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nistracija vis (Wb |rįso 
pavartoti savo jėgą prf ne-

Kaunas. Praneša 
patalpintiems į 
dalbų kalėjimų stu< 
ateitininkams kaleji 
dorybė nukirpo nuo 
plaukus, kas, papra 
romą tik nuteista 
nuims.
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kaitusi jokio teismo nenu
baustas, studentus. ~ z

Byla prieš suimtus stu
dentus neniunarinta,fliet tar 
dymas einu ir toliau. Gruo
džio m. pirmose dienose Kau
ne pas studentus ateit-km 
buvo ąpie 80 kratų. Visuo
mene siunčia Rtud. Ateiti
ninkų Sąjungai gausias nu-

AREŠTUOTI KETUI METIMAI MUNTELLUJ

Jlt IcaMtaad^ netikrą Fbdgą dtabfaną

Monflo.'Sausio 5 d.,.
Masfk policija ureštavijB. 
Susmauską, K. Matutįį\. 
Krugerį ir B. Stismaii 
nę. Jie kaltinami hŽ n< 
ių pėnkdolerinių dirid|i, 
Penkdolerinės buvo pad: 
tos Federal Reseive Ba 
vardu.

Policija sako, kad a 
tuoti prisipažinę kaltai 
.pareiškė, kad Montelloj 
Brocktone išplatinę apie 
netikrų 5-dolerinių.

Pblicįja pirmiausia ai 
tavo B. Rusmaiiskienę, ki 
Brocktone krautuvėje no 
jo vieną takių-penkinių i

Susmauskų namus areštavo 
Susmauską, kuris gyveųo po 
numeriu 170 Melrose St,

K. Matutį, spaustuvinin
kų ir Adolfą Knigerį, foto
grafą areštavo vėliau. Jiedu 
kaltinami už netikrų pinigų 
dirbimą, o Susmauską už 
platinimą. Jie sulaikyti po 
$5,000 užstato kiekvienas.

Pas Matutį policija radu
si ir prietaisus pinigų spaus
dinimui, bet klišių nerado. 
Vienas suimtųjų sakęs, kad 
klišes gerai neišėjusios ir 
jas sunaikinę ir planavę

Visi keturi buvo pristaty-

TRYLIKTA NOIW(NN)E
Paskelbus ^Darbininko** 

redaktoriaus styd. J, B. 
Laučkos prakalbti mai’šrutą 
jau gavome šių kuopų suti
kimą: ’ •

L,D. S. 1 kp., Ho. Boston, 
Mass., sausio 11 d. 7:30 vai. 
vakare,

LDS. 22 kp., Brighton, 
Mase., sausio ii d. 2:30 vai. 
popietų. •

L. D. B. 2 kp* Broekton, 
Mass., sausio 12 d. 8 vai. va
kare.-

. LDS. 3 kp., Norvood, 
Mass., sausiolS'd. 7:30 vai. 
vakare.

MMUf U MA4UAV A 
rnur > mhzem

PUOTAS . TIKRAI ATVYKSTAFta|
(pūdo' 8 d. —* Ne ir York, sausio 5 d. —•

New Ym&3 btiktm komi- Sausio 20 dL laivu uBramen”
sija hivo jfl fav atėmė iš j Nmv York’ą atvyksta pro*
SehmelinfoJ Emilio bokso fetkiritis Mykolas Biržiška,
čempiįmio ifl E, nes jis ab Tai svarbus svečias iš Lietu-
sisake kmnlB mh Skar- vos- Gerta M, Biržiška yra
key. 8< hfM ||ro menadže* Vytauto D. Universiteto
jis Jacotal Eopenduotas. Kaime proRMorius, Vilniui
Tuo hndtt, 1Saulio bokso Vaduoti Sąjungos pirminiu-
čfkmpijotta<M^‘karaliaus” kas ir žynius veikėjas. Jis
sostas datafl yra vienas iš tų 33*jų, ku-

Sharkey 3F18tribling*o riuos prieš keleris metus len-
kumštynra g|k Jų laim& kai iš Vihiiaus ištrėmė*
tojus Skelbtas pa- Ptof. M,* Biržiškos apsi-
šaulio M49 fcjnjoitK. lankymas jms Amerikos lie-

tuvius bus trumpąs. Jis ap-
K0»| feoRlFU lankys lietuvių kolonijas su 

paskaitomis, kuriomis suim-
Kaunas, ||mžio 21 d.*- žindins lietuvius su Vilniaus

Gvdvtojų S tams Kaime •S A

gruodžio vidMt apie 40,000 ProL M Biržiška yra

Žmonių sirgo- tipo linu. ankstos inteligencijos žmo-
gus, tikras tevyiivs. mylėto-

“JBGYMM MNtt ” MflT uit
jas, gilus demokratas, jokiai 
Lietuvos partijai nepriklau-

CHKAGOŠ "DALY TRIBŪNE" APE UETH| į
kalus. Tie laikraščiai no( 
drįsta rašyti, kad Lietuva# 
kunigai nori santykių «i 
Lenkija. čia yra liberalų if 
socialistų Imisus prarimany* 
ma& Idetūvos katalikai iv 
jų politines partijos kaip tik 
visą laiką stovėjo ištiki^ 
miausioje^sargyboje wŽ Vii* 
niaus gr$jnbną iy iš tat 
tiesios ir teisnigdu linija*

“Daily Tribūne” kores
pondentas sausio 5 d, iš 
Kaimo praneša apie kai ka
riuos įvykins. Jo praneši
mu valdžia iš Kaimo ištrė
mė kun, K. Rankelę, kum 
vlf. Krupaviaui uždrausta 
išvažiuoti iš (kirliavas mies
telio (visai netoli nuo Kau
no), o kitu, Kipniekui iš 
Kaišiadorių Įmfisų žmiomis niekada nepasitraukė.
kitu. Lipniųkas nuolatos gy
vena Panevėžyje. Red.). 
Pranešama, kad valdžia pa
siuntusi savo raštą šv. Tė
vui, I>et, kas tame rašte ra
šoma, nepranešama.

Amerikos lietuvių libeta- 
lų ir socialistų laikraščiai 
pasinaudodami tuo praneši
mu, smarkiai jmola Lietuvos 
katalikus, ypač kunigus dėl 
neva kišimosi į valdžios rai-

Socialistų ir liberalų pra- 
simaųyhmi visiems gerai su
prantami — jie, naudoda
miesi dabartine Lietuvon, 
valdžios kova prieš katalikus, 
nori pagreitintiLietuvos ka
talikų ir tautininkų knlttlri* 
no kovų, iš ko jie tikisi nau
dos sulaukti. Bet ar Lietu
va iŠ to daug naudos turės? 
Netolimas laikas viskų\ pa
rodys.

(|*AF-Juai»yti. Ji sulaikyta sii^$11 ti į Bostoną Federalį^Trk- 
[';** 900. asmeniniu užstatu. įnją, kur kaltinamieji .ir bus *
j , Pų to, policija nuėjus Iteisiamt

UETOVUS PREZIUtlTAS APDUVANOJU
ARAMU

ĮSTEIGTAS K. Y. C. FORDAS
Kaunas, Katalikų Veiki

mo Centro vyriausioji valdy
tai, vykdydama konferenci
jos nutarimą, Įsteigt? K. V. 
ę. Kandą* kurio tikslas šelp
ti katalikų organizacijas ir 
veikėjus, nukentėjusius nuo 
persekiojimų.

GIRAI™ IR ŠULCAS 
AUTOMOBILIO AUKČ8

Chicago, III. —- Naujų Me
tų išvakarėse Dvrayer auto
mobiliu įvažiavo įMij žmo
nių laukiančių gatvekario ir 
vietoj užmušė lietuvį J. Gi- 

.raitį, gyv. 2526 W. 68th St. 
ir mirtinai sužeidė Joną šul- 
cą,vgyv. 67:18 So. Campbell 
Avė. Pastarasis mirė Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

li
I

Kaunas. — Prazideiitas A. 
metaną apdovanojo Bolgi- 
>s Karalių Albertą J Vyties 
vyžiaus I laipsnio ordenu. 
Tūodžįp 12 d. įvyko iškiL 
ngas šio ordeno įteikimas.

| įteikė įgaliotasis ministe- 
; Prancūzijoj p, Klimas. Į 

Įtikimo iškilmes buvo niivy- 
kariuomenes atstovas ge

imo štabo pulk. Geru

įo 7 d. -p*8- 
io maršalo
m laidotu- 
tatre Dame 
I pamaldos, 
į Prancfiių 
Įdentas. mi- 
ptį atstovai 
btas užimą

fril. maironis-mačiulis 
ATKURK MUO TAUTHIIM- 

KŲ GARBU MARIO.

Kaunas.Tikros žinios pra
neša, -kad Lietuvos žymiau
sias purias ir rašytojas, tau- 
tos žadintojas. prelatas Mai-

- PENKI ITALŲ LAKŪNAI 
UŽMUŠTI

Roma, sausio 7 d. — Iš I- 
talijos išsklido italai lakū
nai su 10 orlaivių, 4x4- kely
je iš vakarti Afrikos kran
tų į Braziliją juos didele ne
laime ištiko: .7 lakūnai h£-

f NELEISTI VYTAUTU D.
PAGERBTI

Kaunas, Pavasarininkų 
(Lietuvos katalikų jauni
mo) sąjungos centro valdy
ta /gruodžio 29—30 d. d* 
Knune range didžiulę kon-

sausio 14 d. 7 :30 vai. vakare.
Prašome ir kitų kuopų 

pasiskubyti su atsakymais.
Stud. J. B. Lančka yra 

naujas musų išeivijoje dar
buotojas, bot jis yra daug 
pasidarbavęs, Lietuvoje. Jis 
kalba labai gyvai, todėl kvie
čiam visus į prakalbas gau
singai atsilankyti.

LDS. Centras

PLBOTKAI IttUD* 80 ŽMONIŲ 
TRAUKINY

Peiping, Kinija. — Plėši
kai užpuolė Peipingo—Muk
deno pasažierinį traukinį. 
Titukiny apipplėšė 80 paša- 
žievių ir juos nužudė.

KUNIGAS GAVO DAUG ANONMAKįl
. PMTESTĮĮ .

* . < • . ■ . . .

.................... .........—-...
FLUMKSMAS, Ftaa, Ftdta 
tatr FaUta, MŽMtm Ir vta 
kta levą tauta, rardnadaM 
ytgtataL Kreipkita ypatiš- 

ktl nta rulyklt. 
araHmhMjamttM'. 
tamidlaiiM.Pms mvs
t« tikrai etirorll- 
k«» pkHikMiM Ir 
miko«. Anlaiiky* 
klt nesu Nmm 
itort LHPIES, 

KsrojtfaM FeSUutr ta, M ChajBry 
SL, Ik*ton, Mesk. (CMttta M. 
Hna 1| satniMr Sh Ir yr» netelt 
VoMnirton St, arti rotatt*M«nit 
IW. KratfUta, «nt tata IM* fwt 8t j

etroit, Mieli. —iRev. Fr. 
Girios B. Couglilin, klebo

 

nai šv. Teresės, Mažokos 

 

Gė|iės, kurs jau nuo spalių 

 

20 Į pasikėeiię prakalbų iš 
dmjininkų gyvenimo ir apie 

 

dabartinę Marilę Ameriko

 

je. |Rov, Fr. Coughlin kal
bėjo pasiremdamas sv. Tėvo 
Leoi i enciklika ^pie darbi- 
nink m jr bedarbę^

R< vFn Coughlin susilan
kė laibi daug niienymiškij 
laiški pateiškiaučių protes
tą prlnš jo prakalbas, liet dar 
daugiui gavo laiškųt kuriuo
se pi ižo tęsti prakalbas ir 
džiAiij iasi* tad drąsiai it į- 
tikimįičjni nurodo bedarbes

ParyžiMf1 
Oi* įvylto 
Joffre 
vfs. Katedroj 
įvyko gettalįl 
kanose doljh 
respublikoe i 
nisterid,5 d| 
ir kiti Ą^rijĮ

na žmonių. Aikštč apie ka
tedrą buvo kimšte prikimš
ta šimtais tūkstančių žmo
nių, atėjusių paskutinį kar
tą atiduoti pagarbą tautas 
didžiajam didvyriui,

Mirusio maršalo žmona 
sausio 6* d. apie mirusį ve
lionį susirinkusiems žmo
nėms taip pareiškė: Jis 
(marš. Joffre) gyveno ir 
mirė ne tik kaip geras pran- 
cū^n kareivis, bet ir kaip 
Kritiaus ištikimas ir tikras 
kartįs,

KETORMURA,
ATHOLMASS. mtiVLj RinvvĮ

J. A. Gailiūnas, L. D. S. 
4 kp. raštininkas praneša, 
kad sausių 14 d., 7 :30 vai 
vakare yra tihkamiausia 
diena darbininkų prakal
boms. LD8. centras su kuo
pta pasirinkta diena sutin
ka ir stud* J. B* LauČka, 

. “Darbininko” redaktorius, 
«pasižada tą dieną atholie- 
čiąms pashkyti dnrbinmkiš- 

, ką prakalbą.

rvHįs*Manuii s avsisaKc Tum 
studentų tautininkų korpo
racijos garbes nario titulo,

LIETUVA PUIK

— Šiomis dieno* 
mių Vidaus Reikalųilimste- 
rija išleido aplinkraštį vi
soms ištaigoms, nurodyda
ma, kad ligi 1932 metų visi 
svetimšaliai darbininkai ir 
amatninkai turi būti vieti
niais pakeisti.

4 orlaiviai sugadinti.
Be šių 10 orlaivių, buvo 

pasiruošę skristi dar 12, bot 
iŠ jų 2 susimuš? tiiojaus pa- 
kilus; į jų vietas paleisti ki
ti 2, kurie lydėjo tuos 12 iš 
Italijos ir vėliau buvo pri
versti nusileisti okeano vi
duryje, bet šių orlaivių la
kūnai išliko nesužeisti. Juos 
surado plaukiojus kreiseris 
ir nugabeno į Brazilijos sa
lą Fernando Noronlioa.

ir ekonominio smukimo prie
žastis.

Rev. Fr. Couglilin raštinė
je jau dirba daugiau 100 raš
tininkų, kurie veda kores
pondenciją su įdomaujan- 
riiiis darbininkų klausimu. 
Rev. Fr. Couglilin hnvo pa
kviestas kongreso komiteto, 
kuris dabar tyrinėja komu
nistų veikimą Amerikoje, 
pareikšti savo mintis. •

Jis savo pamikime kalti
no kapitalistus už komunistų 
proimgandos paskleidimą A^ šių Vyskupas sudarė iš tri- 
merikoj, Kapitalistams toks jų asmenų Vyriausiąjį Ku-

eharistinio Konąraso Komi
tetų. Komitetas jau pradė
jo savo dalbą.

WTrnwA>Trmm koMGRMAI

1931 m. birželio 11,12 ir 
13 d, įvyks Telšių Vyskupi
jos Eucharistinis Kongresas 
Telšiuose. Tam tikslui Tol-

“Dziennik WileiiKki’’ pra- 
neša^kad Rygoj prieš kurį 
laikų prasidėjo derybos tarp 
prancūzą tarptautinio oro 
.susfeiečimo bendrovės ir lat
vių pašto departamento di
rektoriaus dėl įvedimo oro 
susisiekimo- tarp JEtygos— 
Vilniaus—Varšuvos, Latvių 
vyriausybė, taą* pareiškusi 
sutinkanti atidaryti Rygos 
— Varšuvos liniją. Pasak 
laikrašio, tas susisiekimas, 
kuris esąs toks svarbus Vil
niui. bus, atidarytas veĮinu- 
siai 1931 m.
VTMriUl VplDMMARlMlMKAS 

TBBBBADAUJA

tautai T).7)agerbti. Pįmtod^*'1 
Šimas buvo puikiausias, bū* 
tų Šimtų Siuitai kaimo jau- - 
inmo. sitvažiayę į laikinąją 
sostinę, bet., Lietuvos tai- t 
dšia prieš suvažiavimo laikcĮ 
nebedave leidimo ir koufe^ 
rencija neįvyko, . •

Galima dar pridėti, kadį 
tautininkų jaunimui praėjip 
šių vasarą'leista sušaukti sn-į 
važiavimą, o katalikiškam 
jaunimui susivužiuott negtč 
limo,,.

Taip tat Lietuvos valdžia 
rūpinasi Vytauto D. gerbi-

■ mu, jaunimo švietimu, valo*.
I lybės pažanga.

STALINO SŪNUS K0NTR-
___ MV0IJUOTONI1RIUS
Stalino shnus suareštuo

tas už priešravoliuęinę prn- 
pagandą. I

LIETUVA Į UŽSIENI KGAIENU GRYBŲ Už
2,SUNKIO UTU

tais grybų išvežimas iš Lie
tuvos padidėrią.% nes daro
ma pradžia daugiau gretai iš*

Kaunąs, Pereitais metais 
iš Lietuvos į užsienį išgnhcn- 
ta <314 "«>• Itt'J- šiais į Anwikį, ‘

“DARBININKO” METINIS '

KONCERTAS!

merikoj, Kapitalistams toks 
pareiškimas nepatiko, bet y- 
ra faktų ir jie negali užgin
čyti.

Frorrama btt įrairi, t*riaia<* ir skfrttaįfa iw jut ta

l

f ..

Kaunan, — Rytas** rašo, 
kad voldemarminknH Mn- 
čiuika judeistas iš kalėjimai 
dėl sunkios plaučiui ligos. Iš 
badavusių .septynių rnlde-5 
matininkų vienas Tlidriis 
dar tebebadauja.



infcfe' fe Lietuvos
i

xostv tMnmiv

lės aieno* kur pirm* sekina-
Jtat kalvos, netoli MQm*,[diemids ikambėdavo luimmi* 

kada nurųnstaučio*,
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“Darbininko” jatalogas
,. >» ■ (Į

Kaune gruodžio m. 9—23 
d. & Švietimo minteterija 
flurtmšč 'gimnazijų ' (high 
^hool) mokytojom* lietuviu 
kalbos ir matematiko* kur- 
sus. Lietuvį* kalbos moky- ė 
tojam vien* paskaitų akai-! 
tč ir prof. I*. Tamošaitis a- 
pie lietuvi* kalbų, kaipo tau
tinio auklėjimo pagrindų.

Paskaito* vardas mokyto
jui labai suįdomino. Dauge
liu tikėjosi jš pono profeso
riaus išgirsti mokymo nauji; 
būdų. Bet pruf., vieton kal
bėti apie lietuyi* kalbos tiu- 
kanm*mokymo reikšmę, vis* 
vabuidų kalbėjo ajdo ląetll- 
vos partijas* kritikuodauuis 
krikšč. demokratus, liaudį* 
iilnkiijk sociatdemokratu^ o 
girdamas tautmink* purti- 

• * - . " jų,.*
Jr taip mokytojai, suva

žiavę iŠ vis* Lieiitvos aukš
tesnių mokyklų, nieko nauja, 
kas mokytojams reikalinga, 
neišgirdo. O valdžia nuola
tos kalba apie tautiška ųuk* 
Įėjimų, drausdama mokyto
jam* politikuoti. Gi pėr kur
sus ministerija pakviečia 
profesorių, kum, reikia ma- 
nytb UŽ puikų utlygūiimų 

s tiems mokytojams skleidžia 
. visuotinų neapykantų.

Lteta-

Mf, Vyto-

feto

8.

ti

prATBTftM KKYOOto

W diaisų~Api* VfeM derybta 
H galo jdeen<fe nuodkiai ke
lionei per iv*M®B kftltn* *" 
Parai! Julhai Verne. VertlaiM, 
£ Balčikonio

PartU kuo. i
Tarnu Žilimku ..,1,,.^^^.. ^e

* MUUlvėfU 3K*1*m StaA*.
ta* -* Vadi Kra. p. Sauro-
uiti*  ____ _—.— —2rt

XXIX Tarptetttiai* Kadta- 
itetiris Konįreau. Patart 
kua, Pr. Butyt, M, I. C.....  1ĄG

gu aprrtrmu keliftaft į Pa< 
ryžių to atgal Mikalojau* ir 
Gtepirta IrinoTų... iiguldl 
Magnui Patvallįtetią —A0

^_Ain-LM 

Inoo Matario Kaitei 
apysaka. Du tomai fLM 

ApirMteų. Parart X
Ibiui** -----------—S*

ta*
U* _

n

d

OTnnrui lAmoimi
^niaurias inedųuą laikro* 

di% kurj turi laikrodininkas 
vokieti* Miehael Mas* yi*a < 
įdarytas 1640 metai* Jis 
yra visa* iš medžio, ne tik 
viršų* bet ii; vidujinis ipp-1 
durnumą* Laikrodi* pui
kini einu lig šiol ir jo medi- i 
iriai ratukai dar nesudilo. 
Mvtalinmi yra tik du svoriai, 
pakabinti aut virvute*. Baik* 
rodis, mmdejnriil atžvilgiu, 
yra didelčs vertybe*.

fiTitoMke*

tlnirieiUa, b*Įt«fe

durnu* dtaototm* Boaamta- 
io bažnyčioj* (takuslovuki* I 
oje) įvyko nįpeprustaM at

sitikimas. _ ’
Vienas jtapl* ūkio drau

gijų* karininko* Komiką 
dėl nežinomai priežastie* 
nusižudė.

J Įvykio virių atvyko gy
dytoja* ir žandarai.

žandarų vachmistras iliv 
tokaA norėdama* apversti 
Koftiikcm tav<Jttų,gitlinti vei
du žetnyn, netyčia įmlietė 
rovolverĮ. kuri d*r vi* trise* 
laikė nusižudėlio ranku. 
L. Pasigirdo šūvis, ir kulka 
kliuvo žandariii^MaVėkui f

, i
Tuojau buvo jis migabėu- n ^wWuVWy>tas Į taronitt& jn lifto* btivisj^^S 

beviltiškas.. *

kttr buvo didesnių paairyži- 
nių užmezgimo vieta, dater 
liūdnai šypso*...

Šiaip gyvenime auruoŽia- 
mn puHilmkxnimti rotatksai, 
kurie savo kūrybiškumu ma-

o nemaiiM miroteli* Lim 
įkilta. Gyvenimas Čia ramiu, 

r kvepiu kaimiškumu. Kulta-
’iu vejasi did^miuoelu* Li«- __ __

{ tavm miestu*. Turi gįrmmri* M tepasižymi. Daugiausia 
k- jf, kurioj mokosi apie 200— 
P KO moksleivių, mergaičių ir 
| ‘ tarnaičių. Direktorių* aukš- 
P tas, pusplike galva žmogus. 
kT Jte tisftdft taktiška^ visada 
i* griežtas ir^nu^eklus.. Džtįit 
i mokiniai jį gerbia if myli.

šokama.
Vakarai* mokiniai spūei- 

ruoja šaligatviais, kurie nuo 
j* padų jau gerokai apdilo, 
nors dar neseniai nulieti; 
Pavasario ir rudenio fra* 
žiais vakarais, kada tyla np-

tafefcl* <TV *rimO*l 
Patart J* Tarvydą*

ririnitpui. PiraH Urale-—41c 
ftiraaMto apvalyta** irt* 

genimi per Tirų Fatoi-Ft-
ų iiritaugotif Parrtv 
ojl gamta: lemi, ▼*«- - 
ag. Patai! & Kartams iOė

I

j; pjduria, barni, kartai* »u 
mumis kartu juokiasi. Keli

į yro j» tikro fain mokyta jai!
Mokiniai gyvi, mokosi 

Daug dirbo organizacijose.
- Ypatingo aktyvumo buvo pa-
’ 4 rodę ateitinmkaiz Jie ne tik 

Savo kuopoj smarkiai dirbo,
1 bet ir gimnazijos rengiamup- 

toe pmninčjimuose žymių da
li Užpildydavo. ‘Buvo taip

' put šaulių būrys, skhučių 
^Gražiuos,” skautų "Algi* 
tatnto” draugoves ir tauti- 
ninku ratelis.

teįdarius organizacija; 
gyvumas apmirė# Moksle pa-

• žangos nematyti. Daug 
moksleivių* iš ateitininkų

; tarpo* jaučiasi lyg likimo 
parblokšti. Bet kartu tvir
tai tiku kad vėl netrukus ga-

: les Jame draugiškame bubi- 
i bftrime veikti.,

Su akautų-cių draugovėm 
f*" aimtiko liūdnai* Jos, išgirdę

Ir apsvarstę suvalstyburimų, 
i- nutarė pertraukti veikiriia.

Taip ir padare.
Dabar gimnhzijoj nė vie-

ieka tuo* cemanto Šaligat
vius ir eina į laukus, i mišką 
čia sudrumaeia tų tylą savo 
dainomis ir juokais.

Nepamiršta ir kino.

KAIP toBMtat AUGA
_ JOfOGAtmPLAUKAI

Tra apskaičiuota, kad žmo
gaus galvos plaukas per se-

“R”

M*

B AiMYČIOM M JOTU SUKAK- 
TUV« K BAVAAA-

(žodžiais: tris milijardinę* 
dalis) metro, arba per 9$ va
landa* užauga vienų milimet
rų. Kraujas didžiausioj gys
loj eina 7—9 centr. greitumo

A/HIlfakM
I (Po«ma). ParaH lt 
tie —*

j* Skattanri Kayg*—
b II). 8a pavdkriaiaL^.71*

■ tarini
F, 8*wtūdtta

KaM*H — ra I»-
i

Paystrįs,. 20 metų sukak
tuvėms paminėti nuo (stei
gimo Pnystrio bažnyčios, i* 
vyko Globos Marijos atlai
dai. Itamaldoitfs vesti buvo 
atvykęs kum tėvas Tilvytis. 
Tų Šventę dar pagražino mu
ziko p. Gudavičiaus veda- 
ihas pavasarininkų choras, 
giedojęs imties chorvedžio 
parašytas lietuviškas mišias 
ir kit giesmes.

Jubiliejaus metu Įvyko 
pavasariniukij susmukimas. 
Cla buvo išdalinti pažyme- 
jjmu lapai pavasariimtaemsy g^o^tap tajyo vęda-i 
grafiu: darželių jomninkčml ni« Kaune, tarp lietuvių ir 
Darželių komisija įteikė gar
bes diplomų buv. klelionui 
tėvui Tilvyčiui, kaip para
pijos oiganizatoriui.

RIKAI KAUKI mTRAU-

Kaunas. Vokiečiu lietuviu 
pasitarimai mažo pasieniu 
susisiekimo klausimu, kurie

TAS JAU NELIS JAUNAS 
fe negaJM save jaunuolių, draugu 
vedinti, kuris 1930 metais neui- 
tiprenumeruos leidžiamo Kaune 

< teįkrieivių, skaisčiausio mūsų tau# 
’ to* Žiedo, Žurnalo

“ATBUS”
Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 

L pri. kas mSnuo jau 10 metų. Jame 
\ rast gralių eUtrartte, beletristikos 

ddykilių, įdomių ir rimtų straipe- 
- »hj, iliustracijų—pažinsi tisą ti* 
tavos besimokančio jaunimo gyva*

I ■ w. “Attitia” visų pigteariu Liete 
vojtoitoraalu. Už *2.00 jį gausi 

<s kas Mtao tu mžnerifaitt 16 pusi. 
"Granto* Draugo” priedu. Puam.

ALOO. Moksltivams; taet -* 
' " |LOO, pusm. *0.50. Tad skubikl 

tol* troklta rasos ,gimta gafel* 
’ togri ir stiprinasi saules spindu- 

lūi* o žmogaus tirdU ilgisi tirų 
Mto—gimtini* gaivinasi ir stip
riau! jo* gyvenimu ir Žiniomis.

“Ateiti*” Kanau, tai* 
Via AL to.

KMK GAUNA VOKIITOHMO

Vokietijoj jTa Įsikūrusios 
tam tikros draugijos# kurių , 
tikslas,yra šelpti užsieniuo
se gyvenančius Vokiečius ir 
palaikyti vokiškunią. Di
džiausių agitacijų už vokiš- 
kumų Lietuvoje veda liute
ronų pastoriai. Dėl to Lie
tuvos pastoriai iš Vokietijos 
1930 m. gavo 240,000 litų.

KASIKTAtol APIMAMI 
VtOųOLYMAB

Kaunas. Šiomis dienomis 
net tris karius kėsintas! api
plėšti Mv. Luko ligoninės li
gonių slaugytoju seselių vie
nuolynas. Du kariu norėta į- 
ėiti per Jangų, o treciąjį 
pieštos dury*, ir tik panak
tinio pabūgę du vyriškiai 
nubėgo link Eigulių kaimo.

' r. 1 "*.............. .

MtoMMWMĮMMMWV

vokiečių delegaci jų, pertrau
kiami Visi svarbiausi tų pa
sitarimų punktai apsvarsty
ti ir dėl daugumos jų pasiek
tas susitarimą*. Kadangi vi
siško susitarimo dar negalė
jo būti pasiekta; tai derybos 
bus tęsiamos tarp abiejų 
kraštų vyriausybių.

MKLUDilA*VH«TI«

Biržai* Čia pavasarininku 
rajono vatdyba nore jo įsteig
ti Vyskupo Valančiaus var
du liaudies universitetą. At
likusi imliosimo darbus, pa
davė Švietimo ministerijai 
prašymų, bet gavo atsakymą* 
kad neleidžiama. Po to pa
davė tautinirifeti prašymą, 
kurs ir buvo patenkintas.

Lietuvos katalikai labai 
nusiskundžia valdžia/kad ji 
visai į teisybę nebcafeižifiri.

KAIP smAtb TAIP DABAB
Žymus anglų archeologas ;p<T sekundę, tuo tarpu, kai 

proL Sayce laikė Londono jpul vilnis i)ueitų per se- 
karališkam antropologijom kundę net 0—10 metrų. Jaus- 
institute paskaita, kurioj imas nervais eina 70 metrų 
plačiau nušvietė paskutinių j 
lailųi iškasenų reikšmę se
nos praeities gyvenimui ]>a- 
ŽMi . /' J f

Kenijos srity, Afrikoj, y- 
ra raštf ųjotiuių puodų pa* 
vyrilžiai, iš kurių inatvt, 
kad jau tarp abiejų pasku
tinių ledo gadynių žmogus 
mokėjo puodu* Žiesti ir Į- 
žiebti ugnį Aišku,/kad jis 
jau turėjo lųoketi kalbėti. 
Vadinasi, anų laikų žmogus 
jau nebuvo pirmykštis, arim 
trogloditai Egipte, prie se
niausios piramidės, žinomos 
Sakam vardu, nesenai at
kastos statinių liekanos, ko
kių dar nebuvo rasta lig šiol 
Nylo slėny. Buvo atkastos 
ištisos eilės kolonų, kurios 
yra labai panašios i graiko 
joninio stiliaus kolonas. 
Taip imt buvo rastas arohy- 
vo sandėlis* kurs yra apves
tas nepapiasto storumo sie
nomis, papuoštomis beveik 
šių >aikų jmgražinimais. 
Mesopotamijoj, Abraomo su
kurto Vrmiesto vietoj, ras* 
tų liekanų, kurios rodo, kad 
ten 'kadaise gyveno nežino
ma. žmonių giminėj senesnė 
už šumerus ir akadus. Ka
lniose rasta daug aukso, si
dabro ir brangių, akmenų. 
Taip pat rasta Įvairių doku
mentų, liečiančių jnvkylri- 
nius ir teisiškus santykius.

r . ♦ ' *

. .. r r , - r , Į, ,..i , . n)f.v

. Ltetuv* tariyri ft*ited*ri*4 K** 
taUtei Vdkteta Mtotny itiritetaHi 
**vritiriU|

nmiuKunis"
Ji įtiki* ttititakyti m Ataftfttoj*

greitumo per sekundę, gar
sas ore 333 metrus, o že
me — padaro sukdamasi a- 
pie saulę, 110,7000 metru per 
sekundę. • «

*fTrSf

KVAILIAUSIA* MttOGAUS 
j LAIKAS r

Vienas profesoriuj tyrinė
jo žmones ir priėjo išvados, 
kad protiniai dirbos imogu* 
labui muilpnėja 4 vai. po 
pietų. Aukščiausioji knsitau- 
pymo ir proto energija lai
kos 8 vai, rytoj Vėliau jė
gos ima mažėti. Po trijų va* 
landų, tai yra 11 valandų 
jaučiamas. 4 vai ]>o pietų 
žmogus es&s “ kvailiausias? 
Beiškia, kas valandų žmo
gaus protas nevienodai dir
ba. Fiziniai žmogus labiau
siai nusilpneja ketvirtadie
niai^ <r sustiprėja antradie
niais, •

ft’un. X K Jooritia («*- 
Jonaa) _~................. .... .

griritei Patart Gori*—
Standi* MM* - Kun. P. w

ZMtikta Kairik -----------—M
< AritririteM UMavhyiuuiJjrie

Taftų iMtaytettiri *-• Bte- |y> Pakte
ktotii* kalba* atoktiri ,r. ..„..60*

Patritfta*.*- ...,
taflcelio.' Verti A KakaurituUe

fl* Vericmiai. Sudari to 
ido Kun. X Kontavitotw.~-10* 

3te*a*rt^i**aybi. J. 
lataikfe. Sv. Kito. D-jo* Iri* 

g, Kava* Ma.
teftefa PtraH

BueeriSta* ----------—tote
imtu (tabrtelto* Itieldo 

a* Alfo**** Mari* C. P_J*a
KeligijM Mįftyata MetoM 
u Sutairt K. 3. dkruedya Ma 
Įdekite MaMrau AMU 

rie MaiiA Sutrirt KuFra* 
r . •... v • -*n* .

jte*

JO.ltMkaikrieno leikaUUafe 
ritelalaiti* — 

■ 0 Katfarite t 
katei. ’Sririrt Frriteilbi Iril AM 

‘ wmu

VtauMžto DMpria ra KaH- 
ul Vien* veikamo jaokal. Su- 
ietavino Vaidevuti*— 

Kepakgrteja—keturių veika- 
nų diria*.* ParaH kun. Pr. H.
‘ura* Kaina—.— ------~Me

GKfakfcifia Vyra*—3 aktų 
{omadlja; pariH S. Taiv> 
taa—.r.. /■ 'i , v —.yto
Kteetų Oadnuata, 3- jų velka- 

nųkomedij*.Patart ftirijų 
uroukaa „ ---------- ■ ;,. , w*

ff

vakerMiMM ir gegvlfoime M 
gaidom!* Sotabi Mataa Gri-

X*im«‘— (potoaa). Parai! 
Vaitkui

AUargiat ** Ugnimi. Verti 
ig lenkiško kun. K 6.............. '

ltUų Tlfeijiaae —-išaišldni- 
mas pagrindų algų t’kijtao. 
Verti Jobą* M* timntaa—

lietevte taHst - įtiekto 
X fte&eritiue ir B-ri, Kaw- 
naa ---- ------------------ --- ------

25e

J
v

* I♦ 
<

■ l

ą. Parril Seirijų i
SriegpM—Dnu*e 

ų. Verti Akeltltie
IrattM—3-Čia daHi dvtmee

‘Gimė Ttntoe Genijų*” F*-

rijo*, Monrigai k Dialogai 
Paratt JUom V. Koraa

GrasytaVeriamai.
tl Vyak, A. Bai*nauskaa_

ftioitorictitisM
lietuj Ką* P. JuĮkaitkū

Krfetritt Kryžiai: Stadį 
Graudi* Veržamai, Maldoe

• - : ■-■• ■■-.-—----------------- -------

‘‘2YA16ZDUTĘ” 
Minėtini* valkų jtavtifctaotu talkrtifrfa-
Ein* septinti tiltai ka* minite 

32 pust, didumo.
Titai, aaklrioM teimiriaktil 

tiokltate tavo nikam* 1*1 
mfe. Tai pradekite jiem* t* 1*1 
m« kurti jau nuo mažų dienų P*U 
pirmas tam darbe* ~r tai iptatip 
ti vaikas dar mažose dienota P* 
ntylril Vita, to tara ir graži Tai 
yra tirai nratou Ir nebrangi 
Otri “Žvaifldutl” Iridžiam* t*V 
kam* lytol dorinti it lavinti 
Bflk tikrai vaikata* gera* fe p*» 
daryk jfera* liemet grąžte dovi* 
ntięl užtakyk jiems ‘’tvaigidu- 
tę?* kuri kaa m«mw jkraa duoto j* 
domių sktitymtiių, Įvritių Unių» 
minite, gahraukte’ ®ua fe Tau 
malonu, tad valka* *kafty* ir 
^Haugste A

Tikprabndyk—mgaųrartlgo* 
Juk visai maža ktituoj* vm 4 
III metam*
z Kaina Angelo Sargo'Vriktj Są
jungos nariam* 31R.»» vitiram H* 
tiem* 4 lit metam* ttesirayj* 
litai metam* 4 litai pūrai metų.

Priedų duodama lottrijo* įlta* 
ta* ► ' '

' Adrtoaatž "toteMate*’’

tydų Karatai — &mb*A 
•ktų, 5 prin Verte X M» tofc- 
data* ...... u..^, .30*
tiri Geri—3- jų veftmų v*b- 

telta; p*r«M P. V. ...-^ratoi
Palrioija, arba raštarataji 

rauktei — 4 aktų dtritoA
IMS**** Kanarai. - 

rinko Kun. M. Gtvtiv 
be *pd*rų T5 tentai, ra * 
toltlta. ..h. ■ ■■...! , .'.1,1 Į-.Į. -

'MtetraM JPtoi
irkuto. P* taįr* -.ra-., „»„.h

_______ _ gi.
AKU M. Givrievižta į

tl.00

.30*

UgaaymO ApatrtefttaMd *~

rt* ra gtMraito .^ra,,^,.
Drtiito**; 1) GteMras; to) 

Abkfe-to am; 3) Ltert* 
Steblkte* -«• < aktų) >rt*M 
1 Tirrritet r illį,i , . i

DABO AVKFTOKIUJA

Jųrįarkc ir Silalcįe gruo
džio menesi įvyko gausingi 
kataliku susirinkimai Bet 
kaip tik susirinkusieji nore* 
jo priimti raštų p* Preziden
tui, kad moksleiviam* atei- 
tiiiinkams laisvę suteiktų, 
tai policija tuos susirinki
mus uždarė. Tada visi žmo
nės nuėjo į šventorių ir ten 
susirinkimo progitimų jhi- 
l>aig£ Susirinkimui baigėsi 
geriausiu uprn • ? , ' /

T**, ktM, badam** jum**, iwlu- 
įėjo tuklių Idrulų, to tikrųjų 
buvę* j*uu«B.'~l’rof. Mt Atikau*

M*Mra Utiybl 1

BįvHi P. M
Vaikų TMtakli m u

HUI*

m l«e akt* rmto Gbatitol**
* Vattt Mntt Arite It D 
PagaMc k* <*mI| I) >••*

* * Misų lalkražUi” meta** kai* 
tuoj* keturi Mtai, p*MŽ metų Į* 
litai .

Latvijoj, Ketijoj to Vokietijoj 
hina t* petį, o rMir kitur rikto- 
syj (teigi to Aiatotim|)-*trigaW 
braagian.

Adresai s Ltotur* Soiumm, Loto- 
rfo Allja 31 !to. LriMk 
tto.”

MO^Annanm juodai* virtonai*^-------uJ|l>
MAMA WAWA» AU*K> ALtOim jmriato pr*a- 

tari vHeUato

Vteu* lileakynni* riųakHl atkakto* MhriHU

Prot V. Jaigučlo

M*a Itetaraj* tarart

Ifttau* ii AtMtfki 
ateta* Mjtortl lių

Oe

ų TK AITO NAUJAS SUHTIHTS NAUJU 
NAUMUTOy

^—39.

tirt -* jurath vHtitate

«n a bnrNHMfc a c*
366 Broadw



il«t DAHBTKINK AS
rir - i l it .a .TčsmK^in T/i XT*E?XAr vadina m xtdw tddcfv IjS'UipjulUiJU IMtVv YORK. U IR INfciVĮr iJuRmJmY: 

s *

BROOKLYN, N.
ftįmet Kalėdų šventės Brml 

* gans/smagtos buvo: oras m| 
šaltas, iŠ vakaro pastoge bil 
bet pati Šventė giedri,

Pan. Sv. Apreiškimo parapj 
nyčtojc, vkhimaktyta» idkilml

• Kūdikėlio Mišios* dainavo 
klierikai: Kazimierai Mum 
lankąs Bv, Bonaventuro'semii 
ją, Varnaitis, rengiąs būti mi 
ntoriu kunigu American Forli 
Mimton Society, dabar lankąs w- 
ard Preparatary Scminary, C1aw 
Summit, Pa., ir vienas svetys i- 
konas iš Niagara Vunivarsity,B
X I

Betliejus—stainele gražiai I

seserų lydimos, turėjo garbės hri 
džiaugsmo dalyvauti.

Gaila, kad'ne visos mergaites 
dalyvavo Sodalš čjų ekstrą susirin
kime gruodžio 15 ir neišgirdo ma
lonios ponias McGoldrick paskai
tos, Nepralckkitc kitos progos, 
kada bus paskelbta.

Tarnaite

SENU MSMIUUS
ETJZABETll, N, J. — Katalikų 

arimu u pasibaigus (gruodžio 28 
*L)» (virtos mĮokyklos vaikai per 
savo vakarėlį savo gabumus paros 
dė. A*taas vakaras malonaus tapti- 
iliio teikė. Pertraukos metu įdo
miai kalbėjo kun. Karalius, Lie-

| tuvos ateitininkų, atstovas. Po

JEW YORK CITY
Vietai Vytauto Komitetai

baigi darbą !
•\. i

š. m. gruodžio 21 «L po sumos1■ 
vietos Aušros Vartų parapijos sa- I 
Įėjo įvyko paskutinis vietos Vy- ! 
tauto Komiteto posėdis* Del sun* J 
kių laikų ir nepatogių New Yorko 
sąlygų nutarta daugiau jokių iŠ- j 
kilmių D, L, K. Vytauto Didžiojo 
500 m. mirties sukaktam* pagerb
ti nerengti, ir tik paskirstyta ril- 
rinktos aukos. ’ * • <

Iš atskaitij7paaj«krj<v kad per 
pirmąjį vasario l h d. “ Vytauto 
Kario” vakar* pelnyta H2.6O.ltar 
antrąjį gegužes 4 d-“VytautoLie-
turas Krikštytoje” vakar,, rra^ Jbmm «.^nw,. -alimlfea 
giant perpus iti vietos parapija, i < _Z77*L »
įelnytaka♦T.CT.Mepa., 1S <1.žal- d‘*w***i#^^y*?**-

ypač aukštos eglės, tai dėka gcl 
* bažnyčios zakristijono fr gerb. S 

serą Felicijos. I
Per tas Mišias buvo pritogrfidl 

bažnyčia; ktaurimas: kur ritei 4 
miteli žmonės per metus? , 1

Choras per Mišias, kaip ir visj 
da, gražiai pagiedojo, ypač tas m 
mylėtas Kalėdines giesmes; daba 
jau gieda Žilevičiaus ** Trys Kari 
liai?r Per savo Mišias mažų mei 
gaivių choras irgi atsižymėjo gn 
žiu giedojimu. _

Bekmadieny, po Kalėdų svečiai 
voai gertaKun. Prof. Dr. A. Brnl 
žaa, M. S.r kuris ir pamokslu pii| 
įsake. 1

Paataba: Kažin kodėl šįmet šio-] 
je parapijoje nesurengta jokio ka-| 
lėdinio vaidinimo. Žinoma, didysis 
choras per metus užimtas su įvai
riais Vytauto apvaikšeiojimais, 
bet kur Sbdalietčs, mažas choras? 
O gal rengiasi prie viešo pasirody-. 
n>o netolimoje ateityje? Pamaty- 
siaąe! f

į KaHdtei pramoga. Gruodžio 29 
? <V per malonę International 
1 Fedaratton of Catholiė Alamnąe, 
> . buvo surengta pramogėlė Kcith’s 

Albee Theatre, Brookfyn, X Y., 
f viename iš gražiausių Amerikos 
į teatnj. dėl virš 2.000 katalikų vie- 
/ nttolių seserų. Buvo parodyti kai- 
I barnieji paveikslai: Kardinolas 
Į Davės skaito paskaitą apie kata- 
* Ūkišką auklėjimą, ir teikia ga

nytojišką palaiminimą; paveikslas 
apie auklėjimo metodus; ‘*Abra- 
ham Lincoln,’* kuris buvo vienas 
iš tobuliausių paveikslų, padarytų 
1930 metuose: ir, (gale,- paveiks
lai su pilnu išaiškinimu, muzika, 
giedojimu ir tt. Katalikų Bažny
čios apeigos — Palaiminimo šven
čiausiu Sakramentu atliktos Užgi
mimo bažnyčioje, Brooklyn, po 
prelato Belford vadovyste. Tai 
nepaprastas reginys matyti 2,000 
seserų. įvairių orden’ų. Tai Brook- 
lyno ir Nmv York© parapijinių 
mokyklų mokytojos, ir kitų kata
likiškų įstaigų vienuolės^ Kadai*“ 
gi tos Federacijos atstovė, Gerb. 
Mrs. McGoldriok buvo atsilankius 
pas Aprėlškimo Parapijos’ Soda- 
lieteš prieš Kalėdas, ir asmeniškai 
uŽ^victus visas šios parapijos vie
nuoles ir mergaites, tai ne mažas 
būrys mūsų mokyklos mokinių,

LEGIONAS VEIKIA
NEW YORK įCITY,—1930 m* 

gruodžio 28 d, Brooklyn, N, Y< |- 
vyko metinis vietos Lietuvių I/C- 
gtono Posto susirinkimas. Posėdi 
atidarė vadas J. Navikas, ir per
davė susirinkimo vadovavimą J. 
Jokubnųskui, scktoforfnnjant K. 
Jingėlai.

Iš posto štalio raporto paaiškė
jo, kad posto įsikūrimo data skai
toma 1930 m, vasario 1^ <1, kai 
Ne\v Ynrk’e įvyko eks-karių net. 
mus, Pirmiausia imtasi konstitu- 
rijos kūrimo ir organizacinės pro- 
ITOgamlos darbo. Lėgiono tikslai j)et “draugais, “ kaip kad 
— suburti lietuviu* eks-kariua ir 
eksjūreivius į organisariją, palak 
kyti tautišką susipratimą, gelbėti 
sužeistiems ir Imjėgiams lietu
viams vcteteuiamjs ‘kovota & 
teises, ir įamžinti šav.o dalyvavi
mą ir pasišventimą pasauliniam 
kare ir kovose už Lietuvos nepri
klausomybę.
* Liepos15 d., minint Žalgirio mū- 
hfo 520 metų sukaktuves, išsirink* 
ta pirmas vadovaujamas organas; 
pirm, —j, Navikas, Amerikos ar
mijos veteranas; padėjėju — J. 
Mikšys, togul tarės IT. S. armijom 

šventa irtojo net 4yiwn MV«i- adjatimtu («kwt.) - K.
tom ;t‘iš palieta ir lietuvius. 2mo- Brooklyno lietuviai nes tikslas la-* • & armijos rezervistas 
nes susirūpinę* kasbus toliai;. Bet " ’ * ’ — •**■.* ..
Elizaheth’as, palyginus su kitais 
apylinkės miestaH dar nrihri to- 
Mo dMrilo mioaSmčfo b^darBių, 
nms daugumu dirbančių tik pusę 
ar dar mažiau paprasto taiko te
dirba,

NUIMI DMMMS
C. BBOOKLYN, X, Y. —Salimo

4 d., tuoj )m> Minuos įvyko Valkelio 
Jistus dr-jot ekstra susirinkimas, 
Susirinkimą atidarApimi. B, Brun- 
dgienč, Susiiinkimas buvo gausin
gas. Nutarta rengt sius dr-jos 
naudai 18 d. samdo teatrą ir no
kins, Apreiškimo PaiLŽiv. par. sve
tainėj. tv. Jw^ta P<r.# irėrntral 
Brooklyn, jaunuoli* choras suvai
dins gražu kalėdinio turinio test
ui “Vcnita JUtotamui,” pradžia
5 vai, o nuo 8 V ak Šokiai prie pui
kios muzikos. Nors Si dr-jn dar vi
sai nesenai suhitvčrč, bėt jau ir 
darbštumo parodč. SiiHcItK1 du nė* 
nriins, kuri* padėjimas, apverkti
nas, Alenam davė #10, kitam t*-

[#o,W, kaipo KaitsT* dovaną.' Ke- 
pw4Iai džiaugsmo ašaromis dčkoja

Vasario 7 d. ukrainiečių salėje, 
101 Ctand Kt„ Brooklyn, N. Y* 
rengiama Legiono lokiai, kame pa- 
sišadėjo dalyvauti ukralnicčtaif 
kurie yra labai dėkingi už jiems 
suteiktą moralą paramą jų eisena- 
jc, Komisiją sudaro J. JokulMus- 
kas, X Rimonis (paskirtas palai
kyti ryšį su ukrainiečių vetera
nais), V, Kuras, Ig. Kaspcms ir '■ 
L Kudirka

Susirinkimus ateity nutarta tai
kyti kas mėnesį antrąjį sekmadie
nį popiet. Taigi sekantis posėdi* 
Ima sausio 11 d, 2 vąl. po plct 280 
Fto, Sth St., Brooklyn, N, Y„ kame 
yra laikinoji posto būstinė. * ,

Nutarta nevadinti legionierių » 
jų kariškais ar laivyno titulais,

ukrainfoState, Roeteeetar, M, Y,I tos .klebonas, dėkojo ataitaukiu-lpaskaila ir įžanga nemokama, _______ ______ ,d
|įsiems, iškeldamas mintį, kad Tie-‘taipgi ir D, L. K, Vytauto mirtį ’• *^1 . . , . , . .
į tuviai rytinėse valstijose privalėtų rninipt spalių21 d., taigi ištopel- AdolphAdam, soprano solo ; Šiai dr-j.n, kad jais nors kiek ml- 
Iturėti gavo aukbtešniąją mokykly; no nebuvo- Susidar? $00.47. Viri Uitojo p-lė v. Pranekečiftte, au pinasi. Tad ir šį parengimą ron> 
[tik reikią geresnių metų palaukti, pinigai buvo IVilliamsburg f^av-j phorii. Adcste Fklc- j
I Seimas daug nutari?, daug paža- ings Banke■ specialu sąskaita. Bau-į Jes” * • **ovollo, uoto *- V. Prane-1 - —
[dėjo. Lauksime viso to |gyvendi- 
Inhno.

gta, kad nors klek savo ktsą.pg- 
■ pildyti, Darbščios moterys paai- 
^kiratė darbą minėtam parengimui.

Vietini*

LINKSMOS IR USDNOS 
ŽINIOS

BATORE, «N. J. Linkamoa Ka- 
Įdoe. Bernelių Šv. Mišios buvo 

p vai. naktį. Žmonių tiek prisl
inko į bažnytėlę, kad netik sėdy
bų trūko, bet ir statiems mažai 
k tos buvo. Choras labai gražiai 
Ldojo šv. Mišias,-lietuviškai; tad 
■tisų seneliai tikrai prisiminė Lie- 
|vos šv. Kalėdų iškilmes. Giedo-įskaitai, kun. P. Karaliuj už taiką, 
iią labai daug pagražino vietos , jj* pp, jg, Kasparui, Kr Kasparui, 

MvAl*«fi£r «**< 11> i v* A-. r -T ’•*'!* TF^L-  * “1*  

1 valius ir J. Mačiulaitis. . Į 
pro Bayonrie’je labai gerasI^lcdinams, Liutkams, ^Liiifeins- 

Ma toriais, atrodo, kad žiemos 
ilii nebus. Lig šiol vis labai gra
ži laikas, kai kurią dieną pakilusi 
s^utė rodo tikrą .pavasari; snie- iems 

ičra ir labai mažai jo pasirodė 
toenią.

Darbininką’ ’ Bayonne’iečiai la.
Ipamylėjo. Šventadieniais Ia-

ii

KU1V0S IR ORMItlU- 
CUgžEMUI 

kVJMk/

tai mm* gpeeteteM ir figą šratą P»h

A O* los 31, l4IWMM9f Mitą

ko palūkanų priaugo $2.15. Likti- YicčifttC ir choras. “Sveika* Jėzau

JO 7 Komiteto namai, ir pinigai mih»a ooięmnm, rcicr lon, suos - « . «
gruodžio 22 d, perduoti Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui, kuris ta 
pat diena pasiuntė Lietuvon,

Tno būdu iš viso nudaryta $100.
Pinigą! paskirtu sunaudoti seka
mai: $50.00 Tautos Muziejui sta
tyti, ir $50.00 Prisikėlimo Bažny
čiai sta|yti. Gcn. Konsulatas huvo 
prašomas gauti kvitus.

Baigdamas savo metų darbus, 
vietos Vytauto Komitetas nori pa
dėkoti už malonų bendradurbinvit 
ran pp. kun. J. šeštokui, stud. K, 
Jurgėlai ir Dr. J. Panloniui už pa

giesmės giedamos per vhą Kalčdn . kauti nauji noriąi prisirašė: ’U. 
•laiką.- Daukantiene, <0. Ruglenieuč, Sf.

Darbai sustojo. Binger dirbtu- Kanspinskienv. ir vietos vargon. 
vą daumia d^ortmentii per į.Btuinlai. Reiki, tikėti.,k«lli

bar gružus. Linkėtina naujai d-jai 
gražios darbuotės.

Koresp.

Amoricnon Jz-gionppimfa. t 
Daroma pastangų sutraukti dau

giau veteranų, tegul tarėsarmijos,. . 
karo ir laivyno milicijos narių. V. ” 
•Vyšnių* žadėjo pritraukt Eddfe* 
Bonson, luiv. National Guaril sun
kaus svorio 1wkw) Čampioną.

Lauktam veiklių 1931 motų ir 
plačios visuomenes paramos.

^avMorta .

MUMS ŽIMJS
NE WABK, N. X — Me

tų dieną parapijos choras nučjo 
pas kleboną kun. Ig. Kelmeli pa
sveikinti jį Naujais Metais. Po . 
sveikinimo giesničmiH, choro pjis 
mininkas A. Vingis, choro vodff- * 
jas A. Stanšauskas ir kiti pasaką 
sveikinimo kalbas. Klebonas, dė
kodamas už sveikinimus, linkėjo 
chorui augti ir stiprėti. Choristai 
buvo gražiai pavaišinti. ~

Tą pačią dieną choristė*, p. p, t 
Tuftięliūtės turėjo iškilmingus pie
tus, kuriuose buvo daug svečių — 
A. Stanšauska* ir kiti choro na
riai, P. Tamulytės yra pavyzdin
gos lietuvaitės ir geros choristės

ir huv. Lietuvos savanoris, iždin, 
— V. Kuras, A. B. F. veteranas.

Iki šiol posto veikimas pCsireis- 
ke eile susirinkimų. Spalių 9 d. 
surengta protesto prakalboj dėl 
Vilniaus užgrobimo, kas labai gra
žiai pavyko. Pasiųsta' tam tikros 
rezoliucijos Amerikos valdžiai, 
Lietuvos Pasiuntinybe^ Lenkijos

DAINŲ IR SPORTO 
VIENYBĖ

NEWARK, N. J. — Dar prieš'Ambasadai ir Tautų Sąjungos sek- 
MKMiiMA KalMns buv0 P»dė|ą rūpintis su- retariatui. PaŽjtoiėtina, kad šiosLIETUVIS BIZMS tveri prie šv. Cecilijos dta. rito- rūšies mitingų 1930 m, huvo, kiek 

* v iro “basket-balP’ teamą, kad cha- iŠ spaudos pastebėta, vos du visoje
u Y.—BHYėętrn | M labiau išplėtus. To Amerikoj^ Netf York ta ir "Wor-

SUBAMKRUTAVŪ
pui, bet gabūs smuikininkaFA. L. Valužiui, V. Kurui, X Navikui, 

Į P. 31eltonuir M, Kazlauskui, pp, 
■ čeledinanis, Liutlmms, «L Lbrnms- 
.kui,^Tarięmčiui, K, ^riikui,'Butrimo °Boot Shop” utaidarė. ‘ 
jVenzlauskui, Maskvyciui, kun. ,. pripažino Dtatrirt Court
S. Drangelmi >r ntatankm- o{ v s DHis vt
r. ~”i j jvaiiriiis .HKilJttfs. Įsiems susipratwieM« ^li.luviams. 

Jonai M. DumčitiB, Sekrz SilvestrasJšbuvo btanyje 11 metų;
_______ - j pradžioje ėjo gerai. Silvesro But- 

įrimo ir jo Žmonoa darbo uždirbti j 
A | pinigai dingo20 motų 'Amerikoje 
"I| gyvendamas,' rimtai pinigus tau

pydamas, dabar pasilieka be biz-| 
> nio, be pinigu, be darbo. Kiekvie- i 
nas'susipratęs lietuvis pripažins,; 
kad tos nelaimės kaltininkais yrib

bi
ballaug parduoda vaikai prie 
b«|včios, p daugelis užsirašo, kad 

,as** nuolatos lankĄ-tų jųjų 
is, net laisVanianiai gaudo 
k’* ir su malonumu skaito, 
hgi “D-ke” daugiausia telpa

BĖDOS.,.
_ JSLIZABETK, N. J.—Tandan- J 

fvičių CDaudars) šeimą,*gyv, Court 
Jst. šiemet, ištiko didelė nelaimė.ka<1 - ,

§io«olonijos teisingu ir gražių ži-j Praeito rugpiiičio 8 d. laidojo sft- 
nua. O kai kurie, matomai, ta- ] ------ :
bailius ir pasimokė iš ‘,D-ko,,,| 
kadlt “ Vienybės” koresponden-;
tas švelnutis ” rėžia ilgiausią pa-1 
mok|i savo vienminčiams ir net 
°Deiiities Dievo Įsakymų** ban-i 
do rlkyti. Tai labai gražu, bet 
labailegerai, kad ponas mokyto- 
jas “j 
do ni 
mokyį 
kai m

KOCHESTER, 1
darbo pirmaMtos inieiatortafr bu* mter, Mira. Lapkričio

~ 2riaM*»žfe marĮ*«ią choras 
(Šv j TrejyhčH par.) sausio 4 d. 

surengė vakarėlį, kurtame vaidino 
“Marcelė*’ ir “Kalėdų Sapnas.** •.. 
Choras sudainavo keletą gražių 
dainelių. Po vaidinimo klebonas 
mergaites Kalėdų saldamtata pa
vaišino. < ♦

Didyste choras sausio 18 d. vai
dins gražų veikalą “Ant bedugnės * 
krašto/*

{vo B. Vogis, $; Butkus, ir dabar sų legionieriai daly vavo ukrainie
čių milžiniškoje protesto demons
tracijoje, jai vadovaudami prytta- i 
ky su Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis, Pailgų pastangų nepavy
kus gauti nei vieno žymesnių lie
tuvių vadų, teko ir kalbėtoją nuo 
lietuvių pastatyti legionierių. VŽ^ 
pakaly lietuvių ėjo pora šimtų uk- 
tainiečių ęks-mytorių su gelto
nomis juostelčmta ant kepurių 
kas lenkus suklaidino ir jų spau
da ant rytoiaus rašė, kad dau
ginu notos šimtų kareivių Lietu
vos kariuomenės uniformose vado
vavo eisenai, ■— nors lietuviai bu
vo tik Amerikos uniformose.

Lapkričio 23, d. surengta arbatą 
Liet. Kar-nčs ir Karo Paliaubų 12 
mątų sukaktuvėms paminėti.

Išklausius štabo raportų, eita 
prie naujojo štabo rinkimų. Iš
rinkta 1331 metams 1 vadu Jonai 
Jokubauskas IJ. S. A. veteranas, 
padėjėju — Vincas Vyšnias, Lt S. 
Nsvy veteranas: adjutantu—Juo
zas Očikas — Amerikos karinome- 
nės (A. E, F«) veteranas ir buv. 
Lietuvos aviacijos savanoris, iždi
ninku — Vincas Kuras, A, E. 
veteranas (buv, vokiečių nehtavė- 
je)jVjudge-advoeate—Kartas Jur- 

\gela, buv. Lietuvos kariuomenės ir 
! Klaipėdos sUklllnto savanoris ir V. 
fc K. toaervretas. '

; r , Senajai valdybai išreikšta pa- 
“dėka. , ■ ’ . _

į Buvusiam Klaipėdos paėmimo
* i kovos daljri’lui J. pasitlliua, nutar

ta daryti pastangų paminėti KlaL 
pėdos eukiBmo minėjimą sausio 18 

\1. ir tam tikslui paskirta komtek 
ja K J. Naviko ir V, Vyšniai* art’ 
siriekti su atatinkamom organisa- 

• kitam, k. a. Tautininką Klabu ir 
[Katalikų Federacijų* Vmikčią uŽ- 
[maėių agreringumui didėjant, toki 
Žygis būtinai ym reikalingas,

Vasario 1G d. nutarta atskirai 
nrnitoėti. bet prisidėti prie vtatoa 
tHUsmenta bendrų pastangų.

jau pasirodė pirmieji jo vaisiai: 
tymas turi apie 20 narių, tarp ku
rių daug mergaičių. Praktikos 
daroma parapijos salėj kiekvieną 
antradienį ir" penktadienį. Kar
tais mergaites žaidžia priešu vaiki
nus ir pasiekia gerų rezultatų. Va
dinas, pažengta nemažas žingsnis 
pirmyn, tik dar lieka kai kas su
tvarkyt. parilarint, nes vėliau ma-i

• A „ 4-. noma eit rungtynių su kitais ty-patys lietuviai. Daug pavyzdžiu . .__ v.I.būt, šalim* pmkjrti Mp K(HI: roa,3> P'moj «lvj,hewd,,Su U.r- 

viai neatjaučia savo biznierių. 
Mūsų, nukentėjęs biznierius, nesu
laukdamas liet brolių paramos,

rison, N, J, Vėliau gal atsiras pa
našių tymų ir prie kitų chorų.♦

Vakarų su vaidinimais choras 
užbaigia savo dariią Imnkrutu. S. surengė praeitais metais net pen- 

[ Kalėdų naktį į Bernelių Mišias Butrimas daug yra aukojęs ir pa- J kis. Dabar vėl rengiama sausio 18 
Į žmonių prisirinkę buvo labai daug, sidarbavęs lietuvių tarpe, kaip X 1331 m. “ Ant Bedugnės Kran- 
Choras padarė įspūdį, palengva bažnyčiai, tautai it visuomenės gė-j to,’’3-jų veiksmų drama. Bcžisuo- 
iižgiedodamas “Tylioje Nakty,“ rovei Bochesteriečiai, susilaukę Į ta Wg. Ant. Stanšauskas. Po vai- 
NaujahV prieš mišias; per Mišias 1931 m. turėtų pasiryžti remti Jie-Į dinimų—šokiai.
giedojo “O, Holy Night“ (Noel), tuvius biznierius, Ltetuvis Arthur R, WU1

nų ir dukterį drauge, gi gruodžio 
20 mirt* tėvas. Liko nuliūdusį žmo
na, sūnus ir duktė Černienė.

I elnutis** pirmiau labui kly- 
[urėtų rausti iš gėdos, kad 
Imas kitus, pats begediš- 
įuoja.
Įntinimai naujų vargonų. 

Sausi® 1 d., 7:30 vai. vak. bus ii
Icilmiifcs pašventinimas naujų *1 
vargoiį, dalyvaujant tylėtos cho-j 
fui ir fetealiethport chomų rado-Įį 
vau jam prof.J. Žilevičiui ir V. į J 
bereikti Bus graži programa J 
Ptof, 
išpildylvnrgonais, j!

Ididra naujiena. Po linksnių ir
1 šv. Kalėdų, netikėtai į [ 

nasklldo nemaloni
ri visų pampi jonų, kad J 
Įi mylimą ir gerb. kun. 11

Žilevičius programos dali ė;

tapūdinį 
žaibo glitumu pasklido nemaloni Į
Žinia tr * 
mūsų v 
VaieekaAką; vietos kleboną, jau*; 
.4 metus Lsckmingai darbaviiaį ir}; 
stebvtimi būdu pairusią parapijų j 
sutvarkhaį, J. AL Vystatpaa *ki-^ 
ria liotuvįr parapijos Patemn, N. ; 
J. klebont Dabar apie tai tik ir | 
kalba visi Vieni pas kitus klausi- ! 
niija, knipĮir kokiu būdu sutaikyti j! 
vietoje m f imą kleboną: bftreliaįs J 
organtauo^st ir mano siųsti dele-I 
giltus pas 
ti pakeist L . .
bus, greit Sužinosime,

*i»aaiį rinkJjM F. 0. B-

L E. Vyskupu ii* prašv- 
paskyrimų. ” Bet kaip

KtMlpUl

e—raraea aaaattiartai*——

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS 

ieairtčlč Kataliką Sparatarl lr KraatavS Apylinkėje
Parduoda maldaknyge^ rąžančiu?, Škaplierius, medalikčlius, kryžius, stovy- 

laš ir k. Čia galima gauti Įvairaus turinio naudingų knygų ir gražjų atviručių— 
su Hetuviškais parašais. J , .■

“DARBININKO” AGENTŪRA
“Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
duoda atskirus “Dari)inink<r” numerius.

Atidąrs Antrodtenio, KrivirteAtarait te Mtetate Vakaris Ūd 9 vai.

Antradienio vakarais dežiuruoja/- Tumaionta. Oi ketrirtadienio ir šeštadienio 
vakarais—J. P, Mačiulis, šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir 4<Real 
Estatc” reikalus ta i notarinius ųžIKidymnu.
HEPAMITISKITE, kad minėtnis reikalaia — JŪSŲ IMKIA ^-

VYTAUTO SPAUSTUVE
SS4 CfEAND STREET . . BBOOKm’.V, V.T.

t Telefonuuk ite s STAgg 2133*

Amerika su Ltatata; tes kUkrieaa 
turi ypattetu MvyHą. kuriM psartl* 
kyaviMkrioe.

Tik tuB yra Amerikoj cnraaąs mtae 
’lėtmria. kuris serai Kuo Lietarou gr- 
rėnlmą. Kas nori tokia trati, turi akut- 
ryti IJetuvos Kataliką Veikimo Ceatrt 
*rtailamą uavaitrsMl 

f‘»toų Lataftr

. J| reikia užriaakyti sau Amerikoj Ir 
vistama (imlBime Ir pažtetamieura Ūe- « 
fttyoje.

“Muaą Laikraltkf* seetMsa kaštuoja 
teetur litai, mmI rastą — <iu litai.

Latvijoj, Hstijoj hr Vokietijoj kalua 
u pati, o Yrtf kitur uteteay (taigi ir- K 
Isterikai — tri<Wral braacĮaa. (1

AdreoM: Lietuva. Kauaaa, Laisvai A* -■ 
tąja M Mr. -Murai LaikrsUta."

‘ TtnL Mokyta jai Aukteteft 
MOąjųėH^ljaite 

‘ ■ CtenriariaU

liraiydUHtv Jbą
• tyra p git ai ■ ’ ' 

i valkatai

"liaMr dft&t tMnnmft |r >•* 
tinka vaikam, jai mla ir >Ma M- 
romieji artai raiyiojai b jaūlaia- 
kal.

“Saulute” tina iv tartas pat 
setams 11 Ik, patai testą <1 lt*

Utvi», MjoK TakMMa
Jkw wV»wBwuW WB

i’JT IIW ■WmhwA Jlv ****> wW*

tąSIt



l>

h

vi

mo pro-

skaito katalikų taiknritĮ ar 
bespalvi mdetemitiikų, o

.. .. .
Vinuta indusųfakiru# (vie

nuoliai savo diįvų erarita 
ni‘jwWtŲiwM laike aukštyn 
iškėR* rauku* net 10 mot.

Pririrtma mano vaikys
tes dioioa J sjMutadintą žo
dį labiau tikėjau gal, net jei*

ficiusV 
, ku- į 
svei*

kapams W Ari atmokamai 
Atmokamųjų nepripažini
mu, šmeižtais te net griežtu

galvig..“ kaip jte turi rifti* 
kad būti tikri Dievo kam- 
lystrn vaikai — nepagailo

. ............. ■IRI.......nj i.ilAy.<11. ..............j.*.-'..........     J-MIR-.-

AMERIKA LIETUVOJ

da Į nik r

W'W«t Bro*dw»y

ėol Pirmiau Lietuvoje juk

iroot vMon and intelHtfcnec 
wko atood far the prfaeiplm of 
jmtiefr .Tifarty uri cųuality 
aiaoiiy ils iielgWte*’

Apie Amerikos lietuviui 
kurie Vytauto Didžiojo mir
tie* Mukaktiives minėju šiaip 
rašų:

DA
crantwonKia)

A* patrujt

LIETUVOS KAIME
..... .... .  . i i iiiiw^iwf 
vairiausių nurikaHimų, jis

Dar visai neateisvrikinęa 
BU flPlMIlBlft IK IlMitftUl ***** 3M1 
jis galvoja ka pradės, ko
kius žygiu# turės kitais me
tate, Tųminciųpasjimiri- 
nmka labai daug te labai į- a 
vairių, lygiai taip pat, k|ip 8$ vlMl tatevamamžkųl 
esti begalo įvairus patsai 
Žmogaus gyvenimas,

Bet vieną mintis šiandien

rankas, buvo nutemta* ir už
darytas kalėjime.

čia pradėjo gvildenti savo 
praleistų gyvenimų ir atei- 
tiaa perspektyvas. Bet jo a* 
teiti# niūkiojo juoda ir pa- 
niūruri. Vargšo nusikaltėlio 
lauke tik kieta" grabo tentų. 
Nenoromis jis pradėjo lan
kyti kaliniams ruošiama* 
paskaitas, klausytis pamoks
lų. Visa tai išsyk jam rodė
si nuobodu, bet kų darysi ***** j 
įtikėjo eiti, nes laiko buvo į 
valias. Tačiau su laiku ir tie 
ilgį moralai ir tos nuobodžios 
kaiK'liono kalbos pasidarė 
jam malonios te artimos.

tojo milijonų dolerių 
nskyrv dar 50 milijonų 
riih kurte ga^a būti su- 
ojami, kada tik icikės— 
ir tuojau#.

ir Imfyrbh 
larbes metu, vieton užda- 
i sųyo fabrikus, William 
Kellogg padarę tris 4,šif* 
*’ po aštuonias valandas^ 
davė darbi! 2,500 darbi-

Trysdešimt meti! 
broliui terado naujų valgį, 
žinomų “Com FJakm’1 var
du; jie sudarė kompanijų te 
gamino tų valgį pardavinėti. 
Bizni# puikinusiai sekėsi. 
Jie pariliko milijonieriais.

Vienai brolis, Dr. Jonas 
llarvov Kellogg ^reikalavo, 
kad uždirbti pinigai tuojau# 
būtų praleisti labdaringiems 
tikslams: vaikų gerovei, 
žmonių sveikatai ir kitoms 
panašioms geradarystėms;

Kitas brolis, WiHiatir. K;|ū; tTi# Šimtus į darbų prU f 
Kellogg, irikalavo, kad pir-

kėliau padarė, kad darbi- 
kai dirbtų penktas Jie- 

# 1 savaitę; ir taip gulėjo

koBūroĮi vaisių. Bet godžiai, ištvirkę
srėbdama kultūros sriubų, muojari. Uolūs, energingi 
nemokėjo jos iškošti ir sii .Vyskupai .dažnais ganytojiš- 
maistingoms dalimis priąi- kais laiškais nuolatos per- 
rimbč visokių srutų. Štai toiį»pūja tildnčiimeius apie 
kultfiros pamazgos:

“Šančiuose jiuinas vytas 
nurišove. Mąriiampptej^ pa-)

, nri£ nusinuodijo. Šiauliuose 
žmonos meiluži# nudūrė vy
rų, kitur nušovė moteriškę,

siantį ištvirkimo pavojų; 
primygtinai nori įdiegti tau- 

Į tai mintį, kad tik geras kata
likiškas vaikų auklėjimas su
daro sveikų krašto pagrindų; 
bkatimų šclptaj globoju ir už-

’T®C-^IdornsjAu^mtuititatau  ̂
ttokli.vąjairpe^L lemv toe mikata> S4t 
apversti bylomis, teismai ne- 
apsiduba, teismo įstaigas 
teikia plėsti- Reikit*naujų 
kalėjimų. Venerikams ligb- 

«tanių trūksta, rę^ steig^ 
vis naujų venerikams ambu*

; Jktorijų, ir taip toliau, ir 
taip toliau.” (Mūsų Luikraš- 
tte).

tavos- vyriausybe nepažįsta 
tokio# įstaigos, kuri vadina
si Episkopatas.. .1 Teismuo
se vartojama priesaika su 
kryžiniu ir Evangelija, o gy
venime kryžius te Bvųngrii-

^lietuviai godžiai griebėsi 
Vakaru Europos kultūros, 
bet, skubotai tą kultūrų 
griebdami, pasigavo ir geru 
ir blogų jos pusių, daugiau- 

. šiai blogų. Ir štai, Lietuvoje 
priviso visokių žemos rūšie* 
gatvinių laikraščių, papikti
nančių kratomųjų- paveiks
lų, išsigimėlių modemiškų 
Šokių, nepadorių apsirėdy- 
mų, viešų gražuolių— mer
ginų konkursų ir 1.1. - Visi 

» tie blogumai paplito netik
miestuose, bet slenka ir į kai* 

\ mus ir gręsia užnuodyti pii-
„ variais sveikų iki Šiol -tautos 

!* kūnų Kas darytina ? Kas 
: daromu 1 Darytina daug, bet 

daromų mažai* Galima saky- 
į ;ti, vieniems tik katalikams

komi..
Skaitydamas tuo* dalykus, 

gauni įspūdžio, kūd Ūetuvoj 
dabar tikra Amerika. Ir 
žmogžudfstūs, jr saužudys- 
tės, ir ištvirkimas, ir “nami
nė/* ir nepadorūs krutamie- 
jrpaveikslai^r papiktihan- 
čios mados, ir gražuolių kon
kursai. Kitados^Amerika at
sirado tik vienoj pirty, o da
bar jau visoj Lietuvoj. Ir 
kam lietuviams taip veržtis 
į Anierikų i Tuk tų visų “kul
tūrų’* turi narni*. Nebent tik 
pralobti norėtų. .Bet dabar 
Amerikoj ne tik pralobti, bet 
ir išsimaitinti nebegalima. 
Veičiau, bridųŽiai, biikite na
mie. Nieko nauja Amerikoj 
nepamatysite.

. KUN.JONAIČIO RAŠTAI APIE 
VYTAUTĄ

-“Darbininko** beiidi-adar- 
bis prisiuntė mums kun. J.

* Jonaičio straublį apie 
Vytautų, kuris tiliK) augijį

* spaudoje. .
Brsipsny labai grąžtai l>er- 

stato Vytautų Didįjį kaip 
mūsų tautos didvyri. Rašos

“VytaaUs wm < man WŪK huudred y«a» «g»*

■?

talM įį skelbę*. Toks jau-,
I 

tai betrūko,kad nesuklydau. 
Išgelbėjo mane katalikui 
spauda. Išgelbėjo mane tik 
dėlto, kad laiku ji atėjo man

gal jau te galutinai nuspręs ’ 
ta., Ji pa# kiekvienų kaimie- uuolio įsitikinimas. Ir ma- 
tį yra užklydusi: — Kų jis 
ateinančiais, metais skaitysi 
t. y.: kų jis, kokį kokį laik
raštį šįmet užsiprenume
ruos?

Rodos dėl to galvoti per
daug te nebūtų reikalo : Lai- 
kroačių Lietuvoje pakanka
mai- Kiekvienas luomas, 
kiekviena kryptis jų turi po 
kelebj. Jų daugelis, ypač ski
riami kaimui, begalo pigūs 
Taip pigių te turimu įvai
rių, laikraščių Lietuva turi 
daug, įr tuonū ji ištikro ga
li girtis net prieš kitas tau
tas-

Tačiau Lietuvoje eina tyli 
kovajįsdikinimų kova. Luo
mų kova aptilo. Pasaulėžiū
ros kova, nemato' ir nežino 
paliaubų.
; Bodas mažai išlavinti tė

vai, iš mažens gy venų kai
mo aplinkybėse, tačiau gy
vai susirūpinę *savo vaikais, 
kad jie būtų netik sveiki ir 
aprūpinti, bet kad sykiu iš
augtų dorais, - Dievų tikin
čiais te.»iė įstatymų klau
sančiais įmonėmis.

— “Kalu, kalu-^-savo vai
kams į galvų.. . Nepamirški
te, Dievo, bažnyčios, saugo
kitės pikto...” Pasakoja 
viena dora, Dievą mylinti 
kaimiete, kaip ji stengiasi 
savo vaikams, nurodyti tik
rąjį gyvenine kelių. Vargas 
tik kad ji dar nežinoį dar 
tinkamai neįvertino vienos 
didžios galybes, kuri tiek 
daug gali turėti.įtakos į jų 
brangiausi turtų vaikus.

Spauda šio amžiaus “di
džioji galybę.” Prieš.Jų 
dreba tautų.valdovai. Nusi
lenkia galingieji. Ji suke
lia tautų pri$ tautų, arba 
skatina pamiršti praeities 
skriaudas įr paduoti išuau- 
jo kits kitam tanias.
’ Spauda auklėja žmogaus 
protą, jteaidrina sielą. Taip 
pat spauda,’ kitokios spalvos 
spauda klaidina žmogau* 
C i - /......... •-............ ..

_ šiandien kiekvieno katali
ko pareigu tėįgra — rūpin
tis savo valkų sielos reika
lais, Jų dorove, tikėjimu į 
Dievų?

ICas nepagailės tų kelių 
centų katriikižktfm laikraš
čiui? sayo*šHinoa, savo vai
ki! reikalams — jie/bus iš
gelbėti!

Stenąs žilas tėvas ir siiri- 
kuprinusi motina, ramiai 
lauks savo atilsio. #

S^uda šiandien yra di
džioji griybfc Ir kova dčl 
spaudos eina visur, kovoja
ma dėl jorioa įtakos4 Lietu
voje, ypač Lietuvos kaime.

gailestis ir ilgesys, sužibo 
skaisčios ateities viltis. Jis 
pradėjo gailėtis. Dabar Kris
tus pasidarė jam toks bram 
gus. Tačiau reikėjo nuvalyti 
negMižias praeities dėmes. 
Nusikaltėlis pasiryžo pada
lyti ir tų sunkti žingsnį, ir po 
20 metų vėl priėjo išpažin
tie#. Po išpažinties kapelio
nui dar nupasakojo savo var
gu^ sielos skurdų ir galop 
apsakė tai, kad dėl jo kaltes 
buvo nekaltai pasmerkti tie 
keturi kaliniai, kurių vienas 
neseniai mirė. Mat, išsauktas 
liudininkų, jis teisme pasakė 
netiesų, liudijo kreivai, ir dėl 
ta tie keturi nekaltieji buvo 
pripažinti kaltais ir; pa
smerkti. Tuojau jisai pate 
praiušo pasmerktųjų gyne- 
jamį kurie dabar duoda ape-' 
nacijos skundų vyriausiajam 
teismui ir reikalauja gina
muosius paleisti. Tasjųrei- 
kalavimas bus greitu laiku 
teismo svarstomas.

Ir vėl išvys laisvę, bent po 
24 metų. Taip, 24 metai. 
Lengva jie pasakyti/bet ne* 
lengva išsėdėti kalėjime. Tie-, 
sa, jų garbe dabar jau atitai- 

( syta, bet kas atlygins tų mo
rališkų skriaudų, kurių nerū
pestingi teisėjai lengvu savo 
“taip ųš manau*’ padarė ne- 
laimingieriems priversdami 
juos iškalėti 24 metus T

Išgirdę *tų žinių, vargšai 
kaliniai apsiverkė iš džiaugs-

' t«pe<!itlte ta tie baite e«»tm 
rities, United thcir vunds and 
heirtetoftther in. gh'iūf thunks 
to God by jriutag ta one greit

' budy a0d Jttarching to tris 
ehurckeS) or ik* <te»t OUhe- 
dritls fa tke targe ritk* 
faktai ąnee more alkęhnec to 
the true falth wkkh ttat <rctt 
win, Vytautas, embracetl Uve

r ’ Boston, Mm*., un 
dny aftcHMOu, (tatotar 12, IKK), 
Citatai!O 'OonMll <»v<> a irrr*t 
irraion and bentatation in tau 
CtlMnl ilŪta *Hh tie Utta 
uanlatat of Boston and mil>urfw

• t ..
f roiirtMment tu fatp tkut faith

wXrn be wilk<i tbihi hw *r<lt»f‘ 
ly brloVed airi fBHbful *»»w of . . . M .God.” rhc nwt t^in« oceured *P««<tai nematai rimi|Hfr-

Lietuvą jr liriuvius.

City, Cnrilinri lliyw h 
ibi xame nrnnner reteired a 

* krjemimber of tithuinUn»m 
, Mt.Į>tHek*aCate«drak»

J&m. J. E. Jonaitis yra 
IdriHmuriftunttm, Ncbmska 
Spalių 12 d. 1!KM) nv kum J< 

M»nWU» v* •hm nu.(«u.|^ ^oiiaitbf buvo Bostoiui ir 
and gavo tiem ChrUtUn emldalyvavo Vytaute Didžiojo 

{sukaktuvių paminėjime. Jis 
ir anksčiau yra parašęs ang-

* a Prieš 24 metus italų tėte? 
mas pasmerkė kalėti po 30 
metų sunkiųjų dalbų kalėji
me keturis Neapolio 'gyven
tojus, kurie buvo kaltinami, 
būk: apiplėšę te nužudę vienų 
žmogų, kurį persekiojo gar
siosios italų slapukų (taborą 
organizacijos agentai. 4 
^merktieji stengusį visokiais 
būdais išmirti savo nekaltu
mų, bet jiems nieks nepadė
jo, ir mlūsi, kąd savo baus
mę visi ture# iškalėti ligipas- 
kutinės dienos.

Prieš porų savaičių viens 
iš tų keturių kaltinamųjų 
pasišaukė kunigų ir jam 
po išpažinties nupasako
jo visų savo gyvenimų. Pri
sipažino, kad ešųs nekaltai 
kalinamas. Tačiau ir tas jo 
prisųuižinimas nepaVeiku 
kietų įstatymo raides aiškin
tojų širdžių, o kunigui, Ku
ria juos uttarė, būva atsaky
ta, kad jte bando kištis no į 
savo reikalus.

Tik vėl staiga iškilo nnu* 
jų davinių, kurie tų visų iię* 
aiškių bylų nušvietė kita 
Šviesa. Mat, bylų iš naujo 
svarstyti patrikaivo vien# iš 
svarbiausių liudininkų, dide* 
lis kriminalinis nUMkaltvIU 
kuite dabar taip l>at ardi ku- Paukščiai jo drinuuM* mm- 
Įėjime. Padūrę* visę vilę j krovė su u liadus.

šiol jiem* rodėsi toks tamsus 
ir Žiaurus, staiga vėl sušvito. 
Bet tie dvi dešimt ketveri 
metai, praleisti vienumoj te 

; be laisves, toli nuo džiaugs
mo te Žmoniškos laimės... 
kas juos grąžins/ kas gra
žins jaunystę ir tas grąžiu
sias viltis, kurias žadėjo viri 
trys savo šriinomsi

Kriejime jie jau ko-ne- 
pražilo. Tačiau skųstis liki
mu perdaug ne nemano, nes 
būtų reikėję dar G metus iš- 
sėdėti. Antra vertus, visi, 
kaip nekaltai kalinami, pori- 
likčjo Dievu ir jo teisingu
mu, tad ir kalėjimo sienos no- 
visumet liūdavo tokios bhm* 
kiv*. .■■

didžiųurių turtų, o tik po ta 
turtų išdalinti.

Abudu sutiko, kad reiki 
visų turtų išdalinti. Tik ji 
susiginčija dėl laiko, ka 
tuos turtus geriausia i 
JintL

Kad visi kapitalistai 
kiu» ginču# turūtų! Bet 
— jie ginčijasi, kaip algf 
mįmažinti, kaip dirbtu 
u^aryti, pirkęs padau 
ti!

Bunt«—žmoHisjoa tam 
Nekantrus Dr. donas H 
vey Kellogg pardavė 
Šerus toje kompanijoje & 
broliui už $250,000. Jo n 
f is buvo,, kad bizni# turi f r 
ii žmonijos tanias. Jis a 
skyrė nuo brolio ir pra 
žmonijai tarnauti. 
ligoninę — ir pats 
ligoniams. Legališkbi 
ūme i savo šeimynų 14 
laięių^ iv dar 20 pav 
no, aprėdė; leido į moks 
luinai užlaikė. Pelną#, 
gonines gaunamas, Čj 
labdaringiems tikslams.

Bizni*—štMbiios: 
rg*. WiUiam K. Keli 
mintis buvo ta, kad 
turi būti žmonijos geidu

 

lys. Taigi, kai brolis | pa

 

liko, jis vienas bisnįfare, 

 

prisikrovė milijonus | tik 

 

po to pradėjo labįarylĮ da
ryti.

* Mielūgan valstijos 
jai jis atidavė du 
siųs ūkius ir april] 
999 metams.

Jis pastate netilti 
vaikams vasarini i 
riame jie gali atga

a-
’o

legi- 
žiau- 
juos

ipinkų priimti, darbo laikų 
ei pamainė. Dabar keturi 
šiltai** turi i>o šešias va- ’ 
adus; į dienų.
Be to, jis įsikėlė algas, 

md kiekvienas darbininkas' 
mažiausiai ketliris dolerius į 
ienų gautų.

Sunku pasakyti, katras iš 
šių dviejų. brolių daugiau 

d žmonijai padare. 4r 
žinojiijo# tarnas, ar geraiįa* 
rysi . '

Kiti kapitaUslai. National 
AssoeiaĮion of Manufaetur- 
ers—fabrikantų draugija iš- 4 
davė, raportų, kuriame treč
dali jų narių prisiprriįsta, 
kad jie nepriima darbinin
kų virš 40 metų.

Šitie nesigedina prisipa
žinti* savo piežmomškume,, 
Bat, kiek iš jų taip pat daro, 
bet neprisipažįsta...

Kiek iš jų netik daugiau 
darbininkų nepriima, bet j 
išvaro, uždaro fabrikus, ar 
numuša algas.

Mūsų industrijos vadai 
turėtų būti, kaip tie du bro
liai — arba žmonijos tarnai, 
ar geradariai.

Kitokį fabrikantai ir ka
pitalistai gali sau važiuoti 
j Rusija padėti MŠerikaun 
jų penkių metų industrijos 
plano įvykdyti. Rusija juos K 
kviečia. Amerikiečiai pasa
kytų jiems: Laimingos k(- •

Plunksna

MITVAMtUpM,
Kanada.' Vnl- 

džm inžinieriai rado šiauri- 
nėj Albertas daly giliai že
mėje medį, kurio amžius gu
li siekti nuo 15,000,(XX) iki 
2fy(XXW) metų. Mcdis.ne

Battle Cveck mifte jis 

 

pastate vaikams molf khi už 
$500, m

Gruodžio menesio
je įsteigė “Kritei Cbild

Welfare Koundrifog” kam nmmkmenėj^

džio

uray seno Manos hmsim MTvnnn 
‘ fsSUTARTĮSBUETtff* .

Gruodžio 12 tl. __
kybo* ir pramonės įkopusi ja 
vienu balsu patvirtina 
kybos sutartį imi Lietuva. 
Kadangi sutarti# 
per visai sunite 
mo įmintaijas* t 
dalykus, kad 
bus įteikta nei 
Tavimi tMojan 
jau seimas gulėt

u perėjo 
notas sei* 
, galimas 
į ei t a i 
plenumui, 
kmt tuo

ju bvnnt*

lyti, nes darbų tvarkoj 
yra du avarinis minirieria 
pirmininko Cdmiuio atariu* 
-mri dėl aociaidcuHikmfų pu* .. 
klausinių Liepėt* Ronmų y 
geležinkelio klausimu ir dėl 
hitlerininkų ivikriavmm su
trikti taiv. vokiečių karei
viams imltams žemė* ir pi- 
betylu Del Šių klausimų 
gali kilti ilginių debatų.
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METAI
i

ŽtMMvimįMktt

j* .

.*'. A. P.

IRPRO-AMERI

Vft'tonijai <lrlrW*Bay<» Ari ir tfM

1 »'|land< pa piMlf kuri# Midari 
vedėja* A. X*hU Mato* at- 
kaltojo kun. X trandy** •

pdviratM Matant# aekančfa* 
kuopos: ' *

7 kuopa, Carito Man: 
Kun. P. -MkritK P. Valentui*- 
vižlu*, M. <»«Uia*A M. Norbnta*,

kn>f raiakcijoa n«į, Wi <ta«c
7-1* kp.rCstoridt#» Mm* vei

kia kiek galim, rilta yra, tad 
ateityje bus i»Mjm daugiau p*- 
diębčti,

■Br. Kazimiero acaeriimęPie 
tablyje, fclę'tnvojn —„. 50.00

Redaktoriuj įup- A Dau
giui UŽ R mW. 40.00

Tėvam* Marijonams už re- 
tataVinto Blato organo 10.00

\ ' r—'

Vta ižmokėta.„(„.„„„... A300.00

re-pirmhunkm Onai Adomaitienei. 
A) Nutari*, kad. vk« [eiga* ei 

tų per raitininko ranka*, grafam * 
tytai* iždininke vardu.

m. Kožum HatofainkM kaa *m- 
tal, Mum* vali* aukoj* 1^. 
Blalriamkų Haatoknyjinto eeatra 
rriltųlattu, palaikymui HatoybAi 
įkyriau* l*ikra#Bwyst ir kitiem 
arimo ųžgirikm* rvikalam<.

11 <Ne»ttteikwiejl maitok Mu
ko* centrui, nepriaidedantieji prie 
urgantaeito Wų ^dengimo, ,w 

; , l«lt jdti Į valdyta, nei Įftti *t|. 
P. Kavulknė, A^Iųrickas, B. Ja- t^afa bliivtoinkų mn atavimuo- 

aer
12. Blaivininkų redaktoriui gte- 

tto# «lgų AMoa
13. Blaivininkų Srimaa skelbi*- 

mta trim mėtotai* U kalno,

14/ Dvidešimt pirmas Seiruas 
ta* Lawrenee, Mam. (a) Šaukt 
BĮaivįni*ta tatai rugpifiėio mė- 
ne^je. (b) Blaivininkų organų*

tH*ritf*fa1ra ** lt* ta. ®*^#*-

riminė savo neištikimų kasi/ . i

BLAIVININ

Kun.], J, J
M. o«m*to—1UI

AliMiec 
hri*i<*

usrrittrFMo catiraa
ZPEM

Brandus blaiviu 
štai jau užstojo muj* 
tas. Pradėdami nauj 
to kiekvienas daro įv 
pasiryžimus. Pažvel 
praeitų metų klaidas, 
ėiato metai* nutaria. 

/ vengti. Humana nauju 
—^to geriau savo

siekti. Meta blaivininkai ir
gi su naujais metais pradė
kime uoliau veikti. Turime 
seime nutarę gražiu suma
nymų, Nagi pradėkime juos 
SU naujais metais vykinti 
Renkime prakalbai, paskai
tas. Laimingų Naujų Metų 
visiems, r -

1930 m. gruodžio mė 
dienų Kaune, Liaudies 
miĮ Teatro salėje, įvyko j 
tybes teismas. Dulikos 
kimšte prikimšta. Te 
suole buvo 4 teisėjai kalti 

 

tojų ii* gynėjų po f^s. G 

 

lybė kaltinta trimį atž 

 

giais:- doroviniu, įvoikat 

 

ir ekonomišku. KJltmtoj 

 

rimčiausiais mokijo ugi 

 

mentais įrodė, norj ir s nai 

 

kini gynėjai prie^nosi jo 

 

įgirtyta“ visais šias aivil 
giais labai kenksmingoj 
sėdįs užsitęsė 4 vąland

IJCOUO FONDAS 
OJE

A. LIĘT. K K- BLAIVININKŲ XX 
SBįMO PROTOKOLAS

Daugelyje kraštų vyriau; 
sybfc, norėdamos, kad žmo
nės mažiau vartotų alkoli- 
nius gėrimus, juo* apdeda 
dideltah moksočiata ši sis
tema nevtoomet ir nevto- 
da vienodai patinka. Vpo* 
šiai ji neištinka tom* val- 
Mybftns, kurių pajamų žy
mių dalį (kai kur net iki 
25%) atidaro pajamos iš al- 
kolio. prekybos. Šiose vato 
;tyM»e vyrimuybi? ir Minw» j, E
pugeidauja tik takto alko- " ” ”
lio prakybos, kuri patakim 
įų krašto biudžeto reikalavi
mus: apie apfe prietalkoli-

.Visos/publikos delnų plo
jimu buvo sutikto teisino 
prendmmt (/nerimą ir vi
skius girtavimo papročiu* 

i visų svaiginamų gėiimį 
artojimų pnįm^nH kenkv- 
ihigaiu visai lietuvių tautai 
indrai ir atskirai kiekvie- 
am žmogui^ kaip mažam, 
ip ir dideliam, ir visai tš- 
■emti iŠ Lietuvos į ntgyve- 
imas p^aidio tdetan bė tėe- 
s kada nors atgal i Lifiu- 
! sąg^t

Kai nesenai pykus 
Jungtinėse Amerikos 
tybėse seimo ir senato n- 
kimtiose laimėjo denio a- 
tai, daugelis laikraščių | si- 

+skubino pranešti, kad di ar 
pyohibįcija gavo mii nų 
smūgį Tuo klausimu ir ?r- 
nacionalinis priešalko] lis 
biuras teiravusis pačĮse 
Jlmst. A. Valstybėse ii 
yisUi patikimų šaltinių s si 
Mojo, kad demokratų Ivi 
jimtts tiek daug prohibta os 
dalyke nereiškia, kad m 
tektų kalbėti apie jos pai ii- 
khniiUĮ.

Senate ir toliau vadinai ų- 
jų ^sausųjų’* senatorių t y, 
prohibieijos šalininkų s! 
čius palieka toks pats, 
to, naujieji senatoriai 
žymiai geresni proliibicilos

s
i-

.'tar

ie-

w PADgKOJO’tUŽ IĄPVOGIMĄ

Praneliu laikraščiai ap
rašo šitokį įdomų vieno ru
gy einigrautu nuotykį.

Viename Padžiaus tai* 
vare sėdi apiplyšę*, alkanas 
W1 emigrantas Kaluninaų. 
Sitaa nuųkurea emigrantas i 
piM20 metų tavo vienas iš - 
stambiausių, cukraus fabri
kantų Rusijoj. Jam priklau
sė 15 įmonių? jis buvo ži
nomas milijonierius. Kilus 
Rusijoj revoliucijai, jis pa
bėgo, plikas kaip 4flvikas į 
Pmnribdjt ir čia pastojo 
darbiniiiku į vienų ankmua 
fabrikų.

Staiga susimųstęs Kalimi*

ėekį* 18,000 dolerių sumaL 
Kalunimit akys nušvito, To
kios piuW «mmw jis Mttial 
nebuvo matės, , • . . !

— Taigi mudu dabar bito į 
shue atsiskaitę. Ar tainata e- 
si patenkinto? — paklaiM® 
Prokofjevas. į

— Kur gi nebM patan- 
kinta*! Raila tik, tad tam** 
ta anuomet nepaėnfei iš ma
no kasos didesnės sųnu*! ‘

i
............ ■ .,įW.. m,. m.»

kufm4
0 kuop*, tan-raner, M**m kuto 

P. Juto - . -
11 kp., Broekto Mto: kun/

Ltolia, L. BkriritM, A, Jarmala
vičių* . - ■
' 25 kp., Woremiter, Mm*, r Kun.
J. Bak*n*a, P. Mauku*, O, BM*> 
rk'lič, J. Svintkaų M. Vtonfen#,
J4 Tatuii*, J. Orto* Vi. Blavee- giįat užuojautom laiškas ligoje ri
ta*. .’ ■* ------- * -- -

į 49 kp., Boaton, M*»«.; kuto P, 
VingMtrikito K. Jfainbr, S. šejef- 
kiutė, V. Braaauataa, M. Auaitai- 
tė, Vr TimriaHia, M. Barauakn1- 
nė, P. StepoMvŪmnė, K. tajef- 
kwn&

Sveėiai: “D-ta” red. A Kn«i- 
žm LDB. centro pirm. V. Pau- 
fatak**, LDS. centro n*ry* K, 
Vengto S. Šmigchkienė ir A. 
Varžinstaitė. •

HW*U'
- VMK ,

. JKU'ImM' U». Oajtrt TitUr- 
^F^e***-*1’'“**«* ko'’ ir LIKinu. UMbrHtera
Jto iraųųfc vųto-

tnto įstatymu*, kurie Var
žyta arba uet visai uždraus
tų nikolio gamybų ir preky* 

nenorima nei kalbėti.
Švedijos seimas nuo šio 

pavojaus savo krašto apsau
gojo. 1913 metais jis įstei
gė vadinamų a^dda faudgf 
kuriam valstybė kasmet ski
ria tam tikrų alkolio jiaja- 
mų-suinų. Tokiu būdu, jei 
kada nors bus priimti griež
ti įstatymai, kurie, suvaržys 
arl*i visai uždraus nikolio 
gamybų ir variofojimų, ‘val
stybę turės pinigų biudžeto 
triikuniams padengti. O 
svarbiausia alkolio fondas 
vyriausybei palengvins pra
vesti naudingas prieŠalkoli- 
nes reformas. *

Iki šiol Švedų alkolio fon
das, palyginti, labai išaugo. 
Jame įu^yra 9^^0,878 kro
nos (Švedųkrona lygį 26 A- 
nierikos centams).
/ Iš alkolio fondo Švedijos 
vyriausybe kasmet skiria 
tam tikiu sumų alkolikų glo- 
>aį kovai su alkolio. šmuge
liu ir priešalkolmiam tautos 
Švietimui. 1929—1930 m. pa
skyrė tiems reikalams 1,- 
061,000 kronų, t. y; per 3 
nuli jonus lity.-

L. K. d^įa

. ■ ■

’ — Kiek metų, kiek metų! 
Juk tąnista Kalnninas iš 
IMrogrado? šaukė gra- 
Žiai /apsirengę^ kokios 50 
metų ponas. * >

? — Taip, aš Kaluiiinag, bet 
tamstos aš nepažįstu, Ąr eia 
nebus apsinkimim?.

— Kaip? Tamsta numes 
nepažįsti? Aš gi esu Alek
siejui Prokofjevas; argi 
tamsta neprisimeni manęsį 

—Dievaž, neįiamenu. Mgn 
Ši pavarde visai negirdėta, 
-r- atsake Kaftmimts, :

Keista. Tamsta liepa* 
žįsti Prokofjevo, seno savo 
kasininko, kuris 1910 ’nie- 
taisį pagrobęs iš kasus 20,- 
000 Hiblių, pailgo į užsie* 
iiį? . . . . ’ ■
v. Tik dabar Kaluninas pri*

U-U kuops, Brockton, Maaa.; 
stengias kiek gulta* darbuoti* 
blairytoa dirvoj*.

5-ta tapp*, 'Wa«eHten Mintų 
žengia, nors nedideliu Žingsniu 
pirmyn.

44kt* kuopa Bastai, Mara. -bot* 
nedaug nuveik#, tai yra'Vilta, 
tad daugiau nuveiks ir aupraa 
blaivytas rcikfamt,

Kuit Praneiiku* JuŽtalta «kal- 
tf paskaitą apie kigivybę, g*ut< M 
Chicago* nuo kun. Jono J. J*, 
kaicio. Priimt* rankų plojimu.

Šv. KaMąderOjSeftcriBU^ PaŽais- 
lyjeį Lietuvoje, padaryta rinklia
va. Aukavo fae delegatai:

Po $2.00: Kun. J.B*kan*«,kun. 
P. JuŠkaitis Ir kun. S, Kneižys.

Po $1.00 r J. Svirskis, K. R*k 
nia, J. Titulis/A. J*rm«lavi?ins, 
O. Sidabriene, M. Vmoniene, & 
šmigefekienf, A. Vaftinstait#, V. 
Tamulaita, V. Patilauakas, V 
Pramistas, P. Steponavičiene, M- 
Norbutas, if/GedrienF.

Smulkių M.10.
Viki surinkt* $$410.

AtFmta išlaidai ----- ----- - 300.00

^eim** paremk? įčiū praeitų 
metų dvM. vadui kun. Jonui J, 
Jakaičiui įr vtai centro valdytai.

Maaja «*ntru valdyta
Kun. joną* X Jakaitm—dva* 

vad**,'kuii. J. B*kana* — pirm^ 
M. dedrien# — l M
Urraonien# . Ii vta pirm., Aut. 
tavrakaa ** raaU Ck Bitabrieta 
— M/tan*a Tatuta ir Pr, M»n- 
kui*—- : ' _
ŠvagŽdy* ir kun. Jota* B«tan*» 

organizatoriai, kun. Pr. JiK- 
kaitU — redaktorius.

Reižkiamių padėka gerb. kun. 
Pr. Virmauiui už leidim* nau
doti* svetaine.

Seimą* užbaigt** ė;15 vakare. 
Maldų atkalbėjo kun. Pranciškus 
Virmaurita - .

Ant. Zav*ck*A .Seimo ved.

ninku* kas jam tuomet <««** ymuim ir rr. juna-j.
iždo globojai, kw Jom* buvo tie 20,00(1 rublių.

* Prokofjevas papasakoja 
kad jis pasisavintus pinigus 
įdėjęs į gelt biznį, gyvenęs 
Argentinoj ir gerokai pra
turtėjęs.

Kaip gerai, kad *aš 
tamstų sutikau. Pagaliau ga
lėsiu su tamsta atsiskaityti 
ir išlyginti padarytų jums 
skriaudų!—tarė badams 
pašalinto Prokofjevas. — 
Leiskite man gražinti jums 
20,000 rublių su miošimėiais.

Prokofjevas išėmė čekių

tyino draugai, negu se
nieji.
Cas liečia seimų, tai gali- 
pasa^H, kad jame iš 
atstovų yra tik 130, ku

ri nori persvarstyti prohi- 
bjios Įstatymų. Kadangi 

mat pakeisti ivikaliu- 
rf2/3 atstovų didžiumos, 
ta|iio tarpu apie jokį pa- 

probibicijai iŠ seimo 
negali būti nei kalbos, 

sa, kad rinkimų agita
ciją ^slapieji” demokra

 

tų | aiididatai kovojo su 
^SMaisiais 

 

nai ši kova “; . .. 
kaibik sustiprino, o ne nu- 
sŪjįio. Prieš dvejus me* 

 

tusĮlykę prezidento rinki- 

 

uiaį kurie ėjo daugiausia 
oi icijos ūbaisiais aiškiai 

kad pinhibkijo* ša- 
linii|k frontas Jiuigt Val- 

 

8tij<į'vrti stiprus ifet tos 
apslf vs, kuriose yra dau- 

 

gtai|i demokratų partijos 
ų, už retųmblikonų 

Jmta|'tų HooYerį hatavo 
tik o, kad jiraišjdai pa
što 
n% 
tų 
to į 
tųiu 
sva 
w p

li
ję 
ra

** iTspubliko-
sausuosius”

< J:-

BLAIVYBEI 
PAŠALPA

Brighton, samia 11 d. S M p* p. 
So. mus. H A 7:>0 v: t. 
Worwood,»*Miol2-lS d
Aitai ir Girfatr, Mtak 1 WT* 
Wettitad, aMMialt—#1. 
HsrtforA tauta S8--M •.

Eraritam **■ Lf tatat. #0
vtaMbl <-■' "s 

Wnre*rt*r_ vasario M 
Xa>w*U, vmria 6-^. 
Nukua, N. M., VMurio#—U. 
Manctatar, K. H., ym. M-4&

UTMy SEKUS
Naujo* Anglijo*katalikųaeime- 

li« įvyks pta^aieBj, v*wrio tajygiitę ir IšhikS Kahlhųitti 
dieną, IffllT, diek,yra Ame- 
rikos švente — George Washing- 
ton gimimo diena. Seimelis ' bus 
laikoma* Nekalto Prasklčjimo SV. 
Panclfa tatuvių pųrapita svetaK 
nėję (tataridge, Mml Prašoma 
rito katalikiŽkų organinei jų t pa
rapijų pafalpinių draugijų, chorų, 
skyrių, kuopų, ratelių ir kitit at- 
siųsti kuo daugmusia atstovų to 
atsivežti gerų sumanjmų* Atsto
vai turi gauti organtaeyn man
dato klebonų patvirtintu*. Sei
melio vta tvarkų ir dienbtyarkl 
bu« pranešta vėtau.

1. Kad kiekvien* kuopa turė
tų korespondentį ir parašytų a- 
pie blaivybę noraaykį į menesi iŠ 
savo kolonijos. '

2. JBtavinbikų Centru valdyba 
bent* ketu ris sykiu* metuose tu
rėtų |J^diiiw d&, geresnio orga- 
nizaeijp gyva rimo.

3r Nutari*, tad ta geimą* i»-

Kaip teka patirti blaivy
bei plėsti Lietuvoje ir 1931 
metanu Vyriausybė j 1931 
jut sųmatų įtratikė tik 20 
ttįkataiejų litų, Tuo tarpu 
kaimyninėse valstybėse tam 
darbui skiriama: Latvijoj 
kasmet apie 300,000 lt., Es
tijoj —- 36,000 lt., Suomijoj
— 750,000 lt,Lenki joj — 
1,250,000 lt, Vokietijoj — 
l,600,0001t/

Rusams Lietuvę valdant 
1910 im blaivinimu įsika
lama buvo paskiriama Vil
niaus gūbriu. 30,000 tatai, s 
■Kaimą gub. — 21,000 rub.* 
Kuvalkų-Toloeta * Lomžos 
gnb«M4Oru., Gnrilinognb,
— 15,000 rub.

L. K. RlaivĮfca d-ja

TMC KA K LIETUVOS
Lleturos yra Ku

tą* Fabtita. Dabar tu saMslalu gauna-, 
m* nuodui Ir todN ta yra Mrlello* Ir 
garbios.,

KM dar n**H jų ragavę. U! alėta* 
kyklt. išbandymui ivMlrly nWUq siun
čiama <W u# it.oa

I’rrkanf po dautlau dlM ttaolaltta.
Siūlome krautuvnlnkaiaa, dramrita"* 

parapijom* agentams.
Su užsakymai* ĮtreĮpklta tataU: 

“MOTOS’* ATtTOHM
S. Vita® Aw., Cbtago, UI

l*ptfta naęiiMt (ratai-

rinkti.
4. Blaivininku kuopos • daugiau 

rengtų vakaru* taip tai: prakal
bas, paskaitas ir perstatymus a- 
pie blaivyto* Muduitum*.

5. Kad daugiau Htų kreipiama 
atydos i jaunimu; orjranUuojama 
jaunimu skyriai prie blaivyto* ir 
taikomi jaunimui tinkami tai*- 
lai, importai ir tam paimliai. * '

6. Btaivininltu kuopos rftpitto,
kad kolonijoje ypto jaunhno or- 
ganisacijoM aupraatą blaivyta ir 
toįhu jaunimo prigulėtų prk 
blMVvžMM- '

’7. Kad Maivinintai su utrid$ji- 
mu platintų lietuvių katalikiik* 
spaudi|t o yps# blaivininkų «vaį- 
t#je apie OrabnyRaa.

S. Visi blaivininkai turi atnau
jinti blaivyto* prižadu* k** me
tai, apie tĮrtanyHų šventę.

A Blaivyto* dmufitaėta* W-

kittt XM». O"“* S*W. tara*'

ŠVIESKIS
r
į

f

“DARBININKĄ”
Visi žinom, kad gyvenimi Mulkiais laikais 

bedarbe, vienok psnauli* knibžda, juda. Geras lai
kraštis teikia teisingais jutsaulines žinias ir švirita 

į Žmonių protų* Tad pradėkime Naujus Metus rim
tai, užsirašydami katalikiškodarbiiiinkiško turinio 
laikraštį “Darbininkų/* kuri# išeina du kartu į sa
vaite.

į Premtmeratokaraa’
Ammkoje metama

L

Dviem Greičiau*!* Vlauklo- 
Jmih3«1» Laivai* K1

palltolyjtau apto *tmjiuiw< lak 
natai* iilaivybfa prižadi; ir atli

i

gMūm m TOnatf

Matau 8 Dienų į Uetuv# 
Taipgi Keliaukite populiariu

Kkapn*lnht Laiva

COLUMBOS
Arba Nuolatiniai kai Sa
vaitę Išplaukiančiam (torai 
Žinomai* Uo|:d Krūtiniais 

lnforiunixljij Kreipkite* Pa* 
vmiių Agentų » 
tartk Gama LM

sinie 
kur

prohibicijos jstąty- 
o tarpu demokm- 
atas nereikalavo 
o revizijos. Ištik? 
erikos rinkimuose 
s faktorius yrn
rija, bet dabartį?

krizė. Tai leng- 
ne, jei pažvelg- 
kinis apskritis, 
}in demokratai 
jų su ^šlapiai- 
ihlikoimto ir 
šlapumą*** *r

HsaiumnMUbo turiant? pa»L 
sakymas prieš av už prolta 
biciję Amvrikw įtolUimn 
partijų progrmnų dar iir- 
nuatnhb kaip dungvlis neži
nodami tvirtinu,

L. A< d^d

u a, s, gmnnm nmtMauniM
SUVABAVIMAS

Įvyta Mkmattany, 1* d. aaitao, 
1931 m., l-m# vgž~pT^*tų, MT 
Juoaapo parapijosi rtllj, 17 Cofi- 
gram Ata< Kattrbury, Conn, 
Kritahm* vtaut LOB. Conn. apa- 
kritie* kuopa* dulyvaut liame «u- 
važiavtac, pritantant ktalttapi 
delegatų ir naudingų aumenymų 
mthų taangta nrganisarijra garv- 
vri. Atmlnktar, kad tik vfaynbije 
- galybl, PadlymUit^ kita ir 

t- virt# bAidino suvažiavimo.

J..,.,..........
Lfaieny nietarn* .................
Vienų kart uavaitčjv metam* .tlOO
(Tžaunyj vienų kart Mvaitėje metiuiis. . ..fXB0

Neatidėliok, siy»k užsakymų tmųams šiuo ad-
resti: 0

J#* WW MraiNitMf,



' LOW1LL,MASS.
LDS, 97 kp. susirinkimas 

sekmadienį, sausio 11 d., tuo 
sumos. Ateikite visi. Gera 
darbininkam* prisirašyti prie
amtelės darbininkų organiza

rinkimai

FffMmsgvuMVMts ĮVAMOS ŽMVTB

LD*. Oonn. aotkr. valdyba.

tvaig**

sugiedojo Kalėdų liettiviškM girnų

m Kult Darželio Valdyba

DETROfT, MICH. ir

are

Valdyba

3

Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
X0:30 vai. vate susirinko galtfigas 
choras susidedąs iš 100 žmonių ir 
p. Bukanto orkestras Piemenėlių

kimas
Con-

aust- 
2tų 

vy»

DATT01T, omo
LDS. Č9 kp. susirinkimą* įvyk* 

sekmadiėų, sausio 25 d., bažny- , 
tinėj svetinėj tuoj po sumai.

Kuopos rišt, Z. CtadeHa

DarŽejio atidarymas ruošiama 
ateinantį pkvsaarp

Prašomo visuomenės paremti 1}

EXTRA PRMEŠUMS
CHHSTER, Pa. — Sv. Paneles

KAS GIRDĖTI LIETUVIV 
KOLONIJOSE

sausiu IK <L TVaterimry, Conn„ 
? vabrfij<to pačiame centre, šankia 
L apskritie* suvažiavimą. Vito)*' ap- 
» akritir* kuopos kviečiamo* išrink- 
S tt atstovu*, ne* suvažiavimas labai 
> avarira*. Lartctoffla kuo daugiav.- 

ria atstovų ir svečią. Watethuric- 
rtai yr* prisirengt visus maloniai 
priimti. Fosėdžiai įvyksta Sv. Juo
zapo parapijos svetainėje, 17 Con- 
gnw Avftį sausio 18 d., aekmadfe-

f 'HASHUA, N, H, 
įvairia* Mnrtta. .

Lapkričio 27 A įvyko vienos iš- 
; kilmingiausių vestuvių, LtotnvnL
i te Juzė Miliauskaitė susituokė su

Ant. Sedletvicz. Jaunoji buvo gra- 
i žlai pasirėdžius su dideliu lydėto* 
i jų būreliu. Gražiausiu buvo, kad 
į vhi lydovąi — merginos ir vaiki* 
I nat — priėmė Komuniją per*jau- 

narvedžių mišias. Tėvas, atlydėjęs 
savo dukterį, perdavė ją jaunikiui, 
laukusiam jo* prie altoriaus, Gra* 

\ M muzika ir giesmių balsai gaudė 
‘ bažnyčioje. Kleb. kun. Ig, Abro- 

; maltis M. K surišo jaunavedžius 
^suardomu ryšiu.

Į ‘ Klebonas, važinėjęs mtoTugsejo 
i pradžios, surasinvdaams lietuvius, 
i z beveik užbaigė tą darbą apie gruo

džio 8 d. Jis Šiandien yra kupinas 
įspūdžių; turėjo gerų progą persi- 

Į, imti Nashuatoje gyvenančiųjų
< dvasia, Rasta iki šiol 328 lietuvių
j šeimos, beveik 1600 asmenų. Bot 
1 iii dar nevisi. Pusė ir daugiau 

visai nesilanko bažnyčioje, sakosi, 
kad kupigti jiems nepatinka. Iš 

» tų, kurte dar laikosi kūdikystėje 
itaokto* išganymo Geso*, beveik 
trečdali* svyruoja, o likusieji lai
kosi tvirtai. '

Kesunku bus suprasti viso to 
i .priežastis. Imliai didelis procentas 
j skaito nesveikų spaudą. Daugelis 
j ir nieko neskaito, liet labai tiki 
, tiems, kurie atveria burną prieš 
j Bažnyčios autoritetą, f’ia ir suų* 
i kenybė tikybiškai vaikus auklėti. 
• ' ūia K’ra apie 40 ar daugiau asmenų 
į -Vyresnių kaip 16 metų amžiaus,

gerbti Vytauto D. Ikta m. mirties 
sukaktuves.
’ Katadų Šmita atėjo ir pra

slinko, gražių atminimų palikda
mos. Bažnyčia buvo gražiai pa
puošta į muzikos programa labai 
graži. Gerai Išlavintam balaato 
kvartetas pagiedojo Berne
lių Mišias. Kričdoėe nemaža* ba
reli* prie šv. Stalo lankėsi. IŠ baž
nyčios pusės viskas gražiaustai 
buvo, Kl. dovanėlės buvo menko*, 
liet aukotojams ačiū ir už tai.

Kūčių Hienoje buvo pagrabas, 
netikėtai mimtos Marijono* KH- 
mienės, kuri paliko vyrą ir ketu
ris vaikeliu* didžiame nuliūdime.

Gruodžio 26 po ilgo* Ilgos mirė 
Jonas KryŽcvičius.-jaunas hcmiu- 
kas> 17 m. amžiau*. Jo kantrumas 
ligoje gražus pa^zdys kiekvie. 
nam katalikui. Sirgdama* dažnai 
priėmė Komuniją. Gruodžio 29, 3 
vai, buvo iškilmingo* pamaldos už 
jo vėlę. Kartu atlaikytos trejos 
mišios. Kleb. Ig. Abromaiti* at
giedojo egzekvijaOu dviem kitai* 
kunigais, Liūdintiems tėvams ir 
sesutei Konatanaijai reiškiama gili 
užuojauta.

Gruodžio 29 vak. įvyko -bažny
tinėje svetainėje “movi.es“ ir sal
dainių dovanėlė* vaikučiam, Ian{ 
kantiem* prie katekizmo. Suau
gusieji ir tėveliai buvo kviesti; bet 
mandagiai priliko namie. Vaka
rėlis įvyko gražiai.

Gruodžio *7, buvo iškilminga* 
Marijos Vaikeli^ pasiaukojimas 
Marijai. Mergaitės pasipuošė va- 
liumais. Gražus tai įvykis buvo.

VargdtoBto

IMflGtfEUS
Geibtaojai. Per Kalėda* daug 

neturtingų Šeimynų bure nudžiu
ginta, Jom* burn atvežta valgio, 
drabužių, anglių. Ar, Vincento 
dr-ja, tik ką įstotrigus, litų gerų 
darbų darė. F, p. Venėienė ir 
Strurkienė ir p. Stroeku* —- uo
liausi darbininkai. P. Ktmeku* sa
vo aptomobiliu ttvtžinėjo drabu
žiu* ir valgius.

Jaa, atėjo dbdąfam. Kalėdose, 
bažnytinėje salėje, 2 vai. po pietų, 
prie parengto* eglaitė*; Kalėdų 
diedukas susirinkusius aekmadie- 
nlo mokyklos vaikeliu* labai links? 
mino. Buvo įvairių pamarginimų, 
juokų, giesmių ir Mimikos, Be to, 
buvo rodomi paveikslai apie Kris
taus gyvenimų.

Ksmottmk Sausio 11 d. 1981 4 
vai, po pietų bažnytinėje salėje, 
bus eento Imliu*. Rengia Iv. Blshle- 
to* dr-ja Iv, Rlrbicto* stovylai p*. 
-Statyti 1——_—_

metus ir 
lankyti.

susirinkimus

% MUttfo 9 Otoną, 198T

MBTO1HTREUETII-1 ne Kr.nnn
HiRAS PERSTI- IU,WPH

Kaukia “Rauto.“ Visi Iaw- 
rencc’o katalikai laukta sausio 18 
d. 1931 m, Tą sekmadienio vaka
rų atvažiuojaM'ontello choras per? 
statyti reikalą “Ranlss.“ Giedo- 
rių daug. Visi puikiai išsilavinę. 
Via tai surengė kum Steponas 
Kheižfe, buvusia Lavrcnec’o vika
ras. Vakaras Ims labai įdomus.

uksmos ūmios
PHILADELPHIA, Pa. (Port 

Rięhmond).Av. Kazimiero pa. 
rapijos vargonininkas. P. Petrai- 
tig suorganizavo puikų “Dainos“ 
elorų, kuris per KalėdaTsurengė 
vakarą, į kurį vbd veltai galėjo į- 
eiti. Atsilankę vaikučiai buvo ap

dovanoti įvairiomis dovanomis. 
Atsilankiusieji išgirdo lietuviškn 
dainų, deklamacijų ir tt.

kurie apie Dievą jokių žinių netu- Aušros Vartų parapija sausio 11 
(L rengia didelį vakarą -y teatrą 
šia programa: choro dainos, pete
liškių šokis, p. M. Mittuliūtta so
lo, 5-kių aktų drama “.Rytų Pilte” 
(vedėja M. Mitrulifttė)* Vakaro 
pelnas skiriamas bažnyčiai padi
dinti Programa tikrai įdomi bus. 
todėl vii apylinkės lietuviai kvie
čiami atvykti Vakaras įvyk* šv* 
Mykolo mokyklos salėje^ vai. p. 
p. '

M.
Advento metų buvo proga 

BakramėntąuC atnaujinti savo (tva
rių. Dvasia nors negyva, bet ti- 

—kybos šakny* į vaikučių širdis per 
uolų ir nenuilstantį pasišventimų 
juo* mokyti, vis gilyn skverbiasi. 
Lietuvybė* Žvilgsniu nėra kuo pa- 
rididžiuotL nes Nashua gal vienjn- 
tėlė kolonija, kurioje nebuvo gali- 

. tos lietuvių į vienybę sutraukti ptt-

ŠPAimS VKUUS
VTORCBSTĘR, M***, —Katali

kiško* spaudo*, platintųjų vakaras 
)mvo gruodžio 28 d. Iv. Kazimiero 
parapijo* salėje. Programa buvo 
įvairi. Sudainuota keleta* gražių 
dainelių ir smuiko solo. Dainavo 
p-lta J, Rogliūt?, F. Daučiflnaitė 
ir Ž. Blavackaitė. Smuiku grojo 
p. A. Kamokaitė. Labai malonu, 
kad ir mūsų jaunuomenė prisideda 
prie platinimo katalikiško* spau
dos, kas parodo grąžtą ateitį, per
traukų metu kalbėjo-kleb. kun. A. 
Petraitis. Jo kalba buvo graži. 
Gerb, kalbėtojas yra didi* katali- 
kalkori jspaudb* mylėtu*’ k”*1 
Ir savo vhų talbą-paivMiU^ raąįn- 

. damas skaityti ir platThnkatalL 
kiškos laikrašČfuR ir knygas.

Kun. Jonas Bakanas grižtoi va
dovavo programai. Geri), ved^a* 
irgi visu* ragino platinti katali
kiškų spaudą, Baigiant programą, 

1 kalbėjo spaudos komiteto pirm. J. 
Svįrska*. Pasekmės pusėtino*. Už
rašyta 40 prenumeratų; iš tų 35 
nauji skaitytojai. Prie to par
duota ir knygų. UŽsiraliusiems lai
kraščius .suteikta knygų dova
noms. Darba* dar neužbaigtas, 
spauda bus platinama ir toliau*. 
Spaudos komitetas susideda iš ka- 

, talikižkų draugijų atstovų. Valy
ta gražu* Mrelfe pasišventusių 
žmonių,‘kurie, nežiūrėdami įvairių 
nesmagumų, nesigaili savo bran
gaus įniko ir eina platinti spau
dą. « ‘ '

aą bažnyčia buvo gražiai išpuošta 
vainikai* ir gfUtalB, kurioms nu
pirkti auka* Artėja vietos katali
kų draugija*.

Vargohinka* Mfl* Maita ren
gta*! iš LoūrelFSa Išvykti.

LDK. knopa savu gruodžio 21 d. 
susirinkime nutačė pakviesti iš 
Kaahua, K. H. LD8. «5 kuopos te
atro mėgėjus.

Nesenai sus raštuoti kkibininkai, 
kaltinami munšataa pa^lgvlnėji- 
mu.. Suareštuotieji neprisipažįsta, 
liet ieško, kas Hmadė juo*. Pra
dėjo šmeižti vsIHtaosfa* katali- 
ku*. ypačkteb. kun. t raka tinką, 
T urto jau pranešė visus šmeižikus 
tetaman trąukftą*.

Ma«j*« kantatai. Vietos laisva
manių drauglj* pereitai* metais 
surengė vakartoną draugijos nau
dai. Draugijos valdyba už gautą 
pelną nusipirko nauja* skrybėles. 
Dabar vėl draugija* valdybos vir
šininkai landžioja pa* biznierių*, 
rinkdami kumpius naujai vakarie
nei. Gal ta draugija šiais urėtais 
visiems nariam* naujas skrybėles 
nupirk* .. :

mus
CLEVELAND, Ohio.-Kaip ke

letui kitų tautų, taip ir lietuviams, 
(’lvveland’o miestas davė apie <Tn 
akru Žemė* viename parke, vadi
namam RoekefvJter Park, LtetuvlŠ- 
kam Darželiui įsteigti Sudėjus vi
sų tautų darželius, tas bus dideliu 
pagceŠinimu visam miestui. Parką 
miestui padovanojo pats Rocke- 
feller.

Lietuviai katalikai ir tautinin
kai tuoj sudarė komitetą, viso* 
draugijos atsiuntė atstovus ir su
tvėrė Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungą, Ta Sąjunga kelia fondą MaTonėl 
Darželiui išpuošti i pargabenti ii 
Lietuvos iiokių-tokių papuošaM 
gėlių, medžių kokių čiaf nėra. 
Darbą atlieka paries miesto darbi
ninkai, tik reikia paduoti medžią* 
gą- __ _ ____ _ . .

Dirželio fondas jau yra apie

W.>. HOUDUHm, f A

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks srkffimlirny, sausio lt, 
tnojaus po sumos, Iv. Andriejau* 
par. svetainėj, 1123 Lcmon St 
Kviečiame narius ir nare* ateiti ir 
kurių užvilktos duokle užsimoki* 
h. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naujų narį prie kuopos prira
šyti. s Valdyba

SARTTOBD, oolnr.
^LD&ž* kp. susirinkimas įvyks 

sausio 11, tuoj po sumos, bažny- 
thtejgvetrinčj, 41 Capital Avcnue, 
Malonėkite tts nariai ateiti, ne* y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra utailikų mėnesinės duok
lė LD8.8kp.rata

Dgraalto naudai vakaras. Vie
tinis didžiausias Ohio valstijoje 
dienraštis *?Cleveland Plain DeaĮ- 
cr” sumanė rengti Tautų Vakaru*. 
Miesto auditorijos mažąjį teatrų 
paėmė visai žiemai (jau dabar tas 
eina antrą žiemą) ir kas sekma
dienis duoda kiekvienai tautai pa
statyti savo tautišką veikalą su sa
vais artistai*, Dienraštis apmoka 
lėšas, pats, net ir bilietus duoda 
(tik kostiumu* ne), o visos Suei
gos eina tai grupei, kuri^vclkalą 
stato. ‘

Lietuviai statė ąavo veikalą per
nai, ir šįmet zaario 18 d. (sekma
dienį) stato*veikalą “GattŪnai^*’ 
K. H. Karpavičiaus dramų iš gi
lia* Lietuvių senovės, Iš kovų *u 
taįp vadinamais žmogėdžiais. Va
karų ruošia ta pati Darželio Są
junga ir pelnas skiriamas Darže
liui. Kai kitų tautų, grupė* pelną 
sunaudoja sau, Lietuviai naudoja 

našavo kleboną* kun. j. Lietuvni- 4j*uomcniškam, gražiam tikslui: 
kas, minėdama* 37 metus savo Lietuvių tautos paminklui miesto 
kunigystės, ir klebonystė*, Balti- P^ Jair fa* paminklas stovės 
morta lietuvių parapijoje. R. Juš- Bgtousius amžius. * . •

' KALĖDŲ IYEMTeS IR . 
iNHNOEJ^^- _

BALTIMORE, Md. — Kalėdų 
Šventės labai gražio* ir linksmoj 
Bažnyčia graliai nudažyta ir vai
nikais išpuošta. Betliejau* miestas 
labai naturalilkai atvaizduotas. 
Mišios .įvyko su aakta, kurias at-

dafflfg ėjo prie Komunijos, viskas 
buvo įspūdinga...
, Vakare pagerbti kun. J, Lietuv- 
nikui įvyko hanktetas, į kurį gau
singai parapijiečiai susirinko. Sve
tainė ir stalai baro gražiai išpuoš
ti. Keiksas su 37 žvakėmis įspū
dingai žibėjo, kada Tamsios moks
leivės mergaitė* atvedė kleboną į 
papuoštą sostą prie stalo. Kalbė
jo ir sveikini Dr. J- Bučais, kun. Mišioms. ’ 
D, J, Mendelis, Liet. Atstovybės 
sekr. Bagdonas, kur* perdavė ir 
p. Atstovo Balučio linkėjimus, 
kun. A. Dubinskis. Draugijų svei- 
kiiiimai buvo surašyti į gnžų svei- 

, kinįmo lapą, kurį perskiltas kun, 
L. J, Mendelis įteikė klebonui. S. 
L, R. K A-13 kuopa įteikė pintinę 
rožių.

Kum J. čižauskas celehravo šr. 
mišias. Chorą* pirmų kartą taip 
gražiai ir galingai Kalėdų giesmes 
sugiedojo muz. J. čižauskui vado
vaujant Gerb. artistė M. Čižaus- 
kienf sugiedojo solo “Noel.“ Kun, 
J. čiŽauska* pasakė graudingų pa- 
moksli, kartu ir linkėdamas škvo 
parapųonimslii&nų .šventų Ka
lėdų.

6MIHĖS IR PAŽĮSTAMI
tTūsij gimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

ūoh žinoti, lea veiįcia Amerikoj katalikės mote-
. rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. ^MOTERŲ DIR-, 

VAI” o*ji per ištištiš metus kėliaus Lietuvon ir 
tisų papasakos.

MM0TERV DIRVĄ” yra vienatinis Ameri- . 
kos liėtnvitj katalikių moterų žurnalas, leidžia* 
mes Moteiij ^Sąjungos- Joje Sale straipsnių ak- 
tualmis moterų klausimais, Šalo žinių iš viso pa 

' molio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šiė sky
riai : 1) Vaiką aukojimas, 2) Sveikata* 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA ” yra papuošta gražiais ; 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metu galima pasidaryti daili 
knyga* Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

, tr “MOTERŲ DERVA” pradas eiti Liotuvon.
Užaakymus siųskite šiuo adresu: 
. ftUOTlSIHT DIRVAI

9399 IF. U Itk

VYČIŲ LAIMĖJIMAI IR 
DAR asus

HARTFORD, Conn.—L.Vl*i 
čia užima pirmą vietą Bmkethall 
žaidime, Sausio 3 d. jų komanda 
smarkiai supliekė Gtaitoebūry A. 
C\ komandų 38:20, o vyčių mergi
nų komanda laimėjo 28:15. La
biausiai pasižymėjo Kaz. Šimkus. 
Anglų spauda apie jų laimėjimus 
dažnaijr palankiai rašo. Sausio 10 
d. parapijos salėje jie susitiks su 
stipria komanda M Holyoke, Mas*.

LDS. 7 kuopė* susirinkimas 
vyks sausio 11 d„ 6 va’, vnlrt 
bažnytinėje svetainėje, 41 Pro 
idence St Visi naftai būtinai at 
kito, nes turime apsvarstyti ke 
tų Rvarbių klausimų. Be to, 
ppjga užsimokėti duokles.

VaM

. LOS, 8 kuopos mėnesinis susi 
kimas įvyks sekmadieny, saus, 
tuoj po sumos, Lietuvių bažn; 
nčj svetainėj. Visi nariai mal 
hite atsilankyti ir užsimokėti 
vilktus mokesčius,

BALTIM0RK,MD.
Sausio 11 d., sekmadienį, 

po sumai, parapijos svetainės 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. 
rinkimas, Malonėkite ateiti*

Kviečia V

LDS.’ 75 kp. mėnesiniai fl 
kimai įvyksta. kiekvieną i 
iRCkmadieny, po 15 d., Rv. P 
Povilo bažnytinėje svetainė

CLBVBLAMD, OHIO 
Sausio 14 d., 8 valandą 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 
mėnesinis susirinkimas, 
naftai pralomi susirinkti.

•S -r-t.';-'.''

ATfLQL,lUM.
b 4 kp. mėnesinis susirinki 
trykš sausio 18 d,, tuoj po

, šv, Praneilkai-i patapk 
ė j, Kviečiami visi naftai at* 
yti ir užsimokėti mėnesinė*.

t. Taipgi atsiveskite savo 
s ir drauge* prirašyti prie 

tintos organizacijos
Kviečia Valdyba

DBTROIT, MICH,
. 72 kp, susjrinkimas įvyks 

adienį, sausio 18, tuoj po 
aidų, šv. Jurgio patapijos Fin
oje. Visi kuopos nariai yra
•čmmi atsilankyti i šį atiririfl

C. BIOOKLTO, M. Y, 
uaio 25 d., tuoj po sumos į- 
LDS. X0 kuopoasusirinkima*. 

točinme gausiai suolu, nes tari* 
keletu svarbių sumanymų, At* 

ėskite ię savo 4raugu«(es)#pri-
Valdybą

«XW»AV1M, COMM.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki, 
as įvyks sekmadienį, sausio 25, 
vai. po pietų, bažnytinėj avėtai- 
ėj, 339 Grccn St. Kviečiamo na- 
us(es) ateiti. Gera proga užsimo-
čti duokles. . Valdyba

KLYK, K. Y,
LD? 12lkp, mėnesini* zuairinki- 

mas jiksi sausio 3(1 d., 6 :30 va
kare, farfljfcnė* Angelų parapijo* 

 

svotai ėj, Įtampa* Robling ir So» 
4th g(

Tai

mdonėkite visi auairinkti 
ir už aokjti duokle* kurto esate 

 

skolų i. KepamirŽkR* ir naujų 
nariųjtsivfįįti prirašyti prie mūsų
bran

t.

oiįfcnnitacijos.
Kviečia VaMybi

. *uftftnkima* įvyks 
tuoj po dvyliktai 

iečiamė visu* narius 
į šį luftrmktmą ir iž- 

mėnėsinc*. AtairMkitc ir ,
*t*R 
sfm 
savolnpigiM piiraiyti.

pavazgllitaBMk šiemet kleb. kun. 
Ambata* iš anksto pranešė, kad 
parapijonų sutelkto* dovano* Ka- 
IMoms bu* ' paskirto* ptvargė- 
liams. Klebonas pat* pirma* pa
darė pradžią, taip pat prtoldėjo Ir 
vikaras kum A. Šmulkštys, Kata
likiško* draugijos buvo pakviesto* 
sudaryti komitetus b>«lnuomtnci 
šelpti. <

ŪMI. kuopę* metisi* susirinki- 
mas įvyk* sausio H d., tuojau po 

.f ūmo*. Bt »vąrbiųkkutamų*prtn- 
Įdlmo, buo rankami attterąt į agsm- 
krittos suvažiavimą. VW nariai 
kvlečkml gerai pradėti

Vieniem tinkamo* Kalėdos, ki
tiem* liūdno* tarnai, kad darbų nė
ra. Kai kuriem su gyvenimu sun
ki padėtis, kitiem mirtis išplėšta 
brangiu* asiutnte Gruodžio 23 d. 
palaidota* A. Bamiikto, Kfičioje 
palaidota* NorkevJėiua, Kalėdų 
antroje dienoje — P. Kalinauskas, 
o dabar tik ką mirė K. Čepulis4, 
tie Ju paskutiniai staiga mirė. Jų 
Šeimom* liūdno* Kalėdos.

Baįtimorėje labai pritrūko ko
respondentų, o Čia daugybė viso
kių parengimų vielai įvyksta kas 
antrų aaavitf? Bilietų negalima ir 
spėt pirkt- Kai visus metus dar
bų trūksta, tai jau kišene daug at
jaučia, o tie baakittai tapo pa
prastai* įvykiai*. A. Ramoška, L. 
D. S. narys, kas mėnesį atrašo di
delius laiškui *u visokiom Žinu
tėm. Pradėjau raUnėt ištraukas iŠ 
jo laiškų j “narsą.? Bet “Gar
sas“ kaimo vatedų netalpino, tik 
pasirinko ištraukų apfo Kauną. 
Matyt Redaktoriui kaimo žinutės 
~ menkniekis, o tuo tarpo mums

dauątan ItarMą i* kilikų nerš
tam.

naujus ' j[

Kalėdų pirmą dienų 4 vai. po 
pietų pobažnytinėje svetainėje bu
vo surengta puiki programa mo
kyklos vaikučiams, Kalėdų diedu
kas vaikučiams atnešė po maišelį 
saldainių ir kitų dovanėlių. Taip
gi Kalėdų diedukas nepamiršę ir 
mūsų gerb. kum J. čižauskp, links- 

’mino vaikučius ir sykiu jų teve
liu*. Žmonių atsilankė gana daug.

Ačiū* sesutėm* PranciMrietčms 
už taip didelį pasišventimą visuo
menei, kad prirengė mokyklos vai
kučiu* taip gerai veikalui “Bet
liejus.” Kostiumai buvo gan ge
rai pritaikinti, scena turėjo labai 
gražia* dekoracijas.

Tėvai džuKUR&n, kadsesutu* taip 
gabiai prirengė jų vaikučius prie 
to* iškilmė*. Visi išsMimtC labai 
patenkinti, o ypač vaiknčiak mi
nėdami Kalėdų dle<tuką.

Bausi* 11 d. 1931 m, rengiama* 
bendrovė* koncertai kurio viaąJ 
programą muzikai panikai ir ga- 
Ihtaaa iv. Jurgio parapijos ebo- 
raa Bpftdys.

FBOVIDBMCZ, R.
LDS. 11 kp. mėnesini* 

mas įvyk* sekmadienį, *a 
tuoj po sumos, bažnytinė 
nėj. Svarbu, kad visi 
rinkime dalyvautj ir 
duoklės. Parodykime gr* 
dį kitiem*.

WATH11JIT,
Sausio 25 d., 1 tai. p 

vyk* LDS. 5 kuopos g 
geno* mokyklos kaml
-greta Avė, Ateikite visifaldyba

'DMHNNn)”MNTAS
Kas iš gerbiamųjų lie 

tų užsirašyti laikraštį4 
ką,“ malonėsite kreip 
t»t*, o aš visuomet no 
alų. Vi savo darbų jok 
mo nereikalauju. Lai 
hlninkt*” išeina du ka 
jc. Kam būtų pert 
ta* gali užsirašyti 
valtėje, L y, penkt

Visais apsūdo* 
ttapa*

V. J.BLA 
TlfcttMat,

ZW BRITAUr, 00 JTM.
L i 36 kp. snairinkimaa įvyks \ 

sek? dienį, sausio 18 d, š. m. 
Sva U, kad j šį susirinkimą ateitų 
visi iriai ir bent po vienų naują 
narį tsivestų prirašyti prie mūsų 
irai ip* organizacijos.

ji mmirškite užsimokėti Juok
ės.

kdkta*^

"SARGYBį”
* .TIGTBĄ” skUtatama* rui ih»o« 

skyi m; 1) Mokite pMmlfariMdte* te 
vta taata klausta*, 2) btalVjMą >1 
uk!« <) srolkstos, S) Krfrtafo patart* 
■ą. ą advokato pBtartstą, T) apavai-

P«d<

llta

kreipki-

Mta

rfe ma- 
tamau- 
Hyglni- 

to“Dar-
taraitė* 
U kartai

SPA
ATMOK 

vianKiv* sr 
BARB 

NaosmuaMų 
ikidMiteaMų 

km 
Mano kalta*

norė-
grot F. Kuraitis, Vytaaaa. tam. 

1WI s»% P+va- AFWWW1, » 
kali , dr. A. dyljn, <tr, tat. RmUmOK 
agr, taUttaųdr. K, Ftaftta tal
ka i Įriti. *

10 b. tažtatai Ma
tam tik «»tal, mtalaaotųlitai.T>« 
Įtat H 12 litą metams, MMi aietą • 
i tintai atatttaejat ***** gdaūą

ULEHN1IV MkMtnrE
IMIrtol Rtealatai

kalkhdoriub

kalt Ir laųaertsstaa^
Lktartii: 12*01*

*pM*taKMn«

UZAFBNAiTeLtSll LAWR1WCB.MAM



m

VIETINIS ŽINIOS
' etaMtaMtatotota

BOATON. Mm*. Kh

o

* *

*

t

MtV. MMBO UBO VILO

BTAŽOA Mjli 
aita S fe staiga mirė Jurgi* 
inelevkHu*, 80 metų amžiaus.

inkimų ir aidėdamas mirt, 
ionia gyveno 10 Lambcrt'St.. 
lury. Palaidotas mūrio 8 d. 
žnytinfcna apeigoms.

/

ytflTAtty Mktkktam

"■ti VbMm "
> |k Sąstato, įvyks IM ital

«TBATT*.

DR, JUOZAS LAND«WH M 
tono persikelta į VTortaėr, k 

f jis aavo ofiaa ankrifou tarfjo.

mAVIJOS CHO w, > 
Karbausko vadovaujamas, aa 
17 d. tan «*eUlnėje K Sevent 
Si rengia šokius, kurių progta® 
ttti tikrai įdomi. KvHlama 
ringai atrilankyti.

tvAifetov niMix*oi
Bėkmadfenb tarifo Ji d., 2:30 

i|L pa pietų, tMurių
8 Lteorin St.t Brigbton, Mm į* 
yfci’UM M knopos prakalbos, 
ralbta gark, mirijoifori'is Tfvas 

Pctraitota ir ata£ j, B. Lauc- 
ae “Darbininko’* redaktorius,

Būta J, B. IjauŠka neseniai kaip 
Lietuvos, kur jb aktyviai velkė 
talikų? or gaaharijoae, y peš Atri* 
inkų, ir Pavasarininkų. Jin kak 
s apfc Lietuvę fe Liatuvoa fe A* 
rita darbininkų reikalus.

Abiejų kalbėtojų prakalbos yra 
m fe įfomkto kiekvienam 

ibitankta

imširdlUi palirUme Šiomis 
kalbom* muifomžti ir i jas 

įisial ateiti.

JOfcEPlI B. ELY sausio 8 
perėmė valstybei gubėra*

''* pareigas -Ja buv. gįib. Mr< AUert. 
J* 1« By pirmas demokratas gu
bernatoriaus po 17 metų, kada 
gub. buvoDavid I. Watefc, dabar
tinis senatorius.

dojau Ifetnrito katalikus, gyvė- 
nanrito jukMlau paminėttoe vic- 
tfoe. Aplankiau šias šrimynag: 1) 
Kfoao Nikodemo (3 fom.) fe prie 
jų gyvėmntl Upakį Antaną; 2) 
Markcviėiaua Jnosapo šeimyną « 
amu.); 3) Anta&ąvMUut Jurgio 
(4 asm J; 4) Sliuževiciaua Baltr. 
(4 asm.); 5) Granekio Juoo (4 
asm.); 6) >Stadelninko Juom> (3 
jam ); 7) Gcneviciam Jono (S 
amu.) ;/B) Panele*; Dagilait^ ir 
Utkaičių.

Dauguma iš šiandie aplankytų 
yra ateiviai iš Vilniau* krašto, fot 
yra taip pat fe M kitų Lietuvos 
K." Kjsrrss 

Čiam* nerigaili. Pavyzdžiui Klimų m1
iemiynt akaito nč tik “Jtarbinin- *
ką,** bei dar tafobė 
“Šaltinį,” einantį iš Marijampo
lės (Tėvų Marijonų leidžiamas); 
Sllttžeriėiita, AntanaviėiiUĮ Ir Ge- 
neViciiis užtaki Sau 
ką?1

Labai malonu, pažymėt, kad čio
nai . atsiranda ii iš jaunuomento 
tarpo, kurie branktu lietuviškų

mitai*

Utotafe įeigM riekė apie 114,000, 
kaip fe pirmiau Naujų itafaymų> 
įvairių petetanų padaryta dau- 
ta kaip užtMQ0. taltoataio- 
kma MM. Dabar išviso Ca»- 
brita lietuvių parapija tik u< 
vienuolynų turi akoldk ŠIO,000. Pa* 
rapija turi gražių bainy?fe, kfe- 
bonife. ir vienuoly. Turi puru- 
pyifig mokykfer ko nė vta šio- 
jc vyakupijoja lietuvių pampi ja 
Mrtkri.> (Urbė klebonui ir feno- 
nfeis, kad sutartinai velkė fe Vei- 
Jfo.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

mpljinka mokyta vaikai vaidi
no keturi# nukaltas : L “Išaain- 
tfef|F fe BaltatoM tani**-** »> A 
“Kalėdų Dtedukaa” mi įvairiam 
drilfe fe 4. “Mita” taHta 
tanių buvo pšlua ta«M. <ta 
gerta IMaaa btvo aktame tatfr 
jai svetainei fe mokyta.

Mtafe stotota taifo 4 tuoj 
no sumto kisfoNian km . Juškaitis
ptnie v»ų ftht į įggg boa Voflrieaim! ^a iii
rinkit Jo balto viri paklaueė ir L . AT” . r*r*‘Ų XX 
„odrfnhr taitltata KMtottaa aiš. ^’Vardo draugiįto vi*ša paroda. 
.Mlr.nk.UUHIMMtKKMM.U*- ,ttVWti| «V. V.hlo

draugiją įvyk* 6v. Patrikp bažny-

Vakare 7 vat parapijoH salėje 
ta (rodomi krutai Jpiveikriai; 

<f Krist Ato gyvenimas fe kančia/* 
ražus teatras, 
feno. Vaidina 

labai gražų veikalų apie* kurį vė-

kino butinę rrikata H&ti mokyk 
laikriuriskambariaaMrafdvtaave- 
tainę. VH vbttbabiri autiko t|

pitak Išrinko ita tryUai atato- 
lUa W Žmonių.

Darbas įan etai. Vfetaa rinkėjas 
VI Jsneliaiita surinkta 3*U »H* 
davė klebonui <17.10, tai tik visno

vasarį galima bus pradėt reikalin
gą nąmą statyti

Apyskaita. Tą pačią dieną gerk
klebonas išdavė ptupljos metinę

PAIMTOM SBAV9UC* 
VAIBTU

rtmlntatoa - V. T. fcvkta 
481M imate St, Bu Beta, Mase 

m- A MuaAtofiaSį
" 8N lt Brotaay, Be, Beta«;Mm
Pret Mttatakm **■ V. tamtata

40 Maria* UA, Bu Beeito,' Mani 
Ha. Mttatefcto ~ D. UmpylHae,

Dra«xi> kUta (Mri.Mm. kM *,tr,

“!• VMKNrvr MWwfblwU JHMBIBtafc 
Fltth BU fa. Bestas, Mm

LHTOV. DVMTUę DTJO* 
POULOBAMOTINOf tVO 

VAUftU
Lošėjai i &

* įiauM^miŽintoite. Viii pribūkite, 

VtarioM įvykta 2Q metų para* 
pįjoa jubiHejinė vakarienę BUfe- 
4įw įsigykite U ankato, iie« tame 
vakare jie neima pardavinėjami.

88 O Bt. Bo. a, tfu*,

44» K. 7-Ui St. Bo, Bodw, ta

jo j Iv, Petro ir Povilo čfe-jto laikraščių skaitymą ir prašo savo 
tėvelius jiems tokių laikraščių Iš
rašyti/ Kaip pdvysdį tokių jau
nuolių galiu išvardyt Mort< fJliu- 
ževičitnę. tais, bį abejo, 1 ją pa
našių fe daugiau, Garbe TėvelianiK 
turėti gerus fr išmintingu* valkus.

tomą JFmmmtotaita^lr

Sausio 5 d. 7:30 vai, vakare įry- 
_ ko ife. Petro Ir Povilo dr^aa me* | 

tinis susirinkimas, kuriame daly- Į 
’ varo skaitlingas narių būrys ir 
?• Vist gyvai svarstė draugijos tel-Į 
f kalta Per šį suririnkimų priimtoj 

pataisos konstitucijoje. Dėl atoJ 
bot laiko kiti (reikalai palikti se
kančiam suririnkimun

Be to nauja valdyba užėmė vic- 
ta j kurių įeina šie tometa: pirm. 
<— J. L.Petrauskas; vfec-pta -* 

Į J. Jaekevięius; prot. rašt — X 
P. Ntvfefa; fin. rėžt, -^J, Gųie-

padienio po pietų 2:30 vai. 
ra boti Marijos Vaikelių 
ijoą svarbus susirinkimas.

i gera kad viri priklausą vai- 
-rgaitės auririaktų. Bus vai- 
rinkimas; daug svarbių »P

laika — P. Geležiam; direktoriai 
A. JtaudŽKtaas, A. Meais, J.^Be
leckas, X). Jankus.

Trta.lašt ILKMartara

I JUUSIO10 D. niiMATmiI
Sausio 10 d. 8 vai yrit patapi- 

’ jos svetainėje, Scventh St., &yka*

grasai touaio sekmadienis yra 
paskirtas (apalių 23,193^ 

kai, kaipo žrentfc viešo p«- 
o JrtaiuSv; Vardo. Todėl 

Amerikaje šn Vardo vynrų 
ios efe bažnyėioana in coft 
Ituų pitapta vyrai eis j 
Mįtahy^ 2vaL po pie- 

tų^JptamMoa prasidės 2:30 

vaLpfetų.

vai. sekmadienio vakare 
rifą prakalbos pobažnytt- 
ain8je« Rengia LD& kuo- 
ntru. Nevicn būsiu nau- 

albų, bet dar fe gražių 
pantomimų.

n 
l*

Vetigit L. Vyčių Algirdo IT-ta kuo
pa. šokiams grieš puikus orkes
tras iš Nutolta Seni ir jauni 
kviečiami dalyvauti

ftžiWHY$w

tU|»
Mėtota: tat te L*

A.U.čAUiA-SHALLHA

?AT,T*TWWI ATIBtolAT
TinBiniakta — J, GnAtatas

24 Pratęsti 8t, Jtataiife Mase. 
Vlee-Piradafakto ** X MariMtoibų

140 Botai BU ta Btaoa, Mta.
PrM* BMkinlnlUMi. r-* V* Baglaifllias*

n* Bow«n ta taiBtotea» Vata 
Fili, KaMįalrita — M- takfe

■ta fe Sltetk ta ta Btatefe Mfaa
IMlntekaa V. tatata

MfltA Mjjirrfer MM Ka. HnUiML

i hibikti rv> m*
■ -> 1<4 — IrtM*1>T*WmB llilmfj Ww”<lWw M

tMMMiMMMirii' i lil li»*i*"l<ilĮll.Ml^.lAil.ril>]llj.~>.,l.l«<il|l<.M(a*į|-

av. Mmosr. aa tMMMMi 
DBJMVAIJym,

PfenltefikM "* Mottefes žtotoi . 1

yti^.pĮlmi*ttnfrM» —
U4 TtaMe Ffc, U 

Prot. kasti n Inta «*

260 fe Nloth BU ta Baem Mta 
laUnlnkM Audrinta Natateaaa 

' 885 fe Boadway, ta Btata/Mata 
ifarfalta —tatai talku,

T Wjnfteid «U ta Batai, Masu. 
Dmurite laito taiHnkimaa kas trata

BAJWB(MBTO^’O,MABi.
^tTuVtAI KATAUlUI 

Paraduodamas So. Bostono kle
boną getUJctin. Pr. Virmauską, 
gausio & fe lankiau šio miestelio 
lietuvių katalikų šeimyftta Ap
lankiau šias: D Tvirago Igno šei
myną (6 asmens) j 2) Kairio Al
fonso (4 m-m.): 3) Jankevičiaus 
Domininko (8 asm,) r <) Lisaus
ko JTykolo (7 asm.); 5) Dtedulio- 
nio: Stanislovo (8 asm J; 6) Vinic
ko Kazimfero (10 aiim.);5) Pftro 
Bernardo (5 asm.); 8) Pavasario

. Tto?etrausta ne tiktai gra
šiai įveioje Dfciro žodį aiški 
n«, aktyviai platina spau
dų. Įk oje savaitėje, bekalėdo- 
damtarašė naujų skaitytojų 
“D<$kuio ir kitiems laikra- 
reiamik Derb.** vadovybė gerb. 
TSvmiJiuskui giliai dėkinga už 
taip d^-apintari katalikfekott 
sp«Bd|į plėtimu fe linki geriau, 
šių patamų),

.., ,.h# * *
Ateizme sekmadieny Tėvas 

Petratejkaikys šv. mišiasfe sa
kys pojl’us 9:30 fe lt vai

Motiejaus (5 asm.);-9) Garvins- 
kieftės Onos (8 asm.).

Beveik visi atkeliavę į Amerikį 
iš Vilniaus krašto. Vienų » jų te- 
yižkSs dabar patekę į lenkų ran
kas, o kitų Ifotuvoje. Kiekviena 
šeimyna darė man malonaus japU- 
dŽior ypaė savo gražia fe skaitlin
ga jaunuomene.

— “Darbininkas” tai rastų gra
žaus via darbo fe gražių talkinin
kų! Nežinau tik, kodėl jis šjo 
kampelio nelanko?

Kun.A. Mrauita

taikys šv. mišias ir sa<

Sodai 
radiciii

Juokeliai
* . • i.!,-' r -

---Mano brsuglojMužinaI hip — PįtaAtoktare, ta batų ge- 
Utave begaliniai myliu. Jeigu tu rišu mano nervams, ar išvažiuoti 
netaptum mano, žmona, aš jau vi- į šiltu* kraštui, ar Čia vietoj ufei- 
84 savo gyvenimą jokios kilto mo- imti Sportu?
te» Beniau _ v

Šita!..

9

Važiuok Tamsta į šiltus kmš-
i — bus

sveikiau abiem

ISdlitaM r- OM Maateiiote, A 
ito Wta fttaBU ta Stata, tam

Trarkdarl --’Ota MltalMIata

imro Pino n iwnto 
dMjob valdtia

Pirmininkas—Jomis L ttetmariaa, 
24 Thomas Ptrfe ta Boatori Mta 

Vlce-PIirwlMlnlntt-~J*os«s JktotvUSta;
«2 8awyer Avė., Duictatar, Vata. 

Prot. RtathilnkM — Ktajg tatteiks,
446 fe (Jth 8t, fcsuLh tartta Mase

., r - 1 į į j IniįTT. ...r.i i . -t nn.

KBENBAVOJIKi 
(AMUHAI

**1^ai*hinittknn nante S grita 
t gražūs dideli *ir iritato 
kambariai, Yra elektra^ ga- 
m, maudynę tkiilbyafo, 
duodama šiluma ir janito- 
riuB patamuja. Dėl plato* 
nių informacijų kreinkitAi

Tmh»nwuB
Tirto: Na ir apvylei tų ma

ne Petruk! Žadėjšų teta nupirk
ti net dvimtp jeigu pertai peik
tų klasę, o tu likai antriema me
tams ketvirtoj. Ką gi tu veikė! pas
kutini taiką, kad netaikei kvotį-

Mttfo: —* MokiaausL važinėti
dvlračin. “M. W

i
•. . "

p»volv»adv6»ujui
— Gerbiamieji tebėjai f Pirm 

negu išnriite sprendimą, lašinki-

EKTRA SUMUŠ
CAMBR1DGE, Mass. - LDS. 

8 kp. metinis susirinkimas įvyks 
sausio 18 d., lietuvių bažnytinėj 
saleje Windsor St., Cainbridge,, 
Ma«s., tuoj po sumos. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, ypeė 
dabartinufo bedarbės laikais. Be|Kto® b? 
to, bus renkama valdyba 1931 m. “ 
Primenu visiems nariams, kad pa- 
sfetcngtuinčte užsimokėti mokes- 

jkad “Darljininkas” galėtų 
lankyti jūsų šeimas fe Šiais metais. 
K‘ centro yra svarbus laiškas, ktt-

nį. Tai.yra širdingas žmogus; 
Žmogus, kuris niekuomet nepamir
šo tavo pareigų j žmogus, kuris y- 
ra WHmta vyras, geras iehftyita 
galva^ Žmogus...*

—- Ponas advokate, — kiaušis 
pažiiabždom kaitinamasis, ar 
Tamrit apie manį kalbi! «M* BA

VAfniitatnESTčvy
Ptaratarates krinti tatamr 82.00,

tams SlAtV taMtatai Ne, 
“Ateita* lAtai ir^ MatataYUata 

JeifS jte taritati teta
ttoataU te* > tetai

Visame pasauly per metus 
pagaminama 146 milijonus 
centnerių Tnikražtiriio popie- 
tio. Daugiausia popierio pa

_«T G Street, Itautb Baito*, Mato.
j var*x<*nc ■•— ivitm uvram^' „

14 Vlatott Bt, Stote Boston, tai.
PraugiJ<* toalrlnktai toto ta teta

JTtov ąa wX**

eij».
’ ■■1 A.jj.1 ■■

lijonuB centnerių.
V ALDTBOB ADMMUl 

MUM

TH. Ba Btoten 0888 j
UBTUTBID AMTUfAB I

•” M V.CASAEI'
takPAi&vmnjg

rių už S litto aų pertatimu | A- 
meri|cą. Kreipkitėe adrta: Kau 
iMI; P, Pageli. Bayfflfra^ X4*- 
tav*. Knyga įdomiai patašyta, fe 
neturte—140 puslapių.

10 DIDIKU TOMy
am owv p*Bi«y

mokia Ifekrieuo lietuvio inteUgėfi- 
to biblioteką, kuri* skaitė “ ŽidL 
nl** HidHin»iį m&tanį Hteratb- 
roa, mokslo, visuotoenšs ir akade-

Pfrtilrthota - ABhMM Knatam. >
Mfi WL ifevtaMli ftė M* IMm Vm ir*- - 

vkHšm. -* PertlM tirt*,
W4 K. Hftb 8L. Ba Boataii. UtM

Pro<nta>ta RbM. - AdolfM
274 Bonos 8t, Bo. Mmn.

ktaisrito f- Andrita Brifa&ta
TO2 fe Hftb Bt^ ta Bota Mito 

Maršalka — Kastmleras MMcaHfita
008 fe Btatear, ta Bota Mato 

DraaglJa & U fe Kto***1* ,*lte M*

Staslta ktarmt'B Ir tttvar Sta 
8o. Boetott, Mta. T-mę tatatapr- 
ffetą. AtektaMl afadmklta dr»ta 
nrittaytt1^^ tatai pta taMtata.

IMOtM

Taipginuimu ir X-ra>

m. S. A. GALVAHSn
(GALiNADaraii 

mS JĮ- -■■•jr r,- Į;.: Oat.ALA B*(MKlW*y,
M 8a^ Basta W8 ... t ? 

otaNM atarta mn H Iki lt ta. 
ryta hta Irto Iki ld» p» ftaB

< nao S iki a Tąkart, taata tata

pat Jo leidimo pradžios. Bet 
dfayi** darosi kaskart jdomatuis, 
ir tiesio g. būtų nedovanotina, jei
gu kuria inteligentą*, rirtfek ku
rtas profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventu jo ncprenUtneruotų ir 
ntokaitytų bent nuo 1980 metų

MOLIAI IMU
Tšvyato likimas, jot laito$t»al fe ta 

išimto, Joe etefrartal ir Mėto Jos vi- 
rIhm, be abejojimo, rapl Jums taip 
Ht rapi. kad Termite taomata ir 
ktetK? teisėtumą* Jr Tatare, Jus ta

tanių tdaftata Ir Inta. —> Ją* torito, 
tod Ir toli toctaml, kad lr pūčh|te ta 
rly_«tskirtl, pažlatiTevysta bfiH Įteka 
jte tlkrutroj yra. — Mtato vteala at 
ftfriate dama tai yra pravartu W 
tašyti

T»L Be. Bota ta /

LHTUVDBDAMTHTA1

A. L. KAPOČIUS
SęX J31O*41w*Jr JMSCMI.: 

(^mvto*taej
orte© vtetuta ta 9 in lt ta 
imo-8 ir ta 8:80-8 tarnu 
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' Ląlidfei Draugija deda pa
stangas f i gražina krutamus 4(tteedm^pta^iGtaodap^uf 
puvetasiSjUto parodyti pobaž- 
nytinėjeĮm 18 fe & m.

FederąfckyHtal Užkvietė pa- 
rupijos cĮi pamargbM Wab*L 
tam 1# - ‘
MuiileipaĮfjc, vasario 15d. Šie

 

met pamįnto 16 dfento-vaia* 
rio btm kįams ypatingai rtiMl 
minges.

•‘DARBININKAS’* yra tikritota
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viri pribūti ir po Menę ar du nau
ju nariu atsivestu

MKėiO MfNMUiMM na n JlfflN ttiSHSj Mt Ut
? (RBWT»)

uoja5liU

H

*»an*nrnr

- .<

to

M... -lwW^Wf • . -f „

Iijldiiclla
808 Batvttd 8t. dammta. Masa 

Ttaunhairitai*IW.
aaMMMNtafatatataamttaMrtima

“DARB

m Į.į m i,..!■!»*

taklfoižl
Uita t totai. tafeL pi i» IjtvvAtaUMta***

VyU alto imi pa* t*Ha bu> 
♦o Ir tokią ori matyti ritu* *: 
taities fotu i.

“Pavaaai

UM RSUUN6A VKT» 
0F1 Smuikas t

kaiatater 
tut h m

taną.

tttt

MEftVŲ 0 
I* LIGOS *5
YpHIhtan, Ir Vitai

1864 AVB.

7ATA1MAVIKA8 MK4

Oi a. zaletscas
GBOtait'S m BAUSAMtaOSAi

SfT iy Ui OktabtA^B MmmI
ter



s>
 su

--?
.

HUUUŽIU 21 D, HMTUS IYTMĮĮ VALSTIJŲ
IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JIRSEY

d
■ta

PUIKUS TEATRAS’
ba Šalčio nusilpninti ligoniai mirš
ta. Sausio S d. U Karalienės Ange-

į--^

kad Lietuva* vyriauay-
"Venite Adoremus”

jų bažnyčios palaidoti Motiejus
BaŽimavičius, Strakolaitknč ir

Ttitftone; BTAGOOTOS
ii>muiiiiiiiiiiii»ii»w«iiiii<<Miiiiii»mniiw«»H«wtw«Mm

VALANDOS;
Ntw »-12 m ryto, 2-ą rak

4wal«4kateite»«HMirMi ■

Imant domfn biltin* rnk.linsii- «*• vie‘°> P«><»tinti amerikkfiim

mą jungti Amerikoj gimusi lietu*
vlų jaunimų į naudinga* lietuvių
kataliku organizacija^ auklėjimui 
lietuviškoje dvasioje ir palaiky-
imti Katalikų Bažnyčios globoje, 
ir turint gUvoj, kad tuo reikalu 
Katalikų Federacija ir Kunigų 
Vknyhė yra išrinkę tam reikalui 
apeciairit komisijas, —-

Meimdin dalyviai vienbalsiai už
giris minėtų organizacijų gražų 
darbą, kuriam pažadėdami nuošir
džios kooperacijos ~ ragina Iš
rinktas komisijas šio jymrbtus dar* 
h# tempą pagreitinti. Taipogi, 
Svirnelio dalyviai mano, kad orga
nizuojant jaunimą, reikėtų kreipti 
dėmesio į organizavimo metodus: 
nuzhlruti kolonijose m jaunimo

lankyti* Lietuvoje, tai savu šnipų
k rrikalihgnmis kratomai rodo a<
mcrikkČhuna nepasitikėjimą ir jų 
repagridavimą. Aį littdną faktą 
LictuvoM vyriausybė aiškiai pabrė-
šė sulaikant ir* iškrečlant pavyz
dingą Amerikos lietuvaitę p-lę 
Rnbliauskabę, per kurios asmenį 
yra įžeistas ir jos atstovaujamas 
Amerikos lietuvių jaunimai

t Tokį negražų Lietuvos vyriau- 
lybės elgėsi, kuris temdo Ameri
kos lietuvių meile Lietuvai,' mes 
visa energija užprotestuojame.

Blykstelėjus Lietuvai viltis ir

tarpo tinkamus jaunimui vadus n*

proga tapti nepriklausoma, Ame
rikos lietuviai katalikai visu uolu-

veikimui patalpas.
Spaudo* Uautimu;

Sk i mėlis išklausęs gerfk kun. J. 
Balkūno referato ir Spaudos ko
misijos narių pranešimo, kas spau
dos reikalu — jau yra padaryta
it kokio yra tolimesnio darbo pla-

mu štojo darban ir noriai dėjo 
šimtinėmis ir net tflkriantmčmm 
dol, sumomis Lietuvos Nepriklau
somybės auktlran, kuriu sudėjo 
Šimtus tūkstančių dolerių, pariti* 
kčdami, kad Lietuva pasiskelbus 
ir tapus nepriklausoma, .po Šimt
mečių sunkaus vergijos jungo,

fiv, Jurgio par. Jaunuolių Chorą* rengia gražų valdini-
mą, kuris pirmu kartu ims statomas Brooklyn*e ■ Jis ym Ka * 
IMinio turinio ir vaizduoja Kristaus užgimimą. Veikalo yri
rients iš didesnių, K»t jaunuoliai pasitiki sora jėgomis ir ga
bumais ir reikia tikėtis, kad vaidintasa pavyks, Gražfta ril- 
baL- kostiumai daug papuoš šį vrikalą. Veikalui vadevmh
bumais ir reikia tikėtis, kad vaidintais pavyk*. Gražfta rfl

j* vietos varę, J4 Brandas.
v*idiMM*s Asšfeadisnj hr SskMMtimkį

SAUSIO 10 ir 11, 1931 M.
ŠV. JUBGIO PABAPUOB ilUJl

207 YORK HTRfcET BBOOKLYN, N. Y.
Pradžia abiejų vakarų lygiai 8 vai. vikšro.

'» v
Vakarų pelnas bus parapijai, tai atsilanką priduos!t jau

nuoliams daugiau energijos ir pufemrit pampįjoa reikalus.
Vitui kM.atsilankyt JAUMDOLIŲ CHORAS

£r

atvijai teisė gyvuoti ir 3) kad tuo*
jaus būtų nutrauktas Lietuvos ka-
talikų persekiojimas.

Nutarta, šią rezoliuciją pasiųsti
Lietuvos Vyriausybei,

- A, t. JONį ŠEŠTOIU
»

nui, džiaugiasi Įstrigimu “Vytau
to“ spaustuvės Brooklyne ir pil
niausia užgiris Komisijos planus, 
naujam laikraščiui, kuriam scime-

mokrs įvertinti atgautų tautos
laisvę ir sukurti Demokratingą 
Lietuvos Respubliką, kurioje bus

iio dalyviai pažadėdami morales ir
materiales paramos, — įgalioja tą 
pačią komisiją tęsti toliau sėkmių-
gar pradėtąjį darbą.

Labdarybė klausimu

Imant domėn tą faktą, kad
krašte siaučiant bedarbei, nelai
mingų žmonių skaičius- padidėjo^
ir turintgalvoj šioj apylinkėj Vai-
kelky Jėzaus Draugijos rūpestingą 
darbingumą vargšų šelpimui, 
Seimelis nuoširdžiai ragina visus 
geros valios lietuvius kiek galint
gaua'mu paremti šios draugijos 
svarbu labdary!** darbą.

MUsio S d. Marijona Mardosienė, 
P. Nemunas mirę* Long Tsland 
College Hoapital palaidotas sausio 
3 d. iš fiv. Petro ir Povylo balny. 
čkM.

Važiuota Lietuvon
Biznlerius p. Ragelis saimfo 21 

d. vyksta Lietuvon. Važiuoja be. 
šeimos tik biznio reikalais ir tuoj 
grįšiąs.

gtantta ■

DL BUDAS I. VENK
DANTISTAI: 4M GBA3ID 8TB8BT 

(kaaipM Valau Ava) . 
IBOOKLYlf, M, T.

TM**a: Stata aioą

M. t. PETHIKA

kai rašyti, Lietuvos istn
tuvos geografija, Žvent 
ja ir katekizmas.

Vaikai, mokydamas 
istoriją ir geografiją, m’ 
vių kalbos svarbumą, ji

Kauti 1Wta: Mlehfam

e,

o<

*1%

elę

itėsi. 
očių

P 
mt

ietu- 
atys,

L.ie- 
ori*

Tat. Orempolnt 442*

DU. JOHN WAWK
LIETUVIU DBNTISTAU

m I. tthSt, Brooklyn, M.'

(mm aseatetom 
VALANDOS I

Ngo U v<L ryta iki I yat yafes 
noktaUtatUUa ir Vr«nta<ll«n 

tilt anuUanm,

VALAMDO*;
a-i9 A.M. i-UMr.a
Sekmlfentai aasitariiną

— Netrukus marijoną# kt Skro
denis priims, aukštesnius šventi
mus. Mokinasi šv, Prokopijaus se
minarijoj,

— Kun. Jonas Zabulionis svei
kina pažįstamus apylinkėje, VI* 
baTgęK ’Šįmet mokslus Komoje 
vyks Lietuvon kunigauti. >

Nors pavėluotai, bet pranriia- 
moF kad tėvas prauriškonaa Kazi
mieras išvažiavo Lietuvon.

IŠ KARAUENĖS ANG

BB00KLYM, M. Y.

~ BRtWL¥N, N. Y.-^v. Vardo 
ĮDr-ja. sausio Į(l d. rengia Imlių, 
| lietuviams bedarbiams sušelpti.

-įVakaras įvyks Apreiškimo fiv, 1\ 
parapijos salėje, No, 5 ir Tlavc- 
meyer Sts. Prasidės 7 vai. vakaro*

4v. Jurgio parap, Jaunųjų oho* f. 
ras rengia vakarą parapijos salėj, 
2fi7 York Bt, Vaidins veikalą 
“Venite Adoremus,** Bus sausio 
10 ir 11 dienomis.

BROOKLYN, N. Y.
kalbos mokykla. Dauguma 
vlų pykstame ant savo vaiki 
jie nekalba lietuviškai notU 
Etvę*, bet ir su tėvais, ne
Lietuvos ir tt. Bet čia yr 
pačių kaltė, ir tol taip h 
nesusipratime.

Nors jau per ilgus meti

džiaukimės, galėdami' <mvt> vaike* 
liūs į mokshm lewf L Mrirdb pa
mėgimą iš tėra paveldėjo ir kun.

" 7 L
net svetimų jaunuolių j mokslus 
yra išleidęs. Graži a. a. senelio 
Jono drąsią turėjo didelės įtakos 
į visą Šeštokų šeimą; šeštokų na* 
muose buvo išleistas a. n. Jono įsa*' 
Šymas — kiekvieną elgetų-priim
ti, pavalgydyti ir nakvynę suteik
ti. .šeštokų. Šeima, a. a. Jono dėka

Juozus. Neskaitant giminių, jisai

NEW YORK, N. Y. —‘ Išklmin- 
mdonuir jauku n-ntito k«Uto «“ 

unta fo»,t«uon fait“ k.d L5 4 w “Auį^_ Vum”

par. bažnyčioj nuoširdžiai mel
džiamasi už ą. a." Jono 94 m. sene
lio vėlę.

savininkams.

tnvos pažangininkų- tautininkų
partija, pasinaudodama susidėjų- 
siemfe aplinkybėmis, paniekino
tautos rinktų visuomenės atstovu 
sukurtą konstituciją, panaikino
Žodžio, spaudos ir susirinkimų lais
vę, — ir visu griežtumu pradėjo
vartoti Žiauriausias priemones
vaižymui katalikiškos akcijos: a) 
atimant katalikų mokykloms kon-
stitueijos garantuotas pašalpas (ir
jas paskiriant mažumų — nekala-

~ Žinodami, kaip sunku yra auk
lėti tautinėje dvasiojo* Amerikoj 
auganti lietuviu jaunimą, mes 

vykimu 
Lietuvon?— pasimokyti lietiivių 
kalbos ir arčiau susipažinti su se
nąją tėvyne. Bet iš kitos pusės 
mums tenka išreikšti didelį apgai-

džiaugiamės jaunuolių

ną ją. tėvyne.

x

>

- Federacijos Apskritis turės
savo eilinį susirinkimą paskutin 
sekmadienį sausio m. Ruoškimės

” ~ SI L, B. K A? 134 kp. laikė 
savo .susirinkimą sausio 4 d. Rito* 
šisai prie šeimyninio vakarėlio 
Sausio pabaigoje,

Bus.bandoma tverti “Darbi-

prie katalikų akcijos savaites.

ninko” bendradarbių ir platinto- 
įpratclia.

talikiškrtmis tradicijomis. *
Todėl ilsėkis Viešpatyje žilos 

acoatvės sulaukęs, senoli
Pajevmiietia

į A, a. Jono šeštoko sūnus kun. 
Juozas “Aušros Vartų*’ par. kle- 
borihs New Yorke, norėdamas pa
reikšti sftnaus pareigą už dėkin* 
gumą savo tėvui kviečia apylinkės 
kunigus ir savo parapijiečius iškil
mingoms pamaldoms už savo tėvo

VYČIAI JUM
BROOKLYN, N.Y. —Vyčių 41 

kuopą laukė Naujus Metus savo 
naujuosiu'me kambariuose, šiame
parengime dalyvavo tik kuopos

AMUOS PER JUOKUS
BROOKLYN, N. Y; (iš Pam Sv. 

Apr.).— Sausio 4 d. Š..m. A. Va* 
nagaifis draug su Pan. Šv*. Apr, 
choru turėjo margumynų vakarą, 
kuris pavyko laimi gerai. Nors tik 
per trumpą laiką tebuvo garsinta 
apie ši vakarą, liet salė žmonėmis 
buvo prikimšta. O publika gi ne

Karalienės Angelų pnrapij 
ko lietuvių kalbos mokyklą 
kai mokomi veltui,, o pekla 
ar daug vaikų lanko šią m 
Katekizmo klasėje, kuri; 
>4rg, Dulkė, yra apie t: 
mokinių, o lietuvių kalbi 
si vos penkiasdešimt, ku 
ko kun. Balkonas ir stu 
žeika.

Ar tik tiek turėtų lai 
mokyklą!

Mokykloje gi mokoma 
kai: lietuviškai skaityti,

Lietuvos Vyč’ių' 4 kp. rengia 
“Confetti** šokius. Bus sausio 24
d. Apreiškimo parap. salėjo, No. 5
ir Ifavemeyer Sts.

LRKBA. 134 kp. rengia balių. 
Bus Šeštadienį, sausio 31 d., Kara
lienes Angelų par. salėjo So. 4 ir
Boebling Sts. Prasidės 7 vai. va* 
kare, šiame vakare bus laimėji
mas 10 dol. auksu,

Ttl. stasa Nofary I*»We

M, P. BALUS NC.
BIfcLIAtr»KA» -

vėlę.
Į pamaldas atsilanko; kun. J. 

Simonaitis (Elizabethport, N. J.)llkų mokykloms) ; b) uždarant ka-.^^*’ 
talikiškojo jaunimo “Ateitam-la‘ Jono ^toko duktew ’0n,M*

kai” organizaciją ir e) persekio
jant Lietuvos katalikiškų organi
zacijų vadus. —

Todėl mes keliame griežčiausią 
protestą prieš Lietuvon tautininkų 
vyriausj-bės persekiojimus Lietu
vos. katalikų ir reikalaujame: 1) 
kadKbStų grąžinta katalikų mo
kykloms valstybės pašalpa, 2) kad 
būtų grąžinta Ateitininkų organi- 
——-   ' f" ■. ■-. ..

kun. 1L Pakalnis, kun. K. Palio
nis, kun. E, Lekėčius, kun. Alek
siams (Brooklyn, Y.), kun, 
Afilukas (Maspcth, jį Y.), kun. 
Vanagas (Jcrsey City), kun. L. 
Vaičekauskas (Bayone, N. J.) ir 
kun. P. Karalius. Iškilmingas šv. 
mišias atlaikė kun. J. šeštokas, 
kun. IL Pakalniui ir kun. Aleksiu- 
nui asistuojant. Kitas dvejas Šv.
mišias atlaikė kun. J. Simonaitis, 
kun. F. Karalius ir kun, P. Leke-

nariai ir pakviestieji trečiai.
■ Non orkestro ir 'neturėta, bet 
radio ir armonika atstojo tai. Šok-
ta lietuviški ir angliški šokiai, ir 
žaista visokį Žaidimai; buvo dali
jami ią užkandžiai ir gėrimai. Vi
si dalyvavusieji šiame parengime 
)uvo labai jmtenkinti.

Reikia pažymėti kad vyčiai tu-
ri tokius parengimus labai dažnai,
Iras yra pageidautinas dalykas.

SJm, sausio 11 d- 4:00 v. po piet
yra šaukiamas 41-mos kuopos me

Skaityk Laikrašti, Karia Padaoda 
NavjaHsiaš Žiliu ii Viso

MUS.
Į pamaldas atsilankė ne tik lie

tuviai parapijiečiai, bet ir svetim
taučiai, lanką paprastais šventa
dieniais “Aušros Vartų’* bažny-

Panaite.
Jau Yra Laikraštis

“DARBININKAS”
EINA DU SYKIU Į ŠATUI? 8 PUSI.

Sivtea. Valstijose Metuu 14.00

Ufcieayje Metant

Visus simudos dar
bus pavesk “Darbi-J| 
ninko” spaustuvei 1 
Mes atliekame spau- 

w dos darbus nuo yi 
zrtinča korčiukės iki
knygos ir laikraŠ-J 
Čio. Kainos prieina
mos*

$5.00

savo sūnų Juozą (kunigą) leido

•^ARBININ^A^
366 W'BRQAJJWAy. SO. BOSTON, MASS.

i

Tel. So. Boston 0380

o

<4

mvo apvilta, nes A. Vanagaitis ir 
Olšauskas naujais juokais ir dai
nomis vis:.'* tiek prijuokino, kad 
net k-tlems ir ašaros riedv;o per

734 Ctamd 8t, Brooklya, W. T.

veidus.

* Apreiškimo pat, didžiulis cho
ras, vedamas muziko A. Vismino, 
padainavo šias dainas: “Aš išėjau 
j girelę,“ “Laisvės dainą,“ “Kur 
bėga Šešupė” ir “Fordukas,“ ku
riomis publika huvo labai paten-

kad nevisuomet Liet
vua menka, hfV 
praeitį t yra buvus gali 
M, su kuria visas pasauli 

Mokydamiesi apie .
žiaurumą, apie GedimBAlgir- 
do, Kęstučio^ Vytauto iitų ku-
nigaikšČių galingumą,Jokiniai

cią.
Visi kunigai, reiškė gerb, kun, 

Šeštokui ir jo sesutei Marijai gi
lios užuojautoj juodviejų tėveliui 
mirus. .

A. a. Jonas šeštokas gimęs Tri
laukio k., Pajevonio par., Vilkaviš
kio apskr., Įš savo tėvo paveldė
jęs 100 margų žemės tįkį; gražiai 
jį tvarkęs, perdavė savo sūnui, A. 
a/Jonas buvo gilaus tikėjimo žmo
gus; jojo namuose anais laikais 
griežtai buvo palaikoma tradicija 
šventadieniais brieš pusryčius gie
doti Rašančių, gavėnios motu 
graudžius verksmus visgi šeimy

naibendrai. Bv. mišių klausyti į- 
sakytomis šventomis dienomis šeš
tokų šeimoj buvo šventas dalykas.

A. a. Jonas, norint patsai moks
lų mokyklose nebuvo ėjęs, tačiau 
mokslo reikšmę gerai suprato? 
Anoj Žiloj ItenovėjiU-^-Vyriaušiąjį 
•savo sūnų Juozą (kunigą) leido 
{mokslus Mariampolčs gimnazijoj 
it sakydavo savo draugams —*

tinis susirinkimas, kur bus renka
ma nauja valdyba. Todėl valdyba 
reikalauja, kad vųi kuopos nariai 
atsilankytų į šį susirinkimą.

š. m. sausio'24 d. Apreiškimo 
parapijos salėje yra rengiaam L. 
Vyčių 41-mos kuopos, “oonfettt” 
šOkUL Orieš geras orkestras lie
tuviškus ir angliškus šokius, šiam 
parengimui ^101 labai rengiasi.

kinta. ,
Pelno nuo šio vakaro liko pusė

tinai, kurio pusė skiriama ApreK- 
kimo parapijai.

1J.M

KALĖDOMS PRAĖJUS

M. S, 24 kp- vakarienė Sekma
dienį, sausio 11 d., Mo£ Sąjungos 
24 kuopa ruošia 15 Wtų gyvavi
mo sukaktuvių vakarienę, Kara-
įienės Angelų pat. salėje. §i kuo
pa turėjo labai veiklių moterų, ku
rios arba kitose kuopose dirba ar
ba iš veikimo pasitraukusios.. Vi
sos buvusios darbuotojos šioje va
karienėje primins Są jungoą dar
inis, laimėjimus, sunkumus ir k» 
Buvusios ir esančios narės Įpriva* 
lėtų būtinai dalyvauti* Pradžia 6
vai. vakare, J

Tą dieną bažnyifoje buk laiko
mos mišios (suma «ų intencija.

Danga* ir miršta
Pistebiama. kyli daug serga šal

čiu—gripu. kis pat pradžioj
tuoj šaltį mihiA'ti, šiltai uŽsilai-

nei nepasijus, kaip pafLieltf- 
vos šalelę, jų kalbą, p is ir 
taps netik gerais Amei|, bet ir 
Lietuvos patrijotais.

O geri katalikai, si| 
prantama, turi gerai

•M. MltcbeU.2-<xw

VINCAS ADOMAITIS
aBABOBIUS

496 Adams St, W«wariE, M. L 
Netoli New ’York Ava

Gyr. ypą: Tet Bergen 3—

o su-
j Sven-

tąją Istoriją ir katekf♦ kas ir
TH. 2820 Greenpolnt

■ NWARK, N, J.—Kalėdom* šv, 
Mišias laikė ir pamokslą vidunak
tyje sakę vienuolis Pasijonistas 
kun.. J* Jaskelcvičius. Jo lietu
viškas akcentas tikrai puošė jo 
gražų'pamokšlą.
' Choras, solistai ir smuikininkas 
visiškai gražiai pasirodė.

z •
Choru sausio 18 d. ruošia gražų 

vakarą—vaidinimą, Vaidina dnt- 
mą “Ant bedugnės krašto?* Fa- 
rinkti geriausi artistai!

Choras be dainų į savo darbų 
programą įvedė ir sportiškų daly
kų. Dabar vietinio choro sporto 
komandos rungtai tu apylinkės 
sporto komandomis. Būtų gerai, 
kad ir visi chorai tai padarytų. 
Tai labai geras bfcdu daugiau jau
nuolių į chorą, pritrukti.

Ketvirtadienį, sausi) d„ š. m. 

 

atsidarė mokykla po fcdu ato
stogų, ir. visi lictuviai|etų leisti 

 

savo vaikus į Šią mojlą

Mokyklos tvarka: 
niais mokoma nuo 5 
v*’ v. ir šeštadieniais 
iki 5:00 v. v.

JOSEPH GARSZVA
GRABORIU8

. Žinomi pranešaip^ad Jurgis

virtadie- 
iki $7:00 
nuo 2;00

BBOOKLYMO IB

Tumasonm yra Įj 
“Darbininko’* pre 
garsinimus ir spau< 
adresas f 

J.

>»,IMmillWWW.WWWWW*»,

tas. rinkti 
ratas, pa- 
arbus. Jo

CUNTOHlfSAS
toncertaNMt,

BALSAMUOTOJAS

S81 1BDF0BD AVBKBB 
KKOOKLYK.M.Y.

Tet. Staąą 0785 Notary PtMie

JOSEPfl LEYAIflJA
(LtvandaarioM) 

GBABOBIDf
107 Datai Ava., BrooMyi, JtX

AMT. J, VAUNTEJHS

• i

kant ir neiti j o*. Daug šalčiu ar

lict katalikų dr-jva prašomoa tą

Į / W-

Įl MES PARDUODAM SS&Si: 
į prie iMŽie ir dar naujas prietatas, kad galit i 
Į mfeje jdaipuoti į Rekordus. Taipgi naujanains 1 
I kordus ir Pianams Rota. Žodžiu, —* vtam mt» 
I kalius instrumentus parduodam ir pataisom, (t I JOBAM B. aMBKOBAITO
| 560 GRAND STREET

Mt art* Crwtt).

AOOKLYN, N. Y.

•' / ' . / • t

■i^^^^waa^aaRMi 

k

DUMojo Ktar Torto ir apylin* 
kės Lietuvių Dtam bus birželio 21 
d. (sekmadienį), Klasčiau* din* 
ton Parke, Maspeth, N. T. Vtat

dieną nieko nerengti, bet prisidėti 
prie tos Milmingos visą štai apy
linkė* lietuvių katalikų dtamo. 
Smulkmenos bus pranešta vėliau.

UEnMįĮDHA
8av»j

B«tU Avą.

IAT1WIUOTA* GRABCMRItni 
IK BAIJ1AMUOTOJAS

N«c«ry PaklM
7M IBtmt, 

(4 Ltzlegtai Ava) arti Ctemtel BU 
MAiritM, L L, M Ii-

*

lytKeMiupctha. J*’ įkas uDIm- 
kytli*leite«M*»e|il.

JOKA2KL

lėta Broot*

Piknikam®, WHa koncertam^ 
ąokkmttiirvteekte* umtikMnlnU 
atauiMi lėta Brook-
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