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(MOsą koresp.4
mą nulmudė 12 asmenų, d&iL
Kaunan. Pranešama, kad
Kaunan, vasario 5 d. Ka gumoje studentų, įio 30(Hit$ j
Dtitver, Oriorado, Vok 18 Kaunas, Įvykusiame vals
Panev&iio ateitininkai vasa
talikų organizacijų veikimas arba po 3 savaites kalėjimo
d.—Coka»do» kongreso na tiečių liaudininkų tarybos
■it pirmaBiriai, Lietuva, čia sau
rio (Fcb.) J d. minėjo 20 Vasario
riai turėjo bendrus pusry suvažiavime, kuriame daly
M. niwkri sio 25 d. įvyko pavasarinin tebespaudžiamas. Pavasari kiekvieną. Nubausticghpe* ?
metų sukaktuvių šventę. Mi
čius, bet salėje buvo atviras vavo 25 atstovai ir 3 polici
is, kuris ku rajono konferencija, ku ninkų susirinkimai kai ku davė skundą p. krašto- ąp- *
ties kata
šias laike ir pamokslą pasa
vienas langas, pro kurį pri ninkai', laives prezidentas
prasidės
s 9 vai. ri buvo policijos uždaryta. riuose apskričiuose visai ne- saugos ministeriui imMų
kė
.j.
Eksc.
Panevėžio
Vys

skridę daug balandžių* Bu
Pa vasa rininkų Giedraičiui, bet šis skimdą^
s lietu- Tada konferencijos dalyvįai leidžianm
Dr. K. Grikius pranešė, kad kupas Paltanakas. šveirtįje vytą
vo pašauktas “janitor,” jo dabar nė vieno liaudininko
vių haŽnyŠ
Wind- nuėjo į bažnyčią. Policija veikėjų tėvai policijos gan atmetė. * Tito būdu komefl* 1
■
dinami, kad sudraustų savo danto nutarimas įgijo
nsiatentai, kurie ir gaudė nebėra nei kalėjime, nei
sor 8t. M
hikys kun. veda smarkų tardymą.
sur.
_______
___
vaikus mm organizacinio Visi nufristieji nemoka pi* ■
Varniuose, nei kitokioje ne Bireli ateitininkai vasario
TTuojaus po tos konferen darbo. Lenkijos įuifronteje niginės pabaudos, todėl pa*
žudydami.
ola sakys cijos ištremti į Varnių kalė
laisvėje. Pažymėjo, kad nuo 25 d. bažnyčioje-šventino sa honas, ę
pavasariuinkiį talpinami į Kauno kalėjimų '
kum
A.
P
u. M. L C* jimą Biržų apskrities valdy Liškiavos
Kai balandžiai buvo paša 1926 m. Lietuvoje laluii iš vo kuopos vėliavą. Tliojaus
.
kuopa negauna leidimų susi trims savaitėms;
pratus akailinti; atstovai pradėjo savo augusios nenaudingos išlai po Mišių ateitininkų vėliava
te narys p, J. Miliukas ir
rinkimams, tuo tarpu greta
Tttrinfakid nenirileidMa
akcija”
darbą.
dos: policijai iš 14 mil. į 20 buvo perrišta gedulo# kaspi tys: “Kata
tymus vietos kataliku veikė
lenkų okupuotame kaime lie Vasario 1 d. Kaune įvyko j
K “ Amerimilijonų litų, valdininkams nų ir padėta prie altdrmns kum J. Šv
jas j). J. (rasiūnas. Jie pa
tuvių jaunimas daro savo su- tautininkų partijos tarybai j
kos
tuvių
tma#’1
iš 70 mil. į 100 mil. litų.Tąip- kvotų,..,
talpinti Varniuose šešiems
siTmkimus, net išpuošdamas suvažiavimas, kurs nutar^^
-‘AKatalikišpat Dr. K. Grinius pareiškė, Veliavo# pašventinimo iš kum Pr. J«
mėnesiams.
susirinkimo sale tautinėmis raginti vyriausylię į dar J
J. Ba
Ikad laisvos minties varžy kilmėse dalyvavo daug žy kos mokykit
lietuvių vėliavomis... o kas griežtesnę kova prieš katuli*
mas įvairiame gyvenime la mių svečių iš Kauno, Pane kanas*
pas mus laisvoj Lietuvoj da kų veikimą, daugiau katulk j
rija kviebai kenksmingas valstybei į- vėžio, Šiaulių ir iš kitur. Kiekviena
Skrebotiškio vienk., Pane
rosi. ..
ųsti sa
kų vadų ai’ešfuoti, kelt£*i
vairiais atžvilgiais ir todėl Dalyvavo prof. Pr.‘ Dovy čianrn gausii
vėžio ap. pik Š. sausio 22 d.,
Madrid, vas. 18 d. — At
los prašo
Vyčių aUtovft vfcl įčeisU
jiems teismuose bylos lt**:
valstybiškai nepateisinamas, daitis, ats. generolas Kazi vo delegatus,
atsivežęs iš dėdės išėjusį iš
mais įga- sisakius ministeriui pirmi Sausio 30 d. Raseinių mies siųsti į Varnius.
ma aprūpini
mieras Ladyga su žmona.
proto savo brolį namo, priri
ninkui generolui Berenguer, te įvyko pavasarininkų kon
1 lojimais.
Sniego daug
Daugeliui iš dalyvavusių rie
šo prie sienos, nes negalėjo
Visokie
įpagęL karalius Alfonsas griebėsi ferencija, į kurią atsilankė
dėjo
ašaros,
ateitininkų
vė

jo Mlvaldyti.
ražtu^un. priemonių sudaryti naują iš Kauno ir p. A. Rubtiau*- Šiuo metu labai daug snie
davimai siui
liavą
gedulas
kaspinu
per

Sekmadienį, sausio 25 d., Komisaras Lunače^skis ne
Pr.. Juškai
430 Diinisterin kabinetą. Norė kaitč, Vyčių atstovė Lietu go ir šalta. Daugely vietų t* >
rišant...
Vėliava
šiuo
laiku
broliams išėjus apžiūrėti gy senai paskelbė vusii laikraš
kininkai negali įvažiuoti į
KmdsbrS
y damas gelbėti savo braškan
voje, bet jai, norint sveikin
vuliu o seseriai į bažnyčią tyje “Ogoniok,” kad bolše tik bažnyčioje tegali būti — BW'.,
tį sostą, jis šaukėsi į pagal ti šlisivažiavusį jaunimą, miškus mąlkij pasikiial
„i
troboje palikusi viena moti vikų valdžia esanti suma į viešumą išnešti negalima..
Gripas kai kūv mmin
bą savo didelį priešą San- policija uįdraudč kallM*
na. Pririštasis pradėjo pra niusi viename Uralo kalnų
kapua mnnaža aukų^
cher Gnerra, kad tas sudaF.
g Mvaičiį
sfrimm&o
šyti motinos, kad jį paleistoj mieste padaryti pradži# i- i»Hnwr muštom komi*
rytų naują valdžią. Bei tani
; Kauno lųM^k<nnemLjįtaa jgriih figprtflnčiu
w
J „ Į
ttriegtt
lilNiliiii. liMni—AitMWMta>
murk
peteidoirpotihžtipo antpe Magnifogarsko gyventojai,
tokių StmK
sybę ir jis atsisakė. Tada už Dr. P. Karvelio,
čiam. Pastarasis, pasijutęsi, kuriuos sudarys vien kalnaVaršuva,^- Varšuvos lai karaliaus šalininkai, monar- to į Varnius, gražų išiydčji* Lietuvos gyveninio.
laisvas, griebė kirvį’ ir smo-, kasiai, skaičiuje dpie 50,000, Varšuva. Laikraščių pra
kraščiai praneša, kad nese chistų partija, pasiūlė ka
gė ant pečiaus gulinčiai mo- gyvens jiems pastatytuose nešimu, lenkų vyriausybė
niai į Varšuvos magistratą raliui įvesti kariuomenės
, tinai. Po kelių kirčių ji bu barakuose. Kiekvienas už apdotanojo buvusį Lietuvos
kreipėsi čigonų delegacija, diktatūrą.
vo užmušta. Neužilgo trobon augės tūlės sau kambarį Brastos karo kalėjimo ko
prašydama, kad magistratas Vasario lt? d., karaliaus
įėjus vyresniajam broliui, kuriame stovės stalas, dvi mendantą pulk. Kostek—
‘čigonams miteikty sklypą įsi- pavestas, admirolas Juan
Bostono Univei’siteto ptofį
beprotis taip pat pasitiko ir kėdės, lova ir prausykla. Biemaekį aukštu ordinu —*
kurti ir lenkų čigonų “kara Bautista Aznar sudarė nau Varšuva, vas. 16 d. —* Čia
praeitu-f
smogdamas kirvio ašmeni Darbininkų vaikai iki 16 m. Nepriklausomybės kryžium
j. p. Marshall
;
ją vyriausybę, kuri remsis įvykęs teismas trims socia
liai
”
Kviekai
“
rūmams
”
mis galvon, sužalodamas vei bus auginami valdiškose su kardais. Lenkų opozici
šeštadienį turėjo nemalo^
pastatyti. Čigonai pasisakė kariuomenės jėga. Tad tam listų partijos nariams, Imk
jos
laikraščiai
laiko
apdova

nunio. Kiekvieną šestadifųį
dą. Šis ėmė liegti, bet liepro- prieglaudose. Tėvai tam tik
nuolat apsigyvensią tame kariui vyinausybes krizis tai norėjusiems praeitu me
4
notąjį
komendantą
svarbiau

tis jį pasivijęs dar karią rais nustatytais tarpais ga
tu rudenį nužudyti Pilsuds jis turi paskaitas Springpraėjo.
sklype,
kur
atidarysią
įvai

smoge galvon. Užmušė ir šį lės lankyti savo vaikus, bet siu Lietuvos Brastos kalti
field’e. šeštadienio rytą pro
Bet visoje Ispanijoje jau kį, paskyrė bausmę vieno*
rių
dirbtuvių
ir
varysią
pre

ir grįžo namon.
fesorius pasiėmė tax Ir* Vė j
vaikai negalės vadinti jų namųjų kankinių kaltinin
kybą arkliais. Laikraštis čiasi didelis neramumas. T- Tins metus kalėjime sėdėti.
ku.
Kaip tik tuo metu pirkion tėvu” ar “motina.” Tie žo
žiavo į South Station, bei
spėja, kad čigonams bus su vesta vėl griežta cenzūra.
įėjo jaunesnysis brolis, prie džiai Magnitogorsko mieste
privažiavęs Stotį jis pasige
teiktas sklypas. Kai kurie; Miestuose stiprinamos ka
kurio beprotis irgi puolėsi su bus draudžiami vartoti; jų
do savo akinių, kiiriuo&.įui
laikraščiai siūlo lenkų mo- riuomenes pajėgos. Darbo
kirviu, šis, tačiau, greit su-, vietoje bus vartojamas žo
užmiršo namie ir be kurių
narchistams padėti Čigonams unijos žada paskelbti gene
riko: “žiūrėk, kas užpakaly dis “užaugęs.” Lankyti vai
Latmnce, vas. 18.—Dau jis negali skaityti. Tada, jU
- pastatyti riimus “karaliui” ralinį streikai
je tavęs eina!” Kai bepro kams reikės gauti tokio tu
su tuo pačiu tąsi grįžo į «•*
Naujasis premieras admi giau kaip 300 darbininkų iš
į Kviekai.
Dar
prieš
Naujus
metus
tis atsigręžė, brolis greit pa rinio leidimas.: “Užaugu*
vo įminus Beacou St, pąąi*
rolas Aznar spaudos atsto ėjo iš dirbtuvių streikuoda
šiam
N.
N.
leidžiama
aplanšv.
Tėvas
noi^o
pasiųsti
kogriebė netoli gulintį kočėlą it
imti akinių, bet kai sugrįžo
vams pareiškė, kad jo vy mi ir kviesdami kitus dar
smogė bepročiui j galvą. Nuo kyti vaiką N. N. tokioje ir misiją skriaudžiamų mažu*
atgaf į stotį^-traukinys bu
Jie
riausybes uždavinys įvesti bininkus streikuoti.
stipraus smūgio šis virio irgi tokioje prieglaudoje.” Šei mų padėčiai išaiškinti. bet
vo išėjęs. Tada profesorių#
Ispanijoje tvarką ir teisin streikuoja dėl darbdavių
Magnitok^kai
tokios
Popiežiaus
negyvas.
su tuo imriu tari važiavo f
mos gyvenimo
gumą. Tai jau 60 metų’rim liandymų priveisti darbinin
nmitiko^ įsdeisti.
Tuo reikalu dabar vedama gorske nebus, nes tai, pagal
Springfiehl kas jam kaštą*
tas vyras, Ispanijoje popu* kus daug daugiau dirbti ne vo-48.50.
Tikrai
įvyks
5.
m.
gegu

Užtat
šv.
Tėvo
Nuncijus
:
kvota.
bolševikų pažiūras, yra ingu
anksčiau.
lanis
ir
į
politiką
nesikišęs.
diyidualizmo šaltinis, bnržu- Lenkijai ^larmagi atsisakė žės mėn. 27 dieną. Iš Ne\v Iki šio! jis užėmė Ispanijos' įSuštreikavę darbininkai
iškų papročių lizdas; to ne priimti jam teikiamą orde- Yorko didžiausiu laivu “Le laivyne aukščiausią rietą. pareiškė tik tada sugrįšią,
gali kęsti komunistinė vals ną. Lenkų gruobttoniškumo viatanas” maldininkai iš
kai jiems bus garantuota se
tybė. Magnitogorsko mote nedrįso sudrausti nei Tautų plaukia į Kretingą pas ste
noji tvarka, kurioj už virš Waskiagi^t. ** Prezideu* j
rys neturės jokių pareigi! sa Sąjunga, nei viena kuri iš buklingų šv. Antaną, ap
laikius (overiime) jie gau tas’Hmivervąsario.'17 d.
Helsinkiui, Suomija.—Va vo vaikams; jos bus laisvos didžiųjų valstybių. Vienas vaikščioti 700 metų jubilėjų.
Lai- davo pilną su puse ątįvgisario 16 d. tautos išrinktieji net nuo namų ruošos, nes tik Šv. Tėvas drįso protes Pakelėje maldininkai atlan Shaiiffhai, Kinija,
to įstaigų clmbihinkamu ai
jiimo*
300 rinkikai rinko preziden bus viena eentralinė virtu tuoti prieš lenkų grobuoniš kys šv. Teresėlės kapą ir kraščiai vasario 17 d* prane
riama
44 darbo vrit į satll«
tą. Rinkimus laimėjo minis- vė visiems miesto gyvento- kumą ir pasmerkti jų fana Teresę Neumannitę pirma ša, kad Kinijos komunistai
teris pirmininkas flviMifr(jania . Gal ir mūsų civilis- tiškumą. Be to, lenkų vi-, me menesio penktadienyje, išžudė per 3,000 žmonių
vud, surinkęs 151 balsą. Jo
susituokusioms poroms suomenys veikėjai} nepriim kada ji vizijose pergyvena TTnppen ir Kiangsi provin
OKA>UW VAMtKM;:
konkurentas
nebereikės „rūpintis vaikais, dami diktatoriškos valdžios visas Kristaus Kančias, cijoj*
IJAP0MU4
Stahlberg gavo 149 Imlsus.■ nes bus labai lengvas persi* jiems teikiamų ordenų, pa Maldininkų kelionei vado
N/Y*,
vas*
18.
—
Ta* •kai* bnlamas jaunas, netu
Ch Chaplin, Žymii
moko “būnant mažu dide vaus vienas Amerikoje gerai rėjo
Naujasis prezidentas žy- g^yrimas.
aukStą idealą, iš tikrąją nėr* Pranešama, kad gen. Bntlcr juokadrys kino artistai*:
liam į akis pasakyti tūisy- žinomas kunigas. Plačiau buvę* jaunis.—Prof. St Šalkaus
mus veikėjas, už Suomijos
pasitraukiąs iš kariuomenės pareiškęs* kad jis už
kis.
' . *
bus paskelbtu vėliau*
laisvę buvęs 3-jų metų ištrė Tik rtriprtW, ihd«M Uut* f*
ir risiąs į civilinį gyvenimą, tnenoaią važiuosiąs į J
mime Sibii’C, dabar jau sū- H Iškalti fŠMmfc Uotų knktyGirth negražu nei Imonlma, nil
DidŽi*wiioji Mmėyra meilt
IhOdarvI MbMŽjo krr^ Uk ijMii* pradėdamas naują karierą ją aplankyti japonų im
ttiavfaM,
Inukęs 70 metų amžiaus.
iDfcrui.-lA.Pritara*k»lt».
•« M.
paskaitų skaitome.
torių*

ISPANIJOJ VIS NERAMU

BOLŠEVIKŲ IDEALAS

lenk; teismu

UŽMIRŠIMASAKimy f.
KAŠTAVUSIA#.
SPRENDIMAS

LAHRENGE STREIKUUJA

RAS UŽTARIA SKRIAU

MJIMAUHMy
ttumioų

SUOMIJA IŠBNKO NAUJA
PREZIDENTĄ

MVAlJgRARBAS ,

IŠŽUDYTA 3,NU ŽMONIŲ

GENEROLAS BUTLER
PASITRAUKIA

i-

.r
Ki* JUM,-- ..Q»»l

£

yeakfa3icnis, vasario 80 d., IMI
i»ilii 11111..1 ii mriiiy

įiiU<& Jš Lietuvei*
?AMBV*iIO KUTO tAUUŲ
BŪBYS

IMiiiai (žalčių apste).
Kuo sausio mėu. 1 d. Lukšui
uimWWį® irim.
toju M. Buzelytė, Apylinkei
didelis putlumas, pys mit
vietos vaistinė, gydytoja, aIpišere; bėra tik ąpoeiąlis|o
laikrodininko.

«W***ta

.

■ .

11

fralgęvra galėjo uimatyti jį
“Mgamr tuo Mariampofe

kurnu vijosi. Tik 10 kilomet
rų nuo stoties vagonų pasivi
jo, dideliais vargais jį sulai
kė ir dar didesniais vargais
prieš vėją jį grąžino Mariampoleu.
v

Darbininko” Katalogas
I .

žmonės jam nesitenkina
smiisiekimd tobulumu žemėj,
o ima svajoti apie tarppiaųetinį MUririridm, L y* apU
galimybes nurimsti į mėnu
lį, Maraų, Venerų jr kitas
musų saųia airiemou pteąetąa Jau yra prirašyta ne
maža romanų apie kriiones
į menulį ir Marai]. Bet tai
yra tik lakiok rašytoją fantarijos vairius. O iš tiktą
ją, ui- galima bus kada pa
daryt
kelionę bent
į menuli <
.
Kalbant apie tarppkuietinį susisiekimą, reikia pir
miausiu šiai kas atmintu Jei

---------------—.

K% Kiekviena? Kataliko*
įvaduos knygos
Avkaitto OksoMo Hiitorija
Turi žinoti arba Mokėti?.—« .10
Graikų Mytkologijo* žiupaJff.ilda RinlrinSHv, balta m
Mriia) m pavedarak. Lietu
vių kribcm išgridl Alyva----- 50*.

:»>^ąurio 2^ <1. 16 vai. &ur
.teatro fojė įvyko gana
Maldų Hinkinėli*, juodai*
akaitlingas Pduevęžio šaulių
virgrihfcj
1J25
būrio narių siwirinkiDr, Vincu Pietario Rištai,
Kaunas. Prof. J. Eretas
■maįk Nutarta: 1) Visiems
LtorijcM apycnka«On tomai. 11.00
Imu kvočiamas kriminali
lOrib šauliams iki gegužes
Apie Apdraudę. Paraše J.
vairiu* gyventa ataitikiniu*.
MiĄn. praeiti’ 10 vai. kariniv "1AULM” D*-JO» CTOrfŽO nėj pol^ijoj.
ParaM J. Tarvydu
—45o. S. VamlmiKkas ------ -------- 5*,
MG&ryMtš ir iįclniyn*, Ver
jungimo kursų; 2) Motete J. Geruti* —„40<u
riakaitymai.
Paraši
Uoai«_
—
45o,
46|«#kyriaiis ir pono rinkti’
BANKO GHOfAEUA
ATL1I»TA» POLICIJOS
Gamtoa Fra6žkmok*B* —
ImI jd*Mltt,
Garam**—-aprašymo* apia
aru vado kup. Petkevičiaus kvietimo Ministerijai at- ‘
I)r. A. VUeEh_________ __ 50a,
0 F. tarjRpI C*-. T*f. garam* per Tčvą Faberg-FiLiaipamodoj U503 ir kaip
inidiatyva mm vasario 5 d; ėmus Jurbarko gimnazijai Kaunas. Garliavos nuova
tino jų fUimiigotit Parašr
•‘Tai. vak. pradės veikti ša* laikyti
negyvoji -gamta: žemė, vanskiriamas lėšas, dus policijos viršininkas, są
m*
tuo, oras. Parašu J. BarouaiuJOfc
Altarijos ir pirmosios pagal- **Saulės” <lr. Centro Valdy- ryšy su Dr. P. Karvelio iš
iH
O
Patrimpo Laiškai. — Išlaido
4l<jrkurBai. Lektoriais suti- Imi, • neturėdama kuo pa? trėmimu į Varnius, atleistas
’Iun. A. Miliukas ——__ 60c,
15o
3$ būti p. p. Daktarai Vilei- dengti tuo badu susidariusi nuo pareigą. Garliavoje,
STOM WWAC
Meile (Poema). ParcšS M.
AutttdioiriĮi vaSmh - . 1:15
httrtaitžs --------------- ---------- 15a.
J4* MariuHs. Lankymas
trūkumą, nutarė gilium* kaip žinoma, yra ištrėmime
Nauja Skaitymui Knyga-—
Tvietenis laisvas, todėl vertė riją Jurbarke tino sausio 26
bus kada galimas, tai vis
-50c. 'Dalis 11). Su paveikslais^—75a.
Tema* lilimku
kmv M. Krupavičius,
tą ir nešanliams ta proga d. uždaryti, kol valdytai su?
dėlto visos žmonijos jis ne
Ap*M*tyiM* 1
Vienuolius Luomą. Verti
tu.
— Verti Kun. P. S*uruCun. P. HannmiU* ------- —25a,
piisinaudoti, <> šauliams bū ras išlaikyti reikalingas te*
galės patenkinti, nes jis visą
.25c
mos spragsimas medžiagos
Vaikų Knygeli
im patinas: kursą lankymas; kur* šas, o mokytojus ir mokinius
laiką bus tik apribotas mū
eilishis----------- „c,.............. ,50a.
KATU?
yra per silpnos ir, be to, ne
są'vieta Šaulių teatro fojė; atleisti neribotam laikui.
Mano Patyrimai Didžiojoj
Lietuvoj yra 62 prisiekę sų saulės sistema. Žmonės tinkamos rakietai varyti. rietink SangresM, Paraš«.1.501 Carfij,
1913 ir 1919 m. Para
cun.
Pr.
BųČys,
M.
I.
C.
—
J.
ryšių kųr^iir^kmiuose
Švietimo Ministerijai pu advokatai ir 129 prisiekusią gal galės kada nuskristi į
5 Kun. J. F, Jonaitis (KaTad
visas
tarpplaiietiuio
su

ftUš supažindinama su karo duotas pareiškimas.
»(4iona;d
-----* advokatui padėjėjai. Tad le Merkąriją, Venerą, Marsą, sisiekimo klausimas užkilu-, WikiaiUBUnyjt. Juokia,
gus aprašymu* kelionė į Pa
Pamaldų Vadovėlis, Stacijo*
yrtŠiįi priemonėmis. Ir net
Jupiteri,
Saturną,
Uraną,
galiu, diplomuotu advokatą
Sraudu* Veriamai. Sudarė ir
va už šią laiką technikos ryžių įr atgal Mikalojaus ir
"ttiinioma įsteigti atskirą šau- Kaunas. Lietuvos piliečiui
Neptūną ir Platoną, t. y. lig
Glapiroi
Ivanovų...
Kguldš
jeido Kurt. J. Koncevičius. —10*.
jl/iętnvoje yra 191: iš ją tik
menkumo. Jei kada bus ras
Juį'rySią komandą. 4) šau- pirkliui Gausmanui Latvijos
pačią žinomą saulės siste
Magnua
Ptrvalkietb
.50
Moterystes liernardamybl. .1
68 lietuviai, 84 žydai, 17 len
tos naujos stiprios varomos
^m klūbas — valgykla pra- valdžios atimtas leidimas įLccauslm. šv. Kas. D-jos loimos ribą* bet ne toliau. Dėl
Kalinai
Aplink
Pasaulį
par
’inyn, K’/n.y
------------- ICa
jėgos, tai tada ir tarppląnct JO dįenų—Apie virna derybas
'Jlfef'veikti nuo vasario men. vežti į Latvija 15,090 tonij ku, 10 nišą.
ko l Dėl to, kad saulės siste
Su»hhu^u»&T..ii;:ai3
l*,ir; ^
m
galo
įdomfia
nuotikiai
ke

jjftldžios, globojama moterų rugių. Suinteresuętose sfe*
t. Ruor-viiios ... ___ _____ 40a.
ma, palygintu yra labai ma tinis susisiekimas bus gali liones per įvairiu* krantus.
Wyriaus. Prie valgyklos ma ruse manoma, kad Gausma- Tini. Mokytojai AuklHęjai, ža. Šviesa nuo saulės į že mu tinkamai išspręsti. Ko ParMA Julitą Varna. Vertimas,
fiventa: Gubri-dius. F.lrido
J. BaHikonio.------ ;-------’
Svaa
Alfirtn.an Maria C. P.__25e.
kios
bus
tos
varomos
jėgos
Mažųjų
Globijai
ir
noma kaip greičiau įsteigti nąs gali apskųsti nutąriino
me ateina per -500 sekun
Geradariai!
Religijos
Molrymo Metodi
PramoainUDemokratjio*
Pa

Skaityklų ir net šiokių tokia panaikinimą admįiiistraty- I i m i y d i n ki Te Jūs v džių, o lig Plutono nueina — šiuo laiku nieko negalima grindai. Paraše Uosis ------- 75c ka. Su'aixė K.
J. Skruodys„50a.
pasakyti. Gal šviesos spin"b'i^ljoteką. kuriai knygas au- vium »(‘ųato departamentui.
Leiridte
Maručiams
Ateiti
per 6 valandas. Taigi, grei
brau giemi
Garašis Mfaip — Kun. P.
dulin spaudimas, gal pasau fadelda.
Kaina
---------------50a ?rie ftlancs. Butais® KuPra^Kpff pasižadėjo dauguma
čiausias pasauly daiktas —
Taip pat manoma, kad Gąųs---- --------------------------- -40c.
linės traukos jėga, gal mag* Aritmatiko* tJšd*vinynM__25r įas
‘Jkulng V isi susi rinkusieji I
Kifisų Dairiai ParaSfi Kl
šviesa — jiet musą saules
manas iškels I^ątvįjos valsty
netizmas.?.. Štai klausimai^ Vaikų Darfeymašhd — Rinys Puida _ _____________ 50c.
'nutarė remti savo klubą: tik bes iždui civ. ieškinį 1$ Pa
sistemą perbėgti tik per ke
kžųMįa k*lbo« mokslui-------- 50c
Anderseno Pasakos—su paj
kuriuos
nepajėgia
atsaky

*Janio valgyti pietus ir t. t. darytus nuostolius. ,,. < • ‘ yaMbrti” diili; turininga ir !*• lias valanda^ o lig artimiau
Patrinku
laiškai vieno
eilsslčliaia —------------- ----- -20a.
tinka vaikam^. Jai r^žo ir piešia Įb sios žvaigždė jis turi eiti ti nei vienas šią laiku moks'Tr nešanliams pravartu pavafimMo. Vortš S. Rakausku 15c Midxiulnitįs .—------ -_-J50a,
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
lininkas.-B4
tų šauliu židinį, lies!
Iš Keitoii(~3 po Europą ir
beveik MtUfe Wtąal ,Ba>
kai.
>:
simdi įpili h
lrij|.
'Parašu Pranaičių Jull 2.5$
lankymas bus visiems laisf
siekti šrietofc greitumą,
.15b
TEATRAI
vjt^, 5) Būrys priėmė doy Kaunas. pasaulinėse au
skristi JOUjOOO ’ kilometrą
nlėiTkaip greičiau įsigyti dū- tomobilių lenktynėse daly •**S*ulitti*l.ejną. du kartus per greitumu, žniogus niekados
vakarėliams ir gegužinėm* su
Vienuolio Disputą su Rain
gaidorih. Šutai# Matu Gri
LIETUVOJ
TTOUAI
iu.
Vieno veik -mo juokai. Su"Mį'orkestrų. Tam tikslui mo? vavo 119 autoiiiobiiįųiųkaL **ąt*m«
Pusei metų 61 lt., negales, o jr-pąsiekęs, nieko
gonis
50c ietuvino Vaidevutis —- ------ 15a.
PATYS SAVKBAUDtlA
~terųv: skyrius paskyrė būrini jietųvos automobilininkai, spalvotu viršeliu. Kairia Lietuvoje, nelaimėti], nes ski-isdamąs
laimi
(polma). Patais
Nepaisytojo—keturių veikaLatvijoje, Estijoje, Vokietijoje
T56O lt. Tai labai gražu iš capitomti Pyragius ir MarVaitkus
—
r--------------50e nų dramų, ParašS kun. Pr. M.
tokiu
greitumu
jis
vis
tiek
Vokiečių luikraščiai pra
minėsi 16 pusi, didelio formato su
* nKitern pusės. Jei ne ginklu, tinkus, atvažiavo dvidešim ir kitur metams 15 lit., pusei me- nieko nematytą. Kalbant gi
furas. Kabia--------- ------------ 35*
neša apie Šitokį, neseniai Atsargiai 111 Ugnimi. VcrtS
Giliuldnjas Vyras—2 aktų
*įai kitokiomis priemonėmis tuoju iš eilės. •
trim* pilu. 3 lt. 30 cent. Amerikoje ąpie tarpplanetmj susisieki
ii lenkiško kun. K. S........... 10c
Lietuvoj, K. miestely buvusį
ornedija; parasG S. Tarvytų
8
It.
v3<)s padeda ruoštis savo bro- Pirmą vietą paėmė norve
mą mūsą sistemoj toki dide
las--------------------------- ——25*
' MfttųTikijimu.— iSaiškini^fiSpiŠ-sauliams į garbingą gas, kuris tose lenktynėse Adresai: Jurbarkas, “Sauhitša li greitumai nereikalingi. atsitikimų. K. miestelin ne nfa* pagrindų mūsų tikėjimo.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
Administracijai.'
Varu
Jonu
M.
Širvinta*
—
50c
iu
komedija. Parašd Seirijų
seniai
atvyko
jaunas
taikos
^Vihnąus žygį. Būrio šauliai
; Tarpplanetiniam susisieki
dalyvauja penktu kartu.
nežūtas —1------------------—25a.
Lktnvoa takiai. — Išleido
gausiai mokėjo nario mokes Kauniškiams daug pakenkė
mui pakaktą tūkstančius teisėjas. Jis labai punktua- J. Mkavičiu* ir B-v8> Kau
Ubagu Akademija Ir Ubagų
Nesigailėk vandens ir mui kartų mažesniu greitumą, liškai 8 valandų rytų pradė lu —------ ;--------------------- dOc labus — komedijus po 1 ak
nįjį ir visi pasižadėjo užsipaskutines dienas iškritęs
ų. Psriš3 Seirijų Juūsukas.„35e.
lo. Tą tauta kultūringesnė bet ir ją dabar žmonės dar davo savo darbą. Vienų kar £mf* jr Kalbik: Deklafna"įreiiumeruoti savo organų
sniegas.
Sniegas- Druina 4rių akkuri sunaudoja daugiau, pasiekti negali. Visos viltys tą žmones susirinko kaip vi- eijoa, Monolgai ir Dialogai.
^^rimitą.”
Meno sekcija
ų. Verte Akelaitis ----- —tOe
?ar»H Jąoua-V. Kovu —_80e
muilo.
įsinešė, kad apie kovo men.
3 čia dalis draino*
dedamos rakietų varomam stulą, 8 valandit, o teisėjo nė
Graudi* Verksmai. — Ver'Guos lanto-i Genijus.” Para.
Laikas
eina.
Laikrodis
‘vidurį suvaidins vieną iš
’ 10 KELOMKTBŲ
—---------------------- 7-------------------- lėktuvui.
Uį Vysk/A. Baranauskas----- 10c . aštj Kuo. L. Vaicekauskas—10a
, -daliausiųjų rusų rašytojo
Kaunas. Tai ne pasaka, o’GAKTAIPALINGVINA GABUS Kaip žinia, kiekvienas muša 9, teisėjo dar nėra. Pu B#har|stįšta Stacijos—SuŽydų Karalius — drama 4
'Cfogolio komedijų. Susirin-I tikras faktas. Mariampolės] Alt HPUTIM4. PO VALGIO daiktas, paleistas nuo žemės sė dešimtos — teisėjo nėra. Betuvino Knn. P. Juškaiti3_15c ikt.i, 5 pa v. VeMC J. M. šir• intas----------- - -------------- 30*
Tumas praėjo gana gyvai ir stoty buvo atkabintas kelei Gasat ar Išpūtimas pilvo ar vidurių, 12 kilometrą greitumu per Dešimta — vis dar nėra. Ad Kristaus Kryžių: Stacijos;
Visi Geri—3-jų veiksmų vagi
Graudūs Verksmai, Maldės Ge
atsirūgimai ir kiti nesmagumai delei
lediniai, dalyviai skirstėsi
yra greitai i>alengviiianii sekundę, jau nugalėtą žemės vokatai puola kiekvienas no gulės, BirŽelią ir Spalių mA
lėlis ; parnSC F. V. ----- -—10o
vinis vagonas. Vėjas jį pa neviriUdMinio
Nugu-Tone, kadangi jis pašali
ir 4kalbėjo gyvai- stūmėjo Kauno link. Vago pugelM
Patricija, arba nežinomoji
ni 15 kjnto siiiHiinant-Itis ihumIus i? nu traukos jėgą ir atgal nenu rėdamas, kad jo bylaeitų iešmu. Bleido kun. K. A. Var«. netenkinti
Tfe. w»«*
gra
—
—
--------------------------25c
taukinč
— 4 aktų drama,
gali
konstipacijų,
kuri
j-ra
priežastim
pirmoji,
bet
teisėjas
visiems
šaulių reikalais.
kristą. Bet ir šįa, palyginti
nas nematomos jėgos stumia JIų Ir kitų uesaiagių sanegalejimų.
•Čertfi Jonas Tarvydas - ------ 10a.
Nugg-Tone užveria savy ir kitus vais
Daarau Karatai. — Su
mas važiavo ir kuo tolyn tuo tus, kurie suteikia jums geresni apetit* su šviesos greitumu, menku liępia laukti, paskelbia įr lie rinka Kun. M. Ganlevičius;
E.'jaiiynio Ap"ii‘eišldntal —
tr pagelbsti viduriam*! tinkamai suviržpia sekretoriui užpi’otoko- be apdarų 75 tentai, »u ap
dėjimas
ir gyvenimas ant šatis
greitumas
vis
dėlto
dar
smarkyn.
Pavažiavęs
apie
klutl kų Jus suvalgofe. Dar kiti vaistai
r
JKTUmiOMKV IKTBTG0S
darais
------------------------$1.(X
nes
Jėzaus
Kristaus. VaidiriNugą-Toue ^lengvina Inkstu ar pūsles
kilometrą nuo stoties, greitį {degimu h* viduriu* pakrikimu. linkite yrą 10 kartą didesnis už pa Juoti, kad pirmutine eina
nas su gaidomis
5*.
f
ir Gyrariy*. ParaNug*-Tone tik i>er kelias dienas Ir jys trankos šovininio greitumą. baudžiamoji byla prieš tokį ii kūn. P. Bučys----------- -30c
Dramos; 1) Germanai 2)
didelį pagvrvjlnuj jnsij abįlKlaipėdos sužinota, kad turėjo apie 20 kilometrų į pastebite
sveikatos. Jus galite gaut! Nuga- Tuo būdu iš jokios dabarti tai taikos teisėjų (prieš save
v
’
ubinlu-5
aktų; 3) Liurdo
taiataiu
Ir
KrikŠčionybA
Tone kur tik vaistai yni pardavinėja
įs direktorijos pirmi- valandą.
Prof. V.. Jurgučlo
----- -10c Stebi&hs — 4 aktų; paraŠB
pątį)
už
pasivėlavimą.
Išdės

mi.
Jeigu
Jtisu
pardavėjas
neturėtu
Ju
I. Tar* ydaš—------ -—-.66a.
L*, nįįifci kreipėsi į karo ko- Ktotįes tarnautojai paste stake, pipraSykit J j užsakyti jų dėl Jus nės patrankos nėra gųlinia tęs trumpai bylos turinį, tei
Syta tMmfa Par*ši S.
ia savo džinberio.
“
iššauti
”
mėnąlin,
kaip
kad
bėjo
dingusį
vagoną
ir
apsL
Knarkia FalIcpus.-*-Komf dlf ■“’-nfontų prašydamas duoti
sėjas pusįkėlią ir ‘‘Lietuvos Kahaieda — —10e ja Line akte. ParnŠŠ Gineitis 15ft
manė
Žiul
Vernas.
Rakieta
F įAįuty' kad Klaipėdoj neĮĮespubliįos vardu” paskel MaMos GriyH. Istoriškas
Voiląi Teatrai: dalis I: 1)
galėtą tokio greitumo impieHay* IV-ta šimtmečio kriPagalvok
ktį darai; 2) Jono
h
filmą “Vakasiekti, jei ji turėtą daug bia spi-eųdimą, kiloto Ijute Htayfyfe. Lietuvių kalbon
laimė; 3) Pa-akyk mano lai-,
^ffeontenieko naujo.”
-25e dię. Surinko-K K., D. ir N.—15*.
sprogimą ir pakiltą į aukš s^ve nubaudžia 1Q litą. O tarii K
Vaikų Tatrai: dalia H: 1)
tesnes oro sritis, kur oro pa* tada tik nagrinėja kitas by Apririkta taiedlja, At*itanu
M
Amerikoniško
gyve
Ištirsiino
paskui; 2) Antanu*
SOVIETAI NEPILDO SAVO
sipriešinimas yiu labgi sill^ las, Tiesa, bauda nedidelė, taę, tari* UpMin* Vftikgs, Bariuko & K, D. ir N—IH
11.75
MALDŲ AĮMmmm btUk viršauja—,,, lOC
ims. Tariau yra apskaiciUO* l>ęt volęięvią laikraštis pride ktt
MALDAKMYGM
da,
kad
via^ėltb
šitą
pavyzdį
Jta
Kta
Wi
ta,
kad
šitio
laiku
dar
nega

iuw ranram juta dim.—_ai.7b
Pulkim ant Ktllų—*’D4ttP*
įtfVa taikli buvo kalbėtu,
ręiketų ir ne Lietuvoj |msek- Metnvot AtaUA Sa papanda. CMes apdaru 12.00 h $3.<M
lima
ir
tokios
rųkietos
pa

įKlaųičda traiirito lą4ią
veikslai* ir apetšymaia——1.50
|ltAI JrąVJTAA AUKpO ALTOtTO^ juodai* pr**imlu uit n kadangi visos žinob tL
Maža* Kaujai Aukso AR*
ąp<Jii‘biwiu Bąvįętą
■ Trmnpa a*oiegen*n ■ aro*
Mačas Nauja* Akimi Alt* B ■ ’ .
Kit Tikėjimo Apgyni®**. B*
ta |ią 100 vagoną 1^2;
raš* kum V. RraeMmtk** dgk- rita—jumluis rituliais_ ^^50e.
Viaua
atkanMu
«tata
Niek**T«ip netido ptritlHJImų
Tuo tarpu per visa
QT>awmrrirtfftH amrrgmti tnui
Įšmogtimk kaip j* *vyravim*« w>- ; Titenga darini patai* W*
Sffldį* nuo sutarties įsigaliu*
/•DARBININKAS”
m*Muo*c, rti j 2
iii* *eW vta r» pijhUtt jau
fSnMk teatėjo tik 400. vggokioc ori«nt*cij<Įt fe tata W* natvė pria tata. jatalm
r •
* *
366 Broadway,
So. Boston, Mas*
ProL 8t. Šalkanakia.'

OLD GOLD
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DAHBlfmAR

’eaktadteri*, nario 20 d., 19S1

M

Iš Didžiojo New York’o Ir
New Jersey

hi ■

m

; flumujs 2-jįį juhuouy s**ižimm
litačhj choras balt* vakarą sava

ttaki* dainai, kąą jubiikai labai
patiko. Gausinga ynMika — apie

tūkstantis snautofo vyri; ir mo
terų — vM laukė Bii galo. Vkrai?

'L 1 ’l»i wu7 *M*'

ĮVAIRENYBES
4

MH

jięįfttengū Žmogaus KUgalvo- i
WUDQ AWIALU4 tos priemone*. Dabar kak*
|
twi
Anatralijoj
nvra
puvo,f]
Saii«io mėnesį Vilniuje v
jį
vyko savotiška savižudybė, /lustralija gyvulių ir au jiiigas ftiigalat.
kuri visame mieste padarė galų atžvilgiu stovi yisai at-1 Panašus dalykas atsiHfe
Prfemėl Moterystės
nemaža įspūdžio. Viename skitai ni|o kitų pasaulio da ir Atl f riušiaiR. Atvežti Alto*
tą Adomi# Lukoševičius ir Oną
Vilniaus viešbutyje nusižu lių. Autsralijoj y ta likę ster Iralijon, įie taip greitai
Pntersonas .žengia pirmyn, F Paulevičienė hv. Jurgio bažnyčio
steigta lietuvių vaikų mokykla, je, vasario 7 dieną.
dė vienas 25 metų amžiaus blinių gyvulių, kaip antai, veiHtiu, kad netrukite jų bu*
kurią veda ir tvarko mokytoja pa
vilnietis ir jo meiluže. Vieš ‘kengūrų, ^ storblinių vilkų, vo jau milijonai. Jie tirto
MH
nelė Ona Vaikiu t ė. Tos mokyklos
Vasario 11 d., 7:30 valandą va
butyje meilužiai apsigyveno ančiasnapĮui kuHų niekur laukiniais ir puolė javij to*
Stanislovas Varapniekas mirė kare miesto puikioje svetainėj jtikslas pramokyti vaikelius lietu
vyko
prof.
M.
BtržŪta
paskaita,]
praėjusių metų pabaigoje ir kitur jau nPra, 0 taip pat ir kun. Praaidojo triušiu nai
viškai skaityti ir rašyti. Tad ne vasario 15 dieną, palaidotas iš šv.
praleiskit progos ir naudokitės kol Jurgio bažnyčios šv. Trejybės ka kurią mge A, L, P. kiūto. Va
nuo savo apsigyvenimo die keistų medžių **- evkalipflj, kini inns. Valdžia paskyrė
pamokų laikas. Pamokos būna pinyne vasario 19 dieną. Paliko nu* karai vadovavd K. Paulauskas.
nos atkreipė į save visų akį. pačių aukšcimisių medžių premijas už nukautim triakiekvieną dieną nuo 4 iki 5 v, p. p. lindime savo žmoną Amiliją.
M <"
Programoj pirmiausia, įeinant i
Susimilo ir užsiėmę tik savi pasauly. Bot gyvulių ir au- ‘šhis. Bot tiduSių nugalėti
Vasario 15 d. L. Vyčių 01 kp su
Motiejus Miškinis mirė vasario svetainę prof. M. Biržiškai ir Lie
VaMztamku
mi, jie rodės, nemato ir ue- galu bendru tūšhj gkaieium lig žiol vis dėlto dar nepa* j
vaidino teatrą “Kuprotas Oželis” 15 dieną, palaidotas šv. Jono kapi tuvos vtototohd' P. Daužvarparapijos naudai. Vaidintojais nyne iš šv. Jurgio bažnyčios vasa
girdi, kas dedas aplink juos. Anstralija yrik negausinga, vyko. Australijos ūkininfai
buvo: Onytė—M. Vaišnoriūtū, Jo< rio 19 dieną. Paliko nuliūdime sa virto*
Šv. Mykolo lie 24 EiiMbeth, M J.
Bendrai, iš savo kambarėlio Atvykę Australijon baltieji trintis yra vienas iš didžiau- 7
nelis — Jonas Sprainaitis, motina vo brolį, seserį ir gimines. Grato tuvių parapijom choras patinka su 25 Brklgeport, Cenn.
ten reika šių priešų, nelyginant kaip
jie beveik neišeidavo, pra žmones
— M. Baubliui v. našlys — Ignas rius J. Oaršva.
Lietuvos himnu ir Amerikos him 26 ‘Waterbury, Conn.
leisdami jame ištisas dienas. lingiausias ūJęhH gyvulius ir Afrikoj skėriai.
Kūlikai!is, piršlys — Jurgis Vešunu, taipgi dar. sudainuoja Vana- 27 Ncv Haven, 0mn.
lailis. Vaidinimas išėjo labai pui
Prieš kelias dienas jie vi augalui. Australiją, įsaky
gaičib “Ei pasauli, mes be Vil 28 New Brifain, Conn.
kiai. Po vaidinimo buvo balius ir
ir vil
niaus nenurimsim. Choras sūdai
sai iš kambario neišėjo. Vie sim, dabai aviu
Kovo wio.:
TATMIĮflMg MUMŠBZS
šokini; Baliaus vedėjai Antanas
navo gerai ir ypač “Vilnius’' tik
nas viešbučio tarnautojas tai nų gamybęs atžvilgiu užima
šv. Cecilijos choro botrling rai gali sujudinti kiekvieno lietu ■ 1 d. Hartford, Ctenn. .
■Gustas ir Alfonsas Lapinskus dar
pastebėjo, ir meilužių kam vienu iš pirmutinių vietų Palaimintasis Bosko buvo
bavosi visą laiką. Lietuviui biznie team nuo savo įsikūrimo jau pasie vio širdį. Toiiaus perstatytas vie - 2 d. kovo AVeztfleldf Mažą* «
riai gausia* aukojo parapijos ren kė gerų rezultatų. Žaisdami su Eli- tinis kalbėtojas J. Phingos, kuris 3 Vroreestcr, Mįms.
baryje įsiviešpatavusi tylu pasauly. Bet su kai kuriais pagarsėjęs pranašingais sap- *
giamam vakarui. Jiems labai ačiū. zabetlVo choristais pirma daug trumpai pabrėžė keletą gražių 5-7 Boston, Cambridge, Mas*. . pasirodė jam įtartina. Pa atvežtais augalais ir gyvu nais. Vienas didelis loterijų 1
Žmonių buvo labai daug ir visi gė kartų pralaimėdavo, gi dabar minčių. Vietinis klebonas kun. J. 8 d. 3 vai. p. p*Newark, N. J.
liais išėjo tlįfai nuostabiu mėgėjas atėjo jo klausti, ktt* *
manęs, kad galėjo atsitikti
rėjos labai puikiu vakaru, Para priešingai.
8
d.
G
vai.
Brooklyn,
N.
Y.
Petraitis, jau seniai žinomas, kaip
ris numeris laimingiausias.; 7
kokia nelaimė, jis pabeldė dalykų.
štai vasario 8 d. žaidimų rezul geras kalbėtojas, tikrai sujaudino 10 AVilkes Barte, Pa.
pijai ]p‘lno liko apie $150.00.
“1057” — atsakė Bosko, >.
M. Staniulis tatai ( Broad St Bowling Alky* publiką savo gražia kalba. Kalba 11 Seranton, Pa.
į duris, bet nesulaukė jokio . Maždaug jprieš £į0 metų
Mėgėjas
tuoj spruko pro |g*
645 Broad Street:
kun. Draugelis iŠ Easton, Pa., la 14 Binghamton, N.* Y.
atsakymo. Tada jis pakvietė viena meksikiete panele ište
ris laimingų numerį .nusi
bai gražiai paįvairindamas kalbą 15 Anrnterdam, N. Y.
Nevvarko šv. Cecilijos choro
viešbučio savininkų, kuris kėjo už ^yro, gyvenančio
Mojas vargonininkas
17
Roehester,
N.
Y.
juokais. Dainuoja p-lč Stasytė
pietų Australijoj. Meksikoj, pirkti, Bosko vos sučiupo jį
L II. BL
pašaukė policijų.
Vasario mrn. pradžioje atvyko
Šidlauskaitė, kuri visuomet pa 18-19 Niagara Falta, N. Y.
už skverno:
172 167 145
A. Gavėnas
•iti* ’
vargonininkauti p. Stačiokas. Ma
Duris išvertus, pasirodę kaip žinia, anga daugybe
linksmina publiką savo švelniu 20-23 Detroit, Mieh.
158 174 155
B. Yogis
kaktusų. Jaunoji australie . “Matai, Tamsta, aš turiu
noma sudaryti didelį chorą, kaip
balseliu. Dainavo ir V, Sereika, 25 d. Bridgcport; Conn.
baisus reginys. Lovoje, apsi145
177
162
A.
Vingis
paprastai pas mus galima, nes jau
turįs tvirtą baritoną; paprastai V. 25 iki baland. ISd. Chicago, Dl. glebę gulėjo nuogi vyriškio tė užsimanė savo sodą pa pasakyti dėl ko tas numeris <
J. Bublių i 167 166 171
nimo yra labai daug ir galima jį
puošti kaktusais, kurių Au laimingas. 10 reiškia 10 tiięŠ. gerai dainuoja ir publika mėgs
.... . 130
L. Savame
ir
moteriškės
lavonai.
Vy

įtraukti į darbą. Turint gerą no
ta jojo dainavimą. Kalba vice
stralijoj visai nebuvo, ir pa vo įsakymų, 5 — Bažnyčios
156 —-* 166
S. Butkus
16 Clevcland, Ohio
rų. naujam darbuotojui pagelhos
riškio smilkinyje buvo ma
konsulas P. Daužvardis, jau vi
rakė laišką tėvui ^Meksikon, įsakymai, 7 — Sakrameniši. .1
18 Pittsburgb, Pa.
netruks.
Elizabotho fiv. Petro ir Povilo
siems gerai žinoma geri). P. Daužtyti
uždžiūvusi
žaizdele
nuo
20 Shenandoah, Pa.
prašydama . atsiųsti kelis Laikydamiesi šių numerių
Choro
Ižvažiavo
vardžio graži patrijotiška iškalba,
revolverio šūvio. Tokia pat diegus kaktusų. Tėvas pra — įsakymų, daugybe žmonių
21 Mahanoy City, Pa.
I. II. III. ne vienam sujudino tėrynės meilę, 22 NcwYork (įy.
Panele Ona Bazelcvičiūte sausio
žaizdelė buvo ir moteriškės šymą patenkino ir pamate tapo laimingais.”
A. Kvcderta 132 111 162 ; širdyje. Po to kalbėjo pats garbės
invn. išvažiavo-į vienuolyną. Ona
krūtinėje.
J
J. Marios
112
buvo■••visų mylima, nes ji visuomet
kolonija
prašom
stengtis
rengti
nupiepdama* Vilniaus ir Vilnijos
Meilužiai, matyti, viskų iš nuvalęs hūo • kenksmingų
J. Mntūnas
153 130 130
buvo su jaunimu. Visą Taiką buvo
paskaitas bendrai, kad viri vietos
lietnvnų
gyvenimą
ir
kovą
už
savo
E. Kalainykas 164 156 121
parapijos choro, L. Vyčiu ir kiti}
anksto gerai apgalvojo. Ant vatedžių. Jaunoji šeiminin JOBĄ BBABIJO SALYMĮ
teises. Pažymėjo taip pat, kad uk ir apylinkės lietuviai galėtų daly
146 191
B. Mattis
katalikiškų draugijų nare.
Visi
rainiečiai su lietuviais už savo tei vauti. Profesorių* paskaitas sakys stalo gulėjo krūva laiškų. ke nudžiugusi pasodino juos
Pietų* Lediniuotame
130 158 165
T. Malūnas
apgailestauja netekę Onutės, bet
»»lr van*
ne
kokioms,
atskiroms
partijoms,
Vienas
iš
jų
buvo
užadreses
vis
daugiau
pradeda
prieš
ben

savo
sode.
Kaktusaipuikiai
A. B. W.
denyne išnyko iš jūros jmOnute pasirinko sau kitokį kelią.
drą priešą kovoti, tarp savęs go- bet bendrai lietuviams, kuriems suotas policijai. Jame mei prigijo. Tačiau šeimininkų
Visi linki Onutei nuo širdies go
viršiaus du salynai: Nto .
rūpi Vilniui Vaduoti ir šiaip kul
: rindami santykius.
riausius pasekmių jos dideliame pa
lužiai prašė, kad policija ne džiaugsmas - buvo neilgas. brod ir Dougherty. Atvykę t
tūriniai
reikalai.
Vakaro metu buvo užrašinėja
sišventimo.
Kolonijų veikėjai, draugijos ieškoti! jų nusižudymo prie Kaktusai ėmūĮaiį) smarkiai į tą vietą, kur buvo sąkįb 5
mas
žurnalas “Mūsų Vilnius,” ku
Senis
prašomos
paminėtomis dienomis žasčių. Jie nusižudę su pil daugintis, kad po kelių me norvegų jūrininkai nerado |
rį užsirašė dauguma lietuvių. KalSidabrinis jubiliejus
bėjo” ir ukrainiečių atstovas kun. s«v<> kolonijoj surengti paskaitą,
v
P. Kazimieras ir Ona Beleviifiai O. J. Bacharko. Po jo kalbos prof. nw trumpas svečio buvimas Ame- na sąmone, nes buvę įsitiki* tų jiems. tekę bėgti iš ūkio, jokios žemės. Padarius tyyjnę, kad mirtis, vis tiek, ko- nes visas Jaukas apaugo nčjimus, paaiškėjo, kad toj -I
455 Itidge\vood Avė., paminėjo sa
M. Biržiška pratarė keletą žodžių i rikoje verčia išnaudoti kiekvieną Ikia forma, esąs paprastas
vo vedybų gyvenimo 25 metų jubi
kaktusais, Kadangi Austra vietoj, kur buvo salos, jūra y------- , —t
*
ukrainiečiui, kurni buvo labai momentą^Kdlonijos, kurios norėtų - -—
Piknikai 1981 metais 1
liejų vasario 4 d. 1931, su šv. mi
rengti
paskaitą,
taetau
šiam
marižperėjimas
į
tikrąjį
žmogiš

lijoj
tada žemės buvo daug ra 4,000 metrų gilumo.
gausingai atsilankę j svetainę Ką
šv. Jurgio parapija rengia du šiolais, Apreiškimo Paneles Svč.
rute
nenumatyto*,
prašomos
tarti*
ir jos kaina maža, tai jie išnykimo paslaptis dar neiš
vakarą.
kumų.
pikniku šiais metais: vieną—Feld- bažnyčioj, Brooklyn, N. Y. Daly
Po svečio kalbos pasirodė ukrai su artimiausiomis kolonijomis.
Kitame laiške meilužiai persikėlė gyventi kiton vie aiškinta.
jnann’s Qurons (’ounty Parke, ge vavo visa šeimyna, gimines ir
t.
niečių šv. Marijos bažnyčios cho
Maršruto Komisija
draugai.
Po
mišių
visi
parvažiavo
ton. O kaktusai tuo tarpu
gužės. 17 dieną, ir kitą, — Klašprašė
vietinę
valdžią,
kad
"M. R.”
ras, pasipuošęs tautiškais rūbais 207 York Street
čiaus Clinton Parke rudeniop, die pas P. Belevieius, kur iškėlė pui
leistij. juos palaidoti meilu nekliudomai Taisėsi. Ir kai
ir labai gražiai dainavo savo tau- Brooklyn, J7. Y.
ną prieš Labor Day (kaip praėju kius pusryčius.
žio tėvii sode. Ten jie būti Australijos valdžia atkreipė
siais metais). Draugijos yra ma Tą pačią dieną vakare apie 8
Mes turim stebėti, ką 4anai turi būti’ palaidoti drau į kaktusus dėmesį jau buvo
loniai prašomos minėtose dienose vai. pp. BeleviČių draugės surengė
rome, kad Žinotumėm, kodai
ge. O ant jų kapo turį būti vėlu: kžkttmį Užėmė kelių nesame padaru -r J(W*
susilaikyti nuo kitokiu parengimų. suprise party. Ta visą surengė p.
p. Bagdonienė, M. Francūzonienv
prisodinta rožių, akacijų ir milijonų Hektarų žemės plo Watt.
Krikštai
ir U. Mikulskienė. Kai buvo sta
chrixantemų< Tašiau tas jų tų, naikindami ūkius, troboJono ir Aleksandros MaoDo- lai paruošti ir kambariai išpuoš
BROOKLYM, K. Y.
mėti,, tai; tikrai jie bus Naujosios noras nebuvo įvykdytas, nes sius, net geležinkelius. Jo
nald’ų dukrelė pakrikštyta vardu ti. tai pp. Belevičių dukrelė Karo
šį
sekmadienį
vakare,
vasario
Anglijos valstijų čampionai. Kaip
A leksandra-Ona.
lina nuėjo pakviesti tėvelių. Ka
nusižudėlio motina atsisakė kios naikinimo priemonės
22
d.,
įvyks
puikios
profesionališ

girdėt,
jie
deda
šį
sykį
visą
viltį
Jurgio ir Domicėlės Malinauskų da’ pp. Belevičiai atėjo pažiūrėti,
net savo sūnaus lavoną pri negelbėjo: nei kirtimas, nei
dukrele pakrikštyta vardu Biruta- labai nūstebo, nes rado daug sve kos basketbolo rungtynės tarp geram laimėjimui. Tikima, kad
deginimas, ir kaktusai vis
Broklyno Jaunų Vyrų Lietuvių Vyčiai pasirodys daug geriau, ne imti į namuiL
Barbora.
čių ir stalus nukrautus skaniais
labiau plėtėHi, Pamačiusi
Adooni ir Liudvikos Šimkūnų valgiais. Per vakarienę draugai ir Draugijos jaukto ir stipraus Liet. gu kaip jie pasirodė pereitą sykį
Pravedus kvotą, policija
dukrelė pakrikštyta vardu Joana- giminūs prakalbelėmis išreiškė Vyčių jaukto, iš Hartford, Coun. ir visas basket holo žaidimas bus išaiškino, kad nusižudėlis, kaktusų pavojų* valdžia
Lietuviams spbrto sekėjams yra įdomus, smarkus, publika turės
kreipėsi į mokslininkus, šie,
Julin.
malonius linkėjimus pp. Belcvikariuomenėje,
gerai žinoma, kad neseniai Jaunų kuo domėtis. Jauni Vyrai taip pat atitarnavęs
dalykų iš pagrindų ištyrę,
čiams. Įteikta dovana, gauta nuo
magistrate, bet
Moterų Sąjungos 29 kp., gražus Vyrų jauktas turėjo susiėjimą su ruošiasi juos gerai susitikti, kad tarnavo
nepraloštų svarbias šio sezono prieš kelias savaites mete nustatė, kad kaktusai taip
šilkinis lovos uždangalas; nuo smarkiu lenkų šv. Stanislovo jauk
smarkiai veisiasi todėl, kad,
tu, iš Meriden, Coųn. Lenkams rungtynes.
5DIEM0S ANT YAHDEMIO
draugų ir giminių gavo įvairių do
vietą, apsigyveno su savo išvežant diegus ii Meksikos,
pasisekė nuveikti Jaunus Vyrus ir Bus daug energingo darbo abie
vanų. Darbūs svečiai Kazimieras
meiluže viešbutyje, kad ga jie buvo gertri nuvalyti nuo
Bar Charbourg—6 Dianos
tuo laimėjo Naujokos Anglijos jų jauktų nariamsI ,
ir
Ona Belevičiai išreiškė gilią ir
Bar Bramsu
nuoširdžią padėką savo draugams eampionatą. Tačiau, Jauni Vyrai Rungtynės įvyks priprastoj vie lėtų būti su ja dieną naktį, kaktusų priešininkų—vaiz
Dviem Greičiausia Plaukio
ir giminėms už gražų atminimą. žaidė irgi u. seniai su Hartfordo tojo, Klasčiaus, Clinton Park sa kol pagaliau atsiėmė jai ir džių, ir patarė valdžiai at
jančiais Laivais
Po vakarienės svečiai gražiai links Vyčiai* už Hr-’varių Naujosios Ang lėje, Mnspeth ir Bctts Avcnucs,
gabenti ii Meksikos kaktu
minosi iki vėlumo*, linkėdami pp. lijos eampionatą; Jauniems Vy Maspoth, L. L N* Y.
rams teko lengvai laimėti, nuvei šokiams orkestrą pradeda groti
sams kehkfhtagų vabzdžių
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą
Bclovičiam viso gero.
Taipgi Keliaukite Populiaria
kiant Vyčių jauktą.
7
:30
vai..
tusų dieguose. Taip ir buvo
Vasario 8 d. p. Belevičiai 25 meEkspresiniu Laivu

MYOliltE, H. J.

MYERSON, N. J.

taiitiškii himnu Ir Amerikon him
nų.
Vakaro motu baro Ūkei tos trys
vėliavos — AmraHtat, Lietuvos ir
Ukrainos, JspMk buvo nepapras
tai gražus irtarpW*bivIij ir ukrai
niečių tikrai užmegzti gražūs ir
geri santykiai. Bžyontoė’jo ukrai
niečių yra gana dauję ir jie turi
net dvi gražu1* bažnyčia#.

PROF. MYL Bffi»
NUBOTAS

i

NEWARK, N. J.

■■**■■ 11 ■
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GYPRESS ttlUS, H. Y.

G. BROOKLYN, N, Y

SPORTAS

VEUAVOS IR M6AHMcuy&Nui.

Bremea ir Europa

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Sa*
vaitę Išplaukiančiais Gerai
Žinomais Lloyd Knjutiniiis
Laivais
' Informacijų Kreipkitės Pas
Vietini Agetotą ar

Nartli Ctmaa Uafd
K Matoti., Boston

-' i •

-“BT

Hartfordo L. Vyčių Žaidikai,
( tų jubiliejaus proga iškėlė puikų
kaip
|cko girdėti, nuveikė tą tmtį
pasilinksminimą, gardžią vakarie
lėtokų
Atr. Stanislovo jauktą, ir jie
nę. po kurios buvo šokiai.
pasiliko
čampiopais visos Naujo
f
Tm buvus
sios Anglijos valstijų- Bet sąžinė
neprileidžia Vyčiams skelbtis to*
Vyras įstrigę valstybę, klsis esančiais, nes jie buvo pra-,
moteris namus. Bet dabar laimėję Jauniems Vyrams lietuvių
;| valstyliės uždaviniai taip Naujosios Anglijos čatnpkfflttą.

j sunkūs, kad moteris turi
gį ^(‘ll^ti vyrui valstybės reiSkalnoje.—geimu Tjageflot.
CA

Jaunų Vyrų Draugija yra gerai
žinoma, kaipo visada užlaikanti
šokiams puikiausią orkestrą.

,

* Y.J.Vyžaiw«

hakifombumų hunot Vmrfo 17 d. I
baske! balt komi®

IK UB UETUV8S

vo atvežta keli įimtai tūkstančių kiktobtotų ir kdHfto* milu * vdadžlų kiaušinėlių.
RemiltaUl grHtai pasirodė.
Po penkrtrių tnetų vienoj

Gerito LMma mMitatel yra k*
tai Fabrike. IWr tą MMatata
na Motetai Ir tadtt jta ym trWtea ir

nnamM sni*nnnai*M*a, mmagiiMSi

parapijkiM, -aątataiMk
Tad Hartfordo Vyčiai, susitarę
dar sykį perrišti už Čampionatą. Trejybė* makyklto naUje. RungTr jd Vyčiam* pasisckK šį syk tai* tyrės htmrja bar forfltačtai 3621.

!SW

IŠŠOKA***j W;<W.liBWgli!lfc.i*JMJį>bOįgfc ji.Ą^rr.v,

kelia Šimtus tūkatahčių bektarų Ūktam *Mn| ir, rati-.
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PAViROTOJI UKTOVA

kojo ame Vilniaus krašto
lietuvius giliai nusivylęs.
(L«Mka* M Vilainiai)
(THEWORKKB)
Esą, jei lietuviai turėsią Vil
MM
TCB8DAT^FWUX
vokiečiai at&igiaii paprūsėj,
niaus krašte pakankamai inii mą n*ril Kabu
ypač Vilkaviškio apakr., bu- šininkas į evangeliką lietuvteigentinią jėgų, su lietu
Vilniečiams nleemta džiaugę mtiymmi zlotų, kurių vy
pirkinėti ūkius. Pąšitačkim
riausybė nū nesirengia grą višku sodžium lenkams bū
t vokiečių. 4(Klūt1irwr- suošė Utrtytfc atsako urigbr
y
sią striukai. Kur tik esąs
Tamsus,. ribtaAHte- fikreąy? žinti
w4«rUm Aet
Ik W* ■
band’o” draugijos veikimą.
r
Gyventojų
daugumui
—
energingas kunigas ar mo
bės kupinas gyveninius w
“Kulturrertmnd’o” cent
UetuvUms padarytos skriau kytojas, ten “lenkai” virs
ras, berods, yra Kaune. To nuorašuB. Ir varčiaus rašti
dos ne mažintos, bet nuolat tą lietuviais. Vienam baž
“Kulturvorband,oM veiki ninkui xjį vfeną tokio nuo* tokia iškilminga proga. Vii*
gilintos.
Mokyklų persekio
nytkaimy, kur prieš dvejus
mus per tam tikrus agėntus rašo nurašymą (nuorašas niaus krašto gyventojai per
jimai tebesitęsė, lietuviai
daug
įsmukę
į
okupantų
iš

metus per kažkokį surašinė
smarkiai reiškiasi visoje pa paprartai erti laku trumpu
nip«Kip* w»kj*riy....$žfio
1 kur
mokytojai buvo genami iš
kastų
bedugnę,
kad
galėtų
jimą buvę vos 15 lietuviu,
tis)
moka
po
1Ū
ir
dauginu
prūsėje. Eina tie kulturver44 DARBININKAS”
mokyklų,
o
jų
vietoj
skiria

pernai darant kitų surašinė
'tenderiai iš kaimo į kaimą, litų. Ir net tiek be jokio do viltis iš jų naujais metais ko
M West Broadvray
South ]
mi
atėjūnai
iš
Lenkijos
ar

nors
geresnio.
“
Jų
laukia
vėl
Telephone South Borton OMO
jimų jau atsiradę net 200.
nuo vieno lietuvio evangeli rėj imosi moka tokie evange
ba išdavikiškas lenku gai
sunkūs
vargai,
kova
dėl
bū

Kur priežastis ? Nagi atkel
ko pus kitą ir kalte tiems likai, kurie plačioj apylin
valas iš Lietuvos. Lietuviš
tas karštas tautininkas kn
evangelikams, kad kas yra kėj žinomi, kaip didžiausi vio — ne tik medžiaginįo,
kos organizacijos, net dešiliet
ir
dvasinio
—
ir
visokį
akūpuoliai. (Pavyzdys: Sin
nigas!
niausios, buvo krikštijamos
netikėtumai
iš
okupantų
pu

vokietis. Kadangi evangeli tautų valsčiuj: “Kas reik,
Tai tik vienas iš daugelio
komunistiškais vardais, o jų
sės.
kai lietuvninkai pasuose y- tai reik” - ir lengva ranpavyzdžių, kinį net lenkas
Iš po žiemos pūgų išeina kas ūkininkaitis, tai jis rū ra užsirašė lietuviais, tai kn už nuorašą duoda dešimt i Koks yra praėjusių metų vadai sodinami į kalėjimus. pilsudskininkas iš nusiste
įkalba to- litų.)
auja gadynė, išsivysto pa- pinasi savo ūkį pavyzdingai,
Vilniaus krašto gyvenimo Per seimo rinkimus buvo bėjimo negalėjo nutylėti.
llaris,—iš persekiojimo ir sutvarkyt ir vesti. Ai* trio- kilis evangelikus paduoti Kur kulturverbanderiai už balansas? IŠ vienos pusės grasinama bausmėmis tiems, Šitas mums duoda pagrin
riespaudos išdygsta nauja bėsiai, ar lauko įdirbimas, valsčių valdyboms prašy eina evangeliką vokietį, tai — Ūkiškas smukimas, oku kurie neis balsuoti, o nuo do nenusiminti dėl balanso
lenkų soldateskos, ypač de
lutos jėga, tuomi galinga,
mus, kad jų tautybė pasuose būtinai turi iš jo išreikalau pantų sauvalė, persekioji
neigiamųjų pusių. Vilniaus
markacijos
polinijų, lietu
ad jau Užgrūdinta sunkio- kio reikalai — visa jo pa iš lietuvių būtų perkeista į ti parašo steigti vokiškai mai, lenkybės skleidimas
krašto lietuviai eina .stipriu
viams teko savo kraujo pra
s kovoje už būvį. Toji pavokiečių. O jeigu Valsčių mokyklai. Pasirodo, kad žiauriausiomis priemonėmis,
tautišku keliu ir nors žen
žangiai tvarkoma.
lieti.
fga vis ryškiau ir ryškiau
Valdybos tokių pakeitimų lietuvininkai verčiami pa vagiliavimas, išnaudojimai
gia kartu su naujais metais
Ir vis dėlto, nežiūrint ši
asirodo Lietuvos padangekeisti tautybę dauginusia ir visa kita, ką gali duoti
nepadarytų,
tai
duoti
prašy

į naujus vargus, bet tie var
e ir tiek jau turi savyje e- bininkas, tai jis yra sąžinin mus pačiam Apskrities Vir tam, kad atsirastų daugiau okupacija. Iš kitos pusės— to, lietuviai Vytauto Didžio gai gal netolimoj ateity at
jo metais parodė ypatingai
lergingo gyvumo, kad pa gas, darbštus, gerai savo šininkui.
vokiečių parašų leidimui į- gyventojų daugumos tauti
neš jiems šviesesnę ateiti.
daug susipratimo, tautonio
raukia platesnį dėmesį. Ji darbų atliekąs. Jei jis amatnė
atspara,
kuri
metas
iš
steigti
vokiškai
mokyklai.
Kulturverbanderiams “aŠita vienintelė viltis teiks
aų nebenauja — devynioli darbą nusimanąs ir gerai tų pastatant i” daug padeda vo- Kada su tekiais kulturver- metų stiprėja ir sudaro ga jausmo. Ne tik miestuos,
jiems pajėgų ir lydės jų dar
ka metų kai įsikūrus — bet ninkas, tai savo amatui tinr kiečių sjiauda. Per gruo banderiais įsikalbi, kad gali rantijų, kad krašto lietuvis* miesteliuos, lx*t net sodžiuos
bus ir 1931 motais. [“Ti’.”į
iabur, priespaudos metu, kamai pasiruošęs, jį gerai, džio mėn. ir dar po Naujų Lietuvos valdžia tokioms vo karnos nebus pakirstas jo buvo iškilmingais aktais ir
kukliais paminklais pager
artum išnaujo atsigimė ir gražiai ir greitai atlieka.
Metų visos paprūsės pašto kiškoms mokykloms neduoti kiomis priemonėmis.
(Uoliais žengia pirmyn. Tai Pavasarininkės taip pat agentūros buvo didžiausiais lėšų, arba visai neleisti steig IŠ neigiamųjų pusių per biamas mūšų didvyris. Vi
— Pavasarininkai, Kiek jų privalo būti geros šeiminiu-' pundais užverstos vokiškais ti, tai išgirsti atsakymą: nai ypač buvo juntamas e- sur ėjo smarki konkurenci
Š tikrųjų yia dabar Lietu- kės, sumanios namų ūkio laikraščiais, kaip “Memeler “mes patys mokyklą ir mo konominis skurdas: nieko ja tarp lenkų ir lietuvių
roj, statistika nepasako, bet tvarkytojos. Jų gyvenamų Dampfboot,” “Deutsche Ge- kytoją išbikysim”’ arba neduodami, okupantai iš švietimo ir lenkai čia paro Naujo# Anglijos kataliką seime
ikrai žinoma, kad prieš namų vidus švariai sutvar noeaenschaffts Naehrichten “jei valdžia mums mokyklų Vilniaus krašto, kaip pa- de visiškų negalėjimu pa- lis įvyks pirmadienį, vasario 23
skaniai *paga- 1
traukti savo pusėn lietuvių Ūmų, 1981 ni. T< dicn^yni Ame
.metus Pavasarininkų Lkytas,
- , valgiai
„
fuer Litauen” ir k. Dabar tų
rika šventi — George W«hingtavo' 60,000. Vytauto' Di- ifimb, grafite raiiKtj' darbeKur
išsilaikė
greta
lenkų
ir
elgiamasi,
stengėsi
paimti
toa gimimo diena. Seimelis bus
Kauno
“
Kulturverband
’
as,
”
laikraščių mažiau pareina,
ajiojo metais, pavalius ener-Į liai nudirbti, gėlių darželiai matyt, daug evangelikų atsi Taigi, visoj paprūsėj de kelioliką kartų daugiau, ne lietuvių mokykla, ten len laikomas Nekalto Prasidėjimo šv.
grogą vajų. Pavasarininkų rūpestingai prižiūrėti, žo sakę juos prenumeruotis.
dasi tokie dalykai, kurie pri gu iš Lenkijos kraštų. To kams mokytojams nebuvo Panelės lietuvių parapijas svetai
nėje Gambridge, Maaa. Prašoma
džiu,
Pavasarininku
darbai
įkaičius tiek padidėjo, kad
Vis dėlto nemažai atsiran kišamai rodo, kaiji gemani- paseka nuolatinės varžyty kas veikti.
visų katalikiškų organizacijų: pa
kai kurios kuopos dvigubai pavyzdingiausia atliekami da evangelikų lietuvninkų, zacijos nasrai smarkiai į nes, įmonių užsidarymas, ųž- Lenkai patys jau yra pa rapijų, pašalpinių draugijų, chorų,
te trigubai užaugo. Jie labai visoj apylinkėj. Prie to pri kurie paklauso kulturver- mus žiojasi. O kaip stovi mirimas prekybos, banditiz stebėję, kad lietuviai jiems skyrių, kuopų, ratelių ir kitų at
rimtai suorganizuoti ir turi sideda jų bendras, platesnis
mo augimas ir 1.1. Pats su stiuku bus mitautint. Vie siųsti kuo • dauginusia atstovų ir
banderių ir duoda prašymus mūs rytai bei pietūs? Periatsivežti gerų sumanymų. Atsto
tikslas*
—
sudorovinti
kaimo
■
t
tekius vadus, kaip Vyskupą
culum in mota 1 J. Ua—lis skuręs’ Vilniaus miestas ne nas aukštas Varšuvos valdi vai turi gauti organizacijų man
pakeisti
savo
tautybei.
Yra
Reinį, profesorių Eretą ir ir miesto jaunimą, atitrauk
galėjo lopyti savo šaligat ninkas iš Pilsudskio pulki
datus, klebonų patvirtintus. Sei
ir
tokių
evangdikų,
kurie
aprofesorių Kun. D r. Kurai ti jį nuo girtuokliavimo ir
vius, lyginti duobėtas gat ninkų grupes, kuris pernai melio visa tvarka ir dienotvarkė
tį* Vadinas, jų likimas glū nešvarią vakaruškų ir nuro gentų prikalbėti tyčia nu
ves, taisyti griūvančius na vasarų tyrinėjimo tikslais bus pranešta vėliau.
di autoritetingose, energin dyti jalu aukštesnį gyveni dangina savo pasus ii*, im
mus, bet turėjo statyti oldi- važinėjo po Vilniaus kraštų.
Federacijai Naujos Anglijos
'
pantams
kareivines,
karinin-Į
rašančiam
šias
eilutes
pasagose te sumaniose rankose. mo tikslą.
Apskričio Valdyba
damiesi naujus pasus, reika- pyras.
Pavasarininkų
darbuote Toksai pažangaus katali
Smulkmeniškai suplanuota. kiško jaunimo skaičius—tai
tarnams. Taigi, pirmus savo žodžius mes priva dukterys, kurie, sekdami gražiausius pavyzdžius,
Be savo laikraščio “Pavasa galinga kultūrinimo armija.
lome sakyti į jus. Į jus visus, kurie esate dalimi pildote ne tik įsakymus, 1x4 norus ir patarimus
rio,” jie tini savotiškus kur Ir viskas čia daroma gražiu (Vasario 12 d. 1931 nt. Pikliaus Pijau* XI per ratilo pasakyto*
šeimynos ir Viešpaties avydės, tai yra, Kristaus Dieviškojo Karaliaus ir Jo Sužieduotines, savo
kalbos Sodis iodin vertima*)
kus, padalintus į tris skyrius ir kibliu tikslu: Dievui ir
Bažnyčios; kurie mus vadinate tuo maloniu var įžadų ištikimybėje ir savo gyvenimo drausmėje,
Bei klases. Išėję, tuos kur- Tėvynei. Tiems sveiko jau
Visam sutvėrimui
du — Tėve; į tėvus į rį sūnus mes kalbame, į avis puoškite Dievo Bažnyčių savo skaistybės gražu
įts, gauna atatinkamą di nimo būriams išsiplėtus po
Būdami Apaštalų Kunigaikščio įpėdiniais, 1 ir į avinėlius, į visus, kuriuos Ganytojas ir Vy mu, svieskite Jų savo apmąstymais, palaikykite
plomą. Bendras Pavasari- visų Lietuvą ir gražia ir pa
tikslas—tai Lietuvos J vyzdinga darbuote keliant Dievo surėdymu, Kurio mokslas ir to mokslo riausia Karalius Jėzus Kristus mums pavedė Ją savo maldomis, paturtinkite savo mokslu, pla
taįtūrinimas.
Kiekvienas jos kultūrą, savaime ateina skelbimas yra skirtas dievišku įsakymu visiems maitinti ir globoti.
tinkite ir skleiskite Jų, apaštalaudami žodžiu ir
J&vasarininkas bei Pavasa-1 džiuginanti mintis, kad Pa žmonėms ir kiekvienam sutvėrimui, ir galėdami
darbais, Taigi, būdami vieno tikrai dangiško ir
terarchijai
įjunkė stengiasi atlikti sa- vasarininkų vaidas pilnai pasinaudoti pirmu kartu Senatoriaus Mareoni
arkliško pašaukimo dalininkais, tuo branges
vo darbą geriau ir tiksliau atatinka jų tikslą. Jie—tik
stebėtinu išradimu, Mes kalbame pirma į visą
Jūs, mes sakome, broliai, kardinolai, patri- nis yra turtas, kurį jus duodate, kai su didesniu
ųž kitus. Jų bendros pastan- ri Lietuvos pavasario nešč
sutvėrimą ir į visus žmones, vartodami čia ir to jurkai arkivyskupai, vyskupai, prelatai ir kuni pasišventimu jus tarnaujate, ne tik parodyti, kad
Įta — duoti kitiems gerą jai.
liau
paties Šventojo Rašto žodžius:
gai, išdalinti į icrarehijos įvairius skyrius, esate savo pašaukime ir išrinkime verti esate, 1x4 kad
yavyzdį. Jei PavasarininKlausyki, o dangau, ką aš sakysiu, ir išgirs mūsų kasdieninėse kalbose minimi, nes jūs esa Karalius ir Jo Sužieduotinės širdis atrastų pil
ki, o žemė, mano žodžius. Klausykite, visi žmo te padėjėjais ir dalininkais mūsų darbuose; mes
nai ištikimuose ir pasišventusiuose tarnuose,
nes, jūs, kurie apgyvenote žemes skritulį, turtuo
' GERMANIZACIJA LIETUVOJ
meldžiamės ir prašomą kad kiekvienas jūsų išti* nors kokį atlyginimų ir paguodą už begalinius
liai ir beturčiai, sutverti tam pačiam tikslui/ Iškimi ištvertumėte savo pašaukime ir kiekvienas įžeidimus ir apsileidimus, kuriais žmonės atsi
gii’skite, o salos, ir klausykite, o žmonės!
vertai vaikščiotumėtesavo tarnystėje.
moka Jo didžiai meilei.
* Vokiečių veržimasis į ry- sėdi mokyklose, didž vokie
Dievui
Maitinkite Dievo aviją, kuri yra jūsų tarpe,
r 4us arba vokiškai taiiant,— čiui kalba bažnyčioje iš rū
Ir pirmas mūsų žodis tebūna; “Garbe Dievui
Mįsijonieriams
;4?nuig nach Osten — jau ne kyklų Be mokyklų be baž
aukštybėse ir ramybė ant žemes geros valios žmo ir taip iš širdietit^>rilpiudmmj kad kuomet. Ga
F 3tao vakar žinomas ir jaučia- nyčių vaikščioja po Klaipė nėms.” Garbe Dievui, kurs mūsų dienose duoda nytojų Kunigaikštis pasirodys, jūs aptųrHumšDabar musų žodžiui kreipiasi į jus, t> sunūs
dos kraštą skersai ir išilgai žmonėms tokią jėgą, kad jo bubąs pasiekia Že tc nenykstantį garbės vainiką.
ir dukterys Ubai brangūs Kristuje, kurie misi
Germunizticijos vėžys Prū- visokie geniuinizatoriai, hit mes kraštus: ir ramybė ant žemes, kur mes esa
Tuo tarpu, Ramybės Dievas, Kurs Amžinojo joje darbuojatės ir meldžiatės, kad išplatinti šv.
H9N Liettivų jau baigia sn- lerininkai.
me vietininkais To Dieviškojo Išganytojo Jė Įstatymo Kraujujc prfcčll iŠ numirusių Didį aJėzaus Kristaus tikėjimą ir padidinti jo kara
į^tirŠkinti. Gumbines, Isru- Vokietija, sutvarkiusi sa zaus Kristaus, Kurio atėjimas atnešė romybę.
vių
Ganytoją,
mūsų
Viešpatį
Jėzų
Kristų,
teve

lystę. Kaip pirmieji Bažnyčios apaštalai, jūs
Labguvos, Tilžės sritys vo krašto reikalus vakaruo Ramybe tiems, kurie toli ir tiems, kurie Mrti;
da
jus
į
vteą
gerą,
kad
taip
jūs
išpiĮfytūmČte
Ja
rmanizmo nasruose* Klav se, viW įristiprinimo jėgas teikdami ramybę Kryžiaus Krauju virtun Atvė
taipgi, pavojuose, reikaluose ir sielvartuose, sa
įVplią,
darydami
visatai,
kas-yra.
malonu
dOp.
o
kantrybe visiems du<xlato pavyzdį*
1 krašto gyventojų dau- nukreipia j rytus. O rytuo rimui ant žemes ir dangaus 01iaiAufev }
jf^p apaštalai, taip ię jiX esate Dievu gartny
1, tiesa, balini Ifetjuviš- se juo bus vokiečiai labiau
•» KrtaUkflms
' ’ ‘ - a^ii^ pąrMi^
z
* -kai, liet vis labiau jie ima įsitvirtinę, . juo tie kraštui
VitMKoliam
kurie dažnai r^riimoae, ię kranjmm kovuFttNtfoKatt*
Kaitant,
tat, i imonaa, ApaAtataa nnu|W Ha-1
. -galvoti taiib kaip didžvokie- bus labiau HUgprmaiunti.To’
Dabar kalbame i jus, mūzų numylėti ritate ir darni didžią ir ištvermingą kančią už tikėjimą
ėję <taW pfft gem daryt* vhiems, bet
viai čia dėl visoje na

DAJtBIXD0<A8

pūiMhttt. g'MTDanisaoija rfaujau įrašytą rokiečių
čia.
t
Neliečiu čia plačiau, kaip Kada Vribbte Vabhrte
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BLAIVINI^KŲ SUSIVIBNYMO CENTRO
VALDYBA

Į

Kun. J. J. JKknitls—rlvio.
gan. Jou«
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GIRTYBĖ-DIDŽIAUSIAS TAUTOS
PRIEŠAS

simeta nieką uesupraaianuios apie peršamus kolcho
zus, kelia triukšmą. ir dainai
:------. ą Al _ ;
išardo susirinkimą.
MKW HAVKM, COMK.
WATltOTBT> OOO.
Prieš komunistų agitacijų Vasario 22 d., 1 vai. po pietą į- LDS. 28 kp. niėneziniz zuririnkiRusų viešpatavimo laikais Pasauliniam karui posi- lietuviai leidžia visokius su vyks LD& 5 kuopos susirinkimas mas įvyks sekmadienį,
mas įvyks sekmadienį, aauriofgį
buvusi# Kauno gubernato baigus> Rusijoje gyvenusieji galvotas paskalas. Sako, iŠ W mokykloa kambary, Con- 1 vai, po pietų, bažnytinėj z’vetaL
.
gręss Avė, Ateikite viri. Valdyba
rius Rogovičius pasirūpino, komunistai lietuviai,—Kap Amerikos ateisianti pagalba
nėj, 339 Gre’cn St Kviečiame na*
’
rius(es) ateiti. Gera proga u&fon’ėkad katalikams būtų už sukas, Angarietis ir kiti, -- ir buriančios vėl atidarytos
C, 1BOOKLTM, K. Y.
kėti
duoklei.
• Valdytei
drausta pirkti žemę Lietuvo dėjo visas pastangas, kr d ku bažnyčios, kurias bolševikai Viairio 22 d., tuoj po minos įje. Tas draudimas neveikė ro tmbegėliai lietuviai nebe-: panaikino. Kiti leidžia gan vyki LDS. 10 kuopa* suririnkimaH.
»AIMT 0LAIR, TA.
tik Suvalkijoje. Visur kitur grįžtų nępriklausomon Lie dus. kad netrukus važinėsiu# Kviečiame gauilai sueiti, nes turi LDS. 107 kp. mėnesinis susirik * ;
me keletą svarbių sumanymų. AL
mūsų žmonės iki 1905 metų tuvon, o. pasUiktn Sovietų Antikristas su pečium ir de įtveriate ir savo draugus (es) pri Rimas įvyks kovo
tuoj
revoliucijos neturėjo teisės rojuje. Jie pa^iliothivo pa ginsiąs visus, kurie bus kol rašyti.
Valdyba mos, šv. Kazimiera parapijos salėj.
Kviečiami vis nariai dalyvantirig
bėgėliams, kad nepriklauso chozuose. Orinovkos lietuvių
žemės įsigyti.
užsimokėti mėnesines mokestis ir
KASTOM, FA.
Del šitos priežasties ūki moje Lietuvoje gyvcninrw; tarpe prasidėjo agitacija anaujų narių atsivesti prirašyti.
Valdyk
ninkų vaikai, atsiėmę iš tė esąs begalo sunkus. Tiem*-, pie grįžimų į Lietuvą. Agita LDS. 40 kuopos susirinkimas įvyks kevo 1 d., tuoj po sumos
toriai
sako,
kad
Sofcikos
kolviškes dalį pinigais, pradėjo kas sutiko pasilikti Rusijoje
iv. Mykolo parapijos svetainėj.
W0HCEJ5TXR, MASS.
dangintis į Mogiliovo ir ir norėjo žemę dirbti, komu- < hozūlio daly viai vaikšto pus- Malonėkit viri nariai atsilankyti
LDS.
10& kuopos susirinkimasjfuttHįkti. neturi ką valgyti ir’ ir mėnesines mokestis užsimokėti.
Minsko gubernijas. Keliese
vyks
kovo
Linų, Aušros Vartų pa
M. Songaila
susidėję jie tenai pirkdavo konfiskuotuose dvaruose ir Lt
rapijos salėj, tuojaus po sumoM.
Visi narini prašomi pribūti, nes
didelius dvarų žemės plotus, tai dar tose Gudijos vietoje, Jonas Kunigenas. norėda
DATTOM, OHIO
turime svarbių reikalų.
kur
daug
mūsiškių
jau
nuo
mas
įsigyti
per
30
ha
žemės,
pasidalindavo savo tarpe ir
LDS. 69 kp. susiriokim&s įvykt
Kviečia V«IW
;
įkurdavo ūkius. Kadangi te seniau buvo įsikūrusių. K is dėl akių persiskyrė su žmo sekmadienį, vasario 22 d., bažny
/'HA
na ir dabar valdo 2 ūkius, o tinėj svetainėj tuoj po sumai.
nai žemes buvo pigi, tai mū iŠ to išėjo t
BBOOKLYM, M. T.
Kuopos rait Z. Gudelis
LDS. 12 kp, mėnesinis f;usirInkj-‘
sų broliai pajėgdavo įsikur Lietuvių bolŠavikų laikraŠ sovietas, kaimo taryba, j j lai
inas
įvyks,vasario 27 <1., 6:30 'ftfl
lis
“
K'imunistas.
”
.
leidžia
ko
silpnu,
vidutiniu
skur

ti gana stambius ūkius ir pu
KASOTA, N. H.
kare, Karalienės Angelų parapiją
sėtinai gyveno. Tokiu būdu mas Minske, sayo 243-me nu džium. Apylinkės baltaru LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki svetainėj, kampas Robling KSoį
carų laikais Gudijoje atsira meryje. minėdamas dabarti siai. estai ir latviai susirašė į mas įvyks kovo Lmą, tuoj po pas 4th gatvių.
do nemažas lietuviii ūkinin nį tenykščiu lietuviu ūkiam- kolchozus, lietuviai spiriasi, kutinių mišių, pobsžnytinėj sve Taigi malonėkite visi susirinJk/ę
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes ir užsimokėti duokles kurie
kų gyvenimą rašo št:ė ką: ikaip ožiai ant ledo.
kų skaičius.
yra keletu svarbių sumanymų. skolingi. Nepamirškite ir nauju

Ii LIETUVIII IIINIItlĮĮ SYHNIMO
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LDS. Kuopii Susirinkimai

Kai kum atrodo, kad gir leistuviai, mušeikos, vagys.
tybe yra neblogas, ar net Ar tokius žmones galim pa
vienas iš gerųjų dalykų, nes girti morališku atžvilgiu?
ji suteikianti geriantiems Girtybe kenkia ir žmo
malonumo, gyvumo, jėgos ir gaus protui. Daugiausia pa
džiaugsmo. Bet iš tikrųjų, mišėlių, kaip sako moksli
girtybe m* tik nesuteikia il ninkai, yra girtuoklių tėvų
gesniam laikui to viso, bet vaikai. Užtenka tik pakal
tai sunaikina, atima ir duo bėti su girtu, matai, kad jis
da neigiamų vaisių kaip maža protauja.
žmonėms atskirai, taip ir Ir sveikata dėl girtylies
tautoms. Jau ir žiloje seno smarkiai nukenčia. Girtuok
vėje girtybe yra davusi nei lių tėvų vaikai daugiausia
giamų vaisių. Viena iš di užgema nesveiki. Netik gir
džiausių Sodomos ir Gumo tuoklių vaikams kenkia gir
ms žlugimo priežasčių, pa tybe, bet ir patiems tėvams
sak šv. Rašto, buvo kaip tik (dažnai) jie miršta be lai
ko, dažnai prigeria, sušąlą
tai girtybė.
Lietuviai neina į kolchozus
Taipgi atsiveskite ir savo draugus narių atsivesti prirašyti prie mūųjL
Ne dėl ko kito žlugo ir se iv t. t. Pasak medicinos,
lietuvini naikina, turtą, kad
prirašyti prie šios organizacijos.
brangios organizacijos.
novės graikų ir romėnų tau girtybe kenkia širdžiai, ner Bet vis dėlto, po kiek laiko — Baltinusijos socialisti
netektų kolchozams
Kviečia Valdyk
Valdyba
tos. Nevienai tautai girty- vams, virškinimui, apskri tauta atsigriebia, pasiveja nėj Sovietų Respublikoj lie Kur nubalsuojama steig_____________________
.. irt
Im“ yra davus‘daugelį nelai tai, visam žmogaus kūnui. kitas tautas. Girtybe jau ki tuvių kolonijoS^gjTena apie ;
kolchozą, prasideda gyvu(pernai
bolševikai vedė komunistėtu. Jis sako:
mių, nepasisekimų.
Kad girtybė žalinga ir lus žiloje senovėje ir tiek į- 70,000 žmonių. Jie visokiai:
x
..
'liti skerdimas, kad netektų
Ir šiais laikais girtybė va žmogaus turtui, nereikia čia sigalėjo tautose, kad jos ne budais stengiasi nepasiduo- *
smarkių agitacijų padidinti “Jokiu būdu negalima pa-'
ti
komunistiškai
ūkio
vediurj
'
a
^
st
^
n
*
aui
dvarui,
ro savo darbą. Tik pažiū aiškinti, užtenka pasiklaus begali atsikratyti. Girtybe
Sovietų Rusijos karo aviaci sitenkinti mažiukais tailtte J
užsirašiusi i korėkime Į šiandieninę Rusi ti geriančiųjų, kurie patys tai ne tie priešai, kurie po tvarkai. Komliliistiškai v.-1 '
jų ), tai žmonės atsakė geriau niais kolektyvais. Reiki*
jos valstybę. Ar ten įmano savo kailiu, geriau sakant— trumpo laiko praeina, ji — damų dvarų, vadinamų kol- lektyvą, paplovė veršingą
duosią kunigui, tai jis pasi- blaškyti tautinį lietuvių vals*
mas ramus gyvenimas, ar kišenių, patyrė.
didžiausias tautų priešas, chozų, kur visihšvien dirba, karvę Tutna pardavė gerą
tiečių užsisklendimą ir ėft?
melsiąs už sveikatų.
ten palaikoma tvarka i Prie? Čia kalbėta apie atskirus kurį ir iki šių laikų tautos iš vien maitinasi, "kui* visu «rkbz ir nusipirko pusgyvį,
Ko cMi MctfJtetariai—ĮJirin tverhna didesnių tarpi
•
-. i v - turtas p^iK V^rtns, lietu- Vrtkortuius pardavė driganšmgai, viskas nyksta; griū žmones. Bet savaime aišku, nepasalino.
tuoninjcai
tautinių kolektyvų/’
*”u
už
~*>0 rublių, o pirko uz
va. Kiekvienus iš mūsų, kad taiitus, kaip tiktai iš Prieš tokį priešų mes tu viai ūkininktft ‘nesteigia, tą už 250
Šitoks lietuvių priešingu Tas parodo, kad vyriau
rublių. 1 ra tokių, kurie
nitui lodos. tokios tvarkos atskirų žmonių susideda ir, rime smarkiai kovoti, nes nors yra visokiais būdais
mas
sukėlė didelių barnių sias lietuviu bolševikų vadlm savu tautoj nenorėtų maty jeigu girtybe kenkia atski mes trokštam laimės, o gir verčiami tatąi daryti. Kol-’ paskutines sėklas i^aikvojo...
riomunistų vadų tarpe. Kap
jau nebeturi vilt ies įkurti fe i
ti. Mes norim būti civilizuo riems tautiečiams, tuo pa tybe prie to niektu* ir nieko eliozu kūrimo reikale lietu- ’ Glinikių kaimas laku sal
sukas ir Aleksa—Angarietis
čiu — kenkia visai tautai. neprivedė. Todėl turim ko vių kolonijos stovi užpakaly džiai miega, apie kolektyvus
ta, kultūringa tauta.
tuvišką komunistų rojų.
mitina daktarų St, Matulai
Tautui kultūrai ugdvti rei Daug yra tautų priešų: įvai voti įtemptai, galingai, ka visų kitų tautinių mažumų —j ne nesapnuoja. Kaime yra
tį, Vedrinaitį, Žalpį. Br. pamatė, kad lietuviai iiebui
kalingi dori, sveiki kūnu ir rios ligos, karai, badas... dangi mes lietuviai ypač e- latvių, žydų, lenkų. Tiktai 15 kiemų. Visi težino +ikSerbentų.ir kitus “draugus komunistai, kol nenustos*!^
protu, ir |>:isiturintieji žmo liet jie visi yra daug mažes same nuo rusui laikų girty Sofeiskc yra susikūrę mn-j kortomis lošti. Jaunimas irvę lietuviais. Tiktai tada, kat
jj taip atsidavęs kortoms. niinskiecius,” kam jie nepa
nės. Girtybe gi kenkia ir ni priešai, kaip girtybė. Už bes vergai. Kovai priemonių žas kolchozėlis..
kankamai griežtai diegia išblaškyti svetimųjų tarpiu j
tautų dorovei ir protui ir eina ligų epidemijos, karas ne maža: spauda, paskaitos,
Mūsų vyrai gi:ud' auja. pa-‘ kad nenori ne žinot raudonojie užmirš savo kalbą, irpiri*
kampelio ('komunistų Stalino komunizmų. Kapsu
lys neina Į komunistų š?msveikatai ir turtui. —
ar kas kita, tiesa, daug su geri pavyzdžiai.
kas reikalauja išblaškyti lie ras ir kitas lietuvių tautSH
Patyrimas mums rodvte naikina gyvybių, daug tur
Stud. 'Ant. Paukštys kiamus susirinkimus, <> moJskaityklos). Kai Glinkuose
tuvių kolonijas, sumaišyti savybes, galima tikėtis, kad į
turis siunčia... iloterys ap norėjo rinkt aukas orlaiviui
rodo, kad girtuokliai — pa to ir jėgų atima tautoms. Kaunas.
* j
atskiras lietuvių šeimas su paridarvs komimistai.
kitomis tautomis, kad jie sukovą, nib-širtlžini išpažindami savo tikėjimą, iš- šydami, kad Jis apšviestų jus Savo šviesa, kad putaduii, jūs neprivalote sustoti rinkę sau dva
ganote .savo sielas ir pasvj’ate Krikščionių atei-l
vestų jus ii- suvienytų šu avelėmis, kurios klau riškus turtus, kuriuos lengviau galite įsigyti ir,
lies sėklą. Mes jus sveikiname, o narsūs Kris so Jo balso, idant būtų viena avija ir vienas Ga kame teisėti nu. vistu ir visame galite siekti, kad
pagerinus savo žemišką būvi. Gera ir atvira šir
taus kareiviai. Sykiu sveikiname ir visų tau nytojas.
Skaityk Laikrašti, Kuris Paduoda
dimi pasidarykite m duim* Viešpač'ui ir niekuo
tų kunigus ir katekistus. jie geriausi vaisiai jūsų
Valdytojams
met neištleskite sivo raukų j nedorybę.
Naujausias Žinias iš Viso
darbo, o dabar bendradarbiai ir padėjėjai jūsų
Kadangi
mes
esame
skolininkais
visiems,
tai
darbuose.
Darbi ninkama ir darbdaviams
Pasaulio.
mes pirma kalbame į tuos, kurie valdo, kad jie
Tikintiems
Aks
nuoširdžiai
prašome
jus
darbininkai
ir
duotų įsakymus teisybėje ir meilėje, kad iš to bū
Mimų širdis kreipiasi į jus. i jus visus, kurie
Jm Yra Laikraštis
tų nauda ir statymas, o ne ardymas*visuomet at = darbdaviai-. idant vengdami neprietelystys ir var
(.sate išlikimais mūsų vyskupiškojo miesto ir vi
simindami, kad nėra galybes kai tik iš Dievo ir. žytinių, susivienyk* j broliška ir prieteliškų vie
so pasaulio piliečiais. Į jus ypatingai, vyrai ir
nybę. dalintumėte-. / vienos puses priemonėmis
kad Dievui jie turės išduoti smulkia apyskaita.
moterys, kurie, kaip pirmieji tikintieji, apie ku
ir nurodymais, L antros — darbu ir gabumais.
riuos apaštalas taip garbingai kalba, nors ir pa
Pavaldiniams
EINA 00 MII) 1 SAVAITĘ 8 PUSI
Nereikalaukite (langiau, tik kas teisinga ir ne
sauliečiais būdami, bendradarbiaujate apaštala
Pa valdiniams mes sakome, kad jūs privalote užlaikyk it e. kas priklauso. Gyvenkite ramybėje
Jnnft. Valstijose Metams $4.00
vime su mumis ir mūsų garbingais broliais vys
klausyti savo viTcsniųjų, ne kaip žmonių, bet ir santaikoje ne v i rn dėl pavienių, bet ir dėl visų
kupais ir kunigais. Į jus kalbame, o Dievo žmo
Užsienyje Metams .... $5.00
kaip Dievo, žinodami, kad tas, kurs priešinasi gerovės.
nės ir Jo ganyklos avys, jūs iš žmonių giminės
teisėtai valdžiai, priešinasi Dievo parėdymui, ir
Pi isyti n si u m i r yc rsekioja m iems
išrinktieji, karališkosios kunigystės, šventoji
kas taip priešinasi, rengia sau prapultį.
Viaus spaudos dar
Ž«aižiuose paskutinieji, l»et mūsų mintyse ir
tauta, žmones Dievo pašauktieji. Tegul jūsų ku
bus pavetk “Darbi
meilėje pirmieji. Kreipiame mūsų žodį į jus vi
klumas, taip gerai žinomas visiems žmonėms, ir
turtuoliams ir beturviums
ninko” spaustuvei.
Mos atliekame spau
sus.
kurie
esatį
’
negalėje
ir
skausmuose,
prispau*
visa tai, kas yra tikra, visa tai, kas nekalta, visa
do* darbus nuo viI jus turtuoliai ir beturčiai mes taip kalba
akinės korčiukės iki
tai, kas teisinga, visa tai, kas šventa, visa tai, me: turtuoliams mes sakome, kad jie jaustųsi sa* tlimuoSe ir sielvartuose, ypatingai į jus, kurie
knygos ir laikraš
taip kairini kenčiate nuo Dievo ir žmonijos prie
* kas yra mylėtina ir gerbtina. kiekviena dorybe
čio. Kainos prieini
ve esant Dieviškos apvaizdos įrankiais, užlaiky- šų. Aukodami už jus savo maldas, ir pagal išga
mos.
ir pagirtoji drausme, sudaro jūsų mintis, ir jūsų
tojais ir Jo gei-ybių dalintojais, kuriemš pats Jė les teikdami pagelbą, pavesdami jus visų meileb
(laibai tebūna tokiė. kad Dievas būtų garbinamas
zus Kristus pavedė neturtėlius ir iš kurių Dieviš mus kalbame Į jus Kristaus vardu, Kurį mes ntsvisame ir visuose.
kus Teisėjas daugiau reikalaus, nes jie daugiau taraujamu: “Ateikite pas mane yisi, kurie vargs
NrlikiM ms ir (dsiskyreluims
apturėjo, h* jie privalo visomet atsiminti Dieviš* tate Aš jus at gaivinsiu, * ’
. 366 W. ĮU|QAAW4r. SO. BOSTON, MA SS
Belieka dabar tiktai visa šįrdiinl miteikti
J juti taipgi kreipiasi mūsų mintyj ir mūsų ką Žmlj:4*Vargas jums, turtuoliai/* ' '
N. S». BMtmiMM
žodžiui, į jus nutolusias nuo tiKįim ir Kristum
Beturčius mes «tipriniunc Viešpatyje jie pri- tipnš^lišką palaiunnhną miestui ir pmmulhd ir
vriuiA
jų
gyventojams
Tai
ir
darume
“
Var

užr jus Dievui ir mūsų Vieš- niena muma iTiMaimlCrmtAUM mūsų Viešjmtim ir
vieny lies, Kanlienų
I
o ir Sūnims įiy&iėnlnMioK IhasuM*/* ų
Išeini w~ mibęhmp savo maldas iš širdies pra Išganytojo neturtą* Ateunmdami »To pavy zdį ir dan
-h
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Vasario 12 d, vienas jaunikaitis I dėl, kurie ir dirba, tai visai mažai.! misijos vyrams. Mūsų darbštusis
privinė katalikų tikėjimą. Didis| o naujam atvažiavus, tai nėra kol klebonas padeda daug darbo ir rūjo džiaugsmas, nes pragyvenęs iki I nei svajoti apie gavimą durim.
Įpesio. Dieve jam atlygink. AVatcešiam laikui liuteronų tikyboje ran-Į
ptrdariniia gatvių
Ihu,y gnIi bfi,i gr,lžhl
da tikrą širdies ramybę ir gyvc-l
J ”
Į kiek ištikto gera galima padaryti,
nimo pilnumą Katalikų Bažnyėio-Į čia miesto valdžia bedarliįains Į turim sumanų vadą ir jį supranBE
jo. Jis yra išėjęs universitetą ir! leido pardavinėti obuolius gatve-Į taurius, bei remiančius jo darbą
yra geras chemikas.
Įse. Kur tik pasisuki, tai prie vi-|pArnpijnniis,
Publikos priėjo labai daug, net
Rup.Įsų didcsnltj krautuvių durų ir ša-l
stotiem* trūko vietos. Mažyčiai
Svetys
lygatvHio.se, visur jauni v,vrukai]
vaidintojai
vaizdavo
Lietuvą
su
Nauja LDS. kuopa
i pardavinėja obuolius. Laboj lifid-j
Vilnium. Mažos mergaitės, raudo
ims vaizdas, kad toki jauni vyrai,Į
.Vietos Meliono kun. S. J. Vem- nai papuoštos, šoko, kaip plušta*
%i dideliu rūpesčiu galutinai su- kės, barstydamas gėlių žiedelius
kurie gfilėtų lengvai uždirbti sau]
ganizuota LDS. kuopa, kuriai šalia Vilniaus kalno ir Vilijos van
pragyvenimą dirbtuvėse, turi pra
Vestavit
Bodalicijos vakarėli*
alka ir gružus numeris — 111. denyno, tarpe žalių medžių. Di
einančių prašyti, kad kas nusipirkKiekvienais metais Lowellio šv. ||ų nors vieną obuolį. Yra daug Vasario 15 d., šv. Pranciškaus
Sausio 20 d. vakare įvyko pra- desnės mergaitės, žaliai pasipuošę,
Juozapo
parapijos Merginų Sotla- I geraširdžių žmonių,kurie
lilhos, kurių metu kalbėjo kun. šoko, rankutėse turėdamos po ro
1....duoda
’. ' ll’^.včiaj buvo šliūbns. Kleb. kun,
licija
surengia
kokį
nors
įdomų
I pinigų, liet obuolių neima, nes gir-'|P. M. Juras su jungė moterystės
. J. Vembrė ir stud. J. B. Lauč žių šakelę. Didesnės mergaitės,
vakarėlį.
Ir
iš
tikrųjų,
kuomet
ji
ių Programa buvo paįvairinta "idtonai pasipuošusios, rankose- lai
įdėti, kąd ne koks uždarbis, nesJ ryšiu p. Praną Šatą su p. E. ^alieI ne.
rengia
ką
nors,
tai
yra
į
ką
pasi

Į turi užmokėti už obuolius.
Rgoninko St. Pranekiočio skam- kydamos žalumynų retežius, pašo
žiūrėti.
Sodalieijos
surengimuose
|
Serga.
inimu pianų.
ko vainikų šokį. Kitoje scenoje
Pasirinko vienuolė* gyvenimą
susispiečia visas gabia tįsias ir ta
Aasario !<» d. —• Lietuvos nepri- tos mergaitės sustojo, kaip Lietu
Dabartiniu laiku Laivreneo
lentingiausias kolonijos jaunimas.
P-Iė Antanina Grigaitė išvažialausomybės šventėje—kuopa ga vos vėliava, su savo geltonu ir ža
daug*žmonių serga. Serga šio lie
Tautinis susipratimas irgi žymiai Jvo į šv. Kazimiero vienuolyną Chi-|
ilinai susiorganizavo, Pradžiai liu kampu apdengė ir Vilniaus
tuviai A. Masioniūtė, M. Auri liū
^psivriškia.
Sodalb'h’s sujungė sn- lengoje. Antaninos vy resnioji sesu- Į
irirado 12 narių: 1. kun. S. J. kalną. Labai įspūdingai atrodė.
te, Branka, D. Diana vieieiiė, Nevo rengiamąjį vakarėlį su Lietu-Įte (Ina jau pirmiaus yra įstojusi!
embrč — dvasios vadas. 2. Ant. Visko čia neaprašysi. Seselėms
verbickifitė,
Nanartonis, Andreliū• vos 13-kosnietų nepriklausomybės! į vienuolyną. Todėl Įr Antaninai
basaitis — pirmln., 3. K. Jutkevi- mokytojoms reikia daug padėkos
nienė, A. Bnšauskas.
apvaikščiojimu.
Į pasekė savo sesutes Onos pėdomis.!
bis —viev-pirm., 4. <>. Orintivnė tarti už jų pasišventimą, kad tei
Kambariai
I.infcSm», kad tuk da»x žmonh, W"'!ii’i!'n Antaninni iSlvcrmū, vie- kasos globfųn. 5. J. Kašėta — kėsi mums parodyti tokį jaudinan
ąąininkas, 6. K. Mnsaitis — kasos tį patri jot iškurną. Mūsų pareiga
Bteilankf, tas paskatino miis SodaWvnmmo.
Polmžnytinė salė perdaryta. Dit
FOb., 7. St. Pranekietis — sekre padėt joms įsteigti rytinėse vals
lietęs ateityje darbuotis.
I
Patenkinti
kambariai sujungti vienomis duriirius, S. B. Atkučaltis,!). Ig. Vols- tijose vienuolyną.
Pirmiausiai, mūsų kietumas kun.I Tenka susitikti su “Darbiniu-1durias atidarius pasidaro neųs. W. Ant. Atkočaitis, 11. Al. Paskui tęsėsi prakalbos, kurias
P. V, Slrakauskas atidarė vakarė k0»» skaitytojais, kurie sako kadlmaža sa^' Ta*f)ns g'‘ra su»'rin.krKUN. PR. J. JUŽKAITIS, Cambridge klebonas, Naujosios Anglį,
lį. kalbėdamas apie Lietuvos »»<*■ Į laikraštis “Darbininkas*’ visuo-l mns turp,iSekmadieninės moitkočahis, 12. Pr. Skriekiis.
sakė kleb. kun. Lietuvninkas, kun.
priklausomybės
apvaikščiojimą.
Į
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R<*rinu moŠia proga tenka pažymėti, kad Dr. Mendelis, Lietuvos vice-kon- jos katalikų seimelio rengimo komisijos pirmininkas, kurio parapijos
Prasidėjo
programa.
Lyj,,
j
r
.
j
llo
patenkinti.
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Čestfield’o lietuvių kolonija, nors subis P. Daužvardis ir kun. Duribose vasario 23 d. Įvyksta minėto seimelio posėdžiai.
1. Piano duetas, skambino p. p. |v|(,n^m jjetuv;m reikalinga užsi-jI mo. Vienas kambary* bus atskiredidelė, bet labai simpatinga. V- binskas. Visų* kalbos pasižymėjo
aė reikia pažymėti šv. Kazimiero pa t rijot iškurnu. Didis džiaugsmas,
Birute Periukonifite ir Pranciška IpreniJfnePUOf j “Darbininką,” Mirs]Į tas jaunimui. Bus knygų skaityti
linyčios jauk urną. Bažnyčios v iBaumiliūtė.
I išeina du kartu savaitėje. Kam ir kitų daiktų, kurie suteiks prokad šį kartą daug jaunimo klau
us labai gražiai išpuoštas. Visi sėsi. Baigoje p. R. Juškos vado draugija, laukdama Naujų metų,
Darbai
2. Alto solo p-lė Julijona Jura-tns gn’u užsisa- ros jaunimui linksmai praleisi lai
vičiūtė: “Kad skausmas” ir “OiL . vienQ kartg ppr
rj;s altoriai išdailinti taip, kad vaujamas choras užtraukė tris lie antras buėo jaunų vaikinų, tik ne
kų.
Darbų kaip ir nėra. Siuvėjai
veikia tikru skoniu. Visa bažny- tuviškas daineles. Iškilmes baig teko jų pasekmių patirti. Sausio
kas.’* Pianu pritarė p-lė ^°rija|hantj
Ražtnkū
kaip kur pradėjo dirbti, bet darb.
iąs aplinkuma teikia labai jnu- tos Lietuvos himnu. Po to buvo 11 d. šv. Vardo dr-ja iškilmingai
Blazeviriūtė.
Reporteris
davinį tiek kalnas numušė, kad ir
3. Duetas. Smuiką p-lė V. Blazc-1
priėmė Komuniją, priėmė naujus
!<ųs įspūdžio. Visur jauti gerb. šokiai; šoko seni, jauni ir maži.
pragyvėnimu^egalima uždirbti o
vičiūtė, pianu p. Zofija Blaževičių-1
narius, turėjo bendrus pusryčius
ilhhono kun. Vembrės kruopšhtdidžiuma vis^f be darbo vaikščio
Buvo ir rinkliava Seselių Kazi- ir gausingą susirinkimą.
te.
(ią ir parapijiečių vieningą darbą.
ja.
Nelaimėt “Darbininko”
4. Tenoro solo dainavo Lowellio I
.Rep. mieriečių naujam vienuolynui;
Sausio 25 d. buvo Altoriaus Ro
aukavo kun. Lietuvninkas $100,
skaitytojų šeimose
Į
Gavėnios metu įvyks lietuvių garsusis dainininkas R. Kclley.
Choro koncertas
žančiaus
dr-jos.
šv.
Komunija
ir
kun. Mendelis $50, kun. Dubins5. Balalaika solo: p. Marijonai
bažnyčioje mlmjos, kurias laikys
Juozo ir Ver. Binkanskių jaunokas $25. Publika sumetė apie 175 priėmimas naujų narių. Vakare tą Tėvai Marijonai; lietuviai galės Morkūniutč. Prianu pritarė p. Zo-j Vasario 15 d. šv. Juozapo para ji dukrelė Rita sausio 2 d. nelai
pačią dieną parapijos choro vaka
pijos Vyčių choras, kompoz. Alek
dnl.
fija Blazevičiūtė.
mingai nulūžo koją, paslydus arti
ras su šokiais visiems lietuviams gerokai pasinaudoti.
6. Soprano solo p. Juozą lipa Na- sandro J. Aleksio vadovaujamas, savo namų. Jau šešias, savaites iš
Serga
už dyką susipažinimui, tik nežinia
Lietuvos nepriklausomybės
Vargoniiiųlęsa p. R. Juška su rinkaitė: “Motina siunčia tau ro surengė -aštuntą metinį konccrtągulėjo lovoje, bet koja dar tebėra
kodėl
choras
nė
jokių
dąinelių
ne

Šventė
J. Karalių* iškabino vėliavas
choru
rengiasi Paimu sekmadienį žių’* ir* “Pavasarį sodeliai žydė teatrą ,kurs įvyko parapijos nau
>Ę» i*- * * *
sugipsuota.
Rita BinkunRktūtė ysudainavo
;
indį
buvę'š
geras
susi

turėt Wnyęiojo “Scptj’nis Ž&- jo?’ Pianu pritarė p. Zofija Blazc- joje svetainėje.
Vasario 15 d. II vai. rytą kle- svetainei papuošti minėtam apra
“
Darbininko
” redakcijos nario
pažinimas, jei choras svetainėje^ dŽiufc Nuo Kryžiaus/* jis pats ver
Koncertą įžangine prakalbėle J. B. Laučkos giminietė. Ji tikisi
ttflgjns laikė sumą, asistuojant kun. vaikščiojimui, o 16 d., sutvarkęs
vičiūtė.
,
publikai apstojus, būtų užtraukęs čia giesmes is lotynų kalbos.
3įbinskui ir klerikui Giedraičiui, vėliavas ir kitus rakandus, sutiko
7. Vaidinimas įvairių įvairiausių pėsčio. Dieve jam atlygink, Water- šiemet baigti grammar sehool.
kokią lietuvišką dainelę.
nelaimę
—
krisdamas
sunkus
suo
UŽ žuvusius mūsų brolius, gymiKun. Dr. L. J. Mendelis sausio monologu—atliko p. Mikalina Bla- jus. Po jo kalbos vaidinta scenos Pp. Zubaičių dukrelė, Kalėdų
sius Lietuvą. Dr. kun. L. J. Men las ant jo kojos taip sumušė koją,
Sausio 1S d. buvo liet, mokslai- mėnesį minėjo savo kunigystės tri- žoniūtė. Gan įdomiai atliko savo kūrinys-operete “Sveikas ligo atostogų metu nulūžusi ranką, au
nis.” Vaidino Kasp. BulbiekLs, J.
ulis nepaprastai įspūdingu pa kad jau po pietų sutino ir J. Kara nės vaikučių vakaras; įžanga 50c.| jų metų sukaktuvės. Bažnyčioj perstatymus.
tomobiliui nelaimingai paslydus,
8. Piano duetas — p-lčs Birutė Mažeika, Ona Milutis, J. Murickis, jau beveik pasveiko ir jau lanko
noksiu tikrai apvainikavo šias iš lius turėjo atsigulti.
Publikos buvo gausingai ir visi parapijiečiai pasimeldė, kad Die
kilmes. Tai huvn baltimoriečiams
patenkinti vaidinimu, už tai pri vas stiprintų* jo jėgas darbuotis, Pečiukoniūtė ir Pranciška Bnumi- P. Lazauskas, EI. Vasiliauskaitė, katalikų mergaičių kolegiją.
J. Jokubauskas, M. Andrikis, J.
noęaprasta dvasine patrijotiška
klauso gili padėka mokytojoms Se kaip bažnyčioj taip ir katalikiškoj liūte.
Rep.
Kronika
9. Vaidinimas veikalo “Panele Jokša, B. Žetonas. Visi artistai sa
putota, kurioje Tėvynės ir Dieve
selėms Kazimierietėms už pasidar akcijoje. Jo nepaprasti darbai ge
meiles ašaros visiems vilgė skruos Visokį bruzdėjimai parapijos bavimą. Parapijai liko pelno.
riausia liudija. Linkimo jam kuo Tipsv ir Ponia Pipsė.” Ponios Gų- vo roles gerai atliko ir skaniai
tus.
laimingiausių
pasękmių užsibriež- gelienės rolę vaidino p. Zofija Bla- publiką prijuokino. Visi artistai,
svetainėj nesiliauja; tuomi lietu
Katalikų Federacijos skyrius
zevieiutė, Jonytės, tarnaites—Mo nors ir Amerikoje gimę, bet labai
Vakare 7 vai. prasidėjo parapi viai parodo savo gyvumą ir akty nutarė griežtai protestuoti prieš tame darbe.
Iš visų kolonijų laikraščiuose
jos svetainėje programa, kurią viai rengiasi prie tikros katalikiš Lietuvos valdžią už varžymą ka
J. Karalių* mini 35 metų jubi nika Vičkoekiūtė, p. Tipsv—Ona gražiai lietuviškai žodžius ištarė,
matai
aprašytus veikimus, tiktai
puųšv mokyklos vaikučiai, Seselių kos akcijos.
liejų, kaip iš Lietuvos atvažiavęs Matkcvičiūte, ponia Pipsė — Elz todėl teikė gražiausio įspūdžio.
talikų veikimo Lietuvoje.
hridgeportiečiai
tyli. Mat, jie lyg
Po operetės kleb. kun. J. J. VaKaži m Helerių išla vinį i.
apsigyveno Baltimorėjo, nenutol bieta Dravinskaitv.
Pirmą parengimą turėjo Moterų
ir
nenori
viešumoj
rodytis. Bet jie
Vasario S d. įvyko parapijos damas ne žingsnio nuo savo bažny
Veikalas išėjo labai gerai. Žmo lantiejus perstatė kalbėti banki
savo
keliu
šį-tą
veikia.
pietūs ir vakariene; moterys labai čios.
nės užtektinai prisijuokė, žiūrėda ninką p. Kažemėką, kurs kalbėjo
puikiai
darbavosi,
kad
patenkinti
mi,
kaip tarnaite Jonytė sumaišė trumpai, bot turiningai. Po jo kal Neseniai išdygusi šv. Vardo
Mums
reikia...
Katalikams
rei

ATLANKYKIME LIETUVA
svečius, kurių buvo pilna svetainė, kia tvirtos minties; reikėtų šauk abi apsigyvenusias moteris viešbu bėjo aptiekorius Bendleris, miesto draugija, kur sutartinai sueina
l’ž valgį buvo $1.00, o kas tik ti vieša parapijas konferencijų, tu tyje. Žodžių ištarimas buvo aiš šerifas Janulaitis ir kun. Karkaus- jaunos įr senos pajėgos, praeit {į
Remkime Savo Uostą—Klaipėdą
šokti atėjo, tani įžanga 50e. Liks rėti tam tikras paskaitas spaudos kus, suprantamas. Judėjimai irgi kas. Buvo dar matytis ir daugiau sekmadienį triukšmingai pasirodo
i
Kam baladotis po svetimus kraštui kuomet dėl lietuvių
gero pelno, nes visi biznieriai pa- reikale; nužiūrėti vieną katalikiš parode gyvumą ir veiklumą.
kalbėtojų, pav. advokatas Luko- savo pramogėlę, ačiū darbščiam
rtįine, paaukodami po dalį valgo ką laikraštį (mano nuomone go
yra palaikomas nuolatinis susisiekimas New York—
Aitrinai. Sodalivelų šis vakarė sius, bet nebekalbėjo, nes nebebu jos pirmininkui A. Veleckiui ir vi
sai valdybai.
mų daiktų. Ačiū visiems prisidė riausia tiktų “Dtfb-kai”) ir ap lis išėjo plu.su. Tr daugiau pana vo laiko.
Kopenhaga—Klaipėda.
Antradienio vakare, vasario 17
jusiom Saukomis ir darbu; reikia rinkti jį kolonijos laikraščiu, kurį šiu vakarėlių lauksime.
Scenoje pasirodė jaunamečių
d.
irgi buvo minėtas lietuviškas
pasigėrėt iš gražios santaikos.
Monika choras, kurs padainavo koletą dai
kiekviena šeimyna turėtų prenu
VELYKINE EKSKURSIJA
“
fortjubijus.
“ C’ia jaunimas, at
nų labai gražiai. Norbertas Alek
išvyka iš New Yorko
Tą pačią dieną po Mišparų buvo meruotis; parinkti korespondentą,
likdamas
muzikalę
dalį po vad.
sio, kompozitoriaus Aleksio sūnus,
pašventinimas stovyloš šv. Pran kurs surinktų visas žinias, kurios
Kovo 21 - March
“FREDER1K VIII”
varg.
J.
Steponavičiaus,
pasižymė
pasirodė su solo dainomis, kuo su
ciškaus Ksavero; kūmų buvo iki kas savaitę tilptų “Darbininke.”
jo
taip,
jog
visiems
gyvai
prieš
silaukė visuotinio pasigerėjimo.
70. Kun. Dr. L. J. Mondelis pasa “Darbininkas** pasidaryti? myli \
Žineles
akis
stovi
tas
svarbus
momentas
—
Didžiausio Bendra Ekskursija
mas laikraštis, kuris neštų susipra
Norb. Aleksis yra dar jaunas vai
kė pamokslą.
nepriklausomos
Lietuvos
paskelbi

timą parapijiečiams. Klajūnų lai Labdarių dr-jos mėnesinis susi kinas. šiemet baigiąs parapijos mo
Gegužis 16-May Laivu "UNITED STATES'
Vasario 10—11 dd. K. Milius ro kraščiai nenuodintų mūsų katali rinkimas bus vasario 20 dieną lu«»- kyklą, bet turįs labai gražų balsą mus. Vietinio klebono kun. M
do krutamas paveikslus apie Lie kišką dvasią.
Pankam kalba nušvietė tos tauti
jaus po vakarinių pamaldų šv. Ka ir gerai pianu skambina.
tuvą
:
visiems
buvo
kuo
pasigėrėt,
Linksmiausia Vyčių Ekskursija
J. ii Lietuvos zimicro par. salėje. Visi nariai pri Pianu skambino p. Elvyra Žič- nes šventės reikšmę ir svarbą
o pertraukomis Raseinių Magdė ir
Džiaugsmui pareikšti visas užga
valo atsilankyti, nes Šiuo bedarbes kifitė, gerai išsilavinusi pianistė.
TIESIOG I KLAIPĖDĄ
Marijampolės žydas prijuokino
vėnių
vakaras baigtas šokiais, žais
metu turime daug darbo.
Baigoje pasirodė didžiulis cho
Birželio 6-June
Laivu “HELLIG OLAV”
publiką. Ponas Kvietinis prie patais
ir
užkandžiais.
ras. padainuodamas daug lietuviš
Darbai
Dabar
laukiama garbingo svvčb
veikslu taikė linksmus paaiškini
kų dainų. Choras savo uždavinį
Vasario S įsikūrė šv. Kazimiero
mus.
Su
darbais
labai
prastai.
Visose
prof.
Biržiškos.
kurs atlankys mū
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJAS
atliko visai gerai. Lietuviai dė
bažnyčioje Sve. Jėzaus širdies Ly dirbtuvėse kompanijos nusiskun
sų
koloniją
vasario
25 d. Jo tttsi
Rengia
f
kingi choro vadui kompozitoriui
ga.
Vaikučių
gražus
būrelis
stojo
Nelaimingi
atsitikimai
džia,
kad
negauna
užsakymų.
T«ilankymas
tikrai
reikalingas
čiona
AMERIKOS LIETUVIU EKONOMINIS CENTRAS
Al. Alekritd už pasiaukojimą gra-'
šv. Jėzaus širdies dr-jos eilėsna —
sujungti,
sucementuoti
visus
lietuVienas senas pryčeris hėgo sker
žiant, bet gana sunkiam darbui.
Laivu “FREDERIK VIII”
Lieps* 3- July
t
kaip pirmiakilnni — praminti ke
vius
lietuvybės
pagrindu.
sai gatvę. kada buvo žalia lempa
»
Salė buvo pilna. Nnrs, yra 1400
plunksnas, mu*, mušl
lią ateičiai* Ta lyga turi tikslą
Liepee 25- July
Laivu “UNITED STATES”
Rep.
važiavimui; pribėgęs priešais ma
sėdynių, bet buvo ir. stovinčių. Vi
kaa,
PaUlui,
Kaldraa
ir
visoI
būti
ištikimais
katalikaiajr
pašau-,
šiną, atsimušė į tautiečio Vasiliaus- ’ J
IdM lovų Įridmn, parduodam si vėl laukia naujo parengimo.
i liniame gyvenime. Duoti gražų pa
pigiausiai. Kreipkitės ypatiško mašiną ir taip krito, kad su-’
Programa įmigta Lietuvos him
vyzdį* saugOjiutis naujo pngonizarba raSyklt*
Visos pastangos bns pašvęstos padaryt kelionę atmintina ir
mušė galvą į kietą gatvę ir ligo-1
cimtrs
nu
ir p. A» Aleksio .kalba,
Gvnrnntuojam
uipilna Įvairumų ir malonumų dfcl tų, kurie dalyvam ekikursijoje. . niiiėjc mirė. Buvęs koks tai sena mo dvasios, kuris apsireiškia di
slganėillnimi.
Linkėtina mūsų jaunimui ir to
deliu pfuilinksminimų troškimu
Pas mus gausttorius tampo po teismus mūsų tau
liau
taip dirbti Bažnyčiai ir Tėvy
PIANAI—RADIOS
Į
te
tikra*
eurėpUir visokių Įsakymų-nepildymu. Tie
/
kas plunksima Ir
tietį, liet visur“ pralošia, nes pry-’
ni’ltailmmiio Nuo S:i\«> Agento Laivakortės imt
nei.
ŠALDYTUVAI
vaikučiai pasirinko Kūdikėlį Jėzų
putais* Aplanky
črrio paties buvo kaltė.
E. JT. i
kit Mtm Naują
pavyzdžiu. Sektniulienj, vasario š
Storą LSPIE&
l . SOTRUMBULLETRMtT
į
Kits mūsų tautietis duonkepis d. 3 vai. vttiriiai susirinkę »u sa Europa* Fenlker Co.. M Cbauncy
Lietuvos Fufitą Vatdylios'ttoniraRento Pustui Vėžinti
W01CMTBR,
MAM
Vasariu 23 <L prasideda mote
Vilkas savo mašina taip su kita vo tėveliais, |»klansė pamokslo* Ktų Boston, Mar*. (Chutmey Bt
• TĄ, <4430
/. .-į
Hnu U gumm«r Bt. Ir yra ^tėteli
27 Whitriiall Strtt t, New York City
rims visos ša valiai misijoj, kurias >
mašina misįtmiK, kad net vairo ra- paskui atskaitė pasiaukojimo ak
Waaiilnid<*»
arti Jortkm-Murnh
Širdies Ženklelius, Dept. Krautuves, ant kampo M- vesti »|wd?0iAmUljonieriti*T?vaa
telfe į jo krūtinę sudulo. Dabar jis tą, priėmė
* Mi Waihington St., Borion, Mase. 130 La Seile Et, Chloro, Ui
ttorrt RL)
Dirvelė. Nuo kava 2 <L praaidi
pavojingai serga.
’ <
knrinoa
kn*lten.
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KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ
KOLONIJOSE
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IIK CilVAil*VIU1C
ii prikiat^yHs
p
Lupi WIMaIATIwIW {vykusiu ja-raitą zekmadUnį, Mu»^
ttac xr
i •
*
A^^ipul aalžjc. Išnešta priUkoa reLDS. N.11jOS.o, Angbjo.
WMte.
ritini »uv*ži*vim*ąjvykM iriem*-1
jr ms, dainuotojam* ir aririkoriui.
iMiį kovo 8 d. 19317l)ažnytinčįe
Nutarta pęralyti padėkos žodį a/etninėje, 5-th St., So. .Boston,
b‘*eni parapijos choram. Parengi
lira.
me surinkta $70.20. Išlaidų buvo
ėm *uv*xiaviin** bite Ubai svar
$30.00. AM^uba 14020 TOtlatt
us. Pagrid*uj*m«, kad viso* Šio
r nužlaiškuna.
ąwkrities kubpos išrinktų atstoNutarta surengti kovo m. 0 d. 8
us ir jiems įduotų naudingų suvai.
vak. Municipal Building salė
itnymų organizacijos labui."Kvieje prof. M. BiržUkoa paskaitų va
•iame ir tos kuopas, karos lig šiol
karą, kuriame tie lietuvių, daly
lėl kokių nors priežasčių nėra
vaus ukrainiečių ir žydų atstovai.
irisidejusios prie apskrities. M*Bus ir įvairių pamarginimų. Ren
onėkit prisidėt ir prisiųskit atsto
gimo komisijon išrinkta kun. Virjus, Jeigu kurios kuopos dėl lamauskis, p. A. F. Kntižte, p. p. Kimi svarbių priežasčių atstovų ne
burienė,
Jankienė, Jarošns ir Ka
galėtų prisiųsti, tai pranešk,it nors
tavo sumanymus ir pageidavimus
Atremiaui Federacijai daromi
raštu. Tikimės, kad visos kuopos
mūsų pakvietimą nuoširdžiai pri užmotimai. Kai kurie asmens vie
šai Federacijai prikaišiojo už ėmi
ims ir suvažiavime dalyvaus.
mą
didelių uuošimčių nuo aukų
V. Y*uJau*k*f, pirm.,
rinkikų
ir tt. P. Jankienė parei
363 Faycttc St..
kalavo
tuo
klausimu iž Centro pa
Lowell, Mnss.
aiškinimo.
Fed. Centro sekreto
K. J. Nadaeika, rašt.,
rius
p.
Krušiuskus
raštu atsakė :
7 South St.,
“
Federacija
jokio
nuošimčio nė
Nasliua, N. TI.
rinė ir nereikalavo. Federacija
džiaugėsi galėdama prisidėti pri.’
FED SUSIRINKIMAS
p. Pikeilingicnūs misijos pasiseki
Ant radini}, vas. 17 d. po šv. Te mo. Jinai aukas pati su M. S.
resės pamaldų, įvyko Federacijos tvarkė ir siuntė Lietuvon. Fede
skyriaus susirinkiams.
racija į Jos surinktas aukas nesi
Visi draugijų atstovai džiaugėsi kišo.
Prie progos turiu pastebėti, kad
Federacija
niekuomet nėra ėmusi
Tai. % B. 0441
nubtMHl 98M
35
nuošimtį
nuo jokių aukų. Viso
ADVOKATAI
gaudavome tiktai 5 (penktą) nuo-Šimtį, bet ir tas jau apie 6 metai,
KAMPAS BR0ADWAY IK B BT.
kaip
nuo nieko neimamas. Dabar
SO. BOSTON, MASS.
Federacija
užsilaiko iš draugijų
(Aptiekorlaus Sklltmsko name)
lojimo: S19 B Strrat
sumokamų narystės mokesnių.’*
PBANAS J. KALINAUSKAS
Nutarus remti krutamu paveiks
Rm.: 1082 Coteatela R<L, S. Boatoo
TeL So. Boaton 1882
lu programą vas. 22 d. ir whist
KAZYS J. KALINAUSKAS
party vas. 26 d., Federacijos mė
Bottono ofisas:
nesinis sus-mas užsibaigė.
80 State Street, Boom 63
Bra.: tt Roramont St. Dorcbrater
■Buvęs

p. ui LaiiNMisai

TeLTalbotMTS
Ofiera tekra:« JlM. UdtP.M.

Tat So. Boston 3520

A.O.ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs du Universitetu
COBNELL UNIVEBSITT su A. B.
G. WASH1NGT0N UNIV. su LLB.

“Darbininko” Name
(antros Inbos)

SU Broadvay, South Borton
Rt x [ <1 e n c U »
305Harvawl S t, Cntnbrhlge, Mara.
Tol. University 1403—J.

DOROHESTER OLOTHDfG
8H0P
Visokius drabužius siuvu, valau Ir
pertaisau. Padarau ragai uieaky*
n»o. Putras pertaisom Ir ISvalom.
Ką miesto reikia mokėti >25.00. čia
tik ui 312.50. Darbas garantuoja
mas, nes tam tikras mažinąs turiu.

KARTIM VALDUS
1854 DOROHESTER AVĖ.
Tel. Columbia 3240

8-TA TARPTAUTINE

DAINĮJ ŠVENTĖ)
8YMPH0HY HALL
BOSTONE

t

PIRMADIENI
po piKTC

VASARIO 23,3 VAI.
y.YMt’S LIETI VIV

š
g ^GABIJOS^

CHORAS

|hi vuthivylve JONO DIIIVEL1O

Apart lietuvių, dalyviiusdur
šių tautą chorai: Negrų, Len
kų, Norvegų, Bkotų, finų, Uk
rainiečių, tvedų, Vokiečių it
Amanu.
GlIAf.VM KINKINYS VAI7JHNUV
DAINŲ

.

Styord, Morris Ir I’opulerūs
Šokiai, kuriuos išpildys Anglų
Jiiiummuenės šokių Draugėn.
TtklelKi pnmuittoda imam (’ommunity Korvlre oi Įtakon,. Itfc.. ?3ti
lioyhtnn St, Sym^iotiy Ifnlhjloaton
KAINOS: .W., $tM

$2.00

kaip Mtattada savo t^vų kalbos ir
įpročių. Atritink* net tokių iškry phnų, jog vaikai nekenčia savo llehizkos
pbttte nuo Bo. Koriam- čb gyv^ tuvUko* pavarde ir vardų, knna dapg
>j|»fo>uapią riuoa ppprariai mfgia lietuviai teoavą vaikams duoti. Jiems latriū savaite*. M viri aplankiau 106
įi*u pafmka visokie Etaios, EtSriątysM a*
aąMtf8’1
tuviai čion*! gyyf*a bįai iraimir
Viirižįnijos ir dar nava! nesni.
Įėjint jw» w Igrių reikirnčs jie pirtys nemipranTeL OolanHa 0174
r*MtI. rHlčąJo
OĮ fftY** at- įą. K*d fįk ue lietuviškai sknrn„K kid niįli virokj, ftlvij*}—4 bėtų. Vienoje vietoje senute mo
tina sako:
dar prisirašius
prie lietuviškos liažnyrios, bet ma
no vaikai anaiptol nenori IletuvišLENKI$KAS-LIETUVffiKA«
LENKI$KAS-LIETUVffiKA8
kpa. Jie visi prie airiškos priširaI&NTISTAS
-r GręiMaitela* kad be prie jokiną,
kai
pnUirian,!
karių
Lie<
Hekmadięaliite I—3
tuvoa
kampų
jie
yra
Mkęifeyą.
RiJ
kfaa
jie nebus prisirašę. Vąt, taip
SO Boytetou Kr. Lt t tie Building
Rvoui h07, Botoji, Mhmh.
riro&ų 'ką<
kfatfcys, au* sau (įyvenat kaip laisvieji luisvoT e I. H n n c o e k *J(iS U
rinkto* M. vi*ų LMarc* kraitų, įo( oro piliečiai,
33-kf metui praktikoj
Štai padumbi jų
kurį pa &ajp» gyvena pasiturihriai. Lu
vyko kaHdtfjant
tedaryti; 1) kai maloųįi.
Aknienfti—*2; 2) AljBKim—t;
Kun. A, Petrauskas
Alovė.- 1; 4)
U>>
kuris turi patyrimo prie bičių už Anykščių — 1 ; — <>JBaInhikų —•
laikymo. Rašykite: LE\VIS KON- 1; 7) Bartininkų t; S) Bauskės
C’IS, 57 Battery St, No. Abington,
— 1;
j
T
Mass.
BoakiMat praėjo

mnm

VIETINES ŽINIOS
ĮgiiMniia,»»mMHH* mį»iiįwiii

w

1—'i'nrai'r*

iMk.'«mHWM*RM<

|DR.S,ANBRZEJEWStt

REIKAUNGAS ŽMOGUS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
L. R, K. DALDŽ. DEDIES V. J.
fASALPANliB DKAUGUOa .
VALDYBA
l'iniuaiHkus — V. T. SavlckKM,
4ji U SevenUi m., Be.
Ms*
Vuv-Piriumiiikus — a. iNMUdtiumuį
h. J kvailu uy, su, IkmluJl, Aluw
i’rof. BaSuoimms — V. 'iuMtuUuuiu,
40 Aianue Kai., sto. Ko*W, Mara.
FHi, Miuaiuiuicml — U Liu*AivąMut,
v- Aduito «t„ iMrdieater, >Um
Kasteri utį — r, Ricpuuu,
-»
iii iiun ?>l,
Boston, Mara.
/varliHans — a. lA-Sduskun,
141 iiuuen
bu. JBraioiJ,’M*ra,
Draugija ramu ru.-irnikluua tara antrą
yiniHaUenl Uokvleira MJėaraio T :iW
vui. inkare, poi>.»tnytiuej avraakteA
ilUh fet„ r u. rk^tull, AIkjua.

SV. KAZISšiERO R. K. DR-JO3
VALDYBOS ADRESAI

l’irmluinkaa — J. Grublnskna,
2J i’rcsi’oit St., Ilciobnie, linas,
Vlee-I'trminmkiis — J. Markeliouls,
140 XJpv.cn St., So. itosUm, Mitra.
TTot. ttuhtirrtutan? — V. PajAuUSkiter
Vasario 15 d. šios kolonijos lie ilo Boucn st., So. Boston, Mara.
Din. ItitStlnlnktta — M. Šcikia,
tuviai minėjo 20 metų bažnyčios1 250 E. Nlntn St.. So. Boston, Milte.
sukaktuves. Parapijos svetainėje1 Iždininkas. — V. Balutis,
St, $0. Braton, Mara.
įyyko vakarienė su ilga programa.‘ GG’,j MereerTel.
So. Boston 0<H7-W.
Programos didžiausią dalį išpildė Maršalka
J. Zuikis,
vietinis, bažnytinis choras, paneleii 7 UlnfhMil St., So. lioeton. Mara.
talko susirinkimus kas antrą
(hįl Grybaitei vadovauja^. Pir Draugija
nedėhllM kiekvieno mėnesio PsraH5
jo3
suloj.
492 E. Sevsnth St, Moetli
mu atveju dainavo “Eina gursas
,
Boston, Miui*.

UNUNE, MASS.

PARSIDUODA GNCM Eržvilkio-1; 15> (Wių-1; 18)
Gražiškių — 2; 17) HlauŽoa — 1;
MMHEHie
3iznis gerai išdirbtas per 24 me
tus. Priežastis pardavimo—eina j
kitą biznį. Kreipkitės “Darbinin
ko” Administracijnn.
(V.-20)

3; 20) Kartenos — f; 21) Kėdai
nių - 1; 22)
t : 23)
Ęretingos — 1; 24) Kriflrino-~l;
25) iųprtHŠk^ - Į; »6). Kurtu

lutov. du>.tbkų dm-jcmi
»0«L0B<MWM0f#vą
VALDYBA

Vic^PIrmlnlnU-

448 Ca

Flp. BritlninMb-Marijona MatM«tA
•64 K. Ki<hth su Bo. Bortoc, Mara,
IMlalnM — Ona Staniai luti,
106 W«rt G-th
Bratoa, MM*
Tvarkdarį — Ona Mterirdte**,
15tt OoluMHa RA, Mk Mm, MM*
Draugių* mto aralriukteiM

UlMJ.

KW
Tai. Bo, Borto; <Btt

LI«TPVI1DAMTI»TA» ,
fltomrn

-

(KA8PAUAVI0IU3
i

0/ira YririUri:
Moo 9 Iki 12 ryta Ir nuo Į tt Ud
5 te nw> * iki S yaL vakar* OB- ‘
aas ufctarytM Mttbalra vakaraM Įr
nedMdlenlals, talpai tertdorateiMte
ntoadiraądHanta*

Taipgi nuimti ir
vėnų — 2; Ž7) KurlĄių — 8; 28) nuo pąt Vilniaus,” ”O« mergele”
1.1 L... LI.HII.
..
■uy.Hio
Kužių — 2; 29) Ldpaitngio — 2? ir “Kur bėga Šešupė.” Antru at
ŠVENTO PETRO IR POVILO
30)
Linkėnų
—
Ijfc)
Linkymų-Sv. Petro parapijos bažnytinis
veju dar sutartiniau dainavo:
DR-JOS VALDYBA
choras turėjo privatišką vakarėlį, 1; 32) Liškevos — 3; 33) Liuba “Vilnius” “Dzimdzi drirndzi” ir
l’lnnlhiakas — Jonas U reuuusM*
Zdriurii Dtatiriia
kuriame buvo muzikos, šokių, va vo — 3; 34) Liudvinavo — 2; 35) “Lietuva tėvynė.”
Panelės M. 24 J hoin i.m I’ark, So. Boston, Mara
rmh tinkas —J iiuzas J lieke v Ičins,
karienė. prakalbos, saldumynai ir Lokės — 6; 36) Marijampolės — Grybaitė ir P. Sutkifttc dainavo • V
92 Saayer Ąve., Dorcbestor, Mara.
1. t. Po vakarienės choro pirmi 1; 37) Merkinis — 1; 38) Mešku ^Dainuok man dainą,” “Mudri Pr.4, KiiSthiInkns — A. Nevieni,
(GALINAU8KA1)
čių
—
1;
319)
Naumiąaeio
(šakių
E. BroadtfJiy, So. Boston, Mara.
ninke Elena Podeliūtė perstatė
dvi sesutės” ir dar vieną juokin ElUis
i. fe isnlnkv« — Juozas GuzevlCIns,
ap.)
—
2;
40)
Nedzingės
—
3;
41)
Ueb. kun. Virmauskį, kurs gražiaj
414 Bro*dwsy, So. Borte*
gą. Panele O. Darcškvvičiūtė dai 27 Tampi! St, Mnttnpni), Mara.
papasakojo apie choristų darbus Nemunaičio — 1; 43) Pabaisko — navo solo: “Visuomet širdis mano Iždininkas -- Vlr.”.«s KnlIRlus,
G7 <1 S^rret, įfoutii Boston, Mara.
Ofisu atdaru nuo 10 Iki 15 nrt
ir prašė pasistengti ir tolimfcs- 1; 43) Pakapės — 1; 44) Pakuo suspausta* *ir “()t smagu.” Pan< - Tvarl:<larir. — I’oįras Geležiniu
ryto, nuo 1 JO ai & JO po
nivms darbams. Choro vadovas p. nio - 1; 46) PanAjflk) - 2 ; 46) lė ’Sutkiūtė irgi solo dainavo “Ni- 11 Vtnfon Si., Sonth Boston, Mara.
oao 6 Iki O -rakara. Msotf
Drau^ijff. susirinkimai bupn kas pirmi
Papilto
—
7;
47)
Plutiškių
—
M. Karbauskas savo kalboje priz
ned. IilknĮ kjekvleno mėnesio 2 vai.
lio” daina.
po pieta. Parapijos salėj, 492 Ea*t
mine, kad vasario 16 d. suėjo ly 48) Prienų — 3; 42) Pumpėnų —
Apart dainų buvo piano ir smui Hevcuth St„ So. Boston, Mara.
1;
50)
Punios
—
7;
U)
Punsko-^
giai 27-i i metai, kaip choras gy
ko solij. Piano solo gražiai skam
vuoju. Jis primigę, kad choristai 7; 52) Raarimų — l;53) E*udėTeL So. Botiten SMO
bino
Jule Kaminskaitė, O. Gird- SV. JONO EV. BĮ. PASJUBMM
p .p. Pranciška Urbonaitė ir Juo nų — 3; 54) Budamiims — 2;
DR.JOS
VALDYBA
MimiaDAMTIJTAi
Skapiškio— vaiuiūte, PIckaviviutė. Visos prof.
zas Antanėlis yra choro pasižymė 55) Saločių— I;
Žydątiąvičiaus mokinės. Piano so PlrąiininkHH — M. ŽIolMt.
1;
57)
Skiemonių
—
1;
58)
Skirsję veteranai.
Itd., Dorehester, Mara.
nemunri — I4 59įSkuodo — Į; lo taipgi skambino K. Žilis, X. A. 1,0 M t. IdaTeleplione
Columbia 5431
Į choro komitetą išrinkta pdės: 60) Stakių —1;CT).ItyMriB — Konservatorijos mokinys. Smuo- V Ire-Pirmininkas — J. PetraunkaK,
S61 Bro*d|r»yt South BortMi •
21 Thonms I'k„ So. Boston, Mara,
Ona Wali*ckintv, E$tg Vaitkęvikomte gražiai visus linksmino M. Prot
7-*
VYftTĄT RUMGSIĮl
luritminkas — .T. Glineckte,
vinte, Veronika Janažkevičiūtė, E- i; 64) Šešuolių
i;» kaulių Gražuliūtė, Kaminskiūtė — prof. 5 Tlimnns i'k., 8c. Boston, Mara,
Oftea
valondo*
nuo
9
iki
12,
m*
L. Vyčių basket-ball komanda iena Podeliūtė ir p. Juozas Kas
Fin. tliibttnlnkns — M. ficikis,
1:30—6 Ir nuo 9:50-9 vaMv*'
-3; 66) Šilavoto“1; «7) Žirvįn- Žydanavičiaus mokinės.
250 E. Ninth SU So. Boston, Mara.
šį šeštadienį 8 vai. vak., vasario 21 paras.
StrodoMis nno 9—12 vai. dkM|. ,
Iždininkas
A.
NaiulŽIunas,
tų
—
lt
63)
Telšių
—
2;
Tryš

Tvirtais baritonais pasirodė Juo
SMatomla nuo 9 Iki # valu W
d., susitilcs su Waltham Nightfcs~ E. Bmtdsvny, So. Boston, Mara.
a.
deiiomUi nuo 9 iki 12 (pafri
’
kių - 11; 69) Užpalių - 1; 71) zas Barusas ir Kl. Mikalauskus. J. MarSaD-’u — J. Zuikis,
hawks komanda So. Bostone High
tarti).
7
IVitiflekl
St.,
So.
Boston,
Mase.
UŽvenio
—
2;
72)
Yabalninko
—
Barusias dainavo: “Sapnai“ ir
School prieš Pere Murųuete ko
Draugija laiko susirinkimus tas trečią
9;
73)
V«i«HWii
li

B
VIRGINIJOS
“
Visuomet širdis surakinta.” Kl. npdčidk-ni klpltvTeno mėnesio, 2 vsl.
mandos lošimą.
niukų — it 75) Voverių — 1; 78) Mikalauskas—“ Rytmečio džiaus - . po pietą. Parapijos salėj, 492 E. Ttki
Vyčiai pirmą kartą rungsis So.
Lietuviai studentai iš Saldžiau
Su, s<r. Boston, Moša.
Vėprių
— 1; 77) Viekšnių — 6; mos,” “Vakaras” ir “Aš esu ak
Tel. S. B. 2712
Bostone ir tai bus gera proga pa sios Širdies Brolių Ksavcrijonų
78)
Vilkviikio
—
U< 7ft) V&yčio muo.** Abudu duetą dainavo:
rodyti, ką vietos lietuviai gali.
mokyklos, Fortress Monroe, Virgi- — 1; 8Q) jįrtųų
1; 81) Žą»Kų “Myliu Lietuvą.’* Abiem akompa
Pere Marųucte komandos žvaigž nia rašo, kad ten oras jau šiltas
ą>82)
3; 83) Žiež- navo p. Barbora Govvard.
(taymour)
dė Dixon (of Boston College) yra ir žmones jau maudosi po jūrą.
marių
—
A
Parapijinėj
mokyklos
vaikai
ir

irgi lietuvis.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
Kviečia Bostoniečius atsilankyti.
l’< iltimi ir taisau namus už pri
Bostoniečiams lietuviams reikė
Kaip matot, net iš ^įvairių Lie gi neatsiliko. Alfonsas Jakutis ir
CHIRURGAS
Praneša, kad Bostonietis Vin
tų atsilankyti į tas rungtynes ir
tuvos parapijų ei* rieivhi susitel Pranas Beniušis dainavo duetą u- einamą kuiną. Taipgi senas grin
Ofiso valandoj:
centas Kulphias priims apžadus ir
sudaryti mūsų Vyčiams šiltą nuo
kę. MaBau pažinties turėjo tarp pie vakarienę labai juokingai.
2—4 po pietų; 7—8:30 vakare*
taps ksaverijonu broliuku moky
di-.
padarau
kaip
naujas.
368
taiką.
savęs keliaudami iš tšvynč* — ma Prakalbų netruko. Pirmiau J;d
toju š. m. kovo 19 d. Tokią pat
Rep.
žiau glaudfis santykiai tarp jų ir kalbėjo gorinamieji kunigai: F
Windsor Si., Cambridge, Mass
profesiją priims ir Pranas Pau
čia Amerikoje, toks pakrikimas Virmauskas, A. Petrauskas M. T.
lauskas iš Woreesterio.
(V27)
-- išsisklaidymas mūsų broliams C., A. Dirvelė ir vietos kirbomis T. I. lurfi-r 1415-\V.
MAJORAS GAVO DRASKANTĮ
... ............... ..
m 1 n 1 Miiiw,ni»wwwwnįį I
Skaitą*
gana kenksmingas: ir tikėjimui ir F. Jųškaitis. Vi.-nas antrins Ed
LAIŽEI.
Tel. Porttr 1789
tautybei. Gyvendami toli nuo sa Riley kalbėjo angliškai. Jis pareiš TĖVAS JAKAITIS IŠVYKSTA
Vasario 18 d. Bostono majoras
vo bažnyčios, daugelis jų labai re kė, kad padarytų tuoj koloidą b| L0WELL
J. Curley gavo laišką, tokio turi
L. Vyčių 17-tos Algirdo kuopos tai į ją ri«i«a. So. Bostone perei kiek visi sudės, tiek jis vicm.>
xtą ša liūtę išvyksta į Luvvell,
nio. 1931 m. vasario 17 d., Boston.
(BBPŠTS)
«
*
Mass. Brangus Majore: jei per tris : mėnesinis susirinkimas įvyks va tą metą Mivo laikomu Misijos per duos. Kolekta įvyko. Naujos s\«- Ala>- kini. J. J. Jakaitis, M. I.
Lietuvi* Gydytojai
mėnesius nuo šios dienos nebus sario 22 d. 4 vai. po pietų parapi visą spalių mėneri, vadinasi — per taines ir mokyklos fondui surink duoti misijas šv. Juozapo lietuvių
Ofiso Valandos: 3—4 Ir T—9 •
darbo, tai visi valstijos ir miesto jos salėj 492 E. Svventh St„ South 30 ciįenų. Kasdien būdavo, pilna ta $610. Jei Jis pridės dar $510 bažnyčioje. Misijos prasidės sek881
MattAv^ arti OautąalH
bažnyčia žiąonįųi *?uo tarpu čįo- nes $100 jau davė — pasidaryt madimį, vasario 22 d. Lowell’y
viešieji namai (buildings) bus nu Boston ’e.
(bmbridffe, Maa*
|
nykšlų
(popkesterio)
įietuv.
dalte
$1220.00.
griauti.** ^Pasirašo ‘(Triples) N.
klebonu yra kun. F. Strakauskas.
Susirinkimas svarbus kiekvie
Į
apie tai UA neg*$*io- Taigi, išil- : Vakaro vedėju buvo J. Smiltfb,
R*p. j į ........
nam nariui, nes susirinkimuose y- 'gus m&terius jie neina j savo baž
bankieto gaspadorius. Žmonių
ra švaistomi visi svarbūs mūsų
nyčią. Žinoma, tiksimo atžvilgiu silaukė daug.
GINČAS D1L GIMDYMO
PEILIO SUŽEIDĖ VENGRĄ
organizacijos reikalai. Kiekvienas turi parimiaprileidhnis, gyve
Vietinis
KONTROLES BIMAUS vytis-ė, įnirs brangina Vyčių orga
Trečiadieny. vasario JŠ d., Hood
nant tritkįe sąlytfose. Atsiranda
Šiomis dienomis State Ilouse ei nizaciją, privalo lankytis į susirin
Vieša padėka
Ihiblu r. kompanijos dirbtuvėje, 19
ir tpkilb kurie ybai nieko bendro
na kartai ginai dvi senatoriaus Gil- kimus.
nu tų italas perdūrė peiliu Antuturčtį su Katalikų Bažny Šiuomi reiškiu širdingą ačiū vi
Ai esu daną «aCąri*Wria
’et įnešto biliaus apie gimdymo Taipgi, dar kartą noriu primin ncJtori
čia Įę Krbįaite mokslu, nors, ąčię sioms ir visom 20 metų bažnyčios •ai Vengrą, S»». Bostonietį. Italas
gydant vlrfaalrite* U«aą
kontrolę. Šis klausimas buvo j- ti, kad dabar yra paskelbtas mlp
peiliu ĮKvlarr dvi žaizdus. Vengras
sukaktuvių
paminėjimo
bankieto
Talpri aktą, araą,
neštas į Senato komisiją, kurios sų organizacijos naujų narių va pievai,pętįaųi toKnjte cerkl& ll<a*
Gydį*
.*. Dgr luąįįiąu ęią MUikyti lietu* darbininkams ir darbininkėms, au nuvežtas ligoninėn. Sakoma, kad
ktekvieaą ypaU*k*h ir $
posėdy dalyvavo daug žmonių. jus. Brapgus jaunuoli-c, laikyki
viškurof Auūkyrę nuo savų, ęo* kotojams Bei rėmėjams šio prakil jis pasveiksiąs. Sako, kad italas
dyka patarimai. *
»
Smarkią ir griežtą kalbą prieš tą sau jmreiga pasidarbuoti organiza
iį$a
įkyriai pr|'^ naus sumanymo. Ypač ačiū gus- peilin dūn;s dėlto, kad Vengrus
kilių pasakė Boston Collcge profe cijos labui. Kirin’ienas tegu pa
padoriai J. Smilgių!, Ed. Rik y. J. jam pasakas “shut upF* kuomet
sorius jėzuitas kum. I. J. Corrigan. sistengiu prirašyti nors mažiausia įauganti 'ridĮMu tautų žmį.
Kazlauskui ir visiems prisideju- jis di’inaięs Kaip ten nebuvo, bet
Kuo tie ginčai baigsis, ir ar tas po vieną naują narį, o tęs labai y- nlmk Tokiu būdu ir nepasljunts,
Yrimtetea: Antorilmlate, toahrMA
siems išleidime gražios knygelės- griebtis peilio yra smerktinas dar dteoiatejr
MMtatris w~lft
bili’ius praris kongrese, dar neži 1U lengva padaryti, tik reikia ge
bas.
“Parapijos Istorija.”
t*
7-* vakarai iiluaiiį
.
. *1
nia.
Rip. al»M 10-12 tttteL
ni norit. Prirašę naują narį, pa
Lai Visagalis Dievas gausiui
j
darysite naudą netik Vyčių orga
jųina visiem* užmoka.
nizacijai, bet visai Amerikos, lie
/
Kun.Fr. Juikaitig,
BaTaBBAVTMiS nyjĮtĮ
LI1TUVIB
tuvių išeivijai, nes kiekvienas nau
Šve. P, M. N, P. parnp. hlrb.
■ SUKAKTI
jas vytis yra naujas kareivi* prieš
Cambridge. ’
Ved* vteokias prevaa. Daro vi- iatnutėjimą. Ir jeigu tą padarj’KiB'mmlnaojn akte
,sua legaliu* dokumentu*.
mr, tad nereiks aimanuoti, kad
Vrlsklrlu RktahM
CAMBRIDGB, MASU.
kreiva* akte atUteALT 1 tt (kmpaa Bmftway) jaunimas baigia ištautgti, bet su
Lietum nepriktausąmylHs me
Mri Ir ari»h>ral*šypsemt gailime tarti draugi*
tinei šventei paminėti vasario ‘22 < ker*
nkyra raųntMa* t***šv, Povilu apaštalu : HKovą laimė
Tdetohaa: Boa Boaton 2732
tintum* laiku.
,
d.jį šį Mtpnadleuįr 7* vai. vak. para-l
j.L.j9AiAIARM^d,B
jome ir mis mtne laisvi.”
Namų; Tai bot 2474 f
pijo* salėje įvyks praknllms.
’
447 Broedvray, Sririh Botria
, _ A,P.K.n
*
awirYrwrrM^nii^iiri>iriariiM
CHORO VAKARUS*

DU. S.!. GMVMBU

I. I. KAPOČIUS

a w.

K, SASNAUSKAS

. *

DR. J. LANDŽIUS

t

JOHN REPSHIS, M, Di

KATARAS ir Į
DŽIOVA

11

OPTOMETIISnS

0.1. ZAIETSAA

Forirtitiirii, natri* 99 A,

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY

*

4*

MMLYM,!I.Y.

I HES PARDUODAMz

pasakė t>«ą, tik ne apie dvasiški’
Tri. Mas* 2-004# Notsry ItaMk
ją, bet aytt Mvt. Jie save vadiną
prie
lAdto
ir
dar
nauja#
prietikiai,
kad
galit
ra

“Tirą vakaras” paikiai
tikrai# katalikais, tik jiem# Vys
mioje jdainupti į Rekordus./Taipgi naujanrius Re'pavyk®.
kupo ir šunies balsai yra lygūs. Už
kordu# ir Pianams Kolas, Žodžiuvbms muzi
BIRLIAU8KA9
DANTISTAS
šitą vieną pasakymą jok# katali
(tampa# Urioa Ava.)
& m. vasario 16 d. Lietuves Vy kalius instrumentus parduodam ir patuhom. (Gašli arba Credit).
X—RAY
kas negali atistoti dabartie# po- čių 41 kuopa surengi savo tėvų
Namą TeJtfoaa#: Bich>g«V2~427ir^ B1OOBLYB, M. X
JOBAS B. AMBROZAfflS
iįM
7K tirui St, BrooMyn, V. X
narna,
* BROOKLYN, N. X
pagerbimui vakarą, kuris pavyko 5«0 GRAND STREET
Ainokim gerai, kad kovoj su vtasptiriškai laimi gerai.
Katalikų Bažnyčia tautininkai pir ■ Apie 8:39 v. v, ylai svečiai buvo vai. vakaro), jau Žmonės būriai# Rad lietuviai dar nėra tokiai# ištijįliai^ kad atsižadėtų savo kilmės
miausią stengiasi ir stengsi# nu nuodinti prie stalų, kur jį* bu trauk? avetalnCn. Apie 7 vat, **’
ir
#avozttadicijų. . Jie myli savo Tel. flreanpolnt O—2S2O
mušti Romos, Vyskupų ir kunigą vo aptarnaujami su valgiais ir gč, tėję jau buvo apie 500 žmonių.
Nors žmonės dar rinko#!, het ly tėvynę Lietuvą ir jo# kalbi|, Tai
autoritetą. Dabar jau bando įro- rimais.
.
dinHi,
kad
Roma
palaiko
lenkui
Vakarienei programa buvo ati giai 7:30 buvo pradRa programa. gi garbė mūsų jaunimui.
» “Tautininkų Šėlimas, prasidėjęs ko pirmųjų dviejų punktų, <aiž
Rap.
jau
lygina
Vyskupus
ir
kunigu#
daryta kuopa# pirmininko, Anta Vakaro vedėju buvo p. J. Mariiv
konkordato laužymu, nesiliauna. ntidauayti nK riešu pdtotia,; kuri
G BABORIUS
Pądlks
Vyskupų ir* tikinčiųjų teisės atsi nevykdo trečiojo punkto, katali su šunimis. Mes katalikai turime no Visminą, su kalba, kurioje jis Ii#, kuris ajybudii!*# dienos svar
Šiųomi Didžiojo New Yorko Fe
bojo prieš galingųjų sauvalę Gy kai ne tik gali, bet ir privalo na- stoti už savo Ganytojus mūro sie trumpai apibrėžė Lietuvos Vyčių bą, paprašė e#amuKek<^im citraBAL8AMUOTOJA8
vename laikus, kada jėga bando aoBdirtoitoti to tmykdyti tų fate- na. Jei ei# toliau aukštųjų sdvasR* 41oš kuopos visą gyvenimą. To don ir tiems susirinku#, buvo su deracijom Apskritie# valdyba reiš
331 BRDFORD AOBUB
ma pavergti teisę, kada chamiz tymų, kurio varžo katalikų laisvę, kų asmenų žeminimas, tai fene- liau ji# nurodė 41-o# kuopos tiks giedota Tauto# himnas, “Vilniau# kia padėką Lietuvon nepriklauso*
Malda**
ir
sudainuota
“
Kur
bėga
1BOOKLYB, B. X
pyksta
galingieji
ponai,
kad
bus
lus, srarhiamias iš kurių tai pa
mybū# dieno# programos Rengimo
mą# pastatomas prieš idėją. Gyve nes Popiežių# Leonas XIII nako;
Miipė.”
atskleisti
mąstančiai
Lietuvos
vi

laikymas jaunimo tarpe Lietuvos
Kontfrijai, “Savanorio Duktė#”
name kovos — sunkios idėjines “Įstatymų tereikią klausyti tik
Palydėjus dainavimą gausiai# vaidiloms, gerb. poniai AortvytioSavos laikus. Katalikiškoji visuo tiek, kiek jie sutinka su sveiku suomenei jų juodieji darbai, fene- dvasią. Paskiau kalbėjo kun. C.
menė priešaky su mylimais Gany- protu, o per tai ir su amžinu Die. vadina tai nusikaltimu prieš Valą- •E. Polonis, parapijos klebonas, aplodismentais, buvo paprašytas nei ir poniai Mikulskienei, gerb.
,
kuria savo kalboje pabrėžė, Kt’d gerb. Fed. Sekret. p, Krušinska# kalbėtojam# kun. J. Žiclanavičiui, Tel. «tagg 2-0TO8 Notai? Public
Idjais Vyskupais turi tų kovų lai vo įstatymu” (Enc. Rotum Nova- t-ybę.
Sitų
faktų
akyvaizdoj
visi
ka.ji
M visaLUyra buvęK palankus Jau pakalbėti. Jis nušvietė, kaip Lie kun. J. Balkonui ir p. J. Mačiu
mėti Kristaus Bažnyčios ir lietu nim). Amžinieji Dievo įstatymai
talikaž
turi
burtis
ir
vienyti#
i
vie

nimo veikime, ir jis pasistengsiąs tuva buvo senovėje galinga ir kaip liu!, pastarajam už vakaro vedi
vių tautos garbei, turi užkirsti įkūnyti Katalikų Bažnyčioje, gi
ną
galingą
visumą,
o
kunigai,
ka

visada juo# semti. Tų kalbos bu ji, tik ačiū Jagėlos susituokimui mą ; gerb. choro vedėjam, daininin
chamizmu) ir despotijai kelią. Kad nami Kristau# Vietininkų (Popie
(LtvaadMMkM)
su lenkų karalaite Jadvyga, pra kams ir choristam# už jų dalyva
talikai
inteligentai
ir
studentai
tuvo visų su plojimais užstotos.
tai galima būtų atsiekti, katalikai žiaus ir Vyskupų), todėl katalikas
rado
liuosybę
ir
tik
jm
500
metų
Turi būti vieningi, susipratę, turi nągaM riti į jokius komprominu
Po jų kalba 41-os kuopos dva
vimą to visiems, visiem# ntrilnnGJtABOBIUB
sios vade# kun, J. Aleksiūnas, ku vergovės, vėl parilhiosavo iš po kiitriom#, o ypač mūsų jaunimui,
Žinoti esamąją padėtį. Suvaržyta sn bot kurio# vyriausybė# norais.
107 Urion Ava, Brooldyn, M.X
niškų pančių.
nuoštadut liėtttriškM. aMfi!
spauda, prie kunigo sakyklos pa
Katalikui religijos iv mišriais kataMkų laisvę darbuotis mielu! ris dabar yra taipogi ir apskrities
Pabaigus
jam
kalbą,
sudrinku,
•idvasios vadu, kurio kalba buvo užFed. Aptkr. Valdyba
matyti šnipai, kiekvienas tiesos žo (spaudos, auklėjimo, Moteryste#
Bariratinša naujienai:
girta. Jis buvo šio vakaro progra šieji plojo. Vakaro gi vedėjas pa
dis traktuojamas kaip priešvals Sakramento) klausimais yra vie
dėkojęs kalbėtojui pranešė, kad
tybinis žodis, už kurj grąso vei- ninteli# autoritetas — Roma ir vie
Tel. Newtown P—4484
1. Kun. RANKELE Kaune gavo mos vedėjaa.’ Toliau kalba kun, P.
kiančiais [statymais. Pasirodžius tiniai Vyskupai. Kuomet Lietuvos įsakymą Kalėdų pirmąją dieną iŠ Lekešius ir visa kuopos valdyba dabar jau 'prasidės vaidinimas
“Savanorio Duktė.’’
pirmam atsišaukimui “Katalikiš- Vyskupai pakėlė balsą prieš kata Kauno miesto ir apskrities ribų iš vienas po kitam.
— Vasario 15 d. K. A. bažny
“Savanorio Duktė” arba “Pasi
čia buvo įdėta koncertine pro
koji Visuomene” jo platintojai likų teisių varžymą Lietuvoj, tau važiuoti.
LAI8rilUOTAS GRABORIU8
čioje
kun. J. Balkonas laike su
ilgimas Aušros Vartų” yra labai
IR BAL8AMUOTOJA8
jtPdentai tapo pasodinti kalėji- tininkai per savo spaudą ir atsi
2. Kun. Lipnickas Panevėžy ga gramos dalis, kurią išpildė sekan
mą
už
Ličiu
vos
žuvusius
kareivius,
Jis
Aytfm«ute 7<mm Meott •
&an kaip už priešvalstybini veiki- šaukimus išdidžiai paklausė: “Ko vo įsakymą neišvažiuoti niekur iŠ ti dainininkai: M. Balionai t v, Ant. gražus patriotini# veikalas.
—• minint Lietuvos nepriklauso
Neto?
Oją. Pyksta galingieji ponai, kad jie norit” Panevėžio Vyskupasatr Panevėžio. Kun. Lipniekas, rodos, Buzaitė, Ad. Būgaitė, E. Ramoš tuomi dar gražesnis buvo, kad jj
mybės 13 metus.
atvaidino,
su
maža
išimtimi,
saky

ten tvirtinama, jog jėga nesukūrė sake į tai dviem laiškais kunigi- šiuo įsakymu taip pat nepasinau kaitė ir Kazy# Hofmanas. Jų dai
•— Kardinolas Pat riek TTayes iš
(4 Lcshigtoa Ava.) arti Grsad SU
nos taip dalyvavusiems patiko, sim, profesionalai vaidintojai, bū
ir nesukurs teisės. Bet labiausiaii jai ir tikintiesiems, bet jie negali dos.
vyko
į San Antonio atostogų. Jo
MA8P1TH„L.
L, M. X
tent:
E.
Servytaitc
—
Willis,
J.
Vakad kai knrie turėjo po kelius kar
juo* erzina ta vieta, kur sakoma, pasiekti visi] tikinčiųjų, nors
Eminencija
sirgo
šalčiu
koletų
sa

3.
Sąryšy
su
studentijos
grįži

Ifntis,
M.
Bogužiūtč,
Sadauskiene,
tus jas pakartoti.
kad “katalikai turi gražiu, Jcul-ttt?■ Konkordato II straipsnis sako:
vaičių.
ringu būdu boikotuoti visus tau “Vyskupai galės laisvai ir tiesiog mu atostogoms, beveik visuose . Paskiau buvo prašomi pasakyti taipgi V. Rupeika, V. Lapšys, F.
— Boksininkas Skrodenis perpi taipogi su gerb. laisvu men. J. Ži
apskričiuose
neduota
K.
V.
C.
ir
Morkus,
O.
šimbelaitė
—
Akunevitininkų ir vyriausybės žygius, ku susisiekti su savo dvasiškiais ir ti
po keletą žodžių tėvai ir motinos,
lą savaitę laimėjo kumštynes prieš levičiumi.
pavasarininkų
susirinkimam#
lei

čiene
Ė.
Lukoševičiūtė
—
-Morkienė
rie yra daromi jų sustiprėjimui, iš kinčiaisiais.” Tautininkų spauda
ką jie mano apie vyčiu# ir tt. Kal
lenkų.
Popietiniu traukiniu geri), sve
,
skyrus tuos vyriausybės [sakymus, giriasi, kad vyriausybe remia baž dimų.
bėjo sekanti asmens: p. Ramoška, ir A. Šiška. Artistai spvo uždnotfe
— Vicnybininkai taipogi minėjo čias išvyko Wasbiagtonan p«s se
su
maža
išimtimi,
atliko
labai
pui

kurie rišasi su mūsų valstybės rei nyčias, duoda pašalpas. Taip. Se
p. Stagniūniėnė, p. Kiyyta, p. UnLietuvos nepriklausomybės šventę serėną — B. K. Balutį, Lietuvos
kalais, jos laisve ir gerove.” Taip. novės fariziejai duodavo taipogi
guraitto,
p. Serbentas ir k. Jų kal kiai, ypač pirmieji keturi savo vai
Pastaba: šis raštas Lietuvos vy
Ukrainiečių salėje. Kalbėjo kap, Miniaterį. Svečiuodamasi# Brookdinimu
stebino
klausytojus.
Vei

Kiekvienas katalikas turi boiko išmaldą vargšams (visiem# ma riausybė# esąs laikoma# kriminali bomis viri buvo patenkinti, ką paJurgėla.
lyne dalyvavo Liet, nepriklauso
kalasgana
ilgis,
trankėsi
nuo
8
tuoti tuos vyriausybės žygius, ku- tant) ir tuo didžiuodavos. Tauti- niu prasikaltimu,
rodė plofbnala.
. ' '
. — Kovb 20 d. Operetėseloris mybė# šventė* parengtai# ir pasąvai.
iH
*11
naktį.
fu# riteft&gte aekė, lokiai ir
*• rie- yra daromi jų- (tautininkų) ninkų lšmakhl bažnyčiom# per riPirmo akto pabaigoj buvo per turės koncertą Transflguratibri sa- Įkč Įtaiką? GerK'kleboną# yra vtc
kaipo partijos sustiprėjimui, nesi są jų valdymo laiką siekia* 400,000
žaislai.
vyti# W. Kivytu su
įėjo.
na# Amerikos lietuvių veikimo vejokia vyriausybė neturi teisės rem- litų iš 300 milijonų metinio daugu
dviem kitais muzikantais. Šoko trauka ir čia buvo pakviestas svo
—
Vas.
19
d.
pas
kun.
S.
P.
Reteranų; šiuo laiku labai suintercčias
gerft
kun.
J.
Židanavičius,
tidjct kurių partijų. Boikotas tu moj katalikų sumokėtų pinigų biu
ir Žaidė visi, seni ir jauni, iki pat
xu»Bum
meiką
įvyko
apylinkė#
Kunigi]
V.
suotas lietuvių žurnalistika AmeAmsterdamo
lietuvių
mylimas
kle

ri pasireikšti sekančiu būdu:
džeto, tuo tarpu Kauno teatras
12 valandos nakties.
rikoje. Pilnai nžgyre ir prisižadė
bonas, pakalbėti. Jo kalba labai susirinkimas.
į Boikotuoti visus tautininkųi gauna 2,133,895 lit., o vien Kauno
Su šiub, nors paprastu, bet la
jo
bendradarbiauti mūsų skyriuje
—
Vasario
22
d.
Netvarko
minės
indonti
buvo.
Jis
sakė,
kad
len

lafkraičius,
kalėjimo statybai, kuris yra da
bai gražiu perengimu visi .daly
Piknikams, taUaiM, koncertams,
“
Darbininke.
”
Lietuvos,
Nepriklausomybės
šven

kai
be
lietuvių
negali
gyventi,
ne#
takUma
ir
visokiem#
poUtakmlni2.—visus neutralius tautininkų barties viešpačių manymu būtinas
viai paliko labai patenkinti. O
nimams mnaiiansia vieta. Brookjie
neturi,
kad
kas
juos
suvaldytų.
tę.
Kalbės
kap.
Jurgėla.
remiamus laikraščius,
1931 mt. yra paskirta 5 milijonai lyne-Maspetha. Jau laikas tiktas- vyčiai gali didžiuotis visu tuo, kad
Mira
Nurodė faktais, kad kol lietuviai
— Vas. 17 ir 19 dd. įvyko Brooktaytl sale Hemo# sesottuL
> 3.—neperiodinę tautininkų spau litų. Mat rusų priespaudos laikais
neužmiršta Ir savo tėvų, pagerb
Vasario 16 d. \Vychoff Heights
valdė lenkus, tai pastariems sekė iyno visų kunigų konferencija.
dą, nesvarbu kas ją rekomenduo jų užteko, o dabar dar permaža
JOBAS KLAienm, Sav4
dami juo# kaip reikiant. Reikia
Hospital
mirė Marijona Steponaitų: ar biznierius žydas ar vyriau- Lietuvoj kalėjimų (pastatė nauju#
kamp. Maspath ir Brite Ava. pažymėti, kad tėvai savo kalbose si, l>et kaip tik lietuviai atsisakė —- Ateinantį trečiadienį, penk
tienė.
Vas.
2U d. palaidota su 3
nuo vadovavimo, tai lenkai savo tadienį ir šeštadieni pripuola pas
Į Marijampolėj ir Raseiniuose).
‘ ivbe.
Maspath, M. X
pareiškė, kad jiems būtų malonu
mišioms
iš
Kar.
Angelų bažnyčios
ninko ir abstinencijos dienos.
* Kiekvienas katalikas turi remti
Paskutiniu laiku įsikarščiavę
ir dažniauMėkiuosc parengimuose liuosybę pralaimėjo. Jis savo kal
į
šv.
Trejybės
kapus.
Paliko nu
boje primine, kad įžymiausi lenkų — Nuo vasario 22 d. parapijose
yisus Vyriausybės darbus, kurio “^atrijotni“ net pusiausvyros nu
dalyvauti. Gi vyčiai prižadėjo tuoj
liūdime
tėvus
ir
sūnų.
Tebūnie
ra
yra daromi tautos u* valstybės la stoję. “Lietuvos Aidas” Nr. 285 biooklymo a JUMTuras po Velykų ir kitą tokį parengimą didvyriai, buvo lietuviai, būtent išduodamos velykinės korteles ir
mybė
jo#
sielai.
Sienkevičius. rašytojas, Giganievi- priimami metiniai mokesčiai. Ve
bui. Katalikai privalo būti loja- taip rašo: “Dvasiškuos (suprask
tėvams surengtičius—Zbyszko — drūtuolis, Mic lykinė galima atlikti nuo vas. 22
. 1JS kiekvienai vyriausybei, kuri: Vyskupų ir kunigų) šiuo klausi
KYutstM
Garbė vyčiams, kad jie moka
Siuomi
pranešama,
kad'Jurgi#
kevičius poetas, Kasčiuška — ka d. ligi Šv. Trejybės sekmadienio.
1) krašto reikalus stato ankščiau mu (Konkordato laužymo) kalba
Vasario
15
d. kun. J* Balkūnąą
visus kaip reikiant pagerbti, nes
— Ponia O. Balkūnienč jau pa
reivis ir tt. Pabaigus kalbą, daly
už asmens ir partijos interesus, 2) lygiai verta, kiek vertas po stalu Tumaaonia yra įgaliotas rinkti tas daug padės ateityje.
sveiko. Žymiai sumažėjo ligonių apkrikštijo Jono ir Angelo# Sidcviai ilgai plojo jam katučių.
sąžiningai Vykdo veikiančius [sta šliaužiojančių vaikų pašnekesys a- “Darbininko” prenumeratas, paravieių (Scder) sūnų Eugenijų
garsinimus
ir
spaudos
darbus.
Ja
Tarp 2 ir 3 aktų dainavo solo ir skaičius, nors dar yra gripu ser
tymus ir konstituciją, 3) duoda pie jų tėvų sutarčių vykdymo ver
Liudviką.
Krikštatėviai buvo
adresas:
duetu dainininkai Hoffmanas ir gančių.
laisvę organizuotis ir veikti katali tinimą arba kiek verta# šunelio lo
Liudvikas ir Izabelė Violet. SidcJ. TUMAROBIS,
Šiška. Jie sudainavo net tris dai
Gavėnios pamaldos
kams. Vyriausybes, kuri nesilai- jimas į menesį.” čia tautininkai
rnvičiąi gyvena Maspoth’e.
IBS R. 91 lt, Brooklyn, B. X Idetuvoa BeprikUuaaaybža 13 mj nas. Jų dainas palydėjo gausūs
Visose
bažnyčiose
gavėnios
lai

aukąktvvių šventi
«**■
[delnų plojimai. Po jų dainos buvoku laikomos ypatingos pamaldos:
Didžiojo Nevr Yorko lietuviai skaityta ir vienbalsiai . priimta
Graudūs Verksmai, Kryžiaus Ke
MASPSTH, L. L B. X
katalikai, po Federacijos apskri šventės paminėjimui rezoliucija.
liai, pamokslai, Palaiminimai. Ka
Sekmadienį
vakaro, vasario 15
ties globa, minėjo Lietuvos nepri
Paskutine aktas pasibaigė ly
ralienės Angelų bažnyčioje sekma d. įvyko profesionališkos basket
klausomybė# 13 metų sukaktuves. giai 11 ;30 naktį ir žmonės, su gra*
dieniais 4 vai. p. p. ir trečiadie holo rungtynės, tarp BrooklymKad geriau tas minėjimas nusi žiais įspūdžiais, pilni tautinių min
niai# 7:30 vai. vakaro laikomi Jaunų Vyrų Lietuvių D-jos ir
sekti], ir ilgiąut Žmonių širdys^pa- čių grįžo į savo namelius.
Graudūs Verksmai ir Pala įmini Rocktfay Pros, iš Long Island, N
siliktų, apskrities rinktoji komisi
Beje, tarp 2 ir 3 aktų buvo pa ma# j penktadieniais 7 .-30 vai. vak.
Vieninteli Kataliką Spanatnvi ir Krantais Apylinkėje
' ; ja, jau iš kalno prie tos šventės kviestas pakalbėti vietos lietuvių
Y.
Kryžiaus Keliai, pamokslas ir Pa
Jauniems Vyrams toko nuveiki
rengėsi ir darė planus jo# pasise mylimas gerb. kun. J. Balkonas.
laiminimas. Yra teikiami atlaidai oponentus labai lengvai, ir lainiParduoda maldaknyges, raŽatižius^škaplieriuB, medalikSlius, kryžius, stovy- ! kimui. Tam reikalui buvo paimta
Jis ragino visus, ypač jaunimą, dalyvaujantiems gavėnios pamal
las ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių— j graži, ruiminga Transfiguration
ti šio sežono vieną goriau
būti lietuviais ir lietuvio vardo ne- dose.
“
suprise” laimėjimą. Jauni V;
salė. Buvo pakviesti gabiausi sigMintl svetimtaučių tarpe. Jam
su lietuviškais parašais.
i
rai
žaidė su “Rockivay Pros
Lankiai
apaustuvšjc
Brooklyno lietuvių tarpe Valdy tat, pabaigus kalbą, jaunieji ir vi
jaukto
bariais tartum it su maža
tos, atvaidinti patriotinį veikalą si nesigailėjo rankų plojimo.
Kun. J. Židannviiuš iš Amstervaikais.
UŽbaigant Žaidimą J.'
“Savanorio JMikff.“
Žodžiu vakaras —• paminėjimas, dam, N. Y. vasario 17 d. lankėsi
L.
D.
sudarė
viso punktų 51,
“Vytauto” spaustuve priima "Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
Atėjus dienai ir jaii 6 vai. (nors puikiausiai pavyko. Lietuviai ka Vytauto spaustuvėje. Gerb. svo
“
Roekvata
Pro#
” tik 17. Tai Ir
buvo garsinta, kad prasidėji nuo 7 talikai turi didžiuotis, kad savųjų čias gėrėjosi gražia spaustuvės
duoda atskirus “Darbininko” numerius.
vo
geras
pasisekimas
liętnviair
tarpe turi tiek gorų pajėgų, pasi pradžia. Kun. J. Židanavičius —•
Atidus AatauUtaio, BttrimAtanio ir MtsdMa Vakuto Ori 9 vai.
Seirijų Juozas tarėsi dėl kai kurių
Lbng Tslamt Čampionat
f
•i
šventėlių. Reikia priminti, kad šia
jo veikalų leidimo, — apologetinių v«»niką.
TrtepbooH: 8TAGG j-4106
Antradienio’ vakarais deŽiuruoja J. TamosostA Gi ketvirtadienio ir šeštadienio ;
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