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įtoMtetokų ir 1000 pMtvlMą,
AjMriiMi jofleitol Bfarij<Uar po

Itotijo* kataliką vtfldmo organiiaeijo* jauta* nary* tirada
ka* Uradljo pavardč dar nrnkal

Detroito paefaniri

vionolč. 4

*' šrifto, pabare t n
jatojo į vienuolyną.
9pH*<fUld’o,’ik*«., vyskupija

ntotojo savo gyvavimo 90 metų
lakafctore*. Dabar jų veide tre.
čia* v^toupa*.

lapkričio J d. -**J
Vilniuje bedarant kasinėJ

tižiojo kauki likusiai: gal
vos kaukole ir kiti, atrasti
ir Vytauto šalmai.
Išaiškinta, kad 165(W
1658 metais rusų kardomenei išgriovus KatedtiĮjj Vy
tauto rflsį (sk|epa||i Vilnįaua tuometinė Vyskupas
Vytauto kūno likučiuH UŽkasė prie kataltaW~ATeRsandro ir karalienes ‘Elzbie
tos lavonų. Nesenai taivų
atkasti karąlirtiis Akdcsmid3*0 kaulai ir daban bedarant
tolimesnius kasinėjimus, sų*
rasta ir Vytauto laviųio lt
kušiai.
.

V
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pa steĮfa* jungą lapui nitoanką.

SPORTO
KAUNE,

\

Kaunas, Japkr. 3,—Hportą megstančįoa visuomenės
rūpesčiu ateinantį pavasarį
Kaune būt pradėta statyti
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Lapkričio 16 d. į Paryžių . J
Fusivažiavo didžiųjų vairty- 1
Inu atstovai tartis Jaismi- -i
jos^Kftijos karo pavojam J
Forfc lapkričio 16 & klausimais, Amerika atstu- 1
—JJ&ienių deiMttamentas vauju generolas Dawes, ku- i
įprašė lakūnų pulkiniulai ris gavo įsakymų iš W»*h- |
Lindbergh perga}x»nti orlai
ingtono skubiai vykti
j
viu iš New Vork uo«to atvy
Londono į Paežių.
kusį Italija užsienių reika l Bet Wndžurijoj^ iš kuv 1
lų mittittėrį Graudi į Wash- Japonijos kariuomenė lap* į
ington, kur svečias turės
kričio 16 d. turėjo pasįtmh į
pasikalbėjimus su Prezi kti, padėtis nepasikeite. Ja-v
dentu Hoover.
ponų ir kiniečių raiteliai ta- .<
Buvo manyta italų fašis rčjo smarkių susirėmimų.
tiškam ininistetiui parilpin- Japonijos
kariuoinenča •
ų kelionę fraukiiiiu į
vadas pranešė, • kad japonų
igton’y, M'vėliau šis kareivi^ MandŽurijoj dabar j
pakeifcta& Amerikoj yra apie 16,000, bet gąl dim^ jį
gyvenų italiii, kurie prieši
giau yra* Kinijos generoį^ 5
nasi fašistinei tvarkai Itali Ma yra gavęs kelis pųsitįįy* :
joje, viešai pranešė, kad jie
mus iŠ japonu pasitjiuikti,’ rengs protesto susirinki
1x4 jis tvirtai laiko savo ka* i
mus*
.
rtuomehę ir geruoju nesi- J
^Amerikos vyrinusybr*, no
traukia.
1
rėdama apsaugoti savo sve įvairiuose stisiremimmw ]
čią, pasirūpino sudari jo
Žuvo apie 3000 kiniečių tis į
kelionę saugiausią. Bet dėl japonų.
z
blogo * oro, svečias negalėjo
InĮti nugabentas orlaiviu,

tapkh 16. <L 4jf. X
IvieHdaitiaK
Varšuvoje
ir
apylinkėse vis
litų.
Orange, V?
MAUu DAKBO VAGA
korcerferiefilM
lietuvius
jmUttSAl PAIUUMt
dar tebesitęsia lenku mjišfy- '
Bet Ją Vargai TeMtąeia.
tvarko vyskupas iškilmingai
be įvairią svarstymą, ha* skaito
aVo.
SIawt.-~ darbininkus daugiau susi nės prieš žydus. Lenkų
KOOSEVELT
PAKU
pašventino Šioje apylinkėje
mo* 9 paskaito* ti Bažnyčios is
Upkrieio 15 d. L. D. S. 108 rūpinti savo reikalų gyni- moksleiviai, savo mokytojų jįdwertee, Moas. ~ Jau
KVIETESMITU
’
4.
torijos.
kuopa, esanti Aušros Vartų mu, ką galimą padaryti tik vadovaujami, daužė akme buvo rašyta, kad audėjų pirmų negrų katalikų baž- z <
*New YotI', lapkričio 16 d.
partijos ribose, “surengė organizuotai per darbiniu; nimis krautuvių langus, už streikas pasibaigė. Darbi nyČią. Bažnyčia pavadintą;
—
Gubernatorius
Roosevelt
Fal**tinoj«, prie Šieno kalno,
ninkai visiškai pralaimėjo. Karalienes Angelų vardu.
didžiulį susįrinkimą, į kun kų organizaeijA L. D. S. ir puldinėjo žydus.
t -t >
“ .
partatyt* iv, Petro Vardo baž pasikvietė pas save į sve atsilankė apie 400 darbinin savo organą ^Darbininką.’*
Daug
ką'ilž
tai
'galima
kai
Krokuvos arkivyskupas
nyčia. Ją tikilmingai paimtino čius vienai dienai buvusį ku.
108 kuopos naujasis Dva atsišaukė į tikinčiuosius, tinti i; bet* tįio situacijos ne- LATVIJOS PROTESTAS
,
.
*
Alfred B. •
LENKIJAI. ■ ;■»
Paimtino* patriarcho* Barlauhia. guberiiatorių
programą sios Vadas kum V. Puido prašydamas nedalyvanti už pataisysime. —
Smitli. Ką juodu kalbėsis, Susirinkimo
Apie 15JOOO darbininkų .Varšuva, lapkričio 1 d. ■—
pradėjo kuopos raštininkas kas, klebono kun. K. Vasio puldinėjime prieš žydus.
Philadelphio* kataliką mokyk viešai neskelbiama.
jau grąžinta * darban. • Kiti Latvijos įgaliotas atstovai'
J. Glaviekas paaiškinda paskirtas, pasakė trumpą,
la* iiemet tori 199,664 mokslei
tebevaikščioja
prie audeny- Lenkijai atsilankė pas Len-.
gyvą,
džiaugsmingą
kalbą;
mas susirinkimo tikslą.
K BUTKUS UŽMUŠTAS
viu*. PaJyftnus.au pareitai* me
užtikrindamas,
kad
L.
D.
Š
rių vartų. ^Kampanijos 'ne kijos užsienių reikalų mini*
Tuojaus 40 mažų mergaičių,
automobiliuje.
tais, moksleivių skaičius padidė
storį ir pareiškė Latvijos
nesiskubina jų grąžinti. 108
kuopa
savo
naujai
pra

darbininkų • dukrelių, cho
Chicago, III, — Lapkričio Bot darbininkai, kad ir vyriausybei griežtų protestų ,
jo 1401.
ras, vaig. Vyro vedamas, dedamu darbu susilauks vi 13 d., 12 vai lytų įžymus
sudainavo jausmingą dainą suotinio pritarimo ir pra draugijų biuzdelnink^s Be pralaimėję,* neturėtų nttši* dėl Lenkijos laikraščių
Indijoje krikJčionybč kasmet
minti, bet dar stipriau susi* šmeižtų prieš Latvijų ir joa
“Lietuva mano brangi tėvy lenks kitas lr:opas.
nediktas Butkus, 58 m. am organizuokite, kad ateityje vyriausybę.
imtiankia vis didesnio skai&am
ne.'* Po kelių kitu muzikali- Po įvairių muzikalinių
žiaus, užmuštas automobi
pariMją. Piettnij* Indijoje kata
nvs programos punktų, pra piogramų paskutinis kulbė* liu. Jis patiko nelaimę grįž užsitikrinus laimėjimą.
liką įkaičio* jau siekta 2150,000,
RAUDONIEJI NUTEISjo Centro sekretorius J. B.
sidėjo prakalbos.
damas iš spulkos susirinki TAUTININKŲ
žieminėj ir vakarinėj Indijoj —
>
TI KANADOJE.
pasidžiaugdamas
Pirmas kalbėjo parapijos Laučka,
. ’ SUVAŽIAVIMAS,
mo tarp 69 ir Halsted gat
000,000 ir kitose vietose — 825,Tarauto, Ont. — Aštuonl
klebonas kun. K. Vasys. Sa 108 kutams gražiais žygiais ; vių, Kilęs iš Raseinių aptik, Kaunas.
Lapkričio 1 d,
000.
vo kalboje kvietė L. D. S- savo kalboje jis nusakė L ir pan, Slabados kaimo. Jįs įvyko tautininkų partijos komunistai nuteisti už
108 kuopą padidinti savo D. S. ir “Darbtiunko*’ pro- gyveno Maiųuettc parke, apskričių komitetų pirini- mokslų prieš dabartinę val
Bcrth Ii*vtw aritito. T*xm»
nariu skaičių ir sudaryti glumintus keliui priminda 6923 South Rockvvell St
mtyonun mStoto JtomMcMritriii
ninku suvažiavimas, į kurį džių ir tvarkų. Septyni B
mas
paskutiniuosms
Ame

jų nubausti po 7 metus kaBEDARBIŲ
KOMITE
Brinko k«ni<ą M. M. Budilcy.
Laidotuves įvyks antiiu buvo atsilankęs ir p. Sme įėjimo, o vienas — 3 metas.
rikos ir viso pasaulio įvy
TĄ,
kurio
darbas
bus
sura

Ji* Brinkt** majoram į viltą ui*
dicnį, lapkričio 17 d. <
tona.
’ '
i
kius, artimai paliečiančius
Be to. teismas rekomenda
Princas Asam Jak ii lydere šyti bedarbius lietuvius, su*
ninito Mttomobilią nelahnčj* ma
darbininkų
gyvęhimą.
vo,
kad Šie visi komunistai
rinkti
apie
juos
reikalingas
joro. Taigi, šb kani<a* tam* bad, Turkijos, esą* torthefkusta*
Prakalbų
metu
taivo
užatlikę
bausmę biitų depor*
žinias ta ktahhiti yaldšm
mltoto dabar jra ir policijo* virnariai.
tuoti.
‘ °
Batokn, tvrikato* įkyria** vadi-'prince* Ihfrai Ohelivar, tmv**t įferta,' reiknlnujaut darbo rašinėjami nauji
Programa
buvo
įdomi
ir
į
Komunistų
partija
pripa

palslpoe.
ją ir kitą skyrių viritoinkn.
j kaUpo daktorimi.
. • /*
įfoks komitetai bus suda- darbininkų draiki artima.
žinta neMieta* Paskelbtas
......... .....
Į--------------------------------------- S—------įeakymas konfiskuoti tinas
rytas“Šią savaite ir galutinai AVom*sterieČiams darbikomunistų partijos nuosa
užtvirtintas kitahie L. D. H. ninkams svarbu atminti,
vybes Kanadoje.
kuopos susiybfcime. kųta I- kad šį seknmdKmį. lapkričio
yyks ateinantį ągkmadieni,2, 22 d. tuoj po «inw įvyks
DKMOKEATAI ŠEUOJA
hpkrIČb 22 d. ’ Mą komife* L. D. S. 108 kuopos susirinĮą bus įtraukti STprotinio/kimn^ kurtame tata įsteigLAUK KEPUBLIKONUS
Katule įvykusi Lietuvos padare žygių, kad lindėta* dnrl>o darbininkai — inteli* tas Bedarbių Komitetas
N\
tapkr.
Visi darbininkai skaitlingai
Vyskupų konferencija pri sai darbas toliau ykmlngai gentinės pajėgos.
M—Naujai išrinktas Šu*
eini Katalikų Universitetui būtų tęsiamas.
Sis pasiūlymas susilaukė atsilankykite, įsteikite gerų
miesto nuųvoras Dr. Dama*
Steigti Komitetų ir išklausė
nuoširdaus pritarimo ir Komitetų ir įstokite į L. D.
Carmų demokratas, vMsc
PlEMAS SNIEOAK ; darbas bus varomo* pirmyn S, narių eiles* kad ištver*
jo pranešimo. Po to Vysku
pareiškė išralysiųs mtaato
LIETUVOJE.
pai pranešimų svarstė ir
visu smarkumu.
imagai galetuniėtn koyoti su
padare tokį nutarimą: Vys- Visoje Lietuvoje pinnas Po klebono kun. Valio ir darbininkų
tfiMudotlyaia,
likonų.
s;
ktilMii plačiai susipažino su sniegas iškrito spalių 26 d, gi tikrai darbininkiška pra- ypač heniartinaučirn žiemos
Pirmiau tų mtaofą via rai
paruošiamaisiais durimis ir Tų naktį gerokai pašald
į kalbą pasakė kūn, X »L »Tta meta.
/
dė rcpnblikonni.

taoM* per vieną /milijoną VD. ». 10* ttNtt* MAD1DĄ

Lietuvos Vyskupai u* Kata*
likų Universitetą
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4fi ttra
Akoja trys paįtewrohdnj Į
yfcfclkta
_—*171-111
iriktMt
« <111 (talifumta KruH
vriuikgi Viena* taulių, vto-Į
Dr. thte’ Žtatarii laitai.
4k#ri pakuok* Bhe
te Turite. (Hi____
tad.. vaitfu^
Atetar Br#!
t
. . ...... r T/h
„ ,
iw t^mgnų pam^H*
htorijo*
apytaka. Du tomai. *1.00
kad nesenai nusišovusio
*#gž| pteUtfe yr* totte, kridpu
mokytojų ir vim» tetetefc Į
huto gilta* tlkČtiM.
VHviU* milkų urėdo Totic
to J, Gerutis
I Meta (JaUfornijoB vynuogių.
.. ■ *-■ r i
, Btmo vieton, Direktorija paderiite ir lietai, kurie prtaktejo j Į
d’
Gamtos FtodŽtetestate- «
nų
parapijitibu
netekę]
‘ skyrė iš Vokietijos atvykusį
Dr. A. VileMta. _________
pBtaig#
BpBlto
mčtL,
mik
UM?
įJJJJJJ
<Bi
» pik miškininkų Bekerį, kiek dvasiu# vado. Ilsėki*, mitoų
sulčių vynuogių prwtntyin4. ta l^z’v 11 *>**#** , „
Mik trte tevBkoH pirmteu i»*| J*®*®
nuo ji} tatatugbuf Tarsir
anksčiau buvo vedantas mi- tėve, Viešpatyje
ptefto laiko Ir tie. kurie nenpai- Įte«k4tyw*i> Parai# Uote*-----ta*. aer/Toji <ajnU: tan# v*a*
rintoinėjimas su žemė# Ūkio ' vtnaMŪania^Kaa.
rCpiuo yynuogėmte kad* kainos] ItenMte-^AjterijtaM aria
duo, oru. Partei J, Baron*1
Mintoterijrt, kurios buto
buvo ienum, patelik* vteai ta vyn #•«»*: P*fT#t< FatarvFi.
M
m
aUHtatea
imirsaMfite'
vritastešbL
ta
ta
ta
tai.
T<wT*nW M.
rtxmk,
«o<ių< jei tani pHte vynuoge Oping. Vert# Kun. P. Ik ^.18e. MsU*
; prašyta nurodyti —*rekoGaut’
šiuo
laiku
dau-l
r
*
lk
*
Įsuk.
-ir
rnatek
.Ita IšmmIm bw dar ri# tevaitę, w pw<kntinmi Į Tabakte~Mtetat te***
menduoti atatinkamą mtoki- Utena. —
HsUjA Btallrw«i Knyga—
riuriiitai jau iteiųrii ii Califonii- mo kenkimai; pagal d-r< Niv-

JA

.'

tote

T
>.>*

vo toks nurodytas, bet nežL
nia kodėl Direktorija šio
mpaskyre, o įsileido B Vo
kietijos svetimšalį ir sve
timtautį.

jcK ir tik ntaža kiekybė jų ridrta Į kolarkj parengi 8. Kataittte—15«. (Dali. JI). Sn p*r®italtta—Tta
?——
*■ —L. tltktart#- ŽUrgriMg- Bara*
Kuil P.JtauruMitta .,„IŲIII, ,#*#,.
kaip ėia pasakius, lauką ir i Nors eallfomUte vynuogių
Vaikų Asygih — ’ ta ps*
ririojri apteikė didelių nuoetoliid
g
mišku vatodų. Taip put yra M teiteroa ir karičlų vataoi
veiluhii ... T..»
.... 10b, •
ra*t*
Muo tatyMtaU DMtari#j
gabus tapytojas, nors toje Mėtom- kurio pažeidė jų ri#yvųji Į r*“M *
vyndarial rydwe .tatgil^ Ą|tawyw<
BMM* ; s. Kuij, 191* ir 1919 ta Trnte-’*
srityje nedaug teužįnmda* derlių,
ptainAUdoje,
imm» kainoa buvo
Verti
Kun.
P,
Sauro-^^^
U Kun. A F. JpBiitta (Ka';
'■•■'
sipiktinę.irArW
pagalvoja
šaii- 5°«
. Visi
tie pavyzdžiai yra
ptUteu) ........... ..»■
^-^.Mta
mta o vynuogių kokybė taya ne.
skaras
medžiag,
toW
pėprariai
gera
ir
dar
niekad
vyli*
I
*
XXIX
Tarptauitate
Bucta*
P*uBld|
VtdoriHi,
Itacita
]ių
vadai,kad
tokiu
elgeėiulpailnti
iš
anglų
kasyldų
Dail. I. IkekU yra da jaudaug pigesne kaina, kaip “
Wotatow|
luirite. netavo taip Bridžio* ir no įrtiitete KtegreaM.
Parai#
jie
griauna
tikinčiųjų
tarpeĮMažon
Creek,
BĮ.,
apylin.
naą
žmogus ir dėl to lietu- turėjo sary tiek daug enkrutrr, Įtan. pįr. Bučys, M. Į <3,___ 1A0 Ursndfif Vtrtamta Sudart ir
vidines.
Krautuvininkai
lr
į“ W vaišleido Kun. J. Koncevičius—Ite,
paritikFjimį
Sųjuto|dn»W
kės. Taigi,Cylmnlfetm^
malonu prisimim, viai Amerikoje Taukia iš jo CUTohiI* Frait -j&afaF y MUMttUMšte JuokiaUi kurie irgi Saulių
tuo užsiima.
Motayilfe NteumfanyM. J.
f

tom pMtebtaiii

vietoB-marketamK,-
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XicMį hetĮijonininkus
&. '
Palrffįo į Lietuvą.
I
Kaunas.
Spalių 3 d. į
(anie istoriškame
dynėskad
(spėjama,
apie 250,-- daug gražią me >o kurinių*
KuHęnų policijos nuovadij gė ir žemina tos SajuugosĮti,
IrteBUikta. Sr, Kax D-joi Ita
Linkime dail, L tiekiui
dinyB, Ktune ------ ---L__ ^_J#b.
Piktuliui SauHų Elgesiu.
M^'į
atčja lelijų legijonininko : vaidą.
tikrini mano plačiai naudoti*
Mikalejaua y
Btaktatetataltatata, P&ri*# ' '
jainrihgoa
kloties
naujoje
ir
eivių
Bpgudoa
pažiba.
|Glapirtta
Ivanovų..,
ligirtd#
unifottnoj pilietis, kuris pa* Naumiestis (Sakių ap.). ♦To darbo pavyzdžius
galį■-■«-,
A.
HueavUHuB t .. . ~ , „ . . ta#
Dj^.xmUAimiTA
eisakė estjs lietuvi# Pranas Naumiesčio
apylinkėse įvy- •'« mti Sield MuseUra, ®r- daug didesnėje įstaigoje.
Imtu (MateJita. niekio
Patys
skundai,
kad
lif't
’
i-L
’
^tAphVjS^JS
*
Vincus M &
Tčv«> Alfonsu Maria C. P. tat,
Šamolevičius, kilęs i§ Mo- ko saulių ĮBTTU1.
manevrai. Xors n«* B-Graham haU of lusViai
nėsiikalbaini
ir
lietaiĮ
be
g>lo
jdoma,
nuoiikiid
k»RBligijoa Mokyme MbMU
saiČių kaimo, Kuršėnų vals. ap^ritai apie Saulių ma- to»c«l
Te« m U-l
ka.
8utaita K. L Skmodya—We.
kingi, o kaip tik bylę P»^
M1’*
Didžiojo karo metu jis tar- įievrus nieko prieš pasakyti M Pu?iai ir vaizdžiai paItafcita Maiutauta. Altai
ttMTTAUrirO OMIJUKMK1laimėję tai n- įiebesvai-bus ij. Balčikonio
jį. navęs nisij armijoj, buvęsr.egalima, bet Žmones sfebi-!»«*« visi to laiko periodo
#1.00 Į
Manta Sutaita KuPr**
| nta i
.c j i.
... . ,.. ...litai--.
S pas ausinis nelaisvėje, iŠua tai, kad šaulių vadovybė Įmedžiai ii augalai, taip pat ( tur m Bttiūainirajut ii- neliereikšiningas tas ruo- Pnmoola6aD«nokntjlo. P*_75e.
Į Mtaį.^JMrita Panta Ka* ’
k
niI
■
s-Tfadai.
Pirai* Uo.1, -------,'
k jos paleistas stojo tarnauti siiyo manevrams paprastai)i1'gyvuliai,
Varšuva. — ^Iskros” a- '4Un®
1r/ONrą^lMtato^Mnn-^
rn puW* 4----------------------K į lenkų legijonus, bet tarny- pastanka Šventas dienas.., Kadangi visi tie payyr-gentūra
_
........... Lenkijos
paduoda
.____ _
_ Itadeikta
----- į gadamoo FMatah-ttt paiZadeikii. Kaba
Kala* .
GRYBŲ FABRIKĄ* JAU
Į ATitmetikoa Gidaviayaai-JKo.Į atkakliais —------- ——
k baį pasidarius nepakenčia- kurios skirtosmaldai ir su- dfiai randami akmemniųhmsjstatymųi M Haągos
VBIKIAIHTVVOJK.
• — - —
■ Bintipdriulaltb——-- ----- . «n- •
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.mato'
tikrumoje.
O
dar
dau

kiai sužaloja jam Šonus ir
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šokdami
per langus. Nuvy
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ko, — paskui jų ateina se vių jaunimu Amerikoje. ir tas jaunumas lobai jun- ris yra tarytum kokie puvė juos lyg granito siena... v Goidinanas Abelis. Priežas
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mmiOM SOUTH BOSTON 0020
tiems rodyti kelius turi būti ridenta^ tto ir lietuvių tau kyt, tat būtų geriau, kad itaUMtei...
čiomis rankomis griauti,
nieko nepasakyta.
’
pats šviesus.’* Nereikia nė tos vada* (Ta Rmetoiios būtą
ką per ilgu» metus būdavoLĖKTUVOJI YRA 17.783
kalbėti, kad p. Smetona yra nuo|M‘lną zatmuka paimta Smetona nepakenčia netio
jo.
Pasilikęs prie taiitišlcai
SVRTIMAALIAI.
wif O ką gi apie davimą
šviesus, nes jis kitiems ke* iŠ" VienyW).
uusistačiurios publikos, p.
Kaunas. — "L. K.” pa!liūs rodo,,.
'į Grigaitis marksizmo dog
Tiek tobulybių ir ne neapribotos laisves savo pa
(>. Būdamas taikraštinių- Vienos ydos! N® Vytautas kaliku laikraščiams ir už- duoda, kad Lietuvoje yra momis negalėjo ją tenkinti,
kas, A. Smetona mokėjo ta- tokios panegyrikos iiesusi- Čiaupimą burnos opozicijai ? 17,783 svetimšaliai. Iš jąį o nenorėdamas pasilikti ge
__ jTatttininkai į padangesftuvią tautai, Prie to parodelpaji tikslini polemizuoti: taidee, neaMr jam buvo da Jis, sakoma, mokėjęs pole- yra 9000 be pilietybes, Vo nerolas be armijos, titano
Ž kelta laikinąjį Lietuvos‘labai daug stiprios valios, smerkė klaiją, o klyksianti romą priekaištą. Bet, vyru
' išsižadėti marksizmo. Taigi,
l^vzidentą A. Smetoną, nes nenorėjo nusilenkti asmenį brangino. Tais ke čiai, duokite nota žmogui ir'klystantį asmenį brangi* Amerikos 300, Čekoslovaki>iš idealistinio idealisto, koi ♦ «.». ...
*>
Jam, girdi, priklauso Lietu- "mados dievaičiui,” kurs iš liais eidamas, jis siekia atsi- atsikviepti ir kiek šalčiau nęs. Dabar Smetonos mėto* jos 2(X>, Anglijos 115, Švei Lvotojo,
liko tik paprastas
vią tautos vado vardas ir tupmetinią inteligentą būti palaicloti nuo kenksmingtj pažiūrėti į tas tobulybes, das polemikoj kiek pakito- ^arijos 1(M> Rusijos 08 ir žvėrys^ biznio reikalai vir
nai reikatavo palikti socia svetimybių: rusiškų, *Ienkiš- nes vienos tik tobulybes ne jo. Jis oponentui neduoda Bstijos .91. Kitą valstybių šijo idėją? ’ Nieko ne]mpm^
Štaidelko:
Į
L Antanas Smetona visą listais, liaudininkais, revo- ką, vokiškų demagogijų, sudaro pilną žmogaus por nė išsižioti, klaidą pasmer po mažiau. *
Sto jei p. Grigaitis liko tik
' savo taiką paskyrė liėtuvją liurijonieriais ir tt. Smeto nuo žiūrėjimo į Romą, į tretą. Perdidelis išgyrimas kia iš kahio, o klystantį as
paprastas žvejys. Tokiais
: > tautą mokyti, rodyti inteli na tu nepadarė iv pal&o Maskvą, nuo žiūrėjimo į turi ką nors įtartino. Žmo menį brangina tuonii, kad joti patėviu. Patėvio role yra jei no 100 mioš., tai IM)
gentams ir bendrai visai tautininkiL
svetimąsias dausas. Jis pir gus gali pamanyti, kad jei jam liepia brangią pabaudą nesimpatinga. Tiesa, žiau nuoš. socialistą.
Pavyz
tautai apšvietos, doros, tau 5. Jis labai gerai moka moj eilėj stato lietuvišką gu jau taip labai giliama, užsimokėti. Jis leiadavo lai* rus patėvis kartais neigia džiui, "K-vio” leidėjai,
tinio susipratimo, gilaus apibudinti inteligentą, štai darbą. Dėl to tai jfe buvo: tai norima kas nors ūžglos-į kraštį—dabar leidžia cenzū mu bildu atneša kiek nau Maikta su Jurgiu, kaip sa
. patriotizmo kelius—žodžiu, jr žodžiai: "Inteligentas Vilniaus Lietuvių Tarybos lyti. O ]>astarajam p. Sme rą.,. Tai ir geras "teisingu dos: jis užgrūdina, savo po ko, daugiausia vertėsi kapi3F įįtiivių tautai suteikti lai- tas, kulis šviesos žibintu Pirmininkas, Pirmasis Lie tonos elgesy atairanda tokių mo” požymis: kada aš ]iats sūnius kovoje su gyvenimo^ talistinią korporaciją akci
mę. Jis pamilęs savo tautos .šviečia tautai, jai kelius ro tuvos Prezidentas ir dabar dalykėlių, kurių nė saldi Tašiau, tai cenzūra buvo ne sunkenybėmis, tat tas var jomis ir kitokiu bizniu. Ka
das vis tik laimi nepopulia pitalistai ar socialistai, at
kaltai ir būdą ii* savo kal
kalba uŽglost.rti negali. Tik pakenčiama, bet kai kiti
apie mane rašo, tai ji būti rus.
boj ir darbuose esąs tikras
metę Aukščiausiojo Esybę,
pažitlrekitne.
nai reikalinga. Geriausia Jei p. Smetona jau toks yra lygtis visame kame. Ją
lietuvis. Jis esąs ir liugvisSmetona
patriotingas,
priemonė mano teisingumui Šviesus, kad kitiems parodo yra tauklriis tikslas, tanui
tas* kas jam duoda galimudaug, darbavosi rusą taikais
įrodyti — tai’neduot progos kelius, tai galėtų ir pats sau ras idealas — doleris.
t . Ino iškelti lietuvių kalbos
lietuvybei atgaivinti, pasikitam mano darbus aikštėn parodyti kelią į — atsista
grožį, palyginant ją su ki
šventiteiąi dirbo musą tau
•
iškelti. Tokiu metodu p. tyduiimą.
tomis kalbomis.
KAI “RYTAS” UŽDARYTAS.
tai Jabai, sinkiose aplinky Smetona tobulina Lietuvos
/ 3. A. Smetona kaipo ju
"Panevėžio Balsas” apie
bėse ir dataA hori būti lieįstatimdavystę.
ristas tobulina Lietuvos įs
iuyižkiaurias jietuvte, — tįis
kataliką dienraščio "Ryto”
> Smėtpna esąs gyvanmo
tatymus ir gyvenime nepaUždarymą Šiaip primena sa
viekas ttjeaa, įĮrt jįte pačias išimntie® vadovas. Tur bftt
C. kenčia netiesos. Gyvenime
dorySes jalffl a prikergti ir
vo skaitytojams:
tuomi, kad kiti pasimokytą
‘parodas išimties vadovo ga
"Inteligente! Kai "Ry
Šimtams, o gal ir tūkstaįi * iš jo elgesio kaip nereikia
bumų.
tas uždarytas ir nebeturi iš
čiams kitą inteligentų. Kad
elgtis.
1
3. Jaunatvėj A. Smetona
kur
gauti žinią, tai neuž
lietuviai inteligentai buvo
Smetona siekia atsipūtai
rodęs ypatingo pasišventi
miršk "Mūsą Laikraščio”
pasišventę Lietuvą atstaty
Joti nuo Romos. Žinome, ži
mo ir ištvermes lietuviu
jieVskaityti.
Jis dabar eina
ti,
apie
tai
nėra
ne
mažiau

Yra žmonių,
sakosi negalį tikėti į Die
nome. Laimingos kelionės į
prispaustai
tautai kurie
algaivinpadidintas: net 12 pustasios abejones. P. Smetona
vą, nesidėjo
nes jie Josunemato.
Tai ne Dievo kalte, kad jie
—Kanossą.
* ti,
"demokragal
kiek
datįiau
liasižymepitj.
”
yra dvasiškai
akli. nesideda.
Yra žmonių, kurie įvairią spalSmetona nori atsipataik tizmais
” ir dabai*
jo už eilinį inteligentą, tat doti nuo rusišką, lenkišką,
yipvmrsą
neišskiria. laikraš
Yra, pavyzdžiui,
tokią, kurie
.Jkiirė
patriotingus

*00 BU4OV1 iMOOŲ.
tikri] vadą buvo ir yra dau vokišką svetimybių. Gal ir
žalios
varaus
neniato.
tai nereiškia, kad
čius
"Vilti
” ir
"VairąVienok
” ir
giau negti jis vienas. Jis nori, bet—nepajėgia.
CJiicagojė, jaunuolis Fr.
tokios varsos
nėra.
Įstabiausi
pastoviai
žengė
prie
Lietu- pasaulio dalykai yra*
gal geriau ąilvokė politinį
Wareham
dirta) automobi
Žmogaus
akimis
neregimi.
Jokis
žmogus,
niekuo

Už tuos visus nuopelnus
Vos nepriklausomybės.
momentą
ir
turėjo
daugiau
lio pastogėje, o ant suolo
met
matęs
meilės, minties,
teisybes, tikybos,
Smetona buvo gerai Jautos
*4. nėra
Baigęs
gimnaziją
ir
drąsos juom pasinaudoti — apmokėtas: liko jos Prezi
buvo padėtas šautuvas. Jo
radio,etero,
elektros
kūrento,energije^vįgnok
tiki,
.» Wiįversitetą svetur, A. Smetai
ir
viskas.*
šuo Laddic įbego, puolę ant
knd jie
yra.sau
zli- sukurti
tikintis žm
ogus kada’nots pagalvo
dentu ir dar tebėra. Tauta
joiia
galėjo
puiMirime] J. Hart. pirmas demo suolo, numetė šautuvą, ku
KongresmanM
John
K.
Gtrden
iž
Uvtlde,
Texu
yra
taip
ūžtel

jo,
kad
gražiausi,
kilniausi,
amžinieji
daiktai
yra
Smetona
esąs
labai
tei

gerai Smetonai užmokėjo,
4 kią asmeninę karjerą Rusirinkimu “pecaną
” (taip vadinamą valakiŽkų rieJatą), kad singas ir nepakenčia netie
neregimi.
.. ėtas ~
;
bet jis nekaip tautai atsily kratas išrinktas į kongresą iš Mi* ris iššaudamas tvojo į šlau
;
joj,
bet to nepadarė ir pasinis.... Ar. Vitk.
sos... Hm... Tuomi čia tur gino: paliko nepakenčiamu ckigan 8-to distrikto.
r
švente ištikimai dirbti lie- nė apie politiką neturi laiko kalbėti;
Mto tM Aet «£ Jtoffc A 1WO

SMETONA - TAUTOS
PATĖVIS

* kaip Dantė i Kur ją kalendorius šventąją, kurią Bažnyčia. Jėzaus Kristau^ Bažnyčiti yra VIE
NA, ŠVENTA, KATALIKIŠKA, APAŠTALE
Žmonės, kurie netiki į Dievą, į sielą. į amžiną aprašytas gyvenimas skatintą skaitytoją siekti
prie kilnaus idealo? Koki pasauly arkitekturasu- RA. Versk istoriją iki pirmų ją Sekminių ir ne
gyvenimą, ar turi ką nors geresnio mums pateik
fygs su Gotiška? Koki muzika pasauly yra kilnes rasi kitos bažnyčios, kuri sakytųsi turinti keturis
ti?
Kodėl
jie
taip
įniršę
ant
tikinčiąją,
taip
nusįKatalikas yra žmogus turįs žmogaus prigimtį,
ne už Gregorijonišką? Kur ir kokias Mokyklas, ženklus. Viena Kati&iką Bažnyčia juos teturi.4
tikįs į Dievą ir visas Jo apreikštas tiesas ir pri- siątę išplėšti iš tikinčiąją tą viltį ir džiaugsmu, universitetus, ligonines, prieglaudas seneliams, Šiandieną ta Bažnyčia turi daugiau kaip 300 mi
ką tikėjimas jiems duoda? Ne delko kito, kaip naštai tnamiite įsteigė bedieviai? Kas iš bedievių lijonų narių.
r
- klausąs prie Kataliką Bažnyčios.
tiktai, kad nedorybė iėško sau prietelių.
Kataliką
Bažnyčia,
kaip
ir
jo^
įsteigėjas,
TŪ*
pašventė savo gyvybę už savo artimą ?
pinasi beturčiais ir nusidėjėliais. Ji yra Motina
Jei šitas gyvenimas, sakykime, užsibaigs am
Kokio didvyrio gimimo dieita yra taip šven
žinu miegu, išnvkimu, tai ką netikintis Žmogus čiama visata? pasauly kaip Kalėdos, ar pergales tūkstančių teiksiančių šventųjų, kaip skaistaus
jaunės daugiau už tikintį? Tikintieji nors čia ant šventė, kaip Velykos? Kuris iš Žmonių yra verias Jono, tvirtos valios Povilo, ugningo Petro, misi*
žeminusio Pranciškaus, mokyto Jeronimo, gailes
žemės nuida sui*aminimą, paguodą, stiprybę ir atrišti Jėzaus Krtatatts kurpią Mdrelį ?
tingo Benedikto, nekaltos Tėteselvs, karžyges Joa
džiaugsmą savo šventame tikėjime. O jei mirtta
Aš esu Katalikas, nes,
nos Arkietės, kurių gyvenimai atnaujino žemę, įk
nėra išnykimas, bet tiktai sielos atsiskyrimas nuo
vėpė
ir pakele žmonijos dvasią prie kilnesnių JaPIRMA,
bė
tikėjimo
gyvenimas
yra
tiesiog
nėkūno, ir įėjimas į kitą. į amžiną gyvenimą, džiau
gsmą ar kančią, koks didis Bus pralaimėjimas bo- įmanomas. Tikrąjį tikėjimą turi Kataliką Baž
ro ir yra viena tikra Bažnyčia, visuotina-visonis
dieriuL^vėiitas Raštas sako: “Beprotis sake savo nyčia.
ANTR A, aš esu katalikas, nes aš tikiu, kad tautoms. „Ji yra tas medis, kuris taip plačiai išlei
širdyje: neva Dievo.’*
Jėzus KristuM yra Dievas-Žmogus. Pirma Jo at do savo s5aka*> M®. visu tautu ir įvairią klasių
Bedieviai ai-gumęntą prieš tikėjimą neturn Už ėjimo ant žemės pranašai skelbė. Jo Dievystę. Jo žmonės glaudžiasi po jonus. Saule visuomet šri<°
tat jie šėtonišku clrąsuinu pašiepia ir pravar Irentaa gyvenimas tą patvirtino, Jo stebuklai ir čia ant jos altorių ir jos maldos be perstojimo kita
džiuoja tikinčiuočius. Jie vietoje tikėjimo petia Jo išmintis tą įrodė; o įtekmė, kurią Jis padare į pne Aukščiausiojo. Ta Bažnyčią
apaštališka.
revoliuciją. Buvo Prancūzijoje netikėjimo ma‘ vimis Žmonos ir Šiandieną aiškiai liudija, kad Jta Jėzaus Kristaus išrinkti aimštalai buvo Kataliku
žius; tai buvo amžius baisenybių; Bolševikai Ih£’ yra tikras Dievas ir tikras Įtaiągui.' Jis įsteigė Bažnyčion pirmieji kankiniai. Jie sudėjo tikėjimo
sijoje naikina tikėjimą, o jo vietoje išstatė revo Bažnyčią, per kurią Jis platina Savo kilną moks • išpažinimo aktą, "Tikiu į Dievą Tėvą.” Tasai
liuciją, vergiją, žmogžudystes be skaičiaus, ligo !ą ir teikia žmonėms Savo malones. Tą Balnyčių apaštalą sudėtas akta* įsako pinam tikėti į vh»
nišką motetą išniekinimą, negirdėtą terorą.
irbŪti juje iki pasaulio pn- Katalikišką Bažnyčią, į vieną Visagulį Dievą ir į
Bedievyta" yra didelis savimeilylies imdatas. K* bnigai/’ Atai Aš <ąu su jumis per visas jicw iki Jėzų Kristą, Jo vicnnttaį Bftmt, taltat Atpirkėją.
TREČIA, ašesu katalikas, nės viena Katali
naudingo ir gero bedieVylič davė Žmonijai t, Ar da-jpw«ttHd pnMignt” Rato Bažnyčįni
atisakė piešėjas, ve pasauliui artistus kaip Mielinei Angelo, poetas turis Miklus iš kurią viri pažirta, kad tai yra Jo ką Bažnyčia tėtuti neatrimainančias tiesas. Tieka

' Kodėl Aš Katalikas?

f'

**ar tamsta nenorėtum pamatyti?”

*
Y

_'riiX

■'i.

*

'

■*

■toa

ĮVAIRIOS ŽINIOS

F
t

* F

S]

t

-

vĄTrtfiiTyrų.

’IT

*

i

F

UMTtJW KABAim VA11AW KABAtYBTl

W

1

DRAUGIJŲ VALDYBŲ

j

adresai

f

wnrt miko ik htim »v. kistMi»o s. š. wd|
VALDTBCMIADBSKM -,1
MJm vkwnU

1

Nt v Yorli^ K. < Wir- Praneša, kad Lenkija®
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24 l'tvsęou SU IfeMdyOta. AlMk^J
te
VlM-Pirmininkas
—
J.
MsrtaitortaM
’ kus, leidęs via atostogas, jau valdininkų skaičius per pa
14Q Bown «U ta. BoMm, MraĮ
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. V
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Literatihto Ir VMmmeninio Darbo
Sukaktuvių PamiMjimas

Buenos Aires, Argentina.
PBOr. VOLDEMAKAS JAU
Spalių mėn. Banco C<‘ntU1SI1MYJE.
ChicagOįs lietuviai katali Sukaktuvių atminčiai yra P. 8. Finansų Komisija:
ial Europeo lietuvių sky
riaus
vedėjas
Steponas Kaunas. —- Prof. Volde kai sumanė ir rengiasi gra pagaminta tam tikra knyga, X A". Mtekeliūnas, l’irnn,
Raudonikis policijos areš maras gavęs leidimų iš vy- žiai pagerbti p. L. šimutį, Wri bus įteikta p. ŠiniUč-iui A* J* Žvirblis, Viee-Dirm.,
tuotas. Sakoma, kad areš riausvbės išvažiavo į Pvan- dienraščio ^Draugo” re- kartu su pinigiška dovana, Viiicas Petrauskas, Rast
tuotas už komunistinį veiki eūzija. Jo byla dėl .50,000 daktorį. Tai yra labui gra kuria tikime gudės draugi Čekį rašykite Komisijos Iž
mų. Raudonikis kreipėsi į danų, kronų bus nagrinėja žus &• remtinas sumanymas jos, organizacijos ir visi, dininko" Kun. *A. Baltučio
Lietuvos atstovybę prašydtė ma tik ateinančių metų pra .pagerbti asmenį, kuris taip kurie Šiam sumanymui privardu* ir siipskite Finansų
uoliai ir nuoširdžiai per 20 taria. . .■
mus, kad jį gelličtii.
džioje.
Komisijai,
6747 So. ” ArteTaigi sukaktuvių rengi
metų darbavosi.
Kartu su Raudonikiu su
imti dar garsusis anarkistas Km ii gerbi RKiųja Uetutlų noriSukaktuvių paminėjimo nio komisija ir tamstas Šir sianAvcnue, Cliičago, 111.
švedas, Sr. Casimiro Kliau tų n&iraiyti laikraitj “Darbinin renginio komisija štai kaip dingai kviečia sulig išgales Pliane Prošpcėt 3222.
ga ir kažkoks Juška. Visi ką,” malcnėaite kreipti prie ®a- atsikaukift į L. D, S. narius prisidėti ir tuomi įrašyti sa
- Sveikinimus, telegramas
įtariami dalyvavę aktyviai nę», o ai visuomet noriai patarnau ir “Darbininko” skaityto- vo ir draugijos vardų į pasiu. Už tavo dittbą jokio atlygini
prašome -siųsti Komisijos
ruožtų atminties’ knygų*
komunistų veikime.
mo nereikalauju. Laikmitia “Dar ju^:
Iždininko ari trąšu :
Šįmet sukanka 20 metų Su aukšta pagarba,
bininkas” išeina du kartu •avaitiA, j. Žv&blifi, pirm.
KAČIUKAI MSB FAITjĮ...
’
*
At Baltuti*.
redakto
je. Kam būtų perbrangn du kartu, buvusio “Garso” redaktoM. Tj.fiuriuškaitė, rašt.
Amerikoje, Indianapolis tas gali užsirašyti ėrieną kartų sa riaus ir dabartinio dienraše.
6807 Bo< Washtonaw aye., •
Kun. Aleksandras
miesto policininkas išgmlu vaitėje, t. y. penktadienio numerį. “Draugo” redaktoriau® p,
'Baltutis, ižd. Chicago, III.
laiškui dėžutėje kniuukimų Visais spaudos reikalais kreipki L. Šimučio Literatinei, vi
tės pas
‘
*■
ir labai nustebo... Pašauktas
?? ‘
... ~
:
suomeninei darbuotei.
V. J. BLAVJLCKA8
laiškininkas rado įdėtų pin
Ta proga. Chicagos L. K.
7MottBtrs«t, Worceiter, Masu darbuotojai sumanė rengti
tinę su kačiukais.
p. Šimučiui pagerbimų ir
.toji i *■—,i
tinkamų jo visuomeninės
darbuotėš sukaktuvių pami*
■■ fliiftita MMtiflįila:
liejimą. Lapkričio 22_ d.,
VERTI PARĖMIMO
1931 m. įvyks banketas su Antradienį;
Tretininkų Šeštadienį:
Lithuanian
programa
Gimimo
Panelės
s
Sąjungai,Biznieriams, Poli-, Building and Lomi Bendro
Šv. parap. svetainėj. 67-th likams, Inteligentams. Mote
vei, Lietuvių Laisves Svetai
and Washtenaw sis., Mar- rų Klubui.
nes Bendrovei,Šv. Kazimie
Crufcstennlai, biznieriai, pramonin
ųuette Parke; Chicago, 111.
ro Draugijai, Šv< Petro ir
Trečiadienį:
Ražancavos
Kadangi p. šimutis ir per
kui, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
Povilo
Draugijai, Šv. Mykosavo redaguojamų dienraštį Draugijai, 8LRKA. 3 kp.,
ini verti skaitytojų paramos.
iv gyvu žodžiu, daug mora SLRKA. 52 kp., Altoriaus lo Draugijai. šv. Juozapo
Draugijai, Šv. Jurgio Drau
Visi garsinkite “Darbininke.**
lių pastaugti aukoja kaip
-■
Ketvirtadienį:
Š
v.
Onos
gi jai, Lietuvių Citizens’
draugijų h* organizacijų
Draugijai, Altoriaus Drau Klubui,. Šventojo Vardo
taip labdarybės ir apŠvietos
Skyriui, Parapijos Beno Or
,
“DttrMHtnbo**
įstaigų labui, tai tikima kad gijaiLietuvos ganizacijai, Visoms kitoms
jo visuomeninės darbuotės Penktadieni:
Administracija.
sukaktuvių minėjimų visi VyČiams,LWtty Boy’s Klti- grupėms.
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maloniai sutiks ir širdingai bui, Darbininkų Sąjungai, Sekmadienį:
Bazaro diena.
Parapija® chorui.
parems.

C2 16U1 KL.Ro. BmCo®, Mum,
PtM. Bta. — Klsbkta AnktUkataJut*
8TG |L8o. SMtoą Mmb._ ,' •
T T*t to, BMtaft 471»W
FId. IUM, -- Marlena Markooiut*
M G Mt, to. Boron, Mnaa.
IMlntaU
Om Stanlullnt*
106 WM m SU So. BMum, AUm
Tvarkdari -— Ona lliaiirdUn*
1612Otaatbta IK, to. Boatoti, Mum
Kum G lotoj* •*** k, Janvtocieni
1426 ColtuBbl* K<L, to Boetoa, Mum
DrattflJ* toto ■Mlrlnklnma laiko kaa
tatr« Btaraink< klakrRmo mfrmlo,
7-JO vai vakarti. totatoytlnij avataJMJ.
VImIb drataciJM rtU»lala kralpkltS*
paa jrotokalų raSUMak*.

UrmbilnkM — M. Zloto
įį
>• Mt Ida Ad,, UvrcbMHNf lfra»
TaHpbona ColMifto mH
VlM-Pinnlnlakaa — & rMrara a
24 TboMM
3a.
Atara
ėrto, UaitlDlnkM — J. GllMeito
6 Tbornaa Vark, So. BoMM, Atara
rin. Unitlnlūtaia — M. tolkh»
M
266 K. Mnth SL, 80.
MMM
lldtaiBkaa —■ A. NflUdžltoM.
4g
806 K. Bro«ilwny, 80. BoatM. Atara
Uartalkn — 3. Zaikla
J|
7 Winfield SL, 80. BoMMt, Mm*. 1
OraMlja talko Morfrinkirem Am
MtMIdlMl kiekvienu mioMlo, 2 vw5
po pietų, ParapUM Mlaj, 402 B Tra
8t, 8c» Boeton, Maaa.

Pinigai Jutę,
KišeniųjeU
SirtuMavimai, * negalfijimaM’atlikt!

MY0 darbo prideramai, rūpesti* apie
evtikaū, iiim* pinigus ii Jasfl
kifePiąu*. Gera sveikata, vikrumas,
aiikl mintis ta nedrebanti ranka jdtata

4
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kitarų.

, ptai<tt» |

A

** PAIN-EXPELLER* »4
'
Trcf.J.V,P*t.Biw«,
teto&fc tams nitaikyt
sveikata, tasy
patvarumą, taw
Uždarbio išgalM. Tai yra rcnatisiss llnimentas ii visu žinomą linimentų. Uim* tUima, suMtiriffmą, skaudžjimą H persidlrbtuią, p*Unusiy muskulų TUOJAUSI
Kata* JSc. M 7*e.
.
•
.
•
.
ParsUntoa TMur
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Pradžia: 3:30 po pietų.
Traukimas
Parapijom?,
knygučių dovanoms: 9 v. v.
ijicitacija žymesnių liku
sių dalyki;: 10 vai, vak.
Susirinkimas Basam dar
bininkų: 11 ral. vak.

DIDŽIOJO Htw m
APYLINKĖS LIETU- ■
VUMS
šiuomi pranešame, kad Jnrgta
Tumasonis yra įgaliotas rink#
“Darbininkui” prc&umeratM 'taskelbimas.
Jis pntamAnja m
Notary Public užliūdymn ir Jo*,
gelbsti siųst pinigus Lietuves.
Kreipkitės pas:

Lapkričio 14 d. susituokė
A7incas Petraitis su Aniele
Ttrorif TmaiftOicT
Padriežiute, aini Patersoim
423 Grnnd M arlta 1356 H 91 &
gyventojai.
Brookįni, N. Y.
Lapkričio 15 d., įvyko 25
kM*"
metų sidabrines vestuves tžmmties trūksta
Užbaigimo Kosto Spraičio ir Onos trūksta stiprios valios.—MeiSpraitienes, Ilgiausių metų 1 pyras.

es-sasKaeesBBesKraąĖra!

niekuomet nesikeičia. Elektrikos, chemijos, gravi si įtikti žmonėms, seka minias. Vietoje šventiiju žius Gregorius XV. Maršalas Foėli buvo katali
tacijos tiesos nesikeičia. Taigi, jei tiesos, kurios jie pastato pagarsėjusių asmenų statulas, o vieto kas. Kristoporas Kolumbus, Amerikos, atradėjas,
])aliečia žemiškus daiktus nesikeičia, tuo labiau je šv. Evangelijos skelbia gimdymo kontrolę, di- buvo katalikas. Amerika gavo vardų nuo kataliko
žmogaus vardu Americus Vespueci. Įžymiausia
tos tiesos ir Įsakymai duoti Bažnyčiai Paties Jė vorsus ir laisvų meilę.
anotomijos žinovas Vesalitts buvo katalikas. Fabzaus Kristaus, kurios paliečia žmogaus sielos rei
PENKTA,
aš
esu
katalikas,
nes
aš
matau,
re, garsiausis gamtos mokslininkas, laivo katali
kalus, keistis negali.
kad Katalikų Bažnyčia visuomet neša kryžių T& kas, Tarnas Lloyd, Amerikos stenografįų sutrum
KETVIRTA, aš esu katalikas, nes Katalikų
Kuris ;*ra pasakęs: “Jei nori apturėti amžinų gy pintos rašybos įvedėjas, buvo katalikas. Galileo,
Bažnyčia nurodo žmogui jo tikrų pareigų ir tiks
venimų imk savo kryžių ir eik paskui Alane.’’ Jč- ganus astronomas, liuvo katalikas. Galima laitų
lų. Katalikų Bažnyčia, kad patenkinti šių laikų
zus Kristus pasakė, kad Jo pasekėjai, kaip ir Jis, i priskaityti tūkstančiirs katalikų mokslininkii. Vi
žmonių reikalavimus, savo mokslo nekeičia. Ne
bus pei^ekiojami. Koki bažnyčia šiandienų yra* sose mokslo šakose Bažn.včios sūnūs užima pir
jį eina su žmonėmis, bet žmones eina su ja. Ku
kaltinama kad ji susideda su nusidėjėliais ir be mas vietas.
%
riems jos žodžiai ir įstatymai yra kieti, tie nueina
turčiais, jei ne Katalikų? Koki bažnyčia šiandie
SEPTINTA, aš esu katalikas, nes aš gerai
tolyn, bet dėl jų ji savo įstatymų nepakeičia. Ki na yra kaltinama neištikimybe vaišijai, jei ne
žinau
kaip Katalikųbažnyčia iškėlė įmsaulio ci
tos, žmonių pramanytos tikybos, yra pasiėmusias
Katalikų ? Būti iiersekiojama ir nešti kryžių* tai vilizacijų. IŠ paganų ir ImTbarų padare civilizuo
Katalikų Bažnyčios dalį mokslo ir savotiškai jį
ženklas Dieviškosios Bažnyčios.,
tus; pmiaikino vergijų; išivikalavb iš valdžios ly*
iškraipo aiškina savo pasekėjams. Ir kas darosi?
šEšTzl, aš esu katalikas, lies Katalikų Baž gins datbininkams teises; davė sekmūdienio šven
Vietoje tiesos, jie turi abejojimų; stebuklui jiems
neįmanomi dalykai, nuodėmę panaikino nauji gy nyčia pakelia žmogaus dvasių. Katalikų Bažnyčia tę, poilsio dieną darbininkui ; davė Kalėdas ir
venimo reikalai. Nėra šo stebėtis, kad nekatali turi įstatymus ir mokslų, sulyg kurmį žmogtu gy* Velykite. Jog Šventieji parašė keturias Evangeli
kiškos bažnyčios baigia tuštėti. Jų ministeriai ir vendamas yra laimingas ant žemės ir bus amžinsi jas ir pėr šimtus metų; išlaikė šventąjį Raštų ir
skelbėjai susirūpinę daro visuotinus suvažiavimus laimingas. Katalikų Bažnyčia yra dvasinis narna* kitas neikaimtojamos vertės knygaa. Teismų ir
tolinsi ii* tariasi, vienok nėra kito kelio, jie patvs garsiausių pasaulio mokslinčių Devynioliktojo valstijų įstatai yra iMigiįsti Katalikų Bažnyčios
■ e
mato, kaip glaustis prie to didelio medžio Katali šimtmečio gamausis mokslinhikiis Pjuiteur, buvo įstatais.
AhTUNTA, aš esu katalikas, nra aš žhmu
kų Bažnyčios Kodėl nekatnlikų bažnyčios tuštėja, katalikas. Raudonojo Kryžiaus įsteigėjas buvo
kiek
nrapwkonmi daug Katalikų Bažnyčia yra
ko trūksta? Piriniaiisia.trųksta šventosios Dva Šv. Kamilis deLellis. Kopernikas, gardnusis ątsios. Jie yra atsiskyrę nu° tdenybes. Jie atmetė trimomns, buvo katalikas. Verdi, garsinusia mušt* padariusi žmonijos auklėjimo srityje; Gaytm įsa
kymų eiti ir mokyti visas fantas ji per šimtus inevaldžių, paskui * paniekino Sy Sateimentus ir kvs kompozitoriuj buvo katalikas. Routgvn,
nopri(wižjstn, kad Šventas Raštus Dievo įkvėpimu Ray išiiidejas, buvo katalikas. Madmne Curte, ra tų turėjo vieimolynuose ne tik klasiškus mokslo
parašytas. Išpažinties Hakramentų jie panaikino, dimu išradėja, yra katalike. Kalendorių, kurį, kunus. bet taip pat komercijom ir įvairių amatų.
dnlrnr Imigia lopšius iŠ mimų naikinti. Jie stengin- šiandienų visas pasaulis vartoja, sutaisė Poj»ie? Per Šimtmečius ji pastatė ir išlaikė šimtus mii-

veraitetų. l’o jos priežiūra mokslas ir menaf pa
siekė aukščiausio laipsnio. Ji davė imsauliiii gar
siausius muzikus, kaip tai, Mozartų, Becthovenųt
Palesti inų, Guonodų, Verdi ir kitus. Skulptoriui,
kaip tai Aiiėhaėl Angelo, Vm*oeįio? Bologna ir
kitus. Piešėjus, kaip tai, RaphaeĘ, Titianų, DhVinei. Ar Gotiška arkitoktura nedaro gėdos šiam
dvideširiitajam amžiui ? Kieno raštus gali sulygin
ti su Dantės, Šekspyro, Tomo Akvdniečio, Augustino?
Aš esu katalikas, nes aš tikiu, kad tiktai Die
vo įsteigtoji Bažnyčia tegali duoti žmonijai išga
nymų, gerbūvį ir tarptautinę taikų. Beveik du
tūkstančiai metų jau praėjo kaip ta Bažnyčia, pa
statyta luit uolo«? atlaikė smarkiausius užpuoli
mus ir kas ant Jm plūde, tas sudužo. Jau nekar
tų jos priešių buvo jų palaidoję ir pradėję džiaug
tis, kad jos nelienu tik štai ji vėl iškyla, dar gm- ,
žesnė» dar stipresne, dar smarkiau Šaukianti vi»> ,
gus | tikti; vienybę ir šviesų, Katalikų Bažnyčia*
stebėtinas garavimas išaiškinamas tuo, kad j«a ?
gyvenimas yra Kristaus gyvenimas, Jėzus Km- .
tas gyveno joje ir ji Jėzuje Kristuje. Užtat
kartoja Jo žodžius; “Nebijokite, tai aš.“ Ji ******
kaip koksai negyvas daiktas. Ji gyva, kaip ir jog
įsteigėjas, turinti
sielų* kurios kho-.|
so jos balso ir pildo jos įsakymus. Aš duodu Dh*g
vili gaHię, kad mane Jis iššaukė prk» hi ilkbUflų
ir garbingo skaičiaus Katalikų Bažnyčios muių. J
.
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AS GIRDĖTI .LIETUVIŲ I
KOLONUOSE
IM1TCMUBV Pfliiii
WMI IMpUn-I f llUWWs
B4Z.4R.iiS’,
■^Av. Juozapo parapijoj
’ plinta tozaras praaidi

cričio 18 <L ir tęsis iki

jnrmų kartų nauja* imsiąs*
Opertorium puikiai giedojo
Pn ValutkeviciiiM, Imritoihm. Keikia priminti, kad
Prano baisa* yra tiek geraa,
kad ir svetimtaučiai j|
kviečia savo pnigram<wr da*
lyvauti. Solo puikiai, gilio
jo graŽbaW Ag. Juodimu
Rgi< Duetą Žavėjančini
,w
- **
Y'
* •ir p.
išpildė
p*
B* IMkįeuF
M. Atankiėne/Kmp tai nm*|

BALTOKOM, MD.
I
MOOKLYM, M. t,
Gruodžio 6, HeknUdienį, tuoj LD8. 12 kp. minorinis pririnki.
po sumai, parapija* svetainės kam- Mas įvyks gruodi. 20, 6:30 va*
bariu’žae įvykt LDS. 30 kp. enri- kare, Karalienės Angelų parapijos
svetainėj, kampos Bobling ir 8o.
I rinkimas. Malonėkite ateiti riri.
Kviečia Valdyba 4th gatvių.
Taigi malonėkite visi subrinkti
ir užsimokėti duoklei kurie esate
Į LDS. lOSkp. mėnesinis suzirinki- skolingi * Nepamirškite ir naujų
hnųa įvyks sekmadienį, araod. 6, narių atsivesti prirašyti prie mflių
Įioojsuz po inmos, Iv. Andriejau* brangios organbuirijoa
Kviečia Valdyba
Įpar. svetainėj, 1123 Lemon St
4 Kviečiame nariai ir narei ateiti ir
I kurių uŽrilktoa duoklės užsimokiLDR. 111 kuopoe susirinkimai į*
Ht* Taipgi atsivykite nori po via
Iną nrujų narį prie kuopos prira vyks sekmadienį* gruodžio 20, fi,
išyti
Valdybe m., tuoj po sumoe, Žv. Kazimiero
parapijoi lalėję, Kviečiami viri
nariai ateiti Taipgi atriveikite
W1W HAV1M, OONM.
LDS. 28 kp. mčnerini* sudrinki- savo draugus prirašyti prie šios
Imas įvyks sekmadienį, lapkr. 22, kilnios organizacijos.

Greičienčs ir ką jis mano
apie jos balsą, jei ją dai*
mojant girdėjo. Tą Išgir“
d€«, ji* užsimąstė, pabari
kino pirštai* į stalą ir pa*
kėlę* aki* aukštyn, pradėjo
angliškai štai* Žodžiais dėto Jonu, kad prie parapijom
hanuoti:
(kviMyvtt)
choro priklauao visi ge
“Yours Greičienė
riausi daininmkai-k?g. Iš
Muse of song...
i ikrų j ų taip ir turi biit L ne«
Hc-r voice—•beantiful
jjarapijm choras yra ašis,

Veikiančioji komisija dir*
dėdama vim paataugag*
Hienai h* apylinkes ūkiand strong.
įnkai gausiai aukoja, kim- She*s nightingale of Eden.*,
$ užsitarnauja gan didelės: Vliieh sing for God
'
įgarboe ir painiuos.
and for man..
’ Ijapkričio 8 d, klebonas She iš giory, please!
n, »T. ValantiejiiR labai
believe
tražiat užkvietė į baraza. OI yoirn’s peopte and
Metėjai nemoka irirtik, bet
singers* cliief.
isus Ugioniai kviečia. Vi* In my henri, believe my
u? užtikrintas mandagus
friondj
tarnavimas.
For her gordeaus ąltar
P. J. Ifataa.
stand.

! W«tCESTEB, MASS.
labdarių draugijos priešfinis misinukimas bus
apkričio 20 d. fuojaus po
\ Valandai vakare &v.
aziniievo parapijos salėje,
odčl kviečiame visus na
rius jame dalvvauti.
Prie? AtlveMiiai šokiai.

Ii
LDS. Kuopą Susirinkimai

apie kurių sukam visas vei
kimas, Choro patini yra vi
sų gerinami.
Lapkričio 1 d. 5 vai. va
kare nkraimt 13 metų nenriguhnybvs
uukakthvese
<lrtlį programos
niofnvTn
kalbpjel išpildė artisto J,
ir M. Čižauskai su p-le T.
Hiikantaito prie piano, ‘pu
blikos dalyvavo apie 600
visiems Didiko lietuvių dal
Btaouse she’s for me
iui tai liudija karšti delnų
likę godness
aplodlsmentaL kurie pri*
And for cvery man.
’Wrtt» dainininkus pakartoti
I guessj*
savo dainas.
Juratis
Tą pati vakarą 7:30 vai
bažnyčioje toto iBsnarai.
<eiioro, giecĮojimas,
klebono č'ižausko tai dienai
“Darbininke” 79-ame nl,|
^Mdinims na-

1 vai. po pietų, bažnytinėj įvetal
BMteMta ritinta, ii-friį(e,j ateiti, fler, proga n&imo.

Tkėti duokles.

rinkta f Angfijcs >*ri*xn«it*<

Valdyta

WB*TVILL1, ILL. *
mažai vietos, net tenka sto toplycią statyti. Koplyčiai Į
aukas prašom siųsti SekanJ , LDS. 75 kp. mėnerinhi audri*
go paliepiuose miegoti, o ką
.
Įkunai įvyksta kiekvienų mėnesį,
tokąlbeti vasaros laiku, kad VILI aiitra.su i Sistera of SLĮ sekmadieny, po 15 d,, »v. Petro ir
suvažiuoja apie 180. Todėl
Francis St. Francis Con- Povilu bužnytanėje svetainėje.
aplinkjdiės labai spaudžia
vont, Mt Providence, R. t>.
Sesutes didinti namą.
ATHOL, MAS*.
No. 9, So. Tlills, Pittabnrgh,
Tiesa, rida vienuolyno
LDS. 4 kp. mėnesiais susirinki*
Pa.
J. F. N. įinps įvyks gruodžio 20, tuoj po
per maža, bet visgi dai* ga^
mišparų, šv. Pranciškaus parėpi
Įima šiaip-taip susitalpinti.
JD0MI ŽINIA.
jos salėj. Kviečiami visi nariai ai*
Kuomet pūliniame koplyrilankyti ir užsimokėti mėnesine*
Bnaliton- Pnrk, TU.
čios klausimą, tai nebėra ko
mokestis. Taipgi atsiveskite savo
kalbėti! • ’ Viemtolynoj Nedaugelis lietuviu težino draugus ir drauge prirašyti prie
nei
strtipsnelyūe
“irkminos'™0^1^
‘-“1
rios kilnios organizscijoi
koplytėlė yra statyta (58 as apie jiąjns įdomų dalyką.
Šalt“ lietuviu kolonijoj
Kviea*
nidvvrio Metropolito Oro-Į^¥l0S menims. Jau dabar per ma
vo ^ptiekio Juhilėjus” vralnanuosima. istranta- mn- ža, M kur pasidėt, kada
pradės plėstis didelis pra l
lavbBKOI, m***
paaakj-ta. kad vienas j<J«eni8 painaltee nrf ašarai susirenka 180 C
inonhris centras. Mat C ent*Į lds. 70 kp, susirinkimai įvyki

PATAISA

Labdarių draugijos šokiai
Todėl, aplinkj
js lapkričio 28 d. L^ tik. krikšto vardas buvo “Po-*
e
.
- ’bių- verčia«ąetmw. ir,i. būtinai tnnme inpmdubo saleje 12 Vvrnon gat- manos”; gi turėjo Uiti: Ro-' L,pt Motmanas.
Toliau
yra
paauk^^^
>v^8
«•
mrnes
’aį tis didinti koplyftę ~ sta
yčj, 7:3O vai. vakare. Šokių
g pelnas skiriamas su- ta, kad jj nelaisvėn iŠ Lvo-j 18 d. CtysM Bali Roonij t.\*ti nauję. Čia kyla nemaBook Cadalae|ža finansinė problema, kupinmi suvargusių šeimy- vo išvežė bolševikai. Ne! Ji wrf&uam

ral Manufaeturing DistrietĮ grUo3ž, 20 d., tuoj po dvyliktai
užpirko žemės plotą, api- Kviečiame gausiai sueiti, nei turi*
mantį 480 akelių žemes. Į me keletą svarbių sumanymų. AL
Tas plotas yra apsuptas tri- įveskite ir savo dragos) pri
Valdybe
mis gcležipkelių linijomis ir |rašyti.
nii*vti* ■ • •,,
Valdant

Valdyba

Dinoit, Mm.
LDS, 72 kp. susirinkimas įvyks
Sekmadienį, gruodž. 20, tuoj po
pamaldų, iv. Jurgio parapijos mo
kykloje; Viri kuopos nariai yra
kviečiami atsilankyti į šį inririn
kimų.
Valdyk*

D BROOKLYN, N. X

Gruodžio 20, tuoj po sumoH įvyks LDS. 10 kuopos susirinkimas
vai. Taigi kviečiame viėue narius
atsilankyti į šį susirinkimų ir uL
rimokėti mėnesines. Atsiveskite ir
savo draugus prirašyti.
Valdyba
PROVIDBNOB, B. I.

LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
man įvyks sekmadienį, gruodž. 20
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai
nėj. Svarbu, kad viri Mime susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų
duokles. Parodykime gražų pavys,
dj kitiems.

imr iiiTAnr, 0omm.
išrišti- tulfjome ^pasi- 1 jake and. Gulf vandens ke- L
tDUKlTBLAMD OMIO
IiDSt W BJk fBMHUdaMMĮ iTJflOI
CLBV1LAMD,
OKIO
khuati mokyti® ir patyru to Pagerinimai tame pto- Į Draodžio 7 d., 8-tų vaL vatore sekmadienį, gniodž. 20 d., š. m,
Į
. *
nebuvo valdžioje, gi eariz-‘I’^,JBsl"n0*1 gražinis arabu- siu žmonių.
te prasidės netekus. Bits|Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. Svarbu, kad į šį susirinkimų ateitų
nuli griuvus, Metropolitą'^tos.
Plunksna. į Visi pripažįsta, kad Vie- nutiesta gatves ir po to pra-Įmėnesinis susirinkimas. Gerbiami visi nariai ir bent po vienų naujų
niiolynin būtinai reikia nau sidvs fabrikii statyba. Jau nariai prašoki susirinkti. Valdyba narį atsivestą prirašyti prie mūsų
šeptickį Kerenskį* išlaisvi
brangios organizacijos.
jos koplyčios, nes iš jos iš dabar Atlantic and Pacific Į
'
■ 1, ■—— no, o tik po to bolševikai,
eina' visost.r _
maldos, . kuriosjTea Co. statosi milžiniška Į
.
nuvertą Kerenskį, įsigavo į
WATBBBUBT, COMM.
siekia
patį
Dangų
ir
gerų
*
TW
K
ln
LDS.
2
kp.
susirinkimai
jvyk>
Naniafc
atsieisj nwW f gv Roko svetainėje. Lapkričio 22 d., 1 v. po pietą įvaldžią.
.
K. F.
v
.
^2
ikepvkla.
Namas
atsieisi
)F. FlTCHBrRG, MASK žmonelių širdie
$150,000 ir randasi ant]j Visi nariai prašomi ateitį į šį ausi- ”yks LDS; 5 kuopos susirinkimas
PKBAINOS POETAS
Esame pHveittti kreiptis į ■. šfaur-vakarinio kampo 47-1
j rinkimų ir užsimokėti senai ui senos mokyklos kambary, ConVis negalime susilaukti geradarius, kurie padėtą
APIE ST. GREIPIENĘ.
'tos ir So. Kildavę avė.
' Įįtrauktas mėnesines duokles.
gress Ava. Ateikite visi. Valdyba
šviesesnių dienų. Nedarbo mums šį klausimą išspręs
Yra kalbų, kad jau esrjj
Valdyba
šmėkla tehesiaučia. Popie ti ir pastatyti koplyčią. Kas'
f Ihižinojau ukrainiečių dai
ŽINELES.
W0$0iaTlB, MAS*.
“ '
įldaugiau kompanijų užinte-Į
nių D. Š., kuris keletą metų
rių išdirbystes dirba po 4 prisidės savo aukomis gar- uaug”lu
LDSžlOG kuopos susirinkimas į.
langam .tetai, nebus už-j1“"01'-1
l,ra"'oni”itt
įfitgal Čia gyveno. Nesenai
LDS. 16 kp. susirinkimas įvykę vyks gruodi 1, Aušros Vartų pn,
Muz. J. Čižauskui vado’ dienas į savaitę, bet įsigijo bingam darbui, nebus už* *est*° l*
įnirštas
tol,
kol
koplyčia
į^p^te.
Į
gruodžio
menesio 2 d., 7 vai. rapijos salėj, tuojaus po sumos.
vaujant,
o
kini.
J.
Čižauskuų
takias
masinas,
tonos
papasitaikė proga susitikti
I vakare, bažnytinėje svetainėje, Visi nariai prašomi pribūti, net
«u juo vienoje ukrainiečių akompanuojant, Šv. Jurgio^ gotoua popiečio per 3 die- Vienuolynas stOvės: maldos
Į Nariai kviečiami gausiai ateiti ir turime svarbių reikalų.
kiek pirmiau per bus siunčiamo* Aukščiau
■sueigoje. Pradėjome kaHx»- hažnvtinis choras smarkiai nas
Kviečia Valdyba ’
atsivesti savo draugus (es) prira
^vaitę. Darbininkai siam, kaipo dvasiško turto
& Pasirodė, kad jis labai rengiasi gerai sudainuoti’
šyti.
Valdybe
Č vai. ir gauna majAmtarikonėjęs.
Įsišnekė liaudies dainas bei iŠtrau*’^1^
8AINT J0LAIB, FA.
atlvginimas.
jas
pasisakė
apkeliavęs kas iŠ operų, rengiamam va- ‘ žą atlyginimą
LDS.
107 kp. mėnesinis susirin
Tiesa, daug gerašiiylžių
BBIGMTOM, MAS*.
Darbininkas,
kimas
įvyks
gruod. 6, tuoj po su
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyk*
daug miestų, tarp kurių ir kąra sekmadienį, lapkričio?
Gerbiamų Kh$>onų rūpes
penktadienį, gruodžio 4, 7:30 v. mos, šv. Kazimiera parapijos salėj.
ž®leveland. Ohio. Paklau 15 d. Liet. Bendroves sre-|
tingai darbuojasi vienybėje
♦•ąk,f Lincoln Svetainėj, 26 Lineoln Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
sau. ar jam teko susitikti tainėj.
Gražiosios
lyties^
su draugystėmis ir klubais
Pt. Ateikite viri.
Valdyba užsimokėti mėnesines mokestis ir
įu lietuviais. Atsakė., -kad choras tikrai visus nuste-t
tikslu paremti Av. Pranciš
naujų narių atsivesti parašyti
labai. Bet daug tortų bins. Vyrų choras pasiry-^
Valdyba
kaus Lietuvių Vienuolyną
Klause llietaviškų dainų — žes nepasiduoti, žada visus
Šiais vargingais metais* Yra
I LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks
v,
BABTOM, TA,
Idavo lietuvių koncertno- “snbytyt” operete “Be Mb-; Sešeri natai atgal, kai įsteigtas
fondas
^vmifo
I penktadienį. gruodžio 4. 7:30 v.
LDS.
40
kuopoj susirinkimai įVienuolyno
Tą išgirdęs, paklausiau. tetų’* ir kitomis komedijoj buvo pradėtas statyti vie- PraneiškatLs
{vakare, mokykloj kambary. Atel
ryk#
gruodi.
6 d., tuoj po romo*,
Į kit o gausiai Nepamirškite nirimo*
ar jis tortais nepažinojo mis. O ką besakyti apie nrib nuolynasf įlietos neprama* naujai koplySai, bet tas
■* I lėti duokles.
V.Mri* iv. Mykolo parapijos svetainėj.
ęievetoido lietuvių garsios sų solistes (l Jos irgi mano fč, kaip jis išsiplės. Gerasis fondas tebėra, Vaip pumpu
Malonėkit visi nariai atsilankyti
įrtaininkes, ponios Stasės gražiai pasirodyti. Po pra-. Dievas taip sutvarkė, kad rėlis aiikštųjj pavasarį, taip
Ir mėnesines mokestis užsimokėti, ^
habttoad, oomt
M. SmųriM .
gramos
tos
BALIUS, nepraėjo „ nei pilųi seserį mažutčiis, Pa*itikime. kad
Į LDR. 6 kp. suririakimas įvyki
Lauksime daug svečių.
į metai, d vienuolyno rūmai geraširdžiai neužmirš Yran
« *
— IgvtiOiL 6, tuoj po sūnio* balny,
IlIDlMtKITBl
MAOraA,JT. X
WUliaa Bobert Bowden, 17 m. ”
f
_
Lapkričio 1 d, Visų Šven-J pasidarė per maži
čių ir išties savo jęailesthim t, nusus
xw
j
<_ « Ai ltmėjsvetainėj,41 Carito! Aršaus
LD8.66 kp, mėnerinis stuartakitų dienoje Šv. Jurgio baž-J Dalian Žiemos laito, yra gas rankas, padidins tą nau įeitam, Ha^rfordo kobtfjo. Mn1Jpaait. vh DMfai
msa įvyks gruodi G* tuoj po peat*; w W*rf>l,
M k«0«*a*»
. IttCtm* OKABOBTOS
nyčioje per sumą girdėjom tik 84 asmenys ir jau per ją ii* mažii koplyčios fondą.:Itndrata*. AMTitat
“i{»UMulo|doc
..
. kuthtių mišių, pobažnythjėj avė*
taip, kad UŽ mitif arto po frįfco*
07 B. >A0A 8TB8BT,
tainčj. Kviečiame narius ateiti, nei ' ■
Taipgi malonikiu ušrimokėtl k»
roti, galPtn Heeutfa pradėti j
*k>į» Wyj».
BALUMOBB, MD.
rių yra idAdlikų mėnesinis duok yra Kintų svarinu. w®M>nywiių. .
taktoittvfee notsmnnju gerai ir
IK
LD*.lkp.r^ Taipgi atrivsridtė Šr savo drmMW«
Hilai K*» 7^00-1W) įtoM-ių
ifelimili>inniHihiiĮii>| Į
prirašyti prie šfoe orgenhaeljM.
TagralmN pam^ia.
KaĮMų laike. Įžanga vyi 35 centai, moterims
i cento. Širdingai kvieame visus dalyvauti.
Labdariu Komitetas.

Hą

jkalmo caro maskoliai. Ka-ĮvfcSMSJ*'Žangi tada dar bolševikai!

VISAIBLOGA.

NHMMIA, PI,

OETROtT, M1CH.

ŠV. PRANCIŠKAUS
VIENUOLYNAS.

TrieftHtM — įieMOi (xws.

TeMriaae; Btaa 1300.
s traumos

4W k taoa btbiit,

'

baltimobi. md.

“Darbininkas” į Lietuvą
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Dabar yra geriausias laikas už
rašyti “Darbininkų” savo giminėms
Lietuvoje. “Darbininkas” jiems bus
gmiausia Kalidinė Dovana.

■

ŠPMJŠlTO IR KALENDORIŲ DIRBTA
AtlMttt
visokius spaudos I ?
DARBU*
Xm> NaMavrių

e

kalendorius
LktuviMtM, AuMrikO.
nUUtM Ir iMpoctart**
4
rraauMžat* ir
SfMcUUt JCaiaoa

‘ 8. L. ZAPENAS
3S2 Lawrenc» StM
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DATTOlL OMO
LDS. 1 kųopo< nririnkbiM |.
LDS.
O
kp. sasMnHNria įvyks
vyks gruodžio *, S vai vakare
aekmadienį, gruodžio 2(1 balny*
bažnytinėj* mtaiaėja, 41 Travidenat St. Viri MrialMttaaialri- Urtėj svetainėj tuoj pa nMnaL
Hta m* turime apmtatyti koto
tų svarbi* ktaNtat >• t*» •*»
protą uWmek«d tarifas,

'
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MALDAKNYGES

I* W-t« Al- ■ VJmmm pmulyj* kūb««* i»
8LA. 2-ro apskrities bu Iietww
hiImm apie VHniiu* kraštą, «pU
vęs pinu. J. Kasmauska*
.L
I. .... .
’
"■. .
. ......... .
prarado aukŽtų vietų. Jį pinoti į BUflbo ir apylin e gjrmtata* UttRvtaK
O btegi mtlti k**
jtto* šlfOKAUDOK1T BUBIGIBTA MAIDAKMiGlV KAUTA
‘nukąruna
kė lietai
“rniaiuAi” muG
mnHTVoo.
TIK <4 GAVOMB SIUBTIMI M4UJU MAUJAKMYGIŲ
mim, a* rH** Jum tari ptago*
moraliai
tų laika,
imUmU briarpBkri W Vflnka*
LABAI FtnmrAMA KABIA
Lapkričio 14 i 0 vai ry Praėjimi nekmadienįJ»l> daugiam Bet p. Karnų.
Bpra iporti
to* AhriHlk
tų panele Marijona Ogenš- kričio 15 d., Lietuvos Duk organhacijoa organe, dieda ninku*,
pagerbti
Jrign
Vilniau* kraš
"MALDŲ RINKINĖLIS’
kiitč ir Jurgi* A. Coob su- terų: draugija minėjo ravo ms* graudžia* moteriška* yra
te
gyv«ii»ii
tol
Įfa vakarįo
bituoke iškilmingai su 8v* metinę šventęr Rytų įvyko ašaras, Šiaip sako: “„Jei ne tapkriA£
C < vah va- >te lafetai turi ’jao įdtoauiutte M*
Juodai* *do* **d«r*to
(buvo gl.75)
Šliiibinėmis MiiioniiR. Jau pamaldi!, o vnkanene—vai- sveikas hflaiu, vėl stosiu kareftt.'
spijmra- Daj*. Daugiui Bttavių, gyv**
BM **t*U*id* apdarai* $1.60 (buvo $1«TO)
navede gyvendavo prie te dinimas mi ivamata |»mwr- prie HLA, darbo ir dirbsiu, I
triimtMM krOtaoa*, už jtJuodai* paųrtoM* apdarai* ,78 (buvo $1,00)
veliu, 2 Mtu Wiuihington ginimas.
statysiu krūtinę už 8LA. ir !Bostone,
H| marių Vilniumi kraite lietuvių
Baliai* mMoMo apdarai* .90 (buvo $188) .
*1., So. Boston, Mas*.
MM MMNte veikia ba-| gyvenim** yra nežinomi*.
Programoj vedėju buvo dirbsiu kiek galMu kol gal
Imaai didaonį *kai&ų duodame gerų nuolaidf.
.*’■■'
neimli ratais jįa apie Meta Tg «pragA gaištų išlyginti ri*
kun. K. Urbonavičius, kuris vų.paderiu,”
Knygutė* labai tinkamo*, dovano* vaikučiam* prie pir-.
n<« jau ketvirtu* metu* Vilniuj*
Lapkr. 15 poįumai eme buvo labai geroje nuotaikom Perskaičius Šiuo* žodžiu*
sesouil ir
* ratelis lietuvių laiknMi*
mo* Komunijoi k kW« ilkilmėm*.
šliubų panelė Ona ftimkaitė Jc ir tuonri tiesiog užkrėtė lengva priminti gawus ra jau antra* iH
*. Visų lai“VILBIAUBBtTOJUK”
VUu* už*akymu* ritėta Mkanttn sutrata:
su ponu Vincentu Vaitkų-' ir visų publikų ir vaidinto šytojo .Servantese aprašytų kų mfimj jm^ioliai sporfi- ♦‘TOdau* Bytoju*”
nu,
Itep- jūs. žodžiu, visi buvo gfca- didvyrį Don-Kiehotų, kum trinkta tttteAmg vargu ir «*<“**> *pi« vbo vm>i*wr kntto
"D AR B IMI MK A 8”
lietuvių
gy
venimu,
nužviegdama*
■_
908BrOadway,
—
.
«o, Borton, Ma*».
-žitmsmi nusiteikę.
g
VMpuaižkai.
atlamkb atiajdub.
su avelių būriais ir su kitais pasiekė garbingos užimamo*
w VUntauBytojĄ” skaitydama*
Vietiniai kunigai dalyva S. Čiurlumiene parašytų panašiais priešais. Taigi ir vietas sporto Kilyje.
»užino«i, kur Vilniau* kraite lie
veikalų
“
Pinigėliai
”
suvai

vo Lttwrence’o Sv. Pranciš
SIJA, susilaukė naujo kovo
dino šie vaidintojai: $L
Visi kiti sportininkai už tuvi* verkia, o kur džiaugia*!,
kaus bažnyčioje 40-ties va
tUžitiOMl ko ji* niekia ir kaip ji*
tojo, panašaus į Don-KiclioValatkienė, Kazys Ambrosavo darbų gauna didelį at gyvena.
landų atlaiduose- Pimiasib
1
tų.
Tik
reikia
gabaus
rašy

zas Jr., St Monstavičiute,
lyginimu, o vyčiai netik '‘Vi&tai* lytojo*■’ išeina du
Koncertas, Koncfiitts^
tai kmi. lenkus, kurs sakė
tojo. kurs sektų jo “kovas”, ,
■, •, . -...
_
St Ambrozas, K. MereŠke- 4
J.
.
(
kad
negauna,
bet
jie
tiesiog
kartu* per aavaitę.
pamokslą, lapkr. 13 d«, kum
tt suklirtŲ vertinrn
fi|
Choras, savo jaunojo yjo*,
nenori jokio atlyginimo, tik “Vilniau* lytojoj,” stovinčia*
Urbanavičius sakė pamoks vičitiSr U. Zovyte. D. Avėrgonininko p. M. Karbamko
StehėtojM,
Tikaž$1.00
ka, F. Zove, St. GriganavĮjie nori, kad lietuviai juos ttie
1 Vilniau* krašto lietuvių tauti
lų laįikr. U d., kun. VirJ r. vedamas, jau beveik vi
nėje sargyboje, lyg veidrody, at
Šia* idotniaa knyga* galima p
lemti), tai yra, ateitu pasi- ■sispindi vi*& tai, kas dedasi Ge algytl
“
Darbhilnto
”
ndtninlžrtracimauskis dalyvavo išlaidų c itis, J. Matuliauskaite., «
MAUJO8 S BABABIJ08.
sai prisirengęs savo koncer
joje ui pusę normalto kalno*:
žiūrėti kaip jie-stengiasi tie-'dimino, Vytauto (Įvynėje.
Vaidinimas labai gražiai
baigoje lapkr. 15 d.
tui, kurs įVyks lapkričio 221*
AUKSINIO OBUOLIO 15pasisekė* Kun. K. IIrixnm« Kardinolas O’Connell Šio tuvli; vardQ išgarsinti tarp Todėl kiekvienas lietuvis lai TOUT3A
(Gralkb Mytlwlo*b
<t Choristai gerai jauČioi
skuba užsisakyti “Vilniau* Bytojo* Žiup*n»U*> au pavelkakUa.
KBUTAMI BAVKIKSLAI.
virius taip buvo patenkin mis dienomis įsteigė 5 nau svetimtaučiu.
ii koncertas būsiųs tikrai r
Lietuviu kaiben i**ul<14 Aly
JV*
Lapkr. 26 d. pc pietų ir tas, kad po vaidinimo be jas parapijas: Brooktone, Todėl ir mes stenkimės Rašykite šiuo adresu ; Vltao, ui. va ................... ............. .......50c.
vertas savo vardo. Na, oJežį
Milton, Bedford, .South Na- juos pagerbti, nes ištiknjju
TRUMPI 8KAITYMRLTAI™
vakare, Labdaiylies draugi veik kiekvienam vaidintojui
sv. Jaaiku 8-1 “Vilniiu* Ryto
dar priminti apie soli^teg, ’
labai graies paalskaltymai atiek ii* East I^ington.
jie to užsitarnavo. Todėl vi taa.n
ple įvairiu* gyvenimo ateiti*
jai vadovaujant parapijos paspaudė dešiniųjų.
kurios jau dabar net sielojas
si dalyvaukime šioje pager Kaina ufaienyja viriam* metami kimus. ParaS5 J. Tarvydu*. .4Se. si pasisekimu, tai aišku, Jawl
naudai įvyksta nepaprastų
Be vaidinimo buvo irgi
TURTO NORMA—mokallJ- •
PA8IMIR1.
bimo puotoje, tuonn paro 1 datai*.
T. įdomi programa. Du broliu
paveikslu rodymas.
kl pasJakalytmal. ParaM U6- w
koncertas bus tikrai i>avy
ris........ . .................................... «c.
kęs.
4
kai Alfonsas ir Bronius Ja Pirmadienį, lapkričio 16 dysime sportininkams, kad
UŽKEIKTA MERGKLA SU
ABSIBGO,
ir
mes
mokame
įvertinti
jų
d..
3
vai.
po
pietų
savo
na

BARZDA IR BARZDASKUViena solistė, žinoma, b^<Į
nušonis ir S. Butkus, skam
TIS—apysaka
........15c.
BAH$K0 Stepono Apželčio. Ji*
Sunkiai apsirgo Petras binant pianu padainavo. muose pasimirė Povilas Za darbą.
ne svarbiausioji, dainuosimi
ATSARGIAI BU UGNIMI.
Kraučiūnas gyvenus 841 Ė. Vėliau dainavo broliai GaL remba, gyv. 135 C st. Paliko Tad; visi ueni ir jauni, at išvyko j Ameriką keturi metai VArti
ii lenkiuko kun. K. A. .10c. ti gražiųjų dainužę* “Šian*
prieš didįjį karą, bet jo gyvenimo
Seeond st., So. Boston, liūnai, akompanuojant A. 4 našlaičius sūnus.
einantį sekmadienį, trauki vieta nėra Žinom*. Jis paeįAa ii
Už$S.OO
dien sieloj mano Syen^”<
Sfass. Daktarai lanko. Li JamišoiHui. me į parapija* salę, kur da- Darbėnų rakčiau*, Sndierių kai
KATALIKU BAiNlClA IR
Bet, ar iš tikrųjų jos
DEMOKRATIZMAS. Patais
goniu aprftpUitas pdakuti- t Solo dainava pp. Antani
SUSO WB&JUMtlk
lyvau* visi sporto r^nčjai. mo, laukštonfe patapijo*. Ji* pat* | k»R,
T*a*a* tUIni*ka»..-...ik50ci? ir vijų aplankiusiųjų širdy*
• rifai sakramefifhi^* lapkričio
bus šventė, tai galės įšilk*
XXIX-tna TARPTAUTINIS
na Grabijoliūtė, Ėlenn Meš- Keleivinis basas, priklau Ir Tamsta nuo jy ueatsilik, trba ki* ajpb jį Žino praneškite
t'Darbininko” administracijai 366
EUCHARISTINIS KONGRE
13 d.
M. kauskaite ir Juozas Antanė
kinti
tik tie, km# atšilau- J
o
tuojaus
nusipirk
sau
tiSAS. PatuM kun. Pr. Bflčys,
sys Eastem Massachusetts
W. Broadray, So. Boston, Mate,
M.*I, C............ .....,.,....W
kietį,
kurą
kaimio.ja
$1.00,
kys. (
lis. Jiems akomponavo p. inijai, pirmadienio ryty
Į*»'Į|»
> .. . . >
.
.» >.
| i
MUtl.
PRAJtfdNlNtS DEMOKRAliž
ką
galm
pavalgyti
ska

AI. Karbauskas.
ĮVAIBI? DRABTOV
»ie Everett paslydo ir ap
TIIOS PAGRINDAI. Patais
Pasirgęs porų savaičių, Visas vakaras praėjo gra
niu valgiu, atsigerti skaniu i'
U<*r» ......................75c.
FEDEltACIJOS
■
auuiuva
'
sivertė. Nelaimėje sunkia
lapkričio 12 d. įnirę Pran žiu pasisekimu: jo laike į
BOLŠEVIZMAS
—
Ka*
tai
ygėrimų, paaiklansyt gražios
ĖVSTEINKIHI^ įj
sužeisti 6 keleiviai.
. ra bolievlamaa ir jo vykdy
ciškus Beinis. Jo kūnas bu draugijų įsirašė 10 naujų
piogramog, o kas svarbiau
mas Rusijoj ....... .........
15c.
L. R. K. Federacijos Kfrį
vo pašarvotas
dukterį nariu. Rengijo» komisijų su
sia
—
paremsi
sportininkus.
SOCIALIZMAS IR KRIKS*
skyriaus
susirinkimas atai j
SCHAAF SU DORVAL.
Č1ONYBR. Prof. V. Jur«učlo 10c.
72 Gatės st. Palaidotas lap- darė pp. Janušonienė, StaTikiettj galima gauti pas
bus sekmadienį,. lapkričio J
MW.BB0ADWAT
MOTERTST* IR ŠEIMY
Kumštininkas E. Seliaaf Vyčių kuopus narius, jų
kričio 14 d. Naujos Kalva neliute ir Marksienė.
NA. Verti J. Geruti*........... 40c.
22 d. tuoj po sumos bažnytL. 1
(tarp* F ir Dorchflster Sto.)
ŠorGi Boatos, Mm*. ■
rijos kapuose iš parapijos
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir
Bm. šį ketvirtadienį, lapkr. 19 prietelius ir “Darbininko” Uiialfotne
nėj svetainėje, Cainbridge, j
vfliauelos mados ’vy-l
kaip nuo jq ap*laamęetlT Para' bažnyčios, kur buvo atlaiky
d., susitiks su stambiu prie administracijoj.
riekus drabužiu*. Gražiausias skryM Dr. A. Vilettis.*........ ....50c.
Mass.
J(v
Z.
šu Jauk Dorval. Kumštynių
' bMe*. Pas m«* visk* pigiau pirksit Į
tos šv. mišios.
Visi
draugijų
atstovai
bftI
MOTERY3T18
NE8UARd. P. Vevtera, kp. pirm.
POVILĄ* LIKIS
Į
DOMYBt. j. Lteattekto, šn
rengėjai tikisi, kad šių
tipai privalot atsilankyt, * j
Kaa. D-joa leidiny*. Kaune..10c.
kumštynių laimėtojui teks
Pirm. A.
•]
Už $&&0
I
Trumpai sirgęs Petras
susitikti suj$chmelingu dėl
Sekr.
x4.
VatmitKlo*.
JONO
KMITO
EILfcS
......
1.00
MEILft (Poem). Parato M.
Juškevičius pasimirė plau | PARDUODAM LAIVAKORTES f pasaulio čempionato.
t f Ir 13 LIETUVOS per vtaw linito»|
Gustaitis «................
'15c.
r
i
.................
rii ii.^*
čių uždegimo liga lapkričio į SIUNČIAME PINIGUS ĮLIetuv* I
UBTUVB
GYDYTOJAI
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
Į
Lltnto
Ir
Doleri*!*.
|
IŽVAŽIAVO Į LHTUV4.
14 d. savo namuose. 171 ir I APDRAUDŽIAMU Namus ir Auto-į
ParaM A. Ruceviau*........40c.
Ved* vtooktai provM. Daro Ti
Ofiso
VataMta:
1-4
ir
7-9.
I
mobilius
nuo
GMsro
ir
tai*
reika-l
8-th st., So. Boston. Mass.
ANDERSONO PASAKOS—
Lapkričio 17 d. lytų Pet
su* IsgtHus dokomnitaa.
| liūgo.
|
su paveikslėliai*............20c.
Jis paėjo iš Nedžiugių pa t
I’eikam Lietuvos Bonus.
|
KL7 IK (lotap*iBn*dway)
DARBININKO** NAME)
| ras Milius su šeima išvyko į
It KĖLIONtS PO EURO
rąpijos, gyveno Amerikoje įI 3M(“W.
Broadw*y, So.
roocialybijtt
New York, iš kur išvažiuoja
PA IR AZIJA- ParaM Pranai
apie 21 metus, paliko lin
čių. JqH.....,..........*.*.Z30
imant Šlnitea, Pteu^to
Tritofonat: Reti Bdttoa STOS
į Lietuviu
Kepeny, PUvo.
8*0dinčių
žmonų Liudvikų
PETRIUKAS—klika! vieno
goė, Patrūkimo, MmNimtĮTtŪMtM74
• P. Milius buvo senas I*.
vaikelio. Vert* 8. Rakauskas 13c.
tiūno
ir
vboktea
KjMJa,
(Klimašauskaitę) ir septy
Nervų, Odo# ir KroaiMte*
D. S. 1-nios kuopos narys,
ŽAIDIMU VAINIKAS-Sfr
abiejų lyby Um
*
nis vaikus. Lapkričio 16 bu
vyMa vakarMiasto Ir muililgokų laikų dirbęs “Darbi
Ptt9rinni» teltiii
■taM
•«
gaidomis.
Šutai**
M.
vo bažnytiškai palaidotas.
tarimai tikrai apaauM* m»
i Griroola.........i.......... ....50c.
ninko” simustuvėje. Jo
___ ūj, Uiaid* Ir tainfly.
Nonų visižkai bu^em&s įiiiii
draugai linki jam ir jo šei
apimti, tad parduodu piguti.
3M B’way, to. Btertoa, Mm*.
mai laimingos keliones ir
ISO VIST BROADWAY
Kreipkite VHUt NUiKST
AmtraMMteK
T*L B*. Boeton oot
BroMhmy, So. BMMa, Jū**,
gražaus apsigyvenimo Lie
80.
BUSTOJI,
MASK
rato™ murinu *
Tek So. Booton 077W.
tuvoje.
■toto 1*-U tikteL
4
Sto> krattavfJt Mitom gafctl ta
tiistaviii DaštiMtaa
Ofln
vatotetoa
tu*
9
IH
mm
•oklg uMtnlnkaaM Įraukto, pi**mvd
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PAUL’S MENE
SHOP

imis

H, j7fiESuū”Į
AGENTŪRA

CHASl.tIMPA.M.O.

JUOZAS IMUOS

NAUJA GELEŽIU
DAKIĮĮ KRAUTUVĖ

ne

DU. M. V. C ASPEH
Mafijoj* Vtaop,
&3G B. Broadmy, B Botam.
jrMA*
Uj Rfte

UrktiMo meditego*, Minto, altej*, Tini* ir vtoekfo varntfo. Si*txMM popiet* nuo 5c. iki 20c ui

»M • iki IJyrto ir »•* įasfld
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PHOTOGRAPHAR
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Labai grali knyga audeklo apdanril 182 piulapiy, tik už 75 centus. uDarfjmtak»in prtaluntp
75 centus gausi Jono Kmlto gražias dtai,
Joniu Kurilas vieninteli* Amerikoj ifotavh po
etą*. Jo elfe pilnos patrijoUikų janennp
t*V
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—Konn*rto ir šokių va
Tbta0MR; STAGG
V AnAN D oa s
karo Transfiguration salė
Nuo fr-J2 |A rytą 2-8 y*K
< .
re \
*
tuaitartta
je bilietai sparčiai parduo . M’
■ *
*
Y
<■
v•
. •’
<m atAMD nūn
DANTISTAS
*> • %
jonas Bružikas dami,
■
■'
OCHMpM Ctl«l AW.)
X-RAY
>
—
Iš
apylinkes
į
Tjfetuvą
ftumi
TtiefaM*:
Mkhl^m
2
—
I27S
1MOOKLYM,
M.?Y<
®. J. lakp, 1G d. išvyko į
l
H
i.l m«W m
IH
ĮIUIliUII
I H yu l l l
H M
Į OUU N
kalėdinius
laiškus
ir
pake*
Kmvidence, R. I., kur šių
tu,s reikia siijsti nevėliau
fevąitę laiko misijas.
X
ta"
w»«: moo »-mw
gruodžio 11 d* Kitaip šven
I —Karalienes Angelų par.
tėms meivėlins* Kiekviena®
■
■
• C
t.;XA
jįveriamh^ Lithuaniąn Ca- geras lietuvis prisimins sa
SEKASI.
i
4
fciolic Club jaunimui, šis vu oi ius dovanele tėvynėje.*
LIETUVIS DaNTUSTAS
>
Ml
B. 4th 2U BrooHya, M. X
stabas turės savo baskef* —Gruodžio 11 d.
Joa
šv. Kazimiero parapijos
X4tatai>Mn OtafMe*
Imli tymų, Klubas mišrus, nos I) Are. bažnyčioj^ Jack- ta ' !
V
bazaras prasidėjo lapkričio
^Huf9 jAUftttiifta
* ą
'Ai. VALANDOS:
7
d.
Pirmų
vakarų
imani
son
HeightSj
I»,
I.,
buvo
lai

t •—Lithųanian C. C. Ims4a
»
*N
iį F ♦'
N*o9 raityta Ik! S t«L vaitam
*
* ***'
K
V
f
dotas
kum
G.
H.
Woodley
vedė Šv. Kazimiero Draugi P*cktadtantal« Ir IventadUMltM
ietMl tymo vedėjas bus žitEk mrttara*.
■
1
K
ja. Baliaus gasjMidoriai bu
snomns apylinkėje T. Tųla- iš Alaskos. Gimęs BrookĮyA-ąp*.*'
■
•
vo energingi ir uolūs š v. i i»^i MiwHli t hH H iw w u ,n> wn Į»E WOiT
ą
įm. Klubas sezonų pradės ne, bet kunigavo Alaskos
•
-Mik
a
Vikarate.
Kazimiero Draugijos nariai
Žaidimų lapk. 22 d. Kla§Alfonsas Lapinskas ir Pra
pltaus salėje. Ta vakarą ten —Vienybinlnkams
kai
A’mtai Lmtijoc moUrų paroda oj* Vi
nas Baltuška. Publikos pri Piknikams. bftlhiM*, koncertinai,
įnat žais Vyrių 41 kp> ty- kurie plepalai pradeda atsi- rodome* vžficUjBrio* pto muku
sirinko gražus būrelis, tik Moklnma ir vl«oklem» pviUnksuHalnlgti. šmeižtai apie pral. J.
mams Mxnn<I*t««la virta Brook*
gal kiek mažai hnvo pačių lyne«Mi#petbe.
Jnu inlkan q{kIm*
[ —D. Klinga sugrįžo A- Miliauskų ir kun. J, Kutų M. AviŽoniiii vadovaujant, ro ved, ir pirm. B* Binn- Žinomas lietuviams gnig
Per
koncertų
gros
klasiš1
dziene*
M,
Bmfaitienė,
S,
Šv^
Kazimiero
draugijos
na

kyft
mlf
ileum
aatfnul.
borius Ėd. ^Petrikas susi
[inerikon iš Lietuvos. Šio turėtų juos pamokinti.
ka»p. MmjmUi ir BatU Ave.
rių.
Vakaras
buvo
smagus
hrkmybiiMuko įsigyta viena —Lietuvių Dalies ir Me kas kvartetas, susidarąs iš Jokubči’onytė ir kiti Buvo tuokė su Lilian Savickiute
JONAM KLASČIUS, S*v,
programėlė:
dainų,
7 vai ir praėjo pakeltoje dvasio
. *
r>
.
■ -• > ’’
. <fr J. m. lapkričio 12 d.
Kopėtu, M. T.
■veika nuomone ‘(aplankius no parodų Victoria Hotel J. M. Avižonio, T. Masiulio,’, tnunpa
je. Girdėti, kad gražus pel-j
fcmetona, Voldemarų, Bir- 'lietuviai nelankė gausiai. A, Pašėretskio ir M. Stakė- deklamacijų ir dialogų. Po vakare lietuvių bažnyčioje.
nąs liks parapijai.
p&ka ir Bistrą), 'kad ame- Svetimtaučiai daugiau įdo no, smuikininkų ir S. Ra- tapf pradėjo bendrai visi Sliubas praėjo iškilmingojo
70 meti; savo
vouskas pianistas.
dainuoti sutartines, kas pri- nuotaikoje asistuojant 3 ku Lapkričio 8 d., antrų hu Ik priežflKties
fekiečiai labiau kreiptų dė- mavusi nei savieji.
amžiaus
sukaktuvių
Didžiojo koncerto dalis davė gyvumo, Pasirodo, kad nigams, o vestuvės atsibuvo saro dienų buvo Rožan
■mio j savo lietuvybės veisusidaro iš choro dainų ir dar mūšų moterėlės nepa- lietuvių “laisvės” svetai čiam draugijos vakarienė.
mmų Amerikoje ir nepaisy* TA KARALIENES
Vakarienė pavyko la Daiigrtf Murtkiilii; Inufrumenta MyKų partinių Lietuvos kivir- ANGELŲ PARAPIJOS visiems atsilankiusiems vėl miršo lietuviškų dainų, tai nėje dalyvaujant dideliam
totai iiiiplglim per vlsij lapkričio m^
bus proga šiemet išgirst’ gražus apsireiškimas ir rei- būriui lietuvių biznierių ir imi gerai. Stalai buvo nu nM«
fa, o tuo labiau jų vengti
krauti gardžiais užkan Todčl nepraleiskite progos Ad
varg. P. A. Dulkės naujankių tikėtis, kad ir ateityje svetimtaučių.
Sufiituoka.
mmerikieriuose. TVell, pra
išmokyto choro, kiltis dai- dar iš
iu jų
411 išgirsim.
;Z«nv»T>in Viso
Vior. bu
Viai. Uždusinės gedulingos pa džiais, išleista keletu- išlai* resas: 500 OniiNt St., Brookiyn, N.Y..
sėkite nuo grandstiyčio.
Lapkričio 22 d. š. m. su
nuos gražias tautiškas, link vo apie 30 asmenų. Nuotai maldos praėjo ypatingai iš mėjimų, pasakyta koletas
f ^-Vytauto ’
Spaustuvė situoks: Antanas Taporavi- smas, liūdnas ir juokingas
ka buvo labai jauki, kas su kilmingai. Tam daug prisi gražių kalbų. Po vakarienes
Kraustosi į 423 Grand st., Čia su Vanda Jakaityte daineles, tarp, kurių bus J*
teikė susirinkusiems geto dėjo komp. Žilevičiaus; sek dar valandėlė pašokta ir pa
fcur
krautuvė
didesnė, (abu brooklynieciai) ir My
Atliek* Visai Spaudos Darbui
Žilevičiaus Anoje Pusėje
, Rap. madienio vakarui, gedulin šnekučiuota. Svečių labai
fepaustutv didina savo in- kolas Piekis su Elena Grei Ežero,kurių' t šis choras ūpo.
daug
atsilankė,
daug
ir
gi
VienintėlS katalikų spau«tuv8
goms pamaldoms sukviesti
■tentorių. Perka linotypų. čiūte (taipgi brooklyniė- dainuos pirmų kartų Brooir krautuvė apylinkėje
j
buvo
iš
Patefono
apylin
jo mokiniaij
studijuoju
pautu devoeionalų tiesiog čiai).
klyne. Bus ir soliątų. -n:
vargoniniaky^f.
Gražus kės. Vakarienei Šeimininkė
b Lietuvos. Didinu knygySer^
Ai# beMOlMU Beaftčių- riudijozų būrelis puikiai iš mis buvo uolios ir darbščiom
n. Namo pirkimas atidėRožančiaus, draugijos nares v*1rtw turtai* Mudton taW
mokytojų/^3Ja
Mekešienė
^lagdelena,
fruilų atrirtVSų — m lletuvMtaili
»?»>l1 r prqpfc*Pjbiė choralų
gražiai Emilija Dutkiene ir Barbo pHtU&lll.
mėlė numyktai vaikučiams ris pavyzdingai
952 Gatės avė., serga širdies
ra VyČienė. Gražiai ir pa
"Darbininko” Afenttm
F —Kar. Angelų bažnyčioje liga jau antra savaitė. Silp
užpirkti knygas — praėjo skambėjo, lyg tai bfitij ko sekmingai pasidmhnvo.
MVytMto” •pntMtnvft pritilta “Dar.
ftapkiį. 12 d. apkrikštyti: nai jaučiasi Antanas Mala
netikėtai dideliu pasiseki kioje katedroje profesiona
blnlnkul” skrtblmm primimmtM
Pttmniejimęis Afetinių
Malonu,
kad
Petcrsoniė^Danieliaus ir Onos Silicių
parduota atskirai "Darbtalnku”
kauskas.
mu. Žmonių vyresnio ir jau  lų choras giedojęs. Pilnutė čiai ir šiais sunkiais laikais Ir
haaerfiMi.
fanus Danielitfs Antanas.
nesnio amžiaus jbuvp pilnu lė bažnyčia žmonių susikau
Šis-tas.
antrailenio, JtetttrtMlento
savo parapijų gražiai remia. HUmra
Krikštatėviai buvo: Ant.
ir įeita4ienl(i vakarai! iki 9 vai
pę meldėsi.
Lapkričio
8
d.
^Vaikelio
tėlė
svetainė.
Parapijos
Pe

pjukys ir Veronika Valaity- —J onas Vaivackas ir Pe*
Daug metų gyvenęs Eli- Bet bazaras yra tęsiamas. Antradienio vakarais drttumoja /.
Jėzaus” dr-ja^3 sk. apvaikš no vedėjas Okulionis skun
7«N»atOMls. GI ketvlrtadisnlo Ir
b; Juozo ir Marijos Webs- tras Grickiūmis palaidoti
Anicc- Lapkričio 12 buvo Šv. Onos Sežtadlenio vokarata-Z- r. Maita*.
čiojo metinį sukaktuvių pa dėsi* jog perdaug reikėję zabeth’e bitininkas,
t
t
kerių duktė Barbora Joan- ne Šv. Jono kapuose, kaip
Klubo eard party, 14 ir 15 Ih. Alnis pastaralslala vakar*!* '&■
įima atlikti ir ♦‘Kcal Estnte” rei
minėjimų. Tuja proga už griežti, jaunimas neleidojias Baublys, praeitais mc'
s. Krikštatėviai
buvo buvo pranešta, bet Kalvari prašytos buvo šv. mišios 9 jiems nei paiBėti,
/
jtftis b^v.°
Lietuvon vyčiai rengė laimi gražų te kalu* bei notariniu? Hirtymu*.
atrų, 19 Šv. Teresės Dr-ja NofiamirMciie, knd mlnttata rrtkalėks. Klimas ir Alico jos kapuose.
vai. Prieš pamaldas, dr-jos Sesutės-mokytojos ]abaijuuolatiniam apsigyvenimui
cordy, 21 Šv. Onos draugija ta!»—Jinį ?<jwklu—
—Lapkr. 8 d. apkrikštyta
nariai suėjo į svetainę, kur dėkingos, nes vąkaras davė j pas brolį į Šalovartčs kaimaskaradų ir 22 užbaiga “VYTAUTO'’ ATAUSTUV*
nelno. už
kuri
daucr
knygų
uių,
Alytaus
apskr.
praeita
—-Lapkr. 12 d. mirė An- Stanislovo ir Onos Petraš buvo jiems prisegti dr-jos pelno,
«3Gr»id», Brooklju,lT.Y.
už kurį daug knygų
Reikia
. , , balius,
,
mas Malakauskas. Paini koj duktė Konstancija Ona. ženkleliai: po tam skaitlin vaikučiams nupirko. Ypa mėnesį, nuo plaučių uždegi- parapijos
Teletonuoklte: STArc 2—2188
3®S
otas lapkr. 16 d. iš Kar. krikštatėviai buvo Antanas gai susirinkusieji tvarkin tingai dėkingumo reiškia mo pasimirė. Dieve duok tikėtis, kad* skaitlingai bus
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