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ItfiTOM
Krirtni girnų

tryi karaliai atv
gimufi Kūdikėli

aukso ir brangi?
Atvykuiicji

karalių patarėjai,

(Tctetvute “D*HHnin1(ui”)

takte* dtemy į Btelteją
Jte atvyta, rimo* žra
too. Jfe rararimi

Oroodlte 31 d. Lk iuvojt- mirč
Jom* Mtota, \>w York liet,
ktebonn, tčvelte Joną*

«fa tai ritatetolimieji irtai*!
rti vyrai.

EVOUDCUNBn
; TF>T_?

tetaro
. kun. J. šditnkui ir jo nėra-

Tai baro Mv

Pftrtamth — Naujų Metų,
dienoje Pananam respublh
ko įvyko revoliucija, ReroIhieijonitriai užėmė miestą
ir privertė valdžią atsMaty- lyjama, kadai
drntb Respublikos prez. Aroį
sėmenų suėmė ir apstatė sar mą ir pri

to Stockbohne,
tri dM jų tOreto mirt to rtriki*
jie buvo mokyčiai
Frai, Mpttų itiSdatojta, i
,
t M r. Sliaiv tarp kitko pasuam gilto
^’jkč, kad Mr. Ix*wis kalbėjo la- karalių* be jų pa1
ejur» *4—■ i tAlW t
daro. Jų žinioje
bai teisingai apie savo šalies
ijo, žodžiu, jie r
tikybos vardu kai
i paganą eentra vateirta pakvietė’žmones. “Aš pats esu labai nių dvaainei mina
rito Jn^B. I^taką, ‘ ‘Darttoin-Į atsargus ką nors pasakjri aIr tie dvaiios
i stryko ir QA*iwA**
te” mMMJm m4 telihų pio Jung. Valstijas/’ sako p,
nulenki. Jie savo
JGnraa. r- Jum buto pin
Sbaw. to- ,
kurt Meile apvąin
fi#Aš skaitau 100 procenti
Tryilit dnčia
žiuoa studentim:
nius amerikonus 99 nųoš. 1- aam žodrian u pa
Hfrlį/na^ XII. 19. — Lie* įvykti Lietuvos Lenkij
K. Baubų, J, Bart
ūtofais, ir jie mane vistiek smilkalu*, ni*
Ūmia
Lenkijos delegaciją* mįnistrarii<m paHuijy ir pa*
i, J. Labokų, rft. <lriŠivtete
ra. gerina ir gerbs pakol aįapie
prtairi išnyj b.
. tltoltabyMntoliteivyMkotoiii.
A. Domaševičių ir Šiandien 5 vai. turėjo Lietu rengti, Tautų Kąjungm ffijM ir jto tatekyti prakalUle* ir juos pradėsiu kalbėti gra
čiai, suklups proto
Po tardymo stu- vėm i>toiimtinybėj savo jmw;- rybem 1930 m.“ rugsėjo mta.
Mruiftti datbbtokni-ei dėtis žiai ’ ’ sako Šha w.
tnę* Kūdiki! i,
’vičins ir dį. Abiejų valstybių delega- 18 <L rezoliucija, Ja
prie L D. K irtariraiyti laikraitį
3D. Rhatv apie 100 procen pečiui visita. kltt
pa- rjjott nutarė: 1) iš naujo su portą; 2)
♦'Bsrbtaiakl.” Be to, ji* paritetinius amerikonus labai tei
Iš to dt g ko
to toeti ekritatekamt kuodauiben- sirinkti 1931 m. sausio 16 d, jai pasiūlius,
lįjtaiiii žinių ir ii Lietuvos darbi singai pasakė. Bet tą patį
Ženevoj su tilulu tęsti disku m|Jar? atidėti kįsgfcimąl
galima pasakyti ir apie 100
ninkų gyvratao. .
sijas
dėl msiUrimų prujek- Miisisiekimo
kis matų Įtikta yra tinkamiau procentinius socialistus, kad
ntef ateitinhikaų tij “P'* «W«Bavimi} mciden linijo upėmis po kitos
i riti tpandos platinimui ir prakal- ir jie vni idiotai kuomet ak
bc«M. Tad ir *kribianw itnd. J.
darbų kalėjimo tų ir konfliktų. kurie galėtų Kąjugos Tarybos
lai
tik";
išsvajotoms
socializ

B, Latako* marinto- Kiekvienai
tatetajai tkiriah* po ^vi ir trii mo teorijoms.
Latvijoj senai gaunamos atsiunti bte
ditata LDS. apikriibį ir kuopų
valdybę pratane paririįkui vieną
Įk Rfankrviėimt. grno n
žinios, kai visai e Sovietų rius, kurii
ii patairių kolonijai dienų raraniB d. Kaune atlaike Iv.
Latvijos [arabe y —vyksta kų “udariO
tigrtaudta. jĮMntaimttayraee»U1
ateitininkus. J
kažkokį b t zdėji įai. PaaiŠ- riai. Su i
Pareitas
—x Gruodžio
tatate:
BtoJtoa, tatato 11 d 2 v~ p. p- To Ava va.—*1 Gazeta War- kejo, kad n vyk ta kaimie- kai elgi
vaL lyto po sunkias Ii
**. Bortai, *ub. 11 <
‘
" ^Mo |
szawstaJ’ rašo; kad paskuti- rių sukilai ai prbš bolšovt- Daugely
’iyių, daug
aTa>Tgr^
staigojina^Kmsnteu^ Suva mi
Oreyon> City.—Pereitą sa
*’iį reikalais. siųsti} į Sibiru. Malšinimas
tempii kolonizuoją leiikn vo nnis rėk ipji
Wertft*W, rauto
žiavo gaisrininkai iš Dracut, fre, 79 m. amžiaus. Didysis Į
Hartford, autoB-®ė.
kiečiui pasienio plotą, sukur Visoj eile, iete rilio, Psko vyksta nustatytu planu,. vaitę tėvam Robinson gimė Tevrksbury, Billerica ir ki kovotojas prieš pat mirt j at- į
Mew-Brttrin, rauto 17—M.
dami tūkstančius naujų so vo ir Kmjardi' apskričių Pirmiau "gąsdinami gyven kūdikis ir jau turėjo du iš tur pagelbėti Jjowellieciams liko tikro kataliko pareigą— \
Brorftate, B. Išrauto ^0 —
dybų. į Oficialini iis statisti kaimų ūllrink i atsisakė tojai Šaudymais iš armotų ir dygusiu dantuku.
- tmrio 1d.
užgesinti. Devyni gaisrinin atliko išpažintį ir priėmė
W*ro**ter, vtrario 2-4.
niais daviniais tokių sodybų duoti javulį be iras sandė- sprogdinimais už kaimo;
- kai sužeisti, vienų mirtinai. kramentus.
Lprrell, rauto M.
buvo sukurta: 1925 m. -^ 63, liūs, o i,
’ pasidalino paskui jau pradedami ap ATSiZTATYDIMO POPIZilUI Gaisras padare $100,000 nuo Žinios apie Maršalo mirtf ;
Matote, K Hn vta*toO—U. - 192(im.
- 164,1927 m.—355, taip savfl
rieji pasi- šaudyti namais Paskui j rek
Į8PBJU8
•sujaudino visur Prancūziją* ♦
stolių.
Mraetarter, M. H, vu. 12—14.
1928
m,
— 617M929 m. — priešino I ildnjuose gyveną vizuoja visus javus, gyvulius
Paritink* dietą iw»>u plun
visur Buvo iškeltos gedukf |
Lenkų atstovas prie Vati
kite (teatrai, tad gautume laiku 863, o 1930 metų pirmuose ūkininkai Trii bolševikai ir aTėštuojrvksiis vyriškius.
vėliavos. Prancūzų preziden
kano esu atsistatydinęs po
ptaterti lapoto* raugiamų prakal 10 mėnesių — ll.(XX). Pasie
tas iš daugelio valstybių
priėmimo pas popiežių/kata Iteartofaaul
nio plote^apgyvendinanii ne
gauna užuojautos telegra* 1
Vteri* marinto reikalai* rašy
da popiežius esu pranešęs at
kite : U* Omtrai, M4 W. Braad- tik civiliai naujakuriai, bet
stovui, jog į Vakarų Ukrai
ir rengiamasi įkurdinti kele
šio 7 d. iš katedros Notrę
ną Vatikano Imsiąs pasiųs
tą tūkstančių demobilizuotų
Damede Paris.* Laidotuvių
tas specialus delegatas, ku*
reichswero -kareivių, Ta ak
: Pietų Amerikos lietuviams ceremonijoms vadovaus Pa
tjrs^s kaltmimus,
cija pi’asidfeianti ateinan /»o)idanaft. |verpulio ka arkivyskipą ir kitus biivuemigrantams labai trūksta ryžiaus kardinolas T>rdt>n
čių meti} pavasarį. Pasirodo, talikų ai-kivįkupas, atva siųs su juo dvasininkus už niečių padarytus lenkų vai- dvasios vadų. Ten esančių
Velionis bus palaidotas gintdžiąi.
Kmitnaa, — Gruodžio 6 d. kad, Versalio sutarties nuo- žiavęs aplanlfti* vieną savo tmfc kad arkivyskupas buvo
kunigų Valaičio ir danilio* tintame krašte, pietų Pran
nusistatęs ' prieš mišrias
Baltosios Gulbės salėje* įvy stataisj reichswehro karei
nio
per maža,* Dabar jiems cūzijoje.
diecezijos vijnolyną, buvo jungtuves. Šis jo nusistatyko VihnaurDidžiojo Seimo viai turr ištarnauti 12 metų
į'pagalbą iš Lietum. išva
apmėtytas aJfienimis ir tu mas buvo sukėlęs anglikonų
, envoircAS
2o metų sukaktuvių minėji ir kad pirmi reieliswehro ka
žiuos du kiti kunigai — Br. ZKNKAI *& ĮtmuirA» rėjo
sugrįžti
.{Susirinkęs
de*
reiviai
bus
atkisti
ateinan

gyventojų
tarpe
didelio
nePastaruoju meįu, paplitus Bumša ir Sugintas. Pirma •grmiJU KARO &PUKĮ
mas, į kurį atsilankė seimo
žinioms apie perversndi So sis išvažiuos i Argentiną Pa Bukarešte, Rumunijoj, lan
nariui ir daug visuomenes. čiais metais, šio kareiviai inonstrūnti} |)ūrys apmėtė pasitenkinimo.
vietų Rusijoj, užsienio pini dėti kun. Janiltoniui, o ki kosi Lenkų generalinio šfa*
Vyriausyl)? nedalyvavo^ Kal naujakuriai gaus žemės nėtos pasate Dn K. Grinius, mokaniai ir dar 7.500 mar
gų biržoj smarkiai nukrito tas į Sao Paulo — pas kun. ba pulkininkas Piskor, ku
ui!
gyvais
pinigais
invento

červonco kursas. Rygoj/
Enn Galvananskas (ilgą lai
rio tikslas yra imstiprintf
riui
pirkti.
Vokiečių
koloni

įgiVi, lapkričio 22 d. už čer
ką buvęs juinisteriu pirmi*
Lenkų Runumų mititarH,
voncų mokėjo tik po b li BKBGAMTĮ BTUDKNT4 MOKA- sųjmtįų ir parupti bcnAį*
• ninku, Vilniaus seinv* narys zacine akcija paskutiniu lai
tus, vietoj jo normalines ar
ir organizatorius, M. šleže- ku vra vedamu dideliu maš
JO j SUMKIŲJV^ABBU
kariuomenių vadovybę kto*
Lietuvos konsulatui Sao daugiausia į apsaugos bata
tabu.
“
Osthilfe
’
*
programoj
ba įvardintos vertes 50 litų.
vičius ir Prof. Leonas. Visi
su Sovietų Rusija atveju.
$ su Sao Tauto lionus pateko lietuvių — 42
džiaugėsi anų laikų lietuvių tani tikslui* kasmet skiriama Paulo drat
vyrai.
Kadangi
“
šūmobili*
Kauita^ Krimimdine ix>
sutartinu dariai ir linkėjo, 30,000,000 markių* Laikraš konsnlaruih korpusu pada* zuotojų” rūbai per suirutę LATVDOJ 10 TOKSTANČių
bcijtt po įvairių kratų ims
kivi kuo greičiausnu įvyktų tis'ragina lenkų visuomenę rius atitinl imu žygįų ir yie- žiivoj Lietuvos konsulatas
BKDAJtlię
studentus ateitininkus, nors,
Lietuvos visų nuomonių atkivipti dėmesį į tai, kas tiniam Raillonajam Kryžiui gavo kreiptis į lietuvių koloir nieko neradus. lx*f norėjo
Paskutiniu
metu
Latvijoj
dedasi Rytprūsių pasieny.
žmonių vienybė.
parėmus buvo paleisti Visi nijų, prašydamas aprūpinti bedarbių skaičius padidėjo sergantį stud. JfocJtų Kmį į
...........
į
/
t
lietuviai* kurie buvo varu nukėnt^usius rūbais. Vieti iki 10 tūkstančių. Socialde kalėjimą išvežti. Policija bu-.jom* anritrarkto ir Brinkt* raki
paimli į apsaugos batalionus ne kolonija į atsišaukimą mokratai dėl to įteikė šeiniui vo atvažiavusi su sanitariniu m. viribif naro valdybų, unitai
TBUMPA<KAXAJIMO
kitr pridurti to u*uUit| Citata
revoliucijas metu. Iš pra karštai atsiliepė, taiįi kad įstatymo sumanymų, karimi automobiliu ir neštuvai* failinei 443 Purk Artų Rridto"
BAUBKI
MaM — LDS.
2 n h kuojjos susirinkimas Medford, Ore. — Kuomet džių vietinė valdžia nenorė buvo galim* suteikti rūbų reikalauja nedarbui pašalin Bet į Ateit įninki} Rūmų Mų pert, Ponu.
Šaukiamas 1931 m* sausio 6 d. teisėjus nubaudė tūlą Clau- jo paleisti lietuvių, kaip ir no tik lietuviams, bet ir ti 3 mik latų, Toji suma pi- aukštą, kur gidėjo stud. Mor* Paakufinfo nuvalteviuM nutą|fc.
Susirinkimas labai svarbus dua 10 difnų kalėjimo už va bendrai,; visų svetimšalių trims estams ir dviem lat nigų turinti būti panaudoja kus, prisirinko daug rimbi*- mų pratokfdan jan jtarirad* ir tas
kuomet tik reninu ta*
ir įdomus, todėl kviečiama gystę, taikia pareiškė; “Aš ^legionierių,” ir grasino viams, kurie neturėjo savų ma viešų darbų organizavv tų studenčių, kurie policijai lino* kur ir kam.
lom gmisinginnsini dalyvau noriu sėdėti kalėjime visą jiems teismu, PasiradOt kad konsulų jais pasirūpinti $ao mui. kur galėtų uždarbiauti pariprivšino. Ir poladja, nieji
_
neturį darini žmonės.
ko nebusi, nulipo žemyn.
Ontra Mtteintart
iš svetimšalių Rno Paule Paulo. K.
Žiemį.**/
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ynu* Dl£m
SENO SKMTUVtS
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SVMNS SUSIRINKIMAS
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AįteOiMfa, wub f dietų, IMI
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Iš Lietuvos
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<

•

dar S eg*. tokių pat atsišau

titončiuęae ligoninij vienai

MOTtaHffttf

•

moteris pagimdė ne-| laiteiaėjuaLaterenoMUtart tarnai ų kūdikį. Vaiko vir- čiaj ir konkordatui tarp Bv,
įtart lūpa ir uosi* nurieta Tėvo ir Italijoj valdžioj Ifalijoj, kur ligtol buvo pri

f

valoma civiline metrikaciją,
per pirm# pusmetį buvo
144,121 katalikų xutuuktujvių bažnyčioje, o pas valdi-

■ VADA.

rinuųrb, aMiauMn* “Ka-

kimų.

.

‘ ‘‘Paaiškėjo, kad A m. lap
kričio 28 A didiiuoMUgue univeMiteto rūmu<rne huvo
susirinkę studentai ateitininkaį ir kunigai Rankelė,
Šalčius ir Tellonys.’ Ruririnfcurieji buvo kunigu ir veik
lesnių studentų instruktuo
jami laikyti prakalbas proancijoje K. V» 0* rtryriij.au*

IMIALABJ,

W0bnir6|
kelinto mvttitl gnmrkiai ly riauą susteni
ja. Lapkričio 13 d. Burbų 23 buvo labai
net panipipd
įsmuko žemu* sklypas apie ^ttoirinklmaj
12 metry ilgio ir apie G mot moksleivių d
pločio Duobe pasidarė 3-4 judių mokylJ
metrų gilumo. Nito jiervirš klaurimųj Ii
didelio Semto puirikimo žiu- Prezidentui, j
je'apylinkeje daugely vietų sakyti p. švij

.-■■!

1 ""ll"

o” Katalogas
jfiapkričio|

nr~

dingai —Į
|fAXBX(MI KMYGOi\
?je netilpoJ jtotata Artrito KtartĄ
ąpmi^teu ’SM“ ijktuA

K| Kiekrieias Katalikai
Turi tart arta Įtarti— 1«

Maldų ItaktosB, baltais

Maldų RiaktoiliA juodai*,
virbeliai* -—JriTS—W

žydM ir Turks* Pamokinau*
‘te «*tij p. u^mU Pm«M ». VH■*

i

Dr. Vinco Katerio tatai,
ttorito* apysaka. Du tomai. 1100

kiemui
leJ
veikti ateitį Įkų kuopėJ. TmydM
i'
AKMUO
>
hiinkUH teužsiraše tos’ 488d
‘ Moteryrtl h teteyu*. Ver[Žiusioms sa-Į Tirto Nmtim—nwtoUki ><k
Ūms,
kaipoa
r X. PAMKVtaO VYSKUPUI
p Daifjčiioį Biržų al>skr.|jUngtuvės.
,
Garūtia ...... ... ,..-„,,.^^,40*
voa darbais, J ■ jon yra nau*rWaiit^*i*1>aw^1 U<wto-^-45e.
' Gamte* TtodžteMOkito **~
sirinkimuoMC ir kokiai rei
Bahtonių kaime įvyko Što Į
.:
DĄTvHoWą--------- —
dingos
te Ki JW?im irI
GŲ
PABKUIKIMAS
'
kia’ Išnešti rezoliucijas, bū
r.ji nelaimi Jaunai iikinin-MrtieAMawMT
Tėvynei.
I
ik&ąvntrioa LigM ir kaip
J lipina, Varta Kum P. U —~15*.
Iš priežasties paskutinio
j 4mHU Jonas Gaigalas sptog-|
TuKUTAM^Al
tent; protestų Respublikos
nnoUrjifalMUgotlf
Panto
Taip p?it ■ o iškliiiišviasĮ Tabakas—Kartai — rfikraeg>*oji gamta; toml, viąĮ- Šho akmenis trobos pama-l
Liet Kai Mote- Paridentu! dvi ateitininkų Lietum Bažnytines Provin
C, l^feren- '^“^
duo, o^a, ParaiS J, BaronM-..lto
Utsti
BesaitoŠianf jambų Dinwjo« centro valdy- organizacijos mokyklose už- cijos Vyskupų ganytojiško atstovo į KJ
Fatetopo Laiikri.-libido
riją X. 8- -i !. p, Kt. Po«-I njfattta itenH n h»
u
nknK’nį sprogdinti, | l>u įteiki Respublikos pmb• daryme te užuojautos vys laiško mes Jganiiųjdekanuto
Kun.
A. Miliukai —^_^60*
kaųsko praJ nuiš.
*
Ida ir B*rta«toti*~*py*aka 15c.
į atomui išsprogo h<> laiko, j.ldentui prašymų M 3J25 pa- kupams.
kunigai
Jibii
Ekseclenijai
Mrt
(Ptaa). Parai! M,
; *
ir Ito
Bendrai a kbravo K. V.| KaUHkę
pareiškiiune: t) kad esame
J5«
(tortam?'
J G. buvo smarkiai sužalotas: bą&iA prašydama grąžinti
k- »«'«•'■tos>,
Del šios kvotos sulaikyti
Kauto Skdtomri Knyga—
C, skyrius į
į sulaužė kojų, nutraukė inu-į^L ministerijos netejrinsu sava Ganytoju vieno#
/Dalfa II). Bū Vaveitolais—
Jau yra įstJ įas knygynas. Į
studentai ateitininkai Mtau*
MAltoa Mtitū
l toj pirštus ir pralaužė gaUgai nutrauktų Kaimo Moteminties ir kad visada noriai Be U K M L skyrius Mi-Įtaa — Verti Kun. K Sanrn-^
Vtoaolritom, Verti
pas Jonas, Domaševičius
Kun.
P. SauruMŪte
,_2to>
klausome jo vadovavimo ; 2)
Lv« kaulų* Jaunuolis buvo rų Kultūros semmarijai papinasi atreJ dijoti parapi-J1*^"tr --1Z'■
Adolfas
Griškevičius Sta
-C* '" "»
p tuoj nuvežtas į ’Pimevt^idĮ^alM* Pažymetimi, kad ši
I XXIX Tatetautinfe Kuriakad inūsų sielose dar neuž
jos salą, kJ Į bitij patogu'|rirttob Ktoignaui, Parai!
sys. Studentas stekus Ka
! ligoirinę, bet ten apipintas yiemntelė Lietuvoje tikybišgijo žaizdoe, padarytos—a)
zys dėl*ligos Įi^tiimtas,”
skaį-liniB. Pt.
M. I.' <U—
darvti s-mu|
AM* t Ml»
,__1AO
suvabstybinant
katalikiškųf iv. Bakramentu ir mirė lap-seminarija pa>
«
Kun.
J.
B
Jonaiti
(KAįjaskaitas,
vai-į
Ojįj^yj.
j
Bokin
.
tykių, diiry J
* kričio 15 d. Jonas GrignJsi^-jo gražim katalikišku
sias gimnazijas; h) kėsinan
dilimus ir | P* j
Igas epraŠymua kelione* j PaPamaldųYtafUto Stidjoa ;
tis susiaimnfi Teologijos
į taa buvo pavasarininkas. Jo iLetuvos dukteni auklėji- KUNIGŲ PERMAINOS
—bv&l •» *tpd Mikalojau* ir
Graudi?
Vrtnmai, Sudari ir ,
y Ha jos draugai atliko iMtoku-[mu>
Joję piokslas labui
TKIAIŲ VYSKUPIJOJ! Filosofijm fakultetų ir e)
kur ua __ b Dm
D1T7Įęiapiroa Ivanovų... BgnldS
41eidQ Kub. L K6neevieiu«^-We
$nį patamnvnną; organizuoJmikštiĮi pastatytas ir nori iŠiais inetl ;j P nevežy kai ĮMagnus
Bajorų sunk, darbų kalė teromuojant mūsų bendra
Magnus Parvalkieti*
Parvalkietia *_-«— .60 MoteryrtfaMrinardomyto. J.
'•^toūrtla. Sr. KaA D-joa lai/ tai dalyvavę laidotuvėse irpestf praktiškų moterims jimo kapelionas kun. Jur darbius katalikiškame veiki kurie darbi! nk? iiesiskun- Krtrti! ApMnk
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P. Lekcši pakalbėti, kuris labai Padainuoją “Oi, tu strazdeli,”
Įr plunksna iš rankos man krinta..,
Komitetą* jau pabaigė- darius
aiškiai ir įspūdingai nusako V. J*, Keliamo* ovaciją*,
\ rinkimą ir prijautimą jų darbuo P.; 7120 v. v. “The Unfiniahetl Likusį pelną paskyrė: 50 doL Tte
.
Bus gana 1.. Bus... daugiau nerašysiu...
draugijos tikslus, jos naudą lietu Kalba A.- Radzevičių* ir džiau- tei, ir 7:30 vai. vak. visi po. «ka- Business of Rcligion” Kita. A. A.
tos.Muziejaus statybai, k*te
vių visuomenei ir ragin* visus, įiasi,* kad* jam tenka garbč šioji nios vakarienės išsiskirstė į n*-: Sibila, O. P. ,
vo numatyta Komitetui kuriai
Arėjas Vitkauskas kiek galint, visuomet V. J, draugi- vakanenej dalyvauti ir Ifeki V. X mus. ' .
3920 metais. Jei lok* pinigą
Ten Buvę*
ią remti, prie jos prišidėti, kad ji draugijai ir daugiau tokių panagių
vartojimas kam nepatiko, tai
išaugtų didėle, skaitlinga ir gale- dalykų parengti, varstams ir be
galėjo laimi Ateiti i Konit
tų didelę moralę bei finansinę mū darbiams MišClpti. .,
susirinkimus, kurie visuomet
ši) vargšams iir našlaičiams paraToliau kalba p. M. Kazlauskas,
vo vieši, Ir patelkti savo sM
d. BROOKLTK, N. Y.—Sv, JurŠavo vaikystę praleidžiau Šiauliuose. Jeigu vasarų mą-pašalpą suteikti.
mą. Gcrb. klebonui kun. M
kuris nusako šio* vakariene* tiks
būdavau pas geruosius sendins Narušaičiuose, tai žiemą Pabaigus kun. P. Lekešiui kate lų ir linki viisem* daugiau V, J*, NEWARK, N. J. — Pas mu« di- gio parapijos . jaunuolių chorą* kui tiek Komitetas, tfek H
gyvendavau su tėtušiais mieste.
;
bėtit gerta muz. A. Z. Visminui dr-jos veikimu, suaidomfti, ir varg- dėlę
ljedari>e. Daug žmonių ken smarkiai darbuojasi. Jie tikrai York’o visuomenė poilieka
1
lenkia savo parengimais kitų pa
Žiema, kaip ir vasara, turi savo grnžuinų. Jau žieųųp ’nianu akomnonuojant. p. K. Hoff- šus netik materialiai sušelpti, bet ti* žaltį ir alkį. Nėrajįarbo, nėra rapijų tokius pat chorus. Nesenai kingi už sutriktą paramą mėty
darbuotė* bėgy.
yra net tokiu džiaugsimi, kurių vasarą negalima turėti. manas padainuoja dvi dainoli: dar juos ir spauda aprūpinti, už- pinigų už ką nusipirkt! nė anglių, choras turėjo savo parengimą, ku
nė maisto. •
k
“
Karvelėli” ir “Kam Šėrei žirge> ranšat jiems po laikraštį.
Pavyzdžiui, vasarą nėra sniego, kuris gali teikti tiek malo*
ris *u dideliu parisekimu pavyko,
li ” kuriomis jis sužavi klausvtont Po to. kalbčti paprašomas kun. Parapijos veikimas gana gyvas.
nunip. Vaikai žiemą sii sniegu, galima sakyti, yra susigištai vėl šis choras nesnaudžia.
širdis ir užburia iu jausmu*. Iš- J, Balkonas, kuriam atatatdjus, Vi- Parapijos Šv. ęeeilijos choras,
-minifcvę.
,
|
.
muziko A. RtanUmko vedamas, Sausio 10—11 d^ 1931 m. rengta
gražų kalėdinį teatrą “Venitc
Vaikystėje man labai tiko tvirtovės iš sniego. Ke tiek dėl priešu, netekome. Ir visa ta graži saulėta diena virto gana skaitlingas; nariai daugu
Adorcmus,” kurta -vaizduoja Kris
moj via augę vaikinai ir merginos.
mane įdomavo muštynės sniego gniūžtėmis lauke, ne tiek mums tamsi, niūri...
taus užgimimą, šis veikalas, nors
Prieš
adventą surengė porą veika
rogutėsjjipt pačiūžomis neciūžinėjau. Bet sniego tvirtovės
suaugusiems yra taikomas bet
Prisiminus, taip gaila darosi tą praėjusių vaikystės
>(ŪS1| gamris biznierim p.
lų ir dabar greit statys labai gra
inane/labai įdomavo. Mat, su tvirtove riŠasi savotiškas dienu, to nekalto džiaugsmo ir vaikiško skausmo.. .
kaip praktika parodo, kad ir jau- GinkuH, yra netik gitais kumžty,
žų veikalą “Ant bedugnės kraš
gyvirimas: reikia nuolat p'ndaboti siemitvirtumas. reikia
mątlių choras jį gerai suvaidins. Jiių promoteris, bet ir mvo dktato,
” ‘
tvirtovė saugoti ir ginti nuo jiuokinčią ją^vaikų.
Rūbai šiam teatrui speciališkai ga liausią Brpoklyno lietuvių t«rpp
Vyčių kuopa, seniau gerai gyvaLIETVVIŲ JAUNIMO tAI£RAŠčl(r SKAITYMO
minami pačių rengėjų, kurie pui- Saldainių Krautuvę grąžtai vedą.
Prie plento, kame buvo musu namai, nebuvo kaip
vus,dabar visai apmirusi; nėra va- J
ČEMPIJONAS
:
„
j kiai atrodys. Tad bus proga pa- Jis supranta, kad kad* jau rrikte
tvirtove pastatyti. Bęį kai tik mes apsigyvenom kitoj vie
du,
kam ją globoti.
n įsigerėti šiuo gražiu vaidinimu, tik saldainių parduoti, tai tąsyk uS

ISND2IM K VAIKELIO
JĖZAUS DRAUGUOS
VAKARIENĖS

SŪNŪS IR MOTINA

SNIEGO TVIRTOVES

-

HUMIIK

JAUNUOLIAI SMARKIAI
nuimsi

HnNLTNOSUJMMį
STORAS

,

•.

Redakcija gavo iš vieno jaunuolio, 16 metą amžiaus,,
prašom pasižymėt šias dienas, kad laika* juos užsakyti. Pa* jį tas p*
laišką, kurį dėl savotiško įdomumo talpiname:
nepamirštumėt,2 Kadangi šis v*, darom* iš kalno, ir dėlto
1930—Vytauto Didž.—m, aš pasiskelbiu lietuvių jauni
karas rengiamas- yra parapijos šame sekasi, nes žmogus užąfe* k
mo tarpe laikraščių skaitymo čempi jonu, ir tikrai tikiu,
n andai, tai atsilankydami parem- jo krautuvę gauna visokių addaU
kad mano, 16 metų, amžiaus jaunimas nesamus laikraščių
sit ir*parapijos reikalus. Vakaro nių net iš Lietuvos jų turi g*M
skaityme rekordo, štai laikraščių vardai, kurie mane lan MASPETII, L. L—Gruodžio 28 pradžia 8-tą valndą, parapijos daug dideliame pąririnkine.
ko mano vardu:“1) “Mūsų Laikraštis,” 2) “šaltinis,” 3> d. vakare įvyko basfeetbolo rung svetainėj. Nepraleiskit šios pui Taigi visiems tiems, kurie ntefi
gerų saldainių nusipirkti, tente
“Trimitas,”!) “žvaigždė,” 5) “Misijos,”6) “Vaidelis',” tynės. Brookly no Jaunų Vyru Lier kios progos.
nori savo draugus, drauge* jeote
tuvių
dr-jos
proicsionalis
basket7) “Židinys,” 8) “Naujas Žodis,” 9) “Pavasaris,” 10)
J. Brtmdia, «v. Jurgio parapi
pavaišinti, tai rink į p. GtabMt
bolo
jauktas
lošė
su
stipriu
Ne\v
jos vargonininkas prieš Kalėdas
Brieštj kviestis mums nereikėjo: ją ii’ taip atsirado. “Ateitis/’ 11) “Margutis,” 12) “Darbininkas,” kurs eina
York miesto policijos depaytmento staigi susirgo- Rer šventes jį pa krautuvę, (495 Grand St.)f o tm
Plentu einantiejij’aikai matė didingą Vitkauską pilį ir pą- mano tėvuko vardu. Šitie laikraščiai visi geri, bet man pir basketbolo jauktu. v.
gaus ir geras kendes ir
vadavo p. K. Strumskis. Tikima patarnavimą.
S
pasakojo apie tai kitiems. Netrukus visas. Kalnelis—prie ma viėtąAnri “Darbininkas,” o antrų — “Trimitas.” Šitie šį syk jauniems vyrams vėl pa
si,
kad
p.
J.
Brundzn
greit
pa

laikraščiai
rimti,
mane
padare
Vytauto
pasekėju
ir
tie
geri
miestis žinojo mūsą tvirtovę. Būrys piktą vaiką sudarė
sisekė nuveikti oponentą ir laimė sveiks ir savo pareigas pradės eiti.
tikrą kariuomenę, kuri mus nuolat puldavo. Negana kad raštai man pasakė apie Vytauto visų gyvenimų. Dabar aš ti dešimtas rungtynes. Jauni vy
Bap / Amertaa *• Urtamn >• Matetate
nąo plento per tvorą svaidė jie į mus sniego gniūžtės ir ak žinau, kad Vytautas buvo geriausias Lietuvos Sūnus, ir jis rai sudarė viso 33 prieš 20 punk
tari yiMttacą aavjUą, kerte itetaR
kr* viMuta*
menis, jie dar ateidavo pas mus peštisjr ne kartą man su savo gabumu padarė tvirta ir didele Lietuvą, šiandienų tų*
Tik ta* rta AtetiM arte**
Urtarta kart*
«te TAterte te*
broliu tekdavo nuo karingą kalneliečią gauti per nosį, au Lietuva neturi tokio karšto sūnaus ir dėlto mūsų Lietuva “Maspeth Liths/’ jauniems vy 
venlmą- Km mH taki* keti, tart dte*
rams
gerai
sekasi
laimėti.
Tad,
svyruoja,
Bet
aš
laukiu,
kol
man
ateis
21
metai,
tai
tada
aš
sis, sprandą ir daugiausiai per nugarų. Vakarais* kol dar
tytl TJetnYM KftUltką Vokite Ctert
leidUnte
būdavo šviesu, mes su broliu narsiai gynem tvirtovę, a Del keliausiu į Lietuvą ir kovosiu už Lietuvą, kaipo Vytautas. kas ir kuris pasketbofo jauktas
gali
juos
sulaikyti
jų
ŽygiavimV
JuZigs Stankaičiu#
Gerbiamas Pono Redaktoriau:
viso ko mes turėjome ilgus pagaikščius, su kuriais vaik
ptne.ėnfnpihnato f
Ryšy su tūlo; p. “J. B.” kores
ščiojom apie tvirtovę, kaip gerai apginkluotu sargyba*. < WCauIdwęnAve.
V.J. Vytei* pondencija iŠ Now York’o, tilpu tavoj*. ***
Vėliau prie niusų prisidėjo vienas iš kalneliečią ir mes trys NewVork.X.Y.
**M**ą laikndt
sią “Darbininko” s, m. gruodžio lutarlitai, MMi i
buvom kovotojai dėl kažin kokios toisylMv. Mūsą tvirtove23 dienos laidoje, šiuo turiu gar r jatrtM
t* tmttr • vter M
jo vistfomet turėjom krūvas paruoštų smigo gniūžčią.
jrOZELIO
MALDA
bės
prašyti patalpinti sekamą W AaurtltM)
»
Jvyko keletas pažymėtiną kovij, ir gana Žiaurią, kai
cialį vietos Vytauto Komiteto pn. Atete: U*tei
Kad saugojai visą
Kai mažas Juozelis
pikti kahieliečiai ne juokais puolė su akmenimis.
nešimą:
Dienelę nuo pikto
Miegoti
norėjo.
M1W YORK CITY
Per naktis išgriauti mūsą tvirtoves jie negalėdavo,
Ir rūpinais, Dieve,
PATERSOK,N. J — “Mirgos”
Jis
klaupės
ant
kelių
.
* mes per naktis būtumėm ją saugoję, jeigu tik protingi tė
Ryžy su tūlo “J. B,” korespon
lošėju ratelis suvaidins “Mirgą,”
Kad kas neištiktą/*
dencija
“Darbininko1’' 9# nutaeveliai būtą leidę... '
'
f
Ir
maldų
kalbėjot
i’rlų aktų istoriškų dramą sausio
\
—
ilgai dar kalbėjo
/
ry. New Yoric City DEK. Vytau
11 d. 6 vai. vakaro, tatayitta sve
Savo tvirtovę, mes kiek galėdami, didinom. Nuo dar ^Dievuli brangusis,
.Juodis maldelę /*
to Komitetas turi garbė* pareikš*
tainėje.
'
—
k
žo suvoliojome visą sniegą—reikejo^jo gauti iš kitur.
širdingai dėkoju,1
ti, kad ten tilpę faktai neatatfaIr Angelą pinše
šis veikalas jau buvo perstaty
Atsimenti, viBiągražių, shulėty dieną aš fei broliu ėjom Kad Šiandien per diena
ka tikrenybei pilnumoje,
Dabot jį naktelę,
ta* 5-k» kartus N>w Toriu ir
p. Igno Kaapero ,parri*khnaa
plentu į savo tvirtovę, nešdami maišą skiėtop Eidami su DaVt‘i tiek malonių. ,
“
K, Gailiaf New Jem*y valstijose didžiausiu “Vienybėje” būva jo paties pamanėme paplentėje suvolioti sniego kamuolį ir nusinešti jį
pasisekimu. Veikalas istoriškas, reiškimas ir jo turimomis inforį tviriovę. Taip ir padarėme. Kamuolį nešėme, užsidėję
vsisduoj** D, I4 K. Vytautą ir j« maeljomK ir nėra Komiteto paTEN TUft TIŪT PAMU
l
ant maišo, kaip ant neštuvn. Širdis džiaugėsi, kad mūsą
vHpatavimo laikus. Po vaidini rrižkima*. Komitetas tarąjo du
“Ąfanm, ar kūdikiai iš dangaita ateina?” J
tvirtove nuo to dar labiau snstiprea Bet, nelaimė, šusiti*
mo bus lietuviški ir amerikoniški riete vakaru vietos Auteoa Vartą
“Koilel, taip?”
( ’
Šokiai,
gerai muzikai grojant Viri parapijom salėje I. m. vasario N
kom plentu einančius kelius kalncliečius, kurie mus trūkš*
“
J
T
m>
Tm
jie
tnr
būt
nor
ramybes.
Rekrauia
siimčin
kviečiami
atsilankyti į IĮ parengi- d. ir gvgtilte 4 d. — paatamsh
* mingai suatubde ir išmetė iš mūsą ranką maišą su sniegu,
ant
žemčf*.
I
wą/
1
Mūsą širdyse degė baisus skausmas: įminta, begaliniai
. buvo gaila to taip brangaus mums “akmenio,”1
mes.
toj, taip pat prie paties plento, mūsų svajonė apie sniego
pilį išsipildė.
Aut daržo, prie tvoros, padėjome lanko pavydalu snie
go pamatus ir dejom ant jų po daržų suvoliotus didžiulius
sniego rutulius. Tnrtovė tiesiog augo. Tiesa, ją sugriau
davo pikti svetimi vaikai, bet labiau pašalus, mūsų tvirtove
prieš tuos puolimus atsilaikė ir po kai kurio laiko mes tu* Tėjome tvirtovę su visai kietomis ir aukštoims sienomis.
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Be teį prof. Pakitas buvo
riat. Paplauskai
pakviestas į radio stotį, kur
u:i d
skaitė paskaitą irgi apie Lie
tuvą* Visos iioa prakalbos
jei larakaitas buvo labai pa Ūžkit „mašinos! Garą vulkanais užliekit*
Vargu* tik, kad ir toje lankiai sutiktos ta Lietuvos Žalią dangą, stogus miesto, stogus gimtinės tlaimė* šaly šiandien ne visi vardas ^Afrikos kraštuose Ir mus gerklės kaminais pavirto: kaijj dunąlės kalvėj
Dumia plaučižai kaip dumplės, suodžius siurbia ištroškę
džiaugtam, ir gal yra nema plačiai nuskambėjo.
’
f
(krūtinės*..
žai net tokiu, kurie pavy Šiuo metu prof. Pakštas
[ Plūkės, plakės kaimo ūki-^
dės Ljetuvo* kaimo Jrimyne- grįžta į Lietuvą, kur jo Jau* Nuo darbo smilkiniai brinksta, gyslos kūjais tvinksi
tankas, sykiu su savo ir
tei ramau* *pu*itenkininto čia visi išsiilgę. Ypač jo lau Ir galvą galvą oi skauda skauda—
prie jo kuklaus, tat sotaus kiu Ateitininką federacija, Namie valką penketas valgyt rakta... Namie vaiką
tisus metas tini kartu, tik
Verksmas gailesnis dar už. gailią šią mašiną raudą..,
Švenčių pamušto stalo.
kurios vyriausiu vadu jis ygat vieni adelojoa mažiau, ki
/
■
■•
•
Ūžkit, ūžkit, mašinos!
ti daugiau, rmra vienodai “žmogus — žmogui.” Gal ra. -l
*
Broadway
.South B
Kai aušra pražydės, mes su viesulą —
anksti kėlė, vėlai gulė, vie dahgtunas prisimins šią ar
Su paukščiais, su vėjais jau skriskim Lietuvos dirvonais!
tima
meiles
minti.
Padarys
nodai prakaitą rankove
.d
Ak, pritvinko mūs krūtinės šluostėsi — Šit ir Kalėdos visko, kad jo arfimps žmo
Nuo seniai jau pritvinko ilgesio jausmą milijonais!
gus užmlritą tai valandėlei
atėjo* .
kasdienę vargo dalį, sėstą
1930 metais ateitininką fe Kol Nemuną, kol Baltijos jūrą
bėdos?’ — sako kaimo prio
to švenčtą atalo.
. *
deraciją
šventė 20 metą su* Liūdesio,'prakaito, skausmo priliestai! —
žodis. Iš d^iek.gal ir taip.
Mes Lietuvos kaimo žmo kaktuves. Noi*s ją nebuvo Aušra pražydės: Iš varvančio prakaito ir darbo. ą, Įietavos vyriausybei pra- pą autoritetas ir tuo būdu Tačiau samdinviins tai lau
KaunoDarbiu
noj
sveikiname savo bro- galima siirėn^ti taip, kaip
*
fHjgrn daryti visokius netei- Episkopato balsas stipresni*, kiamos šventės.
----_
...........
.
.....
.
...
...
norėta,
vis
dėlto
jos
buvo
pasikėsinimus prieš ka- negu vieno kokio Vyskupo Samdiniai tuojau atsisvei liusloli už plačiu jūrą. Lin
reikšmingos tuo, kad paro
veikimą, ypač užda- pareiškimas. Taigi jei Lie kins. savo šeinnhiuką, gaus kimulinksmą švenčią! Žino
pu taip religiniu, taip tauti NAUJAS SUMANYMAS
Ateitininką organizaei- tuvos vyriausybe sulig Kon litii pluoštą ir vežimą grū me/ kad jūs šią valandą irgi dė, jog ateitininkai yra jė niu atžvilgiu eina aiškia
ga, kuri piasiskynė kelią
(BcdurlJci pabalinti)
Lietuvos vyskupai pake- kordato privalo skaitytis net dą. Be jo ricauaūs paviršiu: gal bent vienu-.žodžiu, ar
Kataliką
Bažnyčios
nustatys
peit
t
tūkstančius
v
statomą
» savo bulsą n- solidariai už- su vieno Vyskupo nuospren- — lašiniu, mėsos, sūrio ir nors mintim prisiminsite se
Alano nuomone, fiiafe bodarbGy
ta linija. Aiškumas ir griež laikais lietuviams reikėtų labiau
kliūčią
ir
įėjo
į
trečiąjį
savo
nąją
tėvynę,
Joje
likusius
protestavo prieš .tokius vy- džiu, tai juo labiau turėtą kitko.
/
gyvenimo dešimtmetį.
tumas jauniesiems impohud- jmiorgatuztroli ir 'lietuviu naujas
savo brolius.
riansybės žygius, kurio jau pageririi visą Vyskupą ben1931 tartais vasario mėne ja, ir todėl “Ateitis” vra kolonijas organizuoti. Amerikoje
sudaro Konkordato laužymą, dęą ir solidara atsiliepimą, - Jie dabar tik tegalvos a.
>
' - ? . lyra milijonai akerią nedirbamos
sį sueina lygiai 20 metą, kai -populiariausias
mokslemą žemČiH, todėl mes galėtumėm kn‘ib*
Konkordate bei sutartyje o ji pareiškia# kad tokios į- pie rytdienąr Ko už tuos
Pffif. 08. I. PAKŠTO pasirodė pirmas pirmojo a- žuhialas.
į' /Lietuvos vyriausybes su ŠvJstaigos kaip Episkopatas ji uždirbtus litus nusipirkti 1
lis i valdžių, prašydami žemių vel
teitininką žir/nalo “Atėk
tui! Gavę žemės, galėtumėm nau
& * Tivu paminėta, kad nebus nežinanti. Reiškia,' kimbu Kaip praleisti Šventes ir kur
ties” numeris. Taigi Lietu Teko patirti, kad “Atei- jas kolonijas steigti šiandie ne
M-' trukdoma veikti toms orga- prie žodžią ig parodo nerim atsilankjrti^ Kaip inasajiodą.
voje nėra nė vieno laikraščiof tis” kitais metais rengiasi: vienas iš miesto bėgtų, nes per
nb»cijoms, kurios yra Vys* tumą. Bet tuo būdu pati sa linksmiau praleisti.
; Jati iiūo liepas itiėnesia a1. išnagrinėti ir plačiau daug gerai fabriku ir miesto gyve
kupo globoje ir nesikiša į sa- ve kompromituoja. Jei Va Ūkinihkas-gi būtinai dar merikiečiamn gerai Žhiomiri ar žurnalo, kuris savo amžiu
mi prilygtą Ateičiai.” Bu; nušviesti UI Jub* Kongreso nimą žino, Mes iš fabrikų gero
|fe’ lec politiką. Uždarius Atei- karą Europoj sužinota, kad pagalvos apie prabėgusį lai
uždarbio nebegalime tikėtis. DąDr. Kaz. Pąkštas, Katiną ir
ttainkus, kilo klausimas# ar Lietuvos Vyriausybe nežino ką. Jis turėjo daug visokią Rygos universitetu profeso vo atsitikimą, kada perijodį- priimtas rezoliucijas (dvasi- bįrtiniu laitu vienas darbininkas
fe ~4oji / organizaciją politinė, kas yra Episkopatas, tai ko jeikalij, užmanymą, rūpės- rius, aplink Afriką keliauja. niai mūsą spaudiniai miida* nes kultūros, visuomenišku pagerintomis mašinomis tiek dar
ar religinė. Vyriausybė sa* kioj šviesoj pasirodytą visa nią ir bedą. Kur jis pada Jis savo įdomiais įspūdžiais vo tik išvydę saulės šviesą, mo, materialės ir fizinės kul bo padaro, kiek pirmmtis keli dar
bininkai.
*
kad Ateitininkai politi- Lietuva kaipo civilizuota ša re gerai ką reikėjo geriaii, Lietuvos “Ryte” ir Ąmerta kiti paeidavo keliolika ar ke tūros meniško auklėjimosi,
letą menesiu. Bet visus juos pasilinksminimą ir k. d. rei* Mes lietuviai K’same Žemdirbiai,
P W organizacija, Vyskupai gi liai! Vadinasi, tokiais ne ar visai kitaip. Kokias be
kos
“Drauge” dalinasi. ištikdavo tas pat likimas.
užaugę prie savo tėvelių ūkiuose.
kalą);
,
rimtais išsišokimais Lietu das pergyveno, o gal dar Prof. Pakštas, keliaudamas
Ir eąame jęerai patyrę, kad Ūkyje
Tuo tarpu “Ateitis” gyvam©
įtapai taip, sako, tai sulig vos vyriausybė daro nedova kaikūriog ir šiahdieh kvar
2.
kiekvienam
numery
dėWdo
neturtai. Jei dirbsim, ui m
po įdomiąją Afriką, labai iš
■p Konkordato išeina, kad Atei- notinos žalos visgi tautai O šina jo galvą* Ū tą bedą garsina Lietuvos vardą, kuo ir gyvena. Ji petejo laimin ti bent po vieną’ straipsnį dirbaim'ir boso ant savęs neturė
gai didžiojo kdro audras, ji
tminkams leista gyvuoti ir kokiu tikuti Vien kad tik: Lietuvos kaimiečiui bus be- tik džiaugtis tenka,
pasaulėžiūros
klausimais, sim Ūkiuose būtumėm ir sveikes
nugalėjo
pokarines
suirute^
ni, ir* gavo vaikelius tikrais lietu■f kad Lietuvos vyriausybė paneigus kataliką teises ir' ne didžiausios — tai skolos.
kurie ypač yra aktualūs šią viaU užaugintumėm.
1^ juos uždarydama sulaužo nuslopinus kilnias jaunimo Viskas kita—niekai. Šven- Štai prieš porą mėnesią ji sėkmingai kovoja su ateU- dieną jaunimui (pav. Kata
Reikėtų padaryti lietuvių regis\
j V "Konkordato tekstą.
pastangas atgimdyti tautoje1 Čią stalas visvien pas jį gal pro! Pakštas atvyko į Pietą mo ir liberalizmo šūkiais. Ši Akciją, paSaulininką apaš
Unciją ir pažiūrėti, kiek norinčių „ |
Afrikos sostine Kapstai^, kova traukėsi per visą laiką?
I 'Bet Lietuvos valdžia ne tikėjimą ir dorovę.
gausingesnis, kaip •kitais kur i^Lietuvos konsulas yra. dau pačio pirmojo numerio talavimas, liberalizmas ir formose apsigy venti susirastų*
registravę norinėius, Išrinktumėm
nusileidžia ir savo pasielgi- Vargas ligoniui, kurs stu1 metais. Šveitrią stalas bus Lietuvos kmuulas "p. Rač paskelbtoji ideologija buvo
jnui pateisinti suranda gan miu nuo savęs gydytojo vais• apkrautas taip gražiai, įvai- kauskas ptbf. Pakštą supa smarkiai “Vilties” puolama. : 3. nušviesti svarbesnius atstovus, kuriuos nusiųMumėm į
VVasMngton’ų. Gal, be žemes, ir
keista išsisukimą. Girdi, ji tus. Negeriau ir tautai, ku• riai, gal būt pirmą syk po žindino su Kapštato ir Pie Bet “Viltis” užgeso, tuo tar bažnytiniu metu įvykius,
pinigų gautumėm naujai koloni
nežinanti tokios įstaigos kaip rios valdžia stumia nud sa• didžiojo karo. Praslinkus tą Afrikos žymiausiais vy pu “Ateitis” rengiasi švęsti surišant juos su kultūriniu jai sukurti,
Lietuvos Episkopatas. * Rei vęs* geriausią piliečią siūlor desėtkui metą, po Sunkią ir rais. Jis susipažino su vieti 20 metą sukaktuves. Mūsą gyvenimu (pav., gavėnios Šiuo reikalu gal turėtų sUMirukruviną nelemtą metą.
kia žinoti, kad Episkopatas mas atgimimo priemones.
nio univeraiteto klubu, kurį žuimalą ir laikinščią gyveni prasme, Prisikėlimas, Mari pinti L. D. Sąjunga, Ji galėtų be
tai ne vieno, bet visą Vyskudarbius suregistruoti ir pranešti,
Kaimo ūkininkas, kaimo sudarą tik vyrai: ministeriai, me tai labaįyeikšmingas am jos mėnuo;
valdžiai, kad mes norime dirbti
" plecinink&s ir darbininkas kataliką ir protestantą vys žius.
.
4. kiekvienam numery dė tarmėse. Gavę Žemės, mes būsim
šypsosis vienodai laužydami kupai, profesoriai, parla Bet “Ateitis” nepaseno. ti žymaus kataliko gyveni Amerikai lojalūs ir kapitalistams
plotkelę Kūčią vakarą, arba mento nariai* senatoriai, Pagyvenusi 20 metą, ji su mo ir veikimo aprašymus į akis nelysim^ šiandie mest turi
spausdami dešinę Nauju konsulai, aukšti valdininkai brendo, įgijo didelio prityri (pav., Papini, Mauzoni, me du milijoninius susivienijimu.
Metą tyta* Pasotintas pil ir kita aukšta vietą vytai. mo, sudalė riadiciją ir—kas Pascal, Baurget, Goerres, Gal jie irgi galėtų prie šio darbo
vas — jau vienas neginČyja- Bitas klubas ir pakvietė proL svarbiausia—išvarė gilią va Windhorstj Sienkcvičtatis); prisidėti, įjaskolindaml imujai ko
lonijai keletą tūkstančių doleriu.
* Dar* vienas Rusijos komu- tūrėjo eit į iižpečkį* Jo vietą
mas žingsnis akimirksnio K. Pakštą pieta, per ku gą kultūriniam gyvenime.
Prašyčiau dvi šio sumanymo
nistą lyderis# Alekšiej Ry- užėmė Molofov, kurs yra ne laimei.
riuos jis apie Lietuvą tarėjo Juk tuose rinituose josios
plačiau
spaudoje atsiliept^
ta taukšt., mokyklą gyveni
r kov, liko nuo valdžios paša- kas kits, kaip Staluio'įTanmą ir užsienio kultūrinio Viso gero broliams lietuviams
^Mntas. Rykov buvo sovietą kis.
Šventės. Kiti net susirūpi nariai, o prpf. Pakštą paso dvasinis lobis. Ten atvaizgyvenimo apžvalgas;
linkįs
<
|įj»emetas. Jis skaitėsi vie- Tuo būdu Stalinas — ne no, kad jos per skubiai at dino tarp miesto1 burmistro duota-Lnuo pirmojo ligi pas
JenMlLViaraitis
nu įtakingiausią komunistu1 rasas — valdo 150 milijoną ėjo, jie dar visko nespėjb (majoro) ir čechoslovakijos kutinio numerio — krikŠcio- & duoti mokyklose eina I\ & Kitų laikraičių prasčiau
dešinė Lenino ranka, sovietą respublikos gyven- sutvarkyti, užlmigti. “Kad konsulu* Pietuose dalyvavo nybeš kova su naująja stata mu rašytoją kūryboj nagri jieraispausdintį*
J. M. V.
jos kokiu savaite dar’ta vė ir Lietuvos, Latvijbs}%utau- meidybo. Ir raikia pašaly tu nėjimu; , ų;
bet kaipo šiek tiek atrilikuA
džios
tokioj suirutėj kaip ko- liau, aŠ būčiau jau viską gra nijos, Lenkijos, Čeehoštova- kad garbe “ Ateičiai,” jog ji 7. duoti aprašymus Lietupašiūrą komunistas, ne
NAUJOS ANGLUOS
munistą valstybėj reikia nta žiai baigęs..?* Žmogus vis kijos, Vokietijos, Belgijos ir nuo saw pjiueipu nė kiek vos ir „žsiento inriksleivii,
patiko Stalinui, ypač todėl,
nr
užgiiivyjiuną gabumą, w ir nespėja* susitvarkyti, koliui Amerikos Jungtinią Valsty nenukrypo. šis dalykas, ši organizaciją,
programą hKATAUKĮ SEKUS
kad nelabai pritarė piatiliet- juos Stalinas pilnai parodė. jį nepagtildo lyg ta netikėtai bių lęonsulai» Tokiai gražiai ištikimybe pirmykščiam ^a-,veikimo;;
Naujo* Anglijo* kataliką
r kai bei penkią meta Rusijos Bet ir Trockis juk bttvo’ga- į juodį karstą.
puhlikpi peof. Pakštas pra vo pošaūkimui “Visa atnau
lis
įvyks'pirmadieni, vromrio 23 •
Ir ahonominio atgimimo pla- bus h? Bykovui gudrumo ne Šventes atėjo šalin visi kalbą apie Lietuvą pasakė. jinti Kristuje” davė jai jta 8. siuntinėti ir toliau prie
dą “Gamtos Draugas.” t <Ucn|t 1931 nu T* diemj yra Anųtmi* Stalinas# nora ofieija- trūko, tačiau jie dabar tik rūpesr
kad ‘/visko neau- Kiek 5 vėlinu profesorią g^jaikelti sunkius likimo
riko# šventė — George WaahlngW hai tik kominterno sekretoi?* Dabar ramiai sės Pakštą Xrniveraitriįo vado* Imndymus praeity, duoda ‘Kaštuosi “AtaitisH 1931 ton gimimo diena. Stimelis bus '
i politiški invalidai. Tas puta
* Ha*, faktinai yra sovietą Imis ir »U Mtalinn, bet kol kas damas šeiriais tėvas prie sta vybe pakvietė skaityti viešą diąsos dabarty ir duos Iš metais: moksleivianm met: laikomas Nekalto Pradd^jhno Sv»
pusei metą SOe.į nė* Paneles liehūią Hrafrij* n mrrtal*
į diktatorius, ir jei pasirišta prieš jį dreba milijonai Ru lo kad ne žodžiu, tai nors paskaitą universiteto profe tvermės ateity.
nėję Oambridga Mua . Pmtero*
pašalinti nuo valdžios kokį sijos darbininką, ir tam ex* mintimi prisimins ir tuos soriams ir riudentams. Be “ Ateities” aktualumas mū moksleiviams mėt $2.00, iątvku katalikiiką organtoriją: pa
metą $LOO. Be ta, kas rapijų. patalpiniu draugijų. riwrą.
” »orp nepatinkamą sau žmo- seminaristui gruzinui malo Šeimos narius, kurią čia sy* to, skaitė diA* sykį rinktinei są dienomis ne tik nesiimaužsisakys
^Ateitį” visiem skydą, kuopą? rateliu ir khų gi*
tai ir įmšalina* Jis pnsi- nu pajodinėti ant ją spraudo Iriu nėra- Kurie gy venu sky publikai* kurios prisirinko ž<yp, ta‘f dar padidėjo. Kai
Mphm aplamdyti Trockio kol ir jo galas atris.
rium, tarnmtja kam mira lwWžm(įią. Prot Pakš neaiškaus veido laikraščiai lui'tmns ir pinigus Mnmokčs siųatl kuo dauriąnsU nUImą ir’
galybę* I ir Šiandie Trockis
laisvai ar šalies sargyboje tas thlimospH Afrikos jiy- raliginiit atžvilgiu stengiasi išmiksto, gaus prieik* vinių arsivelti gerų snnnroynn. Aulo
ha tik pašalintas iš komunisventajus ypač suįdomino pu- mūsą im»kslviyinw skiepyti
“ iŠ šią knygą: “Imogan* vai turi gkntl urgauiuirlju mnu- * ■
budi.
‘
<tatwų klvUmn imblrtintua. SvV
j? tą partijos, tat dar gį iŠ*
Prisimins tą žymią ta ar- sakojinuiisl apie I Lietavos indiferentizmą* kai aiškiai tikslas” knn. Pn Jakučio, malta vfca t\nrk» ir dkm»tvarkr
♦itųiihra, iš Rusijos. Atrodė, Tik imigralM šriral UnUga- tinny HidinoH (lalį ten toli už dailins* pasakas, gintarą, lie žiūri į Maskvą Ičiitinitn gar- “BažnyP > valstybė" fu H bu* pran«4t*t v^Uau.
tū*s aą
’AnkMi tylą*’ H.
kad ir Rykov stipriai Jaiko- H UMti palto teitą Itekty-■ vandenyno. Nuo seno <lau- tuviu tautos p.ąw$u& ežį*Fataradjot Mrtjtt Angtijoa
j ‘■’
t?.
tat ir tas, Stalinui norint. rizriraa.
galio trokštamą aukso Šalį. i n m, viliai,
x
lizmą
“Airitii?* tuo tat- Neriv

- (imt *<Mn»
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T
jos visą šį darbų reikėtų kon- japona* paleidžia į npę ne
ėentruott Juk beveik vi*<* didelę lentelę. Prie lentaM*
m&Mi ministerijų* daugiau pritaisyta deganti žvakė ar
IMĮI .11—..pinu
ar matiąu savo darbuotėje kitas žibury*. Tomis lente
riverihyo, tačiau nėjo iie
susiduria išrivjte reikalais, lėmis, japonų nuomone, mi
bar tik neseniai tepradė sės, jei ir valdžia imsis šiame
byu. Jai mmia, kOnas buvo __ . .
o kai kurio* jų, k, a, užsie rusiųjų vėlė* keliauja atgal
jo giliau įžvelgti į mūsų išei dari* iniciatyvos, gyvai hu* nio, vidaus, finansų irk. gy į anų pasaulį, kad sekan žmonių tar|H*, tarp vi*aį pmcrtaį; pasirodė, kad ji
vijos reikalus, tačiau jau i- reikalinga atsiremti ir pla vai yia suinteresuotos tokiu čiais metai*, vėlinių-sulau normalių ir storų, iiasitaiko svėrė tik 12 kilogramų! Tai
mame suprasti, kad ne tik iš tesne visuomene, kurios tar ar kitokiu įvairių problemų, kusios, vėl sugrįši ir savų ir nepaprastai liesų. Keli yra tikras pasaulinis <‘plun- MHUnįio, jOm
Ntt.Sffijį.SkA^’lr
eiviai turi pareigų savo se pe, benbejo, atsiras nusima susijusių su išeivijos reika jų tarpe linksmai praleistų tolti atsitikimai čia paduo kffltoa svorio- n-kordast
*
>>
Miuktilia ir hęn*Hų.
najai tėvynei, bet kad ir uit*, nančių ir Žinančių santykių* lais, išsprendimu.
damu
.
.
laikų.
Jr*
Amerikoa vyrai ir wolW)Ri'ii
kurie vadinamės ir esame jų Žmonhb kurie galėtų telkti - Tik viena aišku, kad tokia
Senovėj, pasakoja viena
broliai, taip pat turime svar- valdiškai įstaigai savo nau valdiška įstaiga yra būtinai
kronika, gyvenęs graikas ofto *n*TMTwrnf a t .ytra* *««HiWr
urpuudntel
.v
r T-oirTTi-rjni>
, iatt#s Ir gitiama* kaipo
dingi patarimų.
* bių’ pareigu jų atžvilgiu.
reiktdinga, kad josios steigi Lietuvos ‘‘Btirbininkiu” Philefaa, kurą buvęa toks ■*
ŽO MITŲ
irgilM tiimuMjaa, dabar
Panašios
valdiškos
įstai

mo
tolratidėlioti
nebegalimu
Tiems,
kurie
bangos
išmes

rašų:
.
vienaa gali lengvai nusipiri
liesas,
kad
turėję*dėvėti
ba

Visiems svetur keliaujan
1870
metais
rudenį
vokievaistinėjevisojeAmerikoj*
^Tautininkų
sąjungos
sek

k
kad
toji
ištaiga
turės
būti
gos
reikalų
puikiai
yra
išdės

titiems
jau gyvom
svetur,
mes
tu

mes turime užtikrinti Į J
tus su švininiais padais, kad
retoriatas
savo
atsišaukime
išlaikyti savoir haty
' rime
jflokįpadėti
ir prieš"iškeliaujant
ir tunika
dienas.savo
Ji sukurta prie, vienos kurio*
tęs D-ras
Kažys 4Sruoga
J
jo neparpustų vėjas. Labai 3fti apsiautė Prancflzijos Paimkite blogiau.! ii vb,
pieš
vyskupu*
parašu
kad
jau nukeliavus.
Oi tonu
[prasideda liepos
16 d. irsan
taitautybę
ir religijų.
čia pAtik straipsnyje
“Lietuvos
 ministerijos. t
liesas “buvęs poetas Meliaus sostinę Paryžių. Ktidangi^”^
K126
m.
išleistame
į
tikinprisiminkime,
jog
ir
šiantykių
su
Amerikos
lietuviais
K.
T?.
vatinėms įstaigoms, k<iriok|fnasi liepos 20 d. Patys jair kitas graikas PJulippides. anais laikais valdomų lėk- Gaivoi Skaudėjimą, Daa
4
’ .
, m^ ĮaiaedanUi kuiag P-U
(“Pytas”)
1*); _ vadina
1_ jdienkai
kurios
didžiulės
imi- oi^aiįizavimas*
čiuosiųs ganytojiškame vyninfeis teikti
pagalbos
grįžtam
ponai šitą šventę
tuvų nei radio nebuvo, tat tik pavaduokite Uip k«?^
kttpų laiške buvo raginamą norint pažymėti didelį liesusųtiems
kolonijos
Pietų
Nelengvabus
klau*’’
į tėvynę
ir Ainerikonoi'intiemsrTratan
” ar išspręsti
“Boinatsurų
atki^tammtothitėkogirid). g
Mje
kunigu,
jogi simas,
prie
kurios ministerivian^usilaukia
įsikurti (tokios
įstaigos
<> tenai
gyvenantieji
svetim- •) “Tauto* ūkis” N*r. 7-8,. 1930 tataioti tik už kęikšėioBidnį. Viduramžy pagarsėjęs tis butonų, kaip yicnintėlės neš palengvinimą., Sunks UMU '
■'
yra gyvaiAmerikos
ivikalingos)liettireikė-Į^ilmi — žiburiu šventey ka
demokratus, clariw federaci oaro liesumu Gitiponaį kurą galimo susisiekimo p»iemo-&Žw!‘
Siaurės
ti!
sudaryti
stiprią
valdįš'kij|dagi
visa
šalis
tomis
dieliojų
ir ūkininkų sujungi?. Ky- BveręH tik 25 svanu?, nežiū
vian'is graso didžiausias pa
Jium su tuo jmrijampoliškis rint to, kad buvo gana aukš nes, neskaitant pašto karve- O praiaiinimtii apilsimo jte
vojus
išfautūfi,
kontrolę,
kad tortais ju ve-|mis pasipuošia nesuskaitoliu. Buvo įsteigtos dvi ba*
‘baltinis** pšskellre’ duosiųs to ilgio/ Gimęs 1798 m, lonų
Tiems, neateitu
kurie gali
ir noriiš-Ima žiburiu daugybe.
dėjams
pagunda
dirbtuves. Buvo paleis- Hų negalite gauti lygaSjiainmite
Lietuvon grįtži, mes turim Krikščionių tikybą Japo Virti ryžiai, makaronai ir dešimt tūk*tanČių litų tom, Prancūzijoj Glaudė Sąuirf
ta per apgulos laikę C5 bapadėti tinkamai įsikurii Imu nijoj beveik nepažįstama.
skanios lingynes esu mėgta- kas-suras tame laiške tauti buvo tiek lieriū^ kad jin pri lonai, kurie pervežė 164 perilgaa. Jąs jausite* b
ninkų proklamacijoj mini
atvežtus kapitalus saugiai ir Tautiškoji -japonų tikyba
nt£“Š5mi»,
minusieji vėlių valgiai. Tie mų tvirtinimų. Žinoma, tuo mine f<gyvų giltinę.” Sulau Žmones, 381 pašto karvelį, 5
pelningai įvesdinti.
kęs.
35
jnetij
amžiaus,
ji«
bu

V
vadinasi šintojizmas. Tos
Tiems, kurie nebegali čia tikybos esmę sudaro gamtos valgiai kraunami ant didžiu pirmoj eilėj turėtų sųsirii- vo 140 centimetrų aukščio ir Šunis ir 10675 kilogramus k ’hnk*čiust liaunu*
pažto siuntiniu. Įdomu, kad*’^’^ ^ umlJ lf
liu augalo lotaus lapui? pa
’ surasti darbo ir uždarbio
.
2T kilogramų. Raume
ir mirusiųjų žmolrių garbi dedami nuošaliose vietose, pint proklamacijos autoriai.fsvčra
(gyventojų priaugą daugiau, nimas. Sekmadienių ar ki
Radio *tSypBMio*,r lačiau nų beveifc neturėjo. Tik sun pirmas paleistas batonas Vėjo tingai vPain-Expd!eri* *u J
kur vėlės gali ramiai vai gavo patirt, kad jie šita
tavo nupūtas į
negu krašto ūkis gali obser
kiai galėdavo pakelti aukš
tų savaitinių švenčių tenai šintis.
'
vuoti), nies tiurnn suieškoti 1^
’
‘^ŠaltinioP premija nesido tyn ranka*. Stovėti ar vaik Pašto karveliai taip pilt pa- trinti .*« kenksmingais ir vid
rnėra.
Japonai dirba ištisus
Į»
; Visas 4 dienas Japonijoje mi, nes jiems tuo tarpu su ščioti jis nepajedavo ilgiau sirodė geri talkininkai,
naujii tinkamų vietij ap*imetus, (išskyrus pavasarių,
viso buvo paleista 302 kar
miestuose ir kaimuose skam pbiigais bėdos nesą.’*,
gyventi svetur ir turime nankaip 15 minučių. Kita tiesa
rudens ir žiemos šventes,
veliai, iš kurių 59 grįžo at
ba linksmos dainos, vyksta
jųsias kolonijas taip sukinti,
įžymybe laivo Racine Othy,
Kiekviena tokia šventi? yra
gal, parnešdami 100,000 prašokiai ir kitos linksmybes.
kad jos turėtų galirnumo
taip pat prancūze, sulauku
švenčiama kėlias dienas.
Visur skamba muzika, gar Kanapei, Nevr Yorke.—-Tamstos si 1? metų amžiaus^ Ji buvo nesiimu. Pranetoį spauda
plėstis ūkiškai ir išlaikyti sa Linksmiausia
ir
iškilmin

siausios geišos (artistės) ne žinute šiuo kartu negalime pasi aukšto ūgio, 170 centimetiųs rašė, kad vokiečiai turi dre
vo tautinį charakterį.
giausia yra vėlinių šventė, mokamai linksmina gatvėse naudoti
,, ir todėl buvo vadinama siruotų vanagų pašto karvękuri būvą pačiam vidum.- ir teatruose Žmonių minias.
lipins gaudyti. Taip tad at
W. - tarnas
valft.1
’^a-” J*
rodė oi-o susisiekimas prieš įvyk* sekmadieny, 18 d. mimK / i
^Paskutine dienų būva vė,v va.i’u.vome, tau' negrffjomel’^Kastai tankindavo ai1931 m,, l ni< vai/ju/ pUtę,
J. /
- -•
lių išlydėjimas. Kiekvienas Ipatalpinti.
/ \ .
’ ki* ir ji valgė viskų, kų nu- 60 metų.
Juozapo parapijos i*Wj, IT CkR*"* j
g.u.Įfg-fcįm

MUSŲ UŽDAVINIAI SA
VO IŠEIVIAMS

IVAIRENYBBS ^į"

VĖLINĖS JAPONIJOJE

KDIICUOS ATStinUI

ArSKfflGtU KIMI
mtvNU ?i

Avė., AVaterbury, Ga* '/
Kviečiame
visas IiDS. Cono.
]
_
<........ į •,. '
krities kuopas dalyviui taJSJ
' GHTOS iUVY«
važiavime, prbdunčiant *k*&isfM Į
delegatų ir naudingi/ wun*ayM
;
Pietų Karotinoj, Amerikoj rnitaij brangio* organlaaeijek
*i
buvo pastebėtas neseniai ne vei, Atminkime, kad tik vieyaMfc $
paprastas reiškinys: vienoj — galybę 'PaąilymSkitė laikę Šf į
į
nedidelėj upėj atsirado gir vietą Imsimo suvažiavimo.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI PAGELBSTI DARBININKUI SURASTI
KELTUS IR BUDUS VADUOTIS
'iš VARGŲ IR NELAIMIŲ .

tų Žuvų. Paaiškėjo, kad į tų
upę policija išpylė daug
konfiskuoto kontrabandinio
spirito. Alkoholis- tiek už
nuodijo vandenį, kad žuvys
apsvaigo. Per keletu dienu
meškeriotojams buvo tikras
balius: apsvaigusios žuvys ėjo ant kabliuko, kaip nieka
dos.
“M. R<”

DARBININKAS1*
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“lUllBltilMtO” KA/Of
Amerikoje metams >. .4.., *........»»»’•'. ..***.
Pusei metų..
.
Lietuvoje metams.... ........... *....... *
Pusei metų... > *. .1t...
.

-

^DARBININKAS^

.42.0&
..$5.00
.400i

Didžiausias gintaro gaba
las buvo surastas 1803 metais
ties Gundnne, Rytprūsiuos,
jis buvo panašus į duonos
kepaliukų ir svėrė apie t ki
logramus* Jo vertfusiekė ąpie 300,000 Utip
/

'
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• "PAVASNf’
“P&vmriB” jaunuoll-beta*}lį^
suklčs dvru, kilpiu, efrergtaft'
žiningu, nirsfa, SttvemiagC
Vytiutat Pidywd pat* takią
to ir tokiah nori
leities lietuvius.
“ItevAsari*” tekamuoja f |fc'
KauBas.p. d.88
I, t1|, ,

- ,,T

PBMB0M.
. Kate rtdalhMte ptrMl
teiituB praJĮaa prie te**t* ktetoll
aš repceDetttaojMi viena M AtfM*
teą. Itehar yra atSJe
'
ate drabatte tr mritt Hatel te
JONAS JAKOaA.
L BU feH
TH. S. B.

IR

I

“DARBININKĄ”

U

..........
..
......... laikai*
..._
Vist
žinom, kad „
gyvenam
sunkiais
-*/
bedarbė, vienok Įmtiauli* knibžda, juda. Gena
’
knšti* teikia teirimm* pmamliUM žinia* 4r KtMk
žmonių protą. Tad pradėkime Naujus Metu* riib*
fui, užnirašy uami katalikiako-dariMninkiŠko toįrimįh
laikraštį “Da ridi’i n ką/' kuria išriną du karin<*z
vaifV»
1 ...
”

'

Anurikoje inctanm.;.. a
*;........ ,0
Užricny metama.0
Vienų kari savaitėje metatn* ..... a ....... ,0
ITfcienyj vienų kart atraitoję metam*....0
Neatidėliok, rių*k užsakymų tuojaua fttar
Tesu:
■
,
.
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nu. mus UEimn) 37 kt; namuvNo
KOLONUOSE
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SVEIKINIMAS
Bahimorė*, Jfd. lietuvių para
pijas klebono ktiū. ♦! Lietuvninko
cunigyatėa 37-nią metų sukaktu
vių proga, LDK 30 kuopos valdy
ba sveikam savo dvasios vadą kini.
J, Lietuvninką, reikšdama ravo
linkėjimus, ilgiausius metas dar
buotis Bažnyčiai ir lietuvybei,
Kp. rast. J. Karaliui

LDS. Kuopų Susirinkimai

MOMTILLO, MAM.
Anoi, MAtei>
BALT1MORE, MA—Virtos Hr- pa* tadfevybf Mtaori* lietu; LDS, 2 kp. susirinkimą# įvyks
LD8. 4 kp. mėnesinis susirinkl*
tuvių pstrijarrho kun. Lirtnmiko vhmra pagimdA bet panašaus
sausio G d,, šv. Rok#) svetainėje. nms įvyks raurio 18 d„ tuoj po
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi mišparų, šv. Pranciškaus pampi37 metų sukaktuvėms pagerbt**, plauko jo papMdiitai taika* nuo
rinkimą ir užsimokėti ienai Už jos raly, Kviečiami visi nariai at*
buvo surengtas iškilmingas ban> taika atmhateė ir tą griovimo dar*
trauktas mėneriues duokles, 3
WOBTEHTEK. Jfcra-šr. KC kietas parapijos salėje Kalėdų pir bą varė tolyn. Ptoryndžiui, lutas
silankyti ir užsimokėti mėnesine*
Valdyta mokestis. Taipgi atsiveskite savo
ifantaro bažnyčioje “Bernrihj ML mą dieną. Parapijos Yriktao kn- Vintas Karaliw pradėjo leisti taN, Pa, — Gruodžio lt d, 5ta»” buvo 12 vaL nakties. Kun. mirijs, su pirm. P. Bukrričiu Ir dbvBką laikraštį “Kardą” — Vi
draugus Ir drauges prirašyti prie
Šioa kilnios orginlžęeljoi
aatikžUi »w* :dū fartee- Jonas Batanaa mišių auką atnaša dvasios vadu kun. L. J. Mrndalfa, šakiu atakų ir Bykitybių šlamštu
KvisteValdybą
KardėlU, Šv. Mykolo pora- vo prie Kražiai papuošto didžiojo rengė’vakarą'. Prie to prisidėjo Šv. Po ja <br koka tai ekaklierikaT
LTJrS. 16 kp. imNirinkimos įvyks
ULEVELAND, Ohfo.—LDS. 51
«aryi, gyvrnfs
uu<> altoriaus Viri “Betliejau*” gra Kazimiera Seserys mt mokyklos Delfonta atridangina čfon ir pra
trečiadieny, ramdo 7 d., 7 vai,
k g v*L vakaro nugatan- žiai- papuoštos stainelta sužibo ne vaikučiais,
DMTKOIT. MI0H.
dėjo kokioj ten ralld laikyti pa kuopai matinis susirinktais įvyta vakare, bažnytinėje svetainėje.
*
LDS.
72 kp. mirinkimra įvyki
nėn, kur padaryta ope- paprasto gražumo ir didumo, tursausio
8
d.,
8
vai,
vak.,
Lietuvių
šaipa* mištai, kad tik parapijai ir
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir
* Beveik 250 asmenų vakarienėje
Mjkmadienb
rausta 18, tuoj po
ja . Atrratg žihmm trūkimas tingai elektra aplvieria, Žvaigždė,
Mltaų klcbohui pakenktų. Netik ši salėje. Visi gerb. nariai kviečia atsivesti savo draugus(es) prira
pamaldų,
šv.
Jurgio
parapijos mo
nprrikšdama žmonėms, kati* dalyvavo. Vakaras prasidėjo par tie, tat karia* nna tarto ir kiti pa- mi į susirinkimų. štame susirinki* šyti.
‘
Valdyta
kilusiu ūpu. Klebonas, mergaičių
1.
• s’-ė
*4 -r v v .
kykloje.
Visi
kuopos
nartai yr*
o viltie# nebuvo, Gruo jau
gimė pasaulio Išganytojas.
ripainfojo, yW vtaw» minties’ve me Ims išrinkta nauja yaldyha Ir
kvicčįpm i atsilankyti į šį susirin.
Jb'd. aprūpinta* šv. Sakra Linksmas “Oforte” priminė ange Ir k, palydovų kalbėtojų lydimas, dami —- žmonių tMtėjtaą griauti. nustatyta laikas susirinkimams.
M. S.P|nLADXLPHU, FA,
jįfcą vakaro mirė,#p*likdimas lų giesmes, kuria* gudojo 1930 m. buvo sutikta* dainomis “Vivat” Runka dabar nat ir atjausti, kokie Nkriai,i kurni mėnesinės duoklės LDS. 103 kp. mėnesinis rasirinti* Jdmą,
ir “Šukaktuvių giaama.” Didi*
mūaų klebono pergyvenimai to* dar ne sumokėtos, maloniai kviečia mas įvyks sekmadieny, sausio 11»,
atgal.
pyragas,
su 37 Žvakėmis, tavo sta
o, BJtfocmr, m. y,
ą, Oną ir sūnų &orapą.
mi atsiskaityti?
tuojaus po sumos, šv, Andriejaus1
Noriai pratebėtL kad kun. J, Bg lo viduryj. Vaikučiai plrmtaustai kkta nepatenktafe taikau galėjo
Sausio
25 d., tuoj po surrtos j*
, Jnoraps* kilęs te. AudriejiJ. Km?, rast par. svetainėj, "1123 Lemon St.
kanas iš tikrųjų yra Dievo apdo pasveikino ir pradžiugino juŪilta- būti. Kokie pttta, nejaukti* įspū
vyki
LDS,
10 kuoposiusirinkimas.
Kviečiamo narius ir nares ateiti ir - „ f
t
•*»
. .
vanotas nepaprastu gražiu malo tą savo įvairialslinkėjimais. Kun. džiai ^lė> kun. Lfetuvniką pa
kurių,užvilktos
duoklės
užsimokėSll.e*t’> u« turi*
Mi atvyta IdlT m
niu balsu. Jam užgiedojus *‘Gfo. Mendelta paskaitė parapija! veiki veikti, kada.'pav. į vakarines pa11, Taipgi atsivrakito pora po vie mo keletą svarijių sumanymų, AL
į j, Juozapas buvo labai pa* ria.” žmogui darosi maloniu Mtt*
malda* vos du-trya žmonės atvyk
mo komisijos sveikinimą, Po to A.
ną naują wnrį prie kuopos prira sivrakite ir ravo draugns(ra) pri
davo. Bet jferi nopeiddavč nuslmikatalikas ir~puikus cho
Valdyta
L. R. K S. vietinė kuopa įteikė’Įntaui, darbo nemetė, nuo ravo li
šyti. V
Valdyta rašyt L
gražiai sugyveno su rara ro vedėjas mtaų sumaniais vargo
......
...... * .
Vytauto 50Ū metą paminėjimo
gėlių pintinę, Po vakaricnė* kal
|ą!r gražiai auklėjo ravo vai- nininkas Juozas ŽcmaitK Prie
kimo nebėgo, ir jo garbinga* pa* rengimo komisija savo paskutinia
mrarvivav rtoinr
bėjo vakaro pirmininką* Dr. J.
harttoMd, oomit.
figvo labai mylimas įisos grotelių pristatyta eglučių, kurios
vyzdy* paįeoKra lietuvius Žadina, me posėdy svarstė taeigas ir iš
LDS.
28 kp. mėnesinis snaHnkL
Bučnys, Lietuvos Atstovybė* sekLDS. 6 kp. susirinkimas įvyks
iki vėl atbudo tikėjimas tai dora. eigas, susidariusias apvoikščfojilietuvių ir uoliai daly- turtingai papuoštos įvairios spal
mas
įvyks
sekmadienį, sausio 25>
retoriuv Dr, M, Bagdonas, Kun.
sausio 11, tuoj po sulmos, bizny*
Ytamse parengimuose.
1 vii. po pietų, bažnytinėj svetai
vos elektros Šviesa, Čia tai jau Šv. Dubinskaa ir Kun. Dr. Mendeife^ Jb našta niekada* nebuvo leng jno, kuris įvyko lapkr. 27 d. š, m.
ha 1915 metų priklausė prie A. Kazimiero Beaerų darbas, kurios
va, jo kelta* via nelygus. Atosto Iiteigu per koncertą ir šokius viso tinėj svetainėj, 41 Capitol Avcnue. nėj, 339 Grecn St. Kviečiame mkūrio skaitytą apžvalgą čia beveik
Malonėkite vfe nariai ateiti, nes ygų jokių neėmė, kol negavo padė pribuvo $171.10, išeigų — $86.45,
L Katalikų Sudv. 93 kp. Kuo- visuomet mūsų bažnyčioje puošta
rius(es) ateiti. Gera proga užrimora svarbią reikalą dėl kuopos nau
tetisai
paduodame.
ta nariai paiodė ypatingo patarpelno
liko
$84.15.
jėjo.
Ir
givtte
padėjėją,
vis
dėlto
kėti
duokles, *
Valdyta
altorius graŽiaušiai. Mūsų gerb.
dos.
“Kiek galima te raįų irtpądgvL
Kadangi šis paminėjimas buvo
rftpeečtei ir darbai nemažėjo, tat
a. a. ravo nariui. Jokūbo klebonas parakė labai į$ažų*pa*
Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rttpem-iu buvo išskirti bu- mokslą, pritaikintą Kalėdų šven mų mum* sužinoti, pirmieji lietu* sykiai* ir buvo dar didrani, karte*- rengiamas su tikslu pagerbti mū rių yra užsilikę mėnesines duokDAYTON, OHIO
yiaaį Baltimorę atvyko 1881 me ni . Tačiau, ra taiku ir po jo prk>- sų tautos didvyrį ir genijų, taip
prie velionies.
LOS.
69
kp. susirinkimas įvyks
tėms. Gerb, kietam*, taigdajpra
lės. %
LDS. 4 kp. rišt.
tateBet iki 1887 metų jokios žifira, šįkart* ir dvarinė* ir pa- gi kartu likusiais šio parengimo
sekmadieni,
sausio 25 d„ bažny
ingos laidotuvės iŠ namų į savo pamokslą, linkėjo nuo savęs
draugijos, jokio susiorganizavimo šalpinėe draugijai, ir, atalnai i.? trupinėliais sušelpti savo brolitį
tinėj
svetainėj
tuojTposumai.
te įvyko gruodžio 23 d. Išna- ir nuo savo pagolhininko kun.
vilniečių įstaigas, tai, Siame susi
jie
netatcngė-padarjrti.
Tik
1887
mant,
parapija
pradėjo
jaustis
.ra
Kuopos
raŽt. Ž. Gudalia
palydėti buvo atvykęs klebo- Jono Bakano visiems šv. KarimieLDS, 7 kuopos susirinkimas įrinkime
nutarta
pasiųsti
likučius
metate,
kai
jie
prisidėjo
prie
len

vmtovranė,
galingaenė,
Gi
mūsų
£ J. Draugelis. Skaitlingas ro parapijonams ilgiausių mgtų,
vyks Sausio 11 d., 6 vai. vakare
kų, kur tuomet Hetuvfe kun. Ebn- dabartinė parapijoa mokykla taip Vilniaus lietuviams našlaičiams.
BROOKLYN, N. Y.
bažnytinėje
svetainėje, 41 ProvŽmonių jau buvo susirinkęs Šv. mišių gale Žmonės pradėjo ban
, "c* klebonavo, lietuviai rado sau pat jo pasėtoa eėklo* vaisius yra. Pinigai jau išsiųsti.
LDS. 12 kp, mėnesinis susirinki*
idenee St. Visi nariai būtinai atei
I; 27 automobiliai iš Kast- guoti—didžiausiais tahūriais l*jo
Šiokį tokį dvasinį aprūpinimą. Bet Am pradėjus vakarais mokytoVieša padėka
kite, nes turime apsvarstyti kele mns įvyta sausio 30 d., 6:30 va
BethleBem ir apylinkėm Į priimti šv, Komuniją. Žmonių
nuolatinis
lenkų-lietuvių
nesutiki

jauti,
susidarė
bttrrita
vaikučiu
ir
tą svarbiu klausimų. Be to, gera kare, Karalienės Angelą parapijai
tiek
buvo
daug,
kad
dauguma
tu

Kadangi
šios
kolonijos
komite

ą prisirinko dar daugiau
mas tokiai padėčiai pastovumo ne- iš tų išsivystė to# mokykla, kuria tas buvo bendras visų lietuvių, tai proga užsimokėti duokles.
svetainėj, kampas^Robling ir So.
rėjo
stovėti,
nes
nebuvo
tiek
sėdy

Vietos klebonas, asistuoK
davė;
jis
buvo,
ir
tegalėjo
būti,
mes šiandien tikrai galime didžino- nežiūrint bedarbės ir kitų sunku
,
Valdyta 4th gatvių.
įta dviems kunigams, atlaikė iš- nių, Ypač mūsų jaunuomenės ai*
■.. .
;
.
. Taigi malonėkite visi susirinkti
ligtaįkinte. Juk vien tik kunigų tte|
mų,
gauta
pelno,
kuris
sunaudotas
gas šv. mišias, o kitas kuni* siliankė gausingai.
ir
užsimokėti duokles kurie esatį
t keitimasparodo, koks audringas
0AMBRnXlK,MM8.
B laikė iv, mišias prių šoninio
Nėr* reikalo kartotį nrtteų para prakilniems tikslams. Prie Šios
skolingi.
Nepaminkite ir naują
šis gyvenimas turėjo būti. Štai,
wų -Po mišių pasakyta papijai medžiaginį kilimą. Pradėjus progos rengimo komisija išreiškia LDS, 8 kuopoė mėnesinis susi rin narių atsivesti prirašyti prie mūsų
mes žinome, kad per septynerius
kuriame nupiešta amr ~
savistoviai veiktržydų sinagogoj viešą padėką gerb. kun, V, P. Kar* kimas įvyks sekmadieny, saus. 11, brangios organizacijos.
metus
žmonėą
praleido
net-Šsta
gyvenimas, kaipo pavyzLfoyd St,, kur kun. Ltatuvnlkas kauskni, UŽ jo pasidarbavimą it tuoj po sumos, Lietuvių bažnytt *|
Kvfočia Valdyba
atskiru* klebonus! Vien R to nuoaklinkta lietuviams.
rado parapiją prie jo jinai teau garsinimą, taipgi už suteiktą sve nėj svetainėj. Visi nariai malonėlatinio kaitpliojimo galima laukti
įeito atsilankyti ir užsimokėti už
LDS. 5 kuopos metinis susirin
go į šv. Jono Krikštytojo bažny čiams svetingumą. Nuoširdžiai a’ė* buvo labai įspūdinValdyta Į -lULWlMCl,MMHk
jų dvasiniame gyvenime merdėji
čiū Lietuvos generalini konsului P. vilktus mokesčius.
čią Faca St., ir pagaliau* pasiekė
Prie įspūdingumo labai daug kimas, įvykęs 28 d, gruodžio, gra
į LDS. 70 kp. Muririnkimas įvyki
Žailėikiui ir prof. A. Senui už gra*
mo.
v'
Ausk> 18 d., tuoj po dvyliktai
Šią Šv* Alfonso bažnyčią, gražiau
ėjo labai gražus, liūdnas, gi- žiai pasisekė. Klebonas kun. J. VaTas kunigų kilnojimas privertė sią visame mieste! Parapijos da žila prakalbas.
t jaudinantis naujai įtaisytų lantiejus suteikė daug patarimų ir
vai. Taigi kviečiame visus narius
Aviil Xv. Kazimiero parapijos
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks
pradedančią susiorganizuoti para bartinė nuosavybė, bažnyčia, kle
atsilankyti
į šį misirinkimą ir už
ų balsią, pačiam vargonų linkėjo geriausių pasisekimų. Su
piją pasiimti į parapijiečių ranka* bonija, vienuolynas ir Salė galinąs chorui ir jo vadui p. Reynolds, sekmadienį, ^nnsio 11 dų tuoj po
simokėti
mėnesines.
Atsiveskite ir
lėtėjui A. Radzevičiui grojant. sirinkimo dalyvavo ir kalbėjo ir
Ačiūj visoms artistėms ir ąrtistams, sumos. Ateikite visi. Gera proga
bent finansinę valdžią, kad tokiu
drąsiai palyginti Su bet kuria kita p-nfoms A. Vokietaitienei, Bursavo draugus prirašyti.
a,v Juozapas irgi daug prisi- kum A. Vaškelis. Po įvairių rei
darbininkams prisirašyti prie vie
būdu nors kokį pastovumą suda
Valdyta
šioje apylinkėje. Ir jeigu ne kle dett, Vau De Mark, panelėms M nintelės darbininką organizacijos.
prie šių vargonų įtaisymo, kalų apsvarstymų, išrinkta 1931
rytų. Deja,naujame, nepažįstama
bono
ištvermė,
fci$n
ar
būtumėm
m.
valdyba
:
pirmininku
—
Juo

rėm* naujai besikūriantį ebošimolioniūtėi ir O. Balsiūtei, Al
Valdyta
A. Sta* me gyvenime bet galo sunku buvo tiekpariekę.
M1W BRITAIN, oomr.
| kiekvieną praktika pats at- zas Bernotas, vice-pirm.
donai iv Juozui Lukoševičiams, A.
tiems nemokytiems kaimiečiams
LDS.
36 kp. susirinkimas įvyks
muite,
iin.
rašt
—
P.
Jakubaus

vo **vo dukreles; gėrėjosi
Negalim* baigti Šitą trumpą ap Alksniu^ Aug. Žiūrini ir jaunam
BALTOKOM, MD,
orientuotis, ir šitas jų žygis, kiek
sekmadienį,
sausio 18 d. žj m,
kas,
nut.
rašt.
—
V.
Baltrušaitis.
• pažanga ir kartu linksžvalgą, nepaminėjo® »pta kun. kle smuikininkui Petrui Daukšai. ASausio lt <L, sekmadienį, tuoj
šiandien
galim*
spręsį,
.
nebuvo
Svarbu,
kad
į
šį susirinkimą ateitą
įtvori su visu jaunimu. Savo kasta. — A. Samharis, kasos glo
bono tėvynės meilę. Per savo vteą čiū visiems, kurie prisidėjo darbu po sumai, parapijos svetainis kam
vaisinga*.
Atyįrksčiai,
kniį893
m.
visi
nariai
ir
bent
po vieną naują
amu ir gražiu elgesiu daug bėja** — Z- Karalius, ir D. Magyvenimą Jubiliatas polUco karštas per koncertą ir šolitast
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
mūsų,
dabartini*
kleboną*
atvyko
norį
atsivestų
prirašyti
prie mūsų
Gale ačiū, visiems, kurie ateilan- rinkimas. Malonėkite ateiti visi.
teikdavo malonumo naujam tas, nmiSalka—J. Kankalta Nau
lietuvis. Savo parama, kaip mora
paimti
į
savo
rankas
parapijos
brangios
organizacijo*.
_______
f
įkė j šį parengimą ir sudarė tokią
Kviečia Valdyba
m suriorganfeavušiam jauni* ju nariu įsirašė M. Žukauskas.
line taip ir medžiagine,
jis prisi-į
Nepamirškite užsimokėti duok
viaoktas
mūsų
Tau‘
jaukią
ir
malonią
atmosferą,
bo

Darbai čia labai prastai eina. vairą, jis rado komitetą ta jokio dėjo ir ri?mą
būreliui,
1—.
—-——-r — . i .. t.- •
les.
~
•.
Valdyta
turto: visa parapijos nuosavybė, toa reikalus,
Kur tik jis galėjo su-1^*4 retai galima pajausti. KomiLtetaminkis jau amžinai kitame Bosai vaikščioja, prašydami be
nors
ir
labai
menka,
buvo
skolose
derinti savo tikėjimą su savo tau- s*ia jaučiasi atlikusi darba i»gą
Įkta^je. — Dangaus Angelų ir darbiams aukoti 1 centą nuo už
LOS. 75 kp. mėnesiniai snsirinImtųjų tarpe. Lai bus tau leng- dirbto dolerio. Darbininkai tokį paskendusi, ir net gyvenamosios tos reikalais, jis pirmas veikėjų ei- savo geriausios išgalės ir, užbai kimai įvyksta kiekviena menesi,
gus šį darbą, linki, kad Vytauto sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir
I kitoji Žemelė! . .
mokestį per 5 mėnesiūs sutiko mo vietos klebonui nebuvo!
Ifen* stojo.
Kas iš gerbiamųjų lietuviu nove
Tačiau, netik su. medžiaginiu
dvasia neišnyktų iŠ mūsų tarpo, Povilo bažnytinėje svetainėje.
kėti.
L. Itaktyi,
lų
užsirašyti laikraštį “Darbinin
Visomis savo jėgomis dirbda bet visame mums vadovautų.
skurdu teko kun. Lietuvnikui
Valdyba ką,” malonėsite kreiptis prie ma
P. J.
. 93 kuopos sekretorių*
grumti^ nors ir šitas buvo ganfi mas, mūsų klebonas paaukojo , Rengimo komisijai Pirm. — V.
gę^ o aš visuomet norisi patarnau
Įdidelis dar liūdniau, žalingoji mum visą savo gyvenimą. Mūsų Alksninis, Pagelb. -- M. Benevi0L1VILAND, OHI0
siu;
UŽ savo darbą jokio atlygini
M. jokuhaitė, Ižd.
šliupo bedievybės sėkla ką tik Čio tarpe'jis pražilo, sveikatos neteko cius, Rast.
Sausio 14 d„ 8 valsndą vakarė mo nereikalauju Laikraštis“Dar
nai* buvo pasėta ir gan* plačiai — tat todėl Ir vktem* jų didžiu- V. Norkūnas, Iždo globėjai ** «L
Lietuvių Salčj įvyks LOS. 51 kp. bininkas” išeina du kartu savaitė
miėstį įsigalėjusį Nesunku su. Itai nuopelnai aišktte, kaip raulėf MnsSiftnas ir M. Vokietaitis. , mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
je. Kam tatųperbrangu du kartu,
prasti, jog mfisųJuhilijatuigj^'e- Todėl nėra Baltfanorij tokio lietu
nariai prašomi susirinkti. Valdyba tas gali užsirašyti vieną kartą ra#
nimo pradžia prieš 37 metu* buvo vio, kurs nelrikyių kun. Lfetuv*
v'aitįe, t y. penktadienio numerį.
k <i . •TOsiį giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
iv medžiaginiai ir dvasintai*tikra*f niko pagarboj, jo galėjų neapkęs
JROVID1M01, K L
*
Vlaais spaudos reikalais kreipkif- ttori žinoti, ka veikia Amerikoj katalikes moteti. Todėl ir tok* didi* būry* šį
kryžiaus kelta*.
Lietuvis moterys “atriŠymšjo.”
LDS. 11 kp. mėnesiui* susirinki tta pa*
į ryu. Atsiųskite 2 dol. ir 50e. “MOTERŲ DIRIr tikrai, iš tų klampynių ne vakarą jį pagerbti susirinko!”
Šios kolonijos lietuvės pradėjo mas įvyks sekmadienį, sausio 18,
V.J.BLAVA0KA1
Į4VAI’* o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon it
lengvi buvo tebrįsti. Nota kun.
lenktyniuoti su vyruk būtlegerys- tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
Lietuvnikas kardinolo Gibbona'o
tisą papasakos.
■ u
tėje. Iš paskutiniojo prohibicijos nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
buvo paskirta* nuolatiniu klebonu,
pranešimoj matyt kad jau ir pra rinkime dalyvauti ir užsimokėtu
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amerilenkė.
Teismo rekorduose randa duokles.. Parodykime gražų pavys tafcvtt*ParaK kua. P. Dojam
mr
tuo
nerangiu
parapijos
ko

b įhw lietuvių katalikių moterų frimalas, leidžia*
mo
vnrtlus;
O, B., M. 55,, M- D., G. dį kitiems.
mitetu
buvo
Sunku
veikti.
Teko
gelte/ Jfe pate pergyvena tai, ką
| mas Moterįj Sąjungos. Joje Žale straipsnių ak
A, L, B., J, V* K K, 19 metų
pergyventi
daug
nesusipratimų
ir
parašė. Galite* ją gaatl p*a aatA
tualiais moterį} klausimais, šalę Žinių iš viso pa
lietuvaitė, buvo nubausta $1000
kivirčiį, iki galų gale jisai nutarė
rių ui 3 litut su pantanttatt | AWATltBUiX
000,
■ ąunlio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie skyLAWREN€£Mara. — Nesenai už automobilio valdyiną būnant iš.
Sausio 25 «i.» 1 vai. po pietų į- rneriką. KrripMtėt adresas K*«.
griežtai į savo rankas visą vado
įvykusiame LDB. 1C? kp. subrinki Mgčnlsiai
Jriai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Kavavimą pasiimti, ir tuo pačiu vteą
vyks LDS. 5 kuopos susirinktam* ara, Kai. P. DogtaK Būna* Xta
me
išrinkta
nauja.valdytakun.
t mų ūkis, 4) Mandagumai 5) Literatūros akyNors
ėh
nedarbo
laikai,
b;
t
•tsgkdmybę kardinolui vienam
senos mokyklon kambary, Con* tava. Knyga įdomial paražyta, tr
r, rius ir kiti.
6
atiduoti Taip jam. padarinį Žmo Pr. durna —« Dvaafoa Vadu, Slilv* niūnšainaH pilstoma* visu smarku grt‘ra Avė. Ateikite vfeL V*Myta| nemaža—*180 ptteteldą*
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais*
nių dvasi* palengvčl pasikeitė; Ctaikarakaa — pimin., X Tapa- mu. Tik InNla hu tais šilimais pro
kur pirmiau dėl asmeniškų nesusi tauriau — vier-plrm., K. Venčius hibirijos agentai*. Tai kur eina
▼Mėliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
mifaų žmonelių pįnig|b Tekmams
pratimų komitetui nėparitikėta Ir — turto raštin^K Karlavichm—
į yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
ir advokatams Statinių nndgaiji.
JHlrtat Mralatea
atlirku
nutarimų
rašt.,
Ona
Baublnienė
—
neduot* reikalingo* aukos, iš lėto
' Tcnyga. Nelaukite ilgai. Supikite pinigui tuojau
KALgNDOKIU*
VISOKU’S HPAVIK*
o paprašyk aukm labdaringoms
krata
Atafovak
į
Federacijos
klebono vadovavimu pasiduota, ir
j J^utHKty, AmeHĮ^Mk
DAitma
tr “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. ,
R. CbaikauiksN ir D. darbams arba užrašyti katalikiš
kwa Ir TuojottatHaa,
Nmo Meilausią tlkMAlą ^ j
nuo
to laiko parapija pradėjo me- risyrių
Utaakvmua muškite šiuo adresu t
ką
laikraštį
tai
gausi
atmtkvmit
iki rihWaw't« Mariafą 41
Mot4•«lt; H ai UJU
Bauhinienl.
1 džtagintai atgimti
*
^MOTJfS(T Di«FA#>
“Nėra pinigų.” Uikaa hntų jan
kortą.
| Tačiau, dvasiniai Žmonai atgaL
Mane taKncM
tatinot watlalMM«a
authimiMa
_
NtiriprarJ ir l^raikaln junta* nu
*
--‘
X*
W» IT. 24
Okibago, IU.
<wvya,
vai
siaavaą
mnmiąav
sw*
Į vinti nebuvo nei kelių dienų, nei
i zapsnas
mėtyti.
MmkH
kelių metų darbą*. NV tik ką flhi- »•* mjoteta..
291 LAWRMNCM ST.
Tai. 2KB1
LAVRRNCR MA8&
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minga bus toji Vyčiij kuopa# kari
ravu tarp*? turės p.-J. B. LaučkąJ
bet nūn norėtųsi pranašauti, kad
toji garfe greičiausiai gtiteks mū
sų 17-tai kuopti, nes matyti, kad
gerb, atstovas mus pamylėjo.

kaip adomas Tiberį šoko

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

■ Ar poaaulta gėla* ♦ <«
Nei per laibas nei pilvotas. .
O šokikas jų neklauso,
MAjMOMMiB »UWU<NI
Ir kiekvienų jis šavšjo*
Trypia net Bešnvini taura,
VALDYBA
Nes kta vrianuų atorljo...
*
Pirmadienio vakare pc^ažnyti kun. Readdy, dijakonu—kun. Vir-, rinkimas, nes nuo valdybos daug
Minko, trypia, šokinėja
nnalatetas *- V. T. BartytaK
Bet štai dmklcs tamtayta* —
491A Įtartam St, ta. Botfta, Mara
, nėję salėjo įvj’ko šv. Petro pampi* mau*kw> auW. — kun. Sullivan, priklauso kuopos gerovg ar jos žiuIrt laibąja Ir laibąja.,.
(Bus bloguųtii bu*y
jos veikimij komisijos milirinkb f eremonioriu — Gaffoey, pamoks
* Pirma buvo vargiai trya
Adomėli raita kojas,
Vyrai apkabina,
maa. Didžiumoje susirinkt) buvo lininku — kun. Dane. Pernai HalĮ valdybų išrinkti šie: pirm. —
Miklina padus >.«
O dabar kaip šakalys,
Mdirbiniij parodos darbuotojai, iš džiausio Vardo garbinimui tokio**
n*. BaMtamkM — D. Uotarmra,
ta Adom* BU Doeetaotor,:
— Ašei vyra kaip pipira ' "
duota parodos apyskaita. Nuo pa pamaldos įvyko lietuvių Šv. Pet A, *P. Nevieta, viec-pim. -U D.
Tiesiai kaip Pčina ...
Kratorloo -*‘R KMpooK
Česnulevičius, nutarimų rast, —
Gerų tėvų vaiktaz—
Prašo draugia apkabinę
'
(
rodos liko parapijai gryno pelno ro bažnyčioje.
ras Botum nu fe feora*
Ir barniausiai nuriminv: *
TvBrttd«ru — x iraarakra
G. G. lovytė, finansų raut — J. Ma- w DŽimi, šiferio ndfokp
- 1550.1X1. Buvo išukaityta parodai
tuliauskaitė, ižd.
V, Tamuliū' — Adomėlų netrepačk
Negaliu būt sveikas.
ildirbini ppmvdos darbuotojai. Išnas, iždo globtai - » S. GriganaNa, ir šoko ir trapaijo
Žomšinių batelių,
paaidarbavusih aukotoju ir da^
v«L vakari, totafajrtltal »ta
SMULKIOS ŽDIUT1R
ričins Ir F. iKkimavieruH, maršal
Ir kas valandų Hratjo.
, Gerų metų palūkėk,
buotojį rantai ir išreikštu jiems
Fm Bt, 80. Btoton, M*.
A. Petrikas.
Antradieniu (gruodžio 30) v** ka
Pirma buvo apskritimui
Nežavėk širdelių.
gili padėka. Sesirink^ nutarę ronukare buvo Pranciškonu ir šv, Te
— Garų wtų. y geni metų,
Taatraa, T< pačių dienų7:20 vaL ' Panaši figūra,
ii parapijom naudai balių, «ntw
LniTUT ZNJKTSBtt D*404
resėlė* pamaldos. Be skaitymu ir vakare L, Vyčių 17 kuopa surengė
O dabar lygiagretainis
Kas jum darbo, avaikos,
14 d.f parapijos salėje.
Palaiminimo
Švenčiausiu
Sakra

K) GLOBA MOTIMMilV*
puspadžiai biM kiti,
istoriškų veikalų “Vytautas Pan
Ir ant kaulų skūra..
.
Pasirinkimui pasilmigas, girdė
mentu,
buvo
pamoksta*,
korį
pa

Rupčikai dar laikos!
VALOnU.
čiuose/’ trijų vriksmų dramų su - Jau pradildč padėlius, josi, kad rhoras būk rengjęH pu,
Bruada, Šneka vim miestas;
O dar šokt nemoka —
g lapijos*naudai ImŽnyĮini jkoncer- sakė Tetas Petrauskas.
juologu ir epilogu.
HnalnMbt — THMAlimk
B a lt. H BraUMU Mira.
— Čia vhtiek kų'roiškialj
t|i tik pavėluota susirinkimui
Vakaro vedėjų buvo kuopįs nu- —Ojojoj ojojoj ~
O Adomas sukdamog
P* pamaldi! Mto&enio vakare
K»5dt9«?, JBus nabagui sirtoko. pranešti, Ir pakviesti smdrinku*■&
Šnekučiuoja mokykkiviai
'Deklamuoja aiškiai:
brolija taikė savo -Zl* kuri pirmiausia perstatė kalbėti
/u.u,
-Pranrištanų
.
sius tikietų pardavimo darban.
Po penkis sustoju; \
Airi vyra kaip pipira
7ti*pU»* Suatib
Dalyv ririnkimik Nutarė įtaisyti prie aL mūsų gerb. klcb. kun, P, A, VirGerų tlvų vaikės
— Kas ta J^ūsų Adomėlį
toriaiB nauju* divonus (carpets). mauskh'-pertrauktae dar kalbėjo
DŽimi Šibėrionefokę*
Taip nuobliavojof
IfalnlnM — One
Viena parapijiete aukojo tam rita- gerb. kun. A, Petrauskas M. L C.
Tarias
mokytojai,
kalba
'
Negaliu
būt
sveikas.
I ui visų dešimkę.
ir Pavasarininkų atstovas p. L B.’ t
Mykolą* Turnotao, apie’ 50*rae.
'
»A, S.”
Visas personalas:
Eaučka; duetų paadinavo panelės
* tų amžinus, pasimirė miesto ligo
'Karas Oioitia »* it.
1-traCol«»M»IM.,8o. Bm
Vai.
II
d,
minėjimas
įvyks
vaJE.
Meškauskaite
ir
G,
^ovytč.
ninėje, gruodžio 28 d> Jo kūnas
ra*wjk
w4Trasrl^Brararasario
15
d.,
7
:30
vai
vakare,
Muuibuvo pašarvotas pas graborių BaŽtuomųprisirinko pilna sale ir
rnravičių. Palaidotas su mišiomis cipal sale jau paimta. Kalbėtojai visi su nekantnimu Janke, kada
tatoij.
5 '
pasirodys vaMjntojai ir mus visus
gruodžio 31 d. Turnotas Ameriko užkviesti.
nuneš atgal 500 metų ir perstatys
je išgyveno apie 30 metų Jis paVytauto laikus. -*•
» — Žinai, mieloji Maryte, aš dL — Ar tai M tikrųjų reiškia ne^jo iš Kirklių, Luokės parapijos.
X»n jo žmona yra mirusi jau prieš ‘ Koagratnumo JtHa. W. McCorVeikale vaidino «ie: Kęlutis, delį norit tariu ištekėti ui Gintau Įlaimę, kada riceraai keii< perbėga
DBJOB VALDYBA
metų. Ten gyvena jo sūnus ir mack užtaranti, Bujų šeimos vai- žemaičių kunigaikšt is —*A. P. Ne- tų dano. Tiktai nešinau, ar aš jam juoda katė? .
<terys, Ponio Leikienė, So. I ai vienos labdaringos įstaigos ap viera; Vytautas, jo sūnus — Ka patinku. '
'
Žiūrint kam. Pelei Iii tikra Plnalnlnlra* — Jobm L, Prtrauiks*
jslene, vienatine Amerikoje arti rūpinti nuolatine pašalpa.
zys Ambrozas, Jr.; Ona, Vytauto — O; būk tikra, Icad pgtirikV
nelaimė.
» ’
*
“M. B.,r 24 Tfemos WU S* Buotoc, Mane
Vlce-Pl ralttakoiH-JnooM J*cfcevi«to,
ma jo giminė jo palaidojimu rūžmona — G. Zovj tč, Danutė, jos — Na, M kur tu finai f
tarnaitė — B. Meškauskaite, Goš — Žinau, kad jaM’vfera patin
pinoai.
tautas, arŪmesnis patarėjas—- D, ka. .
.■'./*■,.
Fht, RattlBlnkM —* Jnocaa GmmvMIao,
*V. TKRBMR GYVBMIMAR Averta, Vaidila ~ V. Tamuliūnas,
Algirdas DLK. —- F, Avefcka. Jo
PremuMratM kaba: jMtsau H0Ą
LAMAI KUM. K. URBO
flT G gfrrat, taąth Braįaa, Mara.
Sausio' 4 d, pobažnytinėje salėje gaila DLK.
tamartsm 61.00; moktahrUura me TvarkUaria — Petru CW«tkUa
J. Antanėlis, Sin- ATMAMA GtDOI M1DAKO tą
NAVIČIŲ
farsai*
savo
taėimektntfana
vai*
1
buvo rodomi krutami paveikslai iš gaila, kalėjimo užveizėta — 8. Gri- — Mano buvusi immininkė net
14 Vfnton 8t,ta«th Bratoa, Mara
kaita. Tne srteikrtte jftms afemm Drauljos SMlrfntdmal taną ku Mrmų
Autiadicnį po pietų kunigai Te- T. i-esūs gyvenimo. Paveikslai graverkė' kaip aš apleidau Jra but$.
MdėMlen) kiekvieno Mfntnto 2 ral
m Petrauskas, §vagždys ir Vir- Ms. Jie buvo rodomi tik tų dienų ganąvičiiis; Budeliai — K. Heros- '
po platų, PtraiHJoa raBJ, M3 Bnm
kevieius ir F, Zovė; tareivizfi, gar- — Naį pas mane to nėra. AI vi
manskfc Važiavo Nonvo ;d?<n ir at —13:30 vai, p. p. vaikams; vaka
. taranth 8L, ta. Boitta. Mrajt ,
bes sargyba — P. Zasimavičius ir lsuomet parcikalaujū nuomt iŠ
laukė kun. Ifrbonąvirin. Jie rado ro — suaugusiems. Parapijai liko
-—r-1"’*1. .
K. Alerpškevičiusų Kęstučio dvasia anksto.
’y
“M. R.”
ų sveikų belaukiantį naujos ko gh no pe lno per $70.00. Vaikų bu- — A, Ė Nevjera, Visi vaidintojai
D. L. K. OUTUftlO DRJOS
jos ir,
tirtn, vėl pradėti aktyvų vo‘ atsilankę apie 500, didžiųjų asavo roles atliko tikrai artistiškai, *— Ar tiesa, kad aįotetya gyve
gyvenimų. Uerb, kun. Urhonavi- pie‘400.
- *
už k^ jiems nuo visuomenė pri* na ilgiau, Bėgt vyrri!
tat CMrfaisrtto tatfeoMiMtate
Hus ne tiktai sveiksta, bet pasi
Kviesly* klauso pggptboš žodis.
— Taip, taip, ypaš našlė*.
žadėjo daVv aut i 8outh BratonieGarbė priklauso L. Vyčių 17-tai — Kodėl prife jungtuvių visuo *« /** ^ ta*jBD*L*||tadta.
čių 16 d. vasario apvaikšėipjime.
kuopai, kad savo tarpe turi gabių met reikalingi liudininkai f
Vfcairfrm.
Povilą* firrils,
JAUNIMAS VISAI
OM K. Ffth 8t» ta. Braton, Mara
vaidilų, kurie gali tinkamai per — Dėl to, kad paritui niekas
“Atriji”
SMARKAUJA
Protokolą Rast — Adrifra Navkkra
SuarinkimM. L. Vyčių 17-tos statyti faile kokį veikalų, Taipgi nepatikėtų, kad kadaw‘ buvau Wim€ ir mofrioanraMumiMklte 10 lt 274 Brito* Stį ta. Boatoo. Mara.
mtaaM (3 lt. mmMėlat ir Mokite
IV. VARDO VYRŲ DRAUGUOS Algirdo kuopos mėnesinis sjasirin- nemažesne-garbe priklauso Bosto asilas.*
4
“1LR.’,;
• ■ i Ji—j
no
lietuviams,
kurie
parėmė
jati**MO uM •** ARuriMI ZwWCXMb
PAMALDOS
kimas įvyko gruodžio 28' d. 3 vai.
■■ * '.■—- \
: A'
•_<>--------- ***
* ■’ -’i
Rrt R. Flfth 8L, So. BtatoMfata.
ijimd
oarbą,
tuoml
parodydami,
***Siemet Sv. Vardb Jėzaus Vyrų p. p. parapijos salėj 492 SeventTi
Mariom*- Kostmlerao MlkolIMel*
BCNJ JĮ, Brtoioy, fe. feotta, Mara
dr-jos iš So, Bostono apylinkės me St., So. Boston. Susirinkimų ati tad jie gerbi* ta» M j'I vaiferi- pa lutuvos muAtimt PAantAtt >Am sutartį su
Draraija D. u k. KMfe Miko *»
daro,
nes
.kiekvienas
parėmimas
tinės pamaldos bus Rožančiaus darė pirm. A. P. Nevieta.
' mdmjMAVV AMKRIKOS LINIJA
orafnla* Mdrlbktata kas antra m>
Šiame susirinkime buvo išduoti priduoda jaunimui daugiau ener
gijos darbuotis lietuvybei išlaiky
ir platMdU mfcesinl įvairūs raportai iš darbuotes, kaip
OrNAS/gtuodžiolž d.—Pra pnėn. 1 d. Todėl po pirmo sausio VMt*. ^tekiam! ahipraidtt Amara
mokslo, Naivybė* (r ivrikatoc tai: šokių komisijos, teatralės ko ti.MaBjų Metų lauktuvfe. L. VyT
nasM aariu ra ravim prie dnmfU*
neša,
kad visu* Lietuva* pašto viri Skandinau Amerikos Linijos >nrMjrw
misijos, debatų ratelio, basket bąli
laikraštį
’
...........
............. «___ v
< ........... - •■ _■ .__ i-i____ «___ ■ . . ---pratelio ir'daug kitų; visi raportai ėių 17-ta Algirdo kuopa surengė siuntinius kuriuo* mvo laiku ve laivai atplauks su Lietuvos paštu.
- j
l*
tapo priimt L Iš raportų galima nariams privatiškų NaUjų Metų žiojo kitų linijų laivai, dabar veš
lauktuvių vakarų. Susirinko būre Skandinavų Amerikos linijos lai
spręsti,
kad
kuopa
darbuojasi
vi-,
• •
*
lis jaunimo ir visi prie lietuviškos vai. Sutartmjau pasirašyta iratannl MakjUjri MkHtojd,
su smarkumu.
Tėvrara indmra, k» taiirajtait ir morkestras
linksmai
palydėjo
senus
tinkamų
įstaigų
patvirtinta,
pra

Neapsakomai
buvo
malonu
ma

MtaK jo* »lHv»rtoI lt M* Jam* vi"BAUGTUA” ritaltydiunzm rasi Mino?
stato, ta abejojimo, nipi* Jwt ta»p
•kyrira: 1) Mokslo Dopuli*rlxadjo« lt tyti kaip keli jaunuoliai įstojo į metus ir dar linksmiau sutiko nau dėjo veikti nuo 1931m. sauaio
Geradariai 1*
imt rtjit kad Tlrynėji tuaraatų iri
VtoMMMcSa klatuimų, 2) blairybra, 3)
ktatėtiĮ triratnmra ir birai. Jų* tat*
ak&t <) avMkatoa, 5) gydytojo patari- L. Vyrių eiles, prisiekė Aukšeiau- jus. Daugiausia visiėms ener^joa
Išrašydinkite
Jttšų
■fe «) advokato patarimu i)
pnt ntatlnit arleraaudon nevalių Ir at
niam pildy ti konstituciją ir tarnau linksmintis pridavė p. J. B. Lauč
ribota mmtaiiaviiaa ra ir———*-••
a tpotttlko^ Tlraomeae* knlturoe ir ebrangiam*
JronMUfoa syvralmo), 8) prleialkdūnis ti savo obalsiui; ** Tautai ir Baž. iui, kurs nesenai su savimi atsive
Banalų teieėml* fr Inta*.kad Ir toli tatomi. tad Ir
žė iš Lietuvos to tikro lietuviško
nyeiai.”
Apie 8 skėrių. Tinka ūkiui ar
rių nukirti, mMatI
,
Mūsų kuopa laiko sau garbe, gyvumo ir čia jis bando įskiepyti ba rištų auginimui. Geroj ir auka•‘SARGYBOJE” ratai vyta. M. Beiji* tJkrttiaoj yra. ** «taW tWi at»X»> >rot 1*. Kuraiti*, Vydama kan. kad pirmoji turėjo progos priimti to savo gyvumo kiekvienam jau
fvMrial* ima* Intai JT* pravarti >
ic$ įvietoj. > t PaAkluoda pigiak
rtraijrtl
T*m*«, jrof. Kemėlla, dr. M. Pamatosveikinimus
nuo
Lietuvos
Pavasa

nuoliui. Gfed luck,. J*o»i.
talto, dr, A. Gyly*, dr. jur. lUvUnaitte,
Kreipkite pas Saeeo, 156 Chetstajr. Valatka, dr. K. Pakltuų dr. D. Jui- rininkų atstovo Vyčiams p. <t
MpMš nut St, Wilmington, Mara. (8.-6) "fctaBtš” daili, turintaga Ir pa
tinka vaikam*. Jai rašo ir piešia ži18SO ra -SARGYBA** kaKttaja mė Laučkos. kurs dar nesenai atva
"DARBININKAS* yra tikri*tota*
toma tlK« litai, praei metų 3 litai. Ui-, žiavo iš Lietuvos ir dabar apsigy
nųoukji misų rąžytoji dąUiniaAKT. A. tlDANAVIčIAUR
ataiyje 12 litų metaiM, gami matų 6
veno Dorohester’y. Gerb. atstovas
Jhab
MOKINIU K0MCRTAI
lata* ratile.
Metiniai ataitytojai carat prtajų pasveikino Lietuvos jaunimo vai
Sausio 18 d., Brightone, įvyks
*talm«* KnfettdoriiT ir ktarijoa Ml>
ra
du ir paskatino visus darbuotis it art. smuikininko A, ŽidanaviČiatis
>
Skaitytojų skalviui jadlMjna Iki
“Saulutė” eina du kartui per
»A*BIN
10,000 loterija ta* pMbmra eJi prt tolinus su didesniu pasišventintu mokiniu koncertas.
metama
11
Jit,
parai
matij
11
lt,
atrinka 20,000 skaitytoj loterija ta* *s:ivo tikslui atsiekti. Tarp kitko
*giSh&iruwSSt! -taršyta,” tad primine, tad jrr* gavęs kvietimu
Utvijoja, Krtihje, Vakleiljojt
nuo Vyčių centro pirminiiiko įsto
rapritrtiktų nlraujfo numeriu. _
Adreaaaf Kauna*, Liaudim B*mrt ti į Vyčių organitaejję. Sakau, lai- K. P0Ž1LA KUGALBJO L1WKŲ
mftMMf II puri, didelio formato ra
«s —
-SARGYBOS- adm.
CKMPI0K4
h Htur metama IŠ Mt, porai na* ui* ir hittiitant* telkrattt*
žw'
trim miii. J lt 90 «cnt Amerikoje
taratatatataji1 ■Li» !'■1 iir«v**'«mtamtatamtaK!
BOSTONE 8aurio 2 d.įvyku(lan^mĮ
i^w vra*.j
W M It.
sio.se ristyiiėse lietum stipruolis
Adrtmm: JmtaęlM' "Saulutle
Karolis Požėla 15-toj .minutėje nu
galėjo lenkų čempionų Brunon ler,
**i&itBtNiKi«r «***<•
Savo tautiečiui linkime gcriauski
PIGIAU tau ANGLIAI
pasiekimų.
‘
v
S
Nėra Siūlplbh Pelenų arba
ĮBčdos

PARlPUOS VILKIMU KOMI- bainyėmji 5th Ht. Pamaldose da
Gal svarbiausia susirinkimo da
lyvaus šie kuuigah tdebrįnttt
W0M SUUBDfKlMAl
lis buvo — 1931 metams vgHybos’

*V, J0X0 XV. RL. JUUJflMŽ

DR-JOOVALDYRA

Klfl. RfeUnlnka*

H« rinitą — Jono* Si
7 WtafMŠ SU S®.
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Juokeliai

nmi HĖMTULS TE¥Ų

t

7 gražfte dideli ir ivietto
mub,

maudynė

skalbyaH

nių informacijų kreipkite* j
‘Darbininko’’ Adndmstr*rijĮk 7 *' . '
- ' - ■
T*t 80. Bratra M’

;
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Taipffi n*fa* ir X-r*įf
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OttoM atdaraa iMO H M H tat
ryto, “•• IsR W IAB
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MOLUI liEMAI
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i. L HNIIIS
8*ctao«itararMI *H
trati).

KAM BUMO IETĮ
DEL OFISO
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wwim tumu'
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*KWES»*0 HEMUS
ALKJ1NIU KlfflU
n t

Ctaltau pritni syti prie dabartinio
II datavo.
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Biznos Manu

Galima ių matyti pas

1
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'
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U

nt».« I

ta’> ir mmvftafeM talig
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DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
IŠ VYTAUTO SPAUSTUVES

****** m n »i iiiiiiiini i i*
spaustuvę* reikalams' ir teikšri darbiu*, ypa# remiant Vaikelio JI- Eglaitę apkaišyta Žaislais ir lem
0T04 *
VALANDOS:
taip gyvai užinterasuoti ir toli- taus Pr*MiX kuri šelpia visus putėmis, vaikai su poipero* kepu
Kuo 0—12iŠ ryto, 2—* rak.
mesnių kolonijų vadu*.
nelaimingUMfam. Kita — kleb. J, raitėmis ir švilpukais dari tikros
t šiltan*
naudingų važtų. A. Stankevičiam
; * Turint spaustuvę* tokių cilų įžy <MmonvAio — pririi viriftką imigra n< ‘h rišt man pirty” įspūdžio.
400
GBAMD
STBBBT *
i?
jo
«&
rmm pavyadya yra uveilririDANTISTAS
> ft* 1100 metai baigęsi ne be
mių mūsų visuomenę* vrikčjų, cijos uždarymu atsižvelgiant, kad
Mink acteol imristraciia
/(kampas Union Arą)
tinai*
ir
srittiim*.
paaiŽymęjteM]. Veik visose Jfettt'
ifcoOMLYJT, M. X
diųriaį galima žengti prie išleidi, lietuviai yra geri piliečiai ir iš jt|
Namų Tthfo—: Mlehiųan 4313
Tlvai yra raginami regęmtruoti
tarpo
‘
‘
ra^rtrem,
gunmen
”
Ir
kiviu Mmijoaa įvyko reikšmingi
BWjų attiaiga
mo naujo laikraščio, prie kurio, be’
abejo prisidės didelę eilė ir mūsų! tii. didelių
. kriminalistų nerigird&i, vaiku* Į katalikų vidurine# mo
Urtuvrn* didvyrio Vytauto Didžio
Pirmiau paakclbtų finansiškai
kyklas aaurio 5, 6 ir 7 diendmh š.
jo 500 metų sukaktuvių paminęjiTiW«m: Stoja •!<*>
spaustuvę* Įkūrimų portmurių as biznierių, profesionalų ir eilinių į kų Ir senatorius bei Miesto Majo- m., nuo 2 ligi 5 valandos po piety.
T»L Greenpoint 4423
•ai, kuriuo**, su maža išimtimi,
darbuotojų, Ituric su nekantrumu rasw,i
Eiizabeth
“*““*v,te
‘—
per**Vytauto
—
D.—
siu
menų eilę, pamatuoju laiku padi
Tėvų
vaikai
lai
žemiau
paduotus
•migi patriotingumu pasišymęk
dino: gerk, kun. L. Vaičekauskai, laukia šioj apylinkėj^Haujo kata kaktuves yra pastebijf*.
reikalavimus atydžiai persiskaito.
Kotuviai katalikai Nora New York
(1WCK)
iŠ Bayonne, N. J. su $25, gėrb< likiško laikraščio. Pradžia padary Susirinkimui baigiantis pasiūly Paduodame angliškai.
LIETUVIS DENTISTA3
ir New Jcr^ey rajonas Vytauto pa
ta
gera.
Tolimesniam
darbui
ūpo
VALANDOS?
kun. J, Šeštokas, iš New Ybrko —
ta valdybai ii anksto numatyti
* Ctetholie Bclioofo
garbai paminčjtmns rengę benStt
<
ttlt,
Imoklyn,
M.
t,
Ir
pasiryžimo
taipgi
pastinga.
Tad
3—10 A. M. 1-2 A 3-3 P. M.
|25, p. X Karias, iš Keirarko —
narius kitam susirinkimui, kad gnftml, tašku šio* apylinke lietu
Dioccse -f Brooklyn
♦25. Gi Pklžiooj Nevv Yorko Po- Vytauto metate pasėta sėkla gali Rtų pirm laiko susipažint su die
Sekmadieniai* >«*sl maltarimų
Gsao
viai katalikai mvo tautinį ir tiUy*
darMtym Ayakrttte — HMO pėn atnešti gražius ir dideliu* vaisius. notvarke; ir referatus parašyt Kuperintendent 75 Greene Avo.
VALANDOS:
Hnį miripratimų puikiai atžymėjo
101K0MTH SDtTH BTRBIT
Noo 9 vai. ryt* Iki * vai vakar*
Galop, g*Bmę įauidžiaugti, kad raštu ir pririųrt valdybai, kad, rePenktadieniais Ir ivantadlaolaU
partatydami savo Tautos Dklvy
BtOOKLYM, K. X
AAsrisrion.
to
Tte
Dioemra
High
£ Bridgeport, Cothi,—aateja |90; Vytauto garbingų nuopelnų įver feruojadiiam asmeniui negalint
i
tik MMltsru*
riai paminklų — Vytauto Dp*»gcteols
,
o p. A. Btanšauski* ii Keirark, tinimai davę mum* naujų įktėpL
prisiuntė *25.00 paskolos formoje. mų, naujų pasiryžimų kovai ir
I—Ksgiatration Datas
referatui
st, uear Fourth avė,; St* James* torijoj, Bjissvillo, Lonų Island
Praustuvę įkurti buvo nutartu Taigi jau turime visų Šimtinę au- darfiui uŽ Tauto* garbę ir Tikybos
Registrątion for the February, Dioeesan (commcroial eoursi’L City, (1-rcėnpolnt, Mimpeth, BmwnData
kitam
smdvažiavimur
mi<
klcMtčjimų. šmižinėtai*mūsų apy.-!?? Jayjuid Coneord ate.
svillc, Fbtbusli, Bay Ridge ir
rnų sek* uolus nuosavos apaustu- na^kirta išreikšti nuoširdžios pa- linkę/ atgijo katalikišką akeija, įutfyre »pfe: -MHHMfcp'r-nfn,,
schools
will
lm
heTd
in
those
hoildConey Irimui ’
”
dėkos
naujiems
spaustuvės
reikalų
’
liet
tikriMąhjo*
nurtadymas
ir
vie

H* įrengimo darbas, kurio dklcssustiprėjo Federacijos aparatą*,
For Giri*—Bishop McDonndl
ings
on
the
follmving
three
aftėral* dalis teko J, Tumasoniui ir že rėmėjams, ypač gsrb. kun. Pankui, kataliku veikėjų bendras frontas. tos parinkimas pitl.ibtn valdybai.
— Karalienes Angelų par, lietu
Memorial, Eastern pkwy, and
miau pariraliuriam. Tuojau* i& kurte, kad ir nevietini*, bet, kaip 0 tat vis nemaiiJaimėjimai, kurie Gal lyūt, kad sekanti kartų judri- noons from 2 to 5 oVloek:
Classon avė,; St, Barbara’s Dioce- vių kalbos mokykla i>o švenčių
Monday.Jąmiary 5,1931.
mmmuojama spaustuvei vieta ipj matote, yyr nuošrkluK mthų spaus- mums leidžia šluos metus baigti su matysime Brooklyn V i>. Ktefitus
a
san, Menelmn st. and Central nve, j atsidaro sausio 8 d/
rniptekinėjama reikalingos msši-jtuvę* rėmėjas. 7 ’
,
Tuesday. Jnnuary U, 1931
pasitenkinimo šypsena ir Žengti į fcvetainčje.
R, Bartho!oniow ’* Diocesan, Jndge — Seimelio dalyviai hrooklynie- •
mi, raidės ir kiti spaustuvei bei, Nemaža kredito tenka gerbte- naujus metus mi šviesiomis vilti
WdnertUy, Janunry 7, 193L 8t, Elmhurst, St. B romią n’s DioPirmininkas dčkoja vietos kleb.
čiai gerejasi EHzabet.ho priėmimų
offoui reikalingi dalykai Rodos,1 miem« vietos kunigams, ypač kun. mis.
./.
Avė, O and Rast 13th sti Ir seimelio iiusisckimu. Lai gv’vuoIt U important to renlize that eesan,
.
J.
S
lmonaičhri
už
malonų
svečių
pavestų darįų diHmm gana sku- pakalniui ir kun. Balkonui, kurie
pričmimų. Atkalbama malda. Pil- no applications ean be received f Queen of Ali Balute DioėesmL jn tamprūs ryšiai.
hial bet, žiūrėk, Komisijos pirm- parodė tiek daug pasišventimo
I
Spaustuves manageris
Lnfayettc and Vaiuierbilt avės.
natčIč Miię sujuda, Žmones skirsto aftor thftse three days.
kasu N. Pakalnis "— jau ir “mina
— Jauni vyrai žaidi? basko t bąli
si namo, gerų norį kupini. . .
V—Important Ppinte
H—JUgistrationRoąuiromonts
ant kulnų!” Taigi turint“tokį rū ■ . ■ ■
/
'
■
V’
'
.. •
'
.
.
su Detroito tymu sausio 4 d., KlaJL
- K. Boržanski*
pestingų “bosų,” aišku, ka<J dar
Only boys and giria whO submitj The Statę Department through ęiaus sfllejė.
bas turėjo sektis.
— Vyskupijos seminarijos klie
irom tf vir principais writtcn evi- a spėriai coiiccsmon p<‘rmitš the
denee of proapeetive gradilation enrolling of ji maximum of 45 rikai grįžta mokytis į Huntlrim
in January, 1931, from anyt’atho- students for lA.elasses būt will ton, L. L, sausio 8 d.
1930 m. istorijos lapas būtų ne
liė, publič or private elementary !not allow replaccment until_the —Mokslas prad. mokyklose j
JKSv. JCUkIkSK.
pina*, jei čia nepaminėtume prie
falls lielcnv 40 students.
’
school vrill be regfatered. *All ap- dass
i
ridėjo sausio 5 d.
Suvažiavimas įvyko gruzdžia 28 nepatrauks nieko. Antra, reikia
spaustuvės įrengimo prisidėjusius
Gruodžio 28 d. mirę šv. Jokymo plications .for grades above high
— Šv. Katarinos ligoninėje op
Registration on the part of boys
asmenis, kurių eilėje pirmų vietų d, 1930 metu Eluabeth’o Iv* Pet- turčt su kuom patrauki tų jaunuo bažnyčios, Cedarhum, L. L, klebo
sriiool
1A
mušt
be
made
in
person
racija
padaryta A. Blažinskknei.
or girk should not be mterproted
ufima AM*nu Andražtte, uolusm ir l’ovjlo parapijos salėje. P<?- menę, kad ji turėtų kur susirinkt
nas kun. H^nry Jordan ir palai to the Buperintendent.
No
adas acceptance. Due jiotifieation of
Frtleraeijo* darbuotoja* Jis vėl- sėdį atidarė vietos klebonas kun. “pabolyt,” pažaist. Šiuo atžvilgiu
dota* gruodžio 31 d/Ev. Marijos misrion. ean b£ given to any high ,
ęeceptanee vili be sent by mail to
tul padirbo popieriui sudėti reika- J* Simonaitte, sukalbėdamas mal- jaunuomenei panašios vietos turi
kapinSąe, Lavrronce, L. L Dalyva school student ^ho is already at- '
each applica.nt the week folloiving T«L Stuzg 5043 ■ Notary Pakilę
tegas lentynas ir suminiai aptai- dų. Ižengiamųjį žodį pasakė p. K būti lengviausiomis sųlygomk prtvo didelis skaičius kunigų ir pra tending a Cgtholic high sechępl or
the tęst. If sueh notice does^not
’susirinki
*ę nešino* ratu* Gi p. A. Rimkū-pKruŠinskas,
’
- *kurą- -ved?
lotų. "X M. vyskupas davę palai aeademy vvithin. the dioeese or
arrive, call the high school on the
na* padarę reikalingas pertvaras, mų iki nauja valdyba," mandatų
*
*
who eomes Irom any other high- ttUphone.
BIELIAUSKAS
Buvo išnešta sumanymai išrinkt minimų* .
x
**
komisija ir rezoliueijų kornirij*
knygoms šė^ų ir aptaisė langų
Gruodžio 23 d4 šv. Fidelį* baž Mchool with conditions jn dferipline
komisijų, kuri Mtirtų. vietos sglyvisų tai padarė už atspausdinimų buvo išrinktos.
*
The Reverend Superintėhdent
gaa įvairiose kolonijose, bet įasi- nyčios kleteaas, College Point, L. or ezaminations.
jo hfamhri reikalingų blankų. St.
Po to užima stalų naujas prezi
will makc ai! finai asrignments to
734 Graad 9t^ Brooklyn, M* Y*
L,
Pralota*
‘
Bčhumaek
atsiricyrč
in-0omp«titiv* Rx*mia*tion
Lukoševičius, kom. narys, nupirko , diumas.: gerb; kun. P. LekeŠius— riglžiuB, kad daug organUacijų, *U Žino pasauliu. Palaidota* iškil
the various dioeesan high sriioris
jArirtųkidžių ir pirmas užsteakė iš I pirm.,, pp. St. Lukrifoviiim ir K. tarp kurių ir Kunigų Vienybę,
lt k neetmary foritU
on the basis of the distriet phh.
mingai asurid 2 d. Mt. St. Mary**
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komisijos
gų apie 10 dol vertės. Piju* Ma čiulis vadovauja mandatų komisi
Thoma* K Mslloy, B. K D., laikę the three days above mėntkmed the eancelling of the applieatlon.
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Td. Mitrinu 2-065*
čy* didelės fumiture krautuvės jai. Posčdy dalyvauja 154 atsto savu-dlrbų pagreitintų.
pontifikate* mišias, asistavo pralo to return to the high school of
(Signed)
(136—200 GranO St.} savininkas, vai nuo įvairių draugijų ir daugy
Atsižvelgiant į tai, kaip sunku tai. Dalyvavo gausi minia žmonių their registration for * eompetitive
DioceMB. Superintaient
gražiai linoleumu ištiesė ofiso
išauklėt čionykščių jaunuomenę ir Šimtai kunigų. JĖralotas Schu- cntrance oxamination on the
be svečių.
grindi* J. Žerdlis pridėjo savo pe
of Seteri*
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Nekalbant apie smulkius susi gerais lietuviais-patrijotaiš, ’ va mtek iškunigavo 45 metu* Jis folloiving Friday, namely Friday,
tį, atveždama* kai kuriuos daik
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8k, Mewark, X J.
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Krikšte*
tu*
tęst
vdll
be
linrited
to
thė
essen.
Netoli
New
York Ava
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competition Avilh eaneel the appli- rija, Juozo ir Veronikos Aleksų
yra prisidėję prie spaustuvės įren katalikų pad&fc, 4) įvairūs klau blogai atsiliepia į Iktuviikai bręs kalba.
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duktė. Krikštatėviai buvo ponas
1930 metais vyskupijoje mirė 13 cation. Alknring a proportfonate
gimo, Spaudos Komisijos vardu simai ir sumanymai
tantį jaunimų Amerikoje,
(Užupis
ir Marija Aleksy t?.
reiškiu nuoširdų ačiū.
Spaudos klausimu referuoja JĮ>fI katalikų padėties Lietuvoje kunigų, 1929 metai* mirė tik 5, quota to eaeh parišk, the selection
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Spaustuvė pradėjo veikti nuo kun. J. Balkūnas, šių apylinkių išnešta reaoliucijų, protestuojan kurių tarpe ir a. a. kun. Antanas of the boys and giria within the
range of a parish ųuota vilt 1>e
apalių mėn. 15 dienos. Pirmuoju skyriaus ^Darbininkę** redakto čių prieš persekiojimų katalikų — Kodi* Perimi mirė 4 pralotai.
— F-1S Marijona Strojptyti? sir
on the kasis of the sedring in the
koetmnerin buvo Komisijos pirm,
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rių* Kalba apie spaudos svarbų, uždarinėjimų katal. organizacijų,
aerb. kun. Pakalnis ir jo vedama
tešt
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sveikėja. Dar guli Longlriand ■
“Darbininko” reikalus ir naujo mokyklų Lietuvoje, kai tuo tarpu
Kun. S. P, Remeika parapijos
ųv, Jurgio parapija, kurių sekė
žV-^looation
of
Dfoaoa**
College Hospital. Jų prižiūri Dr.
laikraščio “Vytautas** įsteigimų. svetimtaučių mokyklos turi pilni mažųjų chorų pavaisino saldai*
Karalienės Angelų, Pan. išv. Aįk
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Kas neįstengs tinkamai aprigar- pašalpų, kai kunigai, katal. vadai Etate, riešutais ir šaltakoše. Arti
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reiškimo ir kitos parapijos bei
— Kun. Silvestrų F. Remeikų
sint ar tai būtij biznio įstaiga, ar areštuojami, kratomi, kalinami.
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prie Kalėdų eglaitės. Pats kun. Memorial (acadėmie eourse), Park
žtabų iš Elisabeth, Bayonne,
nešta dvi rezoliucijos, viena-^kun. klebonas su kun. vikaru J. Balko pj., near Shtth avė.* St. MichaeVs vardadienio, proga; vietiniai pronimo
užpakaly
nustumtu
užmirš

^Keamey, Linden. N. J. ir net iŠ
fesijonalai, žymesni parapijonys,
: Mdgeport, Conn. Nors spaustuvė ta. Pavyzdžiai parodč, kad net pa J. Balkono — raginanti 4elpt be nu atsilankė ir žaidi su mažaisiais. Dioeesan (academie course), 43įl biznieriai ir net iš kitų kolonijų
. dar nesenai veikia, bet jau pada rapijos padidčdavo parapijonų
telegramomis. Ilgiausių metų!
ryta už kelte šimtus, dol. spaudos skaičiumi, kai daug iš jų gyveni •gOi*i**iiSiiSg***iiiėaiM[>iBiUiiiHiiHgagHmiii*me***ii*iitin0eAiieim
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Notary PekHe
’ darbų h* parduota nemaža knygij. mo žinučių tilpdavo laikraščiuose.
mas įvyks sausio 8 d. Sv. Trejybės
Dęlto reikalinga skelbtis laikraį
“ faradi gurų pavyądį
klebonijoje, Neivark, N. J..
šČiuoive, draugijom tutčti savo ko
JOSEPU
— Gauta nepatikrinta žinia, kad
fe į Vienų Šeštadienio vakarų atvy- respondentus, kad nei vienas, kad
(Ltvaadamka*)
kun. L. Vaicekauskas keliamas
lįip iš Brome, N. Y. p. A, Stankc- ir mažas, visuomeninio gyvenimo
klebonauti į Pntterson, N. J., o
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t tižius sykiu su savais n, sūnumi,> įvykis nebūtų užmiršta* O ‘‘Dar
kun. J. Petraitis į Bayonne, N. J.
107 Union Avė., Brooktyta, JT.Y,
p parodė gražų pavyzdį, paraginda* bininkas,* * aidėdamas net du pus
» — Kun. J. Balkūnas lanko pa^u**ą savo jaunų įpėdinį pasirinkti lapiu šių’apyllnkių reikalams, pil
rapijų ir šių saavitę atsilanko, As-'
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Piknikams, talluM, koneertnaa,
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