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Ir vėl kilni, žavinga šventė
Visam pasauly mižibsj
- Ir žmonės miglose paskendę------—----Išvydo Jį thmjoj garbėj*.

Kristus yra Karalius nuo amžių. Pirm atėji
mo ant žemė# pranašai skelbė Jį Karaliumi Jkm
tlint&s,
pradėjo MMttfchi IjU M prfa-

VattjM ptaą.” Tada princu

AmMJm

kantiavs Mest yra

litiB iMtafai tabdarfcsgitMMi dar*
b*m« ifiaMo pr 40Ū00O M*

DIEMUii ‘lIKAuiu

"žvaigždė užtekės iš Jokūbo ir
lazda pakils iš Imėlio.” (8hritL 24,H)

Tai Kristus, Dievas ir Karalius,
PasiskellK* pilnoj švieeoj:
Jis piltas dangi^koriou galios,
,
4 Vėliava meilės plev&uoj’,*

"Aš gi m Jo įstatytas KaitMhi aut Jo žval
iojo Siono kalno, kad apskelbčiau Jo įsakymą.
Viešpats Man tarė: Tu Mano sūma, Aš Šiimdkn
pagimdžiau Tave. Reikalauk iŠ Manęs, ir duomu
Tau pagonis kaipo Tavo tėvainystę ir kaipo Tavo
nuosavybę žemės ribas.” (P*. 2,6-8)
<

Nerymųstauja žemės ponai
Prieš tą galybę iš dangaus:
Jje dreba—tie silpni valdonai*- Kad Kristus jųjų sostus griaus.

"Savo dailume ir Savo grožybėje pakilk, eik .
laimingai ir karaliauk tiesai, ramumui ir teisy- "t
bei... Tavo, o Dieve, sostas per amžių amžius;
Tavo karaliavimo lazda tiesumo lasda.” (Ps.
... ..
t iš**
“Jis viešpataus nuo jūros iki jūrai, nuo upės
iki žemės skritulio pakraščių. ” (Ps. 71,8)

(įsa. 9,6-7)
.
.
Spalių mėn. 28 d. praside
da mūsų* dienraščio “Drau
"
“Tu valdysi juos geležine lasda ir sutrumpin
go” vajus.
si juos kaip puodžiaus indą.” (Pa 2,9)
Laiškais, gyvu žodžių ir
“Kas pažadino iš rytų Teisųjį pašaukėJį
per laikraščius kviečiami . savęs sektų? Jis atiduoda Jo akyvaizdojetautas ir
talkininkai. Jiems yra ski
pavergia karalius, paduoda juos kaip dulkes Jo
riamoj brangios dovanos.
kalavijui, kaip vėjo pagautą šapą Jo kflpinui.”
Pirmoji dovanakelionė į
(įsa. 41,2)
Lietuvą, apmokant važiavi
"Jis bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sū
mą geležinkeliu ir laivu. An
numi.
Viešpats Dievas duos Jam Jo Tėvo Dovitroji dovana taip pat laiva
do sostų; Jis karaliaus Jokūbo namuose per am
kortė į Lietuvą ir atgal. Ski
žius
ir Jo karaliavimui nebus galo/’ (Luk.1,32-33)
riamos h‘ kitos brangiom dotanos.
Talkininkavimai
“Malone jums ir ramybe nuo Jėsaus Kris
truks ligi 1932 m. sausio 24
taus, kuris yra Žemės karalių Kunigaikštis.’*
dienos.
(Apr. 1,5)
Dienraštis “Draugas” ieš
“Ant Savo apdaro ir ant Savo strėnos Jis tu- ’
ko talkininkų kilniam spau
ri parašytų; Karalių Karalius ir viešpataujančių
dos platinimo darbui. Jų
Viešpats.” (Apr. 19,16)
ieško ne vien Chicagoje, bet
“Visa Man Mano Tėvo atiduota.” (Mat.
visose Amerikos lietuvių ko
lonijose; nes visi gerai Žįnon$F)
■ ■*
Į
me, kad spaudu vaidina be
, "Visa valdžia Man duota danguje irvant že
galo svarbų vaidmenį mūsų
mės/’(Mato 28,18) .
•
. ’
tautiškame ir risuomenišką"Štai Žengia vėliavos Karaliuj
\
me gyvenime. Neturėtų rasŠtai spindi Kryžiaus paslaptis,
į
tis nū vieno lietuvio katali
Per
jį gyvybė gavo mirti, *
ko, kuris neprenumėruotų
lietuviško, katalikiško laik
T.
raščio.
K
.....
—lt. - ,
Į
Šiais metais dienraštis
Į “Draugas” mini 16 metų
Į sukaktuves. Per tą penkioliI
ką metų "Dranga*” užsiI pelnė mūsų išeivijos nuoŠirAmerikos bokso čempijouasJeck Sharkey. įspū
|
džios paramom
dingai nugalėjęs milžiną Primo Camera, gavo pa
i
Tad ragimnie L. D, S, nasiūlymą įstoti į judomųjų paveikslu artistų eiles.
I
rilis ir visus ^Darbininko’4
9 skaitytojus stoti į dienraščio Pasiūlymas yra rimtas ir Jaek Sharkey esąs pa
D
"Draugo” talką. Patys UŽ*
siryžęs valiuoti į Nevr York’ą tartis dėl sąlygų.
" sirašykito ir kilus raginkite
Sharkiui davusi pasiūlymą kompanija nori pra
fr tą padaryti.
*
dėti gaminti filmas,', kurios būtų skiriamos jau
Vajaus ir kitais informanimo dorovei kelti
*
•
* i*.
n eijiiriais reikalais rašykite:
!
DHĄUGAS PUB, CO.
Visi žiūri į Sharkey, kaip j amerikietį gražiai
ir dorai gyvenantį Todėl manoma, kad Rharkey
23J4 No, Oakle#
labai tiktų doroms filmorns.
H
Ūkictiff^ Illinois. f

9UHET GAL PAIKS AITBIU.
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Tuščia, bereikalinga baimė!
Valdys mus Kristus, tas tiesa,
Jis viešpataus mieste ir kaime,
Bet’Jo kitoniška dvasia. ;
'

‘z

.

Jis nesugriaus karalių sosto, \ .
Kuo jų karimos neatims,
:•
Kės Jis sielas tik meile glosto,
Nuo Jo globos širdis nurims.

"Mums gimė Kūdikis ir mums duota Šūnta,
**
viešpatavimas padėtas ant Jo peties; Jis bus
vardu: Stebėtinas, Patarėjau Galing&h Dievas,
Busimojo amžiaus Tėvas, Ramybės Kunigaikštis^
lojnes Jis sėdės Dovido soste ir jo taraljot^je.

-

~ Neteik Jam kardo ne šautuvo
Galybei savo palaikyt;
Iš rankų Jo dar nieks nežuvo,
/

, ■ MALDA
*

Vhta Jis nori įŠgMnyt

.

r
J

t

»
'''
Jis nuodėmei tik skelbia Matų,
Jėsap, žmonių giminės Atpirko
Tikybos priešams tik baisus,
*
Veidmainius fam?jus bara, *
jau, pažvelk į mus nuolankiai puolusius ant kelių
Bet noriai priima visus,
prieš Tavo altorių. Mes esame Tavo ir Tavo būti
norime. Štai šiandien kiekvienas mūsų norimi# afr
Kurie prieš Jį nulenkia galvų,
siduoda Tavo Švenčiausiajai širdžiai, idant dar
Jo kryžių ima ant pečių,
tvirčiau galėtume su Tavimi susivienyti. Daugybe
Jo vėliavos pagerbia spalvą,
r žmonių niekad nėra Tavęs pažinę, daugybė, nie
■»
išratija kerštų iš širdžių^
kindami Tavo įsakymus, yra Tavęs išsižadėję.
Rami, graži Jo karalystė,
Gailestingasis Jėsau, pasigailėk vienų ir šėtrų ir
Valstybe meilės ir taikos,
visus patrauk prie Savo švenčiausios širdies. Bu
Pilietis'Čia negal’ suklysti, "
r‘
ki, Viešpatie, Karalius ne vien tikinėbijų, kurie
Nes Dievas jo takus dabos.
niekad nėra nuo Tavęs atsitraukę, bet ir tų sūnų
palaidūnų, kurie yra Tave palikę: padek jlems '?
Peštynės, kerštai nusibosta,
veikiai g'rįŽti į -Tavo namus,' idant nežūtų iš vargo
Mūm« melo įkyri \dvasia:
1 Tat pdgaminkim Kristui sostą
ir bado. Buki Karalius tų, kurie arba klaidingu
Pilnose meilės Širdyse.
mokslu yra apvilti arba atskilę dėl nesantaikos
pašauk juos į tikrą tiesų ir tikėjimo vienybę, idant
veikiai įvyktų viena avija ir vienas Ganytojas.
Buki Karalius visų tų, kurie ligšiol klaidžiojo
\ ?, Jv
* • *
stabtneldijoe ar islamo tamsybėse ir teikis juos
apšviesti ir atvesti į Savo karalystę. Pagaliau
r
,
••
JFest
Z,
spalių
22.
—
Thomo
Aiva
Savo gailestingomis akimis pažvelk ir į tos tautos
Bdisono kūnas palaidotas spalių 21 d. vilai vaka
sūnuą kuri taip ilgu laiką yra buvusi Tavo išrink
re, dalyvaujant velionies šeimos nariams, artimie
toji tauta. Tegul dabar atpirkimo ir gyvybės ver
siems draugams ir prezidento Hoover žmonai. Jo
smė ir ant jų teka, tasai Kraujas, kurį jie kitados
kių iškilmingu apeigų nebuvo.
yra šaukęsi ant savęs. Saugok Viešpatie Savo
Baltuosiuose Rūmuose, IVanhingtone, 10 vai.
Bažnyčią ir suteik jai tikros laistę?suteik kiaune * vakarr visos elektros šviesos buvo užgesintos vie
tautoms tvarkos įr ramybės ; padaryk tai, kad vU
nai minutei.
'
soje žemėje nuo krašto ligi krašto skambėtų ML
Gaibė Dieviškajai širdžiai per kurią yra
mums įvykęs išganymai!: Jai garbė ir šlovė per ,ę
amžius. Amen.

’ v.

MMflririas

EDISONAS JAU PALAIDOTAS.
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ISPANUOS STOTOITAl UŽ BAŽNYČU

ITWB NUNCttUOSNBflEUS.
xVew Ferlv spalių 22.—Anksti rytą atvyko laivu
Prancūzijos ministeris pirmininkas Lavai. Jį pa, Attikto New Yorko miesto maynr’o Walker etatovai. Praartaijos vyriausybės galva pasakė kalba
ir ui kebų valandų išvyko traukiniu i Wariung*
tąną pas Preridentą Hoover.

, MaJrnfa*, spaliu 22.—Izpanijos steigiamajam
seimui nutarus atimti jaunimo dorinio auklėjimo
priežiūrą i* Bažnyčios, Ispanijoje neramumai dal
padidėjo.
■■■.,■•■
Ispanijos universitetų katalikai atacfaktai ailengč protesto dernonatmetiaa Juos šiauriai nf*
jhioIč tamsieji komunistu gaivalai ir geroką akai*
rių studentų sužeidė.
,
/

IMKI*

KAIP SUMA
VYTAUTO

KALIFORNIJOS

uDarbininkoM Katalogai
randai T-B W-

prnRm*i lytoto

Mtoų Rtaktato, Huto

* ’ įšetum laikinoje so«tinė- dų" ir totorių ortpgii|Mįjt>
Meldų JUakMttA juritai*
ti
’ jis Kaune prie Duonelaičio vartau M*jkmu
Py, Tiara netari* Rištai.
,K»t¥«8> kaip daugeliui lanItadra i# Tarime*
htorfjra ap/Mk*. Du temt 81,00
tt imU PmM T. fyfc
IT
8«vyi«Ty
Mtoryto ta tarayna. Vtrgražiame, rožėmis ir pa- tomg&i įteikti didį
U X (fanto------------------- to.
mokiais išpuoštame sode kų« Orate Difh*inid
Gtamta* FtoUtatanto
Ivtiidtas syyMfctafcs atakšktaiita,
pr. A. Vileta------------------ to.
Aute
L Motai medinis blogoj išvaiz
PmM X Tiny&ta
dos trobesys su pristatytu intoomH bet
f 4
Į Twt» Hmimi mkdiiH >*•
jų StaiMUffotn Pantar
Rtakaitysiai. Pantas
45a uuo
LųMhosbokštu. Rianie trblK’sy aumomia Azijoje, Al
akyvoji gamta; ėml, m*
I, CtodnMttjut
. ysm karo muziejus, kuriame & Šbiurės ir IMų Amįnte
duo, ortA ParaH X tomas—|©A
gtmns ptr Tivs FabtrųM
'i'
..
......
rTr-r-rw-;a-.rtinje
gyvenantieji'
išeiviai.
’
Iš
patalpinta gausus rinkinys
Virt# Ki£ M L —HA tofel* LatataU,— Hhido
plBKITK snu Sulčių Vynuogių* išteklių pinu iieto A Miliukas ____—to
totitao
e, ekąx>natų
apilMidiiiančių Amerikos aukų atsiuntė šios ABMritoo*
rltbr*
Itao
kenkimu*;
p»t*l
d-r<
NL
*'
gu
bus
per
veltu
Didžiumą
derliaus
jau
tapo
išMtaM (tona). Pantai M
Lietuvos kovas už nėpri- lietuvių kolonijom: ArgentL prastotos Retai D. Krtra, imĮkobki partnti S. Kaimktfau~15fl. Uuirtaitia ——*.—---------- Ha,
* gabenta. Oeriansw Sulčių Vynuoges dabar jau y.. klausomybę. Rer trylįkų ne- uos —per rViejt<M komitetą
Uikatkft Ihrgtli M to.
nauja Skaitrmta Mayga-.
, priklausomo gyvenimo metų atotuiifė
lt/į?6
ra mnrkefe. Hiuntimų 'neparduotų yrą šiemet 50J-c
uhi ’ rlntoMto rtutaviL <
Idi ir totaMiniti«--»pyMU 15a (Dalis II). 8u itavdkahia——to
I
KMtMkų
iMftžayŠĮa
ir
Dskaro muziejus virto kiekvie* fIMfe dol.)^ Bv/ Antano
mažiau negu buvo šiuo laiku )weitąią metais.
Vtenaoliita Įsmuk Vartl
mokrsUiūttA
par»H kaa.
’
parapija
Detroit
mieste
per
no lietuvio Širdžiai brangia
Kua. & Saunmitb___ ~___ to
smiliui savo vienybę pgger.
Atėjus žaltesniam orui nebėra reikalo ilgiau vil| Tarnas žilinakaa
.... I
Y*?? K»y«ri» — B tri .
l ^wtove. čia ir lietavi«njr kun. Igną F. Boirišį W5 biUiit Tautos didvyrį, o tauį Apaftalyrtfe Maldo* toA
kinti tai nusipirkimu, kiek jums bus reikalinga,
veikslais
to
TUta.
—
Verti
Kim.
p.
Saum*
Lt(140.50
dėl.),
p,
Joseplt
: svetimšaliai lenkia galvas it
•tos mokančios pagerbti savu ’ sulčių vynuogių ifejunulurnu sunkėtu Califomijos
iMitia
,w„^3kdeda vainikus prie Žuvu- Flias iŠ Chicago lOOOLt. didvyrius visų yra gerina
Buičių Vynuoges šiemet turi daug daugiau enkXXIX TarpUttUai* luhaU Kąru X F. toiltis (Ką- *
£ «ctns paminklo^ kiekvieną (100 dpi), New York City mos.
.
ĮriatiMia KongrMM,
Pantai
mum, nė turėdavo kitais metais, todėl jūs galite .
p*lta») — --„-to
dienų gausi minia ivnkam lietuviai per vieton Komite Bet džiaugiantis tenka ir
kum Pa Bužm M I. C—L50 Pamaldų Vndoršlta, Stecijo*
būti užtikrinti, kad dabar sunka Ima kltogeriausia.
k j vėliavos pakėlimo ir nuIcL tu 500 Lt. (50 doL), Wor* Misirūpinti. Muziejus iw
Grudi* V*rk»mal Sudari ta
Atminkit, kad vynuogių sunka dėl namų legate.
Įgėi aprašymas kelionė I Pa
- dimo iškilmes, o l ąlstybmių eester, Masą. lietuviai per btatyipąs kainuos du milijo
išleido Kun. J. Koneevičlm_10«.
ryžių ta atgal Mikalojau* ta
JMafykite šiandien savo pardavėjų ir apsirūpin
it tautinių švenčių metu su- d-rą FiiskiiidgįDrlO Litų nu litų. Šiais metais užbai
Ifoteryrti* Ne*asrdomybA X
j Glapiri* Ivanovų.,» Išguldi
kite Sulčių Vynuogėmis, Derlius diena iš dienos
Le&auakta.
dv. Ka>. D-jo* Iri*
plaukia tūkstantines minios. (102 dol.), jų tarpe 100 do gimui pradėtų darbų trūksta
jMagnus ParvaIkietki „___ J50
diayA K»W
to
be Iš čia laisves varpos |keL leriu auksu. Amsterdamo 130,000 litij, o kitiems me
mažėja. Ankstyvus lietus gali sustabdyt siuntimą.
Ketai ApMnk Pararti p«r
Siuktaliriata ZjtakėA Pantai ■
bia tautos džiaugsmo valau- [ lietuviai per įdėtos komitetą lams muziejaus užbaigimui
[to dienų—Apie rito deryjto
A. .RuMvinu« •■^.^—,;—_4<to
be galo jdpta nuoilkiai kete. Bet malonų jausmą, kLp030 Lt, (203 dpi).
t reik viso milijono. Vytauto
Ivtota Gatata. Išlaidų <
Į liončs per įrairiua kraltuA
Tirai Alfonse* Maria C. P—-to
M laikant šię viena, slėgiu
yjsuoineCAL1FORNIA
GRAPE
Parto
Julius
Verne.
Vertimai
,
Didžiojo Komitetas.’ jau
Jtoligijs* Mbkym® MetodT
[X Balčikonio——
____ 81.00
nniziejąus išvaizda, kuri toli J duosnunmi susidarė fmt- kreipėsi į Lietuvos’ visuome
CONTROL
BOARD,
Lid.
I PramentnSa DemokratjioePa- , lxa. Sutahta K. X Skruody*—to
gząžu neatitinka savo ąųkš- das, kurio pinigais šiais mį ne ir jį pradeda pamažu dė
Lriridte Mažurianm AMU
[grindai. Perto Gori*——>75e,
«ur huncumo, CAurosMu
S jį tikslą, ir baimę, kad kiek
Pria MufA 8utai*| KuPra|
0ėgtoa
Mfano
Kun.
P.
tais Kaune; dabartinio katę ti aukas muziejaus darbų
Atetmnj* 85 m*oi. tora Otofęrnijoę Vynuogių
na* ——-- -------- ;,..j......... 40a
padrikta. Kaina __________ _50a.
* • vieną akymirką maža ki-___
muziejaus 'aikštėje,1 prade-- UžHigiintii. Tačiau to. nega
Produkcijra.
[ Aritmetiko* Uždevtayn**—25e. Mtoų Ita’ Perto to
Įnrkžtėlė gali tą didžią šven- ias ^ta(yti Vytauto Didžioji na. Tautos garbė rėikalaūja,
ry* Puida -. ■ ,...„■■ ............. to.
M Vaikų Darbymečiui — Rin- .
i
krūvą.t VttrtĮ0 muziejus, kuriame nek nau
A išeiviai,
»>»», anksčiau pakad’i11
Jrinllfr kalboė mokatuL-_~JSOel Autaaąo Parake*—»u peęikstaliai* ,„ ■ .»,... ........ .—to
; Kors ir kitvmnziejąi randą-* tolimoje ateityje * bus pata|- našiais atvejais palaikę tąm
Petriuke*
laiškai vtaeo
Uidziulaitta
___ to
vaikelio. Verti S. RdcntiskaslSc.
: M ne geresnėje,padėtyje, ^tI4nta tex> mtiziėju&>Sfen4 priits ryšius
’
.
. vi
.  minas — taip; pat 3, o Mari-. Chazeno tanų fabrikas.
‘su_
Lietuvon
MA1DAKMY0IU
Fabrike dirbo GO darbi- Rtarita* — Kai lai yra
;
■ patalpų stokos' ^wInkaro muziejus stovės tol, suomene, dabar Šiuo mo jošiuu -- visus likusius.
ninfa,
vyru
ir
motenh
kurie
S
f
“
8
»
)0
Pulkim
aat Kelių-‘‘D-ko”
t imti atatinkamąvietąJmltujJllg užbaigta šiani^^ mentu hVntšiliktų nuo risos Teismas ^Stulpinų nubau
panda. Odo* apdaru 82X10 ir 88.M
dė 5 menekjds kalėjimo, o (lab«r, fabrikui sudegus, itc- taidimy Vai^k»»-8»»yW«
rinčje darbo dirvoje, bet•
veikslely atvaizduoti Vytam ;Lidftivds yi^ubinenėd & phMaža* Maojra Asta AMovisus likusiaB po 6 mėnesius, tekodnrito.
'
k
?
Huk—juodMš 'titoltaku__ —to
f r0t muziejus randasi ^iz vis to.Didžiojo <nuriejąii&/.rii ^mųjų nuteoji£
įtoitottobėlt| lMkų. Tev r’
ta
.... ta.
MMtfttoyrta.
^.mai. D Šių rūmų sienos kvli’kfehii pHsidftif priė Vytautė
T*AX*Ajl
šimte'žiūrį*
t
§»
nusikaltinu^
—
$ittu
metu
Klaipėdos
I
Laimi
(potaa).
perto
TiMoraenė. Mm.■unr^ra») tr
wįKt.w.. Prie stoty- motojo muziejaus užbaigiVianuoMo Diapvta au Ato
kaip 4 girtų vaikėzų neap miestryrą užregistruoti’iG5| ^*kžn«^.^,^^^.„-.^..,-...^ ..50*, mą Vieno veiksme juokai. Su► įrenginiu Jam atatinkamo^dirbu .250 darbininkų, mb darbų,
bedarbiai. 113 vynj ir 52
Vcrt*
galvotų darbų.
iietuvino Vaidivntta . .., ■ -.11 e.
' -rūmo.
j karie jau užbaigė Žemutinio
Ląbaf būtų gražu, kad vi
»
-^Rugsėjo.
9
d.
Gindvyliu
moterys.
Bedarbiu
šelpimu
MtUųTikjjiaa*-išaiškintJkpataytoja—keturių vata
Vytauto Didžiojo KomL aukšto ir pradėjo pirmojo si hmziejaul lankytojai, aml>er rugpiučio men. išleistą I mas pagrindų raitau tikljimo.
kaime,Obelių
vak,
amerikie

«
ių.
drama. Perto kun. Pr. M.
tetas atjausdamas visuome'| aukšto sienas. Reikią tikėtis, žuw aukotojų paminėjimo
apie pustmno tūkstančio Ii- į ^i tau IX tolnto—ta.■ .!uraa. Kaina—____ ?— , • ■ ,fc
čio.dvi
mažoe
mergaitės
su
nes susirūpinimą nusprendė, kad gerb. skaitytojams skąi skyriuje, rastų šalę Lietuvos
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tau komedija. Perto Seirijų
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• ' umta"'*^------------- ——■to*.
I Oraadi* Veriounai. — Ver
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Šydų Karėta — drama 4
industriją, pasak California (ht-Į Daagava KtyMani _ Ša
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Lietuvos ir Lenkijai byla Haago* teisme yra tik at
skira dalis didžiulės bylos, kuri atkakliai yra Lietuvos ve
dama prieš įlenkiją jau nuo 1920 m., L y. nuo to laike,
kaip taikai, sulaužę dar neišdžiūvusią Suvalkų sutartį,
klastingai užgriebė Lietuvon sostinę Vilnių. Ši byla,
frumptlmo dėta ir atskyrimui nuo visos bylos su Lenkija,
vadinama “Tranzito” ar “Susisiekimo su Lenkija byla.”

ir diptomatiniems ir konmiliariems santykams užmegzti I
bus atviras kelias. •
f
Toks Lietuvos “stamlpunktas” i&i^ B rankų gink-Į
lų ne tik Lenkijos politikam^ bet ir visiem* jį draugam*- Į
užtarėjams Europon politinėj arenoj.
L
“

‘

TIESIOGINES DERYBOS} ,

1

1I

.

JAPONIJA NIEKO
v
NEKLAUSO.

■
Tokio, spalių 22.—Jap
■ jor vyriausybė pareiškė,
■ h°* kariuomenė bus tik i
■ (grąžinta iii Mandžurijos,
3 Į Kinija užtikrins, jog i
■ Įdžurijoj gyvenantiems
■ ponams nebus pavojaus.
II Tautų Sąjungos m
■ krapšto pakaušius ir ne
■ Į ką bedaryti.

Lenkams nepasiliko nieką kito, kaip tikt einant ta pa-Į |
čia
rezoliucija,
pradėji tiesiogines derybas, kurios, kieki
J [piisudskis SUSIRGO
. Jos pradžia siekia 1927 metų gruodžio mėnesio, kuo
met Genevoje Tautų Sujungė* Tarybos posėdyje įvyko tai liečia diplomatinių ir konsuliarinių santykių užmezgi
dramatiškas susikirtimas tarp Lietuvos Delegato pro mų, jie gerai Žinojo, yra Maino nepaabekhsui pasmerkė Į
| Buka ręstai,
Rumuni,
fesoriaus Voldemaro ir maršalo Pilsudskio. Tame tos. Lietuva dervlms vesti negalėjo atsisaiyti. Jos pri- Į MitU* tabtyHk
rtwą )ir*MtaOby«, tari* m-Į pelių 22.—Atvykęs į B
posėdyje maršalas Pilsudskis, trenkdamas kumščio imta rezoliucija tokia pareigų Jai uždėjo,» Jai nebuvo lo Ūžtoj* kai* Mėt* Toktočbi tave itotoaty. Bttar j* trąŽfart* h nuriju Lenkijos diktatori
į stalų, akyvaizdoje nustebintų ir nepripratusių prie tokiu kio išrokavimo jų nei vengti: negalėdama jokiu kitokiu
ir yOtobuo* |
; ’iltudškfe susirgo platai
elgesio Tarybų* narių, dramatiškai susuko, kreipdama.*! būdu Vilniaus klausinio išrišti, ji tokiomis tarptautinė
,
1 Žrlegimu, Jis atvažiavo a
skersai stalų į proL Voldemarų: ^Taika ar karas ? Jeigu mis derybomis galėjo savp kruviną skriaudų laikyti nuo
mkyti* Rumunijos karai
taika, tai aM liepsiu visais varpais Lenkijoj skambinti...” latos prieš pasaulio akis, Tuo būdu Lietuva tik galėjo ne
J kų Lietuvos delegatas (turėdamas omenyje pri^-kalėdĮ- leisti padarytai žaizdai užgyti ir nuolatos pasauliui rodyti,
nį laikų) atsakė: “Jeigu turime omenyje Žodžius 'Taika kad lenkų tvirtinimas, buk “Vilniaus ktaurinm yra AmlELEEINKELIŲ KAR*
visiems geros valios žmonėms/ tai taip: sakau. Taikai ”
mįm ątmUA iAiavtta. riaušės yra tai komunistų ir i ETAI TARIASI
Iriame posėdyje, Tautų Sąjungos Taryba priėmė gruo žu baigtas nėra.
POTI ADGAS.
MUnm.VAMUO« TAUffUOJ. darbdavių pi-ovokacijo^ žen
džio1 m. 10 d. rezoliucijų, kurių esamas tarp Lietuvos ir
Prasidėjo eilė tiesioginių deiybų
Karaliaučiuje.
klas. Susipratę it nesiduodu |
'Lenkijos karo stovis panaikintas. Atatinkamos šios rez<>* Berlyne, Kaune ir Varšuvoj tikslu, anot reaoliiicijo^ pri įtr a«kMgto%j U* V. ^—-Cen
York.
Geležink
zo biuras paskelbė, kad klaidinti savo priešams dar-į liij viršininkai minirinlco
Uncijos dalys skamba sekančiai t
eiti prie užmezgimo tokių santykių, “nuo kurių taika
hininkai vien mirai laikosi I
Penimivanijoe valstijoj buAtlantic? City* pasitarti op
“Tautų Sąjungos Taryba, reikšdama, kad karo stovis priklauso,”
Įrašinėjant gyventojus užsi streiko fronte. Prie Shaw4 įvairius reikalus, o svarbia
’ tarp dviejų Tautų Sąjungos narių yra nesuderinamas su
Derybos buvo paskirstytoj sulyg svarstomų klausi rašė 37,079 ateiviai lietuviai. sheen audiriyčių, Aiidover’el šia, kaip praneša, apie nudvasia ir raide Tautų Sąjungos Pakto, kuris riša Lietu#* ’
streikiėriai pikietupja dienų!
mų, į dvi ryškias dalis: derybas politiniais klausimais ir I
ir naktį* Streikų rimtai vedai kapojimu' algų darbinta*
vų ir Lenkiją,
derybas ekonominiais klausimais. Derybotyš politiniais LAWRENCE audėjai
United Textile Workenų|
“priima domėn iškilmingus Lietuvos Delegato pareiš- klausimais (sudarymas politinės sutarties ir ŽeligovskijaVadinasi visi kapitaltotaf
P1KIETVOJA DIENĄ
unija.
J
kimus, kad Lietuva neskaito save karo stovyje su Lenkija dos nuostoliu atlyginimas Lietuvai) pirmininkavo iŠ Lie
serga algų kapojimo ir adk^
IE NAKTĮ.
‘
ir kad, konsekventiškai, taika yra tarp Šių dviejų Šalių, tuvos pusės p. B. K, Balutis, anuomet IBtasnių Reikalų
štų
dividentų liga. t t . , *
KINIEČIŲ KRAUJAS Į
“priima domėn lenkų delegato iškilminga pareiški- Ministerijos generalinis sekretorius. Jos ėjdKaune.
molai.
LIEJASI.
? Į
mų, kad Lenkijos respublika pripažino ir kad ji pilnai re
——,
Derybas ekonominiais klausimais vedė, H lietuvių pu |
DEVYNI 31AINIKSIAI
spektuos Lietuvos politinę nepriklausomybę ir teritorinę sės, ekonominio departamento direktorius Dr, Zaunius
Ma$g, — Audėjų Tokio, spalių 22. — Susi- Į UŽMESTA KASYKLOSE.
čielybę,
(dabartinis Užsienių Reikalų ^finisteris) ir Jo* ėjo Var streikas tebesitęsia. Taip va temimuose’tarp japonų ir
“siūlo abiems vyriausybėms pradėti galimai greites šuvoj. Tito pačiu laiku ėjo dar ir trečios derybos Berly dinamas piliečių komitetas kiniečių nušauta 40 kinie-| Heme, Westpalia, Voki
niu laiku tiesiogines derybas tikslu užmegsti tokio pobū ne — smulkiam susisiekimui per demarkacijos linijų su- ir valstijos arbitracijos ta čių. Japonai aiškina, kad ki-Į tija. — IVestpalijos angU
džio santykius, kurie užtikrintu tarp dviejų kaimynių val Toguriuoti, t. y. perėjimui per demarkacijos linijų lauko ryba vėl tarėsi su darbinin niečiąi norėjo apiplėšti ja | kasyklose įvyko ekspliori,
darbams tiems žmonėms, kurių ūkiai buvotas linijos per kų atstovais, bet prie susita ponų užimtų geležinkelį.
stijų gerus santykius... nuo kurių taika priklauso.”
kurios metu užmušti 9 mi
kirsti. Šias derybas vedė p. Sidzikauskas, Lietuvos Mi- rimo nepriėjo.
Kautynės įvyko netoli nieriai ir 27 sužeisti, o*
- ’ Šios rezoliucijos gale vienok yra dar posmas, kuris nisteris Berlyne.
Į Gub. Ely pasiųlęs leisti Mukdeno miesto.
-—užgriauti,
skamba sekančiai:
DERYBŲ PASEKMES. *
nubaliuoti darbininkaiis ar
[jie nori grįžti į darbų einant
“Taryba pareiškia,, kad ši rezoliucija nieku būdu nė' vaup.- NųiVMOg gBIMAi*.
Kauno
derybos
politiniais
klaummata
l
'
*tak
’
tas
liečia
j deryboms, bet darbininkai
paliečia tų klausimų, kuriais abidvi Vyriausybes turi
lietuvius, Žinoma, turėjo nuo pat'pradžių4 f visomis ketu ir to pasiūlymo nepriėmę
IU. — Labd. Su
skirtingas pažiūras” (reiškia — Vilniaus klausimu).
riomis” atsistoti ant Vilniaus klausimo, ’ Kol Vilniaus5 Į entuziastiškai. Prie kelių jungus seimas įvyks lapkri
klausimu nepasiekta abiems pusėms priimtinas nusistaty’ Įdirbtuvių jau buvo kilę ir čio 15 d., Dievo Apveizdos Lietuvon Vyčių Naujpe Anflljit
Apskrities pusmetinis rav*itari*i
Pasiremiant šia Tautų Sąjungos Tarybos rezoliucija, mas, tol politinių santykių tarp dviejų šakų sutvarkymui
mažų
riaušių.
Policija
areŠparapijos
svetainėje.
Vaka

mas ivyks4Spslių-OetoI>er 25 dh*.
Lenkija tikėjosi užmegsti su Lietuva diplomatinius, kon- (diplomatinių santykių užmezgimui etc.) nėra jokio pa
■Įtavo apie 10 streikįerių, ku- re bus atvaidintas gražus ną, sekmadieni, žv. Petro parark
suliariūs ir ekonominius santykius, kurie dera visoms val mato. Deiybų valties dugnas iškrito ir pati valtis nusken
■ | rię buk esą riaušių iniciato- dviejų veiksnių vaizdelis Įjos svetainėje, 492 E. Seventk
stijoms tarp savęs esančioms taikos stovyje, ir tokiu būdu do nepasisekimo bangose, — be Jokių rezultatų*
Įriais. Kai kuriems gręsia “Apkalbos ir meilė.” Po South Boston, Mase. Vyčių kas- priversti Lietuvą, jeigu ne formaliai, tai faktiškai nuo
prisiųsti atstovw .
Streikieriij vaidinimo bus koncertas. hposIi malonfsite
Kedaug geresnės pasekmės buvo ir Varšuvoj, kur deJ deportavimas.
svarbų susirinkimą, nes tas ;
Vilniaus atsisakyti.
(svarstomas naujas planas paremti
rybos ėjo ekonominiais klausimais. KonsuIIarių santykiųd
Lietuvos Vyriausybė šitokias Lenkijos viltis greitai užmezgimas mat priklauso nuo diplomatinių,, ergo politbJ ar per Latviją — tik ne per demarkacijos linijų. Lietuva | L. V centrą ir daug ką nauja
Pirmininkas Kasysi. Vtasfe
pašarvojo, pareikšdama, lead “Lietuvos Vyriausybė pri nių, santykiu sureguliavimo, pirnion vieton. Kauno dery. Ipriparodė, kad Lenkijos prdkybą, kiek jos būtų per Lietu |
ims Lenkijos diplomatinį atstovą, bet ne kitur, kaip Vil- bos tų galimybę palaidojo, taigi klausimas ir Čia turėjcJ vų, nuo to nei kiek niikenteiti negali ir kad Lietuva todėl
niuje...” Tokių pat poziciją Lietuvos Vyriausybė užėmė ir žlugti. Drauge su konsuliariais klausimais Žlugo ir pre|nr-.(neužkerta kelio laisvam len]kų prekybos (tranzito) plėtodėl Lenkijos konsulų. Kuomet Lietuvai pradėta prikaišio bos bei pramonės tarp dviejų krašhi sureguliavimas, ness| jimuisi. Kitais žodžiais, fasd t Lietuvos uŽimtoji linkui
ti, kad ji, priimdama 1927 m. gruodžio mėn 10 d. rezoliu jis galimas tik turint vienas kito krašte savo konsulatus
iici Aicn lltrįiirnu
cijų, visgi šio savo tarptautinio pasižadėjimo nepildo. Lie Tas pats tenka pasakyti ir apie pasažierinį susisiekim(j Į suirutes nei į Lenkijos,nei į jytų Europos ekonominę būkconn.
tuvos atsakymas buvo: Taip, karo stovis yra panaikintas; geležinkeliais, nes pasažieriams reikalingos vizos, duodaJ lę. Per demarkacijos liniją gi Lietuva nemano leisti jokių
jeigu norit, ir taika tarp Lietuvos ir Lenkijos yra, nes ka mos tik konsulatų.
Į traukinių, nes tam reikėtų statyti muitines, stotis, daryti
,
ro veiksmų nėra, bet būklė (stovis) tarp jų visiškai nėra
( išlaidas personalo užlaikymui ir tt. Bet, kas svarbiausia,
Liko.dar prekybinis traukinių judėjimas. Ir Čia len
reguliari?; diplomatiniai ir konsuliariai santykiai yra už
i ji nemano daryti nei vieno tomo žygio, kuris is laikinos Į Šutomi pranešu, kad. Mo*s
kai
manė
turėsią
progos
daugiau
laimėti.
Begalėdami
pra
mezgami tik esant reguliariems tarpvalstybiniems santy
"Į demarkacijos linijos darytų pastovių sienų ir tuo būdu pa- Į terų Sąjungos Conn. apskrilaužti
Lietuvos
pasipriešinimo
sienos
taip
sakant
fronti
kiams, ko tarp Lietuvos ir Lenkijos nėra ir tol, kol Vil
J tvirtintų Vilniaus užgrobimų.
‘ Į ties \•metinis stivažiavhtata
•
| įvyks lapkričio 8 d. IvaL
niaus ginčas Įieiikvidudtas. negali būti. Šitoks Lietuvos niū atakų (užmezgimui diplomatinių ir konsuliarių sau.‘i
J
Toks Lietuvos rezoningaš klausimo pastatymas vėl
tykių),
jie
manė
galėsią.atsiekti
savo
tikslo
infiltracijoi
nusistatymas, aišku, neprieštarauja nei raidei, nei dvasiai
po pietų Šv. Trejybės para
gruodžio mėn. 10 d. rezoliucijaiį juoba,, kad Lietuvos Vy metodu: išgręžė pradžiai skylutę Lietuvos sienoj, jie tikė
J antakį. Pralaimėjusi antru kartu, Lenkija pasiryžo pijos svetainėje, Capital ava.
riausybė neatsisako i>radčti tiesioginių su Lenkija derybų, josi su laiku ją praplėsti. Jie jau s\'kį buvo mėginę tata
J “griebti bulių už ragų”: priparodyti, kad Lietuva daian-(ir Broad st„ Hartford*
kaip tai numatyta kalbamoj rezoliucijoj. Dar daugiau — padaryti, rėįktdnudami Nemuno atidarymo (sulyg Ver
Coim.
i
ii? imki
Lietuvos Vyriausybe karštai pageidauja, kad derybos duo salės sutarties parėdymo). Lietuva tų jų atakų tuomėi-Įeinant tarptautinėmis jai p loicnnuui
Kviečiu visas kuopas pri*
rivalomomis sutartimis, kaip
tų pageidaujamų rezultatų, kad Lietuvos-Lenkijos ilgas vikriai atmušė, pati išeisdama taisykles plukdymui sielii
(siųsti skaitlingai atstovo*.
lyginai'
išeinant
iš
1927
m.
gruodžio
mėn. 10 d. rezoliuciginčas būtų patenkinančiai išrištas ir Lietuvos-Lenkijos Nemunu ir leisdama lenkų sieliams laisvai Ntammu plauk
įd Jos, Lietuvaprivalo atidarvt1 susisiekimų tarp Lenkijos ir Bus renkama apskritie* vak
santykiai iš nereguliarių galėtų virsti reguliariais, kuomet ti, bet prisilaikant tų taisyklių. Lenkija, turėjusi tiksli
dyba ateinantiems metama*
ne sielių plukdymų (nors tūip ji Tautų Sąjungoje argu . Į Lietuvos. Ši byla yra žinotna kaipo Tranzito byla.
----- -------- Ht---Kuopos, pasistenkit peniai
montuodavo), M politinį santykių užmcoįlmų, nukand°|
(Pabaigti
šį suvažiavimą skaitlingų
akmenį: jos atakas su Nemuno atidarymu subyrėjo. Ne
” totorėms. Parūpinkit naud
Įgeresnį pasisekimą turėjo ir šis. Varšuvoj i|ketta*, antrosI
Į gų sumanymų.
PABUSKI...
jos atakos. Lenkija. lyg pripažindama negalimumą pe.-Į
Tų pačių dieną 9 vata
sažierinio . judėjimo .tarp-Lietuvos ir Lenkijos, užsispyrė!
* ryte Šv. Trejybės tažnyi
priversti Lietuvą• (vj* tos pačios rezoliueijoe dvasioje) Į
Pabusk, pilieti, o ateity
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
Į jet Hartford, Conn. tau
(tarstis pabudę* bu*
lapių, tik UŽ 7Ž> centus. “Darbininkui” prisiuntęs .leisti prekybinių traukinių judėjimą — ypačtranzitinių!
našaujamos Av. Milto*
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.
traukimų.
?
Į
Tavo vardas šioje šaly
mirusių Šiame apskrityjų
jungiečių vėles/ Bfttį t
* Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
Lietuva, kad demaskuoti tikrus Lenkijos tikslus iri
Ugiaumai per metusi
etas, Jo cii^s pilnos patrijotiškų jausmų.
parodyti pmulhū, kad jai rūpi ne prekyba, bet jo* poli-1
Griebki* garbtat Venk nusiminimo!
gražu, kad artiimmių 1
tinių planų pravėdimas, pavartojo panašų metodų, kaip iri
Stamkto priekin.. IvMiton
Siųsk užsakymui
pų narė* galėtų dtaftlhį
Nemuno klausiniu. Jį «utiko praleisti per Lietuvą Lenki-1
O vertas bus vardas Švento atminimo
atvykti-mišių išklausyta
jos prekė* (tariamai, Klaipėdoj ir toliam), bet to* pre-Į
Ir neteka jis amšmanutadmaritoh!
tH W«rt itMimjr
J kės ir traukinini privalo pasiekti Lietuvą per Rytprurius,|
. '■‘
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JONO KMITO EILES
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Mugaujant, railaičių U«aUa
patys riūloai veikti. Lai vri žmogui sportas natūralu*
j Jeruralj. Ir Šiaip Naujame
kis, duokim* jiems inieiaty- dalyką*.
¥<*, tik atminkime štai ką:
& Nraityčiokim iš tikėji
Įetatjrme labai dragai, rieti,
į
bemanykime,
kad
Amemo.
Rimtesnis jaunimas tiki
kalhama anie Krietu kaino
į
Vi*
daugiau
ir
daugiau
lingu
debatų
pa*
juo*
nėra.
rito lietuvių jaunimas jau ir turi labai išbujojusį tiky
Karalių. Bet
Jo karalysW
imnuMUM k a juooumi ar
pradėta rūginti* Amerito Nemėgta rodyti *avo ižkal tok# žiopla*, kart nieke, neži bini idealą. Nemėgsta jie
ti ne tokia, kaip šio pasaulio
lietąvių jaunimu DaotebMa, bą, kaip kad jų tirai, viską no ir nepaiso. Tos netiesa. Europos politikos, tas tiesa,
valdovų. Kuomot žydų mi kad jaunimo* nori veikti, pradftdami nuo Adomo ir|Jie daug gudresni negu kam
bet dar labiau nemėgsta be*
i4NOctoWrl,inT;tvO«rM(»M7^1M
nia norėjo aprinkta JĮ kari*- tik jom Mkb palodyti kelią Jievo*, Di*ku*ijų būna labą atrodo. Kai dėl nepaisymo.
dievybes, ir Si pastaroji kaip
puKmnatATr^ ginui
SUBSCRIPTION HAT**
Mum dėl dnono* podaugini- ir duoti
vądų*
mažai
ir
to*
pačio*
tik
būti

tai
ir
čia
perdaug
skubotai
tik
daugiausiai atgrasina
.«»,.****
•jno, ■ Knatus išnyko w ta iš kur tuq* 1
nai reikalingo* ir tiksliną negpręskime. Yra labai rim jaunimą nuo lietuvybės. Tai
Dm utie •»» per .*Mk yMriy..*X00 ¥!••* jaut ••*•«*> mėtau*....*&** akių ir slapta pasišalino. Ir žioliai m
gimusieji Lta- Taigi priežastis jų nedalyva tų jaunuolių, kurie turi kil yra faktas, su kuriuo tik už
<Mct >tr wrifcy«rly,.,.*xao V**mylk*rt
vėl, Pitoto paklausta*: tai
nesugebėjo vimo lietuvių draugijoj niaurių idealų.
simerkėliai nesiskaito.
. tmmfa n
* ra. «»- « .
« «r
* JL • .
♦.
t
' •
Tu
karalius
oeit
—
neužgin
DARBININKAS
piltiaf
įminti Amerikoj glūdi kur kitur, čia jų tėvai 2, Ncamerkim jų dėl apop- Tuos dalykus turėdami
čyjo,bet pridarė, kad “Mano
gimusį
jMHįmą,
nepagavo turėtų atari ant apkaltina- ta pamėgimo, Sįmrtan taip omenej ir gerokai pakeitę
* Įta WB8T BR0ADWAY
- ' »0<JTH
MOK karalystė ne iš Šio punaulio.”
Hirifci an
bu jų gyvenimu, kad savo nusistatymą link Ame*
surijęa
jo
dvsMc*.
’
®
juk
buvo
dary mijjų suolo.
TMXCHOWK SOUTH BOSTOg ****
Taigi šio peuaulio valdo ta vhokių gaotangų, M. vis Mūsų lietuviška spauda sudaro dalį jų auklėjimo
rito lietuvių jaunimo, mes
vam* netenka bijotis, kad
•r—
programa.
Pagalinus,
spor

galime tikėtis, kad busimoji
»u maiotak e paaekmemis^ jaunimas taip put labai im*
Kristua atima nuo ta Wki* Vis, rodo*, rietu mu kitais žai susidomėję*. Tai maty tą pradedą
viso pa- su jais bendra darbuotė bus
Mają karalystę. “Ne|javerŽift negali miriteąlbėtt Jų sieki dami nekurie laikraščiai mė milto jaunimas. Jaunam daug sėkmingesnė.
K.
mirtingų karalysčių Tas, mai ir fttaabl nesutampa, gina įvelti jaunimo skyrių
kuria gali duoti dangaus ka bent ant tink, kad galėtų mt* anglų kalboj®vargini
ralystę.”
darj’t bendrii, vieningą tiks kiek w naudos teatneša, prie
Tačiau šio pasaulio valdo*
ta gadina laikraščio išvaiz
vai bijosi Kristalui Kara-• Bandyta prieiti prie jai! dą, Angliški skyriai vedami
irimo per bendras organiza- silpnai ir susidaro iš tuščių
rm.jubth>
kad
Jis
nepiwžB~jOKr&
ėijąs, bet paįrodū, kad Lie niekų* Tas rimto jaunimo
' juį Šv. Tėvas Pins XI ma- tus gavo iŠ Dievo Tėvo vai
lyatčs,
o
tik
vit'špafaus
Žmo*
tuvos ir Amerikos idealams nepatrauks. Kiti Irikrasčiaf, Spalių devintą dieną mi būdami, bus geri lietuviai ir
-nč tinkamiausiai bus užbaig- džią, garbę ir karalyste
iiįų sinuse. Bet jie tokio lyg nepakeliui, lyg viens ki tarp jų “Darbininkas,” jau nėjome liūdnas 11 metų su greičiaus nusimes lenkų ver
į t ti jubilejaus iškilmes, pa Kad Jis vadinamas Valdo
viešpatavimo kaip tik neiw* to nesupinta.
Mėginta nimoskyrių veda lietuvių kaktuves. Tai buvo tautinio gijos pančius. Taigi, norą
skelbiant naują Kristaus nu, kuris buriąs kilęs iš Jo
ri, nes būdami dori ir tei Įtraukti jaunimą į patalpa kalboj. Tai visai kas kita. susikaupimo ir pasiryžimo spalių devintoji praėjo, bet
Karaliaus šventę. Ilgoj įspū- kubo, Dievo Tėvo esąs pa
singi,
to pat reikalaus ir iš įneš draugijas, ir Čia pasėta Jaunuoliai patys rašo ir pa* UŽ Vilnių kovoti diena, Tą Vilnijos vadavimo darbas
/ rtingoj eneikiikoj jis įrodo statytas karalium ant Stono
savo viižininkų, o jiems sn mes išėjo taip mažos, kad tys tuo* savo rašinius skaito dieną visi susipratę lietu pasiliko tas pats, iki Vilnius
to* šventės reikalingumą. švento jo kalno, ktiriam bū
dora gal ir nepakeliui. Bet jos atrodo bergždžios. Labai laikrašty. Kiek čia smagumo viai, vienokiu ar kitokiu bil bus atvaduotas.
f Kad Kristus yra visų Kara siančios valdyti duotos visos
nori, ar nenori, jie turi atsi natas jaunuolių nuošimtis ir paskatinimo toliau dar du, tas sukaktuves paminėjo Jau vienuolika metų spa
lius, tai žino visi, kurie skai- tautos ir kuris valdysiąs vi •
minti, kad bus visame kame Įeina į patalpine* draugijas: buotis! Kiek malonumo tė Sr atnaujino pasiryžimų dar lių devintoji mums buvo,
ko Evangeliją, bet dažnai tai sus žemės kraštus. Jo dieno
atsakomingi prieš tikrąjį sa Vos kuriam tėvui ar motinai vams! Tačiau, nežiūrint tų didesniu paaiSvehtimu kovo- yra ir bus kaądien, kol Vil
t užmiršta. Reikia ta mintis se iškils teisingumas ir tal
vo
Karalių— Kristų.
pavyksta įkalbėti savo sunuį visų pastangų, į lietuviškų ti už Vilnių, Gardiną, Sei nių slėgs žiaurioji lenkų
į atnaujinti, nes užmiršdami kos pilnumas; ir viešpataus
priespauda,-kol l>ont
bent vienas
prisirašyti laikraščių skaitymą mažą nus, Suvalkus ir kitas pa* .priespauda,-kol
Kristaus viešpatavimo biifi- nuo mariu ligi marių ir nuo Taigi Ši Kristaus Kara ar dukterei
išsigimėlio
Pilsudskio
žan
vergtas
Lietuvos
žemes.
numą ir esmę, šio pasaulio upės ligi marių kraštų. Ma« liaus švente mums katali toi draugijoj, kur jie pri tik jaunimo dalį pavyko įK ^valdovai dažniu prasilenkia žutelis yra mums gimęs, ir kam*, ypač darbo žmonėms, klauso. Vaikai tik nenoromis trankti. “Vienybė,” tiesa, Norėdami pagreitinti Vil daras trems šventą Lietuvos
žemelę, mums bus spalių de*u teisingumu, manydami, sūnus yra mums duotas, ir labai svarbi ir reikšminga. apsiima, kad tik tėvams pa tvirtina, kad Amerikos lie nijos išvadavimą, privalomo
vintoji. Taigi, kad tą Žiau
visomis
mūsų
išgalėmis
pla

MĮ1 kad jie' iš savo darbui prieš viešpatavimo našta yra Už Ji mums primena, kad šio darius malonumo, bet į mi tuvių jaunimas mėgsta laik
tinti tarp vilniečių tautinį riąją lenkų šmėklą nuo Lie
t nieką neatsakomingi. Bet krauta ant jo pečių; ir bus pasaulio valdovai ir didžiū tingus nenoriai lankosi ir raščius skaityti, tik reikia
susipratimą.
Tiktai tautiniai tuvos kūno prašalintumėm,
yra vyresnis už juos Valdo- vadinamas jo vardas Nuo nai — takai dažnai tie patys ten nuobodauja, sakydami juose vengti politikavimo,
turime dieną ir naktį budėti
Kristus, Pins XI no- stabusis, Patarėjąs, Die ir skriaudikai yra tik tik kad lietuvių mitinguose per ko jaunimus nemesta. Tai susipratę vilniečiai nuritovilniečių
sargyboje.
tys
lenkų
okupantų
užmestą

jį tai pasauliui priminti ir vas, Tvirtasis, busimojo am rojo Karaliaus Kristaus tar daug tuščių diskusijų ir to Šventa tiesa, tik gaila, kad
jį jiems sunkti jungą. Tiktai Tie tik kovą laimes, kurie
yiaus įpareigok kad ūoįjo žiaus Tėvas, taikos Kuni nai. Ir jie turės jam duoti reikalingų #nčų ir peštynių. pati “Vienybė” savo patari
turės daugiau ištvermes,
Dieviškojo Karaliaus klau- gaikštis. Didis jo viešpnta apyskaitą. O mums malonu, Ar juos už tai galima kaltin mo neseka. Ji daugiausia po tautiniai. susipratę mokės
daugiau pasišventimo, dau
ąytų ne vien tik darbininkai Wnas ir taikai melai* galo: kad turime tiĮcrą teisingą ir ti? Juk žtaom, koki mūsų litikuoja ir dar gi kišasi į atremti lentai puolimus ir išgiau
tėvynės meilės. Taigi,
Bažnyčios
reikalus,
o
tokio*
laikyti
tautinę
sąmonę.
Tikir pmščiokėliai, bet ir visi sėdčs Dovydo soste ir jo ka gerą Karalių' ir Ganytoją, seimai ir mftfagri. Taigi jau
nors
spalių
devintoji ir pra
ralystėje: idant ją sutvirtin kuriam priklauso paskutinis čia senieji turėtų mtaŽH* f kritikos jaunimas kaip tik tai tautiniai susipratusi lie
’ didžiūnai ir mokslininkai,
ėjo, bet vilniečių kančios pa
Nėra čia vietos atpasako tų ir sustiprintų teise ir tei? žodis. Su Jo nuosprendžiu krutinę už nesugebėjimą nepakenčia. Bet “Vienybe” tuvių tauta sugebėjo atgauti
siliko tos pačios.
ti visą tos kiblios enciklikos singumn. Kad iš Dovydo gi nieks neapsilenks. Jo išmin duot vaikam* geros tvarto sako, kad jaunimas ją skai šimtmečiais prarastą nepri
mūsų
to ir kad trečia jos bendra- klausomybę. Taigi ir vilnie* Padėkime tiems musų
turinį. Teks tik paminėti ke minės išaugsianti teisipgil- ties nieks neprigaus ir tei pavyzdžio.
broliams
iš
lenkų
kančių
iš
čįai
atgaus
savo
laisvę,
tiklis svarbesnius punktus. mo atžala, būtent karaliaus singumo' nieks nepapirko Čia skubotai daroma išva darbių dalis susidaro iš čia
tai bfidami gerai tautiniai silaisvinti, kad ir jie galėtų
Kad Kristus yra Karaliui Dovydo sūnus, karalius ir Bet, kad tasai paskutinis da, kad Amerikos jaunimas gimusio jaunimo. Tai būtų
susijungę su visa neprikišu*
to Popiežius neįrodinėju. bus išmintingas ir darys tei- Kristaus nuosprendis būtų netinka organizuotam dar puiku, jei tų bendradarbių susipratę.
mums palankus, reikia Jį bui. Bet tas pefiesa. Jei kam daug turėtų, bet jei jų yra Todėl visų laisvę mylinčių soma Lietuva džiagtis jos
Jrodineti to nereikia, nes šv. singumą Žemėje^lietuvių pareiga remti vil nepriklausomybe.
Raštas yra pilnas pareiški Patys Evangelijos rašyto pripažinti mūsų širdžių Ka teko dalyvauti jų pačių vo koki 5-6, tai trečia jų dalis
niečių pastangas Ir padėti jų Broliai, sesutės! Mums
mu įrodančių
įrodančiu Kristaus kavakara jai patvirtino, kad tai jau raliumi. Mums reikia Įaito damnose mitinguose, tai ga sudaro ne taip jau įspūdin
mn
inteligentijai šviesti Vilni Spalių Devintoji dar nepra
lystę. tik cituoja bei priveda ym įvykę, ką Zacharijas bu ir ramybes, taigi Įgyvendin lėjo pastebėti, kad čia gimęs gą skaičių.
jos liaudį, žadinant juose ėjo!
tas šv. Rašto vietas. Prade vo pranašavęs apie malonųjį kime savyje taikos Kara jaunimas veda savo susirin* Šiaip ar taip dalyką svar
Kazys J. Krašin8ka»,
katalikiškai tautinę sąmonę,
da nuo Pranašų. Priveda Karalių, kuris kaipo teisin liaus dvasią, o Jo viešpata-j kimus gan sumaniai ir grei- stymui, su jaunimu reikia
Tederaci
josSekretorius.
Katat Ypač greitai. Bereikti* kas nors daryti. Dažnai jie nes tiktai gerais katalikais
Tsiaja, Danielių. Dovydą. gasis ir gelbėtojas, minioms vimui nebus galo.

JAUNIMO REIKALAIS

um

KRISTAUS KARALIAUS

SPALIŲ DEVINTAI PRA
ĖJUS, KAS TOLIAU?

■esą

“Kristaus karaliavimas tautose,” sako Po Jo karalystę, kad kiekviena karalystė būtų po' nariai taip mums tarnautų, kad mes taptume
piežius Pijus XI, > “pindeda-būti paniekinama*. Jėsaus Kristaus vėliava
RriSvixr<.'?rt;
iivA’Cnntfl^iniVMva ini "KVistAllR dlloffW4
AB MŪSŲ KARALYSTĖJE FBA
mA^tAUSI A KARA^YSTASUPASAULĖJIMAS!
teisės: teisės mokyti žmones, išleisti Įsakymus ir
Popiežius Pijus XI išleisdamas encikliką apie dvasiškai juos valdant vesti į amžiną laimę. Kri
Pirmutinę karalystę, kurią mes turime paves
jei mes pažiūrėsime Į tą mažą karalystę, pa
Kristų Karalių pažymėjo, kad baisi nelaimė palie staus mokslas ir Jo Bažnyčia yra taip pažeminta, ti Jėzui Kristui Karaliui, tai patys save. Ta ka
tys į save, ar nerasime joje tos baisios nelaime^
tė visų žmoniją. Tą nelaimę jis pavadina vienu-kadišdrįsta prilyginti ją prie netikrų bažnyčių. ralyste yra mažinusia iš visų, bet karalystė, ir Kri supasaulėjimo dvasios? Bet mes norime amžinai
žodžiu ? “ Supasaulėjimas/’ Mūsų amžiaus didžiau Nekurtos valstybės pavergė Kristaus Bažnyčią po stus turi būti jos Karalius. Kristus neatsižvelgia
pražūti. Taigi, atgal prie Kristaus. Atveriame
ėi nelaimė,” jis rašo, “yra žmonijos stipasauleji savo valdžia; dar kitos visai ją paniekime, sukilo 1 jos ciiaumą, net i menę ir istiKimyoę o am rodo
Kristų Karalių į save, Jam pasiaukokime ir saky
nias. ”
mą. Kaipo Dievas, Ji* gali sutverti milijonus pa kime mi Šventu Povilu: “Aš gyvenu, ne, jtui nebe
pril^ ją, ir piktžodžiauja prieš Dievą.
saulių, bet pirmiausia Jis nori, kad mes noriai ir iiš, bet Kristus gyvena manyje.n (GaL 2,20)
SUPASAPUSmiAS.
nuoširdžiai
pavestume Jam tą mažiausiaja—-mvo
TOS NKLAIMĖS KAISTAI.
P«ti.
, '
f
’
/. ■ ■
■ :■
’ Ką reiškia supasaulėjimas? SupasaulėjimasL
KITŲ KARALYSTĖJE AB FBA
.
Kuomet
Kristus
yra
išskirtas
išgyvenime,
reiškia išskyrimas Kristaus Karaliaus iš savo gy
SUPASAULĖJIMAS!
KARAIA'STSPADALINTA.
veninio..Kuomet žmonės nebesiskaito su Kristumif tuomet neapykanta, pavydas, kerštas, savimeilė.
Supasaulėjimo dvasia perdaug aiškiai iries ma*
ir Jo įstatų nebepaiso savo asmeniniame, šeimyni-< blogų geidulių nevaldyinas, šeimynų suirimą*, moToki mažytė ta karalystė ir dar padalinta. tonu? kituose žmonėse, šeimose, draugijose, tauto
niame, draugijiniame ir tautiškame gyvenime,t terystės priedermių nepildymas, netvarka ir pri- Toje mūsų karalystėje*yta proto*, valia, rieta ir
se. Mes nenorime, kad nors vienas iš jų pražūtų,
tuomet jie supasaulėja; Ar gali būti didesnė ne;’ spaiulimas ateina j gyvenimą. Ir viso* Šių dienų kūną*. Bet Karalių* turi valdyti visa* dali** Jam
nes visi esame atpirkti Jtaauit Kristaus Krauju.
laime kaip gyventi be To, Kuris yra Kelias, Tieeiii nelaimės yra su|m»aulėjimo vaisiai, išskyrimo iš yra duotą riša valdžia danguje ir ant žemės, ir Jfe
Atverkime visus prie Kristaus. Mokykime kitu*
Atveriame
kitus
gyvenimo Jėzaus Kristaus, Karaliau*.
ir Gyvybė?
atpirko mn* Savo švenčiausiu Krauju, taigi Jis geriau pažinti Krista Karalių. Melricimės, kad
privalo mus ir valdrii.
išnyktų *upawiulčjirno dvasią, kad ateitų Kristaus
KAIP NKKAĮ11S PKASAKlKTlt\
.
KAIP NELAIME UŽ&fflAt
karalystė, kad risi su meile ir džiaugsmu taukių:
KAKA^tAPSVAliP»įA\
Ta baisi nelaimė neužeina ūmai, netikėtai, > Sįiuna dabar klausimas yra# kaip tą baisią ne“Tegyvuoja Jtau« KririM mūsų Karalių*.”
kaip kūno nelaimės, maras ar ligos, bet užeina pa- taiuię prašalinti iž gyvenimo! Yra tik vienas ke“ttai žengia vMiavo* Karalių*,
J«i|* Krista* tari karaliauti mūši; prote; mes
inrita,
mažu, tarsi nejučiomis. Phminusm
Piiminusia žmogus
žmogų* pnv
pra* lias. Hugrąžinti žmoniją prie Kristau* Karaliaus, turime tvirtai tikėti į vto Dievo apreikštas tie
dtai spindi Kryžiaus paslaptis.”
deda nebeklausyti Bažnyčios mokslo, abejoti apiis Mes turime rūpintis, kad Kristus būtų Vadovas, są*. Ji* tari karaliauti mūsų valioje, mes privali
Rtokime po Kririąua Kamliaus vėliava, “Kli
< jai Dieviškąją duotą valdžią, toliau, pradeda afe * Karalius Šcj numojo, dnmgiioje, tautoje. > f j > 4w^pįtdj^į<Dtavo ir Jo BnŽftyriaa'jsąirymms. Ji* ntim pergali, Kristus riiMo, Kristus karaliauja.’*
joti Kristaus Dievystę ir galutinai užgina Dicvt>
To dėliai ir Kristaus Karalim šventė kasmet turi karaliauti mūšų sieloje, me* privalome mylėti
“Tavo, o Dieve, sostas per amžių amžius: Tabuvimą. Ir taip Kristus Karalius jo gyveniuae yra švenčiama, kad žmonės atnaujintų ištikimybę Dievų ui ri»ą labiau ir dM Jo visą nukentėti, Jis w katnlkrimo lasda—toisyblM la*dn.” (inl. 1J8)
ueMiiri vietos.
)wivo Karaliui ir m didesniu pasišventimu skleistų tari karaliauti mūsų kūne, taip, kad viri kūno <
*
, T.
H
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DRAUGIJŲ. VALDYBIŲ
ADRESAI

Tarpais kalbų gražuli dai
navo &v. (Meiliju* choras,
p, Stanevičiui vadovaujant.
Vakarienė papyko. Val
giai buvo «kanūs, nes juos
xb jotimi
gamino muwi imtynisios ir •tbmto
gabios Šeimuniikės, būtent:
♦L Tvaakienė, H. I/mmiokienf», M. Baliutipnč, O. SmieMUalMkM — A. MlMtalt
gicnė, 0, Keršiene, M. Vcr- Ii TbUKM Piurfc, B*. IfaMtOM, MM*.
ItataHilta* —* JM*a* G4**rWla*
seckienP, D, Janionienė. |i !•«
3T TmhmJMm MftttMNM, MtaR.
IfcttBtata*
- YtaCMlJUUHa*.
Pri<‘ stulų gražiai ir mandn- *į- O HtvMt,
Boatti Bataaa, Mm*.
gmi patarnavo Hmmlteuns’TYMtaMi* *- fm**<M*wa
14 Vtoum 'BUBta# Įta^Jta**.
dt-jon nare*.
Programą užbaigė tautos
himnu. .
Vilnieti*,

svsivimyiio cmtęo

Kml X X JūtaUtffr-KhM.
Kml Am B*kiu»*~>im.:
Km. X Maa«tfo*u-l<nN vjreHm.; Fr. Matata-Htak

mw

plm.; V- J. BtaYMta*—nGt, T Mtat *tr„ Wor**ter. M**., O. BO
dtartota-ifrl.. K. Ctan*taWHilrti Are, MortMtar, M»ta, K. tai*
ny» lt X SrJr»k*N~-IMo «loU?J*I; K«n, Fr, X JMkalt K-reitaktorftMt *** Vita** M, C#MbrW* ta*

DARBAI IR ŽODŽIAI

I

4

140 Xe«Mi 8^ Bo.
FfVL
• yvrw 1 B*KtaUriMI
i
1U BawM 84, M
flB, IfeftMMMA ** Mj
' ’ MM- H

Mt

<ę-' IbMML' '

imsiBM — y,

Tik tie vadai turi pasise-Jčiu balsu, priėję prie “ bu
kimo ir tik tie Žmonės g&lrio,” šaukia s ar dar turi
vadovauti^ kūlių žodžiai ir'alaus.
^"
skleidžiamos idėjos atitinka Senių ne taip jati labai
UŪBTUTOS DUittBKę ©jujchi
jų darbams. Jei nėra suderi gaila. Ką pmūlyje jie atra
>00X09X190^^
do,
ko
išmoko,
to
jau
he{^
maistam
— 5MJU4
IV.jr6M01T.lL. FAUI
nimo tarp žodžių ir darbų,
9G
Ba Boetofe Mm.
TM. S. B««t4« 2MW-M.
ten viešpatauja tik tuščias Jengia pas juos pakeisti. Bet
Vtee<PiminlaH
ZImm MllraUfcbM,
kaip su jaunimu, ta mūsų
burbulas.
Pirmininką*
M. Stota
46* M. Stb St.. «o. BoMoo, MmI.
Parapijos Choro Balius, Fr«t. Malt, - MbbUt* AakitltailaluO M ML Ita IhU Dnrętantor, 1
Kodėl pirmieji krikščio skaisčiąja viltimi, apie kurį
rr G ŠL, 8o. Bc*too. Maml
TH. So. Bo«toa 4TlO-W Vien-pimintata* ** 3,
nys turėjo tiek daug pasise tiek daug mes kalbame ? Jau kMcbuKM.-te| italU joto* &ew “tarauta*.’*
M Ttamta Fart. Bn. ItotaRr
Fiiu BOt. —
IterkMitU*
kimo? Kodėl jie nesibijojo ir taip kvailas prohibieijos
Nežiūrint sunkios depre « G SU, Bo, Iloetno, Mrm.
Prot JtalttoinkM — 3, GU .
— Oda BUnUltatt
S IImnmmi Pirk, Bo. Btatta, ,
mirti už Kristir? Kodėl Lie^: įstatymas ir dar kvailesnis Mte
sijos ir kitų ncpakmkių šio lidininki
Jfflį W—t flth St, Bo. BMtcm, Mmb. Ffn, n»JutninkM — M. itatto
tuvos tautinio atgimimo ir jo vykdymas Imight užteršti
se dienose gyvenimo aplin TnrkdAH — Ona MtofirdiMA
3M M Ktatto Bt. Bo. Btatta, MM
Uia CoJumbiA jau So. HMton, Mmi. IMlninkM — JL KandiitaAB
mūsų
jaunimo
dvasių.
Ne

blaivybes apaštalas vysku
kybių, mūsų jaunimas nenu Kbmni GtoMJ* — X. JiiniHfonfeDB
NB K. Broadiray, Bo. B4M,:
1424 CMu«jbla JUL, Sa Uotam, Maw
leidžia rankų, bet gražiai DraOfljA
pas Valančius buvo mdĮlnr jaugi mūsų atekomihgos įs
Mtc MurfrinklmiM‘talko kM Marlalka **■ X Balkta
? VUnfleld 8L, Ito. Beata* MMB
tttArntaM kfcKvtano mImmIo,
vinęs Lietuvų? Kodėl minių taigos nori eiti J talką tam
darbuojasi.
Vadovaujant
fŠd vai. vAter^ »ob«iojrtW *»* DravflJ* Jalta ta»lrtoktata ta* i
minios, užmiršusios l>adųT pragaištingam pavojui?
vietiniam vargonininkui >St
iutoildltal ktacrtata ntnmi T....... ..
po pteėj. PnraMM taW» MTS
rimta
dnmRiJoA
reltatata
kr»WU*
šaltį ir skurdų, sekė paskui Visa beda, ‘kad mūsų aPranckiečiui, jaunimas sU PM frototolii rOttiUftfcf.
BU Ito, Boato* Mm* ■
nava sveikinimo dainų.
merikoniškame
gyvenime
daro 2šaunius chorus^ ma
Kristų?
Katalikų Pederacljos 10 žasis 60 giedorių, didysis
Štai tie klausimai, į ku viską įsiteisina visagalis do
Jonas Jutkevičius, Anele
riuos tinkamas atsakymas leris. Dėl dolerio mes esame Gražiai Pagerbi Kleboną. sk. pirm. Jieva Tvaskienė apie 40. Abu chorai labai Petkiute, Ona Volsįhite, eta
visų pasisekimo paslaptį iš linko viską padalyti. Dau
trumpai luuiiškino vakarie puikiai gieda bažnyčioje ir
gelis gal ir savo sąžinei lei Spalių 4 d. Federacijos 10 nes tiksLų ir pakvietė kim. dainuoja koncertuose, pa- da visas pastangas, kad Šoaiškina.
Blaivybės idėja yra gyve džia samanomis apželti, liet skyrius surengė vakarienę J. ^vagždį toastmasteriu, renginiuose. Savo tarpe turi
Pelnas nuo šokių eis pusiau Mes taisome vįsokiųs ;
nimo prasmės verta, ji yra tik tas doleris į kišenius į- kleb. kun. H P, Kneižį pa kuris labai gyvai, paįvairin- gražiu solistų-solisčių, trijesu parapija, mat jaunimas
aukšta. Aukštos idėjos že dribtų.
gerbti. Suėjo daug pampi- d:ynas juokeliais, perstatė tų, jų tarpe žymiausi: p. St. nori papuošti ir išdekoriioti tomobilius įr pentinąma, ®
rime vėliausios maįbs m
Pronckietis, p* AL Manasai
mai pakilusiems žmonėms Visa, kas yra gražu, už jiečiij ir garbingų svečių kalbėtojus.
te, Pronckėtiene, A. Afko- bažnytinę salę, kur esti te nas, taipgi turime, va
yra nesuprantamos ir sun temdo noras gauti kuo dau-! kaip tat:.kunigai: Kr Urbo-i
;
Sveikbunių
kalbas
posa

čaitis, J. Jątkevicius, B. At- atrai, koncertai ir chorų leidimų inspektin.ti t
ginu pelno. Žinoma,, šis no-Įnavičiuš, j. fivagždys, J.
kiai prieinamos.
ir brekus. Parduodam
kočaitis: jų dainomis, ypač praktikos.
Kodėl gi musų blaivinin- ras iš esmės nėra blogas, betj Skalandis. Kun. S. F. Knei: ke šie t
Pisorius,
Taierus,
gvarantuoj
K. Klimavičius, K. Spiri- giesmėmis, bažnyčioje gėrisi
kiį skyriai taip silpnai gy juk tikslas nepateisina prie-kiui įėjus i svetainę su svenuo
15,000
iki
20,000 n$r
monių.
Ar
galima
siekti
peL
Ibiais
kunigais
publika
aplo
davjčtaj J. ir B. Čubėtai, netik parapijiečiai, bet ir
vuoja ir terodo beveik mer
Ūžlaikotn bafterias, £
dėjimo žymes? Kodėl blaivi no, statant jaunimo dorovę dismentais ir apsistojimu pa- H. Baltutis, O. .piiznokaite, svcčiai-lieturiai ir svetim
gazą ir aliejįj. Jeigu n<
** ’ o choras,
*
** —
p. V.
Sta- AI. ITždayinyte, G. Pamo taučiai. Garbė jiems ųŽ tai,
ninkų seimai yra tokie ne į elidžiausį pavojų? Tai yru. sveikino,
gerų patarnavimą už žm
skaitlingi ir praeina be ūpo ? tiesiog nusikaltimas^ reika sevičiui vadovaujanti sūdai- kas, p. Pranekietis iš Dor- ypač mūsiy dainos ir mūri*
kainą, atvažiuokit perlai
chestėr, J. Verseckas, V. ir kos mylėtojui kun. H. J.
Visas nepasisekimas glūdi laująs atitinkamos bausmes.
tinti. Visi musų pate
P, Kudirkaį kitatautis Al Vembrei, klebonui, kurs rūmūsų pačių širdyse, ‘ musų Blaivininkų’ nepasiseki
ATGUO.V/KNA
KUOPA.
rnu
busite patenkinti. 1
pestingai
prižifiri,
:
kad
cho

AbedalaK
Tvaskienė.
sųžinėse< Vienaip kalbame, mas ir glūdi gal šiose dviejo
me
vietas
pastatymui OT
se kliūtyse^ 1) blaivybės Laivrence’o Šv. PranęiŠ- Pastaroji įteikė it dovanėlę rai darytų pažangą dainos
o kitaip dirbame.
mobilių už numažintų k
Tik nueikime į atsakomin- idėja’ yra per aukšta, kad kaus parapijoje praėjusią kleb. vJkUn. S. P. Kneižjul ir muzikos srytyje.
Mes
duodam patamavte
gų visuomeiiimn įstaigii pa rastų didelį skaičių rimtų savaitę atgijo blaivininkų Federacijos gyriaus ir visų Iš žymesnių jaunimo dar
24 valandas į dieną. I
rengimus. Bengnno prieša pasekėju ir 2) daugelio tu- kuopa, -nors tik ir 12 nariu katalikų vardu. Taip pal bų reikia pažymėti uolų ren
juojame
ir numaxgoį
kyje stovi žmonės, kuriems rinčių blaivininkij vardų tesusirado. Kadangi 12 Jau kalbėjo skėriai kunigai: K- gimąsi prie *‘choro šokui ir
automobilius.
*
blaivybes idėja, rodos, yra darbai neatiltinka jų žo labai gražus skaičius, prime Urbonavičius, j. Svagždys baliaus,” kurs įvyks spalių
BBOADVAY
GA1AM
nąs apaštalu laikus, tai tikė ir J< Skalandis. Baigiant (Oetoher) 21d., subatos va
šventa. Bet tuose parengi džiams.
541 M0AI>WA%
Pirmosios
kliūties
šalintis
kime, kad ši kuopa tikrai programų kalinėjo ’ir kleb. kare, 22 William st.. Šv. Ka*
muose, vardan materialinės
rimfero
dr-jos
salėje.
Orkes

kun, S, P, Kneižis, Jis iš
gerovės, šbksta karkos iš nereikia. Ją pašalinus ir apaštališkai pasirodys.
reiškė
padėkų sveikinusiems, trą bus geriausia visoje apy
Laivreųce
pavyzdžiu
rei

Ttl-Bo. Botion 13TK ■'
bonkii ir liejasi į stiklus pu blaivininkai išnyktų. Antrą
tai MMR ^ctalyM Ir Un *** t***
tojantis svaiginantis “riit- ją gi kliūtį turime būtinai kėtų pasekti ir kitoms kol«- rengėjams ir visiems vaka linkėje su naujausios mados tilta. Darbu arttotMka*. Kate** taaea
Garadžiaus vedėjas
šalinti, nes tik jį yra mūsų uijoms, kui\blaivininkai vi- rienės dalyviams ir kvietė ir tautiškais Šokiais. įžanga
byris.”
■ .
M.AMOBKUMAS
ponas Janeliunus vii
siškai merdi. Pasijudinki visus vienybėje dirbti Baž- tos 25e. Tam tikslui lĮrink^
Ypatingai skaudu žiūrėti į didžiausia priešininkė.
O.
Bar
SI,
LaMtaU
MM
1
maloniai patarnaus.
nyčios ir tautos labui. •- toji
„ komisija: B. Atkočaltis,
B r. Kiinras, me..
jaunuolius, kurie kriokinn- l

WESTFEU,NI$S.

KOLONIJOSE

NOIMOOD, MISS.

SIMUI) AUTOM- į
BIUSTAMS.

vainos 18 OMANU*OUĮĮ ŽENKLAI
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—Kaip nori, guli iš namų atšinešti kita dalgį. Maž-daug už puses minutės pašaukė bernų pro juokė tiesiog lai į akis bernas. — Na gi pasakyk ?
man, gerbiamoji ponia, ar tamsta begali būti man.1
atdarų langą.
Abu piausim.
la pačia kų anksčiau?,Juk tarp mudviejų vMta*
—Puiku! Aš tuoj atsinešiu. Kaip mat nulėksiu. —Gaudyk raktų!*
baigta! Juk dabųr tamsta — ponia, o aš —
Bernas pagavo..
—Na, tai,leki
Bernas plačiais žingsniais nuėjo. Kone tekinas —Alaiiiaii, kad nepagauail..
iea dvard darbininkas.
„
—
Kur
čia
t
Ar
užrakinti
daržinę,
ar
palikti
rak

Degančios
kraujuotos
akys,
beprotiškai
idW®Bį1
nubėgo.
(Tąsa)
ironiškos šypsenos įsirausė, įstrigo Valės veidan. *
Dvaro kieme tuščia. Tik palei pačią didžiųjų tus duryse/
—
Užrakink.
Faktus
atnešk
man.
—Koks čia juokas. Ponas per daug nediųsus. vinkšnų kapstėsi dvi vištos if sunkiai kvėpavo pri
Valė užkaito* sumišo.
/—Getai, užrakinsiu.
\
Man rodos, kad mokėtum ir dabar pinuti. Pamė rištas prie arklidės didelis vilkų veislės SuO
—Jurgi, tu perdaug žiaurus! Neeprtak
\
* Beinąs nuėjo prie daržinės. Atrakinęs duris, Aš daug ko turiu tau pasakyti, paaiškinti. Tu pt* ■
ginkit Alano dalgis geras, į vyto rankas paimtas sargas.
ū(MDalgis buvo daržinėj. DarŽitieS^dims rado užm* imkabiuo viduj nuo Vienos dalgį. N^iją,
patspianinu
'
teisinsi tada mano Žygį.
idtt kotu dalgį
kintąs. Kaktas ptis Šeimininkę. Pas Valę.
Bernas nusijuokė.
Nusiiuokė ir Lukoševičius. Žemu, užkimusiu Benio krūtinėj užvirė, lyg netikėtai vėjo su D al gį imt tvoros pakabinęs, nuėjo ieškoti šeinn- —Ijaljai gaila. Tačiau kas iš ^to. Tamsta
M*
drumstas snaudžiąs inūdo paviršius. Neramu pa* nhikės, atiduoti rakto. Mane surasti čia pat kie turit ūW «į<?ko bepasakyti. Tarp
balsu.
me,
bet
nerado.
Nuėjo
pro
užpakalines
namo
dil*
ti
kalba,
kurių
kalba
ponia
ir
tarnas.
Tokiu
—Kehe, kebe, kche! Gerai, duokit pamėginsiu. sidure, lyg baugu ko tai, lyg didelių įvykių išva
ris vidun, Bado prieškambaryje.
jeigu tamsta turite man kų nors pasakyti dM 1
v
Bernas dar kartų užmėtė akis ten, kur marga karėse.
tarnybinių dalykų, tai prašau l
vo dvaro alėjoj Valės rūbai ir papustęs dalgį im Pasuko gyvenamojo pamu pusėn.
—Atnešiau raktą, ponia. Kur jį padėti)
Netikėtai Vale. l*riešni& Taku ėjo iš sočio.
davę ponui.’
—Jurgi, kodėl tu taip kalbii
-Wf- vos 1
—Duok mam
Lukoševičius užsimojo, užkabino gan plačių pra Valės akių pastoges susišiaušę/ veidas pakeitė Bernas padavė.
/
*
’ laidydama balso stygas, pakaušė VaU.
dalgę ir patraukė nuo savęs į kmtę. Tačiau dMgm spalvas. Nustelm.
Paaiimko duriflink. Toks kciatas, net pajuo
—Kodėl H Todėl, kad ii visų tų svajonių ir M
dantys tenugrende tik pačias žojės vii^unes. Ant —Na, iš kur tu? —- gerokai drebančiu balsiu
davęs. '
*-• ;
žadu beliko ponia ir tarnas. Tai viskas,
ra# ii* trečias mėginimas išėjo truputį geriau, o —Ponas i^ačmė mano dalgį, šienų pjauna. Man1 —Jurgi!... — sustabdė Valės balsas.
1
uš einu priė darbo.
lieps kita atsmešti. Tad ir atėjau. .
ketvirtas ir įmuktas visai pakenčiamai,
—Aš! išdidžiai atmiko atgal galvų.
, —Jurgi! — vėl posmjo hemų tas pats M
LukoHevičiui laUii patiko tas įarim ir Šiuo im- —Nn-u i |donm, kaip jum sekasi.
Va!Atsirėmė į iį alkūne, imvargiisiu žvilgsniu.
kartu
su skandžiu verkimu.
Hisokhmi jis buvo laimi įmtehkmtas. Kiekvienas —Neblogiausiai.
—Klausyk, Jurgį kodėl tu toks felhm suma*
Bermui
iš kartu laivo imspirvndęa palikti j# ta
kas karta gerinu atliktus kirtis džiugino jį kaip Keliolika sekundžių tylos.
nim?
*
kiančių ir išeiti. Tačiau mųmdarė taip,
—^Daržines durys, nulos, atrakinta
vaikų.
—Kaip Ui šalta* t.. *** ironiškai nuriebo.
priėjo
arčiau.
—N<\ aš jau Žiūrėjau.
* Dalgio jis ir inirnyt nolKananė giųžintl }wmit
—
Kaip
čia
įmukti...
Na,
nebe
tas,
ką
aulčičiaiL
—Nn, ko dar f *-* kietu, Šiurkščiu bate
—Aį tuoj imduoaiu raktų? Išlaukite truputi.
—O kų ųš diilMir veiksiu, ponas?
Ą
aimkiai išlaikydamas krūtinis spitetesi. 1
«Keistokai nušliaužė alcimik hemo veidu ir nuėjo —Nebe tas ką ankačte! Cha! cha! cha! Nri»
—Visvleiih Gali ir pailsėti.
tas ką ankačiau! Cha! riiat cha! Saitai iii—naši*
vidun.
/
—Kad impatog’ii be darlm šiokį Inikų...

Juozas Bukauskas.

MIRUSIO ŠEŠĖLIS
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LDS. Kuopų -Susirinkimai
,

KOLONUOSE

ialtimmę i®*

•AITtMAK

WATB3*®OTtT» UOMM.
|
ATB0L.MAM
Spalių 25 <1, 1 v, po pietų į- LD& 4 kp. mltotiria raririnH
vvka LDS. 5 kuopa# ta*i rinktais ma# įvyk* lapkr. 15 d., tuoj pat
Mnoa mokykla# kambary, Coo- taBparų, Ir. PranrilkaiMi pampA
gremAv*. Ateikit# risi, Valdyba jo# arilj. Ktatami viri totai airilankyti ir ritataclti mltotartS
moktota Taipgi atrivmkite aav*
LDS. 75 kp. mtarinial uuririn- draugu# ir draugo# prirriyti prte
Mm kilnio# orgauiaarijo#,
kita fr^krt# kfekvknų
Krieta Valdyta
tatĮtakuy, po 15 d, Ir, Prtro Ir
Porito b#ŽnytiB*^ mretdnlj*.

m... ...i1 1 h..... .......... ■'"H

Ltfl

kitur altai Vita nuklydo.
Turbūt cbortMi bu# Šių dai
nelę jau pamiršę®, Gaila,
L. D. A’. 3Q kuopom pirmi* nea dainos-musika ir žodiml
piljiFlyrin^i grožybta, ir ji
ninku Mfankimas,
verta meniško išpildymo.
L D. 8. 30 kuopo# visu# Vienoje pranriMjo kalboje
buvo klnurytojama aiškinta
nariu® kviečiu į ekstra susi*
hnų, kuris įvyk# šį sek- apie Radio Programo Bčm?jų sumanymą, ioji mintH
madienį, spalių 25 d., tuoj
sumos, šv. Alfonso pm- kilo iš kai kurių asrnenų no
pijoK svetainėje. Visus krie- ro viešai ptareikšti choro
lH‘ndra<lari)iai«. Mat, choras
iu skaitlingiausiai atšilau
yra mwitarę« su Radio Sto
i, nes turim lalMii svarinu
ties valdyba nurengti nuo 10
takalų.
iki 13 koncertų, iie koncer
Centras greitai išleis Dar*
imkit Kalendorių ir aš tai jau jmtvark.rth ir tikrai
a gavęs Japelių skelbi- bus įvykdyti. Tačiau, parjo
ms rinkti. Mes tųvčtit* jėjus kai kam iŠ šalies
tTmsidarinmti. Yrirdmig ^ŽJaginiai prisidčti, ir tuo
būdu pareikšti savo simpati
alingi) Darių, kuriuos la
bai maloniai kviečių atšilau- ja® visiem® klausytojams
Choro vaduvyb? sutiktų
krfi ir atsilyginti
šiuo®
“Parapijas Choro Ra
’Jcigu mūsų garsusis pa
dio
Programo
Rčmčius’ ’
mokslininkas kun. Dr. L,
Mendclis remia “Darbiniu* nriimti kaip bendradarbius.
kų” ir. visą katalikišką Kas norėtų sužinoti nrikidčapaudų ir kiekviena sekma- jimo sąlygas, prašomi kreip
įjdlėnį iš sakyklos ragina tis į choro vadovybę,

' LAVFBKMOB, MUM.

oitogklyM,m.t.
Lapkr. 15, tuoj po namo* į*
vyk# llDS. 10 kuopos «iwirinkima«
yri, T#i<į krfeilfm* vkm# tori#*
atriUnkyti į iį auririridmų ir ta
rimriUti mtoerinM. Atrirffkite b
javo draugu# prirriytL
Valdyta

i* dM algų w

nOODK»,».'L
LDS. 11 kp. mšnertnla sudrinki.
m*s įvyks sekmidlenft. lapkr. 15,
tuoj po aumta, bažnytinėj avėtai-

LDS. 70 kp. suririnktaM ivyka
lapkr. 15 d., tuoj po dvylikta.
Kviečiame gauaiel stati, n## turim# kėlėt* svarbių sumanymų, Afrivtaute Ir savo drauguže*) pri.
rriytf.
f
Valdyta
/
-A
; •

1BOOKLTM, M, T.
LDS. 12 kp. minesinl* itarinkL
ma« įvyks*tapkn 15 <1/ 6:30 yju
kare, Karalieii8« Angelų parapijos
svetainėj, kampe* Hoblfog ir to,
4th gatvių.
Taigi malonFkite vki rtartakti
ir ulrimoketi duokite kata mate
skolingi. Nep*mirlkite ir naujų .
narių atsivesti prirriyti prie aataų
brangio*prgantoadjta
Kririta Valdyto

Liepa, duokles. Parodykime gražų p*vy#
Antano ir Petro Beino
ūpe.
4j kitiem*.
rtų. Kilę iš Kauno ap«kr. 8PMIŲ 9 PŠAKMBO&
Renfjiani SiitvirthumuL
Nemakščių, parapijoj Pužų
WBW BtlTAUT, OOMB.
kaimo
aūnūą Jono ir thš Federacijflg Skyriaus pa- Parapijos vaikučiai ren LDS. 36 kp. turirinkim** įvyk*
WB»miU), MAM.
šulČ# Beinortų. Antanas, sidaibavirau spalių 9 d., va giasi priimti Sutvirtinimą telimadienį, lapkr, 15 <1., ž. m.
LDS, 111 kuopta starinklnuui į.
apie 40 metų, ir Petrai apie kare, Vilniam g*dulai paini* Sakramentų lapkričio 4 d. Svarbu, kad į šį eueiriiikhnų ateitų vyk# sekmadienį, lapkr, 15 &, «.
viri nariai Ir bent po rienų tatijų
38, atvyko Amerikon 28 me neti,- įvyko prakalbos< baž 3 :30 vai. lio pietiL
n«rį atePeatų privalyti pri# mtatj m„ tuoj po rarno*. Iv, Ktamiero
■
»
■ tai atgal, ir
iki šiai dienai nytinėje svetainėje. Kalbė
parapijos tellje. Ktačtari tai
brtr.^o* brganfcteijo#.
fenone® remti “Daribhin*
Dulį/aifi Chorą*
jokio® žinios nuo jįj/negau-' tojam buvo tam. J. Švagžnatai ateiti. Taipgi atriraekite
Pereitų sųvaitę įvyko W a. Jęigii jie matytų šį atsi
/’ tai kodėl mes negalimo
tavo draugu* prirriyti Pta ta*
J
Nusprendė
d
a
1
y
v
a
u
t
dy«, A L. & K. Federaci
DBT1OIT, MKOK.
kilnio# organineijo#.
Valandų Atlaidai. Antradie- šaukimų, prašomi atsiliepti jos pimmibaa ir vietos “Darbininko” rengiamame
imdiriietil
LDS. 72 kp. Busirinkima* įvyk#
Valyto
Todėl dar karta prašau nio vakarą, per iškilmingu į jų seserį Margaretų Beino- kleb. kuru PrM. Jura#. Va chorų konteste.
J. K, tannMdfcni* lapkr. 15,. tuoj po
nųpamirsti atvykti į minėtą užbaiirima. pamaldose daly riūtę-Jankiūnenę, kuri gy karo vedėju buvo Kederaciiv.Jurgio parariJ<* ®o
DAYTOJT, OHO
vavo iš viso devyni kunigais vena 208 S. Eutaw St, Balųtarinkimą.
Myktoje. Viri kuopė# nariai yra
LDS. 69 kp, susirinkimas įvyk*
k viržiam i atsilankyti į lį ųurirte
Zimblis, Laumakis. * Čemi- timore,Md. /
Pirmininkas,
KM čiu®. žmonių prisirinko pil
sekmadienį, lapkr. 15 d., bažuykitais
kaitis
f
risi
iš
Philadelnhijuodam &{Ainfika^
Spalių
6
d.
įvyko
L.
D.
S.
linlj
svetainėj tuoj po sumai.
na svetainė ir atidžiai klau
Valdyta
ios). PankŠn iŠ Chester,
Kuopos rrit. K CtadaMa
2*1’08 kuopos mėnesinis susi
sėsi kalbėtojų,
‘
Palimantn
iš
Minersville.
Parapijos choro antras
Kun. J. Bvagždys kalbčjo rinkimas. Norsz narių otri*
WO10B*TBB» MAM. *
MĄW HAVUt,GOBU.
radio koncertas įvyko ket- Kinta iš Elizahetbport. K.T.
lanke
nedaug,
bet
užsiliku

LDS.
106 kuopos Bttririnkima# j.
apie tevymfc meilę ir apie
LDS.
28 kp. minėtini# suririnki(rietoie
k'mi.
SimonaiČiol
ir
irtadienį, 8 j30 vai. Vakaro.
komunismų. <is kalbėjo la sių mokesčių surinkta $9 vyks lapkr. 1, Aušros Vartų pa nw« j vyk* MoknMulienį, lapkr. 15,
Programa susidarė iš sekau* trvs rietiniri. Buvo atvažia- WATERBŪRY, CONN. bai i
rapijom
taojaua po aomo#,
, savo reiski- dolerių.
1 ta, po pietų, brifaytitaj avėtai- '
Viri
nariai
prašomi
pribūti, ta*
ves
dar
iš
VZashington
’
o
čių dainų ir muzikos; mišLapkričio 3 d< bus kitas
į aiškiais
taj, 839 Grtea Bt Kriritata ta
nrn®
,7*
rinm chortii “Lietuvos JTim- Vienuolis Dominikonas* ku Visi L. D. S. 5-io# tampo®
mmirinkimta į kurį turi visi fttrftn# svarbių. •,reikalųKririta Valdyta ritotbij liAtkvete p4pgt Afah*
“ ” ir Gudavieinira “fe nigas K. Žvirblis, 0. P., bet nariai kviečiami spalių 25
kttldtioklM.
Valdyta
ateiti
ir
savo
pareiga
atlik

na
dainuokim:n merginu cho* negaišo pasilikti. Šis nan- d., sį sekmadienį, atsilankyti faktais.
ti.
»
8AUTT OLAIB, TA.
»IGHTOBtMAML
Tui Stasio Šimkaus “Plan nas kiminas, kilęs iš Brook- į kuopos susirinkimų* Turi Negalima praleisti nepa Minėtame siisirinkime bu LDS. 107 kp. m&ierini« iuairinLDS.
22 kp. furirinkimto įvykt
elis sau laivelis f’ Naujalm Ivn, K. V., tik' pereita birže- me labai svarbių reikalų.
žymėjus, kad kum J. Švagž - vo svarstyta Daibininkų kįni* įvyks lapkr. 1, tuoj po su penktadienį, lapkr. G d,. 7:30 vai.
“Kad širdį ton skausmas’* lio mFmėri buvo iššutintas Yra gauta iš Centro finan dys gana dainai atsilanko Kalendoriaus 1832 m. išlei mos, Ir, Karimiera parapijos «al6j, rak.,Lrin©oln Svetaitaj,26 Ltaabt
Kviečiami vk nariai dalyvauti ir
-^-baritono «nlo. R. ♦Tąšknt Wnshm<*tone, Afvrico snsi- sine apyskaita.
Valdyta
pas mus ir savu iškalba visa* dimo reikalai ir išrinkti A. užsimokėti mlnerinea mokeatia ir Si, Ateikit# viri.
į “Grvhfti?* Liaudie^ darna, ^nčinti su rietme koloniia. Visi atsilikusieji su mo da sužavi klausytojus. Atro Akstinas, , »T. Kumpa ir A.
naują narių atsiverti prirašyti. (
iŠriam elįorui: Vonckaičio Karto *n- iu<w atvažiavo kesčiais būtinai atsilankyki do. kad Lawręnciečiai ląbai Tautkus, kiurio parinks ka
Valdyta
LDS. 103 kp. mėnesinis audrinki,
orkestro — lietuviškas mnf- Hm . O’Connell O. P„ ir n. te ir atsilyginkite. Visų na- mėgsta klaWti kun. J. lendoriui apgarsinimų.
mas
|vyks sekmadieni, lapkr, 8 d.,
jonam Jetkdevičfa,
šas ir polka: Liaudies daina L. Ksiūnaš. risi iš Wa?1v rių pareiga kviesti naujus
BASTOB, TA.
' “Tvkiai, tykiai” baritono ingtono.
LDS. 40 kuopta aumrinkiniaa J> tuojaus po sumos, tv. Andriejaus
narius į mūsų brangią orga- Kalbėtoja®, pareiškė: “Jei
vyks lapkr. 1 d., tuoj po sumos, par. rvetainfj, 1128 Lentos St.
solo. R. Juška: ir užliąiginnmacijų.
lietuviai bu® susipratę, kul
IiUTGVOJ.
iIv. Mykolo parapijos svetainėj. Kviečiame narius ir narsa ateiti tr
: m«sis numeris. Nauialio Pas&aigns atlaidams. lm-. Visus Širdingai kviečia.
tūringi ir dori, tai ne tik Kaip šiais bedarbe metais dau l Malonėkit viri nariai atsilankyti kurių užvilkto# duoki6s užsimoki*
“Jaunimo Giesme.” visam
klebonas L’^tnvnikas
Kuopos Raštininkai lenkai, bet ir velniai negales gumas lietuvių grįžta į Lietuvą jir mėnesines mokestis nžrimokšti. h. Taipgi atsiveskite nors po vie
nų naujų narf prie kuopos prira
chorui.
iseįo I li/roninn. Gvdrtoia#
M.Songaila
išlaikyti Vilniaus, o velniai praleisti žiemos laikų Lietuvoj, j
pavasary
jei
laikams
pagerf
jus
-i*
šyti.
Valdyta
Dainos perdėm, rodos. j*o- sneciallstns McLenn d#w®
visgi yra gudresni ir galin sugrįžti'.atgal Kiti grįžta į Lietu
; ta nusisekė, išskvrnš ‘rieti mm akies w*tmciin. .Ton
vę prakišti laikų Lietuvoj Kalčdų
gesni už lenku#.”
BASSUA, M. K.
BAMTFOBD, OOJTM.
bventčmfe.
*.
“Plaukia sau laivelis.” Šios viena. akimi visiškai nemafn.
Vietinis klebonas kun, P. Kad padarius kelionę įdomės-, LDS. 65 kp. monetinis sturirinH- LDS, 5 kp. suėlrinkknaa įvyki
dainos hnitįiamninj posmoje fnf š» operacija yra paskuti 40 VALANDŲ ATLAIDAI M. Juras kalbėjo anie prie- nę, keliauk Švedų Amtriko# lini mas įvyks lapkr. 1, tuoj po p*#- lupakr. 8, tuoj po sumos, Wnykai kurių sopranu balsm ne viltis.
Žastis netekimo Vilniaus, jom rengiamomL Kalėdų Ekskur- kutinig mišių, pobažnytinSj rr#- linij svetainėj, 41 Capitol Aranua,
bijomis ižplaukianėiomis iš New tiiriij. Kviečiame narius ateiti, ije#
ankštose raidose neištveri
ta narialataiti, hm ySekmadienį, spalių 25 die taip lygiai ir apie kitas pa- Yorko gruodžio 2d. l*ivu wDw>tt* vra keletu svarbių imaanymų. Malonškit*
^mkinmoj aukštumoje: gi Š<\šta*dionįT spalių 24 d., nų, Aušros Vartų bažnyčio bnu’das fantų, kurios iškryp ninghoim” ir antra ekskursija iš* '<Taipri atsiveskite ir tavo draugu* ra svarbių reikalų dil kuopos nau«
doa. ■
plaukia gruodžio 8 d., motoriai- prirašyti prie Boa organbm«ij<*
5 vai. vakare įvyks Mato je prasideda Keturiasde sta iš doros viAHų;
Taipgi aialonlkiteuSaimokltiku-.
viu “Gripobolm.0
Tifonai: Cnlvert 2741—2700 į Pratiko® ir Veronikos BaAbu
kalbėtoju
gavo
gau

rių
yra ufeilikę mtaėtinta duokKaip
Tamstom
jau
yra
žinoma,
šimta Vąlandų Atlaidai;
ktid
Svedi)
Amerikos'linijos
laivai
tt*9
kulevičienšs
jungtuves.
siu
Aplodismentų.
j
I*.
MX.lkp.rMt.
Isugsia sekančiame antradie
umu
palaiko
nuolatinį
Ir
tiesioginį
sui
8VAJL1U
ŠNtota* Kririto Th. D,
|
nyje. Rytais iškilmingos mi Klansvtojų tvarka buvo sisiękimų su Klaipėda per Švedij#.
lALTnEOMiak
f ^(rrfsiNl’ss)
I
Vincas PranckeviČiiis, 851 šios, vakarais ižki linin^ęi mi pavvzdinga, už kų vakaro Tnd tų ar Lile kurių kitų rengia
Lapkr.
8 .d., sekmadienį, tuoj
Trąmtat Av#.. ir T#y«U* *t, į
mų
ekskursijų
per
ši<
linij*,
ke

Woodward St, mirė plaučių šparai* Pamokslai rytais ir vedėjas širdingai dčkojo. leiviai nųvrianii tos ;>acio« lini
BALTIMOKE, MD. |
po mimai, parapljo# mtafoto kti»Klausytojai, gavę daug į® jos laivais tiesiog į Klaip&fo, Xedžiovos liga. Sunkiai suim vakarais.
>
Maldo# atidarant Ir uidabariu##* Iryk# LDS. 80 kp, rtta
etrik švedu visos, nėra muitų per
tas, tik 4 dienas temerdejo. Keturiasdešimta Valandų
rant mčnėrinius tretininkų
rinkimas. Malonėkit# atritl tai.
žiūrėjimų ar ekstra Išlakių LietuKrietaVridyta
Laidojo graborius p. Greh- Atlaidai — tai didžiausio#
nuririnklmm atspausdinto#
vos keleiviams važiuojant tranzi
ĮSIDIMIKITBI ,
atskirai.
Viena
knygeli
tik
liauekaa, Šeštadienį, Spalių bažnyčioje iškilmės ir ypa
tu per švedijų.
&. Hrikalaukitt.
Keleiviai važiavę minėtos lini
WORUBVTBB» MAM
17 d. Holy Rcdoenier kapi tingų'Dievo malonių laikas,
jos laivais yralabai patenkinti ir
“
DAOIinMKAl
”
LD&
7 koopo# MMŠriaJdMaa įnėse. Bažnyčioje buvo laiko Kviečiu visus katalikus to*
mbtuvdi gbabobįus
papasako.jaf gerų įspūdžių iš ke*
M Btaay,
Mm® Ayks lapkr. 8 d, 6 vak vakaro
mos trys mišios,
lionfrt. Naudokis modemiškai#,
07 *. TACA BTMOT,
mis Dievo malonėmis pasi
*
balnytitaj# mtaitaje, 41 Prarory
jais ir dideliais švedų motor*
BALTIM01B, MD.
naudoti. Nekatalikai ar at
Viri tari*! baitai atei
latviais. Jri manai atlankyti Lie-1
TAMotetfk* nntorflftnjit
lt'Spalių T7 ir 18 d. įvyko šalėliai ateikite bent pasi
kit#, M# turima apmrrtyti kak
tuvi, lai sekanti kelione būna
ItliriaL N*o
10Ck-lKO dokrlų.
Švedų Amerikos liniją* ja paten*
tą araririų btaataų. Bt teį «MM
Lietuvių Svetainė® Bendro klausyti garsių pamokslinin
Ihi|prulniH ptntofttt.
Išplaukia Btair Toriu*.
I inti yra tai važiavę t*** busi paVrieftmRB — South Ota3.
ves 10 metų SukalAuvių mi kų tikėjimo srityje pamoki*
tonkintas Ir Tamsta. Laivakoriių
VbMpta
įtinta JI Kevv Yorko ar Bort<m«|
nėjimas. Pirmų vakarų buvo nimų. *
i Klalrita ♦94.50, j Ten ir Atgal
Kun. K A. Vasjr#,
koncertas ir ŠokiaL Antrų gi
- WTT i1WT WU, TA
Meta#*;
HW.
♦157.00. Vitate kriionte reikalai*
vakariene. Per vakarienę
ęl
Kleboiias* jfeAhtaJl4
klausk apetalfo KaWdų Kkakur*ijtt eirkuliorio ar kitų rengiamų
penktadtoul, l#pkr. 6 A, 7:30 rak
kalbėjo Dr. J. BuČnis, tais*
iMfMiMdto ir teiratatM
ekakumUv atrinanR# vasarą Šios
N*
AM*
'
Oratorius ir Butamtetoj#*
vakar#,
tetaykta kambary. Atek
t įtrinkąs ir politikos velke* Nemanyk, kad b* Uta
mBbib
to»w*> ••
.
linijos lairak Kreipkis pa# vietini
4*8 A TACA BTBBBT,
#wanmu
unmicAH
likk
kitę
statai.
NtjMtariklte rita**
jas, Kaluška, advokatas Bu* niekas tiesos neišmano—A- , 1# State #t,
agentą arti# tiesiog į linijos rslti-.
tatetet. Mum
1ALTHI01B, MD.
Htldtarlto
VaMyta
rę: 21 State Rt» Nė* Torių, N; Y/
steita, ir p* P.Wcis#cngoff. rabai.
■.

MONiaiMŪSS.

LD.S.5-TMKMPM.

vaistihei

OUS. B. HJGHMJSMS

CHARROH’S

jausaaMim

Į

Bpslią 21 <1, tretadienU
mMkyta elektrai Aviera
* • ■' IMWUCM gonJTBB,
kad tie vi4 kunigai attilan- energija vienai minutei. Tai
padaryta elektrai lemputei
Mirė Jonas Augustinavi- kya į susi važiavi nup
ižradėjui Thomm Aiva KMt
*
“
•*
•
■
Sius, <1 metų, M lietuves
paeinąs nuo Jfem*ot gyvenęs Pagal Popiežiaus Genera Mumi paminėti.
Brightone 25 metus, apdliy įio Vikaro ir mūsą dioresi*
19 d. mite aprūpinta* Šv. jos Kardinolo jiuralyniR*
Sakramentais. Bažnytiškai jšv. Petro Imžnyeiojt^ įvyks
palaidotu# spalio 22 d. Jo ta Tridiumns. Penktadienį Hpalią 18 d. Bratora įvy
liūdi jo žmona Petronei 8 vai. vakare, tuoj po mergi ko futbolo rungtynėe terp
^Ragauskaite) ir trys dūk* ną misiją pmnokshĮt prasi Pere Marųuette ir Alidės trijų dienų immaldM
terys.
Southern C’ollegians juodu
# #• <
kad visi žmonės labiau dvn ką tymų*' Rimgtynr* žitįrėjo
Merginoms misijų savaite siniai prisirengtą prieš Kri didžiule minia, Laimėjo Pe
eina pasekmingiausiai. Aler staus Karaliaus šventą.
re Marąuette 14:0. Žaidime
# #
»
gines labai jaiteitkmtos tėvo
labiausiai pasižymėjo BuŠPenktadienio vakare mer
Mešlio tyra lietuviška kalba
manas, L. Vyčių 17 kuopos
ir turiningais pamokslais, giną misijos piTisides pusva narys, Jfį savtHymui Minė
Jų misijos baigsis sekmadie- landį anksčiau t. y. 7 vai.
jo 6 taškus. Gerai pasirodė
nį 3 vai. ĮKj pietų. ...... .
Vaikinų misijos prisidės šeštadienį 7:30 .vai. vaka tata ir Weston.
tą*pačią dieną 7 vai. vakare. ro įvyks šventa valandą. Pa
geidaujama, kad visos misi
* *% *
jas
lankančios merginos ir
Naujosios Anglijos V.včiai
užkvietė daug dvasiškių į visi lankantieji tridiumą at
lapkričio iuem X0’ d., pirApskrities
susivažiavimą, silankytų.W. _ U.- .
madienį, 8 vai. vak. Boston
kurs įvyks Kiistaus Kara
Public Library salėje įvyks
liaus dienoje, parapijos sa Išpažintys bus klausomos ta vieša paskaita tema “Lie
lėje, 492 Ė, Seventh Str., kv, Petro bažnyčioje ketvir
tuva — gintaro šalis.” Kal
$o. Bostone. Galima tikėtis, tadienio vakare, rytais ir va
bės
advokate p. & Dainienė,
karais imiktadienį ir Šešta
dienį, taipgi 3:30 vai. po įėjimas visiems laisvas. Eiti
T*1.Fo.Bo*tont«6
reikia iš Boylston str. Pa
pietų šeštadienį. skaitą reigia tarptautinis
* » *
pilimų
komitetas. Lietu
Sekmadienį, Kardinolo įadvokatas
Balte* ėu Unlrmrolteta
sakymu, mūsų bažnyčioje viams įtikėtą skuitlijigiauOORNKLLUNIVKRSITYmAB.
visos šv. mišios bus laikomos sia atsilankyti.
G. WASHINGTON UNIV.«« LLB.
prieš įstatytą švenčiausį. Atsilankiusiųjų didesnis
“Darbininko” Name
(antro* loto*)
Reikia atsiminti, kad mišią skaičius suteiktą malonumo
M6 lroedw*y, South Bortai
tvarka yra sekanti: t?:30; ir p. Šalniepei ir padarytų
R e a i’d • ac 1J u
kitataučiams gražesnio įspū
•06H*rvard St, Cambrld<*, Hmm.
8:30; 9:30; 11:00.
Tai. Unlrorsity1488-J.
džio.

A.O.SALNA-SHALLNA
urrnvis

| |lHlHlMIMlll<il»«ilWtllWW>|iHiiwi»»IIMmimiim*>lllw«»į|.

t L TUMU 4
AGENTŪRA
Į

PARDUODAM IA1VĄKORTES i
| ir U LIBTUVOS per vfcas KnUasI
SIUNČIAME PINIGUS |LfetOTq I
Idtafc Ir Doleriais
APDRAUDŽIAUE Nmmw Ir Auto-|
.Mobiliu* nuo Gaisro Ir kra reikti-1
iinga.
I
rmAimr^iNKO’’ name)

į 366 W. KrM^hny, Bo. Bteton.?

tTSDMĖ MUZIKOS
MOKYKLA.
Dumiu plano Ir ateUuri visokia*
muRlkoo pamote*. Gera proga paMimokytt mnatkos pa* «er* moky
toj#. mi susitartum prašau uicttl
bi!« dieną nuo 9 ryto iki 3 vai. po

|l^V»£»tin* BiItanaviMirtl

PHOTOGRAPHAS

G. G. STORAS
atidarė nauft tttelj*

K0RWD0D BHOTOSTUDIO
681 Wtehi*<tai St.
Btaitem Bldf., Bėra M
Morvrood, Man.

' CMBME, MASS.

DILUS,

bn,rarap>*ra <raira<ratrasrarairaiijL

FRHHJEM

to*

'

si
si

■..........

■raaaraBMMra

Tel. < B, rateK. 1i

LIBTUVU

OPTOMETRISTAS
«W

iraramlnuote
priskiriu
’ ' kreiva* akie
alira fr Mteil>*ra
kora (Uktora) akyte aurr|Hnu>irte^
te tinkamu laiku.
■

J. L. BA*AKARMIS, O. D.
447 Broedimy, South Beras:

JUOZUS B.HIUUS
Veda vbokiai prova*, Daro d*
117 B St (taunpM Broedirajl
mvth Boston, Mmm.
Telefono: Soti Bokton 2731
Ttraą; Talbot 2474

1 n

Vyčių kuopa parėdė dide
lio susirūpinimo ir išrinko
apie 6 atstovus į Naujosios
Anglijos suvažiavimą, įvyk
siantį šį sekmadienį So. Bo
ston, Mass,
Ttl. M. B. 8367,

(antros Into*, Room I)

966 Bro«dway, So. Bockm.
Bostono Ofisus:
iė State Straet,
63
Tet HuWwd D3M.

D0R0HB8T8R OIOTKIMG
BKOB
Vbokius drabulia* Kduvu, rahm Ir
pertaisau. Padtrau pašei teraky*
mo, Fatra* pertabom Ir Uhralom.
K* mieete reikia aioktti talOO, Čia
tik te >12.56. Darbe* gara&tuojabm, ne* tam tikru ūtetB** tartu.

BR, J. S. MLAUN |

D R. M.Y. CASPER
(KmBATOTCB

Valandos: 9—6 ir 7—1
6TB MA88ACHU81TTS ATM
(Central SkvSre)

Tel. So. BoBton 200Q

Lietuvis Daatfetu

A. L. KAPOiĮUS
251 W. Bro«dway, 80. Borios
I Ofiso valandos nuo O Iki 32, mra

1:30—6 Ir nuo 6:30—1) vakare*
Seredoml* nuo 0—12 vai. (Hm*.
Suimtomis nuo 0 iki 6 vai vakar*
NedUioml* nuo o Iki 12 vai dlrae
(p«C*l ratartį)

ra

Uituvis DabUMa*

10. ROMIOM, MASS.

DR. S. L HlURS
(GAtIHAUMa»)

• iki it n*» it h« i;*) *!
5 k ura • IH3 vai vakaro. Ofl*

MK6TDAUPLES

• fff t— ąžiiy itfiląĮrjt** ”

(Raodonog Gyutn)
BB 71II40

Taipgi inriiHM tr X-yoy
ĮVoitJtatehi ttnivmiUh
futbolo tį/ino kapltanas Dal
Marvik Ji* sveria 218 arartt*, M smarkiai

VERTI PARĖMIMO

<14 BroadwayBe. Boete*
K teuMrateoe^
Oflara atdara* nuo 101H1> a*L

Uyd«tt Hrat^jtMbtK Ir «»u«( ^HuHrahu >n*H
(rvi&raoji cr*l«) l*t
a**< nrattj. — NraratoK
v*tlra — ®* Haratnmi,
■ te *te*Mwx.

SJI Hk *

lt.
(Barami

PAOTJOOA
KlanlM to 7 lr 3 reatua avarae.
Krelpkitra, Anthony CtewroaU(I, 1130
Jlėdfhrd Ht.. No. Ateagton, MaM TH.
te*Maml 135d Ir
KM
T............... A...... - - ;

knl, kurie teeitai “DarNnluk*,* tik

Vtit Kurtinkite* HDurblutfel«.M

*
‘Ttarirafife*

OMe Yerarai B-4 lt f1

FARSBUODA

rai verti »taLUy|bJ^ |entWM«.

Mf*l Mf* •

? i lalfiha 1411
Mk.wnvnMtt

Lietuvė Dąntįstlj

SUS W. BJtOADWAY,

n»o

GjAOnimo: 3S Ttotomont Street*
*
Dontoster,

“imi mi”

Oi. SUSAN GLOOENe
(CURRY)
1

GYDYTOJAS I* RUSUOS |

KARTIM VALDUS
į 1854 DORCHBSTEB AVB.
Tu. Oąiurabi* jra

K Univcriity 9461

1

MITO MOKYKLA
SK&KArPIAlTAB

<toj» krrat«H> plim *««tl vh

M.

SpecteJUi R*i<i*jno«

BR. J. LANDŽIUS 1

4į*M

ADVOKATAS
“Darbininko” Name

rakte MMtnlNkNM* (mkf*, pk*
tertevtera mOtaira, mite*, nite
>1, vinte Ir vltekto rarMte, tknrara toptem »*» te. iki »e, te
teŲ, fttete vMte Aterara AM*
hite HnimrtrtL

MttnruA t

Hpalių 20 d vėliu vakare
ušddegė prote«tonų bažny
čia, etetiti tarp Ęarmrd ir
>K Vite* t.faijm.
Marion gatvių. Ugnis grt‘iir bdMkliko
C’JHAininko Nume")
gerokai apnaikinta. AjAkaiNf W. BROADVAY,
SOUTH ROTTOS, MAS*.
Muojama apie 200,(M# dole
- S
itf
rių npoatelhi.
- -------------- —----- 1/...............
Apdogitsi baŠnyfią hiivo
skaitoma gražiausia protes- Velionis išvežiodavo įvai
touų Imžnyčja visoje Naujo rius kepyklos Įiroduktus po
Vilkėta HtKttlioni^ i|įo je Anglijoje, Proteatonai krautuves.. Atvažiavus Wa(StTMOnr)
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
Į
k»i pMŪte. faile savo - m paairjžęjąatimuiinG, ’
tertown mieste prie krautu
cmnimoAS
i
OfJaoval.:2—I p. p.; 7—8:30vak, I
uniose, 72 HsJrton st., Bot
vės, atvažiavo jo fktžista- Tėt
S. B. 2712
tatei]
ehesten Laidojimas įvyksta
mari žmogus irgi su įvairiais <96 B. Bmtray,

VYČIAI SUKRUTO.

AMTRA STUDIJA

BQ. BOBTON, MABB.

■

FR. J. KALINAUSKAS

46* Broadway, 80. Boetoa. Mara.
*
TU. 8. Bo*. 2020-17.
......... . ............... .

i6o wwr w*»WAt

LHTŲV4 Wt KALtDAS

PAft'S MEKU
SHGP

HZ. J. HUMUSUS

Dm umvt

RU04KITM ATLAMKYTI

taASLIĮUA.M.D.

f
Tel.—0242
Darau vbokloa rtllra paveikslu*
uabranrial

NAUJA 6ELEŽNII

K. J. VIESULO AGENTŪRA

ma, netyčia paleidęs smar
Prisimigti Kristaus Ka kiai traką tiesiai į Kar
raliaus šventei, vyksta Tri- velį, bet vietoj 8uštalxlyti,
duuni ketviitadieuį, įmukta- trakas visu smarkumu tren
dieriį ir šeštadienį, ir baigia kė į Kabulį ir sulaužė jo
si seknuidionį, Kristaus Ka* kaulus. Visas kūnas buvo
Imisiausiai sužalotas, Nu*
rainius šventėje.
■ ’■ «
vežtas į ligoninę pasimirė 7
S
^WArAW4J
. vaL lū min. vakare tą pačią
Po pamaldą sekmadienį dieną.
SS įvyksta Ainžino Rožančiaus Velionis pašarvotas Arir Trctiiilnkii susirinkimai. lingtone jo namuose, (52
Clevelaud stiv
£ J
__ JK
_ ___
i Tai buvo labai geras žmo
PERKRAUBTOra i ARTIMAS
Parapijos vikaras, kun. F. gus, sulaukęs vos tik 29 me
IR TOLIMAM VIRTAS ’
Norbutiis lankosi pas para tų. Paliko nuliūdime žmoną
Už IdekvtaM daftte garantuojam
pijiečius, dalydamas suraši Bronę Karvelienę-l^etkaito,
326
WADWAY
nėjimą ir rinkdamas aukas motiną Magdaleną Baltru
parapijos skoloms mažinti. šaitienę, brolį Juozą ir sese
Telefoną*: Se. Braton 4018-W.
; V A
-*■ *
l ' .
rį Magdaleną.
Gyvautum i M fluetou 2W6*M.
=?
DIDELIS VEIKIMAS.
Spalių 23 d. bus atlaiky
Ii. . .................. . I
. 1
' . uiHluimuraMk
.y-iirr^T-Y
Besiaitinant rudeniui, ren tos gedulingos mišios Cam*
giamasi sniarkiain rėikimui, bridge’iaus lietuvių bažny
VARMA UiBUOLB VAIKUS.
L VYČIŲ M. AKGUJOa
Choras jau rengiasi savo di- čioje, iš kur bus laidojamas
’ (įtiineįfr Mete*,
Prane
.: dSStiKaimkoncertui.
į 6v; Mykolo kapines.” * ’
Šį sekmadienį, Kristaus ša, kad didele varna užpuo
Laidojimu rūpinasi graOfto VaMto: M ir 7-t.
Karaliaus Šventėje, įvyksta lė vaikus Wollastone. .Vieną
TSOKA8 KIRTIMAI RUiKD* boritts Adomas Overka.
L. Vyčių Naujosios Anglijos vaiką kruvinai sužeidė. Bu
944 1KA1S. AVI.
apskrities suvažiavimas, i vo pašauktas gydytojas vai*
♦Spalių 19 d. 6 yal. 30 min.
?
ĮVAIRIŲ DRABUŽiŲ
kurį laukiama nemažai at ką apžiūrėti. Vėliau apie
ryte trekas mirtinai sužalo- nKRAUTUVI
j
stovų iš visos Bostono apy įvykį pranešta policijai.
T«l. Urirmity «86.
i jo Jurgį Karvelį (G. Ba■j ’
linkės.
vis)* kurs įnirę baisiose kari
Suvažiavimas prasidės 1
mose tą pačią dieną vakare.
bk
Tel 8. B. 0441.
vai. po pietų Šv. Petro para
456 W. IROADWAY
pijos svetainėje, 492 E. Še(tarpe T Ir Dorcheeter Stfc)
|
* South Boctaų Mara.
venth str., So. Boston, Mass.
!
advokatas
Užlaikome v^Hauslos mados yy.|
Posėdyje be įvairių klau
rDIrtis
drabužius.
Grnžlan»la.sskry-|
Lakėjo* AaoctaMM priva&at kal>
414 Bro«dway, go. Boston,
teles. Pa* mas viską ptelau plrJndt.l
MtiieaM tai* fir aaau<u«ltiBa rali*
simų . svarstymų bus proL
įteikite* POntAŠ LUCA8 j
protrraM Nu«$>M I aarrat i
- Room 3,
RtaiMM irtftinmra Matavhr Piv Galinio paskaita. Po po
sėdžio įvyks šeimyniški už Gyvenimą vieta: OS Central St...
kandžiai ir pasilinksmini Tel. Htidson S22. Hudon, Mara.
Tri.CoIjaalm0176
Ttl. S. B. 4768.
_________
____
________
________
/
mas.

312 B. Br64dw»y
South Bortai, Mm®.
I UlW,lllll»IIIIUIIIII<IWHIIIIIIIIillWMIIIIIIIIIIIII»WMWWHMw| |

Gyvuliam* globoti draugi
ja pranešė, kad pereitai*
metam Bo^oie r užmušta
apie 80^XX) kačių. .

Rn. Bo*tete bite
3->i Ir Mte
Mmyite mirai. R»*te Hmtra Į mra**
H. Malte MUM ItraMU reikta tik
raą TrL Ttetot MM.
AM

b.

■ * YAUWŲ0DA...

k teblainią kreuturė.
<I*H pirkti vl«i bUn| *rh* mi Me
inu. Hirnfe nere| MdiHMa*. KrHąMtfc, M. TAMCLAITIS, W W.
ąah St., Su. Bwtun, Mra.
827

WL

i mini

DABBfiriMKA8

«an

Btatatata IptaI M 1W. '.'""“'.‘T*.1 X.. '““"T*"*'*****"*'1-'"'-.*'

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
.S

ŽINUTĖS

C. M80U.YN, N. T.

-

•

•

*

Tta***: KTAGG 2—ONi

M. HUDAS K. VENCIUS

Y A L A N iro s :
Nw» ft—12 ik ryto, 2—8 vak,

^įUanoi

•—Kunigi) Vienybės Rytų Klebono
vtkarfeti.,
409 GBAMD BTB1BT
DANTISTAS .
(kamias Union Ava.)
Av*«)
provincija laikys savo susi* H palių U d. vakare savo
X-RAY
1IOOILTI,
M. Y
N«*tq
Telefonai;
Midi!tau
2
—
4273
rinkimų spalių 27 d. pas svetainejų_šv; Jurgio paraknn. Pakalnį 2 vaL po piet, pįjmj’g surengė savo klebo
—Spalių 19 d. Columbus nui kmn N. Pakalniui 5 me
TUta**: STAtĮG MM
Cduncil auditorijume 1 Pro- tų klebonavimo sukaktuvių
DR. A. PETRIKĄ
apee Park West, Brooklvme, vakarienę, l^ihlikoa atuilnn(rapiKK)
įvyko mass-mitingas. Kalbė ke daugiau, kaip buvo tikė
ŠV. TERESELES
LIETUVIS DSHTISTAS
jo žymūs asmenys apie ne* tasi. Daugeliui teko grįžt
2H B. 4Ui m BrMktys, M. X
NOVENA.
darbų ir pagalbų i*argstan- atgal, nes ir prie geriausių
ta* 4i»«tata
iiems. Dalyvavo didelė mi* porų, nebuvo galimumo visų
VALANDOS;
nia žmonių. Tikslas — padė sutalpinti.
Kazimiero parapijoje ta 0 j*L tyi* Ik! S v*L vtkem
Ir iitaataM*
ti sukelti fondų šelpti Imi- Vakarienės metu buvo
italių 17 prasidėjo novena taktAtafate
ilk m*ttarwb
taujanČiiis. Didysis Ne\v graži programa. Mergaičių
prie Šv. Teresėlės, ^lažosios
Yorkas šia žiemų nori st> choras, pasipuošęs tautiš
Gėleles. Novena užsibaigs
KMOMM
kriti $12,000,000,
spalių 25 d. Novelių vesti
kais rūbais, kitos net žalio
Vdsdx« ii orUirio T®rfckown apyiinlta. k - minMa 150 metų »uk*kUvi« ino Amerikos kx- yra pakviestas nors dar jau ■
CUNTUN PAIKAS
—šv. Vardo draugijos pa mis rūtelėmis pasidabinę sa
rfaomėaie
kbnSjimo
Yortovn
mCiio.
Piknikam#
bolMm*, koncertam!,
ndas labai gražiai pasisekė : vo **kasa$** užtraukė pa
nas, bot Ristis pamokslinin
Jfa>klM*ns ir vlcoktetna paąlllntanfaiper 40,009 vyrų dalyvavo sveikinimo dvi daineles.
kas, Tėvas Gabrielius — pn- inam» amaglaiula. vieta Brookvaikštynėse Brooklyne.Spn- Kiek užkandus, gabus bei nori skelbti. Dėkoja sve
daugiau kaip 100 vyri).
sionistas. Tat ir žmones gau lyne-JfaxjMrthe. jau įnikai! ngalM.
lEMį
BALIUS,
liu li d; Newarko \yskupijn sumanus vakaro vedėjas čiams kunigams, kurie ne-<
Lietuviai gerai pasirodė siai lankosi, ypatingai vaka- kyli; neit žientoa maemui.
tingėjo
atsilankyti
į
*
šias
kamp, Magptth ir B«tto Ava.
taipgi paradavb. Dalyvavo pradeda perstatinėti kalbė
rai&
tų
dienų
ir
svetimtaučių
f
JONAM KlAWm M*vt
Šį
šeštadienį,
spalių
24
d„
iškilmes. Dėkoja visiems at
120,000 šv. Vaydojiarių.
tojus/Dalyvavo sekanti sve lankiusiems ir šeiminin įvyksta A. L, R, K. Motetų akyse. Šv, Vardo Draugijos Negalima užtylėti, kad Šv.
Altiprth, M. Y.
.—•Buvęs $v. Petro ir Po čiai kunigai: A. Milukas, M.
Teresėlėsstovyla
laimi
gra

parade
dalyvavo
35,000
na

Rųjįmgos 30 kuopos rengta
4=
vilo par. vikaras kun. T. X Pankus. J, Valantįejus, J. kėms, *
mas kepurių balius. Baliai rių. Žiūrovų buvo per 100,- žiai papuošta/Tni nuopelnas
taikė
prakalbų
solo
ir
du

Kelleher mirė spalių 17 d. šimonaitis. Ta Vniciekausvietines Šv, Teresės draugi VYTAUTO SPAUSTUVĖ
prasidės 7 vai, vak. Lietuvių 000.
Randolph, Mass. Buvo ten kas. P. Vanagas, R. Remei etų dainai p. B, Brundžiė*
jos, kurios savo sumanymu AtlUksVinH Spaudos Darbas
Piliečių Klnbo salėje, 60—
palaidotas spalių 20 d. iš šv, ka. J. Balkunas, R. Stonis. nė ir p. E. Morkus. Mergai*
ir lėšomis gi liai papuose
NEPAMIRŠKIT
Čių choras dar *padainavo 39—56 Drive, Maspeth, N.Y.
Marijos bažnyčios,
savo mylimųjų Šv. Tereselę. VienintilS katalikų sparartuvfc
P. Lekėšhis, J. AleksnmaSj pem dainų ir pasakė dvi Bus suteiktos dvi dova
ir krautuve apylinkė
J. Kinta ir vienas svetim deklamacijas.
nos: viena už gražiausių ke- Bažnytinėj svetainėj spa
Parduoda mttotkn/fe*, rafanMa*.
niajallkeito*. kryilu*.
K KARALIENES ANGELU tautis iš Klizabeth’o, N. J. Šių vakarienę gamino Mo pusę, o kita — už negražiau* lių 24 d. įvyksta gražus pa PARAPIJOS PAŽARAS. ttapll«tiu«,
Btorjla* Ir fc d* jpiHm* gauti p
Kalbėjo visi, išskyrus tik terų Šįjunga ir Rožančiaus šių. Visus kviečia,.•
vairam turinio naudingi) knygų Ir
rengimas — seniems ir jau
gralių atviračiiĮ — «tt lletuvlSkaia
PARAPIJOS.
kunigus Lekešių ir Aleksiū- draugija. Tvaiku buvo gera.
Reuff^įo^ nierns. Nepamirškit atsilan 8V. Kazimiero parapija grntių atvlračiij — »a HetOTBfaita
na. kurie išsiskubino į iii pa Netikėtai teko reporteriui
ne juokais jįradeda gyvuoti.
kyti.
“Darbininko” Aftnlfca
rapijos
bozara.
ir
Kinta.
Nesenai buvo parapijos ba *Vytanton spaiuituv# priima “Dar
-—Spalių 17 d. staiga mi
sužinoti, kad dovanotu para
bininkui” įkaitimu*, pronumtratat
lius. Publikos prisirinko pil ir
rė Petras Stiųseričįus. Pa Kun. S. Remeikos atšilau pijiečių naujų **Buick’u”.
parduoda atuklrtM “Darbininko”
PASIRŪPINKIT
laidotas Šv. Jono kapinyne i lįnnas buvo lyg antspaųdos klebonas jau važinėja ir
na svetainė ii* nežiūrint ta nuintrlur.
bai sunkių laikų, o gryno 4t0tor* ontrmitonto,
spalių 21 d. Mirties priežas pridėjimas, prie Šio pokylio. “laisnius^ turi.
<r JeftodtoHto v«k«mh iki • mO.
Orui atvėsus, pasipirkite
Matomai.
jam
neleido
aplin

pelno
liko per $100. Tai nuo
tis tyrinėjama.
Garbe C. Brookljmiečiams, Didžiojo Nvw Yorko (Pė- if
Antradta* vakarai* dedamoj* /.
•‘Darbininkų** prie bažny
pelnas šaunių gaspadorių K, Tmm*oo*4* Gi lootvirtadiaaio fiė
—Pavojingai serga Jonas kybes anksčiau atsilankyti, kurie taip gražiai pagerbė deracijos Apskrities susirin*
čios. O ktirie norite Užsisa
Mtatato vaMt*fe*W. A ModtoVaivackas, 12 m., 584 Cres- liet gerbdama# savo kolega, savo klebonų.
Rip* Irimas įvykąftballų 25 dienų, kyti ilgesniam laikui, uŽei- Bpranaičio.S.Jackevičiaus ir
nors trurnmrn laikui atriattikti Ir “tai JtatattT «*
kibi sandarbtaikiiy Jau su Urna
eent street.
^kmadienį/'r vai. vakare, kit į klebonijų.
kalu Mi natirlnhtt IHdyim
Iftrikė.
Be
kunigu
dar
kalbe40 VAL. ATLAIDAI.
manyta ir bazarų . surengti.
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sumanymo
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lai*—kraH*—
Kazys Vaitkevičius su Ele
svetainėje, Brooklyne.
Kmšinskas. Bed. sekreto par* bažnyčioj prasidės laike josVisi
NEDARBAS
prisidėjo katalikiškos drattu ‘‘.VYTAUTO” 8BAUSTUVB
na Auriląite,
draugų, kuopiu sky
rius.
M.
BrangaitienP.
Mote

sumos
Keturių
Dešimčių
gijos ir į Bazaro /rengimų M4 Ckaad lt, Brooklya, N. Y,
—Sekmadienį apkrikštyta
rių atstovai ųuilones būtinai
TelefOMioklto: STAgg 2—SUS
rų
Sąjungos
vardu,
L_
ŽviValandų Atlaidai. Tnoni pai
wanfi. Bus svarstoma Bederinu skaičius vis di komitetų išrinko savo atsto
buvo Juozo ir Dominkos Ba
jin duktė Domiuka Evelina, riškienė ir kiti. Visi kalbėto laiku prasidės ir rekolekci busimoji Apskričiu ir sky dėja. Visų viltis — miesto vus Šios draugijos: šv. Ka*
Tel, h’«wtown 44M
krikštatėviai buvo Kazys jai pažvmejo kun. Pakalnio jos, kurios baigsis .Visų rių darbai ir daug kitų rei- darbai. Tintais bus pradėti zimiero Vincų Rutkaitį ir
apk’allfema. Prašomi ptafvti tmirii našto rūmai. Bernardų Obeleričių, sv.
Pulokas ir Adele Gabrilevi- didelius darbus. Anot vaka šventų dienoje. Šioms
ANT, J. VAIANTIEJUS
ro
vedėjo
kun.
Pank'ans.
maldoms vadovaus ę^^'fateiti ir šiaip jau lietuvių .Tu statvhn Lns netoli lietu- Onos draugija—Marę Glaučiutė,
niauskienę ir Marcelę Na
Laltnhtot** (Irabori** Ir
<
vin harnvčins.
—-Spalių 19 d, mite Donri- kun. Pakalnis' turi įtekme jęs pamokslininkas Jėzuitas įkatalikų
veikėjai,
B*lwmuotoja«
tarp
kunigų*
nes
jį
išrinko
Tėvas J. Bružikas. Choras
vickienę, Šv. Rtjžancavos drpinkas Majauskas. Palaido
Sekretoriui
Apdrn«<J* Vtom **h«*
ja Magdalena JasukcviČienę
tas Šv. Jono kapuose spaliu visos Kunigu Vienybes, pir rūpestingai rengiasi prie šių
PRIEŠINASI
NEKĄKoto ry Public
mininku Amerikoj. Jis jau- iškilmių.
ir Anielę Noreikevičienę,
POJTMVI
SU (4Lexln?rton Av*>
ISMFYMKBITY.
Parapijiečiai turėtų įver
Šv.- Onos Klubas — Ouų 5441—72nd
—Andrius Degris pulda- nimu daug rūpinasi.
Art! Omiid SL .
• <
Pats solėnizantaš savo kal tint šių progų ir ja pasiimu
Stanulienę ir OnųBuzevimas sunkiai susižeidė.
MAsma k i., k. x
Newrko miesto organitai dėkoja parapijiečiams, doti.
Spalių 18 dienų New
čiutę, VyW‘— Jonų Spraižnoti 36.000 darbįninku naitį ii* Juozų Norkūnų, šv.
Mjmltn 2S <1. AprelMklmo pftr. mergai- kad jam smagu darbuotis,
York Aušros Vartų bažnytė
malajo choro koncertaR.
'(gaisrininkai,
policininkai, Teresės dr-ja — Rožę Mit*
parapijonams remiant jo
tu. Staa»-5oa MttarriMMc
lėj įvyko Šv* Kryžiaus drau
VYČIAI DIRBA.
protestuoja chcll ir Marę Sasnauskaitę.
Moterų Saj. 30 kp. rengta darbų. Dėkoja mikotnjams, Vos tik pradėję dirbti 49- gijos mettaii pamaldos. Be mokvtojai)
M. F. RAILAS MG.
Kepurių Balių, spalių 24 d. kurie aukoja gan didele su tos kuopos Vyčiai smarkiai veik visi nariai priėmė šv, nrieš sumanvmn nukapoti Be to, į komitetų įeina kleBIKLIAUSKAS
jiems
algas
10
proe.
bonasf trustistai ir kolekto
Piliečių Kliuta svetainėje, mų pinigu pirkimui automo- juda. Jie išsirinko sau naujų Komunijų. Kunigas syeeiak
riai. Komitetas energingai
Mttspethe.
' bilio ir net savo pavardę ne pirmininkų, Stasį Ruginį, pagyrė pet* pamokslų narius
imasi darbo: daro posėdžius, TM Grudi 8t,tBro*klyif M?Y.
jaunų ir energingų darinio- dėl uolaus dalyvavimo, pa
tenka
nųkųs, platina tikėtas
ROCHESTER, N. Y.
tojų Jie rengia šokius, ku maldose. Po pietų įvyko pa-,
įvairiems jsIaimėjįmamSf O
rie įvyks lapkričio 14 d., šeš ^linksminimas, kurio pelnas
išlaimėjimų
tikrai Žada būti ML Btacg t-OŪK Xoc*ry tat*
tadienio vakare. Šokiai pra skiriamas, pavargėliams šel SVARBIOS PAMALDOS.
stambių: 1 tonas anglių ir 1
*
sidės punktualiai 8-ta vai. pti.
Spalių 23, 24 ir 25 <1(1. RoJOSEffl IEVANUA
rak, Įžanga 50 centų. Šp* Lietuvių laepimnkų drau cheaterio diecezijosvyskupo meiteliukas, o tikietas tik 10
kiams sale Apieiškimo ]>ara- gija suiyngS^Mtvn kūrinių i įsakymu bus laikomos spe* centų.
GBAB0B1US
pijos svetaine, tarp tfatę> parodų. Mea vietiniai jau eiales pamaldos prie įstaty Bazaras šiais metais žada
10T totai Aw^ Brtadpų WX
bfiti
tikrai
labai
įvairus
ii*
meyer ir North 5-th Street. matėm, apžiūrėjom. Labai to Šy. Sakramento, prašant
gražu. Išdalyta 85 paveiks*
įdomus, nes kiekviena drmv
Brooklnie.
Dievo suteikti ramybę pa*
gija
ima vienų dienų sureng Tel, Grmpflint 9—2390
Visi esate kviečiami atsi lai Parodų lanko daugelisĮ šaulio šalims. Taipgi prašyti
kų nom ypatingo. Be atalankyti, visi vyčiai esate žiūrėtojų, tarp kurių yra ir Dievo, kad Dievas suteiktų ti
jo, kiekviena draugija nori5*!
svetimtaučiu.
Paroda
tęsiasi
JOSEffl 6AJSIYA
prašomi tų dienų nerengti
L ramybę bažnyčios priešams
gražiau pasirodyti ir ką
nei jokių parengta), iv visi? nuo spalių 15 iki 30 d.
GUB ORIUS
Ispanijoje* Rpalių 23įr 24
nors originališko sugalvoti.’
9
Vtelini^
kurie tik mokate šokti, atsiIRpamaldm Šv? Jurgio bažny
Tat
vis?
jautakiu
basam
lankykit pas mus. Kviečia,
BALRAMITOTOJAR
čioje bus 7:30 vai. vakaro* o
Basaras įvyks lapkričio to0M
BltoFOBD AYKinJB'
’
kuopa.
sekmadienį, esant Kristaus
.nosyje. Geriausio pasiseki- ‘
M/uurtva W vp
M. *»
Karaliaus švoųtei. suma Ims? mol
A>»Koroma.
ĮŠr. Vardo Ar*fa Ridifa laikoma su įstatytu šx RnUMTON STUOIO
Spalių 11 d. ŠV. Vardo kranumtu. Tų dienų Šr. RaUttarit Mofntat
<T.ttBAl BATfJAlf SAVO
krantatastas įstatytas per
Fotfl<r*fA»ojMt kaip pavieni*!, Ufp draugijos nariai iškilmingai
į b0>w ’h* «•»»
vid. vakam
grupe*, mture* ir tt. SMta abln- žygiavo i*
lXQt KOMCBBTU, VAUB1BW/MX^W * tari*
W
M nwo O y, lyto Iki 8 Vai, Yakato.
fi4) T«vaa*lf^w« krivi? KI<4»naą praMo akatHmgnl
aoiAiroiT,
t? nnujiui ’naritm rtoti i Aia <Mw«uH pamaMoac,
m btaog stumt,
•9 ŪMIOM
B100HTI, M. T,
draugijų, Jo balsų išgitaį
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