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PAPIGINTAS TELEGRAFINIS SUSISIEKIMAS
SU LIETUVA
“The Westorn Union Te- ar mažiau žodžių — $2.38 ir
Icgrapli Co.” ir “The Postai už kiekvieną žodį virš dvi
Tclegmph Co.” pranešė Lie dešimts penkių — tik devy
tuvos Pasiuntinybei Wash- nis ir pusę cento; arba gali
ington’e, kad pradedant ko ma siųsti taip vadinamą
vo 15-ta diena įvesta tarp “week-rnd letter” (savaites
Jungttmų Valstybių ir Lie galo laiškas). kuris kainuo
tuvos papigintas telegrafi ja: už 25 ar mažiau žodžių
nis susisiekimas pavydale — $1.88 ir už kiekvieną žodį
taip vadinamojo “niglitlet- virš dvidešimts penkių—-tik
tm-” ir “week-end letter” septyni ir puse cento.
“Nightletter” paduodama*
kabelių.
Siunčiant
p a p rast ą telegrafui išvakaro ir prista
(straight) telegramą Lietu tomas adresatui tik pirma
von. kiekvienas jos žodis at dieny išryto.
sieina 37 centai.
Telegramose gali būti var
Dabar galima siųsti telp- tojama lietuvių kalba.
L icf u i ’ox Pas!h n f i n yb~
grafu-kabeliu “nakties laiš
Wasbinytonfr
ką” (nightlctter) žymiai pi
gesne kaina, būtent: už 25 1931 m. kovo mėn. 18 d.

NUBAUDĖ MINISTERĮ UŽ LAIKRAŠTININKO
ĮŽEIDIMĄ
Danijos teismas nubaudė
300 kronų socialinės apsau
gos ministerį, įžeidusį vieną
žurnalistą.
Istorija labai
trumpa. Alinisteris buvo ne
patenkintas laikraštininko

parašymu apie jo krpbų pa-

I
m m., m». n
i".'.W.JL.JW^

aoun BoaroN, num. kovo-mabcb *

KNA NUO lttl METŲ

Liotupiai bedarbiai Buenos
Airėse, bado prislėgti, krei~
liesi telegrama į Lietuvos
vyriaiisylie, prašydami pa
šalpos. kad galėtų sugrįžti į
Lietuva.
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PRAKALBOS ĮVYKS
ŠIOSE VIETOSE

KAJNASCKHTAIj

VILNIAUS KLAUSIMAS*
HAGOS TEISME
. 3

Sovietų Rūsi
LENKIJA TURI GRĄŽINK
LENKAI RAMINASI, KAD LIETUVA TURI MAŽAI |ANWf
jos agriku uos komisaras
LAIMŽTI
VOKIETIJAI KORIDORIŲ
Įliedamas AIL
Yakovlev
Union ko rese pareiškė* Paryčius. — Prancūzų lai 'Kaunas, kovo 18. — Len kurios nepalaiko normai
Karalienės Angelų parapijos
krašty “Reine parlemen
palėje kovo 22 d., tuoj po su kad norint Ijyvendinti pen
kų užsienio ministeris Zales- diplomatinių santykių, L
ta
mos.
kių ttttdijTp imi m prnluk- i re,” kuris jau eina 27 me ki savo raportuose pažymė kija taipgi daro’išimtį dė
tingumą kii ektyvėse ūkėse lus Paryžiuj, šiomis dieno jo Lenkijos teises sulig Ha klausimų kilusių iš Sovietai)
PATERSON, N. J —
mis buvo Įdėtas jo vyriau
Parapijos Salėje, 147 Mont- reikia būtiil H pakristi kogos teismo statuto ir savo Lenkijos karo ir padatj
gomery St. Kovo 22 d., G;30' munistinę s stema, būtent, sio redaktoriaus —• Champesimizmą,dėl Lietuvos lai sutarčių. Visus tuos kimu
vai. vakare.
mokėjimą i. irbiiiinkams už hono straipsnis, kuriame jis- mėjimo,
mus Lenkija iškėlė kad idj
NEWARK, N. J.—
darbą. Jis tiko,’ kad lygiai reikalavo sugrąžinti Lenki Lenkija pareiškė, kad Ha kirtus kelią Lietuvai >
Šv. Jurgio Dr-jos Svetainėj,
mokėti n<g<ima, nes tingi ją įjos etnografiškas sienas. gos teismas gali spręsti by Vilniaus. Ar tas Lenkijai pi
180 Newark Avė., kovo 23 <1,
niai naudo ai nuoširdžių Be to. jis tvirtino, kad Len las, kurios kiltų po jos pasi vyks, tai pamatysime art
7:30 vai. vakare.
ibiu Jis siūlo kija turi būtinai sugrąžinti rašymo sutinkant pavesti moj ateity. Bet abejojamą
HARRI80N-KEARNEY, R. J.— darbininkų
koridorių Vokietijai, kitaip
teismui galutinai išspręsti kad Hagos teismas užgiri^
Bažnytinėje Salėje, kovo 24 d., mokėti už < Hia nuo dalių
Vadinasi i gnunistai gru karas neišvengiamas, (luini- ginčiui iną klausimi. Be to,
7:30 vaL vakare.
Lenkijos gnibuonišką ir
luino nuomone, lenkų pran
Kalbės “Darbininko” redakci žiną kapit ntinę sistemą,
ji padare speciali pasiprieši
cūzų sąjunga sudaro pavojų
došišką žingsnj. Vilnius bu*
jos narys stud. J. B. Laučka iš kurią jie tai keikė.
nimą prieš išklausimą Ha
Prancūzijos
saugumui.
To

vo ir bus Lietuvos sostinį
Boston, Mass.
gos teisme klausimų, kurie
dėl
jis
reikalavo
ir
ją
nu

' Patariame i prakalbas gausiai TRYS ŽUVO
10,000 VIKŠRU
t<*bėra neišspręsti Tautų Są Vilniaus klausimas ne
sueiti.
traukti
ir
pavaduoti
prancū

6IO
jungoje: ir vėl klausimų būti kitaip išspręstas kai]
zu
vokiečių
sąjunga.
—- Kovo 18
Lynn, Jf
tarp Lenkijos ir valstylies tik Lietuvos naudai.
Briusely įsteigtas lietuvių d. Motei I
kilo gaisras,
įarjeros konsulatas. KonsU- Trys asmet fudege ir apie EŽERUOSE PRADĖJO
TROKŠTI ŽUVYS
u paskirtas Užsienių Reika- 20 sužeistą*
foras- padarė
ų Ministerijos referentas p. $165,000 m
ialin nuosto- AnlalipylLs vai. dideliam
slėny, tarp kalnų, yra Stromio ežeras. Žiemą vėjai į ji
itKOLAS
suneša Taliai daug sniego, dėl Londonas. — Iš Varšuvos gegužės mėnesy,
1
kurio net pradeda žuvys praneša, kad Lenkijos vy- Lenkija turės iŠdn
BROOKLYN, N. Y.—
šv. Paneles Apr. parapijos sa
lėje kovo 20 d. 8 vai. vakare.

LENKUOS BYLA DĖL TAUTINIU MAŽUMŲ DUS |
ATNAUJINTA GENEVOJE

5000 SOUTH WALES
MAINIERNIJŪĖH
.1
• V STREIKĄ ■

4

sak.riįrpXrlatnčTO; ’ Farfcre* J* E. Kardinolas Maffi, dėlėms pūgoms, sniego i e- >ylos, kuri buvo iškelta T. žiaurius jwkiiis rinkimų mo
’isos Arkivyskupas, 73 m. žerą privertė labai daug. Sąjungos posėdy už tautinių tu Galicijoj, Aukštoje
Berlynas, kovo 13. . Vo- mento koridoriuje susitikęs
tr
kieti jos “mechanikai** svars tą laikraštininkų apkoliojo.
Cardiff. Anglija. -- Pen- amžiaus. Jis buvo įžvinus Vienam ūkininkui prakirtus mažumų persekiojimų Len• zijoje, Vilniaus ir Gardini
to pagaminti lietsargius su Ministeris buvo nubaustas <i tūkstančiai niainierių iš mokslininkas. A, a. Kardė
vandens pasisemti kijoj ir kuri bus atnaujinta. krašte.
langais,* radio ir elektros nežiūrint kad jis eina savo ėjo į streiką kuomet kompa uolas buvo <ln kartu narna- pradėjo iŠ cihimos lįsti Į <>šviesa.
pareigas.
nijos paskelbė, kad jos nu- lyta* Į T’opiežių
kete žuvys. Žnvvs pindavo
nipoja algas 14 centų į die
ir vartėsi pusgyvės. Ūkinin
ną. Algų nukapojimas bu 14.000 POLITIMIŲKALINIŲ kas tuo pasinaudojo ir pra
PALIUOSUOTA INDIJOJ
1931 m. kovo m. 16 d. vadų persekiojimu, kurija
vo padarytas taip #vadinadėjo jas graibyti. Prigrai
reiškiasi iš dabartinės tauti«l
mos “sutaikymo tarybos.” Londonas.—Praneša, kad
Jo Ekscelencijai
bydavo
net
po
porą
pūdų
’
ndijoj
iš
kalėjimų
paliponinku vyriausybes piinėą^
bet darbininkai atsisakė pri
’ \auno Metropolitui,
per
dieną.
Tą
žvejone
jis
to

suota
14,335
politiniai
kali

reiškia Jūsų Ekscelencija! j
Arkiv. Juozui Skvireckui,
imti.
Italijos vyriausybė, sąry kontrolė. ••Porelių” pasi
se
ištisą
savaitę.
niai.
‘ <aunas, Lietuva.
ir Jūsų asmeny vyskupam^ t
šy su šv. Tėvo enciklika a- matymai viešose aikštėse ir LAIVO EKSPLIOZIJOJ
J ūsų Ekscelencija:
kunigams ir katalikų viguo- ’
pic moterystę, pradėjo kovą gatvėse taip pat uždrausta.
UŽMUŠTA 20 ŽMONIŲ
A. L. R. K. Federacijos menei gilios užuojautos, ir
su viešais nedorais pasireiš Naujas Italijos baudžiama
Centro
Vaidyba savo plenu prašo Aukščiausio suteikti
kimais. Uždrausta eilė pa sis kodeksas už neištikimy Ihnsr Ishnid, N. F.—Pe
mo posėdy, kovo 2 d., 1931 Jums pajėgų ir ištvermėj i
sismaginimui, kavinėse ir bę moterystei baudžia net reitą sekmadieny, apie 9 v.
m., Brooklyn, N. Y., turėda ginant katalikų teises mūsų
vakare, tarp ledų plaukio
viešbučiuose įvesta griežta i kalėjimu.
ma omenyje liūdnus Lietu tolimoj, bet mylimoj tėvy
jančiame garlaivy Viking
Vilnius.—“Dztennik IVi- mąį Madeirą reikės sumokė vos įvykius, sąryšy su kas nėj.
kilo baisi ekspliozija. 118
enski" praneša, kad Lenki ti pustrečio milijonu zlotu. kart stiprėjančiu katalikų Valdybos įgalioti:
žmonių per ledus šiaip taip
joj smarkiai rengiamasi prie Brošiūra atsieis mažiausia visuomenes, jos organizacijų
Kun. Jonas lialkunds, ų
išplaukė ant salos, o apie 20 Pilsudskio vardinių Minėji
po 50 grošų, vadinas, dar ir jos dvasinių ir pasaulinių
Kazys J. K rusiuslra*.
žmonių žuvo kartu su gar
mo. Jau išspausdinta 5,000,- prisidės puse milijono. Kar
laiviu.
000 atvirukų su Pilsudskio tu tai sudarys tris milijo
Vokiečių laikraščiai nuro tęsti Hindenlmrgo preziden
atvaizdu ir biografija, kurią nus.
do. kad po šių metų sunkios tavimą iki jo mirtie^. Lai
parašė žinomas lenkų rašy
1
ekonominės krizės ateinan kraščiai pažymi, kad prezi
KRUVINA
KOVA
FAŠISTŲ
SU
tojas S3vlošėvskis, paskuti
čiais metais Vokietijos lau dentas llindenburgas to
f
KOMUNISTAIS
niu
laiku
ypatingai
pagarsė

kiems
pasini
vmams
prieši

kia ne mažiau reikšmingas
Ro rlynax.—Hamburge fa Vilnius. “Vilniaus Ryto klausė. Atvykę vienuoliai |
Ligšiol bolševikai savo ja jęs savo Lietuvos Brastos
politinis apsisprendimas. At nasi.
vais ir medžiais užverto rin žiaurumų užtarimu. Tie at šistai nužudė komunistų va jus” rašo,-.kad metai į me daugiausia užsiima vaikiu |
einančiais metais, kaip žino
Komunistai tus Vilniuj atsiranda kas auklėjimu ir mokrinu. Tik
kas. o dabar į Lit tuvą dides virukai bus išdalinti Lenki dą Henning.
mą, baigiasi Hindcnburgo UŽSIDARĖ LIETUVIŲ
MOKYKLA SAO PAULO nėmis partijomis ima gaben joj ir užsieniuose, kad gale- daahr kerštauja ir rengiasi kart daugiau vienuolių, ku pažymėtina, kad jie auklė
prezidentavimo kadencija ir
tų būti pasiųsti su vardinių prie didesnio kraujo pralie rie atvk’sta iš Lenkijos gilu ne tiek vietinių gyventoja *
turės būti išrinktas naujas Kaunas. — Arkcntinos lie ti ir cukrų. Negana to, kad
įgabenta
tiesiog
per
kaimy

linkėjimais Pilsudskiui į jimo.
mos. Jau šiuo metu gana vaikus, kiek atsivožtinitts į *
prezidentas. Jau dabar kai tuvių laikraštis “Švytnrs”
nus. bet ima siusti net pi r Madeirn. Be to, spausdina
Į
žymi bažnyčių dalis yra jų Lenkijos. Apie Kalėdas
kurių sferų daroma pasiūlv- praneša, kad Boni Reti re,
150,000
NUOSTOLIŲ
BOMBOS
vandenis. Taip prieš kelias ma speciali brošiūra jaunirankose, šią vasarą atsike vo atvežta apie lOOmiaBj j
mų šį klausimą spręsti tokiu Sao Paulo mieste, įsisteigusi
EKSPLIOZIJOJ
nini
I
JMKMMM)
egz.
kiekv,
pa

•dienas
į
Klaipėdos
liestą
at

lia karmelitai, kurie apsigy- vaikų j saleziečių viomtolyF |
būdu, kad atsižvelgiant j da lietuvių mokykla dėl lėšų
plaukė didelis graikų laivas skirta Pilsudskiui ir jo nuo SI.'Lotus. — Kovo 18 d. vens iki šiol užimamuose na prie šv. Hteimno liainy* J
bartinį vokiečių partijų su stokos buvo uždaryta.
“Partini Cnrras,” kuris iš pelnams. Kai kurie laikraš ant aštunto aukšto Buder lietuvių prieglaudos rūmuo* rios. Vilniuj toks vaTfitJ
siskaldymą būtų išvengta aš
Odesos per Viduržemio jū čiai jau apskaičiuoja, kiek buįldinge sprogo bomba, ir so. Oalimaš dalykas* kad skurdas* tiek apleistų našlaira
trių kovai. Kai kas siūlo pra
ra ir Atlanto vandenyną at atsieis vienas Pilsudskio pa*- padarė $.50,000 nuostolių. karmelitai, paėmę j savo ęiit ir pusuašlaivių. o via
tęsti TTmdonburgo preziden Roma, kovo 1(5 d
Itali gabeno iš viso 124,000 cent• sveikinimas vardinių proga Septyniosdošhnts du langai glolai lamdvabutį* pannka- vežama iš kitur. Nojaufln
tavimo laiką vieneriems ar ja kovo 15 d. minėjo fasistij nerių cukraus. Dalis jo su*- Lenkijai Skaitant po 50 subirėjo ir sunaikino trik o- Jaus ir Šv. I'ereses liaŽuvrios paklausia laikraštis, tai VU 1
dvejiems metams.-Iš antros įsikūrimo 12-tns metines su- krauta j sandėlius Klapėdoj . 50 grasų nuo /įtviruko, už tisus. Kas tą bombą padėjo ir Aušnis Variui koplyčios, niaus Krašto.. “knlttlrinjH
puses, kai kas siūlo nei prn- kaktų ves.
nes jos kadaise jiems pri- mo° tikslaM
o kitas atvežtas i D. Lietuvą., 5,01)0,000 atrimkų nuMnntL 'dar nesusekv*
•»

K. FEDERACIJOS RAŠTAS KAUNO ARKIVYSKUPUI

ITALIJOJ UŽ NEIŠTIKIMYBĘ MOTERYSTĖJ
RAUUŽIAMA KALĖJIMU

DIKTATORIAUS VARDINĖS LENKIJAI ATSIEINA
3 MILIJONUS ZLOTŲ

SIŪLO PRATĘSTI HINDENBURGO PREZIDENTAVIMO
LAIKĘ, 0 JIS TAM PRIEŠINASI

LENKIJOS VIENUOLIAI IR VAIKAI PLŪSTA
VILNIUN

GABENA RUSIŠKA
GUKRĮJ

ri

FAŠISTU SUKAKTUVĖS
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i Žinios Iš Lietuvos
PRANCKAlCiy
ŠEIMOS
HFI AIMF

£

.juk

■« •«” ’■*«■ i:!rį

idiena Jokūbave mite u. a.I
1

kviena
«!w““mnza
A laiko pu*r»iuu

vis

Ifl
likw kurtu gv'venti _
prisiversti save pasirodyti!^ ^os

JI

Trys vaikai paliko gyventi
našlaičiais
Tai- atsitiko Raudėnų
miestely

Raudėnų miešti-bu. šinii

Ttu aps. pohrmimka*- Pranu

kartis, iudu> žmona «y\<m
gana laimingai. susilaukt* •
Vllikų. Gy \eiiimas š< inios ū

darbo, o pati vis žvelgia i

I]1 “Darbininko” latehgas

M l*u ĮSIGIJAI DARMiy

vtmnnui um»
nols 1,1

geru .žmona, Umgihią ne-P<V tavinu nebebuvo tvirtas N
Žmona susitarusi su svetiniu vyrttj
leidžia tarnaitei irždarytiJut's
ironiška inkstu Ii
nužudo savo vyrą
nes tada jos meilužis būt jie-Į^b kuri jį per dvvliką
galėjęs atlikti t<» .jiidostško virsimi metų vargino.
Į I
Moteris dvyliką metų sėdės

kalėjime

ŠcjiHt’Anb, ftoia t'.ll dfeni}> IMI
"Wrx’j-"

Į A. A. KW. JUOZ. KOJIUS Ik;

-i"" . ...... .
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Velionis buvo nepa prast su,

LDS. iicmt 1931 metams išleido gražų, didelį ir įdo
mu kalendorių. Kalondoriūn knygos formato. Turi 100

puslapių, jame pilna Įvairiausių ir naudingiausių žinių.

K

langą, knd tik giviuimi vy- duosnios, gurus šn<lu‘s žmo
.gyvvbę pražudytų. Tikimus; daug kas is moksluiity
*tai*„a šūvis pro langą iri ir varguolių \ rn t».«t> r< m

Kalendorius tekėtuoju tik 25 centai.

Pratirksiitis žodžiu netarąslmuža j<* pašalpa'-.
krinta nugvvas.
I’ranrkai-Į Jokūbave vebonis gvvuini
tiiuė dar bando verkti.b'eilgai. tačiau kad ir lig*

Kalendorius gaunamas “Darbininko” buveinėje, 3GG

binkti halsu, bet duja čia jau tas įgijo visų rimpatim. už
•;»’i paslėpti melą ir jo-pat ir išlydėti jo kurni *ti'i
ašara nepasirodo jos I rinku gausingai
\ < ntujni.
ia
T:irmdt<*i iri liepia peidžiant Į duobą nu vienam
iiiuk:iin apie šį ivvkį nesą Įištryško iš akių skandi ;’*a

'V

LDS. na-

namą—15 centų.

W. Broadway, So. Boston, Bto.
Pasiskubink, kol dar noišparducta.

Ką Livhvk kis Katalikas
/VAIRIOS KJ5Y0OS
Tari
Žiūrit ar»ji Kob H?----- .10
Ahirrinlo Obuolio Hutorija
(Graikų Mydmlogijoi! Žiitps. Mokia R’ '.Idirilis, baltais
-±
-pAvrilailidi. LietSy _
VirL’liaį*
77.7 $1.75—-l.ŽH
3 h jų knlhca ižgidd‘3 Alyvik-^-J/On
TrysKelciyii»i—Krikii'hmty
Mhijn It, .L,itriis, jimdaiit
Įžydiiįj Ir Turins» Vžm.okūlan*
i iri, Jhti____ 0176—1.25
bi apyj dka. ūarafo T. VyiDr Viiittt
Rautai.
; IniAUakns. Vert® I’. B.—-----Piorij. .
/ .i t) i iti.nai. $l.U0
Trumpi EkaityinčUol—kibai
[gri'žfls pasiskaitymai, ępk* |Apie Li dnuiri), i’i.ra‘7 J.
vairius gyvenimo atBitikimuft.
S. Vairi* ui bus * ______ 5e.
. j Para?',u J. Tarvydas —■>—~45c
Uotcryst*) i, šeimyna. Ver
Į Tarto Norma--moksliški p<tė J Gerulis . . ..____ 40c.
nmkaitytnai. ParaSfi Uosis-----45e

Gerumai — aprašymas apie
I gerumų per Tėvų Fabcrų-Fi
> I lipiną. Verto Kun. P. L.----- 15<*
, į Tabakai--Nuodai — rilkyI r*jo Ivnksnum; pagnl d-rų Nite L | kolūkį parengė S. Kaimietis—15c
Užkeikta Mergeli su Bara-

Okupuotoje Lietuvoje

« Gan tai P u ’;„•«! rkrih -l|>r. A \ih ..
50c,

| Lh , uto.* r. Li p’S ir kaip
;e'io jų i
>.:i?
Pnrašv
t »• * '» /< tim“, van
duo, »i .? it itisf J B;iron »h ~ 50fc
FitrLnpo ;. t*IrJ. - Išhido
lion A. 'tiltai
____ tilto.

lileilj (I’ <uni. j’anišfi 11.
Katalikų Bažnyčia ir DeGustaitis
__ 15o,
į mokraUzmas. — Parašo kun.
Nauja
SkiUt.ymul
Knygd
—
Tanias Žilinskas---------------- 50c
erti.
pH.
KAIP ENGIAMI VILNIAUS tiėj, kur apie 2,(MM) lietuviu
jo ramiai
(Imlia it I. Su pav-rkulais - 75e.
Apaitnlystės Maldos StatuTn..,i:.ii .luotą žinia poli.-iKttninav.. knuimi.s Juozą
Vienuolinė Luomu.
Vert®
M-imai Hi-tiū
nieko.
KRAŠTO LIETUVIAI
iki šiol negirdi Dievu, žodžio tai. — Verto Kun. P. Saunakun. 1*. r-auriraitM_____ 25e.
ini, ktui Mn.piai pradeda i-|l,i,s **l*
tuntu.. I>. f ir p"i
gimtoje kalboje. 1927 m. Hu saida —- ------------------------- 25r
BAŽNYČIOSE
Vaikų Kny»4.lfl pav.ki
tirti
ir.
žittoitm.
buvoPJ
|>al.vei»anuu
u.ilee
laika
Į XXIX Tarptautinis Euchaveikalait _
...
30a
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pavyko laimi gerai ir prof. M. lių aukščio, ne pirmą kartą kum- uu*. I laba i*l i uis Ti.iiMi i' i rupimui*.
ketverge po Vrelykų taipgi. Tėvas gimams permaža. Yra labai nema
Jnr*k
Sh.i*
’
k(*y
yia
piti
Biržiška yra padaręs labai gero sčiuojast bokso sport*-. Jis yra
Alfonsas pasakys pamokslus kai lonu pažymėti faktų, kad musų in
įspūdžio susirinkusioms žmonėms universiteto sunkaus svorio čem IJausiii*. lu.li-i1,i’*!.i>\. Tiu iaii,, s»
i
po rekolekcijų tąsą. Vadinasi to teligentijaj daktarai, advokatai,
į*al
pasiklausyti jo prakalbos. Kadan pionas ir “Interstate Collegv” riiti-. truputi Lutu pert
mis dienomis (5ydicnas) per at inžinierini, mokytojni-jOs ir ne
gi prof. 31. Biržiška yra Vilniui •ampiomrs. O dabar, Nwv Y >rk’« nė b«»! Jdirtl.yMčj>- I aip tjiJ stor
laidus ir po atlaidų bus laikomos kuria biznieriai, nemato reikalo
DORAI GYVENO
4 METAI LIKO KALĖJIME
Vaduoti Sąjungos pirmininkas, “The Daily* N<»W« (loldcn Glovra” iu-., hr I 'iMŪ‘-ii| rilll irt'Uiuri-i*. Tr i
rekolekcijos. Lietuvių Sv. Onos su lietuvių visuomene dalyvauti.
*.
L*;
pn
akhc.
Stoni-.
k<-rt;i
opu
tai jo atsilankymo atminčiai pir sunkaus svorio čempionas.
Prr
T< i«.čj:r- kl:iu%in kaltinamojo:
Viršaitis rašydamas pasą k’au*
bažnyčia, randasi ant Manning
mininkas A. S. Trečiokas paprašė madienio vakare, turėjo d\ii ju tu įtrii / tn«ln : l.drii šm-irikti!
Tnhrta
rodos
jau.
m
pirmą
•
ia
piliečio
kirk turi melųj___
SL, ties Grnnd St., Jmey City,
Grižui kalbėjo
Tut, Smičiui tintiiinr ••• ii;ni'-»«■
užsirašyti Vilniui Vaduoti Sąjun kautų susiėjimą. Pirmam hcuikortą
teisnuKirk
laiko
jau
n<*i>u
N. J. Klebonauja knn. Petras Va
Dabar turiu 24 motus, liet
O Ui tu u sĮit.’lo
Vietos klebonas kum Ig. Kelme gos leidžiamą laikraštį
Mūsų buvo poruotos stt oponentu .loe trise!
nagas. Atlaidų motu įvyks Ųuni\:ii
t'isiatn;.\
tėvas
sako kad turėčiau jau 28,
■-.
»
LciĮii,
torčf'i
dai«*?i;it
dėi
uHii
“1
lis, Vytautas Sirvydas, Lietuvos Vilnius,” kurį užsirašė apie 20 Spelby. (Inod Shcphired, A. <’
gų Vienybės provincijos posėdis.
lilkr.
ipt
■
jti
••<111-.
pilsiu
Liliui
Sopiyniiis
melus
pom
1ei.xėjeigu nebūčiau I metus sėdėjos ka*
vice-konsulas New Yorke p. P. žmonių. Nors oras pasitaikė la Sirutis lengvai laimėjo trijų rautiudi.
■
Daužvardis, D. Klinga, p. Jonas bai blogas, bot žmonių susirinko1 dų liautą punktais. Antram poraM
Ivjim<‘.
4
O
I
;?
’
.fiitoi
pi>t*
Ino',
septyValaitis ir kapitonas P. Jurgfla, atuomobiliu nuvažiavo prof- M. vime, oponentas buvo William
BASKETBOLO. RUNG
• ’ i . inrlu^?
ką tik atvykęs iš ĮJetuvos. Visi Biržišką parvežti iš Brooklyno ir Ycrklcy. ŠĮ kart, Sirutis pirmam
TYNĖS
Nl«t» >.|l| liiiič jil.io poill tl i .ė
Kovo 22 d. Apreiškimo par. sa kalbėtojai labai tinkamai išreiš p. A. Stanšauskui, kuris psirfipi-■ raundo i 1 m, 45 sek. p i guldo <>
Vienų kartą turguje susitiko
BROOKLYN. N. V.
Sekmalėje Įvyks nepaprastas vakaras. kė Lietuvos Nepriklausomybės no kad šv. Cecilijos choras daly
Birbilu Trinupiekicnė savo kaimy•lėni. ton 15 <1, Į v; 4: n profedo
Operetės choras stato scenon pa reikšmę. Taipgi Kearny’s lietu vautų, kuris pirm. A. S. Trečione ir ima pasakoti
.
■
triotinį veikalą - operetę “Biru vių Politikos Klubo kvartetas, ve■ kui atidarant programą sugiedo
p’i 4ii,!'i <•; i.ijJn< . ta tarp Bmol
Antanus: kol -, ta1 •> Meri Ir. daŽinotum, kūmui, koks suma
tė.”
Be to, bus dar konudija damas p. Modelio, sudainavo ke. jo Amerikos ir Lietuvos himnus.
n \ isitatimi Tri iii*. I< s Jnrd’to lii'
nus
t
as mūsų Aleksiukas i Kaip
vieno akto “Kajetonas.” Vaidini lėtą gražių dainų. Kvarteto na Prof. M. Biržiškos kalba žmonėms
Negražu* elgesys
i
V. :■ 1
Al.n j; ni tai pri
Marytė: <H Liliui paprakus: ei sau h' saule, lur būt, nebuvo tokio
riais
huvo:
J.
Baltrukonis,
A.
mas prasidės 3:30 po pietų. Pa
taip patiko, kad pasibaigus pro
, < i i ‘in.'Lii pirmyn, visur Ine •judraus vaiko. Jis iš savo galvos
Kovo 12 d. naktį Tajipan galrengimas yra vigais žvilgsniais Norvaiša, V. Pietaris ir M. Sta- gramų! da žmonės nenorėjo skir
vėjo, vienuose namuose įvyko ne
padirbo tris ked-s, smuiką ir (Tat
nionis. Solo gražiai sudainavo p. tis su prof. Biržiška.
vertas parėmimo.
i»-na svečią ap- l'ko medžio kitiems daiktams.*
suprantamas triukšmas. Nors jau
Ona Baublienė, palydint p. A.
Viso komiteto vardu ačiuojame
buvo po 12 vai. nakties, bet smar -im»u, i1 p:»‘:>'ili«» <
Stanišauskui. Galiausiai labai j- visiems dalyviams, aukotojams,
\ i*-il:i1 i>» i j nikiu ig.’-hi 1.i - pInai trukšmauta. Girdėjosi nngliš
spudingai padeklamavo “ Atsisvei kalbėtojams, šv. Cecilijos chorui,
kos ir lietuviško# dainos, puru
kinimas su Tėvyne” maža mergai Kearny lietuvių Politikos Klubo
mas “armonikėles” garsai ir šn
Vasario 16 d. minėjimu ir prof tė Birutė Staniulytė.
kvartetui ir jų vedėjams, o taipgi
I’. i Ei(turinčių arti 5000 pusi.)
kimo
trenksmai. Kaimyuihiai gy 1 to*.'. i.i liui'.jiin . Klubu
M. Biržiškos prakalbos bei
Vėliau žemutinėje salėje įvyko šv. Jurgio dr-jai už voltui duotą
’
.m
-I
r
•.
j.itik
i
s
li<
1
iiv'mosią
kiekvieno lietuvio inteligen
ventojai
buvo
priversti
net
k
vii
•
priėmimas gerai pavyko
svečiams pagerbti bei susipažini svetainę.
to biblioteką, kuris skaito “židi
ti policiją, kad triukšmadariu-’ •a- l’.ra*l'!iij. l.r.Juriia- prie
Xewarkiečiai lietuviai iškilmin mui vakarienė. Patarnavo šv. Ce
Andrius Žiugžda, pirm.,
nį,” didžiausią mėnesini literatū
numalšintų.
gai paminėjo Lietuvos 13 metų cilijos choristės.
8. F. Gudas, *ižd. ir
Toastmasteriii
B'IVO fjt di lini ti-ii'ir.'i pametė ir dabar Gir- ros, mokslo, visuomenės ir ak<d«>
Sako, kad triukšmadariu .skai
Nepriklausomybės sukaktuves va huvo varg. p. A. Stnnišauskas.
A. S. Trečioku, sekertorius
!“M. U.“I iniš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo
čiuje buvo ir trys moterėlės; net ras bns baliuinlns. O Iki ,k<*tLobi t n.j -m lijj’iioMij.
sario 22 d., 7-tą vai. vakaro. Pro- Kalbėjo: p. O. Širvydienė, p. O.
pat jo leidimo pradžios. Bet “ŽL
ir viena panele. Tai jati visai nei žindimo jis pu.ikiaYisi.is. Būdamas
Valaitienė, komp. J. Žilevičius, p.
įtariu
Jaunų
Vyrų
Imskitboio
dinys” darosi kaskart įdomesni*,
MIS nei tas huvo..
Mūsų bažnyčioje dabar yra NoKas iš gerbiamųjų lietuvių norė P. Daužvardis, p. V. Sirvydas, p.
jaulj<v
»ravo
Rcrą
patyrimą,
^ianir tiesiog įulų jiedoyinotina,JįĮ.
KEBRįBĮĮS _
Senbemh
tų užsirašyti laikraštį “Darbhun- gana daug. Reikia tarti padėkos vena prie
Jw>rap<h kuri haig-~
gii*knns inteligentas, virtielę
di*. jis nary■•. pasaulin čcripionų.
Ponia (pamačiusi, jog virtuvė- rios profesijos jis bebūtų Ir kur
ką,’* malonėsite kreiptis prie ma žodj P* V. Bareikai, kuris savo sis kovo 19 d. Žmonių susirenka
“A’isltntkm” jauktas laimėjo
j
“
tarnaitė myluojasi sn kavnlir- begyventų, jo neprenumeruotų ir
J.
Valaitis
ir
kapitonas
P.
Jurgfnęs, o aš visuomet noriai patarnau
•:: ••jpionufą, sudarydami 21 puuk
pilna bažnyčia. Bet atsirado ir
ij'i
’iti
- kilk kartų sakiau tau neskaitytų bent nuo 1930 metų
la.
Visi
kalbėtojai
pasakė
links

siu. Už savo darbą jokio atlygini
in-ifš “l«’r.r< AVuync” ,:I; 1*
padaužų. Vietoj eiti Į bažnyčią,
Ou
’
.t«
.
ka<l
lu'L isfTiro i '. irtuvr *a- pradžios.mas
bei
vakarienei
atitinkamas
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
Kongregacija krinka
puaktiĮ. Lbtuvis Petrauskus p...
tai
surengė
galiūne
kokius
ten
•
<>
k.i
vai
trrių
’
kalbas.
bininkas” išeina du kartu savaitė
“Židinio kaina Amerikoje: met
— Jau kelios savaites kai kh v< ILė-jo suma lašku padary-bura
judamus
paveikslus
ir
pasikvietė
Tarnaitė:
Kas
daryti, poniute. —$4.50, pusm.—$2,50; Lietuvoje:
je. Kam būtų perbrangu du kartu,
Buvo parinkta aukų Vilniaus
'-•■is.. Ji i ln»’n aui>"‘'-, sudarv
bonauja lietuvių parapijoje knn.
Ji-mi tiek nedrąsus, jog jokiu bū met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.
tas gali užsirašyti vieną kartą sa Vadavimo Sąjungai Kaune. Su nenormalų žmoguti, kuris savo el
Leonas Vaicekauskas. Kovo K J.
du iw-galin įprašyti i ralioną.
Adresas: KAUNAS, Laisvės A»
vaitėje, t. y. penktadienio numeri. rinkta 154.75. Už parduotus ženk gesiu piktina kitus.
Ameribos snor*
vyskupijos generalis vikaras sakė
Visais spaudos reikalais kreipki lelius laike prakalbų gauta $fl5.Darbai labai silpnai eina. Daug pamokslą angliškai, kada ir i-.4
tės pas
90. Viso sykiu gauta $70.65. Iš lietuvių bedarbiaujn. Miestui snn- ,aiškino driko kunigas Brigmanas '•i; in pasie
V. J. BLAVACKAS
.•(■tuviui
’
i
s;
pasauk
pamdy
į
laidų buvo $28.11. Pasiliko $42.- ki nnštn.
LIBTUVn; LAIVAKORČIŲ AGENTU SĄJUNGOS
{turėjo apleisti vyskupiją.. Aplri
7 Mott Street, Worcerter, Mau., 54, kurie ir pasiųsti per Lietuvos
•
t
,
-:»vo
galingumą
spurte,
ir
vi
i
RykštS do
i dėl
i-i savo
vienuoliios
i
savo vienuolijos reikalų
Užkirtos ir Tvarkomos
uo-e kiliu i- <iŽM’rnhnu<» «•. Tad Į
Nesenai Kšventintąs kongregaci
f
DVI DIDŽIAUSIOS EKSKURSUOS
I
jos kunigas*daba r vikarauja anų
J. Vyšnfrr
rikonų parapijoje. Kun. Paukšty
taipgi išstojo iš kongregacijos ir.
i;
Kalbės Kap. P. Jurgėla
lberods, šią savaitę pradeda vilui
I) Iš New York© Gegužfis-May 27
rauti Pittston, Pa. šv. Kazimii r.
O iš Bostone Gefužčs-May 26
Nesenai atvykęs iš Lietuvos ka
Kam baladotis po svetimus kraštus kuomet dėl lietuvių I
lietuvių parapijoje. Gaila hutu,
Stačiai i KLAIPĖDĄ, be persėdimo
pitonas P. Jurgėla kovo 22 d. apHartfordiečiui. M ūmi hn':ra’ j
jei ši kongregacija, visai iškriki".
yra palaikomas nuolatinis susisiekimas New York—
Gražiuoju UUNARD Laivu
♦
ankys ir mūsų koloniją. Tai tu- 1
Kopenhaga—Klaipėda.
|
— K< vo 24 d. yra ruošiama pa 1v lyg ir ht patoyu rašyti, '.:j ir'
LANCAŠTRIA
rėsime dar vieną garbingą svečią
rapijoj katalikiška savaitė. Fra It.ip rii'ki apdo\anoti už pa-i-'
iš Lietuvos; nesenai čionai lan
(2 Birželio-June 16
ir Tamstom - iii”
Kalbas rakys stud. Laiiekn. Bu ilcdi.r im.i,
kėsi prof. M. Biržiška, kuris labai
VELYKINS EKSKURSIJA
proga išgirsti apie katalikų veik; ♦i šj k,u tu n> p 'i iaiid<»simo.
Iš New Yorko per Southamptoną į KLAIPĖDĄ
buvo gražiai priimtas lietuvių ir
išvyto iš New Yorko
mą, LDS. ir apie mūsų spaude
Puikiausiuoju GUNARD Ekspresiniu Didlaiviu
Vytautui,
\V<»rtM-st<
r,
Mnss.
j
ukrainiečių ir paliko neišdildo Bus užrašinėjamas “Darbinin
AQUITANIA
Apb
p
^r.
M.
Biržiškos
priėmimui
mus prisiminimus; dabar turėsi kas.” Visi i prakalbas.
Dovanai aplankant Didžiausį Pasaulio Miestą Londoną.
ir paskaitos gavome anksčiam,
me garbų svečią ir kovotoją už
— Kovo 26 d. iš vakaro ^i\a Vito mūsų k<>i -ipondinto k<»n s j
šč?j t’kskiir ijai Anglijos Li« tuviai rengia speciali priėmimą
Lietuvos laisvę, taipgi bus ir daug žinos apylinkės kunigai klausyt
Londono Lietui iii Klube
Didžiausia Bendra Ekskursija
geni kalbėtojų. Prakalbos įvyks velylnnt s. Kovo 27 d. yra* Sopi: niH'd<‘t(«ij.-i. Tamsins -uvchiotn n« j
ABI
EKSKI
RSLHiS
PLAFKS f KLAIPĖDĄ TIES‘IU
lilps.
parapijos svetainėje 4-tą valandą iingosim Paneles Švc. atlaidai.
KEUf PER PI IKLJI KIEL KANALĄ
po pietų.
p.inin* >’a I •!* n!.nri«>r, hoi Keleivių M*t.ins: iši-npinn JokutnonUls b« l
I&esiui, < hesb r. Pa.
Iš’ ur
tonai i-T* nqk» kethniėn
pa
iš
nuirki
laikraščio
gavom-',
b*
t
LDS. ir “Darbininko”
LIETUVIŲ
LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGA:
mn-p
J;ait\tojams
žinutės
iš
neg
reikale
Linkamiauaia Vyčių EkckuMij*
9
Atiiln*jz|«.j||<t J.
liauk t v tč. ytbs J.
rą
ln"f
l<
yi-t
i:;\ilrto
••■
įil<»hiios,
n**TEISIOGI KLAIPĖDĄ
5 DIENOS AMT VANDENIO
1'“-i f.’rirnl St., Brooljyii,
y.
12'1 Mllllmry St.. \ViirtxMor, Viir-'J.
Teko pastebėti, kad dabartiniu
talphru»p' Rašyt ėliitv žinutes L ♦♦
Sckys. John
“Atncrlli- IJotijU'."
laiku lankosi po Ne\v Jersey vals
Fer CherbouTg—6 Dienos
littuvio g; lininio ir darbuotės, i
2£il Bark St., TTarlfont. r<um.
II Vinimi St, IVoncsfcr.
tiją su prakalboms tš “D-ko”
Per Bremen
Btihiitls. P. p.
stiJabra*?, K.
centro J. B. Laučka; būtų labai
Dviem Girti’tauški Plaukio
aLV < ’ahihrhlm* St.,
Lietuvą matysi skaitydamas Ka- t ‘t‘127 S. Ihjrh'il St.. ChtcH/ni, m.
jančiais
L:Uv8,h
<\iv»hrttlpc, Mnss?.
Il.*!t1 <n Viii*., p.
pravartu, kad kas pasirūpintų ir
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EKSKURSIJAS
tulikų Veikimą Tl-tro leidžiamą |
*>.v y. Muiti >'t., MunhUln,
mūsų kolonijoj surengti prakal
Stulpiraji. V. M.
Rengia
tavMtrnštį
I
Iiu7iti.il, .T, H.
t :12.’m S. UakhHl Xt., l'llirtųjfH Ilk
bau nes čionai buvo net LDS. kp.
AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINIS CENTRAS
l;;j w. i <>nv tvo., nulinis Pa
UBfnOII I IIRDAoTICD t
Mlkiilahils P.
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą
ir, manau, galima jąją būtų atgai
•lUn u"
iss SamF St. Brooktyn, N. \\
Taipgi
Keliaukite
Popuilnriu
CS2O
StaiHThir
Aro
,
Clovolnnd,.
O.
1
vint i, nes teko nugirsti iš buvu
Kksprnsiniti Laivu
Jį r’eilija užsisakyti sau Amerikoje i ♦
I niuktln Sav. & Tra-t. ("o.
! Trečiokas. A. S.
sios valdybos, kad dar ir kasa te
11)7 Ariama St., Nevvnrk, N. J.
ir visiems giminėms ir pažįsta, i i
K. Vuistiiir?, Mątmgor
2«>L"i Pelui Avi1 Pttlntarfih. Pa.
l’rbsro, J. J.
■'
bėra su apie $30.00.
rnierns Lietuvoje.
JST uak su towmnw, Massu
(JcttJrnlin*', X.
Taipgi nebūtų pro šalj pajudin
“Mūsų laikraštb“ metams kaš ’ Į
Arba Nuolatiniai kas Sa
JT.tt Bncrhvay, S’o. Itotnn, Mok«.
ya'JUrttisJii’ts. J.
vaitę Išplaukiančiais Gerai
ti ’ir SLRKA. kuopą, kuri neau
tnoja keturi litai, pusei metų dtt t
M1 Bank St., YVatorlmry, Conn.
KitŽ< ru'krif. K. C*h.
Visos puUngot bus pažvęstog padalyt koBoną atmiatha ir
Žinomais Lloyd Kajutiniais
ga, nors valdyba veikli, bet nrghTU" Bank St., AVutertiury, Fonu.
“Vienybe“
litai.
i
į
pilna Įvairumų ir malonumų dtt tų, kuria dalyvaus tkskurrijojt.
Laivais
M:ih:m»vl*lus K.
UE? uvaml Su Brnoklym N. Y*
nizatyviarfie
darbe
tiieko
naujo
ne

Latvijoj,
Estijoj
ir
Vokietijoj
j
Ilolknlntikile Nuo Snvo Armuo Lalvakortfa aut
U*i Llln rtv SI , Ansniitr. (’nhfi.
Informaciją Kreipkitės Pas
VarasIJs, A.
pradeda. čionai# žmonės skaitlin
kaina t:i pati, o visur kitur užsio- |
Vietini Agentą nr
Molis, P.
Sol
Carsau VlttrimrRb.Pit.
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai j trio 2 liti SU Botrult. Midi,
gai lankosi į prakalbas ir būtų
N«rU Gefim Lloyd
yVei-nl.KJ.
branginu.
i
‘•NsmJIcnns**
galima gauti naujų lianų; vionnis
66 SUteSt. Boston
tV^i \ViimIi. St, Norvrood, Msas.
L
Lietuve* Paštą Valdytas Kontragrato Paimt Veilotl
,
Adrmti Lietuva, Kaunas, Lais j -UI ‘uiiJMtitj “is tobpm
yra
daug
jaunimo,
bet
prie
Susi

W»J;X
lŪchmnhd Trtist
27 Whttatoll Rtraet, N«w Terfc City
vės Alėją 31 Nr. “Mūsų Lnikm* Į ?i:ūl B Ullcntopy Av, Phlh. V*1*
S. Paulina St, ffefA 1IL
248Wa*hington»t„B«rtou,Mam. 130 U 8aU«
Chioago, BĮ. vienijimo vo< keletas tepriklatmo.
tit “
tL
J. Ktatakus

JERSEY CITY, K. J.

Juokeliai

PRAMOGOS

KE*RNEY,N,J.

NEWARK, N, J.

,

10 UIDŽIULIU TOMU

HARRISOH, N. J.

3

ATLANKYKIME LIETUVA I

BAYONNE,N.J.

;

Remkime Savo Uostą—KlaipSdąl

lm 21-Miich

“FREDERIK VIII"

Gegužės 16-May Laivu “UNITED STATES”
Birželio 6-Juro

Laivu “HEUIG OLAV”

Bremen ir Europa

Liepos 3-July
Liepos 25-Jiily

Laivu “FREDERIK VIII”
Laiva “UNITED STATES”
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• »U>ZCnirriON KATE8:
PR1NUMKUT0® KAIMA:
OMMMle yaarly....................... 11.00AimfUkUi awtaaM ............
HQ0
jW-Jy.............................. |5,O0U^I<nj? BMtaiM
OMMMtlc
yer w»ek jeflrly..?2.00Vhtn kart Kraiti)* n»*Uii»..,..raOt
P*C WMk yenrly... 42.50Umeny 1 kart KvalUJ* MMtMM. ,|W

Sis amžius yra senojo pa- didcliuuita
* šaulio ekonominio galvojimo

ritmas

PATRIJOTIZMAS.

tuliriiiiį ūkininkkrilnt pa
keisti ?
Visų akys nukreiptos į
bolšcvirimę Rusiją. Ten ti* ĄdiVrikUjė yra posaki*: Htnto, įkvepia žmogui galin
jiems
kiniftkaitjamn naujais prin ub laisve, kiek daug nedo gos dvasios pasiaukoti, imtis
cipais. Jais norima sUgrimi- rybių pildoma tavo vardu.” didvyriškų darbų; patrijo-

PASAULINIS EKONOMINIS

Ltinik vib

i_ l m<>’

Čiiįi mokė, kad ekonominis nų, medvilnės, butų, cuk įgyvendinti koniravoliuciuis ittkyfi: ’^LiutUvu, iitilBij tė
Pairijotas negali būti cvyne, kaip skaudžiai tavo iš- goistasĮ, nes savimeile yra
gyveninius yra viso gyveni raus, geležtes fabrikai susto bolševizmus.
niu pagrindu. Bįet šis tvir ja. Laivininkystės bendro Bet tai svajones. Ketiirib- tikimi sūnūs yra persekioja siaura ir akla.
Savimeilė
M?.
tas įsitikinimas ir buvo jo ves turi mažiau ko vožti ir liktus metus laikosi MšeVL mi ir į kalėjimus varomi pa- išskiriu meilę, o sakėme, kad
silpnybe. Buvo užmiršta, dėl to jos veikiu su nuosto- kai tik 140 milijonus ver frijotlrino vhrdtt.”
jĮ
“DARBININKAS.”
putrijotizmas yru meile, tai
iiuis.
Pntrijotizmas
reiškia
mei

gi
savimeilis nėra patrijotas.
®M9 West Bioad\vay
South Boeton, M*m. kad žmogaus dvasia, žmoginant. Tieji milijonai yht
gta individuališkumas ir Žt iuvs ūkis taip pat per <lvigubi vergai —• politihihi lę, ištikimybę ir prakilnų Savimeili1 yra nedorybe.
pTTdephone South Boiton 0620
BM&
kūryba yra ekonominių ver- gyvena skurdžius laikus. Jįs it ekonominiai. Mes begalė? dlll'bą savu tėvynės gerovei. Daug blogo ji pasauly pri
tenybių priežastimi, kad veikia lygini su nuostolinis, tume nuginčyti* kad bolševi- Itarijotizmas anaiptol ne daro. Labai teisingai yra pa
žmogaus platusis intelektas kaip ir pramones įmones. Iiep3 Impitalistiuiam ūkiniu- reiškia neapykanta. Patri- sakyta, kad pairijot izmas yPrasideda tarpvalstybinis kavimui. Valstybės vis di jotizmim yra meilė, ir meilė ra pilfjkdtiiie nedorėlių prie
yra tieįlx4‘kamas.
lenktyniavimas. Su didžiau desnis kišimasis j užsienių verčia visą ir visus, net ir glauda. Daugelis vadina sa
Užsienio spauda labai in- teisių, vyriausybes oficijali- Bet ši klaida mums nelei
siu karščiu vedamu dunipin- prekybą, aišku muitų kova, savo priešus mylėti. Kur y- ve patrijotais - tėvynainiais,
į
tęitstiojnsi Lietuvos įvy- nė spauda vadinu katalikus džia vėl į kitą šokti tvirti
g<» politika veik visų žemės
ra neapykanta, ten pairijo- bet tiktenylx"je yra žiaurus
ę
kiais. Prancūzų, anglų, vo- krašto dergėjais, prilygina nantį kad ekonominis gyvo- ūkio klastų. Šiuo keliu ei premijos ir monopolistinis;
tizmo nėra. Neapykanta y- egoistai, pilni neapykantos
: kiečių, lielgų, olandų, švei- prie plečkaitininkų, komu niinas., kaip tautos, taip ir nama vis kas kartas gilyn. užsienio plvkybos tvarky
mas kai kuriose valstybėse, ra ardomoji jėga; ji visa ar ir savimeiles, iešką ne tėvy
. tiltų spauda gaudo žinias a- nistų ir das blogiau. Bet ko- individo ūkyje neturėtų tus
štai
mes
turime
trumpai
do, verčia, griūtimi. Patrijo- nės geroves, bot sau karje
Ūkis yra didele
labai j sovietų panašūs.
pie Lietuvą ir jas savotiškai dėl ir už ką? Ar skriaudžia svarbos.
tariant
snukiai
peigyvvifatizmas yra statomoji jėga; ros.
priemonė, kuria galima pa
Reiškia,
mes
krizio
prie*,
aiškina. Katalikiškoji spau- mam,jam nevalia gintis ?- Lie
siekti dideli tikslai. Už tai mą pasaulinį ekonominį kri žilsčių galime neieškoti dėl ji ne ardo, nt» griauna, bet
Į
da užjaučia persekiojamus tuvoj katalikų balsas slopi
zą. J is yra sunkiau pergyve
L Lietuvoj katalikus, bet už- namas. Jų laikraščiai pilni kalba ir .dabartmis ekono nama^ negu kiti, nes jis už besi keičiančios santvarkos.
□
minis krizis. Jis lyg koks
Ekonominio
krizio
priežas

Į.
tai prieškatalikiškai nusi išbrauktų cenzūros sakinių,
Iš
kitos
ptisės,
matyti aiš Technine pažanga ir jei ga
siaubas slegia visą pasaulį. kliudo visą pasaulį. Jj jun tys tuomet glūdi ūkininko
statę laikraščiai jm«s gero reiškia, vyriausybes nustatykus aukso konvenf ravimasis. lima pasakyti |M»rsiracioHuta lygiai Australijos avių
kai šmeižia, vyskupams ir ti cenzoriai — daUgiattsįai Ankstojo kapitalizmo kraš biindų savininkas, kaip Bra ve vienybių pdsiskiistyme.
Kai prieš karą Jungtinės A- li žavimas suteikt" pramonės
kimigams prikaišioja amži- kokie jauni, siaurų pažiūra, tuose — Europoje ir Ame-Į zi Iij< s fasomlų kavos gamin- Kokius jų stambiausios? merikos Valstybes ir Pran kraštams arti 15 milijonų
iut politikavimą ir net Po neprityrę ir fanatiškai misi- rikos Jungtinėse Vaisiyhėsp tnja>; Kanados ir Argenti Kassel, AlacKeima ir kiti cūzija turėjo tik 20 nuoš. bedarbiu, kuriems neduodu
piežiaus Nuncijų Bartoloni statę valdininkėliai — ne- yra iki 13*—14 milijonų be nos k\iečiųeksporteriai, Ku žymūs ekonomistai, ieškoda inoiletarinio aukso, tai po daria) vilčių nišų politika.
nepalicka ramybėje. Čia vis- duoda progos katalikams pa- darbių. Jie diena po dienos bos ir Javos cukraus šven mi prinripihčs ekonominio karo siekia net 50 nuoš. pa Štai kas verčia galvoti apie
į
kas priklauso nuo t<». kas už- kelti savo balsą viešai ir iš laukia skaistesnės valandos, drių augintojai, jų apditin"- krizio priežasties, priėjo iš saulinio kiekio. Europos pasaulinio ūkio reorganiza
.«riebio laikraščius informuo dėstyti savo skriauda^, kad kuria jie galėtų užsidirbti jai ir ankstojo kapitalizmo vados, kad netiksliai yra pa pramone paskolų ir palūka cijų.
{“R. "j
skatiką. Valstylies išmoka
t
ja, Reiškia, vyrimisvbė Lie- bent visuomenė žinotų, kaip
kraštų pramones sindikatai. siskirstęs monetarinis auk nų slegiama. Tuo pat laiku
ftivos katalikus stengiasi pa paneigiamos jų paprasčiau
ELEKTROS AUTOBUSAI
Visi laukia. Visų akys nu sas. Bet taip galvojant ar Azijos. Australijos ir Pietų
sios
teises.
Tai
kur
gi
jie
statyti labai uenalankioj
KAUNE
nio spaudau. Tuomet viskas kreiptos, kad pramonės į- išsprendžiama ta problema? Amerikos valstybes susirū
Šviesoj, o katalikai mėgina dings, prie ko kreipsis tei gražu, gera ir teisinga. Bet monių kaminai pabers sma Jei kraštas turi mažai auk pino savos pramones steigi Kauno miesto valdyba ren
apginti savo poziciją ne kai sybės ieškoti ? Ar gi dvi kabi toks nelygus saikas? luotus dūmus ir kada švil so, mažai notų, tai tuomet mu. Anglijai išsprunka iš ka žinias elektros autobusų
po politikuojanti partija, dešimtam amžiuje žmogus Jei priešui teiki smūgį, tai pukas vėl judins beužmin perkamoji galia yra maža. rankų tarpininkavimas tarp mieste įvedimo reikalu. Ebet tiesiog kaipo didelė di- toli būti smaugiamas, be jo- bent muškis kaip vyras: ne- gančią kapitalistinę dvasią. Prekės turi atpigti. O ką žaliavos gamintojų ir per- lektras autobusai varomi e*
*
-viltie^ ±ad Kas jo bal surišk jo rankų, duok ir jam Mes gyvename mirštančių mes dabar matome?. Matome dirbėjų.
- Ržiunni valstybes- ventujųt
lektros jėga, kaip ir riekt ros
ginančių paprasčiausias sa są išgirstų? Lai bent Užsie atsikirsti. Tuomet žinosi, imperijų ir gimstančių dik žaliavą ir pusiau fabrikan Tuo laiku, kai subiednėju- tramvajai, tik be bėgių*
nio spauda žino apie tauti kad laimėjai mūšį lygioj ko tatūrų amžiuje. Ar šis pa tus kūjai atpigusius, o fabri Si Etapu pradeda palaikyti Miesto valdyba mano 1932
ro pilietybes teises.
t Del tokio katalikų apsigy ninkų ‘‘didžygius.”
voj. O šiaip, — surištą žmo saulinis krizis nežada palai kai u s pasilikusius veik toj savo pramonę be kapitalo. m. įvesti Kauni* bandymo
nimo užsieniu spaudoj labai
Bet antra vertus, tie tau gų skaldyt per žandus, tai doti buržuazinio pasaulio su pat aukštumoje. Žaliavij di Gintis muitai tarnauja. Mui tiKslu vieną ant rainio elek
Iv > piktinasi oficijalus vyriau-. tininkui
labai patenkintų ne karingas darbas. T tokį jo kūrėju imperialistiniu ka delė gamyba buvo karo iš tai dar labiau Europos pa tros autobusų liniją
į,V
I
y
sybes laikraščiai. Už toki pa-'kai jų skleidžiamieji melai “karį” žiūrima tik su pasi- pitalizmu? Ar tai nėra be šaukta, kaip fabrikatų ga dėtį apsunkina.
1. ■ • ihforniavilną užsienio spali- apie katalikus, per jų pačių biamvjiniu ir panieka.
Spekuliacija žymiai Scai Dievas yra džiaugsmo vab
pusi rodančios naujos ūkio e- mybą maža perkamoji galia
kuriems
kraštams pakenkė. doras.—Ernest Heilo.
varžė.
fc* dos dėl varžymo katalikų 'informacijas pakliūva užsieK. ros pradžia ?

NELYGUS SAIKAS

Prof. B. Šivickiš salele, pirmieji jos didesnieji augalai yra kukėsi- deda eilę riešutų ir juos užpila smiltimis dviejų tus laisto kasdien vandeniu, kol tik jie sudygsta.
nes painios. Prinokę riešutai nukrinta Į jūres, o ar trijų centimetrų storumo. Taip sudėtus riešu- Kai jie sudygsta, juos išskiria vienus nuo kitų,
jūrių vilnys juos išnešioja į visas puses, nuneša Rersodina kelius kartūs ii; po penkių ar šešių mė rus valgomi daiktai. Daug aliejaus sunaudojama
net į tolimesnias vieteles. Jų kietas, lengvas kiau nesių, jaunus medelius sodina į jų nuolatines vie margarinai gaminti.
Svarbiausieji kokosinių painių priešai yra au
tas apsaugoja riešutą nuo sugedimo. Vilnių at tas. Paskutinį kartą iieisodina apie vidutį
r
Ten, kur žmonės nežino, kas tai yra žiema ir neštas prie kokios nors salos, gavęs kiek tinkamos žos mėnesio ar kitu laiku, žiūrint kada toje Vietoje dros ir parazitai. Tose vietose, kur dažnai užeina
fe
ruduo, kur amžinas pavasaris ir vasara, kur per žemės,
:
riešutas dygsta ir iš jo išauga nauja pai prasideda lietų sezonas. Sako jie, jog gerbusiai audringi taifūnai, ten kokosinių painių auginti
fe . ištisus metus diena tokio pat ilgumo kaip ir nak- ma. Kokosines pahnos labiausia ir mėgsta gyven sodinti tada, kai prasideda lietūs. Sodindami tvar begalima. Nors jos, palyginant su kitais medžiais,
fe tis, auga kokosines painios. Yra tai aukšti, paly ti jūrių pakraščiuose, nors žmonių auginamos ir ko juos taip, kad vienas medelis nuo kito būtų už ir gali pakęsti dideles audras, tačiau tokie taifū
šešių—dešimties metrų tolumo. Pirmaisiais dve nai, kurie dažnai tropikuose siaučia, įveikia ir ko
ja giliamai, ploni medžiai. Jų aukštumas gali siekti toliau nuo pajūrio jos gerai užauga.
įj
daugiau kaip trisdešimt metrų, o kamieno stoPuMan geriausiai žinomas kokosiniu paimu augi jais metais jaunus modelius dažnai laisto ii* sau kosines painias. Sykį audros palaužta į i nudžiūsL
mas retai kada puses metro teprašoksta. Kokioje nimas yra Filipinų salose. Kaip visur tropikuose, goja nuo kaišty saulės spindulių, pridengdami tn, nes kaip ir kitos painios, nulaužta ji atžalų ne
|
poroje dešimčių metrų nuo žemės, paprastai, visą taip ir Filipinuose tų paimu naudingumas yru la juos dideliais lapais ar kitu kuo, destis ką leng išaugina. Taigi ten, kur dažnai tokios audros siau
it
medį vainikuoja didelis, gražus lapų vainikas. Tie bai gerai žinomas. Kiekviena augalo dalis smiau- viau gauti. J anuos painios pradeda žydėti ir vai čia, mažiau ir kokosinių painių teauginama. Kitas
J
lapai ilgi, smailūs. Vienas lapas kartais išauga šc- dojania įvairiems reikalams. Kaip kitose didesnė sius auginti Įlenktais ar šeštais savo amžiaus mo didelis jų priešas yra įvairūs kirminai, arba tiks
šių metrų ilgumo. Lapo viduriu eina viena stora se tropikų šalyse; taip ir Filipiiniysc civilizacija tais'. Jos žydi ir augina vaisius tol, kol tik jų au linti sakant, vabzdžių laivus. Ypačiai jos nuken
&
gysla, o iš šonų daugybe ilgų, smailių antrinių la* senai jau. yra šaknis Įleidusi. Be paprastųjų mi dros noišvercia. Apskritai sakoma, jog ramioje čia nito kokosinių vabalų larvų. Bet dėl larvų ir
į
J>elių. Dėl tos priežasties ir visas lapas išrodo, nimų reikalų, yra daugybės ir tokių reikalų, ku vatoje kokosuos painios išgyvena mažiausiai šim patyi paimti savininkai yra kalti. Mat, yra papro
£
lyg būtų tai ne lapas, bet milžiniška plunksna. Vž- rių be pinigų negaunama, taigi kokosinės painios tą motų. Ir žmogus, turėdamas šimtą kitą tokių tys kartas nuo karto nuplauti visą žiedu kekę ir
»*
augusias pairta vainiko lapų apačioje išauga di- jau nuo senai pradėta auginti ne tik naminiams paimu, gali nieko nedirbti ir ramiai sau gyventi. prie nuplauta galo pririšti kokį nors taukšlį ir
surinkti Visa sula, kuri būtų tekėjusi į tą Žiedą.
dėlė žiedų kekė, kariais net dviejų methi ilgumo, reikalams, liet ir pardavimui. Nelaukia žmonės, Taigi filipiniečiai dažnai taip ir gyvena.
Sula yra tirštesne, negu klevų sula, ir daug už ją
Svarbiausia
kokosinių
painių
dalis
yra
jos
rie

fe
o iš tų žiedų išange prinoksta dešimts ar dvide- kol jūrių pakraštyje išaugs pati paima. Tūkstan
šutai.
Juos
vartoja
įvairiems
reikalams*
bet
dau

HaldėriiE
Ji greitai pradeda fermentuoti ir pasi
K
šimts didelių kokosinių riešutų. Vieni riešutai čius liektatų jie patys jomis apsodina. Naujos
noksta, kiti dar tik žydi. Taigi tuo pačiu laiku plantacijos ifiolatos auga. 1918 m. Filipinuose giausia koprai ir aliejai dirbti. Riešutus mlskina, gamina laimi tvirtas alkoholinis gėrimas, kuri fL
buvo 335,002 ha. apsodinta kokosinėmis painiomis. jų lukštus išlukštena ir, išdžiovinę, suvartoja ItpmioČhų ^tūba” vadina. Tai paprastas provin
gali augti kelios k<‘-kės riešutų.
B*
Užaugę ir priimk.- kokosinių 'paimu riešutai Jų derlius buvęs vertas 56,533,798 pci-ų (pesas 5 šiurkštiems audiniams austi ir p., o jtaČius riešu cijos gėrimas, kuris vartojamas įvairiose pramoir MUlirinkimnuse. Nors tūbos dirbimas ir reE
gali būti 45 cm. ilgumo ir 20 cm. storumo. Iš vir- litai), o po Įjenkerių metų, tai yra 1923 metais, tus, arba tuojau išaižo ir išimu iŠ jų brimduoliUB
r•
šuUs juos dengia gvdotns lukštas, kurį nulupęs jail buvo apsodinta 456,440 ba„ u jų derlius buvo arba, ant saules išdžiovinę, dalį jų sumUldojH lik- įmluujamaB ir taksuojamas, tariau jos yra daroma.
fr
rmidi kietą medinį kevalą, slepiantį savyje bran- vertinamas 64,366,220 pesų. Kaip apsodintų phm- mų reikalams, o likusius tiedu į hbmUug ar vdlL Žmottlmą tai reikalinga* be* mojis genda, irnrs tuP
duolj. Pats brambmlvs yra tuščiaviduris* Tatuš- tacijų plotas, taip Ir derliaus didumas labai spar nniN destis, kur patogiau, ir veža i centrą, JcUt Įiua dirbėjui apie tai ir nemano. Kaip medžio vL
K.
tuma užpikhin pienui panašiu skystimu. Kol ric- čiai augu. Kai kuriose Luzono salų (Filipinuose) juos paverčia į koprą ar net į aliejų. Kartais yra ta pradeda gesti, tuojau vabalai pradedu dėti sa
P
šutui dar nepvinokę, tai jų skystimus yhi slddtts it srityse važiuodamas keliais matai tik idėjų nlejaš surišami riešutai Į punta ir kaip imlių sieliai jm- vo kiaušinimt, iš kurių išaugu per kelerius metus
tskitmis, o kaip jau prinoksta, tai jis pasidaro kiek tomis painiomis apsodintas. O kiek jų auga dar leidžiami upė plauktų joi <H«ntraa yra žemiau, b jei itlddčs baltos tavos, laimi panašios į niūsų kurk?
rūkštokus ir pražudo savo skanumą. Pats brati- žuose jjavieninis medžiais, kiek gatvių pakraščiuo cent ras randasi aukščiau, tai įtairiall būdais va* Vabalių Urvus. Tos larvos išėda medžio vidų ir
jie varomi prieš vandenį. Iš centru iŠdliovin- medis, nors mm to ir ųrišdžiūrin, tąvinu nrišsihi*
k (liudys, kol jaunas, yra minkštas ir saldus, prino- se,. kiek miškuose; kiek aut negyvenamų ratelių thrytekopra
arba Išspausi as aliejus siunčiama į Ma ko prieš atulrm jėgas ir greitai lūžta* Kitu tau
Rį
kęs jis sukietėja, pasidaro rieliesnis, dėt tu it sko* butu slinku ir suskaityti.
Tilipimečiai jaunus kokosims painias auginti mbų m iš čia į įvairias kitas šalia. * VŽ milijo tejį ir priešų kokosinės paltim mažai teturi. Už
W . iiis gerokai pasikeičia.
•tat ji* Ir gali augti vimdį kur lik yni virius šnk*
B z
Kokosinės palmes nuga visose tropiką šitlyše. iš riešutų. Rirmirmsiai surengiama imdelymii vie nus pesų kas metui eksportuojama ir kopros ir
K
Net niažimism salele turi savo, kokosinių paimu. ta. Tą vietą, paprastai, dežejr* iškloju jūrių žliū* aliejaus į Ameriką ir į Europą. IŠ aliejaus ir iŠ tilta įleisti ir kur tos šaknys gali gauti tinkamo
[^Kaujoji Romuva**J
B
Jei jūrėse kukiu imra būdu atsiranda nora ir nmža , gėmis, u jei jų nėra, tif jūrių dumblu. Ant jų su*. koproj l>ė įvairių kitų dalykūj daromi dar įrai* jonui maisto.

TEN, KUR KOKOSINĖS PALMOS AUGA

r
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FtiaktadteKia, korė 2*6 dten*,
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DVI SAVAITĖS UUSĮI ŠALYJE

BLAIVININKŲ SUSlVlENYMO CENTRO
VALBYBA

(Ką papasakoja grįtyi ir Sovietų
Kurijos)
,

Visur jų pilna, kur tiL
Katulikiškoji Taiku? Ka sesuo su seserimi, šriminta- Taip kalbėjo šventasis Tė
sisuksi. Kol išgalėjęs, d#
lai reiškia, kimi tas žodi1 kai su tarnais ? Drąsiai ga vais
Ne taip seniai laimes P nęs i)o keletą kapeikų,
‘^katalikiškoji,” kodėl no lime pasakyti, kad taikos vi Ją žodžiai pasiekė mūsų rojaus sulis, Rusija, skam kurie iš tų elgetų seniau, uos
stačiai Taika? Viena tėra sur trūksta, ir kolei jos ne protų tepasiekta ir mūsų bėjo bolševikų programose. tyt, buvo turtingi ir viski
tikrdji taika — ramybe ir ją bus žmonėse, tolei inaterijtt- Širdis. Sujuskime. Imkimės
Daug ką, gal būt, viliojo ta^ pertekę* Taip vienas
tegali duoti Jėzus Kristdz, linfe progresas duos vien di apdštdlavhno Jatbij. Eiki- rojalis kraštas, daug kas. donasis apdrfskelįs ištiekę*.8!
Ramybes Kunigaikštis. “Ra desnį skurdu iv nusiminimų. me, ir kitus veskime į gra
gnk. norėjo bėgti iš saro ša mano pažįstamą ranką
mybe teesie jums... Savo Taigi, reikia Žmonėms tai žesnį gyvenimą. Neškime vi
Praeitame Bl, seime vien Kestfield, Hartford ir kitų ramybę Aš jums duodu/’ kos. Užtat, dabartinis mūsų siems Kristaus taiką. Bet lies Įstatymų ir pagyveni i prašęs išmaldos, liet svetys
komunistų gyvenimu. Greit pamanęs, kad tai iiaskut
balsiai priimtu rezoliucija: kolonijų rašėjai? Ar ten jų Ramybe — taika. Kristaus Popiežius Pijus Nt, gerai kaip?
*• kad‘kiekviena kuopa turė nėra?! Yra — kurgi nebus, ramybe — taika yra viena tai visa žinodamas, šaukia Padarykime Katalikiško* žinoma, tos svajonės visiems girtuoklis, novei’tas šelpti —į
tų korespondentų ir parašy tik jų plunksnos gal surūdi tine tikroji taika ir jos vi si į viso pasaulio katalikus šios taikos Savaite. O kas iš galvų išdulkėjo, kai gide ir buvo beeinąs. Elgeta, ka^
žino komunistų ranka ėmč jĮiinns, ir apdrėbė vcid|į5
tų apie blaivybę nors sykį į jusios.
sos širdys trokšta. Juk nėra ir ragina visus apaštalauti toliau, ką per tą suavite da
niokoti ta “rojaus” šalį - krūtinę... Tokių įvykių
mėnesi iš «avo kolonijos ”
Na, gerbiamieji korespon- žmogaus, kuris nenorėtų tu katalikiškajai taikai. Kalbė ryti? Aiškinti tiktąją Tai
sitaiko dažnai. Iškoliotmng;/
Nt sunktis lai darbas. Pa ♦ lentai-radėjai, laikas paro rėti ramybes pats su savimi damas praeitais metais per ką. Kaip l Rašvti į laikraš didžiulę Rusiją.
rašyti bent >vkį Į mėnesį. O dyti savo talentus. Rašykite ir su kitais. Jėzaus’Kris Kalėdas sake: “Į viso pa čius, rengti prakalbas, pa Ne kartų jau esame skel apspiaudyinni ir net stumdk
vienok kuopų kores|x»mlen- ką nors apie bl. veikimą iš taus įsteigtoji Draugija, Ka saulio katalikus, ypatingai j skaitas laikyti |K*r draugijų bę įvairias žinias laikrašty tnm būti - ne naujieiuu
fanis neįveikiamas darbas. savo tarpo. O jei to veikimo talikų Bažnyčia žmonėms, tuos, kurie mokosi, darbuo sttsirtitkimtts, kalbėti apie je.ir rašę apie šiurpuliu juk taip griūt gali apkrčrif*
ir kokia nors nešvariaJytl^
Iki šiol parašė žineles hei nėra, rašykite kad jo nėra ir ištruškiisiems taikos, nesi jasi ir meldžiasi Katalikiš taiką ir būdus jos jgyvendi• ttmushis atstfikmms 4š Ho
straipsneli ils iŠ Wo»‘resh*rio, kodėl nėra. BI. skvr. bus i- liauja šalikus: “Aš jums pa koje Akcijoje, mes nuošir nime. Ir netik aiškinti, bet vietų Rusijos gyveninio. Šio ne liga... Ties krautUVęthid»^i
pasakojo pažįstamas,—iį.į
iš Cambrtdge. iš Wnterhurv. va iresnis, i domesnis, veiki- rodysiu kelią į taiką, į tik džiai kreipiame savo prašy gyventi taikoje ir pajusti mis dienomis atvykęs iš K u
ginusios iiojogos: žmones stijįg
iš SontL Boston. O kur mus padidės.
rąją taiką.“ Užtat, katali mą ir atsišaukimą. Garbe it kaip malonu yra gyventi sijos mano geras pažįsta sitelkę į eiles,’su korčiukt^l
Lovvell. Lauriuke, Mmitello.
pareiga apaštalauti taikai Kristaus dvasioje. Pradėti tnus, prabuvęs porą savaičių mis laukia savo eilės. Trink#*?
kiškoji talka.
Red
Noru’ood. Nariniu. Mhok
Notomis ar nenoromis tu priklauso ypatingai Mums nuo savęs, pačiam įsigjdi Leningrade, papasakojo, ką mas, barniai, liet inuštynMs
rime pripažinti, kad ir šian ir visiems, kurie yra Ramy Kristaus ramybę ir kitiems yra matęs savo akimis ir ka Kai kurie prastovi net keW>
dieną, didelio progresą am bes Dievo išrinktieji dvasiš padėti ją gauti. Taikos rei pats ant savo kailio patyrė. tą dienų - ir negalina, ei*'K
žiuje, toli gražu ne viskas kiai, bet taipgi čionai yra kia. Ją gauti galima. Ko Leningradas į jį padarę* ne kitur stovėti. Kurių šei*7
pasauly yra ramu ir tvarku. plati ir garbinga dirva vi dėl neimti ? Katalikiškosios nepaprastai blogo įspūdžio,
Suprniitama. kad alkoho tirno. Neabejoju, kad labai Tarp žmonių teisingumo ne siems svietiškiems katali Taikos Savaitė. Ai’ yra pri it šiukšlynas: namai nere mynes dauginu, tiems dar ?
I;i«*k gciiau: yra nors kaA.
montuojam!, gatvės purvi
lis net a nei mantas, nei didi lis ligų nuošimtis, su daug. o tautos slaptai, bet kams. kuliuos Mes l>e per tarėjų ?
>l<tvčti
pavaduoja.
Pat Christi. Kristaus Ra įlos, apgriuvusios į jį žiū
vaistai. Jis neduoda jokios kuriomis teko susidurti ir rimtai ruošiasi prie karo. stosimo raginame ir prašo
Taigi mano įiažįstatnaa,
įėję visi akis išsprogdino
naudos žmogaus kūnui. Jis kurias kiekvienas gydytojas Taikos visi norėtų, bet jos me dirbti iš vieno su dvasiš mybe.
grįždamas prabuvęs ptirųsa*
T (mat, buržujus), nors buvękiais apaštalavimo darbą.”
yra kenksmingas. Alkoholis turi gydyti, kyhi nuo kasdie- neturi.
mirių Leningrade, tik ncap*
apsivilkęs paprastu kelionės alpes iš džiaugsmo, išvydę® .
sulyg gydytoji! patyrimais, įtūtio etirltiįimo, kurių nors Pažvelgkime tniputį arkostiumėliu, kokių pilna mū Liet u vos sienas. K. A daksni^
yra daugelio ligų priežasti lemu lituotų alkoholio giri ėiau į gyvenimą. Ar mažai
ni
a
po
truputį.
”
sų kaimuose ir miesteliuose
šiandieną tarp žmonių vra
mi.
[Kauno “Vienybė’*}
Jeigu
su
saiku
alkoholio
Ten gi, žmonės nuskurę, api
nesutikimų, bandų, keištaDažnai girdime sakant,
žmogui
yra vimų l Ar praeina nors vie Kas-gi iš mūsų nenori, ji lietuviai kunigai yra bu plyšę, alkani: rotai kur te
kad alkoholis y ra kenksmin vartojimas
l
enk'-mingas,
tai
ką
’
’
besaky
 na diena, kad laikraščiai ne- kad mūsų čia augąs jauni vę, daugelis ir tebėra L. Vy pamatysi, kiek švarėliau vii
gas kai jo per daug vartoja-j
]<:;m rcikaliBira piri ti vyrišku*
kintį žmogų. Girtų — kiek drabužius, prašau prie
ma Tačiaiis sulyg naujau- ti apie dideli jo vartojimą. paduotų žinių apie šiurpu- mas būtų doras, kultūringas, čių nariais.
šių fiziologų tyrinėjimais AĮigailėtina, kad žmonės to ingas žmogžudystes, vagys lietuviškas ir katalikiškas. Lietuvos Vyčiai dabar da tik nori: tėvas su sūnumi, ’:r«'iptis, nes aš reprezentuoju 0®?
pasirodo, kad ir po truputį nepastebi, nesupranta. Ne tes? 0 draugijų susiriiiki- Tokiais juos išauklėti, vidų ro savo organizacijos narių motina su dukterimi,< net n:t iš sūriausią firmų. Dabar yr<
ątrdę samyčiai
<lr»ramiai, sklandžiai, pirnui reikalinga stropi tėvil vajų, taigi, lietuvių katalikų 12—15 mėtų -bčfanuk*^'*^
vartojant alkoholis kenkia vienas įpuolęs į kokių neiš muose
* .
« .
tažin ir gausite pigini ’ir geSt
Pagarsėjęs anglas gydytojas gydomą ligą supranta, kad teisingai, ir meiliškai viskas priežmra.. Be geros tėvų ?jaunime^ tavęs laukia jau or ^linksmi,” sn’ruom. O jan f0XAR .TAlimA, 2Ž3 L Šit, B®.
W. Guli, kurtą parlamente per girtybę toji liga ji par eina? Ar nėra neteisingi), priežiūroj be tėvelio ir mo ganizuotų! jaunuolių organi elgetų —'■ devynios galybės! ūmton. Tol. 51. B. 0394AV.
ausminių užsipuldinėjimų; tutės patarimo it prideramo zacija, stok jos eilėsna. Tė
yra pasakęs: “kad tai pa bloškė, bet pervėlu.
Amerikos
gydytojai,
kaip
pavydo ir keršto žodžių ar pamokymo, sunku tikėtis ge ve, motute, patarkite savo
prasčiausias anglų visuome
:
sūneliui,
dukrelei, prisirašy
nės apsireiškimas, jog žmo ir Europos, panašius liudi nesigirdi? O šeimynose ar ros priaugančios kartos.
jimus
apie
alkoholį,
paklau

vra taika, ramybe ? Ar tarp Visų tėvų didžiausiu troš ti prie Lietuvos Vyčiui, nes
nės pasidaro sau daug blogo
sus,
duotų.
Visi,
gal
be
iš

vyro ir moteries yra sutiki kimu ir noru yra matyti sa tai yra vienatine centralinč.
alkoholio gėrimu, nebūdami
BR00KLYN, N. Y.
WATERBURY, CONM.
imčių,
tartų,
kad
alkoholis
LDS.
12 kp. mėnesinis susirinkimas?
Ar
jie
gyvena
mote

turinti
apie
šimtą
skyrių,
patys girtuokliai. Tai daro
Kovo 22 d., 1 vai. po pietų įvo mylinius vaikelius, išau
jnas
įvyks
kovo 27 dieną, G;30 va*
ma labai pamažėh*. sunku ir tikrai ligi! didžiausia prie- rystėje sulig Dievo įstaty gusius dorais vaikučiais ir lietuvių katalikų jaunimo vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas
kare,
Karalienės
Angelų parapijai
Kenos mokyklos kambary, Conpastebėti. Paprastu visokių že.stis yra. Tiesiu ar ne tie mų l Kaip tėvai su vaikais savo teveliu senatvėje pa organizacija.
grcss Avė. Ateikite visi. Valdyba svetainėj, kampas Robling ir
vynų ir alkoholio vartojimu siu būdu alkoholis suardo sugyvena, brolis su broliu. guoda. Todėl svarbu žiūrėti Visi tėvai trokštame savo
4th gntvią.
Taigi malonūkite visi susirinki'
su kuo augąs jaunimas susi čia augantį jaunimą matyti
daromas savo sveikatai dide žmogaus kūno ir sielos sveiC. MROOKLYM, N. Y.
ir
užsimokėti duokles kurk esatelis nuostolis, net ir tuomet,
<urie dalyvaudami ar tai deda, su kuo jis draugauja, susipratusiais lietuviais ka Kovo 22 d., tuoj po sumos įskolingi.
Nepamirškite ir
K. F. J tautiškose šventėse, ar šiaip nes’yra sakoma: “Pasakyk, talikais. taigi paraginkime vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas.
kuomet jis vartojamas labai
nartą atsivesti prirašyti prie mtt«|
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
atsargiai. Tai sukelia kūno
Šokiose nors parengtose iš- kas tavo dragai, ir aš pasa juos dėtis prie organizuoto mo keletą svarbių sumanymų. At brangios organizacijos.
Kviečia ViMyH
narvelių mažėjimą, naikina
silmėse. Ateitia pildyti pro kysiu, kas tu esi.” Aišku, lietuvių jaunimo. Lai jie siveskite ir savo draugus(cs) pri
sveikatą ir protą. — Abejo
Valdyba
gramos keturpėkšti. kad net jei jaunikaitis užsiims si^ draugauja su savaisiais sa- rašyti.
WOKCCSTEB, MAS8*
ju. ar žinau srarbisiK ligų
programos metu reikia pa girtuokliais — turės būti ir yųjų tarpe.
LDS. 10s kuopos susirinkimą# 1DAYTON, OHIO
prii žadi, kaip alkoholi*, jau
B< skaitydama Gerb. Blai griebus už galvos ar kojų iš pats girtuoklis, jei jo drau
Jaunime, tavęs laukia Lie LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks \>lts bahmd. 5, Aušros Vartų pa
nekalbant apie tai, kad da vybės skyriaus Redakto nešti už durų. Ir štai tie mū gai bus ištvirkę ir jis bus
rapijos salėj, t nejaus po suiiM*
tuvos Vyriai. Stok jų eilės- sekmadienį, kovo 22 dinną, bažny Visi nariai prašomi pribūti, imM
romės \ isokios piktadarvhes. riaus straipsnelius. “Žodis sų vadai, po kurių globa y- toks pats, nes blaivas negi
tinėj svetainėj tuoj po sumai.
na.
turime svarbių reikalų.
Mano nuomone, būtų labai Blaivininkams,” įianorejau ra pavestas jaunimas, nepa draugaus su girtuokliais ar
Kuopos rast. Z. Gudelis
Kviečia Valdybe
Fed. Sekretorijatas
gerai, jei atsirastų žmonių, irgi šį tą parašyti. Geri). jėgia užkirsti kelią nedory ba lat rais- pasileidėliais.
iTEW HAVBN,~CDNW.
• kurie važinėtų visur, skaity Red. savo gražiais straips bei. Delko? Ogi dėlto, kad Žmogaus prigimtis trau
SAINT CLAIR, PA.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki
dami viduriniam ir augŠta- neliais ir paraginimais bu gal kai kurie ir patvs kartu kia prie draugijos, prie di “Jei tavo sąžine būtų gry mas įvyks. sekmadienį, kovo 22, LDS. 107 kp. mėnesinis susinti*
jam luomui apie kasdieni dinto budina blaivininkų su jais dalyvauja.
desnio būrio žmonių, nes vie- na, tu nėlubai bijotum mir 1 vai. po pietą, bažnytinėj svetai kūnas įvyks baland. 5, tuoj po Mi
nėj, 339 Grten SL Kviečiame na nios, g v. Kazimiera parapijos salėj.
nio alkoholio uutoiinui ken dvasią. Tik. deja, mažai kas Get b.
Blaiviniiikai-kes!
nam ».ar dviese
..... * *«..... .».*-« .......
. — -v.. yra nuobodu—
rius (es) ateiti, Gera proga užsimo Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
ties.”—T. Akvinietis.
ksmingumą.”
į lai domesio tekreipia. Ir Per mažai mes turime blai-’—ilgu, todėl jei jau draukėti duokles.
Valdyba .užsimokėti mėnesines ųiokėstis ir
naujų narių atsivesti prirašyti.
vių vadų. Tie irgi perdaug gauti, tai svarbu pasirinkti
D r. Thomson, belgų gar kodėl taip yra Z
Valdyk
darbais
apversti.
Tad
mes
^draugiją,
kuri
visais
žvilgsPHILADELPHIA,
PA.
sus chirurgas, apie alkoho Kur yra mūsų pirmtaįtaLDS. 13 kp. susirinkimas Įvyta
lio kenksmingumą žmogaus nai, raštininkai, korespon nors savo mažais darbeliais niais atitiktų mūsų jaunimo
KASTOM, PA.
penktadienį balandžio 3, 7:30 vai.
kūnui hei ligų priežastį, sa- dentai, kurių rašteliai turė pagelbėkime tiems vadams, rrfkaĮftvimams. Tokiu mū
LDS. 40 kuopos susirinkimn i«
vakare, mokyklos kambary. Atei
\u viename laiške rašo: tų skambėti Blaivyln’s sky kurie su dideliu pasišventi sų jaunimui geriausia ir tni
kite gausiai. Nepamirškiteužshno vjks hah'nd?io 5 d., tuoj po suttMMl
kiti duokles.
Valdyba ’v, Mykolą parapijos svetainė
“Jau senai buvau jsitikri- riuje. O ypatingai
VU- mu dirba žmonijos gerovei* vienatinė tuo žvilgsniu drau
Malonėkit visi nariai atdlankyl
nęs, kad mūsų kr Ate nėra jaus metu. Jeigu mes nori Mes kiekvienas priklausome gija-—tni Amerikos Lietuvių
■ir
mėnesines mokestis u^imoHik
ILiiAlMTH, N. L
- didesnes uchuirPs Kūnui ir me patraukti mūsų jaunimą į kokias nors dr-jas, einatne Vyčiai.
LDS. 16 kp. susirinldnuis įvytai
sielai, kaip alkoholio gėrimų prie blaivybės, tai visų pir į susirinki innsj tad pamėgin Lietuvos Vyriui jau gy*
trečiadieni, balandžio 4. 74ą vai
MASKVA* K* R,
!
vartojimas. Aš čia kalbu ne miausia mūsų gerb. vadai kime gauti nors po vieną vunjn 15 metų. Jų orgunivakare, bažnytinėje svetainėje
LDS.
f»3
kp.
mtahiiš
nuritMĮ
Nariai
kviečiami
gausiai
ateiti
ir
organizacijai zaforitts yni senas tūvyimL
apie tokį alkoholio vartoji tu irtų ttiumi labiau, susirū Blaiviuinkij
atsivesti savo drnugus(es) prfra< man hjtas hnknri. ū, tuoj pft
mą, kuris veda i girtybę. pini i, Pažiūrėkime į šių JaL naują nnlį. Kaip būti) gta- uis p. M. A. Norkūnas. Or
Syti
Valdyba kuthiių inKią, ptfbaStųtlnij
Ne! Apie paprastą vartoji kų jaunuolius, j rinktinius, žu, kad mūsų orgauizaeijn ganizacija turi tūkatnučius
tnlnčj. Kviečiame nariin ctritK
VnįlTVlLilįiLL.
vm keletą uarMą »umai
mą, apie gėrimą su siulm lot — pavyzdžiui ir bažnyti dvigubai paaugtų iki sekan mjrių. įtari sjforto, mefgaįLDS. 75 kp. mėnesiniai susirhv T)iipni atski skite ir hivo dr«
ris kenkia kūnui ir mnžhw nimus ritmams, priklausan- čiam seimui. Pnmčpitikimo Čii) ir vaikinų sekcijas? Jmi
kiniai Įvyksta kiekvieną mčnesl, prirt£.v Ū Prie Sfcj
AtattaijH Ir litą arti
proto jėgas Ii; tokio laips- cius, 0 kaip skaudta kai pa- dirbti, durim vaisinis clžiaug- priklauso gerinusias Ameri* tai NU
tMrtaui •rtkrtMHu*. K«Imm
sekmadieiiy, po 1’5 d., šv, I’riro ir
M -A
dirtis nvgrdht Mi
kas lietuvių katalikų januL
7T,t MORKUMAS
_„„„
nio, apie kurį labai mažas matai tuos JailtitUdius septy- simes.
Povilą bažnytinėje svetainėje.
Blaivinink^in^
Kuone
risi
jauuesnieB®
1
IAww«t,
M
ma
I
Valdyba DkVd-AL I^čkttmkaitA
žmonių sknivhis turi supta-(molikus, aštuoniolikos medų,
/
- /
;____ ' ' •. /
7
Ktu>. .T. .T. Jakaitis—vadas; Kuo. Jonu tWkan»«—><rm.»
M. G'C’ilžHiC- iąt vlreplrm.; M. Unuonknė—Jl-Ji vk««>ln».; Ą.
ZavuvkiN ra£L, 114 IVcbitei* Avi1., Canmrttlfifr, Mm; O. KMafcrUuB
—I2ii., o comnuinu’^iHh AVc., Worre«ier, Mm**.: J. TatuMs ir r.
Munku.*globėjai: Kuu, J. SvnriMy* Ir Kun. J. Butanu**—orgMnlzatorl.il; Kast. F. Juškalth—redaktorių^, 02 WJnrhor SU OmuiH'idye, Ąlats.
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kybą, kaip asilas nuleidęs nus‘s
nudjmhlino į kertę, iš kur buvo
Vaktįnima* pavyko
Į jgn ąptudoje buvo paskelbta, atėjęs.
Mat, holševikėliai moka tik dė
15 d. kovo bažnytinėjei svetaine-1^
atvyksta
ti
visokius šmeižtus Į šmeižtą laiKovo 15 d. Aušros Vartų paFAKIRO PRAl
je .suvaidinta du veikalu. **Dov<-U ’JM koloniją kovo 24 <L
Tokių tat slėpiningi) daly*
krašeius,
liet kad reikia stoti ūkis
rfptjoje įvyko iškilmingas prof.
ną” vaidino Marijos Vaikelių dr.l
kolonijos parapija ir di- i aki ir pateisinti tuos šmeižtus,
Indijoj ym tam tikros rū qi pasitaiko Indijoj,
M. Biržiškos priėmimm;, Ir paskuimėgėjos ir “PatrieuV vaidino <lesn{* <bwijo< sudarė komitetą,
tai
jie
tyli,
kaip
užkerėti
šies
indų tikylms vienuolių
4 Maujaakdsvamaniępirmito* išklausymu*. Žmonių buvo
Sodalicijo* mergaitės. Kalingi kum rūpinasi petemimu prof. M, Linkėtina, kad V. Pavys pasi
vadinamų fakirais, kurie p
priftirinkę pilnutėlė salė, nebuvo
(
ninteui
vokams buvo rengiamas šv.
stengtą giliau supažindinti su ti
virto*
kur
sėstis.
Antrą
valandą
gio parapijos naiKlai, tai žmouinP*?* !
?'*
F kyba montrcalu'i’ius. sekančioje vairiausiais būdais kankina AZORŲ SALŲ ATRADIMAS
taiki Priimi ir Pagirbi
po pietųProf.M.
klebono Brinką
kun. K. A. Va Kovo 1 «. tuk laisvamaniu <1n tiek prisirinko, kad .iF sėdynių H* ,sv’ Jnrgin 4r-jos svetainėje,
savo kūnų. Jie gyvena daž* Šiemet sukanka 560 mo
paskaitoje.
rio,- Dr. P. Puskunigio, Adv. P. ja savo susirinkime nauju pirmi pritrūko. Be vietinių buvo ne-pCftn,Jw/< Duarry Avė. ir Mėlmter
Dalyvavęs niaukiai, • kaip atsiskyrėliai
Ratricijt
”
Dublio
iė Knn.“K.
Zaikausko
ly ninku išrinko ienk|, kurst save lai mažai ir svečią. Daugiausia buvo Pj*
tų, kai buvo atrastos Azonj
*• Vaidini
miškuose, arba kalnų daulMJdimas atėjo šalin Profesorius M. ko antruoju Jogaila.
matyti ii Bostono ir providenee. PL Biribską kalbės apie Wnių ir
salos, kurios yra j vakarus
Biržiška. Visi žmonės sustojo, del
Prof. *L Biržiška
taiga* Tm Providenec buvo atvykęs kun.l-’0
nuo Afrikos Atlanto vande
ną plojimu sveikino. Po Įžangi
Kavaliauskas. Taip pat huvob™
<Mmvęs kovosi^ už
Anglų laikrašęiai duoda įnią kallnj h‘ deklamaciją prasi
ir K (Wono “Darbininko” re- tktuvOs Wr kl*wmyl>ę; būdaApie virto* lietuviu*
(domų atsitikimų, kaip vienas nyne ir priklauso dabar
Portugalams. Jasi atrado
dėjo paskaita. Prof. M. Biržiška
dnktorius p. A, Kneižys su gf.imjJnias Vilnioje drąsiai gvnėlirtnvią
Hemling t uri 110 tūkstančių gy fakiras pnikeikė tris anglų
labai gražiai ir Įdomiai nupiešė
ir kiti. Buvo ir. iš kitą koloniją, I
,
’
Goozalo Velbo Cabral 1431
taute*
Vilniaus .padėtį ir atgavimo hfibet visų nė negaliu atsiminti. Žo-1 žvarbu, kad ] šms paskintas ventojų. Lietuvių priskaitoma a- karininkus (Indija yra ang m., kada jis priplaukė prie
pie 50 šeimynų, šv. Antano para lų valdoma). Buvo šiaip:
dbh. Kas tik buvo paskaitoje
šv. Kazimiero bažnyčioje dvie dzin sabini, publikos buvo liek |“n,ls'"' ««»•«»*. S«vo luusiu ntPomados gmpės salų. Li
piją
pradėjo steigti 1003 m. ir
džiaugėsi atsilankęs. Keletas užsi
jų savaičių rekolekcijos užsibaigė prisirinkę, km) Nonvomlo Sv. .Inrd’’1’^.™’* WMrw»e. I:a<l mums
viliame miestelyje įsigyve
1014
m.
čia
pribuvo
kun.
Kamins

kusios salos, pamažu buvo
sakė laikraštį “Mūsų Vilnius.”
H* to.,bus perą prokovo 8 d. Kain moterys, taip ir xio parapijos salP tiek niekados P1
ką* (sveikatos ieškodamas), kurs no vienas raifidių pulkas.
neturėjo.
Programoje
dnlyvavoĮ
1I
/
1
/'
1
'
a
*b
1,
žinli
mi
Lietuvos
moksParinkta lesų padengimui aukų ir
ištirtos 1432—1452 m. m.
vyrai, uoliai lankėsi Į rekolekėisutvarkė parapiją ir nupirko baž Kadangi miesto buvo maža
M tą frof. Al. Biržiškai kelionės jas. Visomis dienomis, kaip rytais, Ir vietos visi] gerbiamas klebonus I.
Wrininl(ni*l^a^anR’ t0SP sn^s<‘ ^,,vo
1,ra/*
Biržiškos, bus ir nyčią. Knn. Kaminskas išbuvo vietos, ftai trys I____ _
lėšų įteikta $25.00.
taip ir vakarais, žmonių susirink kun. K. Urbonavičius ir pasakė!
rasti senovea kartagiečiy piklebonu iki jo išvažiavimo Į Lie
leitenantas, kapitonas ir
davo pilnutėlė bažnyčia. Rekolek gražią prakalhelę. Gerk. kTchonaaW8,t8,.Rį? kaIli?tojUr top paNlms
tuvą
1924
m.
Nuo
i
o
Taiko
lietu

nig&i,
tai iš to spmifUiamių
visi eikime Į pa
cijų metu buvo daug svečių ku ati nnuja koja jau neblogai vaikš-l’1*
pulko gydytojas susitarė pa
viams
patarnaudavo
kitataučiai
kad jos jau buvo žinomos
nigų, kurie klausė išpažinčių. Tūk čioj*. Pereitą sekmadienį jau Jai.l^’dass.
kunigai, todėl čionai veik jokio sistatyti namukus už miesto.
P.
Medelinska*
stančiai priėmė šv. Komuniją. Re «:ė šv. Mišias, Gal Dievas dura
veikimo lyg ir nebuvo. Tik prn- Rado gana gražių vietų, liet prieš Kristaus gimimų, tik
kolekcijas vedė žinomas pamoks neužilgo visai sustiprės.
vėliau liko užmirštos. Toli
<•jusi rugsėjo menesi čia atvyker visa nelaimė
tai arti gylininkas Tėvas A. Petrauskas, M/
biaip pastovus klelamas kun. Bamas daiktas kad Azorų sa
veno šiaudinėj palapinėj faI. (kur§ suteikė ir dovanėlių po kiST wlfjn ,,nvn k’m'p
kūuas ir surengė jau keletą pra
los yra pasakiškos Atlanti
knygutę “ Mfeijonioriaus dovanė
Grįžkime prie vaidinimą. Tu- i
Montrtalfo lietuviai
mogą parapijos naudai. Į klebono kiras, kuris šiam karininkų dos liekanos.
fuTr.*’]
le.” Knygutės turinys gražus ir riu pažymėti,kad prie surengimo Į
nmtudžia.
surengtas pramogas lietuviai gau sumanymui griežtai pasi
pamokinantis. Minėtos rekolek vakaro ir i.šmokinimo vaidintojų I ,
•
• • - .
,
.w
, .
| Sv. Teresės Dr-jos imciatvvą siai. lankėsi ir džiaugėsi, kad sr priešino. Karininkai su mies
cijos Įvyko rūpesčiu mūsų klebo daug
KEISTA TARNYBA
pasišventimo
ir
darbo
pa-1,
4
.
v.
...
’
,, .... . . ...
.. | kovo mert. 8 d., Lietuviu pnrapi- savaisiais turi progos gražiai lai to valdyba įsakė fakim i
no knn. Aug. P<4rairio ir jo pa- dejo
p-le M. Sakalauskaite. Ji I.
A
, . 1 ..
4. .
-v . : |jf»s svetainėje surengta paskaita, ką prakišti.
gelbininko kun. J. J. Bakam).
kraustytis. Šis, žinoma, ne 1 ’rane.frzijos valdžia ima
kaipo gabi artiste ir vaidintojas j ... „ .
,
.1.
... prirengė.
.
.
XT
vi AP....
,e o va
Passion'Plą.y
tinkama)
Nonvoodie-I.
. »- vak.. pradėjo
„ nokgalėjo priešintis, tik prieš iš- ghn aukštus mokesčius nuo
, i i ... • |t‘s publika ] svetainę, o 7-tą vai.
Gražus paprotys
eini p-les M. Sakalauskaitės nie-1.
....
....
Klebono kun. Bnkūno pastan sikraustydamas tarė kari šunų. Užtat gyventojai šnnf
, ,
v . . T. m . ,
v |jau pilnai buvo pripildyta svotąi.
gomis šv. Antano parapijos nau
f'ia gavėnios laiku katalikiškos kados neužmirš. Ji užsipelno <li- i . , ,
,
.
fne klausytojais.
ninkams šiuos baisius žo stengiasi paslėpti. Namų gy
I
.
ė
dai Ims rodomi garsūs judami
draugijos užsiprašo šv. mišias ir <|eho pagyrimo.
.
.1 Prasidėjus8-taival.vakarovie- “ Kristaus Kančios” paveikslai džius: ‘‘Aš prakeikiu šiuos ventojai, kaip tik pamato
jų metu visi nariai-res priima šv.
Sodahotes
mergaites,-kurios
vai-1
... .
..
...
i
Itos lietuvių parapijos klebonas “King <»f Kings” srkmndirnĮ, ko namus ir visus tris jo gyven mokesčių inspektorių, tuo
Komuniją in corpore. Kovo 1 <1. <hno veikalą “Patrina savo ro-l,
T r< ii
, .
.
v y
Ikun. J. Bolnnas, atidarydamas vo 22 d., 7 vai. vakare, didžiu
trecii]jų šv. mišių motu dalyvavo .les ,labai
gerai atliko. Ypač p-les I
_
tojus. Per septynerius mo jau šunį paslepia kur nors
P™’“*
J4 Z<M1“f liam “Rajai) Temple” teatre No.
šv. Marijos vardo motorų draugi Kudirkaitė, Vaikaitė ir Laikokion skylėn ir inspekto
„ ’
..
wsusirinkusius, pareikšdamas šio IJth St. (vienas blokas nuo l’enn tus jie visi mirs nesavo mir
ja. Kovo H šv. Onos mot. dr-ja. vvte. Pastaroji
ypač paskutinis-r ....
i .
. .
timi.” Tai buvo 1869 metais, rius. nieko nesuradęs, turi
i. > i . • -v
•
Isusinnkimo tikslą ir perstoto lai St.).
Kovo 8 sumos metu mūsų didysis me akte
labai įspūdingai atliko!
*
.
,, .
|kyti paskaita aukščiau paminėtos
I’žsibaigus pirmam rodymui pa rugsėjo mėnesį 5 dienų. Šis išeiti. Bet mokesčių inspek
choras, vadovaujant varg. J. Že- savo užduoti.
I. .
. ...
1 dr-jos pirmininką V. Bacj.
maičiui, iškilmingai ėjo prie Die
Marijos Vaikdm ragintojoms Pil.mininkM V. Bni,,.s> rpil!ia veikslų, programą išpildys šv. baisus jo prakeikimas išsi cija surado žmogų > kuris
vo stalo ir priėmė šv. Komunija. priklauso garbė
moka loti į vai liausiu šunų
atvnidm.mę
kalll|,. Juozapo (airių) mišrus choras ir pildė.
šio
garsūs
dainininkai:
P.
Pet

Reginys buvo labai malonus, ma vmka o “Dovana. ' Jas ismok.no tojas ir taiK. įdomil}
kait
1870 m. gegužės mėn, 25 halsais. Mokesčių inspekci
tant mūsų jaunimą, einantį prie kmi. I-. Norbntas. Jaunos margai- Ip.e pamatini Wjjro| SInnlkiai raitis Cine Opera (*o. narys, ba
ritonas, ir plačiai žinomas bosai d. kapitonas su keliais kitais ja nusisamdę šitą žmogų už
Dievo Stalo. Dalyvavo per 100
.’j?
v*“ln0'
J nupiepdamas jo apsireiškimus
aukštą atlyginimų. Jo tar
ch^i.stą bei chorisčių. Kovo 29 d.
\ Dalintojos vieno ir In o vei a-|jįmo)?nj-C(
«Uvė pilnai suprasti Stasys Barauskas — abu iš Phi-’ i kariškiais buvo išjojęs žval
r LDB. 97 kp.susirinkim*s“įvyk^ -f>rtt*4tt)mwTTj<»i»-efe>^L*bd*rri«^ir‘ nr-taip sujaudino jnib Itf, ^“Mkiekvicnam klausytojui, kad yra ladėlphia; soprano — Marle Gaz- gybom Smarkiai įsibėgėjęs nyba eiti su mokesčių in
kąvo
kovo 12
12 d.
d. 77 vai.
vai. vak.
vak. SusirinSusirin Blaivininką* draugijas iškilmingų daug kas ir apsiverkė. Abu ''"-bmngaus protui nesuprantam* zano balso mokytojai tenoras — krito nuo arklio ir užsimušė. spektorium per namus ir lo
Krank Benderis Lafayctte Collogc
kimą# buvo gausus ir gyvas ir nu trečiąją šv. Mišią metu, šios dvi kalu yn ręhgtjmiat.
Ankšėiausi* Esyhė, į kuria žmoir
Antonio Goresio — garsaus me Leitenantas žuvo 1871 m. ko ti įvairių šunų balsais. Pa
draugijos
eis
po
Blaivininkų
vė

Tėvai džiaugias^.kadvaikai
riv<to tik,tl
tarimais turtingas.
vo mėn. 25 d. taip pat nuo slėptas šuo, išgirdęs savo gi
liava.
- jaunimas gražiai darbuojasi. p<) trnmpOT pertraul!os Sv. Tp. nininko M. Bacb auklėtinis, visi
' Delegatai išdavė raportus iš L.
Gal nesuklysiu pasakęs, kad mfisij K ^ D jM
v(I(,..as p iš Easton, Pa.; tenoras — IValfcr smarkaus smegenų sutrenki minės balsų, tuojau atsilie
D.S. N. Anglijos apskr. suvažia
Brown iš Brooklyn, N. Y.
jaunimo
veikimo
ratą
suka
jau
l
Jasutjs
rt
k<t]is
mo, kritęs nuo arklio. Pulko pia. Dabar paryžiečiai jau
“Birutė” scenoje
vimo, kas buvo priimta su pagy
Programai pasibaigus, antru
nas ir energingas visn mylimas kvics(Iamn!t netik jamj
)let
gydytojas išgyveno iki 1876 savo šunų nebegali paslėpti.
Šv.
Kazimiero
choras
jau
sku

rimu.
kartu bus rodomi paveikslai.
biai rengiasi pastatyti istorini vadas knn F. Norbutas, stos P*- I)(,n(lrai visu, lietuvills i(1 skai.
Įžanga dykai. Viduje teatro bus motų rugsėjo mėn. 1 d. »ris Pajamos už šunis kelergnbai
«■ Nutarta išpildyti Centro, kvotą
kny
laikra51-.ilh
gražu veikalą operą “Birutė.” rupijos sukąrąs. Jis milsij janm- L o
padėta
dėže ir kas norės paauko snjdraiigais ramiu oru pasi padidėjo, o Jojikui dar pa
-7-sumokvti Centro reikalams $25.
Nors minėtas veikalas labai bran mą gera, parista, nes dar klenku P() t0 laik{!1 p^kait šv,
ti
lindingimni
lėšų, tai galės ta ryžo paplaukioti laiveliu. Iš
Pirm. A. Peviukoniui ir sekr.
tindamas mokino vatkuetus vasą-H. Dimininkas v
keltas atlyginimas...
giai kainuoja pastatyti, bet kaina
padaryti.
Tam. Verseckui pavesta rūpintis
jf0ntre„lio liet„.
plaukus kilo audra. Laivelis
bus visiems prieinama — vos tik nneje mokykloje. Jaunumas JlLaloniai
“M. R.”
Parapijonas
nurengti J. B. Laučkat prakalbas.
pamylėjo, nes jis jam atMday?
gy
apvirto. Dragai plaukė iš
50 centu už Įžangą. Todėl choras
Nutarta kviesti iš Nashua’os L.
į dirba ir mokina jr bnt. <deslm.sk
-r lwndH.
kviečia visas draugijas prisidėti
plaukė ant kranto, o nelai tUndio iateli<tnti| tarp* yra tiM
[ T). S. 65 kp. teatro mėgėjus su
Bažnyčios
ir
Tev
-n«
vmkais.
jr
n&
nors su $10 auka padengimui le
mingų gydytoją prarijo bai
į ^vaidinimu. Tuo rūpintis pavesta
v
snsi.
su. O pavienius asmenis nors po Nonroodmeiams tenka t>k dii«uBarba pastaba prie žinutes: ‘‘Len si šiltųjų vandenų žuvis —
t »Inrevieionei.
tis,
kad
turimo
tokius
garbingus
I
.
,
.
...
..
.
.
„
$5.00. Draugijos, kurios prisidės , ’ .
,
.
„ TT [rinkusiems laikraščių “Keleivio”
kijoj draudžiama esperanto
[.
"Re to, užgirio komisija, kuri
dvasios vadus asmeny knn. K. i r-1.
,
ryklys.
«u auka, jų pirmininkams bus su ,
...
. .
...... hr “Laisves” aklus melus prieš
kalbi.”
į išrinkta apskr. suvažiavime subonaviciaus
kuris
yra
planai
zi-|,
...
...
.
_
....
teikta garbės vietos, t. y. “box
„ |kataliku akciją ir musą veikėjus, Gerbiama Redakcija;—
Prof. Dr. V. NykalalčIo-PrtJoo r*d**w*
t rengti LDS. X. A. apskrities išnomas mūsų išeivijoj ir kun. F. I
v . . . .. .
jemts HUraturo*, motei*, vbnommi*
sent.” Veikalas bus statomas pa
.
a
Ji
,
•
i
(tonais
huvo
viešai
kviečiami
Gerai žinodamas, kad “Darbi
L Vfcžiavimun kurs Įvyks Mentolioj
savo vadų!
»
•»
ir atedemlikojo gyrealno Hiuatnmtt*
baigoj* balandžio mėnesio Plaza Norbuto. . Klausydami
w
vi v |Montrcalės kairiųjų korosponden- ninkas” yra rėmėjas tarptautinės
mtoe«lnla turnalas yra, dkUtaailM,
g gegužes 30 d. f t# komisiją iš
ir musų tarpo įsigvvons didesnis I .
.... ; :. , ,
rlmaansJaa, bkaDlaaria# Ir Metetaa*
teatro salėje Front gatvėje.
.
B Lai apginti r įrodyti, kad yra tie- kalbos idėjos, atkreipiu domę, kad
L Loveli’io įeina J. Šaukimas, A.
susipratimas ir meile.
» [
,1 .. .
,.
,
praalIolBBsiaai fenogul tlnteoilarafa*
Vilnieti* lsa’ ka J,° slcnm1,,no snv0 sPau«°* ‘Darbininke,” numery 20-mc, ži Gera proga telankyti Lietuvą ir lietuvių Žurnalai Todėl ylai >t*teMkl-*
Reporteris
r
Vilkišienv ir Jurevičiene.
te nialrakytl Mildin).n
Įje. žinoma, melo melu neapginsavu gimines
nutėje: “Lenkijoj draudžiama
“židinio’1 kaina Lietuvoj*: amt 88 U
si taip ir mūsų Imlševikai visi ty- esperanto kalba,” ii*vko f žinoma
puma. 20 lt. ; Amerikoj* meta*)*
82.8a
Laivakortei tik 150 dolerių • fUMMČlnl
ne iš “Darbininkp” redakcijos
Adr.: Mž!dl*ya,M Kava**, Lalari* AL
j abi pusi
kaltės) klaida. Tas neteisybė —
—S’S
Lenkijoj nedraudžiama esperan
pondoncijos. esąs Lietuvoj prasi to kalba, bet ją net Lenkijos val
Laivakortės nupigo 31 do MJJMKWfAl, PUnu, hdiikaltęs ir pabėgės Į Kanadą) pri stybės valdžia remia/ Krokuvos
ku, Paistau Kalta* ir vbosiartino prie V. Bočto ir mėgino universiteto Įvesta pamokos ospe- leriu. Kas važiuoja Į Lenki lda« Jotu įrita**, parduodam
apginti Įdėtus į “Keleivį” savo ranto kalbos. Tą rašau ne dėl to. ją, tiem galima gauti Lenkų pigiaurtaL Kreipkite* ypatiŠ*
kai arba raiyktt
šmeižtus, bet paklausus, kuo jis kad, kaip kas manytų, kad noriu pasportą dovanai — dykai.
varaatnojaai uipamatuoja savo šmeižtus, pasta- užtarti Lenkiją. Visiškai ne! Pž
■IcaMdlAlai*.
Ekskursijos
jau
yra
tvarko

Pas amt faaaė
rasai pareiškė, kad gerai nepa tą, kad lenkai klastingai pagrobė
te tikra* *«ro>i**
mos — Tamsta ir-gi nepasi
menąs ką rašęs.
tes plunkMum Ir
Vilnių ir kitrfs mūsų žemos, visiš
puta*. Aplanky
Susirinkusieji parapijonai vien kai ųejauseiail širdgėlos; jei ir vėl lik. jei manai važiuoti. Lai
kit M«W N**M
balsiai išreiškė didžiausi protestą parblokšto lenko suskambėtų de vai dideli ir greiti.
Storą LEPIK’S.
prieš kairiųjų šmeižtus ir pasmer speracijos žodžiai: ‘‘Fini* PoloJftr* **•* Featker <7*., M Oaaacy
Galima paimti j Amerika St, Bo*ton, Mum. (Cbaaocy Rt.
kė jų laikraščius.
niael... llašau todėl, kad, būda tuos, kurio yra čia gimę, o eina U tamar 8t, Ir yra artėti
Iš pradžios pasirodė gan nar mas nktyvimveikliu esperantinin
Wuhtu*ton 8t. arti Jorto-Mnnm
us P. Liaukovičius, hot nepajė ku, nenoriu, kad klaidinga žinu Lietuvoj ar Lenkijoj augo* Dapt. KrattavM ant tei*p* B*dgęs apginti savo šmeižtų prieš ti- tė nopelconktų tarptautinės kal Taipgi tėvai gali paimti sa
bos idėjai
t
r vo dukteris ir sūnus į AmeMeldžiu tą laišką patalpinti riktt jeigu dar neturi 21 me
Holland-America Linija .rengia ekskursiją j Lietuvą.ant didelio laivo “Stnten- i
.‘Darbininko.”
tų.
Llėtnvo* raMalnltl yra Ibidani,” kuris išplauks Balandžio 24 dieną. Laivakortės nupigintos iki $150*06 j j ĮĮ tosGėrfausl
Su nugštn pagarba,
Fabriko. Dabar tų raldalnltj raunttMūsų krautuvė ir agentū
PIANAI-RADIOS .
Klaipėdą ir atgal arba $161.00 į Kaunu ir atgal. Ant šio didelio laivo uStatendani’* I ma nttolnttl Ir todėl jo* yra Bvhrifo* ir
Ktiys Vldikauskas
unnlti**.
ŠALDYTUVAI
ra
yra
atdara
ir
vakarais
iki
visi bus linksmi ir patenkinti savo kelione. Tuojaus kreipkitės pas vietini agentų, J Km* dar w»t J< ragMVf, trt nfedso- 2S: 13 Livingstoii St.,

NORWOOO. MASS.

K'AS GIRDĖTI, LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

CHANO RAFIOS, MiCH.

ĮVAIRENYBES

*. WWCESTEB, MASS,j

Į

READING. PA.

WORCESTEH, MASS.

MONTREMj CANADA

*

L0WELL, MASS.

i
i

LAIŠKAS REDAKCIJAI

“ŽIDINYS”

LAIVAKORTĖS ATPIGO

GERA NAUJIENA! SVARBI ŽINIA!

TIK U Iš LIETUVOS

kurių adresai žemiau :
B BAJtTKBVIOIUS

\

M. G1MDR0UŪS

ffTtir.Mtam., Mostelio, Mm. MlBro<dwiy, g. Imton, Mm.

K. ĖDAMAS

875 0<mbrid<* itCtobridre

FOJ/FL/jftf.vr OF F. K
liHllHimijmiĮt»tJ»fTf>ĮBtHmf1ttHCittl“,lĮC'‘*,"*įlrt“*l“““ll“ll“‘‘‘‘l,**“,i,l*-“‘n““'‘‘**“*‘..... į MSI S.

labandymal įvairią raitą alutim ąina
*o d*a*t*n <!I<W* nuolaida
I į Perkant
Šhrtom*kranturalnkama, rfranfUoma
*g*«it**M. '
į rmrapIMta,
Su ttfoatevMl* kr»lpklt»i a<1r»w:

kyklt.
I pmm*

CHARROM’S

Pluladolphia, Pa.

Tuomet atėjo Daukanto
jo avajota gadyLietuva
pTik”!
A.V*,, GMO^RO, Iii ne.
■ /

9 valanda i. Petras Dartkoviėius, agentas*

AMJOICAM DRY GOOD6
troli
M*. MM Mk, Mittteno, M***

m

>0 TRUKIVLL ram
• KOJUMTBK'KAM
T»L4-H30

Smlrfadfent, kovo 20 dtm, 1031

» AftfitNiNitAS

Viii*
,G Z
’ZTiVTrtfi
V llli r1rinv£
Ui JCiJ3
i11iX4Jfi3
LlIjlbVOy DUKTBRU DR-JOB L. B. K, 8ALDŽ. fclRDlKS V.

vaNtneiAis

J tų Ihm klausomu vaikų-mergai,ių
iš|>ažintys. Vakare 7:30 bus
1\ l’\d< ’ H’i|o» Itin; fct yri’i> i'
dšparni,
imniokalua kUn. Ktrnvasario 16 <1. IV.ihi'ia pajatiią p-iMitute per I *«! •iidio , D- v’mj V’l iia-ko ir iŠ|)hžlnėĮų khmtyhias.
•
•
•
niau* loih l-'ii «l .
i $10 2f>
Aairmliėni bažnyčioje pamaldų
C‘ia t,*dpin:ri:< I*«-b r;i<* j(v. < t u
a.irk n iž ryto tokia kaip ir pirtro InUką:
I ui <» Ui t I d. i.tdiimio ryte. Vakare, atlaidą
rūpinasi

PO GLOBA

VALDYBA

im’s

Uidz
šiito*./' t
kad T.tui :

I f !■■ 't '

'-. Fūmoji

Vc-hą nedėlios vakarą chorasl
• pildys bažnyčioje šventą kon-|

.140 211 K H r i
I. hdi.rH i rt j. Pamokslą sakys kttit s. Į
<hi ir U o ’ i
i1,
ui iže. Maldos Apaštnlybes d-ja I
Dr.-ir i.id • i au
_
hmingai išparduoda bilietus. Į
t-'p't* rrri*>r- \ t<4*Lw— ir Vi!
I, i ju kaina pusę dolerio.
niaus I .itel.i >u D'.iii" !■»•> \u<
R4p,|
du t:" i
ui e ii -I . ..i-iė
(VI i

'di.'

iš-t uih m.

K. fcidhvAa.,

Prof. M. Biržiika su palytlov ais pas ex-pres. Coolidgc. Iš dežhiės kairėn:
lenkins, prof. M. Biržiška ir Mdv. K. Kalinauskai.

luini

dy mti.

PinniflhilaiB
V. T.-Gavldcu^
131 B.
ei.iii st, So. Iio&tou, Maaa
\ ei i’h imi m’.,
Elena MlUnl’klriiv, Vlee-l’lrininiiilms — A, NiiiKllIiuui*,
... ............
, b‘-’» B. Broatluny, Ko. Ilnstou, M#M,
i“2 1,. .h !, , i„
H<, tuir. Maus,
•l-.Uiuu AukiUlMlniutė
IbL’Hniiikas ^-V.TAimolliiuita
Frul
B<>*i„u Mir ,
Į ',0 ktnrlne liti, So. Uostau, Mum,
m. «... Bir-ton 471l»-W.. ri»;. B/fth’inljuo - - D. LliigevlClita
O? Atlatas st., Ilorchesier, Mum.
iii. ita-t.
M.irjuha. Marltoiihllė
Kastan us — P. Ktapmite,
20(1 Bo<t«in St, Ho, Boston, Mase.
* 'Iilhillkl*
<Hj. Sl.iiHulitltv
TScrkdnrli — .1. l.i*5člliskas,
l(Ll \VfKt Gili ?si.. >♦». Bailoū, Muša,
IU Bouen Si, >•<-. Boston, Misa,
i vurk'l u*
oriu .UlzJrdtalrė
Draugija hilta, mi i rinkimus kits antra
15T2 t’oluiiibiu K*’ . H‘». l’tr lun, Muss.
ptrmatltt’itj kieki leno mėnesio 7:33
<;■ :»* m
i- .l uiu-oiiuuie
vnl. vakare, Įiolrtžuylliiėj HVttiilhij,
HgU t'oiuinbiii Iki., So. Boston, Mn”"!! Pifili St, :’<i. Boston, Moša.
l’ratt i.ki siui -oi-hhikitiiUN įniko kita
aini j iiutriibil.a l.lekvleno mėnesio,
7:30 Viii. 5.ikare, pibažn.'.Onėj «ve- SV. JONO EV. BL. PA8ALPIM*!
lailiė j
DR JOS VALDYBA
<1. fii^ij >i. r* ik.ii.,i- kr< ijitJlv
1‘iriiHniiiiui*
SI. Zinb.t
pu«* protokolu ivlIniiiLę.
30 ML h tu IhL. Li/irehruterr Musiju
Telepluoip (’oluinhlH 3431
ŠV, KAZIMIERO B. K. DR-JOS Vt«o Plrmhilnkps
J. l'elrmiskitH
VALDYBOS ADRESAI
21 Tlioimis l'urk, So. Boston, MtiW.

lel. r.

Trrei.l<lf”lrio vakare Kckmadlcd
mokyklos mokytojų teatro
taktika.

Mi-

V.

ĮVAŽIAVO STUDENTAS

j. b. LAUčKAi
Vyčiai laimsjo du
į IBSILIUOSAVIMO DIENA PRA
Mūsą redakcijos narys stud. J.I
ŽAIDIMU
ĖJO be Fidelio
:: !.«!,».>. antradieni., vakaie,
Kmi|
(Į
|hg|1
TRIŪKMMO
l,iw. Rvvfco i Netv Inrtaj, ta- S,.hoolf.s ,lll(litol.ij(,j,. Lil.t. v.vėių
Kovo
17
<1.
So. Bostoną^ miniJo
SMULKIOS žtnttths
. >n> UIS. kuopas n-ngia piakal. ()aski.t.|Mll ,}.(Illls nuigfsi hU Tro. išsiliuoNavimą ix Anglijos ir kar
‘ n n.-uiaut.i. Jis grįS treė.aduu, t ml K|).ghts o| c„lt|n)|)U.s tj.
iu šv. Petriką,, airiij globėją. A• ho ...> d.
Imu, kuris skaitomas vienas iš pic 2 vai. po pietų prasidėjo pa
------------------|tvirčiausią mėgėjų (amatviir) ty rudas gal temis. Parade tkriyvaio
litis !>
NAUJA
ARTISTU
TRUPA
Imą Bostone. Rungtynės buvo la-| daugiausia militarinės jėgos. Da
siu |
,
.
. ............... u,,,,-.,1K.|bai imiomios. Pabaigoj pirmos pu- lyvavo gub. Ely ir kili tnn-»to ir
\ ienas izvmUs literatas kunigas I
.
,
-i,,i. ««i.-,.._ .-.įsės žaidimo išrodė kad vyčiams valstijas aukštieji viršininkui.
; rasis istorišką veikalą Krėves i
...
ibj ” sudarė trupę ir iSmokė jau.H s-'ki lelis 1-ralanneP, nes sve- Miesto majoras Cuęlr’. dėl m -,vei
\aikii<-i'i '
b/,., vaidinti.
Vaidinta Hari- f“1 Pu,,lila,s
>*nc^ kalus nedalyvavo, bet piisruite
mas š> .- >;
.
.....
• i s*
u « . Ibūtent V> prieš \ vėlą 11. Bet ki- savo įgaliotini.
\\aterburv ir kitose lietu-1
1
.....
..
Parade dalyvavo ir lietui iu, bet
■ , ••
.. »-» . ■
Itoj pusėj žaidimo v vėlai parode
2 >»u
m kolonijose su didžiausiomisI J 1
J
; ,. *
nežymiai. Po parado anglu lai
...
o
*
..
I
naujo
gvv
amo
tr
pasiryžimo.
Ar
hnuli>
susi km vinis. Pelini skyrė seserims 1
.
;-.an..iškietėm. ir sukėlė jau virt "k ats>g,nbėk!( pirnu^pusėj pfa- krašėią rejiorteriai susirinl-.u pas
M.iri jo
- ptvnln Šimtu doleriu minėtan.
I,et dar SUR>'!Mjo kc la,a a pliek'minką Šidlauską j namus
fpsjuj *
I įjunktais užsivaryti pirmyn, kad ir buvo pavaišinti.
Paradas įbuvo neįspūdingu*.
c
....
I laimėjus. Žaidimas baigėsi rezuisu iruijn artistu trupe vaidinai
•’
....
, .
Gal
dėlto, kad oras buvo blogas,
>ažinėjast l.ietuvos Operas ar- l."lu 2fi 1>n™ 2”
šlapias sniegas visus paradninkus
•'.•ė
panelė
Katkauskaitė.
Kur
Si
''
“
i,l,ni
“
h
"
‘
"
JUS
b
.
u
'
0
,
‘
.
,a,,as
rių kiuri" >
p:iis gerbiamas veikalo autoriusp-»k*‘h‘ dls "epap'astai x,'”al aa sušlapino.
K. K.
nemtvažiltoja su vaidintojais, ten|*-c
,,,k* i '"psj patai j i. is
am-lė
Katkauskaitė
vadovauja.
v,
“
as
D
a
'!
art
'
,S
..^
u,
_'
kt
?'
parai, l’inmkva
*. kn. Pet
MARIJOS VAIKELIU SmlaFiraitis, Po i v seks .išna'itiėiii kinu- ■ Autorius yra gal porą mettj at-Į šio žaidimo pažiūrėti buvo pn’
i
eija
rengia gražų ‘ ir linksmą vagal
atvykęs
iš
Lietuvos,
šj
pavm
daug
lietuvių
jaunimo.
Ju
tai-,
symas.
1
o
o
•‘•iri jis vėl grįžta darbuotis tūvy-|Pe bdvo ’1* ‘Darbininko veda’- ctrelj Velykų dieno* vakare, ba{indžio 5, if)3t, 7:30 vai., bažny
r-n. Trumpu laikotarpiu jis no-1'orius p. J. Lmieka.

ri pasitarnauti įstaigoms. Amerl-Į I*"v'*
d. tyrių basket >a
i... IHnvinms ir jn Iabdaringom4,'"las huvu vfl imta^as vietos
t-.migoms. Todėl jis atrašė ]}os. Knigln-"f folmnlms skyrmus užlilll.
inno apvlinkės ižvmiam kimi. DWi <l"li J1!
progn.mo.
'tok- •j.n Iii. ratui siūlydamas šiai n- l ’"is i'ėk" s"u,h li"'">" "'f1'
i-.ti.ilo-i minėti; liauju artistų tru-Į•'ck'M,kls "Uditorijoje. L. tvei'i
tyma* ši syki rungėsi su North
Ar nevertėtų Bostuiiiečiams pa* End l'iritin tymui, kur susidėjo
dauginusia iš gabesnių italu žaiikvit-Mi šių trupę?
diku.
šios rungtynės irgi buvo
Pritarėjus
markios ir indonrios. nes aini ty
P
.'nu jėgomis buvo beveik lygūs,
ĮDOMŪS DEBATAI
Į*uą gį,\- visgi Vyriams pasisekė
:t'

poliit-ziai'

■

Vlell." •!»!•

Ii.

o

tnunij;'. ’st.i'on,
paskutiniu :■ i-i
pnsi(k\- ’au- •!:

L. Vyčiu 17-ta Algirdo kuopa
rt-zullatu 28 prieš jų
ogia įdomius debatus, kurie į- 25 šio Žaidimo Žiūrėjo skaitlinga
vyks kovo 22 d. 5 vai. p. p. panl-|a^”ą publika, kuri buvo stisirinnijos salėj 492 E. Seventh St., So. ,;Usi s'Vsli Sv‘ Pnt,‘ick'\ 5ve»t’8
Boston’e. Vyrių 17-ta kuopa kvie-Pilu’’ baigi si šokiais. Prinvipali*
čia \iųis Bostono lietuvius afsi-h° vakaro žaidimas buvo tarp pr«»m

Te!. So. Boston 3520

LIETUVIS ADVOKATAS

iankyti i virš minėtus debatus, rcs*<}»al<’ tymu, būtent Pr»v Mar:> * Ims proga išgirsti rimtu dis-|<luc^v ir ^*- \\eyinouin I.rgion,
misijų. Debatų tema:’“Ar*imu- huHs ,,niiri‘‘si P’ruu.jo naudai redingas prohibieijos įstatymas.” Y-*zu^atu
,o ^8.

Baigęs du fnlvenhctu
CORNEI.l. VXl\ ERsITYmi A. B.
G. wasH!n<;tox rxiv su i i.u.

“Darbiniliko“ Name
(antros hilnr.)

Sport.
•a parinkti patyrę debatoriai iš
‘dejų pusių, tai neabejojame,
*jid bus įdomi kova. Todėl visi,
KUR VYČIAI ŽAIS
kurie turėsite laiko esate prašoVyčiu basket Indi tymas žais:
ui dalvvauti.
šeštadienio \aluire kovo 21 d. JaVisus kviečia
maieu Plain Uigh Srhoolvj mi
Debatų Komisijai i|vrtu Da.iley (’hib tymu. Pcnkta-

366 Broachvay, South Boston
3O5Hurvnr«l st„ l'mnh’
Tt»l. Vnj\crsltĮ t |.

Tol. S. B.

(Mlt
i |«f.t a-d ucutf
A l> V (I K A T V I

______

Tt I. I hivriMty

|
I

MM MM

a i • m a 11

*-, i

n ra

Idieny, kovo 27 d. su tuo pačiu tymu ^!1’s S“‘ ^rtstouu
Sehool
Į auditorijoj, apie 8 vai. vakare.

,

SUSIRINKDtAS

KAMPAS BttOkTHVVY TU P. ST.
St). BOSTON, MASS
(Aptlekori I't- >!•!< itt-l.o h.iiue)
Kdtmai.: 3l’.» E. Street
PRANAS ,L KM INM’SKAS
Res.: ICffli (Vitumbbi U<L. S. Beston
Tek So. Boston 1KS2
KAZYS J. KALINAUSKAS
Ki*;4niiO ofl'.i- :
SU State Street, Ilęriin <53
Re#,: 33 IlosMnnnt St.. Thirrhcster
Tol. Tnllmt 2878
Ofisu* ntdaran: 0 A. M. Iki S I*. M

L. Vyrių 17-tos Algirdo kuolais!
.
Sport.
•lėin sinis susirinkimas j^yks ko-J
. ...
♦» 22 d., 4 v. p. p., parapijos saJ TltlJV DKAl’GIJV — S. L. šv.
I’*j 492 E. Nvvrnth St,, So. Bos-1 Kazimiero, I). L. K. Kęstučio ir
b.n. Siisirinkiinns svarbus, todėl|D. L. K. Gedimino - kohiilelas
pr.išuine kiekvieną narj atsihnky-Į vengia šokins balandžio 18 d. va
li. Susirinkimus prasidės punktu-ĮvakAre. Prašome kitą draugiją
•diai.
%
I I nerengti pramogų tą dienų.

Valdyba
I
S

DORCHMStlK CLOTHnra
i
t visokius drubulbiM kili vu,-vii Inu lt*
: perttiiHitu. pMlamą jpgul uMkjr*

| mo. Fiitnui perbiteota ir
i Ką ml*te reikia mokėti 423.00, fii
į tik ūk II2M JMrtaa kanuituojaj | w net tam tikra* mltaaa tariu.

5

Va bu t< los: 'l

<i ir 7

9

678 MASSĄCHUSETTS AVĖ. |
fi'uUtid Skvėr.-t

OAMMIDGE, MA&T

tomUetta

B

t « MM MM

|

MA*TiX V*IVU»

1851 DOBCHUSTMa AVĖ.
y'
TU CblWH« »M0
t

h»n 2<l‘.».> U.

I'i-oi, Ki'štifihikns

J. Grubitisk.iE,
21 l*n'xi'i<tt St., ile.uhillr. Muss.
J. Markelk .ils,
Vi’.t^Pirniinlnlui i
1-lU llottvH Si , So. Bcistoll, Mit*?.
x Papili askiis,
t|G J Jo vii Si.. So. Boston, Miuh,
I' Ki. Ha.tintu'.ar - M. selkti,
,2‘iti E. Nhith .- I .. So. Boston, Muss.
i£dhiiiik v.
\ . B mus
3<Pj M»*n-r> -š< . So. I’.o3‘<">, Mass.
JVI. So. Boston (MM7-W.
Pirmininkas

K. -T Knišimkas, ’

sUotiii'.-*
dus, t<du«

PAlALPiNfcg DRAUGUOS
VALDYBA

&Vū.

i'iinmi.taė - Tetai A’-an n-lucuc
W> G hu<vi, ;u«. ll". f«in, ytir,j,

įžlmiga.

J. M K
50 \V J

iuOTINOS

Brislekts Advokatas

JUOZAS B. GAIUUS
Veda visokias provas. Daro vi
sus legalius dokumentu.
81718t. (kampu Brocdviy)
South Boetan, Mue.
Telefonas: Šou Boston 2732
Namų}TTalbot 2474

tinėje salėje. Tėveliai ateikite ir
pamatykite ką jftsu vail '-Hni ra
Ii nuveikti. Bus daug jniJ»;i, duii e ir šokiu Gražiai ir ’in! ir d
praleisite šv, Velykas ir J a;‘n ’et
retnsitr mūsų vaikeliu s
iia.
Taigi m užmirškite - - \'» lv!.u vi
kare, balandžio 5, 1931. 7 30
landa.

savotiška

Politika

Bostone orgnni/u«d;id nau.
ja hi'/’iierin ir profcsijonalr drau
gija. \’<suj>rantanm l: im ji Imtu
reikalinga! Biznieriai ir profesio
nalai gali spiestis į seniau siiurganizuota Vaizbos Butą.
X’’.Ttjns .Li'ganizftcijos priešaky
sti>\i mirusio laikraštuko “Tarpi
•unko“ leidėjai pp. K*ip>;\. adv
Leshertas ir kiti. Klodo, kad
naujos orjKiniznrijos tikslas bu-,
kelti is niunirusiu “Tarpin-inka ”
nes organizatoriai*knlba apie lai
■irašelo leidimu. Kiyitn ha i pi r d**•nnnstraeija prh'š vai/hiečius. kad
jie atsisakė prisiimti “T-ka” or
ganu.
“ Vekaskite kitam duobes, nes
patys i ja ĮpuLsitr,*’’ sako mthu
priežodis. Ta darė ^Tarpininkas”
ir jis “duobėje” jau guli.

Koncerto
l\o\u lū <1. prol. Z
.Mokiniai iltine kmii
PHikv klos
tailli j.

i
• ZollAa.
1
7 U loto ht si . s<t Ik aton, Mass.
Uraurlia ln“l! o -n*trinkimu* kan natri)
It«‘<lė1ilo <> •th-kvt* ho mėnesio Pnraplj..? ui. t i.c I’.. Somali st. South
Bof . n. Ma-i.

niuo g,-:«zi, tik
Žmoni’l

iic<l;t..ig

LTNNTO PETRO IR POVILO
DE JOS VALDYBA

Naujo? svetiUb .;» <!<

t • fHHlMoS.
rl;. s<>. Bo-tun, Muša
i
■ .lii'-la'vk'ltis.

fondtv? ar.^i
r \

’ Jut)

B liko

27 Tanom Si , Mm t tapau, Mass.
’/>’ nintii* * V imu- F;ilB ib,
»’h <;
No’Hh B«, t<>n. Mru;x

atiduoti.

• it /ai > - P< l.a - <trlr?.lnH
I! V „n St . S.’ith
Mtiss.

P

• rau ’M'v

u-lri<
i U'iiri kas pirmą
'livn' I h*’ i >> 'i'
2 vai.
po ptotij. Pampi’•»< ■'-••lūj.
Ea><
Scventli St., So. B«rton. Maso.

tUS .^30 .|.l’l
•:<> tik 'šTo. Jaunimas kibai susi
rupiiiv‘1 nauju s\* tn'.u< kilt toji
bus itair.yta jvairūš maidrštnumo
si - - ąlmnašiilios |IuVai.
•Praeitam!* srknntdfrun g« rb. kleIjomrs paskelbė, kad fnti a pija sko
los dabar beturi tik >si”tn šil prašome kreiptis dėl vašu inforair
an t f ‘»l .l’li'ol ji. .-•Ur.'l ’■ |< l e ei jų “ Darbininke” Administraci
ii ia ir Iu* .-iiv via •. • • <
4 <> jos.
Iii. Tie AMIUH
. .. > , i ■
aunlyno ragtjin<u
«. .1. ! '»■•
i»ui Jr’.ka ėioi »ii»i i . , i»i'
•

KHilDt

><'111111

Y ra
alku

S<i.

jų š'He.i.;i iviiHih su \isais
.“moli) T’t l^n.inkni.uii ; pai »dii* dii už labui
’ tęiii;
'11' /einą h.itą: pardavimo priežasli- nėra ki'.i lolekiunti randas.
\ania.s raml.isi l‘l Alltens St., So.
dusinu*. Dėl p’at* aiiu intorjuari..'u U.t'isf.ii' pa H. !*., H 1*8 Kast
Jh iūd\.ai, Sutiib Boston, Mass.
Viet.

Tčvai. Mokytojai Auklėtojai.
Mažųjų Globėjai ir
Geradariai!
s y d i n k i t e J •“»
brangiem ?

vaiku m a

“Saulute” <L iii, In- .Muga ir p’i
tinka vnikar.is .L*i ra' n- p\ šia ’i
nornieji mūsų rašyt oj-d i daginin
kai.
Mepagailėkite vaikui’ džiaus4
mo ir naudosi

“Saulute” eina dn hartir: per
menesį 16 pusi, did'din formatu su
Rap. Spalvotu viršeliu. Kaina Lietmoj’.
metams 12 lit, pn->i metą 6 lt.,
Ne kiekvienas Rali pada Latvijoje, Estijoje.. , VulJi-Bjojc
ryti ktj ners nepaprasto, bet ir kitur metams 1f> III, pusei ttii
kiekvienas, gali nudirbti pa Ii) 8 lt.
įnėn. ? lt. 30 et nt Atm rikojo
prastą darbą nepaprasta trims
Adresas: Jurbi’.rkrz, ' * Stattlųt *s
dvasia, — Ęookor Washing- Administracijai

ton.

"BllIE COAl"E

m S. B, 280541.

LIETUVIS

OPTOHETR1STAS
priskiriu

nklnhH

ktvim tekis utineMuk Ir amirtlkmis*
knm* takluMl aiqwė MU«r|*lpuXv1ėm tinkamu IkikM*
* *

Xt;>AmAWSrO*D.
MT lmdw*yf ticmtli lottan

, I »<>n |> -.,ter. M:isa
\. X- vieni,

xor

DR.S.MZEJEWSn
LENKIŠKAI-LIETUVIŽKAS
DANTISTAS
(Hi-Ji %hImiiiIos nuo 10—7 o
Sekmadieninis 1 —3
no /JOH N'/O V S’7'.. Liltlc UMff.
itoniu M»7, Boston, M1»SS.

Trl. Ilaueork 9689
25-ki metai praktiko*

BIS r. |Si...!«h »>. S«». Bo-lon, Masu.
ftiKZt,? <l»Mtevit’IU!»
t In. RttUhiiitl.us

•midui ..učoti.

i.. V.-iu

J. (Hliicckls

5 Tliotnus I’.-irk, So. Boston, AblM.
l ln. RmlkuiiLas ■ ■ M. teikis
Hn.
2ofl E. Nlntb SI., So. ISoNlon, Mnml
I?.«Bninhas
A, NninlŠtnnsiS
SX5 E. Bromluii.i, So. Boston, MtUNt*
,Maršull.ii
J. Zuikis
*
7 IVhifli’hf St. So. Boston, MilSS,
Pnitigija įniko susirinkimus kas Lrečt#
neit* klieni !Hi‘liVGJ»no mėue&lo, - V«l»
po pietį;, Bnrapijos šulė}, 132 H Ttjl
I
Į Si., So. Bošlmt, Mnss.
I

I
I Tai gerbusia Įdėta.’ ir Sva k
Irus ttoglii ka kada buvo
'

■neitu
nnt žemei pavirikur
įlipai dega o melsva epalv

Ipatlkrifo* jo vertę. Duok tu
Itakymų ibndien. Tiktai ps
Itelefnnunk
I
Ko. Boston 5405

I
COAL COMPANY
|<03 Broadw»y> South Bcitot

j T.-l. S. B. 2712
ŪR. J. LANDŽIUS
(Beymour)
LlUtUV TS GYDYTUME IB
----- CHIRURGAS
Ofiso valandos:
2- -4 po pietų; 7—8:30 vakare

496 E. Broadway, So. Butai!

Tol. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

D R. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS

611 E. Broadvray, So, Beitas
Ofiso Valandos:
Nuo 0 liti 12 ryte ir nue IdMI tiki '
5 Ir mm 0 iki S vai. vnknr*. Otfe
sas uždarytas Hubatoe vakarai* ir
uedėhlivnlals. taipgi aervdoiahlBffll
12-tos dien a uždnry tas.

Taipgi nuimu ir X-niį!

IŠKOVOJIMUI

Lietuvis Dantistai
~
~
“Darbininko” nainr 5 arbr
7 irrn’*rix
ir šviesite
nttibnrini. Yra elektra, go
Mn’idvnrs, skalbjues
Ipiid.-mn šihmja ir janito
*i’is p ifarti.’i’nn. Del platės
tiu inforniaeijii kr^inkifes
‘ Darbi ni nku” Adinitustra
’i.fa.

(REINYS)
Lietuvi?, Gydytojai

.

Ofiso Vahjtuloo: 2—4 ir T—ft

| £31
|

Avc.t arti Central
Combridge, Mtn.

**■

«u

r ~‘
[

I

414 Broadvvay, So, Bortoa
rrl. 8a Bostoi! 2300
Ofb.as itt l.iriR nuo 10 iki lt yifcl.
ryto, nuo 1.3*1 Iki 3:30 po »*«tkr
nuo C Iki P r.nknre.
4*4*4
paimi KUbltarlmt

ODOS ir GAVOS

ta 2—ė, 7—8 vaka re j «
ntata ifr-U metas.

.3 ei. Fu. ID-Uia LW

.LIETUVIS DANTISTAS

PATARNAVIMAS DUBU.
IJt. JfAK.TJ

į A. L. HPOOIOS
; 2.01 Dro: dv.ay, coutri Boston

D, i. ZAIETSIU

' <”lM'kivhirtnamc)
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i
j

(flALINAUSKAS)

IlgiR Neišpasakytą, uk?.vjhrtą Ir giUrną vrevma, tetter, salt rlH'iim ir
kitas ilgas l)li:il greit palenjrviB*
Vartotam mano <«loš niost). Daug
tIlgą greit pagydyta joftta
<;owr dd pilės, suskiimta
ranką, koją skaudulių Ir
aktų,
A V.\ INTO IT
Trlraakls lWMaWBa
Patarimas Dykai.

5 Trl. l‘orfcr
■
2

f

D8. S. A. GAIUM

O/i n tiilamtaa tah* l> Ikt FA PU0
t?;u ii it* mu> uiM-ti vakare,
šert-lemta i?, t ?i*12 vnl dtani|*
Rutnimuta oro l» ik! 0 vsfc, Ne*
iVlltiiD nuo u iki rHlWl

7 •. /

Į tarti), .

T
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877 ir 446 (tambrMr Btaa*

Cunbrldft, MaM.
VnhremRy
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Nuoširdžiai Patariame Darbininkams Gausiai Ateiti į L.D.S. ir "Darbininko”
Prakalbas Brooklyne ir New Jersey Valstijoj nuo Kovo 18 iki 24.
katalikiški ir nepriklauso
U’ekphone: 8TAC1CI 2-0700
VALANDOS;
prie geros spaudos.
Nuo 0—12 ii rylo, 2—8 vale,
Jei tu nežinai, kaip gerą
MuodmBeakda tMftamt
489
GBAND STREET
laikraštį į savo namus par
DANTISTAS
(kampan
Union Avė.)
X—HAY
sikviesti, užeik i “Vytauto”
BROOKLYN, M. T.
Namu TdefonnH: Miclilgnn 2—4273
Tai daryti, yra tavo parei spaustuvę, 5M Grand St.,
ir
ga — tai yra tavo prieder Brooklyn. N. Y., arba pas
vietos lietuvių parapijos klemė.
VienaktS Komedija
l>oną ar pas kitą kokį nors
Atsimink, brangusis lie savo kolonijos kataliką vei
j
tuvi, juk tu esi tas vienas, kėją, o jie tau su mielu no
i
Penktadienio vakaro, 20 <1. j*
Atlaidai. Bažnyčios Vardo šven
l didelės ir garbingos šeimos
ru patarnaus ir padės gerą tė bus paminėta iškilmingomis pa vyksta prakalbos “Darbininko“
i
narys, kuris gali nors mažą laikrašti tau į namus parsi- maldomis 24 ir 25 dd. kovo, va redakcijos nario studento >1. 1L
t truputėlį, prie jos būvio pa
Laučkos.
karais.
gerinimo, prie jos vardo
Trečiadienio vakare, kovo 18 d«
Statiįtinaft Parengimai. Parapijos Moterų
i ankščiau, pake!i nio, prisidė
Ražanriaus Draugija perstatys susirinkime mergaičių Sodnliočių
B ti. O kad tą galėtum pa
Kun. Žydą navyriaus veikalą “šv. renkamos atstoves j visos Diocc«
I
Ccciliju,“ Verfyų sekmadienį, 29 z.ijos Sodalicčių Seimą, kuris į*
i
daryti, savo pareigą atlikti,
d, kovo. Parinkti vaidintojai uo vyks 22 d. kovo, (‘ohnnbus f‘oun«
I
• katalikų savaites
tu turi gerą spaudą skaity
liai ruošiasi prie vaidinimo. Bi cil Svetainėje, ties Prospoet Pk.,
|
N. Sth ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
5
šią
.savaitę
siuvi.
Ląučkft
sako
ti,
jos
reikšmę
suprasti
ir
i
lietai sparčiai parsiduoda, žodžiu, Brooklyn.
£
į
i
prakalbas
šv.
Jurgio
parapijoje
šis pirmas viešas parengimas Pajos svarbą įvertinti,
A. B. a.
kovo 18 d„ Apreiškimo par. ko žančinus Draugijos žada būti no
Rengia Brooklyne Operetės Draugija. • Jei tu to m darai, gerosios vo 20 d. Karalienės Angelų par. paprastai pasekmingas.
I Pradžia 3:30 po pietų.
spaudos neskaitai, tu nusi- kovo 22 d. tuoj po sumos bus
Sekmadienio vakare, didis bu- NEPAPRASTAS PRANEŠIMAS
dedi prieš Dievą, prieš tau sakoma prakalba. V’isų draugijų rys lankėsi į judamus paveikslus
Susirinkimas
aš nuoširdžiai tave perspė tą ir nevertas esi vadintis nariai, visi parapijonai tesusiren rodomus A. P. Kleivio. Vaizdai Didžiojo Xew Yorko Fed. Aps
ka i parapijos salę. Stud. Laučka
ju ir prašau sergėtis blogą katalikių lietuviu ir lietuvių mums daug apie katalikų vtikimą iš Lietuvos, ypač rodant Dainų krities susirinkimas įvyks svar
Šventę - įdomūs. P. Kleiva pir bių priežasčių dūliai, ne kovo 20Į
ją raštų, blogosios spaudos, tautos geni sūnumi.
ir spaudą papasakos. Jis nesenai
mą kartą čia rodė savo paveiks
kaip didžiausio skriaudėjoBrangusis tautieti, juk tu atvykęs iš Lietuvos ir duos pra lus. Jis pats yra malonus žmogus, dienų Apreiškimo Šv. Pan. para
pijos salėje, bot kovo 22 dien$,
nešimą taipgi iš Lietuvos katali
matyli gali tikėtis daug pasiseki 7 vai. vakare, Karalienės Angelę
Šiandicną yra laikai, ka-,nevienoda. Ji yra dvieju rū piktadario, ir jei tu blogą esi lietuvis, garsios ir se-. kų gyvenimo.
mo savo srityje.
parapijos salėje So. 4fh ir Roda visą civilizuotąjį žmoni- šių, būtent : geroji ir blogo* spaudą laikas nuo laiko ka niausios pasaulyje lietuvių Visi galės papiginta kaina užsi
tautos
sūnus.
Tau
yra
bran

da
nors
vartoji
arba
jau
tik
Pirmadienio
vakare,
23
d.
kovo,
cbltng
Sis.
sakyti “Darbininką.“ Ta privi
jos paimli valdo spauda, ku ji spauda. Geroji spauda
pastangomis
Moterų
Ražanriaus
ja vien naudotis papratęs e- gus Lietuyos kraštas, jos legija tik prakalbų metu. Visi j
ri yra vienas iš geriausių ir veda žmones į gerą pusę, o
Draugijos ir Lietuvos Vyčių vieti Visi kuopų ir draugijų atstovai
prakalbas!
si.
mesk
tuojau
ją
šalin
ir
vardas
ir
garbe.
Tr
gal
ne

patogiausių įrankių, ką nors blogoji į blogą. Žmonės, be
nes kuopos yra rengiama pager- yra prašomi kuo skaitlingiausiai
Pagerbs kun. J. Aleksiūną
susirinkti.
sergėkis
jos,
kaip
stipriau

kartą
krūtinėj
tau
kyla
dėl
nuveikti arba kokį n<»es tiks skaitydami gerą spaudą, įVyčiai su Ražanriaus draugija i.hoo vakariene tų draugijų dva
Apskrities Sekret
sau daug reikalingu gy- siu nuodų, kad kartais ne- mylimo krašto ilgesys ir ruože vakarienę kun, Juozui Alek- sią?. vadui kun. Juozui A. Aleklą atsiekti. Kur jokios jė- gyjit
;
iiusinuodintumeb kaip ug-:mintimis neskrendi į tą taip ftiūnui varduvėmis kovo 19 d, Va Fiūnui.
dideles -armijas 4r Įvai ifiniinub žiniij^ apsišviečia,
nies, kad nenusidegintumei. mylimą šalį, ir svajonėmis karienė dabar perkelta į kovo 23 Sekmadienį, kovo 22 <1. tuojnus
riausi naujų lai’ai ginklai išlavina savo protą ir būdą,
Brangusis tautieti, lietuvi! praeitų laiką savo mintis pa d., Apreiškimo salėje. Dalyvaus po sumos yra .šaukiama konferonpija visų smiiiRttsiiyij parapijom] į
negali įveikti, spauda Įvei sustiprėja tikėjime ir doro
Kovo 23 d. ruošiama kataJei dar tavo širdyje Dievo puošti, ir, jautiesi atskirtu visi apvlinkės kunigai. Rvoikmaypač narių draugijų: šv. Vardo,pikiška savaite. Prakalbas sakys
me.
kia. Karuliu
didžio je, pasilenką sau tinkamą
ir tėvynės meilės ugnies ki taip toli nuo savo mylimąją,
šv. Rąžančiam, Moterų Sąjungos stud. Luučka.
Visos < Irau gijos
sios imperijos, nitni^teriiĮ gyvenimo kelią, galutiniam
birkštėlė neužgeso, jei dar iŠ taip brangaus ir mylimo
29-tos kuopos, Vaikelio Jėzaus. Į-.privalėtų sukrusti ir išnaudoti
kabinetai ir Varnbstes suhv- mivo tikslui pasiekti, pakyla
vykusiai jaunimo kuopų konfe-l proga — prirašyti naujų narių,
tavo gyslose teka lietuviškas krašto. ČiUj gal būt, tu atvy
lėjo. sutrupėjo ir suiro dėl dvasioje ir žengia pirmyn
roneijni taip pasisekus, norima*užsirašyti katalikišką laikraštį, ysenovės protėvių kraujas, kai į taip tolimą kraštą, į
Nauja Federacijos
panašų pasitarimą turėti ir su su pae “Darbininkų.
to, kad juos puolė spauda, pažang<»s kelių visose srity
Valdyba*
svetimą šalį sau laimės ieš
augusiais. Y ra planuojama sutver
Vienu žodžiu sakant, mesk į šalį bloguosius raštus
prieš kuria jie nei"*engė at- se.
Kun.
X.
Pakalniui
atsisakius iš ti parapijoje Draugijų Sąryši ku — Bažnyčioje buvo laikoma nokoti,
ir
gal
ją
suradai
;
o
gal,
ir skaityk tik gerus—katali
nejučiomis persiima žmogus
kiškus raštus; jei tau dar> vadoj laimes, tik nelaimes skyriaus valdybos išrinktas nau ris, susidėjus iš įvairių draugijų ~ena prie šv. Juozapo. Žmonių
jos
dvasia
ir
savo
gyvenimą
jas pirmininkas p. Spaivys. Žy
Ncveltui šiandieną, vieš
rupi musą garbingos iš se radai ir nežinai, kaip iš ją mus vietos darbuotojas. L. D. S, atstovų, galėtų užsiimti bendrais lankėsi apsčiai. Apylinkes kuni
stengiasi
sutvarkyti
taip,
darbais paliečiant visas draugijas gai yra užkviesti klausyti velyki
pataujantieji nekuriose val
novės lietuvių tautos liki išsisukti, kaip nuo ją pabėg pirmininkas, Vytauto D. kuopos bei narius kaipo lietuvins-kalali- nes kovo 23 d. Visi lai naudojasi
stybėse, diktatoriai Įvairiau kaip jam nurodo geroji mas, jos ateitis ir garbė— ti—atsikratyti. Skaityk tad veiklus valdyboj narys, parapijos kus. •
proga ir metinę prievolę atlieka.
trust
fotas
—
Pranciškus
Bertulis
siomis priemonėmis. kartais
L........ sPa,,<laskaityk katalikišką spaudą gerą spaudą, genis ir katali
net ir nešvariomis, varžo ją Į Apie blogą spaudą tik tiek ir ją platink! Jei tau rupi, kiškus laikraščius, o jie tau išrinktas sekretoriumi, iždininkė
—Aleksandra Kazlauskienė, daug
valdomuose kraštuose spali-Į ėdimą pasakyti, kad ji yra kad lietuvių tauta, sunkiai padės iš nelaimią išbristi: pasidarbavusi Motorų Sąjungoje.
Tel. Stag* 2—
WT, AtūTRIJĄ
f
—5043
*"”** Notary
i'Otnry Public
utini
dus laisvę, cenzūruodami ne kas kitas, kaip tik nuo atgavus savo laisvę, daugiau jie tau parodys kelius, lai Federacijos skyrius su tokia val
ii
kiekvieną spausdintą žodį ir dai, kurie užnuodija žmo svetimiesiems nevergautą, mei pasiekti; jie tau suteiks dyba tikrai sujungs visas parapi
BIELIAUSKAS
Piknikams,
baliams,
koncertams,
i
ją leidėjus bei redaktorius gaus sielą. Žmogus, lieskai- tu turi ir privalai, kiek ga įvairių įvairiausią nurody jas, draugijas. Nutarta susirinki lokiams ir visokiems pasilinksmini-1
Graboritu ir Btlumuotoja*
mus daryti kas ketvirtą mėnesio
smajęlausta vieta Brook- |
sukibdami kartas nuo karto tydamas blogą spaudą, jo- lėdamas, palaikyti ir platin mu ir žinią. Tik nepatingėk sekmadienį h- visi draugijų dele nimnms
lyno-Mnjpethe. .Tau laikas utsisa- |
734 Gnnd St., Brooklyn, N. Y.
kytl salę žiemos sezonui.
J kalėjimus už vieną ar ki kios naudos neturi ir tik ti tik vien katalikišką spau gerą laikraštį pas save į na gatai topasistengia dalyvauti.
JONAS KLAIKIUS, 8*t., į
tą. nesulig Įu nuon.onės pa vien juodą aplink savo pa- dą; jei tu nori, kad Lietu mus parsikviesti. Jis kai
Jaunimai
kamp. Maipeth ir Betts Avė. Į
rašytą. straipsneli. Jie da- šaulį temato.
vos vardas per visus amžius nuoja nedaug, liet naudos Katekizr.cijos klasėn (Sunday
Mupeth, N. Y.
. ro todėl, nes bijo, kad spau Kaip žmogaus kūnui yra po visą pasauli plačiai skam duoda begales. Tr kartą ji j*'Sehool) no visi sueina, nors tėvai
Tel. Stagg 2—0783 Nntary Public
| vaikus išsiunčia. Dabar išrinkta?
da nekritikuotų ją. kaipo reikalingas maistas, kad jis bėtų, pats skaityk ir kitus skaityti pamėginęs, daugiau moks). Pranas Raugalas, kaipo in
neteisėtų šalies valdytoją, ir galėtų gyvuoti, būtą stip dar paragink tik vien kata nenorėsi, kad jis tave kada spektorių, kuris prižiūrės, kad
(Levandatttkii)
vaikai lankytųsi. Noatsilankius Prenumeratos kaina: metams >2.00.
neiškeltą aikštėn jų juodų rus ir galėtu veikti, taip ir likiškus raštus ir laikraščius nors apleistu—nelankytą.
>1.00; moksleiviams meGRAB0RIU8
darbu, už kuriuos jie yra jo sielai yra reikalingas dva skaityti; jei tu nori, kad Tie gorieji ir katalikiški kuriam nors vaikų, jis eis j na pusmečiui
žurnalą ęavo besimokantiems vaimus ištirti priežastį. Tėvai turė karna. Tuo sutelksite jiems džiaugs107
Union
Avc., Brooklyn, N.Y.
verti vien tik amžino pra siškas maistas — apšvieta, kiekvienas lietuvis džiaugtų laikraščiai čia Amerikoje y- tų jį priimti ir jam padėti vaikus 'atns >1.00, pustneČIni GOc.
“Ateitis” Įdomi Ir nemokslelvlamit
keikimo. ir kiek galėdami, kad ji galėtą kilti, tinkamai si savo tautos laisve ir ja gė ra šie: 44Darbininkas,” du sutvarkyti, sudrausti.
Jeigu jie nepoalstenga Uaukietl juos
jie stengiasi spauda nusilp- vystytis ir tobulėti. Kaip rėtųsi, ir ją branginti mokė kart savaitėje einąs, kuris
Dievo bnlmčje, Išlavinti Juos ir įduoti
Mokykla
Tclophone: STAČIO 2-0105
Jiems glaklt prie# Įvairius Kyveiilmo
ninfi. Bet tuo jie nieko ge- netikusia ir nuodingas maįs- ti), tu privalai tik gerus raš turi skyrių, kuriame telpa Lietuvių kalbos ir istorijos mo mojus.
Pavojingiausi žmonių prie*
• laikui
1
♦ bėgant,
*M
M_____ _ Tkūno
— girtybė, netikėjimas ir doros nutas pakenkia žmogaus
’•’o. nelaimi• ir,
tus ir laikraščius skaityti; jei visos iš Didžiojo Kew Yor kyklos metai jau baigiasi. Tėvai Ui
rtojlmas.
Ypačiai daug imvoJu yra
vlestttoae besimokinančiai jaunuome
(FKTUICK)
a
vis tiek jų vnsfjii būna su- sveikatai, padaro jį ligotu tu nori, kad svetimtaučiai ko ir Now Jcrsey apylinkių turės progos pasidžiaugti savais nei.
/omsILIETUVIS DENTISTAS
vaikais
mokyklas
užbaigos
vaka

ieo droHinor ir
auoie
arba kartais net jam ir gy pagarboje lietuvio vardą lai žinios ir raštai, savaitinis
triuškinti — nuvergi i.
mėty IčitlSttiMan k'rf2218.4thSt., BrooMyn, N. Y.
rėlyje. Kiekvienas vaikas vakarė ra jau
talU'Bf moHleirty
Žurnalas
Spauda nors ir labai yra vybės siūlelį be laiko paker kytų, tu turi visuomet tik “Garsas,” dvisavaitinis A- lyje pasirodys, ką jie metų Laiku mo,
Dfejr*aM
o snu paiengvliialte siinkią auklėji*
AurįiriUtn
<no naMtif.
ta.
taip
ir
blogoji
spauda,
vien
katalikiškus
laikraščius
merikos
lietuvių
katalikiško
išmoko.
stipri ir galinga, bet ji vra
VALANDOS:
"Atefth."
Nwo 0 v»I. ryt® Iki 8 Vii. Tąkart,
n<4vginant tie pikčiausi ir skaityti, gerą ir katalikišką jaunimo organizaeijos *‘LieTirai ir
nepasalHJklte 10 lt.
Di»ktwdleftl«lt ir Arantadlailak*
metama (S lt pemM&ttt ir ižražykite
tik BNMltarM.
BROOKLYNO IR APYLINKES stipriausi nuodai, užnuodija spaudą i*emti ir ją platinti: tuvos Vyčiai” organas “Vy
Adr. MAt*ttkų" Kaunu*, Latavta AL S.
jo sielą, susilpnina jos jė jei tau rupi, kad čia Ameri tis,” dienraštis **Dmiigas/*
LIETUVIAMS
Pagerbė kun. klebonu
gas,
įtraukia ir ppskandinn koje lietuviai taip greitai mėnesinis “Moterą Dii*va” Kovo 10 d. šv. Juozapo dienoje
žinomi pranešama, kad Jurgis
Tummfonfo yra įgaliotas rinkti ją į dvasinį sielos purvą, į nemitautėtų, bot kito ilginti- ir kartą savaitėje einąs parapija suruošė pa gerbimo va
vr»/ I AI K I s
4‘Darbininko“ prenumeratas, pa hąisų skurdą ir nusiminimą, eini lietuviais pasiliktu ir “Laivas.” Tik šie laikraš karienę kun. J. Simonaičiui. Da
1
.’.' i Ko,!),,..: 1.,
garsinimus ir spaudos darbūs. Jo iš kurio paskui yra be galo savo kalbos neužmirštų, tų
čiai tegu lauko tavo ntimtSi lyvavo kun. Dr. Mcndelis, visi aadresas:
pylinkčs kunigai, miesto majoras*
jau sunku iškopti—išlįsti. neprivalai laukti, bet turi o visi kiti lai nesiranda da muzikai ir daug kitų auklių are*
J. TUMA80NI8,
Tad, brangus skaitytojau, kuo skubiausiai nors vieną ro namuose, nes jie yrą ne- Čių. Sveikiname.
18M K. 01 St, Brooklyn, N. Y.
. ,

^crą
laikraštį į
savo namus parsikviesti, ku
ris tau suteiks daug žinią ir
nurodys kelius, kaip nuo to
apsisiuigoti.

M. Petrausko Dviakte Operetė

“BIRUTE”

DU BUDIS t. VENCIUS

ŽINUTĖS Iš PANELĖS ŠVENČIAUSIOS APREIŠKIMO
PARAPIJOS

“KAJETONAS

| Sekmadieny, Kovo-Mar. 22 d., 1931
Apr. P. gv. Parapijos Svetainėje

S

BROOKLYN, N. Y.

X

PLATINKIME GERĄ
SPAUDĄ.

0EWA1tK.lt. J.

C. BROOKLYN, N. Y.

CUNTON PARKAS I M. P. MUAS INC

VAIKAI NEMYLĖS TĖVU

t

»

JOSEPH LEVANDA

DR, i. PETRIKĄ

t.

EUZABETH, N. J.

