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DARBI IMAS
NINKU

«NA AMTIADIIMIAIR tų
PBNITADIBNIAIR

SĄJUNGOS ORGANAS

IT D„ im M, Jfr. u.

l d.

Vijo Raudonųjų Unijos Organizator

s. tarai n “DAmnoiiao'’ prakalbų
MARŠRUTAS

Lavrence, Mas*. — Vasa pasalino iš savo suairinkum* J
rio 21 d. čia sustreikavo au Tuo bildu kopt
TARDYS
Skelbdami “Darbininko” redatoIIWWI W
cijoa nario, Lietuvoa p*vaMriniiidimo dirbtuvių darbininkai. toriams sudimfaiFl
Kitame ” Darbininko” nu
'
ką atatove, atnd. J. B. Lauėkoa
Streiko priežastis — dirb smūgis.
Klaipėda, vas. 14.—“Lie- mariruto tprini, maloniai praaomr
meryje, kovo 3 d., tilps Lie
tuvių
savininkai pareikala Vasario 26 ir ^7 ląrfijd j
Los Ange
Cal. * Va* tuvos cenzūras ncpraletais
tnvęa Keleivis” praneša, pažymėtų koloniją Gorb. Klebonu*
kad teismo tardytojas Mor-Įir LDS» vadus snrangti prakalbo
tvyko Jaek įdomus rašinys 4geleži vo, kad 2 darbininkai dilb būti darbininką
Kario 21 (L
i
•* i
'*i2*
1 žemiau pažymėtose dionoae tinkaių prie 9 mašinų, kai tuo savimas —- ar grįžti į dimb|*
su Emie niu grotgjf
Rjharkey J
kelitonB išvyko is Kauno j
iu
tarpu anksčiau 1 darbinin ar toliau streikuoti,
Sharkey čia
Sehaaf yu. J
; n«
----- Šiaulių ir Bajorų kalėjimus!
kas
dirbdavo
prie
2-jų
ma

tardyti kaltinamuosius, ku-j
Marinio tvarka:
delegacijos
sutiko įvąir
Pažymėtina, kad streikui*
WW 25 OEM
šinų.
,
rie rengė pernai užpuolimą!
iyyno
juriir Amerik
jautiems darbininkams Mr
New York City—kovo m. 8 d.
PASAULYJE
Kaip ir visuomet, streiku gražios dvasios suteiki dtl
ninku
kuej
ieafo
majo‘
prieš pulk. Rusteiką. Tas Jersėy Cky
kovo mėn. P <1.
norėjo jjpinandoti komu* katalikų kunigai.
TftktUK Oras įteikė
pats tardytojas, sako, tar Biyonne, N. J — kovo mfn. 10 d.
Komunistų
internacionalas
nistai.
Jų agitatoriai pra
Eiizabeth,
J.
—
kovo
m?n.
11-12
Stnd.
JONAS
ŠTAUPĄS,
Atek
fieialiai sv
r Califomidys ir p. Voldemarą Plate
Limlen,
N.
J.
kovo
m?n.
13-14
buvo
paskyręs
vasario
25
d.
tininkų federacijos generalinis sek* jos atletikos
dėjo kurstyti darbininkus,
nisijos pirliuose.
Brooklyn, N, Y. — kovo m. Ifk22 rotorius, Pavasarininką s-gos cen
viso
pasaulio
bedarbių
de

kad jie reikalautų iš darb N.A.KATAUKŲSEIM
mi ninkas. S! key susiimi*
a) Karai. Ang. par. kovo 15-16 tro valdybos narys. Lietuvos tau
monstracijoms — mitingams. davių pripažinimo komunis N* A. Katalikų Schncitafc
ovacijų.
ATRADO HM4 MHST4
b) šv. Jurgio parap. kovo 17-18 tininką vyriausybės ištremtas į kė t l inksmini
■
.
»
Kai kur tas halsas buvo iš tinei unijai. Dirbtuvių sa prasidėjęs vasario 23 d* UI
Italijoj, netoli nuo Romos, e) šv. Pan. Ap. par. kov. 19-22 Varnių kalėjimu 6 mėnesiams ir
klausytas.
traukiamas
kariuomenių
teismo
vininkai atsiėmė savo reika vai. rytą Mišiomis Cam*,
rk, N. J. — kovo mėti, 23-24
surastas senas etruskų mies Neva
Pateraon, N. J. — kovo m?n. 25-26 atsakomybėn už išleidimą atsišau
Paryžius. Policijos įsaky lavimus dėl padidinimo dar bridge’iuje, pasibaigė tą pa- į
tas Capena. Atkasus kapus, Keamey-Harriaon—kovo mėn. 27 kimo j katalikiškąją visuomenę
mu buvo griežtai uždrausta bo, liet jie nesutinka pripa čią dieną 6 vai. vak. . < ?
rastą ten daug brangenybių. Bridgeport, Conn. — kovo 28-29 dėl uždarymo moksleivių ateitininPriešpietiniame posSiy
1x4 kokios eisenos gatvėse. žinti komunistinę uniją.
Tarp kiti; dalykų, vienos Pasirinkus laiką, maloniai pra ką organizacijos.
klausyta
kun. Pr. Juro
Vienoje gatvėje buvo pasi Vasario 25 d. įvyko dar
moters piniginėj rastas kiše šomo tuojau pranežti Centrui pra
LaiKlaipėda,
ferato apie vaikų auklėjimu J
kalbų vietą, laiką, kad galėtame
ninis‘veidrodėlis. Taigi ma laiku pasiusti spausdintus lapelius SGHAAf'AS VIS LAIMI kraštis “Lie os Keleivis” rodęs 100 žmonių būrys, liet bininkų susirinkimas, į ku
policijos buvo sulaikytas rį atvyko ir komunistinės Po pietų buvo diskusijos jiM
tyt, kad ir tada moterys su prakalboms išgarsinti.
praneša,
kariuomenes
nuo tolimesnio žygiavimo ir unijos atstovai ir norėjo kal referatai: kun. J. Bakano
tuo pabūklu nesiskyrė?
Visais maršruto reikalais rašy
įšyląs* kalti
Los Angeles, vas. 25. — teisme jau
|
išsklaidytas. Kai kuriose bėti. Bet darbininkai visus pie jaunimą ir kun,
kite: L. D. S, centrui, 366 \V.
niems kimiBoksininkas Enūe Sehaaf, namams
miesto dalyse buvo policijos tuos “atstovus” nušvilpė ir Svagždžio — apie, katalikių* Jj
KUNISAIKSTYTSS RADVILAI- Broadvvay, So, Boston, Maas.
Hitams
atei

gama
ir
9
Prūsą
lietuvis,
rungėsi
su
Iš anksto dėkojame už širdinga
ką akciją.. Ir po šią referat<
stt demonstrantais susirėmi
TAS DOVANA
ta netrukus
Dynamite Jackson. Ir šias tininkama.
paramą.
buvo diskusijų, kuriose <luj;
mų, kurių metu areštuota aUETĮNSU
OfflU
rungtynes E. Schaaf ’as len būsianti ‘
lyvavo
nemažas skaičius &
pie 127 Žmonės.
Por//žm#. — Pranešaipa, legatų.
neša, kad kunigaikštytė Radgvai laiiųpjo. Tuo būdu
Vtitieiijoįf buvo smarkesi Miiiin
kad lietuvis ųfflikas, (jai| „ Kun. J. Jakaitis. M. T.
^s^vnir^^RBįB^HolhK
įkvo
it pRUMR raaw>'
priekį. Pasku^niuoju laiku
apie Ten; Marijoną
miesto trys komunistai susi
*
barta Varšuvoje yra. vieni iŠ
Vyt Bacevičius paraše ope sumanymą 'įsteigti
Schaaf’as turėjo dahg rung
rėmimo metu užmušti ir trys
rą “Vaidilutė.” Operos tu ‘Anglijoje liėttivią k«ta|
gražiausių rūmų ('‘pilo
tynių ir ne vieną nępralaik
policininkai nugabenti į li
Chicug
o,
vas.
25.
—
Chičių”). Kalbama, kad tie rū Roma,
rinys
iš Lietuvos gyvenimo. vaikinams. Tam reikalui jau
Vasario 8 d. šv. mėjo. # Visose rungtynėse
goninę.
Opera pirmą karią bus pa esą apie $40,000. Dar reikią jį
mai būsią paskiri! kada Alfonso bažnyčioje buvo Schaff’o sekundantu, būna cago*8 būtlegerią ir visokių J
Berlyne 14 valgomų krau
plėšikij.
“
karalibs
”
Alphonse
nors būsimai Lietuvos ats konsekruotas rytinėms apei Jaek Šharkey. kurs Schaaf *ą
statyta Paryžiuje.
$160,000, todėl kvietė'
tuvių išplėšta, padaryta tu
Capone
pateko
į
teismą
už
tovybei Lenkijoje.
.
goms naujas vyskupas J. M. ir globoja.
gatus šiuo reikalu susirūn
neklausymą teismo įsakymo zinas nelegalių demonstraci PHiuuams
Nieolaus Czatneckyj (rusi
ii
1929 m. atvykti į teismo po jų ir areštuota apie 100 ko
nąs)
.
Konsekracijos
apeigas
MIKĖ NIEKUOMET
MM NUOTYKIAI Svarstyta ir Libtinroa ta
munistų.
atliko J. M. Vyskupas P. CHIGAGU’JE RINKIMAI sėdį. Capone aiškinasi, kad
tuliku dabartinė būkle^-tai*
Hamburge demonstracijos
jis sirgęs. Bet esą įrodyta,
NESR6USISENUTĖ Bučys ir Vyskupas HomiPhiladelpkia, vas. 25. — talikiŠkos akcijos vdržymflp |
NUĖJO
kad tuo metu jis buvo svei nebuvo uždraustos ir komu*
šin. Ceremonijos prasidėjo
Majoras Mackey, norėdamas pei’sckiojimas kafalikų viwhf**j
kas ir net orlaiviu skrido į» njstdi laisvai demonstravo
Kasinį Rumunija, vasa- 9:00 vai. ryto ir tęsėsi net
teisingai ištirti bedarbių gy irti
Chicago, vas. 25. — Chi- Mianii žiūrėti Sharkey- ir ramiai išsiskirstė.
čia’ mirė 126 iki 12 :OO vai
rio 25 d.
Seimelio pirmininko kun.^
cago s majoras Thompson Stribling kumštynių. Bet Lenkijoje vyriausybes bu venimą, pats jumsiivug? pa
metų senutė Rosa Rubin, iki
vo įsakyta visuose miestuo prastu darbininku ir apsi P. Juro paprašytas Idebųp?
pat mirties nesirgusi jokia Į šias .gražias ceremoni laimėjo rinkimus ir tuo bū- Capone pristato gydytojų
se neleisti demonstracijų. gyveno bedarbių prieglaudo vos pavasarininkų ir metH**j
liga ir visą gyvenimą netu-< jas žmonijų buvo prisirin du pasiliko majoro “soste” liudijimus, kurie rodą, kad
Varšuvos policija buvo ap je, kuria rūpindavosi Išdar ninku atstovas shuL j. B.
įėjusi reikalų su gydytojais. kus didele šv. Alfonso baž ketvirtų kartą. Thompson Capone pristato gydytojų
siginklavusi su dujinėmis biams šelpti komitetas. Jis L'aučka pasveikino seimelf
Laidotuvėse dalyvavo josios nyčia, kurioje buvo visokią laimėjo prieš savo žymiau• liudijimus, kurie rodą, kad
maskomis ir ašarinėmis kartu su tais darbo neturin jo atstovaujamų organiraei* ■
paliktos 6 kartos. Velionės tautų. Daugiausia buvo ru sią oponentą teisėją John H. Capone tikrai Sirgęs.
bombomis. Bet Lenkijoje čiais darbininkais gyveno, jų vardu, pažymėdamas tąr*
vyriausios dukters,, kurių siną ukrainiečių susirinkę į Lyte 65,000 balsu dauguma.
susirėmimų beveik nebuvo miegojo, valgė, kalbėjo. Jis organizacijų darimvimąsl, .
vienai 92 metai, o kitai—85. savo tautiečio vyskupo kon
P. K. BIZAUSKUI NAUJAS
lik jaunų komunistų grupė turėjo goriausią progą su sutinkamas kliūtis ir iMh ?
dar gyvena; vyresnioji yra sekraciją. Buvo ir rusų ka BOLŠEVIKAI PERK A
PASKYRIMAS
darbininką reikalais susipa reikšdamas keletą minčig
buvo išsklaidyta.
talikų, tarp kurią buvo ir
Amerikoje.
Kaunas, «— Lietuvos ats Austrijos sostinėje Vien- žinti ypač todėl, kad tie <lar- dėl kataliku akcijos.
kunigaikštis kini. VolkonsLOKOMOTYVUS tovas
Kun.
S,
J.
Vembre,
IVcd3
Anglijoje p. K. Bi noje, kur buvo laukta didžių bininkni nežinojo, kad savo
l<y, kurį praeitu metą liepos
LIETUVOS JAVAI
mėn. 6 d. J. M, Vyskupas Sovietų vyriausybe davė zauskas paskirtas Lietuvos demonstracijų, viskas pra- draugijoje turi toki dideli field’o klebonas, ja^ijtrt^ii-*
delis prietelius, pasiftl įm« S
Baldnin -Loco- atstovu ir Olandijai. P. Bi ėjo ramiai, nes policija iš “poną.”
Į LATVIJĮ P. Būrys įšventino į kuni užsakymą
gus; atsilankė nemažai ir motive kompanijai prisiųsti zauskas įgaliojimo raštus anksto buvo gerai susiorga-f Vasario 25 d. buvo su* daryti kotektą mikentėjn^Ų 3]
Kaunas, vas. 12. — Praą Rusiją 5 lokomotyvus. jau įteikė Olandijos kara niząvusi.
rengta Išdarbių demonstra ateitininkų naudai. lis pafif |
lietuviu ir lenkų.
***
* nešama, kad kiekvieną sa
Kompanijos' direktorius te lienei. P. Bizausko reziden Vengrijos sostinėje Buda cija, kuri žygiavo pro ma tam tikslui paaukojo įlOtk M
vaitę iš Lietuvos bus siun Praeitais metais, kada bu lefonu pranešė, kad lokomo cijos vieta pasilieka ir to pešte suareštuota 54 asmens, joro įstaigą. Atvykom de Jo pasiūlyinas ir išskirtoji J
čiama į Latviją po 50 vago vo konsekruotas vyskupu J. tyvai iš Ncw Tork’o bus liau Londone.
dalyvavę uždraustojo de legacija iš 5-kių narių misi- ąuka sukėlė daug cntniįiį^l
M.
P.
Būrys
ir
paskirtas
ru

nų javų.
t
skunde majorui, kad liur mo ir delegatai nutiirč
monstracijoje.
sų katalikų rytinių apeigą skubotai pasiųsti į Rusiją.
Kiekvienas
lokomotyvas
kaš

Ir Maskvoje buvo demon biai prieglaudoje labai blo jau padaryti kolektn. kurini f
tada lenkai
pakeM9EIII lllfil CCVltl vyskupu,
vr«Kupu, taaa
ten Kai paKe10
LENKįl
KAREIVIŲ
stracijos, kurių metu komu* gai maitinami ir prastai už motu, įskaitant kun. S. VemĄ|
i r UalLAI mul vCMvl lė didelį triukšmą prieš J.tuoja apie $150.000.
brėš auką, surinkta
hiatų oratoriai kritikavo ka laikomi.
LETDVOJE
" ■” "
|M. Vyskupą Bučį, kurį per
Majoras atsakė: “AŠ nata $178.00; be to. delegatai utT
pitalistinę tvarką.
Nesenai Karolis Požėla laikraščius plūdo ir nesigai
KIT.THEMCUUS
esn laimi gerai smįpnžįnęs $24.00 ulsisnkv ntcitinmk^|
Katinas, vas. 13. —* Į Lie
lietuvis riatikas, smarkiai lėjo visokių lonkiŠkiĮ Žode
N1DARBAM TILtftJR
su tos prieglaudos g>*veni- leidžiamus laikraščius.
parrito vengrų čempioną lių, lenkų-ėdiku, eretiku ir
CENTRO POSĖDIS tuvos pusę per laikinają sie Tilžėje
data yra į 2500:jnu. Apie tai nieko mnn ne- SeiimfUs priėmė avatbtalM
ną buvo perėję 10 apsigink*
Sandor Szabo. tuomi gmida* t. p., net ir Apaštalų Sostą
Aš ton buvau, siiiis klausimais įvairiai MFi
man teisę susitikti su Jim užpuolė, kam Av. Tėvas pa klebonijoj*, BrooklymN. T. lavumų lenku kareivių, ku- įmonių visiškai be jokio dar* kalbėkite,
finos Lietuvos kareiviai nu lio. Magistratas kiek galė vnleinn h* mioenUu kartu žolineij ns, kūrina t iii* kfoįįB
skyrė* vyskupu lietuvį, o ne
Landos Philadelphijoje.
kovo S d., i vai vatom, VW
-^S
liarhiais. Viską gerai mo numojo.
laikę. Lenkai teisinosi, kai damas šelpia, bet alkanų
Bį penktadienį, vasario 27 jų tautietį lenką. Dabar nejie netyčiom^ pateko į Lįe- įdtanių eilės vis didėja. Be ištyriau ir radau, kad mais
<L Boston Garden K, Pože* žinia, kaip jta atlineš ir ką
KUN. JONAS BALKONAS
laivo anie 150. o sn^ių
tavos pusę. Po išsiaiškinimo darbių skaičiuj nemaža yra tas pakenčiamas ir ten
ht susitiks su Afganistano rašys apie X kt Vyskupą
K.T.c,mm
pie 1(10.
yanų vyrai patenkinti?*
lenkų katririąr paleisti..
lietuvių.
čempionu Glmfonr Khan, Cznrncckyj.
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PcnkUdlenfc, vasario 27 A, l&l

Žinidis' Iš Lietuvei

«r*tp ii

litatnu

valdoDekas

Gražiškiuose mirė laiška Senųjų Varam klebeno
Vėliau vBi konferencijos nešys Juoz. Kurapka, 25 m, km). JaneliOriu ir parapijie
Ką Kiekvienai Kataliko
ĮVAIRIOS KMYOOS
{ EomotareiJA
dalyviai bendrai pavakarie pavyzdingai rję* urvo parei čiu Įmgtatig'miiK baigiamu
Atatafe ObaoHe MirttaM
Turi Žiooll arba Moketi?.__ ,10
ga*. Pėsčias, raitas ir va statytį parapijom nanuia ir
(Graiką Mythologijo* tiupa****ttaisio 25 dieną, Labdarių niavo rajono valdybos rū
STnldą Ilinknišliz, ballaiz
tai*) m pavetaiak Uitužiuotas
jis
visados
laimi;
jame
erdvią
jMirapijou
galę.
pesčiu
suruoštoje
vakarienėj
įjw«ijū« sulejc, į>o piunulvigeliais ^.^^^„.41.75—UI
pristatydavo
ji*. Vafcdtfeiiė bilvulelšta ’įifc jmbkfualiril
dų, įvyko katalikiškojo jauMaldą Rinkinilb. juodais
ka>v« atvšb* dvigalvi
Žinofte
iok
kateapon&uMją.
bimo sąjungiM “$ąYiu»ri<>** Mii sąlyga, kad nebus jokių
viršdinh »_™_.4I75-1.2|
ti apyuka.’Patai T/Vyį
nianakaa. Verti P. B——_ta. Dr. Vinco Pietario Raštai,
įdržų rajono konferencija/ kalbų.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00 1
Trupi lkaitytaIW—labai
Natrių kaime, Klaipėdos
‘ * "Į konferenciją at vyko B ir Po vakarienės kuopų ats PASIKOBt DEL BEPROTE*
gražia
pušikaitymai
apie
i*
tovai ir svečiai išsiskirete
krašte, likim Kvekšienės
ĮMOKOS
Apie Apdraudę ParaŠI J,
tarta* gyventam atritlktaraa
ių, Pasvalio, Berčiūnų, JDauS.
VasiHauskas
it,
Patai
3,
Tarvydu
--------ta.
pilni ęntiiziazmo ir pasiryži
karvė atvedė veršį dviem
|taų^Medmių, Pabiržės, SaSausio 24 d. Šlapaberžės
Moterystė Ir Kelmyną. Vermo dirbti ir dar aukščiau iš
galvom. Abi galvos vienodo
loČių, Mfoiikiimj, Kratiškių,
km. Dotnuvos valsčiaus gy
ifekaitymal Patai Uo*i*_ta. ii J. Gerutis ....... .......... .... . 40*.
Radviliškio, Gulbinų ir kelti ęavnsarininkii vėliavą ventojas Aut. Galintas dėl didumo, į šalis atsuktos
Gamtos Pradžiamokills —
Gettoau—aprašymu apie
su oimisiu “Dievui ir Tėvy
Veršiukas padvėsė.
r
Pr. A. VilriSis-—._____ ____ 50«,
ETkiiopų. attsovni.
gerumą
per
Tlv<
Faberą-Fišeimyniniu aplinkybių, tu
lipiną. Verti Kun, P. LŪ ._15e.
nėj.” .
Liniyumo^ios Ligos ir kaip
rėdamas beprotę, jam įkyrė
Konferencijoje dalyvavo
nuo
ją išrisaugolit ParaŠv
OID GOLD
Vi K£UC IUKAUDOT*
Negyvoj!
gamta: žemi, tan
rao
kenkimu;
pagal
d-rą
tujusių
žmoną,
savo
svirne
pasvečiui: prof. Dovydaitis, ADATA U1UV0 JtAMKOJi
Cic a p r r j r
kolikj parengi 8. Kaimi«tliL_J5e. kio, oras. 1‘aratv J. BaronmudSOa,
sikettė.
RADI O PPOGPAM
pavasarininkų Panevėžio rePatrimpo Laiškai, — Ižleido
UMcdkta MargaM a« Bar**
6M1TU8
Pereitais
metais
“
Maisto
’
’
Afforib atstovas kun. LipnieItin. A. Miliukas ________ OTb,
d*
Ir
Bandukutta-apyuka
15
a
STOTUWMA0
b-vė įvairių gyvulių ir Afttni'dltiririf vakarai* • - 8:15
Molio (Poema). Putais M.
$&, kun. Rankele, StuiUdi- iiatafeiaij Tauragės apsk.
iMm Ma,** tr -D».
SUŽALO MERGINA
•
histr'iHs
_____ . ,..15*,
paukščių sunaudojo už 40,— Patai- kun.
tiį’Ateithrinkų“Gajos” kor-‘ Prieš 6 metus vienai Bata
Tašu Milinaku —.—,■ . ...50c
Nauja
Skaitymui
Knyga
—
^oracijos atstovas st.ud. Ka-; kių miestelio gyventojai Priėriškių kaime, Nemu 500,000 litų. Kariuomenės
Dalis II). Su paveikslais.___ .75a.
Aptašyta Malta ĖiaUVienuolini Luomą. Verti
tiia. — Verti Kum P. Sauraminskns, Kęstučio korpora- Galskytei besiuvant nulųžo naičio valsčiuj Alytaus aps intendantūrai ir savo krau
--------- Z—:^,,.-.25c. ffun. l’s Saurusaitis___ ,.„....,,25*.
Pranešėjai iš vietų ypa Nritii
tuvėms
pristatė
už
5,300
li

krity
rasta
sniege
susalusi
adata
ir
įlindo
j
ranka.
Ne-,
— Domaševičius, LinVaikų Knygeli — su patingai puolė Panevėžį kaipb
• Širvos pavosarininHi rajono suskubus tuojau išimti, ada Kinkavus dvaro gyventoja tų.
eikslftis
_______ -___ 80a,
o|H)ziciiHo veikimo centrą. rWhb Kougreiu, Parai*
Mano
Patyrimui
Didžiojoj
1 *— Gruzdąs, Panevėžio rajo ta niokojo lyg ii’ pradingo. Adomonyte Emilija. Ji bu “Maisto” b-vės skyrius
kun. Pi*. Bu«ya, M. I, C.——1.50
laršj, 1018 ir 1019 m. Pato
Smarkiai
puolė
ir
Marijam

vo
silpno
.proto
ir
turėjo
Klaipėdoje “Dietuvos Eks
no— Klcvecka. Šiaulių m- Dabar, vadinasi po 6 md5 K»n. J. F. Jonaiti** (Ka«
MtUiŠkiai UŠrienyje. Juokin
>ellonas)---- -------------------- 2fa
Vaičiulytė, vietos ka- tų ranka ėmė labai skaudė nuomaro ligą; atnešta į.kam portas” į užsienį eksportavo polę. Smarkiausiai kalbėjos gi! aprašymu keliones į PaTelšių atstovas.
Pamaldų Vadovėlis, Stacijoa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
tfaikiškų organizaciją atsto- ti. Mergina kreipėsi pas gy-‘ barį, nors gaivinama, liet po Įvairių gyvulių ir mėsos už
Irauduo
Verksmai Sudarė ir
Tarybos
posėdyje
dalyva

Glapiro* Ivanovų... IŠgnldS MSf ft daugelis šiaip svečių, dytoją. Gydytoja pasakoj trijų valandų mirė.
11.400,000 litų.
Ueido
Kun.
J. Koncevičius,—10t.
AO
vo Švietimo mhiisteris Šake*-1 Magam Parvalkietfa
Moterystes
Hc?nnrdcmybi.
J.
Be
to,
šlaisto
”
b-vė
?»«jKouferenėiją atidarė ra kad rankoj yra ttžfflžusi ūdas
uis, įkapėmis, Tamošaitis, A&ta Aplink Paaaalj per
.psauskis &v. Kaa. D-jos ^eiKadiiv steigia didelį žirnių
80 dienų--Apie vista darybai
AUDEG* PUSI DVARO
jono valdybos pirmininkas tu. Dabar tik mergina titsilinys, Kaune ____ ________ tttft,
kilti. Mironas:
b* galo iddtette nuotikiai ke
SnnMau'riais Laikais. Paraši
kuli. Nagulevičius, pakvies- mfaiė. kad prieš 6 motus jai Vasario 1 d. Panevėžio ap fabriką ir stato mūrinę
lione* per įvairini kraštus.
L
Rucevičias ----- i------------- 40a.
Patai
Juliui
Verne.
Vertimas
,
*danias dvasios vadą kunigą besiuvant Į rankų pateko a-j
kiaulidę, į kurią sutilpti]
PIKTAS
DARBAS
J.
<ftikonfo
—
2^41.00
Iventao Gabrielius. Uleido
data tr per G motus ten iš-i .Raguvos valse. Raguvėlės mažiausiai lxmt 1,000 kian
Pfivns A!fon as Maria <3. P._25e.
dvare kilo gaisras, kimo me
Pereitais metais Kėdainių Praaitata Demokratjio*
ti,4*
• f
Religijos Mokymo MetcdL
; jt^tavo padarytai ir pasaky-. Huto:
75c
tu .sudegė to dvaro savinin
apylinkėje kažkaip paslap grista. Parai* Uoais
a. SulabS K. J. Skruodys—50e.
- damas atitinkanti kalbą! ?«' Atitįi iiiii isBUnco!
ko Komaro Kosto klojima^ < KIEK PASTATYTA tiltu tingai sudegė Vilainių nuP Gegužia Minuo — Eum P.
Leiskite Maručiams Ateiti
apibudinančią konteiciicijosį
ftadeikia. Kaina----- ----------- 50e erie Manąs, Sutaisė KuPrasu javais, pašaru ir -kulia/
Itttias. TUoj kilo įtarimas,
' v, Į y •/* • - * ' i- * *
- uįddvmius. ... t
h
GMHJ0I4 '
Pereitais blefais baigtas kad tai bus padaryta iŠ kef£ ArtfaMtiko* VMivinyna*.-25c ' tua — __ —-— ------- ———40a,
ina
Įiiašina.
Sudegęs
turįas
I • V * L1** '
*
« i--'
Misų Dafniai ParaM Ka’ . ų
• ’ t, , 2 • - tį
Blni
Į garbes prezidiumą
■^ya
5-------- -------J50a.
sukitumaidriiriin-! kMM kalta.
^ųįanė. y Mųnim^ŽagavI* įvertinamas apie 50,{jKMT (itit statyti didžiuli* tiltai per to
AnAerseno’Pasako*—eu paW
neį^lCjiUii
aufkHi
vįtteėMUs Aaime
ka ir. nebuvo, apdraustas.
dvaHtu Taip put pradėta kurentijoje. Dabar policija vtftalfo. Vrrtl S. Rakanakai Itm eUcsliliais ——.-20a.
N. tftri dukras. ‘’VrėnM' ii
vndtiulaith
---------- 50a,
Eritatata
Km tai yra
tiltų statyba* ties Taurage šį įvykį atidengė. Pasirodo, bolievizmu
Jtuu. Rankele ir p. Vaičių-' jų ,.įažk<> 'trhksta, todėl ‘ir
Ii
Keliones
po
Europą
ir
ir jo vykdymas
bAvasaAikimku vakaras >er Jurą, tiesi Seredžium per
gmijoj
—
---------------—
15e
ldj|.
kad tas malūnas sudegintas
ph-šlių vis nėra ir nėra.
*
GENEROLO DVARE
Dubysą, ties i Užpaliais per Kėdainių miesto gyventojo tadimą YairikM—Savybe
į -įvykdomuoju pirmini aklį
TEATRAI
Štai jis padaro gero alans^
liabtui,, Ūia neseniai “Pa šventąją ir tfcs Slabada per J* Rūževičiaus norit ir pas ralariliama Ir gegužinima su
išrenkamas studentas Ka-i
Vienuolio .Disputą su Kabi
galdomh. Sutafefc Matai Ori*
pažada vienų bačka’vakarė^
nfinakas ir sekretoriais: —r
vasario” kuopa surengė vie Šešupę. Visi tiltai bus baig tangomis. RuževiČius Kė fotiii___ _________________ 50c ni. Vieno veiksmo juokai. Su■ "jtj’'* lio ivngiftio’ kbfriisijai —
ietuvino Vaidevutis---- ----- -15c.
šą vakarą. Vaidino: “Dra ti šį pavasarį. Susisiekimo dainiuose turi didelį motori * Batai ■** (potaa). Paraše
^jąsuinaitė, Pabiržės atstogu tik jo dukrą išrenka gra
Nepaisytoje—fceturią veika*
Vaitta
.
„,
______
___
50e
ministerijos
žiniomis,
mums
ma miške.” Vaidinimas įvy
H
asė/iVasinauskas — Pasvalio
nį malūną, yra elektros sto
žuole. Tie iniėlai sutinka —
ną
drama. Par&SB kun. Pr. M.
ko Generolo Nagevičiaus bu trūksta tiltų už 13 milijonų ties direktorius ir tttri elek Atargiai m Ugnimi. Verti
ir Kaženas — Biržų.
am.
Kuiną----------—----------35e
gerai išsigeria ir vakarėlio
ii lenkiško kun. K. S...... . . .10c
X ^^rasidėjus sVeikiiiimamsį Fiictu dukrele vienbalsiai iŠ*, te. Reikia pažymti. jog p. litų. Kasmet tiltų statybai tros bendrovės daugiausia
GUiuklfigaj Vyras—2 aktų *
komedija; para’č S. Tarvy
Generolas ir Ponia vi^a šir-i sjdriama apie 2 mil. lt.
J^ąlįėijos atstovas neleido žoakcijų. Žodžiu, jis tikras pi JftząTIMjtaaa — išaiškini,
renka ugralūolė.’f Matyt tą
das -JL-—.— -------- ——-3J5r
otaa
pagrindą
tatteą
tikėjimo.
*d^ku sveikinti visiems tiems intenciją turi ir LietUToį dimi myli jaunimą, o ypač
niguočius.
Elgetą Gudrumas, 3-ją ręikapavasarininkus, tad neatsi- Ii tautmeku tarybos
aų
komedija, Parašė Seirijų
atstovams, kurie yra ne Bir- gražuolės sumanytojai.
RuževiČius šį piktą darbą Lietuve* taikiai — Išleido
nusukęs ------------------------ 25a.
NUTARIMU
Žitlrėdamas
j
nuostolius
lei
;
Bbskritiės. Tuomet svei-.
dirbo su bendrininkais. Ru J. Šeškevičių* it B-vJ, Kau
Ubagų Akademija ir Ubagą
—j* A' f >
tai —___ —._____ 1_____ 40c
džia
savo
dvare
gražiai
pa

Tautininkų
partijos
tary

&
vietiniai. Uždarius
Salius — komedijos po 1 ak
ževiČius ir visi jo bendrinin
Pai‘aš-3 SęirJją Juozuką*—35a.
silinksminti.
bos posėdis, kuris įvyko va kai suimti ir pasodinti į tafa ir KalHk: Dėklams* įuaifmkhhą, klebonas kilu,
tijoi, Monolgai ir Dialogai.
— Dnmą 4-rią ak
t. *tafįrcvirius susirinkimo daPo vnidiriimo vietinis cho sario 1 d., apsvarstęs eilę ei Kaimo sunkiųjų darbų ka Parai* Juozai V. Kovai___ 30c lį.Sniegas
Vertė Akelaitis
40e
i lyiiiis pakvietė į Bažnyčią|
ras p. Palemono vedamas su namų klausimų nusistatė lėjimą.
Granta Verkimai. — Ver
Esura:m-očh dalis dramos
Buduti įCifit
ti Vyik. A Baranauskas----- 10c ‘Giros Tautos Genijus.” Pa
dainavo 11 dainelių. Išpildė paraginti vyriausybę kovo
* J ^įįr.viši giedodami “Die Xci*pti;aĮtyta»
A'Mo
Vno Ditmuno.
ūžė Kuo. L. Vaicekauskas—10c
MaHįfc»
DPI
Dykai
ĮįbiidįfHa
Bttdo
je su katalikiškuoju veiki
vas mūsų Gelbėtojas...” irf £elgu ketitI nuo Dusulio kad* tik tat< gerai.
Iktuviao KuD. P. Ju5kaitis-_15c . lydą Karaliui — drama 4
mu nenusileisti ir imtis dar
t* ar drėgna: jelfu smapglH Ir kv»PQ
ataėja Bažnyčioje koųferen-j reikia
iktą, 5 pa v. Vertė J. M. Airgnudyti, neužmiršk tuoj panūs
ErktaMi Kryžmu Stteijoa,
rintas
------------ -------- ------ 30a
griežtesnių
priemonių
pati
j
FroMtler
Asthtna
Co..-(W1
ižbaruly*
; • rijos dalyviai išklausė kuniGrandai Verkamai, Maldos Gctuo binl<». Niekas nekainuoju. NCr* skir NAUJA VYRIAUSYB18
Visi
Gori
—3-ją veiksmą vata
siunčiant daugiau pasireiš
guta, Bfr&llo k Spalių mA
į giv^Lipnicko, Rankelės iv tumo kur tyrini «f įtėttfri viltie* Pa
lelr.; paraše F. V.
—10o
Mtata IŽlaid* kun. K. X VaNOTA APAŠT SOSTU
sveikti, vistlek siųsk 0*1 iSbandymo.
kusius asmenis Varniuosna
RfįUtBos pamokslų ir klclw# Jeijtu kuri (r vis* savo amžių keht*jaf
•Ji .......... ................ . ............... 25c
Patricija, arba nežinomoji
vixk4\l>andel Jr be pasekmių ir ne
M: no kun. Kuprevičiaus pa- irsitiki
MUZIKOS MOKYKI* Dtnmi Smitai. Su kankine — 4 aktą drama.
Elta praneša, kad sausio ir bausti kunigus už pasa
kad KftlrtU taelbStl ’nenustok
VertČ jonas Tarvydas - ----- -10a.
vilties. lx‘t siųsk šiandien <W dykai IJ- 31 d. Lietuvos pasiimtinys kytas kalbas, sudarant jiems
f., dtlrietimą susikaupti laike! iMtndymo budo.
rinko Kun. M. Gavaleviiius;
lekdjot taAkfau prtviAai farif
Išvarymo Apsireiškimai —
C ‘priminimo Švenc; Sakra- DYKAI tSBANDYMO KūPOFAS Dr. J. šaulys įteikė šventa kriimnalines bylas. Panau MdtaM ttia Ir mmuemImm* mUi b* tedarą 75 etatai, tu apdaraii .„ .. .......
. .......... 41.00 dėjimas ir gyvenimas ant žeprttnfrK
Mūrio*
Kcattrvttorfjį.
FBOSTIER ASTŲMA CO.,
TBcntUįbkūŠant Dievo imgel- 27.1-K
jam Sostui Lietuvos vyriau doti vyriausybes veto ski
nčs Jėzaus įkrist aus. Vaidint
tmogiM ir Gyretyv. ParaFnmtler BMf..
Pawtaw amato** Batrrti
4*2 Niagara St..
M kmtP. Bota —__ —®0e ais su gaidomis —- --- ------ 75a,
riant kunigus į parapijas.
sybes
notą
Katalikų
Akcijos
g
,Pb palaimihimo konfe- Bnffalc.
N. t.
Dramosj 1) Germani? 2)
Lietuvoje ir dvasininkų po Kunigams algas mokėti ne
y fenrijos dalyviai, trumpai PrlrtipJs dykai išbandymui:
TeLColmbia 6178
Prof. V. Jurgučio ^.....■ll)ifc,L„t 10c. Kabink*—5 aktą: 3) Llurclo
5 -pasimeldę, išėjo iš bažnyper vyskupus, o betarpiai tatatatatauMtaiMi
litinio veikimo reikalu.
štebtikiaa — 4 aktą; paraŠI
Syta Ltetavoje, Parta 8.
T. Tanydaa--i—--------------- Mta
kimigams, kad išmokamieji JAUdžATAB PA«jnry
Krinktit ,__ _____ —lOe.
Knarlda Palicpu!.—Komc-diE *^^jushts iš luižnyčios konpinigai nepatektų katalikiš
Itata Gdybi litoriita
;a 1-me akte. PurasS Gincitia 15a.
B feretieijos dalyvius stebino
kosios Akėijps rėmiitnti Pa •TeLg* ju*< sveikai* yra menka Ir Jum
‘ Vallrtj Teatrai: dalis h 1)
Ir
tarih
rašyti Arkivyskupui platų maM apetitu, jasp*Mta
kad prie bažnyčios
Pagalvok ką darai: 2) Jono
varirina nevlrttlnl-25* taimčj 3> Pasakyk mano kis
tatai P. B r
memorandumą įrodinėjant ! ■m«, KoomipAdM. intate kr jhmM* Me*
buto austfinkę- mmiažir tie<nę» Surinko
K., D. ir N.—115e.
atame jtal
kad dabartinė padėtis galiu* „avaniMi ir eOpcMM,
& įailicijos.
iWJį|Utte
j*.
* Valką Teatrai:• Adfe II: 1)
vartokite N*f*-T<me tta. Utaldl LapMtas Vai*
J^nferencijos dalyviams
H Imžnyčiai daug jiakenkti.
IMIrihnė
paskui: 2) Antanu*
tilt >r Mįu <į... ._. tr n* pMUtai*
,______ ta-..-.
ka& Surinka & K, D. Ir N_16«,
te
k*t*
*Mt
otipmiii
ir
gema
i*rt*
MALD? nonemm Ultąi* viršeliai*.
4145
BtH&š iš Imžnyčios ir pano-j
Jeigu ‘tolimi nepasireikš
MALD? JttXKWDĮ, jaodala virNiak
MALDAKKYGM
41.75
tnr Užeiti į tą pačią salę,
vyskupų prielankesnio vy
itAlDŲ RIMKlilBI^ juctaab viriteihk
___
Pulkim ta Kelią -"D ko”
Atarta Altata*. Su hįjfja parrikalavo išsiriausybei nusistatymo, tat
******* Vrikalek
MAti*
MAtljAi
Atricb
AETOBfflB,
jrtaab prupanda, įklos apdaru 12.00 ir 83 (D
ir
—
15d
re|yti, varydama net j
antras tarybos■•pasėdui ieš
n* lr a«MHi|«lt»* ore»B»»i ir aervlae MMatau Maūjaa Auta Aita
Y**’?’ Im4 kadangi iki traukos naujų kovos bildu. P»
*b|» MUantaii tata n***.twm ti
tataLjOr
ta
—juodais yij^lhh^™^
‘ ‘nėliill išeisiant nebuvo kur
Lajieims dėl ganytojiško rt aavjr takta tatae AtaUtee —
naujo
Ir >Hi*ta**
laiško pnsukęsrW ji* sayo t*e.
J tai pagalinu, po ilgų
-DARBININKAS’
V
Ui
v*{H<
Įgrda
vfjeiNlg*
įf derybų, sutiko leisti pasilik*
tikslo, nepasiekė, kad ir ne Time. JHirn Jta HHtaK
«
aehtae
M Uaka, p^ratalt M AtotaU M AH
f isalėje.
------ t—
visi ktuiigai jam pritaręs
366 Droadway,
So. Besto
1
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Vargonininku Sąjangažtaet
turi uvo KMlįp Ntaf feiHrta

per miestų su Žibintuvai^ «i
Rinko dabar Chicagoje muzika. Viii prižada balsuo
kandidatu* į majoru*. Ir ko ti už Thompsoną.
ki ten dalykai atsitinka! Vi- Jo svarbiausias oponentas
. si matome panašiu* dalykus Teisėjas John Homea Lyle
ir savo miestuose rinkimų nesugeta tokių teatralių su
ruošti. Bet savo kalboje jis
metu,
WiHiam Hale Thompson, lygus tam pritarusiam poli
dabartinis Chieagos majo tikierių.
ras, yra gerai patyręs poli Ir kaip jie viens kitų ne*
tikierius. Tris sykius buvo iškolioja! “Dirty rat/nutty
išrinktas majoru, (’bieagoje, judge, hoodlum, lazy hloOd,
viename iš didžiausiu Ame sucking johbor, Williani
rikos miestų.
Halitosįs Thompson, blurtcrŠtai kokiais budais jis mė ing loudmoutJi, irresponsible
gina tapti majoru ir ketvir- mountebank,
blubbertng
(pradžia 4 pdp.)

«

.

»•

M

jubiifejų. tikta ąh^. taftai-

JUOKELIAI
ATRAJUtl AKIMIMIMIjl
1 VaMrnamio žėimininkl kalbSI

'
i, ką ji mano t*M Hepapraatam
atsitikimui padaryt. Ji taįlatihu- SU kaimiete apie pieno pririatymą.
*i viaoj AmiflMį tai tao app. *- Aš kiekvieną dieną aiųain aavą
kričių vtau ijtariųį ‘kolonijose
....
... tarnaitę paimti pieną.—Gerai, pta
n«- j
nu centru ij syk Brooąlyn ’e. Pirm,, naa kaštuoja <0 et. — Bet
Ngy
beta*, varą* Bnta*- Dvįdažimt r|u, kąd milžtų jai esant,
tai 70 et. r* Ir i
indą.
’<|f j
metų gan*
*r.
*>»'
kurįtaąža<Į|Hw ąrity1 nudirb tada Uita!

New Jetsey

miero Draugijų (. Brook- kyklą*, kaipo svariilamia^tautb
lyne, Bostone, Chkagoj, nio auklėjimo fetiigaą, Choras,
kompoz. J, ŽIlėvlčIaiM vedama*,
(K‘•Ryto”)
WftterhttiT* ^ew Torke, padąfeąvo keletą dainelių. Kadan
PlBMlEjt AMERIKOS Pittsburge, Plymonthe ir gi tai buvo I ‘etnvot Nepriklanao* ti. Taigi ytaMW taįtaata
LIBTUVIŲ PKOfeSIO^-). Tai parodo Av. Kazi- mybČK šventės Bvakata,kųn. Ka hukla nata gįįtanąjų vargonų
G**At VAWAj
raliui parakė tam pritaikintą pra ninku žodife.
r
NACAI IR KRONIKA. (K mieto popiilarumų amerikie
Didi: Tu, Jonuk, medicinosąwkalbai?, po ko pagiedota* Uetuvoa
kiniui!
kun. /L Miluko paskaitų). čių lietuvių tarpe.
Himną*. Vakarui pralbaigua ren
diatfsaitU: Taip dėduk! • ;
Tomas I. Pranai^ tTnUa Vėliau tos draugijos susi gimo komiteto (kuri* susidėjo iš
Didi: Ar nežinai kokių gerą
leidinys, “Žvaigždį” sjiau- jungė į vienų “Visų Liet Bagočlaus, Viliuko ir Laiąv. Men.
k
j
vaistų
atminčiai sustiprinti!
”«
da, Philadelphia. Pa., 1D29 Kat Dr-jų susivienijimų A- J? Žilevičiau*) vardu dėkojo J. Ži- MM tatohiM IJetntai napri* OfaaiMttia; Žinau, dėduk! -Pį*
levičiu* ir parapijų* vardu•-*- kle
klauaomyhta, ,JŠ pi. imkaktttvea skolinkite man porai dienu bent
merikoje?*
m* 250-f-12 m—8«
boną* J. Simonaiti*. Pelno liko a*
minėjo vaągįio 2į d. Av. Jurgio 1,000 dolerių, taLjū* vką rara
Amerikos Lietuvių gjfve- Autorius savo veikale el pieOOOdoĮ
draugija*
talj.
priairin- tmželi apie tai atminate.
junglc hippppotanms, lureh- nimas mums maža težino gias kaip tikras istorikas. Kitai* metai* būdavo žino laiku ko labai daug. ttHrtla vikarą atiSamdo žmones, kurie* ap hig, shamhling imbecilu — mas. Jis apsuptas tam tikru Jis netiktai faktus paduoda, *urengiam«* balių*, bet Šiemet e- [daM žv. Cecilijoj ęhotaN A. 8tansirėdę, kaip juokdariai flabby jawls of a barnyard slaptingumo šydu. Mes tiek bet ir kitų paduotus patik rant bedarbei nutarta surengt pa Aauako vedamą*, ąq^ėdodaman
prastu* Šokiu*. Tik gaila, kad jų
(clawns), vedžioja po mies hog—fwo jackass caro, a težinom, kad-jis labai ski rina ir klaidingus atitaiso. svarbą, kaip finansinę mokyklos himnus, "PaltakiM H šdego," ji dukrele Bore, štai tavo vardo ?
yVilnipą,*’ 4tWl,” Kalbėtojų
tų didžiausi dramblį. Su eptvboy hat and an empty rias nuo mūsiškio Lietuvoj. TodėL nė vienas busimasis paramą, ne visos organfeacijos te buvo daugr kurie fltųdta Lietuvos dienoje dovanoju tau šituos J^at
-4 *f ‘
traukia būij žmonių, kurio apace bphvcen — sknnk.. ” Bet koks jis yra iš tikrųjų, išeivijos istorikas riogalės suprato. Pavyzdžiui, keletas di praeitį. , Qtaiąiąg kalįą pasakė Žemčiūgų karolius,
Duktė:
Vai
mir,
tėtušėli,
ta
džiųjų
draugijų
vakarykščiai
"kėapsieit
i
be
šio
sųžiningat
su

žiopso ir juokiasi iš to (“Thm"}
kap. JurgM» tik atvyta u Uo*
apie tai mctL_artįnie8nio su
lėrij
padanges
”
bolinmkų
baliui
Čiūgąi
reiškia
ašaras!
/Milu
statyto kųn. A. Miluko vei
tuvofi. Kalbių fe vietinis Webo*
dramblio ir tų juokdarių pa
Lanba: ša, nenusimink, vaikoaukodami nemažas sumas, o į mo ras kun. L K^melĮą. Kadangi Bą
O žmonės ploja rankomis, pratimo neturim/Todėl pri kalo.
sielgimo.
Ii, tie žemčiūgai nieko nerriMck,
valome būti ypatingai dėkin
kyklos vakarą nesiteiks atsilan šventą rengi
juokiasi, kvatoja!
kolojiijoa ben
Jie
netikri.
' ' ° *.
Jis
įdomus
pasiskaityti
ir
kyt
Bene
tos
pačios
draugijos
ne

Kitoje miesto dalyje kiti
gi tiems rašytojams, kurie
dros pajėgos, tai ir kalbėtojai lai
Mes tokių pa* politikie
seniai
atsisakė
bendrai
Vytauto
. jo partijos žmonės vedžioja
kėsi taikios
Vincas būtų
Amerikos lietuvių gyvenimą šiaip jau lietuviams neamerių
matome
ir
mūsų
lietuvių
sukaktuves rengti. Nenoriu tuomi
TAT lffA¥
rikieeiams, nes parodo, kaip
arklį, mulą, asilų. Ir aiški
ižėję gražiai, jei ne vąkato vedėparodo tikroje šviesoje.
ignoruoti jauntiomenė*, kaip tai jiis, kuris nespjiranta vakaro ves
tarpe.
Užlipa
į
“
steidžių
”
Josolrn su žmona plaukia laivų j
prasti, bemoksliški kaimie bolininkų, parengimų, tai labai
na žmonėms, kad arklys —
Vienas tokių rašytojų yra
Ameriką. Jūroje kilus audra^jg
koks
“
spyėeris
”
ir
juokina
ti,
o
buvo
vedėja.
Itagns
,neva
čiai lietuviai, atvyko Ame gražus dalykas, tlktaHyginl su
tai daabrtinis majoras, mu
kun. A. Milukas. Jis daug
tautininkas, sandarietis, niekur ne. žmona Reise persigandus Žątdciai
žmones
Kada
pradeda
savo
rikon, įsikūrė, prarigvveno, mokyklos reikalais negalima, mo buvęs, nieko nematęs, kaip tik — Joneli, gtrvatt, laivas skęsta.'
las ir asilas — tai jo opo
metų
yra
išgyvenęs
Ameri

prekybos
įmonių, kykla yra svarbiausia tiek tautinė, duonkepyklę, ta tai jo amatas. — Ką riki! — atsiliepia JbmHa
nentai. Ir vėl žmonės juo priešus kolioti, ir mes lietu koje, klebonavęs ne vienoj tapo
tiek kultnrinS įstaiga ir jos reika
viai
lietuvių
kabioje
girdi

-r
spaustuvių, bankų savinin lų nepripažinti draugijom, turin Kaip tik aeenofc pasirodė, publika — Ar tavo laivas.
kiasi.
Amerikos
lietuviškoj
para

me tokius žodžius kaip —
pradėjo baubti, Švilpti* Tokiem*
kai. e
Vėl gatvių kampuose jis
čiom tautinių siekimų, perdaug
Žmon&n* nereikėtų į tokias vieta
lapuotis, asilas, kiaule, ne- pijoj, dalyvavęs įvairiose A— Jei dėde sergi reumatu, Jjį
sudaro kokį tai teatrėlį. Ro
O jau kas mano Ameri naivu, l>e to dar, kai tų pačių skverbtis. Tai visą Vakarą ta fe kodėl nesigydai?
4| 1
merikos
lietuvių
organizaci

draugijų narių net valdybos ntrių
praustburnis ir tt Ir lietu
do “movies,” po to užlipa į
gadino.
Katąlikig
bus
pamoka,
kon
ar
kitur
dangintis,
tie
— Todėl, kad jis man reikštavaikai eina parapijos mokyklon.
viams tas patinka — plojo, jose. Todėl jam yra gerai
kad su jais' netęiHą bendrauti. ga*‘ b® j» až’nežinosiu iš adkta J
, •‘steidžin” keturi “policmoi
būtinai
turėtų
atidžiai
perTaip, faktas yra, jei ne mūsų geri),
juokiasi, giria, remia tų kal žinomas netiktai Amerikos
Katalikų yrg Italaį kurio katali
nain ir sudainuoja kelias
> studijuoti Šį veikalų, kad klebono energija ir darbštumą*, kai fe geri tągiitatai n jų yrą koks bu* oras.
lietuvių
gyvenimas,
lietf
ir
bėtoją, ar tų laikraštį, kuris
mokyklos jau bfttumfe nebeturi.
^dziaziškas” dainas. Gale
biauriausius žodžius drįsta jų įsikūrimo istorija. Turė, svetur nuvykę nebedarytų tų Daug kredito tenka fe atskiriem pora ir dar Jita*ipr»tMria* pasi
VĮftaKAT GTTDBTAT
’ pats majoras užlipa į plat
j klaidu, kurių yr darė seni e- asmenim, ypatingai daug paaidar- rodė šiame apvaikžčiojime. žmonių
damas
surinkęs
tai
istorijai
' Matas: Petruk, nereikia piritog <
buvo daug, bet Aukų surinkta, ro- ki£ti į nOMsj i r krapštyti. •
formų, rankoje laiko apy ištarti ar spausdinti.
J
daugybę Žinių, kun. Milukas migrantai. ■n. k
buvusiam iio vakaro pasisekimui,
nasrius ir aiškina žmonėms, Ir bejuokaudami Žmonės1 yra nekarti.
kaip
tai
moterų
komitetui:
E.
Khs
naudoję .Už Šios knygos parašymų
kad ne jam, bet jo oponen dažnai priima tuos juokus sis savo paskaitose apie mū- ir jos išleidimą gerk auto- vclevičienė, Koniutienė, Peekuvlemytei, t<* skylutė* joje pragręž
nimui vakąrfepN tačUm* fe dai
tams tie apynasriai politi už teisybę Politikįėriu juo sų išeiviją. Dabar tos pa .rius.fr garbi leidėja yra ver nč, Lukšienė; vyrų rengimo komi nininkam*. Yakąri*tafe buvo fe to*!!
’
\ į
tetui, dirbusiam prie bart); Krefeotrumpučių prakaib^ių M svečių fe
kierių uždėti. Jis — laisvas kai pavojingi Politikieriai skaitos išeina atskiromis ti iš mūsų viauomciiūs susi
nienč, Miliukfenl, Gėrminienė,
4. Florance Cro«by Cooke p*<ta ra
nuo politikierių. Jis — tai sužavėjo žmones ir jie už knygomis. Leidžia jas žino
'
nayo klmuilct* dubia*; ji pagraM* J
laukti nuoširdžios padėkos. Kirvelevičienč; prie bufeto: Patt- vietinių.
liukienl, Biekšienė, Rimienė, Mae.
žmonių kandidatas.
miršta svarbius dalykus.
šventės vąkata Miiirii gražiai, no vikaro vfeą programą* ,! ' * "ra
moji mūsų rašytoja, Ameri Nes užfiksuodami savo ra
Ploja tie žmonės, juokia Juokiasi žmonės iš Chica- kos “Žvaigždės^ bendrada’ šiny žymių mūsų išeivijos kevičienė, prie saldumynų: Kavo- išskfeiaųt yfemj kHą tašą neauri- ' 5.1rabėlėRovąitė tai vita iž ga* M'
si švilpia, šaukia ‘‘valio!” gos politikierių kalbų ir te- be, p-16 Jule PranaiČiūte gyvenimo dalį yra patarna lienė; kasoje Jakimavičienė; prie pratimą* Ktaltają ir.pasveiko riaprių pranfečių Rachratary; vfc
nimųirpebA^,*
,
y
ąu tikra energįą.
J
durų: Peekuvas ir Miliukas.
J^rodas klaro, Maršuoja atrėlių — ir užmiršta, kad Aukščiau minėtoji knyga — vę nevien išeiviams, bet ir
■ .KitAkT įnįtife, taįįanttofcbį ta pi*'ją skamba gražia*'arta <
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šventę, roitaų -vSfti tokių’
Chieago pagarsėjusi kaip sudaro kun. A. Miluko pa- apskritai musu tautos isto
i
kalbėtojai ar • S. Ponia Lekavičienė turi gražų *
žmogžudžių lizdas.
Į skaitlį I-jį tomą. Jame dau rijai. Būtų geistina, kad pa J. Stačiokas, varg. J. Žilevičiaus tuų, cftl
mokinys, gavo jau vietą Pate** kiti ’neišsitatį' fcein’&ii įspūdžių balsą.; labai'įfttą smagu, kad d*A*
Juokiasi lietuviai iš tikė giausia kalbama apie pir našūs veikalai nerūkus pa son’e pas klek Vaicekauską. Jo
jimo, kurį jų tėvai gerbė — muosius Amerikos K profe sirodytu ir apie mūsų išeivi vieton pareina it Brooklyn’o Že pasimokinusių ITt ganių* žmonių, l r .7.'P/V* Daniels turi grąžų “bA 1
..h
Profesionalais ją kituose .kraštuose, k. a, maitaiti. Jis tenai mokino kitus kurie tą daiįą ąah įvŪai atlikti.
ir nepajunta, kaip jų pačių sionalus.”
tono balsą.
ra
vaikai pradeda ištvirkti ir autorius vadina žmones, tu Kanadoj, Argentinoj. Bra griežt smuiku, dabar čia apsigy* Dabar laukrime prof M. Bfrž& - Studentas Morkūną* praaM
ta, kiirista taa 8 d. 3 v«l. po prakalbą, nupiepdama* mūsą tayrinčius tą ar kitų profesiją, zilijoj, Pietų Afrikoj ir ki vena pabaigt savo studijas.
juos pačius niekinti.
pietų, Ta*'<tajta’ir ytą netinka* nė* Patriarcho Dr. J. Basanėri- 5
amatą, ar užsiėmimą. Heliai tur.
A. JfįkutgR
Juokiasi visa Amerika iš
tas, nes I yaL katalikai eina i čiaus clarhus ir jų pasekme*. ”*
to skaitytojas ras čia įdo
kongresmonų ir visų politi
Praeitą, savaitę čia lankiai kum bažnyčią, tatai yri jmvėhios laL ( Gale choras sudainavo “MaUI?*
mių žinių netik apie pirkas. KaMn ar čia tik nėra kur (Vanagaičio) mimiem* už tėvy
Židanavičius i& Amstcrdam’o, N.
kierių nutarimų ir pasielgi
muosiua Amerikon atvyku
. \
\
Y., poezijoje žinomas kaipo Šefei* šunelis pakasta *- ta išsiaiškins. nės laisvę pagerbti. ‘
I*
mų — ir Užmiršta savo ne
sius kunigus, redaktorius, .Mfeė'žv. Kazimiero dr. nary* A- jų Juosta. Jis išleidžia didelį lie Bet vis dėlto Jaukta taf* Biriūš- Programa* ušiibaigė himnu fe
darbo pavojų.
ko* atsilankant į mbsų koloniją.
“Vilnta” (Vanagaičio)
spaustuvininkus, rašytojus domas Busi*, kur* palaidotas baž tuvišką vištai metų laikam gies
nytinėmis apeigomis vasario 14 d. myną turintį apie 240 giesmių. Tai
Būkime rimtesni. Nesijuo daktarus, bet ir apie pir
Jaunimo yda. Mūsų jaunoje bus didžiausias giesmynas lietuvių
kime iš tų apgavikų—juok muosius siuvėjus, kurpius, kartoje vįena ydą taisytina — ne
kalba, kokius turi visos didžtata
nuirtai# uitVvoi
tai m apadalyM Ir llių ■*•*! pnk darių—politikierių.
įvertinimą* pamokslų. Kaip tik po tautos; iki šiol mum tekdavo dau
barzdaskučius,
krautuvinin

Hlou Darba* artlatmas. OIm« Mm,
Organizuokimės. Darbinin kus, bankininkus ir kito evangelijos, tai dauguma jaunuo gelį giesmių skolintis iŠ lenkų ar
M. A. MORKUMAB
Rcdakrij*yragavUri»L.K.M.
lių ir skubinasi iŠ bažnyčios. Ši ba vokiečių. Giesmynas padalin
P. O. Box 91, Laursenct, Mm kai, parodykime vienybę ne
kius biznierius.
8.
43 kp. pratėrtd taaįhrtiją Lie*
toks jų pasielgimas dažnai jiems
Vasario 21 d. įvyko Amerika*
tam, kad politikierius pri- Labai įdomios ir istorijos patiems nemalonumų suteikia, nes tas sulig’ metų laikų i keturias da turai vyriąnaybęi dėl trukdymo handbolls
čamptonatas (Nattari į
lis. Pirmiausiai Beina pirmoji da
verstumėm neteisybę ai pirmųjų Amerikoj lietuvių susitikę su Bažnyčios priedais ne lis: 8 adventinis ir 22 kalėdinis katalikų vtfkfaao fjetttajo. Po Handball Championahips), Nrar }
moliuoja Btaralhri valdyba: D*
skriaudą kam padaryti, M bažnyčių. Job buvo įkurtos įstengia tikybos gerai apginti.
York Athletfc Club’o dHtaje amU |
giesmės. Žodžiai fe meliodija kun.
OIEKOSABTVA
na
KruriūąkfeMt ®YA ŠHkaitfenė noje ir linksma sakytį kad ir A 1
S. R.M-či* ŽidahavBiaus, mifeam chorai m
kad galėtumėm priversti vy bendrai lietuvių ir lenkų lė
Ber Cherboarg—S Dtara
fe Itaalija MlektviMeH.
sportą* lietuvių nettfmiržtaa. »*
riausybę (kokia ji nebūtų: šomis, bet lietuviams neilgai Vasario ,15 d. buvo parapijos su vargonais parengi komporitoriua
Per Bramąn
rengti šokiai, kurių pelnas paskir J. Žilevičius. Giesmės lengvoj for
"
JtataArtMto, Brooklyuota*
Dviem Greičiausia Plauklo*
ar komunizmas, ar respubli teteko jomis naudotis, nes
tuvis, kuria buvo suporuota auk j
ta mokyklos naudai. Kviesta apie moj, kaiknria* galima giedoti solo
jaučiai* X«aIrsis
ka, ar karalija) rūpintis tei lenkai jas sau pasisavino ir 16 organizacijų, tik ne visos teda ir kitas net duetu. Bendrai tai bus
talk, Arthur Balione it Je«M^
Brenen ir Europa sybe darbininkams.
lyvavo. Bet bendrai publikos at didelis veikalas bažnytinės mūriCity, laimėjo septintų Amei
Br.
(WĮ|joM
■aattrgoniniU'
lietuviai vėliau gavo staty
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą
medalį. Jie abu lot* vardu AM*^
silankė labai daug, tuomi suteikta kossryty, kuria reikalavo begali* ko Kąx. Bu
myaraŠiandien visame pasauly dintis savas atskiras lietuTaip<i Keliaukite populiaria -■
parama lietuviškam
^ą vakarą, ^Balione dH Ne* YorkCta^;
'• ą
ląvi’-MĮV bibbui Švietimui,
myscįiiiiui^ ir
-ir nė* kantrybės ir darbo, už ką kurt rio 164. «rii , _ .....
Ekiprralnln Lalru
je nėra tvarkesnes tautos/ viskas bnznyęms. Taip bu- parodyta mokyklos vedėjam*, kad židanavičhii lyginai fe kampos. 1b kuris
lta,’ta
dari tatai įtarauta,
"
Rvehangc A. A
j kaip Jungtines VahtijoB. yo Shennndory, ^mokino ir jų darbą* žmonių yra vertinama*. levičHtti. ne tik musikos mylėtojai, tanių b«*ą taf. Ataįlankiuaie ■ Jaota au pagelMjhiu Bato
Programos metu Milėje marška* bet fe vta lietuvių katallkilkoji ji rW tatai HtHkteU 4
Nėt ir Rusija skelbia pasau kitur.
gtUjodvipOtaM Utah, Ch
Arba Nuolatiniai kas Sa
vo
komiteto hžriai, gtrb. klebonas Ybuomenitajabai dėkinga.
Temiaata, ir smarkių perų H’
vaitę Ilplaukiančiate Gerai
liui, kad-jos ambicija yra y Šalia lietuviški! parapijų
Žinomais Lloyd Kajutiniah
kun. Simonaitis, kun. Karalius ir
pasiekti Amerikos I laipsnį, Rteigimo, autorius aprašo ir
LaivaU
aktyviau dalyvavusios žios orga
Informacijų K’vil’hltla Pa#
Jei yra kokia netvarka A- pimnųjų Amerikoj lietuviš nizacijos: Liberty Boy* aukodami Bažnyčioje garinta laiku jau
mudriajai
VfeUnl Aąratą ar
ąiO;
šr.
Kaaimiero
Dr.ja ąiOf ftv; jaučiamu; mBta gtakmu tau
morikoje,
tai
dėlto,
kad
lei

"
įmetadauktase dar daug li jo. Tfic <
kų
draugijų
irikūrimą.
čia
Nertk Gmm Ueyi
Onos D-ja $10 r
Rožančiaus balau (De Angelh), vargonai kai tyt, kai tai fftak ą araerų |į’ U, kmi Mr kta Itauti^kiHi
džiame
politikieriams
mus
Ifiitaieftt.. Beata
puola akin fnktns, kad dnu D-ja ąiš; Tratinfekų |1G. Pasa
kuriuo vietose virai tyli, atarta atangtaiai
ta ijtaįa sudarytų Ifetarlų pi
mulkinti
giauaia tų liėtnViNkų dratfe kyta kalbą, kuriose patrikta ta- b* jokH ypata« MP*tah **
-aMat
m'idUiiMtat
wWw. mPM- »IrefUNk -IĮ.
Įimtai gijų — tliri vnrdn Mv. Kaži- tl* visada paremi ItetvIŽka* wm* vhnrlHkta.
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Įmw save gerbiųa flkiniiikaaĮtntšB ko valgytai
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įniršo natūraliai, ne* tie pa-ĮĮ*1'“5^ vicnĮ ?oleri ® ^ffle‘ Į NubalMivo padalinti dįvimiriitiejt faktai blogai pa-rilwH kn80ti’ ^ei mrtfitij jiemaĮdeįinit milijonų dolerių
" i . ... —
tamatttų jo šmeižtama prieš ĮPav°jutiitiema ūkininkam., kurie ken
Mtum
dolc-!nurirt*tynų,
Mi
r—
DA* BĮiyilA E
|
jų paEikime toliau. Kilu* 1905 k1“ vra81.ar vic"a raot.cri*CKongresas
^priimaišklausė
poNiiMerių
dm . LD«. Naujoifc* Anglijo* Aps
” '
(TFria Tgnamty '
|
gridarimo'
kritie* Muvaikvim* įvyki lekm^
verk®,“dejavo dėl
_ ; .
F^li^mtrTOlMtUTaMHBMT '
| ,
m. reroliuaijai, kunigai, pa4,Hšaukė,
““^T
MdeSatf
Džiau- diinį kovo 8 d. 1931, bažnytinio
Ir Burijos poHtfafariri bi
sak “Socialdemokrato,” štai fa
|r'8badaujančių
. bc“t *?ada ir.. . paakyP°Iitikierial>
i**®8
•—‘-Ur—**[torius Borah išdroiš tokiįlytt ji
kardvių. ivetaitiBje, 5-tb St, 8o. Boaton,
dvidePb*«i*ekė
 jo oiganisuotų
ga virto demokratais, net jį
f?1?jiems
8 k.°^popietyje
osKd
gauti ii vyriausy- ItM
“upyčių,” W net ir prip< ““nekruvinais
lies pavalgydinsime
Ii- šimt „milijonų*.
nedaria. priešintis
.♦ ir tikrieji Stalinas
revoliucijonie-l
,nl ^le
WO/X)(ŲJOO..
Jų vala- aiaauvaihvhnM bu* labui mrkariuomenri.
ąhR'ta Ri
artus a»t JfciltalittejjjiW*i i*** *t*Jt« prie visokių “apyiių” aer riais,
Įir-1*rjta>fiur
arta
M- ve‘?’e*n8
” kad privytu
revoliu^5 Vel 316 tijo* pilW ateidSko* bue. P*gcidtnjama, kad vteos šio
apaikfitieM kuopoa išrinktų ahto‘
.
«*irtaw*rtrt>*MtaaiWF^ _______
[natoriui sudrrttjft
4;^-'
w^,Tt.
Įr tfatuvoje
tasjuos
pats. Jei
RaūdtaUtoifa IttadHiHL kucijonieriškai
nusistašiusiųk!ir
ap- jienUi
. Ifeialu
fci. W Ir jfema įduotų naudingų kuvaldžia ...
djjfatų prieš
liaudį, fet
jiems, girdi,
ybukti
name nėra
savuosius!
politikierių,
Kaip matu* tfatai
tam tenninui
mtnymų organineijos labui. Kvie
Amerikos
visuomenei,
kodėl
HWCUPTIOT JUTU:
i4ubtumwaTOB zartoi j
Į f* ^Sausumas’ (drąught)
kariuomenės norus veikti, čiame ir taa kuopai, kuro* lig šiol
rča juoą šelpti!
•11e,ns but'1’,C1 ,wmke- tai Žadėjo
tuos dvituojau*paskirti
ir Lietuvoje
tu
kokių- nors 'prieAwėią nėra
............it-..S^dljlSs ...,..........U4»|u3tiko mūrai žmones, ir toks taip h- negalima buvo pasiT01,u
PabĮikiartal ir karriviai.
elgti.
“
Kad
liaudis
jų
ne-|
---------------------*
|(tešimt
milijonų
Raudonojo
H®rią*<M*«***»*<*»*.»*IM9 WHaf
turim,* npnamtfttillnlitt
prialdJjuaio* prie apskritie, Ma
teras smi HT wt* yMrfy..ndo
tart
nepasigailimu,
Amerikos kareiviai organi- rime naują valdžią, kuri pn- lonėkit prisidėt ir prialųgkit nhtoMfai •**w wnk mriy... .|W W*r i imrt tavatafegriaunantis—kaip kola tvaaurii. Amerikos kareiviai -** lankrenė kareiviams.
viii. Jeigu kurio* kuopos dčl la
“ DARBININKASInas ar tai Žemės drebėjimas.
tfetures vyriausybė drįs bai mrblų priešakių atatovij ne
pįjfačiair
Polttikiėriaį
bijo
H» We»t Broudvray
South Btaton, Mum.) “Kadu įvyko toki pat ne- Politikicrfai nusigando. organizuotų piliečių. Jie ta įžeisti moksleivius, nes gaištų prinjųati, tai praneškit nors
-^ koT«l«phon.
South
BortmOtaO
Įlaimė
Rusijoje apie Volję,. Pasakys visuomenei
f wvo KumanynuiH ir pageidavimus
.
i*w****w
•
Mlri į tuos kareivius ir ex* U organizacija neturi bėlsib raštu. Tikim&j, kad visos kuopos
Mltiiliii "»«n
-• f i ........lAnteriko* valdžia pokyti iŠ dUl nepavaigydtaamcl! Nekareivius *- jie Žiūri į tą Nepaiso Amerikos politi mttaų pakvietimų nuoširdžiai pri
tZ‘TT?*T* A C TJTTTC'T T*T* A Cr“ ai‘tde «wpinig«. |i»riidw žmoni* jų kitame American Lcgion ne kaip į kieriai vigų neteisybių, ku teis ir nuvažiavime dalyvaus,
1^1 F*, I r\^ K. lt?
t J J ZxOl “Armauote, kad bent vic-[rinkime... tada jie patys ne- armiją reikalingų pašalpų rias kapitalistai užkrauna
V. Paulauikaa, pirm.,
363 Faycttc St,
Žmonių, bet kaip į armiją darbininkams. Ar Kongrc-

nižtBiinNgTV"“"'?'

U)& SUVAŽIAVIMAS

Ak SKAITEI?

ta<H>w

f
Kauno ^Socialdemokratas”
L aimanuoja dėl klerikalų įsih gijimo Lietuvoj. Girdi,
į Mūsų klerikalai, kunigėlių įkvepianii ir vadovaujami,
f®do nepaprasto visuomeni• ido gajumo ir sugebėjimo
t prisitaikinti liet kurioms są
lygoms. Atrodo, kad jie ir iŠ
akmens gali augti.
7
Ir pradėjęs nuo dovynioBktojo Šimtmečio, 44Sociab
dmokrataš” atpasakoja visą Lietuvos kunigii istoriją,
Žiūrėdamas į ją labai raudo
nais akiniais. Po paskutlj niojo lenkmečio rusų vai* dži% girdi, piktai užsirito
Į Mt Lietuvos bajorų ir katalįkų dvasiškuos, kuri nė iŠ
šio, nė iš to “visą savo di! plomatinį gabumą suvertė
į eard pristovo ir uriadnika

nam, kitam kunigui būti pa-«
k pešiotam, bet visas katuli- i
| kiškų dvasiškių luomas, i
p meMamasis šventadieniais
p Ui aukščiausi ciesorių, žy<įėSį jo ir tarpo iš niekur kitur
A Uekiapfttijamas.”
Į
, Čia “ Socialdemokratas”
pamiršo pažymėti, kad kas.r tūlikų dvasiskija caro lai
kais buvo laikoma tokiu pat
valstybės priešu, o gal dar
i
didesniu, negu menkai dar
‘ tuomet įsigalėję socialdemo' knatai; kad kunigams nebufo kristina lankytis ne tik į
kitą guberniją, liet ir į kitą
7dįpskritį ir dar gi be speeijafoūs leidimo lankytis į atlaidM o kai kuriose vietose
r
M ir pas savo kaimynus
1 paviešėti
kad kiekvienas
kjfctiigų
žingsnis
kJfctiigų žiu
S<Muo buvo žandaį $1 lydimas; kadl ne tik kaimi am ' papešiotas,
rarm jųr Ibuvo
«Bt labai daugelis apkrauta
jpdMudotns, kiti pasūdyti kaUjiman ir nemaža ištremtų
4 tolimas Rusijos gubetniPamiršo taip pat 44So- koja 4 4 Socialdemokratas”
lįd^mokratas” paminei,
Jtaduž “aukščiatisį ciesoSrtų” buvo tiieliBiahfusi to
palies ciesoriaus imliepimtt,
. puo kurio negalima buvo išį, taip lygiai, kaip pa4h socialdemokratai neiBipbkdavo nuonišų karluomco vis dėlto jie nesako,
Utuaudami care kariuoepėj iŠ prievartos, jie i«tųdojo visus savo gabumus
Joh milįtarizimu palaiDmtg ką pamiršo 44So•hldemoknrias/’ liet jis pa
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L6well, Mass.
tafauotojų.
K.
J.
Nutaiką,
rašt.,
Reikalavo ta armija “Bo duoti darbininkams tinka
7 8ou|h St.,
nus” apmokėjimo, — kas mą algą? Žadėjo valdžia su
Naahua, N. H.
reiškia paimti iš Amerikos ieškoti bedarbiams darbo, «
kasos per bilijoną dolerių — žadėjo taisyti kelius, statytį *
riamas Klaipėdos
ir tuojau# kongresas nubal valdžios namus?* Liko tas
MOSTO TARYBOJ
savo duoti jiems tą milžiniš visas žadėjimu, nes darbi
Gausio 29 d. Klaipėdos
ninkai neorganizuoti.
ką sumą.
miesto tarybos posėdy kilu
Kad tas hB<mųH apmokė Kurijoje yrą gal šimtus 1
smarkių ginčų svarstant
jimas reiškia daugiau “tak milijonų žmonių. Ar Stali-1
miesto buto ir kitus klausk
sų” bedarbiams darbinin nūs išklauso tų žmonių rei
irius. Ginčai į pabaigų net
kams, jiems negalvoję! čio- kalavimus! Ar jis žiūri, ar
peštynčniis virto. Peštynes
fiais organizuoti balsuotojai tam šimtui milijonų patinku
pradėjo
darbininkų atstovai.
reikalauja — ar bus kam jo tvarka ar ne? Stalinas skriauda ar ne —• ar bus ge nebijo tų šimtų milijonų,
riausia nedarbo metais ar nes jie neorganizuoti. Jis DRL PASIENIO SUSISIEKIMO
SU MŪSŲ UETUVA
ne — jiems tie dalykai ne bijo — milijono žmonių. Jis
rūpi. Kas jiems rupi — tai žiūri; kad tas milijonas tu Lietuvos pasieny su Vorėtų ką valgyti, kad jie būtų
kiti rinkimai.
kietŲiFgyv^ntojai turėdami
fiolUikieriai bijo energin patenkinti visu kuo. Jis bi nuolatinius leidimus pereiti
įMOtgatoizMfyb Anti-Saloon jo to milijono, nes tai — or sienai — iš Vokietijos puses
ganizuota kariuomenė.
pereidavo j Lietuvos puse;
Neorgtnitutrtu* politikių
nusipirkti maisto ir kitų
Yra politi
energinga — privertė politi- riti
produktų, kurio Lietuvoje ykierių vfaooe partine, viso
ta nepalyginamai pigesni.
mą įdėti į Amerikos kon se valstijose. Yra jų Ame Ypatingai tom sąlygom nau
stituciją. Jie nriįiąso prieš rikoje, Lietuvoje, Italijoje, dojosi Tilžės biednuomenė.
tarauti tai organizacijai. Rusijoje. Visi ir visur ger Dabar Vokietijos vyresnybe
Nore ir suprato, kad tas į- bia organizuotus balsuoto politiniais motyvais tą pa
stutyinas priveis visokiu jus, kad ir mažumą (minor* sienio susisiekimų mano už
naujų kriminalistu, vistiek ity) sudaro, ir niekina iš daryti. Prieš tų uždarymą
ta energinga organizacija juokia neorganizuotus bal pasisako visa Vokietijos pa
suotojus, nežiūrint, kad jų
sienio biednuomenė, o užda
dauguma.
rymą remia maisto produk
pragare vartai” jų nobe Ir politikieriškai pasiel taikaudami tai organizaci Išleidžia politikieriai žira tų Vokietijoj savininkai,
ly
gė. Mat jie nutarė paskolin- jai, rado argumentus, agi fas tūkstančių dolerių, kad kurių biznis nuo to susisie
Matoine, kad socialdemo-Įti tiems ūkininkams, kurie tavo, drožė “spyrius” UŽ gadtų kokią vietą, kuri at kimo nukenčia.
prohibicijjĮ; rodos, kad iš tik neša gal $10,000 į motus. Ar
rųjų jie dabar mano ir tiki, tie šimtai tūkstančių eina
LIETUVA PIRKS NAUJŲ
kad ptohibicija yra Ameri kokiems geriems sumany
GARVEŽIŲ IR VAGONŲ
mams, kurie pagerins vals
koj išganymas.
Susisiekimo ministeri ja
Kol Amerikos Legion ne- tybę? Visai ne.
Kiekvienas
savo
valstijose
šiais
metais yra numačiusi
išsitarū apie Bonus, politi
kieriai atidėliojo tą klausi mato, kur tie pinigai išlei nupirkti 100 prekinių, 20-30
vagonų ledaunių, keleivinių
mų. Bet kaip tiktai Amer džiami.
vagonų ir garvežių.
(tęsinys 3 palp.)
ican Bėgiok pareiškė savo
o

— rt.l
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eiti pra šventąjį išminčių prašyti patarimo, kiltį
Užmigti. Šoleuum vėl eina pas rabiną,
—
Na,
kaip?
turi.veikti, kad galėtų išlaikyti savo gyvybę. §o— Teesti palaimintas Dievas ir jo šventasis
lemas papasakojo jam visą savo gyvenimą: kaip
jiems frtikata budrio, kaiti iie kenčia dėl savo vardas, bet viskas blogai, rabine! Pasidiuv dar
lūšnelės ankštumo, kaip vaikai kankinasi dtt blogiau!
-— J lūšnelę suneškite visus skurlių maišus ir
troškaus oro, kaip nuo kieme esančių visokių
šiukšlių smtttetfe kvapas apima jų lūšnelę, ten juos sumeskite!
— Ar skurlius sunešti į lūšhdę ?
kaip ožką pradėjo duoti mažai pieno, nes jai ten
— Bus gerai. Daryk kaip as sakau.
ka visą laiką stovėti šaltame ore ant kietos žemes,
ir trip^Raų* Visą tat jis atpasakojo atidžiai
tr greit lūšnelė visa buvo prikrauta skurliais,
ptttj kurių kilo toks smirdantis kvapas, jog vi
jd kalbos klausančiam Išminčiui.
—«Nu, ką jtU pasakysfe rabine? Ar Dievas dujų dėgalhna buvo nė kvėpuoti. Vyresnysis
Ulkas supykęs išmušė net langą, kad pro jį bent
gajimanęs parigaiHH?
Bus gerai. Į?Jknam<m. Sutink' visds sare kilk įeitų tyre oro* Na, ir kaą daryti 3 Reikia vėl
Vaikui kadjfa daugiau nafcthiris nAepiwdtlkfa eiti pas rabiną.
h- NU, kaipi Bleniai?
DOS kafmyiiiM.
V
r-itabinei iri riet irdabar nięsnegaliniSsu—limiųmetų linkiu jums gyventi, rabine, —
Mėgai!
tifatlk-nodrąriri ąįiRkl Solemoė.
— fdėkife langą, o
visai niiadaikykilo
l Bą« gerai. iMryk taip, kaip aš sakau.
Nakčiai atėjus Soltmas visus savo vaitais su* kiemo/ Įveskite ją lūštieWn, Čionai Ji tepasilieka
tinko pas itart* VaikaJ tay^^fldfe^ Ei^l su jumia direą ir nakt|<
— Ožką... į lūšnelę! Hieną ir naktį! *
nepaliaujami dejavimai. M vienas M jų fa tiak-
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LDS. Kūpa Susirinkimai

ALKOHOLIO PASĖKOS

tų nuskandintas juros gilti*
moje?f (Mat XVIH^).
Anksčiau ar Viliau, iriai ko, kad girtuoklis, atsiklau- Kaip gražus atrodo jauni
Kūn. .1. J. .Takaitis-Mfrat vsds«; Kux Jmm BateaM-fim:
B1IGHT0M, MA1*.
tuifaime Mpavarstyti tt/pęs ant purvinų smukles kaitis, kuris dar nėra sutep
1BOOKLYM, 9. T,
M. GedUenČ—1-jl vlce-plrm.; M. UrmteW-U’M vfc**«M
LDS. 22 kp. susirinkimu įvyk*
y
LDS. 1M kj. tetoitata MiririnkL
Zaveck(w-rošU 110 IVetetcr Are., C*mW<M M«*; & MHterM
tas
to
bianraus
alkoholio!
ktaunimą: gerti ar negertiIgi-iudų, prašo smuklininko
«~wk o (kfflu»onwf«UH Avė., woi*Mttr(
* r.
penkteaienį,
kovo
8-tą,
7:*JQ.y*b
tĮ
MM įfyiui YMatte 37 d..
va*
svaiginančiu* gėriam Rimį vieno degtines Htiklelio, kaip Bet tiktai pažvelgk į jauni-* Kra, K&HlhUe Antri* pa^apijo* vak., Lirtpoln Svetainėj, 26 Llneoln
1
bridg*. Maus.
VaMyir
tai mugantieji ir atiprios kad didžiausi* nusidėjėlis Imitį, kurte jau pradeda •vetainM, IteviifMi loblhig h 8o. 8t. Ateikite viri.
valios ŽmoiičK tuojau atsa prašo Dievo savo nuodėmių gerti, koks baisus — veidai 4Ūi gatvių.
PHIIĄDILOIA, fA. **
Trifl mttooikftt vhi įuririnkti
gyvulėlį paskutines pajėgtu kytų be jokio svarstymo, atleidimu, Kada žmogus jau išblyškęs, dantys supuvę!
Ir užrimoklti duokite kuri* Mat«
naudoti. Lygiai ii alkoholis. kad jie negertų jokių svai pripranta prie svaiginančiu Jei kaltais panorėtume akolingL Hepomiriklt* ir naujį LDS. 18 kp. susirinkimu įvyks
penktadieny, kovo O-tą, 7:3d 4^
Grabnyčios —* mū»ų me
«<
Jis
yra
žmogaus
kūnui
bota

purių
irtriveril
prirašyti
prie
mttaų
gerti
svaiginančių'
gerimu>
ginančių
gėrimų;.
Bet
kiti*
gėrimų, jam sunku nuo jų
vakare, mokyklos kambary. AMk
tinė Šventė’—- atėjo ir pra
kitę ganaisi. Nepamirškite nlriuufl
prisii mukime
tūkstančiui brankte organi«aeijoc
nors ir norintieji negerti, atprastu
ėjo. Blaivybes vajus dauge gas*
Kviečia fridyM kiti duokite,
VaH^tte
Kad alkoholis negali va bet būdaini Menkos valios, UV,SII ,(v „„ ,avu
lyje parapijų nebuvo tur bfft
Jeigu ne dėl savo vaikij, girtuoklių, vemiančių, svy
WOWHT1B, MAM.
ne daromas. Kiek žinoma dintis maistu, tą daugelis gy tuojau pariiluoda pagundai. tei sirtlwkiu tenustoja Rer- ruojančių, besistumdančių
UAMBRIDG*, MAM.1'2?
dytojų
senai
įrodė.
Valgomi
vienas
kitų,
apsiseilejusius,
Girtiuikliij
vaikams,
paautj
|K<nt
tlP1
t(
vn
vai|
.,
t
LDS.
106 kuopou suririnkima* įiš spaudos, tik Cambridge’LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
maisto daiktai: duona, kul gtisiems ypatingai, yra labai TenediUMla jieiųs bh»go pa besivoliojančius purve! Pri vyk* kevo 1-m,, Aužroe Vartų pa* kimas įvyks sekmadieny, kovoju
iuje įvyko.
bes, mėsa, pienas, daržoves sunku atsisakyti lino alko vyzdžiu. Viešpats Jėzus yrą siminkime ir šeimynų, kuri rapijoa MŪj, tuojaui po aumoa tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
Viri nariai pralotai pribūti, nei
Brangūs Blaivininkai, ko
nėj svetainėj. Vist nariai makmlr
ir t. t. susideda iŠ vandens, holinių gėrimų, nes jie yra pasakęs: ‘’Kas gi papiki tini turės nešti gėdų ir paniekų turime svarbių reikalų.
dėl taip greit praeito ir ki
kitę atsilankyti ir užsllbokėti.^fi|
baltymų, riebalų, cukraus, gimė
Kviečia Valdyba vilktus mokesčius.
girtuoklių tėvų ir vieną iš šitų mažutrdių, tas savo girtuoklio tėvo! Šitie
'j
Valdybe
tų seimų nutarimus pamir
krakmolo, druskos ir kitą buvo užauginti alkoholio vertas, kad asilo sukamų gi’- reginhti tikrai mus sulaikys
kote/ Paskiausiame seime
mineratiutų daiktų. Tos vi smarvėje.
MONT1LLO, MAM.
<
nu akmuo Mfii ūžnčffaš* nuo to pražūtingo žingsnio.. LDS. 107 kp. mihedhte susirin
daug gerų pasiryžimų pa
LDS.
2
kp.
susirinkimas
įy^a*
Į
sos dalys reikalingos žmo Kristus mirė už mus vi
Vinras Narkięs (B. K.k kimą* įvyks kovo l-»ją, tuoj po *tt*
jam ant kaklo ii* kad jis bu-,
darėme. Iki šiol dar jie tekovo 7 dieną, šv. Roko svetainėje.
j
_ |mw, iv. Kazimiera parapijos salėj. Visi nariai prašomi ateiti į šį srižR
gaus sveikatai. Niekur ne sus, Jis taip pat mira, kad
ln"ra nepildomi. Yra išrink
I Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
randame, kad alkoholis būt Išganytų mūsų artimus gir
j
I užrimokėtl mėnesines mokestis ir rinkimų ir užsimokėti senai uK
ti blaivybės agitatoriai, lx?t
traukta*
mėnesines
duokite.
•
-yv
reikalingas.
| |naujų narių atsivesti prirašyti.
tuoklius. Kadangi Kristus
ar juos kas kvietė su pra
Valdyta
|
Gydytojai darė palygini už mus mirė, mes privalome
.
<i į
Valdyta
kalbomis t
Canibridge’ius
mus valgomų daiktų su al daryti visa, kas yra galima
LOWBLL,MAM.
GYVULYS, KURIS UŽSIMER- į to pašte nežinojo ką daryti su tuo I
gHĮramą jįjį,
kvietė gerb. kun. J. ŠvagŽkoholiam. Su chemijos pa pagerinti savo aidimo padė
LDS.
07
kp. susirinkimas įvyto
laišku.
Pagaliau
valdininkas
lie-Į
LDS.
40
kuopos
auririnkimas
įKMSMATO
j •’ dį. Jo prakalbų metu naugalba išdėstė—išanalizavo ir tį, kaip kad Kristus, mir- Tasai gyvulys yra kuprauyga-* pė nusiųsti tą laišką niinisteriųl^^ |oyo j
sekmadienį,
kovo 8 dieną, tuojgMji
!
t110j po uumoa
t jų narių keletas prisirašė.
sumos.
Ateikite
visi.
Gera
prekių
ris.
Kiekviena
krtpninugario
akis
pirmiitinkui.
Ministeris
pirminiu-||
v<
Mykolo
parapijos
svetainėj,
atrado sekančius rezultatus :’ damas ant kryžiaus, pageri ris. Kiekviena krtpninugario akis pirmininkui,
1 O kur kitos Blaivininkų
į
turi du. blakstiena: viršutinį ir a- las Mivęs laiškų trupini nustctoptaloiiikit Tiri attM Mtrilimltya darbininkams prisirašyti prie
Pienai
Alus Dl'fftinė
į
kiioĮios ! Kodėl jos sndu- Vandens 87.2% 88.2%, G0% no mūsų padėtį. Mes gali patinį. Apatinis yra vaiskus iri! >l<iu keistu adresu, bet jam laiš*hr mėnesines mokestis užsimokėti, nintėles darbininkų organizacijos.
VaMjritf
i
ame
pagelbėti
savo
artimui,
gyvulys juo užmerkia akis, kad’vė-Ii ą perskaičius pasidarė kaimiečio|
K. Moafaila
džia t Athuskite! Seimas ne
•
. :Į
Į gaila. Jis per savo kanceliariją I
patys įstodami į blaivininkų jas neprihertą smėlio. .
trukus ateis. Centro valdy Min. dalių ,7%
HARTFORD, CONM. • 7L
Stebėkis
tais,
kurie
imasi
dide-|
liepė
nusiųst
kaimiečiui
500
lei.
Ne-1
NAUKltA,
Jf. H.
draugijų ir duodami gera lių darbu, nors jittns ir nrpasise- į ilgai trukus ateina j paštą antras I LDS. 65 kp. mėnesinis
ba privalo turėti savo posė Riiebalų 3.7%
LDS. 6 kp. susirinkimas įvylfa,
silsirinkipavyzdį. Paskui galime pa kė tai, ką sumanė nuveikti.—>Se-, krokas tokiu pat adresu. Ir vėl I nias įvyks kovo Liną, tuoj po paš kovo 8, tuoj po sumos, ba£fly» • {
džius kas du mėnesiu. Nuo Cukraus 4.9%
*
i paštas siunčia jį ministeriui pirmi-1 kufcinių mišių, pobaŽnytinėj sve- tinčj svetainėj, 41 Capitol AvcnUet1
seimo praėjo jau keturi mė Alkoholio ----.4% 40% mėginti pritraukti ir jį j neka.
Apsišvictęs Žmogus yra tas. ku-j nlnltui. Tas atplėšė ir su dideliuĮtainėj. Kviečiame narius ateiti, nes MalonSkite vis nariai ateiti, ntey*f
nesiai, o pasėdžio nė vieno Iš šio išdėstymo matome, blaivininkų draugijų.
>
ra svarbių reikalų dėl kuopos iUtef,
dar nebuvo. Subniskite. jei kad pienas naudingas mais Ka daro alkoholis žmo ris žino savo šiod^Vciiimo uždavi- susidomėjimu skaito laišką. Jame lyra keletą svarbių sumanymų, dos.
ni ir kiek galrŪfuųfts stengiasi ji, parašyta:
įTaipgi atsiveskite it savo draugūs
Taipgi malonėkite užsimokėti kiV‘
papeikimo nenorite seime tui. Alus turi truputį mais gaus kūnui ? Mokslininkai atlikti.—L. ToMojus.
(trrbmmasis, pone dieve!
1 prirašyti prie bos organizacijos.
rių yra užsilikę mčncsinčs dud££
susilaukti.
Red
Dekiii tau karštai. Gavau vietoj i
Valdyba
to, o alkoholis visai neturi. sako, kad alkoholis, kuris y!<5s.
LDS.Ckp.rafcž
10IH) tik 5(X] Iri. Tur būt dėl to,I
Tolinus, kad maistas būtų ra degtinėje, vyne, aluje, nė
1LIIABRTH, N. 3.
lynaS”
AK ALKOHOLIS — MAISTAM? geras, jis turi būti nekenks ra kūno pagerinimui, bet jo
kad pinigui ėjo per kanceliariją to Į
W0RCK8TNR, MAM.,
Į LDS. 18 kp. stishinkinias įvyks
Tuo
vardu
yra
Wm»01ynas
IULDS.
7 kuopos susirinkimą* Y*
vagies..,
kuris
pasidalino
pusiau
su
Į
susilpnininiili.
Alkoholis
vii*
xxijtkv*lviao ti
A
._
*•<■>••
■ Mb*«4’»'
Šiuo klausimu, ypač anglų mingas ir lengvai virškinatrečiadieny,
Jieną, 7yzL
;U— '•*» x
J1W» netoli
;
vyto
korodfdieną,
8 vai vrie*R| “i
[vakare, bažnytinėje Svetainėje.
lituose
SlllmiHau1#M> :» .twtmr»rm nemiriu
.
„.. „ yrt __
kidboje, daug litcfatūroš ga Inas. Alkoholis kaip’ tik tiems BUO3C Msitikh
ĮwJkme;Jr,»i^eBa
pTmųjų *
bažnytinėje svetainėje, 41 BMT
pina žmogaus gyvenimų, pa krikSčionėj katakombas. Saidos Ponas Dieve, kitų kartą nesiųsk ĮNariai kviečiami gausiai ateiti ir idence St. Visi nariai būtinai at^r*
lime rasti. Daugelis sutinka, dėsniams priešingas,
pinigus per tą kanceliariją, nes ir i atsivesti savo draugus (es) prirakitę, nes turime apsvarstyti kttof
kad alkoholis nėra maistas, Vienatine alkoholio ypa daro žmogų. liepraČiu, jį pa spinduliai via niekuomet nepasie Tave dar apvogs, kaip mane ap-|Šyti.
Valdyba tą svarbių klausimų. Beto,'gėr*
kia, oras pilnas drėgmės, h’ gyv«‘žemina,
aptemdo
jo
ptotą,
bet jis tik suteikia geresnio tybe, kuria jis panašus į ki
I
■
■nimo sąlygoje labai mtnkios. Čia, vogė...
proga užsimokėti duokles.
* '**
susilpnina
valių
bei
atsparu

apetito maistui. Jis padaro tus maistus, tai jo galėji
___________
|
iALthttiiK md.
be vyresniosios, .gyyęna 33 mergi
I Kovo 84< d., sekmadienį, tuo.
veiklesnes kai kurias vidu mas organizme rūgti. Santy- mų prieš ligą ir neša pra nos. šis skaieiųf negali būti per
KAS
MOKYTŲ
ŽMONI?
Įpo sumai, parapijos svetaines kamviršytas. Jei viena kuri miršta,
riuose kūno daleles—glauda. kinis su organizmu alkoholis žūtį jo sielai. '
DAUGIAUSIA RŪKOtr’įį’09* >**!?*’
30,^8Usi‘ LDS. 103 kp. mėnesinis surirgįkį-"
tuojau jo^ vietą užima kandidatė,
*
Ne be reikalo darbininkas yra narkotinių taukų eiles Girtuoklis nuskriaudžia kurios priimamos tik iš aukštųjų į
Į rinkimas. Malončkrte ateiti viri.
mas įvyks sekmadienį, kovo ^-tų, >
Kvtečia Valdyba
sunkiai per diena dirbęs, na nuodų, priešingų gyvai pro savo šeimynų. Pinigus, ku- Neapolio visuomenės sluoksnių. | Daktaras Frišas suskaitė, kad iš I
iuojaus po sumos, šv. Andriejau
t
imto
literatų
ir
laikraštininkų
rūį
mo parėjęs, sako neturįs a- toplazmai. Tui ėdamas ntto-|riuos uždirba savaitės snū Jos neturi būti senesnės kaip 27
ptr. svetainėj, 1123 Letnon,St*
’
I«» 99 žmonis: iš šimto gydytojų
CimLAWD,OXI0
metųjr
netekėjusios.
Nors
sąlygos
Kviečiame
narius
ir
nares
ateiti
įg
‘ Įietito vngyti. Bet kai stik dų ypatylies, alkoholis po kiu darbu, praleidžia smuk, — 97; diplomatų — 82; bankinių.
Kovo 11 <1, 8 valandą vakare
užvilktos duoklės uhimokl-,
liukų išgeria, tuoj sakosi ape maža imant nėr taip kenks- jeje, nors jam reikėjo aprū- labai sunkios, tačiau kandiduėių ką - 78; proi‘esorių-61. IŠ 100 Lietuvių SallJ įvyks LDS. 51 kp, kurių
b. Taipgi atsiveskite nors po via*
.
netrūksta. Vienuoles gyvenu latitas atsirandąs. IŠ dalies nringas, bet vienok visgi kad pinti savo šeimynos reikalus bai dievotai, mažai kalba, daug muzikalų rūko tik 45, o kunigų Į mielink susirinkimas. Gerbiami n< naują narį prie kuopos prftr^
dk 24.
j ngrfei ^ralonii stalriiikti. Valdyba Syti.
gal tas tiesa. Bet, darydami ir pamažėliu — kenkia gyvy tais pinigais. Kada jisai ne- pasnikauja.
palyginimų, pamatysim, kad bei l>ei jos normaliam pro- parneša namo savo darbo
LAUKAS DIEVUI
gal ir ne. Pa v. žydelis va resni.
užmokesčio, šeimyna daug
• 1
Vienas Rumunijos pilietis surna'
i
žiuoja kumelaite pasikinkęs. Profesorius Kasovičius, kartų neturi ko valgyti,
ne parašyti laišką pas... Dievą, kuris tari patyrimo prie birių už h
Skaityk Liikrritl, Kurti Paduria
Toji pavargus, nenori vežti laikydamas gydytojams pa drabužių. tinkamo namo. prašydamas 1000 lejų (krašto pi laikymo. Rašykite: LEWIS K0N-|»
('iŠ. 57 Battery Rt., No. AbingtonJH
— arba negali pavežti. Žy- skaitą šioje temoje, Įmigda Girtuoklį ratai matysi baž- nišų vardab. Laiške paraše smul Mass.
| |fl
Naajaftiu Žinias iš Viu
’ drlis muša jų botagu. Toji mas pasakė: “Jau laikas nycioje; jis dažnai yra kiai apie savo varrinprą gvvenimn.
bando, kiek tik liepajėgia. Ar visiems nustoti vadinus al smuklėje ir ten atiduoda Ant konverio uždėjo šitokj ad Tik susipratusi, šviesi tente ga
Paladi*.
resą :
botagas jai priduoda pajė koholį maistingu.”
£arb? savo dievaičiui—deg- — Ponai Dirviii, Bukarešte (Ru- li laimėti pasaulio tautų lenkty
C
Jao Yra Laikraštis
gų t Visai ne. Tik priverčia
K. F. J.tinei. Daug kartų pasitai- munijos sostinės vardaO. Bukareš- niavime.

BLAiyiNlUKV SU8IVIENYMO CBETEO
VAIDYBA
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REIKALINGAS ŽMOGUS £

— Bus gerai. Daryk, kaip sakau.
Liūdnas ir galvų žemyn nuleidęs ėjo ^oleinas.
J is įvedė į lūšnelę ožkų. Ir visiškai nebe gy
venimas, bet tikras pragaras prasidėjo. Vaikai
susirgo, per ištisas dienas ir naktis jie klykta ir
gult vienas ant kito sukritę. Žmona vis kalba:
“Dievo, geriau mane pasiimk pas save. Aš jau
nebeturiu jogų!" Ožka savo latlsu pripildo visti
lūšnelę, be to, visiškai nustojo davusi pieno.

“DARBININKAS”

— Patalpinti vaikus pas kaimynus! Tai ge
rai! — linksmai mųstč Šolemas: — Aš turiu eiti
jam imdėkoti už tai.
— Nu, kaip Sutemai i —* meiliai jo užklausė
rabinas.
— Dabar gerai, daug geriau! — linksmai at
sake totemas.

mo.” Reikia eiti pas rabiną, jam už visa tai pa-|
dėkoti.
— Nu, kaip Šolemai?
O, rabine! Labai gerai, taip gerai, jog mes I
jau nebežinome, kaip jums už tai atsidėkoti. Da
bar tik... .
— Ar ožka, šolvmai t Sakai apie ožkų. Iš
veskite ją į kiemą ir pastatykite į pirmykšte
— Štai jūs matot, ar ne Ite reikalo net murmėvietą.
jot prieš Dievų. Dabar išneškit skurlius į kie
totemui pradžiugo širdis. “Koks išminčhtel
Sutemas buvo gėdingas žmogus. “Kaip gali mų ir ten pulikit. Daskui vėl sugrįžk.
Koks išminčius! Išvesti ožkų! štai pas mūs pamu prikaišioti tokiam dideliam išminčiui už sa
“Išnešti J kiemų skurlius! Koks išminčius! bidarys tikras rojus. Ir senute, sem*ū\ kaip ji
vo vargus! Jis ilgai kentė, bet toliau nebeišlaiko Tikrai aUkshiv galvų jįs turi! Dabar pas mus
nudžiugs!..”
— ir vėl atsibaladoja pas rabinų.
tikras rojus* Kaip pradžiugs mano senute!*’ Lyg * Jie patalpino ožką į jos pirmykšte virte*
skriste ptukrido jis namon mu nušvitusiu veidu. stovi totemas ir senutė vienas prie kito. Lyg vie- i
— Trėsti pnhiiniiiita jūsų išmintis, rubine t
Vakare po darbo viduje tolėjo fiolemas ir jo vorarliai džiaugiami jn sielos, **Kad ko nors mumsl
Aš jau nebežinau, kuriame pasauly gyvenam. žmona, abu dėkodami Dievui už jo jmslgailejimų blogo teis nepadarytų* iš pavydo T*
su baime Į
Ncnžsirūstink ant nifmų. Dieve — visiškai iieby- ir suteiktų jiems gėrybę. “Štai kaip dabar ge šnibždasi jie, raustydami apie savo “įminę/* —į
gulima gyventi. Pasigailėk, rabiiie7
ra ! Nei dulkių, nei, dmublo, nei skurlių! Vienas štai kada prasidėjo tikras gyvenimas, švente ir
— Pasigailėk su geraisiais savo kaimymtis. blogumas tai tik ožka viduje, dėl kurios ir nč- džiaugsmas. O, kaip didžiai mums gaikstihgns|
kad jie ve! mtktimis priimtų pįiš save, valkus, it• ta ramybės0
Vertė Z
iMiliht inųste <rlaiiningii>ji*0 ge- > Dievas”— mąsto seneliai
paskui ateik pas mane.
,
>
dydamiest <lūl savo nedėkingumo** ir **gobšu.
. / [“Rytns“]

EINA BU AMO I SAVAITĘ 8 PUSI.
Jnngt. Valdyme Mėtau $4.00
Utatiyje Metalu
. $5.00
Viausapaudos dar
bu* imvtek “Darbi-J
muko*’ spaustuvei

dte dama nuo viriktote btaltake*Ud
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UONTREM, CMUD*

HARTFORD, CONN.

ritas vietas, čjonai žmonių visiš
kai 1* darbo buvo labai maląt Gal
tyme. Jautaną energingai ir paketvirtadaiU dirba pilną laiką, o
Labdarybė* vakaru
rišventutai dSHia Veikalo pasek?
didžiuma po tris keturias dienas į
Vasario 17 d. lietuviu parapijos savaitę. Kad ne namų akolos, tat
miuguMul Veikalui pagražinti iš
Montreate nesenai yra aualtvėmokyk
lo* svetainėje įvyko vaka nedarbas mažai kam būtų javčlatikimi parapOaya dirba įvairia* ruaio* try* lietuviu bedfevių drauV
ras,
kurio
programų sudarė žai mas.
•eenerijaa, motery* ir mergino* gijoa, Nor* viso* jo* yra kairiau
dimai
ir
Šokiai.
Žmonių atsilankė
Dabar dartai gšršja. čionaisiuva rūbus. žodžiu, visa parapi sių pažiūrų įr *eka nelaimingo*
vo kankinami kalėjimuose ir ištrė
labai
daug,
nes
tai buvo Užgavė
ja
laiko
šį
perstatymų
kaipo
savo
mime.
Klebono kalba sutikt*
Rųaijo* pėdomis, tačiau kiekviena
statoma moteriškų drabužių nau
nių vikaras, kurį range Vyčių 6
metinį gayėntea pasidarbavimą.
ja dirbtuvė. Dar tik antras mė
triukšmingai* plojimai*.
K jų nešioja atskirą vardą. Viena
Darbfabką Wbtet Tarty
kp* IŠ IVatorbury’io atvažiavo vy
iš jų vadinasi “Literatūros” dr.,
nuo, kaip pradėjo ią dirbtuvę čio
Po klebono prakalbėlė# prasidė
čių baske! bąli komanda kartu su
Ketvirtadienio vakare, sausio jo teatras “Aušra* Sūnūs.“ Vai
kita “Kanadoa Darbininkų Apsi
nai rengti, liet jau darbo gavo 200
kttn. X J, Valantieju. *
Apaštalavime Maldo* Draugijo*
W-tąf Sv*. Knr.imiero parapijos sve dintojai tur būt buvo geriausi, ku
gynimo“ draugija ie trečia—“ Sū
morginų-motėnj. Pirmais metais
Vakarui griežė puikus orkestras.
motery*
nuoaekliai
dirba,
rengda

tainėje įvyko gražus, nors nelabai rie tik yra Šv, Pranciškaus parapl*
dirbs 1000 darbininkių, o tolinus
nų ir Dukterų** dr-ja. Jo* gal dėl
mos išdirbinių parodą, kuri bus to pavadinto* gražiais vardais, kad Hartford’o ir AVaterluiry’io vyčių Rieks 4000, čionai naujų dirbtuvių
pelningas, Darbininkų Sąjungos, joj. Vaidino: Rusteika — A. Stra
komandos susitiko rungtynėse, ku
kovo
I5-tą dteną. Kombijoa na
74o* kuopos “whist party.” Sc- vinskas, Rusteikienė — S. Rymaisteigimas dar nesibaigia. Garyda*
daugiau privilioti narių, Žinoma,
rias laimėjo hartfordieėiai 36:21.
riai turi surinkę l*lmi <laug gražių
kautieji aukojo arba dirbo paren- te, Rožė —; O. Jeraekiūtc, Jurgis
bartis no bloga, o nleitis labai švie
i* pradžios minėtoms draugijoms
Vakaras puikini pavyko. Labda.
mezginių, siuvinių, piešinių ir į- pavyko melagingais įkalbinėjimais
gimui: Vincas Grieška, Kazimie — J. Uhinavičnm, Albinas — J.
siai atrodo.
rybės draugijai liko pelno p.r
vairių medžio darbų. Paroda bus pritraukti vienas kitas narys; ras Senkus, Juozas K. Žemaitis, M. Ruja, Barbora — E. Švenčionienė,
Lietuvių parapija irgi neblogai
$100.00. Prie jaunimo suteiktos
pirmutinė, ką kada Ix>well’io ko
Aeikevičius, Juozas Bažys, p. Gnu žandaras Petrovas — M. Gabys,
Jos skelbiasi visuomenei, kad ygyvuoja.
Turi skolų, bet turi ir
paramos labdarybės draugijai pri
lonija kada nors turėjo.
Landžius, V. Mažlukna, A. Banis, žandaras StoJčas — J. Zupkąusra vienintčlčs draugijos, kurios
gražią nuosavybę. Pereitais mo
sidėjo ir pašaliečiai su aukomis:
pr K. Ročkionė, S. D. Bielinskas, kas, I kareivis — K. Marcinkevi
rūpinasi darbininkų gerove, žadė
* Raugi psriraHn*
A.
BeizoricnČ, K, Lnbcckienė, P. tais atmokėta $2000 skolos.
šiuo tarpu mūsų kolonijoje la
pjz Marijoną Sčmkiejič, J. Bačie- čius, IT kareivis — F. Kraneovidamos darbininkams žemišką ro
Nesenai sugrįžus į čionai darbš
Juodsiiukiūtė, A. Žalionienė, PugžŠv. Vardo vyrų draugijos suma
nėir p. Ona Šimnskaitč. Pusė pel čius. Vaidintojai savo roles gerai bai daug žmonių serga influenza ir
jų ; žinoma, kai kurio tam ir pa
liene, Kaukliene, R. Moneiūnienė, čiam ir draugiško būdo vargom
nymu
gavėnios
metu
bu*
sureng

ito Buvo skiriama parapijai. Va- atliko. Todėl gi ir šw didelis teat plaučių uždegimu. Negeistinas sve
tikėjo. Bot šiandieną kiekvienas
Seigiene, J. Bernotas, J, Potoliū- A. štapeliui, visa darbuotė smar
tos dvi paskaito* apie Bažnyčios
I-ftrą vedi1 Vincas Parulis.
tų draugijų narys, aiškiai mato,
ras visais atžvilgiais gerai pavyko, čias — mirtis aplankė kelias lietu
nns, O. Kaunietienė, S. flaueis. Vi kiai padidėjo: choras gyte atgijo.
liturgiją, kuri liečia gavėnios me
vių
šeimas.
Vasario
fl
d.
po
ilgos
kad
tie
prižadai
yra
melagingi.
nes
artistai
mėgėjai
buvo
rinkti

Choro ir beno vakarai
sa hrbd. dr-jos valdyba taria žir- Tinnpn mėsiodo laiku suruošta dvi
tą. Paskaitasdurčs kldionas kun.
Jau ilgokas laikas kai įvairiose
niai. Atsrilanknisieji ilgai atmins ir sunkios ligos atsiskyrė su šiuo
Ypatingai
.
dinguiusį ačiū mūsų jaunimui— linksmos pramogos.
r r S<‘kmadienj, vasario K-tą, parapasauliu Teresė Janušienė, palik F. Strakauskas,
vietose siaučia didelė bedarbė, ypač
šį perstatymą.
buvo
linksmas
vakaras
vasario
15
Lietuvos
Vyčiams,
Ko
jaunimas
^ij^t svetainėje įvyko šv. KazimioMontrealo, dėl kurios priežasties
Gražu* atinintma#
Antrai Kareivis dama nuliūdime savo vyrrą, dvi
d. Vaidinta operetė “Apkalbos
nori,
tai
viską
gali
atlikti.
parapijos choro ir Wor?esterirr
dukteririr vieną sūnų. Vasario 1S
ne vienas bedieviškų draugijų na
ir Meile,” visai vykęs veikalas, bet
lietuvių beno vakaras po vadovys500 metų Vytauto apvaikŠČiojiValdyba dėkoja ir visiems atsi
d. apleido šį pasaulį A. Šidlauskas;
rys kenčia didžiausį badą. Bet ar
vykusiai ir atliktas. Gariečiai se
Sfrjuozo K. Žemaičio. Vakaras go
įno komisija, sutvarkius visus savelionis sirgo plaučių uždegimu;
šelpia tos geradarės draugijos sa lankiusiems. Ji prašo visų vietos nai jau turėjo progos pasigerėti
žai pavyko, nors pelno mažai bus.
paliko dideliam nuliūdimo, žmoną, V’o paskirtus darbus, nutarė visą vo badaujančius draugus? Sutau lietuvių įvairnusiais būdais prisi tokia programa kaip vasario 15.
įtinku suprast nusistatymą žmopelną, likusį nuo jubiliejaus kon
dėti prie labdarybės darbų.
Ji
pytus pinigus, kaip tai narių mo
Publika negailėjo vaidintojams o“D-ke“ jau buvo pranešta, kad 3 dukteris ir vieną sūnų.
Saii/, taip kokiuose parengimuose
kviečia
visus,
kurie
yra
varge,
certo,
paskirti
bažnyčiai,
įtaisyda

Amžiną ramybę suteik jų sielai,
kestį ir visokias kitas pajamas,
vacijų ir pareikšta minčių, kad rei
į
mūsų
koloniją
.atvyksta
Lietu

frcikalaiija griežtoj, kad choras armi kokį nors daiktą sukaktuvėms jos išleidžia visokiems šmeižtams’ kreiptis į valdybų ir bus sušelpti.
Viešpatie.
kia tokį puikų dalyką atkartoti. J
vos
Universiteto
prof.
M.
Biržiška
J3m-Benas dykai dalyvautų, bet suPumpurttte atminti. Įtaisyta gražus auksinis —agitacijai prieš tikybą, bet jos, Labdarybės draugija neatstums Kodėl nė? Vaidinime dalyvavo vi- /
su
paskaita,
kurią
skaitys
penkta

nė vieno pašalpos reikalingo lie
lioikti pngelbą jiems ‘jų metiniame
kryžius didžiajam altoriui.
sas choras; ypatingai atsižymėjo: J
tartum nemato, kad jųnarys-drautuvio.
’j^rengime atsisako. Ar yra “ko dienį, vasario 27 d. šv. Kazimiero
“Muųuarada” balių*
gas
baigia
numirti
iš
bado.
Ne
vie

Labdarybės rali. Raulo rol. — S. Milkintas, Pauliu'
Aytytis“ jeigu jaunuomenė atšalo parapijos svetainėje 339 Green St.
ną tų draugijų narį badas priver
nos — 11. Smalskiutf’ ir kiti atliko
Paskaita
bus
apie
Vilnių
ir
apie
Marijos
Vaikelių
Sodalicija
saHsnomončs veikime? Atbusk brotė eiti ieškoti plutelės duonos kur
gana gerai: Onos — Z. Kamins
Vilniaus
Vadavimo
Sąjungos
dar

yo
paakutinių
suąirinkimų
“
į
metu
Prof. M. Biržiškos paskaita, su
dap?lietuvi, tie vakarai yra rengia
nors fiiūkšlyne.
kienė, Rožes—A. Zdankienė, Bar
buotę,
Kadangi
gerb.
prof.
yra
nutarė
surengti
“
Masųuerade
”
lig klebono pranešimu, įvyks 2-rą
mi jums. Kiekviena tauta didžiuo
Nesulaukdami' jokios pagalbos
boros — H. Jucifitė, Magdės — B.
daug
pasidarbavęs
Vilniaus
ir
vi

balių
savo
nariams.
Išrinkta
ko

vai. po pietų mokyklos salėj, kam
jasi savo liaudies dainomis ir linksiš to rojaus, kuriam buvo parsida
Vasario 14 d. lietuvių pijonierių šarauskiutr, Juooz — T Zdankus,
onir.bnnn, gavę progą jas išgirst. sos Lietuvos gerovei ir gerai su pas Capitol Avė. ir Broad St., ko misija, kuri rūpinsis visą surengi vę, pradėjo, šauktis prie vietos lie
sūnų
klubas turėjo surengęs teat Jono — V. Mališauskas. Taipgi
'Argi mūsų dainos yra prastesnes sipažinęs su visais šių dienų tau vo 1 d. Vietos ir apylinkės lietu mą padaryti linksmin ir smagiu.
tuvių
parapijos
klebono
kun.
J.
rų
“
No
tamstos biznis.*’ Buvo ir choras šokius ir dainas išpildė pui
•tižjritų tautų? O ne, šimtą kartų tos klausimais, tai bus galima viai pasinaudokite šia gera proga.
Mteijo*
Bobino.
Prisipažįsta
jam
savo
klai

šokiai. Kaip toko sužinoti, viskas kiai. čia priklauso garbė chorui
Hartfordieėiai viskuo iki šiol yne? Tad dainuokime ir klatisyki- daug naujo išgirsti ir visi atsi
das ir prašo gelbėti juos nuova pusėtinai nusisekė; būtų buvę gal ir jo vadui, kuris darbuojasi šio
■
"Sekmadienio
vakare,
vasario
22
lankiusieji
parodys,
kad
mums
Vil

ra laimingi. Dabar labai džiau
*mČs jų.
do nelaimės.
dar geriaus, kad ne nedarbas, o ki je kolonijoje Tautai ir Bažnyčiai.
niaus reikalai rūpi.
giasi gavę jau nuolatinį jaunų vi. d. prasidėjo mtteų parapijos vieVakar kunigas jiems buvo di- ta, kad ne mūsų komunistėliai. Vietinis klebonas kun. J. Marti*
Rep.
,
no*
savaitės
gteyoe.
Misijas
veda
karą. kuriuom.i yra kun. -Gr*decdžiausis neprietelis, šmeižė jį, kaip Mat mūsų mieste komunistai tiek pasakė neilgą^ bet gana turtingą
Pagerbimo vakaras
kis, labai malonaus linksmo būdo,( kun. Jonas J, Jakaiti* M. I. C.
ijk išmanydami, šiandieną — di- įsismagino, kad nieko nepaiso, prakalbą, apie Lietuvi)* NepriMūsų kolonijoje apsigyvena žy patrijotas, darbštus, geras pa. Gausingas žmonių atsilankymas
kas kur rengia, ar ne, o jie savo. kIawwmybSs 13 metų sukaktuves.
parodo, kadjjnsijo* yra sėkmin- džisusia prieteli*.
mus mokslininkas prof. Alfred E. mokslininkas.
Užmiršt* kunigas jų šmeižtus ir Klubiečių buvo, teatras ir šokiai, ir
Po progranąp* prasidėjo Šokiau
i
•
Senn’o asmeny, kuris šiuo metu
■
' x ► > ; ' -į, "if"
i
gelbsti nuo bado Šmėklos.
, jie tą pat. vakarų turėjo šokius ta
Hi»a svetainė ir vL —
i
profesoriauja “Vale Universitete.
NČ vienas lietuvis parapijonas me pačiame name; Klubiečiti — -ai, linkiai laiką praleidę, skirsto
’ įairrvnce ’o katalikai turėjo pro- Vasario 8 d. atvyko iš Lietuvos
čia didžiausi* kompanija Aetna
ši namo, pageidaudami, kad cho
šv. Vardo ‘Vyrų draugija irgi nematė ir nematys tokio bado ir viršuje, komunistai
apačioje.
».gą paminėt Lietuvos uepriklauso- prof. A. Sonn’o žmona Marijona Life Insurance turi gan* stiprų
skurdo, kokį mato ir gal matys
Netikėta mirti*
ras daugiau tokių pramogų su
nepasilieka
nuo
kitų
draugijų
baž
r.nųįjįes šventę vasario 15 d. Mūsų su dukrelėmis Maryte ir Elfrida. mergini} basketball tymą. Daugu
tie Rusijos pasekėjai.
rengtų.
nyčios
pagražinimo
darbe.
Neno

Vasario
15
d.
sekmadienio
rytą
7getb. klebonas P. Juras per abejas šia proga buvo surengtas vietos mas sporto mėgėjų sako, kad L.
Visi lietuviai parapijiečiai—be staiga pasimirė Jonas Tūbinis ir
rėdama pasilipti nuo kitų draugi
Vasario 17 d. Lietuvos Vyčių 82
Jjšv. mišias kvietė gausingai atsilan- veikėjų pasidarbavimu pagerbimo Vyčių merginos arba K. of L. girls
darbiai yra šelpiami darbštaus lie Boleslavas Tamulevičius. Tūbini? kp. šv. Kazimiero parapijos svetai
jų
atidarė
savo
’
draugijos
lango
vakarėlis. Pagerbimas įvyko gra yra dar gabesnės. Dabar jau vi
tuvių parapijos klebono kun. J. r.tsikrlč sekmadienio rytą, pavaik nėje turėjo “buncko party.” Pri
*’ - Lygiai 6:30 šv. Pranciškaus sa- žioje A. Abuojų rezidencijoje. P. sas miestas šneka ir abejoja, ar tik fondą. NesėnM turėjo paskaitą,
Bobino.
Netik jis šelpia bedarbiu* ščiojęs nuėjo atsigulti ir staiga mi sirinko gana daug jaunimo ir se
kurią skaitė ‘ kun. F. M. Juras,
Tėdnivo pilna ir klebonas tuojaus p. Abuojai yra labai svetingi ir K. of L. girls nelaimės.
gautais
jo
rūpesčiu iš labdaringų
nesnių nemažai atsilankė. Buvo
*ptsakč įžanginę prakalbą, paaiš- nuoširdūs, šio vakaro šeimininkės
Žaidimas įvyks kovo 3 d. Bulke- Lavrrence parapijos klebonas. Po draugijų pinigais, bot ne vieną rė. Dar atsikėlęs rengėsi eiti į baž
ir šokių, kurio užsibaigė prieš 12
Velykų
rengia
visą
eilę
įvairių
nyčią,
bet
vargšas
nesulaukė
to
* klodamas, kaip praeity lietuvių p. p. Abuojienė, Bakaftiėne, Nor- ey Memorial Auditorium Famingnuosavą penkinę yra išmetęs be laiko. Tamulevičius iš vakaro bu vai. nakties.
pramogų
ir
pelną
skiria
į
tą
fon

•tauta buvo persekiota rusų caro kūnienė labai gardžiai valgius pa ton Avė. Visas pelnas iš to vaka
darbiui.
vo buvęs šokiuose, kur gerai pasi
Šiais metais mūsų apylinkėj Žie*laikai* ir kaip Lietuvos sūnūs bu- gamino ir stalus prirengė; viskas ro eis Miesto Majoro Bedarbės dą. Šiandie jų fonde yra $434.25.
Dabar atsidaro akys bolševikč- šoko, o ant rytojaus, 15 minučių ipa panaši į vasarą; sniego nėra ir
Fondan.
,
Naparidvoda
liams, kad tapo apgauti tų drau po 12, valgė pietus, užsikosėjo, nu nešalta.
•i
Geru linkėjimu vytėms lietuvių
*
Merginų Sodalicija nenori pasi gijų, prie kurių jie ligi šiol pri ėjo į lovą atsigulti ir pradėjo slobKrūmeli*
vardo kėlime.
♦
duoti kitoms kuopoms bažnyčios klausė. Daug jiems Žadėjo, bet rei ti. šalia jo buvusieji manė, kad
r
R*p.
N
papuošimo darbe. Pereitą sekma kale net nei pauostyti nedavė. Ge jis juokus krečia, bet tai ne juo-,
' II
dienį, surengdamas vakarėlį ir vai ras yra dalykas priklausyti prie kai buvo — o mirtis, kuri greit
dinimą “TipaS Pipsė,” paskyrė draugijų, bet prie geru katalikiš pasmaugė. Velionis šaukė gydyto
Kam baladotis po svetimus kraštus kuomet dėl lietuvių
Čia yra daug lietuvių ir
visą pelną naujam paveiksluotam ki; draugijų, kurių Montrealo y* ją, kunigą, hot jau viskas buvo
yra palaikomas nuolatinis įtuisieĮtimąs Naw York—
langui įtaisyti. Pelno liko $50.00. ra net kelios, būtent : šv. Kazimie per vėlu.
Choras
lietuvišku biznierių. Lietu
ro d-ja, kuri yra dar kartu ir pa
Kopenhaga—Klaipėda.
Jonas
Tūbinis
laivo
doras
pąvyzviai
biznieriai užlaiko savo
Choras
Kovo 13 d. šv. Juozapo didesnis
laipinė. šioji draugija savo senu
dingas
katalikas,
nors
savo
gyve

choras rengia “Penny Sale“ para Po Velykų mažesnis parapijos mu ir didumu ir materialo padėti
krautuves gražiai ir švariai.
pijos naudai. Choristai šiomis die choras vaidins įdomią operetę mi užima pirmą vietą tarp Mont- nime turėjo visokių vargų ir ne Daro biznį su lietuviais, len
VELYKIMĖ EKSKURSIJA
laimių. Žmona senai mirus, pali
nomis renka įvairių-įvairiausius “Pupalaiškių Jonukas.“
išvyka iš New Yorko
reaNo lietuvių draugijų. Ji netik
kus didelę šeimyną, dorai auklėtą. kais ir amerikonais. Visi adalykėlius, kurie bus leidžiami
šelpia
savo
narius
ligoje,
bet
ir
ki

“Amatam*” vakar*!!*
Velionis buvo prielankus bažny merikonai stebisi iš lietuvių
viršminėto jomarko metu.
tose įvairiose nelaimėse. Be to dar
čiai, visados ją lankė.
Merginų Sodaliečių pasilinksmi
uznierių gabumų.Tiesa pasa
yra ir daugiau Montrealo katali
Apaštalavimo Maldos Dr-ja
Abudu mirusieji palaidoti Užga kius, jie ir tavom parduoda
nimų pramogų komisija rengia įkiškų draugijų.
vėnių rytų sn bažnytinėmis apei
Didžiausia Bendra Ekskursija
Vasario 13 d. Apaštalavimo domų “ Amateur” vakarėlį savo
daug žemesne kaina negu aKatalikiškų draugijų tikslas ir gomis šv. Kryžiaus kapinėse.
nariams;
Kiekvienai
merginai
yra
Maldos Dr-ja turėjo savo “Penny
nusistatymas visuomet padėti rei
Sutirpo LDS. 65 kp. pirminiu; merikonai. Čia turi drabužiu
Sale.“ Pelnas buvo skiriamas nau paduota kas pora juokingo persta
kale savo nariui, savo draugui. kas J. Tamulionls ir finansų rašt. krautuvę Petras Bartkevi*
tyti.
Didžiausias
subruzdčjimas
jam baltam arnotui įtaisyti. Pel
Priešingai gi — komunistinių d-jų p. T. Mitchcll. Raštininkė jau pa
no liko $46.29. Arnotas bus par Sodai iečių tarpe. Kiekviena sten
eitis, tai bene bus viena iš di
Linksmiausia Vyžių Ekskursija
nusistatymas: sugriauti bažnyčią, sveiko, o pirmin. Tamulionis tebe
giasi savo perstatymą padaryti
trauktas iš Praneijos.
sugriauti tikjbą. žodžiu, viską, serga. Linkėtina mūsų pirminin džiausių krautuvių ir viena
kuo įdomiausiu ir juokingiausiu.
Vytai
Lauksime. Pamatysime, kas čia kas yra katalikiška ir įvesti pra kui greito pasveikimo, nes jo lau kuri parduoda drabužius it
garišką tvarką tokią, kokia šian kia daug naujų darbų. Todėl visi čeverykus pigiau už visus.
Vietos Vyčių kuopelė irgi ne bus.
dieną
viešpatauja nelaimingojo 65 kp. nariai-čs maldaujam Auk
snaudžia. Nežiūrint, kad ir negau
Malonu pasakyt, kad tojo
Sariteakl
Rusijoje.
singas būrelis jaunimo priklauso,
ščiausiojo, kad greitai pasveiktų krautuvėje dirba koletas lie
AMERIKOS LIETUVIU JAUNUOLIU EKSKURSIJAS
Apaštalavimo Maldo* Draugijos
Kiekvienam sveiko proto žmo mūsų veikėjas. Dieve padėk.
bet parodo nepaprastą veiklumą.
Raugia
tuvių: P. Virmauskas, p-lč
Prieš du mėnesiu Mvp mėnesinio nariai sulaukė savo naujų Ženkle gui aiškiai suprantama: jei tų ko
i
Vargia*
AMERIKOS LIETUVIU EKONOMINIS CENTRAS
B. Virmauskaite,M Bartkosusirinkimo metu nutarė įtaisyti lių. Senai tas gražus sumanymas munistėlių būtų tikslas rūpintis
bažnyčioje naują didelį paveiks buvo paduotas, bet dėl įvairių su- darbininkų gerove, tai kam jie novičiene ir Bronius Bartkevi
luotą langą. Lango fondą užmez trukdymų, tas sumanymas nega yi sugriauti bažnyčią. Juk Imžnyčius.
čia nieko iŠ darbininko neroikalaU’
gė. Per tą trumpą laiką surengė lėjo prikurti.
LinktnMMŠ*
• Km AytMras skyrių
' ’ *. • *
ja ir neatima. IŠ to, vi*o matyti,
du pasilinksminimu*. Savo fonde
Gary miestas gali skaitytis palybu ilirii«il
.nn in.■■■■■!■.■ u ................ -jnn—i i t i/ -i
t
r ■
Parduoda laivakorte*, da
Tai matote, klek LowelBo kolo kad Rusijos apaštalų ir yra tik laimintąją aštrų pakalnės vietelę.
turi $44.89. Po Velykų rengia di
Vfao* pastangos bw pažvąatoa padaryt Iccžkmą atmintina !r
nija turi savo tappe vrikimo? vienintėlU tikslas ir nus»fatyma« Rūpcsčlųčla netrūksta, bet palai, ro dokumentus it siunčia pi
delę
pramogą.
Tikisi
iš
rengiamo*
4 pilna įvairumų ir malonumų dėl tų, kurte dalyvaus ekikurrijaje.
pramogos padidinti savo kšpIMlą Linksma matyti tokį didį subruz — sugriauti tikybą.
mos
daugiau, kaip kitur. Per nigus į Kumpų doleriais.
llCIkalttufcUe Nuo 8hvw Agento Lalrakortės ant
dimą ir norą reikti parapijos ir R&
iki $150.00.
Laikas būtų aualpraatl ir nepasi nai metais čionai užaklarė du treč
Adresas toks: PETKAS
tuvių tauta* UhnL
duoti melagingiem* įkalblnlįL daliu bankų, kas daugelį smarkiai
s Meka rafrti. Jau įr rpftto įri- mamą, Ir ne tik nepaaiduoti, bet nugąadino, vienok bankų užrida- BARTKEVIČIUS* Amtr■•
/ LIčtuVM
V«W,h<* K<mttM«>*0 ČMtal VrtMil
Ctood* Store, O
Gavėnios metu parapijoj vUas irt|sąu. kitą kąrtą daugiau para* dar ulklray tiems apaštalams ke. ryma* tai dar nėra pinigų žuvį- tam
37 WWMhU atnet, lT«w YmK Oty
jaunimas, nuo matantį|kt įau ŠJsiu.
»lią, kad jie noklaklintų dorų MmoNfdarUa taip pat iį mtatą <Vo. Mrtin St., Hantelio,
Wa*hiagtou M, EaaUm, Mm*. 1>D 1$ Balte M., Ohkago, UI.
gusių, rengia didį tikėjimą pefttanhl«
Buvą* taryi palietė, bet kur kas mažiau, negu
(Skelbimas) z

KOLONUOSE

t

gražiai pavyko. Kadangi p. p.
Senn'ai nežinojo, kad tas viską*
jiems buvo daroma, dėl to buvo la
bai nustebinti ir sujaudinti. Bu
vo įteikto* dovano* — sidabriniai
'peiliai, Šakutės ir šauktai, taipgi
šilkų ultimlas lovai. Vakarienė
je dalyvavo šie svečiai: pnof. A.
Renn*aa su Žmona, V. Norkūnas,
J. Tirlikas, J. Loatia, P. Aimutis,
A. Bakaitis *u žmonomis, A- Kaz
lauskas, G. Norkflniūtč ir M. Jokubaitč. Taipgi buvo svečių iš
AVatcrbur)’, kurių vardų neteko
sužinoti. Vakaras praleista* labai
smagiai.
Prof, Alfredas SennM ir žmont
yra labai malonūs ir draugiškumo
pilni. Labai malonu susilaukus to
kios prakilnios inteligentų šeimos.

rimktadiMU VM«rio 17 d., IMI
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“FREDERIK VIII’

Gegužės 16-May laivu “UNITED STATES”
Birželis 6-JtinB

laki “HELUG OUV"

linas 3-ihlr
ŪSUS25-Jsl;

Lilis “FREDUIIK VIII”
LsiH’IINITEOSTRTES"

SCANDIIUVIAN-AMERICAN LINE

BARY, INO.

Sekmadieninės mokyklos mbky-Į vaikai* ueMlai turėjo vargo. Per
Jojos, eidamos Labdarybės draugi-j paskutiniu! į5 metų gyvenę prie

«

VIETINES ŽINIOS

jai talkon, mokosi gražų teatrą, Į dukters Marijone* Mailaimkienės
‘ ‘ Rožių Vainikas,” kurį vaidinsi Wilkea-Barre, Pa, paliko labai flituoj po Velykų. Pelnas bus skiria-1 deliamė ntillūdią^tris dukteris:
mas ne tik vietinei labdarybei, bet I Marijoną
Mariauriilenę,
Petronėlę
(MMBRIDCli,
MAM.
ir Kazimierietėms ir Pasionistėms. įKunciėfcę, PhiladęlpMa, pa. ir
Parapija* ehoraa avetainės fo>
Prancišką Žalctskienę Cambridge,
dui nutarė prisidėti au ^100, davė
Mass.
jaų*&30.

5*

kilį geriausiai perižytaėjo: Luko*,
broliai Tamuliai ir k. Mttaųtyrara
darė labai gražų įspūdį į svetim
taučiui. Visi nariai gražiai nuau
gę vyrukai, švie*apl«uki*l. Nau
jos gražios nnifohRp*,* pilko* It r*j*, Ortakių !♦«*•*>>.
raudono* spalvų*. Didelė* raidė* «p*kh JI bpto M •. MMtatta P»apK. of L. (Knights of Lithuania) Wd*ta ta < &
ant krūtinės, U publikos gird?josi rif*rtk**wk BĮ. MHJpJMHfli
Pžlikd 741
gražūs komplimentai mūsų tymui. sirgo, »hW
*«»»«*
Pere Marųuette tymo ŽvaigMėl^lla^
^rg Jiutome žaidime buvo taipgi lfetuvi«Įtaną Įr ritau*: Vincentą
LtotflJohh Dixon (Dirra). Tai 6 pėdų 6|voje, Domininką **7 Cambridge »u
colių atlotas Boston ,Collegę foot| moterimiir tMrą ^*1 Lynno.
Imli komandos kapitonas. Jis ge-| tai VfoągalU suteigia jai amliriausin pasižymėjo šiame žaidime. |n< faimf danguje.

draugijų valdybų ;
ADRESAI
W

avėtainėa vajumi netik
L. R. K. SALD2. URDIBB V. J,
seniai, bet ir jaunimas susirūpinęs.
įžangos nebus. Visi lietuviai
MtOF. MYKOLAS BIRtliKA
PjtfALHNAS DRAUGUOS
tVČ.
PO GLOBAI
Mažne viaoa draugijos savo misikviečiami gausingiausiai ttsŠtalKALBAS SO. BOSTON'B
VALDYBA
rinklmuoae nutarė aavo aukomis tą
IR CAMBRIDGlTirJB ’
kyti.
l’irmjaiiikfi t* T*fcW AŽMmUm^
yajų tatati. Pavieniai irgi neatsl- tlrmiiūnkoa — V, T. Savickas,
(B U Straat,
Boatoa, M«w.
Komisija rūpinasi pfof. M. Blr
lt. K. Federacijos 3-čio skyriaus
jieka, jei taip vajus augs, tai šios 451 E. geventū 8t, 80. Boston, Mas*.
, Tel. < Boetog
žiškę supažindinti su Harvardo u— A. Naudllunas,
Vlce-l’lrmlnibi* — Sta* MtJtMMį
itolouijoa lietuviui greitai susi- Yice-lUrmlnmkim
_
rengimo komisija jau turi prof. M. niveraiteto profeaoriais.
863 E, moudvtny, 80, Boston, Mas*.
402 E. 5th 8t., Be, Beatai, Mnm,
lauka erdvios, gražios svetaines su PM imsimima* —
- v. Tamodum*,
Biržiškos galutinį sutikimą atsi
l’rot JUM. — KIMU ArtėtŪtatataiė
geriausiai* įtaisais.
11 40 Jhirhic R<1, So. lX«totų Masu
lankyti su prakalba So. Bostone.
Fln, Rnštlnimzas — D,
62 Adams St„ Uorelimer, Mas*.
Nuo
pat
pradžios
vajaus
štai
au

Fln. Ruit. —• Marjon* Ilnrkooluttl
Prof. M. Biržiškos prakalboms
Kelerai ! — 1», KlOpOOi*,
Ū O «t, 80. Jkmtofk Mm*.
kotojų surašąs.
god
Beiton
Sfc,
Hu.
lWoo,
Mase.
IMInhikė — Otia Sfanlallttt*
Federacijos rengimo komisija pa
CUA
’
Tvarktlnrb — ‘J. J^eSčlnAa*,
100 w«n »th Ht, go, Boęton, MM
' Svetainė* ir mokyklo*
Vasario 25 d, po pietų prie Bos Todėl garbė mūsų jauniems atlc-|
141 liovvcn Kt., Ko. Doatoo, Masu
rūpino Munieipal Building salę. Į
TvarkdarB — Ona MI«glnlM
Draugija
miKo
Mislrlnklmus
kas
antra
foRdas
prakalbus kviečiama ukrainiečių ton Comnton kotnuūUtai norėjo tams, kad jie taip gražiai garsina)
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:M » 1012 Colnmbia EM-, 80. BoM» MM*
Ed.
Riley
$200,
J.
Kazlaus-kns
I
,
vnl. vakare, pob;i;.uytinėj sv«taiuš£ Knso« Globėju — E. JanuioiM
lietuviu
vardą.
pademonstruoti.
Demonstrantų
su

Ir Žydų atstovai ir prakalbi; vaka
1420 ColttMIn ML 80. Bonton; MM
jUon.1 Kepriileldmt vieno Hrdlta ikataKL'irilt Nt„ fo, ikiston, Mas*,
ir Freimantas P, po $100, Zablacsirado nedaug, liet žiopnotojų ga
ro įvairus pamargintojai.
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VALDYBOS ADRKSAI
Vimdą drauglJon reikalai* ktripkllM
K <L bet šeštadienį, kovo 7 d.r 8 kiatistę, betepolicija iŠ ten juos
1J CI">ras r™«iasi »ril! Užn>’tin'*|k«.B»t-te, P-i,TL. k*d Migdalen. Stcv,r Rudsktenė p., Simąvielas K.
pas protokolij raštininke.
. TBįtyrieBį, &ret(Kt«H »wtinW, Merliflnas 1\ Kijmoniute M., Pazetai. vtk., o kovo (J d. prof. Biržiš iškrapštė, Suareštuota apie «t ĮtOnP(.,.h>. kuris |vyl» Kgra
žmonių.
ka kalbės Cumbridge’raje.
bažnyčioje Veria) vakare. Pamoksaį|,tskki twj .atonobi-' rėčkas; Nemcikšlis A. $3.00; po 21 PrcM-oU Si., Reailville, Alus*,
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Vk'A*-l»i-Lttinln}uis — J. Slarkellonlm,
________ In sakys svečias kunigas. CboristaiĮ Iil(m ^.į 1,,!^^ IMrengt , $2.00: Mažutaitis Bron., Voveris 140 Bowen Si., So. Boston, IIhm.
Prof. M. Biržiška kalbės apie
1BTWIS D4MTO»4S
Vilnių, apie jd atvadavimo būdus, VYČIAI SU GATB OF HKAVBN yra pasiryžę gražiai padirbėti kon- vasario 20, aušino kid Magdalena Kaz., Plekavičienė T., Valeika B., 1’roL Riišthdhkjis — V. Vapluuskun,
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So.
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apie Vilniui vaduoti sąjungą ir t.
Penktadienio vakare, vasario verto programoje. Geras tai lai jau persitkyrė tu Kne p**tuliu. A. Bakaveekas K., Alosevieia A., Vil- Fiiv BnstmUitais — M, š*lkta,
250 B. Ntath SL, 80. Boston. M*#*.
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Tel. So. Boston 0647-W,
brsket bąli žaidimas — L. Vyčių
šanti vasario 10. Gydytojai pripa
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7
n
inflehl
St„
So.
Boston,
Maus.
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nedėldlenl kiekvieno mfncalo ParaiA*
mu. Reikia tikėtis karsto susikir Vvtnuto laikus. Tą vakarų kalbės I taškai nuvykę j# rado jau miru- Momkus F., Minalga J.. Perctbm
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Taipgi ««im« ir ^-raįį rt
G., Četkauskas V., Jonušą J.: SVERTO PEtRO
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Vyčių tymą sudaro šie jaunuoliai: <la Federacijos skyrius.
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smulkių
aukų
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Pranas bukas, Pocius, Aukštikal
kyta trejba ši; M»foa. LaidotuvėPirmininkas — Joną* L. Petrauskas,
Yakartanė* metu surinkta
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A. ai, MastaitiM’ Dotyrienč i2' kūnas (žadėjo), S. Romalda (ža po pipt'J< Puraplfos salėj. 402 Eart
O
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naudojant
dėjo), S. įStrazdauskos, J. Mali Scventh st„ So. Boston, Maunu
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*.
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dijakono. Skalandžio pagalbai Kalvarijos M|»krititk Jinai buvo nauskas (žadėjo), J. Trcimivičius, PEOF. M. BIRŽIŠKAS PRIIMTI
Mum* pasisekė nu
ir
pirkti didelę at
T»L
Su
BrtM
MM
Mockevičius,
Stankevičius,
L.
(I.
SANKIRTAS
KRUTAMBMI FAVEIKSLAI mokosi veikalą pusmetiniui vaka-]76 metųamfiato. h
sargą vadinamą
“luta ur Slilne'’
ėlitri jrykstančiam Velykų dieno-j į Ameriką
ir Šeimyna NN.; po $2,00: E. Grybaitieneė, E.
BUS RODOMI FOBAiNYKetvirtadienį,
kovo 5 d., 7:30
sporto švarką iš
e.
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u . - . į Atvyko IMŽL Jog vyta* Jurgta ’tafį Mamienė, .Jakutienė, J, Morkū- vai. vaUrc
>n . 4 TOTUI MALAJB
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dHitaHK OikMgta i
I rt 1906. -mažai*
Urmo*, todėl mes
bankietas pruL Biržiškai priimti/
Buvo
nuntatyta
kovo
i
d.
didžiu

linukas ; po |1.00: J. Gudliauskas,
gailine Jums pa351 Brotdway, RostA BsMM
J. Glodenis, J, Barimas, A. Plaus- Bilb'tai: vyrams—$1.00, mote rims
les prakalbos, Imt, pasitaikius pro
fciuiytl labai pigio
mis kainomis vi
(“Keleivio” naaa*)
.
5<h».
Bilietus
gulima
gauti
bidgai
parodyti
įdomiu*
paveikslus
kiute, Pozereckiene, V. Šaknaitiesokią rastą ir vi
Ofteo valando* nuo 9 1U 12, aš*
bažnyčios gražinimo labui, užleis
l'j'isko
apriekoj.
sokiem* reikalams
nė, M. Kalinauskus, EI. Tumoly1:80—6 Ir noo 6:80—9 vakariu
lietaus apsiaustą.
Komitetas
ta šis vakaras. Paveikslai bus ro
8er*doml* nuo 9—12 vai. dMą.
Menė, A. Zavcekas, Vebricnė, TaTai švarkai, ku
Snb«tonl« nuo 9 Iki 6 italu M
domi ”aikams 4 vai., suaugusioms
ris Jums reikalin
ialicnė, Dambrauskienė, BilekevidiUomia nuo 9 Iki 12 (pasai Mgus lyjant ir gied
7:30 vnl. “Timothy Qucst," kome
RADIO
GENDROLIAUS
Čienč B., Adolf Loh, Bucevieiem”,
tarti).
roj. ragaiulnias IS
dijos ir kiti veikalai.
AGENTŪRAI
inegstos gerinu
M. Sarmauskiene, Lcpcškienė, Virsios gelumbės, 1§.
Kviesly*
(Skelbimas)
biekienė, N. Simas, O. Praspaliaustvermingos, tvir
(«av«un«‘ rtidio. kad mūsų Pra
tos ir vandenį
BV. PETRO IR.POVILO DR-J08
kienč, M* Šarkicnf, Rože Smith,
Tol. S. B. 2711
inepraleliUiančios.
O. Radaitienė, E. Zokami, A. Kon nus Marfinkiis su žmona iš BreNARIU DBMĖSIUI
Tamsta busite Al
VYČIAI LAIMĖJO
sai sausas didiiaučienė, O. Bakšienė, Kaekau.sj<icnv, nit ri’«> išplaukė vasario 2o ir pri
šv. Petro ir Povilo D-jos mėne
Vasario 23 d., po pietų, South
šiam lietuje. Kiek
E. Plekavičienė, Surviliene, Mrs. bus B istm e kova 3 d. Radio nuo
vienas Švarkas tūri tvirtų, gerą pamu Boston Iligh School auditorijoje į- sinis susirinkimas įvyks kovo 1
(Saymo«r)
šalą. Tai Švarkas, kuriuo galite didiluoSexton, S. Alosevičius, Šapota, J. laivo “Europa.”
vyko profesionalų basket bąli ko 2 vai. p. p. parapijos salėj 492 E.
tis. purdiusUiiias prieinama kaina.
LIETUVIS
GYDYTOJAS lt*
Kitus
radio,
kad
laivu
“
BreTautvydas, A. Zahlaekienr, Novi^VARK.U—Viena eile sagą. 15- mandų žaidimas. Rungėsi vietos Ševenth St„ So. Boston ’e, į kurį
CHIRURGAS
;
i.ion
”
prildma
Elenytė
Koskusiu*
kienč, S. Klevas, E. Jakimavikiestrižinėnils kiSenėinfs. Ihmkovės ir siū airių Pere Marųuette tymas su Šv. kviečiame kiekvieną narį atsilan
les apsiūtos. Pasirinkimas Žaliomis ir
te,
važiuojanti
pas
Knrimierą
RaucaiuMtioai, iuM.
nė, Jakutiene, Kuklevičienė, M. AOfbo valandos:
£
Kotrynos tymu iš Charlestmvn’o. kyti. Taipgi prašome patikrinti
rudomis spalvomis.
linait
’
,
Dtirvhestcr,
Mass.
2
—
4
po
pietų;
7—
8:So
vakare*
nuskevičia,
Liaukonienc,
A.
Pleką
.1/0TA7?( Ar 1/.’A I/—Puikiai pjisiutl, Kova buvo labai smarki. Laimėjo savo mokesčių knygutę, kad nesuAtvažia’o sausio 27 Mikalina
“Ragnon” pečiais ir diržu, diržui ant
sispenduotumėte, ir, nelaimei pasi Kovo 6, g vai. parapijos svetai vičiene, A. Kapodienė, Budvitiene.
496 B. Broadway, So. Baata<
rankovių. Pasirinkimas Šių spalvų: ru Pere Marąuetto 24:14. Žmonių
Ba
’idoniihč. Mikalina Bagdoniūtė
dų, pilką, mėlynų Ir tallų.
nėje įvyky prof. Biržiškos prakal Vakarienė davė pelno $286.82.
buvo prisikimšusi pilna auditorija. taikius, nereikėtų gailėtis.
—JĮ—M
AIKIta Uffr st t/?K 17- -Tokius
___ _ __
Vajus ir Vaidinas Bagdonas; atvyko
Be to, kaip žinote, D-ja yra pa
Ir
visi
mokėjo
įžangą.
Bet,
kas
mmlos kaip moterų Švarkai. Parduoda
bos. Kviečiami gausingai susirink
<
laivu “Europa."
mi draugi* su pritaikinta Švarko spal rvarbiausia. kad toje pačioje pro skelbus naujų narių vajų ir nauji ti pasiklausyti vėliausių £ Lietu
San
U-i
2s
laivu
“
Berlin"
atvy

vai skrylšėle.
Kiekviena mergaitė
Tel. Port*r ITM
nariai priimami iki 25 metų be į8-TAS TARPTAUTINIS
vos žinių, o ypač iš Vilniaus.
•džiaugsis tokiu švarku. Spnltos tokios gramoje dalyvavo ir Lietuvos Vy
ko. .'nuėjus Skepc.is, Veronika
stojimo,
o
nuo
25
iki
45
metų
už
KONCERTAS
kaip ir moterų švarkų.
* * š
čių 17-tos Algirdo kuopos Basket
šhn niiutr Ir Petras Zalngvnas.
J‘ 4 T E V A* 7 V / 17 1 S? O 177.4 YTPOįvyko
vasario
23 d. 3 vai. p. p.
Bali Komanda. Vyčiai grūmėsi su pusę įstojimo. Draugo, ateidamas
Kovo 1, parapijos salėje bus ro
IhiAium-ntus ir kelionę parūpi
,7 I I/.IS arha pinigui grąSintunl. Dėvėk
(RMYS)
‘ »
švnrką 10 dieną. Jeigu Tamsta nepa Saered Deart parapijos Hęly į susirinkimą pasistenk prikalbinti doma uKristaus Kančia.** 4 vai. Symphony Hali Boston’o. Koneere no X. GENDROLIAUS AGENTŪ
tenkintas j<» gražumu, patogumu ir nau Name Society tymu iš North End. nors vieną naują narį, už ką pri
2
po piet vaikams, 7 vai, vokėte — te dalyvavo lietuvių, negnj, lenkti, RA.
. *
dingumu, mes jūsų sumokėtus pinigus
rašytas narys ir dr-ja bus Tamstai
škotų,
ukrainiečių,
estų,
vokiečių,
Ofiioo
Valandoa:
2-4
Ir
7-<J
nemurmėdmui grąžinsime. Vilkėk jj ly Vyriai svečius gerai supliekė pa
suaugusiems. Įžan$š tik 35c. ir 15
jant ir saulei šviečiant, mus atsakomy darydami 48 prieš 27. Iš mUsjš- dėkingas.
italų it švedų chorai. Visi chorai
bei. Mes esame tikri, kad tamsta husl
A. P. Ntviera, prot. rašt.
MtMllyi
<l*ilta
vo kartu ir atskirai. Teisejn
juo patenkintas. Užpildyk žemiau ■pri
dedamą kuponą Ir neužmiršk pažymėti
(komisija sprendė kokios tautos
I.ENKUKAI-LIETUVIŽKAS
Tai. A B. 0441
HuMMMM
• jūsų pageidaujamo švarko dydi Ir spal
__ _ ____ chorui suteikti pirmenybę.
CAMBRIDGR, MA8S.
DANTISTAS
ADVOKATAI
vą.
Ofiso vnlamlos nuo 10*r7
Vyrų chorų pirmą vietą laimėjo
iškirpknn ir pAstŲSKiTR
L. D. S. nariams
Sekmadieniais 1—3
šlANIHKN
vokiečiai, f’horų A grupėje pinan
prie
ta
krautUvfr,
80
IMYISTUK
81\, LUtfc Stig,
LDS*.
R
kp.
susirinkimas
įvyks*
Apylinkėje H
i*art. Mm*. tthmta y* Vietą laimėjo lenkui, antrą — ita
KAMPAI BROADTCAY IR ■ 8T*
.UIKULII >7.177. ORU^R CO.t
Komu SO7, Boston. Marš.
SO.
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Mkbtaa
1M0
jMk
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ne
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8
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i
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at

~Hfi K. pcrdtlmj Romi, Rrfft, H
lai; chorų B grupėje: pirmą vietą
Tol. Hancock 8689
(ApHekorlMttM
n*na)
*ymu« Ir yra tarp įvairią .tautu amo
einantį sekmadienį, tuoj po pa m ai nių. Tėl Hjtfe Part 2433-W. (M.sD — škotai, antrą — negrai ir trečią
Chirayo, lllhiois.
25-ki metai praktiko*
M MMtM|jfM
Plvast* send me.......... ..,,‘TUiin nr
dų. Valdyba kviečia visus, gausinPRANAS X KALINAUSKAS
—lietthdg “ Gabijos"
gydant vlriMM N*
tliou many?)
Jtaa.:lM CataMta RA, S, BaMoo
gimisini atsilankyti.
Rep.
Taipgi akli *M M
Shine" Si»ort Conts.
TM, So. Boėtaa 1881
R*jk
Ir garklla IlgM. Oyri
KASIS J. KALIMluSKAŠ
Name ...........................
iiw<i^iiiiįiiirtwiMiiimi*MM*iiiwiiiįiiĮiiiiw»*

DR. M. V.CASFEI

H? .W.MW<S

KAI KAM NUOSTOLIS
JUMS PELNAS!

MOTERIŠKĮĮ, VYRIŠKŲ
IR MERGAIčiy
"SPŪRTS" ŠVARKU
$3.,s

UR.S.A.GAIVAU

BR. J. LANDŽIUS

JOHNItEPSHIS, M. ft
Uttuvta

OR, S, ANBRZEIEMSKI

P. IK t. KALINAUSKAI

KATARAS ir

DŽIOVj

Aildress.................. . ...

Cofor.
.... Lndk‘s‘ < ’oat Stze,
iCtfhiV
. ...Mcii’sBoUt
Šiite.
....Glrls* Coat Shtc. ,Cėlor
1 em‘ioso $.............. in Jtoney Ordęr,
Check;
’

Boatouo otls*s;
80 State 8tr»*t, Jūom 03
r*i.! M Rooemoot Su DontaMtee
T*LTal**tatfS
OftaM atdarai: 9 A. M. iki 9 P. M.

Tsl. 80. Boston 3520

Prisiekęa Advokatas

A.O.ŠIUU-SIUIUIA

JUOZAS B. GABIUS

LI1TOV» ADVOKATAS
<ta UatrorstMa .

Veda visokias provM Daro vi*
sus legaliu* dokumentus,
ŠIT B St. (kampas Bro»4way)
SetfUi BoataL Mmi.
Telefonai: Hau Bhttmi 2732
Namų j Talbot 2474

» ■

įlĮ*

OPONENTAI PAVĖLAVO
Praeitą šeštadienio vakarą,
. |7 HMytilą; K.Irta’tlMO®.
- A !^><*«PH MORRm. 3e6 8e*TOrm.i South Boston Iligh School Audito
DCOlFČl £ CiVft ht|(JllGotch**t*r. Tali Tftlbat 3703.
(K.-3); rijoj Vyčių basket balt tymus tu
','w,|iitaiAj»irWKi-'i'į-.--,-| I, ’ 'n-'
rėjo Žaisti “preliminary ganie” m
AValthazn Night Havvks. Bet pa.iniujon modetnUkoti virtos Sti
tariejl gavę **flat tire" ir pasivūWest Bro*divay, South Borto**.
tavb Mttykli, todėl publikai neap
vilti
Vyčių tymas išrūkė savo re
Borto**.
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h IIIV’

RoBtal* rėrt *rtiitė HšHo arift

CORNALt UŠiTJHUĮTO M Ar B.
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(žatrMtabo*)

penktas ir puif Urmo* Rrita M-

Re xl ii e n c 1J a
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Žaidė **cxibition gamo." žvaigzdluiamo žaidimo rungėsi Pcrro
Marųuetta tymas su Marllmro
Beita. Pirmieji talmeju 5;h23. AhicjuoHe tymuose gabiausi žnldilmi
buvo Iktuvtai; pirmame'Dix<m.
Dina, antramc-gl Bernote ir
Kaupam* Publikos buvo daug,

K. SASNAUSKAS

Pentinu ir‘tąisau namus už pri
einamą kainą. Taipgi MėtiMs grin
dis padarau kaip naujiuf,
Windsor
Cambridįa, Mau
Te!.rprlvrliI5-W.

(V27)
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-... ... ...........................................u m

T*|. 8. n. 2W-R,

LIBTUVU

OPTOMETHISTAS
išMMhtUcAt akta
priMdrl* akhhM
kreivas aki* atlikę
»!n« ir ambUkmUk
kėši' (akWV akys* utagręlM t»Msotint sum talku.

-- ..

■■ INI I,,;,,,

IBVHKff ■

D. e ZALETSKAI

O*

rami

ptttktMtada, vasario 17 d., 1981

DARBHINKAS

wsaaRNNaNSBBiNNteea9«NNN>WN«Biate'e®teR

ws.B i.iiLi.iiin II

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK O IR NEW JERSEY
jei šokių po koncertinės progra
mos dalie® uebitų, tai ir svetim
taučiai nesilankytų i parengimus.
Dailės-mana ratelio nariams nėSvarbiu aualrinkhnM
....... i.ui Iii.,
.
DANTISTAS
ra jokio įstojimo nė mėnesinio mo
Uaka Ate)
27 <L ir antmdienį* kova 3 <1Š. m. ' Kovo 1 d, po Gavėnios pamal
TfintMiriųi
BROOKLYN, N. Y.—Vasario kesčio, bet vi® dėlto čia gimusius
X—BAY
BBOOKLYM, M. Y.
s. Narni} Teutonas: Nlchlgan 3—4273
20 d, apie S vai, ryto Kingas Couh- jaunuolius sunku suburti į bendrų
Huairinkimai
ataibūn® nuo 8 iki 10 dų yra kviečiamas Karaliehėą An
Ateinsiu’ių vanarų Pan, šv. Ap
vai
vak.
vyčių
kambariuose, No. gelų par. RažanČiaus draugijoj
ty ligoninėj purė plačiai Žinomo darbų.
reiškimo ymrapija rengi® vinų eilę
b vietos lietuvių advokato* Alfrcd J,
5th
ir
ITavemeyer
St«if Brooklyn, narės susirinkti Mokyklos kamba
Lietuvių Dailčs-mcno ratelio na piųmogų. Bt®L sekmadienį, birže
ryje, kame bu® laikomas mėnesi
N,
Y,
Weot® (Veneiaus) motina. M.
riai užsiima daile: Pine Art®, lio 28 <LJm» milžiniškna viso® pa
nis susirinkimas. Bus priimamos
Taipgi
reikią
pažymėti,
kad
ant

Ruškicnė,
gyvenusi
438
Lincoln
Nežinančių liberalu' ži> čiojįmų apraše. Katalikų ap- Avė., Brooklync. Velionė sirgo Commėreial Art®, tapyboj, 'damoj, rapijos, kaip© šeimos, išjudinimą® radienį kovo 3 d. bus ir mėnesini® naujos narės.
toj. Lietuvos vyriausybė vaikSfiojimas taho gaustamuzikoj, vaidinime, paišyboj, lite- ir nėpapraafaa parengima®,. ųpie
susirinkimas, ir kuriame visi 41
vos 4 dienas ir po mirties buvo iš
ratūroj, eiliavime (pdetry), ir da- kų bu® vėliau paskelbta. Piknikai
. Pirmininkę,
Vilnimi
sominnri.
8
csnis
nei
P
afi
’
l
vtanybiežhj.
kuopos
nariai turi būtinai atsilan
vežta
į
Afahanoy
City,
Pa.,
kur
ve

įisoin®' kunigu seminarib®»* prijungėm kūno mankšta net du yra nužiūrėti, pirma® ackbet
nė
žodžio
nepriminė.
Vi

lionė ilgų lųikų yra gyvenui ir tėns
kyti,
kadangi
bu®
svarstom®
daug
Joms, kiniu yra trys, skiria
(Physieal Culture) išlavint savo madteių, 11 d. liepos, Feldman*®
labai svarbių reikalų.
jos abu vyrai palaidoti
— Kovo 15 d. Maspcth*© lietu*
suomene
ateityje,
kaip
ir
|16,761 litų. Tuo tarpu vie
kūnų, kad lengviau būt galima at Queen® Klaščiau® Clinton Park;
vhj
parapija turės savo vakarą
A.
a.
Veneienėa-Rflškienf®
pir

antras,
sekmadienį,
23
d.
rugpjū

lai Kauno meno mokyklai praeityje, patirs, kas arti mas vyras Vencius mirtį sutiko sispirti ppcž ligų ir dalytam įvai čio (Avigust), KJaščiaus Clinton
Transfiguration sąlčjo. Statys
į- 241,185 litus, Kauno mu- mesni Lietuvai ir jos reika kasyklose, Pennsylvanijoj. Velio riose rungtynėse su kitataučiais. Park, Maspoth. Prašomo kitų
“Gražioji Magelkma,”
.. — Newarke vas. 22 d. švenčiant
įkosmokyklai taip pat vie- lams... Laisvamaniai aiš- nei ištekėjus už antrojo vyro, Ir jei (tas btitų laimė) tektų draugijų tose dienose nieko ne
•
riAi
____
Lietuvos nepriklausomybes šven
litus, TY*
Kauno
^,iau 11
savo kaukę Ruškevieiaus-Rnškio, taipgi neferengti.
Mirė
pai — 234,799
i
narna) skaityti Siu® eilhtcs, kurių
tę jaunasis Širvydukas mėginoko ilgai drauge gyventi, nes ji ant
parodo^
Juozas Beganskfc os-kareivis
teatrui — 2,133,895 litus ir
širdyse dar tek® nors truputis lie šį sekmadienį kovu 1 d., mūsų
pravesti kokią tai rezoliuciją iš
ras vyras jau miręs prieš 16 meVincas
.Turonis
salėje
bus
rodom®
krutsmieji
pa

tuviško kraujo ir yra noras palai,
mirė vasario 20. Palaidotas iš šv. aukštinti p. Smetoną. Katalikai
fydų rabinai gauna 116,510
tų. Su pirmuoju vyru Veneiumi
cyt savyje lietuvystę hoj lietuvis- veikslai : “ King of Kingą, ” po piet Jurgio bažnyčios į šv. Jono kapi pasipriešino. Minia apleido salę, ir
velionė sugyveno 4 sūnus: Antanų,
| tų per metus algoms.
tųmenų, tai mielai esat kviečiami ir vakare; įžanga: suaugusiems — nes vasario 23 d.
binydukts įsikišo kišenėn rezoliu
Alfredų, Juozų, Jonų ir vienų duk
atvykti į Lietuvių Dailes-Meno po 35 centai, vaikams — 15 centų;
ciją. Amerikiečiai Žino, kad Lie
terį, kuri yra ištekėjusi už NorkeKrikžtai
sėdį, antradienio vakare 7:30 vai. kviečiame visus atsilankyti to gar
tuva ir Smetona—tai du skirtingi
vieiftus, gyvenančio Mahanoy City.
Petro ir Magdalenos Smarigų dalykai. Vjenybiečiai savo kromecovo 3-čių, Aušros Vartą parapi saus paveikslo apie Kristaus gy
*' Vienvbininkai “pagiria” — Trijų dalykų reikia Gi antrojo vyro liko tik vienas sū jos svetainėje, Broome Street, arti venimą pamatyti.
sūnus apkrikštytas vardu Jonas li tokiose šventėse turėtų palikti
popiežių už kalbų vas. 12 d., kiekvienam krikščioniui, kad nus Claranee Ruskis, kuris taipgi Varick St, New York’© mieste.
.Petras. Krikšto tėvai Pius Dziau- namie.
Sekmadienį,
kovo
15
d.
taip
pat
mat tai Linkolno diena, tad jis gyventų pagal savo pa yra advokatas.
Plrmsidii bus rodoma krutamieji paveikslai kaitis ir Anastazia Boliūnaitč.
— Spaudos Komisija turėjo xn- J
Petro ir Virginijos Bowman vo posėdį vas. 23 d. Vytauto spalis- /
iš Lietuvos, tarp kitko, Vytauto
amerikiečiams
prisitaikė. šaukimų ir atliktų savo pa Velionė buvo praktikuojanti ka
talikė ir mokėjo gerai tvarkyti cmetų Švenčių apvaikščiojimai Lie duktė apkrikštyta vardu Irena E- tiivė® darbai daugėja ir plečiasi.
IVell, well... Kreditą duo- reigas, kurias Dievas jam y- konominius reikalus. Ji ne tik kų
tuvoje;
kas nori atsigaivinti Lie lenn. Krikšto tėvai Martynas
— K. F. C. laikys posėdį kovo
įflme, tik Bostono Maikė go- ra paskyręs: drąsos, lais sugebėjo vaikus išmokslinti, bet
tuvos dvasia, teateinie pasižiūrėti MeGann ir Adelė Johnson.
2
d.
Karalienė® Aiigelų pąr. klėbąt
vės ir uzsidffjhrio (Weiss). dar paliko ir keletu nejudomų nuo Elizabeth’o šv, Petro ir Povilo
Rnu posteringnojn.
tų paveikslų.
,
nijoje.
Tarp kalbamų dalykų Ims:
Ii
Didž.
Mew
York©
Fed.
Apakr,
— Vienas vienintelis kri savybių. Kaip mergina, ji vadinos aar. bažnytini® choras, lošdamas Šaukiama visos parapijos jauni
Katalikų
Akcijos Savaitės, Spau
darbuotė®
Vilkaičiūto ir paėjo iš Marijampo bolę nuolat su šv. Cecilijos choru
kščionis, kuris įsitikinęs gy lės apskrities. Amerikoje išgyveno iš Newark, 22 d. vasario, yra pa mo svarbi konferencija, sekmadie Vasario 22 d. įvyko Didž. Now da, Prof. M. Biržiškos misija, San
tykiai su Lietuvos katalikai® ir k.
nį, kovo 1 d., po pietų, parapijos
vena, vadinasi, kuris įkūni apie 50 metų. Lai būnie jai leng siekęs sekančių rezultatų:
Yorko Fed. Apskrities susirinki
,rVienybe” labai norėtų
— Elizabethe labai gražiai vie
salėje. Kviečiami nariai: Choro,
mas šv. Jurgio par. salėje, C.
ja savyj antprigimtį ir jų va šios šalies žemelė.
lli^beth ehona:
prisitaikinti prįe katalikų.
tos lietuviai su ukrainiečiais pa
Vyčių, Sodaliečių, Alumhiečių, šv,
Brooklyne. Susirinkimą atidarė
Rep.
iškelia savo gyvenime aikš
A. Kvedaras
17 167 173 Vardo, žodžiu, visas jaunimas, nuo pirmin« Maldą sukalba — kun. N. gerbė prof. M. Biržišką.
Ne tais keliais ponuliai ei
tėn, — vis tiek ar jis būtų
— Apreiškimo parapija pagerbs
E. Kalainykas
137 105 179 15 iki 40 metų; tikslas — geresnis Pakalni®, vietos kleboną®.
nate. Išvalykite direktoriakun. Kazimierą Paulonį kovo 3 d.
9
A. Motiejūnas
16Į 183 170 susipažinimas tarp savęs, sustip
kunigas ar pasaulininkas —
tų, redakcijų ir patriotiškesApkalbama buvę® Liet, nepri per jam *ruožiąmą vakarienę —P. Laura
150 173 222 rinti ryžtus tarp viso jaunimo.
klausomybės 13 m. sukaktuvių mi vardadienį paminėti. Dalyvaus
nę linijų užsibrėžkite. Ten- jis vienas atsveria ištisus
Šeštadienį, vasario 28 d. parapi
L Matulaitis
157 179 246
■
jos altoriaus tarnautojai —ber- nėjimas. Komisiją praneša, kad daug aukštų svečių.
eikstryto raudondvario po apologetikos tomus (Weiss). New York© apylinkėje prieš 3
šventė pasisekė kuo , puikiausia. v — Sunkiai serga Mis® Raazi®,
metus susikūrė lietuvių dailės-meniukai,
ir
mažojo
choro
mergaitėj
784
807
990
nai dažnai žurnalistikos ge- — Gilus dvasines , kultil- no ratelis Ievos pevoa laiknąL Pa*
Vąikąlaą nuaiąekš ir dalyviai labai (Dr. ifab® Ktoaiikėj^. Nteenal luJrr
Nkahliuje U viao{ apie 186, busti*
kirtau yra ramu K tavą lietuvių ~ rilpna;
riau prisilaiko, *he vieįiyK^- ros smūkimąį
BapNMal'l^- rėjo operaci ją, į
pabuvo ntžvažiavę pamatyti, tFhkm
o 4abar
dabar kitą
kita ja!
ja! šapastebimas, kad nei šiurpas daugumoje remia svetimtaučiai, L. Savage
čiai.
W 160 185 City, N. J., ^‘Kristaus Kančios”
darė.
144 139 131 perstatymo, lydint mokyklos moApkalbama Lietuvių Pienos reidaros tai atsiminus. Išmin bet jų parama ir netiesioginė — M. Akelis
— K. A. parapijos Sodalietės
100 214 180 kytojoms-seserims.
kalas. P. Dumčius, viena® komi laikė savo eilinį susirinkimą vasa
*
tingų vadovų vietoje, kurie |Mwiwiiwr..m>ii»im<y«HinwHiiiiiniwiin>M^wiii|wii'«ll S. Sutkus
B. Yogis
165 150 172
Pulvis sijos narių praneša, kad parka®— rio 26 d. po jaunųjų choristų prak
> Brooklyno
vienybicčiai savo įtaka kreiptų visuomeKLAMIAUB
172 158 170
Jaulis (?)
Klaščiaus Clinton, Maspeth, N. Y. tikos.
švįdami vasario 16 d. šven- n^8 va’r,'J i tikrąjį kelią, vis
Vyčių vajui baigiasi
yra paimtas birželio 21 d. ir pra
— Karalienės Angelų par. pir
747 821 838
Nors Lietuvos Vyčių 41 kuopa šo komisijai pagalbon parinkti ke mosios komunijos vaikučius pra
tęjšnešė apylinkes lietuvių dažniau iškyla doros nykšPiknikam®,.baliai®®, koncertam*,
ir ^visos Amerikos lietuvių j įtikai. Eueken (cit. “Švieti- lokiams
K, J. M. paskutiniuoju laiku ir buvo labai li® darbininku® — pagelbininkus dėjo mokinti ketvirtadieniais ir
ir vicoldeBM pasUlnksmlnlužsiėmus kitais reikalais, bet tar prirengti programą irtt. Išrenka šeštadieniais pats kun. J. Balkūsmaciaosla vieta Brookjįąrdu rezoliuciją. Ar “Nan-’mo Darbas” 1930 11 nr. nlmama
lyne-Mftspethe. Jau laikas ofelsape kito ko neužmiršo ir visuotino ma p. A. Andraitis iš Karai. An nis. Laikas mažyčius neatidėlio
lqrtl salę itemoa seaoBUL
įienos, “Sandara,'’ “Kc- U23 p.).
vyčių vajaus. Ypatingai paskuti gelų p«r„ p. Brąngaitienė iš šv. jant siųsti prisiruošti
JOMĄ8KLAjWIUB,fe^
įivis” sutinka su ta rezoliu- — Kvailas tas plakiukas,
niuoju laiku didelis skaičius prisi- Jurgio par., ir J. Tiunasonis i® Ap
kump. IŠMpttii ir Bott® Avė.
n-ašė
prie Brooklyno vyčių.
Gi reiškimo par. kolonijų. Komisiją
Nekantriai laukia
iija? Katalikai tą pat die- kuris mano, kad vinys tik
Hupurti, K. Y.
Brooklyniečiai, norėdami patrauk turi pradėti darbą tuojau®.
L. R. K. S. A. nariai ir šiaip pa
įų išnešė savo rezoliuciją, dvi to egzistuoja pasaulyje,
ti daugiau jaunimo prie savęs, pa Pirm, praneša. iŠ Lietuvos vidaus
tiETirvižKAs džiazas .
šaliniai
asmens, kurie domisi kata
kuria Rali sutikti ir kai- kad jis turėtų kam daužyti
dare jiems palengvinimų, įstojimui politinės padėties. Sako, kad šiuo ■Parvežtas iš Lietovos, ką tik IMJo U
likiškų organizacijų veikimu ir
*pau<l«H, sekantiems Instrumantams:
lieji ir dešinioji.
per galvas (H. Sinkevičius). BROOKLYMO X* AFYMirMB joms užjaučia, laukia ir negali su Į 41 kuopų, panaikindami įstojimo laiku Lietuvos valdžia žiauriau .plano
solo, pirmai ir antrai smalkėms,
mokesčius, kamliarių įrengimui.
trumpėtai Ir clumetui, 20 lietuvjžkv šo
— Gamtoje puvimas pra Suomi pranešama, kad Jurgis laukti, išeinant, pažadėtojo jubi Bet kaadngi jau baigiasi vajaus katalikus persekioja, negu buvusi klų 5-sns instrumentams, kaina <3.00,
caro valdžia. Daugelis faktų tai į- viena knygutė <1.00, Galima gauti pas
*..
•
*
#
sideda po mirties, tačiau biu Tumtsonis 'yra įgaliota® rinkti liejinio — specialaus “GARSO” laikas, tai visi, kurie norėtų prisi rodė, iš ko dalyviai labai piktina autorių
*
VINCRNT NICKUS, 178 E.
numerio, kurį C. Valdyba dar spa
Mala 8t, Amstcrdam, N. V.
(V-27)
šiemet 3 grupes švente rokratijos tas dėsnis nesais “Darbininko” prenumeratas, pa lių mėnesį pereitais metais žadėjo, rašyti prie 41-os kuopos, yra pra si ir reiškia papeikimus.
garsinimus
ir
spaudos
darbus.
Jo
šomi
pasiskubinti
ir
atsilankyti
į
nepriklausomybes
švento. to, nes ji pirmiau pradeda
Nutariama, kad būsimą vasarą
paminėjimui svarbaus įvykio, kad
adresas:
du paskutiniuosius susirinkimus^ rengti viešą, milžinišką išvažiavi Lietuvą matyai skaitydamas Ka
Lietuvių Romos Katalikų Susivie
Sandariečiai skyla nuo vie- pūti, o paskui tik miršta.
J.TUMABOTO,
kurie įvyks penktadienį, vasario mą į Forest Parką. Jis bus rug talikų Veikimo Ifartro leidfiaiM
nijimas
Amerikoje
susilaukė
virš
savaitraštį
nybieciu. Sandarieriai pas (“Ateitis” 1 nr. 1931).
18MB. 91 St, Brooklyn,*.*pjūčio 9 d. Bus tai viso Brookr
milijono dolerių turto, lapkričio
mėnesyje 1930. išleisti ir per Cen Te!. Stagf 2—5043 Motery Public lyfco lietuvių katalikų išvažiavi
mas.
tro Sekretorių raštu, iš 1/X/193O
Jį reikia užafeakyti sau Am«rfl»jg
Pranešama, kad Mot. Sąj. 29 ir vHmm gtafBšBu Ir pašįatam., šaukė ir kvietė visus Susivie
kuopa irgi rengia didelį išvažiavi oriem Uttarojt.
nijimo veteranus, kurie jį steigė,
BIELIAUSKAS
mą į Forest Parką liepos 26 d.
vedė ir augino, aprašyti visų jo
“Mfitų lalkraštk” metam® kaiSekantį mitingą laikyti Apreiš tuoja keturi litai, pusei metų du
praęitį, vargu® ir laimėjimus, dar
buotę ir progresų, atsiminimus ir
784 Grand fe., Brooklyn, M. Y. kimo parapijos salėjo kovo 29 d. litai.
Latvijoj, Batijoj ir Vokietijoj
7 vai. vakare.
•sugestijas, pastabas ir visa, kas
kaina
ta pati, o visur kitur uideRąp.
tik, kaip sakant, Jubiliejiniam nu
nyj
(taigi
ir Amerikoj)—trigubai
, / Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikglius, kryžius, stovy- i meriui tiktų, ir prašė visus raštus Td. iGrecnpoint ū—2320
brangiau,
'
’
:
iki lapkričio mėnesio 1 d., 1930
lis ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių-- ; metų “Garsui” prisiųsti; bet, dčA&um:
Lietuva,
Kam®,
Laktai. Nearto*® 0—4444
su lietuviškais parašais.
yfe Alija 31 Nr. “Mūsų LaikraU
ja, jau ketvirtas mčhuo užubmar.
iii.’*
šon — amžinybėn baigia slinkti, o
GRABORIU8
jubiliejinio “Garso” numerio kaip
LAI8NHJOTA8 GRABORIU8
-IRIR BAL8AMUOTOJA8
Nb kiekvienas gali pada
nėra, taip nėra... Kažin kur din
BALSAMUOTOJA8
“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- j go tie mūsų raštai?
Apkauda ViMM žkMte
ryti kų ttdrš nepaprasto, bet
Neto? FaUk
duoda atskirus “Darbininko” numeriu*.
981 BBDVOBD AVIMUS
kiekvienas gali nudirbti pa84-41 -y Tkd fenai,
BROOKLYB.M. Y.
AtidmArii*di«ah, lC«MiMMa te
Ud 8 t*L
daibę nepapraMa
(4L«Kta«Mi Ate) artiOnuMlfe*

DR. BUDAS K. VENGRIS

£

. KROKA-NE-KRITIK* “t™,

KNUTĖS U PANOKS ŠVENČIAUSIOS APREKKIMO
PARAPIJOS

MIRĖ tOV. VENGIAUS
MOTIN*

r A LANDOS:

ITAGO M?08

ŽINUTES

:

C. BROOKLYN, N. Y

MOKINKIS GYVENTI

0JZA8ETH, NJ.
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®
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B
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DAILĖ-MENAS

CUNTUN PARKAS

BROOKLYN, N. Y.

NAIUENA MUZIKANTAM

"MiSV LAURAITIS"

M. P. BAtlAS INC.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

~'

VienintilŠ Katalikų SpautavS Ir Kraatavė Apylinkėje

JOSEPH 6ARSZYA

“DARBININKO” AGENTŪRA

Antradienio vakarais deŽiuruojaJė Tmogūsif, Gi ketvirtadienio ir šeštadienio ;
vakarai*—J. P.
Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real i
E«Ute” reikalus bei notarinius užliūdymui.

kad minėtais teikalais — JPSpJAUKIA —

Teleptent: 8TAGG

XIIHTl(L,l4 YT.

BR. A, PETRIKĄ
(MSĮMC®)'

m rg imtoj*, v, x

VYTAUTO SPAUSTUVE
'

^SiGSAiiDSTBKET

BH00KLYN.N.Y.

VALANDOM:

iki 8 vaL tekate

TelefouitoiU: BTAgR 2—2133
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ANT. J. V*L*NTtHJS

lĮ—TĮim

T¥I. RUB 3-0788 Nttary Mile

JOSEPHIEVMM
GBABOBIU*
187 U8to« Am, Betekto, M.Y.

dvasia,—feooker Waahington.

