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SnvAŽiaviinas įvyksta WaMne prie'LDR vajaus h-“Darbininko”
ry, t*onn.( šv. Juoaipo parapijos Atstovą maršruto. Apakti t h rtlpimokykloje 2 vai. > p. Posėdi pm* naši naujų kuopų rtrigimu ir.
.4*1* apskritus pirmin. Jumm I:i(‘k finansai Irta rilpnMnrms kuo
Bernotai, pakvipdamas kun. K*1>
poms pagdlata riijati atstovus į L.

i Pereitą pirmadieny api?
10 vai. ryte, Rėadvillėj *uriinuše du traukiniu, ii«iiw
D. M. Miatw. »■ fe iMRriĄnM,p<^>Vv » B*ta» i K**
IMėdŽfa prczklkmotn išrenk* \a<l LDM.
dMgiau iirf«t-| Vorkij. o kitas iš iilnfkaone
jtt» J. Bcrnotas—plrtnin.* Mt, Žrup'«!. ('» HtftMT - *W.Pi™ii>„ ™“^0*** **
Bostonu. Xew Yortofnutpoūvjimą.
—
------------Ikita
buvo 4‘kbppenfts ir trrn*
Ji. MMiSnienč (iš New Britain)—“* ■*“
raitininkę, J. Kantnris — maršal
Mari*
<-g
kč ?ut
nntt kryžkele*
lęryžkdi* j i* BtakBlackka.
1941 metama 1 apskritie* valdy- Mone važiuojantį, nork rigB. MKiOnienrs perskaityta* pro
bą išrinkta: Dvauta Va<lu — kun, Haliniai žilmrmi rodė jam su
tokolas priimamaaJM1 pataisų.
J. Amimta* Juonim Remntaa —
piminitricu, Ataąya (talpia* — vt- stoti. bet dėl sniego aialn*
ce-pirm., B. MičiftnknF — rašti inžinierius pervelai jmmntlL

|

Į suvažiavimą atvyksta ir gra
žiai sveikina M'otcriniry’io lietu
vių parap. klebonas kun. J. J. Va*
lantfojv, džiaugdamasis LDR. gy
vavimo, <*Dari)iiMnkow įsfetipriiiimu ir jo nuolatine pažanga,
Suvašiavimą sveikina ir LDR
* centro atstovas, “Darbininkor* re^dakeijou narys stml. J. B. Laižiau
jis sveikina ir Lietuvos ataHM*-

ninke, K Pjhnlskaa — iMfaintu.
P, Totoraitis — organiaatorinm.

Kitą kartą nutarta auNivaŽiuoti
apie birželio mėn«ą W>w Maraa/t.
Pirm. J. Bernotą* ir riee-pta. Ht
Šmitas pasako baigtalriaa kal
bas. Kun, J. Valantiejaa atkalbą
malda ir atstovai žyidnnja į kitą
Abn sveikinimai Sinlhiinii priim parapijos namą, kur jų laukė pui
ki
ti.
•
dešrų vakariau*
VadovyNa agųakaftn

Vakarienę suruošė ’uaterimriėVeikimo apyskaitas rklaoda ap
vifli,
Valgius pagamino LDR. na
skrities vadovybe; pfrmin, J. Berrės
Bernotienė,
Cibulakienė, šamntftas, raštininke B. Miškiniene, ižberionv,
ūambariitfė,
o vakarienės
. dininkast S. Cibulskas, organiratovyriausiu
“
gMpa4wta
” buvo A.
riua P. Tutoridtis, įvairią komM|amb«ria.
Puikta
d^roa,
skanūs
" jų nariai: St« šrupUs, J
kopūstai,
lietuviam
duona,
gar
na*. Ižde šienw metams lieka
džiom bulvės, sali kava ir bičių
M07.31.
■
Ii apyskaitų paaiškėjo, kad vado- medus (kurio attatao iš Mawt
aava U Kunčiną) puoM stata. ĄtaM
^^vybė, kirk tik jč|Q«

ta aunu VALDYBOS 27-NIOS VALSTYBĖS PASIŽADĖJO PALAIKYTI 3
TAIKA EUROPOJE
J

TUlKim UTBnOfM

Kadangi iš ’Rfaekstone
ihmkmya buvo medinis, tai
jame važiavusieji. Mimmša
diiugimi nukentėjo* Viso su-

žrirta spira
perrink* tJ
apvirto ir ||
rmi koją M
nudegin|įM|
lis. kad j™
Hužidrtųj

Gmcra^Europos valsty
bių premjerai ir užsienių mL
mmoim atbmaka nuo
ifrittnu1- ••BOLONlOBBl«TITnTOB’» Misteriai susirinkę svonde
M. Briand*o sumanymų su
i turėjo
* OBDIMO
’ . dalyti Europos valstybių urmx«m. —- HRoIxitnik’*
prmiršn* kad Ajmšhiliškojn

Mck-

*

*

iwm$mM komisu preihg etom
Mnrmaggi atsisakęs priimti
ĮSTATYMO ATŠAUKIMU

na JrfMįj
ar p.
Norwo«t 1
vai 4ižei«Uų
Traagul
daug fbivfi
m užmuša. D
. Tą dienąJ
ėjimas, ti
j^rnliŽttoti

;.** Polcmta Reriitiitna** otdifią< Tai, esą, parodų, kaip VTa^hhiįįtou, D, L% sausio
pat Popiežius žiū ris j Lie
21 d. ““ Ph% Hmvcr buvo
tuvos Brastą.
paskvręs komisiją ištirti
prolijbieijoK klausimą ir savo
AONFEREN- raportų jam priduoti.

jo U(»jmsake. Visi nariai Injg
vo priešingi saliūnų giąžh^
muL Komisija buvo prieš^B
gn pakeisti įstatymus ta^jp
kad būtų leista gaminti
panUvinOti alus ir lengvi vjS
Komisijos pirrannuku bu
nai ir priminga, kad valdšli^j
vo Wiekęi-sbam. Komisiją
sudarė II narių. Dešimts iš eitu į “likerių biznį/*
LfmdoHa^ -r Aminis diejų pasirašė raportą, kuriame Komisijos, raportas sum«|
noinis pažibamo taip vadinu- jmtaria sustiprinti probibiel- sytas ant 28(>*1akštų ir l»big
mu “apvaliojo stalo*’ konfe- jos*fstntymo vykinimą.
komplikuotas. Spauda aki^j
nmeija. Britanija' sutiko, Komisija tyrinėjo per. a- tingai jį aiškina. Pw%
duoti Indijai dominijom tei
pie 20 mėnesių ir nieko nau- ver jį perdavė Kongresui. |
gęs ąu visiška autonomija.

LEMKŲ ŽIAURUMAI UI
PATVIRTINTI
' Londonan—* * Maneliester jim J
Guardian** (žymiausias nn- Mtt^r tiel
glų liberalų laikraštis) buvo Vokietijai j
jmsiuntęs korespondentą (Imą vnkieČij

nijifc kad užtikrinita taikų.
Eli rojam valstybių unij
klausimas pastūmėtas p
myn ir 27 valstybe* davė J
di už taikų

a khič

boki
tok*

IIBDUS

MHOHIEI SMEIKI* | LEUKUOS HfflU
PADĖTIS BENA
FtSHBAPMTį

įedievių sij junga Nov. Ru
, >
.
____ _
Lenkiją patikrinti praneši
sijoj imainle vyriausybei pa
laujn,
kffiž-i
Varšuva*
— Sovietų spau
mų apie lenktj žiaiutimus
naikinti visoj Rusijoj jung
nuoIiaAiremdaiuas lenkų
Ukrainoj.
Korespondentė veikti! Taw
tuvių Žied% Jungtuvių žie- da smarkiai puola kongąeakdavUum ptimešumu patvirtina. dugnini i«
institutu daviniais, juodofommrkaltffi
6 užpuo
4io prietaras, todėl su juo raporto iš komunistu veiki
vaisdiidjĮl,,
’ mis spalvomis
„
mintimis ir, drnngUkai afrimnriki- lę apie 5<X1—600 ukrainieAtsakydamas į neseniai į- esą reikia kovoti. Ateity bu mo Amerikoje.
- Garbės įtake* blogumu.
■
.
v
įmolartlogėjančią
Lcmkijoh^
r»ę,
išriskirntč
į
»ąvo
ąyveh»mąxiis
Vhį raportai priimti.
eių kaimų, kur nuplakė ir teiktą 85 žemųjų Rūmų ats rianti uždraustu ir tų žiedų
vieta*. p&byžę kuo dauginu ntiekonominę padėtį. Gamyb* S
Nutarimai
i veikti branjnos IBS. organltaci- kitokiais būdais nukankino tovų įteiktą memorandumą, gamyba.
8000 ŽMOMIŲ GApMA MAISTjĮ
vėl žymiai nukrito. Ciniką
<lau'£ nekalti! žmonių, rody užsienių reikalų, ministeria
Suvažiavimas nutarė,, kad aps- jos gerovei.
JKAŪMO iMLBIM^
ir kreditų apyvartoj df* |
dami ypatingo žiaurumo ka^ Hendersonas pareiškė, kad
> ** keities valdyba aktyviai prisideda
GSCTO IPIDMMUA
ĮBTAIGOO ’
džiausi sutrikimai* Kraštu 3
tulikų dvasininkams. Veda visa eile panašių peticijų,
” L, K/’ praneša, kad Kau ūkio banko• kreditai partek# 1
majam straipsny laikytis kuriose, kreipiama domesys Visoj Lenkijoj siaučia gri
no šelpimo įstaigos aprūpina rekordini ankštumą. Ckinint 3
WATERBBRY, GORU. LIETUVIU
- reikalauja, kad jangliį vy į lenkų priespaudą Ukrai po epidemija. Epidemija
apie &(W Žmonių, duodami kų perkamoji galia'
|
riausybė užtartų terorizuo- noj ir Silezijoj, jau įteiktas smarkiausia Varšuvoj ir Lo
IŠKILMĖS
jiems tai dykai, tai papigin smarkiai sumažėjo. Aukso ;
Tautų Sąjungos sekretaria- dzėj. Ligoninės perpildytos.
tai maistą fa* pragyvenimą. ir svetimų valiuhi atsargg
deringunio, teisingume ir tehybta. VYTAUTO BIČIUKO LIT1BA- tiii ir bus ištirta Tautų Są Spaudos pranešimais, 1/5 Jie maitinami penkiose val
Iškilmių priežastis
Lenkijos lianke vėd žymiai
. Per šv. Misiąs Irtiai grtftmi gūTČROS ŠUKAKTOVBB
jungos Tarybos su didžiau- visų Varšuvos gyventojų
Šiais metais VVaterhurio lietuvių
gyklose.
nukirto, kas atsiliepė, ir riot
mokyklos mergaičių choras,
■ š(«rga.
' . ■:
...
parapijos mokykla, susilaukė si- doįa
’
Gruodžio 31 d. aiu atsidėjimu.
fui.
*
.
. 1
vienos Sesers vadovaujamas.
dakrinio jubiliejaus — 25 metų
sukako lygiai 20 metų, kai
GIMIMAI IR VEDYBOS
Parodą
'
gyvavimo sukaktuvių, kurios ir
žinomas
mūsų
literatas
dai

paminėtos sausio 19 <1
MBTUVOJ®
Po pamaldų, norintieji galėjo
lininkas Vytautas Bičiūnas NAUJAS PASAULINIS KARAS JVYKS
-Į
AVaterburio lietuviu mokykla vi- ,apžiūrėti mokyklos mokinių paroPeršių turtų pirmuosius VOKIEČIAI NERM
pradėjo
literatūrps
-darbą*
sais nfžyilgfais yra geriausia viso •♦Ti|. Visų mokyklos 8-nių skyrių
ARTIMIAUSIU LAIKU?
9 mėnesius Lietuvoj buvo:
LENKIJOS MEOm 1
je vietas vyskupijoje. Ji didžiau mokiniai ką nors parodai parūpi 1910 metais gruodžio 31 d.
vedybų
—
14,243,
o
gimimų
sia ir puikiausia visoje lietuvių iš no. Mergytės išstatė įtririuš išaiū- ‘‘Varpo’* draugijos scenoje
Vokietija atsisakė
eivijoje. Tokios mokyklos., ir* ne vinėjimo, inezgimo, paišymo, rašy naujųjų metų sutikimui bu Bite to karo pr»«ta mbrita iŠ taip rengiama minčiai apie, — 48,205, iš kurių 24.845 ginti sutartį su Lenkija
brimit
’
batai kardito
kar d*ti»
naują karu, jog paprastas į- berniukai ir 23357 mergai
priklausomoje Lietuvoje nėra. M mo darbelius, o berniukai: iš me
miško, gabenimo* kuri M» į
vo
suvaidintas
pirmas
Vy

džio
išdirbinius
ir
paveiksliukus.
mokykla lietuvių išeivijai yiltii,
Ffp^urd.—Žinomas lenkų vykis gali sukelti Eiiropojj tes. *
ginsi su šiais metais Butai*
dorybių lopšys* lietuvybės židinys. Visą tai labai gražiai sutvarkyt^ tauto Bičiūno scenos veika
naujo,
susirėmimo
baisumus.
rašytojas
ir
Žurnalistas
Nelis buvo naudinga leiikamajS
-Kasmet mokykla lanko apie 1100 ir visiškai patraukia žiūrėtojo dv- las.
*
A’ačynskis, endekų partijos Lenkijos padėtį karo atveju LIBTUVOJIDIDAjrA
mokiniu — lietuviukų. Mokyklą mesi.
t ir gynė jų mišką nuo didę»^|
veda Šv. Dvasios Seserys vienuoB1DABBIŲ
SKAIČIUS
>
Novačynskis
laiko
ypatingai
.Vžligvoa plevmuoja...
šulas, neseniai sugrįžo iš už
lių įvežamųjų ' muitų. ******
♦
Hs. Mokyklos ir v^os parapijos
sunkią,
iw
ginkluoto
susiBedarbių
skaičius
pasta
atsisakymą vokiečiai teiriugrl
Mokykla, mokyklos kambariai,
TROCKIS SUNKIAI sienių keliones ir laikrašty
siela, centras ir gyvybe — kun. J.
lūminio
metu
ji
atsidursian

parapijos
4
namai
php&oštn
Ameri

tiniti laiku yjaič jmdidejp luo, kad prekybos sutartfi^j
t
X. Valantieji, XVaterbm\v jau 17
*‘ABC” įdėjo didelį straips
SETO* - nį apie naują pasaulinį ka ti tai’i» dviejų ugnių ir gali Kauno, Šlaulntuse ir Klai- tarp įlenkijos ir VokurijMąl
* motų esąs. Tai didi asmenybė, tai kos diugiaŽvaigždį ir Uttnvoa trilietuvių žvaigždė. Gerk ktm. J. spalva vėliavomis, Waterbury lie , Slatubida^ Ištremtasis iš
rą. Tą karą Novačynskis būti sunaikinta kaip grūdas js*doj. Darlm biržos nesu- esanti ratifikuota, lad, iš tieValantiejui visa Lietuva ir visi lie tuviška vėliava vistas Žinoma ir
Sovietų Rusijos Trockis, ku laiko neišvengiamą ir ttirin* tarp malūno girnų. Nova- sįtrja jįj visli darbu aprū sų, tai vaisius įtempty sau- *
tuviai pagarbai galvą turėtų nu- visu gerbiama, nes Čia lietuviai Iv
bai garą vardą turi.
ris gyvena Stambule, sunkiai tįįįvykti artimiaUMiii laikų. eynskis dėl t<r Tagitia lenta pinti* Netrukus dalis jų iš tykių tarp abiejų valstybę J
j
lenktu.
(Seka G pusi.)
susirgo* Gydj’tojai susirūpi Jis pareiškia; kad paskuti prie vidaus taikos, knnąA e- eis tarnnti į kaimus ims
1
Iškilmės...
nę jo gyvybe.
i- ■
*
nius menesius paskj*rvs ka rnt galima pasiekti ,tik susi* ūkininkus, n kitiems vidaus
!*Parapijos bažnyčioje Ū vaf, iŠro problemos tyrinėjimui ir tarus visoms lenkų politi- reikalų ministerija ir Kam REKALAUJA FAIEB10
,
kilmingoji pamaldos. Žmonių f>il- DARBININKŲ MALTOS
nėms partijųieji*
no miesto valdylm žada nu
’ia erdvi bažnyčia. Mišių aukų nt?
HARTFtmD* Conn.-Snurio 25 agitacija vt voldMmai4’ priėjęs išvadų, kad' kam
GAMDHI
organizuoti viešųjų darbų*
našauja kun. P. Liutkus, pamoks •L š. m., 7 vai. vakare, parapijos
*< D.*’ praneša, kad VoL artinasi prie Europos nepalą sako ta. Dr, A. Bružas. Alni mokyklos Svetainėje Įvyks LDR G
domaro šalininkai vėl išrita prastu greitumu. Noyačims- MAL8NEY VS CARNERA
jie pirmieji baigė vietos mokyklą. tapot prakalbos.
- UtŽALO KUBAIŲ MABM
daugeliui' žmonių kis taip sujaudintas savo
♦Ve* /M/jt, Tndm.’-UttdM
I
Kun. Dr. A. Bružas mokyklą baiAjVESTFIKlJ), Mnss. - Sausio tinejo
KOVO
5
Beveik
visiškai
užšalo
Kur

gultai vadinamą ‘‘nyvritav
V._ gilsią (aimanų) vardu reiškia pa- 2G d. A m 4.7 vai vakare, bažny prieš vyriausybę mikirip* tyrinėjimų resuMataia* jog
• dėką mokyklos steigėjams* Šv. tinėje svetainėje įvyks LDR iii tns atsišąukinms* kuriuose* apie nieką negalįs .manytu
Mums. — Pnmešn, šių mares. Netikėtas Užšali* jo rialo** koufmiiviją vital
7 Dvasios Seselėms, parapijiečiams, kuopos.
"> reikalavo Voldemarą paleis- nei ta kitu diunėtis, Nau-. .kad Jim Makmoyv No* Bos- mas imiuario žvejams imda iiuluMi spau<ln reikalauja,J
; tėvams. Jis pažymi kad tik kaAbiejose įdėtose kalbės* almi J.
irHugrą/.inu^
sugrąžinti ju
jo n|in»
kuro 4>rirUstinn laiko
T1 iš ištrimnmo,r
hhmi toniidis ir Primo Uanivra vę daug nuostolių, nes van kad prihimiotų iš kaWjim«H
taHldŠta ankMjimas pilnų žmogtj B. Lnučkn, ‘Mtarbinidko“ mlak- ti
/
išugdo. Pamokftlinihta kvietė vl< torius. Viri MM kviečiami »l 1 valdžią. Atsišauktam pa-? Vokietiją, tiumydmiiinų kati kmnšinosis Minmi, Fltū ta deny pasiliko daug įmerktu jų vadą (Inndhi ir kitu* |*>1
s ns prašyti # Viešpatms išmokytii silnnkyti.
žiivininkyatra įrankių
sirasiiisi tautininkų crtniĮM“. .vokiečių taute* nuotaika vnfld*
litinius kalinimų
VJ

klintis sulaužė ir per jam ]

M»irj

sriiit. paskirtas

bnmi

»r

Okupuotoje Lietuvojeg^1^ -■
—'

kainu
Įrittiaii

PnkMcafe »***» « d.. MM

XXIX TBiptetitak BucU-

Kongrm*.
Parrite J
Hilų
KuiJ.plo lankų. Surado
lėšų šaliirinančiitiM nietttta dar žadą
w»,,t kuratib
*»».»>»».»«
Įktm. Pr. Buiy*, M, I. <X—-W
Miueikte JuoaaiHiM, Joniškė-Įnins ir štai itautaHairŠtai vi- buvusioje koplyčioje įrengti
r MftmUdai Užsienyje, Juokiupelionas)
Kratus šv. Mi- butus |bažnyčios
tarnam ir Į *
**
lio vikaras,, **
- Snymuiškui gn laukianuiM
Įga* aprašyma* kelionė* i Paužstačius
antrų
gyveninuh
H
’
kuratu.
Kum
Vaišnoras
Ed

• kaloimita
nlna.
a
Į ryžių
ir atgal Mikalojau*
ir
/ABALTOKO ISTORIJA » Iki 1874 m. toji bažnyčia
rengti imikių parapijos mld
jpAIKEOf KMYGOB
vardus,
Pumpėnų
vikaras,
—
Apie
9
vat
rjio
Kelnu
n KfekriMU ,K*UlikM
\
Į
Glapiro*
Ivanovų
.,.
teguldfi
/ MOIVJŲ JASAKOjIMV
buvo be bokštų. TtioliiikiTari
Atiloti
arite
MoMUL
—
.16
[Magnus ParvalkictU
1
išldlmh| kuriJOdar būtinai rritalinga .
Joniškėlio vitamu Kinu Pri- kan. Penka^įkttH
MičftteJU taip pramintas litam klebonui kun, Jer.
?X
Maldų Btakltiiia, baliai*
jalgauškas Henrikas, ‘ Ska ifitaiuH? riteitŽugtii siuirin* taltririnian,. parapijos
iiio uįielta Valiota, kurs ran- Račkauskui išvažiavus į
virbeliais
—___ ——,41,76-^1.26
Į’*'* “Ibon iicnldi Alrr»—_W»,
piškio vikaras* — Hmilgių kurio* dvasilkijoK ir minios tejinHlt
p«i italei šį miestelį* lj>e- Kaulio Pv* Kimi*. Rektoriu
.
ftjrlUMito-KrikMionfa,
Maldų RipldaaUK juodai*
Imratn. Kun. Žeknys IM-Įžmmriu lydinta* imnjos luižvlrteliuis
.,,, X.-..4175^*1*21
te taip praminte dėl t«, mi, jo vietų užėmė adminiK- ras,’ Smilgių kuratan. — BMnyeitai šventinti, 11 vat iŠ 4«/.««rmi(UMtaliSkhjv,)
Pirmų
dienų
Kalėdų,jnrisiJntautiti,
Verte
K
B.
7
.
.
„w-4
0*.
tratenus
kinu
Itominikas
&d jame vaąmw tnefli
Dr. Vin«K_Pi*terio Raitai.
žalimo altaristų. Kum ^vei-Į nenorios koplytėlėj* Šven
plauko-daug vandeniniu vn- Paulauskas, kurs ėmėsi pa
htorijoa apysaka. Du tomai. 41.00
kaime
buvo
vakaruškos.
Su
Trampi
Sk*itym*il*i-i*bąi
minkai Benedikta*, jum pa-|ČtauriaH iškilminted penime
toty, nykščio didumo. Se- didint bažnyčių ir primūri čtan/ prašant. —- SkapiškioĮrnns i naują lwžnyčią.
ASM Apdraudę ParaM X
sirinkn is keliiy-kaimn tani-Į{JJįng g^mjimo^tritlkimii*.
8, Vmilhuaitei *_—----- lt.
ja
-iši'idū
bokštus.
Kadan

iMtfeje, kur dabartinė riidiu
riti vyruta; ir pradėjo miiŠ-ĮParaU J. Tarvydą*
„,,4tok
Moteryste k Stinyam Vkr?
ir šventarius^lnivo kapai, o gi tie taikai tvliegaravo Mu
tas* M, Budežeriij km. gyv. Tmto Mmw~mokriiiki p*te J> Geruti*
Vėjimi ant tų. kapinių buvo ravjovo kerštu, tai tuštį val
J. mevlfta peiliu Irnvo
Pwl1’ tI*h-r*fc
Gamtos PradMamokriU *?
slinkiai sužeistas. 1’oIieijnL^^.
Apaatatytn koplyčių. Iš tas džia trukdė tų piyktusuuuh
Dr. A. VHeiii*~——,——Mk
limpamojo* Ugot Ir kaip
koplyčitm ilgainiui susidarė nymą, ♦♦užjausdama?* kad,
t dar pastate šventa- jM’štukus suėmė ta padėjo įĮliptaf- V*rtl Kun. E L. _A5o. nuo jų iiMiaaugotif Paitiv
-Kupiškio filija* T’aslaai, a- girdi, tas remontas ėstis štai Minu. Kun. riickim PetrasJ riuje puiku mūrinį kioską*, kalejinuj.
Sužeistasis ’MĮb^#S£'2**“l’a2"Sį
negyvoji gamta: tora A W*
palinkėję vis daugiau žino- parapijai neįmanomas!.. Su- Gružių kuratas, — HpmkiiyĮkurianM* dab|y p-a K. V, (Vp gyvas. Tai prie ko viMia jąu-taotaki parengs S. Kaimfetta^tee. duo, oro*. Parai! J. BaronmujOa
Patrimpo Laiikai. — Hleido
ita^apšlgyvcfiant* įsikūrė manaus klebono energija — kletamu. Kun. tKriŠčiiiniTsjkiiygji^
ta* mmo tamsumas. Suriprafosį WMd* M«rg»U ti
Kim. A. Miliuk** L ■'■■■■■*• itJIM
parapija: jos pirmuoju kliF nugalėtos visos kliūtys įply* Jonas —
vikaras,! baigė atstatyti karo sumri
sitnai-’. jmimmas taip razljahiintaš- *• * Barataik«m*-*py»ak* K* MelU (Poema)- Paraii M.
- Pasvalio vikaraSflbaigė
.Įkai niekad nepasielghj.
Ismii buvęs Vibiiaus Gene- tas*, neva statė 55aprfttišktai<
Gustaiti*
I
-Jlnižbi karatu. Kum Cta-Į kratas klebonijos trobas. At
Įfauja Skaitymui Knyga—
Mtt-yikaras lentai kurs su gi visa medžio medžiagą
■■ 1 Į |Tama«
Žilinak** —»— ------50*. (Dalia 11). Su paveikslai*----- 75*.
ims Konstantinas, KpHukiuĮ * ^—-—J
:---------------------_••;■•
-—- ■
Tuma* Žilinek**
porapŲonte
lM*r vertė* dvarininkas L. Cieinnolons*
VienuoHH Luomą. Verti
jų f esusikaUiejęs.
kas), išdygo daug aukštesni
Kun. P. Saunisaitia----------- 26a.
Vaikų Knyg*W — bu paPirmoji Vub. batayčia bu-* bokštai, (negu Kauno “gu*
vefttlah ____ __ _____ ____ 30*.
vmn medinė.
ta’rnskij 4urkitektusr* planu
Mano Patyrimai Didžiojoj
PABAUDOS••VE TABAKO
pijiečių mylimas ir gerbia-l
- Apie miestelį iš visų pil patvirtino. Darbus vedė vie
Kartj,
1918 ir 1919 a. Para
»
įte Kun. J. F, Jonaiti* (Kainas tam. i*. Auglys- Jam
nių buvę neišbrendami liū tinis Berčiūnų tathno /i. a. NAUJOS BAŽNYČIOS
Lenku policija, apsilan- klebonaujant visos parapi-|
nai. 1812 metais prancūzų Daktarius, prižiūrimas arkiPamaldų Vadovįlb, Atadja*
jos
gyventojai
pakilo
kaip
Gruodžio
(i
’
d.
Betygaloje
Į
kiuri
Rėkučių
sodžiuj
(KaiGrandį*
Verkimai. Sudari ir
»girtas kareivis mitas apie tvkto Raškausko. Dariias
ižlcido
Kun.
J. Koneevičiui.-^lOe.
švėntoių ėmės riųmikn kn-Į kainavęs apie :1J,000 rublių, įvyko iškilmingas naujosios tinėnų valsčiuj) ir padariu kvietimo srityje taip ir do
Moteryste* Mesaardomybl. J.
puti kas po kojų pasimaišė,) ims m. 19 d. liepos vokiečių bažnyčios pašventinimai. Į si daržų inspekciją, rado rovėje. Beveik nėra žmq
Ge«auj!kis. Šv. Ka*. D-jo* Iri-,
kuris nepriklausytai KeW* Aklink F***«^ P*r
iltaya, Kauno —— ------ 10*.
Vienas Strazdžių kahnoĮ^pp, ;Belovo įsakymu numii- Betygalą suplaukė minios pas kai kuriuos ūkininkus gaus, .....
___ .. .
180 dienų—Apie vi*** deryb**
Sunklauriai* Laikai*. Paraii
stipras vaikinas, užsistojęs^ bokštus ir nudegino baž- žmonįn. Betygaliečiai iš po keletą dieglį tabako. Dėl tai ar kitai draugijai. I ara-Į^ galo įdotnns nuotikmi ke
A. Rucevičiu*
------------- 40*.
pi
tas
ribose
veikia
-keletas
Ilona
p*r
įvairina
JMįtnĄ
ir Imsim numušęs prancūzą nyrins stogų. Jani bedegant džiaugsmo /ašarotomis aki to surašė protookla. Vėliau : « . .
, . . t
.
ParažS Julnm Verne. V*rtimM ,
Iventes Gabrialin*. Tžlekla
.. 41-tttl Tžv** Alfonsą* Maria C. P.—26a. ;
nuo arklio, bėgęs per klote užsidegė brangus vargonai mis iš vargingos lūšnelės pa apsilankė akcizininkas, ku Sv. Kazimiero d-jos skyrnj,|j; B*lčlk<mfo.,-?.
Religijos Mokymo Metodi
;no pievų., Kareivis besivy- tarnuos vienas vyras ir dv i lydėjo Švenčiausiąjį į di ris taip pat surašė protoko blaivybės ir kiti skyriai. Visi yrtjnoninUDe^okratjioBP*ka.
SutaM K X Skniody«__50*.
-76*
tai
daugiausiai
nuopelnas
Įtikti.
Parai?
u<ri*
—
—
75o
. damas nukltmpęs ir prigfr- mergaiti vis dėlto apgynė. dingų Vilniaus baroko sti- lų už tabako auginimą. Po
Ldridto Mažučiam* Ateitt .
II Gegutta Minti — Ktm. P.
[kiek laiko atėjo pabauda — klebono, kuris nepaitatamai)
dęs arklį klebono telėtnike. Vargonai statyti p. Rudavi- liausraaująją bažnyčią.
jžsdeiki*. Kainu ----- --------- JKte Prie Manęs. Sutaite KuPrauaa_^------ —■—.- ..... ....-40*.
(tai
kas
stebėtas*
kad
pa-Į
vienam
ūkininknį
220
zlotų,
tarnauja
žmonių
gerovei.
* Vaikinas akmenų taku ir cinus. 32 balsų. ir trims mu
Aritmetikos Uždavinymu_25e
Misų Dateiai. PareM Karapij
iečiai
ašarodami
į
nau*Į
kitam
^100,
treciam
-100.
liūnais pasprukęs. Dabar miniais. Dabar juos puikiai
Vaieiuliške^ Andrajavo v., Vaikų DarbyteriHti — Rinxįnt Puida ----------------------- 50*.
toje vietoje gerai auga dar- sutvarkė Muzikos Centro jąją lutžnyčia įžengė l BetĮ o vienam -7 net 600 zlotų, Suvalkų apek. Šiame ir a- kinSlis kalima mokslui——60* Afidtr**so Pasako*—su par
eikslčliai* ———
Patrinku *- laiškai vieno
l SovėSy o prieš 100 metų gy- vai’gonmpisteris p. Astrauš- uesistebesini atsiminę, kadi Nubausti žmones nežino kų pylinkiniuose sodžiuose, pas
vaikelio.
Verti
&
Rakausku
15a
Indriulrtti*. .
. valiai prigerdavę. *—■"<** kak Vafgonininkų turime laike didžiojo karo Betyga- daryti. nįsMr vienas negali kutiniu laiku praplito netik Baltoriim** — Kartai yta
‘ . ‘Lietuvos seniūnas A. A. p. gerai issiktvinusį p. J, Klas- los parapija kurį laiką bii-Į užsimokėti. Lenkijoj veikia, vaitai bet it* paaugusio jau joNfeTiatmas ir jo vykdymas
Ad&. Par»W Pranašių
1M
Valavičius ir . parapijonys tauską. Darbštusis, mūsų to mūšių lauku ta, kad try-įkaip žinomu, tabako niono- nimo tarpe tymij ( adros) li Rusijoj ____________ __15e
TSATRAI
1618 motais pastatė mūrinę Kan. AL Kirlys ieško gero liką metų vargingoje koplv-l pcdta ir todėl uždrausta ta- ga. Susirgimai kasdien di
Vienuolio Dispute bu Kabi
vakarti km* rir gegužinėms ira
ImŽnyčių. kurią pakonsekra- ir ncbrangminko dekorato telėje atlikinėję savo feligi-lbakų auginti.
dėja ir liga plečiasi.
gaMomi*. Butaiite Matai Grlnti. Vieno veiksmo juokat Su
[onia ....... ■>->-.——........ . -50*.
vo Vyskupas Kassakovskas. riaus bažnyčios vidui at nes plireigas į naujajų eida*Į
T"
lietuvino ;Vaidevutia'
Nep&iaytoja—keturių TBikanaujinti.
Laimi — (počma). Parai*
Biliūnai, Rodtmes v., Ly Palikti* .. „r, „
5Oe. mų dramt. Parišk kum Pt. M.
v
■
Ihtm. Katat-J——'. .. ... „>99*
dosi apskr. Šio mėn. 13 d. Atsargi*! «I Ugnimi. Verti
KUMIGV ATMAUTOS PAKEGmridngu Vyra*—2 aktų
.10*.
apie 5 vai. vakarų mūsų so iž lenkiško kun. K.
ir negalės save jaunuolių draugu
VW0 VYSKUPIJOJE
komedija; paraši S. Tarvy
vadinti, kuris 1930 metais ncuždžiuje kilo gaisras. Jis pra Misų Tikijima* —. ŪąiŽkiiudas-------- —L...,.
------------ -26*
Kun. Jusys Mykolas. Nem.
•iptinunicrnoš loidžiamo Kaune
mas pagrindų mbsų tikėjimo.
Elgetų Gudrumai, 3-jųvelki-x
sidėjo
iš
J.
Pakulio
barnu
Makahivią, skaisčiausio mūsų tau ’Rądviliškta kuratas, paskir-jtraukus* -iaXl^a*P pelenataį.
Verte Joną* M. Žirvintaa—.50e. nų komedija. PanM Srirfjų
kamino. Kadangi buvo la
.umraka* ___ ____ \
n M*
to* Žiedo, žnrnrio
tas Vadokliu kletamu. Kun.
žeaidiL <— teleido
bai didelis vėjas, tai r aki J. Lietuvos
Ubagų
Akademija
ir
Ubagų
ŠežkavĮčiui ir B-vS, Kau
Venckus Povilas, Ramyga
mirksny nuo nešamų žiežir nas —....,;
— ------------- 40e. Baliu* — komedijo* po l ak
los vikaras ir kapelionas. —
H. ParaM Seirijų Juotukaa—Ma.
bų užsidegė kiti namai ir ne ftmg* ir KaUtek: Deklama
Sniegą*—Drama Arių*ak»*
Sumaląs eina sąsiuviniais po 64 Nem. Radviliškio karatu ir
cijos, Monolgat ir Dialogai.
praėjus
nė
kelioms
minu

tų.
Verti Akelaiti* -—i——40a
>«I. kas mSiluo jau 10 metų. Jame kapelionu. Kun. Gasiūnas
Pataite Jndaa* V. Kotas----- 30o.
tėms
sudegė
9
namai,
jų
tar

Baumas
—3-eia dalia dremoa
rasi gražių cilžraščių, beletristikos
.Jonas, Vašku vikaras,—Ra1
Gratidfis
Verksmai.
—
Ver

‘
Gims
Tautos
Genijus.” Pa
dalykėlių, įdomių ir rimtų straipspe ir mokyklai numatytas te Vysk. A, liaranauskai—lOe raše Kun. L. Vaicekauakka
—10a
mvtmlos
vikaru
ir
kapelionu.
Hų, iliustracijų—pažinsi visą Lienamas. Vėjas* buvo toks di Bimliarirtteko* Stecijoa-Su£ydų Karau** — d ra*M A
~
" tuvoa besimokančio jaunimo gyva Kun. Rašcius Pranas, VivlĮeinvino Jtan, R Juškaitis-J5e iktų, 5 pav. Verti X M. Šir
delis
ir
taip
smarkiai
uukė
nimą.
dokliu vikaras. — Vašku vi
vinta*'■ ——.—------ -—80*
liepsną, kad jokiu būdu ne Kristau* KryUitsi Stacijos,
* ,lAtatu” visų pigiausias W
karu. Kun. Kieinėšta Vin
Vbi Gari—3-jų veiksnų vateVerksmai, Maldos Gevaja žarnalta. Už $3.00 jį gausi
galima buvo prieiti ir, žino Graudis
delh; parai? F. V..—10*
gūtes, Birželio ir Spalių m*centas,
Surdegio
kuratas.
—
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi
ma, viskas žuvo liepsnojo. tesiam*. teleido kun. K.XVaPatritito, arba neiinomop
*Mfanto« Draugo’1 priedu. Pusm. Vadaktėlių kuratu, Kun.
. sy* ,, -—^.26*. kankinę^ 4 aktų drama.
Visam
tam
kaltas
ueiškits* — $100, Mokskivnms; met. •— Kaxakauskas
B rouislovas,
Vert? Joną* Tarvydas
- .M
Dangaus KaraHeni, — Su
tas kaminas.
, ,
. $1.00, pusm. $0.50. Tad skubikl*
Skrebotiškio klėtanias.—lai
Hganymo Aprirriikimai —
rinko Kun. M. Gavalevirius;
ftril trokšta rasos ,gamta gaiviatšjimas ir iryverima* ant labe apdarų 75 rentai, *u ap
kinai
Surdegio
klebonu.
Kumud it stiprinasi saules spinditJtttan* Krirtauf. VafcUaidarai* —-_____ ^4W
Tžtii. Mokytojai Atitetojai,
mas
su
gildomi* r-^ ...-.—...Ua.
,į
Žmogaus širdis ilgisi tfvų ni‘*as Žakevičius Antanas.
Įmigti ir Gyraoly*. Pirš
Mažųjų Globojai ir t
- iteli**—gimtinį, gaivinasi ir stlp- .*5ih) kuratas, — Skrebutis- čiai kyla, nora dariais sun-Į
lį kun. J?. Bučya
.30*.
Dramoi; 1) Germanas 2)
Geradariai!
|4mH jot gyvenimu ir žiniomis, . kio klebonu. Kun, Kaiiys
Fabiola—I aktui 3) tfarite
IlrnSydiakite JUsų
4 aktų; partft
AAra
Maumu, Late
Ptit V. Jnrgnčfo^^,10*. Stebftklaa
Povilas*
Suvainiškio
kimiJ.
-Tarvyd
ą*
..:,t , r
Ha AL 8.
b r* n gi e m*

žinios IšLietuvos

TAS JAU NEBUS JAUNAS
'*■

tas, —*•

» 'Darbininko” Katalogas

į

“ATEITIES"

.

L

vaikam*
l

“SAMJJTĘ1H

q III ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJU
HAlDAmĮI
JŪLDV >000008, juodai* rtrtolhte--------- —♦1.75
MALDŲ mnWUA, juodai* vitSrilnis—------ $1.25
MASAS MAUJAB AUKSO ĄLTOAIUS,-juodri* praatai* Viršeliais------ J—------ »■--»—

Vinį* užakyiiiti riuridte SčknnMtt »dr**nj
i

999 W*rt Br*tiw»y

. .

.80

Rr.
Ha

lydu Itetavri*. P&rriH S.
Kaimletb
______ 10*.

Knarkia PaJiape*.—Komedi
ja 1-taa akt*. Partli Gineiti* 1M

Mtite* Griybif Irtoriik**
Valkų Tmrtrrtt dali* I; 1)
pteHny* IV-to šimtmečio kriPagalvok k| darai; 2) Jom
‘'Saulute” diyb‘» tolintai* ta p*- klČboybte. Ltettrių ktlbon k laimi; 3) Pasakyk mmw tek
Janulaičio geležine• va-|>4iAWtAKAM».raX0 A> įtaka vaikam*. Jai krito ta piešim il- teggldi E > ____ _____ —21*. mf. Surinko S. K, JO. ir KUJAa
nomieji mūaų rašytojai ta dailinin
ir pasišventimas |vfeas|
VTDOIŲ . *
ApgĮriMmų KotetiHlB* At*k
Vaikų Teatrai: dalia IT: 1)
kai.
tikim** M Aitirikoatekd gyti
Uiittime paakul; 3) AntaMntio, Uguldl LopMans Vaika*. Surinko S. K.f p< ir N_lfe
Maįtegaitidte vaikam* džtang*MAIDAKVYGM
*m ir Mtita*!
,
Jom* Kmtto KM*
41.00
dg*uluten tint du kartu* per
Paikiu ui Kalių-”^^
plūda, Odo* apdaru H00>*
Ltetatig Albumu, Su pa
metam* 12 Ht, pusei .metų 61 lt.,
apaltito vįtolhn Kaina Lietuvoje, veikslai* Ir ayraiymnh~^.^-150
Mala* KaajM AMm Aite*
Latvijoje, Eatijoj*, Vokietjjoje
Tfmbįmi Agtiagtilk* •rb*
Mala* Mattja* Atima AM*
mfneHJG ptik didelio fonuato *u KetTikljhao Apgynima*. P*
ritt* —juiriab vfrięliate^
i lų Irto koMtl|nn i>* Ir
nu<*lq.
rrtte
kwn.
V,
ZatofcČ*ų*kaa«Jkh
te kitur metam* 15 llt, paari ntejih'tnrih* lelrtf $n«<Tom* "*t**uit trim* teta, r 11.3t) etai. Amerikoj*
tų 8 lt
*u»j mnlidiK*
>
AdrtSti: Jurbarką*,4‘Karinti*
Jo
vrt*ti*rtit .11 rttifcof J* iW
Admlnhtraeijti
jįj* Ii MtotVIalrtrlo.

-DARBININKAS”
366 Broadway,
So. Besto:

i

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR
NEW JERSEY
1MK&TAC
JDORRd mltčIM
CANARBIB, N. T, — Canarote,
Cananie, kas gi tavąa Didžiajame
Nch’ Yorkė nežino? Kaa nfot valge« tavo gardžiųją žnvų? Kaa nė-ra maudote tavo .Oriame okeano
vandeny f Kai nėra braidąs po U*
vo pilnua vandens skersgatviui,
tavo klampynu*? Kas gi nebuvo
tavo ^gamkij^ žaismų vietoj
“Golden Parke?“
Tavo gyventojai yra Žinomi nuo
I7«5 metų, čia indionai su holandittiaia darė sutarti^ parduoda
mi apylinkė* tyrumas. Čia Ir da
bar butlegerfų eėntras, nes okea
nas Čia pat čia taipgi manoma

so, kurių yra pastatyta net m
‘krautuvių Nurinktų “baksų“ —
akryndifegyvengtnoae ir Žiemą ir
vasarą. Dauguma'jįjį turi darius,
kur po cibulių antrą vietų užima Hausfo. 5-ts, 7-ta vai. vakare įvy
“tumaitės
t v< ” .ir “-pataitės,”. ir visor ko iškilmingas naujų varg°W P*’“"•«« žo,'*>««?
’'»!?> čveutinimcs. ' Ceremonijas atliko
j« nuo tapo otspėjaml, ta
k ,w _
Andrifjau, p,™.

IAYONNE, N. J,

(W^e ffmtofo

CHEVROLET

Consider these outstanding

Chevrolet valties

H-tonni

it-.... ..•5io
Bdddiaąea • • ♦ — ♦
• •475
SX‘^3tX,...,4®5
.♦545

yr# labai pjlaiilM. Jokią orguii- į1s«»». I'. A’aie< k»:wkui. kun. MimoaeijiĮ. Yr« keli «porto klubai, tat «»»<'>> ir >“"• Karaliui » Bliuir iiė gyvuoja tik vasarą. Žiemą ImtKN. J. Labai gražų ir įsptldin*
mažai apie juos kas girdisi,* Bažpamėklių pasakė kun. Nimojuti*
nyftų, visokių tikybų, yra 8.
Įtte, Klizab ’thport klebonai Pro^^*.^ramo lalis labai gražini atlikto.
——
|Vargonais graibiu kompozitorius
aiinž Miii a n ti a nurm I ^bcvtčiųs ir V. šeteika ir para-

•

v

Atadari
(talpa#

■ •

iREONf

SttuMtadFlvaWMfoir<taipa , t
ari^rugtltte

Sėdo*.

» • •575
•035

plaukų centrą visame Nar Yorke,
■ ■ '
\ " InaL Kadangi aš nftsn jokls vargones prieplaukofr-uosto dalia pa- MARPE^H, L. L, N. Y. — Sau- [ nų ekspe rfas, tni nieko negaliu paaattyta ir kineliu?, laivams plaukti rio 18 d., 9 vai. vakare mirė IgnasĮ sakyt t. apie jų gerumą. Jungtinis
ižkeatas.
Y'iluris, 45 m. amžiaus, gyv, 57
choras Eljzabf th parapinis ir BavCanarsie gyvena visokių tautų, 22-69 PIaee.
?
.
k._
'.r _
oime%
N. „
J. labai gražiai išpildė
Paliko didelįhme nuliūdime M-1progromodalį. Taipgitepavieniai
tautelių, čia rasi ir Imi tų ir gelto
■
f
chorai gražiai giedojo. Iš solistų
nu. juodu ir raudonų Žmonių va* vo molerį Elrinetą ir 9 vaikus.
rių. Daugumoje gyvena lietu Velionis paėjo iš Panevėžio ape- buvo tik viena vietine p4e Stasyviams žinomi pmuočiai. Čia jie ga- Imties. Amerikoj išgyveno 26 me- te Židlauskyte, kuri labai gražiai
Pfm negu įneii savo pinigus į naują automobilių,
na gerą “geSeftą“ varo. Bet yru tus. Buvo doras ii* visų mylimas pagiedojo
„ “Avė Maria./* Tai gal
tari kad vertą pirma, sužinoti ką Chevrolet turi pair mfia brolių lietuvių. Sako, kad žmogus. Turėjo
savo Tničernę. jur pirmutines tokios Įspūdingos
’
jnuiytL
s
z
lietuvių via gyvena 40 >eim>mi ir Laidotuvės Įvyko sausio 21 d. iš iškilmės jvyko- mūsų bažnytėlėj,
su pavieniam priskaitoma net 200 Viešpaties Atsimainymo bažnyčios ilgai pasiliks atmintyje.
/fgalvų/* Lietuvių tarpe daugu> Kalvarijos kapuose.
Kiekvienas iš visų devynių nauju modelių yra fine
Atsteveikinimo vakaru
" ■ vra ^tautiniai susipratusių/*
Lai būna jam ramu ilsėtis sveti
karas—iŽUsai išdirbtas. Kiekvienas nupieštas, subuSausio 11 d. Įvyko L. Vyčių, 3toniekam netiki ir niekur ne- moj žemelėj.
davotas, pžbdgtes ir įrengtas snlyg.itandmds kurie,
tauso. Yra keli ir “raudoni/* Graboriaus apeigomis rūpinosi *erų Sąjungos kuopų ir choro at
sisveikinimo su gerk, klebonu l:un.
šie Mraudoni*r vien dėl to. kad A. »T. Valantiejus.
visiškai nauji visoj dirvoje žemos-kainps karų. Bar
raudonųjų** vadai yra Žydai, tai
Rap. L. Vaičekausku vakaras. Pasta
Chevrolet numažintos kainos nėra mažiausios tik
rasis čia klebonavo apie 4 metus
ir jie taikosi prie žydelių. Yra keChevrotet istorijoj, bet pigiausias visam mirkėte vi
u- buvo visit gerbiamai ir mylimas.
htaa ir gerų žmonių ir turinčių
Prie skanių valgių buvo ir prammaavus namus. Apskritai, Casu siu dienu motor kirų.
•
■. ,
kalbelių išreiškiančių kun. Vaiče
nanue yra dalis Brookl.vno, ir turi
kauskui padėką už jo darbą para
apie 40,000 gyventojų, turi nuosa
Ateik. Pamatyk naujų, Chevrolet 8ix. Pavažiuok ja
MAKPBTH, L. L — Sekmadienį
pijoje, Ypač gražiai padėkojo sa
vą laikraštį, katalikų bažnyčią ir
vakare sausio 13 d., įvyko basketme. Sužymite faunai—tuomet poitebfcį kodėl jis
vo vadui K. Paulauskas, L. Vyčių
daug kitų gražių namų, krautubolo lošimas tarpe Btooklyno Jau
UukiamM tepo DIDELA AMERIKOJ VffiRTfi.
kuopos vardu už išauginimą kuo
vių, Mrų.
nų Vynj Lietimų Draugijos itesras
nariais.
Kun.
L.
Vaicekaus

keikia priminti, kad kelios dekotbolo jaukto ir Morris Park
Front Vinrof Ch«rroirt SpartAl^Jel
kui įteikta daug gražių dovanų.
Mattys metų atgal. Canarric buvo
Caseys, iš Rtehmond IHll, L. L Lo
Linkime kdn, Vaičekauskui geni
motfų tatta&rii. 6n jų buvo, vašima* įvyko paprastoj vietoj Klns■are* laiku, ariHardai, nes aplin- iiauš, Clintan Hali, Maspethe, > j naselunių naujoje .parapijoje, į
pw E*dfc>
CIIEVROUtT OAVAUKR^
CfffZVROLltT CAVALIKRB
Catersoną kub, L, Vaičekauskas
M bnvo- dideW balos. Bet ėlri
HT0TI9 TTlfAC
šį sykį, aiškiai buvo matyt kad* ’švyko sausio 17 d.
STOTIS MM .
ragenai paSmns virių, visos miniFcnktoA&Oo itadre 8 «rf.
Penkladc^io vok*rn 8 eat
A
vadinpjr.ns jauktas “< ’ftseys” <tvr
Vakarais
Atidai*
/
ipaB balos buvo užpiltos smėliu ir jo visas*pastangas Ketuvihs nu
Netekome vargonininko
Oak laikais (Žiemų) uodų nei su|
BOSTON: Common*eolth (Sėrrotet SOMERVIUE: Hodgrton Chevrolet NEEDHAM: Stjck & McAdiin, Ine.
ROXBURY: G rovė Hali CtaVrotet.Coų
veikti. Jie net gerus rinktinius
Co„ Broaduay, nt Magoun Sų,
/'*■ MEDFORD: Medford St, Chevrolet
458 Bhie HiU Aro.
Kun, L. Vaičekauskas išsivežė Co., 940 Conmomrealth Art
liburiu nesurasi. Vasarą, tai dar
RO8LINDALE: Mt. Hope Motor SaW,
lošėjus turėjo pasirinkę; Bet deja, ir vurgoirininka, Dabar vargoni CommpnvetJlth Chevrolet Co., 20 BEVERK: North Stare Chevrolet Inr., Co., Ine., Med/ord 8q.
koka vienas-kitas atsikrausto, bet
I’rovinreSt, opp, City H«1L
1450 North Staro Roafl.
Ine., 415 įlydė Purk Avė,
f
jiems nepavyko laimėk viltis! Kaip ninko vietų užima p-le O. Brajūte. BROOKLINE VILBAGE: Common- SOUTH BOSTON: Dallpy Chevrolet IVELLESLĘY; Hariclns < Hyneo, Ine, tVEST
ROXBURY: W«t Rosbory
įiu ne “tuteišas'’—vietinis, kur
WATERTOWN: Danteli Chevrolet
ir visiemsjdtiems. Jauni vyrai su-» Choristai pasigenda savo vado ir wealth Chevrolet Co., 25 Waahington Co., 06-4 Broethvay.
Motor HhIm, 1782 Centre St
Co., 4147 Mt Anbum gt
įRI toliau, tai tokie 'skaudžiau ir
WAI.POLEt Waipote Auto StattofeW EASl.MILTON: IVoodward’« Gurojre, STONEHAM: Kept Motor 8*1**, 850 /,
teikė “Caseys“ jauktui gerokų gal dėlto pereitų sekmadienį ne- St, ftt Brukline Avė.
kanda. Bet via dėlto, Canarsie ga
ATLANTIC: North Qulncy G o rage, 151
Maln St
Mala St.
*Ine.
stiodojoSv. mišių metu*
Hancock St
EAST IVEYMOUTII: Mllter Motor MELROSfiHteld Motor Šates G>,
NORW(M)D: Fenton’a Gurno.
li pasigirti, kad ios uodai nerijau smūgį.
CHARLESTOVVN: fetanley Hario*
Service.
MATTAPAN: J. J. Driaoey, Ine, 1500
teki ^nevidonai,*’ kaip, kad gir- t?žbąigiant lošimų J. V. .L. D.
Nauja valdyba
SOUTH TfEYMOUTH: Sargcnt Droc DEDHiUnjDedham &i. Chevrolet Co„
Chevrolet
Corp.,334 Mala St
Bita
Sudarė
37
prieš"
“
Caseys
“
31
punk

W«shington
St.
.
-----UJU
— -Avė.
t--ritei, jų “broliai“ Nev- Jersey val
CANTON: Moro© k MuHIn Motor Co., IHNGHA.M: South Staro Chevrolet EVERETT: Meteftson Bron., Ine.. 67 5EALDEN: Enm« Motoru Ine. 1«
S.
L.
11.
K.
A.
60
kp.
gražiai
gy

CCo.
tą.
.
Ine.
Ezdūtnge
St
stijoje.
CbeteaSL
‘
Exdwnsa8t - .
CHELSEA: McBride Chevrolet Co., SOUTH BRAJNTREE: Hariroil’s
Jauniems
vyrams
sekasi
kuo
vuoja.
Šiems
metams
išrinkta
nauNETVTON:
Stnart
Chevrolet
Co.,
431
BEADING:
Balky Cbevrota Co,
Po “peteuocių** antrų vietą čia
Garai*.
Broadway
*QinNCX: W«riilnrton St. Gar«M lae^
mukiausia
žengti
pirmyn
čampioia
valdyba
iš
veikliausių
narių:
NEWTONVI1LE: SUver Lake Chevro ‘ IVAriiinkton St
uŽteta “Balionai“ čia jie turi sa
EAST BOSTON: Warnock-Ljrn<*. Mot
218 ttashlBgtonSt
IVINTHRO^: Gonto G. Fulterton, 57
let Ca. 444 Watertow» St,
į
LYNN: H. E. Prmbrook, 386 KarttfagPutnnjn St.
vo t^kvartalą/* ir ten savo namno- nato link. Iš viso šiame sezone tilt pirm. J. Adomavičius ir rast. A. ors, Ino., 944 Samtoga St
LĖKINGTON: F. K. Johnion, 85 BedIVOBURN: Ijmch Motor SnteM, 40
tottSt.
' ~
vieną lošimą pralaimėjo.
Bernotaitė. Vasario 15-tą kuopa CAMBR1DGE: Cambrkfc* Motor Co., .fortl St
♦
VAKEEIELDi Mitn St Chevrotet Co.
IVlnd St.
DORCHESTĖR: Columbla Chevrolet
Šiais laikais publikos mažiau at rengia labai gražų vakarą. Bus 277 am! 308 Mamd«»ette Aro.
Ino., 617 Columbte Iload (Uphams 1VINCHESTER: Trauk Murphr. Ine., IVAT.THAM! Roberto. Fenro, Ine. TO8
EAST BRAINTREE: Clark A Tabor,
MalnSt
.
silanko. Kalta bedarbė. Iš atsi- ‘atvaidinta 1 juokinga * komedija Ino.
748 Mula St
* Corner) and 767 Dudley St,
Itmkiusiųjų teko matyt vieną Įžy “Netikėtai“ ir “Dvi Kttmutfe.“
mu asmenį — kunigą f?. Remcilm Vėliaus šokiai. Tari visi ir visos i
Naujo* Anglijos katalikų seime Šį sekmadienį, sausio' 25 d., SLKK4. vakarą.
------ Varote Šį šeštadienį, saumo 24 d., Lie Gausio I® d. ndrč Frank, 40 m.
Mtaednia vaikų jmvaikitaotaa
Emilija Bukantienč m Šiaulių
lis įvyks pirmadienį, vasario 231 Brooklyno Jaunu Vyrų Lietuvių
D-jos
haskctbolo
lošimas
įvyks
pa
hHcraMte.
ieško su vo sūnaus Aleksandro Jte>
tuvos Vyčių 41 kuopa, Apreiškimo amžiaus ir Gražia.•Tūlio, m. am
_dieną, 1931 m. Tą dieną yra Ame
nrastoj vietoje Klasviajįs, „Clinton
Pan. Šv. svetainėje, No. 5th ir žiaus, Laidotuvių apeigas prižid- Eina neptintl metai kaa mėnuo kanto, kuris gyveno Boston, M**., ‘
rikos šventė — George AVashingŠatėje, MaspetlųL. I. suvadinamu
ir saro dukters Teklės dapvlteai*,
Havmeyer Sts.* Brooklyn, N. Y. įėjo graborius Mątthoiv P, Balius 32 pusi, didumo.
tėn gimimo dieniu Seimelis bus
kuri gyveno* Brooklyn, Y. šių
Blissville’s - Boostcrš jauktu iš
(Bieliauskas).
rengia “Confetti** šokius.
laikomas Nekalto Prasidėjimo Šv.
Tėvai, auklUojai, šeimininkai l asmenų arba tų, kurie Žino jų ad
Long Island, N. Y Lošimas įvyks
Rtp.
Panelės lietuvių patapius svetai
Yra
gautas
lobai
gem
orkes

Jai trokštate savo vaikam* lai- resus, maloniai prašau jų adrms
ta paprastu laiku pusė po devy
nėje Cambridgt, Mus. Prašoma
tras, kuris
lietuviškus ir an
mėe." tai pradėkite jiemė tą laL
nių
vakare,
šokiai
prasideda
taip
šv. Kryžiaus Dr-jos metiniame
)Jfcų katalikiškų organizacijų: pa
pat pusė po septynių, tęsis iki vė susirinkime, sausio. 10 d., 1031 im gliste šokius. Pradžia Bu* 7 :30 StadtyMU ir platl^dU mintinį mą kurti juu nuo maių dienų. Pate W. Mahanoy Avė., Mabanoy City,
rapijų, pišalpiniit draugijų, chorų, laus laiko. Lošimo pertraukose de
v..vM tikietai tik 50 centų. ■
tai jpcaUg
mokslo, bltivyHa ir nrrikata pirmas tam darbai
svarstė ir nutarė, kad iš priežas
skyrių, kuopų, ratelių ir kitų at šimts minutų orkestras groja.
ti
vaikau
dar
mažose
dienose
p*
laikraštį
L. Vyčiai kvočia varna apylin
siųsti kito (Įauginusia atstovų ir’; Kaip jati žinote, Brooklyno gy ties Draugijos 2Ū metų sukaktuvių kes lietuvius atsilankyu į šį paren
mylėti visa, kns gera ir gražu. Tai
andvežti gerų sumanymų. Atsto vena Juozas Ginkus. kuris vra pir padaryti naujų narių prirašymo kime.
yra vteai nesunku Jr-nebrangu.,
vajų. Vajus tęsis per Šežįa mėne
štai “AvaigŽdutV* leidžiama vai
vai turi gauti organizacijų man mas Ameritajietuvis laisninotas
Zenfijri
kams šviest^ dorinti ir lavinti
datus, klebonų patvirtintus. Sei- kumšfmihkų managoris. Turėda sius ntio sausio 10 d. 1031 m. Vajam motu visi nauji nariai bus
iUHy«temss mr
Bttk tikrai vaikam* gerta ir pa
melfo vtea tvarka ir dienotvarkė mas kelis lietuvius kumšfminkni
Mfarms j D'Mofam popuHąriimrika ir
priimami ^rangijon dykai (be įdaryk jiems šiemet gražią dova*
visttomente
klautlmy,
2)
blaltybite,
g)
bus pranrita vėliau.
k. L: Diek Šehrocdėr—Škvuod£- stojimo). Nariai hus priimami nuo
'ik’o. 4) Arelkatos. 51 lydytojo putai- nėlgi juhakyk jiems “Žvaigždu
Martdjos Manjoa Anglijos‘ nas, vidutinio svorio. Pete Pcniish
mij, 8) mlvokMto patarimą, 7) aąlval18 iki 45 metų amžiaus.
Ptatateeroto* kaina: ateta* <2.00, t (politiko*, viroomeMlM failhima te > tę/* kuri kaa mėnuo jiems duos į—Bemuškevįčlus. pusiau sunkaus
mofateteteiM Me koaomljos gvvtGJmo), 8) prteteiUmlInte dvmių škaitymėlių, įvairių' žinių,
Taigi visi lietuviai norinti minė* pntaeėiui
Į
svorio. Taipgi,gavo viena jžvnut
tą ikriMlą mito bettetekaMteiaa val bKiejlmas (IJetiiYote te vMcnyje), ft)
mjelife galvosūkių ‘Bus ir Tau
ton
draugijon
prisirašyti,
malonės
Knygą
patartis
ir
10)
pmlreaykėa
kams
Tuo
sau
įkritę
Jtema
dMiags
4žm
ispaną kumštininką Angcl Teiaro,
tams gt.90, ytataląt 80c.
renokvy^ kr. n»i- malonu, kai 'vaikas skaitys ir
buvęs Ispanijos lengvo svorio vam- kreiptis prie komiteto narių arba
njm,
>rof.
V.
Kuraitis,
VyduniB. kMt džiaugsis.
.'•donas, uenn^olčfns knino lentrvo ateiti į susirinkimų po No. S68—70 **AteUh* jdomt te ;> atokaita tema. Tarnas. pr»< K«sąftUa, <fr. M. V»eknn*
K'ifu
jie
noąarirtemtt
Mteaklati
jvo*
svorio vamnionns. Jis dabar įstoto Broomo St., X?n’ York City Auš- Dievo baimėje, lltatal )••• te khtal kalte, rtr. A. Gyly*, dr. jur, llailinaUfa, Tikpaabndyk—mftsnnerikgosi.
Valatka, dr. K. BaMta, dr. D. Juš
Vartų parap. salėm Busiriuki- jiems tinklą prtea Jvu riw» gyvenimo ngn
Juk vteai maža kaštuoja •—voa 4
j nusiau vidutinės klases hvelter. uos
j
b,kai aria rūjrklt
te kiti.
/
r-avoju*.
ItaoJInKliiftM fatalą prie- . kaIKSO
{nmi
laikomi
te
antrą
nMeldicnj
w.
-RARGTBA
“
ktftate
Me
atnofamitiįvėight) ir, mano tapti tos ktas*s
Aal — rtrtybė, netikėjimu * te
*»- taMK tik o litai, pm*l metą S litai. Vi- HLmetams.
BlftanėdlnlMfe
;
kiekvieno
mėnesio,
tuoj
po
sumos.
riojlma*
Ypačiai daug larają yra UnyJ« 12 litų metais, jm’ri metą fl
Kaina1 Angelo Sargo Vnikų Są
čamnionm
‘
į
Pa* Mm suni
artetau** btamoktnaitfnou’tetarmta litai/
jungos
nariams 3 llt., 0 vistema kite tikru enro>ia
Jei mūsų tautiečiui nesisektu iš- Draugijoj valdyba:
t el» Ceriaariee BerimoHiMmėte
Metiniai akaltytotel gana* priedą
kas plunksnas Ir
m»
ir
ntajteta mtac *
trnms
<
lit metiniu Užsienyje 8
Katemtaią*
ir
Merija
MiteMH | čamntonns netik savus lie
f
pnkttK. Aplanky
m. te* driifrRmte metą teMftema* te<P. Knbllimi, pirmininkas,
kit Mnnu Nariv
tuvius
kumštininkus.,
l»et
ir
sve(flUJtą mokriellfą taaeMnte Untatei %kaU>toJv ftknlHttl padhteJiH tkl litai metams 4 litai pusei melų.
73—43 Grmrl Avo.,
ta, o tta rmteotvintat menkti anktejh IftjaM Merija b<»- ąteCtaM. »M nrt
*r Storą LEPIKS. fimtaucius, tat būtu labai geras
Priedų duodama loterijos bilie
rtrlnkt TO.ita aknltrfoją. tetai ja Uf tas,
‘MiiSpi th, K Y. ta naltą.
nasisekimas. Ir Itetuvląms btttų
temdinta trte karina
■
UvauMf it Ir yra netoli
Adresas: “tvalgŽdhrtls'*
M. A MOMTOMAl
X. MafaVitil, prot. rašt.
Mtttfteklt nfrfrakytl
fatf
enrbė parirodvri pasauliui su sa
itea «U art! JoNaa-Marrti
7/roi te tafta*, neptairtkl»10 lt >tepritmktą Pirmąją aitearią.
186 Hale Avemie,
Irtatam tet kampo Bedvo ,ąporihdnkak
Adrtat: Kauna*, Ltaritea namai
Mml
) »
•SAIUITBIHV' MdM.
*
HhMiklyn, N. Y.

LIETUVIAI LAIMĖJO

CHEVROLET DEALERS

NAUJUS ANGLUOS
KATAUiy SENELIS

BSOŪKLYN,N, Y.

BROOKLYH, N, Y.

''ŽVAIGŽDUTE"

PAIEŠKOMA

ŠV. KRYŽIAUS DR-JOS
VAJUS

‘■SARGYBį'’

VĖLIAVOS ID OMAMžACUUiEUKLAI-

VAIKAI NEMYLĖS TĖVU

ar

SBMKSHi

DARBINGAS

I N K A F*

ROMA AR MASKVA?

i

L,~ ? ; y/*1 jTf i ,wj

» 4, l»3t

ftakUdlrab,
—kt j * rjjni.|i,.

w--.

akruos UEiuny tataukų ubegiuma

ka savo polhiniuii priešus
paialmti taip, kad jie dau
:<h:
giau nebesugrį^a'. Nu»ikra(Keletas miMctH U Pn Muckermannfo S. d, laikytos
Publkhed m?
iuH ORUY
tč Trockio, Bykovo, FrounVienoje paskaito*)
ze. Tasai Froųuze buvo Ka
— .
\ Jau rašėme, kad Aineri-|tal of Lithuania, wcra re
ŠAUT JOSSPH'S IITHUASIA* M. ū. AAfOOIATMMf OF tilta ro Miniiterijoa direktoriua
Bota'Viimas visiškai pri- vikų išgalvotos propagandos
turnvd to Litluumia,
toUtod mt Mcocd-cta* »wuter tapt
Jhtat, Mm 1925 m. Jis labai gudrhu klmiso nuo materiališkos pa- filnios siekia jau visus pa ta Lietuvių It K. Kunigų
Vienybe* ir Lietuvių Katuli* Sceond, GermanyV agatoM,ttoA49CK»rch8,ltW’
*
w
ir. visa viltis
* i * • . mhia.. .
krovė m ĮMitavų. luta
žąngoji
Jo
saulių kraštus, rodo kitų rataMtoiiMt fdr mitas tt *ncui rat» ot
prtoldtd fer in tacttoa Uot Įvietų
tik šiw gyvenimuftik m* rių žmonėms jų didžiausius kų Federacija pasiuntė kah* gressive l»olicy towiūd Me*
Act o? Oetobtr A
ot taly 1J, ItUr
to
bet laM akylai ^M11^iagn> Tlw twjm deimantų kasyklose vargus, legramų Tautų Hųjttiigai dėl mri should be vigorouslj*
FnKNUM»lATOB KAINA:
MJBScitn*nox bato:
, diseoiiraged. . The majm ity
ji tįstojo. Frourae buvo ne-.į^,
trirtimMta ir plautarijose išnaudojimus, o Vilniaus ir Kbujiedon
DMMaUe ytttly ................H00
UfeUMjr iMt«W • ,
: sveikas. • Stalinas "U»WĮ^h
1Mgrilldas >TU Šalia to vaizduoja europie Kaįilegramo tekstas miglų of the imt i ves are Litlmafetoip 3r*»rir
|2.0li
DeiMMtle to<» W w«* y«r1y.^00 Vltto luutt Mvatajft
nian and sueit aggrtakm, i f
kad w<inotij W-uab(tik5jilwll, j Dievo, į Didži»- ti įdegant iškame viešbutyje, kalboje yra toks;
. r*m«a oct* tor we«M year!y...,f2.50 ūi»h«y_lk*rtMYalUta♦♦A®!
< «‘—
permitted to continuc, vili
DARBININKAS
”••
nes, girdi, jo* gj-vast s bęga-Įjft p^gpįį, BolŠovfemas no- kurs su misijortieriais geria
“Jamuiry 16,1931 develop compliriitions in the
366 West Broadway
lo brangi visai Rusijai. Pa- <
kok.ktVyi4i8kw visuomeviMlorat>. vynų. Kadangi Europa sun
ri kolektyvistišta
Telcphone South Bo«toii0620
sifllg net savo gydytoją ope;
formi^ kurį nepllžista kiai nusidėjo savo kolonijo Council Leaguc o£ Nations esisting relationš of the adjoiniug governments.
racijai padaryti. ‘ Frotmze jokios asmenybes, bet tik be* se, kadangi Ijovaldydaina Geneva.
A copy of tins Rtatenient
kaž-kodel nesusivokė ir suti dvasiškus mašinos ratus.* neteisingai spaude ir išnau
The Lithumiiun Catholic is lx‘ing sent to the governko. Operacijų bedarant jis Krikščionybe gi teikia orga dojo tai kraštų gyventojiLs
r■
pasimirė. Stalinas iškčlė niškąją draugijos tvarta tai -data* tų nelemtų darbų Clergymen League, and the nient <»f Lithuaiiįa, assuriug
Lithuanian Catholie E^tau- the pmpfci in Lithuania that
jam kuo puikiausias laido tikrųjų žmonių b<‘ndruomc- padamiu^
padariniuose rantui
randa Jrdševį
^evi-’tto
America, ęomprisrng the Lithuaniaūs of America
tuves, begale apgailestavo ųę, V Negalima sutaikyti kri* kai savo agitacijoms labai in4įvįAuąl and federated
r<*n(‘w their pledge of mirėf : Neperseniai buvo minėta, Tokiam padėjimui esant, nabašninko ir jo vardų lie
kščionybm w bolševizmo patogia (jirva.
|j4thuanian sudėties in the xęrv<»d and wholehearted
rodos,
valdžia
turėtų
imtis
kad famerių biuys Arkanpė įiišyti karo akademijos
mintimis,” taip kalba oficia * šiandien jau matome^ kad United States, through theii1 snpport, botli nioral and maenergingiausių priemonių ir
suso valstijoj susirinko į
knygosna, kaipo dideliausio lūs Maskvos ponų raštai,
stot prieš nedarbą, kaipo
pradeda judėti ir tie šulai, officers rcspectMly aęklress terial, to the end that Vilna
tautos didvyrio.
miestelį Engiami ir grūmo
“
krikščiunybe
”
ir
bolševik

prieš
naminį
priešu
ir
kovo

ant kurių pastatyta Euro-.your Excelieucy, appealing lx» regaiuM and that Litli«
jančiai pareikalavo maisto. ti su Juonį kaip, tikruoju Toks tai Stalinas. Apie inas taip viens antra panei pos tvarka. Bet Europa ty- to you and the League of uaniiui soverrignity over
' Dabar, pasak St. Louis karo metu. O kas gi daro kitais bolševikų lyderius Ba gia, kad jie turi būtinai ko; 11..« Europoje ramybe, ka- Nations ('ouncil for sėiious Mernel Im» maintained.
Pošt-Dispateh’, panašūs įvy mai Vieton, kad pažerti bi janov atsiliepia sausai, be voti, ligi viens antrų nuslo da jos žiauriausias priešas eonsideration regarding two
Rer. ftorbert Pakalnis.
kiai pasikartojo iniesteliuo- lijonais doleriu, valdžia at veik su panieka. Molotoy pins,”
kelia galvų. 2,200,000 Žnro-I important problems affeet- I >resident, Liftamiau Cafše Lepinta, CraAvfordsville kiša viynų-kitą milijonėlį, vos sugeba pasirašyti. RyPaskutiniu laiku pradėjo nių nužudė bolševikai ligi ing their native land.
holic Glergjincu League.
kov
švepluojantis
alkoholi-,
,ir Monetta. Alkani farme- tartum trupinį nuo turtin
bolševizmas dar smarkesnę 1927 m.? tarp /kurių 34,000 First. Ali differeuces arisRev. Ignatius Albavie'’ *
kas.
Vorosilov,
karo
minisriai
grūmojo
pulti
maistai
kovų
prieš
krikščionybe.
Jis
k •
gųjų stalo.
kunigų. Bet ar to pakako? ing brtween Lithuania and Pri’sidi’iit, Litliuanian i
teris, tuomi pasižymi, kad nesidrovi ir nesigaili jokių Ir ligi šios dienos vis dar ei Poland could be amienbly r holic Federatinn ’ <>£ Amšandvlius. šiaip taip juos
Liūdna...
po svetimųjų nuomone sek- priemonių, kurios yra nau na tais pačiais kraujo nu adjtLsted, if Vilna, the capi-dra.
numalšinta ir tai tik su Rau
K
donojo Kryžiaus pagelba.
mingar ištaria: *4ameir.^ dingos išnaikinti visa tai, lietais keliais, šimtai tūks
duodant kiekvienam farrųeGarsusis kavalerijos vadas kas dar galėtų reikšti kri tančių nekaltai suimtųjų
inii po $1.1^ vertės maisto,
Budennyj, paklaustas su kščionybę. Todėl, jeigu dar dirba Šiaurės kalnų kasyk
kurio turehj užtekt visam
teikti žinių apie strategijų, šiandien kalbama apie Baž- lose, šąla Sibirijos miškuo
menesiui ! Tas žinias valdžia
trumpai atrėžia: a strategi ny’čių Rusijoj, tai tik apie se ir rudyja kančių pilnuose
uoliai slepia, bet kasžiu kaili
ja tave amatas, maniškis
kankinių Bažnyčių. Bet to kalėjimuose* Štai 20-jo am
Redakcijos prierašą*. Kujos išėjo viešumon. Arkanšvytruoti kardu/’ Ir taip dar nepakanka. Šiandien žiaus vergija! Šių vergų ga Liehivos dienraštis u Sy
Beris Bajanov, buvusis
8U8O senatoriai šaukte šau
seka visa eilė nesvarbių pa* pražuvimų nešanti Sovietų miniai -išvežiodama..po’ visų tas” patalpino Šiokio turi- nigas VL Mažonus yra žy
f.
kia, kad tokia pagelba vie Sovietų “Politbiuro” sekre stmndėlių.
Rusijos‘propaganda nepasi pasaulį. Šiomis nekalta)jų niu laiškų su redakcijos mus ’ skautų darbuotojas,
veikęs be pertraukos su lie~
Stalinui kasdiena vis leng tenkinu vien tik Europa, krauju pagamintomis prekė prierašu:
ni tik juokai, bet nieko dau torius, Paryžiaus laikrašr
b ; giau nepadaryto, kaip tik Šiuose aprašinėja savo fepū- viau tokioj šeimynoj viešpa bet kiršina jau ir juoduo- mis griauna bolševikai Eu “Iškilus įvairiems gandams tuviais skautais nuo 1917
metu Petrapily, 1926 m. Lie
iiiitartu paskolinti farme- džius*apie bolševikų lyde tauti,
*
sius Afrikos ir geltonuosius ropos pramonę ir kartu vi dėl mano dalyvavimo dabar
J*
tuvoj apdovanotas skautų
riams 45 milijonus dol. sek- rius. Stalinų jis prilygina
K. Kinijos gyventojus. BolŠe-j sų valstybių tvarkų. Bet pa tinėj Lietuvos Skautų Są
jungoj, pareiškiu, kad, tiks svastoka, dėkingumo ordemi.
lai ir 15 milijonų maistui, prie meškos. Girdi, Stalinas
saulis tokias prekes 'perka.
liau susipažinęs su šios s:į- Paskutiniais dvejais metais
- Taip pat įsakyta Raudona- yra vidutinio ūgio vyras,
Kodėl ? Kodėl Europa nusi
Arėjas Vitkauskas
jungos kiyptimi M santvar buvo globėjas' kataliku skau
jam Kryžiui šelpti nukenfė- slaptu orientališku veidu,
gina nuo jų? Atsakymas ka, negaliu joje toliau da tų konfesinių draugovių, ku
juslus. Bet Raudonasis Kry- tartum kauke, papuoštu juoLietus ir Perkūnas
aiškus: kadangi jau jos dva
rios leido laikraštį4 4 Budėk
lyvauti.
žius turi tik 4 milijonus dol. dais ūsais- Jis vaikščioja iš*
sios struktūroje yra daug
Kutu IT. Mažonus (data- vyL skautu štabo su
(Būsimo’ poeto svajones)
Kuomet jis prašė 10 iniliįo- lėto, slenka ?yg meška. Kal
panašauto į Sovietu Rusiją,
stabdyt:)).”
Marijampole,
nų daugiau, tai Prezidentas ba labai mažai ir niekam nekadangi jau Europoje vieš
“Vasalų ant žemes karšta,
1930-KII-31.
M to matome, kad suvals
nialmnai su iuotn sutiko, pa- jiareiškia tikrųjų savo ininpatauja tie patys laisvama
be abejojimo — nebesu ir augštai,
tybintoje Skautu Sąjungoje
sitikedamas, kad gailestingo- čių. Bendrai apie , diplomąniški pagrindai, koki dabar
todėl — kad trošku taip nebūtų —
tautininkai
sudarė* nepaken
ji visuomene tų sumą suau- tos salcomū, kad jie vartoura ir Rusijoj. Pia glūdi vi kai turi dirbti kartu. .Štai
dangus ten apdengtas plonai...
i.
kos, Tuomsyk Arkansase nž- ja kalbą kad parodžius, jos
didžioji Romos mintis, kuri čiamas sąlygas. Be to, nelei
so paslaptis!
Tie skliautai — tie augštai mėlyni:
ridare net 130 bankų, ir tuo jis jokių minčių neturi. Bet
Ar neturi ir Sovietų Ru šiandien ypatingai pabrėž do katalikams kurti savo
dažyta plona, vaiski žydruma,
būdu farmeriai iš niekur no-jis. daug dėmisi, observuoja,
sija tų paein įstatymu lie dama. Mes turime vieni .ki skautų sąjungų ir siištata"
kurioje daug skylelių pridaryta,
gauna paskolos.
Jis, rodosi, neveda pirmyn,
čiančių tikėjimą ir draugijų tiems padėti, vieni kitus skautu laikraštį “Budėk.”
kad oro naujo būtai ten gana...
Bet ne viena tik Arkau-'t'k seka paskui, bet visuogyvenimą, koki šių dienų remti ir tokiu būdu prieš vi ,Tas parodo, kad tautininkai
Kad nedulkėtu šviesios gatvės,
sašp valstija tandasi tokioj lllet atspėja diilžiiunos nožmonėms teikiami iš laisva sos žmonijos priešą kovoti. nori visus sugrūsti į savo
(jos eina ten ant skliautų—iš aukštai...).
nelaiiningoj padėty. Daug rl,s >r eidamas iš užpakalio
maniškų ir liberališkų-par- vai‘gst*ančius sušelpti, ha* partijų ir priversti skaityti
palaisto jas su debesėliu
ir kitu agrikultūriniij valsti- viską tvarko ir galą gale pa
tijų. Skirtumas yra tik tas, dalijančius
pavalgydinti.
ant ratų velkamu, tikrai.:.
jų ne ką niaHau nukentėjo liek® lyderiu. Čia tai jis pakad jie Rusijoj jąu visiškai Būkime dosnūs krikščionys!
Kai dar nedaug ten gatve laisto —
grveninian įvesti. Europoje Krikščioniškoji ir tik prak tundien intoMftataj tarpe yru tik
ir K visur farmeriai šaukia- ’«lo nepaprasto gadramo.
lietučio žemoje mažai,
taABMiMi
■ v
si skubotos pageltos. Dide-^Iuk su tokiu visagalinčiu
— reikia dar laukti tik pa tiškai gyveniman vykdoma
liet—pasitaiko—debesėlį
krikščioniškoji meilė teikia
togaus momento.
liuoso miestuose nė kiek ne Trdekiu jis taip puikiai apbetempiant lūžta stipinai:
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sidirbo,
kad
Trockis
ne
nedidžiausių ir gal būt vivnhiKaip
mes
tūrime*
tą
pavo

geriau, jei. dar ne bloginti.
staiga pakrypsta tas vežtas*
Dr. V. MykoTtUMMUiM
jų pašalinti, Įnirs iš bolševi tėlį atrėmimą prieš bolševiz I»rot
' New Yorke jau trys mene-* pasijuto, kaip liko ištrem
ii1 debesėlis — Slinkt 1 — žemyn,
hmus literatui!*, oMttln, tlMMmtfts
akiKkmlSkoJo ityreniiKo Itatarta*
kų gresia/
šiandien šis mą. Jeigu mes pavalgydin ir
tuomet lietaus daugybe imas,
šiai kaip todarbitj šelpimo tos* Trockis mirtinai jo nen«vnr<lnH famalaa yt» Blillit—ton,
JdomfauaiMt Ir tabUMii
komisija diubuojasi nedar-p^to Caitralmio Komite
kiausimas yra aktualiausias, sime alkstančius ir pivgirdypro skliautų skylutes lašai tankyn
pra«li«vinnslam Arnotui tMtatftatii
Partijos susihet jo išrišimas yra nepa sime trokštančius, įii tada Hotnrltj inriinkie. T(kW ytaotfimllb
to blogumui pašalinti,'bet rto. Komunistę
’_
jau iš anapus smalkūs prasisunkia •
teutateakrttWiMn
surinkusi tik 8 milijonus <lo- Į rinkime, 1927 m. Trockis
prastai sunkus. O šį klausi* bus draugiai ir pakankamai *tWWd* k*lha
»imk. M L
ir krinta į žemelę: sakome—lietus,
tom JO lt: Atteeitojt mhmm Hta
stipri
bolševizmui
atsispii
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fi.
jnų męs turime įrišti, mes
loriu ir daugiau nebegalinti Stalinui į akis taip pasakė;
koks debesėlis — tiek ilgai jis frmika
BS-M1 '
Adr.: "BKtay*,**
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0 kartais, jeigu užkabina
TIatkeri paskuti w
džios, tai padarysime kaip
Europy, už savo vaikus. Taį
vežimus
debesį staiga —
)Clemimeean, tik su tuo skir
Ūel turime įtempti visus sa
tas trenksmų smarkų pngmnipn.
jmnlpinus pagelta nors tumu, kad Čkmenecttu pagiva jėgas ir, savęs išsižadė
iššokėta net ugnis, šviesai- į
mžąi dalelei bedarbių ir tai fėnkūm pasiimti valdžių, o
mes * jus visus sušnudvrinL
ję,
stoti į darini. Katalikiš
mes sukome
perkūnas tajFnkin*
tik ivki balandžio menesiui.
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jūs
nieko
nurieda jo aidai tolyn.!.
kai mąstančių žmonių Šian
y
^Bct ne vienas tik New Yor* labiau nėtrokštati* kaip su*
dien Europa yra labai reiiUfe turtais "Darbininką” ntttuta konosrtu įvyto tok*
enkia
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Net
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riui stovi rilemis, kad tik kankanmi drąsos tai pmlury*
^ntrama ta Jtoiri, tutinta^ ir skirtini*
>u to*
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, nedrįsta riti viešumon su sa kad Stalmas nedrįsta savo
ta’«i paimti ir tftMrtm jKtitavtoltl. '
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Liitkmtaiiį au ir ai>ylinkeVisi laimi gerai lŽino, kas šios dieno* daugiau neger
*
tai yra girtuoklis.
Tokio ti/'
•
•
.
I • .
žmogaus negali rasti tarp
Moteriške pasitiki savo
gerti žmonių, jų yra dmigyvvruf vėl jį pamyli ir paga
bėa tarp ištvirkii»ių» vadina*
minus jam valgio, išlydi Jį
mų žmonijos atmatų,
į darbų* Vęl toje Šeimyim-

VimiUlL 0OMN.

3*im»o 25 d., 1 vai po pietą į- LDS. 2 kp, susirinkta* ji
v'yka LD$. 5 ktiopeMi luairinkim** vasario 3 <1, 5v. linko avetah
lenką ii* už pinigiu' negalim, mos mokykloi kimbiry, Con« Visi nariai pranoml atoki 14 i
IH grynai lietuviškame mie- gresi Avė, Ateikite visi, Valdyba rinkimą ir užaimokėti tenai
trauktas mėnesine* duota,
Mliky* kelinti metai veikia
w gv’veim vien li«ftiyiait o

lenkų valdiška mokykla ir

C. BNOOKLYN, N. Y.

Sausio 25 d„ tuoj po -sumos į*
ĮX‘r ją varomas lenkinimo vyk# LDS. 10 kuopos susirinkimai.
1L1ZAB1TH, K, J.
Daugumas Jaunystėje hu je atėjo džiaugsmas. Vyras darbas. Dažnai mokiniai net Kvieeiamė <auslsi sueiti nes turi LDS. ,16 kp. susirinkimai h;
Nuo jmt Nojaus laikų, nieką nustoja ^nvu gyveni
jmsatdyje gii’tuokiybu žino mo. Gy vendamas .girtuoklių ną gražiai užauginti, ir tik savo uždarių atiduoda žmo* mi ašarorniH prašo, kad juo# me keleli svarbią sumanymą. At- trečiadieny, vasario 4 d,/7 1
sivcsklte ir savo draugns(es> pri. vakare, bažnytinėje svėtata
ma. Bet novisur ir visuomet ką gi turi. Dažnai jis snivar- suaugę tai silpnybei pari- nat. Vaikuriai visi linksmi pamokytų ir lietuviškai, bet rašyti
»
Valdyba Kariai kviečuimi gausiai ateiti
ji lygiai išsiplatinus. Neku gę.į sunykęs, išpurtęs, pa- ’duoda, pradeda gerti, pada ir viskas išrodo taip, kaip
atsivesti savo draugus(eu)
veltui. ‘Mokytojai aiškinda
rojuje.
ro
save
nelaimingais
ir
tuos;
čytl
fa
rtose šalyse ritelių laikotar
sinelęs, dvokiantis. Jis pa kuriems su juo lemta gyven
mi is^rt’iją įr geografija prie
Bet tas rojus buvo tik ke
piu girtyJje labiau šiauria,
LDS, 2S kp. mėnesinis susirinkinašus į Uiidyklę o nė žmo ti. .
kii*kvieno8 progos mokiW0MdWT®t, MAM. .
mis įvyks sekmšdienį, Mūšio 25,
kitu mažiam Šhiomi laiku
liems metams, nes vyras, sugų. Tokio žmogaus* namuo
JkDS, 7 kuopos susiritikbBi* |į
nianm
pasakoja
ajne
Lietu

1
vsL
po
pietą,
bažnytinėj
avėtai,
ar nebus girtybe plačiausiai
Baugumą šeimynų yra ne ejes sn ^avo Ukumu,” vėl
nėj, 339 Green St. Kviečiame na vyks vasario 8 d., G vai vatahįg
se didžiausias vargas, &nolaimi ugų jier - gi rtuoMiavi- prisigėrė ir uždirbtus pini* vos l*nekulturingtimąM ir a- rius (es) nteiti. Gera proga užsimo bažnytinėje svetainėje, 41 Pretjg
žmoniją apėmusi.
*
na visada apsiverkus, netutHo
immel&hnfi kėti duokles.
'___ Valdyba idcncč St. Visi nariai bfitinatati
ri ka vaikeliams paduoH/cųw^
’ \ 7",
-T ,
kitę, nes turimo ąpsvarityU
prohibicijos, nekuria buvo jei papras ko iŠ tėvo, kad
atsiskiriant
nuo
lenką*
Mo

Jnntrikaite srntaka
^foteriškė juimačius, kad
tą svarbiąi ■klausimą. Be to,
> manoma, kad girtuokly bei .mtph^jariKD^hj. taiat- k*8®*?’ <U” '-1
BROOKLYM, M. X
J a' ji turi vyrų, kuris nemoka ko dainų agitacinio pobū
proga UŽsimoklti duoklto.
Ims*padalytas galas. Dide
.
' v«W
siinis kiek JiCTėiikk, arįį|myI<yt’» iftf Uz kelių m?ue- žodžio išlaikvti ir gyvena ne džio ir nukreiptas prieš Lie LDS. 12 kp. mėneainis uuiirmkimas įvyks sausio 30 d., 6?30 va
lis aimnkima& Po dešim
puls dar ir mukti nekaltų«'*'• J1»’W
dėl savo; šeimynoj paėmus tuvą* Dav, “Nie damy WiL kare, Kirslicn&i Angelą parapijos
ties metų proliibieijos gy nioterį. Girtuoklio vaikeliai |kf
n^nodani? savo savo turto ir vaikus išlu’ga mr Libvinom,” — Neduosim svetainėj, kampas Robling ir So
DAYTON/OHIO
vavimo, kiekvienam aišku, apleisti, silpMaproeiai, be vii- Įpalinkimų iš syk džiauLDŠ.
60
kp,
susi
rinkim
m
įvyk*
4th
gatvių.
pas savo tėvus.
Vilniaus lietuviams. Kai ku
kad Jimgtinėse Valstijose
Taigi malonėkite vrni susirinkti sekmadienį, sausio 25 d., bažny
liosirt.t. Tai alkoholio pa-1x4 i,K“injui ’tss"5S
rie ankšfesnutjų skyrių mo ir užsimokėti duokles kurie esate tinėj svetainėj tuoj po sumai
Ant
rytojaus
išsipagirio

giituoklybe ne kiek nesuma 'sėkmės ant žmogaus. O ko- džiaugsinaspavh-stainuliūKuopos tilt. K WWIf
jęs vyras ir neradęs savo kiniai tuos lenku “darbe- skolingi, Nepamiržkite ir naują
žėju. šiandien daugiau iš-|Si‘" miostolius jisdai,ožnin-Į^’,1,lb ^*a' v’el1if dienų, vėpurią Atsivesti prirašyti prlc mūsą
lins
M
gerai
supranta.
&
m.
Žmonos suprato viską*
geliama ne kaip pirm de pto
brangios orgnni/jicijos.
Į lai vakare, pamato savo vyN. K FHILADNLFHIA, FA
pavasarį, darant dainų re*šimties metų. Kiek visokių|saUs kišcmiii
Kviečia Valdyba
Veltui
žmonos
.
prašo
at

Į ra vos ant kojų pastovintį :
LDS
103 kp. mėneainis auairtokipeticijas . rengiantis prezi
“būtlegerių” 'priviso, kurie
Kartais uekurios šalys
leisti
kaltes,
nes
jo
prižadais,
nins
įvyks
sekmadieny, \Msarto
girtas kaip šiaurius. Išėjus
dentą sutikti vienas moki
sau didžiausius turtus susi-[bando vesti statistiką kieki
BRIGHTOM,
MAUS.
tuojaus
po
.sumos, žw Andriejaus
daugiau nebetikima-.' Ir taip
nys vietoj; ‘‘Nie dan^JVil. LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks par. svetainėj, 1123 Lemoii
krovė l Kiek kukninių bra- [pinigą praleidžiama kasmet Į laukan, paima savo vyrą už
su j ra šeimyna. Išvarytas gi
Lihvinom7’ smarkiai suriko: penktadienį, vasario 6, 7:30 vai. Kviečiame narius ir nares ateiti to7
vorelių atsirado laike pro-Įgėlimams. Stebėtinai dide-Į rankos ir įveda į namus. Ant
tėvas virsta valkata.
v
I
rytojaus,
vyras
išsimiegojęs.
‘‘Oddnmy W. L.,** Atiduo vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln kurto užvilktos duokles užsimofek
hibicijos O kiek tų visokių Į lės sumos pinigų prageria-1
Valdyba U. Taipgi nt^iveakito nors po MA* [
& Į ateina valgytų.
Bet štai,
Toks tai girtuoklio gyve siu! V. Lietuvai, Mokytojas St. Ateikite visi.
galiūnų saliūnėliųž Kas be- ma. Payyzdin Belgijoje yie- Į
ną naują narį priė kuopos prbnBt
vieton valgio, jisai randa sa- nimas.
išgirdęs tiesiog sumišo ir už
syti.
’
Va»fofefc
suiokuos viskas^ Begertla- nais metais pragena už 3,.
bew»Mim«ii PuoKAOTOK,FA.
Mes,
tat,
turėtume
susilai

mi dabartinius mimlusų kiekĮoSO,000,000 blg. traukų tiki.
\
.
tokį didvyrišką pasielgimą LDS. 40 kuopos susirinkimai jkyti nuo svaiginančių gėri vaikas tą pačių dieną prašu* vyks vasario Į d., tuoj po sumos
HARTFORD, OOM».
žmonių save misinuodyja, pragerta v yno uz 82aJ(XM),- I
Į verjįtj
LDS.
6 kp. susirinkimaa įvtto
mą.
jei
norime
ramiai,
links

Hutas iš mokyklos, kaipo pa šv. Mykolo parapijos svetainėj.
kiek bepTorių. prieglaudosna lMK) blg. frankų, likerio užF
__
.
.
vasario 8, tuoj po sumos, IrnlayMalonėkit
visi
nariai
atsilankyti
mai ir laimingai savo am vojingas lenkams asmuo, nes
atddurn bei pmuim įvairias 700,000,(MX). Viso sudaro Ir Lnsi:
‘ L -5in.nl k-ul
ir mėnesines mokestis užsimokėti. tinvj svetainėj, 41 Capitol Avamtoi
žių
praleistą
bijojo, kad tas mažas didvyneišgvdoinas* ligas. Dabar]605,000.000 frmikųrJei Bei-1
f
i > - + i*
M. Songaila Malonėkite vis nariai ateiti, nei gi
7?ro. j.
ra svarbiąrcikalą dM kuopė* rara
rį< neiškirstų lenkams ne
mnuja tikrar serga _
.
gijoje, kmi yra susipratus
nu(>
dos.
•
.
.
L. Kol. malonaus šposo per iškilmes.
*
NA»HUA,M. H.
• Jei suserga kum kūno nad valstija, tiek pragenama,]
Taipgi
malonėkite uŽsiiaokMiiHį
Berniukas prašalintas iš mo LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki riu yra užsilikę mėnestota d
rys, visas.'Žmogus ir visos to |tai ką *bemmėti apie kitas mas įvyks vasario 1, tuoj po pas
LDS.Ikp.
žmogaus kūno sveikosios da-Įšalis. Kitose šalyse atrasimej PILNŲJŲ BLAIVININKŲ SUSIV1BNYM0 OiNTRO IADININK18 kyklos nenusiminė, bet su kutinių mišią, pobažnytinej sve lės.
FINANSINI APYSKAITA
i
pasididžiavimu
visiems
pa

lys rūpinasi pagydymu ligo-[kad tas skaitlines turėsime
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes
_i
CAMBRIDGK, MAMA
■[
yra
keleto
svarbią
sumanymą.*
sakoja,
už
ką
jis
yra
praša

Įeitos:
to *‘nario.?’ Visa žmonija I daug kartų padauginti. TikXDS.
8
ktiopos
mčneninbi
|
’aipgi atsiveskite ir savo draugus
sudaro tarsi kokį mistišką] rų statistikų nei vienoj šaly Balansas nuo seimo 28 d. lapkričio, 1929 m. ..............71173.89 lintas.
prirašyti prie žios orgabfraeijoi. klmas įvyks sekmiuliėny, v«m. & |
« 1/ T*fi
kūną. Mes esame to kūno na-j neatrasime. Pav. kas gal pa [Lapkričio 28, 1929 m.*rinkliava laike seimo dvi Šv: Kazimiero Vaidyba tuoj po sumos, Lietuvių bažnytA į
Vienuolyno
Pažaislyje,
Lietuvoje
...........
....................
..
..
40.00
nėj svetainėj. Visi nariai nmiorHki
nai. Dėlto mums turi rupė-lsakyt kiek šioje šalyje prahite atsilankyti ir užsimokėti db į
Į
Gruodžio
15,1929
m.
Dvasios
Vado
Kuii.
J.
J.
Jakaičio
Boston,
1 i kitų žmonių to kūno na-Įgeriama? Neperdedant, jei
SAINT CLAIK, PA.
Mass. auką surinkta ..... .... „......................................
5.00
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin vilktus mokesčius.
lin gerovė, laimė ir ’ sveika-lsakytumr ne už milijonus
Gruodžio 22. 1929 m. Dv. Vad. Kuri. J. J. Jakaičio ('ambridge,
kimas įvyks vasario 1, tuoj po su
ta. Pasaulin pažvelgę, tam Įht t už bilijonus dolerių žmoĮ
Mass... auką surinktu /.....;. . .............................. ...........
LOW1LKMAS8.
mos, Sv. Kazimiera parapijos salėj.
kūnui. matome didžiausią Įneš kas mot prageria. Mato-įs^Usiol2.1930m.Kun. A. Petraičio auka Pažaisliu Vienuolynui
LDS.
97
kp. šitsmnkimns įvykt
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
sektnndienį,
vasario 8 <l, tuoj po.»
užsimokėti mėnesines mokestis ir.
jiavujų iš girtuoklybes pu-|iue todėl kaip baisią bledi[sausio 12.1930 m. J. Kvirsko auka Pažaislio Vienuolynui... . 2.50
Šiomis dienomis įvykusio naujų harių atsivesti prirašyti.
sumos. Ateikite visi. Gera prafi į
sės. Girtuoklyhe tai pašau-Į alkoholis kas inet dai‘o.
Isausio
i Sausio 17,1930
17, 1930 m.
m. 49
49 kp.
kp. Boston.
Boston. Mass.
Mass. narių
nario mokestis
mokestis įį centrą
centrą 6.10
Valdyta darbinhikums prisirašyti prie via*
je pramones ir prekybos pa
lio liga, kuri kaip vėžys suŽmonės dažnai skundžiasi | Kovo 7, 1930 m. 24 kp. Athol, Mass. narių mokestis j centrą 8.00
iiiiitvlPs dfitbininlnj organizacijai, i
rodoje Prahoje, čekas išra
ėda įvairias žmogaus kūnojkad neturi pinigų parapijai [Balandžio 1,1930 m. Banko nuošimtis......................................
PHILADELPHIA, PA.
1,56 dėjas rodė savo sukoutsruoLDS. 13 kp. -susirinkimas jvyks
dalim. Dar ir daugiau įdr-Įbci
ažnyčiai
užsimokėti|BWtoėio L 1930 m. 17 kp. West FrankFort, UI. narių mbkes.
:«ą masiną, gaminti iš dur penktadieny, vasario 6, 7:30 vąl.
BALTINOJ MD.
. tuoklybė daro žalos. Ji ne |duoklę. Alkoholiui, girtybes Į
1.00
tys j centrą
pių
dirbt, šilką, popierių ir vakaro, mokyklos kambary. Atoh
Vasario
8
sekiuatlienj, tuoj
tik sunaikina pavienius as-dievaičiui Bachui visuomet |Rtwiftčio L 1930 m. 1 kp. Uaterbury. VomLnarių mokesty*
po
sumai,
parapijos
svetohito kam
kitas naudingas medžiagas. kito gausiai. Nepamirškite užsimo
r v....
• menis. bet ir šeimas ir net Į užtenka. Kad tiek žmones L į eentrą .......................................
bariuose
Įvyks
LDS.
30 kp. «bA.
Valdyba
Priminusia, iš duiąihj iš kėti duoklės.
[Rugsėjo
4,
1930
m.
24
kp.
Athol.
Mnss
už
40
konstituciją..,.
0.00
rinkimas.
Malonėkite
ateiti
viii. - i
tautas.
Į sudėtą pinigu ant apšvietus
imama visos žemės rūgštys
Kviečia
Valdyk
>
Lapkričio
14,1930
m.
25
kp.
AVorcester,
Mnss.
narių
mokestys
Prisiminę praeito pašau-Įaukuro, kiek sudeda Bachui, !
,
WOM01ST2Jt, MABS.
11>00 ir priemaišai. Po to lieka
Į centrą......... . . ........... *...............................
LDS. 108 kuopos susirinkimas įlimo karo baisenybes, kiekU.u
pagerėtų,
j Lapkričio 21. 1930 m. 49 kp. Boston, Mass. narių .Uiokestys
CLBVELAND, ONIO
30—35%, susidedu iš gry vyks vasario 1, Aušros Vartą pa
.Žmonių gvvvbiu žuvo. Šiur-| ... , t
f*
į centrą..................................................
4.00 nos eelubndinės medžiagos, rapijos salėj, tuojaus po sumos. Vasario tt d., R valandąvikarą [
,
’
•
.
t
1 O kada pasaulis pamatys]
Lietuvių Salėj jvyksLDS. Sl k^
piilvs mus perima. Bet ari .
,,
.
,
,
r[Lapkričio 27.1930 m. 7 kp. (’ambridge. Mass. nariu mokvstys
iš kurios ir dirbtnnas šilkas Visi nariai prašomi pribūti, nes
fikėsite - girtu,.klylHs nowh^ Ho^bę, skurdų, vnip,
mėnesinis
susirinkimas. Merkiami
"Į centrą .. .....................................................
3.50
turime svarbią reikalą.
.ar popierius. t
nariai
prašomi
susirinkti wt»l
ne staiga - daug daugiau ’W.Stt^'
Kviečia Valdyba
•
Viso pribuvo ................
.$275.25
___
...
_
.-.y'/..
..■ ' ■
pražudo žnaniių negu karas. Į *s
‘oto
ie sų gu
Jeigu šis išradimas pasi
Išlaidos;
Tai ž,aižiai garaaus Anglijos
« kW F'iratonie
rodytų tinkamas, tai Lietu 1
Į Gruodžio 2. 1929 m. auka Tėvų Marijoną Kolegijai.............. $50.00
..... .
■
va, tiek durpių turėdama, h
Gtafetono. Belgijos Bėei“Ug y?
h •
14. 1930 m. Auka šv. Kazimiero vienuolynui Bažnisly 50.00 galėtų Šilkais stogus deng t
iiaert-0. Kardinolo Mereier. ^k™-uas lai sugalvoja sau Į Sąnšio
•
Į
Sausio
14,1030
m. Auka Tyvų Marijoną Kolegijai,.. ♦........ 50.00 ti.
(“L. ’A/Y L
Prasijos Bumhand. .Tie vi- ge^usiy būdų.
į
1F<
-i
iS’oatA
Jtalkj
U:
Į
Birželio
23.
1930
m.
Kum
A.
Daugiui,
Blaivybės
skyriaus
ved.
40,00
si tvirtina kad girtuukl.vliėĮ Katalikų Bažnyčiuper po-j
U
Vhi
žinom, kad gyvenam mukiais laikam *—
I Lapkričio 17, 1930 m. Kliu. J. J. Jakaičiui ui Blaivybes sky*
*•-flj
H 3’i.ątU
daugiau žmonių išžudo negu ĮpieŽto dažnai raginu ir ra-Į
10.00.
bedarbe*
vienok
paimlia
knibžda,
juda.
Geras
l*i*
J
riftlis redagavimą.................
H
taš balsusis karas.
Į gina pasaulio tikinčiuosius
knistis
teikia
teisingas
pasaulines
žinias
ir
Švie&a
1
4200,(JO
Viso išlaidą
iiAr ne gaila girdėti tokia Įsfutį į blaivininkų eiles. Kami
žmonių
protą*Tad
pradekime
Naujus
Meto
Hm*
j
Kns ii gerbiamųjų lietuvių norė ii
/
75.00
tai,
užprašydami
kutaiikiškii
dnTduHiiikiskutuHnin
j
Balansas
ir
balsi twsa? Žmogus už tokį j tūpi savo ir žmonių gėrovėj
tų uMtoSyii JaikraMį ^Darbfolto
laikraštį **Darimrinką,** kuris išeina du kartu i w> j
n.
--- —------------------------------ — I lai tampa blaivini ūkais. Bū-Į
k,,” matontoHe kreiptu prie maBlaivininką BtuivUnymu Turtai;
vaitę.
į
w
J
aęs, o a* yisuomėt noriai pataratu1
t
Pnon
nmutos
kainai
W0 ženklelių po 25c*
.......
įto; Už iavo darbų jokio atlygini I
a
„ 54.50
■ ftojtottstiJMtivos toWniat yni iiih|bnrs uz giitnoklius, A nga-] 103 ženkleliai po 50c, .....................
Užmenyj vieną
kurt maitojo rneUim,...» JURj
AmeęHcoje
metams.
mo nctoikatan ju. LnikraUi«“D*r» l’žuieny
Nvatidėliok,
uŽRtkypią.tojaiut šiuo
Mito
tns Fabriko. Dabar to saltlnlnią sraamt-1Iliaus kalbinljime girtuokliusĮ^žeiiklelią po $L00 ........................
metams siųsk
,.......
blnfakiV* ižeirta du kirhHmvaUik
imt injolutnl ir tolėl
Bvlelioi ir į[tūpti
•Vieną
kart
savaitėje
metmnK
»Mw j
biniviūs. Gydykime
si ūdinto ženklelių po 1^”,
,, 52.00
jo. Kam Mtą perbranfu du kartu,
SAtimos.
I.
- Kum iliir nesat,3ą riKnvę, tai iifetea-i
.
v
.. i
Im gali uSpraią'H vienų kartą M1330 konstituciją tR> Kią............... ..........,, .5250 v
Viiaivhmni iširto
siun-Jtno's sugedusius kmomjos
vaitoję,
t. y, ponktadknto numeri,
rhmm «W’ttB8L00./h m
•
m n-,
perkant po dauginu ai<w
kta* nnrnts./ Teikimu vaisVImIk spmulo^ reikalai* kreipki4289.00
Viso
vertės*
HlnhmiebrantnviiinkaftijįjlrauMfomal.*^
Į
lėa ląw: '
' , •'
'
|TiTopljMW^ »8chtmniM.
kokius kus SUmailollI. |
.......
|3tlWi
Visus
turtus
Mulato
KnAjį$įoj|H at3tottm"! (Kovokime su githioklylie. Į
V.LBLAVA0KA1

į

DIRBTINIS ŠILKAS Iš
miRPRI?

ŠVIESKIS

IR

8KAITYR

“DARBININKĄ”

į

"OMINIO” MENTUS

J

TIK Kį Iš LIETUVOS

3251 S. Union Are., CMctfe, IIP

.

.

A. F, J.

u. SIDALinENR, Blniv. Suiiv. 4‘cntru Dd. T Meti liraat,

WuHMMtor,

Mim

I

ny.^ępmriiifflMĮ^aM^M

■*=

Ptuktadimfe rauto M A, IMI

DAMim.K AS *

jį mnarkia. Taip netu Choras išlavinta* ir disciplinuo
ĮMOKTO MT.CAtUM darbininkai
rėtų būti. Kanadoje ahnriia di- tas, I* solo: “ Aušra“ ant nusima

W*TERBURYJGONN.llETUViy
miLMtS

džMuaia liedartrf. Daug lietuvių fe nančių dart didelį įspūdį? juokin
Toronte nrturėthmi ką valgyti at go* dainelė* p*« vhnm sukėlė bega
Pažvelgti* j Toronto Ifetuvią jy- eina pas kleboną pagriboa prašyti; lo linksmą ūpą? “Peteliškių šo
venitną, tai reikia tik apgailestau o čia* ir kl^mo kiatniuje voš 25 kyje* ‘*apart nors pigių, bet su
(Tąsai pusi.)
kyklo* gyvavimo laiką apdainavo
ti. Hioj lietuviu kolonijoj, 5—4 centai piefams. Bet jfe iš paskuti- skoniu pagamintų fe pritaikintų
Avim.,*™,.5
fe fido skyrių mokinė*, gražiai*
Srn)* Mtf KT AiCTBl
metai atgal* buvo tik 15—2U Šei nios dalinasi su darbininkai# fe iilalarų* ypatingai metėsi į akis
vainikain
pasipuošusios. ^ ftfo pro
rfetai rašyti* nenorėjo. Pakol klu
mynų. Vfei lietuviai buvo katali Juoda su savo parašu korčiuke* fe mažų mergaičių aukštas ištartai- Visi išėję MTatėrlnuy anglų kai* gramos numerio metu sukelto* obu Mjefalfatai dar buvo nenukrykai ir palaike lietuviškumą. BoL siunčia į lietuvių valgykla* val mas ir drausmingumą*, Tiek dauj< ha laikraščiai, plačiai aprašo apie vaeijo* teatrinis fe žnm. J, VaJanpę į. bolševiku*, tai fe Piliečių klu
šėriką fcaipir nebuvo. Bet pradė gyti. Žmončina ir tra nepatinka. visokių figūrų fe taip sutartinai, lietuvių laimėjimus, minint Meti* tisfed.
bą*, nors fe šlubuodami*, šiaip
jus iš Lietuvos emigruoti..Kada- Jie išranda kalbai kai! tai holše- ne jokio* khrido* išpildyti, tai ne mo garbingos Maigi* mdnbrtnl
Vakaro programą baigta 7 ir 8
taip laikvHU Viską* ką klubas pa
deni fe Toronto kolonijoje lietuviu vikus gelbsti. Na ar neliūdna kle tik parinktoms iš daugelio inergai- jubiliejų.
skyrių mokinių choro daina.
dare: keli* feruM, piknikus, halių*,
Krutamuji pavdkiHI
Ir Aaip Įjprihaigė ^rangių su
KTKTJA Mass.*--Sausia H na ir kelis kartus p. Bagočius bū ^kaičius žymiai padidėjo. Prailč- bonui tas pergyventi. Tas jMtodo, t lu, bot Ir pačiom* įhilvs mokyk
jo
kurti
draugijas.
Atsirado
fe
los
mokinėm*
nebūtų
per
lengvas
2
tai
p, p, parapijos didžiulėje kaktuvių minėjimą*, praėję* gina
kad lietuvių airdyzr išgaravo meirko LDh. 2 kuopos speciali* ro pakviestas pakeikt, tai ir vis
nirimas pasitarti apfe važia- kas. Ji* Lietuvai nė medžiaginės, imvtjjinhję Bolfe»vikai irgi auauko lū vienybė ir sutapratimes, o pa uždaviny** V) eta jtaltnto* visos svetainėje rodomi krufnmicji pa- kukliai, ramiai, bet labai reikšmin
mergaitės gabesnės ir mažiau ga veilų.lai Seserims, svečiams kuni gai ir turiningai.
į LDK ir “Darbiniai j“ mc- nė moralinės paramos nctlave. Ten salt lizdą ir darbininkus išnaudo kilo puikybė, neapykanta.
jo.
Dab.-ir
stiprfeuaios
draugijom
yilio*,
kokio* tik parapijoje raneta- gams ir kitiems j iškilmes ntsilgii- • Linkėkime AVatcrbmų ’fe lietu
Lfeturiai,
katalikai
prisiminki

Fkoncertą,^ris ivykKvasam kur katalikai, kaipo stipriausiai
ra katnfikn ir ImlifevikiL Fmifarfe- te savo gyvenimo kelionę- Stip >i, Ik Diintira. Drama suvaidinta ktusiema krečiama.
vių didžiajai ir gražiajai mokyklai
L m,( -Municipal Svetainėje. i.usiorganizavę ką nors darė Lietuji įlindo visokiais bfidais katali rinkime savose širdyse Kristaus ti Jie jokio užmetimo. Visos rolės iš*
ko geriftumo* ateitie*. Tegu kata
Iškilmių vaialkąvimaa...
*®ontaft^ Išrinkta komisija iš vos mukiai, tai nė Bflfečių klubas,
likiška ir lietuviška dvasia vi* gfe
gauti bosus ir juos pripil- ne kita neva taurininkų organiza kam* pakenkti. Bot jie |>erailphi kėjimą, nusižeminkime vieps prieš pildyta* kuo puikiausiai. Vaidin
Vakare T vai parapijos salėje įir
jeigu
katalikai
&
’
ve«tij
vienybė

tojai
,rp«t*
pirmamečiai
vaidino
liau
j lietuvių širdis Įnuipraudžia^
kitą*
tuomet
jausim?*
Motinos
Baž

Žmonėmis. I komisiją įėjo: cija vmlinanm Vytauto draugija
vyksta sukaktuvėms paminėti vą*
je kaip motina Bažnyčia ‘mokina, nyčios vaikai*
tartum
mnį
profesionalai,
Daugekad
ko
dauginusia naudo* fe Baž
Grigas. A. Aksthms, M. Svirs. prie Jiendro darbo neprisidėjo.
karas Įvairia programa. Į salę su
Ui
bolševikai
visai
išnyktą.
Bet
I
’
ž
šioje
korcstiomlencljoje
iškel

Riii
gaili
ašara
nuriedėjo
per
vei

nyčiai,
ir Lietuvai būtų, Dieve
J. Trrinavičius, J, Valaitis ir Pernai metai* visa Conm valstija
sirinko per 1500 žmonių. Ne vien1 jiems padėk.*.,
taifi
nėra.
Visgi
ne
pro
M
bus
dą*
“
Tai
klasiškas
veikalas,
1iktus
faktus
atsakau*
v
rtkevirius, “Shir,“ ntontolie- rengė /Vytauto jubiliejų YVnternaivi-e
.
,
■?
(Apie Waterbmy’io lietuvių gv-‘
f rasjš gyvenimo^paimta* vaizdas “ lietuviai atsilankė — atvyko fe
»e juokais rengiasi važiuoti. bnry. VIw 1kataliku
t
.. .drlSnESF
..
svetimtaučiai: miesto teM*jw ai
su
šios
kolonijos
Imtairkų
veikimu.
~
verikną
dar teke grižti vėliau, bot- J—
“
Kai
turėsite
kitą
syk
teatrą,
tai
Met dar gausiau pasirodys ne- jns diilyvavo fe. iš savo kasos pa
ris klebonas fe kiti.
tik
duokite
žinią,
gš
visados
atva

tik
plačiau)^.
dengė išlaidas. (Gražiausia pnsiro- >. Yra jau kelios dr-jos, kaip tai r
praeity.
Programą pradeda kum J,’J.
J. K Lčk*
žiuosiu,” ir panašos pareiškimai
it. Montelfečių darbiniu- <lū fiv. Jono draugija.) Vytauto Av. Jono pašalpinvį Švyturio (jauValantieji^. Vaikų choras užtrau- j
buvo
girdėtis
iŠ
publikos.
i pavyzdj tifertų pasekti visos d-j;i neva mige vieną Vytauto su- inmo), Altoriaus f moterų). Rožan
l:in miikyklos galingą giesme, kun, |
j Anglijoj kolonijos ir gan- kuktuvui paminėjimą — pikniką, čiaus. O Visoms draugijoms tar
Oras buvo gražus. Apart para- Dn A, Bružus, pirmos mokyklųf
pijoni^atailankč daug<ir gvcčių: iš bjte «k« j.raMh,. p.Sid»lIn«
dalyvauti “Darbininko” kon- bot tik savo naudoj, o Vytauto nauja fe kelią rodo tai parapijos
č.
la„ |ictfivi|j ir
} vardu. Kiofc rėkė, garsino ir tik gyvavimas, bažnyėit. Parapija lo FI.EVELAND, Okio. — Sausio Bhiūdelpliijos, Pa.^ AVilinjpgtono* atsimnumam.
I
J
n
S poros iš Hart£)rdo dalyvavo fe šia svarbiausią rolę gyvenime. To 12-tų įvyko L. Vyčių 25 kp. susi Dek ir keliolika net iš miną.
Irenoje rodoma mokyklos pir liotiiviškB bisinietiiL Lietukeli svečiai* Ot ir paminėjo! Na ronto lietuviai katalikai 2 mėtai rinkimas. Pirmininkas P. Luiza
Iš programa matyt, kad pelnas mojo namo miniaturiškas vaizdas, Aini bižiiieriai užlaiko savo
fe Vy f antine pyksta dčlkb klubas atgal daug kartų bandė parapiją atidarė susirinkimą. Nkrfel skait
w
krautuveg gražiai ir švariai.
skiriamai naujajai bažnyeiai. Die lygrfe planas.
laiško neskaitė.
Ne broliai* su tverti, bet neįstengė. Bet emigra lingai susirinkę padarė daug svar
Pirmo
skyriaus
mergytės
gražini
ve padėk Chcsterieėiams greit jos
Daro bižni su liėfiiviais, len
inehi toli nenueisite. Atsimenate, cijai padidėjus fe lietuvių darbai bių nutarimų, Nutarta rengti va
pašoka baletą ir savo švelniais kū
keli metai atgal, kaip Hartfordo padidėjo. 1920 m. kovo mčn. su karas. Tas darbas pavesta komisi suHilauktl Jei (’hėsteriei’iai taip dikiškais balseliais padainuoja.
kais ir amerikonais, Visi a[ONTELLO, Mnss. — Pirmavisos dųiugijos apvaikščiojo Lietu organizuota parapija. Šiais metais jai Komisija susideda iš jaunų gyvuos, kaip jie pasirodo tcfflruoMokyklos vadovybę ir visus lie niorikonai stebisi iš lietuvių
j, sausio 12 d., parapijos svcvos nepriklausomybės paminėjimą, būtų jau galima švęsti dviejų me ėia augusių (didžiumoj narių pa so, tai galima pilnai tikėtis, kad tuvius sveikina miesto teisėjas Mr.
*je įvyko LDS. 2 kp. prabai
biznierių gabumų-Tiesa pasanereiks jiems ilgai naujos bažny
4
tai tautininkų Susivienijimo kuo- tu gj’vavimo sukaktuves. Parapi nelių) ir vaikinų.
Behrdsley, kun. Lynch, kum J.
Ą Kalbėjo stud. J. B. Lnučka ir
čios
laukti,
Garbė
Chestorieviams.
"
’
ikitis,
jie
ir
tavorų
parduoda
►. j. Bvagždys. Abu kalbėto- pa dar fe šiandien Savo dalies iš ją organizuoti f pradėjo klebonas Pabaigus senus tarimus nauja o taipgi jįj laimė, kad jie turi di Ambotas ir kiti.
laidi) nesumokėjo klebonui, kurias Inm. J. Gerviekas*. Jis padėjo ne
Dvi seserys, nuo pat mokyklos tlailg^zemesne kaina negu a-*
ragino darbininkus šviestis ir
buvo žadėję sumokei darant 1w- mažai darbo, bet dėl lietuvių nesu valdyba užėmė vietas. Pirm. P. deli turtą asmeny šviesaus ir pa Įstrigimo tebedirbančios auklėji-1 merikonai. Čia turi drabužių '
namuose. nors vieną katalidra apvaikšeiojimą. Mat po ap- sipratimo turėjo, apleisti šią kolo Luira, pag. P. Černius, nutarimų rapijai atsidavmrib klebono kun, mo darbe, apdovanojamos dovanė krautuvę Petrą* Bartkwi*
laikrašti turėti.
rast. p.p. Marijona Juodikiutė ir E. M. Paukščio h* gabios, darbščios
vąikšviojimo surado, kad jie vis niją ir vykti į Jung. Valstijas.
knd. Lančka yra naujas žinoMarijona Raznotauskaitė, fin. rašt. ru gražiu, aukštai išlavintu liahn lėmis. Joms susirinkusieji iškelia čiu*, tai Ikbic bus viena iš di
.
|ūkteų išeivijojė. Jis tik apie tie patys SLA. ir TMD. ir it. Tai
1029 hl, gruodžio 1 d. užėmė kle buvusi p-lė Fiktorjja Simonaitč ir vargonininkės p. 3L M. Mitruliu- didžiausias ovacijas.
tau ir bendras darbas. Katalikai
Marijos
vaikeliai
suvaidina
sce
 džiausių krautuvių ir viena
bonavimo vietą kunigas K. Baro Pranas Mūčėiias, dv. vadas gerb. tęs, kuri taip gabiai programą su
ie«u kaip iš Lietuvos. Mums
darė, padarė ir padarys, kada
nos vafrd&lj “Lietuvos likimai.” kuri parduoda drabužius ir
Mrama yru garbė turėti tokį
nas, kuris ir ligi šiai dienai klebo kun. Karališki*, ižd. Jurgis Ku darė ir režisieriavo.
dirbs vieni. Juk tautininkas VeLabui gražiai pasirodė Lietuvon čeverykus pigiau už visus.
nauja.
Jis
katalikų
lietuvių
rei

ir energingą studentą savo
ras, ižd. glob. p-lč Adele Rakaus
“žfnma”
deikis, dabar Bridgcporte gyvens,
rolėje Mar. Aambarifiti, Lenkijos
piaeijoje. Jis kalbėjo apie
kalus aprūpina fe kiek jo. gyveni kaitė ir M. Žitkus,
Malonu pasakyt, kad toje
daugiau šmeižia, katalikais, ne kain mo aplinkybės leidžia sii lietuviais
— M. VaičUnaiU, Sv, Mykolo ArMninkus ir Lietuvą. Kalba gra
Dvasios Vadas kun. Karužiškis
dabartinė bolševikiška klubo valkangcle — J. Snfečidfcti ir Kipšo krautuvėje dirba keletas lie
fe1 jausmingai.
dirba. Klebonas jau daug yra pa prisaikdino naujų valdybą ir visi
dvba. Ar ne tiesa? Gerai mūsų
rvelnio; 7— K. RamouMti* Vafev tuvių: P. Virmauskas, p-le
sidarbavęs dėl lietuvių. Parapijos pasižadėjo gerai‘ darbuotis. Dva
Vaiki LDS., jos nariai ir vadai!
klelioilns daro kviesdamas į darbą
delis
visiškai nusisekęs. Artistės B. Virmatiskaite, M. Bartkesalę ištaisė kuo puikiausiai. Bo sios vadas pasakė prakalbčlę apie
J. Jezkelevi&ui
tiktai icatalikų draugijas. Mano
Gražiai
ąarirodi
:
pasižymėjo
lietuvių kalima aiškia vičienr ir Bronius Bartkeviševikai U pavydo neriasi jš kailio. kuopos ar vfeaa orgiiniwiejjos darma sudaryti Latalarnbės draugiją
tarme,
ko
kilų
kolonijų jaunuoliai
Patsai klebonas kasė žemę, penti buofe. Pagyrė kuopus fe narius,
šv. Kazimiero parapijos Šv. Var
*
*
pavargėliams šelpti. Mes vieni ka no ir elektrą suvedė fe kitus dar
lietuviai, Amerikoje girųp, tikrai čins.
kad sutikime darbuojasi. Kadan do Jėzaus vyrų d-ja iškilmingai
Fra AįjeMrbt
talikai damim. tai fe padarysim. bus nudirbo, bet jo darbą mažai
gali pavydėti
gi t a pati finansų raštininkė tai fe apvaikščiojo jtavo metinę švcn.tę
O tie visi Piliečių klubai fe-Vyt au kas Įvertina. Klebonas gyyena
Kazio Stfebaičio sudarytas vaiz
Parduoda laivakortes, da
apyskaitą pažymėsiu. Pasirodė, 11 d. sausio. Laike trečiųjų šv.
tines draugijos, ar kitos tam pa
delis “Muzikantai*’ visiškai pa ro dokumentus ir siunčia pi
raip kaip po trijų mėnesių atva kad finansų reikalą! yra tvarkoje.
našins, moka tiktai kritikuot ir žiavęs emigrantas ’š Lietuvos. Pri
mišių dalyvavo draugijos nariai su traukė susirinkusių ir akis, fe au
Priimta su pagyrimu. Praėjusiais
nigus į Europų doleriais.
nieko nedirbt. Dėlto ponai tau
verstas yra iš buto Į Imtą keltis. metais keli doleriai buvo trūku* ženklais ir vėliava, ir priėmė šv. sis ir jausmus... Sudarytas “pu
Adresas toks: PETRAS
IARTFORD. Conn.—Geras da- tininkai ir kiti neva benartyviai. Dažnai .valgo kartą j dieną, nes mns. Priežastis—l&igi laikai. Ke- Komuniją “in corpore.. Pamoks čiamųjų armonikėlių“ orkestrėlis
kada platesnė visuomenė su Kis kaip toji nendre svirnojate. algos kaipir negauna. Parapijos■ Jota vakarų buvo surengto naujai lą pasakė kun. J. Bakanas. Gerb i? b žmonių sugrojo daug lietuviš BARTKEVIPIUS, 4wer»
pa iš laikraščių apie kurios nors Vėliau ar anksčiau jus vistiek nu komitetas yra^ bet klebono gyve parapijai. Dvasios vadas kum Ka- pamokslininkai aiškino Šv. Vario kų dainų, kas sukėlė visuotinį pa ieun Dry (joods Store9 67S
jos lietuvius ir jų organfen- ims bolševikai i savo rankas. Jūs nimu nesirūpina. Komitetui gerai, mžiškis suteikė auką, kad dnpil- Jėzaus d-jos tikslą ir ragino visus sigėrėjimų ir tautiškų dvasių suža
No. Main St., MoiMlo,
veikimą. Tik gaila, kai nevi- •\sate per si! n ui patriotai fe silpna kuomet jfe ranto kunigą pas alto dytl trūkumus. Kuopa dabar turi prie jos prisirašyti. Tą patį vaka dino. Bravo priaugančiai kartai!..
(Skelbimas)
rą Įvyko gražus mnzikalis progra Jubiliejaus reikšmę ir visų mo*
i 1%vyksta tinkamai tas nau- dvasiai žitrones
rių arba kitus reikalas atlikinė-■ turto apie $500 vertės.
mas. Buvo sudainuota keletas gra
Katalikas, Klubo narys jant. ’i’odel fe klebonas su-tokiu
s.darbas atlikti. Pavyzdžiui,
L Sausio I5-tą Lietuvių Svetainėj
ir “Darbininko” No. 3 tūlas
komitetu nesiskaito. Komiteto nu■ įvyko “vard party* ’ir “blynų žiu dainelių ir Lietuvių bertas, va JEI I MĖTOTĄ -f 93 j METAMS » TAI
B. dejuoja, kad Piliečių klubą
sistatymas suskaldė ir parapijie'|party.*’ Merginos vaikinam radę dovaujant varg, J, z Žemaičiui,,
raidė bolševikai. Bet jis nepasačius. Pasidalinę vieni eina su kle kaip jos moka blynus kepti. Teko linksmino publikų, Čia norisi pa
artimesnių priežasčių driko
bonu prieš komitetą, o komitetas ir man dalyvauti. Turėjau smagii stebėti, kad J. Žemaitis ne tik pui
atsitiko. Mat j’ilii’čin klubą jšv. Pranciškaus parapijos mergi su savo kompanija prieš kleboną. nikų ir gardžių blynų prįvalglan. kiai vadovauja parapijos chorui,
Įrartiata Vieninteliu Lieturot Jfiros KeMu
laiką vedė vadinamieji sanda ną Sodatiotės turėjo savo pamal Pažiūrėjus Į parapijos tvarką liūd Jau keletą tokių parengimų buvo bet ir gabus beno vedėjas* Drau
Skandinavų - Amerikos Linfya
gija laimėjo keletą naujų narių.
lai fe didesni ar mažesni socia- das sausio 14 d. Mūsij dv. vadas na pasidaro. Bet gyvenimo vaizdo pirmiau.
Programa
vedėju
buvo
pirm.
J.
Bai: ir per 20 metų tas klubas kun, F. Al. Juras laike pamaldas neužginčysi.
NUOLATINIS PAŠTO IR KELEIVIŲ SUSISIEKIMAS
Sausio 25-tą* sekmadienio vaka
KLAIPĖDA—KOPENHAGA—BALIPAN—NEW YORK
ko naudingo nenuveikė nė Lie ir pasakė gražu pamokinanti paSausio 11 d. Įvyko parapijos su re, ijyks L. Vyčių kp. vakaras — Dauriūnas.
i, n?_TIartfordo lietuviams. mokslą apie ‘.‘ Joaną Arkietę.” sirinkimas, bot toli gražu, kad ba vaidinimas ir šokiai. Bus atvaidin
Mfr*
1931 metai* B
Pabėgo
.Vctr l’orfc
riceiams vadovaujant klu- Tuojaus po pamaldi) Įvyko metinis tų buvęs panašus Į susirinkimą,
ta du veikalu: *‘Į laisvę žengiant**
* njfea pirkęs ne Lietuvos L. P. msjrinkimas, šis susirinkimas bu nes vieni kitus taip vaišino kal iš Lietuvių-Lenku karo ir senovės 12 d. sausio įvyko taip vadina
.Sando 6
OSCAtt II.
mos “girtuoklių lindynės“ meti
PNITED STATKS .....H«W*lo 24
n, nė cento nėra aukavęs jo- vo labai jdomus, nes buvo svars bomis. kad spaudoje nedera minė
laikų komedija; “Girtuoklis tam nis susirinkimą^ Bolševikai praHE tLIG OLAV .. „...tomam M
jataigab Ot, ir tautininku dar- toma daug nanjii dalyku/ Vienas ti. Klebonas aiškiai fe'trumpai iš
FREDKRIK VIII.. ....Vaaario 14
pa pniutl* Dv. vadas kun. Karu- laimėję, rinkimus pabėgo. Toji įs
| klube per 20 metų. Kadangi ir svarbiausias iš naujų sumany davė i sportą. Įeigu buvo $2,214.25,
UNITED STATES .fc.*Vaa*rio Uft
Žiškis bus vakaro vedėju Kalbės taiga dirba pragaištingą darbą
Kovo t
HELL1G OUV
vos fe lietuvių reikalai tam mu, kad Sodalfetes prisidėtų prie išlaidų — $1301.52, Iš atlikusių
OSCAR II.____ ... ......Kovo 14 :
visiems gerai žiųomaš fe visų elevc- NVoreesterio lietuvių tarpe. Ten
Koto 21
FREDĖRIK VI1L
tik tiek rūpėjo, kad kaip Parapijos kermošiaus arba “baza- pinigų apmokėta apie $000 vysku
landiečii* mylimą^ |$un. Kuliavas iš mūsų jaunuomene pripranta gir
I^ITED STATES
katalikams pakenkus, tai ir Į ro” tikėdamos savo stalą. Tik*- pui už bažnyčią, o klebonui pragy
HKLUG OLAV ... .JUUodtlo.ll
Ycnmgstown# (Ibio Įžanga tik 50 tuokliauti. Katalikų jaunimas tu
ų klubą tikri katalikai-pat ’nčs, kad su Dievo pagalba pelny venimui vos liko ]m kelis desčtkus
OSCAH H. ....... ..BahOMUtal*
centu,. Kas pirks tikfetn iš kalno rėtų šalintis nuo tokių įstaigų.
FBKhEKIK VIII.. . .Hnlaarttlo 28
kime pinigų mfisi) naujai bažnyr dolerių į mėnesi: To komitetas ne tik 40e.
UNITED STATES ... . .Prarito* •*
Girdėjai^ kad moterėles, kurios
14
KELMU OIAV
...
_
eini. Prieš užbaigiant susirinkimą mato. Toliaus komitetas davė sa
FREPEttlK VIII. ....(tomrira » •
toli lankosi ir apie 2 vai. nąktĮ
brinkome naują, valdybą, šios na vu raportus. Kiekvienas iš savo
OSCAK 1L
O
grįžtu į namus yra pakeltos į “ gar*
MENES ANT VAimiOl
I NITED STATKS,...,,RWWto 1S
res tapo išrinktos: Pirmininkė — popiergalio, neš knygos pavyzdin
;bes nares/* ’ Labai gaila, kad to
IIKLLKl OLAV.......
30
nuCOTED Di
Dpeilijft ArminiĮItė, vice?pirm. —: gos nėra užvestos. Raportai vie
Obwtxnirg—S Dienos*
FllEDKRIK VHT..Ura* 3
kioje
kilnioje
kolonijoje
jmaiĮiiko
uffluvl!e|lf
Mi
VNITRD STATES ». — .Ltofm
Ona Šongailintė, rast. — Marija-- nų stt kitais nesutiko. Kilo didžiau
' Ta? Bramen
toki įstaiga/ Bet aš manau, kad
OŠTĄB B.• .......... ...RrartaNo t
m MikuliOtė, iždininke — Mari sias trukumas, vieni kitų kolioji- Pagarsėjęs Aušros Vartų, para
FRKDERIK Vili. ...,RW<»ėte ?
f Dviem (irelėtausta Plaukto*
ateis laikas ir toji įstaiga prieis
VNITEB STATES....Uu<Hw?to 22
janČIala Lufetls
nias. išimno susirinkime buvo net pijos metinis teatras šiemet įvyko
jona BongailiAtė.
liepto galą, Laikas būtų susipras
t) Kovo 21 ^.„EREDEKik VIU HEĖLTG DLAV ... .RMHuCfe M
Hnut* graudu geram katalikui žiūrėti fe 11 sausio, kaip paprastai antrame
<wun ir........................n
ti ir vikioms lietuviams kovoti
2) IteJamttkk 1S a,*.*AWAH II FREDF.HIK
12
klausytis kaip Iiarupijonai Uoliojo ncdėldicnyje po Kalėdų, šv\ Myko
tvalgra 3) Granito* Iii..- .IlKLLIG OLAV TNITKO STATES
28
u 8 Dienų I Idetnvų
savo klebeną. Bot klebonas kant lo mokyklos svetainėje. Nuo 132(1
41 Granitos 20.. ntKnEMlK vm HEIJJG TlLAV .......3
I Taipgi Keliaukite Populiariu
OSCAR IK ............nitollą W
riai konto ir tik ašaromis apsipylė. metų kas.mctai Čia vaidink vieną
S> BlrtrilOO »**..»... jW‘AW U FREDKRIK VIII. ......!W« 1T
.
KkMirastnlti T^lvu
Liūdnas mūsų parapijos gyveni dideli teatrą. Kas kart tobuliau
ą> RlritoUo 1ST „ ♦ .11MLK1OLAV rNrntn statės ,,«..,sw»Ma 11
COLUMBUS
D T.toraa 3 ..‘„TnEDKIHK VIII HELIJO W ......UHtrtCto T
LDS. 24 k|K metinis susirinki mas. Kteljonaa apkaustytas komi fe visuomet su didžiausiu pasise
i.UtkrtMo M
si
Ltotto»Lą*,.a*xiTEnmt«» OSCAR II.
mas
j
vyks
Nansio
23
tl,
po
numeriu
tetais
negali
kitame
reikale
nė
kimu.
i Nuolatiniai kas BaFRKIHCRIK VIII. ..... .flrtoHI# 0
_
ip
Rmrtfttoms.
.FRKDERIK
VIII
iii Burn«» $L Taigi prašau vijju žodžio pasakyti. Jeigu žmonriiai Aj metą programas susidėjo iŠ
HELIJO OIAV.......atraito 10
ifliplaukiančiafe Gerai
III Kartojo 22..... .HKI.LIG DTAV IWAB IT, ..........
Hnomafe Lloyd Kajutiniaia
msAi-iutoios
nariu būtinai atsilankyti, nes turėsavo dvasios Vadu nesusitaikya dainų, kurtas išpildė parapijos Di
Kmt dar Ii1 yra laito* pririraagti toeit«Htoa w x tona vlrirahtot* rtutotrriją--Laivais
SAEDYTCVAJ
dmedaug svarbių klausinių AŠ* fe nesumažĮii savu kalbų ir 1.1, ir dysis choras, solo p-fe MxM. Mitdraikia laukti imritaUnlą. Hiraą—roikia tuoj ra*M*rtmtf t* aotorta rai
l»rarm»HJų Kreipkitės Pas
.pręsH. Taipgi Im valdybos rinki- neprisiims į savo širdis tikro Jė roliutė, “Peteliškių šokis?* pirtim
ti reikaim** ttokaramtą ir rratfvariją, toul msrtratą vMiaa atHtti ton
M) tftUMlULL HH1T
VfeHftl Agcntl ar
.uiti
Ir
kas
neužsimokėję*
tai
ga

zaus
kantrumo,
tai
ir
nebus
gero.
syk
ant
lletuviškOk
scenos
—
iš

t trale AHfeftta IMttoih KrriiMHtat ra***r* lf*M* arta
Nartk tema* Lhji
WOROMTXR, MAM.
lėsite užsimokėti. Nepamirškite at- Susipraskite ir pamatykite savo pildė Mažojo choro mergaitės ir į
Tet 4.0430
.įvesti savo draųguafoal it* prim klaidų.
“Rytų Pylfe“ — 5-kių aktų,dm-[
2t wHtrwuii. KhuacT
x*w
cm
Klohoni?7 begaliniai yra geras ir nm jiiivddhio vietiniai dailės niė*f
eti
WMkin«t.m tore*. Brahra, Mara V* N»U Kalto Rt. CWra»k IK
Valdybe dariai klasės rėmėjas, n tie imtĮs gėjai
i. '
’
. • ‘i

KOLONIJOSE

OMAHIsvuraon
ĮIOHCEUTį

Iš L. VYČIŲ 25-TOS KP.

Hiy PRAKALBOS
■' PAVYKO

WORCESTER, MASS.

TAUTININKAI
NE6ERESNI IR Už

M KLAIPĖDĄ
TIK PER

LAWFSNCE, MASS

Deiimts Specialirtą

ekskursui;
j Lietitą

.1931 Metais

LBraaea ir Evropa

W. LYNN, M*SS.

CHARRON’S

scanunavian-aneucam ūme
tohk

r -f

>~

naR.gtyiirig,

cjM*ss«eM5ssas«3au3ewK»oe^

1»8*TO«, M» - Čion,U B^ton’o pavapijįcčbH lankyti?,

VIETINES ŽINIOS
■mm*hnwmhn0mmm«mmi

D&JOB VAJUM
tvi»i lietuvi*!, MtuiUrai nv« t»l tuomet poUtmniu pigiau 5j>j
Sausio 11 d. įvyko Av« Kaiiink.• teinj-Jim, pkkM, prie dvieju ««*»a|?feti- .

ro L, R. K. F. Draugija* suairiaki parapijų. Visai >riairaė$ prie
maa. Nauja valdyta uita? vieta*.
<*ambridge, Maas., o antri prie*8o.

draugijų valdybų
ADRESAI

A

L. Ik K, BALDA BUDIM V. X iV. KAZUCTRO *. «. DR-JOM

Prie draugijos pradrašė trys jauni
vaikinai du broliu Vengriukni ir
PrsilgauskutU. Heras paviadys ir
kitiema vaikinams. Dabar yra pro
ga visiems prbiralyti, net nupi
gintas įstojimai: nuo 18 ligi*25
metų amžiaus paimami be įaMiiiw, o nuo 25 iki 45 metų už pusi
įstojimo. Draugija moka ligoje pušalp(w po |7^M) savaitėje, Fasinaudokilc proga!

Be to, turfaite proga* ptaMitvti
Btatono. Sausio 1B dieną man te
PA1ALPIMM DRAUGIJOM
Mirė Antanai Gurkbs 36 metų,
Antradienio vakare įvyki Fede- mūsų kuopos laimėtą naujų narių
ko lankyti Be. Btatartt parapijie- .nevedęs. Gyveno su savo draugais
- VALDYBA
\ rtatjoą skyriaus swririn!::m« H- prirašymo dovaną, kurių jau cenčin». Sako, jų raama pa’'*,daug— vyrais ant Botton Ht Amerikoj
rinnlnlnk** — J,
iaukii* draugijų atstovus ėjo tras prisiuntė, kaa mums suteikia
21 PrmsHt Kt., KeadvlUe, Mm**.
net kelias deUmtya A-imynų. Bu įgyveno 21 metui. Prieš Kalėdas ptrmtalnkaa — V. T. Kavlekag
t lee-PUmliilakĮiM *- J. MartartkniU,
'
svarstymai apie vas. Ifi d/paminė- nemažą garbi?vau pagiry
vimw jta» aplankyti, laivo slinkiai sttdrgęa. Tapo aprū 451 b. tavtatb SL. ta Bortai, Ma*t 140 Bomea. m., tso. Btaon< MhwL
Kaip jau mte matę organo
’toainlnkia
A. Namlilmi**,
jimą.
Vrot, IluMinlnlms — V, I’npIaUMk**,
nė vieno nealeisti. Prie tos pro- pintas .Sakramentais: Pasveiko. Vlre-l
885 K. Brouilnny, ta. Borton, Mum
« ’^K
*
“Vytyje,” kad. L. Vyčių centro
11Ų Bow«n Ūt, Ko. Boston, Mmm. r
gos,
hnvim
manta
kiekvienai
štiPn&U
BaMIntnk**
—
V.
TaMUtataa.
Atkrito
ir
gavo
plaučių
uždegimą.
Rengimo komisija mvo rapor
Fic. IlpMlnlnk**
M< taiki*,
valdyba jau paskelbė naujų narių
40
Mitrino
11d.,
ta
Btetoo,
Mao*.
mvnal įpitžti kaullkliką laikraštį J trecių dienų po atkritimo, t y« Ffa. R»UIMnk«* — D. Lln»evIMw,
25« E- Nlnth Ht, 8o. Boston, Mm*.
tuose pranešė, * kad apvaikMjojivajų,
sklrsmos dovanos.
lŽ<ŪiilUk** -^V. Bnlutis,
*
“Darbininką.” Lyg tyčia kalėdo sausiu 19 d.t ntfrč> galimu sakyti 62 Adau* Kt. DorėiMrter, Mota
1 mui sal* Mimicipal Building pa
f 3tl’A Mereer BL, So. BoMoti, Mta.
Jaunuoli! prieš ateidamas į mi
Kasteriu*
—
P.
Ktepoote,
ti pasitaikė tokia negraži dien*, staiga. Nė jo draugai nespėjo su 2U6 Bolton KU ta Morton, Mtaa
imtu
15 d. 7:0d P. M. KajbčTM. Ko. W<m 4MHT-Wk
sirinkimų pasidarbuok ir rtengkw
V, Ptptatakas, rast. tkad pasiskubinti nebuvo galima prasti mirties-artimumą. Antanas Tvarkūari* — J. LcftliiNkM,
Mnrbiilka
J» talki*,
tojais bus kunigai UrbonavyČius, atsivesti nors vieną naują narį. Tas
7 Wfnfidd 8t, Ko. Bo*ton, Mota
no kiek, Vos-ne-Toa suspėjau »p* nario iš AlrkiŠkiij vienkiemio, Kų- Ht Boiven SL, ta, Bortoo, Mae*,
Jakaitis Ir Petrauskas, studentas bngva padalyti, tik reikia gerų
Dt4U*lj« laiko NUhlrlnklmu* k** antra Draugija laiko murfrlnktau* ta* antrą
lankyti apie dešimtį Šėlmynų. per baricuj, parapijos, Panevėžio spak. pirmadieni kiekvieno atentato 7:30 nedHdlcni klefcvi«M» mtatao Patilta
Laųčka, it kiti. 'Dainomis iškilmę
norj. Jeigu tą padarysi, tni užtik
402 K tataoth Ht, tatai
visą vakarų, Kiti likosi neaphm Liko Amerikoje seserys imnias vai, Vakare, poteJnytlitej *v*t*lttej, Jo*
pamargis parapijos choras..
Boston, Mota
rinu, kad Kemct laimėsim^ we ant -Snuaio 21 d. suėjo 25 metui nuo kytl. Taip pat ir apie “Darinnin- GtineckienČ, Ko. Bostone, Gudienė, Fitth 8L, ta Borto*, Kata
Pranešta, kad yra - sumanymas rą, bet pirmų dovaną, Let*s go,
uiigtuvių dienelėm p. Vincentu ką” nebuvo kada ilgai kalbėti. fbieagoje ir trys seserys ir brolis
<V. JOBO RV. BL. PAULFlMtM
kviesti į spvaikšičojimo iškilmes
A, P. Meviera, pirm^ Kališio ir jo žmonos Barini ros. Bet M vis dėlto nenHsimcųu. Ma
Lipįuvoje,^ Jo_hcsuo ir švogerh. UMUV. DUKTBRŲ DR-JO>
DR-JOS VALDYBA
prof. 5L Biržišką.
JiiOu yra tėvais dideles šeimynC- nau, jog brightonkčhi laimi ge Gtineckai rūpinosi jo bažnytiniu PO GLOBA MOTIMOS AVO
Kum Virmauskis aiškino, kad
ŠV, JONO EV, B. BAš. D-JOS lės ir. ubu stiprūs. Dirba kasdien. rai supranta katalikiškų raštų naliddojimu, kuris Įvyko š. m. 21
VALDYBA '
IMruitnllikus. — M. žiote,
_ji* su darbuotojais senai svarstęs
IRI Mt. Birt B(L. Dorchester, Mos*.
kviesti profesorių jei tik profeso
Telephone C’ohnnl)l* MSI
dėl to paristeagH iaigi’ii jį ir nera . vienas egzekvijas «n mišioms at
Valdyba
pareiškė,
kad
tvarkys
Virš minėtą dicmt jiedu pirm ei
rių* bus geruose sentikiuose su
Vlce-Pirmmltikta — J, Fetratakas, ':
flrmlnlnke
—
Tekia
Ata*nafcl*M,
ginami.
aph^Žhnt
imgal
minčiai jo septintos dienon nuo mi
draugijos reikalus taip, kaip ir pe siant darban atėjo bažnyčion, pri
24 TĮioniHH PJį, Ko, Bo«ton, Maus,
63 <J 8t., So. Boston, Mas*.
mūsų centrais. Kad tą faktą su
_____
Frot. IktiUinintas — J, Olinedtls,
i. e. sausio 26 d„ 8 vai.
rvte. VIctaMrmlnmkfi — V, Zateckleta
reitais metais, nes visa valdyba li ėjo išpažinties, gavo sutuoktuvių J tuos, kuriuo* ftinkMt jei ir kiti rimo,___________________
žinojus susirinkimas pritarė pa
r» Tbomtis Pk., 8<>. Boston, Mm*.
418 Cbmbrldge «t, Cambrhlg*, Maw
ko senoji, Apsvarsčius dr-jfirf rei imkiuniriinią, išklauBč tavo Inten told, tai >š brigkto^ečki galima įlMtfs ramvhėKiri turi ja. O jo Pr<H.
Fili. UtiitltihikaK — M, čelkis,
KalthtfaM
*Ona
Biaurle*#,
siųsti kun. Pakalniui atsiklausiau*
256 B. Nlntl* 8t„ ta. Boston. Mas*.
443 K. 7*tp. St, Bo. Būston, Mm*.
kalus. išklausyta metine apyskaita cijai «v, mišių — priėmė. Iv. Ko daug ko tikėti*. Jei Ūks man ka.ĮorfetcUal mdskimvs.
tį telegramą. Po telegrama pasi
Iždininkas —1 A. Nauilžlynas,
Telephonj Bontn Btaoft M&R,
da čia‘via r ir pas llkuritioaius So.
G. FIn.
885 E. Bromhvay, Ko. Boston, MflM
BaMmmke—Marijomt Mark*«ii«»
rašė kun. Juškattis kaip Bostono ir baliąus gaspadoriaus raportas munijų. Pamaldose dalyvavo jų
Maršalka — ,T. Zitlkis,
664
B.
Elglith
St,
8o.
Btaon,
M
bm
primtas
su
pagyrimu.
Priimtas
šeimyna, giminės ir pažįstami. Pa
provincijos kunigų * pirmininkas,
■ 7 IVhifielrt SI., ta. Boston, M««*.
{
Ifclh.lnke— Ona Htantullatf,
W West 6-th 8U 8o Boston, Mum Draugija laiko «a»lr1nkitno* tas treMą
kun. Vii maiiskįs kaip Vietinio ko laiškas Bostono Draugijų Suryki© maldose celebrantu buvo tėvas
ne<K!rtien| kiekvieno menesio. 2 vaL
IVMrkr'nrė — Ona BIlzstrrileM,
miteto vadas Ir p. Rainys Federa ir nutarta remti jo darbuotę lai k u n. A. Petrauskas,
p« pietą. Parapijos rairj, 4P2 lt 7tk
1G12 Cohnnbla Bū., Bo. Boėton, Mm*
ftt, ta Boston, Mas*.
Kaso* GMjvJ* — B. Janafonluni,
cijos .skyriaus pirmininkas. Tuo- kant dr-jos atstovus. Išrinkta pen Šeimyna jubiliėntams kelia, at
142U Columbla ttd., Sn. Boeton, Mas*
ki
atstovai.
Nutarta
ir
toliau
pa

mi snsirinkimaą ir užsibaigė. Pa
Draugija savo susirlnklmmi laiko kai
laikyti “Darbininką” organu. einantį s(‘kmadicitį, namuose banantrą utammką kfekrteno m#n**Sa.
likta komisijai veikti tolinu.
*
kietą—“vestuves,” Linkime “jau.
7:30 -vai. \ukare, potafejytlHj ar*
Valdybos
pagaminti
keli
nauji
jos
mėgsta
gerti
tiek
daug,
Tel. ta. Boston 0623
i
Štai telegramos tekstas:
tatoBJ,
konstitucijos paragrafai priimta Mvedžiams*’ ilgo ir laimingo gy
LIMTUra DAMTICTAB
Kas yra arbata ir kuriam net iki išpila “devyni pra Vfta* drauglpi* reikalai* kralpkit*
* Rev. Norbert Pakalnis
venimo. Duok Dieve sulaukti sa
Ms protokolų raMlnlnk*.
vienbalsiai.
7 Vbrk SL
tikslui ji vartojamą, aiškin kaitai,” kaip giriasi rusai,
Iš apyskaitos pasirodė kad dr-ja vo deimantinio jubiliejaus. P. Vin
ooklyn, N: Y.
cas Kališius yra parapijos kolek ti, tur būt, nereikia. Dėl to,
“TV’
(KASPABAVrCTUB
WIiut is the poliey of the Litb- turi turto virš $18,000. Tai tikrai torius. Didžiojo Vytauto mirties
AVRKTO PJ8TRO IR POVILO
511
E.
Brotdway, Bo. Boatoa
uaniin Catbolk Clergymeii Union valdybai valio už gerų tvarkymų sukaktuves (spalių 12 d.) minint kad tas reiškinys beveik
DR-JOB VALDYBA
didžiules
draugijos.
O/iXJ Vtaradort
kiekvienam
gerai
žinomas.
and Tire Lithuanian Catholie
Krokodiliams dantis vėjo,
Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nao 1JOIH
Dabar šios dr-jos eina vajus. jis buvo generalis maršalas.
Fėd'cration in rfeipcct to M. Biržiš
Žodžiu, tai yra gėrimas, ku tai yra išrenka užsilikusius Pirmininkas — Jonas L, I’etniHAjkjis.
5 Ir nuo G Iki 8 vai. vakar*. OflNaujus narius priima už pusę įsto
ka.
M* uidarytMi miteto* vakarai* ir
21 Thomns Pafk, So. Boaton, Mnst
ris tinka vaitoti kaip prieš- maisto gabalus, maži paukš Viee-Plrtriiniijkns—Juozas Jackevičius,
taK-I dl en lnl«, taipgi. *eredoai* nM
If it is agreeable to their poliey jimo. o jaunuolius iki 21 metų be
12-to* dieną umaryta*.
MATTAPAM,
Ma*s.
—
šiame
02
Savyer
Avė.,
Doreheater,
Kasa.
čiukai,
vietos
gyventoju
vafckonis prie kiti^valgiŲ ir iš
Vvc bereby invite him through you įstojimo. Tad kalbinkite pažįsta
I’r<>L Iliištininkas — A. Nevieni,
’
mieste
gyvena
gana
daug
lietuvių.
Taipgi nuimu ir
IM8 E. Brutui wrty,
Bosimi, Mitus.
to speak herc and in Cambridge mus kad taptų didžiulės Bostono
bėdos kaip valgis- Tai yra dinami “zykzakais.”
Ml
Jie
visi
priklauso
So,
Bostono
pa

FJn.
Rflštinlnktis
—
J
uotu
»
(liuevičhlb,
.
draugijos nariai.
Feb. 15th.
27 Tampa St, Jirattapan, Msm.
|
“ ...............................F
augalo
žiedai,
arba
Jo
lapai,
rapijai.
Sausio
20
d.
atvažiavau
ssOn
Košt. Joną,
Iždininkas •— Vincas KnlHlus,
I
Plense wire aud write.
Rusijojj Ąlefedejįiug vic.>- 67 G Street, South Boston, Man*.
čia kalėdoti. Žmonės, pasiilgę ku- kurie savo savybių dėka j F
JmMcaitiil
Lietuvis DautirtM .
— Petras Gelažlnis,
mgo. pasitinka su didžiausiu taip jau neigiamai gveik^ta. palavimo laikais 1645—1676 TvarJulnrls
14 VInfcon SU South Boston, Mas*.
« Vbrmaurida
džiaugsmti. Kai kurios šeimynos
susirinkimai būna-kas pfrmf*
veikia. Ne be Dukato arba-;metais, piliečiams už taba Draugijos
Rainya
{
ntdėnllenl kiekvieno mėnesio 2 nL #
jau kelinti metai nematę savo na
pietų, Parapijos ta#J. 402 Bast į
r
(GAIJNAUUKAS)
.
.•
Rmi. Labdarystės Draugijai
lą senovės
vartojo.ko ifikynią buvo uupiauna- • po
muose kunigo kalėdojant.
Bertnih Si., 80. Bontott, Mm*
v
Sp. BoatŪn, Mus.
,
414 Broudvay, 8ą Rmum
kaip vaistą? Arbatos jstori-hnos nosys.
Kalėdojimas sutruko ligi pat 10
Didžiai Gerbiamieji:
r*L ta. ta*t**(.MMM' L, VYČIŲ 17-TOB ALGIRDO
valandos
naktį, tačiau visi lauke ja .gana įdomi. • Šis įugalas
Gavome Jūsų gausią auką $251
atdara* nuo 10 Iki 12 vaL
KUOPOM MARIŲ DOMRI
ryto, noo IrtM Ikl S JU p* p*«U
ligi kol susilaukė atkalėdojant. kilęs iš Kinijos. Ten žiloj
už‘ką nuoširdžiai dėkojame.
; tn*o 6 Iki P lakar*. tirėtai *U*ta
(turingų arti 5000 pual)
L. Vyčių 17-tos Algirdo kuopos Malonu mums girdėti, kad Tams Aplankiau iš viso 19 šeimynų: 1)
pagal ratUarim
metinis susirinkimas įvyks sekma- tos nors turite lutų gailestingų Palaimos Juozo (5 asm.); 2) Žile senovėj arbata buvo trina IRAKO VIETOS. VJrS 20 ittetų'knip A- mosiu kiekvieno lietuvio inteligen
,. dieny* sausio 25 d., 4 vai. p. p., pa- darbų, šelpti nelaimingus bedar vičiaus Aleks. (2 asm.); 3) Palai ma-smulkiais milteliais, ku niedkoj ViirgiHiinktnju. Turiu lluily- to biblioteką, kuria skaitė “Židi
*’ lapijos salėj, 492 E. Sevcnth St.,
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
bius, vienok mūsų vargingų našlai mos Jono (4 asm.); 4) Grigaliū rie atskiesti šaltu,! vandeniu nmš mm gerb. kldsurn. Apdilau zukrisTel. ta Borton 3MQ
ros, molino, visuomenės įr akade
Stu Bpston. Mass.
tljumiutL
Kuriam
H
gerb.
ktoumų
bu

čių ir senelių neužmiršote, ištie no Juozo (4 asm.); 5) Kinčiaus duota ligoniams gerti. Buvo
r, C Metinis susirinkimas svarbus
čiau reikalingi#, incklMu atsišaukti miškojo gyvenimo žurnalą, nuo
U1TŪVIS DANTISTAS
kėte ir įjienm gailestingą .ranką. Juozapo (7 asm.); (i) Lazareviadresu: J. &OKBLIS, 3W E. Stli pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
kiekvienam nariui, nes bus išduo Užtikrinant, kad Jūsų gailestingu- čients Leoses (5 asm.); 7) Pivo- ji toks vaistas, kuriuo gydy^ Alno
St.. Su. Boston, Mas?*.
' IS.-271 dinys” darosi kaskart įdomesnis,
dami įvairūs raportai iš visų nietų mas nebus veltui, Viešpats atly ritino Jono (4 asm.) ; 8) Pivorių- ta įvairiausios ligos, vis tiek
ir, tiesiog būtų nedovanotina, jei
* , ■veikimo. Taipgi bus renkamos į- gins Jums .už tai gausiomis malo no Ant. (S asm.): 9) Stakoliūno ar tai būt kaulo lūžimas, pa
251 lrctdway, South Statau
gu kuria inteligentas, vistiek ku
vairios komisijos.
("Keleivio” mm*)
nėmis, laimindamas Jūsų draugiją Stau. 410 asm.); 10) Biekšos And. mišimas ar dėmėtoji šiltine.
rios profesijos jis bebūtų ir kur
Ofleo valnndoa nwot9 iki 12, mm
ir visus jos narius. Už Jūsų tokįdi- (3 asm.); 11) Girdžiusio Mykolo 1127 metais arbatos gamini
begyventų, jo neprenumeruotų ir
1:30—11 Ir nuo 6:30—0 vatara,
dį gerumą maldausime Jo idant (2 asm.); 12) Sibičio Jono (7
neskaitytų bent nuo 1930 metų
Seredomh nuo 0—12 vai. dleo*
mas
kiek
patobulintas.
■
Ji
Buba tomis mro P iki < imlu N*
Jis padėtų draugijai pasekmingai a’sm.»: 13) Rimkaus St. (5 asm.);
pradžios.
(ienomis nuo O iki lt (papd ta
gydomosios Netui-eilomito tarta Jau ilgą laikų,
darbuotis per šiuos metus.
14) Tviragos Stan. (7 asm.*; 15) nenustodama
“Židinio kaina Amerikoje: mot
tarti),
. '
'
buvo duodama priveltas sipleisti Mass. valrtfji) Ir —$4.’5O. pnsm.—$2.50; Lietuvoje:
Pasiliekam linkėdamos Jums Janušausko Vinco (3 asm.); 16) reikšmes
palaimos visame
ZasimavičienėS Onos (5 asm.); 17) vandeny virta pavidalū žals vykti kitur ieškoti tarta, todėl, turiu met. — 35 It., pušim. —- *20 lt
“Darbininko” name 5 arta Dievo Jėfaut
parthinU straią 1‘LATBR FUNA, Gra
Mtikryžiuoto Seaary* Jankausko Vinco (5 asm.); 18)
Adresas: KAUNAS, Laisvės Aliai ir IbenčliMt, kurie man kainuoju
vos
slinkos.
Tik
pora
šimtu
7 gražūs dideli ir šviestu
i Tol. Porter 3783
Setuo M. Paul* Leono Jupzo (3 asm.); 19) KasI‘ardd0*hi tik už §127, arta pa
metij
vėliau
arbata
pradėta
kambariai. Yra elektra, gamausko Jono (7 asm.).
dėsiu kur prie geras Šeimynos, kuri jei r*
___ po _*1.00
___ _____
maždaug tiems 'jioh__-sr , ogalės
ras savana mani
Visos čia paminėtos šeimynos vartoti
sas, maudynes, skalbynes,
SMULKIOS SIMUTIS
Tel. Geneva 2637
I prisiųsti po nauju adresu. Jeigu nori
(REPŠYS)
duodama šiluma ir janito- Sekmadienį po sumai bus Amži daro labai gražaus įspūdžio. Žmo tikslams, kuriems ir dabar|t matyti plona, rašyk, 23 imstin st,
.
Lietuvi*
Gydytoju
rius patarnauja. Del plates nojo Rožančiaus dr-jos* susirinki-, nės mandagūs ir švarą mėgsta. Su naudojama. Iš Kinijos be Saugūs, nes aš persikelsiu greit. (S.-23I
važiavę čion iš įvairiausių Lietu
Ofi.w Valando* : 2—4 ir T—O
nių. iiformacijij kreipkitės nias: prieš šekmadieninę mokyklų, vos kraštų—iš Ukmergės, Ylakių, trukus ji prasiplatina į ki
$81 Mota Avė., arti GuM A|.
Smuikas padirbu ir taisau.
Altoriaus tarnautojų susirinkimas;
‘Darbininko” Admimstra?- po Mišparų krntami paveikslai Deltuvos, Veprių. Tryškių, Vaiki- tus Azijos kraštus. Ji ten Lietuvą matysi skaitydamas Kaflorahriity*, Mota
Taipgi radžos taisau
tu»i
mmin
i iu
vaikams, o vakaro suaugusiems. hinko, Gegužines, Žąsiių, Svėdasų, buvo geriama labai stipri ir talikų Veikimo Ptatrt leidžiam^
t siją419 Geneva Avė., Dordtater
Eišiškes, Vabalninko, Krinčino, be cukraus. Europofi arbatą uvaftraitį
Antradienio vakare bus laiko Jurbarko, Kuršėnų, Oitiškio.’Tivaatgabeno olandai 1610 me
Trt.taBorton3520mos pamaldos SodalioUms ir susi šiūnn, Stakt], Punsko, Nemajūnų.
»
*TeI.B«'ktaO5-A
Raudėnų, Kretingos ir iš kitur.Tu- tais. Jos vartojimas'čia bu
rinkimas/
*
Jį
reikia
užsirakytimi
Amerikeje
redamas vienu vakaru tiek daug vo kiek . pakeistas, o vėliau
. LIITUVIS
UBTOVI8 ADVOKATAS
Kitą sekmadienį merginų, choras apeiti, neturėjau kada pasikalbėti pradėta arbata gerti su cuk
Baigt* du Unlrerdtrt*
altais LJgtuvoja.
apie laikrašių skaitymą. Kiek teko
duos koncertų.
CORNĖLD UNIVKRSITYM A; B.
rum.
’
Ji
čia
tiek
prasiplati

ĮBte kurie temeta mm Mm*te
* “Mtfcų liikraitis” sietams Tral
ISegsaminttoJu aki*
G.WASHINGTONUNIV.«lLLB.
R*p.t pastebėti, daugelis skaito tai vie
* <«. Irteto*, Mttte*»Jiata mm! prlstaria aklaltrt
no,
kad-reta
Mina
be
arba

iuoja
beturi
litai,
putei
motų
du
ną,
tai
kitą
laikraštį.
Dauguinns.
“Darbininko” Name
ranto arba taip elta*
F7 kreiva* akis auti*(antro* labo*)
be abejo, skaito katnlnkškus laik tos apedeiim; X4bWiąi pa- litaL
šita Ir ambUJtaHnervu arte otataMte taip
I
Latvijoj,
Kstijoj
ir
Vokietijoj
M Mtadhmy, Itartk Beatai
gMe (aklose) akys* ttarąmtaivta
Tereikia turėt* kreipti* pas
raščius, nes būdami katalikai ge‘ mėgę hrbatą yra rusai. Jie
*ą tinkina laiku.
*
h *a 1 d e n c 11 a
' serą. *Hd*ita$«
.lesina tą pati, o vbur kitur užoie*
tai
žino,
kad
katalikui
netinka
806 EUrvard St, O«mlirita». Mota
J, L. JAUKAJtHa. 0. D.
syj
(taigi
ir
Amerikoj)
—
trigubai
Tel. U«lv*rrtty
skaityti, kitokius laikraščius, kaip
-UI SrMUhrųr, lovth ŪM
brangiau.
tik katalikiškus.
rt šitai*
• ^LtaaąW®G®taptaMtaa
Adrėoas: Lietuva, Kaunia, LatoKun. A. rattaajkr. ♦ - ■
■ •
.
vfc Alėja Sl'Nr. “Mtaų LaikraėK A >. M41
BMUtaMta
biią rudom* judamuose
ADVOKATAI
.Mate i*-ii taw.
tb.” .
\
> paveikriuaie
Tai gtrUviU
ir tat
SURATOJ, |AWR0 M D.' ŪMI
5H
rta anjiii M M* tart B
Prisiekt* Advokatas
BATABMAYntM ttnatĮ
KAMPAS BROADTCAT It M KP.
b«ob
LIETUVIŲ MALATE
V4« 1« D. AfVAIKMnonKAM

ĮVAIRENYBES

Dl, M, V. CASPER

DR. S. A. GALYARISKI

PADĖU

VARGONINKAS

A. L KAPOČIUS

PARSIDUODA PLAYER
PIANO

miVOJIMH
KAMBAIUAI

JOHN REPSHfS, M. D.

j. j. Baisus

| Į<HtwwniiiHi

“MŪSy LAIKRAŠTIS”

A.O.š*LH*-SH*ULHA

iiii»<.i

iHi,Hii wi

miwwwj

ERVŲ <2
LIGOS^

N

OPTOMETRISTAS tyrai, Mataity, k Vaikai

MM REIKALINGA VIETA

na ofiso

“TIKUMO MĖSA" ,

f

>‘BLUE NHL"

F. m L KALINAUSKAI
M).B0eT0N,MAM.

(Afttaorlaua BhiiamA* nata)

' Itatatt >11 M tafta
rBAKAt t KAtJKAtmKU

KtJftg J. KALDUVtaUB.
liestam oFIm*:
M State Btreet, Koom tt!
rB*a: M JtMtaoat BU Dsrtataer

T*l.TatWt2m.
OflMsahiarM: a A.M. uii d.M.

JUOZAS I. GAUJOS

Vedų visokias pravas. Daro vi
sus legalius dokumentus.
317 1 M (tatata* Brotaway)

Telefonas: Šou Boston 27’32
Namų; T«lbol2474

V1*)kiu? 0raWllM siuvu, valau ir
ptaaiM*. Patam tatai ultakp
mo. Fattta*t*talw* ,r
Ką mtata rtUda motatt StfM Cla
tik trt 11?^ Darba* garantuojumm, ne* teta turas tallua turim

M ARTOt VALDUS
1854 DOR<WSTBR AVĖ.
1W.C*ltaHaW

34 Llaaahi

BrftMta, Mara

3 vai. p« platų
MODALIOJ, AADm 25 D.< Ittl
PiiBAŽNYTINfcl SALEJE
Lavvrvijce, Mma. 7iiMl vaL vakare.
Budys Iš So. Boatetm visiem ge
rai žiūftnms J. Urimua^ ir& Jam
ImuevRius.

MUZIKOS MOČIU

ItadjM <ta<tataa rcivartal taig
takto** t*l» ir tmaugmleta talg
nregrata MMikoa Koamttatvrtjų.
paarta* įtikinamo* lltariil

Tel. Columbh 017$

Dfftl A<t o mMrvt i

takyiną ita&ta. Tiktai >
tofetaftok
G*. Baite* tilt
cial

flMfrAinr

mBAKYI

0. A. ZALETSKAS
a»k»0*U S l» muteMVMtaM

S77 ir 44B Omatatar taftai

i

Ftnktadieak, mario H d , 1W1

T) ARBimKAfl
■R

IŠ DIDŽIO JO NEW YORK’O IR NEW JERSE Y
A P 7V A T n. A
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fpRIEA.A.O.DAU^VARDIENES
*
V A O/S
KAPO
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PROF, M. BIRŽIŠKA
AMERIKOJE

VALAKUOS:

Tridiene.’ STA<1« 2-07*1

DU BUDIS I. VENDUS

Nuo 0—12 Ii ryto, 2—a ygfc.
SęeafHMrts
499. GRAMD 8T1WT

BRDOKLYN, N, Y. — Hawb
DANTISTAS
Rausto 10 d, žaibo gieitu- imtika bOrvi'dvasiškiu. £k* 20«L lygteli vai. p. p."Brcmett"
(kampas Ua’on AvaJ
,
N—EAY
BKOOKLYK,
M.
Y.
N
įiiiuj
Telefonas
:
MMilgan
2
—
4273
laivu
atvyko
Amerikon
didis
T<~mu pasklido žinia, po New gerb. kum dalyvavus Brigxai, negalėdami jolpii bildu draugiją jon ji raukti ir tuo Yorko ir New Jersęy koL lie mana?<, N. Pakalniu J. fteš- vynės sūnus Prof. Mykolas BirŽiš- 1
"gavo jau meTdejančfu kro* balu pūvančią savo Jaim- tuvius, kad hnirė a. u. Ona tato, J. MimonnitK K, Pau- ką, Specialė apylinkės delegacija Tekėtume ST.\G<1 2MIRK
TO. <Jmw»inr t>—M28
iš kun. N. Pakalnio, Dr. B. Venmebo palaikyti, jau keli me~ nrnnybę Ataėrikna lietuviu Daužvardiene, Lietuvos viee- lionis, * Vaicekauskas Kara eiaus ir J. Valaičio, pasveikino
DR.
1.
FETRIKA
r Mi atgal buvo pradėję orga- tariK* ir savo gazietą palai consulo Xew Yorke adv, P. lius, ateitininką Atstovą#, ir 1 įrangą svetį pirmos klasės salioDR. JOHN WAU)K
tmatcK)
kyti.
"
LIETUVIS
DANTISTAS
no.
Buvo
atvykusios,
ir
kelios
ki

iibmuti “taufiniukifL khiDaužvardžio žmona. Supur Paukštys Iškilmingas mi
VALANDOS:
■ IrtiH, kuriais, žinoma, vado Yra manymą, kad šis lais to kiekvieną ši baisi, taip ne^ siąs laikė kum .Brignianas. tos delegacijos, Lietuvos konsulas SU 8.4Ua 8t, Brcofclya, M. T
8-10 A. M. 1-2fcG-8 I*.M.
vavo daugumoj# žinomi se vamanių. fodetavimosi pla tikėta žinia, nes tik prieš ke- Asistavo: kun. J. štokas ir Nmv Yorke pulk. P. Žadeikių, ir
Seknindloiilnh pagal susitnri«HI
kdi žymesni ®smenys, viso apie
VALANDOS:
novės ir šindiemi “užeigą?* nas yra atėjęs iš užjūrio... lėtą diemf laikraščiai paskel- kun.- N. Pakalnis, Grandą penkiolika. Didžiąją ląikraščią
Nwo U vai, ryta Iki 8 vai. vstar*.
savininkai, kad palaikyti Spėjama, kad jis bus vyki- be, kad ji. DnuŽvardžiar Misi* pamokslą imartkv kun. Brig- korespondentai apspito svetį su v?, Penktadienlato ir Irentadfentoia
MOdlLTO.K.T.
tik MMitarus.
namas
tikslu
Amerikos
li«*
šokiais
klansiinais.
'Sausio
21
<1,
gąn kosturneiTUS.
laukė sūnaus ir kad motimv manas, vi^t«w kWm«8. Ne
"Keiv York Times" turėjo 'žinią
t ir. hm įtikinti, kad dabmfif,
Laikai mainosi... IŠ Lie- nė Lietuvos tautiškai-maso- su naujagymiu sumini sveiki. žinia (lelko nebuvo pakvies apie “Vilniaus univemiteto proto- — Jau kelintas ackmadienis imus gimimo — motinai reikėjo
C tuvos naują lietuviu atva- uiška vyrimuą’be yra gera Kaip vėliau paaiškėjo, kad ti viai apylinkės vargoninin■ sūrią atvykusį agituoti už Vihtinus kaip pritrūksta "Darbininko” e&- .daryti appcndieitbi operaciją, po
\
žiuoja labai mažai, Ameri ir verta visą Amerikos lieta- vėlioms laimingai perleidau kai, kurie būt, nuirau, visii atvadavimą iš Lenkijos globos ." zempliorią prie Apreiškimo ii* Ka- kurios j trečią dieną —. mirė Tai*
gimdymo ligą, vos į # d?po dalyvavę. Buvo kviesi i tik Laivo vadovybė gerk profesorių
> kos gi lietuviu tarpo “šals- viii rėmimo.
neMinkino su įvairiais formalu
bus taip jręjių Laipknd būtą buvę
gimdymo, ją sunkiai suėmė komp/ X Žilevhrns ir J. mais, Bvefys manąs trumpą laiką parūpinti daugiau ją turėti.
fa*’ “mėnesinis** patriotiz
1 prie tikrus savo mamytės, kuri už
Huprantama jau iŠ to. kad appcndieitis, nuo ko a, a/Ot Brumlza, Pirmajau* pavė
prabilt Brooldynė. 'Dabar apsisto
mas ir kiekvienas “patrio daliariinius Lietuvos vyriaumm sūnelį ir pnčią gyvybę rizika- ’
jęs
pas'kun.
M.
Pakalnį
Vytau

na
ir
mirė,
lavus
paliko
tik
į>.
^lapėlU
vtt - ir ją aukojo...
tą” turi užtektinai savr
syliės darbus: uždaryti liet
PROTESTAS
Žinant p. Daužvardžio dideli
Ilgesnį laiką arčiau paži* vietos vargom ir IDmiteu to D. komitetas *savo posėdyje,
“uariunės’* ir jau neina i katalikų mokyklas, katalikų
sausio 23 d., apkalbės paskaitos
mis p, Daužvardžhis. negaliu Prie sumtsioH fislmrnjoni- priruošimo . reikalą apylinkėje. priež Lietuve* valdžią už kataliką orimos auklėjimo -rūpestingumą,
užeigii sales,
ralinm tikėtis, kad Fabijmnii-Georganizacijas ir ją draugi
pertakfojhną Lietuvoje
jos, tokiam skaičiui esant, Tau svetys gavęs pakvietimus
diminut ir jo 3 metą kmlbikui IHBrooklyno Voldemaro ir jas, cenzūruoti katalikiškus nepaminėti, nors trumpai,
tai Įspūdžio didelio nebuvo ; Veuarkan, Bostonan, Bftltimorčn, B H< K >KLYX, N. Y. —’ Lietu vią ruirVytautni tėvijos globos ne-'
apie
a.
a.
velione
Oną.
Ktnefomis • • gyrėja “-gazieta laikraščius ir persekioti lie^
ir kitur. Visi no Katalikią Moterą
kuopa stigs, nes gero auklėjimo uždavi* irgi jau labai šlubuoja, ser tuvius katalikus Lietuvoje . A, a. Daužvardienė-Mala- bot giedant* gregorioniškas Phdadtdphijon
rėtą jį (turėti Kepi’ikldusomybrs savo susįrinkime, sauMo 12 d,f 10:11 rys prie tokią aplinkybių yra ga
kauskaite, buvo rimta, sim mišias, skambėjo neblogai. šventei — vasario 16.(1; Gal bus m., griežtai protestuoja prieš: Lie
ga ..epagydoma “nervą” li Brooklyno gazieta pilnai už
na sunkas.
*
patinga, kukli motėm. Sa- Giedant libera,- mažasis ŠU PhiJądelpbijoj. Dabar gerb. pro tuvos Valdžio? įstatymils siauri- Di< v<, bfd< maloningas motinus
ga ir reikalauja gydymuisi giriu ir savo skiltimis nori
daug daug pinigą. Sumanyk Amerikos lietuviams įtikin vo darlistumu, ji daug imgel- nelis Petrukas-Vytautas Ti fesorius vizituoja vietos įstaįąas ir — Mot. Sąjungos 24 kp. tikrai les sielai, laimink siračinką gyv
kėjo savo, būsimam vyrui sus sugraudino, kuomet jis veikėjus. Sveikiname Vilnijos dar turės teatrą — vaidinimą pirmą niiną ir stiprink ją j^občjo-ankl
fa tatai suartinti visus A- ti, kad tokie “tautininkii”
baigt augŠtesni mokslą, už glausdamasis prie tėvo sako: buotoją ir linkime goriausią pa- sekmadienį po Velykų, Trnnsfigtt- tojo pa jėgumą.
sekmią jo misijai.
ration salėje.
M merikos lietimą “tautinin- Lietuvoje darbai yra “ge
Draugas
tart ir dabartinis jos vyras ‘‘Pape, išimk mamą iš hakkus’* (geriau sakant laisva ri/' ir katalikai jau esą per
— Vaikelio Jėzaus TV skyriaus
Petras, giliai įvertino jos to- so.’* Graudus ir skaudus bu
susirinkftnns skelbtu laiku 'neįvy
manius, bet pastarasis ter daug nori būti katalikais.
Iš Didžiojo Mew YorkoirMetv
PRIVATI
VAKARIENE
kfrtel jo pasišventimą. Ją vo lyginys visą laiką.
ko.-, įvyks yaasria 1 <L tuoj po Jeney danginu korespondenciją
Į*/ minas kataliku ausyse ne Taigi čia “federacijai” ir karštai mylėjo, gerbė ir visa Nors nemaža Harrisono NEW YORK CITY. — .Sausio mišparų.
telpa 3 puslapy.
kaip skamba, tai pasinaudo bus progos varyti Amerikos
me jai užjautė, kur reikiant Imžnyeia, liet žmonių prisi 25 d. 8 vai. vakare Astor HotoL nam’itti kataliką draugijų, mo
ta pirmuoju), suorganizuo lietuvių tarpe propagandą
Times Sąuare, įvyks privati vaka
— jai padėjo. Tai buvo po rinko artipilnė. Velionę pa rienė Prof. M; Biržišką pagerbti. kykla >ir vadų, veikimą, Lietuvos
ti juos J galingą “Federaci už dabartinę Lietuvos val
ra, kokią'mes mažai turime rdėjo virš 20 antomobilią į Dalyvaus Liet. Ambasadorius Jo katalikai buvo, yra ir bus ištiki Tol. fitagg 2—ŠOJJJ Notnry Public
ją/* Ta federacija, žinome, džią. lies turime savo Kat.
minusi valstybės piliečiai. Valdžia
inteligentą šeimynoj. Velįq- Švento Kryžiaus kapus. Ar- Eks. B. K. Balutis, Liet, konsulas vavo dabartine taktika drumsčia
M. P, BALUS INC.
pirmiausiai apims visas ne- Federaciją, šimto nuošim
nė paliko našlaičiais du savo lington, N, X Kapuose vėl Pov. Žadeikių, viee-konsttlas P. vidujinę ramybę. Išpirkę Tėvynės
BIHMAUSKĄS
zaliežninkiy* parapijas ir ją čiu tautišką ir jos laikysi- mylimuosius sūnelius: Pet- atsisveikinimo žodį pratarė Daužvardis, apylinkės kunigai, Kepriklausomybę brangia kaina,
nasaulionys kataliką ir tautininką
(knuigŲa^ ir organizacijos *mes.
vą-Vytautą 3 metą ir Fabijo- kun. Brigihanas. Laidotuvė '•adai. Pasaullonys dalyvaus su mes reikalaujame pilnas veikimo
mi jn. “milijonais/* o gal pa-1
’
734 Grated &, >n^dyn,X X
laisvės tiems sūnams ir dukterims,
ną-Gediminą 7 dieną.—Pali se dalyvavo Lietuvos konsu ;monomis. Gerb. svetys gali būti kurie pirmieji stojo kovos už lais
ko brangu vyrą Petrą, kuris las sti Žmona p. Žadeikis, ir tižtįkrintas, kad apylinkes tikri lie vę eilėse. Ypač protestuojame
turi malonumo nuoširdžiai prieš ateitininką moksleivių orga T",'E!"'. '!»- ■ '...„'UJJJ.1
SUNKIU SUŽEIDĖ negreit užmirš tą savo gyve šiaip rinktinės publikos ne tuviai
Tet MitoheH 2-*^ ?
1
lietuviškai pavaišinti,
nizacijos uždarymą.
mažas
skaičius.
nimo
draugę,
su
kuria
taip
BROOKLYN,
N.
Y.
—
Sausio
Svarbios priežasties diliai, Di«
Mes reiškiame didžią pagarbą ir
Ilsėkis, a. a. Onute. Tu jau
dBojo New Yorko Fed. Apstai- 20 d. avtomobiliauš suvažinėta pavyzdingai ir gražiai sugy
VINCAS ADOMAITIS
prisirišimą Lietuvos vyskupams ir
tfai metinis susHnkimas įvyks.furija Rainienė ties Ttavemąver ir veno tuos keletą metir. Pali pabaigei šiame pasauly var _ ŽINUTĖS
GRABOBĮU8
*
pasauliniams kataliku vadams.
sausio 25 d. ne 7 vai. vakare, bet South Pifth gatvių kampo. Jai
gelį vargti, persikėlei ten, į — Aleksandras F, Rainys, ket (Valdybos parašai)
105 Adams ~8t, Mewark, X X
ko
dar
tėvelius,
broliuką
ir
lt vai. po pietą. Karalienė Ange/ einant .skersai(gatvės Dr. Ros
Pirm. Anelė Įtauruciitienė
Netoli
York: Avė.
ią parapijos salėj. Visą atstovą, enthal greit važiuojant ją parmu- keletą sesučių, Tik tėveliui kur nėra ašarą nė vargą. Tii virtojo laipsnio Kolumbo Vytis,
Gyv. vila t Tet Bergen 3—®UU
Rast. Ona Leiberištv. ,
sausio
27
d.
priims
moterystę
Yonnw> kuopą ir draugiją, prašome šė skersai pervažiavo ir sužeidė nebuvo lemta išvysti pasku išprašysi palaimą nuo. Auk
Nutarta šį protestą pasiųsti Lie
minimu laitai pribūti. Mesivėluo- ranka, galva ir krūtinę. Guli da- tinį karią saro mylimą duk ščiausiojo sartų našlaiinams kors, N. Y.
tuvos
Valdžiai, Episkopatui ir lai
—
P.'Ragelis
sausio
21
d.
naktį
kft!
j kar Kinus Čounty ligoninėj. Jaurelę, nes pereitą vasarą išva n* brangiam vyrui. Lai švie išvažiavo Lietuvon laivu. "Ere kraščiams.
TuT. <Jreem*ilnt 0—2320
Fed. Apakr. Valdyba, čiasi
eiasi silpnai.
žiavo Lietuvon ir dar negrį- čiatau .amžinoj i šviesa dan men." Išlydėjo būrys draugi}. Po
BROOKLYNO TR APYLIMK18
nia Ragelienė vėl susirgo.
guje.
zo.
JOSEPH GĄRSZVA
IJBTUVIAM8
'Šunskų- Jonas — Jau įvyko permainos tarp DADŽVARŪŽIU SŪNUS
KRIKŠTAS
Sausio 13 d. 9 vai. irto, ap
Šutomi pranešama, kad Jurgis
Rayonne ir Patersron, X. J., klebo
G II ABORTUS
Sausio 18 d. Karalienės Ange Tnmnsonw yra Įgaliotas rinkti leido savo nuosavus name
ną. Kun. L. Vaicekauskas klebih
—— IR —
APKRIKŠTYTAS
lą bažnyčioje apkrikštyta Kristo "Darbininko" prenumeratas, pa lius 20 Harvard Street, Nutnauja Pattersono, o kun. J. PetraiBALSAMUOTOJAS
ferio ir Marijonos Binkevičią duk- garsinimus .ir spaudos darbus. Jo
ley, X. J. ir atlydėjo į Har- Jau dvi širvaiti, kai vaikščioja ris, Bavonne.
HARRJSON, ’N. J. - via pe
231 BEDTORD AVZMUR
L ta Marijona. Krikštatėviai buvo adresas:
-- Kun. J. Alcksiūnas jau pa reitą sekmadieni lietuvią bažnyčio
Brooklyne
2
vyrai
su
nekuriu
lie

rison, N. J. lietuviu parapi
Bimonas Vardilevičius ir AioksanBROOKLYN, M. Y.
J TUMASOm
tuvių antrašais ieškodami kokios sveiko. Didelis nuošimtis lietuviu je kun. Bngmanan suteikė krikš
? dtą Urbonas.
1355 E. 91 SU Brooklyn. X X jos bažnyčią. Čia iškilmingai
serga gripu.
iiiI.i,I„,IiM i i ■■■■imi——

5 .V4ITJA “FEDETF.ieZU-'lsiMeks to ir vienR-kitfl ir
Brooklyno laisvnmnnhj tri.|ncsiisiiwatusiij liet, kntalikij
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tai moteries. Paklausė ar antrašas
ir pavarde ątatinka jų užrašams
ir gavę teigiama atsakymą, jie su
muša tą asmenį. Tokius banditus
reikėtų pasodinti už grotu arba
pamišėlių namuose. Ligi šiol jie
apmušė visai nekaltus įmones.
Saugokite*.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
‘

ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS .
VienintolS Katalikų Spittavi ir Kraitivč Apylinkėje

PADĖKA

Parduoda maldaknyges, dažančius, škaplierius, medalMius, kryžius, stovylas ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingą knygą ir gražią atviručią-—
su lietuviškais parašais.
.1

“DARBINKNKO” AGENTŪRA
“Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- ;
du(x1a atskirus “Darbininko” numerius.‘
!
, Atidarą Antradienio, KetviiUdM* fr MtUteMia Vakariu Bd 9 vai.

Antradienio vakarais dežiuruoja J. TutmMont>. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio
vakarais—J. P. Mačiulis* šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir **Beal
Estate’5 reikalus bei notarinius uŽliOdymus.
NĘPAMiDSKlTN, kad minėtais reikalais — JŪSŲ tiAŪKTA —

JSROOKL1
-

IlTTn——Tl

Švc. parapijos svetainėje. Taipgi
dėkoju visoms moterims kurios
p.uddarhavo ^anie parengime. #
'
>. Drtadsfeni, pirm* beliit

Tol, Stogjr 2—O7S3 Kftttry Public

JŪSEPH IEVANDA
(Imndauskas)

AB

GR
ORIUS
107 Union Are., Brooklyn, XX

CUNTON PABKAS

ANT. J. VAUNTEJUS

mmtltona, totlUm*. koncertam^
lokiam* irvtokieoM paalUnksmlnb
nlmama immipabMa tlHa llrooklyne-Mugpatbe. Jau talka* ttitfmlyti ąalę Hemoa teanaut
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prie Jtadto ir dnr nrrtU-.M prietaisas, kad galit na
mleje įdainuoti į Rekordus. Taipgi nnujaurini Re
kordus ir Phnams Dobs. Žodžiu, — visus mnrikalius instrumentu* parduodam ir^atiisom. (C<Mt arba Crodit).
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Tel. Ne«t<»\vniv-
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Inta BAMiinniu
rMuUvUMI DIOS irau Gnunafonsis
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to sakramentą Lietuvos Viee-Konšulo adv. P. Daužvardžio sūneliui,
kuris gavo vardus : Tabijonas-Gediminai. Krikšto tėvais buvo J, I*
Mačiulis ir Agnieška Mabikausknitė, a. a. Onos Daužvardienės se
sutėj
Kaip jau žinoma, sūnus gimė
vieną Šeštadienį (sausio 3 d. 1-o mo
tina mirė kitą šeštadienį (sausiu
W d.). Į- ketvirtą dieną pa su-

iuinuiMOHiį I'

VYTAUTO SPAUSTUVE
SS4 GRAND STHEET
i '
Teh'fonuokite: STAgg 2-—2i:b3

C. BROOKLYN, X. Y. — " Vai
kelio Jėzaus D-jos" 3-uio skyriaus
vardu reiškiu padėkos žod| Šv.
Jurgio parap. jaunuoliu chorui už
sutikimą įKuvaklinti virš min&os
d-jos naudai teatrą, kuris Įvyko
sausio. 1S d. L m, Apreiškimo Pan.

♦ — E,insio 20 d. komunistai de
monstravo Xew Yorke ties City
ITall. Bandė komunistiškai elgtis
— daryti netvarką,-peticija ame
rikoniškai pasielgė. Buožė, sako,
teko ir nekurioms lietuviams. Var
gas, nenori ir ganą, važiuoti j/Ru
sijos rojų.
— Kun. Prof.X Družas, M. N.
bus Brooklyne šį sekmadienį, Sa
kys pamokslą po sumos Karalie
nės Angolą bažnyčioje ir šliūba*
vos savo giminaitę.
*— Jauni Vyrai vėl išlošė bąsket*
bąli Klašėiaus salėje. Lošė prieš
K. nf C. Morris, L. I, Kad ir svkasl? Bravo vyrfti.
— Labai gražiai Vyrią 41 kp» įmes- savo kambnris. Turi gfažą
kambarį su pianu, radio ir pfiltri-
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