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1URVŽIUS. - Pakely į Vokietija gimt savo piliorius i
Genevą, Aiflnir Hendersom įgyvenančius Aukštoje Hile* !
Britų užsienių sekretorius rijoje/ M, Briand imreiškė,
kad turėjęs pasikalbėjimų ;
Gimė 1882 rugsėjo Jį miŠaukinias, jo darbas ir
sustojo čia h* lankėsi pas
bu
Lenkijos Užsienin Rei
Sausio 19 d* rėš kelia
m klausimus. Sausio 18 d, IViderlntry* Praneijos Užsienių miukte*
Shemndoak Pa, Bar mBf rfljjesčiai yra stipriai au Gofra,
kalų Minisferiu Zaleskių ir
Jai teka k«S| 4#/ Vilniau* C01111., pyksta LDS. apskri
žam esant jo tėvai .apidgyvi ti su daugriio Žmonių šir* prosidi*da Tautų H-gos Ta
rį Britind, kur rado ir kitų šit Vokietijos Ambasadorių*
no Comieefieiit valstybę lįs. Kunigui gyvam esant rybos posėdžiai. Dienotvar- su lenkais 1 n Klai^do* ties suvažiavimas, kuriame valstybių ministerius. Hu- Leopold yon Hocseh ir iš to i
dalyvaus ir LDS. t^entro ai
4,gali vienam kitam ne- cvje apie :k) klausimi^ ku- su vokiečiiu
nedideliam miestely, čia j
ėję kaJIiejo apie susidariti- jM*rmatąst kad mažumų klan4^
šilinis gavo prrtdžios moki
rtį
1UITVS J* B. LlUČ- šia Europoje pavojinga būk Mimas Aukštoj. Silezijoj yra
trina tuos smulkius gyrė- mas ir MUgninas, liftu rių ir f
Ją ir įstojo švento Tam
lę. Rimtų Europai pavojų vienas iš rimčiausių ir keb*/
to iri kalelius/tada kuni- > 11 Ii u uantĮ/kiai, Klmpč(fyx
mažojon seminarijon HariAtM’e, J/rm. sausio 16 sudaro Vokietijos skundas liausiu klausimų išspręsti.
fiarims ir jo pašaukimas kranto reikalais vokiečių
forde. Paskui kurį laifaj
d. vakaro bažnytinėje sve prieš Lenkija deki mažumų Taigi Lenkija JTO pavoju !
frm'pilnume ir visam gra- skundas pri(‘Š lenkus dėl
mokėsi Brighton Kunigų
. I
J
tainėje darbininkai gausin varžymo ir terorizavimo. Europai.
peroekiąjiinų vokiečių LenSeminarijoj ir j.
gai atsilankykite į prideri*
trekvicno širdis sako: o kixQ rr t* t
• kunigo mokslus lenkų semi
I
mis,
Maskrg
tfoK.
rio
♦iri tasai žmogus^ tasai Lietuva šiame imsedy irt*
narijoj Orohard Lake, Mich. jpro* daug arčiau stove*
*
IfartfonVe, Coim, LDS.
■BMUite nota
vietų va
Pirmąsias šv. Mišias laike
kuopos prakalbos įvyksta
Didž. Br
Waterbury n* čia vikaravo? JiHe mano širdies negu
iL
Pranei
sausio
25 d., sekmadienį.
štokas iš mano pažįstamų
Kurį Imką buvo vikaru ai
Berija*. — Br. VTyrockų '
jai, Lenk
tjai ir
if t giipinių. Juk kuniAtėmus Scliuieling’ui čvmrių parapijoj Ansonijoj iš
Ryšy su vis-didčjimčin ne^ Persijai d&ej
lenkų ministeris Vokietijai,
Ridento ir
PRor. m. ramu W
pijmiato vainiką, laikraščiai
kur perėjo klebonauti įNmv gt lžiai ir kunigo ranka darbu ,Latvijos seimas nu vietos 'nittįįj
viešai atsiprašė vokiečių yy* j
nj -nę kartį ir ne vieną
rimo kon▼AtnrojA
varo įvairiausių agitacijų.
Gavėnų. Po dvieju metų
tarė neįsileisti darbininkų iš
riausylJės dėl lenkų lakūnų
jr pafymi; Kaunan I- Prof. M. Bir
Z! M sutaiko su Dievu,
Kew York’o^kai kurie lai
1915 m. gegužės men. buvo
užsienio.
ifiinums darosi gaila, kažiška, Vilniili vaduoti sąjun kraščiai pradėjo atakuoti nusileidimo' arti Oppeln
paskirtas Ne\v Britaino kle
miatatymas gos pirinininkaBr sausio 14 d. prieš Sharkey. Pranešama, miesto. Jis sako, kad laktl-%
buvo jau
bonu. Šių metų sausio II d. dt įišriausio valia? šaukia GARSUSIS PROF. TOimniAl
nai buvo priversti nusileis
prieš r
jau išvažiavo iš Kauno ir kad Stribling jau susitarė
atlaikęs sumų ir pasakęs pa ku|| pas save.
MltAVO SU C®. CHAMJM
•Be to,
sausio 20 d. bus Xew Yorke. su Sehmelįng kumščiuotis i.
o 14 d. iškilmingas
mokslą. grįžo klelMmijon, pa
P/isadrrni, Cal. — Sausio lokales*
vietų* mrgadėl vempijonato š. m. birže
leido radio ir nei žodžio ne- šv.JĮjas celebravo X E. 14 d. Vokietijos prof. Albert
I nepaken- imui iymūi Mtomoinm
nizacijo*
•is
SteAuliffc.
Dnutrl
lio mčliesį.
prataręs sukniubo ant ran
Einstein, dabartinių laikų čįamų
kui
ir
žmonių
pilnutėle
Kalinau: Gruodžio 12 d. Nesenai >Sharke>r yra i>akų šalia jo stovinčio vikaro
pasaulio mokslo garoenybč, Todčl
i vddžta siilŽuu bažnyčia. Liūd
kun, E. Gradeckio. Velionio
mirė
Kauno*umverritefo fi sakęs. kad jis yra pasiruo
su žymiausiais pasaulio as lof kad
Ganė ra. — Sausio 16 d. !
neminnona*
nom ir dar liūdnesnansų teisės prof, N. Po- šęs susitikti su bet kuriuo turi prasidedi Urinroa<» !
artimesnių giminių liko setroniminis turėjo Bendrų pa tų ne
jgftlyctybiiĮ
uis m Ir C a. kun, X
ctnrokM, dnUm
smt ir dtt "broliaU
MfflljiiŠ Alėlegli’ėUų pnra- H
mokų—tyrinėjimų, kurio me grupes, t. y, Tautii SųjunGrik
pskųtiųį
kartų
iŠeisulaukęs.
Miręs profesorius ir KehUHjĮHig jo vengiu ir rimai susisiekimo klrnub j
Sausio 13 dienų 3 vai, po
tu svarstyta pasaulio pra ga, bet pleminarinčje konfe
prieš kam kurį laika buvo nori Sharkey apeiti. • Sbarpietų kūnas buvo perneštas, ?na" i s baŽnyios kurioje džios klausimai.
maiš.
.
!
rencijos sesijoj, kuomet vi
per puolikų suviršum me
Rusijos
imperijos
finansų
key
nesenai
pakvietė
DempiŠ klebonijos į bažnyčia, da
Tą <ničių diena įvyksta di
v Po įdomių svarstymų, prof, sų valstybių delegatai susi
sey. kaip buvusį čempijoną, džių jų. valstybių atstovų pa- .
lyvaujant Ne\v Britam dva tų jibįmohes mokino am Einsteiu kartu su artistu rinks.
žinų įpmiiuo tiesu. P. O.
riu ir šiaip ankštas vietas už kunričiuotis.
riškijai ir Hartfordo dviem;
šitarima i dėl Europos vals
Charles Cliaplin Hoilywodde Antras Įiasiūlymas, kad
ėmė!
'
;
■
KatkAnitės
galingas
ir
kunigams lietuviams. Išly
prezidentu rinktų tokį žmo
pietavo.
Iš laikraščių įvairių žinių tybių sąjungos sudarymo.
Po karo prof. Pokrovskis
dėjimo apeigas atliko slova gražup ūsas plaukia nuo
gų, kuris atstovauja valsty
galima spręsti, kad čia eina
vargoįt- ir siūbuoja viiv
grįžo į Lietuva^ įsigijo Lie
kų kunigas Grobui.
bę, kuri yra geruose santysavotiška agitacija ir nori KUMIGAB JAULUKA 1TWK
šum Ž^ ių galvų. Melodi
tuvos pilietybe ir daug prisi
kiuose su kitomis valstybė
ma visuomenę suerzinti, kad
Tą pačią dieną 8 vai, vaka ja ir iŽęiai “Tamsi nak
dėjo prie Lietuvos finansi
mis dalytaujaDčiomįs kon
kuo daugiau pajamų ktimš- Hoąktfit, A* IL/*— KtgLj
ro buvo vakarinės pamal tis..” į rji lgyvenin|o na
nio susitvarkymo.
Napolron X Gilheri, ftv. Ko- |
ferencijoje.
tynių* rengėjai gautų/
dos dalyvaujant daugeliui mai dųčįp toli, toli, dėlto
Hartford, Conn. —- Sausio
žaneiaus kataliku parapija*
Trečias Įmsiiilynias, kad
kunigų ir didelei žmonių mi atsiųskį ii angelų, kad ves
Bet vis, dėlto reikia■j lauk10 d., Šv. Trejybes svetai konferencija įvyktų valsty
klebonas, kuris pereitų* ru
niai.
tų jis ^<i, kur Bievė Tu nėje. Lietuvos Vyčių basketti Sharkoy ir Dempscy pas
denį buvo išrinktas atstovu !
bėje, kuri yra geniose san
kutinio žodžio.
Ne\v Britaiiiiečiams nela esi . *’|mu *— melodija h* bąli tymas lošė su Holyoke
į/LegisIafurų prieš jo norų*
tykiuose su kitomis.
imi sekasi su klebonais. 16 žodžiaitonine ir mums gy Mohaivks tymu. Lošimo re
Vilniun,
Lietuva.
—
Asso

pareiškė, kad jis pasilieka
Spėjama, kad alijautai
metų atgal vasario mėnesy viems t| hnų kelionę, į ku zultatas buvo Vyčių naudai,
ciated
Press
praneša,
kad
atstovu, bet jam ifždėtus pa
Rovietų nota svarstys taip
jie laidojo kun. Žebri, pik rią išė,w| a* kun. E, Gri 27 prieš 21,
sausio
13
d.
nuteisė
keturis
reigas ntUksiąs sulig savo
vadinamoje Pan - Europos
tadarių nužudytą. Kun. Že- kis ir į |ią kiekvienas mu IŠ Vyčių geriausia pasiro
buvusius
Lietuvių
Seimo
na

noro
ir supratimo.
■
komiteto sesijoje, kur SoVilniun.
Gruodžio 28 (L
hrib įpėdinis kun. E. Grikis sų privile Hi^tiš. Gra dė S. šiinkus ir “Red*’ Ma
rius
po
8
metus
kalėjimo
už
vietų,delegacija nepakviestą.
pasimirė Tlinu Vileišiene, tu
500 BRDIEVTŲ RUSIJOJ
beveik tuo pačiu laiku stai žus km| Amboto Hart- šiotas.
Sovietų ^organas uPrav- komunistinį veikimą.
a. Petro Vileišio, pirmojo
LenintĮM^ Rusija.—Bolga skiriasi su pasauliu. Ko fordo k® 10 pamokslas ne 'Sausio 22 d. L» Vyčiai loš
da” sako, kad “Pan-Euro- * Šeši kiti nuteisti nito dvie lietuviško dienraščio išleidė
tik
žmoį
sugraudino,
bet
šėrikų
valdžia davė žemes ir*
dėl kunigo mirtis daro to
su įžymiu tymu Reinaissance pa” yra Pranei jos diploma jų iki keturių metų kalėji jo, žmona. Velione jau bu
padėjo įsikurit ūkį bedie- '
kio didelio įspūdžio į dau ir pasaliems daug tiesos (Pasauliniais .Juodukų Čem
'
'
tų manevras kuo ilgiausia mo.
vo senyvo amžiaus, bet vis
apie
kiufedarbų
’
ir
jo
pagiau ar mažiau jį pažįstan
pionais) iš New Yorko, pasilaikyti sulig Versalčs su A. I\ šią žinių paduoda dar rūpinosi lietuvių reika viams. Pasirodė, kad iš vi- !
sos Rusijos atsirado’ 5<MI be
čius žmones ? Gal būt dėlto, sišventiA
Foot Guard Hall’ėje.
tarties. Vokietija, ekonomių iŠ “Vilna, Litliuania,’* o ne lais. Pereitų vasarų ji hm*
dieviu, kurie tų ūkį ir }>ava- j
kąd kunigų mirtis no taip Ilsvkif mybeje kųniįįe. L. Vyčių tymas yra visur
niki prislėgta, ne neturi pa kaip visas kitas “Vilna,. Podino “Bedievis.” Taigi be- ;
dažnai pasitaiko, kadangi Tegu AiBausiąs bus tau pasižymėjęs savo gabumais jėgti prieš tokį diplomatinį land.” Kalba apie “buvu
tuvių našlaičiams aukas dievybė Rusijoj eina vėžio
ir
mtinif|
lems
gailestin

vienas kunigas gyvena tar
ir plačiai išgarsinęs Vyčių spaudinių atsilaikyti/ sako sius Lietuvių Seimo narius’ • rinkdama.
Žingsniais/
!
po šimtų ar net tūkstančių gas. ‘
J
ir Lietuvos vardų. Garbe **Provda?’ ir.yra priversta komunistui Nuo ’ 1027 metų
žmoniij. Bet, tur būt, kuniffrp. jam! 1
prisitaikyti Proncijos poli Lietuvoj Seimo nėra/ Prieš
tai tik 1923 metais 4 komutikai.
nistai laivo Lietuvos Seime.
ITAIIJOJ BMIDAM
Minimi seimo nariai ko*
munistai
ar tik nebus I/m-J
BAMKAI.
kijos st'imo, kurį Pilsudskis1
I I^iikroŠčini praneša, ka<
-■■.............1111 •--užsidarė bankai “Credito
išvaikėĮ
v
mHImU VASAMIO S to, ttm&FU SvMa»X M >MKmiua^. —■ Spauda pro*; draugių Is, kurios ak- Vanoto’’ ir **Credito Poloi
.
- •
.
Aiomis BŪMtMl ADV0KAT4. KAD
neša, kad w Pavasario” są tyviu mirįiK ir prof. kum snno.M Paskutinio banko de- Detroit, Mich.
Froąram Imi įvairi, tariabga k
M*
W
Ę. Kemėšitoatiniam susi-kieitas
apskaičiuojamas
W
„
am
Kownmrrw
fleitas apskaičiuojamas30,* dionomia sugrįžo prie savo
'Vilią Jwa©trtų<
jungos turtinei konferoneitažiaviinuifcndžio 28 d. 000,000 lirų, Blogas okono- darini automobilių diri4x- Suomijoj minia užpuolė
Jat
Mtoną
todnhUakAl ir Muttato
jai gruodžio 29—30 d. <1 lei Neleista fttalikų sparti- minis gyvenimas, kurį fašižadvokatų Hendnmm% tšr^ivčse 80,000 darbininkų.
dimas negautas. Xędav# lei nikų (LSCll atstovams į mas sukūrė, pri’rod# hankiia
pataU ir MBetm juutouiaitL
Didžiuma ’darbininkii su- gt jį ii* sumuš# iki saniončs
dimo ir Ateitininkų Scn- Kaunu suvfĮkR.
, Jprio
bankrotu.
i
sugrižttj^
’
nrdo
dirbtum.
mmtojimo.
prie bankrotų
>
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je iš žemių virata anglys pa*]
_ t
‘
našios į aknienineg tik lataį|eriįiM| peTrS?^*t*r£3
Šlapiw ir minkštesnėliftai. Virti
F, U
«

ro* A
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Okupuotoje Lietuvoje1**"—*“*“
BBMKYBOB

litų. Užpuolikai vienu tu
rėjo revolverį* o antras —
didelį peilį. PadSkavoję Ži-[
KaMMUM. Lietuvių preky
/tautltnidvęrig, Kauno ap.
linukui už pinigus, užpuoli-]
VOUMRIMO BTLA
pyklun. Nuseka publika ir bininkų, pramonininkų ir Smuikui Ūkio prekių supir kai nužingsniavo Kauno]
I* jk ItekrilBa* Kririteta •amatininkų draugija* lietu
hwwi
imfcija, Kirpykfat nueina
kinėtojas
iilmricas
gyvenų*
kryptimi
Telšių apakr. Plungėje iš Kauno ir iš kitur atvykę vių finausistį remiamu, or
Kaune,
gnuattlb
d.
išva

i gruodžio 12 d. pas taikos tei Roraapmidentaų tuojau fotų* ganizuoja lietuvių prekybos ■
žiavo į kaimu* Babtų link.
gėjų favo švaistyta Volde grafuoja, kimsta ar pirmų bendrovę, Bendrovė turė
Maldų
jaodate
Jį visti laikų aek8 du jauni
n
.
< Įlydai Ir Tarkas. Fmakte
maro byla dC4 valdžios įžei- kartif kelintai, kaip išvažia sianti Kaune didelį prekių
virbeliais
.,.,^.4171—ĮĄIZarasų apsknlj
v
vo iš Kauno, prašo paritai-1 randelį ir iš jo prekei pirk vyrukai, apsivilkę juodais
! dnno Miumdoje,
Dr. Vinco PUtario MtaL
VelykuSkių
kaimo
laukuose,
Vert#
B
K
Tilte
i
m
.
Apie
vienuolikta
va

s 'Plungės visuomene proL tejjilM Voldemaras autin4 tas iš pirmųjų rankų, parIstorijos
apysaka, Pa tomai $1.00
į domėsianti žemiausiomis landa dienų Miiiditme kilo*
: Voldemaro ątyyktnm labai ka pu&jau auhw kletenijo-l
13ta»aMM J?
"
twfpo# ifa
metre nuo Kauno, tevažiuo piitdfe ši rudenį nuo Uetaus|J^
S. VMiliauskas ,.,
M
domėjosi. Tų dienų kaip tik jc priimti korespondenhtaJ{kūmomis krautuvininkams,
į Kumanymiųi kurti tokių jant Žilinskui antruoju Rp- nuslinko tome ir l
Motarystl te įskyla. Var
pasitaikė turgus, žmonių] t’Q to Voldenmrn aj$04 ,
1
tė J. Gerutk____ ____ ™A0a
daug iš pat ryto* taikos tojJ statomų iMŽnyHsfc ay&^o bMidrorf kito dėl to> M mainin kulnu, tuodu vyru skardžius. Tame skardžiuj
Lm^u K tatoyėtos .mnfa- d“T’w
’ r kai užpuolė jį* gudavi1 iŠ už
r sėjo kamera pilnutė. Kct iri
Ur. A. VileJiU.
pakalio kelk kartus į galvų
*' žydeliai, užmiršdami gešef- ta kletaniion ir vaizdu ui- * »«*««, kad dikietu daiktu ir atr&č ;)0Q
w ją itetogailt Pmmšv
tų, vyksta teisinau paŽfop* trantau Kare^ndentai no«f*“?,nk,w
Inegyvoji gimta: fcrail, ra**
,4
un
4r»n
TMrdmnivfi
įnetlHOdtt
t<>4ąo, orai. Parak J. Itert^uMk
1 * soti. Atvažiavo ter™tairių n HU tųw Pamatyti, pa«Hr.
vaMi>
l L-niiudi iCt TvdiZ.iLr iii i
m<lHių mudantoi takių
| PUrimgo
lataašių ir korespmuleiifay jpnn^n,
■jwi®rrj» i
. ..
,,
.* _ - — < - v. h
; B
ir
k»ij» n«ta. S
d,.,0?’a
^b*'
Į<inj. A. MilivkM .... I . Lii ItaL JW« (P<w). pmM
<
advokatu, viežoji ir slaptojite Voldemaras aplanko bu-_ •* wianw
r i **M(y|CUr JMUKTOi
rija dėl lietuvių katalikų
— Pa
| Msaj* MraMfani Km*-*
PlaugPs Fli4ia.-iž TriShj mato l’hmgrs m>taro
teisių ba^ų’rioje ir kurijos Į T*m“ tOtakra «/DiIm II). 8» ptTalkdah , , Ha ’
, policijos vadas ir kmunali-Į marmfoko Mylimo žmonų iri #
?'■■ ' 1
ytenmibi I*mm* VeH|
Gruodžio men. 5 d. Vil atsakymas. Ir tokio nekalto I
iw policijos atstovai, Judr-Į iš #n netrukus išvažiuoja)
314^*0 PAGROBTA
<wi.
P. 8aurw*Hh
. .Mte
niaus, Žmnes Banke buvo pa polaidžio knygelę otapmitri|irite ~
jinias didelis.
įsu palydovais į Platelius, btJ /
BOLlOBflMJCA
Wti| MayiM*
*i į* .
'•OralaU
ftųazelio automobiliu. ly- | judamai kad nesutemtų, nes) Gegužės mėn. prie admi- daryta daugelio nejudomy- priaikė reifaliiiga tanfiš- XXIX Tarptautinis 1
I Mano ratyiteMi
T į
dimas dviejų jioliėininkih su[ automobilnis
‘
"
-i > »
neturi ’ūnųriįĮnistaeijte
linijos, ties Vaįš Inų vieša licitaeija. Joje bu kuoti Komitetui net pra4«“į
1A0Į C*rij, 1®1S te IMI m. Para
141 Kun. J, F. Joaaitte (Ite
vo
išstatyta
ir
Tado
Košei
ušnešta,
kad
knygelė
augintiniu atvyksta ir Vol .— trantag.
- k™.
v
—
.
—
niunų kainui lenkarpagtofa
Į ^el Sotim)
.
1|l
ti
uždrausta.
.
ro
f
PluDgižkiai
žvdeliai
ir
ki4«»tW
pasento
potieininh?««
’
»
‘
to5
,
K
!**
,v
^'
a
^
’
demaras. Pasirodži us jam į
T FiunaJdą Vadorifia, ttecijw
Įgis aprriymas kelionė
I Graudi! Tttfamii. ftedart' te
teisino salėje, publika sujun’  ti . smalsesnieji, Susispietetone Žtttaeviėh}. Patampę Slonimo apskrity. “Dz. Wi.
ę$iių ir atgal Mikalojų
Į Hefdo Ktin. J. KonMyiiio«.~~Ute'
da ir pašnibždomis pasigirs-: bareliais, *visWM(
VM. įs- P? «*«> sargybas ir išlaikę lėnsky’’ praneša, kad Koso- WJT*L* I>VAGILUVI>U*|Gi«pir« I’*M.p '
dar dalijosi
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Magnus
Farralkietis
—
. ta įvairi kijtika'ir užuojau-1
^tehairia^kritika.lt ĮI apie
aPie ptfeę nmetų
Jetųi ^kiškio
LukiŠkio kata- va licitacijoje nupirkusi vie RoduneA anties miškuos
. . Į ijesanricte
Km, D-j<* teb
iHnya, Kauna —................
ta, Voldemaras vasaiiskail Voldemarui, matyt, tinkaVilniuje, Žitinevifii) na Slonimo Žydtf bendravę* jau ilgas laikas kažkas
I ffwnMiatfate ^aiirate ParaHl •
.apuirįdęs, plaukai ilgi, barz-ĮImaiuvniotL
.
«
*
...... administracijos
tai kimlavo medžius ir eidto galo įdomes nųoti' n«
[lenkai per
1L BucavUiua \ , „,.; . ',' . , .Įjįii
i 'da neskustoj šiek tiek suvar-Jį L . . , \
’ ’ • , |1«W grąžino atgaL
I tyeniM Gabrtelfaf, Hleide .
galiai’ už tai nuolat tausdaTai
toks
tnuupas
vaizde-Į •
„
’
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LTMnt
rgęs, atlikto ne kaip. Prasi-Į
vą nekaltus vietos gyveiito-Įj. ^iirkonk* —_
-81-tt Į rivaa AlfoMta Maria C. P—A8a
Jlis iš šių dienų gyvenimoj
'“■
deda byla. Halė luitito, Esa-I
Vilniun. r Vilniaus Ryto jus. Į gyventojų skundiuj BrameoMsDraiakraf^^ , Mlgijte Makyma MaMU
'iVoldemaro, neseniai atkak-Į PRAPUO DIRBTI MAVJAB
-75e ha. Snuki K L Skraod/a—Wa
ma liudininkų net ir iš į #
>
jus
” praneša, kad, nors visų nebuvo kreipiama jokio dė^į*J*w,J
LKDLAUtIS
lahtite JUftUtena Ataitt
Kauno, teveik visi žydeliai,
stovėjusio Lietuvos vy-Į
savaitę prieš šventes Vilniuj
Heleri* Maap. Suteki KuPraVoldemaras prikimba prio|^aWtes viisūiiėseT .bet vis| Gruodžio mčn. 20 d. buvo buvo leista krautuves laiky
Į dm_____ —
užkliudytus vienas lenkas, ,<Awt)
Į
oficialiai
pertekąs
KlaipėI Mftų JBi
saldžios atstovo {galiojinio.prltoiš ten.iškritusio...
ti atdaras, jose nebuvo ma atėjūnas, Jis mivažiavo į taftų
Lyg Pą$a
Idos uosto reikalams pastatyti jokio'didesnio judėjimo Vilnių ir greit pas vietos) risitei^lba* ■
( Teisėjas posėdį nutraukiu ir
j AiAteMia 1
mnaujas ledlaužis “Pcr- ir perkančiųjų skaičių# bu
p po pusvalandžio paskelt»ių| i
| attililiab
[kūnas. ’ Ledlaužis pastaty- vo labai maias. Pirkliai miškų tvarkj’tojus buvo j»*|^
I Knd»nlidCn 1.
į. kad deltai įgaliojimo trukudaryta kratų. Pas eiguliui į VrĮ_____ _
*
****
Į tas'Lindvnau laivų statybos
j. mų byla atidėta.
L Nepriklausonloj IJetuvjojĮįmmi^ję Klaipėdoje, pagal skundėsi, kad, jeigu vienas
va. Irij^ParaM Pranašių Juli M®
-*** t
■ ' - ■
t
H teismo Voldemųras pa- (yra apie tiOOtkha. yalstyhMp^kutinuis technikos roika- kitas turtingesnis ir nupir
L
TSATRAl
1 daro vizitų vietos klebonui,
ko šį tų šventėms, tai daž
Tirių vandenų ir apie W),W]iavinnis. Tųpa& dienų nauwi
I Vienuolio Dfa«U ra B*Bi.
niausia pbargn, o neturtin
Kkljohijų apsupa policija ir
| ife Vieno veiksmo juokai Sahiu*priv«tte«P Ežerų nuo- jas ledlaužis atliko bandoįvairi publika. Su klebonu)
_
-JAn^^r * ,
gesni teveik nieko nepilko.
| ietnvino Vaidevutis. .
ĮĮHte
vSklpmiu-is mtvvksta kir-lmuu”klJ P» «V« *» V *»■|m»» k«i»ne PO Mrsuj ma
Visur jaučiama pinigų rio—,| Mspakyteja—keturių vrikavoroeniaras nuxy uta rnr |
Ka8met žll.'
ras.
ka ir daugumas verčiasi vek
dr&jot. ParaM kųa. Pr. M,
*
■
|vieš gaunama iki 4,000,000
.
| toras. Kaina ........ ,i^
1ft|*
seliais. .
.10e | Ctiiiuktagas Vyras—J aktų
kilogiv >tais inetaia-žvejai kiaimixmI kbaBTO žBMM
lenkriko ku*.
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uDarbinin|r Katalogas
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j te negalte sAVė jiTmuelių draugu įsttsioigani^vo
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MOTAI IB .JŲ MAW>-

BKPABSIŲ mJIHJttMIMAI
PRU VAIVADIJA

^Lietuvos Vandenų]
kavininkn ir nitbinipinkųl

vadiati, kuris 1030 metais neuž-'j vairiu

į” rijmurarruoa hidriamo

-

iraas
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Lomedijs; pareit S. Tarėja
|ia» ... .
,
, .We .
| Blge^a«dr*mi*,3*jųvrik*’ į nų k*ta»dija. TaraM Bririjų

-pt»

>jy«rtl Jonasį
Šiemet imdaiytas Klaipė
; l»»krieivi^ritaMeiaiuuum11sųUw | .
„ w
Vilniun, “Vilniaus Ryto*
VILMĮUflC BKURDAS
į tas Medo, kumrio
ūpinga. Sųjim^ pasis> dos krašto žemes ūkio nau
Itetavas
J* Sriksviėivs te
ĮHMJA
«
ičiusi tikslą visokeriOTmi dojamų plotų surašymas ra jusf ■ praneša, kad šiomis
40e I Salius
s
Į remti žuvies ūkį.
Į do, kad tendras Klaipėdos dienomis tie^ Vilniaus vai Gyventojų skutdas, faipp
vadijos ritmais buvo mirte- visame krašte, taip l^oiL^j&rijy
Batnalas eina sąsiuviniais po 64 Į f
4 ;
krašto plotas pasiskirsto to
I
Verti Aketekk _
kę apie 500 bedarbių, kurie, .Vilniuje diena dienon 'didė-ĮPri^H
"i nKiyiOVy *
» , .
jAtaaenuojau 10metų.Jame! UetUVąinatysiskaHydamąsKa- kiu budut
.
IMiaiir l ite daJte
išrinkę delegteijų? nusiuntę ja. Pavyzdžiui, niagfarato] * gmriHta V*ifc **-V«r- |I ‘Gimi
tari gralių riUraičių, beletristikos
Vafttam Dtariro Iridžiam*
Tantrar GedjitM?’ P»Iš viso ploto* žemes nknii
dalykite, įdomių ir rimtų strai>e- Į—.
jų pas durte ir viešosios glo viešosios- gtobus žiniomis, Vysk. A. Ber
- Bių, iliustraeijų—pažinri visų Lie-1 .
'naudojama ‘ žeme sudaro
bos viršininkui reikalaudami paskutiniu metu Vilniuje
172,657 luta aite 61% ten;
besimvkuiSio fruniao
I
išmokėti sulaikytas pašalpas padidėjo tenamių gyvehtoi
|-datai’ •
■ ■■ V'W<
“Ateitis” visų pigiausias Usta-Įjį reikta užsisakyti sau Am*rikoj« dro Klaipėdos krašto ploto; arte duoti darbo. Viršinin
jų 100%, Baliai' Vilniuje, y~ĮGriStaVJkZ
ariamos
žemes
yra
110,461
♦riatanutiM. Pi B2.00 jį gausi ‘
kas pažadėjo akutes keliu ra apie 2000 gyventoja (375S?hm, pievų — 29,296 ha., ga
„ ka< mfiiuo su m«nariniu 16>puri.
ro. I tririete arba neBnsųieM
pasikatijeti su Varšuva, po štdmyim)»tato-netori bu*^
“Mtmto* pnuyp” priedu. Pusm. ; hMQbq lateraitb” grateau kai* nyklų — 30.888 ha. ir daržų
1—Į bankini — 4 aktų <nmml
** |1.00. Moksleivėms; met. — tttpja keturi litai, pairi mitų du bei sodų — 2^12 ha. etiškai piet bedarbiai išsiskirstė,
į Virti ^ooa* Tarvydas
.... -TB*, .
tų ir gyvena prieglaudose] ’
Km.
M.lntevHius;
Į
Mganymo
ĄpaiMiftbari
—...
„
<
#1.00, pusm. 10.50, Tad skubik! litui.
arba miesto Įritamuose nak-| rf^& __
Latvijoj, Estijoj te Vokiatijoj ir kirtimai užųna 33jM2 ha.
z toli trokšta rasos jgamU gaivi» •P'
I itljimas ir gyyerimM arijtotl.Ot* I nH Jltaus Ktetaas. VsMftA ‘
kaina ta pati, o visur
! airi ir atiprinasi saulB spindit-Įkrina
višnr kitur airie«
ataie* arte 11,8% tendra ploto ir
IMK O žmogaus iirdi* ilgisi t<rų Įnyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai visai .netinkama žehie-^14,Para. . I amu geldomis . .........
Į Oram**; 1) Garmus; 1)
' Laikinasis Vilniaus lietu
i ialiės—gimtinės, .gahrfaud ir stlp- Į brangiau.
742 hm, arfa W>
Į^blola—6 aktų; 1) btari*
rimtai jos gyvenimu ir žiniomis.
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lata
vių komitetas nesenai išlei
Klaipėdos
krašto
žemes
'
'
10
a
iStabiklaa ** 4 aktui parak
Adr.i ♦■Atritis/* Kaunan I4ta vta AUja 31 Nr. “Misų La&raiįProf. V, Jurr|__
do knygelę, kurioje tilpo ko
t.VftMA.( 1^
‘
' J.
■' plotų našumas įvertinamas
H Tarvydas— .
, . t, Ik ;
miteto 1 suhiniŽinejinmy ' stt
KiMktaPatepw.--d^rii”?
«Jiu
IMt|
PauM
8.
2,8 mil. lt.
Vilniaus arkivyskupijoj kuįa> 1-ma ąkts. Parak Giarite Ik.

“ATBTIES”

LAiKRAŽTIS”

Ų TU AT£JO NAUJAS SIUNTINYS NAUJį
JUUHNYHy
r

MALDŲ BIBKIJltUS, Mtnm virki!
MA1DŲ BIMKIM1LIS, jtiodate viršijate------------- 81.15
MASAS JTAVJAJI AOTOO ALTORIUI, judate pm*
B0
tais yirikliais
r„

_

fytttįįčj buvo Voldemaro
byla dėl valdininko įžeidimo.
Byla atidėta.
AumUIci m Ll«t«ra; jo* kUkrim
turi ytmtiugu MYjttlą, kurto troliaikya vfaMuk*.

Tik taa yra Arorikoj knauiu gura*
Ikturja, kurta garai lino Ltatuvra ar
tralai*. Kas nori tokiu-Imti, tart akaiirti
jcgtaiiky Vatkiao^Cmtra
MkHHata*. Mvaltraftl
b felklū takaakyti *» AairaikoJ Ir
glMltlHMf Ir pUMMHauta tta-

Vteut užsakymus siuskite sekančia adresu:

iKTOjlL

MR wW* *F*MwljF

UlrijoJi
ir
ttJt!
ta i«tb w vtauf kitur uMrar įtaigi ir
AUrartkri) — trigubai hraagtaij^

uikraula* rotMM kulttate
Belur litui, >u»H metų — 4tnt«h

IfM gi Kr. wMm< Ibllrogttit*
-

•

MriUaaia attfal ta>vnC«
OltousMa tfiiliMje štate Nuga-Tunt' -r
vahlus, kurte laiatam* utartUimi HaImuh sveikata irifclstaBo kmujo. Ala
ĮHtlkuH pm*rju»* lasaiina U kimo
miotHttgaa utniatM. j*»i'i<vlusiHs «wi
kotmUjH»’U<* ir-kurta* >m kaitra u*
tlascrti litų fr iH*mastiwų. Nntm-Tone
Migah’hiu Ir suMlprtsa ‘>rs»ura. j*i(luiHlR’junis senesni
nusąli >ta*
vlr*khrtinU4» tašus.
*l4url<ta,
rrirtiuvltut iuksi’) lt įHialP* jitagimg, ar
imnailM l?i»sffc|Stata»»»H'tas iita >**!*•
tauto vidurių vallmM.
l‘o to taly jįjH i*rtitaalte Nuku Too*
(ik kelius
jų* jroUnMle gerinu,
jtiaų *ih*sūw i*Mitan.-r\t»iMta*uita ir
ftlKSlvlniuitlt,
yjyte Jatirtl^
toįirrMtH ir Hier*i*i
M. J*S «*»<«
\v»fatai yra
pirkti JinM-ViUM* ktf.
ittfttaUnrjamt Jristv
trtnri Jų MSke iWii
J; VM«mKytl
J>invt i*
»lifaw4
- T

■

'

' taftų Tsrirri: date It 1) ' ■
ftigalvek k* datai; S) iraa
brista; I) Pasakyk m*m kk .
tau. Surinkę K K,
ir N—U*.

Apsiriktaų|a*6ya. Atsb
iftimas B AmKenriko gyva

Vaikų Teatrai: dalis H: l)
. .
titiraimo paskui; t) AataM*
te S»ri»k» *. i. D. it M—ifc.

__ 10s
na te aaritai!

u

ioto Si

aina dii kartui per j
metama 12 lity putei metų 61 lt,
•pilvotu vitadiit Šates Lhtuvoj*Jrrik»l*k te
fAtrija^ Itetitete* Vokietijoj* į Trumų <
mlneeį 16 puri. didelio formato su IRak TSkljtai

te kifunm$tam» 18 Ht„r1** *®®* J
trims MM $ lt 30 eent Amerikoje j
tą B It

,41.00
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UETUVIŲ UULUy SEIkEUS
E DIDŽIOJO NEW YORK’O IR HEW JERSEY RYTINIU VALSTUŲHHTKOUS

APŽVALGA

HViniMIIMIf Hl 11
Mirijaą, Klebono kun. J. Bak-

Į

buvo ir Uettivou
TU VOS VALDŽIĄ

|joj.

Biuiti tautomSpfirn(J](x|}ninj[MH Tėvą* Marijona*

Mkilmingfrt proee*^* mirijbnieriuą sutrik* Sv, jftafpnlaiminhną.
Žmona* noriai lank**Hrijra, n pas
kutiniais vakarai* wbuvo galima
sutalpinti net į baMrAių. Nedaug
ual liko tokiu «■»«•* kuri* nebūtų ėję prie iiiĮiiĮgt b* ta Kak*
remontų. Kpėjtm
šv, mtaijn* ŠOit jau ir. Iv. IftfHiiuft Bmrlių Mlšta* atnašavotalri>on*K Kun.
Joną* Bakšy* vMmąHikiyj<\ Baž
nyčią buvo grąžtai MpucAta. DL
dyšta altorių* pin«ų gjrk dar išpuošimi nepaprant* gražumo *i<la1)nmtomta gėlėmta barta* <lavė K
ųV. F4w*Td** dxte» krautuvė.
Taipgi pirmą *yk M*j bažnyčioj
buvo grąžtai parraų^a* Betliejų*,
kurį įtaisė gcrriHrcBfei vaikinai ir
mergino*, šv. PraOljM chorą*, po
vadovyste vnrg.
Bario,
gražiai giedojo Ka)|įknė» giesme*,

liti VHOTK"
. “niM6y

Rezoliucijų komisija, visa ap-Įžeidžiama* ir Amerikos jaunimas
svarsčius, patiekta Žeimeliui lito- “Vyčiai,” kuriuc* ji atstovauja,
kio turinio reapUuriją (ji tilp^Lindvtaaitta ir kiti stri'iri,
“įtaria” Nr. 2,1031 m. Rot).
kaip taTgatnrkito remianti* Lie
“ Kunigij Vienybė provtarituvos
Vyriausybė amerikiečiu*
ir Kritikus IMI > Rezoliuciją Seimelio dalyviai
Lietuvoje
sulaikyti ir juos iškrtl*m. Motin* savo valdybų, malonė priima vienbalsiai *u pagyrimu.
H. kai kas praši) paaiškinimų.
Katalikiško* spatnlo* klausimu
kite priduoti jos sąstatų (*»*ntro
referuoja
kun. J. Italkūnas, kuria K. Krušinskas paaiškina, ty
Baltinei .443 Vark Avė., Brhlgesavo
kalbėjo
primena, kad įvesta- riai* tikslai* jie tą Lietuvoje daro.
port, Conn,
Didžiojo NW Srimelta reiškia p, Ad, RuhPaskutinio suvažiavimu nutari
mų protokolas jau pasirodo ir bus York ir New Jeraey apylinkių lmųsknit<‘i užuojautą ir išneša dfl
pasiųstas, kuomet tik centras su skyrių* daliai daug mūsų apylin Lietuvos vyriausybės protesto rekei patarnauja, ir dėkoja ji* vi* poliuriją, kuri skamba šitaip (rez.
žinos kur ir kam,
šiem* bendradarbiams ir korės- tilpo “Darb.” Nr, 2).
Kts*. M, A. P»*kw,
Centro Raštininkai pondentam* už raitus, Ir ragina fii remliurija nutarta pasiųsti
toliau dar uoliau ir daugiau >m sa
Lietuvo* Vyriausybei.
vo apylinkių žinias j ^Dariiinįnfvatrfia ktanahnaį tad jsiafcM" rąžyti. *
Taip pat dar jis ragina visas
draugijas, kuopas ir organizacija* Kun, J. Simonai tis, nupasakoją*

Me* aBU'Mikta'iai, daugu apsispręstu laisvai gyventi^ Kun, j. Vaitkevičius, JopamAksdemokratingai. Karo iSda-jM «ra«l*, turiningi, pamokiną,
moje gimę Lietuvoje, rūpiva - Nupriklaimina Liūtunamft navąja Tėvyne* Mes va. Lietuva katalikų sftlis. ^pgggrjjnimų §v& riakramimteį 40
džiaugėmė* atstatyta nepri Katalikai privalo turėti pil-pal, atlaidais, kurie prasidėjo
klausoma Lietuva. ^Milijo iriausia laisvę. Kas gyveno gruodžio 21 d, mike sumos iškilnai dolerių audFjome j<« at- tevvnvje W1T-20 metais
P^«: Vakare iškilmių,
gUtymui, Muaitvarkynmi, ap- „„/kad katalikai jaunuoliai
aigynimui, apsvietai.
DL
pirmieji stojo kariuomenetu raadienm v^re mišparus telkė
diiavomlta demokratiuga res Klipigai tttgino, laimipo jau-(kun. StrimmiMš Srimncetadv, N.
publika. Pytame išgirdė' nuja žygius. Dabartiniai V, Pamokslą take mtaijontariua
pgakalaa, Šmeižimu*, žemi-Utapai Tliritu
/ nančiu* šventų žemelę. Lifte- tflriujdarbį.Mokstamtat-'
J
tame d5l jos pralnimėjimų citiniukai ugdyti tautinį
Metai ufeihafai fnfedlio 3] <1
NEWARK, X L — .Sausio G d. laiktyštį paduoti, ne* laikrašti*, Vyriausybė* sumanymų uždaryti
uMltkVllhVBl
Vakart* bažnyčioje Wva atlaikyti įvyko choro metinis susirinkimas, sako jįrai, visą organitacijinį vei ar susiaurinti iš kitų šalių emigra
namieju ar užsienyje. .Tos
religinėj dvasioj Simtnnuu-J
NAUJA l
mišparai ta *ut«-ikžo* pataimini- kuriame svarstyta daug svarbių kimą labai išgarsini, ir toji drau
reikalai taip arti širdie*, iMMiai pašnukojo Tė^-nčs MA.SPETH,
_ Mot. g,ju0. nw* Švenčiausiu. Pųįamaldų sve dalykų, tarp kurių — choro klu gija geriau gyvuoja, kuri daugiau cijų Amerikon, ragina ftaintdfo
dalyvius tuo ktansimu susirūpinti
kad j<* vargai, nedatekliai, labui. Ir LlV-ilVOS* l-nnudo* „B ;jq ’kmjpjįg metinis mitiniu^ j. tainėj*', Sodalfetė* buvo hu rengu
bo ir lietuviškos mokvklos įstrigt- apie save laikraštyje rašo — gar- ir išnešti tam tikrą rezoliuciją,
trūkumai, ar laimėjimai, tojai JHsta čionis pioilie-Įvyko*P$S p. LizOnienę bute, sausio riu* linkamą vakartij, kur jaunie mes.
sinasi, ir jis kalbėdamas pažymi, fcaslmk susiaurinimo ateivyątta, ir,
. , ji linksmai šoko prU geroa orcheąkad mes per “Darbininką” eina pasiuntu* Amerikos Vyriausybei,
džiaugsmai} siekiai musij at- ’ mins
•
-n.^
^7
kuriamo
nutarta
rengti
mesti pirštinę I ParNutarta nupirkt esamų Kalia pa
jaučiami. Jog kiekvienų iijinį lobį aukočiau stato už “Aiuričiukų Balius.” Bus vasario tr<ta, kuri buvo ii BUzata th, N. J. rapijos salės namų, pcrtahyt, pri me prie savo laikraščio, nes “Dar paprašyti, kad lietuviams emigra
1 d., Lietuvių Piliečių Salėje, 60-30 Genesnieji linkionaf InekuČtavori taikyt saviem reikalam, kuris ba bininkas”/ mus pilnai aptarnauti cijos- kvota nebūtų sumažinta «
Žingsnį sekame. Natūralu stl- Lietuvos gerovę!
Perry Avė., Maspeth, L. I Komi- ir laukė Naujų Metų.
«s .
tų Xwark’o lietuvių jauiiuome. negali, Įr. mes esame tabai reika susiaurinta.
nui ir dukterei rūpintis t5- Mes amerikiečiai, miosa- sijon pateko: R, Nedsinskienė, M. Sulaukę naujų metų nenulctaki- įįį
g^ys, kame jaunuomenė ga- lingi turėti šioj apylinkėje savo
Tuo reikalu keletą Žodžių dar
\ vais, broliais ir seserimis. Jiai sekdami Lietuvos gyve TamaŠao.skicnė ta V. l’alantiejie- mc ranki;, bet dar Markiau dirb^rstyt savo mtylu*, pasi- leidžiumą laikraštį, kuris neužilgo
taria J. P. Mačiulis ir kiti atstovai
.gal
Bu*
galima
iškišti,
kime. Darbo yra ta<. AZa/kle- n^int m'ft.
* Tas yra įgimta, Niekas ne nimą, ^negalime nutylėti ir ne.
Įr * Toliau,
X Balkanais dar pa- Beimelię dalyviai vienbalriai tą
bono kun, J, Kiaukutam noras buri
'
x
\ * . v-.
~ - ~ r kun.
—------’
Bena
valdyba
išdavė
savo
ra

gali primesti, kad kišamas nepasmerkti broliu vaiky
sumanymų užgina, prašo ir įgalio
portą, kurs buvo vtapbatslai pri- vo, kad mūsų pampij*~ augtų ir Be to nutarta įsteigti lietuvių pasakoja ir apie ųeaęnąi įsteigtą
ne | savus reikalus, girdami mus. Katalikų draugiją vei iriftąs,
Bvvuotu Jisai rattra ir mirdama* kalb<* kursus, kad turėtų progos BrooMyne “VYTAUTO” apaus- ja gorb. kun. J. Simonaiti, tuo rei
ar peikdami Lietuvos veiki kimas, ateitiniukn mokslei Išrinkta nauja valdyba: R. Ne- neufcniršo ne* nelik* gražų namą, ’5^okt **Y° tėyų kalboa ta penu- (Uv^ kuri jau trecia* mėnuo kaip kalu >Rg1ų kalboje rezoliuciją pa
kurio šiandien nebttSa gal
taip nuo mvo tautos, nuoriu patj
Mw įtaiko, ta, baigdk- rašyti,
•
•,
mus. Kvaila yra manyti, viu jgyvavimas,
katalikų dzinskienė1«— prot. rgŠt.; O. Lau- ta už pinigu* nuptrigi. Taipgi pa- rizuyt Amerikos lietuvių aaunuo.
mas kaWt ir parakę* dar keletą Baigiantis Seimeliui, kun. J, Bai
kad 'drumsčiame valstybė spaudos laisve, kataliku va ■kahienė — fin. raštin., M. Zalielsžodžių apie naujo laikraščio išlei kim** iškelia labdarybė* klin**ramybę, kritikuodami val- dą darbuotė nesudarys vals kieūė — iždin., A. JoeienMvark* liko ir $1800.09 vertą* mortgage,
dimui
sąlygas, nurodo reikalingu mą ir kalba apie jos reikalingumų
kad iš tų pinigų įtahytų atminties A Pasirodo, kad per praeitą gruo
darė.
diių. Tik išsigimėlis gali tybei pavojaus, Ją tik stip Kadangi kuopos knygos nebuvo langą prie didžiojo altoriau* nau džio ir šį mėn, padaugėjo choras mų į laikraščius rašyti, ir ragina ir naudų dėl mltaų vargšų Ir naš
numoti ranka dėl valdovij rins, ugdys. Visokis katali peržiūrėtos, tai iždo globėjo* pa jojo bažnyčioje. T*ig< jo noras 11 narių, mat suorganizuota įvai draugijas toliaii savo žiniomis bei laičių, ir ragina “katalikiškąją vi
suomenę labdarybės reikalu *u*idartiu. Penkis šimtus mėty ką akcijos varžymas valsty likta tos pačio*: A. Kivytiene, S. buvo, kad Rochraterie lietuviai tu rių sporto sekcijų, vadinamų ty rastais “Darbininkų” remti, kad rūpnti ir prisidėti prie Vaikelio.
jis
bfttų
įdomus
ir
malonus
skaity

rčių
naujų
ir
gražių
Bažnyčių.
Ra

KleiŽienė ir A. Brusokienė.
mų, daroma gimnastika, sportuo
svetima junea neše, vos dvi- be silpnins.
Jėzau* draugijos, kuri yra viena f
Nutarta iš kuopos iždo sušelpti dėjo jisai pamatų o nauja* mttsų jama ta tt»; ar tai pasisekė pada ti. Plojimai.
’de&mts nėnkis metus leng Tą turėdama dėmesyje ligonę A. Poškienę. Paaukota 10 klebonas kun. Jonas Bakšys, ku ryt tik dėlto, kad chore yra vieny J. P. Mačiulis papasakoja, kaip, iš geriausių labdarybė* draugijų
ir jų, kiek galint, paremti, ir pra
viau Dakvėoave ir tik dvyli- Kunigij Vienybe išnešė pro dol.
* ris yra energinga*. Ir kum taip bė, nariai diriiu išvien ir galimas kokiu būdu ir kieno lėšomis Brookšo
Rezoliucijų komisijos labdary
lyn
’
e
“
VYTAUTO
”
spaustuvė
ta

_ >a ’metii laisvai nagvvene, testą prieš dabartinę Lietu Linkime naujai .kuopos valdy gi trokšta matyti, kad bfttų nau dilykaa, kad pralenk* apylinkės
bė* reikalu rcaoliueijų paruošti.
po
įkurta,
ir
ragta*
visaa
“
VY

bai kuo girtausiu pasisekime/
ja bažnyčia ir visi patogumai, knr chorus?
,
*
anannti amžinais nrie- vos valdžią- Protestavo RyRezo^jcijų komisija paruošta
TAUTO” spaustuvę remti ir su vi
Vara mūsų jaunimas galftų susirinkti
“Vienybėje galybė.”
‘ ihta įr sostine* Vilniaus ne- tinin Valstiją Kataliku ReiArthur K Wffl sai* savo reikalai* prie jos kreip mokančio turinio rczoliiteiją, kuri
gražioje svetamlje ir linkimai
tis. ’ .
’
. _ . ; skamba šitaip (Remi, tilpo “Dar* a
afrave, u&mrŠe praeitus' mas (gruodžio 28 d., 1930
žaisti. Taipgi, kadlurčtume gra
J.
Liudvinaitis
ragina
visas Liniuko” 2nr.).
žų Dievo namų, kur *očj* gaišta
. varaus. Jau vidujmiai nesu- m. ir L. R, K. Moterą Są
Seimelis rezoliueiją vknhatoal ’
draugija* prie naujo savo katali
me
Jį
pagarbinti
ir
pasidalinti
«u
| tikimai, barniai
jungos Didž. X. Y.- ir N, J; BROOKLYN, N. T./— Sausio juo savo vargūs ir skausmus:
kiško laikraščio išleidimo pririe priima ir užgiri*. .
f Mes amerikiečiai pilnai į- Apskriti*?, sausio 11 d.) 18. d. “V. J.° draugijos 3 »kyr. Todčl, toji Vytauto dvasia, ku
ti jr tam tikslui spaudos savaite*
Mtūartaud
rengia gražtv vaidinimą **Vemte
BROOTLYN/N. Y. — Sausio surengti.
•
■
ri
atgijo
mūsų
Širdyse
teneužgrfsk vertinam laisvu ramybę, su-,.Nuo šiol protestuos visos Adoremus” — Kristau* Gimimas
Seimelis nutaria, sekantį liet*- į
10 d. apie 5 vaalndą ryte mirė a. a, Kun.____
______ siūlo .tų visų
J. ^Balkonas
* gyvenimų* Tūkstančiai lie-J draugijos apylinkėje, kol i— Apreiškimo šv, P. pąr. salėje, ta. Pastatome gražų paminklą at- Jonas Dragūną^, 17 motų jaunikaL pavogti
Rraoliųeijų komisijai, kad vių katalikų Seimelį sulaukti 4 <1 į
, minčiai Vytauto laidžioje metų,
nuomonę pareikštu ir rez> liepos mėnesio 1931 metais, o riete į
tuviu jalmuolty dalyvavo prieškatalikiškas veikimas No. 5th ir Havemeyer Sts.,Brool:- Į dirbkime ir toliau meilčje, sutiki- tis, palikdamas dideliame nuliūdi-į jĮ
lyne. Pradžia 5 vai. po pietų.
v
f
bosimam Seimeliui neskirti palie
me savo tėvelius, Andrių ir Kata-T liiieljų išneštų. Priimtai
pasauliniam kare, amerikie- bus nutrauktas..
Saisio 24 i Lietuvos Vyčiu 41 Į™' »«■ vicnyW. ^etjkttl p^tvy-

JIUMMAS VIENYBĖJE

YA UTBA

PRAM060.S

MRĖ JAUNIKAITIS

IHIUETOVA 1931 METAMS-TAI

TIK PER KLAIPĖDĄ
Skandinavų - Amerikos Linija
NUOLATINIS PAŠTO IR KELEIVIŲ SVSISIEKIMAS
KI.AIPEDA—KOPENHAGA—HAUFAX~NEW YOIIK
iiplaukisiai 1931 metais S
Veir Yorfc

Deftnts Specialiai*

EKSKURSIJŲ

”

I Heterą
1931 Meteli

t J Koto 21 .. . .FREDERIK VIII
BalamUio 18,. .O8CAR H
;i»
10 .. . .11EEL1G CilAV
4| OrauV#20..FBEDEIHK VIII
ŠI iUrifrlioft.. ........OSCAR II
*) Birtrilo 20 . .»JlELtlGOIAV
T) Lkpoa3 ... .FREDERIK VIII
8) Liepos18... UNITED KTATES
U> RtnrnlifHų 8. .FREDERIK VIII
,W Rwr*Jo 22... ...reijjgoliv,

.....gausio (J
O8CAB 1L
Sausio 24
VNITED STATES..
I1EIJLIG OLAV .... r^. .ŠCU4iO 31
FUEDEniK VIII,.., . ..Vimrlo 14
UNITED STATES. . ...Vasario 28
HELbia OLAV .»>. ...„.Kovo T
<WAR II. ......... .Kovo14
FKEDERIK VIII, - .....Koto 21
UNITED STATES .. . .Ūalandila 4
mSLUCtOUkV ..... .Batamiilo 11
.BalandUo 18
OSCAK IL
FBEDKUIK VIII.... .imiMHlilo 25
UNITED STATES .. ....Gegulės *1
..Goguien 1G
UELUG OLAV
FIlEDEItlK VIII. . ...(•raulės 2ft
OSCAH II. ........ ...inraeiio c»
UNITED STATES... ..anriuno n
IIELTJG OLAV ..... .oPIHHioa) i
.Liepos "
FIIEDERIK VIII. *. .
UNITED STATES
....Ltaooa 18
.
.TUurpiuėlo
1
OSCATl II...........
FREDERIK VIII. .. . .Kuprpluėlo 8
UNITED STATES... .Ruuntaėio.23
nELTJG OTAV ..... .Rumluėlo 29
OgCAR H........... .. ... ^Rugsėjo a
FREDERTK VIII.... ... itmnata 12
UNITED STATES ... .. Jltiasėjo 2>I
..... spaliu J
RELLlff DJAV
OSCAR II. ...............- ....R imli IĮ 10
VRF.DERIK VIII. ..
it
T’NITED STATES ,. ....giNiiiif 3i
ttELLIG OLAV ...» ..Liipkrlfto t
OKUAR «. ......... .tamkrlėki 21
FREDERIKVIIL ... ...Gruolllo!)
nELLiG orav..^. > ,Giųo<llU<» 10
OSUAR IL .........

g«4 dar ir yra InIKo prisirengt! bclp'hfn sti vien* vlrtnUnCtų ek 4mraljų— ,
■ nerelkl* lauki I imalmpnliĄ Hienų—reiklu tuoj m^ldartuiotl I* nnlcMto rau
ti iHkalItMU dokumentų ir męmHjij, kad nereikėtu vMhtf ntldėR ko17*« j KrUo»tA fieRaMU Kn ipl lt*'i pas Fd r® Jo, f<ta ai-M ♦

SCAHDffl AVUA - AMEREM ŪME
>
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*

riną Dragūnus, savo Broliukus An Jl<'Xwiiueijų komisija, šį. dalyką kama Valdybai.
drių, Juozą ir Petrą ir sesutes, E- apsvarsčius, patiekia spaudos klau Seimelis pageidauja ir nutaria,
leną Itax iš AVashington, D. C. ir siniu rezoliuciją, kuri skatnb* ši kad sekančiam Seimeliui kalbėto- ;<
jus ir referentus ii anksto Valdy-.
Juliją Dragūnaitę. Velionis buvo taip (ra*, tilpo “Darb.” 2 nr.).
gimęs ir augę* Brooklyne. Buvo
Seimelis maliariją priima vien- ha raštu pakviesiu,
Toliau, Seimelis, įneštą geria JI
labai stropus — energingas. Dar btdšjm.
.
jaunas būdamas parodė savo spė
Lietuvos katalikų padčties klau kun, P. Karaliaus pasiūlymą, Šriką ir ištvermę kaiįi darbe taip ir sim referuoja K. Krušinskas, ku mėliui vesti prezidiumą iš anksto
žaidimuose. Mėgo lavintis darbų ris vaizdžiai nupiešia visas prie pasikviesti, priima ir tam reika
ir muzikos, kuomi fr buvo pasižy žastis, dčliai kuriij suridarč dabar lui Valdybų įgaltaj*.
mėjęs, ne* jau galėjo naudoti kelis Lietuvoje toki* bloga padčtis, ir, ; Seimelio pirmininkas gerb. kun. 4
muzikalius įrankius ir hfivo visų smulkiai nupasakojęs šių dienu F. A. Lekeši*, padėkoj** Sėfanrita
mylimas. Jo mirties priežastis bu rankų Lietuvos katalikų padėjimą, dalyviams už ramų u&laikymų ir J
vo Širdies liga, šermens buvo pas ir jų persekiojimūš nuo Valdžias gerb, kun. J.Simonaičiui ui salfr -J
ja teveliu* pnNo. 343 Menahan St„ atstovų — agentų, paprašo gerb. Seimelį 15:35 vai. vak. uždaro, pa
Brooklyne. Laidotuvės įvyko jau kun. J. Balkftną perskaityti gautų prašydama* kun. J. Simonaitį mal
sta
13 d., 9 vai. ryto iš šv. Brigy- iš Lietuvė* vieno veikėjo atsišau dų atkalbėti.
BiJMrnu,
1.1 *
t •? .
•
Po maldo* visi atstovai ir mre. n
to* balnyčių 409 Linden Bt, į šv, kimą, kuriame veikėjas smulkiai
BlbiviHc’s lietuviai, kiek tik jų
Jono kapinynų, Brooklyne. LaL itapfešia Lietuvoje- katalikų perse- viri skirstosi į namus.
r
jėgos leidžia, dirba lietuvystės la
dėtuvių apeigomis rūpinosi grabe Hojtara* ir prašo Amerikos lietu
bui.
Seimelio Pirmininką*
lius Antanai Valanttajmu
vių pakelti savo halsą ir .nŽ juos
Gruodžio 28- d. vietos lietuviška
užtarti.
mokykla, kurią veda p* A. Dymta,
Seimelio Sekretoriuaj
Seimelio dalyviai, išgirdę ataibuvo surengus gražų vakartlį. Bu
šaukimą, labai paripiktina tokiu
vo tai p, J. Dambrausko salėj. Jau
Lietuvos VyriausyhČs h* jo* agen
WWASK,M.X
nimas, ypač mokintai, labai gra
§v,
Jurgio
draugija vraario 1 &
tų
elgesiu
ir
reiškia
Ltatuvo*
ka

►
I
žiai linfemin*ii. Vaikai labai gra
raugta
tMriį valirą. Bot valdL
talikams
užuojautą,
ir
HncŠa
se

žiai Žaidė lietuviškos (p. Grigo
kančio turinio Lietuvos V^riansy- narna drama “žmagMžtaV* Vata ,
nio) Žaidimus, kuriuo* pritaikė jų ittotta kiekvieno lietuvio Inteligen
ber protesto rraoliuriją, kuri din* C. Brooklyn’o drama* ratrila ž
mokytoja* p. Dymta.
to bibliotekų, kuria akaltl
vi*. ■
skamlm. sekančiai: (re*, tilpo “Vairam” Mr» Jurgio 4r-ja
Labai Mnagu Žiūrėti, kaip mftsų uį,° didžiausių atneštai Hteratdna
pavyzdingiausių
Nrwarira,
jt j
“
Darii
”
2Nr.)
via aftgęs jaunimas noriai Žaidžia ros, mokslo, vianomen&i ir akadeNutarta, žią rnntmeiją pasiųsti turi tavo nuosavą puikių **Hmakojo
gyvenimo
žurnalų,
»*#
lietuviškus šokins, ypač Žaidimus.
LMuraanepriklau*<mirWsIram» <
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži Lietuvos Vyriausybei.'
Garbė jiem* už tai.
BekAlhant
apie
Lietuvos
katali

tė*
minėjimas įvyks varario 22 4. į
Pageidaujama kad tokių vaka dinys” darosi kaskart įdomesni*,
kų
padčtį,
K.
Kru&inskas
dar
pa
Iv.
Jurgio dr-jo* salėje.
rėlių būtų daugtau Ačiū taipgi p. jir tiesiog bfttų nedovanotina, jei
pasakoja
ir
apie
p.
Ad.
RubliausDarbai
dar nepagerėjo.
Dambrauskui, kur* davė tam va- gu kuria Inteligentas, tfatiek ku
kailftc Lietuvoje sulaikymų ir jo* M, Daukžra pavojingai aergb.
rio*
profesijos
jh
bebktų
ir
kur
kai rliut dykai salę.
J.
begyventų, jo neprenumeruotų ir HkriMimą, kas laimi blogai atsilie
Atriboki garny*
neskaitytų bent nuo 1930 metų pia į čia augusį Itatnvių jaunimų,
turį p. Ad. RiihHaimkaitČ Lietuvo
P, Stelmoko taimon grandim 2d pradžios.
.
je
atstovauja, ir tas įvykta laida
♦L atailaūkė ilgakojis garnys ir
°Židinio kata* Amerikoje: met\ jų meilę dM Ltatuvn*.
paliko jattnąlr sveiką Vytauto gi
—04M pilam.—9250; Lietuvoje!
Tuo rrikata dar kaltai ir j. P.
nt Vytautuką. įdekime jaunam
met, — 35 lt, pmm. — 20 lt.
M*č|uli%
kuri* nusako, kad, griHetnvini augti •ir stipri.
L Adrrane: KAVNAS, imtavla A»‘ dlmit p, Alt RnMtauakaltK yra |y
* <■>

kolonija mvo
gražiais
darbais,
bet
ir pralen
Bus Apreiškimo Šv. Pan. pati sa-’
kime
jas.
Būkime
geri
tėvynainiai
i?je. Prasidės. 7 vai. vakare.
Sausio 31 d; LUKŠA. 134 kuo- ir pavyzdingi Amerikos piliečiai.
-na rengia laimfjimą ir šakius, Ka Gerbkime ta godokime savo kalbą
ralienes Angelų narap. salėje So. ta papročius. Garbinkime Dievą ir
<th ir Rcebling Sts., Brooklyno. būkime ištikimi Jo vaikai, klausy
kime sava klebono, kurta visiems
Pradžįi 7 vai vakaro.
Vasario 8 d, MoL Sąjungos 35 gero vėlina ta gražiai mokina. Jei
mes visf tą darysime; graliai suti
kuopa rengia vakarą.
Bus Šv.
kime
pyveusimo, geri)* mus tąsyk
•Turrio parap. salėj? 207 York SL
svetimtaučiai,
džiaugsis mūsų dar
Šio vakaro pelnas ris pusiau su
bais
visi
Amerikos
Itatnviau
parapija. Surengs vietos vargon.
taiom renria

iflomu

;J. Brundza.
j Be to, yra ir daugiau pūrangi, mų, kuęių reporteriui neteko suŽtaotj. Apie juos Inta pranešta včiliau. t

! RĖMIMU PRIMOM
C BR OOKLYK X
Stot.
Sųjungoa 35 kp. rengia puikų va
karų. Bus va^nrin 8 d„ |v. Jurgio
par. salėjo, 207 York Bt, Brooklyne, šio vakaro pelnas Bus ski
riamas: viena pųsit parapijai, ki
ta — draugijai. Programą žadi’jo
stirengt varg/j. Brundra. Visos
parapijos draugijos prašomos iŠ
kalno prie to vakaro rengtis’

L 0. SIMNAS
’

paterson, n*, j.

—

lds, ih

kp. Etisirinkimas įvyk* sausio 18
d. 12 Lafuyctte St.
Vist narini
maloniai kviečiami atsilankyti ir
nudvėsti naujų narių. Bus svars
toma daug svarbių ir įdomių klau
simu.
A ttaatalta

10 DIDŽIULIŲ TOMO
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.""'ĮP'ĮT^.'lLJII “'."III iW>WiW
niai, garlaiviai gauįų darbo!
O tenais,’ Kinijoje, milijonus
žmonių itigclbetinuėm nuo t
PuNittad er«jrTWAT M* FBIDAY
Ir Lietuvoj sumanyta
baisios bado mirties. O ko
siems pasidalinti^
Kitos, nizma* plečiami Amerikoje?
Draugai
gal
ją
į*
apspito,
dėl to nęimdaryti?
rėti’ gražuolių koukumi.
betka»ii tot Visų juk ne* paniekintodos, j teisėjus jau Šelpkime kiniečias; wnwTas sumanymas tur būt už;
pasisavinai, vieno tik reikia, niekuomet, gražia akimi ne* iča Įiedarbč* Milijonieriai Reikia tik piiugtp Daug
į? Wir>^ «•
ftiatoB, Mm simezgė laimimųjų elemen
a be draugia tiesiog San »e- pažiuręs, ir su Diev' ant vi gerai’suprmija kiniečiu pa- pinigų — taįji; bet ne tiek
fc
.
tl»
Mat^ B, twr
L’ AMufteMt for milai* at ipaetal rata ot poataft pmttM Mac ta teeita* HM tų galvose, nes rimtesniojt galima: prieš ką gi savo lai* sados visam būriui patogių ijffp štai ką rašo Amerikon riuug, kiek tauta išleidžia
tiek,
žmones ir net katalikų drau- mčjimu pasigirsiu Ir <4lai- mergaičių.! Jei teisėjai yra mirijomerin Žurnalas “Ma mažiausiam karui;
f
* Aetaf Oetoter t, !tI7. anttertaH te
31 Mlf*
kiek išleidžiama Išdarbiams
SL
MUMCaiPTION rat»:
gijos tam priešhigi. Neigia nnngaji” pasijunta visai ne* nuvedę, tai planuodami prie ryknall:”
f
............oH»
fįy UomeUe mrty ................HCO taMrUnjn
hrkinai pagelbėti, kas pa*
mtuM »*• t« • • **»* »«♦< * MM į mai apie tai utriliepe Kutu- laiminga ir džiaugsmingo tos progos apsivesti, padarė “Sulig kompetentingų as
fe., JltaMpi jnafįr .,♦•»••••.. rW»
matiniai neišrišti to bedar*
VMM kart
vMttuM. ... ,MM ' likių Moterų D-ja,. Vaižgan- konkurso pabaigų gailioms tikrą asilo Žygį, nes nč vie
ShMMtata taMt yta>tijr*.MM
menų
nuomone,
šieniet
mili

lies klausimo. “ Ir pinigai,
jf> teataf* «m per wtM mtfjr... .MM UlaW Įtart ta
na atmestųjų už jų neište
■ tas, Būtinas ir kiti. Iš tie* ašaroms apUisto.
t
“ D ARBININKAS j >
jonai kiniėeių mira*nuo ba kuriuos išieistiunėm padėti
sų, ir murnsj net apripratU' Ką gi apie sprendėjų bei kės, o išrinktoji tik su vienu
EWart Broadway
Soutl
iieius su gražuolių konkur- teisėju komisiją t Jų padė gali apsivesti; Jeigu gi ko do. Per pereitus kelelis me kiniečiams, grįstų atgal su
f? .
Telephone South. Boeton 0120
tus jau keli milijonai mirė nuošimčiais. Kinija būtų 1^
saijĮ, toks dalykas atrodo ne tis tokia, kad kas tokioj ko misijos nariai yra vedę, tai
tuo pačiu baisiu bildu*
bai dėkinga* tr daug datų
šis, nč tas, Tartum išdirbi misijoj yra tarnavęs, antra dar blogiau: ką gi žmonos j
Milijonai iš žmonijosi mirš- giau pelno gautumem, negu
nių, automobilių, ar gyvulių kartu nebenori ten kištis. tai pasakysi
paroda. Mergaitės statomos!! Kodėl? Juk tai, rodos, gra Ne, gražuoliu konkursai ta dėl stokos to maisto, ku ką gaiĮtumčm nuo imgalėto
ris pilvą Amerikos ūkiuose., kare priešo.
viešam nagrinėjimui, ^_Ui
jau viens pažerninima^, — atrodo. bet tik truputį hiąi - je jie turi visą maiši) stam Ant vieno Pacifiko krimto Jei Kinija nebūtų bado
baisi mirtis; ant kito kran prispausta, išnyktų bandi
A^albejimaif arba, kaip bę. Jam Bažnyčios gerove o kitas, joins dar didesnis. kitę j tų tei^jiy padėjimą. biu nemalonumu.
| jei neišlaiko kvotimų ir esti Jų yrą ne vienas. bet keli, o
K. to — perteklius ir bedarbe. tai, išnyktų eivilis karas, ir
žmones sako “pliotkos,” nę- yra viMuntėle politika.
Tie kviečiai ir kernai, ku ji užimtų savo fikrą vietą
h pakenčiami šeimyninimnę Kai dėl Lietuvos dvasiški-|Pas^lin^os l kamjią. viena
rie dykai pūva laukuose, ga tarp tautų. B, Mčl to we*
fe, w batu juokinga, WL tik’ Wwoji,' gautam
t. gyvenime. JiO suardo ramylėtą išgelbėti tuos Kinijos
jinorėtuatmž^ėtiViiniaua. PriP~°
bę ir yra priežastimi nesumilijonus.
•/Tvankiniai jau
Kokiu tikslui'Juk šiandien
Juk sakoma,
Jei politikieriai ’ būtų
[
skaitomų ergelių ir nesuti- Vįjniaus klausima tai ge- kad kiekvienas smogus, kad
kia “freitą,” garlaiviai ieš
i' Kalėdos ir»tmf£ienah(lA'' Tas malonus Pranciškus ko prekių ir tūkstančiai dar “statesmonai,” nebūtų rei
| kimų. Ir viešame tautų gy- tinusias botagas, kurtam «
ne«ražwlmeriea” jėzuitų žurnalas ra prašė žmones, kad Kalėdų bininkų be darbo; šitie visi kalo to klausimo pakelti. Jei
C venime apkalbejinm valdi* galirna pašmiguoti prieš 'šiy-|®a^.VIS /^, alko *avo ®ra*
“statesmonai” būtų tikri
šo Šitokį editorialą apie Dienoje duotų savo asilams turėtų darbo ilgam laikui
_ l'/esniu
[n
na tokį pat vaidmenį, net
į^bai ąu-Į^
1® uz kitus. Na, —-«a-'
krikščionys, neklaustumėm:
k galima sakyti dar blogesnį, prautama, kad Vilniaus Į
3is 81111 vienas* —- aš gal Danvill’ib Virginijos audi ir jaučiams geresnį pašarą, pėigabenti tą perteklių kvie- •O, kodėl to nepadaryti? ”
čiu-4mmu į tolimus Rvtus.
lies čia jų blogumas plačiau klausimas pusėtinai -įkyrusP<J.ne
gražiis kūno su- mo dirbtuvių darbdavių im* įlies buvo asilas, kuris mine*
: Plunktina
: pasirmškim Vienas aršiau- j Lietuvos vyriausybei. Nebūk i
J pas mane . - sielgimą su streikuojančiais še Mariją į Betliejų; ir ka
Pergalėtojas CJnttrig Kai
I
darbininkais;
da žmones atstume nuo sa Shek norėtų paleisti siivo du
bė, kaž-koks žavėtinas mitt- “Ilgai galvojo Danviirio vo durų Jėzaus Motiną -- milijonu kareivių, bet bijo,
airodėmaeniai Čhicago Tri-'tai tautinBikam* Lietuvoj! Vis audimo ^dirbtuvių lx»sai,
kad ir jie nepavirstų į ban
tame laikrašty,- kur korės- tau tik vienas balius. Bet|t,e8 on8l^ in ••..
Ji rado prieglaudos daine
yotMlentas DonaliDayneva dabar
Auta Vtiniaas
klausinias|
,
’
al
\
a
110
ditus, Jis gerai supranta*
Vilmaus klausimas!ran^ savjįė kę nomjokio kaip reikia su stivikieriais
lėje — ir jaučiai savo kvapu
£ ■
kovotuštai išgalvojo Kūčių
kad kareiviai be darbo visšildė
tą
Kūdikėlį,
paguldytiek turi valgyti, irliado pri- Naujos Anglijos kaUlikų arime*
K„ fe Ueta. toto •“* **. *** “ Vil-CtoHMto*1. ► ir Kalėdų dienose išvalyti.
iŠ namų ir išmesti į gatvės
prakartėleje. Bet šv. spaustame* krašte vienatinis lis jyyks pimuitlkJlV vasario 23
dien^ 1931 m. T<‘dieną ym Ame
kaip pora
*
ta*
bės ir dvasiškijos. Pasak jo, niaus
rimn« klausimas
klnn«im»« kmn
nors! .
■
savaime i&irištij. Tai kodėl P?“ ^“cf JT* S1“’ bado prispaustas keturias- Praiiciškus buvo krikŠČio- butĮas gauti tą valgį — vog rikon šventė — GeorgeWawhingLietuvos dvasiškija dabar gi (o savo vargo neužkrovus al0’ * sta«a kok» noJ* “e* dešimts septynias Šeimynas,
‘
Jo krūtinėje plakė žmo- ti.
toir gimimo diena; Seimelis bus
Tloni
trilini
«voi*sii
“
kol
gaUS
SirdlS.
ant niepakenėiainoa dvasiš- ko “1Wapie
Tie banditai norėtų nŽsi* laikoma* Nekalto Fraaidėjiako Šv.
kijai net iki to laipsnio, kad
Panelė* lietuvių pampi
.svetai
kijos pečių? Štai kur zei- «?»
išgalvojo tokį planą. Ir ži Šeši šimtmečiai vėliau, dirbti sau maisto teisingu nėje ūambrid^ llaaa. Prašoma
nori
atsižadėti
Vilniaus.
TieS
d> * ' kia ieškoti to kvailo šmtiž- to »r,—a, grubijopiskai noma, tą planą įvykdyti ne- žmonės, kurių Širdys^ nėra būdu. Drūti vyrai ir jų mo
visų katalikiškų organineijų: pa*
M, dvasiškija, girdi, viešai
terys su ūžiaugsmu kviečius rupijų, pąšaipinių draugijų, chorų,
1
galima
paprašą
dieną.
Del
to
'
užsimezgimo.
Vilniaus
»
“
“
T
nei
krikščionystes
nei
žmokalba apie Vilniaus vadavi* [klausimas rtita likviduoti. R«ra“> ** m $* necs*
savo žiaurumo* išsirinko tą irišjkumo, nutarė išmesti į ant jiečių neštų, kur nepri skyrių, kuopų; nitrilų if kitą at
* mą ir gal nenorėtų jo atsi
Tam tikslui reikia surasti o- ?“w’
to ! dieną* kurioje visas krildū gatvę biėdnlis darbininkus eina traukiniai ir kana siųsti kuo dauginusia atstovų ir*
žadėti, bet čia įsikišęs Po žį, ant kurio totų galima su- toe stal ano»
: • Čionių pasaulis atmena tą į* ir tai — Kalėdų Dienoje, lai. šitie kiniečiai su džiaugs atsivežti gerų sumanymų. Afsto*
vai turi gauti Organisacijų man- z
piežius, Kurs būk noris pa
krauti Vilniaus’ utsižadėji-Į Laimingoji, žinoma, taus-• vykį. kada Juozapus ėjo nuo faskut mę minutę kompani mu tąisytij kelius, kuriais datus, klebonų patvirtintus. Sei
stūmėti Lietuvą Lenkijos
mo nuodėmę ir tą ožį paskuilta nialomuuo ir tikrai jau- vienų durų iki
jos advokatas užtikrino Gu- Amerikoje padaryti “tre melio visa tvarka ir dienotvarke
glėbin ii- dėl jo spaudimo sndegmti. O ką gi lengviau-k4iasi>pninga, bęt ar ilgam Kmas vietos Marijai ii* Jos
1
įKU-natorių, kad išvalymo kai” galėtų niaisfą vežti. bus pranešta vėliau.
mūsų dvasišldtja ndrom-ne;
Čionais
Jungtinėse
Valstijo

diena buvo pakeista. Nebus
Fadararijoi Ifaajoa Aaftijėi *
norom krypsta prie to su šia padaryti tuo ožiu, jei ne Ji staiga pastebi, kad nete- Dieviškam Sūnui, kuris tuodvąsišHjį kuri beginkle, nė ko draugių, visos nuo jos ša- jaus turėjo gimti,
se Ūkiai, fabrikai, traukiišvaryti iki po Kalėdų.”
manymo. Tautininku spau
ggggBeas."-'!?" —1 x <yaagS5ggMeB»smga»MM3MMag»mM«atBe8sgt
'
' '"..
........
;
da pasigriebė tą nesąmonin -sparilytis negali, nes ir be
pradėjus darbą, pasirodo ši daržinė—teatras
to jau gerai pažabota.
Į
Laiftv. Jfen.
Žilevičius ją lietuvių ojierą.” Kas beatmins visą, ką toliau
gą šmeižtą ir su tinkamais
jis sakė. Daugeliui ašaros akyse žydėjo, tai netinka operai, nes permenkas apšildymo įtaisy
pridėčkais paleido jį pasau Atsižadėti viima^ meta
džiaugsmo ašaros, panašiai kaip kad žyliejo su mas, menkai teikė šilimos scenoje ir nuo Žiemos
lin kaipo tikrą žinią.
i
silaukus pirmos lietuvių kalba spausdintos, Tais- laiko teikiamų skersvėjų, pradėjo sirgti solistai,
tau ta
Kas kiek nors nusivokia
vę spaudai atgavus* knygos, Tai buvo momentas, o kadangi ir taip mažai jų tebuvo, teko keletą
Vilnių valdytoj, bet tik tenl
,
L Vatikano politikoj, tas žino,
kurio niekas neužmirš iš tų, kurie turėjo laimes kaitų vaidinimus nukelti, šalia to, senos pašiu
(Tęsinys)
kad Vatikanui rūpi tik Baž būtų jų komisaras. BetĮde*
ten būti. Ir štai, Šią graudingai džiaugsmingą rusios scenos grindys savyje turėjo daug dulkių,
tuvos dvasiškija Vitonų
■
.
L
nyčios reikalai. Jei Lietuvos tamgta
daugiau negu tai. K“
* TC.T^S valandą* staiga pasikelia uždanga ir, kaip perkū kurių nebuvo galima jokiu būdu išvalyti: kno^
dvaaiškijrt būtų jau tokia kitas, ypaė šiais laikais. Tik ta^jaidmun?, mušte u pi-onme ta- no griausmas, suskamba visų solistų lūpų, choro mef tekdavo tik permainyti dekoracijas ar bale
silpna ir neištikima, kad be isivafeduokita. Data, kada
crkestnii pritariant PĮjietuvu Teviptč muau/9 tui šokti laike vaidinimo, nuo štvnnulo dulkių so
W
d« «“e!
Lenkijos negalėtų išlaikyti
Po to prasidėjo uvertiūrą ir opera jau pradėjo listai springdavo. Pradėjus statyti op. Denio-'
tautininku valdžia tiek
savo katalikybes, tai tokia muejasi
su Vilmmn, dtaiš. ^1^ kad?w tik svajones lt vaikų darinis - pirmuosius žingsnius savo gyvenimo. Vieni so na?9 buvo paruoštos naujos dekoracijos ir joms
me atsitikime galima dar ...
.v v.
. .v A . , [kitu kad viskas pasiseks; visi tomis mintimis ir listai drebėjo iš '.baimės, kiti iš nuovargio. Nie įnešti buvo suvartota keli pūdai kradm miltų:
ne iš šio nei is to, imsi
~
... .
t
būtų prilristi, kaM Vatika km,
it badės tautinhikams likvi- ^''6110- 1 rataus blhetU8
takoti, ne. ko stebėtino, nes nemažas skaičius tuomet “ solis visa tai buvo su klijais į dekoracijas įpiešta, o
nas, norėdamas išgelbėti Ka duot Vilniaus klaustai vien “^T adua“^ta~, tuomet gyvenamo te tų’* buvę vos kelias valandas prieš vaidinimą iš kuomet jas darbininkai liekeisdami iiajudiudavo,
talikų Bažnyčią Lietuvoj, tik dėl Jų (tautinink./) taH1“
’*““td,“a?!1vll.e?,/tc’,?r ofisų nuo 4oiix> alėją. Nesant užtektino skai visur pasilikdavo spalvuotos krūvoš kraidbs mil
patartų dėtis su kokia nors x
\ j i • rpasmerk-1
i Įsiį
patekti
vadmunau,
jausdami
dideliteatrasta
istornų p čiaus profesionalų, ivikejo imti bile ką į mažes telių, nutrupėjusių nuo lanktymo. Galima įsi
Įtogtuno ir užstok}
tkiH_
įdomHXdėlei.
Kadangi
stipresnę katalikiška tauta.
nes partijas, bile sugeltų atlikti. Todėl pirmie vaizduoti, kaip ttlrajo dainininkai iv baletas to
timj z^i pasiims atsakomy-k
gOį_(JOO
.
Bet Vatikanas geriau už vi
ji operos žingsniai buvo labai švyluojantys: nę- kiose spalvuotose dulkėse jaustis, šiandien visa
Įto «iklybos, diplomatinio korpuso, seimo pmi- biivo ivjaųtūa.ro, nelpiyo tiek Iiu1.su, kad būtų ga tai lyg pasaka atrodo, o tuomet kai kam daug
sus žino, kaį Katalikų Baž ję pnes Msi} auijnyčia -Lietuvoj laikosi ne Ne, tokio pasiŠvefitimo Wdiuųu> vietas, tai pardavimui liko labai mažas limą statyti bile kokią operą, oTkur gaidos, ver nemalonunui sudarė. Ir tat, neatsižiūrint i vi
blogiau, o gal dar geriau is dvusiskijos negalimu>i- skaičius. •Seimo nariai ir kiti žymūs asmchys, timai ir tt. Buvo momentų, kad rodėsi, jog vi sas tas kliūtis, visgi pirmą žiemą iki sezono už-K
kurie nesitikėjo kasoje giCuti bilietu stengėsi į* sas darbas žus, nes nėra kas statyti, o praleidus baigai buvo suvaidinta; “Traviata’’ 9 kartus,
kaip Lenkijoj, ir kad Lietn- kalanti.’
‘
, ^kairiais būdais juos gauti; radosi ir perkupčių, keletą “Traviatos’* vaidinimų, tokiam mažam “Birute** *3 kartus, “Iknuonąs’1 4 kartua Ir O
v<m dvasiškija, yadovaujama
mieste, kai Kaune, reikėjo tuoj kitą veikalą kmiecriaMšvis,v 2S imtuošimak o jau antrais
jaunų, energingų ir uolių ““1----- ~—kurie norėjo savo i^tarnavimiis siūlyti kelis knrVyskupų, atstovauja Bažny flaMta iiUUnntą Urp* yn UM tus jmbraugintomis kautomis. Vieiiu žodžiu, tuo- duoti, jei norima operos garbę pnlaiKyti. puvo metais, turint ivjįH'rtnnio pereitų jų im*tit operas
vkMiTmatmi' *
Įluet visų akys buvo nukreiptos i operą.
; greitomis Išstatyta vasario 1G dienai M pėtnius- ir naujų pridėjus kiek* buvo 49 paruošimai. •’
čia reikalus kuo puikiau*
^ŽINiYS^
*
I
lauktoji valanda, gruodžio nBiJR’d. 7 ko “Birute,*’ liet pasirodė jK-r menkas veikalas, Taip metai po metų augo. Kai Švente ū mėtų mišiai, kad net tautininkų val
nors stipriai pertaisytus, visgi tegalėta 3 karius knktuvea. jau tūrėjo 17 operų nuariuura Jr >3
Pasirodė scenoje NL
džia mato reikalingu slopiu*
Ijoperos Tai;rihis Pirmininkas, prakalbėdamas į praleisti. Publikos pradėjo.trūkti, nors pastaty paruoštas pastatynnu, operas spektaklių jau lmti kiek galint uolius Lietu*
y^fy^hnlnntrdę stjlę, kimšte prikimštos publikos se* mas “Birutei” atsėjo kvlioliką karių brangiau, to 300, daugįnUMinvbuv<i vaidinama “Traviata’*
vos kunigu* ir net panaudo ir^į*iikęM
ntg “Traviatos.” Tą laiką užpildyti, iki naują —- 41 kurią; 4H tranem apmokamą i'licinjk44 in*
{OMiiRMUat ir
**
ti kvailų šmeižtų, knd< savo
SlSfJJ
t!SS!iu?SS5
vili
m
KJ
Ipų,
piie
kurių
tautą
prieina
tik
per
šimtus
indų,
njuią buk gulima pastatyti* o K. Petrauskas su stnmirntn orkestrą?2 dirigentus, vieną rlmraiii*.
persekiojimų kilom nors pu*
tų istoriniai etapų lietuvių tautai bus ši A* R*Kl<‘ikii Imvp išvykę Italijon* njierii lyg likt* rigvntą. ŪO Šulijaų, vieną’veiiMvrį ir vieną bale
teisinti. Ne, Vatikanas ne
^(dieniu šiandien susilaukėm tos dienus, kadn ne- mui fialiką. buvo nu^iv.mi kom-crihi laikas imu to šokėjų ir 1m noklnių ir apie 5M asmenų pade
toks kvailas, kad dėl politi
damoj«» įMTBonnlo rūbus, dekoracijas, piHėjys.
ly
)itiklau»t»mojvLii tuvyje galime atidaryti pirmą- laiko “Travintos” p;Ma<vnmi* pnįviųriuti.
kos iirdytų Bažnyčios ramy* B A<Tr>: **w*w^*
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Igražųolių KČll

[ŪRSAS

WĮCJĮl!JM._L 1. LJ. ■itataliri*ew^w
gražuolė, laimėjusi konkur
są tik viena, tai kaip jos kia krikščioniška meili!
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'"“DĮKLVOKIM

Stokitf

N aujusi m meta* prasi dčj’.
nieko niurnu neprižndėj ’,
Tik im»« imu lurtyn viakų žadam.,
Tartuir jau naujų laimę vadom.

Praeitame Blaiv. seime
buvo nutarta, kad kiekviena
kuopa turėtų kon*Įxmdenti).
Sekančių kuopų korespon
dentai šį tų parašė ;Worees'
tsr io kuopa pirmiaųm Ži
(racijų ir pagarbą mūsų or nučių imisiuntr.* Antroji, tai
So. Boston. Trečioji, Watėrganizacijai.
Per tas mišias atnaujinti būry, Conn. O kur kiton?
Jridrųsinę bandykite kuopų
blaivybes prižadus.
korespondentai
Šį bei tų raJ?akviesti vietinį arba kitų
kunigų (su klebonu pasita
rus) su pamokslu apie blniPraeituose BĮ. sk. matėte
BĮ. seimo protokolų,__ Jei
Surengti kokį nors vaka mes lauksime Ogiau su sei
rėlį, kur tas gailina įvykdyti, mo nutarimų vykinhnUj ne
ir turėti kalbėtojus (bent trukus metai praeis, o nuta
rimai liks nutarimais. Cen
Visa Ši programa metinėje tro valdyba turėtu neilgai
šventėje iŠ tikrųjų bus musų laukus šaukti savo posėdį.
širdžių viešas pasireiškimas Nauji metai užstojo, o mes
blaivybes dirvoje.
vis dar kaŽ ko laukiame. Na
Tat skubėkime, kiek galė gi, pamėginkime uoliau veik
dami, prie tos metinės švei
ti, o priekinės liūs geros.
tęs prisiruošti. Paruoškime
Dievo Motinai mūsų gerų
norų aukso vainikų. ,

įr vis tik laukiam, indoimujam:

UŽKVIETĮMĄS
Artinasi Blaivininkų me
tine šventė •— Grabnyčįon.
Būtų labai pageidaujama,
kad visos kuopos galėtų su
važiuoti į vienų kokių nors
vietų ir tii dienų padarytų

panašiai 'daro Saldžiausio
Vardo draugijos savo šven
tėje. Gaila, kad nesame tur
tuoliai ir važinėti nepatogu.
Todėl sumanymas ym šitoks:
Dvasiniai susijungti. toje
dienoje — lai kiekviena kuo?
pa užsiperka mišias ir eina
prie Komunijos *‘in eurpore.” Pageidaujama,karinu 
sios būtų laikomos trečios
arba 9:45 vai. (kur tas gali
ma). Tokiu būdu Ims galima
turėti vieša* dvasinė* dcincnš■ *

Ir piinguslik žetrim jutujom?
Kitokiu žengiame žinguiiiu,
4 Ir tviriesnitii ir drųaesniu,
Gyvenmmn jau, rodo®, rtojom
. Naujom, nmidiįvčtmn kojom.
/

*

Viąųdoivlnų-Abėcėlę.
Taip kvęriiii norime jtikt,
Mtriua Naujumus pasitikt,
Atverčimii naujų knygų lapų,
O sena niimetam į kapų,

Bri su ironija tykia
Metelis jarnias nusišypso: —
jofizmuomijatakia —
Tartm pėdirinly ta gjp8t/.

-Jis-»*sfinksas.
Dėmiai
ii** tvli.
'
.į
. *
Pernykštis buvo tokis pat: —
Baimingai manėmę gyvęį
žini-čkit, kaip jis inus apvylei

WMMtmy, OOMMį ’

BLAIVYBĘ ANGLIJOJE

Pirmoji kuopa kol kas dar tūno,
ši kuopa praeityje daug yra nu
veikusi, Ji buvo didžiausia kuopa.
Dabar ji sųmaŽčjusL Dievas ga
lingas, nenusiminkime. Jis iš negalipių padaro galimuK daiktus.
Taip ir su mūsų kuopa. Ji vėl gal
užims, pirmą vietą — ne be rei
kalo ji turi pirmą numerį.

Nusikaltimai ^lėl girtybes
irgi
sumažėjo. Nuo 1920 mir
x\nglijos vidaus reikalų
- ministeTija neseniai paskel* sikaltėlių buv<^
..95,763
be stafirtikii apie praėjusių 1923 m. .
Metinę BĮ, švehtę -r Grabnyčias
..77,094
rengiasi iškilmingai švęsti.
metų alkoholio parduotuvę 192610. .
..55,642
Tarp kitko ten yra palygina 1928 m. ,
moji dalis, kurioje aiškiai 1929 m. .
CAMBIIDGB, MAM.
51,566
matoma, kad Anglija eina 1930m. .
’ 7 krop*. ši kuopa yra išrinku
prie blaivybes. Pav^z^iuty Is visų 1929 m. nuteisimų si net du korespondentu. Abu yra
1895 alkoholinių gėrimų par* 84% priklauso vyrams ir tik uolūs veikėjai. Vienas ilgi laik|
~duotuvių Anglijoje * buvo 16% moterims. 1913 m. .al buvo prie BĮ. centro vairo, antras
103,341, arba 33 parduotuvės koholizmu mirė L112 vyrai dabar yra. Kuomet abu pradės
rašyti. Žinių apie šios kuopos vei
10.000 gyventojų. O 1929 tų ir 719 moterys. 1929 m. tik kimą bus dažnai.
parduotuvių skaičius suma 401 vyrai ir 173 motejys. Lai
Lauksime žinučių iš Montello,
žėjo iki 78.307 arba 19 4/5 ir mūsų tarpe žmonės blai Lawreneę, Loveli, Noruood ir ki
parduotuves 10.000 gvvento* vėja.
tu kolonijų.
Bad.
Blaw.
TO.
(Sulyg 4‘žvaigžde”)

GražįaiH jamunam «aėfe inaitmam,
Geraigyvęt: poriketimmą

Ir įneš, tiek metų pragyvenę,
Kiti gerokai jau pasenę,.
Kas iųet auklėjom naujų viltį.
Ii* vis mums tekdavo nusvilti.

f

Dabar, vėl laimės laukdami,
Nešiokimes su savimi
Tų patartį : kožnani darbe
ApstyittKiitokhn kantrybe!

LDS. Kųppų {Jmirinkim
BBOroiKCB, K L
I
DATTOM, omo
LD8. ii kp, aHMeaidia susirhikiLDS. (iii kp. miririnkimu įvyks
jvyka sekmadienį, gausio 18, sekmadienį,1 un*k) 25 d., h*foy*
tuoj po tumoe, balnytiufj gretai- tinčj evotaliičj tuoj po sumai
nlj. Svarbu, kad viri šiame susi
Knopoe rait. & Mhfii
rinkime dalyvautj ir ubimokčtų
, duokles, Parodykime gražų pavys
4į kitiem*.
• ' *

J

,
į

“oiSimfiLu,

Vok

s

WATBRBURY, oomr.
Samdo 25 cL, 1 vai. po pietų įtkia matais LDS, Centro Vakfy» q
vykt LpS. 5 kuopos susirinkimas
ba pasiryžo padidinti “DariMb *|
senos mokyklos kambary, Con- ko” ir uaurimį.
gress Avė. Ateikite viri. Valdyba
tikriui pasiekti skelbia. Mają

LDS. 4 kp. mčneriaia «uririnkiman įvyks mūrio 18 d,, tuoj po
mišparų, Iv. Prancižkaui parapk
jotaalčj. KvicČtamrririnariaiatriTankyti ir užrimokiti mfneainąj
mokeath. Taipgi atriveskite mvo
drangų* ir drauge* priraiyti prie
n$os kilnios organizacijai
Kviečia Valdyba

Rrikta kolonija* į

čtame viiui į UUcą!

1

LDS. apėkrf&ama ir *
į pagalbą centro valdyba pi
įtud.Jrosą 1. LaaČkų, “J
Į»r* radakeijoa narį, Žabai <

D1TROIT, MICH.
j*.
LDS.TŠkp. rtririaUms įvyks
Stnd. J. B. Lančkt yra jaMUrt *
sekmadienį, Mario 18, tuoj po
gabiu fr energingai darbteMait•«
jaiariMų, šv. Burgio parapijos mošvietimo arityj®, Jia pakviMtaan^ Ž
tykioje, Visi kuopos panai yra
cvieeuųni atsilankyti į šį jsusirin
kim|.
paraginti darbininkm-u 6Mb
<<*

C. BROOKLYM, JT. Y.
Sausio 25 <t, tuoj po sumos įgiltai* žinių ir ii Lietuvai dortfe*
yks LDS. 10 kuopos susirinkimas.
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi ninku gyvenimo.
me keletą svarbių sumanymų. Atsiveskitc ir savo draugus (es) pri
valyti.
• Valdyba
B. LtužJuM tnarikiitą, KMi
Kolonijai ridrUme po tyi fer
f MBW HAVBJT, COMM.
dienu. LD<, *pikri&< k 1
LDS. 28 kp. mineiinis ątiririnki- valdybų pntiome puiriiteM
ma« įvyks sekmadienį, lutuaio 25, M pwirirtų kolonijai <&
1 vai. po pietij, bažnytinėj avėtai- ti prakalbu. Jo maritratu yw
nčj, 339 Green St. Kviečiame na- kasti*:
rlua(ea) ateiti. Gera proga užaimoAtWir Gandnar, Mwb 1A
kčti duoklė*.
Valdyba
Waierbwy, Oonn. MMb lt |

VutffcĮd, Mau. MUMto M
Hartford, mūrio 2S—3&
...^
UMICIKIM.
New-Brftain,
Mario
27
—
SS.
*
, ALKOUKŲ GLOBOS mėn.22—23 d. buvo suruošti LDS, 70 kp. auririnkimas įvyks
Brovidenfe, R. į Mario 16 -*7
sausio 18 d., tuoj po dvyliktai
KURSAI
Curiche.
’ * viuario 1 d:
f
vai. Taigi kviečiame visus narius
Po Vokietijos, alkolikais Alkolikų globos reikalą atritakyti i Žį susirinkimą ir nž- WorouUr, vaMiio 2—4.
i Lowcll, vaiario 5—Ą
’
^augiausia rūpinasi Šveica
Šveicarijos katalikai al>sti- simokSti mėnesines. Atsiveskite ir įtariam, M. B, vasario®--!!
ktvo draugus prirašyti.
rija. Čia alkoliką globos rei
Mancharter, M. ^'vu;
įlentai laiko vienu iš svar
Valdybė
kalu yra ruošiama nemaža
Raririakę dieną taojaa
besniųjų savo uždavinių.
paskaitų ir net atskiri kur
kitę Centrri, kad g*W*M
BBOO^LYM, K. Y.
L; K. Blūtvye# d~ja
. rtųmgttilapeliui 'mgHki
šių. Tokie kurni lapkričio z
LDS. 12 kp. mčnrtinip susirinki,• bą iigarsinhnui.
jjj
mas įvyks sausiui 30 d., 6:30 va
Šiandien neturiu po ranka statistikos davinių,!pasiekia Vokietijų, Francijų, Švedija, Italiją,rfimais žmonėmis, gertitėinis laumėmis, tiesia į kare, Kaialienčs Angelų parapijos hite: LDS, Centrai, 366 W. Įryrik
'
, *
liet jei jier 5 metus ji tiek išsiplėtė, tat per 10 net Amerikų; visur, kur tik jie pasisuka, visur jų rankas ir vadina į praeitį. Tiek ųupescįų te- svetainėj, kampas Robling ir So W*y, So. Būtos, Mu«.
4th gatvių.
unetų intensyvaus ^arbo dar daugiau išaugo. Lietuvos vardas skamba. Nieks taip tautos var m pakelti, tiek nusivylimo ir sielvartų.
Taigi malončkite visi susirinkti
• Karalienė rauda* Ten toli pilies bokštuose ir užsimokėti duokles kurie esate
Šiandien turi puikiai pertaisytų teatrų.
do neisgarsina, kaip menas.
Conn. LDS. aųricritiu vu^A '
; .
tat mintyje visi sušuksime Lietuvos Valsty- gaižiai skamba vakaip varpai.
skolingi. Nepamirškite ir naujų
Šiandien gali kųi kam atrodyti kam visa tai
sausio
18 j, Waterbwi Cotwu t
narių atsivesti prirašyti prie mūsų
Staiga slaugytojos šoka prie kfttalieuės,
reikalinga tokiai mažai valstybei tokių brangiai bes Operai širdingų valio, linkėdami dar dides
brangios organizacijos^
valstijos pačiame centre, Saukta |
— Koks gražus gyvenimas!
atsciiiančių įstaiga palaikyti, jei ji savęs neap nio pasisekimo, laimingo vystimosr ir žengimo
Kviečia Valdyba apskrities suva£iarim|. Visos ap> J
Karalienė ištarė ir — mirė.
moka ir prie jos. kasmettenktv pridėti^ Jei mes pirmyn!
skrities kuopos kviečiaiuos jiriafcę
Todėl nois toli gyveiianfe nuo Lietuvos, bet , Blakstienai suledėjo tyromis ašaromis.
prisiimiishu, kad per daugel metų mus ^vėtimti atstovus, iies suvažiavimu tabdf ,
MW BRITAIM, COMKKauno “Vienybe” LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks svarbus, Laukiama kuo datųta*^
taučiai naudojo ir daug kultūros ir meno daik ta proga visi džiaugiamės sti Lietuvos meninin
sekmadienį, sausio 18 d, š. m. šia atstovą ir svečią. XVater&ndey”
-«nr
tų, kuriais šiandien buvę mūsų prišpaudėjai di kais, meno Vaciais ir drauge su visa tauta tuo
yra prisirengę ristis mkatai
■
Kazys Im-iūra Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų čtai
džiuojasi. ym iš mūsų paėmę ir pasisavinę, žo džiaugsmnigu momentu—jubilieju, kai tas slin
<
visi nariai if bent po vieną naują priimti. Posčdžiai įvyksta Ūv.
džiu, išvogę ir per tiek metų nedavę laisvės spau- kiai pradėtas darbas šiandien tiek valstybei ir
zapo
parapijos
svetainėje.
17
Ckw'
<
narį atsivestų prirašyti prie mūsų
gress Ave» humI* 16 A, ericnadRMM
brangios organlzacljoe.
*
, doje sava kalb . reikštis, tat savaime aišku, kirti tautai garbes per tuos dešimtį metų yra suteikęs.
Nepamirškite uŽsimokčti duok*
ūmai juos nieko negalėjome svetimiems parodyti,
LDS. Ooan, apricr. vri
j
VaMybė l
Darbininko tivbtriej buvo vakaras. Lempele les.

SVARBUSSUVAIIAVHĮIU

Vakarinė Daina

Kazys Intiūra
apart šiaudinių kaimo namelių, purjdniL “avim
baigė degti. Ketvertas murinų vaikučių neatsV
galviais” grįstų miestų kelių, rusų įpročių ir tt.
traukė nuo ujisaliisio lango ir, šildydami savo
O kaip tas turėjo į svetimtaučius atrodyti, kurie
! *
kvapu ledinį stiklu, klykė:
-.turi-visokiausius gyvenimo imtogumus; blogiau
i
-r Mama, kur tėtis ? Kodėl šį vakarų negrį
neg blogiausis kaimas, užkampis, jei kiekvieno
Jmuioji karalaite pil nių, kartą išbėgo už tė žo? Juk šeštadienis — žadėjo dovanėlių pjir- E
je kultūringoje šalyje operos, teatrai, koncertai
vų
pilies.
\
. ‘
Bešti.
.
yra kasdienine žmogaus sielos jiioim, tat valstyVisi Žiųonū kad gyvenam sunkiais laikais *—
spinduliai
rieda
lankose,
lyg-aukso
obuolai’ hčs svečias ar atstovas |>atekęs Kaiman pirmais
bedarbe, vienok įmsaulis knibždu; juda. Gem lai- Vargšai vaikučiai! Nežinojo, kad tėvas už*
knistis teikia teisingas paminimos žinias ir Šviedh
žodžiais paklaus: ar yru’teatras, opera, koncer čiai. BuHies pinusiari mėlynam tvenkiny. Vir vakar iH'kirsdmnas’pono ežere ledus įmarmejo:
žmonių pnitiL Tari pradekime Naujus Metus Hm*
t
tai ir kitų, kas kultūringam žmogui būtina*, tnt pančioj sihtmoj kylio vyturiai, skambindami pa- eketę ir nuskendo.
M nžsirašydanrikntnlikiško-daibmmkižko turinio
.. ‘
kų turėtų j tai lietuvis inteligrijtąų atsakyti -?*• vasario giesmę. ...
Motina suspiete vaikus įuri atvėsusių krosn' i. į laikraštį °Darbminką." teis išeinu du kartu į •••
Karalaitė suspiimlo, suplojo katučių ir su*
vien tik raiulotnioti. O sulig kultūros laipsniu
vaitę*
*
ir ėmė imsakoti:
,
‘
/
jvertmtHr-visij šalį. SnvainĮc aiškiu daugiau suko:;
i
W«a»*
— Tėtis ilgai negrįš. Jis nuėjo į tų kraštų, ; Amerikoje metams.............. j *«...... >H<B
•— Koks(gražins gyiįnimasl
skaitomasi su tokia šalimi ir visuose taptauti*
Praūžė datig1 metų. 'Karalaite įnpo karalie* kur pieno upės teka, tvenktmai pilni ntedaus*
Užsieny metama .u...........«..
niuosi* reikaluose. Dabar visa svetimtaučių Kau
Vienų kart savaitėje metams ........
tiltai
iš
duonos
Įmpalų
įstatyti,
o
maži
vaiku

ne. Pašepo.
ne pramoga yra opera, gnižus teatras.
’.lTMmyj vienų kart savaitėje metama.......
čiai
—
imgeliųkpi
skraido
su
draūgius
į
’
dineio
’
Štai, susirgo ir guli mirties patale. ,
t
Argi mums no gųr1|e, |cai šiandien mūsų ope
Neatidė|ivk, siųsk užsakymų tuojau* šiuo 1
Įlinkoj ir garbina Dievulį.
, ' _ ■ -z
Rodos, taip trumpai tegyventa, o margiausi
ra yra skaitoma geriausia visam Pabaltijo^ knuL
nw:
Vaikai užmigo ir sapnavo jankių vWnąg^
“BAKBlKlKKABr
h‘; kur musųsolistai' nuvykę- visur yra db |vykmfūpšpit<i jog patalų, sjinlviugimtsi ivghriui
X*«<ABa
<lžiaiisiagarlH’ sutinkami. Nesitenkina mflsųso* lenda pio duris, pro rieims į rūmų vidų, arti* geroj jądainiiutoj šalv. kurion nuėjo tėtušis. ■M
KiiHHU
“
Vienybe
lisfai tik Pabaltos valstjdjeso hmkydaiiiiės!, jie tmK« n)miiįm jus patalą’—virsta brangiais ir i»y-

KOKS GRAŽUS GYVE: NIMAS

•

ŠVIESIUS
1B
SKAITYK
“DARBININKĄ”

1
g
t

♦
..JRĮW»

*
,
| H
j
’

gaapadinė* gyrės, kad net 8 gulto*
mm munšaino pardavė.

S GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

VESTUVES

Vakarai. Haurio 11 d, vakare
bažnytinėje svetainėje buvo auvaidfritaa veikalas “Nepasisekė Maryte!/* kurį surengė mažasis choras, vadovaujant knn.F. Klrakauskui. Vakaras labai gerai pavyko,
visi savo reles puikiausiai atliko,
žmonių buvo pilna svetainė fr visi
buvo patenkinti
Tfct barąs

LAVRRNCE, Mas* — Antanai
V, PupĮauskM vedė p. Norą G.
Gltfford iš Brightono. Buvmdoji
vte yra gabi stenograte ir paland prie lietuvių. Ji jau mokinosi
lietuviškai, Į trumpą laikąji praenk* lietuvių kaltojo ir lietuvai
te* ftliūbą duoti kleboną* kun.
Juras delegavo kun, Virmauaki,
jaunavedžio dėdę. PaMaraak da- r
vė Šliūbą su mišiomi* Po ’Šliftto
svečiai buvo priimti pietum* pas
ponią Juliją Yuptaiaktenę, jauno■,io motiną. Pietuose dalyvavo ir
Nauji Metai — nauji darbai, sa- eum Juras su kun, Virmausklu.
co senas priežodis. Taip ir Čionai*, ?o pietų jaunavedžiai kelioms die
noms patraukė į New Yorką, Su-1
pergyvenę visokių atmainų pr*«
grįžę jiedu aprigyvę* pa* ponią
ėjusį metą, worecatcrievmi, pradė- hiplauskienę, 55 We*t Rt, Jauno
dami naujus metus, ryžtasi dides ji gavo daug dovanų nuo savo gi
niu uolumu susidomėti savo reikt- miniu fe pažįstamų.
kilk ir griežčiau imtis plėsti kata-

OSSIKMTDVES, BEDIME, MIDUI,
NSUITOS...
lUEnmyiATMIiy
BALTIMORK, Md.
Siuvėjų
DDAIKSMAS
darbo įstaigos uždary tos ir nesi.

ATERBURY, U.mn.^Av. Juop*rap. mokyklo# 25 mętų rodo, kad būtų darbų, tad dar sun
totės sukaktuvių minėjimas ki padėtis prieš akto littuviams.
a pirmadienį, sausio 19 <L kurie gerais laikais nęristengč, arMokshinč įsteigta 1906 m,’ ril- b* negalėjo susitaupyt pinigų. Bet
žinomo blaivybė apaštalo daugelis nieko nebijo, nes jų tūks
kun. P. Haunisairio, kurio
tantukai žada gerą parimi, ku«nis pastatyta mokslam'*
mokrias pradėta SU 22 moki- 'riung susitaupo “Lietuviškame
Taupymo
Banko, * *
1912 m. mokykla Meldo plr- Paskolus
Greei^
St.
Pavy^lŽui,
viena
įstai
į laidą, kurią sudarė tik durnoga
prie
*15-ką
metų
pasidėjo
Jai. Ahu šic mokiniai pasiskyrdvaainį luomą — vienas jų <1r- 5000 J61., dabar vi** sUina išaugo
vrinia nrimjortiefius kun. Dr. į 11000 doL G kitų lietuvių <lar
Gražiai sukristalizavo tą. mintį
’ *. mitaupymai
; _
; net praneš*
bininkų
Antanas Bružas fe gerb. mo- r
mūsų
klebonas, geri), kun. A. Pet
semio Juozapa-Bemadina. šios įstaigos tūkstančius, nes
raitis
savo pamokslo 4 d, sausio,
1919 m. vietinės kolonijos Jvr- nuolat taupė. Mums smagu ir gar
Saus, 11 d. buvovakRnama komeWorci'steriečiai yra laimingi, turė- dij*°Nervaf/* Vaidinime dalyva
vadu tapo paskirtas Sveiea- bė paminėt, kad LDS. 30 kuopoj
dumi iškalbingus vadus. Nestinga vo dalia Čia gimusio jaunimo fe da*
mokidus baigęs malonaus ir narys p.* J S. Vasiliauskas yra to
trsus būdo asmuo k*». J**to* banko vedėju.
tos dovanos ir mūsų Itan. Pbtrąi- lh senesniųjų jau su neoną daugiau
VUaMttojus, Nuo šio laiko čia
čiui, ypatingai jei koks dalykas y- apripratusių vaidintojų. Reiki*
Sausio 2 d. 8 vai vakare įvyko
prasidėjo tikrai sparčios pašau- Apsštnlyatčs klaidos Kaldžin tįsios
stebėtis kaip gražiai Žodžius tarė
ra arti prie širdie*.
gadynė. Gerb. kun. J. Valan- širdies Jėzaus dr-jos susirinkimas.
fe dar gražiau vaidino p, Uaouiftte>
Taip ir šf sekmadienį, kalbėda p, Kbeiūnas, p, StankeviŠaite. Pa
jua per šiuos dvyliką metų ša- Narių buvo iki 100. Gerta direkmas apie katalikišką akciją, kvies prastai •— čia gimęs paunimas lyg
darbuotės \ pastatė našlaičių torius kunT dr. I/. J. Mendeifa per jąa jau 12-ka metų. Jo rūpesčiu Waterinny paiUtyUrražiauria vhoj Beturiu, išsirijoj mokykla,
A
imas visus tikinčius prie tam kad nedrįsta savo tėvų kalboj vie
rieglaudą, jaunimui klubuamįj skaitęs šio menesio intenciją, kuri puiki mtaini ir 11.
jos vargonus, dešimts “tovri šv. Tėvo skirta už Rusijos jauni
presnės savitarinnčs vienybe^ prie lai pasirodyti. O jnatai kas tu
ikf aHeys,” puikią Auditorium ir nu, te proga plačiau, aiškino apie
subendrinimo viso katalikiško yri- ri gražių norų ~ tiems fe nesunku
phitinai gražiausią lietuvių mo- Rusijos dvasinį padėjimą, nes mftfe negėda ir galop mtvo gyvenime
NORVVOOD, Mas*. — Gruodžio
ID8. «į kp, nlfau, •Sausio 4 kimošiame mieste; įvairiais prily jie gauna malonių įspūdžių ir at*
klą visoj išeivijoj.
sų tauta riiaši su Rusijos dvasiniu
d. pobr.žnytinėjo svetainėje j\y- ginimais taip vaizdžiai išdėstė sa siminimų. Juk dalyvauti gražiam,
Nuo pat įsteigimo, mokyklą sčk- grįžimu prie Rymo Katalikų Bal mėn. 28 d. pobaŽnytinėje svetainėvo mintis, kad tik tas nesuprato vaidinime ir gražiai jame pasiro
jo
mūsų
jauniausi
darbuotojai
Ma

■gal veda Sv. Dvasios sesers mo- nyeios, paminint J, M, Vyskupą
TCATERBURY, Conn. — Lab- kusiame susirinkime veikiančioji
rijos
Vaikelių
draugijėlė
surengė
komisija
išdavė
raportą,
pareikš

jo, kurta nenorėja suprasti, kurio dyti— tai ir gi nemaža reiškia.
ojos, kurių tarpe yra dvi lie- Bučį.. 'Skaitytą paskaita ir apie
ąitčs ir abidvi sesutės Juoza šv. J, Kuncevičių, kuris jau pra-; labai vykusį vakarą* buri gražią Draugijų aukos: Kv. Kazimiero dama negalėsianti Užgavėnėms va širdU yra atšalus ir jausmai atbu Pp. Pateekaite, Bulvidaite, p. Kri
is. Lietuvių kalbą dėsto kun. A. džioje. 17 šimtmečio Plocko arki- įžangine prakalbate atidarė jauni $68.48, šv. Jurgio $73.43, šv. Juo karą suruošti, nes šiemet umčsie- kę prie viso kas yra gražu ir pra pes, Alijošius ir Bmitkus savo juo
elis. Praeityje šią mokyklą vyskupiją valdydamas stačiatikius mo mylimas kun. Norbutas.
kingu vaidinimu tiek prijuokino
kilnu. ’
zapo Brol. $73,87, šv. Jėzaus Var das** labai trumpas.
Pirmiausia
buvo
suvaidintas
įs
Stud. J. B. Laučkos maršruto
H per lOfKl asmenų, kurių rusus vienijo prie Bažnyčios ir mipubliką, kad vaje tu mano.
do 1 sk. 460.00, ’ Iv. Jono $47.38,
Vienok reikia tikėtis, kad. dau
yrą nemaža profesionalo, re kankinio mirtimi. Viskas buvo pudingas Šv. Kalėdų vaizdelis. šv, Juozapo $80.25, šv. Stanislovo prakalbos ruošiama vasario 15 il
Vakarą rengė Moterų Sąjungos
geliui, tie karšti ir nųpŠirdfi* totninkų ir vietinės visuomenės labai įdomu. Toki susirinkimai j- dviejuose aktuose, ‘‘Piemenėliai.’ $79.8d. šv. Onos $27.51, Šv. Agotos su įvairia programėle.
kuopa. Jaunametėa kuopos narės
dliai
giliai
įsmigo
širdin,
fe
suža

darbuotojų.
vyksta kiekvieno mėnesio pirmą Gražini vaidino šie jaunuoliai; L $15, šv. Marijos $7, Nep. P, Pa X kuopos naują valdybą išrink dino pasiryžimą pradėti 1921 m. su
fc Mokyklos 25 motų jubiliejinis penktadienį po pamaldų vakare. :akas — Bronius Grūdinsiąs: J«- nelės švč. $16.30, Gyvojo Ražan- ta : J. Tamulioni^-r- pirmto., viceaiškesniu nusistatymu savo dar metu.— O p.—Kripo keturių metų
mas prasidės sausio p d. 8 Reikėtų lietuviam* dar gausingiau nas — Napoleonas, Tvaska; Moze čiaus $51.72, Rūtos $29.60, Lietu pirmin.—V, Tamulionis, prot. rašt.
buotei,
su paklausimu savęs,—kas tyres sakėte daug gardaus juoko
vakare mokyklas Auditorium, rinktis į šiuos vakarus, nes <via at- - Ona Antanavičiūte; Abraomas vos Jaun. $10.95, Algirdo D. K. - P. Valaity!?, finansų raŠt,
aš
esu?
Kodėl aš esu tokiu? ir, savo drąsumu ir maloniu dainavi
bu* dainos, muzika, kalbos ir sidaro tikra katalikų dvasinė nkei- — Emilė įE^maonaitė; Judas — $11.64, Vyčfų 7 kp. $19.12, Sn.riv. T. Mitehell, iždininke — p. ištepaprio
ko
Vida
mane toks nuristaty- mu.
vaidinimas po vadovyste ja. o kun. Stendelis pasiryžęs ir Alesv Tarailaite; Matijas — Jonas 91 kp. $10.06, Suriv. 11 kp. $4.17, navR-it nė. Buvę valdytoj pirm. K.
masl
Macelis; ir Angelas — Elena Fe- LDS. Apsk. $25, Marijos Vaik. Nadreika ir finansų rašt. J, OverPo vaidinimo artistai skautai
neseni mokytojų,
klausimus aiškinti, jei kas klaustu.
daitč.
Vaidinimo
metu
maloniai
užkando
ir linksmai, draugiškai
Tuo
pačiu
laiku
iš.duota
ir
para

VI visus šios mokslo įstaigos pa$2.85, Kliiihas 48 Green $23,34, ka dėl vieno asmens turėjo iš va!
pasišnekučiavo.
Mat jie padėjo
giedojo
už
scenos
Angelų
Choras,
pijos
metinė
apyskaita,
kurios
tu

fenus lai būna garbė gerb. kle.
~ Kęstučio $11.72, Mėnesinės LalkL dykos pasitraukti.
susidedąs
iš
mažojo
choro
mergainėąfiža
darbo
ir
parodė
daug parinys
nemažai
suįdomino
žmones
tonui kun. J. Valantiejul, sesuKuopi s teatro mėgėjai yrą pa$32,25, Picnie $113.43, Box in
čių,
kurioms
vargonėliais
pritarė
siŽventimo,
kuris
tačiau
fe
jiems fe
ir
pakėlė
jų
ūpą.
Iž
apyskaitom
i mokytojams irvisai vietinei
chrueh $26.12, Tag Day $1064.58, kviesTr j LowelFį, kur jie suvaL
Elena
Fedaitč.
publikai
suteikė
malonumo
ir
paaiškėjo,
kad.
per
p**tarw*lmi
tiriu katalikų visuomenei. VaSLRKA.
Eikš $100, Kazeme- din*vieną veikalą.
2. Dainavo Anelė Grudinskaitė, kas, Chas. $25, Zdanys—-Oakville >-Nanjn Metų lauktuvėms kuopa metus atmokėta paskolos ir nuo džiaugsmo. ‘
.
*
!
Akstinas DETR01T, Micb-« šv. Antano jai pianu pritarė Virginija Vasi- $25, Aida $15f visos kitos auka* surengė lauktuvių vakarą, kur* šimčių virš $7,000, parapijos ižde
Girdėti, kad vasario 15 d. bu*
parapijai Naujų Metų dieną suka: liūnaitė, kuri yra atsišjunėjusi de $69.82. N. H- Susivienijimo $11.25; gena gražiai pasisekė. Buvo susi- lieką pora tūkstančių, gi ant vho*
kita* 'yaidinima* seserų PraneiŽ<o 10 metų nuo jiK įsikūrimo.
klamavimu.
šv. Kazimiero parapijos nuosavy kiečių vienuolyno naudai. Bus vaL
CHy eheejs $540. Palemono—So. rinkę ir daftg jaunimo3.
Dialogą
“
Vtrtversitetas
”
gra

bės belieka apie $31,000 škoto*
Vargia*
Darbininkėli*
Stanisl. $238.50, Rutkauskas $30.
Nuo parapijos įsikūrimo pra
diirna Papurento naujai parašy
žiai atliko Motina *— Emilė Sam- Viso paajmų $3100.14.
džios iki šiai dienai čia klebonau
Kad tai reikšminga* dalyk** pri ta keturių aktų tragėdtf*: “Kresonaitę ir Duktė — Ė Venskiute.
ja visų jjarapijonij mylimas ir ger
pažins kiekvienas, kuri* tri*tagai vto Pily/* Yra tat nuotykiai M
Išlaidų buvo $1914.53.
4. "Minuet” šoki, pasigėrėtinai
biamas kun. 1. F. Borrižii.
pažvelgs į tas nepalankias sąlyga*, Vytauto Lfetuvo* Inmigtitotefo
Bronė Jez-ivįatliko Berniukas
Grynų pajamų liko gruodžio 31,
MAPaATUCK ir UNION CITY.
kuriose prisiėjo geri. kun. Petrai venurn) kad* vien* mergina jį p*Per dešimt metų nuveikta ne taitė ig Mergaitė — Eleonora Uuliuocavo iŠ kalėjimo ir pati buvo
Siaučiant bedarbei, «v. maža: pastatytą nauja graži baž betaitč, pianu skambino, kita sesu 193OMH35.61. :
Darbininkn prakalbų ir katali čiui darbuotis,
nužudyta.
ri« palaipinė draugystė, turiu- nyčia ir parapijine mokykla, ku
Visoms organizacijoms ir asme kų spaudos platinimo vakaras įvy
Prieš jo apsigyvenimą Worees^
tė čutotoite. Šokis publikai patisavo namus, Žemės plotą, svfc* rioj mokytojauja Seselės Prancišnims už taip gausias aukas Lab ko sausio 4 d. bažnytinėje svetai teiyje jau bedarbė buvo gerokai
HM
ko, nes <’katutės’* iššaukė pakarIrinę susirinkimams ir didelę vadarybės
Draugija
taria
nuoširdų
nėje.
LDK.
kp.
pirm,
A.
Poeiukokietes: vaikučių lankosi per 200. loti.
prariplatinuSj ir kas mėnuo didėačiū.
ę svetainę vasaros uplkninis atidarydamas vakarą, plačiai■ jo. Jau tas vienas, neįšvengtamai,
5.
Solo
“
Kamtelt
”
ir
kitą
dai

** nutarė sumažinti mokės- Ši parapija turi šviesią ateitį ir
supažindino dalyvius - su vakaro’ turėjo atsiliepti į Žmonių aukas ir
nelę išpildė vietinė soliste Aleksa
m už naudojimąsi sale; metinių augaparapgonų skaičiumi.
tikslu ir perstatė kalbėti kun. F. išlaidas. Kitas dalykas, tai išvažiaKaspnraite, jai akompanavo pnr.
ių dienose reikės mokėti $35,
Strakauską. Bę^ jo, dar kalbėjo\ rimas neužmirštine ir brangąus
Kausiu 4-tą buvo parapijos me vargoninkas V. J. Stasevičins.
. paprastais sekmadieniais—švėn- tinis, laimi gausingas, susirinki
“
D-ko” red. A. F. Kneižj-s, P, Ga vado, geri*, kun. Jono J. Jakaičio.
6. Labai juokingai “Bananus”
toniais — $25.00. Svetainės rei- mas. Knn? BoreIŠfa išdavė metinę
linis
ir Ko. Bostono moksleiviai A*. 'Pritrenktiems to netikėto smūgio,
lošė Vincukas Kudirka ir Napoleo
tolti* galima visada kreiptis pas apyskaitą, iš kurtos pasirodė, kad
Petrikas
ir A, Grybas. Be kalbu nelengva buvo imtis darbo prie
nas Tvaska, b “Dėdė” buvo Mi- į LDB. reikalai. Sausio 11 d, kuo
Butvilą į-krautuvę, 85 Spring ir bedarbės metais imrapijoa rcibuvo
ir
psmarginimų.
Kilęs pasakė naujos tvarkos. Tačiau* nelcng‘ kas Minkevičius. Šie berniukai tai pos metiniame susirinkime iš val
Ufttoit City, Conn.. o šventa- kalai nėra blogoje būklėje.
PeČiukoęidtč,
Tubiniūtė
ir Pau riaus buvo ir dabartiniam klebo įvyks sekmadieny, 18 d. ataria,
tikri juokdariai, ypatingai pirmie- dybos raportų buvo aišku, kad
tais —* J. Butvilas, R. F. Tb
lauskaitė. Pianu skambino PėČiu- nu pradėti darbą tokiose aplinky- 1931 m., 1-mą vi|« J* pirių, ir.
Trūkrt* klebonijo*. Mūsų gera-. ji du. Publika kvatojo per jų vi darbuotasi kiek tik buvo galima.
ot Tirred.
są birbimą scenoje. . §į juokingą Atsihnkęs <iv, vadas kun. Ambo- koniūtė ir šaukindotė. Ditetą dai bėae. Todėl Rriklauso jam didžiau- Juonpo partpijoa aalėj, IT Oą*
'
teta. Širdis kleboną*, matydamas para
greta Ave;, Waterirtiry, Domi.
navo sesutės PoČiukoniūtės, Pra sis kreditas;
kreditai kad savo didele kan
kam
pijinės mokyklos reikalą, užleido veiknliukų priruošė kun. Norku fas gražiai prakalbėjo apie darbiKviečiame rita* LD& Cmul apa*
kalbos
pavyko,
įmonės
skirstėsi
trybe, draugišku atrinešimu į
ninku organizaciją. Bekalbant jau
savo namelį Seselėms, o pats jau tės,
kritk#
kuopta dalyvaut Mam mpakilusiu Opu.
vargšą, ar turtuolį ir tie«akalbys*
treji metai kaip gyvena pas para- 7. Vaizdą “Katedros Varpai*1 gauta žinia, kad mirė kun. Grikis,
važiavime,
priahnčiant riuHliagai
Lenkų
pagarba.
Sausio
10
d.
te išvedė tą tvarkingą liniją para
pijantis, Parapijiečiams reikėtų lošė: Anelė — M. UŽdavhiittte: 0- New Britaino klebonas. Tuoj sudelegatų
ir
naudingų sumanymą
tūla laisvamanių draugija'-suren pijos veikime, kurio* pasekmė yrimtai snsirflpintj ir tą darbą pra iig — Anelė Rukštaliūtė; Teta — kalbėta malda ui mirusia siela.
mtteų
brangiaaoriaaiaaeijaa
gtrugwam AMT VAMOIOf
gė
vakarienę
ir
šokius.
Kaip
vh
ra taip žymiai sumažinta patapi«... kuo
...... greičiausiai. Mūsų gerb.
R„„,
Tvašknitč; Senutė — Ona Badėti
Atstovais
į
Coim.
apskr.
suva

vei.
Atmbddme,
kad
tik
rieyuHfe
sur,
taip
ir
mūsų
miesto
lahvnmaMelione yr» diS'itimtras
HifflimBrijM buvo Kun.
jos skola.
Bar Ctattouri—6 Dienas
žiavimą išrinkti: K, šrtipč* ir A niai lietuvių plačioje visuomenėje
— galybė. Farižymlkita laiką fe
Norbuto.
šiame
veikale
ypatingai
per Bremen
gus, matydamas Marilės laikus,
Tas aiškiausiai rodo kiek pari- vietą barimo suvritfarima.
Kaunietis, t lAbdarybčs komisiją įtakos neturi, todėl norėdami tu
Ihlem Greičiausia Plauktonedaro didelių spaudimų tuo rei- gražiai vaidino Marijona VHayi- — S, Rančius, A* Masalas it A.
rėti vakarienėj publikos, vargiai sventhno, rūpesčio irneatlaktaua
Šančiai* latrai*
1
kalu, liet reikėtų patiems susipras niūtė.
Msšibtas. Maršruto prakalbų su kreipėsi į lenkus ir rusus, prižadė darbo prisiėjo kun. Petraičiui p*
Reikta pažymėti, kad “sufle
ti.
rengimu pasiėmė rūpintis valdy dami juos remti. Kaip visur, taip dėti, kad Šiais sunkiam laikais su*
riu**
buvo p-1ė Ona Kudirkatte, o
Dnldali
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą
ba. .
ir mūsoų laisvamaniai maldos Wjo. rinkus ir atmokėjus tfek skolų.
jaunuolius priruošė prie raidiniNemažiau tenka pasidžiaugti ir
Taipgi Keliaukite V<untltorttt
Tad pradedant vakarienę, orkeamo p-lė Marijona Sakalauskaitė Ir
Ekiąmmtoltt Laivu
Avorcesteriečių
išlaikyt* dMplina,
tras sugrojo Amerikos ir Lietu
*ą$ąąąąrtreą$ąą*iąiOOiągr kult, Norbutas*
— kad atidėjo į šalį savo kokia*
vos himnus. Tas lenkams, matoIšbaigiant vakarą, Marijos Vaimat labai nepatiko, nes, vos apė nepasitenktoimua, mokėjo išvien
į
kelių
Dr-lvs
pirmininkė
M,
VidaAri** Nuolatiniai kas 8ajo
pavalgvti,įgeltai apleido svotai dirbti bendram labui.
vattę Išplaukiančiais Gerai
viniflte įteikė Kun. Narbutui matinomais Lloyd Kajutintab
PIANAI—RADIOS
rimmm,
im. — ldh ia kp. nę. miaukdami Kokiu, nes. Lietu Stovėdftmi Naujų Metų angoje,
! žą dovanėlę—įkUikLs dolerius nUk■
— -T—
Laivais
Laivai*
MLDYTin^AI
su — nuo draugijėlės UŽ jo pasi- metinis susirinkimą# įvyks muisto vos himnų grojant. vist turėjo siu atsižvelgiant į pračjuaių metų lai
- InfortnadjŲ KrrlpgUH Pa*
r darbavimą ir atsidavimą mūsų pa- 18 d. vakare, po mMpani, parapi. včti. Aloje vakarienėje būva ste mėjimus ir nedatckliito, worė«trVietini Amt* ar
20 TRUlUtJLL RTRBBT
jos svetainėje. Visi nariai prašo- bėtina, kad ir mūsų laisvamaniai rlečial au pasitikėjimu gali žiūrėti
> rapijoa jaunimo gerovei.
mi atsilankyt^ ne* yra svarbi* m šį kart< be mnntaino iškentė, VI į ateit les darbuotę, jei tik ir to
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buvo
pilna
svetainė
ir
|ft Blato St,,lo*to«
Tel.LfMM
ugdys tavyje enridausymo ir
vfel skirstėsi pilnai programa p* brinkimas; Bos renkam* nauja si buvo blaivūs. Tai labai
tins,
nes
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metus
ta
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d»ja
toleranriįm
dvaalą.
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hnvn
surengusi
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ve, kfek tavo hsrtmHų teriripta
lies drangom KalMų metu.
MK imAma
2rt ’ i^8^MW*
Ii* Vitita gaya pgsą tano augiui-

_
p. p. Brigfetag'o Lietuvių Bvetai- -_______________ J*1?*
i ntfe, 2* Lincoln St. bus artisto lietuvių vienoms ne i, jog Bostoną Įų'iyg gsvo d*ahnžbg ir po ą3A0.
Į IMmavHaiMi mokinių metinis kto Lietuvių Draugijų dryžio rneltas [ jukuunktos duoto no *500 Vietortas. Kaip risuomet taip fe Msmta p. lidanaviito deda savo pgstangas programą paįvairintiPrograma, kaip girdėjome, bus fe tai įvąlri ir Įdomi, nes dalyvaus
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į

strocfe lyg lų
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Vytauto jubiltej^ pam^jbntoĮj^j ^^121.50, Dvi gavo po *10.
Įvykti fe^ririo tl d, fh. Botam*, Vj>jw>
¥jtw#
jr vkna
visais atžvilgiais pavyko, J^MkaLj^ N’ailaitynui, Jeaaus Nukrykaikurių ssrtcnų pasiŽventimo irĮ
Hsocrų prfežittrofe. ’ £lm-

#<„ ta. Bostone,
guririnkimaa
uvarbuA’it* bus t atarta kvnriHoeijt. Muo moto, yr* dr-jos vaju*.
Nw» Bk-M m.nauji nariai priima
atkllfevuriajl
mi be Įstojimo, nuo 21—<0 m,—UŽ
toje. Bet visi yra pMryaJtagi ka- pusę įstojimo, o nuo fa—45 m. pil
tolikai ir trokšta iritogn. Vieniju na* Nojiams.
jau nuo seniau skaito tataUHMtm
teikrAteiua, o kiti ddhar praio ši
taikyti jiem* “IMrMBMkg.** KoHnBn turtti iį tafluAtJ atsirado
gauste 15 d, padary ta operacija
Mt S fe-inpiM*: lt JatykaN stonas,
1) Sabonis Stasys, M GMamkna surirguriam gcn. Eduarde, SualrVinelių <) Mankmdtta donas* 1) ges generolą* jau 71 m. amžiaus.

paridarbavimo?
[burta, Pri d-ja pariūutftmM IA
apie 30 gerokai pralavintų mtaų niimo, ncŽifirint didelių Blakių, Įj^yduotoą valdybai
Įperžferrii.
femsusrią. Nfektamta neapsiriko pelno liko |UW8.
Draugijų Ay?** susirinkimas, Į
Virmauskas susirinkime
tas, kąri* buvo lankęs p. &tatovtetaus kopeertto Viriems jis ym jvykts gruodžio 1* d., ngtart H* Litaugže d-jos labdaringu darbu ir Gikiend Ona,
korius pinigus ptoĮąsti Ik tuvių Į
rarifajnkife sąrrib apie suNors kartojant lytus pyl«>rip
nailaičnmM Vilniuje.
|žėlptiwrius. Jis sakB duosiąs po
vkdra* bųvo tamsu
fe purvas,
purvas, tą.
ta!i vH^buvo
tamsu fe
Gruodžio 27 d; Draugijų S^’ĮkopijąDr. JaklmyRiuiir p. Hiaunmrikos mokytojas. Noriuttema
Hau grįžau už Ir gark man* paly
biteli savo vaikullM malkas sri Mo iždininkas rtrritaritu tafeteĮrienci, kad matytų, jog jr tereon- dovai ^Povilas Bahuma# «mtyje patariame atsilankyti j iį km. t< snmih (*115.00) per American Į twr^ komirijog perduoti *5821 Žiaurioje nuotaikoje, aplanke tošerių, pasiklausyti mūsų IHurių Baifeay Eapma psriunto Utau-U ^ tiMf|bd wabfi ^fedn
pratavintų jaunuolių, o sykiu fe vių Komitetui Vilniuje, to kemite- Į ynu komiaijoje su kunigu Virmaus- Vo tautiečius.
apkainuoti gabumus ir darbų, topirmhdnkok^Pr.Wiaw- kių fedalyti minžtus *5854 So.
kate mokytojo taip ir mokinių. ; ko vardu, lietuvių nailaižitms VU- Į Batono lietuviams netur^iama).

;
;

v

■

1 Vadinat įahdaėvbžs D-ia be n
«»Hwusko priduoti tereXna^

niuje šelpti.
.

rikomskais doleriais. YtkimMjkomisijos pinigų *58^** savo da*
iižilgo gauti atsakymą apie >nL nridfjo *71.02 ir keliolikai pa
Į linksmino šventes,
MviriMRl
Č’» BpriOT** gų
gu priėmimų.
priėmimą.
ifrrikžti širHr-1 gi^ draugiji yrg suriMrur
; muių lietuviu yra gana daug. Vi
Prie progos norime išrefežti
ri pteifeiko gana turtingai, Tik- dingą padėką vtefems ttemĮą kuneĮ^ kųgfeg Ęemti»io. Ji amarkfe.’
, tai gaila, kad būdami toli nuo baž- kokiu nors bftdu prfeidėjo prie mi-1 vaj.febdatybes dvasinius ir mą
ayčito, daugelis atitolę ir nuo nSlt, Vytauto jubiliejius >S<‘lm,,}| ,ėrialĮųa dirbus prje Itun. Stra

Dievo. Neturėdami tavos mokykfcat, net. ir tfe, kurie jaučiasi save
katalikais, leidžia vaikus Į viešųaias mokyklas, kur vaikai Apie ti
kybą niekg negirdi. “Sckmkdienio mokyklų” daugelis taip pat
nelanko, įdrindamies tuo, jogsve-

* {ima kalba tikybos mokytis neno, iMųt o i tavą bažnyčią vaikams
esą per toli ir per brangu (reikia
dežimtukaa inokžti už karą), ta|

jie liekasi visaibe jokteiUkyM
Kai kuite dar turi ntotefeką katėj-

.
t
i

Mtakriae toteme auginant jauni
mg, ar galima ko gero S jy atri-

i
Į
’

nlūu > jsaftdžfo tiek ii at kritote i

Hsrsv. ototom osns
rooLosAMonsosivs

>£¥111 ttftMMtlilftf
CAtnA vvvIninMmRM ,

t. ytjjBtm.

CAMBRIDGE, Mato — JJM

A kp. metieds sisėnniimar Įvyks i»ifiwi«ta

•

*

mo »pqvilp
DM0» VALDYBA

mmTo

icctrri.

ną ir Vaičiūną Joną; 10) BamoK-j
Kas fe teibbmuii BetūvbĮ nortkos Jono (7‘asm.j; 11) Kamyloe
MAMOMOHMA
U užsirašyti laikrašti “Darbinin
Prano (5 asm.); 12) Saksono Jub(IMterotMa.)
ką,” malonėte kreiptis prie maro(glsm.).
jięs, o M visuomet neriui patarnau
.pjhnkh hetuvnM »tkeb.-|(i()lna kru(anmjĮ1
siu. Ife stoodarbą jokio atlygini-

>HjiATfripfrilrfty*

O. WA«»TKGTON PSJT. m IA>.

“Darbininko” Name
' Itoteme* »*CsmbrMa*. Mm*

■m iiiegm Mm iHii.il nr *w»w.>swR"R*
KAKOMt

MMMtaMtim

m ^ripiš
SEJLJKHŪflKlHMI*

Mm m louu

“DtobfeMto” AMtobiiteMį plcra
vieta. Apleklžia miesfe. Kaip
|ir auka—ri)00. Mtor York l«Mdy

ADVOKATAI

ta 412aBroadpay.

F. III, UUIIMKIM.

taUM*.

I lrb*M MN»i| K.« <i»r nernt Jų rM»n. tat mfoi"tŽ^SKį^^JS,.“.; *.rWt- l£j"WJ’’w* "** *“•
tot rortr.tod ĮMvytote taurautą W|Ciama d&e ui <1.00.
Perkąst yo daužau dldeta suofeHa,
••valią Ir jto * Sltifase kravtuynintadB^OraariJoau
pat ataklMt ]
ribėto mevet ...—.
pnnMhMA aaertam&
beenlų teMmta ir laimra. — to# norite,
Su uBtakymla krtlpJcUAn tOrasu:
M fr teU fefamf. kata te ptatitfi atak
“1ŪT08” ATtrimM

VĖLIAVOS IR OBSIttiŪ*
cuy amui

KAIm J.KAtnuėdku >
Boatono otitaMU
,
kO Ktato Htrreų Hwm tat
OflroeattartotA.MJIriSP.M.

Veda yisokiag provto Daro visus legalius dokumcntiM. *

817

B m. (kampas Bm4way)

MISOS MOMU
witrrrira.»T«at

iSKita6tasawu@RitaMNMaEMaMMiMtai

WYH»Yim

■ M X MOttVUt ' ~

Gummi s m BAiMAMvomna

tuMOlfKmM
1854 dokcbmhr avb.

*

Tsl.ColumbiaOllS,

Tei. pprtsr rn»

JOHN REPŠIUS, M. D.
;

(BIW8)

*

Oftoo Vafetoro: 2-4 Ir T-B

AJERVŲ 0
W LIGOS □
VviL Mtiun. katilai

D. L ZALETSLAS

i~*.

LpkcUoe dnmtaMoe privati*! k*t|

gggril Bostofe Ifsas

telefonas: Šou Boston 2T32
Namų; Talbot 2474

hRO*

|i,|įtrtįlĮIW,lll»RIII>M||i|lliMl,l,........................................... ...

X L.IAUKAIMI O.D,

419<ta»mrą

KfeoHar Aru Mas staru, vatas Ir
*><y".»Ti.a!!£t

seWtoNMtaSWNSWtoMMNtoWRtaNMR

OFTOMET8ISTAI

^DarUaiitaito1*
HM • Ltaiavoj tik 00 NSeritoalMni
*^SaBBININKO" riteėfltoi Uitom

mi”

PYtiSi^MtoS)
Ofls© vatasdM DSO » Iki 12, am
140-a g- mq s^e-a vsBmu.
ItarMaute nuo 0—12 v*L dkms.
Bstattota ase B iki i vale, todtotMsis sus P iki 12 ęm*rt s»
tšrtlJs

TnikaiH.
LI1TVVH

am^IMb

"hue

A. L KAPOČIUS

t GeriaiiMl LIHsvoš mtatalntal yra Ita
lai Fabriko. Dabar to OsMrinta MWjjia nnolfttol Ir todti jos yra IrJHUos fr

tai gsrfamris kfetas ir ta

JUOZAS B. GOS
PUMAS X <AX4M4WkAS_

(S-20)

vii dabhbyai

lutd

TIK ų K imm

3S51 S. Unkm Avo^ Ofatoago, D1
tainė fondui įžangų nedidete:
vaikam# 15c., suaugiMfetmH-35 ir draljti
t
50c. Prasidta lygiai 7 vai. vakare,
Ateikite pasidžiaugti ir gerbtis bei
“DARBININKAS" yra tlkrtaiMfea
linksmai praleisti yakato*

Ava,r * Dorctater
"^gf.gy.'ėyrrT

Mįri:-'saeitaitaMi' " *

kambariai. Yra eiąfetta, <ta
aaą maudynes, Bkalbynęą
duodama šiluma ir jaiiitorius patarnauja. IMI platonių ipformacijų kreipkite
‘Darbininko” AdmhiMn*
<W
'

Ctorta rinkėjams ir
dhe*
Vfet. •'JM ,wRH
Mrttks Mtoa sk*ityto>|. teterija tan
•Teateaa. Saunio 18, pa*apijo« UBgMteta trie tortna
svetaift^j Windsbr St.,
Boriono : P)nrtBrtt aMsakyti "ttvrtyM.w tari
cr Jatai-vąidms febai gražų veika
lų “.Savanorio Dukt^?* Šia yei-

Smuikai padirbu te taisau.
'Taipgi rsdta takiau <

Ottaas autaraa ase i* Nkt H ta*
l510J? *.;* !**?*»

- Mae M Iki * takarataroato atašė

pfe
aukotojam#.

kalas So. Bostone buvo vaidtatA
praeitų rudenj. Viri labai gertjo

(GAUKiimil

i
name $ Mteb)

tini” Knygų te laikmtių AM1«La1)dkrybe.” ver^fema smarkiau
(Į®tiEirę^ Ir >krinti flĮjfaĮ.
- T*tiTWCTnkw>Ta w
tymas padaręs.) juos didelę itakąl
’
-J Į dirbti. AlalopSk jąi prigell>€ti, at
Vienas kambarj# fornMiuotaH
— brangina savo tikėjimų, myli!lekiamas pamatyti Alpų našlaitėlė
(fumiriied). Yra didelis, gražus ir
ggvo tūvų kalbų. Tokia šeimyna
jgraŽii gyvenimų, kuri, vietoj pamotai pavyadys visiems aplinkiniams.'’ltė, išsirinko Panelę ftveniausfe žiluma. Kam reikalinga praiomu
kreiptis ant 1-mo aukičk) 80 O Bt, mm"radio ftypmma^
“Darbininkas” ateina taip pat
£| Marijų sau už motini, “Mother oi
"DAUBININKAr’ yra tori* totobrigui Simnut fr Sttannri Ju«>-I"?n« "’5™ ,n°™’'
0IJ M Baottoi’a.
(S.46)
nta lt IntritaMtt tatanrita
Mine” yra
r
.‘r
s** naujutėlis veikalas
veikalai —1
»IMRBTNTKKa
Hmto«MM t*aW
f ■ ■ 1111 ll »li>»I
■t
r Mim. 1 tįmttNMi ‘^hrill’lM? Drama.n
”
Hm PR. DOVTDAITIK.
■
.....,.... /
.
’....... ,... j
KtiMlp

aįfg
ugL

KS.LUUMBD
(

“" a.TSasfi'SsFs*rs £ž;»”!

AO.ŽUU-SUUM

O/feo Vstatoto
tiso * Iki 13 ryto te nto ItlO iki
9 Ir muo Q iki I vaU vatoj* Otfc
m« rtklarytoa ntatai vatomis te
DMMMtentata, taipgi sartomis m*
12-to« diena vMarytto
Taipgi MMimti ir X-rag

K8EN0AV0JMU
KBAMUI

Amoniy buvo pilna svetainė.
Pelnas buvo skiriama# naujai mo
kyklai ir svetsioei
Mokytojas

si ir pilnai buvo patenkinti, Bau
giausi prijuokino p. Stasys Pau*..
ra. Cambtidge’juje lis voikalaa
pirmų kartų statomas. Todfl viri,
1W_
nori pamatyti gražų veikalų, ar
^„^„5.
tistiškai
vaidinant, ateikite* PelLn,!o 18 į ¥Bikams 3:30 val. j*
nas skiriam** mokyklos bei sve

nxsjix.'£je. Kam būtų perbrangu du kartu,
tas gali ulrirašyti vteng kartų aayaiUje, t y. penktadienio ųumert
namas (2 Msera ir brolis) |^e^*fl,larai*‘ biojj dr-ja kas metai
Visais spaudos reikalais kreipki- Urbaičiu
uiu. mS į“*;“ £“

Trt*o.BMta«8mS

H B, M. VrCASPER
(KABPAKAVIfiip^
511 B. Brriufrvay, ta. Bostaą

Pfrm|»Inka« — Jonės I*, PrtraitofcM,
24 Thomss Park, ge»'B<*ton# Mos
Vic^mlnlnkMH-Juo«A* Jaętovltiita
fiįt towyer Ava, Dorcbester, Mmc
Prot Hairinlskiis — Kasys JtasteJka,
440 E. 0th gt, touta Kastas, Maita
Flff. BaMlninkus — Jitoufe Gmevitilta
27 Tampa gt, Mattapan, Maita
IAHninkM — Vincas Kallrias,
67 G Street, tostk Boatota Mase.
Trariutotis •— Petras (Įlįstirife
14 Vištos BU tosta Bcėtata B***
DtatoUoi susIrlnkfeMil toto tos piršte
icJBlfcy
BA®OWHiO 2 vai
to Fta^h Parsrtk* saMJ, KO Basi

TjartM*
toros te e*
Ufatertiito
«?>.♦>

1 Tą patį vakarą bus Šv. Teresės pa- jaua Stalnelg” ir “Kalėdų DMo| maldos.
>
'
.*■

OStt

7». gft.

«

V TtoMlMteto tanu I Antradienį 7:30 vai. vakare po- kykioa vaiku vakaraa. Valkai, neX btaltoražt'
’ bažnytiofjesalėjc bus svarbus W tery vadovaujami, vaidino kelis
’ Ar MMM4, m
Ideraejjos skyriaus susirinkimas. veikalams:
‘4Betik-

vęAlvąmųĮneu™^.
“• 1','k
»M

plratirtufes — M. Stoto,

3tt ML Ida M, DoreMer, Mane.
VtaM'lnalsteki **• F. SSteskitaML
..... .............. JffrįiinljAgifr
448 htmbrites to, ausytais, Masą
Vke-I
‘lrml»inkM» —4, PrtnMMtoa,
Viri nariai t*rot itairiMtaU — Q» gtasries*.
24 ^hornaa Pk.. He, Baatota

M&niri
"SIUTU”

Į

risklS AlstooikkMta

« G to, to. tostai IBM;

sausio J8 d , lietuvių bažnytinėj

tv. lova iv. bl. rjuumm
DĖJO* TA1M1A

Mma* tuoj po sumų*.
44B M 7-tti to, to Bostau, Mašs,
Prot Ifeitiiiiakaa
X GHwkta,
malor^kite dalyvauti, nes yra
iSHNrtįooo 2^23*Iio
3 TJmsms Pk„ Mo. Itoetott, Mase.
Fta,
Stetmiukto-MariJooaMartoalms
daugkvarinų reikalų aptarti, ypač
Fln, Itortlafekas — M. Ortkds,
2ft« n, Nfcth ta., g«, BorteOf Kam.
T&Ualaki
a, Naažtiasaa,
♦
to, bus renkama valdyt* 1831 m- Tvaritaart — Oaa Mtaftetasa*,
M5K me<lway,___
to._Bestos,
___________
Maita
' Po apendirito sgsMMfecNL Mies- Prtetenu visiems nariams, kad pa*
y. Maikle,
102 (mmMi jut.
Mm* Maritafea
7 KlnfleN Mt, Mo. Roetoo, Maou
uvriksto
*♦a T^igonir^je
,
fe-- Ignacas AI. W*»gtem<te užrimokžti mokta- JCAMS C] IflŪdlt *■*■* K*
Dramoje talke mririaklHNM tas imtis
feuskav, 11 metų, Ma ir Mortos igj^kad “Darbiątekas” galėtų i«Kt OtoMtaa tai., m*, itastmi, Mam
MkMIdfenl ktakvtaM tataerio. 3 vtL
praarija •»*« sasiriaktatos talke ta»
Ufeuukų fanas, gyv, 14 Barttand lankyti jftm feimas irMate metate
im pietį. Patarties astak 4M K Tta
astre ataralske ktatataaa ataaeato
7^Q yaL takam, potofayttaaj rita
utį Dorehester. Abu Ovai yra I* jg centro yra svarbus laižkas,
taktai.
'
D, Kf Bariai.
T
< • jr| tiir&tm aptarti, o Ite to dar gau,

e—----------fftCjhBg, tiek* i tautybę. KataliB08TOV, Mato Listaviai ka-l _
*
*
*
kttnį Jaikrai&u mala kg* skaito.
♦atitesi Vortk Štatam swvtinkMt I
riP’j08 baliaus komisiją dreų.“DarlMninką^ vabgtta negalais |Saudo 7 d. kalėdojau lik, ieimy-1?*.
berūkdama t, di
t siūliau vos kalėtai Šeimynų.
na*: 1) Grigą Simno kimym (6l*l< **h1 v"“rfo « a- »• Sevėntk
Ne nuostabu todfl, jei atsiranda
UMena); 2) Krikiėiilno Juoao (3|st ■
-■
vienai tokių katalikų, kurte neat
'
skiria protestonų “mMMte” ana.); 3) Miliau, PnneifitatM (31
atoi-k d) Vrbaiėių (3 «*•>; 5)|, Y?’’?“““. W’«
'nuo kMalikų “kmrigm“ SkundiKarikonfo Adomo (6 am.); S)Itaukia“Darbuunko”metiniok»nmmįsI ant sunkių metų niekur tiek Budraičio Benedikto (2 am.) 17) |Mtto va“rfl> A« bet lygiai iryaf »eįdr<?jau, kiek Boję apylinkėje.
Savieko Kon.tanto (7 am.) ; 8)1’*'*? 16 PW>taėjimo. kure, kaip
AtaHno Uudiiko <3 am.),- fl)|«”*”•">«. pk« 3<* SrakąrėjeArbočtaus Adolfo (5 am.) ir prie|v«*?°15 “•
wi-uwiw
jų gyvenančius^ Grigaliūną Sima-f

bfafakas* * teein* du kartu savaitė

rtrmfaiBkM T. MviefcM,
1’lrMiniolus — X OmbMas,
w B. Btvtota st, Iki. Btotou, Man
U4 Prtoeoft Ufc, Itarivllle, Mase.
Yk+l’ftmlnlflkM
A. KgadttoM^
VIce-PinntalkkM — g, MMUritaok,
88 M, Broadeay, Po. Beatos, Mase. Iki Bowsa PU Ho. ptoton, M»<
Prrt, Baftininkaa *-* V. TaaMHtaaag
I'rot. matintakas — v, NųHaumImš,
U< Bosran Mt, ata. tamtaa,
Fio. RaMlatataMM. Mkis.
2Sft B. Nitttk Bt, Ko. Boston, Mas*.
— V. BritaK
f M* BeHos Bt, to. Ucriry, Meta, IfaUiilMfcM
3S(4 Mercer ML, Ho. Boston, Mm#<
Tvsriutaris ** J. lažtintaas,
Mattalk*
J. Malki*, .
: 141 Bosrto to, to. Bortto, Maso,
7 WI«rieM MA, Bo. Ww, Mum.
Draugija laito mtorluMtoto kas autrs
rtnuarilenl ktekrieno Mtoto T to
vsfc vakare, sotalaytMI SVSUMU,
ta mMMtt’
;■ rifth gų Mltatta Mato /
I'!-.'"
J,■
-............ . — •■
f
,. . ■■>-

IklMaKmiW|VBlŪMI

tąryris

»

L. B. K. BALDA ĮDUMBI 7. i. ay(> juznniMo b. it dbbmi
VATTĮVUAn ^nU—A'i
lAMĮJmg DBAUMJOB
VALDYBA

* —šit po gražų LDS. 8-tos kp. 16 metų
pitsekmingumo. Ju« vunis kv»r.
jii Dlaiai
^IfeMjmvrikriąrOgridatfe.
dmti perdaug neto, užimtų. Yp.- va„
<fjri)ą ir
v,fgUiJ Sausio 13 d, vakare Lietuvos po kalendorių, Todžl malonėkite
linge padėka priklauso akilmėne Įkas į,tengs ^,,5^
ki!nl) Dukterų d-ja turėjo gausingą me- visi
! ‘“pribūti ir
’ poA viens
*
’ nau
ak du
dalyvavusioms draugijoms ir 3lkfi3<im4 ,r aWty; Jįnai pordavi- tini susirinkimą. Sumhc buvo kei ju nariu, atsivesti.
valdyboms. B. abejojimo, žirdm- Lyį pa^pijog kslsndorius, rengia kiami konstitucijos kai kurie puiikf
gesn{ padėki) Tamstoms Kreik! ĮVMklrU8 įr tt„ kad tik daugiau
tai. Draugija nutars laikytis prie
su&lptioji mūs!) pavergtoje so-i-l vargšų suSelpti).
L. H. K. Federiteijcta. Buvo per- įkaitykite ir nlaiHdte minorini
nėję našlaičiai ir jų globžjai.Tod?!, f
skaitytai; fe D-jų Sąryšio lafekto,
kiekvienas lietuvis, prisidėjęs bei
ir nutaria j sąrylĮ nejeiti, Palik
dalyvavęs aukščiau minėtame Vy-j
tas d-jos organu “Darbininkas.”
SMULKIOM ilMlTMS
1* •
v' at
taiitb 500 m. mirties Sukaktuvių
Sekmadieni rodomi bus gražūs
paminfjime, gali jautais atlikęs
11
krutami paveikslai bedarbių nau
gražute patriotfetdarbą.
wi,kw
dai: vaikams
pupiętib suauYks*ąA*
guriems 7:30 vakare.

tyiilaukti?
į \ Nuaugusieji, inkyrus keleto feiI "toTĮMIt toip pat daro ne pat malo-

I

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

Pereito penktsdtenk) vakare po- Ypstingi lietuvių

Iitaitos 1408
batckm innmi

CULCMTAinr

WnibW®t

Benktadioali, šauto !• d, 19tt
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aQ ki ftRlHUa

- DANTISTAS

Didž. Ne\v Yorko ir New Jenry Kunigui
Vienybes propnctjos protestas prieš Lietuvos *
tautininkų valdžią persekiojimu* Lietuvos At
eitininkų atžvilgiu.
, _
:

■

„u. h

<#» CUID.mni

Y__P4y
Namą Ttkfoa**; Micblęan 42?S

(kampM UmIom Av«.)

Lengva yra kalbėti 8tt žmo tautos reikalus. Bet tos ko
BROOKLYN, N. X
gum, kum nieko tyčia ir vos pasekmės buvo griežtai
užuojauta .raŠRkhuM.
Bitoi ir Jonai Brtmdaai
iš juktog širdies nedaro. Jei priešingos Bismarko no*
Teutoną*: Stigs 9106
TH. Uretopolnt 442S
gu jisai klysta dalyko gerai mins. Vokietijos katalikai
Kadangi Ateitininkų organharija yra ga
nežinodamas^ užtenka jam susiorganizavo ir šiandien
liai kuMūrine—katuli kiška, organiwija, bet ne
(MTTWCK)
BROOKLYN,N. Y.-KamHomV
tiesą nurodyti ir ji« ja pri- jų vadinamoji Centro Išar
politinio-vimimneninio pobūdžio, ir
LIETUVIS DgNTlSTAS
Angelų bažnyčioje mirituoks žios
VAU.4RDOS:
įžįsta* Tariau negalima tija vaidina didelę rolę vi
poros: namdo 25 d, Vytautas Sa- ttl 1.4tk St, Brooklya, M. X
8-10A*M*
Todėl Ateitininkų organizacija yra Katalikų
įąlnuskns su Ona Boreišiute (šliftbUKikalbėti su žmonėmis* ku same zVokietijos gyvenimo.
Veikimo Centro narys, kuriam lybiai, kaip ir
' Sekma<1km!al« amai susltarlm
bij duos kun. prof. A. Bružas* M,
rie žino, kad meluoju. Bet Lietuvos katalikai ligšiol bu
VALANDOS t
kitoms katalikiškoms organizacijoms užtikrinta
161KOYTH 8IXTH STIMT
S. Ph. D.); vasario 1 d, Jonas Pa
Nuo 9 vai. ryta iki S vab vakar*.
jiems liepta meluoti ir kitus vo persekiojami tiktai rusų
, yrA veikimo laisve Lietuvos Vyriausylies kon-1
PaoktiKllenlala Ir Irtutadhmlala
BROOILTM, M. X
vilionis su Morta Jokubanskailc.
ttk aoaltaria*
vyriausybes. Bet iš tos ko
prigaddinčti.
kordatu su Kv. Sostui
,
/
4
Abu šliūbai tuoj po sumos.
■MHBNOEBaaaNMaRąMBnB^^
Paskutiniuose “Vienybės” vos jie išėjo garbingai; Tai
! *
Kadangi Ateitininkai pirmieji įloję yra.
Valaičio. Viii Kalintieji pasitikti,
numeriuose pradėta laimi no vienybininkų Jiogorio vai
kraują dvi Lietuvos krisvės: *
yra
prašomi sužinoję iŠ dicUrtišvlŲ
BR1M1KLYN, N. Y-Knulicin^
girti dabaifine Lietuvos tau- kezai, liet kunigai Strazde
įplaukimo
laikę atvykti į prie
Angelų bnžhyčbjc 3a1m.lOd. k1m.
Kadangi jie buvo ir yra ištikimu’ji savo tau
timnkų vyiiausybe ir drau- liai, Baranauskai, Valančiai,
BR()OKLYNt N. Y. — A. L. R.
plauką.
Svetys
laikinai apsistos
8. Remeika apkrikštijo Jurgio Jatos ir Katalikų: Bažnyčios sūnūs, turį lemiamos
Xe biauriai puolama Lietu Sidamvičini, Grinevičiai ir
Malisjonuj kūdikį Jonų< pas knn. y. lankai n į.___ ___ _ jlL Moterų 8ą-gos 24-toa kuopos
i^tautai atęttiefrj
—'
-vos vyskupai, dvasiškija, visa eile katalikų kovotoji},
ikrikštalčvinibuvo Snlvator ir Kle — Vaikelio Jėzaus IV skyrius sii.sirmkiinns įvyko sausio ff d. P,
iną Keinio. Sausio H <1. kim. j. turės savo metinį susirinkimą Knr Tribcrlftlc ir įt. Starklnt® išdavA
Todgl mes. kunigai susirinkę š, m*, rauyio
ateitininkai ir bendrai visi išlaikė sveiką ir lietuvių
Bnlkūnns apkrikštijo Vjnro ir Jacb Angelų salėje, sausio 18 d. tuoj po raportą iš Federacijos scitną susi
. mėn. 8 d. Nęwarko miešto, N. Jų griežtai pro
* katalikai. Kad “Vienybei” tautą ir jos kalbų ir pačia
vygos Vaflių dukterį Damitę-Oe- sumos.
rinkimo, Buvo kalbėt# apie kw
testuojame prieš Ateitininkų Moksleivių orga*
toki straipsniai riebiai apsi* nepriklausomyljes idėją. Net
novaifę; krikštatėviai buvo Juo* — J a. a. kun. Orlkio-laidotuves
pos 15 m. jubiliejaus vakarienę*
• nizaeijos uždarymą ir biaiirėsimės dabartines
moka ir stipriai paremia jos Kudirkos, Basanavičiai, Pieras Žilinskas ir Ona šiminskaite, buvo išvykę knn. 8, P. Remeika ir
Šeimiu’ttdifmis sutiko bflth pp.
Lietuvos
vyriaus,fbes_
veiksmais,
nukreiptais
suirusį kromelį — tai visai tariai ir daugelis kitų var
rVincas J< Vyšnias yra °Dirhniin- kun, K, E. Paulonis*.
prieš Ateitininkų organizaciją ypač visu griežę
jko” sporto liendrndnrbfe. Sausio
— Vasario 16 <1 Didž. N, Y Fe Sinunisaitiene,, DumblienC, Digsuprantama. Juk “Vieny dų, kuriuos šiandien neva
’ll <1. taipgi apkrikštytas Juozo ir deracijos Apskritys švęs išvakarė rkitf, RoaaviMenč, MatiiJtevičkne.
tumu smerkiame Ateitininkų vadų areštavimus
bei” po Naujų Metų nusto tautiųinkai savintis mėgsta,
Onos Langcr sūnus Jonas — Juo se Transf i gūrai ion. salėje. Bus sta Kuopos delegatais atitiko būti p.
ir keliamas jiems bylas teismuose.
Snolirnč ir p. MUušffU^ene* Nu
turėjo
labai
artimų
ryšių
mi
jus daugelio katalikų premizas. Krikštatėviais buvo iValter J. toma ” Savanorio duktė?’ Bus daitarta pakabinti sienojo prie stalo
Jums ištikimieji tautos ir Bažnyčios sunūs
I nų ir kalbų.
nwratoriųT dabar jau nėra dvasiškija ir net dvasiški jos
• Dauger ir Carolįne Wisc.
mčlyn*
veliavę su sidabrinrnik
ir dukters reiškiame nuoširdžios užuojautos ir
— Fed. Apskr. susirinkimas įreikalo taikintis dėl bizniopešomis ’jų ^lauguina moksraidėmis; 4<M* S. 24-tos kuopos 15
linkime ištvermingumo kultūros darbe.
vyks sausio 25 d. Knr. Angelų mo
StRGA
prie katalikų. Taigi nemio-lūs baigė.
.
W
m, jubiliejus.”
M Daug sęrgą gripu. Saugokitės kyklos kambariuose,
Prot* Rast, K. RaČauskiutf
(Valdyl>os parašai)
stabu, kad ilgai slepiama ka G. prasidėjus aktingai ko*
šalčio. Būtinai pasišaukite gydy — Dar jokios žinios nėra apie
' *
Kun. A7 PAKALNIS,
talikų dvasiškijos ir visi J vai už Lietuvos laisvę^ khs
toją. Nesenai apsirgo gripu kun. Girnių prapuolus! sūnų. Jau 3sa-,
katalikų neapykanta, dabar atsistojo pirmose eilėse? Ar
KUN. P. .X LEKESIS,
J. Balkono motina, gyvenanti viutūs, kai tėvai nežino, kur jų
Iš Didžiojo New Yorko ir Ntw
išsilieja su visais purvais,! tie, kurie savo atestatus suMaipethc. Tarp gripu sergančių sūnus.
KUN. L VALKŪNAS.
Jeraey daugiau korespondencijų
— Motom Sąjungos kuopos ayra Novikaiticne (E. Nxnr York)
' melais ir įžeidimaij. “Vie-1 klastoję, užjūriu paspruko
telpa 3 puslapy.
pylinkeje
išneš protstus prieš ka
Urš. Andriukaitiene* Nedzinskicnyhė” ragina Lietuvos Vy- ir šiandien dedasi didėliais
taliką teisių varžymą Lietuvoje.
im, Abromaitietič ir <1, k.
Apskritys jau protestavo.
riausybę dar labiau spausti tautininkų veikėjais? Visai atlaike Petrogrado Seime taipliemnagi ir puola dva
Tai. Stitga W
Notary Pubite
Grąžtu parąngimai ir
,
Kun. B, IL Remeika įsirašė* į
katalikus, ragina nutraukti ne. Kovojant su vokiečiais
siškiją bei katalikus* O jų
žoldai
Liet, jaunų Vyrų Draugiją Brooksantykius su šv, Tėvu ir ga-j okupantais dėl pradžios mo- Lietuvos pilnos nepriklauso^
nevykusi
užsienių
politika
lyne. Kun. J. Aleksiūnas berods
Vaikelio
Jėzaus
d-jos
III
sk.,
iš
mybes rezoliuciją? jĄr ne
BIELIAUSKAS
lop siūlo vyriasybei. suvary- kyklų ir dėl gimnazijų, kas,
C, Brooklyn’o, Knusio 18 d. Apreiš esąs draugijos tarbC* narys. Drau
dar
labiau
sunkina
Lietu

ti į bažnyčias visą Lietuvos jeigu ne dvasiškija ir kata- dvasiškija ir katalikų vadai* vos vidaus ir užsienio san kimo Pan. Šv. par. salėje, No. 5 gijos nariai daugumoje kafaljkai...
dvasiškiją, kad/Ilieve gink, likai, atsistojo pirmose ei* Kas išnešė garsiųjų Vilniaus tykius. Dėlto nenuostabu, ir Havomaeyr St, rengia teatrą ir — Jauni Vyrai pereitą sekma 734 GrandBt., Brooklyn, N. Y.
, ’ šokins. Bus suvaidinta gražūs, ka? dieni išlošė liasket-ball 32 punk
* jinai iŠ ten galvos neiškištų lesė ir jų ne vienam teko Konferencijos rezoliucijų ? kad
ten
Liciuyoj
nervinasi
‘j^inį0 turiniOr veikalas “Venite tais prieš Jamaica J. S. 23.
ir į tautos ^reikalus nesikiš pamatyti Y^okietijos belais Net p. Smetona buvo pa- ir šėlsta tie. kurie ant dur- Attoremus/* kurį išpildys šv. dur — Vincas J, Vyšnių? žada daž
tų. Yra tat senu visų kovo vių stovyklos. Ar tat buvo siiil^B ir iš karto gynęs re tuvų užkabinę laiko tautos «io
'
jaunuolių choras* vado- niau sporto žiniomis pasirodyti TeT. Slitchetl 2*-06M
zoliuciją,
kad
reikia
Lietu

“
Darbininke.
”
ir
gi
nereikalingas
kišimasis
tojų su katalikais giesme.
teises ir laisva visuomeninį i vau^*n' .;^rf’J‘ B^Mzab ŪIs-eh0— Sausio 28 d. vakare Carnegie
Taip kovojo prieš katalikus į politiką, į tautos reikalus? vai dėtis su Vokietija. Kie darbą 1? kline, priklaupę ,SU]OŽ{1 veikalą C. Brooklyn ’e Hal], Panlistų choras laikys savo
GKABOJIIUS
no
gausiausios
aukos
ir
x vokiečių galingas kanel. Bis Ne* Dvasiškija atliHo tik
koncertą'. Tikiotai nub 1 ligi 5 dol.
bučiuoja
vokiečio
ranką,
dėlsu
dideliu
pasisekimu.
Veikalus
196
Adami
Kairark, JT, J,
markas. Ir jis norėjo su savo pareigą būti pirmose stipriausias žodis buvo tar- to kad sii įUO vokiškai susi- gražus ir šiam laikui atitinka, šis choras dainuoja sekmadieniais
Netoli Near Toflc Ate.
tasčia. Amerikoj, kad kovo*
Gyv. Vita: Tel. Bergen 3H63S1
.
varyti visą dvašisMją į baž kataliku eilėse ir jie tą pakalbėti gali. Bet fa» jūs ne4So7 ^!k,J*s.į8* •Wn",e> »*«« pro AVEAF radio per katalikų va
landų 6 v. vak.
reigį
gartagai
atliks.
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nyčią ir jai neleisti kištis į
Šie jauni mčgėjai-artisfni pasišven — šį sekmadieni Brooklyno vvs>mybę! -Gal jūs ponuliai iš
savaitraštis The Tablct
“Vienybeskrūmelio? Pa vyriai? Ar pagalins šaukia tę. šį veikalą šuloU šiai kilniai kupijos
talpina
Pop.
Pijaus Xl enciklika Tel. 2320 Grecnjolnt
Kam n?ra žinomas V*
rodykit savo rekordus. Jei te^ ar iš džiaugmo delnus draugijai.
apie
krikščioniškas
vedybas. Prie
J, D-jos tikslas, ši d-ja gražiai gy
gu jų pas save nerandat — trinate ? Atsakymo galit ne vuoja visos? Brooklyno parapijo bažnyčių bus pardavinėjama dau
jisai aiškus.
tai sučiaupki! iš gėdos bur duoti
se, o tikslas visų vienas: šelpt naš giau laikraščių kopijų, kad vi
GRABORIUB
anas ir nedrįskit mesti išda
A. B-to laičius, pavargėlius, seneliu^ ligo siems užtektų,
nius, kurie negali savo pragyve* — Spaudos komisijos posėdis
BALSAMUOTOJAS
viko žodžio tai'Lietuvos ir
nimu rOpintis. Tad gerbiamieji, at perkeliamas iš praeito sekmadie
RENGIA “V. J?’ NAŠLAIČIŲ DJOB 3 8KYR. It C1NTRAL ' Amerikos dvasiškijni ir ka
331 BKDFORD AVENU1
silankyti į šios naujos dr-jos sky nio į šį sekmadienį./Posėdis bus
Kar.
Angelų
par.
klebonijoje
8
vai
BROOKLYN, N. T.
talikams,
kurie
ant
Lietuvos
BROOKLYNO GRABŲ KALBDINĮ VAIDINIMU
Didžiojo New York o Fed, Aps riaus parengimą. Užtikrinu, kad;
vakaro.
VAIZDUOJANTĮ KRISTAUS GDĮHM4
I nepriklausomybės aukuro y- kritu^ metinis susirinkimas įvyks nesigailėsit atsilankę, nes patį vei
ra įrašę šimtus garbingų ta sausio 25 d. .7 vai. vakare, Ka kalą daug gražina specialiai pa
gaminti puikūs rūbai. Po vaidi
vardų. ^^Vienybes” vaikiš ralienes AngeJv P*r- sal$jot So* nimo gį šokiai prie puikios muzi* BROOKEYMO IR APYLINKES
4th ir Rochling Sts., Brobklyne.
Tel. SUgg 07S3
NotMry Pubik
ki užsipuldinėjimai yra tat
Iros. Vaidinimas prasidės 5 vai.
Šiuomi pranešama, kad Jurgis
ItPILDtS AV. JURGIO PARAFUOS JAUNUOLIŲ CHORAS
Kadangi Ž&s, susirinkimas bus
nykštukų balsas, kurį tegir metinis, tai visos kuopos, skyriai po pkt. Nuo 8 vai* šokiai* Be to, Tumasoni* yra įgaliotas rinkti
VADOVAUJANT VARG. J. BRUMDZAI
di “Vienybes“ redakcijos ir draugijos prašomos btttinai pa- bus užkandžių ir gėrimų, Tikietų “Darbininko” prenumeratas, pa
(lovandauakaa)
kainos laimi pigios: suaugusiems garsinimus ir spaudos darbus* Jo
GRABORIUB
Veikalas yra labai grąžus, tinkantis šiam sezonui t iketurios sienos. Mums ka shisti^savo atstovus, šiame susi r»0c., vaikam# 25c. t
adresas:
107 Union Avė., Brooklyu, N.Y.
juo labiau, kad jį suvaidins jaunuoliai. Puikus, spe- talikams kova ne baisi. Lie rinkime bus renkama nauja Aps Jaunimui bus puiki proga pasi
J. TUMIOMIS,
krities valdyba. Bus apkalbami ir
ėialiskai šiam veikalui pagaminti rūbai, daug pagra tuvos tautininkai iš karto kiti svarbi!* reikalai, btiten Vasa linksminti, p senesniems — tarpe 1866 1. 91 St, Rroeklyn, M. X
jaunimo taip pat bus jauku. Lauk
žins patį veikalą. Visiems aiškiu Vaikelio Jėzaus bandė sukurti savo žmonių rio 16 dienos minėjimas ir kiti.
Į
LH
ni rtmmnu
i ni i |
sim kuo skaitlingiausiai visų atsid-jos tikslas. Jaunuoliai valdytos aukoja savo darbą Iorganizacijas. Jiems tat ne Visi, tatai, kuriems rūpi šios n- lankant*
T*L Nevrtotfn 4W
SUMUTJS
*
šiai prakilniai draugijai. Tad Jūs, gerbiamieji; pa- pavyko. Tada jie pradėjo pylinkls liet, kataliku vienyk?,
Rangijai.
remkit savo atsilankymu šiuos jaunus vaidylas ir šią tiždarinlti katalikų organi- kurie nori priskiri prie tos vie
FUunlkaMa baliams, koncertams,
LAISNIUOTA8 ORABOniUl
kilnią draugiją.
zacijas, nes garbingoj ir at nybes auginimo, būtinai turi atei*
tokiam* Ir visokiem* pasillnk*wi!nlIR BALSAMUOTOIAS *
ti ir imti dalyvumą veikimo.
filmama
ttoagiaama
vieta
Brook:
—
Gauta
žinia,
khd
p.
ptof
M.
Ti*w« inkaaa
Po vaidinimo šokiai prasidės 8 vai. vakaro. Gros viroj kovoj jie pasirodė be
, Tyne<Mn*p«tb«. Jat laikas n!*!***
Yra taipgi prašomi dalyvauti vie. Biržiška jau išplaukęs (14 šiurio)
MMIe
t
kyti
uslę
kiemo*
šėtonai.
jėgiai* O koki viso tat re
puiki muzika* Sis gražus vaidinimas įvyks:
tos liet, pnrap. gerbiami klebonai laivu “Bremen?’ jį pasitik*
Mr-41—Tlmd Brvri,
JOMA»KIAieiU»,iav^
zultatai? ^tai jie. Persekio ir liet katalikų velkčjkh
(4Lexlnrt<mAvej aru Ortai St,
Brook|ynl> komitetas iš kun. N.
kaaip* įKuptii ir Balta Avt.
Fad, Ajik. Valdyba Pakalnio^ Dr* B. Vcnčiaus ir p.
jami ateitininkai studentai
MASPITR, L.
MvX
Universiteto rinkimuose ne
i—tik atlaiko savo pirmykštes MFC OADMinmii čiaudo*
BAApreiškimo Parapijos Salėjo
pozicijas, liet dar laimi* O MCd 1 NWUUDM DIOS ir m anmaūmilji Z"
tautininkų studentai? Per prie JkuHs ir dtr nauju prietaiM^ kad galit naNo, Mh ir H*vtmey*r SU.
IreoldyA Ntw Torfc
inkje ĮdalnuoU į Rekordu* Taipgi nęujaunhit Re
nai nustojo beveik pusė# bal kordu* ir Planams Roh«. Milu, —- vhma milĮžanga: stiaugusiem* 50c., vaikams25c;
sų, o Šiemet ir gi fmsiliko kalina inatmmrntu* parduodam ir pattiaom. (Cadt arba CredH).
JOIU B. AMBIOHini
Vt^tM Mečia aMmtyli RENGĖJAI
prie pusės. Suprantama tad
15*0 GRAND STREET
BRCKlKLYN, K Y.
dčlko Lietuvos tmitininkai
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