
Vilniun.

■ t

FRAKCIJA Vfl. RE < (J e ne va. —. Pereitą savaitę

VALDŽIOS

rėdomi tik i

) $
> d

J>

■DU NUO IMS METŲ

DAKBWm)<AS

pasikalbėjimas su
PROF. M. BIRŽIŠKA

•t (Miliuj speemlio korespondento)

Ar turi Tamsta Katalikų 
Veikimo Centro rekdmenda* 
vijas!

— Ne tik K* V, O, bet ir 
tautininkų, liaudininku ir

^‘komenducijų neprašiau ir 
neturim Paprašęs, žinoma 
bučiau gavęs* Siųsdanm ma- 
ju« Amerikon/ Vilniui Va
duoti Sąjunga buvo tikra, 
jog Amerikos lietuvių 
nizaeijos gerai žino kas ji y- 
ra, ką ir kaip ji veikia nuo 

' \ 1925 m., o taip pat jog ir aš,
Į /jai atstovaująs, turbūt ne

būsiu amerikiečių negirdė
tas Vilniaus durim srity* V* 
V. 8. Centro* įgnliavimą 
p a s i r a Š y t a kan* Dn J. 
Tmųo h‘ Ant Bendoravi- 

, s šiauš turiu* Neatvyksta- au
kų rinkti, tad kitokių jgaįia- 
vimų tur būt nebūsiu reika
lingas*

Kiek bus tiesos, jog Tams
tą dabartine Lietuvos val
džia siunčianti 7

, — Mane siunčia. Vilniui » *■- »
Vaduoti Sąjunga, kuri nie
ko bendra nei nu dabtirtine 
ne su buvusiomis valdžiomis 
neturėjo ir neturi* Aš daly
vavau 1918—1919 m* kelias 
dienas Myk. Šleževičiaus 
valdžioje, kai artinosi lx>l 

f " ševikai į Vilnių, o šiaip ne
su valdžios žmogus, fik lais
vas visuomenes darbininkas. 
Vieni valdžios žmones pri
tarė mano važiavimui* kiti 
ne ar bent buvo abejingi dėl 
jo tikslingumo.

Kuri politinė grupe yra morikon* bet būdamas draus- 
.* Tamstai artimiausia ?

— Nesu tautinbikas, nei

AUtJNGOfi 0JMUNAS

■MA AMTBA'DIINI AIS A 
PENKTADIENIAIS

ŠV.TEVOLABKASLEni- 
VOS VYSKUPAMS

liaudininkas nei krikščionis* 
demokratas, nei socialdt*mo- 
kartas, nei komimtest st** 
niai! jau esu pasitraukęs 
(nuo 1917 metų gruodžio 
meru) nuo partinės politi
kos, lH*t Vilnimis darbg sri
ty sueinu su jevienu tos 
ar Ifii^griipv./Veikėju. ku
ris tvirtai yra pasiryžęs dėl 
Vilniaus kovoti. Amerikoje 
man ariyniiauri tie, kurie 
sudarys Vilniui Vaduoti 
komitetus.

Kodėl V. V* H sumanė 
atsiųsti atstovą Amerikon,

— Vilniui Vaduoti Sąjun
ga yra įkurta amerikiečių 
sumanymu 4r jų atstovo 
kun. F. Kemešio lupesniu.

Ji tad*yra skolinga ame- 
rilticčiams ir turi atsilyginti 
bent savo moraline ar inte
lektualine pagalM. Dar prieš 
metus V. V; S*, Centro ko
mitetas buvo, sumanęs pa
siusti Amerikon savo atsto
vą Vilniaus darbui sustip
rinti ir iš viso susirišti su 
amerikiečiais, liet tik šiais 
metais tepavyko šis suma-

Kaunan. Lietuvos Vysku
pai gavo iš šr* Tėvo laišką, 
kuriame Jo šventenybe ra 
kori su dideliu širdies skaus
mu jmtyres apie vyskupų 
sutinkamas kliūtis Katalikų 
Akcijos durto* šv. Tėvas sa

utim
AW Vark 

tadienj, v 
prosų lietu 
kumšičav<Ki

.pams ir Jicndrai dvasiš
kiams būtinas ir neišvengia
mas* Laiške raginama kiek 
galima daugiau žmonių pa
traukti prie Katalikų Akci
jos, kad katalikiška dvasia 
jiersunktų visą tautos gyve
nimą. * > •

Visokios kliūtys negali bū
ti liūdesio ir nusiminimo 
priėžariiini ar atgrasyti nuo 
K. V. C, darbo. Laiško pa
baigoj raginama visus melsL 
ris, kad Kat. Akcijos darbe 
sutinkamos kliūtys būfit 
prašalintos.

čia, gal būt delta, jog aš be 
Vilniaus darbo seniu esu su
sidomėjęs ir seku Amerikos 
lietuviu gyvenimą, o gal dėl 
mano ryšių sų gudais, tiktai* 
nieviais ir žydais. Sunkoka 
i šį klausimą atsakyti. Aš 
buvau pasiūlos komitetui ki
tus kandidatus. Ginčijosi* 
ginčijosi, ir mane įkibo va
žiuoti. Pats buvau rengęsis 
tik po helerių metų vykti A-

J

JA“P ASIKLUPDE” LENKU

ereitą pelike 
, E* fehąaL 

iš
Paryžiun. — Sausio 22 d.

Bostono Įpmnųro Steeg kabinetas, iš
tiriu Jimmy Įgyvenęs apie (i savaites, nu-

iš 10 roundt>' Enūc feliaaf |kvierių bušelį*
pasižymėjorĮgnėnis triksatol Senatorius Piene Lavai 
kurių išmokofpo Jnėk Sbar-(pakviestas sudaryti naują 
key. į L Įkabinėtą, bet jam nevyksta,

maitotas _____

nimsprandisĮ MUKAI SULAIKĖ ORIO 
< Tnuirimlik tekniki

febąaf fo n«
Jack Sto: i^viną laikai ’ ” *

buvo ringėj sekim-
dantų. Pra^^de. Ki<>skumš-Įs’ gioktoH banditai sulgįke 
•tvnės buvo lobti nttobotTžioB.lva^1U)Jan^ kelei vinį trauki* 
bet du psrimfemi nsindaiR Wito į Floridą api-‘ 
sudarė tiek gįyumo. kad ifrt keleivius ir |ial)ėgo su 

o’ir mūMi Er-P^™ pinigais ir auksiniais 
Įdnikfais. Vieną keleivį nušo- 

___ Įvė' už tai, kad jis mpaklau- 
- Isęs jų įsakymo.

\ -Į - ’ /"

publika si 
niui šaukė

*
Paskutiniu metu vokiečiai 

Vilkaviško apylinkėje pra- 
d<U‘« supirkinėti žemes. 
ų užsimojimas' vedamaš 
planingai* diriguojamas ir 
remiamas iš šalies. Atski-

mingas tingėjau organizaci
jos klausyti* .

KUN. A. VAŠKEUS PASKIRTAS KLEBONU 
’ĮNEWRRITAIN

♦ WaterburĮf, Coun.— Kun, 
Antanas A. Vaškelis, vika-

' ras šv.-Juozapo parapijoj, 
pakeltas klebonu ir paskiroj

' tas į šv. Andriejaus parlipi jąJ 
Nęvv Britam, Conu* į vietą 
mirusio kun. Ed* Grikio* ku
rismirė sausio 11 d.

Teras Vaškelis, gimęs Lie
tuvoje, gruodžio 7 d., 1888, 
atvyko į Ameriką jaimaa su 
savo tėveliais ir apsigyveno

* Ijartforde. Ten užbaigęs 
** pradinę mokyklą, jis* dirbo 

mkurj laiką ir paskui įstojo 
į St* Thomas’s Seminaiy* ! 
Teologijos kursą užbaigė Bv* 
Biamurdo Seminarijoj, fe* 
rhester, N. Y» Į kunigus j- 

1 švęstas gruodžio 21 <!♦ 1918, 
. ^v. Juoazpo Katedroje, 

ITarifonl, Conn.

Taigi koks skirtumas. T 
tuva/kundesi Tautų Sąjul 
gai keletą* kartų prieš 
kiją, bet n« vieną kartų nįl 
laimėjo, Driko?, Dėlto, 
Lietuva prieš didžiąsias 
stybes ginklu yra silpimW 
Vokietija, nors ir porbl 
ta. tot galinga ir Jok 
daug dauginu sveria 
Lenkijos,

Kaip ten nebuvo, liet i 
Tautų Sąjungos Tai 
nuosprendis ir lenkų priripat^ 
žilumas pasaulinės visuofi^ 
nes opiniją nustato 
barbaras lenkus* kurio 
musų brolius Vilniaus |km 
to barbariškai kankina, 
šios bylos lenkai gal nebedJ 
sakytis, kad jie su i 
mums elgiasi lygiai kai 
su savaisiais, ir kad tau 
mažumų skundos yra 
matuotos. Jei lenkai 
terorižuoti vokiečius, tai 
kalbėti apie lietuvius 1/ 
rainievius.

buvo sprendžiama Vokiečių 
lyki prieš Lenki ją dvi vokie

čių terorizurimo^lukštoje 
Silezijoje. Vokietijos užsie
nių ttiinisteris Curiiits pasa
kė griežtą prieš lenkus kalbą 
ir net pagrąsmo, kad jei Len
kija nebus nubausta* tni/Vo- 
kietija reikalausianti grąžin
ti jai LrijkiJdi pavestas jos 
prieškarines žemes,

Šis Vokietijos grąsiinmas 
sudarė rimto pavojausTkū’o* 
pos taikai. Nusigando ir kitų 
didžiųjų valstybių valdovai. 
Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Zaleski po Ctu*- 
tins perkūniškos kaltos jau
tėsi lig nesavas ir buvo pri
veltas pripažinti, kad Aukš
toje Silezijoje mažumų tei
sės buvo suvaržytais ir kad 
būta bartoriznio.

Tautų Sąjungos 'Parriiai 
nebeliko nieko kito kaip tik 
pasmerkti Lenkiją ir ją pri
versti *s kaltininkus*’ nubans- 
trtr duoti žodį, kąd daugiau 
mažumos Aukštoje Silezijo
je nebus varganos ir terori
zuojamos. Be to, pareikala
vo, kad Lenkija nutrauktų 
visokius ryšius su tomis pat- 

r riotinemis organizacijomis, 
kurios barbariškai persekio
ja tautiniu mažumų gyvento
jus \

Lenkija Tautų Sąjungos 
Tarvtos įsakymą turas išpil
dyti ligi gegužės menesio po
sėdžio ir savo raportą turės 
Įteikti tarvbai,

TOMIUJ

-ftkj tmper~Pei)8*1 praneša.kad bedar- 
kn * tojiaiįHaLy?l deimmstra-
SaSKi. k^. p»W' .mtoaf vaivadi> ritama,
nenugydoaii. Taigi vokiečiai r’* v’ar<^n IM^ykuai de- 
varo Mia kolonizacijų. le^a l.

— [gos skyrių, reikalaudama, 
z*,,......... Ikad bedarbiams totų moka-
“ŠLAPO” SENATOmAI PUOLA PBEZ. HOOVBĮ Imos pašalpos. Kadangi to-

___ — įdarbiai"sustabdė judėjimą 
Įėjimu kiekvienę,! kuris iš-kalvėse, įsikišo imlicija. Ta- 
gew nors-vienę stiklinki} li-F'OU Prie rimtesniu inciden- 
keriu viešai. Sen.-Valsh iš tųmeimėjo. - 
Massachusetts paraiškė, kad —-— t
j« toks įstatymas būtų pri- 
imtas šiandien, tai jiertnaža grmt mumauiko 
būti} kalėjimu, ir kad daug ‘ .jeffersm Citu, Mo. — Pe- 
seiiatoriu į juos patektu. TasL.-ta ScSte,iipnj apfe g .30 Val. 
paroto, kad Kongrese pTOKi-Lakįn, Wlo riangfs Missonry 
bicijos įstatymu nelaiko rim- penitetlfiary. Kalėjimo va
tais. irkad jijroodifikavimas|gjnĮnĮ.aį jr riaušinin- 
nrba panaikinimas yra būti- fe|g grt,it rittmaigtao. Keturi 
nas. Bet kaip greit tas bus kaliniai sUžMSta. Riaušinin- 
padaiyta, fui dar klausimas. ku va(lai 1)US nuJiaUsti. 
Bigotų Amerikoje netrūks* Į * \ -

spaudžią* AMO VETERANAI
-nauji darrAnikp SUVARŽYMAI ' ,I0I1M,IIU“,!,SI"

SOVHĮJ RUSIJOJ

]V(i8ltingionf D. C.—Pre*. 
Hoovcr'io padėtis nepavydė
tina. Paskelbus Vficker- 
shaino raportą prohibieijoe 
klausimu iš visur pasipylė 
kritika. Prohibici jos klausi
mas liko dar labiau supainio
tas. Įnešta į Kongresą keletą 
bibų, kad 18-tas amendmen- 
tas būtų modifikuotas. Bet 
atsirado ir tokių, kad reika
lauja griežčiau vykinti pto- 
hįbieiją* ‘ Senatorius Hovell 
iŠ Nebraska pasiūMKongre- 
štii, kad padaryti District bf

■

Kun. A. Vaškelis pirmiau
sia buvo paskirtas vikaru Columbia sausa, priiniti įsta- 
pas kun* J. Ambotą ir ten tymą baudžianti 30 dienų ka

lbu vo ligi vasario 10 d*, 1923 
Į m*, kuomet jis bu vo paskir
tas į AVaterbury, Coim* pas 
kun. J. Valantiejų* kur ir 
dabar tebevikarauja,

Trečiadienį, sausio 28-d* š. 
in. kun. A. Vaškelis oficialiai 
užima klebono vietą Ncnv 
Britaine.

t Kjtn* A* Vaškelis yra uo
lus Kristaus darbininkas*

i Sveikiname kun* Vaškeli jau 
knųs> kleboną jr linkime 
sveikatos ir ištvermes naujo* 
jo vietoje*

Varšuvoj yra 17*950 be
darbių, kuriu tartie 3,950 
vadinamųjų inteligentiškų 
profesijų darbininkų.

Prieš* kiek laiko buvo iš
leistas įsakymas* draudžids 
darbininkams laisvai perei
ti iš vienos įmones į kitą. 
Dabar papildant tą įsaky
mą^ išleisti nauji suvaržy
mai darbininkams. Darbi- 
ninkas, nesilaikąs luištaty- 
tos dįscipllnds, gal būti pa
šalintas be jokio teismo ar 
ištyrimo ir (> menesius ne
gali gauti jokio dndm kitoj 
įmonėj* Taisyklės yra to
kios griežtos, kad darbiniu-

fe

Forh—Pranai 
mūsų kumštininkas v Ji 
Sharkey pakviestas Vi 
joti* demonstruoti savo j 
mus teatruose. Jis dabar i 
da derybas su teatrų kumpį 
rajomis ir jeigu susitars, ta 
greitu laiku jis ir išvaŽi 

Spėjamo, kad mūsų J«j 
nuvykęs Vokietijon pan 
aplankyti ir Lietuvą.

ŠEŠIŲ VALSTIJŲ GUBERNATORIAI TARĖSI -<l 
APIE REDARBį

kas už mažmožius gali ne-| 
tekti ne tik vietos, bet* ir 
uždirbtos algos* \

Visų Lenkijos partijų po
litiniai kaliniai, kurie buvo 
laikomi, Lietuvos Brastos 
tvirtovėj prieš ir po lenkų 
rinkimų, nutarė susiva iuoti 
sausio ridury. Savo susiva
žiavime jie nutars, kokių Mi
glų imsis gauti kompensaci
jai už savo neteisėtą kalini
mą Brastoj* / •

Į IVanhiugton,D, C.— Pe- 
I teitų šeštadienį apie *500 pa- 
Įsaulinio kato/vrieranų susi- 
Irinkp prie kongreso rūmų ir 
reikalavo, kad nutartų jiems 
išmokėti tonus, kurie tik pri. 
noks 1945 m. Apie 3j500,()0() 
veteranų turi eerfifikatiis ir 
kiekvieno vertė, imant apla
mai* yra *1.000.

Jau yra įneštas bilius to
nusus dabar išmokėti* lx»t Iž
do Bekreforta Mellon griež
tai priešinasi ir nurodinėja, 
kad tonusų pripažinimas 
dabar sudarytų valstybei di
deli deficitą/

Albany/S. Y*—Pereitų sa
vaitę buvo suvažiavę iš šešta 
valstijų Ne\y (York* Massa- 
chųsetts, Comieetieut, Pęntt- 
sylvąnia, Rhode Island* Ne\v 
Jersey w tarėsi, kaip suma
žintibedarbę*

Nieko naujo neišrasta. ’.K 
kanom iriai nurodinėjo, kad

F 

linkiu būtinai įvesti Isriarinij, 
ajal raudą.

• w Mii

Tas parodo, kad tikro 
feiaįugo kelio bedarbes klaUĮŽ 
Simą išspręsti neieško* o

RAUDONIU DEMONSTRAVO SAVO Ki

i
UlMMMįlfl

minti išbadėjusius darbi 
kus ir jų šeimas.

orgamzuoti magesne tik* 
apginti savo šalį nm* pri 
kurie liudytų briautia, 
kad supliekus tą priešą,: 
ris pirmas pakels kardą 
pins. Hagiuo jmmimlitttfl 
kintis karingumo.

Tas išrodo, kad Hm 
Rusijos kmuirarai 
troškę krauju. Jeigu tO 
se pni Vorušilovn nosj 
lėktų tuojau duntų

Mankras- Sausio 22 d, So
vietų llusiją minėjo 7 metų 
metines Umino mirties su- 
kalduvei Tai buvo didžiau* 
idivšyentė raudonoje Busijo- 
je. Raudonieji salėse ir tęjit* 
npise triukšmavo ir grąsiim 
imsanliui*

Karo komisaras Vurašilov 
pareiškė savo kaltoje jaunų 
konumistųjumgrcse* kad fe* 
vietų Vilijai pritini grąsino 
karu* Rusija, jis rakn, turilpradėfi ugnimi spia



lėtieji gyventi negali.
T • - _—— '

KIBK PADAUGtJO 
KATALIKU

DARBIMI

TF77-

imc& Iš Lietuvos
KMTGVB4Y4 IK V1L- 

yin* MMO DALYVI1

Kėdainių a)hskr.,
o m. 31 d. mirė Je-

iuitM Italbokas, siuvėjas,
Buvo tai susipratęs lietuvis, 
^<mud<w draudimo laikais 

grynai idėjinis taiyg* 
a ir šiaip uolus lietimų

įpratimo žadintojas. 1905 
dalyvavo Didžiajame

Vilniaus seimo; d?l to jam
o pakelti pcmddojimų iš 

valdžios.
Paliko paliegusių našlę ir 

šešetų dar nesutuigusių
kų* Turto paliko vos 4

( Kdiėatf#, Sitainiekinuu su 
provincija * autobusais be
veik negalimas, Autobusai j 
Kauna ateina tik iš kai ku- 
ri 11 iirtimesniii vH& ke* 
Ijai ir plentai daugely vietų 
simnkifti'užpMtti* Nora da
bar sniegą leidžia, bet pus
nis negreit dar nuleis.

............
iXARW tv. riTMO 1B rovi- 
xo r arapuos ai anrranŲ 

atiMiy bluoataa »19W 
Parapįjiečni skuiciita —

120). Gimusii)jn 414 (bertu 
21MI ir mergaiein 206), tame 
skaičiųjė puvainikiij 31 (ber-

Panevėžiu Katedros para- 
jo praėjusiais metais bn- 
88 gimimai 119 mirimu 
^jungtuvių.

12Q poni, Mmfenijii 
238f vyrij 110 ir moterį} UD; 
tmne skaičiuje negyvai gi- 
nuishijij toniiikij 2 ir mer
gaičių 6. ■ <>

Parapijos trys kunigai 
aplankė :>74 ligonius.

STASYS LIUTKUS

i Kadagy Prieš pat Kalv- 
gveĮites, iš gruodžio 23 į 

dėl širdies paralyžo 
« Kaune Kauno Biržos 

inkas, buv., prekybos 
rtamento ’ direktorius, 

kapitonas; konierci- 
|p« mokstų. kandidatas Sta- 

Liutkus.
Palaidotas antrų Kalėdų 

tėvų kapuose I^ekiįvo- 
'Prie karsto bažnyčioje 

(pažų žodį pasakė Leckavos 
į&buuas kuiu «Timkevivius;;O 
0 upinėse — Klaii>edos Kraš- 
|Įb Gubernatorius p. A. Mer

JUtoadlenU, Kausto A, 19tt

gabnuTs^yti,paaiekė kul• Į PABTASflį LIfbHlįA 

ųjinaeijos punktų. V eik kiek- Į Jau seniai Klaipėda* kra.V 
vienoje, šeimynoje yra ligo-Įtl? jaučiamas naujos dideles 
nių. Hyrga ištisi• .kaiminę
Daugelyje ūkių nėra kam las netolimoj ateity* basius 
gyvulių šerti. - Knimynaiumtonkuitas. Naujoji ligoni- 
gelbsti vienas kitam, ateina Ine būsimiti stutmna Lietu- 
gyvulių pašerti ir ligphimsjvoa Raudonojo Kiyžiaus le* 
maisto pagaminti. Vienu šomis. Jai vieta parinkta 
lengvai paserga, kiti hibni Stoties gatvėj, šalių mokyto-. 
btinkiitL hydjiojo nėra, Rėi- Jjų seminarijom Ligonines 
ketų sveikatos depai tanu'H-Jpiojekta jau esųs parengęs 
tai noi’s epi<l<*mi josnariu I Kaimo inžinierius areluteį- 
pasiųsti gydytojų į tuos in-Įtas R, Hteikilnns, Ligonine 
jomis, kur jų nera^Prieš ka-pusidestanti iš patalpų, ski
tų Salake buvo ir privatus riamų paeini ligoninei ir am- 
gydytojas ir valdžios xMtekii%|hntat<)rijai- ir iš namų liga- 
tas, o dabar jokio? Jninvs i^mmalni/ Ligoninės 

/ |nlmaiir gyvenamu# namui
KlaipTiloj susidmū Klai-h'us tHjij aukštij, o ttiuMu-

pedOs ki'iišto lietuvių pirlor : ; ■-1- ■ ■■■^■— __ _____ n y*** ipa

BritoTfiSii Okupuotoje Uetuvojd|jh$eriu£
veikė kitu vardu. f . . f, 1? —■■■■■■ |t*mm žilinric** —-------

- . . . / J Kabeliai, Girdim apskr.. 
Kaunu bitininkių kurioseki^į^ Vytauto Didžiojo’ 

dalyvavo apie W ^^^MjiKriais W metų Jo Jubilie- 
Dalyvavo Popiežiaus atsto- jui minėti,, dėka vietinio 
vas J,r B, arkiv. kum i\ Čaglio nc-
Jį E._arkiv. Skvireokas. limilstamiems „rūpesčiams, 

Kąbėlui ^paiupiiie-iat baž-
%l.n k ,s ’T^.lMvtiniua^e namuose įtaisė

-Vilkiškų chohgunų d«ri)aLUWe h. para.
Per Kalėdtj šventes nežmo-J pyjBę panųiijos ka-
mi asmens antru kairi puple-j draugijų ir orga-
še “Ryto* i’edakrij<)S nizacijų susirinkiinams ir n- 
ministfaeijos iškabų. įkailemijoms. Greta salės, 

’ gražiai papuoštam kaTulsi-
KHJDBMTU ATOTimę hyje, ‘ Įsteigta parapijinė 

BYLA [skaitykla ir knygynas; jame
Kaunas. “Id. §t.*’ rašod yiį visokio ir įdomaus turi- 

kad studentų ateitininkų tar-juio gerų knygų, kuriomis vį- 
dymas jau baigtas. Jie kal-Įsi Kabelių parapijiečiai ga
linami pagal Baudž, Statu-Į lės naudotis* Kadahgi Vy
to 124 progr., kuris numato] tauto Didžtojo laikais musų

Unijai skiriama* namas ~- 
viena aukšto, Jie kaštuosiu 
daugiau kaip 1,000,000 litų. 
Ligoninėj numatomu 100 lo| 
vų* MtAtylm prasidėsianti] 
ateinanti poaTSsrį.

“Darbininko” Katalogas

VattUSUA U- I4UDV0B 
, oKtiįfuaa kuisį

IVAntIOB KMTCKm

(Graikų Mythotegljer* Kiup* 
nelis) sa pavrikslate. Lteta- 
rių kalbon tfguMf Alyva—KM.

Trya-l^ririat-Mrikiifonta, 
žyd** ir Turkas. Pamokta**- 
U apysaka. Parai* T. Vyl- f

Pereitų metų gliio<lžio|nteiwM*, Verti#. 1L——40a. 

 

men. iš Lietuvos emigravo i Tram|4 gkatey*»Mlai tatai 
Awntii«j 119, Bmilife 17<

Pietjj Afrifaj 11, Kanadai ftinįs J. TivydM . ■ i ,<<« 
llf, rniKvajij 58. Amerikos M<Wto-mokį«ki . 
Jnųrtta-s Valstybes 57

Kubų G, iš viso 282 žmonės, Į 
ftilygintj su pereitais me-p5 

 

tais ėmigiucija dvi įvairiųĮ Tabakai—Matakl — raky- 

įmenamų maifeja. pt»Btt s. feMMtuMi.'

—■ ■ “■ ••-------*----—— | Ųttalku itatal* n. fcnt-

Kų Klekvfena* Kataliką* 
fwri žinoti .arta* lfobi|it.— JLI

Maldų AinktalK*. balte ta 
vMOitta —- --------_4M8*4jį|

Maldų BinktaUU*, juodaki 
vlrfcltai* __—’

Dr. Vinco Pietario MtaL \
Istorijom apysaka. Du tomai. |1.W>

Apie Apdraudę Parai* j.'
S, Vasiliauskas ------- ------

MbterylU fe tefauyM, Vst- * * 
ti J, Gerutis Z---------------to*

Umpamorio* Ligo* fe kaip , 
auo jįj (Irimugoti f Psraiv 
nemoji feirtl, VAU* 
duo, era*. Parai* J. BaroniuuJOa ‘‘

KatrimpoL*#m-~ teleido
Kuu. A. Miliuku.. ■.... ll,..il.,.,l.u....f0i*

Mtili (Poema). Parai* M.
GuMtsiti* ....... ......... . .,..lta

Manj* SkaUymta Knyga— 
(Dalis II). Su paveUutata----- 7ta

Vfcnuolfa* Lm, Tarti 
Kiin. P. Sauruaritl* ......

Vrikt? Kaygal* — ą* pa- 
reikalai* ......... .—---------- Wa

Mano Patyrimai Didžtojaj , 
Matai, 1914 ir 19U m. Par* / j
ta K«n. J. F, Jcftabfe (Ka- ’ J pelionas) —---------------- ^—Jl* f’

Pamaldų Vadovilia, Stodjo*
Graudi* Verkimai Sudar* ir‘ .
iUcido Kun. J. Konmtefa*.-10t. *

ta kas seknmdk'iiis ir p. g^gn.
tadieiiis lenkiškai Kvaftgeli- mKN —SS*.1 
ja, kiekvieno mėnesio pirmi} T*»p<*«ltal* >«ta- 
£<taa<toi ir per atlaidus ** . *"» w

lenkiškas pamokslas ir dar 
turi gegužines pamaldas kmr. • fcejio#ftt t Pa.
kiškai per visij. gegužės mėne-Į tyjgi, j, NptofojM* it
sį. Tai rodos ko daugiau irjdhpieo* IvjjjOTtr-- Itoildl 
beivikėtų, nes dėl tiekos ina4*«nw F«ttWk —~~~- -JO 

 

žai gyventojų užtekti}. Betl KflioaA FmmJJ p*r 
£ms to maža,.ir paslmti-te ^^Sgyfe 
niu laiku pradėjo rūpintis taf. ,įlr Ivrito k«kaa • 
liauti, tad..vienas sekma-Į?^,^Y^-

dienk biltų lenldškaį o ant-1 p™otu^Demoirratik>«p*- 
mg lietiniškai. gtMA Farrite Dori* ——71*

Vietinianis lietuviams rei-p G<uMi Mfaaa Kuo. p.
įkia rūpintis savo toiseniLsĮ^61^** **,rla — 506
iHtžnyčiojer Visur punskie-

eiar mokėjo ginti savo var-LtoĮ1iM Wb(HI mokrinlIta 
<lų ir teises, manau, kad ir Petriuką* — Itilktl yfeno 
čdame dalyke niekam ueuž-Į S’ Jtotauska* ita
ligi 10 mėtų s. (Ilcali5imo,|kinšte buvo &R4gtaTpirmos sileis. Kors'dar-mmja tvar* ^SJžS^To^vyl^žii * 
Byla nagrinėti bosianti j&4Misijos versti stabmeldžiams ka bažnyčioje neįvesta, liefĮBarijįj r Į:I„.,.;.......,.------16e
siųsta kariuomenes teismui, j į katalikų tikėjinuj tr ka- 
Koks kaltinimas jiems bū-Į daugi šiemet Kabelių paro
siąs pareikštas, paaiškės iš] pi joje įsteigta Vilniaus Ar- 
kariuomenės teismo proku-|kivj*skupijos ^Vidurinių Mi- 
raturos. , pijų” skyrius, gerai progai

*-------------- Į atsitikus, prakilniam katali-
KI1K UETtJVA SUVAITOJA klt akcijos datbH pagerbti, 

luttoioo-aumku vuaVhuv*.u CUKRAUS? |Kabeliuose pastatyta labai
ir 7 d. Kongresui ruošti ko- b*er metus Lietuva suvar-[gražusvkiyžius su pmašit;
t tąja 30,000 tonu cukraus J “Vid. Mis. Kr. 1430—1930 
Vienam gyventojui išeina Į m.1’* 
po 13 kg. Tam cukrui pa-Į Taigi garbe Kalelių para- 
gaminti reikėtų 5 milijonų Į pi j ūgiams, kad nesigaili au- 

. centnerių enk vinių runkelių, kų prakilniems darbams ka- 
—----------- - tulikų tikėjimo ir tautos

k TIES SIAURj|JĮ GfiLEŽIMKKLlkvietimo srityje.

MIR IJUAKAMB4Y8

(Tilžiškiuose grtitKlžin 26 
•L mirė laiškanešys Juozas 
Kurapka sąžiningai ėjęs sa
vo (sueigas 25 “metus. Žmo
gus buvo punktualus: pės
čias, raitas ai* važiuotas laiš
kus pristatydavo visumet 
laiku. Žmonės nulindo nete
kę 'gero laiškanešio. *
SANTAKOS VAXGOtlXINXlS 

ADMIMISTKATTVTO BODU
PASODINTAS Į KAI*.

Lesatiritfe. 8r. Kg*. D-jos Iri- 
fliny*, Kaune ------- -—Dta

ghm1ri«tt<iri« Laikai*. Pirai*
A. Rucevičiu* ,---------------*-—40a

trestai Gabrielių*. teleido
T8v*i Alfonso Maria 0. P—ta*

Idigiita W»0 Metodi
ka. Šutais? K. J. Skruody*—50*.

Lriridto Mažučiam* Ateiti
Frid Man**- Šutais* KuPra-

BA3 JAU NEBUS JAUNAS
SĮįfc Miegate* save jaunuolių draugu 
lodinti, kuris 1930 metais neuž- 
įsįSprenumeruos leidžiame Kaune 
Atoaksteivių, skaisčiausio mūsų tau 
»a itedo, žurnalo

l ' “ATEITIES”
ratams!** eina sąsiuviniai* po 64 
BmA ka* mCnuo jau 10 metų. Jame 
Kad gražių eilCraščių, beletristikos 
Mtaykttių, įdomių ir rimtų straipj- 
an, iliustracijų—pažinsi vis* Lie- 
^nvo* beeimokaneio jaunimo gy ve-

Alytaus apskr. komendaų- 
U nutarimu Santakos para
pijos vargonininkas Rinke* 
virius administraty  viniu bū
du nubaustas 1 raen. kalėji
mo. Nubaustas vargoninin
kas jau sėdi kalėjime.

Vilkaviškio vyskupijos 
Eiiclkuistinis kongresas nu
matytas šaukti birželio 5. 6

miteto priešaky yra J. K
Vysk. Reinys. \

GRIPAM

Salakas Salake ir apylin
kėse gripas pasirodė kiek 
vėliau kaip Kaime ir dabar,

galimas daiktas, kad neužil-| ^*4*^ Vaitaka*—S*rybta • 
go gali būti įvesta. iąkataljams ir ^gyžinim* *y

| gaidomi*. Šutais* Mat** 0n- 
gGni* , ..... ......'.. g-------------- 50e

VYTAUTO DiDt, PAMINKLAS! lafete — (po*ma), Pante
GIDIMIMO KALNE I Vaitkus ■-^■.■■^---------T--------- 50c

i. Vilnius. Lenku Vvtautol ^crt\

...... . . ,iž lenkiuko kun. K S...,....10e
Didžiojo komitetas, kmp(
nrnias žinoma, nutarė pa- •
gerbti Vytauto Didžiojo sn-į verti Jonu M. Širvintai—J0e 

 

caktilves, pastatydtimas Vy-Į taidat — teleido 
tauto paminklą Gedimino H* želktrilina fe B-vJ, Kan*_

i » i-v . T» >»Ina* -■•* -.- 7-. jhmkalne. Paminklų parengti
komitetas pavedė proLSlen- 
dzhiskiui.

BM —— ----------------------- ----- W*
Mtaų Datai*!. Parite Ka

uni Puida ............—____ 60*.
Andenuo Pankoiro pa* 

•ttriėliai* --------—2D*.
Indriulaitfa ', . i...-.', ■, -..., ..10*.
» Kaltenis > Bfcnp* te ' 

Arij* Parai? Pranatefe J*U 3M

TKATRA1
Vienuolio ©tepūta «u BaH- 

an. Viena veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevuti*—...... —15*.

Mepaiaytoja—keturių veik*, 
rnj drama. Parafe kun. Pr, M. 
tarai. Kaina——■ ta*

GUiuktagu Vyrai—2 »ktų 
komedija; pafaž® S. Tarry- 
1**—■——— ----------——25*

®«*tų Gudramu, 3-jų veik*- 
nij komedija. Parite Seirijų 
uozukas ____ ___________-36*.

' “AtaHb” visų pigianriu Ltetu 
btahmtaa. Vi $2.00 ii gausi 
6* *<tenuo su mėnesiniu 16 pusi 
■HMM Draugo” priedu. Pusiu. 
■tSLOOi Mokslėivams; met. — 
M& pwn. $0.50. Tad skubėk! 
MfrM troklta rasos ,gamta gaivi- 
Ml te stiprinasi saulė* spindn- 
Bįk ♦ finogtųa širdis ilgisi t|vų 
ftite-gimtinte, gaivinasi te stip- 
.Įįfodfe* gyvenimu ir žiniomia.

Jaunimas Stato Gyvą Paminki* 
Vytautui Didžiajam užriurs-

“HVASARF
“PaviMTis” jaunuolt-lfeturi te 

aukite doru, kilniu, energingu, są
žiningu, natriu, ižtvermingu.

Vytautą* Didysai pate tokių bu
vo ir tokiais nori matyti viau* a* 
teitfe* lietuviais

“Pavaiaris” tckalnnoja'5 lit.
Kaunas, p. d. 88

' Lį TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINIS NAIKŲ 
f MALDMNYGąi

VJ linimuS, b«l(ni» viriklUisl

Šakių apskr. savivaldybėj 
praskyrė geležinkeliuko ^a*Į Vrt 
Idai—Gelgaudiškis statybai J 
40,000 lt. Likusių dalį, apie į 
60.000 lt., manoma gauti iŠ 
valdžios. I

Be to dar paskirta 10j)00| 
It. tiltams, 25^000* lt seneliui 
prieglaudos ir 40,000 It. mo*| 
kyklų statyMi.

10 MŽIUliy TOMO
(tafta&į *rti 50Q0 ptal.) , 

moli* kiekvieno lietuvio latdigen* 
to bibliotekų, kuri* įkaiti “Židk 
Dj,’r didži*uri* menerinl literatą* I 
ro*, niobio, ynuomenl* i* akade* 
miikojo gyvenimo ’žumal*, ’ nuo 
pat jo lėkimo pradžioj Bet 
diny*” darori kaakart įdomėtai*,

P įmukau 8eivų vate.* >Su- 
valkų upškr. Daljarfinėje 

T‘| Punsko parapijoje yiu apie 
5000 gyventojų, iš kurių .'yra 
apie 4600 Sėtuvių ir .apie 
400 lenkų, arija tikriau pa
lakius sulenkėjusių lietuvių, 
I nes tikrų lenkų čia nėra, iš
skyrus policiją keletu mo
kytoju iv apie keliolika osad- 
ninkų. Koja save vadinančių 
iedkais xw maža dalis, bet

Tirai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažėjų Globėjai te 

Geradariai!
Iž rlžydinkite Jfiaų

. vaikams,

rijos, Monolgai fe Dialogai. 
Parai* Juox*i V. Kotu —x=30e

Grandai Veriamai Ver- . 
t* Vysk. X Baranauskai----- lOe

KucbarUtiikos Ktadjoa— 
lieturino Kun. P. JuŠkaitii-JIŠB

Kristau* Kryžini: Sticijo*, 
Graudfl* Veriamai, Maldos Ge- 
gužte, Birželio fe Spali* M- 
lesiam*. Hl«4dok»iLK. A. Va- 
•y* „..„....r ----------ta*

*'WftrtT* dailit turininga te pa
tinka vaikam*. Jai rrik> ir pieši* ii- 
nomieji mtaų rašytojai ir dailinta.

GavaUrlžiua;
Matai, au ap- 

------- 11.00

moirnaadta! Prot-V. JtatMto—„7. JO*.
/‘Saulute” tina du karta* per i ijto Udmk. ParaO S. 

metam* 12 lit., pu**l metų 61 lt4|K*totette ^W..,,.WII..:  —-10* 

 

•įmlvotu virfeliu. Kata* Lietay&jt, Į m.ua, Q*iyWL litorinų 
Utrijoje, Estijoje, VoJdctijote|tatahy» IV-totetaitmtato kri* 
ateneri 16 pusi, didelio formato *u Į feonybte. Ltetari* kalbas 
ir kitur metam* 11 Mt?, pu»ei me< Įilfuld* P. B,  ------ L——ta*

trimtmžn. 3 lt 30 e*nt Amerikoje 
tų B lt

: *AW BĮMKDIitli jumtate Vteteltete.---------- ^$1.25
iUtM VADJA8 AUKSO ALTOBIU1, juodai* prw-

taU Virštlinil ---- į ii rn,T,.T)iiii.tcrii'iiriii jirum Jk •
;9bu* ubakytuu* riekite »ekfln«u adtatat:

į ”DAXBimMKOM ADMORBTIAOIJA
o j— to ItaviA Man

teriUog nedovanam,

guliirfe intriigrirta*, ttettek ka- hK^a..Tfltle „n^iionta VL.
rita profesijos jis bebūtu te kur rai/ir&S m X“
fcknms, lu .mprtuuMemtų te

PAGIMDODAUGKIJUGŲ 
*Knfrstfpąelj* aini. hl*>*< Itiiku į kle*- 

vte»ių oncntiij Ir kiekvieną kūno <Wj. 
rių nr jhjnIAn >iėritw Nk,iw- - Adrcimi: Jurbtriu*, “Saulutei]ntato< 
ran* »ug*n»jė, bėmteMt*< nnktor, n«te< - »
khu^ numinti, »p?k.to, «r energijoj Ji Administracijai.

ntikaltytų bint nuo 1930 metų 
pradžios.

“židinio kainu Amerikoje: m et. 
—$4.150, pwu.-W.50j Lietuvoje: 
met. •m~Įl S 36 lt, pusnu — 20 lt*

Adresą: KAUKAS, Lai*v*« A-

nudų, titMrthhin lr su>.(irl'K uonlnes 
!r mu«kull>H< tr orgijų*, tab 
Ute XmTi'ne tik )*r kritai <UenjW Ir 
jij4 IWftūrit**te>kw nv»t vrikmin* 
Kiti* nu lkMtos ir M*k»w mlMHtavotoJa* 
Ji * > > * • ■

5ujm«T»>ne jra įHihUrlt^Jrtmns vtaj 
irta* lonlnvtaėtdų/ Jtetai ju?u W* 

vrinri i* Mok*, J
r/.Mtott m dri 1U* 1? <W*>*riĄ

gaite* •— komedijos po 1 ik 
‘t- Patai? Seirijų Juoiuk**—35*.

Sai«<** —Drama 4-rių ak- 
ta. Virti Akelaiti* -------- ^40*

Iramu—3-čia daH* dM»o* 
‘Gims Tautos Genijai?*’. Pa- ■?9& Kun. U Vaieekau»kaa_10*

Žydų KaraJltudrwm* 4 
tktų, 5 pat. Vert? J. IL Bte- 
rintas ■.,.l,.l--..^.^,-.,..,-.30*

Vtei Cteri-SrjiĮ veikimų vakh v 
teitai p*raH F. V. —------ 1Ą

Fatridja, arba itettnoaiojl 
kankinė 4 aktų drata*. 
Vert* Jodm Tarvydai __10<

A- A. B-Mftayi&G AjmxiwKiDiiti w*
Atėjimai Ir ryvenima* ant ta
ute Jėiaus Kristau*. Vatdhd-

_ W *u. gaidomis ....................... flk ■ .
Drama*; 1) Garmau*į » 

Fablota-45 aktų; 3) ,Dtarda * 
Stebuklui 4 aktų; pamil 
T.4Tarvydu* .-;,.,„A,,Į,-__ JM*.

KaarkiaFiMįm.-<oMedi. o
J* X«ma akta. PanU Ginritte M*.
..Vaikų Ttatraifdalk 1:1) 

Pagalvok, k* darai; t) dona 
labai; 3) Pasakyk aino lak 
»f. Surinko S. fc» D. fe N_l»a C

Vaikų Ttattal: dali* II; I) > 
(trintai* paskui; 3) Aatama- 
ka*. Surinka S. K, D, fe N »)lta

WiTn*WWVtMM *

itetaM* tt A*wrikofttoco gyta 
„ A MguM* UpitaM v*b 

lum.... ......10*
. V *1 m

Lbtave* AltauMA Sa p*- 
vtltatal* fe *pt0rm*ta-------

KtKTWimtASi!ta**. Ite Aim Aint
toH kttn. V» £X»te«*ta*^Jgta įrita--jnodata viriWtai* „—We.

•DARBItUNKAS"
!366 Broadway, So. Boston, Mat*

,— ______ ________ ________________ -j‘g'awrO0MBam>hii<i

įdomi kaVite wit
bdferikaa.” Parai* kum P. M 
gelta. Ji* pats pergyveno tai, k* 
parute Galima j* gauti pat auto
rių už 3 litu* *u perriunrimu 1 A* 
merik*. Krripkitte adresu: Kau
ta*, Kan. P, Derate, MHki, Ite 
tava. Knypi įdomiai psraiyta. Ir 
nemsta -110 pn*lfplų.

jpauda. Odo* apdaru *1.00 fr$X»

Malta Mauju Auksą

J
J.

m.ua
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY j
7

MŪSŲ KONCERTŲ PA
SIKLAUSIUS

(Tąsa)

' . Štatas’aa ir apylinke pono 
J, ŽIlevičmuH nuomone, laimi aukš
tai stovi ehorų ištavmime. Dėlto 
ir surangta Symphony nallltoinų 
Šventė gerai pavyko. (‘harų draus* 

' , mingumas, snsiklausymaa Ubai 
daug padeda dirigentui išvest dai
ną taip, kad ji būtų kuoarctoimki 
kompozicijos arba tokia, Įnikta 
kompizitoriftus, dainos kūrėjo, 
vaizduotėje, fantazijoje, jausmuo
se yra susikūrusi, gi tai atspėti di- 
rigenfui, o ypač įvykdyt, nėra

- _ lengva. Taktas, stiprumo ženklai, 
kirčiai vis tai pirmos svarbos da
lykai, kuriuos reikia būtinai išplik 
dyt norint dainą padaryt meniš
kos vertes, gi to nepiųUrysi,. jei 
choruw nėra drausmės. Ir pasi
rodo, kad So, Bostono ir apylinkės 
chorai labai gerai atliko. Leng\*ai 
susitaiko ir lygiai pianfeąimo, arija 
laimi lengvai, vietose, tik kiek sun-

\ koka išjudint pHe fortissime, to-’ 
. bni stipriai, kas, žinoma, ypač pa-

| kenkta tokiom dainom, kur raiš- 
.ktoma pasiryžimo, tvirtumo: loki 

daina be f. t įtaka sutapusi, be ga
lingumo. Bet kai chorai draus
mingi, kirčiai išlaikomi, tai ir.šis 
dalykas ne taip žymus.

Bostono apylinkėj tur būt dnu- 
jrtausia yra pasidarbavęs tai ponas 
Karbauskas, tikras čionykščių 
vnrgoit patrijarchas.

Braoktyn’aa chorų, choristų 
žvilgsniu—milžiniškas. Chorai tu 

. ri šimtus nariu; labai puiku! Tik 
vienas trūkumas, kad esant dide
liam skaičiui sunku juos suvaldyt, 
pradeda, stokuot disciplinos; jicbc- 
galima “nutHdyt” dainuojant ir 
daina išeina lygi, be įvairumo, be 
meniškos vertės* Ir pažymint, kad 
beveik risi tlraoklyn/o chorai ge
rai paima- stipriąsias vietas — for- 
4hsime, — reikia pasakyti, kad 
pianissimo stoka.

Nekalbant apie “ Vilniui Vatluo- 
. ti Šventę” Dexter Įtark, kame bu

vo. sudainuota keletą dainelių. 
Brooklynta nebuvo švenčių, kur 

f ' būtų dainavę masiniai chorai. Tž 
tai brooklyniečiai visą laiką tūrė
jo važiuot kitur “svečiuosna” ir 
taip, jų kreditui, jie daug pasi-

5 darbavo. Be Brooklynto masinis 
choras visai būtų neatrodęs masi
nta.

Tačiau Nviv York tas turėjo di
džiausias iškilmes šioj apylinkėj* 
Logiškai galvojant taip ir turėjo 
Būti. Nes Paryžius savo “vado
vystę pasauliui’ ‘pradeda užlcist 
New Yorkui. Tž tai pasistengta, 
kad čia viskas išeitų knopuikiau- 
siai, bet ir pasisekė. Cemegie Hali 
— N. Y. C. — vieta labai graži, 

« scena didelė, tik vargonai gal no 
tam padaryti, pritaikyti sunkuliu 
vo sulaikyt su chorų balsais; per 
painių kleviatūrą ir 1.1, kiek vė
linosi, padarydami neaiškų, lyg 
murzinas paveikslas, dainavimą.

Patričk Katedroje N. *Y. C.
viskas ko puikiausiai net meniniu rujų ta duoklė nežymi o ištauteji- 
atžvilghu Bažnyčia didelė, roso- mas spartus. Til« įdomus čiagimių

namas geras, viskas pritaikyta 
Šventes reikalavimams, taip, kad 
daug ko pasakyti ir nebūtų, jei nė 
paprasta, menka smulkmenėlė, ko
ri parode, kad ir tokiuose daly- 
kuostvkaip mimika, reikia drąsos, 
greito sumetimo. Ktehetina! bet 
tiesiu Taip, atėjus laikui pradėt 
programą, choristam dar renkan
tis j vietas užgiedamn pas altorių 
/‘Pulkim ant kelių.*’ (taoristai iš
irę, žiūri į savo vadus, kurie irgi 
žyaigost*«umlšę, nežino ką daryt 
dar laidau sumaišydami liėsigril- 
dančius choristus. Tuo tarpu prof. 
J. Ždevivins paspaudžia vargonus, 
-pradeda giedojimųchoristai, lai
mei, moka atmintinai, suūžia ir iš
eina iš keblios padėties.

jaunuolių susirlomėjimas flinraLs. 
.mcertnH dainų šventomis ta 1.1. 
Kitur, girdėti, tiesiog sužavėti yra 
mūsų dainomis. I'ž tat nieko ate- 
l*vtiwiJiad Tta. Vendus Brooklync 
Vilniui Vaduoti Šventėje pasakei- 

f “Matom klausyt lietuviškų dai
nelių, ypač, kada jas da5imoj» via 
gimv to*rnvliai-nw‘rgėlfs.,‘ Vadinas1 
chorus sudaro daugumoj via gimę. ,• >. .
Tik, tad .l.,r )«bta pitmuknsl fermm.nft. ^n..n|nta« jrjbM. 
jaimtmmonę, reikia chorų veikimo it’? ,<l‘."į-. , a .x
8piM flttiMBta l.otn mirisntl AomdoR o&m«*> 

milžiniškas Damų šventes, kad į 
jas .suvažiuotų choristai iš L-., 
ton’o, AVilkesBarr»\ New York ir
tai daryt perijodmiai, pav- 1

veniniui apart menti}. Daugirda, 
bnroklyaiftfe, taip pat-pirko didc-Li, j;»t kaip nepavyko, tai (Imti 
!j ploti} Žemės prie Vytauto pros-lir pamigo, Filips radio komimid-
pikto ta staty# vėliausios kon- 
Mnikrijoit didrlj viešbuti.

Brooklynfeeių riųvėjų bendrovė 
[“Drobė” gyvuoja.
; Kmrno publika didžiumoje imi* 
formuota, pradedant valdininkais,

- I kml prie statymo namą moterys 
nešioja molį.

t it,į Dainų Šventės programas nepa- 
Uc’vyka Imip reikėjo.' Buvo tam i;n Hiiryi iKTumiHUiu, j’**** huS» ‘ V v, _t, , .

.Md m,tai, vfentj syk vl-nttn pk“ J*™11*
kiturJeiVytautosukaktuviųvy- 
rinnsi komitetai turi šią imtų ha-,, . 
lanse pelno, kad tie pinigai hfttų viou, ypač wuweter. _ 
pvitoD *iTtainų Hventės Enmite-T himne viskasjbratymu*Tujina* 
tw palengvint choristam atva
žiuot iš toli, šiais metais y:a Ge
dimino pirmo Didžiojo Lietuvos 

Neunrit ta Bažnytinėj £vcn***j I Ittmhmiltščio 7Ū0 metų sukaUnves.
kad ir dalyvavo daugelis apylin-įlaikas pradėt!

rus įdomi.
Lk-tuvos motfr.vK Ulini ihrlri-

o aiškiai girdėti Visi interesavo ma. Pradžioje jis nenorėjo ką 
nors mpn pasakoti, tad arčiau su
sipažinus jis sakos °Kokiu aš bu
vau Detroite prieš išvykimų p Ku
riją ir mano duktė, tai dalmr e* 
sam visai priešingos nuomonės. 
Mums tik įžengus j Jlusiją buvo 
atimta« vhl 'plutoni, .traVeling 
cheeks ta drabužiai. Paliko tik 

b apsivilkusias drapanas. 
Nuvykus į Maskvą sužinojome, 
kid mes tik padauginome ton v- 
winrių bedarbių skaičių. Komisą- 
ral mums posake, keti kuomet mes 
esam iš turtingos šalies tai kąd 
pnrvežlnniem sumanymų ir uždėt 
taniem llirbtuvra, ir ju Marinus 
priimtumo į darbą tai būtų gerai. 
Bet ką jūs čia mums padėlio, kad

kės aliotų, tad ne visi, tačiau ir 
taip buvo daug, o mąŽoj bažnyčioj 
atrodė dar daugiau. Choristai su
sodinti priešais žmones buvo pri
versti labai gerai užsilaikyti, kas 
didino meninį “produktuigumn.” 
Bažnytėlė jauki, paniūkiu, ramu 
Choristai pas ąltorin, gi ant chorą 
vargonais pritariama. Tarpas, to
lis tarp vargonų ir choristų dide
lis dėlto akustika sunki, nes diri
gentas girdi vargonus suvėlintus, 
kadangi jam vargonai tolinu negu 
choristai, priešingai vargonininkas 
girdi choristus vėliau negu vargo
nus. Dirigento tada padėtis ypač 
sunki, jaučiasi lyg supančiotas.

Del Elizabeth’o jau daug kalbė
ta. Tik pasirodo, kad vieni girdė
jo chorų, kiti vargonus perbalsią!: 
ir štai kame dalykas: sale, mat 
pritaikyta “Eikš” khibo raiką- 
tams/ no kokiom dainų Šventėm* 
vargonų halsai sukoncentruoti vie
noj scenos pusėj, dėlto, kas toj pu 
sej buvo—vargonai peršaukė cho
ru balsą, kas kitoj, pyko priekin
iai. Didesnis vienodumas buvo vi-. 
durv.

Bayonne gal labiausiai pastžv- 
mėjo savo kokybe. Skambėjimas 
svetainėje labai geras, choristą 
kad ir ne tiek daug, bet gerai atli
ko savo pareigą.

Planai ateičiai
Vytauto Didžiojo metai buvo 

mūsą Tautos išjudinimo metai. To
kių iškilmių, paradų, švenčių, kon
certų tur būt niekui’ nėra buvę nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo. Kad ir didžiausias opti
mistas turės pripažinti, kad lietu
vybe Amerikoje snūduriuoja, min
ga. Neprildatisomybes metais ji 
buvo pabudus, Vytauto Didžiojo 
metais dar kartą atmerkus akis ir 
nežinia kuomet vėl išsijudins, nes 
sukelt visa tautą sunku. Jaunuo
mene eina, daugumoj, savais ke
liais, o su ja ir išeivijos ateitis ir 
po kiek metų vargu galėsime pasi
teisini už istautejimą, kad *■ svar- 
bią duoklę esame atidavę Ameri
kos kultūriniam gyvenimui.” kaip 
senatorius H. Kean sake, nes ištik-

K. Beržanskis

. BroomM
P. J. Mockevičiaus įspūdžiai 

iš Lietuvos
P. Mockevičius, gerai žinomas 

brooklyniečiams darbuotojas, gri-, 
žo iŠ Lietuvos. Jis išvyko i Lie
tuvą gegužes 3 <!., 1030. Kauno 
stotjje ekskursantus ‘IŠldlmingai 
pasitiko su ulanų benu, StotiČM 
restorane buvo visiems anierilrit*- 
riams voltui bankiofflš.

Kaunas savo išvaizda visai ski
riasi nuo prieškarinių laikų. Daug 
naujų namų pastatyta ir daug se
nų pataisyta. Jau daug yra namų 
su gonoraliu apšildymu ir vėliau
sios konstrukcijos įtaisymais.

P. Antulis, uov/arkietK pirko 
plotų žemes ir statys puikinusį gy-

mn statytojai namus stato sodžiuo
se, o įik gatavus Viža j Kauno 
priemfescius ant visados pastatyti 
Apleistų namų KauneJr jo apy
linkėje m’riu Namai Kaune apsi
moka statyti, nes daugelio noras 
yra Kaune apsigyventi

Bugpiūčio 17 d, buvo sukviesti 
nmrrikieeiai j Bomuvos klubo sa
lę ir jiems buvo iškelta puota. Tar
pe daugelio kalbėtojų, raginančių 
unifrikioėius apsigyventi įsigijant 
nejudomą turtų, kalbėjo ir švieti
mo Minis! erta, patardamas organi
zuotis j bendrijas ir uždėti cuk
raus fabrikų.

Valdžia nepatenkinti.

P. Mockevičius sako, kad dabar
tie valdžia nepatenkinti, nes 
juiaHura žmonių rinkta, Girdėjęs 
nėt ir iŠ valdininkų nepasitenkini
mų. Taip jpat k kunigai, kurie 
dar ligsiol lyg ir pritarė, jau da
bar kalba, kad būtinai reikia 
skelbti Seimo rinkimus.

Liotuvo* radio veikto gerai.

šarkio-Sehmelingo “laitas” bu-

*

J ŠVIESKIS IR SKAITYK
“DARBININKĄ” |

* *!k
Visi žinom, kad gyvenam sunkiais laikais — fe 

lirtlaibe, vienok pasaulis knibžda, juda. Geras lai- g 
ktaŠHs teikia teisingas pasaulines žinias ir šviečia ‘ 
Žmonių protą. Tad pradekime Naujus Motus rim
tai, užsirašydami katniikiško-darbininkiško turinio 
laikrašti “Darbininko,kuris išeina du kortu į sa
vaitę.

Prėntuncrntos kaina:
Amerikoje metams. ,....
Užsieny metams A . 
Vieną kart savaitėje metams 
Ųžsienyj vieną kart savaitėje metams

Neatideliok, siųsk užsakymą tuojaus šiuo ad
resu: z ■ \

uDAnBININKAS.9,
S6G Wed Broailmaif^ South Bonton, jfdw.

,'IJ

!

ir ■i!.I!' ii- 
u- 

J L" 
h ;t

$4.00
$5.00
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! !

sukietėjusių, storiausių 
tižią rąstą. Kar ktula pad 
taiko jitos ištraukti. M 
kirtau kaip titnagas ir visai 
sveikas, Kai kas net tn 
yra į s tą rąstą pasistatę*.

II. Yra du MergakalnUi ^ 
kelių kilometrų statumoj 
viens nuo kito. ’ Juose bu 
laumių aukurai Iš jų feu-S 
ųies vasaros rūkui laukus ap- jS 
gaubus, susišnekėdavo,

III. f Kelies ežerų gi-1 
litu įsikišęs iškyšulys “štai* 
kiainu .ragu” vadinamas. S©-- 
jiiaii apylinkėj buvo daug'* 
vagiu ir plėšikų. ApiplėSę

ja turi visojo Lietuvoje savo krau
tuves ir pardavinėja priimtuvus.

Parapijų įtoUiM auga

, Darsūniškiu parapija padalyta i 
dvi. Kruonio miestely susitverė 
nauja parapija ir iš buvusius cerk
vės padare bažnyčią ir dabar gra
žiai atrodo.

Iš Kalvių parapijos pasidarė 
dv’u Nauja parapija susiorganiza
vo Vilūnuose ir pasistatė naują 
bažnyčią*.

Bumšiškin parapija taip pat per
siskyrė į dvi, Ntauja susiorganiza
vo prie KnmpiŠkių.

Ūkininku gyvenimas iiopavydė-|,n<‘s jokio^užsifmi
tinąs. Buvo dideli lietūs, bot der-l - t
liūs geras. Keliai taisomi, bot dar rc'^kimas; Itamatęs kaipskuhHtat Bėgdavo į iBaukiamą 
dauindta ir reikia taisyti fktoi n.n žmonės, koks jn ap- 
uchrangfts:7hchlaHi ūkį su 3 trio- įvilkimas ir valgis, tai mano visi 
bestais amerikietis misjpirkor ‘ atsisuko atgal. Mėsos pu-
$G0(I,00, Daugelį ūkininkų išvarė iš 
ūkių aukšti nucšimčial Lietuvos 
Ūkio Bankas gyvuoja gerai. Cki-, 
mukai gauiia kredito su inažesniu 
nuošimčiu. Tas daugeliui par<‘lbė- 
jo/.

Įmo. Tai buvęs toks valdžios pn-

sę šrato-daridnihkas- gauna į sa- 
valtft Paprastų tošinių svaras kai
nuoja devyni amerikoniški dole
riai, o obuolių svaras trys doleriai 
Darbo žmones yra tikri skardžiai. 
Ppas žmonių blogai. “AV* suko. 

.. .tošini*ries, /‘negaliu įsivaizduoti 
Kaip tūli ekskumntai apsieina I t-nip t it* žmonės i-lkcnėm toki gv-

Lietuvoje

Tūlas (‘kskursantos Žiežmariu^’ 
re* ant tiek “gudravoįo,” kad su
kėlė betvarke prie klebonijos ir 
gavo areštuoti. Pabuvęs kalėjimo! 
ir užsimokėjęs 25 litus baudos ir 
vėl gere. I« tokių daugiausia pasi
naudoja karčemninkai Žydai. Bet 
tokių mažai yra.

O kas girdėti iš Busijos boKevi-: 
ką rojaus? —■ užklaustas J. Moc
kevičius, Jis sako: Lietuvos žmo
nės ne nesvajoja apie tą “rojų.” 
Bet man teko grįžtant į Ameriką 
laive susipažinti su grįžtančiu iš 
dabartinės Busijos rusu inžipieriu 
iš Detroit, -Mieli. Grįžo jis su’šei--

veninių. Be valdžios žinios negali 
nieks parduoti Uv pirkti. Kalbėti 
apie valdžių uždrausta net priva
čių žmonių gyvenime. Jie bijosi 
Pritarti ką nors prieš valdžią. Bet 
taip ilgai nebus, žmonės negales 
pakęsti. Kaip tik atgavau travel- 
Ing ehreks, tuoj ir grįžau į Ame
riką. Duktė, slaugė, kuri prieš iš- 
važiuosiant į Busi ją Čia sakydavo 
prakalbąs už sovietus, o dabar pa
mačius už ką ji agitavo tik spjau
do ir tyli.

Aš jam, sako p. Mockevičius, pa
pasakojau apie Lietuvą, tai inži
nierius tik gėrėjosi. .

B.M-

ragą ir didžiu balsu, pi 
kns, jiems iš anos puses par» 
duodavę laivus, kuriais jier- 
sikeldavo kiton pusėn. J

Nukentėję sodiečiai plčfci- w 
kits pasivijo iki ežero, turita 
diivo bėgti kelis kiloinrtrmr 
aplink ežerą: tuo laiku j 
šikai dingdarę miškm 
Laivų irgi nieks rasti neg 
Irdavęs.

Plėšikų šauksimu* apylin- 
’ts gyventojai girdėdavę 
beveik kasnakt.

TV. Apie Želbos ežerą ue^. 
nų senovėje laidodavo seno-^ 
vės karius milžinus. Tie pfr* 
laidojimai iki šiol žymūs ne* 
didelių kalvelių* i>avidakji., 
amilžinkapiais” vadinamų., 1 
Netoliese riogso piliakalnis,

V. Netoli Tauragnų,, ant 
ežero kranto yra aodžiiai 
Taiitapilis.

Tame ežere yra sąla, o tojį 
saloj pilies griuvėsiai. Pridl 
pat didįjį karą tusų* ‘Žema-? 
kij načalnik” darė kasinėji* 
mus. Užtiko rūsį geležinėm^ 
surudijusiom durim, 
ręs rūsį, rado kario griaus 
rhis; pilnu senovės pliem* į 
niu apšaivavimu ir apoigittelj 
klavimn su kardu, ietimi fe *3 
skydu, Griaučiai stovėjo lyg J 
sargyboje. Kur dingo radi- 1 
uvs, nežinia. Užėjo karas fe 3 
į rūsį įėjimas buvo užvers-.^ 
tas.' • * A. GrauroffkoĄ

(“ Trimitas ■*)
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
. IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“DARBININKAS”
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“ DARBININKO” KAINA:

Amerikoje metams —.......... . *. -............. . .
• Pusei metų..........’......

Lietuvoje metams....................    *5.
Pusei indu

...$4.00

...$2.00

...$3.00

...$2.50

“DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE. 

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
■ ’ i

^Kainas
Amerikoje metams ♦.
Lietuvoje metams....

.. .$2.00 

...‘$2.50

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKĄ ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

« KMpkife Pas

^DARBININKAS”
366 Wcst Bronthvay \ South Boston, Mnšs 

Tel. 8o< Boston 0620
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MgSįĮ SENOVE
Būdamas Maletuose girdė

jai! iš p. (Ir. Jaunikio kdias 
legendas, kurias Čia skaity- 
tojams trumpai atpasakosiu.

I. Netoli Malvtu yra Lū
kėto ežeras. Mat, buvęs mil
žinas, kursai klajojęs po pa- 
tsavtlį nebodamas nei upių 
nei ežerų — visus vandenis 
lengvai perbrisdaves. Bris
damas per vienų ežerą, dėl 
jo nepaprasto gilumo prila
kęs. Nuo to tas ežeras pra
mintas “Lūkesti,”

Tame ežere yra daugybė

l.I.EUR O PA
IH Ntw Yorlto j KhipM|. |HTJt

KAINOS: H KtotoMtir atgal : t *■ 
Vwr. IV#. . .

Specialiai tiesioginiai traukiniai ii Bremeno j KlatoMk
prižiūrimi ataakomingų koaduktorhf
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PaHMM WT TUMDAT «i TODAT Banditai Kinijoje tr Awe* 
rikoje. Kiny oje badau; už

OgStįfiNKO

AR SKAITEI?

įSS%. ». Kg j.įjg,™j-f. —

r» W«t Breadmy , 8«U> Um
|. • < Triephone Soath BottonOMO

| WICKERSHAMO
F" KOMISIJA

ema nuo vumo miesto iki ki
toieškodami matoto; uitai 
jie net apiplėšia ūkius ir 
krautuve*, užmuša savinin
kus jei geruoju negali gauti 
maisto. Vienu žodžiu, badas 
priverčia Šhnhw tūkstančių 
kiniečių -* vogti ir užmušti. 
Badąs gimdo banditizmą.

Amerikoje tūkstantiai ba
dauja. ArkanMB valstijoje 
trys šimtai badaujančią ū-

gija įsake krautuvininkam* 
duoti kiekvienam trijų dole
rių veriča įmušto. Po to jau 
nemkejo ūkininkam* api
pilti krautuvui

‘"Jta itbftįįfti/9 Ar il
gai šeimynai užtekstrijų do
lerių vertėa maudo ? Po dvie
jų dienų ir vėl neims ko val
gy trr ‘ Z -

Milijoiiflu žmonių Ameri
koje dėkoja Raudonojo ĮCry* 
žirnis draugijai, “SaĮvatioji 
Awuy,n ^v. Vincento de 
Paulo, K of C. it visoms

į Drid^tats mėnesiu atgal skirti. Kad prieiti prie to- 
į. Prwidentas Iloovcr paaky- kios negudrios ir nelogingos 
t «tam tikru komisijų prote- išvados sugaišyto daugiau 
i- toeijos dalykams ištirti. Jos kaip pusantro meto laiko ir 
raągtatan įėjo vienuolika na- Eikvota puse milijono do-|

• • subuvusiu valdininku W to viso
. , . , , m toks, kad prohibicyos kinu-

ekershamu pnekyje. Ty- gimo
/mimo lėšoms nuskirta (klr |aj)įnll supainiota ir į- 

puse unilijono dolerių. Še- neštu vtonomehėn daug
/ risi jau buvo laukiamas to? -smarkesnių negu pirma gln- 

įį Bioe komisijos raportas. Bu- čų.
VVickerabama komisijos

rtikalandami dėl savo tev(,H; Bet tiž mili. 
: ‘ Ijonai žinoniij nujaučia, kad

Arkansas valstijoje jau „ol« „egerai. Jie nu- 
nuo senai Raudonėje Kiy-ljwli?j#)'fcad ^aami pad
žiaus draugija (Red Cress).^ labdaringi} draugija 
valgydina tūkstančius ST-i VHl kaip ir elgetos. Kuo 
ventejų. Toje valstijoje jK-r,įk. *„„BikaltO) kad jiems da
riams metus susibankruti-^. rdk!a e1gPfMIti, jic Ile. 
no 97 bankai; ir žinoma 
žmonių pinigai žiivo. Krau
tuvių savininkai, kuriuos

mynų maisto.

E YO visokių spėliojimų, bet-ži-
IL Mnbeji komisijos narių nu-'darbuotę geriausia apmUdi- 
y Itttetymų, ypač pasenusiojo no Golummjog Universiteto 

aurembčjusio Republiko- proteinus Butler. “Kįau- 
4 nų tarnyboj Wickershamo> siąte mano nuomonės apie 

nieko naujo ir radikalaus iš Wickershamo komisijos dar- 
to raporto nesitikėjo. Ir ne* buotę, — pareiškė jisai, — 
įy^airiko, o jei kiek apsiriko* bet į tai atsakė 2000 metų 
t tai tik blogojon pusėn, nes atgal poetas Horacijus tais 
fe.il to raporto laukė via gi žodžiais: ‘‘sunkiai, sunkiai 

1 nors konkretaus ir logim sielavori ir stenėjo kalnas ir 
o susilaukė tik vienos su- ‘pagimdė —r peliukę. Kad 

j^ainiotoe suirutės. Patiekta*, tik’ta peliukė būtų raini —
tioa, daug faktų labai nepa-

depresiją. Jų fabrikai uždą- 
jytL Dari)ininkai negauna 
algų, o kapitalistai negauna 
buvo dividendų. Darbininkai 
turi elgetauti, o kapitolįs* 
ton., Jie turi kų valgyti. 
Jie turi pinigų dauginu ne* 
gų jierna reikia.

Jei darbininkų įeigoa bū* 
tų Šįek-tiek pmmšioa į kapt- 
tolistų įeigas — ir darbinin
kai nejaustų bedarbes. Ki
taip sakant, jei darbininkų 
algos būtų bent- kiek lygios 
kapifalistij dividendams —
Ir jiems neirikėtij I-Igėtaiitu kroSf juose, kad AVadiing- 

Taip ir tarfhj kilti. Kas tone Vienas milijonierius,— 
tai yra dividendas! Biri- Į vienas iŠ tų, kurie no algo- 

Meudas tai nuošimtis, kurį mis užsidirbo pinigų, bet di-
videndais, — Iškėlė balių sa
vo dukterei, ir į vienų vaka
rų praleido pusę milijono

TUrbminko sunkus dar* 
>as priveda jį prie budo. 
Datbininkas^pasęstii, nebe
gali dirbti, turi eiti elgetau
ti arba badu mirti. Dėlko ei* 
gSthuti ? Beito, kad jis pa
dare perdaug dividendų,

Mat dividendai apsaugoja 
žmogų nuo įgula ir elgetavi
mo. Net ir bedarbes metu 
biznio depresijos metu, ku
rie gauna ne algų, M divi
dendus, turi užtektinai nuris
to, liet ir perteklių.

Nelabai senai skuitemelai-

ptagei'e savo pinigų, jie no- 
praleidtryisą. savo uždarbį 
be'tikslo. Jie per dvidešimts

‘‘Biržų Žinios** praneša, 
kad šiomis dienomis Biržų 
muziejui padovanoti ragai, ‘ 
rasti Gerveles upėje UŽ Lat
velių kaimo. Jie panašūs į 
didelio jaučio ragus, tik ma
žiau išlenkti, pilkos spalvos, 
apie pusę. ~ metro ilgumo. 
Drūtgalyje 19 m. storumo,

Gamtininko Aleknos mh t j 
statymu, tai yra tauro ragai, 
Taurai — dideli budinti jau
čiai, kurių daug butą seno* 
vėjo Lietuvos giriose. Isto
rija mini didžiuosius kum* 
gaikščhis medžiojant taurus 
ir vartojant išskaptuotos - 
tauro ragus midui gerti, nuo 
ko liko iki šiol taurės pava
dinimas. Be to, vietų var
dai, kaip Taiuagnai, Taura
gė ir Latvijoje prie Lietu
vos sienos esančioji Taur- 
kabio, liudija, kad čia seno
vėje būta taurų. z

Paskutinis tauras išnyko^ 
Lietuvoje 17 šimtmetyje, IL 
ko keletas jų dar Mozūri jo
je (Vokietijoje), bet dabar ■> 
niekur pasaulyje jų nėra. 
Tauro ragų visame pasauly 
je užsiliko mažai, viso apie 
30 porų. Turi juos tik di
desnieji pasaulio muziejai 
Todėl Gervelėje rastieji ra
gai yra keleto tūkstančių li
tų vertes. Lietuvoje iki šiol 
rasta pusantros poros. Da
bar ir Biržai galės pasidi
džiuoti, turėdami tokią rrtė* 
nvbe.1 > ■* y ±

pinigai įdėti į biznį irždiibą. 
savininkui. Visi žino kas 
tai yra alga? Alga tai kų 
Žmogus uždirba. Ar pinigas; dolerių. Koks puikiu balius 
brangesnis už žmogui Ar 
gali būti, kad tas negyvas 
daiktas — pinigas gali už
dirbti kų nors f Vientik žmo
gus dirba. Žmogus turi jaus
mus — jis pavaigsta daria*.
Pinigai lietuvi jokiu jausmų. 
Pinigai nedirba. Tai kur di
videndai atsiranda i Fabrikų

• savininkai skirsto pelnų.
Paskiria daugiau pelno

turėjo būti! Kokios gėlės 
puošė kambarius. Koki val
giai ! Aišku, kad jie turėjo 
ne puoduką kavos. Jięms ne 
badas, bet pertekiiiis. Divi
dendai buvo j per dideli — 
žmogus nežino ką daryti sti 
pinigais. (Fabrikantai galė
jo padidinti algas ir nmua- 
žinti dividendus. Bet ne 
Verčiau pinigus lėbaudami 
suvartoti, — o ne algas pa
kelti !

Koks baisus būtų atsitiki
mas jei tie tiys šimtai gin
kluoti] badaujančių darbi
ninkų įmaršuotų į tokį mi
lijonieriaus kambarį, kuria
me yra toks pokilis ir per
teklius!

Baisu net išmąstyti.
Tokios baisėūjdjes gali at

sitikti ir atsitinka tik 
sijoje. {.
/Atsitinka Šiandien iMvk 

uijoje.

tie tays Statai ūlnttak'l ža- ai. trisdeStats meta Bunldai 
<1a upiplčžti, jokiu Įiuclu jie- jy jjuogitažiat dirbo ir savo 
gali ižkolektuoti pinigu UŽ 8koia8 )nofeęj0>
parduoti} tavorn. ‘Jdytojo Bilas ir jie pasidėjo j tiems, kurie įdėjo j biznį pi-

Mtušuoja — trys štatai centu j tanką. Jiems kn-
tanditaĮ - ne- hys Šim- n5ekad nereikės 
tai darbščių ūkininkų —■ vie- k- -
ni verkdami, nes iš bado yra 
priversti vogti. Ne sapnuo
ti ne sapnavo, kad prisieto 
taip nežmoniškai pasielgti. 
Kiti nekantriai šaukia: 
“Mes ndririme vaikams ba** 
du nrirti.” Vėl kiti piktumu 
įniršę rėkia :*KMes ne uba
gai. Mūsų vaikai verkdami 
prašo maisto, ir mes jiems 
maistą parnešime.”

Raudonojo Kryžiaus drau-

parduotu tavorą.

tiek to, kų kalnas kentėjo — 
bet ji, nenaudėle atsinešė su. 
savim visų maišų kivircių.”

Nekuiie sausųjų vadai no
va patenkinti raportu, bet 
tur būt ncvjsai. Preziden
tas nusistatęs dar sausiau 
už pačių komisijų. Girdi, jis 
visomis pajėgomis stengsis 
palaikyti prohibieijų kaipo 
šalies įstatymų. Hooveris tur 
būt tikisi su sausųjų pagel
ia laimėti 1932 m. rinkimus. 
Bet sauso nieks neklauso.

£ tę suversta ant to, kad ligi 
t ilol nebūto daroma tinkamų 
w pastangų prohibicijąi įvyk- 
$ dytL Leista taip pat kiek- 

vienam komisijos nariui pa-
jt raikšti savo nuomonė piplii-. 
Ktoeijon vykdymo klausime. 
K Ir stebėtina: didesnė narių 
fr dalb? pareiškė pilnų nepasi- 
g tenkinimų dėl prohibieijos 

ir pašilde skubotų jos
Kįevizijų, o net ir visiškų jos
P.panaiikniina. Bet čia veisle-1Atsiminkime, kad nuo sau- 
jKbėtina: kuomet prieita prie 
Kbendros komisijos nuomo- 

tai visi nariai, išskyrus 
■ĮVienų, nežiūrint savo privą- 
&Bmų nuomonių, padare pa* 
■Sjeiškimę, kad proliibiciju 
l^rikia smarkiau ‘vykdyti ir 

tikslui daugiųu lėšų pa

sumos pereitų vasary daug 
taimerių nukentėjo ir dabar 
badauja. Ne vien tik ferme
riai ir darbininkai pasiėmė 
kėntėjimo monopoli. Kar
tais tenka nukentėti ir kan
didatams j prėsidentus.

■ • A . K.

į BADAUJANTIS KOMUNISTAS
k Neperseniai New Yorke 
Htomunistai padare detnotia* 
rondjų dėl nedarbo. Didele 
£»m&ia ėjo gatvėmis ir gkr- 
Uai šaukę: Umum reikia 
p|u<moii!” PMhijg tūrėjo 
įtfaug darbo tų demonstraeL 
P* tvarkytį o phgaliatm ir 
EuMinti, nei demonstrantai 
mokėjo ne vien šaukti bet ir 
EEnultis. Bidellauriu kariu* 
Efcumu pasižymėjo tūlas rū- 
gĮM BogUHOlov, kurs ne tik 
Bernai reikalavo duonos, 
SmM ir puolė mušt nepakeli* 
roanaei jam kapitalistilies A* 
f tnerikos policijantų. Bogtt- 
» Kdhv buvo auimtoi ir npkal-

tintas už riaušių kelinių. 
Barant kratų jo kišenėse 
rast# bankine knygutė, kuri 
paliūdyjo, kad Bogusolov 
turi iMteidėJęs nepakenčia
mos jam kapltttlbtliirs Ame
rikos bankuose $2622.16.

Už tokios sumos paveldė
jimų Sovietų Huaijoj Bogu- 
solovtd gal tektų atsistoti 
pasieny ir Žiūrėti f atkištus 
i’audoimrmiečių vamzdžius. 
Nepakenčiama kapitalistine 
Amerika kartais ne iš šio ne 
iš to pasidaro kiek pakenčia* 
mmie už brangiųjų komu
nistų tčvytoę.

nigii, o ne darbininkui, ku
ris ne pinigų į jo biznį įdė
jo, — bet savo jėgas, širdį 
ir sielų. Darbininkas daug 
prakaito praliejo, kad už
dirbus fabrikantui daugiau 
pelno, nes tikėjosi, kad ir 
jam daugiau teks. Bet fab
rikantas įvertino danginu 
pinigų įdėtų į jo biznį negu 
'darbininkų. Ir kol pasaulis 
neįvertins ‘daugiau žmogų, 
regu pinigų, tol algos bus

elgetauti.-.
Užėjo bedarbė. Vienas- 

kitas mėnuo praėjo — kaį»- 
ir nejauto, nes turėjo pinigų 
bmike. T^ėcios-ketvirtos mė
nuo praėjo ir dar darbo nė
ra ir nebėra purigii banke. 
Ir eina darbininkas pas SaL 
vatĮoii Anny-prašytį- puodu
ko kavos.

Tuoįpeniu meta tobinin- ,|^ mažinės už Uividcn-nijoje.
kų bosai irgi jaučia biznio l^tlJk | Badas gali priversti žmo-

prie bmfdttizmo ir Ame
rikoje. .

Būtų gerai, kad kapitalis- 
gautų protų tų visų su

prasiu
Plunlbina

DU VOKIEČIU MMNUI ARE 
' DARBININKŲ RUSES 

JUDĖJIMĄ

Atmenu, prieš 30 metų pirmų karių skaitėme ge
gužes mėnesio -atsišaukimus. Miglotų naktį jie 
buvo iškabinti. Policija nerimastavo, valstybė 
jautė pavojų*

— Fn; Tai turėjo būti labai įdomu. Tur būt 
po to atsitiko kas nors ypatbigo i -

Fękk: Vienų iš septjmių dienų laimėjome j>o- 
ilsiui. Darbui buvo gana dešimties valandų. Po 
to nurimom. Šiandien jau dirbame šatuonias va
landas. šeštadienį nuo pietų poilsis. Vis dėlto, 
kaip matai, imu- 30 ilgų ir sutikiu metų šį ta pa
siekėme. Jūs gi, jaunieji, nieko apie tai nesu
vokdama viskų vadinate niekais.

— Fr.: Nenoriu aš tavęs, Felderi, įžeisti, liet 
ils tvirtai įsitikinęs, kad visas gegužes bruzdėji
mas nedaug ką pageįljsti, yųiae tada, kada suka
binami net trys įvairių srovių plakatai.

* — Feld.: Tiesa, tai labai liūdnas ženklas, kad 
daro klasė tieka frontų žygiuoja pyle savo ger* 
įjūrio. Męs, kilkščionys dėl to nekaltu Senelis 
Pranas Viberis iš Dumbergo, kuu tik ką šven
te savo 70 metų sūkaktuves, norėjo visoj šaly į- 
kurti vienintelę darbininkų sąjungą. Bet kiek 
jis turėjo kančios ir susikrimtimo, kai jo sąjun
gos laikraščiai Kalėdų dieną išniekino krikščio-

k* 
vo įkurtųjų sąjungą ir atsiskyrė nuo socialistų

Fricas, tik ką iškeptas fabriko mašinistas, 
grįžo su senu, žila barzda, 60 metų Felderiu iš 
darbo. Miesto plakatininkas prieš jų akis ant 
imt skelbimų lentos pakabino tris įvairios rūšies 
gegužės mėnesio atsišaukimus. Vieną tamsiai 
raudoną, sugniaužta kumštimi ir vingiuojančiu 
žaibu. Tai komunistų. Kitame ghle apyrausris 
didelėmis raidėmis, tai atsišaukimas socialdemo
kratų partijos. Vidtiiy kuklus ir prastas balto 
popierįo plakatas sufKrikščioniŠkos Darbininkų 
Sajiuigos Centro parašu.

Senis Feldcris sustojo, nesamo maišo kampu* 
nuvaiv akinius ir įsiskaitė į plakatų turinį. Nors 
senis skaitė greit, bet jo draugui ir tas greitai 
prailgo. Stovėdamas nuošaliai jis tik murmėjo:

— Niekai, viskas niekai..;
— Jaunasis žmogau! Tavo pažymėjime įra

šyta ‘-baigęs mokslą.” Bet gyvenimo tu dar ne
žinai. O dar daug turi čia mokytis...

A- Bet juk ir tu patą Kelderi, netiki šiuose 
plakatuose skelbiamiems šūkiais. Juk kiekvienų•- . . . v t* ; * * vt viImta ta pate. Man atrodo, tad riša tai tamU-'^ » Titano paliko sa-

los ir tiek. ’ -
F^lderia: Ar dar gyvas tavo tėvas f Kų veikia biirni draiigų jto lilm savo id^ai iš

motina ?^* Fricasi Mano tėvą*krito kam Jau 
trylika metų. AŠ tada buvau dar kūdikis. Bpt tė
vų gerai atsimenu. Jus taip pat bųvonjašinistos. 
Dar yra likęs jo suteptas mėlynas švaikaK O jo 
raukosi Taip kietos kai batute ir taip minkštos, 
kai glostė inmio garbhmotos plunkus.

Manų motinai O Dieve 1 Trys savaites ji li
goninėj. DŽiovm.. Kent išsigelbejiMJ Iš fale 
riko išmesta.

Frid.,* ATirgšidisI Tflkstaųriai taip kenčia 
[kaip ir tu. O kų> Uįcs buvome tokio amžiaus^

K. mums buto dar IhįuI litųetų latrių bh^gimi.

— Fęld,: Iš viso gali pasakyti tik ne, jei tu 
visus darbininkų planus vadini niekais. Bet, 
brolyti, daug dar galima būtų padaryti^ jei jūs, 
jaunieji, tiek būtute veiklūs, kaip kad mes buvo
me, kada mūsų širdįis dar buvo jauna ir viltimi 
linksma, kada mūsą ranka buvo kieta, kaip ak* 
niens kūjis, kada sulinkę nuo darbo perini neiš- 
sigąsdiit o skausmų ir persekiojimų.

— F r.: Nemanyk, Felderi, kad dabartinis 
jaunimas yra jau taip netikęs, kaip jūs seniai 
manote; mes jums būsime puikiausia pagalba, 
kada... .

FM.i Na, kada /
Fr.,* Kada mes žinosime, kad mūsų žygiai ką 

nors gelbės.
, F&tfa Fricai, jei kas tik tuomet imasi dar-* , 
Lo, kai kišenių j turi jo pasekmes, tas nė vp'iis. 
Mes turim patys surasti, kur mūsų vargo šak* 
nys, imtis tikrą priemonių ir pakelta nuotaika 
griebtis darlx>.

F)w Makyk, Felderi, kaip jūs, mdeji, priėjo
te, kad jau dabar mes įgavome kai kurių paleng-» 
rinimų.

Ftl(L: čia taip lengvai nvpapasakosi. Mūsų 
ttarlMiM buvo pėr ilgas, atlygis per mažas, švi- . 
mums biauriausios dvokianrius-lindynvs. Stosi* 
rinkome kartą ir pradėjome tartis. Gerai :d*L 
niemi, kaip ilgasis Francas, kuris gyvino Vie
nos gatvėje 47 Nr., pats pirmasis paprašė Imlso. 
Jis drebėjo iš piktumo. Kalbėjo apie kraują ir 
jieilms, apie fabrikantų namų gaisrus. NuŽaiha* 
vo žvėrišku piktumu susirinkusiųjų veidai. Ma
tėsi, jei Francus kalbės dar bent įamketą minu- 
rių, visi išsiveš gatvėn ir bus m olhlvijiu "**

Daprasiąn Iritoo. Išdėsčiau darbimnkan* 
kad iš to, kų siūlo Ilgam Francas, nieką iiriMi 

tinime, tiesių turėti imtuvų atlyginimu 
F|v« Aš ilžan.^ miuiklmisrinm w fabrikantu maloni

gorimi. Nrhnvčiait prieš, jei ir ilar geriau bū- mes turim turėti geresnes alyvos, l’ltnt tar
tų. B»*t jiikrnenieko negalima Įmdarvth UamcK Išrinkta (rynjų torpeir a*.Tu-

tikimas, savo tikėjimo nepardavė ir įkūrė ^ry
mu Krikščionių Darbininkų Sąjungų. Tiesa, jie 
nenorėjo skaldyti jėgų. Bet ir perdaug nesisie
lojo, nes tai buvo ne jų kalte. Kiti luomai taip 
put nuėjo tokiu keliu. Ir kitose šalyse.

— Fi> /iš to išeina, kad Juh nieko ncųmieket
— FM* Ar tu atsimeni sunkiuosius dariu* 

ninku Įnikus i Aišku, kad ne. Ir užtat su savo 
žodžiais turi būti ateargesuk *. z

muh*. Išrinkta (n* Žmonės, jų tarpi' ir aL Tu
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AGRUNUMUOS KUliUOS JUNGTUOSE 
VAISTUOSE '.

Pirmoji ir svarbiausioji 
agronomijoš mokslo įtekme 
paėjo iš ūkininką, kurie 
pradėjo organizuoti agrono
mijos draugijas beveik vi* 
suse rytinėse ir vakarinėse 
valstijose. Tos valstiją drau
gijos 1Š57 m. sutverė Suv. 
Valstijų Agrouomijos Drau
giją, kuri draugija prašė 
Kongreso užtvirtinti pasky
rimą <500,(XX) akrą viešos že
mės sustiprinimui afęronmni- 
jos mokslo. .

Merrit Aktas 1802 metais 
paskyrė kiekvienai valstijai 
po 30,(MM) aku j vielos žemės, 
kuri buvo atiduota senato
riams ir. atstovams. Kongre
sui užtviGinus. Pinigų į- 
plaukos už parduotąsias že
mes bttvo skiriamos apteikus 
tondan, gi nuošimtis buvo 
vai’tojamas užlaikymui ag
ronomijos ir mechaniški; 
mokyklą. Pastaruoju laiku 
jau via 51 land-gre'at kole
gijos, tarpe 070 univemte- 
tų. kolegijų ir kitu profesio
nališką mokyklą. 1920 me
tais agronomijos kolegijas 
lauke 149,000 studentų, ii’ 
13,094 laipsniai (degrees) 
išduota.

Agronomijos kolegijos tei
kta mokslą atatinkamai ag
ronomijos ir mechamzmo 
dailėje taipgi prirengia 
p r a k t i š kai. Baigusiųjų 
mokslą 40 nuošimčių eina į 
ūkius, kada kitiems yra dau
gelis progų įvairiose tverian
čiose sąjungose ir valstybės 
tamytoje. *

Bu'moksliškais ir klasiŠ-

kais dalykais dar jiraktiški 
dalykai yra įvesti. Ir ant 
studento kliasos * kortelėm 
randame sekančius dalykus 
— ūkininkyste ir biologija, 
kalvystė ir chemija, pieni
ninkyste ir filosofija, daili- 
dyste ir literafūto. Agrono
mijos kolegiją tikslus yra 
išlavinti agrom»nnis plačiai 
mąstančius, kurie turėtą ga
limybes kovoti su įvairiomis 
aiąstovomis mokslo šakoje;

Agronomijos k o l e g i j n
lankste yra labai platus y- kolegijas. Kai kurioj koto

aukštąją mokyklą 'diplo
mai įstojimui be diplomo 
rtikabuga laikyti kvotimai.
Iš nustatj’tą 15 dalyką khu- būti pilto-ium ftroks- 
Mirtina x4kantkąi — anglų 
kalbai algebra, geometrija ir 
elementarine fizika, kurie 
skaitomi privalomais akai- 
viuje 7-8 dalyką. Kiti daly
kai turi būt parinkti aHcan-

vienas mete ir kurie yra 
Jungt. Valstiją piliečiai, ar
ija tiem kurie yra tofcire-

nAIPEDOS IRAiTO S8MEUS SKMAJTOS N0 
STATUTU, NEI nmiKUA

git direktorija tokius nuta* 
rimus pildytą ir dėl to kiltųį' 
kraštui Arba trečiam 
niui kokios nors žaloji tai 
būtąatsakinga. V|

Toks scinjelio elgesys daĘ.į 
kartą pabrėžia, kdp

his 'vi4tiii. Gyvenantieji ki
tose* valstijose turi mokėti 
nuo 45 iki I(M) dolerių me
tams. Išlaido# studentą lan
kančių agronomijos kolegi
jas yra skirtingos tetinka-

trigonometrija, K
kmkoimyi kolegija. Savaiti
nė mokesttouž kamlairį ir 
valgį ir apskalbi mą kadaise 
buvo sumoje apie (i dolerius 
į savaite ^linnosotos univor- 
sitete, kuomet tuo pat laiku 
Gurneli universitete buvo a- 
pic 12 dolerių į savaitę* Ke- 
kuriose kolegijose tik po

torija, lotyną, ispaną, graL 
ką, fraucūzų ir vokiečių kal
bą, elementoriue chemija, 
botaniku, zoologija ir kiti* 
įstojamieji kvotimai visose 
kolegijose skirtingi. Studen
tams patartina pasirinkti 
geriausias ir patogiausias

patingai *101118, kurie paeina 
iš žemdirbystės apylinkių, 
arba kurie užsiima žemdir
bystes apyvarta tokiems 
žemdirbystės lavinimąsi yru 
laljai atatinkamas. Baigų- 
siąją šimtai icikalaujami 
agronomijos bandymo stoty
se įvairiam studijavimui 
žcnalirbystėje, kiti mokyto
jauja dėstymo žemdirbystės 
dalyką, kadangi daugelyje 
vidurinių ir aiigštesniąjų 
mokyklų yra dėstomas žem
dirbystės kursas. Gavimui 
tarnystės daugelis kitą pro
gą kaip tąi auginimo plan
tacijos užvedimuose, valsti
jos ir visuomenes parku ir 
mišką užvedimuose, kelią 
statyboje, trąšą (fertilizer) 
kompanijose ir t. t.

Kolegijose agronomijos 
kursas 4 metai, taipgi įskai
tant kas metai po 3 name
lius atostogą. įstojimui į 
kalbamuosius kursus rei
kalingas aukštosios mokyk
los diplomas, tlaugelis ko
legiją skaitosi ir su užsienio

gijose studentai yra priima
mi išlaikius tiktai dalį rei
kalaujamą kvotiniu, turint 
omenyje kad likusią dalį 
kvotimą dapįldys bėgyje 
mokslo metų ir gale metų iš
laikys pilnus kvMiinus,

Aukščiausias mokslo laips
nis j suteikiamas- užbidgus 
mokyklą. Tie mokiniai, ku
rie negali kolegija lankyti 
keturis metus gali imti spe* 
dalį kuysą studijuojant iš
imtinai tik agronomijos da
lykus. Agronomijos kolegi
jos tankiai būna smulkiai iš4 
dalintos į girininkystės ir} 
namu chemijos mokyklas. 
Kursai sutmmpinti nuo l 
iki 4 savaičių būdavo garsi* 
narni ūkininkam^ Agrono
mijos kolegijos steigimo de
partamentas tankiai siunčia 
prelegentus ir demonstrato* 
rius (kalbėtojus) j kaimus 
kad suteikus praktiškas in
strukcijas ūkiams. Beveik 
visose agronomijos kolegijo
se tiems, kurie apsigyvenę 
valstijoje nemažiau* kaipo

apie #600 į metus, kas rei
kalaujama tik iš paprasti}

Gruodžio mėu, 3, 4 d< aei-iną ir pareiškimu direktori 
mėlis nutarė, kaip turi būti 
apskaičiuota pensija karo 
pensininkams. Tuo pat me
tu jis nutarė, Įįad būtą ka
ro invalidams išmokėta puse 
mėnesinės algos Kalėdą 
šventėms, šiuos savo nutari
mus pasiuntė direktorijai 
pildyti.

Klaųiedo# krašto gnkU'ua- 
torius atkreipę direktorijos 
pirtotoinko dėmesį į tai, kad 
toki nutarimai, kaipo suriš
ti su pinigais, gali būti vyk-

jai pasitikėjimo ar nepasiti
kėjimo, ir kad jokią eseru- 
tivo pareigą neturi teises 
imtis. Tuo būdu, direktori
jos pirmininkas tą seimelio 
nutarimą neįvykdė, o- pasi
elgė savo nuožiūra, Bet, jei-

turnikai nori nandotis su*; 
tbikta jiem* autonomija* . 
Hubbus, Dressleriai ir Krau
zei nori būti pi Imlia krašto 
viešpačiais.

ROMOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 21 d. Romojv 1 kitais ęil minis reikalais. Vi*; 
Lietu vos Konsulato Imto į* 
vyko Lituanijos d-jos susi- 
rinkimas. Draugijos tikslas

yra daugelis progą užsidirb
ti pinigą ypač baigus įdr- 
imu ‘.sitis mokslo metus.

Kaiknrios kolegijos yra 
geidaus įtaisytos 1x4 moks
las visose panašiai te pats. 
Patogiausia mokyklą lanky
ti toje valstijoje kurioje gy
veni. Visą informaciją ge
riausiom teirautis.pas kolegi
jos registratorių.

‘ F. X. T. K

ja įstatymu formą; kol jie 
nėra įgiję įstatymo formos,
^rrektorijai nėra privalomi. kurti lietuvius gyvenančius
JHrektorijes pirmini ūkas 

užklausė savo juristo nuo
monėj ar tokie nutarimai 
yra direktorijai privalomi ? 
Juristas (vienas iš tribūno-

Romoje, reklamuoti Lietu
vos vardą užsienyje, teikti 
morale ir materialę pagalbą 
nariams. Draugija yru almi 
litinę. Susirinkimą atidarė

suose dalyviuose biLVo nm-* J 
lyti pasiryžtoms dirbti I’o | 
sus-nio Lietuvos konsute vi* | 
sus dalyvius pakvietė paa V; 
save vaišėms.

lo narių klaipėdiečių) pa-!anosios valdybos narys 
reiškė taipogi, kad toki se-ulKnm Tėvas Rėklaitis. Susi- 
melio nutarimai direktorijai Irinkimni pirmininkavo p. 
hera privalomi, ir kad sei- Į Lozoraitis, sekretoriavo p. 
mėlio funkcija ’ pasireiškia, įrėminąs. Susirinkusius 
einant Kl. kr. statuto 10 irĮsveikina p. ministeris <‘ar-
1S tiktai leidimu jstaty-

NAUJOS ANGLIJOS 
KATAUAĮĮSE

Naujos Anglijus katalikuaeimu 

 

lis įvyks pirmadicnf, valiam 23 
dieną, 1931 m. Tą (tei% jfra AW- t 
rikoš šventė
tau gimimo diena., JHj/telfc te%

“DARBININKO” METINIS

KONCERTAS!
toae, ' . , ' \

■protraaa* te įvairi, turitega te iktetžių* mw jau te 
vusią kORCtrtą.

Jau pakviesta mūsą įžymiausi dainteiinkii te muzikai.
L. X). S. apskričią te kuopą pratee iiržnkU komisijas 

te’us paimti te bilietus pardaviūžti.

nerkis ragindamas dirbti tė
vynės ir dr-jos naudai. Nau
ją narią įsirašė iš. Iš viso 
dr-ja turi 23 narinį kurią 
tarpe yra keletą gąrlies na
rią. Išrinkta nauja valdy- 
Įba iš 5 asmeną: Kum Tėvo 
Rėklaičio, p-nios Jankienes, 
p-nios J^sauskieilės, p. Kto- 

Įmino ir p. Sprindžio, vai* 
[tfybos kandidatais liko kun. 
Insoda ir p-as lorzoraitis. 
Revizijos komisija-iš 2 as
menų: p-o Macevičiaus ir 

|p-o tTrte Nutarta pareikš-

laikomas Nekalto l’rasidvjiino ftv, 
Paneles lietuvių parapiji s avėtai* .
nėję Cambridge, Mas*. Pruiomt į 
visą katalikišką organizacijų: j<-t 
rupiją, pflšalpinią draugiją, chorą, 
skyrių, kuopiu ratelių ir kitą at
siųsti kuo daugiausia atstovą te 
atsivežti gerą suminymą. Atsto
vai turi gauti organizaciją pnan- 
datus, kleboną patvirtintus. 84- 
nicliė visa tvarka ir dienotvarteS 
bais: pranešta vėliau.

Fedaraoijoa Maujoa Aif 
Aputai&j VaMyU

* i 
^4 

iteadten inteHffte F* IfL.į

■ . “ĮK Romos gubernatoriui pa-

rėjome fabrikantui išdestyd darbininku reika
lavimus.

Kai mes jam viską išdėstėm, jis atsakė, kad 
negali imti dėmesiu net ir pačio kukliausio••mū
są reikalavime, kol tokius ivikalavimtis nepra
dės statyti ir kitų fabriku daTbiaunkai. Mūsų 
vilfj's liko palaidotos. Ilgai galvojau, kaip mes 
patys galėtume kiek nors gelliėtis. įkūrėme 
Darbininkų Sąjungą su ligoniu kasa. Kas ap
sirydavo. gaudavo veltui gydytoją ir vaistus. 
Girdėjome, kad vėliau ir kitur takios Sąjungos 
įsikūrė. .***•

P r.: Bet šitai aš beveik neskaitau laimėjimu. 
Juk dabar kiekvienas darbininkas ligoj gauna 
gydytoja ir vaistus. .

F eiti.: Tai dabar, broluži, bet ne pirmiau. 
Tada nebuvo niekur jokio užtikrmiui’L jokių 
apsaugos įstatymų. Darbininkas neturėjo jo
kios pasirinkimo teisės, jokio kainoi-aščio pirki
niams. Dulkią užkrėstomis akimis jis mate tik 
darbą. Ką gi darinis sutriuškindavo,, kam pa
ritams kitam ir nehuming?tsis niekur daugiau 
lauždavo sveikatą, tas patekdavo į H juodąjį są
rašą,” tai yra, fabrikantai pnuiešdavo apie tai 
negaudavo darbo.

o F r,: Aš viso šito nežinojau, papasakok, drau
guži, daugiau.
' Fi UL: Kartą išgirdom, kad kaimyninio mies
to audinių fabrike įkmMnauja Hąjungm luinu 
gyvai besirūpinanti darbininkų'reikalais. Tą 
patį tuoj ir mes padarėm. Vienoje ( Austrijos 
Mistinėj) įkurta Centras. Jo uždavinys buvo 
suorgamztinH visoj šaly darhiuinkns ir eiti prie 
darbhiipkų gerbtu to Fabrikantai pajuto dide
lę jėgą. Mes įkūrėme stiTiko kasą it vis mm* 
juioin savo judėjimą. Taip šį ta ir imsiokeim

Fr.; šitos priemones mūsą laikąins jau pet; 
rruusha z

Fridą ir y ru mūsų lnlką prietuimes, lai
ku kuomet, kad ir mažute. M gerai orgauizm*-

ta, Jėga valdo milijonus ir ištisoms šalims dik
tuoja savo norus. Jūs, Jaunieji, turite stoti,Mi F r.; Iš tiesų, Felderi, apie organizuotą jėgą 

aš gaunu ivs'ai kitokios nuomonės. Jeigu manęs'

vcniino.

ą aš, pavyzdžiui, turėčiau daryti, jeigu norė- 
iau mūsą reikalui pagelbėti.

Fdd.ž Daibininkii judėjime tiek yra darbip 
kad kiekvienam užtenka. Tu, pavyzdžiui, būtum 
labai puikus darbininką judėjimo kasininkas.

F r.: Viskas kitas, tik ne kasininkas.
FehL: Iv kodėl ne L .
IMd.f.Nes tu bijai, kad ant tavęs nemurraė- 

tų taip, kaip pats murmi ant kasininko, kai jis 
iš tavo savaitinės algos paima dalį tavo paties 
reikalams,

Fn: Taip, tu atspėjai. Mane tikrai erzina 
nuolatinis skaitliavimąs. Bet gi iš to ir nėra ko
kios didesnes naudas.

FM,j Niekur atidedamas skatikas neturi to
kios reikšmes, kiek darbininką organizacijoj.

Fa? Na ,ir kokiu būdu i
Fe/d, r Kasininkas, pav. surenka mažučius 

dnrbininką indėlius, visame fabrike, visame

c

Fclth: Tu jau ir šiandien gali pradėti. Jū
sų būry yra no vienas neorganizuotas,-nekalbant 
jau apie blogai suorganizuotuosius.

F r.: Ką apie juos manai?
FdiL: Neorganizuotieji varge naudojasi sun

kiai sukrautais organizuotųjų skatikais. Didelė 
gėda dėl to, ypatingai jaunimui.

-* F r,: O kokia tavo nuomonė dėl organizuo
to jų I

Fd(k Kas socialistas, tedirba savo fronte*, 
Ihknttsis savo. Bet tik ištiikmai ir garbingai.) 
Prieš tekius žmones kepure j šalį. Kas gi neti
ki socializmui ir jo mokslui, o einu ją būrin tik 
dėl saro kvailumo ar baikštumo, kad kas nepa
šieptą jo įsitikinimą, tas negali reikalauti žmo
nių pagarbos. ’ /

; <m. Pribrendo reikalas reikalauti aukštesnio 
atlyginimo. Fabrikantas jokią išrodymą tiekiau- 
bo. Jtorkūnfckas — ne ! — dundu iš fabriko kon
toros. Darbiu inkai šventai "ryžtasi savo teisę 
pntL Kava jėgas jie sulaiko. O sulaikyti visuo
met guli. Dievas jiems davė ją jėgas. Dievui jos 
ir priklauso. ytoA-A iiehiri tote <?ar,yto xh fmo- 
t.um kokio Mhiikmnio nr

Kai darbininkai savu jėgos nuo darbo šului- 
ko, turi jie iš kur nors gauti bent dalį pragvTpr 
uimuk Tik toda judėjimas šį tą pasiekia, JTo- 
hiti įuomvnto ir atvirni pagalbon tntiponmji dar- 
btniukn kasiu Pasisdkv vienoj vietoj Užmokta- 
t j pakelti, tada Jau šilvarniu |H‘iohm ir kitur...

dėka už pavadinimą vienos 
[gatvės Lietuvos vardu. To
liau pavesta valdybai išsi
rašyti iš Lietuvos dienraš
čius ir parūpiuti kamljarį, 
kur nariai galėtą juos per
skaityti Buvo tartasi ir

Prof. Dr. V. MykolalUoVnUjM) n 
jamas Ilteraturoa, Mokulfl, yla* 
Ir altademHkojo gyvenimą llh 
msrieslftls žumalaa yra <1! 
rlmčitusias, plomlavalas ir klel 
prasilavinusiam Žmornl tinkam 
lietuvių Suniaias. T(xW viii j 
te iHtoisalteU Eldini.*

“T.Idlnlo” kaina Lietuvoje: amt ®l 
pusm.’^o it. t Amerikoje metame 
fUMme^hiI $2.!W.

Adr.: “Zldlnra,” Katrom, Latoma Ifc
< - ^A*

g:

pesnis darbo laikas! Tai mūs judėjimo tikslas. Įl 
— nežiūrint ar aš eisiu jąj Bažnyčios vėliava ari 
po “raudonąja." fl

Fdrf't Nei Tai nesveikas gaivojunas. Pa4 
grindinis mMlįstą tikslas baigiasi medžiagoj. ' 
KrikšcHonijos darbininką (■i*edo, judėjimo šū-l 
kis, škumha kiek kitoniškai: d« rūpinusi p«-Į; 
kilti sui’o //crorf. Ttnt būti
Mmnh liurbiuinkui turi likti
ko uiuu t no, ktt kitniiuair y/cro ;ąraĮ
findiuh unknrnsi i/ftliiifia Žmonijos mintie Kmpl 
tlfcvo rinlmi, įneš taip lūtf įtulimc tltiaitfĮlh //m*| 
f«’u Jo įiMinuiiu, priralomę tntilt (ĮttHmfįlHU |w*Į 
šinlfnnli Amžinybė* Įiįįrrnimu* Į

♦ Atlygintoms nuims, mielas Frieni, yra tįk 
tiltas, tik prielnonv. gtfrrniniui sš‘ir-|
ifiiit Šmnuitši nrmirfintįoįi jo hutą — šhu* 
jįkdits. .. .

(uPavasiu‘is*D Išvedė J.

Skaityk Laikrašti, Kuria Fadteia 
' Naujausia* Žinias iš Viso 

Pasaulio.
Juo Yra Laikraštis v. \

“DARBININKAS”
EINA M KARIŲ 1 SAVAITĘ 8 POSL

Jungt. Valstijose Metam 14.00
Užsienyje Metams . , . . $5.00

ViauK apaudoa dar* 
bus pavesk “Barbi- J 
įlinko1* spaustuvei 
Mes atitekame apau* 
dro darbus nuo vi» 
zitinM korėinkKiM 
knytoa ir laikraibl 
J’io, Kates prieina*
MįkJkja IDv*?*

“DARBININKAS"
3« W, ..0.0.4 K S0. MST0H.MJM>

' . Tcl. lWon

P*!
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BAKTT01D, OMOr.

n »v»rl)iii reikulii dil kuopos nan-

Kviečia Valdyta
no.

NASRŲ A, M. B.

vnmo už^iinę,
TtePat*

IflUHlr MASS.
Kas sakė, kad Louellio priau

gančioji kurta ištatitčjus? Pilniau
si supratimų apie ją tyr* lietuvis* 
bumą laivo galima pastebėti sau-

LDS. Kuopų SusirinkimaiS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

iUWKNCE,IIAS$.
Bm ”BaulM,r

madieny, smwitr*18 d , Šv.
iŠteu* parapijos salėj, 7 vai.

s r garsusis Šv. Roko parnpi-
a rhoras M Montvilų vaidino o*

* oRsulii&“ ši operetė brn^ 
•lloj vaidinta keturis ter- 
Be to, vaidino Ste Bostone, 
oode ir t’nmbridge Ir visur

negalėjo atsigerėti Taip
ir teu rence žmonės negalėjo

t ir pas visus buvo tas
pareiškimas: “Jei vėl vaidin
ai eičiau antrų kartų.“

Oloms pirmiausia sudainavo 5
įįtfna* po vadovyste p, F. Koko.

tam AddčZngumkaitė A kuomet Jiejųnmgė vai-
žmones’smn&ų solo. Marga-

bfa Mnzgalienč kaipo nmotina" 
inavo kaip lakštingala. Taipgi

vft plhia Žmonių, kurie per ii g* 
kliką ataimina operetę "Raula*?*

“Alios Stati”
Svkmadieny, vakariu 15 d. baž

nytinėj salėj Jvykg šv, Ksrimtm 
draugijos vakaras. Vaidins “Auš
ros Nuntls?* Vi įkalus perstata 
lietuvių gyvviiinų ir persekioji* 
imi būnant Rusijos vergijoj.

Kaltukas

dinimo vakarėlį, parapijos svotai* 
utie.

ištikrąjįj reikia džiaugtis panm- 
rilmm“ p. Kručas dainavai^ ir iS«irdus kaiP tie vaikeliai 

aiškiai, reikšminga kalba savo te
veliu kalba.

Nežiūrint, kad maža atsirado 
žmonių, kurie savo atsilankymu 
būtą paskatinį vaikelius tolinus 
darbuotis tautos labui, jie ne kiek 
nennliūdo. Pilni drąsos ir pasiry
žimo jie fitoja scenon parodyti at- 
silankiusieins ką jie gali. Neapsi
vylė, nė vaidintojai, n? klausyto
jai.

Pirmiausia tarlheju vietos klebo
nas kun, F. V? Sfrakauskas, kuris 
ragino tėvus prilaikyti kiek gali
ma savo vaikelius prie lietuvių i- 
dealų,

Skambina pianą Joanna Tamo- 
šauskiute. Ji gražiai, savo dalį pro- 
gramo išpildė. Reikia pastebėti, 
kad laikotarpiais propramo ji 
skambino .įvairias melodijas.

Seka vaidinimas ANTANU
KAS NAŠLAITIS." Onytė — I- 
rena Pečiukoniutė, Antanukas — 
Yey. VilkiŠinte, Ponas Landžius — 
Maų Vyšniauskiutė. Ponia Land- 
žien? —- Anei? Tubiniute, Tarnai
te — Zof. Kriaiivinnititė. Vaidini
mas gražus, Žodžių tarme aiški, 
suprantama.

Antras vaidinimas: “NEPASI
SEKS MARYTEI.” Veikalas per
statų jaunimo gilią lietuvių dvasi* 
kovojant už lietuvių kalbos palai- 
Icynia įvairiuose siirengimuofie. Se
kantieji sudaro vaidintoju štabą: 
Sfepoiiija—Ir. Pečiukoniutė, Ma
rytė — 51. ūvenčioniutv, Barbelė

iri. Jn “mylimoji tarnaitė" 
fe A, Radzevičiūtė savo gražiu 

hu įsilinksmino publika. “Pau- 
r kita tarnaite,“ asmeny p, M.

Įfogvlb, pasižymėjo .sava galin
ės. P. l\ Antanaitis *<Raplė“ 
je juokino visus savo dainnvi- 
ih judėjimu. Barbora ir Mor- 
kftlmo laikraščiai, kalbas ne- 

d*»jo. JTvvo rolę vaidino p. B. 
Itakanauskas. Visas choras iš a- 

50 narių dalyvavo kaipo jau- 
irfmas ir gražiai dainavo. Akom- 

navo vargi p* B. Kokas. P-lė A. 
gurskaitv pritarė smuiku, Kun. 
Knuižis vadovavo. Dalyvavo 

Ikug svečių, tarpe jų buvo ir 
ontello klebonas kun. J. švagž- 

ir M Laivrenee kun. Dumars, 
neuzii vikaras ir mšsų choro 
ktorius R. E. ^anlt. Sale bu-

įpranta ir iSihus metus pasilieka 
te pamokymų apie savo tikėjimų. Į 

LDK, 7-to*kuopo« valdjte žiema Įarti dar kita tiek šeimynų, (tai 
metams yra: J. jtenaitaiti* • Čia jau kiek per daug pasakyta, 
pirm., 51 Mendon V. Paruli* Įtet kad daugelis yru atšalusių nuo | 

 

— viev-pirm., M. Sčuka — fin. į Bažnyčių*, tai tikra tiesa. Mažai 

 

rašt., K. D. Belkrukas — prot.j tairm čia ir lietuvišką lalkrašt] 

 

riišt,. V Mažiukna iždin., V. įskaito, 
ririška — maršalka. Jaunuomenės yra gražios, kaip

įrodo pana gausios šeimynos. Yra 
jaunųjų tarpe labai geni ir prak- 
Įrikuojančią katalikų. Tačiau 11c-
. Micstvlis M*0>»p aplink vM 

mlę didesnių ir mairenln fahrftaj.re<n’* ^,< fL i i - *? iHS0’ |narių atsivesti prirašyti prie mttoų |įH 
Iš ją ypatingai panižymi Šilką fnlį-pyM^je, tiektežnyriojetrglrdcda-1fn^tigrio!i. organizarijos, 
rimkur rnotareresdavcisaupeLpb hotuviakai arha . visai ums-Į < - ’ -
>r mašinų l*Wk**, arim kaln| nmksta kalba^urba iižsnni^ta, 
trumpai čtonyWKtaHiriuvtai jį va- -- - -
Jinw “mašinai*.“ Akame diriga
vo vyrai W Š*U> ¥** ei* JMr ir ku 
tokią miuljccsnių fabriką, kurie 
maitino tūk«tanUw» M viso pasau
lio susirinkiiriiLj** darbinintaj. 

Nemažas riurinii* čia apsigyve
nusių ir nite breHų lietuvių. 
Aptanldau Maašeteynas : 1) Vari* 
liūtiško P d ikso Į7 amn,)!i2) Baku- - - . „ . „ „ ' - ž - - v: i
cioTtanMthm 14 VireiRasta tritasta-mambigtimo ir wvęl*l LDS. te kp. mėnesini* susirinki-j 
no Žtan. fB rr^Ų 4)7oaniatek<J1,ROH i&’Iavjnimo: kaifiteryje vy^asl^^^ 1, tuoj po p«R 
Ang 15*am )dd>FJatftkio Andr.F^ stt kepuretaH kurią nesūri-Į kutintą mišią? pobažnytinti Mve- 

“Ltenviais esame m<* gimę Jietti- (5 asm.) ; Ol VIMfato K. (9 asm-.)].jP^ta nusiimti net kunigui švęs- minėj. Kviečiame narius ateiti, nre 
vinis turimo ir W- Tųgorte ga* 7} Klevo Stan, ft asm.); 8) Dai-hu vandeniu krapinant. Tačiau lyra keletą svarbių aumanynvų

AbkL (t tan 1 - fA Vslasi- H^ta^lis labai gražiai jšsHavinę-.lš- (Taipgi atsiveskite b gavo drengus Į 

Att. m» n««4^knSfe.1!^ w‘n,M* «<» '
/minko Joną (t aam.); II) Kašt1- 
lyno Tomo (2 akm.); 12) Kali- 
H&teko Krištapo (6 asm.); 13) Pi- 
gagos Petro (4 asm.);„14) Dovei
kos Stanislovo (4'asm.); 15) Bu
roko Juos. (3'asm.): 16) Vaši- . <w|«. «»*• i^muiktuv/ . . . *, » i
Jiausko Juoxo (6 asm.): 17) levai- [parapijos svetainėj pasidarbavimu ĮKvieČumr vi# nariai dalyvauti ir į LDS, 11 kp, mėnesinis susirinki-
18) Lomor kfisn gerb. kleb. kun. .T. Bolrino u&,molt!!‘l «**»«« »«**» Hm«« P71« Mkmįdieni, v»«no^5

1 ’ |—-y; ■-*——Įtuoj po sumos, bažnytinėj avėtai-
Valdyteinti- Svarbu, kad visi šiame.anri-

- ------——— Į rinkime daly vautj ir užsimokėtų 
PHILADELPHIA, f a. [duokles. Parodykime gražųpavys-

LDS. 13 kp. susirinkimas įvyk* Įdį kitiems. a
penktadieny, vasario 6, 7:30 vai 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užrimo* Į LDŠ. 36 kp, susirinkimą* įvyks 

C- . *,..... Valdyte [ sekmadienį, vasario 15 dieną §, m.

Ver. Amtriuškvvičiutė, Jonukas
* Ant. VilkiŠiutė, Onytė — Jieva 

Paulnuakiutė, Žydas Maušete — 
tf, Vyšniamkiutė, Zofija **- Eof. 
Krianrinniutė. žigmonto* Rtan. 
takausklutė, Eleną Ant. Saba- 

liauskiutė, Viktutė — Ei. Viikftiii- 
tė. Daugelis iš atriJankimiųjų ga
lėjo daug lietuviškos dvasios gau
ti iš šio yeikalo. Veikale ypatingai 
pašiepia lietuvius. * kurie galvas 
guldo už lenkų kaili* ir įpročius.

Trečias pemtatyma* dialogas 
>*LOŪ1KA.*‘ Čionai broliukai Pra
nas Ir Juozas Ktrinotai žmones už
tektinai prijuokino savo išgalvo
tais prirodymais ir paaĮškinlmate 
apie mokslo ,rcika1fogiun$

Vakaro užbaigimui suvaidinta 
<liriogas“KAM. SFMtW KIAU- 
šlNirSt?“ Zofija Krfaučiiiniutč 
kaipo motina ir Viktutė — Vero
nika Vilkišiute, gardžiai prijuoki
no ntstenkiiristis savo juokingais 
pasakymais ir išsiteislnimais,

Nors vakarėlis pirdgištari nėhu* 
vo pasekmingas, liet moraliai Žmo* 
riessudiprTno. 7

fial jaunimas sėnf-Mihm išbudins 
žodžiais Jftūsii pbtsmua poeto:

BlOOKLYir, M. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis sudrinki-1 LDS. G kp. sudrinkima* įvyk* 

ma* į\ vks sausio 30 d., 6:30 va-Į vasario 8, tuoj po sumos, težgy* 
Į kare, Karalienė* Angelų pampi te I tinti *vctainėj^41 Capftd Avėtam. ■ 
svetainėj, kampa* Robling ir So, I Malonėkite vfe nariai ateiti, nes y- 
4th gatvių, ' I ra avarinų reikalų dėl kuopos nau^

Taigi malonėkite visi susirinkti Idos.
ir užsimokėti duokle* kurie eaat<| Taipgi malonėkite užsimokėtlku- 
skolingi. Nepamirškite ir naujų I riti yra užsilikę mėnesinė* duok*

LDS.ekp.reK

arte net pasitaiko, akd visai jos 
nekenčia, Vienoje šeimynoje uM- 
timt jau suaugusi vyrukų, kuris 
liettiviškai kalte neblogai* tačiau 
su posididriavinuijmsisakė, jog su 
savo tėvais liehiviskat visai nokal- 
tes ir cph* jii kilmę nieko neno
ri* Žinotis. Be abejo, rasis ir dau
giau panašių. Itebai gaila!

Taip pat kai kuriose & imynoso

11STON, >A.
LDS. 49 kuopos miairinkimai į- 

vyks vasario* J d., tuoj po sumos 
Iv. Mykolo parapijos avetainti- 
Malonėkit visi nariai atsilankyti I 
ir mfnosines mokestis ntehnokSti. Į

M. Songailai

OAMBBWCm,MAM.
LDS. 8 kuopos mėnesini* susirin- < 

klmas įvyks sekmadieny, va*. 8f 
tuoj po sumos, Lietuvių bftŽnytl. 
nėj svetaintir Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčiu*. Valdyte

LDS< 97 kp. imairinkfmas įvyk* 
sekmadienį, vasario 8 <Lf*Įttoj po 

| sumos. Ateikite visi, Gote proga 
ĮdarhĮninknmš prisirašyti prie vte 
Inintėlfa darbininkų orgamsaeTjo*. _

Valdyte

BALTIM011,MB.
I Vasario K d., sekmadieni, tuoj 

Yaldyte Į po sumai, parapijos svetainė* kam- 
.-.. Įhariuose jvyks LDS. 30 kp. sūri- j

ž RATirr CLAUL PA. I rinkimas. MalonSkite ateiti vi*i«
I Kviešia Valdyte J

• . .► - ■ i

PHIUDELPHIl, Pi.
l*asidčkojant prof. Petrui Pet

raičiui sausio 14 d., 1931 įvyko 
vaidinimas S. Šimkaus trijų aktų 
komiškos operetes “išeiris." Vai
dinimas išėjo ko pirikiauriat Vi* 
si vaidintojai savo roles atliko ge
ra ų o ypač p-nia Strumskienė iš 
Biooklyii, N, Y. Vaiidntojai: Mo
lina — J, Avižienintė, Jieva, Jo
no mylimoji — M. Ktrumskm, va
das — V. Norkevičius, Jonas, iš
eivis — Stasys Barauskas, Ame
rikonas — -L Bknpskis, žydas -— 
J. Monkus, Antanas, Jono drau
gas — J. Miekftnas, Maikis — J. 
Vitkauskas, Gužiene — A. dar- 
Išskaitė, Rauplicnė — F. Palei- 
khitė, Barškalkmė — V. Vaiva* 
rinite,, Guzas *— J. Baniulis, ’M*< 
rinte, Antano mylimoji — N. Ge- 
ležiiriute, I Burdingiėrius — V, 
Norkevičius, U Burdingiėrius — 
B. Tutkus. Jaunimas ir kareiviai 
— “Dainoj” choras. Režisieriu ir 
vedėju buvo prof. Petras Petrai
tis. Petro lietuvių simfoninis or
kestras gražiai atliko savo parei
gas. Publikos buvo pilna svetainė 
ir viri patenkinti.

”D-ko” Skaitytoja

ne terižmunėtl
Mujl A. Patranskasl

-i

I HfiUTOCAt PiMlIlALDS. 107 kp, mėnesinis susirin-1 Į m™ I KtAL) UAN AUA kimas įvyks vasario 1, taįoj po su- Į 
gruodžio 28 jei. h v*. Karimi u r o I urna, šv, Kazimiera pampi jos **^5* I WVW1MO1, B-1*

šio Antano (4 asm.); ,
Vytauto (8 asm.); 19) EkTukevi-||vyko vakarėlis. Vaidinta du gra-*nsnj'l naT,1l atsivesti prirašyti, 

 

ėlgus Jurgio (u asm.); 20) Valiu-Įžtls juokingi Veikalėliai. Buvo ir 
kevičienčs Marijonos (4 asm.) j gražių pamarginimn. Garbė vab

Gervelio Ant. (4a«nd: 221 Krau-įdintojams. Norėtume pamatyti ir 

 

nelien& Mareel^ (6 asmA: 23) Į daugiau tokių vaidinimų. Žmoniit 
Naujokienės Rožps (2 am.); 241 [buvo daug ir visi buvo patenkinti. 
Balkaus Stanislovo (7. asm.) ; 25) “ “ ‘

Savilionio (7 asm j; 26) Baravy
ko Vinęo (6 aann); 27) Skapam 
Ant, (4 asm.); 2t) Balkiaus Juo
zo (8 asm.); 29) Čyro Jokūbo (7 
asm.); 30) Baldišių Petro 4 asm *: 
31) Vyšniausko Fortūnato (3 as? 
menys). Iš v»d Aplankiau 169 as
menis. Ir mano aplankytų daugu
mas yra kilę M&ietuvos rytideių.
Ypatingai daug nuo Merkines, Va
rėnos, Marrinkonių ir aplinkinių 
parapijų. Seniau via buvę lengva 
gyventi, kai dirbo fabrikai. Dabar 
daugelis fabrikų jau metai, kai ne
dirba, todėl ir. darbininkai labai 
nusiskundžia.

Lietuviams vargas, ted neturi 
arti lietuviškos bažnyčios. Kiek 
yra vietoje -r- tai vis airiškos* Ar- 
timiaušia lietuviška bažnyčia 
jiems So. Boston ’e, j kuri* nuva
žiuoti strytkariu reikia sutrukti 
ris* valandų i viena puse ir antrų 
valandų atgal. Dvi tos-priežasties 
daugelis pasitenkina vietos airių 
bažnyčiomis, kur pamokslai sako
mi vien anglų kalba. Žinoma, se
nesnieji menkai kiek ta kalbų su*

DETBOIT, MZCK.

LDS. T kuopos susirinkimas i-

Kviečia VaMyte

VAIKAI KUTUS TĖVŲ

.aut a mw retareritete reikią *akMp<

"AMU*” Merei Ir *reute*tvtaaa

■■
’J 
A

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai Ivykuta kiekvieną mėnesį, 
rekmadkny, po 15 d., ir. Petre ir 
Povilo btŽnytlntie mretaintie, 

vw*

UUtVBLAMD, OHO
Vasario 11 d.» 8 valandų vakaro 

Lietuvių Salti įvytai LD6, 51 kp. 
mėnesini* šuairinkimas. Gerbiami 
nariai peštom! susirinkti. Valdyte

parom*’ *a.wjhiitemrt šarere* ą*re- 
ari — girta** mtiMteMMiir tems ret 
rtriliMA Tgritel rims pateki m

v< Gertei«ri» JMk

Svarbu, kad j šį suririnklmg ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naujų

tdence St Viri nariai būtinai atei
kite, ne# turime apgvarstyti kele-

MEW BRITAUf, COMJT.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

Ttryaša Mklnms, joe laimėjimai ir no 
te aiebraHal irbedos Ju**« M, 

, te abejojimo, repi- Jvnm taip 
r*#T. kad T*ryn*je tonrant* Ir 
* fetoetūnū Ir latež. J*s taip 

kMteat sriropaate nevali* ir ne- 
mnmdiarlm* su Ivenflateiouile 

l* trisBnls ir laisve.—Jus norite. 
Ir tall andnml, kad ir plačiųjų tna- 

■rUBkirtl. pažinti TčvyBėa buvj, koks 
tfitnunoj yra. — Sitais visais at* 

Jukm labai yra pravartu 1A

?• •DARBININKAS” yra tlkriaariu 
dkng Lietuvos ryvenbao veidrodis 

•DARBININKAS” ttgdo tiesos Ir 
latevm meilę.

-DARBININKAS” moko osspkęetl 
smurto Ir niekinti didval- 

vridmainyste.
•DARBININKAS” tiesta k«& TSry- 

1 fvieeaant rytoj*.
MLRBTNINKUI” visur Ir vlsado* 
farte amonių reikalai.

RBININKAS” turi labai pk«ntas-hadto Šypsenas.”
DARBININKAS” yra darbo fcao- 
hr Irrtellsrntij lalkraitto.

^DARBININKĄ” rotajUoJa profsso- 
PIL DOVYDAITIS.

i ffcatUgs te* Udroijrti •DARBINIS’ 
j.* pate* b* tfraiyHts B Saro stati- 

LHuro/e.
Amerikoje •Darbininkas’* kattuoja 

« Lietuvoj tlk UO ameriknnttk*

•DARBININKO” stfrem: LIthut- 
Kaaaa*. NepdklnusomyMe alkitC 
g nr. “ŽIDINYS ”

Aserik* ne Lfehivu; te klokvlen* 
turi ypatingų Mvyblų, kuria* puUal* 
kys TiauIoB.
. Tik tus yra Amerikoj gyveni* cen» 
Betaria* kuris Remi žino LIetuvoa gy- 
venlmu. K«s nori tokia būti, ttirl įkai
tyti Lietuvos Katalikų Vaikino Centro 
tehlžlftna* MYrtitralti

’ “Milių lAiknuftp’
JI reikia nfalsakrtl mu Amerikoj h 

vi-iiems gIralnčnta Ir paž]*t*inlėms Lte 
tuvoj*.

“Mnsų LalkraAtis” metam* kąžtsoja 
ketur litai, pu!<ei metų — dn litai.

tetvljol Eailjoj Ir Vokietijoj kalas 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi Ir 
Amerikoj) *- trigubai branginu..v

Aflretas: Lietuva, Kauna,*, Lalstfe A- 
Ite M Nr. “Atumi LaUcraĮtta”

uTilsų gimines ir pažįstami Lichivoj, beabejo, 
nori žinoti, ką ve&m Aiųetikoj katalikes mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. ^AIOTERŲ DIR- 

% VAIn o ji per ištisus motus keliaus Lietuvon ir 
tisą papasakos.

‘‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen* 
kos lietuvių katalikių motenj žurnalas, leidžia
mus Moterų Sąjungos, Joje sale straipsnių ak- ■ 
tnaliais motorą klausimais, šalę Žinią iš viso pa 
ftmlio moteni gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai: 1) Vaiką auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
,mą fikis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) ‘ 
yru toks, kad po metą galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir '-MOTERŲ DIRVA“ prad&s eiti Liotnvon,

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“;1R)TA’RŲ PIRO"

AT22 fFw įį>4 Mreth . . IR

ATHOLMASS.
š. n. sausio 16 d. po vakarinių 

pamaldų pobažnytineje salti® j- 
vyko LDS. 4-tos kuopos prakal
bos. Kalbėjo stttd, J. Laiieka, ne
senai atvykęs iš Lietuvos. Pir
miausiai pasveikino nuo Lietuvos 
jaunimo . organizacijų: pavasari
ninkų ir ateitininkų, mus kaipo 
Amerikos lietuvių jaunimų. Tik 
gaila, kad šiose prakalbose beveik 

. nieko iš jaunimo nebuvo. Ka
dangi Atholyje dauguma yra Va* 
Imhunkieičtt, tai juos sveikinu at- 
.•►kiūri. Po to savo kalinyje davė 
nišnų vaizdų mūs tautos istorijos, 
kad mus tauta buvo nesiisiovgani- 

' žĮrnertiniis davė daug Žalos, tuv- 
nri sulygindamas, ant kiek yra 
srąrinis susiorganizavimas. Pas* 
tari dar davė aišku stipratlm* a- 
pie spaudos galybe naudingu- 
mų. Kalbėjo apie dabartine Lic- 
t lvos padėtį, taipgi ir Apie Va* 
haln inkus.

Baigė savo kaili* Lietuvos jau
nimo užsibrkžtu ohalsiu: “Pa
švęsti savo gyvenimą tėvynei.”

MBIOMR.
Emilija, Bukantienč iš Šiaulių 

ieško savo sūnaus Alekreadro >«- 
kaate, kuria gyveno Boston, Mare., 
ir savo dukters Teklės deputeaK 
kuri gyveno Brooklyn, N. Y, šių 
asmenų arte tų, kurie žino jų ad
resus, maloniai prašau jų adresu* 
pranešti m«n:-lev, B. Btetek <14' 
VL Mahanoy Are., MitayOHy

Vyšnia

VARGONINKAS 1*“-
1 vrORCESTKR, MAM. I risi nariai ir bent po vienų naujų

IEŠKO VIETOS, virži 2u metu kaip A- LD3 teopos susirinkimas į. I uarį atsivestų prirašyti prie mūsą
merikoj vargoninkauiu. Turiu • liudy-i . v /• ’ _ Ibrengto* organizacijos,
mua nuo gerb. Metalu. Ai^ihnttwkrl8-|  ̂V. ^ Asano X, austos v anų pa i _ ® „
tljonautl. Kartam lž gerb. kteJymų te- Įtapijos Salėj, tuojau*’ po stirnos, 
čtait rtiteilngas. mehiilu ąfsiteiktrj Visi nariai-prešomi pribūti, nesiūs- 
guio adresu: J, mOKELIs, 3io u. Mh J turime svarbių reikalų. I

St, Ko. Boston, JteF. , (S.-2D | .-

Nepamirškite ufdmokėti dnok- 
VsMyte

i .ir ‘-Jts ■gtU-ifca I *Mavr»wm*«v teASB. * ■■
Kviečia vawyM Į *uririnkte»» Įvyk*

" jvmrk) 1-5 d., tuoj po dvyliktai
MONTELLO, MA2S. |?a]t Taigi kviečiam vtem nariu* 

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyk* atsilankyti j Šį susirinkimų ir uL 
vĮtagrio 3 d., šv. Roko svetainėje. IrimokSti mėnesi*#. Atsiveskite ir 
Visi nariai prašomi atriti į šj susi-1 R.ivo draugus prirtšyti.
rinkim* ir užsimokėti senai už- Į Valdyte
trauktas mėnesines duokle*. i 

Valdyte

---------------------------------- Į LDS. 72 kp. «uririokiĮW* h^c* 
BLTŽABETH, M. X Į sekmadienį, vasario 15, tnoj po 

LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks |pare*3!ų, šv. Jurgiopampi jo* mo
kykloje. Visi kuopos nariai yr* 
kviečiami atsilankyti į šį gudriu 
kim*. i

“ŽH1GŽ0UH”
Mtaednis vaikų pavdkstaotai 

Mkmšte.
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pust didumo.
Tėvai, auklėtojai, Šdmininkail
jas trokštat* tavo vaikam* lai

mės, Tat pradėkite jiems tų M 
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratm 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu 
štai ^Ėvaigždutš” leidžiama yėi- 
kams Žriestb dorinti*ir lavinti. 
Būk tikrel valkams geras ir pa
daryk jiems šiemet graži* dova
nėlę? užsakyk jiems “Ęvaigždu- 
tg,“ kuri kas mėnuo jiems duos į* 
domių skaitymėlių, įvairių Žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu* kai vaikas skaitys ir 
džiaugsi*.'

Tik psabndyk—mūsų nerūgosi. 
Juk virei maža kaštuoja vos 4 
Ht.metama

Ketos Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariam* 3 Bt» o vWem* ki
tiem* 4 lit metama. Užsienyje 8 
litai metama 4 litai puse! metų.

Priedų duodama loterijos Mite* 
ta»T .

Adresas: “IvaigMhrtii"

MONTELLO, MASS.
Visiem lietuviam jau žino

ma kad Boston Balęs Com- 
pony, kinu užlaiko (frabužiu 

ir vevėįyką krautuvę* ir da
ro biznį per 10 metu, daliai 
jau patabudavojo savu loe-
nus namus, ir iŠ seno persi- 
iuufino į savo naują ir r<ra-|tt,e?mdie^ 

 

v. v, ivakare, bažnytinėje svetainėje,

iav storą po inim. 601 ' Migdai kviečiami gausiai ateiti ir 

Main St. atsivesti savo draugus (m) prira-
Kadangi dabar niekam pyti- Valdyte
rėndos iielxu4eikvs mokėti, to-j wawt-

dęl clabar parduodame ge- 22 kp susirinkimas įvyks 
riausf tąvorą taip pigiai, jog I penktadienį, vasario 6, 7:30 vai. 
rišame Montelįo ir Brock-1 vak, Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
tone niekas negales parduo-p *• Ateikite visi. Valdyte 

tL
Kad nepadaiyti klaidą.Į į.

žiūrėkite ant storo durą Vfa|yj-ks vasario 8 d., 6 -vai. vakaro 

 

užrašyta i Boston Sules ^o.,|bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
657 K. Maiu St. ' . .

Kviečiame visus pas mus 
atsilankyti.'

Antanas iJartketieiasl
Navininkas 

fSkelb.> z

LDS. 111 kuopos susirinkimą* j- 
vyks sekmadieni, vasario 15 d. A 
m., tuoj po sumos, šv. Kasimiem 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organiiaeijte.

Va&yte

athol,mam.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks vasario 15 d., tuoj po 
I nu8pr.ru, šv. Pranciškaus psrapk 

tų svarbių klauzimų.Be to, gers hos salti- Kvitčiamiririaariaiat- 
jsilankyti ir užrimokėtimteerinca(proga uhimokėtl duokle*. .........

Valdyte ( mokestis. Tiipgi atrivrektt* revo- 
MPMŽAi’BA.. įdraugti* ir drtng**_priHdyH pri*

I LDS. ią3 kp. mėnesinis sudrinki-[iioe kilnios orginizarijo*
Įniks ivyksvsekmadieny, vas*rio 8, 
tuojau# po sumos, ir. Andriejau*

įpan svetainėj, 1123* Lemon Si 
Lietuvą matysi skaitydamas Xa- rKvicctoe nariiis ir nare* ateiti ir 

tallkų Vrikimo Voitro Iridžiam* 
revaftriftį

■iusy umw
Jį reikia užsisakyti rew Amtritej*

įtarių užvilkto* duoklė* užsimok? 
IK taipgi atsiveskite nors po vie
ną nauju »Įlif prie kuopos prira
šyti. VaMyte

“Mfiaų laikraMi|r,‘ motam* kaš
tuoja keturi litai, puari matų du 
litai.

Latvijoj, Eldijoj ir VoHatljoj 
kaina ta pati, o visur kitur Ūkto- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—irigutel 
brangiau.

Adresai: Lietuva, Kaunaa, Late 
vte Altia 51 Nn “Mteų Laikral 
ite”

nu8pr.ru
klauzim%25c5%25b3.Be
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VIETINES ŽINIOS
t

IK. CORN VAIDYBOS
taKBJBIJMAS įvyks srttfefe

“DARBININKO”METINIS

KONCERTAS!
DRAUGIJŲ VALDYBŲ 

. ADRESAI
ta,K-aaint.kbjhmv.r.w,|t*raiwa«.»iiwai . 

rAiMMms DBAuano* vAionoa admuiBAUiror*! DRAUGUOS 
VALDYBA

SMULKIOS 1WJTM
Sekmadienio vakare rodė kruta

mo* ptvdknluK Kazimierai Mom- 
)pt« ii Cambridge, Mm, penkioli
kto metų amžiaus naujai Uanie- 
riua. ate* goti gerairodi* Maldė* 
Ap&afrbft draugija vedė vaką* 
jų. Adoniu buvo pusCtmat

Lig*»l Brpokline, Mm*, jutote 
Jy GGekaiadieaiate judamųjų Irt’ 
veikalų nebuvo gtltaiA rodyti, 
H laiki ėjo smarki kova. Mtoto 
valdžia buvo nuM*taėiu» nelekrtl. 
šiais metais, matyt, psdaryta# 4L 
dėsnis «pau(U«iax, ir aatotmen’ai 
nubalsavo leisti rodyti. Taigi bu* 
statoma keletą naujų teatrų.

I Antradienio v ak n re įvyksta fe* 
dalHiy pamaldoa ir mirinkimfe

— pirmadienį ntekmrikai pradėjo 
> atmjM šv. Petro bažnyčios ate 
f eijMK, altorių* ir nuvalyti aicnn*.

r' • #
Ateinanti sekmadįcnįįvyks mer- 

|inų rhom koncertas.
hilkte

4

Paaipirk

. Petras Kriįdtfe. .36 mėty nm- 
zittUK, neved^į staiga mirė pinučių 
’įkkgfafe 22,1531 Jte gy

*no P«8 i>onuM Burbuliui 7 Tho- 
Park. Ji« clirlnv kaipo vyriau- 
slaugytojas ^(nume) Philips 

jse, kur ir paMntirė trumpai 
^arirgęs. Petras pagyveno Ameri
koje apie 20 metų. Čia neturi ar- 

Ctimų genčių. Lakojta rtpiiwri 
4 tolimos gentis p. Povilas Likta ir 

ponai Burbuliai, Lietuvoje gyve- 
i na penketus brplių-a^rų. Karo 
s< meltt ji* tanmvo po Ainerikos v?> 

liava. Laidojimas įvyko tu mBio- 
‘ mis H »v. Petro bažnyčios sausio 

26 d. 1931. Amžinu atilsi duok 
jam Viešpatie.

mtvojiMi 
HMIMIN

‘‘Darbininko” name 5 arba 
7 gražūs dideli* ir šviesūs 
kambariai. Yra elektra, ga* 

, sas, maudynes, ^ąlbynfe^ 
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Dčl plates
nių informacijų kreipkitšs 
‘Darbininko” Administra-

c W

Tel. S. B. 2712

fli, J. LANDŽIUS
(feymottr)

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

4^6 X. Bro*dway, fe, BrtUm

frtk labai retose žemes vie- 
tose paslėpti gelmčsė turtai, 
jgaipL mitai, naftų, angim, 
metalui ir mineralai, iškyla 
I viršų, taip kad jų netenka 
speeiidiskai ieškoti. Daug 
dažniau tų tintų žirniui rėi* 
kia ilgai ieškoti, Įdedant 
daug darbo ir išlaidų. Gilūs 
gręžimai yra labai brangūs, 
o kai kada jie savo tikslo ne
pasiekia, nes gr$įmo vietoj, 
pasirodo, ieškomųjų turtų 
nėra. Todėl žmonės jau se
niau rūpinosi, kaip iš anka* 
to patilti, ar toj ar kitoj vie
toj išsimoka ieškoti, ir gręž
ti, ar ne. Šis svarbus klausi
mas atrodo dabai- esąs lyg ir 
išspręstas. Žemes gelmėms 
tyrinėti yra vartojami tam 
tikri aparatai, iš kurių lei- 
džidmu>Jįu^ejoktros sro
ve. . '

Paprastai yra naudojami 
kartu du aparatai. Iš vieno 
leidžiama elektros srovė že
mėn, orantras priima grįžu- 
siasjš žemes ge)inin elektros 
srovės bangas. Mat, įvairūs 
metalai ir mineralai įvairiai 
praleidžia elektros srovę. 
Antrasis, priimamasis apa
ratas, turi tam tikęj ma
tuoklę grįžtančiai iš žemės 
elektros srovei. Iš srovės at
mainų sprendžiama apie*ieš
komųjų turtų buvimų toj 
vietoj ar nebuvimų. Elektros 
srove galimu rasti ir van
dens šaltinius, kas yra labai 
svarbu gręžiant Šulinius dy
kumose.

Be elektros, dar naudoja
masi dirbtiniais žemės dre- 
liejimais gelmėms tyrinėti. 
Tyrinėjamoj vietoj įkasama 
žemėn daugiau ar mažiau 
sprogstamosios medžiagos ir

P-LS3LCfBYBAIT£ 
Myt’aus "Darbi ninko” įiincerte.:

... ...... I"1 l'"1)!. ■! III I

Intel 
SEKMADIENY

VASARIO
(FEBRCARY)

8 dieną 
1981 m, 

NOCIPAL 
BU1LD1MG 

SVETAINĖJE
E, Breatoay, (Tarp G 

. ir H fstria) S.Beston’e 
Pradžia1 vai vakar*.

Pimialaka* — V. T. fevtoM. • 
461B fevmm fe fe festfe M*m 

Ylce-Plrminlnk** A. NavUMtiM*, 
M6 r. Bro*dw*y, fe

Prrt. RaMltttefcM V. TMrtlfaM*, 
40 Marta* RA, fe fertM, Mm*.

ffe RMtfclMk** — D- LfamlfeMr 
M AAuM fe D*r*h**t«r, M***.

KMforfM — P, KfeMrt
W BoWm fe fe BMtM. Mm*. Tvarkdarį* — J. iMgfert**,
141 fem fe fe BMtM, Mm*.

Draugų* Miko aartrinHart* ka» *»tr* 
plnMdKnl klrtcvkM «MmI<» T«0 
▼rt vakare, prtrtayUMj mtatoH 
Flfth fe fe. Borttrn, Ma**,

UITOV. DUKTXBQ DU(h 
to globa motuos m 

VALDYBĄ

i*|r*dnlnW —> T»W« AJteMMktea, 
aro st, »o.-0Mton, DM* ~ 

Vlc*>PlHMlnlnU <— F. S*l«ektenL
44S CMm ■ ifte St, OurtrldMJbf*** 

Prnt BMtminM — O*a SI&Mrltoi,
44S B T4h SU So. Bo*t*o, IfaM. 
TohpMfl* Ikratk BortM W22-R.

F1*. RiMininlrt—Marigma HariMiiMt* 
«l B. SH^itk St, S*. SoMtoc, M** 

<Ml0l®MI — On* St*nl«H*tA,
!0S W*rt frft fe fe fe*tfe Mm 

varfeari — Om MfetalMn*, .
1612 Chm mMi a<L, fe fertan, Mm* 

Kam* GloM> - s. JaMlotiM,
14M CMmmiM* RA. Be. Berto*, Mm*. 

‘HaurtJM MV» rartrinkfiMiM laiko ka* 
aatrk ntarnink* khfcThfto nii<it*kr,
7^3 vaL vakare, pobainytldįj *v* 
tatai#.

t'toaJa <ra«Mto rafeUai* krfeMfe

----------------------- ----------- ------------------------ - --------- ., ■ ....... Į,.,.T----------------------------------------------------- ------ ---------

Programų bus įvairi, turininga ir ridrtinga nuo jau buvusių koncertų.
Bus 8olųt duetų, kvartetų, chorų ir muzikų. Nauja žvaigžde — pianisto p-le Ži- 

danavicinte parodys savo gabumus. ’ •
Patariamė visiems pasipirkti bilietus iš kalno, kad užsitikrinus vietų svetainėje.
Bilietų kaina: 50c.} 75e; irfl.<)0, . " i

toji vieta apstatoma seismo
grafais, t. y, jautriais in- 
strumentaiif, (kurie pažymi 
ir užrašo žemės drebėjimo 
bangų greitumų ir stiprumų. 
Medžiagai sprogus, per ap
linkinius žemės sluoksnius 
peieina banga. Seismografai 
tiksliai užrašo bangų kryp* 
tį ir laikų. Sulyginus visų 
seismografų užrašus? nusta
toma, kur ir kokiu greitumu 
drebėjimo banga ėjo: Iš to 
sprondžiaina, pro kurias me
talų ar mineralų sritis bau- 
gai teko praeiti. Šiuo būdu 
taip pat gana gerai ir grei
tai galima patirti žemės gel
mių sudėtį.

ftTr

JUOKELIAI

mito ?mo m roviLo 
DR-JO* VALDYBA

ĮVAIRENYBES

apskaitė, kad iš viso Žvaigž
džių turėtų būti apie 100 mi
lijardų. Vadinasi, jei skai-

gamyba nukris lig 36 mil.

PkmMuks* —> J, (JniNiMkM.
24 PrMortt fe, feadvilk. Mhm. 

VtoPirailnlMkM — X Marfellrtfe 
lg> Bowrti fe fe fertM, Mn*b* 

L’n>t, Jlaltinlnk** — V. PapUMkM, 
118 Bow*a fe fe Boahm, Man*.

>'|& lUMintakM M. fekfe ’
2S@ KiNlnlh SU fe. BmUju Mm*. 

UdlnlnkM — V. Balai!*,
Mercer SU fe BortM. Mm*.

Trt Ha festoa <NI7-W.
Maršalka — J. felkM.

7 Wlnfh-I«t Ht, Ho, Bosimi, Mas*.
OraMlJa laike aertrlnkima* kaa a*tr» 

nedrtdto) kiekvieno mfMMto P*r*M* 
lė* MlU 492 M fevMth SU SortS, 
Borto*, Mm*.

<V. JOBO XV, BL. PAŽALMMM * 
' DUOS VALDYBA

Pirmininką* «*M. žiote,
36 MLs I«la Bil, Dorclmler, Mare. 

Trtevhone Oolumbla 5461 
Vk-e-pirminibte* — J/Mraakii,

24 Thomits PkM fe. Boston. M***, 
Prot. ltaltlnlntaw — J. UUneckK 

Thowia« Pk.,fe. Uortoo, Mae*, 
kln. RHMtinlnkM—31. I^lkl», '

250 E. Nlntli 8t, fe. Norton, Mare, 
JidinlnkM — A. NaraHUuoM

885 K Brondway, 8o, Ikmtoo, Kam 
Maritalka *— J. Zalkta,

7 Wiirflel<l Sf„ M Boston, M*m< 
Dranrljfl laiko imalrlnkimtm ta*

Mdlldlenį kiekvieno n»An«H0r 2 vak 
po platų, PampIJo* aalH 49t B T» 
St,, So. Borto*, M***-

T»l. fe Botam* MKB

•M

Ne>ikankinkite
Pasiliuosuokite nuo

Skausmo

DABAR!
feistuCinkrt

RIU neiurtapdb klekvietu perve
rianti ir kankinanti skausmu nuo 
KentnatitinOt Ncuritis Neuralgi
jos, Strendicglio. arba Galvos 
Skaudėjiuų, Danties GBIhnf, Mči- 
bmgj ir Lt- jeigu nrtsims per- 
Salimi, skaudėjhna ir snsbnnis ii 
nuvargintu muskulų ir Hnarių «* 
inkis kitas linitneuta, nieko,M- 
įtlbcs, f

Ūmus Palengvinimas su Pain*Expdleriu
Ištrinkite sliuudainiaM virtas su Baker PAIH-KXPBL1»BRXU> 
aunu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojama* jau nuo 

[' įlk'7 įlietų beveik kiekvienoje pasautio valitybBje.
Kaip iręttai fekrt PAIM-IXPKLLMRI6 |ri.unki* per odos 

; skjlutes ir pradeda teikti* laiP greitai tas bartus senai patilte 
mas skausmas IsujUsia. 3
žiūrėkite, ktd botu "INKARO** vartl«xtnldit, kuomet perimta 
Itaker PAlN.KXPfcLL«Rf. Parriduoda vfeH gerose vsbtial^

Nusipirkite Dabar!
Tik 35c ir 70c

TEISĖJAS: Pavogtai 12 turini) 
nosiniu. Kuo gali paritmintiI

KALTINAMASIS: Turėjau slo
giu pone teisėjau. ' “M, L?’

ČIGOMS :

— Užtikrinu, kad panytė gausi 
nito jo laišką,.. • • J

— Aš velyčiau gauti ji pat j I
— Taipl. Tuoj bus, tik sumai

šysiu koltas, ‘‘M. L.°

du milijardai žmonių, tai 
kiekvienam žmogui tektų po 
50 žvaigždžių. Per didžiau
sius žioromis matyt iš viso 
tik 1% milijardo žvaigždžių, 
o paprasta akim įžiūrint tik 
apie 6J)OOžvaigždžių. Kyla 
dabar tik klausimas, daug 
ar maža| yra vieno'milijar
do. Milijardas yra tūkstan
tis milijonų. Jei žmogui rei
kėtų suskaityti vienų mili
jardų, tai jis turėtų skaityti 
beveik 20 metų, nesustoda
mas nei dienų -nei naktį, per 
minutę ^suskaitydamas po 
Šimtų.

taip pat Indijoj ir Austra
lijoj. Atsižvelgiant į tai ky
la pasiūlymų pakeisti auksų, 
kaipo pinigtj pagrindų, kitu 
brangiu metalu, pvzd., plati
na. Komitetas tačiau mano, 
kad geriausia ir toliau pa
likti auksų, tik reikia suma
žinti emisijos liaukų bank
notų padengimų auksu nuo
šimtį.

* nr 
t • .

«Tr.’

DAMtKGO lOSStO PARLA

G R. M, V.CKSPER
KASPARAVIČIUS

511 X. Brotehray, fe. Borte*
OfiĄO VtaMto.*

Nuo • Iki 12 ryta' Ir nw» l‘J0 ik) 
5 Ir am 6 iki S vai vakar*. Ofl- 

, m* Atidaryta* avbato* vakarai* Ir 
Mdtidtailala, talpa F MredomrtMM.

12-tof diena^Įdaryta*. —
Taipgi nuimu ir ž-rty

Pirmininku* “-.Jonu* L fetniMfcaA
24 Tbomas Vark. fe Bottnn, MM* 

Vlce-PirmlnlnM«--Jw«** Jaefcevirtu*,
22 Sawyer Ar*., Dorebarter, Mae*. 

Prot ItartlnlnkaK A Nevkm.
IMS E. BrMdwayr fe. Borton, Mana, 

Fln. ItaMlnipfe* — dm*** Gusevlrttto,
27 Tampu »t, Mattapan, Mae*. 

UdtatakM -r VOK** KaJttlM;
07 G Street, South Bortou, Mm*. 

Tvarkdarį* — Petre* Grtrtinle,
14 VlBton SU fertk ferttm, Mm*. 

Drausto Murtrlnkimrt Mm tat* pirm*
MdUdrtaį klrtLvtaoo m4M*io 2 re). j» ptrta, Parepik* MrtJ. 403 Kert 
Mventh 8t» fe BortM. Manu

ĮKRITO TWnOMT» l W

Prancūzijoje ties Ondono 
geležinkelio stotim greitasis 
traukinys, dėl potvynių iši
rus pylimui ties tiltu, nu
smuko nuo pylimo į upę. Į 
upę. įkrito du bagažo ir vie
nas kdeįvių vagonas. Čia 
pažymėtinas Ondofco stoties 
tarnautojo didvj^iškumas. 
Pastebėjęs, kad pylimas ap
ardytas, jis su raudonu Ži- 
buriu bego geležinkelio bė
giais, duodamas ženklus 
traukinio mašinistui susto
ti, tačiau, tur būt, nebuvo 
dėl tamsios nakties pastebė
tas. Traukinys sutriuškino 
jo kūną, skubėdamas į pra
žūtį.

SRMMGBSMCMBSSMMaa^

LirtmrK Dimtirtfe

(OAUMAUS4U4)
" ^AKotehmy, fe. Bstoa 

• M.'M**OM MOt
ūtirt* atdara* mm 10 tti 12 vrt tįio, mm* 1 'M Iki 5 JO M Mrtir 
juo e UU » vakam tvaati Oatf.

A*f*I aMltarlart
ter-n—rri-irirT

p

Trt fe fertM 3M0

A. L KAPOČIUS
251 Broadmiy' South Bortai 

(“Ktterto-nMM)
Oftao valafido* nuo 9 Iki lt, mm 
1:80—s |r Mtto 4:30-9 vakare. 
S#rW«Hi» nno 9—12 vii Mmi. 
febatoml* nac V Iki < valu fe 
dSUomta MMO' 9 Iki 12 (ptapU M- 
tarų). - /■

Lapkričio 17 d. Laisvajam 
Dancigo mieste įvyko parla
mento rinkimai. Dancigo 
pariam^ito atstovų įkaičius 
sumažintas nuo 120 iki 72. 
Naujam parlamente social
demokratai gavo 19 manda
tų (anksč. jie turėjo 26); 
vokiečiai nacionalistai gavo 
10 mandatų (anksčiau 16); 
centrai^—11 (kaip iki šiol); 
komunistai — 7 (5) j nacio
nalistai 12 (iki šiol netu
rėjo nė vieno); liberaline pi* 
lietine partija — 2 (4) ; vo
kiečių ūkio partija—3 (kaip 
iki šiol) ir pilietinė darbo 
bendruomene — 2 (1). Len
kų partija gavo-vienų num* 
datų, kaip ir iki šiol turėjo.

(AM REKAIINGA VIETA 
DaGFISO

Tel fertar 87W

JOHN BEPSHIS, M. D.
(BBP4I8)

Lietuvi* Gydytojas
Oflvo Valanda*: Sh-4 lr T—4 

SU Mife Ava^ arti (teatrai t* 
(temlwidf«, Man,

| .. ....................MH,liMHW*<MIHMIHIIIIIIIIHII<WIIWm^MW*«rt |

MAŽSJA AUKSO GAMYBA

" Ženevos finansų komiteto 
apskaitymu, aukso gamyba 
kasmet radėja. ligi Šiol bū
davo iškasama aukso už 400 
milijonų-dolerių per metus. 
Komiteto nuomone, IBIO m. 
aukso bus gauta tik UŽ 314 
milijonų, dolerių. Aukso ka
byklos pietų Afrikoj^ kri
tiškoj būty. Aukso gamyba 
ten kris nuo 211 milijonų 
dolerių lig 134 mik dolerių. 
1940 m. pietų Afrikos aukso 
kasyklos būriančioa ibenv 
tos. M&Mja aukso gamyba 
ir Afrikoj* do
lerių gamyba nukris lig 36

KATARAS ir 
DŽIOVA

Ak Mada«g»Mh|*c*)*M|* 
gydant vlrtala&a*. Mf**> 
Ttlp<i aklo. «M9. MrtM 
Ir g«HkX* Hfa*. . GySas 
krtkvto* }WlB*b Ir «l 
(lyk* patarimai.

n. Cndv VU *"•* A In.lHltJtMf imm, Mm.

1

PMSHUNM FUYER 
P»HO

KdiU^dlmfe dirbo jau ilgų Imi- 
kg, privrislfe nplrištlilMs, vtlrti- 
jų Ir vykti kitur ieškoti darbo, to* 
d£l, turiu parduoti gražų RŪytr 
Rtefe S0 rolių .ir fenvhiM, kurie 
man kainuoja I72& Parduosiu tik 
ui |12T, arba padčriu kur prie ge
ros ^imynos/kuri jei norite, felfa

11.00 kas Mvjitc man priaių*- • .^ Sumažfe auk-
ti nnuju adrmt Jeigu nori matyti T ... . ♦ .
t)l»ių.nSyfc>25Dwrtii,9t..E.8««- «» fe 1»J ’/Atn-
SUS nes nl pėrsikelrib greit. ? * *** ** .

rt*l* i«—B tiktai

koj. Ten i? 42 nril. dolerių
i: feu Bo*ton 2732 
ų:TaŪM>tfe74

Veda vjaokiaa provaa, Daro vi* 
m legalhia dokumentu*. 

117 X fe (tau*rp<« XrMdway)

“ILGE GOll”

> 4i. JPjl.

J

Y 

tl

w aagĮte te| tetek tem U

M* italių feM■MflMBO®* bHCTBb

i
1blattan J<91

CML CNBAinr

XXXAKTĮ

D. A. ZALETSUI 
Gbimmvm m BaaMMVMMM 4 1



RMMO W. L. W. L

Mykolas Biržiška
Namų Tctofonn*: Mkhlicnn 2—4273

t +

Iš VILNIAUS MŪVIMOf

X “DARBININKO” AGENTAS

i

S.iuslb 23d. kum N. Pakalnio 
įaie jvyko buv. Vytauto D. Ko-

g bato man 
(katapta UiOm AwJ 

iiooklyk, y*

YILANDOB: 
Sm O—1211 ryto, 2—g rak.

DR, A PETRIKĄ
(Memocl 

LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS :, -• 
Mao 9 vai, ryta iki 8 vai, vakare. 
Pauktadlentafe ir Ivėtttadtatitaia 

tik iratitarcta .

Tet «rmifr»lnt 0-H2S

DR. JORN WAUK
VAT^MDOU:

8-10 A. JC 1-2AC-8P. M.

Setatodlentala ąagal mnIOrfIimi .»

BROOKLYM, K. Y.
ĮmwmWWlllHIII>H|IIIIHHW>HI»<"IUIiH«HllMI|IIIHIHUįĮ i

indai ir “lace” 1
Garbes svečiai Jokūbas ir Morta 
šertvičmi išreiškė gilią ir nuoiir-

BARBTXJXKAR

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY 
s ta . - (

.  . — ■; .. J.. .J.       , , ■„ ..M.u.J.il . I,Į.. I.Į    , .h..i . III  .u Į.ĮH..III 1,111! UI   m ĮI |l.r-|ll|l*1ll,B,įWIMIiri|»IWUHll»-| .1' 'I I ll.l-ĮĮIIl nr.ltlU 11 ,11 »■-,/! iįlll

UiSRI* PROF. M.
BIRŽIŠKOS MISUI

Didi, New Yorko ir Nek Jer- 
sey Kunigų Vienybės provincijos 
valdybą ir Federacijos Apskrities 
vablylia užgiriu Prof. M. Biržiš
ko# misiją. Abi valdybos sutarti- 
jut dirbs su Vytauto D. komiteto 
Vilniui vaduoti komisija. *Mcs be 
Vilniaus nemirimsim.

Vietos Vytauto D, komitetas 
dar tehcdiskUfmoją Vliniui Vn- 
duoiji Sąjungos Amerikoj projek
tą,

• susnuoKĖ.
Biusto 25 d. K, A. bažnyčioje 

eusitųokė Vytautas Fabalumskas 
<» Ona Beręišytc. sliūbo laiku 
giedojo bažnytinis choras ir solo. 
Priėmimas buvo parapijinėje sve. 
dainėje. Kun. Prof. A. Bružas, 
AL S. žadėjęs būti nepribuvo deki 
neatidėliojamų reikalų.

Linkime laimingų nn-tnl

TreMenį «:40 v, v, “Father 
.Mathurin Le Petit,“ — Ktm, Nril 
Boyton, S. J.? 7:20 v. v. “The 
jjnd of Man” — Kum Martin J. 
ricott. 8. J.

Ketvirtadienį 6:40 v. v. “$L 
Pranok de Sales, Aimstle”—Kim* 
Ttam Ryder, C. S. P,? 7:20 v. 
y. “Timėly Topies”—Kun. James 
M. GiHw,C, K P,

Penk&dienį 6-.40 v, v, ** General 
St, ChirMuihol1and”‘— Thomaa 
R Harrigan; 7;20 v. v. «LTudg- 
meni to the Theatre”—Kum W. A. 
Puidom

’Š'ešfftdifiib 6:40 v. v. “Dld 
Christ forgive siimP^kun. Don- 
ald L. Barry, C- £ P. : 7:20 v. v. 
“A Cnthollc Poct” — Jos. F. 
Mmtoriy, AL A., L. L. B.

gėlės, UaliL apsirgo gripu, jaut 
sveikatą.

— Kunigai kalėdojant atranda, 
kad Brooklyne plačiausią cirku- 
Jiariją turi Mahanojaua “Saulė” 
Ji viršija “Vienybę,“ “DaMnnin* 
ką” ir k. *

— Kalbėtoju vasario 16 d. 
šventei Transftguration salėje bus 
kviečiamas p. adv, P. Diužiur* 
dis.

— Vytauto D. Komitctn komi
sija padės p, Prof. Biržiškai iš. 
dirbti maršruta-

Tetoyboae: STAGG 2h/7IW

M. HADAS K. VENGUS
DANTISTAS

SKYRIAUS
U. BROOKLYN, N. Y. — Sau

sio 18 d. Apreiškimo paiap. »alė- 
jc įvyko puikus teatras ir šokiai. 
Šj puikų teatrą “ Vcnite Adore-

■ mus” sulošė Šv. Jurgio parapijos 
jaunuolių choras. Xors Šh veika
las yra {taikomos suauižumrms,

r Imt. praktika pąrodė kad ir jau- 
, n uoliai jį gerai gali suvnidint. Vi- 
L. si valdytos savo užduotis atliko 
| gerai — naturališkUt Vaidino šio 

asmens;.— N* Bran^aičiūtė, S. 
Augučiūtė, J, Mieželis B. .Jakub- 
činnifttė, A. Naumtmiūfv. A. Mi- 

e linavičiūtė, V. Janušoniūtė, O,
K PįaiMiftte, V. Biiloviutv, J. Ju
ta, WW6onis. J. Juškausikm? ir B. 
f lakštas.

-šio skyriaus t»irminiąk«* p. B.
■ Bmndzunė atidarė vakarėli f vem
ta pa prakalba. Vėliau “ V. J.” 
K centro pirm, p-nia T, Klimionč, 
K anuo gražioje prakalbėlėi paaiški- 
ta no šios draugijos tikslrf ir reikš
ta ’ Rnmima. Po teatrui buvo Šokiai 
k prie-puikios muzikos, griežė lie
ta t oriškus ir amerikoniškus šokius.

Kadangi ta diena pasitaikė dau* 
K gmn parengimu, tai publikos bu- 
vR' vn neperdaugiausia.

AWKe ĮSTAIGAS
BRWKLYN, N. Y. — Geri). 

M. Biržiška aplankė vietines įstai
gas ir padare vizitas vietos kle- 
bonrnns. Kausiu 22 d. ryte pir
miausiai nplankv Vytauto Spaus- 
ijvę. Čia grožėjosi gražia ^mūsų 
įstaigas pradžia ir knygynėliu. 
Lydėjo svetį kūn. N, Pakalnis. Iš 
Vytauto Spaustuves nuėjo į “Vie
nybę.” Kausiu 2343. aplankė S. 
L. A. centrą ir spaustuvę, Gerh. 
Profesorius turėjo ilgą pasikalbė
jimą su mūsų istoriku kun.A.. Mi
luku. Svetys pilnai patmikintns 
tpylinkės svetingumu.

1

Kore«p.

1BOOKLYKO IR APYLINKES

' ŽINUTĖS
— Ponia Av Bąlkunienė pa'sku- 

rinėmis dienomis sunkiai susirgo. 
Prižiūri Dr. M. Connor. Slaugė 
Angelą - fetnnislovaitė nuolatiniai 
ją sergsti.

— K. A. parapijos Sodalieeių 
snsirinkinmfi įvyks ketvirtadienį 
— sausio 29 d.

— Poną Prof. M. Biržišką lie
tuviška visuomenė pamylėjo. Dau
gelis priiminėja, tik socialistai dar 
nedrąsūs, o komunistai jau pasi
skubino iškolioti.

— Sausio 28 d. Jo Mal. Vys- 
kūpąs šventins šv, Katarinos li
goninės slaugių namus. Įvyks 4 
vai. p. p.

— Sausio 28 d. K. of C. l aka
vo turės grandiozinį balių Brook- 
lyn Eikš Kliube Livingston Št. 
Jaong Išdarai turi aktyviu 30,000 
K. of C. nariu, kuriu tarpo jn*a 
lietuviu ir net ketvirtojo laipsnio.

— Vasario 8 d. S. L. R. K. A. 
134 kp, turės sa\*o metines už

mirktas mišios K, A. bažnyčioje 
9 vok rvto.

— P-lė Marijona Gnberčiūtė

I organiznojamos Vilniui Vaduo
ti Sąjungos skyrių, narių susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir geri', 
merėm Prof. 5L BtržDIu, kuris 
teikėsi posėdžio dalyvius supažin
dinti su saxwmįsijos tikslais,

Iš pono Profesoriaus kalbos te
ko patirti, kad ai Lietuvoje Vil
niui Vaduoti Rąjunga jluirta n- 
nierikicčio kun, F. Kemešio inieia- 
tyva; b) Sąjunga turi pasisekimą 

į ir jos skyriai kas met sudarą <U- 
il ‘sni biudžetą, kuris pilnai pa
dengiąs Sąjungos centro lėšas-; e) 
jo atvykimas Amerikon nėra 
ikslu dolerių gauti, o tik -supn- 

žiiidinti amerikiečius su Vilniui 
Vaduoti Sąjungos dnrbrote ir pa
čiam susipažinti šu amerikiečių 
gy v< nimu ir jų įstaigomis. Geri), 
Profesorius pabrėžė, kad Vilniui 
Vad. Sąjunga neturi* jokių rvšių 
su Lietuvos vyriausybe ir kad. ji 
reikia savaronOkai.

Svečias aplankęs žymesnes lie
tuvių kolonijas su paskaitomis, 
balandžių mėn. 25 d. grįš Lietu
von.

Paskaitų maršrutui nustatyti,' 
ausižinant su. kolonijoms, Sudary
ta komisija .kurion įeina: kun. N. 
Pakalnis, X StrnmskK »L Va
laitis, J. P. Mačiulis, J. Ginkus 
ir A. S. Trečiokas.

Pirmoji Prof. Biržiškos paskai
ta bus Brooklyne, Anreiskimo 
Pan. šv. narapiios svetainėje, va- 

‘ sūrio 1 dieną 7:39 vai vakare.
Vieta jau rezervuota, ir lietuviai 
yra kviečiam i gausiai dalyvauti. 

1 R*P-

VILNIŲ
KEKMAJJIBKI

Vasario-Feb. 1 d., 1931
AHIimMO PAJUMJŪS BAianf

Ma. ftfc ir Hnvemeyer 8t». - > Brooklyn, M, Y.

DAINFUK APRELšKLMi > PARAPIJOS DIDŽIULI^ CHORAS 
VADOVAUJANT A. VISMIKDI. BVS IR SOLO,

Pradžia 7:30 vai. vakare.

1 *iimoję jfflykaDi> - dalyje bus apibudinta Vilniaus 
: IMuvįų būklu ir tvildmim Vilniaus 'vadavimo srity, 

■i Antroj dalyj hk*. inrviesta Vilniaus Vadavimo Sų* 
G jungos drtri)iud4- j r i Hulrai, kas daroma Vilniaus va- 
j davimo h#Hh hd Izokins pū perspektyvos Vilniaus 
i atvadavimui.- 
j Pasklviskime .šią žinia kilti plačiausia^ kad kuo*dau-
I giausia lieta iii galėtą susipažinti su Lietuvos^hioks- 
I liniuku, tik ka atvykusiu & Lietuvos ir pasinaudoti 
I jo svarbia, paskaita, fkivo gausiu atsilankius paro- 
Idykime, .kini mums Vilnius riipk Kolektos nebus. Tjv- 

sij padengimui, bus imama 10e. įžangos,
f Ueiitiia ir risiifi kviečia

nENDJtA# TJKTVVTŲ KOMITETAS
5. . • .•■..• - i

d?.ią padėką savo draugams ūz 
įvažų atminima jų džiaugsmo dre
noje. Po vakarienės buvo šokiai, 
dainų ir tt. Svočiai gražiai linka- 
minosi iki vėlumoą linkėdami p. 

į Sertvičiam viso gero, išsiskirstė į 
; namus. * >
i Tarpo svečių buvo p. J. Mikuls- 
į Iriai su, dukterų Alio o ir sūnum

Jurgiu, p. C. Bileviėiai ąu, sūnum 
Alfansm, p. V, Rupeikai, p. Cir- 
kefįab P- C\ Dobrovolskiai, p. T.

Į VVilIis, p. R. AVitabiki, p. T. Klk 
į mienū, p. J. Bagdoniene, p, Dra- 

gūnnitienP, panelės; Adela Migli- 
niūte, Joaną Sertvitait^ir Ikonas 
^ertvitk.

Kas iŠ gorbiamyji| lietuvių norė
tų užsirašyti laikraštį “Datbinin- 
kn,” malonėsite kreiptis prie ma- 
nęs, o aš visuomet noriai patamau- 
šių. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis“ Dar
bininkas” išeina du kartu aavaiU- 
je. Kam būtų po r brangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y, penktadienio numerį.

Visnls spaudos reikalais krripki- 
t&rp&

V. J.BLAVAOKAS 
T Mott Street, Worct«ter, Mt?

šrtiomi pranešama, kad Jurgis 
Jumasonis yra įgaliotas rinkti 
‘ * Darbininko” prenumeratas, pa-

l garsinimus ir spaudos’ darbus. Jo
: adresas:
| J- TTTMASONI8,
g 13M R 91 Si. Brooklyn. M. YJąfvvkusi į Brooklvną iš Los An<

MIRĖ
Anastazija Rainiene po aketden- 

to-sužeidimo Kings County ligoni
nėje mirė: Palaidota į šv. Trejy
bės kapus saiisio 26 d. iš K. A. 
bažnyčios. Pamaldos buvo su ti’e- 
joms mišioms ir asista. Giminėms 
reiškiame užuojautą.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

Vienintele Kataliką Spautavi ir Krautuve Apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikelius, kryžius, stovy- i 

Ils ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių-* j 
su lietuviškais parašais. * * ,

“DARBININKO” AGENTŪRA
44Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- j 
duoda atskirus “Darbininko” numerius. > J

Atidarą Antradienio, Ketvirtadienio ir faftadfato Vakarti iki 9 J*l.

Antradienio vakarais dežiunioja/. Gi ketvirtadienio ir ŠcstaiUenio ;
vakarais—J, P. JfučiKKa. šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir <{ReaL ] 
įstato” reikalus bei* notarinius užliildymus. , j

kad minėtais reikalais - — i
VYTAUTO SPAUSTUVE ■ ’ it v 1

3S4 GNAND STREET BROOKLYN. N. Y.
Telefonuokite: STAgg 2—2133 j

BROOKLYN, N. Y.;
Apreiškimu Pan. Švė. parapijos 

choras turėjo metinį susirinkimą 
žUurio 16 d. š. m. Susirinkimas 
buvo atidarytas gerk. kun. C* F. 
Pmdiohio, pranešimu, šad šią va7 
sąrą parapija rengia išvažiavimą 
laivu į Roton Point, Conm, ir to. 
dėl, kad visi rengtųsi prie šio i- 
vykim

Toliau sekė vaidybos rinkimas, 
kur išrinkta sekanti asmens: pirm. 
— A. Šiška. yicc-pirm. — AL Ba
lionai te. rašt. A. Alekna, ižd. 
•— <1* Matusevičius, kasos globė
jais — O. Gabartaitė ir V, Juš
ka, tvarkęs gedėjais A. Mažei
ka ir J. črmerka, koresponden
tais: x\. Mažeika, A. Cabartaitė 
ir A. Aimutis. Čia buvo pastebės 
ta, kad tik Į katalikiškus laikraš
čius duoti Minias. \

Taipgi- buvo .Išrinkta ir narių
■ tikrinimo komis|jaį kurion įėjo se

kanti ašmens; Ant. Buzaitė. M. 
Baliūnaitū ir A. Mažeika.

Toliau buvo pakeltas klaiisimas 
apie įsteigimą dramos ratelio. Bu
vo nubalsuota, kad reikia įsteigti 
chore vaidinimo komisiją, kuri 
sužinotu ii choristų, kurie nori 
vaidinti scenoje ir turėti jn sąra-: 
šą, taip, kad veikalams rengiant, 
risi gautu progos vaidinti. Į vei
kimo komisiją išrinkta sekant* 
asmenys: M. Baliūniaite, Stasys 
Serbentas, A, Mažeika, A, Gabar- 
tnitci Ant. Bmt&itė* A. Aimutis. 
A. Šiška jr A. Visminas, Ta ko
misija lygiai rūpinsis ne tik pa
rinkimu veikėjų veikalams* bet ir 
gavimui naujų veikalų, ne tik iš 
AmcrikojųJįct ir iš Lietuvos kny- 

į-gymi.
į Trumpu iaikUxnufarta snrimg- 
į ii teatrą su Šokiais. Bus vaidina- 
[. ma komedija “Meška.” Komisi- 
[ ja išrinkta iš šių asmenų : A- Vis? 
Į minas, A. Mažeika. A. Šišln, A. 
Į' Bnzaitė, My Bsliūnaite ir G. 3la- 
i tusevicins. Dienu vakarui dar ne- 
! paskirta, nes nežinia kada bus 
» ml ima gauti sale.
! . AXM.

VAUJANTI ADATA
Milto Bnrna, 35 m. vyrąs, aus- 

trijokas. atvažiavęs Amerikon 
1012 m;, dirbąs Singer dirbtuvėj 
ir gyvenąs pas lietuvi Kazimierą 
Gaikų 315 Second St., JSlisąbeth, 
N. J. įsidūręs su adata prieš 16 
metu kairėn rankon virš alkūnės. 
Adata užlOŽusi, kurios galas pasi
likęs ir vėliau negalėjęs rasti toje 
vietoje ir jkutęs lyg kas tai vaik
ščioja gyslomis ir taip pasilikę 
net 16 metų. Tik praeito gruo
džio m?n. pradžioj vieną vakarą 
pajutęs, kad kas tai įdūrė deši
nėn rankon; pirštais paspaudęs 
ir per švarką išlindęs kraujuotas 
adatos galas apie 3/4 colio ilgu
mo. Nudžiugęs žmogus nubėgo 
laiptais žemyn pas šeimininkus, 
kur kaip tik pąsitaike būti vąrg. 
•L Žilevičiui, pasipasakut^sūvo 
“laimę.”

K. B.

Rap.

\ ' ■ ' r-........ - " 1 ■■■—

Ne kiekviopos gali pt 
lyti ką, norą nepaprasto, k 
kiekvienas gali nudirbti pa
prasta darbų nepaprasta 
dvasia.—Booker Washing- 
ton.

ŠV. KRYŽIAUS DR-JOS 
VAJUS

Šv. Kryžiaus Dr-jos metiniame 
sUsirinl«imet sausio 10 d., 1931 m. 
svarstė ir nutarė, kad iš priežas
ties Draugijos 20 metų sukaktuvių 
padaryti naujų narių prirašymo 
vajų. Vajus tęsis per Šefe mėne- 
šįus nuo sausio 10 d, 19^1 m. Va
jaus metu visi nauji nariai bus 
priimami Draugijon dykai (be į- 
stojimo). Nariai bus priimami nuo 
18 iki 45 metų amžiaus.

Taigi risi lietuviai norinti minė- 
ton draugijon priairašytį.malonės 
kreiptis prie komitetoFnarių arija 
ateiti į susirinkimą po No. 568—70 
Broome St., New York City Auš
ros Vartų parap. salčn. Susirinki
mai laikomi kas antrą nedėldienį 
kiri^deno mėnesio, tuoj po sumos.

Draugijos valdyba:
T. "SMian!pirmininkas, 

73—43 Črand Are., 

Maspeth, N, Y.* 
Z. Maferife, prot rašt.
, 186 Hale Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tol. K toga 2—.XM3 Notmy Bubile

M. P. BALUS INC.
> BTgLIAUSKAS

m Graad Brooidyn, K. T.

Tet, MltchaU 2-0866

MIS ADOMAITIS
GBAB0RIV8

196 JUanu--M, Kmrit, M. 3.
Nttoli 5few Tork Are.

; Gyr. rita: Tel. Bergen 3—6331

Tek Grrenpoint 0—2320

JOSEPH GARSZMA
GRABORIOS 

■’**XBt*’*^*-
BALSAMUOTOJAS

S31BXD1*ORD AVIMUS
' BROOKLYM, M. Y.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
AVOODHAVM N. V. — Pp, 

Jokūbas ir Morta Šert viriai, 8016 
— SSth Avė., paminėjo savo 25 
nvtų vedimo jubiliejų, sausio 9, 
1931, su šv* mižiomis, §v. Jurgio 
bažnyčioj, Brooklyn, X. Y. Mv- 
yavo dukterys' Joana ir Mrs T. 
\VilIis, sūnus Leonas ir daug šei
mos draugi} išklausė mišių.

Po mišių klebonas kun. N. Pa
kalnis maloniai pavaišino ska
niais valgiais. Išreikšta nuoširdfta 
linkėjimai “jaunai porai.’’ Tą pt- 
vii dienĄ p, &rHTtien?š brolis 
Izun. B. M. Pauliukas (1 P. atlai
ke jubiliejines šv*. mišias kolegi
jos Angelien. koplyčioje, Rymo.

Sausio 10-tį nn. sšertvieiu drau
ges, jiems išvažiavus j teatrą, 
puoš? jų butg gčlvmfe ir popie
riniais panuošajais o sajungietės 
(29 kp;) p, Mikulskiene, Bclevi- 
<*iea?» Bagdonienė Klimien? ir 
Drngfinaitien? prirengs skani 
vakariene, P. V, Rupeika pare 
bėjo su dekoracijomis. Pan*ažta> 
ve pu. ScrtvJČiai rado pilna bu
tą latikisuMiį švcviib Tikrai buvo 
ilm didelis surprlfas. Per vaka
rienę, draugai trumpai prakalba 
Iftnis išreiški* malonius linkėjimus 
p, Šertvičiam.

Mot. Sa jungos 29 kp„ kurioje 
n. ftertvitien? uoli veikėja ir 
ilga laiką Iždininkė įteik? rele- 
brantam puikų 100 n, “ritina” ar
ta. Bau* k|tij labai graliu dova- 
mi, sidabro, penter, ritfna, riek

metalo, blalvyWtr rrrikatoc 
ūdkražtį

“SARGYlį’-’
*8AR0YBĄ” skaitydamas rasi Minos 

skyrius: 1) Mokslo popnltarisidkM Ir 
vtaMMM* klausimi*, 2) Walvybtat, 8) 
*M) srelkatos, S) gydytojo patark 
•ą. 6) advokato patarime, 7) aykval* 
a (polttlkaa, vtaMOMtate kultūros ir e- 
Itoaomljos ovootaiol, 8) prlstolltoUnis 
frcNUlous (Ltetatata it ufetanyje), ») 
Knytąpatattlh IriO) Įralrecybta

’.f 1YBOJT* tatai vysk. M. Rai
ny*. prof. P* Kerams, Vydanna, kan. 
Tumas, grot KemMIk, <1r. M. Pačkaue 
kalti, <lr. A, Gylys, dr. j«r. Jtonllnaftl*, 
a*r. Valatka, dr. K. Fakites, dr. D. Jai- 
ka Ir kiti.
im m. "SARGYBA” kaitaoja m* 

tams tik 6 litai, pasai matą S litai. UI* 
sfeoyja 12 lito metoitaį ytstf meto S 
litai.

Maitotai skaitytojai gauta priede 
“Utarts Katamtarie ir totorijoe Mito- 
♦ą. .* •

Skaitytojų stalėtai eadtoCJta iki 
«k#» totorita tam ptoėtama. oJt art- . * ■ - stata JfaMto m-ė-* Mtadi'iirnm BMMtyTOj^š loęenj* ow» 
paOMtota tris kartas.

SkaStalt vMmkytl "SaiTOką," tari 
tapsi traktą prfmąją nramertą.

Adressat 
taMba

jjtaidtai jnmbsJ

| [tHHIl»Wllllllll*tlllll>IHt«*«*WW<lllllllllHIIIWW»<NN0<wf||

(4LexhMtto« Ai*.) artlGraanM 
MASPITK, L. L, M.

Tcl. Stngf 2-07*3 Nolary Patote

JOSEPS LEVANDA

IR BALSAMVOTGJAS 
-: AHrmiNto ritate Mtoto

• "į^ wwW»^g •

GRABORIUS 
107 Untoa Avė* Broeklys, IX

KT.AttflTATT*

CUNTON PARKAS
Piknikams, toliams, temetėtam 

taktams irvtottetaM* poiltatamiml* 
nlmama «mngta*fe vieta Braok- 
tynMfaarmi*. J>t talkas aMm- 

•■kyli salę Itamas msoami.
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