
.VB5Ų SALIŲ KATA] 7MKAI DARBI
< /

IMAS
■mdvių sąjungos organas

SOMA AMTBADllKIAIg H 
FENKTADI1NIAII

KKA KUO IMS MITŲ '

Gerb* Lietuvos Viei< įiiilui ’ *

PETRUI dĄ^VARDŽIUI
įkiame gilią užuojautą.

L, IK^Ū^Val^

Rrfrija t r Mminiatratijn
irnptttĮ^imįĮarbiHinkni,

tlel jo Žmonos mirties

SUAREŠTAVO W LE
* ‘ /Jcri?//m^~Vokieti jos vali 
<lžm Oppeln, Silezijoj su-j 
areštavo du lenku lakūnių 
kurte nelegaliai perlėkė ru-j 
WJų ir nusileido. Lenkai 
aiškinasi, kad jie tą pailnra

I kilusių sniego audrų, irt 
kirviai kitaip mano. Kpe>. 
įar tik nebus šnipinėjimo 
kliu. ~ ~
hisincidentas dar daugiau] 
ištrins^ santykius tarp 
Lieti jos ir Lenkijos* ’ * ’

M
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KAIMAI C1HTAI

[ NEW BRITAIS, Coiim — HekmadHi 
šio 11 d. š. m* staiga mirė Av. Andriejagi 
pijos kk‘lx>nas kun. Edvardas Grikis. A^| 

| kun. Grikis ryte jautėsi gerai* 8 vai. ir lUj
ryte atlaikė šv, mišias. Apie 12 vai M 
klelsmijų, liedmi^lanumjiietauti nuriaHj 
kum E. (iradeckį, kad staiga pajutęs riufl 

t vietoj sukniubo. Pašauktas gydytojas, ■ 
žifirė jęs, pareiškv, kad miręs nito sukrčtfl

F rojęs silpnų širdį. Žmonesluo laiku 
į nyčios fclx*8tovinėjo, o kiti buvo H. X 9 
l 109 kp, susirinkime* Sužinoję apie savai 
[ klebono mirtį visi halsu verkė.' Kiek 

suklaupė prie maldos už savo ganytojo afl
Žinia apie m a. kleb. kun. Grikio mia 

pasiekė ne tik šios kolonijos lietuvius, b«| 
linkės. Visur didžiausias su judimas ir « 

I i avimas garbingo vado, ’d
Į Laidotuvės įvyks trečiadieny, sausio |į
I vai. ryte iš šv, Andriejaus bažnyčios, 39Ž| 
Į Šū:’Ne\v Britam, pt ’’ j

Į Velionis lygiai per penkiolikų nirtuli 
I D. & 36 kuopos najys ir didis irganhA 
I “patbininko’* rėmėjas ir platintojas.

Ilsėkis Ramybėje, *

Al. j
* I 
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ŠV. TĖVAS PASMERKĖ GIMDYMO 
KONTROLĘ IR DIVORSUS

SOVIETAI DAR UOLIAU I 
0UAUSU RIŽNYČIIĮI

Sovietų Rusijos laikraštis I 
“Pmvda’’ praneša,' kad’j 
“Tarptautinė bedievių orgar 11 
nizacija” nusistačius Veikti; J 
taip, kad iki 1934 metų Rusi-j tt 
joj būtų uždarytą paskutinė J 

-bažnyčia. Sako, kad greitu i] 
■ laiku bus išleista (statymas 
draudžiantis būti tikinčiai 
IMeVą. Vadinasi prievarta

Btaiina ir Bfaliną. ‘
Pereitais'metais uždaryta

14,000 tažny?itj. Nebw
nenusiminė ir slaptai susi-, malla gražių vilčių.

1!

mHBYBA?
i *•
Į-ekyba sirtSovietų Rusl-j 
įetnvoje vis darosi gy
li Rušai perka kiaules,; 
^fosfatą (zuperį) ir ki- 
Lrckes. 1929 nn rusai | 
|ive Lietuvai prekių už 
fjl. 76 tftkst. litų, o 1930Į... .  --------- ----------
IH ui. m «M.!«»I ' ‘P no Sf E RIT Y ” 

LIETUVOJE
w. < Chicago* Tribūne kbre«- 

F daugiau Įpondentas rašo iŠ-Kauno, 
nuperka išh.aci Lbrtiivoje 1930 metai

va gi pardavė rusams | 
ln. už SiftiL 445 tftkst.l
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I IK PER SHARIEY GAU
I PASCLTI “LARUNį”
I Jnu rašėme, kad Kevv
I York atletikos komisija at-
■ ėmė iš Belimeliug’o Hkavū-
■ iią,M m*s jis atsisikė kttm-kų; Ir todėl tėvų pareiga moteris švimon širdis, - ir
■ ščiuotis su Hharkęy kaip bu* 
I va sutarta. ,
■ Dabar, ant Sęhmelingo
■ sosto norėtų ir kiti atsisėsti, 
I brt Sharkey nėprilenlžia.
■ Striblmg būtinai nori gan- gamtos įstatymams* Divor*
■ Ii Čampionatą, liet pirm ne^sai irgi negalimi, nes mote-
I gu jis gali kumščinotis 'Už -,........—_——-
■ Čampioimtą jis tūri NeW| 
I .Turke knmščiuotįs su Hhar-J
■ key, ko jis labai nenori, / 
I Bill Carey, Xo\v Y'orko
■ Madison Sųuarc Garden
■ prezidentas, pareiškės kad
■ sulig dabartinio plano Youpg 
B Stribling turi kumščinotis s 
B »U Sbarkev vasario menesį,
■ Bet Htriblingo tėvas ir jis 
B pats nelabai nori su Shar* 
B key sueiti. Norėtu aplenkti 
mį ir sueiti kumščinotis su 
® Behmeling*n kur nors Det-

;■ ar CHevelAJKįe. *

Vatikano micutaa, sausio lystės Sakramentas negali 
8 d, — KC. Tėvas Pijus XI 
raštu (enciklika) griežtai 
pasmerkė Moterystes Sakiu- 
niauto žemintojus. Sutmdc^ 
tuvių tikslas yrlt turėti vai-

būti pafiiekintas eivilemis* 
teisėmis*

Apie moterys šv; Teras 
šiaip pasakei

“Jei vyruk yra galva,, tai

yra vaikus priimti kaipo 
Dievo dovanas ir juos dorai 
auklėti* Gimdymo kontrole 
griežtai pasmerkė kaipo 
priešingą dariai Dievo ir

kaip jis užtina svarbiausią 
vietą sprendi ūmose, taip mo
teris — meilėje.”

• Apie šį taip svarbų ir 
reikšmingu Šv. Tėvo raštu 
parašysime plačiau kituose; 
numeriuose*

SUTARTIS SU UEIUVA--LATTIJAI 
LAIMĖJIMAS

Rygoj įvyko Latvijos že
mės ūkio centralinės sąjun
gos metinis susirinkimas, ku
riam dalyvavo 75 'delegatai 
nuo 459 organizacijų. Minis- 
teris pirmin. Criminš susi-

■ * - • ■ rinkime darė pranešimą apie 
Lietinios Latvijos prekybos 
sutartį. Criminš, tarp kitko, ga.

pažymėjo, kad sutartis yra 
didelis laimėj imas, yjiae pra
monei. Balsai, kad sutartis . 
nepatogi žemės ūkini, neturi 
jokio pagrindo, Labai dide
lė lengvata žemės ūkiiu yra 
Lietuvos darbinnkų įvažiavi
mas ir arklių impprfas, ku
rių naujakuriams labai stin-

rinke meldėsi namuose. Be 
to, * tikintieji pasistatė 85 
naujas bažnyčios.

Bolševikų valdžia bedievi- 
ninmi Rusijos gyventojų, 
pereitais metais, išleido dau
giau kaip 750.000.
x Tad aišku, kad bolševi
kams ne darbininku materia
le būklė rupi, bot dvasine.

Lū

kiečį 
maij 
susi!
nes I 
visai'

VH8ULA UŽMUŠI i»IS 

ŽMONIS

(Viarloft^ N. C. — Pe
reitų savaitę dviejose Apy
gardose North Carolina ir 
vienoje apygardoje Virginia 
valstijų kilo viesulą ir šešis 
žmones užmušė ir keliolika 
sužeidė ir pridarė daug ma* 
rterialhnmostolių.

t

f

Į vę nedarbo, nei kitokios eko- 
Įnominės katastrofos.
I “Biznis” Kaune ir visoj|CŲ VOljKOIŲ

jlRYBOSMūTBAUKTOSl ^ly pakilo. Statomi ir pa- 
bu. — Lietuviu Vo-Įstatyta nauji namai, inies- 
felelegaciju pasitari-!.tuose taisomof(fntvės, taiso- 
l< mažojo rubežiausĮmi plentai. Be to, taupumas] 
feno tapo nutraukti.! padidėjo nuo 10 milijonu do- 
I, tarp abieju pusini lerin ligi 14,800,000 dolerių. 
|b tingi mkalavimai.jo mortgiičai (hijmtekos) pa*

Ii siekti čampiono TDNSEAS FAETEJM

VTWr ALAUS IUJUS 
ihlSLATUBOJFM

Frcątįce, R. I, 
įeitu į 
kad 1 
pardal 
kad n 
18 kol 
dinasi 
oi jos j

Pė
stutę įnešta kilius, 
4i viešai daryti ir 
riti vyną ir alų ir 
plautu \ modifikuoti
i- s '•
Kurijos pataisą.Va- 
kinūi prie prohibi- 
itymo panaikinimo.

MUK LIETUVOS VICE-tOM
EAST ORANGE, N. J. — | 

10 d. š. m. apie 9 vai. ryte mira d 
nė, Lietuvos Vice-Konsulo Pefl 
žmona, ilirė staiga. Sausio $1 
naus Ęabijono*Gėdimino ir moli ėjo geryn. 
hi*L matyt Aukščiausiojo buvo f

Laidotuves įvyks antradienį. 
Kopulingosios Pan, šv. ImžnyČii 
J., 10 vai* ryte. .

Velione paliko dideliame nuli Įije vyrų Pct 
jrą Daužvardj ir du sūmt: Petrą 
bijonn-Gediminą* Pastarasis tik

p amžiaus. Taipgi liūdi ir velioni ■ vėliai ir gi* 
minės.

.0 ŽMONA 
dienĮ« sausio 
Daužvardie- 
DauŽvardŽio 
litsilauke SCI*

fep skirta, 
hšto 1;> d, iš 
[arrisnn, N.

tauta ir Ea- 
ana savaites '

.Vasfcra. ^misio 7 d. lai
vo, tai RusųiUtodoksų Ka
lėdos, bet praėjo be jokio y- 
patingo pažymėjimo.; Darbi
ninkai buvo priversti dirbti. 
Bet atsirado drąsesnių, ku
rie j darbi} neatėjo. Tuos 
darbininkus*bolševikai pa
laikė neištikimais bolševiz
mo teorijoms. Bažnyčiose į- 
vyko pamaldos ir darbinin
kai slapta susirinkę pasi
meldė, kad Aukščiausiasis 
grąžintų jiems laisvę^

kilo nuo 3.700,000 dol. ligi 
5,100,000 dolerių. Taupu
mas paeinąs nuo to. kad ūki
ninkai daugiau išleidžia pi
nigų. Praeity ūkininkai la- 

: bai retai kur teišvažiuodavo, 
o išvažiavę pirkdavo tik rei
kalingiausius daiktus.

Lietuvos ūkininkai daug 
pasimokino ir iš grįžusių iš 

Į Amerikos lietuvių.
Į Finansųmmusteris paskel* 
[be optindstingą raportą apie 
Į didėjančią pirkimo jėgą ir 
kreditu pagerėjimą.

Į Korespondentas primena 
I ir pokarinius laikus Lietuvo
je ir juos palygma su šiąn- 

Į dieniniais. Prisimena ir bu
vusį Kaimo dumblyną. Šian
die Kaunas kur kas geriau 
atrodo. »

Taip tai kalba apie mūsų 
tėvynę didžiojo anglų dien
raščio koresiamdentas.

50,508 AMKUKUOIŲ
| IXVAXIAKo‘į KAlfADA

WMigtoH, D. C.—Per 
inrmuosius 10 mėn. 1930 m. 
iš ,Jung. Valst į Kanadų iš- 
vdžiavo 50.588 amerikiečių, 
o jš Kanados i J. V. per tų 
pat laikij įvažiavo 47$dl ka
nadietis.

10 MITŲ SUKAKTIS •■

Sausio 31 d. Latvių 
Lietuvių Vienybe Rygoj mi
nės savo 10 mėtų sukaktu
ves. Ta proga ims sureng
tas aktas koncertas. Kartu 
įvyks Kauno ir Rygos vai* 
dybų bendras posėdis. Vie
nybes draugijos nariu skai
čius šiemet siekia 350 žmo
nių. Artiimausiu laiku drau
gija mano steigti Daugnvpi- 
]y savo skyrių.

Wa*libi(jtoH, D. C.—^Kon
greso atstovu butas priėmė 
Stohbso bilių, sulig kurio 
teisėjai nebegales Įmušti il
giems metams arba viso am
žiaus kalėjimu už tai. kad 
ras “parniūkę*’ • Joneso įsta
tymu ir už paintukę maksi*

mum bttiismė buvo penkeri 
metai šuitfct’rjų darbu kalė
jimo arba $10,000 pabaudos, 
arba ir abiem.

Hnlig naujo įstatymo bus 
baudžiami asmenys, kurte 
užsiima nuolatiniu gamini
mu ir pardavinėjimu.

.etuva i«auisianti iš tautų sįjįmtes
-'Bausto 22 d.

“MBS UERWA”
Kaunan Vieno laikraščio 

rūpesčiu gruodžiermėnesį su
darytas “Lietuvos grožio 
karalienės rinkimo komite
tas,*’ kurs paskelbė laiką 

" (iki šių metų sausio men. vi- 
1 durto) Lietuvos apakrieiams

ANT LEDU UŽSIMUŠ 
STUDENTU

Kaunan Gruodžio 17 d. 
čiuožykloje stud. A. Cipli- 
jauskaite, Valstybes Tary- 
lm nario p. Ciplijausko duk
tė, čiuoždama nelaimingai 
stisitiko su hitu čiuožėjų, 10 
metų taikm ir Imivo pamiš
tą į ledų* Pakviestas Dr. 
Kuzma radį reikalų skubiai 
operacijų padaryti. Opera
cija pavyko, liet netoli plau
čių rastas kraujo išsiliejimas, 
mm ko nelaimingoji, diir tik 
19 metų amžiaus, ir mirė*

KatuuiĮt.
Genovoj įvyks ik Sąjungos 
faiypos posėdis. Spėjamu, 
kad rtietuva bus verčiama su 
lenkais siisitnikyti, ir dėlto 
bus priversta išsibraukti iš 
Tautų Sąjungos.

Tiesa, pasakius, Lietuva iš 
Tautų Sąjungos jokios nau
dos neturėjo, o Tautų Są
junga daug, nes Lietuva kas
met sumoka po 60,000 dol. 
duokles* -

Bet išribraukus Lietuva 
butų izoliuota. Musų tau
tos priešai dar labiau pultų

Lietuvą. Tuomet Lietuvai 
nebūtu prie ko kreiptis ir 
skųstis. Taigi Lietuvai išsi
traukti iš Sąjungos butų ža
linga.

LIETUVOS GRAŽUOLIS
Livtuv* skirt *** madai. *a- 

rynas rtiijc* granMHf, tai tr Ma« 
tara tari jątnrtCL lirhdro lromi> 
»J4i OH MaSMOUs J VMMM gn*V9- 
1m Moti kortertaa. SriKmjf*a- 
pia tokį ■ komtaja* *iftitaakfaaą, 
žy&& X M preriacijM atvyko į

#r- iri-- - M'.*!.1- .‘ahvi 1̂?, -r

“DARBININKO” METINIS
K ANT PFPT AQl

Spauda rašo, kad maišalas 
Pilsudskis į užsienius išvy
kęs trims mėnesiams. Pil
sudskį* kaipo karo mumterį. 
pavaduoja gen. Kunaževskis.

IŠ daugelio vietų grožio ka
ralienių komitetas išrinktų 
“Misa Lietuva.” Prieš šį su
manymą daug protestų stiri- 
rado. Visos moterų organi
zacijos pasisakė prieš wkarą* 
lienės” rinkimą. Todėl da- 

i bar ir nrrt žinių, artoji “ka
ralienė’* buą ar ne.

BOSTONE"
Ketvirtadii uy, sausio 15 

d. š. m., 152, skaitytojai pra
dės dnrtių surašyti Mar
kius Bostone, įad surtnkus 
tikras žinias apie bedarbius 
ir ju būklę.

MiU* matai* * * aMtUki taMMMriia ivritai a*k-
mrftmi, VA1AM1O 1«, M«MrI tataMfe Mm* •» 
tMMr

bm'm jmimUir WtoUi pritariam.
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PBIEINAMOMI8 KAINOMIS,

MAW7 Rnrrprarią balui* yfrMrik 4L75

MAT-Dffi JŽl Wt l'KUfJfei juodai* viris

rinko "kun. M. <3d 
b* apdarų 76 «m

....$5.00
*.*42,50

darbo prie katnijižaeijog įve 
dimo.

Aritmetikos Uždaviny 
Vaikų Dartyntahd- 

kinSlte Kalbos mokslui 
Mitas '-* laitai 

rrikeHo, Var^Mgdu 

boileriams fr^l \

J. Balžikoto—^----------
Pramonini* Dimofcratp 

grindai. Parau Uoris-

Kogai.
Į w>.- 30*
[ Var

ai___ lūe
U-Su* 
iiiia_lfc

ritay* IV-to I 
kHtaata*. M 
UgsMl P. B. „

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
, IS VARGŲ IR NELAIMIŲ -

X, KWHft«M X»taWaa ' 
M ilMtf Mta IMMt—J* 
Į MiUf HtfnH>WT. Mtita 

rfaWl>i» .41.7>~1M

“Mtaų laiktati*”metams kaš
tuoja keturi litai, pusei matu du 
litai.

Latvijoj, Estijoj fe Vokietijoj 
kaina t* pati, o visur kitur užsie
ny j (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau ' *'

Adresai: Lietuva, Kaunas, Leis
ta Allja 31 Nr. “MlsųLaikta* 
tto”

Baliui komedijos po T ak 
»ų. Parai* Seirijų Juostas—3to

Sniegai—Drama 4rių ak* 
»ų. Verti Akelaiti* ... ū <<—40* 

latunaa—3-51a dalia drama*

į BJOmtATUA

^Vilniaus Rytojus” jira* 
neša, kad prieš pat Kalėdas

|atue* 
■a mA - 
liVa- 
L.... . S6a-

J*"“ Sth 
mitai; 
hm ap- 
L_— 
LPara- 
—JQ«.

Žydų Karttftt* — drama 4 
iktų, 5 pav. Verti X M.Afe

ristą* -M*

. BnLayM*' fe D 
mtaatfeata Patai ku 
Tamsy Žlllnalrae . L _ ■—:j

užKtikfe iferfiii ys- 
da fe fetaatatis apy

^DARBININKA^, 
’ • yr« ' 

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
» . •

Lietuvą matysi skaitydamas Ka-- 
tallkų Veikimo Utao Iridžiam* 
savnitnžti

‘U8Sy IAIKRAšTIS” 

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje

tariu* gyventam atsitikta*. 
Perta X Tecyyfe* ..^. j 

: Torto M«ta~*inok*Hiki to 
afekeRymei. Patai Uode—J

EINA EU KAnTN SATAlTEJjB. »

GALIMA WIB4SW TIK SAVAITINI ’

JKmUąs • ‘ •'

Amerikoje metams 
. Lietuvoje metmns...... *

PAMKVĄŽT PASTATYTA 
mauja uGoimr*

Panevėžyj pastatyta nau
ja savivaldybės ligoninė. j

feIIARBININKQ,f KAINA;

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

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

eĮjo*, Mtaisri fe 
Patai JtHms V, B

Ctadi* Vtrtai 
tl Vysk. A. Bato 
Mtatatato to 

tfįtarioo Kuu P-l

Krista KrylM 
Grsirife Verktai, 1 
futo, Birželio fe 1

II kuo. F* toį
fe*felfe*MMI fe 1__

PwL jųrytaJ'.’^lZlfe.
ŽH*s LMvtaAtal 8.

Ksfeifelfe -'nwii*>ii*K   i,—.JCfe'

žstUkfe 
ta krf- 
kalta

. ■„.... I...I-,,. ..................... ........... .................. ? < |..'l ■   n i i wr ■

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

toj. Per
170 dąrmmkų, kurie turėjo ifenfe W Įtariu* kr* 

Patas jįliu* Verne. V«>1

Lietai MM Brido 
J. fettevtas fe BfKau* 
na* - ■;--- —40e

linu vesti kanalizacinių dar

a

. tori*

366

dmh» imm | KITO ninku Mauto o viri kiti, 
Katlų-BMa, Marijampo- kurie nori gauti žmoniškų 

lės apskr. Gruodžio mėm 11 kainų, turi vežtis kiaules at
gal į namus. Panašus įvykis 
buvo Ktaų-BOdoų gruodžio 
1| d, kur tie apgaulingi 
^pirkliai” laivo išlipinę 
skelbimus prieš suavite lai
ko.

dienų miestelyje laivo dide
lis turgus* Piliečiai daug 
prekiavę dar daugiau vaiši
nosi vaistybipe. Vyšskto 
Rildos gyventojas B* vaiši
nosi miestelyje, ligi Vėlybo 
vakaro* Sutemus grįžo į na
mus dainuodamas, ir eida
mas per pil*. Badzcnięiaus 
kfemih^Pfttidkė į takų, bet 
j šulinį ir stačiu galva įkri
to į vandenį. Gerai dar kad 

_ vandens buvo nedaug,, jam 
pradėjus šaukti? atbėgo ke-

4 lėtas piliečių it1 ištaikė j| 
iŠ šulinio laisgyvį Smar* 
kiai buvo sumuštas veidas 
ir nosis. Jei ne stoties žan
darus p* Orlauškaį būti; te
kę sušalti gatvėje, in\s nie- 

i kas nenorėjo priimti šlapių
^sv^ių..”

Itmo DIDIUS VKIKAJAS 

fcdut'a. Gruodžio 9 d. iš* 
vyko iš fteduvot? kum B. 
Bluošuk, Per pusketvirtų 
metų Šeduvoje jis gerai su* 
tvarkė Kat* Veik. Cento 
akyriu. Išvykdamas paliko 
uOmokejusiy šiemet narių 
984* bibliotekų su 121b kny
gų ir turtingas dekoracijas 
salėjo,
, Kuli. Rumšas išvyko Ar
gentinon rūpintis tenai ę- 
smičiųlietuvių išeivių dva
sios reikalais. Naujoje dar
bo dirvoje tepadeda pievas.; APUAUDOmJA ŪKINIMKUl

MariįanipolP. Pastaruoju 
laiku kaikuriuose suvalkiJos 
miesteliuose, ypač Marijam* 
jmles apskr,, atsirado tokie 

tokupčiai/' kurie biauriai 
apgaudinėja ūkininkus. Tų 
kompanijų sudarp keli žyde
liai ir miestelių mėsininkai. 
Jie miesteliuose* išklijuoja 
skelbinuis, kad tokių ir to
kių dienų “bus supirkinėja
mos kiaulės” ir mokamos 
aukštos kainos. Paskaitę to
kius skelbimus, nurodytų 
dienų ūkininkai pri^ęįų j 
mtažriį daugybę kiaulių, bet 
nežino kas jas supirkiiles. O 
tie ^topčiai’* savo adreso 
nemirto. Pasinaudoję pro
ga “supirkinėtojai” Ijeveik 
pusdykiai nuperka iš ūki-

: TAS JAU liaus jaimas 
fe negilfe save jaanuolią draugu 
vadintu kuris Į93O metais neuž- 
ripremuneruoe leidriamo Kaune 

t moksleivių, skaisčiausio mūsų tau- 
los ifedo, iurnalo

“ATEITIES”
Žurnalas eina šąsiuvimai* po 64 
pd. kas minųo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių ejilra&iy, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyva

vofe žgnta*. Už $2.00 jį gaus i 
kas mitai m1 mlnesinin 16 pus .

< ^'fernita Draug**’ priedu* Pusm. 
«-* >1.004 Moksleivėms; met. — 
$1410, pta. »o.ė». Tad skubėki

Žolž trakžta resoe jremta gaivi- 
nta fe »tiprbi^~s*ul& spindu* 
Mafe, o žmogaiMiirdfe ilgisi tlvų 
M****tod*fe» ta^tari fe «Up* 
rista jos gyveniniu fe Žįnfeta*. 
t Afe/: “Atafe,” Kama, Lta

U- vfeALK " •

, j n.

ų TU *TEJO NAUJAS SHffiHTS NAUJŲ

IMMI *

MAŽA* 1AUJA* AUKSO ALTOMUS. tadafe tas-1 
ta rifisUafe —.'■■■■ •.,lrt.....^r.ll,-l.,,r^,.^

/ t Z .4^
'KYKavemn urt-R mjk rb im saai tetasariLKdns vilu* msasymn* MsMpv* **san*«B feHMMi

Ęmkale Kraipkitfc Pm

^DAB91NINKA8U,
366 Wotrt iirondway , SoUth Botftbn, Man 

TbI. 80. Boston 0890

su to

arba

veiverį, bet ginklą* paaidil- 
giiio ir itoriaudamaspatai
kė į arklį. Arkly# vietoje 
Brito negyva*.

PAMAMW?A AfttoMNO 
PLWŲ

Aomio/m. Blyty, koklių ir 
eeipbl gamybų* įmoMij £ie* 
tuvoj pereitais metai* veike 
70, jose dirbo 1,072 daria* 
įlinkai. Visom* plytnirse pa
gaminta apie 40 mik plytų, 
daugiau kaip milionas rer* 
pių, apie inmiito mik <to- 
ma^o vamzdžių, apie % niH. 
koklių iš viso apie 4% mil, 
litų sumai. #io» srities gami
nių iš užsienio jau nedaug 
iHT&nia,__

JAU IK KOMUMIMTAI BgAiO 
MALOMM

■ Kaunan Teko patirti, kad 
pasislėpusi nuo teisirfo, da
bar gyvenanti Austrijoje* ži
noma komuniste Gilė Gerais 
tė imdavo Pono Respublikos 
Prezidento vardu malonės 
prašymų. Prašo jai dovano
ti, reiškia atgailų ir pasižada 
būti ištikima'Lietuvai pilie- 
te. c

Kadangi malonės keliu aL 
leidžiama bausmes tik nu
teistiems, tai Gėraitės, kaip 
pasislėpusios nuo teismo, 
prašymu? paliktas nežiūrė
tas- -

Pusėto Gruodžio mėn. 11 
d* Jaskoniškitį kainu* P^ 
Ūkiu. Stausku darbininkai 
Lg, J bitinas ir Ant Apuo
kas iŠ Dpsehj piovė rustus. 
Užkėlę vienų rasto galų ant 
kazilo, norėjo jį pririšti; 
bet staigu rastas paslydo* ir 
krisdamas darb.. Apuokui 
sutraiškė galvų. Apuokas 
gyveno labai vargingai. Jo 
mirtis pastūmėjo dar į di
desnį skurdų 2 vaikus ir 
žmona.

BLttlKUI SKIRTA KULKA
- TKKOAKKLIUI

ŠrekSna, $io mep. iš 4 į 5 
d. naktį vienas Švėkšnos 
miestelio gyventojas pusaši* 
ras vežt kelis asmenis plen
tu švekšna*^Saugai. Jiems 
bevažiuojantr-fter miškelį ve
žėjas pranešė,kad niiškelyjej 
esama plėšikų įr1 esu reika
linga atsargiai laikytis. Tiri 
girdėdamas vienas važiuoto
jų išsitraukė iš kišenės re-

«

15e

Žaidimų talrilr** »<*
■ * • * » ... vska^liaiMak^pįtofra

gaidoini*. Sutalsl - Matf^ri-
gori* - . ........ ■ ' 1— ta

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAU SIAIGALI _ : Laimi (potaK fta 
Vritkus—------ f *—ta

Atsargiai jhl Ugrin 
ii lenkižkb kun.K. S

MI*ųTlkljfet*s—j 
maa pagrindų ritau | Tarti SfenaaM.&rJ

A 
.10e

DARJINlNKĄg

Okupuotoje Lietuvoje
AmiIUtoUTUŲ t Choras Paringio varg.p.A.

I90VDI VILKTOJI .Stanevičiaus vedamas, pa* 
Apskaityta, kad šiuo metu 

Vilniuje yra apie 100 gatvių, 
visai neišgrpdų ir neturinčių 
šatataU (tauanj). Ne
grįstos gatvės daugiauMiai 
priemufečiuose. Tuo būdu 
dalmr Vilniaus mieste kas 
ketvirta gtaė (Vilniuje yra 
apie 400 gatvių ) yra negrįs- 
ta ir be šalygatvių. el^u

JVAIKOB KKYGOg

apysaka, Patai T* V>$- 
feitrt** Viftl P* B.....ii ••', -t J

giedojo kelias bažnytines 
giesmes ir tauto* himnų. Po 
to susirinkus pas p. M. Bas- 
tenĮ vaikai ^deklamavo pa
iri jotiškų eilių, o Paringto 
kleboinis kum J. Romelis i»- 

f sakė grožių prakalbų, dėko
damas ėentrfe pinnininkui 
už šio kumpelio aplankyn^. 
Baigiant toto dar karių 
sugiedojo tautos himnų.

VAMUVA VILKTUI PIMIGŲ 
M1MDU0DA

uDzicnnik Wilenski” pra- 

mentinius šalygatvius, tai 
reikėtų paskirti bent 4 mili- 
jonai zlotų. Bet kol įnagis- 
trah1i tnščta kasos, o “mies
to tėvai” daugiau rūpmūrito&’j ;j
visokiomis sukaktuvėmis |r|^®daus miesto ^ilva buvo 
iškilmėmis, kurioms rašo ’ 
ura-patrijotimus atrištom 
man, panašių darbų, kaip 
gaivių gritaimo, visai neten
ka laukti.

atvykęs i Varšuvą išgauti 
paskolos, jau suteiktos mies
tui, 1,200,000 silotų sumai. 
Tariau visos miesto galvon 
pastangos laivo bergždžto 
Jam buvo pareikšta, kad dėl 
sunkios finansines padėties 
paskola tuo tarpu negali bfi-ffižįftinai, Daugėliškio vaL paskola tuo tarpu negali bfi- 

Vietinisšv, Kazimiero j*jtoti realizuota* Vilniaus hiies- 
skyrius--Bisgthntto* «avo Jė- to magistratas atsidūrė kli
šomis Vytauto DL; tiško} padėty ir įiegafės to 
džiojo 500 m. mirties jubilie- " 
jni paminėti akmeninį pa
minklą, kurį lapkričio 30 d. 
•Draugijom pirmininkas kum 
Viskantas palotino- Kor
tu pasakė pakalbę, nupasa
kodamas šio didvyrio nuo* 
pelnus Lietuvai, ir 'dėkoda
mas skyriaus pinniiiinkui p.
M* Rasteniui ir nariams uŽ^ 
pasidarbavimų* Pašventinus t Vilniuj išeis dr. J. Basanavi- 
paminklų * Etinio jaummoėiaus biografija. •

Darbininlf Katalogas

ta - Vert* Kw E Šatu 
aaltfe

XXIX Tata’tfefe *mI 
'riaferis K**ųpf**tSr Bari 
kuo. Pr. Bulyi, M. I. CLJ

Mfidta UiMyj*; Jnolj 
gos aprribnnas kelionė* į j 
ryžių ir atgal Mikalojaus] 
Glapiro* Ivanovų... ligų 
Magnus Parvslkietl* —L1

Kritai Bastai j

Irfefeli*!* ------ ---------- H7B-1*H
I Dr. Vta ffeferi* Mfel 

■fetorijo* apysaka. Da tomai $1.|9 
I Apfe Aftarių Batai J» 
■ B. Vasiliauskas « to 
R MoUryril fe fefanyaa. Vsr* 
litą J, Geruti* . įiiiiiji. . ...... ....4to
Į Ckmfes Kraižtaokta * 
||Dr. A VileUfe—.«— 
I LhnyafeMios Lfeo* fe kaip 
Į Į nuo jų MMūgoU! Psrafe 
ĮI negyvoji gamta: tai yag* 
E duo, oras. Papafe J, ItaoriMIto 

‘ B*feta» Laitai-Lfirido 
į Kun, A. Miltas* «—.—ta 
F MriM (Pos«a). Patai M.

Gustaiti* z.,,.J,.. ^11*
L Masja toritymri Knyga— 
r (Dali* R). 8« paveikilsis—Tfe.

Vltatol Liaisa. Varti 
Kuo. P. Saurusaitfe —... .. >* 

•’ Vaflcų Kaygta sn pa* 
reikliais -- --- -------------- -ta

Mano Patyrina! Didžiajai 
>0 Karlj, 1918 fe 1M9 «u Para 

Į U Kuii, J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) --- ------------------ 51*

Pamaldų Vadovta SUrija* 
Graudi* Vsrtoal Sudari • fe 
ižleido Kuo, J. Koncevičių*.—10*.

taUrytoM«nuta*riyW.J. 4 
ūesauski*. Iv. Ka*. D-jos Iri- 
dinys, Kauno ------- . n...... .16*.,

jĮmilrftTaiklia Parail
*. Ruceviifa*  ......... ... ..........-r,to

Imte* Gabrielių*. Ižle’rio
Tirs* Alfonsas Maria C. P—ta 

Kriifijos Mokymo Msfeto 
ka. Šulais! K. J. Skruody*—ta

LriskU* Mtžntatt* Atritt 
Pris Manta. Sutalsl KuPra- 
na*  ---------------------- —ta

Mtm| Dririri. Patai Mfe* 
*y* Puida ---------- -—------ ta

Aadsrmo Pasak**—*a pa* 
ribiniais

Indriulritis ——.. ., ta 
M Kritota po tam fe

Arijt. Parta Pranaičių Juli 1M 

T1ATKA1
Vienuolio Di^iu ra Brid

au. Vieno veikimo juokai* Su
lietuvino Vaidevuth———rito

Kepafeytoja—keturių veiks
mų drama. Patai kun. Pr. M. _ 
Jurta. Kaina

nų komedija. Patai Sririjų 
uosuka* i—..„.^-y

ielfe; ^raMM V.
Patricija, arba nelinamajl 

kankini —■ '4 aktų draaa*. ■ 
Verti Jonas Tarvydas .. u- < u.

Ižganym* AptaWmal -r- 
itfjima* fe gyvatas* ant fe- 

. nfe Jfeans Krista*. VakM-_ . 
naė *u gaidmh

Drama*; 1) garma
H*ibiola—6 aktų ; 8) 
Stebfiklaa — 4 aktų ; L Tarvyde* .. .-. -Į-

AtiA _ VrikųTtata: drifeJItl)

twiwla Odas a*Auni KLOS fe MUNfe
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Pirmosiom!
Kririį

P 
Byrn, krintn 
Šaltos, lengvoj 

.JiKKlą žentfH p|‘ 
Balta marška

'pJBJI

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR REW JERSEY
IR VAISTUI UETIflrty tmilj SENELIO

\ PROTOKOLAS
Br»rhiHk»«, J. U<rin ir F, nikiai 
tK

4 '

įaigems

Da&fkyki, merįp1! 
Ar tokių išausi 
Ar įdėsi audėklį'" 
Tiek jausmu ŠV;

u
Ar motutė dar h^itenas 
'Puri šilko Rytis,gi
Ar lineliai bus kj»rįdegąs, 
Ežere mirkyti?.1-

fushi^

ėie

r

Išmokino motinė^ 
Iš mažą dienelhį 
Kaip valdyti šai?1 
Drohėins h‘ raštq-V

’ tiTai mokėsiu, tai ■ 
’Piek jausimi įdėsi | 
Kiek žodeliais ir zliausiais 
Nieks nci§knlb5til.di

Nepažinsi, bernuži 
Nepažinsi, mielas:’* 
Ar via austas atįdep' 
Ar iškritęs sniegą#

Gražios gražios angelės, 
Gražios sniego kloji 

 

Dar gražesnis aučįiis 
Lino baltapluokšciį

♦ >Y. Vairuotas

flrtųrtžio m?n. 28 d., 1330—Vy
tauto pMŽiojo—metah, 1:45 v. po 
ptet/Mv, Petro ir Povilo ptr, salo
je, 220’RipĮfy PI.. EliaaMk N. J„ 
iįvyko Rytinių valstijų lietuvių ka
talikų seimelis, kurį atidarė ąedi. 
pirmininkas K. Knašinskas, papm- 
šydams^ šv. Petro ir Povilo para- 
Pipi’i kleboną kun. J, Bimonaitį 
midų atkaIWin - *

Atkalbėjus maldą, kun. J. Simo- 
naitte pasveikina siBirinkusius at
stovus ir svečius ir, nurodęs kai

rie tą dalykąjurėjo dar smulkinu 
nupirkti šis klausima* bnwr tei
giamus.

Mandatų komisija, ant varlius 
mandatus, praneša, kiek M kuktos 
lietuvių kolonijos: draugijų atsto
vų Seimelyje dalyvauju*

Seimelyje dalyvauja W°* holis- 
nijas ir draugijų tet organizacijų 
atstovai;

I iy. Priro h? parapi- 
jot BUMbrth, M.J.:

1} ęhoro: J. 8. žindžius, O. Kar- 
kurii’os svąriKsnius reikalus, kit* nelija, K. Beržanskte Ant Prans- 
rluoa Kelmelis turės ftpmrarstyti, kietis ir Mar. Trar.koniūtč.
linkį vkiems gero pasisekimo į 2) Tratfriakų Dr-ju’ Or. Anka- 

lontette.P. Nsviektoa^ K. Kalcmi. 
kienč, EL Savhkienė, Mar. Jbr- 
kūnienė, J. Bagočimr, M. Beržins- 
kas, Pr. Miliukas, Pov< KirvcTm- 
Čius ir P. Tamašauakas.

•Jokūbo šeimyna tikrai buvo lafciiminga. 'Jie netu
rėjo didelių turtų, bet Dievas laimiuos vaikais. Jonas 

** ris tėvui daug pa
: Maryte, lengvino 

linksmutis berniukas, ir dar kūdikijivtukas, kurs buvo 
dar per mažas dirbti, bot savo Iin|Rmu, krykštavimu 
gaivinoaisus nanms. h

■

Tariau jųjų namų laime staiga | 
sudegė namai su visu turtu. Jokūbo j 
ir vargas. Dingo visų namiškių linki 
vo skanėsiais prikratų spintų. Vaikį 
’davo. Tėvas, galvų nuleidęs, nuolatos] 
bodavo: “Kaip ėia išgelbėti mylima j 
skiirdo?” Kaltais net garsiai Šioji 
jo krūtinės.

4 Kitame kaime gražiuose turtingiipnamuostlgyvenė 
jojo brolis Kazimieras. Laimė jam ik lėmė ti *tn, bet 
Dievas jo moterystės ryšio nepalaimįi<aįkais- 
juodu, nuolatos apverkdamu savo skaįdikimų. 
ėiais jo brolio Jokūbo vaikai aplankyk 
saulės spindulių į jų jmniūrufeius narni:

Kai Kazimieras išgirdo apie broliį 
vyko jo aplankytų ir suramintų. Vaisa 

. vaikučiai godžiai valgo sūdžiūvitsios d| 
kai apsirengę, nes visa supleškėjo gaiši 
kalbėtis, vienas kitų gitbsti. Kazimiera 
tų turiu, bet neturiu kam juos palikti! 
vaiknėių. Tn^o gyvenimni palengvinti J 
guosti, noria tau štai kų pasiūlyti—dti 
vaikii. Aš jį išauginsiu savo kūdikiu i 

\ visų turtų. Tai bus mudviejų su žmonij
nitiK ir visa viltis/’ Jo akyse žibėjo ažd

Jokūbas krūptelėjo, nedrųsiai paa 
gandusių žmoną. Jis atspėjo josios m 
valdas slėgė, juodu sutiko., Kazimiero j 
to jųu vėlus vAkhraM ir vaikai buvo siii 
vni nuėjo i apdegusi namų kambarį, 1>4

Katalikiškosios akcijos klausi
mu kalte K. KrnšinskaR, kuris. 
prąnri<»M visiems, kad kviestasis 
asmuo, kuris turėjo šiuo klausimu 
nferatą skaityti, dvi amddfjmdiį 
aplinkybių, negalėjo atvykti, nu
sako apie būtiną reikalingumą 5& 
nukilti Amerikos lietuvių jaunimą 
kiitalikižkoje te tauiMoje dvasio
je, kuris te m nesniai Amerikoje 
lietuvių kartai ifaulms, galėtų to. 
linu šį darbą tęsti ir llctuvylję A- 
jnerikoje ptalikytl

Jh, salo, kad tą atsiekus te kad kuo greičiausiai būtų visur suor* 
mūsų jaunimas kartu su mumis ganimedas, te kad jo organizacl- 
veiktų, yra f eikalinga, kad jis bū- visose pataptose augtų, klėstė*
tų susiorganfeavęs, susibūręs i to- jų |r žydėtų, ir kad jaunimo tur
kias draugijas, km Io4 mmns lietu* pe atsirastų sumanitp vadų, kurią 
viams yra naudingos, te reikią dč- fąs organizacijas vestų, jų rrika- 
ti vites pastangas, kad cit ūugtmis f ]U8 tvarkytų, ir būtų iŠ tų organi* 

kuopa: lyažktenč, P. Starkiūtė m j jaunimas nebūtų auorgąnizuotas į ^eijų didelė nauda lietuviams, 
O. Triborifitč.______ jl^lševikižkss organiMcujaK,kurk»«‘ląuUi ir bažnvČiaif tef bnig(lRmaH

4) Marija# dukterų: Ver, fiikž- 
neliūtf.

u) ApaŠtalyriSa Maldoa: Paže- 
rtskienė ir šarkanskienė, _

’ 6lFadtracUoa akyriua: Kun. jli,k vietą# klebonų, kad 
Mr.11. p T.m.S.SiM. J in&m. JMMms. W.Ir'ik^vijiHSirMnr. .jie mums P«(FlWti| jauninai Vy« 
uukvF. TamasauslMu^ iJ. Mtsaus Kamfeni? rtų kuopas sutraukti kur jis bus
kas, Atl. Kavoms, O, Maremkevi, B7’wn'” • . ... tetekuČienė O Kleteužienė EI Kirvele-K Wkelio Jiiumi d-joaTYsk^ p ,!a «omu i>mukl<t ,4r prašo 
< KIU, A ’. n.H i»u*iruc, r»A. n-irvA n . 1 _ • ’*. rpznhumit knmisnna Šiiia Ittatiai.
vlrienr, Mar. Židavaekietiė, AL 
Karvojięiič te Mar. Grinčienč.

4) Gyy. Rotamčtam; Ievą Miriu- 
kevičienė. Ieva Vaitulionicnė, Elo
na Kaeonąs, K. Purimenė ir O. 
KnriŽicnč. *

Baniulis, F. Savickas, B. BarkatK- 
kaa, R. DŽtovelis, J. Radzevičius, 
F, Surūkąs, J, Kurte, K. Jnmitams- 
kaa, J, C Vnerkįt ir A Vensktm, 

į 13) MoUrų JHjaar* •< kuopa; 
K Žomeskivitr, A* Degutienė, S, 
Kačinskienė, *D.. BiekšlcnP ir O. 
Baltramailjenč,

joo, Brooldyu, ,
1> X. R. K,'M, A* TM-klupu.81 

Lukoševičius, j. ’yiima.soųjs te V, 
Daubaras.

2) L. D, S, 12 kuopa; Ant; Aw-
draitis, ,*

3) AUUL Moterų Sąjungos 34

noro ir pasiryžimo, ir užleisti jiems 
parapijos aalcs, kur jie galėt n «u 1 
veikti ir turėtų nuolatinę virt< xu- 
ėjimui Plojimai ,

Kaliui kun. p« A. LekdM kuris 
pažymi, kad tuo reikalu yra la
bai susirūpinę visų parapijų klete- 
nai~<kun1gai ir nekurto inteligen
tai, ir tam tikslui žygrn yra jau 
daromas. Plojimai.

J, P. Mačiulis tekalbėdamas pa
žymi, kad visi su tuo klausimu su
tinka ir linki, kad mitai} jaunimas

'* ■

M. Konintė, O, MHiuktenF, Man 
CledmenienC', M. Alelitnfcn?, Mon. 
Pavalktenrj Ag. Maekevirienū, P. 
PctruvičicnF, Mon. Augustinoitie- 
nf, Ant. JcnkūnienF Ir O. Kulhie- 
ne.

6) ĮJMk 16 kuopa: A. Klebau- 
žas, A. Morkevižius, A. Kiryelevi- 
eiite, V. Bernatonite ir J. Plungis,

.Matūzns, M. Laztekao, K Vagončį
J. Sakalauskas, K. Baltrmnaitfa, J.
Biekša. • .

8) iv.Onoc dra»gUa:M. Moc
kevičienė, Tęva VateiuleviČienč, Ir. 
Lukšienė. Vor. Krantaruktenč, V, 
Karalcvičicnė, Tz. Brozinškienė,0, 
Kopūstaitienč, Em. Paulukevičie 
Uė. Sev. Bukcnkienė ir SaL Krizo- 
niėne. • . ,

91 iv. Fetrote Povilo draugija,:
K. Bernotas. Šita. Stemhras, ip. 
Zngraekns. ,J. Budri*. Št, Pinu m 
Aug. Drc Šeria, ALCrilcnkevičius, 
Deni. Petružonte, Stop. Pinkevi- 
čfo« te J. Čenonte.

i 10) iv. Karimiaro poš. draugi
ja: J. Gausvs. K Vaičralovieius. J.

rius: Digrienč te Tedieriene.
4 8) Tretininkų draugija: Vizba- 
rionč ir Balkilniene.

0) Rožančiam draugija: Jakai
tiene ir Smetoniene. *

TU. Aprajžktoo Pan. iv, para
pijos Irooklyn, M. Y.:
4) iv. Rdta&aua draugija: O. 

Stagniūnienč, Kar. Žakienė,- ¥er. 
Baltrušaitiene te Man žemmtiene.

2) Fedtradjos skyriui: Kun. P. 
A. Tx‘kcžis te Baltrušaitis.

3) iv* Vardo, draugija; Baltru- 
šaitte, VI Zokas, Ant Horokas ir 
M. Malesims.

4} ALRK. Motorų Sąjungos 29 
kuopą: J. Bagdoniene, M. šertvy- 
tienč, U. Mikulskiene, M. .Jasaiti. - 
nč ir EI, Mockevičiene.

buvo vyriausia sūnus, ju pirmgimi 
dėdavo ūkio darbuose. Iš eiles ant 
motinos našta namų ruošoje. TreČii-Vincukas, mažas,

b. Kilo gaisras— 
!ų paliete neturtas 
ie; daugiau nebu-

i dažnai anpiVerk-

ii susimetęs, kai 

 

ą iš šiB didelio

>is išsivesdavo iš 
f;.

Jvvaio 
letkar- 

juos. j cšddini

gaivat-įjaiįat- 
bianagi lulūs— 
ėBidutp 
Kinyje, 
krv: urt 
|i gi tu 
į no 8<»n 
Bnan vi 
Kremu; 
latvėje

s. mon
adoje 
ip, tur- 
keletu 

vei pa- 
ų save

4 gavo 
’augs-

e- į aav 
k Bot 
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tik vien suirutę fr betvarką žmo
nijos gyvenimui teneša.

Jis, baigdamas kalbėti, ragina 
šimelio dalyvius tuo susirūpinti

kalteli, jis sifilo Seimeliui išrinkti 
tam reikalui komisiją, j kurią jei* 
tų iš kiekvteįion kolonijos po vie
na atstovą, kiirte'ią reikalą geriau 
gulėtu sutvarkyti

Vienas atstovas pareiškia, kad 
jie Elizabette turi didele įšale, kur 
daug jaunimo gali suriritk pažais
ti ir gimnastekuK daryti, bet jiems 
tik trūksta tinkamų vadų, darbui 
vesti' ' ' ‘ ;

Kum ,E Simonaitis pabrėžia, 
kad pis juos parapijoje yra jau 
daug jaunimo suorgaplzuota, tei 
daug dar turį te neorganizuoto, ir 
siūlo jis, kad kiekviena kolonija 

progos susieiti te j organiuaeijas 
snaibnrti,

Toliau, j’w perspėja visus, apd- 
saugoti taip vadinamų "pioneer,’’ 
kurie nori mūsų jaunimą i kitų, 

[mums negeistiną, pul»e patraukti, 
ir ragina visas draugijas, kiek ga- 

tą, kur būtų galima basketbaU, Jint, savo atsilankymu, jaunimo 
radio ir kitokie “prašmatnumai” organizacijas remti. Rankų ploji- 
turFti, kas daugiau jaunimo gtalF-mal

dąriie. .■ ,:s:
Palfaigus kun, \l. Simonaičiui 

kalbėti, renkamos Soimeliui vesti 
pmklinnias, kuria pirmininku 
vtenbateiar išrenkamas kun. A, 
Lekešis iš Brooklyn, N. Y., o sek- 
Moriate — Kt* Lukoševičius iš 
Brooklyn, N, Y, ir K. Boržanskfe 
iš ElteaTietKK J. v

Maršalka išrenkamas J. Mnt&* 
žaa iš Elizalieth, N^J.

Rezoliucijų komisijon išrenka
ma J. P. Mačiulis ir kum J. Balko
nas iš Brooklyn, N. Y. ir Iz*b. Ber- 
žinskienė iš Elizabeth, N", J,

A Mandatų komiaijon išrenkama 
A, Kariąs, Ona Bhltromaitionū ir

|St, .Mockevičius* 
j Prezidiumas te komtei jos nirimą 
«mro vietas te imasi už darbo.

Prezidiumo pirmininkas kun. P. 
Lekešis perskaito dienotvarkę, ku
ri skamba sekančiai:

1. Seimelio atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Mandatų ir rezoliucijų komi* 

sijų rinkimas,
4. Pereito Seimelio protokolo

skaitymas, ; -
5. Lietuvių Dienos nuskyrimas
6. Spaudos klausimas,
7. Katalikiškoji akcija,
8. Lietuvos katalikų padėtis,
9. įvairūs klausimai bei sumany

mai ir
10. Kitam Seimėliui vietos nu- 

skyrimas.
Dienotvarkę Seimelis priima 

vienbalsiai.
Pereito Seimelio protokolą per

skaito St EfikoševiČitts.
Protokolas priimamas vienbal

siai be pataisų, kaip skaitytas.
Sekančios Lietuvių Dienos rei- Kakinikas. J. Kaleinikas, J. Matu- 

kalu kalba J. Žemaitis, A. Karia te jkvičius. J. Burkus, Ant Klueini- 
V. Sereika, kuris praneša, kad Lie-[ kas, pp. Riklaitis, P. Šaulys* C. 
tuvių Dienu bus antrą sekmadieni .Gateris. j
birželio mčn., t. y. 14 dieną 'birže-| 11) Ar. Mykolo draugija: C. Ža
ko inčn., 1931 m. Klasčiaus sųlė-.hita, S. KaroleviČius. S. Kuzmis- 

*’e, Maspeth, L. I„ N. Y* Nesant Į ka»j M. ’ Zabita, T. Žilinskas, B 
J, Dumčiaus ir S. Subatienčs, ku-'Mackevičius, J* Zakarevičius, .1 

[,-----------------—---------- r,------------------ ----------------- ...................................................

gančius vaikelius ir abiem jjakilo mintis galvoje — kuris 
savo vaikelių reiktų atiduoti t

Juodu stovėjo prie miegančio Jonuko* ‘-Ke, ne! Ke 
vyriaiBiųjį, ne pirnigimi* Jisai gali jau tėvui pagelbėk 
laukuose dirbti”—-buvo abiejij ta pati mintis. Bažiūrėjb 
į Marytę. Į josios veidų, pro sudegusį ir sudaužytų langų, 
skverbėsi sidabrinio mėnulio spinduliai — ji atrodė labai 
graži ir besišypsanti per miegns, maloni mergaitė. Jos ati- 
luoti irgi negalima. Kų motina veiktų josios netekusi,

“Gal kuris mažesnių vaikų hutų galima atiduoti Vf Du 
mažučiu nekaltu, tartum angeliuku, miegojo' po laiminga 
javo tėvelių glolia* ne t Nė vieno šių mažučių negu- 
ima atiduoti 1 ’! siišuko gaidai verkdama motina. Tėvui ir
ti susopo širdis. Ne malonu atsakyti savo geram broliui 
kuris nori pagelbėti jųjų nelaimėje, bet dar skaudžiau atsi- 

. įkirti su kuriuo nors iš savų brangių vaikelių. Nusišluostė 
tšaras, susiiamno ir tarė — “Vnrgsime vargelį visi kar- 
hit”

Kazimieras laukė ir lankė. Karštai plakė jojo širdiF 
— kų galutinai pasakys brolis su savo žmona. Nugrįžo Jo 
krdias ir, padėjęs lankų ant brolio ]>etie^ tarė: “Kazimie- 
•ai, mudviem tavęs labui gaila; daugiau gal negu kad fe 
taili mūs^ielaimvs ištiktus, bet tavo^prašymo jokiu būdu 
icgaliva patenkinti.n Kazimieras suprato. Nieko neatsa* 
te, tiktai, išėmęs i« kišeniatis pluoštų impierinių, įbruki* 
milini i lunkas ih nė padėkos nelaukdamas, apniko prr 
Imis laukan a

Paira* Rakau *ka*\
*. Liet, Kolrgijna mok.

įkyrius: M, DragOnaitienp, Mila- 
šauskifitv te J. Eimutis. *

7) Choro: A. Visminasdr J. Ma
tusevičius.

8) Sodtltečin draugija: l7r. Bu
rokai te.

IV. iv, Jurgio parapijos C. 
BrtKHjm, I. Y,;

1) Fodsrgcijoe skyrius! Em, 
Klumbien?*

2} Amž, Bošanžiaus draugija: 
Ant. Bertulicne.

31 Moterų Sąjungos S5 kuopa4 
Em. Klnmbiene ir R. Gudzįnskie- 
nč. *

4) Kftd. Jisaus draugija: Mag. 
Braunaitienč,

5) Tretininku: Petr. JureviFiū- 
Tv.

V. Lir.den, K. J.:
R. K. S. A. 200 kuopa: B. 

VvadmSi
VI. Bavonne, N. J.:
1) X R. K. 8. A. eoknom; Man 

Bernotienč, Tu. Adomavičienė ir J.' 
Macolskas*.

2) AI>RK. Moterų Sąjungos 48 
kuopt: R( Beliūtč, O. Maeeldctene 
*f O. KiušlnskienF,

VU. M«wark, K. J.:
. 1) Federadjos S skyrius: Ant 
Karias, J. Jiem sitis te J. DaukŠvs.

2) tv. Cecilijos choro: R. A. 
YVillas, A.itlavčnas, C KaruŽte ir 
K, Balčiūnas. '

Vm Mteatmthport, M. J.r
. 1) iv. Juosapo^ož. draugija: J. 

TskaroviČiuK, Ant. Venskus ir V. 
Jalinskas.

Seimelyję dalyvauja kun, P. Ka
ralius, Lietuvos moksleiviu afei- 
įninku atstovas Amerilrote, K. 
Krusinskns Didi. N, Y. Fcder. ap* 
Srities pirmininkas, Jr P. Mnčiu- 

’is, J. TJudvinaitls te T*, Budree- 
t’as. . r

Isvho Seimelyje dalyvauja 181 
dstnvas. kurie atstovauja K aštuo. 
ūų Rvtinių valai lietuviu koloni
jų 41 draugiją bot organizaciją ir 
apte 30 svočių.

Spaudos klausimu kalba K 
Knriimikas, kurte apibudinęs *i*u- 
los svarbą ir jos h ikšmę viaUO- 
-nenčs gyvenime/praneša. kad tuo 
klauKimn referuos kutu j. Balkfi- 
nwr* Jo ntaanit, eis klausimas ati
dedamas vėliau varstyti

čių kuopas sutraukti kur jis bus
* i 

rezoliucijų komisijos Šiuo klausi
mu rezoliuciją pagaminti. Rankų 
plojimai t . < .

Pabaigus K. Krušinskul kalbėti 
kalba kun. P. Karalius, kuris, api
budinęs organizuoto jaunimo 
reikšmę, nurodo svarbesnius meto
dus, kaip reikia jaunimas, o^m- 
nizuoti, te pažymi jltet sakydamas, įstrigtų sales, kur jaunimas turčių . 
kad pirmiausia reikia turėti iš jau
nimo tarpo vadus, protiškai Ori- 
lavinusius, apsišvietusius te turin
čius plačias pažiūrąs, kurie galėtų 
padėti jaunimą organizuoti te jam 
vadovauti? o antra, tai reikia tu
rėti susirinkimams nuolatinę vte- 
ter —JIA1A, ninii«unjj|iu, jaunimo-
radio ir kitokie “prašmatnumai” organizacijas remti. Rankų ploji- 
turėti, kas daugiau jaunimo galč-mai. \.
tu patraukti, ir, teigdamas kalbą,! Kaslink ^jaunimui organizuoti 
raginu Seimelį, pralyti rezoliuei- komiai jos rinkimo, atsiranda, irai- 
jos kęmUĮją, kad ji jaunimo v*wlų‘rite mmcMtai ir iškyla dUkorijoc 
te patalpos klausimu rezoliuciją Kalba kum J. Balkūnaa, K. Kru- 
paruostų ir ją sekančiam Seimely- limikag, J. P. Mačiulis, kun. J. Hi
te referuotų. Rankų plojimai monaitis te kiti atstovai

Kalbą kun. P, A. Lekešis, kad Kiek padiskusavus ir išreiškus

it patalpos klautimu reaoHueiją Kalba kun. J. Brtkūnaa, K. Kra- 
paraožtų ir ją šokančiam Seimely- rinaka?, J. P. Maritilfe, kun. J. Hi
te referuotų. Rankų plojimai monaitis te kiti atstovai

Kalbą kam F. A. Lekešte, kad Kiek padtekimvm ir išreiškus 
dabąrfiiūtf laiku, kuomet visur y- ^,Vo nuomone*, nutariama šia 
ra dideles bedarbės, apie fsirijhuą dalykas pavesti rezoliucijų komi- 
nuolatiniu nuosavų vieįų, negalį- gym, kad išspręstų te paruoštų 
ma nė katei nes mes nesame tiek tam reikalui rezoliuciją, 
turtingi, kad galėtume tokias vie
tas įsigyti. -

Kalba kun. P. Karalius, kad e,są 
galimu tas pačias te parapijų sales 
tam reikalui panaudoti ir įrengti

Kt KruŠinskas pabrėžia; kad 
jaunimą suorganizuoti reikią tik

(Busdaugiau)

romia kaUOStiHcoc ipaudoa,Mtai 
teistai vtdfarttagoru BafayČtos val
kui—<Vyik«pw KotUtor.

Skaityk Laikrašti, Karia Patarta 
Itajanias Žinias iš Visa , 

Pasailie.

Jie Yra Laikrašti*

“DARBININKAS”
EINA OT SYKIU I SAVAITE 8 FUSL.

L .Sterką. Vibtijase Meti«« I4.0Ū . j

Į Užsiekyje Metam . . . . 15.00 i

Varas spaudos dar
bus pavesk “Barbi-J 
ninku” spaustuvei! 
Mes atitekame spau-1 
dos darbus nuo vl-1 
akintai korčiukė Bdl 

.knygos te Irtkrai-V 
čio. Kainos prieina
mos.

DARBININKAS?
3C6 v. jutoADvar. Boston,mass.

■ ■ ' T»I. Ro. IMm «■»
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OAJtBIJtlJIKAS ut
frwi»tyiytig
Katėta Veikimo Centras Pritaria

Apie Ru4
■

Mžmt Iiwnyswrswu 0. inonfinog Of taww

Kai. Veikimo Centro vy
riausi* valdyba gruodžiu 11 
d IŽMdo Visuomenei «*vo

Art W CMrtrtr * 3IH, ntMcto* •» J*r m*lT 
hmomptioiiiumi mramAmi
! yMrtr ................ Brtim.

. ‘♦ D ABBININKA8 * * .
M Wt Bro*dw*y South Bottau,
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ŠV. TĖVAS IR TAIKA
y/, Kfičmą dienų Šv. Tėvas, 

kalbėdamas į Kardtaoiu»,|j 

‘ pareiškė, kad savo -kalbat į* 
kvėpimų ima iš To, “Kurio 
Šventę rytoj Švęsime, Kur* 
atnejė viski žmonijai taikų**

protestantų spaudu, paroikš-

kų Bažnyčia tvirtai patai
ko moteryste* šventumų ir 
nepaliečiamybę ir griežtai 
pasmerkia perrisk^mų bei 
divoraų. Nora protestantai 

pirm nurodę, tad tikro-, * “
. taikou Minis ran<W w J'

jtaoįtaus Širdy. Kur yra vi- ta
dujine taika, ten ir išoriniai M J« «ią t>m 
ji pasirodo. Tikroji taika ne- be/t»d“r*] »

. pasireiSkia lūpose saldžiai P“0 °‘»,8lU8-
Jūrių ilipiomatij - paeifiatų, Bendrai, santykiuose *u

■ kurie savo dešine rankų iš-| Vatikanu pasaulis rx>do daug 
' • tiesia neva susitaikymui,bet pagarbos iv mandaguino, 
' - ‘ kairėjėj už pečių laiko gink- Kaip gi elgiasi ^dabartinė 

jų. Bet rirttoji taiką kyla iš Lietuvos vyriausybe f Deja, 
» * tyros širdies, gyvenančios, eta toli-graŽu neištaikoma

atatinkamos taktikos,^ net 
paprasčiausio mandagumo. 
Su pačiu Vatikanu santy
kiai dar šiaip taip palaiko
mi,,bc$ jau įtempti iki truk- 
siaiĮtr Prisisiurbę masoniš- 
koe dvasios, prastaiIšauklėti 
Lietuvos valdininkėliai, bol
ševikišku drąsumu paneigia 
katalikų teises Lietuvoj ir 
tuomi, žinoma, įtempia Vati- 
kano ^kantrybę iki paskuti
niam laipsniui. . Girdi, nė 
Lietuvos Vyskupams spręsti, 
ar Konkordatas laužomas, 
ar ųe. Tai esąs tiesiogįnis 
klausimas tarp Lietuvos val
džios h‘ Vatikano. Taip, tai 
taip. Vatikanas kol kas dar 
netarė savo žodžio, Jis kant
riai laukia. Bet galima sau 
įsivaizduoti, koks širdies 
skausmas Vatikane viešpa-

• krizini, kurs gali išeiti iš da- tau ja giidint, kaip uoliųjų 
Lietuvos Vyskupų baisa tau
tininkų valdžia Vadina tik 
mažų vaikų rėpliojimu ir šu- 
mjjlojinm į menulį...

Šri tokia diplomatija ir 
“mandagumu” toli nenuei-

taikoj ąu Dievu. Bet ne vien 
apie taikų tarp valstybių šv.

* Tėvas kalbėjo. Jis paliete ir 
darbo klausimų, kuriame tai*

*. * lygaus padalinimo prjvitegk 
jų ir naštų, teisių ir pdreigų 
tarp kapitalo ir darbo/’ y- 
pač dėl aiškios neteisybės, 

■ r . kuomet einama prie parida- 
‘ linimo darbo vaisių. Vadina* 
si, iš vienos puses skurdas ir 

• siuikemte, iš kitos gi gob
šumas. skriaudimas ir išnau
dojimas. Ir kol čia nebus į- 
vesta teisingmiHis ir meilė, 
tol tarp kapitalo ir darbo ne

įvyks tikroji taika. ‘‘Drau
ginga sutartis” tarp turiin- 
gųjų ir vargšų, taip savinin- 
kiy ir beturčių, tarp darbda
vių ir darbininkų, — tai vie
natinis būdas pašalinti tam

" Imrtinės nedarbo suirutės.
Šv; Tėvo žodžių klausosi 

SU pagarba ne tik Kardino
lai, Vyskupai ir visa dvasiš
ki ja, bot ir ištisas pasaulis, 
katalikiškas ir nekatalikiš
kus. Jo vėliausių Encykliką narna. ? 
apie moterystę pakartojo ir

NAUJAS SVEČIAS
Gautu privačių ir pusiau 

oficialių žinių, kad Ameri
konatvykstąs Prof. M. Bir
žiška. P. Profesoriaus as
muo yra gana ^populgm 
Lietuvoįįr ypač artimai su
sirišę* su Vilniumi-Jisai y- 
ra buvę* lietuvių gimmui- 
jos direktoriumi Vilniuje, 
nemaža kentėjęs nuo lenkų 
okupantų irgalop ištremtas 
iš Vilniaus drauge M kitais 
lietuviais. R M* Biržiškos 
dariau Lietuvoj visų laikų li
jo kultūros srity. Politinia
me gyvenime jusi imdalyva- 
vu. Kaipo kultūrininkas ji-

veikimu ir uždaryti Kauno 
Sunkiųjų Darbų Kalėjime* 
Mat, studentų parašytas la- 
pelia pavadinta* “KataMfriž- 
koji Vpnlf^9MMl,, ir kai ku
rie vaitavusieji darytį pro- 

timuhū parems VMKijojc. šuslrtskimi* t« U»
»Mį ir

stojo snsUi ‘ x :i - 1 * * -
f “Jaunimas paprastai jau

katalikams nėra aiiki p 
Prota^rtaus K Biržiško, 
misija. Kadangi jisai nejm* 
sisako, kuo tikslu juųu atva
žiuoja, tai mums nėra nei 
reikalo klausinėti. Vilniau* 
reikalai mums katalikam, 
yra arti žirdies. Jeigu X 
menkos lietuvių Jaipg tdie- 
inuiima Vilniaus užgrobimo 
9 špatai ir jeigu nuo Šu; trinariai paimu mrbiuorius 
metų nutaria įvesti Vilniau* khuuimu^ enCrgtagiauriai 
vadavimo ir pasiryžimo die- juos remta įr dnpnauriiii gi
na pirmam sekmadieny poną. Katalikai^tudentaiatei- 
spalių 9 d. — tai niekas ne-jthifokąl Vyskupų ganytojiš- 
dris abejotį kad 'mes k*ta-|kų raštų*didžiausiu dėmėsiu 
likai oficialiai ir draugu ir ateidejimu apsvarstė savo 
nuoširdžiai nd>ntunie i)asi-j MisirinkiiHUiM? ir taip pat 
iyže remti p. M. Biržiškos parodė didžiaurio noro ir 
misijos, jeigu jinai .liestųpašišveptimo savo mintimis*; 
Vilniaus ■“^reikalus. .Tačiau pasidalyti su plačiąja kata-j 
turime istaakyti, kad mes Hkųvisuomene, atlauki/da- i 
kątalikai turimo savo tradi-j m* KVC atyriua ir 
cijų, kurios pravartu būtų 
visiems žinoti, kurie norėtų 
laukti palankumo iš mūsų 
pusės. Katalikų Veikįmo 
Centro 'rekomendaci jos ir A* 
L. K. Federaci jos bei Kuni
gų Vienybes sutikimas yra 
reikaliiiga turėti kiekvie
nam, kuris Motės, pataikyti 
į mūsų namų duris ir drau
ge j mūsų širdis. Juk visur 
ir visiems tenka skaitytis su 
kitų šalių gyventojų papro
čiais ir įstatymais.

, Koko.

Vufau čk talpiname;
1 'Kai klibai atartai’ Atai

Neverki, sese, kad 
Ir rytmečiais tau 
linai, kaip ta jau 
Ir kažkur padong

Nedejuok, kad vak 
Ir iš inkilų visi va

Vįrt TamMtis 

ir Jaunystę

“flMYS'

Hrtmrif iarart*. Tod® ybt
*r iHMMdarU * *

"fldlulo” kate* Li*w>: Mt M L, 
<**a » 1U Awritojf mtMM hm . *

sai yra žinomas savo taikin
gumu. Vilniaus vadavimo 
sųjuiigai susikūrus, jisai ta
po jos pirmininku. Dėlto ir 
Vilniąjts vadavimo wjjunga 
daugiau veikė ne politinėj, 
bet kultūrinėj ir viimomeni- 
nčj dirvoj* Tiktai imskuti- 
niida laikais jau Įsibrovė 
tautininkų tendencijos, nes 
daljartiniai.Lietuvon tauti
ninkai Mikų, net ir tautos 
reikalus hou nmnopolisuojn, 
Nepakęsdami kitaip manan
čiu žmonių,jie atauginsi rnij 
imti į savi* rankas visų Lie
tuvos fyYsaim*. Ten, kur

net davė jį pasiskaityti žmo
nėms.

^Katalikiškoji 
1[i»Hom&fe” keliamo* idėjos 
ir rdikianifi* ^intįĮa nera 
joks pritorMybiais naši- 
kaitimo*, .
*#Laik»lis ‘Katalikiškoji Vi- 

tuomctič!” i}>arafytM be X 
VLiL Vyriausio# Valdybos 
žinios* Tačiau KVGVyriau
sioji Valdyba, susipažinus 
su tame lapelyje kriiamoinis 
idėjomis ir r reiškiamomis 
mintnhis, randa reikalinga 
pasakyti, kad lapelio ‘Kata
likiškoji Visuomenei* ’ auto
rei ir jMfpHliari*ątori(ii jo
kio pne^M^binio^ įštf/ty- 
mais bandiiamo darbo nėra 
padarę* Gera, kad ad)M- 
nistineijos organai rūpinasi 
Bespubli kos saugumu, ir rei
kia manyti,# kad bendra* 
stropunia* įįriėžtai laikosi* 
teisinynmer ir'teisetumo.

“Pamoksluose ir katalikų 
organizacijų susirinkimuose 
vfe dar aiškinamas Vysku
pų Ganytojiškua raštas ir 
moksleivijos ateitininkų rei
kalai. Episkopatui siunčia
mos užuojautos ir protestai 
atatinkamoms įstaigoms. 
Kunigų kalėdojimo proga 
protestuoja irkąimai. Kai- 
kuriose* vietose užuojautos dy*ba prašo JK 
ir protestai sutrukdyti. Pa-j šio rašto minti 
vyzdžiui, uždaryti Kėdainių plačiajai kata!51 
‘Pavasario* S-gos rajoninė nei. Kataliku t

lį vėjas laužo, ; 
uitis kažkas nuricynė, 

i mojka šėlt su vėjais, 
ukilt lenktynių,

i 
is seni klevai neošia, 
nai kažin kur išskrido, 

Žinai, kad taūsų dif t ne dejonėms, 
Ir neraudot kaip tf elgetos paikniūbę. 

Taip mus jmukščiJviliojii už mėlynų marių, 
Vž mėlynų marių, Jlr vasaros vieši, 
Ir, rodos, ten skriafn į tėviškę žalių pavasarių 
Paviešėt, kur kyla ryto žaros — —. *r

O fa viltis bektaŠftiek daug žada, 

 

Kad viskas dar klpčs melsvom ulyvom, 
Ir kregždes vėl iiiys lizdus pakraikM 
O šakoų sodų luš 40 tų rausvųjų vyšnių

__ _ tamsumu, ncfuisipralimti ir.
Įėję. Jurbarke visa riktių- nežinojimu. Į Tos y rūšies
rinkiniai Jurbarko ir fcši-

talikHfafjį organisaeijtį tu- 
mrinkimK*. Dešiiųtimis jų 
išvyko į įvairius Lietuvos 
kampus gyvu žodžiu pasida
lyti rūpimais* klausimais su 
vienminčiais tautiečiais, už
krėsti juos gyvu ir stropiu 
Bažnyčios ir Tėvynes reika
lais rniridomėjimUj raiti ka
talikų visuomenes pritarimo 
savo jaunesniųjų brolių — 
moksleivių ateitininkų rei
kalus apginti, pagal Lietu* < 
vos Vyskupų nurodymus 
juos svarstyti 5r išrišti:

Visi jie rado sipnoningoje 1 
katalikų Visuomenėje gyvo 
Lietuvos Vyskupų mmmnri 
pritarimo, tariau nevisi ra
miai sugrįžo į savo kuklius 
darbo , kambarius Kaunan, 
Daugelis jų buvo adminis
tracijos organų* sulaikyti ir : 
iškrėsti, keliolika tardyti, o 
penki kriminalinėsjmiicijos w „ . .
apkaltinti 1 priešvalstybiniu konferencija, K. V. C, Susi- minkai remitį žmonių

jų minia iš sales sugp į ramsčiai yra silpni ir mjhl- 

 

šventorių, kuriame ufuge 
priimti moliueijas.

šiai, girdėt, daroma J ki
tur; salėje uždarius sf rin
kimus, einama j b 
vietų -** šventorių, 
lieija neturi teises 
Pašilėje, Ukmergės Jpskr. 
praft^eHfas stud. f 
Kalvaitis areštuot 
tytas ir nekaltai išlkyt&s 
arešte Ukmergėje pigiau
11 d.

ima

dytu

tinas

arešte Ukmergėje 
24 valandų. Gruodi! 
svarbioms bylomsia riojas 
pareiškė, kad, neįn is už
stato po 5,000 litų, 11 
tnof i kun. P. Šatriuį stud.
K, Mockaut sųril 
dentamaateitinin 
čiau iškeltąja by

anks-

are*

ji Vai- 
akyrius 
Skinti

ome- 
no prie-

M& -Jie su&im tuojau, 
kai žmonėms bau išaiškinta 
dalyko esme ir tiesa”

Iš patalpintų ištraukų 
geri), skaitytojai galės leng
vai suplūsti ,kod Lietuvoje 
Šiuo laiku daug kas netvar
koje. Susirado/lėl svarlmus 
klausimo dvi nuomones, liet 
tiesa tik vienu tegali būti. 
Mes tik galime norėti, kad 
kuo greičiausia tikroji tie
sa Lietiivojė įsigalėtų ir pa
darytų galų visiems tiems 
neramumams.

■ i

kelių ir plentų ilgia siekia^ , 
10,662,937 kilom. Iš to akai 
čiaus Prancūzijai tenka 628,J 
000 kilometrų, Vokietijai - 
385,000, Anglį jai 
Kitoms valstybėms skaičiai 
labai mažėja.

Visoj Europoj paprastų

- . • . Tjuisv. Men. J. jtilevicius

lieti.M Opeiw Dešimties Mėty
(1920-1930)Sikdt.vfo

Praeitais metais gruodžio m. 31 d. sukako de
šimts metų nuo Lietuvos Operos įsikūrimo; tų 
dienų, prieš dešimt metiį buvo pastatyta pirma 
lietuvių kalba opera. Ta proga norėtųsi kiek 
smulkiau, kad ir trumęui, supažindinti skaityto
jus su operos organizavimosi darbais ii- bendrai 
su jos svarbumu Lietuvos gp-enimef

Kaip jtačios Lietuvos^ nepriklausomybe* 
kūrimasis, taip ir visos kitos Lietuvos kūno da^ 
lys panašius vargus, didesnėje bei mažesnėje for
moje, yra kentėjusio*. Taip pat vargingų «avo 
gyteeniniippradejo ir musų opera. Bia pragare!- 
kia pažymėti, kad opera yra vienas sudėtingiau
sių sceninio meno kūrinys. Joje dalyvauja Šios 
meno šakos : statyba (dekoraci jų statymas) pai
šyba (dekoracijų piešiįnas, griiųas), vaidyba 
(dramątinįs scenos menas), raografija^ (šokini, 
baletas), muzika (orkestrą*)', vokalmis memui 
(solistai, ete.) šviesa (oenos ir dekoracijų išvait- 
dos sujungimo priemonė) ir daug kita čia neiš- 
vardinta dalykų; Neveikiu immWi/kad išvar
dytos visos meno šakes piiČio* per save yra savis
tovios ir gend vtlkin vienos. Tat apera yra ta* 
Ifm mniiniškaimniinčtairienoii čielyW*u jung
ių, įvairių inenų šakų junginy*, kur iMtprastam 
žmogių pirmų kartų jon patekus štmku yra via-' 
kų iš kario pamatytį irjnadrbčti, ues, papraatai 
pradžioje, iki įprantama, pajėgiamu vienų?da!y* 
kų sekti, būtent: jei sekama vaidinimą, tai liegir- 
džiama muzikos, arba neutkiripimnn visai aty* 
don į dricoraei jų buvimą, vlioro dnlyrariihų ir tf. 
Turint tų visų sunkumą ir audefingumą dėmesy, 
paprastai atatanii tokie dalykai tik tcnJkur yra

* ta,<U-dideli* iW

rigentų, piešėjų, atatinkamos patalpos ir t. p. 
Tuo tarpu pas mus nieko tt> nebuvo ir kuomet 
šiandien prismenama pirmuosius darbus,' net 
juokas ima.

Lietuva gyveno vos antruosius metus nepri
klausomybės, neturėdama nei savo valiutos, nei 
įeikalingų ginklų, nei kariuomenės tinkamai 
kuom aprengti ir ^abojant nuo priešo rubežius, 
danginklams tebeskambanį menininkai pradeda 
rūpintis menu. 1920 m» pradžioje, kariu su gan
drais pradeda iš įvairių kraštų rinktis įvairūs 
menininkai:tapytojai, skulptoriai, muzikai, dai
nininkai, dratnininkai, poetai. Busirinkę kelio
lika asmenų susibūrė į vienų .organizacijų—“Lie
tuvių Meno*Kūrėjų Draugijų” Draugijos na
riai sulig savo specialybe pasidalino į sekcijas 1 
muzikos sekcija susikūrė 1920 m. gegužės mėn.. 
kurion įėjo šie tmizikai: Galaunime, Grigaitiend 
♦T. Tallat-KdpŠai Naujalis, Starku, V. Žadeikj. 
J. Žilevičius, tai pirmasis tmirikų būrj’s, o vėlia 
prisidėjo grįžę iŠ užsienio: KačanaUskas, Bic ' 
liūnas, Byra. Iš Šio būrio nei vieno nebūvi
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nėkur |o į)ukenčiamas,j)er stogų vanduo begu; 
artistijmbariuose nebuvo kėdžių nei langų, 

 

jie bufiopieriais užlipdyti ir Skurliais užkai
šioti, 
niii’st 
ini 
lėšų, 
liam 
kiecii 
gauni 
toj

raus 
ka.!- 
nių

ip atrodė tuomet vienintelis Kauno 
liras. Kadangi ir ūžtų daržine reikėjo 
loketi nuomų, o draugija neturejo,tam 
ras buvo išnuoinuojamas šokiams, ba- 
diniinams žydų ir iilsų, retkarčiais yo* 
lietuvių ruosiftiniesms koncertam*. Iš

s nuomos buvo apmokama alga taniau* 
dėstui nuoma, o pelnas ėjo būtiniems 

s taisyti bei naujiems įsigyti.
I m. vasarų grįžta iš Rusijos Kipras Dėta 
iš Amerikos‘lįt Petrauskas ii1 A. Sodri*

S suruošę po’ koncertų, išvažiavo į Vil- 
miet lietuviai buvo Vilntaje) operetės 
loti su M+ Petrauskų priešakyje. Kau- 
uzikos būrelis savo darbų tęsė toliau ir 

os jiavienių operos scenų prasidėjo dai* . 
ninif s Grigaitienės bute. Buvo manoma staty

 

ti s<lsiš op. “Eygynijus Onieghms” čaikntis- 
kio.jiiumosius operos statymus prižadėjo fi*

ikai Vilnių ir bn Petrauskai su Modeika

uišk

kuris būtų kur nors operoje vaidinęs ar dirigavę1 naujai pamilti Dr-jos Valdyba. Tuo taiįmu& 
(išricyri^Grigaitieiię ir Bieliūnų, kuriuodu Re įi - - -
Hjoje jmrų menkučių tolių, pripuolaniai opet< ^atail ia Kaune. Dar beesant Petrauskanuc Vii* 

 

jc, buvo, porų karių, vaidinę). NeataiŠiŪrint Oitalkminiškis būrelis buvo jmsiuiitęs pas jiu* 
tai, buvo pradėta svarstyti apie pastatymų opei [^avjisiuntinį Kačnmuiskų kviesi juos prUi<W 
lengvesnių atskirų scenų, pianu pritariant K ^ri 
daugi šalin veikė ir dramos sekci  ja, tat Mena F !^hjk 
rėjų Draugiją imsist^igč iš Miesto Valdybos ^|1 
nuomoti tentr»h kad galėtų mvo pastatymus 1 
dėti, jei jie įvyktų (vi*a tai ataibūna tuol | Į 
litam lietuvių cimtro-Kamie) t to teatre Jo 
nįstriitoriuin lieka pakviestas »T» tih^iėius kadgi

Teatras buvo labai apldutas. bangi p‘to.l 
buvo išdaužytų, durys neviras tvarkoje 
menka* dekoriu’iji* semk nudėvėtos, ne 
nei scenai hddų; publikai kėdė* niiklerus 
kėdavo, jei kiek pasijudindavo; rimų tnj 

' * ■’ - >1

sijoje porų menkučiu tolių, pripuolamai opeh

o mi

x»ros kūrimo darbo, nes būreli* buvo jai* 
kad, jiems atvykus dariw ri» gnučkut 

gal galiniu visų Operą kokiu nors Mdu pu-* 
Ix‘t jie griežtai atsisakė. Kunmrt jie at* 

Kaune, tai K 'Petrauskas vėl buvokvii** 
i palų gale sutiko ir tuomet gavės iš Meno 
ų Diųngijos savo veikimui visų laisvę, f- 
ąrbo. Pamkrietč atatinkamus jo nuimamo 
>s vnrinmkua aižančius aatnęnnu Ht. lllin* 
kas ne — Mkolinnsi* visi biro i»vyadii<al į 
arkę. Reikėjo pmlvtrti iv apie chorą ku- 
_ Taliai-Kripių. .T. Žilevičių ir j>ata — K.



Yorko valstijoj, bet jo® gar
sinasi visoj Žaly, ir il viwj 
valstybių surenka tat pu ke
lis milijonus doleriu.

BEDAR APGAUB
IMAS

Su šių dienu t 
rirode ir apgaviku 1 

< dirba per puikiai
Čiais vardais* Jie pn 
dirbti gerai žinotam. 1*1 
darbo” sistema.

Dirbk namie—u&id 
genis pinigus namie, Ii 

/ . . laikiu. Neteik jokio p 
rimo. Tik’pasiųskite kr 
Ženklį.

Tai paprastas laiškas 
ba skelbimas. Kuomet ž 
gus pasiunčia jiems k

C

i

> ■

OAtlg tf

i

i>0‘uXv^fl"‘ |LDS. Kuopų Susirinkimai i

i dHidrialižksK komiaijoiiie- 
.rium, kuri vedB tynnmjfaty*- 
praneša apie tą kompfuiijų 
dalinu.
‘ “Žitoa namą darbo kom* 
'mnijoe kaip t ik šiandien hc- 
nia turtą* Ta nisteina Tei
ni kaipo ofim Nvw Yorke 
i daug darbininką* Jie 
Diinityl po vhty žalį, ytpa*

į siūtu geras algas už Uty- 
i darbo* Tan darbas susi* 
dn siuvimo apatinių 
abužiih vėrinio karolių ant 
iūnjr piOŠimo kortinių, ir 
t. Tas darbas atsiunria- 
i8, kuomet žnmgus.pariun- 
i $1.50 arba $2.00. Tūks* 
įčiai žmonių laukia darbo 

reikalingos medžiagos irmib riuntę pinigus. Paprakai, 

jo reikalaujama udepozW ^umnes nepradeda tyri- 
tas.” Jeigu žmogus pasim^ ^Iko nesulaukia atsą- 

; čia jiems kiek nors pinigui no> pakol nepraeina daug 
mitrą karią nesulauks atsaj^ pel* laiką tos kbm- 

jiijotj išsikrausto ir nėpa- 
ta jokio adreso;^
Mūsų biuras rado, kad

jam atsiunčiama jmta 
kaip adresuoti konyer 
arba korteles, baigti pė 
korteles, siūti, pardavinl 
naminius daiktus arba k; 
pradėti per pastą/kokį l 
.lieijį* Bet tuo pačiu ka 
žmogui pranešu kad 
piiiniausia jis tini ture

kymo, Retuose atšitikimtm 
se jam pasiunčia reikalirig 
medžiagą. Bet kiioipet žmb 
gus pasiunčia užbaigtą ^jlkoiupanijos pradeda gar* 
hi. jam {iranvša, kad ta 
darbas nėra tmkamas, ban
dyk antrą kartą. Žmogus 
atsako* kad neturi daugiau 
medžiagos. Tuomet jam įsą?

- Wna antrą kartų pirkti*....

j?er pereitus kelis niėne- 
sius New Yorko valstylies 
Darbo departamentas gavo 
labai daug skundų nuo žmo
nių, kurie padėjo paskuti

‘ * umutcmi ome* to y> a imu.
Ii taktai X Startai* X TafltaJtelH*, *. M*|a* ir M. MūMta*. 
(Ornad&o mtotaį Uttttvui 0>erai ntaja Ut»*ty,tArta tataktyv** 
pratašė skalyti praf, J, fckvtaaiu ptaty ir jtaty Mraipmį. M.).

darni naminio darbo. Per *a.

Sis tolimoj vietose pir
šusia, duodamos apie peu- 

k, dienas pasiekti Califor- 
»s valstijai ir keturias die- 

kitoms vakarti valsty-

pradčtų tuo pačiu laiku 
ri. Kaip tik greitai su-, 
ta užtektinai atsakynyj, 
ra tą ofisą ir atidaro ki- 
t.inoma, nevartoja tą pa-

nius centus gavimui šiokio ^dg, betjau -pasiima ki- 
t$. r siūlo kitokį darbą.
V ‘ie žmonės taip tdli.gy-

tokio naminio darbo. Daug 
ttj kompanijų randasi Neiv

&0y kad jokiu būdu neatvyk
tų NW Yorkan asmeniškai 
prašyti naminio darbo. 7

4<Vieuas atritikifitys buvo 
sų motere, kurios vyras ne
dirbo jau pdr ištisus metus. 
Ji negalėjo palikti mažų vai 
kūčių, kad ėjus dirbti-fabri- 
kan. Ji nežinojo ką daryti. 
Vieną dieną ji gavo laišką, 
buvo, jai adresuotas, kuria* 
me buvo pasiūlyta naminis 
darbas su gera alga. Atrodė 
lyg *atsakj7nas jos* potė- 

riąms. Neturėjo pinigų pa
siųsti kompanijai, bet galų 
gale nutarė paimti doleri, 
kurį l>dvo pasidėjus užmo
kėti gazo bilai, o 50 eenjų 
pasiskolino nuo kaimyno* 
Tuos pinigu^ pasiuntė kam
panijai. Žinoma, negavo at
sakymo,1 ■ ■ /

^Svetimtautė mažame 
mieste taipgi gavo laišką, ir 
tuojau pranešė-’ visiems k<h- 
mynanty apie tos kompani
jos darbus. Dauguma jų ne- 
dirbo* Visi kur nors gavo 
užtektinai pinigų ir juos pa
siuntė kompanijai ivikalau-

DATOM, WO
LDK 60 kp. ttrtrinktaaa |vyfc 

aekmadienį, d., bažny
tinėj nvctiinfj tuojpo mfrnaE

Kuopos ratt. & (Meta

Kuržių marėse rudeni liū
tims prasidėjus, smarkiai’ 
j inkilo vanduo ir užliejo pla- 
čmusiity apylinkes. Vpatimj 
gai nuo iK>tvyiiio nukentčjo 
Prūsų lietuvių jaunatys. 
Vanduo ten užliejo pievas, 
bukite, išgriovė daug tn>|>e- _ _____
%ių. Jr taip sunkų painario|mėne«tyl* rasirbilm**. GerbUmr 
Žvejų gyvenimų potvyniai į* prtani nurinkti. Valdyta, 
rtūinv į didžiaiteią vatgųj MmraūSmtl T 

Viską, ką žmonės vasarą už- m«p**ini* *u«irfnkb
augino—- javai*bulvės,dar-jltlJW įvyks’ieimiidknj, hmumjo 18, 
žo vės, šienas — vandene su- Į tuoj po *nm«i/tažnyt]nlj *v«t*b 
gadinu žmonės liko be im4< fį*

m? Į rinkime <J*lyv*utj ir uiamokčty 
stogi s, be maisto, paštrro gy “ItakTea P*wdykimė <tety p*vy* 
vubnms. IMvynntnK‘tų l>u-Į<]į kitiem*. ■
vo ir žmonių aukų. Tokraš-t
to žmonės — lietuviai. Dau* j.
gelis jų yra ir susipratę, «kai-kyiu LDS. 5 kuopos tarinkim** 
to lirtuviškus laikiuWM,|*w mriųdta toitary, ta- 
„Miko "vaikis mylėti «WM Ave' Atdl,K» vi,t 

gimtąją kalbą ir savo tėvyne * *Twnr įrita 
■Lietuvą. ; x J LDB. 4 kp* mtatri* su»iritM 

Nukeiifejiisių nuo įiotvynio įvyta tata 38 d., tuoj po 

r.®. h*g Masas 
kidžiamas lietuviškas laik-|siIankytj jf užiimoteti »«neiin« 
rastis “Naujasis Tilžės Ke-lmakeiik T*ipgi itiiveikit, tevo 
ieivis.” Jis paskelbė į viso ,ir «wu8? PrJMi>,i Prie 
pasaulio lietuvius atauki-H

mą, kuriuo kviečia šelpti ne-L • -. . . *

laimes ištiktuosius brolius irt DBTKOIT, MK®.
tuo parodyti, kad kam kamJ 72 kp. auMirinkimo įvyta 
o.•-li.ehivnU savo tautiečio ne-|^km*dkrti, **u«o 18, tuoj 

laime yra ‘artimiausia.- Au-Ly^j^ visi-kuopo* noriai yr» 
kas siųsti prašoma žinomo! kvieėkimi ateibnkyti i Si imsiri* 
mūsų rašytojo filosofu div I ,

Vydūno vardu šiuo adresu :| «
Dr. Vydūnas, Tilsit; Kaser- „ .

* 7 i S*uw z5 a., tuoj po aumos j-
’ ’ Lvk*lA>S.10kuoM«tarinkbn«A.

’ LDK 75 kp- m*ne*hiUi sualrtyr 
kimai įvyksta* kiekvieni mėnesi, 
sekmadieny, po 15 d„ Iv. Petro Ir 
Povilo bažnytinėje mtainl>

Sando 14 d., 8 V«J«nd< Vlklte 
Lietiniu 8»lfj įvyki LD8. 61 Kp.

augino —, 
žavės, sienas

M1W 1WTAXW, POM>* .
LDS* 36 kp. nuririnkimas įvyks 

sekmadieni, wm6o 1H d* i, nu 
Švarini, kad į ij simirinklmf »trity 
viri mrisi Ir bent j» vieną naują • 
nsri styivcsty prirašyti prie mflią ; 
brangio* organlmmijos* '

»Nep*miriikito užrimokėfi duok
le** Valdyba

•‘OAItMtIIIKO-’JHLD.S.
raitės lauke ir lauke pašto, 
bet jokių kulkų ir darini ne- 
sulaukė. .

Kasdien gaunamo SimtUH 
laiškiu pranejtynt tokiu* at- 
sitikinuty. Žmonės, kurie 
gauna tokiiis laiškus arlm 
prdnešiniuš, turi tuoj pra
nešti New Yoric State Dė- 
purtinent of Dabot, 124 Kast 
28th St, New Yąrk City, 
pilių negu siunčia pinigus 
tokioms kompanijoms, ^ku
rios tįkjiindasi New Ydrko 

valstybėj*
. KŽr*I*i8L

valstybėj.

sviraus sivmms
ityusto IK d t^Btyrbury, Comy, 
valstijos pačiame centre, iaukia 
apskrities «uvažUrim<. .¥*»• ap
skrities kuopos krĮečiamos brink
ti atstovus, nes suvažiavimas labai 
srarbus. Laukiama kuo Ūaugiaif- 
sU atstovą ir svečių. Waterimri  ̂
čtyi yra prisirengę visus maloniai 
priimti; IWdžiai įvyksta Šv. Juo- 
japo parapijos avctainvje, 17 Con- 
gns8 Avė., auta 18 <, sakmadty-

*U1» metai. Viddy.
te prilyto ptdldfaU “UarMate 
te” ir IK Mte. HhtMmbut 
tikite iHriokti duM* anį* m- ' 
riŲirnioję pnmMinri} v»j^ 
tet vin putelHn* tlkilo SMt-

čiiat vi«w į UDą!

į iMfilH emtn vildyb* jukvMI * 
•tad. Jom, B. L*»ilq, “IMrtte*.
W-*_ •'* , • te »■ .... ‘ te i.

sariainlty orptyMdjoH Itytm. 
>. / :

tad. K B. įtaka yra jtau^ 
gabus fn targtygM ‘iarbiaiakM 
įritamo srityje. Jh pakrista su
tiko lankyti mft*ą išatyijpc hritad-

o. noonw, r. x
vyk* LDS. 10 kuopei* tarfakbMa 

——* | Kviečiame g«usial*«ie$ti, ue* turL 
BBOOKLCTO J* ABTOįnttB Įme keletą svarbią enmanymų. Af* 

nSTUtlAMS * triyeakito ir tavo draugužes) pri^ 
Shiomi pranešama, kad jurfiaĮfolyti* z ,Vatyyb*

Tuhiaaonis yra įgaliotas rinkti Į . >---------- —-
“Darbininko” prenumeratas, pa J M1W WMf OOBJL 
garsinimus ir spaudo* darbus. Jo Į * LDŠ. 28 kp. mėnesinis audrinki* 
adresas i * z. i msK įvyks ąekmadįeni, sausio 25,

* J. TUMABOVIS, * 11 vai. po pietą, bažnytinėj avėtai- 
tai JL >1 tty tatita, B t* nej, 339 Oreen Kviečiame na- 

ii ii n ■ i i -—r J------- ----------- I rius (es) ateiti. Dera proga įrišimo-
Valdyba

fiaasb taty ir S tfettn* taM*

tema. Tad ir akaUriamt rtud. J. 
B. Laučkoa maršruty. KUhimi 
ksenijai MJfctym* po dvi ir trty 
dienai. W«. apAričtą ir lgoaty 
valdybą prafant puhiataa vtaty 

paskirtykolonijai dtai*
ti prakalbas. Jamarintaiyr***-tolis tuomet fetarka turėjo būrelį mėgėjų chorų; P*11 ^uo.k 

jis pasižadėjo paruosti chorų, bet dioro prakti-1 ttatartnfr MAM. 

kom nebuvo tinkamo kamlMirio, yeikejo ieškoti kp; BUSirinkimas įvyks
kitur. Su dideliais vargaus tą sutvarkius, reikia L*wo 18 d., tuoj po dvyliktai 
galvoti apie orkestrą, kuris operoje fundamen- vai- Trigi krie?Ume vh«i5 nąriw 
tas: nebus orkestro, nebus operos* Čia rinkėjo J’įJ-JLLL-;jĮ!.trivSkite1^

šauktis pagalbon ovisų šventųjų* MuzikantųJmv0 tauru-pritajrti.
yra. bet tinkamųm^a,omitra,nėraiš koapmo-.Į - Valdyba
keti; vieną kartą gali dykai pagriežti, bet kitą Į
— reik vis vien apmokėti* Žydelių 99$>f lietuvis I . . .

vieniHieuns sntaikintakas kuris liuką
tft-iežti — Juškevičius. (Gerai Amerikiečiams KtgįfeMi Angelą pė*»ite 
pažĮstaniu). Ti-ftksto Kaime kai kuriij insti-u-Įsretainąj, k»n>p«« Robling ir So. 

maitų — apseinamulx> M jų Lietuvoje
met nebuvo (fagotas, anglų ragelis). Styginius|ie taktai kuri* tai*

- • -- rnrnse ar karinėšo. Tų įstaigii savininkams me-1 narių atsivesti priMyti prie mtną 
mis jr tautus gariu“ tuomet riipčjo vienaip, kaip įbrtngkc orfaW1*^^'* 
ir nnthtfm innzikmrtnniR^kain šunini iMHirikuK.1 r taybt

versti visą veikalą, kuris apie 3 vai. triaši—tai 
ne valandos darbus. Vertimą paskubomis laga
mino poetas Faust. Kiršu; o koks darbas tęksto į 
knygas įtraukiiuas po gaidomis, kadtiktii.Vienui* 
žodžių per daug, kitur per maža, kitur veikiu vi
sai tekstas keisti, nes jis dainuojant neskamba 
ir tf. Tai buvo baidus darbas, kur dirigentas iš
tisas dienas iriimktis sėdėjo iki visus tekstus su
taikė. Praktikos prasidėjo teatro administraci
jos raštinėje—mažam kambarėlyje: ten buvo po
ru senų kėdžių, aplūžęs stalas ii- pianas iš Žemės 
Ūkio Ministerijos gautas, kurs buvo liegant ntto 
vokiečių kieno 'tai paliktas, be savininkų. Artis
tai sėdėdavo ant palangių ir atsirėmę daumoda- 
vo. Kuomet reikė jo solistams ruošti parti jąsi^ne- . , , , , *»«l»
buvo kam pianu palydėti,.reikia pianistų, o savo sūdarė. šiaip taip, bet jie visi tarnauja reštMųąkolbiĮ.' Nepamirškite h mmty 

dat ntbūvo, įtikėjo vaikštmėti pokarines ir mu
lą dartit nugalėti, J* Žilevičius—-Ta lios sekre- tjkantų tarx ieškoti “pianistų^ radosi keletą 

žydelių iš Vilniaus,'bet geriausia pasirodė visai 
jaunutis, tuomet dar pusberniukas I*. Hofmekle* 
ris; jis trtijj |į darbų pamėgo, kad ir.šiandien 
dar teliera ir vargiai ka^greit jį pakeis, nes jau 
10 metų pątyrinms, o prle4 to dar gabumas* visai 
pristatė jį ant kojų, o šis pasidarė neixųuunahm- 
Inas asmuo ujieroje, Sutvarkius šį dalyką# tuoj 
reikėjo ieškoti suflerio, žmonių visur trūksta* 
paieškojus nesirado, tat reikėjo išsiimti admi
nistratoriui tuo tarpu šį darbą iki galų galepiiai- 
jiainiojo A, ymmgiiifis, uMargučiov mlaktn* 
rius, lwt tai jau bnvo po pirmo pastatymu* Ęeži- 
Hloti ir seimą sutvarkyti pasiėmė pagulimu K 
l*efmiskns diumatlirgą K, (Hinskp T>ek«rat<»* 
liaus iidmvo, tik vėliau nulosi yi» Didžiokas, 
kuris šiek tiek senas dekoracijas apiplovė, viena 
kitą «l»ti |mu111‘Ih> ir viskas buvo premjeru jm* 
limsta. Rūbu twdD» nebuvo, pirkti lėšų Ugi ne
buvo, tat Tiityba nutaiv, kad artistai vnidijrtų 
pnpmtfuusv svertų lŪhnoM': kas gafeje — p:ini 

ii?* ‘*Travudnje“ turi jteumžą iHHjiją. Viviųn-

Petiiiuska.s; Meno Kūrėjų Br-feų vyrų kvar
tetą pavadina Operos Taryba.kvartetas ir 
į/rtt 'fakt imti Lietuvos Operos įk^is, kuri šven
čia savo jubiliejiy. Kadangi K1 pmuskas buvo 
vienintelis autoritetas operos daįbtėje, nes jau 

* Karališkoje rusų operoje liaurity ;ynė, tat sa
vanai aišku, jis didžiausis autoji as buvo .vi
same darbe, nes visi kiti šiame; Ūbe buvo lig 
viščiukai iš kiaušinio tik išsiritę, rartetūs pa
sidalijo pmvigas sekančiai: St Būgas, kaipo 
buvęs Valstybes Tąiądms pirminius, žmogus 
didelio visuomenėje autoriteto ir dėlės visuo
meniniam darbe praktikos, paėmė, imininkavi- 
mą, nuo jo aiitoriteto priklausė Mb Kur. Dr- 
jai iš valdžios Operai paramos gavms; Tallat- 
Kplpša“dirigento, notš nebuvo t<studijavęs/ 
Ik4 kaipo rimtas teoretikas-kompmd t ins galėjo dai* atbuvo, reikėjo vaikštinėti pokarines ir niu-

toriaus ir Operos administratoria. pareigas 
)nes K. Petrauskas—ant visų vyrusis, nes ir 
taip jis buvo teatro administratoiiu visi be 
mažiaiisio Įiasipriešimnm visus jo <eros mene 
nurodymus aklai sekė. Jo žodis h p visoms 
šventu skaitomas: Susitvarkius tokia aparatui, 
darinis tuoj prasidėjo visu smarkuiu

Nutarta statyti operą “Traviata’ nuz. Ver
di. peikia visų pirma knygų, n jų lietė Lietuvo
je? telegramomis išrašitos greit pribtoiš Itali
jos/ bet neilgai trukus pranešė leid^jį kad dSK 
dininkams jie knygas siunčia. 1x4, j norėsite 
orkestrai gaidas gauti ( jos yra visai kokios neg 
dainininkams) tat turite užsimokėti ^vaidini- 
mo teisę tam tikhty uuošimčiity nūi igų’ kiek- 
vittm vaidinimo, — orkestro .gaidos yi leidėjų 
monopoly (TravUtos—bi*Mk ir visų Itų su ma
ža išimtim—Italijoje). Davę gaidus^hj prade* 
•jo visi darbuotis visu smarkumu* Tmmvn di 
džiausiąs vargas su lietuviškais žjslpį, ms H 
įx*m spausdinta italų ir vokivrių twįis, « iš.

iypatiems muzikantams—kaip šuniui -pasiiikaK 
TmleJ, kur savininkas* leidihi * vakaro opera je 
grmžtif ton muzikantas politikuoja, kad daugiau 
inarkių gautų (tuonud dar vokiečių markesėjo)* 
n kur savinuikns nrteidžia -r ten muzikantas ne
va nori eiti: jų tarpe beveik visi svetimšaliai, to-Į

Taiįi malonėkite vbi nubrinkti

Athoi ir Gardaer, mwo 14—17.
W*tertary, Ocmi/ aataa 18 <
W«rtfi*ld, Ma». sansh 4
Vydffcld, sutsto 18—Si. / 
Hartford, mato 23—2«. t
Mer-Britain, Mwh 27-49.
Providttc*, 1. Į, įtarta >0 •** 

vikrio 1 d. . ' ... ■
WpresaUr, vtaario 2-4*
Lepeli, vasario &-A
Muhua, K. H., vasarieO-11.
Maactaater, M. K, yta. 13-11

ktte Ointrni, tad «n»tw tatai 
jtatyta rnųteaty Intai* 
bu itytnbimni.

NU: TJM. tart.**- ****

ŠVIESKIS IR

dėl trim kieiptiakaro kbmendrinto jiagalbori ; kuo* Į 
met jis Mi jais įmsikalbejo*, tuomet iš karto visti 

numatyti asmens prilmvo į praktikas ir vaidini*! 
mą* *Kur reikėjo laičiamųjų iustrumėiitų. tail 
'Kriištn ApsaugosAfmiatęris Žukas ir jo padėjė-l 
jas Bylu jiagvllicjo: visiiomct prisūtydavo iš ka-Į 

riuomeiiė* orkestrų pavienius reikalingo* name-J 
Uis, k. t*< iš Ukmoiyes, Kėdainių, Alytaus ir ki-| 
tų kariuontynvs dalių. Kai trūko kokiai nm r<> Į 
Iri Mtlisto, laivo icškmna Minirterijų lušthlesej 

ti‘p jų dmig buvp siitatm Nu didėlmia vargais 
visas tlidU lųrtvarkę* imt du mčiimit darbo, upe- 
tą laivo galiom pasbity t įdirbant ištisan dienas— 
net kni kiirins ypač |Miwkutinč* MnvniftXj

* (Bu* daugiau) . .

jim Bylu pupvDiėjo; vbutomet prisiųidavojž k»

!

SKAITYK
“DARBfNINKĄ”

Visi žinonų kad gyveimm «nnkuus laikuik. 
liethrbė, vienok itysaulis knibžda, judn. Geras lai* 1 
krnštm teikia teisingai pmainlines linins ir švivčU 
žmonių pintą. Tad pradėkime Nauju* Metus rim* 
tok užširušydami kiūtdikiško-darbiniukiško turinid 
laikraštį ^Barbininką/* kuris iMimĄn kariuj m- 
vaitę* . "

_ PiYimut^tapa temt}
Amerikoje metane* - * *. *
.Užsieny metam* .$5.0D
Vieną kurt mvaitėjo metanm , * * *. * * * * ♦. >. *$2.M 
UžMenyj vieną kuri mivaitčjeJw*Uw....*.$lfiO

Neatidėliok, eiųsk užsakymą tuojau* šiuo ad
resu: *

M

JjRW***te**W
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DARBTyiKKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

T Mm - f RMfcRR

rsesBK

DALYVAUKI!...
4 ‘HESTKR, I’n. — LDS. 19 kp. 

metinis susirinkimas įvyks sausio 
18 d, vakare, po mišparų, parapL 
joa svetainėje Visi nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra avarinis su
sirinkimas. Bus renkama nauja 
valdyba, Prašome atsivesti ir nau-

LDK. 19 k*, rašt,
PATAMSiy GALYBIŲ 

• DARBAI
; KmmmiaUi iuk*U trinkimą Liet, 
r Khtto metiniame ntrirmkime
! HAIŲFORD, Ut Vfcttef liet. pi-.

liečiu klubas gjTuoja per 20 nx; jo 
tj’vavima vinoje istorijoje nebhvo 
Httailaukta tokių skandalų, kaip 
dabar atsitikolūJO m, gruodžio Ž8 
d. natiniame susirinkimo. Per iš-

i tisą cilo metų Klube buvo pavyz
dinga tvarka, geriausis sugyveni
mas narių tarpt*. Nors klubo yra 
įvairių pažiūrų narių, bet ptįr dau» 
gelį motu buvo ir dabar tcliėra ka- ” .- - - t , , j>uluir muAnnu, „t»---

.^ulifapmiumFtaiTOitpMkirtium ‘® tot B"ytalW4.Ai^taIJ^!P"l^nuM<»iitata»®»»pri«Aukiktau- MiX>«<»-i«’ojo jaunu-
laikų katalikai nariai vis labinu 
šalinasi nuo dalyvavimo- susirin
kimuose ir tuo būdu davė galimy- 
Itę komunistams byranti ir skverb
tis į klubo valdybą,

Komuųtetai, prisidengdami dar- 
Ipnlnkiška skraiste ir visokiais 
skymals iKsinaudodnmi, per pas
kutinius trejus metus įsiskverbė į 
klubo valdybą ir dabar jau deda 
pastangas klabą užvaldyti ir ja
me įvešti Stalino diktatūrą. Perei
tame susirinkimo komunistai nu- 
jausdainb kad tautininkai rengia
nt komunistus verst lauk iš klubo' 
valdybos, iš kalno pradėjo ruoštis. 
Ir jiems pavyko. Apie tuzinus ko
munistų tapo khiho valdovais. Se
niau, kada-katalikaį su tautinin
kais laikėsi liendradarbiavimo, tai

s nei socialistai, nei komunistai klu
bo nei kitose vietos lietuvių drau
gijose negalėjo paimti vadovybę,, 
l»et dabar viskas yru atbulai. Ka- 
t alikai sudaro narių didžiumą, tau* 
liniukai visados katalikus parem
davo ir dabar remtų, jeigu mūsiš-

, kiti darytų opoziciją Stalino mns- 
kviniams agentams, het taip nėra.

Ditko komuniiUi nori paimti 
vadovybę klaba? Komunistai, pg-

■ teką į Vadovybę, kiekvieną progą 
gavę, Imndo pakenkti lietuvių tau-

>, t Rkienis ir tikybiškfcms reikalams, 
neigdami katalikas ir jų patriotin- 
gns darinis, pcrkalhinėjimais ir vi
sokiais skymais nustelbia kiekvie-

[kaip anksčiau minėjau, tik peri 
[mfiaų neMrftphiimą jir tampa vai-1 
[dininkam mOR organizacija* irt P1TTHBITOH, Pa. — Siidhu 
diktatoriam, kokių mum* klube ne- Įgiamdą padėką rijikiame labai 

[reikia. Kita* faktas yra. kad Je«-|gerib. kunigama kMmnaam, Lieta* 
Imantas, auritaręz su Gudaičiu, at-|vių Dkirna valdybai, k<waujowMi, 
įmeta vteite laiškus, paniurtu* f. klu-1veikėjomu ir Wmm prmidėju.n« aem kuriame nfr.l1'*' **,ifc MHuviy rtigpittfa

naudosi komuninnui, Komuniniu Į™’,n,,tl? Pavyadlmi, Vytautui 15-toj, 1M0, HaAmylkill’o apakr., 
išnaudoja draugljono Hekvien, P7«» » ta«u»» ta*"*"* Mh-htRM* auk. prk^f mum. te tarti). 
nii« aavonm kokktoma h- wo-|bui P* tytautu BkU«-1prti. kum P. fka^a, kurtam 1<i-l
pamunlos virtimui, Viota<ni<or.ani.te''^*,”'<"’"irt**,l*u'<*'j,1'Y')P“-|kiaiii,- kuo >irdia«iawd< pad#q |aui|»MHy l/VTAIITn iun4 

XMij< tarp vieningi) lietuvi!) ir, *».« Wtto H** «*• »*•«**». . SVARBUS VYTAUTO WDŽ« 
Ja disorganiaaeija na.inaiukrt»nii,-|l,l^į‘l,lll“n5r(>tlt,„ .... _ L,Jttu **?“.** “** MtflVTIflMI AMAM 

stiprina mvv tarteijta L SIIKAKIUVRI HBk-’ . ■' [bus, j< ign bus leteta lamvai komu-Įname M vargo aw«. Užjaučiame Į naagia-*
Bkzndalaa valdyba* rialdmiio^L^j^^ ^^ini.^guti garbingame [inMHj^ padėtį 4W« ypatingais bh>-į IHIS • 

kkaUvlmaa baitotų. Metiniam audklujie ir tuo pat kartu neigti viaa Įgaig bedarbė* ir vargo laikais ir
Hrinkime narių dalyvavo 1IK>, 1x1-1 yrR lietuviška, LaikaaĮ todėl nedrįaomt valkti ką nota dėl I IVESTVTLLE, 11L *— Vytauto 
savimni ro<Jo, kad komuntetų ptr- |įfcjkvmnam nariui Huantomėti iraL Įjąyo vajaus. Tokią arnną surinkti įDUžit/jo Šventū įvyko gruodžio 21 
tijos kamlKlataa Gudaitis gavo 85 Ūktai komuntetą. kaipo MihgąĮ^rtmrtinluone a^taooe reikalavo Į d. Iškilmės prasidėjo šv. Petro ir 
balsus, o katalikas A elincvskis ga*|gjpvftlą. lietuvysteh Aišku, kad [nemaža parišventhno, duoanumo ir I Bovilo bažnyčioje, Svečias prof. 
vo 79 balsite Komunistai aiaoMdaugriis iš mfteųt neafakirdami tx> |Un]«uM darbo, UŽ |ą lai Geriauauw|buit. J* J» Jakaitis laikė šv. mišias 
badavime balintu^ klostavo tokiu Įricmento, paaftarnaujam kontuniz-Įnievaa atlygina Žtateriopai. jF-tą valandą ir pasakė gražų feto* 
būdų: iš kalno sumokdami b^iū-|TOni ir pereitame balsavime teko| Būkite užtikrinti, kad karštos |rin» pamokslą, taikindamas Jį jau-

šiisirinkimo, o susirinkime včn^jj^-j^i^jiigg ^^k^tnotis rtevie- Lįąj^ Jo .palaimos mtteij^gora- hueėių choras. ——~=
jienrn davė* baliotus. tokiu būduj nn% mtinij tarpu padavėbalsą *p«dt*htwdems ir at-Į Antras iškilmingos šv. Mišigs-
komunistai rankose turėjo po ke-1 - - * “ '* '" “ .**»•< - -
Irią Imliotų kiekviemtm kandida
tui rinktiįpanaudoję tokią Smoge- 
llšką sistemą, išrinko Dudaitį pir- 
mininku, gaudami d balsas dau
giau už ♦Mines’skį. .

Renkant sekretorių, kandidatais ws savo pareigų neatliksime, I 
buvo dcsmnutns—komunistų grti-p*ineužilgo muma bm gėda, kai I * jmk . p- v —■
peš ir Levišauskas__ritutinĮnkų.į^^nĮstai vięo klubo vardų: jš.Įaenuametua, kleb, <.0žauaką«au^|pĮĮ»#muz. X Bctjens,
Komunistai, nujausdami jog Lejkirs kokį šposą Amerikos valdžiai I rengfc.aavo lėšomw pokylį. Vakare Į 7-tą valandą programą
višauskas gali gauti žymiai dau-Į politikų būdu ir fuomį užtrauks Į prijHnkojaunimo pilna svetainė; I pra(K.j0 klcb. knu. 3. »T. Bartkus, 
gtau balsų už Josmantą, jie pada-Įdėdčs Šamo rūsčios rankos botagą p’’8* linksmai šoko ir žaidė. ^<rĮĮ^ng|R^. kalboje paaiškino pb- 
vv laluii daug Imliotų už Jcsman-Unt niūsų visų. ■ Ha laika, šeimininkės užkandžius! u:u..: ♦swi* nukvmt.i
tą ir tokiu būdu manė pravesti sa*| 
ro kandidatą, bet balsų skaityto- Į 
jai, kurių tarpe buvo vienžs ne ko_ Į 
munistas p. A. Strazdas (katali-Į 
kas) sugclivjo pastebėti, kad ba-> 
liotų yra Žymiai daugiau, negu Į1 
narių susirinkime ir ]>areiškč Mu-į

a, samia 13 d,, 1930 
».' '"'.IMA NB.ĮĮffVRiįsft;.. i-.1 *"’

Choraa pasirodė labai gerai. Pu 
idikos buvo gana daug, bet galfj 
būti ir dar daugiau. Mat, kaip vi 
sur, taip ir pas mus yra visokį 
elemento, kurs nešioja lietuvi 
vardų, bet tautos darbut nemaži 
trukdo. Rengimo komitetas siuj 
te laiškus net šešioms draugijom 
kurios yra neva wtautiŠk<j?į” j 
nei viena iŠ jų ofkialki ncriskl 
jo. Tad pasirodė, kokie jie “ tani 
ninktti“ ir kiek jiems rlipi taud 
darbas# Nežiūrint viso to, goJ 
vnlk* žmonių susirinko gana g J 
slngni ir atitinkamai atidavė i 
gurbą Tautos Didvyriui VyUud

Tenka dėkoti už triūsą gari 
pirmininkui klek ktur. H. J. B J 
kuL kuris daug’pasisventč; t J 
gi visai komisijai t pirhi. M. !■ 
dikui, lž<i X Ragidsiin. rašt. J 
įrf Knrpfrftei; nbriams: A. ji 
gai ir J. Simokairiui. j

JMva ĮtarpUit&i pasidarimva 
šh įvykis skambėjo ne tik liet S 
koja spaudoje, bet ir anglišll 
httkrftmttOHe, Iškilmių d« 
tilpo ^gražus aprašymas į “B 
ville UommcrciaLNeivs?’ aįS 
kr jo plačiai skaitomo InikrM 
STraipMtfjf pžvanlintnu didA 
raidėmis: “LitiuaauiMia at ■- 
rille Mota Anaivemry?’®

UUWR8ICE,MASS
HmkM kpriiin plaučių užde- 
nu Motiejus AmŠiejus, Kunigus 
Vo atsilankųs ir nuteikė Pušku* 
■į Patepimą. Dieve duok kad 
Itų sveikos.

■OnjaniiBcijoa, ftv, Cecilijos dr* 
L choras nutarė suorganizuoti 
Įorą į draugiją. Draugija nebtig. 
kšalpinė, bet mriamš dadg pa- 
hhčs. Išrinkta komitetas iš de- 
mties nariij» kurio pareiga bt» 
(dirbti įstatus.

f Kaštukaa

LABDARIAI DIRBA
Į IVORCESTER, Mm#.—ftv, Ka* 
Įzfrniero parapijos salėje gruodžio 
[2t d. įvyko labdarių draugijos 
prakalbos, praėjusios gana sėkmin
gai. Kalbėtojais buvo^adv. A, Mi* 
kris, kun. A, Petraitis ir adv. P# 
•BiihlK Be to, pasižymėjusios de- 
klamtiotojos O, Urmonaite. Em. 
Unilzevičiritc ir M, Blavnckaitč 
gtažiij eilėraščiu pasakė. | drau
giją įsirašė 39 naujų narių ir šiek 
tiek aukų aprinkta.

Triikn pn8tebč%į kad minėtieji 
kalbėtojai yriu Laklarių draugijos 
dalvli rėmėjai ir aukomis, todėl 
kom i teini laimi smagu savo darbą * • 
dirbti. * / .

Sumą cclebravo kleb. kinu J. J.komuntetų kandidatus, Todėl [ janetentiomK geradariams.
* ** ‘ ~ I rudžtel dėkingos- [Bartkus. Ilgą ir turiningą tetori-

Av. BtaftcUtamt Braaryg.bų pamokslą vėl pasakė prat kuiv
Į J. J« Jakaitis. Žmonės klausėsi
[pamokslo didžiausia atyda. D. V. ___  ____
Į choras, vedamas muz. A* Stulgos, istraipsnį parašė aukštosios nJ 
[giedojo Mišias ir per offrotoriuni r’— * *>> - ?<

Užbaigiant L StuIgj giedojo Wo MEM0RA-

ikjckviepo 5ž mite yra pareiga lan-| 
kyti klubo susirinkimus ir, apoio-Į 
kėjus duoklės, neišbėgti iš susirin-1 
kimo, paliekant komnniafiia spręs-Į * 
ti ir tempti klubą į radikalizmą.) ŠAMUS (ANKETAS

DETROIT, Mkh.

Į tą laiką šeimininkės užkandžiusKpjęaf vakaro tikslą ir pakvietė 
Miatis 3,1.Į surengė. ’ I p; a, P. Stulgą hftti vakaro V'M
. | H val. vakarc kkb. J. čiŽaus-Į ju iškilmių vedėjas atatinkamai

į kas pakvietė rimta choro narius ir programos tvarką? L. Al 
HARTFORD, COMM. svečius prie užkandžių. t Į Choras, vedant; muzikui A, Stul- 

Phfną Kalėdų dieną Imvo vaikų Į Stalai buvo, papuošti gražiomis Į gaįj sugiedojo Lietuvos ir Amcri- 
Įeglaitč ir vaidinimas.VaikuČiai au J gėlėmis ir valgia*. Visaa jauni-Į himnus ir Vytauto jubiliejinį 

........ m,-|va^‘no ^p*^0 vairdeliua-.ĮniasuŽ^mč \^etaaprie stalų. Gęrh.Įn^ri^ kuriani žrdžius parašė po-
brinkimui’^vra’ni^tar^šu-K«mlius, Rūtų Darželis ,ir klebonas sukalbėjo maldą, po ko L,taa Šilelis, o muziką snkomponft- 

tai k1,W,! ’ bw ,inkMn“ «**« ** * vo proT. A. S. Poeluk
’ g 1 Bipi O mtau fetafotatai ir feimĮnin- - prasjdfins plflgrtn«i, Bkilmhl

Į kės puikiausiai patarnavo, viri bu- Į vylėjas pakviečia, gerb- miesto 
Įvo aprūpinti Baigiant užkan- Į ma jorą p. P- Gladkauską. Gerb. 
Įdžiautk gerbi klcb, ragino jauni- Į majoras trumpai ir širdingaiwkal- 
Įmą ko gausingiausiai prie ehoroh^ lietuvių kalboje, apibrčžda- 

J priklausyti b* dirbti Dievui ir Tė-I mas susirinkimo tikslą ir pareiškė, 
jvynei. Kalbėjo ir gerb. muzikasĮ had kiti kalbėtojai plačiau nupieš 
X čižauakas, ragfedamu>ttninią gpk jg^ų dxlv?riW^9- To 

| susipažinti su meno sritimi. Darlgęrh, majoro prestatytas kalbėti

los studente ir L. V. chorai 
Amerikos HetaraM p-le 
Vilkanakatti.

Prie to viso tvcstvilliečinij 
sau garbe, ^turėdami savo M 
joj muziką A. Stulgą, kuri.J 
koloniją kelia netik muziko] 
ir tautiškame sustiprėjime] 
darbavimasis Didžiojo Vytai 
kilmei turi daug reikšmės. I

tai gyvuoja Weitville—I 
vilkai miertaz ir jo veikčjl

Vytinti

i

to
r hi 
et 
fo
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Reporteris

"ŽVJIGŽOUTĖ’’
Mfcittiirfi ▼alką pa vaikilnotai * 

U&nftb.
Eina septinti metai kas mfcnuo 

82 pusi, didumo.
TM, MikUtojai, iatmiafaticail
Jtte trokštate savo valkam* lai

mės. Tai pradėkite jiems tą laL. 
mę kurti jau nuo mažų dienų. Patą 
pirmas tam darbas tai {pratik
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu, 
štai “ŽVaigždaR” leidžiama vaL 
tauM AvML 4erinii Iv laviofc 
Bok tikrmi vaikams geras Ir pa
daryk; jiems Šiemet gražių dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę?’ kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių nkait ymSlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
mialonu, kai vaikas skaityt* ir 
džiaugsis.

Tik paabndyk—mūsų nerūgoet 
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit, metams. >'. » t /

Kaina Angelo Šargo Vaikų Są
jungos nariams 3 jlt, b visiems ki
tiems 4 lik metama Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas,

A d r e a a s t “tvaigždiHs” 
Administracija, Kaunas, Uagdfcs * 
Kastai

VAIDINIMO IRDA! 
VAKARAS

PHILADBLPniA, Pa. * 
šio 4 d. šv. Jurgio svetainėj 
tos” bažnytinis choras « 
gražų vaidinimo ir dainų j 
Buvo suvaidinta; “Mali 

jfe, bet sunkus,” ir “LR 
burliokas?* G po vaidini] 
tos“ choras, padedant m 
čių giedoriams, sudaintvį 
labai gražių dainelių. B| 
lošimo ir dainavimo HioJ 
priedų prie vakaro progri 
riale Olė Zigmontaitė, sol 
nava* “Aš bijau paša

Kaimynas. ” Ta ip sold 
chorų dainavimas bei loą 
vo išpildyti gerai; tarpd 
labai gerai! Tačiau, bfl 
singtt, reikia ypatingai! 
J. Alekną, kuris turėjcl 
čių mistrn” ir “Lietuj 
O apie pavaduotoją. — J 
rfe—Žydės” drąsiai gj 
žodžiais padeklamuoti t a 
“Lukšovičifttei už jos|
Jei aš galėčiau, auto

sus, o Levjšauskas 03 balsus, ben
drai viso balsų 192, kai susirinki
me dalyvavo 16H nariai, tokiu bū
du komunistui pridavė 2d balsite 
daugiau.

Kito triukšmu ir protestai. Su-į
pvifitamųntaus vartojant fokų teko'gMMį'Z-
Įmmmn mtomt, falo pNtaatu kjį*^
balsuoti pirmininką ir sekretorių.*^seiau pruuržŽyU,ĮkalbėjoartmtėM. čižaunkiehė (an-b<DrW0« redaktorius p. levnar- 

? JbGt Narnamai tėvai draudė.. iri kalboj), labai skaniai jauny!iimrrtii. Jį publika sutiko gau- 
” Itaip, jaunuolis, be gero auklėjimo, Į prijuokindama. Visas vietinis feia plojimu., p. Ū Simutis 

Įsau galą pasidarė. Tai didelis į-Į choras gerbia ir myli gerb. Cižaus- j^triai pasiekė lietuviškas širdis. 
Įspėjimas tėvams. Įkus. | Apie p. Šimutį nėra reikalo* kom-
Į '"Bedarbi vis dar nemažėja. Dirb-Į Baigdami vakarienę ir.scnus m o. Į pijriėntuoti., nes jis visur Žinomas

vade, klebone. Po tb gauta gražiui yęj p&Jrdoū scenoje L. V. cho- 
dovanėlių. IŠ čU vėl viri grįžo j! rB8 jr .sudainuoją, “Jau slavai su-r 
mokyklos avotainą, kur yiri 3oko,ki1o c. Sasnausko, “Eina Dar- 
linksminosiir žaidė iki 3 vak rytoj,sa^’t M. Petrausko ir “VilbiusH 
. Visas choras giliai dėkingas|Vanagaičio. Po šių patrijotiŠlnį 
gerb. klebonui už taip didelį pasi-Į įinhHį, patrijotišką kalbą pasakė 
šventimą jaunimui I Amerikoje gimusi lietuvaitė, majo-

I Valio jaunimo vadui... n. S. mokytoja p. M.
j J. M. Iff-ĮGiadkauskaitū. Ji, kaipo istorikė,

trumpai apibrėžė Lietuvos praeitį, 
jos didvyrius ir neteisėtą Vilniaus 
užgrobimą. Ji išreiškė nepasiten
kinimo Žiauriu ir netekėtu lenkų 
grobstomu. Ragino visus, ypač 

I. LA1VRENCE, Mass.—Gruodžio I jaunintą. stiprinti morales ir ma- 
31 d. bažnytinėj svetainėj šv- C^Įterijales jėgas Vilniaus atgavimui, 
cilijos choras surengė didelę pro-| Paskutinis ir visų mylimas kal- 
gramą vargonų fondui. Buvo su-jbėtojas buvo prof, kum J. J. Ja- 

įvaidintas veikalas "Cingu-lin-Įkaitis, M. I. C. Jo turininga isto- 
<«?’kurį suruošė p. P. Amžkjua. |rinČ kallm visiems labai patiko.

I WŪRCESTER, MASS.
Nmdtadž jamotit. čia -neae* 

Inai nusižudė jaunas vaikina* Ma- 
ti, ne-

pu- 
hū-
lošė

ir triukšmas, buvo reikalauta per-

L D. S. CONHECTIGUT 
ARSIU KTIMS 

SUVAŽIAVIMAS
įvyks sekmadieny, 18 d. sausio, 
ISJĮI m., 1-mą vai po pietų, šv. 
duomtpo parapijos salėj, 17 Con- 
gress Avė., Waterbiiry, Conn. 
Kviečiame visas LDS. Conns aps
krities kuopas dalyvaut šiame su-

Bet perbalsavimo pasekmes vis-[ 
vien išėjo jų naudai.

Žodžiu sakant, komunistai ga
vo išrinkti savo žmones į svarbes
nius urėdus, išskyrus iždininką p.. . ...... ----- .
Mašiotą (kataliką), kurio įtaka į tuvės vis dar darbininkus* atlei-Į tu* visi šaukė --valio, valio gerb. Į pirmauju kalbėtoju, 
buvo nepergalimarkomunistams, o 
gal jiems pritrūko ekstra baliotų.

IdžuU; ŽvaŽgMl
Į -4^vai. atlaidai. Gruodžio 14—16 J 

Iš to gerb. skaitytojas gali su-Jd. d. Wora»ter’io Iv. Kazimiero | 
prasti, kokjais būdais komunistai [bažnyčioje apvaikščiota 40 vai. at
kando nuveikti ir patekti į valdy- [laidų iškilmės. Visas tris dienas 
bą, neatsižvelgdami į padorumą, [bažnyčia buvo pilna žmonių. B*Ž-I 
teisybę ir kitus principus. Įnytinės draugijos per įvykusias 1 

Katriikaiprivatomenepcriduoti|pr(X.e.sijas labai gražiai pasirodė, 
komuniitama diktuoti mums. Gu Ypa gražaus įspūdžjo teikė mo- 
daitis ir Jcąmantas yra vadai vie- [|-vk]os vaikučiai. ? ■

važiavime, prisiunčiąnt skaitlingai j tos maskvinių agentų ir jie daro [ atlaidus buvo atvykę daug 
delegatų ir naudingų sumanymų Irisas kombinacijas komunistų lai-Lvc-|^ kunigų: J. Valantiejus, V. 
mftsų brangios organizacijos gero- nuėjimui, jiedu yra dideli prouaga- |Karkauskas P. ^aikamkas ’ S. 
vei. Atminkime, kad tik vieynbėje 0 oriai komunistiškų doktrinų ir p juraitis J J Ambo- 
U.g*w. PasižymSkite laiką ir. kaiira tokiems Rainiams mtaų tie-Ls M’pallk^ P.'.Mk,iti8, P’ 
^tlj Ittatmo suvarmnnto Įtuvn. viešame genimo. viraMirakiSr Minėti .veital 

t( B. Mtotonieni, Apsk. Rast, jose notos netingių būti, nesi•

Iškilmės labai gražiai pavyko.
Už visk tai tenka dėkoti gerb. kle- ,,.„c ____ . ... , ........ .. ........... ....
bonuikun. Aug. Petraičiui, jo pa-|uCingu-Lingu’* aiškiai parodė, Į Jis nupiešė Lietuvos ipilybę Vy- 
dėjėjty kun. J. Bakanni ir šv. Ka- kaip stiklelio garbintojas suardo tauto laįkais ir suteikė praktiškų 

[zimiero seserims. I savo namus, išleidžia savo pinigus I patarimų, kaip elgtis Aberikoje sa?
|‘ Vn»iiki»|ir aptemdo savo protą. Iro gyvai tautybei išlaikyti. Jo
Į. . .......... .—Į Po to?buvo įvairūs pamargini-Įkalba^pasiliko įvestvillicčiuose il-
IU AIIIUO AlitHItfKh I mai. Buvo dainurto jų, ąmuikinin-Į g«m atminimui.MUJvu AnvLUUu Įkų, planetų ir kalbėtojų. KleboJ Iškilmių vedėjas dėkoja didž.'

* V ATil HTII CFMn |0|nMft ^un> P- M’Juras pakalbėjo a-j gerb. Įdek kun. S. J. Bartkui,už 
Į nlą lnldRy uCMQtUv|pic pereitus metus ir linkėjo vi-|pakvirtimą tokių tinkamų kalbe- 
I Naujos*Anglijos katalikų seime- Į riema snsirinkuriema laimės natuj tojų, taipgi komisijos vardu duo

tis įvyks pirmadienį, vasario 231 lak mota te. Svetainė buvo pilnai ja kalbėtojams už jų turiningas 
I dieną, 1931 m. Tą dieną yra Ame* Linkėdami vieni kitiems kalbas ir publikai už pavyzdingą 
Irikos šventė — Georgo W«Mng#Pnkwn,l sulauktų naujų metų, pa-Įmandagų užšHaikymą. Gale ir L. 
ton gimimo diena. Srirhelte bus I »*pijonai grįžo į savo namus. V, choras ir publika sugiedojo Lie- 
hikomMNek.UoPrtwid«itaė8v, l H’"0?* Mę- to«,!r Ata'rįk* Kmlins. Visi

|P*Bel8klietuviij p.npij.» «rt»i-!‘» P«Wj<» etanMu^b»«sk.ratė, piln. Koctaism pagijo-
Lfje ChmMo, Mus. Pnfom. . “’*“**"» 1 * * ’“
vis. .kAtaHfatkv ta-k«n-

tavo tatamHhi. Puvo ir ĮskyriiĮ, faiopu, ratrlhį it khu »t-|klllįit(MI kkvn(l, Patrnktntas jauni- 
[siųsti kuo dauginusia atstovų itf 
mrivežti gorų sumanymų, Atsto 

(vai turi gauti orgahfaadjų man* 
Įdatite, klebonų patvirtintus, Bri- 
Į mėlio vis* tvarka ir dienotvarkė 
Įhus pranešta vėliau. |

daitis ir Jcąmantas yra vadai vie- kyklos vaikučiai. J ^ ■
Į atlaidus buvo atvykę daug CIHGU-LHiCU IR 

MUSIŲ'

f GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

Tusu gimines ir pažįstami Lietuvoj, boabejo, 
nori žinoti, ka veiMa Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAIn o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir

• visų papasakos.
“MOTERŲ DIRVA’* yra vienatinis*Ameri- 

kos lietuviu katalikių moterų Žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos, joje Sale straipsnių ak
tualiais moterų klausiniais. gale Žinių iš viso pa 
Saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai : 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Ra 
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5)‘ Literatūros «ky- 
l iūs ir kiti, *

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
* viršeliais ir vinjetėmis, Jos formatas (didis) 

yra toką, kad po metų galimu pasidaryti daili 
knyga, Nelaukite ilgni. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresui 
<WW birva^ 

S5U2 IV, H iS^rėeL f?ki‘wo, 11K

flk’ir 
>RD- 
■ejie- 
»lotą 
■tarp 
Šaipo 
B, pa- 
ludai- 
I” ir 
|ip ir 
Įs, bu
le net 
Įt tei- 
tymeti
Kriau- 
| roles. 
k“So- 
a šiais

TO 
Rymą;

Bet kad aukoti aš jo Valiu, 
T .i jai nota teikiu la ufepelių...
Ir žalią rūtą ir taltfcę, 
Už jos lošimo didelęBžę — 
Gabumą nudnot kaimrenylię, 
Kurtoji menui teikialiŽybę.” 
Vakaro vedėju Uivolrb, Dzi- 

kas. jurgiečių vargom] [» o pi
jami skambino, akompluodnmas 
dainoms, gerb. Stanif 
ninkas andriejivčių. Biss iš to 
dailės vakaro visas t J paauko
tus parapijai Sv. durai
“Tad ‘Rūtos* chorairtas yra, 
Kad jam skambėtų fem lyra 
Pagarbos — vertas Įir Dzikas. 
Lai puošia laurų jJinikas, 
Kad skatinu jis mm jaunimą 
Meno srity įgyti ‘Imą..?’ , 
Darbuotis dėki mtlėvyiės — 
Lietuvos, didvyriųfetinčs.

v 0 taipogi ir dll JkpČlos, 
Kuri globoja ir muf yėius...

vargo-

Skaitykite ir platMdta mfaieriiį 
mokslo, blaivybė* ir zvrtkator 

laikraštį

“SAWB|”
*8APGTBĄ” ricattydamM rtt! MUflS 

įkyrius: 1> Mokyto pop«lf«riwidjoa Ir 
vteoomanė* klauiimų, 2> btelrybfci, 8) 
akla, 4) «Y«lknO»e, 5) ardytojo putarf- ■ų, S) advokato patarimu, Vį ąirihmt- 
a (politiko?!, vtwo»eWii ir •- 
kernotoje* ayveilmol, 8) priHalkotthH 
UhiejltiiM (Lietuvoje ir afetaiyM),» 
KnyiŲ pagulta tr 10) IvatrenybisL 

“SARGYBCMir taSb: vysk. M. Ral- 
njta, prof. P. Kuraitis, Vydanao, kaa, 
Tumavjrot JCmąSla, dr. M. Paktam- 
kaM. dr. A. Gyly*,, dr. >»r, Jtaaltaattta, 
agr. Vstattat, dr. K. Tak*U«, dr.XX lai
ka Ir kiti '

1080 tti. “MARaTBA* kaMw> JMk 
tarną tik « litai P**4 matą 8 Ittal UA 
Menyjc 12 litų metaiaa, jomI mtą g. 
litai . ' '

Metiniai 'akaltytojai gawa griedą 
KalHsJodą’* !r MUS* 

^Skaltytols akaMtri vadH*M strt 

10.000 loterija kas ptaėtaiM. aJl M- 
ririnka 20.000 skaitytąją, Merija ko* 
padidinta tria ko^ *

gkaMklt riWaahl> kM
eepritraktą Hmvfr wa»rią,

AdrMata: KaUM«i Uaadlea sami -
I JwrgieUi|-aA«GT?>o<" ate,

-

*
YOKMTBB, KAM

TeH-M*) .

INIrtm RhaiuMM 
KALKNmomua 
LUtavtfckiMt AayiĮao*

IteMtf lt; lia»nm

1UIAFBMAB *
T Tal.»»l UWim.MAM,

_________4 J PaJaagąhinioūpo.
Ten ant*ledo Siu- ĮysmiiHiiHiiiimmir

PIANAI—RAnihft '
SALnYTVVAI .

Pitarikat Taiaagaje, Naujų Me-(tttvo« ir Amerikos himnus. Visi

imas, 7 vai vakare, dainuodamas 
parvažiavo namo. ■ / ]

Apriki Baidai Rausia 18 <1. U 
Mųpttdlo, Mana, atvažiuos ehoras? 
jkun. SUpwd KnalKo vadovauja* S 
Jmas, pentatyale vaidinimą “ŽUu- 

Kademijai Kąijw Aagttjoallaa?* Felntn ^Hamaa Ar. Prtn- 
riškans parapini, i

SPAUSTŪV1
atumku

ViaOKIts «pav: 
r»AUMVV ; 

‘ Xw»StaMi*urtą«ką
IkUUatauthtaad 

kertą, 
ihno kalnai rrttaą % . ' I

JMLAttJONCi
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ta|M*ll*M**fe|imi,,NIW^*|s*tato^

METINI ŽINIOS
•^įni nmw ii   sitoiiiniriimamitoiiiKjHta*taim|tote|taiiWHiw*i un*te»i|

GUB< MY YAAAKB TOCKT 
<i4mxAmx*m^

H * MteJJHi
iatgio 10 d. pubniri ilgai dito- 
-(rirgti Jttompu Mtiiteiuaku

Ste mate MattiiML atindet Jo 
pi laidu ji M avetitetaužią M 
Uos, Mirutit priklaus prie 
įjvieidjimo Liet, R. K. Ir, Ka- 
Iru Draugijų. a.

Pertilą ketvirtadienį, inaugnri 
sijte dienoje# gub’. Ely pasakA tfl 

’ rinfegą prakalbą LegMlatAroj^ 
Jis palietė bedarbį fe reikaJavo M 
lafeti W00,000 btata 19 fe t 
metą fe paskirti Milijoną Jtierii
netikėtiem* tadarinų ielpfete rcu j 
kalsms fe jute pavesti gubernatcb J 

. riti, 
, Be to, jfe patari sudaryti komi

siją, kuri tiudljuotų bedirbą; p 1 
strigti be atlyginimo darbo biu* ; ,., . - ,

rus. Taigi bedarbės klatabnu 1^-; ?*v3f3t®1

Ely yra dAUgUuafe susfeO^nta ir 
% gal jam pavyks tą klątetaą ko

kiu nors badu ifeprteli.

•mulkio* turuTM

<dū labai intereringri liaudie 
įmoksiu apie žmęsių deramą

MAWAIWTCW

3
_ __  _ ItMft iit 
fctatMąval Btt tebm Jfe yn tatai

dtaparta* pardfrinljMM faranj, 
namą Ir bkniM *dv, (failiui, ką- 
r|i ptr daugeli metų kaipo vedė-

Pvikiusifti 1*

a šventąją šalmą.
as misionierius pasakė nema- 

liiteresingai vieną prakaĮbą 
Bone fe kitą So. Bostone

|gOUTHBO«WW4
Jau buvo rašyta, kad Dr. J. 

Landžiu* savo ofisą perkeli* I 
Vereteterį. Dabar jis pats pareiš
kia, kad tavo ofisą perkeltą ne į 
Worce*terj, bet į South Botioną 
496 ik»t Broadvvay. Tą daro dčl- 

'»• Jto, kąd jii .ri*uri*U4ikrJ>*rientu 
turėjęs Šo. Bostoną.

- Be to, jia mano darbuotis Mkto- 
4 to Ligoninėje medirinon skyriuje, 

‘ Jis esąs mediknliškų organizacijų 
nariu. ' • ‘ '

Ofisą naujoje vietoje atidary
siąs apie pirmą vasarie.

entas J. B. Laučka pasek- 
m: pradėjo “Darbininko” va, 
jaskalbas, Jfe turčjo didžiu- 
feecneljaa ir gražiai joms kai- 
H0rightone ir 8o. Bostone, 
tat laukia daugiau tokių pra- 
W .
, ♦ o • •

Ičiojė kunigai, skelbė, jog 
kalikai lankys No. ir E. Wey- 
nfei pirmadieny, antradieny 
Reale, o trečiadienį ir ketvir- 
tac&’evton Upper Falls.

joa ir apdraudos įstaigą vadinamą 
Litkuanian Ageney South Boston:-. 
fe tsn turėjo savo, advokat Arte of?- Į 
są Žfemfe dienomis atsiskyrė nuo J 
minėtos agentūros, ir dėl geresnio 
pątirpąvfaio atvo> klientam* fe 
draugams betpažjstaaiicita, atida
rė naują kontorą aptiekoriatM SkL 
įamko name kampas Breadwąy ir 
B Street, South Bostone, artiLie- 
tuvių Svetainės, durų numeris 31? 
B Street. Advokatas dailins 
patyręs ekspertas įvainuose ap
draudė (iniuraneri rrikaluose ir 
čia ąimenŠkai imtarnaiiM vfekms 
turintiems reikalui apdraudime 
namų Ir kitokio turto; taipgiper- 
kant namus, apsaugojime nuo ap- 

‘ gavystčs ir visokių priekriiių Ife- 
čianrių nejudinamąjį turtų.

aaadotoją.
Htetevi tą’vkį mapMtami 

^1- 
^iaAvi^^MSfeB^teTn 

namuose iino, kad takam 
aos mrtaH kankintia m 
M*e Mitiniįll jC tttifojkĮllMifj

JbteM Plfri ■ Iihr|wdl»rįg
fe

UMUB 
ar Tte . 
Tųw taute ir 
litriatite *ka 
*IMKOAt* astegta olos ir n«wterto drabailtĮ, 
kas taweta. Ta* tapą jo tame msgiBcar veiki: 
tiataną te ffHteą ii fk*i»damqStr«ta sąnarių ir iŽt

VIĮTUVĮS -
šeštadienio vakare 5Vai. av. pet- 

I ro lietuvių bažnyčioje Vladas Lo- 
pečka vedė Antaniną Barysienę. 
Liudytojam buvo Alfonsas čapli- 
kas fe Marijona Lcpeškienč. Jau
noji yra g. a. kun. Jjjlio čiplika 

į sesuo. Abu jaunavedžiu yra M 
* viente apyHnkfe Lietuvoj fe nuo

Ms Vaikelių Draugija šeš- 
tadLikė svarbą susirinkimą- 
ISrilgerą valdybą. Kųtare 
rengt karą po Velyki).

a ' • ♦
Vti mėnesinės pamaldos 

bus padienį, 4:15 vai. po pie
tų. ‘ •

MOTUtlB, MBTUKAJO PENK
TUKO, PBDŪGIBDA

Pereitą savaitę, moteris, kuri 
neturėjo penkių centų, užsimokė
ti už pervežimą laivu iš Bostono 
j Kast Bostoną, bevažiuojant foko 
nuo' laivo į vandenį ir prigėrė. 
Stovėjusieji ant doko žmonės ma
lė kaip ji įšoko j vandenį ir pra
dėjo Saukti pagelbos. Laivo dar
bininkas sužinojęs kas atsitiko, 
šoko į vandenį ir moterį ištraukė, 
bot atgaivinti nepavyko.

Ate į sekmadienį pobažny- 
tinėbje bus rodoma naujas 
kru^į paveiksią* “Mother of

ije bus rodoma naujas

vhttrtH. Gyresa W » «t, *■
JDOwĮQmv,

■DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

. ........——

L. JU K BALDA lOMK V, j.
PABAZmi DBAUflJJOB

VAIDYBA
Pirmininkas — V, T. Sartokas,

M13. ifetarth irH Ite Mtasa, Mate
Vlcs-Hrmlntakto — A Matettteis,

Mfi K, Bnmrtvay, 8a Btetocų Mas*
Prot ItolUnlnka* — V. Ttetotates,

10 Marias Ud.» te. testą*, Masą

1f*jdb**s4ttm ---<' ■ W> Vn^MMtealLa***
W8 Boltoo 86, 8a Btotoa, Mate

Tvariufefta — J< Iteifinakte
Iii Bow«a BU ifet State Mate 

Drori ja laiko tarfrinktMte tas asirą
Hematitai | Hekvtato tauta* T» 
vti. rakate potaferiMJ ataataj. 
FlfUt Mų Ba State M«*

MV. MAUMUMO B. K. DB40M 
VAT.Tryftflte ApBlUT 

Pirmininkas — J. GrutiMteu,
X Rment gtų MMitelite. Mas*. 

VLos-PinMinltiu* — j. UartelloaU,
140 Bow«n 8t,, 8o. HMtMi. Msm. u 

Frof. BaltliliikM ««w* Yį
110 Bowsn »t, 8#, Beetea, Ms*. 

Kis. Rnkitintea •* M. teikis.
K. Kinte »L 8*. Btetoa, Mate 

IMtnlntes — y. Balaite. «
30*4 MsnVr it., M Bosta*, Mm*. 

Marteliui — J. Btikto,
7 Wlnn«W 8t., Ho. Bwtw, Mana 

DnūniM laiko auirinMmus tea *aUt

iv. VAIDO DBAUGUOM
U PAMALDOS
F ..•/Setamahr*LP.M.Mv.Vincento, 
’ Bv< Petro ir Povilo, Rožaneavos ir 

Sv. Petro parapijų.6v. Vardo drau
gijų vyrai turėjo metines pamal
das Rožancavos bažnyčioje. Prixi- 
davo prelatai Paterson. Pamokslą 
sakS»kun. Dane. Priaimmnaą žvč, 
davė kun. Virmauskis. Jaantefe- 
tavo tam. Lane dijakonu ir kum 
Gaffney subdyakonu. Ceremonlo- 
ru buvo kun. Readdy.

VASDIMIMAB
CAIŽJge, Mate.— Sekma

dienį, ąįtS d., Sd. Bostono ar

 

tistai v< labai grąžų veikalą 
.♦* Pelnas parą-

pijai, t
Kvicčfeisus.

“KUNIGŲ VENT8ĖS"
KIKALE

“Kunigų Vienybė*” provinci
joms autityarkįus ir'išrinkus 1931 
m. vietinę savo valdybą, malonė
kite priduoti jos sąstatą Centro 

’ Raštinei 443 Park Avė., Bridge- 
port, Conn. s

Paskutmio suvažiavimo nutari
mų protokolas jau pasirodė'ir bus 

’ išsiųstas, kuomet tik eentras su- 
. žinos kur ir kam.

Kun.M.A.Ptakus,
Centro Ražtiuinkas.

EnamuAs
« CAMBIpaK Mite. — LDS. 

8 kp. metinis suririnkimis įvyks 
sausio 18 d,, lietusią bažnytinėj 
salėje Windsor St, Cambridgc, 

" ‘ Mate., tuoj po sumos. Viri nariai 
malonėkite telyviuti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, ypač 
dabartiniais bedarbės laikais. Be 
to, bus renkama valdyba 1B31 tu. 

, Primenu visiems narfami, kad pa* 
bbtcngtumčtc užsimokėti mokes- 

z JIui, ikad ^Dariiinmkas** gMitų 
lankyti jūsų šeimas ir šiais metais. 
W centro yra avarinis Isilkas, ku
rį turfeim aptarti, o be to dar gaų. 
hit po gražų į»D8.6-t<* kp. 15 melų 
jubiliejinį pavrikdą, o gal dar ir 
po kakndfjriij. Todėl malonėkite 
visi pribfiti ir po vieną ut*r<tu nau
ju nariu atsivesti.

Kn».J. F. Mmdgfe

iftad SU Ho. Besite, Mate
ą Jalta starlnMmim taa aatrą

-1^^'=~Ak ,•M® ■Jrni.

WJ0M0 IV* lL.JAtALPlMtM 
DJUOM VALDYBA

Pirmininkas — M. Įlota,
30 Mt. l<Ja M, DorclAtotof, MtoS.

WfiUwne Cotombla M8L 
Vke-plrmfnlnkaą J. l^rtratakte .

24 Thomas 1%, So. Įtartos, Mote
Prot. lUMInlnkto-^il. Glintatlr, - - —

6 ThomuM I’k., Ko. Boston, Mum,
lite Raftlulntas — M. takia,

2T>0 M, NliitH St„ Ko. Btate Mato. 
UillitlnkAi* — A

865 E. Brtedway, 8p« Boston, Mnte 
Msrtolka—- J, Saikia

7 lyhrfMd Sr., Ko. Boston, Masą 
DrautiJa lalta atarinHtas *te trsfią

nsd*idiet)l k įstatam1 mStiesla 3 vai.

uitvv. Dūicnav dxjo» 
ro GLOBA MOTOtM sva 

VALDYMĄ
HrmtalnU — Ttkte Atomenokiamą.
VltePlrinlnlski — M takirirtate 

448 Cataritee it., Cataridte Mato 
JPrte RaMInlakS — Ona Blaurtate, *

448 K 7*Ui 8t*s S<K BomIm. MAhl
• ą>tap«o«y < 8ostb ’ Btate S423-]
: rtaRaWnlnWk-M«riJ<)teHari»^Uta{ 004 M BWh 8U Su Bstite Mam> 

mm <*_ * a OfK llllĮlįiM
106 Wta «-tb 8U 8* Btate Maaa 

-r-™—" | Tvarkytą — On* MtaUrUlsH,
SmIUS .1512 SSlt11 “t- Į-By1?". i*»HVl KltPsMI MAFRI *iMO IjMUIYCNI Aj* * ITatoft* _ W Tte*tomAL*L*tt*4mA

į >k įtosąmkrte 35c 
deautemtto vieta*, 
momentu, kuomet 
“IUI

Keturi prifc- 
r_, .Imas prašalini
’»trčni|, ša narių ir fatampytą RW5*

m»w **• •teimyirm «t».‘ 
mmooki-yh^n.^

■—w—. i'.:. .... i i.■■.iii,.i

Aattata J* Lfetoyy ; bJoe kfekritną MdlntąM

ta* ritefe* ’ "z ’ S ■ ’ ’ ' ' '*L. - -
llsturis, tarto ssrsl litaiItaavte ąy- 
mimą. Kas nori tokiu tetU tari skai
tyti Itauvte Kataliką Vtifctao Centro 
toldilsmą tonlfetita

j| takia ufetoakjrti mu Amerikoj lt 
vietoms ąimlntas ir paŽMatofems Lfe 
tavąja '■

MMiwą UlkrtafeT sestoms kattuoja
tetur Htobįuta mėtą — eta litai. , Latvijoj, Etljoj Ir VtetotifeJ kalte
ta peik 0 visur kitur uMfeog (taigi ir
Amerikoj) — trigėtel btatoįss- 4 

Adrtoss: TAstvvs. Kante*, Laisvi* A

iKiLIaIa MNifflMJt ***
PiMkeUm« ^rijiniDko” 

iYxlaktorfauK tiud. J, B>
Lančkoti prakalbu nial^ruta 
jiuitgąvoine šių kuopų suti
kintą:

L.D. &1 Boston, 
Ma.ss,, savaĮo. 11 <1. 7;30 vai. 
vakare.

LDS. 3? kp., Brighton.
Mass., sausio 11 d. 2:30 Vai. ' ------------.|1"""1. \ osJLi naa YKca-A-»rnjnijnKai»—aowHMK apęaerięiua
popietll. / - ' |daml knyga Ktiajiaiuoąą pas gg gawyer Avs., Dorctestsr, Mus.

t n Q 9 irii ' b^Mdk»t” Pante kun. P. Do-L. B, KJ. w KP*,- -DrOCKtOilt y,n*www««<HA ♦•l Va • R 6tb St., 8outb Boston, Msss- 
q-rmi «•"***• Jfe P«fe tai> M m.teMinititas-Jnosa*Gussrffim.Mase., sausio 12 d. 8vai. va-|j,raH. Qriiaw j,<»aU įu auto- , »u, 

1---- ’ ’ #K ”* 3 « p,nhmti*o i A- ’ m Mu»
metiką. Kreipkite adresu: BMP Tvnrkterto —• Petras Geistini*, 
tma K«. P TVvtato StariHk* T to ‘ U Vinton 8t, teoth Boston, M***, 
bis, Kas. r. ąiogmm, aus- nrauJrtJo« susirinkimai tema kas pirm v 
tava. Knyga jdoąnili pteąteta fe nedemienl kiekvieno mfeita< 3 ta

Kasos Gietaju — K. JauvAtasaA
1438 Ctfumtia R<L. 8a Bosto*. Ms» 

Draugija tevo suurlsklmte įtiko km
antrą utamlnką ktokvlsuo atatato
TzSO val vakarą, ątetitoyiltej sss 

VlMte^rtoaljos taksisto kreipkite 

pąs protokolų raMIMąlte -

•VCHTO PKTKO I* FOVILO 
DUOK VALDI*!

popiety.

^5,000 ALUA GUBBRMĄ- 
TOBIUI

Majoras Curley įnešė bilių, kad ’ . . ,
Mhssarinisetts valstijos. gubema->|^*as®o saiiBio.lo (Į 7;30 vai. 
toriui pakeltų algų, nuo 110,000 
iki $25.000 metams.

iare. *
LDS. 3 kp., Noi*woo4>

rirmlnlulMU — Jo<ta*L. Pstrautiai*,-
24 Thowas Papk 8a Boston, Mas* 

Vi<*Pirnjin|nka»--JtM«ui JadBerlčinu.

1

SiAirAuJAB

Pirmai sausio 12 <, 10 vai. 
ryte įvyMlofurfe a. a. James ■ 
M. Curley Bostono miesto 
majoro CksOnaus.

Sekmadjprieš laidotuves a- 
pie 15,iWatų' atidavę paskn- 1 
tinę bagtib a. James Curley, ! 
Jn .

Laklotuv.imaldos įvyko 
Kryžiaus K-oje. J. B, Kardu 
uolas O’Cor vadovavo. Daly
vavo šimtrtigų ir valstijos ir 
miesto virimai fe keletą tilks- 
tančių šiaijpdų.

Palaidotagiuoee Kalvarijos 
kapuose.

Vėlioms Irltik 23 metų am
žiaus ir vyiį£ šeimos natys. 
Pereitą met^įfe m&. 
a. K. Gurioj,Žmona.

Majoras <jį jp šeima gavo 
lakstančius gautos pareiški
mų.

“Darbinin 
vą žodžiu.

REDAKCIJOS ATSAAYMAJ
H . * ♦ <• ’

J. Krevu, Lawrence, Mase.
Tamstos paskutinėmis žinutėmis 
nepasinaudojome, nes mūsų kiti 
korespondentai anksčiau tis pa
čias žinias prisiuntė.

Bykžtei, Keuark, N‘. J. — Tams
tos žinutę apie žjunaus tautininkų 
vado sūnaus su lenkaite vedybas 
šiuo kartu negalime pasinaudoti. 
Kadangi vestuves jau įvyko, tai 
pamokslai “nebemačp.”

.■vakare. *
Mlisiolė d. 7:30 vai. vakare.

Prašome ir^kįų. kuopų 
pasisknbyd gUMtuakyniaiB.

27 Tampa 8t, Mattaten, Mate 
dlnlnkM — Vincas Kalniu*, 

8tmt, Boath Boston, Mate
* — Fėtra* Getannte,_

Draurijos sasirinkūaat burte ka* pirm* 
. r."

-po ptaą, Pnrsfekte tofej. «2 Bto> 
ffevtatfe 8t, 8a Boston, Mate

IŠRENDAVOJIMUI 
KMHUUHAI .

•‘Darbininko” name 5 arba 
7 gražūs dideli ir žviegte 
■kambąriaL Yra elektra,’ga- 
uas, maudynė, akalbynte, 
duodama Šiluma ir janito- f 
riu» patarnauja. Del plato*- 
rrių informacijų kreinkitfii . 
‘Darbininko” Adminiitra-. 
’W ‘ ’’

įer savo ątsto- 
mąjorui fe jo 

šeimai gilią Įkutą.

liaujas mūšy išeivijoje dar
buotojas, bet jis yra daug 
pasidarbavęs Lietuvėje, Jis 
kalba.labai gyvai, todėl kvie
čiam visus į prakalbas gau
singai atsilankyti.

LDS. Centras

* 'tetikta te

lirai yd jnkito Jtt«»

vaikam*

“tetalute” daili, turininga ir pa-

nomieji mūsų raly to jai ir dailinin-

A L. K nurudo M-JOM 
nwrwNi Amu 

■ imt
*

Plrortnlntau

Protditolų Ilsėt. Addfmi Mivieku. 
2T4 Bdtoo 8tų Re. teetett, Mum.

I4KTUVIB i>AMTISTAt

H M, V. CJSPEI
(KAMPaHAvranrą

O/tes VaMsa;
Mte t iki 1J ryt* ir mm 1:W ftl 
S Ir nao B iki S vai. vakarą Ofi
sas atdary ta* aabaiaa va it* rate te

IMIMtra*9T 
yHįĮMIK^ OSdtttTtMbBa' 

Taipgi nuimti ir X+aįį

“DARBININKO” A6ENTK
Kas iš gerbiamųjų lietuvių uorė- JuaT poM“”1'

tų užsirašyti laįkrtat| “Darbinin
ką,” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriai pątarpa> 
siu. Už savo darbą jokio atlygini
mu nereikalauju. Laikraštis “ Dar
bininkas” išeina du kartu savaite- 
je. Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numerį

Visais spaudos reikalais kreipki- 
tte pas

V.J.1LAVA0KAB 
T MąU Mtaeeater, Kasa

Hti Matams, gal tetetetetems, ii 

— Vysk. J. SUsgaftfc.

m® ir naudot!
“Saulutė”eina du kartui per 

metami 12 lit., pusei metą 61 It, 
spalvotu viršeliu. KabaLietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
mėnesį 16 puti, didelio formato «u 
ir kitur metami 15 lit., putei me
trinis mėn. 3 lt 30 cent. Amerikoj* 
tų 8 lt. " '
. Adresas: Jurbarkas, “Saulutės

Katariu* — Audrinamu tedūlą.
703 B. Fltth 8L. 8a Bo^oaTlM 

MadkHca — Kasim fenu Mtkallfota,
900 E. Bru*dway, 8a Boaton. Mite 

Oratorija p. R K. Ktiteafio teito M* 
oMlnlte Mteirinkfttai kas sutrą w» 
dSldlenj ktekvkmo taoeta Lfetarią 
BvvtalnSJ kampa* E Ir Mlvaė Kta. 
So. Boatoa. Hmm., 1-ms vakudą fe 
ąfetą. AtHdamI attateklt* 4r*uąk 
aaabf naftą m toriai prie tnagų* 
jrĮrMjtlr

UOUAI M
TfiryM* Ilklm«*» Jos labtepmti Ir te 

teitas, Jto Blelvatal Ir Mdos Jnns vp 
stato, be stejojimo, rapL Jum taip 
pat rupb tai TBvynefe taurautą lt 
ktafėttj teltetuma* Ir tefert. Jąs tafe

antroji laida.

, Ltemvte«D*atteua

OR. S. A. BALVARtSTI
((UUNIDIUII

OfiaM atdata imu 10 Iki 13 vai. 
n*> i M Ik1 690 P« |Mi< 

m* « iki t vakarą tvMto Maną 
pagti Msttarlitti •

lutūvis damumtab

A. L KAPOČIUS Kl»mdwv,IMMSMtM
Ofite valaadMi nuo »Iki tA m* 
lilO-B Ir mm 6:*-* vakaru 
Sarodomte Mn U—13 vti. Moą. 
Svtataite ano 9 tkl « vtiu Mte 
Mteįii Ht 9 Iki Ik (Htel *• 
MD* ,

w DfflžiuuŲ Tomy 

(turinčią artJSOOO puti.) 

možia kiekvieno lietuvio inttiigcn-, 
tą biblioteką, kuria įkaiti “tidb 
ąį** didžiaurig mfeetini titiratū- 
roa, mokslo, viauomenla ir akute- 
mikkojo jgyvenfaad žurnalą, nuo 
pat jo lddfano pradžioa. Bet ‘4B

imooių teistais ir latote.—Jte terit*. 
kad Ir toli tedatel, kad Ir ptachtįą ma
rią atteirtl, mdteU TVryta Mvl kntat 
jis tlkrteMj yra. Sitai* vtafo jib 
žvgghfe Jums febai JI* praariu li- 
alraiytl . .

' “MViSMĮ”
'‘Pavasarfe’* jaunuolį-lfetuvį B 

aukite doru, kilniu, •aargingu, są
žiningu, barate, tevermingu.

Vytautai Dteymd pats tokiu bu
vo fe tokiais nori matyti risis >*, 
trities lietuviui.

“Pavasari*” tekainuoji K lit
XaW8,p.<M

'Ifiii..*y»WMĮĮW**WĮĮĄ-r' .iii ■

VMUnemtsim

ir tiedof Hitų rtatovauotina, jei
gu kuria fatėligtnta*, ristfek ku
rio* profetijo* jfe Btititų fe kur 
begyventų, jo Beprenumeruotų ir 
apkaitytų bent nuo 1WO matą

‘‘DAIlBrNINKAB" yra. UkrtauM 
iių dienu Lieta** umiiu veMmdte 

-DARBININKAS” orto tteM .te

*ą tačhsalntaS* 
"DARBININKAS* ttoti* k»Oą Ttrr

Tel. Patarme 
' lAlKO IMriBANiMi' B B M- Julm įtRlItSf Mt U«

(RKF*r«)

TO

ąif ••
lAKBINIMKO* tetatoėl OUN»

jiem

ir w»wwMUZIKOS MOKYKLA

Tti.ColttmM*0176

tostą ŠIAM gamtatel Bte' 
■w MM ir mihlihlHH

Oftoo Vaisėte*: 2-4 ir T—U 
ttt Mu*. Ava, erti Ctoafate Bą.

.......... ...........  MOlimj

MkA » m« gatetmalHi 
moMtei. i

M JAgtf
Tivet te MteteM,» agaMklte 10IL

MtaM (B lt. MMMJat Ir Mratetite 
<4^ **Ateiiter SiMM laMte 41. B

na aagMi ką kada kuro wiyAWiriV7ifAM D1W4 
HttURl

D. A. ZALETSKAS
CliMIKNUV* 11 WiĮttftM*OT<LTli

7 / - ’J -

nuBBiMimr yra Me mm- 
atg Ir Inttitemrtu Jutknada.

-DAHBTNINKA" ntegteM Rtitate
rta PR. DOV YDAmK _ ?

BteHHH Jte<1tetetiM< *DMR>f y/M-

itimt Ltetatete. ;• , . • j

KAM BEI

!V
/ii

r.

BEAUTY .Sftffi
KNIIA MEINAMi 

Gera vieta. 4pleldžia'mieėtą» Kaij> 
ir auka—$300. Msw York Mmrty 
Abeppa 412a Broadwny. (Wį

-*HW, jmsa.—42Ą0; Liątuvoją; 
tat >—35 lt, pumą.«— 30 lt

Adreaaa: KAUKAS, Ląfevlą A-

I “IIUE COAL”
otetas

MAS
Veda viaokia* 

imi Irgi
1171 B.

Mmrth
Telefonas: I

Kimų;*

.Daro ri
miniu.!.

ton 2732
474

Mo.Moitaa 8<U1 
Mieatun imamt 

CUL CfflHUlY

NBB&.S
UmmK Matarą* tr ValkaiTJillf Mli*|Rn TMMI

MM
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JlRSEY
SEIMELIUI ĮVYKUS

•i * ,

Holmeliai tai draugijų ben
dra# pasitarimas, minčių pa- 
sidalinimas ir ateities planų 

r sudarymai Be tokio pasita
rimo, išsikab^jimo birtų ne
aiškus ir nesutvarkyta# vei
kimas, m t nevienodas-J* 
nevieningas. Nuo 1927 metų 
mūsų apylinkes katalikiško# 
draugijos laiko metinius sei
melius. W30 metais jų įvy- 

j ko net du, nes buvo rcukalnš, 
Vytauto metai mumyse pasb 

" liks, kaipo atgaivintos kata
likų akcijos sustiprinimo

sistatymu, gausingumu ir 
durimis partsle, ko galima 
atsiekti intensyviai veikiant. 
Lai ta# pa#katina mus prie 
dar našesnio veikimo* Nega
lime jMiaigirti, kad musij vei
kimas tobulas ir visuotinis. 
Tiesa, seimely risapuriai ap- 
kalliejom^ jaunimo klausi
mą, spaudų, k at ai iki i akciją. 
Bej tai buvo bendri, noatide- 
iojanii dalykai. Kiek reika
lų umiršta, atidėta l Katali
kų akcija tai Kristaus Kam- 
lyst^i žemčjeigj’vcndinimaš.

laikra.V-io jknrimaM, didžiu
lį Federacijos siistiprini- 
nimas, lietuvjto užlaiky
mas, jataigų rėmimas, darbi
ninkų auoiganizavimas, uni
jų snkrikšcionijimas, apau
dė# platinimai. «

Busimas vasaros seimriU,’ 
turėtų tnomi suširupirttt i

Tot<w J-HMHi*

PR8F. M. BfflŽKKĄ 
. PASUKS

BR06KLYN, N. Y, — Sausio 
20 d. “Brcmen” laivas įplauka 
ties 57 Rt. Bay Ridge. čia, jį pasi
liks lietuviškai nusistačiusi visuo
menė, Vietinis Vytauto D. komi-

NEWARK, N. J. — Sau*k> 8 d. 
Didž. New Yorko Ir New Jeracy 
K. V, provincija# kunigai savo su
sirinkime RMė griežtą protestą ir 
|Msm*rkimą dtt Lietuvos valdžios 

r*inusistatymo to#ot prieš kat veiku 
Imą ir uždarinėti katalikų dr-gijas, 
ypač* moksleirijo# —- “ateitiniii- 
kus.” Kunigų Yienybė prašo vi- 
>a# katabkilka# draugijas nep<* 
liauti protestuoti prieš ^visokį ka
talikų veikimo varžymą Lietuvo
je.

štamo susirinkime buvo apkal
bėtas jaunimą klausimas,

DAUŽVAKIIAI SUSI-

Td. Crecijpolūt 442#

lątejhona; moo omo
DR. RUDAS K. ffi

DANTISTĄ 
X-‘BAY 1 Maaią TaMtama; RkUtel .... ■■■,7|

I VALAKUOS:

|A Nkki o-i2 u 1-4 nk
Ut> SaeaMtaatatediritaHMi
! <99 OAAMP miiT

(kampos Untea AtM ■**
i BROOKLYM, M, Y.

1
— Saulio 4 d, mirė somo Sko- 
liMtUcį* vyninioji dominikiečįų 
seserų Iv. Kofrino# ligonmė»i. ji 
buvo Žios ligoninės vedėja (lemi 

žinoma lietuviams. 53 metas tar
navo šv. Katarinos ligoninė* ligo
niam#,

— Ligi geg. 1 <1. Brooklyno ir 
Oueen* poJieijoa nuovado# duos
kg# penkudkni maisto 15000 iei- 
moms. šeima kiekvieną kartą gau
na 50 svarą Įvairių produktų.

— York Time# sausio 10 d.
turėjo įdomų Mito rialą “Roma 
Dirit“ apie Popiežiau# pasku
tinę encikliką.

— Vž maišalą doseph Jacųue# 
XWire Joffre sielą bus laikomos 
iSkilmingos pamaldos Iv, Patriėi- 
jaus Katedroje sausio 20 d.

Ttarfonnn: auga 9105 " 

DH. A. PETRUI
BICTRTC'TC) |

UTOVJ8 J>»tfTI8TA| 
MtS.4ttiSt,Bwoldyn,|

(Jom A#ęatet«* I 
VALANDOM: f 

Kuo 0 vai. ryta Jkl 8 vai. v| 
Paaktadlenlal* V Irentadi 

tik KMltartM. |

m. JOHN NIAUK
VALANDOS:

8-10 A, M. HiMP.M, 

tekm&lfenlah pasai ausltarlmt

1612T0RTK KXTH STRAKT 
MAAYTVH W V JSIHJvJUaaJrj Xo

veidan^, vieni atlikti, kiti 
neatlikti. SvarbiansiaK užsi
mojimas atsiektas — dmn- 
g’ijos parapijose suvienytos, 
jos jau jungiasi su kaimyni* 
irių parapijų draugijoms ir 
turime tvirtą katalikų akci
jos kūną,

■[vykusis Seimelis (gruo
džio 28 <U 1930) jati turėjo 
per 143 draugijų delegatus. 
Svečių buvo keliolika desėt- 
kii. Visų ūpas pakilęs, nuo- 

, širdus. Gyvai svarstyti apy
linkes voikiino reikalai Dis-

* kusijose dalyvavo suintere
suoti atstovai. Buvo aišku, 
kad jiems rupi katalikų vei-

1 kimas/ tautybes idėja* lietu- 
^ybes užlaikymas. Galima

■ buvo spiesti iš kalbų jauni
mo klausimu, kad visi jaučia 
būtinumą vieningo veikimo, 
greito juo susirūpiniipo jy 
Mt būtinos kovos su ištaute- 
jimu. Kitais dienotvarkes 
punktais nemažiau sitsido-

į meta, ypač spaudos reikalu. 
Aiškus delegatų. užgyrimas

1 ir pritarimas spaudos komi- 
siias dainiams verčia susirū
pinti savaji laikrašti neati- 
rleliėfai leisti. Labiausiai su

jį pirmutini# pasveikins. Manoma 
tuoj aurnolti prakalbas.

Iš KASALBmNGHĮ 
PARAPIJOS

Parapijos knygos rodo, kad 1030 
metais bfita 600 šeimų ir pavienių 
parapijonų? apkrikštyta 38 kūdi
kiai; susituokė 46 poro«; palaido
ta 38 asmens: Sutvirtinimo Rakra- 
mentą priėmė 130 asmenys; prie 
pirmo# komunijos priėjo tik 20. 
Skaitlinė# parodo, kad ne vįaf kū
dikiu# atneš# krikštyti į savo lie- 
tuvilką bažnyčią/ ne visi savoj 
bažnyčioj apaivedn, Sutvirtinimo 
Sakramentą ar pirmą komuniją 
priima, Viena sunkiausių klebonų 
problemų yra, kaip lietuvius la
biau pririšti prie savų parapijų. 
Lietuviška parapija tai lietuviškas 
centrelis. Burkimės prie jų.

nimą. Kiek ten trūku nm ? 
Ar mūsų dt%ugijos, brolijos 
gausingom? Ar lahtoyhr 
mumyse įnišaknčjus? Ar so- 
dalicijo# išsišakojusios? Ar 
JSnchartetįnis garbmima» 
praktikuojaina#? Ar gyvuo
ja Av. Vardo, Angelo Šatgo 
ir kitos drangrjus? Ligonių 
lankymas, vargių šelpimas 
visai apleistas. Šios yra pir
mos katalikų akcijos funkci
jos. .Tci dvaMa visuomenei 
sveika, labdarį, veikimas 
augA Jaunuomenės sportas 
iv suaugsiu blaivumas turi 
mimrn tūnoti. Bet toki virš- 
minėti dalykai seimeliuose 
nelmvo svarstomi. Vadinasi, 
r»MNdntuonfaliąi dalykai už
miršti. -

Mano manymu, busimieji 
seimeliai turėtų labiau kon
krečiais dalykais užsiimti, 
šiame seimelyje tik spaudos 
reikalas konkrečiai buvo ri
šamas, kiti tik bendrai. Jei
Federaeųos apskr. valdybai v»Mži..,. žyd»s muU, žydas rtkii’. 
pasiseka sušaukti porą, šim-.Po apylinkes seimelio, kataliksi ir
tų asmenų, sujudinti apylin- iP Prisako ai vyskupą nusfetaty- 

’kę, suįdominti draugijas, tail™*”'u^iuptammUoto-,. Jau 

,]os pareiga tą seimelį įsnau- belaisvę.“ 
doti gyviausioms reikalams.

, imlino susirinkusius prane- Katalikų Akcija susideda IŠ 
Šimas anie Liotnvos kataįikty gmu^aus veikimo parapijo-Į 
padėti. Pasipiktino iš vai- Tas bendradarbiavimas 
’džios Įstatymų, išleistų prieš tep parapijų, tarp draūgi- 
raitininkus ii- bendro nusi-j j,} yra tos akcijos užuomaz- 
rtatvmn wWS Bnšnvėįa, SeL ga. Vieningas, darbas labda- 
męlis išnešė griežtas rezoliti-Ly^ moralumui, spiritua- 

' , lizjinii yra medžiagos prihio-į
Vadinasi, siekiai ir norai Šimas tokiems darbams, kaip

geriausi Seimelis savo nu- jaunimo suoiganizavimas,parapijos salėje.

ŠLIUPTARHIAI

GRANDE, X J, — Kausiu 3 d, 
vieo-konsulo adv. Fedro pnužvar- 
džio šeima susilaukėsRnmi? —- Fa- 
hijono-Oedifnino. Tėvas, motina ir 
broliukai ’Petraa-Vytautas džiau
gėsi, bot džiaugsmas virto lindėsiu. 
Rausta 10 d. mirė motina Ona 
Daužvardienė. Reiškiame savo 
užuojautą. >

LIETUVIŲ KALIOS 
? MOKYKLA

C. BROOKLYN, N. V. — Nors 
dar trumpu# laikas, kaip geri), 
kpn. N, Pakalnio pastangomis čia 
lietuvių kalbos ir istorijų# mokyk
is buvo įsteigta, bet mokinių akai- 
čiumi ir tvarka gali visiems paai- 
girti. .

Ši mokykla yra padalintą į dvu 
lakas: suaugusiems jr jaunuo
liams,

Suaugusieji turi pamokas pir
madieniais nuo 8 -.00 iki 10 ;00 v. v.« 
o jaunieji — pirmadieniai# nuo

MOTERYS VIS Pili
BRGGKLYN- X. Y. ~ M

:nn-

A.

rėjo
Po 

susi-

BROOKLYN, N, Y Hmdenhr_ 
ir Atiminą Idiubas turės savo mo* 
Hnį balių su šokiais sausio 20 d 
Rt. George’s Hotel, Įžanga $2.50. , 
Pradžia 0 vai. vakare.

filiuptamių* goriet*ir jų paka
likai pradėjo labai rėkti kad visa 
dvasininkija užsimojus Lietuvą 
pražudyti, Čia, sako, Vilniaus at
sižada, via, valdžią griauna, kas 

’l-us, jei Lietuvoj sugrįš žmonių

šliuptarniška gaz.ieta prastesni už

VAIKELIO JĖZAUS IV SK.
MIRIMAS

Karalienės Angelų par. Vaike
lio Jėzaus Dr. IV skyriaus susirin
kimas šaukiamas tuoj po sumos. 
Dabar* laikas plėsti draugiją. Visi 
geros valios katalikai prašomi at
silankyti ir savo darbu bei skati
ku prisidėti. Susirinkimas įvyks.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
i ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS
| VleniatSlS KatalUi# Spautsvė ir KmatavS Apylinkėje

Parduoda maldaknyge®, rąžančius, žkaplierius^ medaĮikČlius,- kryžius, sto1 lasirk. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviru^fų-1 su lietuviškais parašais. /

I “DARBININKO" AGENTŪRA
1 “Vytauto’’kpaustuvS priima “Darbininkui” skelbimus, prenumefntns ir pnr- i duoda atskirus “Darbininko” numerius. •
I ' Atidarą AatruBaoio, Kttvirttfteto ir Madtetdo Vakari# fld 9 vai.

RAD10 W,L,W.L
f $3.uaioT4—20 dd.

Treiadienį SrtO v. v. uFather>5:00 iki HjOO v, v, ir šeštadieniai# 
Olande Allove#” Kun. Neil ,Boy- nuo 9 :00 IkiAljOG v. po pietų, 
ton, R. J.; 7:20 v. v. “Man,” kun.
Martin J. Seotf, S. X

Ketvirtadienį 6:40 v. v. “Pre- 
paredness of Roul,” Kun. Jame#
A. 'Noon, O, R/-P.; 7:20 v. v. 
^TimeJy Topica” Kun. Jame# M. 
Gilin ę. S, F.

Penktadienį 6 rtO v. v, ^Moęhinc 
Age in Induatry*’ — Joseph B.

( llyan; 7 ^O v. v. ^(‘ensorship and
'■ ToJeration” —.Kun. Robert M: 
rWoąda.
j Šeštadienį-6 riO v. v/^Catholic 

Bvidcnee Guild of England—in
■ Aętion’,^ Major Robert Emmot, D.

S. O,; 7:20 v. v. "Thomas Moore
’ — Irish Barti and Patrol” <1 G.

Sullivaf»,Ph.D.
Sekiūadienį 3:15 v? p. p. ‘‘The 

Evoliution of Catholkbm/* kun. 
Francis’J.-Connell, C S. R. R.; 
8:00 v. v. “The Chureh and the 
Age“ kun. B. L.‘Coųtvty, C. S. P.

Pirmadienį 6:40 v. y. “Ques- 
tipu Box” Kun. Prel J. B. Har- 
ney C. R. P. ; 7:20/n v. “IT. L. 
Meneken Looks at Religion** Kun. 
Joseph A. Daly, Ph, D.

Antradieni 6:40 v, v. “Eduea- 
tion and Morąlftyn Kun. James
B. MeGivin, O. P» ;7:20 v. v. “ Cha- 
rity in Evcry Day Life’1 Kun. R.
R. King, O. P.

Kreipiame skaitytojų <lėme«į į 
šeštadienio kalbą 6:40 vai. vakare 
apie Katalikų Akciją Anglijoj.
Mokinkimės kitų vartojamų meto
du katalikų veikime.

Bus bandom# gavėnios laiku 
gauti lietuviška# programas ir 
kalbas apie mtteų katalikišką vei
kimą* ‘ * ,

Dabartiniu laiku jaunųjų sky
riuje yra per 50 mokinių, o suau
gusiųjų* apie 20.

Be lietuvių kalboje skaitymo ir 
rašto, čia yra df#toma Lietuvos 
istorija ir geografija.

Mokinimą# Lietuvos istorijos įg
ijai yra svarbu ne tik suaugusiems, 
bet ir jauniems. •

Jaunieji, mokydamic-s istorijos, 
geriau supranta lietuvių kalbos 
svarbą, net jie mato, kad »enovė- 
ie Lietuva yrą įųyps g*li»Hr* val
stybė, su kuria visa# pasaulis tū
lė jo skaitytis. Skaitydami apie 
lietuvių kovas su kalavijuočiais ir 
kryžiokais, apie Lietuvos kuni
gaikščius ir jų žygiu#, jie nei ne- 
basijus, kaip pamils Lietuvą, jo# 
kalbą ir papročius ir tapą gerais 
jo# patriotais, ^ suaugusiems is
torijos svarba yra savaime aiški.

Mokyklos vedėjas yra kum N. 
Pakalnis, o mokytojo pareigas at
lieką studentas A. Mažeika, kuris 
taipgi mokslą ėjo ir Lietuvoje.

Per Kalėdų šventes, nors viso
kio# mokyklos buvo uždarytos, bet 

t ši mokykla veikė vi«ą laiką./
Taigi viri apylinkiniai lietuviai 

yra kvjočiami leisti savo vaiku# į 
?ią mokyklą, nes kaip tik dabar 
yra gera proga.-

Taipgi ir visi suaugusieji yra, 
kviečiami stoti į šią mokyklą, nes 
dabar yra proga Išmokti Ueturiš- 
kai skaityti, rašyti ir susipažinti su 
Lietuvos istorija.

irimo B#n- Šv. parap, M siti 
organizuota# kūnas yra Š 
čiauM niotenj drriigijn.- ,J nuo 
feno šioje parapijoje gyi
a, kuiL Rodžiui minu nėta 
draugija, netekus savo 
direktoriaus, vos tik m 
kelių mėnesių •šlnbavi
laukė naujai skirto dfrfau# 

 

kun. P. A. LekeSfo glolKun. 
P; Lekcšb, energingos •# VO_- 
das, iš naujo visą draujieror- 
gfl.niauvo 1929 spalių i 
statydamas jai tvirti 
bei nuskildamas į vald 
kamus asmenis. Jo# 
metu rasta arti šimto 1 gi fi

 

nansų nei cęnto, bet drjs stip
rėjimui tas visai nep«

Šioji draugija & m, 
rėjo metinį susirinki 
valdybų raportai tį 
visus. Narių turinti į 

tų. Finansai gražiai 
šiaip protokolų, finai 
resų atskiros kftygo 
vedamos, Rusirinkii 
šia tvarka ir pate 
kad* ir nenoromslriukdavo 
skail ingus bėrius į 
mūs. Metų bėgyj 
gražiausių liei pa 
skaitų, keletą di< 
riausru pasisekimu
Minėta draugija 
gu. savo darbu daifaidėjo prie 

 

parapijos didžiuli tingimų, y 

 

wč “bąaaro’’ m|eriausiomm 

 

įplaukiomis, Jygijgausiai pa- 
ais parėmu- 

Pasirodr, 
turi šutau-

pa
ntus 

tariu; 
kymo

► 4, tu
piame 
tekino 
y sim- 
kytr ir 
rių ad- 
iaųrini 

pmciiau- 
is, ^aip

riipestin-

susirinkimo 
e pastūmėjo

vakaraifr--J. P. &ata pastaraisiais vakarais įJima ntlibri ir “Tteal
! Eataten reikalus bei notarinius nžlittdymua * -
į NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais JŪSŲ IAŪKIA*--

L VYTAUTO SPAUSTUVE
t gSiGUANDSTBBKT . ■ BBOOKDYN.N.Y,]
į ; , z Telefonuokite: STAgg 2133h j

ŽINUTES
— Spaudo# Komisija turėjo sa

vo posėdį pak ktm. S- P- Remei
ką sausio 11 d. Apkalbėti spaus
tuvės reikalai* linojaipo pirkimas, 
laikmatis Ir k*

— Mirė Pranas Sakalauskas 
laušio 10 d. Peršalo per dukters 
vestuves pereitą sekmadienį, šal
tis suėmė plaučiu# ir neišlaikė.

Sekmadienį įvyko Mot. Sąj: 
21 kp, 15 metų nukakt uvltj vaka
rienė Kar. Angelų salėjo, x

— Nekantriai Jaukiama, kada p. 
Smetona at#h|# Valaitukui bulvinį 
medalį. Voldemaras vargšui ne- 
prisiuntė, o vyskupai Smetoną ga
li nuversti, Ka# bus, močiutę, 
kas ini#! Reikė# grįžti pa# RkŽevi* 
čiųirko. j

— SatiRio 11 d. #a*ą»*dkmį buvo 
kv. Vardo Dr. vajaus sekmadienis. 
Visose bažnyėM prirarinėja vy
riškius prie MugljM.

A. J. M.

KALIOS AFIENĖDAR#
NFAV YORK CITY.—Columbia 

Vnivmtty, The Institute of Arts 
and Sciences turės 3 vieša# paskai
ta# apie “Rymporiums of tlnem- 
playment,’1 [vyks MeMillin Aca- 
demie Thoater sausio 32,19 ir 26 
d., 8:30 v. \\ ..Durys atdaro# 8ilQ 
v. v. Jžangą veltui Paskaito# bu# 
anglų kalboj; kalbės Sklncy Ik 
Gotd#teln, Buftort Borglum, D. »L 
Meserole. * ‘

VYTAUTEČIŲ POSĖDIS '
BROOKLYN, N. Y.-Rausio 12 

<L pas kun. N* Pakalnį saukiama# 
Vytauto D, komiteto susirinkimas 
9 vai vakare. Komitetas sunkiai 
darbus baigia, Gal plunksnas mai
nys... ,

EXTRA
ORANGE, N. j. — Sausio 10 d. 

mirė vicc-konsulo adv, Petro Dauž- 
vardžio žmona. Laidotuvės sausio 
13 .d. Sopulingosios Pan. Šv. baž
nyčioje, Harrison, N. J. 10 vai. ry
te. Reiškiame savo užuojautą.

Tėl. 8m 5013 Notnry

M. P. DALIAS INC.
BIELIAUSKAS

susirinki- 
ita keletą 
ančių pa
balių gc.

784 Gr*»d 8L, Brooklyą, M. Y.

Tel. Nitcball 2-OffiU

VINCAS ADOMAITIS
GRAB0RIU8

195 Manu Et, Maw*rk, M. J.
Netoli Nėw York Ava.

Gyv. vlta: Tej. Bergen 3—8331

aukojusi ir savo 
si parapijos rei 
kad ji jr savo i£< 
j)ius arti 200 dol

. Praėjusio me 
daviniai kaip ir 
draugijos kiekvjiarį dar drą

 

sinus, cnerging|kitą žingsnį 

 

daryti pirmyn. |

Naujiems 
raštininkei p, 
tam tikrų susit|ių aplinkybių, 

 

jos vHon išriifiatija raštiniu 

 

kė p. KivytienfTnininkė ,p. O- 
r- — - ^-1.1^ A.,

čioj vietoj.
1 ’ “ ■ 
nas. To igyv|»v. Rožančiaus 

 

draugija ir j>Į gražų pavyzdį 
kitoms draug

n|s atsisakius
cnci, dėlei jos

Tek 2820 Greenpotnt

JOSEPH GARSHA
G R A B O R1% S 

^-IR-w
’ BALSAMUOTOJAS

231 B8DF01D AVMIU1
BROOKLYM, N. Y.

na Stagnianufiriliko toj pa- 
ijai nuskirtas 

naujas direktefrun- J. Aloksifl-

Grinoriua

r| I

Tel. Stoni 0788 Notary Public

JOSEPN LEVANDA 
(Iąvaadawtate) 

GRABORIUB
107 Vuion Are., Brooklyi, MX

hamusRn, n. j.
Tarp daugelio bianierių šiame 

miešto yra ir p. Kaiy# Baublys* 
Jau metai kai atvyko H Cam- 
hridge> Mfl##. Devyni mėnesiai kai 
atidarė Čia Boston Bakcry. 330 
VilRamš Rt, Kep* grynai lietu
višką duąną, prtaskavą i? ruginę. 
Duoną išrešteja po kitu# miestu#, 
k p.f Brooklyną, Nėr Yorką, 
Nęwąrkąt Patctsoną ie k. Apylinkė turėtų paremti šią kepyklą. Ha- vasposaavą!

CUN1 PARKAS

Ftkslkarilum, koncertam*, 
fokim Ir m pūUiakmiini. 
nlnaiM vkte Brook-

*• talkas aJhhfi- 
kytlMlęlfM

JOK

Tel. Newtown 4KH

ANT. J. VALANTEJDS
LATSNUIOTAS GRADORIUB 

III BAL8AMUOTOJAS
AptatNvi* AlH«l

VolĮttv

(4 tesi turto* Avė.) arti Gmtall't*
MA8PBTH, L. L, M- Y*

J*,«ar, 
ir Balte Ava.
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