
ka. Teatre

Įx Eitkūnus

gailinama

armija turintikiečius.

išradimus. . Taip,
- ' i-1—n_rusų-fabrike, esą,

gyvenime. 'Suvažiavime ’pre- 
zi diumą sudarė s senatorius 
Hefbečevękis 
p. Stasys -»*

? PRAVAŽIAVO DAR VIENAS 

VOKIEČIŲ EŠALON AS

Berlynas. 
atvyko ' ketvirtas vokiečiu, 
kolonistų, ešalona^ Ešalonu 
važiuoja 625 kolonistai, jų 
tarpe 219 vaikų. Keliolika 
vaikų serga tymais.

SMUNKA JŪROS 

DUGNAS

BERLYNAS. — Praneša, 
kad visoj- Vokietijoj dabar 
yra apie du'milijonai žmo
nių be darbo. Valdžia šelpia'

KAUN 
d. į Kau 
Sąjungos 
techniškos 
tranzito k 
mininkasi

-ukrainietis^ 
etuvis ir p.

"Prieš šį 
NŲBažiavimą įvyko keli pa- 
kitarimai Vilniuje ir rvove. 
Ateity 1 bendrą darbą ma-

ąuno stoties 
L 40 min., o 
vai. 85 min. 
itas ešalonas

“Expres Poranny” žinio
mis vien lenkų užnlbežių 
skolos siekia 3,745,307,220 
zlotų, tai yra vienam gyven
tojui tenka 12,49 zlotų sko
lų.

Nuo ukrainiečių p&si tari
muose dalyvavo keturii ų sro
vių! atstovai: j. tautui inkai 
demokratai, 2. socialiste \i ra
dikalai, 3. sodHdafeorfrratai 
ir 4. liaudininkai. ~

NuobaltgudSų/ !’10Ajų 
grupių atstovai: X ie
čiai, 2. krittčionyJ 
fai ir 3. baltgud< fM 
lavų susivienijiiJg <*• i ii audra.

Nuo lietuvių — Laikinojo 
lietuvių komiteto atstovai

Šių pasitarimų tikslas — 
nustatyti ukrainiečių, gudų 
ir lietuvių veikimo bendrą 
platfottnv* kaip lenkų sei- 
irtį’ Mp'ir14«domėniniame'

Rusų mokslininkų ekspe
dicija, kuri buvo ' pasiųsta 
ištirti . Juodosios ir Azovo 
jūros dugnų, jau užbaigė sa
vo dsirbus. Ekspedicijos ty
rinėjimai parodė, kad♦Juo- 
dnuos-<^»>s Jugnąs. įern.^ 
žu smunka žemyn. Išaiškin
ta, kad šis j ūros-dugno smm 
kimas žemyn prasidėjęs jau 
prieš daugelį šimtmečių.

komunistų suimta, jų skai
čiuj T žymūs kommtęrųp at 
gentai, Paskutinėmis, (žinio
mis, • Visas: ieųkiį koppunistų 
partijos cenfratinifi .įįmife- 
tas suimtas.x m. ■ /

lojo kryžiaus 
šonistai buvo 
jladu ir karš-

-a
ymėtina, kad, 
ilonui, pake-

bendrovės valdyba 
.uia ir palaipsniui nu- 
įa bendrovės turtą. Vė- 

jajiai

apie pusantro milijone j3 
bininkų. • Kiti darbiniu 
neorganizuoti ir pašai 
negauna. v ” Šji|

Maskvos valdžios pasmerk
tas mirti buvęs Sovietų Ru
sijos Pasiuntinybės Pary
žiuj tarėjas Besiedovskis 
padarė prof. Miliukovo ve
damam rusų pabėgėlių laik
raščiui “Posliednija Nuves
ti” pranešimą apie naują 
slaptą bendradarbiavimą 
tarp raudonosios armijos-ir 
Vokiečių Reichswehro. Be
siedovskis rašo, kad slaptu 
susitarimu tarp Vokiečių ka
riuomenės vadovybės ir ru
si} karo tarybos, vokiečiai 
teikiA raudonajai arba bol
ševikų a kariuomenei ir lai-, 
vynui -savo instruktorius, o 
Sovietų karo pramonės dirb- 
tuVėtnsJ s—i inžinierinei i Juos 
apmokai Rušųjod ’ gaidiškoji 
kąsebru Apart ioAandonoji

rf apelia- 
Triįuno
“ 1 /i '

W m. 
« »> •» \

teisę nevaržomai .gaminti 
dujas, sprogstamą medžiagą 
ir lėktuvus. Tačiau ji pri
valo savo išdirbinių dalį sa
vo lėšomis ir atsakomybe, ga
benti į Vokietiją. Slaptas tų 
išdirbiniu išvežimas esąs* . ✓ *■ 
puikiai suorganizuotas.

1929 metais daugia 
nukentėjo 45 metų ir-ąė 
ni darbininkai. Kompai ' - ■'< .*5 "J
tokius darbininkus pm 
kaip nebetinkamus daį

:• '<■« • V* *ęs•’L

* t* u T o •

žuvo. Viso žuvo 72 asmen

Šiomis dienomis 
tiAbjo įvykti" Liet. K 
niu^Demokratų part 
rybos suvažiavimas, 
būtų svarstęs politini 
liku persigrupavimo 
mą. Numatoma steig 
ir kituose kraštuose

< - vLietuvos katalikų 
partiją riš dabar 
jų. Tačiau suviaSaVii 
galėjo’
:

enkų seimo, ufejainie- 
kcijos patalpose. įvy
kti ukrainiečių,! lietu- 
gudų atstovų jAasitah

f K«ituvė ir siuvykla, ku
rių infcntorius, medžiaga ir 
gatari^rūbai buvo verti 91,- 
tf81 K? 50 et,, o tuo tarpu 
* ldybos narys _ Kuosaitis 
viską nuperka už 61,000 litų.

Gudžiūnas naudojosi ir 
valiutos smukimu. Keisda
mas auksinus litais išaiWo- 
jęs 38,840 lt.

1929 metais paaiškėję, kad 
“Rūbo” 
sukčiai- 
sisavina 
liau įsikišo teismo org; 
ir buvo patraukti tieson bet 
šeši asmenys, būtent: Gu
džiūnas, Karsokas, Kuosai
tis, Kanas, J^ikauskas ir 
Mačys. ;

: washington^b 
Darbo departmento. 
pranaašuja, kad šiais: 
bedarbė sumažės. < ' '

JBRHUANTAI VIDURIUOSE

Vienas atvykęs į Rygą iš 
Sovietų Rusijos pilietis krei
pėsi į 'gydytoją; skųsdama
sis dideliu skausmu skilvy. 
Paaiškėjo, kad, važiuodamas 
iš Rusijos į Vakarų Euro
pą,'jis prarijo kelis brang
akmenius,- slėpdamas juos 
nuo sovietų agentų. Bet o- 
peracijos daryti neteko, nęs,,^ įr įį&g metais td 
uždavus vaistų, brilijantai 
išėjo patys.

į “Prager Presše” praneša, 
jtad čekų -kolonistai Šiauri- 
niame">Kaųkaze nutarė ap- 
deisti ^SSSR. Čekų kolonis
tų yra ^iė 40—50 tūkstan
čių. ■ Prieš<bolševikų laikus 
čekai puikiai gyveno. Dabar 
jų ūkiai visai suardyti. So
vietų agitatoriai su žandar- 

5* merijos pagalba bando “pri
versti ’ ’ čekus pasilikti.

žiaus -darbininkams 4 n 
viltes darbas įgauti. ' 4-

Bedarbių skaičių suriii 
šią pradėję statyti nsM 
plentus ir valdiškus n#

Be to, tikisi, kad ir š 
biznis pagerėsiąs. A

WAkSHJNGTQ3OB 
Praneša, kad 
tus< automobiliais ūzfflg 
32,380 žmonių.

Per pastaruosius, 
nius metus aufomamliaik 
mušta 169,418 žmogių.

KIEK VILNIUJE SUVALGO 

M8SOS PEB SAVAIT?

Pasirodo, kad Vilniaus 
miestas per savaitę suvalgo 
apie'3000 galvijų štukų. Štai 
pavyzdžiui pereitą savaitę 
Vilniuje buvo paplauta mė
sai 2,911 ^galvijų. 9 '

AŠĮ—Gruodžio 11 rasti raštai konfiskuota. 50 
»na‘ atvyko Tautų

Įmnsultatyvinės ir 
I susisiekimo ir 
Gmisijos vice-pir-i 
daktaras A. de 

tos, buvęs Portu- 
nisteris pirminin- 
jienių reikalų mi-

ŽIURK1S SUGRIOVĖ 

NAMĄ

Marseliaus mieste, Pran
cūzijoje, prie Viduržemio 
jūros sugriuvo namas. Per 
katastrofą 8 žmonės užmuš
ti ir 11 sužeisti.

Aiškinant katastrofos prie
žastis, ištirta, kad namas 
nustojo tvirtumo ir sugriu
vo dėl_to, kad žiurkės namo 
rūsiuose ir pamatuose buvo, 
išgraužusibs didžiausias^sky- 
ies. ' >

kų diktatorišką valdžių už
darė ir jd redaktorių prof. 
Dovydaitį buvo pasodnę į 
kalėjimą;

Vėliau prof. Doyidai į ne
va “amnestavo,” bet 'grei
čiausia suprato, kad dėl to 
plačiąją visuomenę gali dar 
labiau sukelti prieš sarę.

Lietuvos Darbo Federaci
ja vietoj uždaryto “Lietu
vos Darbininkas” išleido 
naują laikraštį ir pavadino 
11 Darbininkas. ”

“Darbininką” redagavo 
naujas redaktorius p. Ku
ras.

LENKIJOJ PAVERGTIEJI TELKIASI BENDRAM

:{ i ------x? -..
yu^uvoj per 42 -kratas , < 
testą 1000 klgr. komunis- di< 
uždraustų rastų. Visi su-|tė

' i. ; ■■ ; |
. -4.

.‘Z- • ’ - A

Kauno komendantas nau
ją ' redaktorių nubaudė 500 
litu arba 1 mėn. arešto “už" » 
visuomenę erzinančių žinių 
skleidimą.”

Dabar pažiūrėkime kokios 
tos visuomenę erzinančios 

■ žinios tiĮpo.'- Štai jos:
“Prof. Dovidaitis _įteikė 

krašto aps. ministeridf savo 
skundą, kad šitą, neparemtą 
taisyklėmis ir iš esmės ne^ 
teisingą, komendanto ‘nuta
rimą <Ponas Ministeris pa- 
naiikntų. Prof. Dovįdaieio 
skundas buvo patenkintas.”

Bet ištikro, prof. Dovi
daitis buvęs amnestuotas, o 
ne jo skundas patenkintas.

Visiems gali būti aišku, 
kad valdžia nenorėjo pasiro
dyti klaidinga, tai “amnes
tavo.” Bet iš tikro, prof. 
Dovidąičio skundas buvo pa
tenkintas.

Tai kokius vargus kenčia 
mūšį vienminčiai tėvynėje 
už spaudą^ * T >

SĄJUNGOS ORGANAS
J: ' v.'

k

H
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■*redaktoi 
greit ketina

'KPTK» Vmuko-S risi 
♦ apie

< laikrašči 
-Į^įpęnš,.kūne tų aU 

i .sutrikti arba 
prašomi tą dar- 

utį. Pono Rusec- 
. Kaunas, Perkū-

•ašto apsaugos ministe-
?•• ■ 1 • %5k ' _ ■ “ ? • * *

ės- vietos gy- 
sventadie-

neša, kad 4
k •F’T . J ■<* e-. , — . ?

** • • I*
* •< >• •.

Kat Įjra 
aš« n

lpi 11 
v* Vj 
pat U

rybę — pažinimas tikybos, jos 

i inim as moterims' jųr asmeni- j 
riapie, šeimyniiųąme .ir . 
lėniųiame gyverurie. Parengė ‘ 
EubJ V. KuKk<tmita8;,! l. brJ 15c.

Ben-Hur—Istorijos, apysaka 
: i Jėzaus Kristaus taikų. La-, 
ai įdomi ią plačiai žpomą' 
nyga (audimo "aįktaru). Ver- 
5 Jonas Montvila ,-. $1.50

Auksinio Obuolio Historija • 
Graikų Mytbologijos Žiups- 

'glis) su paveikslais. Lietu- 
’ ių kalbon išguldė Alyva-—_50c.

Tryą Keleiviai—Krikščionis,
lydąs ir Turkas. Pamokinan- 
1 i apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Verta B„__ i_______ —40c.

• Trumpi Skaitymiliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
i lirius gyvenimą atsitikimus.
# - V * -W MM -t ■»

t

prasto, apsaugos mrnisie- - - 'mušeikos - terorizuuia vvdaitis ' mihau 
5 iSEKESffi. *«■» A** «*-

tukir-bųyo sp^i^iat^ 
Jas Tąwtepiįo gyyeii&jąs 

tU K. Vilkasį beeinant į bažny- ųios js 
|ią. 'Nukentėjusį t&o.ąkį- . ..
Iriai gabeutį pas gydytojų, - 
kurs suteikė jauk, pirmąją , . 
pagalbą, bet Vilkas dar ir -

' V _  -g' ‘ . _ ’ « -

ga dovanojo. “Mūsų Darbi- 
ketonui prof. 

DovydUĮ^i Įiį^šinę, tačiau 
kRaikarvmAsi palie-

>* *

" L-

>

r'--

KK • ' 5į
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DARBININKAMS

Kąųjų Metų’švietimo 
ferija/ rengia Kaudfe 

kams kursus su au- 
Kęrir- geležies apdirbimo 

į.-Jei leis sąmata, tai 
metais bus įsteigti ir 

ai su kartonažų, me- 
apd-irbimo ir' statybos 
js^;Baigę - tokius kur

sai gaus kvali- 
tų darbininkų vardą, 

gtjp,. švietimo ministeri- 
arė sutartis' reikalin- 

lašinų užpirkimo ama- 
ykloms. Mašinų bus
Z ’ t ‘ v .

a už 100 tūkstančių

kąmas galioje.
; cę.m-

MELŠKĮMSS Už PER8E-
' r'<i'/'Kį0T<»^ '

<. ' r . '.L-v '
’ Šakiai. Čia pavasarinin-

- kai su savo tęvais bendrame 
susirinkime, ^Vykusiame lap- 
kričro J nutarė pirmą ad
ventų sekmadienį suruošti- 
pamaldas už katalikų veiki
mo persekiotojus Šakių aps
krity ir kitose vietose.

Prierašas: -Pasirodo, kąd 
Lietuvoje'persekiojimas ka
talikų eina ^plačiu mastu. 
Kadangi yra karo storis ir

’ "aštri cenzūra, tai piliečiai putįi davė ■ aukų

K-‘ 
“i-

risfatėrialine
\ 'Laivininkystės biurai apį 
skundė “Emigdii*ektą” esą

<

užsienį neturedamas tam Įęi-
:dimp- ? ... =
\ Iš tikrųjų gi “Ėimgdi- t'.- s.- . j.

dabar serga. Maža tėra vii- . Lapkr. 27 d. pas I Nuoy.
*-’■ §, ka^.jŽB kada nors visai Taįkoę Teisėjunągrinėjama. 7 . y

sveiks. ' ? i»paprasta byla, kurioj emigrantus
---- ------- r- ; tinąma žydų labdaringos

Iž LAIŠKO VILKAVUK1O draugijos ‘‘Eimgdirekt ” yą- 
VYSKtyUOS DEKANO dovy be—b. Seimo narys p r.

į am?/ O.’ ’Finkėlšteihas drąų- 
g^J08. pirmininkas b. VA- Prezidento- aktu ’ buvęs į vi- 
niauš apdkū 'virliaįnkas p. ' ’
Rozovskis, ^Žydų" Balsi’r 
redaktorius pk adv. R. Ru- 
rinšteinas, advokatai Gor-

siuntinėjo bet turėjo tam V? 
R. M. leidimus.

u—Vj-

ii

PANEVĖŽIO vys- 
KUPUI r

•' ■

>

t

KAUNAS. Respublikos
- .-V 4 ~■* i', • k į' /f i ' ••

daus reikalų mini s teris pulk. 
į". Musteikis apdovanotas D. 
L. Ė. Gedimino I laipsniu 
ordenu. ‘ ■.?* f

-

- “...Utenos gimnazijos pa
šalpos reikalą įųešiau į De
kanato Kunigų Konferenei- 
jos* dienotvarkę; Konferen
cijos. dalyčiai pareiškė tam 
reikalui užuojauta ir po tru- 

skaitome laikraščiuose, kad 
Valdžia uždarė Utenos gim
naziją^ Dėl to Įvykio mano 
širdis skaudžiai sudejavo. 
Tikįnese, kad ir, visų LietU- 
vo^ątalikų širdis, kada tąi 
sužinos, didelis skausmas
- . * . r- ‘ t. ’ A’i*/ •

pervers .Siunčiamas 157 li
tų aukas prašome' Jūšų Ek-

K •• v : • •* - *

scelencijos : sunaudoti sulig 
Jūsų Ekscelėrič5įosjiumsū- 

-0 aukotojams prašome 
žhti Dievo palainiini-

tJ.

VOS 
ris'.

•-■n

Lim 
nuo j 
negyvo 
duo, o

Kun. A.
. Gyyenim 

rytojo. Ve:
Meilė .(I 

Gustaitis .
Nauji Si 

(Dalis H).
Vienaolh 

Kun. P. St

Vaikų E 
veikslais .

'Mano- P 
Karėj, 191! 
Šg Kun. J. 
pelionae)

Moteryste 
jesauskis. *' 

dinys, Kau
Sunkiausi

A. Ruteyič:
Šventas ' 

Tėvas Alfo:
Religijos 

ka. Sutaisė
Leiskite 

Prie Manę 
r.as . _____

Mūsų Ds 
zya Puida 

: Andersen 
veikalėliais 

■ Trumpa L 
matika. Pa 
.tie.—4_— 
/ EuTOpOSi 
; Vndziiilaitk

B Keitei 
Arijų. ara

arasė J. Tarvydas ——_45c.

Turto Norma—moksliški pat 
skaitymai. Parašė, Uosos—45c..

Didžiojo Karo Užrašai—su, 
veikslais iš 1914^—13 metų 
rašė P. aždeikis-___ ______ _65e.

urnasaprašymas apie 
urną per T?vą Faberą-Fi, 

Vertė Kun. P. L_____ 15c.
abakas—Nuodai — rūk^ 

maS; pagal d-rą Jw- ; 
:dįskj parengė -S. Kaimietis__15c. 

Tžkeikta. ĮftergelS sų Barz
da jr Barzdaskutis—apysaka 15c.

' ■ ‘ ' r’*< J < - £1* . 'i \

lįatalikų Ba&yčia ir De- 
■ ' U , - Parašė kun.

s Žilinskas . ....____ .-j.,. .....50c.
J Maldos Statu- .

Vertė Kun. P. Sauru- 
1—J__ 25c.

UT’AUTININKAI, Tverę-,
Siaus- -valse.- 5 Mūsų sodžius 
dar kitaip vadinasi Karalis-

PILSUDSKININKAI KALBA 
./ APIE AUTONOMIJA J*

ČINČIKAI. Pernai Įūre-

»

ji

negali savo teisių apginti ki
tokiu būdu kaip tik malda. 
Melstis tautininkų valdžia 
kol kas dar nedrįsta uždraus- 
ii. Tad ta teise pasinaudoda^ 
inį meldžiasi už katalikų vei
kimo persekiotojus.

-------- :--------- . į -

sUfeokykjH’. pavadinimas labai

la. Nors čia gyvuoja valdiš
ka mokykla, bet vii tik įkū^. .
įėm ir savo “Ryto” mokyk- tlt’bs. Esame lietuviai, -ta-

sęuas ir užsiliko day ir. iki 
Šių dienų. Sodžius gan di-

VALSTYBINE GIM- 
ATIDARYTA'- 

nazijoje bus visos a^- 
klases. Laikinai ,di- 

ans pareigas eiti pa- 
‘Ramygalos vidurinės 
os/_. direktorius B. 
ūvalstybinto j i ‘ Saur 

^,-^femaziją '-turėjer 256? 
Kinius. »

i------—------------------------r—------------- :----------

Stato Gyvą Paminklą 
rtui Didžiajam užsipre- 

numeruodamas 

/ “PAVASARĮ’/ 
^jrąsaris” jaunuolj-lietuvi iš- 

|gs«doru, kilniu, energingu, są- 
ų, narsiu, ištvermingu. 
sufas Didysai pats tokiu bu-

;lietuvius.
tvasaris” tekainuoja 5 lit. 

is, p. d. 88.

Bos IR ORGANIZA 
CIJŲ ŽENKLAI

t? ______________ .

PASTATĖ TILTĄ PER UPĘ

. V < NOVĄ

‘ ‘ SINTAUTAI, Šakių ap. 
Lapkričio mėn. viduryj e pa
baigtas statyti gelžbėtoninįs 
tiltas: per tipe Novą% > ties 
Vaišvilų kaimu. Šiofėvieto- 

^Pę perkerta kėlias, ■ jum 
giąš Naumiestį, SintaUtnsur 
Šakius. 'Seniau,..koj tilto ne
buvo, susisiekimas buvo ga
na sunkus, o*upei patvinus, 
visai negalimas. Tilto staty
bai išleista apie 35,000 litų.

Statybą buvo apsiėmęs 
rangovas A. Sabaliauskas, 
bet darbus rūpestingai pri
žiūrėjo pats Šakių apskri
ties viršininkas. Dėl to tilto 
(statyba atlikta gana greitai 
ir be jokių trūkumų.

lų. -Kiekvienas tėvas jųpijią,- 
§L§ayę vaikeliais, ^aį^kąię 

nors įjięvų garbinti-. Sunku 
bitų ir suskaityti^ kiek' 
sartų buvomįk -Inspėk* 

į ibnų irfcr 
ris Uiekd n'e^kidavoūiei Bbt 
sako,kamskanda  ̂itas-in dee: 
judja. Kartą susidarė-būren 
l|s moterų, vyrų, dar liri ta-f 
kių, katrie, vaikų neturiį/s^ 
sitarėme, kas ’bus ”^s bus; 
bet kartą eisim,- tegul, ar už
tvirtina, arba visai atsako.:

ra •?
1 ' * 

suteikti 
mą...” ■ ■ . ■ ■‘U - ’ 

■j -U'-’ ' -ll-Jb
. -r > > »

Į feOMBA SUŽEIDĖ Lig _ . 
■1' ‘' PbliciNtNkdlžMDNį'f-'

Į; KAUNAS. > -^^Uapkricitr
29 d. nežinomi piktadariai 
metė bombą į pasienio poli
cininko Bernatavičiaus būtą 
Varėnoje., Sunkiai sužeist A 
Bernatavičiaus žmona.. Grei
čiausia • tai plęčkaitininki^ 
darbas. - . ' r j . .. .

spėktoratan p. • Inspektorius

fiau. neįsistėigėm savo so,- 
tenj . lietuviu - mokvklos, 
Įiors turime pilną teisę, reį-.- 
ĮmjautįvV Džiaugiamės’ ’, svę- 
įimįą. mc^y^, jųaty^aęąį 
injisų vaikučiam^ sįdępi^nt 
iię iJftūfiįų medžio ■. ątžąljąSy: 
; ? J^įįmo/dMug^Uojrėįųs, lįą 
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PRALOBĘS ARGENTINOJE 

PIRKO ŪKĮ.LIETUVOJE

Liitklihyėnai, Alytaus ap. 
Šio kaimo vaikinas J. Ža- 
deika, pernai išėjęs į Argen
tiną, ten pirko, loterijos bi
liete! ir laimėjo 150,000 li|ų. 
Dabar grįžęs į Lietuvą, nu
sipirko už 120,000 litų ūkį 
ir pralobino visus saviškius.

Lapkr. 11 d. šiame kaime 
buvo vaišės. Vienas dalyvis, 
Dzetoveckas, gerdamas deg
tinės stiklelį, staiga mirė,' 
nors buvo dar tik pradėjęs.

ui- ,,

r.--^ -J f VARDU • .44**.;Ja3 ••/£

Ms niHAmis eochaiiistiiiis

KUN. PROtF. PR. BU<

GAUSŪS SNIEGAS ‘ 
.' - LIETUVOJE *U

Nesenai Lietuvoje pasird? 
dė pirmas sniegas, o kai ku
riose vietose, kaip pav. Kė- 
dainiouse prisnigo labai 
.daug ir nuo sniego gausumų 
kai kuriose gatvėse patrūki
nt j o telefonų vielos^ _ 7 j

AA’IG
įta St, Lswrenee, Mua,
SS-. A '. ' - i

Ir
>AflL ' *

Parašė-I^IN.

h1
O

■nio/jfeugjriiojrėįųs, ,ką. 
g^rėi^gti,paųlošU 
sis paGteda. Tiesą, mė

giną šį . tą jau savarąųkiąi 
Jdirbtū/Susirinkęs į. kuopą,; 
kai užtrauks dainų, dainelę, 
tai. tik klausyk 1 O vaikučiai 
jų pėdomis neina, mašeruot 

Taip- irjpada»ėm;iNuėjii& įaz .moka ir r^šuprantamą daif_ j 
traukia/ Pyksta tėvai 

r o<^ nežino, .

^ione Aplink Pasaulį per 
_ _ ’ U. J*®' "d888 darybas ,, 
be. g$o įdomūs .huotikiai ke- 

" Ssf per įvairius kraštus.11 ■ 
ši Julius Verne. Vertimas, , 

♦J------J—A1M

/Uosis "— 
ės Mėnuo A Kum P. 

’Žadeikla. Kaina —4---------
Aritmetikos Uždarinynas—25c. 
Vaikų Darbymečiui — Ėin- 

’kinėlK kalbos maksim--------- 50c.
Petriuk^ — laiškai vieno 

vaikeliu. Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra-----

bolševiimas ir jo vykdymas 
Rusijoj, —_—-———-—.....y-lSc- 

žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis .j.,,. ------ _—50c.

Laimė —
Vaitkus —

' Mūsų Tikėjimas — išaiškini-, 
mas pagrindų mūsų tikėjimo, v 
Vertė Jonas M. Širvintas----- 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas P^kUtis , i '.Oc.

Lietuvos Žeždai. Išleido

nas . 4Qc-
£męs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas------30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas—__ 10c.

Eucharistišk6s» Stacijos—Sn- 
Įjetnyino Kpn. P. Juškaitis—15c. 
^Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Grandūa Verksmai, Maldos Ge
gužės, Bięželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K A. Va-

' Dangai Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavaį^vieii 
pe apdarų 75 _ęenta£ bu 1 
darais 1___ -
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Nepaisyt* 
nų drama. 
Juras. Kaii

Giliuking 
komedija; 
das*_--------
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Elgetų Gt 
nų komedi 
uozukas,.
Ubagų A 

Balius — 1 
tą. Parašė

Šfaiegas- 
'ų \Vert5

Esumas-
Gims Tau 

rąš< Kun.
\S jrdų Ka 

akt į, 5 pa 
rin as —

AnsiGeri- 
deĮisf para 

Patricija 
kankinė - 
VjeHė Joni 
{Bganymi 

atėjimas ir 
tnl 
nu

“■Czego wy chee- vienas ant .kitp,
ęie5P atsakėm; ; kad norinr kas čia kaltas daugiausia. 
litfuviškos mokyklos- Tada 
gavom atsakymą, kad turit 
Valdišką mokyklą ir-leiskite 
vaikus ten mokvtis, bet vie- 
nas mūsų K. P, visų vardu 
pareiškė: “Pone Inspekto-■ ■ • *** * '■ •nąu, pirašom -pasakyti, ar 
duosite, 1 ar ne? Jei neduo-' 
date, tai važiuojame Kurato- 

’ rijori ir tenai; gausime visą 
teisybę! ’• * VisitĮ jam vienbal
siai pritarė MiŠėjonįnatfto 
nieko nesužinoj ę. - Už kelių 
dienų p. Inspri^torius parei
kalavo dviejų Žmoniųį bet

užklausė:

i L 5

Vilniaus krašto pilsudski- 
ninkų laikraštis’ “Kurjei 
WiĮenskX’ ’• pareiškė, kad sU- 
teikimas Vilniaus kraštui 
autonomijos virsta vis švar-

(poema). ParašS
_ ________________ 50c.

K 
)

r:—,-y ■ ■ >L

JIS TURĖJO DISPEPSIJĄ P® 
j TRISDEŠIMTĮ MĖT#

Po trisdešimties metų bandytą^, p. A. 
B. Boswęll, Unton, Miss., surado gy
duoles,' kurtos* vienu , mėnesiu prašalino 
jo visas ligas kurios ji kankino ir kenkė 
ja sveikatai per ilga laiką. Skaityk kg 
Jis sako: “Aš turėjau di^egBija per 30 
metę ir bandžiau ytsokiar 
be pasekmių A&ibuvaa jftti 
pęs, W tos gąMjrt <firbt: -------

ne tU. katrie buvo pas 
llWKžgSSI ji> nes piktu

S. nereikia; vy-
Atradę didžias!^ pagrfbą nuo? vartoji- J-ąi ir mokykla tapo UŽtvir- 

iOio Nuga-Tonę, nuo SkUvio trobelių, į; L- ■ptasto apetitu, ^gasų^rba raugėjimu. Imta. Dabar aciu Dievui SU- 
sįteukgme “Ryto” raokyk- 
los, kurioje mokome savo 

SSęSr*^' vmkeKus gimt^Val^j. .,
ISSSKi --™- -- 
tnTVertelga 

veisti nite. '
B.m. itei.i m m

rgjtftKflw,bet 
itaip nušil

ti tiktai puflę

<

A - 
Jone

Rgąnymi

niaus kraštas jau ęsąs pri
brendęs autonominei san
tvarkai, kiryi tik galinti jam 
ii?tiHiįa<įerįateitį.

- Buk? titras mane matyt plrm?plrk- 
: s&mt Jėkfcž tariteo bereikia mokėtiAįpvduo^i ttęslet
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PR BUCIS, M. I. C.
GL * • • 1
I įdomi knyga. ApraJymas žymiausių nnetikių Kunigo į 
Į.P. Bučio, M. L C. kriionėd į Ahsttaliją. Kaina įninki . 
Hrfellais ĮW. Kiekis viršeliais $1.00 Užsakymus siųs- i 

ančių adresu:. •. •

^AMBTINKO*’ ADĮCtlETRAOIJA 
lTBrartway, . x Sotnh Bostan, M&ss.
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STEP. C. VISU
’ Lieturii Advokatai'
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los, kurioje mokome savo
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Šiomis dienomis pasirodė

idros” organo, ^Vilniaus 
šviesoj” naujas, daug ma
žesnis laikraštis' “Vilniaus.

“Vilniaus ■ Šviesos’’
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Viudlimai. Redaktorių ir Įei- 
lį.ėju pasirašo iĮonass Mūri- 
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Pagalve 
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Vw.
41 Žmogus ir ’tįnriioiyi. Para
šė kum; Pf' BueyB ______ ;_ 30c.
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iuu . nutarimas: ” Kadangi 
Lietuvos Vyčių organizaci
ja rūpinasi Amerikos lietu
vių jaunimą išlaikyti’^ky- 
biniai tautinėje dvasioje ir 

- kelti J°«j° švietimą; kadangi 

‘°džio_ ruošti visuomenei vadus; ka-4 
dangi šiuos visus Lietuvos 
Vyčių organizacijos princi
pus ir tikslus vykdo gyveni
me Bernaičių dKolegijd, ku
ri šį rudenį ruošia vajų nau
jų namų statymui — 
' : J-’ . Z —- ’*
'“Todėl Seimas nutaria,

•____ ' *<r . J

kad Lietuvos Vyčių organi
zacija visa širdimi remtų ši
tą vajų ir konkrečiai prisi
dėtų prie šio lietuvių pa
minklo, kurs, yra patsai 
svarbiausis lietuvių tautinės 
sąmonės židinys, siūlydamas 
kuopoms, kad josios visomis 
galimybėmis prisidėtų- prie 
šito va jaus, ir padėtų sukel
ti reikalingą kapitalą fe- 
gijos namų pasta

Jaunimo seimas visuomet 
pilnas., entuziazmo. Todėl 
vyčiai tuojau čia pat seime 
padarė* pradžią — rinkliavą, 
atstovų tarpe. Buvo surink
ta aukų per šimtą dolerių.
- x r * t *

Panašiai pasielgė ir Blai
vininkų seimas, išnešdamas 
sekantį* nutarimą: “Ameri
kos Lietuvių Pilnųjų Biai- 
vininkę»usivienijimas di
deliai . 'įvertina Amerikos 
Lietuvių Kolegijos svarbą, 
todėl užgiria tos kolegijos 
vajų, ragindamas visas Sus
ino kuopas tą mūsų visuome
nės reikalą remti ir patsai 
Sfeimas iš Sus-mo iždo ski
ria auką.” Savo seimo, nu
tarimą ir kuopos įvertino, 
kaip pavyzdžiui 25 kuopa 
Wofcester, Mass. iš savo i£ 
elo irgi paskyrė fonduj^lOO.

Nors ypatingų nutarimų 
savo seimuose nepadarė dar
bininkų ir Moterų Sąjun- 

qi j gos, bet ir šios organizacijos

c

bolše

'V

jinai laiko savų pareigą

lševi- 
LUltfi- 
lavi- 

Iševi- 
1, tai 
si pa- 
pyno 
r čia 
’intis 

' >*• •> Jie 
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ikojo 
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L pib 
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sri? 
vikų 
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’du? 
toji 
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žvd- 
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das,

O 
>lše- 
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aiš-^ 
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etu- 
ne- 
įori 
būt 
ūra

«. ;---------- ------------------- ----------------- O"

lavimai. Nes ku/ labiau į- 
sigalėjusi šių dienų civiliza
cija, ypač didmiesčiuose — 
ten didesnis -savižudyščiit 
skaičius. •.

Liūdna esti, kuomet, ma
tai ir mūsų Šalyje šia visuo- 
menės nelaimę besiplečiant. 
Stoka auklėjimo, nervų , su
irimai tas priežastis dar pa
didina. _

’ Buvo' atsitikimų, kuomet 
mergaitė kėsinosi nusižudy
ti, kad jos nenorėta leisti už 
mylimo vyro. z Kad meilės 
nepasisekimai'ištinka, pa
galiau, kad neleidžia motina 
įsigyti savo dukrai paskiau- 
sios mados suknelės.

į. . ’ v ♦ ■ “v ^3* ■ į
Priežasčių, kaip matome 

yra, visai kvailų, taip sa
kant tąm tikrft kaprizų, už
sispyrimo, vąlios silpnybių. 
Bet lenką paminėti ir kele
tą rimtesnių. ,r Nervų ligos, 
neurastenija 'esti' dažnai 
šios nelaimės 'priežastim. 
Nes netrūksta juk įvairiau
sių kasdienių rir rimtesnių 
nepasisekimų, smūgių, susi- 
erzinimOj kas nesveiki} ner
vų žmogų gali išvesti iš sa
vęs ir pastumti nutraukti 
gyvenimo siūlą. ' '

2) Nedorovė, yra, taipgi 
viena iš didesnių savižudy
bės priežasčių. Per ištvir
kavimą užsikrečiama įvai
riomis sunkiomis . ligomis. 
Dažnai kankinami & io ir 
kitų lyties ligų —- krinta 
nusiminiman ir žudosi. _

3) Susilpnėjimas tikėjimo
irgi daugina savižudvsčių 
skaičių. Žmonės netikintis 
į Dievą nei į pragarą, daž
nai skaito, kad su mirtimi . y ' v* '♦ ”■ ■ T S* *

viškas baigiasi dr taip leng
vai žudosi, nes netiki po
mirtinei bausmei už savo 
darbus. Užtat, tarpę neti
kinčiųjų esti nepalyginamai 
didesnis skaičiusi miai9nil£-

e-

pa-

ip? 
to
l
imo

l^USlZlLUBlią.. Sįų pa 
dina esančios

. • Yer-
mėSlsi priemonės. :
gy-

vjpąuuj’pęs esu ne
6) Bet ir gyv 

teklius nevisięms 
nešėjas. Dažnai 5 
vendanąi turte, 
taip pat žudosi.
Atsakymas, todė 
kiė žmones,^eurie j 
venimo * tikslo, 
prasmės, be tikėji
giasi naudotis tik 
gerybėmis, jo 
Viską pergyvena, 
mėgina, tačiau a 
pasigerėjimo
veniniu, neranda, 
nusivyliman, įžiūri 
smagumų < menkun 
tikslumų paties 
jame.:

Tačiau esti ir to 
tikimų, kuoniet žm<
do persiskirti su š) 
satnni~Sematydan 
tikslo gyventi, bet 
nai suradęs tikslą 
na ir triūsia draug 
šiame pasaulyje ir 
mano'daugiau api 
dybę. ,.

, Sykį pasitaikė vie 
nuolis gydyti, kurs h 
sinuodijęs .berikęs 
nusižudyti. Pasveiko 
rą kartą pateko Ii 
taip nat mėgindami 
žudyti. -Tačiau antį 
greičiau pasveiko . 
kraustė. Po kiekiai 
netas vaikinas atėjo i 
nėn 4 ‘ atsisveikinti ’’; 
sais, buvo kiek įkau1 
rėjo ir rodė brauni 
bažyjos eisia^ztiušižu 
jau daugiau, niekam 
vyks, jo pagydyti. \

* Ir koksai buvo vii n . / i- >

stebimas, kad minėta 
kinas vietoje, kad n 
ti..: — apriveęlė. A 

Mus teko su jūorn kai 
jis nei iš tolo nenor 
pie savižudybę prisi 
Jis jautėsi laimingas

ištikro būtų iš 
žudybės, <j^n|taik: 
po ranka, revokįnuo< 
virves ir kt. 
linkusiems pri 
tės būtų atitolin 
si priemonės. M 
nai- girdimė apie 
jimus acto esenc' 
suprantama, ko 
veik kiekvienu 
virtuvės reikal 
tojama acto ese

ulio 
ais.

• v18- 
taus
gy- 
ola 

uĮi0 reikalu tektų šiek 
be- rūpinti, kad šis 

imo nebūtų priežastim 
nelaimių.

tsi-Į Čia dar tenka 
an-| miestuose vartojaaK 

rųasis garas. Į ųs
Vyrai žudosi keti 33 

dažniau revolveriBot 
I risj Moterys damiįm 
dyjasi, nė kaip

Su savižudybe koį j 

bai nelengva. Jau 
ku visuomenė viri te v

į si, dvasiniai išsigini 

kalinga imtis prieini 
Į na jai kartai domų 
lieti. Žmogaus išaugi 

~n’ šeimai daug kainuoji

L/j-

as1 
ant-’ 

ėn 
usi- 
ykįv • ssi- 
mi-

vi- 
tu-
ir

, ir 
pa-

nu- 
ai- 
dy-
ive- 
. ir 

a- 
ti.
irs

K
v

Tvora. Už tvoros k 
Ir kaip godžiai karvė 
oer tvorą. Bet ir anoj 
sėjo tvoros žolė nekieki 
desnė ir ne geresnė. C 
vė žiūri, gurksi, lai® 
taip nori paragauti žo 
tvoros. Nebeiškentė. . 
galvą virš tvoros, iš1 
kaklą kiek tik galėjo 
ragavo užgintos žolės.

Bet, toki pat žolė. ( 
dėlėje ganykloje dau 
yra. Vienok ji siekė.
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366 konstitucijų po 15c._——54.90 
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Blaivininkų S 
\ topą Worcester 

jnus'kas mėnesį 
pamaldomis 
ŠV. Ražančiaus ir 

‘reneijos mūsų 
lės konferenc 
t nušviečia- 
unalęhimu 
nančią Die 
Pamaldos 
. tik nuo 
sų

<un. An 
t kuopos 

Jdų jvedim 
neapleisti s 
laiką.

AVorcesterT 
mot gausiąi 
Tiesioginėmis ; 
snais teatralių 
vakarėlių jie, 
ro bažnyčią 
rių, neskaita 
fėruose, nes 
džiai remia 
gimus. Tač 
atsilieka nei 
se: Lietuvos 
už $200, K 
$100, Įvairia 

-jUsuomet ga 
kėntėjusie 
išgavimui a 
dą darbavo

susirinkim 
vietos blai 
labai veiki 
išrinko ne 

I šj 
Blaivini 
narys k 

’Amerikos 
torius, 
stojimu 

Lietuvi 
draugija 
auką. T

■ Rūgs 
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Kazimie 
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Rūgs 
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tartą sumokėti dabąr ęyjuip Skiria, 
mos sumos, o . kitų pu^/tąiia "ka
da iždas padidės iš kuopų Įneštų 
ir tam tikslui aukų. ;

siųs Savo mokesčius 
greičiau galėsime .nutarimą išpil
dai.
•. Kaip matysite iŠ protokdlo, yra 
ętaug gerų nutarimų padaryta or
ganizacijos gerovei, tik žiūrėkime, 
kad tie tarimai . neliktų bergž-

» Pūiiųjų 
nuo, matosi 

kdios kuopos yra ažsimo- 
«t«avo metines duokleą, i>ū- 

25c. nuo nario, kūr gi ki- 
! Pasigirdo buvusiame 

kad dauguma kuopų gana 
gvyuoja ir gražus narių 
turi, bet prie Centro su 
Is neprisideda.

rangieji Blaivininkai, šie me- 
baigiasi ir turėtume sukrusti 

mokestimi į'centrą^ nesuyilktf džiais; Pildylpme savo prieder-

j

A,

A

r! v~*' 
K’J •

-< ISO
Y' <.»•

. •

Centro iždo globėjai J- Tstufin 1 Gj^ką kultūriągan) geria lala-
. , . wų?o»tnoja, ka^ *** ' . - - : *f , J-*.

Tad-gi, juo.graižiau kuopos pri- das gerame stovyje i/knygos:ge- 
4-. vedamos. ‘ * k'

; •_ - . •_ .'» ■ -

* \ Kriopg raportai. -
7-ta kuopa, Cambrfdge, Masa^ 

A Zaveckas rapbrihmja kad pra-^ 
eitais metais jų kuopa nieko pra- 
kilnaus nenuveikė. - Ateityje žada 
geriau darbuotis. Narių 40.

U-ta kuopa, MontelloKMas8., ra
portuoja ;P. Liuolia: Kuopą gra
žiai darbuojasi, narių 50 ir turi 
jaunimo blaivininkų skyrių. Jiem 
daug^pagelbįs klebonas.
•A . ■* ’

25-ta kuopa," Woreester, Mass., 
raportuoja P. Mankus: Kuopa re- 
guleriai laikanti susirinkimus, sr 
pamaldomis ir konferencijomis, 
rengianti teatrus ir darbuojasi';, 
bažnyčios labui. Narių 57. \

49-ta kuopa, So. Boston, Mass., 
raportuoja O. Adomaitienė,: Kuo- j 
pa rengia prakalbas ir darbuojasi 
parapijai. Pilnų narių 28. > .

Naujos Anglijos Apskričio pir
mininkas Juozas Svirskas rapor- 

rz , v■ . . • • - -r tnoja, kad praeitais metais gražiai’
Ą JakMt^-ęeto0 sOorg«dwėU'

C^ro r»or/4<70 lmw Alier PziivOino *

kuopa ir buvo surengtas pasek
mingas išvažiavimas Romuvos par* 
ke, Montello, Mass. ;

' ' - Nutarimai. —

1. Ruošti Blaivininkų savaitę a- 
pie Grabnyčias ; :

,(a) Prašyti klebonų, kad tųomi 
metu pasakytų pamokslus apie 
blaivybę. ; 
J (b) Vajaus metu pardavinėti 

knygutes apie blaivybę. .
(c) Parašyti laiškai mūsų misi- 

jonieriams, prašant kad “jie pas
kutinėse misijų dienose pasakytų 
pamokslą aj>ię blaivybę. ..

-k.-.

*»..

ie _ . .....
kodfil vadinamafi ±

vyko Ttaką balius. kal
bamasis Turką būrys felią-’ 
voja tankiai, tai rodos kam 
čia jį aprašinėti, bet šiūtim 
kartu bakus buvo nepapras- i 
tas, mat, Turkai pasikvietė1; 
vieną įžymą syetį Greką, 
vardu Platoną. Tojo Plato
no pavardė gal buvo'',ir ki
tokia, bet jis nuo seniau jau 
buvo pramintas ^Platonu, 
dėlto, kad praktikavo platb- 

si nišką meilę. Čia skaitytojas 
daigai ir pastatei- ausis, norė

damas išgirsti ką norą šen- nepasakoja. Bet--

'siaš uždąyinyš, 
plattthišKają medę w v$jai$, 
ir į sielą nuvargusio jo Pla
tono įskiepint i turkiškąjį? 
meilę. Toji ypata' — TurkS? 
ar .Greke, įiežinau/Mk UėM 
žinau, kad moteriškės lytie! 
— buvo^patingoj dviejų 
kuktpą-gydytojų..globoj ir; 
gavo nuo ją daug inštnx&L- 
ją bei pamokinimą kaijį 
elgtis gydant tokį keistą 
cientą. Ar ji su eskulapais 
buvo pbdai-ius rehearsal-: 
praktiką, apie tai istorija?

pasagoją 
Štai ką* Y

b z -O

Valgė, gėrė, pypkes rūke, 
šoko. ušė. lyg padūkę, 
Rodos riksmu sugriaus sienas,

V •

liūs .metus į vieną mokestį, nes 
xbus sunku atsilyginti. Praei- 

is Blaivininkų seimas padarė grą- 
aų nutarimui- vieną. .kurį noriu- visas Veikimas bus gyvesnis. - Jei 
aminėti, tai paskyrimas $100.00 

dėįTevų Marijonų ruošiamos ber- 
uaičiam kolegijos. Rodos visi blai
vininkai turėtų suprasti tą svarbų Slinkai, Į darbą 1 v 
^reikalą ir prisidėti prie išpildymo 1. 
nutarimo. Kaip žinome yra nu-] >z
................

mes kaip pavieniai taip ir kuopų 
valdybos. Užmegzkite tampres
nius j-yšius su’centru, tuomet ir

. _ ' . “ r

kurios kuopos jyeko neveikia, tai 
ką-gi joms ceSms gali padėti! Ar 
snausti ? Tat, TBroIiai-Sesės Blaivi-

> ‘ n ’

nol. . Ona Sidabrienė,
oi-į . z Blaiy. Susiv. eėntro iždininkė.

rio 2, Grabnyčių 
atvaidinti naujų į 
lį veikalą “§v. . 
mas.”- Į losimą 
tys gabesnieji W< 
jai lošėjai, kad v
rai {Sustačius. Patį 
prižiūrės iųdirigu 
vadas, kun. J. J. 
siems lošėjams bus 
tatinkami_kost* 
dorus.. Šiam 
dabar yra narių 
Atsižvelgiant, 
mas atseis bra 
pelnas eina Liet 
kietų, kaina yr; 
Patsai, lošimas 
loyzo, to gavy 
yra labai patr 
kinantis. 
nesigailės, 
je bus sta

Be to dar 
nutarė 
Whist Party 
vininkams,. 
dėta $1 
gijaipa 

f ■ Kožni m 
Fgija vieną 
riapara 
pžirapijbs 
nios'metu 
čia. Tai

■

ai visu- 
bažnyčią, 
parengi- 
pclnmgų' 
Kazimie- 
”o dole- 

parapijos 
nuošir- 
paren- 
ai ne- 

reikaluo- 
Bonų pirko 
ąjui aukojo 
s rinkliavas 

ė, karo nn- 
iyos^ laisvės 
Tautos. Fon
as kitas, 
s mėnesinis 
parodo kad 

ir dabar yra 
ivininkų seimą 
ovų.
buvo atsilankęs 
ienyjimo garbės 

M. Navickas, 
•Kolegijos rek- 

ji pagerbė atsi- 
is aplodismentais, 
gijai Blaivininkų 
|o sudaryti $100 

slui draugija vasa-

•' J 

lyką su 
dino ke 
bant, D 
šiais m

W 
lis sk 
net l 
di ’ 
daba 
tus 
mą. 
kit

Kaų- 
vinys. Įeis 
Reikės daug 

au panašų <u 
kimu ati 

gal. Uoliai dirz- 
ąnt, tikimąsi'ir. 
atsiekti. f 

aivininkų. teatra- 
nomas nuo serbai 
tuose ir geru yai- 
gerą vardą. Jie ir 
satnj ^aidinti į’ki- 

n už lėšų padengi- 
juos parsikviesti j 

tekreipiasi Į Blaivi- 
pos pirmininką, ad- 

ąnkus, 53 Mendon 
r, Mass.

r

»

nkų Susiv 
Ats

o Šeimine
» * * . •

■ -y *- - v - ...-y*'
• • » - -

* V"Amerikos Lytuvių Blaivininkų 
■ , XD£ Stenho Protokolas. l

■ >•* . ■' - ’■ '

Seime dalyvavo gerbiami kuni
gai; centro dvasios vadas kun. J.

ajamos.

kliava TaTEžr-sei- 
r, Mass. dėl šv. 

enuolyno Pažais-

25 kp., Worees-
12 konstitucijų 

, 25 kp., už seimi-

is banke

o51, 1929,"nuošim-

5, 1929, 17 kp 
nkfort, Iii., nari

5, 25 -kp., Worc 
ygoles “ Alkoho 

jingas* 
12,1929, 49

ž knygeles $1.55, 
$5, vi^ 

12, 1929,, 
Juras už k

s 1, 1929, nu

1929, 9 kp 
t knygeles 
avojingas” _ 
, 1929, 25 k 
ž knygeles li 
'yojinpąa*r
1929; 1 kp

■■ . .

1, 1929, nuošimtis

. 1929, 25 kp., Wor-
narių mokestys----------14.25
r., 1920, 25 kp., Wor- ’ 
už knygeles, “Alkoho- 
pavojingas”---------

kr. 28, .1929, 11 kp., 
:llo, ndrių mokestys —

'j A ' . ’ ‘ - .’**

Seimas įvyko Brocktone, Mass.' 
lapkričio 28 dieną, 1929 m. Pra
dėtas iškŪmingomiš. šv, mišięmis: 
šy Roko bažnyčioje 9:30 vai. iš 
ryto. Šv.' Mišių, suką atnašavo 
Centro pirmininkas kun. Jonas 
šyagždys, kuris ir pamokslą paša-
T, ■ . r'v • ’

- Pirmoji Beimo Sesija.

Pirmoji sesija pradėta 10:30 va- ’ 
ndą, Šv. Roko parapijos salėje. .

lentro pirmininkas kuh. Jonas 
agzdys atidaro seimą su malda, 
rntro rast. Juozas Svirskąs-per- 

TLŠ-to seimo protokolą. Cen^ 
•o pirmininkas išduoda raportą iš 
^o^hKtnĮglės, pažymėdamas kad 

Centro raštininkas Juozas Svirs-
:as raportiioja kad yra 14 gyvuo- 
ančių kuopų iš kuri^enkios sko- raitis, Pranąs .M&^ųs, Į. Roeįqe- 
idgoscentrui:SEiųJl»rių?257?n&- r" tr i
įjimokėjksių 417, ftaujų narių 9, : 
Centro iždininkės Onos Sidab- ;

rienės raportas: įeigų buvę $226.- 
^9, išlaidų buvo $853.00, ižde yra 
$173.89. Ženkleliu ir konstitucijų 
yra vertės $291.40. Viso turto ver= 
tė $465.29..

Antroji Seimo Sesija.

Antroji Seimo sesija prasidėjo- 
2:15 po pietų. Centro pirm, kun. 
Jonas Švagždys atidaro susirinki
mą. Centro, dvasios Vadas — kun.
Jonas J. Jakaitis atkalba maldą. gai apibudinai blaivybės stovį,'pa- 
Centro pirmininkas kun. J. Švagž- žymėdamas, kad nors Blaivininkų 
dys iššaukia atstdvus. Atstovų iš- ^jĮsivienyjimaš^ėra labai didelis, 
viso 44. Peršaukus atstovus ren-^et visi tvirti blaivininkai ir stip- 

kamas seimo prezidiumas: Seimo 
vedėjas — kun. Dr. Jonas M. Na 
viekas, pageli), p-ni 
tienė, rast. — V. J.'Ėla 
gelbininkas B. Jakntis/dvarkda- 
rys Povvlas Vermausk 
eijų ir pasveikinimų komisija: 
&erb.</kun. J. J. Jakaitis, Juozas 
Svirskas ir. A. Zaveckas. Knygų 
peržiūrėjimui komisija: A Aksti
nas, Jonas Tėtulis ir V. Tamulai? 
tis. . ' .

nas Švagždys,’ kun. Aug. Petraitis, 
kun. dr. J. M. Navickas, kun. Step. 
Kneižis, kun. Pranas Jnškaitis, 
kun. Feliksas Norbutas. Taipo8-gi 
Į seimą atvyko ir p. Antanas Knei- 
ŽB^“Darbininko” redaktorius. /-

, . .Kuopas Atstovavo;

11 ktropa, Montello, Mass : . kun. 
Jonas Švagždys, kun. Step. Knei
žis, P. Liuolia, A Akstinas, J. Je- 
zukevičius, J. Šarkis, Ą. j&lonskie- 
nė, A Treinavičienė, P. Sepetienė, 
K. Daukahtaitė, R’ Pilskiene, J. 
Juškaįtienė, P.-Liuelįenė, V Zavi- 
lionienė,_D. Valatkevičfenė.

25 kuopa, Worėester, Mass. — 
kun. J. J. Jakaitis  ̂kjm. Aug. Pet-

ne, 6/ Sidabrienė,-^. Svirskas, V. 
Rimša, J.’ TatuHs, Ročkos V. 
BlavacKas.

T^kuopa ČamlJridge, Mass. — 
kun. P. Juškaitis, M. Gedžienė, A. 
Zaveckas, J. Potembergienė, J. 
Malinauskas,^. Kavolienė,— _ - 
tenfbergas, B. Jakutis.

49'kuopa, So. Boston, Mass.: — 
kun. Feliksas Norbutas, V. Tamu- 
laitis, J. Šimkienė, O. Adomaitie
nė. ' ' ' .' " ' .. .

saeinio, ar net ir skandalin
go., Toli gražtT— ne.-‘Pla
toniška meilė labai tyra, mi
glota ir niekuomet nepasie- 
,kia savo tikslo. Lietuviškai 
pasakius, tas mvli ^toniš
kai, kas^pyli isfb>£ Nuo-, 
bodus daiktas, — taip nu
sprendė Turką, būrys apie 
tokią meilę ir sugalvojo Pla
toną Iš jos išgydyti. Jie ma
tė, kad'Platonas jau senstalOreko-Turkė slaUgii^oja bu- 
ir lyg kąž-ko nerymastau-lvo ypatingai linksma.
ja. Pasidarė" griežtesnis, jdymo’’ praktika jai nebjivo 
keistesnis, mažiau sukalbaJjurmutinė, bet dėl drąsos vis 
mas, bereikalingai susimąs-lgl gerai išsidrožė.. Jai buvo 
tęs ir visai nekreipiąs dėme- Į nejauku, kad Platonas ma? 
šio į šio gyvenimo lipksmy-Įžai valgo ir nieko negeria, 

natūralu. Jie jau paliovė ti-] Bet
2. Centro valdyba turi prasti kg ję į/Koraną, sa 

klebonų kad jie leist* prie bažny- 0^^.. ‘ InirTlio
čių pardarisėti blaivininkų kny- eTOngelųą, Jcun Jie _
gutes,<. W1Vai ir '

; 3.' Rčmti IAėtuvių Kolegiją va
jų aukojant vienos dienos uždar
bį. Tam tifelui uotą1 iš cen
tro iždo $100.00. ’

Tuos straipsnius kuriuos lai
tro iždo $100.00.

i •

- ne.’ Pla
-v

— ------ «- - 'a ' *'\v

Kaip gal liuk’smunas kiekvienas.

Taip Kudirka apraše Tvar- 
iausko puotą. Neprastesnis 

buvo ir Turkų, balins. Pa*3 
Čiame didžiausiame trukšna^ 
visų akys dabojo Platoną* 
Viši žinojo/^kad jį gydys? 
tik jis viens. to nesuvokė.

bes. Turkams tas išrodė ne-|Tr kaip čia blaiva "gydyt?’’ 
•»_ ,. t ,. .. in^ _ liepia, tamAs

Lytišką įeina, tur atlikt savo kaleiną. 
" ikaner-bey jai rųirktelėjo. 

tau- Į Slaugiu to j a prikibo . prie
pintį savo pajėgas dangaus l?^atono., išpra<ižių tik mčn 
linksmybėms. TasaiyKorandjliais/žodeliais. Platonas su
moksiąs iTurkams išrodę|prato koks-čia dalykas i j 
keistokas. Jų kūniška logiy 
ka reikalavo, kad jeigu jaĄ 
linksmintis,-tai- linksmintis 
dabar, nelaukiant visai dan
gaus, į kurį jau jie tur būt

jamų per tą laiką------,$74.14

lansas nuo seimo, rūgs.
1928 T52.75

. ' : • y. / 2____
Viso pajamų--------

Išlaidos:
Spaliu 18,kun. P. Saurusai- 

iiuL laimėjimas konkurso ras- 
’’ _ * i . j * b* . » *

tais —:----------- 15.00• . • '
Spalių 18, auka šv. Ka

zimie Seselėms Pažaisly ——38.00
» ■ - ■

i

dė j O gint-^ąvo nekaltybę 
— žodžiais. Bet staiga Gre: 

l-Tua^ė/strakt ir užkibf 
ant kaklo su neprotiu 

gaiš, bet visai aiškiais reib» 

kėlė tiek^nksmo ir triujkš 
mo, kad viena gailestingoj 
mąza metė uždangą ant t 
dramątingo įvykio.

Čia istorija vėl kiek nu 
trūksta, bet rezultatai vis g 
išėjo tokie, kad Platoną 
sėkmingai apgynė savo ne 
kaltybę. Eskulapą teorij 
progo. Ir kad Platoną 

daugiau nedemonstruot 
platoniškos meilės ir inesi 
griaiįtų eskulapą reputay 
jos, nutarta jį išsiųsti į (Irt 
kiją- • —

*

I

pinama Blaivybės dirvoje, kad 
tas kopijąs redaktorius pasiųstų 
ir Į kitus mūsų laikraščius, kuria 
sutiks atsispausdinti.

5. Būsimam,-Blaivybės Dirvos .
, . , . redaktorim-liokai $60 j metus- jjesitikėjo pakliūti. Taigi

E”*™.t,'Odoms. '’•• • • ................................
6. Blaivininkų organas “Darbi

ninkas.” ' ? -
7. Kas 1928 metuose laimėjo 

kontestą rašyme gtaŽiausiu 

redaktoriaus nuomonė. -
8. Nutarta, kad visi Blaivininkų ’ 

Susiyienyjimo nariai skaitytų sa
vo organą, būtent laikraštį “Dar

bininką,” šeštadienio numerį, ku
riame telpa Blaivininkų skyrius.

-9. Nutarta, kad Blaivininkų 
kuopos su atsidėjimu platintų ka
talikiškus laikraščius, o ypač tuos, 
kurie rašo apie blaivybę ir yra 
palankūs Blaivininkų Susivienyji- 
muL" '

. Nauja Centro Vaidyba Kitiems 
Metams ' '

* •* l

Kun. Jonas J. Jakaitis — dva
sios vadas, kun. Steponas Kneižis
— pirmininkas, Benediktas Jaku
tis — I vice-pirm^ Ona. Adomai
tienė — .II' vice-pirm., Ahtanas__
Akstinas.— rast., Ona Sidabrieųė
— iždininkė, Jonas Tatulis ir An
tanas • Zaveckas — iždo globėjai, 
kun. Andriejus Dangis — redak
torius. . ‘ ''*•

LiteJratinė>komisija: Kun. Pet- 
rtS^S^ūrusaitis, kun. Jonps Švag& 
dys, kun. Dr. Jonaš Navickas, kun. 
Pranas Strakauskas, kum Felik
sas Norbutas ir V. Ji Blavackas. 

Reiškiama' padėka gerb. kuri. J. 
švagidfini už gražų seimo surien- 

"c** avravity.  ̂ gixtt- .
/ Seime nrašomi dalyvauti visi lietuviai kunigai pilnafei- Sekančio seimo vieta >

• • « • -j . ,' t-r- • ' • * 1! .. . ' ™

f y - ’ Boston, Mass. .. •’

1 A6,„enin^aknetimu nebus, šis pakvietė ^o^m. .„aehisveliSku gabu™, va-

dvasios vadas gerk kua.^. XdiuMf, labai sumaniai ir 
Aun. o.vmgiį rien. I kairia / 'y dipiomatingai. žmonos pa-

KU^. N. PAKALNIS, \
' KVK ^. PiNĖVŠ, Knn. V. OeMrS

Jakaitis pasako konferenciją. Pla-

Šusivienyjimas n^ėra labai didelis,
1 - ’ . ? . *-• 

rūs dvasioje. Nurodo didį .reikalą 
palaikyti blaivininkų draugijas 
nors ir nedideles. Žadina visus į 
didesnį veikimą sekantiems me
tams.

Šv. Kazimiero Seserims Pažais
lyje, Lietuvoje, padaryta rinklia
va. Aukų-surinkta $40.20. Pinigus 
persiųs iždininkė p-ni O. Sidabrie
nė.
* Nutarta pasveikinti seimo var

du redaktorių kun. Andrių Daugį,

KUNIGy VIENYBĖS IR ABELNAI VISU KUNIGŲ 
f SOMAS

---- daūs mūstr gvtenimo reikalai verčia būtinai vėl vi-

a Adomai-
pa-

Rezoliu-

•' Svarbu:

sus lietuvius kunigus susivažiuvti seiman ir:pasitarti įvai
riuose svarbiuose klausimuose. Nūnai prieš akis mums

IJ< ka jžde .
Antra&alis turto susideda ‘ 

ecka ieiai: 109 špilkelių po^ 
50c. --—-t—~—r---------- -5450

4<»0 spiįk. po 25c. ——100.00 
‘ 3iJ ^ū^ctių po tkOO^L„3O.0O 
y 120 šeiminių ženklelių *po\, ' 

i 10 centų —5200
j

riuose svarbiuose klausimuose.
Vytauto Jubiliejus, Lietuvon ekskursijos, Lietuvos 

Valdžios ųuolžitinė antikatalikiskoji akcija, mūsų Gentra- 
inčs Organizacijos, Amerikos Lietuvių Kolegija, ir dau
gelis kitų dalykų. Visuose tuose klausimuose mes turime 
visi išvien ką nors žinoti, tarti ir'vesti. Užtai šiuomi yra 
šaukiamas visų Amerikos*Lietuvių Kunigų .Seimas. ’f Sęi- 
mas eĮvyks Trečiadienyje, Sausio 8 dieną 1930 mętllist 
Įojoo valandą ryte, RooseveK Hotėl, kampas 45:. St ,‘ir 
Mą<įi8on Avė?, Sujungtas koridoriumi su Graid Centrai, 
New York Cify. i _

siais balsais be skirtumo ar tai Kunigu Vienybes nariai ar 
ne.nariai; . . ‘
/ra risierifelr galutinis. t : / . . ,

KVN. K. A^VA^SyKwii9ųiVienįfb  ̂Centro Pįrfa. 
KUK. J^PETRAITISi itunim Vien. Ceirfro B /

blaivumą ir'platonišką mei
lę jie įaikė tobuliausia kvai
lybe.

Turkai dar gi mane, kad 
straipsnių apie blaivybę nusvęrsJpĮatoniška meile kaip tik 

, kenkia Platono sveikatai.
TJą nuomonę ypatingu rim
tumu pareiškė du Turką es
kulapai; Mikaner-bey ir 
Kapu-kainardži, kurie ir 
buvo to baliaus inieijatoriai 
bei rengėjai. Ypač Mikan
er-bey buvo entuziastingas. 
Jis~jkaipo eskulapas-gydyto- 
jas sakęsis ant savęs ištyręs,' 
kad meilė turi būt reali, pa
siekiama ir pilnai prieina
ma, jei žmogus nori būt 
sveikas. Be tokios meilės gy
venimas neįmanomas ir to
dėl ją karštai rekomendavo 
sšto pacientams. Tiesa, 
Platonus nebuvo jo pacien
tas, bet jis buvo artistas, ir 
juom kaipo tokiu visi Tur
kai buvo susiindomayę. Bet 
jie buvo ^kalingi gyvo, kū
niško artizmo, o tokio daik
to iš nusiplatonėjusio artis
to nebuvo galimybės susi
laukti, taigi ir sumanė Pla
toną urmupagydyti.

Balins <buvo supkmuotaa
S '.t. '■ ..w. j. .. *

..... ____ — South
Boston, Mass. '

q  -------------f ~—
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rinkimą malda. Iš jo 
i suprasti, kad “Žval- 
susirinkime buvęs ir 

umiręs iš baimės praT 
ius kalbėti, Jisr jautė-’ 
aimėje kaip kipšas pa- 
ų, ųei rėkti, nei bėgti, 
ęs baimę nė nebesuši- 
it ką kalbėjo suširin-

■ knygiaus raportą, bet 
įsiai, kad patys bolše- 
a skaitydami. “Žval-

*1** W*‘

ševikuš ir jie patars saugotis .jų 
ir mažiafi protaujantiems savo 
broliams. ’ ; r

Jeigu, kuris nepaklausytu bro
liško patarimo ir prisidėtoj prie 
bolševikų, kurie dirba Maskvos 
žmogžudžių, vagių ir budelių gau
joms, tai ką jau padarysi, bet mes 
būsime atlikę savo garbingą pa
reigą.
, Žvalgo raginimas dėtis prie 

darbininkų draugijų yra pagirti
nas. Susipratę lietuviai darbiniu- 

Daučiunaitės. Bus ir lietuyiškasli 
muzikalis * kvartetas. Įvairioms J 
smagioms Lietuvos meliodijoms 
pagriežti. Žodžių, vakaras* bus : 
gražus, Įvairus ir-linksmas.

x Todėl, vardu visos Šv. Vardo 
Jėzaus Dr-jos, nuoširdžiai kviečiu 
Woreester’io visuomenę atsilan
kyti Į mūsų .parengimą.

Jonas Daučinūas, ,

Šv. Vardo Dr-jos Pirmininkas.

H

&

h
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gelbsti

Katalikų Universitete,

įe interesuojasi sutverti So.

-giedojo

Specializuojasi pardavime ir 
patarnavime visokių Aukštos 
Rūšies Radios ir United Statės 
Tires.

m paveikslai* 
mtų ir juokiių

u, klierikas Ruęgpias tu- 
Po mišių kun. dr. Navic-

NEUŽMIRŠKIME DARBUO
TOJO

DAILE? RADĮO 0OMPANY
662 Broadway (netoli K St.) 

: <■ South Bcatom.

Dąbaresu atvažiavęs į Pbiladel- 
phią. Mariam polyje Valstybinėj

Įtijjuatemu sulig 
£on«krvntorljų 
boti Uetavlų.

velniu. Duok j 
tiek!” 1

£ tokio žmogaus, kui
- negirdėjęs apie 
-Juos rusų valdžia

Lietuvon malšinu 
už tautiškus darbus.

* Po P 
Rėmėjų 
sirinkiną. Dalyvavo jame ir kun- 
nigas Navickas D. D. Skyrius 
dėjo ap 
vių Kolegijai, kurios reikalu kun. 
daktaras ir lanko lietuvių koloni
jas. į

BALIUS PAVYKO.
Naujų Metų dienoje Šv^^ono 

!E. BĮ. draugijos balius pavyko. 
Žmonių buvo daug. Draugijai 
liks pelno .

GERBIAMIEMS DRAUGAMS IR 
DRAUGAMS! ~ 

.- Dėkui už siunčiamus man Šven
čių pasveikinimus. Dėdukuos 1930 
xd. knygon ir siųsiu Lietuvon, 
“Našlaičių- Prieglaudai,” Kaunan. 

Mikas Petrauskas

Pereitą savaitę lankėsi redakci
joj kun. dr. J. Navickas, Lietuvių 
Kolegijos perdėtinis. jSu juo kartu 
buvo ir kun. F. Strakauskas, L. 
D. S. Literatinės Komisijos narys.

Šią savaitę kun. dr. J. Navickas 
vieši' pas kun. F. Virmauskj. So. 
Bostoniečiai jau turėjo progą iš- 
klausyti jo turiningų pamokslų ūc 
,pra kalbėlių.

Kun. dr. J. Navicko misija Nau
joje Anglijoje yra svarbi ir remti
na. Jis lankosi lietuvių kolonijose 
Kolegijos reikalais.

So. Bostone tik viename susirin
kime surinko apie 500 dolerių. TaiĮ 
tik pradžia, šios, kolonijos lietu
viai yra duosnūs ir aukomis Kole
gijai “subytis” kitas kolonija^, 
jeigu tik kun. dr. Navickas pavie
šės tiek, kiek viešėjo kun. J. Va

laitis. ■» APSEGA VĖL SUSIRGO
P. Apšiega iš Roselįndale ket

virtadieny- išvežtas i ligoninę ir 
jam darys antrą operaciją. Pirmą 
operaciją darė astuonios savaitės 
atgal Cąrney ligoninėje.

4-j*s klases. z?\
' . Prašau kreiptis šiuo adresu: T. 
• Stadalnikas, 13-10 S. 2^nd St7 Phi- 

. - pa> | ’ •...,

. ŠV. ^ARDO DRAUGIJA
Šv. Vardo Draugija paklydė- 

iams, tai nesuprantamas organiz- 
nas, o katalikams visai savas.

■ '• ' ? -S.--. r •• ,

Kai kurie amerikonėją lietuviai 
katalikai seniai pągfeidauja mūsų 
parapijoj Šv. Vardo vyrų draugi
jos. Jieųiat mato šv. Vardo drau
gijas veijpant svetimtaučių para
pijose. Ir jiems toks katalikų vy- 
čų veikimas patinka. Kąikurie šių 
vyrų jau ir ženklelius ir vadovėli 

Vardo'draugi  jos pasipirkp. Ir 
Antiną vieni kitus, kad toki drau
gija būtų suorganizūota ir mūsų 
parapijoj.' . •

Kiek : aš žinau, vadai nesiskubi- 
na organizuoti. Tokia taktika mū
sų parapijoj jau seniai užvesta— 
ncsiskūbinti. Syki kalbėdamas a-, 
pie parapinės mokyklos fondo ke- 
mną kuitigas Urbonąvy pins .tą tak- 

į šiaip išreiškė; “A^ jūsų ne
šiu aukbtl parapinei mokyklai.

riauksiu kol jūs patys nešite p£ 
gus tan fondan isr klabinsite*ina- 
st^gi jums mokyklą// Šv. 

rdo vyrų draugiją patys vyrai 
•i susverti. Jiems tik duodama 
ko apie ją daugiau ir daugiau 

ižinotu Jie daug apie ją sužino- 
> per dideles rūkvakkrio prakal

bas. Jie daugiau apie' ją^sužinos 
per So. Bostono distrikto Šv. Var- 

draugijų bendras pamaldas 
Jkusio 12 d. 4 P. M., šv. Petro lie- 
tuvių bažnyčioj ant 5-tos gatvės. 
Jie dar daugiau apie ją sužinos 
kaip po jos kilnia- vėliava susior
ganizuoti. Gerai So. Bostono vyrai 
katalikai. “Slow būt sure.”

Ženkleliai, vadovėlis-,- kukafdos 
(badges) ir literatūros Šv. Vardo 
draugijos jau atėjo. Kas norės jų 
pasipirks nupiginta kaina pas za
kristijoną arba susirinkime.

- ■, Kandidatas

PAMALDOS SAUS# 12 D. 1930

/So. Bostono dištrikto Šv. Vardo 
LĮraugįjos laikys savo metines, 
bendras vyrų pamaldas šį syk Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioj, ketvirtą 
vai. po pietų, antrą sekmadienį po 
Naujų "Metų. Vyrams įmaišuojant 
p. Karbauskas gros vargonais. Vy
rai susirinkę bažnyčion giedos 
giemę. Kun. Urboną vyčius sakys 
trumpą pamokslą lietuviškai Cho
ras atgiedos iškilminguosius miš
parus. Juos celebruos pralotas 
Paterson. Ašistoje dalyvaus kuni
gai Doherty, Hicks, Narbutas; Vir-

__ t

mauskis. Pamokslą sakys misionie- 
rius pasionistas tėvas '^eeney. 
Pamaldos baigsis palžKmmimu ir 
vyri} giedojimu.

Ktt^rtadieny 7:30 vakare pa 
rapinė. salėj ant Septintoj gatvės 
įvyksta susirinkimas vyrų katali
kų,
Bostoiio parapijoj Šv. Vardo Tlė- 
zaus draugiją. Lankysis jame ku
nigai fiaktarai Monleon^Įaviėkas 
ir vieliniai kunigai. Bus ženkleliai 
dalinimu

Po/Šv. Vardo draugijos reikalų 
pasvarstymo daktaro »Kaspar<r 
gru^ė laikys susirinkimą apie 
’eoli timers’ ’ir tt.

DU KAMBARIAI. Yra .elektra, 
skalbynėsį gasinis k* anglinis pe
čius,’ir toiletas. Ant pirmų lubų. 
$3.00 į savaitę. 36 Telegraph St., 

Rap. $o. Boston. (S.-7)

Beabejo, daugelis žino, kad vie
nas iš mūsų pasišventusių darbuo
tojų Kazys Kiškis randasi ligoni
nėje, "Boston, Sanatorium, Matta- 
pan. Galima sakyti, kad jam be
sidarbuojant vietos draugijoms, 
organizacijoms ir parapijai jo svei
kata susilpnėjo. Jis savęs nepaisė 
— dirbo visuomenei Dabar jis nuo 
nįūsų atskirtas. Todėl, neužmirš
kime jo taip greit. Nuvokime nors 
retkarčiais jį aplankyti, jo nuobo
dų gyvenimą pavąirinti. Ten lan
kytojus Įleidžia kasdien nuo 3 iki 
7 valandos. Jj aplankydami su
teiksime janjjjįųokio tokio malonu- 
tiio.

formacijų kas link būtiną^'dvkų- 
,įkeptų, Amerikos ar Lietuvos pą-. 
sų ir t. p.

Patartina rezervacijas , daryti 
kaip, galima anksčiau per lokalius 
agentus, kurie suteiks visaip ^for
macijas apie ekskursiją. Viąoslją- 
stangos bus pašvęstos padaryt 
Monę atmintinu įvykiu, pilną*, k 
vairumų ir malonumų dėl tų,^|a- 
rię joj dalyvaus. Sek skelbimus 
šiame laikrašty. / • ; ‘ >-

Z \

i > . c X '

.y*

retį puikų pamokslą apie ka- 
:iąk žmonijos auklėjimą.

gųokslui Tėvų Marijonų 
vietinis skyrius laikė su

su-
e $400.00 Amerikos Lietu- 
t

juos turėjouįrąsos.Ne kar
tų. jie privertė kazoku#- nu
sėsti nuo arklių^ .; ‘' - - • ’

'♦ v c

, Vokjeęių okupacijoj metu 
žandarams įvairių šposų pri
darydavo. Už tokius darbus 
Vokiečiai ne kartą ruošėsi 
Petloją sudeginti. \ • /

1919 metais, vokiečiams 
pasitraukus, pradėjo uosti
nėti lenkai.Perlojiečiai, kaž
kur sugraibę, turėjo šautu
vu ir kulkosvaidį. Išsikasė 
apkasus ir nutarė neįsileisti 
į savo bažnytkaimį lenkų. Ir 
kai pamatė būrelį atjo
jančių lenkų, sutiko juos 
kulkosvaidžio ir šautuvų ug
nimi. Nors1 vėliau, ka^Per-

* - - • • . ;* •

lojų užėmė lenkai, už tokį 
“‘sutikimą,V jie labai nuken
tėjo. . . Bet jų tai neslopi
no. Jie dar drąsesni tapo.

Patogus ir-tiesus susineŠimas su bile Europos šalimi. Re
guliariai išplaukimai kožną savaitę populiariais t 

Lloyd laivais, • t > r?
Dėl ^grįžimo lifidymų ir kitų infarmaeijų ataiidaaskk 

*avo Vietinio agentėVrba

,sĮraš« j Saulius ir *djrvanįi 
kovoje su ieptąįa. - . :

lęnkai.UŽęmę.P^r- 
:Wfą» Wi |aų§tęį)^ą^ kai 

tik seteris įr senę 
,Įįns! Visi buvo išėję kovoti 
su priešu. . ' . -

Lenkus nuvarius anapus- 
Merkio* perlojiečiai patys 
vieni kelis kart buvo juos nu
varę dar toliau; ‘ 
• Ties Perloja lenkai visad 
stato.stipresnes jėgas.

•Perlojiečiai taip pat daly
vavę Klaipėdos vadavime. • 
r- Dabartiniu metu jie uoliai 
atlieka šaulio pareigas. Kal
basi apie^praeities įspūdžius. 
Iš bailio mėgsta pasijuokti.

.Didžiausia, jų pyktis ma
tyti anapus Merkio4 priešą— 
lenką, kurį pulti jie kasdien 
pasiruošę. . *
J z / * * *

Yra pasiryžę pastatyti ĮX 
L, K. Vytautui paminklą.

1
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Lietuvis Dantistas

įvyks 
tairiė-

£>pajpbap at- 
iiią jr užsi- 
siveskįte ii 
ti.' Nariai,

PBOVIDENCE, B. L 
y L. D. S. 11 kuopos" mėnesinis 
Atsirinkimas < įvyks sekmadieny, 
sausio 19 dj -tuoj po sumos, baž- 
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvauti; 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražu pavyzdį kitiems.' -

Visoms Connecticut Valstijos 
Draugijoms, Organizacijoms,' 

’ _ Chorams ir tt.' 

PRANEŠIMAS------------- <
PATOBULINTA MIkTIES ;

; <BAUSMŽ

• Laikraščiai praneša smulk
menas, kaip buvo įvykdyta 
mirties bausme pagrobusiam 
Afganistano sostą Habibų- 
lai, po to kaip jis buvo nu
verstas Nadir-Khano ka
riuomenės.
.<■ 7....

PATARIMAS
Vienas kaimietis nusipirko

. DETROIT, MICH.

fc
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyks sekmadieny, 
usio 19, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi

lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. ? Valdyba

SDR. GRADY
SPECIALISTAS

‘N. Y. untversity medlka- 
- liftą kolegiją; buvęs gydytoju Ft 

HamHton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gą* | Out-Patient Staff LowetUo U- 1 
gonihSs. Daktaras Miesto Dlspen- 
tary; sujungtas prie SL Joha’s 
Ligonines; Medikališkassgsaiftlinio- 
tojas dėl Metropolitan Lite Ina; 
Loveli YMCA. Gym. ;.A. O. Fores- 
ten of America. Valandos: Antr„ 
Ketv., šeitad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vat, Sekmadieny 10 iki 12. 
827 Tremont St. Patarimo* dykai

3^tį į»ie a

ir velkamas į

RAŠYTOJO PRAŠYMAS
žinomas ir '‘Darbininko*’ skąi 

ytojas—Arijas (Lionas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo raštų, surinktų iš įvai
rių laikraščių, ir prašau man pa-' 
dėti, nes neturiu pinigų. Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki* 
nį mano eilėraščių, apysakaičių, k 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. ^Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru 
densnoriu jiems jų išleistu Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti

Prašau padėti man knygeles iš
leisti, ir kas nori padėti—prašau 
pranešti man sąlygas, trumpu ad
resu: Rašytojui Arijtrf (Leonui) 
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania

- (S.-*30)

SUŽIEDUOTINIS
Neturtinga merginai norėjo ište

kėti Viena geradarė ponia, norė- 
; dama merginai palengvinti vyrą 

susirasti — jai dovanojo 2000 litų, 
bet norėjo pamatyti, kokį susiras 
mergina sužieduotinį.

Po kai kurid laiko mergina atei
na pas savo geradėją. ir atsiveda 
savo sužieduotinį, kuris labai pras
tai atrodo.

— Bet gi, Maryte! Kas per bai
dyklę Išsirinkai!

-— Taip, poniute. Bet esant to
kiam brangymeeiui — už 2000 li
tų nieko geresnio negausi.
< V< “M. L.’’

. EASTON, PA. Į
LDS. 40 khopos susirinkirfS į- 

vyks sarfeio 5 d., tuoj po sumos 
šv._ Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

z M. Songaila
XX <?

— Pone konduktoriau, ar šiame 
vagone galima rūkyti? 
t — Negalima.
į —“Tai kodėl čia primėtyta tiek 
daug nuorūkų? . *

— 'Primėtė tie keleiviai, kurie 
Neklausia, ar galima rūkyti.

‘ . - ' “M. R.”

Pasitaikius progai ir su
važiavus visiems Conn. vals
tijos lietuvių, parapijų, va
dams Bridgėport, Conn. bu
to nutarta, kreiptis į visas 
šios valstijos draugijas, kad 
siųstų po vieną atstovą į^u- 
važiąvimąr kurs, išrinkęs 
centralinį komitetą, / vado
vaus rengime minėti D. L. 
Kunigaikščio Vytauto 500 
metų Jubiliejų. Tas Suva
žiavimas visų kolonijų ats
tovų įvyks parapijos svetai- 
įėje, Waterbury, Conn., sau
sio 26 d. 3 vai. po pietų 
punktualiai. ’Žiednas įga
liojančios jį draugijos liudi
jimą atstovas ątsiveža su sa
vim. ,

Kun. M. A. Pankus/ 
•, * ' *♦ .

skelbėjas 
' P. S. Kiti laikraščiai šiuo

— Ar šuo prijaukintas ?
— Galiu užtikrinti. Aš parda

viau jį tris kartus ir tris kartus jis 
sugrįžo.

GUDRUS TAVAS
Rumunijoj Kronštato mie

ste, darant kokiai tai paro
dai vietą, buvo nugriauta 
—t--- :----r 1 " ■

y ' ..

“Darbininko” name 5 4irbB 
I gražūs- didelio 
kambariai. Yra elektrą :gą- 
sas, maudynės, skalbynėš, 
duodamą šiluma ir janito- 
rius patarnauja. t)ėl platės 
ni^Tnformacijų kreipkitės į 
“DaflSĮniriko " 
ciją.

TeL So. Boston 0506-Wi
Lietuvy* Dantiste®

251 Broadway, South Boston 
(“Keleivio** name) 

Ofiso valandos nuo piHMį 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo'9—-12 
yaL dieną. S&batomis nho 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį). .
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