* žurnslM yr* dldžlastias, 
rimčlnutitis, htomtautiMs k ktetotaa** 
pr**llavlnMl*m itaornl tlntontaū*!** 
lietuvių žum*ta*. TmMl riti Mtimbikta 
t* utataakytl Eldini.”

“IMlnlo” kala* Lietuvoje: M*t 88 U 
[MM**. 20 lt: Aneritoja metama HSA 
po****#*! 93.80,

**MI*y*,H Kaimu. Lalcvte AL

PAGBLBA D2L DŪKŠTU AB 
PŪSLBS PIGIMO

Inksią nr plėtimas patilto 
tatikij kvllmusl naktį šlapintis, atak 
miego ir atminu sveikata* tilpoato 
Tas diegimas yru piiaeto atairadaat 
dėlei tonsUimeiJos nuodtf, ta 3ti t*1 
nuodus pĮišallntl Iš Suso, visi jmmmrm 

' gnmnt Išnyks, Nuga*T<HM» užveria m 
vy vu t u s, kurie nuguli koustlpacŲ* 1 
tuo nuvalo sistemą nito ui nrtvarvai 
Jis suderina ir sustiprina gyvybi* > 
gac, prfditoda jums gereanf apetft*, p 
gorina virškinimą ir leldkta ja*** tto 
nakties poilsi ir atsikelti ryte auti* 

i tėjusiu ir utslgnvttshi.
t-W •Time yra neras <&i *(n**ni 

žmoni v, kurio yr* slll»nl ta butikaM 
. vę, kaip Ir dvi jaunesniu h»e<*K kar 
i yru i»*envK‘ tata* taiką. vtom* n 

turėtų nešti menkos veikute* MM 
kuomet jie gaH gauti takias gera* « 

, sekmos su Nugn T«»m\ Visi medMm 
panlavluūtojul purdrtvhiiUt Namt-Tto 
Jeigu jūsų panWta* netnrMų M a* . ko, ptųmtayklt Jį užsakyti <)M^t 
savo dltabeerlo.

i ŠVIESIUS ĮR SKAITYK 
“DARBININKĄ”

Visi Žinom, kad gyvenam sunkiais laikais — <į 
bedarbe, vienok pimulrn kniHda, juda. Geras m* . 
kraštiH teikia teisingas pamlim Žinias ir Mvmm . 
Žmonių protą. Tad pradekime Nante Metus rim
tai, uisitašvdann katalikiško.-dnrbininkiško turinio j 
laikraštį °Dnri>ininkų,” kuris išeina du kartu J w

•. IVoHmerate

i

Vysk. A. Baranauskas buvo irdidelis moksli- 
ninkas, Jis yertij šv.llaštą į lietuvių kalbą. Jis, 
jau svufts būdamas, pradėjo aukštoste matcinu* 
tikos mokytis, is buvo gilus galratojas., z

JtMadh
< Kauno •*D:n‘bininto**i

vnitę.

; Amerikoje metams,. ► »•
i Užsieny metama ,.,..
! Vienų kart savaitėje wtanw \ *.......,

Lt&imiyj vieną kart savaitėje metama.. ...
NeMidėllukf siųsk .ųžsukymą tuojau* Šiuo u

ttDA1lUlNINKAS,,t , '
j W*rt Ifatoii, to

8eimm.se


DARBININKAS

ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

(IŽOOJAIfTA
Baažroriiltd, Lirta-o* 

VMSt-KCHURUUl
tadhrardi, Tavą nori mpažįrta, 
kt aSaojaaM- ateMl ši drįztti..‘.

1 8m kaip sMUm, kilai Jįlmvo, 
\ W te vO Jo« nepražuvo .- ♦ 
rJl atari M«r prie Dievo kalte 

temuta Jo dšl vaikelių 
tįr Tm taipogi ir dil Uvynš#.

Jot kilnumą. žmoni#Jų minia

kad Birute, grožę mte* 
Turto#.

Kasys Vidikatukaa

M KANADOJE IONUI 
į VEIKIA .. 
► IKINTREAL, Canada.-S’attsio

4 d,, via buvo surengta Skil- 
Bminga vakariene H v, Kozimirro 
į draugijos 25 metų sukaktuvėms 
B paminėti, Sukaktuvių vakarienė- 
t je dalyvavę dr-jos narini su savo 
| Mmomis. T? viso dalyvavo apie 
f HM asmenų. Be to, dalyvavo 
i. MontrcHljo lietuvių choras, nargo- 
t trintuko F, Zizifmo vedamas.
fc 4 vai vakare vakarienė prasi- 
t dėjo lietuvių parapijos svetainėje. 
E PrieŽ ^vakarienę buvo atkalbėta 
Ę malda. Po maldos choras pagis- 
Edo jo “Lietuva Tėvynė mfisų,” 
E. Draugijos pirmininkas M, Der- 
1 w$is, atidarydamas vakarienę, 

pratarė keletu žodžiu, pareiksda- 
£ žios vakarienės tikslą. Po va. 
!į karionės kalbėjo lietuvių parapi-

klebonas kun. /. Bobinns. ku- 
| ris plačiai nušvietė draugijos pra- 
į ' eiti ir jos siekiamą tikslų.
* Po to kalbėjo žymtedr.-jiM ua- 
įį, viai, btįtenf; S. Kvctkaimkas, P. 
E Dubauskas, toų pat d-jos pinninin- 
k te» padėjėjas A. Guzevičius ir šv. 
E Ttarsės d-jo« pirmininkas V. Ba-

«>je I24&M5; mokyklos skolos 
lieka 432,750.00.

Iš apyskaitos matome, Sad kiek
vienais metais skola mažėja ir, lai
kui bėgant, toji skola bus greit 
išmokėta, jeigu tik risi parapijo- 
nys iš vien dirbs su savo klebonu 
taip, tkaip Kirbo praeityje, nors 
šioje parapijoje ir milžinilkos iš* 
laidos. Beik užlaikyti didžiulė 
mokykla: 14. seserų mokytojų, 
knygos suvargusiu šeimynų vai* 
kmns, kurie lanko parapijinę mo
kyklą ir tt. Vis reikia surasti lėšų 
ir tas viskas ant klebono ir pat** 
pijonn periu. Bet Žv, Karimiero 
parapijonys visi yri labai dari«s- 
tils. Jie visuomet su pasišventi
mu dirba parapijos darbą Ir re* 
mla savo gerb. kleboną.

Klebonas duodamas apyskaitą, 
pažymėjo, kad jam. malonu buvo 
darbuotis per praėjusius metus, 
nes vM parapijonys ir draugijos 
sn’ažinl -dirbo.

Draugijų darbuoti parapijai: 
Farap^ choras (minstrelio) $400, 
parapijos choro koncertas $90.13, 
šv. Marijos Vardo mot. dr-jos te
atro $44.85, Jaunų moterų Food 
sale valgių |50.0.>, Jaunų Moterų 
\Vhist party $56.00, Blaivininkij 
teatro pelnas $40,80, $v» Petrone- 
les mot. dr-jos VFhist parties $20, 
Labdarių piknikas $28.75, Blaivi, 
ninku Whist party $14.50, Moterį) 
Są-gos 5 kp. teatro pelnąs $23.50, 
Šv. Onos mot. draugija $223.57, 
Tretininkij dr-ja $79.96.

čia minėtos draugijos visuomet 
drauge darbuojasi su savo geri), 
klebonu, nes joms vadovauja geri- 
roa katalikni-kės. Todėl jos nuvei
kia labai, didelius darbus bažny
čiai ir tautai. Be to, minėtos de
jos ‘visuomet per savo glob. šven
tes eina riešai in corpore prie žv. 
Komunijos. Kiekvienam katalikui 
verta prie jų prisidėti. - * r»

ar tai ne gražus būrys pasUvcn-| 
hiatų ūkininkų?

Apaštalystės Maldos Draugijos 
ir Tretininkų kuopa davė gabias 
gaspadines: Bujienė X, Dtįdulio- 
nienė J., Jurevičienė AL, Kriau
čiūnienė D., tabedninkienč T., Na* 
rinkevicienė, Pečiukottienė, Vilki- 
šieni5, kurio* savo anmanlngumu 

.‘•kaniansią vakarienę suruošė.
Jaunos panelė* iš choro, Vyčių 

ir Hodaliecių kuopų tarnavo 
prie stalui <X Alaburtlaifė, J. Ba- 
ririutč, T. Barisiutė, P, Baumiliii- 
tė, Z, Bla^cvičiutč, M. BlaŽoniutč, 
J. Bujiutė, J. NarfnkaitE O. ftan- 
kimiutė.

Vakarti įspūdžius gražino įvai
rus programas. Piano solo gražiai 
atliko B. Pečiukoniutė, P. Baumi- 
liutė ir T. šaukimiutv. Vietoa so
listės J. Jurevičiūtė ir X Narin- 
kaitė, kaip visuomet, parodė savo 
gabumus dainavime. Pasirodė 
naujos pa jėgos — J, Ališauskas ir 
V. Verriaekas, kurie savo nauju 
pasirodymu atrado daug prietelių- 
Jnuna solistė Irma Pcčiukoniutč 
savo maloniu talselhi vtew Tarė
jo. Pirmą kart dainavime pasiro
dė F. Kulikauriutė ir gražiai savo 
uždavinį atliko^

Programos dalį išpildėaveciailš
Ko. Bostono. Gerai žinomos kūmuJti4ttg fcįtų* 0 Brooklyno meninim 
tčs Ant, Grabioliūtė ir Mar. Gri- 
Tevičifitė savo juokais fir dainelė
mis prijuokino kiekvieną atsilan
kiusi.

P-lv F. Karbauskaitė, So. Bos
tono parapijos lakštingala, sudai
navo dvi dainas, jai pritarė pianu 
broli* M, Karbauskas.

žodžiu, ši vakarienė buvo pasek
minga. Pelno liko parapijos nau
dai $148,60. Žmonių atsilankė ne
mažas būrelis. Atsilankiusieji bu
vo parapijos smetona, geriausieji 
rėmėjai.

: 1LIS.
BRKm’D tN, JUM-Damio 11 

d. įvyko LDM. 2t kp. prakalbos. 
Kalbėjo stud. J. B. tauėka ir Tė
vas A. Petrauskas, Amonių buvo 
nemažai. Abu kalbėtojai aiškiai 
išdėstė spaudos svartamą. Prie 
kuopos prisirašė keletą - narių ir 
keletą , užsiiašė **DarbininkąJ* 
Publika buvo patenkinta prakal
bomis.

“IŠEIVIS” TW

ras veiktų sulig protingai sudary-| ffcTDAlT MAAU 11
tai# įstatais, tauški 6 d. išrinkto-! lEal nUlly mivlli J
ji komisija iš 11 narių nuodugniail t •
^Nkin. klebono p-tiektu, ^W‘’
tym, por.rr.fu.; o «u.» 11 4 f^o i

Tai b—H

PHILADELPHIA, Pa. — Prieš 
tūlų laikų čia tarp riėmondiečiį, 
Lietuvių MuzikaDje Svetainėje 
atvaidinta Stasio Šimkau* trijų 
aktu komiška operėtė: “Išeiviu.** 
šis veikalėlis visiems labai patiko 
ir pageidavo, kad būtų atkartotas. 
Todėl vakare 14-tą šiurio jk ir ta
po antri kartą atvaidintas. Valdi* 
nimas pasisekė. Iš vaidintojų Už* 
sipelnė pagarbą Stasy* Barauskas, 
J. Vitkauskas, X Skrupskis, F. 
PoteikiOtė, A. (lartauskaitė ir

k? Marė Strtnnskienė, kuri vaidi
no rolę išeivio Jono merginos, tai 
buvo žvaigždė.

Rcžfeierht ir vedėju buvo Ha vi
sų mylimas ir gerbiama* jaunas ir 
energinga8 menininkas Petrais Pet
raitis. Žmonių buvo gana daug.

choro nariai suvirinkime vienbal
siai priėmė įstatus, kuriuos per- 
'skaitė ĮkGreaka*

Tuoj buvo ižrinkta choro valdy
ba, j kurią pateko: pirm.—P. Anj- 
siejus, viee*pirm, — 8* Trnkymas, 
rašt. — M, Mikulintė, ižd. - B, 
(freska, knyg, —- varg* A. Pbiiute. 
f Choru pirmutinis tikslas—didin

ti Dievo gari>ę gražiu sutartinu 
bažnytinių giedęjimu; Šiam gra
žiam tikrini atsiekti, vki draus
mingai lavintai ir uoliai daly vau- 
ja liturginėse apeigose.

Choristai nutarė mokėti kiek
vieną mėnesi po 25 centus duoklių, 
’-l ko turte,1WiVO Privačius pašte 
linksminimus. - .

“Kermošine.’’ tauriu 11 <L šv, 
Elzbietos d-ja turėjo etatinį ktr- 
maite Atsilankė daugybė žmonių 
pirkti jvairių daiktų. Kermošiaus 
tiksiąs — užmokėt hilą (billl už 
-šv. Elzbietos stoyyte-----

Draugijų pąmgįdM, Sausio 11 
d., 7 vat vak. iš visų parapijų gv. 
Vardo <l-jos turėjo bendras pamnL 
das- Visos draugijos, susirinko j 
Sv, Onos (praneūaų) didelę Imžny- 
ėią, .kuri buvo pilua vien vyrų. 
Didelis bOrys iš lietuvių parapijos 
atsilankė,

Baitakaa

LAWOE,MASS
Av«,Vte<a praaiag*. Sausio 10 

bažnytinėj salėje įvyko Sr, Vardo 
d-jos Whiat PariF* Bo išpažinties 
žmonės susirinko salėje ir ten 
linksmai praleido'vakarą. Daug 
buvo dovanų, Į pramogų atėjo a- 
pie 60 vymp

Choro atgimimas. Mošų klebo- 
mirtks rikiai.-—Frof. H. laikais- na* kun. P/M. Jums rado būtino 

reikalo, kad perriorganiravęs cho-

ATHOUMASS.
16,17 it 18 di lapkričio įvyko40 

Valandų atlaidai, laike kurių pa
mokslus sakė pranciškonas gėrh. 
Tėvas Augustinas. Tėvo Augusti
no pamokslai rtMsiliks ilgai mflsų 
atmintyje. Trečiadienio vakare, 
lapkričio 19 d., Tėvas Augustinas, 
bažnytinėje salėje, padare prane
šimą apie «v. Teresėlę, Lietuvą ir 
Lietuvos pranciškonus.

23 d. lapkričio įvyko Drimdsi- 
Drimda vakarais. Žmonių buvo 
daug. •

e
tai

g Pertraukų metu choras padal- 
m navo keletą tautiškų dainų. Bu- 
E vn pasakyta keletas įdomių eilių, 
s Be to, gražiai padainavo **Pava- 
A saris,** lietuviu pradinės mokyk- 
S k» mokinė J.’Kantautaitė.

Draugijos pirmininkas Deryenis 
F- padėkojo kalbėtojams už gražias 
E kaltas ir d-jai linkėjimus, ir cho- 
S ristam* už gražias dainas.
B Po skanios vakarienes, gtežių 
K kalbų ir dainų svečiai išsiskirstė 
H namo dideliame ūpe.
K Dalyvavus

r METINĖ APYSKAITA
| WODCĘSTKR, Mass. — šv. Ka- 
& rigriero parapijos metinė apyskai* 
f ta buvo pranešta sausio 4 d. Kle- 
? bonas kun. Aug. Petraitis per vi- 
L ma betveriąs mišias apyskaitų por- 
| skaitė, kad visi šv. Kazimiero pa 
į rapijonys galėtų žinoti. Nors 1930 
f metai buvo nedarbo metai, bet kle- 
L1 oo ir geros valios parapijonų bei 
Ekątalikižkų draugijų darbuotė 
Edąvf gražinusių pasekmių.

Per visus 1930 metus visų irigų 
Eteivo #4,999.03, išlaidų—$22,876.- 
E4A; mokyklon skolos atmokėta $5,- 
MB0.00; lieka pinigų parapijos ka-

E Itetnvą matysi skaitydama# Ka 
' teUrą Veikimo t«rtro leidžiama
■A —
i tamitratti
i’ 'WSy LAIKRAŠTIS”
M irikh uŽrisakytiMą Amarikoja 
Hg VSriSRUt ghwi»lma jf pg^tete 
EteM Ttetiityoja
K"Mtaų laikraŽHa” matam krik 
■paja keturi litai, puari metų du 

Šatrijoj, Brikoj h Vokietijoj 

Ina ta pati, o visur kitur užaie- 
Kj (taigi ir Amarikoj)—triguba

Lietuva, Katmae, Lute 
Ii Alėja 31 Nr. “Mėtų UlknB 
to

IOWBI, MASS.
Kasmet mtisų §v, Juozapo para

pijos Ūkininkai surengia parapi
jos naudai vakarienę. Nežiflrint, 
kad surengimas jatt senokai buvo, 
bet negalima tokio gražaus suren
gimo užmiršti paminėti spaudoje.

Nežinau, ar kur nors kitur yra 
toki graži dvasia ūkininkų, kurie 
nesigaili savo gerumo, ypatingai, 
kada ateina parapijos naudai ko
kis nors klausimas.

Šv. Vardo Vyrų d-ja tai gyva
sis sidabras parapijos veikime, ne
žiūrint, kad ir kartais jie turi daug 
nesmagumo nuo bažnyčios priešų 
dėT savo dielio pasiaukojimo. Ka
dangi ūkininkai negalėjo pilnai 
pasiruošti sėkmingiau surengti 
viršminetą savo metinę vakarienę, 
tai i pagalbą pasikvietė šv. Var
do Vyrų d-ją, kuri džiaugsmingai 
sutiko ūkininkus atleisti nuo su
rengimo darbo. J gaspadorius iš
rinko Jonų Šaukimą ir Adomą 
Dzedulionį, kurie su savo darliŠ- 
čiliiš pagelbininkais Al. Peėinko- 
niu, P. Alaburdu, D. Misevičių ir 
St Jureričiu. nenuilstamai dirbo 
nėr kelias savaites, kad rengiama 
vakarienė sėkmingiausiai įvyktų.

Kas galėtų pamanyti, kad mes 
turime tiek daug geraširdžių Ūki
ninkų. Perskaitj'kitc: V. Žilionis, 
J, Stančikas. J. Netlzveskas. B. 
Stelmokas, “ A. Bnndzeviėius, M. 
Snsnauskas, J, Kaminas, *J. Ka
činskas, V. Valentinas, P. Jen- 
vauskns, Ą. Bukauskas, St. Vyš- 
niauskats, K. Krn)lnirkns, Z. Na- 
ruaoviMus, A žuzlauskaš, K. 
Krėska, J. Stanevičius, P. Nant- 
tevicius, J, Dublnskąs, »T. Nedavęs- 
kas, J. Auris, K Bagdžiūnas, K. 
JnkimavFius, J. Haumila. M. Pet
kevičius, C. Bujienė, Liud, Stake- 
lidnas, A. Kasparavlčins, P, Ba- 
irovius, K. šigelskis. St. Buja, K. 
Banevičius, T. Balkus, X Padukas, 
J, Noridkevicius, Ign. KastcekiK, 
Littd, Petkevičius, J. Bamanaus- 
kas, M. KkidcroviČiu*. Ką sakote,

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSTAI GALT 
PAGELBSTI DARBININKUI SURASTI'

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIRIŲ

"DARBININKAS"

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTI DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA

Amerikoje metams .. .......... ... ......................
Pusei metų..............................

Lietuvoje metams..........................................
Pusei metų. ................... .

.$4.00

.$2.00

.$5.00

.$2.50

“DARBZNIVKAiS” 

EINA DU KAUTU SAVAITĖJE. 

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

Kaina:

Amerikoje metams ............. ...........
Lietuvoje metams........». *.. * *

.$2.00
$2.50

“I)ARBININKO” SPAUSTUVĖJE 
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkite Pas 

“DARBININKAS" 

' 366 Wcxt Broathray South J

Tel. So. Boetoh 0620

A

ro koncertas buko mušiu 11 d. 8 
vai vak. Lietuvių Bendrovių Sve
tainėje. (lai dar pirmų kartų 
Detroite toki programa buvo at
likti, įmonių buvo kimšte pri
kimšta pilna svetainė ir visi lau
ki, kol p#*irodya estradoje gori), 
artintai Pliauskai. Buvo suvaidin
ta komnlija, “Tigniagesiai” Vai* 
dina: S, Baikauskns, Pr, kirvaiti#, 
A, Jumlsniukaitė, L, Barkauskas, 
A, Mikleėionis ir PTufaitskas. Ar- 
tiatgi atsižymėjo gana gerai, ypač 
žydelis daug juokų prikrėtė, So* 
Ihtte W Stankumi, B. Petkunė,. 
A. Juodsnukrtit?, M. Šimkienė ir 
S. Bukšaite labai Žavėtinai padai
navo, Plastiškus šoklus atliko N. 
Žiriuniutė ir A, SųuirefL Po to 
sekė ^LTuokdariaV* kur vaidino 
A. širvaitis ir P. tulauakas. Art. 
J. C’iŽauakas dainavo “Apleistas 
kapas?* “Temdor” (K op. “Car- 
men**) ir liąudies dainele*r jis 
publiką žavėto Žavėjo savo malo
niu orimtišĮtu balsu ir bwo kvie
čiamas* pakartoti Įvairias flalnas, 
Artiste M. čiteunkionč dainavo 
“Balta paukštytė“ iš melodramos 
“Birotf” V. Patunka. "Arija” 
(specialiai kviečiam a) iš op, “Bar- 
bieri Di Sevigl’ja?’ tavo maloniu 
lakštutė* balsu užhipnotizavo pu
bliką, kuri nepaleido ją nuo estra
dos, kol po keletą sykių pakarto
jo dainas, Duetų “Va*“rėta jatf 
sutemo** išpildė J. ir M. Cižaus- 
kai. “Mylimą ‘porele” suvaidmo 
Pr. Mikalauskas ir V. čepnlioniu- 
tė; tų komedijų parašė M. ČiŠaua- 
kienė. Dar mv. Xųrgio didžiulis 
choras išpildė dainas: “Vytauto 
Kantata?* “Laisvės . varpa#?’ 
“Triptinis“ ir ištrauką iš Herber
to operetės “Nanghty Mariettc’’ 
(išdykusi Mariutė). Mariettos ro
lę (soprano) atliko M. čižau#kie- 
nė, Grafo sūnaus rolę (baritoną*) 
atliko pats mus. J, ("ižauskas. Cho
ras dainavo labai gražiai. Artis
tams čižMuskams ir chorui akom
panavo šVt Jurgio par, klek Kun.
X čižausk#*. T minėtų koncertą 
atsilankė mokytojo# sesutė* Pran- 
eiškiette Dr. Jonikaitis, kun. Kr 
Valaitis, kv, Petro par. kleb./kun. 
M. Misevičius, adv, J. P. Dviekas 
su Žmona, Dr. J. Situs h* Šiaip jau 
daug gražios publikos, Pasitaigu* 
programai, žmonės nenorėjo dar 
skirstytis iŠ svetainės irtvis laukė, 
kol pasirodys dar artistai čižam*- 
kai. Muz, X Cižauskas padėkojo 
visiems savo bondradaritiams ir 
publikai už taip gausingų atsilan
kymų ir gražų užsilaikymą. Po 
koncerto prasidėjo šokiai atajose 
svetainėse: viršutinėj svetainėj šo
ko jaunimas, o apatinėj —■ senes
nieji. Cpns pas žmones buvo kuo 
geriausia.

Būtų pageidaujama, kad gerb. 
muz. Cižanskai daugiau* surengtų 
tokių gražių koncertų.

Choro paveikslai ir aprašymas 
tilpo anglų vietiniuose laikraš
čiuose “The Detroit Free Press“ 
ir kituose.

»
HARTFORD, Conh, - tamia 

4 dieną įvyko šv. Jono draugijai 
susirinkimai Nariai gauringai at
silankė, Buvo atsilankęs ir dva« 
rios vadas kun. X X Ambota*, 
kur* pratarė keletu žodžių, tinkė- 
Mamas ir nerodydamas,/kaipjir ,, 
kokiu būdu gyventi taikoje ir 
jaip didinti draugijų narių akai* 
viumi. Pabrėžė, kad draugija tie* 
tuviškai Ir katslikiškai vedtaK 
batų,

Nauja valdyta užėmus savo ps* 
reigas, pfirižadėjo vfoomi# jėgomis 
draugijos gerovę! dlrifti. Naujas 
pirmininkas prašė draugų nuola
tinės pagalima.’ Buvęs pirminiu* 
kas, 9 metus draugijos įvairiuose 
organuose išbuvęs, ir taria savo 
žodį. Iš raportų paaiškėjo, kad šr< 
Jono Evangelisto draugijoje ne* 
blogiausiai atrodo. Narių turi 419;

nariams laidoti $530.00; D-jų 
sąrj’žio šėras — $1500; turtas apie 
$12850,87. '■ *

Susirinkimas nutarė .ir toliau • ~
‘‘Darbininką^ draugijos organu 
turėti.

Sekantis suririnkim®! Ims toj 
pačioj vietoj vasario 1 <L Nariai 
malonės gausingai dalyvauti.

Dr-joa" Kora#pondanUa

J. H. M.

Padikaašo^i
! Siuomi noriu išreikšt Širdingos 
padėkos žodį L. B. K Moterų Są
jungos 69 kuopos narėm, kurios 
taip maloniai pagerbė mane, su
teikdamos man taip brangių dova
ną, už mano pasidarbavimų kuo
pos labui. Ncrijauėiu, kad pilnai 
užsitarnavau tos didelės garbės, 
bet, gavus mano menkų darbų į- < 
vertinimo išreiškimų, užtikrinu, 
kad ateityje stengsiuos, klek’ galė
dami, juo labiau ir sparčiau dar
buotis kuopos gerovei. Ai organi
zacija visuomet buvo artima ms-. 
no Širdžiai, ir taip pasitiks ir to
liau.

Negalėdama padėkot kiekvienai 
narėi asmeniškai, .meldžiu visų 
narių ir valdybos priimt Šį virių 
padėkos žodį. Nors, iš tiesiu tie 
keli žodžiai pilnai neišreiškia ma
no dėkingumo, kuri jauėiu ir no
rėčiau išreikšt, už tų netikėtų bet 
labai brangų siurprizų. ,.

. ■ y—*"— 
RHEMMVgfflM

MIRIMUI
“Darbininko” name 5 aHte 
T gražūs didėli ir frMte 
kamljariai. Ynų elektra, pte 
sas, maudynė, akalbynte^ 
duodama šiluma ir janito* 
ritu patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreinkitėa 
‘Darbininko” Ądministra-

•%' ■

GIMINĖS n PAŽĮSTAMI
Jūsų giminės ir pažįstafni Lietuvoj, beabejo, 

nori.žinęti, ka včijtia Amerikoj katalikė mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲDIR- 
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
tfsfc papasakos. * . *

‘‘MOTERĮ! DIRVA” yravienatinteAmeri* 
kos lietuvių katalikių moterų Žurnalas, teidiž* 
mas Moterų Sąjungos. loję žale straipsnių ak* 
vualiais moterų klausimais, žale Žinių ii viso pa 
emalio moterų gyvenimo, nuolatos^eina Šie sky
riai :1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 8) Na
mų Akis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros aky* 
rius ir kiti.

“MOTERVDIRVA” yrą papnožUgrafiais 
5 virželiaią ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yrą toks, kad po metų gallfca pasidaryti daiH 
knyga. Nelaukite ilgni. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradh eiti Ltotama.

Užsakymui muškite Žino adresu: •* •
«X0fW DZMVA”

SStS fF. MStmi,



<Ž>

Įwriwii'^i■i minu Mpg ib i g ji.1
Į " f———— ...... ........ .....  'L '•

[VIETINES ŽINIOS
llffiJaOR imms dakeįjo* paryų drimvo LDR.

Jaunųjų merginų ekoraapaMai-ĮConn. apskrities suvažiarim* 
" pė vak*wi«uMsM*» Ap*ltetevL W*t*?*W> Sek>adteny» 

»o d-ja ir rengia keneertėlį sau- sausio 35 d. kalkis Hartford, Ct/ 
. ak> 25 d., vasario 1 d, vakar*. Pte bDS- ® kp. prakalbo** < pirate* 

rodykime jaunimui užuojautų oL dieny, ssuste M‘d. bu* Weirtfirid, 
darni J jų parengimu* Mas*

• f • I. ’
Sausio 25 d. bus gražu* kruūte J, 1.

mų paveikslų programas po vada- ,
, vybe Maldo* Apaštalavimo irtų- Pereitą savaitę išvyko poilsiui į 

• tfjns-

Trys atmintim itette So. W;jJ F. CoppfagtO & Au,
toniečiams: Vasario I d. — jaa- g^tino p<r*ptjw klebonas, žte, 
nt|jų merginų vakar** riterio 84 Boston, Mate 
d.—“Darbininko” koneerta* va- * ..... . .... ..........t
sario 15 d, — paminčjĮite* vasario rtut.iv amuvi*..
16 d. - ROrrOM D POMTlfAlTniU

......... t

DMVBIUUNn
■■ UUHHt

v™*1****™ -—*—-
LDS, Kuopa Susirinkimai DRAUGIJŲ .

ADRESĄ•

***** ■ '

-“Darbmmko” koncertą*, va*

o

Nmmu J* Ę. Kardinolas O’Con- 
uell. Kartu 4w juo išvyko ir kun.

pradeda jgfttt pmųlin** rtikžm* 
j&rų pirkJytefo nenakant Vokie
tijos nžmajlti jfttfint KurtfOt, bftk 
Klaipėda mh mri>m *wtf a* pa* 
Mai Lietuvai neigi kitoms valrty- 
btm, todil, kaipo a«Į, vH 
turttų tekt VoKiatij*i-
• AUkų, jog Vokietijai rūpi nė 
virti tiįr pavargt Klaipėdos

Bortinio postmaąterio »Wt<?pĮK 
Willuim & Kurhypaskirtas port« 
moterių vietoj Charite Jpfior,

8*wb M d,, J nL B” pAetU 1- 
vyk* MM. S kijW 
mmc ■dųAM* O*- 
itHM Aw AUUriU v^L V»Myb»

o.BMMttn,* r.
8*wio N.i, ml j* ww«i- 

vk*MM 10 knoPTO 
KviHitmt pml BMitf, M* t«ri-kraštų, bet ir panaikint rimtų km- rtmiann. AL

petitoriųMvouoriam®, Mst KlaL ‘ 
pėdo* uo»ts* įvedus tięriogini k<*> 
kivių *usi*įekinu| net su Ameri- 
kaVjaU ikovoje Lietuvai vietų 
tarp KtiprilUM Yririyblų pirkliau
jančių jūrose* O t** Vokietijai y- 
ra tikru partnuskyje.

Tiesa, iki Šiol atvykdavo į KlaL 
nčdų tik keletas Muijų lainj, ga-

gUiinMI &AUTAU8K0

Pereitų šeštadienį trys lietuviu

Užnytiiiėje Salėje Fe^erteijo® im- 
ri rink imas; bažnyčioje bus fiv. Te
resės pamaldos, . . . 

# • * »
* Ketvirtadienio vakare bus PrSn- 

riškomi pamaldos ir. sustokim**-
■ 1 B 9 •

Itažnyžioje Uitakytn kalėtieji, vaikai darė tautinu. »n tavart- 
mai j» BrightonL Mattapau ir ««• Storiu, Betandytiroi vie- 
Darehester. * na» i» Jų vw cū« negavo, Ifi bu-

• • ♦ ■ „ vo Juozas Sakalauskas, 14 metų
s Labdarybės vakar*?, 'rtMte- •»««?»;*» ^’?*’****" 

nį, pavyko. *‘Motber of I- T .. .... ’ ...........
rod^ pamotes pteuventhnų. '

Dorche.stor.

gyvas. Jo draugu Juozų ir Kazio’ 
Galinausko sumanumas išgelbėjo 
Sakatauskueio gyvybę.

■Policijaambulanau Sakatausku- 
tį nuvežė ligoninėn^

Saurio 15, penktų v*Mpdų ryte* 
mirė Marijona Mačianaįiehė. Iš 
Lietuvos ji paėjo nuo Pilviškių. 
Gyveno Amerikoje apie4 30 metų. 
Dirbo. Staiga apsirgo. Paimta 
Camey Hoepitalfn. Satfido 10 d* 
daryta jai operacija dH appendi*. 
J penkį* ėkyrčri su žino pa
sauliu.. Tapo palaidota. bažnytM. . ,

IU. _L Surinkimui predita titre p. 

vyrų Antanų, kutiš paeina M Že- te^tl
morios Panemunės, sūnų tuo pačiu adv* i^uub kunojc p. Konsu-

. t * h* prašė Begočiau* toki komitetų
‘ sudaryti. * - ' .

Komitetas žadą rinkti aukas iš 
biznierių ir rengti vakarienę.

SU$ID AM KOMITETAS
Pereik ketvirtadienį sandarie- 

čių “parinktųjų1* subrinkime su
sidarė komitetas pro!. M. Biržiš
kai priimti. Komiteto pirmininku 
išrinktas Vincai lenkina, aekr. K 
X Paulauskas, buvęs Sandaros 
sekretorių* ižd. Kontrimas, sauda-

rašyti*

vom,^

batkut, ano
LDS. W kp. Mtirinkimu įvyk* 

ylrąirttiaHj, MtejO' Mhd., b*fey- 
IM mt«Mj tw>j m humI

KrtP«* *Mt *■ OoUb

LDB. 103 kp. mėnesinis susirinki- 
miK įvyks sekmadieny, vasario 8, 
tuojau* po sumų* Iv. Andriejau® 
per. svetainėj, 1123 Lemon 8t 
Kviečiame nariu® jr nares ateiti Ir 
kūrių užvilkto* duoklės užsimoki- 
h. Taipgi atsiveskite nor* po vie
nų naujų nari Prie kuopo® prira
šyti. * * VaMyb*

PAŽALMMM DRAUOUOd 
VALDYBA

rtn»’M*Ue — V, T. faridm*
4|1 g. gmnth 8L, 80. IMtoo. Ma* 

Vk®-Pirt»lnirtkiMi <-* A, KsmaKusi*
W K. Bro«lway, Bo. Besto*, Mw 

Prrt. Baltininkas - V. Tarno! lupo.
40 Marine Ud.. 8o. Borte* Mas®.

FU, UaMlųiuk** *** D* IJsartKiu* 
«2 Aparta St,, Dorcherter* Kaat

KarterliM <-* P. KMposta, 
iiO* IkdūHi 8L, Ko. Borto* Msa*

Tvarkilari® — J. I.rSČiimka*
141 Bowrti 8t., 8o* Borto* Mum.

Draugija laika nuBlrlnklaiaa kas intr* 
pirmadieni JdekYleno aHnerio T :30 
vai. vakar* pobainytlrtŲ aretrtolj, 
Flfth lt., &>. Borto* Mm*

A V. KJUHMnOO B. <• MUM 
vAurciofjtfmpui

'feno

plnHlptekaa — J. oriMnAa*
24 ITnt&tl St.« Keadvllta, Mae* 

Vk»-Pinulnlnk*» L MarMtaoto,
140 Bowte St., g* Borto* Mas* 

l’rot. Raštininkių V Piųteteįks*
118 BoMreo St., So. Btete* M«a* 

Fln, RaJklalafaui M- tetkl*
250 E. Nfatb S*. S* Borto* Mae®. 

Iždininkas — V. Baluti*
3«K Mcrcer gt, g* Borto* Mate 

Mapfalfai — J. 5WN*
7 Wlntiel<l Št„ 80. Borto* M«te 

Drawlja laiko terfrtak|mw W*wUų 
tedMdltel klekvlteo
Ite telėj. 492 M l^veotb 8L Mfc 
Boston, Mate '

vyrą Antanų, kuris paeina B te

varėte 18 metų ir dukrų Adelę 17 
metų. 1 ,

Vyras yra menkoa sveikatoa ir 
nedirba visą jau metų.

7 Laibojo graborius Akunęvicta
T. t.

mm. LAūeiA<x>jniBCTicuT 
VAUTUdJ

Sekmadieny, sausio 18 d. ritad.
B. Laueka, “Darbininko’* re-

mas įvyks rijknuidfert Mūrio 25, 
1 vai. po pietų, Mųytlnėj avetei-

. . . _ nij, 339 Green Bt MvHfein na-
benančių keleiviu* U Amerikos rius(e*j ateitt Gt*S proga nirimo- 
i kaimyniška# vnl«tvbe»a B<t ŠUi .kėti duokle*.
4»bar jau CUNAĖD laivų bendro
vė skelbte, kad ateinančių vasarų 
savo naujoviškų didelį ir greitų 
laivų LANC^ETRIA » Neur Yor- 
ko ir Boetono Mačiai į Klaipėdą.

LANUASTRIA yra nauja* (tik 
7 metų) didelis ir greitas tetas, 
steriaiisiai tinką* pi*ukiojm.Ui į 
Baltijos jūras. Jo talpa —16,500 
tonui ilgis 678 pėdos? ploti* •+- 
70 pėdų; greitumas —10 dienų iš 
Amerikos f Klaipėdą. To laivo 

naujoviški įrongiipai teikia kolei* 
vtems visus patogumus.

Laivas LANCAHTBIA išplauks 
pirmų kart stačiai į Klaipėda iš 
Nmv Yorko Gegužės (May) 27, o 
iš Bostono ~ gegužės ^28; atvyks 
į Klaipėdą birželio (June) 7.

Ktaipėdų priklausys tam/ kaip 

lietuviai parems šį pirmąjį žygį,— 
ar daug bu» keleivių į Lietuvą.

nopKsnrtir.Ttt
LDS. 12 kp. mtonmia uuririnki- 

maa įvyks miiirio _W A S -.30 va
karo, Karalknl* Angelų parapijos 
svetainėj, k W*k W>W Ro 
4th gatviip

Taigi malonėkite visi luairinkti 
ie užsimokėti duoki** kuri* etate 
skolingi Ncpamirikit® ir naujų 
narių atsiverti prirriiyti prie mbaų 
brangio* organhmrijo®.

. Krista Valdyba

LUTO V.DUKTB&V DMJO>

HARTTOBD, OOMM.
LDR, f kp+ auririųkima* įvyki 

vasarjo 8, tuoj po mimoa, b|žny- 
tinfj įvetaiučj, <1 Capitol Avenue.

M ivirbių reikalų dfil kixopM nau
jo*.

Taipgi malonėkit* užsimokėti kp. 
rių yęg nžrilik* mėnesinė* duok* 
1B, LDMkp.rriK.

LD8.8 kpopoa nrineaini* susirin
kimas įvyks K-kmudieny, vas. 8, 
tuoj po imnoa, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj- Viri nariai malonč- 
kite atailankyti ir užsimokėti už
vilktu? mokesčiu*. Valdyba

ĮPt Ateikite viri. VsMyba
Kiti to Jiivo plaukimai stačiai įf « -------------—

M-

TAWlT.T.1fim
LDS. 97 kp susirinkimas įvyk* 

sekmadienį, vasario 8 X, tuoj po 
Minios. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkam* prisirašyti prie vie- 
idntėlte darbininkų organtsacijo*

VaMyb*

vawhu
-irmtulakė — Teki* Afcte

*V. JOBO MV. BĮ. PAIAUUrtf
DMJO« VALDYBA '

. # ■“* .

JUOKELIAI

vyks vasario 1 ih tuoj po sumos 

iv. Mykolo parapijos rrėtaMi- 
Malontidt yįri paflai gtrilankyti 
ir mfuerinea mok arija užaimpkift

BALTIMOB1, MD.
^.Vasario 8 d., sekmadienį, tuoj 
po sumai, parapijou avėtam?® kam- 
bariuoM jvyka LDS. 30 kp. auri- 
rinkimai. Malonikito ateiti viai. t

Kviečia Valdyba

TEISĖJAS: Ar tampat A prisipa
žįsti kaltu?

KALTINARTASIS: Aš iš karto 
to negaliu pųsakyti,. ne* dar neŽL 
nau, kaip parodyk liūdinmkai ir 
kų pasakys mano advokatas.

irias {vylei vasario j, tuoj po pate

<
......, t

RartinV-ke - <)»* BtaertanA 
<43 |L 7-(b K* So, Borto* Mite 

South Bortai Sm-R, 
KJn. Raitininką—'ItsrijoMa Marlumlut# 
jjM K. EJchth 8t., S* Borto* Mate. 

lĮHlninu — Ona Eteniniiut*
106 Wast G-tb g* Įte Borto* Mu® 

i varkdarf w Om MisglnlM,
1*12 Coianbla Rd., So? Bosite. Ha* 

Kimo® Glorija - a Janteoetae* 
1120 Culmnbla Ihl.. So. Borto* Mum

« »rawMJs Mvo tealriūklma* laigo fa* 
antra utamlnka kiekvieno msn«rt<» 
7 JO vai rakart, HbeioytfMJ era 
laite);

visėte draugUo® rrtfadate kreipkite 
te^pnitokoių rsMteM^a

ATIMTO PBTEO IB B0VĮL0 
DBJOBVALDYIA

Pirm įninkąs—Jobą® L Petrąnrtmr, 
24 Tboma® Pąrk, So. Berto* Mae® 

Vlce-I’lnalnlnkaa—Jnoaaa Jackevičius, 
&2 8awyer Avė.,. Dordrteter, Mate.

Pmt Rartininkas — A. Nevtara;
Broaduny. So. Borto* Mana. 

Fin. IteMlnlnkia — Juesa® Guaeričltu..
27 Tamp« Rt, Mrttapa* M«M

Iždininkas — Vlncna KalHMu*
C7 G Rtrttt. South Borto* Mana.

Tvarkdarių Petras GtArfhil®, 
14 Vlntoo gt, SoatB Boston, Ma®®,

l ’raurtJos susirinkimai tema kas pirm* 
nedddjen| ktakvleno DteMrto 2 vh1 
po platų. ParaplJo«~ **WJ. 492 Bam 
Seventih 8t, So. Boston. Mase,

PirmlninkM — M. gbrfrt,
3d Mt. Ida Rd., DorchHtec, 

Tetaptume Columbla HS1 
Vfcc-PIrmlnlukea — L Mnmeka*

24 UTioiuhm l*k., 8e, Borto* Mae* 
IW. Rnitlhlnka* — J. GliMtki*

5 Tiiomaa Pk., So, Borto* M*®* 
Fln. ItaMlnlnkes — M. žrtkta, s

25Ū U Nlnth 8t., Ro. Boston, Mm 
Iždininkas — A, Naudiluoa*

88,' H Bnmdwar. Po. įtarto* Mas* 
Mrtfeika — L Staikl*

7 IVInfleld 8t, 8o< Boeton, M*®* 
Drauriii >«lko aartrlnklmit® n® treša 

nėdrtdlMiJ kiekvieno mėnerto. 2 vai 
po ptrtų, ParapIJo® aaHj, O* B. WĮ 
St, Ko. Boeton, Mes®. ,

BEMin SHOFK i
LDS. 75 kp, mėnesiniai Buririn- * B0IDA PS0NUU 

Ūmai ivyk«t» kiekvieną mfceaį Ger, vieta. Aplcidii* mieat*. Kaip1 
sekmadieny, po 15 d., Iv. Petro ir f* - — ------ - —
Povilo bažnytinėje svetainėje.

, Valdyba

■i'"1 1įl»."llw®mr
Tek Mo Bortte (B28

urrovM djum»r«

■” H V CISFFI
(KARVARAVKiIŪR

į 511 I. Iroadmy, f*. *4*tm» 
O/tae vstead®** 1

Nuo 9 Mil 12 rite Ir »te 1*> IM 
S |r ano 11*1 8 vai vakare. PB- 
te® uždaryta* mtalte vakarai* te , 
oedMdlenlal* telnd nerudaiirte wte ;

luto® ašėaryt** t
Taipgi nuimi ir Į

dMtmaamanaBntefmMam^^T.i .1. „li- Ii' . .I.I.R .UI i i>i*.i*«.i.y.|-
l. 11 ...iiirneete^temteteanĮmstete

LMMiViA DNPBitie

mLitmuiai
J IGAUNAOMAMi

ir auk8-43OO.M«wTo<fcBMu^
Bhoppe 412aBroadway. (8-20)

.iriaaa atdara® mte 19 Iki U •*> 
>tv, uoo 1 » Iki *’B» po virt h 
.te e iki» vakar* traitemete

Kį REIŠKIA *Kiy 
SPALVA

Juodo® ir tamrial pilka* akys pa
rodo karštumų meilėje.

(Urttit ĖMrmiStmg Tamsiai mttyno* akys parodo
^R®JPI didelę meilę ir grynumų, bet ma*

Min-amw-x-^—
Jau Jung. Vaktifote parodo nuosaikumą, gerų ūpų m 

/ linksmumą.
Namini* Iimm«mt»*’W1dQj»m*. **» ««W

per aųyirš 50 metų greitam sus- vymytg* klastingumų-
tabtiymui skausmų nuo NiUrKio, p.rodo mei.
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo,, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, lų attedavimų.
Neuralgijos, Raudamų k Susti-’ laisvai mMyųo* parodo išmin- 
mm Mrnkulų ■ -■ t. ,

, Amerikos vyrai ir m0*®1?® grii . ' * „ , , ?_
tikraj pasidžiaugti? bonkų »l«i ir Šelmi žilos akys paro- 
Pain-Eipellerio su Inkaro vaizba- do meniškumų.

’■ ženkliu, kuris tarptautiniai naudo- »..) _k,.v ,lrt_iamas ir giriamai kaipo skausmų <kvs parodo, ne
it gėlimu užmušėjas, dabar kiek- nuosaikumų.

aKvs prk
. 3k.ar70c. • «**“**

Paimkite btogiausĮ IĮ yisy senų Akys be ypatingos spalvos pa- 
skausm^ • Rcumatiznte, arpe rodo šaltumų, neatydum* rilpnų ir. 
Keuraitj, Neuralgijų, Mėšlungį, u.vvme:|izk1. Wx* Gųlyo* Skaudėjimų, Dantų Gėli- R* -a^ 
tšų, įsisedantį į kurisį Peršalimų— _
tik pavaktuokite kaip kelių minu-’
»«mWnĮm»»*u P*in-E)q^Įttlu jf« kiekvienas gali teb-I s* Inkaro vaislKzehkliu urnai 5 □. ii

|T nžš priengvifiimi. Sunku tikėti ^3rtl J^ ®PT* DBpį|Į>Twto, bet 

tanv kuris turėjo kankinančius kiekviena* gali nudirbti
n‘^«š.itnSM«i <l«A® nepapraata

.touJjifnS ii p«ilwta ir litam-<ivašia.—Booker Wa»hing- 
pytų muskulų ir sustirusių s<W»” top. . 1
tfu negalit* gatiti lygaus linimrii- . /............*

f to. Joki* darbas nebus Jums per- — —~ 
sunkus, joki* šokis nebus jums piritai* Jus - J^usUM blgafinkl 
MįB|!prihiisi|l ir pajauMjualu, tu- 
rWami laisvų nuo skausmų kūnų 
ir lanksčių* Kaimus ^makalu* ir 

t unarius. ’- *

tįnni l’aintiiJprll'n, itl Inkaro
i vaisbazenkliu veiki* — daugiau 

niekuamet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir viduriu*

< apsarginančiaM vaistei*, kad tuo
i budu sugūžimi skausmų*

7

JUOZAS I. GABIUS
Vęda viaokte* pravaa. piro vi

sus legalius dokumentu*.

Teis fonas: Šou Boston 2732 
Namų; Talbot 2474

L

LABAINUOBODUB
N* vaikelį, atsisveikink su teta. 

Kas reikia sakyti kai teta eina na
mo?

— Ačiū Dievui. “M. L.”

KLAWGTOVWP
— Šaputi, kam tu gerdamas alų 

užmerki akis?
— Mat gydytojas man uždrau

dė žiūrėti į alkoholį. *‘M. L ”

taįnėj. Kviečiam* nariu* ateiti, nea 
yra keletu svarbių sumanymų. 
Taipgi atriyerięit* įr favo draugus

’ t/' ^Vaidyba

ganrr atatb >a. '
LDS. 107 kp. mėnesinis jmririn- 

kimas įvyks vasario 1, tgoj po su
mos, žv. Karimiera n*rapijot salėj. 
Kviečiami ris nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mltyMųne* mokttti® ir 
naujų narių atsivesti priękžytt

Valdyba

MKIiDUODA PASLAPTIMS
MOIp’TOJA (dešrininko duk

teriai): — Pasakyk man, Onute, 
m ko daromos'dešros f

Mergaite tyli ~
— Juk esi mėsininko duktė, tai 

privalytum žinoti.
— Mačiau, kaip dirba, bet tėve

lis uždraudė apie tai pasakoti, —• 
atsake nedrąsiai mergaite.

“M. R.*l

LDS, 13 kp. sūdrinkimaa |vyks 
penktadieny, vasario 6, 7:30 vat 
vakare, mo^ykloe kambary. Atei
kite gausiai. NepamirŽkitę užsimo
kėti duokle* t V*Myb»'

CUVBLAMD, OHIO
Vasario iFd., 8 valandų vakare 

Lietuvių Salėj įvyk* LDS. 51 kp. 
mėnesinis šurirhlk>W- Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Valdyba

miw BMTAnr.čomr.
LDS, 36 kp. luiirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 15 dienų š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimų ateitų 
viri nariai ir bent po vienų naujų 
narį atsivestų prirašyti prie mūšų 

brangio* organizacijos,
Nepamirškite užsimokėti duok

les. Valdyba

LP6. IpS kuopos susirinkimus į- 
vyks vasario 1, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tnoteus po sumo* 
Visi nariai p rąžomi, pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

KvjsėiaValdyba

MWVIDJW01, R. L
LDS. 11 kp, mėnesinis susirinki

mas įvyks sK-kmadienį, vasario 15, 
tuoj po sumo*, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad viri šiame sūri- 
rinkime dąiyvautj ir užsimokėtų 
duokle* Parodykime gražų paiys 
flį kitiems. *

KAM KKMING1 VIETA 
DEL OFISO

ukuukehui
Tfivynta likimą* jo® laimėjimai Ir 

lalmft, joe rteiyartat ir W<tae Jame vi- 
Blems. be abejojimo, repi. Joms taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautą Ir 
jtlirtMŲ teleltumu ir laisvi. Jų® taip 
pat niekinat pdeepaHo® nevalia ir ne
ribotu Mumuiavim* autveaeiaurtomte 
Įmonių telemia Ir laisve. J*e nerti* 
kud ir toli būdami, kad lt Išartųjų ma
rių atskirti, pažinti TCvynėa būvi, koke 
ji® tikrumoj yra. — ėltata visete afr 
trMglate Jum® labai yra pravartu te 
***« \

LUTUVT8 DJUiTIBYM

A. L. KAPOČIUS
2&1 Bro*dway,A*«tk Bestos 

(“Keleivio” imum)
Otbe valandM bud 9 |H 1* ase 
I JO-B ir bh BiMM vM* 
8«r*|onjl» nao Ht vaL M* 
SiriMtottia nao f iki e valu Be 
drtląMie ano 9 Iki 1$ (pasai ų^ 
MIL
... • ' r-.. • ' ■ 

te... .
TeL I*ort^»7»

M KFSHIS, M. D.
(RKPŽTS)

VARGONINKAS
gerai vSMrmtls pe<L vnhmtms Ir geni 
veilija HMiru#—<lhldlus ir malu* I«iž- 
nytinėje |r penwim?Je muzikoje, leSko 
vlettNk Jei tartų* kur indėnėse para
pija*. UI n*WII» klebonų Tereikta t 
“imrblnlnko” administracijų.. (S.-20Y

. LDS. 2 kp- susirinkimas fryka 
vasario 3 4., Kv. Roko svetainėje. 
ViR nariąi praiomi ateiti į šį susi
rinkimų ir Hšriwk«ti ienai už
trauktas mšperi»« duokles.

vasario 15 et* tuoj po dvyliktai 
vai, Taigi kviečiame visus nariui 
atsilankyti į šį susirinkimų ir už- 
rimokiti mėnesinte, Atveskite ir 
*tvo draugu® prirašyti.

Valdyba

M*' • • *
“DARBININKAS” yra tlkrlaurta®

Mb dienu Llrtaro® gyveniiue tsidrodla- 
“DARBININKAS” ggtfo ti«®M Ir 

lal«v&t meile. *
“DARBININKAS* M* »s®>W 

priMfMuriea įmurta Ir uMkl i fidvrik 
dq Trtdinainyrte. 1

“DARBININKAS” th®U tanA Trt7> 
B^DARBSlNKnr‘Thmr Ir fMa 
rapl darbe Jhnoeln rHkrtat 

-DARBlNINl LAR1* tstž labai {šeBalae 
save “RADIO mCRKAS.* 

“DARBININKAS” yra darbe laae> 
oh| ir IntellKentų IrikrrtKI* ’ 

••DARBININKĄ” redagaeja pasMse* 
rl*a PR- DOVTDATTI*.

fc«4 *DAW)ir*-

Oflao Vatendk: 2-4 fr T—• 
m Štai. Avs^ arti OhbM M

- Oambiidg^ SEUMk
•* ■M*MN(iHį*l0lHMHi

WERVŲ d 
H LIGOSM 
Vjni, Mitwyt,kViAi|

mioiTO M* J*
LDS. 16 kp. susirinkimą* įvyks

(furnirited)*Xra^‘įkdi* "iirtčladtay® vasario 4 <l>7vaL
vakare^ brifaytiMje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai Ateiti ir 
atsivesti mvo draugus(es) prira- iytk - tažįba

BtyUBIMDAVpjA
Vienas kambarys fornišiuotas

žiluma. Kam rcikaltagA pataU 
kreipti* «ut 1-mo aukliio WU »(•,

D1TB0IT. MI0M. -
IJL>S. 72 kp. suririakMaM įryka 

aekmadienj, vasario 15, titoj po 
ūmuoju, |v. Jurgio parapijos mo 
kykloje. Viri kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į iį mitriu

UJO, 0 X4M«Y«J Wt te mmHMIM

fotai!,

LDS. PI kuopos susirinkimas į- * 
vyku sekmadienį, vasario 15 d* i 
m., tilo j po gumos, Šr. Kaiimim

Lp& 7 kuopos rtuirinkimas į* 
vyks vasario 8 d., 6 vai vakare 
bažnytinėj* svetainėje,31 Pjov- 
idenceSt. Viri nariai būtiMi atei- parapijos salėje. Kviečiami viri 
kitę, ne® turime apsvarstyti kde- nariai atviri, Taipgi atsivykite, 
tų svarbių klaurimų. B* to, gera1 savo dratigtia prirašyti prie šio®, 
proga ulrimoklMdiokk* ~ | kilniu* organtariM 

niM*l z VaHyUl

“BIIIE IW‘

B.LZALtTn^
BUlltn B4ŪI
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BEDARBIAI
NEW YORK.—Kur tik kas kai-

prie visko. Taigi Amerikoje gali
ma laukti visko ir net pačios re* 
voliucijos.

darbininko cento* išlupęs, jį patį 
užnuodija visokia “namine.**

Labai praftai atrodo bedarbė 
NewY’orke. Reikia apčti, kad, jei
gu toki* padėtis ir ilgiau tfria, ir

o

Antradionis, stori* 10 i., 198f
m*momNomKmommo>mM*MmRiommmmmiM>rmmMBuii îii!?-j*p| ■ .rįCin.*"1“*?* ' ąpi u-iiMĮ!!!11.™1. 1 t .r"8ty^l

IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
NAUJAS IETIMS PROTESTAS

ha, «r rašo, tai vis apie dabartinę 
balsią bedarby Ypač apie bedar
bius anglų spauda daug rašo. 
Dauguma, rašydami apie varguo

liu*, ramina juos geresniais lai- 
kais, ricHIds, kad štai netrūkūs 
darbai pradės eiti geriau, paims 
vfen* kits* fabrikantas tūkstan
čiu* darbininkų ir tt Bet, deja, 
kaip stovi tie fabrikai, taip stovi, 
kaip vargo tie liedarbiai, taip 
vargsta. Dauguma jų net Im* pa- 
atogč* ir žmoniško drabužio žfe. 
mosniėtu.

Bedarbių skalviu* kasdien auga. 
*■ , Nw Yorko policija kiekvieną die

ną vi* daugiau ir daugiau huran- 
d* varguolių, ypač šeimynų gaL 
vų—maitintoju. (Sako per 60,- 
000). Kiekvienas tat Ne'v Yorke 
laikraštis, kiekviena labdaringoji

UMžTMtNKAS
Nea' Votko Daily Newa dienraš-

K CNOM DARBUOTES
EI.Y2ABCTH, N. X — P»n»lJ

L dai biai pamatys, kad jokio* vil
tie* jų gyvenimui pagerinti nesi
mato, gali dasiltisti ir labai bjau
rių Warbų. Juk Žmogus bado ir 
skurio.pjfepąn.tasyr. alniki, mulM «

tfe kiekvieną metą surengi* kumš
tynes, kuriose išsirenka visokio 
svorio naujų kumštininkų.

BW>KLYN, JLY, — Lietuvių
■u k * * Ji j*. * u * w - ** WKatalikių MoUrų Sąjungos 35 kp.

šiemet sunkiojo svork> kumŠti-

Joo Shclby ir trijuose raunduose

savo suurinkfaM aaumo 4 d. 1931 
m. griežtai protestuoja prieš Lie
tuvos Valdžios įstatymus siauri- 
na ncius katalikų tirtu gijų, mo-

nys šios kolonijos visuomeniniam
tautiniam gyvenime* čia suspies- 
tos jaunom jėgos ne tik pagiedot
bažnyčioje, bet taip pat išjudint
tautiečin dvasią savo galingu
“Lietuviais esamo mes gim$,,f eis

Jms

ŽINUTES
Kitn. J. Alekaiūnas susirgęs 

gripu. Kun, 8, P, Remeika turi 
mažą bronchitą. Reiki* saugot« 
šalčio. Daug serga plaučių uždegi
mu (phneiTmoni*).

anglą sumušė, Sirutis paaiaakč lie
tuviu ėaąa ir reprezentavo Stell*
Mam K, pi C, klubą.

Oarliė mtiaų tautiečiui ir kuo 
geriausio sekimosi jam ateityje,

Sirutis mokomi Ne# Yorko unl 
verskete*

MINO W. L W. L

kyklų ir vadų veikimą. Lietuvos
katalikai buvo, yra ir Ims ištikL
miausi valstybės piliečiai. Valdžia

*TA<WI 2-aWS

M DIADAS L VENDUS
DAMTI9TĄS 

X—2AY
Namų THiHmmir: Mfcttlsan 2—4273

VALANDOS: « 
Nuo gr-12 i* ryto, vok,

499 GBAMD RTBUT 
(kainpri UmImn Ava). 

BBOOKLTM, N. Y.
iinmwimi|H«wmHtKįwĮniiiiiimiį.wįį0ĮWMH«wiiwiwį

įrtaiga renka aukas, kurių šiais 
laikais gana sunku gauti, ir pa- 
gal išgalę Šelpia badaujančius.. 
New Yorko miesto valdžia pasam
dė tūkstančius darbininkų ir pa-
siuntė po visą miestą ir apylinkę
valyli laukus nuo visokių, sąšlavų.
Tie eina būriais ir valo visus už- 

į- kampius jr tuo būdu ginasi nuo 
i hado.

Nors miestas ir stengiasi ludar-
bioms pameti, prašo kitų darbo
įstaigų taipgi gelbėti vargšus; bet
daugumas fabrikantų labai pras
tai į tai atsiliepia. Daugumoje jų

laidai Kar. Angelų bažnyčioje pra- 
sidcskovoMd.

Fhneumonijos krivis perėjo jau- 
nam (I veršiukui. Daug lietuvių 
serga gripu.

Yytanto D« Komitetas šaukė 
narių posėdį sausio ll> d. kun. N. 
Pakalnio bute*

— Sausio 12 palaidotas Pranas 
Sakalauskas; sausio 15 d. Ona Ma- 
Muliene. Abu į «v. Jono kapinyną.

i— Vasario 16 d, šventų katali
kiška visuomenė švęs sekmadienį 
— vasario 15 d., Tiangfiguratipn 
salėje.

— SLRKA. 134 kp. turės |eimy-

savininkai uždarę savo- dirbtuvės
išvažiavo j Šiltus kraštus ir sau iš 

. to nieko nedaro. Bloga, kada Smo
gas savo artimui neatjaučia. Čia 

? gali a*u keršto susilaukti.
Nemokamos <larix) ieškojimo raš

tinė* darbų neturi. Žmonių jose 
mtolrenka tūkstančiai, bet jie susi
ėję, troškiam kambary, tabako dū- 

< ’mų prikvėpuoja ir eina gatvėn
Į ieškoti kur nors nakvynės ar ko

ninį vakarėlį sausio 31 d. Kar. An-

nors savo prie nugaros prlsitrau- 
T' kuaiam pilvui pašildyti* Ir taip 

-vakarai atėjus, prisiglaudžia viso, 
‘ kkrne prieglaudose.

Laimė, kad dar iki "šiol Ne\v

■vakarui atėjus, prisiglaudžia viso.

Yorke buvo oras pakenčiamas. 
Sniego beveik dar nebuvo. Buvo
įmigęs, bet besnifigant jis atitirpo

taurią 531-27 d(L
Trečiadienį 6 :46 v, v, “Fathcr 

Šebairtian'Rale“ —- Kun. Neit Boy- 
ton, S. J. j 7ž20 v. v. “Man aud 
Uis Mftkor” —- Knn. Martin J.

gėlų par. salėje. ' .
— Tautininkai galutinai atskyla 

nuo Tautinės Sandaros. Vadinasi; 
tik viena daugiau partijų* KasŽin 
ar Brooklynui duosis kitos koloni
jos vadovauti

t

- Ateinam

CATHEDRAL COUEGE 
HHSTRACIJA

BROOKLYN, N* Y, 
tį Šeštadienį, sausio 24 d., bus j-
stojamieji egzaminai į Cathodral 
College. Į kolegiją priimami baigę 
pradinę katalikišką mokyklą jan- 
nikaičiąi ir norį ruoštis kunigys
tei. Klebono rekomendacija reika-

pradinę katalikiškų' mokyklą jau-

ir vėl visur sausa paliko
Pranešus laikraščiams, kad Nevr 

Jerscy valstijoj, federalis teisėjas

linga. Kolegijoj jau yra 4 lietu
viai.

SUSIRINKIMAI

saro dabartine taktikai drumsčia 
vidujinę ramybę. Išpirką Tėvynės 
nvpriklnuwH»yiiį brangi* kam* 
mes reikalat^amc pilno# veikimo 
laisvėn tięms aftnam* ir dukterims, 
kurie pirmieji stojo kovos už lais
vę eilcse. Ypač protestuojame 
prieš ateitininkų moksleivių orga* 
nizacijos uždarymą.

Mes reiškiame didžią pagorbą iį 
prisirišimą Lįąuvps Vyskuoanm ir 
pasauliniams kataliku vadnus.

į

< Valdybos parašai) -----

sushpietę mergaitės ir bernaičiai, 
daugumoj čiągimiai, drąsiai paro
do bendradraugiama, kurio gėdisi 
lietuvio vardo, kad štai jie “tą 
girtą gavę užgimę, todėl nenori 
leist *pr»ŽŪLn Jie patys, čiagimini, 
galima sakyt, sodam ehorą, patys 
ir vadovauja, , Pažymėthut, kad 
jie valdybą sudaro ir net protoko
lus mano šiais metais vest lietuvių 
kalba,

Prieš pradedant Naujus Metus,

THcrtms: MTAOh 2-SHV,

DR. k PETRIKĄ
UJBTUTia DWNTWTU

m S. M *1 MroMdlm, W. T

VALANDOJ! f
N»o 9 yiU. ryta Hd • mi. rakarA 
puMimU—laff ir imntamMiiiia 

- P k M*UanM.

Didžiojo Neir Yorko Fed. Aps-

| Įilltallijiį....... «innniH.liMlnillwi<llilll<IHIillllll>IIMIIl>wĮ Į

Te!* ihiv^Jt H—M2S

DU JOHN WJtt.UK
VALANDOS:

a-ioA. m. mshp.m,
&ekm;ul!cnlnl» pagal auOtorl»M

1RO0KLYM, M. X
l»H>H<WHMIIHIHII>l»IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII į|

10 DIDŽHIUy TOMO

8eott»8.J.
Ketvirtadienį, 6:40 v.# v. “The 

Greatest Thing in the World** — 
Kun. Donald L. Barry, C. S. P. ; 
7:20 v. v. “Timely Topics“—Kun. 
Peter E. Hocy, C, R. P.

Penktadieni 6:40 v. v* <‘Monas- 
tiefem and Civilization”Kun. 
Patrick 0‘Lcary, & C. 17:20 v. v. 
“Emįorsed Motion Pictųreą” — 
Mrs. T. Th. A* McGoldrick. L.
D.

Šeštadienį, 6:40 vat vakare 
“The Medieal MMonary” — Dt. 
P. J. FIagg*;7:20v v. “Principles 
of * Chrirtian Culturo“ — 
Jos A. Koonz, S. T. B. M. A.

Sekmadieny 3:15 v. p- p* “The 
Church of the Future,” Kun, Fr. 
J. Gurneli, C* S. B. R.; 8x00 v. v. 
“The Way of Christ“ — 
pas John Mark Gannon*

Pirmadienį 6 rtO v, v. “Question 
Box“ Kun* John B. Haruey, C. S, 
P4t£0 v?3. “HaryĖimcr Barnes 
Looka at Religion,” Kun, Joecph 
A. Daly, Ph. D.

Antradienį, 6:40 v. v* “The 
Catholie Church,” Kun* F. J. 
Baesaler, O. P*; 7;20 v. v* “Storics 
That Sinners Toli”—Knn* AJfred 
A.*Sibila/O. P.

Pirm. Ha<d5 Brg^aaftiaai,

Ižd. ToĮdt Jakopaionieni.

brooklyh.n, y.
parapŲos >

Kun.

- Vysku-

choras turėjo savo metinį susirin- 
cimą, kuriamu peržiūrėjo^ praeitų 
metų darbuotę ir išrink<T naują 
valdybą. Pasirodo, kad chorui te
ko daug dirbti praeitai* metais —• 
važinėti į repeticijas, parengimus 
ir 1.1., liet dar sunkesnis, gal būt, 
stovi priešky šiais metais, neš ma
noma surengt milžinišką Dainį 
jfreatą Mew York‘ą. Todėl ir veik
li energinga valdybą išrinkta.

Sausio 9 d> ž. m. Bau, šv. Apr. 
boras turėjo savo metinį susirin

kimą* Kadangi daug choristų ne- 
susirinko, tai valdyba nebuvo ren
kama, tik buvo apkalbėta imnmic^ 
ii veikalai. * •

Tarpe kito ko, buvo nutartą 
prieš užgavėnes surengti margu
mynų vakarą, su Šokiais. A. Vis
minas sutiko Ištirti.' kada bus ga
lima salė gauti ir kitame susirinki- 
mo pranešti apie tai. Taipgi buvo
nutarta sudaryti choro įstatus, 
kurių visi'choristai turės laikytis. 
Tam dalykui ‘išrinkta komisija, 
rarion įėina kiti. C. Paulionis, A. 
Visminas, A. ‘Mažeika, 3L Baliū- 
naifė ir trys kitT asmens. Komisija 
nistątys įstatus, o per kitą minė

lūs, linksmas; jam vedant susirin
kimus niėkak'nęturi laiko nuobo
džiau!. Studijuoja’ Fordham Uhi- 
versity mediciną, ir tenai yra po-
puliarus universiteto kluMose, 
geras football žaidikas.

Antanaa Motjajftnaa—vicc-pirm., 
dar neseniai Stojęs į chorą, liet ga
bus ir veiklus, dabar vadovauja 
keletai chorp sekcijų.

ta sausio 25 d. 7.vai. vakaro, Ka
ralienės Angelų par. salėje, Sb< 
4th ir Roehling Ktg, Brooklyno.

Kadangi šis susirinkimas bus 
metinis, tai visos kuopos, skyriai 
ir draugijos prašomo* būtinai pa
siųsti savo atstovus, šiame susi
rinkime bus renkama nauja Aps
kritus valdyba. Bus apkalbami ir 
kiti svarbūs reikalai, būten Vasa
rio 16 dienos minėjimas ir .kiti*.

Viri, tatai, kuriama rūpi Šios a- 
pylinkčš liet katalikų vienybė, 
kurie nori prisidėti prie tos vie
nybės auginimo, būtinai turi atei
ti ir imti dalytaiįą veikimo,

Yr* taipgi prašomi dalyvauti vie
tos liet, para p. gerdami klebonai 
ir liet* katalikų veikėjai.

Fad. lįsk. Valdyba

ZUieKačfaukaitš — sekretorius 
ir tikrai pavyzdingai ji savo dar
bą atlieka, todėl jau kelinti me-
tai, kai ji šias pareigas eina.

kiti svarbūs reikalai, bflten Vm-

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaito “židi
nį,” didžiausią mėnerini llteratū- 
ros, mokslo, visuomenės ir akads* 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nūn 
pat jo leidimo pradžios. Bet “SL 
dinyz“ darori kaskart įdomesnis, 
fe tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, virtiek ku
rios profesijos jfe bebūtų fe kur 
begyventų, jo neprenumeruotų fe 
neskaitytų’ bent ‘nuo 1930 metų 
pradžios,
. “Židinio kaina Amerikoje: met, 1 
—$4.50, piiem.-“$2.50; Lietuvoje:

35 lt.; ptism. — 20 It v
Adresas :,KADNASe Laisvi* A-

BROOKLYMO IR ATYLOTUkS

met.

Sveikata did^iauaiaa hn(h 
gaij8'titrta8, p smm tikriau* 
šia priemone tam turtui is*
saugoti

A. PetnuHottis-—ižd,, manau šiam 
darbui tinkamiausias, neg ir iš pro
fesijos — hianierine.

šiuomi prandfiųna, kad Jurgis 
Tumasonis yra įgaliotas rinkti 
“Darbininko” prenumeratas, pa
garsinimas ir spaudo* .darbus. Jo 
adresas; # '

Tvl. stasif 2-5JM.3 Notaiy PaMlė

BIELIĄtTSKAS

«5nį. mirinkirrrą perstatys.
Taipgi huvo nutarta imti griež

ti? priemonių; kad visi choristai 
lankytų chord" praktikas. Kurie 
nesilankys, bus prašalinti iš choro. 
Sausio 18 d. ž. m„ bus renkama

Stalk G««lMta, gyva, links
ma, todėl kitų vadin. “choro lakš
tute” ir Eduardas KaldniakM bei 
Tonas. Matusevičius — knygų pri* 
UtlrėtojaH

Tikimės, kad visi mano darbuo-
tis, nes ir korespondento vietos ne

UNJkMBt, Braoklyn, M. Y. 734 OriBd **

9
saes

‘WASW’

h Clark išsprendė, kad 18 konstitu
cijos priedas neteisėtas, čia bedar
biams atsirado vilties, kad, jeigu 

alaus bravorus atidarytų, tai gal ____ __ , _________ _
pradėtu rastis datigiau darbo. Bet, mos. Apskrities metinis susirinki- 
matyti, yra maža vilties, kad tel-

' sėjo Clark' sprendimą Aukščiausis
J, V. teismas pripažintų teisėtu.
Juk prezidento skirta nrohibicijai

r tirti komisiia pataria dar nrohibL
■ eij* ir toliau ^praktikuoti.” Tai-
* gi nėra ko laukti iš los puses ge- 

rcėnin laikų. Geresni laikai bus 
tik būtlcgcriams ir visokiems “ra-

Karalienės Angelų par. Federa
cijos skyrius turės savo metinį su
sirinkimą vasario 8 d. tuoj po su-

LIET. VYČIŲ METINIS 
SEIMAS

choro valdyba.
Mėnesinius susirinkimus nutar

ta šaukti kiekvieno menesio pirmą 
antradienį.

panaikino, juomi liko Kazys Bcr- 
žanskis.

Šiais Naujais Metais padaryta 
mėnesinis susirinkimas, kuriame

Td, JJikbtlI 2-005«

VINCAS ADOMAITIS
gbajbDkius

195 Adūu 8t, NnnA N> !•
■ Netoli Ne# York Are.

Gyr. vita; Te!. Bergen 3—0331

to

“Pavaaaris” faunuolį-lietuvį M 
auklė# doru, kimiu, energingu, są* 
Žiningu, narrin, ištvermingu.

Vytautas Didysai pate tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius.

“Pavasaris“ tekainuoja 5 1ĮL
Kaunas, p. d.88

j

TėL Crėenpolnr 9—2320

BBOOtLYN, N. Y. JOSEPH GARSZVAsekmadieni, sausio 18 d., Bayonne,
dos ir Tretininkių įvyks vasario 1 Lietuvos Vyčių 41 kuopa ture
d. tuoj po mišparų.

pijos salėje ir jos naudai bus sau-Buvo
šio 24 d., vakare.

pinti.

Tol. Stngg 2-*O“S.T Notary PvHfe

A* VenskeviČifttė, A. Sogaičifttė ir
Tet Nestoviu 9—

“DARBININKO’’ AGENTŪRA

Atriara AatradiaaAo, Katrtrt*4Bmi* fe Mtadfeoi* Vakaria iki 9 vai.

tautos tėvynalniiu, musikoarnylė-

& f-

ib
■f šiuonri sportu susidomėjo ir pa
neles, susidarė tymus, na ir žai
džia, tai su Nevark’o mergaitėm. 
Newark*o tymui priklanso žios: E. 
PancliūnaitČ, K. Krimalauskaitė,

(4T*xlagkmAv«.) artiGrmrtM,'
MAIJITI.L.L.RY

“VYTAUTO” SPAUSTUVE

VAIKAI MEMYLĖS TĖVU
Pranumeratoc kabia: Matams $2.00,

BAYONNE, N, J. — D. Neiv 
Yorko ir1kew Jersey Apskr. Lie
tuvos Vyčių metinis Seimas įvyko

tojui kompor, J. Žilevičiui ir re
miant mtUų gerk, klebonui, tau* 
toa didžiam mylčtnjui knn. J. Si- 
monaičlui, kuriem ekorirtal linkt 
laimingų ir mmekmfafttt metų.

IR BlUUMVOTOJAa

■ ruM#

nms įvyks sausio 2o d. 7 vai va
kare.

Rožančiaus, /Apaštalystės Mal-

GRABORIKS

' JOSEPH LEVANDA 
(Ltvajumukai) 

G1AB0RIVR
107 iBdoa Ava^ RrooMya, MX

KLAMAU*

CLHfflJN PAKAS
HkmkaMa, baltaMA tamcertaSM, 

lnU«M«lrvMlMM paaiH«k»«iiRU 
*1m*im MiMMlaMt* yW* Brook-
fyiwaMilfW<nl» m*km

JtmASXXAMXU*,ll*v^

tieji gauti bilietų, gali kreipti ? pas 
kuopos narius*

BALSAMUOTOJAS

231 BBDFORD AVIMU!
BROOKLYN, M. X

nutarta surengi eilę šokių: vieną

I N. J. Šy. Mykolo par. svetainėje.
Į Gaila, kad valdyba nepasistengė 

ŠLRKA. 134 kp. susirinkimai į- anksčiau “Darbininke“ seimą pa
vyksta kiekvieną pirmą mėnesio skelbti ir vadus anksčiau užkvies- 
sekmadieriį. Moterų Sąj. 24 kp. į-} ti. Apskrities korespondentas nr 
vyksta pirmą mėnesio pirmadienį, jekretorius turėtų tuomi pasirū- 

f ketferiams,” kurie paskutinius iš 8 vai. vakare.

ATLIEKA VI8US SPAUDOS DARBUS
Vieiintėli Kataliką Sftutiviir KnatavS ApyliikUe

Parduoda maldaknyges, rožančius, škaplierius, medalikėlius, kryžius, stovy- 
ks ir k. čia galima gauti įvairaus turinio naudingi! kpygil w gražiu atviničių-— 
su lietuviškais parašais.

“Vytauto” spaustuvepriima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
duoda atskirus “Darbininko” numerius.

Antradieiiio vakarais dežiurtioja ^.F«MM«raA Gi ketvirtadienio-ir SeStadienio 
vakarais—J, P. Mačiulis, šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real 
Estate” reikalus bei notarinius uHiadynius.
HIIPAM1RSKITB, kndminEfnis reikalais — JŪS^LAVKiA —

VYTAUTO SPAUSTUVE
SSi ORĄXD STBEBT ‘ BJlOOKI>YJf,N. Y.

Telefonuokite: ŠTĄgg 2—2133 . :
’ 5 ' y ■ .

jo savo metinį susirinkimą sausio 
11 d. 'savo kambariuose.
renkama nauja valdyba. Valdy
boje pasiliko „visi senose vietose, 
išskiriant vice-pirmininką, kuriuo 
dabar išrinktas Antanas Eimutis. 
Dvasios vadu pasiliko kun. j. 
Aleksiūnas, pitm. — A.-Visminas, 
raštininkė **M» Paplauskaitė* fin, 
rašt. — A* Mažeika, kasierius — 
A, Grigalius, iždo globėjais — V* 
Juška ir M* Balifinaitė, o maršal
komis «— J» Eimutis ir K. Kuzmic-

narap. sales naudai, kitą choro 
orkestro, trecią — parapijos nau
dai. Krlnkta nuolatine komisija: 
A. Motiejūnas, J. Kačinskai!#, B. 
Kale įninkąs, M. Cibitaitė ir K. 
Beržanskis. Pirmieji šokiai para-

Susitveręs bowling toam’as jav 
gerai gyvuoja. Išrinktas naujas 
menais Ant: Mo«ejanaO*P^^2:,2ČSlfe.,e2^‘.±!I! 
tonas Jonas Matusevičius.* Jau ke
letą sykių žaidė >u Netvarko Šv. 
Cecilijos choro tymu, nugalėdami 
juos, bet neivarkiškiai Žengia pir
myn ir taip lengvai nebopasiduo-

pMMečiKl $1.00; sMkKltiviam me
tą lurMlą tavo bariMokiuttattS vat* 
kam*. Too ntaikmta jiems dllaucs- 
tam tt.OOį somedot 60c,

“Ateitis’* Įdomi ir ncmokslelvlams.
J-"—.- .Z i__ —X
bhhro balngje. Maviatl jhm ir Idant! 
jiem alaklą prie* {vairios tyvcnlrao 
pavoja* Pavojh»gtawl tn»onh3 prlo- 
M glrtyM, natlkOMom if doros nu- 
atėjima YpaClal dao* pavoją yra 
DBkMBtooaa bmtaioktataAri jaonuome- .nori
m <amro<<r vAm **oie y 

•'1SK gr* aVHfeėimit OMihjf taiaMcOMa ika- 
mMteMą tUSminit tantalu 

aso, o m* pateagriMita Mtakią auklėji- 
mo mdttą* '

TOvai * omHma *apa»MlWklte 10 it

kas.
Nytarti rengti tėvų vakarą va

sario 12 d. š. m., kur kiekvienas 
galės atšvęsti savo tėvus pasižiū
rėti Vyčių darimvimosi. Bus pa
rengta jiems vakarienė, kurio# me
tu bus dainuojama dainos ir links
minamasi,. o po vakarienių bus šo
kiai. Gauta V. Kivyfo# orkestras 
tam parengimui, kur bus griežia
ma ietuviski ir angliški Šokiai. į

Nusirinkime taipgi buvo praneš
ta, kad šokiams, kurio įvyks sau
sio 21 d. Apreiškimo parapijos sa
lėje, .bilietai jaū-gatavl “ Noriu*

ponia O. Bulbicriė, -
r Erzabeth’o tymą sudaro: p. p. 
M. Cibitait^ Sophie Cibitaitč, EL 
ąie Kačinskais, Janio Kačinskaitė 
ir St, GmidieŠiftt?,

Be to viso, choras dar nuolat 
auga. Neseniai prisidėjo gerų bal
sų; sopranų: Helon Gutauskas, 
IfeMn Jankilmui, p lės Lukšifltės; 
p* Kiršly* — Įmoka ir d. k

Tikimės, kad choras turi Šviesią 
ateitį, vadovaujant dideliam mOsn

Mm /Hnm Me^t, ką da- 
rome, kad ko din
nenamf padaru —

WJtt.UK
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