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SV. TĖVO KUBA PER RADI
LIKVIDUOTAS LOTOS KOMUNISTŲ PAKTUOS 

CEHTRALIHIS UTERATIMS SAUDO
LIETUVIS PAGULDĖ

AIRIJOS OAMPIONį
Lietuvos Nepriklausomybės 

Šventė
Sausio 21 d., Kaune, Obuo

lių g-ve j 12s Nr., kriminali
nė policija surado komunis
tų partijos eentralinio lit. 
sandėlį, kuriame buvo sudė
ta “Komunistas/* “Balsas.* 
“Komunistinis internaciona
las,’* “Kąramų tiesa,” įvai
rių atsišaukimų lietuvių, žy
dų ir vokiečių kalbomis. Vi
so tos rūšies literatūros apie 
20,000 egzempliorių. Be pa
žymėtos čia literatūros, ras
tos keturios raudonos vėlia
vos su komunistiniais ūbai
siais ir šapirografas.

Be to, per kratą rastas su
sirašinėjimas ir instrukcijos, 
nušviecią Vedamą dabar ka
lėjimuose badavimo akciją.

Iš jų matyti, kad visi įsaky
mai dvi badavimo duodami 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto, Tam tiks
lui numatytos ir pinigines iš
laidos, kurios figūruoja tam 
susirašinėjime. Pinigai per 
kratą taip pat rasti, jie tu
rėjo būti siunčiami į Šiau
lius, parengti kalinių komu
nistų bado streiką. (Šiau
liuose komunistai badauti 
tariau jau nustojo).

Sąryšy su sandelio likvi
davimu suimti trys asmens: 
sandelio vedėjas ir literatū
ros ekspeditorius Grisbergas 
Ravinas. jo padėjėjai Kro- 
maitė M. ir šraibergaitė 
Chano.

Xeir Yorh\ — Vasario 9, 
čia įvyko tarptautinės bokso 
mėgėjų rungtynės. Jose da
lyvavo: • Belgijos, Norvegi
jos, Kanados, Airijos ir A- 
merikos boksininkaLmėgė- 
jai. Iš visų dalyvių labiau
sia pasižymėjęs buvo Airi
jos slinkaus svorio čatnpijo- 
nas Matt Flanagan. Savaitė 
atgal, jis Bostone puikiai 
pasirodė, nuveikdamas kno- 
koutais visus savo ojionen- 
tus. Todėl, dienraščiai jau 
daug ir gražiai apie jį rašė 
kaip daug žadantį kumštis 
ninką ir net galimą kandi
datą į pasaulinius čampijo- 
nuš. Ne\v Yorko tam dide
liam ir garsiam airių kumš-

------------------ ___________ .______ _____________ „___________ __
Vasario 1< !^~mdoaka lygtai kražtų, km po $00 metų vergavi- 

trylik* MP Lietuve* Vai**- mo pagaliau susijungi »u Lietu*
va.

Didžiorio* valstybe, tėiiingunu] 
vžmiriurio*, įvairiauriai* keliais 
rtengiiii mažutę Lietuvą priverkti 

^. iuiitaikyti su Lenkija, užmirštant 
htrijKehu Dr. I

I Vilnių.
Antena* Sme-’ ‘
Mtulginiki* ir Litavo* viduje ne visai ikais- 

I tu* dangų*. Galingo* pajSgo* bl*ž-’

viaant paaauHui 
inepriklau 

tym*.
k dokumentą

Popiežius Pius XI, vasario 12 d. pt»r radio 
maždaug tokią kalbą: , • * J

“Kalbėdamas Dievo įsakymų, Apaštalų Kunigaiki 
vardu, reiškiu mokslą, skiriamą visoms tautoms ir visk 
žmonėms. Pasinaudodami Senatoriaus Mareoni stt'bRc 
padaru, mes šiandien jį vartojam ir laiminam tą stebH 
išradimą.

Klausykie dangau, salos, viso pasaulio žmones, *—j 
mas mūsų žodis į jus tebūna: garlADievui aukšfyhčw 
ant žemės ramyliė geros valios žmonėms.

Garis" Dievui, nes Jisai davė man jėgą.

Gariu" Dievui, nes jis davė tokią jėgą žmonėms, kad 
balsas pasiekia žemės kraštus.

Klausykite jūs, kas kalbate, klausykite jūs rimt

kwnentą, 
pftikelbU 
*ome* 

Tą didii*#
prainii Tfci 
JotųuiBu 
tona,
kiti tnotBttira^T*rrixMi m.riti

Priei tryiftąWų starteri* vi J koti’Tien* kit4 «yjs» užmiridamo*1 tos; klausykite jūs visi, kurie apgyvenote žemes skrifc 

U* žodi* *—*— jaj-*.*
gyvenime. į

■i SUUUiUS VKETUOS
SSSR žymiausias laikraš

tis “Izvestija,” išeinųs Mas
kvoje, savo viename straips
ny dėl Lietuvos Lenkijos su
sisiekimo bylos Genevoje ra
šo, kad Tautų Sąjunga no
ri primesti Lietuvai nutari
mą, kurs yra naudingas tik 
Lenkijai ir įžeidžiąs Lietu
vos, kaipo valstybes,,teises.

“Izvestija” rašo, kad So
vietų Rusija ir Latvija esan
čios nesuinteresuotos Liepo- 
jaus-Romnų geležinkelio ati
darymu, todėl Tautų Sąjun
ga didelę klaidą padarytų, 
jei Lenkijos gnioboniškai 
politikai pataikautų.

AMBRIKIKTIB MERGIMOS j 
« LAIMA

’ Panama. Į Panamos vals- ! 

tybę yra atvykę Anglijos ka
raliaus sūnus: sosto įpėdinis

* Vali jos princas ir princas
Jurgis. Jų garbei vasario

- ftd. buvo surengti šokiai.
Princams šokių metu part

nere buvo p. Eleanor Nichols 
iš Nercport, R. T. P. E. 
Nichols pareiškė, kad Tali
jos princas esąs vienas ža
vingiausių vynj, kuriuos jai 

__ . tekę sutikti, bet jo brolis 
prirfcas Jurgis esąs geresnis 
Šokikas.

Pargrįžusią iš šokių salės 
į namus draugo su savo tė
vu, p. E. Nichols užpuolė 
laikraštininkai ir fotografai. 
Net Londono laikraščiai te- 
lefonavd, prašydami priaus
ti josios fotogtaf i ją.

Beri yna*, vasario 10 d. — 
Grįžus Užsienių reikalų mi- 
nisteriui Dr. J. Curtiusrii iŠ 
Genevofr, buvo sušauktas 
tautos atstovi) (parlamento) 
posėdis, kuriame užsienių 
reikalų ministeris turėjo 
pranešti apie užsienių poli
tikos klausimus. Y

Bet dai: prieš Curtius’ui 
užimant kalbėjimo vietą, vi
si fašistai ir tautininkai (na
cionalistai) pasišalino iš sei
mo (Reichstago) rūmų. Po
sėdy pasiliko katalikų parti
ja (Centras)? socialdemo
kratai, liaudies partija, ko
munistai ir kiti.

Dr. J. Curtius pasakė ii 
gą kalbą apie užsienių poli
tikos klausimus, pranešda
mas apie bylas Genevoje su 
Lenkija dėl persekiojimų 
vokiečių Silezijoje, apie by
lą su Lietuva dėl Klaipėdos 
ir tt. Pažymėjo reikalą su
dalyti Europos uniją ne 
tikslu vokiečius prispausti, 
bet teisingumo ir lygybės 
pagrindais*

Paliesdamas Vokietijos fa
šistų norą eiti be Tautui. Są
jungos ir vesti politiką ka
ringomis priemonėmis, mi- 
nisteris pasakė: “Koks pa
grindas yra gnlvoti, kad mes 
(Vokietija) galime apsieiti 
bcT.Są-gos? ♦Tokio, Ar jūs 
manote, kad mes be Tautų 
Sąjungos geriau išspręsime 
mažumų (vokiečių) apsau
gojimą teufcijdje, išrišime 

’ Klaipėdos ginčą, Dancigo 
problemą, Šnaro krašto

k
•m MM Ura

it bttra įvykdytu tauto* didybė reikalu*.

ŽUi aplinkybė*, šiuo metu eian-Į
aviai lengva iir-J^o*. Bet jo* nė kiek negali kelti

gaH minėti Įntiiirninimn ir aBejojimo Lletuvo* ganytojai imą, tai pat eigą dėl avelių ir a

Me* jit tave laiku tt.rit.imi, 1 Jos knrdioolni. nrtfrinrkni jii*Vivvwlfinin
Tą pwei«,( Miek* negali tvirto* dvaiio* tau. ir prelatai, gyveną visame pasauly, meldžiąuie mes 

ra tlyyra, jie ir to* privertu kokiu* nor* nurilridi. ištesėti siivo pašaukime.

Mes, turėdami Dievo vadovybę žemėje, visiems ąo 
nrakallM"ti ir tiems, kurie yra Katalikų Bažnyčiom

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus davė mums viso 
‘ k avinėlių

Jus kardinolai, patriarkai, arkivyskupai ir vi

tt

*
ta.
savo pareigą

•- - * ¥--jntn ayia *ą*
dabar °ktl

jaunU ličfiiviu, Ne\v Yėrko 
Universiteto «flhulenrii, Jw- 

fiau Nira<V«, kuris kumščia
vusi jro Amerikos vėliava. 
Sirutis savo smarkiais lietu
viškais smūgiais Flanaganfį 
paguldė žvaigždžių skaityti 
pirmame rounde į 1 minutę 
ir 52 sekundas, tuomi pada
rydamas didžiausį siurprizą 
15,000 žmonių miniai, kuri 
buvo susirinkusi tų kumšty
nių žiūrėti. Visi manė ir ti
kėjosi. kad airys tikrai išeis 
pergalėtoju. Bet apsiriko. 
Todėl tą Sinicio laimėjimą 
žinių agentūros plačiai pa
skleidė, tik kai kurios tyčia.

p

ar netyčia pavadindamos Si
rutį lenkų. New Yorko lai
kraščiai lievpik visi pažymė
jo. kad jis lietuvis.

Tai vėl iš lietuvių tarpo 
pakilo nauja sporto žvaigž
dė asmenyje Justino Siru- 
eio.

ngaMlnkf

.mw padaryti jo* pHfcfe kaimynu Dievas, Kurs prikėlė iš mimiiusii|jų Di^jį Gi 
i- naudai. Miela negali rifclem|ti taipgi prašo J ūsų ištverti visuose geniose darimoac.

Urira paeiryžfanų sukurti didžia* Dabar ines kalbanių.tieiiUL jzįoms, kurie užsidarę

ventojų grupių vieninga* darbu

s Lietuvai žirdi* —4 Vilniui dar 
tebira išplttta. Klastinga* lenkis 
jo nenori i| tavo runku paleisti.

Menvtrama ir. nepaaotinama* 
vokiety* skersakiuoju į Klaipėdos

žiedimui?HtieuSę'kiirieyra šventuose apmąstynuį'm 
•<%**^^** « * •

Būkite patvarūs savo pašaukime. Jūs jau Žhiėte h 
mo keturioliktuo*iu* metu* žen- rūpinimąsi. Jums visiems, kurie platinate Kristaus Ba 
giančiti, tvirto* dvasių*, iilto* ir iiyčią pagonį] žemėse. Z 

tikro* vieųybS*, teiringumd dJ*-

įTodil ir liakžkimt braoftejti muose. 
Littuvu į nepriklamomo gyveni-

Jūs, kurio dažnai esate retežiuose, kurie kepČiafe
nių, Hetuyiiko* vykdymo,-sekiojimus ir kankinimus, tęskite sielų laimėjimą ir TC|

kitę Kristui kareivius; kunigai, kurie yra jūsų didelė fi 
galba platinime tikybos, mes raginame dirbti išganai 
darbą.

Pasaulio vyskupai, y patingai) jūs, ištverkite savoj 
tališkame pašaukime. Jūs esate rinktinė gimine, kara| 
koji kunigyste. Mos meldžiamės, kad būtų viena avidėj 
vienas piemuo.

Pasaulio valdytojams mes sakomo, kad visa valdžra 
raina iš Dievo.

Pavaldiniai būkite ramūs. Tas. kurs priešinėj ' 
džiai, priešinasi Dievui ir užsitraukia sau pasmerkėm

Turtingiems mes sakome: Jūs esate Dieviškoji 
minties taniai. Tegu jusi] turtas gelbsti pagalW ra 
linguosius. Atsiminkite Kristaus žodžius — “Vargai? 
turtingieji.

Neturtingieji atsiminkite Kristaus žodžius ii* pąvj
Darbininkai ir darbdaviai, dirbkite iš vien, brolišl 

meilėj e, vsados teisybės ieškodami.
Vėliausiai ištariame, bet pirmiausia minty turvj< 

mes atmename tuos, kurie prispausti ligomis ir ken 
mais. siųsdami mūsų maldas ir paguodą, romdamieri ■ 
džiais To. Kurį mes atstovaujame: “Eikite prie maūU 
si, kurie dirbate ir esate apsunkinti, o aš jus atgaivmsuu

Daliai* tenka nuims tik suteikti apaštališką palail 
mą visam pasauliui ir jo gj^entojams. .

Vardan Tėvo, Sūnaus ir šventosios Dvasios. Am

vadovaujanti* Kristau* mokilo 
Šviesa ir istorijos pamokomis.

TARDYMAS DĖL ATENTATO PRIEŠ PULK. 
RUSTEIKA JAU DAIGIAS .

Kaunan. Pranešama, kad 
tardymas dėl atentato prieš 
kriminalinės policijos direk-

klausimą ar sienų peržiūrė

jimo klausimą ?“
Ministcrio kalba buvo la* 

bai karšta ir, griežtu tonu 
pasakyta. Kai Dr. Curtius 
atsisėdo, Vokietijos ministe
ris pirmininkas Bruening’as 
atsikėlė ir karštai paspaude 
jojo ranką.

Ar fašistai kada nors su
grįš į atstovų rūmus, dar ne
žinia. Bet pasilikusios par
tijos raiškia savo džiaugsmą 
dėl fašistų pasišalinimo, nes 
jie tik darbą trukdę.

VYČIAI VĖL LAIMĖJO
Hartford, Conn., vasario 

9 d. — Vietos Lietuvos (Vy
čių basketball komanda susi
tiko su Detroit Clowns ko
manda, kurią nugalėjo 
34:24.

Dabar vyčiai eina prie 
valstijos čampionato laimė
jimo.

Katelikae, kuri* galėdama* ne*

DIREKTORIJA GAVO
FASITIRJIMį

Klaipėda* Sausio 27 d. 
Klaipėdos krašto naujoji di
rektorija (pristatė seime
liui sū savo deklaracija 
darbų ptau* *

Po įvairių diskusijų di* 
raktorija jmvo pasitikčjimip 
Lietuvių frakcijos atstovai 
nuo balsavimo susilaikė, ttž 
balsavo vokiečiai, prįeš*mb 
cialdemokratai ir darbiniu* 
kų partija.

torių pulk. Rusteiką jau bai
giamas. Teisman traukiama 
24 žmonės. Taniau! paaiš
kėjo. kad jie priklausė slap
tai organizacijai (geležinių 
vilkų), kurios tikslas buvo 
nuversti esamą vyriausybe. 
Penki žmonės: Vaitkevičius, 
Pupaleigis, Svietlauskas. in
žinierius Steikūnas ir Ginei
tis išdirbo prieš pulk. Rus
teiką pasikėsinimo planą, 
kurį Vaitkevičius (studen
tas tautininkas) ir Pupalei
gis (prašalintas karo mo
kyklos kariūnas) vykdė. 17 
tardomi]jų sėdi kalėjime, o 
7 paleisti po kaucija yra po
licijos priežiūroje.

Baigus tardymą, byla bus 
pasiųstą kariuomenės teis
mo prokurorui.

IDISOMKH M M1TM
Vasario 11 d. garsusis iŠ- 

ludvjas Thomau A. Edi-, 
son’as minėjo 84-tą gimimo 
dieną. Edison’ui pagerbti 
Ė16ridojc vienas didelis tiL 
tas pavadintas Edisono var* 
du# : f

nrn II I MIIJŲĮ HBįL JjrtįĮŲLjįĮl

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ KAULU 
SUVAŽIAVIMAS

^.—Vasario 8 
d. čia įvyko vakarinių vals
tybių lietuvių katalikų kon* 
ferancija, kurioje dalyvavo 
450 atstovi j iš 113 draugijų 
bei kuopų, Be tų atstovų 
dalyvavo dar keli šimtai avė* 
v*

fihiccitfo, III. Konfereiei ja prasidėję! 
maldomis. Konfčranci. 
sėdžimm 'Vadovavo 
rilis A. žvirblis*./

Svarstyta opiausi te 
kų reikimo klausimai, 
ferancija priėmė daug 
bių moliucijų,

■. ?

I



r.. i. '.i'Mg'i »e* .'te

ds Iš Lietuvos
fa'fonono*

iobktoriui aru

žiVI»IIW— 
| Okupuotojt

PonkUdienU varino 13 d., 1031

— ■•• f : r b 
šęšeįio, kad tai daro minėtos 
gimnazijos auklėtiniai. r’

letuvojei “Darbininko” Katalogas

STOTIS WMAC
Aattadieniaii vakarai* • - 8:15 
Ketvirtadieniai* vakarais - 9:15 

Įtariem Standard Time

OLD GOLD
CIGARETTE 

RAD1O PROGRAM

- ATKADAVIM4
Pilviškiai, Vilkaviškio ap. 

Šausiu 18 d. Pilviškių šau
lių būty’« HUTcngė Klaiiaulos 
atvadavimo paminėjinuj. Pa- 
i-apijtte kteboriaa 10. vai at
laike mišias už žuvusiu* va- 
cluMoju& Kun. Pfatimnka» 
'pasakė iškiJmėms pritaikin
tą imniokrią.

Ro pamaldų kino salėje į- 
vyko viešas susirinkimas. 
(Sale buvo kimšte prisikim
šusi žmonių. Čia mokytojas 
pasakė trumpą kalbą apie 

Įtų iškilmių reikšmę. VidurL 
-iWai#u<>in laiku atsiraįo|nX‘S mokyklos direktorius p. 

bįfačhylų dėl kunigų kalbųUvoba skaitė paskaita apie 

ir-fatmokslų. Jomis užsiėmęsĮK|aiĮH*dos praeitį ir dabar- 
ypatiugai svarbioms bylomsitinę jos reikšmę Lietuvai.

Kum Pėstininko vedamas 
pavasarininkų choras padai-fgia. Gi Šaukėnų medžioto- 

 

navo kelias dainas, otkes-Įjams sausio 13 d. kaip tiktai 
trui pritariant. kitoniškai atsitiko: tą dieną

Šaukėnų urėdijos miškuose
. Kalintis. Dėl didelių snie-|apie Yerinogitis 6 nudž. ir 7’ 

 

gų ir pusnių laiiknai.austai)-1 varovai apsupo 5 vilkus. Du 

 

(lytas judėjimas siauruojuįnūšovė.

geležinkeliu Joniškio — Žei
melio ir Skapiškio — Su.vai-| GALINIUI IR KITIEMS
DOVANOTOS BAUSMES

• f •

lauotojo vnjruv* ucrra

^ktbrius j). Rusteika dėl į- 
yhuifų ateitininkų ištiėmb 

sį pareiškė, kad jie kųratų 
tO dabar esamų tvarkę, 
kimip imvojingi reikia bft- 
iaai Moliuoti. Varnių koib 
pįfhflKijcis stovykla rzoliaci* 
dn vieta.

Jh*. .Karvelis sakęs kurs- 
omui pobūdžio kalbas ateiti- 
rtįkų^usirmkimuose ir ki- 
un^Jį taip pat reikėjo izo- 
iuoti,

ta Ji jihtia pa* 
r vairiai ir skalt- 

Bda į žmogau* aa- 
blajtfaje, meifeje 

fr vedybose. Tikrai, tai fe
bai {domu.

' ... er,r^aur.iut.

ninius,, Hausio 18 & Ry
goje prasidėjo Latvijos Lie- 
tuviu Sąjungos kongreso pa
sėdžiai. Ta proga. Laikino* 
jo Vilniaus Lietuvių KumL 
Mo Pmidiuniafc išsiuntė 
Kongresą vardu šio turinio 

telegramą:
4 * Vilniaus krašto lietuvių 

vardu sveikiname Latvijos 
Lietuvių Sąjungos Kongre
są ir linkime Sąjungos dar
buotėje kuo gerinusių rezul
tatų.”

VILNIUJEVttIDAM 25 MUM. 
RRlKVROSpiOMię

Vilniaus Iždinės (Izba 
Skarbovra) apskaitymu, & 
gižiai Vilniuje išpirkta 1931

metama tik 75% i»tenty 
prekybos įmonėms laikyti. 
Likusieji 25% neišpirkti ir, 
žinoma, užsidaro. Neišpilki
mo priežastis — baukrūtai
ir sunki ekonomine padėtis.

(VAIBIM. KKYMA

T. Vi* 
•r*P.B___40«

aalte) tu paveikslai*, Lietu
ti? kalvon iiguld® Alyva—ta.

> atritlktaa 
ta——ta.

riritedtymai. Parari įtariau—45c
Ctenusa*—aprriymo* apia 

gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
Uping. Verti Kun. P, L. —15c

toitdytojas Navickas. Čia 
teismas turės tarti savo žo-

Mnuįų voldemarininkų kur- 
Mtpmų lapelių išleistos dvi 
rūšys,* Vienų autoriai jau iš
mokinti, tai Žalimas iš Tel- \.,fc ' '.
šių < ir 4 Plungės mokytojų 
aamfaarijos mokiniai.

'iPferkaitininkų ir komu* 
nfafaų frontas yra. 1x4 jame 
niekpjmaujo.
—r-.-.- _______________

***.>* ■ ■ r u

KMIMDIEtilAI KORI FILMŲ 
MPITUVIŲ GYVENIMO

Klaipėdiečiai, 
žinodami, kad Kaune ir net 
Amerikoj yra dažnai denion- 
gtiteojamos filmus iš lietuvių 

. gyvenimo (ehrontkotf),* -ne1

triškio ruožuose. Kai tik snie
gai nutirps, traukiniukai velĮ; Kaimai Respublikos Pre- 
lįts paleisti į darbą.

p gaunasi. Norinčių gauti 
Lietuvos pilietybę yrą apieį^’ 
lįOOO. Pagal naujai išlei-. , .. > . , v
<iži«w istatyn.,, pilietybėsuz

eilėj fins
f f ,. , i r i n ĮMiėnalČionkm, Broniui vau*

•. ■ --W:"MS vX»d>M«iatv.
Jįę‘ I«g*itoii«o te-.femot^faita-
itabn,-. ffhm ;p«ijiątyti ’**Tv-£ ' - I C'“’-". .wi'teEtieins .Tauragės

t^Ufauenej.

I t® titro*! JAUta e' Iir-Kaziui Mikalauskui. 
» * ■> L<

•< Subačius. Tiltagalių apy-| 
linkėję jau nuo 1926 m, vei-l 
Ria pieno perdirbimo ben
drovė. Butas buvo ntiomuo-i 
jaųias Paežerių dvare,. liet f 

ten nepatikus praeitam ru- 
(tieny nupirktas namas už 2.- 
7^X1 litų ir pastatytas Tilta J 
galiuose. Energingos v^Uy-t .ea^sa,,lęlllluls* 

Ijios rupesniu, į kurią įeina. 

T. Mičiūda, L. Klimavičius, 
A. Markūnas, darbas eina 
sklandžiai. Pakrikštyta var

du ‘ ‘ Galybe, ” pargabentos 
mašinos ir jau nuo naujų 
metų pradėjo veikti. Tilta- 
galiečiai labai patenkinti 
taip sunkiais ūkininkams 
laikais tuo vieninteliu lyja
mų šaltiniu.

tojopath-ti, kinematografas 
MKapitol” netrukus deinon- 
strtibs keletą filmų iš Lietų- 

{voyokariuomenes gyvenimo 
ir JSUipėdos krašto sukilimo

Hieua. Sausio mm. 4 die- 
mpJJtonos pradžios mokyk- 
W,bute įvyko steigiamasis 
IMiSbs garinės pieninės vi- 
suotinis narių susi rinkimas. 
J sugU'inkimą nedaug narių 

' teat^ffcnkė. Visuotinis nariu 

4 aUMiSikimas. kaip matyt, y- 
£ ta4šuširūpinęs, kad 1931 me; 

; faiį^piistatytų garinę pieni- 
^nę^i^klypą jau turi gražioj 

* vietoj prie upės. Tik kol 
^Ifatę’ iĮar negavo iš Žemės 

reikalingų kreditų. 
«JbeĮ tikisi greitu laiku. Pie- 
jfĄinės įrengimas ^kainuosiąs 

lt. Į mhiimij 
jungsis dabar vel

tis 4 rankinės pieninės 
įfavo grietinės nugriebimo

ridento aktu dovanotos baus
mes Vincui Galiniai ir ki- 

įkJtįems nuteistiems j vairiems 
” terminam;/ sunkiųjų darbu

Ką Kiekviena® /Katalikai 
Tari žinoti arba Mokėti?.__ _ .10

Maldą Rinkinei!*, britai* 
viršeliais_______ —11.75—1/4

Maldą Rinkinėlis, juodais 
viršeliais _—_—$175—1,21

Dr. Vinco Pietario Britai.
htorijus apysaka. Du tomai. $1.00

Api* Apdraudę Parai® J.
8. Vaaihatuka*  ta 

Moterystė te tciniyta Vir
ti J. Gerutis -----------._._4ta

Gamtos Pradžiamoksli,i —
Dr. A. Vileišis_____ _ ___„5ta

Limpamosios Lig<* u kaip 
nuo ją ižiiisaiigatn Parriv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parari J. Baronas—50*.

Patrimpo triukai,Išleido 
Kun. A. Miliukas ________ -6ta

Meili (Poema). Parari M.
Gustaitis-------—?— ------- Ita

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II), Su paveikslais—_7ta

Vienuolini Luorii*. Verti
Sun. P. Smirusaitis  ---------2ta

Vaiką Knygeli — su pa
veikslais ____________ _____ 30a,

Mano Patyrimui Didžiojoj 
: Katij, 1913 ir 1919 m. Para 

I® Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ------ —Iii.--------ta

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10c.

Moterystės NesnardomyM. J.
Lc.sauskis. šv. Kaz. D-još Ici- 
linys, Kaune------------ -—-ita

Sunkiausiais Laikais. Parnši
A. Ruceviėius.___ ______ ——4ta

šventas Gabrielius. Išleido
' Tėvas Alfonsas Maria C. P—ta*

Religijos ITclcymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50*.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra-

■ nas  --------------------------- ita
Mūsą Dainiai. Parari K»- 

ssys Puida---------------------- 5ta
Andertcao Pasakos—su pa- 

-eiksKtliuis -------—— -------ta.
Indžiui riįtte —------ —*---------5ta

H KcPon^ po Saron te
Ariją, Parašė Iteanaieią Jul® 2.M

TEATRAI
Vienuolio Dijputa su Rabi- 

uu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis ----------- Ita

Nepaisytojo—keturią veiks
mą drama. Purašū kun. Pr. M. 
Turas. Kaina ------- -------- - —35*

Gilinkingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. Tarvy
das ——---------------------——2ta

Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks
mą komediją. Parašė Seirijų 
nozukas----— ------- ------- —2ta
Ubagų Akademija ir Ubagą

Balius — komedijos po I ak
r 5. Parašė Seirijų Juozukas.--.3ta

Sniegas -- Drama 4-rią ak-
»ą. Vertė Akelaitis 40e

Ifcumas 3 čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus?* Pa

rašė Kun. L. Vaicekauskas—10*
Žydu Karalius — drama 4 ' 

aktą, 5 pa v. Vert* J. M. Šir
vintas -------------- ---------------30t

Visi Geri—3 ją veiksmą vai*- 
dclis; parari F. V. __ _____ 10a

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aidą drama, 
Vert® Jonas Tarvydas_ ——10*

liganymo Apsireiikimri — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis ,.v —7ta

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Pabiria—5 aktų; 3) Liurdo 
StebOklas — 4 aktą; parari 
J. Tarvydas—...4..............^w.lta

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-mo akte. Parari Gineiti* Ita

Vaikii Teatrai: dalis I: X)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-.
mę. Surinko S, K., D* ir N—Ita

Vaikų Teatrai: dali* IU1) 
(Kirsime paskui; 2) Antanu- 
kas. Surinko S. K., D. ir R._lta

maldakktgm
pulkim ant KtllU-°D-k**» 

panda. Odos apdaru 12.00 ir |3.Wl
-w M»žm »»«fa« A«lo» Alfa.

Masas Naujas Aukso Alto- 
rin*—juodais viiiclmh .60c,

BRANG ŽfaMARO BYLA

Pernai gegužės mėnesį bu-| Uiktikta Mergeli n Bw- 
v n suareštuotas «’ patalpin- ** Baiidoataiti*—apyaaka . 

tas Lukiškio kalėjimai! stud.

pyetka 15c
KAS MKMAL0MU - MBDASA

KO, KUR GALIMA APJUO-
- iODilŲ MKT1ŪKSTA

Vilniaus vaivadijos parė
dymu, Švenčionių apskrity
je buvo uždaryti du Lietu
sių šv. Kazimiero draugijos 
skyriai už neva tai susektą 
iniiiėtiiose skyriuose pavojų 
valstybes tvarkai. Taičau to 
priekaišto, valdžios organai 
neparėmę jakiaia faktais.

šią žinią pakartojo visi 
lenkų laikraščiai, bet kad 
priekaištas neparemtas fak
tais, nutylėjo. ’ Žinoma, čia 
dsama šališkumo. Bet kai 
šiomis dienomis Sovietų Ru
sijos pasienyje sargyba su
ėmė tūlą Baranauską, kuris, 
sako, esąs komunistų agen
tas, tai /‘SIir ‘,“D£ 
AVif/’ tuojauftfcii revetiaci- 
jornis: girtli-^Bitt’ahaiiskas! 

esąs ^RjTto” 4jįmin«rijo« au
klėtinis. Bfe. ubejo^ čia jau 
matosi netik šališkumas, bet 
labai pikta valia, kad neva 
tai “Ryto” seminarija auk
lėjusi' kažkokius •komunis
tus. Tuo, žinoma, norima 
apjuodinti, tilmi iie- 
garbingil biidip nes uždarius 

seminariją, nėra kam tokių 
melų ątitaisyti. Antrą ver
tus, jeigu vienas kitas ne
baigęs mokyklos, ar iŠ jos 
prašalintas, nueis slidžiais 
keliais, tai jį sugavus, ar gi 
jau yra pamato lėkti, kaip 
minėti du laikraščiai daro, 
kad girdi anas vagis, šnipas 
ar dar koksai kitas patam
sių paukštis esąs tos ir tos 
mokyklos auklėtinis. Savo 
metu Lelevelio vardu gim
nazijos mokintai bomlias į 
mokvtojus svaidė, keletą už- 
•mušė. o tačiau nieks nemetė

ta

i jų menesių, už kauciją, tapo! ApalUlyriia Malta Stta
M kalėjimo išleistas iki .teis-
ino. &ių metų sausio 19 die-j XXIX Tarpta^tinte Ineta 

 

ną Vilniaus Apygardos Teis-įrteUate Keagnue. Parari 
mas nagrinėjo Prano Žiž-Į^0111, Pp> R- L C.—1AI’ 

 

maro bylą prie .uždarytų du- į Mftfakiai Uirięnyje. Juokia- 

 

rtj. Pagal kaltinamoji akta.Į^^“ SofaL’k ’ 

 

jis buvo traukiamas atsako-Įgfapiro, Ivanovu.:. Ifenlta 

 

mybėn už neva valstybinį iš-|Magnue Parvalktetb —JK
davimą. Tačiau Apygardos! Kelioni Ay>tak Foiciiį per
Teismas Prane Žižmarą iž-į» ^£71“

_ -ii"* 8**0 giofliHf ouoiiKiei *<s-
. ........ “* lionfa pcc įvairius kraštui.

Pareis Julius Vėmė. Vertimas,
lĮ&otifo----- -------------- *1.0'

teisinojKartu sužinome, kad 
prokuratorius nepatenkin
tas teismo sprendimu ir iŠ 
kėlė apeliaciją. 75e

• Vaiką Darbymečiai — Rin-
- • - ’• '• - - * ‘ L_ta

-vieno

PAMAIKIMO K0MHS- 
KAVIMĄ

Šiomis dienomis MiestoĮfctarifc\*]W^^«hiL 
Storastija pranešė;’ kad Vii-

^naikino “VtHijniB 
jaus*’ 94 Kr. konfi8kaYimų4R«rijoj ,,.—15' 

 

Kaip žinome tasai numeris Į; "|tailtaų V*Wku--Savyb«» 
pernai buvo sM^onfisknotasl^^^J^^J^į  ̂

už straipsnį “Po Lenkijosfgonte _—--------------------- 50<

seimo rinkimų.” StorastijaĮ ig&ni — (pofcna). Parai® 
savo pranešime redakcijai I Vaitkui—-----------------------50<
■nępažymejo betgi, kada A-Į Atiargiai fa Ugnimi. Vert® 
pygardo^ Teismo posėdžiuo-p lenkMko kun. K. fi.......:..l(k
se buvo nagrinėjama konfis-1 Mta}Tikijimu—Patekini- 

tavim užtvirtbunm Kar-
tu gilintą, redakcijai vist| __ _ 

 

sukonfiskuoti numeriai. Cba-įj. Meririua ir B-vĄ Kau- 

 

rakteringa, kad policija kon-| A* —»■ .. 4(k

fiskuodama buvo paėmusi! tmfį te Aalbik: Dekhma- 
net tuos numerius, kuriuose

buvo atspausdinta tik 2 ir ayjy||di| Veriamai - V«r- 
3 puslapiai, o 1 ir 4 visai ne-|t| Vyak. A. Baranauskas__ _l(k

spausdinti, (balti) norskon-Į Mnchaririiitoė Btadjea—So- 
fiskuota už įžangos straips- ^ttuT“0 Kun* Jtdteaitm—15<
nį, kuris dedamas visuomet |g^J~ 8Mjgį 

pirmame puslapyje. grife, BkMIo ir Sjtelfa m«-
mtame. IHriJokuu.K.A. Va-

_________________________ ■

SUSIDEGINO JAUJĄ

Kamajai, Rokiškio apskr.' 
uisio 4 d. Uritu kąiine už* 

įsidegė Mato Balaišio jauja. 
Sudegė trobesys, mašina li
nams minti ir Jono Balaišio 
IltnaL Gaisro priežastis —

Šaukėnai. Niekas .taip dau 
nekalba apie laimę ar nelai
mę, kaip medžiotojai. Jie 
skaičiaus 13 bijo ir jo vrn-

Natt ja mieštis ( Panev. a p.) 
Šių metų sausio mėn. 9 die
na Panevėžio taikos teisėjas 
nagrinėjo bylą dėl laužymo 
praėjusį pavasarį žydinčių 
medelių Naujamiesčio ka
puose ir nubaudė pil. Pet
rauskienę ir Budavieienę po 
3 paras šaltosios arba po 20 
litų.

O kai 
sius ’dėl 
skųstis, 
u Žmonės puošia kapus, kad 
gražiau butų, o ne tam, kad 

Įkas nors naikintų... Bvla

pabaudė imteisto- 
tckusios bausmės 
teisėjas pridėjo:

JUW ATM milus SUfflĮHYS MMUįĮ 
R , UlMIHT«iy

- ----
B«WMU* tatai, virfclita-----------------UJU

4MM>V M«nt*U», batai, TirfcliAta— ----- —«■»
Akut? unnctMauk. fantai* tirMfafe.-———tilt 
^M|U>ę MJlinpttt, faod.i« Tinkli.1*-,. , M* 

L juta* WAWM ATOMO AlTOim, fantai* faM.
uw,H,#.!* —------- -— —-i- *

‘‘DAMBnmnro ” ADMuramtAONA 
JMH. teaaili Re*
'm* \

JUOKEUALk-^F
___ __ M apdarą 75 eentri, tu ap-

— Pone daktare, kaip ite bus tariri ir itemrin. Pari?-1^ 
«u atlyginimu ux vizitus ir vaistus.|g|

— Tamsta sumokėsi man 200 li-| ,w,,. wv„ , w
t,J- ■ . |Prot V. Jurgu&o „ZL—lOe

— O, ar negalima kaip nors ki
taip sulygti. Pavyždiiai. tamstaĮ^^ta Uatuvafa Parari S. 
uimokėsi už vaistus, o i vaitus, IM“1“* * ’ -—r—1'*
kuriuos tamsta man įeral, aš fttsš-Į I , r Ctejyta IriorilkM 
kyšiu, kai pasveiksiu. “ M. R.”1 pHfayė IV-tO toityjSo kri-

Itettrria kalbun 
“ ta

Tirai. Mokrtojri AaUKnfaL 
Matai, OMijattr

Oendtaail
IS rji š y d inklt e Jtiaų 

brangiem* 
vaikant*

“SA»W
•'SaabriT* ū*iU, turininga te pa- 

tinką vaikams. Jai rrio lr pirite M- 
namieji mfeų rasytofaf te dailinm- 
fab

Mefagallikite vaikanui dfa^ng** 
motenarioa! / ->

ųSauhrt®” eina du kartu* per

♦palrotu virikliu. Kata Uritnofo 
Utrijėjc, tatUo>/ Vokietijoje 
mfacri 15 puri, didelio formate 
te kitur metams 15 Ht., putei 
irime min.. I H, 30 eent. Antėrikajė 
fa«lt. /:

Aiteris: Lktava. KatriiiiriiHefe A* 
te 81 Nr>M *m įrita**** AdmfaidrariM 1

kimigo pamokslo klausyti— 
daiig kartų buvo apie tai mi
nėta, — ir gavo išklausyt 
teisėjo pamokslą.

Taip dažnai esti;

Ane^k* na LtetaY*; jos Mtertenu 
tiirLyp«tlHgą aavybly, kuriu* pelini 

|kp* ttatoc
. Tik f*» 3W AmtrtkoJ *yvett*ė gerte 

ĮiltttrrU, kvite gerai: lino Uetuyoa *y 
lytelM*. Kte nori tokio būti, tūri teaV ------- ---------------------- --

V'IW‘"ęral- t»eUmB»fa*iwfa «it.
"Kta,taikrOų”

’31 telkia atefakytl teu AmerlM It 
flialneoHi Ir iMiletaąilteM fte

I įj&ą F<lkrrittlir metteM kteteoja 
’ Į fefer HUl, mteel turtu — <te lltat . 
;[ WIM Katitel Ir Vokietijoj teta 
|te petį, o vltwr kllttr efalmy (itigt įr 

Amerikoj) — irtata hnoMdau.

GŪNIAI AtetitllTĄ

’wo •*®> nei“ Ua«^»*rf®o
,...♦1.00

prriUHIgte.’* ___ ,
* ‘Taip, uždėjus jn* aut tavo gal- |k*S 

vom iriitą puikus asilas?*

bollmfita?’ PataU kun. P. Da-|triW* fc arMymab_
gelte. Jte pate pergyveno tai, kai T»W»p» arba

rių * **W M i A- *. • ’ . -
«K«(. KtMfUUt Hmm: ‘ A nDTN■QARBW'
„mh-iK 366 Broadway, ,

•J



PtnktadiMito, vasario 13 d., 1931 DARBIKIKKA^ .

L D. S, GONKCTICUT APSKMTtS 31-lffl 
suvwmo noioious

♦ . «

LDS. Conn. apskrities 31-mas negalįs taip arti rūpintis “Darbi- 
suvažiavimas įvyko sausio 18 d. ninko” reikalais, bet jis visuomet 
1931 m. šv. Juozapo parapijos mo- i 
kyklos kambariuose, Wati‘rbury, ; 
(’onn, Apskrities pirm. X Bernotas 
pakvietė kun. J. Kazlauską atkal
bėti maldą. Cerb, kun. Kazlaus
kas, jmj maldos, sveikino mtvąžia- 1 
v imą, linkėdamas geros kloties L. 
D. S, organizacijai, šaukta aps
krities valdyba, kurios visi nariai 
dalyvauja, išskiriant vioc-pirmi- 
ninką. Sekė šaukimas apskrities 
kuopų. Dalyvauja Wnt< rbury, Ct. 
5-tn kp., Hartford, Ct. fi kp. ir 
Xoiv Britain, Conn. 30 kp.

Sesijų vedimui į prezidiumą iš
rinkta vienbalsiai pirm. J, Berno
tas, pagelbininku S. šrupšas, rašt. 
JI. Mičiūnicm". Tvarkdarys — J. 
Kanl.alis. Mandatų ir įnešimų 
peržiūrėjimas pavestas raštinin
kei. Pareikšta,, kad viskas tvarko
je. Seka įregistravimas delega
tų:

5 kp. — J. Bernotas, A. Samba-
ris, V. Logminas, M. Bmesovivius, 
J Jokubanskns, J. Kankalis, Z. 
Karalius, J. Kazakauskas, P. Jo- 
knbauskas. S. Cibulskas, P. Toto
raitis. /

6 kp. — S. SrupŠas, A. Kaunie
tis.

30 kp. — B. Miėiūnienė.
Svečiai: J. B. I^iučka, A. Ar

malį is, A. Miriūnas.
Dalyvauja T5-ka atstovų ir trys 

svečiai. Atstovams registravimo 
metu suteikta ženkleliai, kuriuos 
paruošė vietini! 5 kuopa. Svečiams 
suteikta .sprendžiami halsai.

Suvažiavimą sveikina gerb. J. 
B. Lnučka, Lietuvos jaunimo org. 
ateitininkų ir pavasarininkų ir 
“Darbininko” štalio vardu. Svei
kinimas sutiktas triukšmingai. 
Gerb ..atstovas pareiškė daug gra- 

” žiu minėjų.
Skaityta sveikinimas iš D, D. S. 

centro, kartu ir su pareiškimu, 
prašant kuopų ir apskrities mora
lės ir materialus paramos. Laiškas 
priimtas.

Skaityta anksčiau priimti nuta
rimai, kurie tapo priimti.

Apskrities valdybos raportai: 
Pirmininkas savo raporte pareiš
kė, kad daug turėjęs nemalonu
mų, ypatingai gegužinės rengime. 
Raportas priimtas. Viee-pirminin- 
ko nebuvo, nū raporto nebuvo. 
Raštininkės raportas priimtas. Iš
trauka iš iždininko S. Cibulsko ra
porto: Kuo pereito suvažiavimo 
balansas $107.55, LLP. Bonų ku
ponai $35.00. viso ižde buvo $142.- 
55. Išmokėta gegužinės nedatek- 
litts $35.24, dabar ižde yra $107.31 
Bonų ir Šerų vertė — $500.00. Ra
portas priimtas.

Organizatorius P. Totoraitis pa- 
reiškė, kild ši pusmetį neturėjęs 
kvietimo ir nieko neveikęs, bet pa- 
reiškė visuomet pribūnąs ten, kur 
reikia. Raportas priimtas.

Atsilankė gerh. kleb. kun. J. 
Valantiejus. kurs sutiktas su aplo
dismentais; suteikta jam atstovo 
ženklelis ir sprendžiamas balsas.

• Gerh. kun. J. Valantiejus sveikina 
fiivažjn viiną. linkėdamas geros 
1 lotios, pareikšdamas, kad pats

seką* ir mylis ^Darbininką/’ kurs 
yra labai malonus laikraštis ir ra
gina pasixtongti kuo daugiau ji 
praplatinti.

LDS. seimo atstovo P. Totorai
čio raportas. Pareiškė, kad praėju
siu motų LD& seimas buvo gan 
pavyzdingas, sėkmingas ir“Darbi
ninkas” yra pažangesnis liO-tu 
nuošimčiu, nuirdamas ypatingai 
minširibj^rėmimą r’ dvasiškių pu
ses. Raportas priimtas su pasta
ba, užklausiant, atstovo, apie fi
nansiškų stovj. Tuo klausimu pla
čiai kalba S. šrnpšas, P. Totorai
tis, A. Mintinas. Galutinai užbai
gto gerb. svečias »I. P. Laucka.

Atsilanko p. p. Bernotienė ir Ci- 
bulskumė, kurioms suteikta ženk
leliai ir sprendžiamieji balsai,

L. D. K. Vytauto 500 metų au- 
kaktuvin paminėjimo komisija pa
reiškė, kad viskas praėjo sėkmin
gai. Su auka neprisidėta, pridu
riant, kad finansinio stovio neži
no, nes negalėta dalyvaut paskuti
niuose susirinkimuose. Raportas 
priimtas.

Gegužinės rengimo komisijos ra
porto ištrauka: pajamų turėjo 
$218.70, išmokėta $253.94, neda- 
teklius $35.24. Raportas priimtas.

Kuopų įua&nai
Hartford, Conn. 6 kp. įneša: 1) 

kad būtų rengiama gegužinė. Į- 
’ nešimas priimtas ir palikta aps- 
1 keities valdybos nuožiūrai vietą ir 
1 laikų paskirt?.

2) Kad apskritis duotų* pinigi-
■ nę pagalbą kuopoms vajaus metu.
• Įnešimas priimtas ir nutarta, kad- 
i‘ apskritis prisidėti} reikale, tve-
■ riant naujas kuopas ir gelbstint
• silpnesnėms.

3) Kad apskritis duotų kuopoms 
piniginę pagalbų pasiųsti atstovus 
j neimą. Įnešimas priimta* ir 
tarta, kad, kuopai atsišaukus, su
teikti paramą, kiek” galint.

4) Kad būti} pakeltas klausimas 
dėl tos tarybos, kurios sumanymą 
įnešė mūsų atstovas buvusiame sei
me ir tapo priimta, šis klausimas 
paliktas vėlesniam laikui.

Atctovų įnešimai. <
1) Kad rengiant prakalbas turėt 

“Darbininko” numerių ir šiaip 
katalikiškos spaudos platinimo dė
lei—-priimta ir palikta kuopų nuo
žiūrai.
, 2) Įnešta, kad LDS. seimai būti 
Šaukiami vakneijų motu. Tas at
mesta.

3) Įnešta, kad būsiantis apskr. 
suvažiavimas būtų šaukiamas Ncv 
Haven, Ct. Priimta. Suvažiavimo 
laiką, nustatyti palikta valdybai.

4) Įnešta rinkti valdybą būsian- 
tiem metams. Į valdybą pateko: 
Dv. vadas—kun. J. Am botas, pirm. 
— Juozas Bernotas, Waterbury, 
Ct., vice-pirm. • — Stasys Srupžas. 
Hartford, Ct., ižd. — Simonas Ci
bulskas, Waterbury, Ct, rišt. — 
Bronislava Mičiūnienė. Valdyba 
išrinkta vienbalsiai, tik renkant 
raštininkę, norint atsisakyti B. 
Miėiūnienei, balsuota slaptai. Bal
sų paduota už B. Miėifinionę 10, 
už A. Kaunietį — 8.

Suvažiavimo sesijas baigė gerb. 
kun. j. ValnntiejuB atkalbėdamas 
maldą, 6-tą vai. vakare?

Pirmininkas J. Bernotas 
Raštininkė B. MičHhdeni.

Kur galiu išmokti, kaip, 
pataisyti Kavoradio?

Kaip galiu užbaigti šatro 
aukšte«aeM inokvkloa kurag 
ir nuosaikių jgyrti kolegijos 
mokalip

Ar randasi mano mieste 
vakariniai filosofijos kur
sai t

Kur galiu pasimokinti a- 
pio aviacija?

Koki užsiėmimai kuriuose kyklų, organizacijų, kurios 
vakaruose mokinami?

Toki klausimai užklausti 
Amerikos knygynų ir pana- J 
šių organizacijų. Kasmet 
suaugusių tūkstančiai inte- 
resuojasi tais klausimais ir 
jų atsakymais. Ir tos orga
nizacijos šiandien pagamino 
tam tikrus nurodomus runk- 
vedžios.

Leidinys, Adult Education 
and the Library, praneša bū
dus, kaip knygynai teikia 
tas informacijas visuome
nei.

Nevvarko Viešas Knygy
nas turi kortelių sistema vi
sų Netvarko 93 mokj’klų 
duotų, kursus. Knygynas pa
taria, kurios knygos geriau
sios specialiams kursams. 
Korteles neša pilniausias in
formacijas, kur įvairus da
lykai mokinami, mokj’tojo 
vardų, kurso reikalavimus, 
jeigu yra reikalavimų, lai
kų, mokesčius ir kitas reika
lingas informaeijas.
; Chtaiimati Knygy
nas tttri apžiidos rodykle

visų* uugušiema moksliškų 
įstaigų ir kokius kursus siel
io. Pranešim** praneša 
“edueational events in Girt* 
rifiattL*’

Chicagos Viešas Knygy
nas užrašo net 0,075 kursus 
apie 546 dalykus. Dvi gni- 
pes kortelių laikoma -r- vie
nos paduoda visų įstaigų var
dus, vardus legutariskų mo-

ViJAVOS ffi m va“I OJA V VU m IMtyJHIILIl

M Pirntaš kurį
Bettgeris padarė : ak ivaizdo- 
ė savo i 

keleto* patį 
rai išvyko.

u. ___
pasiekė net tprt|sų karalių 
Friedriųhų Į*iwnįjL kurta 
norfio priiiiraUfeil prie «a- 
vęg Bettgeįį,W j^siįiaudo- 
tų jo išraditau. Tasnusigan
do tokio karaltatta pageida
vimo ir bėgų į Eaksonijų, 
kur jau buvo irgi pašklydęs 
apie jį gataita ir karalius 
Augustas Stįpilisiš norėjo 
su juo<msldigtltaijb, kąįp ir 
Fridrikas I. Ėettgetį api-

aižanti
UU SnUZK WB 

ŪMIAU JĮ

ta! mr ir Asą OMtą ąmlr 
tunu Darbas artiatMkaa. KbImm Smbm

šbiAtaiiįko ir dar 
ĮgižįsUmų, tam ge- 

. Taa giraaą a- 
pie pavertimų sitlųbro auKhi

in formai iškili mokina suau
gusius; ir bizd iškas įstaigas, 
kurios siūlo prasi lavinimų 
arba instrukcijas. Abidvi 
kortelių grupes skaityto- 
jums prieinamos.

St. Louis Viešas Knygy
nas užlaiko skaitytojams pa
tarimo biurų, kur galima 
gauti visas informacijas a- 
pie mokslą tame mieste ir 
dar turi prakalbų rodykle ir 
praneša apie muzikai išku s į- 
.vykhis, parodas ir kitus pa
našins įvykius.

Mihvaukee būdas, kurį 
priėmė vietinis knygynas, y- 
ra užlipdyti iškarpas iš kny
gų ir žurnalų tani tikroje 
vietoje. Kiekvienas knygy
nas turi tam tikslui Iškabin
tas lenteles.

Bostono Viešas Knygynas 
ir kitų miestų knygynai kas 
met už dykų leidžia1 knygu
tes, paduodant progų aiign- 
siems pasimokintu

, Kitos organizacijos, netik’gų apie “moksliškas progas 
knygynai, lęįtfžia;štas moks- Kevr Yorke ir Jfgw Jeraey.T 
lo inforfoaei jų knygas. Adult F. Z, L S*

raumuo istorija

Porceliano gaminimas bu: 
vo pirmiausia žinomas Kini** 
joje. Maždaug V-tame am
žiuje po Kristaus gimimo 
pradėta jis tenai vartoti. 
Europoje gi Išmoko jį ga
minti tiktai pradžioje 18-to 
šimtmečio. Prie jo išradi-' 
mo prieita visiškai atsitikti
nai. Jo išradėju buvo kažin 
koksai Konradas - Jonas 
Bcttgeris. Jis buvo papras-

šiltuose kraštuose yra 7- 
patinga skruzdelių g
dinama termitais, kuri paJriy 
žymi nepaprastu ėdrumu*».į 
Jos graužia viskųt nugrtu^. . W 
medžius, odų, knygas. T4kA^‘ 
akteub ir metalai jiems yra ’ 
neįkandami dalykai, Nczer,;^ 
niai vienam banke Filipinų 
salose termitai įsiveržę iŠ. /f** 
netyčių į atidarų banko ge* 
lūžine spintų pinigams lai?n 
kyti ir per naktį sugniužę s - • Į 
kąsnelius du milijonus por./f 
pierinių dolerių.

Vienam Australijoa uoste ’:

v

tesnį titulų ir už tai reika
lavo tik, kai j iš išaiškintų 
šių aukso gaminiųįd. paslap
tį, nes visi į tat tikėjo, nors 
Bettgerig to JjgSiryti ir ne
mokėjo,
cbimikas buvo davęs jam 
pūriam nežinomų medžiagų. 
Kai nelaimingas Bchgeris 
norėjo ir iš Čia pabėgti, jį 
uždarė į kalėjirhį ir prista
tę prie jo žindmų tų laikų 

tas vaistinės mokinys, kaįiiemika F. Čifiganzų, kad 
į tasai sektį Wlfiisvio ųlriu- 

miko darbų per prievartų.
j Jiedu tapo draugais ir auk
sų dirbti neišmoko, bet išra
do parceliano gaminimo bū
dų. F. Čitrijfatizas seniai 
domėjosi kiniškū patcc’linu 
ifr mėgino jtatšąi ji įminti 

tik išleido. 155 puskųmi kUF tet jis nesufOtld tiktojo bū-

jam buvo duota kažin kokio 
alehimiko, galima buvo ga-

Education tarybos New' 
Yorke, Chieagoje, ir Clevė* 
landė leidžia mėnesinius lei
dinius. American TelegrapK 
ir Telephono kompanija ką-

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IS VARGŲ IR NELAIMIŲ

“DARBININKAS
yra

"DARBININKO” KAINA:

Amerikoje metams___-...................
Pusei metų................................

Liettivoje metams...........................................
Pusei metų................................

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

$400
$2.00
$5.00
$2.50

minimo miĮf&Uį vUtrtimo ir 
gafamo pita jį ttlĮM 
ko, ir bendromispastango* 
mis jiedu ištrinko gaminti iš 
pradžių raudonį b paskui 
|r Vaitų pfcroęlianų.

Augustas Stiprusis buvo 
karštąs kcdekcijonierįus ki- 
hijipL todėl jis
pavedė* BątfffOTitĮl pastatyti 
Nętaėiio -.miešta; Stata ,apy- 
r.vv.i, i* ? is_.‘

atvykęs pataisyti katilų. j 
Darbai užrinko du mene*;-; i ■ • į
sius, nes katilai reikėjo jJU'm j 
imti iš laivo ir nugabenti t* t j 
uosto dirbtuves. Per tų lai«£ Į 
kų laivo įgula daugiausia į 
gyveno krante, o ne laive,' Į 
todėl niekas ir nepastebėją • I 
kad laivų užpuolė termitai. '- j 
Kai pataisyti katilai buvo/ ! 
atvežti laivan, tai staiga’' ? 
nuo sunkumo lūžo denis ir 
katilai nugramzdėjo kiatt-i- į 
rai laivų. Ištyrus tų nepa^” ! 
nrastų įvykį paaiškėjo, kad. Į 
termitai buvo sugraužė-44^* 1 

medines laivo dalis. IM* į 
vų teko parduoti iš varžyti
nių, kaip laužų. PanaMau#?** 
likimo Mitų susilaukę ir an**- . 
glų genml - gubernatoriau* 
rūmai Kalkutoj. Kūmai kav.A 
nojo daug mttįjcmiĮ litiL 
Staru pastebėjus, kad temi** į 
tai sugraužė balkius ir kįtata< j 
medines dalis, juos teko nu*5?j 
griauti. \ **

Termitų karaliene pofcižyr 
mį nepaprastu vcislingumUi*- 
Ti' kas dvi sekundės padeda * 
np vienų kiaušinį /
rina visų jos gyvenimų. T<b '* > 
dėl termitai labai greitai vėl- 

’ W ir'sitai«e taaStuoeB
ikyribv žalingi pndaraL
*, ,• -ta.» ta.'* |-

■niiMiiETin^iJ 

' Gerintai LtatmrM Mtaitetai ym Ba« • 
ta» ^ateita IMtar tą MMtataią tatata“ 
ita Motatai ir taMt jta yta tataSta te 
urdtata.. - >»•
s Km tar netat Ją ratavę, tai tafta*- • 
rirkit ntataiMtti įvairią nriHą-gtaa- . 
ČUimadH« užtiko. > >

Pertaat ąo taJątau dkfei* atataMta . 
SIMtaMtaraatantetafl^tteaiiiUteta. A 

par*į4jtaMę afltatam. ' <
Bu utaafrjinita krttakteta taMMi * "tirtai" .?

nk a imm a,*, - atars »-'r
molui imi 4 

Ttryta* UltaM, Jm MiM^teal k w ’Ž- 
itl»tat Joa riMvartal tebMea JtaK rt* 
itaar. ba tfrcJajlMu. riącl. Itata: teta J^E'

irta

dirbinių fabritop . ą- 
pie -į .ĘakįsdįOs .pątcoįiaųų 
greitai pasklydo po . pąsMu- 
įį, ir per darbininkus Jo ga
minimo. paslaptis tapo vL 
siema žinoma.. ‘Jau 1720 m. 
įaikTir^ pitmoįi dirbtuve 
Vienoje (Austrijoje), po jos 
Berlyne ir t t Bettgeris, 
nors ir būvio' paskirtas di
rektoriumi pirmojo fabriko* 
laimės neturėjo: Augustas 
Stiprusis laikė jį savo be
laisviu ir ūž tai, kad jis mė
gino bėgti, uždarė Bettgerį 
į kalėjimų, kdr jis ir mirė, 
turėdamas tik 34 metus am
žiaus,
> Tokia tai istorija gražių, 
baltų indų ir lėkMiijL išradi
mo ir jo išradėjo. Iš ėia 
taip pat matyti, kaip sunku 
buvo suntaiu&iianf žmogui 
anais laikais gytttiti, nes 
tuojau jį norįdaVo tyriau* 
syti 4&taų4oti, laUvę ai* 
imdama ’ %

$2.00
$2.50

Kaina: 
į

Amerikoje metams .............
Lietuvoje metams........................ .

MMlląir W*x

fi DlEHOS ANT VAMDEMIO
P«r Chcrbourr-^6 Dianai 

Bar Brcmen
Dviem Grelčlatiista Plaukto* 

JnnČittla Laivais

Brenen ir Europa
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 
Taipgi Keliaukite Populiariu

Kkapresinlu balni

COLUMBOS
Arba Nuolatiniai kas Sa
vaitę Išplaukiančiais Gerai 
Žinomais Lloyd Kajutlniaia 

Laivais
Informaciją Kreipkit&» Pus / 

Vietini A«entą ar 
Iforth Gėrim UtW
« State Bt,Bortai

VAIKAI NEMYLĖSTĖVŲ
Praaumeratoa tatai: mtana l&Ofc 

»wme«ui 11.00; motatatviam jm* 
tą tarnai* tavo taataMtanUaiM vak 
karna. Tuo aataltalti jiaas dltaw»> 
Unitą fel.OOį nmMttvi 00c.
' "Amtte* |doml Ir namotalataftumL 

jeigu jte neąaahttnt* itankUtl jnoa 
Dievo btlnUja, UtavtaU j*» Ir Itaatl 
jiMM ctakta prtH įvairia* tynnhH 
pa Pnvojlugi«wl taKmlą prit
ilai girtyM, neOtajtata* Ir doros n- 
Mojimas. Ypačiai (tani poroją 
M!eM«W beelmokfnanflal Ja«mKMM»> 
nei. GerteMtet terimofeltančte

4fww0r« te votao mdhrfcftM Mote r- 
r* feM motą ta*
taHta Motateirią mtaoMMr tamalaa 
mo, o tat potengrlnoito tanki# askMjl* 
Mnontatf.

"Atettk"
TOta< ir iMttaM, tatatall*lis 10 lt
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Vienas tautininkas Lietų- kyti, kad jei saulė šviečia 
yoj, kullridiunas apic valriy- Jonui ir jį šildo, tai ji jau 
|ris reikalus, yra pareiškęs, neguli apšviesti ir sušildyti 
kad katalikų obalsis; “Dic- Petro, nes Jonas visus jos 
yųi ir Tėvynei,” esąs netinT spindulius sugeria. Ne, Sam- 
karnas ir net,, kenksmingas lė šviečiu ne tik Jonui, bet 
valstybes reikalams todėlriir^Mrai ir milijonams to- 
kąd Dievo meile turi apimti tkių Jonų ir Petių, ir jos šį- 
visą žmogaus širdį ir joj jąu ■ lunios ir šviesos visiems ly- 
negali būti vietos tėvynės gini pakanka. Ir ne tik mi- 
męilei. Tuo būdu, jei kata
likams leisti valdyti valstybę 
Sulig jų programa, tai vals
tybei visame kame reikės 
klausyti bažnyčios ir jos rei
kalais rūpintis, o tas juk ne
įmanoma, nes valstybe susi
daro iš visokių žmonių, ku
rių daugelis visai neprikląu- 
so bažnyčiai.

Toksai tojo tautininko po
saki* visame kame klaidįn-

* gali Dievo meile neišsttuąia 
iŠ žmogaus širdies kitokįos 
meiles, by tiktai ta meilė 
būtų doringa. Kaip tik prie
šingai, Dievo meile yra viso
kios gražios meilės pagipi- 
dytoja ir kūrėja. Patsai Die-

" vas savo įsakymuose liepia 
“mylėti ii’ Dievą ir artimą. 
, Dievą visa širdimi, visa min- 
. timi, visomis pajėgomis, o 
savo artimą kaipo patį saye.

. IŠ čia dar matome, kad rei
kia mylėti ne tik Dievą ir 
artimą, bet ir patį save. Ir h* tėvynės, ir kilnių darbų, 
šv. Raštas "sako: “kas sau Tautininkai, jei jie Dievo 
niekai, kam bus geras?”, meilės neturi ir nepripažįs-

* ‘Dievo meilė taip maloni, ge-' ta, turi imtis labai sunkių
ra ir nepavydinti. kad ji lęi- [ priemonių tėvynės meilę sa- 
dŽia mylėti visą žmoniją ir vy sukurti. Neturėdami tik- 
net savo neprietelius, kaip rojo meiles šaltinio 
Kristus yra išmokinęs.

Dievo meile kaip saulė, kios rūšies tautinio žibalo. 
Jai šviečiant ir šildant, vi
siems ir visur šilta, linksmu meile išlaikytų nors šiokią- 
ir šviesu. Juk negalima sa-

lijonu* žmonių ji apšviečia 
ir sušildo, bet ir visokius gy
vūnus ir augmenis ir šiaip 
jau daiktus. Tik žiemų, kuo
met saulė nešildo, ir nakčia, 
kuomet ji nešviečia, jau yra 
vargas. Tada teikia pasirū
pinti kitokios šviesos ir ši
lumos. O ta* ir brangu, iy 
nepatogu, ir ne visiems pa
tarnauja. Su kuru apšildys! 
tik namus, plauke jau ta 
šalta. Su elektra nušviesi tik 
maža apskritį, toliau jau 
bus tamsu. Kiek tų elektros 
prietaisų reikėtų turėti vi
sam pasauliui apšviesti, 
kuomet saulė tik viena tą 
atlieka!

Čia tam tautininkui rei
kėtų padaryti loginga išva
da, deja, ne savo naudai. 
Katalikai su Dievu, kaip su 
saule, labai lengvai įsigyja 
meilę viso to, kas tik gražu 
ir gera: ir Dievo, ir artimo,

Die
vo, jie turi gamintis viso-

kad jų tariamoji tėvynės

tokią kritika

ĮSveikata*Brangus T urtasį 
žys pareiną nuo nuolatiuio 
rūpesčio, Imimės ir prislėg
to ūpo. Dr. Uharton tvirti
na, kad jakuos ypatingai 
nukenčia nuo minčių iškri
kimo.

Mes įiemvlinie būti sveiki, 
kol mūsų , mintys sukasi apie 
ligas, kaiįFnogSriine būti to
buli kol nuolat galvosime a- 
pie iictohuhimn. Jei m»ri iš
likti sveilas, turi netaiii 
niekados apie savo sveika
tą tokių žodžių, kurių neno
rėtum, kad jie reikštų tikro-

Vasario* 12 d. Amerika mi-’ 
r iri savo didžiojo presride^o^teri^ų kojurių (plačiakų)?| 

Ab. Lbiooln'o gmrittĮO kurty tik viena poru kcdUtiO' 
Kai kuriose valstijose ši dle- įu W dolerių. Yra tokių 
nu yra švenčiama lygiai moteriikų batukų, kurių po- 
kaip Georgu Washmgįotfo ra kažtuoja ^vos tikn 3000 
diena. dolerių. Yra tokių automo-

i Ab. LineoLu’a* amerikje- MKy, kwi» rankenos ir kiti 
CiU didžiai geMinai.Mw»w pdfaminti iž Man- 
lietuviam* gal kartais ir ne* 8f*uusio aukso ir sidabro ir 
suprantama to didelio gerbi- Wtt> brangiųjų metalų. Yra 
mo priežastis. Gal ir nėra i* daugiau panašių reiški- 
reikalo gilintis į jo visų gra- j uių.
Žų ir prakilnų gyvenimą. A-l 7 . . *. . \
pic tai surašyta storiausiose paikėjusio, tuščiasielio mili* 
knygose. Į

Šį kartų svarbu tik prisi- * 
minti, kad Ab. Lincoln-as. 
buvo didis kovotojas UŽ tei
sybę. Jis vienas iš pirmuti
nių Amerikoje pakėlė balsų 
prieš buvusių vergiją. Jo 
balsas buvo išgirstas ir ver
gija Šiaurūs Amerikoje pa
naikinta, nors dėl to ir buvo 
kilęs civilinis karas.

Abr. Lincohfas žuvo nuo 
žiauraus kraugerio kruvinos 
rankos. Bet ar žuvo jo min
tys, jo pasiryžimas kovoti 
už žmonijos teises?

Kova už teisybę eina nuo 
seniausių amžių ir jį bus iki 
pasaulis pasauliu bus.
‘ Bet, kad teisybė bei tiesą 
negali tos amžinosios kovos 
laimėti, tai irgi aišku.

Štai Amerika. Turtin
giausia pasaulio šalis. Nė 
viena valstybe neturi tiek 
daug milijonierių. Niekur 
nėra taip išsivysčiusi techni
ka. Čia įvairiausiomis pro
gomis visi keliai nukloti.

Bet koks skuidus padėji
mas. Keli milijonai bedar
bių. Žmogžudysčių, apiplėši
mų, naujausių vagysčių tūk
stančiai. Tūkstančiai tūks
tančių žmonių eilės eina į 
miestų pašalpos-eefftrus duo
nos kąsnio prašyti. Tai ne 
kokie seneliai ar invalidai. 
Tai sveikiausių raumenų vy
rai, moterys.

Bet atgręžk medalio kita 
pusę. Nueik į teatrus. Sė
dynės visii laikų perpildytos. 
Tai be išimties visuose mies
tuose.

Nueik į operą. Pigiausias 
; bilietas — 2 dol. Publikos 

ilgi kimšte prikimšta. Ir 
dar koki prabanga! Kokie 

. ponių, ponų ir panelių rū
bai... Brangiausieji šilkai 
čiuža, deimantai blizga, mo
terų plikos nugaros kvepa
lais “mivaksuotos,” ponų ei- 
iiuderiuotos skrybėles juo

duoja. j
O gatvėse tūkstančiai šei- 

, mynų, badų ir šaltį kepčian- 
.Įčių. Juk jos neprašo išmal

dos ar kokios nors pasigai
lėjimo aukos. Jos prašo dar
bo, teisingo darbo, už kurį 
jos turi teisę bent pakenčia
mą atįyginihių gauti. Bet 
darbo joms neduodama.

Kapitalizmas savo Šiandie
nine tvarka ir savo bepro-

Tas brangias kojines iŠ*

K.

| meilužė užsimauna tik kelis ' 
sykius ir vėliau numeta.

Už 800 dolerių viena dar
bininko šeima beveik paken
čiamai pragyventi galėtų iš
tisus metus* Bet kur ta su
ma nueina^ Išdykusio* pra
bangios moters “gražutėms* 
kojytėms pridengti...

Tūkstančiai turtuolių ne
bežino kaip savo kvailybė
mis lenktyniauti. Štai nese
nai milijonierius Doherty 
savo dukterei pagerbti su
ruošė balių, kurs kainavęs 
vienų milijonų dolerių. Ga
lime įsivaizduoti, koks tas 
balius buvo.

Vienoje pusėje stovi skur
das, badas, žudynės. Kito
je — pasiūtus! prabanga, 
maudymasis ištvirkimų jū- 
•Toje - ; r.

Kas daryti? Taip klausia 
zvisi teisybes ieškantys. Bet 
gyvenimas vėl savo keliu 
plaukia.

Turtuoliai išdrįsta dėti 
aukso dantis net savo šu
nims, o neturtingų darbinin
kų vaikams krenta dantys iŠ 
bado.

Pasauly priskaitoma per 
600 milijonų krikščionių, iš 
kurių per 300 milijonų kata
likų. Jei visi geri krikščio
nys pamatytų, kad kapita
lizmo tvarka pasaulį į pra
žūtį veda, tai jie visi sutar
tinai turėtu duoti pavojaus 
signalų.

Ne krikščionybei pareiga 
kurti naujų tvarkymosi 
tvarkų. Krikščionių pareiga 
skleisti Kristaus mokslų, tei
sybe ir šviesa persunktų. Bet 
geri krikščionys negali būti 
ramūs, kai neturtas nuodija 
kščionybes. Kai krikščiones 
kurios tvarkos tūkstančiai 
žmonių atsitraukia nuo kri-

ano miAnsg h&ai IQ; Būk visur natūralus.
Dabar dar tebegyvenąs

; ‘'ŠAULIAI” KĄLTI
MSlowo” praneša, kad ne- Nora Lietuvos pusėje de- 

senui Valkinykų apylinkėje markacinę liniją saugo poli- 
šiapus demarkacines linijos 
tapo pašautas lenkų pasie
nio kareivis Jakulmvskis. 
*l81owo*’ visai ramiai suver
čia tai Lietuvos šauliams, e ■ t : 5 »
kad jie iš pasalų nušovę mi
nėtą kimdvi.

Reikia steljėtiš lenkų lai
kraščių trišonejusiu “blįa- 
ga.H Kiekvienas Inmditinip 
pobūdžio užpuolimus- ar įu- 
dynęs jų laikraščiams, ku
rie, matyt, nieko negalvoja, 
pirmo"u eilėn šauliu kal
te. Pamfšiai iv šiuo žygiu.

cininkai, bet kam tai svar
bu. Kas ką nušovė, kas api
plėšė, pavogė, lenkų laikraš
čiai tuojau “išaiškina” — 
“sZaulish” Mat lengviausias, 
‘baltininko” stuudimas ir 
savo skaitytojams kasdieni- 
iĮįs n«ip itrįSkimps.

Aqc«o anioA
, Biolavodsko *•-*** ■ ’ • / ■

srity, rpsų Ucutraliųej Azi
joj. Kulatio slėny atrasta t iškaiš, tiesiog pariftttiriais 
i|utĮjų Ąittolių aukso gyslų, darimis visą, kapitalų stigra- 
Tokių gyslų atrasta ir Kula- Iri i nedidelio ricaičiaiis ž(«p- 
iwįtakojRudžasL >miranta. \ -i

Ka*, sulaukę* žilos 
prieš pat įnirtį gilčtu pai
syti, kad aš nebenoriu gy** 
ventili Gyventi nor jaunuo
lis, gyventi nori senis, gy
venti nori turtuolį gyven
ti nori bežemis! Tok*, mat, 
stiprus yra žmoguje gyvy
bės jausmas. Daug yra pa- 
arinių, daug nurodymų, 
taip pasiekti ilgo amžiaus. 
Iš visų tų patariinų darpsi 
aišku, kad reikia rūpintis 
kūno ir sielos sveikata, jei 
kas nori ilgai gyventi. 1925 
m. trims ainerikiečiapK J. 
A. Stcwąrd, Barr, Špaiigier 
(ąbu ūkininkai) ir dr. S- 
Smitb, suėjo po 100 metų 
anižiaus. Visi jie patariu vi
sur laikytis saiko. “Per daug 
valgyti yra taip pat žalinga, 
kaip ir per daug gerti” 
sako J. A. StewųrJ. Spang- 
ler, dar ir dabar tebegyve
nus, per dieną tevalgo tik 
du kurių. Dr. St, Sųiith, 
griežtai tvirtina, kad anks
tyba mirtis pareiną nup per 
didelio valgyme Jis paskel
bė lp sveikatos patarimų;

- 1. Valgyk tiek mažą mė
sos, Jcigk tik galima* Geriau 
kad jo*, visai nevalgytuml

2. Geric pakankamai pieno, 
s & Miegoj dienų po valgio 
16—15 min.

4. Naktimis gerai išsimie
gok ir neperaimiegok (ran
kų darbo žmogui pakanka 7 
vai. miego per parą). #

5. Miegok lauke, jeigu ge
ras oras.

6. Neiūkyk!
7. Nevalgyk daug saldai

nių.
8; Nevartok alkoholio.
9. Venk minkštų kėdžių ir 

tinginiavimo. ’

ši Amerikoje, turįs 156 m. 
amžiaus yra blaivininkas ir 
visur laikosi saiko.

Bet labai svarbu yra ir 
sielų užlaikyti sveįką. Dau
geli* žmonių sau patys pri
sikalba ligas, nes pajutę ku
rioje noi*s kūno dalyje mažą 
skausmą, mano, kad tai yra 
pradžią baisios ligos. Tuo 
tarpu žmogaus sveikata la
bai pareina nuo minčių. Na- 
^paleonas lauke Aigipte urbę, fbrrattris vokiečių ra- 
rųupsaįH sergančius ligonius 
ip pats neužsikrėtė, nes jam 
niekados neateidavo į gal
vą mintis, kad jis galėtų ap
migti. Mes visi gerai žino- 
pie, kad kūno dalys pasiduo
da mintims ir žmogaus nuo
taikai.

Didelis gobšumas, savy- 
meile ir pavydas blogai vei
kia jaknų ir blužnies veiki
mą; neapykanta ir pyktis 
apsunkina kai kurias inkstų goms visai nebūtų mumyse 
ligas, pavydas kenkia šir- vietos. Teisingos, geros, sveL 
džiai ir jaknoms. Dr. Sno- kos ir tyros mintys yra dt- 
vas sako, kad vėžio liga, o dėlė apsauga nuo visokių 11- 
ypač kratinės ir skilvio ve- gų. J. V (dabinas

šytojas (biethr kartų pasa
kė: “Kai žmogus galvoja a- 
pie ravo fizinį ar dvasinį 
stovį, paprastai jaučiasi esąs 
nesveikas.” Jei žniogus ga
lėtų nepaliaudamas išlaikyti 
savo dvasioji* sveikatos, pa
siryžimo bei j'"gos vaizdą, 
vaizdą žmogau*, kurio nor«- 
jo Dievas, o no tokio, koks 
jis pasidaro, sulaužęs Dievo 
įsakymus, tai silpnybei ir lt-

PILSUDSKIS--NESUPRASTAS ŽMOGUS
P, Deiaey pareiikimii iškeliaujant Amerikon.

NAUJOSANGIBOS 
KATALKy SEHftUS

lis įvyks rirmadbnb vasario 28 
1831 b,' T<di«4 yrt A®»- 

riko* ftventl — Gtorts

P***W Ifciuvhj HttiJika muk

rtpiją, p«$alpWų drwųijq, ehoflų, 
įkyriu kW)t nUlkĮ ir kitą at
siųsti kuo dsugiausi* sUtovą ir 
Stdvfhi ftnj sumanymų. Atstu- 
vai turi šauti fflflriftfaHli*! aua* 
čhtitf, tyrimą* Srt*
malk visa tvarka ir dkarivarkl 
bus pranta vlUaa.

kščionybės. Kai krikšičonė* 
mergaitės ir moterys būna 
priverstos savo kūnų parda
vinėti dėl duonos kąfenio.

Už tuos pragaištingus 
darbu| kapitalizmas yra tik
rai Užsitarnavęs prakeikimo. 
Ii* jį prakcikti reikia ne so
cializmo ir komunizmo var
du, bet Kristaus vardu.

Kristaus moksle galima 
rasti geriausius atsakymus į 
vigus painiausius klausimus. 
Tik teikia to mokslo dėsnių 
vykdymo. Reikia sąžiningų, 
energingų ir uolių vykdyto
ją

Amerikos tvarkai pakeisti 
reikia Ab. Lineoln'o. *

Reikia naujo Liucobi’o, 
kurs pasiryžtų suduoti smū
gį naujai vergijai ir išlais
vintų Amerikos darbininkų 
gausų luomų iš kapitalizmo 
vergijos.

žmogaus su ym 
vurd^f autoritetų turinį 
Jiurs ir įmukote 
kaip Ab, itncolrfafy bet kad 
hm laiiMų, To ta Amen* 
kos ir laukiu^

' * z b.

Fanfarą* “Dzicnnik Pols- 
ki” įdėjo savo atstovo pasi
kalbėjimų su buvusiu lenkų 
Vyriausybes finansiniu pata
rėju amerikiečiu Devvey. Pa
sikalbėjime, visų pirma, bu
vo paliestas Pilsudskio as
muo. De*yey pareiškė, kad 
Pilsudskis yra dažnai blogai 
suprastas žmogus. Jo prie
šai ncft’i jį atvaizduoti visam 
pasauliui, kaipo diktatorių. 
Tuo tarpu Pilsudskis ?vra 
nuoširdžiausias demokratas 
ir visiškai tiki parlamenta
rizmu.* Net Lenkijoj jis yra 
blogai suprastas. Jo prie
šai blogai jį atestuoja, už
miršdami, kad jei jis kartais 
imasi aštresnių valdymo for
mų tai daro tai, žinodamas, 
kad per nepriklausomybės 
dešimtmetį ne visi Lenkijoj 
išmoko branginti tikrąją 
laisvę. Savo elgesiu Pilsuds
kis yra greičiau tėvas ir mo
kytojas, Įkartais įganai žiau
rus, bet visados teisingas ir 
nuosekliai siekias visos tau
tos geroves.

Paskui buvo paliestas te
roro klausimas Vakarų Uk
rainoj. Dewey pareiškė, kad 
apie jokį torų Lenkijoj jis 
nėra girdėjęs. Lenkija esan
tį kultūringas kraštas ir tai
kanti tik įstatymų nuostatus. 
Jeigu ir buvo kokių iiora in
cidentų, tai jie buvo vietinio 
pobūdžio ir mažos reikšmes.

Toliau Dew<*y jHireiške’sa- 
vo nusistebėjimų ir įjasigere- 
jįuit Gdynė* uostu. Tai ėstis 
gionumentalinh Tamkijos 
dariais, Prieš keletą metų ten 
buvo paprastas žvejų kai

Apie Lenki jos ckoft omini 
stovį Dewey irgi atsiliepė la
bai gerai. Baigdamas savo 
pasikalbėjimų, Dexvey pa
reiškė, kad nors ir grįžta į 
savo gimtąjį kraštą, iš Len
kijos išvažiuoja su gailesčiu.

TAIP GALIMA TIK
BOLŠEVIKfJOJ

Bulšt'vikų laikraštis* ‘ ‘ Ko
muna” praneša, kad Birsko 
apylinkes sovietas nutarė 
parduoti iš varžytinių vieti
nio totoriaus 18-kos metų 
dukterį, nes j<>š tėvas neap

mokė j<> ant ,jo uždėtų mokes
čių. Pagrindinė varžytinių 
suma buvo 15 rublių. Varžy- 
linūs negalėjo dasitęsfi iki 
galui, urs būrys totorių už
puolė sovieto buveinę ir ap
mėtė akmenimis, šis reiški
nys rodo, kiek Iriauriai yra • 
demoralizuoti Sovietų valdi
ninkai satrapai. To sumany
mo iniciatorius nuo vietos 
neprašai j ntus.

ODISĖJA
Purfjlifi'i. — Prancūzų so* 

eialistų laikraštis M Pt»puhi*> 
re” taip pat pažymi Pilstuls-’ 
kj ištikusią jo kelione jo J 
Mmlvirą nelaimę. Laikraštis 
rašo, kad Pilsudskis savo 
kardų pametė vnČhmdmųM 
iš Paryžiaus i Bonlvmnfc 

. ....... . .........  ._____ „ Tuoj buvo pastai vtąs aut K<»- 
__ _ _□* jn Inkų ainhasula I.b 

mus. o dabar yra vienas iš Tniait visos lmšb*!infc pa* 
modernilkmurių 1’aUdtijo Mineli ftmuMp kar* 
uo*hp

**
<lą Ijkoh* n^ultąfų.

, • ’ .
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ALKOHOLIO ĮTAKA DARBUI
Yrą žmonių, kurie mano, 

kad žmogus išguręs degtines 
gali daugiau nudirbti darbo 
ir kad darbą geriau atlieka. 
Bet tikrumoje yra visai 
priešingai.

Moksliški tyrinėjimai to, 
kaiį) alkoholis veikia proto 
darbą, štai ką parodo.—Jau 
nedidelis alkoholio kiekis 
sutrumpina atmintį, apsun
kina protavimą ir suardo 
tvarkingą mintyjimą. Išsi- 
gurusis blogiau susikauįmi 
ir menkiau susidomi darbu. 
Ksįgėrusio susilpnėja kriti
ka ir per tai jis padaro ne
suderinamų išvadų ir nvata- 
tinkamų pasielgimų. Nuo al
koholio protas greičiau pa
vargsta, sumažėja proto pa
jėgumas ir daugiai! daroma 
klaidų.

Išgėrus net mažą alkoho
lio kiekį; praslinkus kelioms 
minutėms, pastebimas slė- 
giantis ir silįminantis veiks
mas į protą. Pakartotinas 
alkoholio vartojimus labiau 
silpnina protą ir smarkiau 
gadina ismegeiiist negu vien
kartinis išsigėrinias.

Dideles svarbos darbui 
protiniai užsikirtimai, arba 
protinės spragos, kurios į-

* vyksta nuo alkoholio. Pas
• Fsigėrusius tyrinėtojai pa

stebi, kad praėjus kelioms 
minutėms įh> alkoholio pri
ėmimo, išsigėrusio mintysi
mu atsiranda minčių triiku- 
mai.

Kai neriaivieinsšoferiams, 
lakūnams ar garvežių kon
duktoriams, dirbant rizikin
gą darbą, įvyksta alkoholi
niai proto užsikirtimai, tie 
trumpučiai sąmones nustoji- 
-mai. tada tai Įiaprastai ir 
atsitinka nelaimes.

Alkoholis sumažina įgūdi 
mą arba piratinių darbui. 
Žmogus geriau ir sparčiau 
atlieka tą darbą, kurį jis y- 
raįpratęs dirbti. įpratimas, 
tai antras prigimimas. Al
koholis tąjį įpratimą kaip 
protiniam, taip ir fiziniam 
darbui susilpnina,

Išsigūrus alkoholio, daž
nai ūpas prie darbo pakyla. 
Ksigėrusis įiradžioje smar
kiau imasi darbo ir jam at
rodo, kad jis daugiau nudir
ba gėręs, negu negėręs. Bet 
tikrumoje, tai gerusiojo dar
bo |)ruduktiitgtiinas-yra nieii-

kinui proto darbui, kur rei
kalinga kūryba ir didesnis 
protavimas. Darbas, atlie
kamas mechaniškai, su ma
žesniu galvojimu, nuo alko
holio mažiau nukenčia.

Fizinį arba raumenų dar
bą alkoholis irgi žymiai su
tramdo. čia nekalbama apie 
visišką pasigėrimą; girtas 
žmogus tai visai nedarbin
gas. Aš tik kalbu apie išsi- 
gėrimą. Fiziniame darbe, 
kaip ir proto darbe, po išsi- 

’ gėrimo jaučiasi energijos 
pakilimas ir rodosi, kad 
rankų darbas geriau sekasi.

Jš fikro gi kitaip yra. Tyri- 
nėjinuii rodo, kad išsigerąs 
alkoholio pradžioje iwme- 
nų pajėgumus pakyla. Bet 
praėjus 10—15 minučių tąs 
pojegmnaa žymiai susilpnė
jo.

Alkoholikai (girtuokliai), 
kurie nuolat geria, yra blo
gi darhininkai, nes alkoho
lis sustiprina visas jų iMijč- 
ga& Alkoholikai ypač netin-

reikalinga atydumas it at
sargumas, nes jų raumenys 
virpa, rankos dreba, akys 
blogiau rudo.

Taigi, alkpbolikai yra blo
gi ir proto ir fizinio darbo 
darbininkai. Jiems jokiu bū
dų negalima pavest tokį dar
bą, nuo kurio priklauso kitų 
gerovė ir žmonių gyvybe. 
Nuolat įmsikariojančios au
tomobilių katastrofos, iK-hri- 
ničs su traukiniais, lėktuvais 
ir t. t., dažnai esti alkoholio 
įtakos pasekmės.

“ m. ny

Girtuoklio namai-pragaras žemėje

įvahrenybes
ipiratJU. MUM UA

IOK01A DUPAVIKTO
Atsitiko iiapn 

mijų istorijoj 
Buvo atsitikimu 
jos arba tam tik 
puvimo ap^ttip 
sutrūnydavo, 
bet kad tokiu s 
Indu pavirstų - 
stabu. Buvo tu 
anglu karitnnk

jo gyvenimd aprašymą, 
skundėsi jis koreapondentiii, 
kad neturėjęs ramybes ir 
per diena turėdavęs atsuky* 
t i į 34H) laišku. Šiomis dieno
mis čckosluvakų teismas, iš- 
nagrinėjęs šią garsią bylą, 
kuria domėjosi tūkstantiai 
'/mmiui. kaltininką išteisino, 
nmtyvimdaams tuo, kad tos 
įsimylėjusios panos jį išve-

LDS. Kuopų Susirinkim
D1TR0IT, MICH.

LDS. 72 kp. aufnrinkbm 
gckmadtenį, vtsurio 15, tpoj 
pamalgą, iv. jurgio parapija* Mfe. 
kyklojc. Visi knopot nariai 
kviečiami atsilankyti į Ii b

4 ......

r^ovronroi, b, i.
LDS. įl kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks sekmadtenL vasario 15, 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai- 
adj. Svarbu, kad visi Šiame susi
rinkime dalyvauti ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavys 
dį kitiems,

Klausimas kas yra nelai
mingiausias sutvėrimas pa
saulyje, daugelį karių ver
žiasi pro mūsų mintis. Jei
gu nori atsakymo, tik pažiū
rėk į tą sutvėrimą, kuris va
dinasi girtuoklis, žmogus ku
ris yra vergas alkoholinių 
gėrimų. Ištikrųjų jis yra 
nolaiiningąs. Dažnai jį ma
tai valkiojantis gatvėmis: 
purvinas, apdriskęs, veidas 
•išpurpęs, kad net šiurpulys 
pereina visit kūną veizint į 
tą ištvirkusį Dievo sutvėri
mą. Ne tik jis pats yra ne
laimingas, bet dar padaro 
nelaimingu savo moterį, sa
vo vaikus, savo tėvelius, bro
lius ir sesutes. Daugelį kar
tų matai žmones, rodančius 
pirštais ir sakant, “ten eina 
girtuoklio pati ir vaikai,” 
“ten girtuoklio tėveliai, ar
ba broliai ar sesutes.”

O jei kartais pats tėvas 
pareina namo girtas, — mu
ša pačią ir vaikus, kad net 
sukruvina. Baisu tokiame 
name... Nueini į girtuoklio 
namus, viskas apdriskę, pur
vina, nėra nieko namie val
gyti, pati guli lovoje, taip 
nusilpnėjusį nuo bado ir nuo 
girtuoklio vyro mušimų, kad 
net negali pasikelti O vyrą, 
ar tas jį sugraudina? Vi
sai ne, kal tais jis taip įnirš
ta. kad jis savo sergančią 
pačią muša iki pasilieka 
pusgyve. Kur to vyro pro-

Mokslininkas Ąschat'l’en- 
hurgus darė bandymus su 
laidžių rinkėjais spaustu* 
veju. Jis duodavos jiems po 
Ui> gran'ms alkoholio, I lite* 
rio alaus pavidalu ir pašte- 
liejo, kad nuo to raidžių rin- 

’ kikų darbingumas sumužč- 
davęslū/v,

V .
» Aelrts mu'udu, Jkftd a|ko-

♦
Lietuvą matysi skaitydamas ĮKa- 

tulikų Veikimo 9*tro leidžiami 
imUraftl

“MŪSŲ IMUMTiS’
Jį reikia užsisakyti mu Amerikoje

tas! Kur jo širdis i Kur jo 
namai? Ktu- jo, — galima 
sakyti, visas gyvenimas? 
Niekui* kitur, kaip tik kar
kiamoje. .. Čia jį gali rasti 
kada tik nori.

Kartais jis susipranta ir 
nustoja girtuokliavęs, eina 
ieškoti darbo Jr nori patai- 
gytį sa^^gyv^nimų, bet jau 
jiėrvelu: piktoji dvasia turi 
jį savo nasruose ir jis nepa
jėgia pasikelti. Vos tik už
dirba keletą centų, kur pa-' 
deda ?—-karkiamoje. Jis tik 
dirba tada kada jau neturi ] 
pinigų nusipirkti sau svai
galų, ir kaip tilt sugriebia 
centą, tuojau sprunka į kar- 
čianių, atiduoti savo sunkiai 
uždirbtą algą kokiai žydel- 
kai už butelį degtines.

Apie savo sielą jis nemąs
to. Kam nors priminus, jis 
tiktai nusijuoks ir daugelį 
kartų pasakys, ‘‘kodėl man 
reikia duoti pinigų tam ku- 

. nigeliui. aš pats galiu varto- 
> ti.” Primink jam apie Mi- 
. šių klausymą, arba išpažin- 
. ties ėjimą, jis tik-pasityčios. 
» nes jis pats jaučia, kad jis 
( jau surištas su velniu ii* pra

garas jo laukia. Jo namai 
jau dabar tikras pragaras... 
Kokios ten kalbos, koki ap- 
sejimai!..

Pažiūrėk į girtuoklio vai
kus. Girtuoklis tėvas visai 
nežiūri, kaip jo vaikai auga. 
Tokių vaikų visas gyveni
mas yra nelaimingas. Kar
tais girtuoklis tėvas pasijuo
kimui nugirdo savo vaikų, ir 
taip pripratina nekaltą kū
dikį prie gėrimo. Girtuoklio 
vaikai užaugę seka savo te-

prastas mu* 
atsitikimai. 

? kad mumi
ni būdu nūn 
oti lavonai 
subyrėdavo, 
ideiia š<*ko- 

- tikrai nuo- 
ip« Vienas 
as, didžiojo

karo metu gyvu’ Serbijoj, 
pamilo kraštą ii . kaįp dėkin
gumo ženklą piv m# Belgra
do muziejui dm aiUlsįas semi 
Egipto mumiją kartu su sar- 
kotagu arba k« Ilgai 
muziejus dovmi*'ls juukė.’ Pa
guliau muziejinw direkto
rius įirof. Vari ė mui
tines pakvietihi a užsimokėti 
muitą už įveža Ul1 šokoladą 
Nustebo dvukt opius į p beri- 
dradarbtai liet ^tu siunti 
nio turiniu. Pr; isidūjo aiški
nimas ir tyrini, jhiias. Buvo 
aišku, kad karila>fage ueahe- 
jotinai šokolad as yl.a. Mui
tinė jį konfisks ty<s atidavusi 
muziejui tik sarkofagą. O 
kur dingo-'- mr UI1įja ? Tai 
klausimas, kWrlįuo lu> vienas 
muziejus, bri jtP valdžia su
sirūpino. Tu 
Šypsosi, sakyd 
mija brangiu i 
virto. ■ ■*

1 ,

o tarpu visi 
imi, kad tmi- 
falų šokoladu

mainąis >*4 TTT TT?JLU JUK

šiomis dieni
vakijos teismą s nagrinėjo j- 
domią vienužinugžudžm by- 

ulys huvo m-

nnis Čėko-Jo-

Šis žmogžt
paprastai gra>ls vyras, apiv 
kurį svajcufeįo 
nos paneles,;t 

. . a ’sios inotervsj • w
sidek per da 
tai ir galo nu. 
žmogžudys per

.. ne tik jmt- 
»»t ir tekėju- 
Žinoma, įna

šu moterim, 
is. Tad ;*• *is

r vadėje 
daug draugauji; kurios i»- 
vedė jį iš k] 
akai gražus 
lyras, gauda% labai dmig i- 
vairių laiškųV— pasiūlymų 
vesti. X ūso -|<į.s “m laimin
gas” vyras ^vo per (i<W 
laiškų vvdybiį tikslu. Turė
damas tokią jįidelę laimę šis 
gražuolis sunLlK- praturtėti. 
Ir į kelis laiškus davė suti
kimą. Frisiviįįujvs kį^ prįv 
savęs panelę 
nigų. Girdi,

io. Būdai;': 
>• elegantiški

prašydavo pi- 
reikalmgi w-

nigus, jis pušies žudydavo, 
Taip jam ptisisekč nnžiidv 
t-i 1R panelį', 
išėjo Į vilši 
areštuotas yr patidpintas ■ 
kalėjhiuį. šiuo vyru-vie
nas čukosbiriikų laikraščiu 
korespmidei 
kalbėjimų*

k. 'Favlau visu
t. Ir jis’tnpo

NYKŠTUKAS ŽEMAS 
BROUS

ATM0L, M AM
LDS. 4 kp, mėnesinis suririnki 

mes įvyks vasario 15 d., tuoj po 
mišparų, Iv. Praneiikaus patapk 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokesth. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnioe organizacijos.

Kvteėia Valdyba

Sausio mėn. pabaigoj vi
satos erdvėj žeme susitiks 
su vienu iš mažiausių savo 
brolių, su nykštuku Eros 
planeta, kurios skersinis y- 
ra tik api<T30 kilometrų. E- 
rus planeta sukasi apie sau
lę tarp Marso ir Jupiterio, 
bet jos kelias yra ne apskri
to pavidalo, o suploto, labai 
pailgo, taip kad ji kai kada 
gali prieiti labai arti prie 
Žemės. Ši kartą Eros prieis 
prie žemės per 20 milijonų 
kilometrų. Palyginus su ki
tomis planetomis, tai yra vi
sai arti, nes Venera yra nu
tolusi nuo žemės per 50 mi
lijonų kilometrų, o Marsas 
-r 75 milijonus kilometmj. 
I-lėl'savo niažumo Eros vis 
dėlto pąprašta akim nebus 
inatoinas. o bus įžiūrimas 
*ik pro žiūronus. Eros pri- 
. iartininias prie žemes yra 
labai svarbus astronomams, 
nes duoda galimybes patik
rinti kai kuriuos dangiškus 
tolmnns. pirmoj eilėj žemės 
t< hunu nuo saules. Eros yra 
'<lomu> dar ir kitu atžvilgiu. 
Būtent, jis dažnai keičia sa
vo .''viešumo laipsnį, liors 
keitimosi priežastis nėra ži
rninio. Atsižvelgiant į švie
sumo kitėjimą, yra manoma, 
k:»d Eros yra ne tobulas ka
muolys, kaip kad visos ki
tos planetos, o kampuotas ir 
•Žemei atsuka įvairius šonus, 
dėl ko ir jo šviesumas kei- 
ėiasi. Jei teisinga yra teori
ja. kad kadaise tarp Marso 
ir Jupiterio, kur dabar laks
to šimtai mažų planetų, hu- 
'•u<i viena didžiulė planeta, 
kuri vėliau sutrūkusi, tai 
Ėrns būtų tikra tos planetos 
'.kevuhlra. Joj, aišku, nėra 
•n o ir jokios gyvybes, Šalta 
ir dvka skrieja ji aplink 
mile. ..

LAW11M01, MAW.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvykt 

vasario 15 u„ tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į iį susirinktai ir už- 
rimokiti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus priraiyti.

Valdyba

WlSTraLD, JUM.
LDS. 111 kuopos auairinkimas į- 

vyks sekmadienį, vasario 15 d. h. 
m., tuoj po aumoa, Iv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie žios 
kilnios organizacijos.

Valdyte

MBW BUTAUr, oomt.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 15 dieną I. m. 
Svarbu, kad į iį susirinkimą ateitą 
visi nariai ir bent po vieną naują 
nąrį atsivestų prirašyti prie mūsą 
brangios organizacijos,

Nepamirškite uisimokSti duok* 
H

ta turėjo pmu- 
Tmikrašfis pluį*»

PMF. MYK. IIH2SI
muktos |

Vasario man.:

•12 d. Bayonne, N. J.
13 d. Kearny, N. J.
144546 phUadclphiu, Pa.
22 Baltlnuire, Md.
24 Ulizabeth, N. «J.

ui

*1 
’T;

26 Watcrbtu’y, (’ojm,
27 Ncw Hnvcn, Conn.
28 Ncw Britam, Conn.

Kovo min.

1 d. Hartford, Conn.
2 d. kovo VVesifield, Muss.
3 AVorcester, Haas. **”
5-7 Boston, Cambridgc,
8 d. 3 vai. p. p. Newark, N* J*
8 d. 6 vai Brooklyn, N.

16 ^Vilkes Barre, Pa.
11 Scranton, Pa.
14 Binghamton, N. Y.
15 Amsterdam, N. Y.
17 Boehcstcr, N. Y.
1849 Niagara Pails, N. Y.
20-23 Detroit, Mieli.
25 d. Bridgeport, Conn.
25 iki Imland. 15 d. Chicnipi/ UI

Balandžio mi*.;
”•1 '

n-
tt£

■

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną menesį, 
sekmadieny, po 15 d., Iv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

16 Cleveland, Ohio
18 Pitlsburgh, Pa.
20 Sltenandonh, Pa.
21 Mahauoy City,'Pa.
22 Netv York City.

Kiekviena Amerikoš 
kolonija,

lietuviu

GAUTO SIUMTIMY8 MAVJŲ

41.75

$1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, 
juodais viršeliais ...

MALDŲ RINKINĖLIS,
juodais viršeliais....

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS,
juodais prastais viršeliais.

MALDŲ RINKINĖLIS, 
baltais viršeliais..............

MALDŲ RINKINĖLIS,.
baltais viršaliais...............

"DABBIMIMKA8

50c.

41.73

41.25

paskaitas bendrai, 1 vi< 
ir apylinkės lietuviai galėtų < 
vanti. Profesorius paskaitas rtek 
ne kokioms atskiroms partijoi 
bet bendrai lietuviams, kuri< 
n’ipi Vilniui Vaduoti ir šiaip falai 
tūriniai reikalai. ’ ? f j

vtl
Koloniją veikėjai, draugUof.| 

prašomos paminėtomis dicnosK' 
savo kolonijoj surengti paskalį'! 
nes trumpas svečio buvimas AmB* 
rikoje verčia išnaudoti khtevtea^| 
momentą. Kolonijos, kuriofc.norU^ 
rengti paskaitą, tariau marimaribį 
rute nenumatytos, prašomo* teriMį 
su artimiausiomis kolonijom^. /'

Maržrato ItanteHB
207 York Street

366 Broadw*y, 80. lortoa, Mus. Brooklyn. N. Y.
41

“Tr”

Niekas taip neardo pasitikijimą 
žmogumi, kaip jo svyravimu mo
mentuose, roikrinnjanČiuoae al
kios orientacijos ir drąsaus ufei* 
mojimo.—Prof. Si. Šalkauskis.

Slhityk laikrašti, Karia Fataada 
Naijaisias Žuliai iš Viso 

Pasaalio.

"DARBININKAS”
EHAĮI MIC | SAVAITĘ 8 PUSL 

J»ųt. Valstijose Metams $4.00 
Užsienyje Metams .... $5.00.

mtau Lietuvaj».
“MOsą laikraštis0 metams kal

tuoju keturi litai, putei metą du 
tat

Latvijoj, Estijoj fe 
kaina ta pati, o visur Idtpr utele- 
nyj (teist te AmerikoDHritubai 
brangiau.

. ,„Adrtwui: LUIota, Kabom, ttb>.. 
rfc Jj|j« 31 Nr. “Mttm, Uįjėa

>»

Nu sykį ghtuoklis, kuri 
gauti pinigų gėrimams, einu 
^ogti, apiplėšti žinoiies. Su
gautas turi ilgus metus kalė
ti* o jo pati ir vaikai Šioje 
žemėje visai neturi .ramylris. 
Todėl teisingai yru piisaky1 
ta: *-* “Giriuoklin utiniai y 
ra tikraJ pragaras žemųjų

Pe/nA L. K

kitądien bitei gentą tarpe yra tik 
ri«* nuomone

lWLDr. V. My
>mwi lit«r«t»ir 
ir akMileMlikoj

rtačtauiiifc Mtatuta* ir M«4tvRni«m

OlaRln-VtitlHo rctlapun 
«» mokslo, vlsw»nK’i#a 
ftytimlmolHiiMrunfa <. 

tekis yra 4Wl!įfcV3W

Kns iš gerbiamųjų lietuvių norė
tų užsirašyti laikraštį. ■‘Darbiniu- 
,fa¥n- malonfsitc. kreiptis prie »!• 
nęst o oš visuomet noriai patarnau
siu. W savo darbi jokio atlygint 
ino nereikalauja. Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu «|vait|- 
Iv Kam bntit perbrangu du karite* 
ųrijmti .iižsiraSyii vieni kartą aa- 
vuilMo, t y, penkiadienio numeri*

Visus spaudos dar- 
bus pavesk “parbi-^B 
ninko” spaustuvei.® 
Mes atitekame spau- I 
-doe darbus nuo vl-fl 
ritinta korčiukės iki® 

r knygos ir laikęsi* W 
čio. Kainos prieina- 

mos. "

M rieUnoM*. MMt. SS L, * 
HMTllNta Metai*? HfH

tfspas
V. J, MATACKAB

"DARBININKAS”
* • ” ¥

366 V. tROAD^AY. SO. BOSTON, MASt

w. s* bmm*



i

pinigais bu 
rie/posižvm 
girnų. Tai 
skanūs užk 
nares yra a
me viią di 
menę atsilsi 
parapiją.
parapijos sv
Vakaro pelr

fe

FT I .I.JAMllgflMC

KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

CHIGAGO, ILL.
KM. Federacijos Apskritys 

Valdybą.—šio Apskrities vnldy- 
gkmet sudaro; pirm, — inž. A, 

iridis, pagolb. — p. Bititutienū 
Aut Bacevičius, rast, — stud, 
t^Affcočiūnas. ižd. — Benį. No
rton*. Valdyba yra veikli; ke- 
ąr inteligentų užima svarbias 
f tują kaip ir pririnka šiai orga- 
raeljai.
Xtgsivinta.- Apskrities susirin- 
me ras, 4 d. patirta, kad paštam 
jnis gerb. kun. A. lankaus, bn- 
jrio(t Gird ros” reduktoriaus, at
ginta K. Federacijos skyrius

IvėvžiaiLs parapijoj <T<nvn of 
|jce) ir matyt, kad tame sįcyriu- 
įtyra stipraus' pasiryžimo c.ier- 
hgai darbuotis, 
itMiūB iventė.—Lietuvos nepri- 
dwmybeš paskelbimo sitkaktu- 
is TVasario 16 d.) kiekviena lic- 
ivbfc katalikų kolonija atskirai 
limjįįvs. vadovaujant vietiniam

Kędorncijos skyriui. Kai kn- 
oąAfolonijus tas sukaktuves mi- 
Ifcvas. 16 <1.. kitos vasario 15 d. 
^skrities centralinen komisijon 
t įpilt. Peldžius ir Aleks. Bud- 

Galima i juos kreiptis infor- 
^eijtj ir pa geibus.
'Vyskupas.—lo Hksė. vyskupas 
K Bučys (’hieagon lankytis nt- 
pkjį‘gegužes mėnesį. Komisija jo 
itiktUvėms ir pagerbtuvvms su 
įųrti išrinkta: kun. kleb. Ig. Al- 
ayieius, inž. Ant. Žvirblis, red. L. 
Įmutiu. kun.' Dr. K. Matulaitis, 
įn, kleb. II. J. Vaičiūnas, šio ga
lt kooptuotis daugiau narių į ko- 
J"’*-'
"šie galės kooptuoti daugiau nn- 
bLkomisiją.

»**■*■.■ ii i n e*r——a——

JtaB, Patalus, Kaldraą ir viio-

Kreipkitės ypatiš- 
kai r.rbit rašykit. 
Gvarantnojam už- 
sipanCdinimą.

Pas mus šausi
te tikras europlš- 
kas plunksnas ir 
pukus. Aplanky
kit Musu Naują 
Stora LEPIE’S. 

jEsropcart Feathtr Co„ M Chauncy 
ig.t, Boston, Mass. (Chauncy St. 
‘elrit Iš Sirnimer St. ir yra netoli 
įWa«hington SU art! Jordan-Marsh 
tDept Krautuvės, imt kampo Bed- 
’foftt St)

tkMg lovų įridmes, parduodam 
Spigiausiai.

t

f.
t
į
i

DARB
Vakarai.™Gražiai čionai gyvuo

janti L. Vyčių 5-t* kuopa rengia 
valcntininiu* šokim* žežtądienio 
vakarą, vasario 14 d., NorfhvcM 
Mnsonic Temple, 1547 N.’Lravitt 
g-vč,

Martautas, — Apskritis reikale 
rojus prof. Myk. Biržiškos misiją 
Amerikoj, sudarys jam maršrutą 
Chicagoj ir apylinkėj. .Maršruto 
rengimo komisijon įeina: kun. Ig. 
Alhoyičuts, L. šimutis, kun. II, 
Vaičiūnas. Ant. Bacevičius ir AL 
Budri«.

Susirinkimai, — Apskrities susi
rinkimai paprastai įvyksta pirmą
jį trečiadirinio vakarą kiekvieno 
mėnesio, Aušros Vartų par. mo
kyklos kambaryj,

Federantat

Rtdio.—Pradedant vasario 15 tT, 
lietuviu knt. dienraštis “Drau
gas” bendrai su lichnių rakandų

ČHARRON’S !
‘ ’ PIANAI—RADIOS <[

ŠALDYTVVAI

>: • 30 TRUMBULL STREET 
t W0RCE8TER, MASS.i

Tel. 4-9430
Lengvos Išlygos—Be Nuošimčio^ į n;

duos lietuviškus programos per 
galingą Chieagos ratilo stotį W. B. 
B. M.

Sirgo,—Tiek sunkiai šalėiu bu
vo susirgęs liet, katalikų darbuo
tojas gerb. kun. Myk. Urbonavi
čius. M. L U., kad turėjo šv. Kry
žiaus ligoninėj gydytis. Ačiū Die
vui jis jau pasv< iko.

Inteligentai. — Įsikūrė Chieagos 
lietuviu katalikų inteligentų drau
gija. Jnu turčio keletą susirinki
mų. Iš pat karto Įs ojo gražu-, 
būrelis inteligentą. Val«lyh<Je y- 
ra: pirm. — stud. 1M. Atkočiūnas, 
B. S., dentis* •.'»] js studentas; pag. 
.inž. Ant. Žvirblis: rast. — stud.
- Vincas Petrauskas, studijuojąs 

vaistininkystę: ižd. — Jonas C*er- 
yokas. De Paul universiteto stu
dentas; valdybos narys—P. ždan- 
kus. M. A.

šios draugijos narys gerb kun. 
Myk. Urbonavičius, M. T. C., M. 
A., duos paskaitą vas. 22 d., Loy- 
olos universiteto kambaryj. 4 vai. 
po piet, nariams ir pašaliniams in
teligentams, kurie norės pasiklau
syti.

Draugijos pirmininkas Pet. At
kočiūnas. B. tikimasi gaus Įri
tą laipsnį ateinančią vasarą išLoy- 
t los universiteto, tai D. D. S. Stud, 

Į Atkočiūnas dalyvauja no vien šios 
.draugijos bet plačiame Chieagos 
.lietuvių katalikų veikime. Visi lin
ki jam pasisekimo baigti dentiste- 
rijos mokslą kuo anksčiausia ir 
paskui pasekmingai praktikuoti.

1 Ekskursija.—Dienraštis “Drnu- 
|gas” šiemet rengia ekskursiją tie- 
Isiai Į Lietuvą, be persėdimo. Eks
kursija išvyks iš Neiv York gegu
žes 16 d.. Seandinavian American 

į laivų linijos laivu TTellig Olav.
J (Sekasi.—Tuoj po didžiojo karo 
! j nemažai lietuvių stojo į namų sta- 
J’tvnio kontraktorystę. tarp jų ir 
Lliet. kataliku visuomenės darbuo- 

j! jtoja« Matas Zizas, 7217 S. Califor- 
Htnia Avė. Po tūlo laiko kai kurie 
• *! pasitrauki* ar bankrutavo, bet p 
t Zizas išsilaikė ir po šiai dienai na- 
g sėkmingai varo namų statymo biz-

WORCESTER, M ASS,
Šv. Kazimiero ir Aušros A’ąrtų 

parapijos šauniai rengiasi apvaik- 
ščiot Lietuvos ią?priklaiwomybčs 
šventę, sekmadienį, vasario 154ą* 
mivo parapijos svetainesiv

Aušrai Vartų parapija savo va
karą pradės 5 vąl. po pietų. R 
kalbėtojų bus stud. J, B. LauČka, 
adv. Ant. Millerii ir adv. Pr. Bob- 
biis. Tarpuose parapijos choras 
ir solistai išpildys programą.

pv. Kaiimiero parapija šventės 
trukšmą pradės 7:30 vai vakaro. 
Kalbės sekantieji: Kun. Jonu J. 
Jakaitii ir adv. Antanu ICUeria 
Programos didesnę dalį išpildys 
šv. Kazitnien> parapijos vaikučiai. 
Choras, bonas ir solisfaMrgi daly
vaus. Įžanga bus dykai.

Aš manau kad parapijų svotni- 
r ės bu?-pilnos.

Kom de Niurna

veiklią va’ 
priliko ir 
surija rn iš i 
— Pranė 
-* Katrė K 
ninkč — T 
sų raštiniu 
ktenė, kari 
nienč, ka 
Miškinienė 

. Visas d 
gana tvark 
tinkamu* j* 
nešini* mok 
H keletą d 
ainių mokė 
Banko, kad 
Čmi, turėtų 
paskutinj i 
tų reikalavl 
• šioji drai 
re, t. y. va 
meškų bolit 
vakaras, 
dovanu aua

NIKKAS
‘J ’- , w
ybąx kuri beveik visa 
vmĖ l$31m, Valdylm 
kančių asmenų; pirm, 
aičtanienč, viee-pirm. 
;iehė# protokolųrašti- 
bora Jaeklenė, fiuan- 
• — Adelė4 Vasiliaus- 
nkė — Pranė šerkž-

globčjos — lTršnTč 
e Marė Račklonė. , 
ųgijM veikimas yra

i vedamas, ties turi 
dus ir į knygutes mė
tisužrašomas. Ji tu 
4kų dolerių iš mčne- 
ų jNrtldėjuti Lietuvių 
įasitaikius narių mir- 
iŠ kasos sumokčt už 
tarnavimą, sulig įstn- ą lt
:ija Užgavėnių vaka

rio 17 d. rengia dideli 
kartu bus ir kazyrių 

•a jau daug gražių 
kotą atsižymėjusiems 

ųrinemažos dovanos 
duodamos tiems, ku- 
nepaprastu apsiten
kąs puiki muzika, 

džiai, kuriuos dr-jos 
ukoję. Todėl kviečia 
la&do lietuvių viiuo- 
:ytr ir paremti mūsų 
dėl visi į naujosios 
tainę 18022 Neff Rd. 
s parapijos naudai.

Jūrių Banga

Fenktadienii, vnorio 13 d., 1931

fe

Renkpelnis

CLEVEUND, OHIII
žinutės iš M. M. Mepenrtojančioe 

Fagelboc Pampi jo#

Kuomet eia nebuvo įkurta para
pija, rodosi, nebuvo čia jokios jė
gos, kuri galėtų darbuotis lietuvių 
darbe šioje miesto dalyje. Bet dė
ka susipratusių ir uolių asmenų, 
pernešant dideles sunkenybes ir 
įvairias kliūtis, jų nenuilstamomis 
pastangomis ir tvirtu pasiryžimu, 
liko suorganizuota šioji nauja pa
rapija, kurios jau senai buvo pa
geidaujama.

Dabar prie šios naujos parapi
jos radosi nauja dirva, kurioje ir 
iškilo tos naujos jėgos, nauji dar- 
bininkai-ės, kurie šiandieną visi 
gražiai darbuojasi, suaispMę i 
draugijas, į organb&rijų ktt«pa«. 
Pavyzdžiui, jaunimas susibftrt į 
giesmininkų-dainininkų būrį po 
vadovyste V. Greičiaus. Choras 
šiandiena gana gražiai gieda mūsų 
bažnyčioje, retkarčiais suvaidina 
gražius vakarus. Susitvėrė Mote
rų Sąjungos nauja kuopa. Dabar 
paskutinėmis dienomis taipgi susi
tvėrė L. R. K. S. A. nauja kuopa. 
Bet visų piriniausia, beveik drau
ge su parapijos pradžia, įsikūrė 
nauja vietinė Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Labdarybės Drau
gija, užsihrioždama sau tikslą dar
buotis dvi bažnyčios ir tautos la
bo. šiandiena ši draugija labni 
gražiai ir pasekmingai gyvuoja. 
Per praėjusius savo gyvavimo pir
mus motus, per įvairius parengi
mus surinko $1045.00, kuri suma 
yra atiduota parapijai. Draugijos 
pasidarbavimu ir geni širdžių pa
rėmimu suplaukė gausi suma ir 
graži parama šiai naujai parapi
jai. Nors ši draugija narėmis nėra 
dar gausinga, bet visos narės darb
ščios ir gražiai sugyvena, — turi

žiema rinktinės orkestrą r i jos, kaip 
tai f U Trovgtore ir tt. Kviemme 
visus lietuvius j šį vakarą atvykti 
Užtikriname, jog būsite pilnai pa
tenkinti.

Užgavfaių baliui. Vasario 17 
d. 7;30 vai?vakare įvyks parapi
joj metini* Užgavėnių balius. Kaip 
paprastai, ir šiais metais šis balius 
bus vienas iš smagiausių.

rn""» ^,'1 _ M-g.,

TEATRAS!!
DU JUOKINGI IK Bl GALO LINKIMI 

ywmT.IT
“KRIAUČIŲ BEDO8” IR “LIETUVIS IR BURU0KA8""

įvyks .

SEIMUHI, VASARIO-FEBRUARY 15 D., 1931
‘rAKAFIJOS 8VKTAINAJ

11M LEMON 8TRBET PHILADSLPHIA, PA.
7:30 vtl. v»k»r»

Mptiininkai su savo vadu Gerb. Prof. Antanu Dziku 
atvyks iš Hichmoiuro. Taipgi publikų linksmins jungti 
eborai įvairiomis lietuviškomis dainomis. Prieš teatrų, ir 
Įx»rtraukų metu bus griežiama rinktines orebcstracijos, k. 
t.:TLTttOVAWREirk.

Kvivrįame visus lietuvius į šį vakarą atvykti. Ištik
riname, kad būsite pilnai patenkinti.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
lietinis parapijos Užgavėnių balius įvyki Vasario 17-tą dieną *7:30 

vai, vakare, lis balius bua vienas iš smagtaurių.

Kviečia BBKGBJAT

pmutem. a.

N«priw4nomyH« irentM 

P1 .minėjimas 1 •

d/jiv. Andriejaus pa

vasario 16
rupijos svetajnęjjį» bus apvaikščio
jama Lietuvi

NEWHAVEN, COHH,
&. L, R. K. A. 116 kuopa, ren

gia balių vasario 14 d. Komisija 
energingai darbuojas, kad balius 
hfttų pasekmingas. Kadangi šis 
balius bus paskutinis prieš užga
vėnes, tai ližkvieeiam visus atsi
lankyti ir smagiai pasilinksminti.

Visi narini garsinki! šį balių ir 
patys dalyvaukit, nes tai paskuti
nė proga pasilinksminti prieš ga
vėnios sezoną. %

Svarbi paskaita
Vasario 27 d. š. m. atsilankys į

musų koloniją labai žymus ir gar
bingas svečias, gerb. profesorius 
Mykolas Biržiška, kuris atvyko į Petraitis ir gerb. knn. Jonas Ba- Daug kentėjo nuo žandarų, daug 

kanas, garsusis smuikininkas Al- žuvo nuo nngaikų ir kalėjimuose, 
bortas Vasilius, šv. Kazimiero baž-j o kitus išvarė į Sibirą. Reikia 
nytinls choras ir lianas vedamas 
\argonininko Juozo Žemaičio su
dainuos koletą gražių patrijotiškų 
dainelių. Mūsų mokyklos moki- 
niai-nės perstatys keletą patrijo- 
t iširų vaizdelių. Šv,- Kazimiero Se
serys juos iškalno puikiai išmoki
no. Taigi eia gera proga pasiklau
syti patrijotiškų prakalbų, pasi
klausyti gražių dainų, muzikos ir 
išreikšti tėvynei meilę.

Reporteris

>s Nepriklausomybes 
sukaktuvių š -entė. Šį paminėjimą 

•ienais metais Krikš
čioniškas Sąr)VjĮygt f, visos ttys 
lietuviškos parapijos kartu su 30 
draugijų, kuT^ąaSąryšys atstovau
ja. Žodžiu j|rą tai tikrasis viaų 
Fhilūdti^w<*' ‘t “ ' ‘ ąpvaikščio- 

 

. jimas, savo tį^g iventėa. Tauti
ninkai, ___ katalikus,

kad pubtita*^Jkuifų irgi ren
gia šios šventu paminėjimą. Jie 
korespondehc|^š rašinėja į kata- 
likiskus laikr ^us jr katalikybe 
prisidengę pu hliką apgaudinėja.

Lietuviam 
dalyvauti vi(n tik savo rengia
muose npvai^riojunuose, nes, pri
sidėdami pri'| bitininku, tuo pa
čiu priduods|e drąsos dabartinei 
tautininkų v 
brolius ir so-

rengia, kieky

katalikams pridera

šią. šalį tikslu nušviesti lietuviams 
šioje išeivijos šalyje, kas yra vei
kiama Vilniaus vadavimo srityje, 
paaiškinti apie Vilniui Vaduoti 
Sąjungos darbuotę, ir kas yra vei
kiama Vilniaus vadavimo reikalu. 
Gerb. prof. M. Biržiška yra vadi
namas Lietuvoje Vilnijos tėvas, 
nes daug darbuojasi dvi Vilniaus 
ir visos Lietuvos. Taigi kiekvie
nas, kuris jaučiasi esąs tikras pat
riotas, kuriam iTipi Vilniaus rei
kalai, atsilankyki! j šias paskaitas, 
susipažinkit su Lietuvos moksli
ninku tik ką atvykusiu iš Lietuvos 
ir pasinaudoki! jo svarbia paskai
ta.

šias paskaitas rengia Bendras 
Lietuvių Komitetas,

ateiti ir pamatyti, kaip kentėjo lie
tuviai už lietuvišką kalbą ir raštą, 
ši 4-rių veiksmų drama bus įdomi 
ir pamokinanti visiems.

Ražtukas

Rep.

džiai persekioti jūsų 
ris Lietuvoje.

Korespondentas

iv. And ftjtlll parapija
Teatrai. \ įsario 15 d. 7:30 vai. 

vaakre bus )
rainėje 1123 1 f.^on St. du juokin
gi ir begalo p linksminanti veika
lai: “Krtauėi t bėdoe” ir “Lietu- 
vii ir Bnrliok a -Menininkai; 
savo vadu geri prof Antanu D;
ku atvyks iš 1 jchmondo. Taipgi 
publiką linksny chorai įvairio
mis lietuviškoj (ig dainomis. Prieš 
teatrą ir per | įtraukas bus grie-

•įstatyta m tisu svo-

su
prof. Antanu Dzi-

METINĖS SKAITOVĖS
W0R(‘ESTER, Mass. — Šv. Ka 

rimtoro parapijos katalikiškų 
draugijų Federacijos 13-tas sky
rius iškilmingai minės Lietuvos 
nepriklausomybės šventę sekma
dieni, vasario 15 dieną Šv, Kazi
miero parapijos salėje tuojaus po 
vakarinių pamaldų. Minėtame ap- 
vaikšeiojime kalbės garbingas sve
čias net iš tolimos Chieagos gerb. 
kun. Jonas J. Jakaitis, buvęs visų 
mylimas šv. Kazimiero parapijos 
klebonas. Gerb. kun. Jonas J. Ja
kaitis yra vienas iš įžymiausių lie
tuvių kalbėtojų Amerikoje.

Taigi via gera proga šv/ Ka
zimiero parapijonams pasiklausy
ti savo buvusio mylimo klebono 
gražios kalbos. Didžiojo karo me 
tu kun. Jono J. Jakaičio pasidar
bavimu Woreesterio lietuviai iš
pirko L. L. Paskolos bonų už 
$150.000.00 ir Tautos Fondui su
aukojo $60,000.00. Prie to minė
tame apvaikščiojime dalyvaus 
miesto majoras, advokatai A. J. 
Mileris, Pr. Bublis ir vietiniai ku 
nigai: gerb. klebonas kun, Aug.

LAfflENCE, MASS.
Kratomi paveikilaf.—Vasario B 

d. pobažnytinėj salėj buvo rodomi 
krutami paveikslai “The Poor 
Millionairo” su Richatd Talmadge. 
Rodė p. Kupčiūnas, Visut pelnas 
paskirtas pahipijai. žmonių buvo 
gausus būrys.

‘ * Aušros Sfinfis? * — Lavvrenee’o 
lietuviai turės progos, Lietuvos 
nepriklausomybės šventes išvaka
rėse, pamatyti patrijotinį veikalą 
“Aušros Sūnūs.” Rengia šv. Ka
zimiero draugija. Teatras įvyks 
sekmadienyje, vasario 15 d., baž
nytinėj salėje 6:30 vai. vakare. 
Patsai veikalo vardas rodo, kaip 
Lietuvos sūnūs kovojo ir žuvo ko
vojo dėl nepriklausomybės. Knyg
nešiai buvo Lietuvos Švietėjai.

DARBININKŲ PRAKALBOS
M&nchester, N. H. Vasa

rio (Pob.) 14 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Ilibernian Hali 
įvyks darbininkų prakalbos. 
Kalbos “Darbininko” re
dakcijos narys stud. J. B. 
Laiteka.

Visi Mancliestet’io, N. H, 
lietuviai kviečiami tą vaka
rų atsilankyti.

Prakalbas rengia H. 8. 
74-ta kuopa.

Jautimu Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užri^ra- 

numaruodainu 

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį iB> 

auklės doru, kilniu, energingų, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietukus.

Kaunas, p. d. 88

LINKSMAS VAKARAS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS IR VYČIAI

SEŠTADIENJ, VASARIŪ-FEBRUARY14 DENį, 1931
RENGIA DIDELĮ PASILINKSMINIMO VAKARĄ 

SU ŠOKIAU

ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS SALĖJ 
WESTFIELD, MASS.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE! 
įvyks Sekmadieny, Vavario 15 dieną, 1931 m.

Pradžia 7 valandą vakare.

Transfiguration Svetainėje
'Hooper St. ir Marcy venue, Brookifrn, N. Y.

STATOMA PA TRUOTIŠKAS VEIKALAS

“SAVANORIO DUKTĖ“
DAINUOS VIETOS FARAPUĮI GUMAI j

9 ■ " - ' I

Aistis Lietuvius Patriotus Kviečiame Ateiti.
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Muzika bus puiki aiišia, tad tautiečiai, nepatingėkite atsi
lankyti į šį puikų šokių vakarą, paremdami tumni parapi
jos chorą.

Užprašą ClIOttO KOMITETAS

lietinis Blynu

BALIUS!
MN0U #V. KAZIMUNO PARAMJA

ANTMDENĮ, VASARNJ-FEBRUARY 17 0, 1931
UtOAVENIV VAKARE

U KAZ1MIĖR0 MOKYKLOS SALŲ
331 BARF M./FHILADBLMttA, FA. ,*

Kvk'ciamo malonini visus, didelius ir mažus, jaunus ir se
nus atsilankyti ko skaitlingiausią į Bfyfaį BaU^ Apart 
gardžių blynų ir kitokių užkandžių ir gėrimų; bos įvairiųk

- taimejimų, liet juodų sūriiį iš Afrikos* Gridiš lietuviški 
imusikantai. Taipgi bus Sunkų losimai, ftomgn tiktai _ 
centni už jmrdrubų. z J
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‘ttikUžbrad*, vasario 13 1331
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VIETINES ŽINIOS
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VYČIAI CHUiUI GAMUfO Idim., mieto Lytoje ir . kėliau
uafflmę vajuj* Į junktuis laimėjo. j

Vyčiai -*-23 Orfoles.^—
*’ 24
*» * 32 Kapp< Alpha 20

*’ 31 Comets ___18

U Vyčių 17-ta kuopa Ik* jokio# į 
fctuidų tarpe reklamos gražiai 
K’r sportų darbuojasi garsiudinni | 
fetuvių vai’dų, Pereitų vasarų Vy* į 

Mų Bose bąli tymas buvo visiems 
Į»pwrto mėgėjams žinomas, khipt 
vienas iŠ geriausių. Vfai svetim
taučiai žnojo, kad Knights of Lith 
nania tymas, tai yra kietas riešu
tas, kurį nv bik» kas gali įkųsti. A- 
piv tai rašė visi virtos dionrašriaL|dčI jų nuolatinių laimėjimų. Tuo 

 

Apie Vyčius žino ir visi lenkai, nes įbildu* Vyčiai puikiai išgarsina lie- 

kiek sykiu bandė Vyrių tymų nu 
veikti, tiek sykių skaudžiai apsi 
vildavo. Žodžiu sakant, Vyčių ty
mas įgijo kaipo vieno iš geresnių
jų pusiau profesionalų tymų B 
tom* vartlų.

Dabar gi tapo suorganizuo 
L. Vyčių 17-tos kuopos Baske!- 
hall (krepšiasvydžio) ratelis. Jį

St.M. Pol*hl7

24 WMd»worth 18

Kiekviena* Žaidimą*, yra apra- 
•iomaa vietos didžiųjų dienraščių, 
Knights of Lithuani* tymui tenka 
daug komplimentų iš laikraščių

kdniitč—Mist Tereentettary pi 
vo Mauta. Buvo *tmk ik| fc Rir- 
rtrt atletai Jotum Javfc Judiakb, 
Dartmuuth kolegijai footbolo ka- 
pito.«<x. Matėti p. K. Viaault, Dr. 
Žabarauakaa, adv. K Kalinauakaa 

ir daugeli* kitų. Tik vwi(«) pa* 
Mgedo Lktuvo* jaunimo *Utovo... 
Pupelė* buvo patiryžuMM dova»o- 
ti jam, kad ir be r,tuxadoM būtų 
ktKUanktk...

Vim dalyviai šiai* šokiai* būva 
pilniausiai pmutenkmfc

Vyčių apskričiui liko per #100 
pelne.

Pamrųdo, kad lietuvių jauniky 
galima krūvon sutraukti, tik rel 
įi» jiem# duoti to, ko jie pagei

dauja.

ūmumus—-—
S KALBĖJO PER RADIO

k&ktuve& likihi a praridš-

atlaikytai Sikstteijt kepįy-

tuvių vardų svetimtaučių tarpe.

LIETUV03 MEPRIKLAUAOMY

bubirimiimab
LDS. 1-nio.s kuopos susirinkimą* 

įvyks ketvirtadienį, vasario 19 d. 
parapijos salėje, 492 E, 7th St. 
7:30 vai. vakare.

li gyvthMtttiljtt Irambarin 
l’opicžiua Piug XI buvo ne
dailias į . luįiičte kopteli, 
^piežian# rūnių gyventojai 

palydovai buvo išsirikia
vę ir, nešant Popicžių'pro 
jtj cifeg, jfe galindai šaukė : 
Itgiatttfy metiį Fopwiuw7 ir 
modavo rmikūmU ir nodn$- 
mia.

‘ Popiežių lydėjo 2G kardi-

buvo užumutati Žvejo. Žie- 
jfaa/ • f

Po MBiy Popiežius šutei* 
ke apaštališkų jį j^laimjni- 
mų. Pamaldų metu buvo 
specialus vietoų valstybių 
aUtorams.

Po pietų (Romos laiku) 
įvyko radio stoties atidarys 
mas. &v. U’evas pats uždegė 
atotiea šviesai

Popiežiaus kalba įkm* ne 
dio — tai pirmas istorinis į- 
vykis. Nuo šios dienos Jo
Bvcnteiiybv, be kitų vaisiy- 

įbii| pagalbos, galės savaraiv 
kiškai susisiekti su viso pa
saulio tikinčiaisiais.

po pietų įvyk*U Municipal salėje, 
Broadway, So. Borton, Mara, gra
žių - gražiausias Lietuvos nepri- 

suorganizavo lietuviams pasišvcn-Į^lft^mybes minėjimas. Progru- 
tęs Ernvst Baustini m pagflbaĮ^J™ labai įvairi, kalbės’kua. J. 

Juliaus Tamulio. Kuopa iš savo 
puses nesigailėjo pinigų tam rate
liui finansuoti. Reikėjo $100.00 
uniformoms ir reikalingiems įran
kiams supirkti. Bet tų pinigų ne
sigaili, .es mūsų jaunuoliai įsigi 
ję naujas gražias uniformas su di
delėmis raidėmis, K. of L. ant krū
tines, pasipraktikavę truputį, sto-|kimi) savo organizacijos ir vislio

 

jo | rungtynes su įvairiais svetini-1meninius reikalus pašvaistyti. At- 

 

taųčiii tymais. Ir patys nustebai dlankė 11 kunigų. Posėdy daly* 
savo pasisekimu. Vos susiorgapJ-| vavo ir Tėvas J. Jakaitis, 

 

zavę, jau nuveikia senus ir tvir | 
tus tymus. Pavyzdžiui, senų ir 
tvirtų šv. Marijos lenkų parapijos 
tymų nuveikė net du kartu.

Kad gavus daugiau progos žais
ti, mūsiškiai įstojo į Bostono mies
to Park Department© Basket-bail 
League. prie kurios priklauso apie 
75 tymai. Tie tymai yra suskirs
tyti į tris skyfifts, būtent Jnniors, 
Intenųediates ir Soniors. Tie^ky-4Į pralaimėję, todėl šis Žaidimas a- 

riai, Xulig RvaliRcacijų ny»‘ pa- Įįbiem yr* labai svarbu* Kuria ty- 
skirstyti į tris dalis, būtent A BĮmas šį žaidimų laimės, tam atviros 
C, Vyčių tymų iš sykio priskyrė!durys į miesto čamp’jonat«ą bus.' 
prie Seniors, dalies A, t. y. prie 
pūčių geriausių tymų. Lynos žai
dimai įvyksta kiekvieno šeštadie
nio vakarų, įvairiose miešti? gym- 
nftsiumų salėse. Ligšiol Vvčiu ty-
IMS toje miesto lygoje ,wf^ 6HieivĮ. vasario 14 <1., 4 vai po pietį, 
žaidimus ir visus- laimC-jo. Todėl 1H’01 

mūsiškiai turi viltį laimėti net 
‘miesto čampijonatų. Vyčių tymo 
manudžeris ir mokytojas yra jau
nas ir gražus atletas Julius Tamu
lis. Jis taipgi yra ir vienas, iš ge
riausių žaidėjų. Tymo žvaigžde 
yra kitas jaumuMis Pranas Lukas. 
Kiti visi ir-gi puikiai žaidžia. Jie 
yra: Jakimavičius, Boeis, Aukšti
kalnis, Petraitis, Marksas. Bučins
kas. Retkarčiais pagelbsti ir gar
susis Vytautas Tamulis, manadže- 
rtaiis brolis. Bet kadangi jis turi 

, jau kontraktą padaręs su Nen* 
^ork Yankevs. tai jam, kaipo pr«». 

fraionalui, neleidžiama Lygos žai
dimuose dalyvauti. Jis su Vyčiais 
dalyvauja laisvuose žaidimuose. ;

Žemiau telpa sąrašas Vyčių žai-

Taipgi nuimu tr X-raf

ofMM atdara* ana 10 110 U vi 
ryto/ntk? 1-JO Iki ft'JO po 
oua g Ckl • rakara. feMtg 

yf l MMltaitMų.

Cfi»
Mm t Iki 12 ryta Ir
S ir ant 0 Iki Syafc vakar* Ofi

t aldy*a

tarti)
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

L, R. K. SALDI. MBDIMY. * 
PA5ALHMM DIATKUOS 

VALDYBA

Pirminiam - v. T, BrttefcM.
431 n Koventh St, Ko, Baatoo. Mam 

Vbi‘-£irmhjhikaM ■** A. NiuMKiutuia,
$$5 H, Brtnulaay, Ko. Boatoo, 

Vrot. ItamnkM — V. TmaolhmM,
40 Marine lld., fto. Borto#, Mam. 

rin. pflšimhJkas -,U MnimvieiM.
G2 Adams Kt., Doreterter, Mm* 

Ka’ torius — P, Klrponla,
m Botton Ht.. So. Bortam Mm* 

TvgrWrls —* J. lodinki*,
141 Baiven St, Ko, Bortoa, Mm* 

Draus’ju laiko susirinkimu* kaa antrų 
pirandtoil kiekvieno nearto T 
va!, ralalre, rjolmmjtimų trrt*W 
FlfUi SL, Sj. Boston. M««*

ŠV. KAZIMIERO R. K DRJ0B 
VALDYBOS ADRBUI

Sekm.<lienf,vw.riolM,av.L. rnte toto SafeMTO L Bi&»8 iSradėjas 5InW-<>-

Jakaiti! ir kiti.

BOSTONO YR0VINCU0S
KUNIGŲ -SUSIRINKIMAS

Vasario 12 d., po pietų, šv. Pet
in klebonijoje lietuviai kunigai 
Bostono provincijos turėjo susirin-

KvUsly*

čuuni-gaiMingai dalyvauti Siame 
susirinkime, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptarti organizaci
jos gerovei. Taipgi, kurie esate 
užsilikę su mokesčiais, turėsit ge
rų progų atsilyginti.

Kviečiam visus-as.
Valdyba

kardinolai Pagrilt te Pigna- 
eiti di Belmonte. Kai tik 

prieita prie Sikatinčs koply
čios, josio* ehom.galhigai 
užgiedojo “Tu ei Petrus.” 
Prie altoriaus vtei kardino* 
lai, sveikindami Popiežių 
bučiavo jo r^M,jptt kuriog

ni, kurs Popiežiui radio sto
tį į rengė ir padovanojo, pa* 
sake, kad radio gra Dievo 
dovana tiem skleisti. Pats
Marcout dalyvavo Popie
žiaus nulio stoties atidary
mo iškilmėse ir pasakė įsai- 
b# itališkai ir angliškai. „

Vka-PIradaM^ — V.
441 

rrot
<4 a

m RaRialaM-rMarljMaĮUrihMtm
m atako- ko. &atoo. Kam. 

riummw - Ona Stamamo,
105 Want O-th BU So BMtmu Uaaa 

Cvartodat* — Oaa MJapHMlB
ISIS Cėtaatbla Rd.. S* Boatoa, Mam 

Kam GtaMOa — a JamdMM, 
' IgM- 0HaiiflK* Rd,, Btv Baatofc. Mada 
OrauaM* tava italrlnUaM* laQw Bm

*M«a aianunKų Ktaaviaoo wmmvk”
740 vai. vakare, pobianjtliaSJ W ■ 
tarnu.

flatki dcaagijoa raflralalft
m* Drotokolo ralt Inta

'Piruiiniuhua — J, GrablutJut* , 
24 lTe-wnt su RradvIHe, Mum.

Vlce-Flrmmintaia — J. Marfellonh, 
140 Bonen Si., So. Boston, Ha**

lTut. IbiStliiiiikHM V, P*phtf]8kM,
110 Botven St, So. Borton, MrtM. Iriu. Ibištlnhtkiis — M. fiaikl*
2oG E. Nlntli St., So. Boatori, M*** 

y. Birthtlff,
3(P,a Mcw»r St., Sq, Borton, Mm* 

Tcl. So. Boston 0M7-W.
3Tai*;l*ilkn ~~ J. Zalklu,

7 VVinfleJd St, So. Bo*t<m, M*** 
Drausta laiko enslrlnklnfo* irt* aotr* 

pedvtdlcnl kiekvieno artnetio Parti
jos salėj, 402 E. Sctonth «t, South 
Boston, Mass.

LC3TUTBDANTDrtAI

BR.M.V.GASPER
(KASPARAVIČIUS

Ttl. So. Borton 3520

I.0.ŠAIHH-SHRILH1
Baigęs du Universitetu 

COKNELL UNIVEKSITY su X B. 
G. WASI«NGTONUN1V. su LtB, 

“Darbininko“ Kame 
(antros lubos)

M4 Bro«dway, South Borton
B e * i d e n c t i a 

SOGHarvnrd St, Usmbrldgc, Mas* 
Tet Unl versi tyUtn^T.

Ttl. U. B. 0441 HnMrtrdPm 
ADVOKATAI

F. IR K. KAUHAUSAAI
KAMPAS imOADWAT IR 1 3T.

SO. BOSTON, MASS. 
(ApUekoriaus Sldhmsko tmme) 

WteM: « Str*rt
MUHAR J. KALINAUSKAS 

MM! MM ChhrtHARd., S. B*rtM 
Trt. S* BMftm 1SM 

KASTU 3. KALINAUSKAS

K) Kinte Ktnrt, Bm ŠS 
į- M*: MNrtMflionl SL/I>erchMt*r 

T4. Talbot 2BM 
/ Of1*M*trUrM:0A.M.ikl9P.M.

ii

Antradienio vakare buvo Sodt- 
liečiu pamaldos. Po pamaldų val
dyba turėjo susirinkimų, kuriame 
kalbėta apie “ivhist party.” Tąjį 
savo vakarų atkėlė Į vasario 26 d. 
Paskirta atstovės pakviesti j tų 
vakarų Lietuvos Dukterų draugi
jų.

KUR VYČIAI *AI3
Šį šetšadivnį, 7;30 vai. vakare 

L. Vyčių Basket-bal! tymas žais 
su-tvirtu N. Y. M. C. tymu. Žai
dimas įvyks Columbi* Road Gym- 
•našiam, Cohimbia ttd. kampas 
Bird St., Dorchestcr. Kadangi abu 
■tymai miesto lygoje nei sykio nėta

PARAPIJOS BALIUS
Parapijos balius įvyksta šešta

čiosf komisijos laiko susirinkimus, 
bėgioja, triūsia, kadi iš baliaus bū
tų naudos. Paskutinis susirinki
mas Įvyko trečiadienį ir viskas ba
liui jau prirengta.

SUSIRINKIMAS
Vasario 10 d. 7:30 vai. vakarų 

Lietuvos Dukterų draugija turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą. Nuta
rė dalyvauti katal, seimely, Catn- 
bridgo, Mass. Išrinko atstoves, pa
aukojo bažnyčios taiaymams-m*- 
liayojimu| lakiau^ Mdati*

<rwhist party” kurio vakaru pel
nas būtų skiriamas Kazimierie- 
tėms, Pasionistėms ir parapijinės 
mokyklos fondam Nutarė prisidė
ti, Išrinko atstoves padėti tame 
dalyke veikti. Dalino apgarsini
mus parapijos baliaus, kurs įvyks- 

, ta vasario 14 d. 4 vai. po pietų, pa
rapijinėje salėje 7-th St. ir apgar
sinimus nepriklausomybės apvaik- 
ščiojimo, kurs įvyksta vasario 15 
d. 3 vai. po pietų Munieipal salėje.

MG

A»<4 ‘ WlPMiWrt>rtS^|R^
eių prašymų ; padėti nurengtiĮ.

MKTHNMS MIK--FRIEIMNĖ HDD 
VEŽILUMS

Šiomis dįęnomfe Londmie Į' 
įvykusiame metiniame Brit- 
įsh Emph*e Cafteer Camp- 
aign buvo padalytas įdomus 
pranešimas apie muštardi- 
nių duju vartojimu MJo 
priemonę^apsaugoti nuo vė
žio ligos. Lechouniversiteto 
.laboratorijose beveik tūks
tantis peįhl te žiurlatį teivo vėžį išsaukiančiomis smalo- 
ifemaluoū te bekeik kiekvie- mis išteptuose odos plotuose.

nu atsitikimu buvo iššaukta 
vežlige. Bet, jei, Įiricš išshia- 
luojant, buvo pavartote* 
inuštardinės dujos*.vėžys nc- 
ptisiimdavo. DabarMlaromi 
tolesni bandymai. Tuo^arpu 
aišku tik tiek, kad inuštandi- 
nčs dujos turi privalunnj*. 
kurie kliudo vėžiui įsimesti

■ 'I.

SMULKIOS ŽINUTES
Sekmadienį, 9:30 vai. ryte, gie

damos šv. mišios Lietuvos gerovei. 
Jas užsakė. vietinis Federacijos 
skyrius.

Sekmadienine mokykla prasidės 
1:30 vai. po pietų. Po pamokų 
bus palaiminimas Švenčiausiu.

Antradienį nuo pusnakčio prasi
deda gavėnia.

Rep.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
. DR-JOS VALDYBA

1’lnninhihas — Jonas L. l*etrau(jk«*,
21 Thomas Pai% So. Boėton, Mara 

V icc-I’irnihiinkas—.Tuowj iHCkevIČlnu.
02 Smryėr Avė., Dcrcbeator, Mara. 

Prot lluttiirititais — A. Nevieta,
IMS E. Broa<Iway, So. Uostoji, Afana, 

I hi. naftininkas — Juoku* Guxevlčlub
27 Tampa S t, KūiUapen, Man. 

iždininkas — Vlnvns Kali Al u*
Gi G Street, South Boaloh, Mas* 

rvinlnlurlg — Petras Golrtlort,
11 Vlr.ton St, South Borton, Mas* 

iTau”JJo‘; tu* trinkimui būna ku pirm* 
i.edvidlenj kiekvieno mčneeln 2 vai 
po pietų, Parapijai salėj. 402 Eu> 
St .enth St„ So. Boston, Mara.

OR. S. A. GAHABBU 
(GAtIMAOSKAB) 

414 Bro*dway, 80. Botu*

7 paMs dideli ir frieab 
kambariai. Yra elektra, gą 
laa, maūtasį ikalbynia

nHj infornMeiju kreinkit^s

TtL Sa Borton 3M0

LIETU VU DANTISTAI

A. L (APDRIBS
—---------------------------------------------------------------------------------------------1—

SV. JCMfO EV. BB. PAUĖHltM 
jBtJOS VAIDYBA

Pirmininkas — M. žlob*
3S Mt Ida Ibi., Dmtiterter. Mas* 

Telephono Columbla 3481 
'Vi<x*-VIi*mlnlnka* — J. Petr»u*kM, 
i 21 Thmnns- Pk., So- Boston, Mara. 
Prot. im^tininkaa — J. GUneckl*

3 Tln tn.ts Pk„ So. Boston, Mara. 
F In. Kaltininkas — M. Seiki*

230 K* Ninth SL, So. Borton, Maa* 
Iždininkas —• A. Nmhlliuna*

$85 E. Broadway, So. Borton, Mara. 
Mttr&illia — J. Zatitis,

7 IVinfleld St., So. Bwton, M*a* 
oratorija laiko susirinkimu* la* treCI* 

nedvldieul kiekvieno nunerto, 2 vai 
po pietų, Parapijom «al*j, 492 B, 7tb 
Su, So. Boston, Mara.

LOS. SUVHItVHHS
LDS. N*ujosio« Anglijos Aps

kritie* suvažiavimas įvyks sekma
dienį kovo 8 d. 1931, bažnytinėje 
svetainėje, 5-th St., So. Boston, 
Mass,

Šis suvažiavimas bus labai svar
bus. Pageidaujama, kad visos šio 
apskrities kuopos išrinktų atsto-Į 

vus ir jiems įduotų naudingų su-1 
manymų organizacijos labui. Kvie
čiame ir tas kuopas, kuras lig šiol 
dėl kokitp nors priežasčių nėra 
prisidėjusias prie apskrities. Ma
lonėkit prisidėt ir prisiųskit atsto
vus. Jeigu kurios kuopos dėl la
bai svarbių priežasčių atstovų ne
galėtų prisiųsti, tai ptaneškit nors 

savo sumanymus ir pageidavimus 
raštu. Tikimės, kad visos kuopos 
mūsų pakvietimų nuoširdžiai pri
ims ir suvažiavime dalyvinis.

V. Paulauskas, pirm.,
363 Fayette St.,
’ Loveli, Mass.

K. J. Nadsdka, rašt.,
' 7 South St.,

Nash.ua, N. IL

(*K*bMo"OMM)
OMm valanda* nuo 9 Iki 12,n*» 
l:80-« Ir nno 6^0-® 
Šaradomis nuo 9—1? vtl, 
Snbatoml* ana ft Iki e

TcLS. B. 2712

DR. J. URDJIDt
(Ssymeur)

LIETUVIS GYDYTOJAS U"
CHIRURGAS ;

Ofiso valandos t

3 
a 
■3

R

KATARAS ir
DŽIOVA

—RFNGIĄ-

DR. S. *NDRZEJEW$Itl

Ir w-

Oflao Vahadaa: 2—4 Ir T—• .
M Mus. Ava, arti 0mM H

Telefonas: Šou Boston 2732 
Namų; Talbot 2474

UętttYfcm 
ta vlstenal _ _ ,, .
man MjyM amtarima 13 etatų. W

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 15, parapijos svetainėje

Tklpgt akhg MM 
ir trtkH* 11*4* Gy^M 

tkvfaių rtttilkth ir ią 
dykų paUrimaL

2—4 po pietų ; 7—8:30. vakartiNe kiekvienai gali pada
ryti kų nori nepaprasto, bet 

'vyksta 20 metų sukaktuvių bau? kiekvienas gnu. puairbti pa
prastų darbų nepaprasta 
dvasia.—Booker Washing- 
ton.

VYOIŲ APSKRITIES ŠOKIAI 
PUIKIAI PAVYKO

Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos 
apskrities treti metiniai pusiau* 
formalūs šokini puikiausiai pavy
ko. Jie įvyko vasario 7 d.» gražia
me Porinus Post Ball-room’e, So. 
Jostone. Lietuvių jaunimo, ir ne

paprastai gražaus jaunimo, priva
žiavo iš visų apylinkės miestų. Bu
vo per 5100. Kadangi tai buvo pu
siau formalūs šokiai, tai beveik 
visos panelės buvo apsirengę su 
taip vadinamomis “evenihg 
gowns?* kurių įvairios spalvos ir 
blizgučiai Žėrėto žėrėjo. Jaunikai
čiai su “tuxM ir 4 dietomis krūtų 
HČhiis” ir-gi gražiau atrodo, nei 
paprastai. Ral< erdvi, graži, orkes
tras dalelis ir geras,dalyvių gra
žus ir mandagus elgesys — tas vis
kas darė gražaus įspūdžio. | šiuos 
šokius teikėsi atsilankyti net to- 
Idos garsenybės, kaip p-lės Albina 
Osipavičiūtr, įmsaulinė plaukimo 
tampijonėir gražuolė (lladysNor-

kietas. ’Liįjstoriškaš įvykis. Bur 
gardžių valgių, gražių dainų, sma
gios muzikos ir tt. ir tt. Kiekvie
nas tepasfctengia dalyvauti.

Bankieto praūži* lygiai 6 r*L
Vasari® 17 d. įvyks parapijos 

įaudai lokiai, kuriuos rengia' cho

ras. *
Atsiminkit vasario 17 d. 8 

vai. vakare 40 l’rospect St. Cyp
tus svetainėje.

•Pelnas—naujos svetainės ir mo

kyklos fondui.
Visi dalyvaukite.

UtGAVŽNIŲ VAKARE jumuDUnu* 
IASASU-FEB.-17,1931 

FraMdadkuž 7^30 Valaiida bw padlhM^M, MurižkĮ Vyras įsteigė valstybe, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybes uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybes rei- 
kaluose.—Selina Zagcrlot.

Ttl. S. B. 2805-R 
LIETUVIS

OPTOMEIRISTAS
Išcgzamlnuojn aki* 
priskiriu akinius 
kreiva* akla ailtle- 
felnti ir ambHjoalŠ-

koca (aklose) nkyst »u*r*Mntt Ivf* 
s;j tinkama laiku.

J. L. PA$AKJUUna» 0. D. 
447 Broadmy, South Borton 

---- —.............-

Td. Porrtr 3789

JOHN HEPSHIS, M. D. (ĘKPST8)

I D0ECHE3TRR CLOTHŽNCl
I 8H0P
i
i Veikius ilrnbužlu* iiuvu, valau Ir 
= perlttlraH, Padarau pagal cMraky- 
I mo. Filtras pertartom ir ISvalom, 
= K;j miesto reikia mokCU 12300, ėta 
| Ilk uM ?l2.rA_ DarhM rar«Mi»>- 
j inas, nc» tam tikras maiinss tari* 
I MARTIK VALULU 
Į 1$54 DOBCHESTBB AVIS, 
j Tel. ColnmM. 32W~ ~ — ——

LENKISKAS-LIETITJšIUB 
IhVSTISTAS

Ofiso valandos 10—-7 
80 Itoylston St. Liftle fiulhllng 

Koom 807, Boston, Mkm.
Tc4. Hancock IM80

2 5 • k L metui praktikoj

JUOZAS B, GAHUS
Vedu vilktas provos. Daro v>" 

sus legalnia dokumentu*.

317 B St- (kampoa Bradiny 1

Jme-.teĮWBJFĮl>W*

iWtnrgįjg^iw DR-aui
‘NUOSAVAM NAME J

Kampu E Ir Milvėr Mts,, S. Borton, Mm* 
GHKA LIATOVISKA ML'SIKA

Buv **Mw* imiHĮokU iki v*Mo* Bu* 
valgių. BUm irtMoad* Bu* tikrai S*“

Mes iurbn ttebčti, In du- 
rome, kati zinotumfin, ko dn 
nenamc įmdarę. — damt^

"IIUE C0*l"
Tai gariaaafe kiaUi fa* iv* 

H Mgti* kų kad* Mjuyo 
tafta* ant ima pavirihu 
Igai daga o mtUta apolvi 

ina jo vertų. Duok ui 
nra Šiandien. Tiktai

So.B«xton 3403
UtCmrn W»lHEH0tE 

ČMLCMFAMT
BcuųAvay, Bųtttli

DEL SILPNU SUMlNtRJWV 
MOTERŲ I* VYRŲ

•lelpi ją< jauvlulčs ail|Hias, «um«n- 
kr”, vsiu» HorvUkair. Hij»irraliK% nega
lite iraittt gero nakties tHiiirto, arba tu
rite rat nka tųictthį Ir vlriklalaMi rakti- 
kiurus ar kltiN f»aimšlirt Ilprt, Hėlrtiui* 
d;u>. nuo alKliio jmkrjkitno, raaHariu- 

R pjrMastlra kmirtliMicŲrtį ImUte 
NTtĮ®a4«‘iw tik pt'r kelias dienas ir pa- 
ateik Lite kokia po to seki didells pa- 
gerėjluurt?,

tekia UikstaneiaiMs Žmo
nių aMkraiyn mo vir^lnlm pakrik 
khim If ? netiko Jkw paikų apeilt*- Jh 
padlilhni livrviiira Ir muakullM* *H- 
kni ir nuguli U nuolatini >*UtrtšTw- 
Vū^ū-tu, inisikiUimvMShi, hranpnėNi- 
siti, k:in lauhiro gyvenimu taip rtrunty, 

,tąa r^ato W Malka* fr m**, 
kaip nurimt būti, tirtu Jei rasta ra- 

prhtf Vdką, tmilhal imkite KtMrn* 
Toms Jin galite pirkti Ji Imt ilk rais
tui yra pautavlnėjamk -Jeigu Jm rar- 
davėjas ndurl Jų rtatee. rat*Wklt JI 
ul-akj tl Jų ūvt Jų* H saio dKaberio.

0f.6r«*U27£Z“£
VdllNdaVf' Aatotdltalaa bab 
ttaaiala Ir MMadlMlahi IB I

BA^AtMAYIMA* XH*B| 
n BAKSI ...

D. A. taletsia:

Nash.ua


/

S DARBINIMKAB

(Zajn^mui Union Ava.) . . 
BROOKLYN, M, Y.

..............■... i...... .......... »hiiiiw,ihiiiiiii.............i‘iwwwmwwiI

TALiNDOli .

BRKKLYH, N. Y.
/Brtoklyno listuviai pakantriai

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK^IR NEW JERSEY
MES PAIMAM
prie Radi* ir dar naujas prietaise* kad galit na- f 
mkje įdainuoti į Rekordu* Taipgi naujaTO^os Re- 
kordus Ir Pianams Roln* Žodžiu, rimui mūri- 

kaliną instrumentui parduodam ir piUisM*. (Ckrii arfa* Credit),
JONAI B. AMlR0*4Tm

560 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
E3

DVI MIRTY* VUNOJK 
NUMYNOJl

Vasario 5 d. mirė Jonas Saule* 
ričių* 27 metų, 22 Ton Eyek St., 
Brookly n, N. Y. Krisdamas 
roko, jk persiskėlė galvos kiaušą,

BROONLYN, N. Y.
atitauyMab

/*Darbininko" vasario 6 d,'10 
pr. aprašyme apie gerb, prof. M. 
Biržiškos paskaitą įsibrovė klaida-
Su, kurias čia ir norime atitnisy- Į ir už savaitės laiko nuo nelaimės

* "1) Sv. Kazimiero draugija turi 
2&0 skyrių, o ne 400. 2) Prot M.

, Miržiska savo paskaitoje nenurodė 
isei "Kultūros/’ nei "Ryto" drau
gijų skyrių skaičiaus.

atsitikimo mirė.
Ona ftaulevičlenč, velionio# Jono 

motina, 59 m. amžiaus, sirguliavo 
jau per tūlą laiką. Susižeidus sū
nui; jos liga pasunkėja, o išgir
dusi apie sūnaus mirtį, 6 d. vau-

VARDUVIŲ VAKARIO*

J Apreiškimo šv. P. parapijom'.* 
ir šv. Vardo dr-ja vengia savo 
fierb. klebonui kun. Kazimierui E. 
$aulioniiH varduvių vakariene. 
Bus kovo 3 dieną Apreiškimo šv. 
Terapijos saloje.

' Aprciškiiao par. parapijonys šią 
vakarienę rengia savo mylimam 
klebonui atsidėkoti ir įvertinti jo 
neveiktus kaip bažnyčiai, taip pa
rbusi darbus. Garbe mūsų pa
rapijai turint tokį darbštų klebo
ną.

Manoma, kad vakarienėje daly
vaus visi parapijonai, nes mūsų 
klebonas yra visų mylimas ir ger
biamas.

Redakdia pasimirė ir ji paji. Pirmadie
nį, vasario 9 d* abu velioniai pa
laidoti, iš Karalienė# Angelų biž- 
nyičos Šv. Jono kapinėse.

laidotuvėmis rūpinod grabo- 
rius J. Levanda (Levandauzkas).

Spaudos kr Gaminimų pirmininkas 
skelbia, kad vasario mėnuo yrt 
skiriamas katalikų spaudos plati
nimo mėnesiu.

— New Yorka teatruose priviso 
visokių šlykštynių. Daug net do
resnių proteatonų tuomi piktinasi 
ir kviečia visuomenę su jai* kovo
ti, juos boikotuoti,

— Brooklyneir apylinkėse vai* 
kiojasi apgavikai pasivadinę mėn
raščio “Measengor of the ftaered 
ITcart" agentais. Apsisaugokit, 
peš minimas laikraštis jokių agen
tų nėra įgaliojęs ir jų neturi.

— Didi. Nem Yorko Fed. Aps
krities vakaras Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo paminėji
mas bnr, mtato 15 d. Tranafigura- 
lion salėje. Bus vaidinama 4 aktų 
drpma “Savanorio Duktė" arba 
“Pasiilgimas Aušros Varių." Bus 
tai vakaro.

nrotsstas lirtuvos
VYRIAUSYBE

Redakcija yra gavusi L. K. Mo
terų S-gos 30 kp. protesto rezoliu
ciją Lietuvos vyriausybei dėl atėi- 
t i ninku moksleivių organizacijos 
uždarymo.

Po rezoliucija pasirašiusios Ro
zalija Medatnskiettg, pirm. ir M. 
Zabalriaenč, ižd.

"MBDUOKL*"

Didžiajame Nciv Yorke "me
džiojama“ nelegaliu keliu atvykę 
svetimšaliai. Daug jų sugauta ir 
laukiama jų išsiuntimo į tas šalis, 
iš kurių jie atvyko. Suareštuota 
koletas braziliečių, kurie šm^elia- 
vo emigrantu* imdami nuė jų po 
506 dol. Jų jšmugelųtota daug. 

. Eįrtford’e, Ct. 
_aug<jj rtavo per Brooklyną. .

Be to, sujudo ir kituose mies
tuose. Detroite laukia deportavi
mo 559 svetimžemiai. Chicagoje 
ir apylinkėse valdžia medžioja ko
munistus ir juos deportuos. Iš 
San Francisco išsiųsta Nevr Yvr- 
kan 49 svetimžemiai deportuoti. 

[ Šv. Pan. Apreiškimo pavapi jos ’ Clevelande sugauta 7 svetimšaliai, 
Švento Vardo dr-ja turi pašalpos laukia deportavimo. Omahoje, net 
fondą pavargusioms bedarbiams eina medžioklė ir sugauti bus de- 
lietuviams katalikams. Kreipkitės t portuojami. Philadelphia, Pa. su

imta 306 svetimšalių ir bus pasiųs
ti Nėw Yorkan deportuoti. "Me
džioklė’ ’ daroma tikslu palengvin
ti šios šalies bedarbiams gauti dar
bo.

Rap.

ORAS—ŽUMA

Pereitą šeštadienį, vasario 7, , 
mūsų miestą užpuolė žiema. Sni
go per visą dieną ir prisnigo apie w>| 

; 10 colių sniegą, bet? tą pąrią tlieką
į vakare pradėjo lyti ir oras labai 

Maurus paliko. Bedarbiams dar
bo — sniego kasti — buvo duota. 
Antradienį sniego jau beveik ne
buvo, bet. oras labai šlapias.

Daugiausia jų jjra

C.BROOKLYX,N.Y. * 

Vakarai

Moterį) Sąjungos 35 kuopos, va
sario 8* d. įvyko parapijos salėje 
vakarėli* Dėl blogo oro, žmonių 
atsilankė nepęrdaug, tai ir pasek
mės nedidelės. Sąjunginės labai 
dėkingos vietos gerb. vargoninkui 
J. Brundzai už jo didelį pasišven
timą — priruošti veikalus. Vai
dintojai savo roles atliko kuo ge
riausia!. Mažaris choras labai gra
žiai pasirodė su dainelėms. Gaila, 
kad dėl stokos vietos, vaidintojų 
vardų negalima parašyti. Veikė 
taipgi ir dalis‘didžiojo choro, bū
tent: p-ni BrundzienČ padainavo 3 
daineles. Dainavo p-lės Raugeliū- 
te ir Adomėnintė’, taipgi broliai Ti
jūnaičiai prijuokino visu* . O. Za- 
jankąuricaitė pasakė gražų mono
logą. Viri MVO užduotis atliko la
bai puikiai. .

Mot. Sąj. 35 kp. Jaunametės na
rės lėkio laimėjimu’ų penkis doL; 
laimėjo p. Valt.

Mūsų 35 kuopa labai yra dėkin
ga vietos gerb. klebonui už garsi
nimą to vakarėlio ir už palanku
mą sąjungietėms. Ačiū ir visiems 
atsilankiusiems.

... . ...... .

IAYONNE,N.J.
.A, L, P. Kliubo Imlias bedar

biams puikiai pavyko. Gryno pel
no liko $131,15. Klubai paskyrė 
bendra* miesto savivaldybės be
darbių Ibndai $25.00 a likusią su
mą skyrė lietuviams bedarbiams. 
Lū^ąvh^ kariems reikalinga pa
šalpa jrili kreiptis prie kliibo 
Skirtos komirijos., 
'. $ • a ' .♦

Vietos lietuviai katalikai bu 
vo nusiminę netekę aavo mylimo 
klrimno gerk. kun. L. Vaicekaus
ko, liet jau greitai fmsigyveno su 
savo naujų Žkbomi gerb. kun. K. 
Petraičiu. Bayonniečiai greitai jį 
pamylėjo ir rSu patenkinti nauju 
klebonu.
. Kadangi su kun. Vaicekausku 

buvo ir vargonininkas V. Sereika 
išvažiavęs, tas padarė ncinalonu- 
mų» ypač Juinimo tarne ir nrTeifą 
prie susitarimo su V. Herrikn. Įjū
ris grįžo atgal į Bayonne, 

o »' #
Netikėtai mirė luturfc 1L Na- 

ūorla. Aplankęs savo brolį, ėjo į 
namus ir netikėtai nukrito laiptais 
nuo antro aukšto, labai, užsigavo 
ir į trečią dieną ligoninėje mirė. 
Palaidotas labai iškilmingai su 
bažnytinėms apeigoms; lydint į 
bažnyčią ir K bažnyčios grojo or
kestras. Buvo nevedęs.

Rep.

N€W«RA, N, J.
Matini f*npUoa vakarienė 

inBlynų baliui! '
šv. Trejybės lietuvių parapijos 

Ncwark, N. Jk vasario 15 d. įvyks
ta metinė parapijos vakarienė ir 
vasario 17 <L istoriška* blynų ba
lius. Kiekvienais metais Žios para
pijos gaapadinės visuomet paruoš
davo gerą ir skanią vakarienę ir 
puikius blymą balių* Svečiai atsi-

į šiuos asmenis:
• 1) T. Cluzauskas, 180 Hooper 

Brooklyn, N. Y.
— 2) A. Juodžiavičias, 20 Ton 

Hyck, Brooklyn, N. Y.
3) F. Korhet, 8420 85th Road. 

Woodhayen, N. Y.
Šv. Vardo draugijos piknikas 

bus šeštadienio vakare liepos lt 
d., Fieldmank Parko, Maspethe.

T. čižauskai

BROOKLYNO n APY1OT48

linkimi rid**a mmo. Menietmi- 
nėto* dar įvairesnių I
dalykų sumanė paruošti, tad kas 

; atsilankys* per ilgus metus at
mins šiuos įvykius. Taipgi geras 
orchestras grieš smarkiausius Šo
kius* kad viii svečiai galėtų išmik
linti savo kojas iki Velykų.

Kviečiu vĮmia parapijomis, kai
mynus ir 'iyylmkės lietuvius pra
būti pas mine į minėtas iškilmes.

Kleb. kun. I. Kelmelis

KEARNEY, N. J.

— Brooklyno diecezijos bažny
čiose, Kalėdų dieną, našlaičiams 
surinkta $233,290.45. $20,000 mn- 

t žiau, nei pernai tuo pačiu laiku.

Šhiomi pranešama, kad Jurgis 
Tumaaonis yra įgaliotas rinkti 
“Darbininko” prenumeratas, pa- 
garsinimus ir spaudo* darbus. Jo 
adresas:

J. TUMA8ONIS,
1366 K. 91 St, Brooklyn, f. Y.

NMMHHMMMMMM«S»HSIMSSMtoMltoSMMSStoMIMtoSHHStotoMMaMMM  

66VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

VienintėlS Kataliką Spaaatavė ir Kraatarš Aęyliakije
Parduoda maldaknyges, rąžančius, Škaplierius, medalikžliu* kryžius, stovy- 

las ir k. Čia galima gauti (vairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių— 
su lietuviškais parašais. * - !

“DARBININKO” AGENTŪRA
“Vytauto” spaustuvė priimk “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
duoda atskirus ‘‘Darbininko” numerius.

Atidarą Antradiinio, KHrir|i4Wę ir MMMo Vikarii iki 9 vai

Antradienio vakarais dežiūruoja J. Trasosw. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio 
vakarais—/. P. Mačiulis. Šiais j^sUraisiais vakarais galima atlikti ir “Real 
Eatatc” reikalus bei notarinius užliūdymus. ' * •
MSPAMIBSKITE, kad minėtais Reikalais — JŪSŲ LAVKIA -

VYTAUTO SPAUSTUVE
&RAND STREET : BROOKLYN, N. Y.

Tėlefonuokite: STAgg 2-3133 z

Vasario 8 d. po pietų į vienus 
namus atvyko kaŽ kokia moterėlė, 
maišu knygų nešina. % Ji pasiseki 
esanti iš Maspeth, N. J. Paklau
su* koks jorios tikslią knygas par
davinėti, atsakė, kad biblistų stu
dentams. _

Agentė pasirodė esanti visai ne- 
apsišvietusi, nemokanti skaityti ir 
lt. Žinoma, ji buvo iš namų iš
prašyta, kaip nepageidaujamas 
svečias.

EUZABETH, N. J.
LDI. td kp. susirinkimas įvykęs 

vasario 4 d. buvo nelinksmas, nes 
kuopos ižd. A, Oškutis sunkiai ser
ga, Kuopa sąvo iždininkui linkt 
laimingai ir greitai pasveikti

Kuopa nutarė dalyvauti pampi 
jos baliuje vasario 17 d. Atriku- 
kęs į sus-mą proL, J, Žilevičius 
pranešė linksmą naujieną, kad 
rengiamasi įsigyti naujausios kom
binacijos vargonus, kurie kaštuo
sią apie 48000.00.

LLSB, susirinkimas vasario 5 d. 
buvo trukšmingns, nes atsilankę 
laisvamanių draugijos atstovai kė
lė įvaltim? ginčus keliančius klau
simu* Bartasi, kad menedžeris 
per daug algos gaunąs — $2.5,00 į 
savaitę,

Po visų tmkšmų nutarta sureng- 
ii vasario 17 <L Jialiij.

8. B. M-fa

SIDABRINIS JUBILIEJUS
NEWARK K J-—Vietos ame

rikonų laikraščiai patalpino gra
žius straipsnius, aprašydami My
kolo Jr Elžbietos Demskių iškil
mingą Sidabrinį Jubiliejuj 25 me
tų vedybų gyvenimo sukaktuvių, 
kuris įvyko sekmadienį, vasario 8 
d. fcve. Trejybės bažnytinėje sve
tainėje.

Pagal laikraščių pranešimą, 
Demskių pokylis skaitomas į eiles 
tii jubilijanfų. kurie šiame mieste 
užima pirmas vietas.

Svečių buvo pilna* svetainė. 
Draugai ir giminės susirinko iš ar
timų ir tolimų miestų. Taipgi at
silankė keletas iš stambesnių biz
nierių ir valdininkų iš pity Hali.

Iš senesnių pažįstamų ir drau
gi) gražiai prakalbėjo nuplėšdami 
Demskių gyvenimą, vietinis klebo
nas kun, Ig. Kelmelis, J. Lelešius, 
Akelis ir Fred M. Heyig.

Dienos programa prasidėjo 3 
vai. rytmetyje art šventomis mi- 
šiomis švc. Trejybės bažnyčioje. 
Per pietų laiką susirinko visa šei
myna ir artimesni giminaičiai į 
taip vadinamą “family reunion."

4 vai. po pietų Domskiai priėmė 
antrą šliftbą prie altoriaus ir ap
turėjo palaiminimą nuo kun. Kel
melio, kuris linkėjo, kad linkimai 
sulauktų auksinio jubiliejaus.

V. Vaiko

“Jei tavo sąžine būtų gry-. 
na, tu nelabai bijotum mir
ties.” T. Afemtek*.

10 UDŽHUy TU* 
(tttfa&ą arti O pusi) 

aioiia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuria įkaiti "tidi- 
nj," didžiamią aėnerinl literatū
ra* mokslo, rkuomenša ir akade- 
taiLkojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo prndMo* Bet “tl- 
dtaya” dgraai kaskart įdomesni* 
ir tkriog bitų nedovanotina, jei
gu kuris intttigaata* vistitk ku
rie* prtMjoa ji* bebttų ir kur 
begyventų, jo nejpreuMMruotų ir 
Makakytą b*nt w*1990 mėtą 
ĮneoSM.

"Miteli tatai Amerikoje: mat 
—MAS, puma.-4*W; Lietuvoje: 
met. —M lt,pM*L — *> lt

AAnom: KAUNAS, Utev Ai A-

Tel*riw*: STAfKl 2-OTOI

M MIRK r WliffllQ »**-»»ryl*Mnk.IHI« DUUAv m vEntnUd Husutnu
DANTISTAS 

X^-BAY
Namą Tririonaa: Mtehlian 2—4273

WASPETH,N. L
Mirt

Vasario 10,1831 m, mirė Grcėn* 
point ligoninėje a. a. Mykolas 
Krupavičius po operacijos dėl pil
vo vėžio ligos. Velionis paėjo iš 
Vilniaus rėdybos, lenkais okupuo
tos Lietuvos ir yra išgyvenęs apie 
20 metų šioje šalyje. Jis yra su
laukęs maŽ-daiig apie 55 metus 
amžiaus* Neturėjo jokių kitų gi
minių išskiriinit pusbrolį Adomą 

T Ištari*

tryliktą žvantę jftilm togai minė
ti, vasario 16 d. 7 vai. Tramfigu- 
ration Hali, kampu Hooper ir

CUNTONPARKAS
Piknikam* heliam* kocMertam* 

lokiams ir vlaoklems paiillntanalni* 
almama smagiausia vieta Brook- 
lyne-llaipetho. Jin laikai u&Ia*- 
kyti salę ifenroa eerarai

ATOMAS SUUMnni, 8*r. 
kam,. Mupth fr’Batta Ava, 

Mup«U»,M. T.

TAS JAU NEBUS HUNAS 
it negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris 1930 metais deuž- 
aiprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mUaų tau-' 
‘oe Žiedo, žurnalo

“ŽTBTIES’’
Žurnalas eina sąsiuviniai* po 64 
pal. kas mėnuo jau 10 metų Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, Įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyva 
himą. ‘

"Atdtis" visą pigiausiu Liet*, 
veją žurnalą* UŽ $2,00 jį gausi 
kai Mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
•*Gamtos Draugo" priedo. Puam. 
- $1.00. Mokaleivamai mat — 
J1.00, puM. $0.50. M skubėk i

Molė trokšta rasos \gaaita gabri- 
tuud fr stiprinai! ąaulli spindu
liai* o Žmogaus Urdte ilgisi tėvų 
laika—gimtinė* gaivinasi Ir stip 
rinaat jos gyvenimu Ir Untomk.

Adr.: "Attiti*” K$«uis, Lab

Brooklyno lietuviai nesnaudžia/ 
Kai kurie bando lietuviams Brook
lyno darj’t užmetimus, liftk vietos 
ilietuviai jau atgyveno įgimtus 
patrijotizmo jausmus; dabar gi jų 
širdyse gęstanti Tėvynės meilė Ir 
svyranti
drumstas bangas. Kad tokių ran
dasi šioje kolonijoje, tiesa, bet kur 
mes tos "rūšies" atskirti asmenų 
nešutiksimp, Todėl nėra reikalo 
kaip ir nusistebėti, kad Brooklyne, 
taip didelėje lietuvių masėje, gali
ma sutikti vieną ar kitą Lietuvos 
sūnų ar dukterį savo Tėvynei ne, 
ištikimą.

Tiems ponams, kurie iš pavienių 
atskirų asmenų sudaro bendrą vi
siems lietuviams užmetimą, patar- 

"—ėiau pasimokyti daugiau# logikos 
dėsnių, nes jų daabrtiniai daviniai 
tikrame logikos principe yra klai
dingi.

Brooklyno lietuviai visuomet 
buvo vertais tėvynainiais, lygiai ir 
šiandien, nors skaudžiausia širdim 
pasmerkdami Lietuvos valdžios 
sauvališkumą, Konkordato sulau
žymą bei dvasiškių ir tikybos ne
bojimą, \ienok pačios Tėvynės jie 
neatsižada ir patriotizmo jausmai 
jų širdyse gana tamprūs. Dvi sa- 
vaiti atgal, p, prof. M, Biržiška 
turėjo Apr. Pan. Švenč, Salėję pa
skaita* Vakaras tikrai buvo Aę- : 
•vykęs k, L lijo/ srigo. žmonių l 
vienok netilpo į svetainę. Tas ne
ginčijamas faktas, lietuviams r<L 
pi Tėvynės reikalai. Dabar ir vėl 
Katalikų Federacijos rytinis apss- 
kritis rengia vasario 15 d. 7 vai. 
vakare Transfiguration Hali, kam
pas Hooper ir Marėj” Avė. didžiu
lėj svetainėje nepaprastą Lietuvos 
nepriklausomybės tryliktąją šven
tę. Tas vėl visus stebina ir net• rengimo komitetas susirūpinęs, 
nes pramato vietų trūkumą. Ren- ? 
gimo komitetas, norėdamas šią 
šventę minėti iškilmingiausiai, to
dėl partraukė iš Lietuvos veikalą 
"SAVANORIO DUKTĖ" ir su
kvietė geriausias vaidylas. Be to 
dainuos Apr. Pan, Sv. choras, p. 
A. Vismino vedamas ir sv. Jurgio 
par .choras, vedamas p. Brundzos. 
Bus ir kalbėtojų. Bilietai visiems 
tik 50 centų. Brooklyno lietuviai 
ir šiuo kartu pasirodykimo Tčvy- 

( rėš meilės vertais, nepriklausomos 
Lietuvos mylėtojais, ir toje šven
tėje dalyvaudami, pasisakykime, 
kad tokiais norim ir būt.

Klapčiukas

paėmė velionio kūną palaidoti.
Laidota* yra Alyvų Kalno ka

pinyne, Maspeth, N. Y, Laidotu
vių apeigomis rūpinosi vietos gra
bo r j us Antano^ Valantiojus,

MUKIA 11 MILIONŲ 

RUBLIŲ

Maskva. — Maskvoj įvy
ko treeia SSSR contralinių; 
vykdomojo komiteto sesija. 
Biudžeto komisijoj buvo pa
darytas pranešimas apie 
1931 metų finansinį planų* 
Planas sudalytas 31 miliar*. 
dų rublių sumai ir žymiai 
praneša praėjusių metų pla
ną' Palyginus, su prrteju-” 
siais metais, planas pa’dideš 
26%. Planuimbalanmtoti 
Teikis surasti hauMpajarnų 
šgttinjų lt milijardų rublių 
sumai. ,'

Mtaų Jaudtaiin&i pareigos, 
kaip ir maldo#, yra religijinio 
gyvenimo dalimi.—Bachu*.

TelepUone: STAUG 2—0105

DR. A. PETRU*
(fVIUC a)

LIETUVIS DKNTI8TA8
W 8. ėtiiSL, BrooMya, X. Y.

ertaiirta-tfiu -

* VALANDOS: 
N*> 9 vaL ryta tkt • vai. vakar* 
mktadtmtaJi Ir fermtadHaMa

* ttt MettUMML

Tel. Sta#c 2—5043 Notnry Public

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAM,

734Qra»d SU, Brookly»,X, Y.

Tel. Grtenpolnt 9—2320

JOSEPH 6ARS1VA
, GRABORIUS 

—IR — 
BALSAMUOTOJAS

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 Notary Pakilę

JOSEPHLEVANDA 
(Lmndaustai) 

ORAIORIU*
107 Uitai Amų Brookly* N.Y.

TeL Newto*n 0—4404

ANT. J. VAUNTENIS
LklSNlUOTAS GRABORIU8 

IR BAIRAMUOTOJAS 
461^666 

< •fwT|r .

(4 Magu* Ava.) arti GtmmI Stų
MASRlTN, L. L, X. Y,
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