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NEMRRASTAS LIETUVIS A.Vasario
apskrities katalikų seime* kos nmkyklo*”—filių, J» B

Jau r*ifttne, k«d “Darbininko” lę LDS. ir ^Darbininkas” tirto
metiniu koncerte* vaMrio 8 d. A m. nuogirdų ačift.
pavyko. Plačioji vmuomenė ir *į
Taipgi tariame nuogirdų ačiū bi
klrt< “Darbininkui“ davė didelę lietų ptatinfojima, akelhimų rinkėm
moralu ir materialę paramą.
jam*
ir
vtoiema
darbiniuDMŽiau*tos kreditą* «Ž konccr- kam«(čma), kurie taip uoliai ir
toųMufoekimą priklauso programo uuoėirdžtoi darhavoat
dalyviams: Ho. Boatono «v, Petro
Gerb. dvasiškiams kun. K Itoparapijoj chorui ir jo vedėjui p. honavičiui, kun. F. Virmauskui,
* M. Karbtuakui, Ukrainiečių Dra- Tėvui A. Petrauskui, kun. J.
matiniam-Muzikaliam chorui ir švagždžiuk kun. F, Juškaičiiiv
jfyvadui kun. J. ZeleehivakiuUdai- Jom. F. Jurui, kun. F. StrakąnHninmkamM(čms) p-Wm» M. Brikai kili, kun. S. P. KnoiŠiui ir kun. F.
tei, F. Karbauakaitei, J, Nariukai- Norbutui nuoširdžiai dėkojama už
t ei, J. Jurevičiūtei, P. Sutkaitei ir nuoširdžią koncerto reklamą
p, A. Krušai; smuikininkui pro! Nuožirdų ačifi tariamo ir publi
• A. žy<Jawieiui ir jo dukrelei pto- kai, kuri taip gausiai atsilankė į
ntotei Zofijai, smuikininkei p. A. sj koncertą.
Zagurskaitoi ir akompanuotojams
Gausioje publikoje buvo matyti
p-lei O. Grybaitei, pp. P. Šokui ir
gert), kunigų, gydytojų, advokatų
M, Karbauskui, Jr.
ir biznierių. Visiems nuoširdžiai
Tad • visiems čia paminėtiems
dėkojamo.
dainininkams(ėmk) ir muzikams ir
LDS. Centru ir “D-ko”
gerb. I»DS. Dvasios Vadui kun. F.
Koncerto Rengėjai.
Virtnntiskui už įžanginę prakalbė-

lįs, kuris prasidės šv. imšio- kanas.
mis 9 vaL rytų ęambridgv'iu- Kiekviena kolonija Jdfl
ji’ lietuvių bažnyčioje, 430 riaina gausingai prisiųsiįlj
•crantonieiiai Dumbliauskai
IVindsor St. Mišias laikys vo delegatus, kuriuos pirai
ituitouk# 25 įvarų
kūdikio
kun. S. Vembrė, Westfield*o mn aprūpinti tinkamai*
. h
klebonas, o pamokslų sakys liejimais.
Daktarų nuomone—tai didiiaiuitz kun. J. J. Jakaitis, M. L E
Visokie1 sumanyinaLi pa®
Ai
kūdikii kuomet nors
siunčiam! raštu ką
Sesijų metu referatus akai- davimai
<
gimp
tys: “Katalikų akcija’*—^ Pr. Juška trio vardu, ,4
Pereita kun. J. fivagždys, **Aw»rf* AVindsor St„ Čambridš
ficraiiton, Pa.
: A
savaitę pp. Diiriibliauskams kos lietuvių jaunimas” —t Mass.

gimė kūdikis, kuriuo susido
mėjo viso* šalies daktarai.
Kūdikis svėrė 25 svarus ir
užgimęs gyveno tik 7 minu
tės.
ISPANIJOS MINISTBRIŲ KA- ‘ * Leiiingradska ja Prąvc
Kūdikis turėjo 27 colius il BINETAS ATSISTATYDINO
rašo, kad dedamo* paat
gio, galva visu apvalumu tu Madridas, vasario 14 d. —
gos įtraukti Ijctuvų ir T
rėjus 16 colių, per pečius Ispanijos inimsteris pirmi
kijų į antisovietinį bk
I)R. J. BX<1AŪFIČĮS
SM'į colių, kaklas lOLį colio, ninkas generolas Damaso
Lietuvos dvasiški jos pra
Lietuvos Patriarchas ir Pranašai pir
pasirasęs Lie~
Anglų laikraščiai deda Berenguer ’ įteikė karaliui
ta kova su valdžia esanti
tavos nepriklausom fjbes įuiskelbimo^raiU prieš ketverte
Ccntralinio statistikos biu 1929 metais — 225,000 litrų metus (1027m. vasario 16d.) pamnir^ja HUiįjlrtflme Vii kūdikio, motinos, daktaro Alfonsui savo kabineto atsi spiruota Prancūzijos ’
priėmėjo J)r. Thomas B. statydini mo raštų, kurį ka
ro žiniomis, buvo Lietuvoje ir 1930 m - 231,000 litrų. niuįe*
Lenkija, kad prie valdi
graboriaus
I.
j.
Ratiliam,
ralius priėmė. Sųryšy su pa pastatytų žmones, neimi
degtinė* (40 laips: alkoho- Tiesa, šitokio spirito dau
Noreikos atvaizdus ir skelbia skirtais rinkimais į seimų,
giausia suvartojama įvaikius Maskvai.
daktaiii nuomonę, kad tai y- kurio Ispanijoj jau ilgokai
rietat teelmfko* įr medicinos
ra didžiausias kūdikis kuo- nebntOf , laukiama įvairių LI1TUVI RAVDOJTOK4
A*WtAVO«Qfl|
ijįd
glnie*.,
permainų.
i
Dumblianskai gyvena 171
to Lietuvoje perduota 1925 Geneva. Tarptautinis dar 500,000, Lenkija — 200,000,
HavaM, vasario ll 4^
AOUjmKhtPiltTĮ
Charles
St„ Seranton, Pa.
metais Už 41,5 milionų litų,
Žian išgerta dęgtmč*.
Mario
Ronaldas, n<t®ri
bo biuras paskelbė praneši Čekoslovakija —150,000 be
VARO
Motina
turi
36
metus
am

Užtat dar gryno spirito (95 1929 m. už 40,4 mil. lit. ir ma dėl vis didėjančio pasau darbių. Iš ne Europos kraš
zuotas Kuisis piliette JIS
žiaus,
sveria
165
svarus.
Iš
1930
metais
UŽ
41
milionų
liMaskva,
vasario
14
d.
—
laips. alkoholio) pagaminta
vių kilmės, areštuota* kai
ly nedarbo. Tuo pranešimu tų Jungtinėse Amerikos Val
viso turėjus 13 vaikų iš ku Šiuo laiku Maskva, turinti tivčiojo hiternacionąjpatafc
1928 metais — 221,000 litrų, tų.
vienoj Europoj yra 11 milio- stybėse yra tarp 5 ir 10 mili
riu 5 gyvi. Tėvas Stasys 2.500,000 gyventojų, turi tik ras. Padarius kratų pat*,
nų bedarbių. Visam pasau jonų, Japonijoj — 400,000.
Dumbliauskas yra angliakd- 44 vįešųsias piltis, o prieš re rasta daug komunistiško* |
ly bedarbiu skaičius siekia Nedarbo klausimas yra svar
sis darbininkas. Daktarai voliucijų jų būta net 86. Mi- teratriros, žemlapių »u Wl
Molyoke, Mass., vasario 13 20 milijonų. Tame skaičiu biausias šio momento tarp
lineli ja, kad kūdikis gimęs ’ n?fos viešosios pirtys duoda bos valdiškais namais,
d. — Čia įvyko ristynės, ku je Vokietija turi 4,5 mil.» tautinio darbo biuro rūpes
normaliu būdu.
pajamų per metus apie 500,- strnkci jomis lapelių kaip U
riose dalyvavo įvairūs risti- Anglį ja — 2,5 mil. Italija — tis.
000 dolerių.
Vasario 14 d. 7:06 vai. ry kai stipruoliai. Lietuvis stip
■sidaryti liombas. Plamp]
Bolševikų
vyriausybė
pri

tų Bostone, pasimirė genero ruolis J. Gansonas susitiko
ma Rosealdų deportuoti.
• ITALIJA PASMB VISA .
ėjo
išvados,
kad
jos
pavaldi

las Clarence R. Edwards. 71 su kanadiečiu Eugene LcLIBIJA
niai per mažai lanko pirtis,
m. amžiaus. Miręs generolas daux,. kurį Gansonas pagul
Roma. — Italijos koloni todėl išleido įsakymų, kuriuo
vienas iš žymiausių Ameri dė į 27 min. 11 sekundžių.
jų kariuomenė po 24 dienų įsakoma gyventojams viena
kos generolų. Jis dalyvavo
Hartford, Conn. — T
pasauliniame kare ir vado (tonui jaUHJdikM IrikrtHii y- 'Roma. — Projektas pada sudalytas prieš metus ir bu karo operacijų užėmė Elta- kartą per dvi savaites eiti į
rio
12 d. Vyčių 6 kp. bariu
vo rastas nepatenkinamas. gų, Ukros srities centre. viešąsias pirtis. Todėl dabar'
vavo 26-tai divizijai.
rz nuolatini mirij*. — Popiežiui ryti Roma vienu iŠ prašmat
niausių pasaulio miestų per Senoviški Romos paminklai Tuo būdu dabar Italija turi Rusijos gyventojai, pildyda holo komanda susitiko
Gen. Edwards sunkiai sir Leonai DU.
15 metų gavo Miissolinio ap- bus su ypatingu rūpesčiu ap užėmusi visų Libijų. Per tas ma tų įsakymų, turės 24 kar dii komanda, kurių nug
go nuo š. m. sausio mėnesio.
Turėjo dvi operacijas, bet po paskutinę pagarbų genero robatų ir už Jcelių savaičių saugoti. Daugelis jų pasiro operacijas buvo užmušta 100 tus per metus eiti praustis į 30:28. Rungtynes buvo f
vos ir virė žūtbūtine koflj
*
įsigalios- kaipo įstatymas. dys naujoj šviesoj, kadangi libiccių.
bolševikui nešusias pirtis.
antrosios jis pasimirė. Ve
lui.
Bet Vyčiai savo vardų ii
Projektų pradės vykdyti di i dideli trobesiai h* rūmai, ku
lionis sirgo vidurių liga.
kė ir išėjo pergalėtojai*.
Mirusio generolo žmona Vasario 15 d., sekmadienį deliu maštabu prieš šių me rie laikomi arehitektišku
•Nuo vaikinų komartfl
pasimirė 1929 m., o jo duktė po pietų velionies kūnas iš tų paabigą. Projekto archi šlamštu ir juos dengia, bus
neatsilieka ir Vyčių n
mirė didžiojo karo metu, ei kilmingai išlydėtas į geležin tektai nori sukurti naujų im nugriauti.
uos, kurių komanda siųdM
dama karo lauko gailestin kelio stotį, iš kur nuvežta į periškų metropolį, kuris per
I8PANU0JB
BUS
RINKIMAI
Ne\v
Haven’o merginų Ai
gos sesers — slaugytojos pa Washingtom o iš ten vasario du dešimtmečius susilauktų
16 d., pirmadienį, 11 vai. iš 2.000,000 gyventojų.
kas Madridas.—Ispanijos ka 1 Berlynas. — “Lokalanzei atliekamos Paryžiuj ir A- Life komanda 46:9. •
reigas.
Velionies kūnas buvo pa kilmingai palaidotas šalia reikštų gyventojų skaičiaus ralius Alfonsas pagaliau pa- |ger” praneša iš Maskvos, merikoj, perkėlė į Berlyną.
UttIMUM CIMO
vyks Ispanijoj rinktamil^ k()V0 men, vidury i Betšarvotas Stato House ir buvo žmonos ir dukters Harling- padvigitbinimą. Projekte yARTHT1 •
>
•bus atsiųstas
• • • • Sovietų
ra numatytos keturios grei skalbė, kad kovo rnčnesį j- lynų
leidžiama publika atiduoti ton *o kapinėse.
L1NKŲ ARMIJOJ 304,000
CopeuhaįĮat Danija,
tų požeminių geležinkelių li tauto* atstovybę. Partijos Rusijos aukso siuntinys,
žmonių
vasario 14 d. pasimir
nijos (dabar Romoj požemi jau ruošiasi rivfiimų kam kuris bus didesnis, negu pir
. .f •
nio geležinkelio nėra), šešios panijai.
mas. Tas antras aukso siun JfosArd. Žurnalas “Kras- iš žymiausių pasaulinių
naujos dideles arterijos ju Karalius vi/ dėlto priėjo tinys būsiu* taip pat garan naja Zvėzdą,” reziumuoda- ko artisčių Lillimr 1
dėjimui pro pat miesto širdį > išvadoft, kad be seimo ilgimi tija. Sovietų užsakymams ipas gautas žinias apie lenkų nukritusi iš 63 pėdų a
Vokietijoj. Laikraštis pa- armija, sako jog dabar lenkų mos į žemę.
Varšuvą
Lenkų seimo vo tik ukrainiečiai ir sočia- praplėsta ir reviduota parkų valdvti neiiegalimn.
stebi, kad Maskvoj nenuma armijoj esu 304,000 Žmoniin
admimatratyvine komisija listai. Tik vienas lenkų so ir aikščių sistema ir visa eile
MM įoUI« MANN
toma įsteigti Berlyne naujų Karo biudžetas siekius 900
sato sausio 21 d. posėdy at cialistų atstovas CiolkoŠ už* impozantiškų naujų rūmų.
KNYGYNUI V
Projektų
pagamino
archi

žinomas Amerikos teatrų Sovietų Rusijos aukso pre mik zlotų. Žurnalo hnonmnė,
metė ukrainiečių pasiūlymų sistojo už kankinamų ukrai
Vilnius. — *‘Vilnia
ištirti kruvinu* įvykius Uk niečių tautų. Jis apkaltino tektas Piacehtiin paties Mus artistą* , uokdarys Loūi* kyboscentrų. Tariam vis visos Lenkijos karo išlaidos,
tojus*' praneša, kad i
rainoj.
pasiūlymas buvo lenkų vyritusvbį, kad ji ne olinio ir Romos gubemato- Alanu po tįieraeijo* pasimv dėlto, esą, pažymėtina* kad paimtos kartu rii karo pra
TO d; sukanka 25 w
atmestas visais tyriatisylies išpildė savo Ukrainai duotų riniiš priežiūroj. Juo bus pa* rė VAM rio 5 d, Mmm buvo Mhskva savo aukso apyvar mone, sudarančias pusę Len
kmsfa* pfojoktn< kuri* buvo 65 m. amŽiluM,
tų dūlį kurio* iki šiol buvo kijos biudžeto.
IMirtijų balsai** Ui jį baisa* pažadėjimų*

ĮSIDĖMĖTINAS BOLŠEVIKy balsas dėl uet
VIDAUS PADĖTIES

VIS DAR BAISIAI DAUD TEBEGERIAMA
DEGTINĖS LIETUVOJE

VISAM PASAULY YRA

GEHEROUS EOW*RDS J. BANSONAS LAIMĖJO
MIRĖ

ĮSTATYMAS, KAD ROMA RDTĮĮ PRAŠMATNIAUSIAS
PASAULY MIESTAS

t

VYČIAI IR VĖL LAI

Į BERLYNį ATPLAUKS DAR VENAS RUSŲ
AUKSO SIUNTINYS

LENKAI BIJO IŠTIRTI DKBAINOG
ĮVYKIUS
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Okųp^toJeLletnvcje “Darbininko” Katalogas
■ .M .y.:’-

m ję valsčiuje susipratusių ta ^aniikes, Vrikinykų vai Be tof buvo padainuota ke,mų. 1931 m. į Puodžių kai Nuo 1927 m. mūsų sodžiuje letiu lietuviškų dainelią,ir
Jtout*. Kelis kurt negamaioa anw
Ką Kiekvienas Kataliko
Allta
OMto
KMorij.
Turi
žinoti arba Mokėti?.10
mą
pareina
apie
70
įvairių
Aukštos,
stilingos
bažny

I ««■>■<>, sausio 18 d, vargana jmekmingaį gyvuoja pagyta gyvas paveikiai
ihq»
Mildą Rinlrinclii, baltais
į|-taįęphūt pavasarininkai čios yra Lietuvos krašto pa laikrtiščią, f Daugiausia pa
įkyItotu-"
virifclhb
.
—_.$1.75—1.^
na
teta
Alyv»
—
JKM<
!
ivą^^ieidinuj . viiuotinam puošalas ir paminklai, Jos reina “Alilsą. Laikiašcio/* riuį
prie kurio įsteigUi ta- skyriaus pirmininkas, skaitė
I
'
*
*
CĮcininko,
*
?
*
‘
Pavasario
f
*
mpbd* suąirtnkimiu ir va- auklėja mūsą šalies gy Vt4iMaldą Rinkinėlis, juodais
mažas knygynėlis,
ir Tarki*. Fatakkuutyjrtnuta Wi*
vlriJeliaij------ ---- —4175—L2S
rruV' p susirinkimą samdo tojų jausmus. Didžiuojasi if t, t Nekatalikiškas ar prie tu prj<lė«iiaė jau muu
Ptato r; wiYtaB B—
*ta.
Į d;,fktsiiankč beveik visi daug bažnyčių matę kaimie bent nerašantis apie katuli- m*uUu veikiančia liftuviikf ii*
Dr. Vinco Pietario Kaitai.
s.
Istorijos
ap^sslm. Du tomai. ąi.OO
kybę
įiepaPeina
ne
vienas.
.
l4
iririHir daug uorinriąją čiai.
"Byto” nmkykįį kur uwcražfi* DariskaitVAai aut* iĮmim
Apie
ApdrandaParito j.
ĮaUf&te dalyvauti sve7
Įžengęs į miestetlį kelei
AtfykiMUKi
ky tojauja p. A. KtumieW- pnitata Wwti Mariai’ ftfrilM
S, Vasiliauskas
to,
Panto X Tarvydai ....',.45*.
ų,lleiilpo salėj, klausėsi vis pirmiausia eina bažny VALKTIlŪių LIAUDININKU
Moterystė ir Žeimyna. Var
taW
*
jrięfBtiuį. Tačiau į susirin- čios apžiūrėti. Hie žmonių
<0«. .
kultūrinis gyvenimas žengia
TAlWniBRO«
•Hūdtytak Pirito Uori*_4to. tė J. Gerutis
imj’jldan'ove keli kitų or- psichologijos reiškiniai nėra
Gamtos
Pradžiamokslis
-*
pirmyn. Pavi gruodžio 28
BlZOLIUCnOS
tetai*** *pr*Iyman *pl«
Dr. A. VU<‘iS«a------- „^^„^501,
Vilktai v* tataą
ptr Ttvą FiberąM
mitaVijų nariai, pakele tušti.
dieną
buvo
suruošta
mata
Kaunas, Teko patirti, kad
Npm
*Mįžiųa m Aide* Uptaą. Verto Kuo. P, L x—15c. Limpamo^oji Irto? ir kaip,
Lietuva — gražių bažny
tttkšilią, iš ko buvo nunuo jų iJrl-iaugvtl! Paršu*
šiomis dienomis posėdžiu vii-1 laimėlis ir vaikam* eglutė*
rūky.
Ik (W ūkirtftkų) ir visi 9*Mto*4fi»dii
negyvoji gimtas toroė, vaa*
wjc& susirinkimas ir i>as- čių šalis. Pažaislį Telšių,
ta k*»kta*«l P*g*l d’tą Nisi Valstiečių liaudininkų ta
iuo, oran. Parašo J. Baronai. JW*»
|ietųvigj
t
tat
*tovi
kol*ki pareaff S. Ę*imietin^-15<
ritA^’Trukšinadariai iš sa* Riaubų, Rokiškio ir k. baž
Patrimpo Lūžkit.—išleido
ryba priėmė keletu svarbių cinėje instancijoje Antano
šoutoi*
&ug tteta M«rg*to b* B*r*'
tikri andiitetktū« pąsišaliim ir nurimo tik nyčios
Tun.
A. Miliukas ------------ -60*.
Budreikus
iš
Kraštų
Jv»
ta*
d* |r teĮ|ta$y*-apjrak* 15a
* i . •
v .politikus moltueijų vidaus
ĮĮkį#us poliejją, tuoim<
Meile 4Mema) ratasS M.
setevrat.
m ir užsienių politikos klausi-M nūtnuutpjo^iąkŠčiy Tūį« l*ž*y«a ir Ditast&ith --------------------Ito.
jiriB jĮąrtU (M« fflM Ifflpnės
iniu^Mmąs vėl buvo tęsia bazilika, Valmlninko, Jos*
- P«riU kun.
Nauja Sluiit^mul Knyga —
niais. Rezoliucijom pareiš kos teisėjo 1930 m. gegužės
- ---------- 60* (Dalia H). Su paveikd&fe~.—7to.
vinim |«* ” YeW« »W- TiOMĮi KĮIbukn*
ias*irl baigta skaityti pas- rainių, Pabiržės ir kitos
kiamas vidtijįųiir gyvenimo meti. 8 dieną dviem savaitėm
?tatiF ViejjuolinS Luomą. Veri?J
W
”
).
ftfflM
’
W
m
prioro
ir
bažnyčias, nors nepasižymi
arta.
kkąisolidacijos
rcikalingli- arešto aita W lity piwi* dagtinė, ’ftro t«ppH Igiktnš- ta — Verto Kuo. P. 8*ura- —----- - J!5*.
Sun.
P. Saurmftfs
neiiapriistu stiliaus turtinnes baudos itfįc^MgO <,
edtfe----- .,
. .... . „Wlgto
Vaflm
Knygeli
— su pamaš,
ir
dėl
ekonominių
kraš

-Htp*
girinu, lx*t dėl savo artistiš
«įų
teftteūM
vm
f
MPfm- XXIX TarpteoHoli Eud»'eikslais
_______________
—JO*,
^lųBAUDA KU51OM4
to ^negalavimų. Pareikštas tulėvičinus SvvdusiJ YįKflroį- p|ifttiĮ|i. Aflp Bariip.vVie- rktoto Kea^r^toi. P«raH
Mano
Patyrimui
Didžiojoj
ko išdažymo tvįkįa <įmg ėsBųtriiumiią
taip pat pritarimas ruošia žeįtitnuj ir MirieižimtĮ. Tfįi1013 ir 10B) m. Para
ilsėt *»«»«, Btmlftę P“° tam. Pr. BiiiSyi, M. I. 0------ 150 Šatėj,
■ tetjnio p(tagwjim Gražus
iu«s Ą. B.
dciijiiįs
(o Kun J. F. Jonaitis (K*leWą kūn. Meškėną Aly*
mam metrikacijos įstatymui,
leliooaH) . - ---------- - ----------- 2to
W laito Mwti k »«- MUpUi UM«iyj.. Juokiaišdažymas vienas svarbiaulU&Karo Komendantas ad- siij bažnyčios estetiškumo įfeigiūmai pasisakyta dėl atmetė ir T. T. sprendim#
ęi« eprežypiM kelionės j P*,
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
lipriMrti.
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
Siaudus Verksmai.Sudarė ir
rinwtratiniu būdu mibaudč p^ymįu. Daug puikių me vedamos užsienių politikos patvirtino.
Glapirta Ivanovų... KguldS
’doido Kun. J. Koncevičius. - „lOt.
tMTtftą už tai, kąd savo nišką Lietuvos Imžnyčių linijos. Suvažiavusieji atsto
Magnus
Parvalkietin
.50 PTofervątCvj tto«nard«n*vW J
IfMkirfSMi,
v.TARASŲ <■ ir ąpyliąkB4trO*yje padare pavasari- vien dėl jų per menko pri vai konstatavo tautininkų ĮLejiuskis. Sv. Kas. D-jos leb
(ilUpęĮiįų 27 fl. vį«fcw'8v. Ketai Apta Pi
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dinys, Kaune .—,—L------—lto»
jnMąAraldylMfe posėdį.
se
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pab|pgėjp Riųjriekį’
takos
sumažėjimą
masėse.
žiūrėjimo, iieremontavimo.
Kasinriero skyriaus jgunk
takUuBials laikta Pirato I
>«p’ __________
inas. . Visi kelįąi užversti
i
„ ~;—-TV .
arba * netinkamo nudažyta)
A. Bueevičins
-------------mas Vytautui Didžiajam pa- lionfti per įvairinę kraltu^
■ Kaiiiias,. Lietuvos. laivy- bniegu. €rkinitai negali pri- kerbti įrengė ketvirtą iš PaiMto Juliai Verne. Vertipaa,
tventu Gftbrtelta, Moido
OPATpiGAS PASTARIMAS 8U mestojo didžiosios dailės sa
B plėsti komitetas gaunu si kasti prie įnikto,t negali eiles pereĮtaU metais ’iietu- J.I Balčikonio$I (J» rėva j Altoįras Mana (J. P.—25*
AP8OI0IU VUSINIMKAIS vo’ meniškos vertybės.
RclPdjoc Mol.-ymo Metodlaža iš užsienio firmų pa- atlikti svarbiairtių i*eikdlų. vi^cąl vakarėlį, šiuo kartų
FimM Uo«i«
75e ca. Sutaisė K. J. Skruodys—SUe.
■mą pirkti kriviu Kai Miesto kai kiinpinis gatvė- buvo suvaidinta vieno .veiks,
Leiatato IdatuSiams Atritl
itn — Kun. P.
Ktais Kaunan buvo atvykę tenka • pasakyti, kad .maža,
ląjs
net
su
arkliu
pravažiuo;
?ri*
M*nęs. Šutai?? KuPnqs
f
įritasiūlo,
labaipil

B----------—LJ>0e
ma komedija “Geriait veŽ eUg£ yidaii^ mkąhį jui- turime specialistą, kurie šlą
.' ta — I
k..———40*
ti
negulima.
Sų
tolimesniais
tosiomis Bijlygomis. Jšfemėi
UtaYinyta^Uūc
Misų. Balniai pirato K*itatenjon visų ..apskričių 'hipio Šaką tįnk|iniai supras
Puida
—u———
tą w .pasiimtą ^l«ibąAgęriri filtrai fįrtgyšrdū*htivu^. # * - iniestais susisiekimas nti- gerai. Be to, mok..V, įfadriHniątai ^amtųrti ąktpa:t5rąuktfe
f
jau
savaitė.
Anderseno
Pasakos
—-su p*/Komį
~
a&
pąye^le
inž.
Rek/ Blįnskas paskaitė paskaitą Patrinkai — Iniikai vieno
km *įūLųūnirtraeįniaųt kiaų- atliktų. Kai* knr 'dažymo
eikričltoia
...
,—20*.
Kam
reikia
pįaiįną.vaiiųoti
įėžiliroj peųžįirėU
"atlieka, ’Ąaflp^bta
ityte yvHtapft W9kinyi Htototav Vtoto K iakatai lto ĮodriulMtis,......... .—M*<
’tujd sąmih#?ųltrifi^ ta
kad ilgus wtus jie ėS
4 .ėfcfi* * '*
l'r*
•. » MMtotott’ po tespą ta •
Jojiųtnąsbtf
•ną vežiką^kadgalėtųnorK li- eįlįęįą. Užl$i$te Tautos
Ariją. Pata P»wdČią Jni» 2,«
'• , fSK
« '** “ • • t,.;; * ’4i»8 žmonių nervui* Spalvą judti pirkinio sąlygas. Nuo
^LUienos
privažiuoti.
Hįtj
MAVOte MBlGIlfA
vafouūoU^
Jiojnitetas
Jūrės
ąuiderinįmai atlikti be hąrjįiiųnu,
* --v-.-. .
• TEATRAI
-----W»ita—Savyb?3
Daugpilį pastą turi vežti
lįį^įjainpalėje tūlas (vię- mpmjtitf ir skonio.'
- 2/
vtarėtaM ir gegalinta cu
VicnuoUo Dispute su Rabigaktomis. SutafaS Matas Gri«
arkliais.
ii
iš Pilviškių, kiti — iš
tU.
Vidiniveiksmu juokai. SuRita mėno šaka apLeieto ir
LĄIVAA MIGAU DAL LĮDŲ gocto
50c
ietuvino
Vaidevutis------ —Ito.
* 8PRKNDIM4 PATVIRTINO
fcfctotų ai’ kur kitur), kurį jąĮa Ikj šiol maža kas Įęąi. ATWtoWI*HWP*
£abri — (po&ma). Paraito
Hepafoytoja-keturių
veiks
Igitaįiląrijampolėje sukinė- rnpino. Ilgiau taip .pulijrtl
fcT<Wsat/t93l metais sau
Paskutinėmis dienomis, Mttaa------- zZ------- ------------ w nų drama. I’arašu kun. Pr. M.
Bpjis neaiškios profesijos nedali. ■ Reikia ieškoti išei sių 21 dienų Panevėžio Apy ■ ~ Suvalkuos jautusi ąJu<dra Baltijos jūroj kai kuriose Ataugtai n Ugnimi. Vcrtč
hiras. Kaina_______35o
(fotografas), apie 20 metų ties: Galima būtą pasiųsti gardos Teismas savo sesijo nugriovė naujai pastatytą
GUiu’dngns Vyras—2 aktą ,
ii
tonkiiko
kuh.
K.
9.
.
..........
10c
Vietoji pasirodė daug ledų,
tomedija;
paradu S. Tarvyužsienin*
specialtaiotis
kataĮąipukaitis Antanu Baltruje Utenoje nagrinėjo apelia- Liubavo bažnyčių ir apgrio
kurie dalgiai trukdo jūros
las_______ _____ _________ —25c
taįiuj4>asivadindamas, pri- lilcą, jauną dailininką arba
vė daugelio gyventojų tro susisiekimą. Turėjęs sausio *u pagrindą mflaą t’kčjimo. *
Elgetų Gudrumas, 3-ją veiks
Varil Jonu M. Širvintas—50c nų komedija. Parašė Seirijų
rfeilkė pru- nepilnametės nęl kelis, nes darbo šioje . Ttvai. Mokytojai Auklėtojai, bas.
23 d., atplaukti } Klaipėdą
uozukas ----------- ---------- —25*
Liritas MM - Hleido
fcuttaikaites neva vesti. srįtyje visuomet bus daug. .. ‘' Mažųjų GloMjai ir
palaikąs nuolatini susisieki J. tatatat ir B-y«, KauGantai**!
Ubagų Akademija ir Ub*<ą
Įhiimįift veik pusę metų y ke- Tokie specialistai dailinip- įlrasydinkite Jūsų
MEDIS UtMtŠA *MOftp
mą tarp Klaipėdos ir Lon Įto-^- - --------------------- 40c 3aliU3 — komedijas po lak
ą. ParaŠC Seirijų juozukas~_35*
taiTAvesti. Sausio 15 d. “ka- kai, įgiję teoretinių ir prak
brangiems
Skapiški#' Sausio 14 d., dono laivas “Baltrader” neSniegas--Dramų 4-rių aksu savo “pana" tinių žinių užsieniuose, žy
vaikams
valstybiniam miške kertant atplauke. Vėliau per savo Panto Juozu V. Kovas___ 30c ų. Vertė Akelaitis ------------40e
ĮMIlffit’bV iš Gutauąkienes miai prisidėtų prie mūsij
Esamas 3 via dalis dramos
mokykloms malkas, medis radio stotį laivas pranešė, Graudis VeriamiVer‘Gims Tanh s Genijus.** PaĮĮtob^^r kiek pinigų, nežinia bažnyčių pagražinimo bei
virsdamas mirtinai užmušė kad išplaukęs iš Talino jis
a&j Kun. t. Vaicekanskis_ lOe
^SaalnUP* daili, turininga ir pa
kuy jįingo. Motina labai su- tinkamo remonto.
pil. Grigaliūną, apie 60 metą pateko į ledus ir turėjo grįž laotaistiftoa SUrijos—SuŽydų Karalius — drama 4
tinka
vaikam*Jai
rašo
ir
piešia
žiįirūpįDusi, kad jos duktė
Buvo girdėti, kad daroma
UstUTiDO Kun.-P. Juikaitis—J5c ik t u, 5 pav Vertė J. M. Šir
pomieji mūsą rašytojai ir dailinta* amžiaus žmogų iš Žardeliš- ti atgal į Taliną. Į Klaipėdą
vintas ------- ------ >.------- ------3Oo
taip<>ęriketai pražuvo, pra tuo reikalai žygių, tačiau
laivas atplaukė vieną dieną Krislais Kryita; Stacijos,
kią vnk., Skapiškio vai.
Viri Geri—3.ją veiksmą rais
Gmųita Vertaiai, Maldos Getaą|g)licijai. Matyt “kava- kaip dabar yra su šiuo klau
Mepagailikite vaikams džiaugs*
fūži, Birželio ir Spalių m«<
telis; parašė F. V. _ __ _ .Ito
Tą dieną, vietos savivaldy vėliau.
“gyy?l tgronj" gn<l- simu. tuo tarpu nežinia.
Patricija, arba nežinomoji
bes įsakymu, į tą mišką suva Nei Klaipėdos pakraščiuo Matai Weidokun.K. A. Va----------- ------ 25c cnnkipė — 4 aktą drama.
Reikalas- labai svarbus ir "Saulųt?” tina du kartus per
žiavo apie keletas desėtką se nei pačiame uoste jokio
Vert? Jonas Tarvydas -- ----- .10*
juo reikia su visu rimtumu metama 12 Įit., pusei metų 61 lt,
ji w.#rr
■ 1 "
. tefMM Karato. — Snpavojaus laivams nėra. Ju
valstiečių
kii
’
sti
mokykloms
Tlgunymo AprireWdmai —
M. Gmhrlžto;
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
susirūpinti.
•riejimas ir gyvenimas ant i*«
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje malkų. Matyt kirtimo vieto dėjimas uoste yra visai lais bt Batorą 75 etatai, m ap
darai ---- -------------- ----Lietuvos sporti-l
mės Jėzaus Kristaus. VaMtalmėnesi 16 pusi, didelio formato su je, maža būta tvarkos, nes vas.
aus su gaidomis —75*
žmogų
fr
Gyvuolya.
Para.
tok gavo pakvietimą da- TIK KATALIKŲ LAIKKAŽįOIUS ir kitur metams 15 lit., pusei tueH knJ P, BuČyt—______ 30e
vienu kirtėjų grupe nuo ki
Dramos; I) Germani; 2)
Iriam min. 3 lt. 30 ceut. Amerikoje
SKAITO
tarptautinėj olimFibiuin
—6 aklų; 3) Liurdo
tetata
ir
KriktotarKtos
grupes,
nesilaikė
reika

tą S Lt.
?het joj dalyvauti nePuodžiai (Utenos valsč.) Adresas: Jurbarkas; "Saulutes lingo tolumo.
Ptot V. Jftatota . ....... r,. -...... --10* Stcbūklaš — 4 aktą; parito
T.' T*rvyda.%___ _ ^-^.....^,.......65*
UMIMMSįVfttl
’^ies, kaip laikraščiai — vienas iš daugelio Utenos Admlniitncijat
Mm Ltatafo Parito S.
Ir nelaiinuigąjį užmušė
Knarkia Paliepus.—Komedi
Kaimieti* ............ ................._—10c
f švietimo niinisteris
ja 1-mu akte. Paraito Gineiti* Ito.
ne tas medis kini jis kirto#
ctdui nepaskyi-e. lėšų.
Statas MybA istoriškai
bet tąs ir^ūi& kurį kirio ki
Valku Teatrai: dalis I: 1)^
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ptanyi IV4a tatmečfo kriPagalvoti, k* darai; 2) Jono
gHtajta. Llttavią kalbos
tairi C; 3) Pasakyk mano lab»
MM. B B
- ------ 25e mę. Surinko S. Iv, D. ir N—Ito.

ta. artimoji grupe- v •' 1
-IHAItol
I v. r 51MIMUK* 1- <

S‘Ž. į*’! lįšo, ta^ninunulinė pofeijik MartiimpuKj

TOInt Teatrai: dalia IT: 1)
liktas to Amerikonlžko gyve
totirtime paskui: 2) Antaną*
ata. NgnMi LapMau* Vaikas. Surinko 8, K, D. ir N.—Ito.
......... . ,
Ito
MAIDA&MTGA8

HUeihČ 5 leukuipiliečius, ku
rie nelegaliai pereju ndministraeijiM liniją. Aiškina

mos ją asmenybes.
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MažM MattiM Aikto AK*-

'kris ĮtotoMWt IM» Ito

IMUNfcjUL* ■ftto'TOtojjfc- 4dfc

*'D4mnWK0M AnwwTTWAfflya

Pulkim ^ KeHą-«»D ko^
panda. Odos apdaru $2. W ir <3.6#

ŽMuiuto

Nieku Udp Mtarito puitlkijta įrit^IĮtaM
hnogtimi, kaip jo kyraritoM ta*

Matas Naujas Aukao Att*
rlus — jnmlnh

taN Atot Jk*

<PR(

TIKITE A 0*»

iamu padegtas* Įvykį
fctfa aiškina.
O'« <

V

toojlmo.—Prof, St.Arikaiuki*

366 Broadvvay,

So. Boston, Man*

radkni*, natrio 17 d., IMI
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—„Km gi nenerif, Dievulėliau,
tik (tak i „
Padalė Diena aįlio taHua
pMiaa. '
Vieną PW paliko alkilui, o ki

T
A’ttt
TČ wvn17^
Jį’’V
VAI
JttLiN
%
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XATOWWS

’ . Maždaug prieš 50 motą; j
viena meksikietė panelė jįte- ,
KDagOita sai.
‘
kėjo už vyro, gyvenančią
Dąbar arkly* gyveną 3B0 ąritą, e
,žmogau* amžiną 40 metą.
MtSS KARVE
pietą Australijoj. Meksikoj,*
To buvo žmogui per maža: pa- galą atžvilgiu stoti visai at kaip žinia, augu daugyM,
Mulia gražu* ir aridį turi -i- ką. skirai nuu tolu
4ar kaktusi^ Jaunoji nufitAlia* lių.
Autetaąj
oj
įprĮ
likęster
 tė užsimanė savo sodą
d?l
gi
ilgfoa
nepagyvCnti.
Pilypo bkllM juodmargis išgirta*,
’
Ir vėl tat pinta Dievo,
t
Dar Baltnšonm — storu Ir begalo tvirt**,
blinių gyvuliu kaip antai, puošti kaktusais, kurią Auk. 3
Ir <lar ten takto* nusuauaią bailokų, —
— Dievuliau, dar pridėk uon kengūrų, jd^tHliį vilką,' stralijoj tisai nebuvo, ir p%- i;į3|
Tokią juk Lietuvoj neatoka, —
«
kelk metelius, labai norėčiau il
ančiaanapit^ jįuriiį niekur rašė laišką tėvui Meksikoib^.į
Sumali Mvo miaą karvę rinkti.
siau pagyventi.
V^tct Nemunėlis
kitur jairnėta) taip pat ir prašydama atsiųsti kglta,-^
Mandagiu jie *- negali nei vieno* aprinkti:
Dievas, pažvelgęs rtlnčiau į žmo
Karvide
jk
apžinri,
lakato,
akraido,
keistą medžių *— fevkaliptą, diegus kaktusą. Tėvas PW,Xį1
gų. Mko:
~
VILNIAUS MALDA AUŠROS
Neviena ir taleivj pusgirtį pahaido...
« Palauk, matyrimę, kaa čia & pačią aukŠ&atblą * medžią šymą patenkino ir imidnttL,, . JS
VARTŲ MARIJAI
Galą galo po didžio vargo,
eis toliau:
j pasauly. Bei gjvuliij ir au kėlioliką krūmą, gerai juos*'*/^
Prie Grigo tarvėa, plauko margo,
Marija, Dangaus karaliene,
Sutvėrė Dievas Šunį ir sako jam; galą” benclhl thlhj skaičium
Nuštetarie miatoja —
nuvalęs nuo kenksmingą
*— Tu, šunie, gyvenai 40 metų. į
Išgirski Tu mūsą maldas,
Surinka: *-*- Tai gražiausia karvė Lietuvoje!
Australiją yra znegatainga. vabzdžių. Jaunoji šeiminin-'* .
— Ką gi aš darysiu per tiek me
Palaimink tą mintį kasdienę
Atvykę Auitrdiijoh baltieji
Ir renta jf, protokolą ragaiaaura&u. ____
tą?—klaūria šuo.
Ir širdis paguoski liūdnas./
— Ir tu nežinai darboI — Die.' žmonės nugabeni ten reika savo sode. Kaktusai puikiai
;
Tariau ta karvė pieno nedavė nei lašo.
f*fP. R**l
vas sušuko. Matai žmogų, jis tai lingiausius ūkhil gyvulius ir prigijo. Tačiau šeimininką ,
]
Skaisti Aušros Vartą Mergele,
darbo duos. Turėsi jo namus ser
džiaugsmas buvo neilgas/’
Grąžinki mums sostą tėvą>
gėti. Jeigu jo neklausysi, išvaryi
Kaktusai ėnu“ taip smalkiai
Atverki i Vilnią jnums kelią,
tave iš namą ir turtai gulėti pri4
LAIKU
nų gamylįtf atMgiti užimą daugintis, kad po kelią me U
Išvesk iš vergijos namą.
slenksčio ore.
|
Vieną iš j)WMihią vietą tą jiems teko bėgti iš Ūkio,
Nuliūdo šuo.
»
— Dievulėliau, — siko — kodėi pasauly. Bet mi kai kuriais nes visas laukas apaugoj
Per amžins Tu mūsą Globėja,
■
Senai, Tatat aehai, gal pHe* ke — Palauk — Dievas sako—po- gi aš toks nelaimingas. Per tielį atvežtais augalai^ ir gyvu kaktusais. Kadangi Austūs>**«« •' į
Linksmybe ir Laimė buvai.. .
lia milijonus metą, Dievas sutvfrč matysime, kas čia bus toliau.
metų vargti-1-. Sutrumpink nori liais jšėjrt tiktai nuostabią
Gana ašarą jau išliejom
lijoj tada žemės buvo daug,Tada Dievas sutverė arklį ir aa- mano gyvenimo dienas,
pasauli. Rojus taip pat jau buvo
Mes Tavo našlaičiai vaikai.
dalyku.
įr jos kaina maža, tai
sutvertas, tiktai nebuvo žmogaus. ko:
— Dievas klausia žmogaus:
persikėle gyventi kiton vie*n*'
— Tu arkly, gyvenai 40 metą.
Pagaliant sutvfr? Dievas ir žmo
Priimsi
šunies
metna?
O, Motina Dievo šventoji
—
N«
dabar
tai
tai
ta
11
®
tau
Arklys nustebo, pastatė ausis ir
gų ir norėjo jam paskirti 20 metą
— Vaje tu mano — sako žmo
ton. O kaktusai tuo tarpMiŪHl
Ir žemes ir aukšto dangaus,
,
amžiaus. Tad pasišaukęs Dievas sako:
gus — kodėl gi nepriimsiu, visk| metų, į^l jau eri įiatehkintaH savo nekliudomai vaisčsi. Ir kai„;n
Mūs sostinei laisvą rytoją
ąmžįumi?
.
— Kodčl gi taip ilgai? Ką gi priimsiu, tik duok!
Žmogą, sako jam :
*
Australijos valdžia atkreipė
)
‘
—
Kur
ten
patenkintai
— sako
Išmelsk iš mieliausio Sūnaus.
: — Tamsta gyvensi Šėmėje 20 sri darysiu per tiek metą?
Tat sumažino Dievas šuniui me
tnrinta* įgano am į kaktusus dėmesį, jau buvo
— Ak tu tinginy, — užpykęs fu*. Paliko jam 20 m., o 20 davė Žmogusmetų.
žina. DierinihauJ OŠr nors klek vėlu: kaktusai užėmė kelijf ^
-» Žmogus apsidairė <— Žemė paai» Dievas tarė — tii nežinai, ką darj’- žmogui.
milijonų hektarą žemės pl<h* Į
J .1UNUOLIS DBA UOLIOJE
ptioausi medžiais ir Žolėmis: pa- si štai stovi Žmogus, j» tau duos
Dabar žmogus turi 60 m. am pridėk!
* — Vis UU taaža —t anžūko Die
žitftėjo viršum — ten, saulė, mė darbo. Turtai jam. arti, akėti, jį žiaus.
;
i
Geros draugijos praturtina žmogaus žinojimą, patobu nulis ir Žvaigždės. Koks pasaulio vežioti, o jeigu jo neklausysi, tai
vu. Niekados tavė« tatalima pa- tą, naikindami ūkius, trobe-'’
žmogus apsidairė — pašoko i
lina grožio nujautimą, moko paslankumo ir įpratina gra gražumas!..
•
botago užsidirbsi.
džiaugsmo: štai jo aridys, ji, kai] lėnkinti.
žiai, tinkamai elgtis. Jauni žmonės ypač reikalingi drau ! — Dievulėliau, — sako žmogus Arklys nuliūdo ir verkdamas poną vežios, turėdamas šUnj, ei1 ? žmogų* jmrigMind irhbrijojaų KOK KAŠTUOJA DUOK* \
rMriąbetmėrilšitaaftB.
taip gi norėčiau ilgiau 0*gy- kalba:
,
giją tam, kad įprastą į tas išviršines formas ir išmoktą
medžioti—kodėl gi dar ilgiau ne• *- PalaukPatyrime,
Kodėl gi aš tok* nelaimingas, pagyventi?..
,
*
laisvai elgtis inteligentų rateliuose, kuriuose jiems, kaip vėnti. Pridėk dar ilors kelis mekg* Mg.bta
takita ‘
taip figai kentėti DkvUlėĮiau, su. >w ,
žmogų* eina ir vėTpas Dievi
tautos vadams, visą gyvenimą teks sukinėtis.
: telins. • <,'
?• y* 20 metų atidavė tam

tą

Šnekos

senu

trumpink mana otaBą.

u

-

Tarp kilnią žmonių, kilnioje draugijoje mes ir patys (Kava, o žmogų* vispėafc. maldau- Dievta klausto tatatariš i ‘
ir vėl pas jį ateina, sake:
— Nori priimti arklio metus?
daronies kilnesni. Čia prasidaro mūsą akys, ir mes paste to
bimo, kas daroma, kaip daroma ir ko nedaroma. BeFne'gsaĮsg:
l-l1.a,-1 *,','",- "5gį==yaBB
T
tikėk, kad “gera draugija,” kurioje tau reikia dalyvauti,
būtinai turi susidėti tik iš turtingą jauną ir žymią poną.
Visai ne! Išmintingi, išlavinti ir tvirto būdo žmonės visa
V
dos sudaro gerą draugiją, nois ją apdaras būtą ir poprastas, nors jie ir neturėtą pinigą.
&ĖRAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIĄ! GALI
Jaunuolis, kuriam niekad nepasitaikė progos pabūti
PAGELBĖTI DARBININKUI.SURASTI
geresnėj draugijoj ir kuris anksčiau ar vėliau į ją paten
KĖLIUS IR BODUS VADUOTIS
ka, atrodo kartais labai juokingai. Įeidamas į kambarį,
IŠ VARGŲIR NELAIMIŲ
jis užmirš pasidėti skrybėlę ar apsiaustą, kambaryj už
klius už divono; pirmas pasisveikins namą seimininkę, ne-i
laukdamas, ar ji paduos jam ranką, ar tik nusilenkdama
norės jam atsakyti. Pakviestas sesti, jis atsisės ten, kur
turi sesti vyresnis, arba net atsisės j sofą, nors draugijoj
būtą ir moterų. Gerdamas kavą, jis išsiplikins bunią;
šaukštelį numes ant grindą, o lenkdamasis jo pasiimti,
parveis stiklą. Valgydamas kepsnį, peilį ir šakutes jis vis
laikys kitaip, negu visi. Gerdamas sukosės į stiklą ir
“DARBININKO” KAINA;
skystimo lašais apteks savo kaimynus; pirma sueiaudes, o
HM
Amerikoje metams.......................
tik paskui griebsis nosinės skepetaitės.
$2.00
Pusei metą................................
Visa tai nėra nuodėmės, net nėra nė garbę įžeidžiau»5.M
Lietuvoje metams. ............. ................ ;... ■
tieji dalykai; liet vis dėlto tai yra nemalonūs atsitikimai,
$2.50
Pusei metą........................,
rodą išviršuiįą formą nemokėjimą ir trukdą pasireikšti
net puikiausioms talentams. Todėl aišku, kad kiekvienas
“DARBININKAS”
. jaunuolis turi stengtis, kiek galėdamas dažniau, surasti
XIKA DU KARTU SAVAITSJK.
progą dalyvauti geresnėse draugijose. Taigi džiaukis, jei
GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI
pasitaikys proga susidraugauti su kuria nors padoria in
teligentiška šeimyna.
Kaina:
Bet kas pasidaro per didelis draugiją mėgėjas, tas
♦2.00
Amerikoje metams .
tuoj virsta imviršutinišku žmogumi. Jis mėgsta tik puoš*
♦2.50
Lietuvoje metams...
tis, vaikštinėti... Ypač Sis pavojus tyko didmiesčių mo
kinius, kur yra paprotys per dažnai dalyvauti įvairiose
sueigose ir ton šokti ligi vidurnakčią. Tegul tokia drau
tfDAkBININKOa SPAVSTVVBJĖ
gija būtą ir labai gera, bet sugaišta* laikas kenkia moks
lui. Didelis ir dažnas išsiblaškymas trukdo tvarkingai
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS <
mąstyti ir pratina žmogit vengti sunkesnio darbo.
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

jW net ir vis»taii neįalitaią ...
metą,., - ’ kaip kad būvu miati. tam** 4 . in
. Ą4. Qhp P 4 Wf tatbnS
dien keleiviui negresia ta- f
talpiIgai...40 mėtį-.. AŠ nenorių
kinės tauto* ir ^išvažiuoja-*’ j
taip figai gyventi, H aš pertiek,
ini keliai. Per vidurinę Af-,,
metųdajyčikto
.
/.4b tu
man! — riką yrą mažiau pavojinga
^orių pęrvtaiuoti, negu padaryti^

<’•— Tu.besdDriie; 'gyvensi 40

eaįeg /plėšiką kvartale.
ė' Waip ilgiu, ir kiek kažtiw->^
w«į. ji vidutiniškai kelionė
‘Jei &ią dalykas
apie greitumą,’.tai greiėte-^S
šisi aplėktum žerhę ottaiąte
.,lutaĮi nendrių DiėyąiŪtaĮ tik Cepelinas žemę aplėkė .pta’M
duofe vMci įrfiHhriit*
12 parą, bet, .žinoma, ttadta“ #
Tdikbtoltaįionti .20 mekelione' yra per brangi. Pi-^r
tąZo 20 fieęg įridšjo Žmogui. • •
|
.. Bėtažūaė
dabar 20. m., įkaušiai žmę apeiti būtą
p žmogų*-— Š^ tticių. ■
lilna pėsčiam, bet tai
' ■ ■
'h
tą per ilgai. Vidutiniškai-^
dabar kelionei apie žemę
ir kas iš tos istorijos išėjo?
narna penki mėnesiai. Per
Dabar ž*tagiU tttH tavo metų tą laiką galima ne tik kad' »i(
tUdai 20. Dilimą pttakytį, kad
i kr 20 m. žmogų* yralaimingiau- Žemę apvažiuoti, bet daugio
rita: jis pergyvena linksmiausiu ly įdomių vietą dar po vie- į
savo jaunyttta dienas. taip turi ną dvi dienas pabūti apak t1
boti — itnogda 'gyvata savo me
Žiūrėti. Vadinasi, penkią*. |
tu*.
mėnesių kelionė yra pato*. *4

r#Ą»

“darbininkas

^ventata nuo 20 m.
pasunkėja.. Jfe turi smarkiai darbuotK prakaitomi. Nąrtebėtlna:

jis gyvena ne tavo metus. žmo
gus dirba taip arkly*, nta to Gy
veną arklio matos.
Toliau .-** ItagUta Imatemti.

keliais važiuotą pirma &»*«■
lietai tr*HU
Turėda
mi* ipb1.4O>rią
tafiUalda ti getuw viešbučiuose. Va
kiltą, bet pttH stata llHro ata|*. rytų totai gerai. Tik m drf
ji ton n tatai, iii fto taiptao rimais reikėtų btti totai ai
pHfc dtatačĮk *
žmogus gyvtan (tata wtna. .’ sargiam.
"Tr,
, Mu tatai ŠtaįtaM JMtato ttw>
60’m. to pMtaata kita vertas.

(Iš Dr. T. Toth knygeles 'Maumiolio ]nvinimiuiijit‘' kuria, Į lletuvią

kalbą Išvertė A. Maceina)

ffilKALINGASPARTNEmį
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’

tavo uline, būtą gry
na, tu nelabai bijotum mirliet,”—-T; MMi •
“Jcj

prie tnlsbfj ir valgomą daiktą krau
tuvės, geroje vietoje, netoli Lynu,
Mass./tarp lietuvių, baltruaią, Šve
M« tartai itelrtti, ką da
dą, lenkų ir anglų. Krautuvė yra
naujai įtaisyta renda pigi, galima rome, kad Hnotnmfm, ko da
ir pirkti pigiai.
turime nelai
mę, žinią dlfei klausk “Darbiniu- nesant e- podurf. — /omta
ko?*

Reikalo KreipkitAi Pm

,

Watt.

^DARBININKAS^
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giausia neturintiems taaį
daug laiko, o norintiems
tą ir pamatyti. Tokia kelior*|
nė vidutiniškai kaštuotą
200. UŽ šiuos pinigus žnata»
gus visur laivais ir geležiu- S

•Vitai paprąsUul i|tattlšktaaa,
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Kaip žinoma, prieš kelias
dienas lenkų juristu sąjunga
didele balsų dmigmuu pri- \
ėmė nutarimų, kuriame pa
smerkė lenkų valdžias orga
nų elgimąsi su Lietuvos
Brastos kaliniais ir pavadi*
no tų elgesį negirdėtu Lenki
jos istorijoj smurtu prieš
teisę ir morale, juristai pa
smerkė taip pat atsakingų už
Lietu vos Brastos įvykius da
bartinį teisingumo ministerį
Midmlovskį.
Šis paskutinis Pilsudskio
režimo priespaudos žygis su
kėlė Lenkijoj didelio pasi
piktinimo. Lenkų visuome
nėj nurodoma, kad juristų
sąjunga turėjo pati geriau
siai žinoti, ąr jos elgimąsi
buvo teisėtas ai' ne.

KAS GIBDRTJ BRAZILIJOJ?

(THEVORKBR)

ton

T.mrTTAWTAWB O, AMMCIUSIOS OI T.ABAB

Ligžiol nebuvo jokių, darbo
MubMJktutuvę. kavai tUdJgavim, aprMuuMHų tajayk-

privertė tuoae ekranas <Hr- “
’ '
‘
‘
‘
baiitienus lępjonUtątpa jįapiai diųinkų vietai Tik konccii- šų persekiojimui. Jie budėjo
paaunkrati
ir W' nių įmonių ar iriaįfų ądmi-ar laukė tinkamo
momento,
Mtrf
<IMT.
# t
imti
atlygini^
lip
pępli- nwtracij<y |mitq refolAiųaL wuų
čMy* jautė
neįyfltį
momentas
atėjo
ir jie jo
.
OUMOIUFHOM
B4m:
F*Bmn«BR43XM* K
Ę nepraleido.
Kuomet
silpnės- AwW mmm ....... -.1^ mo minimumo. Tndsr don- ma laikyt tam tikras akaiBaptlUejreęy
W
tėvynės
smmįiknimo
• ***«r*
guma kavos plantacijose čius brazilų. Be to, sulig se
dirbusių lietuvių šeimų ne nąja konstitucija ųaturali’ :
<< DARBIMIMĖ4S”
bedaro kontraktų ateinan zuoto ir gimusio brazilo P1'
tiems metams ir kraustosi į lietinės teises buvp tolygios,
|Įg
Broadway
South Boston,
Telephone Soatli
miratus. Miestuose nieku gy tik naturalizuotaz negalėjo
vu negalimą tikėtis darbo būti išrinktas krašto prezi
1 ' WBŠ
gauti, Todėl bedarbių ir ba dentu.
> daujančių skaičius dar padidės.
įMinint 13-kos metų Lįe- Ji tik anaudė per keletą šim ^ruiiį> yMdiĮ* raetfįrh Norčdama pašalinti ne
dMfbvi iruili
|
tuvo« neprikUiusomybes su- tų metų ir tinkamai progai
darbu šio sunkaus ekonomi
į kaktuves, mintis persikelia atėjus, vėl pasireiškė Lietu Pereitą savaitę federalinė nio ii- politinio krizip mętp,
J
į tūps suirutės laikus, krie vos vaikuose. Pažymėtina, vyriaussybū išleido Joįcrętą, Brazilijos vyriausybe išlei
& viešpatavo Europoj baigiau- kad pirmįeji Lietuvos ne- sulig kuriuo visos tąutįnes do dekretų, kuriuo vienodidvyriai ir koncesinės įstaigos bei į- riėms metalus uždraudžia
ĘOMUmMTAI NORUO
I
lis pasaulio karui. Vokiečių priklauosmybės
/
įdybe jau buvo perlaužta, buvp katalikai moksleiviai. mones trumpu laiku turi vy mas imigravimas Brazilijos
PATRIUKŠMAUTI
!c. ątmija susmukus, nes jaute Taip nepriklausomybe į- riausybei įrodyti, kad jose tęritejjon. Antrąja klase
Sąryšy su komunistų bado
gyta,
valstybė
įkurta,
politi

pibių pralaimėjimą. Lietu
streiku Kauno sunkiųjų dar
dirba nėmažiaų, kaip du keliaujantieji imigrantai bus
KPF PR. VIRMAUSKLS,
nis
suverenitetas
užtikrin

va buvo sunaikinta ir nualin
trečdaliai gimusių brazilų, o įleidžiami tik tie, kurie iš 80. Bo^toi^o lietuvių parapijos klebonas, nau jas L. 1). 8, bų kalpjimf, komunistui no
tą, Atrodė, kad nepaliks jos tas.' Bet kur gi asmeninė tik vienas trečdalis natura- lipdami iš laivo turės paro offfunizacijpu Dvasios Vadas,
rėjo šių progų išnaudoti ir
, pė žymės, ne vardo. Bet jos laisve? Pradžioje ji pasi lizuotų brazilų ar ateivių. dyti 300(1 lųįlreįsų (apie
prie kalėjimo patriukšmauti.
rodė
lyg
saule
iš
po
debesų,
zūnūs nesnaudė. Jie jau tiek
Policija, kuri tiksliai žinojo
Jšiintinais atvejais, jei pri 3000 litų). Kiti kelędvįaį te
visiems
maloniai
nusišypso

» buvo susipratę tautinėj dva
jų planus iš anksto, pradėjo
truktų iš gimusių brazilų bus įleidžiami su kvietimais
sioj, kad nesidavė nuslopin jo ir vėl kaž-kur pasislėpė. tarpo meisterių ar specialia- iš Brazilijos, ir tuose kvieti
komunistus
sekti ir areštavo
o
ti ne karo audroms, nė pric- Padange vėl ūkanota. Karo tų įmonei, ši taisykle gali muose turės būtį išraityta,
keletą asmenų, dar net ne
padėtis, karo Liuko teismai; būti peržengtą su atskiru fe kad kvįę?ita pafcvįeriųjį pa Varšuva,—Lenkų valdžios kad juristų sąjunga aštriai priėjusių į būsimo triukšmo
cenzūra, šnipai, kalėjimai, deralinės vyriausybes leidi jėgia maitinti ir išlaikyti
organai uždare juristų są kritikavusi dabartinio tei vietų. Tarp kitų, buvo suim
admmistratyViniu būdu už- mu. Tas dekretas labai pa
jungą, kuriai priklauso visingumo įpinistorįo veikimą, ta ir Jalovičiute Feiga, pas
dedamos pabaudos, spaudos sunkins ir taip jau sunkią
soe Lenkijos juristai. Jos
kurių buvo rasta komunisti
peržengusi sąvo kmrųH’tenciir žodžio suvaržymas.^ Tikbūstinė Varšuvoj užantspaune vėliava, kuri jM?r triukš
jos ribas įr Veikusi ueteUęduota.
Kaipo
uždarymo
pricmų prie kalėjimo turėjo būti
rgclo daug tauta
>
‘
tartm ofiemliai nurodoma tat • '
iškelto.
' ‘ V
parašu. Trinamo sau akis, vi užpakaly — už kulisų, o raiti jodinėdami gatvėmis
Suėmus vėliavų ir jos ne
P ■ iįjžįųlįų valstybių griuvėsių klausiame: kas čia yra? kas kuomet jiems reikia padary prašo iš praeivių išmaldos. ma. Duonai kviečiai atveža pati valdžia, rodydama gy šėjų prie Kauno sunkiųjų
gk* pamatė. UQ|a mažutę, bet ę- atsitiko? Tiesy pasakius, čia ti %kokių drąsių, bet kvailų Vietiniai žmonės pasakoja, mi iš kitur, daugiausia iš ventojams pavyzdį, jau to- darbų kalėjimo jokio triukš
r ... nergipgų Lietuvą ir su tuš- nieko tokio įdomaus nepy avantūrų prieš tikėjimų, tai kad raupsuotieji perka sal Argentinos. Tokio labai pla
mo nebuvo.
kįų duonų įvedė kariuome
ko,
tik
turime
prieš
akis
pa

r lįonia ir beginklėms ranjie priekin iškiša kokios dainius ir dalija vaikams čiai naudojamo produkto įI* * . kemąs jie narsiai gynė nau- prasčiausias auklėjimo pąser nors mažos valstybes nesu gatvėj. Birk tai jie tikį, jei vežimas'labai kenkia Brazi nėj ir laivyne. Tos duonos ; Bedarbių skaičius Itali joj
‘ jai sukurtų jaunutę valsty- kas. Musų valdininkai, ru sivokiančius ir pusiau civi tam tikras vaikų skaičius lijos kraštui, todėl revoliuci plačiu mastu įvedimui tuo per lapkričio mėn. padidėjo
tarpu dar trukdo tinkamų 100,000. Gruodžio pabaigoj
į
bę. Jų pastangos ir pajėgos sų ir lenkų dvasioj išauklėti lizuotus fašistėlius. Tie su
ne laikinoji valdžia išleido
malūnų stoka, nes kukurūzų bedarbių iš viso buvo 642,r ^ atrodė taip menkos, kaj išduoda savo egzaminus. nieku ceremonijų nedaro, nį, tai jie pasveiks.
atsišaukimų į tautų, ragin
paprastame malūne negali 000.
i * ' Mipismieji kaimynai tik Nieko geresnio, demokratin- nęą diplomatijoj jie vos tik
. '
dama vaitoti tautinę duonų
ma
gerai
sumalti.
Nežiūrint
L "šypsojosi iš naujosios Lįetu- gesnip nematę, jie elgiasi išperėti žąsiukai.
(pao naciomd), t. y. duonų
įr‘
Bet Ldetųva rimtai pra- kaip buvo išmokyti. Sėdį
Nejauku katalikiškajai Lie Del dirvos netinkamumo kepti lš dviejų trečdalių ku* didelio krizio ir pinigų sto Sausio 15 fl. visoj Latvijoj
kos, dedamos pastangos sta
*
dėjo tvarkyti sava raikalus valdžios vežime ir šmiguoja tuvai kai jos valdininkai pa
užregistruota 17,665 l>cdarkurūzinių miltų, o kvietinių
ir
įvairių
kenksmingų
vabz

tyti malūnus kukurūzams
ir visi su nuostabą pamate, su botagu, nes kitaip važiuo verčiami tokiais negarbin
biai, iš jų 3,785 darbininkui
tedėti tik vienų trečdalį.
džių, Brazilijoj kviečių ir
malti.
r
kad čia ne juokai, kad jos ti nemoka.
ir 2,800 inteligentai bedar
gais įnagiais.
Tautinė duona esanti pakan“L. 11.”
rugių labai mažai teauginaįr maistinga.
F
WBFitt«Usomyi)ę ne viep tik Bet, rodos, nors instinktu
biai yra Rygoj.
b įi* tuščias žodis, bet paremtas jie galėtų jausti, kad lais
nepriklausomiems
smarkiu nusistatymu ii- iš viems,
Lietuvos
piliečiams
botagas
Vįlimms universitete susispietusi jaunuome
tverme.
Priešai griebėsi
Taip buvo Lenkijoj, Lietuvoj gi buvo kitaip.
netinka.
Cenzūra
ir
kalėji

ne,
kurios tarpe viešpatavo laisvamanybč ir de
ginklo ir suskubo užkariau
Įvesta rusiškoji tvarka, bajorams žymiai su
ti naujų valstybėlę kol ji mas garbės nedaro. Ar ne
siaurinta jų teisės. Baudžiauninkų padėtis bu mokratinės idėjos (tokia buvo laiko dvasia, tai
dar nesustiprejus. Bet čįą būtų pravartu Lietuvos val
vo apverktina, jie buvo sulyginti su Rusijos buvę skaitoma Už madų), negalėjo sutikti su ca
t ĮJetuva parodė dantis. Nar dininkams
imt valandėles
baudžiauninkais, kurie, galima sakyti, buvo ver ro režimu, lanke progos kuomet bus galima
Lapkričio 29 d. 1930 m. sukako šimtas metų gai ir visiškai priklausė ponui, kuris galėjo su skelbti savo idėjas, įšlaisvuiti baudžiauniiikus,
si jos sūnų dvasia priminę UŽmįištĮ dabartinį nervinga
Gedimino, Kęstučio ir Vy- įsitempimų ir pažiūrėti į is nuo pirmojo Lenkijos sukilimo prieš Rusiją. jais pasielgti kaip tinkamas. Apart baudžiavos įvesti demokratijų ir 1.1.
tButo laikus. Ne. Lietuvos torijų trylika metų atgal?.. Jį musų senuoliai vadindavo “Krakusmeciu” ir činšo, kurį mokėjo lamams, baudžiauninkai,
Labiausiai gi atmainų troško Lietuvos sodie
arba
pirmuoju
lenkmečiu.
Renkam#
šis
sukili

Jidvyrių tradicija nenumirė.
dabar tuivjo dar pareigas valstybei : mokėjo pa čiai — baudžuuminkai.
mas turi didesnės reikšmes, nes tai juk buvo mė galves, padūmes, pristatinėjo rekrutus. Pasku
Sukilimai prieš senųjų tvarkų Neapoly, Is*
ginimas jėga nusikratyti našų jungo, atgauti tinioji pareiga buvo labai sunki. Kareiviavi- paųijoj, Graikų išsivadavimus įr pagaliau ^va
|v. TĖVAS KĄLBA, PASAULIS nepriklausomų valstybę, kurion be abejo turėjo
mas tada truko 25 m. Pati tvarka nepakeliama, sario ivvoliitęijan Prancūzijoj buvo pavyzdžiu
KLAUSO
.
įeit ir Lietuva. Mums lietuviams juo džiaugtis karininkai turėjo- teisę už .menkinusį nusikalti ir kurstė naramų gaivalą sukilti.
labai netenka, bet kadangi jame dalyvavo ir lie mų kareivį negyvai rykštėmis ar lazdomis už
Aštrus rusų valdžios bet kokio bruzdėjimo
tuviai
tad
pravartu
bus
sis
tas
apie
jį
papm*
plakti, Tarnauti praeidavo Rusijos gilumoj, peracMojimas, slopinimus, dar labiau kiršino.
Bcreitą ketvirtadienį šv. imu Dievo garbę aukštybė
koti.
•
’
Taip dalykams esant. 183(1 m. lapkričio 29 į
tad apie pabėgimų ir kalinis negalėjo būti.
Tėvas Pijus XI kalbėjo per »e, o ant žemės ramybę ge
30
dienus naktį prasidėjo Vaišuvųj sukilimas,
Po Napoleono I karų ir jo pralaimėjimo ties
radįo į viso pasaulio žmq- ros valios impnčms. Tai pir
Ponai, smukdanti ekonomiškai, spaude iš sa
BMk Jo kalbos klauso ne tik mas įvykis i&torijoj, kaį Leipcigu 1814 m., Lietuvą lįkn padalinta į dvi vo baudžiauninkų, ką tik galėjo išspausti. “Pmi- vaduiamos Hlapkričio sukilimu.n .Lenkų Ka
katalikai, 1>et ir visokių t|- žmonija išgirdo sąyp Gauy- dalis: Suvalkų kraštas atiteko Lenkų Karalijai, šČiznos” dienų skaičius savaitėje siekė net 7. riuomene miestiečių įHidedanm, paėmė Varšuvą,
kurių globojo Rusijos tanu AleĮraandras L p li Buvo laukus birtidžimLninkai dirbdavo naktimis, rusai atsitraukė. Įsikūrė laikinoji valdžia, kuri
,
* žemes gyventojai.
pų
laikraščiai
plačiai
įško*
kusioji dalis betarpiai buvo prijungta prie Ru prie mėnulio šviesos. Galima įsivaizdinti koks pašaukė visii kraštų žūtbūtineu kovon.
: Ktoimesi ir agnostikai ir neAtsiliepė į jų ir Lietuviu Lenląims tai buvo
\ tUrintieji. Kaip jie tų kali# meptayp šv. Tėvo kaltMį
sijos.
tai buvo lauko įdiibinras, ir kokį vaisių atneš
laimi
svariim nes sukilimas Lietuvių atitraukė
1815 m. Karalija gayo konstituaiją. Nuo šio davo. činšai buvo didinmiii ’bc paliovos.
\ savo Širdyse priėmė, tai tik Taip elgiasi pakulis, o kų
rusų jėgas: rų&uM tmkrjn pirma, numalšinti
jiems žinoti, tat klausėsi su gi Lietuvai Su širdies skaus laiko ji buvo amžinai prijungta įrie Burijoa, ca
Taip ilgai tverti negalėjo, Bajorai svajojo Lietuvą.“ ' .
pagarba. Popiežius laimimo mu tenka- pažymėti, kad ras buvo ir Lcmkų karalium kartu, valdė per sa
Lietuvos sukilimas prasidėjo šiek Hek Vėlinti
vo vietininką. Karalija turėję ra‘imų> lįtra rin apųj savo nesenus, nieku 'nevaržomuo, viešpatane vieni tiį katalikus,
vy dabartino fašistų vyriuusy- kosi kas du metui |r leido istįtjmjį
vhno’laikus, apie trukšmingtta Kuinus, iK’šfym*. 1831 m< vmmrio mėnraį.
ignąnipjų Pftpro
riausius ganytojus įr tį|iip be drąsiai
LimkiM tagumoj sukilimą kėlė Morai ir
#
. • turėjo nuosavų kariuomenę, jos skiučiy nuirta* amūkh* irt t. Skaudžioj danbrty praeitis jiems
viają
ir JAvi- įįjąuM balsi). Bet tai luąųivy-tydąyn jwijos\$ra*~WlU kote Y«ūi
ė ir jie lauke fi|( pro#** vėl Horathviai, Lkrtuviue — vnlrii^iniJmudŽiau*
‘MJlb rizgūs dgąllgbi- dėtimi drąsu. ‘ A^u»ė»nu*rĄįikiirn1ij»y vrike Napoleono kotlrksasMjsynM.
įtintai.
4 . į
• ■*

LAISVES ATMINTIS

IBKUOS JURISTO SįJIJNGA UŽOSRITI Už AŠTRU
UETUVOS IRlSTĮSĮffllĮ BITIKį

1830 M. SUKILIMAS IR JO PASĖKOS
LIETUVOJE
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sr-

m? m nai,iLDS. Kuopų Susirinkimai’
via

ir yra gan gera autobusų
publikoj Bažnyčiom, Vytau stotis, Autobusais siteHi’kito, Stoties gatvės ir dalis
—
■ .a#*)
Turgau* aikštės. Grindimą*
dėl tu, kad čia prieina pla- Atėjo į kauną čigonas. f-|
mawia,m. a
Jd
W|ĮT|UtlU»T(a»MK. t
LDS. 65 kp. mėnesini* susirink* »j
Br tik kaip kartu mu medžiaga ir žemės turts geležinkelio, l’ats Tau, ėjo į vieną trobą ir prašo:
Vasario 22 d,, 1 vai. po pietų jPradedąma« kėlimią per būklę ir
darbais kaštavo 152,074.89
vyk» LDK. 8 kuopoe susirinkimą* qw įvyks kpvo l'ffllb
— Ponytek, gal turi ką »H* lw*
^Amerikos lietuvių kolonijas, taįavgM vianm^uiikHi ir
’Į
MfckyfelM kambary, Con- kutinii]/7 sniŠHt pobuŽnytfnėį
iii 1929-30 ui. grūdinio ragės gėležihkelių stotie rū
mokslu
darbininkai
noriu
Uinej.
Kviečiame
nariu#
ateiti,j
praštm muuų visųumeuę ir
durliai Igivo fojiaų varomi; mus naujas, grąžas, mudvi- valgyti, esu labai ųlkimas f i* ąresa Avė. Ateikite visi. Valdyba
vr* keletu svarbią su«iaayT#|ty
jmsimutdoH
savo
atvykimu
atskiras asmenis lu^tsisakyviso iki šiol yra išgęįita 26,- piškai įrengtos. Be tu, ne goUelis.
Taipgi alsiveskĮte fe aąve'trtuf^į^':
,
0.
M.
T.
ti man joje pagelbėti Kaip Amerikon tam, kad noru 863,78 kvadi; nietr. gatvių minu prie jMit miesto atida — Imi ąš tau duosiu, uieko
Vasario 22 d., tuoj po sumos jjau esu vieną kitą kartą vie kiek gėriau ir betarpiškai ploto, šiam reikalui pada rytas naujau plentų valdy* neturiu.
vyk* LDS. 10 kuopoe susirinkimas,
šai (prakalboje, ųpmijoje) amžinčiau čionykščių lietu ryta 2X4,049,55 lit išlaidų. Imis pastatytas geležinis til
Kviečiam* gausiai sueiti nts turi
- Išvirk ką nors.
■Ai
pasisakęs, nevyksiu nei au vių kultūriių gymnnią tir, Miesto valdyba buvo pąsi- tas per upę — Jurą. Tiltu — Nieko neturiu, čigonėli. me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugužes) prikų rinkti nei su kokia val grjžęs Lirtuvon, Imčiau skoluiusi iš taupomųjų raiš gera išvaizda šiek tiek pri
rašyti.
Valdybų
—
Tai
duok,
nors
kirvį
išdžios misija, o tiktai siun jiems nuudįngesnis negu iki tyIks kasų 40,000 lit. ir iš mena Kauna tiltus, tik. ži
čiamas plačiai žiimmos Lie šioliai kad buvau.
miw havim, oomr.
finansų ministerijos 50,000 įminiu jis yra daug mažes hivii’sin.
tuvoje Vilniui Vaduoti Są Didžiojo New York’u Vil lit. 1931 m. gatvėms grįsti nis, Taip pat Taumgcje v- — Še, kad nori, virk, ma-J nins įvyk* wknnulienj, vasaijo 22.
Vo*ariomėn.:
1
jungos patirti, kas ir kaip niui Vaduoti Sa-gos Marš mažiau skiriama pinigų, nes saina daug malūnų: pama iy>siu, kaip tu jį išvirsi — ir mus įvyk* sekmadienį, sausio 25,
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai 22 Ilaltiiuoie, Md.
toje srityje veikiama mū ruto Koinisįįa- niuitatčr jį reikia mokėti skolas ir yrą į:žu čia ima vis labiau pietų iitiiršv naują kirvį.
nėj, 330 Green St. Kviečiame na 24 EI i žabet h, N. J,
sų amerikiečių, pranešti, kas man, tatsižvelgdama į gau kitu taip pat svarbiu mies ti.s pramonėj kad ir smulki.
25 Bridgeport, C-onti.
Čigonas nupiovė kirvuko-1 rius (es) ateiti. Gera proga užsimp- 26 tVatorbury, Uonn.
Sąjungos ir pačių vilniečių tuosius ir laukiamuosius iš to reikalų.
Valdyba
Bedarbių mieste vi^ei nėra. t į, numetė į šalį, o galvą įdč-j keti duoklei.
1
27 New llavcn, Conn,
daroma, kiek galima sude- vietų pakvietimus, tačiau to
28
N«w
Bi
’
itfcir
Coan.
Taumgierini
turi
labai
Tauragė gali pasididžiuo
jo į puodą; užpylė vandens
•rt ■
rnrti Lietuvos ir Amerikos li dar ne iš visų pąskelbtiLlU
DAYTON, OHO
Kovo mitu
ti savo gatvių tiesumu, pla malonią poilsiu vietą - so ir verda. Virė, virė, paskui
LDS, 69 kp. Musirinkimau įvyk*
lieiiirių visiitimenės darbą miestų yra jie gauti. Žino
tumu, ir visos jos yra tokios: dą. J K yrą ant aukšt**.snio t mė ragauti. “Būtų visai ge-| .sekmadienį, vasario 22 d., bažny 1 d Hartford, Conu.
Vilnių vaduojant.
Kelios ma, kur nebūčiau šaukia
2 d. kovo WefttŪcld, MWj’v
siauru, vingiuotų, nešvarių liet lygaus kalnelio, nuo ku Filh valgis, tik knidpų trūks-Ltinėj svetainėj tuoj po sumai.
savaitės, kurias man teko mas, ten nebus reikalo nf
*
Kuopoi ražt. Z. Gudeli* 3 Woreestvr, Alaus.
gatvelių čia nematysi. Tik ’rio matyti tikrai gražus rv ta.' 1 šeimininke atnešė kruo- Į
gyventi ir pasidairyti Nv\v važiuoti.. Su kvietimais ir
5-7
Boston,
Canibridgc,
Maus.
reiktų kiek rūpestingiau ginys, ypač, žinauia. va>arą.% pų. Virė, virė ir vėl paraga-l
S d. 3 vai. p. p. Newark,
York'u. Įtikina mime, jog ir šiaip mano kelionės reika
prižiūrėti šaligatvius, kurie upr* su savo stačiais kran VU. “Būtų jau visiškai ge- Į
8 d. 6 vai. Brooklyą, N.
Booonnr,
M.
7.
Vilniaus darbas Amerikoje lais prašau kreiptis i Marš
žiemos metu tiek ueisvalomi. tais, sako, labai gražiai yru ras, tik sviesto reikia, At- LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki 10 Wilkes Barre, Pa.
eina panašia kryptimi, kaip ruto Komisiją, su kuria va
kad būriai vaikezų jose jau puošiama pievų ir, išsiskirs nėše ir sviesto. Vėl maiše, mas įvyks vasario 27 d., 6:30 va 11 Scraptoą, Pa. •
ir Lietuvoje (pavyz.. santy žinėdamas būsiu susirišęs ir
14 Binghamtoii, N. Y.
čiasi,kaip čiuožykloje: čiuo čiusių į vienkiemius, ūkiniu maiše, dar paragavo ir sako: kare, Karalienes Angelų parapijos
M
svetainėj, kampas Robling ir $o 15 Ainsterdam, N. Y.
kiai su ukrainiečiais ir ki kurios adresą čia patiekiu:
žinėja, važinėja ant šaligat kų sodybų. Sode pastatytas u N u. šri i nininkėle, duok 4lh gatvių.
17 Rochcster, N. Y.
tais). tai jis nesunku sude 207 York St., Brooklyn, N.
vių net rogelėmis, visai ne gan stilingas-paminklas Šau Šaukštus ir druskos, dabar Taigi malonėkite visi susirinkt' 18-19 Niagara Falls, N. Y. l«4 '
rinti: bet ir, rodos, nebe
ir užsimokėti duokles kurie esate 20-23 Detroit, Mieli.
kreipdami dėmesio į praei liui Putviiiskiui. Prieš vals nlgysim.’*
,3
naudos Ims ir mano, susijuskolingi. Nepamirškite ir naujų 25 d. Bridgrport. Conu.
vius, nes nėra kas juos su čiaus valdybą, daržely, yra Suvalgė koše, o kirvis pa narių atsivesti prirašyti prie mtUrų 25 iki baland, 15 d. Chicagb,<ilL
Mykolu#
Biržiška
>io su Vilniaus krašto g.vvekukli, mpsų spaudus gaivin liko. šeimininkė ir klausia: brangios organizapijos.
draudžia.
niimi žmogaus, keli pinnešiBalandžio man.;
Kviečia Valdyba
Tauragėje yra 14 kom tojo, Kudirkos, ' stovyla •Kada gi kirvį valgysim f’
inai apie to krašto lietuviu 1931 m. vasario 10 d.
16 Cleveland, Ohio
patlabai
rū — Oi, pony tūle, jis dar ne
plektų pradedamųjų mo Miesto
Vienuvaldyta
dalyko,taip
kuris
18 Pittsburgh, Pa.
papuošti miestą, so
kyklų. Butus šioms mokyk pinasi
20- Shenandoah, Pa.
bamtow, fa.
reikalingas, (k'213 gyventoji] išvirė. Aš parsinešęs išvir
dindama ųięįenp^ tvarky siu ir su vaikais jį suvalgy LDS. 40 kuopos susiciukimas į- 21 Mahanoy pity, Pa.
KAIP TVARKOMA TAURAGE
loms miesto valdyba nuomo tikinčiam
imąsUu, Tauragei,
_ __ _ vyks kovo 1 d;, tuoj po sumos 22 New V^rk City.
gatves^
gu siu,” atsakė sotus Čigonas.
Nepamirštama nelaimė.—Jšgrįsta 26,863.79kvądr. metri ploto.— ja; mokyklų išlaikymas gan dama
trūksta,
būtentMedžiams
pirties. Esa
“3/__________ Mykolo parapijoj sretaUėj.
Kiekviena Ąmcrikoa
.lit- neatitinka
Tiesio* Wp stygos, gatves.—14 komplektą mokyklą.—Taurofiečią brangiai jai atsieina. Samų, dinti išleisti
\ ' ĮMaloMkit visi nariai atrilaAkyti
moji1,2954)
piltis visai
-J i *
r __
s ūiėgrtą
—------ — įfr pMtoHiaba mokesti* pisimbkitn; kolonija pra^ma .stengt;
T
poilsio vietos.
higienos reikalavimus.
O vis
paskaitas indrai, kad vtet vtetoa j
MKofųtUa ir apylinkes lietuviai galčtijr.daly^
? "neš susirūpinti:
kam būtų Lietuvą matysi skaitydamas Ka
to valdybos globojamų, labai ir
dėltošportą
čia reiktų
aikšteips
ir gera
vauti. Profesorius paskaitau
Taurage jau pačioje Di mų, kaip kituose Lietuvos maža tėra. Šiemet baigiasi skirtos
juk kartais
iŠ tu,
kiek fut
vy- taliku Veikimo tteatro leidžiama
ne kokioms atskiroms partijoni^j
aikšte.
džiojo karo pradžioje buvo miestuose. Matyt, gyvento sutarties laikas su koneesi- bolo
*4XMT CLAU, PA
ventojai
suvartojo vandene savaitraštį
|a paĮ^ 0 visur kitur užsiebet bendrai lietuviams, kurieatd
sudeginta. Tą prisimena be jus ištiesų gaisrai pamokė. nmĮui, kuris gamino Taura
H|
11 Į LDS. 107 kp. mėnesinis susirin* rūpi Vilniui Vaduoti ir 5iai£:k»U>Į
į kiinas įvyks kovo l-miį, tuoj po su
veik kiekvienas- tauragietis. ' Miesto valdybos didžiau gei elektros šviesą. Dabar
tūriniai reikalai.
:?,»■
į
J| reikia užsisakyti sau Amerikoje mos, žv. Kazimiera parapijos salėj.
susitikęs su žmogumi, nese sias rūpestis — gatvių tvar elektros šviesos gaminimas ■
Kolonijų veikėjai, draagijtyl
ir visiems giminėm* ir pažįsta* Kviečiami vis nariai dalyvauti ir prašomos paminėtomis dteąpmW^.į
niai atvykusiu i miestų ir kymas. grindimas. Reikia bus atiduotas iš varžytinių.
užsimokčti mėnesines mokestis ir
miems Lietuvoje.
savo kolonijoj surengti pariądtia^į
naujų narių atsivesti prirašyti.
pradėjusiu apie jį .reikšti sa pažymėti, kad šie darbai .Elektros šviesa Tauragėje
“Mūsą laikraštis ” metams kaš
Valdyba nes trumpas svečio buvimas Am*.. :
vo nuomonę. Gaųsras taura- gražiai vykdomi. Daugiau nusiskundžiama: kartais pa
Hkoje verčia išnaudoti ld&tte$| I
tuoja. keturį litai, pusei metą du
giečiams padare nepamirš sia pinigų buvo skiriama iš vakary per ilgai ji nešvie
momentą. Kolonijos, kurios WriR$ j
litai.
W0RCKSTBR, MAS&
tamą įspūdį: sakoma, kad grįsti gatvėms, kadangi oku čia ir šiaip kai kada be rei
rengti paskaitą, tačiau šiaią marik *;
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
LDS.
10S
kuopos
susirinkimas
įrute nenumatytos, praŠoiąoįį tariH.
vos du namai teišliko nesu pantai — vokiečiai “malo kalo “aptemsta.”
vyks kovo 1-nuj, Aušros Vartų pa su artimiausiomis kolonijoiąĮ*.
degę, liet dabar gaisro žy nėjo” išardyti vjsą senąj]
Judėjimas turgaus dieno ir muilo, sprendžiama apm nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai rapijos salčj, tuojau* po sumos.
Maršruto Kpwtel>
mių nebematyti: daugumas miestu grindinį ir išvežti. mis, ketvirtadieniais ir pir jų kultūringumą, brt Tau ■‘.brangiau.
Visi nariąi prašomi pribūti, nes
207 York Street
nukentėjusių pastatė gan Vadinas, ne akmenų nebeli madieniais, Tauragėje gana ragė kitais atžvilgiais gana * Adresas: Lietuva, Kaunas, Lai*- turima svarbių reikalų.
Brooklyn, N. Y.
***’..* į
Kviečia Valdyba
gražius namus. Tauragėje ko. Grindimo dariai i ėjo per didelis. Autobusų judėjimas kultūringas miestas...
įvCs Alėja 31 Nr. “Mūzą Ląikriimatyti daugiau mūrinių ua- • kelerius metus: 1928 m, bu- čia ne por didžiausias, nors
4' tis.”
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{Sukilimas prasidėjo Žemaičiuose; Telšių ąps- inų, būsiįj galimą bimįžiuvg Muk pulengviutl
•po sukilimu prasidėjo dar blogesni laikui. I į
k rity, o paskui paplito po visi] kraštų. Visur r' ?ąčiaii tuščių pažadų sodiečiams nepakako ir Caras Mikalojus I pavertė Lietuves bajoras sa-ĮI
atsisakyta mokėti mokesčius, eiti baudžiavą, ’ aisves oUiisuii, kaip bajorai, jie netikėjo.
vo .tiuliais, o sodiečius kazokų uagaikomįa pri-ll
duoti rekrutus, kai kur gi atimta jau pirmįąų
NoŽįųrint tokių santykių Įdėtuvoje, Lenkai verte vėl mokėti mokesčius ir dar didesnius, Į|
surinktus.
via tik atsukite čia savo kariuomenės du būriu; privertė taip pat duoti rekrutus ir atlikinėti vi-||
Vilniuj įsikūrė slapta laikinoji valdžiių jos vienas (ielgaųdp vedamas, vyko per Suvalkų sas kitas valstybei pareigas.
11
skyriai varė agitaciją visose apskrityse.
kraštą, kitas, Pilopovskio vadovaujamas, per
Ekonominių atžvilgiu kraštas taip pat buvo ĮI
Valdžių sudarė bajorai, lenkų pavyzęĮžiu. Ta gudu žemes.
labai nukentėjęs: ko įiepaėme sukilėliai, tą iš-ĮI
j’agaliuu kuriuoinenės susiliejo, prie jų pri plėšė rusų kariu*’nienė — kazokai.
čiau Lietuvoj ne taip viskas vyko, kaip Lenki
Kultuiijiis judėjimas, kurs prieš siĮkiliĮnąj
joj. Suimti į savo rankas sodiečių brazdėjimą sidėjo ir Lietuvos sukilėlių dalys. Buvo suma
bajorams nesisekė; mat, skylėsi jų inteięsaj. nytą atimti iš rasų Vilnių, liet sumanymas ne- jau būro gerokai Lietuvoj pažengęs pirmyn, dty*|
Bajorams rūpėjo nusikratyti rusų jungo, būti jiuvyko. 183J in. birželio melu 7 d. Panerių kal- bar liko taip pat sustabdytas.
Į]
1832 m. uždaryta Vilniaus universitetas, jm-lj
laisvais, suimti visi] valdžią"į savo rankas, žo puos<‘, netoli Vilniaus, sukilėliai buvo sumušti.
džiu, prikelti senovę; sodkėiai troško ko kito:
Išsklaįdytį kaiiaapienes būriai ėmė trauktis likta tik medicinos ir teologijos skyriai, kurmi
jiems rųjįčjo baudžiavos ir mokesčių panaikini Žemaitijos Unk. Bušai juos mmlat perseki<tįo. po dešimties metų buvo perkelti į Į’etraidli’TimI
mas, bajorų obalsiai jiems buvo svetimi. Kai Kayhimnene tiriM* valandomis, nes kareiviai buvo kirsta didelis smūgis Vilinims krašto Ir yi- Į
kur sodiečiai atvirai stojo prieš ponus, duotą gį lamdžiatnųnkai Onė Ijegti, kadangi sau jokius sus Lietuvos švietimui, nes VilniaĮia univo^l I
jiems laikinos valdžias ginklą prieš Vusus jję Įiątįdos iš imkilhyii ueihątč, n mirtis buvo tikra. tetas bųvn židiniu, iš kurio sklido šyįešos sphi-1
pakele prieš pačius ponus. Visur atsisuki? eitj
Pakelti karųmniVlies ftviu ktyn vadovybė su dujini;
j
Kunigams
buvo
uždraustą
l>e
rųsų
vąldŽįąd
ponams baudžiavą, dirbti jų laukus, mokėti čln* manė atimti įš rpsų šaulips. Brt ir Čia prąlaišą ir t. t. ’Kai kur degino dvarų sąskaitų-kny mchn
*
,!'«* leidimo kihmtis iš parapijos į parapija, važiuoti
gas, manydami, kad tai palengvins jų išslvityjąJkduhinskin vedamas 3,500 kareivių būrys pas ligonį, mokyti mokykloj tlWw ir t* t*
t vinių. m« ponai nežinos, kiek kam pridem (Jh-lr IHlsįleida gl-įžtį LetlMlmi, jau ten lavęstapčin
PnHui nržmunišldnnsm bddii liin-n Frčimni
t i ir mokėti.
,
'
sukilimo įmlaikytĮ Jnkųsipji kmhmmrtle jšlie- in reili į prav<r4avų tikėjimą, to ]mtiė«
Narini, Imd sukilimas pavyktų, reikėjo tą gįpjii,
po miiflniH arlmlmvo priyersf u Ir iš kataliku.
Kad Lietuva labiem nirodvtų rusiškų kr$tlh|
malimų gaivalą patraukli savo pusėm vmkčjb hmikfis Vl'fls’l Hilfc
Įioržengus sieną, tll'r
atleist jims nuo baudžiavos. O to ponai Urtmlė- įau liko pjiginkhiotu* z
I m. jyrsta rusų teisynas, kjm dar labiau šu
ju, urs tai vedė pri<* timĮimokamų tfarbintukv
Sukilimu* Įjetuvoj laųgęsi visišku rusų lai- pai nį ta Ibduvbj gv'vrnimji>pn rusų jHąglL
imstojimu, Bet nmmmta* <♦» reikalavo. Ponai mėjimitt net rakus himu griieralns Paškevičius
Tat fnitj ninŽiLoii* atrodo 1H3O tu. sukilimas
pjfyodęL jie
kūd laimėjus sukili- pnčmč ir Varšuvą.
j* pusčkoM Lietumi.
į“V. Hk°J
*' 1 i* '
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Skaityk Laikrašti, K* ril fldaoda
Naajauias Žiliu iš Viu
Pasaulio.

']*• Yra Laikraštis
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"DARBININKAS”:
ĮĮINA N AKTO I SAVAITE 8 PUSK

4ffl|t, Valstijose Netans $4.00 ,

Metams

$5.00

Visu*spaudo* darUis pavesk “Darbittiųko” spaualUveP
Mes atitekama »pau«
dss darbus nuo vh
skiu|s korčiuke iki
Ala. Jfoinoa prieiti*-

«MRBININKAS"
.
s^Toif. <*•*:

jfg
,

TO, «k BąM M*

•

PA RBIRt XKA8
gelbsti irerh/ir mylimas, ne tik
tarp hartfordUkiy. bet ir visoj &
rivijoj ir tarp dvadtaj, ka». J.
AmboUi.
t

iki padėtas prie tavo durą,
Jam pagelbėjo1 valstijos
>vvik;:tf»4 departamentas. Ai’us JtųtafautauLs su tavo
v. Uuittu di paitamentu vis
kams hgUir Tau: tmnr, kn-|
• \
•
duoti tau ar tavo
. .<•
...
i
.
'imi vi. lUo
|.i, •t*
t-ie w*rim ir tiems burte vrat ....
...
įkaltum tiu Irome1 aNar-. vatams u'*T«» ir viTvario
j- veikt*
‘. . . • ,
.
,
, . .
h•Uiti
,kh nii tiidi.noai
tinkamai atimtas
lUllTel metą atgal, pienus
!hd‘;u, kaip rali gauti to•ur* suiu
Fik» ta. 1 p,
huvj tik pienas,
.iii ’ >’» HO !
kadfiviriis pienas vienoda*. ’ .
F :t. L.ri.HijoL tavo svrikanepaisant iš kur
.•'i r-jtili ari a sveikui|Fsinn( i nėtas, Praeityje
a'britai
ir iržtoli.
pieną gavomo iš artimą vir
T?1,
ir pi> na kurį dalą+rir kartaĮsjirt ntiestu<‘^.»
L ulba km’ troli
gulėme šviežio pieno, \1ie»t». švaraus, saut:ii?W‘lnivo toki did< Ii i’- ar
• i. Jie ; i’biuini tau
tinftis vietos h ugrai l>ri^*r
'ta’
lė gyventojams švit/io pi*’

| rizavimasri* PaJrmizaviAt .vartoji pieno > Yra 1,,as
i’*'“’'1“11'1! P" *
pinta gėrimas ir lahai
ih‘4Į*$irtT
n.s mainus. S'.-nk tavo vaita '! t:!
DIENAS

Antnriienii, mario 17 d., 1*81
rĮiiiiiLiiiiiĮiiii
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FederalSs žemSs bankos paskolos

Draugijų nMovai pranešė, kad
Ūkininkas, kuris gyvena
visos draugijos yra aukoję po tru
puti LaMarinjtm fondui. Jau j- ūkyje ir dirba tą rdq, kurį
davė Sius: šv, (Vrilijos ehoraa — siūlo ir/>tatn» arba rtkininSliMM), tr. įminki} akyrius*-*41lWk
Gyvojo Rožančiai^ dr,
$5.00, kas\ kuris tik įgijo ūkį, ir
Lietuvai Vyčių < kp. paaukojo kuris ant j<> gyvens ir dirih
WW ir pgKuatlėjo surengti ko jį* guli pasiskolinti pinigu
kin pratnogi Lahlarybės draugi- Hilu Federrtl Lriiid Ihitk^
jus imu lai Savu pažada ji* b*
Paskolos mMiunltutu^ .korpikio. Vasario JT <L mokyklos s e*
rainėje vyriai rengia Užgavėnių porarijonis ir.globojau)*; ir
vakarą. Hartford *0 vyčiai rung paskola nelats duota Okie
sis sn VTah’rirtiry’m Vyčių 25 Lp nn iifbn*to!iii.
kaski t bąli komanda. Po rungtyK b k* fįtflitiM ĮMsh'Lolhii i>
niii bus šalnai. Tad visų pereiga
nu it i i tą vakura ir paremti graži;
Mažinusia suma paskolin
i t Italų, pnrrikšti savo drauginguta
yra
ir didžiausia
'iim jausmus vietos vyčiams apit

ūkio arba daugiau^ žemės,
dėl nupirkimo galviją,’reikalingą pagerinimą, užvaisin*
tują, ir tt, mta užmokėti Ū*
k jo ogzdritiojaiirius morgirillN.

PU N tAPF1II K
Milijonai

Paskola#

kųtnuki bnMisi ir jįooU Wwy*
Nuošimčio ratą yra
° Užmokėjimo laikas l>ėga
FtnU«*4« iHmm
KliM 31 Ir 7» CMH| !»«&&
nuo 20, 33 arba 34|4 metą.
tleu(*!*alis planas, kurį gali
F.AARICHtKR tr
•<mv mm muth nrrw «
•ROOKLVhf, N.S<
ma pamainyti, yra turėti ly
gius pusmetinius užmokesKilis PAJ N rhis per paskolos bėgį, tie
-25,(1(10.(10. Apipn-kinojant užmokesčiai apdengia nuo- •
turtą ncdautriaus kaip puse šimiį ir prinripalo dalį, pa formacijas galima gauti,
Mjrpnfo ir amerikonu spauda.
f
Labdarybės rast p r< m h ik u (»j a n h is
tigrikult ū ~ kol paskola pilnai užmokė,* prašant j viimą iš dvylikos
Tiškus žemes vertes, pridė ta. Kuomet paskola lx’ga Federal Land Banks, kurio
•tini:-Ii XI
Vaito!, idiotu Irut is tinkajus penktą dalį (2<lfJ 1 ukw penkis metus, pAriskolinto- rautai patogiausioji* šalies
jhhį Bet kiaunei itii* st-ai i'-i
verte* asekui-uojaniu trinką, jas gali padalyti kitus už- dalyse. Kiekvienas pasisko■ 'i nri/»bdas.
VV^e, labo (h<l(SHi, jį u n i
North Sidė-—šv. Mykolo
pavėlinta ruduojant pasko niukesėnis ant prinripalo ar lintojas tampa nariu Farm
F. r. T. s
■
riti tolinus i? mliam
parapija
los sumą. Paskolos neišduo ba •pilnai paskolą užmokėti. Loan Association, taip pa
miestu min-ii <.-ivn r'
Kolonija.—-ši’ lietuvių kolonija damos ant žemes, kuri nePav. ūkininkas pasiskolina darant filciu paskolą sistemą
yra nedidelė; prie to gi lietuviai
vetpi’jiiios peno, l’ada ra
produkuojama,
ir
ant
asipo’
$l
,<!(}() — 35 metą* paskolą, kooperatyvišką.
Paskolos
katalikai išsisklaidžiusiai gy v<«na.
dm»u k:id “paprastas uienišku
turto,
kaip
galyijų.
inuošimtis
,vra
5lį%,
meti

kaina yra. 1% paskolintos
Bet ji“ yra labai tėvynę
Pr*e
na^‘* jau pametė ^ivo e.-rte.
bažnyčios prisirišę, gražiai snsi- ratikiu. pagerinimu, ir t. t., nis mokestis bus $65.00. Pir <umos, pridėjus "mokestį iŠ
ned’jį reikėjo traukiniais •
’.lanvj i“ turi gera burei; pasi ir jos neišduoda mos ant ant mais metais $55. tos sumos
$15.00 kurią sumą bankas
šventusių darbuotojų. Dėlto no.
tafti i miestus ir ta- “niru margiem.
apdengia
nuošimtį
ir
$10.00
paima. Tokiu bildu kaina
stebėtina, kad Korth Side, palygi
pr&dns pienes” kuomi t ’v*
Paskolos (Imųlamos neku- pridėta nuo prinripalo. Fž- paskolos iš $6,000 arba dau
-iisirinku parapijos nus jos diduma su kitų lietuvių
riejfe miestus iru nebuvo
iiją a’-’«»\.ii. Atsbomita šios l olonijų, yra nepralenkiama tauti rioms tikslams, kuriuos rei mokeseiai vis pasilieka $65. ginus yra $75.00.
Kaina
d«Lir
Ii'euns.
vnrij"- Iti koo«»ps:' šv. Joti o niame, bažnyt^iianie, visuomeni
i»\bJaryh£r dr.
kia pranešti —d“d nupirkimo kas met. bet kadangi suma $1,000 paskolos yra $25.00.
*A
’.. š'. El/I ė-tos, šv. Juozapo, niame darbe.
Nelabai M-nai buvo rasta. l 'i pirm rn< r i
mokama kaipo nuošimtis vis Kuomet žmogus paduoda
».i<> R«Lai ė'taus. L. U. K. S. A.
Klebonas. — Čionykščiai žmonės
kad \ariojimas pi«m>, kuris rh» ji.. -iri> -,i
tik
jų
aplinkybės
jiems
dfih'ijži.t.
puola, didesnė suma Tcikar aplikaciją, turi užmokėti
1. tnv<»s Vyčiu (i ko., LI)S. gėrisi savo 'geTS? klebonu kuu.
bušvarus, ir dau?* Iv u*si Labdarybė.a dn
Šelpia.
—
X<
’
darbas
yr:»
skaudžiai
, | 1 4:P šv. (''vilijus Choro, A. L. Juozu Svifsku. *yra labai geros
Jauta nuo prinripalo, ir pa $15.00 aplikacijos užmokes
tikįjuą nebm o švmus. bu\.
b n-'»t S. 17 Lp.. tretininkų riidi<-s. dievobaimingas, karštas palietęs kni-kurinoi riunvkščbr; baigoje 35 metą paskola vitį. Jis turi su savim atsi
U'mi 1<i flrg. Kun. J. trvynainiš, liriuyių katalikų vi lietuvius. Jų šelpimu -yra susirū
prfeža-tim labai dane vasa
is p.i aiškino susirinkimo suomeninio darbo uolus rėmėjos, pinę ii* darbuojasi Labdariuj*os Są, *?n išsibaigia. Jeigu kiti už- nešti visus raštus, asekurariniu vaiku ligų ir kitu ligų
jungos vietine kuopa, Politinis* mokesriaj padaryti, tacl pa- vimo popieras, ir paskutines
mirii'h damas labdarybės
LDS. Iraopa.-^Chieagos Apskri
į* Blogas pirniN irgi buvo
kilikas ir pavieni žrfionr-,
.fil-idų ir reikšmę.
.
tata laikas vis trunpesnis. taksą bitas. Jis turi išpildy
tyje bene geriausia gyvuoja vietivilkių kritiku^jaučiu Ur.usinių
A, D?rW
į-; prį‘žašfųn seursuiu žniimių pilni. _____ *f
Į Labdarybės Dravgijos valdyba nė^LDS, kuopų>-prįr-jos ayvaviti tųm. Ukrą blanką, kuri
Kaip ir kur pralyti
liti. Bei Šiandien ncrt4MW‘‘
reikalauja informacijų apie. .
Ik'vėj’irir t.M'M gruodžio HivU ri trinkta: pmn<—A. Mašiotas, viee- mo daug?aiwia*pri^d«ia berods
paskolos
jura vartoti pieną, neš kivi:- geri), klrimna* l/m. J. Amb itus iŠ r>trai. — BAManČiūuion?, ra>t. — Ant Bacevičius, -te pavaduoja ir
virsminčtus dalykus, ir apiė
KarnH-tis, ižd —kini. J. Ambo- kitus kuopos valdybos narius. Jis
.♦Skina r» ji ht Hpriv
Pasiskolintoje turi pa paskolos tikslą, turto verte,
vujinje vietoje ir nripstolvje
il«. i»l«'bėjui— A. Lnbi ckis*ir yra vienas tų nepaprastų, iwpaduoti aplikaciją per vietinį aplikanto paskolas, ūkio
Shigt* *nlvjo imtima. gardi 1
ribule Liutkmčii tiė-Dumčaitė.
vargštaneiji, tikrai pasišventusiu
rr^šviežio luot'n. T" v.-ut
’ri.i»ė;o,ii komisija arba Jan- darbuotojų. Jis dirba ne riet) Liet. sausio 3(1 cl. ėjo per savo kiemą ir' skyrių B'arm Loan Associa- produktus, ūkio ineigas ir
&
\ ZaHduknč. A. Bajar- Darbininkų Šą-&oj<>; jis jdeda sa paslydo ant ledo: puldama j žemę‘ tion. Comrty Clerk’s Office t. f.
k- tą*>Hevr sTi ir raiboms •
L. V?** "ntšLJk Tamošiūnas, vo jėgų i daifgrtj!k:*ų organizjiei- nelaimingoji sulaužė kairę ranką. arba bile vielinė organizaci
Kuomet aplikantas paduo
K
4. .
»• d'uckiūtė, J. Potriiilnns. ju, <> ypatinga? K. Federacijoj. Šv. Marijos ligoninėje ranka buvo ja galės jam pasakyti, kas
Oll--!'(vu*mi
‘
da aplikaciją, apiprekiuotoir h 'lai’hė, Ih-t Hartfordas Kad gerasis. Dievulis užlaikytų j j apžiūrėtu ir sugipsuota.
»
yra
daugvstės
SocrctarylarH*’
jas
būna siunčiamas peržiū
iųtai. m trnprti liną atiku- mijsn tarpo ilginusius motus!
T’. Liutkevičiam’ yra parapijos
Trcasureragentas
jo
upylintafh y?ra<-itv*(. ripi
h is jr m.-ižais šmili’iis. b<>!
Turime ir daugiau pasišventusių!vrikimo komisijos ir Įvairių drau
rėti jo visą turtą. Po’tam
} kėj arba apskrityje, arba in- bankas praneša aplikantui,
vpm žinsMitorimiė darbuotoju, kurte darbuojasi kirk gysčių veikli narė.
Negirti k .taš'
■ b*ra:v
kiek prisirengęs paskolinti
1 loti.
pinigą ir vietinis advokatas
Bet k si p bu v
turi pertikrinti savasties
tiesas, ir užbaigti paskolą.
. LėflTo portikrhrimo ir užlmigimo paskolos išlaidas pasik nn-pašilk
l‘ <J<
skolintojas turi apmokėti.
F. L. T. F.
B ~ Kuomet šioje šalyje buvo
B Tadhi, kad uwvarus Įuenas
Ne kiekvienas gali pada
Į gafeo ligas u/krosti ir i<
ryti ką nors nepaprasto, bet
E tikru užkrih’, visi žnionf^
kiekvienas gali nudirbti pa
M ■ *
■Lt.uj^r nukalė u rintei esu otiprastą darbą nepaprasta
K. fikJiiinkaL pienininkai, sveidvasia. — Booker Washing■LĮrrtĮ“’ komitetai, moksliniuton.
Knui, vi J pradėjo vesti rišo
Kas iŠ irerijhmąją lietuvių nortIvriuejinuis rasti budus
lų užsirašyti hikraStj “DaibininRk:4p pri<‘ tavo duru palikti
k<,” malončnite kreiptis prie ma
K.P'if<£avie-/i»> pieno. Per dmr
nęs, o aš visuomet noriai patamauKtmjhi loki t\rinčį»;.«;»: Vesti;
du. UŽ savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis “Bari> šiaudui! /}•« vidani’i
~ hininkns” išeina du kartu savaitė
K.<te| Visokiu pa^eTiniimk
,
je. Kam būtų palbrangu du kartu,
1
■
rinop
tas itali užsirašyti vienų kartų sa
B F. Sru* ir -n
vaitėje. t y. penktadienio numeri.
R^rJ1 i .3;
■ ■

t*

KW&j4K»rotti£“

CHICI60, III,

'

'

>•

i. ■

WATCR8W, GONN,

I.

i
ru

■r.
,
^papili mm i

Jiitj-i'"turėjo buri 1'U‘t neinu-.
Žm<mes kurie nulini:|
Lt*ną dirbo inri\m būti svei-.
švarūs, visi nuimi ir
p i® itidni, kuriuos ūltininkir
■r Jut-pininkai vartom,Jnr5 .
Švitru^,
hvauV
fcr jiu’iian turėjo būti Inta t
Ki* Šaltai.
“■ Trn dar vienai daiktu *'

r

’

-i

J

‘di

F
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Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas
V. J.1LAVACKAS
7 Mott Strart. Wareactar, Man.

CHARRON’S
riANAt-RATOOB
ŠALDYTUVAI

woKamsą
Tri.MUO

OOiitiB !

t

WMMmi

Iii

*

iteredomb, ilflmua Beirau dta

VIETINES ŽINIOS
tVMHTM >AW1WtJTM*«

Į

• | gis. Praneša, kad šiais metais ruoarti— —■■■< iiĮii.ui
JUS
VAWHBFA Nl®VĮŽKūMAlP’aIno<4 ^vi ekskursijos į Lietuvą

«peenrmcm
wA«g
’ “ jaunuomenei.
Pirma
ekskursija išr' .

20 jgątų «|k*ktuvių baukietąs, įvyką*
mirk U d., praėjo pid*
gytim^M.
iBtaetatfto. itariMt Htlltab >n
Kmuvinium .^ui- proltL p^Įrt.,
kiautet Mtoekimu.
L. B. K. SALDI. ŠIRDIM V. J. UMUV. DVKTPRŲ ŪW<*
Jau
f
vąl,
vikare
svetainė
bū

paulpimm mrai I
Mjomlai ir imdirbaattoj* ibtafaM nnr^rrnt afatortai IMbta už

LDS. Nnujeto WU<* A»* k»I «M.

>1wMwri

4uM*ta| H jflupti, *m* Wa*lbww»-J

It.
^**«*^a.
M 4B- Yad»'«**taufc
Vasario 1& d. 0:30 vai, rytą tC-Įkritig*
auvatovta**
įvyk* ąekma* -

va pilnutėle žmonių, o kita tiek

VALDYBA

7*ĮWW

Vaktriani buvo skani; progrn- Pirmininką* — V. T. Bavkkaa.
IIM įvairi, turininga Ir ilga.
451 M. ūeventh Ht, Jto. ftatai, Hmm

ik Jakaiti* gmlpjo «vcnin# Mi- dienj
dienį kovo 8 d. 1D31, tešnytiteje
tetaytiteja

md katalikai stengtųsi Šventai te-]
Mtatetaa to* MSidto Lietuvos gerovei ir šakė pa- LvctainJjc, 5-th 8t, 8o. Boston,
VtaMHt avatimtautU patiekė paaikyti šias taip palengvintas <Mttu -įj, tnMiWtT? į'r'rf:*t Tl'
okslą apie Dievo ir tėvynes inel'hfm*
rižtymą
pgdarjti riujdiavų nanjos
vėui^twkle* >iW*
'
L B|s ąuvąriavfolM M laimi *yąr‘hyatgiglft fmdul, paU'paatodMamolstto, laikyti bažnyčias, staetjaaĮ^
3 vai. (M> pietų, Mnniripiil^dė’lbtJS. l’agekkiijama, kad vwoą šio ii
| Mto priteti tok, Iritk viri iututSk>‘W'
teri
ma
įvyko graži programa, Žmonių Į apskrities kuopos išrinktų airioViljkinf K1WJi»liH pr»sidrf« *^‘*'^***^
nėjo pilna salė. Labri daug jųĮvits ir jiems įduotų naudingų «uM,
pirm. Ncdt'ita CtavenioK >r <*i.|"***" ,*,**",1* S“ *rt**7*’lM?#»<>«. 'w *>•irėjo stovėti. Neišteko salėj kč-lmanymų organizacuos labui. Kvicžių.
•
lėtame ir tas kuopia, kuras lig šiol
Run, Virmaiakia atidarė pro.-Į dėl kokių nors priešasčių nlra
ramą, džiaugiamais tnkstantineĮprisidėiusios prie apskrities. Mągdicneija ir perriatydanuis jmnįĮlpnėkit prisidėt ir pririųskit airio. Janrią programos vedėju.’
į viis. Jeigu kurio* kuopos dėl !*•
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jiutiKristuje
mfigų otolsia. Todėl kartu m Lietuvos
visuomene mes griežtai
“ Pemkiojimai, varžymaikataliko likimas. Ar tai sujerkiame Lietuvos vyriau
Mtų tikėjimo, tautos ar kiil- sybės niteistatymą. Kiekvie Tokiuo vardu yra ižleiih
įūros reikalais, katalikas, nu mūsų draugija^ kiekvie tas ataišaukiniaa, kurio pra
įol atsiekia savo tikslo, daug na Šeima yra tos pačios min džioje išaiškinama katalikų
ties. Ne veltui pilasi tiek veikimo tmkdymaa, atlaidanukenčia, pasiaukoja* Lie
-protestų, tiek nepasitenkini riusi būklf ir 11. AfaišaukitaW katalikai kovojo mi rų|ų vyriausybe liž tikėjimą, mų# Lietuva ir Lietuvos vy maa baigiamai šiais žo
riausybė tai dvi skirtingos dŽiaia:
už lietuv}Tbę. Jie grūmėsi su
esybės, bot liaudyje dažnai
“Stovėdami kultūrinės kovos
vokiečiais už mokyklas, už
priean|yje, kada tautininkų
feisvę. Atėjo laikai, kad tie jos laikomos kaipo taputy- spjaudama į akk visiems titinįatys katalikai kultūros ko- bės. Lietuvos ponai, nežiū
tiesiems, kada jie metė kovos
įą priversti vesti su tais, rint kokiais sumetimais ka pirštinę ir iššaukė į kovą, mes
|įurie bendru frontu golgo- talikus spaudžia, privalėtų turime, rimtai apsvarstę, tą
tų atsiminti. Juose atsnko- pirštinę priimti ir ištesėti kovą
ips kelią į nepriklausomyljp
iki galo. Visas kančias turime
Skynė. Jie vieni pasiliko... myh"1.
Jcuujt mis, visus laimėjimu* atiduoti
įįet kelias skaudesnis, aštres-

KITALIIISKOJI
VISUOMENE

Mis. Svetima rykštė, ne taip
Skaudi.
KLA4ČIAV1
sį Skaitytojams dažnai buvo
pranešta apie katalikų mo
kyklų, draugijų uždarymą/
katalikų vadų ir kunigų tar
dymą, areštavimą ir teisimą. *-— - * isKMkvaJMfan,**.
Žūtbūtine kova verda. Kaip
katalikai pateisina savo nuSistatynuj link vyriausybes,
.įūlko jie protestuoja ir dvl-j
įko vyriausybe areštuoja juos
’Jr keiftša į Varnių kalėjimą, ir negalės save jaunuolių draugu
mes ateinančiuose “Darbi vadinti, kuris 1630 metais beužninko” leidiniuose šiame riprenumeruos leidžiamo Kaune
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau*
Skyriuje talpinsime katalikų tos žiedo, žurnalo
tariamus įkriminnojančius
atsišaukimus, raštus. Skai
tytojai lai sprendžia iš tų Žurnalai eina sąriurimak po 64
rastų ar “ramybe” drums rari gražią eilčražčią, bektristikoa
čiama, ar teisėtai ^katalikų
akcija varžoma, katalikų
Yadai Jcalinami. šia raštai
nebuvo leidžiami skleisti; už
juos kunigai tardomi, stu
kaa mėnuo tu mėnesiniu 16 pual
dentai persekiojami.
Rimtas yra katalikų sto — *1.00. KoMtirau; ■< —
vis ir laimi apgailėtina pa ♦1.00, pusm. >0.50. Tad Mkiibčkl
dėtis Lietuvoje. Mes ameri Žole trokite rasos ,gamta gaivi?
sari ir itlprinari aaulfti qrindukiečiai negalim sudėję ran liaii, o žmogaus širdis ilgai tivų
kas tylėti. Tai ne krikščio Ulies—gimtini, gaivinu! ir stip
nių demokratų kova su tau rintai jos gyvenimu ir žiniomis;
tininkais. Tai ne moksleivių
draudimas politikuoti. Bet
iš dalies masonerijos užsi
B*oon.no nt imims
mojimas kovoti su Kataliku
Bažnyčia, su katalikų veiki- Siuomi pranešama, kad Jurgis
iiiu. Mums lygiai rūpi ka Tumaaoniš yra įgaliotas rinkti
talikų veikimas Amerikoje, "Darbininko** prenumeratas, pa?
Lietuvoje ir visame pasau garsinimus ir spaudos darbus. Jo
adresas:
lyje. Mes einame kartu su
J. TUMASOm,
Pop. Pium XI. Visa atnau-
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KAIP LENKAI GAUSINO “LIETUVIŠKI”
' SIRAšį

imonlt} tataMM Ir tatevr. —
norite,
ta4 Ir
teįMuf, knū ir ttfadi|j¥ Mte
rtą •ttalrtl, itaintl TlryMte b«fb tako
jlM tifcrttiiioj yra.
Mitalo rtaUo atJta»a tatai yra pratartu 14
Gražyti
‘^DAttmmNKAir yra tiicriataiaa
Uą dtare LMavoa gyvaataM ratarodte.
“DAnBTNINMAr ogdo tioma K
folsvta
‘•DARBININKAS” Moto naaatopti
prteapttooa antarto fr ntaklnti ūkhab
d,,”JSŽmN^3cA8H ttaria teita Tfry.

ŽIHUTĖS

M. P. OMUS INC.

JOSEHI GARSZVA

VieninUli Kataliką Spauttvi ir Kraitatf ApyHikije
Parduoda maldaknyges, rašančius, škaplierius, mędalikėlius, kryžius, stovylas ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių—
f su lietuviškais parašais. \
!

“DARBININKO” AGENTŪRA

*■•
Į
j
[
i

mena: Vabalas — A. J. Mažeika,
Kristina —' Ant Biuaitė, Dehesuoils —i V. Juška, Stepas — V.
Raudonaitis ir Graborius—A. Grigalis. Visi vaidilos savo roks ge
rai atliko?
Koneertinę dalj išpildė choras.
Toliau sekė lietuviški ir angliški
šokiai, kuriems grieš* V. Kiv.vtos
orkestras.

“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
duoda atskirus “Darbininko’* numerius.
Atidan Aitroditaio, Krtrirtadtenio ir Mtaditato Vakari* Uri t vtl.

PROTESTAS

Antradienio vakarais dežiuruoja J. Tttoumnh. Gi ketvirtadienio ir Jfežtadienio
vakaraii-V. P. Jfačtidif. Šiais pAlUraišiais vakarais , galima ^atlikti ir “Real
Eetate” reikalus bei notarinius užliūdymus,

LtetarM Vyriaaaybai
> Rfedakrija gavo L. K. Moterų
Bą-gtm 63 kp< U Kearncy, N. J, proteito rvtalfiriją prie* bletuvoa vy.

N^AMTHŠKIT^ kad minėtais reikalais - ^ŪSŲt ZAVKU

VYTAUTO SPAUSTUVE
.

TelefcimdLites STAfg2-S133

BROaKLYN, N. Y. j

EPU LEVANDA

Iki.

įia. Vaidilomis buvo sekanti as- tinas ir Pranknitionč Aldona.

ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

. »

(tampu Uataa Aro.)
BBOOKtTJr, M. T.

“Podeja Bridi”|tarpe tokių, kurie sutiktų
įdėjo sensacingą straipsnį a- būti kandidatais per tuki
pie paskutinius lenkų rinki mus. Rinkimų agitacijai bu
*riwr ir tbtaM
mus į seimų ir senatų Vil vo siūloma 60,000 zlotų ir,
rnpl (tarta taurią reikalai.
niaus krašte. Straipsnio au be to, teisė būti siiraŠe pir “DARBININKAS” tarj latal Motetai
“RADIO 4YPSENA8.”
torius K. Ambrozevičius, muoju kandidatu. Kada au* tavo
“DARBININKAS” yra dorto tote*
Irikrattta,
Ir inteUM
Lietuvos politinis emigran torius nurodė, kad jis nėra olą
. “DAUB
toaitis
YDAITIK.-----------——.—
tas, redagavęs Vilniuj polo- I^nkijos pilietis ir kad dėl ......
UilreJtaK MD A
W
Jo garbei ir su Jo pagalba lai?
te itetayHta H mm ffotf*
nizacijos tikslais leidžiamą to neturįs tokių teisių, jam <4**
MtaM
Ltetaa»H<
mėti.
lietuvių kalba laikraštį “ Vy bnvo atsakyta, kad piliety Anorlkota MD«rhln!nka«” koltaria
|1.2a o Matavo) tik 00 a»erltantaką
Kaip turime tai daryti?
ti” ii’ Bizniai iš ten pabū bes klausimas bus sutvarky tentą#
.
1. Turime viri, kurie nešioja
-DABBIKmKO*
LttiMto
Vyčiai gyvuoja
me širdyse Kristaus mokslą ir
gęs į užsienius dėl nepaken tas per pusvalandį. Be to,
Š. m. vatario 10 d. Lietuvos Vy
meilę, su visu atsidavimu klau
minėtas ankstasis valdiniu
čių 41 kuopi turėjo savo mėnesini čiamų lenkų’ išnaudojimų.
syti mūsą gerbiamų ir mylimų
“Vilniaus rinkimų apy kas paivlške, kad jokios at
susirinkimą.
Ganytojų balso. Katalikų šūkis
gardoj
valdančios partijos skaitomybes iš 60,000 zlotų lunku juristų SUSIRINKI
Kadangi dabar yra Vyčių vajus,
— tas ne katalikas, kuris ne
klauso Vyskupų halso, neauko tari Brooti’*n*o kuopa stengiasi komisam, — tarp kitko ra jis nereikalausiąs ir davė su
MAI VARŠUVOJ
ta savo laisvės ir gyvybės Baž pritraukti ko. daugiausia nauju šo Ambrozevičius, — buvo prasti, kad iŠ tos sumos 30,Varšuva, — Sausio 18 d.
narių, Ir tokiu būdu šiame susi
nyčios labui.
(
000
zlotų
gali
pasilikti
sau.
paskirtas
vienas
aukštas
val

Varšuvoj įvyko nepaprastas
2. Turimo klausyti savo kuni rinkime buvo priimta šie asmens:
Taip pat buvo- garantuota,
dininkas.
Jis
nutarė
taip
Antanas
Putrimas,
Ona
Putrimaigų ir pasauliečių katalikų vadų
lenkų juristų sąjungos susi
nurodymų, nes tik būdami tč, J. Grigalas, M. Tamošaitytė, O. pat išstatyti ir lietuvišką są kad iš Lietuvių sąrašo pra rinkimas,
kuriame buvo
Phulauskaitė, Jonas Kelio, Juo
rašą, kuris eitų su valdan eis 2—4 žmonės,
drausmingi laimėsime.
svarstomi
Lietuvos
Brastos
zas Serbentas, Kasys Serbentas,
3. Turime visose sueigose siųs
čia
partija.
Straipsnio
auto

Lenku
tikslas
buvo
aiškus;
V. TrušaitČ, N. Varaškaitč ir Ju
kalinių reikalai. Vyriausias
ti Vyriausybei protestus, to jo
lija Janužkaftė, viso 11 naujų na rius sąryšy su tuo bnvo iš tuos 2—1 lietuvius padalyti lenkų tribunolo pirmininkas
kios baimės, su visu atsidavimu,
rių. Reikia pažymėti, kad šiuo me šauktas* į rinkimų komitetą, savo politinių intrigų įran
nes ten, kur yra principų klau
Supinskis pareiškė, kad jis
lu 41-makuopd priima^naujus na kur komiteto generalinis sek kiu prieš Lietuvą. Derybas
simas, ten baimes negali būti
griežtai
smerkia Lietuvos
rius be įstojamojo mokesčio.
Pripėipai, nusistatymai, Kris
retorius Svidarskis teiravo Ambrozevicius su tikslu vil
Kalbėta apie "Tėvų Vakarą/*
Brastos įvykius. T Susirinki
taus mokslas yra brangesni už
si, ar neatsirastų lietuvių kino ir kada lenkai pamatė,
kurį
vyčiai
nukėlė
į
vas.
17
d.
š.
mas nutari? 2 savo narius —
kalėjimus ir mirti. Tai įrodė
kad jų bandymai neturės
pirmųjų"krikščionių pavyzdžiai, m. Buvo nutarta, kad kiekvienas
buv. teisingumo minitiųrį
nary» gali gįąverti du asmenis, tė
vaisių, jail buvo per vėlu
tai įrodė Meksikos, Ruaijoa ir
Carų ir dabartinį Miduilovgkitų žalių persekiojamieji kri- vus arto artimus tau gimines.
pradėti panašias derybas sų
Pradžia busJ8^5 vai. vakare.
— Kun. MikŽy» iš Philadriphikį
patraukti j profesionalinį
kščionyt
kuo kitu. Dėl to lenkai tu- sįjhn^os.fHttnų.
jo<
pereM
taHHfc
svattavori
pu
4. Turime gražiu, kultūringu
rėjo pasitenkinti visa eile
būdu boikotuoti vist* tautbūto kurios metu'bmr sakoma prakal kun. N. Pakalnį.
— VU. 14 J. iŠ lt. A. bažnyčios lietuviškų atsišaukimų, ku
kų ir Vyriausybės Žygius, kurie bos, dainuodama dafaos ir kitokiu
yra daromi jų sustiprėjimui (& būdu linksminama. O po vakarie palaidota, a* a. Marijona Kismanie- riuose agitavo datyvautrrin*
skyrus tuo* Vyriausybės įsaky- nei bus šokiai ten pat Grieš V. nč į Kalvarijos kapus.
kimnose ir balsuoti už vy;- TH.8t|U«MQ48 Notaru Pobtlc
— Kun. Židanavičius iš Amstcrmus, kurie ritosi su mūsų valo* Kivyta lietuviškus ir angliškus šo
riausybes sąrašą. To rezul
tybčs reikalais, jos laisve ir ge- kius. Su šiuo parengimu norima dam, N, T. svečiavosi Brooklyne ir
tate
lenkai savo spaudoj
rovė, nes tautos ir valstybės in supažindmti savo tėvus su vyčių Elutabethe.
Sekmadienyje sakė
BIBLIAURKA8
gyvenimu/ įrad tėvai ir toliau vy pamokslų K. A. bažnyčioje.
pradėjo rašyti apie “laimė
teresai mums brangesni negu
jiems, mes katalikai jai laisvę’ tins remtų.
—j Grįžo iš atostogų kunigai: N. jimus” rinkimuose, kuriuo
. Taipgi buvo pranešta, kad mer Pakalnis, J. Aleksiflnas ir J. Bai
784 Grud *t, Iroąklyn, M. T.
iškovojome).
se neva ištisi sodžiai Imlsaginos
turi
basket
Bali
praktikas
5. Savo maldose prašyti Aulesūnas.
vę už vyriausybes sąrašą. Iš
ščiauriąjį pagalbos mūsų kovo kiekvienų pirmadienį, o vyrai turi
— Sekmadienyje prie bažnyčių
se, visokios palaimos ir sekmim savo praktikas kas trečiadienį. buvo ”okui dalinamos New York tiesų gi Vilniaus krašte len
Tcl. Greenpolnt 0--2520
gumo darbuose mūsų bran Ketvirtadieniai visi bendrai turi WbridJ kopujos stt Šv. Tėvo kalba, kai gavo smarkų smūgį, nes
giems Ganytojams - Vyskupams roller skaiting.
rinkimuose nedalydavo ne
pasakyta pro radio.
Nutarta įsigyti savo kuopęs ant
ir visa širdimi mums atsidavu
— Jo Malonybė Brooklyno vys puses rinkikų, bežiūrint me
sioms kunigams, b taipogi kan spaudą ir užsirašyti du lietuvišku kupas sekmadienyje kreipėsi į ti
GBABORTUS
trybės ir ištvermės tiems, kurie laikraščiu: “Darbininkų” ir“Tri- kinčiuosius aukoti aukštesnių mo lo, -demagogijos ir teroro,
-IRlietuviai paskutiniuose rin
kenčia ir kentės persekiojimus. mitą.” Tai npsičnu“ padaryti A. J. kyklų užlaikymui.
BALSAMGOTOJAS
•
,
G. Raginti visus katalikų va Mažeika.
— Kun. Židanavičius iš Amster- kimuose, kaip ir anksčiau,
m mbfobd Avamni
dus j vienybę ir vieningą kovų,
dam, N. Y., kalbėjo Fed. Nepri parodė daug tautinio susi
BBOOH.YR, M. Y.
š.
m.
vasario
8
d.
Apreiškimo
prašant Dievo palaimos jų dar
klausomybės šventes paminėjime, pratimo.
Pan.
Švč.
parapijos
choras
po
va

bams.
dovyste muziko A. Vismino išpildė Transfiguration salėje.
“Pėdėja Bridi” redakci
— Vasario 8 <1, kun. S. P. Re
vietiniam Vaikelio Jėzaus skyriui,
ja dar žada įdėti visą eilę
meika apkrikštijo Antano ir An
margumynų Vakarą.
Ambrozėviciaus
straipsnių Te!. Stata 2-0788 Hotary Ptatte
Buvo suvaidinta komedija, “Aš golos Kundrotų sūnų Haroldą
numiriau,** kuri gerai buvo atlik- Krikštatėviai buvo Daugužis Jus ir kitais klausimais.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE

5Si GDAND STRNST

TSvjni* JIHrnhu, jo« khrtjtaMl Ir talalmta, Jta tMfvurtat ir bw*i Jtata ri?

ŠtalnftMi rių dienų šūkis, Visi
katalikai,kaip rieaaa, petys j
petį tnriaae ifattfatd įt Nemuno
vamluo, sulaužęs žiemos ledus,
ir sudatifyt* tu<* P«nčhw, ku
rie yra kalami katalikų ran
koms. Mas katalikai neduosime
žeminti Vyskupą vardo, neduo
sime minti šventų Bažnyčios tei' šių. Mes katalikai ne vergai,
bet laisvi# sūnūs savo pačių iš
vaduotos tčVynvs, Alės dabar
VyriausyHa prašome, toliau
itikatootimt ir nenurimsim#
tol, kol iškmmrimė tai, kas

BMilAI ŠĖMAI

RRDOKLYN, N. Y.

ll||>H|IW<IIIHIliniMWIIIHIIIIIIHIIIHIWHIW<MIIII*

MJPii-

IMOfetAtttK tUPl Wn»

tinti ktatevtenaa katalikas. Tai

tlauaybę dėl katalikų draugijų
varžymo, mokyklų uždarymo ir
vadų tttrtaimo fr &l ateitininku
moksleivių organitarijos uldterymo. Po rmrlhtrija parirato K. MtlunakM,
k M. Gyulhal,

ik JUM, .

.Mūri
Vas. 13 d. mirė Antanas Šmitas,
gyvenąs 232 So. 3d St., aprūpin
tas sakramentais. Palaidotas šv.
Trejybės kapinyne iš K. A. baž
nyčios vas. 16 d. au trejomis mi
niomis, Oratorius J. Garšva.

Mūsų kaadfenin&i pareigoa,
kaip ir maldo*, yra reli<ijinio
7
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▼ ALAMDOB:
• vtL ryte Iki • vai. vatam

axAxoxi?B
lOTVaiMAn, Brootiya, M.V.
Vytauto! Didžiajam tiktaiTe). Jievfmrn P—HM

“PAVASARĮ”

ANT. J. VAIANTEJK

“Pavssaria’’ jaunuolį-lietuvį B
sukils doru, kilniu, energingu,
žinlngu. narriu, ištvermingu.
Vytautas Didytai pats tokiu bu
vo ir tokiai* nori matyti visus ataltiea Utturiua.

LATBNIUOTAB 0RAD0UIU1
m BAUAMUOTOJAS

Kauma, p. d. 88
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