UKA Q
NINA ANTBADI1NIA18 I*

PINKT ADIBNI ATS
DARMNCflCT}

» UTMJU STVEMMO

SĄJUNGOS OtGANAŠ

Smetona Darąs
Rinkimus Lietuvoj)
* "l»

“Chieago Tribūne” ii
HM. J. UEIUVNIHIAS KMOtRmi SMARKIAI respondento# Dotmld J
PASVEIKO
SUSIRUPIHĘ
mčn. 29 d. A.Bmrita

ritamo įltrifM
todil MVf ]Mjtaią <Wį įkirto mvo bnn.
ftoi įtafai patašyti.

premjeras J* Tubelin
Bfdthnorr, Md, — Šv_ Al Demokratų partijos ko* kėtai paskelbė Resp
fonso lietuvių parapijos kle mifoto vadas Ilaskob išsiun- Prezidento rinkimus.
bonus kitu. L Lietuvninkas, finoj o laiškus 90.000 demo^ džio 2 d. paskirti rink
po laimingai |»aaibaigušios kratų Įmirijos rėmėjų, kvie išrinkti
riektorių i
operacijos,Nugrįžo iš ligoni- sdamas skirii aukas demo apskričių ir 4 miestų (1
UeS. Kun. Lietuvninkas, vi kratų fondui kitų metų pre no, Klaipėdos, *
jj
kMtyta- Džtogtotatii taktop,
zidento rinkimams Išmeti. Panevėžio). Šie elektm|
sų
Baltimorierių
mylimas
tad ir Aritaftta įtariai tataif.
vadas,, .šioje kolonijoje dir Peniai šie 90,(XX) rėmėjų gruodžio 11 d. BUsirink»;i
tai jta po tttatį tariltopk j ta*
ba jau '18 metus. BenatVe sudėjo keturis milijonus do Kaunu išrinkti ~
vo tataą ta*ltyžfin|i
jo dar nepalietė ir Sis tikisi lerių, Kitų metų rinki Piežidentą
i
mams demoknitai nori su
dar
ilgus
metus
darbuotis
metams.
“Boston
eriean” praLapkrta 17 < įtytotttae ki- HarriMn»Ktarnf£ V. J.
kelti didesnį fondą, knd rin- Šis dekretas pasirodė
tžio 3 d. Lio- tarp Baltimorierių.
neša, kad A
ttaką MMją ąrfatarijoę norąkinws būtinai laimėtų.
bai staigiai ir ne
tuvw vr
jnikė Nauja- Šį karta operacija jo aLDS. 15 kuopos susirinkiai
laimi
pasisekė
ir
kun.
Lapkričio 29 d* įšlrita*
r«X) vyr$
kime lapkr, 10 d. pasidžiau Ckirayo, III. — Lapkričio miesčio n
$300000 INDUONAMR
Lietuvninkas ątgAvo regėjikretas,
o rinkimai puri
patalpinti
ma
dėl
suM» BMtoMa. Btr paijvshM gta surengto Imliaus .pasise
30 d. mirė Kazimieras Bumų*
ktio
visi
džiaugiasi.
už Poros dienų*
laužymo
tehių.
WWI jUMTmBM KtMMttl TMvO* kimu ir milaria siidaiyti ka
čas, 49 metų amžiaus. Jis
• IVa&lihifltbn, ?npkr. 29.— Tas korespondentta
Parapijos
vikaras
kun.
L.
na
toks
ntsitalikii spaudos platinimo ko pasižymėjo tuo, kad buvo Tai dar 4
tikinėta ri
invHtms Lio Mendelis lapkričio 29 d. iš Raudonasis Kryžius pasky neša, kad paskelbtieji ri
717. Datatato atajo Chfoafta, mitetą, kuris savo darbų
slinkausiąs lietuvis ir vienas
vyko i Cliester, Pa, pas kun. rė 200,000 dolerių indijonų mai užklupo oposicijos |
tnvo« ®
jau pradėjo.
iš suiikimtaių šio krašto yj*Paukšti,
Praėjusį pirma reikalams South ir Koi-th tijas visai netikėtai.
tytapijaa.
Kadangi įvairūs tamsy- rų. Jis svArė 632 svarų.
dienį Philadelphijoj kun* Dakota, Montana ir Nebra*
rbių 44apaštalai’* nemiega, Velionis buvo nuvykęs į
^ėpukaicio parapij. jis pra ska valstijose.
njpjaėiosita visuomenei ir J
vaikšto po namus, brukda- JIolyvroKMlą'ir norėjo būti
dėjo noveną. Rio darbštaus
^>1 šl*n<ų Uteraturij, tai krutamujų paveikslų* aktokun. iškalbingumas vis daų- užMręTĄfi
■.'jT:
katalikai
irfaji ^jl^raladcin^
**
knisti ir stoti j darbą.
pripažinimo. C *
'*
ijFjrsmikesnis ir velioniui
Automobiliui mmttren
Burma. Azija,
Kiekvienoje kataliko šei nebuvo vietos.
----- ----- - —
’ į. telefono'rtnlftj, jaunais C. 'apie rinkfama buvo
mynoje katalikiškas laikraš Prieš mirsiant jis buvo lapkh 29. — Šių metų sau PANDAMI SENOVINIAI Perty, 21 ih„ mirtinai sm- ta nes miiusteria pi>
tis! štai mūsų obalsis.
Žeistas. Kelaime įvyko prie kas J. Tūbelis yra tta^įi
užsisakęs karstą, kuris svė sio menesį įvykusiam sukili
PINIGAI.
“Ar-jii firdžjoti tyit ta.
LDS, 15 kp. Ktmfeiįtt. rė 408 svarus, " •
mui prieš Anglįjo« valdžių
Dedbam. Automobilių val :ų partijos pirmininku*
Mietyritad shtotita fwMM Uravadovavo Burnos karalius
dėl drąsiai galima tvirl
itaą? tantatati jto dirbo
Laidotuvės įvyko gmod, Sava San. Sukilimas ne Akmene, Mažeikių apskr. dęs išliko sveikas.
kad smetonininkai iš
P.
Šukio
darže
ariant
daž3 d. Laidojant buvo pa- pavyko, karalius sugautas ir
NEPATENKINTI
MATOMU
o turėjo pasidarę kai
įaukti pianų kranstytoiai, rugpiuico mėnesį nuteistas nai randama senovinių si?
tų sąrašus.
WALKER
kad pagelbėtų karsto neši pakarti. Jis kreipėsi į Bur dabrinių pinigų iš 1628 mo
dnot gatamo gaminti gwą ti
Jau ankščiau spaudoje 1
ritas vatau ir gumot mra«
kams .nuleisti karstų nuo iuos anglų gubernatorių, į tų su karaliaus Zigmanto
kabinot ajit W etatą. Bdtan
*‘M. R.” korespondentas imtrų luini pro didįjį lan Anglijos vioe-karaliii, bet iš paveikslu. Padavimai sako, San Franaisco, Cak lapkr. vo pranešta, kad ki
kad senovėj. toj vietoj esą 29,—į čia atvyko New Ydr- galės balsuot tik sava
gatatoa gttnoa artai krifaao- iš Pagirio, Ukmergės aps gą į vežimą. Kapuose prie
niekur pasigailėjimo nesiisitą tafta Mgn ritau dc^terii, krityje, praneša, jog nesenai duobes buvę pastatyta kelia
palaidoti lietuvių iy kryžuo* ko mayoras . Walker tikslu ūkininkai, o miestuos
lauke.
cin kariai.
kaip až tartai Karigaa BU- atvyko iš Lenkijos atlanky moji* svirtis nuleisti karstų
išvaduoti Tlimnas Mooney i neriai, namų Mvh
Jam buvo jmtarta kreip
ir valdininkai. Vadii
vwlaad yra ritinu iž žytanrią ti savo giminių dvarininkas į duobę. Taip tai esą palai
iš kalėjimo, kuriame jis tutis
į
Londoną,
bet
jis
atsisa

Amerikos tatadką. Jdga ku Daunoravičius. kuris 1918 dotas sunkiausias lietuvis
LENKIJOJ LIKVIDUOTA 9 KO* ri kalėti iki gyvos galvos. darbininkams nesuteikita
T*
kė ir nutarė garbingai mir
v
nori sakytą, kad Motre Darni metais įstojo Trakijos ak Šv. Kazimiero kapuose.
MUNISTŲ CENTRAI
Walker įteiks prašymų gu jokio balso.
ti. štai jis dal>ar ir pakar
Jeigu šitokie rinkimai B®
yra tik talboto mokykla, paaky- linmūenėn savanoriu ir dabernatoriui Kolph. Kali
4
tas.
tų ivjkę, tai lietuvių tautO
kfc jam apia žį vyrą ir, jei ta lyvaVo žygiuose prieš LietuGYVI DRD&AI MITO TVK8Varšuva, “Ihisfr Kurjer fornijos kai kurie laikraš būtų didžiausia gėda
fta įrodymą rrikalidga^ ai pa- va... Vietos gyventojai esą
’ TANCIŲ METŲ. *
Codzienny” praneša, kad čiai' pašiepia mayorų.Wal- visų kultūringąjį pasaulįHj
MOTUS AUTOMOBILIS UŽ
•akyrin jąma apie tai danginu tokiu svečiu laimi nepaten•Varšuvos policija paskuti- ker, lirimindaini jam būti Pranešti apie rinkUHM
mūsai
vybu
.
svarbią dalyką.”
kinti, nes .atsimena jo
Londonas. Retiterio pranemŪ dienomis pradėjo ak- New Yorke ir eiti savo pa- tik prieš 2 ar 3 diepta, flfi!
tingunuy” 1920 metais, kai m Šimu, naujai atidarytoj
ringą koviysu komunistų ne reigas* o ne rūpintis jam varžyti piliečių svarbi&mi^
Atų/aata, ^Ie.f lapkr. 29.-—
ta tanouoo aridvyikupri jis vadovavo pro frontą pra anglies kasykloj Britų Ko
legaliu darini. Likviduota pašaliniais reikalais; Kali* teises, varyti slaptą biavri®
Bdąrard J. taną ifldlmfaigti siskverbusius lenkų raitelių lumbijoj angliakasiai* kas Vėlai vakare automobilis, iš viso 9 nelegalūs komu- fbrnijos gubernatorius,- gir
jmlitikų yra daugiau tafi
įteiktas Amsrikos žydą Uikraž- eskadronui ir atvj-kęs į savo dami nąujų anglies gyslą* valdomas Bertba Hammn? nistų centrai, kurie paląilęr- di, žinąs $wo pareigas ir be
tauto# išdavinias.
lįj
čio “The Amsricaa Hehrew” dvarų visaip plūdo Lietu gyrius plyšy atrado du drie mirtinai suvUžinšjo kimius
davo santykius su komintor- Walker patarimų.
Toks rinkimų' patam
■; * vą... Taip, lietuviai nuo se žu. kurie ten turėjo išgulėti du •vyrii^
mn Buimta 340 žmonių.
milą
aiškiausiai Parodo, 1M
krikštaią ir žydą ftrmtom no pasiŽ)Tnį svetingiųnu...
nesnskaitonllis tūkstančius Hanson gyvena Bostone:
Smetona su savo tautaM
tttyvavta ruripratimaL IflrilA rvjM* VitkįfHnkaft. iretų. Angliakasiai be gi apie nėlaimę ji aiškina, kad
knis Injo tautos spreudtfl
svmaėąm
lo nustebo, kada driežai cine <lel priešais važiavusio au
• DEbAĖBItf.
ir .visiškai nepasitiki
ną ir tyaą awreow. jnwa*ntM
rodyti
gyvybes ženklus tomobilio stiprių šviesų jį
ti tiesiu, atviru irtririfln
Motyte atsiimti miktaimo toli(t!). Vienas driežus, kiek nepastebėjo vyriškių.
keliat Todėl jie h sufuM
Šautose*, Briizilijcįje, lie
Išjudėjęs, nugaišo, liet antm
jo šlykštų darbą, kuria jfl
tuvių liednrbiit kiek suriUižėras dąv yra gj’vns. Jf iš
jo. Daugelis tai šen. tai ten
visiško dvasios . btatafl
Ctaratadtotia kva. Dr. John
Ch irago, lapkr; 39.x — A- siuntė į Ottmvą, kur jį iš
padarinys.
x
dirlia. Kelet.m lietuvių H«merikos universitetų profe“ birs Kanados inokslininknL
r:p4
kompotui,
j
gtm»
‘
dar*
r
knygą apie knMHkybą, Vta jo šėrių sąjunga nutarė boiko
JL
lie tam tikrii atlygiiihną, ku
knyga Ubai yavtiM rianą japo
tuoti kolegijas ir imiversite- DETKALAŪJA DIDĖS
Pašto Papariamentas
rį snnmkėjo dadMlnvini, Tnną matatanką, kriti tajans
tiis, kurie varžo savo prote*
W DAĖSMIp,
gina vistu Kalėdinius mim cinu, padirbėję* pusę dienos,
parijo į kataBkybą. Dtbąr ŽU j»> šoriams laisvo žodžio teisę.
Berlga
Vokiečių «|fl
tinius silpti kaip galimu dmuge su durikterin laivo
sis nutarihta įvyko ypač Bftvated kompanijos va anksčiau, kad gautų prieš iš koĮnįmnijoH atleisto 4*Lmt
da praneša iš
dėl proL Atiller nuotykio. dovybe krei|)čsi J legislatu- Kalėdas.
Brazilijoj** įspėju fimtiopie ten |toskli<toriw gvuM
ta falraiojai ir
žtatoa* Sis profesorius, ,Ohio valsti
knd Lenkija audaritaij
rą, prašydama išleisti grieš Kalėdiniai siuntiniai į rime be ivikalo pinigų nejoj universitete dėstąs šoei- tesnį įstatymų kovai su n6 Lietuvą tari būti puštoje ne metyti ir saugotis išnaudo
Japonija prieit RoHtal
ologijų, pasakė kalbų prii>Š sąžiningais keleiviais, kurie .relinu gruodžio 11 d. Visi toją.
Ūkiuose—toxend<w
siją
nukreiptą *į
nfJSIMS
w*wt JM* karus. Už tai universiteto vieton penktukų bei dešim- siuntiniai išsiųsti vėliau ne taip pąt po f ruptičiūkU/ lie
LnikrnŠtia pažymi,
• im tattarato itavritatiri I IntaĮvadovybe grasino jį atloUt* tukų meta šiaip anetalinius luisicks Lietuvos zi>rieŠ Ka tuviai ilarbų gauna ir šiaip
• UBtaM M jjtaiBibtai
BlLkMta t »a 1
taRptal’vietotu
lėdaa.
daiktuk
Mip tylMjnn iš rnrgn. '
ranto
Itattai totaUką riritoikražM kitaitataMi MttMtyjt pririta* totitlOaMBB ją ptrrifą
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“Darbininko” Katalogas
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MaM| UfokiniHA, htliih
PFMt*W* KJTYGOg
*
I Išmetu oeJi^o uVttrbiuu~J[gimusių sv«imų arini mai- dar sumažės1 iki 17 inioš. ir
A
^M*ra4Mto*dT
Ž
m
fhfelfąfe
J|
į |Mhč4 04M4OM0# M Kuro atniravumų net M Li(M tyfomWcjjm fcų tik B [ Jytų tevųh Italui mitroje jeigu UMvImnlštes būdas ASUGMM0 OWMMMl
už |Q -* BQ kilometrų. jPų|duot<M, ir tik dabar gailina vietoje j»u 4JWk875 (1, 790,- rinMi vidų bus išvystytas,
MUd? Ih&BUi*, jiuw1ah
5
flij į ūiA*
virkliafe
„.....,
tai
HUUMŽ&
Iki
12.5
mioš,
S
y|Jf?TQw 1W<WRW® dtaty penime atlygo* Mtai|nupleltl AnierikiM tautų m- 422 sVetimtauMų h* 2,7M
į *
v.
■
• fty kritau MflftJdl Alyva—Ata.
|k Jwv» Bnbnvičiito teri» gi pakeirtM Wvo pty»i*|dfttoų paveikslų.
ik. Vista Ktarto Mtal
TrytK«t*W--KrikWtetoi,
UhliinimaL
Brti’ gimusių svetimų
lydo
ir
Turkai,
Pateridtoaloterijos
apytaka. Du tomai. $1.01
F
uždegimu ir kai k#* bšU? kad hm priimamo* tik | Amerika v huoniet lu vu į*
maišyty tenj>. -* uit
ti apyraka. Parašė T. VyšBeveik
49jMX),(XX)
žmonių
to# kkralė^ kariog gvtrf teeĮ ruimuiių tautų ir ^pnlvij Ihdfc
r fį laikų nedarnumu
liuhf kelių kitų g
grupių
1 ynu p< r «!0 metų amžiaus, dirte abrakai. Vartė BK____40c. MoteryaU Ir ItanyM. VerK* A
t* 4. Chrntia .—,-.. a
.iOa,
mažiau, kaip 90 kg; ir n^hmveiktoaH. Paskutinis reik
UukljaiWW, >
1930
m,
(1O
m.
dirtai
42
r
daugiau, kaip 100 kgI2,00tįm*npg.
Jlusija2,mW
(KXMXX>).
k
rakto
teteik
meteiIteimmmdto tigto h ktop
Tarp 7jNX),(XX) mmjų (tatko grįžti namo au teknty&b Įkiečių, ir daugiau kaip1^50,- į
nuo
jų išrimugotl! Pirašv
atotakija
hininkų, ’priukaitytų IntaiMaitinki. Parašė Grafe—-Ilk,
negyvoji gamta: Šsmė, vib; Virbalio evangelikų Hute- neg antečiau buvo pnima-hjoo aziatikyvinoį Imi^Tomvpjn 1»WMŲW
1930 m, eetizosi 2,0(XtakJ0 bu
duo, erai. Firiš* J, Baroaai^JHM
i
terom parapijoj wpnun- iikm kUuK^ kurios avęHaĮtleji ligonės stidara 88.7
Austrija
vo
imdėi-ys.
Meili (PoeMl). Birai* M.
t
* te* («*nwf ijono) buvo UŽ m mažiau? teip 80 te* y»5*|iiitek ir negrai 9.7 m< gy- Teugryn 950,708
GMlftta
Iš vyrų apie, 12,(XNi,(KXi tWtata*^Jhtoki — rfikygas čia ir dėl A^UiiiuirbiioĮyentojų ateičiau^
Jugt^Iitvijft 4tB,lW5
Nauja Skaitymai Kiiygs—
dirbi išiliriiysčlų arte me- qo kenktoaui pigai d-r* Niapžįuičjfrrto, kuria praded^Į Bet cenxo avnrbiawias
(Dalta II). 8u ĮteveikiĮite^TH
itaMjųmm;
elmąiŠkoae
industrijose*
......
VieiuoliBš LtanA Vert*
l jom būva įsakyta raktų ati- nuu apie 12 vok. Buvo at^Įpynktas, kalbant apie tautų
MKWVA W$*
Ženidiriiystė samdo 9,5004►te—aryaaka 16«. fKum P. SauraaiUii__
ak.
litiknnų, kad agentai Wd4gpd^iini)f yra baMejt ii* it
KiltoIMi PeiffiTįįi'- ir Ds(XX>;
įvairų^
užsiėminmi
uVilkų
Knygei*
m
paimdavo veteriaoriaiu* jžyjmėikur p^ėjo. šiandien inilžiJutoto ktm.
veikatai* ______ _ ________ KM
pie 6?000JXM) ir transporia- MtotetaitoM,
Gifrentoįtt Permauta,
Tamas AiHoikas -.———60c, ■. Mmo Fityrimi DMžtaJsj '
Įniškas plaukimas visokių
F tyčioje lapkričio mėli. 8 d« ty kiaui&teip nesveikų,*
riju 4,000,(XX).1 t»rofW> AMttoyjrtii Mto&s MataKaiij, i*U.irŽM«Sk Para
- > k
•-••-•—
I Europos tautų skersai AtAmerikos gyventojai vis
taikyti pamaldas, bet varpiiiftliškii
tarnysčių
skaitlius
ita
Ihril Kult. B. 8sarai« Kuu. J. F. Jonaiti (Ka| • Kinkas bažnyčios ueatraktao SIAUDINAMAS FABAL-Įjnntikų beveik sustojo, Ini- persikelta iš vienoj vietas i
saitfe .................. :__ _____ __ 26u. peltanaa) ---------------------Jfc
ir
apie
tiek
žmoF ir M to pamaldos bažnyčioj
NINKŲSUBAČIAUS migracija^ kuri per liti ine- dtų. /Sulyginus su 1920 m.
Tarptautinis StobaBamtodų VaževSita, StatojM
u ių prie iism(eiiiŠko ffatar- HsMs Ktoųręsas. ParaM
VlK^KBUIS,
kų
atvedė
net
48,000,00(1
s^e*
Grandė*
Verkimai. Sudarė te
gyventojų
surašymu,
skait

k negalčjo įvykti. AntradieDavinio aite naminės tar kim. Pr. Bučys, M. I. C._1.50 išleido Kun. J, Koncevičiui.—10c.
—
’
Įtiintauėių
į
AnierikoJ
foinine imdidejo net 16.1’ nuoš.
K »i kunigui reikėjo įeiti buŽnystes,
MiskHUai Uštosįiyji.. Juokiuį MoUryitta Meiaardemyb*. J.
VaMnbka^, Biržų apsiūtus, taip aštriui ‘nupupjė, tet tas padidejintas nelygiai
ity&on pasiimti Šv. KomuLenkta Įv, Kai. D-joa MW
lir^ymai
rtceHeiiar
i
Pa.
Iš'moterų
3,l49,()0p4
dirte
Pagal
naujas
keliaroAnw4ted
mažiaus
kaip
100,000
išdalintas. Koncentruota it idjas indų. Čia v«l gretai
dinya, Kaune
______ l*a
ryži<
ir
atgal
Mikalojaus
ir
F Varpinuikas atsisakė raktų ti taisykles, siaurinamas Vahiomu dieiimnfe j metus at- vatriose vietoėe, kaip pav,, namų darinis arte ašibeniš- Glapiros Ivanovų..v Kgnldi
Sittociasetata JA&ata. Bara**
2,600,000 Magnus Pamlkietii __ JO Ą. Rueevičiua ------- ------- -- SOe.
| duoti. Tada taryboj wiai- balnitiko Subačiaus vieške-Į vyksta.
(?dlifdiniji< tatat, dėl ste Irost? tarnystėse.
Šventu GabrftoM išleido
išdirbystege
ir
mecltaniškūKeiioni Aplink PmiU per
L mėjb bažnyčios atrakinti- lis. Labai sunku griovius | Cenzo dienoje Su v. Vafe- bėtino iŠsivyMymo tais An
Tėvai Allurtata Maria C. P-JBėe,
fc paderinant kitus raktus, kasti kietai įvažinėtoj ir į’-Įtijos turėjo 122,775,08d gy- geles miesto, pritraukė lu se industrijose, 1,700,(XX) už- JO dienų—Apie vj>m derybas
Btolgijet Mekymc MaMb-salo įdomės nuedkiai keIš tų 88.7, nuoš. tei daug žmonių; Florida ir. sieminitiuse, 900,000 — ženr m
ka.
Sutaisė K. J. Skrandy*—ŽOs.
r..Boatrakinant bažnyčios du- žvyruotoje sėmėj. Kelių pa-jventojų.
Įonės per ivtoriui Jcraitus. ’
Leiitota Miittštama Ateiti
siaurinimaa kai kuriems u-1 buvo teitieji.
Iš teitų 88 North. Čarolhia, kaipo žie ilirbysteje. 1,763,(HX> — pro- Parail Julitis Verne. Vertimai,
J. Balčikonio—01 ft» frie Mtato’ Sutaiaė KuBra^
p.. agituotų apie 20 trutoitim kuiinkams baimės kelia,.ęsųhnmš. čion gimė ir 12 rnioš* moj reSorCaRigi pritraukia lerijonalėj tarnystėj,
aae^.
7 KM
Pramotonte Dmnokratjtai Fav< Įlaugiau kaip trinia dalis griidai. Piršlė Uoais __75e
Mikų Dainiai. Parašė Ka- •
[y klų. moterų, kurios ėmė btan siauram kqly sunku prasi ! (1920 m* 14 mioš,> ateiyiaL •daugylies žmonių;
«ye Puida ---------: rtai niekinti taryb. narius lenkti baikščiais arkliais au-|čionghne 'padalinti dviejo- dėl aliejaus uubistrijos pri visų gyventojų lanke moky CteguMs MinUo — Kud. P.
Aadtotaio Faaakto—ati paŽadeikių.
Kaina
......
....
.....
..
JW
[nūs grupemisj vietiniai vio- traukia kitus tfttetančįiią klas. 38,387}<MX) žnionių nim
į ir juos puldinėti, mušti. Ta- tomobilį sutikus.
- eikilėBaia ■>■■ —. .u;.■•-,10a.
•■
Arftėietita
Ušdavinygim
—
26e.
------ —— Įtinių fevų ir vietiniai sve- Žmonių; Mtahignii autoino- u iki 20 metii * įtraukti
Vndaiulailia -___ _
| 4h policija taikiu būdu perTalių Darbymečiui — BinSNlįGAS UŽKLUPO Itimų arba maišytų tėviį Pa-. blHų. taĮustiaja ir milžiniš 4fmokv’klą lankančių” skait idniB kalbos mokslui___ ^60c
L to*Bfo mušeikas moteris, bąt
MALDAkKTGiS *
laiškai vieno
r
LINUS.
j šlaitine $Hipė, atstovai]jan- kas New Yofko miestas, kn lių ii* din' 1,035,000 studentų Petriukas
vaikelio. Verti S. Makauskas I5e
Palkim ant Ktoty—«'D*te#r
------ r—
Įti ammigrantus Amerikoje ris šiandien it<jvi šalies met- t nu *21 m. amžiaus ir dam BtoMvims — Kai tai yra
panda*
OdtoijsįdsraMI.O*teM08
to prtekih)?j yra padaryti , Kaiiiadorus, Traku upslt.Įgimiuitis
''
' tvo ToixdiknU^i
u su
bolševlamaa ir jo vykdyMttt
: Mtotai JKštyal Atoi—a AMe-,<h4
riauki.
Kusijoj
—16e.
i .M tattfemi
'
,
ųkflt;q|ės duoda pa ttothnų Vataitou-^avybfti
VakirriAl^
kininkų užklupo lauke pa-pu svetur gfmftsbig teHnM,
paro aįškiniina apie nemokshimų vakarėliams ir gegužinėms su
. - mtoi' ■ ‘
’
klotus linus. Žmonės bijo-Į sudaro net 31,5 nuuš.gyven do labai mažus padidėjimus.
Butam Matas Gritarp ateivių vaikų svetim gaidomis.
Vieauolio Dtapiit* su Bato
į
NUSAUS. DURPYNAS darni ankstyvos žiemis, li-Įtojų* n^ba per J^527.0(M Naujos Anglijos valstijos taučiii — j,š vietinių Imlių •onia .......... ......................... fifto.
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
liaimi—* (poėmi);- ParaM
** -J
nuu iii sniegu pakėlė. Nu-Į Vietiniai amerikie<*iai, t, tik truputį, ’ Ir Montanoj lietinių tėvų 90.1 nuoš. lino ; Vaitkus —_—5(k.
lietuvinu Vaidevutis—_-U<
tirpus
sniegui nebuvo kas daly- čiougime vaikai, vietinių Kvventoju skaitlius šuinažė-,j7 'ij:f
tak<
| ’ . .KumiėČiai, Vilkaviškio a.
Atsargiai su Ugnimi. Vertė
Kepabytoja—keturi# veiks
..,w mu drama. Paraki knn. Pr, IįL
i feį rudenį nusausintas diffe- ro su linais: nei jų kloti, neiItėvų, sudaro net 64 nu<& jo per pereitus dešimts me mokyklai, kai ’vietinhi M KtaWkt kta K.
nesuspe-įteltų gyventojų skaitliai tų. f
lUag Tikėjimas - MikM| Ba Kumečių valdiškas dur- ipedom rišti.
Autas. Oina——,x,
tu svetimų ai* maišytų teni ma# pagrindu mM# tikėjimo.
Paskutiniai trys dešimt įHiosiintis yra 9& Ir svetitn- Vertė. Jenai lt Širvintai-—501
Įį pynas. Kasmet iš jo iška; jo sausu oru pasinaudoti ir ir Š7.4 nnos. Visos šalies gr
CBliuktalta Vyras—2 aktų
komedija; paraki 8. Tarvy
į maa keliolika tfltetanČių imų neildižovino, to linui[ventojų.
mečiai parodo nuolatinį ju iančių baltų 97.5 miw.
Statutu taktai —• Išleido
dai —-__ -..n,.,-,..,
—Štai ■
J. deškeviliua ir B-vŠ, Ka>
f kfibiškų*iiietrų durpių. Žino kriivose bestovėdami dabar| Cenzo skaitlines skirstant dėjimų iš ūkio į miestus,
‘ tai ^.■w-į.„;w,,;,,
^,,,»..,.', 4Cė
Biįet#
Gudrumas,
3-j#
teiksPer
pereitus
U)
metų
bu
K Afe džiaugiasi, kad sekančių pūva- Tokių ūkininkų daug sVetimtaučiiis sulig prigim- 1930 -m, miestų gyventojai
Imys |r Kalbšk: Deklima- „ m# komedija. ParaŠi Seiriju
|t°s kaltais dar ne parengi jau SirrienfVtaustybese su vo padidėjimas tarpe moky eijos, Menolgii ir Dialogai*
utaukas-A--- ------- ^....^.„..Jgik r, ■'
e mr4 bus smagus ir spar- matyti
: ,.,- ..,, „,s .
[tos.
Bet skirstant pagal darė 56.2 niioš. viso skait- klas lantaRų gyventojų it PitAšI JuožiS V. Kovas *_30c. W|U Akademijs ir Hb«n
F tus darbas šitam durpyne.
Balius — komedijos po I ak
Var
; NAUJAS VIEŠKELIS 1 gimimo vietų didžiausia .;m Itaus, o ūkių gyventojai su beveik ^OOOJMNl Ketife daiv GraudSa Verkimai.
Paraki Seirijų Jucaukta .|l«į
lė VyĄ. < BaranauŠkaa—10b
glaus
vaikų
lanko
elįnenta. - ,. .... ,
*
Į pe yra vokiečiai, kurie >30 darė 43.8 nuoši Tik jnieš
VARGAS SU KIAV
SsietM—Drama 4-rių ak
BK&arisUŠtaM
Btacijoi
—
Su

Kurkliai, Ukmergės apsk.|ln- vizija 6,873.000
30 metų padėjimas visai ki- viskas mokyklas, b<d dides lietuvino Kun. P. JOktftM-llh tų. Virti Akelaitis ——-.40a
LflVIS.
nė dalis aiekia aukštesnius Ktutatei Kryltai: StaeiM
feį rudeni pradėtas vesti naul5** ateivių ir 5,264,289 Čion tokis.
Baumta—3-čia dalia dumta
Grandas VerksmaiMtodotG*
•‘Gims Tautos Genijus.0 Ffc|
šrekha, Tauragės e^kr. jas vieškelis Kurklių dvatasL----------------- ------------------- Tikras ūkių gyventojų mokslus ir kolegijos.
Birželio ir Spalių mėraif Kun, U VaieefcataiEMMtar
PLIS. gūžta,
p l#apkr. 9 d. į KukoriiČių be-1 ^VatveriSkiai. C kinui-]
GAfSšAS PR0VIXleaiami. Išleido kum K A. Vaskaitlius sudarė tik 24,8
ąya
Žydų KaraMta — drama 4
į kocimm kiaulių pritaitnb|kmw bus patogu susisiektil
įHioš. viso gyventojų skaitCTJOJ’R.
aktyj 5 Hv. Verti J. M. Itr- ’
Dangiui *šra&& — SuRedakcijas
prierašas
:
A| punktų buvo kiaulių tiek iu plentu ir Anykščių iuies-Į
liaus tsulyginus su 29.91920
riūkOKun. M. Gatalaričius;
vintas
HiNĮiH
_J0« .
merikos
gyventojų
snrašįiėbe apdarų 75 oentai, iu ap
metų), kiti 19.3 nuoš. tik
I daug atvežta? kaip retai ka- tpliu.
Visi (tart—3-jų telkimų tai*1 Triį^iai, Šiaulių aps Lapdarai*
. —^_giot«
m" gtatotaatass^ėtaimscKtastotasEsstatoMtotoeta:
delisį jmrsii F. V. .,.,„....Jta..
Mkrivio 5 d. suckgė netoli šiaip ir taip prisidėjo prie jimas parodo, kad lietuvi i S^rtaltamas ir KrikUtegybA.
Patricija, arba nežiotatojt
ūkių gyventųjų. Šiandie im- Amerikoj užrašyta tik 439- Prof. V. Jurguėio
,—~_.„1(K
r
■ IF Bf S
tl O
<311 Tryškity esanti p, .Tittetikankini
— 4 aktu draata
* J A, W MvAtKCiMAFl“*^BB>tĮčimislentPiūvė. Gaisras k> prastas gerai vedamas ūkta 195, kas gal tiem tikra tie- imogta. ir Gyvutoyi. Paraapiūpinfas rirokiointa maSi- sm Butų gerai* Jum! patys 21 kun. K BuČyi ——30c
.tyrdta LiMuvoje. Parai* 8.
blęs iŠ kliinhio.
*
atėjimu ir mesimo
lietuviai padalytų tikslų <u* Kaimietis
nerijomis, kurios atlieka..............
...... ... ....10e. mfa Jocius KHėtam. Vttitak
«**>
darbininkų Irtais. Vis į- rasinėjinių. Tada- tikrai ži- „ MtoW GMybK Istoriška*
hm ta teidemb
„ ,;%rt. IKii '
Dtitrimonįįz, Alytaus ąps.
vedant visokius naujus išra- jiKitumėni kiet lietuvių ABtamta; 1} Ctomtas; S)
|Lupkrisio
9
d.,
naidį
dėl
iteFabkh-4 aktu » UaHe
AB TUBI
diunis ir mašinerijas, kas merikaje yra.
B. ... ......... .... ■___ MK
žinmnea priežasties užside
8f«btklta
4 aktu RĖaM
AtaHkbtf locta^ū. Atok *
X
Tarrjdta
—
.,,,,„ ...,., .t.yltĮį.
gė p, Doiiskio kluonas iv po
Ūkimas M Amerikoniško tyre
ET
thta. Ugddi
tmpšktu
Vai--|fV, .
vienu stogu buvo tvartai*
■■■ *
.
į JCSi
įj.llRWi.ii..>
.M. .I<rw»i»wmi»TM&Nora daug buvo žmonių su
Wkv Ttatęat: dalia 1: I>
h*
; Jtae KmHa lUk
PaųalYok kų diraif 1) Jo»s
bėgę ir gaisragesiai atvykę,
; • IMavoe Albvmta 8a
fsifily I) Pasakyk hmhmi Ws
Kiekvienas puatapia labai
bet gaisra uŽgešyti nriMvy*
to|. ■ Būriška 8.
B* Ir W« Jla
-reihlaia lif aptaipuk—
ko.
Hndegė gyvidiai ir
trr* irti ijavailltott ttontmŽilriL
^Nibturt.
I paukščiai.
Nuostoliai aie*
KWcriana« UetOTi pnnritij

LIETUVOS ALBUMAS I
Tik iii $1.00.

topu. Aftum®

bigyti

patalpinta atv*M*i irta} lyaoomii

fct*
tušti Jo Jc»įa» būro H-00.
Dabar *MMi
lobti.
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to

tefc BifcUftfc iSlaa
f

kU apie 2000 litų.

BIONtSi KUKE !RA
’ll1*
toUwto»iMuta
BNUę
* Vyrai Ir moterys, kiide yra w«t»l ir
mutarn^Jr ir t* Jtamtato w*u» kurk*
JtaAtot
tH« nwkwit*l ataoHhH tain-taftai n Montrime wW«
j toms Muito Jtat i*
Um rtta*
Mwto Ir ntaipdta *i«* <mm* ir lu
MM Miteiki* Ju»* aUttHta, *ka«#bM wHim ir įtomt taJtotaaiu# rastaato. NMtTtae Nfriito Mhų ano li«
Į ta Mttlt atomu totatiMto ir imldkhi JtaH (totam «toitotų imtokitoaM wMyiimm ^ton-Ttoto. Jeiim «i*[ tbtostobaa tauri M totatototot* 31**
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“Darbininkas” į Uetavą
Dabar tra tariauiiM laika# tok
rašyti “Darbininki* aats liitonims
bu*
Ustuvaja. “Darbininkai”
geriausia Katodini Dovana. c

J) ABBIjriMKAB

T

KATALIKAI

1

IR
Stynopf eidavo pro Vilniiį. kišęs Moldavijoj karą, pali- valdymo metus Lietuva vėl M seimam* jr seimriiamB.
Didyste
Lietuvos
Kuni

Karimi tarp KaunoMr Vil ko kovos Taukuota kelias de sustiprėjo ir, kažin kaip
niau* plaukiodavo daugybė šimt* ttatanHų savo ka bdtip mtaų istorija nuėjusi, gaikšti* ir lenkų karalius
Aleksandras mirė Vilniuje
’ l?" ’ '/■'’■■ ] J
r,^j|
Kunigaikščiui Aletaand laivip, Pirkliu apsaugai ir riuomenės, tao virai numlp* >i lenkai nebūtji vėl puri
Jau buvo rašyta, kad be1506
m.
ir
buvo
Vilniaus
^Darbininke” lapkr. 18$
pindamas aaro valstybę. įpainioję. 1501 nu mirė Lenrtata&tejant Vilniaus ka nu nuolat Vilniuje, gyve prekybai su niaieniah Did. M
įCątedroj
požefniųoae
palai

dienų tilpo stratp«nw
karalius CHhmrtWir
tedros pamatus, Atkastas bu- nant, ten apsigyveno ir Kunigaikščio buvo išleiria Lenkija tuomet Lietuvai
dota*.
Jam
mirus
lietuviai
ritu* Karalius ir teisvama/
vo
virai
TM
‘
pavąjin<a.
Pk>
nandingij
įstatymų,
o
Vil

nors tebegyveno karaliaus
Ytt^o Didžiojo Lietuvos Ku daug Lietuvos diduomenės.
tufi
tuojau
vėl
asu
išrinko
nigaikščio ir lenkų karaliaus Kaip' pate Kunigaikštią niuj* buvo pastatyti/ didžiu vojingeatna prMm buvo broli* Zigmante*, bet lenkai atskirai nuo lenkų Didįjį niai,” kuriame laivo labo&J
Akkandro karstas.
Pra taip pat ir diduomenė sta liai pirkliiį rūmai, kuriuose Maskva, kuris t®da valdė jmsiskiibino išrinkti savo Kunigaikštį Zigmuntą, Ale gražiai aprašyta lirangtal
vartu tad praskleisti iriori- tėsi Vilniuj puikius rūmus, privalėdavo apaiidoti viri .Tonaa Žianrnak Tašiau su Sum Liietuv<* Didįjį ksandro brolį. Tačiau len dalykai. Bet nentei tarp^
katalikų pasirodo įvirintus J
gaikšti
Aleksandru
jta lapus ir nora trumpai ir to metokeliauninkai, ap atvykft* «vefin)šaliai pirk juo augyvemim, m buvo
kai pasistengė ir jį savo ka nerangumo. liai,
|
vedęs
jo
Dukterj
Kleniį,
Vy

*
kad tuo hudu vėl atnaujinti
pririminti apie mU*ų krašto rašinėdami Vilnių, stebisi
ralium ilairinktj.fi **M. R.’
tauto
.Didžiojo
dukters
Hojau
beveik
visai
sudilusia
Kriateug
Karaliaus
žvenKunigaikščiui Aleksand
jo puošnumu,
prneitira valdovu
*
unija. Kora po didelių der
tės išvakarėse nuėjau į tai
Did. Kunigaikštis ne tik rui valdant, unijos «u.len fi.jo«anūkę.
ryte
j
Aleksandrite
sutiko
60 metų praiūinkuBv po puošė savo sostinę, bet rū- kais veik nesijauti5,
Lie Su totoriai*, Did. KuniIlgai laukte lietuviškoji nyčių pamatyti Kristaus k** j
Vytauto mirties, Vai Lietu pinosi jos ir visos Šalies sau tuva buvo pradėjusi / atsi gaikšriui AW|mndnii val Priimti lenkų karūna, te- enciklopedija pasirodė. Jau reivių. Ir mano džiaugi
ra be paliovo* ptengrai atsi gumu. Aukštojoj pily bu* gauti iš po vigų baisiųjų su- dant, buvo kelete* karų. Bet riaų nehesfekysč mi Lietuva gavome pirmąjį jos sąsiuvi mas dingo. * Tik kelia ma- j
kratyti unija* su lenkais, vo įrengtas arsenalas ir pa krėtimų ir tarpusavio vai- kai TOd. Kunigaikščio bet- ir pasiliko Vilniuje.
nį, 4 lankų didžio, ISS^pu^ Man. Kelis sykius savta
Kaaimienii .Togalaiciui 1#)2 vyzdinga ginklų dirbtuvė. dų, kurie be paliovos tęsė- monas OHnakte «u lietuviu Per penkerius savo bend Bneikloprilijos šriftas smul klausiau i Viešpatie, o kur
motai* minis, lietuviai sky Tais laikaįp Lietuvos sosti m po Vytauto Didžiojo mir pulkais 1503 raf ties Kleeku ro abiejų valstybių, valdymo kus, bet gana aiškus ir len Tavo Žmonės? Gatvėn jrfl- J
rium nuo tokų išsirinko nė buvo didelis vigo* rytų ties. Lenkus tada vlhde jo '■suiuykteo (iidžiauaiM jį ot* metus jis daugiau rūpinosi gvai skaitomas. šj8 sąriu- no« žmonių; ten juokas ir j
sau didžiuoju kunigaikščiu ^Europoe prokyboe eentraa. broĮig Jbnaa plbriehtaS ir? dng,
rimas.
jie niekad nubodrį-“ Lietuvos ^reikatatą,“ atidUCK vinis
damas Lenkiją vaidyti sm- rie praridėda dvibalsiu AL, Kinu palei teatrus. Tritf* į
Karimiero sūnų Aleksand- Visos pirkęs iŠ tolimųjų kaip * visada, kivirrijosi su »o Letiivos pulti,
Visur pilna žmonių. ./Trųiš* I
\ au jautiems
— v.-i.šlek^fijuvjnj0 kaina 4 litai.
kraštų į Vakarų savo šlėktomis. Be to, pra- Per devynius Aleksandro Žinai nerim
rų, lenkai gi savo karaliumi Rusijos
'
kiai atsimenu Kristaus Kik J
-r- kitų sūnų JonęOlbraebraliaus žodžius: nei vienari 1
tų. Tuo būdu Horodlės uni
£ '
negali tarnauti dviem po j
jos nnoatateH kad po Vy
narna tuo pačiiusykhi. T«I J
tauto mirties Liietuvų ir
aiškiai
parodo, kad žmogiste *1
i
Lenkija valdytų vienas ka
i
yra
tiktai
tarnas savo vieno !
ralius, — tapo sulaukti.
pono. Ir tokiu būdu MaL j
Senovės raštai sako, kad
kibina reikia pripažinti iri- 1
Lietnvog didikai, rinkdami
wrwrtwnr
*’
sybę — jie yra savo ponui J
JNjEiVY
;
Aleksandra, savo valdovu,
ištikimi tarnai.
1
jjprisaikdino, kad jis Lie
O mes ar tarnaujam
tuvą valdydamas vadovau
#
Valdovui
Knistui, kaip Mai* . ■
tųsi ne viėn Romos teise,
- a
kuri
tarnauja
savo ponui f ;
kuri yra apgaulinga, ne če
Toli gražu.
:
kų ar vokiečių jštetymais.
Visas gyvenimas pilna* Ša- ’
bet vien teisingus ir tei
bangi?.
" Šėtono karalystė ir j
sėtus Vytauto palikimus tu
nesnaudžia;
jos atstovai L j
rėdamas širdy. — u Jeigu
vairiausiomis priemonėmis
tu tą išpildysi, būsi lygus
drumsčia gjnrenima. ’ Bet.
kiekvienam. pasaulio valdo
drauge visur matosi Dfew '
vui, jeigu musų prašymą pa
gailestingumas. Ir mums į
mirši ir iš to garbingo kelio
netenka pavydėti šėtono
pasitrauksi, — tapsi mūsų
telyriės atstovams pariaekž*' 1
ir rato pražūties priežariif
W 1!Šiitftte gyvenime,
susilauks savo užmokesčio J ■
Šį- lietuvių diduomenės
Jonas ?7atWta/
prašymą Did. kunigaikštis
visą tavo gyvenimą stengė
Ne mtaų priešu piktumas '.j
si ištesėti, jo prisirišimas
mus nugalėti gali, bet mfi*
prie Lietuvos •- nepasikeitė«ų
pačių apsileidimas. Dėt' ;
net if tada, kai, po 9 metu
atskiro valdymo, jis tapo i?^
to., kiekvienas mūsų prieik’
griovimo darbas turi būti*'
rinktas Lenkijos karalium.
įskaitytas mūsų ansileidimo
Jis valdė Lenkiją, gyvenda
I
sąskaitom
Kiekvienas ją
mas Vilniuj, kurį labai my
I
lėjo ir kaip įmanydamas jį
laimėjimas yra tai mūsų ne**
atliktoji pareiga. Smurte*
tvirtino ir puošė.
laimi tik' ten. kur nustoja
Aleksandro valdymo mo
veikęs krikščioniškajai teitu Vilniaus miestui buvo su
singumas. Neapy k ap tos
teiktas gadinamos Magde
4
burgo teisės, kurios labai
mokslas ir ten randą dirva,
prisidėjo prie sostinės bijo
kur iŠ gyvenimo išguita kri
AUJAS Ctavreta Six ptaredo rytoj! Jo ptaredyaM* atkreipi* dfaneaio autaaobifią madai*jimo, Jo pastangomis buto
kščioniškoji žmogaus meilė,
gmae. Jo voflJtai ilMd* didžtauį paątaakbtta*. Jo nauji patobulinimai su j vagi* daug
visas Vilnius apvestas auk
kur paminta žmogaus vertė.
mrtią ypatybių iaiburijojo ir matariškaaio Mptamavima. Tie afcog atrodo ir yra, kad jte nie
šta mūro siena ir pasidarė
Melo ir prievartos riešpa-"
kuometmat susitikt su tekia žema kaba. Pa<ambU tekį aatomobilią ir tokia Žema kaba, Chavneprieinamas tų laikų prie
tavimas yra tai rykštP nF
rolet, kaip didžiausioji pasaulyje automobilį ifrtirbyaU, sunamlojo savo'dabartMi padHtakkkšams. Štai kaip aprašo to
neloiriina tiesos nomiršinas.
- visai patyrimą. tr Obevrota pristato iį naują astomobUfą tikru įsitikhiima kad tai atstovauja
laiko metraščiai šios tvirto
Ne tiesa ir teisėtumas lai*
DKMttąją AMBBIKOS VHtTSMYlf 1M metam
: ,
vės įkūrimą.
kosi ir platinasi, tik kova.
^Miesto siena labai išDidieji vyrai visuomet tetkilmingai buvo pradėta sta
vo 'didi kovotojai už tiesą ir
mužimim.
tyti. « Procesijos rii visais
teisėtumą*
»
dvarininkais ir šventųjų pa
veikslais apėjo miestą. ’’JJi/
t
aonoje/ dalyvavo atskiri
’
'=**
* .U
’
’
amstninku cechai, valdžios
atstovai, Didysis Lietuvos
Kunigaikštis ir visi miesto
"■ piliečiai. Vilniaus vysku
pas pašventino pirmuosius
mtatatataMta «l»
YOfJlt rtMttma B*L0W
ii r« iriM"iiirrto^reiĮii ii, r i m- r t
ją
sž
tawta oa v tataisy
^SM^|^|g^^^KSMH9VSStaWWM09Bta9MnABta
sienos akmouis. Buvo JbuiCAtamtDGMž bambrfcta Motor OA
NRWTCWmNTim:
Rotat'-<K Fta tau
JJOHTOU: >Cmmrm*reltk Ctarroiet
i dotna iŠ armotų. Šeptynin<X TH* įtam
TO* Malant
ĮfT taretartaits. Are.
*- - - m.
0oų 940 aMSakmvreltli AM
RAST MlbTOMi Wo*hntrir*-Ugram,
snstDHAM ‘ Bta * MeASta. ta»
RKADINU j OaMoy Cfcarrtat Jw*
se bažnyčiose gaudė varpai.
ARUNGTOK : Orth Chmreta <M, ta
iia*, ’
■ *
*■ » *
aaBPAiimua;H-tare«tam
MaaaaHrtaatts' Are.
■’ KAST WKYMOUTH: Milto Mota
Prie Medininkų vartų (da*
WaM*tta M.
WAtKrtOWN: IMtatoOtatatO.
ATIUNTIC: North Qwt»ey Game.
IBI
Maareck
Mt.
nmwtom: wtwUMCMmktcx
**M—-< * . .~.
bar Aušros Vartų) procesi
Dimoram: Uoath šhore Ctarofet
GAMTOM: Marre A Maitta
(X,
a*4 w*toto*a m,
wnar JtoorMJMY: wret ątaory
ROimriUJC: Mstata įtartai
ja imtojo. Buvo padėtas di
MtaLlMlMtJI* Mt Ita* Motor Sales
. Mota Staa tau,
Cmta •*
l*e.
<X BrtaHrer a t M«ta»ad s*. pkrtAm
T’
wira»m: *•*,
LYMM: tt. K. ItabeOa »S tVata**
CHAMUCgrOWM: ftttaay Mario*
delis pamato kampinis ak
ten it
■ ♦ -■
dnreota CMryų SM Mta M.
<MTlN<nf: WMhlMta» Rt fafMg
muo, kurio viduryje į iškalMATTAPAM: J. 2. tWa»n» !•’*» »wr
H CHM£BKA: MeWMo Oemta Oo..
lwr.» 210 WaA4aeMi *!.
wtM*reo'ttAtk,«
n SamoMM- Nt '
Hm
Are.
eeoom BreMvar
N<mWOOO: Foreoo’aOorem.
■ BSEjE*
tam vietas buvo įdėta keletas
Mn MOttOri: vrareort-Lyreii MoMM?THBOW>W: Dalim Oovreta
r to-tam. W '
varinių pinigų ir sidabri
tore, Inu 044 faratos* lt.
jjsxrwrtw! r. k.
a**- •»
«.... ~
JUST KRAtimune: (tat A Teta.
MBt
HOXBURT: Orere HanChrertat (X,
nė lenta su parašu; “Did.
> CtamtaO*
Ite, M (tamrrita at.
MAMMKt ftjMe Mtare, tau 144
« »* MITAM
r mta wtr
KunigaikŠtk ir, valdžios aL
SOTYS! WKTMOCTK: PtHMtt »re*
•
storai padėjo vartų pama
tau po vieną akmenį. ”
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CHEVROLET SIX

DIDŽIOJI
AMERIKOS VERTENYBE
1932

Tyku Syicro-Mesh šitas
Pageriate litais vairavimu
Patobiliite šešių cylinderiiĮ iūdžinas
60 aridiąjėga padidėjimas 20%
Nao 60 ii 70 nyUą per. Valandą

GrriČiau, tykias pradedamas
Švelnesnis velkinas
Kalnesnis Fisker snbndavojnas
Didesnispatoganas irIšvaizda
Didžiauria ekanomija

N

S XI *7 £2 v. o. a nm,
TakiUJte
' MldK; '

Išstatoma Rytoj, Šeštadienį, Gruodžio

d.

MŪSŲ
CHRISTNAS CLUB
UBAI ATDAlM r

i

DARlIHWAa

gfrj»|-

(Th«Wortw)
MMMimtyTtMIirnlHBMlI ĮĮ|Į|

«u»*

miiums.
TAUTININKŲ DARBININ
KŲ ORGANI2ACUA

....

* -*—*■a

„

Ribirkstys

»

jpro/,

m.

Am. 1 <1*4
<mwwaa*moa. vrasmare
u, ivv*.
ii’ii

tųue Lieta- štai. K, S.J bijo ’■ vaikščiot
pildėte eilėj pagal dirbtuves,Mtaaa*4 m
natkar **$.
Mus
o vietoj te, slankioja pagal
Vytaute
Didžiojo
univer

štoiiis, O pasikalbėk su jai%
palikta. Ir temybė, Ir tarinaują taute
siteto
testerius
prof,
čepin*
tai dideliais gynėjais Rusi*
te, ir
ir neakirrty
MTOaCRIPTIOCC UTK:
*«44M
jos
statosi.” Taip tai ma
skis, paklauatMuL, Rtuden*
mos į atimta lt poaūniua, ir
rianti ir kokiai* priiteipeis garantija*, te Evangriija!
ton kottepdndente,'ką jis itų okjnunistai pasirodė strei
BmOc mm* jnt wm* rMrir, .lity, iter fcwt ąmaofc
.ta*
mano apie steigiamą Lietu ke, ' Jie lošė Žvirblių roh &
'<. Masu m ><rwMkmrtyo..aie Ufcto^teartMvrtttfc wt*Mi«.taM
Bet, kumftot boa* prieita
bet prie jot kūrimo ąįnama prie idtyfr tai to« teiofta ir
vos Katalikių uiiivmįitetą
X S»
< w»waw b*oadway *
koib bcmton, mjum. lėpta taktika, Žtai kaip av
v
atsakė;
te pipirais.
'
YMMHOHVKfnBBOBtOKMN
Kai šalta
gražiakalbj'^*-Po reformų Teologijos- Leu/iiį/a reikalaiųanti M'**
i
W pariatai katalikų teisių
Filosofijos fakultete dvasia,
“.„.Tautininkų vadai, jų paneigimą, mokalrivijoa per
nio
uptiigiiMirim^
4
reikia pasakyti, paliktu ko
ideologijos ir programa* ktb oekiojimąj draugijų uldaiykia buvo. Bet jei mūsų ka
tyjai visada įtin pabrėždavo tną,'spaudo* ir žodžio engi*
talikai sugebėki ąūtrą uui- Jau buvu rašyta, kad datb
Kiek laiko atgal, “Darbi* gerbti spaudos latevęir tuo ir pabrėžia yięM pagrindi mą, *— tai mjūčioms ateina
Gera katalikiška knyga it vemtetą įsteigti, būtų labai guma valstybių pasiimti*
buvo^raŠęs, kad prirengę dirvą tam, kas nį dėsnį ir visada jta kalba mititin Zagiobos ŽddŽiatr
. geras .dalykas^ Jlntclektea- Tautų Sąjungai savo panųkdiyamamų spauda •buvo siandienLietuvoje dedasi.” apie-visos tautos vieny
yjl(.konkui>neija išeitų tau škimus Jr apsigmklavlūid
tiauKtns
klerikalai pa pie fuomų solidarumą, lie “Kipšta įžaidėjo awmta prasilavinimo šaltinis. Pa
nudįįūgusi <M “Ryto“ už* Anot “
tui i naudą. Mes žmopie, stovį. Lenkija tari žemes
daiyino ue dėlto, kad uždą* neigė spaudos laisvę Štai ko tuvių, tautots vienybė, vie ir MU uodega mišioms skamjog labai tinkamus, univer kariuomenes 265,980 vyrų ir
K, sinaudokite tuo.
rungas visy jos luomu susi binK” *
rytas laikraštis — jie stoją kiu būdu:
sitetas katalikai turi Belgi apie 100,000 vyny priklauso
*-!----- —---------- -----------už spaudos laisvę — bet dėl* “Kada Lietuvoje buvo pratimas yra tai jos gyvy
joj, Šveicarijoj, Prancūzių kariškoms orgabizarijoms.
te, kad tai katalikų laikraš* krikščionių demokratų val bes ir laimingos ateities
joj, Ir mes antruoju uni Oro laivyno vyrų yra1 apie
tm Girdi, lai katalikai pa* džia, tai nė vienai dienai gaivinanti versmė*. Nedide
versitetų galėtume pasauliui 10,000, vandens laivyno ikt
sūuokina, kas yra būti per- nebuvo nuimta nuo laikraš le tauta kitų tarpe tik tada
tik pasigirti. Reikia steig 4.000. ‘
aekiotu, ųcs jie patys būk čių cenzūra. Be to, prieš gali laisva išlikti, savoje*
ti naujus universitėtus. Pu- Prie šitokio pranešimo
šiuo metu ne tik Jungti dažnai baigiasi riaušėmis j— vyzdžiui,/ po karo Anglijoj, Lenkijos užsienių miiiisteris
varžę spaudos laisvę.
paskutinio šeinio rinkimus priklausomą valstybę turėti
kada savo tarpe yra vienin
Prieš tekį “D-ko1* parrir krikščionių blokas pervarė ga, kada jbs sūnus jaučiasi nėse Valstybėje, bet ir kito kraujo praUejimu. /Darbi rodos, įseigti 5 nauji uni Pateški pridėjęs ilgesnį pa*
se šalyse daugumai darbi ninkai dar labiau nupuola versitetai. Švietimo reika •aiškinimą, kad Lenkija dar
Seimų užprotestavo “Nati- seime spaudos įstatymą, ku
esą*
mylimos
motinos
vaikai,
jięiios.“
Girdi, “D-kui” riuo buvo leidžiama ištisas kada jie visi savo tėvynę ninkų grano bužas. Vieni dvasioje. . Komunistei tik lams ji10 daugiau lėšų pa permažai apsiginklavus. Jis
vis gi reikėjo pastebėti, kad laikraščio laidas konfiskuo myli. Jau iš Evangelijos ži- kitų kiaušui: Kte bug per džiaugiasi, neg jiems lengva skiria valstybe, tuo ji paro sako, kad Lenkija apsupta
' “N-uos“ pasmerkė tą Lie-* ti ii* net sustabdyti laikraš nome, kad savo viduje nesu žiemą? Tiesa, tai vienur, tokius darbininkus padaryti do didesnį savo sugebėjimą tokių kaimynų, kuriais ne
eiti | laimingą ateitį.”.
tavos vpiausybes žygį ir. čio leidimą administyacijos tinkanti viešpatystė bus iš tai kitur girdžtame balsus, savo vergais.
galima pasitikėti. Ji iŠ ke
kad
laikH
gerėja,
kad
ten
keliu,
be
teismo
ntisprendivisai m«idžiaugia.dėl kleriKą
turime
daryti
?
Tini

lių
pusių gali susilaukti už
Vadinasi
Katalikų
uni

naikinta. Šią, istorijos daug lt ten fabrikas priėmė ’ke
dinio.*’
me
organizuotis,
Sviesti
ir
versiteto*
steigimui
pritaria
. kalų laikraščio tmaįtymo.
puolimo. Pati Lenkija esan
Tai skaudūs priekaištai, kartą patvirtinta, tiesą Jie liolika arba kelis dešipite dirbti, kad apsaugojus dar visi, išskyrus Lietuvos tau ti negeriausiame geografi
Tas labai gaažu. uDiu- bet jie savaime ’ išnyksta, tuviai įtjn jaučia. Į laisvą darbininkų- Bet pasiskaitę
niame padėjime. Visos jos
* biuiiikui“ malonu pareikšti, kai prisiminsime Šiuos fak gyvenimą įžengę, jie bijo laikraščiuose matome, kad bininkus nuo išnaudotojų*, tininkus.
industrijos vietos esančios
kad Oaujiėnos“ čia suda- tus:
viso to, kas jų laisvės šak- lito pačiu metu kiti fabrikai 'Dauguma kapitalistų ir
parubežiuose.
Lenkijbi trū
* te išimtį ir nors tuomi nori , Yra buvę momentų — ir
dvigubai tiek darbininkų at komunistų yra darbininkų “ žvirbliai į jaunus.
ksta aklo laivyno, trūksta ge
priešai ir iš jų nelaukime
Atitaisyti- savo tamsesniųjų ilgų momentų, nes jie tęsėsi i ‘Kad tauta u galėtų būti leido.
vienminčių nusistatymą įr visą karo laiką —* kai Ame vieninga, kad visi jo* luo Be to,- daibdaviai priim pagalbos. Kaip'vieni, taip Lawrence audėjų streikas H susisiekimo kelių. Ga
; orientuotčs ^Stekąk.,., “Yąiv rikos vyriausybė buvo uždė mai lygiai mylėtų savo tė dami dMtatakus jau nebe ir kiti darbininkus tik iš* pasibaigė. Darbininkai, pra le pažymi, kad r Lenkija snjtenooj? kaipo kidtūringiau- jusi. griežtą cenzūrą savo vynę, reikia, kad jie Visi tu moka tų algų, kurias mokė naudoja.;
laimėjo, bet daug pasimoki lig joą reikalų negana apsi*
ginklavusi ir sau pasiliekan
mas socialistų laikraštis A- laisvai spaudai h* tos cenzū rėtų lygias savo teises ir pa jo prieš atleidimą*
Yra suorganizuoti komite no. Tai būvą <era proga ti teisę nusiginklavimo kon
merikoj, atsiranda kartais ros nenuemė, kol nepasibai reigas, reikia, kad nebūtų ’ Vadinasi tiri darbininkai tai kovai su nedarbu. Bet pažinti savo priešus. Dar
ferencijoje reikalauti dides
puzįrijoj to kaimiečių šei gė karo padėtis.
jie skirstomi sūnumis ir po yra paliesti bedarbės, skur tie komitetai apart aukų rin bininkai pamate, kaip silp nio apsiginklavimo.
moj užaugusio studente, ku Laisvoj Amerikoj yra to sūniais, išnaudotojais ir iš do te vargo. Komunistai tu kinio nieko daugiau nesugal ni jie yra kovoti už būvį.
, Jeigu negaįimu iMitiketi,
riam su savo gimuiems-kai- kių įstatymų, suilg kuriais naudojamais.
Reikia pa> ri puikią dirvą sėti neapy vojo. Pašalpomis gali lai Skaitytojai įdomauja kaip
miečiais tenka lankytis žmo neleidžiama naudotis pašto brėžti, kad tėvynės meilė kantą darbininkuose.
Jie kinai palengvinti bedarbių tame streike pasirodė komu-: tai tik Ix*nkija, o ne kaimy
nėse ir nuolatos įausti dėl teisėmis tokiai spaudai, ku remiasi ne tik tam tikra kursto darbininkus prie fe- gyvenimą, bet nuolatinio nistai, Pacituosime* komu nais. žinoma, kaimynai, y*
jų išsišokimų. Jis mokytas, ri kelia valstybėj© maištą, kultūra, išauklėjimu, tradi yoliucijo4 ” Dalis darbinin darbo jiems nesuteiks. Dar nistų “Laisvę” ir pamaty pač Lietuva, sinerida Len
visi tai žino arba kenkia viešajai doro cijomis, ji remiasi ir labai kų, komunistų, sukurstyti, bininkai ne pašalpų * reika sime ką “progresyvūs” lie kiją už jos groboniškus žy
tai mokytas
ir pripažįsta. Jani nioksli- vei.
apčiuopiamais dalukais, bū eina į gatvę demonstruoti. lauja, bet darbo. Tik gęrai tuves moterys yra pasakiu gius. Bet ji nuduoda lig to
*
, škai kalbėti uaturalū. Bet, O vis tlūlto nieks nesako, tent, savo piliečių materia Vietoj Dėdės Šamo vėliavos suiiorganiuvę galėsime sa sios apie komunistus* R^- nesuprantanti. Tas patyčių,
. kai jo nemokyti broliai ir kad Amerika varžo spaudos line gėrove ir teisių garan jie neša raudoną vėliavą. vo teisingus reikaikvimus šo: .5Tai LaWJ*nee’b pro kad Lenkijos g^boniški no
gresyviai (suprask komuni- rai nesuma’zejo*
aesei’ys nori atsistoti ant to- laisvę.
Tokios demonstracijos labai patenkinti.
tijomis.”
' ^11 no .
.
' ............................................|l-Nllr).l,..rw"
S5HS=SŽS25HS=
'i”
.kios pat papėdės, tai savo tr Lietuvoj buvo tokių mo .į,.r
HsaįggĖBMfasMPB^^
,,
i '■ ■■ i^ageegtažssBBsa^g
4. Kun. Jonas Šv*gžd> Vicepirmininkas.
k kalbtų elgesiu,- pažiūrų nai mentų, krik, demokratams
4,150.00
83 po $50.00 Jj. L. 1*. Bonų------ —
’
5. Kun. Jonas Batams, ViceJ’irmuiinkas.
50.00
___
vumu, na. visakiiom parodo, valdant, kuomet kraštuti
. 1 L. L. P. Bonas be kuponą
6. Kun. Jttoaas A. Karalius, Vice-Pirmininkas.
’-r-U L. E Boną kuponų po $5.00 .
___ ... 75.00
kad neturi kultūros. Stu- niojv kairioji spauda buvo
L
Kazys įf, Krusfaskas Sekretorius.
15.00
—L. t. P;'Boną kuponą po $2.50 .
deiitąs rausta dėl jų, bet labai palanki . sovietams ir
8.
Kun.
Norbertas Pakalnis, Iždininkas.
1 fr. & Bonas
------ _
50.00
didvyriškai už juos kovoja gręsė pačiai tautos nepri
9.
Juozas
P. Mačiulis ir
Iždininko Kun. N. Pakalnio raportas ikduotas žodžiu.
— 135.00
13į Dranga# Pub. Co. Šėtą
10. Kum. Pijus I/ekešius, UeviaĮjuą Komisija*
—* mat, vis tik gimines — klausomybei. Dabar klau PareikMam kad visos pajamos plrma eina pat oekiV„_„T ___ _____
JL.- 225X10
Įvairią forų
—
ir. begindamas jų keistumus, simas: kas, tokioms sąly toriąua rankas, todžl finansų atžvilriu? j® sekretoriaus
komizua jAUKnru itramz.
Krite iž MetropoliUn Bank of Chicago U. $ B. 50.00
*
«
. .
1) Kun. B. J. VaR-iOnas, 2) Kun. J. Švagždu 3) te*>
pats atsiduria keblioj-padė goms esant, valdančiajai raportai vienas antrą papildys. .
liti rugpifiMo 23,19*1 m., visu
— $6jj50.Č0 nardai Šimutis, 4) Kun. Dr, Jonas Navickaa.
ty.
ItDIMmO APYSKAITA.
partijai buvo dalytina; ar
Metų tegy, Centro Valdam turėjo 3 «uririnkimiw.
Lygiai tyki santykiai susi* leisti kenksmingai spaudai
1W-1W1!S.
Pai-cižkč'
Kad
gavęs
daug
paklauriinų
i*
įvairią
s
J
q
?
Paratyta
platus atsiteukimaa *fKataliką Akcija” savai
£
į* daro ainerikiotišlŪĮ socialis plėstis ir žudyti tautos ne
f
Įelgoa:
rią ipie mokftjtU. Matomai, ne VMi«yn« yra aiSką, kiek iv tės reikalu iF brista į draugijas ateifcuktea* Yvferkn*
Rugpiūčio* 1980 m.
tų Šeimoje. Eiliniai nesus: priklausomybę, " ar pažaboti
kaip mokyti. Patariarkad nejik reiki* pilnesniu ir gerui tife rasyty į Federaciją ir aptarta kiti orgmiiteijos nb
~
30J2
Lapkričio, 1930 m.
vokia ir pridirba visokios tokią spaudą ir tuomi ne
Huorganiiuoto telreteria$ centre, tet, kad. & kuopos ar kaM
'
Gruodžio. 1930 to.
te skyriai atengtori apmoki, nort uekretoriam|* kurie,
’ rūšies klaidų, o gabesnieji priklausomybę išgelbėt? At
♦‘Kataliką Akcijos” reikalu krtiptaai Į buvusius IV*
gulėtų daugteun laiko p*švęąi tvarkingam vedimui ap- deracijos atipėiidijaiitua pratent Utcmtinfa ptrtmoa. Pa
ir daugiau išsilavinę tini sakymas* benį mums, rodos;
itousio. 1931 in,
50.00
fuimto įlarbo. ,
rašyto apie 20 laiškiu tet atsakė tiktai dm PiimU Kr*
Kovo,
1931 m.
« 185,55
juos ginti ir teisinti* Tai aiškus.
Ginti tautos ne
Po kelią smulkią paklaurimų. raportai, priimti,
gąa ir vykstąs gydytis ir ftegalįs ralyti, o antrasis pasu
Balandžio,
1931
m.
i
—
...
—
—
19A&
^UMnalonus it gramozdiškas priklausomybę tais nėra*
gelte raportas Fteeraeijog sekretoriai* p. K. Kru- Mėjb.
Birželio. 1931 m.
5DT.0O
uždavinys.
Suprantama, miais laikais — buvo įtieribMnrira..
Rugpiflčiu, 1931
482.87
JAUM1MO MIKAtAl. .
v,
* kad beginant kitų sklaidas ir gine valdančiosios partijoj
JUMrikM'UMMri, M K.‘MmMmT «t
»
>: .-ut
•
Neturint
l&ą
mokrieiviit
šdrimtii*
neskirta
sjukiną
Jhįariam tenka
tiksliai- ar pareiga, nuo kurios negalė
/
Vitu__ -__ $1,508117
IKtelpua, nors atoiteąkįmą buvo.
netiksliai *- klaidų padary jo išsisukti, nebent patys
Amerikos lietuvią BemaRią Koltyljąi Kfomktt*
ki. ' - '
.'
Rugpjūčio, 1930 m. —-t- ♦ 31.54
būtų norėję" likt i krašto iš*
tterbintniril
Konąi**) AUSoval;—
♦110.4:1 ir Ateitiniukatna Kmė ♦77.35. .
Lapkričio, 1930
— 200.09 .
XX4ojo Konrmo MrinktonioA VaHybot mru, m»n
Taip atsitiko ir su “N* davikais* Tuo būdu, krik*
Patahytaaai Futemcijot Komtiturijo* projektą*, tw*
. Gruodžio, 1930 m. --- ----- ---418A1
’
teko tsriSM būti Federacija Centru i*kretorinm. ttHpl įritu Kongix*Nasr<‘ikąliivimu paskelbtas Maudoje ir Mamę
mi&** Begiudalhm kitų so* ščionys demokratai ėjo tik
Man prwei»u patiekti aerbitmieimc XXF ir JttWjinio kungrvtH; svahrtymri.
•
rinliatų parėlkštąjį pasitęn- paprasčiausią savo pareigą.
Haurio-, 1981 m.
Ksmimwo atsuoms FtdmcijcK HHrrettrijatą darbą
VHPAUTO
600
MSTU
SUKAKTUtM
* kinimą dėĮ “Rite’* uždary Tai kaip čia pritaikomas
Kuru. 1131 m.
apyskaitą ir norą trumpą SI metą Fcdera«U<m nuveiktą
Nora Vytauto Didžiųjų 500 metą mikakturią minim*
mo, jus phčioa prieina neto- Priekaištas, kad krik, de
darbą ^nivalgą.
BlrfcUd, 1931 m.
mirn ėjo visą motą, bet daugumoj rietą kąra ivruitem*
Mesiu prie tekios pat nuo* mokratai prirengė dirvą
Rugpiu^te, 1931
'Rurriu^io » li. Karalienė Angelą pat, BeaOklyfte rudenį, apatių aėn: ŪrriHaud* pmdredė Nt*’ Ymrimm
klebonijoj
naujos valdyte* »*H*i padarė poafcfy kame
rmm&L džiaugtis dėl kle- tam, kas dšbar Lietuvoje
CMeagu tt PHiadelpbi* mi bainytiMmb pa*
* ’
' '
ulayri moUuriJi kooptuojant kun. Jbo«< A Kamilą i.mlthmk Katedrine.
rikaMj ląkrgščio uždarymo dedasi? .
Bendrai vbo pigą 1930—1B31 mėtoki
♦Žr»«Mkl7 gtenaudonl, Pa. IMnrią kleteoą kaipo PenmįybrahlAm
jus nesidžiaugia^ M vii tik uN-nos*’ mus klausia:
tFTT,|TTA!te MBT4T4T
linkite *
, < 1WO-1W1 metaia .. _•
atartoj | Centro Valdyte Ir jaunimo komisiją. Tolimi
kam rašyt netiesą? Mea
aako? ■
*■
*
.*•. .
Federacija tikk kad gerimtaia Wmr VUriid MMhotk
pmifaklMė pnrritomm tekamai:
**Mes tik primvnmne jiems joms, kaip aidas, atsakome:
Batenm rugpinHu
1931 m.
. L | m75
ui IHptl fwi
lietuvių kąltaribt* jaUią** kdbM
1. Kum. Jonas AAtetat, Dvaakm Vadaa,
Fetkrarijte iMe raNdaal hteafe rte.
* (tadimuių Itbrikalams), kad taigi, taigi, kam rašyt neją tautini »uaipmth»Tam reikalui gauto Ir pmdąma
1 Kun. Igną* AitetMmų Pbminhikaa.
3, Ijvnnanha Mmtttia. Vhr.Firm»n|ntea.
Vilttteut Uetnvią UiifcMą draugijai tflAM.
18 im 1100.00 L. L. 1\ Maną X
. glJOMO
K.
jie patys piiirityje nemokėjo tiesą?

ros

Nudaryti Darbo Federa
ciją Liautoje, tantetankų

katalikų

KAM RAŠYTI NETIESĄ.

.. --1' ........... ..... —

■

•

t

■■

■__________ ■

*

PROTOKOLAS

’.F''

■ ■

■

ę■

*4

s
t H nemaša įtakos. M fo
jte, bodami abstinentai, tar

BLAIVININKŲ SU8IVIKNYM0 CKNTBO
VALDYBA
Km. X X JakaHfe-tfvra. »*4w; K«n. Jom* Bak*m»—ptm.;

Kub. X Mafrrifoite tettaivfcfrtaraU Pr. taMtot'-ntefr *lra- pint.; V, X Wva<*w^r»m., T Mstt Mta Rtattatof. Mum, O, »|.

girtavimu ir pMi abatinea*
Hjų,

UW««»ty» '

______________
■araMMMraaaMraM
atU
MAS JAUhIMO KLAlH

ĮVAIRENYBES |o»a oiuntui

* -

*

'«

s

BOBAhlB BATAI IĮ
*
CtJKBAUB.

Plmikiojantui tankas, ra* Brangus Dėde:—
. k jokį ktt< raikti*
Vo išraukta t virai mtataipra
iš NCsV kūopų
yno paprasto, gali rararanCukrau* gamyba į>u karo kiškai plauki vandeniu. Per pltintama rašyti ŠI laiškų- P^teidūktas* Trk|MB
ilgai
taip išaugu, tad irmi4ui*jv Imųdymus Anglijoj du tokie Nukartų buvau prte^jvo, bot
visų suvartoti jau ndįejpijl* tankai tavo nuo spectataus veikiai sunaikinau ir tadė- kunigra» imogua
ABSTINENCIJA IR STUDENTAI
ma. Be to, cukraus gamy laivo dšnio paleisti į vande jau tirai neberašyti. Bet
i L ltXP.B.viriin6 klv ba taip atpigo# kad ji* yra nį, ir visai lengvai iMtMlekč ĮM netatataos mintys twduo- prakalbėjo į jarariRĘ^
Tokiu vardu X E, vysku- jgrtauuu gyvenimu įdegltanų tapkrįčiu 8 turėjo savo mė riemu ii piginusiu (klyki). atatoluj kianty ir u»liau»|(iaū »eWve«k- čtai, Algi jfili pecMM
pramigti į gyvmirar^j
pra M, Remya šių metų iii- įr (jptimizimj. *
nesinį Mwidnkun£. Nema Tik jo kainų pakelia mui- |nt jo. Vos tik u»paufcL, pakliflti lupatai*
!
deiiį $aite prakaitų Vniver Koks alkolio santykis su ŽAS bttralių Mimlivlika blaivi tM, akmės ir kįjoki mokes M,.VV(U1/ Jlr#aFj0 •Vd^*
«ibau, DMole, ai taip aa- čtau ir pagalvoti^ Įrfl
J J nebūtų takta kitarara
»iteto Studentų Ateitiniukų dvasinių jėgų veikimu/ — ninkų kun mėiiuo. Kaip pa čiai. Dabar yra Įmauly cu Tol«; tai>ka« avem ap»L
kimo už šokta*” tM
Abetinentų
Korporacijos Jis jas faip| put ardo ir prakai, taip ir šiame amu-. kraus
t tdidelės ntsatgosi
.
4 su. R nu puse t«ty. Jo
hMMtkUtiis drįstu tanwty kri- viena* vyti*, aUtotojįlĮj
Mmirinkime.
Gerta prele- trukdo jų veikimų, žmogui rinkime, * aptarę _einamua
devynty milimetrų atojuita Pikuoti, Tamsa eri DMf, o rakė: °W kų, ar tafljĮ
gcntiia pmniauaia, pažymė geriausiu veikti tadp, kai mknhlu, kiausmi įiaskaitoą ti. M to cukraus gainlntoii naujo tipo plieno, liepei n» n? ilty neturiu. Bet vBjo, kad studentas turįs kri netrukdo joki pažaliniiu kurtai diitlda ktalmiute tam jai Hko priemonių, kur bft* touianto šautuvo kulka mįtiek, DMele. tatnitta ratyda- iiorii kad mra
tiškai žiūrėti į dalylįiiš ir
Ujjpdima ^nikni suvartoti. 150 jutn .Tanko ilgia —•IJįmns apie-jatttltilif tteug nė- kaĮl^unuv
i.rI
veiksniai,
_ j
CbeniikaT
jan
kuiai
7
daro
"F
mokėti vertinti faktus*
iii
mano,
kuomet
inA*
I
pėdi}, aukštis
— (i.
Į knrektingij užmetimų
tišmetitaų Užda
užda
litdik
ankstis -(L Sliauiti
^liauiHi|korekfinpi
Jei pamiiiesime dar, kųd ttt skaitė apfe pąaųtili^ių
Alkoliznms yra ne tiktai nikolis mažina atsakingumų ttįmštatavimų katalįkiJ akcil vairius bandymus# su eak žėme jl»
greitii-kei,
j visus aš iiratrakiuėnėatsakinii- nimita taip težiūri į
ji» gali 70 khn. greitm
tei. J
mų, rakyiiį kad rarajgjį
nuli
ir
jau
išrado
kai
kuvteuonieninė nelaimė? Nuo ir paivigos. jausmų, lengvai jai, o ypač blaivyfe arityje,
mu per vahmdų
irta
vahintty b
ir žliauM-kiu
šliaUž-Lty tik
Rikįį svutbiaiuiiM
svarbiausius tris,
leidžiame jo ‘
* jo kenčia ir atskiri usmeiis, suprasim^ kodėl tokios liti/ NurcHlė būdtta, kiiriuog blai ,rius pritaikymu pramonei
bf* žiluntuvų, yra kh^l
Cukrus
jau
pradedama
var

Pagal alkolio vartojimo kie uos yra girtavimo pasekme vininkai turėtų panaudoti
aukštumų ištaiko 1*> klm į.
r raiara
mUlns uėĮrttjjtjo jau- Toliau,* Dėdė vėLimi
btnivybei aktaidime/ Rep* toti klijams, iš cukraits <la* greitį. Vandeny - T>i««vfn
kį visus žmones galima skir
Ibbirns,
”
Dčde, labai visiems
PriežarfįĮ#'
romi ragučiai, šukosC reik gai per valandų.
styt į kelias kategorijas.
PlaW rūpėjo ir rūpi. ,tai rierū- “Rūpimi IdiŪOM W
menys elektros instaliaėijai traukiamas tam tikro vinto* |
imi? O klek
W
Pirmajai priklauso Okoli- Daug yra girtavimo prie •
Wj)Tc»ter, Ilw.v
Tokinr^^
tfti
^
am
suorganisuožasčių.
Paminėsime
šias:
1)
ir
kiti
panašiu
dalykai.
Pa

kaį, kurie daug geriu ir pa
paslėpto po šarvu. ' ™ tas jaunimo otgantaaėijra kos jaunimas ?
paatatė
sigeria. Antrajai kategori Mada. 2) įspūdžių ieškoji Pitaųjų Blaivininkų mė galiau dabar surastas būdas tankų statymo idėja iškelto
Lietuvos Vyčiui, Mokslei kad parakei,
gaminti
iŠ
cukraus
Įdtloštui.
mas,
3)
Noras
užsimiršti
4)
jai Priklauso tie, kurie kar
jau prieš kelerik inotita.
nesinis susirinkimas įvyko
viai? Kam parapijose yra Klausyk. DMeky ksK
tais geria, tat ueimsigciia. Noras nutildyti siižinės bal lapkričio 13 d., ŠV* Kazi panagiam į diriitinį šilkų*
sutvertos
įvairios jaunimo važiavusių
Trečių kategorija sudaru su sų. 5) Pajamos (valstybei). miero parapijos salėje. Ku- Vadinasi, greit t gulima bus
LIETUVIAI
—
KINO
draugijos, klubai t dei ne luvyte yra toki’k&Mp
Miku geriantieji. Jie ra- Tėvui Kazimierui, kuris sirhikime dalyvavo ir Cent nešioti cukrinius skalbiniiU
ARTISTAI
rūpėjo ir nerūpi, tai kam net šaltas AtttyfiMkfĮ
galimi, tat nepasigofia. Ket prieš Did. Kai\i Aukštojoj ro pirmininkas kun. plonas ir kitus rūbus, Be to, iš
]
patupi
jose, kur tik galima,
t
virtai kategorijai priklauso Panemunėj, vedė rekolekci Bakanas. Buvo švaistoma cukraus bandoma gaminti Brazilijoj pasirodė filimįįm steigiamos lietuviškos
tie, kurie geria alų arba vy jas, valdžia įsake jas nu seimo nutarimai, kuliuos dirbtinų odų. Žinoma, visa kuriose vaidina lietuviai< mokyklos; parapijos,, tandra
nų. Pagaliau penktų kate traukti ir ižvažiuoti tik dėl nutarta pildyti. Centro pir tnį gamina primaišant prie Boti Rot iro kine ‘‘Santa JieJ įeišgali turėti parapijinių Į kad pežino rta|. ’M
gorijų sudaro visiški absti to. kad ragino žmoses negir mininkas savo gražioje kate cukraus įvairių priedų. Tai- Iena” mokosi keletas artis- [mokyklų, tai vasaros metu Kų mes jums
nentai. Veiklus abstinentas to, kad ragino žmones negir boję ragino visus narius tan ixjgi/pastaėuoju taikli cuk- tų lietuvių, kurie nętytfkus paima miesto mokinta ta viv Bažnyčias kam vtiįm
•turi įsižiūrafi ty gerai su tauti. (D Kai kurių Žmonių l^ytis į kuopos susirinkimus fug pradedamas vis plačiau pasirodys ekrane.
Visaipl sarof{ karščiuose vargsta ir ai? ne jums! MompSi
prasti, koks tarp minėtų ka noras pasipelnyti. 7) Pasi ir pradėti iioliaus veikti* Nu vartoti kaipo vaistai/ No vargas prispyrė immytis, kenčia, kad tik palaikytų tapijines mokykųta^y
davimas draugijos įtakai ir tarta pamkti’ kokį nors kai kurių ligų cukrus lei- kad dik ditoticjės kąsnelįhfa
tegorijų yra santykis.
jaunimų'ir įkv^ jums? ResešiųMdMj
džiamas stačiai į kraujų; cu
kt.
gražų veikalų, kuris bus vaikfų jiems lietuvybe drasi* akademijas,; ar
Paaekmls.
krus lobai gerai gelbsti nuo i^Mpelnyta* - .
Marijonų įtotagij^v^
diųanųp st rpetp^ Blaivi
~ GMavimd pasekmes cvi«
{raiti* ntart* Cukrus ta
nlamo ar jums! MM
ninkų šventėje —: Grabny ikli tinka omrtui, ypač dflsuoiuet liūdnos. Ypačia liūl Ne viek negalima abejoti,
GRIŪVA L1SK1AVOH Pl> “Senorfijo mu» frileiiii pu- Dėdele, kų tn&tf. |^fį|
čių laike. J komisijų įeina
tOy kad jis neapMinkina nei
duos pasekmės lydi alkoli- kad abstinentų darbas yra
tln- i r*>1rAVn«
♦IMU t»»tyWs žibiutlrtlt”
kun.
»T.
Bakanas,
P.
Mangražus kultūros darbas. Ko
LiLS L1 KANOS*
IKelnbni aiškini gnprantii? kų leisk man puklataRi;^^
viųŠkinituo nei kitiį ofganų.
kus (I kategorijos).
kits,
»T.
Skvirskas,
O.
Sidab

, >v,. r
o [tas Dėdės Žibintuvas reiškia, Kų čią gimęs juuhuAM
Kas pasigeria, — save pa voti su girtavimu galima :
rienė, F. Kandratavičiene,
,
igkt^i'Oį
Alytaus
ap.
» c'Į]įe| vistiėfc—sakyti, kad mes statė ! Kaip jie ramiu
1)
Visai
negeriant
alkolinių
žemina. Pasigėręs žmogus
V.
Blavackas,
M.
ŠČiitkienČ.
PLAUKIOJANTIS
n08 £**» .’«*““*
mojome ptilęMi «ia <1- nyčių, kiek jie atįtaįM
visuomet greičiau paslaptis gėrimų, -) Kepant taupuSekantis susirinkimas bus
TANKAS.
uepnžiuniw!.
iu
&
_
Injusį
jaunimu prie taūtyb&i kyklmn*. vienuotymįdh
wo
mintį,
3)
y
yriaiisytai
išduoda. Dėl to nugirdymo
metinis,
kairiame
bus
Renka

metnraukfcio 8lena nkWa.; Iri- nesunku įprašytiCM-m
priemone kai kas sauiomn- remiant blaivininkų dartei,
ma valdytai.
Heporteris. -Wickęi8 Armstrong įmo voe mto> liekanų. Guda bū- L .
4)
įstatymais
reguliuojant
nors rimtesnį vcik|m<f\
gai vartoja.
ne Anglijoj pastate naujus tij totalu padejnnę ^’U fiMe, diWij« turi
’Girtavimas yra didelis alkolinių gėrimų gamyba ir
plaukiojąnčius tautas, ta gios praeita atauunių Iri-L^ gkyriug; teikraJįgiai
turto ir taupumo priešas., pardavinėjimų. 5) Ruošiant Angttjra naujajame pariman-jaunimui tie per kųtik atliktu# tai- bkti, bent tvore e reiktų ap- J o
Jis ardo žmogaus dorovę, o(blaivylies savaitės, priešal- pat aUtovų *kaUHn* bno ir
.
. .... . ’TT
U yra M atatorai katalikai Teka dymua davė geriat&ius re- tverti. Ir tai daug Mt paArkivysk. Giffi*dį&
ypač skaistybę. Girtavimas; kelines parodas ir kt.
sidarhbota
ragina jaunimų i prakalbas,
prieš
sauja*
rinkimu*.
zultafus.
|j koncertus, prašo jtioš daly- vę* Vatikano atetJkį
taip pat ardo sveikata it Studentai visuomenėje.tų*
T - -Įf! .Ii
-, J
-1. ..«*■■
''III'I .■IIIHIIIM
. Į vauti vaidinimuose, žodžiu, joj, parveš dv.
T. Marijonų Bernaičių Kolegija, Bmoklyno
2G įį$
Svarstant Vilniaus reikalus Getievnjo. pasmsta ka 2) Sutaikytas stud. K. Vaškui čeki* paž. |a*k. 200.00
įvteoktab budais kviečia jatt- giij dovanų
3.60 . ir & Y- ir K. J. Kvažtevimo aukos.
ti lis remiantis Lietuvą jos kovoje už Vilnių ir reikalai!- , 3tHomratead, Pa. šrv Juozapo dr. duokite —
kankinių
pįvellt*lU|l^F
Inimų veikti, žiūrėti Lgyve2) Kun. P. Bielkralte*, Vilniaus ^ažlaieianis
20.00
t 4) Kongreso laiku gauta aukų
ta Vilnių grąžinti Lietuvai.
144.35 Įnimų įimtai. Bet paklau- stalui; ant kurių
aukos gauto* iki 11—20 d.
----Kad greičiau sulaukti Vilniaus^-atvadaviui*, Federa
5.) Uhieago, UL X. S. Vilnįjouj Našlaičiams — 24.W
hkbfiOi kiek tas jaunimas tas Japontį ryriauiy®
3) Kun, Alfonsas Vėtaravjcita, Jėzaus N.
cijos Centro Valdyba savo susirinkime š> m. kovo 2 d.
G) Indiana Harbor, Ind, dr. duoklės —
4.92
Seserų VįeiiunTynui, K. Y., N. X Ikvažia[prisidėjo prie tautybės' vete kymas
persekiot »
užgyre Vilniaus Vadavimo Draugijos darbuotę ir ragina 7f Cicero, 111. dr. duoklę*
2.00
----------rimo
pusS
ihvUio aukų --------- —-- --------3S
^
Įkimbi
kaip
mūsų
jaimiinas
ku$. Tas Žiauru* įMįn
Federacijos skyrius kurti .savo skyriuose specialus Vil
l>) Clucago, UL Vikriau* NažIaKiams $25*00
<. 4) -Draugas Pnb. Co..-itŽ 800—XIX Kongreso
^
200
|i
’
ūpina8i
tautybės
reikalais.
buvo paskelbtas pdpf
niaus Vadavimo sekcijas.
*
.
29.00
tChteago, UL dr, duokles
$4.tXk
protokolo knygelių --------------------- —r—
9) Rdckfotį, Ilt dr. duokite _____ -—.^^L.
[Atajhiai
galima
atsakyti,
kad
metų.
t
. ■ 'b
15.00- 5) Kun. Kapočius, Provktence, R. 1. auko«*
FBD1RACIJ0S BIDABKIKIS JUBIL4JUS
... p.-: i'ji "įJUii
12.00
10)
Uliieago.
Ilk
dr.
duokite
---------50.00
Įjie
Vitai
tais
klausimais
iieKad tinkamai įvertinti ir pagerbti Fedoraėijc^ įkū
^Attikelimo Iminyčial I A.,.-n. w<»,« —-ntt
J
11) Nonvood, Mass. N. A*
A, Fėd. Apskritie*
Apskrities
kirūpimt Štai iwnai, So.
B)* C J. KnišiiMkas, takn ilga id rugpiutį,
rėjus, Fcdemcijos Centro Valdyba nutarė sidabrinį JuVytauto 500
aiiačjtaiO išk^įmią liku
Ijileju apvatikšrioti kiek galiniu iskilniiligiau. užkvipsiant
ragsėjk SP*11 k lapkritį, 1930 m,
. »X).OOĮBoerton-c buvo Diptiim Vy>
5O.W
čiai skini Vilniun nidtaičiams
7) C. X Kriftinskna, sekr. alga, ui gruod.. 1930, ^^[cių Naujos Anglijos Apskri
hivusį Fcderarijoa pirmininką .J. E. Vyskupą l*. Būvi,
12) So. Boston, Mas*. Fcd. Sk. 16 Vasario *
8) Kun. K. Pakalnis, už kablegramas Geiievėn
abudu lietuvius pralotus ir visus pirmojo. Kongreso da
ties suvažiavimas.
Buvo
niinėjinio Vilniau* Labdarių Draugijai
lyvius^
,
40001
.Tintu Lygai ir Lietuvos Uteienių Uiaukos (vrids Kun. P. Bieliausko vardu)
33 gg tarp kitų dalykų kalbama
’
iiktenui Zauniui
KAMDIDATAI BŪSIMAI FIDKRACUOS VALDYBAI 13) Nunvoudk Majsfe N, A. Fed. Katalikų v<-v
9) 6* X. Krušinskas, alga už aaitoį te vi®., 1931 ItM^oolapie ateities veikimą. Apie kaluoral
tetatetah-ite., E* Cta*«H>aw«dib. Avt., Uftuvrator, Mae*, K. IUb .
Ir X S»Ir»fca»—UkJo ifcAW>i; Ką*. Jfr, X JetetaiU’-ratalHe*
ries, -02 WI»teor it* CambHd«e, Ifaaa.
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Einant Federacijos Konstitucijos VII straipsniu^ p**
‘ ragrafu X raidės a ir b. sekanti asmenys yra nominuoti
kandidatais būsimai Am, L. R. K. Federacijos Centro
t Valdybai 1931—1932 m. Kongiesas ritiks devynis nsifte.
jiia į Valdybą. Kandidatais nominuoti šio: Kun. Ig, Alhavieiu^ Ktm. Jonas Atiibotas, Kun. Jo
mis Balkfmas, Kun. J. Bakanas, V. Blavackus, Konstan
cija Dumblienė, Vihcas Daubaras, proL Pr. Galini*. J.
(rinkibs Ktm. J. J. Jakaitis, Kun. Pr, Južkaitis, Kun. K.
Junk*!*. U. T. Jokubaite, Kun. P. Karalius* Kitayn Krušinukas, Antanas Kneftys, Kmt P. Mūšis, Jm!$ bednal*
Iv, Juozas Laiicfc*, Št LnkoMfitis, Adv B. F. Mas/ tnuskns, Ady. A* Mileris, Juoras J. 4ūeiuli* Kųib Dh
Jonmt XHvteka» Kun* N.’Pakiilnis, X«n, K. E, FaUlionte,
Ktm. A. Petraiti, Kinu P. llemrika, Julė Kogliutė, Kun.
Pr, Ktrakaiiskas* Ktnn J, Simonaitis, Htaų Hubillenft
Kun. J. švagždysi Leonardas šimutis, Jurgis TamaaonK,
Kun. K. Ūrimnavirimfi Kun. II. J. Vaičiūnai Kum Pr,
Vfrtmuu&ta J. K. Žęniaiti^

tADAM.

Pajauto*:
D M nuo eks-Ful, m Kuu. II. J. Vaįitoo *597*75

sariov23 d. seimelio Lietuvos Ateit, aukoa .. 77.35
14) Philrtdelphia, Hkhniond, Pa* šv. Jurgio
pirap. dr. duokite
18.00
15) So^IiostoJų Masa* draugiją duokite
_
0,00
tti) Norwood, Maus. K) sk. draugiją gokite JT 13.48
17) Chfeiųęią Ui. draugiją duokite per Nemartonį 1400
181 tūry, Ind* ty> Kazim. draugijos duokite
f'i:
£00
19) Lawrenee. Mata.■ draugijų daokllf .J.-JL
“8.00
20) Broekteų M«g*. draugijų duokite
33.12
21) C. Brooklyri, N* 5’’. .draugijų duokite
.
W
22) Imtam* riarixiK lnd. draugijų dooklte
.
3.00
23) Ciecm, III. 12 ak. <1 raugiją Jttoklte
, 10.00
24) Fmvidenra, R. I* 47 sk. draklte
.™_
5.00
23) Wilkra'tam. P*. AUK& duokite
. ■'. 10.00
StiLTVitara Barre, M J. B* šalittna* _
100
1.00
27) Bhmklyn, N. Y. “M. S.” 34 kp.
25) Cicrittj UI. Am. Lietuvių K»t. Akt. 4
O
29) Nuoeimčii) už L* ta P. Bonų kup, 1*31 ta
itatao
. *
• * * s 4 ■,'
•

*
Ii Kita. Dr. J, Navkkra,

JO) Kuiū P. BieJiauafaufc Vilniau* ntllaičiama
šelpti. Kum. F. Virmauskk* ėekis $40.20
..
. i
irmfis $75,00 .—
----- ------------------------ 115.001
ID Ptt>€
DovydaitiK. Ateitim D-jai Kaune 1 77.351
U) Vytauto Spauatuvč, < $000 laikų — K00
13) C* C Krušinska*, alga už kova, tatendlin,
4
gegutai, Idrielte ir Ue|toa toČn.
25O<0O
Vž 365 mažus ir dideliu* atamp. vokui $8.15
L’ž paltu ženklus ir apdrarabto laižkua 15.10
UŽ pataisym< r«M>mw niMžino« ^ ./ w 1.25
* 1
Cia»(wv«dcai
»80
,■,■■■•
tasjo
Ul 'Bta-tedltdnkiii Kun. 4. U. Vaičiūną* J
atktekaiU ištekta
’MH
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MAMVAf M. H.

nooranr, N. *

M5ta>ratarafafe*
mra įvyta gruodi. A tuoj po pra- ma* įvyki gruodi. 20, 5^0 ve*
karo, KaroMonfc Angelą parapijai
tiinlj. Kvletirati jurtai ateiti, ura rvetrinlj, kempei Bobttng te Se<
m kokų rviririą mnBeayraą. 4th jprtvią.
l
Taipgi ataivMkių ir ravo drugiu
Taigi mrionNdte viri imtefakti
pritapti prie febe org*ntauUoe<
te ribtafalti faktai kurio mete
skolingi. Nepeairiftdte te nenją
nerią etriveeti prirėlyti prie mitai
W8. 75 kp- mtneriniri terirife beaugtai orgaohadjau
Kriene TeMyta
kimtl IvykiU kiekvieną ralnraj,
roksfateny,
15 d., iv. Petro fr
patilo Mnytfoijė šventinije.

Merginų Kvintetai muiidedąi ii1L Getežintay O
ččanifttėa, A, Mandn\viekiu
SasiiriHkimas.
tėu, A, Štraimikiuta ir B.
Adom^iutai, gudainavo A.
Jmu> Evangelisto dr- Vanagaičio ‘Mes mergytė*.
Wtinte susirinkimas Paskui orkestras vėl grieže,
&&tavhc traridny» ra tiražais ntetrafa titifri W *•*•*■
A m. gruodžiu 6 d. lie* Vyrų Kvintetai, iš V,
mokyklos svetainėje. Vaitukaičio V. Ceptako, J
htnlus, galima nuriti į InuH nudrinki mn kviečiami Kairio, J, Pazt^ikio ir X
^ęiUoH kamlmrp (lali visi—
draugai, nes nė vienas Jiįknėlio, panašiai kaip ir ifartemi ir vyrai
stičje
vakariau"
atleiatta nuo šita pa- merginta sudainavo **Mra skaitykloje rasti pasteknitv*
■ . athol,mam.
vyta Rckmidienį, gruodžio 20, B
•
’A
<♦ *’» * •
IM .< kp. fanerini* raririnH
gofe Re svarbiu klausi* berniukai/* Po
dainos ti visokius luikriišriuk M
Pendta Hekumdienį Ky, P R A N B T M A & Imta ivyks gmodMte 20, tuoj pe M,, faj po imnta ta. Kaifara*
$ araratymo, bus renka- visas rhorns susidėjo atlikti žirninius.
^•į”D- H <’«»*«««*
P^įl farapUm taUte* Kvteifad vtd
nariai AMti. Tafai atrivrakta
vaHyha 1932 metams. labai dailią Petrausko; HPa- Kad žmonės įvertina sr
Jurgio rmjfiigimej avet. i^ ' ikritii^ metinis ,suviuiiavt-| josaallj. Kitioteatei vtel nartai ai* rato draugu* prirašyti prte Mta
^ejau-kan^e/# — ±
uaiycndšk^^^
ko_ PUtūlKHM -metine vatoje -vvJcR
m gruodžio 2Tptaakyti te uisimokiti mtaofas tanios organfcatijta
atsiskaityti*
Pertraukoje buvo anglų šti is ją
lankymo.
Kariate
ledytai
...
.
.
< Kas nedalyvautų šiame kalboje paskaityta žhipsnys visi penki kambariai taip pariųnjuvni ir Šie svoriai TMo
Pirk
Avė
■Bride^P**
’?^ir dno’*
P*
-It jc,
- 44»
-w Į m k Aw.t<Įsn«^. Kj^ kiJn^| wrwterfjnfc
brinkimo. turėtų iižmo- istorijom žinelių apie laiki prisikimšę, kad sunku įeiti.'kunigai: kun. J. ^vagždys,
, DBTBOTT,MWM.
poįt, ę<mn.
L .
KrftJ8» ViMyta LDS. 72 kp* imdrinklmaa įvyk*
Utį Irt.OO baudos. Tite tie nąją Lietuvoj statine
Toks tipass visus džiugina; kuo. K Juras, kun. Jr ^ka- Visos aįiskrifieg kuopos
..............
sekmadienį, gruodi 20, tuoj po
įftfeteti, kurie serga*
Kauną. Del laiko stokos, visi geriau sii viens kitu su landis ir kilti, F. Rtraknus- kviečiamos prisiųsti kuo dau
'LAįOlNOl, MABB.
pantetet),
iv, Jurgio par*PU** *** *
tMo* korespondentas. šį tavo neužbaigta, ir atei sipažins ir Ims galima lauk kas. Pastarasis pakyrėsiu^ ginusia atstovų ir parūpinti LD&. 70 kp. raririnkimra įvyta
kykloj*. 'Viri kuopos nariai yra
nantį vakarą tas užbaigtai ti geresnes dvasios visoje ir buvo toastimsteriu. Va naudingu sumanymų miteų g^”e<lžf 20 d, tuoj po dvyliktai, kviritami atrilankyti į iį raterfa
bu trumpa Nepriklausomo parapijoje.
<ria visi Žmo- karien? pradėjo kWb kum vmiintėlks dailfinmldškos
g*iuW meiti, n« tirf. ktag. ■
* ▼•rayrai ■
Kauno gyvavimo apžvalga. nes, ir jauni ir senį kviečia S. rp. Kneižis malda.
mK1miz.aeijos .RoTovoi.
,, . i ;.
r<
. Irivęikne ir ravi oraugusfa) pri»
Pusvalandis baigėsi Šim mi atsilankyti bendram paValdytai
Kalbėjo svečiai kunigai ir Atsiminkime. Sesers ir raSytt
Mot. S-gos M kuopos va- kaus ‘/Finu per dvarelį?'
a BBomnr, w. r.
('įlinkšimnimui. Tokiu bū keliolika .parlipi,jiečiu.
Broliai,
kad
tik
-vienybėje
ytengimo komisija p.
Gruodžio ,20, tuoj po sumos į- ’
mišram chorui.
du tėvai su savo vaikais kar
CLBVnAMD, OHIO
Knn,’ SDnkaitekas gražiais ra gąlyljė. Todėl stokime
ir čepelionyt? tievyta WS. 10 kuopos austeinkimas
tu
galės
praleisti
vakarus.
Gruodžio
7 d., 8-tę vai. vakare V& Taigi kvtaHamo vteno narim
Bendrai
visi
penki
praė

visi
į
bfirį.
tieskime
viens
L
juokeliais, .jiaįvąirind propaatangas^ kad rengiama
kitam * pagalbos ranką ir l uetavių Salėj įvyta LDS. 51 kp. aplankyti į H anotetekimo te «Kinpt gruodžio 6 <1. jusi vakai išsiskyrė iŠ pa Pasisekė Paneliu Vakarienė gramo.
rimokiti minėtinos. Atrivookfto te
vai vakare Šv. Jurgio prastų muzikos pusvalan . Labai -didelis žmonių hū- Klek kun. S. "P. itneižis bendromis' jėgomis kovoki- mtaęrinii raririnkmia. Gorbiarai savo drangos prirajytį.
me'prii'S
kapitalizmo
ir
kh-p*
1
P***
911
**
”
»**
*
y
**»
u
By. svetainėj būtą toki, ko džių ir pasižymėjo tuomi, iys lankė Panelių vakarie užbaigė vakąrjęnę prakttlhe▼aMyta
mnnizmo letenas. • ',
Į
BtlftBTOM, MAM>
j. kad gana dane* išskaitjria a- nę. Nors dar nepaaiškėjo k* b‘ malda. į
lte miteli kolonijoj dar nepie Lietuvą nglų kalba.
Visi įsidėmėkite laikij ir wb.
W laive.
PROTOHOrCl, B.1
kokis bus galutinai pelnas,
Paskaitos.
Šios
įterptos
skaitos
liū

t •.
būtinai
datyyankite.
penktadieni, gruodžio 4, 7:30 v.
LDS.
11 kp. mtaosinio iradrinki.
£ Mbmedijii ‘‘Daug 'triukšvisi spėja, kad prašoks du Kiekviena pirmadi'enio
.A^Mtiex Valdl/ba. Įrak.,Uneoln 8«tain»j,20UnooIn mas įvyks sekmadienį, gruodi. 20
ne bus sulauk^ iš klausvto
>Ote dėl nieko1* vaidins mftšimtu dolerių. IŠ jaunų paVbMyta tuoj po rainos, bainytinlj svotai*
vakarą, luižnytinėje svetai ,------------ -— ------- - —-——-ĮSt. Ateikite viri.
jų tietk Pat omes kiek4r
ijjl geriausios 'vaidifa, K
nelių veikimo tai yra didelė
nfij. Svarbu, kad vU Maino mta»
nėje; kleb. kun. Kneižis T0MMY8 MEAT KABOT
kevičius,
Vaitkus* pati muzika/ Išgirdus kiek suma. Visiems užteko ir
rinkimo dalyvautu te'gistaoktų
. MBfaaSti ••’
duoda tikybinę paskaita;
Dailydienė, Uždą- paaiškinimu apie pačią fan valgyti ir gerti.
duokles. Parodykim gralg P«ry*
LDS.
13
kp.
tuiirinkimii
įvyta
Susirenka
jjįuig
žmonių
HARTFORD,
CONM.
tą, svetimtaučiams pasidaro
penktadienį, gruodžio 4. 7:30 v dį kitiems.
’
Mite*
suprantamesnė ir josios mu
klausyti.
kad .. Kaąj^^aUvų procente ..
Tatare, mokyta* kambary. Auk
talė dalis, kurbngtft
paskaiti;
ne
kitew«tai.r
pirm, p* M. tfižmuh juka, z Sumanymas labai ge- Afaiė* Dannikkiti^heJ
raą ir vieną pastabėlMega i eiuisi 805 Hollins Ht» ir tu mažai ir jąųnįiw\ Po pa Užlaikome geriausį te švariausi Ik&ti duokle*.
Vtatata
b,’ bus nepaprasta. Sqtiž pigiaurinK kainas. Pa
sekmadienį, gruodi. 20 d., A m,
Įima padalyti. Tai yra, kad rėjusi apie 75 metus am  skaitų kam kas neaišku tavor%
tarnavimų . užtikriuam kogeriausĮ.
$gWiu choras išpildys etSvarbi, tad įM Mrirfatata Mafa
HABTFOBD, OOMt.
muzikos turinys arčiau sek žiaus, pasimirė lapkričio 27 klausia ir į paklausimus Privalom į vietų. Tik pašauk
graŽiu, dar čia negirdėtą
Viii*nariai te btat po vilta
Los.
6
kproririnkinu*
įvyki
Tel. 5-9744.
tų kalbos turinį. Pavyzd d. Laidotuves įvyko pirma kųn. Kneižte atakiričja.
solo dainuos pp.
nad otetetatg prteriteti pdt pifta
Savininkai
gruod.
ft,
tuoj
po
rantau
balny
žiui, kuomet bufo kaltame dienį lapkričio 30 su trejo Tokios paskaitos bus per Tarnai Berys te 8t Binkevičfa
brangiosorgaidiadjta
, Stonkienė, Šatutinij tvetripij, 41 OtpKol AvtaM
apie Vilnių, jokios Vilniš mis Mišiomte. J Velionė pri visit žiemą pirmadienio^ va
iMalonlkiti vūnariri atriti, ura y*
te, Zigmantįenė, Daikės dainos ^nebuvo. Pana klausė Tratininkų bei Alto karais.
ganre atatb,
/
l *
Pap.
ktnė, Čepelionytė ir maĮ ra ivarbių reikalu dil ktiopoiaau-1
šiai
ir
apie
Kauną.
Gal
tai
UDS.
107
kp.
mOMrinia
ttabiariaus
it
Ražančians
draugi

&. 4 metą Ūailydaitė.
Mes ptji^^IETUVOsLĮ‘^“«į^^
Pėikalffuja sfeO.OOO ’
kimaa įvyta gruod. <5, tuoj po ra*
- taunamečių choras dab sunku, bet be visiškai nega joms, ir pasižymėjo savo di
atlįigininio^
mot,
iv. Kaaimtai pa^taU0* *d|j.
Įima bent vieną daina susi deliu dievobftiiningumu. Lai
jfam ir atliks gražų KaleBONŲ
kilpomis
UŽ
pilnus
f(
,
UM.«kF.nM
kvieifanii
vii nariai dalyvauti fe
T*. JI. P-nia Ona Paznibkienė pinigus.
raudelį, pp. Dauman- tarus, pritaikinti prie kal ilsisi ramylteje!
I
■
■"-'
111
■
-•
uirimokOti ainrafaa raokratil te
bos. Tuomi arčiau visi sek
įnešė į Norfolk Huperior Ci
F ir ’Slašinskiene (sestinaujų narių**trivrati prbriteti.
Perkrun LIETUVOS BO.
WO»««T11, MM*.
tų
dainą,
išreiškiančia
muzi

vilį 'teismą $20,000 bylą KUS
:
Astrauskaitės) išpildys
ii- mokam pngni dienos Į «■ į®®; 7Jxu^T 7^*1**^!* *
prieš Patrięk’ij F. Connolly.
1 n
Įvyta gruodžio g, 6 vai. vakaro
:4ė*rt» dalykėlių piano ir kos garsais mintis tik ka
Byloje pažymį kad kovo 26 * tirsą. »
%
| baŽnytinSja avatritaja. 41 Provžodžiais
išdėstytas.
lAlTOlT, BA.
f Mimika. O ką besakyti apie
Misijos.
šiandien
mokam
70
doloVH-AU^ul
LDfį.
40
kuopei raofrinktaai į*
dieną,
W31,
eihant*T>ean
gU
Įspiulžiai Aplankius t
jteBkut, kuriuos mano **pri*
tių
už
$1,00.00
Ir
35
dolerius
Į
Mti,
nra
turima
aprrarotyti
kate*
vyta
gruodi
6 d., tuoj po ramra,
Kambarius.
šv. Kryžiaus bažnyčioje ji laivo sužeista Cmmoliy
trterti*' Norikas su Aūkšuž
$50.00.
Siųskite
Lietuvos]
U mrbių klaurirag. Ba ta, gari iv. Mykolo paraptira avetafaj.
automolnliu. '••<■■•
Žigmantienė su Kiekvienam
MilonSkit viii nariai atiitaiifryti
atsilankiu gruodžio 7 d. vakare prasi
Bonus rcgtetrirotame laiške |proga tiirimoklti faldra.^^
dės
dviejų
savaičių
Misijos:
i#t^iebe ir kitu
te
minorine* mokratio ufatatlti.
siam į naujai atidarytus Vi
o tuojau gausite Bahkos če Į
***?
pirmą
savaite
bus
vedu

ModŽiu, vakaras hua ge suomeninio Centro Karata
'Mum krautuvė atdara iri
lį pelnas skiriamas pu- ms tuojaus puola Į akis tų sioms moteiinis >r niorgi*
(tnriaSųarti 5000 peri.) .
antra
—
•
vedusioms
DATTOJT, omo
noras,
ifat su parapija, pnngaį kambarių gyvas reikalingu
vakarais iki 9 valandai.
Attekantis'fr suprantantis sa*
LDS. 50 kp. MtartaktaM įvyta
Aiotie
kiekvieno
lietuvio
inteligen^
Mivyrams
ir
vaikinams,
Išauksini daug svoto- inas. Kol jų nebuvo, nieks
sekmadienį, rroodžio 20, bdfoy*
to biblioteką, taųįfe etatite “Židi
. ’ •■
Kviesles, apie juos ne nesvajojo. Da sijas ves garausis pamoksli nį,0 didžinurią mfarinį literatū . fartlnakmi laivakortes ir
tinij mretatelj tuoj po stoMk
Mutic ConumttoryCtauerfaory
Siunčiam pinigus—dolerinis Prof. of Mada
tai’ gi — negalima suprasti ninkas Tėvas Jėzuitas *L ros, mokslo, visuomnnie Ir akade —i Liehtvn, Lenkis? ir Imt- « «"• fsiifo™** »»•.
Kuopo* faL & MteMi
r
■' *
iui,
*
u*4
kaip be jųjų apsieita! Pa Bražikas. įcnra savo gražia miš.kojo gyveninio tūriai^ nuo ...
viję,
'
__ __ ___ __ . ;,, .■.
v.rrmĄawmE^
sišnekučiuoti, pasilinksmin iškallia yra pasižymėjęs Lie įut jo leidimo pradžtak Bct*a,Mte
dlnyk*
’
darosi
keetartįdbmeenU,
tuvoje
ir
Čia
Amerikoje.
;
LDS.
108 kpį, mlnMate iradrinld*
ti — kaili tik vieta! Tik
m«.t įvyki uekmadienį, gruod, i,
Visi Mt. Carinei ir apy ir tiesiog: būtą nedovanotina, jei
Pareitų ketvirtadienį jvy- kelios Savaitės kaip šie kąra
gn kurte hHeligeatee, vtetiek ku
mojau! po raaroi, iv. Andriejui
Penktas Radto Koneer- tanai tavo naujai išpuošti linkes lietuviai atvykite t rios profesijos jie bebūtą te kur dnj nunmšmn 10 »moSimt{. (
r
t
Pta*
11M tau* St.
Programa buvo tokias ir pettvarkyti,*ir jau šian tas Misijas ir įgykite gau begyventų, jo neprenumeruotą ir Malonėkit mus nepnmiržti
Kvteetamo mrfa te atara attiti te
jotmcAir diy oood*
/ atidėrymo su Tautos dien entuziastiškai žmonės sių Dievo malonių.
neikaitytų bent nuo 1Ū3O metų
tariu ulvflktra fafcjii uMrak**
STOKI ■
pradifa
u, sekė nežinomo auto* juta lanko,
Nuoširdžiai
jus
kvėpia
<
h. Tufai įtrivraHu non po vta
lannuomene
P. BARTKEVIČIUS, S»v.,
“Židinio kaina Amerikojefaet
ta utajį wir| prii kuopta ptfa
t daina ■ ©irtuoj&ftnta? tuoj sužinojo, jog pkv, lošti
Kun. ♦!. ę. Konrerieiitiif —44.50, pttsm.’-taJKh LfetuVoje? «4 tr«. Main »t.. MonUBo, Mm.
lyti.
VkMyte
nudainuota „ Ro to biljardus (poolM) čia gali
,
Klebonas.
Tik poaBbdyk 4* mflsų neri gosi,
airio orkestrą pagrie- ma už pusę kainos, ir dm
mot — 35 lt., pnsm, x-20 lt.
XtetUvišk$ Marša ir Val- tarp savo draugų- Belo
Adresaat KĄPNAŽ, taisvte AGraodifo t, rakiMdtenį, tuoj
dovi*.
—
Bnrait
Heilu
Uja
Kr. 3.
•‘Seilinti*’ elne dn tartu per
šiant/
girdėt
kitame
knmta>.. .....[__ . •_
po manai, parapUoa mtafaa taurafari t® pud. didelio faingto ra
ryje Radio muzikos garnį
berfaee įvyta LDR. M ta rari•privertu viritellri. Mafa Lteteroje,
rinkimu*. MiMHte atoki vtek v
ir panelių šnekiičiavimas.
metame 12 Ut„ pūrai metą S lt,
IF J
Kvtettafttftyta
Atsibudus Vaikščioti apie SPAUSTUVE IR KALENDORIŲ DIRBTUVE
Letrijofei Eetijoje. Vridetijujt
įkY
w., M„
:
- ^„lt,
«
AOUfcu
IMIIttet SteklnliM
•r kitur metime 15 Utn jmiri «roVltOKUS srat’OOS
KALĖM DORI t! S
Tnwwrvwi
MST9VBB MA16UV*
;/L'
tą A lt

L D, S. KOMIS

LIETUVOS BONAI

MT. MRIKL, M.

y,

10 BIDŽIUUŲ TOMU

•

V A R G 0 M.l M IH KAS

■

i■

•

įį

rNLUMOKS fflUM.

M ŽENKLAI

j “SHW

J*

ili'lbiiSiiiiii

. LUtaviUm*, AMMrUro-' r

MUS HBUMCUS
PmUINK

mHMUm.'

Mi «m.

kuiiaca man,

a. ’

e

Nuo MlIiaMOiTikkUUii
iki DidžMMiM LMMgiiiiM
Įtartu
Matto kaino* sMlinktMo*.

4wi0UUatJtete
FraessOn* ir AgtstsMi
MfscMtHb kainos, .

8. E ZAPENAS

1ALTIM0U. MD.

Mi La.mc. SI„

T.LNUl >

tMrrMC, Mu»,
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1 Ji*
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Adrerai: JUrtautara, “failutfe
įAftmintarorijfcL
>

rm 97 jcp, Mtatefataao įvytai ' ■
ketvhtadfenį, gttadlte 10 dfetae

vakare. Ateita* ttel fa tatapi

Meta imohfį teturi progoe ne>
pepraritemi didvyrio dertam#-^ ML
‘M. Mtaitetaitl.

G^eiZb .. V,e^ **kw*^u? ®į,n!
____
Idaug ko pamatyti ar tik už

65
<»feww

feMfetaįtafetai IILI.

■h

fefefefefem

.

v

. fteOTKjfe riKMtaJu

VIETINES ŽINIOS I

|y»L, BcwtRB ftmto įvyta

.

**

mbjubfms susi

i ./^ I^

GBAiOB VAIDIUIMAS
jŲMfelKU
ikowskio/$chuberto
irkitų, MtML
.
,
FAYttfyl.AI,
jau gavo simgU Ibių iš ku. Į
8. Kneižio, kad Norwoodie-|
ŠiaiimšnytiMįe
tiktei atvažiuoja
į 8o,|
EI J£LJ£|tU
avstamšjeK^^^ĮW*
Mfth
8t
tuoj
po
**Bastūnų suvaidinti gražy
t Atimtefe Antai ai 1
MMlMI TAMPYTA
veikalų, “Marijų Magdefe**3
Į*Įr*EwlMlf
J. Grasinta*,
.<
nų° gruodžio 2G &, 7 vai.
34 rrmvit «u uwu*it*v, Maa^tri
vakare, ftv»taPetro
VitanmirtfeM* <- J# Mąritaį**r),
nfefeaparapijos
fev<Htfeidomi jodomieji paveikiai
■
* HA 1«VM BLx fe. AfaH-L Mtr Al
bpžnytinžJewsalėjė.
rww wygintĮ<*Trys NaihUUi.” Bus ro- ■ Į įtart** ferfc, fe*' ŠMMfe M***, »nc
feMUMta* ** V.
HA Įtarau fe, fe Brat**, m*
VM Mstaengldmfe
mėginopaveikslai
nusinuodyti
tta tfeOfeta** ** J«feM Gratvrthm,
frakai* puma- EndIdotnCia
ir 20
~ _ĮT ĮW« fe, M*W*^N«m * > VMb MfeMafota* ?— M. AMtas l ?j
tytt tų mfejų
jaunuolis
Jolm
' JM & MMlrJIU fe Mfe Mfefe
fenufeta
įPik vreUgijinį
I**i*m n vei*|metų
žl
Jack
Rharkey
ir BarniOliarUdiniufoMV. felotla,
• *
MPUQI*>
Alapačiu
vifetaA
p* paĮje.
77 rfc
-tj;aiškinosi
w
kk^ ir ittom
žygiu
jį*
tai darus
dŠtaftAM ii iu ii^takvr& Pa* P*® vnapiiu.
repiti Labdarybę, #
dėlJuokų
nusiminimo
ir negatejibu* sočiai,
o matMOMtojų teW
gft
ĮŽfeigM 36e; ^
ir enW
25c,, vaLlpjo,
pragyventi, nes neturi U«rMlkA J. irt
karna 10e. *
KwMgs.Įdar|x>>
B9^Į9i99įO 1

DRAUGIJŲ. VALDYBŲ!
ADRESAI
4

sios veikalėliUj trijų .vato*
nų iievi komedija “Vania- Į
Ko*” Veikalėlis labai ę* vertinu baritmms Jut* Rfe
nmmin€
Be to.
Gtūoft Ijdtf vakare^ivyko vds ir vaizduoja beturiu
kaimo
gyvenimų,
gv, Petro Parapijos Labda
iš 1« dalių, > ttmrybės
Vincento de Pau? piršlybų bei "Vedybų
pson Stone vadovaujant. Da
iiodmugij^feuirinkinuu. čius ir tt
[
Vaidinimas
įvyks
sausio
Įyvaus
ir Arthur Fisdtor, fKasininkė reportavo apie
sekmiiĮgų parapijos kalen- mem 3 d., pirmų sekmadieni Žymu# inusikaa, dalyvarfa
rių jm-davinėjimų?
Sakė, nį pp. Naujų Metų, VisipIMtbbIinko,, koimerto pro
kad 300 jų išparduota^ ir kviečiami iš anksto pasiryž-|gramoj. Įžanga į koncertų
kiti 300 lengvai ižgijnirducte ti ateiti įdomaus veikalo pa-|50e 75c ir |1M
xjSTtivo* uncmv ouos
?AL4ID(VO'(DEPPO O1O1A MOTDfO« tVfl,
žifiretip
*
Bra.l Bus išpildyta įžymiausių
iki naujų metų, i
WBS8lOB.
n
•
HmIMiM
—Takll MMM
InvusikU Imtiniai, kaip tai
te. jomo «v. et raMufe
1 Ji pranešė, kad Labdary
fe lt Afoaaa A*. Maktea.' IfaM
bės kasa migąfttL PHe P^’-Gruod, 1 d. Bostono gatLAIKOSI JAPONU
Pinėtatnkaa —M. tfoba
į
gutf wnčju# kad > Povilas
v8»e buvo surengto. “laido-Įtarnavuaieina ImiBiĮ tanaus
tataistf
ViiiUt
kviečia
lIOKShmNKAS.
Rengėjai kviečia daly*au- tuvėa.” kūrime dalvvavo|JutK!0 Kniuipio laidotuvfne,
Buslimanas iau pamokėjo
myoraa Chiriey, didelU or-Įiirdin
Kai Maldoft Draugi ja,
Apažt
Vkm-PiminlafcM — J. PatrMafei uM
už upsigarsinlmų kalendoX Tbo*u* Park, fe Boto**, fem
Komuija.
#ių
savaitę
Bostone
lan|
- ■
Kniuipiai.
riijjo ir kad Lietuvos Duk
: W U fe fe fertfe M« ■
- ■ Prot RtalnlnkM —■ J« Glte**M»
HOslaH — Ona Steatolifel
S Thaaua Jfefc fe Uratas, Kfem
Jappniįo*Į at^Mp4siMinBZW P4Wterų Draugija aukojo savo koei
mw«t«k fe fe Btara, Mm rin, Mfetakta — M. Mfe
r
-u*.. .......... <■' ■■/**»
NVOPĮJOSI DĖL
Tvarkdar*
Ona Mfortifeife
vtta KK
vėliausio parengimo trečda noksliinnkas’ prof. KyogiJ ATjifppt
M E. NlntU 8L, fe Krato*, Mtaft^
laii
OolamMa
Bd.,
fe
Bratra,
Mara,
Guyebiro.
Massaehusettsl'
SUAR&^
NEDARBO.
IMInlnkH — X Mandatai*
į.
lį pelnu — $14.00.
. f
karna Glofete — * JtMutaitate
|IS K, Brradvray, fe Rotofe Mfetf
įTA^O
Nutaita Miažyti laiškų Technologijos institute jis Į
Marteliui — j. Saiki* '
?
Gruodžio 2 d. prie West aferg fearatoka kUkylMfo «fe*»fo, T Wlnfltld fe fe BMtfe Mate. ■
Lietuvos Dukterų Dr-jai.
skaitė dvi paskaitas apie
*
----- ,
TfeT m vatafe yotekirtifej far* Uranaija laiko »«*irinWmn*ka* M9h
Gruod. 1 d. vakare Tbų*
Dv* vadas perdavė Labda juponjos. žemės drebėjimų.
Md&dUnI ktekvleno Batorai*, ji W
tfefej.
flfefię drafeijai MfaUaia krA»WM» •f *» ftety, Paratifo* aafoj, AK B fBj
-------------odore O’Neil, 24 metų jau*
rybei $50.00 nuo Sblith Bos
——■....———?«r_,—.......
tono Jobless Committee pir
PRTRO IR POVatsisveikiųo
7 ir 9 vai. ryt<|. Ji ypatb^j
Įprie Mase Memorial ligoni*
mininko Mr» Edvvnrd L, LoDRUJOS
RARIŲ
ęai brangi ĮmrapijieS
gdn. * Sakė nurašęs jam pa*
nės SU viena slauge (nurae),
nes
ŠV. Panely NekaB^
DĖMRSIUL
dėkos ja^kų ir patarė drau
Įjų pabučiuodamas. Bet voe
Rekolekcijos
I^iasid^jimo vardu pavadįjK:
gijai p&rasyti nuo savęs.
tik spėjo kelis Žingsnius nuLapkričio 29 d. pragidejo ta mfisų bažnyčia.
'
Komisija apsiėmė apeiti Dr-jos valdybos rinkimų 1 eiti, jį pasitiko keturi polill*
rekolekcijos, kurios tęau iki
pagalbos reikalaujančius ir svarbus susii’inkimaą įvyks Įcininkai. tiškėjo, kad po
.r.
.i,
gruodžio 6 d., 2 vai po pie-Įlicinmkai šio jaunuolio jau
jiems nupirkti šį bei tų.
Visiems prieteliams, pa- gruodžio 8 d. Rekolekcijas ■feamafemMBs»*MfcmMMfee*«fc
* J|
# Pasidžiaugta, kad visuo tų. Visi ateikite ir išrinki-j senai ieškų, kaip kaltinanįu
veda misijonifirius kun. An Tol. fe ferton
menė remia šia Labdarybės te geriausių valdybų. Neuž-Į vagystėje.
tanas MeSkis, S. J. Pamo
Uataris Dtfeįa^a
,
dnuigį jų.
P<d.,
kslai būna 7:30 vai rytai*
ir vakarais,
ftekolekcijo*
skiriamos visiem Cambrid“ UI W. IrAfebraar/S*.
Viename vežime'vežė “de$
ge’iaus ir apylinkė Ufeu- Otfoė vafesfe* afe > 1W lt, 9feV
rtė t>M mMIį
viams. Kadangi pernoksi^ ' fUrfeotaiste aso
*
it vM. dfepFF
MmB£ aU&flft skelbia vi*
Vyku^feri<faiww;raKg tik Tarvydo feffeyta.
ninkas
sako*
įdomius
painu*
SMatente
M*
»
i«
• vfe Mfefeft
šokia* Tolintam blogiems
feHu nariai jau baigta reiig1| Vaidina Nonvoodo gabus artintai
sius, tai tikimasi, kad klatte Nefelleaite aso 9 iki lt vsL dfeikl
tis kifu mettp darlw pra
(pagal sutarti)
.
sytojij visa la&$ W daug/
dfei< juoko, bet darbiniu’
414 *MUtw*]r, *>. Koatoo.
*
diiaif f ^jais metais jie piiŠv, Novena prasidėjo lapkai U to nieko geresnio ne*
advoutAs
s^kmįngai dh'Mo, ativaidinRbom 3/
kriieo 30 d. ir tęsis iki gruo
“Darbininko” Name
sulaukia.
dami keletą veikalij. Jie
(antro* labos, Room 2)
Gytotiimo virtai fe Central SU,
džio 8 d. Noyenai vadovaus
11 Gruadito 20 C, 7 vai, vata*.
y.-.:
.i
w~^.;.,-.... .
^ i,^
vaidino ne tik savo kuopos,
Hudson, Mum.
ja pats misijonierjus.
Po ĮtebdarybS* Vadėvyite-’
Baatono Ofim:
bet ir kitij draugiją paienTrt Httdto* ««.
i■ 1
89 Stata fertfe'Boooi 68
Dirbti
.itttefeMA
ir
Šilkus
kaly
MiGaM—RURRI' i I I.AIII |IĮĮBl,1lfW/Hifex..B...L.
AtliridaL
unuvn
OTOTTOJM
Vim
maloniai
užprašomo
at

gimuofev Visi gerai atsi
Tel. Hubbard 989į
#6. "aM^ĮHa?. D»»e ©’iMU.E
J i h Mii m i mi<>( w
i
wm
mena jįj gražų pasisėkimij, Gyvenimo
Gyvenimo: 33 Rosfeont Street,
silankyti. *
B«<šM
Šį penktadienį, gruodžio
Ofiw VnUodo.: M ir T<
na JM, M W. «.ik «., South
Dordfoaber,
Mama
sUVardinant dramų “Vytau
4 d., 8:30 vai. J$tįį praside
BMtm, KMa
.
G15
tas Pančiuose’’ ir “Sudrum
da 40 valandų atlaidai, ko
TiijircufiiiĮiiiiArfi
m Hu
<niHm
n
.m|
stoji . Ramybė. -, komedijų
me baigsis iškilmingais miš
MfTM filMFM
“Pinigėliai.”
»
parais gruodžio 8 d.
--InlHVliRv VHInMrtv
1932 metus jie prade*
Parapijos švėttU,
KOMI KATIO*
da lengvu lietuviškos dvaDuodu plane te abato*! visokias
.
'-<į" • •'
• •'
nutiko* pamokas. Gera proga pte
(tarp* F Ir boretartef Sta)
PARDUODAM laivakortes
Gruodžio 8 d. yra iškjb
stankyti nuaikoo p«* per* n*ky| te te LIETUVOS per vis** Haite*
toj*. DM susitari** prateu feeftl
UMaikon* HUfeM** Utedo* vy« minga parapijos šventė. Ta
SIUNČIAME PINIGUS ILtetuv*
bite dtea« ase • ryto iki I vsL p* 103 Arttetaį-^Mfe afeya^ 00c TSe Si
TM,8Q'BMt«al0W
rfltetMKteatailfe. Graliai*!** iby* diena mišios bus laikomos Šį
Litais ir Dotertal*.
Mto*. PMMtoVfeopteteupirlfet
Po vafevyste Atthar Ftedfor
APDRAUDtlAME Namus te Aub>

gt'^kuun.
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CAMBRIOGE, MAS.

FAHIA

............^>1.

..

A, l, IAFOms l

FU ŪMAUSIĄS

KAI J. KAUNAUSKAS

SM Brtaiw*yf So. Mtou.

CNAS L UMFA, MA

x^..l( .l.,|-.

ĮVJAIMV IMMĮMIg
ZMUTOVS *
FAU'S MEN$
SHOF
468 W. >90ADWAT
mtk 9|*taM, Mafe.

MAi iifc i i

| lw>i

,HW i »H»<H<<*w

ATSDAK SUKOS
Mosnu.

iiiimiw wiMW«............

I. J. VIESULO
AGENTŪRA

A. 0. tAtlA-SH AUNA
Bota* du Universitetą
CORMfeL UNIVKRSm M A, B,
G. WA3HtWrO3T UNIV. m LLR.
“Darbininko” Name
(afera* labea)
|H *rofehraj> Sfeth Bofeoa
M a a 1d * • ei j a
•feHanrard fe Cambridfe Mm*.

mobiliu* nuo Gatero ir k** reika
linga. .
a

Perkam Lietuvos Bonu*.
(“DARBININKO” NAM H)

*

DAMTDrril *
fis. (KABFARAVlMUa
M. V. GASFEi
itafeh Virtoj*,
M5 B. Brofehfey, B- loelosi.

, ofto*

r*Mfei*«:
Nuo > *1 lt ryt* te Mt lfefe
I te Mo I tU 8 Vfe v«k»r«. OB>
to* **fetau ttkūihtfi t*

Pa vfemM ArtMr Siete
te TMfeHfe Ste*»a
TUim'AF*^OmŪ<th~FlU6N£r8

Ir JKteTfef GAUDKK.

DR.J, LANDŽIDS-SETMSMR
NAUJA GELESNIĮĮ
UAiny minuk
■O. MNOM, MII*.

lietuvis

06 9.99OM»WAX

Moja krautuvo galina fefel viasMg aasatatekaife Ufekh, plng
tsciavUs* nafelafesį geisto. aUi*»
fe viski ir vfookto varnjfe Sfe
uosi* gfeisca Mtė- fe iki SOe, fe
rel|. BUkAi visokio dfeuiao. Atei
kite ferMtikriaU.

lt.

BIM.I8,

iiM iiiii>M lwiiiiiiw

j

■NE MENNUM i
OAITAUS t

fefeitatok FOFIL1M LIKA*

Si Miniu......... ....

* A . ■I.l'r »■ ~ Iii''n r r

Irt nim ffefeato MW * 11

■NMMSfefeiaMMMnMmlNMfeM*

. ™. «. S, MK-k.
lietuvio

įilįiĄfrii'įįr ~tl«

ife«'ita*T

JUOZAS I. 8JUUHS

GTDrrojAsm ommHua

**

JĮĮt

Gydo aitri** te IrcraMU* MW ^yfe mrttfe k valfe Vartoj*
X-K*y aparafe Htyrtara! vMfete k Itafeh Itefe feteamlafe*
krūife Mfevart, te splafeata* wvv fatetUtotlM 8feUkte patarim* tetekai* UtaV gytotartfota. 13 n*te feMfete '
OFISO VALAjitMM: 2-4 p^; 7—S:» vfe.
1M. S. R 3712.
^liin&WIIWIIIIIIII>IHt|il|.......... .

lFiii iHii

■*W

866 W- Brotahny, 9®, Bortoa.

110 WNt BM*9WAY

1UL fe B«*to« fe*
zorura

Mtaurtfeti
mB.9rfeW

ii

OFTONETIISTAS

Ik

U .'fe*, Patrakime, Biifena J
tfefei ir visokia* Mra#a 1
N*rn» O«fe ir Kraštam
Tfi’abfojtjlyčhjlife*
j
jpafoHmss tfeM
1
pMitk rimas tikrai aMaMfe* feP^
šfealmta Mtaife Ir WU*» *,

Ilfefefeasah akte
priskiria aktahn
kreivas akte atltteMm Ir anblŲofel-

MnAiSirErS

W 9 •a(ta**fai 9c*fehmy)

*WTM MMtefc JUM' -

rtfeta

t
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9owH4.9tM'i
TM-feM
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TH. R fe*. SfeMT,
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
J?FT.

VAtST. KUNIGŲ °ViepybČr’’ i moteryste Milr visą jaunimą į galingą kon dėjo hosketta# sesoną Klnš- ina# ir teisingas ir todėl 11Ž- ■’ TWl0m: HTAM 3-9TM '
V AhA N »O « i
ripebič imis dvasiškius ir vi
Niw #M# »ryto,Y—1 y*k.
. VIBNYBBS PROVINCI- H kaip j biznio dalyki, pa* federaciją. Mūsą rinktiniai čiatiM salėje.
W08 NAUJA VALDYBA remtą IMi; klausimu, dau veikėjai sparčiai dirbo, gal —Ražančiaos Bri susirin- su# rietus gyventojus dide DL DŪDAS L VENCIUS
km gumd anan
DANTISTAIS
giau nieko, kiti dalykai jai vodami jaunimo konfedera kimas įvyks R»knmdienį lės užuojautos. Velionis pa
(ku>iw UMm Ar.)
X—ĘĄY
‘
cijai konstitucija. IMe# ti gruodžio d d, 4>k? vnt p,p. liko didžiausiame puliūdiį'. Pirmininkas — Kum M. nerupi/
*«• 0K1YM, M.Y.
Ntmų YatofoMui: MHilta* 2—427S
A
Be to tame frumpanio kime, kad poaisricM sujungti —Lapkričio 2# d. apkrik* me savo tėvelius Ir wwtę
l fttnkus, BridgriHirt, Cmm.
k. Vkr Hrminiukiis — Kum straiptmyj paskelbtos trys visas . jaunimo jėgas vienan štyth Petro ir J?vuh Biriu- Oną, Jo šermenys laivo pas
tymam Pavyzdžiui, suva lią sūnus Jeronimas Pet* jo tėvelius 4MK26 7- ^56-th
Tltoptao*; mGO 3-flM
r S. JMmlnH Brookiyih K. inelaįywa:
EUZABETH, N. J.
1) Kada ir kur misionie žiuoja kortą į metilą visos ras, krikštatėviais buvo Ilti Drive (Porty Avenue, MasM. A. PETRIKĄ
f
Rekr»‘t(iriu«---Kum »L Si- riai «ak?, kad ]wr 4 metus apylinkė# jaunimas į vieną nio! ir Elhabpth Rullivan; peth, N.- Y.),» Palaidotas
(MnaoKI
| monaititi, Blizalx‘tlį X. J. btlti; 3 vaikai?
vietą.
ŠiiRidaro galinga# Prano ir Veronika Bačią Šeštadienio
lapkričio Panipijos laidaro pnskuLurrovia Dtomtras
F Iždininkas—Kult *L Kaz2) Gas girdėjo mirionie* choras; savas Iienaa: sitvai* tiūmiK Pranas Edwardns. 28, 10 vnt iš Švento Stąms- tinę dieną buvo traukimas M1 S. 4Ui Bt, Imidysį W. Y.
[*>|ibktis, Waterbury, Gonm riij skelbiantb kaip vyras dina ką’nors; panalbo f r pa- krikštatęvifim buvo Andrius lovo Bažnyčios, kame atlai laimingo numerio parapijos
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