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MAS
2622 IfithHtmt, N. W.,
Vilnius,—1 Vi liiiaus Ryto kaleną iš (IjghiJauk'm, Ka*
iVanhinatoH, .!). C, *'
jus** praneša, kad prieš daugi taikos teisėjo Sprendi
' 1‘ZH m. mumio mfn. 27 d.
Naujus Metus Adutiškio tai mas yra ga(utinis, visi nu tJeturos I^uunntinjhė »
kos teisėjas nagrinėjo Tve teistieji laujpvr aiudiaeija į
Xo. 139.
rečiaus valsčiaus penkių gy aukščiausių f teismų VarŠn- J. M. Kun. N\ PMt
r*
*
,
ventojų bylą, kurių sudarė vo.p
Kunhtų’Vfcnyhfti Pirmininku^
jiems vietos policija už au Pažymčtma, kad pernai 207 York Street,
kų rinkimą Adutiškio lietu metais ir “Vilnimis Ryto Braoklyn, N. T.
vaitėms. Policija savo skun- jaus** redaktoriui buvo iš Malomumi Tamsta
Ją motyvavo tilo, kad aukos kelta byla uM paskelbimų są
Uetma* r&knių Rvikahj Mink“ buvo rankamos be storasti- rašų paaukojusių asmenų terfo ir LHuvm lU'fegMcijos j Tau
jos leidimo. Taikos teisėjas nubaustosioms Adutiškio lie- tų H^jangos eoH&lj pimnJiiko, unubaudė po 7 dienas kalėti tuvmtems, Vilniaus mies legramą, kurioje Jte pnrfft mane
arba po 40 zlotų sumokėti to teismas redaktorių laivo mutffrilžiai padėkoti už prisiimt k
nr< (tenevou moliijcijo# J^ryMy su
šiuos asmenis: Telyrenų iŠ nubaudęs 200 zlotų, bot pa mMytera ten Lieturos klftimiDysnos, Vytėną. iš čelninkų, davus apeliaciją Į apygar mąijf,
hflsia laimi Tamstai d#kilias,
j<*iga
Tamsta malonės! &Fmbražftuų iš " Brzidetų, dos teismą, redaktorius Imtą
padėką
perduoti
rezoliucijos
Spėrių is Sukuriu ir Mis vo Išteisintai

BYLOS, BYLUS

MISOS MT£S KERŠTAS
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’
į

siuntėjam^
Pasiuntinybė <lar UHiirl platea*
uių ir smulkesnių žinių-apie mfisą
Uybis nėucvoje. TacMus man
pranešama, kad abelnai paėmus
žj sykį pasisekt*; neblogai ir Lktttvos Delesneija yra^^Jnkinta pa buvęs Wort
sis'-kimiiTatai airedamis omenyje aitrio 2 d. &’
ir aš noriu pasveikinti Jus ir pa Kongrtįne
dėkoti už branidntml pruiufjbn% žinoma#
prie pasekmingo bylų ifeprondimo. daug dirbo
Vieningas lietuvių halsas turi
buvo Fetle
reikšmes tarptautiniuose klanaidarbavosi
ir
muoae ir ulsieninės politiko* rei
kaluose visi lietuviai privalo eiti tų ji* buv<*
vienu sąmoningu frontu.
irdabartebe
Prie tos progos prairtu priimti .
Ta
mano'tikroji pagarba pMikruu

K
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VATIKANO RAMU STOTIS SUSIGERIA
SU AMERIKA
Vatikanas, vasario 2 d„ —
Vatikano naujoji Tadio sto
tis šiomis dienomis dar? ban
dymus susisiekti su Ameri
ka, kas gerai pasisekė.
Pranešama, kad stotis pra
dės reguliariai veikti vasario
12 d. — Popiežiaus Pinus
XI vainikavimo dieną.

Popiežius privačioje. nu*
diencijoje .priėmė garsųjį
mokslininką išradėja JfnrroA
kurs pranešė apie radri
stoties- statymo darbų ulhatj
girną. Vasario 12 d. per
dio ir pats Popiežius PijdĮ
NlWhe&

LIETUVOJ PER 11 METĮI SUDARYTA SMOt
NAUJŲ ŪKIŲ
, į
Pereitais metais visoj Lie
tuvoj išparceliuota 31,884
ha. Iš to kiekio iikiauis su
daryti teko 14,559 ha., su
daryta atskirų ūkių 2,403,
ūkiai įvairaus dydžiu nuo 2
iki 20 hm, daugiausia ūkių

nuo 8 iki 20 litu Kitas
mes plotas atiduotas vatoj
džios ir savivald. įstaigon®
viešo naudojimo reikalmn^
k. a. mokykloms, pH<*gtai&
doins, įvairiems frolM^atnli
statyti, parkams, ligoninėm!
irkit,
..** į

Kaunas, sausio 19 d. J?ra;MW. X JAKAITIS,
nešama, kad krimnialmė po
»8v. Kazimiero parapijos klebonas, ra
Nuo 1919 iki 1930 m?t<|
Vilnius, ‘*Kurjer IVilens- licija iškėlė bylas O katuli'
ine vienuolio profesija Tėvų Marijonų NUBAUSTIEJI ATEITI imtinai iŠimnudinota 59JM
r ki praneša apie šitokį-nėpa- ku kunigam# už bažnyčiose
rago, III. Kum J. Z. Jakaitis yra gerai
551 ha., ūkiams sudaryti wl
NINKAI
prastą įvykį. Vienam kaime pasakytus pamokslus.
joje iš jo didelių darbų. Karo metu jis
to kiekio teko 420,807 h«u|
Vilniaus krašto prieš poni
Lietuvon nepriklausomybę. Visumet
Nesenai iierduota karino*
Kaunan,
Kauno
karo
ko

sudaryta liendrai 65345 0^
savaičių katė atsivedė tris
Tautos Fondo priešaky. Be to, jis daug
menės teismui byla, kurioje
mendantas
už
D
r.
Petro
kiai,
kita parceliuojama M
kačiukus. Vieną dieną dvie- kaltinama 4 kunigai Ir 8 stu
rfcentralinese organizacijose. Keletą mo
Karvelio
išlydėjimų
iš
Kau

ine teko valdžios ir savivalę
jų meti} sūnūs to ilkininko,
lį Cčntro valdyboje. Kum J. J. Jakaitis
dentai ateitininkai. Jiems
no
stoties
nubaudė
.šhm
at

dybės įitfaigomfc aukščian
M ir “Darbininko” rėmėjas.
ims kurį kariukai atsirado, taikomas baudžiamojo statu
eitininkus:
D
v.
K.
Aptilto*
minėtiems reikalam*,
H vadui kun. Jakaičiui linkime ilgiausių
niekam nepamačius, įmetė
to straipsnis, kuris kallm aTJ^ivosdarby Mfcnk
' kariukųj peėiĮu Iki snąugeį
j'Or’flf
'SttHkinįtf darbą
nigji
pribėgti, ka- JnKJimo bausme. ~
LabaiIuKxkailrt kaf«K J^RTlčhiką apėmė liepsnos. Ir jo
rašrio
wftyto’1 redakcijos
HRIMKTA LUX) KAKAUMTt
netrukus liko tik keli apde
narį, Praną Vainausktt. at
gę likučiai. Tą baisų įvykį
KITAU.
Quincgf vasario 1 d.—-Žie
žINGUSUŽMUiĖAABVį,
sargos karininką, Lietuvos
- mate katė, kuri, negalėda
mos sezono ledo karalienė įma išgelbėti savo vaiką, tik
AURI SUĖDĖ $420 vykusiųme karnavale išrink Sausio 19 d. Amerikos J. liūs Vandcrbilt, Jr. pasako kariuomenės savanorį, stud*
Kazį BalkViną, imvasanningailiai kniaukė. Kitą dieną Tą padaręs $70 atgavo, o prarado ta Miss Prudence Siviftiš
V. laivyno generolas Smed- ju tokį atsitikimą: C. Van- kų organizacijos sekretorių, Paryžius. Paryžiaus spaus
kačiukų namie jau nebuvo
405 dolerius
Brockton. Karnavalas baig
ley D. Butler Philadelpbijoj deibilt’ui Italijoje teką va* J\ K Valaitį, laikraščio da siek tiek prajuokino mo|
—juos motina išnešė ir kaž- Jlarlboro, N. J. — Ūkinin sis vasario 3 d. vakare iškil
pasakė kalbą, kurioje užsi žiunti kartu su Mussoiiiu au- •“Rytas” administratorių, šalo Pilsudskiu kardo dingiu
kur paslėpė, Bet tuo nepa
mingu
balium*
kuriame
Miss.
kas Winiain Matto turėjo
sibaigė. Po poros dienų ka daug nemalonumų su karve. P. Svsdft bus formaliai “ap- minė ir apie Italijos mmis- toniobilium, kurį valdęs pats studentu Juo»ą (Iratkauską, irias ir žygiai,wkurių
tei'į pirmininką Mussolini. Mussolini ir kelionėje atsiti studentų ateitininkų sąjun imtasi, jam surasti. Posiwj
tė sugrįžo į namus nakties
karftnavota/*
Atsitiko, štai kas:
Generolas Butler' saw kal kusi nelaimė — aūtomobiliš gos sekretorį, stink Ant. du. kad maišalas iš Varinį
metu ir, visiems kietai įmi
KRIMDIALIMl
POLICIJA
JlarriulgncĮi ateitininkių na vos išvyko apsijimeę*
gus, prisėlino prie lovutės, Jis išsiėmė iš banko $420
boj? išsakė, kad jam Come- pei‘va*žiaves per mažų vaiką.
TARDt
DB.
L.
BISTRU
kurioj miegojo vaikas, dan ii* Sugrįžęs į namus bevaikš
Mussolini į tai neatkreipęs mų adininistraforių, stud. du. .Bet, kada jis imsirlift
.<
..
.- f__________ ■
čiodamas
kur
ten
daržinėje
Kaunas.
—
Sausio
12
d.
tis suleido jam į gerklę ir
.dėmesio, ttlc pasakęs
ką Viktorą Pžitpį, pavasarinin Lisaboną, važiliodąmM f
ureni LAIMĖJIMAI vieno mažo vaiko gyvybė kų organizacijos protokolų Madridą, kardas buvo din*
tol smaugė, kol vaikas uždu pametė. Radęs prie karvės kriminalinė policija taidė
so. Rytojaus dieną tėvai ra kojų sumintas $50, $20 ir $10 Dr. L. Bistrą, įžymų katali įtartford, Conn. —- Lie * reiškia prieš valstybės reika šefą, stud. Vgf, BaUritsaitį gęs. Trijų valstybių diplo*
matai. geležinkelių farmuito*
ir stud. J. Totoraitį.
do jau atšalusį vaiko lavoną tuojau pašaukė dr. Wynn. kų vadą, Kivusį ministerL tuvos Vyrių 6 kp. basket bąli lus.
veterinarį.
Karvę
išvedė
iš
Kiekvienas
iš
čia
suminė

iai ir ^policija* sukelta ORf
su baisiai sukramtyta ger
sporto komanda sausio 31 d, Dėl šios kalbos Italijos vykūtės
ir
nušovė.
Išskrudę
tų
nubaustas
po
300
litų
ar

kojų
visi, kaip galvas pu|
SERGA
TURTINGIAUSIAS
kle. Tas įvykis padarė nepa
naktį susitiko su Neiv Ilaven riausybė įsižeidė ir |)er savo
rado
dar
nesugromoliuotas
mete, ieško dingusio kard<x|
prastai didelio įspūdžio vi
PASAULY ŽMOGUS Atlas komanda, kurią'vyriai pasiuntinį IVashingtoife J; ba po 3 savaites kalėjimo.
850
ir
$20.
Gyva
karyė
buvo
soj apylinkėj.
verta $85; nušauta Verta tik Niece, Praneija. — Sir nugalėjo 37 prieš 26 punkt. V. vyriausybei protesto notą
MAYĖ KRISIU SUKRUVINTO VEDU IR SU
$30. Taigi Matta neteko kar Bastį Zabarov. 80 m. am Merginų komanda pru4? įteikė. Amerikos vyriausy
TARDYMAI, ARATOS vės ir viso pasidaro nuosto žiaus, Europoj žinomas kai Hartfordo merginų “lude- bė pasiuntė atsiprašymo laiš
ERŠKĖČIŲ VAINIAU
.'
Kaunas, sausio 15 d. Kri- lių $405. “Ta karvė,** sako po turtingiausias pasauli* pendvnts** komandą* laimėjo ką ir davė įsakymą suareš
tuoti generolą <putlerį, ku
#.
*
nnnalhlė policija tardė prof. Mattos, “tik gromuliavo ir žmogus, sunkiai susirgo 29:12.
kis
savo
esminėse
dėtaMl
Anglų
katalikų
laikraštis
riam
jau
sudaly
tas
karo
teis

Hartfordo
laikraštis*
1
*
The
Monte Carlo.
Praiuį pavgdaitį, darini fe gi’omuliavo.V
Jo tėvas buvęs rusas, o mo Hartford Courant** pirma inas iš kelių admirolų ir ge *‘The Tablet” paduodu ko gali būti išH»iWa« kvliomi
deracijos laikraščio “Darbirespondencijų iš Romus’ š. eilutėmis. ^Ošparų laill
F
tina graikę. Jis susikrovė me puslapy pirmutinėje vie nerolų.
ninko ” redaktorių.
IK8PLIOEUOJ UiMUtTA
m, sausiu 4 d., kur tarp kit piję išstatytu Av, Sakfi
milijonus iš amunicijos dirb toje didelėmis raidėmis paTą pneią dieną Garliavos
■ SSiMOMtS
niento parūpijos ktmifj
tuvių, lai vii statybos ir kito skeliu*; “Kaukta o/ TMu* 78 Ktmnstl U*1XVOLIUCWU ko skaitome:
; policija suėmė stud. Onų
“Italų sĮmudoj keliomis Zclzo jaunate hosUjos vie<j
Haven
:TWW0J
A / ZfiUtaįauskaKį Garliavoje ir • IVhitchavm, Puniberland, kių darbų. Po pasaulinio auta Kire ffands
Anglija* — Haig kasykloje karo jis finansiniai parėmė AHirt First Setbacek. 37 to
pmėjusioinis dienomis buvo je Kristaus vvidbj aoknMŽ
IMidate smulkią kratą.
hlunlndf
TfHkijik
—
šio

kilo ekspllozija. Dvidešimts prancija ir Angliją.
plačiai kalbama apie Vieš- tą ir su erškėčių vainflj
Apie risii žaidimo eigą
mis dienomis karo teismas imties ai>shviškttwL kiltis* Apreiškimų tuo pačiu md|
TUBM PIMIAUSI4 aštnuni mainieriai užmušta.
Jis yra padaręs <li<W įta minėtas laikraštis duoda planuteisė 78 revoliueijnnierhts, sakomą, įvyko Kalediį šven matę asistuoją klierikai J
PA1T4
,
ka Versalės taikos konfemi- tų*<pmšymą.
kurie Menimem^ gruodžio tėje MiŠjmrų laiku Cantana- tikintieji, kurie buvo haM
cijoj ir buvo artimas Lloyd Sausio 7 d., šeštadienj, Vv’ AVashhigtonfl}.C. — Paš DAMViLLiAtrourrdių
nivnn buvo sukėlę revoluiei- rolmžnyčioji*, Tstrijoj. Dra- vioje. Tas <»uclmriHift®l d
mincAft TASiiAiat George’iui, Ptemencenu ir ?ių sporto komanda rumrsis
to departmentas praneša,
.
siškija, žinoma, laikosi di- bhviškimns visus sujaudm
šu Detrojt, Mieli, komanda.
Imd Ghicago miestas turės di Būnville^ Va. — Keturių Brami’uL ’
nes tame krašte lig ši<d ■
džiausią paštą pasauly, ku- menesių senumo audėjų Balkanų karo metu jis kasdRungtynęsįvyks Hartford*?, * Rcvoliurijonieriai nuteik džiaibiam rezerve, kol tebe
imt duodavo Graikijai imiCannrEo<(iunrAHRllxaTv- ii mirtimi h* visam gyveni eina įvykio fardymus, “l’o* laivu kaliam apie jiantiųg
" ris lųis Užbaigtas statyti lai streikas pasibaigė ir 8.600
“
1
imlu di Roma** suko i “Jvy- vykį.M
mui kalėjimo* _ . .
$2,500,000.
M
’ *
(ląrbininkų grįžta darban.
ke 18 menesių,
<•
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Astradieta, Vararte S L 1**1
«=■

r rv.
^Vienybė/’ išMittaK l^pei*
kimaš tautininkų kunigams,
padėkota vyskupam# už ga
nytojiškų laiškų ir priimta
KALBA APH omtnt*
vyriausybes Žiniai keletas
Kų Riektose* Kataliku
itairio* nraov
kitų
imliudM
m
ttuoU trim Mo»ttt_ .1Q*
Tauragnai (Utenos apa.).
(imodžio’'! d. Šančiuose Visuomene sužiiiojuai, kad
Maldų Rlakbito, baliai*
tfeiaHaki---------- —~4L76—l.M
S^uosapaviciaus iirosp. 100— vyriausybe inano įvesti d* Kaunas, Blaivybės kmiMto? Rtekhtffe, fanto* . ,
įįQ2 nr. atidaryta Kalino go yiliiie metrikacijų laimi su grafe Kaune dalyvavo 252
▼iitollah
------------ —#75—1JS
fedmkeliy eeutriniy dirbtu- sirūpino. balmr apie jų tik dalyviai. Priimta daug re
40a. Dr, Vinco Pietario Ratai
pHy darliininkanm valgykla. ir kalbama ir kaimuone, ir zoliucijų krašto blaivinimo
tetorijo* apysaka. Du tomai. #.00
Ifeg pašventino Šančių klebu- turguje, ir kitur, kur tik su ieikalm Pav*, Angelo Sar
Aula Apdraudę Panto J.
V*IHw gyw6ato MNft&dMMB.
Lumbys, Prie valgyklos sirenka keletas žmonių.
go kuopų vadi; praėdfa’nu
to,
ParaM JT Tarvydu ....... d . tot 8. VMiliau*kM . ........
»!£ bufetas ir prausyklos.
tarė prašyti švietimo miniaMoteryrti te totnyra. Voh
Oki šiol darbiniiikai turėjo
MIMtTIMA SUKAKTU
dakaUjonaL Parute Urate
,45a. ti J. Geruti* ________ _40*.
tėvija, kad nebūty trukdo
Griūte* Fndžkrariato —
Kdetaiit prie mašiny. Prie
•arratim--aprtfyuuui aute
1931 m. liepos mėn. 19 d, ma veikti Ang. Sargo dr.
Dr. A. VlleiŠia.___________ 50a
centrai per Tte< Faberų-FL
Valgyklos yra ir skaitykla. sukaks 50 m., kai mirė daug pradž,mokykloje, Mat, at
lįfal. Verti Kuu. P. L. _#e,
Limpammtoo Lirai ir kaip
5h&rbo inspektoriai turėtų Lietuvai gero pttdarįs Bau- siranda mokytojų* kurtė vie
nuo jų tolsaugotlf Pirato
TabekM—Muedai
rakynegyvoji gamta; Žemi, van
<jMwirftpint, kad panašios vai- rgitas I vinskis. Nors pustu- toj Angelo Sargo steigia suera keakaraai; pūgai d-rų NL
duo, orą*. Panto J. Btronaa^JOe
kekkj
parengt
S.
Katodette
—
15e.
* nykios butų visose dirbtu.vc- ęuoju laiku daug įvainų su valstybinius skmtčhikua
Patrimpo LaMtad. — Hleido
Kuu. A. Miliukai
.......GOaįne, Dahtr gi daugelyje’įmo- kakčių įvyksta, gal kai kam
i fe Baratorium^apyoaka ISA
Moili
(Poema).
Panto
M.
k nių nėra jokio kanibaiėlio, ir neyjatinkiĮj kad taip “gar
▼taUkų Bažiytai fr D*»
Cfotaitis —15*,
TAUAAGA1 K0MKMDAMTJ
— Panto ta.
• liauja Skaitynud Kn>ga—
k kur darhminkai galėtų pa- binami*’ praeities darbinin
Tema*
a* ., ., .......... .8Oo. (Dali* II). Su pavoktai*—J19^
pietaut
kai* 1x4 vis tik Laurynas
Kauium, HL. Ž. ” rašo, kad
▼frauoliui Luma. Verti
tra. -> Verti Kum P. Sanro*
Ivinskis paminėti būtinai
Kun.
P. Saiirusaiti* _ _____ 25*.
Tauragėn komendantas kr*
Mito___ ________________ 2iė.
▼toto Knygai* — ira paB.
iALUPUfO GASTR0L18
reiktų: jei nebūtų praeity
demokratų veikėjų K, Sa
XXIX Terpteatiate BacUvoikilai* ■■ <..........
■
\ -...ktoj
F.
KAUO
žmonės diria,’, neturėtum da
ritUate KougrMM.
Parėto
į Mano Patyrimai Didžiojoj
vickį■ liubnudė
150
lt.
arfai
*
r
kum Pr. Bučyi, M. L C.__ -1.60 Kai#, 191* te W m. P*n
L Vasario mėn. atvyksta Kam bar laisvos nepriklausomos
trim savaitėm arešto dėl pa
M Kun. J. F. Jonaitki (K*..
|*/jian garsus dainininkas Ša- tėvynės.
MWtoi UUrayje. juokiu■♦
peBonaa) ------------- ^,■,■„..*„,,2*0
sakytos savanorių suvažia
pas
aprašymas
kiBonto
į
Pa

pamaldų ▼adovilif, Stedja*
t Jiapinas, kuris dainuos LiePROF. A.JYDAKAVIŽIUS,
vime kallms. P, Savickiui at
ryžių-te
atgal
Mikalojaus
ir
Gnudto
Verkimai. Sudari ir
L tuvos operoje.
Šr. Tėvo rasto turinį, at sisakius mokėti imlniudųf smuikininkas, Myvawi ft Parkininko,f pelinio koncerto Glapiroi įvairų • Dfnldi ' jžlehfa Kun.
J. Koneltoiua—10*.
L Dabar Kaune gastroliuoja siųstų, Lietuvos vyskupams
programe,vasario
$
d,
š.
nu,
IIunicipalBiiilding
sveiaiMagnus Parvalklito
JO MoteryiUo Meauardmnyb*. J.
jis pasodintas į Tauragės a* Klaipėdos vokiečių teatras, dėl daromų kliūčių plečiant rešto namus.
Leaauiki*. Sv. Kai. D-jo* lei
KetoM Aptiak Puteli Mė
diny*, Kaune
_ L____ ĮOa
l <a Lietuvos valstybinė opc- katalikų veikimų, jmskelbe
90 dianų—Apie vigaa detjbaa
'
■
:
h
*tuikiau*iaii
Laikta.
Parai*
to galą įdomia nuotlklai koų- ra išvyko gastroliuoti šiau- Berlyno ir kai kurios kitos
X Bucetoiu*____ ___ 40*.
Ifonte par jvalrisa kraterio.
JURBARKO “ŠAULĮ*’1
Fanto JuBtis Varui. VarihnM,
į Bttosna.
tauta* Gabrieliui. Išleido
vokiečių radio stotys. Tuo
J. Balilkrafo__ ___ ..... .,„.41.00 TĮva* Alfonsai Maria C. P.-dMe«
GHOfAHJAI
ATIMTA
reikalu uVęss. Zeitung”
B
FramouieM DamofcntjiM 9tRtogijoi Mokymo Metodi
FA1ALPA
DAUGUI BEDARBIŲ
taip pat įdėjo platokų pra
PAGROBTAM VILMIUJ LAT- kasęs. Bet tėvui pasislėpus griudaL Panto Uoto------- ,75a. ka* Sutaito K. J. Skrnodya—Wa
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IMFAISDA Dt gVlHATA Įsiliumos ir lengviau jas iš- — šešias mylias kas subatS
Odos padėjimas priklauso1’arMTHttii
spausti Ifn
Tų .'l'niLftii'r
reikčtij ilnvtrfL
daryti sugrąžius gražių spalvų išboį
kas
savaitę,
niekuomed
ne- lusiam veidui. Netik tas piw|
nuo liendros sveikatos, ir
žmones privalo daugiau 'do vartojant nagus išspausti šalins aene, bot lengvinu ga-^
mės kreipti į asmeniškų hi juodas galvutes, r* >’m tam lesi kovoti su pavojtogmlC
/
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giena, ir tuomet išvaizda ir tikras įrnhkis “blaekhead mis ligomis.
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”
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galimai
Dar
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punktaJ
sveikata pagerės*
kurį ir gnlimtt | jjur
vįcnaH punktu®
Jokūbas turėjo votis, ir nupirkti aptiękoje* Kitokį Im* valgio ir mikliuimoMi^
Kiekvienas vaitei
mums pasakyta, kad labai būdai gali atnešti daugiam
blogo
negu
gero.
h
r
mergaite
turi miegoj
kentėjo nuo jų, bet jo fiziš
Rusupnsaka.
*
kas skausmas . buvo mažmo Kad nors priežastis aene\norj5 »šfuonins valandas kafe|
žis, sulyginus su proto kentė yra gemalų užkrėtimas,’ liet ’nokt Negalima turėti gmta
jimu jauno vaiko arba mer yra kitos^prk«ys, kurios^veikat^
Gyvono du prašmatnūs amatininkai — dailide ir laikrogaitės, kurie turi spuognčius tų ligų išplatina, ir dvi to lyriškai nepailses. Goriau^
diniųkas. Suėjo jie kartų lažybų, katras padarytų įdomes
ant veido*
Kasdieni v iai svarbu kreipti žmonių atydų V^v miegoti* ym miegamo®
nį daiktų pagal savo amatų, ir prie liudininkų sudėjo už
nes
P4J5 X Ž\iRINKAlT&,
spuogueiai yra keisčiausia ir i jas,
t
t įima asmeniska’y^nūoj^ jeigu .pasitaiko
stato frįs šiintus^niuštinju
keno darbas bus gudresnis.
paprasčiausia odos liga, nuo Rugienų ir yra visų kontroį. Jeigu ne, tai ant:
tam ir pinigai teks.
# X ji įi#Įtifa
[geriausias daiktas pakeltljį
kurios kūnas kenčia. RpuoĮ’o kurio laiko nuėjo jie pas liudininkus ir parode sa
Viena
iš
paprasčiausių
miegamojo kamlmrio vig®į|
gličių tikras vardas yra
vo gudrius darbus. Taip laikrodininkas buvo padaręs auk
priežaačių
yra
netinkamas
langus. lTžsidengk, kiek r«*J
uaene/*
sinę antp kuri_yandonyje plauke kaip gyva, ir dar su dvy
Aenė yra jaunimo liga, valgis. Kas tik perdaug vai- kia paklodžių, laikykin šil-|
lika anteliukii. Žmones negalėjo atsigėrėti., G dailide iš
Prasitęsia per keletu metų go saldumynų, negelbės atsi* tai, liet nebandyk pasilikti J
ėmė iš maišo medinius sparnus, sudėjo juos kaip reikia —
ir išnyksta, kai vaikas arba Invati nuo tos ligos, nes ji šiltu, uždarant šviežių orų* į
ir pasidarė paukštis aras. Dailide tarė: — “
‘‘Kas nori pa
pa-
Todėl Paskutinis patarimas yra!
skraidyti mano mediniu paukščiu f’ Bet niekas neatsilie LDS. 2;kp. sunlrinklmta trirtal LDS. 22 kp* tetaMctau įvyta mergaitė užauga. Kolkada gyvuoja eukruje.
atarto
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įv.
koko
svetainėje,
penktadimj,
vmm
I
o
vai.
pė. Bijojo. Tada pats padiriiejas atsisėdo ant savo paukš 'rtai nariai pralomi ateiti l Ij štai* kak., Lineofe Svtta&y, 26 Lincoln palieka savo žymos, kurios svarbu nevalgyti saldainių, mergaitėms* Jeigu daryritą^
čio, pakilo nuo žemes ir nulėkė. Visaip skraido ir vietoje inkimą ir užsimokėti, tanai ui- tSt,
"**
’*/“ niekada neišnyksta, kaikii- sodų, šaltos košes, saldžių kas Čibuais patarta, gamt<|
8t. Ateikite VhL
viri.
Valdyta
rie žmones tiek daug tų žy- pyragėlių ir 1.1. Kava, ar- duos veįdams tokių spalvų^
sukasi... Adomui’* — sako žiūrovai: — “vytus daili- rauktas mėnesines duokite.
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mių turi, kad oda panaši į Imta ir eoeoafrnepergoriau- kokių sunku nupirkti. , . <
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raupų kentėtojo odų. JjTie“ si, ir gali būti nepridėti prie'
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Liudininkai nusprendė, ir užstato pinigus gavo išgalkuomet
“
acne
”
neprives
valgio*
Žmogus
paklaus
“
tai
1
miinfe,
jt
.
j
.
kiltai*
Įvyksta
Mekvteaų
mteMaj,
votojas skraidytoji^. Bet laikrodininkas pasiskundė ka
raliui. Karalius pareikalavo pas save abndu lažybininkus LDS. 16 kp. susirinkimai! įvyks sekmadieny, po li &, Iv. Petro Ir prie nesveikatos, tik yra kų aš galiu valgyt” — gerk MkaHvkHa ir nlsVridta mtasafe
trečiadieny, vasario 4 (L, 7 tai. tovito bažnytinėje svetainėje.
mokslo, Naivybes ir svaifatac
ir privertė juos parodyti savo išgalvojimus* Parodu laikro 'ikare, bažnytinėje svetainėje
• Valdyba Ženklas, jog kokia kūno da* daug pieno ir valgyk Žalių
laikraltį
dininkas savo antį su ančiukais. Patiko ji karaliui. Davė bariai kviečiami gausiai ateiti ir
lįs .netvarkoje.
|vaisių ir daržovių, ir mėsos
jis už jų tūkstanti muštinių, o dirbėjų padar? savo tumu įtrivesti savo draugps(es) prira
"Aene” atsiranda iš prie- nedaugiau kaip sykf į dienų.
šyti.
Valdyta
laikrodininku.
i
gemalų odoje ir-' Aene pasirodys,, kuomet
Vasario 8 d., setanadšenj, tuoj žasties
po sumai, parapijas svetainla kam- greičiaus pasirodo toj odoj, žmogus turi nesveikų pilvų /gAEGYBy *aJtydMwa rast ta
Pamate karalius, kaip dailide savo mediniu paukščiu
hariuoM įvyks LDS. 30 kp. sarikuri yra taukuotų arba rie- ir, vidurius, bet jeigu žmo- *bria»: 1) Mokta (Mpullarimrfjaa
lakiojo, ir dar labiau patiko jam dailidės išgalvojimas* Da
LDS. 13 kp.»wiirtokiaaM įvyta
rinkima& Maloalkke ateiti viri.
hi. Išnaikinti tų odos riebu- gils kreiptų dėmesio į valgį, «•* •> adrotato
ve dailidei trisdešimts tūkstančių, ir užstatų — tris šimtur penktadieny, vasario 6, 7:30 vtį
KvMta Valdyba
/atarė, mokyklta .kambary. Ateimuštinių — priteisė jam.
mų, reikalinga gerai gaivų regulariškai valgydamas, ge
ir ldų prižiūrėti. Km m- rai mikramtydamai valgį, |r KBjm taMvn* ir 20)
Karaliaus sūnus gerai apžiūrėjo medinį paukštį ir, stt- kMidtakien*
j
vaitd reikia išplauti plaukus tik varios tų valgį, kuris 1
Imlkęs Vakaro, išlėkė juo —tiek jį ir tematė. Nulėkė ka
. nugGYBonr rate:
A
kinas įvykt aefanadieny, vaa. 8,
P. Kwmlti«,
žymėta, rag, jog virSkinimo Tbmm>ro<.
ir
'galvų,
vartojant
karštų
ralaitis į trisdešimtų karalystę, nusileido ant žemės, suar
. pr*f- KteHM, dr. M.
tuoj po nunoe, Ltehrvit)bafeytik«ta
K. GrlM *•■ Sir. Batel |
dęs susidėjo paukštį į maišų ir užėjo į senutes'grytelę pa
W0B(MSTK*, MAM
nCj s/etainlj. Viri nariai maloni vandenį ir žalių muilų, skys dalys gerai susitvarkys.
agr. Yatatta, dr. K. PaMKaą Ar. KMI
būti kurį laikų. Karalaitis sužinojo iš senutes, kad tos ša LDS. 7, kuopos susirinkimas į> kitę atrilankyti ir ufetaokėti ui timo formoje, kurį galima Kitas dnlvkas. kuris nage- ta Ir kiti*
Valdybe nupirkti kiekvienoje aptic- rins fiziškų, padėjimų, ka**\ HM ak *UHOTBA'i tataji
lies karalius laikų savo dukterį uždaręs aukštame akmeni vyks vasario 8 d., G vai. vakare rilktus mokėtina.
cmm tik aitai, tetai mmv 1 itai. ūk
ježnytinžje svetainėje, 41 Prov-taorte n Hbf aatata Mtel
niamsljokšte už geležinės užtvaros ir geležiniu nžraktų.Vie- rience St. Visi nariai būtinai atei
koje. Reikia stipriai ištrim it oda, yra -— lanke fiziškai ItaL
mxw B*nAnr,ooinr.
nas tiktai langas bokšte, todėl niekas karalaitės ir matyt* kite, nes turime apsvarstyti kele
ti galvų muilo putoms, po nnklintis. Tas visiems būti
LDS. 36 kp, susirinkimas įvyks
negali. Karalaitę prižiūri viena moteris, kuri karaalitė' tu svarbių, klausimų. Be to, gera
*UM KaleodorbT b? Marija* MtM
sekmadienį, vasario 15 dienų ž. m. tam visų muilų 'nuplauti nai roikalinera" ir pagerina ta
proga
užsimokėti
duokles.
gerti valgyti duodanti*, pasakas nakčiai sakanti ir lovų klo
Svatbu, kad į žį susirinkimų ateitu drungnu vandeniu, nes pa išvaizdų. Praleisk kuo dauSkaitytoju atalflnl padMljra
Valdyba
loterija bM ptoStejaa. aJl ■*jauti. Uždare į bokštą savo mylimų dukterį pats tėvas ka
- iri nariai ir bent po vienų naujų liktas muilas plaukus su- giausia laiko Šviežiame ore. KMXX)
_______
___atatUytojt),
__ _ _loterija fe»’
*0.000
virį
atsivestų
prirašyti
prie
mūsų
ralius, kad, kaip žyniai buvo jam pranašavę, ne pagrobta
džiovins* Jeigu kenti nuo Kad nors negali dalyvauti aMMteta tūj tartas,
brangios organisadjog.
jo dukteries nepažįstamo valdovo sūnus.
staHktt atetatatl yžangta*" tad
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki
Nepaminkite užsimokėti duok aene apart prarisiant -galvą, įvairiuose žaidimuose, visi Mytaaictg
į w
awMMrtų*
■** .
Mūsų karalaitis susidėjo paukštį ir naktį išlėkė į*ką nsas įvyks sekmadieny, vasario 8, tos*
uUaMNea
” MM*'
. ’ Valdyta kaip pažymėta, reikalinga gali pavaikščioti, sakykime!
raliaus dvarų. Jis iierlėkč per aukštų geležinę tvorų, užle ’ nojaus po aųmo% iv. Andriejau*
veidų kasnakt gerai nukė ant rūmų bokšto stogo ir mato’: langelyje ugnelė šviečia nar. svetainej, 1123 Lemon St
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyta,
Įlindo jis pro tų langelį ir atsidūiė karalaitės kambaryje, Kviečiame narius ir nares ateiti it vasario 15 d., tuoj po dvyliktai prausti su paprastu baltu
kurių užvilktos duokles užsimoki
muilu ir karštu vandeniu’
Karalaite pamilo karalaitį ir karalaitis jų. Tr eml kara •i. Taipgi atsiveskite nors po vie vai. Taigi kviečiame visus narius
Skaityk Laikraitį* Karia Pateaia
trinant su šiurkščiu šjkudulaitis skraidyti pas jų į svečius kiekvienų dienų. .
i| nauja Parį prie kuopos prira atsilankyti į lį susirinkimų ir ui
Valdyba «imok€tl mėnesines. Atsiveskite b rn. Nuplauti muilą su karš
Sužinojo prižiūrėtoja ir pranešė karaliui* Karalaitė šyti.
• Naajaasias Žinias K Vta
savo draugus prirašyti.
tu vandeniu ir veidų vėl ne
prisipažino tėvui, tik ji ir pati nežinojo, kas toks ir iš kur
Valdyta prausti šaltu vandeniu per’
CLIVELAIH), OHIO
Pasaiba.
jos paslaptingas svečiKš. Tr nutarė karalius sugauti* Tik
Vasario 11 d., 8 valandą vakare
, .■
•*
uenkias minutes. Jeigu taip
kaip jį pagauti ? Sukvietė karalius žynius, ir tie nuspren-* Lietuvių Salčj įvyks LDS. 51 kp
DBTROIT, MWH.
Jm Yra Laikraitb
de aptepti bokšto langų tvirtu klijum, kad vyruko tūba? m?ncsinis susirinkimas. Gerbiami LDS. 72 kp. stairinknMS pyta būtų daroma, tai nesirastų
tuojau imt priliptų, kai tiktai jis per langų lys. Pasakyta mariai pražomi susirinkti. Valdybe sekmadienį, vawrio 15, tuoj po daugumui juodų galvučių
parepijta mo (blackheads) kurios yra tos
kykfoje* VH kuopta nariai yra
Atlėkė naktį karalaitis, ūpie lysti per langų — nagi,
HA1TT0M), 0OMJT.
ligos dalis. Tos galvutes pakviečiami atsilankyti j iį stairir
skvernas jam prilipo. Kaip patraukū;-visas skvernas h LDS. 6 kp. .susirinkimas įvyks
EMA DD KARTOJ SAVAITĘ 8PBSL
vasario 8, tuoj po sumos, balnypasiliko.
• ___
Ttval Kokytajal Auklėtojai
infjsvetainėj, 41 Capltol Avenue.
Mritata (Bubėjai Ir
Karalius tuojau išsiuntinėjo po šalį visoms sankro Ualonėkite vis nariai ateiti, neš yJufL ValitijMe Metam 14.00 ‘
Oertaariaii
voms tokį įsakymų:u Jeigu kas ateis ir klaus pirkti tokiop •amrfrių reikalų dėl kuopos nauIlrąlHUklte
Jtsų
nĮts įvyta sekmadienį, vasario 15,
ir tokios medžiagos rūbams, tuojau suimti ir karaliui nuga
UŽriesyje Metam. ... $5.00
brangiems
benti/’ Karalaitis, neturėdamas kuo apsivilkti, nuėjo j Taipgi malonėkite užsimokėti ku tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
. valkam*
.
j
nų yra užsilikę mėnesinės duok- nėj. Svarbu; kad viri Heme susi
miestų medžiagos ieškoti drabužiui pataisyti* Jį tuojau su ;W
' . ' ’
rinkime dalyvauti ir užmokėtu
MęilIHTRH
čiupo ir pas karalių. Karalaitis pasisakė esųs pirklio aft
’uoklea Parodykime gražų pavys
VUmsipaudtedarbus patrak “Darbinūs iŠ tokios ir takios šalies, o jo pagaliukai -7- tai toki'
dį kitiems.
!
daili, Uriftfeta tri
ninko“
ua^ vi
matavimo įrankiai. Vyrų pasodino į baltų akmenųJcAl?
LDS. 97 kp. subrinktais įvyks
ūsta valkam*. Jai tilo ir pWta B
MtoraUWum«*m-|
ATJtOL,MAM
dirnų. Kaip ilgai sėdėjo kalėjime karalaitis — nežinir tkmadįenį, vasario 8 A, tuoj po
dos darbus m» ri-fl
nemieli mteą rašytojai ir dailinto
xHinte koHtakaUdM
•wS«rinKa
Bet štai kartų kalėjimo prižiūrėtojai paprašė parodyti jur urnos. Ateikit* visi; Gera proga AdLnCze
knygte ir tolkrta-M
arbininkams prisiražyti prie vta mta įvyta vasaris 15 &, tuoj po
kų su tais pagaliukais* “Galiu parodyti, -- sako karalių ’dntėlfe
čio. Kainos pritina- 1
darbininkų brganisaeijos mižparu, žv. Ibtarifinyn* parėpi
ils; - tiktaiTeikia mftn erdvaus kambario su dideliais lor
ta sriėj. Krieltanl risi taria! rik m* ir Mtatost
gals.” Davė jam prižiūrėtojai tokį kambarį. Atėjo te*
atlankyti' Ir nfrimiHtl mfeosiau
“SanluU” riaa du tartas per
mokestis. Taipgi atahusklto savo metams 13 11L* pusei metų 31
karalaitis, išbėrė iš maišo pagaliukus, sudėjo iš jų pnukšri
“DARBININKAS'9
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- draugus ir drauges privalyti prie spalvotu ririMlu. Kata* Lietuvoje.
Langus kamluuyje liepū atidaryti : girdi, oro reikia dau
‘4w kihifos orgtafaūtjM
Latvijoje. feUioje. VabMjaje
‘ giau* Atsisėdo ant paukščio ir pabrauks pro Įauga — tie! »yks sekmadienį* vasario 15 d* A
KrieBa
Valdyta
miltai 1* puri. diMfa fermata mt
M* M MO4JDWAF. ‘ 30. BOSTON, JtASS.
n., tuoj po sumos, žv. Kasimiero
jį ir tematė.
'
.
Ir kitur metams 16 Mt, pmri m*ntrapijta salėje. Kviečiami vta
Parlėkė karalaitis į savo gimtų šalį ir viską papūra mriai ateiti. Taipgi atrivesldta limfattegaa Žangus vfaama ran rims teta. 8 lt. 30 eteri. Amerikoje
Tel. S*. Boston OOO
kojo tėvui* Karalius nusiimta piršlius pas karalių, ir jit avo draugu* prirašyti pria Įlos da pagalboa, nes jo privalyta - hftft,
Adrasust JmImMa “Btutatfe
tati gorų B visų Ir visa.—Xk fe*
išpiršo sūnui žnrnnn.
t
kilnios nrganUarijoa;
Admhiktraeljai.
Viiltauiilttut
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“apvertimą aukhyn kojo
mis visos raketų proble- tomis anglai 1806, 1800 ir
(THETFOM
mosi“
1807 m. j>er karų apšaudė
Kiti du vokiečiai, Fril;? savo priešininkų puriąja#
iiiMmiI**
.turij* jau lino. 1804 m. žj* Vou Opel te ypač di\ It. jūrose ir sausžemy, būtent
mtaiminga tautu* niekur ne
siseka jiems susukti laisves Ateitie* k»M* ta* tatai*
taip
pastūmėjo per Kopenhagos puolimų,
tatalfjas, «<■*»«» Obert,
H Mi
MAlM
ta
ttee
it**. nį kultūrinio darbo lizdą* ir MUditmu. Ana ta nujau Vllhelmn Coiigrcve, pMifi- sprogstamųjų medžiagų ra lordo Gambijeiso mūšyje ir
. niMh»r th« Aet »»f H*ttk S. ISWT
Jų daugiaųbia yni Rusijoje finom* tik mjta*™, t»J«
tara mmtaeryM ketose pritataymg į prieki, Valcherų žygių metų. 1812
.'.•tMMtH* <į»r rmittiu* M
me «»> nmihtue
W **.<!*» I1<* ir Lenkijoje* Lig paskuti*
MUjmiU teita itatatertei i**8*?“ ’*•«<•». taria# vur- kad Congivve raketa pHeB m. britų armijoj buvo pada
«r
R imi nurlKLri»ed
Jui> IX 1*0^
nių metų atrodė geriausias
totų bombarduoti nnc#tams, jų patobulinimų atrodė kaip ryta net speciali kam lauko
M’fcirmtaGoU
pmmmmu’roa
tvirtovėm# te karo laivams. vaiko Žaisliukas.
M*' sąlyga# tautiniam kultūriraketų brigada, kuri mū
»He jrMrfy
HtO Amrrttai>
*L*I/dam darbai tuivjo Rusijo> yruriy ..................OMO»r
-»»
nių minimas Bandymas rakė- Jam buvo duota lėšų ir lai Bene žymiausias bus tas šiuose priešininkams prida
Mfti
*«»«• pw
y*ariy..HO0 Vien* fairt •m**ltU*
ten
daugiausia
gudų
vei

'afrū. w
.rtl
Ufctenjr 1 k«rt
.|t>‘
tomis. Kad tai takai pernašų ko savo darbų dirbti, ir jis, faktas, kad tokių raketų rydavo daug žalus, Be to,
DARBININKAS”
kėjų ir buvo susitelkę.^
į tiesų, rodo paskutiniai ita generolo pesagulicju prižift- skridimų galima jau kontro netikėli ir baisūs raketų
We«t Broadvvay
South, Boston, Mase
Dabar gaunamomis žinio lų te prancūzų kuro manev rimas* Vulvieho laboratori liuoti. Dabar degamosios sprogimai' priešininkų ka
Tdephone South Uorton 0620
mis, sovietų vyriausybe no- rų tamdyntaL Nors krašto joj pradėjo eksperimentuK. medžiagos raketos esti taip riuomenėj sukeldavo didelę
' n išnaikinti bet kokį gudą apsaugos įpinirterijos pa Vėlinu buvo pakviestas į ka sutaisomos, kad jos sprogikur, nėdamos te pilčfos išdegusios Tik po Vafetloo mūšio jos
tautinį judėjimų. Gudų vei* jn-nstai tokios rūšies išradi- rališkųjų
„ < \ lalioratoriją,
t >
.vėjai Mmake suimti te kai- inU8 sjCpjft fr saugoja kaip
nuodugiiių ra ’e- uždega savo vietoj kitas ir netiko savo popularmtio.
—- -'
'* **
dežal pade- ^v<> ttku tai nėr tokios bail^ublcnuB studijų, megiL Vyčiijvaju# jau pilnoj ei- tis jaunimui geriausiai to
W
priveisti lėkti su didesniu ar lais jas vėl nori naudoti.
a kalėjimai!.
1Tuo tarptigybi?St apfc W» sužinotu?0
»j. Mdsu darbštūs h- eilei- *a, nes prie Vyčių gerokas
Jeipraeity jos buvo (įau
*
,
kun
galėtų
nulėkti
dvi
ar
.
i
. mažesniu greitumu.
1
* '
, Pri engiama dirva prie tetano ^cniižkas žmogus. DH to,
jpngi jaunuoliai nusistatę
būiy^
stisispietęs,
ir piminerkinio. Bolaevita ir tu rakietiniu šaudymu ‘*auKI“« mylit, ir turimi Eksperimentai parode, kad ginu panašios i žaisliukus,
klausydami pire Vyčių, mū papročiu organimiojarai Va-tant pa^todiniua bruožua^“!1? ’pNgstmnosioii ine- tokios raketos, išsviestos iš tai ateities kote jų reikšmė
i tik palaikyti, bet ir ugsų jaunuoliai ir jaunuole#
Tam jo planui prta Dį kilometro atstumo ar bus labai didelė. Jas galės
i savo’ organizacijų, kuri jaučiasi kaip namie. Ren ni žmonių susirinkimai, ku sužinojo taip pat kitų krašjdžiagos.

tarė ir visi kiti karo specia net iš tolimi* taVeik visuo užtaisyti nuodingomis dujo
į svarbi vaidmenį vaidi- giamo# į Lietuva ekskui’si- rie reikalauja neva nusikal tų karininkai.
listai, tik pasirodė, kad ra met pataikydavo į numatytų mis, šmpnęiiate ar įvairiais
Sit viso# mūsų išeivijos gy- jos gerokai užkiecia juos tusiem# bausmes. Tai verčia Tos raketos, jei tik jų mė
ketų
gaminimas atsieitų per vietų. Jų tikslumas pasiro žalingais chemikalais.
rvenime. Jei šiandie Vyčių lietuvybe, ir galima drugiai mi daryti ir dar laisvėje- pa ginimai gerai pasiseks, bus
brangiai. Vis dėlto jis tikė dė esųs nemažesni# už urmo- Kadangi tokios raketos
būtij, kur»atsidurtų mūsų sakyti,.kad Vyčiuose mūsų silikę veikėjai. Taip, šaky- tikros baisybės. Jų sprogisime, žinomas gudupoėtas|mag
netemįaak josi padaryti tokį sviedinį, tos šovinio tikslingumų, o pagaminti atsieina daug ma
^jaunimasl Ir taip dar, de.laimimas nežus,
,
kurte, prikrautas . pilnas kartais už jį būdavo' net ge žiau, negu visii sunkiųjų ar
J.' KųpąĮo ir mokslminkaSipaĮjakg yjenoe raketos, kad
įdant tiek pastangų* lietuvių
tilerijų (anuotos, šovinius,
smarkiai sprogstančios me resnis,.
//m
SUėivijos jaunimas vargstą,
Ignutouski padėjo spaudoje suspi
suaprogdintij.
’ogdintų pusę didžiulio džiagos, įstengtų nugalėti
Tolimesnei distancijai kon- iipšarvavimų), tai jų varto
įfetautėja ir, iš dalies* i>8~ i
reikalavimą mirties suimtie miesto te tūkstaučiuš žmo
žemės traukos jėgų te iš že strūktuoja raketa# pagal va jimas ateities karuose gali
siems gudams—Lastauskui, nių viena sekunda paverstų
ivirksta. Mūsų jaunimo pames rutulios atmosferos išsi dinamąjį Multiplexraketeii labai prasiplėšti. Guli būti,
Krasauskui, Lošikui te kit, lavonais. Ateities kare šau
į dėti# čia nenormali. Gimę
-------- -—«
muštų į pasaulių erdvę, g s principų, vadinau tuo būdu* kad busimojo karo dalyviai
kurie neva noiūję Lenkijai dymas raketomis turės su
kad išdegusi viena rakete kariai, penėję per tūkstan
*
1* ■ *
*
padedami ir jo# globoje su daryti vienų iš svarbiausių
‘įaūsų jaunuoliai niekiu* ge‘OTTTiT T1FA
kiti moMuimkai Europoje* ar didžiosios raketos dalis čius ugnių ir įstengę išlikti
* Vai nepritampa. Iš vienos I ' * U 01*11* A
stirti savarankiškų Gudiją modemakoMoa. •rtikrijt’a'MaV'probkma 5®*^
automatiškai uždega kita ir sveiki, staiga kovos lauke
.'•r atplėšti jų nuo sovietų. uHavlsnl. O*rsi nutaikius, svarfbl if
; puse#,* — Amerika jų tėvyg^ja™ taip visų šovinį norimu jaunatys niekados nematytų
>1
Margučiui“ jiepatiiika, Kis žino gudų santykius su Įgateain, S Rymo ar » l’»-inaudijų;1L
ttė. Čia jų žemė, čia gimti’
net
smarkumu neša tolyn. Rito# reginį: vii^iij granatų iš
ą£ šalta. Amerikos istorija kad “D^bhuiikas*’ parašė ’enkais u* atžagariai, tas tuo; ryžiaus, po, gero didžiuliipvoajjtfc jtoutareneija, nes n8
raketos skrenda per atmos raustos žemės susyk nušvin
‘ Jg tradicijos, kokios joe ten ūpie Dzimdiius iie taip jau 'patikės* Tik reikia įtebę- anuotų j
V8*®' vienos valstybės karinome ferų su neapsakomu smar ta visas dangtis; susitinka
‘ Mų, yra jų teturija ir jų palaukių kritiką. Apskritai, !<u kad pabėgę iš Lenkijos ma
i ®ta- 11jt vataivj^iė nenorėjo likti kumu padarydamos lhukųr spitųęii^jmičių iš vienos ir
idicijomis. "Prie to^Amą<MP artistų priimta kiekiu
k°^ | mo^^&flrtteiostęehniko6+iižkurio skeroinkf piūvio nuo kitos puses raketų šimtai ;
k gyvenimas juos risis- dos vi^ai nekalbėti apie sa- *tak - Miclialouski
pa^kšią^a# dar
mjoti tenka,
Taip Didžiojo karo kulminacijos punktu vitšuj baisūs griausmas, daugyta'
patraukiu, sportas juos vo kritikusi Pašnabždoms ^sine viešai traukta.
. _ fnes mee
tokios ^•-Jjuetu raketų problemos stu- oro būtų apie 50 mylių (an žaibų, ugnies jūni, nuodin
rėja te taip patraukia, kati »al ir gerokai jttos pakeikia, Matyt, reikia Sovietam# į- ketos Movimas iš arnoto#
buvo itin uolini tęsia- gliškų) ; tdo būdu joms nu gų dujų debesys
ir po zeĖur sporto nūta, ten ir jau-, bet niekuomet viešai:Jas at- '«ertatL
šitokiam
atstume
vargu
bus
’
jnoe
Austrijoj,
Praneūzijoj
■®erintk
lėkti į Ameriką ir atgal su mę pasklinda tūkstančiui į“F. B/Mmda nors galima#.
• Įte VbkirtijoT Panašus prin- grįžti reikėtų nedaugiau yairihusiais pavidalais miTtemb nepriviliosi. Lietuvoj tildytų ir pigu ir ne artistišumsiems žmonėms tokia tai, ypač tuo žvilgsniu, *kad, —— ------------------ Į Vis dėlto reikia pripažinti, cipas buvo pritaikytas lėktų- kaip 2 valandų taiko. Mak čių, daug baisesnių ir šittraunimo dvasia nesupranta- įsižeisdamad už kritika, ar tinusi jovalu. Jei publikai ta*
M tik j« ta- vams ir ąptomobilteins.^ Du sas Valier prieš pačių stivo pidingesinų už Bematko hpIfųma te kartais net nenaken- tistas parodo savo silpnybę duodama jovalo, tai-tai7^ ^°8
mirtį įMėkelbeį kad padirb rašytps “Vaktmi Fronte?*
* Člania, bet ka čia padalysi, te duoda priešams progos
,
,
,.v
baisų gmldą; Karo teeinu-1 valier, tragiškai žuvęs vie- siąs tokį raketinį lėktuvų, O tuo pačiu metu tad ku
.įw,an£juoyįjg pošangę,110 tokio bmidvmo metu, ir kuris tarp Berlyno ir New rio miesto gyventojai Šim
ė**kad toks jau jų gyvenimo našidžiaueti* kad sugebėjo na, pa ys pa aiy • e isya ij,
WS’ ‘m gaUiha'dtįsiai tvirtinti, kad vokietis^ Paul fleytendt,
L supratimas; Nū draudimais, artistui sugadinti dirksuius. u\blŽ
tus kilometrų atstu nuo
JU
pu
ga.
i
ateity
bus
galima
miestu#
buvo
jiasldargs
po
panašią.
nė grūmojimais mes jų nuo Dzimdziai elgiasi kitaip,
minučių. Gaila tik, kad per- fronto stovi pėrsigaiidę ir
į to neatitrauksim.
’ kuom duoda suprasti, kad Tur būt taip išeina, kad bombarduoti iš tūkstančio raketų ir gavo stt ja, tikriau greita mirtis, neleido to su tik laukia, kada danguj pa
t Bet antra vertus, lietuvių jiems dai;Šio-to trūksta iki tūli klebonai ir “maži vika- kilometrų tolio, Tada arti- sakant, panašaus tipo lėktu manymo jam kaip teikia į- sirodys raketa, kuri iŠ jų •
tarpo vėl nusineš tūkstan*
kununaš Amerikoj, nors vi- artistų ūgio.* Taip pat jie ne vai ” sumanė savo aveles iš lerija bus bene pati svarbio- vii* gerų* gabalų paskraidyti vykjyfi.
ji kariuomenė# dalis.
į oriu Tai prancūzų spauda Praeity raketos kare jau; eius aukų...
-L
>u smarkumu pasineria čio- artistiškai aitnanttoia, kad tos publikos ištraukti.
(“Rytas’-)
....
... K
Panašių bandymų karo is- savo taiku pažymėjo, kaip
buvo vartojamos. To paties
’*iiykščio' gyvenimo sroven, tūli klebonai te 4 4 maži vikakitų amerikiečių lyg pai” ne taip jau palankiai
Bet Juozas gyveninio kovoj prarado jaunys tas vienintelis senutės atminimas gulėjo kažin
pilnai te nepritampa, nebent nusistatę link jų koncertų.
tes tikėjimų. Jis pateko į blogų draugijų; jo kur Užmirštas, apdulkėjęs, nublukęs...
i visai išsižadėtų lietuvis- Gaila, kad taip yra, bet jei
draugai — Bažnyčios priešai. Ir iš viso tof kas
Nuo tos dienos Juozas laiko senutės palikimų
kilmės. Sykį ameriko- taip yra, tai ne be priešas
Apleistas ūžianeio'iniesto užkampis* Vargin jam pirmu buvo šventa, dabar jis juokiasi. Taip didžiausioj pagarboj. Tas paveikslėlis vaizda
i>iukai patiria, kad mūsų ties. Tikras artistas tuojau
tame pastoges kambarėly guli mirties laukdama jis gyvena be Dievo.
vo Švenč, Jėzaus Širdį str parašu ųpacioj r “ Am*
upuoliai lietuviai ar lietu- suvokia priežastį publikos
žilagalvė senutė. Ru didžiausiu pamaldumu ji
Bet namie kasdien meldžiasi jo kantrioji žmo žiba meile tave numylėjau te pilnus pasigaUcjiVaitės, tuojau pradeda į juos nepalankumo ir savo vaidi’
* .C
įkersai žiūrėti ir net nuo jų hiiiw greit pataiso kas tai- ^riėme paskutinį kartų šventuosius sakramen na su vaikeliais: ‘‘Švenčiausioji Jetajis Širdie, mo į tave patraukiau.^
tus, ir dabar jos sielą nieko kito nebetrokšta* kaip grąžink mums tėvelįF*
Mielasis! Gal ir Tavo šeimynos yra paklydęs
ilintik Tuo būdu mūsų a- svtina* Kų gi padaryki: pttfik -Įeiti į dangaus ramybę.
įeriktetiškas jaunimas pa- blika lepi ir itevteuomet ja
narys, kuris pametęs šviesus kelia, klaidžioju
Tik vienas ryšys jungia jų dar su šiuo pasau
plieką lyg atskirtas ir ižo- patenkinsi atšildytais baig
tamsybėse; o nenustok jmitikejęu Švenčiausios
liu:.
jos
sūnaitis.
.
Vakaras.
Juosas
grįŽta
nuo
savo
draugų
jais
Širdies jėga! Melsk: šauk, maldauk Jo dieviška
tas. Ir jiems ne šis, iie Čiais.
nepatenkintas.
Kelia#
einu
pro
bažnyčių.
Baž

širdį, klapkis su savo nekaltais vaikeliais ar bro: tartam lietuviai, ir no1 Dzimdziai nusiskundžia,
Ašarodamas klūpo jis prie inirštančioų savo
nyčios
durys
atviro*.
Pro
jas
mato
Juooas
ap

liain-sesutėmis, o tada ir šiame paklydusinme iš
aviai; tartum ameiikie- kad tas neva boikotas į\ykd globėjos lovos. Suvytusios, raukšlėtos senutės
šviestų
vidų.
Mirkčioja
baltos
žvakės.
Akį
trau

sipildys
mite Išganytojo žodžiai: ' '
itai, bet lyg skh-tiiigi nitoni- dėl tariamojo ir netehįugai rankos dar kartų ji laimina. Dar kartų glosto
kia
išpuoštas
margomis
gėlėmis
altorius,
apsupa
tių, vokiečių, framuizų* jiems prikaišiojamojo “ta- senutė jo plaukus tyliai tardama:
“Amžina meile jį numylėjau Ir pilnas pu8lta#
smilkalų
debesio,
Šventos
giesmės
žaVėjanvraitūjimo jį j savepatraukiau tM
j. IT
tem# lyg nyku te nejauku, diovilkumo.“ Jei jip taip
*-Mano Juozeli! Aš turiu tave palikti. Te
etai
skamba.
—
Tai
buvo
vakarinės
ŠVcnč.
Jė

rika jicniK tevynū^ bet tuojau griebiimi už supamu*
.
(“Žvaigžde*’) ’
\ .
/
tau lyg ir pamoti** To- rios vietoj tai ir čia htr būt neturtingi. Nieko kito negaliu palikti tau at zaus Širdie* pamaldos.
Krista# jaUsmgs perbėgo Juozo kūHų. Lyg
padėta atairadęs jnuni- jų sąžinė i|c taip jau rami. minimui, kaip tik ta paveikslėlį. Jta buvo vteuKtttį» turiu m <
kokios
paslaptingos jėgos hnuktanw įeina i baž
tą vertas simpatijos ir pa- {Bet bedieviSkunm kol kas met piano didžiausias turtas. . Laikyk vteumet
nyčių. Jo ivilgstiis krinta į inojisti-aneijų... Jis
.
WO'AUKŠTO DVARO
ilfjiiuo. Jis* reikta pa-’atįdrkim į šalį. Paimsimo ĮMigarĮx>j te tau viskas gemi sekins L.
«
žiūri į šventą Oštijų te lyg kokia uždanga nukrin
rtLprigtaUsti. Tų pihiai Drimdzins kailio artistus ir
Netrukus ji atidavė daug vargų mačiusių ta nuo jo dvasios akim Juosa# puota imt kelių
prato mūsų Vyčiai. •Tie1 apibūdinkime juos jų |mči
Itale tėvo unkšto dvaro liępdė siūtaivo
sielų
mo
Tvėrėjui.
s
'
jaunimui atėjo pageltam. J žodžiais. Ravi? veikalus ji
te — tikit , ifis pHMmeita saro pamaldžią ac
aukso loi^\‘ ten motulė mane nžringavm
Hi^ vasarų teteo v$rim — liepelę išrovė;'
VėLliėgo diyn^.vcl slinko^ metai/, MnŽĮta
Vadindavo jovalu. Na, ixit
i>ntEMubifre jį į tvirtų organita-.Vadimtavo
1 manlių vasar aukso Žiedų berneli# užmovė.
ją/ lietuviškai-mperikomš- sai kūrėjas gali pavadinti Juozukas į Vyrus išaugo. Jis jau ir gražią Šei
koj dvasinį kilti Įtaisų jnta shVh kūtyjsi kaip tinkumlta mynų sukūrė. Darbšti Jungo Žmona su vaike akta* Jt» eu^var vėl suskambu anie mirštančio*
Lik. motule Žilagalve, isivaduok liepele:
nitaui labiausiai prieinama, tat kaip gi «u jaildiku? Jft liais jo iš (litelio pareinančio laukia* už ii mete senutės žodžiai: “Laikyk visumai pagarboj tų
jmvrikriėli te tau viskas gerai sekate!** O, taip!
(Kauno “Vienybė”)
,
t Jr įsistoto. kad tokiukryjM žinome, kokie pilimi mat džinsi,
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AaUitahri*, taark i L
mažas pareikalavimas ir prie tos tarybos muikipmi
sunkumai išvežti juoa uirife- ir netnftiinMiatifi vttldininiiul Todėl taryba kviečia kaina pigų,
pramoninkus pamažinti sa Jokiai griežtmiiy prieinu*
Fdmiro, Lenkija* — Pravi) gaminiu kulnas, kad jie nių tarylw nurodf’inų įgy- nesą, kad pereitą rudenį rin
luptą prieiname*™ platiems mdiniintii vyriaitatiiP neža kimą metu buvęs wx‘ialistų
gyventoju shioksniam*, O dantį iintis?
Mpnokdas nužudyti diktato
kad gyventoją perkamosios Apie tnukesčiti Kiniui lini
rių Pilsudskį, Kąmokrias su
jėgos nepukmtų tai tarytai nių tnrylm nem pawtkiusi sa
nepataria mažinti darbiniu* vo žodžio; bendrai, apie ii- sektas ir, sąnmkslhrinkai w
karna uždarbio. VyTtaiisybr% kininkug neprasitarta.
į cinhstaM atiduoti teismui
le/’A’-alstybes prokuroras pei’’
girdėtu linkusi prisitaikinti

KALINAMI SĄMOKSLE ilŽUDYTI DIKTATORĘ

MARNASTIS

skaitė kaltinamąjį aktą, su
MBDMOKLiM
lig kuriu socialistą partijų Lietuvos laikrašeial rašo, kad
organizavus slapta armiją žiemos laikui gtėjus, vyriausybe
jau ntiu 1028. Milicija, gnku ūmiai įvairinusias medžioklėn pa
pnikuroraMi Mtij pagolltėjua mėgo. itedžioklės įvairiaUsta# —
nuversti Pilsudskio valdžhj* medžiojami aemri, vilkai, kiškiai
|r kiti vargšai žvėreliai. Medžiok-*
Apie šį wjalistij sjtiuokala
dalyvauja ir pala Pmidentan.
valdžia sužinojus iš milicijos žmonės kaliui, kad ton medžiokle
ne prieš gerą. Valdžios Žmonėms
nariu,

’ ?f

:i

ritsibmlę Lietuvą valdyti ir vMcą
sumonopolinti, todėl nori būtinai

i

rasti ką nors, su kuo būtų galinta
pakovoti. Kadang kova H kata
likais nesiseka, pora jr Varniai
greit jų vadais iierpildyti bu«, tai
aukiti ponai, norėdami daugtatt w 1
drąsos -(tarybta įsigyti, ruošia
j

džioklea prieš mikku žvėH#. Tau
jiems bevelk sekasi — nuo italei*

]

j

tų šūvių žvėrelis! bėga į niūktai* \ j
tankumynus...
Nors trumpai reikta parašyti npfe kini. don<» kur jis moterius ėjo
ir kur baigė.

f
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Bet ar pavyks tiems imnnms nu*
*
: !
gąsdinti savo teismais, arestaia ir
Tgbaudomls Lietuvos katalikų *vt* r
rnomenę, tai dnr vėliau njHlūtnori- J

______ •

-

me.„

amuikom

PAPARONIO PARAŠYTA 4 AKTŲ TRAGEDIJA

Grįžo Jurgis j tėvynę,
0Iia-ul ia-idiriia-lily nl,„
Tuoj apHių><> jį mergytėj
Gražios, grakščius, kaip lėlytė*
Aukštos, Iriboį mėlynakta *Viws kritu jam į akį.,.
Brolio žmona, kai atėjo
Jį visoms panoms pęrštatinkjo t
— Štai via, Jurgis—anifrito- •*
* mis —
Visos šaukte foukė^poiMril
J
Ka, Amerikoj kaip gi klojas, -r*
Ctal papmmkoK mums dtantritaa- ;
jias. . . •
į
— Ten gerai, gal kąip «enatn< J
rojuj —
>!
Kaip atrodo mūsų įmauil
<1
), kad mes taFpginaf^fnM*
ftavn laimę išbandytum?
Mes nenorim jalihu vyro
MinkŠtaproėio ir jrigyro,
Ot suaugęs — tai bta vyris 1
Tykus, ramus ir vėŽlyvaa
’titi tokiu gali ir gy venti ,,
ta ntaiiri tyliai pasenti.

BUS VAIDINAMA HARTFORb'E

Vaidinimas įvyks 15 Dieną Vasario, 1931
PARAPIJOS MOKYKLOS SVETAINĖJE

Kun. Jonas po įšventinimo dar
pasilieka Romoje tęsti savo moks
lus,
4

•

KRĖVĖS PILYJ

Kun. jonas Znbulionis pirmiautirt mokinosi Vaiparabri Univemtėte, VatpaūriSu, tad.
Paskui
Slotm City* Iowa» šv. Trejybės
kolegijoje, kurių baigęs įstojo į
Sta. PrąneiŠkaus Seminariją, Loret(0, Pa. Čta mokinosi keturis ffietM
j| Lorettos tmvažmyo į Romą,
kur dabar baigė mokslą ir praei
tame gruodžio mėn 20 d., 1930, J.
M, Vyskupas J. Palies, Žv. Jono
Laterano bazilikoje, isventiitn į
kunigus ie pirmas mišias kun. Jo
nas Zabulionis atlaikė gruodžio iii
<C 1930, šv. Petro bazilikoje, prie
šv. Petro grabo, Romoje.

S

■.

339 Capital Av*.. Kutpu Btm4 ir CafiUl AvtMė, Hirtf.rd, Cs»n.

Kun. Zabulionis yra ‘ * Darbiniu?
ko” ir apskritai katalikiškos spąu- j
dos rėmėjas. Kun. Zabulionis Chi
vagoj turi brolį Karolį, kurs jaun
pagelbėjo mokslus eiti.

Vaidina

Sveikiname naują darbuotojų
Viešpaties vynynė ir linkime ge
riausios kloties.

hudimkki

Rimtai tarė l'lkma,,
ITŽ vaikėzo netektata.
Porą metą paRtktahi,
Laukniu aš rimtesnio vyro —
Ir jos akys5 į m n* Jurgi jau
svyro...
Jurgiui akys snžaibaVo,
*nl.v meilė uždainavo,.;

Visiems mano Draugavus ir Pū<
žįstamiems, kurie vienokiu arba
kitokiu būdu man reiškė užojautą
dėl mano brangios bei mylimos
žmonos ir sūnelių motinom netikė
tos mirties ir mane bei mano mažy
čius sūnelius ištikusi, žodžiais iu»išrejškiamu, vientik tų supranta
mo, kurie patys vra perkentvję,
skaudžiausiu gyvenime smūgio —
nuošinlžiai tariu aviu.

Ypatingos padėkos reiškiu ma-lj
no šefams, Ministvriui p. B. K. Ba-1
lučiui ir (leneraliniam Konsului p.
P. Žadeikiui su žmona, kurie jaut
riai ir nuoširdžiai manu skausmus
atjautė ir juos sumažinti visų pa
stangų dėjo ir dar tebededa.

Negaliu šio pareiškimvlmpąsira-l
syti specifiniai nepadėkojęs Bar-1
risono-Kcaritvs lietuviu klebonui,]
kun. L. Brigmanui, kuris taip stro-į
pįai prieš-mano žmoiibs laidotu-r
vl*s ir laidotuvėse patarnavo ir]
tiek daug širdies i visii skaudij jil
reikalą id?jo- Iš visos širdies jam]
tariu dėkų.
Į

LI1TUV08

Be to, dėkoju poniai Simelienei,
Butkams ir, vienu žodžiu, visiems)
mane kuo nors gelbėjusiems.

j

NORIMA KOVOTI SU

krizių
Ekonmiiinis krizis gal la
biausiai yra palietęs Lenki
jos kraštą* Lenkijos vyriau* Į
sytai paskutiniu metu' y m
pasiryžusi imtis priemonių
jo pašalinimui. Nesenai bu-j
vo sufuniikusi prie mintate*
riu kabineto žinovu taryba,
kuri nagrinėjo tą ktausimą.
Ta tarytai. priėjo isyajoa,
. kad M'arbtansm križiu prie*
žasti^nv guminiu perpro
dukcija, tik tu guminiu per

l

GAlrAiKHO?

)

tūpusiai

Taip pat širdingai dėkoju ir vi-]
siems laidotuvėse dalyvavusiems
kunigams ir vargonininkams.

- Jjls'b
‘.
Petrą# DaužvardU

*

Ir apsvaigo jo gal vėl?
Mat ištiko ta mergelė.
( Ir pradėjo ją lankyti,
T Ameriką vadinti,
(1 Vilutė to tik laukė,
Ir Jtirgnti traukte trauk?/
f
Jurais užsaką įtutbojo, *
ta Kaiman, j»is Tom? n«W%
liojo.
Ton greičiau jis šlitlbą gavo
Tr Barbutę imbuČiaVO,
?
Jurgis jautėsi laimingu,
Tr didžiai garbingu.
Jauną nnčiy jis turėjo
’
Nors... kilenė aptuštėjo.

Skaitant iŠ kaltes j dešinę t sėdi 1) Kanklininko roleje —- vatgoniuktiB p. Vincas Bui^ulta, 2) Kunigaikgi ienOs ix>lejč
p. Ona KatkaAaitF Lietuvos Opetm avtistė. garsi N. Anglijos koliate* 3) Vytauto iideję — P- J uostas KoviiUiUH; stovi: 1)
Kaivivio roleje*~p. Kas. Ketįvg, 3) pudelio n—p. Konstanta* Taitamitata, 3) Tatadh>« t^įh Jonas Moneiitaašį 4) Afitgos i\ —
p< Anele Batikiu^y b) Budelio r. —* p. Vineas Kripas, B) Vii^ikm i\ **• p, EduaTtlaa Mvii&iftiiag, T) Kareivio t.
p. Antanas
Kociunas. -;■■• J ' . .
• . •
.'•*■•
;
Tautiectait lSiitaiMmK yni žinomas rašytojas Ltatuvoj iv Alneriko^ Jo tik kę jmras.vla tragedija : °KM<bi Pily,* * labai
gražiai pdflMlb Ltatayua Ik Kuiiigatkscio Vytauto kovas šit Jogalbį kad A|tgbifi Ltatuvų mm Umkijm. Jauna iHuvaita Mitgn
■ iv jo* snžHottnh kaklininkas Gnitnutas paguldo galvas, kad Vytarų išliuosuoti» kabina Visiem?, o jimfingai jaunimui*
kis įdomu nuiiyti,kaį: aenovvslietuviaimokejomirtiuž tėvynę.
i
K
,

•

VIHAHVAKAHO

SKSKllp

„

*=>

Tatitieriidl Ntpmkdskime pnigos punintytipiniu vaidinimą ta pmWMwutfti^
,
\ ,
į^lįga r- lXk*. irJcjv į svetainę taikykiteĮžangos tikietus, ne* jie duos teises laimėti grąžą lankomis pieštą įminą ta'*
laimos iKiivikalų . Tad imlmudykite savo laimes ta imtinai atsilankykite i vaidiuiimL
*
Vaikams bua’^ildinaimi Vamivlo 13A.Tv<iL vaknm, lŽĮmgnjrx%
. .
'
_
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/
’
1 *
^Wdnhnąiwi(t
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Lietuvos gašėsdoriri. netariu*)
mi kur grikių dėti, nutarė ptarik:
derti juiM savu riebfosWm ktarijp*)
tems šerti. X«, it neblogai NĮ|
baltosios užaugu, Tik vim
k«d ir ją hlta kur dėti.., t
per daug khirtknoH. Tratai
ti į užrnbvžine# vriri ybwj ;
Vokietijų. Bet tie vokiečiai
mechanikai. Jieulkrauna
muitus «— tik nė vtom«
vienodu*. teimWw .aK
Žfnios pasiekta — jei
vokiškos ktauNM, tai m
« jei Ik'luviJkoa
Bet kaiti pritinti, kurio*
km ir kurta# vok iikm
Oinli' piečiui turi M
radimų ■■- kata tik tfr®
N Lietuvi* prie Hibrl^na ti
faHk tat vokirčht thaj
ftlnėmfe ikktamkr įkerpa

ktaulttats i auris Ir M tv *
ktanHvin Mito*
Hm Ikiuvikkoa b kūriką
k**,,
,
Xa Ir gudrita Vii

t
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AsUvdfeiito, Vaatrio S i, Ittl

PHUIHPMA, M.
KOLONIJOSE
Sausio 15 d. bažnytinėj** svetai
IfcirigŲįmip kitur, taip to pas nėje H vai, vakaro įvyko Šv.^Kmprastai cnto ’ Nora iŠ lietuvių ■rinriera choro ir kolektorių pager
imi nnliri’iueįų mažai to-sįrmi-' bimo vdakrienr, kurių surengė kto, liet ir irias kurto dirba pilnų l,om;s kun. K, Kftvaliausta savo
ikf. Jeigu gauna Mimą kitą į lėšomis, f vakariene kovu užkvies
•vitę„pmlirtoi, tai ir tas girai, tas T) r, (’hapaš, kurto dalyvavo
urie važine ja' dirbti į Nąshua, N. ku žmona- Per vakarienę choro
, į eeverykų dirbtinę, tai t to Šhi«- pimihiink’h.s JI. Kvedas linkėjo kle
Baikit dirba gerai, bet. jų yra tik bonui gi rinusios. sveikatos ir įt<«itai kelt Nėra vilties kad Ims iš feč’viso choro vardu dovanėlę, dė
įjtotnvin ir audinyčhise gautų dnr- kodamas klebonui už taip didd»
*■
natanknmų etoįrui. Gale kalbėjo
LDS/74 kp, metiniame susiriu- pats klebintas, pažymėdamas ehitInte solisto 4 »L šių metu išrinktu rti reikšmę ir vienybės r«‘il:a1ų.

kauti valdyba 1931 metams?
pirtį,
V, Zaremba, rnšt. nut. ir
t. *— Jonas Vaičiūnas, Imsiu. -IfnUrta rengti studento X B,
uekos prakalbos vasario 14 die
r Tikimasi, kad visi Manohes’iu lietuviai susmuki į minėta’
kallmsryptti* tmlėl, jog stori. X
. Laiičkos tėvelius kai kuru* scu čia gyveną lietuviai fitsiinr*
kaipo darine draugai. Tildmės
jie viri m į noru ateis pasiklaut jauno studento kalbos, išgirs
ti gyvo žodžio apie Lietuvos dariuIČĮ! padr-tĮ.

“DARBININKO” METINIS

K O N C E R T A 8!
Tik T*

Vakarienė

MANCHESIER, N,H.

Parapijoj mitingas

įf ra#, įvyko Iv, Kazimiero Akad.
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Įvyks Sekmadienį

I

Vasario-Feb. 8 d., 1931
7:39 vai. vakare.
k<<

u

»
MUNICIPAL BDILDING
SVETAINĖJE

ii
:l

Broadway (Tarp “G” ir “H” St.) So. Boston, Mass

Batisto 1H d. ktrhmms sušaukė
parapijos .susirinkimą, kuriam iš
davė pm-eitų metų atskaitą, iš ku
rios pasirodė, kad nom pereit į
metai buvo /menėms blogi, bet
UiftMi gerbiamas klebonus miver1;e daug: atmokėjo daug parapi
jas .skolų ir dabar musų parapija
turi visai mažai skolos. Visi džiau •<»
giasi klebono darbais, nes grėifai.miųioma statyti naujų ruimin
i
gi) bažnyčią.

I

I Rėmėjų susirinkimas, kurį pradėjo tat malda dvasiau vadu ktm,
|V, Mikgltto,
į| Valdyba išrinkta ta pati suri-

į dedanti IŠ: Dvasina Vado—(torto
| Kun. V- Mikaičio, Pirmininkė* —
|tp. Augnitienės, Viėe-Pirm--p.
Į Mažeikienės, Finansų Ražt.
p. „
E Dienos Raguskaitėa, Prot. RaMt,
bj—p. Onos JuŠkauakaitės, ifidininįĮ kės — p. Jurgaitienė*.
Buvo aiškinam* apie naujų namą, kurį Sraclės Kazimtorietto
’ žada pirkti Ęlklns Parir, Phlladclpliijojc, Kelio* moterėlės prij Žadėjo aukų,
’
.

Sausio 21, 1931 įvyko “Buncų .
įParty” kuriame susirinko gražu*,
| didelis būrys goradėjų, kurie at<
I jautė sesučių reikalų. Net. buvo
j garbingi; svečių iš tolimesnių viej tų Philadelphijos ir. visi gražiai
d linksminosi, besišnekėdami irlbesižnizdami, įdomiai praleido vaka
rą, Daugelis gavo duvanų^ Viri
; buvo pasitenkinę visu kuom. Sve*
;• čiat buvo patenkinti, nes prasi,
E kad kitų tokį vakarėlį surengtui mem.
Į Į Visas pelnas skiriamas sesutėms
Kaziinierictėnis nupirkimui namo.

“ŽVAIGŽDUTI"

WORGESTERl MASS.

MritiaJ. LD& kp. nario Jono
tebaieio dukterei, katalikiškos ko. I
.
Metinė Labdarių DarbuoU, *
(gijos mokinei K. Zubaitytci įvyuelaimė. Pargrįžus šventėms
Šv. Kazimiero parapijos/tobda
OMtogų, draugių kviečiama, pra rių dr-jos pirmas šių mėty mčnesb
tėvelių kisti jai vykti j-New nto sasirinkimos huvo^SS d. sausio,
rkų |Mvitšeti pgs jas mokslo šv. Kazimiera pmmpf salėje. Ap?
ilges. Tėveliams sutikus, gruo- smrsčins drati^os reikalui, vai-,
25 d. kelyje ties Springfield, dyka išdavi’/raportą apie pra^t’l * >
automobiliui paslydus, tren- nictų darbuotę. Metinė apyskaita <i tT
į stulpą ir penkios ypatos va- šiai.atrodo: įrigų
$4,(149,09, išvustoš,automobiliu liko sužeis- . Itinlų $3,280.39. Ižde pinįpj yra < I
K, Z. paimta į Springfield $1,408.70.
■■
mirny, kur išgult"’”s ’2 savniti
IF
Nuosavybe *. buvęs Maironio Par 'J I
grįžo pas tėvelius. N»»j,-s nevipusvf.il’usjdirtosąpsd^ 11 d. tš- kas ant gražaus Quinsigmond iže
o tęsti savo mokslą. Gaila tė ra kranto, vienas namas, svetaine
ti, turėjusių liūdnas jjy. Kair su namu, du vasarnamiai, trys na i t
mai persirengim’u maudymosi lai I k
U
J. V. kui. Vtoo parko kaina $40,000.00,
parko skola, pirmas morgičius
bsnke $10,000.00, antras mergišius
$4.000.00: "parko skola $14,000.00.

i
!

erini* valkų pavaikrivotM
laikražtto

Eina septinti metai kas mėnuo
32 pust didumo.
Tini, auklttojai, Mminfakai!
Jūs trokštate savo vaikams laimis. Tai pradėkite jiems tų laimę kurti jau nuo mažų dienų. Pate
Šis Ukrainiečių dramatinis-Aiuzikalis parapijos choras iš Boston dalyvaus koncerto programoje
pirmas tam darbu —* tai įpratifr*
ir dainuos keletu ukrainiečiu liaudies dainų “Kaczeniata/, f<Revuchan ir kitM
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
Programe dalyvaus Naujos Anglijos įžymiausieji solistai-solistes. Be to,' bus duetų, kvartetų,
yra visai nesunkur ir nebrangu.
sekstetų ir 11. M Afontello, Cambridge, Lowell, Nashua ir So. Boston, tlv. Petro parapijos choras
fttai “Žvaigždutė” leidžiama vaipakviestas dainuoti. Prdf, X Žydanavi?ius smitifcų o jo duktė Zofija pianu grajis lengvesnius ir
karna Žriesti, dorinti to lavisti.
Būk tikrai vaikams geru to p<sunkesnius musuos kurinius.
*
daryk jiems Žiemei gražių dova^
Neabejojame, kad. atsilankiusieji į šj koncertą su mumis sutiksite, kad Šių nit4ii koncerto pronėlįi užsakyk jiems “Bvaigždugraina yra skirtinga nuo jau buvusių koncertu.
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos įdomių skaitymSlių, įvairių žinių,
Pasipirkite bilietus iš kalno, kad užsitikrinus sau vietą. Bilietui galima gauti pas WS. narius ir
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau
“Darbininko” administracijoj. Įžanga 50e.. T5c. ir $1.00.
^ttūklonu, kai vaikas skaitys ir
džiaugsis.
Kalėdų Fondas
Vaidintn “šventoji Naktis,*’ knTik paabndyk—mūsų nerūgori.
survngė -šv. Kazimiero choras
Kalėdų švenčių motu sušelpta
Juk
visai maža kaštuoja *— vos 4
ujos bažnyčios fondui „padidint, 29 suvargusios šeimynos, neskai
Ht
metams.
'
tomas kun. L. Kavaliauskas tant tų, kurios yra šelpiamos nuoKaina
Angelo
Sargo Vaikų Są
fydainastokj svarbu lošima, su- ^tos Draųgijos'ir atskiri asmens, Živilė- drabužiais $T5; smulkiais
Prie veikalo buvo keliolika mer pijoa, grodami “p<X)l.” Taipgi pen
jungos
nariams
3
lit, o visiems ki
gaičių kaipo vaidilučių ir keli vai ki vyrai Nuaidėję raičiojo bolra
inė turėti du vakaru, kad visi įnirto aukojo Kalėdų Fondui pini daiktais surinktų, vertės $8.80.
timas
ITitnUetams.
Užaieayje 8
rapijonys turėtų progą pima-. gais: šv. Vardo mot. dr-ja $15, Visi valgiai surinkti, naudojan Lietuvių Kultūrintom Darželiui kai, kurie taipgi gražiai savo už (balto) įgauti daugiausia punktų
litai
metams
4
litai
pusei
metų.
(irnints). 8to raičtojimas vadinas
I, Lošimas pavyko ko puikiau- kun.
duotį atiko.
Petraitis $10. šv. Onos tis automobiliu Juozo čiŽausko,
gauta pelno apie $00
Priedų
duodama'lotorijoe
Mito*
Visi parodė didelio; pasišventimo ^botolteg?’ Taip praleidžia daug
i. Kvąrbmusias roles turėjo: mot, d-to~$7.(l2j &v. Vardo Jėzaus kurs dienos darbą aukojo.
Sausio 18 d. “Galiūno” vaidi gražiam tikslui ir pasiekta gražios vakarti, sti kitoe tautos Žmonėmis
inis vargoninkas B. Valaitis. vyrų d-ja $5. Mot. Są-gos 5 kp.
IMariina visiems remti tuos vi
Avd r e a a a:
Įtars,.fr tą vakarą paruošė. A. Vait $5, M. Samulieiiū $5, Labdariu su- sus biznierius,.kurie prisidėjo su nimas praėjo labai pasekmingai, pasekmės, už ką Lietuvių Kultū susipažįsta, pasijuokauja. Kaip
os, A. D. Avižinis, J. Sinkv- sirinkinie surinkta $4.20, SLRKA.; įvairiomis aukomis ir stojo į pa- publikos užsipildė Mažasis Miestb rinio Darželio Sąjungos teatro ko užsibaigia šitie rakami, Sv. Vardo
draugijom iškelto didelį banktotą,
Ulė. Kitų vardus a’plvidžiu. 41 kp. $3.25, Šv. Pvtronclės mot.' 4telbą Labdarių d-jai šelpti varg- Auditorijos Teatras, ir Lietuvių misija tiria gražų Ačiū.
Darželio Fondui lieka apie $200
užimtų daug vietos. Visi ur dr-ja $2.50; po $1.00: J, Tauteris,, Šus Kalėdų metu;
Komiaija kurto metu duoda dovanas tiems,
kurie geriausia lošia.
Parapija,
btai savo pareigas atliko geria u- Ig. Sviklas. A. Kalinauskas, Bh
Žinomi visų^labdarių ir vargšų pelno.
kuri
geriausia
pasirodo,
gauna
si
kk Publikos per abu vakaru lm- Lcnsidiias, tora Frankmtv.
. vardu visiems aukotojams reišNuostabu tas, kad Clevyland’o
dabrinį
puodukų
ir,
jer
per
trto
pflim svetaine. Vaidinimas pa
lietuviai ką nori, tai ir gali pada
Kratuvninkil aukos, kurie auko► kiarae’ širdingiausią ačiti.
sykiui laimėj tai galės sau t< puo
Mką patenkino. įžanga buvo la- to maistu, drftbiižiuto ir vertės Ka
Labdarių Komitetas ryt. štai rudenį buvo surengta
Visiem lietuviam jau žino
duką pasisavint. Mūsų atstovas,
pigi.
Tikėjime šviara
lėda Mpimo fondui: ToįvnVTalk
vakarienė Vytauto 500 motų su
ma kad Boston Saks (Jom*
kemv kla 200 duonų vertės $20, J,
kaktuvėms paminėti Suėjo daug Sausio 25 d. pobažnytinėj salėj kuri* tarpininkauja mums ir su* pany, kuri užlaiko drabužių.
Baltramaitis drabužiai $28, A.
publikos““ to suaukojo apie $230 0:30 vai. vakare buvo rodomi kra rangia vakarus, šiais mėtoto yra p.
P. JMkelerjįim.
| ir čeverykų krautuvę, ir daPiiuiinkonis maistii $5.14. J. Pa
LDŠ. Naujosios Anglijos Aps- Darželio labui. Dabar vėl pasidarė tomi paveikslai. Buvo rodoma įdo
Raiuku
’ro biznį per 10 metu, dabar
tinukas maistu $2.18, K. Daugėla
mivažUvimas įvyks sekma- apie $200.
mus ^veikalas * ‘ Tikėjimo žįega. ’1
t
Wns iŠ gerinamųjų lietuvių norib maistu $5.00. J. Palaima maistu {lienj kovo g
j jau pasibuduvojo savo locPo “ Galiūno0 sttvaidinimo Cle- Buvo dar parodyta J. Šarkio kum
bažnytinėje
užsirašyti laikrašti “Darbinin- $2.04, V. Zinkiene maistu $2.50, J? SVriamvje, 5-tb St,. So. Boston. vriandiečiai gavo daug atsiliepimo
štynės su Jlaloncy. Taipgi buvo
nūs namus, ir iš seno pcrsiM malonėsite kreiptis prie ma- Dapkūnas maistu. 60?., A. J. Katamerikonų speųdoje, didžiausiame rodomi 500 metų Vytautą mirties
Mas.s.
mufnio
į savo naują ir gra
o aš vhuomri noriai pafarnau- kanskas drabužiais $16.50, J. Pyšis suvažiavimas bus labai svar Cihio valstijos dienraštyje Cleve- jpkak tuvių paminėjimo ąpvaikšžų storą po nunt 657 No.
Už sąvo darbų jokio atlygini- licžkn mėtotu. 82.20. A. Pūras mais
bus. Pageidaujamo, kad visos šio land Plain Dealor, kurto globojo čtojimas So* Bostoniečių to apylin
lU'rėikalnuju. Laikraštis “Dar tų $Q.SO. A: Kudarauskas maistu
...
apskrities kuoplm išrinktų atsto lietuviai savo perstatymą rengi“, ir kes lietuvių to juokinga komedija. Naujo* Anglijos katalikų seime Main St
kąs” išeina du kartu savaitė- £3.75,0. Laužikas maistu $L10, J.
Darželio
fondą
padidino
pora
Šim

Taipgi p. P. Rasimuskas, tik ką
vus ir Jiems įduotų naudingų su
Kadangi dabar niekam
Kam butų perbrangn du kartu. Strnękus maistu $1.20, V. Būda
lis įvyks pirmadienį, vasario 28į
manymų organizacijos labut Kvie tų dolerių.
parvažiavęs iš Lietuvos, papasako
remto* nebereikia mokėt i, to;galt užsirašyti vienų kartų sa maistu $1 !5t A. J. Kiaulėmis ninisčiamo h* tas kuopas, kuros lig šiol /Reikto ištarti Ačiū ir ąri^tobįs, to apie Lietuvą. Žmones dar turė dienų, 1931 m. Tą dtonąyra Ai»ajlje, f. y^ponktadienin numeri
fu 84e., J JKaškonas maistu90e„ T.
kurie prie veikalo pi'rslAtymo pri to progos išgirst muzikos, kuri bu tikot šventi
George iVaakinria spaudos reikalais kreipki- ptoeag maistu $1.15, Bradom* dėl kokių' nors (priežasčių nėra sidėjo.
vo pritaikinta prie paveikslųprisidėjusios prie apskrities. Ma
ton gimimo diena, ’ Seterii* boa riausį tnvorų taip pigiai, j<<
pa«
maistu $1.15, J. Bocpple $2.25. P lonėkit prisidėt ir prisiųskit atsto
Vaidino parinkti artistai iš or- įdomų vakarą, surengė klebonas laikomis Nekalto Praridljhao Žv. visame Montello ir.BroriV. J.BLAVACKAS
Būda maistu $1.40, V. MitrikeVi- vus. Jeigu kurios kuopos dėl la gąniraeijų/ karto dažnai scenoje kun. P. 3(. Juras. Žmonių atsilan- Panelės lietuvių parapijra •vetait<me piekas negalėa par^o
<U Btraat, Worc«tęr, Mass čius maistu $1,00, Ii. Vnndclinusbai svarbiu priežasčių atstovų ne matosi ir vra publikos mylimi; be gausus būrys. Paveikslus rodė
ti.
In® mnistn*$1.85.Kmpirt» Be p f Co. galėtų prisiųsti, tai prnneškit nors StrA’ Gražienė. Elena Origiutv. E- iŠ Ro. Bostono visiems Žinomi J.
visų katalikiškų or gankraijų: P*Kad nepadaiyti klaidų,
Ietis Rusecknitė, Txmiaa Ttontonie- Bekonas ir P. Junkunoviviu?.
j maistu $1JjOs A. Kondratavičius
tapljų. paSalptofy draugijų, eborų,
[ x maistu $3.75. A. Mereli maistu 50o, raštu, Tikimės, kad visos kuopos nė, Pola nitigmlkuv. Marė Dovi
skyriy, kuopų, ratelių ir khų at- liMkite ant Moro dura ym
Iv. Vardo žintoa
jf Baile? Bros, maistu $1.50. V.
daittonė. Klėmcnsna Vrbšaitto Mimūsų
pnk/totima
nuoširdžiai
pri

* ■
>
.
(X?
siųsti kuo daugtouato atstovų ir užrašytai BoMmt
|
riANAl-RADW3
Sausio 25 d. 8v. Onos, prancūzų,
iw čeveryku $8, J. Leonaite saldai- ims ir MivažiAvimv dalyvaus,
kas Clka&.y. P. Itanionto.duoraa
krivaiti gerų aamanyiaų, Atato mH.MainRt>
.
šALDtTVVAI
«n»u $1 (to D. Lhitktonū drabužinis
Muturas. Mikna A- R«Wkast Am kambariuose, visų Lmvrence’io Šv.
vai turi gauti orgaafaadjų man
V.
Paulauskas,
pirm,,
Kviečiame visus pm mtm
$29, P. Stmliii iič maistu 60?,. Mar
taita* Zdanto Knxvx štaupas, Jb Vardu draugijų išrinkti atstovai datus, kleUnų patvlrthrtua M| 90 TMJMBULL 8TBBBT/
303 Favrite St,
susirinko
pasitarti
apie
ateinantį
uis
G.
Volteris,
Jonas
Ammm.
tiulmitisrevetvku
$1.90.
M,
gamaatsilankyti.
F W010]fcSTlR( MASS.’
mėlio viaa tvarka Ir tfautraricė
TaMvcIL Mass,
Muziką dainom* eaanrtom* Sto taip vadinamų “touranmmiL” Ris
Itonč tbmbnžiato $M GraŽnlionū z
Atrt&vr?t««
totą pranešta
Td. 4-9430
į i maistu
K. t MadstUu, rtft,
COe.. L. NhsUraririonū
ma veikalai parašė Vincas Gretoms, “tonmmrnt’^ šitaip srakhra-.
■ ■
prrm Wyg&~~Be MuoBmčtoJ itmidu W., K, Dtoyrifa drabužiais
j pianu akompanavo prie ttolnmmo Dveji vyrai iŠ vienos parapijos lo
Šia M’i kitais dviem iš kitais para
Naihua, N. H. ■Regina GraiMtdė. z
50c, V. Itopcikn įmyliu
fc $8, Dir-
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CUVELANO, ORIO

MOMTELLO, M*SS,

UW«E,MASS

IMININAO” AGENTAS

LOS. SUVAŽIAVIMAS

NAUJOS AUGIUOS
KATALIKŲ SEBEUS

[ CRARRON’S

I

*>

I

[VIETINES ŽINIOS

VADOVOJS
Arimai (tarihife laikai Tame
Uiku bažnyčioje Mti Igikomoa įvaL
rioa pamaidMt priaMnaniHM Krim

I Hlupislavita Kębečis, voa 41 me«
J hj amžiau* riaiįa pasimirė. Jia

l'lrielaiMkM
J, OraMitėkus*
Ui l’remni Hu, ItaadViUe, &u*
VltK^rmhiinkna — J< Markellonta.
451 K, HeretJth 81., Ho, Bouon,
ik) Bmvrn Ht,, Eo. Boston, Mm*
vaikščioti hryžtaųs KeHu* giedot: Vke.pĮrmlnlnkas
‘2. f',.1.:" *, j -*• A. Nmkitiur^,
JluMIuliiktiti — V. Paplausku*
(Iraudiius Vėiksnius ir kita* nuo- 9W K. Krv:i<lnay, 8o; Buiston, Blrgę. IVot.
110 Bow«i 8t, Ko. BoeHrti, Ma>*
Prof. HaMiutafcM ** V, Ta»uiumo,
Fln, MtninkM - M, Balki*
stabial gražia* ir jausmingas gira
40 Marine Bd., 8o. Ikrntou, Mn«i.
258 1& Klnth
fto. BoOon, Mėta.
Fia* llažtlnhiku* ~ D. I.lmtevldtiĄ
mes.
92 Adam* 8t., Doreimier, Mae*
IMtabikM
v, tolinti*
Kuteritui — P, Klepont*
86*4 Jlorcer 8t„ No. Boeton, Mm*
Tos viso* pamaldos žmonių yra 200 Bolton 8L, 8o. Boeton, Mas*
Tel. Ko, Boston 08IT-W
Tv*rkd«ri«
J.
IMrinekafl,
labai mėgiamo* ir garndai lanko•Mnr&ilfc* — J. Zalkli,
141
B
qw
M
8f„
8
o
.
Boston,
Mm*
wk«ta
tW IWWM» KU., KM>. W0M<W, M«M.
mos. Ir m nuostabu. Tų pamaldų praairij* laiko ««xirinkimu* ka* untr* 7 WlnW Hh, 80. lioaton. Mm .
rirauglfa įniko Mi^lrlr»klmn»» kna antra
viso* maldo* Jr giesmės yra tovč-i plmadlenj klekvmiM? nusėdo 7
neAlihllanJ Iriofcefeuo
PmM'
r«l. vakare, pobalny t InėJ bvatai n*J,
Jo* nnlAj. 402 B. Urenta «t,. Hmttiu
; tnfim gražio*. Jose vaix*lžim yra Fltih 8t, So. Borto* ltax
Bo*ton M«m

cm MĮt ir

pritari

Mva

Bn2ll}.tijIi,i teMoĮ,w„ »
vai. antradienio rytų;^V ~

ko° BirtinittiF koncerte, rakmadtaay, vasario 8 d., Muaicipnl
Baildtag svetainėj* 7:30 vai va-

ta* Europoj,

FSKHKS GALINIS BAIGĖ
Bostoniečiams gerai pažįs*
tarnas ir žinomas Pr. Galini#
vasario 2 d. išlaikė Harvar-d’o universitete iMiigianiuosiiis egzaminus. Pr. (ralinis- knip žinoma, studijayo
kalbas ir Įmiriindine jo šaka
—vokiečių, lųdba ?sėj)Ojh‘¥k
duvamžių, gotų, naujoji* ir

Šiuo metu Pr. Galinis ruo
šiasi parašyti mokslo veikalo
įr įteikti ji Universitetui fiJoioęijos Valdam laiDkinui
gauti. - ■■* '

“

. .M

• MintafNv omai <
Šv. Petro bąžnyejog * mergini)
choras sekmadienio vakare (vasa
rio 1 d. V turėjo pirmi dideli jmmL
Todymų — davę TcoiiecrtH pobažnytinėjo safojj* Koncerto progra
ma buvo iįzi, graži ir įvairi.
Daugiausia fainij nudainavo choras. Buvo sblo ir duetu, kaip bal
sais taip ir ųiygomfa. Visi nustebo
Jauno 'choru miklumu ta visi buvo
dauginu upi patenkinti. Chore pa
sirodo esat talentu. Viętt lietuviu
Wri«a remti tokių gražią nteiti
turinti eyorą.

choras. Ukrainiečiai
ietuviam* tauta.

drauginga

PKOF. MYK. MŽttKOS
MABNTAS

Darbvajtaaai "bažnyčioje. Da
A
žoma zakristijos, altoriai, stiiėijo*
V&MUiOBUn»^
ir pati bažnyčia. Už trijų savai
čių b’ažiiyčfos atnaujinimo darbas 12 d. Bnyonii* N; J. •
baigsis.
Rap. I4-15-U Philadelphi* Pa.
22 Baltimore,Hd. v
24 Elizabeth, N. £ • 4
26 yVaterbury, Conn.
27 Nevr Ilaven, ConiL ■
Skaitydamas “Darbiųinko” nr.
28 New Britain, Coft^*
7 rudau liūdnų žiniją kad pasimi
G. P rė Petras Kripziitis. Tai buvo
Krro mfc*;

SMULKIOS SIMUTIS

Ketrirtatlienį išpažintys klauso
mos, 3:30 vai. po'*pieti> — vaikų,
suaugj šių — vakare.

'

* * *
^jkmadient “Darbininko” konbus milžiniška* Nė tik apMolkės didžiuliai lietuvių chorai
jme dalyvaus, 1k4 dalyvaus ir paįf^rsejęs muzikalus ukrainiečių

šimtadieny, sausio 30 <1. kilo
gaisras Ulrhlgo-Baker kompanijos (
35-37 Sleepor St., So. Boston, nainuose. Sitbegę gaisrininkai per |
dvi yalandi kovojo su ugnimi.Trys?
gaErininkai sužeista. Nuostolh|
padaryta $40,000.

$1,134,838
Pereitais metais Boston Ek*vatcd Raihvay kompanija turėjo <lejjeito $1,134,638. Kompanijos virbininkai aiškina, kad deficitas pa
sidarė dėlto, kad sekinadit niais ir
šventadieniais stnnužčjo paszižieW
vh| skalvius, šiais metujį. kompa
P-L*J.JUREVKIUM,
nija, kad padengti defubihr^t arė
daiidmAkiŪLo
,w«ll,M*««. dai
sianti panaikinti vnkcen* mins gatnuo*
“
Dorbiainko
” koncerte, va<
vekarius ir kaikurias furijas visai
aario
8
d,,
So.
Bųotone.
nukii'slt

Puikiausiu Pastoly
“GerausUs Vitam (tatauly Imi■sss’"
naudotojų. Oj kaip jie pirminis
kentėdavo! Bet dabar jiė yra law*vi
—-laisvi nuo ty visų neapsakomų
akaiymy.
Dabar jie vitiškai nesirūpina, nes
turint PAIN - EXPELLKRIO
bonka namuose žino, kad niekam
ii Šeimos nereikės kankintis *H
geliamais kmriata ir muskulai*

Enker Pita*ExRB«ri»

UMUS PALENGVINIMAS n»o sfataNMt

PRISIMINUS...

draugingas ir visados linksma*.
3uvo kilę* iš Lietuvos, iš Pumpė
nų parapijos, Ponovėžib apskrities.
1014 ir 1915 metais, drauge su juo
dirbom kriapcių dirbtuvėse ir kar
tu gyvenom vienuose namuose
Seifas!, Me. Tad* jin dar tik vos
19 metų amžiaus buvo- Nuo to lai
ko a5 su jUominriekur nėsusitikau
ir uesimaciau. Lai Dievas suteikia
igm amžiną linksmybę.

1 d. llartford, Comf
3 Woree»tcr, Mana.
4 Lawrenee, Maus. •
5-7 Boston, Cambridgc, Mas*.
8 d, 3 vai.,p. jį Nebark, N. j.
8 d. 6 val’Brobklyil, N. Y.
10 Wilkc« Barrc, Pa.
llt Scranton, Pn.
'. .
14 Binghamton, X ]T.■
15 Amntardam. N. Y.
17 Roeheater, N. Y.
18-19 Niagara Fall* N, Y.
20-23 Detroit. Mich.
25 iki ImUnd. 15 d. Chieago, Ui.

išdėstyta visa Kristaus kančia. Jo
se, kaip veidrodyje atsispindi ta
MBTUV DUKTERŲ »fc JU
dieviška mUsų Išganytojaus Mei
le I žmones. Tat savaime supran PO GLOBA MOTINOS S v
VALDYBA
tama, kad žmogaus Kšiilgum tikTosio* Meilės širdis fr linksta i tas
aneiga* Q Bažnyčios noras, ir jos < irtaA.tuuKe - Ijuglė AtaBeuskien*
dedamos vmoa pastangos, kad tos US G Kl., So. Bwtu(i, Mas*
vim*irt»iuia« - r, ž*iedci«u*
pamaldos bfftu atliekamo* kuo iš- 4ta t'HOihrhlie »u. K^m'jrldgv, ila*
' JJg ^iĮh’jį — Oa»i SluAirtonC.
kilmingiauaiai, ir ka<Fjose žmonės Vr

4V JONO BV BL PASALPTNH
DR JOS VALDYBA

Pif’ninintaLs — >t.
tW Mt. Ida Ihl„ Dorchester, M*i*
Teteplme Cohimltl* 543^
Vlce-l’lrmlnlnkft» — J. Petrauelcas,
Ž54 Thofniis l'k„ Ko. Iheton,
.
Prot. ItnStlnlnkMH
J. Gilneckhii
ą
ii Thomus Pk., Su. Boston, Mum.
448 R 7-ih Kt, Bo. Btato* Mu*
l'iu, HaiĮtinlnkns — M. &lkl«,
atrastų sau dvasini pelnų bei sie-f TJephone Bouth Boatcn S422-K.
2-Vi II Nlnth 8t, Ko. Boeton, Mm*,
Flu.
JlAirjjvioi MarkunlnU Iždininkas — A. NaudŽIunnH,
los nuraminimų, ,
064 H Elglilh 8t., go, Boston, Ūam
SS5 1J, Bro*ulwMy, Ha.
Mas*.
tadlmnkfi — (Jog Etanluliul*
— J. Zuiki*
Be aižėjo naudingas yra daly 105 West 6-tb Et., Ko Boston, Masu* Mnršnlkt
7 Winflri(l St., Ko. Boston, Mjuk.
tas, jei Žmoghs jųu dalyvaltis pa Trtrkdiirė — Ona MhAgirdle»*ė,
Hrnnalfji hilk«» srndrlnldmiie k** trel’IJf
1012 Colu nibhi Itd., So Botrtoit, M*»’
nwh“h1|phl kiekvieno ffiMeeth 2 vėl
maldose. Bet daug naudingiau y- h**u*’ Globėju - K. jAiiiHAoairaė,
po plelij. P»rnplJn» «*IH 492 B. Tth
142G Calumbi* Iht, So. Bestou, Mhm
ra jei galima jas sekti: ar giedant
S*, So, Boston. Mas*
f'musiju mvo susirinkimus talku Mm
tas graudingai jaudinančias gies antrų utaraink* kiekvienu (nčurata
vai. rakate, pobutnyduej o*
mes, ar prisižiūrint dangiškai gra 7:30
Wt-"qgg. -X ._...U,_. a.; 'H'.įn11 ""rnl
talnSJ.
Tel. Ko. Boston 0H2S
žioms bažnytinėms apeigoms, ar j- VĮ**)* draugijų* ralkatagi kialpklt*
'9«ui protokolų mitlnlnk*
LIETUVIS DANTISTAS

sigilinant i jų dieviškų prasmę,
vad tai tobuliau, atlikus, reikia tu
rėti tam tyčia pagamintus vado
vėlius, Daugelių teko girdėti nu
siskundimų. kad ju nesama ir reiždama noras jų turėti,

K*iP tik tam reikalui Ubai vykusj “Pamaldų Vadovėli” yra iš
leidęs Kun. Dr. J. Koncevičius.
MPamaldų Vadovėlis” visai nedi
delio formato 64 puslapiu knygu
tė gražiu viršeliu. Knygutė labai
patogi nešiojimuisi.

*

—

f •

U M. V.CASPER

IVRNTO PETRO IR POVILO
DEJOS VALDYBA

(KASPAliAVrdIUH

511 E. Broadvray, So. Norton
Pirmininkas — Jonas L Petrauską*
24 Thomas Vark, So. Boston, Mas*
V’icC'Pii-mlnlDkHs—Juomw Jackevičius,
92 8a\vyer Avė., DorcJieater, Muša. I
I’rot. ItnSttnlnkas — A. Nevieni,
IMS E. Broa<hvijy, So. Boston, Mass.
Fln, rtnšf.lninktis — Jtn»z:isGiizt-vlrhb
27 Tampa Št„ Mattapan, Šiais.
Iždininkas — Vincai Kalinius,
07 G Street. Snnlh Boston. Masė
Tvarkdarį* — Petras Geležinis,
T 4 Vlnton SI., South Boston, Mas*
rmtigljom susirinkimai hunu ka* .pirmi
nCilčnUenf kiekvieno inMieslo 2 vai
no ple»Ų, P;impl}o3 salai 492 Eas*
fteventh St, 8o. Boston. Maja.

0/iso V«toHtfo<; ■
Nuo 9 Iki 12 ryta Ir nuo 140 Iki
8 Ir nuo 0 Iki 8 vai. Vakar*. Orim* uIdarrtM subato* vakarai* ly
nedfifdlenlal* talpai neredoMtamM
19-to* dieni ukiarrt**

Taipgi nuhnU įr

Lietuvis Dumtais
Nors knygele nedidelė, bot savo
turiniu labai turtinga, Čia rasi
L,
*
Kryžiau* Keliu* Graudus Vcrkamus, įvairias (Uveiita giesmes. NcU4 Bro*dway, 8a Bocum*
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
pamirita jdčti ir kitas taukiau var talikų Veikimo ‘"vitro leidžiama
1*1. so. M«*ton jiM>
tojama* pamaldas kaip tai: fiv. Jė mftraftį
atdaras uuu iu no u •
M. Pauplis
>10* nuo 1 ;90 Ik! 5-JO po ftet tt
zaus Širdies Litanija su Atlygini
Jiludbou, Mas*.
tat » vakar* trūmtą Uitai
uuncn i Air&AFrie”
iwaNi -<iihįtartjko
mo ir Pasiaukojimo Aktais, hv.
Marijos Mergelė* Litanija su gies
DAR VIENAS LIETUVIS, TAR
i
mėmis giedamomis laike gegužinių Jį reikia užsisakyti mu Amerikoje
16 Clevelaud, 0luo
NAUJĄS SVETIMIEMS
U
riaiems
fiminfcns
ir
pt^rtalel Ho, Bosumi 2000
pamaldų. Be to dar pridėta po
18 Pįttaburgh, Pa.
teriai #*Tėve Mėsų,” “Sveika Ma- miMta Lietuvoje,
Tilžė, “Naujasis Tilžės 20 Shenandoah, Pa.
LIETUVIS DANTISTAS
rii«,” “Tikiu j Dievą Tėvų,” gai “Mūsų I tikrai tie” metam* kai
Keleivis” į savo paskutinį 21 Mahuuoy City, Pa.
lesčio aktas po išnažinei*i. maldos tuoja keturi litai, pusei metų du
numeri Įdėjo šitokiu žinutę: 22 New York City;
bei giesmės laike Jstatvmolšv. Sak litai. ---------Latvijoj, Estijoj ir, Vokietijoj ; ĮSI Broadw&J, South Boatao
‘
Kiekviena
Amerikos
lietuvių
“Tuo tarpu bene geriausias
ramento giedamos ar kalbamos.
(“Keleivio” nume)
kaina ta pati, o visur kitur nŽsiekolonija
prašoma
stengtis
rengti
dainininkus Vokietijoj yra,
Kas
ypatingai
svarbu
Šioje
• ♦tįsti vnhitidue nno V iki 12, na.
oyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
paskaitas bendrai, kad visi vietos
i;30-(lAlr nuo 6:30—0 taltata
kaip patys vokiečiai rašo, ir apylinkės lietuviai gidėtų daly knygelėje, kad Kryžiaus Keliu brangiau.
, SereJorftl* nuo 1>—-12 r*j. <Heu$
maldos
ar
pasiskaitvmai
paimti
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lala
Subatumi* nuo 0 Utį S r«iL Ne
Štųsniis iš Berlyno. Nė tik vauti. Profesorius paskaita* sakys
delIomiM nuo 9 Iki 12 (iMK*l Ml
trumpi, bet labai aiškūs ir geriau vft Alčja 31 Nr. “Mūsų Laikra*
ne
kuktoms
atskirom.*
partijoms,
’artiJ.
visoj Vokietijoj, tad ir pla
sių
autorių.
Taip,
kad
tas
paleng

tia
”
čiam pasauly* jis yra pasida bet behdrai lietuviams, kuriem* vina mus prie greito atlikimo tų
rfini Vilniui Vaduoti ir šiaip kullys žinomas. Neseniai v grį tilriniai reikalai.
pamaldų.
I Tel Porter 8789

3R. S. A. GALVARIii

’T
J

A. L. KAfUCIU.

NLSVATED KOMPANIJA
TURAJO DEFICITO

Tik nusipirkite 3?ę

ar TUc bonką vaistinėje ir iitaitnnkita juomi statiiiimis vieta?.
*INKARAa* nedeiftaa Mm k MMftrlfa dratouH* Netari pr&tas kvaMMiią. Tmi tarpą> kmma nagĮ#'** vt«ma» praiahna
ataMttut ir t<ljwH| U aktadama įtriaia ąuurlą k iitaiapyta mu«-

F,MK|ČiltElltfXOl

MMtaY AM* MrtrtHįptrrH eta'
•ROOKLVNfl N.X

M**mi»ULWlM4IIM -u'*1

Canibrulge, Mum., plačiai žinoma dainininke,t_įainuo»
“ Darbinbiko” Ityncert#.
.- .
-v

TRYS GAISRININKAI
SUŠUSTI

ir
.....

JT0'5? /f’

,ittifu.,isgį.ni(lW ir

Mį0ra*4TO*w*vienjta’,tll ir

L. R. K SALŲ*. bIRDIRI V. j< AV, KAZIMIERO R. C DR-JOA
PAAALPIMM DRAUGUOS
VALDYBOS
[
VALDYBOS ADRESAI
ADRESAI
v
VALDYBA
------- *

tatta kentfjimuM ir mirti. Ypatitf-

gražiai su toimyniln gyveno, 68
jTudor Sf., 8o. Bostone Pirmiau
yrA gyvenęs K Bostone, Iš viso
Am^rikbjo išgyvena apfe 20 metų.
Iš Lietuvos paėjo iš Žeto*. IVrei*
tų antradienj imi vjo iš darbo ap
sirgęs. Pašaukė vieną ir kita daktatg* Ligonis ėjo yw blogyn pinu(ių jįždegimo liga, Šeštadieni 9
vat ryt# pasauktas kunigas, sutei
kė paskutinius sakramentus. Tg
paėių dienų 1:30 vai. po pietų,
maldomis besišaukdamas prie Die
vo, mirė apsuptas savo ieimoa, gtminių ir pažųstarniy .Paliko lindin
čius: moterj Knaimicrgį sOims Jo-

ptairiA

*•
DRAUGIJŲ Vi>L
ADRESAI

—T——-y........... _.......... -

žęs iŠ Amerikos, <įcur buvo
begalo garbinamas, daini
ninkas sutiko aplankyti kai
kuriuos Vokietijos miestus.
Sausio 8 d. jis dainuos Til
žėj. Tilžės vokiški laikraš
čiai su pasididžiavimu rašo,
kad šis dieviškomis dovano
mis apdovanotas daininin
kas yra kilęs iš Ragainos
krašto. Kad jo protėviai bu
vo lietuviai/ parodo ir jo
.•gryna pavarde.’1

Kolonija ’ veikeiai, draugijos
nrašomoM paminėtomis dienomis
savo kolonijoj surenati paskaita,
nes trumu** gračto buvimas Ame
rikoje verėia/Tšnaudoti kiekvienų
momentą. Kolonijos, kurios iio&bt
raneti paskaita, tačiau šiam marš
rute ncnimmf vf os. prašomos tartis
su arlimiattitomm motfitomk

Taigi “Pamaldų Vadovėlis” vi
sais žvilgshiasi gali skaitytis vy
kusiu. O jei dar pridurti, kad aiš
kiai atspaudinta ant gero popierių
ir kaina visiem* prieinama vw 101
centų, tai drąsiai galima patarti jį
įrigyti ir juoju naudotis. Artūmnti* GavŪnoi ypatingai vertėtų jų
persitraukti didesnėmis partijoMarlruto Kamiriia mis h’ plačiai paskleisti no visuo
menę.
ę

PARSmraU IUYH

Pruiekf« Advokatai

JUOZAS B. GAUJOS
Veda visokias provas. Daro vi
sus legalius dokumentus? \
317 B ®t. (kampa* BtoadNay)
South Boėtmt, Mus.

Nusipirkęs, tikrai kiekvienas
džiaugsis, galėdamas pats tose pa?
mahtrac dalyvati ir sąmoningai

Pro!. A tid*n*vi&au*

MUZIKOS MOKYKLA
-UUIKA-TIANAN '

jas sekti

"ILGE GOKI"’!

r*

■ i

KAM

-

.‘4j

hrihilįBI?* FatOl kuto
D*
gdto Ik gals iteegytm t«b kg
parata. Galima j* gauti W rtt*
H* ui S fotu* ėu parahiutbuu j Ąmariki. Kreipkfota adresu: t»W
m* Km, r, DagiH*
Ltotuv* Knyga įdomiai parašyt* Ir
nemato—180 pmlaphj.

inuu dcd

(REPAYSII

Lietuvis Gydytojai
Ofiso Valando*: 2—4 Ir T—9
881 Mm* Iri,, arti Central Są.
Oambridgt, Mua.

Telefonas: Šou Boston 2732
.
Namų; Talbot 2474 K

NeturėdnmM darbo jau ilgg lai
Tą puikių ir reikalingą knygutę* Lekdjoė
privati*! taip,
to}, priverafaa aptemti M*ss. valrtiL MiifitaMt tai* ir svnnaualma tmllf
SVETIMTAUČIAI TAMAUS Jt ir vykti kitur fe*Mi darbo,- tu- galima įsigyti pu* autorių: lloly prognuao Muilkoe Ko«*erratorita *
Crota llcctorjj M t., Cattucl, Pa.
Paamkoa aliklnumo* Betarta
dėl, turui parduoti gražu' Mayur
taltaiJė. *
fiajų,' ro ralių ir Imliu* kurie arija '* ‘Darbininko* ’ AdmmUtfaei780 OohhiMA >£» Dorotoj?
I^nkijos karo nihiisttaija į man haifitoj* ATOk Parduariu tik joj, 366 W. Brogdwaj> So. Boston,
; Tol. Columbia 0178
lUtimiauBiu metu žadanti iŠ-* už $137, artį pudAtiu kur prie į» Mara.
leisti speeijahj pat’edrnnjj m >eimynd* kdri jit norta, galta Tat kiekvienas jsigykime ir kuo
plačiausiai paskleiskimc “PamaL
kuriuo bus sureguliuota sve- po IL09 kaa tavllU »an pririt*- dų Vadovčli.*>
ti nauju adrtsru. Jalgtt nori Matyt
thuŠaliij, gyvęnanriij Lenki* pian* taiyK 35 Ditatfn 8t.,K Sau
Statoj***
TO* MffOs K% HMM O»rW WH
jos
knriuoinenej tat- gu* nda ai pmikchnit grafo, i

imvhm klausimai Kaip prondkmm* visi sveiimšaliab
kurie negale# jrtKlyti kurtus
valstybes yru pilietiai^ tu
rės atlikti karišku prievolę.
♦Tą atlikus įgys Lenkijtia pi*
lietybę*

' I

KATARAS ir
DŽIOVA
Aš eau daug w«ta pmkldfa
«JdaUt vlrtaUafcM UgMfc
TnliHtl akly, •»»?, Mev
.ir gėrkKtj llgaa
Gyita*
(TlY kiekvlėM ypaUikaL ir Ui
dyką patarlmtl.

Dr.Brat»,32735K*1&.
Vatamta*: Antntrtlrntai* ketvirta
dieniai* tr taMmlltaiaia 19-19 ry
t* 2—* T—« vakarti MkaMtae
nl«l* 19-12 tiktai

PATABNAVTIfAl DTCTĮ
IR NAKTĮ

D. A ZAIETSKAS
Gumnuv*

ra Kiuamvswm

*•!•>(«, MOS

e

CML
WWHM CMSANY
VWIW 9101

IŠSB BftaMvoy, StaSA Boi

TttapMM U*hr*rattr MU*W. *

i

Ant turi
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
APŽVALGA

y. v. 4‘Timriy Tonie*,” knn. John
Uarter Hmythe, <X S. P.
Penktadieny B :15 v. v. “Book
.S u g gert iena”—kun. F. X Talbot,
B. J,; 7:30 v. v, “lMoWfd Motion
PkturrR” — Mr* Thomas A. MeGbldrfck.
šeštadieny, 6:15 %EneyeliraI,
Birth Control/* Dr. Jame* 3,
Walsh, M. D. Ph. D. S, F. D.; 7 ;30
v. v. °Worid MMon Nmvslr —
Kun F. d. Win«W, M. M,
Skaitytojų drmesį kreipiamo į
ketvirUdienįo kalbą apie laikraš
čius, jų naudą ir blogą; ir į šešta
dienio kalbą apie vėliausią PopiožigUR encikliką liečiančią gimdymų
trukdymą.

PUTESTAS

C. NOOKLYN, H. Y.

. ..................... ........ ........
Trie0Me: STAOG *-Wt

**"*mtw

VALANDOS :

Šeštadienį, sausio 24 d. ryte,
M MIRK f VEMPJirc «*> 9-3* a ryt* 2-ą rak.
URi HJUM5 Kg itmnUa amMteatetemtam
prof. M. Biržiška atsilankė į U.
JAUKINAS IB MBS
Bmoklyn’o lietuvių kalbos mo
ir katalikuoser” (kdausia
(kampui Vato* Ava.)
Kadangi sunkiate persekiojimo kyklą. Kun. N. Pakalni* perstatė
Mūsų praėjusiH mmelh .dirva materializmui, natūra
BBOOKLYM, JT, T,
laikais tiktai lietuviai katalikai gerbiamąjį svėrių mokytojui ir
Namų TcMTsm*: Mlriolmm 2—4273
*i«>w>iwiiniiiiiintwwĮ>wmiim
gruodžio 28 (L IfKJO m. išnešu lizmui, lilx'rąlizmui, indifeJ
pasiliko ištikimi tavo tautai;
mokiniams, kurie maloniai jį su
molineijų: “Imant domėn mitizmuį ir. agnosticizmui
Kadangi Lietuvon dvasiškija pir tiko.
moji suskubo užsienyje spausdinti
Tarpe ko kito prof. M. Biržiš
būtinų yciknlingutnų jungti tai tu šalių jaunimas aukšto
knygas
ir
jas
sbpta
gabenti
,
Lie

ka
išreiškė pagridavlmą, kad čio
AiiK‘rikoj gimusį lietuvių se mokyklose. Čia iš jų Čiul
Stusio 22 d. mūsų kleboną* kun, . Sausio 25 d. vietos parapijiečiai,
tuvon ir m dideliu sau pavojum nykščiai bernaičiai ir mergaitė*
jaunimų į naudingas lietu piamai jų dvasines gyvybė#
J.
Bsklys sušaukė parapijos susi* šy Vardo draugijos sumanymu,
jas platino lietuvių katalikų tar susirašinėtų su Lietuvos broliu
kraujas,
Šventasis
Tėvas
ge

vių katalikų organizacijos,
pe ir Žadino tautiniai katalikišką kais ir sesutėmis. Mokiniai stoiko. rinkimą, kuriamų buvo išduotos surengė savo klebonui kun. L,
susipratimą;
Po valandėlės, gerti, avėčiau su atskaitos iš .j<> kldmnavimo laiko Brigntamripagefbluvių vakarą pa*
auklėjimui lietuviškoje dva rai tai supranta ir prašo pa
Kadangi tiktai katalikai inte knn. N. Pakalniu, mokyklos ve. t. y. nuo gegužį 7, 1930 metų. rapijos salėje, žmonių prisirinko
sioje ir palaikymui Katalikų sauline Apaštalystes Maldos
daug, šeimininkės paruošė gar*
ligentai pasiliko pilnai ištikimi dėju, apleido mokyklą.
Iš atskaitų pasirodė, kad metai daus valgio# Vakaro vedėju litu
Bažnyčios glolmje, ir turint armijų melstis uz universite
Lietuvių
visuomenė
turčių
savo tauto#'alinta ir katalikai at
buvo g*n« pąąekmingi ir apyvar va J, JariiM*viAUu* Buvo <Uinų,
galvoj, kad tuo toikalit Ka tų studentus. Mes lietuviai
eitininkai pirmieji *tojo ginti Lie kreipti domės j šią lietuvių kal
ta
buvo daryta gana, didelė, įplau deklamacijų. Po visos programė
talikų Federacija ir Kunigų savo maldose prisiminsimo
tuvon nepriklausomybe ir daugelis ifo* ir istorijos mokyklą, Ir leisti
savo gyvybes paaukojo už Tėvy savo vaikučius į ją kiek kas iš* kų per tą visą,laiką buvo 115,430. lės kalbėjo gerti, kun. L. Brigmt*
Vienyljc yra išrinkę tam rei ir savos šalies studentus.
gaišdama* Kun. N. Pakalnis pra 85. Išmokėjimų per tą patį laiką na* dėkodamas už jo pagerbimą
ne.
kalui specialūs komisijas,
Apaštalystes lapdis mums
Tod?I mes Didžiojo New Yorko neš?, kad jei kurie neišgali užsi — *13,531.91. Bausto 1 d. 1931 ir kviesdamas visus parapljleehis
Seimelio dalyviai vienbalsiai primena, “jog mes kaip kaLietuvių R. K, Federacijos apakri- mokėti už mokslą, tai lai jie krri* metais balansas lieka bankoje į Įieiidrą tolimesnį darbą.
Gerbiamieji kktomai prašo pra ties atstovai susirinku savo metinžgiria minėtų m*gauiw‘ipj
šios 'parapijos mažasis choras,
$1898.94. Tas parodo, kad para
P,
H šlapelio vadovaujamas, vasa
mokesčių,
nešti,
kad
nokime
kreipdamiesi
niame
susirinkime
raišio
25
d.,
gražų darbų, kuriam paša* kyti materializmo klaklqf supija gerai laikosi. Bažnyčios sta
rio 8 d. ruošta vakarą —* vaidini*
prie darbdaviu paduoda iškreiptas Karalienė Angelu pnr. Mčje, Ypatingai visi lietuviai turėtų
.dėdami nuoširdžios koopera bcdievejimo, nepaisymo <lvapavardes, kurios nesutinka su pa griežtai protealuojumę prieš Id*** •kreipti domę į siiftugusiųto sky- tymo fonde yra $5,734.14. Nau mą. Bus vaidinama °nenutč ir
cijos — ragina išrinktas ko stoskol neparnoSim kataliku rapijų knygomis. Tokiuose atve tnvoą Vyriausybėskatalikų akoi- rių, nes eia yra mokoma tik po jos bažnyčios statymo fondas yra, Mikutis.*’,'VM TmituRmi kviečiami
misijas šio svarbaus darbn visuomenei išmokintų vadų. juose klebonas negali liudyti už
- dvi valandi į savaitę, t, y. pirma* palyginama^ ncilidelis, Imt sta aUilnnkyti,
Mes
reiškiame
savo
užuojautą
ir
dieniais nuo 8 iki 10 v. v., ir kiek tant vienuolyną* pereitais metais
aplikantą,
kada
darbdaviai
prie
jų
tempą pagreitinti. Taipogi, Jie-gi ruošiami kataliku uni*
pagarbą
Lietuvos
geri).
Vyskuvienas,
noris išmokti lietuviškai nebuvo galima to foiįdo nei kiek
kreipiasL
Vartokite
pavarde*
už

Seimelio dalyviai mano, kad >rerSitetuo.se> Į tautos ir Baž
n*zMmw!eiiM in. l
« aaaHMNas*1
ricaitvtL mŠytk ir Lietuvos istorašytas ant jūsų parapijinių mo paros ir katalikų vadams.
šauginti, nes pinigai mvo roika- 'Tekmlsrtie: STAlIft 2~U1Oi
oiganizuojant jaunimų, m- nyčios ateitį mfistpšalyje j- kesčių knygelių. Klebono lipdy (Parašai)
rijos, čia kaip tik turi gmąrndf ingi dvi statomo da
. UŽvieketų kreipti dėmesio į orga žvclgdanJį, privalome rūpin mas dažniausiai svariais.
K. KrūKušna, pirm, progą tai padaryti.
*
įuoįyno pastatymą
okftą nnizavimo metodus: nužiūrėti tis, kad visi lietuviai jaunuo
(hctrick)
,
*32.28, neskaitant dariai parapijoLIETUVIS
DENTTSTAS
kolonijose iš jaunimo tan>o liai lankyti^ vien katalikiš
sų, kurie veltui dirbo,(taipgi au
«1«. 4th «t, Brtoklyi, B. Y.
kos įvairiais rtik«liiigai\dniktoi.%
tinkamus jaunimui vadus ir kus universitetus ir kiek ga
lHa#*o**
kuriuos parapijonai suaifęavo. Be
veikimui patalpas.”
Omo AscMetfba
lėdami Vengtų valstybinių — Sunkūs laikai nesulaikys nuo
'O buvo įdėtas naujaii p^ius-boiVALANDOS:
Seimelyje buvo speliota. materialistinių, kur jų lau- važiavimo Lietuvon. Daugelis dė
Nuo 0 vai. ryta iki 8 vąk vakar*
’er į mokyklą ir patai
s kami
lei nedarbo planuoja šią vasarą
Penktadieniais (r Ivontadlanlala
no kiirte vėl atsiėjo |14G
. Ta ikad ši molineija bus užmirš bto (lideli dorovei ir tikėji
tik mitam*
aplankyti tėviškes. . -----ri
buvų
didelės
išlaidos,
uBkurias
Matiniai
MudrinkSniai
Dabar
ePaskutinis
nutarimas
buvo
lai
ta... Ligi šiol nė negirdėti kas mai pavojai.
— Kun. L. Vaicekauskas kaipo
šant laikui mėtiniame auširinki- lyti arba turėti antradieniais pa buvo viskas išmokėta ir nl vieno
Veikiama. Abi komisijos ne
'Žvalgas nauja* Pattersono klebonas vizita marns, renkasi naujo* draugijų ^linksminimo vakarėliu*. Todė’ '•ento skolos nepasiliko,
i m
vo vietinius klebonus. Gero pasi
pirmų žingsnių nepadarė.
valdybos. Šios parapijos III-Orde- visos narės kviečiamos lankyt tuos tau parodo didį darbštumą %lębo- Tol. Staįrg Ž—’M3 Notftry PabUc
sekimo.
Apylinkejendkfa veikti prie
no Šv. Pranciškaus nares taip pat vakarėlius, nes jų tikslas yra la- nų ir duosnumą. vteų parap|onų.
— “Vienybė” išleido specialį
išsirinko naujas vedėja*: pirminio- bai geras ir pagirtina* Todėl Duok Dieve, kad ir tolia
taip
esamų aplinkybiii. Parapi
nezaležninkams leidinį. Toks toBIELIAUSKAS
ke
p. P. VismanUitė, raft. ^-* mes tikim?* kad nei viena goda- ^ktųsi, tai greitu laiku neliktų jo*
jose turime apie 8 Vyčių Kunigų Vienybė ir Kat. Federa- kia”1 į*™*11!** .. . t _
p. .Tankienė, iŽd. — p. Stagniūnie- lietė nepatingč* ateiti ir persitik Mos parapijos skolos ir stotųsi
Malonybė 1 ysk. Thomas
kuopas, turime visose cho- rija buvo išsiuntusioa protesto teto-^
rinti, kaip bus smagiai ir dorai nauja bažnyčia. Nors sulyghub su
n?7
Ramdyt,, Brooklyn, M'Y.
gramas Genevon pasmerkiant IgnT. D. pašventė naupraleistą
vakarėliai.
parapijos nuosavybe, tai skolg vAtėiOM
irifcfaaL
Oirdėt,
kad
kti ir vokiečių žygiu* dėl Vilnijo* jJJ "*®nį. Vaikelio f Jėzaus,
tiktai 127,000.00.
y ta dvi nuolatines pradi- ir KlaipūdoB. Po™ Ministeris B. B*h»ond Hrtl. Mrm day
Nutarta patogiausių laiku su *a labai maža
nes mokyklos, keturios lietu K. Balutis prisiuntė padėkos laS- avsmninki^s. tk Mnyėm yra Tie- niškų pramogų vasaros metu; jau rengti vakarą-vnidinhną.
DMg nutarta 28 d. birželio turėti nepa
vių kalbos. Vadinasi, turime, ką Kunigi Vienybės pirmininkui »5
TO. MltcMl 2-OOM
prastą šeimynišką išvažiavimą, aknn.
X
Pakalniui,
kurj
talpinama
•
’
<
taita
ją
lanko.
medžiagos ir kūnus. Reika
Siamo “Darbininko” numeryje. I - K«n. Wvts pasromstas Daw- pie kurį bus vėliau pranerta; da
lingas tik veikimas, suderi
Protestai reiškia ir savo aiekj visa- rtnc0 ^,4vcns lnlr* sausio 26 d.; bar prašoma kitų draugijų bei or*
GSABOKIUI
palaidotas sausio 29 d. Jh buvu!R»«l»«D4 nieko nerengtlfojadionimas. Mano nuomone, norudn atsiekia. Ta pati Kunigų Vfe-t L e — •
. ,
_
a 4*
bežinokime jaunimo organi nybė su.Kat. Federaeija ptotesta-* «’““■*«« vyresnyma ją vienuoly. ™y. Ta
Netoli New Tork įen,
Sausio 16—17 d. čia lankėsi
vnbflMrf^nMMUT-irfnvmVc no Jamaica. Ten gyvena ir hctu-1 tu
parapija rengs pikniką, Dzimdri-Drimdai.
Gyv.
rita; TeL Bergen 3—<
16
d.
djenoa
zacijas parapijomis. Kita, voirpvotestuosResIaetmosyypa5ion^{as Tfvi8 Gabrielius’ I'lėdman’s Queenc. County Park,
_ v.F“
*? *“ ww«.uus_
n 71
m*;* nat metu vaidino vaikams, o 17 d. va*
vadu reikalas yra daug slin riausvbrs katalikų akcijos varzy- Jaskclevieius.
Laidotuvėse daly va- Maspetn, 11 d. įropos. Taip pat kare psrapijofisvetainėje suauga
mą.
Vienas
ir
kitas
protestas
yra
komis už taip vadinamas Da
vo Brooklyno vyskupas ir 75 ku- prašoma vteų įiddfmčti tą dieną ir moms. Tą patį vakarą Šv. Rožan
lygiai svarbūs. Už vieną vyriau- nigai.
paremti tų parengimą; toji pati čiaus dr-ja buvo surengusi vakarę
Grmioint i>-:320
talpas ar Ranę surasineji-l
t
.— Lietuvos
-Vas. 1 d. Jo Malonybė vysį****“1
Laisvės svetainėje, dėlto publikos
•m
katalikai dėkoja.
kūnas pašventino naują bažnyčia ailtro pikniko surtngimą vasarą, a|fyįjgin beji nukentėjo,
-v. Paschri Baylon,’&mth tlollįp’^^^u. ?
Mūsų kolonijoj šiais metais jau*
Klebonas kun. X Simonaitis jau
’jffBABORinS
L. I. Brooklyno vyskupijoj ŽyGavėnios
Gavėnios metu,
metu, kuris
kuris jau
jau čia
čia
nimas
labai gražiai susiorganiza
pradėjo
lankyt
savo
parapijonus.
miai auga parapijų skaičius ir ka-’p*t, tikimasi, bus rodomakrutaKATALIKU SALYS!
Prieitą saavitę, sausio 19 d.f mi vo; Choras turi 67 narius, šv.
AiSAMUOTOJAS
talikų skaičius,
mieji
paveikslai
u
King
of
Kings,
’
*
NEW YORK CITY.—Sausio 27
rė E. Patrick’o, notuvio grabo- Vardo Dr-ja turi jaunu vaikinų
91D AYiMŪl
Tokia tai intencija Šv. Te- (į įvyko Dailės Mylėtojų Ratelio — Vas. 7 d. Lietuvių Studentų kuris dideles pasekmes * turėjo iTaus^žmona. Jaunieji buvo vedę ir Sbdalietčs turi daug mergai
ir Alumnų kliubns turės savo mė prieš kelis metus didįgųlės Broadčių.
Choro
nariai
basket
bąli
ty

vo pateikta pasauliui melstis susirinkimas, p. One* Žukauskai*
praeito rugpiūčio mėn.
tinę pramogą šu šokiais St. \vay, Ne\v York, teatruose. Taliau,
Sausio *27 d. sudegė Tulfnn ant mas įsiufeė gražius siūtus su pa
vasario niėnesvje. Rodos,
namuose. 147 West DO-th St,
George’s Hotel. *
girdėt, kad ir šv. Rožančiaus mo spaudų "dirbtuvė. Nuostolių pada rašu ant krūtinės **§v. Cecilijan ir
melstis Už universitetu stuJ
York City. Buvo nutarta tu— Sausio 25 4 Jauni Vyrai su terys žada gavėnioje pastatyti ko ryta apie 150,000 doL ' Keliolika jau žaidė aąusto 25 *d. Jauniam
i 1
ixi-t
-i
i-a rėti lietuviška n* amerikonišką b&pliekė
Bljgvillės basketball tvma. kį nors religinį veikalą;
dentus kataliku šalyse, buto, lhj AnSws VartĘ
lietuvių, ir daugybė kitu paliko be buvo daug prisirinkę; dabar Žais Tt’l. Staįg
7Š.1 NoIaryPublk
*— Federacijos Centro Valdyba
*u Bayoųnc, N. Y. Vyčių tymu.
bei’eikalinga. Bet gename* jQ. Broome St, New voric City.
šioje parapijoje 40-ties vaalndų darbo.
ruošia atsišaukimų i katalikišką
Parapijos aalę klelioiias Ig. Kel-I
iaikiis, kada ir kataliku ša Pelnas bus pusiau su parapija; visuomenę dėl katalikų akcijos są- Švenčiausio Sakramento atlandai Sekmadieny Čia Jankėm knn. P, tncBs užlėkto jaunimui . Langus!
prasidės Atvelykio dienoję, 12 d; Lėkešius.
lys nebe katalikiškos, Pavyz D. L. K. Vytauto orkestrą gros vaitčs gavėnioje.
Kompozitorius J. Žilevičius da- apd^o vielomis ir sutvarkė Švic-1
balandžio, ir klrtu—dviejų savai*
lietuviukus ir amerikoniškus šo
džiui būtu ir mūsų brangioji kius. z Nutarta sušaukti kitą susi
čių Misijo*^Kidąngi dar Velykų tott*ilsisi truputį pa praeitų motų. MMf. Dabar salė pilna jaunimo. {
„ giABO
M
Jaunimas yra po globa klebono^ 107 Union Ava., Bra
: Lietuva. Katalikiškos vai- rinkimą J. Sabaliausko studijoj,
MX
laikas nebus praėjęs, bus gera pro darbuotės, tik ar ilgam t
ga visiem* atlikti Velykinę parei
<
*>P- ir parapijos tėvai vfeą jaunimą
sfybeSi bot valdo masonai, 232 West52-nd St, New York
surašys į geras draugijas. Ėu lai* U
gą bei pasinaudoti Misijų malonė
LfoL Amerikos pUU&ama
protestonai ar kitoki prieštir City.
ku bus atnaujinta dar jaunimo
Kviečiame visus, jaunus ir se
Vasario 7 d. nuo G vai. ryto iki mis. Todėl ir visi renkimės prie
kybiniai: Fraiurija. Ispanė
organhacija,
jeigu bus reikalo.
TO. Nmrtinm 9—-HM
nus, lietuvius ir amerikonus gau- fi vai. vakaro įvyksta 1, 4 ir 1< visit išvardintų ateities darbų.
Tai
dabar
jaunime
yra graži vie
ja, Italijiij Čekoslovakija, singmusiai afsilankvt, nes bus gė
HaraMaa
dhtriktuose Brooklyne piliečių re<
nybė.
Lietuva ir k. Visokia propo- rimu, užkandžiu, visokiu nasilinks- ghtraeija — rinkimui J. X kon
LAttfoIUOTAR GRAftOftrtNI
ganda prieš dvasininkiją, minimu, ir šoksit kaip niekad ne- gresmeno. Balsavimai bus vasario Gausio .19 d. Apreiškimo Par. Karalienės Angelų par« didysis Sausio 26 vienos choristes p.
IR BALSAMUOTOJAS
17 d, irgi tomis pačiomis vųlan- Sodaliečių dr-ja turėjo savo meti chorą* sausio mėnesį mmllaukė Žilinskaitės buvo varduves gražus
prieš šventenybės įsiskverbt? išokot
Visus kviečia atsilankyt.
domi*
nį susirinkimą. Kuri. Lekešis ati naujų narių: 1L PikiŪtė. B. She- pokylis, kur daug jaunimo daly-į
Dtflia Mano BaUlit
Taigi visi tie, kurie ar per klai darė susirinkimą Mt malda. Po phėrtį B. Losarn* K Benedieka, vavo. .»• P. Žilinskaitė yra pavyze*
(4lAxlfigtmAv*) arUChraatfgk
dą ar per neapsižiūrėjimą, nėra tam sek? finansinis raportas. Ta J. Petrauskaitė, O. Marčiuliony dinga mergaitė; ji nuo mažų die
KLAiMAUS
Užsiregistravę, kad gavus teisę po gerai išduota* ir priimtas. Dr* tė, L. Starkevičiūtė,, J. Andriuly- nelių yra ’ehorė.
BribtaMs
balsuoti minčtoj dienoj, privalo jos iždejrandari $119.00. </
iė, Melite Buriutė, V. Baliukeri■ Terečiadieny 645 V. v. »»Christ! vasario 7 d. savo distriktuose nu Vienas ir labai gražus susirin tiute, V. Blažytę A. 8ta«vičhiPiknikam* baliam* tamcertam*
kimo buvo tikslas, tai gerbti ir .tė, J, Stėonatahaitė, S, Račkaus
kftkhinrir visokiems pMUInksunlnl. iąnity and National Movcmcnt in skirtose vietose užsiregistruoti.
Omams smulaasi* vleU BrookIndia/’kun. Jtmeph A. Gsehu cTid, Lietuviai turėtų remti dtmokra- būti ištikimais savo - motinom* kas, F- Kilsi, K. Augustino* j.
yncMopelbc. Jau laikas «Mm*
S. J.: 7:30 v, v. “The Lightof thę tą Mathew O’Malley — balsuatiįNutarta surengti Motinos Dieno# Bojalm įr J. Jankui. Linkėtina
Ryti salę žiemos seamnii.
WoridM kun. Martin J.$cott,S.£ už jį, o nė už kokį republikoną— [minėjimą, kurio metu užpralyti jaunuolėms-liams stiprumo, tevinJOBAS KLAldIUS,lav^
I Ketvirtadieny 6 :15 v. v. **Ncvip»i Jydą. Mes Žinome kokia repnbllko- j giedat** šv. Miiia* primti ben tfe giesmių bei dainų ir lankytis
teamm VamMth lt* HaHa Ava.
paperti, Dctriment orHelp/*— nų duona.gardi.
Į<’tirai Šv. Komuniją
J. ir iškelti„gra-j įmokose.
kun.
E. Ikily, C S. F.? 7i»J0
DgmekntU Hą puotą saro motinom*
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