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-Klaipėda, Naujai paskir
tas Klaipėdos direktorijos
pirmininkas Bottcheris, sau
siu 9 d., sudarė direktorijų,
’į kur ia įeina iki šiol buvęs Į
direktorijos narys Žygaudas| MJOTGOB OBGAMA*
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Varniai Greitai BuS Visiš
kai Perpildyti

Vilnius, Arti Vilniaus įvyko sunki geležinkelio ka Landos.
27. tat* kad peržiūrėtų ir grąžintastrofa. Ant prekinio frau-1’ Britų D
^Įtų parlamentui priimti ireKAUNAS, sausio 17 d.
kinio užvažiavo keleivinia|bn)atnmką
Papiežm nū Vyskupais
kl“ čiuoju skaitymu.
01ūsą
spec. kompondento
totikinys. Keleivinis trau-|n>spt
pnįai
Į Lietuvos tautininką vai*
kinys nuėjo nuo bėgių ir nu- Į dilius pi
Spėjama, kad komitetas pranešimas) * Sausio 11 d,
•Jun

jf Kausiu 25 d. 8 vai, vakare Valaitis savo kalboje pabrė sirito nuo geležinkelio pylį’Įtymu 277 p
tą bilfų apkarpys riiet vistiėk 10 vai. lytą valdžia išvežė į džios raštą Popiežius Pijus
jame ir gražuliame žė, kad turime eilę visu vei mo. Per katastrofą apie 60
Varnių kalėjimą ateitinmki} XI atsake neigiamai t. oi*
j>retnier*a
ki dėl MacDonald’o kabineto nu*
yje Astor, Times Są., kalu. Turime palikti svečiui žmonių buvo sužeista. TWLmtnin|^ u,
vadus: buvusį finansą mi- statykit teisingą padėjimą*
vertimo krizių perėjo*
York, suėjo gausus tč- gražiu įspūdžių. žvarbiau tarpu dar nepaaiškėjo, ar y-|
nisterį DR. PETRĄ KAB- kaip sutarty pasiraSyta,
'
vėsavo vakMMĮ
per- Jeigu tas bilius bus grąįinią būrys pagerbti VilVELJ,
shid.
JONĄ
ATAUsias dabar reikalas —- arti* ra užmuštų*
iberaiai bintas taip, kad nebus galima
šventam* Tėvas atsiuntfl
galrįąju. Tark
minusias — Vilniaus Mausi __
tpažinti,tai
gudriausia
Darlaišką
Lietuvos Vyskupams,
{susijungę išėjd
JL.
™
KAUSK4.
Dr.
P.
Karvelis
Buvąa
vokutuob
valdoj
■
mas, ką visiems sakysime.
į k(Muite-}ix> partija jos išsižadės.
girdamas .Tuos už padarytus
mai ponią ir panelių Purėti stiprinti tautinį gy
yra buvęs 1925,1926 ir 1927
teisingus žygius ir laiminda
ung gową^, poną baltos venimą*. * trečdalis tautos
m. fiiuuisą ministeriu ir yra
: - Poom, Holandija*—Will-| ■
mas ateities darbams.
tinės ir stati kalniėriai sulaukė talkos svečio asme iam Hohenzollem, buvęs Vo-I Utl8fW J
vienas iš didžiausią valsty
davė Šiai sueigai aristokrą- nyje. Kūdikis Lietuva jau kietijos valdovas, kuris tebe- Į
Ateitininkų skaičius
bes finansiniu dalyką žino
tijee spalvą, Suėjo papras .sugeba suteikti paramų* Mū įgyvena kaipo tremtinys, |
didėja
vu, jokios valdiškos vietos
tą Ijetuvią artoją sūnūs — są rūpesniai sulaikyti ištau- saus. 27'd. minėjo savo 70 m. |
jis šiito metu neturėjo: da Visose miklesnėse mokyk
dukterys pasveikinti ir susi tėjimą, užlaikyti jaunimą*.. amžiam? sukaktuves. Taries- Geneva.
kad Madrid, Ispanija. — Jau bartiniu metu jis buvo Kau lose, norą valdžia ir uždarė
pažinti su tautos didvyriu, Be to stiprinti Vilnijos kraš kariniais laikais kaizeris bū-Į įvykę Lietui
Lenkijos nuo senai* šioj šaly, tai vie no vyskupijos Kataliką VeL moksleivių ateitininku organmkalininku ir pavergtą ko- to lietuvius ir per svetį va vo garsiausias karalius Ęii-j delegaciją pi
i neda- nur, tai kitur įvyksta sukili kimo Cento pirmininku ir irizaciją, ateitininku skaičius
'otojū— Lietuvos universi- duoti sostinę Vilnių. Ponas ropoję, bet šiandien jis yra| vė jokią vaisią.1
»de>- mai. Karalius Alfonsas yra Ateitininką federacijos vy didėja ir stiprėja. Apie tai
ox profesorium, Vilniui
nef ^ialistij liaudinin
Ministeris Bronius K. Balu paprastas žmogus.
legaeijai vatk
>KK- nusistatęs, neatsižiūredamas riausios tarybos nariu.^ Dr.
liioti Sąjungos Lietuvoje tis, kuris sveikina gerk pro
_________
| ws, Lietuvos
vas Pa- nė į savo įžymiąjį draugij P. Karvelis ištremtas J mė ką dienraštis ^Ijietuvos #i*
nininku. Čia matėsi dakfesorių formaliai, kaipo Lie
patarimą, skelbti parlamen nesiams
nios.,f
*w:B.Veneius,J.KPau- tuvos Atstovas, asmenini ir
to
rinkimus
kovo
mėnesy.
Stud.
Jonan
Staupas,
kilęs
Joni., .!, Žiik.«avoka-Įkai
aim4Idetig- Kaipo
Kataliką laikraščiai visu
Opozicija reikalauja refe iš Vabalninko parapijos, yra
tempu platinasi
sveikina ji - Žvrendumo, kad gyventojai iš Ateitininku federacijos ge~
1
mlaiwj senij,-veikejų, naudinspręstą ^kokios vyriausybės nttraUnįa nrkrHoriun, šiemet Kalėdą atostogas ateitimuz>kau X. StHun8kis,lian((į L{et
(larbi.
Maskva,
27 d. Čia ir šaly tvarkos jie nori, kon- jau baigias univcrsitetij. Tai pinkai paskyrė kataliką laiVis™, Žiteraus Du kė; Djnj£ kurf9 liereatalavo už.
posėdžiavo
jaunąją stitucijinės ar monarkinės. laąbi veiklus ir energingas i- kraičiams praplatinti*; Tai
, ^dmmkar:- Jokubauskas,^ atiygWmi;, gnrfe.
Pozicija referendumojie- dealistas. Jis išvežtas į Var pėsMckė. Kataliką Veikimo
.. , ■.
v. , ,
.komunistupMntaeija, kutamanauskas ir flaug krtij. Profesol.jug
^eilas pir. į kurią įeina iki šiol buvęs Į
Cento savaitraštis
priešu nori* Taigi Ispanijoj kąra- nius ū-iems menesiams. 4
Gartfi!. svefial buvojo Eks,t
Korg
Šiais metais dvi- ’
omus tad* liaus soetui gręsia rinitas pu Stiid. Jtiosaa Menkaunka^
ir^ kup. ^uodįį^i ih^JKktu-j^0^*
kilęs iŠ Ukmergės apylinkės, gubai padaugėjo skaitytoją
Aks P. žaifRikiA. ya yvAvol
kftT0 jr
karo pjęg penu (PagČgHJ apskr.).
yra Kauno universiteto tdm- skaičiumi* Praėjusiais me
ir knn.™ X. Pakalnis, S. vilnia„g
<11rek. Botteheris gimė 1872 me£
dentH ateitininku nąjunpon tais “Mūsą Laikraštis” turė
P. Remeika, M. Pankus, K. tOTtals-pBreigag. . Jei nesi: tais Klaipėdos apskrity. Jis
pinnininku. Jis išvežtas į jo apie 100,000 prenumera
Ę. Paulonis, .T. Alefaunms w
V<]n}jos
yra ūkininkas ir žemes ūkio
Varnius irgi 6-iems mene torių.
ir J. Balkunas. Buvoją* am- verg^ ar išnaikinti tautinį kooperatyyij direktorius. ŽyAteitininkams aukos
siams. Jis šiemet turėjo baig
dentą (Antsmvicius^Kyuir- ^^ęjį^jj |aį
nes gaudas yra taip pat ūkinin Ėlanila* sausio 28 d. — Fiplaukia
to, kad jie prisidėjo prie li ti piniveimtetę gydytojo
kas ir priklauso Landivirts-. 4
.
v |iis išleido stiprią avangar- ęhaftspartet.
\
■Piwdž.iuS-už-|1/pi",\. ^fa“*ai
nijos. Apie 200 tos kompa mokslus, *
darū išimtinai parinktą pub-L
bnvo
Nukentėjusią ateitininką
Ateitininku
kandimai
diuojasi
irgrąsįna
generalui
nijos
darbininką
rišėjo
į
liką. Dalyvavo arti 100 sve-L^
tme Mragtę
fondui kiekvieną savaitę
ima kunigo vieta Piktupėstreiku jeigu tik nebus išpil streiku reikalaudami gražin deja. Sausio17 d. Kauno ka plaukia gausingos aukos iš
yią. Iš ^Tėvynės arba san-|b£>]j?ev||.lį įr lenką nuose.nuo 1925 metiL
dyta darbininku reikalavi ti pašalintus darbininkus. ro komendantas už išvežto visos Lietuvos. Jau gauna-__
darierią puses n iekaš^ neda- pižgrobimo* Nepaveikė jo
mai.
,
Kompanija nesutinka. Ne Dr, P, Karvelio gražu ilfyp ma auką ir tš Amerikos li&
Ivvavo,
Įn- sunkio^aplįnkj’besnėka$30,000 GAISRA* LYNMK
Kiek laiko atgal Standard susipratimai didėja ir gali dėjimu nubaudė 15 *Mentų tu viu kataliku lai kuriu raLygiai 9tl5 vai. prasidėjol įėjimai. Senai jau turįs baLgun, Mass.—Pereitą šež« Oil kompanija paleido iš
’ ; •
mas daiktas, kad bus pa-i ateitininku po 3 savaites ka du. *"
vakarienė, kada salėn įeina jorišką kalėjimo diplomą, tadienį kilo g^sras Glendęn
darlx) 30,000 darbininku dėl- skelbtas generalis streikas. lėjimo arba po 300 litą kiek . Jjttukiamu permainą,
geri), svetys, lydimas ponoppik lenkai privertė postą
Hali, 184 Union St. ir pad avieną ją.
Ministerio, p. Konsulo, Dr. Į apleistr ir saigybiniai palyrė nuostolių $20,000.
Lietuvoje gyvenimas da
Kaliniai jautėani gerai,
«
•
» ■
s
B. Venciaus, kun. N. Pakal-J apjo jį ligi demarkacijos libar verda, l’radedama sum- $
Br* T. Karvelis, studentai prasti, kad gal jau laikas at
nio, X. Strumskio, Aūtana-l njjak Vėliaus Kaime užima
KOimi- I Boston. Ernie Shaaf, Shar
vičiaps, J. Valaičio ir ponią direktoriaus, un-to rekto- NUSIGIMKIAVIIIO
Providenee* R. L Sausio J. Štatuos ir J. Meškauskas, sikratyti neteisėto valdymo.
BSMCHA ĮVYK* VJUBA- \ jkey mylimas boksininkas,
Veneienes, Valaitienės ir Įriaus ir profesoriaus vietas.
J5 d.$ sekmadienį, 6yąl. vak. kaip pranešama, Varniuos palvijos laikraščiai jau rano
BIO 2, IMS
‘
U
sausio
26
d.
susitiko
ringe
su
Strumskienes. Švečiattute- Galop įkuria Vilniui Vaduobažnytinėje svetainėje Įvyks nenusimena ir siunčia savo apie valdžios pasikeitimą.
Geneva,
—
}
Tautu
SąjnrJboksininku
Daniels
ir
laimėjo paskirtas vietas. •
ti Sąjungą.
,
.
draugams, už teisybę kovo*
Kandidatais į ministerią pir
ta LD8. 11-tos kuopos pra
gos
Tarybos
posėdy
didžiajo
kumštynes.
«
„Vakarienės vedėju buvo Asmenini sveikina kaipo
tojams, goriausius sveikini- mininko vietą piinimi Klai
kalbu. Kalbės stud, J, B.
Dr. B. Vencius. BaigiantUandarbininką* t920 m. da- sios valstybes susitarė aii-1
mu^ ir ragina nenustoti dirih pėdos gubemiatorius p* A,
Zaucka, ^Pariininko^ i-eMUtAUTA* ITALIJOJ
siginklavimo
konfereneijįą
|
vakarieniaufi vedėjas mipa-hvvaiua kartu delegacijoj
ti. Tautininkai juk visu ka Merkys ir inžinierius Km.
KOMltJLA*
šaukti
vasario
2
d.,
1932.
|
dakcijos
hary^
> Žindino svečius ir vakarie* Suvaiką susitarime su lentaliku vadą j Varnius nenu- dalvananskas. Abu Šie iyrid
( J Zuricb, Šveicarija, sausio
; nes tikslą. Kalba kuib NJ kais. Tais metais karta ra
Visi lietuviai kviečiami gabenš, nes ir vietos pri ynkžinomi Lietuvoje ir abu
27 d* — čia nušautas Itali- gausingai atsilankyti
Pakalnis, J. Valaitis, J. E. gavo ne viena bačką drus ma.^*
S»!
trūks.
buvę ministeriais vienboos
A I jos generalinis konsulas M.
B* -K*. Balutis ir Prof. M. kos, mėginę ne viena gorčių
Vgnknpai ateitininkams kabinetuose kartu su kriH*
V. Biancbi, kurs buvo*atsisaBiržiška. Prašytas kalbeli pipirų*
rankątiesia
rionimis demokratais ir Hat
* kęs suteikti piniginę parama
knn. N. Pakalnis, sveikin j Kaipo ^amerikietis sveikiVisi Lietuvos Vyskupai dinlnkais. Jei p. Km, Gaire*
Laikraščių (pranešimais!d Italijos buvusiam kareiviui
damas ragina be partiją pa- Ina svetį atvykusį intelektuaposėdžiauja* Laukiama ją naunkas liktą minintrriu pir*
ąį Basai. Bausi išsitraukė re
lijjbni remti Vilniaus apašta- Į liai padėti amerikiečiams* pakely iš Maskvos į Varšuvą''
nutarimo viešo paskelbimo, miuinku, tai Mtą galim* ■
“Mes dirbsime Į paturimus duoti, stisipnžin-J G. P. IL .agentui
•
. užmušė
.
Ą ‘Vo misijiĮ.:
8o- volverį ir trimis šūviais nu
drąsiai laukti visą partiją
Ui&‘ Vyskupai
vienu frontu 10—20—50 mo-l dinti, o kas svarbiausia au-p ^du diplomatini kurjeri šovė konsulą.
Xcw Tork, sausio 28 d? Į veikimui pritaria. Nukentė kodlicinio minisfertą
tą kol Vibiiaus neatvaduo- h-n nerinkti. Ligi šiol nuo Stnliarovą, kuris tarp kitą
MfflnnttA* B4M0K&UI via jau atvyko iŠ Vokietijos jusius užjaučia ir vimm lai* to ir greita rinkimą į Nei
į, . Mim.” Gausūs plojimai pu- Kolumbo laiku važiuota ank- svarbiu dokumentu vežė ir
IfardHff.’Čia buvo susek iMiksininkas Shmelmg pasi mina tolimesniems ūgiams. ko jau visi laukia. Bet a
sekū jo kalbą, nes liberalai s0 ėion ieškoti Bet dabartį* Sovietą vokiečiu slaptu sų
x manė, kad tik jie vieni už niais depresijos' laikam bū- tartį. Jis užmuštas dėl t/o, tas sąmokslas ugnimi alinai ruošti rungtynėms su Strib- Nukentėjusioms šelpti audė kn to laukti iš datartii
Vilniii kovojam o kunfesĮ tu sunkiau. Todėl V. V. K* kad buvo įtartas* esu* tu rfu- kinti cukraus nendrių Imt lingu. . Šlimelinp pareiškęs, jo SlM> lity, Ištremto Dn 1* vaMžius, kuriai, matyti
lunnnna
«>uh« at tartį paskelbsiąs užsienių kus Kliboj* Tam sutrukdyti kad jis mdajosiąs ir’su Sbnr- Karvelio Žmonai p, Br. Kar savo partijos, n ne v:r*
J taip gražiai pakalbėjo* siųsdama
atstovą u
dainiai
(tfriiiysppsip.)
Įspnildojc.
alienei imreiktša užuojauta. tuvna reikalai rūpi*
**Vienjįbvš’* mlnktorins J.|
imtam icHeMtt;priemonių* *• .kcy susitikti.

ĮFTllMMt
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MUlUOS UGNIMIS
SOSTUI GRĘSI*
PAVOJUS

SCHAAF V& LAIMĖJO ŪMBINHKĮIPRAUUUS

(SOVEiy VOKIEČIŲ
SLAPTA SBTARTi:

SHMEUNG JAU ATVAHATO
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APIE LIETUVIŲ GUDŲ |r blogu* žnąmea...*’ Viri
tie, kurie kovpja už lietu
SANTYKIUS
kūmų, yra bedieviai, riab-

ii i.... ..................

nii

i —dtf

Į||jill,lj|li . mj
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inlos Iš Lietuvos “Darbininko” Katalogu

(l*MftalW>JssMMi mt gedg vemaja)

gaminimas atam maždaug
mridžiai, o kurie už nepri- j<r grflta i—7 Brau Hemi- apie 3 mil. litų.
mnmUYMl
. BūtUauia nemjUi Vilniaus viliai pe rai rengę valdžią klauaumų GuJijų — kumunarijus salėje. KuufereueL
impirk- .nistai, bolševikai įr taipgi
kimšte V. ntotely kalbėjau samdiniai
*
.,
_,arjieriog
------joj dalyvavo 40 Kauno ku
gu vienu gudur kuris prieš tineimi^
(Tai kaipgi čia
ujhotių mmirah
** I Bažnyčiai ju^ikišti! Juk u- nigų. Buvo paskaita 4<Dklįmtn^tine balnyčių turi sa tyšiai.
iwa ktataiinyiiM M Išneštos K<WMa& — Finansininkų
vu gana/didefę^paiduotuvc- Jo bute daug gudiŽkoM litt-| velės — tikrai avelės !-n*ik
’M VyirvsoiiucijM dvas. ir vaht.
-——40*.
šluogsniuoae vėl pasidarė
Ties parduotuves durimis rafuros. Vienų kambarį puo- Įgąuyti...),
ryriausybėtiML Visi kunigai
aktualiu
įdėtų
į
prieškari

kubo iškaba su lenkišku ir šią didokas, senas ir bran-| žmonės,
Žmonės, ypač
ypač katalikai,
katalikai, iMilsavo ui mdiucijas.
greta gudišku Užrašu. Jis gus istoriškas tautiškas gu-|komiuwmo labni bijosi,
nius rusų bankus indėlių vairini gyvįiilHo *t*!Hlrta**a
?ia tik laikinai. Greit ’pem- dų tapytojo paveikslas, oriJ Kaip gh juk bažnyčias išgražinimo klausimas. Išbėg Parai! X Tarvydai
kels į Žodiškį, kur jis turi ginalas. Paveikslas dabai!griaus, rąžančius atims...
dama iš Lietuvos nišų vMdidesne nuosavybe ir kur gražus, imlaptingas, vafe-ĮLenkams kalant, kad nepirtuos indėlius išsivežė
Autu feutitnranus rtJHa
<
jani bus didesne dirvą“veik duojas gudų senovę ir pri4 klausoma Gudija vis vien Konhįia Prie Katedros drauge. Dabar, kaip teko
ti.
sikeliančių Naujųjų GudijųĮneišsilaikysiantij jie, nežino- Mįžnyčio* durų iškabintas Ištirti, rusai už tai nori at
— Čia dėl tokio užrašo Panašu į mūsų Šimonio dva-Įdąmi saw tautos inteligen- skelbimai, kad kandidatata silyginti prekėmis, bet Lie
tenka daug kovoti. Man sių. Jame į kairę joja GudL|tibcų jeg^ pritaria tam ir nauju* garbėg pirmininkus tuva nesutinkanti. Atlygini
daug pinigų kainavo, kol lei* jos Vytis,— visai atitinkąs Į savo nepriklausomybe abo vra prot Česnys,. prot F. mo klausimas paliktas atvi
Kemėšio, tam. Jani anūkas ms, bet galimas daiktas, ka<
do tokį užrašų daryti, — #a- Lietuvos valstybės ženklą.1 joja.
yfe*?
ne
ko-Į
vp
u
į
aU8
krašte,
kaip
magali susitarti.
ir kum Špokevičius.
ke p. M. —- Tai vis “plebis*

I|.JtakTtaM fetalfau

41.74-1M
virfelhia

------41H-1M

Dr, Vto> JPiitari* MM.
Istorijas ayytak*. Du tonui

ta J. Gimti* ........ r

įgiltai Ufw* ta kata
Inuo jų Mmnfodf Itarikftr
1 negyvąjį šunta: lemA v*ąduo, oriui. Parai! J, Btrenu llla
fetafet Latakai.-Ifefcb
Sun. A. Miliuką* —. .. t
Meili (Poma). ParaM M
GoMlaitii
, .7 .
Ta*,

(Dalia H), Su $*vmltaife^.7fe

maus kraštas “pririjuuge” muzėjuj.
DmįMu * Vietai
gentija turi du frontu: Var- PAflirmrA BATOTKACŠtat. *- Varta feą. B 8aagw
Kun. P. Sauruaaitta ,
„„..fe
prie Lenkijos,
eaita .,.
...
Jis džiaugėsi galįs kalbe-l Suves lenkai ir žmonių tamJOTO
Vaikų fey«*i* — *a• W •
vikriai*
<,
.W
Nors jo apylinkė daugiau tis su nepriklausomos Lietu-Įsuinas. Lenkai dmnta’ia
TarpUettivoS niiNtai* Vatyitaai' tMAitaM
gudiška, bet bene visam Vi voa piliečiu. Atminčiai jis Į vandenį, kad būt"lengviau inrieriu Latvijoj JBr. Daili
Kufj, 19U fc 1»1» i pH
W
K
Ku». J. ». JmhHI. (K.
leikos apskrity esančias to man dovanojo gražų slipsųĮžuvis gaudyti.. . Gąilą to des ir Latvijos užsienių iėi*
ItavtatakM
MltOM.) -—,—; ...,,
-*
kias iškabas ant pbštų su- ir keletu knygų gudų literaJ krašto, gaila tų vaigšų žu- kalų minbterio H. gelminio
pamatau VaAavilta, feuijaa 1 .Paidmula laivakoriU ant gan nprrfyi*** Ir alinsią iP». skaitysi. Čia viešai vyrauja tūroe. Kariu prašo perduo-Įveliu.
ryliij ir atgal Mikalojau* b
Graud&i Verkimai Sudari ta
pasikeista ne Lietuvos Lat• didžiųjų ir gititųjų laivų.
Glapiroi Iva>*Yij... ligaldi
iileklo Kun. J Konceriita*^4*<«
poniška lenkų kalba, h Fa- ti geriausių linkėjimų jo| M ml ud nepriklau- vijos prekybos, kaip spau
Siunčia pinigus į Europą Magnus Parvalkieth —AO
PetrapilioJąikų
dmgamJ
prastesni žmonės katalikai
cilaSk^v, fe*.
v
doj buvo prane^ik *** arbit ir į Lietuva.
namie kalba gudiškai, bet dabar nepriklausomoj Lietu-dėmesio į lietuvių gudų ražo suturtioi r-atifik^cįjoUnyi, Kaune . ............ ~.. .. -^.10
Daro ir tyirtina doku 00 Uksų—Apte riiM d*ryb*«
ĮMnlrtanaiita T,*i1rtta ' P^eui*
. bažnyčioje meldžiasi h pa •V<^\
•^u^u^y8^bĮsantykius. Kaune, pav., yra mis.,
b* c*k> įdom&a Bootlkiri k*mentus,
nes
ym
‘
*Notary
fe
BaeiVBįū* r
..... n.
Uoita* tar įvairiai kriMo*.
mokslų klauso lenkiškai. Iš prot Ivanauskui įr vimiam|peįtlviu ukrainiečiu draugiF4r*ti Jalta* Vero*. Virtimi*,
Public.’ 4
treotai fetaMhta Btaife
imtį sudaro gal vienu kita palangiškmi. Jam įdomu, ją M fiįtuVių gudų
DOJ MUDKDA
B*Ulk*»io_~------ ----- JlDMI r«rai Alfouaa* Maria (X P—~
Dabar
nutarta,
kad
krau

imrapįja, kurion “per neap- kaip jie gyvena.
Įdraugijos—negirdėjau. TieBerijo* Mokyta*
1 VMKTĮ 7 LKMTHŪVU tuve ^American Dry Goodrf
grindai ParaH Gori* ——-fe
Bižiftrėjuiių” patenka susiJo pažiūros nepriklauso-įsa, savo laiku buvo net mi “pargabenus iš Rusijos apratus kunigas gudas ar lie nios Lietuvos adresu palan-Įnisterija gudų reikalams ii* pie 15,(XX) lestmeterių me Store” turi daryti didelį
JKk Pxi* fesfB. Sutaiai KuPr* . .
impigįnimų ant visų drabu
tuvis.
naa_r_1_
kios. Jis «eka jos sėkmingu Į dabar yra koks tat gudųko- džių, s
7 Klaipėdos žių ir eeverykų (shoe). Par
Fv
piwm Kariu jameįrnitetas Kaune, bet.^^um. . Šian* krašto lentįį^vtae vėl pra davimas prasidėjo šiandien
«ya. Pasta
aiškus gailestis, kad jo ne-Įdien to per maža. Lietuvos dedamas vW mpu. Jose ir tęsis 10 dienų.
Anfemc
M jis ir pasiryžęs kovoti, laiminga tėvynė dar nėlais-ĮRytuose gudai, jei ne Sto darbo gauną >^2,QQ0 dar
•tariftai*
•u«k*«15« * Ittdskitaita
' Krautuvė visuomet bus at
kentėtk Lenkijos seimo rin vą, vergauja. Sėt dėl lietu-įdien, tai rytoj, gali turėti di7
bininkų.
is me dara iki Mai vahuidai vaka
kimuose jis buvo gudii,nJ>e;
vių gudų santykių štai ka jisįdęlę įtaką Lietuvos vidaus ir, džiams gauti Wti
suda re. Kepamiršldt adix‘so.
ne hromadistų, sąrašo kįn- pasakė:'
15l
J užsienio politikoj, <fNetada ryta tik dveįtota įmetama,
AinaiflAta
dbt
goods
didatiu Ir jei nebūtų iš Sov. — Del Vilniaus ir su gu-Į
lakinti, kai teikia eit bet jų mano pratęst\ir iL
}
8T0IK
vakiHltam* ta g*^piiia!*ta tu
Rusijos grįžęs antrasis kan dais Lietuvai bus gal nema-[
gesniain tadkuL Išdirbį me M fe, Mda
Montelta, Mm*. gaHomia. gvtafet Vatas Ori
atu Vieno veiksmo juokai S*
didatas, kurs tik mandatų žesnis klaustas.
nri*
.......—^-50* tietuvino Vaičkvnti*,.....
I Mes taim, taesa, patankaj džiaga daugiausia ga
Ii*.
į
gavęs galėjo laisvai grįžti Įdomi jo istorija, kai jwĮmums?gudij sluoksnių. Bet Angliju, paskum į PoriugaI«M — fjitau). P«r*H
Mep^kytoja—keturių veik*
; Vaitkui ...U„IJ.,;„,J-..-.—50c
Lenkijon, W ir jis, p. M.,
nų
drama. Parai! kuo. Pr. M.
prie lenkų jis buvo AžnienosĮn’c^0 neveikdami ir tij nu- Jijų ir kitas artimesnes vąlsi
VykMM* lJ3UM*jMl WUMJ*W>
■ tara*. gama... . ,.„ ' . . Ma
butų patekęs seiinan. Rin
Ataugtai M Vfrini. Vert!
apskrities viršįninku.
Į stoti galime. Tegul pas mus tybes.
ii lenkiiko kim. K. fe...,..MM
kimų metu gudai ėjo kartu
pa gal nuomonė, Kad tokiai) Lentpiūvėsafaismet išpiąi^
—
Viršininkaudamas
su behe lenkofilu dr. Stan- pradėjo p. M. - «S aplmk|“^,«0,^kai’’
Mo apie 150,000—200.000 Įdėt’
au pagriĄdtt mįpi tiksimo.
. kevičium, kad savo kolegų
savę spiečiau savų pažiūriu dziai nėra reikalo ypatingo moterių mecfeįų, kurių pa- “Pavasari*” jaunuolį-Iietūvj B Vert! Joną* M. Širvintai----- 50
imgalba, jie mat piniginges- valdininkus ir polieijįj. Bu-Į^mes’°
"a^~
uklta doru, kilniu, energingu, egni pašalpom, daugiau lai
Ub*<¥ AM**alj* ir Utai,
X feferife* ir B-vą fe*
vau įsteigęs apie 90 gudižku nic ™WU ^iniiž?, kad ir tų norinčios savarankiškai iningu, natriu, Uftvermingu.
8*H» — komedijai po 1 ak
Vytautas Didyaai pats tokiu bumėtų, p. M. sųraŠas darė įmokyklų. Mano apskritis
Senumai, pay.. jei tik
T ir tokiais nori matyti visus agyventi tautos.
vairių4 ‘suktybių... ” Ir lai buvo tartum autonominė Gti-b’!
’r ploto būhj ktrijo*, Mooolgai ir Dialogai.
Dėl tamprių praeities ir ties liatuvhu.
mėjo, dešimteriopai laimėjo.
ų. Verti Aktariti*
4fe
VPtvataris” tikainuoj* 5 lit ,
du respublika. Pastebėję tai
dauSiau’
scu
ateities kaim^irinių santy įfaunas, p.d. 88
— Ateiti-.dr. StankeviMmnit 2 čie datai dvaatai
lenkai iŠ kailio nčiėsi. pra. Pa»atteni>},Ąkhj savo“žar‘Girna Tauto* Genijui?’ E*
kių, nepriklausoma Lietuva
t Čius< sake, vengsiąs tokiu
dėjo mane sekti ir persekio-pon*^kld
kalbai tini labai daboti sąlygas,
bendradarbių — pastebėjo
» m 1Jttara: jor klrinrleni
Syta feralhm
drama 4
ti. Aš gaudavau anoninnj,prįHnatl^£’l teisiiljr gal ne*
ypatliijpj «avyblg, kari*» pudiat
ItM—15c «ktq, 5 par. Vert* J. M fe*
kuriose auklėjama būsimos tnĮi vžMdoi.
nužudyt grasinančiu laiškuJpriMoūsbmybės. Kas gi mūristas ■ — ........A-,-..^ ,. ...w-.W*
AmritoJ gymi* strii
nepriklausomos Gudijos in‘ Tyliai kalheddmas, kad jįj
avi*, kuri* gtrat lino LIHuym sv>
Voliatt būdavo, man Iš istai- s’\teo,ius la*vi«s P^F® >»W feMdų veiksmų vata*
Ku mH talu lmtl, tnri ikak GraodO* Verkimai, Maldo* Geuž sienos kas negirdėtų su gos išėjus, vienas kurs iglpvlMausomais? Plotas, žmo- teligenfija, vadai. Jei jų ymint*.
Wm; paraH P. V. „••.. ,....^We
ė* I Uettrvo* Knulik* Y«UUmo Cnatrt Mia> BHHfe ta Spalių
JDoždafep. IV, A- V*manim kalbant, p. M, skun persekiotojn sušvilpdavo spe- “» skaičius, laikas ir ypa- auklėjimas eina Lietuvai ne gulinau Mtatrtttl
>at4cija» arba nežfow#
j.
“Mtaų feifctattl’*
ay»'..
.....
—
.
-------------25*
kankini
— 4 aktų drama.
palankia
dvasia*
tai
pastaro^
dėsi nuolatiniais lenkų per- eiaUai dėl manęs, kad kiti|W» Mygęs- O ar su viiš
Verti Jonan Tarvydai —-—10*.
ji turi daryt > pastangų tas
ėekĮojimais. Dažnai pas ji kur užkampiuos žinotu ajri-l10
hįvoij*.
S«d'l <auta “fKua. M. GavatariČiai;
sąlygas saU> palankesnėmis TMur LaJkraąis** auta imi kattaaja rink*
namuos daromos kratos. Ket
be apdarų H Mirtai, m apitajhMi kr fryveuim** tai ta*
TaiP
“ue' padųiyti- Fav.. gudų inte
darai* JI------ --------------- -to®*1 n!* Jltaui Kriptai* Viidtak
i j» langai.* klamsyt ateina ei- krities viršininką einant.. .|ra
Taip aš voš gyvas atsikra-|do®nanM>^” SSSR ir Lenw •« guldomi* ----- -—*1fe
*■**■ ar MJ l**Ų*. Jr*n«
ligentija mokosi Minske*
M
>un.
P.
wy*
w.
...J
...,.,
fe
eiau viršininkystės, ir dabar kiia -V1'a Perdaug didelės ir
Durno*; i) Germaną; 1)
Adr****: Lietuva, K*«m«, L*1*yI« A
Prahoj, Vilniuj ir kitun Vi UM
81 Nr. "Mmmį DdkrėMia.’’
AblotaMi
aktu; 8) įtarta
sau krutu tarp vaigšiy kai- įvairiais ploto bei žinomu
sur gali būti įvairiai kalama
ŠtabftklM — 4 ūktų; pml*
V. Jmgutto
jįj negini* jaunoms galvoms, kad kita
mo žmonių, kur galėdamas |sk,okSn*n*s*
J. Tarvydu „, .
Ita
D1L fMOMIŲ, KŪXIŲ
MubIMmge. Parai* S.
steigdamas Įmygyneįmą tei-Į—----- ------------ - ------------ - dos egzistavusios Lietuvos į į
Knarkta
P*U*pm.~KomrdL
AffilTAM YKAMIMKAS
-*------- 10*
JA I*** *kta HmU Gtadta lta.
į
J«i*u
UMUta* yi* tamw, vir^
šybes žotlį tanlamas irt. p.,f LimvąmityriikiitjrimiiMlfe tik vaidas buvo, bet turinys Uinitaaa
M*M
m
Cfeįybfe
letorUkaa
arta >H*tt Jum aUi<ata| Tafeai: talta I: I)
l>rtea apmausi* Plauktotpiiaata turit* *ur**u»l pilv*, gaw
—-Itaige p. M. afsidu^amaa.ĮtrilJri
janąaH Uita* „ į
priklausė gudams ; kad Vii- ir
Piplvok k< darai; t) Joa*
Hmomm vldurltM ar ritrihMMtan.
Mažai susipratę žmont\J*TBttrrf^
labu!; 3) Pasakyk Mano lak
_ aimiam ve*
uwir jn kruStas yra gadiS- „
BrMMnirEttrapa'
. .
Ikltoa hrefiji, ftvrift P. B
ta* Strink* & ių a b N^Jta.
IMo*
nuo k*wtau, ir prn nmmmu tmuj ir
J Mritatt a Dienų | Lietuvą
: i* * ** '
r I
Vatai įmini: data H:1)
Mat, jiems net .per pamoks-f
*
gali turėti ir nepriklausoma ^u*awrie ****■.*£
l**1^
tabahM Mikai; 2) AataMta
l*
.
........
,
.
.
....
|Jį
irikta
užshaky
ti
m
Aa*rik*jt
.“"„SSffHS'"!
bkhw tik per kelia* dletm
k** Surink* 8. fe D. ir Ife-Jta.
Gudija, ir t. p. Juk kiek-j Ir RjYcfllBm* jąja naują ir mkMe k*
. ...... -ita
CSLUMBUS
vienoj tautos mokykloj Į**»*M?4
MILDAI įlietai
Num^Toue yra *vtitaU<# ir atakos
....H.b*
Alba Nuolatiniai kis Sa*
f “MOių hiknitk” metane k*£ ym IsHit mažu dalis tenden thtaMViHojav. kurta p«wmtn* ultektiHUMkNKH fcveikaug kmUJk*. JK 1*1; r»HtHpUulWai«'G*™i;
pattda. Ota*>6*m|t.ėOfe|BJI
į tuoja keturi litai, pairi metų du cijos aiškinti visuotinų istu» iOįimI* MM iv
PIANAI—BADIOS '
AM*.
ir
Į**.* v«ta*i*ta ta ipMfeMta^—-.i.io
šiitai
Inu imtą ir ptuM*
Ir
Laivais .
rijų savaip. O kas mokyk*
ŠALDYTUVAI
į Datvijej, feUjoj ir VokhiŲoj
ihta keUmipl Mtatlmta.
iBformHJij KrehAH^n PM
viduriu* ir nu*aU taNKtlparų*. fetTta
kaina ta pati, o ri*wt kitur uiek- lose įkalama, tas sunku gy
90 TBUMBBLL STUKT
į
YHtuiAaeaąat
T*** p*$*UM lą Jauitapl nuvarriw—jutriita riiitlhta
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai venime pakeisti*
Wn»flM^WA KĮ—
guMt. tmaMtaUiMln. nuaikauMvamia ir
KucrtalMi
pulteliam,
«talvnl«ua|
mlA
brangiau.
NUaalkMi
Tat dauginu dumta Lietu K|. J v gulite pirkti N«**-To«« kur tik
Tek 44M30
Adrema: Lietuva,Kauna*,IntaVAfotu yr* pantavWjkMr.4ri«u ju»*
>
Ife Afija 31 Nr.
Laikrii. vos Rytainst J?. K. Jowwti> lhintav*j«* neturi j* šlake. >o*aiyWt L, • .
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Iš pdšalpinių galima suminėti j|iaa: A. L. R. K* Bu
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-*MT*
•mo kuopa, Ar. KasiDA»PIKIXKAS
imcm, iv. Jumrnpo, moterų
SMMMHNaNMBiMVWWMM0M
d rg.
Lietuvos sūnų
d-ja, “IĮ. K K Kęstučio,”
“Algirdo ” lietuvių piliečių
politinis klubas. Susiv. Lie-

i"- •-

H*Mn0HaM.WSKs.

»

( Waterbury Connecticut Lietui
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■ Įvairios žinios rodą kad
--—lišfuvių į Vfaterbmy staigabent* TW8—69 m. Sakoma,
kad tais metais atvykę 2 1 ietuviu, bet jų vardai nežino
mi. 1871 rtv, sakoma, abykęs
į čia koks tai Juršvičįus, liet
jo kilmė irgi nežinoma. .
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rinkti smulkiausias žinias a*
pie gyvenančius lietuvius,
daboti įvairias progas biz
nyje ir vimw’ famylxw,
jmgerinti Lietuvos ir Ame
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I.

I

Galima
kad WA
Jonija. yro\

laimi gražu
nykstančio^*,,
rikos pivl^’bimiis santykius nys, Patart®
ir t, t, XWinlota plačiai galima linH^
Kol kas vietos Vaizbos Imto židiniui natd
skyrius turi apie 100 nanų.
kurstytų ir,

Apie 1886 m, čia įsbtei* gusi pirmoji draugija, kuri
7 pasivadino
^Kosciuškos’’
s
’dr-ja. Bet ši “Kosciuškoa”
draugija pradžioje junge ir
lietuvius ir lenkus. Tik 1885
m. lietuviai atsiskyrė ųuo
—— -kmkų-# iš t*Kosciuškos”' _
(lAmgijos snsorganizavo šr,
Kazimiero draugiją, kuri ir
dabar tebegyvuoja. Si drau
gija yra daug nusipdniiisi
kaip visai lietuviųlcolonijai.
taip ir parapijai. Ji žymiai
prisidėjo prie šv. Juozapo
parapijos suorganizavimo.

Av, Juozapo parapijos ImiŽžiąsias piue^
nyičoje pamaldas įvairina ir
giau būtų na
joms didelio iškilmingumo
garbiajai ir A
priduoda parapijos vyčių
eini.
chorus prof. Aleksandro A■leksib vislumas. Choras neP.
mažas — turi apie 100 gicsRedakcija j
inininkių-kų. Choras su sa
vo vadovu lalMiilfraWs ir
simpatingo įspūdžio Geibia. skiltyse kuo
nių iš visų r
Aias eilutes rašančiam teko
gyvenime
atsilankyti į choro praktikų,
pu bendra^
kurios metu mokytasi jietuviškų -J dainų. Teko - tik pie wteri»u.
Redakcija vist
Waterburgr Connm Šik Juozapo parapijos Vyčių choras, kuris vasario 15 d. ruošia saro koncertą. Vidu džiaugtis chonsČiiHdioristų ga tiems mate
ry sčdichoro vedejas kompozitorius AB. ALĖKSIS, ateitininku sendraugis, Bietuvos pavasarininkų orgaftiztt- gražiu lietuviški^ žodžių ta (larbiams, km
rijos garbes narys; jam m kaitfs~--KtfN, X VABANTIEJUS, parapijos klebonas. o t# dešini1# —. KUX. J. riniu, darbo ištvermingumu, Intos suteikti;
\ ir 11. Choro vedėjas gerb. čių no tik abi
AVaU-ri)tirv lietuvių Šv. KA2BA17SKAS, parapijosvikaras, daug reikią# lietuviu gerovei, Amerikoje gimęs ir(inges.
kompoz. A. Aleksis labai
Juozapo parapijoj pirmuos
Onos, Šv# Ala- vai darbui vadovauja, todėl bet ir apie 1W
kovo nt klebonu paskirtas timtautčs, bet kun. P, Sau- visų mylimo ir ^gerbiamo, moterų),
ju organizatorium buvo kun.
kiin. J. Želfris, kurs čia klc- rusaftisnumatė, kad jos a- parap. Vargonininko, kom- rijosmoterų drg. ir 1.1* Vie ėlionstėms-ams negali ątsiAleksandras Burba, kurio
h bono pareigas ėjo beveik per merikoniškos . propagandos pozitorinus Aleksandro A- nos jos geriau^ kitos silp besti taip gražiai darlmotis.
rūpesčiu pastatyta bažnyčia
leksio sūnus Korberta*, la niau laikai.
še&ris metus.- Kartu jis bu nevarys,
Choras vasario 15 J. Lie WATERBUR$
1893 m. pradžioje. 1893 m.
vo ir Ncw Britam klebonu. Ir taip 1906 m. po Naujų bai grims vaikinas. Jis jau Is grynai idėjinių organi tuvos nepriklausomybes su
5* kp. auririnUt
1898 m. klebonu paskirtas Metų Šv. Dvasios seserys savo tėvelį kartais paraduo zacijų galima paminėti Vįr* kaktuvių proga rengią/,avo 25 d, Sm-me p'
kum PjBaūrusaitist plačiai vienuoles pradėjo mokymo ja net prie vargonų. .
rių ivLDS. kuopos. .Vyčiai koncertų, kurio TOterburie- laikas, kuriu taiiv^
losiu nuotaika. N
žinomas ypač kaip blaivybės darbą, kurį ir dabar tebe K Parapijos mokykla yra vi jau senai veikia — nuo pat čiai labai laukia.
tf, kad pf koki
“ hIETtTIR GYDYTOJAS j apaštalas.
dirba., Joms pradėjus dar si; vraicrbhriečių pasididžia organizacijos įsikūrimo. Jie
“Daržininko” m
Besdri ppft&hi
Nemažu parapijai skali; bą, vaikučių susirinko 322. vimai W(tierbHry lietuviai turi savo klultų, kur turi sa
Valandos: 2-4 P. M. ir 6-B P. M.
Ktud. J. p. W
Daug
ir
tikslių
žinių
apie
Rytais ir nedčkįeniaia pagal
tu
Pradžioje
tebttvo
’
tik
penki
jaunuoliai
gražiausiai
lietu

vo
susirinkimus,
susidrau

daliu laivo 1903 m. nepri|
susitarimą
Waterbury
’
ro
lietuvius
sun

Prakalbom*
aureni
| 790 Bank St., WaUrbury, Ct. khuisooms parapijos susior- skyriai* 1912 m. buvo nio- viškai kalba, o tai vis dau gavimo posedeliuHj radio,
ku paduoti. Reikėtų ilgėles tniaija, kuri tuo k
ganizavitnas. Bet po dviejų ikyklą baigusių pirmoji lai- gumoje tos mokyklos nuo-, žaidimams stalus ir t* t. Vy
I
Phone 78OCAV.
«fe.* Manoma pra(
niotų ji pranyko ir snklydę^dm Tais paiais metais mo- pelnas.
*
šiai 'atrodo gyvuoją gerai, nį laikų tarp jų pabūti ir gražiai* margumyn
plačiau į visas aplinkybes į- rt| rcxtiltatij. į
parapijiečiai sugrįžo atgal i kykla persikėle į naują naMokjkUc paiogiMai
BBS. kuopa irgi sena — sigilinti;
“ ‘ Bažnyčių.
wr *
imą.
tikrųjų
Mokyklos- rūmai ne tik — ji gyvuoja nuo pat LBS.
1919 n\ jau turėta 17 mokiniams’ patogūs. Juose organizacijos įsistoigimo.TuBtrtpijfti mokyki*
Mokyklos pradžia senoka. kambarių. Mokyklos steigi yra didžiulė sale, kurioje ri daug darl^eių ir pasi
Atvykęs kum P. Saurusaitis mo metu niekas netikėjo, vien sėdimų vietų apie 1500. šventusių^ darbininkų, išbu
tuoj pradėjo rūpintis mo- kad ji taip augs ir kūn. P« Toje salėje vyksta įvairus vusių organizacijoje po ke
j
fotografas
*K*klos steigimu. Kum P.> j Saurusaičiiu dažnai buvo parengimai. Seena*didelę ir liolika mefip
tok"
Incorporated
primetama,
kam
jis
rūpinasi
turi
daug
dekoracijųKe

Sauiusaitis dažnai lykyda
džiaugtis tų pasišventimų
j 25 Congm Avė., Wateiw
vęs: Melstis visur galinta, mokyklos rūmus didinti.
turis kaitos į savaitę būna darbuotoju gražiomis šeimo
I
’ /
todėl mums svarbiau ne baž Mokykla mokinių skaičiu- rodomi kratomieji paveiks mis. Kai kurie LBS. nariai
nyčią bet pirmiausia savo "-mį vis augo. Ir atėjo 1924 lai, iŠ ko. pelnas eina para yra gabūs biznieriai ir gana
mokyklą turėti, kur vaiku metai, kada parapijos kleb. pijos reikalams, kurių' vis gerai verčiasi.
čiai būtą katalikiškai aukle- kum J. Jz Valantisjus užsi netrūksta.
f
Lietavi&i bunkriti
jainį.fi
r mojo pastatyti, visai naują Apačioje yra sale uBowLietuviai YVaterbuiy gra
| Gaminami’lietuvižki1 it arneti- ?
,
Waterbuiy lietuvių mo- namą.
ling
Allies.
”
kur
gali
žaisti
žiai
įsikūrę* Ištisi kvartalai
| koniSki valgiai. Mandagus
Įvairių Kesvąiginančią kraitį Birt
kykla-pradėjo veikti labai Kun. J. J. Vatokėjaus vienu kartu 50 Žmonių. Čia vien jų namais* nustatyti. ę
I
patarnavimas.
Savininkai: B. Karpavičius, prei.j><> Ja;
Parapijietis Juo užsimojimas įvyko 1925 m*j Tisą laikų, ypač vakarais, Waterbury miesto dalį
I P. KARVELIS ir K. VILKAS j' kukliai.
gruodžio 20 d., kada pašvem ^netrūksta sporto mėgėjų. Tai
[ ne, yiee-prėz.; P* Drevinskafy sekr.; & Ct
|‘ ’
Savininkai .
, zas Kudirka davė savo na
Brooklyn galima beveik lie
kasiu.'
tinta mokyklos rūmai, visą fajjcd gera vieta jaunimui
| 801 Atšilt», Vtfcrtnry. «• mų, kur ir prasidėjo mokyk
tuviška vadinti. Čia dauge
MK IimTY ST^ WAT»BURX 00
la. Buvo mokinami tik ma AVaterbury puoštą. Mokyk sraįMnkti. Jaunimui nerei lis lietuvių turi savo krautu Į
*
*
žieji vaikučiai, nes kitiems los namą puošias Bietuvos kia eįi. kur nors^pns sveiim- ves. Kai kurių įstaigų savišenkigs—
Vytis
visada
pra

vietos trūko. PirmaisHusmotaučiuk Visa gera jis turi^ .nuikų liei profesionalų var
eiviui
liudija
apie
lietuviš

kytojais buvo P. Insa, P.
sato pa upijos ribose.
dus gerb. skaitytojai gali su
. ’ Dnagiįot
Grajauskas, M Račhltė, J. kos vĮvaąios didžius pasiry
žinoti iŠ skelbimų skyriaus,
Grinius, Br. Bruževičius, J* žimu# ir galybe.
kurį
gerb. vratorbiiriečiai
Parapijoje
veikia
apie
32
Seniausias Čevtryką Kmtacm#
v.w.nojtę DAIKTŲ
Mokykla Š- m. sausio 19 d. draugij; L Vienos iš jų la
V. Kųvas.
*
maloniai parėmė.
KRAUTUVE
Jau 26 metus gerai užsilaiko ir maloni*! 1
Mokyklos mokinių skai minėjo savo sidabrinį jubi
imi veikįios, kitos kiek silp Tenka pažymėti, kad Ma■ jmtarnauja
čius vis augo. Pradėjo trūk liejų, apie kurį btivo jau‘ra
nesnės. (Bet jau pats drau- terbury pramoninkai iFWi
tHtakšt, W»Ur*«ry.
šyta
‘
r
Darb-ko
”
.6
no.
Moti mokytoju. Kum P. SauttOBAMKirtOT
c
WATW)
RIJU i b uumns liudija aie profesionalai susirūpinę iš
Tel. 4170 ’
msaitis bijojo imti svetini* kykloje moko 28 seserys, vie
waterl»iĮricčių susipratimą. plėtoti jau pereitais metais
j
taučiusjpasauliečius mokyto na pasauliete ir kun* Vaške
įsteigtą*
Vaizbos
butą,
kurio
lis
(lietuvių
kalbą).
Mokyk

jus nr aires vienuoles,—kad
valdybą Siuo4netu sudaro P.
jie nevarytų svetimtautiškos la jau yra išleidusi per 1000
Gudiškis—pirmin., K. RtriPhone 1375
.*
mokinių, baigusių visus sky- siviemj
prqw>gaii(los.
'
,
• *
*
kulis — vicp-pirmim, advo
Kaip tik tuo metu į Ame riiiA Iš tjų daugelis užima
. ~
GRABGRTAI IR BAl^AMrOTOJA
katas K, Tmknšius — rnšt.
riką buvo atvykusios iš įvairiausias vietas. Yra kuIR NOTARAS
ir J. Tamla>—iždim Ta
Prancūzijos Sv. Dvasios se- nigų, visuomenmki;’ ir tt
Chronišką ligą gydymu
imia proga galima* pažymė
setys, prancūzės. Kum P. Žiemei mokyklų baigs 98
moderniškomis priemonėmis.
IT OOMOUM 4TIW1
ti,
kad Vaizbos huto tikrina
mokiniai.
Baigiančiųjų
skai-Į
.
Saurusajtis ir sumanė j pa
1816 B. MHi K,, W.Wtlmry rapijos mokykla pakviesti činje yra.ir Waterfm^ ko-tuvių^ Amerikoje. Vaiibna jungti krūvon Ameriko* lie
Unijoje daug nuripelnįuri^PmtM, šviesa,”
<* tuvių okntmmiM pejlĮM
tas
♦ t.
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Kovoj su buršuarins
1929 m. Amerikos Darbo-1 suolų darbininkų, iš kurių
karų šuropoe eivW«Mija
J
Unijų rankvedys kų tik J. 1wt 460,000 yra nariai UnitUkSMiattbeparteciiasat BosM, mik bolševikai jmola visa tai, kas yra kartu
JMatgM^Unr
Vabtijų Darbo Htatistikų ed Mine Workers o! Amer*
rate ot pertapė prorided ier ia Beeitos 1W< sujungta su bąfciyčia ir reli
Biuro išleistas, išrodo ke* ica. 1928 im nepriklausoma
m.Burijoj pmUW 88 įvalkIMT, srttanrM m Jsto IX 3MT
gijų. Bedievių internaciona
J ias permainas per trijų me tautišką angliakasių unija
lo kūrėjas ir sumanytojas y- Sovietų Wteriai turi savo
tų
laikų* NaryftČ visų dar- pradėtai bet neišduota kiek
AHM7MQ* BUKUME »««■♦<♦ 4 » * j • ♦ . ,,W.W
ra bedievių h^<m gmralinu
vykdyte 1934 m. mttiio 1 Atįtfntnkų pinigu Sovietų bo-unijlj, kurios "priguli ir narių turi,
sekretorius Lukoševičius.
kurios nepriguli prie Jungi
t*fc »wiy....|«OlUtei«y 1 Urtu
Drabužių industrijoj nau
7 Maskvoj prieita išvados, žmones ruošia BuaOoj'18 a^
Valstijų Uarbo Federacijos,
M DARBI# IK KAS
dltenti rintvil tnaldm n»mu*
ja organizacija,. Needlo *
kad jau viri koimmirimUi
parodo mnnaščjhnų iš 112,Tmdes Workers Industrini
Rėptam 8outh Borto* 0810
intemacionatei turi savo bu* kademijų. Jas iUaUio vieta* h iŠ privaliu aukų. Taip,pat
skaitlynšs 1W6 mr buvo
veines Maskvoj, todil berile-1 valdymo ųtgMtol bMbtal religinis auklėjimo bus bau* 4,443^23 ir 1929 m* 4,331,- Umoii pradėta taii>e moterų gatoviHrabuŽių siuvėjų,0r* s
džiamae dviejų mrtų kalėji
viiiintenieiouĮib turi tuB25X. Kiton pu»čn unijos priganizacija yru priešinga ir
mu. Tai taip bolševikai ruo
tujinšios prie Amerikos
ti būstinę kur nors uš Kuri pms į
no narių mdmdterinimų. šia dirvų būrimai peumuHo ^Darbo Federacijos parodo neturi nieko laindro su Ltjos sienų, kas palengvintų ir
IW m. karittomiaaij dirbo katastrofai.
(X L. natris* padidėjimų iš 126,- temationaį leidies Gannent
prdpjgand*. Tos i<Uies proVorkera Union ir Internu-.
10,000 bedievybės Mmkto* (“Rytas”)
430 narių. ’ Tas yra dėlto,
Ugandą užrienių vririyHse
tional Fur Workers Union.
kad Gellkdių ir Laivų BaŠŠita nauja organizącija ban
Jąjgike-'
oe bus Lynch. liudinmkaia.
partijoms
ir
joms
artimoms
do pritraukti visų drabužių
Ii valdžioj atstovai gati pa
jo prie Federacijos.
~ žudyti įta
organizacijoms.'
industrijų. Neskaitant šitų
daryti tokiai miniai i Bet,
Sulig vėliausio tyrinėjimo, naujų orgam'saeijų drabužių
riusbe teis
Bedievių
internacionalo
kas įdomiausia, netoli stovė
146 tautiškos organizacijos
inami inidariMhunijoB turi apie 386r
jo kariuomenei bdry^ bet tikslai nustatyti toki s
veikė birželio mėi>, 1929 m. OOOuariij.
4 jo išsiža- niekam neatėjo galvon ka 1) Viso pasaulio antireU*
, ~
otai Kramms Jki šiai dienai Federacija Iš tų, 106 priguli prie Dar
na dažniausia reivius pašaukti, o jie patys ginio judėjimo koncentraviToks pat įjadejimas buvo
gyvai remia arba ir aktin bo Federacijos.
t ypatingai nri- ne nematę, ne negirtlejo, kas
mas vienose rankose.
gai* joje dalyvauja gerb. Didžiausios organizacijos ir audimo industyijoj. Aigunms pak čion darosi. Paskui šerifas
2) Metodiško* kovos orga su Japonija, rusų pavergto Kkm. Katiimera* Urbaiiavl- statymo užgiėniime yra U- merican Federation of TėxL
uojama viso-’ išdavė gubernatoriui rapor
nizavimas ne tik prieš visus sioms tautoms, tarp jų ir lie čhiį Norwood, Mas& lietu nited Brotberhood of Gari ile Workerw, kuri* yni Ame
pakariant, su- tų apie visų įvykį. GuU'rnaloginius kultus, bet ir prieš tuviams; pfundarč nors kiek vių klebonas,kuris nuolatos penters and Joiners of A- rikos Darbo Federacijos uriianh Irtas tbriiis, žinoma, paskyrė tar
laisviau. To išdava — didy prisideda su savo gabia merica, su naryste iŠ 376,- nija audimo industrijoj per
atskiras religines sektas,
■iki ia, ne slap dymo kmnisijų,~^M atliko
3) Agituoti išstot iš Wų sis lietuvių seimas Vilniuje plunksna, -rūpajtmgaį pa 400: Brk'klayers’,; Masons’ daugelį metų, Iš viso yra 5
iai šioj dienos savo pareigų rimtai ir sijži*
religijų bažnyčių visus be ir jo atbobdfd, Lietuvos išei ruoštaisreferatais; kun. Jo and Flasterers* Liteniatio- darbo-unijos Šioje industri
d delbusioms ningai ir negalėjo tokioj
vijos naujokynuose Jungti- nas Kuras, Scrantono lietu mrt Union of America ir joje su 55,000 narių.
ir skaitlin- skaitlingoj minioj surasti ne darbius, niotj'vuojant jų iš
stojimų aukštais mokesčiais. nese Amerikos Valstijose, vių katalikų klebonas, kun. Brotberhood of Painters, Tarpe kitų tautiškų darų miniai daly- vieno kaltininko, — tisų gi
1
4) AntireliginS propogan- Šių metų balandžio 17 die & čepanoma, Homertead, Deeorators and Paperhapg- bo-unijų yra Mašinistų
minių teisman nepatrauksi. da tarp vaikų ir prieauglių. nų sukanka dvidešimts pen Pik lietuvių jdebonaa, p. p» <*rs of America su po 125,- Tarptautišku Draugyste su
j patingai ĮSkil- Žodžiu, visas lineavimas įvy Tam tikslui kurti antireligi ki n^tai nuo pirmojo J. A Jurgis Tumasonis ir Kasys 000 narių. Iš viso 1,090,840 137,000 narių; Tarptautišyimaš neperse- ko kuogeriausioj tvarkoj. nio judėjimo jačeikas.liau- Valstijose lietuvių katalikų Krušinskas. Kiti išmirė, iš darbininkų priguli prie sta ka tSpaudimo Unija su 77,-,
Maryvilte,Mitn Laikraščiai tik pastebi, kad dies įr suaugusių mokyklose, suvažiavimo ir įkyrimo lie- vyko Lietuvon arim paseno tymo užsiėmimų darbo-uiji* 000 narių; "Barzdaskučių
gėris buvo kai- būtų buvę netvarkų ir nepa 5) Orrganizavimas antire
ir nustojo aktyviai dalyvau- jų*
• - Tarptautiškg, Unija su 51,prasta, jei šerifai ir policija liginių paskaitų, mitingų,
Organizuotų transportaci- 840 narių; Tautiška Federa- '
tfiąia ii pagrie- butų mėginę apginti nelai leidimas knygų, brošiūrų ir K.Fe^racijo& >
jos darbininkų yra 1,059,220 eija Federalių Darbininkų
s rankų, pririšo minga nigerį ir kas nors bū
ir jiė priguli prie 33 įvairių su 47,000 narių; Tautiška
kino filmų.
Lietuvos išeivijos naujo
M stogo ir mo- tų dasiprotęs plaukti ka 6) Antireliginė propogankynai Amerikoje tuomet bu jonėa dienas,- kad tos -tuo organizacijų, didžiausia yra Laiškų Nešiotojų Draugys
• su nigeriu su- riuomenę.
daper radio (pirmoj eilėj vo labai nedideli, silpni ir kartu tiktai svajones šian Brotherhood of Bailroad te su 56,480 narių' ir Ame
tūkstaniai žmo- Tuomet atrodytų,.kad kas turima galvoj profesinių sų- nedaug jų dar ir tebuvo —* dien jau tampa kilnu: dau Trainmen, su 184,000 narių; rikos . Aktorių ir Artistu
/
žiūrejo į tų re- nors naujo ir radikalaus in- jungų stotį Maskvoj).’
Anglių
ir
aliejaus
indus

Draugyste
su
14,000
narių.
gybė
parapijiniu
mokyklą
voaapie 20 parapijų. Bet ft*
.ovėjoginkluo- eina į kasdieninį Amerikos 7) Leidimas savaitinio or- pag pag visus buvo geras ir su sielių mokytojų stalu, trijose yra 481,000 organi?t UŠ ne bandė gy venim.%
gano vokiečių, prancūzų ir noras dirbti tautinį darbų Mergaičių akademija, vedaKeletas jiolieišanglų kalbomis.
buvo didelis. Vo« paskelb
Bedievių internacionalų ta per vienatinį tuo laiku bernaičių Kolegija, vedama
sudarys po vienų atstovų nuo turimąjį katalikų laikraštį Tėvų Marijonų, ir, kas svar
ALKANO NEATJAUČIA 100,000
nepriMuit^M
asmenų Rusijos or “Žvaigžde,” o visli lietuviš biausia,
KASTOM, PA
ganizacijų ir po 1 atstovų kų katalikiškii draugijų
I kp. ensirinkimės įvyks
s
LDS,
40
šortriakinuur įperleido sinna- daro, nes jei toks įstatymas
vasario 4 d„ 7 viri;
nuo 1000 asmienų užsienio or valdybai suskato šaukti su Tegyvuoja pirmieji lietu vyk® vmrio 1 d, titoj po varno*
»us galima far- pereitų, tai didesne senato ganizacijų. Kadangi Rusijos sirinkimus ir rinkti atetoiv. Mykolo partpijo* trotahlj. vakare, jainytinfje svetainėje.
vių katalikų vadai veteranai
lankyti Nariai k'Rietanti <*uriri ateiti ir
iskolinti iš vai- rių dalis turėtų eit į kalėji tos rūšies organizacijos yra vus į pirmąjį Amerikos lie* ir visi katalikiškos idėjos Malonėkit viri nariai
ir
mėnerine*
mokesti*
užrimokMi,
atsivesti Šavo dr*ugui(«0 prirav
W,000,000 nusi mų.
turtingesnes už užsienių, tai tuvių katalikų suvažiavimų darbuotės, prieteliar ir draU\
.
Valdyba
MSotųtiH Syti.
Matyt,
senatorių
girtuok

V7*■/
ir
išlaidų
didesnė
dalis
turės
ims pašaro, liet
— seimų, kuriame dalyvavo
liavimas
yra
tiek
žinomas,
kristi
joms.
1929
m.-tiems
/
Fedį Bekretoriįatas
32 kolonijų utriovat
,yta leisti jiems
Sanrr rrr.ATit, tk.
kad apie jį ridai be baimes reikalams išleista Rusijoj
LDS, 13 kp. sudrinkimM įvyks
1^0
Hale
Ąve.,
LDS. 107 kp. mfcnmnia ausirinPirmųjų Katalikų Fede
45,000,000 maispenktadieny,
vasario 6, 7:30 vai.
galima kalbėti.
7,5 mil._ niblių. 1931 m, eta racijos valdybų sudarė: Arooklyn, K. Y.
kimaij įvyks vasario 1, tuoj po w
pariūlymas atvakare, mokykloa kambary. AtcL
moa, <V« Karimiera parapijos sallj.
tai bus dar padidinti.
Kum J* Kuras tnasL gulima šerKviečiami ris nariai dalyvauti ir kitę gausiai. Nepaminkite rifeimo- ,
Į antireligines propogan*
kėti duokles.
V»Hyb»
užrimokSti mtaarine* mokestis ir
Mit žmonas lai
dos darbų dabar bus įtrauk- — sekretoriui, iu a
naujų narių, atrivestl prirašyti.
■mirai, baduu- 431 Universitetų ir
Vaidri*
MOMTILLO, MAM.
hkiikuiis
Vaišnoras
iždininkas, ki
LDS. 2 kp. *u*irinkiteiw |yyk«
iu Kongresas 573,671 Studentų džio 11 d. Maskvos komunis ti valdybos išariau ». Jonas
vmrfo 3 d . šr. Koko mrčtrittėje. f
ana, Vi«kų su«
tų akademijoj įvyko Kurijos Riktoraitis, p. Motiejus Mo Statistikos Mnioa*praneša,
*
į
woiosstka Įfsafc \ Viri nariai prašomi ateiti i U iiiaU adonojo Kiy-1 J ungtinese Amerikos Val- bedieviškų brganisacijų kon tiejūnas, kun. S. Čepanonis kad Europoje yra 17 milio- LDS. 106 koopo* tudrinkhiu į- rinkim* ir ulrimoklti »enai uinų moterų daugiau negu vy vyku vasario 1, Auiro* Vartų pa- traukiau mčucrinct duoklet.
valdžia ir nie- styljese yra 431 Vnivemte* ferencija, kurioje dalyvavo ir Vincas Kvietkai
VridyM
rų. Vokietijoje, 1928 me rapijo* ė*l«j, tiąjatp H
iepia iš visuo* tų su 518,671 studentais. ir mokslo oi^anisarijų atsto Kadangi pirmieji Lietu
Viri judri prašomi pribūti, n*s
tais, 17,180,000 vyrams te
vai. Nutarta išleisti marksis
l
Daugiausia studentų moko
tis.
bu- ko20.204,000 motery. Ir tūrius mrbhj telksiu, ‘
vos išeiviai, da
tinio utęismo enciklopedijų
KrioSa VSMyte
alkano ne si Columbijos ITuiverritete daugely riretimų kalbų. Bus vo apaiteoje anglių
PrimcOzijoj moterų yru
mį pirmase,
taigi
ir
dauį
33,144
studenhj,
toliau
eina
7
A v
dviem miliotmtš daugiau ne
pranta. Konorganizuojainoe ir antireligijo
seimo
atstovų
|mvo
iŠ
Kas » gtrbismųjų lietuvių nortgu vyrų. Tas pats ir Ang
,s. Jie ir įH- New Yorko Universitetas —• nėa parodos, taikomos spe
bet
Pemisvlvanijos
tų
ufcMril Uikraitl ^ririnhu
penktadieni,
vasaris
%
vai.
kų, Tik žmo- 29,214 »tud.; U C. N. Y. U- cialiai masėms. Konftivmri- netrūko ir iš kitų didesnių lijoj, Italijoje moterų dau- vak, Lineoln Svotaiiril M Lincoln kį,° maloaBlte kreiptis prie m24,72a stud.; ja labai kreipė dčmeriO Į 151- naujokynų, kaip Pitfiburgh, giau vos 1 milijoną Rusijoj
ątOr O *š vkuomei noriaipstamau*
Ateikite viri.
\vydL šiaivie- uiveiritetas
moe pritaikymų bedievinimo Brnoklyn, N^ricpJEHzaį 4 miliukais. Čekoslovakijoj
riiU Vi my» dsrbų jokb atfyųtab
Cidifomijos
Universitetas-*
įneše sunumymoHerrikaltaJtt, LrikHM'Įter.
pusantro miliono.
reikalams
ir
nutarė
1931
m.
* MASKOA Y. K.
žoprohibiei* 18,505 stud.; Huntcr College išdirbti programų vienuoli* beik, Watertmry, jfftacte* Moterų rojumi yra Aliu
Mnhkac” M*a dukarto aaTaiNb
LDS.
H kp. lataMlnlt anririnkb je. Kam Mtų perbrauta du kartu,
Universltetas^4^447
ntud.
;
a dalykuose,
ką. Ten vienu moteris ten- maa įvyks vasario 1> tuoj po pas* tas fili uiaittįrtt tlen| karti aa<
kai filnių. Filmos bus nu ter ir kitų.
<«s -100 ir 30 llliuois Universitetas*-* 14.* kreiptos ypač prieš katritai ('Dirmai»e
kda lietu kajMimčiai vyrų. Ten ♦vy Kutinu nfnaif vpoiMMĮyuaaj svo* raftifc t. y, penktadienio numerį.
160
stud.;
Notth
W<mtem
rui vesti nelabai lengvu^ nes tainMj Kvioriaart*iuuMi ataHiįirtit Vhaia apandoa relkalah kreipki*
vĄ katalikų
ir protestonų rriigijsi
>/ AtMknfcK#Wv| wi®rW^.
ta pat
.
moteris tekėdama turi.iš ko jflNI
skelbtiems
twW»lAiį UpheiriteUuk—14,192 sttid.? Antireliginė pro
falpti alaivoakkt ir
brtštu; katalikų dnriniotė* pasirinkti mu vytų.
V.J.BUVAOUB

’APęASČIAUSIAS
ENOS ĮVYKIS

Iš Katalikų Federacijos
Centro

LDS. Kuopų Susirinkimai

MOTERŲ PERTEKLIUS
• tu ffwp*rw

“MBIIIBKIFMBIttS

ir bendrai Naujos Anglijos Žy- ’
mus darbuotojas dalįįeaus
Jurgi* VanacMiitkinMah
“Barbiainka” ftMftio X*oaccrtojmitulUą uln corporr” v»I nariai
kai. Linkėtina greito pasveikimo*
pro^rame,
d. i. —
m., Mmieipgl Bandiny
po mi6p.ftI. te
Išrinktai į dįgUa.B
Miesto
” ■: Valdybą.
...
*
•
■statomas grrnta* tcatrriis — v«Per
sausio 19 d.* prie
n^erinkimus
V
*
’
Įkalta "GraH >agebona,” kuri
HToAvn’Planhing Board” išrink
tas Kasys J. Viešnia. Bene pirmas
itetuvis, įvjęaį šio miesto valdi*
ninku skaičių.
*

BLAIVININKŲ SUSIVIRNYMO CBNTRO
VALBYBJL

brMf»,Maw.

BLAIVININKŲ ŠVENTES
. . PROGA
Lietuviai Blaivininkai A* jaugti jmeigtto tų idėją
Beimerikoje kas metai su dide skleisti,
le iškilme mini Hvč. Marijos kia,kad nviesuomcnv irjau?
Panos Skaistinimosi švente, lunms labiau imtiį, branginti
vasario 2 dienų. Šiais metais btoivybę ir išeito į kova su
fui i diena Ims pirmadienyje, girtuokliavimu, kuris jau ydėlto daugeliui gali būti ne* ■ra apvaięs mugiy tautos vfcua
patogi diena ^didėlėms iškil- sluoksnius* Geras baromeb
7 inėms. TokkMn8 pahMhm ras Ansuomenes paltokimo
nukelti metines blmyintnkų ipm girtuokliavimo yrį mo
iškilmes į sekmadienį, vasa terų ir jaunuoliu aanty^ud'
rio 8 Jiem?. Nesvarini, ku* -su svaigalais. Deja, lietuvių
rių dienų blaivininkų drau tarpe tenka girdėti nusi;
skundžiantį kad nei prade
gijos pasirinks švęsti, bet la
damosios mokyklos vaikučių
bai svatotų kad blaivininkai
Ateinama mokyklon svaiga
f
tos šventes nepraleistų, ne-'lu apimto Man pačiam ke
sunaudoję blaivybės idėjai leto karto teko matyti Chiskleisti. Tos šventės pro-,eagoje lietuvaites moteris,
* , gramą jau prieš kelis metus’ mokyklas ėjusias, stovinčias
nustatyta: iš ryto — iškil prišak.vje moterų judėjimo,
mingos Mijšos su blaivybės įklausančias prie moterų i
* pamokslu ir atnaujinimu organizacijos, ttirtočios apSvietas skyrių ir tos orgtmv
blaivybės prižadų;, gi vaka
žarijos žymias veikėjas, kuore — salėse programa, susi
ihet jos viešuose ‘ perengi
dedanti iš prakalbų, vaidi muose salėse bei gegužinėse, j
nimų, dainų, deklamacijų, atsidariusios savo krepšeliu*
blaivybės parodų, užrašinė- viešai, aplink esančių žmo
i
jimo naujų narių, priėmimu nių^ nežiūrėdamos, išsičmuaktunluiių ir blaivybės rezo sios degtinės tomką vienų ki
liucijų, platinimu katalikiš tų vaišino svaigalais. Jei
c *•
kos spaudos.
taip net viešai-išeina “ap
Blaivininkų draugijos re šviestos* ’nioterys, galima
tai kur parapijose užsiliko suprasti padėti to šeimų,
ir tos pačios negausingos, ne kur motinos jokios apšviežymios. To liūdno pasireiš? tos reikalo nepripažįsta. To
kimo svarbioji priežastis dėl yra didelio reikalo susi
glūdi tame, kad musų gau rūpinti dėlei girtuoklystės
singa inteligentija blaivybe pTaplitinio mūsų visuomenė
maža įdomaujasi, dar ma je. Visų pirma reikalinga
žiau ja rūpinasi. Nors gail viešoji opinija nustatyti
ina priskhityti visų pulką prieš girtuokliavimų. Tai y*
lietuvių apšviestūnų: dvasi ra ypatingai užduotis lai’
ninkų, gydytojų, juristų, kiastininkų ir dvasiskijo&
mokytojų,
laikraštininkų* Metinės blaivininkų šventėt
menininkų, finansininkų ir proga reikia, kad kunigai
t. t., tačiau savo tautos kė- iš sakyklų, paaiškinto inito
Jimo darbe, ypau jos blaivi nėnis girtuokliavimto blogu
nimo darbe, labai menkas mų ir pasmerktų girtuoklia
inteligemų nuošimtis teda vimo papročius per geguži
lyvauja. . Lietuvių spauda nes, vakarėlius, balius, ves
taiposgi, blaivybe mažą te- tuves, krikštynas ir svečiavirūpinasi. Kditorialų, tuti inosi proga-? Reikią nurodyti
nu taip aktualiu, mūsų vi gražus, blaivūs parengimai
suomenes klausimu, neteko ir prie jų .visuomene ragin
patvmytiv ^iapjan bWy* to Reikia blaiviuosius orgaIjūs turinio raštais tepasižy- niztioti į blaivininkų* draugi
mejo laikraštis “Darbinin jas ir esamas draugijas stlpkas" ir dienraštis “Drau- rmto joms vadovauti.
'
’ ga&” kuris pagalinus laimi
Spauda, sakoma, yra ga
nedrąsiai blaivybes skyrių D linga priemonė nustatyti,
vedė. Tiems kuriems blai
pakreipti viešoji numjnonė.
vybes idėja, — tautos atei
T$ savo galių retas kutis
tis — yra Brangi, turėtų milsų laikraštininkų Įiaiiau-

pageli. -— Kazys Navikas, [
, . . ...... ___
GelažinkiUo nelaimi.pirm,
— Sausio
mums
Joną* Tąmulionis °Gurprot/1 raŽt.
likoklebonu
Zosė Navikaitė,I Solo
nam Iv, Andriejaus parapijonui
W dienos traukinių nelaimėje,
į_ ______ _
AV»teri)Ury,
gur-gur” irCt.
“Nėra kaip” planu
brangu vadą*
Ceri parapijiečiai
v.vkusioji* ReadviOe, Mase.,Itaas
virš pakvietė" ta Maątaą wi.Įkn4<M,
yriKudŽmiuU.
džiaugsmo
kibirkžičlč
prhat^pdi'O.
Įįvertiųą
*.
a.
kleb.
E. Grikio dar40 žmonių sužeista iš šio maste
.?BL .._________ , .________________________________
,. * ari[inw ir
užprašinėj*Iršv.
Duetas
p. gauriai
O. Sktakeyičienl
Nesenai
pradėjo lietuvių kata
lio. Jų tarpe yra ir viena pjĮdvi
Itaųtvalandi juokino žmontallonų
ir
dąritatų'
vadą.
Sausio
25
J. Tanmlmnia **(♦ dainos daine Ūkų
dtanrriUta ^Drauga*” duoti
vaitė — Jusi faulinaita. sa1m1. įvairiomis komedijomis
mflsu
numylėtas
pirmas šv.
lės,irįd»
” pianu
pritari
>18 O,ivKudž
koncertus, bet ktakvta
X‘rshitymais. /Žtnonhj susirinko Į Andriejaus parapijos žiedas metinius
kan.
AakMaania malrvkkM tannna.
mlutN
nas
jų
puikiai
pavyko, kaip pro
ty
* Į E. Gradėckis pareUkė parapijieHą atestatai.—Antro terminoaaug.\
girgramo*
turiningumu ir tifrtinguDialogų
*
4
Liūdna*
gyvenimas
”
’
-r»*
<*
1
r
J*
I
čiams
ir
ragino,
kad
grabai,
meibčs sąraše yra šie lw|iųląj: ĄuePwgrtm»sn»®»»d.ta!,4«.
lWJ..pTnnrnltoiur
w ir
„ttik
mfrnmu
M. taip ir publikos akiBlingti
vaidino
K.t,Nalė * Kruvaitr, < Ina Itamuto iH^Č.
atsilankymu. , žimrinta koncertas
daoika.
’
WIJ
»
:
.VO
nnuj,
<lv.
v*d,.
Bet
teta
Hiena čyMMč.
įvjrks sekmadienį, vasario 1* d..
C AntU-Kmto
Dainavo solo p. O. SkirkeviČie-Į
ir trumpu
žodeliu” prasitarė,
Duetas
"čia gėlynai
ir ° Pa kad
Lietuvių
Audltorijoa AidŽiojoi
ne ^Vakąjin? Daina” ir HGode-Įir
jis
mus
palioką
—
»
sausio
30
vasario Daina” Mpildt p. O, Hkta
salėj,
3133 Ho. Itatated SL dtat*
te*
pritarė Jonas Tamu-ld.
pendkelią*
į
W*terbury,
Vt
kevirienč ir X Tamulion’m, planu
koncertas
praaidi 5-tą vai, gi pc
lionk 4 •
Į pdč
Kurt.D.H/GradecteMbuvo
čia
pritarė
KndzmĮutč,
kopeerta Mokiai 8-fą vai Kon
Diologas <*Barbntč** vaidino X certe dalyvaus netik lietuvių įžy
Tamnlkmis ir K Nad&rika,
mimi muzikalus jčgoe, M ir IfeBabąigoje vhi, vaidintojai Ir tuviams draugingų ukrainiečių įpublika, atsistoju sudainavo Lie Žymus choras. „
tuvos himnų.
- ‘
Priima ii minėto vakaru bdvo
« .
Mavtaiaa
skiriamas parapijai.
Sekantį sekmadienį, Mūrio 3 d.,
įvyks
lietuvių katalikų vakarinių
jam» ta pagyrimai Mastoma L.D,
valstijų
metinis suvažiavimas Žv.
S. tompos atletams.
Panelės Marijos Gimimo par, sa
IČje (Marųiielto PatkL

Nortk 4
Klubą* sur
d, Wast Ha
rikta »
nų ir nesu \
Buvo leidžiam
bukietas ir to
buvo aukota»j
lietuvio bitftg
Jauna* Ko<
prie bičių ir j

do savo tikybą
neturi navo V
bažnyčios, bA
viena l¥ėnjU&*

tuvių bažnyčią

UUEtt*

Jaunimo vajui. ~

, MRCĖSIE* IMSS.
‘‘GražiMa<alkma’’»c«B«ja

PROF.

| šv. Kazimiero parapijos Blaivi
ninkat visu smarkumu ruošiasi iL
| kilmingai *pv*ik»ioti savo metine
Įirentę —» Grabnyčias. Vasario 1
d. trečiųjų iv. mišių metu daly• |vaus su vėliava ir priims Šv. Ko-j

VIčIU^

X

Saudo l d. prasidėjo Liet. Vy
čių organizacijos naujų narių prta
rašinėjimo Vajus, Baigsis, tarods,
kovo 4 d. Bfttų gera, kad d*ugtau bruadėjinio bfttų parodoma
Žitame svarbiame darbe*
KVytaąta

OEVHJUiD, t»0

Amerikos Lietuviu Piliečių Kla
bės rengta prakalbas, dainas ir
kaliu 10 metij sukaktuvių proga
vasario 1 dieaų.
Klubas savo
sukaktuvių progą tiktai, kad viri
ęiovelando lietuviai ir lietuves at
silankys j ininčtą vakarą, kurs
bus gana įvairus. Kaltata lio kito
bo organizatorius
Jurgio pa
kiekvienas galėtų pasigrožėti rapijos kleb. kun. V. X Viikutaitta ir ehemilas inžinierius p. žiu
vUonytė, Genė- Vrtiricaitč, AfdmĮsiom
vaikams
Vtatlo- ri*; Dalyvaus sv. Jurgio palipi*

KOLONIJOSE

i
t"

BUIVMy ŠVENTI

M. A

..r
lyti. Taipgi haigtančk* H*8^ Į tikim ari geriausių pasekmių Per
metintameva^ntoteturirota ^M* iv. mfctaa "pamokslą sakys knn.
KM Vtau0*iK, - .. it
: •
Joną* Bakmuta. Vtai Blaivininkai
tv. (Mlijoa atarą nauja wL|*teijins blaivybė prižadus.
dytau—Pirm. — Ona PazniokaitėJ
Baportarta

—
U

LOWE11,M1SS,
Seniai turėjome toki linksmą, |ši«s

triguew>gaim«f
the honorablc
League of Ni
just ciųikc of ,
* ■

velionies sielą,

jūokip prikimštą vakarėlį, kaipl Sausio 22 d., 1931 m. pasklido
kad turėjome sausio 25-tą dtaiią.Į^tti*> kąd J, M. Vyskupas J* J.

jos ehoras, p, M. Nakražo vado
vaujamas; taip pat ir kitas elpm p. V. Greičiui* vad. Bus pamarginimų, Įžanga 35e. Vakaro
pradžia i, vąl. Po programo Šo
kiai. Orkestras puikus. Viskas į*
vyks lietuvių salčje '6835 Supęrior Avė. ».
Rengimo Komisija

d|ųmte. >B

•

NAUJOS IN'

Naujo* Anglija
jis įvyks pirmįtd
dieną,’1931 m. Tą
rikes šventė -* <
on gimimo dirt)
aikomas Nekalti
Panelės Mūviu
Miri
nėję Oambridge,
visų
katalikiškų <
Marijona Miller (Wilbu»kieni)
rapijų>
pešalpimų
59 m, amžiaus mirt sausio 20 d.
Skyrių,
kuopų, r*
Bellevue ligoninėj, palaidota sau
sio 24 d. su baŽnytinčmk apeigo siųsti kuo daugi
mis 10 vat iž rytu Šv; Jono kapi atsivežti gėrį *
nėse. Laidotuves priŽiilrėjo gra- Vii turi gaui
borius Mathew P. Baltas (Bie- datus, klebon
mėlio vis* tvj.
Itauskas).
bus pranešta v

Federarije
. - Apsto

Kava, m prirttari

čia dvi garbingos tav. Kazimie
ro parapijos narės guli mirties
Vietos LDB. kuopa, .norėdama
patale: Antanina Morkūnienė ir
AĮaivinti kolonijos neveiklumo
Ona Žemaitaitienė. Minėtos moteiys gilaus tikėjimo ir daug patoos artisUm mėgėjus, kurie!Uždega širdie kad sulauksim m*- ^idirbavusioą mūsų parapijoje ir
abi Pilu. Btaivinintaj 25 kuopos
f įvairiomis komedijomis ir|d. mūsų numylėtas ir pirmas šv.
narė*.
Ona. žemaitaitienM yra
L.
miesto ligoninėje, o Antanina Mor
./
* lis. Gradėckis pareUkė parapijiekūntanė namuose. Ona Žemaitai*
tienfc gerai pasiturinti (ntidė),
turi nuosavą namą,ir dukterį A*
welr» kuri išauklėta kataliktakai.

ŲAMBRtDGB, Mass—Vasario
1 i vietos bhuvinijikų skyrius

. >

: . Very tiuly y
(sighed)- Dr. A
(signed) Dr. A.

TORCESTER, MASS.

LtnkstaM Vąkąrėlta

rtojo, kad tautų nustačius
prieš savo didžiausiji Į>rlešų — alkoholį.
I

Tat, blaivininkų globėjau
—
ftv<% Marijos Panos Skais
mmiKb1aivinuikti Šventę, 9 5«1.
parapijos bažnyčioje šv. Mišias tini mo šventes proga, pusi*
ąikys ir pamokslų sakys kun, F.
ryžkime patys dar labiau
tU.
Visi blaivininkai iii
pore Mišiij metu .priims Komu* apsivalyti mm svaigalų įtek
Vakavę 7 vaL parapijos s»- mės ir blaivybes ttaingumn
kratomieji paveikslai tom. 3, sliicpinti vmiionjenėje • ?a*[Awnė Alnknitė.
prakalba ir daug paraUut dar

Darbininko” skaitytojams jau
[žinoma, kad mirtis išplėšė iš mftsų tarpo taip didžiai brangų ir
7r’(mylimą dv. 4adą a* a. klebonu K
Maris!
toris tato staiga mirė* Baž^7|nyči* dar tadabar tebėra apjuos[ta gedulu, kas primena kiekvie

The Lesgue oi
Gėiieva, Swifx
Jlonorablc Pre
America^* T
Asaociattot h
tesis agate t
Germsn govei
tarnai affairs
remi n g the d
šiki also t h 3

MOH1EL'

Visiem lieto
iptr kad BohMh
įanyf kuri užtai
ir Čeverykų kr*
ro biznį per
jau iMuibude
mm namus, i.
inufino į savo
žų Storą po J
* fprktnienėa dvi dukrelės sv. Ka
Mato $1*
zimiero vienuolyno Chfesgoje; sū
nus Adoma* Italijoje eina moks
Kadangi r
lus ir tuojau* tais įšvęstas j kuni remtos neb
gu** Antraata sūnus, Pranai Tė
dėl dabar
vų Marponų Kolegijoje, irgi Chieagoje. Nom A. Morkūnienė auto rinvsjtlvtfūį iA
km lig<w prispaust*, liet jaučia rtoame MonteU
si laiminga, kad garbingai ėjo tone niekas W
■
motinos pareigas.
ti*
Gerbfogoma ligonėms linkima
Kad itc|Hv
laimingo pasveikimo.
Žiūrckite aid
jimma rninrai užrašyta: i
LnmmA»
Cm*N. Maif >
Mttomi prtMfama, kU Jurgta
vtačiahn*
rinkti
dląnkvto

/

DARBIMTMKAR

YtnltfMltaiK faurie SO ‘A, IMI

—~ ~£2 ^._.x T ±^x_— 2^±

K

terbury vonnecticut Lietuviai
_ —. ,... . „fe ,,

geri immpijieeiai; din
I
vo juirapijoM administrato tenka rūpinti* jaunuomenės vos tokie žymite vadai, kaip tai
rium (valdytoju), o nuo auklėjimu. Mano nuomone, kun. JL Kriipamčiitfy bure* daug nusipelnę ir Lietuvai,
1928 ui. jMiHkirt«8 klebonu, pirmiausi#reikia Rūpintis pretitleniti* SMyhtekte ar Vien Tautos fondui yra su
LIETUVIŠKAIŠTAKIA
kurio pamgp8 ir datar
jaunimo katalikišku auklėji’ kiti, aš lutai atajoju, ar jie dėję apie $15,00(1 O kur ki
f, J. VALAKTIUUM, W»lertmry, OoM,
beina,
4
rrm. Jei mttof ateinančio* istengtir surinkti auką Lie- tos įvairiausios aukos, ka Ice Creamr Pzrlor ir užlaikoma
visokių ŠvHįų prodirtdt) ’
I’aėmu.H kun. .L Valant k* kartos bu* katalikiškos, jfi tuvonęprnvei Žinomar į jų rias tfikstaneiais reikėtų
iž fnrmij/
iankiau- Kun. J. Valiuitivjaus tė jui parapijom vadovavimą į jaunuoliai bu* tikintys hno- prakaltas lietuviai gausin skaityti.
844 Benk SL, Vfaterbury, Ct.
»n., kur velis už Ibduv^ką veikinaj Miivo rankas, parapijos tur nė*, lietuvybe Hcffafc* išnyk gai atsilankytą.
Parapijos ribose veikia aPtfonc 2192-R-S
finte kolų* bei savo vaiku lietuvišką tas siekė apie $225,(109,. Bu ti* nes gertas katalikas vi
Kaip žiūrit. Gerb. Kle pie 32 įvairiausios draugi
atsigėrėti mokymą sėdėjo Raseinių ka vo jau pastatytą iMižuyrm, į- suomet liks geru patrijotn, bone , į L, Ih S. oĮgąirizfiei- jos: idealinės, pušalpinės ir
Ii, susior- lėjime.
L L Visu draugiją atsto*
savo tėvynėn tikru sūnum
steigta mokykla, *
^veiksliu-’ Į Ameriką kuh, .1. Valan Kun. »L Valantiejus tuo- bei dukterim,
•i— Labaitgciai. Taįlabai vai sudaro <tamgiją atstovy
įz*. ■ * •1
i
^'>tU neap- tiejus atvyko IfMM) m,f turė mf nepasitenkino, Jo rupes- Ar gerb, klebonui nepri naudinga ir ndkalinga orgn- bę — Labdarybe* draugijų.
tės lietuviu damas tik 17 metu. Atvyko ėiu ir vadovavimu įsteigti kaišioju lietuviai, kodėl tni^aeija. »Tos gyvenimą s<‘- kuri rūpinasi parapijos noGERIAUSIA LIETUVIŠKA
: todėl, kad norėjo išeiti moks našIairiauiH prieglauda, at Tam*lo» rttdoraujamoje pa- ku ir juo interesuojuo^ kiek^ flirth)gą šeimyną šelpimu.
KEPYKLA
* kuriuo šiek lus, o Lietuvoje-nebuvo gali naujinta bažnyčia, mipirkta rapijo* mokykloje garbingo* Rį laikos ir jėgos leidžia. Tokiais klausijuais buvo
tek<b •
mumo, Atvyko Į Nexv Yorką parapijai žemės gerokas Seserys ideniiatite
jai: įsigyti pftsikalhejhim su grorb. kun.
678 Korth Riverside Street
I
tin sau gerb. pas tolimas gimines. 1901 sklypas, Bet gal labiausiai
... jc svetMgutrsT Jei ta^kick galima daugiau ne tik' kleb, X »L Valantieju, 7000
Waterburv, Ccmn. žindinti su in, persikelia į tVatm’bury, kum J. Valantmjnus gražiu priekaištas primetamai, tai dvasinio, tat ir bizniško pdL Valantie- Conn.
darbą vainiką puošia - mo- ar jte turi rimto įaigrindot mato. Mat svarbu ir inate- trirtu, energingu ir daug
liiogmfi- . Waterbury kun. Yalantie- kyklatmilžiniškij namą pa — Tiesa, tokią užmetimą rialinis pagrindas. Reikėtų daug žadančiu lietuviu* Vi
ju.4 jut trojis metus dirba statymas, Tie mokyklos na pasitaiko, Net yra ir tokią L. D. S. oiganizuoti pašalpi- si tikri lietuviai, kuriems
dantiejus gi- dirbtuvėse, kaip paprastas mai kaštavo apie $235,000. žmonią, kurie mane menku: Jniais pamatais ir jaunimą į Liettivos*ir lietuvybės reika.pijojc, Že- darbininkas, Vakarais ir Tiesa, yra^užtraukta pasko patrijotu vadina, Bet mano os eiles traukti, “Darbinin lai nlpi, ta pažiūrą skirtu | AutomoHHą dalyi, OmoHum, Į
Garažu.
į
e užkampy- laisvo laiko metu mokosi la, tat ji kiekvienais metais sąžine rami ir štai dėlko: kas* geras. Tik ir jam lin mo, tik džiaugtis gali, turė I
irieš 47 inr- artglu kalbos ir kitu mokslo vis mažė ja. Parapijos tur Kai mokykla buvo steigia kėčiau daugiau bizniško su dami tokį žymą veikėjų. I AutomobiUni rendavojami I
Linkėkime .Tam ilgiausią ir | krikštynoms, vestuvėms^ |
Valantieju dalyką. Čia apsisprendžia tas dabar įkainuojamas ma 1906 m., tadalietiivaiČią manumo.
laidotuvi-ms
f I
v>. X Va- pasirinkti aukšeiausi pašau $680,000.00.
vaisingiausią darbo metą, į
vienuolią nebuvo. Tada ne — 4 r Amerikos lietuviams
| 19 K Laonard st, WaUrburyį
^biusias iš kimą — kunigystę.
B<t ne vien parapijos tur buvo ne pasauliečią katali* reikalinga Jaugiau katalikiš Teisingojo Dievo .gausingai
T« dirbtuvės patenka į ku tas padidėjo. Be jokio abe nj mokytoju.’ O išeitis vis kų, lietuviu kalba, laikraš laiminamu...
J. D. Lėk.
JTĮpradžios nigą misi jonieriu globą, kur jojimo galima tvirtinti, kad dėlto reikėją, rasti. Buvo čių?
najit), o lie- .mokosi 4 metus, tat už gau parapi jos lietuvią dvasia ir pakviestos Šv. Dvasios Se — Mano giliausiu įsitiki
I
•
|į
1
žymiai
sustiprėjo,
išaugo.
Anamą
mokslą
turi
dirbti.
Ir
lokėsi Nei’ią
serys, prančflzės, kurioms nimu, ją jau užtenka. Tr
įsr vkTgnnm- taip kun. Valantiejus. dar pie tai liudija AVaterbury ietuvm nutautinimas nega- labai klystu mūsą žmonės,
“Darh-ko” 6 nr. aprašyme apie
” Tamošaiti, tada jaunas vaikinas, per lietuviu susipratimas, apsi ejo rūpėti ir nerupi. Jom* jei dar norėtu steigti naują Conneetieut W9. apskrities suva
| LIETUVIŠKA ĮSTAIGA
I
mokos motu tuos ketveris' metus dirba švietimas. Parapijos ribose rūpi tik vaikučių geras ka laikraštį. Didelis susiskal žiavimą pasitaikė klaidelių—mar
.I
.
i
stalim-iaus dar- gynioja 32 organizacijom.
ai, bet pas dailidės
talikiška* išauklėjimas. Se dymas labai kenkia. Pas šalka Buvo ne Kantaris, tat X |8#7BB4m,w.t«iw,c!tĮ
Minėtoji didžiūlė mokyk* serų skaičiųjp yrą dvi liehj- lietuvius perdaug rašytoją, Kaukelis, šeimininkių skaičiųjo
buvę vaikai. bą.
.
I
• kun. Valau- ls kunigą misijonieriu. la pastatyta 1924—1925 na.; vaitės, mokina dar viena lie norinčią vadovauti. Mums nepaminėta p. AWan4 kjni su P<
jkunbariene daugiausia dirbo va
globos
kun.
Valantiejus
pašventintą
1925
nu
gruta
darų nagaituvaitė paaą^ėtč. Mokyk reikėtų stengtis turėti uni karienei surengti.
X
*4---- ------- -—
vyksta i Vyskupijos mažąją džio 20 d. Mokyklo^rtUnai loje (lčsfof!»netuvią kalta, versalą (rispiąjiškaiį įilatą)
kame pečiujv seminariją, kurioje mokosi ne tik patogits mokiniams, Lietuvos Worija:*Šinr» da laikrašti, pav,. kaip ’New
i
i
i
Griaus, kiti vi- 2 metus. Čia pasižymėjo ga bet juose yra puiki salė, ktt- lykus dėsto kun. Vaškelis. York Times, su daugeliu
i
I
£
ijuona kepa, o bumu ir 1910 m. Vyskupas rioje^vien sėdimą vietą apie Mano .nuomone, čia gimu sfeyrią, nsas gyvenimo sri
I
Į
ičkv, kur viš- išsiunčia kun. Vąlantiejii į 1500. Apačioje sporto salė, sio ir augusio lietuviu jau tis liečiančią. Kai iš BrookLIETUVIŠKA UŽEIGA
"
iVATERBlHlY,
Conn.
—
Sau

Šveieai’iją. į Friburgo uni kurioje 10 utawling allies” nimo į Lietuvą nepergaben- 1yn*o “Garsas” išsikėlė,
i
i
sio 25 d. parapijos naujojo salėje
versitetą studijuoti teologi aikščių. Čia kiekvieną die sime? todėl jiem jokio reika brooklyniečiai būtinai norė Įvyko vietinio Vaizbos Imto pra | Laikau sodų, alą. eigam.
jos ir filosofijos mokslus, ną siisirenka .jaunimas ir lo jį taip mokyti, kaip kad jo naują katalikišką laikraš- kalbos, į kurias atsilankė nema I 640 Bok St., Wateųbury, Ct. 9
kuriuos jis laimingai baigia visu kas mėgsta sportą.
Lietuvos mokyklose. Mumsi tį steigtu 45 toda visa šir žas bftrys žmonių, žinoma, rtaiv I
i
Kun.
J.
.1.
Valantiejus
y1914 m.
svarbu jaunimą paruošti A- dimi patariau naujo laikrdš- eiausin — biznieriai bei profesio X
E—PUNOS I 1914 m. Vyskupas kun. .T. ra irgi didelis, “boyrling merikos gyvenimui, nesi tass čio nesteigti, bet pasinaudo nalai. Prakalbas pradėjo Vaizbos
buto skyriaus pirmininkas p. Pr.
uos;
Valantieju Įšventina ir Wa- allies’* mėgėjai. Vietiniai jaunimas juk Amerikoje gy ti “Darbininku** ir jame GudiikU, kurs ir buvo prakalbu j
Ct. i terburv naujasis kunigas, gyventojai dažnai mato jį*
vens, todėl negalime drįsti savo skyrią .turėti,”Taip ir vedėju. Kompozit. p. A. Alekds
7 Aterbury i
busimasis parapijos vadas, rankoves atsiraitusĮ, su jau iŠ jo išplėšti ajnerikoniškąt atsitiko, ir šiandie “Darbi šit savo gabiomis dainininkemis- I Laikrodininkas ir Laivakorčią I
i atlaiko pirmąsias mišias. nimu linksmai bežaidžiantį.
davė progos susirinką*
Agontūra
|
ninko” Xew Yorko apylin solistvmis
dvasią. ■. .
V
I Tr taip. kun. .T. .T. Valan
sieros pasigėrėti dainą tai meno I 814 Bank St, Wttcrtauy, Ct. |
Todėl jis ir labai jaunas iš IVateiburyio lietuvią jau kės skyrius gražūs ar, mano grožybėmis.
i
įH,WtiimMH,imiinwmiiiiH,w„wwwwiHHin,mimrt4W
tiejus. po sunkaus, bet iš- rodo. nors jan 47 metii su nimas, parapijos* mokyklą nuomone, visai gali paten Pirmiausia kai tajo stud. JF. B.
.. ...............
1-----------r.,.,,.,.,,,
, ......
Laučka,
kurs
savo
kalbos
pradžio

k tvmningol7 metu darbo A- laukęs.
perėjęs, lietuviu kalbą gerai kinti tą apylinkę.
į LITHUAMIAM M. D. 8,1. |
merikoje. pagaliau savo tiksAr tiktų, Gerb. Klebo je susirinkusius sveikino Lietuvos
nažįsta. Nei pamokslą saCORPOBATIOM
|
pavasarininkų ir ateitininką or I
f lą pasiekią — tampa knriikj*ti, nei Evangelijos *skai- ne. mūsų laikraščiams rašy ganizacijų vardu.. Sveikinimai bu Į 914 Bank St., W*terbury, Ct. |
lAlMONTAS
Daljar norėčiau supažin tyti angliškai nereikia. Tau- ti ir anglų kutbojeT—klun- vo malonini priimti .ranką ploji
gu.
Phone2752
I
Tik
ką
įšventintą
kun.
»T.
dinti
skaitytojus
su
kai
ku

mais.
,
Po
jo
sveikinimą
ir
kal

nimas viską lietuviškai su SllL
i pardavinins ir
t
T. Valantieju Vvškupas ski riais klausimais, kuriuos pranta. .Tis ir išpažintį lie — lĮan brangios ir aidi bos kalbėjo advokatas Km. Ln.ahryroas
kdiiui, bankininkas p. Kazemekaa
mos Vyčm organizacijos or ir Df. f. PtBkunigia, atvykęs j?
n St, Waterbury j ria i Ansonią. i ainą para man teko patiekti gerk. kun. tuviškai atliyka.
l
— Koi*ia,t gerb. Klebgue, gane “Vytyje” anglą kalbos 3fass. Visi kalbėtoji! ypatingai
1W
I piją (1917 m.), kur prabū Valaptiejui.
i
nuo
S
na 1 mėnesį. Tš Angoiims
— Ar yra Amerikos lietu Tamstos pažiūru į Amerikos vartojimas, mano nuomone, mesto kreipė i reikalą smior^niskiriamas į Hartford’ą, iš vių išnykimo parojus? — liet aviu mteisiatįpnų Lietu tinka, nes yra tokią jamiiio- !/Įloti.
kur 1915 m., kun. J. Žebriui, klausiu.
vos atžvilgiu? • ' f
lią, kurie “Vyties” visai neKew Britam o klebonui nuo — čia painus klausimas;
Galėčiau pasakyti; kad skaitytą, jei ton nebūtą ang
plėšiką kraugeriškos rankos taip pat ir atsakymas. Ame Lietuvos klausimas šiek tiek lą kalba rašoma. Kadangi
i žuvus, važinėja ir į New
rikos lietuviu ateities pa apdilęs. Tani yra daug prie- “Vytyje” Anglą kaltas sky
žios mėsos ir į
Saldainių* rijmnn Ice-Croam I
grindas —- jaunuomenė, Jei žasčią. Ypatingai lietuviai riuje tik lietuviška dvasia
krautuvė ’ I Britam.
1915 m. perkeliamas į jaunuomenė neatsisakys lie apsivylė įvairiomisItandro- dvelkia, tai tas labai gerai
KrfttitūvA
. 'Švieži gry- j
»ma Švariai, t TVnterburv asistentu,‘ kurio tuviškumo, apie Ameriko
į Tt Ooiutw Avė., W»Urtey j
vernis, tankais ir į kitomis veikia į suametikonėjusius
p,, t Mmviflias, I Pareigas iki 1919 m. ėjo.
lietuvius bus galima dar il įstaigomis, kuriems jie tiek lietuvius jaunuolius.
Aw.it W*Urtmry|
Vtm 1919 m. iki 1929 m. bu- gą laiką girdėti, Todėl ir daug auką sudėjo, Tftkstan- “Daibininkiii,” “Garsui”
čini dolerią taip sunkini už tai “Draugui” anglą kalba,
Gerlun*! I.tetnv<w MOfalnlai ym Itw*
dirbtą, nuėjo niekais, To man rodosi, visai nereikalin
tos Fsbrlko. IMtar t»j mMalnh anan*
trtt UTiolntNl Ir todM
jnft ihtetfc* ir
kių atskaitą negirdėti. To ga,. .
'
KsnlUo*.
*
'
dėl Amerikos lietuviu etitu* Dar leidau mu paklausti
roRi
Km dar
ji) W*vf, UI
kykit. IfeMhdymul |ralri< mMt
LIETUVIŲ JUDŽIAUSIA PIEX$ JSTAIGA •
ziazman sumažujęs, ’tat ži* ' Geriu Kletaną ir sužinoti
Citifilk <W* ui $tM
takiausia
Savininkai
jtoma, jie Lietuvos neužmirš, šį tą apie jo'vadovaujamą
Forkunt w
imbklit.
r* Caitane
SUIoimi kmvtuvnlnk«WB|
♦Tik sunkinu mi pinigine pa- 'parapija;
K X TPTORAITIS ir L. KLBVEČ’KA
mtw« Are.
Mano vadavaujamoje
|raina. Jau vienjr ąlėl to,Į
Ftt «3hM»kĮrm«Is ftreipĮtftfe Mtam
<
MĮpti D*HmM
41 80 LIOMABD ItlHT
WAmiū*Yf COMJT.
ikad dntar bedarbės llnikni. pampijoje gyvą žmonių daMATOMUMAI
‘ Vrt jei atvažiuotų fx| KirhLitar yra apie 7999. Tai la-

Itorftt-Dthrthil liettvhl Žymios
globsijos Vai*
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ttara, PurioniaUrai ir rieto. UHarybėt -•

DRAUGIJŲ VALDYBĄ
ADRESAI

apręsti, Botame kultūros
Igipsiiyje gyveno unt| laiku
Btabiuinkų susirinkimas bus
•
f
.
,
iimniea. Pavyzdžiui, is ras
uekmadienį thoj pa mraral
L,w4wįwww_<_^_>__u__-L_._. iiiiimuimiimHiĮĮi.Į,ir.'r-'.rrrrmm~TrrtwnM*TTttT~t:tiirrrT-TntinraiiiiĮMiwUunįii
Netoli Kahto, vakaru Vo
tų indu it* ju
»iat<»Į> L R. K BALDŽ. iIRDIM V. J. IV. OIBtlllO K K. E
“SAVASOSIOt MBA" '
Stojimo, o nw> 25 W « metų
VAT.nVWWI AnMjMAf j
Ptakuttora iv. raitom aekraadie* kietiją archeotogai atkasė kad anų luitai &non<& dar
BAAALHMM DBAUOUOi
VAJDDOMAA TAVYKO, už pusę fatujimo,
n| taikys ir taraokrtua sakyt T4- iHttlitilci^imMaktoento gaVALDYBA
CAMBRIDGM, Mara.
Sekma‘ į Kickvkuaa narys laikykite sau
tekinti puodu i* Plrmtataka* — V. T, Mavkkra,
vau Petrauskas.
dyitfa tolimų, kuriame žmo
— J. UruMnriura
<Įiewy» rauria 18 d., bažnytinėje*
t
♦
•
•
molio, o lipdydavo juos ran ■461K. StaUh S^So. Borton, Mtra rirtuinluluut
24 Prracolt gt, MrateUM
Vtet-l'inrtAlBkM
A,
NartUUtai,
‘
nių
gyvento
prieš
penketo
‘svetainėje, 80. Bostoniečiai vaidi byi ir prirašyti w po vien| mu- ; Pfrniadieių 7:30 bus skaitytos
ta K.‘ Broaduray, So. Bortoa, MsaA Vice-PlrmlutMkra *- X
140 Bawra SU Bo- >»<“
no gražų veikalų * * Savanorio duk jų Mątj, ui kį prirašyta* narys ir
fftkatončių mėty Tuo torpit komis- Kai km te is atkastu I’rot RatyilnkM —TV. T»a»Unru»w,
iv. raišio* ui parapiją. 8 vai, tara
daiktu jau perduoti inuxie: 49 Maita R<1., So. Itertra, Mum. 1W, HaJUInUik** V.
tė.” Vaidino gerai. Publika bu draugija bus Tamstai įtakingi.
atkariuM
maždaug
puse*
110 !Jow«uSt, So. talpa. >
via. NrtitminkM s* d. Lingeviau*,
Šventinamo* ŽvakAt ir gtadamoe
M
Fia, KaMlnlnkaa — M. MM
M Autais Mt, Itertasta, Maaa.
vo patenkinta. Plačiau parašysiu
iv. rnUkm, Vakare bus pamaMos. hektaro plotos tačiau nioksKasteriąs *- I». Ktepoete,
250 K ^laUt 8t, lk>- tata
kitara* numeriuose.
Mokslininkai nori iš atski ta Brtto* 8U ite. Bota Mta lldlnfakaa — V. ^abUta.
Hakys pamokslu TėvaHPetrauukaa, iininkai tiktai atkasti jšttaų
/
Trarkitaris -? X Ix4člnsfcju,
Mrrerr 8t. 8$. tata
s
•
•
'
ru daiktu sustatyti to jmeš- 141 ta;ta 8t, So. Botas, Mara.
Tel. W tat*
kaimų,
kuria
užimtos
apie
5
Draugija talko susirinktoms Km antra lliirfctlku *- X Zalkta
Antradienį rjte pb abiejų iv,
hstorniio
kaimo
planų,
iš
ku

hektarų ptoty *
. J
Mraiadteni klekvteta irttario TUM
7 Wln4leW SU S* tatoa,
r Profesorius J. Žilevičius dar pe- raišių ir vakare 7 j30 vai. bus gerk*
. t
MAm «Wat
vai, vakar*, ptataytlnėj tratamai
rio
aiškiai
būtu
matyti,
kaip
PraMKlJa talko mmlrtoltam
FKik
8t„
So.
Bortot,
Masu,
reitaiųe
^Parbiuinke
”
gyrė
Su*
lių
laiminimas.
Ketvirtadieny, sausio 29 d . 9
M<m<ta j klekvitM atarta ]
gyveno tnOsy protėviai ne*
joa mtlėj, 4T4 M Statb Sk
Bap.
vai, ryte, šv. Petro lietuvių baž Bostono ir apylinkfe chorus ir va
jiuns šis radinys turės nepa
tata taa..
4
nyčioje, kuo. 8. Ė Kneižts iš dus už labai pasekmingų Vytauto
olitiko — naujakmenio ga
prastai
dideles
reikšmės,
nes
Brockton, Mana, surito amžinuoju IMuninėjimų Katedroje ir Sympho- niiiLtHvoonii
dynėje
POGIAJBAMOTDfOam
4V.JOXO1V.BL.WUU
tik šiemet pirmu kprtų pa*
tratrmra
moleryntės rysiu p-k flenovaitų ny Hali.
“
M
VAJuDKaA
i 04 vnu
dr-jos valdyba
•
4
♦
Įvyko atkusti ištisu anos to*
Kohauskiutę ir Tamg Lynus
iTmiainU r Trtdi AterarakM,
. Dr. j. Landžius šiomis dienomis
(iražių
parengimų
ir
daugiau:
(rt G 8t, ta Morton, Mww.
Jungtuvės įvyko su iškilmingomis
Iimos gadynės kainui. Jau
VJaFl’lrutlubiM -- r. tatotataoK
1‘Irmlulnta — M. ilta,
šv. mižknuis, kuria# atnatovo kuu. vas. 1 d„ 7:30 vai. vakare merginų savo ofisų perkėlė iš Bostono j So.
448 C««brldg» «L, Ctarabeldga Mara
M Mt. ida^^etata^ĮI
choro koncertas, vas. 8 d, °Ihr4^wl4 496
Broahvay. Linki- dabar^ archeologu tarpe suPrpt RrtUtalaKe -- OM aiaurtette,
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UMMRIM.

S, Knei&. Buvo urtipilni balny-

Jaunosios tėvai p. Krtiatakai,
parapijos svetainėje, Murengė iškilniiugus pietus, kur dalyvavo apie
ISO žmonių, (i’arliėš svečiais buvo
Tėvas A. Petrauskas, misijonioriųs M Chieago, ktin. S. KneiŽis is
Broekton ir klebonas kuri, F. Virmauskta7
Jaunųjų Uudininkuta — pabroj:.,
slis ir
pamergė buvo p, V. J. Kokiniškas, jaunosiom brolis ir p-I$
Lynu*, jsunojo sesuo,
P-nia Genovaitė Lyom (Kohans*
luite) yra p, A. KneHienra °Darbininko” reduktoriaus žmonos se
suo Ji per kvietę metų priklausė
prie šv. Petro pa rupijos clioro ir
Fodalieijos.
1
Tarnas Lyons, jaurauta yra J.
r Vatai, a^urtflb mokykloje, peuraeola, lalvj. T< pači* dienę
jaunavedžiaTKvyko į Florida, kur
taikinai ir aprišto* gyventi.
Ilgtaurių metų!
Kap.

“Darbininko” name 5 arto
ka 8iwipfdintiradiniais 7 gražūs dideli ir šviestta
Bažnyčią vidus utiuiujinamas.
Londono priešistorinio nuw kambariai. Yra elektra, ga
Sekmadienį fiupnės matyk keletu
Kipjaus direktDrhw Laukia sas, maudynės, skalbyn5A
stacijų pagražintų naujomis var
ma žymiu molmiunukii-ar- duodama žiluma ir janito
somis,
s • •
i Nottųėdamas darbo jau ilįg| lai- elieologu iš viso jiasaidm rius patarnanja. Dėl plates
Antradienio vakare Sodalietėk kų, priverstas upleiati Mass.valsti- krantu.
nių informacijų kreinkitės
laikė savo metinį susirinkimą.,Isjr vykti kitur ieškoti darbo, toIki šiol atkiuhmie to se 4 Darbinin ko’’ Administm
« ■
rinko valdybų.
Nutarė- rengti- dėl, turiu parduoti gražų Btayar
whist party. Rengs sykiu su Šv. Man*, 80 rolių ir kenčiu*, kurie noviško kabno plote rasta “i*
Kazimiero Akademijos rėmėjo man kainuoja #725. Parduosiu tik daug jvairiiji liekantį; šu^’l
mis.
UŽ 4127, arba padėsiu kur prie ge Šukty Taukinitj akmeninii|
ros šeimyuo*, kuri jei norės, galės ginty aštrių akmeniu kurie
Sekmadienį po sekmadieninės po 41.00 kas savaitė man prisiųs
buvo vartojami vietoj pei
mokyklos bus mokytojų susirinki ti nauju adresu. Jeigu nori matyti
pndtoni* krtiptls dU viaųlnfoįraa
mas pasitarti dėl surengimo vaka pianų, rašyk, 215 Dusliu St . E. Sau lių, akmeninių kirvukų, ran
ro, kurio pelnas eis Kuzimierie- gus, nes aš persikelsiu greit. »» komis sulipintų indų ir 11.
- ♦
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*. L. UPOČIUS

(Seymour)

291 Braadvray, South Krata®

>

R salde n ei j a
SOSBarrard Stų Camtoridg*, Maga
Trt. Unlrerrity 1468—X
i —aw—'ii i ' ril

Ltaavii Gydytąją*

| Vteękitts Orabollv* siuvu, valau ir
| i*rtalsau. Padarau Mitai VišakyI* mo. Filtras pertabioak Ir Hrnta.
K* mtate reikia a>ok«I $25.00. čia
Ilk už S12.W. Durta ntatMit| xn«», nes tam tikras maitas* turiu.

HUNAS X KALINAUSKAS

Į.
MARTIMVALUnS
į 1854 PORCHESTEK AVĖ.

KASYS X KALINAUSKAS

* Ūkrubueciiį chorą#, datyvuMią* (tUfafbini\ik^ koncerte.

|

Koncerto jVogramoje dalyvaus. pasižjtyGjtfci ir keletu dovanU laimėjęs VkraiufeČių dramatinismuaikalis patspijog elioras i§ Btratouo.
t
ri-ograme daly vauja įsmilusieji mūsų solistai-stilistės. Be mbusduety kvTirtotų, sekstetų ir
11 Tikimės, kad ir ‘♦JRiiula«*’ iš Brocktou, Mass, bus ir juokins Hiblika, ProL A. ŽidmuĮViehis
smuiką, o jo duktė pianu grajis lėtigvesnius ir sunkertiius inuiito) * kurinius ;
NeaU'jojame, kad atsilankiusieji į Šį koncertų «u mųmia suti ksity kad šių mcių koncertct pro
grama yiM skirtingi nuo jail Inivugių koncertų.
•, /
Ibtaipirkite bilietus iš kalno, kad užųttikrintis sau vietų, BilęlF4 fcalboo ^uti ims LI>St narius ir

Mibkto AdvoksUs

muši. MUK
Veda viaokUs provas. D»ro vita kgalita dokumcMtns.
(ktapM tatehrsy)

<^T)nrilinhlko,* ndnihrisfrntdini.

Tglefonaa: Šou Bratop 2732

1

*

TkL Cotambla 3240

Į Į imiiwiw.»imix.........

KATARAS ir
DŽIOVA
Ai mu <!•*« metu ptata
tytat vlrtaMta ta*
TUIpgl aki*.
Bita

te gtrita ta*

Gftai

tekvta mtltal, ir rtl
j k< mūktai.

Dr.Gn«,327£Sll£.

“BIUE GUI"

v**ww*W* A»rrtalwMIUU®p
dtoMlata ir

MCTqTWp

K »-K t-b tatai tamta
tart
UkML

B. A. ZALEISIU
a«ui«iUw i<o
MSI ra—IT

i.

JOHH REPSttS, M. D.

Lekcijos duodamos privačiai kaip
maitoms taip Ir suaugu jImo 5 rali*
programa uuzlkcM KoMarrateriJ*.
Pamoko* alMcinatara lietuvi*

<

ta.: ita Crtuta* RX g, tata
MktaalNI

,

(ĮIMTI)

i '

(Aptlekorlaus $tdlau.<&» tmuo)
laitas: 319 * 8tfMt

l<WIIIII,HM< M

smuika-fiamas

760 ColmnUa BdĮ Dordrartar
Tai. Columbh 0176

OMVAS »R0ADWAY T1 g ST.
SO. BOSTON, MASS.

(“Keleivio’'dsm>

Į Ofiso vatondoa moP iki 12, mm
■ 100-41. ir nw» 6:1*0—O v*korw
Sarademls mki O—12 rak
"
takotomis ooo » Iki * vafc. M*
<Wfem* mq • tol 12 (paftl s»
tarti).
.

Tel. mt«r 37» •

MUZIKOSMOTU

>

(sntroslubos)

Namų; Talbot 2474

DR. J. LANDŽIUS

tat. A. tJdaaavi&aua

--- ._______________

t. m i. humusui

TeL Sa Boatoa 3HQ

I

į M Breachray, South Boston

ša

| OtteM stiMras no* M Uri 13 ta 1
ryto, dm ldW Iki Irti p* jta>
j uu« < iki S Takai* ĮMta tota
i
MCal Martauta

494 K. Broadway, So. Bartos.

•»

Btwtm o rita:
K> 8U|e Street, Itau Ot
‘Bml: SI Iktatat SU Dtrctata
•■. ' ■
• «rt.TWtet>B7S /
■ OtanatataiĮAiM.ikilP.M,
ĮiiiitataĮrtrtĮtotatarttaitatatt

‘ 414 Erranhray, Sau tam

Ofiso valandos:
2—4 po pietų: 7—8:50 vakare

ę

..... ........................

(galdugska*)

i LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRlfeaAS

r

.

O^UMIMU

1

Tei. k B/271žf

r “H” 8t) So. Boston, Mass.
■ ^‘k. .

Idetnvto DaiticlM \ j

ri,?'-.'r'r 1IW»„

MUNICIPAL BUILDING SVETAINĖJE
Broadvray (Tarp

f

Taipgi itttttMi ir

J. L TAUKABMIS, O. Ik
447 Bro*dw»y, Smrth Bratoa

7:30 vai. vakare.

t

I

t

O/taVrt«taa.‘
Na* 9 Iki 13 ryte Ir ta 1 ta‘9į
5 ir »w»« iki 8 vaL rakta ta
ta rtMarytaa artmtoa ratata •
MKteidfeolals, taipgi Mtarttata*
iStaįUtartMaryta.

Itegmuninuojti akis
priskiriu aklulra
kreiva* akis MIttorinti Ir ambUtoiU
koae (aklora) akyse sugrįfinu tetate tinkamu talku.

■

ė

4
J

I 0PTOMETRISTAS

Vasario-Feb. 8 d., 1931
Y

(KAgpaMAvicnjn

Tat S. B. ItOG-R,

"«ML ' tat - Mta Wtota •
■

DR.M. V-CASPEt-

LI1TGVU

[

įvyks Sekmadienį

«

ADVOKATAS

LliMUM'jr

Tat. ta BortouOm

DR40B VALDYBA

ase

taigas da Unlventtsta
COUNELL UNIVERSITV suA. B.
G. TCASHINGTON mv\rtl LLB.

Muusssatatatata!*'

f ,♦•

SVOTO PITRP U BOVILO^

{

K O N C F R T A SI

Jmmr

A.0.MUU-UIUUN1

Trt. S. B, 0441
HuM<r49ta
ADVOKATAI

Bt, ta. Borte®, Mara.

nrmfnkika*
Jonas L, Patraiukas,
21 ThOMns 1’ark, ta Bartoji, kXiUM
Vlce-IUrmJnintai*—Jnosas Jsclcerlčlus,
02 8*»yer Aya^ Dorcterte^ Miufe
I’rot, RaMthilnkąs — A. Neviera,
W E. Brouuto ny, ta. Boston, Mitra.
Flm RaBtlninkaa — Juoaas GiisevHitte,
27 Tampa SU Maltajam, Mara.
Ildlnlnkas-— Vincas HallMui,
87 G Street, Sottth tartos, Ma—
Tvnrkdarls — Petras GekSlata
.
14 Vinto* StM South BoraonrMara '
* J i DrnujrlJo'i aiMirlnkimMl būna kas piršte
i
prtgi<IW kiekvieno mfoeafo 2 vai
I» Ptora. BarapUM raiti, 402 tart
i
tavaath st, ta Boston, Mara,
Įr
—■•■'•;.. ,-T

“DARBININKO” METINIS

................. u llL.„.

<<DarbųmiikG,J Name

Vkr-L’innlniukx»
j. PrthtataS
' 24 Tikinąs Pk^ So. Bario* Mm
I’rot lUitlnlalteM -> X Gtaekte.
5 IDomss Pfc, 8o, Borto* Mm*
Fhi. lUMInteta — M; teiki*
25G E. NlHth 8t„ 8o. Borto* 1
Ifelhdnkas — A. NHirtrtnaM,
f 885 E, BroH<lw*y, So. tate* 1
iJattelka — X Srtkls,
f 7 niufiekl 8U 8a, Barto*
DtartM laiko •ttrtriokimm'ta J

UMREKmVIHA
DB. OFISO

Trt. ta Boston 3520

UlTOVIg

*

I MUŠIMI PLAYEB
i
UNO

iv. Pino ik rovoo xauo«
ĮTARI? DHUMIVI
Sv. Petro ir Povilo Dr-jo< mėnesiub rtmirinkimas įvyks vasario 1
’d. 2-r$ vai. p,
parapijos salėj
492 E. Seventh St., So. Boatoa’e.
Suririnkimae svaraus kiekvie
nam nariui, nes bus >|*at?toma
daug svarbių reikalų. Taipgi tu
vėsite gerą progų užsimokėtjh^avo
mokesčius, kad, nelaimei pastų*?-*
kilis, nereikėtų gailėtis.
Be to, turiu priminti, kad da
bar yra draugijos paskelbtas nau
jų narių vijus ir nauji nariai priimamisekanėionlis sąlygomis: jau
ni vyrai iki 25 metų priimam! be

■.

«

448 Jt 7-th St.» ta Norton, Mara,
Trtepta** tarta tata* am-R.
Mn.RaAtminMr—Marijona Martanluta
804 M IMgbth 81, ta Bėdotų Mara.
IldlnlttU^ Omt Stantallrtė,
108 Vį’rat G-th St, ta Bentea, Mara
Tvarkdurf—Ona Mtoginlleni,
1512 Crtort»la Rd., ta Boatatų Mara
Kg*>« Globėja — H, jantatoatoM,
Colambta Ita., ta Bortoe, MaaO
DraariM aavo mlrinktatia talko krt
rartr* utarataki ktokrtoraj atenerto,
7:80 vai. takara, poMtojUrtŪ «ra
taltUų
į
VJaaia OjaraUra rauktojo fcrafpfcu*
Mat protokolų raltlntota

1

'

/
MMMMĮHWBgBSSBĮg»KSB#!MBe#SaBSH«!'lJm^!^mMW#enaJIW.ir'

'

OA.llĖiStf tl#
-~- '

■ 1
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DIDŽIO JO NEW YORKO IR NEW JERgEY
|?

tos, atjaustos, aiškios! Gal

VALANDOM:

amerikiečiai turi savų kelių,

M. DUMS L VENCIUS

Nuo •-12 H ryto. 2—1 vslt

DANTISTAS
X—BAV '

4H aUID STBjptt

savi; nuomonių. Tokia tad
jo misija. Kitannaija as
meninė. Susirūpinęs dėl ry

(pradžia 1 palp.)

sveiku. Nepriklausonųdiė mi* šių su amerikiečiais lietu
Kim aim*rikiečianm už teikė pajėgas ir išlygina ma viais# Iš laikraščių, imsikalbmg praeityje. Sąjunga tematiko* skaičių (1*10).
brjimų, datyrč, kad čia ki
■Įėjo todėl geresnio atn* Lenkija — gigantas ant mo
toks gyvenimas. KįU klau
I ataiųati. Ponas Minislinių kūjų. Anarchija įaisimas ar nereikalinga kokia
Įto baigė kalbų imbrėždaviespntauHianti. Trečia tau Įfegalba mūsų darbe, ypač
ka<LH jnni reikėtų ati- tos dalia gvetimšulial. Mums
bti vilnijo# kortų, tai rūpi Vilnijos ir Suvalkijos jaunuomenėj. Jaunuomenė
turi savo mintis, idėjas. At
otų tįk pačiam profeso*
kraštai; rūpi tautos kaip, mainas reikia sekti. Todėl
įb'kuriam nembijotų net
gildai, ir ukrainiečiai. Jie jis atvykęs studijuoti ame
tehvtm likimo kortų atiiiėtim
nepriklausomybes. rikiečių gyvenimų. Sugrįžęs
Jei mos sudarom nepriklau Lietuvon duos savo oliservaR&ausųs delnų plojimai pa
soma valstybę, tai negalima cijos apžvalgą Dalsir gerb,
rojo Gerb. Atstovo kalba,
abejoti, kad kitos tautos pa* svetys būsiąs tik 3 mėnesius,
mi IpLiikč frprb. svečio knl-

Mykolas Biržiška

Kkmv TtietoOM: MkklitM 2-4273

VILNIŲ

NEW YORK-BROMK

UUKLTN'U UETUYftl

MKKMAPIKNI
— Saurio 31, LRK8A. 134 kp.
rengia Imlių su laimėjimu. Bus
Karalienė# Angelų parap. salėje,
Brooklyne. Prasidės 7 vai, vakare,

Vasario-Feb. 1 <L, 1931
AmBKIMO PAKAPUOa BALUI
M©, 6tit ir iMnupe Bte.
BrooMy*, M. T.
DAINTCW APRB»KIMO PARAPIJOS DIDŽIULIS CHORAS

VADOVAUJANT A. VISMINUI. BUS IR SOLO,,
Praūžto 7:30'v#L vakare./'

Pirmoje paakaifo.4 dalyje bus apibudinta Vilniaus
lietuvių būklė ir vilkimas Vilniaus vadavimo srity.
Antroj dalyj bau nušvie^ą Vilniaus Vadavimo Są
jungos dariniotė ir Ig'ndmi, kas daroma Vilniaus va
davimo reikalu bei kokios yra perspektyvos Vilniaus
atvadavimuL
Pasldeiskime Šiųžinią kuo plačiausia, kad kuo daiiginusia lietuvių galėtų susipažinti su Lietuvos moks
lininku, ti^ kų irt vykusiu iš Lietuvos ir pasinaudoti
jo svarina paskaita, Sam gausiu atsilankymą paro
dykime, kad mums Vilnius rūpi. Kolektos nebus. Lė
šų padengimui hus imamą 10c. įžangos.
Henffia ir risis kviečia
UETUVm.KOMITETAS '

(kampo U*fon AwJ
IKOOKLYJT, M, T.

— Vasario 1 d. Vilniui Vaduoti
Komitetas rengia paskaitą. Bu#
Apreiškimo parapijos salėje. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Bkaity#
Lietuvos Fnivorriteto' profesorius
Mykolas Biržiška, Bus ir dainų

Vasario 8 <1 Moterų Sojungor
53 kuopa rengia balių ir vaidini
mą. Bu# mv. Jurgio parapijos sa
lėje Prasidės 7:30 vai. vakare,

Netikėtai elektros jėga užninKA
Jnornpą ėingą mv. .Mtorfanif
d-jos didelį veikėjų. Velioni# iš
liko dideliam nuliūdime savo
Žmomj Uršulę ir didele šeimyna. v
Nesenai buvo pirkę# mujį gm*
žų namą Pratik, N.’Y. *

BROOKLYN, N. Y.
Mira
Patras tervlnska# 44 metų, 316 ’
Plymoutli St., mirė sausio 23 d.,
bus laidotas sausio 27 d, iš kv,
Jurgio bažnyčios šv. Jono knpi- "—?
nėse.
Marš Tolubienš, 52 metų. 5820
60 PI., MaspetlT, N^Y,, mirė sausto 23 <1, bus laidota sausio 27 <L
iš Maspetho Itoį. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Laidotuvių apeigos
— iTipinosi'gralmriiift J, Garšva.
A

įk Jį peėHtaęiiiSr Visi atei*
gkaitlingegnek V* V. S. e- įgrkti ilge«niam tyrinejinmi
jį imu ir ilgu delnų plojimė kivipti dėmesį susidrau- Gerb. svetys paduoda suma
— Vasario 15 d. Fed, Apakti*
•-gauti su toms totams. Nau nymų ar nebūtų reikalo įtis rengi# Lietuvos Nepriklauso
■Berb. Prof. M. Biržiška
mybės sukaktuvių minėjimą. Bu#
dotasi V, D, metų momen kurti Lietuvos pažinimo in■pripažino esąs visuomenių
Transfjguration salėje (Ilooper
tu. Vytauto D, taikli nega
St. ir Marey Avė.). Bus vaidi
Hb darbininkas ir priklau- lime norėti, kaip lenkai# Vy stitutų, .kuriame mūsų jau*
nima# Miteratftrų, istorijų,
Į> tiems, lame stengiasi atnamas gražus patriotinis veikalas
tauto valstybe nebuvo neat* lingvistikų galėtų studijuo
*• Savanorio Duktė?* Bus kalbų
Hroti svarbius dalykus, Jnisitiktinis padaras. Vytautas ti. Protarpiais atvažiuohi
ir dainų. Pradžia 7:30 vai vaka
TelepMn«:8TAaG 2-0105
Bktyva, sako, yra nedidelio
re.
*
btivo vakarų Europos kultū Lietuvos profesoriai su pas
feno rankose. Vilniui Va-1
— Vasario 17 d. kaip teko nu
ros kėlėjas ir platintojas ry kaitomis, Būtų tai/didelis
(r*nttčn) • ■
Boti Sąjungai įsikūrus Liegirsti,
Apreiškimo par. choras
LIETUVIS DBNTISTAB
’
tuose. Dabar ir mums su tautos laimėjimas. Todėl,
Kroje Beatbėgo visa tauta
rengia “Užgavėnių Vakarą” su
221 < 4th»t., Irooklyn, M. Y,
prantamas Vytauto D. tęs; užbaigoje kalbėtojas'pabrė
šokiais ir vaidinimu. Bu# Ap
■te jos (kaip reikėtų). Net
tamentas. Todėl mes, gudai žia, eisiąs į lietuviška visuo
reiškimo parapijos salėje.
Gatto AM^etihr
■įdtatbar ne visi pritaria. V.
Koresp. *
VALANDOS?
’ ir ukrainiečiai privalome ir menę su atvira širdžia, vie•
.j
Nno 0 vai. ryta iki 8 vat vakare.
K, & įkūrė kun. F. Kemėšis
— Viri į 134 SLRKA. kuopos ‘Kolumbo Vyčių vidurinioji modalmrfą kultūrą stumti i ry-io6
vca<ima<,
Penktadieniais Ir iventadlanfab
■$ metais. Buvo tai ametOcimartanm.
4
iglių K A. p«r. Salėje šį šeštadiė- .kyjda, 799 Seventh Avenuc Ir
Irt- —111" "-i t 1 ir to mr r» i -iiiI
‘US:
pinti, susiartinti. Nors ganį —i «aurio 31 d.
į.52-iid St, Nevr Yorko pradės P«■ktečiy impulsas. Lietuva a2 * u#Kerikieriarns kalta. Prade* nuo 'balhijų ligi juodų jūrų lis padaryti KlaiJų, gauti ne — Ponia O. Balkfinien? gerėja, j
m SUMA 2—5043 Notnry Public
ta atliks. Tada galėsime ir tiksliu informacijų, bot vi* PavojaF j*« nėrofM dar ne#i-|
Lenkai nori lietuviu#
te,k
’
*
'■Imt darbų-buvo stengtasi
nuveikti!
nių kursų, taip dienomis, taip va.
su lenkais kalbėti. Tada bū suomenS prašoma nedaryti kelia iš lovoa.
■t kuo aiškiausiu keliu,
karai#, Šie kursai priruošta mokiBIEIiIATJSĘAB
— Ligonių esama daug. Plau- nį# gemniemr darbams, J^orici- • Kada Brooklyno Jaunų Vyri;
Kūprinti visuomenę, mažiau sime lenkams geri kaimynai, išvadų is jo nusistatymo.
Lietuvių
Draugijos
basketbolo
Tik
reikia
daug
įtempimo,
KpMis valdžios požiūro’llgi plojimai palydėjo to čin uždegimrif labai dažna#. Giri- jom#. ĮvairS# patarimai duodami profesionali# jauktas doše basketpa# dar teberiauėia. Serga M. Bu-* veltui InetuvianiK patartina Jiąja
daug darbų... bet plėsime,
7M Onad Si., Broošgyn, M. T.
kių širdingų kalbų. .Vedėjas
bolą su Conn. vėbtijo#, Hartfordo
aMa, tik Vilniaus vadavimo
jauskiončir
J Butkui.
mokykla naudotis.
tikinsime. V. V. S. ėmė ini
Liet
Vyčių
stipriu
profesinaliu
padėkojo kalbėtojams ir da
■ėją skleisti. Tekdavo visas
— Adelei Povitoitienei padary
ciatyvos tverti visą eilę or
haaketbolo jauktu, už Naujorio#
lyviams už atsilankymų ir ta operacija dėl **gobtoms,” ir gtu
■reikti kliūtis mažesniu vab
Anglijos valstybių Ifetuviij-čam*
ganizacijų susipažinimui su
■ninku. Žodis Vilnius da*
vakariene, baigiama 11:15 li Long Island College Hoapital.
pibnatą, lošimas * buvo įvykęs Tel. Ultatil 2-006#
tautomis, pav, gudų, ukrai
Tolutienei
padaryta
vidurių
ope

■ar stebūklmig. Juk jis i&vai. naktį sušukus tris kar
KtoačĮau#' Člinton salėje, Masniečių, Sovietų, žydų ir k.
pethe. Hartforde lietuvių jauk
Bbrinis, ekonominis ir patus valio ponui Liet. Minis* racija’ ir guli Wyckoff Height#
Ltotovoja
(FAABGBIUS
’
M ■
tu! pribūnant į Brooklyną, HartBangos centras. Dirbti todėl Per tas organizacijas ankš* teriiu ir ponui Prof. M. Bir Hdėpital. ,
196 Aliam#
Merek, M. 3.
BROOKLY%
N.
Y.
—
Didžiojo
fordiečiai
turėjo
didelę
viltį
nu

tai susirišti, dirbti, susipa*
— Kun. B, P. Remeika vėl šaltį
,'
f
N«totlNew
Ytrfc Ava.
j V. V. & neleisti kristi apažiškai.
New Yorko ir New Jersey L. K veikti Jaunus Vyrus, tik deja,
turėjoEsą#
gydytoja
priežiūroje.!
žindinti.
Čia
ir
glūdi
prie

|tijai, jei dėl Vilniaus ap
* ’Oyr. vltar Tel. Berita S—6881
lasį/i - K«TxiWnrtteM’Kvękrt'jMotęTO S^unfĮo, Aj«Wty« ™vo jie pralaimėjo.
i”'žastis pono profesoriaus ke
frnto™ viisrio
1 <MH»
V.M, metiniame- m^Bntae, mumo
čiuopiamu laimėjimu negauatostogų
vaasrio k
5 d.
Grįžta vasa
Tačiau,
t£ondbn, CtomL
11 d„ 1931 m., griežtai MneŠa «į valstijoj^ »yla stiprus lenkų pro^
Kgiame. Dirba prie jos visu lionės Amerikon, — sueiti
rio 14 d*
protestą prieš Lietuve# Valdžios
— Sausio 25 d. K. A.JbOžnyčioBgrovių žmones. Nė viena kontaktan su tų tautų išei
feri^nalis §v. Stanislovo basket Tel. Greeflpoint 9—2326
įstatymus,
siaurinančius
katalikų
je apkrikštytus Jungo ir Aleksan
vija.
P-as Biržiška esąs
boto jauktas, kurie giriasi, kad
■brovė negali išsiteisinti, kad
draugijų, mokyklų ir vadų veiki
Vasario 1d. tuoj po mišpnmj dros Sadauską sūnus Jonas-Juoj jie yra Naujosios Anglijo# Sartų
nekuriu
tų
draugijų
pirmi

Bnegalima su jais dirbti.
mą. Lietuvos katalikai buvo, yni
Karalienė# Angelų par. Vaik. Jė zas. Krikštatėviai buvo Juozas
pionair Sužinoję Jaunų Vyrų lai*
GRABORTUS
Kvietkauskas ir Vineentina Sa ir bus ištikimiausi valstybės yilie■ Stengiamasi išvengti nusi- ninku Lietuvoje.
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DR. i. KTIIU

I VAKARINIAI KURSAI

DIDELĖ ĮDOMYBĖ

M. P. BALUS

m

PROTESTAS

VINCAS ADOMAITIS

»

j

■

JOSEPH GARSZVA

zaus Dr. IV skyrius, Ražančiaus,

erai. Valdžia savo dabartiji^takti- mojimą, lenkai iššaukė Jaunų Vyrų jauktą į dvikovą. Tad, lietu
viai apsiėmė su jais persiimti, pa
siūlydami lenkams, jei lenkai lai
mės, lietuviai prižada lenkams duo
ti 200 dolerių priedo.

Tolinus, V. V. S. siunčia Apaštalystės Maldos ir Tretinir dauskaite. .
Eitatymu, net* kritikos, bet
Juostu Pavilionis ir Morta k* drumsčia vidujinę pilnybę. Iš
E bandoma visus įtiiknti savo jį atlyginti skolų amerikie kių draugijos turės savo metii t
.Tokubauskaiič
priims moterystę pirkų Tėvynės Nepriklausomybę
galinijomis. V. V. S. yra gry-l čiams. ‘Jis derins Vilniaus susirinkimą. Bus renkamo# valdy *K. ’A. .bažnyčioje vasario 1 d. po brangia kaina-, mes reikalaujame
bos. ir atliekami metiniai reika
pilno# veikto laavės tiem# riir mi visuomenine organizaci- klausimo idėjų Amerikoje ir lai, mokesčiai ir k. Būtinai visi FUItlOS.
..
.
nams jr, dukterim#, kurie pirmie
—
Pirmadieny
yra
Grabnyčių
Škotijoje.
Aukos
nebus
ren

nariai privalo atsilankyti.
IX ne karinė kaip Šaulių SąŠventė ir antradieny Šv. Blažio- ji #stojo savo eilėse UŽ laisvę.
f jungiu Leista diskusuoti pa- kamos. Lėšos nors reikalin
Vasario 8 d. įvyks parapijos Fe- {jaus. Antradienyje spandins kak-, / Ypač, protestuojame prieš atei
f žiilroš apie Vilnių, Nerūpi gos bet nesikreipia į mus, dotacijos skyriau# susirinkimo, us su Šv. Blaškiau# žvake po ųd- tininkų moksleivių: organizacijos
I tarptautinė
diplomatija. kad priprastų V. V. S. save Dnngijo# siunčia po dtt atstovu Šią ryte. Pilnieji atlaidaLptoim- uždarymą.
B Daug kalbėta ir rašyta apie vertinti ir gerbti. Tada skai susirinkim an, kame bus renkama dienyje su paprastomto-Sąlyzomis. Mes reiškiame didžią pagarbą
nauja valdyba. •
v
— Manoma kvfcriLVyčių meti ir prisirišimą Lietuvos vyskupams
E artymiausius kaimynus, ku tysis su ja valdžia ir visuo
nį kongresą i Brookiynąį. Męs p<- ir pasauliečiams katalikams va
lt rie taipgi su lenkais turi ne- menė. Sąjunga nenori val
rodytume ką galūne. Jaunimas dams.
Valdybos parašai
L sutikimus. , Turime būti la- džios paramos, nes nesijaus
sukrustų apylinkę čt
Pirm. M. S. iartvytUni
■ tai. atsargiais su rytais ar tų laisva, balsas būtų suvar
.
-4^
Bašt, M. DrMMdtM.
K vakąpiis.. * Būtų liūdna jei žytas. Galop ponui svečiui
Į P. S. Nutarta šio protesto ko
į liktume be draugų. Nekrin- rupi susipažinti su ameri
piją nusiųsti Lietuvos Valdžiai,
Vasario 1 d. duo# paskaitų
L. tania apntijon, bet paaitiki- kiečių spauda, darbuotojais, Brooklyne, Apreiškimo salėje. Karalienė Angelų didymif cho Episkopatui ir laikraščiams.
F, ma savo jėgomis. Jau pro- jaunuomene; pažinti silpny- Ruošia VMni Vaduoti komisija ras (turį# ?tirA pū narių) duos
į ėjo dešimts metų, bet ViL bes, tvirtumus, bemokinti, (Vytauto D. Komiteto). Pana# koncertą petapije# salėje va#. 7 d/
f 'niaus idėją" neužgęsta. VL ’sakOj atvažiavau, galiu tik Profesorius neužilgo vyks į lie* [Vakare. Chorą#} dainuo* naujau

PROF, M. BIRŽKTOS
PASKAITOS

į sur vienas balsas “be Vil-Įnurodyti kovos perspektyI niaus nenurimsim?’ Tauta’ vas.^Ar bus jos čia suprasb'
|)
L,
E

M£C DiDNifiMtl Ma>wiiM »«1<* MAMilu i ASMIMiV ZSMirmiCkhaMrtmaia

prie Radto itto naujas prietaisas, kad galit
mieje įdainuoti į Rekordus. Taipgi naujausius Rekordus ir Planam# Rotos, žodžiu, — visu# mūrir > kalius Insttūmciitus parduodam ir patshom. (Carii arba Credtt).

E

F

jom b

M0 GRAND STREKT

uenosAmB
MOOKLYN, N. Y^

Lietuviai su lenkais susitiks loš
ti ,už čempionatą šį sekmadienį,
vamio l-mą d., Klasčiaus, Cibu
toirsalėje, Maapeth ir Betts Avė.,
Maspetk, L, L
Bu# įdomus lošimas, gera or
kestro# mgaika, užtikrinant vi
siems geru# laikus, -Klausimas, ar
Jgnkal laimės T - *

V•

NERIUI, N. X -

Newarkk^iai susidomėję teatru
f‘žmoRiudŽiaw.‘*
Laukia atva«
žhtojant dramos ratdio <<Vairov
iš C. Brooklyn vasario 1 d šv,
Jurgio tit'joa komisija gavo pranršimil, kad jau artistai yra prlsitongę. Be to# tikimasi 16 d^va*
sarto gauti kalbėtoją #rof. M. Bir
žišką. Mat. paminėjimą# {vyks
22 vasarto, aekmadienj, taigi ir
publika tfldmasi daugiau tirėti.
<♦ w»|

Mv*

231 BBDFORD AVIMU1
BRQX)KLYW,Mr.T.

ToL

suas

2-07#3 Notaiy.PttbUe

JOSEPH LEVANDA
(Lmatamkai)

GBABOltlUl
107 Ueton Avt, Brooklyn, MX

V.J. Vyšnia*
iniiwiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiMwwniiniiiimiįiimiiiįniinij I

KONCEHUS Si «WMS

Bus eolų, duetų,
tūvišak* koloniją#, kame aiškins sia# dainas.
Vilniau# vadavimo reikalą, tūri- kvartetų 'ir kitų—etų. Po* kon
ma daug užkvietimų. Palengvin certo bus šokiai: lig vėlyvai nak
b„_.
ti ponui Biržiškai vietoje sudary čiai. Viri kviečiami. Įeigos bu*
ta maršruto komisija, kuri suda sunaudotos imwBym*m# prie varvar
rys kelionių planą. Įvairiose viė- gonų.
to#ė kviečia įvairito klubai ir orApylinkė žirnį garsų Karalienės
ganiaacijos. Bus pasktengti visu# Angelų pir. eho^g. Visus jis džiu
patenkinti. Phlladelphijal, visgi, gina, visu# ateb na, P-as P. Dul
tenka svetį turėti Nepriklausomy kė turi visą ei ę naujų dainelių,
bės Šventei.
Tai jis kalbės po Negirdėtų, naujų" ir puikiausių
pietų tautininkų parengime, n va- dainelių išgfrritĘ vasario 7 d. Ma
kare — katalikų.
me konęęrt*. prif# žmu.
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