
‘DARBININKO" METINIS KONC AS ĮVYKS VASARIO 8 D. 7:30 V. Vj

visų uuv katalikai domrnmur DARB ŪKAS %

* 1INA ANTBADIBN1AIK XB 
PBNKTADIENIAI8

t

i

f?

KAINA S CW?A

NAUJAS ŽEMĖS DREBĖJIMAS SUKRĖTĖ 
NAHER MESTA I
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WeUhigtanfK Z. — Vasa
rio 3 d. įvyko smarkūs žemes 
drėbė jums Nortlr Mand, N/ 
Zelandijoj, Vasario4 d„ 9:3d 
vai. vakare naujas drėbė ji-

mas Napier mieste priduri5 
daugiau nuostolią ir atėmė 
daugiau gviybią. Užmuštą
ją skaičius jau siekia 1000 ir 
tiek pat siržėisb’ ją. Napier 
mieste gyvenu apie 20,000 
žmonių.

Vatikanas, vasario 4 d. — 
Vasario 12 d. Popiežius Pius 
XI kalbės iŠ naujosios radio 
stoties, kurią pastotė ir pa-

kas (r. JlffrcouL Stoties var 
dasirVJ.
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lietuviu rimą tik MSTOtftS SUMUŠĖ

Kanada.—Toronto mies
te ir apylinkėje darliai vi
siškai sumažėjo. Daug dirb
tuvių dėl žiemos sustojo/Iš 
viso Toronto nemažo skai
čiaus lietuviu dirbo vos pu
se. Nedarbas paliete ir ki
tas vietas^ Valdžia susini- * * .
pimisi darbi] suradimu di
dėlėms bedarbių minioms, 
bet ne labai jai vyksta, nes 
kas dieną nedarbas didėja.

Krįfnicat Lenkija^ vakario 
5 d. — Bostono hockeyt’eam 
sumušė Švediją 3:0. p Kana
dos, komanda supliekė Tx‘n- 
kiją irgi 3:0 dėl pasaulio“ 
čempionato vardo, dėl kurio 
“ ka i-iau ja * * dar fjekoslovą- 
kija ir Austrija.

PANAIKINO KABO STOVĮ 
^ŠPAMUOJ

JĮadridf Ispanija, — Ka
ro stovis, kuris buvo paskelb
tas pereitą gruodžio menesį 
kilus revnliiUTjai, panaikm- 
tas visur, išskyrus Madride 
ir Saragossa'apškričinosė./

Gi. M. i 
Žinom#’ 
speciali

v

t Hoover for-
> į HtTtioii 
•rviceAifthv 
r<m ferencrnū 
and Prote*?* 
įpiją lietuvį 
iferlpią, Ph.

P„ gerui
1 TO

Hrbdkonms "Jernuik?

pripažintu autoritetu vaiką 
ligą srity. .

Minėta konfereneįja įvyks 
Wasjiington*e, Baltuose Rū
muose1, vasario. Į D—21 d* d.

BALTUOJ PALO 17 LAIVŲ

Baltijos jūroje, Km*. Ru
sijos vandenyne, įšalo 17 lai
vų. Laivus gelbėti išplauk? 
rusų ledlaužiai -‘Klasių’* ir

LIETUVOS CENZŪRA 
PRIEŠ ŠV. TEV

KUNIGĮ! VIENTBĖS

Einant IMftno P^dncąo* Lic- 
tuvią Kunigui Vienybe šeinio nu- 
tanmu, įvykusiu graminio 0 diena, 
(’nnibridgo, Sluss.. sekantis minr- 
'tusios proviiidjus kunigii suvažia
vimas įvyksta Su, Bostone vnsapo 
12 diena pas geri), kjeb.* kun. P. 
Virmaiiskii.

Taigi Kunigą Vienyta'# valdyba 
maloniai kviečia narius jr dar ne- 
prisiražnisrtis dalyvauti ininFtame 
snvažiaviiue prieš 12 valanda- ’

Kun. P. J, JuškidUi, pirm. 
Kim. 8. J. VembrS, sekret

(Mflmj kori*?. ermiefibTUK)

Šv. Tėvas dėl kataliką vdįl 
kimo trukdymo atsiuntė LH§| 
tavos vyskupams rastą į t® 
kinčiuosius, bet cenzūra nM 

’ ledžia platinti. Rastą pkt$fl 
no slaptą.» Santykiai Lict^ 

1 vyriausybes su Vatikanu yiij 
labui aštrūs,

čEKOSLOVAKUOjT YU

MIRĖ PROF. K. BALOMS
Ryga. *— Sausio 13 d., Ry

gos imivetoiteto klinikoj po 
plaučių uždegimo dėl širdies 
veikimo komplikacijų mirė 
prof. K. Balodis. žymus eko
nomistas ir seimo naryK

szavraka** j 
laiką daug 
gino mwh 
žandaro^ 
ris ndftM 
no .įįH 
kal^lM

etaWar-

tapatybę to 
pitono, ku-

■

1

Varnu tu
neša, kad Varšuvoj šiomis s - ■
dienomis išėjo dr. H, Paške
vičiaus suredaguotos- knygos 
“Rej^sta Lithuaniae” I to
mas.! Tas tomas apima se
niausius laikus iki 1315 me
ti]. Jame surinkti visi pami
nėjimai šaltiniuose, kroni- 
ko.į‘B ir metraščiuose, — lie
čiu/Lietuvą. Netrukus pasi
rodys anti'as tomas, kuria
me bus inventorizuotos ša! 
tįhią žinios apie Lietuvą iki 
1JJ86 metų, iki laikotaipio, 
buo kimo prasideda dideliu 
•naštobn sumanyti kuku a- 
kademijos šaltiniu leidiniai, 
kaip spausdinami unijos ak
tai ir Vilniaus katedros ko
deksas.

Praha^ — Praėjusiu metą 
gruod. įlietu įvykęs visuotinis 
Čekoslovakijos gyventoją su
rašinėjimas parode, kad gy**- 
ventoju skaičius Čeknslova-

“ * . a didėjo 1,T
zas p € Gyventoją skaičius 

tąiniam kilometre 
nuo 97 iki 105. Toliau su
rašinėjimas parode nepa
prastai padaugėjus šeimas 
l>e vaiką ar tik su vlmt vai
ku/ '

Brastos 
am, kaip 
: stropiai

gyvenančiam kaliniui išneš
ti viedrą, bet liepė tai pada
ryti Korfantub T patalpą, 
kurioj buvo išpilami tokie 
viedraf, kaltinamą atstovą 
nulydėjo rie sargas! ir žan
darmerijos puskarininkis, 
kaip paprastai, bet pats ka
pitonas. Patalpoj jis puolė

PROF. ST. BALKAUS 
SERGA

(.Mfinų kniva)). pranelIiH#?*)

Kaitn&a.—Letuvos Vytaw$į 
to Bdžiojo universiteto 
logijos-filosofijos fakulteto^ 
profesorius Stanga 
k is sunkiai serga ir gydod 
Vienoje, Austrijoje. GerKj 
profesoriaus nei‘vą sistemi— 
suirusi ir gręsia paralyžiamfl 
pavojus. Viltis išgyti mažaJl

ketvįr- 
pakilo

NUNCIJUS DMĮ KAUNE
(Mūsų kori^sp. pnmpSImfts)

Dėl konkordato laužymo 
Popiežiaus atstovas nunci
jus Bartoloni turėjo iš Lie
tuvos išvažiuoti š. m. sausio 
mėn. 10 d., tačiau padėties 
paaišjvėjimui pasiliko Kau
ne. Tautiniukariis la^ai ne
pageidaujamas žmogus. Bet 
koks bus prie dabartinio vy
riausybės nusistojtymo š

Dorpato ir Vokietijos unt- 
-vemtetuose< Karo metu bu
vo Vokietijoj ir prikomandi
ruotos dirbo prie karo valdy- 

j Ims. -Tis, tarp kitko, parengė 
sistemos planą. Prof. Balo
dis yra parašęs 77 mokslo 
darbus. Nuo 1919 m. dirbo 
latviu universiteto kaipo 
tautos ūkio profesorius.

Prof. Balodis buvo didelis 
Lietuvos Latvijos susiartini
mą šalininkas ir Vilniaus 
klausimu atvirai palaikyda
vo Lietuvą. Jis dalyvavo vi
suose Latvių Lietuviu Vie- 
nylies kongresuose.

Velionius laidotuves įvyko 
sekmadienį^ sausio 18 d.

doj. laikraščiui pa
galiau pavyko nustatyti to 
karininko pavardę ir net pa
skelbti jo atvaizdą. Apie Šį 
lenką kariuomenes 3paži-

RASTAS KONSTANTINO

VOKIETIJOS SUJUNGIMU 60 METŲ SUKAKTUVĖS
likilmingas aktui parlimeutft

- Sausio 18 d. 
visoj Vokietijoj buvo šven
čiamos (M) metą nuo Vokieti
jos imperijos paskelbimo su
kaktuves. Visur buvo ren
giamos atitinkamos iškilmes. 
Svarbiausios iškilmės Berly
ne įvyko reichstago rūmtio* 
se, kur buvo surengtas iškil
mingas aktas. Jame dalyva
vo ir prezidentas Hinden- 
hvngas. Kalbą pasakė linu* 
dios mirti jos atstovas Kabi 
kuris yra vienas iš nedauge
lio likusią gyvi] liudininką 
1871 metą kaizerio paskvili- Iškilni? ymsihaigė Vokieti 
tos Vokietijos imperijos. įjos himnu.

Berlynas, Kalbėto jas, visą pirma, pa
dare istorinę apžvalgą, o laiš
kui perėjo prie dabartines 
Vokietijos padėties. Jis pa
reiškė, kad vokiecią tauta tu
rį būti pasirengusi daug pa
aukoti ir kantriai laukti tei
sėtą Vokietijos reikalavimą 
įvykdymo tik taikingomis 
priemonėmis. Be to. ji turin
ti būti jlekinga už tai, ko jau 
pasisekė pasiekti, būtent: 
Reino krašto išvadavimo.

Paskui pasąke kalbą kanc
leris Brunmgas.

tapant, laikraštis paskelbia 
dar šitokią mnnlkineną. Iki 
1930 m. jis stovėjo Tornt, iš 
knr jis buvo i Skeltas į č’iort-. 
kovą. Tačiau Čiortkove jis 
ne būti nebuvo, bet atliko ’ 
umisiją Brastoj. Ji> ’yra 
lenką ordinė aVirtuti mili- 
tariH ir narsiąją kryžiaus 
kavalierius. Juos jis gavęs 
už savo žygdarbius Brastoj.

Ten, tarp kitko, jis mušė į 
veidą atstovus, įėjo į trijulę 
karininką sū Kostek Ber- 
naekiu prj’šakyje, kuri atlik
davo konferencijas x>rieš 

rajh -cgipitryvi j kiekvieną iŠ pagarsėjusią 
astuoni snnhno-j^tatl^ atliekamą žemutinėse 

šaltose eelėse, asistavo prie 
tariamąją aušaudyįią tose 
relėse h* išaip nepaprastu 
žiaurumu pasižymėjo.

Sekmadieniais, kada buvo 
duodamas mėsos gahąlėlis, 
jis kai ktiTiemą kaluliams 
pats išrinkdavo porcijas, ku
rias suvalgę ^išrinktieji** vi
suomet susirgdavo. Jis yptv 
t ingai brutaliai elgdavosi su 
Vitosu ir Korfanty. To lai
kraštis duoda šitokį pavyzdį. 
Reumatizmu sergantį Kor- 
fanty dažnai pavaduodavo 
jo nelaimes draugai; Kartą 
sargas, matyti, kapitono įsa- 
Ąvnub neleido drauge su juo

DIDŽIOJO KARSTAS
Sarkofagas iš Egipto por-! 

ftrijnus jau t------------------
eini kaip stovi Turkijos ka
ro muziejuj. Dabar ten at
kreipė į jį domę vokiečią 
mokslininkas.

EUROPOS TURTAI
Entopos Jurtai imi karo 

nepadidėjo. Jie vertinami 
maždaug iki 10 tūkstančių 
milijaixlą prancūziškiį fran
ką. Tik Amerikos J. Vals
tiją turtas įvertinamas 500 
milijardą daugiau kaip Eu
ropos. Visos Eurtąios meti
nis pelnus siekia 1,600 mili
jardą, Amerikos Jungtinių 
Valstijų — 1.800 milijardą 
franką.

Mnrfanty, kum jam pareiš
kė: u Esu lieginklis. Tamsta 
gali mane muštiV* Kapito
nas ketinis kartus davė Kor- 
fantui į veidą ir paskui ėmė 
miluti per šonus. Kaukina- 
mąįis gavo stiprią nervą ata
ką, kuri paskiau po kelių sa* 
vairią pasikartojo. Sergan
ti ir nukankintą kalinį kapi
tonas nusivedė į vieną iš že
mutinių šaltu celių ir ten jį 
išlaikė 24 valandas. Straips
nio pabaigoj laikraštis kon- 
Lstatuoja, kad lenką karinin
ką garbe Brastoj buvo aukš
čiausiam iaipsią* įžeista, ir 
pareiškė įsitikinimo, kad, jei 
kapitonas ir nepatrauks lai
kraščio tieson už paskelbtas 
smulkmenas, jį privers tai 
padaryti vyresnybe. Tada 
lenkų teismuose iškils aikš
tėn tikras Brastos gėdos 
vniždas. _Strmpsnį laikraštis 
baigia žodžiais: ^Laukiame 
bylos.”

PBAN0IJ0S-BBITAMIJ08 GIN-
ČA8 D1LIBAQ AT8I- 

NAUJINO

Paryžiun. —* šiomis dieno
mis tarp Pranei jos ir Brita
nijos atsinaujino smarkus 
ginčas dėlei Imą -aliejaus 
lauką ir būdą aliejų prista
tyti į Mediterranean uostą Gerb, mokslininkas yra 
Ira<ia . ' . J

Kalulius W»scl jsiliiki 
Pranei jos pusę.

minusias Lietuvos filos* Ja 
ik“ galvotojas. San IvjMumX»1<

RUMUNAI JAU KRATOSI 
LENKAIS?

didis ateitininkas ir trejfl| 
metus buvo ateitininkų fede^ 
racijos vyriausiu vadu ir yra | 
kataliką veikimo žymus 
’lvvis.

Berlynas. “Berlniėr Tage- 
blattf’ dėl lenki] numiną 
derybų ją sąjungos sutarčiai 
pratęsti, rašo, kad Rumuni
ja atsisako praplėsti tą su
tartį ir Vokietijos užpuoli
mo galimuimrtr“Be to, Ru
munija norinti pasilikti nei* 
trali ir tuomet, jei Lenkija 
norėtą pulti Sovietą Rusiją. 
Pasak laikraščio, Rumuni
jai sąjunga su Lenkija tu
rinti tik tiek svarbos, kiek 
ji apsaugojanti nuo Sovie
tą Rusijos puolimo Besara
biją. Pagaliau laikraštis pa
žymi, kad Rumunija ne kar
tą pareiškusi'savo sutikimą 
sudalyti su fšovietą Rusija 
nepuolimo pakfii.

ISPANIJOJ VISOS K0LB0UF0Ę 
UŽDARYTOS MAMKSIUI

Madrid, Ispanija.
ralius dekretu išleido isakyvį 
iną uždaryti visas* kolegija^ 
mėnesiui iki praeis rinkimaM? 
kurio įvyks kovo 1 d. Šis įeft^ 
kynras išleistas esą dėlto, kad 
išvengus studentu riauM^ 
prieš ir rinkimą metu? *

STALINO SVARBIAUSIAS TIKSLAS SUKELTI 
PASAULINĘ REVOUUGUA

MOTBBŲ PLAUKUI 
EKSPORTUOS

Paryžius. Laikraštis u P^ 
ris Leidi** praneša, kad W 
vietą valdžia išbudo dekiy 
tą, kuriuo įsakoma vfanrf 
moterims nukirpti plauki 
Tas dekretas iššaukęs dilą 
lį pasipiktinimą kaimieti 
vyrą ir moteli] tarpe. K| 
motetą plaukai turi Mfe 
•ivkvimiojamį valstybė* C 
nįon ir eksĮmrtuojann tB
slėnin, J

VATIKANAS PASKELBI VAL
styrai pinigų ųitatym#.
Pagrindu pinigams paim

ta dešimtaine sistema. Pini
ginis* vienetas bus aukso ly
ra; Vatikano valstybėj ly
giomis su Vatikano pinigam 
galės kilti vartojama ir italą 
valiuta. ,

Mttakrth — 3 pozas Htąli- 
nas, Rusijos komunistą dik- 
uitorįusi kalbėdamas tautb 
niutoe industrijos kougiTse 
npie peiikią .metą industria
lizacijos planą pamškv, kad 
tas planus būsiąs įvykintas
jier keturis midus, ir kad jo Romos kataliką Imlnj 
svarbiausias tikslas esąs kęl* Karšti t<w unijos šalini! 
ti pasauline rovoliučiją.

MTiimauttmi »o| 
UNUOSSUNOiU 1

u Pamvahlctv įdėjo wiN| 
ringę pranešimą apie «| 
stačiatikių bažnyčios nd 
statymą nudaryti unijd

csą'štoęmtikmi Icnrini



esą*

Lomu Pantim

NUKULTU, H, Y.
H DUi , M«w Yortto TterMijot

žinios Iš Lietuvoš tai Ąd. Stankau^ kuris bus' 
padegęs Antmitienc# tita 
iiMjyms* Į

I^anevėžj'/Pušaloto g. Si 
tudege Gurvičiui Geneliui 
(savininkas gyvena kitoje j 

virtoje) priklausantis, sti gy
venamu naniu sujungtas,] 
fi-obeeye (daržine ir luišią* 
lė). Be to, sudegė gyvena-

gai- inokytujMuja j>/ Br. 
Pempaitė 4- 'Varapnickienė. 
Tik šiais mokslo nirtkis jo* 
pedagoginiam dalimi atsira
do trukdytoją. Mat tėvą 
komitetas Įirit-šaky užsima- 
iiė mokykloj pakalnuti geh. # - ,^1
T’Jnhaviei.um purftrfę. Ve- W> ,“u'w

Mtmovt MOTOJ
1S31 m. siutaio Ii d. 15

p, G. Mulhmvo dvaro 
minkąs atvažiavo paa 

miivičienp Kunigiškui 
Balbieriškio v. siUU’

1 dukters. Tuo laiku kale-
o kunigas. Kunigui vos 

rtvatiaviui j Kuuigiškią mo- 
^yklą — dpie 201) inethj, 
fįasigirdo šūvis ir baisus 
ĮMkamas: “Nušovė ihamą.** 

ĮflChliigas ir Žmones liego 
į^rdumo-vieton.. Rado Abnv 
pMmvįčiem* negjvą* Buvo 
įjitmprr- Kunigui išvažiavus.

t savo roges Uindaitis, 
Kįu gesuo ir užpakaly sosto 
Jįfidėjo aut šiaudu dvivmnz- 

Jo tarnui sėdant i roges.
mijudino ir šūvis sulindo i 

įį^kšinį kirkšnį. Vietoj krito 
^fregyva, tik taiė; “Mane 
į jtai^ovet.“ Reginys Šiurpus 
Mr baisus. Kiemas, ir lova, 
Nrur pdgiiidytd, kraujuose 
Upaidukns. Liko 4 dukterys 
vĮtr 2 sūnus, Ihtr 2 vaikai knv 

X4o mokyklą. Žnumią susirin- 
jfjm daugybe. Vaikai alpsta. 
K f fttai ką padai ė neatsaigu- 
[ su ginklu.,

K’. .  ------------

MAUJA TAREUSTOTI
,į . Biliūnai (Alvito valse.), hudatyva jmskelbtas vięti- 
IMka ūkininko Domanto rū- »hl Wuuv prMuktingumo

__ Jo Įsteigta Biliūną tat- konknms. ūkininkus itĮbai 
kurt yra taiį Vii- ^ulofnino. Dalyvavo per 2,- 

Wviškio . stotie ir Alvitu iMX) ūkininką. Konkum są- 
^rtnustotle. K karto ttyiki-atitiko tik

ai stoju tik dukart ūkininką karvių,

anksti rytą ir vėlai’ ta- 
bet dabar teista stoti

r dviėni traukiniaiii die-
metiL Dabar šios apylin- 

tįės gyventojai* labai dfciau- 
Sguisi, turėdami pigii ir pa- 

^ogij susisiekimą Virbalio ir 
Btaiirid link.

dejlt kmjMtai į inHpektmdą 
ir giivo piuiiškinnntį atsaky
mą, iš kur Irtivb matyt, tai 
šis Įuntretas mokykloj neka- 
bintinas. Tėvą komitetas 
šutai šį raštą kitaip supra
tęs. ir vedėjai protestuojant, 
pottirtą pakabino. Vedėja 
praneši^ apie tai inspekto

riui ir ji.% iksitaes su p. 
Švietimo ininisteHU. įsakė 
portirtą nukabinti, ką vedė
ja ir įvykdė. Tėvą komite
to vardu gruodžio 20 d. jis 
mšaiikė vĮsimtimi tėvą susi
rinkimą. Tėvą susirinkiilias 
nutarė portretą vėl pakabin
ti. ką tuoj, ii- įvykdė.

Vedėją, girdėti $nr, apie 
» visą pranešė mspeictin'iui ir 

dabar laukiama ką padarys 
- inspektorius ir kuo,visa tai 

baigsis.

c c*., r

$*

____■  _WB__... .       _

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR

1931 m. saum 25 <T. Didžiojo 
Į\’fw Yorko FcdėracijoK apskrities 
H vyko metinis MuąirtaMmąą, Atida* 
Į rė pihnin* K. KrU|inskas paprašy- 
Įdamąs kim. J. Balktiiią stikalbėti 
inmldiĮ.
I ■* *
Į Apkalbėta vasario 15 d. šventė.
Į Komisija pranešė, kad yra paimta

[ Į TranKfiguration svetainė vasario 
.115 <E (sekmadienis), ta kad bus 

vaidinta “Savanorio Duktė.” Va
lkatas prasidės 7:39 vai. vakare.' 

nKadangi velkidasjiua gana ilgas, 
MTflTtK WrfAn j tai koncertinę dalį gal reikės ap-^

Antramantata - 9:15 |lc&t W rengimo komi-
vHrth . 945 I »Mjai. Išreikšta nuoširdi padėka 

ĖaaUrt Dtas&rd Tta..., I chorams už ją nuoširdų pritarimą 
•Į Apskričiui.

1 Apkalbėta spaudos savaitė. Nu 
į tarią, kai Gavėnios taiku reikia 
Įrengti kiekvienoj kolonijoj atski- 

liuos. Kadangi ■ kauta pra-ĮPai Surengimu pasirūpins Apsk 
dėjo pūti, jam amputuota |val(lyU susitarus tai koloniją Fed. 

žemiau kelies koja.

Hienoj NnkentČjuaio purei,s-L 
kimu, nnostolią yrą padai#-! 

fa 2t),lKM) litą* sumoje.
Tuojau po gaisro, aĮ>žiū-| 

rojus apdegusį Damiį, mista-Į 
yta, kad prieš gaisrą buvai 

kūrentas perins ir kad ap-j 
ttegęs namas yra senas iri 
apdraustas 15,000 litą su*Į 

Imti. Gaisras prasidėjęs 
jry veliamo namo. I

Tame naine iki sausio 1 d. Į 

gvverio ' intomminkai, ku- ____________________ __
, i iuos savininkas GurnčiusĮ Raseinius vežėjus išverto ir r 
išgyvendino, palikdamas gj- nulūžo koja. Buvo išvežtas Į Į 

, kenti tik vien Kutniką Šlio- Dr. Mitkaus ligonine Siaū-| 

hią, neturinti jokio turto.
Kilus gaisrui, Kutnikas hu- 

■ f ė nebuvo.

OID GOLD
CIGARF1TE 

RAOlO PPOfiRAM

TT

PIENINGIAUSIOS LIETUVOS 
KA1VM MJtinJUI .

Vernai žemės. Ūkio rūimį

BADO SBKŲ PIMIGŲ
Iš Žaiginiui praiieša, kad 

ten po ąžuolu rasta maža dė
žute su pinigais iš 15 šimt
mečio. Juos radėjas .žada 
lasiąšti į fuiUiią mirzejuv

Dingos, konkursą išlaikius 
sios karves Bus premijuoja- 
mos; pieitti joms išmokėti Že
mes ūkio rūmai paskyrė 4(1,- 

.000 litu, tačiau1 suma mano
ma padidinti.

YLAKIŲKRONIKA
Bk Vincento a Paulo 

2tagijoMs skyrius veikia pa- 
ingai: aprūpina kelias- 

Įhšimt vargšių baigia per- 
atyti parapijos namtts. 
Buį* tas keliolikai vargšą 

Įtatalpa, arbatinė ir susirin- 
Khnams daryti erdvi sale, 
įjpėr Naujus Metus Suruošė 
jjpteriją ir gavo gryno pelno 

litip Draugijai vndo- 
ja Uolus vhtgŠą prietelis 

^tth. fc. Šleinius.

\ Pavasiirminkai nebegali 
rtUhryH susirinkimą, ties 
ėtdinuii Įirisiunviatni po ke- 
įfnd dieiih laikui praėjus.
j- (&snhį (Ylakią v.) • kaime 
Šii ‘pradžios mokykla,> kur 

kelinti metai pavyzdin

& w

MŪOLA.TOI FAVAKGK 
oUtlKte .Jaut I ian,l. iav«rtwhi

Vincas Stankevičius 16 metą, Į 1ĮT I
237 Grove St, mirė aaimio 29 d.rĮ 1 w 1 f»ih^
palaklotaS sausio 30 d. S iv. P. A. Į T
Imžnyčios Kalvarijos kapinį. į LIETUVIAIPtALAIMlJO

Laklotūvią apeigom rnpimtai J.f ,* rcultSM,ff r , u . ..(kriivtt • I MA8PETII, L, Į, Svknmdie-
'... , j Į nį vakare vasario 1 dK įvyko prd^
jį'iįyM4i ‘-ii 1 I f^l0lNdiškos hasketbolo rungtynės

EULAvETHf Ri Ji ,«l’. Jmu«» Vyru Lfe-

Sausio menuitprabėgo, nieko te-[ gVi Stanislovo jaukto iš Meriden, 
ro bc atasmą tanuIiftdita.te-Įcmni. valstijos. Kontestaa įvyko 
hėms inąttiitatamas, $fai mirimai: Naujos Anglijos čampimmtą ir 
Juozas Tąldaravtaią au sūnum, 200 dolerių priedą, ką Jaunų Vy- 
Melašta, Šileikis, Oim Baublienėj^ įdubas pašildė lenkams, jei jta 
Valaitienė ir P&tikfcM Į laimėtų rųngtyifcs.

Dabar užsidarė Dawii Town| p. w, pįIlf' k .4-4
Tntsf Cb. ta ta kiti du bankai I uinton pami salėjo,
Kiek ^mo to*.. ‘’.T''J?" “
<Uftw X»vo sunkini sut.upyt, ku-Į ..." ‘ n.J*?,**?* J?“1'
pitai,, fa. apMk}-.? Tuo Įvykiu ’r^. t •

V .• x * •*- ■ - i prataoj, lenkai smarkiai griebeiišgąsdinti žmonės išima pinigus irt J . t. t *is ?sa r | žaistų agresyviškai velke taip, kauiš kitų lianką: Girdėjam vienas| i , in
y ė , 1. aaaI Jaunų Vyrų jauktu! sudarė dlde-žmogelfe wmė m banko |25f(MiO|v : :/ • _ t t*?* 1 .n- . t 1 ... „■ įbo nepasisekimo. Lenkų punktai iraju .aiidvMVOk.mb.nuo^'mL^J
jau beproty I.
te. M wtteiaw>toj sav()j5g„s wtli nt?(ViiKiu ..
pioiną _aip ą»o ąjvasjeą PJVO-Į^k^ |)ri8jęjj0 pusjaubnigoj*; J.
jun neatate ui puugua kaip aian- v L „ W(1|W, pwlkllį
11 te** « i t it i‘ t* . i Šv. Stanislovo jauktas. 19. Vžbai- 

fc famtete. per rad n liukam,-] v L fa >u
• n^^mviH.^^,oni,ld,,W®”i8 " 31. «v. Stanislovo jaukta -

1 134. Lietuviai pralaimėjo trims

Į skyriais.
, Į Pirm, praneša apie Lietuvos> ka-

NVBAUD1 “PAVANAĖIO” Įt*i&ą dabartinę padėtį. Aiškina, 
kiek yra Amerikos lietuviai kata- 
likai yra nuveik, Lietau nepn.pniuiteratmMgnmad.ugr.iniua. „ Li„tl(viai pl.„laimf,jo lrims

pietaluvne, Inanenus n- protam. ll|llktaiB Li..taviai parri|ia|avo 
imlus. 1

Prof, J. Žilevičiaus vadovauja 
mas choras nariais ir teknika žy 
miai sustiprėjo, o tai ne menkaĮ ,; 
garbė priklauso p, J. Žilevičiui* j

Barapijęi rtGulai piattta -— iš-l 
Huioą aidėta, bet nuolatiita 
gos ni<*!ikok, todėl darbuojanlasi f

t

Kaunas. Praneša, kad Pa-j 
nevėžio koniendantas už lėi- j 

(liiną kalbėti susirinkime

klausomybės atgavimui ir kaip da
bartinė Lietuvos valdžia meksi- 
kohiškn bėdų persekioja katali-

- j .. , .1 kUŠ. Nutarta parūksti protestų
liūlituidė 500 litį arba.2 ihėii. i jj^tuvem valdžiai ta protesto rezo- 
kalėjimo Alit. ©eplį, Palėve-Įitndją pasiųsti spaudai ir Lietuvos 
neg 4<Pąvašnrion kuoposl protautai.
bitiniu W uos jis bebuvo L ,tiie!uvi'» <!i51'^ “^lio n <1. 
t . ... * x I klausimas .nesafit komisijos na-
to sU8ii*mkinio nei ąfsakin-H^^ įėjėta sekamam gtisirmM- 
gits asmuo nei nebuvo iš- mut Žiotuvių Diena.bitebirželio 

|2j d. Klasėiaus Clinton Parke. 
ĮMnspetke- ‘ “
į Vitante rei^įu Jį
Į TurdfhkmK ponc^MMld v^čiasi 

Pttgčgią, Zarasą jr Biržą! vidmintat ir pra^visnali^nviua 
gimnazijoj bus baigta sta-1 katalikus lankytis spaustuven ta 
tyti šiais metais. ^tuti kaip materialiai, taip mora-

Biiigta išmontuoti Kedai-i gekanįįį»ins metJims Fed. apskr.
nią gimnazija, kurta -re-l valdyba paliko fa imti, būtent: K. 
motitas kaštavo apie lOOįūOOĮ KruMhskaš — pimtiu.. V. Dauba- 
litu. Remontuojami Utenos vtae-tilrm.; J.Tumasoius-r 

’rastui.. A. Andraitis -— iždin.
Sekanti^ZFcd. apsk. mitingas 

bus paskutinį sekmadienį vasario 

Okupuotoje Lietuvoje ^:-.. .......

DIDIL4 PŪGA-
Š. in. sausio mčii. 10 ir U 

d. 'teisiu kalnynuose siau- 

te didžiausia pūga. Užvers
ti keliai, kgimai atskirti nuo 
viekelių. Butu gera, kad 
poJĮŠldrii nežmoniškai* iiŽ- 

yėrsta vietos iiuiijiuoi’s kiek 

atkasamos, nes kitaip nega
limi išvažiuoti.

PERKŪNIJA

Žiemai tvirtai Įsitaisius 
tikrai žmones nustebino per- 
iūnija su žailniis Klaipėdos 
krašte. Ikn kŪnijos buvo įsn- 
gadinti telefono laidai tarp 
C laipėdos—-T uodkrantės. su- 

skaldvti keli Blėdžiai.

rinktas Įprezidiunią.

kunigui jasinskIui
AMPUTUOTA KOJA

* Eržvilko kleboną kilti. Ja- 
sitiskį advente važiuojanti į gimnazijos namai.

ANGE1ĖS KURO AŪK08
Virbalis, Vilkaviškio aįis. 

Sausio 8 d. p* Idiko tarnui- 
::ės P. Geležiūhaitė ir Ona 
Rdjitauskaitė prisikūrino au
gintus krosnį jy sumigo. Se
kančią dieną rytą abi buvo 
rastini lovoje ttždušitsios. P. 
tteležiiinaitc gydytojui pa
vyko* atgaivinti, « Rastaus- 
kaitė nuėjo į kapus.

šioje apylinkėje malkos 
yra brangias ir ją sunku 
gauti. Dauguma kfltviia an
glimis ir panašią nelaimin
gą įvyktą dažnai pUsitaiko. 
nes žmones dar neįpratę tai- 

saiąvtariUi! wr Hbeltuii * nH'nkuF '^viriiiiiysii tn Iclirs vniJoti i, purinuriHoimsilpiiėlipįo.i*- -Ak’iiigai tą huią valion.

PADiMl* nt ŠUDSilM

šliuilią apskr., LygmmĮ 

vąlsč. Vttarią kaime sudegė 
jk Anlaimitieiies gyvenamas 
iiatlias, tvtlrtils, tltttŽihė ir 
klojiunis su visu liįvehtoriu- 
mi. Nuostoliai siekia Ikklj 

litą. Sudegusio klojinio* vie
toj rastus labai' apdegęs vy- 
rišlįm lavonas, Afanonuąkud

» irtMto, įtolel tam*
mimmIm. linkite Nnga-Tetip Ir 

iMt jo, pirm negu Jh nevirs 
ir prhęsprle <laug‘ rimtas, 

tat. Ntijot-TonF Wrtlo ItūtiM 
; mtaMt kurto Mok* «veitau« Ir 

aklinta, lada just) m- 
jaąrrėJa. vlrBktalme 

utį, Jm4 oth&H't bu* juHhlte 
AtinilvhiMMtlH Ir jys tm»l Jusi t* 

tarot,e Dlrmlmu
t tau* abeluos^velkn’ 
IJItnn* Vogini* Ntim-Tonc tik 

____ i ritaiN*. titlp MMtHl JI# yeb 
> JHftt k«< sveikutH »#r< tokia. 

Ji turrttj Imli, j«« turite pabare 
.Tų* Mjdlfp uauti JI kur 

vatotal yra pardavinėjam!. .toluii 
padavėjas n*i ari ta *take, i*- 
t lt j| Uf«mkytl Ją <>l Ją* U *»v» 

ta 4

Rtp,

Įgauti kitų progą su jais susieiti. 
' I Reikalavimas tapo priimtas iš 
’j abiejų pusių —■ dar sykį persiim- 
|ti.

Šfe lietuvių pralaimėjimas įvy-

[tas yra goriau išlavintos ir turi 
visomis jenomis sukelti kapitalą1yn*f’15us veiktanems zajdikirs, bet, 
trOkumama padengti. I l^ūivių jaukto nartai,, atski-

Darbintakwna reikia budėti, ra- įpavieniais, per savaitę laiko a- 
gtaani v* is kitą nuolatos budėti j įkišta. kituiw

vo
kKmii kiekvieną pir

mą trečiadieni kiekvieno mėnesio 
parapijos salėje.

į kad lietuvių jaukto nariai,, atski- 
jrai pavieniais, per savaitę laiko a-

Vietinis

Af/ttAisAis, Švenčionių ap.» 
Prieš keletą metą mūsą 
miestelyje gyvavo lietuviška 
mokykla, būt per kelis me
tus (kaskart vis mažiau mo
kant lietuviui kalbos) ji pa
maži išnyko. Dabar joje 
dčštoma vien lenkiškai; lie
tuviškai labai mažai. [ tą 
viskij tėvai žiūri patenkin
tai ir visai nesirūpina at
gauti lietuviškos mokyklos.

kiai Vytauto Didižojb me
tus.

SveiičioučUai. Išlydint pe
reitus Vytauto Didžiojome
tus ŠVenčIoneliskiai užprašė 
Naujuos Sietuos mišias, ku
rias Sveučiontdiu klek kim. 
A. Jakiivonis atlaike 11 va
landą. Po mišią atgiedotą 
himnas “Te Deum lauda- 
mus/’ Paskui kum X X pa
sakė gružą pninokslą ttpiliu- 
dhnlunms Vytauto D. dar- 
inibtę ir uuoĮielnus Bažny
čiai ir tautai. Po mišią K. 
Pukenas skaitė paskaitą 
4 * Vytauto hidžiojii gyveni- 
ihakM Vaskditai pitailtaigiis 
susirinkusieji sugiedojo Wi- 
tos lumtiąi dėl ko net įkiHvĮ- 
ja ieškojo “kaltininką/* 
Taip nžlmigr Avenčiourliš* 

K

Pramogos
I Vasario 8 d. vakaro Mot. Sąj. 

w |35 kuopa rengią ■vaidinimus ta 
išiškią vals«,I koncertą. Bu» šv, Jurgio parapi- 

Lydos apsk. 1930 m. ginio-Į Jos salėje Central Brooklyme. Be 

d??_17 d'at^iaV0 į Gilvi* *>»fs 5 *>»■ Visi t»t, M
hiškės Bišiškią m-lio poste-liic turi pirkę tlkietus, malonės 
Įlinko, policininkas h* UŽėjęs|<Wvauti tame vakare, 

pas Metrą Alolj, rado du 
kaimyną vaikus, kurie skai
tė iietuviškiis rtementoriusĮ

, • • «*į •'. * t Į»U11IIII< ir BUK.HIS, OU5 ¥«|UUIUIIl»
“Kelias Į sviesti/’ PdlichunJ juokinga komedija “Meška.” Bus 
kas pradėjo klausinėti kasi dainą. Vakaras bus tlprviškimo

] parapijos salėje. Prasidės 7 ;30 va
kare.

(vilviniškč, j

to, Mot. S$j. jauhamcėią skyrius 
I turės laimėjimą 5 dpi. Visi tat, ka.

HEWYORKCITY
VaHario 8 d. 8 v. v. Aušros Vartą 

parapijos stflčje bus linksmi Šokiai 
Pelnas pustau parapijai ir Dailės 
ir meno mylėtoją rateliui.

“Aušros Vartą” parapija nėra 
turtinga parapijonais, bet reika- 
luign daugiau parengimą parapi
jos naikiai, o vietinis ratęlis, kulta 
gyvuoja nuo 1920 meti], padidėjo 
nariais, bet susilpupjo finansiškai.

Meno mėgėjams reikia duot pro- 
gi| dažnai atsižymėti, tuomet jie 
gali progresutift, o kitaip gręsia 
pavojus menui iaiiykti.

Tad vtaį brangiu tautiečiai, pri
bukite pmtbų pasilinksminimą, iki 
mes sugebėsini atsiekti ko geros- 
uio. Įžanga ėOc.

M. lukauikaitė

Vasario 12 -d, Apreiškimo Šv. 
i Pan. parapijos choras rengia vai- 
I dinhną ir šoktas, bus vaidinama

juos mokina, ir kas davė e- 
lenientorius. Po to atėmė 
iš vaiką abu elementorius.! _____ __ ________
Kaduilgi vaikai neslIpiiltoĮFcd. Apskritis reitgta iieJUvos 
jo kalbos, fili negalėja"atsil-j ^priWaiišbmyta paskelbimo pa- 
kvti. l’ik meiKaltv Mai-e ,B,w

piatusą kad kim*. l>avaij_ bu* bal
dės, atshkė. Tiibmrt Įx>liti-Įbąb <tataą. VikąrąslvyksTruns- 
iiinkns suriko: ĮjaĮftanrgttan salėje, tautas Bb«per
IMilškil, d ule po Į>ogimsku.-’rSt‘ l5 ^ 4^" V‘Jl ^tuyld 
Ueikįtt pnžyiitMi, W tie du P“1 

vaikai paiimtailtdi iŠ lenką
valdiškos mokyklom gydybi’ Į L. B. K B. A. 194 kp. 
jo, nes negiili virt iii 2 kilo- 
imetrą. IMieiniūta sdtašė

Vasario 15 <1, Didi. New Yorko

■ narhuba

Mūsą metinės mtžkta Įvyks vfbta- 

iSuirt ” MhžT ktimitut**j8 V ?.h:‘» i o . U4’"! p«rapijo«JmlnyMoje* 
kūd jisai leidžia .Yittta)!Sįptfi>taHut*td«lyvatiti, 
1»W .savo UMkjtiHlietuviškai J Au,lfctf H;S0 ryw j svdalntt « 

Aįmdti atimtim i»lementorms!kur vW kartu j
imdėjii pt'ie protokolo. KlUitatat

tah

jprofosioFialuo^e jauktiKMM1. Tokią 
‘bf 'u, Jaunų Vyrų jaukto nariai f 
buvo priilsę, ko- pas lenkų jaukto 
narius, visiškai iiesipiatė,*'Tikima, 
kitam ją susiėjime, Jaunų Vyrų 
jaukto nariai susipras' ir |>us ge
rinu prisiruošę atgauti Ni 
Anglijos campionatą ir 20 > dole
rių priedų. Lauksime jų kity susi
ėjimo !

♦

Ateinantį sekmadienį, wferi<> 8 

 

<1. BrookJyno Jaunų Vyrą Itaįket-

[JOSIOS

J holo jauktas žais su Blisssi|Ie*s 
įJ UDostei-s auktu iš Blissville, ą. I

Prieš kelias savaites Jauni V^rai 

 

žaidė su Boosters jauktu irfjiė 
o-

NEVlffi, N. J.
šv. Cecilijos choras sausio 18 d. 

vaidino veikalą “Ant Bedugnės 
Krašto.” Veikątas gražus, pilnas 
juoko ir gražini suvaidintas. Juo. 
zo, flkįninko rolėj buvo k. Balėita 
Mas, Magdės, jo Šmonos —. p., p. 
SekeviėitthČ, Jurgio tolėjo K. Ta- 
inošausklš,1 Jonuko, ją 12 stamtis 
— PoneliukAs, Dtais rolėj — o Su- 
džifttė, ^toltajamęją giminaiėio 
to)?j >— J. Dirsius, Įtarkavę žydo 
rolėj — k* Agentas. Baltraus, Žydo 
Įterno tolėju M. gfankflnas. Vai- 
dilos ttallat bąšlrodv, vtaį savo 
užduotį ątliko puikinu Žmonių Ine 
vo nemažai. ,

1fat»ąr rkoną* nmgitat.veikalui 
Veeiiija,“ kuri vaidins ko- 

voūtld. ,
Parapijos choras pH^sUbjn 

Šauniau turi net du tymus bnwling 
ta du Inuktl balt tymu — metgaį* 
ėlų Ir vaikinų.

Barba! aba dar bMgti it<M 
mkmtb iMslarhtat Jemotairavo-j 
City Hali, ta t gavo taadųir vtakaa 
hmm ntaibalaė. '

Vlaatl

pralaimėjo tik vienu punktu, 
dėl jie vėl panorėjo su lietuv 
persiimti. Žaidimas n^yks pripra
to j vietoje —* Klasčtaus, Cltab 
Parko salėjo, Mnspoth, L. T. 9:3l| 
v. v. Puiki orkestrą atliks sn-» 
kiams gerą mušiką. ■ |

t 
♦ ♦ #

Ketvirtadienio vakare, vasario 
5 d. j vyks visa eile įvairių svorių 
kumštininkų kon testas, šiame kon« 
teste dalyvauja Brooklyno įžymus"“ 
kumštininkas Diek Schrotdor— 
Skruodėnas, vidutinio svorio. Da
lyvaus keturių mindų konteste, 
Juozas (linkus, virš minėto asmens 
maimgeris, turi viltį kad Skruodė- 
nas laimės nokautu.

Tuo paėin taiku Įvyks dveji do- 
liimi roundų tarntat

Kumštynių konteštas įvyks-2T4ą 
Division Tratas kareivinėje, Mar- 
ėy Avė. ir Deylvard Ht., Brboldyn. 
X Y. •••.'■■•

Vintas J, 1fyfaiwi

TIK tį K IETIMS
Geriaasl LIHmraa mtastatal yra lto* 

tta Fuhclko. Itamr t* *atoa!i»ta gwmto 
nm mulatai ir t«xHl m yra Hntta ir 
gar»W*. , .

Kas ta nesat ta bd .Uita* 
kyklt litatnUiaal įnirta raita tam- 
<toma iW ui ItiM

ivrknnt ta tiiileM npaJabb.
siūlome kmuolhkaata (tamuUtta 

imruiMbm* ******** A 
na ateakyml* kreipkite adrm:

MINkA*, ateini
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"DARBININKO” METINIS

KONCERTAS
ĮVYKS
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BROADWAY
Tarp “G” ir “H” gatvių

South Boston, Flass

Pradžia 7:30 valandą vakare
f

%

SVETAINĖJE
MUNICIPAL BUILDING

F-Lt ZOF. tYDUTAVieitm, 
pianiiU

t

ĮŽANGA 50., 75. ir $1.00.

*»

. Į

‘“4

~ -i

t

t

3$
Programa dalyvaus: šv. Petro parapijos* choras, p. I * *d

M. Karbauskui vadovaujant, pde F. Karbonskaitė iš So* | 
Bostonj Prof. Ą. Žyjanavičius, smuikininkas ir p-lė Z. Žy- 
danavičiutv, pianiste iŠ Dorchester; p-les M. Gribaite ir P. 
Sutkiu# iš Camlnidgė; jom akompanuos p-le O. GHįmite. 
P. ildolfos Krušas, Į). Antanaiti^ p-l<^ >1 Žiogeliutv, 3L 
Šilanskaite, F. Galinskaite, smuikininke A. &igurskaite iš 
Mentello* jiems akompanuos P. Šokas. P4rs j, Narin- - 
kaiW ir 3, Jureviviute iš Lovvėll. Taipgi dainuos ITkminie- 
ehj Dramatini0fttM!kaližt Choras iš Boston, kun, j. 
chivskiui vadovaujant. ‘

Prograiiio dalyviai sudarys solo, duetij ir kvartetu 
Šių metų koncerto programas bus ivąiruš, turiningas ir 
skirtingas nuo jau buvusių koncertų.

Pasipilkite bilirtus iš kalno, kad ulsitikrimis sau vie
tą. Bilietų galima gauti po* nartus ir “ Darbininko” į
administracijoj* « Jto. Sį» ' I

. I

' v '

J

F-Lt 1. ivmmi, Mpnas- 
-te ’ t . '
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kur lietuviškai ft&lbe, 

ARGENTINOS LIETU l"8 iš jų lietuvių vteuome-

VIŲ GYVENIMAS • r i » . , ';

I... • • $440

” DABBIMIMKAB”
M Wcst Broadvay Smth 3

: LIETUVYBE KLAIPĖDOJ

(Loiikaa to BatMRjM)
■ ■■.■tai i|J ir-, m ini— ii ko Itetiiviško nesuko fįEj, nB

valini, nra a ltotuviU^4w*
TJtotSaMDiuiM latae karia M takta

icą, o vttiauatpdikojau į Ar- 
gentinos sostinę. Miekožta 
imponuojančio nėra. La Plu
tos nykią lygumu drąsiai ga- 
Įima pavadinti tiesiog .balo
mis. Tie^ sakant, čia ir da
bar dar rasi peikiu ir dumb
lynų, kuriuos augantis mies* 
tas užverčia visokiomis at
matomis, o paskiau ant jų

AtokirotirW<k>i loteM ttll Ubri nu*
^riSl^XuiA darbus ol?’ w. Lieta*a 

atlygina khk mafiau, be to, 
pat. darta.nlra teta preto-lMel “ fok,ų *♦ 
Wii« *OIW vargu ar pavyks. Suarus, kaip anų amatminkiL.. v* f . .
Dangum-Betariu turi dirb- «» ^to>
+; 'ad daugelis parsidavė Mas*ii gana sunkiai, nes darbus i x

■ - 1 agentams.
DraifU** ir spauda 

da’rbisnriželniiii'5pmnor-l BueuooAirre lietuvių kul-
lių statybos* W« ir tėti už-

f vfans Klaipėdos įsigijimo, 7 lyg pa-
1 .v . , Jniekahnk lietuvybės ir dide-

Į doa tostui Bulietuviirti. Tie*( Ir tMku«ajiiUM tai jaune* 
g. m, . vyriausybS akelbid, kad kuSdSjinau, bet dreeua 
t’ tuo žvilgsniu Klaipėdoj pa- reikalavimas prijungti KlaU 
f daryta gan žymi pažanga, pėdų. prio Vokietijoe.

Mieste jau galima lietuviškai Taip . dalykams stovint, 
k susikalbėti; krautuvėse nia- 
■ tori gan daug lietuviškii įš- 
* kubij; įsteigta Vytauto giin- 
R nurija ir šiaip visame kame 
F Klaipėdos krašte matosi 
g daug daugiau lietuviškumo.

opįfciėijqs spfuda į tuos
lietuvybės’ reiškinius žiūri

Lietuvos spaudu pažymi, kad
savo gražumu nė kiek nenu- 
stebina: tiesa, yra vienas ki-

*
FsakUdtoato, •raMrie AlA, 199t

eapcĮKL'Į.1!.,„.į iiri—,1,, .-gw=w«»a«B=ę

Ii Katalikų Federacijos 
Centro

W..m> •

Mitinu. Nitlk totai muMohc, liet 
Ir •encllą ir Mllriėlą araldonc 

kurikni iHtahe atminti, 
H tikrųjų irtuata to jftaą aukw bu
vo nemaža itofdbi,tadlrmatiau- 
»ia auka, daug mama padeda. Tad 
Tamsios galite suprasti, kaip daug 
mums padėjote, suteikdami lininis 
toki< braiigla Kalėdą dovanų.

NogrtlMamos jums žemiškai at
silyginti, maldauMimc 
idant Jis sutriktų gausias malo
nes ir imlaimintą jomis visus, 

1 mūsų brangūs geradariaL 
Pasiliekame su giliantis pagnr« 
lis ir dėkingumu. I

Jaam Mukrytiimte geteryn 
(Pasirašo) Baiga M. Paule

■SEEW

tlg ^tursų
Itohrirak toriato IMotulja 

asm saką, oklrtą įvairtam tiks* 
tonu, kurto* matą gile JMerael* 
jra VaMyb* Mtiuntlnfja jm mllg 
Aukotajų nurodymu.

tcmtoua Hdnodame trto padė- 
koa lataku* ircrb. aukotoją ir Fe- 
deraėljaą rtonajų Žiniai, noridami 
parodyti, kad vtooa Federaeijoa 
gaunamo* aukot yra Mugamo* 
Wt aukotojų nurodymų.

Brazilijoj Jei«to daibinin-Į padare*, nore lietuvių kalbu 
kas vidutiui&ai n<diriw ligil&ūia net keturi laitožžiais 
150 permčnreį, tai Jare Į dvisavaitiniai “Argentinai
dli pragyvenimo btattgtoo itottt’to b*l*a«” ir “Darbi* 
nedaug to gali likti. gina Įninku tiesa” ir savaitiniai

LAUKIUI 1, 
Mm. Liuteriu B, K. Federacijai 
IMLHtieAvcnue, 
Brocklyn, NewYotk, 
Didžiai Gerbiamieji:

Gavom Tam«tą brangią Kalėdų 
dovani!? pt»r gerk K. Kntoinską, 
Fed. Sek, už ką tariamo Žirttingiau* 
akinta.

tlžtikdnam Tamstomis, kad jdisy 
plteatinguniaa nrliua mfiaų už*

LAIŠKAS 2.

P. K. Krušiuskui
Feder. Sekretoriui:
Gerk Tamsta:,

Kun. Dr, J, Navickas persiunta 
į Kolegijos Fondų Jūsų prisiųstąjį 
čekį *110.43 Didž. NW Yorko Fe
deracijos apskričio auką,

Labai durna ir visam D. N. V. 
Federacijos Apskričiui dėkoju už 
tų žymią auką ir Kolegijos kūri
mo darbo parėmimų.

Linkiu Jumis laimingų Naujų 
Metų.

> Su tikra pagarba
(Pasirašo) Kun. K. Matulaitis• 

Mar. Kol. Rem. reikalų vedėjas.

ky taš, vienas kitas priemies
tis turi gražių namų, tačiau 
nieko imvotiško. Tai ** at
neštinis mišinys iš visų kuriTnezirtuokliau- Į°Argentinos Naujienos^ W
ropos kampų; tik gatvių pa- “Rytojum.” Jei, Mkjnrim,
vadinimai rodo, kad «ia — I j^į 8O‘ pW prileistam, kad dabar A*
“America latbia.’> B pavir- žmogus Įgentinoj iš viso gyvena apie

gali tol taupyti, kol turi dar-125,000 lietuvių, tai gautum 
Ik), o tų darbų dažnai nesti įspūdį, kad lietuviai laikraš- 
Tada darbininkui tenka Ižpių .turi pakankamai, bet vi- 
savo taupmenų išgyventi tris M kitaip atrodo, kai sužinai, 
ir daugiau savaičių, o kits ir Mek žmonių tuęs feikraščius 
per kelis mencBius negali h^iro. Vargu mis galima 
darbo susirasti. | pririnkti ligi 1,000 huolati-

Geriausia čia tai tarnai-|w prenumeratorių, nors 
tems, kurioa atritiktm “Rytojus”
tenka pas ka^ižamuk Pa I lnūKeliui siuntinėjamos net 
kliuvusios pagedus, ypašj^ituiįnamus.

bet reikia tiesą sakyti, kad 
Burnos Airės daryta tokių, 
kurie esą prekiauja mergai- 
tėmis.

Lietuvių ieimyninii gymumts 
tiesiog baisus. Sakysim, 
šiandien įsiregistruoja, kad 
vedę, civilinėje įstaigoje, ]B) 
mėnesio ar dviejų pameta 
Žmoną ir gyvena su kita arba 
pabėga tiesiog į provinciją..

Kadangi į šį kraštą dau
giausia emigruoja viengun
giai, tai tokiu būdu sukurtos 
ŽCUBos tik savo krašto vardą 
gadina, jparitaiko, tiesa, kar
tais ir tokių mergaičių ar 
“panelių,,” kurios, pigiai 
praradusios savo jaunystę 
Lietuvoj, važiuoja už jūrių 
matelių geresnių dienų ieš
koti. Buvo atsitikimų, kad 
tokios mergaitės ištekėju
sios vėliau prisipažįsta apie 
savo paliktus Lietuvoj' pa
vainikius kūdikius. Tokiu 
atveju pakyla tikras praga
ras. Žinia, ne visos tokios, 
— nemaža yra ir čia dorų 
merginų, — bet taip pat ne
maža buvo ir anksčiau mino
ru atsitikimų.

Tokio ateiviai dažniausiai 
gyvena viename rajone, vie
name bute, net viename kam
baryje mišriai su vyrais, pas 
kuriuos atvažiavo arba ku
rie jas atsjkviete, bet jų ne
vedė ir net neįregistravo ci
vilinėj įstaigoj. Jie gyvena 
taip, kad čia net atpasakoti 
nepadoru, čia vadinamosios 
civilines metrikacijos ir 
“laisvosids meiles” padari- 
niai kalba visti 0yo aišku
mu.

O, kaip klysta nekartą ge
rosios lietuvį nmmytės, ku
rios džiaugiasi savo dukrelių 
utiiimČiamais iš to. krašto 
centais* Kad jos limitų, kaip 
ir Už ką dažnai tos jų dukre
lės tuos centus ufeidilba, gal 
ne viena iš proto išeity.

Daug vilties duodu taip 
AWgenthUW lietusiu laukta* 
ml kunigai, kurie imsis did- 
v^bHkil irii tanv’ 
šuolių tarpe religijos ir savo 
krašto meilę, traukti juos $ 

B teismą aiškinosi, kad jobro- Dauldorio srity 100 metrų ^ana gerą atlyginimų f nuo 6 Ja, kadtoa šeimos jau beveik tayti, ir jie to pat sulauks.' to dvariško ir doriško įtinu

Lietuvos vyriausybė *<edk* 
rauti jokių žymių pastangų 
Klaipėdą sulietuvinti, jos 
reikalus tinkamiau sutvar
kyti, kad ji nors kiek atrody
mų kaip Lietuvos valstybes 
dalis, bėt viskas leidrianri 
per pirštui ir laukiama, kad 
dajykai .patys susitvarkytų 
— kaip Dievas duos. Toje 
apriiridimo politikoje per- 

_ daug jau lietuviškumo, jei tą 
y puses matosi labai daug nc~‘senoviškai nerangų lietuviš- 
-rimro kalbėt lietuviškai ir kurną imti liurbiškumo pras

mėje. O įvykiai Klaipėdoj 
eina gana sparčiai. Vokiečiai

< Įima, girdi, Klaipėdoj Var- 
L. gais-negatais susikalbėti lie* 
f? ttiviškaį, bet iš Klaipėdiečių

b tuomet tik tai daloma, kuo- 
£ metto išvengti negalima, 
r Matosi ir lietuviškų iškabų, 
;* bot taip sudarkytoj- lietuvių 
i kalboj, kad geda į tokias iš-

šiauš Buenos Aires labai pa
našus į mūsiškį po karo griu
vėsių atsistatantį Kaunu. 
Imkim kad ir didžiulius kon
greso rūmus — juk tai tik* 
riausia Vašingtono kongreso 
rūmų kopija! Ten' šalia nar 
mų su 6—7 aukštais, pama
tai taip pat vienaaukščių lūš
nų, kaip ir Kaune. Skirtu
mas bus nebent tas, kad Kau- 
^elūžnos yra medines, supu*

tuoti Lietuvos vyriausybę 
pasaulio akyse toj piasinej, 
kad Klaipėda, kultūringas 

E ja, bet didėlis mokinių nuo-kraštas, pakliuvo nekulti!- 
Ji šimtis atvykęs iŠ didžiosios dingos valstybes globom Čia 

Lietuvos. Kiek daugiau lie-Į kaip tiktai reikėtų išlaikyti 
L tuviško elemento, bet taip drąsos ir kultūringumo kvo- 

pat nemaža ir lenkų iv rusų, tunai prieš pasaulį ir dėti 
E ko pirmimrKlaipedoj nebu- kuo didžiausių pastangų 
B vę. Reiškiu, ne vien tik lie4 KKipėdų sutvaricyti ir Lte- 
g' tuviai ten apsigyvenę, bet ir ttivos nuosavybėj palaikyti. 

: kitų tautų žmones. Kuo se- Vyriausybei tektų tUo daly- 
g. niau gi Klaipėdoj apsigyve- ku snsirūpinti* 
L pę žmones ne kiek lietuvy-

■!■■■■■• I. ĮI ' h.t,.. "•■■■.. f . I,,—,- f-JW" ,1, - - - ' Į . .... ii Tl, u Į.l.rihH «.-į Į u..  

| 25 METUS ISLAUĖ UiBARTTį
I: J KAMBARY BROLI

Buenos Aires tiek pat ne
švarūs, kaip ir kiti pietų A- 
merikos didmiesčiai. Apie 
mažesnius miesčiukus neten
ka nė kalbėti—-be vežimo ten 
tiesiog neišvažiuosi. Čia gal ___
calta ne tiek koncesmmkų I nenaudai. Kaipl1^ vedamas ir jeijoredak-
įstaiga, kuri turi paėmusi’ * - L * * v*.
Švaros monopolį, kiek pats 
•gyventojų įprotis atmatas 
mesti į gatvę pro langiis, du
risir visus kitus plyšius.' “

rimtai nuskusti nėr kur.l^tate nesidomėtų — jie lai- 
Darbo dep-tas ne ką tepade- kraščiais domisi >r juos su 
da, nes jis dažniausiai nori Įmielu noru skaitytų, jei bent 
suvaidinti .Saliamono vaid- vienas iŠ tų laikraščių būtų 
manį, betdaughttvai^eVltaiip redagimjanas, ge-

risam pasauly, taip ir čia Į toriai būtų tikri nuoširdūs 
plačiai išsiplėtusi korupcija:pšeivių Vadovai ir draugai, 
kyšius duoda viešai, stačiai Į^aja, to ne tik nėra, bet ga 
reikia iš anksto susiderėti, o Į ir negreit tenykščiai lietuviai 
tada Žinoma ir “ tiesa” nebe-1 sulauks.
toli...

LAIŠKAMS

J, M. Ponas K J. Krušinnkas 
Federacijos Sekretorius 
Didžiai Gerk 1\ Sekretoriau.

Jūsų laišką M gruodžio 15 d, 
1930 m. Vilniaus Lietuvių Labda- 
ryhf« Draugijos Centro Komitetas 
su Čekiu Ž144$5 sumai gavo, kas 
pakeitus į zlotus sudarė d. 2890.40 
gr. t!ž tą sumą ir Jtlsų visų auko
tojų gerą širdį Centro Komiteto 
ir vaikų našlaičių vardu tariu nuo
širdų ačin.

Prie progos pranešu, kad šiemet 
yra Centro Komiteto tokis sąsta
tas : L Pirm. Kun. K. Čibiras, 2. 
Pavaduotojas p. V. Budrevičius, 3. 
Sekretorius Kun. P. Bieliauskas, 
4. Iždininkas p. K. Sttšys, nariai: 
Kųn. prot P. Kraujais, p. K. Ve- 
leckas ir Dr. J. šlapelis.

KeUkiu tikros pagarbos žodį.
(Patiraso)

(Pasirašo) Kun. P. Bieliauskas

K.

feioinbs dienomis stojo prieš pilno proto ir jį tekę uždą*

dvarininkas J’etdinan- bėt šiems 1908 ui lui- 
-0 rus jis turėjęs jį paimti pas 

savo ir tik 1913 m. jį teuž
daręs Gana didelis jo susi
kirtimas su valdininkais ieŠ- 
įkfcnt “kabino ■’ rodoj kad 
“uždarymas” buvo pikto* 
valios padaras, o ne būtinas 
reikalas- *

Grundemami’as ir jo 
^Bvogerię Honfckė, kaltinami 
'jrabtyR’S tvarkai pasiprie- 
Unmm ir valduiinko įžeidi- 

Atsitiktilmi buvo suži- 
j,, kad dvarihinkas K» 

Grundmamhis 25 metus iš* 
laikęs ūldių-ęs savo brolį, 

dėl to net proto nete- 
Sųžinoję valdininkai 

apie šį z mtaimingą atsitiki- 
m panorėjo išaiškinti, liet 
isvarimnRas ir jo švogeris 
]pin Įmsipriešlno it valdiniu* 

i per prievartą gavo tų

m LBMK? L*jAtn?Al V0-

jb^rlynaa^lfėžiūrint Vo
kietijos kartotbiių protestų 
ir lenkų ttteipraBinvjitnilt

| Visa nelaimė ta, kad lai
kraščių akiratis siauras, ne- 

Atkeliavusios mergaitės la-1 matyti aiškios linijos. Ją tū

 

bai greit gali patekti į bal-jri nebent bolševikuojantis 
tųjų vergių pirklių nagus, o “Rytojus,” kuris tarnses- 
is jų ištrūkti ne taip jau|niems darbininkams kalte 

 

lengva. Agentų, ypač ties e-j kala į galvą bolševikų “ro- 
migraėijos namais, visuomet | taus” gerumus.

pilna, kaip kokių driežų —• Kiek rimtesnį įspūdį daro 
jie giežesniosioms visuometlp.Jokubaičiolūšomisleidžia- 
pasiūlo gerą tarnybą, bet tos Imas dvisavaitinukas “Ai< 
atsipeikėja daŽntatisiai tik į-Įgentinos Naujiėno^” kurį 

 

kritę į duobę, iš kurios taip neva socialistų vardų reda- 
lengvai jau neištrūksi.. Čia, Į guoja p. činčelis.

kaip ir Brasilijoj, būtinai Išskiriant komunistus ir 
reikta emigrantų globos ko- Lnardhista fiMą, kiti du 
miteto, kuris šiuo teikalti rfųĮ iZZ jaTtibo taip 
pintųsi, nes į koaaotatą utitetil prsdąda tešytk kad brnit ga- 
žmonis aįėluB tada, kai padam* ri^ityri,tatipi*iątan r^- 
maU kad “J balą puolęs Įgydavo vfaibtauriah pilna

Tiesa, jie mandagus, net 
mandagūs per daug, ir tuo 
savo mandagumu kartais 
tiesiog įgrista. Tai — tary
tum gyvos mandagumo lėlės, 
bet nevisuomet mandagumas 
rodo tikrą džentelmenišku
mą. Jie visados pasižada pa
dėti, bet ištesėti retai kada 
teištesi — paiiašiai, kaip sa
ko lietuvių patarlė; “pažadė
si —patiesysi, neduosi—ne- 
griešysi.’’

littirrių iįtotoią mirti 
yra pats miestas. Kituose 
miestuose, kaip Roeario ir 
Tucumau, jų gyvena kiek 
daugiau kaip S^00. Daug tie- 
tuvių dirba MaMeriittiUS lauką 
darbus, bet Čia idtirtuno 
tas, kad, norą darbas ir ne- 
pustovus, žmogusnesl auvab- 
Žytas tokia vergiška sutar
tim, kaipBiasilijoj.

Šie darbininkai, kurio nųp 
kg ta ar kįtų riuabh 
suMimnda darbų Ir pą!lawM| kmĮtą talj? pat emigravo. į visuomenė buvo išgulti

Ideri^tisBi ttaffi.og- per akta 
Noriau buvo $ėgp» to* 

tam#, kurio AifttJbtaj tadkuf'rikbbkMįnuo jooatpHta* 
bitai jmribUnu M(tt ti Imvo nitritu ir kitienuk T*-

įoj. t^todui|touri*YriUuo*|titau lUdttta* taip laimingui 
ja Uę bu foiuūmda, bot tiereJlftnftį kad K. Norima it Bal
dę. Priai kanh pariredo, ||Mftaaa K p*dowa«fa iiriuviti

‘kalėjimą” atidengti. ’ Nc-Įpėr vokiečių sieną vėl per
skrido ir po jų teritoriją vėl mieste, norą iš Lietuvos to- Čta^yn|Jkelib< dųfinttvs špt-|katmktAtapl|ti^
skraide lenkų kariškas l^-rlrių atvykstu' iu*įx;idttitaiau” i^kąri^iskaM^S-Hi^-Įkiltetuvių tėrįM' dar sukinv- 
tnm Lėktinas skraidė ate. Amtteinkai Bte rtutm wt' * ‘ ‘ * — * * •

minga* kalinys rastas bal
usiam padėjime, nri5vani- 

Eriraose. Dvarininkas prieš Xiai ir fyrenu įtrei, tik gal- , M tittruktie, telkta ma

u lis nuo pat mažens buvęs ne** ankštumoj. ligi 10 iksu per dieną, mUaų|iiisiŽkai ižtautijo, vaikai rc- Bodo* net klaiku pamanyt^ 
z - z * z

?ž..nifiiW.-.*nni. iii . lUJiil^"1"1 ------- ------- ------

Katulas. JCun. Sugintas iš
važiavo į Pietų Ameriką pa
dėti tenykščiams dvasinin
kams rūpintis emigrantų 
dvasiškais reikalais. Išsyk 
jis nuvažiuos ir sustos pas 
kun. Valaitį Sao Paulo šta
te, Brazilijoj.

LOS, SUVAŽIAVIMAS
LDS. Naujosios Anglijos Aps

krities suvažiavimas įvyks sekma* 
dienį kovo 8 d. 1931, bažnytinėje 
svetainėje, 5*tii SL, So. Boston,

ŠU»u važi avimas bus labai svar
bus. ItotėMaujamaf kad visos šio 
apskrities kuopos išrinktų atstos 
vuadr jiems įduotų naudingų ^u* 
manymų organiaaeijos labui Kvie
čiame ir tu kuopas, kuro# lig šiol 
dči kokių* nors »pridtosčių nėra 
priaMėjuaios prie Rpskritics. 
tonėkit priridft ir prislųskit atsto
vu*. . dvtott kurio* kuopos dvi la
imi avarijų prieisiu atstovų no- 
galrlll pririeti tai praurilkit nors 
savo sumanymus Ir pagridavimus 
raštu *NkhnH kad visus kuopta 
mttoų pakvietimą mmidrdtisi pri
imk ir KUYaFiaviiHe djib vrik

K riMnlto ražu
7 riouth SU

* Kmdtua, N* H.

m Fayetto
i
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LIETUVOS BLAIVYBES

BIMViNItfKV SU8IYI9&YM0 MW 
K4Wm

t *

■raMtoMP

naujo blaivyte* apaštalo,
90$ PARAFUOS UEW 
OT IlgĮ ypu

(B NKHUV LEMU MUK 
MTSBUUS

tiivoą bhivinimną tina labui
IHimąŽi, ir kaaŽIn, ar einat

Kmr. J, Jakaiti nyčia. kurion ateina paii-Įmti lietuvių pinigais vokie*

Klaipėdoje graži go-j karna gražių vokiskii mal- 
tiško it i liaus kataliką taž- daknygių ii- negales toliau

Bumurniy mums
CAMBBIPGB, MaM.-~Vtarfo 

t d. virtini kuopt tpvaikJčtajo 'sa
va metinę Ivetttf GrttaiyČta 
gyte 9 v»L virt blaiviuinkąi daly
vavę ineorpore Iv, riitae ir f jo 
prie Iv. Komunįjėa. Mirta* telk? 
ir pamoksta progai pritaikyta ra
ki gerb- klebonas kun. Fr. Juikal-

_ / •
Vakare 7 vai, parapij<m avėtai- 

nėję Įvyko vakaras. Buvo rodoma 
kėutamkjij paveikslai ir kun. J. 
Šv*irtd\-* sake katami*rara kal
boje pasakaitėmis prilygino gir
tuoklius prie vištų, kurias ieškąs, 
nuo laktų nubaido nemaloniu dvo
kimu, Girtuoklis irgi pakyla M gir
tybes — Bet. eidamas pro HalįSną, 
suuodęs degtinę, vęl puola glr- 
tuoklyben, Viaikaip vištele, su
uodusi iešką, puola nuo laktos ir 
šeškas atimt jos gyvybę,

GirtuokĮf lygino voveraitei, ku
ri, būdama**medyje, pamačiusi gy
vatę žemėje iiOrinčią į jaja. Vb- 
vėgčlė tampa taip užhipnotizuota, 
kad nejučiomis trtlpa iš medžio ir 
eina tiesiai-gyvatei i nasrus. Gir
tuoklis irgi kati nejnato degtinės, 
gali susilaikyti nuo gčrimo, bet pa
matęs eina bonkutčs,vedamas tip* 
šiai j pražfttį. būdamas neturtin
gu, prageria pąskujtm| eent< — 
palieka badauti savo šeimynų. Su-! 
pranta, kad negerai daro, a vienok 
daro. \

Toliau girtuoklį lygino prie ta 
trtio. Ne bei reikalo yra sakoma— 
m k«kW aiitaprit t<Aht pata p*-, 
tapei; Rfrtdbklte «waugaUja ttta 
teliu— jia Ir tampa buteliui pana
šus. Jis W tik pUvą ir kakl|. 
Galvos gi neturi, b jei turi, tai to- 

Angelo Sargo” prieSal-Įiinkalais. Bandyta iSffiutuSP^^

koliltes vaikų draugijos, ku-Į va^zlos (^^eslT Pttš^lpų (^rraij’rnhutelys, Jbtik jMliair pi’ 
ri jau turi 304 kuopas ; ugpĮ dalykas dar neaiškus). Vy- ha į pilvą. Jis jokio proto nebetu- 
metus nadidoio 40 kuomta I riausybei paruošus naujų ri*0 tIar tur5v tai tlį> 
metus pactiiu jo w kuopomis. • nnwinvi«s« |*P«raigntas bei bonkos kamščiu

Lietuvos blaivybes draugi-lsva1^- 1 llnU Pa*&lv 11H h’ u&ig|a^ ^a(| beveikę.

jų finansuoja valdžia. Meti-Į1110 Matymo projektų, is-j _ - - - ---
nis draugi jos biudžetas siekė siuntinėtas visiems ministe- 
litu 86 816.56. Įriams memorandumas, kreip J

Blaivinimu darba Lietuvo-1 I vyriausy b£ ir prasyta 
je,kaip kad ū-im mus AmJ  ̂

rikoje varo beveik išimtinais 
katalikai, tiktai Lietuvosl 
valdžia blaivybės draugijasĮ 

finansiniai remia. i
Kokis silpnas Lietuvos!

blaivininkų susipratimas ro-Į

- Hausio 1,1931 Kaune įvy
ko Lietuvos Blaivyta drau
gijos metine konferencija. 
Mums Amerikos lietuviams, 
o ypae lietuviams blaivinin
kams, temyjant, kad Lietu
va garsėju alumi ir degtine 
ir kad tos jaunos ivspublikos

Na, paskaitykime centro 
pirmininko, dr. Gylio prane

šimą: *

“Buvo taupoma lėšos, užmo
kamos skolos- Dėl to veiki* 
mą teko šiek tiek suspausti, 
Darbo vaisiai ne taip jau 
jyer daug dideli dar ir dėl to,

nis sudaro žymias pajamas, kad šiai-valdytai teko dirb
ti tik 10 mėnesių. Per tų lai* 
ką turėta 21 v-tas posėdis.

vos blaivininkai Deja, iš.ge J Drausminta skyriai, 
minu paduoto draugijos pįrJKkviduota (is jų vienasa^gi- 

. mininko pranešimo tenka j-i0 L įteigta nauji, dabar
patemyti, kud prieš girią biz-Įy1*’1 NariiJ yra apie
nį Lietuvoje reakcija labaip^’^* Keli skynai-turi sa- 

• silpna. Visoje Lietuvoje tė-lw uamus, o daugelis krau- 
rą 165 blaivytas skyriai, peri tuves, arbatmesjr kitas įmo- 
10 mėnesių naujų skyrių į-Įnes^ Ukmergės, Širvintų ir 
kuria tik 5, panaikinta gi 15. Į Telšių skyriai visai gerai 
Narių esama 15,000, tat visai Į■ veikia.

Lietuvai tai labai mažai. Pa
sirodo kad net Lietuvos nio-jlinkraščių

įdomu žinoti, kaip į tą viską 
reaguoja organizuoti Lietu-

veikia.
Raštų šleista — 2028, ap* 

____ ________ _ ____________/ j — 26. Panevėžy, 
kyklos, nei aukštesnes, noilKaišiadoryse ir Telšiuose 
pradedamosios į kovą šit gir-Į jau veikia rajonai. Blaivy- 
tuoldiavimų ligi šiol dar j>e-|bes savaitės metu išleista 

įtrauktos. Draugijų veiki- 85,000 atsišaukimų, skaityta 
mas dauginusia pasireiškia! paskaitos ir kit. Molėta da- 
spausldininm ir platinimu i ly rauti ir Žemes Ūkio ir Pra- 
ateišaukimų, knygučių, laiJmones parodoje, bet ne &1 
krašeių —4 ‘ Sargybą* ’ gvaldyta kaltės tai neįvyko. 
“Žvaigždutę.”________ I Daryta žygių įgyti iiuosavy-

Metinis d-jos Uarbas, iššo-l^1 Liaudies Namus, daug 
nų žiūrint atrodymų — plėti-Į veikta stejgianm Hgoninesj 

me “

melati lietuviai ir vokiečiai |tinimo dKrbo. Jie tUrMaml 

katalikai Kataliką pargpi-mu imlaukų vokietį ktetaną 
joje yra aide du tūkstančius, [nutarė suvaidinti labai ne* 

žinoma* daugiausia lietuvią j gudrią rinkimą -komedijų, 
ir v<M dešimtų ar viemiolik*[kuri dalinai jiems ir panine- 
tą dalį «vokiečiai J kr. Apie rinkimus niekur

Prie tažnyčios yra tik vie- nieko nekalbėti, kad neauži- 
jiau kunigas lietuviu b trys notą lietuviai, o saviesiems 

vokiečiai Ii tų trijų vokie- parašyti laiškus ir juos su-
tik vienas klebonas mo* Įkviesti į slaptą susirinkimų, 

ko Šiaip taip kalbėti lietu-Į kuris, rodos, ir Įvyko Vidu- 
Vilku Žargonu, o-kiti du vi-Įrihes mokyklos bute. * Ten

fctni kaip atrodo 1919 m. 

surinktos H. Lietuvos val
džios žinios apie padarytus 
Lietuvai didžiojo karo nuo
stolius.

Kaip žinome, Lietuvos že
mėse grūmėsi tik rusų ir vo- 
kie^iiy armijos, todėl ir, ap
skaičiuodami padarytus nuo- 
riolius Lietuvai, žiūrėsime, 
kiek jų padarė vokiečiai ir 
rusai. Kiek rusą valdžia be
tarpiai per didįjį karų pa
dare nuostolių,’ negalima 
tikslinu įvertinti, žinoma
tik, kad rusai, bėgdami iš

nai nemoka. Nemokėdami! ptafįaį .įfaį" kalbamu apie 
lietuviu kaltu* Jie virai a'algtews rinkūmm, Ju mri* ir 
netinka pratoraeijos tobui,Įtikg) . ir

nors ,iesą pasakius, jie jor - . f * **ir nedirba. Jie vaUo J**1 » «-

įiniestij pas mažiau afaipra- 8i!,kirstort l88^® v,9,emg 
tusius lietuvius, skleidžia a- Įal’k' rinkimus jijeko nepra- 

pie Lietuvą ir lietuvius ka- MtariV Taip viskas buvo 
tulikus visokius nebūtus [slaptai daroma iki pat rim 
daiktus, prikalbinėja dėtisĮkinių dienos. Rinkinių die- 
prie vokiečių, leisti vaikus į|nų klebonas atspausdino glė- 
vokiecių mokyklas. Tam mJbuis lietuviškų atsišaukimų, 

kalui nesigaili tie dovanų, Ipritiphioprie medžių ir du- 
kurios “kilniems tikslams’lra inetrinius skelbimus, ra- 
gausiai plaukią iš BerlynoJgnum^Us lietuvius eiti tai- 
Tokiu biidrt ftfturtingiejihuotia: Bet lietuviai greitsu- 
mūsų tautiečiai, įvairių irlsiprato ir nesidavė vokie* 
gausių dovanų Viliojami, ati- Įčiains. apgauti. Lietuviai 
duoda savo vaikučius, iš kuri tu oh rinkimus boikotavo ir 
jau lietuvis nebegrįžta. Taip Į iteikė kleboųni skimdų. Bet 

elgiamasi su miestiečiai*,‘fa! klebonas su visa savo vokiš
kų bekalbėti,ylcas daroma ka klika .ir nėmano nusileis- 
provinetjcįe M kidm^iųlti... Gteičiim^ĮU ši byla pa
valkais. Jta HšUb be^re-Įsieks ir patį vyskupų. Kuo 
moni jų J užrašo vokiečiais, Į viskas baigme parodys atei- 
poterių ir katvkhmo mokoltis. ’ Kt
tik vokiškai, galų gale jiemsl (“Rytas”) ; . 
įbrukama Vokiškos nųildak-Į 
nygčs, ir jie jau visur laiko 
mi vokiečiais? ’ »

Iš tikrųjų, labui didele tiesa gilt- 
di tose pasakėlėse. Girtuoklei fu- 

i rėtų susidomėti, ar jie ištiktųjų 
I yra tomis neprotingomis vištomis, 
I užhipnotizuota voveraite ir negy
va bonka ? O kad jie pažintų savo 
nelaimingų likimų, jie mestiytų 
raugų vartoję!

Prakalba visiems patiko. Publi- 
Į ka seniai kada tiek linksmaus svri- 

r 
i neperdaugiausiai žmonelių prisi-

MNTIVHIGMMnS
KleboM. ii. Šios dięuosĮ REMAYBGUį

Vakarij Afrikoj yra nedi-

[bojainas abstinentų kuope

les. Sušauktas kongresas, 
leista piTešatkoliolines kny- 

d J gos. “Sargyba,” “ŽvaigŽdu-L
t.-,” rūpintasi prieSalkoholb *• ju(,’t0 ’f’“'

.. . ,* I neperdaugiausiai žmonelių pnsi-__________ ____ ____________ ne vaikų An^ Sargo S’^al rinko. Kurie buvo, tai tie negird 
do ir tas faktas, kad konfe- S-” t,lri 304 to^|tiwHW. OHnak&t Ubai bijo ei- 
.„„niinio hi.v..< iSb«1hw «i- šiemet įkurta 40 nauji), ti l Mainmnltų vakaras, - PHI- 
lėni joje >i is .keltas su I Snnras” tnri 360001o neina prie jtytly-
manymas įsileisti į draugijų ^fas tnn JthOOOL J#
ir alkoholį geriančiuosius,Įnal*nh veikia gerai. 1 adtttvĮ sakymai kad Mais laikais girtybė 
kitais žodžiais, blaivybes tas ?mnisteriui| viršija dešimta sttvirš metų atgal
draugij.? palaidoti. T.ku P^*»-

kūnams nemkėtų leidimo.! uį , ’u eia» n<‘*lnta 
« a c< 0 n i k* briois. Keikta mitins vys-“Ang. S.’ Centras laiko b?0VaUn?r.u«.
Kaune vaikų darželį.” *d , mafrfofcrt* 

Konferencijų atidarė d-josl:

sis sumanymas tajjo atmes
tas, nors kelta ilgi, karsti 
ginčai. * j

5Dl£!fOS AMT VODEmO

Dviem Greičiausia Plaukto*
JanJlaU fcftrta

Mažiau 8 Dienų i Lietuvą 
Talftrt Keliaukite Populiariu

Ekaptertaltt LaivuCOLUMBDS
Arba Nuolatiniai kas Sa
vaitę Išplaukiančiai* Getai 
Žinomais Lloyd Kajntiniah 

Laivais
Informartjų KreftSklWW l*rt 

Vielini Aiiemą ar

kelinti metai stovi dr. Gyly<,| yįhrartjra KmŲm Aatfijet 
I kuris blaivybės Idėjai daug A*rariMa TiMytab

Takvietė garbes pirm* Jų ■ f ATlIlfH ^HIKIR 
[E.vyk.proLM.Reinbpnpift] _ 
diumaii- dr KekvedavŽitt. katalikų
mumaii. ar. Jb ^^4 TaMri0 23
p. Ladygienę ir mok. Macie-L^ lwtnu T, dieM yra Amt- 
jauskų, sekretoriatant stdddrtkra #▼«« — Giorre Wa*Ma<- 
Petrauskaitę ir mok. Stra*T<» RM®0 <kna. ScimeĮfe ta 
dn JlaihMm Nekilto Pra|idXjta Ay.

ų* , Jtaelta Hetuvią pmpih s rtrttai-
Į Į valdyk išrinktai Dr,Įngjt OamtaMf*. Mira, ’ltaomi 
I (lytys, kim. Tummj> TėmĮviil kitaUkiikų Dntanbueijų: pa- 
Brttžikas S. J., p. Labokos, ptatpuiiųdraugijų,*^, 
k »U«to8 tomk. En-E’Ho KS S fc 

d5dnlmtytet 1 Rev.Komwyą: iąiaMiy*^ , Atyto
Įmok. HtHmaitig, mok. Al- Ui Wt rauti 
jimuitUM ir p. Herelkvfė. (daira, klebonų ratvkttatra* bei* 
I 4 4 , ; IhHlta vh* irldta B tftamrtte

Valdyta prmkyjo jau ta praeita

negali suprasti, kaip katuli-Į 
kas gali nemokėti vokiečiui 
kalta, todėl jfe ir stengiasi Į dėlę mpubl&a Liberija. Ji 

mokyti nemokančius. Visus!turi 95,000 kvadr. kini, pkh 
;skelbinius, painaldų tvarknvĮ to ir apie pusantro milijo- 
Šcius skelbia tik vokiškai. Į no gyventojų. Šita respubli- 
Atsitinka ir taip, Jęad kle-lka buvo sukurta gal prieš 
Irnnas lietuviškai Jma saky-| šimtų metų? Jų sukūlė išla- 
ti pamokslų, nuo kurio lietu-1 vinti Amerikos Jungtinėse 
vinį ausys linksta. Jei kasi Valstybėse vergai negrai. A- 

išdi’įstų tokia daikyta kalba j merikus valdžia padėjo ši- 
prabilti į vokiečius, manau,| tai itspublikai įsikurti ir jų 

visi demonstrųtyviai išeitų Į globoja. Dabar paaiškėjo, 
lauk, bet lietuviai kenčia ir Į kad buvę veidai palaiko pas 
laukia, kada jų teisės ir kal-Įgave vergijos. Čia dar eina 
lm baŽimoje Ims pagerbta. Į žmonių prekyba, taip kaip

Klait>čdospmpijoje,kaipĮimš mus gyvuliais, nots ir 
•ir visoje Lietuvoje, visus! ne visai atvhiH. Net tėvas 
Imžnytinuta ekonominius reijgftli užstatyti bankui savo 
raina tvarko pariipijos rink-1 valktis Ir tuo būdu pasisko* 

toji tatįyte su klebonu prie- Hnt pnugų. Tauftj Sąjungą 
šaky. Parapijos taryba ap-Įir Amerika kaipo globėja, 

deda visus parapijonus būž-įlHtaiuntė komisijų, kuri du® 
nytniiąis mokesčiais (vienos Įlykų ištirtų vietoje. Kmiii- 

dienos uždarbis). Iš tokių sija ktrAdo, kad vergija tik- 
mokeučtų susirenka nemažos rai gyvuoja. Tautų Sųjdnga 
smnod.l3-*ifc tūkstančių Ii* U* Amerika, kaipo globėja, 
tii. Tuos pinigus sttrenka JrĮ vyriausybei griežtų notų, 
suvartoja imrapijo# taryba J kur rrikstaUja, kad veigija 

kuri kas ketvirti metai per-tuojau IMttų visiškai .panai 
renkama, šiais metais ir| kinta. Ryšy su tu notų at- 
pripuolė iiarapijos tarytai shtatydino Liberijim presi- 
|m*iiikhiias« Vokirviait ku- denius King* Reikia para
riu iMtrapijojr yra mažumo* k,rii/kud Arijoj ii Afrikoj 
je, pąnhRejkad ■įie įjUkiiijus ir kit»ra* valstybėm* *dąr yra 
pralaimės ir kada akjjo pas-ĮuevIriU vergija* /Tautų Rų* 
kntimujt kad jie iš lietuviui junga pastatė sau tikslu wb 
surinktais pinigais iiek‘ga-1 gi ja visur gnlutinat panai- 
les elgtis, kaip wp savais. iie-| kinti.
taalės pirkti lietuvių vai-| ’ f t.1 > 3 • Lw

Aukščiau minėti nuojta 

liai išdaryta priverstinu 
keliu, o dabar : 
nuostolius, padarytu*

vietose sudeginta dM karo 
kąru 1,200 kaimų, viri LfiO& 
ūkių, virš 2000 vienklemtift 
300 dvarų, apie 70,000 tro- ‘ < 
taių įvairiuose Lietuvos r 
miestuose. f

pridėkime 
•ytiur kero 

kovų. Lietuvių gyvenamoe<y~

PROF. MYK. BMHB 
' Mums i

kliu.

Vokiečių okupacinė val
džia per 4 metus padare 
Lietuvai nuo dviejų iki 2į4 
milijardų litų nuostolių. į- 

vairiose srityse padalyti 
nuostiyiai šiaip atrodot gal
vijų, arklių, kiaulių, paukš
čių išvežta už 650 mil. litų; 
mašinų, javų, pašaro (namųĮ* 
iš sandelių bei tiesiog iš d- 
kiuinkų) išvežta už 500 mil 
litų. Miškų urėdijos apakai-1 

čiuota, kad okupacinė vokie
čių valdžia iškirto plikai I 8 d. 3 vai. p. p. Ncwark, N; X 
42,00 ha. miško Ur 5i,000| 

D 11- U 11......... . . |10 Wdkcs Bam*, Pa.
ha. rinktinai; turint galvoj, u šcn|nfon> Pa 
kad miškas buvo kertamas |u Binghamton, N.'Y. 

 

neprisilaikant jųkios tvaiU 15 AmMterdiim, N. Y. 
kos, padaryta nuostolių j4i17 Roc^’Hto,*» N- Y- wt. . 

 

inUijario'litU; jei atmesime. -̂ 

auvarfotę mista} krašto rai-ĮjK fa 15 d. m. 
kalant, gausime, kad vien ' 
miško buvo išvežta ui 200| 
hulijonų litų. Lg

Kalbant apie padarytus Ižo Wmdo«h, P«. 
nuostolius, negalima užmitš-p1 Mthaitoy City, , 
tk to, kad vokiečių pkupaci-]22 eW or 

 

ne valdžia plačiai vartojo! Amerika* liti

ri***!!*. fiū; įkolonija pMMoum stengti* nnft* : prneratinų darbą. Tai dve- bendrai, kad virt virta* L 
jopai buvo daroma; arba im-hr ^yii^ lietuviui galėtų *
davo iš krašto 20—30 metų įvaittk ProfcuoriuK pakaiti* a*kyn T 
vyrus ir siųsdavo į Vbkiėti-|n<* koki°m« ataklrom» partijom 

bet bendrai lietuviam .̂ kariesas 
rfipl Vilpiui Vaduoti ir įkibtai- Ą

1 d. Hartford, ūoim,

3 WokMčiv Mms,
4 LaH rence, Mshk,

5-7 Boston, Cambridgc, Mhhm,
12 d, Bayųrine, N, X .5 

14-1546 Philidelphii, Pi.
22 Baltimorc, Md,

jž4E!ftiheth,N.J<
12$ Wntcri>ury, Conii, 

g*|27 New Haven, Coun. r
28 Nevv Brifain, Coiin.

l

■

T

; a, kur jie dirbdavo už men- 
ka atl.vginnna-arlm ra patwilM1111- ,
pristatydavo dirtti Cmižko K(1,. J 
aisti, smalos tinto, lt tt.). nmiomoH )MWiiiiStomis diMMda 
Tokiijr bildu lietuviai darbi-Lsavo kolonijoj surengti r«d«dt^ -J 
ninkai dirbo pas vokiečius |nt‘8 tpunpai jnreci^ buvin^Ame- **i 

I>er kelerius metus arba kc- 
iolikn milijonų dienų ir už 

tų darbų jiems nepi’imokėta 
apie 200 mil. litų.

rikoje verčia išnaudoti kiekvhtrt v 
momentų. Kolonijos, kurks nėrtKą ’• 
rengti paskaitą, tačiau šiam marik • 
rato nenumatytos, prašonu* tartis į 
su artimiausiomis kolordjonta

mvy usirau 11 .
guNižiy iiuiniM kmkcuos atsmymu į

Latvį) Agentūra, Drabužiu Imnkjr #MmW, L»w«U?. -r ;• 
Krautuvę, Bartkevi-h“"®'* *tou,° *• ’ 
Sius savinmkas ir vcagjaaĮ^1
v *ia * J iuwa žinute, tiipuii iMTavaiaa^r ><
l)er2O metų. |iH‘>**iko apie kokhi dtauidh W

Pmduoda laivakortes antĮrt^oMi, tad mmku Mnąrartl, 
didžiųjų ir greitųjų laivsj. j Tamsta ta neHvardtata 1

Siunčia pinigus Į Europątok,a» ,w kitokie, 

ir į Lietuvą.
Baro’Ir tvirtina doku*|* 

mentus, nes yra “Notnrv 
l>uHw.,

Baltar nutarta* kud krau
tuvė ’*ĄiiKTicaii Bry Goods 
Mtore° turi daryti didelį 
nupigininta ant visų draim* 
žiu ir.čeverykų (slioe). T*ar- 
davinuta prasidėjo Šiandien 
ir tįsia 10 dienų; .

Krautuvė vhuonirt bus at
dara iki ft-tal valandai vaka
re. Nrpamii^kitadraae.

einmTftaif uty 4CKHBB'

|N. J Tamstos liauta Ft 
ItaVome t* Uikrrttta tai tavo
ėjf*.



KOLONIJOSE

ON
DARBTMIRKĄS

įHAUJO KLEBOMOI 
į SUTIKTUVĖS

BRITAIN, Comu-^Pm* 
■rijo* valmrieiu’ naujam klebonui 
Bitu. A. Vm&riiul sutikti pavyko, 
^alyvavo apie paraptjiyių be 
įshčių K kitur. Svečių skaičiuj* 
h>uvo kun. J. Ambotas, kun. A. 
Šmulkštys, kun. V. Karkanskas, 
Dr. A. TiitĮLs\K. Tninvlionis, T. 
Itnbllius, Ji. Povilaitis, L G 
hr»rtxls, K A. Parker, miesto ma- 
|ji»r<s B. Quigly, V. F. Miltingom 
šnlMjt* Šefas V. <*. ITart.

Vatarienės metu buvo daug gra* 
jji> sveikinimų ir linkėjimų nau- 

įkjnm klebonui kįn. A. Valkeliui, 
f Parapijiečių Vflrju įtrikta jam d«> 
^vana — .$100.00 aulam.
L A|xhw;niotns ir kliu. E- Gradee- 
Hti* tokia pat dovana, tik jis ne- 
f galėjo toje vakarienėje dalyvau- 
Ltlrnes šiuo metu serga gripu, Scr- 
Lga ir jo mot inėlė. LDS. kuopa Jin- 
mi jiems kuo greičiansiai laimiu-1 
pgai pasveikti. Kur. E. G ra..-......
Bbkri’aTHS Britam j Hurt- 
ptord’ą, (*oiui.
| Vakarienes renginio komisijų 
Imularv advok. K. Tumelimris, adv. 
|A. Povilaitis, p. p. O, Sintnuticnė, 
to. pambraitekionv, I’. Grigienė. M. 
RCavOlienė. B. Miviūnienė, M. <\». 
Epinis J. Grigas, A. Miliūnas.
■ Vakarienei surinkta daug aukų 
■valgiais Ir pinigais. Ypatingai 
fearėnič šie biznieriai: duonkepys 
KM. Dalinis, J. Kvcdcris. J. Varka- 
m* Ir J. Drobnis. šiuos biznierius 
Bln-tuviams rrikėtų visuomet pa- 
Eromti. Daug pasidarbavo ir kiti 
BųMtrapijiveini — tik jų pavardes

MSMKO HEIMUS 
taranų

MČNTBLIA **•*• F**#* 
aekmadknį, vasario I d, M m. Mvy* 
ko į CTtieagą p-lė Vincenta Trtina- 
vieifltė, duktė Juo** Ir Antaninos 
Trrinavičiij, kur ji įstojo f Mv. Kg* 
rimkro vienuolynų.

P-lė Vincenta Treinavkifttč iš 
pat mažens pasižymėjo dkvotumu 
ir gražiais darbais parapijos^ vei
kime/ Per keletą, pastarųjų mėtų 
•ktyvidl driytavo ’vaidįtauose, 
Priklausė prie Bv. Monikos drau
gijos, Sv, Roko parapijos choro ir 
SoflaHcijos draugijos k joge uoliai 
dartavori;

Penktadienį, sausio 30 j., Bv. 
Roko parapijos choras ir Bodalki- 
jos draugija p-loi TreinaViČiOtei

t11 ''""I I".""1.'- "■'■..tt 

miausios solistės p-l?s J. Mitrikai- 
tė ir M. Parų!iūtė, o taipgi maloni 
ir visuomet palanki p. Prano Na- 

.vjft orkestro. Katilinių šokių da
lyje dalyvaus nštuonios merginos 
gmžniojic kostiumuose, išpildyda- 
mos. sunku, bet labai įspūdingų, 
ispaniškų Šokį. Taipgi dalyvsim 
žymi Ir maloni Woreroterio įšoki-• 
kė solistė p-lė Jule Laugalytė. Tai 
tik prirengiamasis programas, (Be
nai artinantis jis dar pnįvairfs ir 
padidės. Žodžiu, bus tai gražios 
iškilmes, verto* dolerio pamatyti, 
o eta kiekvienas matys veik už 
niek rimtai jokių rinkliavų neims,. - 
nes norima toje dienoje duoti ri- | nurengė išleistuvių vakarėlį. Cho* 

ros padainavo keletu dainelių.
VknMVJ Btngšjų Specialiam svečiais buvo kleb.

aems progą pasilinksminti
t-

Sausio 2f> d. W m. Phila&L 
pbijoa ir Ilarrfehurgo diocezijų

PBOTESTAS
takMtMte, nniUH, INI

klek, kun- V. Mimkio, Teisėjas
ohn P. Hrolka, Dr. J. Junikažtit, 
\ Petrėnao, Dr. J. M Bydrouakas, 
adr. X P, Vviekag, Dr. J. P. Hiur- 
bfc, Dr. F. Matulaitis, J, N, MediJ 
nk adv. J. Jetfersan, ir Jdtk

Rv, Jurgio parapijos ^or**»|kunijgai, MUKirinkę Alt, Carmri,Pa, 
adovaujant murikrfl J, čižaus-

kui, dainuo* tai (Menai pritaikin- _________ _____
taš patriotiškas dainas Ir bus Jaugi pjt> katalikų persekiojimų Lietuvo 
kitokių pamargUtaų. Po progra | je.
mo bus šokiai įr užkandžiai.

Maloniai kviečia vhma dalyvau
ti tų ritenų Žv. Jurgio parapija 

e ' ' PštrijoU*

V svaratš bėgamuosius gyvenimo rei
kalus. Buvo iškeltas klausimas a*

Vienok nemažai drųauolių buvo,! m|flftnaBtt|A BA 
kurk mažne, pripildė svetainę. | rniMH^M Hllli i fil 

“Savanori® Dtdrti’’ kaipo teat-| |<j4į| k liepa"metiniame suSavana^® D^c^’^*>5® Į LDS, 13-takuopametiniamesū
rų veikalas gražūs. Nuo pat pra-L^jęj^ jvykuaiame sausio 20 <L 
džita iki prieigai giliai patriotiš- nnU^ kviegft shl(1 Laiftų 
kas. Pakalba.

' -* - - | Be to, 13-ta kuoi A kviečia visus
ra “Vilniaus M Aušros Vartų ii* ^jT?el prenumeravę 
gesys?* Kiekviename klausytoju-1 pkriiimiikų rašytis 113-tų kuo- 
je aktyviai sužadina patrijotiškus |I’4F<Į^in^‘,į v
jausmus. Ypač šMiąi.hitafe, tai j ■- --
Vilnius dar tebėra užgrobikų raii- 
koše, Šis veikalas labai tintamas 
ysidinfi. ■ -r

Artistai bei vaidintojai savo ro
les buvo labai gerai išmokę. Nu 
davimas buvo labai natūralūs, 
Svarbiausio* rolės buvo tikrai ar- 
tistiškai atliktos. Sekantieji as
menys vaidino;

namas kitaip "Vilniaus Pasiilgi* 
maa” Jame svarbiausia mintis y-

• Įpo 30 centų į mėnesi. Tad atseka 
jaįkraštis 40 centų pigiau, o, ant- 

i ta, karite nariai LDS. ĮŠ-tos kuo
pos, labai naudingos ir voikelingos 
organizacijos,

Susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio pirmų penktadienį 7:30 v. 

[vftk. Bv. Kazimiero mokyklos kam- 
Įbaryjo.
Į -Valdyba išrinkta ,1031 metama t

L Audronė Biulreikaitė, žuvn-Įdv. vad. kun. V. Mikailis, pirm, 
šio savanorio duktė, mokytoja — I K, Zokas, vice-pinn. D. Rimdeika, 
M. ValaUdsnė. Tai buvo vadovau- lprot. rašt. A. Mažeikienė, fln. rašt. 
jantįrolė. Geriau vargu be galimam. Vnguraitė, iždui, D. Bnublaitė. 
jų išpildyti, kaip tad buvo atlikta, I šopYpyšol vajKane jp.YųŽųnki h lt

k>«’- v; Mflattiį 
kanklininkas—Stasys Paura. Tas| ■ s TS. » *, . . i į- hiatrjas vadas žadėjo mūsų kuopai

seneli nuduoti. | ’
3. Juozmk Ruinelaitis—P, širka.j
4. Ruginienc—J. Matuliauskaitė,
5. Tarabildionė, dvarininkė—SJ

Konstatuota, kad dabartinė 
Lietuvos tautininkų valdžia žiau
riai jieraekioja katalikus Lietuvo. 
je. Tautišinkų nekarfhmfotl Ča- 
rri su pagalba policijos uždarinė
ja katalikiškas organizacijai, stu
dentai ateitininkai ir šiaip katali
kų veikėjai administratyviij būdu 
sodinami kalėjiman arba siunčia, 
ml į Lietuvo* Bibirų — Varnius. 
Kunigai už pasakytus bažnyčioj® 
pa mokslustraukiami policijom Ar 
gi ne Muravjovo laikai Lietuvoj 
dabar pergyvenama, kuomet poli
cijai, pavedama kontroliuoti pilie-

Sausio 1Lt ųrrethogijponų Jonų 
pakrilų namuose įvyko išlėtetttvfe 
p. Onos Pakitieate, kuri paviešė
jus kėlia mėneria*pas sųvo motu
tę p, K. JuŠktemb grįžta Lietuvon, 
Pakeliui mano aplankyti Vokieti*

I S, P. Kncižtf. Pastaroafa buvo ra* 
| karo vediju.
j Kalbėjo abu kunigai, Morta Bi- 
panskaRF, Sodalieijos draugijos

PhiladelpMi^’Mėt. Krttžf. Sv l1'""- Iin«*.*»*» (0, .........................................
■y.ys rengiam iSkilmiug.i ĮMĮninf-ĮP1™" rovilM Sokai^ ■vg^oninln. i fcP|;0TrfHj Pautienei, anairin-l katalikiikai Lietuvos vi-

hs«rtaxrrp*lė Anelė Jarmalameiūte. I.|frt npmažax bflrro mžistamų irisuom£neUypač studentams ateiti-.-.- -.
I nintams, sudėta 475.00 aukų atei- 6. Karias Tarabiįda-*K, Ambro-į 

«a,4r. * ’
7. NriiMingallflitė-™ J. Zovytč. atsiskyrė sn šiuo proauliu sausio
8. Friikšas Droihorek-Gabutis. 2« d* Pasimirė ligoninėje, palat- 
i Pilypas Keršis, pagyvenęs ū-Uotas sausio 31 su sv, mišiomh

kininkHs —Jankevičius. Imaęulate Conception kapinėse,
11. Prisieinąs senukas valsčiausĮkur visi paskutinį kartų atsisvei- 

viršaitfe — F. Jakimavičius/ pino su mirusiuoju. Velionis pa-
11. Verutė, Audronė* taroaitėP^0 dideliame nuliūdime žmonų

— S. Čekanauskaitė. Agotą ir 9 vaikiui. Velionis išgyve-
12. Policija — P. Zasimariciuapo Amerikoje 36 metus f paėjo iš

ir V. Tamoliūnas. j -ĮSuvalkų rėd., Liškiavos parapijos.
Apie visus verta didelis pagyrosĮ Buvo' geras katalikas ir teisingas 

žodis tarti, Viskas ką gal silpno- K 
kai vaidino tai kareiviai Jie ne- Į 
parodė kareiviškumo. Tas buvo! 
galima drąsiau ir kariškiau atlik I 
ti. Bet šiaip tai viskas gerai išėjo. Į

Aktų tarpais kalbėjo gerb. kle-Į 
Bonas kun, F. JuŠkaitis o vienoje Į 
pertraukoje deklamavo eiles *Tra-|

PHHADELPHIA, PA

r.
t i Lietuvos Nepriklausomybės

P-lei Treinavičiūtei abi draugi* 
jos įteikė piniginę dovanėlę. Bu
ko ir užkandžių. Patarnautojais 
įbuvo Zofija Kasparaite, Zofija 
Tautkiūtė, Floreriee ir Amilija

iraderkis ^ve,,tę 16 d. vasario žv. Ardrie-I 
jaus parapijos svėtaįnėjo 1123 
VVallaec Ht. 8 vai. vakare. Turime Į 
garbes pranešti, kad šventės minė* f 
iime dalyvaus tik ka MAdolfas Krušas ir 
Uenms ,«v«^ gerh. p«rf. M. J1IO^S T.mllIesi?ilI,. 
Biržiška. I

Kviečiamo visus gausiai atsiian-Į 
kyti. Nepraleiskite goriausios pro-1 
gos išgirsti gerb. prof. M*. BirŽiš-L 
kos įdomios prakalbos. Kolektosf 
neims.

rinm K. Pakilu, kuria taip-gi grjž-Į D, Lietuva, Iii didvyrių Žeme, 
ta į Europą, žtemM dienomis uŽ-puomet tu išvysi savo sūnus lais- 

 

taigęs savo kdtenę po plačiųjų [vės ir civiližarijns prieglolorty gjt- 
Afrikų. ~ * - ?|vonant! . ,

Atriavcikmti ir palinkėti laimin- Į Reikšdami gfltar užuajautos

ko nemažas būry* pažįstamų ir |euoni*;nei,^p&v studentams »teltLJ.M8StftVičiut'E 
draugų/ - *? . f *. *

Ravo mtTopųmtt ir simpatišku Į liniukų organizacijai paremti.
būdu p. (X Pakštienė j’ta įgijus ner į 
maža prietelių, kurio šiuo kartui 
nevion Žodžiais, bet ir įvairiom do-Į 
vanom pareiškė savo geros linkėki 
jimus-

Skirstanti^ ne “sudiev,” bet] 
iki “pasimatymo” buvo girdimai 
& visų pusių. *

šiomis dienomis išvažiavo CM-1

18-to« kp, naro

UMREHCE, MASS
Juilonas AleksioniH, 64 m. amž.

Kun. Juoaas karaliui,
Pirmininkas

Kun. Pranas Mockus,
Sekretorius

Sekmadienį, vas. 1 d., apie 100 
draugų-ių ir giminių, p-lę V. Troi- 

(naričifttę, palydėjo į Bostonų, išĮC* 
j kur ji “IVolverine” traukimu iš- 
j vyko į-Chicagų.

Sąryšio KomitetaJ. dyozas Troinavičius y^ eagon, Bv. Karimiero parapijoj
- Į ”uvęs LDS. centro pirmininku ir, w kun. *A? Petraitis, aplan-1 Vasario 8, parapijos svetainėje

* Įdauirta»»darbavį« orgamromjdje.k^,^ gimini* k dalyvauti ^-Įįvyks labai gražus, juokingas pa^ 

n APIME Ufl? lt Zi 1*2* ”UVP r“ink^dų sudėjimo iškilmėse savo pirm* Į mokinantis vakarėlis. Programų 
ĮmUlIlLĮ fftOi tandradarbč.. Įtartinokun.Jono J. Jakaičio, kasi išpildys parapijinės.mokyklos vai-

L - i i-i i ’•» ” I TnazM im neimli 1 L,n*c,m€ pasinnktamo luome L ytuarib 2 d. Tėvų Marijonui kučiri, Jėzaus Nukryžiuota Sroe-
gummvh m sunku dėl laikrašty| LDS. 63 kp. veikimas paskuti-1 RVe:Lnt:P ištvermė J1/* , ■ 1 w , •» .__. L,. m. ._j«i Plaaioa ir laivermro. • [ vienuolyne. * * Į runa vadovaujant. Pelnas visas

.. - * kim. Petraitis ne-pkiriamas seserims mokytojoms.
.mn^. —Įpaįita savo drougo, bet galimasl sunkūs laikai. Bedarbė

20 MERI JUMJEHŠ' |di,yk,’> k,a *4. Wkriti<> te^lvinį UbUiMUita atrf-

WJ?raKK8FDCLQ, C«m.—yHria Įryka Sd. vftno. žiy mokykloje 300 turžjo btlti, o
I Su Haiilgimiy fr. nnoSinlumti nS avjsjt( amtę piin,, „{«.

GANOME, MASS.
Vaikų Vakaru Sroerų 

' ’ Maudai

. t

rtefoa stokos. "' ’’ (niu laiku susilpnėjo gal būt, todėl,

■ Kleb. kun. A. Vaškelis visiems! kad pirmininkas Lietuvoje avė-

io nors prisidėjusioms prie taip|Č‘iupjasi. Laukiama greitai sugrį-

žo.Uft sutikimo širdingni dėkojo jšianL T

W . ... . . -- \\ , v <L~7’ 1 Darbininkai džiaugias!,'kad viO‘| nnmMijriMjn, vonn.—va>i
meių (tušam 1 d.) bažnyčioje,ĮtQS kuopa į miesto viešų knygyuųkario 1 d. š. m, giminės, draugai ir
k^amn^ V,sus parapijom j užraK. ta. lietu; prij»t.mJ surėngf taip v»3inii»1įLo™t'^S.7ta’Bkta

Vto tebtaSs vienintHfeFs.^ p.tt^p LrP M^
fc Patapu<eviai savo Dvasios udnl tiktas drauges, niišvieei|a darbi-Įnikam, jįj 20 metn vedvhtj mduk-Į • p * . | npoja, o T*u ,e m0 • n,_ •
•atėnkmti ir nrašo ViešniHps <ri* l *t • k t l* • « Z -/ I r tai ten savo vaikus siunčia. Tie,Rusioslm X.ikatas r Wmh> togGtalmy> - tai PflnW kftri6 kMiu WVo vaikus patapi-
£ istverniin-iunrTad derinnmtans «-U, irStaivitaijimo motin? jmlnmokykton, toli.gražufle visi 

W> nrrnnn.unio rtmhc. ^^ĮWik«<j naudotis proga lankyti mtositdiip hnkgjimp. P-nar Ma.|fc,llt?. — netaria“tnition’ ’iružknvnasuž-
Viošgji knygyn, ir skaityH “Dar nikai B.uM?jn greKi, feim,: du Vietin?kuoIi*^ejop.iapv.;kK.|simokRt Sis vakaras tarėmės 

T V ■ „ -•. ’ T.,r ™- "TOUm,W »♦ »«“«• Pi™i««ie jer p.nelMtl biodniems atsilyginti nž
. - t treciąsias 4v. mišiaa, kuno« buvo| vaikelių mokinimų. Seserims pra-

Bap.l ^našaujamo* jų intencijai, ,y* ‘ —
.. ------ ?------- -  Inariai priėmė šfeneiausį.

NIMIPMKU Į Ypatinga garbe miu laiko vieti-| bo pragyventi.

Pašaipiuos draugijos rengia vi-Į AVETnERSFIELD, Conn—V*-!?!.!?10^ ...» .....
.. _. . . . v .-i,- • -1.- • I • i—r | Mimas atnašavo. Ir pamokslų išim-1 abejojimo į si vakarų ir rems se-Pnu-jusmis motam svent.. Įsokms parmg.mus: - sokms, vai-Įtano. nt mums surengta P«m»jtintibl,t^hattikXm11skiri.mą seris. Prašoma ko skaitUfigiausiai]

Įtuvtae, pesiliks mfls,’ genimoh“k6 Bl.ivininkų_«ntta pirmi- atsilankyti .NepemirSkita - tat 

Darbai silpnai eina. Miestas Į atmintyje. Tad už surengt, pra-Įmn ** Z‘ Bakanaa.

[karionės metu ir pereitą sekma-Į 

lesdamas visus parapijiečius į

žmogus, Jfo palikta šoimAirgi ka
talikiška.

ilsėkis Amžinoje Ramybėje.
L. CtaikomJti

W.mCM3WrMM8.
k.j hB,» p. O. Iv^kien?. L>^25 <i 

niURU, klAon« 8Ming.i
maldinti veik.1, b/oHo Jypi ”«•

Įvaujant trim* kunigams. Velionė 
| sirgo daugiau kaip vienerius me
tus, Prieš Kalėdas jų buvo aplan
kęs Athol’io kleboną*kun. P. Ju- 
rnitis, kurs aprūpino ir josios dva
sios reikalus,

Tebptiie jai lengva ilsėtis sveti- 
mos šalies žemelėje...

Dalyvavę*

nimo. Dėkojo taip pat automobi
listams, kurie paryežė ir pavežė 
artistu* irgi be jokio užmokesčio. ] 
Tie geradariai buvo šie: Adomas 
Jankauskas, p. Siaurienėjr pp. Za- 
Ictskai, grakoriai.

Lai geriausis Dievas viriems šim
teriopai užmoka.

Vietinis
Liniukų." i

Šv. Kazimiero parapija gyvuo-lmetų!
ja gerai. ^Parapijiečiai labai pa-j

| Lietuvos Nepriklausomybės mc-1 tenkinti savo mylimu klebonui 

 

■hės-sukaktųyės jau visai čia pat. Ikun. A. Balinskiu, kuris jau per 71 
Bužros Vartų parapija prie tos |metus čia dirba. I

tknosjškilmiiĮ rengiasi visit smar- 
kurnu.
tai Iškilmingai, žmonių veik ne-1alinimus,-vakarus, bet pelno mažai |ga, mūsų 20 metų vedybų sukak- 

 

lllpo salėje, bet šiais metais ron-j gaunama, 
mari dar iškilmingiau. Praėjusia- . . , __ ____ ___

|ne ketvirtadienyje parapijos ko-Į daug šeimynų ir pavienių asmenų Į mogelę, dovanelę ir nuoširdžius I l’o mis.parų bažnytinėje svotai- 

 

Airija ir katalikiškųjų draugijų! šelpia — duoda maisto., auglių, už-1 linkėjimus tariame nuoširdų ačiū! nėję įvyko antras ir jau kitokio 

 

[itstovar turėjo prirengiamąjį susi-Į moka nuomąar 1.1. Bot, ačiū Die-| visiems rengėjams, prie surengimo I pobūdžio paminėjimas tos šventės.

Į Buvo suvaidinta, melodrama “Gra-
I čia paduosime mums priduotus Į žioji Mageliona,” protarpiais su- 

Vienginigiai senberniai blogiau I vardus rengėjų ir prisidėjusių: Į dainuota kelcta dainelių ir atlik- 
jaučiasi ir labiau pašalpos tęika-rkun. S. P. Kneižis,’ Mikučionfai, I ta kelios deklamacijos. Vaidinime 
tingi —mat jie per 11 metų Ame-ĮKneižiai, J. Tamošiūnai, K. Tarno-1 dalyvavo beveik vid žinomi Blai- 
riką sausina ... Bet smarkiai ap-Įšiiinni, P. Tamošiūnas, A.Lastaus-Į vininkų 26 kuopas artistai: jono 
biriko — Amerika neišdžiūvo, o jų Į kas, J. Pngžliai, F. Poškai, X Į Cereso, provincijos grafo rolėj —

a WfflfifSTEK MIS
i -vi* gyvenimas kaštuoja, o jei vaikai 

“tuition" nesimoką, jos nėtur iš

į

Visi geros valios žmones eis be

bro atkasėtame aekmadteaio, va
kario 8, vakare Tval. parapijom ava. 
Uinčje.

LDS. Kuopų Susirinkimai
HABTTOBD, 0OMM.

LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 8, tuoj po-sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau- _ 
dos.

Taipgi malonėkite uftimokėtl ku
riu yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LMlSkp.raft.

LDS. 103 'kp. mėnesini? susirinki, 
mas įvyks Sekmadieny, vasario 8, 
tuojau# po sumos, Iv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki. 
U. Taipgi atriveakito nors po vie
ną naują narĮ prie kuopos prira
šyti. Valdyba

Kvieslys 
“Bankietas**' ■

Biame vaasrio mėnesyje sukan
ka lygiai 20 metų, kaip šios kolo
nijos lietuviai pastatė bažnyčių ir 
pirmu kartu tapo atnašauta Die
vui joje nekruvina Auka. Tas su
kaktuves vietiniai lietuviai rengia
si tinkamai pagerbti. Vasario 15, 
0 vai. vakaro parapijos svetainėje 
lėngiaam didžiausias iškilmingiau. 
rias tanldrias. Pirm to rengiama 
knygelė parapijos istorija -** bei 
upražymnK visų praeities svarbiau
sių įvykių. į tankietų įeinantiems 
ta knygelė bus duodama veltui. 
Vėliaus gal nė už pinigus negaus 
niekas. Taigi pasirūpinkite įsigy
ti bilietų į tankietų, kad galėtume* 

kuopa ėraiti gaišinti laikų, staty- te gauti gražų Beturiu parapijos 
dama tokį neva “veikalų.” Argi 
Atipgt*P»vaw turiningesnių veika-

jHnkimų. Visi entuziastingai imasi j vui, lietuvių šeimynų, pašalpos I prisidėjusioms ir dalyviams, 

 

įlarho ir žada geriausių pasekmių. Įprašančiu, nedaug dar susiranda. Į 
Ehime mteirinkime nustatyta ilkil* 
Įtebj diena, laikas ir programa, 
į Sulig,nutarimu, šiais metais Lie- 
nvtMi Nepriklausomybės iškihnės 
Mužros Turtų parapijos ribose bus

■gkmjidionyje. vasario 1S d., lygiai Į vargšai pilvai pradėjo džiūti. TielMončiūnai, J, Verigai, J. Kolesins-lv. Rimša, Alvarija, jo moteris — 
KfiO vut lx> pietų, n? kiek nesivv- Ineddh’ėliai kariiamuinkai už stik-įkai, S. Aidintai, T. Bplliat, V. Pa-Į Ona Sidabrienė, Petras, jų rilnua 
■tant. Aušros Vartų, bažnyčios sa-| lėlį reikalauja 25 et Karčemnm-hėskienv,M. Patrakai t ė, T. Buivy-Į— J. Svirskas, Marteliu*, jo ka- 

Programoje dalyvaus Lietu-[kai vartoja dėsni — lupk, kiek ga-| džjfltė, J. Lattrinaiiai, M. Tamo-Įreivis —.1 Tatuliių Neopolio Ka-
Į&utė, S* Norkevičius B. Bakstiė-1 ralius — V. Blaveckan, Kaniliefič 

B. V. nė, j. Bagdonas, V. Kedžiai, J. Aeį- — M. Listaitė, Magclkma, jų dūk- 
|giai, B. Daunis, T. Pisčlkaa, P. Ve-J tė — & Blavcekaltė, Senelė, jos

Dar kartų tariame ačifi t

Psvasąrininkų atstovas, tik ką Į Ii, kaltai nebM- 
ykro iŠ Lietuvos, p. J. B. LauS- |

Kalliės taipgi riejos kalbėto- __ _______
, mūsų advokatai pp. A. Milte-1
ir Pr. Bobblii. Mimikalėjc oro- ptill 1IKI P|||i Bi 
iiuos dalyje dalyvaus Aušros | i1iiį»IIIICU lilllf i 

Jrtubjžnvijns ebin-^. taipgi «fs- Vllsill,ifl w Jt _ Uettivos NcJ 
hl mei-gitMB ir vaikinai ir kale- ptiklaiw>myM« ivenH. hifa'jimMl 
Įl {rairh? T>alyvittl» Yimfio45 d. 2 v»l, į>. p. Lfc

*į|tuv’ių Muzikalinėje Svetainėje. 

 

g|Kalbės prof. Mykolaa Biržiška. I 
Dalyvaus ir ukrainiečiai, kurių du]

Į prižiūrėtoja — M. Leopaiiė, Tar- 
ĮhasP. Mankus. x

•Uall Į Veikalas atsižymi rovo tuštumu
I ir reikia stebėtis, kad Blaivininkų

BALTIMOB1,MD.
Vasario 8 d., sekmadieni, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS, 30 kiauri- 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

L0WnX,KAM
LDS. 07 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario <8 d.h tuoj po 
sumos. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie. 
nintėlūs darbininkų organiaaeijos.

Valdyta

LDS. 75 kp. mėnestahrf susirin
kimai įvyksta kiekvienų mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., iv. Petro Ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.w*
mvosHonuKA- 

cuy&Mui

CHARROH'S į
PIANAI—-RADIO8 |

ŠALDYTUVAI |

tlFTIMUT Bfttilil ltRl|0wl| Bnmi
Bv. Jurgio parapijos ehoraa ron-Įlųf' Rmlos, kad ue. Vaidinimas

.ra.j.0... u .m....,..ve...,
chorai sudninnos dainas, Jų eho-|Mus( po mokyklos svetaine, varo-1 • rotarpiais dalnato p-lėa Djų- 
.ristai bus pasipuošę ukrainiečiui rio mfn. 5 d* ketvergo vakare. Į viūtiaitė, Sklahrhatė tr Mikėnaitė, 
tautiškai* dmbattfe. Knlb?« iri ApveikSMojimas vuMfo 16 d l ptanu pritariant p. J. fcmeižrai. 
tkrainieSiu «MMM deriAmtajo lirai m. Bm npraiMMota tatariolDvMantavo pdftMftlMHf.iukai- 
Dr. Wtw Oallan, 11S d., aeknfiidfenl. 4 vkt po pfettj 11« ir Baugtlyt?, Kaip dalme, taip

Be th, vasario U«J. uktainiaMai Sv. Jurgio parapijų. av/tafa?>. ir doklamarijoa (nitai pavyko ir 
ruošia prof. M. BiriMtai pageri,- Btia pratirita Tfryn* drtariia?Įpnblik. milka aam J«rtWm« 
tuviu vnkar, AdoipMa Botai. [pavojinga padftia. Zelhta iKyat9ą| nualu plojimu.

KįkalMtojai: 8v. Petro paMpOml

woio®btir( ma»i.
/ TeldMSO,
irrolšlygo^BeKaottmM

aprašymų *-? istorijų.

MiriM

Vasario IT vietinis taln, choras 
rengia šokius svetainės bet mokyk
los fondui. Jaunieji ir seniai tai 
sykite kojas. Ateikite graliai pa- 
rilintaminti. . . ’ Jaa.

“BtTMbOrtO Dukti”

Storio 18 So. Boston’o artistai 
Mivaklino “Savanorio Duktė?* 0- 
m buvo neparferianaiaa, tro truk
dė gausingai Žmonėms atsilankyti

CAMBJLID&l, MAM.
LDS. 8 kuopos m&rorinia auririn- 

kimas įvyks sekmadieny, m 8, 
tuoj po somos, lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Viri nariai malonė
kite atsilankyti U užsimokėti UŽ- 
rilktus mokesčius/ VkMyba

Vasario 11 d„ B valandų vakare

iūLSMSraūa-^'
nariai prašomi snririnktl VlMybk “• V* *•»



T , lur-WUWMJL 
to” MOV- U*

<tel tMa* W*Him įsaiuriH*.
•*

(VIETINES ŽINIOS
_ ......... . ......................... .  .........n,

tu*, i. Mmait tatat* Hittffi
&

iteMto, m Vitali

' Visą mtoMi Bortete laikraščiai 
rite apie O.B. Garrett pmmijU’ 
Aą tetą, kurioje O k Oarrett, bu
vęs Bcriono “butlegtrių” krutu

DRAUGIJŲ VALD 
ADRESAI

X, B, K. SAIDA. UBDlikS V, į. tv. KAŽUUIKO B. K DBJ0S 
PižAT.PTinM DRAVGUOi

VltJTVBt
VALDYBOS ADYMAI

mą, ramute Į (L, ^rt4Wtt įtari- 

te prakalblJt, kurią pasakyti pa- 
kvkta tara. K UriMsrarita.

Gate tam. K. Urtenateha te 
įteki, kad jii į koncertą Uniiw«

jo aaujoji koja, ** tHoro pagalba, 
Ukikyi laiptais į mtefaų.

vh| vtartMict£je lyg krite, ptate* 
vlįrtidgta Ir uMta jgMtikrųjųM- 
aigtrtume, kuomet jte vJcng Jfoidt 
Mem< ftejvyktg.

Trsdfcbndiai “Omrbinįnko** 
koncerto taukte atfioų vtei didieji
ifr mažieji artteUl. JierneyraUl 

J*lb| d)dert£ progs parirodyti crtrtadū* 
jo. lankia jo vteų kolonijų muxi- 

carto dalytei teBte ftekul M teyli teon&- Wte jo norį 
IaU Iter nyki Atlankyti didmfatl Boa-
t?u MVO ra* ra. k. uira»n.|t(jn, norfntkji >tbn.

matyli au vtete darbiirfnkaū to 
ru-dariiiniiikte. LeiikU jo to dva- 

ĮsNUtUrf; nori pamatyti kiek daug 
| priaugo čia Amerikoje mūsų įteto-

'‘Darblntoko” metinis koneer- 
| tata iš dalies’ tai katalikė sugyve

nimo ir pkjėgiimo manifcrtaeįja.
« . . i. ii rit» - ul-IMr daugiau kaip viena iš prit-Batono, MouteUa, Cmhndge

„' . . 42 . * i tiatus | rogtamų. Sutrauki* ate1 fZnv? ”,iliiBi»* * ’’ero*i 
smuikini ikai prof. A. 8jd.ii.vi )ctĮI 
viu. p-16 A Z.gurekmW, pim®. <r^
te pde 4 tii
UttCi? Iir.m.tmiS.MiĮllk.b. eho- )r

“ Bidono- . . YpAtingi! ilemet koiteert.. ttt-
c.usmi <J.lyv.iiWte koneerte.

riaušių Hctuviikų arttetų to chorų, 
7i3ti vai. vakare Municlpnl Ha-Įdalytkua programoje pragarsėjęs 

Įėję Įvyksta “Darbininko” kon- Į ukrainiečiųchoras. Todėl ir avė* 
certas. Į koncertų viįinoja višihhntauvių audiencijoje birt,.
Šio Amerikos krašto lietuviai. Va-į Nesakyk/kad pats viduržiemi. 
Žiuok. jNėra kur nueiti, štai “Darbinin

ko” koncertas — vas. 8 d. 7:00
Trečiadienio rytų 8 yaL bus gie-Į vai. vakare, ^fUntcipal salėje. Va- 

damos šv. mišios kun. Čapliko vė-Į žiuok į jį iš tolimiausiom addybds. 
Tei, Atrivežk to klius. Ypač, jaunime,

♦ •' • • atvažiuok, pamatyri to išgirsi
Ketvirtadienį y ra Popiežiaus Pi-|daUg ko gero to lietuvių tarpe.

jaus XI vainikavimo šventė, Ka- &e« gerai . Žinome Broekton 
talikiškąte pasauli tų dieną mebĮFato, Ktaipčdos mtigę. parapijų

... T , — f . 1 a a —J *• .1 . - . *■ • > -• -l.*!* * || ;

tojį. " |unionx.” Teik tokiems.pat. rikto

‘ • llams lietuviai iŠ visos Naujosios
Vasario 14 <L parapijos baliusĮ Anglijos suplaukia į metinį “Dar

bininko” koncertą. Pasimatyti, 
pasmvešiuoti, išsiklausyti — dar

Vai. 15 d, Muriicipal salėje į-Į labiau paremti “Darbininką.” Tai 
vyks iškilmingas apvaikžėiojimasį^ grąžu.

.. .j. . ,, . ’ . - Lietuvos iicpriklatlšomybės sven-į t Klaipėdos mugę suvažiuoja
Anglijoj daro pastanga praimti kmonilJ 8 viso j BrocV.

• ♦ • (tono Fato suvažiuoja svietelio iš
So. Bostono Iiedarbių komitetas j visos Amerikos. Ten turi “Bos-

pirmininkaujaut Hon. Kdirard L.įtonrs Day**ir tt.

jogan, kviečia1 visus į bedarbių! . “Darbininko” koncerto diena 
naudai koncertą, Broadway Teat-ĮB^tone yra tai diena visų Naujo
sios Anglijos lietuvių; Avono, 
^p.|Rando]pho, Abingtono, Hanoverio, 
lYbitmano/bRocklando, Sfontelio, 
Campello, Stotightono Tauiitono.

Matejul ™tono« Ctptono, Nonvo<xlot 
tok- i Wooli)ole, fedliam, Įlydė Barko,
Treieadiemo rj-te banditai sulai-k-* „u rr«I^.u n Ji.-n r -t-l > -i . \INewton upper Falls, 86, Bostono,kė Boston Elevated paymasterį |r»^- r> %• * » » « k < Symond, ir iŠ jo nWmS krep!) Sufel*!"0,

$12.000 ir pabėgo. Penki j.u luo- f'*"’^** ?
liai H Norih Erid sutaiUi, ku. U"WnCC “ ’r V,s” k" 

riuos pažinęs Symonds. Taipgi ka d*’ • toterf
mantinėjami du kompanijos dato rteaiyi
binitiku.' Automobilį, kuriuo bau- ——-——
(litai pabėgo, rado patikta Rox-| jnY šBTKO iM BOVltO

'bub'' DR408 atnoninaMo
Šv. Petro ir Povilo br-jo« mėnc- 

S. L. iV. KASMIIBO *w« «usiriniciiua8 |tyko rasario 1 
IHt-Jdi VAJUS d. parapijos salėj 492 E. Sevcuth 

šios draugijos valdyba paskelbėl^t-j So. Bostone..
imujų narių vajų, kuris tęsis iki Narių į susirinkimą atsilankė 
kovold;š. m. Nauji' nartai nuoh*ba gausingas bUrys. Prie draū- 
18 iki 40 metų nnriiaua priimami kjj<* prisirašė ‘ du nauji nariai, 
už pusę įstojimo, ši dr-ja išmoka pilto metu draugija yra paskel
ti gojo tMtelpų *8.00 į Mvaltę itjbus naujų narių vajų. Patartiną 
*200 pomirtinės. Turi 610 padų tolktokvienani lietuviui pasinaudoti 
jos turtai aiėkia virš *15,000.000J vajaus proga ir, nieko nelaukiant 
Yra daugatikMVtM Lietuvai to pto-|prisirašyti prie minėtos pašalpmės 
kils L.L. P, bonų Už vyHi draugijos; jauni iki 25 me-

Bi|.|tų amžiaus vyrai priimami be jo

yttiuut autu tatiiho bhoms wmh i 
"DIBMIMU1* ttHBElin FBKtalE

* ■'L"- iriitaĮlitaBtai

“Darbiitlttkd’* mctiųio kodecr* 
to programoje, vasario 8 d., Ą m . 
7:30 vai, vakare, Munieipa! avė- 
♦ainėje, dalyvaus didžiulis Šv. Bet- 
ro lietuvių parapijų* choras, p. M. 
Karbauskui vadovaujant.

Koncerto dalyviai turės progų 
išgirsti gaižių lietuviškų dainelių 
(liūliuojant choro ir solbtij iŠ So.

ŠOKIAI BOSTONE
x ŪiduvoH Vyčių Naujos Anglijos 

Apekritte žio mėnesio 7 dlelig, šeš
tadienį, 8 vai vak. rengia savo me
tinį balių Verkius Post Ballrbom, 
Bonti Boston ’e. Komisija labai 
drugiai rengiasi suruošti ko sma
giausi vakarėlį. Yra pakviesta 
svečiai p-lf Albina Oeipavlėifi- 
U, -pbiaūlo phbkhnb; ėteHonl, < - - - —
Hf GMb ,Norknn.it? — Ni^'ijM* BafnjBfa wMy-| Gct-togct>erfc”1Jmufijhi. 
Tercentenary, Stasys JuuiekM. 
liarthmouth Collegi* futbolo ko
mandos kapitonas, Jokit davis — 
pasižymėjęs sportininkas, duotais 
B. Laucka, Lietuvos jmvasarinin- 
kų atstovas ir kiti.

Kiekviena V>*ėių kuopa Naujoj 

savo jaunimo dalį (vyėių> daly
vauti pažymėtame šokių vakare, 

šis korespondentas numato du 
buss’u iš tVbrcestor’io, vienų iš 
Athol, vienų Lš Laivrence, o K se
kančių jniestolių po kelis turinuš 
automobiliu: Norvrood, Broekton, 

’ Loveli, Nashua, N. H. ir kitur.
Jurgi, ar jau auproaytaa, “draat 

trait?”
Maryte—kaip Tamatoa “govra?”

ScveuthSt Prasidės 4 P. M.

re. vns. 11 d. 10:15.v*t. vak.

BANDITAI APIPLA#*

Sekmadieni 9:30 vai rytesV* mi- 
mus giedos misionierius Tėvas Pet
rauskas Blaivininkų draugijos in
tencijai. Blaivininkai savo metini 
Itai’cngiiną atidėjo vėlesiiiam lai
kui dėl “Darbbliuko” koncerto.

tinau*
T«lSo.B<nlonKSO

AO.šllNA-SIUlUU
LUTUVDI ADVOKATAS

Baigas du Unlverrit*tn 
ęORNEtLONlVKRSltr su 
G, WA8HINGTON UNIV,M LLB.
“Darbininko” Name

(antro# Inboa)
M lroadwiy, SdttUiBorto*-

- R-**l don cl j a
MS Hamrtl8taC»»il»rWire; 16M.' 

„ TjH. Oglraralty 1408—J.

T*. i KfiUl HnUari MM
JuhrOKATAI ' ’

h II UMJNMHUI
KAMPAM BR€AWAt t* S lt. 

*0. BOOTON, MAS*. .
(ĄpttajMrhui* gldlaMm Mine) MIMm: X1» M StrMt • 
pRAMAg J. KALTNAtlUKAf 

Bet t<NV Nė I? W

BoetMoorttas: .ii 
80 8Utr Street* Įimtai »

Oftertaterart t A. M. *U M*

net mbtata mpdrtauia. nei vie
no, ar AMfėjct nm aptarėpinti, 
bat ritina ba 'pUiĮtJlv^mo vimm 
lygUb kalt tdj» ir jauniau- 
mx».

Tad braiiįpM tautieti, kol dar 
nevėli;, pleko nriaukdamąs, ateik 
jr prittratyk prie draugijoj kad, 
nelaimei Mtikw niHtam aplėk-Tntt. 
iaa.

Be i&mokljte Hgtaiiama pagal- 
pų Ir kitų drttiiUoa rtlkalų avara* 
tymo, iiutarU ir tolimta palikti lai- 
kraitį “įJatiiiMbi,” kaipo dribt- 
gijos organą, km* btta Nkdhikm! 
valdybei adtmi b |valrtta airi- 
šaukimai Taipgi Mtktl atstovai

Mg Mnlme. Vasario 4 d. 5 vai. p; 
p. pririekuatap te Wjat, prakaitavę 
Žf valandai, beavarttydami tg by
li, paskelbi savo nusprendimu, 
M jie nesutitar?; O buvo ut Gar* 
reti apkaltinimą, o 3 prie!.

Prokuroras Fplcy spaudai i*i- 
niikC, kad bylu bus ii naujo nag
rinėjama, bet kada tai dar klaust-

Garrett Šioje byloje daug kų 
laimėjo Jtavc/ naudai. Jeigu toji 
byla ir bus # naujo nagrinėjama, 
tai jam bus daug lengviau gintis.

Huffolk apakririui Garretto by
la kainavo 112,000. Visti byla mtd 
pat pradžiom ligi dabar valstijai 
kainavo apie $75,000.00.

PirtrttekM — V. T, HavMMte 
4B1A ftartath 8t, Ko. BoatoM, Mata 

Vte»-FlnamtekM A. JteadBuMM, 
IK B. Brtarimty, So. BoaUta, Mata 

Prot, StaUMlttaCM — V.TastaUritaa, 
40 Marta* M, tte Boatoo, Mmm. 

n*. RaMtitinkM B. Ltaąevldtita 
M Adaate. SU Dorctiaatar, Mmm, 

KuteritM -r j\ Kteptate
BK Sritett St, So. Btatota Mum. Ttekiterta — J. ItaŠMuita
141 Bow«a St, So- Bokon, Mita, 

Drateja talko mtrtukianM tau arui
ptrinadlMl kiekvieno atestato Tdta 
vai. vakar*, pobflfcjytlaaj 
rtfih 8t., gę. Itortoo, Maita

BABTUV. DUKTOV t>B-JO> 
PO aLOBA MOTINOS SVC

VALDYBA

Pirmininkus — J, draHuataUA
24 Prencoit Su KmUvIU*, Muk 

Vtari’iniiiriliiluta — Jr Marfceltaata,
140 Boven SU So. Boaton, Mana.

Prot. Itvi^tlsihpcMM — V. l’apUaoktai*
116 Bswm su 8o. Boatitau M«M 

Fm. itaitlnlnkaa — M. JMkK
2fUI E, NlnthSU So. Bostoo.MuM 

Ifcllnlnkaą — V. Balutis,
fl0»4 Mercer Ht, 8a. Jkrtou MaM 

Tel. -So, lW«l 0847-W.
Maršalka — J. Kalkis,

7 WlnffcW SU 84- Boston, Mana.
MratiitUs mtlrn SMtrlnklmip kas antra 

MfUIfllen) kiekvieno mHeato Para>»- 
ta MIWJ. ta2 M. Semth SU Soatii 
Boata& Mssa

IV. JOMO BV, BL. PAlALPUrt* 
DR JO* VALDYBA

Jeigu kuria U tolfatortiiiį jfotorii- 
jų norėtų prisirašyti prie rain?to« 
dr-jte, tai prašau krdHH dėl pla-

raitininko aekanėra adresu: A. P. 
Nevieta 948 K Broadvay, South 
Borton, M««t,,kur kiekvienam bus 
suteikta visos reikalingos infonria- 
eijtef . ■.. ‘

A. P. Motera, pret rašt.

joa,.‘<kaltiiĮA”ar“ nelmltns” ir nc<

r fl.tn.tt tM kalėj!-

Plrasiitf ntol Tekia AtaMmtataaA 
es a St,, So. Boetou, Msm 

Vlee-PlmlnlnkA — F. Sfctecklena, 
, 448 CmnbrMM 8t, Omhrldge, Mm» 
Prot, Rattinlnki Om SUurtenA.

<48 K. 7-th 8^ 8a Boftou* Hmm 
Tctaphao^ gontą

flfti K KIghth SU So. Bo«too, Mana 
fldlkinka ~ Oriu StanJrilatA

pir»Uuhikfl« —- M. žtokta

me. Ja advokatai kreipm’s j teis-
mn, kad jį iš kalėjimo išėmus po r jįį WeM G-to s^ lte Mam
kaucija. Bet tam yra daug kliu- 'I varkdart — 0oa MtaurdfeiA

Gar'retto žmona ir Misa Bateli 
visų laikų buvo ir tebėra*po kau
ciją laisvėje.

ĮVAIRENYBES

l*U Colusabta IUL, 8a. Buetao, 
Kutai Globtų* — S. J«nu*onte»ta

I42S Coiumbla lūL So. Iteatota Mma 
i»rawU* atru ttairinklmHa taiko Ha* 

antri! Mtaraluk» klokvfcno iigkiesto 
7:80 vaL vakare, pobatoyttolj av* 
tateej.

Vtaate drasgUoa riikateto kreipkite 
>*« prupfcelg ritatlnlnlta

• • ••..■. , ■_ t • . .. ; • '

raMTo rirao i» romo 
Duba VA1DVU4

V ice-l’innlhįtikai — J. Peiraariita, 
21 TlHxa<*0l‘k., Be- Boatota Maita 

Prot IlnStlnlnkta — X Gllnadrt*, 
5 ThomuS Pk.t Bo. Bogota Maita 

Fhi. Raštininkas M, Balkis, 
25U E.^lnth 8L, 8o. Botaoo, Mtata 

Iždlnlnkta — A. NaiMHUnaata
£¥» 10, Bron<lway, Mo, Boatoa, Mm 

Mnrifolka — J, Įteikta,
7 VVlnfteld St, Ko. Btaton, Maita 

Ftaiintilja talko «n«lrlnklmn* ka» tr*<Hf 
netlėldtaų klHcvImo mėntate. t vai 
pn platų. Pararti** Mtei. 4W B. THi 
8r., žto. Barton. Maita

RADIO išGMLItJb 
tAittm

Australijoj į vienų kavos 
plantacijų įsiveržė baisus, 
laukinis žvėris, paiitera. je- 
vų itebiivo namuose — dirbo 
laiike. Katnbary buvo du 
vaikai: vienas puses, kitas 
pusanlni metų. Žvėris jau 
rioryojįių£ti W 
gafadfcn^fcfflft
Žtrioįaūs kaisti, 1D0 fctetsų 

rtltįi 10 laip&dų šaltesriišuži^^^^V^ Pantera išsi- 
tvSikinio vandenį, tai Suvys 0 1M*#0- 
įer kelias minutes gaišta^ 
kvepiioja ŽtiVts UegHohiit, 
kurs yra fetir^ęs vandeny.

Žiemų, kai iveiikmiai ir e- 
žerai užšųla storu ledu, žu
vims kylk pavojus tižttokšH, 
nes vandeny pristinga de-r 
guoiiies, Tokiu taiku žuvims 
dag padeda eketes, pro ku
rias oro deguonis jiasiekia

takraujais” gyviais, nors

Žuvų kraujas.kartais yra dil
esnis tiž aįlinkihį Vaii’dehĮ. 
Suyya, kaip it visi kiti gy

viai, gali peižaltį ir nugaiš
ti |ei vasarų isivei1-

PlrmlnhikM — Jonaa L Vetwi»ku, 
24 Thmnan tark, So. Bbatoo, Mae* 

Vlt^PirminlDtaUF—Juobm ysckerlfius, 
92 8awyer Ava,, Dordtaąler, Mmc 

I’roL llaUtlijlnkM — Ą. Ne vieni, 
048 Ė. BroadKjiy, 8^-Boston* Mhm 

Fln. Italtinlnkita — Jaflfma Onuevlčlu* 
27 Tampant, Msttnpsm, Mas*. 

lidtalnkBS - V|nqm KaUMita, 
■<J7 G Street. South IW«n, Mam.

TvArkitarlt — Pairas GaMtfNk 
U Vlntoc St. South EMtom Mma 

rraugU«; susirinkimai būna kas pirmi 
bed£i<Beti) kiekvieno pnėneaio 2 tol 
po pietą, Pampijps.*aWl 4U2 K»r 
Sevanth Si, 8o, Borto*. Mata.

tall d ' -i; -L-JULU1 ", ' ■ ...............
Te!, So. Itoeto® 0S?3 ,

LtBtUTtS DJUrmtTiB
IMMT. CASPER

(KAKPAltAVĮCttJS
511 i. Brotdway, io. Berter

Ofito VsIsMtoe: _ .
ftuo S Iki lt ryte Ir Me 1 A® Nd 
5 Ir a»o 0 Iki S vaL Taksre. <W 
mm nMerytas subetoe vakarais lt 
nedHdlM!a!«,tk!pM aetoMtamte 

IS-toe dtata uždarytas.
Taipgi nuimn ir X-r<ty

^kgtat mRBimiKC” AGENTAS
eišti J HHr$> kurio vanduo

"M L."

AAUNGASfABTNEHIS
tuvį, geroje vietoje, netoli LynnJ 
Mara., tarp lietuviu, baltrurių, šve- 
du, lenkų ir anglų. Krautuve yra 
natijai įtaisyta renda pigi, galima 
ir pirkti pigiai, nes turime nelai
mę. Žinių dėlei klausk “Darbinin
ko.” (16-13-20)

-•< . 4. 4

Kas is gerbiamų jų lietuvių norė
tų užsirašyti laikrašti ” Darbinių- 
kg,” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o až visuomet noriai palarnau- 
ritt. Už savo darbų jokio atlygini
mo nereikalauju, Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu aavaitė- 

Iįe. Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vienų kartą sa
vaitėje, t y. penktadienio numerj.

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas

V.J.BLAVACKAS
7 Mott Street, Worceater, Mas*.

Ltoium DiaušiM

OB. S. A. GlLVARISA.
’ I ;(UAUKAVliKABl

41< Bro*dwty, to* Ammm
Ita. M. tteMM *Nf

<Mmm atfMnta Mg W 1W t3 *e 
ryto, oM ItaO iki 6-JO po gtatk 

m* H iki » 7<k>r». Avaatą Mmm 
mm> NMttarim

Veda visokia* ppęvas. Dtto ti
sus kfalhu dokumentus.

<ttjk M ■/’*£ *.fJL**i Mfr**’

Telefonas: Hou Botfon.OTž 
Namų;Talbot f<74

ta rinktig JiHe ekečių, geibo- 
diHiibfjios nuo troškulio. Kai 
kurios žuvų rašys kiemai rit
ėjus įsikriisfc į dugno dumb
lų ir ton miega lig pavasa
rio. Kitos miega tiesiog ant; 
dugno, rittiiraiišdaiiiofi duiii-

Kai Įdliiii liiVys įšalu 
i leda, raiti ledui lėti! iŠ- 
tirpus, tos įšalusios žuvys 
vėl atgaja, jėi Žiemy, dide
liam Wty| iMig&uti žilvį H* 
ištraukti ją oran, tai žuvis 
tuojau sušįIa Tokių siišųld- 
sių žuvį galima ilgai laikyti? 
nes ji ikjgendit 3ei jų? fe li
to atšildyti vandenį, tai ji 
vėl ktgyjiu Maža kam yra ži
nomą, kįį tuvya gali miego
ti, kaip, ir risi Hti gyviai, 
bęt tik kąip kiškis, su atvi- 

i-oitils akimiK lt?*
? ■" H1?* ■į1 f 'r?1'*

PMIMDA BUfEB 
M

Neturėdamas darbo jau ilgų lai
tų, priverstas apleisti liaus, valsti

jų ir vykti kitur ieškoti darbo, to- 
lęl^turiu parduoti gražų Playar 

8d rolių ir bėhčius, kurie 
man kainuoja $725. Parduosiu tik 
už 4127, arba padėsiu kųp prie ge
ros. šeimynos, kuri jei norės, galės 
po 11.06 kas savaite man prisiųs
ti liauju adreau. Jeigu nori ihatyti 
pianų, rašyk, 25 Dustin St«, E. Sau
gūs, nes aš persikelsiu greit.

IŠRENDAVOJIMUI 
tMUUBMl 

'ut)iiri)iftiiikan tfaiue 5 arh* 
Tiražus dideli ir šviesib 
kambariai. Yra elektra, ga 
sas, maudynes, skalbyn&a 
duodama Žiluma ir janito 
nūs patarnauja. Del platės 
nių informacijų kreiokit&i 
‘Darbininko” Adminiatm 

4jf*

fe!. So. Boeum 2ta»

LIETUVIS DANTISTAS

A. l. KAPOČIUS
251 Broadway, South Bota 

<"Ketolrto”iJ*te)

Oftao vataDcfo* mkeS iki 13, m* 
1:30—G Ir mrt 6:80—0 ratam 
8*redo*ite nw 0—13 vai Otan* 
Sutatoml* tmefeti Iki 6 ralt. N* 
datomis nuo 9 Iki Ū (pa«a! a*, 
tarti). f

Tel. Port«r 3180

JOHN IMS, M. D.
f (BBPiTS)
lAmvikGydytitfaa

. Oflao Valamioti S—4 Lr.T-41
$81 Maaa. Ata* IrtiH

rUpnha4A|r*) MmI* '
^<iti(iiiiiiiiHii(tmwHiwiii>niiiiimiiiimm»iwwi»M*iww*į

IMIBUmtVEH 
DaūFtsa

djjg “Daatetefo** AAmfatekraai

Tel.S.B.2712

OBJ. LANDŽIUS
(Utymonr) 

LIETUVĖ GYDYTOJAS IR
• CHIRURGAS
Ofiso valandos: 

2—4po pietų; 7—8:30 vakari1
A, Broiadmy, 8o. Bėdon

Kataras ir
DŽIOVA

Až &udauriMi|>c*bM|» 
tr&nt virinto**® Įimto 
Talpft ulių, tatą, ***** 

[ir mktta lifte. Gyte* 
HtakttaM hmHSuU, Ir tai 
Uyką Mtar’mt \

"iiue ton”

itaaklUN dratatahm HUHk vata" Ir 
Mrtalmu. Padarai pytai įdMkr*

CHL CMPAMY

3** VteOiv* A^wWK 

mIhvmma Ttktel M
a?B4*i»k.H0t

' Tta. 8. K IMOG-tt.

OPTOMETHISTAS
1^. Itaftatatetiojti akta 

prtaįiitia aktalMs 
kreivi* takte ailtteh 

■■ ris* ir •MteiMte 
k<*e(akW) akyta sagnMimlvta- 
H tinkama telkta

J.JkTAUKAAMIMaD.

«s aagte ką tete tert *

MM

dtowtatelr Mtatteiilrti Xto-1* i

miAiYi ■

D. A ZALETStAS
m it Mt <Mtete« ta*

Norknn.it


Valaičio.

Benktądicrii, natrio • d,
...................................   ..i—..J.: i  ■< - — ~--- ^    —- ■ -------- ------------- ------------------------—--—*—  — — ——

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
■S .. • . • • (■

PROF. M. BIRŽIŠKOS PASKAITA 
PAVYKO >•

Tanelės Adelė ir Antanina Ba
zalte* gražiai padainuoja porą dal 
ndių, p. Visminui palydint pianu. 
Seka prof. Biržiško*

BROOKLYN, N. Y. — Vasario dalykus, kurią tarpe, Žinoma, jir* 
’ 1 dieną, 7:45 vat vakare, Apreiš-į mrnuMia išbraukiama* Himnas, 

limo Pan. Šv. parap. salėje Įvyko’Kadangi himno iš estrados gidlo- 
prof. M, Biržiško* pirmoji pankai- ’ ti nevalia, tai jį užtraukia w publi- 
ta. Rinktinė* publikos prisirinko kos — pirmiausią merginos, ku- 
piteutčte sretainč. Kiek vėliau at- ria* paaeka vyrai jr tuo badu Lie-

, Ijuricm* teko užimti svetainės ta- i
ku* ir visą laiką stovėti.

Gerb, Svety* įeina svetainėn ly
dimas vietos kunigą: F, Lekešio,
X AkMno ir v,k.» v«Įfjn p.1 k.d Uetm-Ojfl arta m Am.nkojo kl(1 nm(!riki(;filf wjį. 
Valaičio. Publika prof. Biržišką Lietuvos himno giedojimas meko^ fln}f, fifjt kuri ^anti
sutinka gausiai* aplodismentais, naujo nepasako; bet Vilnijoj, gie- 
Vietinfe parapijos choras, vado* ’dant Lietuvos himną, didesnė pu- 
yaujant muz. p. A. Visminui, P ra--sė publikos apsilieja ašaromis, nes 
>da vakaro programą Lietuvos jiems prisimeną, kad jie yra at- 
Mfaum ir te proga graliai padai- skirti nuo Lietuvos te turi nešti 
nuoja “Laisvės dain|” —- ŽilevL sunki} vergijos jungą, kentėti 
eiaWL “Kur bėgaSešimčP — Sas-i-skaiždžiiis Dersekioiimns te naže-

ttvog himną* via vien esti gieda
mas. Policija prie rengėją negali 
prikibti, o visą publikų negi su- 
areStuosi. Gerk. Profesorius sako,

Antru atveju gerti. Hvety* kai* 
bėjo apie Lietuvoje auaikdnmą ir 
įe km ingai veikiančią Vilniui Va- 
duMi Sąjungą, kurios jfo yra pir
mininku ir kuri jj atsiuntė Ameri
kon gemnimn supažindinimui a- 
merikfrvių su minėte sąjunga ir 
bendrai Vilniaus vadavimo reika
lai*. Jam esą lyg ir nuostabu,

n« apie šią sąjungą, kuri esanti 
pačių amerikiečiu padaras. (Mat 
fflniui Vaduoti Sąjunga .suorgani
zuota amerikiečio kun. F. Kemešio 
miciatyva.—Rep.). Prie Sąjungos 
pridera Įvairių pažiūrą ir skir
tingų Įsitikinimų žmones, nes ben-

daryti “Vytinto” Mpąmtuvčje, 
554 Grand Kt„ Brooklyn X. Y.

Paskaitą aurengč Vilniui Vi* 
duoti Kąjungoa akyriua, kuri au* 
darf buvę* J* K. Vytauto D. ko
mitetai*,

«< I« A X . Tefepbm*: mGG 2-0708

SEIMAS BRUKLINE I DU. BUDAS I, VENCIUS
DANTISTAS 

X—BAY
Knmų Telefonae: Mfchfant 2-4273

Kekmadicnj, sausio 18 d* «. m. j 
per N. Y, ir K J, apskritie* šuva-, 
žiavimą, Bayonnčje, N, J.,' Mas- į 
peth’o vyčlą1 kuopa pranešė, .kad ""

ŽIV B T t S 1 neišgalėsią prisirengti visttoti- lietuvišku lalkraščią te mpinsls kl* 
I lą v I C w iiam Lietuvos Vyrią Mimnr, kuria tai* knygyno reikalais. Jais tapo

Svarina Vkaylria jvyka* S. ni. rugpiitčio mčn., dėl išrinkta; E. Ramoškaitė ir K. Kuž-
tro VaidyMa faaHAi j’jk® Brook-j daugelio priežasčių. Tada Brook-j miekas. ?
Ijm’o vMtrio 4 < >aą kun. M, >a-

— Kum J> Balktoas išvyko 
dviem savaitėm atostogų.

— Tęva* Gabrirlius, t\ P. vas.
7 d. vakare kiaušy* išpažintai K; 
A. bažnyčioje, o va*. S d. sakys 
pamokslą po sumos.

— Kum J. Alekrifinus išvyko

VALANDOS:
Nwo 0—12 U ryto, 2—ą vak. 

žveataririitaAi m Usrtu
400 GRAMD STRKBT 

(tampa* Uaioo ava) 
B100K1YM, X X

immmą.
[ * 400 įkyrią!

Nežiūrint lenką daromą pastan- ^rie jaučias daabrtinčs valdžios 
»n nuSloninti lietuviška dvasia ir ^riandŽianii, dalyvauja V, V. Ką* 

inngol Žodžiu^ ir tie kurie remia 
dabartinę vyriausybę ir tie, kurte 
yra jos opozičiioj — prid<*rą prie 
Sąjungos, nes V. V. sąjungą esan
ti visuomeninė organizacija te 
uteko bendro neturinti suvyriau- 

'Svlie. Sąjungai teko siusti prote*- 
bandų, liaudies tarpe sėkmingai 'ns.5r ‘ vyriaimTH. raika- 
varij lietuvybės darbų. Oi Knltil-| a1,Jant’ ’ta'l Ą<”Tta>se ste lenkais 

nedarj’tu jokią nusileidimą Vil
ti. Šv, Zitor tarnaičią draugija P’aus ^kie protestai
n,-* r%*f **3 4-«^ W»»~«Rk A-'*- l esų reikšmingi, nes jie parodo Lie-

^tuvžs visitoomnes nusistatymą. A- 
p. Profesorius vaizdingai anibudi- dėjusią lenką kalėjime už lietuvy- nii^tatvinas į* gyvas

s»v,»..
draugija, kuriai vadovauja kun. L . . •. ***••
Krąūjftlis, turi apie 300 skyrių. 
Daug tenka nukentėti mokyto
jams ir ilvasiškiams, kurio už lie^ 
tuvišką veikimą dažnai esti iške
liami į gudą parapijas arba ten, 
kur visiškai lietuviu nėra.

Brangina užuojautą
Vilniečiai labui brangina gautą 

m Lietuvos hetavių/rbu nmerikfc- • lw.id(lvjmq,
užuojauta, n<-sir mor.k4>ara. w Am{,rikos )iptuvjlJ

m jiems d»ug pnduod.nti enrr- ■ (]au^u ? h ie vi1ni fr w 
gijos ir istormingumo jų kov’oje j Uot,,vi«i pasistengta
ta savo teises. DM to yra svarbu amerikonus s,lpažMin)i w vn. 

[ir smerikmiams pelaBcyti artimes- nJ)|ug k]ttteimtt fakh?Šviesoje, 
mus ryšiuįi su Vilnijos lietuviais. | *
Esą labai pageidaujama, kad amo*) Pono Profesoriaus rimta, k įmo- 
rikiečiai lankydamiesi Lietuvoje, padarė į klausytojus
pasistengtų atlankyti ir pavorg- . «xawis Įspūdžio. O publikos uo
tam kramto savo brolius, kuriems paprastai ramus, tvarkingas nžsi-

gą nuslopinti lietuvišką dvasią ir 
lietuvius amžiams pavergti, lietu
vių didelis pasiryžimas kovoti už

reikalauja vką lietuvių suburtu 
pastaugi). Esą, į ir Ateitininkai,

hausko ir “Mes Ite Vilniaus nonų- 
rimai m” — Vanagaičio. Po to va
karo vedėjas pristato Prof. Biržiš
ką 8Upaskaita,

Gerb,- Protesotiui pasirodžius 
estradoic. publika vėl karštai dIo- 
ja. Kaino asmuo, jis n<4ictelio Pi
gia te atrodo kiek suvargęs, bet teises visa pergali te lietuvy- 
veide nuovargio Ivmcs padengia l,Fs ugdymo darbas einąs visais 

Steriai išauginto barzdelė, • Iš jo frontais, iv, Kąrimtero Draugija 
kalbės’tuoj snmnti. kad čia vrn pavergtam krašte turinti 400 aky- 
Šviesus te didelis žmogus, pilnas r^L kurią veikėjai, netaisant pa* ’ 
energijos, patriotingu jausmų te 
pasišventimo. Jo iškalbingumas 
nors nėra ugningas, agituojantis, 
bet todėl nuoseklus, gi*ynas, nuo
širdus ir įtikinantis.

Pirmoje savo paskaitos dalyje

ros Draugija turinti apie 100 sky
rių.
irgi skaitlinga ir turinti garbingą
rekordų. Esą pusė zitiečią yra sė-f

,, reagavimas pavergto Lietuvos

tevhi varginga būkle, pavyzdžiais 
Rrndvdamas lenku žiaurius pasi- 

' clgimu* »u lietuviais. Pavergto 
krašto lietuviams tenka labai 

. sunkiose aplinkybėse dirbti lietu- 
? vilką dirba. Ten trukdoma snąi- 
į HąkimaL naikinama lietuviškos 

mokvklo*. draudžiama soauda ir 
vi**, kas vra Itetuviška ir lietu- 
vinį lnąiwn. Dėl trt navemn kraš
te lUfmdams tenka «1antai vcrB 

j. Jtefnvlškas mnkvkl**, susirinki* 
i* rm* niatinH <tnvn lifpyflfJir.Ti. lai* 

mar fitrra ĮūvuDiftVa!
Himnas ištraukia ašaras

Parengimuose nevaliu giedoti 
Lietuvos himną ir dainuoti patrio- 

į (iškis dainas. Vakaro programa
* turi būt jtrikta valdžios cenzoriui 

patikrinti, tad nevalia dainuoti ar 
vaidinti m programos Išbrauktus {jiu^rikiečią atsilankymas padarąs laikjunas sudarė malonią nUotai*

....... ... ..............    didelio įspūdžio ir suraminimo. |ką. Žodžiu, pirmoji prof. Btežiš- 
Pertraukos meta p. J. P. MačiV ko? ’)nskai,a visais atM W» i»-

lis kebais sakiniais pabrėžė vast-1 *
rio 16 dienos reikšmę ir svarbą mi- ’ Prieš paskaitą ir pertraukomis 
nūti Lietuvos nepriklausomybės buvo užrašiniamas “Mūsą Vil- 
sukaktuves. nuoširdžiai uŽkviosda- 
mas publiką dalyvauti Federaci
jos Apskrities rengiamam Lietu
vos nepriklausomybės paminėjime, 
kuris įvyks vasario 15 d. apie T :3O
vai. vakare, Transfiguration svo- Kuriems nebuvo patogu pnskaito- 
tainėje, Hooper St. ir Marcy Avė. se užsiprenumeruoti^gali tai pa-

bus ir girtinas.
8u Ukrainidčiaff ir Gudaia

Prof. Biržiška įtikinančiai išro
dė svarbą ir reikalą sueiti j glau
desnį bendradarbiavimą su lenką 
priešininkais — Ukrainiečiais ir 
Baltgudžiais, kurie taipgi yra pa 

I vergti po žiauria lenką sparnu ir 
* veda kovą už tava laisvę. Galop

Ad\\ F« IMutafrnb’s va^trio 15 
d. kalbės ne BmoJrlyne, bet Haiti- 
‘morvje.

— Prof. M. Biržišk*-'' paskaitos 
klausėsi ir p. konsule**-P. Žadci- 
kis.

— Jauni Vyrai pralaimėjo len
kams. (hiOa. Kam kam, bet ne 
lenkams gari/č tinka.

— Mot, Ką j. 24 kp; vas, 8 d, Įhi- 
res šeimyninĮ vakatėlĮ.

— K, A. pgr. Fedėrarijos sky
rius turės savo metini susirinkimą 
vasario 8 d. tuoj po sūnios.

— K. A, pan koncertas ir Šo
ktai ras. 7 d, pat .salėje.

— S. L. R. K A. 134 kp. vaka
rėlis praeitą sukatą buvo labui 
menkutis * s

’ — Ultm-tautininkai bando Lie
tuvos vyskupus lyginti su bolševi
kais. Jau nė "L. A.” to nedrjso 
daryti. TTItra-ultriŠkai rašo, 
delio rasto išeina iš krašto, 
delio 
mo.

patriotizmo išeina iš

už savo teises. Dėl to yra svarbu

nius ryšiiąi su Vilnijos lietuviais, i 
Esą labai pageidaujama, kad ame* Į

KLA1ČIAU8

CUNTON PJRUS
Pttaikami, baliam*, taacertam*, 

tokiam* ir vlaokiems pasilinksmini- ; 
Matam* smagiausi* *leta Brook- ■ 
lyae-Maapathe. Jau laitas ufcrisa- ; 
kjrti *alę ilemo* seęoaaL

kamp. Maipeth ir Brite Ava. | 
Mtaprih, M. Y. Į

Kalbant apie Lietuvos Vyčių va
ją buvo nutarta, kad kiekvienas 
narys prirašytą nors po vieną nau
ją narį prio kuopos.

šeštadienį sausio 24 d. Lietuvos 
Vyčių 41 kuopa turėjot konfetti šo
kius, Kis parengimas pavyko kuo* 
pąi visais atžvilgiais puikiaifsalė 
buvo išpuošta laimi gražiai, orkes
tras turėta geras, kuris griežė lie
tuviškus ir* angliškus šoktus, o 
publikos tai buvo pilnutėle salė,.

Šokta, popieriai barstyta, gerta, 
valgyta, žaidimai žaiste, taip kad 
nebuvo nė vieno asmens, kuris no*

Tel. Stagg 2—5013 Notary PnHfc

M. P. BALUS INC.
BIBLIAUSKAS

Cktberiu* ir BabmmxwtojM 

734 Cfrąnd 8t, Brooklyn, M. Y,

lyn’o kuopos attsovai pareiškė, 
kad jie nUmatą, kati visuotiną* 
Vyčių seimas galima bus laikjtjr 
BrocMvtte, tik jie negali tikrai 
prižadėti, nes jie uėsą tani įgalio
ti, bet Brooklyno vyčiai duosią 
tikrą atsakymą už kelią dienų. 
Tas buvo apskritie* priimtas.

R. m. sausio 22 d, Lietuvos Vy* 
čią 41 kuopt, dayvaujant naujam 
apskritu* pirmininkui A. Mačiu- 

tJt laivini,-te Apreiškimo parapijos 
klebonui <* H Pguloniiu, .vfenbal- 
siai nutarė, laikyti visuotiną ari
mą Brooklyne. Kun, C. E. Paulo- 
nh savo kabioje pabrėžė, kad jis būtą bu'$s patenkintas, 
teisiąs laikyti seimą pas save tik 
tada, jei vietiniai vyčiai apsiima 
prirengti tokį seimą, kokio čia. nė
ra dar buvę, t, y. visapusiškai pa
sekmingą. O vyčiai apsiėmė visi 
dirbti kiek galėdami ir padaryti 
ši seimą ko puikiausiu.

Toliau buvo nutarta, kad kuo
pos valdyba sušauktą visų N. Y. 
ir K. J. apskrities kuopą seimo 
rengimo atstovus, kad pasitarus 
apie tolimesnį veikimą prirengi
anti seimo.

Kun. J. Aleksiūna* apakritU* 
dvario* vada*

poliau buvo * atstovą pranešta, 
kai N. Y. ir N. J. npokrifies dva
sios vadu tapo išrinktas 4t-os kuo
pos dvasios vadas kun. J. AteksiŪ- 
nas. Naujas dvasios vadas prisi
žadėjo dirbti Vyrią labui kiek iJL 
galėdamas. Taipgi pranešta kad 
A. Mažeika, kuopos fbi. raštinin
kas, išrinktas apskrities iždinin
ku ir p-lė Ona Stagniūnaitė išrink
ta į merginą sporto komisiją,

Apakrftiea auvaŽiavimaa 
Brooklynte

Be to buVb pranešta, kad kitas 
N. Y. Ir X J. Vyrią apskrities su
važiavimas įvyks Brooklyn’e, N. 
Y, Tą žinią visi džiaugsmu pri
ėmei _ -

Vėliau kalbėta apie tolimesnius 
kuopos reikalus. Išrinkta du kuo
pos korespondentu: A. Eimutis ir 
A. Jtažeika. Taipgi išrinkta ir du 

Bilietai po • knygininku, Įnirtę sutvarkys 41-os 
A. J. M. kuopos knygyną, užsakys keletą

Tas pa rengimo s duos kuomi ne
mažai pelno ir išaukštins 41 kuo. 
uos Vyčių vardą dar dantnnu.

A, J. M.

NEWARK, N. j..
Teatras “Žniuržudžiai” pavyko. 

JĮ buvo surengus Šv. Jurgio drau
gija vasario 14. miosoviojo salėje. 
Vaidino Dramos Ratdis0 Vairas” 
i? Brooklyno.

Publikos prisirinko pilnutėlė 
svetaink

Vaidilos savo roles atliko gerai. 
Publika buvo patenkinta. Drau
gijai iš vakaro gražaus pelno liko.

iš v. Jurgio draugija taria širdin
gi} avilį vaidintojams ir atsilankiu
siai publikai.

Keli- 
K di- 
ražu-

PROTESTAI UETUVOS 
VYRIAUSYBEI

Rędakeija yra gavusi protesto 
rettdiueijas Lietuvos vyriausybei 
dčl poniekKyimo kataliką veikimo 
iš L. K Motenj S-gos 53 ir 29 kuo
pos. Po 53. kp, protestu pasira
šiusios Ona Liudviuflitienr, J, Sta- 
nioniene ir O. Mikšienė, o po 29 
kp. —- V* Mikulskienė, M. Dragfi- 
naitienč ir M. Šcrtvyttenč.

BROOKLYMO IRAPYLIMK18

Tel. Grecnpolat 0—2320

JOSEPHGARSZVA
G R A B O R I U S

-IR— L 
BALSAMUOTOJAS

231 BIDFORD AVRNUR 
BR00KLYN, M. Y,

SekmadfenA YMUrio 8 d. Š. m. 
Apreiškimo Itin, lt v. parapijos sa
lėje, North jĮth ir Havemeyer Sis., 
Brooklyn, N. Y. vietinis Vaikelio 
Jėzaus skyrius rengia margumyną 
vakarą.

Programą išpildys didžiulis Ap
reiškimo parapijos choras muzikui 
A. Visminui vadofaujant. Bus 
perstatyta komedija "Aš numi
riau,” kuri yra labai juokinga. Po 
vaidinimo bus dainos ir šokiai, 
prie gero orkestro.

Pradžia 7:30 v. v.
50c.

Šiuomi pranešama, kad Jurgis 
Tumaaoni* yra įgaliotas rinkti 
“Darbininko” prenumeratas, pa- 
garahdmua ir apaudoa darbus. Jo 
adresas:

J. TUMA80NIB, 
13W>91Mfc, Brooklyn, N. JL

TcJ, Stata 2-0733 Kotary Public

WH LEVANDA
GRARORIUR

107 Untoa Ava., Brooklyn, W.T.

&

nius” žurnalas, knr| leidžia Vil
niui Vaduoti Sąjunga. Žurnalo 
prenumerata žinom tarpu yra spe
cialiai sumažinta iki $1.50. Dau
gelis lietuvių užsiprenumeravo.

UK DADDIMniU naujausios mados RA- Into rHiiuUUuAin DIOS ir su Gram&fonnii Zj>A 
prie Radio ir dar naujas prietaisas, knd galit na f 
nuėjo Įdainuoti į Rekordus. Taipgi naujausius Re-

"kordus te Pianams Kolas. Žodžiu, — visus muzi-
kalius instrumentus parduodam ir pataisom. (Cash arba Crcdit).

JONAS B. AMBR0ZAITI8
560 GRAND STREET SBROGKLYN, N. Y.

LIETŪVOS NEPRIKLAUSOMYBES SVERTE!
. - t .. .. ■ •

Įvyks Sekmadieny, Vavario 15 dieną, 1931 m.
Pradžia 7 valandą vakare.

Transfįguration Svetainėje
Hooper St. ir Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

STATOMA PATRMOTIŠKAS VEIKALAS

“SAVANORIO DUKTĖ”
BUS KALBŲ IR DAINŲ

Visus Lietuvius Patrijotus Kviečiame Ateiti
/

»

/

Telephone: STAGG 2—9105

DR. A* PETRIKĄ
(MrnircK) - 

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, K Y.

X*A>ią4*Rą PtafttaMi 
G«ro

VALAKUOS:
Nuo 9 vai. ryta Iki 8 ya]. vatam, 
PenktaAlIeoJals jrMventailIenlais 

tik «ult»ru«.

Tek Ncwtown 0—1404

ANT. J. VALANTIEMS
LATSNFUOTAS GtlABOUIUS 

IR IULSA31UOTOJAS 
Apdraudė Vintu Ąako*

Notaru P*Wid
54—41 — 72-nd Street, 

(4Lexlngton Avė,) arti Grand St, 
MASPITH, I. L, M. X

4
214 Bediaid tie.. Brauki yn

T|T Tff TE”’ JL/UX\.l Jli

VAIDINTOJAI:
AUDROM* BUDRBIKAIT1 ... 
VAIKOMA, senukai ............ 
JUOZAS RUMBLAITIS.... .. 
RUGINAMU * *,«»■,.>. 
TARABILDUMt, dnrininkš ... 
KARTAS TARAULD A

Vytu

n

• FKUKSAS DMMB0RKK ■«•»»
MltYFAAIB3®2YB
GREmlunAm ..*»»»• -»*♦
vmvn, t«n*M........................

S MHja, nitai* ir tte.

♦
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