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U Miltų
čia anksti rytų M kbi sužeisti?
triniu avtdniMi; per
ustrofų du tomto visai
milštiA ir trys •atotaiį
lengvojo) automobilio vai
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nuvežtas | ligoninę mirė, Au
tobuso šoferis pakurta* po
vaikinai — virbai 16 hclti
kaucija $10,000.

įmoa

3forn>tora V, X J. t> pa ta* 17 m. 16
čių dienų per nriainring*
automobiliu muidftrimų du» sunkiai sužeistos.;

f
/tE MMltlril.lS, IMiū* kvatoti*,
i
Ir ariwmo. toro 4 (t. Jt> tht^a Kniimifra* to

NELEISTA STNENlp

W»Arfo.—ęypįmti
.. nutik1* lietovlį tauti i* A
ten ir
tikybini* npiities dicįliraMtis
Hbraugas” msscm
>lftdč.jh
> lajaus kontestų.
i- tęsia
it;F hslimdžio 2S d.
Tįraiv ZfOTTHcę, viw. 27 d. —- Ltiukiama jų^
ga«** uŽsinugeS gan i<to» UiMtivnc<‘,o audįiiio dirbto; TUomuhi
’
friujij skaitytojų. 1T
Sftj darbininkų strykas pa- vu 2 d.' rašo,
inkvkilrię
Jsio drau? ^ibatgT* dariiininkų Imlsavi- vadovavo koi
ilui, kad streiku reiktu Imiim- ir kad šiai pri
ti? Jiirbtnves buvo atidary uai d?l darbininkų l*Mį£
ūnp (hdbnb
to* ikdarims prasidėjo.
jos
džtangmno priminti, }
KonnnnatinPs unijos ukentai l’aflavine, Editli Berk; siistroffcavę rtaibintokni
man ir nuliam Murdork a- jokomupistin?* unijos JiAi
di-*Barbo sek
pauirašč iMakyi
roštuoti ir (įbar yra E. Bos fU» Ir imtys be rande®
ton’e emigracijos bidre. naffahnių pagalbon apate;
{Mutuojamas
c- ’ '"/■ ...
a
Caoone\ pn
rw
nqm wil- nt Volim,
ix dar vi- **Mops/’

adt ja*™*, pwiįW*rfai
ftMafti
nėh*
«n. Karisrimj
aio< toiv Gtobffa. *F tų
į
Katino*, vas. 15. — VaaaLietuvos darbą įfdmaįon VųfHų orfjauivtęųi Atlikojf.
. rio lu d. yr* Lietuvai imi..
vesiteto studentų metini
šventu kurių šiemet buvo
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VMOVAT «Htt*t4W4\
į Marina, kovę 1 d. —7
* W
*■
Mfkvkal va*; 28 d.—-VaKikų * valdžia, pro
mrio 27 df atplankF j Mekais
Vonterideo, foro 1 d. — ^vialų /‘valymų;?
hiva^'kuris titvt# Mek
n’nfS 1 d. naujai išriiiktasųt mų t*rge< pjr
sikai iš /Kusijo* JMMM1 tonų
TajV^JViipublikę* pro*1 irixh 138,
krienų.
Dri tisbriel Ter- kaip ndižtik ^.P\į£mė priesaikai ir pm-

tų hri, kaip
don laikn °LM
vi<’ vyriaussybl nriride
; mfatti

^•<o paroiga*...

įve
mų. Kaip žinome,
dimų
ImžnyMoa
j
jptitiki^*
Ties Blauzdų dvaru (Prū
•»
^*viihažūy6iaueturiiibftrsaJ jo vie^lfaririatoas Vil- sų Lietuvoj) atsitiko dar lig e Kovo 2 d.jMa**. vMirijo*
CkUjiųge, vaC tl d. — Pr
.
.
.
IstanM* Turkijat kovo 1 m#jf.€hi«ųro’«H»ifaih
S“1™ ^M,ot P«mi.iau* ir I^įftlvp* mptropoli- šiof niekur negirdėta nelai 7& mi<*steiįu rinko valdinin
d. — Ištremtojo bolševikų
^karalius** AL jaTCko, ne* Tiriionui mirus ip* Klevžerljus, jsyveiųja mf: važiavęs j§ Skaisgirių
butkgeriu”’ /*'
ku* j mo^miesteliij HftvivafŽymaus vado Leono Trockio
>n*
Cipane už neatojiną į tei^ jfr bolševikiškam režimui ei ^Caune., RiM spaudos pra Tilže* link su alaus dėžėmis
dyhrt.
•/?
vii*! buvusi saloje Prinkipo,
ir
statomis
V.
Kupraitis
nww
rnų, mibttiistas 6 mėnesiam* nant negalima jo išrinkti. nešimais tai esąs nulijaZboIMarmoro jūroje, visiškai su
x\ldo pravoslavų bažnyčią
vasario 25 d.
k*l?jinio. Capone aprendiševikų prievartos aktas { nuslydo su šlajomis į griovį
degė.
patrijarch^ sosto saugotojas
Italijųii ooat
mriorpoKtlf. Sergijų ir kar ir apvirto. Šlajose buvo
mu nepatenkintas ir skun
Majdri
’
rt,
kovu
P<1.
—
Čia
Trockis su savo šmotui
buvo labai
džiasi aukštesniam teismui. Maskvoj metropolitas Ser iu sudarus bažnytiniame gy- alaus šildomas \ pečiukai
(juodu abu apysunkiai ser
prasidėjo H Horinldemukra- tikta*.
gijus. Emigrantų bažnyčios
'
_ venime naujį * haeuriprati- Virsdamas vežimas prispauga materija) suskubo pa
>tij
byla,
kurioje
‘
jie
kaltina

(Hmdp®n o a$
galra yy.metaopditoy
Tikmi
pm-• d? Kupiuitį piję besikiire* į * sprukti iš namų, bet jų visas
mi
už
nurimusį
nuversti
elogijns, tntįa rezidencija voslnvij baiiyfia, negalinti iituivU, jirfiuko ir Sis negaiįmlaa^
turimas turtą* visiškai sude
sąma;
vyrįau*y1ię
v
Paryžiuje
Jr priklanaųMki
..
.. . .niekaclft- atsistoti,.ant savą lėdamasišlįsti .vaisiose kan
gi Trockis išgelbėjo tik Le
~&fartfciv Šiol Maskvos i>atrijwwĮ<>
-r njjį;a4 negalinti nu- čiose sudegė. ’ Rytų eidami
dovai* dM jūrąnuri
nino laiškus, jam rašytos, kongresas priėmė įstatymą, sosto saugotoju. Bolševikai
rimo. Iš Rotuos 1
sumesti mfo savo pečių poli* Žmones rado suanglejtisį ne
Trockis su savo žmona kuriuo
bu<
išmokama
pašau.
...
. įdaro vuįą, kad tik įnešti į torių garbių priklaųaomy*
važiuoja į Paryti
laimingąjį . ir bestovinčius
persikėle gyventi į tos pa Bnio lmro Peronam* pagal &įr berilaikančių PrieroHa*
rč* jrgi pa*i
aririnis. iSit .nelaiminguoju
čios salos vienų viešbutį. Jis jų turimu* bonu*. Bet pre«H ,vų •bsžnyMų
“
“ įvairiu
• r ‘ k^uri-'
Neseniai Kinijos kopmnis- |mčiu klfluąiųpL
sudegė ir Tilže* alaus akei*
per savo sekretorių laikraš dehta* HoovČr htvn parotiM ffratimų. Nėra abejonča, kad
tai turėjo savo kongresų* Ta
ušs^b-ves nemaža pinjgij.
tininkams j pareiškė. kad kę* savo veto, kurį ir sena metropolitas Sergijų* Ma*
proga UI intėtnarionnlMnn^nkuįrinio reita^i'k«u'j
gaisras kilo dėl per didelio tas ir kongresai ris dMto at kvoj yra verčiamas yriitM>
nubiro u komotostu pakele^ didelį rimhdalų ir vi- trrvncija. kurtai
meti1. Tad dabar kiekrieto fa pasirašinėti
eilę' fįšsoj savo spaudoj rašė, kad jau net nuo Šių
Xfti^Yprli, kovo 1 d.—Ko
Bendro su jo priešų darbais. veteranas,, užpildęs specįfį tų, bolševitii prof»ogRtidsi
IspanijąT-Lav mtuii/uy partijos teisinas pa* kongrese laivo gtotovaujama
blanką, gali gžntr pietoj rrikalingi>» Ti*i*at«imenam,
krašekd rašo apie šitokį įdo šaliijbi iŠ partiją Augnri apie :M) riuL darbininkų ir .KnroiiNH, politikai j
Tikslina* dorini ptlsaft* roo- pagal turimus bdmi*$ išmo
kad tuo IrtMcu. kad Av; TF- mų* atsitikimų. 1^11 m. vie
ilkininkų, kad Kinijoj yru iiftrj k«)m i(Ti«a$Hnia afcįi
sekliai veda n» priMattit* janYoijtineu už pareikštų. ių>.
natvts prie dvasios jaunatvta -* kama M1 procento nuo viso* ta* kviete ptupulį melsti* už kas jaunas vyras, Marcelino
apie 30tr Jnjonų, .turinčių mis, pilni
vilčių?
amHvaiitų prieš negins*
*
liolšrvikų
petoplriojamų
reProf. St. talkauikia
su
iMdšėvikišką
1
*
>
kariuomenę,
Vila, gyyenęt Laguatdios ^Prašalintojo bylų uvarote
Iigfn>ai^MiM| tautų, paniro miestely, išėjo tarnauti į ka
kurio* skalviu* riekia W»*
14 komunistų teisėjų, kurie
UOft
žmųįiių. “Beri, Tagri*-?’
riuomenę, kurįtito laiku
savo gprondimų paskelbi1 po
to saugotojo metr, Sergijaus r?ję karianti Marokoj
tolimųjų Rytų kompanden3:1 minučių.
poiraŽytas
raštas,
pranešu*
fn*,t ririskaitąs didetoi Ki
&
tose; taip mane jo gimtoj
pasauliui, kad bnBevikijoj Marcelino Vila turepi žilti,
nijos jmdiHic* žinovu triitfc
nėra persekiojama tikyba. nes nieko apie jį nebuvo gir
na, kad visai taip nčra,
Yjri tad* gerai suprato, kad dėti. Jie butu ir^itikin^
bolševikai rašo. Vienintelis
^įtikinę.
metropolito perto* buvo išMhtoksnh, i» k|pto b
kad jnimaa kare/
vau. 18. — Va«a- kai verbų
sau torius
! Dabar |iomi»<7 įU l ¥
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“Darbininko’’Kataloga

iMtMHUUS

Pernai Lietuvoje buvo 13,- kurion, sulig privalomo mofereitaii metate Lietuvoje 235 nusikaltimai, iš kurių iŠ*
raurtns. Rpėiaiml ‘ kad
kynio, t«r*i veikiami leurti
dirtJp te vteo 6^333 pramonės aiškinti 10,236, tai yrą apie
aAi^yra^adegitavo vaiku* moko pas akve
mmai kutooi
Kiekviena Kataliku*
moriės, kurtose dirbo 28,588 775L
Tori įnotl arba Mok5tlt.„
AMteit CbMifc Kbtorij<
lietuviikai,
galia
niiUų
aouę
Eina
tardymas.
•.
j
Gtetevoe vikarui lR|Wkalų datig,grūdų—linų
dart>inW>kal Elektra# storių
Daugiausia
nusikultinių (Hiau* yra Miekonių vienHr (Graikų Mytlttlofijoa Žlnp*
Mald| JUnkMlb, bąltab
nueiti/ žydai; panaudo
Uatavdkė\25 su <30 dartiininkų;
virMiaif
bim>
padaryta
tose
apskritytižiai, kur gyveną vafljnnnoieįATATOMOA BAŽMT6I0S
uždegimu, dami
pogn/kam reikia ako- sĮMtųsiuvių • 31 (darbinin
Mrtdų |Rfaki|ĮilįĄ 3H6d£
se,
kur
yra
didesnių
miestų.
^i
šlėktos. Jie daug karty
buvo
l važi
iš Kauna laiMpernui,
M^paaogai,
uiduotą
kgrvų, leidi*
ver kų 629) i plytinių- 47 (tlarh.
kreiki
j
hpięajrtorty,
prartr&liąfe
W
Pirmų vietą šioj liildnnj itft’
mli
Kvė
Nekveda|iČimi. TA; tų
įJOObažnyčioms
lįtų, siĄlu statyti
už pun
 87?): ftikte fabrikų — 4
,. ...... 4(M.
tiatikoj iižinui |Camm ūpuparkaiti pa» juos mo- ftfcafaa, Vartl P.
iišėju* it delį
Dr. Vino^ Pietario A ,
darnoje,
linų 4,Raudondvary,
už rugių pūrą Bir
— (dąrt). 328); ginto dirbtu
Trmpi
Bbdty*iMa-*-Wl
kyity,
toliau-M»ka
SiftOh
fctpruos
ftpjmta. Du tafl oc
Veliuonoj.
Stir
M'Mf ji
»<*.
6juUskyje,
litus. Ūkiuose
niejcgd taip
ss;
(dnrh. 17/: saldaivių
Tauragės, PąnėvRįū įr 11? ilgina IMpirhtyltĮl leisti savo TatntM ovacomo aunukuni*
Apie Apdmodų. I**n
niuos, Vievio parap. bažny
nebuvo.
tiįų fabrikų—38 (darb. (i93);
S. Vwi|iaiisla^
Mažiausia
nusikaltiinų
Jtaim
v»flw t!miilkų* Wžiuje i^Hti draugi* į nu/vadą, bet pa- čios statybai, užbaigti, atsta
m
tabako fihrtkų — 9 (durti
Moteryita ir jknmyna
Seinų,
Trakų
ir
Tarasų
a]Wafelgtffll
inokykfaiiBet
iki,
eliui išaiškinijis, kąd jis esąs tyti bokštų Seredžiuj ir
ikkaitymri. Pate! Uo«ta..__45e. ii J. Gerulis
timikali valsčiaus
Palyginus su kįtąįs jnetąis, iįol tyapettOTatlU! Miakonty
477);
destukii
fabriktj
—
4
1/
bjtžnycm
atre

'kum Leo- Vilkmbrges
- viTjmi
Gamtai Irti
Ctaro»M-~aprtemM apta
( tjarb. 3oMj trikotažo dirb- nusikaltimų skaiėhis, LHu- įlėkti} prgiyilH! ^patenkino. ftrany per Tirų FMteų-PIA.. VilcUU-M.
_Dr.
r. a
VHC1M&-4,.... . .,mQ
montuoti.
Kražių Rūtla, Manjąmpo8įb<. VtrU Kan* F. Jta —15e.
Unipamarion
voje mažėja. Tą i p, 1034 mgnito jy KsImgoUf Pam
o lt)Įtlts uwtWHl|$
tais buvo ‘2(5.604 nusikulti- , »nrenin»o fldtyF* —*'’• K«- Srttim-MlHįt negyvoji gamtas Žto
«P kenksmas; pagal d-rų NlSAUSIO
į Kartų Rūdų |H*rrtkv|r Vi- tų vai*ykltw2il (darb, 247) ;
mai, 1925 m. —-- 23.P7J, IftSfl fiinierą PfRiigiJos skyrius.
W*n<i & Kaimtatta_15e. daa, om įtapki J. Aįį
šakių Rūdos valsčiaus valdy- įpų apdirbiipo fabrikų — 3’ m. — 27,710,1929 m,
Patrimpo kalikai,M* Jj« nąųjųo»p nfctyoae buvo
Kutu A. Miliute_
133 uusikaltimfli.
susuke* metini |ugirinkimi>
Meili (Poėmi). Itaj
įsvą- miesfplio gyventojai^ reikė
Bi j>, Bnhim Pakaita apie
Gustaitis....... .....
„•.■.^.■■_..15»«
’
arte
kuū.
.
.
i 07 asmptiys; į Rmilį- davo su įvairiais reikalais
Nauju
Skaitymui
Kam
—
Vjlsnty W4i4i !•' šiaip pa-r- 4, į Rietu Afriką ~~ 14> kėjįaųtj apie 15 kilonietių į
(Dali.s ll). Su paTeik8hi3._75e.
iwflW» pww“'
Vienuoliai Luomą. Verti .
į Kanadą ^,5? į Fragvąjų-— Ąntanavo valsčiaus valdyba.
Kun. P. Smiruiaitis.w._rw.2Še,
f 34, į dųh^liųes Amerikos Dabar jiems žiniai paleng
MPIKO SAV P
tas mergaičių dovanas išgėrė nvmmumiiMS
Vaikų KnygeR—------- pa
XXIX Tarptautinis Kucte
VaįstylM’s -r 510, į Mh'kaikų— vės. Višakio Rūdoje valsveikslais
-- -- •/...,.-,30*1
praneša.
apie
15
butelių
dagtines,
Tai
riebia
Kftntraaaa,
Parai!
“VilniausJŽod
vmf(WA
1 J4ano^ Patyrimai Didžiojoj
riftps vfddylMis n0)eb|is.
kąn. P|% Bučyi, < I. —1.5C
kąd Kaltinėnų v^plsčįausta- bent eglute !
Anglijos karaliaus sesto įį jų išvažiuot 1 Muųno.' •*
tyba iš 13,(MM) zl|tų, skirtų
55 Kun. d. F. Jomnlis (Ka*
Mfirilldaiplrim^ų^te
Palietiy*, Melagėlių vate.
pedinis ir jo brolis princas
pdionpfj)--------------------------2S«
GAlSBAS
te ajrąiyiąM kelioofa į PatnpkF^bjjųs,lie- Antrų Kalėdų
.............
‘i
■»
dienų vietinis
Pamaldų Vafoy&fi, Stacijos
Jurgis
važinėja
po
pietų
Aryiit^
ta
Mųal
Mikalojaus
ir
ki uiTūvojr
fihikuva, Šiaulių apskr.
Graudfis
Verksmai. SndarC ir
inerikų. Jau aplanke Pana- Gl^piroa lyąnovų,.. ttgnldl
Xr mum
Gaižiūnų kaime naktį Į spu
išleido
Kini.
»T. Kuncevičius,—10t«
MMnui Parvalkktia ------------- 50
turejo visuotinį narių susiip|,
Boliviją
ir
kitas
valsty

Moterystės Nenuardomybl. J,
na& Pranešama, kad rto 24 d. užsidegi?
Butripkimą. Išrinkta nauja val bes. Visur gražiai jie pri J!!?1*11J***11’! pr
Ležau'ki’r. ftv. Kai. D-jos lei
departamentas lei- kąųs klojimas šit linais. Ka?0 dįangT-ipta jkaa darybas
dinys, Kaime
------ -----dyba ir užsibrėžta nauji dar
imami, gmina progos su
‘ te ągotiklrt Įta"
Šunkfauskūs Laikais. Itarafi?
’uti Kalvarijoje djfngi gaisiąs kilo vidutunk:
bai* 1931 in. Skyrius pagerti_
įvairina krantus,
ripktipėmis merginomis pa
<L Rneevicius ________ _ ____
j, kada visi miegojo, tat de-'
jąiina Vemt. VertijnM,
durnas lietuvių tautos DidvyŠventas Gabrielius, išleido
sišokti.
Anglijos karalius
|0.^-------- ------- $L(M
tįįų lovų 400
ti nebuvo katu. Trobos .V3 <j r«aZa«^na-PiZ^fx«lšven- iį* Vytautų Didįjį^ nutąsė
Ites
Alfonsas Maria C. P^_^5e,
jjsvenJurgis savo tautos ir labai
tapttaotetjtaePa*
degė. Nuostolių ptiftids re
ilelj^jos
Hokymo Metodi
iraU Uosta 475c
ci inių• vąls. Pereitais imtais šiais metais pastatyti jam mylimas,
ka.
SutaiĖu
K
J. Skruodys._-50®.
iė 1000 litu. įįtrtatf-AKiyo
aljmenhų paminklų-kryžĮų.
kr Mfeino — Kun. p.
Lriikitc Mažučiams Ateiti
yi "to* jaunimas .beudnomis
Gį
Ispanijos karaliui —,
!
■
'
*
1
"'
,• Kabia .—^_JWp Prie Manęs, SutaisS KuPrąpi ątw<w*
A^tąųkitaip^
Jinimite
1
į^URtifĄ ^ągūpų vąW„
7
sntowo
W
toi Didžiooj atminčiai^
jią dAhart^ mĮW savo
Mūsų Dainio. ItarnS Kąta
ftuvotJ į Angliją per Klaipė<ya Puld*
___50».
Švenčių apskr.' Tai didžiau- sosto sargyboje, kad. jš jnogi rbti kryžių-paminklą.
t doa Uostų išvežta apie 1,000
į
Auderieno
Pasate
—
tra par—* ItŠitrt vicBO
sias Melagėnų parapijoj’so nąivhijos įiepąsiftarytų Isr
Į
tiksleliais
__
—
.
—
-------MK
IK Verti Si 7tokaiwka*15e
h tonų bekonų, už kuriuos
džius, Gyventojai kilme lie panijos respubliką. Gi naba
ląd^iolalth —
Švenčionių ap.,
gauta ayfi 5 ndl litiĮ.
tuviai, jauniino daug. Deja. gų albanų karalių Žiogu (jis
Iž Keliones po Baropf
Kaltinėnų vate. Nors šiame
- Arijų. ParaFa Pranaičių Juta 2.5«
Sodžius pasižymėjo apsnūdi ne “karališko” kraujo, tik
aofĮžiuj gyvena vien liėttib
HADO DVI MKGYVAS
mu ir nieko neveikimu. le savo noru karaliaus karūnų
TBATBAI
’
viįii, kurių retas lenkiškai te
carlliama
ii?
gegtižlnima
su
JL ftąseinių apskrity, Vidukgaliau paskatinti pradėjo užsidėjęs) net išvažiavusį
Vienuolio Disputą su Rabiita. Sutatai Matu Grimoka, bet jau kelinti metai
4-------.
ūpe art. Vieno veiksmo juokai. Su“dirbti.” Mat, norėjo pagar pasigydyti, ligotų jo paties
L lės valsčiuj, Rinkiškes vienis^ėigta lenkiška mokykla ir
lictuvino Vaidevutis —__ ___ 15e.
sėti,
tik
kitaip
negu
kiti
lie

a kiemy atrasta negyva Vero(Mota), Parrite
tautiečiai šaudo. ..
NepriisytOja,-keturių veiks
“Kolo Mlodziežj’ IViejskiej.
m..,..
;, 5<k
tuviai. Praėjusiais metais
į nika Sutkįenė, 70 metų ammų drama, itarašč kun. Ita. M.
Mokyklų įkūrė keli žmones
^tMrgiai ca Upifnri. Verti
griebėsi rengti lenkiškus va
f žiaūs moteris. Ji rasta savo
.Jum. Kainx_~~-..______ —35a •
Isubipyke su “Ryto” mokyto
i lenWa
Kr Imte po sugriuvusiu kaminu
GWttkingta Vyras—2 aktų
karėlius.
jais, o po kiek laiko įkūrė ir
komedija r paraks S. Tarvy^
MBtų išsiteki—MaiiktaL
Rengė savo sodžiuje — bet
i
irgauptūru.
........ , ,.;.„T1 __ _______ 25m
100,000 LJTŲ MUGSTOUŲ . nūjL “Kola,” J kurių pra
m pagffądų
tikljte
apylinkes lietuviai niekas
Gruožnikų kaime, OnušKlgetų Gudrumas, 3 ją veiks
v«rti Jopm M- Širvintai-—50c
Hayttreįr, Vasąrip 1 apie džioj įsirašė vos kdi, liet da
mą komedija. Parašė Seirijų
■
!" kio valsčiaus, Trakų apskrinėjo. Susirinkdavo keletas Uom $1.00, yiiąįiffift fck ’"
uozukas _____ I_________ _25*
"Ateitjs” H«mlt ir BMąotaOelvĮaM*.
19 vai. užsidegė iš nežino bai* turi kiek daugiau. Tame
išgamėlių, nesusipratėlių ir
X įhitoititti ir B-tS, Kaur ty gaisro vietoje rastas moUbagų Akademija ir Ubagų
mos priežasties p. Komaro skųiriuj nemažą dalis šv.
--------- _40c
baigta. Garbės, kaip norėjo
?
terš lavonas. Manoma, kad
Baliau — komedijos po 1 ak
klojimas, Ugjiis sunaikino Kąizmiero D-jo.^ skyriaus
Bnfi k tslHk: Dėklam*tų. Parakė Seirijų Juozukas,—35e.
tat*
&. jis Jw Elenos Gročnienvs. Iš
jr <krMp»- «Ro$, Monolfd Ir Dialogai.,
nąjftų (t Red.)*. Mftiėto sky- si, taip ir noris.
nekultų
miežių
iš
25
ba„
do

Sniegas — Drama 4-rių ak
ąmk m eąnįii Juom*. V. Kovai -—30e
b ufeilikusių ant galvos žymią
Su vakarėliu išburbino į
ių.
Verta Akelaitis ---------- _4Ot
bilų, įvairių šiaudų ir kulia i-iąųs valdyba savo jiosėdv
spėjama, kad Grecniene buStukų sodžių, Adutiškio val0
Esinsai -~3-m dalis (leanioj
¥«rtaul — Vermų mašinų. Nuostolių prt- nutarė išbraukti iš narių
‘Gipis Tantcs Genijus. ” Pa
M
Stukų gj’ventojai pažinų
f vo nužudyta prieš gaisriu
raše Kun. L. Vaicekauskai—10a
skaitoma apie 100,000 litų. skaičiaus visus, kurie įsįraše
■H*
v
MV
p<IM(VTXMvt
Bu
lietuvius ne savo ‘ kailyje
jfciutin® Kun. y. Mkaitb-U5e
mq ĮMltt.
Žydą Karalius
drama 4
Turtas buvo neapdraustas. į Ąntalksnos “Kola” ir ąrtiL
TAVAAMUO hli$
°AUhii.H
— vakarėliu nėjo. Šiemet
aklą,.5 pav. Verto J. M. Šir
Iš puikaus klojimo liko ap
vintas —
3Qa
į
Tonmi/miu Garsių TaurastjUsio mėti. 10 surengė vaka
Graadm Virbai], M»14oi $?turės tų patvirtinti. '
.
degusios imimės sienos.
Viri Geri—‘hjij veiksmų vata*
gąlfc, BkŽeito ir Spalių m«į pilio pilį juetųvos šviesuorėlį ir vėl Gilūtose. Ir kas įdelbi paraifo P. V.
—ĮOa
uctaa.
iibido
kuiL
K.A.V*
Sausiomėn. dcl “Kolas”
E menė visiškai užmiršo.
domu: į programų Šalia len
... ..... 2. 6e
Patricija, arba nežinomoji
surengė “eglutę.“ Eglutei
KAUTAIf
I•
^fuo Taumgnų nnestelio
kankins
4 aktų drama.
kiškų įmaišė keletą ir lietu
Verte Jonas Tarvydas ,.,. . —10a
t Kamajų pąvas. susirinki ‘ *piašinatnumui * ’ pirnimin- viškų damų. Tarp, kitų dai
rhka
M. CUvtR^ius?
į Už
khp. i vasaros rytus
liganymo Apsirelikimal —
me sausio 4 d. pradėjus kal ką$ patarė visiems nariams
h Ipairų fS •mul, tu app yra senosios Lietuvos užsilinelių įspraudė ir Maironiei
atėjimas
ir gyvenimas ant ie- *
į kea*lipdinįpkas — Taurapi- inti unip-uMiss Lietuva"’ sudėti įx) 2 sd., o narėms atsiT uPavasarį.
mis Jfttm Kristaus. Vaidini
ąvWrį.n
”1 Vieni
Vieni dainuo
k
rįnki^K policijos atstovas nešti sviesto, sūrio, dešrų ir
JMta mas au gaidomis —------- Jtfia,
dami
n jaučia
tu ‘*ĮPavasarįr
ĮPavasarį/*
jauėia lie
lič
fer lio pilitk
ka|wBui atėmė Msą W- p. Pasakyta, padaryta. Kita
Dram<*; I) Germaną; #)
tuvių
ių tautos pavasarį, atbuatbil
I
T^ųtapiljo pilis lH*ne bus
Fabioln—5 aktų; U) Liutdo
Pa*, v. Jnrrta.......r,.
n£Md$* atsitikimuose poli- djOnų susirinki; nariai gar
Stebuklas — 4 aktui paraM
f vieną iš didžiausiu Taetuvodintą, kitUlainuoja* sulaukę
4i jį Esanti ten labai uoli.
džiai ųŽkandŽimidami atneš- gamtoje piVisario, o gilūtleJ. Tarvydas----- - —----- —.66a,
tyriu
XMmjk
R
mu
s
.
je, lik gailinę d lŪpMl švieKdRfatfa—•.
_
....... 10.
f
Knarkta Paliepus.—Komedi
viai, matytjl^ri galvoje kro
L , MkmM’nes
X
ja
1-me akte. ItatetGinatii15e.
MM ttajM latoriiku
pusius šultĮ tTkw> nė Viši
Tiuipn
Vaikų Teatrai; dalia 1:1)
*f ĮfĮTfSIITįįt ffffffO#
giiūtieriai »
Pagalvok k< darai; 2) Jono
< riįitn
svetiįnioma
M & —----- Sfe ; laimi; 3) Pteįrk maim lak
f Kinir?
vietai ir ati
tartumfl V
mė- Nurinko & K, D. ir N.«Ate

Okupuotoje Lietuvoje
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tloraprtcr. j
kai mtteų so!

sitektumfaą!
vių mokytoj

Vaikų Taetrri: dnlta lis 1)
lit irime pnskni: 2) Antanu-

MAXDAXWYQM
įri jk$Ht

W
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Sfthrayi AftOTm Su p<»AWWM.
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Fttim ant Kelių ~«n4u>”
pauj.1. <hl »«apJani|2JXrtt4XM

M<oa Italai Awk» AIW-

Stengiasi labai patikti. Visa, ką žino, papasakoti, pasige-į^^lV1^ tautos praeitį,
rinti, pasimoilikauti. Norėdami sustiprinti dvasią, turimi Tais laikaisliotuvišktj kny-..
stengtis įdomias naujienas tada pasakoti, kai neturime no- Į^ynij, kur galima būtų pirk- mums žinomas mokytojas r
ro. Neikime ten, kur ir labai norėtume. Negerkime, nors Itis lietuviškų knygų, dar ne-lietuvis. Toje gadynėje jis Į
ir būtume ištroško. Tokios pastangos labai padeda mūsų Įhuvo. Ne labai buvo kas lie- kaip lietuvis buvo labiausiai r®

tafradMi, tara

itn /

labei

tuvių rašytojų nebuvo iieKĮawlj|ų pasiliko kuklus Žino-1 v fa ;k<ta, raiųM aotaksl Ir ta*
daug lietuviškai r*«<*, kaipLDARBININKAS
U8, ‘L&į.!!*1WjjuniimiršdanuisĮ*''*';?*
wNWNBNNWBMMMNNa

*

:ir tautos reikalų supratimu
Taėiau Daukantui nė h, „eataišadėdarnaa tų žmo-JSi,A5SU
priekinbwa
nu-—
kiek nerOpėjo iš to rasymoĮmų, kūnų tarpe- gimė ir au-laivo
|diWztoliausia
Ck
nkataM
Įžengęs, savo dvasioje lyg pa
garbės įsigyti,'o tikto dau„
t
SDaataotąitetauMltetaraaraikata.
*
siekdamas
mūsų laikų. Snv
ginusia naudos
savo mylimai Įmmno, tuojau atvažiuodavoj
1!
« #-™' r«darbais, visu savo gyveni
/-■■"'"t11 "'
Karnt Vitams ratatam. Tft gus ir leidžia. Todėl Dau- nm
tarfnm
i Msitaittatai. Jm nitratas jta- 4
patatttiiiių-rn^ lietuviai tik toki ir biri
w
takią Wc«tataMiWtalms<V
Daukantas į lietuvių rei*
rri jų teko savo knygos leisti irrfl^* .
« Tdrarama w wmhmw: ris» tiktas
i mukiam
Tdesrama U IMMta: ėH į ataftį^Mftafehtakra art
kalus žiūrėjo labai plačiai, jos per pažįstamus parduri-1 Daukantas buvo paaiekęsl^Į kurio* motevHta pripilta, b, tvnkta vyram ta takte
1. Akys, V ienas poetas yra pasakęs: “Akis—sielos lan-. Bet Daukantas mate, kad
tai dar
vienas I tam reikalui
mokslo, nuolatos
tu*|l(#d pvohll>itiMi. tikrai yra. <lą* ir
Jo
supratimu,
tu nėti.
gelis.
” Dažnai lietuviai
mes galvojame
apie Buvo
pasisekimą,
bet užmirš-1
būtinai buvo
Danknnto
vargas
ir
jėgų
i
v
rtdovo
roikalo
ku įvairiau Į »■»»««
jį
rėjo
nesielos'būklę.
tik pažinti savo
pra siela bus skaisti, kilni, tai ir iš I reikalinga atatinkamų knytame
Jei mūsų
itip Itetasųrbte tfaM titaiM •tar1
eitį,
Hiuipmti,
kas esą,tasbet
)aik.-,3ftifiiBet
ni.mgali
W. būti ii taip, |gų* Todėl jia ėmė jas rašyhm valandyte zrašta ntaiaiiltejf 4 J
mūsų
akių bus ryškiai
pastebima.
Daukanto niekas iš lie-|
platus pasaulis,!^ ^n<* rrįčh# taih# kura w
ir bus
visus
gy venimo
reikalus
kad nepastebėsime. Tai atsitiks, kuomet mūsų akys
ne-pi
ar is' kitij.
kalbų Iki
versti,
.
* .
.
Jtaėiąų savo dvasia jis visą|klotM namiaiafa MdiHtaiak: kul ■ Bet tairatauM# į aaMaėta#, at«U - j
Br
f
DitUmku
Įpaimti
į
savo
rankas
ir
gytiko ir iwMdownnii|« Mitintas* , „ j
sveikos ir neišgimnastikuotos. zlkis reikia mankštinti to-Į^^ būdu paruošė knygų
otttzact
Ivrotiplnfiu kultftrinpj tauvfnfa
vakare Ujo, > naktį ubtaUi
kili būdu: kas lytas po miluitę žiūrėti į vieną tašką, rašalu Į mokykloms,
ūkininkams,
jo
malas
Welk <,KdtalMn1UUH
*
tipadarytą
} ^veniniu.
TodM, »not
ant veidrodžio
stiklo, atstu nuo akių apie 12001111.1^^ Įvairių skaitymų ir t
paimdami tfarani kelią, pateka j ’ -fį
Daukanto,
Bet žiūrėtimokykloaturibdramiai, nemirksint ir su dideliu atsidėjimu. F*
^adtwknygou tuomet
tok^ vfet$ kar Mm |Mfo
3M
|ti lietuviškos su dėstomąja
iferHM rnt rara palydrrtte pfete „ų
Jei akys nejaus nuovargio, galima pirmuosius tris rytus uv<? ’T t
* W'
:
ttetą. PanfaMa noUW ''
ūkininkai
tuv.-Jaunuoli-el
...
o . tu. trokšti
„ . gyvenime
.?
. laimės ir .pasisekimo. Įlietuvių
.to, kadkalba,
kai kurios
jų gana
įSiukamaį ♦ jirara pritov* net p*
4
^rehpoSimin^.
Paskmtar^is
pusęmmutoilgiau.
i5perfcam0B
.
Bet
ne kartą ir paahejoji.
Girdi draugus
ne kartą akim- H
bdii apsišvietę
ir tlkinindžiaut
; “ KeMsekė/
“ Prašiau
— nedavė,
f’ “
Nepasitikę-1
naujoviškais
būdais,
Po 10ikdienų
vėl puse’ minutės
dgiau,
t. y. po
4-minutes.
Ir kauti
j^etuvog
mokyklose
tuotaip tęsti, kol galėsite nemirksėdami žiūrėti 10—12 minu-l^
dėstoma
lenkųgerai
kal
amatininkai
turi būti
jo,” “Nelaimėjau” ir daug panašių skimdų. \
"*W
savo amato
išmokę
ir t tą
t
čių. Tada akys bus gan tvirtos, žavinčios. Toks akių i^J^
Daukantas
nprėjo
Nenusistebėk, brangus skaitytojau, kęi pradėsiu skai Žinomas daiktas, kad toks
sutiko ir Daukantas M vyrtį r'.*XJ
mankštymas
pad ?sdažniausia
gyvenimęrnesiseka.
Tačiau nkkam
nepamokymų išstumti ir
tyti
paslaptis,daug
dėl kurių
Iš karto
gal Ip^ZtavimtataoValančiaus ifejo. Ilgai dąr 'fl
šakok, kad akis tvirtini.
rieton jos įvesti lietuvių kalatrodys smulkmenos, bet paskiim pats įsitikinsi, kad tail^
didžiavos negulėjo
bastėsi ir vargo, gyventa- •* J
2. Baliai Yra žmonių, kurių balsas, anot vieno juok-|bi Visuomenėj, kaip maty^csa* kaip vilko.
•
* gražus,
»
|būti
vykdomas.
7
mas pas savo pažįstamu# ar ’
dario,
Reikia stengtis, kad balsas’ būtų
p* buvo
žmonių, kūne tą reidraugus, vien knygomis ap-‘“
Švelnus, visiems malonus. Balse atsispindi žmogaus būdopa^ būtų parėmę, nes piratkrovęs, gyvendamas vieri »' ;
tvirtumas. Kol jaunas, turi lavinti balsą, kad Juo galėtumĮ1^
mokyklos yasvajonėmis apie Lietumi,.
pareikšti savo charakterį. Balsą geriausia išlavinsi dai-p0^!
išpirko; bet jau
pats dirbdama# ir kitus nuo-* vi.
nuodamas, giliai kvėpuodamas. Keno kalba neskambi, turiĮbuvo per vėlu -y po 1831 m.
Įstos prie darbo ragindamas,
Vienas stengtis daug kalbėti iv įsivaizduoti, kad kalbasi su Įsukilimo rusai išmetė lenkų
susirašinėdamas su visais,
žmonėmis. Garsus graikų kalbėtojas Demostenas išmoko
kas tik ką nors darė Lietu
kalbėti ir balsą gerai išlavino, kalbėdamas į jūras, įsidė
vai arba nors šiaip domėjosi
jęs į burną akmenuką.
Lietuvos reikalais.
*• -- į
.3. Vikrumas. Žmogus privalo stengtis būti vikius, gy-kelią ir lietuvių kalbai,
Mirė 1864 m.PapiUje pas'* 1
vas ir plastiškas kiekviename savo judesyje. Tam daug] Daukantas paraše ar iš kisavo
drangą Vaišvilą. Taigi'
į
padeda gimnastika.
1
tų kalbų išvertė iš viso arti
mirė matydamas savo
4. Pervargimtui. Pervargęs kūnu negali pareikšti sielos
visokių visokiausių knymą Lietuvą kaip tik įfejfi
jėgii. Kad to nebūtų, reikia sočiai maitintis, miegoti (mo-V08
kiniui 8 vai.) normaliai grynam ore. Švariai rėdytis.
JU
™ spaudos, jam
tuo laiku rusai baigė apro
5. Taupyti dvasinę energijų. Kad dvasiniai būtume stip- ^ai* Sy™11
IraafųK įMikiKiira“-maišiu ima-----nls, turime kovoti su savo norais. Yra žmonių, ypač jau-J*1*?
brangiausios
darbą. Mirė ditaJin nmdnir. »•
nųjįi tarpe, kurie, susitikę sau lygu arba biški vyresnį,
aPie Lietuvos ir
dėlių. Visas jo turtas, n?- .,;,
skaitant, Žinoma, paliekamą .»• *
Lietuvai mokslo brangeny- .,.
bių, ir Šimto rublių neišne-

jis.

nunok

un mum žmoks

KODEL SEKASI

gyvenimą dosnus kitiems, o
savo mokslu ir darbais Ltatuvai, senatvei nė menkiau- a '
ski turto
.~

kalbą iš aukštesniųjų mo
kyklų, įvesdami Jos vieton
savąją, tuo būdu uŽkirada-

ligi neštago: podvidefcraiira.
trisdešinrtieame^—Lia^
vojeatdradu* naujų Žmonių,
Lietuva mi “Aušra” tie- '.:
čiu, atveju įžengė į atgijimo ...
kelius. Tuomet Daukantas ...
buvo primndntas, buvo akai-

dvasiai stiprėti.
6. Paslapčių palaikymas. Stengimasis užlaikyti paslap-|
tį padaro žmogų labiau įdomų. Tai patvirtina ir Žodžiai
“Naudingiau parodyti.savo protas tuo, kuo nutyli, nė kaip 1
tuo, ką pasatai/’ Mūsų vidus turi būti kitiems nesuptam1
tarnas, pilnas paslapčių. Ką naujo sužinoję, pnlnikykimĮ

įvairiais liaudies p

“Istorija.” ne vienam lietu
viui įžiebė tikros ir sąmonin
gos tėvynės meilės kibirkštį,
įskiepijo tikrą tautHOąsusL
pratime ir pastūmėjo į.tvirtą pa#iryžimą dirbti savo’
tautos — (tautantiškos Lfe/
tuvos atgaivinimui.

.Tuomet atėjo Daukanto
Lietuva — jo svajota gadjs
n£
(“Tr.”]

nugnleti.

8. Pamainas, neišsiblaškymas, kantrumas ir lygsvaros
išlaikymas taip pat žmogui priduoda daug jėgų*
energingas, stiprus, nenugalimos valios. Tat snugokim dorą, jei norim daug laimėti.

Tačiau Daukantas tik liau
dini
neturėjo
diddfc .tMo
Tai
pagalbu zju^un
žmogus Hgali
nuoi <n keletas
«vvjv4«i3 pavyždžin, kuriu
niiiiiĮ paguliu
’*11 uW|W«ių4i»
** miuiui mvinMiiiv vz.uur>,
mis iiiuuin SUIVINz
. •
tave į Varahta, kur taotart|w
vargy sustiprėti ir kovą laimėti/ Tai nėra, kas aukščiau ltUmivo meilės. Jojo meile yra begaline, dėlto Jis norį kad
įtakos. šiaip gi
nurodyta, prasimanymai,.bet nuoširdūs patarimai ir sektL|me« -Tį mylėtumėme visti savo sinlimi. Jis trokšta meilės, tai žmogų#, kuris savo dm- uni” jWTVMiCVą VJMUPŲW
ni. Tai alėpiningij gamtos įstatymų panaudojimas gyveni- Į bot kaip mažai Jį pažįsta—dėlt<> žmonės turi priedo šaltu
me. Kas tai daryti pamėgins, imta isitUons, kad visi liepa- Į iną. Kas Jį pažįsta, tas Ji myli.
'
Įaisekimai prnnvka,
f“A. H/*l
*Jono* Jta’jMi (R K.)

*
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DAHBlf(IK)CAB

KAUNE

(THtWOK
JMHHM «r«wTV»B>AT ui RIME

1

rtftlfT a rfVteMMMrt

ibs. suvažiavimas
m Naujto Angto Aps
krities MUvUkrtmai įvyks sekmadleaj kovo 8 d. 1131, Istfnytinvjo
•vdainčjc, 54k SL, So. Boston,

ItDS, ap^kriči^ d&H&fai

po ku naujai uudaKai Kaupas minėjo dviejų 1883
^to nedarbo meto to- tie klatomiH
Mbm. '.
dešimčių penkerių metų wi- rįrfM projektu įtUtanra vėl Šw suviiiavinnw bus labai svar
•Aurr jwmi7i ijnmuAMUM.B. a amouuxkw or u»ob bihinkų klausimas paaidare
krietuves nuo miesto visuo bįvo ižHUitaii minUteriui pa- bus. Pagekhujtma, kad visos šio
■
' T- Mj® t ttR m®
S. miae ir jmnkvbse.
labai opus,
eptkrUies kuojMMiirinktą uUtouter tiM AM «C MmMi K1MMF
& DtetrŽMiti» (tartą toriu meniško valdymu), tai savo
Vi»okio6
darbininkų
orgavui
ir jiems įduotu uaudingn
W«w ftr
M flHdM ntW MpeiM toterf 4»r te MoMteM W
išlririame IridĮbyje, 1903 mo 1 Tilo tarpu buvo imtmd sta
rime).
manymų
orftnhaeijos labui. Kvic- ■**
am tf ton? % mt*tti*fteNi uter u mr
nizacijo® susirūpino tuo
4. Oyverime upilakybtee.
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du, kad žmogus alkanas, jis
norių gaisrininkų draugiją to Žemės^sklypo prie (bimi- bai svarbių priežemių atstovų nc“DARBININKAS”
X Sintie ttx*
užmiršta visa kita—jam rū
kilo 1878 metais, t. y. netru sios) Kįroysto‘ gatvės, o jalčlų prbdųati, tai praneškit no;s
Iii West Broadway
South BomUd, Man
t.
DtritokU arija.
pi tik darbininkų liktos*
Teltphane South BortonOttO „
kus po Įvedimo čia miestų Į- paskui imtasi rūpintis reika savo sumanymus ir pagcidavinnis
Apmokėti Maskvos agen III Dobs. W klausimo statymo. To sumanymo ap lingų Draugijai Ugnies gesi rastu. Tikimės, kad visos kuopos
mflsų pakvictiinų nuoširdžiai pri
tai siūlo dai-bininkams bol- teisingi išrišimąjį
dirbimas tarybos nutarimu nimo priemonių ir kitų ugima ir nuvažiavime dalyvaus.
1 bfcviznią, kiti kitokį uizmą.”
1. ProdukeUa>.
1878 m. liepos (senojo ka iii agoniškos gurguolė* reik-,
V, Paulausku, pirm.,
2. Pirkimą ir pardavime.
Darbininkų galvos sukasi.
lendoriaus) 13 diehų buvo menų*
363 Fayette St,,
3. Turtą tolime.
pavedamas
atstovui
Ed.
S.
Lovril, Mnss.
*,
Įvykusio “Laisves” še- čia pilnai pasekė Maskvos Teisybes ir meiles
įsakymeilės
Gavus pranešimų iš minis
4. Gyveninio apUnkjrbčac.
N.
J^.
JJa^IseUta*,
raŠt, •
rimukų susirinkimo, kuria-Į taktikų, bet dabar apsižiūte- ^i reikalauja, kad katalikų
Gotkevičiui, kuris ir padarė terijos apie .Įstatų projekto
7
South
St,
K
me buvo norėta ištraukti tą’jo,
™ V
“A *°*
- ----- «*
kad
tat klaida.
darbininkų organizacija
su Ar tai praktiškas suma draugijos Įstatų projektą* Įmtvirtinimą, sis, ųagal tary
Nashua, N. II.
į- ■<> dtoraŠtį iš oficijalūs komu- Pagalios, buvę skirtumų teiktų katalikams darbinin nymas? The Sočiai Action Tas įstatų projektas, pirmą to iiutūl’to 1S84 m. kovo
p ristų kontrolės, lietuvių bol- ir Centro Biure. Tie skirtu kams teisingų atsakymų į Department of thc National kartų buvo tarybos svarsto 7 dieną, išspausdintas atski§ . šėrikų eilėse pasigitdodisso- mai, girdi, buvę tik maži ir Situs opius klausimus.
Catholie Welfare CounciI, mas posėdyj 01879 metų rug reis antspaudai, išsiuntinė
pjūčio 10 dienų* Jį peržiūrė tas taiyto atstovams, pa
tai
grynai
techniškuose
da

*nąnsas bei nesutarimas, kū
Galima tų užduotį atlikti 1312 Massachusetts Avenue,
jus, taryba tuomet rado, jog skelbtas mieste kviečiant nojį
rį dabar visaip norimu už- lykėliuose, bet jų vis tik bū per laikraščius. Bet daug
Washington,
D*
ę.
duoda
projektas tikslingas, patviružsirašyti nariais ir Jurbarkas, Lietuva.—Čia
ąįtoyti; Mat, nore opoziėi- ta ir opozicijos draugai apie geriau, įdomiau, gyviau, papanašių
pasiūlymų
—
ir
yra
tino it išsiuntė vidaus reika- galutinai pradėjo veikti uždarius katalikų draugijos
V
ja liko nugalėta dėl kai ku- juos suuodę ir priskaldė $ sekmmgiau būtų per pakai
prisirengusi suteikti kalbė lų mihisteriui patvirtinti
adatos
vežimų.
Čia.
žinoma,
T rių šėrininkų neišdrįsimo
\ 1884 m., išdavus įsimesto lė “Saulės” laikomų gimnazi
tas (lectures).
tojams medžiagos paskai Bet imniaterija tuo laiku
r •.«.. . bahuoti sulig savo nusista- atėjo talkon visokie fašistų
šų kai kurių piniginę pašal ją, atidaryta nauja, kuri
Kiekvienas LDS. ajMjkri- toms.
nenorėjo projektų tvirtinti pų pirmiausioms išlaidoms. skaitysis “valdžios gimnazi;
* »-•< ‘ tymu, tačiau šėrininkai tuo ir socialfažistų pletkai. ku
L
refcultatu toli gražu nepa rie gąsdino, kad “Laisvė” tis gali suiusti du ar tris Visa tai ne tik praktiška, ir pateikdavo kai kurių pa Niro to laiko draugija gjr- Ja.”’ Naujosios gimnazijos
vadus ar studentus, kurie bet ir labai pageidaujamas keitimų- Pasiūlyti pakeiti
tenkinti. Taigi reikia juos į- bus atimta nuo lietuvių ir
vuoja be pertraukos (kal direktorium paskirtas stu
Parengtų du ar tris sykius žygis. Tai Įneštų gyvybės Į mai buvo taryto priimti
į .x tUrinti, kad “Laisvė” ir to- pavesta žydams ir nigebant iki didžiojo karo), yra dentai Kviklys, žmogus vi
i mėnesį paskaitas arba dis darbininkiškų veikimų dar
J
litu privalo likti komunistų riams. Tas nugąsdino šerilabai naudinga pagalba vie sai nebuvęs jokioje gimna
kusijas apie įvairins darbi bininkų kuopose.
niukus
ir
jie
pradėjo
braz

organu, nes kitaip ji neišlaiBus tai L. D. S. atsiliepi tinei miesto ugniagesių ko- zijoje mokytoju. Prieš tai
ninkų klausimus.
’* kys savo pozicijos kaipo už dėti, kad išgelbėjus savo 5ė*
Taigi, visi Amerikos Ka- mas į Popiežiaus Piaus XI maudai, laiko, savo gurguolę buvo p, Pr. Samulionis, bai
Ttj paskaitų programa ga- talikų Darbinįnkij Apskti- kvietimų plėsti katalikišką pastatytume trobesyje ir gęs univemreą ir turėjęs ge
proletarų diktatūrą kovoto rus. Tie pletkai, girdi, yra
fys Saukite ekatra Busirinki- akciją.
ja. Taip pat patiekiama inriagingi ir nėsųmojingi. ’i boti maždaug tokia:
gauna kas met iŠ miesto sub rų praktikų. Bet jis, mat*
kaip ir tas jau nudėvėtas ir įžanglnv prakalba: Kokie niį. tam paaitUymui ^p*vara- Valio! Visi į darbų!
sidijų 500—600 rublių.
buvo gėlas katalikų veikėdfoait?Ua^{d<sthur.^ad_.lx>luepftgeiuttujiuuao
XW.<• jas*..
IV. kurių šėrininkų nusistaty įtvikai viską atiduos Mas
kvai. Tačiau sąryšy su šiuo
Pamėgink, mielasis, ir matysi, kaip su- ir trumpai pasimeldęs mėginau užmigti. Tik o*
UŽ
GELEŽINIŲ
GROTŲ
ras*. < oras...
virškins.
U3
Pirmiausia, girdi, perina- -pastaruoju pletkn aiškintoiui
išsprūdo
Šie
neatsaigūs
“Mielasis” žinoma, pamėgino.
į“ ’la buvę lietuviško judėjimo
Iš ryto i>rieš penkias kalėjimo švilpukas. Nu
žodžiai:
Per du geležiniais vartais atskirtus kiemus tęsiamai duslus. Tingiai žiovaudami kaliniai ke
Visi keturi su didesniais ir mažesniais baga
loimniitų partijos veikimą
kaip aiitai: nedarbo demon- ^Pirmiau buvo skelbiama žais susitikome daboklės prieškamary, Pasisvei prižiūrėtojas nusivedė mane į kiti| kalėjimo fly- liasi iš savo guolių. Ligi patikrinimo reikų ap
£ShStracijoee, streikuose ir 11. kad bolševikai atiduosiu vis kinome stipriai draugiškai paspaudėm kits kitam gelį, ir ten siaurais karidoriais mes lipome į ket sirengti ir visa sutvarkyti. Lyg kokias kopėčias
Komunistai tur būt pastebė- ką “Maskvai.” Kuomet da rankii ir dideliam policmenų nusistebėjimui pra virtą aukštą, Į 99-tų kamerą. Karidoriai kas ke keliame aukštyn naras ir su visa patalyne” priU įjo, kad lietuviams jau misi- bar tas “obalsis” tapo nudė dėjom juokauti* Kalbėtis mums buvo uždrausta, li žingsniai pertverti geležiniais virbalais, kurių spaudŽoame ir grandinėmis prirakiname prie
■ / .bodo eit pirmon ugnin duoti vėtas, nes pamatyta, kad bet juokauti, kas gali uždrausti. Mažas geltonas dureles prižiūrėtojas turėjo nuolat rakinti. Ant sienos. Per visų dieną negalima jų nuleisti ir be
’’
savo galvas skaldyti už sve- Maskva ne tik nieko nenori atomobilis po porų mus gabeno į kalėjimą. Susi kerčių vietoj durų savotiška/geležinė stačiakam kalėjimo felčerio žinios atsigulti, kitaip laukia
-* timus reikalus, nes bendra- liet dar teikia kitų kraštu rinkau visus savo daiktus; maišiuką minkštų rie pė prizmė, kurio® vidury sėdi sargas. Prižiūrė karėto, ar kitokia iMUismu—kalėjimas ne teta.
me komunistų veikime nie- darbininkams, tai surasta šutų palikau policmenams, jau nebeturėjau kur tojas pabeldžia raktais į prizmės sieną. Pro ma Aptvarkius narus tuoj vieną, kurio būta nau
ko lietuviško nėra. Toliau “Žydai?* “nigeriar.”
žų ir dar virbais išpintų langelį pasižiūri sargas, joko, seniūnas pristatė šluoti kamera. J am *(Iš
lėti.
Vadinasi.
Maskva,
nors
, tooma, kad lietuvių komuAutomobilis sustojo* Atsidarė sunkūs geleži- ir prizine pavažiavus ant ratukų susiglaudžia, prakaituojant” kiti darė šiurkščių pastabų. Ilga
p
- totų eilėse nepakankamai pati badauja, šį-tų teikia ir liai vartai, ir. kalėjimo slibinai prarijo keturis, stačiakampainiai virsta rombais, ir pro tokios stalų ir suolus, autskarių per naktį rėmėsi narų
komunistams lešivaržydamas, sakau, idealistus. Polismenas geometrinės figūros kampą praeiname mudu su
_ „kovota su esamais nukiypi- Amerikos
galai, nukėlė į pasienį. Ligi rytinio patikrinimo
- maišinio komunistų ideolo- Kiek ji teikia — nepasaky judėjo man nunešti patalinę. Mažame prieskam- prižiūrėtoju. Rombai vėl virsta stačiakampai- dar turėjome laisvų valandėlę. Susispietusius ap gijo®, kad nebuvę suvytarpi- ta, bet tnr būt tiek, kad :ary, kur už geležinio tinklo sėdėjo juodose uni* niąis, ir jau ne blusa pro tas duris nebepralįstų. pie mane kolegas ėmiau kalbinti, klausinėti var
nės kritikos, o jei ir pasikri- prieš tų “teikimą” negali taniose valdininkai, mes buvom perduoti kalėji- Kino filmuose buvau matęs lygiai tokius kalėji dų... juk reikia susipažinti. Jie jautėsi labai
tikuota, tai neaiškiai ir ne- atsilaikyti net reguliarus no administracijai. Polismenai sumušė užkul mo koridorius, bet niekados negalėjau suprasti keistai. Ligi šiol jie apipuldavo naujoką, pirmai
^/ drąsiai, iš ko išėjo daugiau “Laisvės” šėrininkai. Tas niais, atidavė mums garbę ir greitai nusigrįžę iŠ- to sunkaus nepakeliamo Įspūdžio, kuris prislegia
pažinčiai pastatydavo jam “ban” ir jį klausi
t žalos, negu naudos. Mat,ko- viskas labai puiku, bet ?jo, bet pagyvenusio polismeno akyse aš aiškiai žengiant tų klaikių mūrų labirinte. Vilkams, tig nėdavo, b dabar aš vienas ėmiau “egzaminuoti”
mnnistai manė, kad atsieks +tLaisvė” jau nebe lietuviš nustebėjau ašaras: jis geriau, negu mes žinojor rams ir levams niekas nėra paruošęs tokių narvų, yi|iU Keturi jų buv*o dar vaikai, kiti paaugę
fe savo tikslą vien Šmeiždami kas komunistų dienraštis ką tai reiškia kalėjimas.
kokius žmogus pastate žmogui. Vienas iš tų dvie pusberniai ir visai vyrai. Kameros seniūi&s,
P ,it kritikuodami kitus* o sū- tik pasamdytos Maskvos a— Kepures nusiimti! — šiurkščiai įsakė kc- jų žmonių tikrai tirtėjo būti piktesnis UŽ žvėrį. stainbus 21 metų-vyrukas, kalinamas už žmogžu-*
* vnfklaidn nagrinėjimas na- gentas*
ipi’ėtas sargas, ir mes nusiemėin savo skrybėles. Bei, Dieve, aš juo nebuvau... aš būčiau davęs dystę, Žiūrėjo tiesiog į mane, Išt nmn rodės, kad
K
į*
tik ių sijnftvhe. Jie
Pusbalsiu pradėjom dalintis pirmais kalėjimo garbes žodį, iŠ bet kurio kambario neišeiti ir tik vienu jo akis žiūri į kairę* o kitu į dešinę. Pra
rai nebūčiau išėjęs
spūdžiais.
šnekinau vokieti Ericbų, kuris laimi silpnai kal
^Pagaliau prižiūrėtojas atrakino sunitas, ap- bėjo ispaniškai h nepaprastai nudžiugo išgirdęs
— Nekalbėti! ■— Mes nutilome.
kaltas 99-to® kameros1 duris. Įėjau. Nyki elck*
Įregistravo. Tarėsi, kur mus dėti.
Mes išsirikiavoihe Į dvi eiles* 1 kamera ėjo
— Hm... teks patalpinti su kriminalistais. trps šviesą ir sunkus prakaito kvapas. Ant rie* migas ir vyresnis prižiūrėtojas.
— Tamsta dvasiškis 1 •— paklausė manęs vai- miolito dviem eilėm ištiestų narų gulėjo žmo
— Dvylika —* dvylika, — jmtikrino.
nės. :
k
Rygos laikraščiai prane- Šy su šiomis žĮiiiomis kalba ’lininkas, pažiūrėjęs į paso fotografiją.
— O tamsta tur būt politinis —jmklnusč maSveiki^ vyrai* aš būsiu naujas jūsų draiv
-r. Ne, aš tik buvau*..
!• U, kad šiomis dienomis iš ma apie artimus santykius
nęs vyresnysis kuriam visai ne angeliška mano
Na., tai eksklierikų mespatalpinsimu Į fiU-tų gos — užsirckonKmdavau.
; Vokietijos į Rusiją pervežta tarp Vokietijos ir Son Rufizionomija vis dėlto parinM^ hekriminalistiška
— TM.. o aš taip nusigandau, maniau, kad
kamerą su nepilnamecUisj gal jU mums jų wu*
sijo® kariuomenių.
*
ir kuris nežinojo, kodėl nš imtalpuitns su krimi
: ao vagonų su įvairiom maši' nn.r —^T.ii mini n* į iia.
**>f 1 ' inrara
gadins.
Aš prisiminiau, kaip neseniai buvau valdininkas kto darys ar kas pabėgo*.*
ĮA Uom ir įrankiais nuodingu
Tai tur būt politinis ** atsiliepė iš kitos nalistais,
“sugadinęs” visų savo kursų ir nusijuokiau.
~~ Nė, nš kultūrinis.
f duju fabrikui statyti. Tai
Dar kartą mus smulkiai iškratė* Rado ir val kertės.
1
Ihunyčiams į kamerų Įnešė didelį juodom ka
— Gal... pamatysim, bet pasikalbėsim ir
A Jau...«•*». nebe pirmas nykia, KoHHaK.—Lietuvoje žydai dančiųjų inonarehistųsąjuugoė išleistus lapelius,
vos
katilą ir išpilate kideriennm Imi ptiodelį: |m
suaiimžinrim ryloj, o dabar parivaišinkim ant
k kad vokiečiai gabena ten vinori turėti atskirų pamišėlių kuriuose buvo šmeižiamas IspjUiijos /Kpiakoim. /
‘; Mokią medžiaga dują fabri- ligoninę* Kauno tairmistras tas, ir kuriuos mes važinėdami “konįtituoda- lato nakties ir mii*gokim. Išėmiau iš kilto nažutĮ ^Imimrstką”
UMoj pų puarjeių iškėliau savo kolegoms “j' kui. fabriko statybų ir jo p> Vileišis šį žydų sumany vom.” ftį karią ir juos konfiskavo, nots tapant plytelę šūkolado ir vimut neiniegančius tųriallnau.
i
militariia% renzūręs jie buvo leisti* (^iiiblįų tąjį
nustebę nedrąsiai maiah gabaliukais laužė ir Vurtuvetk” Ant «tuM> todarv dvylika krūvelių
įrengimą ves vokiečių inži- mų pažadėjo paremti*
toltų* toninių ir apeito “bryuriių ” Vir<
pat negalimu Įsimeti kalėjimam Oto tat siūlėm dėkojo:
mėtini. Kuriame Rusijos u a I
f j J nn—i nej m Btetem ii ir <1H. fm teii t
i
i
to
kalinys nurigrįfc* į toy. Aš drinų pridvng*
Nuleidau sau narus, )>atitou kaldrų, padėmieste fabrikas bus ptoty- Dims yra dMaagsmo vai* sargaus* Teisinasi, kad jiems esą negdąiųa priį*
%
imti*
< J* ’
J jau pagalvį, nusirengiau, kita kaldra užriklojau davau kaltelę ir klaurisu “kam f”, jis |m*aky«
\ tas to nesama žinių. Nųry- dovaa—Brto UUa*
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noma, todėl atidaviau tiems, kurie niekad neini-|vo vienas labai nesimpatingas tipas, kuris buvo
vo jų ragavę, tik krautu viii languose, būdami Įkalinamas už vagystę. Jie nubalsavo vaikėzų prilaisvi, matė “tas trumpas žalias dešras.” Savo Įmušti. Turėjau pavartoti visų savo iškalbų ir aukmneroje aš iŠ karto pasidariau autoritetas ir jtoritetų, kad jį apginčiau. Užtikrinau, kad jei
“bankų” niekas man nemanė statyti. Tačiau|dąr kartų Sugausime, tai vaikų į miltus sutrinsift A ft pasįme.
fitKIK
KAS ar pas mano kolegas buvo toks gituoj atsidaro durys ir ta autoritetų nuvedė
Kežinau,
AntnuUml*,
l«tt
4
kalejimo d
fotografų,
po to nukilto, kaip avį.|lus teisingumo jausmas, ar jie pyko, kam jis su— niekoo Petrauskaite
Dideli niekam
pluoštuinepteme,
mano netvarkingos
niekam ant su tendenei-Įvalge viena#. Vaikas žiūrėjo į mane pamaldžiom
akim: jis pirma kartų savo gyvenime buvo su
gautas ir nubaustas..
Žudymas — žiauriausiu beLD8. 22 kp. inrtrmkteM ji
LD3.16 kp. tmdrinldmM įvykt
prasmiškutnus, koks tik nu- SMitlami “Darbininko” tednk-i parapija pasiskirtų tas dienan, o trfiMkay* k«va4 dfejj*i 7 vnl. penktadieni, kovo 8-tų, JMO
Pakely iš Šiaulių i Joniš mušt* Žiauriausiu būdu, Kū sikaltėlių ponuly bent kada vijok niūrio, Li» tavos pavasarinin rnvo dienas paliktų Kir. Angelų vikare, baiaytinijc įvetainčje. rak., Lineoln Svetainė, 2įUn
»
. Mattel kvfežteml tm»tel ateiti 1| ML Ateikite viii,
raM
kų įdrtcmi, stiul. J. lt Lnučko.s pnrapiM
kį, Meškuičių valsčiuj, apie ne apie 150 žaiadų, akis ii*
gali
pasitaikyti,
.iimršnrto
tęsiių,
minutei
prašo

atitverti
mvo
dr*urni(e*)
prirta
i
Karai.
Ang.
par,
kovo
154f
100 metrų nuo kelio stovi duria, imte perpiaut*, kak
me pažyinvttt kutenijii <«erii. Kle.
Valdyte
mnT.ABBT.ym^ fa.
1
h r Av. Jurgio panp. kovo 17-16 lyti,
mažytėlis namukas, apie 15 las perplautas, ‘žtoytu* Sulig vos įstebimais tik
ir LDS. vadus rtiiriigtl pra ei
LDS.
13
kp.
indrinktea*
ityl
Pau. Ap. par. kovo 1941
baltimobmmd.
kvadratinių metrų *‘palo stemples, kaklo kraujo iųdai kriminalistui prieinamais kalbas žemiau pažymėtose tlteiioNedarių N, J.—kovo mėli. 23-24 Kovo 8-tą d., nekmadleąb tuoj penktadieny, kovo 6-t<,. 7.$M te
vi us” kuriame gyveno pa* mmukintiy ranku pirštai ir Ženklais valdininkai priėjo se tinkamiausiu laiku.
Vakarė, mokyklon kambaaji A.g|
Ikjtmon. X. J.*-kovo nteu. 25-2Š
po inmai, parapljo* ivrtiinte kam- kito jrapaiai. Nepamirikit* ui
nvlė Rozalija Petrauskaite. plaštakos MUpiaustyti; lx‘- išvados, kad galėjo užmušti
Muirito tvarka:
Kcirnry-Ihirrison—kovo niėn. 27 hiriuoae įvyk* LDS. 30 kp. »udV .
r
kėli duoklei.
Vargingai, 1x4 miniai tęsė veik nėra vietos kūne, kur moteris, Taip pat buvo nu N’cvv York City — kovo m. X <1. 'Bridgrpori. t-onn. — kovo 28-29 rinkiniai. Malonėkit* ateiti t1*L
Kviečia Valdyte
dieneles Petrauskaite savo nebūtu Žaizdų, Aplink Tavo* matyta, kad žmogžudyste į- Jemy City — kovo mfų, 9 d PusiriukuH laikų, maloniai pra-‘
0AMBUDOB, MAMk
Šomr
tuojau
pranerti
Centrui
pra

“'ūky,** susidedančiam iš 2 ną vaikštinėjo, o gal savotiš- vyko sausio 23 d. Piktada- Bayonne, X, J.—kovo mėlt 10 <1.
LDS.
8 knopofl mčnerinte lariri^
kalbų
virtų,
laikų,
kad
galėtume
Blizabeth, N. J.—kovo min. 11-12
ha. žemos. Maža, šlubu, bied* kai ir apverkė ketinto vis*
Kovo
11
d.,
8
valanda
vakare
kiniai
|vyk«
sekmadieny,Jkpv* y
re buvo įleista į butą geruo Liiulen, N. j. ** kovo mčn. 12-14 laiku pasiųsti spausdintus Iftpe- Lietuvių Salžį Įvyki LDS. 51 kp. tuoj po šamo*,
Lietuvių b*iayw‘J
tos,
apleistos,
iŠalkusto
vo«
na, tiek Fiziniai, tiek u* meliirt prakalboms išgarsinti.
ju.
Brooldyn, X. Y. •— kovo m. 15-22
mėnesinis
suiirinkimM.
Gerbiami
nėj
Kvetainėj.
Viii
nirial'jmalm^
Visais maršruto roikaliis rašy
džmgnrhn likimo nuskriaus- gyvos nušlaitėa
nariai
praiomi
suaHnktL
Valdyba
ncMtl A *
Prasidėjo ilgas, energin Kun. J. Balkonas pranta, kad 1kite: L. D. S. eejitrul,
W.
ta, Rozalija niekuo nesi- Šitokių nepaprastų Lietu
Valdytei
vilktus
mokesčius.
kova 15—-j(l <1. it Karalienes An- JBroadvųy, So. Boston, Mass.
skiLsdavo, nieko gėrešnio iš voje ir paslaptinga savo ap- gas ir ypatingai kantrus se gėlų pavapijos jau yra užimtos, Iš anksto dėkojame už širilingų
\
žmogžudystę, kimas,
1 gyveninio nelaukdavo ir ty linkybemis
MOMTBLLO,
todėl gal kita kuri kolonija ar paramų.
LD& 2 kp, auiirinktea* Jvytete
Frtf. Mykolo Biriko#
lint gyveno nuošaliai niio giiebesi aiškinti Šiaulių kri Ir štai vienos savaites — ------ -——-—,— --------- — -------------------- — ----------- - —.i
kovo 7 dienų, šv. Koko
prakalbo*
gyvenimo triukšmo ii* ūžė* minaline policija; ir reikia darbo vaisiai. Valdininkams
Viri nariai prašomi ateiti rirtin
pavyko
nustatyti
kas
vis
dėl
Prieš kurį laiką Mirime- tokius daiktus, kurie buvo Kutu P. II. Juras sekmadienį,
pasakyti, jos valdininkai
šio.
rinkim, ir nžsimokSti
to
galėjo
turėti
bent
kiek
vičiute buvo paprašiusi Pet verti, jos, kaipo vagilės dė kovo 1 d., po pietų, gavo telefo traukta* ntenerines duoklei
Ji jiobnvo visai viena, Sa* Trinkis ir Dreiingas pada
.
nu pranežimi, kad Lietuvon Uni
pykčio
ant
nelaimingosios
rauskaitės
leisti
jai
iiernakmesio.
Dabar
kriminaline
vo tylų gyvenimų jį dalino rė tyrimų ir sekimų nė kiek
versiteto Profesorius ir Vilniui wt>.y
su artimiausiais draugais, nenusileisdami sumanumu Petrauskaitės ir šia kripti- voti. Bet kaip tik tada Pet policija tuos daiktus atrado Vaduoti Sąjungos Pirmininkus
LOTOBLL, KAM.'1
su keturiom vištom... Ret žymiems Amerikos detritty- mi pravestas tyrimas pada rauskaite šio prašymo pa pus nusikaltėlę. Be to, pas Mykolas Biržiška atvyks į Law- LDS. 97 kp. auairinkimri^įvyte ‘
vė į kriminalines policijos tenkinti negalėjo, nes pas ją Michnevičiutę rastos kelios rriice, Mass., trečiadieni, Kovo aekmadienj, kovo 8 dient,jtpoj pa
karčiais pas jų ateidavo į vams.
(Mareli) 4 d, ir t| dienų 7:30 vii L
svečius jos motina, kuri nuo* zktvykę įvykio vieton, jie ratukas tiktąjį nusikaltę!}}, buvo svečiuose motina ir Knygutes įvairių šiukpithn- vakare kalbės §v. Praneižkuus pa >ūmo*. Ateikit* viai. Gerftj proft1
lat gyvena pas 14tnrtuiges- rado viskų nelieata, kas 26 metų amžiaus Michnevi- 3X4 metini kambarys buvo gtiį bet daugiausia su įvai rapijos bažnytinėje svetainėje, darbininkam* prisirašyti prte vte»
nintėlSs darbininkų organteleija*.
pilnas: gi jame gyyveno dar rių1 kankinimų aprašymais. 94 Bradfbrd St.
nj” brolį, turintį 7 ha. že jiems palengvino! tyrimo
f.f *
mes. Taip tęsėsi gal ir savo darbų. 'Cyrimų jie pravedė Dieiros karžygė — Mich- ir vištos. Dabar Miclmevi- Čia ji, matyt, ir pasisėmė Pasitikima, kad kiekvienas lie
------.
_
tuvis bei lietuvė, kuriems rupi
eiūtė
buvo
atvykusi
antrą
nevičiute
—
gana
jauna,
be
pasiryžimą
savo
liguistam
uoliai,
kantriai,
nepraleisdatiškai laimingas Rozalijos
HARTFORD, COJDF, r
Vilniaus atvadavimas ir Lietuvos
Petrauskaitės gyvenimas Ii- nū pro akis menkiausios ypatingai įtartinų žymių, že kartą, prašylama leisti per sadistiniam žygiui. Taip, reikalai, stengsis atsilankyti į šias LDS. G kp. susirinkimai įvykt ■'
mo ūgio, tvirto kūno sudė nakvoti. ŠĮ kartą Petraus žiauriausia ir kartu bepras- taip svarbias, įdomias ir mums kovo 8, tuoj po sunioe/težny*
smulkmenos.
liputiškame namelyje...
tinej svetainėj, 41 Capitol Atemua, J
Ar tokio žmogaus mirtis Baisus nusikaltimas buvo jimo, žvilgsnis kiek neramus. kaite buvo viena ir mielai mingiausia iš lig šiol girdėtų naudingas prakalbas. Kviečiame Malonėkit* vis nariai ateiti*aei y/j
visus.
kam gali būti naudinga? Ta apsuptas nepaprasta, nesu Jau aštuoneri metai užsiima priglaudė Viešnią. Ir. štai Lietuvoje nužudymų padalė
Komhij* ra svarbių reikalų dSl kuopę* na* j
doa.
•** .
a
prantama paslaptim. Visi prekyba, nešioja ir vežioja toks Ikiisus,-negirdėtas kerš moteris. Taip baisiai ir už
čiau...
Taipgi malonėkite i&imoitti k*l
Sausio 26 d. niekieno ne galimi panašiais atvejais smulkias prekes iš vienos tas... Petrauskaitei užmigus, geso ramus, tylus, niekam
rių yra užsilikę mSncrinterfuolfej!
pastebimas namelis netoli prikudimai ir spėliojimai vietos į kitą, kriminalines Aliėhnevičiūtė pagriebė pei nekenkiąs vargingas mergi
Ite.
LDB.<fakrtM.į
kelio pavirto žmonių dėme buvo tikrenybes panaikinti. polieijos jau-senten laivo į- lį ir pradėju savo ekzekuci- nos gyvenimas..
sio centru. Jo šeimininke Meiles istorija?—niekas jos tatte įvairiose vagystėse, 1x4 ją. Gal ’MMnievirintė dar Pvfrauskaite Mvo^SS metu
LDS. 7 kuopos suiirinkhi** p
įlįsta prie lovos negyva* nž- Apart vištų nemylėjo? pavy- jai vis pavykdavo išsisukti. surado PetFaūskaites turte amžiaus.

vugniMS kmmos gyvom® muk uui&
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L D. S. CENTRO IR "DARUNINIO” PRAKALBŲ
Mumis

LAWRENCE, MASS

vyks kovo 8 dieną, G vnl/tekrtte
bažnytinėj* svetainCjc, 41 Prov-V
idcnce St. Visi airiai btt^nait*t<4H
kitę, nes turime apivarrtyti
svarbių klausimų. B*
proga nžsimoktti duokles.
*

žjhnes — čia visi vienodi. Nabagas Erichas pir
tyje turėjo mažų “neįniemnastį.” Garo kamba
rėly jis užsilipo ant aukščiausios lentynos ii’ lie
pė “duoti garo,” Piktai sušnypštė įkaitę akmens
#*
ir vargšas vokietukas, kaip milžiniška varlė] \
tv' .:
■
■r;ri: ;
-#1
i
plumptelėjo ant grindų, tai iš tikrųjų buvo “ein
LDS. 103 kp. mėnesinis 8U8^takk3
grosses Phunp.”
mus įvyks sekmadieni, koW«4fcP
Prižiūrėtojas vare mus po porą nykiais labi* Į
tuojaus po sumos, Iv. AndfUjate^
pintais. Sutikome kalėjimo gydytoją žydą. Jis
par. svetainėj, 1123 Lėtu* Sfcj
mandagiai mane užkalbino ir prašė, kad savo į- kazys TAMULBiHčIVS, bu- Kviečiame narius ir nares ateiti «
titka auklečiatt tų nelaimingųjų būrelį. Tas sve- k-ęs L. D. B. Centro vice-phin. ir kurių užvilktos duokite užs&aokt^
timtautri, geriau negu mūsų “paties patriaeg”|»»wn*sfeį LDS. 108 kp. Vormtor,- U. Taipgi atsiveskite nors 'įt
suprato, jog kalėjimas statvtas nemums Pax Ro-|^ass< iždininkas ir dabartinis n* nauji narį prie kuopoj priraS!
gyti.
' Wyte
. v»
‘
’
kuoiws pirmininkas,
mameciams.
Po to iš to paties katilo mums davė po lit
ja raitytis ševeliūros krito po kojų, kaip rudenio
rą sriubos ir po “puike“ duonos. Mėginau val
lapai. Juk taip ilgainiui nukris nuo tautos gal
gyli, bet širdie nepriėmė, dar buvau mat iškųięs.
vos ir tie, kurie patys tariasi sudarą tautos galvą*
Skaityk Laikrašti, Karia Padurta L (
Is miesto pristnhri pietus kalėjimo viršinino iš tikrųjų tėra tautai nepaklusnūs, imsišiaušę jliodžiau, kad neturėjau laikrodžio — jį. kaip ir
šeriai, irgi su tendencija raitytis. Glostydamas!^Parkerio” plunksną, iš manęs paėmė įeinant į ,kas mums neleido, nors komunistai ir kai kurie
Naajavaiaa Žiiiaa iš Tiso
savo plikę sugrįžau į kameitj. Mano 4‘konfrat-1 kalėjimą.
Todėl dabar dažnai apsivildavau Į kriminalistą i iš savųjų gaudavo kalėjime pietus,
PtMilia.
rai” stebėjosi, kaip aš pasikeitęs ir sumažėjęs.. Įgrielklamas už tuščios laikrodėlio kišenes, arba,Į Vakarinis patikrinimas. Stovime išsirikiavę

— Taip,.. aš paėmiau.
'
davo pavardę ir toji “pavardė’* sužerdavo jai te
— Ir visa suvalgei ?
kusi laimiki į kišenę. Krūvelės buvo nelygios, ne
— Suvalgiau.
į kišenę. Krūveles buvo nelygios, ne |
visose buvo didelių šokoladinių saldainių ir tai Į
Ir vėl sujudo kamera: — primušti rupūžiusudarė tam tikrų įdomų ”įtempimų.Dar liko|kų! nesigailėti! duoti!
;f
du bananu, kurių visiems išdalinti buvo neįma-1
*— Visai kamerai šarmatų daro, — konstata

Jm Yra LaikraŠtia

“DARBININKAS!
EINA DU AKTU Į SAVAITĘ 8 PUSE.

t

a

dą išdidinti savo klausytojams.
virbą kišenę — 1
Einu ieškoti portfely.
— Ko, sinjore, ieškai f
kaliniai.
— Aš* turėjau dar vieną plytele šokolado —
suvalgytume.
— O, mos tik ir laukom, iki pradėsit ko ieško*
t i — štai jis mate,.kaip tas vaikėzas naktį kraus*
* le sinjoro kišenes,
Visi pribėgo prie lieso išblyškusio 14—15 me
lų bernioko ii* eme nežmoniškai tekti: “prisipa-

jam ant peties rimkit ir ėmiau klausinėti:
— Nebįmk, Šį kartų mes tau doviumshnę,' juk|^įt
tiesa, tų paėmei iš mano kišenėsšok<iladą l
f «»Eįn Tng wnr rine kleiue Kwigkrit,M
Vmlrns išžiūrėjo j mmm tokiom akim, iš kiv Idieim man buvo maža amžinybė*1 L
rin jau laivo
visos ašaros, Jo pninrly-

Jai<t. YalatijMp Metini $4.00
Užaieayje Metiau > . . $5.00
Viau»»p*udoad*r-<
bus paveik1* Darbi
ninką” i^aurtuvri.
Meaatlhktttteapap*
doe dirbu* nuo vijdtitite karČiukteUM
knygai te laiknrt
čk>. Kaino* prieina

“D4RBZNINK4S'’
Mt ir, >«0!4OWXK

*

fi^RBiaiMKAS
!.». *, ktq>*

718 GIRDĖTI. LIETUVOJ
KOLONIJOSE

l uikint*, prakalk^,

ekmata-hi.

ws.«kP. »>>i«u pnikid w. P“! *“ «“*
v.vo, tųrtjo tw-n.ni>., o it-m.t ’"' k!į“£

Ąjrtrgdtanit, kovo 8

19S1

ĮVAIRENYBES

T™
■
'
■ k_įtėvynėa L|ętMV<Hr ribų, tat joyo žo
smarkiai susilpnėjus. Matyti ne
' v*ktrią*š
džiai ta darbai Itadlja Ji csanl
AB»-lL-KWtAI TROKŠTA Vaikyto visųulg jmniuivH ir
maža apsileidimo, todėl reikėtų su
Vasario 15 titaną čia įvyko tap5karšiu savo tėvelių gimtinėj my*
knisti.
ilHmąstę#. Žiuri į neiiprfLAItVM
Dtoju, Per jojo nuopelnus lietu dingon iškilmėsIv. Mykolo lietu
JJargfc Spnrgia
viai montrealtačiai netik vien nuo vių bažnyčioje. Buvo pašventimas
ispūdžiim tinkamai aprašyti, Tik
pirmus akimis didžiausius
lHgam»ję« Marokoj rifkatada šmėklos apsigina, kuri taip naujų varpų vargonuose, kurini*
apsilankę Murdė, gali suprasti
kviečią plotus ir derlingą st>
giliai yra Įsigalėjus, bet taipgi ap lik ką’padovanojo pp. Liūčiai iš rih| vadaa Alxl-cl-KrinmHf
mc širdingai ačiū: kun. V» tum įvykius ir įspūdžius kas Mur
sivalo
nuo laisvamanių, bolševikų Alpha, N. J. Tai didėlė *800.00 kurta kaip žinoma, dvejus los augmeniją ir ilgisi lais
ipi, tefatajui J, K Scsllen, dė Įvyksta,
ves ir savo, kad ir skurdaus
vertis auka ir brangi enrtontaBūtų apgailėtinai įvykta, jei pir Jjąbdąrių mėnesinis susirinki ir kitų auvedžiofojų padermės.
Uadkaičiui, Dr. J. B, Rydmetilą sėkmingai kovojo su
po
prakalbos
tuojau*
aekė
visa
rtamš
atmintis
Kariu
buvo
jwmas
įvyko
vasario
20
d.
Nutartą
smėlėto ir kalnuoto, krašto^
ld- L P. (’vikui. adv. J, moji maldininkų kelionė Į Lietuvą
turėti M'htat Party balandžio 20 d. eilė lietuviški) dainų, kurias sūdai šveritimaa ir naujų dviejų stovylų gausingu ir pugul paskutinio
ar, dr« J, P, Miuridui, Dr. nepasinaudotų ta artima proga ap
navo Šv. Kazimiero pantpUos cho- dkVJamjame altoriuje ktatatytų. moderniojo karo ivikalaviritMsirhiiir p. Mediniui, kad lankyti Murdą ir būtų labai už- šv. Kazimiero salėje* Prie to atsi
yas
vargom J. ZlŽmio vadovauja Pašventimo apeiga# atliko ir tam naus ginkluota Ispanų ir
rado
pasišventėlių,
kurie
eta
4"
na

jo dalyvauti ir 'pasakyti gjrtina, kad ši pirmoji maldininkų
mas.
Mūsų parapijorcheorns nors pritaikintą pamokslą lūuAkč Tė
KODAL PLAUKAI ŽYLA
mus
prirašinėti
naujų
narių.
Kiek

prakalbas per iškilmes pa* kelionė būtų; .kuo plačiausiai iš
Prancilzų kariuomene. No
yra
ne
taip
didelis,
1x4,
neklysta
vas
Brigmanąs
(\
C.
J.
Astatavo
vienas
turės
draugijos
Įgaliojimą,
Lietuvos u^prikUusomy- garsinta ir kuo anksčiausiai; _be aPlaukų žiliino priežasčių
sakydamas, kad savo išsilavinimu kleh. J, Petraitis iŠ Bąyonne, N. J, rėjo jis savo kraštui nepri
m.unknfctuvių IJ-tų vas. šv, bejojimo daugumas rengiasi į Lie šie pasišventėliai: J. Gudzovičins,
tuvą šiais metais važiuoti ir prisi J, Pupka, K. Kazilaitta, O, Kardo- praneš* daug didesniu* man Žino ir slavokų kunigas iš Phillipiliurg, klausomybę atkariauti. Mat, daug. Svarbiausios tai 1)
k svetainėje.
N. J. Pašvcnttaim'o iškihnPsna prh ^Maroko paversta Ispanų ir paveldėjimas (bfina išeimų,
mus ehoriiK,
X Čbtoakaa ta Rengijai dėtų prie šios maldininkų kelionės. kionė, A. Lukoševičienė, J. Jurke
vičius,
J.
Svirskas,
P,
Atarusius,
Be dainų buvo suvaidinta dvi rirmko pilna bažnyčia žmonių’ Vi
Kuo ir lietuvių vardą išgarsintuPrancūzų kolonija. Tačiau kurių nariai jau 20 metų
komedijos:
“G’fliukingas Vyras,” si gėrėjosi gražinis naujais var
V.
Kemlibtė,
O.
fijrvinslcaitc.
mvm.
pradeda žilti), 2) liguistu
Ir “Knarkia Paliepus/’ Veikian pais. K bažnyčios visi susirinko savo kraštui nepriklatisonivMurdą aplankius
Rekolekcijos
Madirbta
tieji asmeny* buvo šie: Pctrūnas. falčn, kameliuvo paruošta sve l-ę iskariauti rifkaljilains ne mas, 3) netvarkingas gyve
Ona Ungnmiti
»laiku pas mus, kaip ir ki>
fiv, Kazimiero bažnyčioje reko — V. B., >StalkuK —• J. Navickas, čiams veltui užkandis —- iniB va pavyko. Kol Ispanų ir Pran nimas, 4) nerviškas uūsitpiit^htaltarudarbas. Miestas mailekcijos moterims prasidėjo vasa Anelė — Julė Dereš^pvičiutė, Pol- karienė pagavimi p. Antano Ra
cūzų kariuomene skyrium mas, 5) organizmų nuodija
•tąkstantines žmonių .minias.
rio 23 d* Rekolekcijas veda mtai- kienč — Ona BandŽiŪte, Kropas— dzevičiaus Vargonų Kompanijos,
r
tie gauną, kurie tagyjonierius Tėvas Petrauskas, M. L M. Bliūdžiu*, Tarvėnas *— J, Sky- jos 20 metų sukaktuvėms paminė- kovojo, tol ri f kabliams se dalykai, kaip alkoholis ir ta
i|įdau kaip metus Detroite, ’ Darbai visai blogai atrodo. Bo C. Vyrams rekolekcijos prasidės rys, Jankelis—V. Rimdeika, Kye- Ii,
kėsi, 1x4 kai kariuomenčs bakas (nikotinas), (J) dva«
tarnų žmonių sunkus padė- jarinų daug. Dirbantiems algos kovo 2 dieną. Moterys ir mergi danskas — J, Skyrys, KelmeleviAntino Radievičtaua Vargonų Ko. kovai su rifkubilais buvo su? siški sukrėtimai, (sakysim
darbų niekur negalima gau- nukapotos. Kai kuriose dirbtuvė nos uoliai lankosi Į bažnyčią; tiki vienč — M. Arlauskaitė. Mėgėjai
jungtos, o jų vadovybe pa bfma atsitikimų, kada po
20 metų sukaktuvės
se dirbama po 7 valandas. Langu masi, kad ir vyrai neatsiliks,
savo roles išpildė labai gerai; pub
ir durų dirbtuvė vasario 20 d. vi.
Svečiams ir visiems dalyviams vesta išgarsėjusiam didžiojo sunkaus pergyvenimo žmo
lika gana sočiai pasijuokė- Geis
. Chorai
“Birutė“ scenoj*
sai užsidarė.
tina, kad ir daugiau tokių vaka susirinkus svetainėn; vietos klebo karo metu Verdeno tvhiovės nes per keliolika valandų
parapija turi labai
šv. Kazimiero parapijos ehormų rėlių būtų parengta, nes Montrea- nas kun. K. J. Draugelis pirmas
Draugijinis gyvenimas šiek tiek
komendantui Pnmoūzų ge pražyla, kaip nuteisti mirti,
elrtmredĮ gerb. muz. Joną Oi- kruta, liet. tik niekas spaudoje n- vadovaujant varg. Juozui Žemai
lio lietuviai labiau mėgsta komedi prataria Į susirinkusius, nušviesda
Parapijiečiai yra gtrdė- pie tai noinformuojn. .
čiui. vaidins patriotišką veikalą, jas, negu rimtus veikalus. Taipgi mas vakarienės tikslą. Visu pirma nerolui Pateliui, rifkabilai mylimam asmeniui mirus ir
Jur tik jis vargoninkavo,
Jų vadas 1.1.) ir 7) plaukų ligos. Nu
AthoUetiz gražią operą “Birutė.” Vaidini pasirodo, kad mūsų artistai dau- primena, kad didžiausio šios para buvo nugalėti.
r turėjo gausingą ir gerai išlamas Įvyks blandžia mėnesio galo jjiau ir daugiau paskiria laiko la pijos geradario p. A. Radzevičiaus xibd-el-Kimias pateko pran rodytos žilimo priežastys yra
barą. Ir pas mus šiuo laiPlaza teatro salėje, Front gatvė
vinimuisi, nes kas kart vis gyviau Vargonų Ko. suėjo jau 20 metų cūzams nelaisvėn. Jie jį iš nonormaliskos, o Šiaip plau
yra gausingas ir gerai Klavinje. Nora minėtas veikalas pasta perstato ar šiokį ar tokį veikalą. nuo jos Įsisteigimo. Kaip kiekvie
kų žilintas yra paprastas
ekoąąa, kaip niekados dar netyti labai brangiai kaštuoja, bet j- Garbė ir pasisekimas jums, dailės nas naujas darbas turi sunkumų siuntė i Runion sala Indijos
Jau
keliuose
“
D-ko
”
numeriuo

IH. $taganizuojaams dar dklesvandenyne ir apgyvendino reiškinys, susijęs su amžiu
se rašinėjau iš Dayton’o lietuvių žanga tik 50 centų. Sumažinus i- mylėtojai, gi mums Montrealie- savo pradžioje ir įvairių kliūčių,
< Patartina visiem, kurie turi
gyvenimo, liet Šiuo sykiu noriu aiš žangą, bus galimumo kiekvienam čiams — džiaugsmas ir linksmybe •taip ir šiai kompanijai teko pakel kaip tremtinį neribotam lai mi, t. y. viso organizmo senė
tokį balsą, pasinaudoti šia geti sunkenybių. Vienok, laimingai kui. J ištrėmimo vietų nevie jimu. Tokiais atvejais plau
kiau pabrėžti apie čionykščių lie pamatyti minėtą gražų veikalą iš jūsų darbų vaistų
ihą* ta išlavinti savo balsą.
Visas pelnas parapijai.
kovojant sii nedarbo laiko sunku
tuvių katalikų veikimą.
nas rifkabilų vadas išvyko, kai pradeda žilti* apie ketu
Tremtinis
Čia priklauso garbė mūsų^chomais ta visonfis kliūtimis, kaskart
riasdešimtus—'penkiasdešim
Biznieriai
rui, kad ima tokį gražų išorini
t virtėja ir sulauks šviesios ateities. bet pasiėmė iš savo gai’emo
Tarp lietuvių •daytoniečių yra veikalą.
Sveikina šiose sukaktuvėse linkė- dvi labiausiai mylimas žmo tus amžiaus motus.
■ Reporteris
keletas biznierių: A. Tretikas, už
damams ko geriausios kloties, o nas, tris sūnūs, brolį, dvi se I
“Tr”
laiko avalynę ta iš senų padaro
publika entuziastiškais aplodis
seris ir svainį* visus su šei
Morth 8id»—#v. Mykolo
;ikp. susirinkime vas. 151 naujus; Jonas Noreika užlaiko vicmentais pritartą sąyo klehonažopšas ir A» Kaunietis pra i rą ’A
momis.
'fr u* >
džkuns. Visi lahaljdąkingi gerb
VAISTAI NUO GRIPO
tą* ConnecttaUt LDK. apakę. las užriima valymu drabužį;'
>
ARadzevičiui,
kad
jo
dėka
jau
Visiems
prancūzai
davė
iš

MtprikJauaomybši. rokaktavic.
Apie 15 d. vasario iškilmes Ži
; Žiemos metu gripas pasi
Pranešimai priimti Mockevičius užlaiko Reni Katate
šiandien Eastoųas turi gražius vi laikymų., Tačiau tremtiniai
nutėje pamiršau parašyti, kad tarp —Šios lietnyių kolonijos katalikai
darė dažna liga. Savaime ji
North Dayton. Yra dar koletą
sai naujus 23 balsų vargonus ir
aukavusių Seselių Kazimicriečių paminėjo Lietuvos nepriklausomy
sudarytomis sąlygomis labai nėra sunki, 1x4 kartais suda
keltas klausimas kuo- smulkesnių biznierių.
net
“
Chimes.
”
Lietuvių
vargonai
vienuolynui Įsteigti rytinėse vals bės trylikos metų sukaktuves tre
reportlriui, kodėl nepranešta
nepatenkinti.
Ištrėmimo ro kitoms sunkesnėms li
C.
C.
Lukšio
paveikslai
.
tijosejmkojo mūsų vargoninkas p. čiadienio vakare, vasario 18 d., šv. geriausi iš visų Kaštono kataliku
apie kuopos surengtas
bažnyčių
vargonų.
Bet
p.
A.
Rapradžioj,
Abd-el-Krimas
už- goms sųlygas. Gydyti šiai
.Mykolo par, svetainėje..
J?K Laučkos prakalbas snuVasario 19 š. m. p. Lukšys iš R. Juška $50.00.
dzevičius netik įtaisė gražius var vei’sdavo Prancūzų užsienio
Prof. Biržiškos Įvykusiose pra
Pirmiausiai vakaro vedėjas, se
ligai būdų taip pat ir nuo
Lietuvos rodė krutumus paveiks
kalbose
dalyvavo dvi tautos lietu nas ir pasišventęs vietinių lietuvių gonus, bet trumpu laiku sutvarkė reikalų ministerijų įvairiais
pranešti, nors ir pavėluo lus ir aiškino. Paveikslai švarūs
jos apsisaugoti ligi šiol ne
gražų chorą iš 32 žmonių. Jis daug
ji. B. Laučkos prakalbos ir aiškūs, ypač buvo jausminga, viai ir ukrainiečiai. Paskaita Įvy katalikų darbuotojg^,;Ant. Bace prisidėjo prie to, kad svetimtau skundais ir prašymais pa
buvo. Dabar, pasak laikraš
bai gerai. Programą pra- kai parodė a. a. kun. M. Cybelj,. ko draugysčių lietuviškoje svetai vičius parodė krutamuosius pa čiai jau gėrisi mumis. (Gausinta leisti jį, bet ilgainiui su savo
nėje
Hollm
gatvėje.
Atėjęs
jau
čių vienas negras gydytojas
veikslus apie Klaipėdos atvadavi
naskun. J. Ambotas. Po kuris čia klebonavo. Pasidarė
aplodismentais pertraukta klebo likimu apsiprato ir tik per
Laučkos dvieju kalbų, kal- tgr audu, kad jo nebėra čia, o jis radau stovint kelioliką automobi mą, kas, žinoma, buvo daugeliui Į- no kalba).
radęs ir gripui vaistą. Jis
Naujus Metus pakartojo yra visiškai paprastas, nes
k*iU A. Šmulkštys.
ilsisi Lietuvos žemelėje. Buvo gra lių, apkaišytų lietuvių ir ukrainie domu.
Brangūs geradariai
£itaas įvairino p p. Kaunie žių vaizdų kaip Lietuvoje apvaik čių včliavukėtftis. Žmonių prisirin
Po to Dr. Ant. Rakauskas pa
prašymų paleisti jį. Visada tam tikslui vartojamas kar
Po to klebonas pareiškia, kad
i ir BueeviČiutė savo gražiais ščiota Vytauto 500 m. iškilmės. ko daug. Pirmiausia, ukrainiečių kalbėjo. apie lietuvių tautini susi
i tokį prašymų gauna man
bolis. Jis jlęidžiamas po oda
untras-šios vakarienės tikslas, tai
Uis., akomponuojant vnrgo- Žodžiu, p. Lukšio paveikslai nu katalikų choras (32 giesm.), vado pratimą ta labdarybę. •
dagų atsakymų, kad no vie ir matyt gerai gydo, nes 300
vaujant vargoniukui, sudainavo
pareikšti
dėkingumo
ir
brangiems
p, Burduliui.
Gerb. kun. klob. Juozas Svirssisekę ir girtini.
kelias ukrainiškas daineles. Kal kas savo kalboje nurodė tampru geradariams. Nes, kas šiandie jau nos Prancūzijos galioj paR. P.
atsitikimų puikiai paveikęs.
Mokykla
bėjo Baltimores majoras, kits žmo mą ryšių tarp patriotizmo ir kata įtaisyta, tai ypač keletas asmenų ’eisti jį. Tuo reikalu įeiktn
Jau tur būt bus pirma pažanga, gus svetimtautis, ukrainiečių du likybės ir apie reikalą šelpti sa verti padėkos, pagarbos; jie yra susitarti dar su Ispanija. Ta
KUR MARA MOTERŲ
kad daytonioeiai Įsteigė vakari kunigai, adv. N. Rastenis ir prof. vuosius sunkiai suvargusius nuo brangūs mums ir neužmirštini. Jų
nius kursus. Vaiki) lankosi nema Biržiška. Buvo rinkliava padeng dabar siaučiančio nedarbo. Tuo visų tarpe pirmą vietą užima po čiau pastarosios reikalavi
Grenlandijos saloj yra vienas
žas būrelis. Tai garbe tėvams, ku ti išlaidoms: surinkta 109 dol. su jau buvo padaryta rinkliava ir nia ir* ponas LINCIAI. Naujam mus gerai Abd-el-Krimas ži miestelis, vadinamas Ivigtut. Tai
į Lietuvą
rie myli ir gerina lietuvių kalbą. centais. Mūsų kun. L. J. Monde- surinkt* per aštuoniolika dolerių klebonui atvykus Eastonan, juodu no ir nieko gero iš jos nelau labai vargingas, liet savotiškos
lis bažnyčioje ragino visus eiti Į vargšams sušelpti.
pinui neatsisakė prisidėti prie liaž- kia. Mat. Ispanija marokie miestelis. Jame gyvena vieni tik
barbininke” No. 14 paskelbTikybinis koncertas
prof. Biržiškos prakalbas, liet vie
nyčios
išgražintam: Įtaise šv. Onos
. Dvi’vietinės mergaitės, Felieė
pirmąją maldininku keliočių vadų laiko savo piliečiu vyrai, daugiausia danai! Nei viena
Kovo m. 15 d. šv. Kryžiaus pa šai nedalyvavo nei kunigai nei cho
atovylą
atminčiai
savo
n.
a.
dukre

moteris negali Į šitą jų-rniostelj ĮLietuvą." Amerikiečių maldi
Nausėdaitė ir Emilė Sinkevičiūte,
rapijos choras rengia tikybinį ras. Daugumas ėmė teirautis, kas
n*
reikalauja
teisti,
kaip
pa

les
Onutės,
kuri
vos
13
m.
būdama
eiti,
bot jie nei vienas begali iš jo
varg. Nik. Kuljui palydint pianu,
ni kelionės tikslas yra labai
koncertą ir veikalo “Gumena” atsitiko, kad p. Juška su savo cho
tapo
nužudyta
vaikino,
kaipo
ne

kėlusį
ginklų
prieš
savo
valspadainavo “Kaip miela” ir ”Vil
išeiti. Jie yra visi nuo pasaulio at
Šiais laikais kaip tik ir
vaidinimą. Koncerte bus ypač Įdo ru nepribuvo. C’ia reikėtų paaiš
kaltybės auka. Pernai gi pp. Mu
niaus Kalneliai.”
siskyrę. Atsitiko, kad panelės, pa■r ir reikalinga amerikietylię.
mios 2 giesmės — “Bcnediotus” kinti: nedalyvavo todėl, kad ren
Buvęs “ Vyties” redaktorius Pr. rini paaukojo tai stovylai papuoš,
tinkams viešai pasirody
Abd-el-Krimas tik retkar rirėdžiusios vyriškais drabužiais,
ir “Magnifieat.” Chorui vado giant D. L. K. Vytauto apvaikščio- Zdankus kalbėjo apie nedarbo ii paauksuotą vainiką už *250.00.
mėgino įeiti į jų miestų, bet jos
o prisirišinią prie katalikų tivaus p. Pr. Anibrozaitis. Vaidini jimą tautininkų komisijos pusėje priežastis, pasėkas ir kaip būtų Gi šiais motais, tik prieš savaitę čiais užsivelka curopietiŠkus
buvo sugautos ir smarkiai nubaus
mą ruošia vakarinių kursų moki buvo tokių narių, kurio drabstė galima jo išvengti.
laiko, suteikė nepaprastai mums rūbus, šiaip dėvi tautinius tos; Gyventojų nedaug, tik apie
Ife motais kelionėje j Licniui. Tai bus pirmas Įvykis Dav- nemandagius žodžius j kun. Sten
brangią
dovaną — yarpfts į vargo
Vakarą užbaigė kalba dabarti200.
su amerikiečiais išalkai bėjus,
lon*v.
delį ir tuo pačiu Įžeidė kiekvieną nis “Vyties” redaktorius Ant, La* nus “0himos.“ VŽ juos sumokė kaip ir visi jo artimieji Iš
*tiįa>čiux pareiškė norą nptrėmime jis nėra uždarytas, Daug daugiau turi kita vyrų
kataliką. Antras dalykas — pa Pinskas.
Juosta thms ta 4800.00. Dėkojama jiems už do
Darbai
rtLsįriiūklingą Murdą ir apvatslybėlė, kuri randasi Graikijoj,
reiškimas gedulo dėl Lietuvon vab
IMA, kad nebuvo tinkamų
Vargšų šglpfrnM.—&oj lietuvių vaną, o publika gausiais aplodis bot laisvai saloj vaikščioja. Chatkididės pusiausaly, čia irgi
Kol kas sunku su darbais. Tūks džio« -stabdymo katalikiškos ak
kolonijoj nemažai yra lietuvių la mentais reiškią padėkos ir džiaugs
būtų suruošę gausingą tančiai darbininkų vaikšto be dar
nėra nė vienos moteries, vien tik
cijos Lietuvoje. Lietuviai katali bai suvargusių nuo nedarbo. Jų mo.
kų kelionę į Murdą. Dėl- bo, nors kai kuriose dirbtuvėse
gas, kviečiu ehoro pirmininką p. A. vyrai, šita valstybėlė vadinasi
kai žino, kur ir su kuo reikšti sa sušelpimu susirūpino kelios drau
•krinta ir nesuprantama ši darbo reikalai pagerėjo, liet pilno
Kitų geradarių tarpe yra: p, ViL Lueį vadovauti, nes jaunam cho Athos. Ji turi 5140 gyventojų, su
vo džiaugsmą ir nuliūdimą.
gijos, liet visas darbas' pradėjo činskionė, suteikusi šv* Teresės rui priklauso šio vakaro surengi- 14 kaimų ir 3 miesteliais. Jų sosti
v maldininkų kelionė, laiko nedirbama. Miestas nemažai
J. iš Littma daug kptrčmii eiti, kai jam pradė
ydaraa šv. Teresės ka žmonių šelpia.
stovylą, pp. Paplauskai — Iv, JTo^ man ir salės Upuošimm».
nė vadinasi Kurijai, mi 263 gyven
jo vadovauti gerb. kun. kleb. Juo no. stovylą, p-ni A. G. Able, padota turėdami po šonu
Vakarienės metu Į susirinkusius tojais.
Drimdjd koacertu
zas Svimkas. Keletas rūpestingų valiojusi elektriką Į didĮjj ir šoni prakalba gerb. klebonai? kun, J.
<Atrdą — stebūklingąją
žmonių, moterėlių ta vyni, vaikš nius altorius, p-lė ik Diuizik—ar Peiraitta, kun. L, Brigmanas C. C.
iją apleidžia neaplankiu*.
Vasario 17 d. atsilmladojo
čioja,
po immną rinkdami aukų. notą, p. J, Krikščiukas — *85.00 J. ir slavokų klelmnos LŠ PhillipsVasario 15 d, Montrealio lietu
u» traukiniu j Murdą “drimdziaP* ir davė koncertu, bet
— Nanjauriais kalbininkų; tyri,
Kurie
gali aukoti, neatsisako. $os dėl vargonų* Jiem* vtatams pri burg, N. J. Iš vietinių kalbėjo s S.
x>ti 13 valandų. Fra- iš didelio debesio išėjo mažas liė* viai katalikai graliai apvaikščio
nėjimais
pasaulyje yra 2,796 kait dtanaa Murdė ir trauki- tas . . . Net patys laisvamaniai jo Lietuvos nepriklausomybė* kolonijos lieluvlal katalikai nuo klauso dvigubo dėkingumo žodžiai, Zanaytls, S, Meškauskas, K. Arma- boa.
lea kaitino* apie $50.00 nesusirinko visi. Mat, “dzimdziai” šventę* Vo« tik*šv. Kazimiero pa* senai yra pasižymėję geraMrdln- kad taip sunkiais nedarbo laikais tavičlua, Lusys*ir k. Gl.aeenoje
•*“ Grriėtauatas gyvasdaiktas yiuų. Į Murdą vyksta pas mus prisiglaudžia prie taip va- rapijos salės durims atsivčniMuo* gumų*
nepasigailėjo suteikti stambias trumpą programą išpildė jauni ra taip vadinama musė CepkenoiL—Vfe daut aukas ir kad via* tai suteikė, ne- mūsų mimikai; p-ta D. Enkaltė ta
mrtita mkatančių dinamų tautiečių, kurie per “Dir jatM prisirinko gana grali minia
myta* kuri skrenda 840 angį, mygintį
ta
daugiau
kalbama
apie įve pataydami' taip didelio tikybinio joa brolta Juozas, R. Zansytta, L*
maldininkų visokių vą” šmeižia vietinį klelmną, klie-z mūsų brolių išeivių, kurie ramiai
iiųpervalandą.
-f
dimi viauomeniricįį karnų vaka
lauke
programos
pradžios,
Atėjus
Mos
kolonijos
nusilpnėjimo.
Visa
ItauklyS)
K.'
Strąnkua
ir
monolo

irių šalių pagerbti
rikn ir kitus.
Lfardaa pagarbintas iki
paskirtam laikui, mūaų klebenai rais. Jei tik kan mwa rimtai tverria tas, kas jų padaryta, padaras gą'pasakė jauuM chortatas J. Kakun. J. Bobinoa pasirodė auatahb darbo. tai galimi tikėti*,U R* tlkata gaivinti nuamukmią mūšy tintas, imonlų buvo pilnutėlė avė4 atehtlklintabi reidmata
Ghtta negražu ntl
kuštama, ir, rimtai jn<* pažvelk b gddąvjmą tam galima Įvykdyti. dvarią, kelti mūsų garbę svetim- tataA
Kiek ten įvairumu pa*
i7
T.ftri
DtavuW
f
Fačk*uakw»k
..Mariu tattčta akyse, širdingai tad dėklu*
nęa, posakė jautria, tai dienai prijitmkn v»»ką pareikšti Ir
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Kepamirityte ateiti į pirmų to-1 M*
.
I ketvirtadienio vakarais. Atoikite.
P
Itį vakarą. Ypatingai turėtų lan-į Visas bedarbių sųrasas siuncia-įft ^.nta, padėkite jaunimui dar-lP*11111' ,
nes
kytis jaunimas, nes čia nebiisĮnigs i tVusbingtmfų.
Įltyotfe.
*•
’sąntykiai su Pilsu

wbįiw»

VIETINES ZINIOSl

PI* ULIHI

L. J. ,11. -

MM*

Susivienijimo bfettivių fiv. Kazi
miero Draugijos, žmonių buvo ku
pina bažnyčia,

*

T

M«na»JMUĮ»DT4»unM. kurie ypač aknudžipt paliete
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PA*ALHM*a DlAUGUOg
Lenkiją iširdavę vis.ą savo
VALDYBA
inventorių, * pųleidu visus

VIDUUAM KOVO-MARGH 7 D.1931
wmnwMui’
7:M vai. rakta

K<IF <**^^* /~
fk‘kmidM«
vai, trt|. įvy
ko godotos įv« mižp* inteorijri

DRAUGIJŲ VALDYB’
ADRESAI

(VADUOS ŽINIOS

VADAVIMO

Lietuvos Vyrių 17-ta Algirdo
Lenkų dvĮirininitM JJpį»*
MUEIOTFAL tYETAIMlJR
kuopa rcpgte įdomius debątua te
kjt, tH-gaUdoumo nugaišti vimoje “Karą yra. geriau gyventi: Iroadiray (tarp G ir M gairių)
ki)v ftkUkug'aunktinius, kiluveduriems ar nevedutam*” De
tiu? d?l ekonominio kririo,
batai įvyks trečiadienio vakare,!
buvo 4 rf, 7:30 vai. vakare para-! Uatuvoi Unhrmttoto 'tftftaįrta
.i„.,l.i.Tfu.i»» .1 )u .'n I. II iiUA'i n' jjm1 .
<■.■■■>!
pijos salėj 492 E. Scventh Št„ So. I
Įr V. V» Mų-fM

iįiriiUitekiUb U&tač dvaro «riwnihfew — V. T. taylriom,
m b. mwh bu Ho. Mtaom ta* ■
varius te namu rakta R- viee-pirmmmJuur
*-» A. Nhmuįm**,

l'lmlnlta —
88 G Mirtie

VfcH’IrMialta — ta*M
402 K Mh MU S* ta
siuntč apskr. vit^ininkui. t>sa E. Bro.tdy.uy, »o, Btaou, ta*
etui. lUUIniuknB — ,V, Tamollunta
proLUait. — '
sAaMtlMtaliM.
prilipftęs ant vartą kortelę
MaiW Kd„ JSo. Bomm, tai*
<J7 G tt, g*
fcta

47>w.:z

t’iu. itašnutmam *— U LmmtvKita

parašu; “Gospodarųj 02 AdMinH Si., iMtrctaMtt, Mm*
kamerai* — F. kimmh**,
Pante Bote, Im> įipinski juž m i^oitoii «t.,
itata* Mm*
m

rift. lU*t
Marta Martata . .
80 G
S* Itatoa, Mm*
IfrttnlnM — Ona MUnUdlaM
loti wm
»t. Ba. tatai, ta.

pp sujugi buvo tiv. Kgxii|iięh>
Seserų Akademija B<‘iuėjų susit vjirkthtriH — J,
.
rinkimas. Sakė, nedaug smlripke. Boston *<•.
I
nie moste” (šeimininkauk,
i-n BoHvft St„ #o. itatum Mm*
Tvurkdarft
A“ <•«-*
miugija laitai hu^lrinkimw totą antr>
Girdėjau, kad penktadienį po Mal
Vyrių 174a kuopa kvi«ria vi
Pone Dieve, nes Lipinskis!
pirmauim kkkvieita
Ii*
dos Apaštalavimo draugijos auti- nis Boston’o lietuvius atsilankyti
vttlmrv, jKHMtaiytliaų svtataj.
jau uega|j), dvarininkas iš-’ evai,
UUi 8i., rta, iJ«wu, Mmm>
rivadati’
rinkiniui įvyks dar ir Rėmėjų su minėtus debatus ir ptaklausytiĮk’db61
Draugija rara- staru
iimtą diskusijų M pltirių pusiųj’11*• M, Biriiika ym ąkWfenkUJienk) karo e, vakare 8 fjo, kur kojos neša.
antn uUmlnkk k.. . ___ _ ____
sirinkimas.
7g» vai ratara, įtartai
SV. KAZIMIERO R. K. DR-JOfe
jvyka
•
‘
~
: :fekvwoR puse# del>atori*i ded*bod dalyvavęs koveme už Lietuvos vri- parapikH
Vita^įrataJ** ntabtia totai
i teis pastangas, kad debatus ]ai,|heprikįausomybę. Būdamas Vi*
Dyakpnas Kkalandin ir kiti klie
? v^’
/
iniuje drųaiai gynėJicimų i^ika- dkiuųe tn'Y»fcw
1*M protokolų
——
rikai padeda Marijos Vaikeliams
Brazilijoj
riruiinlnkM — L GruWmkM,
šip delbtai bus įdomūs kaip vc-ta;
Įtari jį ištrėmė iŠ tik prH
qąu^tygai aL
Vėl jkij vakaro progrAinų gaminti,
21 l’rcscott SU Readviile, Mm*
duriems taip ir nevednaiems, nesP*’btiaiw. Be to, kalbėk ukrsinje- eikite į pamatya* Po U viri J , Jhtrnvv Aires, Argentina. Vlce-Pirmminkaa — J, Jlsrkellonl*
mokyti ir gaMlld- Klierikas Pfe140 Uoweu St, So. Butai*, Mm*
prikaitai Įtyujf įvairių te naujų
ta M IMKI
VilUTĘnėaniacion mieste
vokas parąšf aktą 4,Triofbtms ir tbi pusės bus atstovaujamos. Tadpte ir žydų atstovai.
Prot Itastlnlntam •— V. I’aptuuMM,
vfei, kurio turisite |tiek laisvo lri*| žvarbu, kad į šias prakalbas dalykų išgirsite apie Vilnty.
lio valdžia prineša, kad ban- 110 Bov.cn St, So, Boston, Mm*
televizija i tletnvų,*’
Fili. llnbtlnlnkM — M, taki*
T;b, prašomi dalyvauti šiuose de- gwri sueitume. Savo gausiu at♦
»
■• ■
’
da komunistu, apie 100, 2WJ XJ. Ninai BU So. Botan, Mato,
Itatąose.
Įsilankymu parodyritpe/ kad mupis
IMmiukM — V. Balutin,
Sekmadieni 4 vai. po piotiį ir
<ka*p>iutwb* .
Visus kviečiu
Į Vilnius rūpi. Be to, bus gera proslapta užpuolė miestelį ir jo 36',tį Mercer St„ 80, Bostoa, Msm.
7:30 vai. vakare p. UrJmw fod?
Kovo 1, parapijas avėtam*jp K.
Ttl.
80.
Btaon 064T-K
Debatų KomiiijaįRa susipažinti sū Lietuvos moksvųldriu pagroto“ i savo- rau
jiaveikshis. Klebonas, matytam*
MnrSnllm — J. Zalkl*
Momku#, vietos gukžteMiėe mo
'
|lininku pro! M. Biržiška.
• Qfį^
' ■
kyklos mokinys, rodė tegriMaus kąs. Bet pajuto pavojų pa- 7 VVInflcią St,, So. Boatom M»W.
pavVikslus gražiai rodant ir pub
tfso •iki IR ta* Ir na* 1
draugija laiko *m4rlnklB*u« kto aatr*
A, L, R._ K.
^r^ryts«
likų jais patenkintų, ižgyrė pono
udiPIdlenl kiekvieno mtateslo ParaH
, Fsdaradjoa
• —’itfifvchhta.” Paveikslai labai gra- riduvė Brazilijos vvriausyMIR*
jo* tttlčj, 492 E. Srranth SU »*•»•
Urbono firmų. Mat, filmai neirti*
8 skyriaus
įUV(>, Matę gėrėjosi Rodė
Pereitų penktadienį staiga pa-Į
t»*tadl«nM*tta
bėi ir buvo areštuoti,
Boston,. Mj<mu
134o*taHaMsta«a
kinėjo, tvarkoje buvo rodojni, simirė Konstancija Žinteliciiė j*a-r
kelta ratu* ir juokingų: Felht tire
Taipffi
MMtMK ir
Vaizdai aiškūs, Muzika švelni vo namuose, Porcbesteiy, Mass«.| SAUGOKIS Ml^tlŪRSTU
iVENTO PETRO IR V0VH4>
pot ir Okarlic Cbaplin One A. M.
%
ii
..i
inrimiii.iiir.1’1
Ponas Urimnas turi dvi naujas braujo spaudimo liga* ji paliko!
DR-JOS VALDYBA
?
jLTOOMGIŠŪę,.,
yįft jųoMąi, kiek tik ęaU> H|
lUrmlHlukas — Jonus J* rMrausicM.
mašinas kratantiems mtveikslains liūdesy vyrų ir du sūnų. VienasĮ Kovo 2 d.apie 100 inspektorių IChaplin’o.
21 Thonms Park 80. Botai*, Mm*
rodyti. Dabar jis sudaro vakarui sityus lanko Moly Cross College,] visoje Masu, valstijoje apžiūrinėvice-pirmininKiuf—Juota JscfctvMfhią
toetuvu Darniu*
92 Snuvypr Ava., Dorehctah Mm*
gražiausių programą be jokių su- Worcester, Masu, Iškiltyingns lai* |jo automobilius ir išdavė jų savi-|
Yakarag
I’rm. jmstinrnkis — A. NevIarV
'Tv?
, .
- stojimų, perliukų ar trūkumų- (lojimas iš šv. Petro bažnyčios į- į ntąkums atitinkamus pajymčjif)48 fe, Browlw«y, So. Boston, Mesiu
Sveikintini, kąį tiotuyini tinka vyksta antradieni 9 vai. ryte.
mus.
Kow» », į* >***•• I^'etĮca ai
VarSuvu. — Lenku spau- h lw. Itašt mintais — Jwm» <lnvev|W
27 Tampa «t„ Mftttspan, Msm.
1
fr
paskaita
iv. Vincento
Paulio ,
ir
pasKanalabui.
«v.
vmccnio
mai užima pozicijų bizny.
CURLEY SUGRĮŽO •
draugijai
Ateikite atyrauno.
priai-|^ F
. ’ k.wi »««,«.»!«« ižUtnlnkM — VlncJis Kallilmu
M4
So' Sr>' . ■■
•
•
• .
GT G Street, South Ihtaton, Mm*,
T*L
’
B
*'atotaa
MtoPROFESIONALŲ PBAKA1B03Į
— Petras Getami*
PiIbuMis po JĮadndo. ra, rvmkiiarls
Kovo 3 d., 7 vai. vakare įvyks Didysis Bostonas turi daug dak-į Kovo 1 d. nokti «ugtj£o Bo^|tota prf. m*lpi«o biednų.
14 vmtun St, South Boston. MM*.
on«M attouto* **o W W Ui »*
* *». ‘W Pat slankys itu- i r«uxijo-.: suslrlnklta* butu tam pirmi
ta sekmadieninės mokyklos mo tWh 'edvol^ų Ir kitų profe?ijųĮtoii’o moyor’a? 3. Curley kartu > .............................
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URS. »■ 6OBF

kytojų teatro praktika ir Mote Žmonių, Jio laukiu progų pu geibu-Įsu savo dukrele is Floridos, ktfr|
rą Sąjungos kuopos susirinkimas; ii savo žiniomis savo tautiečiams]praleido atostogas.

. Kovo 4 d., 7į3O j>oJ>axuytinčjc
salėje bus masinis susirinkimas ir
prakallms T«vų Marijonų Kolegi
jos Rėmėju ir prietelių. Kalbos
kun. Jakaiti*

• •■ *.

*.

‘

I n joj, kur ilgesniam lai ui
Įapwgyvens Capri saloj, Su

neilėidlenį kiekvieno mėnata 2 ta.
po pirm.’ Parapijos mHJ. <» Rta
flėvciph St, So. Itoston, Mm*

lietu v iams. Kovo 8 d., 7:30 vrij _
*, J"
,,^0^
patuvp< VriĮto 18 ktyĮP* ®*tai V£> vilito metu Pilsiulskis
vakare tam bus gera proga. Ka-| BĮPOmy CTOTUM SUTVAR-i^
»^>riridMik^
tulikų Fedcracijos skyrius rengia]
*
*
>SW7Tondo.

vakarų, kurio programų išpildys] Btaono Census Buregu v^rioL^.

*

Tfr

A. L KAPOtlBt

d. baigė mitvarkytl tori*rbių|jip lrtcn<^lMi
padaryti]ritu vyks pas Mussolinį
Boatono lietuviai profesionalai.
Kalbės advokatas, mokslininkas, pniašinėjimožipiim. Tųdarbg dir-Į^
partiea,’* kurio** atwb&-|Romų. Spėjama, kad Pil
daktarai ir tešėjas.
b*» per 4 savaites 150 žmonių sta^wpgį,svetainėj kiekyjeim|Muagkis bug ir i>opiežįaus

Natfdolzitc i.shukinhi nuo
Skaudami) Muskulų
pcrSalimų
Skausmu Krutinėję
Sustlnjucio Sprando
Pečių Slzapdčjimo
2
Išsinarinimų ir
lEsitempimų
V
Neuralgijos
£
►

♦

Kovo 5 <|. 3 vai. po pietų bus
klausoma vaikų-morgaičią mėne
sinė išphžin.tis, 7 valandų vakare
[Stotyje pasitiks delegacija,
prie Grocėrnė* Ir Bučeraės krautuvės. |
suaugusiųjų.

Pwsih't ricGtę,- fetl patinate U!:
f-j ; IKiSAPU reVjiųpnklta an
p—:4ii ;u^-ibta iur.n aprf«wg®*,»
I «
petė, fcw.o;e radeHam piW
rjir iivn.ii riMiusrrsttt "AIM-JS**
' PtiLIJinio
p;t.

npRHunuAO rAninuui>|

,

Kovo (>, kaip kas penktadienį, >ynum ir yra tarp įtariu tauty įmi
vaikščiojama mūsų bažnyčioje niu, Tol Įlydo Burk 2433AV. (3UB j lietuvių, žydą ir ukrainiečių atsstacijos 4:15 vai. po pietą ir 7;<H)
I tavai.
vakare.
*’T
Į 11:30 pasimatymas su Bostonu
I miesto majoru Curley miesto naIme.
Kovo 7 d., 8 vai. vakare yra
I’ 2:30 vai. po pietų pasimatymas
surengtos prof. Biržiškai didžiu
lės prakalbos. Tikimasi tūkstanti 7 SNlynių. Kaina g1.TO.Otk Atsišaukite lini Bostono miesto liaudies knyiw .TOSEl’H MOIHIIS. 3IMI Seaver SU
nes publikos.
(K.-3)
Berchester. Tėl. l'nlbot 3763.
?, I gylių direktoriais.
•
•
•
_____ | 7:ik> vai. vakare, Lietuvių sve
ti rineja, So. postone, bankietas,
Tėvas Jakaitis gelbės mūsų kle

MR$IWOW
AUTOMOBIUS

bonui darbuotis nuo kovo 4-tos
Iki kovo O-tos.

PRilffŠUlAŠ
ri|nn£wlRnw

GARRETT’UI VII TEISMAS
Olivcr Ik Garrett’o bylos antrų
kartą svarstymas prasideda kovo
a <1 Kaip žinoma, O.. B. Gatteti
kaltinamas už ėmimų kyšių, jam
būnant policininku. Kartu kaltiįmina jo žmona ir Misa Mntch.

/

20,000 V1TBBĄMV
UtMLDO BLAMKA3
Priėmus ‘Keliate ir Kongrese
pasaulinjo karo vetefnimnn atmokvjimo bilių. Bostono biure įsire
gistravo 20,000 vetmnų pr^hkličių išmokėti jiems priklaiisahrias
bonų sąnm

Ved* vMdMpnnM ptr© v>
Km lefalhm dokumentu*.
317 * H (tatapM Mtayį
Tek inau s Hou Benita 3132
4 Namų; Tai bot 2474
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ra?c:įj>13 virr-re vaHinSto '.
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GYVYBAS
lĮdvantį, vas, 25. — Dr
piktadariu bandė afimti
vylią prezidontni Maebadr

Ofbovalaata:
2—4 po piety; 7—

4M B Broadway, |k
SUKRAUS FABRIKĄ STATYS

ČEK0SL0VAKAI
Kamtati, vas. 12.

>**<
Šiais

Belais Lietuvoje bus stotonas eiiktaus fabrikas. Var-

tu. p*ct*r am

JOHN KPSNS, a<
(MHTI)

lytynės tam fabrikui liauta
yti laimėjo viena teclioshv

zakų firma, sutikusi jmsta'yti fabrikų
$17(i,000*

1 e turfjo pok.it,
įpiei^
’ W»"j«
«««ir
»t?ję nupilti p^mtMu dm.kmlmių WelleSIey Merginų
1;,,?’^.
.............................................................
bužui ir gausite pgruii_ir gerai, hegijoj.
v •*
e.«twUr* kMatikų akdjų. IMtas jo* ištari• kąpitolį. Abu ptldadąrni>
m
nre P»kalta <taMd»LB^fc^^w^|regtuot.
JONAS JARDŠA, 225 L Si, So.
'
Boston. Tri. S. B. 0304-ML
M»m.
LieftuĮdi Aufflųaį: Škoti
[ fcjudioi,
7 d. Aufati
joj — 4(XiXir teaidone—*-1000;
hytų-phnMP^, tmnkn jMlteiJ.i
prinriManelicstery — 200 šointy*
MT0VY14
[padaryti vmty buvusiam
Anglijus lietuvius gt*rąi yra
/įSjt'fkižiiJ iipnyme'HiL
Ko™1
Matų:
suorganizavęs dabartinis jįj
fciid^’uit yrirtkl’Ž J*
Lin? K» n8dii'iiukščio stnvvlu bu.
gražia p*įkaita\|rinf 15 PMų aukščio stovylu bu* klebonas kun» K. Matulaitis.
^_|ta draugijos na-lvo
nuversta smarkiai įsi*
Jie leidžia ir savo kntąlikiš
T
^*1
ivd pirmoji, įprlpuŽmdamu Ln'tu- 4 titi «tiwMHU to*> ™nMtS|WJ'wio Iiutomohilio, kuri '«!iiraUkds Vbitoi 331 W. Brtadd vsi neprikmuKomylię.
T*ipfi
ką laikraštį “Išeivhj Braul*wW1*;
I Barvey Shervhv Nors stovia
r.*rt
O
^sy, So, Bosisa, IAmš. itiiy *ntni| Goolidgcbiist būro Amtrikc* vieš\
K
A|g|ta*|ri^'!u a*it mipUto kalmuko, M
t
Vk /Ir^idcntuJkuomet0 Vraskingtono
sričiai važiavęs aulmhobltis vis
tekų. B«iW« *•*! B»UW Wmio[Vyriat^Wprf|»iin<r Llctyvų, O
dėlto išvažiavo viršum ir savu šo*
Ne kiekvieniu gali pada
M taflĮ'Mi'M, pnriM* Matob»t toto*
pwir**t«
nu nuvertė stovyty, išstovėjusių ryti ką nors nepnpnMtty bet
bivos nepriklausomybė* paskelbi
toje vietoje apie 80 metų.
kiekvienas gali nudiibtfpa
viri imtyte Mkm. Bstemri-įmo deklaracijų,
Automobilio savininkas užsen* prastą diiiitą nepapraata
mei bm ko puikiausias arba pa-] 1 vai |X> piet ir . Boston City
vo tik kaktų. Vislumas tardymas
dvasia,—Booker
M IK tolio, vadovaujant rabinui T*vl
Vtet fceknmdivnį prie unkentviuton.
• *
I ir U. K Distriet Attprncy Idilių
s|*M stovylos buvo pilim žmonių. ' *ė( -KfeL.^žb. .<■>
.!■><., viar..-^., (O
S. 1. IlgTi Ud *1 yibMji koĮstone, ivn^iama imskrita LietuItyrie, krapštydami mn |mk:nn
Vįrag juteigc vabirta
wj gimusioms Šydams
Muk, svarstė, kaip įstenarkai^
gym>«4a ptaiTMirias.
nuderi*
naura& BH dabar
7 >10 vai jrakare* Mun»r|pal Hal*fvria galėjo nuversti tokia dile
[irj,
Su.
tyH'tetir*
paskaita
Italu
*« pagarba
le atovylų ir* žinoma, pargriip*! vnlntybeK' uždaviniai taip
Jaltai Mtkakmiaj'kiirbij dalyviam Žydų Ir
ittyl Ntuijlri hMkč
*i/:ht- sunktis “kad nioteria turi
liikraiuHM’ių aUhnal ir Ims jvairių
jauto*
get&hi lynu vaMgbta rri-

_
|w.,
PRANEŠIMAS

<WM^ aata» '
■ ohM tatataM* aaajl ui % w*'
Ir »»o e JO-O riM
tatataįtč »*» *-rif ta
- ą.:
fataUtafo
į iki
’M t• tak W
taftai* »*» *' w ■ 11 (itaM W .'•■ -...
I
- HIHIIIMtaM—
tagg
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F. Art. UICl iTKf* &_CO. 1

bpt nepavyko, Vienas pade
kuriame be lietuvių, dalyvaus ir
Į ip žydų ir 4 ukrainiečių atstovai
jo bouibų prezidento palo
Vietba ApaSL Maldo* draugija
Kam reikalinga pirkti vyrišta I ltys ir muzikalia programas,
cįuosei o kitas jau buvo iš
pirmį. mėnesio sekma*
drabužius, prašau prie manęs! “ * “ - * •Vnvn * A*
r*i. t, r-’nU«v»?Mięri tao tovo susirinkimusJ gįf raukos revolverį šauti ‘
kreiptis, uos aš reprezentuoju vie-|
n, B gcriMishi firmų. Data yt*k Ilirrarf Vniversitrte, po pietų W ***^*“?’ ,7.ętPzille,ltfl ,il,0”U‘f pasla’!’

X

4°

pardavė g3t)J30J ta* JfO to t liSuasKis su vi

Kun. Virmauskis aiškino bažny
čioje apie brangumų lietuviams
šv. Kazimiero dienos. Ragino vi
sus ją gražiai minėti kaip dva
siškai taip ir pasauliniai.
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APŽVALGA
rnainiavimų, demagogijų, o
AtryČio gazieta susi- ypač jų “leksikcibų,” Jei
I civiline metrikacija kas nori išmokti gerų “lekoje*. Mat, Lietuvos rikonų*’ vartoti, demagogi
miai
nebepakenčia joj pasižymėti, Veidmainiau
kto“amžiaus**“ mados ti ir dangstytis “patriotiz
ušiiišyti giminiUK para* mu,
ė ’ ’tcgul skaito grandstryknygose, tai no kultū- čio gazietų. Pats Smetona
sako, tai nedora, raustų.
kų kunigai nori ir
n. Žmones laikyti šešio“Keleivio” Maike ir “Sau
► amžiaus globoje ir
les” taradaika nebeprakai
Ha neduoti kultųrėti ir
/* Taip rašo“ patrio- tuos daugiau. Editorialų ir
t gazieta,” kurios rino- apžvalgų iškarpas granda^kultūringa ir doringa, stryčio gavę galės ilgų laikų
laikų pilvožopuoti. Net tar
tdelis plunksna paknygose vardų-pa- ka nesitarkuoja gerai; už
medžiagų redakcija pešasi.
ta užleisdama tiek Knr-gi , tie šventakupriai
&w katalikybės ir kunigu dingo? Savo “pečetį” visgi
ūmi, Lietuvai meškos reikėjo palikti...

rimų duoda. Rupindaugiau lietuvių kulir tautybe Ameriftk Virindama amerikie
šaldo juos nuo LietnKatalikai nėra toki
iairkad neatskirtų Lie
to reikalų nuo Bažnyčios
rtų. Jiems abiejų reikaLMai svarbus. Bet jei
ujimais, šmeižtais, Si pat
iki** gundo valdžių prieš
prieš teisėtus jų
larimus, tai ponai, su*
mi. tenusiirna kaukės
vadina tikrais var-

Ponas Živatas “Tėvynė
je” živatuoja. Ne Lietuvoj,
ne, bet Amerikoje. Apie lais
vamanių “maižiešių”—Šliu
pų rąudas raudoja. Jų*‘maižįfišiiiidLdftr. neišvedė jv«d* į
“pieno ir midaus žemę,” o
ta “žemė” dar toli... Maižiešius žydams stebuklus daiv, b šis stebuklų nedaro,
nes, sako, stebuklų nėra.
Maižiešius išvedė žydus iš
Egipto žemės, per raudonųsias jūres, per smiltynus;
šis gi paliko savo vaikus,
perplaukė jūres ir ne smil
V. Juronis tynus ir manų rado, bet gra
žius laukus, derlingus ir...
^K^fE-KRITIKA !WTOW-

1 ĮfocMtti puods, kad katiI juoda. Patarle labai tin| Miūsų vienybiuinkams. Iš
;
Bo pripratę mokyti kitus

V, Jurom#

f-iųa MV0

DIP GYVULIAIGYDO
ŽMONES

Hofmano, šv. Alfonso par. klebo
nas. MirČ staiga širdie? liga. Pa
laidotas vasario 26 d., dalyvau
jant dideli miniai, ir dvasiŽkijai.
Vasario 25 dL mirė Our Lady
of Rcfuge par. klebonas kun. Robert F. O’Donovan, s v Juozapo li
goninėje, Far Rockaway. Sirgo
metus laiko, bet Širdies liga pa
greitino mirtį. Palaidotas iškilmingai iš savo bažnyčios kovo 2
dieną.

PATERSOM, N. J.
Vas. 25 d. Nevarko vyskupas
paskyrė Jam. F. Karalių (Ateiti
ninkų atstovą Amerikoje) vietos
klebonu, o kun. L Vaicekauską
Harrisono klebonu.. Tėvas Brip
manas apleidžia Harrisoną it vyks
ta į Peoria, III.

•—k—.

SodaHrtų konvencija

Brooklyno Sbdaliečių konvenci
ja (suvažiavimas) įvyks kovo 22
.
m
fiiuomi pranešama, kad Jurgia d., 1931 «n., 2 vai. p. p. Columbus
ies, meilės, pasifttlko-»puma>oni8
įgaliotas rinkti Clubhouse U l’rospect Pk. West).
b lietuvybės. Tuoj pri^Darbininko” prenumeratas, pa- Sodalifečių. pirmininkė vyskupijo
k tai “Naujienoms,” tai nninimM ir >p.ud» darbiu. Jo je yra Miss Florence Shannon.
495 — 12th St, Brooklyn. Ji
įoaoaoi” ar “Keleivini”
Tnwi«nww
stengiasi padaryti konvenciją
“Laisvei” jtj veid- UMKŠ1M. BtMklya, W. Y.sitaitlmgiauši*.( Visos parapijos

*VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VI8US SPAUDOS DARBUS
VleitotUl Kataliką Sfitotatf ir Kntoinrė Aąyltak^e
" Parduoda maldaknyges, raŽanČhta, škaplierius, medalikėlius, kryžius, atovyirk. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių—

“DARBININKO” AGENTŪRA
J*Vytauto** spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimui, prenumeratas ir parMa atskirus “Darbininko” numerius.
AMra MrMMs, KMrirteMU k MsMto Vatau^ Ud t viL
* •

,

*

/*
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NEW YOK Cfflf

kad minėtais reikalais - JŪSV^AŪKU -

VYTAUTO SPAUSTUVE

v

BROOKLYNO. Y.

z

JVk-AfttoBk’

Kristaus kančia aoafiOje
' Jau septintą sezoną pradėjo ko
vo 1 d. Onr Lady of Pompei pa
rapijos vaidintojų ratelis iš 100
žmonių, kurie stato scenoje ■* * Kris
taus Kančią.” Šįmet prasideda
kovo 1 d., 2:30 v. p. p. ir baigsis
tkovo 31 d. 8:15 vai vakare.
Visa Kančia parodoma 9 pa
veiksluose. Scencrijoe labai gra
žiai paruoštos, muzika yra puiki.
Pati parapijinė salė yra didelė.
PrivaŽiavimaa iš Brooklyno leng
vas (sale yra Bkcėker ir Carjnine gatvių kampe).

NAIUBA MUZKAKTAM
LIETLVISKAJ5 DtlASAfc
Itorvefcss IŠ Stotum ką tik itojo U
spauOoff .tokMštlems iMtraitotoMto:
plano solo, pirmai ir astrai tmaikuM,
trumpėtai ir dametuU 20 lletavMktt to
kių CVma Instrumentam*, kaina |&0A
viena kayfutč SLOO. Gallito »aati pM
Mrtorių VINCJKNT NICKUH. 1TS JLMala St, AmMenlam, N. Y.
(YW

stipriu jauktu, kaip buvo
lenki) jauktas, ir jie šį sykį
nesnaudė; ir lengvai nusky
nė čampionato vainikų nuo
Vyčių.
.
Užbaigiant žaidimų J. V.
L. D. jauktas sudarė punktų
42, Vyčių jauktas — 31.

Reikia pažymėti, kad žmo būdu imantAaridiui kraujas
gui kenkia ne pačios bakte* per tris dienas. Vėliau duo
rijos savo veikimu, bet bak dama jam apie du mėnesiu?
terijų gaminami nuodai. Jei poilsio ir gerai šeriamas, ir
gu paimti choleros bakteri po to vėl galima imti krau
jas, jų daug priveisti sriu jas. boj, paskui tų sriubų ilgai Taip arklys išgelfisti daug
virinti, kad visos bakterijos tūkstančių žmonių gyvybę.
Tokiu bildu lietuvių Jau padvėstų—ir tada duoti tos Kaip arklys per daug nunų Vyrų draugijos jauktas sriubos žmogui išgeriii tai silpnėja arba pasensta, tada
pasilieka šio sezono ir šių žmogus suserga cholera, jam išleidžiamas visas krau
metų Naujosios Anglijos nors jo viduriuose choleros jas ir jis padvesia. Taigi,
Čempionais ir sykiu New bakterijų visai nebus. Tas Čia arklys tarnauja Žmogui
Yorko valstijos bei Long pats ir su kitomis bakterijo tikrai **įki paskutinio laso”
savo kraujo.
Island salos čampionais. mis.
Mokslininkai
gydytojai
iTaip pat ir žiemių valstijų
Vartojama Šiam tiksliu ir
[UM. R,”j
lietuvių kolonijų Čampionan ina sriubų su bakterijomis kiti, gyvuliai.
ir perkošia per tokį tankų '....... . „n JH
.... . . ....
.,
'
koštuvų, kad visos bakteri
TH. 8tar<2—«M8 NotiryPtoHe
jos lieka ant koštuvo, o išei tt l*farti yttnYHt tartų Irtrtyna gryna sriuba, kurioj ran rtarim*.
dasi bakterijų nuodai. Tada
BIELIAUSKAS
tų bakterijų UŽnuodintų
sriubų įleidžia kokiam nors
MvaMrtftį
gyvuliui po iria į kraujų.
“jutu iI»RĮwKRvlito
Kai kurio gyvuliai nuo to-

M. P. SALIAS INC.

Td. Oretnpolitt 0—2SST

JOSIU GAKZVA
GKABORI

irs

(MHK*)

— — Mį ifratoto A*a

. Lnrruvm mnmsrAS

VALAIS DOSi

AKT. J. VALANDĖTUS
. JftotoR PtAUt

mooklykm

(4Twhtlw Atą.) arti Cktoto SU

MASPKTK.

M. A. PETRU*
ww**

♦
t

BALSAMUOTf TAS

■*

dienio vakarai* dežiuruoja J. Tamatoait. Gi ketvirtadienio ir Šeštadienio
—J. P. Mačiahf. Šiais pastarairiais vakaraia galima atlikti ir “Besi
** reikalus bei notarinius užliftdymus.

Matai

kio įleidimo padvėsta; kiti
išlaiko# Šiam tikslui bakte
riologijos įstaiga turi vinok«j gyyiiliU? arklių, raguo
čių, avių, ožkų, vandeninių
kiaulaičių, paukščių ir kito**
kių gyvulių. ČU bandoma,
kurio gyvuliai kokio* ligos
nuodus geriausiai * pakelia.
Tada tam gyvuliui kasdien
arki kas tam f ikras laikas
įleidžia po oda aukščiau nu
rodytu būdu pagamintų nuo
dų, didinant kiekvienų kar-

MOOHYNiN. T,

UBTUVIA1DI

TetefonuokiterSTAfg 2—2133

SPORTAS

lyrini* ir lietuvaitė*.

■-*- Amerikonų draugijose yra
Vi™, propaną., M
ym duodamo,
MaspetKį L. X, N. Y.—Va- nes jie buvo susiėję su lietuduotų potolpas parapijinėms mo
viešo* paskaitos religijos klausi
sarto 22 d. įvyko labai įdo vių jauktu iš Detroitu Mich.
kykloms. Katalikai moka mokosrius, liet turi nŽMNtyif savo mo mais Columbns (’hibkouto, 1 Pro*, mios profesionališkos bas- Detroit jauktų taip pat nu
špeet Park
g:30,vak vaitot*
kyklas.
ketbolo rungtynės tarp veikė, Žaisdami už Čampiona•
Maspetho lietuvių pa r. ba£i rato. Kovo 1 d. paskaita buvo aBrooklyno Jaunų Vyrų Lie tų!
nyčioje bus laikams Novona prie pfe Krikšto Sskramentą. Įėjima#
šy. Juozapo. PraaidČs 9 d. kovo. ’ nemokamas, bietnviame, norin- tuvių Draugijos ir vieno įžy
^-Kardinolas Fatriek Hayes šią tioms religijos klausimais gilintis, maus Lietuvos Vyčių jaukto
savaitę kalbės Texas senate, Jo kaip tik žios paskaitos padės. Pa iš Hartford, Conn.
Eminencija bus ypatingu svečiu skaitas skaito kviesi i aukšto moks
Hartfordo Vyčių jauktas
bneentcnutl apvaikščlojimo San
lo pasaali^iai ir kunigai
Antonio.
jau antru syk buvo pasiskel
Daufieiko
— Ponai Milius ir B. Kvietkus
bęs Naujosios Anglijos Čamyra atvykę iš Chicagos su lietu- ..
^A-in^uto Pa ukurie buvo ntvykę į
visikais judamais paveikslais. Be hecio draugija laikė savo mėnesijas kovoja ali tais nuodain ir
Auatnj sostinėj Vienųj
rods rodys tuos paveikslus ir nę konferenciją Holy Rosąry mo Brooklyn, N. Y. dar sykį
ra ypatinga įstaiga. Čia di iŠ savo puses gamina nuodų
Kristaus Kančią Šv. Jurgio ir kyklos salėje. Iš raportų paaiškė su pilna viltimi laimėti pil*
Karalienės Angelų par, salėse.
jo, kad draugija turi dvi sunke- nai Naujosios Anglijos čam- deliame kambary, gerai už veikimų naikinančių medžią*
— Buvo praarta, kad ** Ope ftyhes: suorganizuoti kuopas pa pionata. Bet nepasiseko!
rakinamose spintose stovį gų. Taip, laikui einant, pas
rapijose
ir
surasti
darbo
bedar

retės” choras ruošia koncertą ir
aklinai uždarytos stiklines gyvulį išsidirba kraujas, ku
Jauni Vyrai nuveikė Vy
operetę kovo 20 <1. Transfigura- biams. Draugijos tikslus yra su
bonkos, kuriose laikoma vi ris gydo nuo tam tikros li
tion salėje. Spaudoje pastebėjo šelpti vargstančios, našlaičius, li čius beveik laimi lengvai,
gos. To kraujo nuleidžiama,
me atmainas, t. y., operetė bus gonius ir sekti biednųjy tikybinį nors ir buvo jų žaidime gana sokių apkrečiamų ligų bak
terijos.
Bakterijos labai kiek galima, gyvulio neužstatoma Apreiškimo salėje kovo gyvenimą. Nėra jos tikslas iiškoti bedarbiams darbo. Bet šiais lai energingo smarkaus darbo. mėgsta riebių sriubų (buljo mušant. Kraujas nusistovi.
22 <1
— Vasario 26 d. kun. J. Židn- kais turėjo imtis ir to darbo. Tad Vyčiams nebuvo ir nesi nų), kurioj jos geriausia vei Raudoni kraujo rutuliukai
navičius, grįždamas iš Wr.shing- Draugijai bfttij. daug lengviau, rodė galimumų laimėti. Gal
siasi. Paprastai paima * iš sugula ir pasidaro kaip plu
jei rastų tikinčiuose daugiau ben
tono apsistojo Brooklyno pas kun.
Vyčiai
ir
galėjo
kiek
geriau
dradarbiavimo. Bet žmonių yra
sergančio apkrečiama liga ta. Nuo kraujo* atsiskiria
S. P. Remeiką. Ketina vykti į
pasirodyti,
tariaus
negalėjo.
išdirbta nuomone, kad miestas pri
žmogaus lašiukų, kaip aguo rausvas tyras skystimas.
Waterbury. Corin.
valo vargšais ir bedarbiais rūpin Kad jų jaukto kai kurio įžy
Tas skystimas supilamas į
tis. Kada Brookbmas suaukojo mesnieji žaidikai buvo susi*, nos- grūdų, kraujo ar atma
tų, kuriose randasi bakteri bonkutes ir siunčiamas į li
bedarbiams 500,000 flol., tai «v.
žeidę,
kaip
tai:
Šimkus
ir
Vincento draugija^ >aro '100,000
jų ir įdeda jas į buljonų. gonines. čia jis leidžiamas
KUKUOS
dar
keletas,
kurių
pavardžių
dol., kurie buvo mrhaudoti tik be-;
Per porų dienų šviesiame ligoniams po oįa. Įleistas
am paikas
darbiams. Vasario mėnesy bedar nesužinojau. Nors tie žaidė
skystimas padeda nugalėti
bių ieškant darbo per šv. Vin jai atvyko su jauktu, bet ne permatomame buljone ma
Pikniku nM, tolfajM, feMKMttoto
ligų.
Tokiu būdu išgeibima
Metams Ir vtoktaMi pooittofcMUnk
tomas tamsus taškas. Taš
cento dr. biurą kasdieną buvo astotom Mtastotola vfeta Brookėstojo
į
jų
eiles
žaisti.
Tokiu
p»e 150. tik apie $5 nuošimčiui
lym-Mitopd&e. Jts taftas ufetoa*
kas vis didėja* Tai milijar daugybes .ligonių gyvybė.
pasisekė suieškoti, draugija labai būdu jų pralaimėjimas įvy
kytl toto Žtomoo mmkiL
dai bakterijų, kurios »ho at Iš įvairių gyvulių dau
daug geto daro, tik daugiau ko ko gal netikėtai, nes jaunu
giausia šiam tikslui* vartoja
operacijos iš katalikų pusės. Kas vyrų jaukto nariai gerai ruo vangos veisiasi tokiu būdu,
mi
arkliai, nes jie gali duo
mrarMturt, Mtia/į parapijose
kad viena Imkfcrija persi*
šėsi
prie
Šių
rungtynių,
kada
reikalingos yra ktdįk (konferen*
skiria į dvi, tos dvi į keht- ti daugiMtlMlii kraujo ir ge
cijos). tų kuopų mošij lietuviš jiems įvyko toks nepasiseki rias ir taip toliau. Čia moks* rai pakelia ligas. Iš arklio
kose parapijose nėral Vaikelio mas su lenkų šv. Stanislovo
galima vienu kartu paimti.
■ *
Jėzaus draugija, bė|e. Brooklyne jauktu, jauni Vyrai mane Iris tiria, kokni būdu žmogus
’Mirfktrtęid
įgali įveikti šitų savo aršiau 5—() liter. kraujoį per daug
turi U skyrius, bet; nieko nevei
vėl
susitikti
su
tokiu
pat
sių/ nors nematomų, priožų. jo uemisilpuinant. Tokiu
Vasario 24 d. mirf kun. Henry kia.
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