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M ask va. — Rusi j os bolše
vikų diktatorius Stalinas tu
rėjo pasikalbėjimą su spau- 
dos atstovais ir tarp kitko
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KAUNAS.—Lietuvos ūž

A X.

ga. Bet patyrinėję rado, kad 
dusuli gavo nuo nuodingos 
miglos, kuri apdengė visą a-

BOLŠEVIKAI VOKIETIJOJE 
NUPIRKO KIAULIŲ

‘ Sovietų Rusija Vokietijoj 
nupirko 20,000* veislinių 
kiaulių.
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Nuteisti susaudvmui vra

šie:

smo padėjėjas.
Nikolai Chamovsky
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EINĄ ANTRA D IR NIAIS
PBJJKTADIENIAIS

M*" SĄJUNGOS ORGANAS

LIETUVA SIŪLO LENKIJAI PRADĖTI 
DERYftAŠ

; ■

• sįenių reikalų ministeris Dr. 
Zaunius pasiuntė įsakymą 
savo ministeriui Berlyne,

. v . . ________
s il.Į ' . ■ I """
4Q VALANDŲ SAVAITĖ

CEVERYKŲ IŠDIRBY8TĖJE abiejų šalių.
Brocktęn, Mass.—George

A E. Keith kompanijos čeve-. 
_ rykų išdirbystėje darbas pa

didėjo. Šią savaitę pradės : 
dirbti po 40 valandų savai
tėje. Dirbs 3,300 darbininkų. 
Kompanijos viršininkai pa>- 
reiškė, kad po 40 valandų 
savaitėje dirbs iki po Ka
lėdų,, o gal ir ilgiau. Ligšiol 
dirbo po tris ir penkis pus
dienius. ' '

MOKSLBBDVIS VILNIAUS 
KRAŠTE 3

VILNIUS. — “ Tygodnik
Ihistrovranny” raš6, /kad 
Vilniaus vaivadijoj yra 45 

^ gimnazijos, jiį tarpe 11 val
stybinių. Valstybinėse moko 

J-18^ Mokytojai ir mokosi 3,-
212 moksleivių. 1929—30 m. 
Jjųyo išdalinti *&4 brandos

•Z

kad jis pranešti! Lenkijos 
valdžiai, jog Lietuva norėti] 
pradėti derybas su Lenkija 
dėl suformulavimo taikos 
sąlygų, kuriomis būtų baig
tas neoficialus karas 'tarp 
........  ' * 1 • , Dr ^Zaunius 
siūlo derybas pradėti gruo
džio 15 d., Berlyne.

Taip tai Lietuvos tauti
ninkai pradęda taikos dery
bas su lenkais, užmiršdami 
Vilniaus klausimą.

FREZ. HOOVERIO.
• STATYBAI SUMAŽINO

■ V x - •- .. ■ • .
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Washington, D. p.—Prez. pasiūlytas^ 
Hoover reikalavo, kad kon- 
trresas visiems statvbos dar-. • /

kongresas f 
klausimas. J< 

- ■ ' -s. .

bams paskirtų $150,000,000, priims, tau i 
tas iki pab 
darys

kad davus darbo bedar
biams.- Legislatūro  ̂paskyri
mu sub-komitetas reikalavi-; fleitą 
mą sumažino iki $110,000,- $100,000,000 į 
000. Taigi

tai kitas
kongresas BANKO PLĖŠIKAI PANAUDO

JO KANUOLES CHICAGOJ
Victor Larichev, 43

Chicago, III. Penki plė-
10 METy KALĖJIMO

Šikai, apsiginklavę kanuolė-
mis ir revolveriais, užpuolė
Statė Banku South pusėj.
Jie privertė klijentUš ir ban
ko darbininkus sustoti i ei

MASKVA, gruodžio 1.^ 
_ V i

Praneša, kad Sovietų vai*
džios teismas pasmerkė pen
kis inžinierius, kurie buvo

sąmoksle. pne>

profesorius k

Ivan Kalinikov, 56 nkį
Aleksader Fedetov, 67

UKRAINIEČIAI ŠAUKIASI
‘ Į ŠV. TĖVĄ

Romoj gyvenantiejrukrai- 
niečiai, be pažiūri] skirtumo,
pasiuntė- Šv. Tėvui skundą 
prieš lynkų nežmonišką el
gesį su ukrainiečiais. Ten 
nurodoma, ^kad nuo baudžia
mųjų kuopų kenčia -ne tik 
paparsti žmonės, bet ir dva- 
sininįjai.^Dėlnetvarkos žmo
nėse pradėjo plėstis, komu
nizmas. , .

Nurodoma, kad Šv. Tėvo 
įsiterpimas galėti] sulaikyti 
netik lenki]; žiaurumus, bet
^užkirsti kelią ir bolševikų 
propagandai. ' " n

4,S60,00o" BEDARBIŲ

LAPKRIČIO MĖNESY

M MIRĖ NUO
NUODO KLGUOJ

4. _ , - - - _-v .
--------------- . S -

B ntss^ls, Belgija." —Pa
nika kilo kaimely prie upės 
Meuse arti Liege iniomet 
žmonės užsikrėtė misteriška 
liga nuo kurios jokios pa- 
gelbos nebuvo. Ligšiol jau 
mirė 64 žmonės ir šimtai su
sirgo. Pradžioje manyta, 
kad nuo eksplioduotų kari
nių bombų duji],/ bet vėliau 
paaiškėjo, kad nieko pana
šaus nėra. Pradėta tyrinėti. 
Vietiniai gyd^dojai aiškino, 
kad žmonės užšikrėtė dusu-

Demokratų 
siyji 
865. Be to, 
pii/igtj dau| 
išrinktas J 
prafeido $6 
savo pinigų 
o

fato-21,850.

les prie sienos ir kasii
įsakė atnešti. visus pinfgus,
ką jis ir padarė, atnešė Vi
sikams $40,000 ir padavė.
Kada kasierius'nuėjo atnes-
ti pinigus, tai plėšikai kli-
jentus ir
klupdė anfjgrindų ir įsakė
kaktomis atremti grindis ir
nesijudinti pakol jie įseis.
Penktasai plėšikas sėdėjo

Gavę pinigusautomobili

pruko pro duris ir pabėgo.

bolševiku valdžią, sušaudv-
mui. Kitus tris inžinierius
nuteisė 10 metų kalėjimo ir

Bolševikai, kurie visą lai
ką buvo teisme, labai džiau-
gėsi teismo nuosprendžiu ir
reikalave, kad bausmė kno-

būtų išpildyta.
Apkaltinti inžinieriai labai
šaltai išklausė teismo pa
smerkimą. Jiems leista lai-
ke i48 valandų paduoti egze-
kutvviam komitetui malo

Nuteisti kalėj iman .? 
šie: Valdimir Ochkin, ŠM
gei Kupnabov ir Xen

Nuteistieji inžinieriai fra
vfi kaltinami, kad jie
sabotažavę ir dalyvavo;
moksle su užsieniu nuv
bolševikų valdžią. Užlies
užginčijo Maskvos žinias
pareiškė, kad bolševikai ;

jus badaujančius darc 
kus ir padengus savo barbi

P*

AlĮen praleidi

makratii pai 
liu, nes buvo dabai, panaši Ji- kainavžį:

MIRTIES TYLA UKRAINOJ nės prašymą, o po to nuteis
tieji bile kada bus sttsaudv-

Dabar Rusija tai
pragaras darbininkams.

“Frank- darbininkas yra Vergas Ų

furter Zeitung” praneša Iš sevikų. u z maziausį

moksleivai.. Privačios 
mokyklos 1929—30 m. išlei
do 319 abiturientų.

• 1928—29 m. pradžios mo-
kvklu buvo 1,261. Mokė

* X x '

2,336 mokytojai, o mokėsi 
108,695, mokiniai. 1930—31 
m. mokytojų ir mokinių 
skaičius žymiai padidėjo.

Kasmet naujų mokytojų 
reikia 700, kurių 200 pri
rengia Vilniaus vaivadijoj 
esančios seminarijos, o 500 
tenka' atgabenti iš Lenkijos 
gilumos.

^ashington, D. C. —A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green praneša, 
kad lapkričio mėnesy buvo 
4,860,000 bedarbių. Bedar
bių skaičius didėja. Žiemą 
galima sulaukti, kad bedar
bių bus 7,000,000. “Prospe- 
rity” nesimato.

MIRS VITAMINŲ RADĖJAS

Utrechte mirė, sulaukęs
72 metų amžiaus, medicinos 
profesorius Lvkmanas, ku
ris 1929 m. rado vitaminus, 
apsaugojančius nuo sunkios
beriberi ligos ir buvo Nobe- 2,000 šėtrų likusiems be na- 
lio premija apdovanotas. E. mų.

gyvuliai. Labai tiršta migla 
buvo ant to kaimelio per 72 
valandas. Kiti spėlioja, kad 
tai^naujos rūšies influenza. 
Toji liga žmogų tiesiog pa
smaugia. Užima kvėpavimą 
ir žmogus turi įnirti.

RUSIJOS DIKTATORIUS 
STALINAS BUVĘS 

SEMINARISTU
ITALIJA PASIUNTĖ $13,000.00 

NUKENTĖJUSIEMS NUO
ŽEMĖS DREBĖJIMO

ALBANIJOJ

Roma. — Italijos valdžia 
pasiuntė 250,000 lirų (apie, jis pasisakęs, kad keletą mę- 
$13,000) į Albaniją sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo žemės 
drebėjimo; Taip pat pasiųsta

KALbDŲ ŠVENTĖS ir nauji metai
/ ČIA PAT

Prasideda dovanų, pirkimas. Šiais bedarbės 
laikais naudingiausia darbininkui dovana dar
bininkiškas laikraštis “Darbininkas. ”s. Už. ke
turis dolerius metuose jis lankys tavo numylėto 
draugo ar draugės namus du kartu į savaitę. J 
Lietuvą “Darbininkas” eina reguleriai už $5.00 
metuose. Pusei meti], pusė kainos -arba vieną 
kartą į savaitę pusė kainos. Dabar laikas už
rašyti. Reikalauk pasižiūrėjimui.

(Siųsk vardą, pavardę ir adresą to, kuriam 
nori, kad “Darbininkas” būtų siunčiamas Šiuo 
adresu:

366 West Broadtoay • South Boston, Mos*.

tų buvęs Jėzuitų" seminari
joj, bet ten jau tapęs ateistu 
ir buvęs pravarytas. Jis net 
priminė vieno seno prancū
zų jėzuitų kunigo nusistebė
jimą, kad iš jėzuitu semina
rijos turi prašalinti mokinį, 
kuris turįs gabumus ir,daug 
žadąs. Tokiu tai buvęs Sta
linas. Taigi matome, kad ti
kėjimas jame nebuvo prigi- 
jęs.'

J

LOS. CENTRO VALDYBOS 
sutrinkimas įvyks antradie
ny, gruodžio 9 d. s. m. 7 vai 
vakare, “Darbininko” ofise.
Šis susirinkimas svarbus. ’

talku. vyriausybei pavykęr. ^*7 ' i J’■
Zk » •1■* ' i • ! • , 1

■ x
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Varšuvos, kad Ukrainoj da 
bar viešpatauja mirties ty
la. Oficialiais panešimais,

JLeonid Ramsin, 43 m. -am
žiaus, buvęs profesorius Ma
skvos Techniško Instituto.

kaitimą, uz ištarta) 
prieš bolševikų dikt
darbininkas gauna 1
pakaušį.

z • ■* * -• * -

brAželuoj sprogo Dina
mitas te UŽMUŠĖ

- / 36 ŽMONES "
Rio De Juneiro, Brazili- 1 

ja. —; Praneša, kad:Minas 
Geraes valstijoj sprogo va
gonas su dinamite ir užmu
šė 36' žmones ir tris^ triobė- Z 
sius sugriovė.

VOKIETIJOS PARLAMENTAS 
PALAIKĖ PREZIDENTO 

DEKRETĄ

Berlynas.—okietijos par; 
lamentas 292 prieš 254 bal
sais palaikė prezidento von 
Hindenbrug’o . dekrfetą dėl 
sumažinimo išlaidi], kad ati
taisius ekonominę padėtį. Ir 
socialistai palaikė dekretą. 
Vadinasi išbandyta diktatū
ros teisė parlamente.

--------- H:------  
BEŽDŽIONĖ ATIDARĖ DURIS 

' ^VACETOI.

Chicago, Ht — Vagis įėjo 
į Mrs. Shorr apartmentą ir 
išsinešė $12,000 vertės dra- 
bužių ir kitokių hrangeny- 
bių. Policija rado beždžionės 
pėdas ir spėja, kad ji atida
rė duris,-nes durvs atidary
tos iš vidaus^ v /

-
StOLO* IMIGRACIJĄ; SUSTAB

DYTI P1NKERIEMS 
METAMS

-Kon-

cine armija. Kiekvienam 
kaime ir kiekvienoj ukrai
niečių gvvenamoj vietoj sto
vi policijos ir kariuomenės 
dalvs.

✓

ITALIJOJ PRASIDĖJO
, MASINIAI AREŠTAI
Roma. —' Šiomis dieno

mis visoj Italijoj prasidėjo 
masinis fašistų partijos va- 
Ivmas. Fašistų slapta polici
ja suareštavo daug įtariamų 
narių ir jiems gręsia didele 
bausmė. Buvo areštuota a- 
pie 1,000 narių, bet iš jų tik 
40 sulaikyta ir pasodinta ka
lėjimuose. Kiti išklausinėti 
ir paliuosuoti. Praneša, kad 
fašistų * valdžia susekė są
mokslą prieš dabartinę val
džią. Toks tai gyvenimas fa
šistinėje šalyje.

METAMS
W askington^Jb. C. 

gresmanas Johnaon pasiūlė 
bilių imigraciją į Jungt 
Valst. visai- sustabdyti pen- 
keriems metams. 'K,

RYGA. — Potvyniai Lat
vijoj dar nepasibaigė. Kai 
kur upės išėjo iš krantų, nu
nešė tiltuš ir užliejo sodžius. 
Iškai k urių sodžių gyven
tojai su inventorium pabė
go ir apsigyveno miškuose.

•--------------
RAUDONIEJI MIESTO TARY- 

BININKAI SUKĖLĖ 
RIAUŠES

Berlynas. — Miesto name 
laike tarybos posėdžio kilo 
riaušės. Apie 50 komunistų 
dalyvavusių posėdv susikir
to su kitų partijų atstovais. 
Policija puolė riaušininkus 
malšinti. Bolševikai apstatė 
•duris stalais, kad s policija 
negalėtų įeiti, bet negelbėjo 
ir policija riaušininkus iš-

RUSIJA ĮVEŽĖ UŽ $4,000,000 
ŽARNELIŲ Į JUNGT. 

VALSTIJAS

JVashington, D.’ C.—-Pra
neša, kad per metus iš Ru
sijos įvežta už $4,000,000• 
žarnelių ir maisto gyvu
liams. Dabar agrikultūros 
departmentas išleido įsaky
mą portų viršininkams, kad 
nebeįleistų įvežti žarnelių iš 
Rusijos .pakol nebus sužinota 
apie Rusijos inspekcijos sis
temą. Ateity Rusijos žarne
lės turės būti peržiūrėtos

Paryžius. — Tautų Sąji 
gos Tarptautinio Darbo b 
ro apskaičiavimu visa 
pasauly yra tarp 12 ir 
milijonų žmonių be darb 
Didžiausias bedarbių ska 
čius yra Anglijoj. Ten ap 
skaitoma 2,118.000 bedarbi! 
Vokietijoj yra 1,654,000 
darbių. Spėjama, kad 
tiniu metu bedarbių skaiei 
padidėjo.

TARDIEU MINISTERIŲ 
NETAS ATSISTATYDINO 

Paryžius. — Pereitu 
vaite Prancijos parfai
tas pareiškė Tardieu k 
netui nepasitikėjimą. Ta 
dieu ir visas jo kabinetas^

vaikė. Fašistai, matyt, bol-- sistatvdino. Parlamentas 
patenkintas ministerių 
bineto vedama vidaus .U 
tika.

 '

ševikams talkininkavo, nes 
policijai atėjus jie būry ap
leido posėdį.

BARTHOU PAKVIESTAS SUDARYTI MINI 
KABINETU PRANCIJAI

* __________

Sveikatoj Departmento ir
. •« . • n 1tik taip įleistos. »

Paryžius.—Louis Barthou, 
buvęs p'remieru nuo 1903 iki 
1&13 metų, prezidento pa
kviestas ir pakvietimą pri- 

* > i k

ėmė sudarvti naują .ministe- z .
rių kabinetą. Jis turėjo kon
ferenciją , su Poineare, 
Briand ir Tardieu įy tikisi, 
kAd jam pasiseks ^kabinetą

_ t f

sudaryti. Barthon 
riųjn partijos narys, m? 
premieru Herriot 
savo grupes narius ]M 
rimui ir'nutarė į 
binetą įeiti, jeigu 
duota ministerijos.' 
tikisi,- kad Briand 
užsienių reikalų 
ir naujam kabinete, >
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Nemunas to Neris smarkiai 
' ' * ištvino ~

Meteoroligijos biuro žinio- 
ds, paskutinėmis dienoima 

lietaus atžvilgiui 
rfcsįbuvo dėl slenkančiųjci-
kmų nuolatinio 1 
losi. Šiandien'žem 
juo sritis Suoinii 
LČiąu užima Pabalti j r ir 
kandinaviją. Atsižvelgiant 
temperatūros kritimą, ga
mas dalykas, kad netru- 
us atsidursim į šaltesnio o- 
> srovę, lietaus bus mažiau, 
žtat gali iškirsti sniego ir 
aktimis kiek daugiau pa- 
ilti. 
ali siekti 0. 
ali pakliūti 
‘mperatūrą,

- ■ * *

akštesnėse vietose šiandien 
i rytu buvo 10—11 laipsnių 
ailčio. Šicbergene 10 laips- 
ių, Meškų salose 4. Pirmas 
temos sezono artėjimo žen
tas siaurės ir šiaurės vaka- 
į. žvarbūs vėjai.
Paskutinių 24 vai. laiko- 

rrpy daugely Lietuvos vie- 
į iškrito nemaža lietaus, 
laip, pietinėj daly vietomis 
ti 6.milimetru; Kaime 8 k>--iii Daugiau lietaus buvo 
hkseiau, čj,el ko ir Nemu- 
as bei Neris taip ištvino, 
’ačiau, kai sakėm, lietaus 
tžvilgiu dabar oras gera j a.' 
r*- ‘ —
A. J> . t •

Subačiaus gyventojai krei- 
esi->^ ’

jos pasistengtų suorga- 
izuoti visuotinę ablavą vil
ams, kurių ir Subačiaus a- 
ylinkėse 'esą labai apsčiai. 
Įsų taisyklingos medžioklės 
raugi ja per mažai į tai sa- 
o'dėmesio kreipia. s‘Radio 
ypseniy’ stotis sutinka to- 
ių ablavą suorganizuoti ir 
isus vilkus išgaudyti, bet 
1 tuja -sąlyga, jei visuome- 
ė duos kiek reikiant gerai 
iiikluotų varovų.
r* •<

Drenos temperatūra
Kad Lietuva 
i žiemos oro 
rodo ir tai, 

Skandinavijos

* T T “ -v- is-•.. A. -J y

“Rytas ’’ parneša, kad lap
kričio 7 d. dėl smarkaus ru
denio lietaus Nemune van- 
dHo pakilo ligi pavasario ly
gmės^ įr šeštadienio rytą sie- 
|^,47 metrų. Sekmadieny

>irmadįąny
itd — MįŠOm 

rųį-y"Bet kadangi NemimS 
aiiištupy kasdien smarkiai 
smarkiai lyjajit (ties Aly- ., 
tųm, Birštonu) vanduo ky-

• ’f r

įa, tai netrukus jis gali vėl 
pakilti ir Kaune. Tuomet 
senamiesčiu vėl grėstų pot- 
vinvs, (ik, žinoma ne toks 
didelis kaip 1926 m.
, Neryje vanduo taip pat 
gana aukštai pakilo ir labai 
smarkus.

Tokio Nemuno ir Neries 
ištvinimo šiuo rudens metu 
kaip šiemet jau nežinoma 
nuo 50 metų. Tai istorinis į-

/

Konferencija
ma prisitaikant prje ruęšia- iu< 
nįo pigino blaivaus jaunimo p 
ugdymo k«ii«rss<>- . .

8QV. BU8UA GIRIA
LIETUVOS KIAULES

. Lapkričo 11 d. Klaipėdos 
krašte baigėsi jaunų veisli- 

kiaulių .supirkinėjimas 
Sovietų Rusijai. Iš viso bu.- 

1 yo supirkta 2,720 kiaulių, ne 
i jaunesnių,. kaip 6 mėnesių 

Specialiai iš SSSR atvyku
si į komisija, spaudai pareiš
kė, kad supirkinėjimą atli
ko Lietuvos Eksporto Ben
drovė. Supirktos kiaulės 6 
transportais išsiųstos į Sov. 
Rusiją. Kopaisija pabrėžė, 
kad ji labai patenkinta Lie
tuvos geros ir tinkamos veis
lės kiaulėmis. Iš visų su
pirktai kiaulių nė-viena ne
dirgo ir nebuvo sirgusi už
krečiama liga.- Komisijos 
veterinarijos gydytojas pa

valdyti neri:

Lietuvoj siautė smarkios au
dros. _ Gaunami iš įvairių 
provi^rijos vietų pĮaše^mąi 

rodo, kad audros vietomis 
autorę, namus, nuvertė stiv

slais. Ltetu-
z?

_4.

buvo “
I . - » ’Z ięą.”

Simno 
d^vidwpdį^f, kilo gaisras 
ir sųdegė^j 
namas ir 
kurie bų^^/jienu stogu. 
Sudegė javai ir beveik visi 
padargai. Nuostolių padary
ta apie 10,000 lt.

Manom^k^d gaisras kilo 
iš nevalyto kamino, Gaisri
ninkai atvyko jau tvartui 
sudegus. y

NORIMA APDftTI MOKESČIAIS 
SENBERNIUS LIETUVOJE
Kaunąs. Finansų ministe- 

reiškė, kad jam teko konsta- svarsto naujų mokesčių

ely spalių 2^
••♦k w

ppy^eko gyv. 
su tvartu,

Daugiausia nuo audors 
nukentėjo Tauragės, Jur
barko, Sudargio ir Raudon
dvario mišku urėdijos.Ypač 
smarki audra buvo Žemai- . * • eiuose. Iš viso miško išvers-, 
ta arba sulaužyta daugiau 
kaip 100,000 kietnaeterių. 
Nuostolių padaryta tik už 
medžius nemažiau kaip už 1 
milijonų litų.

Dabar miškų departamen
tas įsakė miškų urėdams su
rinkti apytikres žinias, kiek 
kur sugadinta miško. Išvers
timedžiai bus parduodami 
ūkininkams pigesne kaina 
iš varžytinių.

< - ■ t, ■ ..

H <•

niauskas. Vertė P. B.
jį Trumpi BkaitymėKai—labai 

gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairįuą gyvenimo atsitikimus; - - 
Paraše J. Tarvydas w_' v45c,-

Turto Norma-rmoksEški pa- 
sįskaitymai. Paraše Uosis____ 45c.
\ Gerumas — aprašymas apie 
geriamą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Verta Kun. P. L.____ 15c.

Tabakas Nuodai —- rūky
mo kenksmas; pagąl d-rą Ni- 
p' 9 «<«_ ..L •• ' • . •

Uikeikta M 
da .ir Bandas!

. 9 ' * /•

rūky-

kolskj parengs S. Kaimietis—15c. 
rgelė ra Bars* 
Įtis—apysaka 15c.
žnyčia ir Dą-
- Paraše kun.

.50c
mi

vykis. tuoti, jog Lietuvos kiaulių 
ūkis gerai ir pavyzdingai

įvedimo projektus. Norima 
apdėti mokesčiais viengun- 

. . - X — - . A

KIAULIŲ “MARAS” 
DAR TEBESIAUČIA

Panevėžys. Daug yra kiau
lių nudvėsusių. Kitur žmo
nių vadinamuoju maru su
sirgusias kiaules policija 
nušauna, atlygindama savi- 
ninkui pusę nausaūt'osios 
kiaulės kainos. Žmonės kal
ba, kad šių kiaulių ligą atga
benęs kažkoks automobilis 
iš Klaipėdos krašto; kurs 
ukfnergėje buvęs. pastebėtas 

j h
» - ’ * .

/ Mu.»yv

Radio Šypsenas,’6»r5^iBikyt&i' *,*
f ■ v-'" ž'tį.T'į' -

KIEK ATEITININKŲ YRA?
J s. : • -." .V '

Ateitininkų Moksleivių są
junga buvo galingiausia, ir 
gausingiausia moksleivių 
srovė (Dabar švietimo mi
nisterijos uždrausta). Ji 
turėjo net per 6000 narių.

________________ ___ t

Ateit įninku studentu s-ga 
labai subrendusi ir pasiruo
šusi rimtam darbui. Jų na
rių yra Vytauto D. univer
sitete Kaune per 600; dar 
yra Dotnuvos žemės ūkio A- 
kademijoj ir užsienių uni
versitetuose. Iš viso studen
tų ateitininkų yra per 800. 
. Ateitininkų Sendraugiu są
jungai priklauso šimtai į- 
vairiu amatu kataliku inte-c. . ±

ligentų, pa v.: profesorių, 
mokytojų, kunigų, gydytųjų, 
advokatų, inžinierių, agro
nomų, pramonininkų, 'kope- 
ratininkų, valdininkų, savi
tų.

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
liką' Veikimo Sartro leidžiamą 
ivaitraštį

“MŪSy LAIKRAŠTIS”
į reikia užsisakyti sau Amerikoje 
t ristoms giminėms ir paąsta- 
įiems Lietuvoje.
‘/Mūsą laikraštis” metams kaš- 
toja keturi litai, pusei metą du

.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
rina ta pati, o visur kitur užsie- 
įrj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
•angiai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais-' 
te Alėja 31 Nr. “Mūsą Laikraš- 
iįjA- • - •;
JT' • . -i '

11 ' r r i

Jų TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJįl 
UPnimv^J 

j MALDŲ RINKINCLIS? baltai drifeliaia

iv'
•-

H
t .

.$1.75
LLDŲ RINKINfiLIS, baltais rirfefaia $125
lLDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais—--------_$1.75

RINKINĖMS, juodais viršelMto------— $L25
NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais praa* 

tais viršeliais________ ——1> A0

užsakymus siųskite sekančiu adreaut
“darbuhtko” ADMąnsTRACUA

3M West Broadvray ■ fcrath Boston. Kasa.
£~ *

</

Kr* 
V?'*- į**?
7 r .

'■f

i A"

sutvarkytas ir kad veterinaT (P^1* njetų nevedę vv- 
rinė ir sanitarinė priežiūra 
yra labai gerai organizuota.
Jis tikras, kad Lietuvos 
kiaulės apsaugotos nuo visų 
užkrečiamų ligų.

f ■ ■■ — ■ , ■
. v —

VAL AUTOBUSŲ KATASTRO
FOS' LIETUVOJE "

Pilnas žmonių autobusas ties VI 
' fortu apvirto griovin.

DAUG-ŽMONIŲ SUNKIAI 
SUŽEISTA _ /

GRĮŽTĄ I ARGENTINĄ 
" t KUNIGAS JANILIONIS

Iš Kauno išvažiuoja Pie
tų Amerikon žinomas emi
grantų’ tarpe veikėjas įr li
teratas kunigas Janilionis, 
kurį laiką viešėjęs Lietuvo
je ir taręsis čia su vyriau
sybės įstaigomis ir katalikų 
bažnyčios vadais apie Pie
tų Amerikos lietuvių kultū
rinius ir dvasinius'reikalus.

rai), iš to tikisi surinkti per 
metus apie 1 milijoną litų. 
Be to‘ manoma apdėti mo
kesčiais laisvi} profesijų pi
liečiai (gydytojai, inžinie
riai ir kit), iš ko tikisi su
rinkti per metus apie pusant
ro milijono litų. .Z___

KIEK PRAGERTA PINIGŲ?

j ■ “ Statistikos biuletenio ’ ’ ži
niomis valstybines degtinės 
•išgerta per šių metų 9 mė-

Nel^, ęs^ nerius ųž Moįl,739, htų marija. Buvo trys paskaitė-
,kaltės įk < ) CJ929 im uz- 29^)6,761 Jt, lės, keletas ‘ Jakšto kūrinių

Panevežys. PreL A. Dam
brausko—Jakšto 70 metų 
amžiaus sukaktuves minėjo 
lapkr. 8 i mokytojų, semi-

'K.ąunds. Lapkričio 16 dį" 
iš Pažaislio Petrašiūnų pil
nas žmonių autobusas važia
vo į Kauną. ’ Pravažiavus 
geležinkelį ties VI fortu au
tobusas nuo aukšto kelio vir
to tiesiog į šalia esantį gilų 
griovį.. Autobusas griovin 
apvirto aukštyn ratais.. Vi
duje kilo didžiausias važia
vusių — vynj ir moterų — 
klyksmas ir sužeistų aima
navimas. Kadangi pro auto
buso dureles išeiti 'nebuvo 
galima, tai keleiviai išlindo 
pro priešakinį, ties šoferiu 
esantį, stiklą.

Išlipusieji keleiviai vieni 
buvo gerokai sužeisti, kiti 
Vėl sutrenktu Daugelis ap
tekę kraujais: Atvykusi po
licija pradėjo tardymą.
Katastrofos priežastis, kaip 

keleiriai pasakoja, esąs ne
paprastas šiuo ruožu važinė
jančių šoferių “linksmu
mas.’’ Sako, pats šoferis da
vęs autobusą pavaldyti kaž
kokiam vyrukui,. kuris po 
nelaimės pabėgęs. Tai jau 
trečia katastrofa per trum
pą laiką šiam ruože; todėl 
laikas imtis griežtesnių prie
monių.

Jaunimas Stoto Gyvą Paminklą 
Vytenį Didžia jam uiaiprn. z 

numaniodamM 

“PAVASARI”

|1928 m. — 31,164,654 lt.), o 
alaus išgerta 9,569,700. litrai. 
Namuose garpintų ir kontra
banda įvežtų'svąigalų išger
ta tur būt nemažiau.

padeklamuota ir keletas cho
ru arba kvartetu sudainuo
ta. Sukaktuvių vakaro pro
gramoj dalyvavo mokytojai 
ir mokiniai.

? ■' v V
V

J

i

■v * ■

rr.

"Pavaaaris” jauirtioli-lietuvj B 
aukles doru, kilniu, energingu, są- 
iiningu, narsto, iitvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiafe nori matyti vistu » 

- tėitiea Hetuvipą
“Pavasaris” tekktouoja 5 lit 
Kaunas, p. d. 88
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! ■Kt;--Kiekvtoaa8“;KatoHitM”''’'<' 
Turi Mttto
? Ifoldų BtoktoOto bakais W 

viršeliais -______$1.75-1^5 ' į 
.' Maldą Rinkinėlis, juodais • 
viršelius -- -------A~-W^1.2S

' Df/Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00

Apie Apdraudą.„Parašė J.
S. yasiųauskas - --------- 5c,

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A Vileišis... __;_______ 50a.

Limpamosios Ligos ir kaip 
auo ją išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50a

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas __ ___ -__ 60c,

Meilė (Poema). Parašė 1L 
Gustaitis ———-------------- 15c.
. Nauja Skaitymui Knyga —
(Dalis II). Su paveikslais___ 75e.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis ------  . 25c.

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais • .... ....... . 30c. .

Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 181S to 191S m. Para 
iš Kun. J.‘ F. Jonaitis (Ka- 
oelionas) '_____ __ ___ 1__ ____ 25c

a? Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
šleido Kun. J. Koncevičius.__10c.
Moterystės Nesuardomybė. J. 

'>ėšausW Šv. Kaz. D-jos lei- 
tinys, Kaune —_1__ -______ĮCe.

Sunkiausiais Laikaią. Parašė
4. Bacevičius __2______ 40e.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Marią C, P—25e.

• Religijos Mokymo* Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys__5Oe.

Leiskite Mažučiams Atett 
°rie Manęs. Sutaisė KuPra- 

■ -»-<—i-, ■t~.—a ; ■•t—;——40a
Mūsą Dainiai. Parašė Ka-

‘-.•ys" Puidą ');;-.J.;-Ll....50e.
' Anderseno Pasakos—su pa- 
ėikslėliais ' 20c.

\ndziateitis 50a.

Iriją. Parašė

Vienuolio Disputą su Rabi- 
tu. Vieno veiksmo juokai. Su- , 
ietuviąd Vaidevutis------------ 15c. /

Nepaisytojo—keturią veiks
ią drama. Parašė kun. Pr. M. 
fūras. Kaina___ _______ '■____-35e

GUiukingas Vyrąs—2 aktą 
comėdija; parašė S. Tarvy- 
las__ :_____-_______ ________ 25e
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks

nų komedija. Parašė Seiriją 
uozukas ■ - 2S*
Ubagą Akademija to Ubagą

Balius — komedijos po 1 ak 
ą. Parašė Seiriją Juozukas—35c.

Sniegas — Drama 4-rią ak- 
ą. Vertė Akelaitis _______ 40e

Esnmas—3-čia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
•ašč Kun. L. Vaicekauskas—10c

Žydą Karalius — drama 4 
iktą, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ---------- •—r-s. ;------30c

Visi Gerir-3-ją veiksmą vai»- 
ielis; parašė F. V. _ _____ 10e

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas_____ lOe.

Išganymo Apsireiškimai — 
dėjimas ir gyvenimas ant že- 
nės Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis___________ 75e.

• «■ <1
Dramos; 1) Germaną; 2)

Štebflklas — <\ktą; parašė 
------  . “ i— --------_65a

Knarkia Paliepto^—Komedi
ja Lme akte. Parašė Gineitis 15*

Vaftą Teatrai; dalis 1:1)

laMū;<l) Pasafark mano lak 
tofr ‘Stainfco & fc, Di to N—15$ 

—v dalte U: 1)

• - MALDAKNTGM * 
MUria ttllteto-‘rDko 

pandą.Ųdoa apdaru
Malas Naujas AMoto 
Malu Nhąjas Aukso Alto*

riua- juodaąa vįršritoto.. 50*’
ę y * - .v'TG? .>

Tarnas Žilinskas
Apaštalystės Maldos Statu

tas. -+• Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis ______ ______________ —25c.

XXIX Tarptautinis Encha- 
ristpus Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. Į. C—e—1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa- S 
ryžių ir atgal Mikalojaus ir r 
Glapiros Ivanovą... Išguldė 
Magnus ParvaUrietis-------------.50

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
bę galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Veime. Vertimas, 
J. Balčikonio-___ __

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis ——__ 75e

: Gegužės Mėnuo — Kun. P. j, 
Žadeikia. Raina C—~ _50c

Aritmetikos Usdavinynas—
Vaikų Darbymečiui — Rin- ' 

kinelis kalbos j mokslui- . — .6jte
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas I5c
BolševizmasKas ta|,yra 

bolševizmas ir jo ’ vykdymas Y

‘ ; Žaidimų_____ __ _____ „
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis. ________ _ ___ _____ 50c

r» • . »' . ‘ • t. ' ,'

į laimS — (poėm8). Parašė 
Vaitkus-------------------------------- 50c

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. S............. .10e

Mūsą Tikėjimas — išaiškini- 
imas pagrindą mūsą tikėjimo. 

Vertė Jonas M. Širvintas------ 50c

r Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-yA Kau
nas ____:_____ :_______________ 40c

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 
rijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas y. Kovas___ JOc

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. Ą Baranauskas.___ 10c

Eucharistiškos Stacijos—Su-

•A •

r

f r

’t 
i

dus, kurie Išlygintų skirtu
mą tarp jiems ir autonomi
nių įstaigų valdininkams 
mokamų algip Krašto guber
natorius, susipažinęs su de-

KLAIPĖDA — Lietuvių.
■ * ’ * ?.* < *

visuomenės sąjungos delega
cija, susidedanti iš p. Šui- 
selio, seimo atstovo Stiklio- 
riaus ir dr. Trukano. išomis 
dienomis buvo atsilankiusi 
pas krašto gubernatorių p. 
Merkį ir įteikė jam raštą, 
kuriame prašoma, kad žemės 
bankas paskubintų numato
mą ipotekos paskolų įteiki- 
Ųią namų savininkams Klai
pėdos krašto miestuose ir 
miesteliuose. -Be to, prašo- 
ma išmokėti valstybinių į- 
staigų valdininkams prie-

—»i...... -............... —...

' PALENGVINA RŪŠČIUOSIUS 
. PttVO, PAKRIKIMUS

Gasai, raugėj imat,, pilvo nesmagn- 
roat nevirSkialmas Ir panages pakri
kimai yra pasalinami su Naga-Tone. 
A pnikus sveikatos ir artprnfflo bada
vote jas Bederina ir inutlprina nusilpu
si pilvą ir stimuliuoja berija gastrl- 
nh; sunkq. tuo leidllaat lengvai su- 
vlrSkinti viską sutnlgytą. Nuga-Tone 
talpai pagamino ' pStai&nai rštudbno, 
sveiko kraujo. Jis. sųmujluoja ir su
stiprina nervines Ir munku line* siste
mas ir kūno organus, tuo pagerinant 
abeini} sveikatą.'’* r*A ’J

Nuga-Tone Uįvnfo kūną nuo nuodin
gų . Ilgas gimdančių atmatų ir nugali 
kohstlpacljų.' Jis paUcaąvtna lakštų ar 
nusies Įdegimų, pa&Itaa svarumų p«s 
liestus, aumenkuadofl tmones ir šutei- 

Tone. Jis yra. f visų
vaistų pardavin. 
vejas neturi N 
Ayklt J| uisakyti

. ic* dilaberio.
i.

papra-f 
M mro

jūsų parda- 
ake, Z~Z~~

AR jų* ui MVO

. vi .w,_ , , - fiucuansn«KO8 oracijos—su-
legącijos rašte įsdestytais)^^ Kun. p. Juškaitis—I5c 
pageidavimais, žadėjo tuo 
reikalu darytį žygių.- -

f HOLUI BEMAI
T5vyp€e likime*, jos laimėjimai ir ne

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi.'Jums tafp 
pat rufii, kad T6vyn«je taurautu ir 
klestėtu teisėtumas ir laisve. Jų* taip 
pat niekinat priespaudos nevalia ir ne
ribotu sauvaliavimu stt Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jos norite, 
kad Ir totf būdami, kad ir piačiuJo na
riu atskirti, pažinti Tėvynės būvį koks 
jis tikrumoj yra. — Šitais visais' at- 
tvttytais Jums labai yra pravartu 13- 
siraSyti

“Darbininkas,”
nes

“DARBININKAS” yra tikriausia* 

laisves meilę. . ,
“DARBININKAS” moko neapkęsti 

pria*paJūKĮoę smurto ir niekinti dldval- 
utį vdcffliBiDyNtc*

•“DARBININKAS” ti«*la k*ll« Tėvy
nei | Hiesesnl rytoju.

“DARBININKUI”^ visur Ir visados 
rupi darbo tmoalu reikalai '*

“DARBININKAS” tart labai Įdomia* 
*1

* 
-Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužes, Birželio ir Spalių m5- 
įesams. Kleidb knn. K. A Va

gys ------------------------------ ,___25c

Dangaus KanNemS. — Su
rinko Kun. M. GavaleviČius; 
be apdarą 75 centai, su ap
darais —------------- —i______$1.0V
V finogug ir Gyvuolya. Para- 
U kun. P. Bučvs __________ 30c
. Sodalizmas ir KrfkŽAmybA Fabiota—6 aktą; 3) Linrdo
Prof. V. Jnrgučio _ ___ m* f" *

X Tarvydas_______
Žydas Lietuvoje. Paraše S. ■ 

Kaimietis ~ ’ in,.
’ X ” * £ * • '

Maldos GalybA Istoriškas 
pieiHnys TV-to Šimtmečio kri- 
kičionyb«. ‘- Lietuvių kalfebn 
SĮįruids P. b. t

ApririMmvŽėatrrffdath w 1)w j
kas----- :—-—/ ,.'^,.7  _______10a

Jono Kmito Eilės ............. $LOO
.« • • ’C* * b •

Lietuvos Albumai. Su pa
veikslais ir apraitomais___ X__1.50

Trumpą Apologetu arba . 
Kat Tikėjimo Apgynimas. P* 
raU Aran? V, ZdfenMftaa-AO'

t

Z

S

s '

- X.
♦

•4fc,

/*

9

įp*.

J*

__ f • W

So. L
5?'



/

v

/

♦■jį

• ✓ 
/

■ . v .■*$*&• *v«a

■ / . • <. •

/•

AA
i

t

&

1

t

t

s

f

4

/

“DARBININKO” AGENTAS]
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“M. R”

SESUTĖS ĄDINYS
Aš išsiusiu smulkia ramunėlę
Su siūlais baltais ir gelsvais, 

/ Ir gal dar keletą vosilkų-
Su vainikėliais melsvais.

— atsakė motina, — “velyk aš pati nuei--

Lj«l- ,
•Trtfcr'i

■ z
■ i

■* .' ...

* >

Kasis gerbiamąją lietuvi? norž- 
lų užsirašyti laikraštį “Darbinin
ką,” malonėsite kreiptis prie ma» 
nęs, o aš visuomet noriai patarnau
siu. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė
je. Kam būt? perbrangu du kartu, 
-tas gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numeri.

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas -

/

V. J. BLAVACKAS
7 Moti Street, Worcester, Man.

r . f

r/-

\

•7 '

V .
.-V

.$1.75

v

Įdomi knyga ‘‘Kalėjimuose pas 
bolševiku.” Parašė knn. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką' 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntima i A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kau
nas, Kan. P. Dogelis, Barilflo, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, Ir 
nemaža—160 puslapių.
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MALDŲ RINKINSLĮS, 
juodais vlrSellafs ...

MALDŲ RjNKINftLIS, 
juodais. vlrSaiaf^...........................3L25

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, 
juodai* prastai* vlrfeliala........50c.

MALDŲ RINKINMJS, 
baltais vlrSehtM   ..........ąi.75

MALDŲ RINKlftiftlS,
baltais vttAdlątt.,,;,.........$1.25 

“DABBŽiralKAB”
866 BroodWif; B6. BoitoB, Man.
------------------:------------—
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- MŪSŲ JAUNIMAS'
•Mes seniai dažnai bepyplę»udami prisimenam apie jau

nintą, paaimanuojamir taip jį'vėl paliekame Dievo valiai. 
•. Bet gražių pavyzdžių jiems labai mažai teparodome.

Imkime, kad ir “Jaunimo Darželi.” Jaunuoliai, ber
niukai ir mergaitės, rašo labai' daug, bet senesnieji jiems 
į pagalbą neateina .Įrsavo patarimais jų neauklėja.

" Skundžiamės ir išmetinėjame, kad-jaunimas' neskaito 
lietuviškij Įmygti ir laikraščių. Bet kiek senių skaitd? La
bai mažas nuošimtis. Kur pavyzdys? . ’ '

Tad nekaltinkime jaunimo, kad jis ištautėja, nes patys 
esame kalti.. ' w z . / *

Jaunimas gyvas ir jis nori dirbti. Tik duokime jam 
prdgą. ' ' " ’ *

. Šiame “J. D. V telpa vien tik Amerikoj gimusių jaunuo
lių raštai.

Ar negalime jais pasidžiaugti. Perskaitykite.

BRANGI JONUKO PAMOKA
— “Jonai! nubėk į krautuvę parnešti kiaušinių,” — pa

liepė motina savo dvylikos metų sūneliui.
— “O, kodėl Marijona negali nueiti? Aš prižadėjau 

savo draugams ateiti rogutėmis pasivažinėti,” — atsakė 
Jonas.

— “Marijona išėjo su drauge į teatrą”—pridūrė se
nutė. . '

— ‘ ‘ Gerai, tai riuęisiu. Aš tai nei pabėgiot negaunu ’ ’— 
numurmėjo Jonas.

— “Ne, ne,” — atsakė motina, — “ 
siu negu matyti tave eiiiant nenoroms.”

' __\“Bet jūs negalėsite sakyti, kad aš atsisakiau eiti,”— 
šūktelėjo Jonas ir išbėgo smarkiai užtrenkdamas duris.

~ “Oi, oi!” — atsiduso senutė užsidėdama skarą, — 
“kada tas vaikas susipras būti mandagiu.”

Tuo tąrpu Jonas linksminosi su savo draugais.
— “Jonai! ąr. važiuosi šį sykį su manim?”—paklausė

“Gerai,”—atsakė Jonukas. Savyje jis didžiavosi, kad 
esąs vaiki! mylimas, ir padėjo rogutes ant kalno užtrauktu, 

-Vos užėjus ant kalno, atbėga tekinas kaimynų vaikas, šauk
damas: — “Greičiau, Jonai, bėgk namo, tavo motina su
žeista automobiliu.” ; ; '

— “Neduok Dieve,” — nublankęs pratarė Jonas ir pa
sileido namo. Parbėgęs, sužinojo nuo gydytojo kad moti
na labai užgauta ir jam įsakė netriukšmauti.

Atsiklaupė Jonukas šalia motinos lovos ir pradėjo 
'verkti. ; -

— “O mamyte, aš ęsu šito nelaimingo atsitikimo prie
žastis, nes buvau nepaklusnus.” ? v *'•. .

Motina pradėjo iš lėto kalbėti, stiprindama savo balsą, 
— “Aš manairkad iš šito pasimokysi, ir noriu, kad tu pasi
mokytum.” 1 v |f

Nuo to laiko, žmonės patėmvjo, kad >Funas jau kitas 
vaikas. Jonukas pamėgo pagelbėti kitiems, ypač savo mo
tinėlei, it negaišinti laiko.

Brangi jam buvo pamoka, bet nuo jos pasitaisė, 
to laiko jis pasižymėjo nuolankumu ir klusnumu.

Jonas Buja,
Lietuvių Kolegijos Studentas

f

Vengrijos sostinėj Buda
pešte neseniai buvo ^šitoks 
atsitikimas. Turtingas fabri
kantas užsakė pas vieną ta
pytoją savo portretą. Kai 
portretas jau buvo gatavas, 
fabrikantas atsisakė jį imti, 
tvirtindamas, kad portretas 
blogai padarytas ir visai ne- 
sąs į jį panašus. »
7 — Gerai, — sako portreto 
tapytojas. — Jei tamsta ne
nori imti, ne ką padarysi; 
Bet tada aš prašau duoti 
man raštu patvirtinimą, kad 
portretas tikrai nėra į tams
tą panašus. t "~

Fabrikantas, kuris buvo 
žinomas savo šykštumu, nu
sidžiaugė. kad taip lengvai 
galės nusikratyti tapytojo, 
davė reikalaujamą iš jo raš
tą. x

Bet štai, išėju.^ neilgam 
laikui, fabrikantui praneša, 
kad jo portretas išstatytas 
parodoj ir po portretu para
šyta: “Žinomas tarptautinis 
apgavikas.” Fabrikantas 
balsiai supykęs bėga pas ta
pytoju reikalauja, kad 
portretas būtų tuojau nuim
tas, grasindamas policijai r 
teismu. Bet tapytojas rodo 
fabrikantui jo raštą ir ra
miai jam sako:

—Štai, tamstos raštas, 
kad portretas visiškai nėra 
į tamstą panašus. Tad ko gi 
dar nori.

■■ Fabrikantas kreipėsi ir 
policijon ir. teisman, bet'ta- 

f- i ~ —

pytojui raštą parodžius, vi- 
siir prakišo:' Ginčas baigėsi 
tuo, kad fabrikantas nupir
ko už gan didelius pinigus 
portretą ir davė tapytojui ki
tą raštą, kuriame pareiškė, 
‘kad portretas esąs labai ge
trai padalytas ir visiškai į jį, 
tai reiškia i fabrikantą, pa
našus.
/

GRBATBR.

Iš rausvii šilkų aš padarysiu 
Aguonėlę kaip saulę ugninę, 
Ir žalius lapelius užbaigus > 
Dar išsiųsiu gražia pintinę.

•v * k . • i ; . .

Ir taip su bėgančiais metais
Mano mylimos gėlelės nenuvys 
Bet vis žydės per metus-amžiųs,
Nes jų darželis tai mano adinys. 

įStella Maris

UŽDUSINĖS DIENOS LAIŠKAS 
Marijonų Kolegija, 

v Lapkričio 2, 1930

Mano Mirusiai Motinėlei ' ■ r
Mylimoji Mamyte,—
x ' SipnČiu šį lAi&elį paleidęs, pavddęs vėjeliui, kad nu 

. Jums j amžiuos laųnės tėvynę. <

Amazing qualities . . . Astounding prices
_   f ~ • i *  ’___________________________________________ \ . •- » "*v t < , •

PRIC^S F O B DFTROST

IŠRENDAVOJ1MUI 
KAMBARIAI

‘Darbininko” name 5 arbž 
7 gražūs dideli ir šviesu? 
kambariai. Yra elektra, ga 
sas, maudynės, skalbynės. 
duodama šiluma ir janito
rius patarnauja. Dėl platės 
nių informacijų kreipkitės i 
‘Darbininko” Administra- 

tiją.

> ")Ne invade o field with vastly 
mproved cars at the lcwest prices in our histdry" 

.ir-. -. . , -*

■ BY WILUAM McANEĘNY 
Presiaent, Hudson Motor Car ComfRny

JVLeS padirbome šiuos modelius sulyg 1931 mados ir iš visų 

pusių pridėjome daug visokių pagerinimų kurių niekad pirmiau 
visoj istorijoj nebuvo. Kiekvienas dalykėlis yra žymiai pagerin
tas, ir lepumas kuris dabar įdėtas kare yra didesnis negu kada 
pirmiau. Motorai didesni ir turi daugiau jėgos. Yra pridėta sis
tema šaldymui- aliejaus. Kitas žymus pagerinimas yra earbure- 
tion,x kuris padidina palankumą ir ekonomiškumą. Bodies yra 
ilgesni ir platesųi. Šie karai turi gerą ir lengvą važiavimą. Pir
mą kartą tokie pagerinimai randasi pigesniame kare.Tiktai per 
didelį išdirbinėjimą ir turint nemaža kapitalo^ kuris leidžia 
mums duoti publikai visus tuos parankumus ir pagerinimus pi
gesniam kare visoj istorijoj. z

' > > ~' '■ ; ‘ į ' *- '. * '

Savininkui-Sutvarkant tik ir Duoda 
Šią Naudą ?.

Savininkos-tvarkymas duoda Kud- savininkai khrie viską kontroliuoja. 
son-Essex -tokią perviršijančią nau- - liuosybi remiasi ją turtu ir įran- 
dą. Vyrai kurie dabar dirba prie tos Ta* ▼Mpm l* dpoda Hudson-

f... šit:- . *• dirtime. Dw<» *WMiniflnal* g*.-.,.,
į nmo drtdeamt dn metai “e11- ”■ bukai kmi, žyrahi kiekvienas pa.

w» galvos ir valdytojai yra patys ir pelnija. »
•w.'{ ' ' ' ’ ’• . ....

Matykite abu šiuos karus šiose vietose šiandien

-Skyriai MŪSŲ KBAtTTOTM ATDAROS VAKARAIS
~ Retail and Wholesale

652 Beacon fit,

‘ -i?“ .. \ z

ji ? j į - Johnson Automobile Corp., 916 Commonwealth Avė.
*■ t

Hn<lson-Essex Company, i East Milton: E. E. Wadsworth, Ine.,
424 Adams St -

EVERETT: Dean Motor Car Co., 87
Broadway 

FRAMINCHAM: Hudson-Essex Co.,
Kendall St 

FRANKLIN: Snpple Motore, Ine.,' 
Snmmer St 

HINGHAM: South Shore Hudsofi-
Essex Co. -

HYDE PARK: Thomas J. Halpln, 1217 
Hyde Park Avenue

JAMAICA PLAIN: Harold O’Neil, 579 
Centre St?

MALDEN: Wright Hudson-Essex Con
284 Pleasant St 

MATTAPAN: Hudson-Essex Co., 1360
Blue Hill Avė. 

MEDFORD: Hudson-Essei Co.,
4 Mystlc Avė. 

MELROSE: K. W. Fellovre & Co^
29 Upham St.

ALLSTON:
122 Brighton Avė.

ARLINGTON: WIImer G. Tenney, 783 
Massachnsetts Avė.

BROOKLINE: Hučlson-Essex Co^ 91_ 
Washington St.— ’

CAMBRIDGE: Hudson~Essex Co., 978 
Massachusetts Avė.

CAMBRIDGE: Henley-Kimbal Co.. 157 
Vassar SL <>

CAMBRIDGE: North: Brown & Rose, 
1963 Mass. Avė. ' — -

CHARLESTOWN: Sullivan Sųuare 
Motor Sales, 644 Malu St 7

CHELSEA: Broadway Garage, Ine. 
-15 Fonrth St.

CONCORD: Better Motore, Ine.
DEDHAM: Dedham Motor Mart, Ine., 

17 Eastem Avė. x

DORCHESTER: James T. Beckwith 
, Co., Ine, 711 Colnmbia Road. '

MILFORD: Milford Auto Statlon, 
271 Main St

NEWTON- Krank W. Lane,
399 U’ashington St.

NORIVOODi Robert W. Baker,
103 Centrai St.

QUINCY: Syftester & Carson, 
84Washington St.

QUINCY: South Shore Hudsoif-Essex 
Company - - ■ , ■

READING: Reading Motor Mart, Ine, 
Main St

REVERE: Tbe Luna Park Garage, 
368 Ocean Avė.

ROXBURY : Hudson-Essez Co., 491 
Blue Hill Avė.

SOMERVILLE: Hndaon-Essex Co, 
,192 Broadway

SO. BOSTON: Hudson-Eaaex Co., 722 
Broadway '

STONEHAM: Stenėtam Auto Sales, 
Ine, 450452 Main St

STOUGHTON: Tuttle-Rodd Motore. 
U’AKEFIELD: Wakefleld Motor Sales 
' & Service, Ine, 550 Main St 
U’ALTHAM: • Automoblle' & J 

Corp., 173-175 High St ‘
WATERTOWN: Mathbws Motor Cot- 

12 IVatertovvn St
WATERTOWN: Claflln Hudso 

Co., 32 No. Ben'con St
WAVERLEY: Frank L. Harris, 

47 Whlte St .
TCELLESLEY: Wellesley Motore, Ine, 

Colonlal Buildlng
WEST R0XBURY: Bellevue Motore, 

1716 Centre St
IVEYMOUTH: LIncoln-Perrault 

Broad and Madinon St*. '
KINTHROP: Hntaon-Essei Co, 

Winthrop Centre
W0BURN: McGIlrarv Broa, 233 ] 

-Street

Jau sukako net dvidešimts metų kaip mane apleidai, 
bet tai buvo Dievo valia. Ir noys neskaitytum šių/fcano pa-' 
dėkos-žodžių, visgi aš Jūsų nepamiršiu, laikę Viešpaties 
Kryžiaus atnaujinimo aukos, ir jums pinsiu, siųsiu maldos 
vainikėlius, laiškelius... )

Be tavęs, mamyte, turėjau pakelti daug sunkių valan- 
- dų; bet sąyo širdyje aš atjaučiau, kad Jūs prie Išganyto

jo sosto maldaujate už mane, kad apsaugotų mane, nuo 
blogo, ir savo globon paimtų. Taip, mylimoji mamyte, ta
vo maldas Jis išklausė, ir už jas aš negaliu jums atsimo
kėti, atsilyginti. Jis pakvietė mane Į nuošalumą, paėmė j 
savo globą, kad aš Jam tarnaučiau ir taip atmokėčiau už 
Jo suteiktas malones, nors truputėlį. Kaip žinote, mamy- 
te^jau suvirš trys metai, Jam visą save paaukojau. Mel
džiu mamytės, kad nepaliautumėte melstis'už mane, kad 
Jam tinkamai ir ištikimai tarnaučiau visą savo gyvenimą 
ir, kaip ateis man atsiskyrimo valanda su šiuo varginguoju 
pasauliu, būčiau vertas įžengti į rojų, gyventi amžinai su 
Geradariu ir su jųmi džiaugtis Dievo linksmybėse.

Jums amžinai dėkingas, *
Mylįs Jus sūnus

PRANEŠIMAS :
;.... • • x ■ 

Kam reikalinga pirkti vyrttkns 
bužius prašau prie manęs kreipti*, 
a5 reprezeptnoju vieną ift geriamip 
nnj. Dabar yra atėję uampellal 
nią drabužių Ir ganote pigiai Ir 
JONAS JAROAA 225 L St. So. Boa 
Tel. S. B. 0394-W.

■»
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Pianą toki? pigią tik ui
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Klaipėdietis “Ityte” ra
šydamasapie Lietuvos tau- 
44 ' Ijv- ' .. 1

Pubiished ev«y TUESDAT and IBIDAY
' ' ’ by "

teezva m Mcon^-das mątter Sč^L 1015at the Boston. Mass.
under the Act of March 8. 1870" < «J

Aeceptance for malHių; at apedal rate of poetage i>rovi<]ed for in Section 1103 
Act of October S, 1917, anthorized on July 12,1918”

• _

. —,...  Jįsieny 1 kart savaitėje ssetanu. .$2450 
DARBININKAS”

Soath Boston, Mass.

- X. .. ' -2 .: ’ ... . ■ ' ------ •'

TRŪKŠMING AS 30 VIE 
TŲ LAIMĖJIMAS

? ■ ■ •

Ir vėl sovietai nugalėjo 
jaavo priešus. Pastatę kanuo- 
les prieš musę, paleido 

ptriukšmingą šūvį, kurs pa
sigirdo visoj Europoj ir pa

galios visam pasauly. Mat, 
^vargšus komisarus, turinčius 
ydešimtmilijoninę armijų nu-

'ii ■
SUBeeaiPTION KATES: 

Donestic yeariy........... . ...................$4.00
Forelgn jeariy  ............ $5.00
Domestic once per .week yparly..$2.00 
Forelgn once per week yearly... .$W

< * n A ~ ~

366 West Broadway
Telephone South Boston 0620

PBENCMERATOS KAINA:
Amerikoje mitams . ......................!
Užsieny metajns ...........
VfeD« kart savaitėje sietam
Užsieny:

4

_____ . 

dentas užsitarnauja ypatin
go dėmesio. Vieno nuteistų-, 
jų Sitnino sūnus, sužinojęs, 
kad tėvas kaltinamas išda
vystėje prieš sovietus, pa
reiškė, kad tėvas turi būti 
nuteistas mirtin, nes, girdi, 
tokiam atsitikime kaip nuo-: 

įgąsdino aštuoni inteligentai dėmė prieš sovietus, jam ne- 
inžinieriai ir profesoriai daro skirtumo, ar tai būtų 

fcdr, kadangi bolševikai, prie 
įviso savo žiaurumo turi pu- 
|sėtinai suardytus nervus, 
įliems nelaimingiems sovietų 

šams tur būt teks mirti. 
xĮųk negalima taip žaisti su 
r^delikatnais” žydelių ir jų 
^pakalikų ’dirksniais. Kad 

ilsinus prieš pasaulį tą 
riį užsimojimą ant aš- 

mnių beginklių inteligen- 
sovietai paskelbė, kad čia 
ma milžiniškas pasauli- 

suokalbis prieš darbinin- 
■gyyastį ir kad. tari «ud-’ 
in įveltos tokios valsty- 
kaip Anglija, Franci j a 
kitos mažesnėsės, kurių 

Vardai sudaro visų litanijų. 
Tos valstybės su pasipikti
namu užginčyjo sovietų ap-. 

kaltinimus, bet tas nieke ne- 
Girdi. kaltininkai 

Inai prisipažino, ir juos 
įkia mirtis.
Hrie ęaro pditikiniai pra- 

liai buvo baudžiami 
imu Sibiran, bet bol- 

ąeyįkai tų patobulino. Jie 
suodami nužygiavo 

ečius atgal ir į- 
šjiędė mirties bausmę už jų 
"bblserikiškos didenybės įžei- 

Eną. Darbininkų gyvastis 
gerove nieko bendra su 

neturi. Kiek komisa- 
&ams rūpi darbininkij rei- 

, ir advainai, kiek dar- 
kams patinka sovietų 
ta,, mes galime spėlioti 

pūolatinių masinių sušau- 
visų tų, kurie nors 
komisarams pasiprie- 

Taigi. darbininkai gal 
^3abai norėtų nuversti ne- 

mažumos 
ir tie nelaimingi aš- 

inteligentai greičiau- 
dirbo tiio tikslu, kad 
snoti darbininkus iš. 
nčįamos vergijos, bet 
po į komisarų nagus 

mirti, ^ie sakomą 
bet kokiomis 

tas prisipažini- 
jtj išgauta, tai žino’ 

svas ir jų budeliai, 
^tott Sol'i^Ę teisiai

Būn, taigi 
Bet vienas

F

tėvas, ar svetimas žmogus. 
Toksai jaunojo Sitnino nu
sistatymas begalo patiko so-‘ 
vietams ir jų pakalikams. 
Jie tą išgarsino kaipo išti
kimybės pavyzdį. Bet taip 
pat ir carui patikdavo to
kia ištikimybė ir jų norėda
vo įskiepyti kiekvienam ka
reiviui, kai jam virsią pa.- 
duodavo šautuvų ir sakyda
vo: “čia tavo tėvas, motina, 
brolis ir sesuo. Jei tavo tik
ras tėvas, motina, brolis ir 
sesuo sukiltų prieš carą,

• šauk i juos."” Carui dėlto 
buvo gerai, bet kaip gi tam 

L. tėvui, motinai, broliui ir se- 
serei? Reiškia, dėl vieno de
spoto gerovės lai viskas pra-.. 
smenga! Visi žmonės tokį 
caro priųcipą vadindavo ne
pakenčiamu ir barbarišku 
fanatizmu. Patys komunis
tai kuosmarkiausia prieš jį. 
kovojo. Dabar, atsitūpę prie 
valdžios ėdžių, 
suglaudę ausis ima iš caro 
sandėlio 
mones savo diktatūrai pa
laikyti. /

Fanatizmas aršiausia žmo
nijos nelaimė. Seniai kovo
jama su juo kaipo su dide- 
ližusiu civilizacijos priešu 
vien tik dėl to, kad fanatikas 
tai gimtasis tamsumo bro
lis.

su vokiečiais Klaipėdos klau
simu prilygina tokių politi
ką prie struto politikos, ku
ris pavojui gręsiant kiša gal
vą į smėlį.

-t • j

Rašo:
“Opiausiu mūsij laikų 

klausimu yra Klaipėdos 
krašto klapsimas. Krašte ne
daug pasitikėjimo beturin- 
čios daugumo partijos 
(Landwirtschaftspartei * ir 
Volkšpartei), stovėdamos 
prieš .pat rinkimus, bematė 
vienų išeitį iš nemalonios sa
vo padėties: visomis jėgomis 
paveikti Vokiečių užsieniii 
reikalų ministerį Curtius, 
kad jis iškeltų Tautų'Sųjun- 
gos rudens serijoje Klaipėdą: 
liečiančius ginčijamus Mau
simus. Jie gerai žino iš pra-; 
eities, ypač iš paskutinių tri
jų metų, kad užtenka Lietu-; 
vos politikus mažumą pagra
sinti, tai jie tuoj gatavi ati
duoti visa. Ir neapsiriko:' 
Lietuvos delegacija atsisako 
nuo savo teisių, kurias teikia 
jai Klaipėdos krašto kon
vencija, nepaiso parašų tų 
didžiųjų valstybių, su kurio
mis konvencija. pasirašyta, 
bet už kulisu tariasi su pačiu 
skundiku ir — susitaria. Bet 
koks tai susitarimas ? — Vo- 
kiečiai gauna maksimaliai; 
visa, o Lietuva — nieko. Ir, 
grįžęs delegacijos pirminiu-. 
kas, dr. 2auniu% 
spaudos atstovams, kad tas 
susitarimas buvęs reikalin
gas, kad kitos išeities nebe-, 
juta, kad vokiečiams nieko 
ypatingo nepažadėta. Bet ne
pasako nė žodelio, kodėl toks 
susitarimas buvęs reikalįn-. 
gas. O kad vokiečiams nieko 
ypatingo nepažadėta, tai ii 
pirmininkas, tur būt’, pats 
netikėdamas bus pasakęs. Y- 
ra taip, kad pavojus yra di
delis, o politikas, privedęs 
prie jo, užsikemša -ausis ir 
nugarą pastato, kaip strutas 
į smėlį galvą kišdamas. .

Pasižiūrėkime dabar ar
čiau, ar iš tikro tas susitari
mas jau yra toks nekaltas, 
kad jo autorius visuomenei

- - — ---------
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sa. Ir jie patys lyg neju- 
čioms prie io prisipažįsta. 
Girdi, daugelis yra nuo jos 
(Socijalistų Sąjungos) tiek 
nutolę, kad jiems dabar net 
nesmagu tuos laikus prisi
minti. Kodėl gi tie pirmieji 
socijalizmo kūrėjai taip nūo 
jo nutolo? Apsižiūrėjo žmo
nės ir pamanė; ką gi čia so
či jalizme beveiksi? Visi iš 
jo patylomis slenka į fašis
tus, ar į bolševikus, nes pir
mieji ir antrieji turi kokį 
nors galutiną tikslų. Soči j a- 
lizmas gi liko .lyg pereina
muoju tiltu, per kurį eina
ma prie kokio nors apibrėž
to tikslo. Išsivysčius bolše
vizmui, soeijfldizmas panei
giąs komūnizmų neturi pra- _ < A > * A K

> Taiįy 
.1 >

is iri 11

jiiafc gaivai 
jhų Wą toks Mid
sfaūtvfe ir su ^sv0 Tinkė-lP"6“* antikomunistinius 

jais. ■ • •

Kas išeina dabar‘f — Ou^ 
bernatorius tegali skirti tokį< 
pirmininką, kul iam jau ne
oficialiai partijų lyderiai y-j 
ra davę savo pasitikėjimą. 
Dėl kurio jie iš kalno, pareiš
kia savo nepasitiksimą, to 
gubernatorius nebegali skir
ti Taip juk susitarta'(pig. 
“Eltos” pranešimą apie su
sitarimų). Tokiu būdu visiš-

v -r*; ~ i

kai susiaurinama guberna
toriaus teisė. Ir vietos Ber
lyno krypties vokiečiai jau 
šiandien skelbia, kad direk
torijos pirmininkas 'būsiąs 
tik Landwirtsschaftspartei 
narys; vienas narys būsiąs 
iš Volkspariei, o kitų galėsią'statymų likimas, dalyvavo^ 
lietuviai statyti. Ką tas lie
tumis ten prieš du padarys ? 
Praeitis jau parodė. Ar tat 
nėra nusileidimas? Ir šita 
pavadinti “neypatingu” —įda. Seimo atstovai irgi visi 
ilgi struto politika.,

Dabai* “L. Aidas” viena
me savo paskesnių numerių 
(ž. Nr. 243) dziūgauja^esą neštuvu seimo pirmininko 
“pačiuose Klaipėdos vokie- kabinete, esančiam greta 
čių laikraščiuose paimta lyg 
ir nauja kryptis susitaiky- 
mo dvasioje” Bet gal “L. 
Aidas” ir pasakytų, kame jis 
jau tą “ąaujų kryptį” pa
stebėjo. Ar‘jis jau paskaito 
nauja. k^tM, jei paskuti-j

- - - ■

Kaip Užsienių spaudą pra-
......„ MajiSo' mte. ;Uj jU_______  ,

SAiyai, tfĄ, Jyį pos^dyj Suomijos seimas pagrindą ramiai Hai^tn a- >
Ląpujiečių judėjimo 

Matymus. Šitie seimo 133 šalininkai iki lapkričio 22 d. 
balsais prieš; 66 balsus pri- 
Įmti įstatymai apima tokius 
gausimus, kaip komą^istu 
judėjimo Suomijoj Ukvi^Or 
viįną, respublikos apsaugą, 
seim/) nun^dgią ir rinkimų 
Įstatymo pakeitimą. Pagal 

' naujai priimtus įstatymus 
■ Samnijos seime komunistų H piečiu tuo tarpu nešę < 
atstovų daugiau nebebus, iįagrindo belauki kurių 

Kaip tik paaiškėjo, kad 
: seimas įstatymus priėmė, 
Helsinky ir kituose didės-' 

J ųiuose provincijos mieste- 
, piuose buvo išleistos ekstra, 
telegramos. \’

Tame seimo posėdy, ku
riam buvo sprendžiamas į-

teitą. Lapujiečįų judėjimo

'šaukiamo suvažiavimo neda- ' 
rys jokių kitų žygių.’’ 
,.<JSeuho pirmininkas, Ka
lio^ pasikąlbėjime su laik- 
raštininkais, pareiškė, kad

I ** * ' •

dabartis žyminti gerų ateitį. 
Vakarykštis sprendimas 
duoda pagrindo to tikėtis.

tininkų valdžios pasitarimą! j

rį net iš traukimo išprašė 
kad jisą^payąauatųnepasi- 
rašęs savo atsistatydinimo 
raštą. ] 
automobiliu atūžęs guberna
tūros vaĮdįnirrkgs, iš lovos 
net iškė|e ir, per kelias va
landas kaulydamas, išprašė 
jo pagrasą, prižadėdamas vi
so ko. — Pasižadėta pakeisti 
krašto direktorijos narius. Į- 
vykdyta. Pats gubernato
rius, kuris juk turi stovėti 
konvencijos vykdymo sargy
boje, jų laužo ir privertė di
rektorijos du nariu (Dugnių

C

— tautininkų — ir Czeskle- 
bų — vokietį) atsistatydinti. 
Jų vietoje dabar sėdi lietu
viams ir Lietuvos reikalams 
priešingi žmonės. Juodu, vos 
į direktorijų pakliuvusiu, pa
reikalavo iš direktorijos pir
mininko, kad būtų visa eilė 
buvusios Reizgio—Dugniaus 
—-Czesklebos direktorijos iš
spręstų klausimų iš naujo 
svarstoma. Tai ir ture j b bū
ti įvykdomi. — Pasižadėta 
dėl cenzūros palengvinimo. 
Įvkdyta ir tai. Vokiškiej i 
laikraščiai sau nevaržomai* 
apipylė visus, kurie bent 
krislelį parodė lojališkumo 
valstybei, knbrais purvų. Pa
sėkos yra tokios," kad jie maž
ne tų pątp palaikė . per rin- 
kimus,/kąsfeniau turėjo. Vo
kiečiai, -Bėrlvno pakraipos, 
triumfuoji : - ' '

Kokios yra to viso pasė
kos? Matome dabar. Po 
kraštų skleidžiami įvairiau
si gandai apie plebiscitą, a-į 
pie grįžimą prie Vokiętijos,' 
naujų freištatą ir pan. Ant 
žuvusiųjų kapinių padėdami 
vainikai su atokiais parašais: 
“ Treue Liebe. bis zum Grabe 
fui* das deufeche Vateriand, ’ ’ 
ir kt. Hitlerininkai organi
zuoja savo būrius. Klaipė
dos “Sege verein,” Luizes 
gimnazija ir panašios vietos 
pasidaro hitlerininkų lizdais. 
Kįnomatografe rodoma pa
triotiškos (suprask vokiškai 
patriotiškos) kalbančios fil- 
mos, publika ploja, išgirdusi

'* J* «

karingų muzikų ir kariukas 
dainas. Šūkiai “Hed Hžt- 
tler” girdėti. Tai vyksta, aš
tuntus jau metus klaipėdie
čiams prisijungus prie Lie
tuvos. Ar jie struto būdas; 
visa tat žinant ir pramatant, 
pasakyti: Tas susitarimas y- 
ra be reikšmės? Tik vaikai 
gali tokioms kalboms patikę-- 
ti.

O kas dar laukia ateity? 
Pati f* Eltaw juk pranešė, 
kad Ženevoje susitaria kad 
tik toks dirBfctwjai bus pas 
skirtas pirmininkas, kuris statė su -Sidtikausku sienas, 
turės krašto seimelio daugu 
mo pasitikėjimų, p kur gu
bernatoriaus pasitikejnpas 
i • ji *

J” ' ' ' . v ’ - 1

reikšmės! .Ar šita nepųnei?

io
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lapu j iečių prezidiumas in. 
icorpore. Vietos ir užsienių 

^žurnalistų tam posėdy daly
vavo tiek daug, kaip nieką-,

nauji} neramumų simptomų.
Taip pat ir socialdemo

kratų partijos lyderis, Tan- 
ner’įs, savo pasikalbėjime su 
spaudos atstovais, pareiškė, 
kad šis dešiniųjų partijų 
laimėjimas žadąs šaliai rim
tį. Jei tas iš tikro vyktų pa
daryti, tai socialdemokratai 
būsiu keletą mėnesių paten
kinti, nors vakarykštis sei- 
mo sprendimas kiek gresid 
demokratijos teisėms.

' “L. A.”
. i

riki vieno dalyvavo. Sergąs
• ągrarų partijos atstovas 

Sunila visą laikų gulėjo ant

bolševikai

žiauriausias prie-

K
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pirmininku ? At šita yra be 
reikšmės! . Ar šita nepąnei? 
gia statuto Tfr-ojo strausnio? nenori matyti, kas tuo keliu

Pagal tą straipsnį guber
natorius turi visiškų nesu

j

EUROPOS GALMSIOS
KARMOM^nnflfvviflLm.v

tautininkus ? J am, matytį, 
patiko, kad “Dampfboot” 
plūsta opozicija. ‘ ‘Ryto ” iri 
kitų laikraščių pastangas nu
šviesti klausimų objektingai,

po!
fe

. ■ bių turimos kariuomenės pa-
?...r -

. Į.
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Socijalistai suskato pami
nėti Vilniaus seimą 1905 m. 
kaipo Socijalistų Sąjungos 
gimimo diepą. Ta diena at
nešusi Lietuvai daug gero, 
nęs pagimdė socijalištus, o 
socijalistai pagimdė visokios 
rūšies veikėjų tiek, kad jų 
užteko ir kitoms organizaci
joms. Žodžiu, jei tikėti jų 
pasigyrimams, socijalistai 
lyg būtų kokiais bendrai
siais Lietuvos šviesuomenės 
tėvais. * ’ _ „ ...

Kad jie gimė,1 tai gimė, irjamės. Taigi socijaljstėliams, 
kad kitus pagimdė, tai ir tie- tik senovės paminėjimais 
sa, bet kad jie pradeda mir- tenka gyventi. -

seimo posėdžio salės. Per 
‘ balsavimą frakcijos nariai 
, įnešė jį į seimo posėdžiii sa- 
i Sę . ' < '

Premiero nuomonė apie priimtus' 
įstatams

; Premjerąs', Svįnhuvudas. 
; ... gavo kalboj pažymėjo, kad
bųot^^ėmė girti “Aidą”-ty vyriausybe, seimo linkimų

pakeitimoir seimo nuostųtų 
įstatymų priėmimą laiko 
svarbesniu valstybei dalyku 
Niekaip valstybės apsaugos į- 

. statymo priėmimą. Socialde- 
pavadina tai begėdišku me- Sokratų partijos lyderis/ 

Tanner’is, pažymėjo, kad 
partija nesiduosianti gąsdi
nama. Tuo atveju, kai tie 
trys įstatymij projektai bū
tų nepriimti, socialdemokra
tų partija pasiryžusi sueiti 
kompromisan su kitomis 
buržuazinėmis partijomis 
naujam geresniam įstatymo 
projektui pagaminti. Maža- 
žemių atstovas, 'Kęsti, pa
reiškė, kad jis principe yra 
priešingas šitiems įstatymų 
projektams, ‘bet dabartinės 
vidaus politikos akivaizdoj 
jis laiko tikslingu dalyku 
balsuoti už projekto priėmi-' 
mą. Švedų liaudies partijos 
atstovas, von Bom, komisi
joj balsavęs prieš konstitu
cinių klausimų keitimų, siū 
loma įnešti į nuostatus, šį 
kartą pareiškė balsuosiąs už

du (“infame Luge”). Ar tai 
ne likimo ironija, kad Berly
no pinigais leidžiamas laik
raštis išsijuosęs giria tauti
ninkus l Taip toli nuėjo tau
tininkai, kad susitiko “Ar
inėm Arną” su Lietuvos oku
pantais. Taip ginami valsty- 
bes reikalai. Tai ir nestebėti
na, kad ir tos politikos re- 
prezentatas pridarė , tokių' 
dalykų Ženevoje, atidaryda
mas Vokiečiams plačias duris 
per Klaipėdą į Lietuvą. 
Sausio mėnesy gal ir guber
natoriaus funkcijas vokie
čiai paprašys perduoti vokie
čių generaliniam konsulatui 
Klaipėdoje. • Juk jau dabar 
vokiečių generalinis konsu
latas pasidalė gubernatūros p 
kajmynu, nupirkdamas iš 
garsiojo popo Kraus namus.

Tik gtrutai gali kišti galvą keitimų, 
į.smėlį, ir mūsų politikai gali j 
tik ramintis tokiais “laimė
jimais.” Voldemaras padė
jo/pamatus, dr. Zaunius pa

.4 Kas iiždės dabar stogų? Bet 
‘ prie Šito negali prieiti, čia 
visuoniėnė visu budrumu tu-< • . • • ' <- 
ri Šitų sekti. Jau dabar per 
daug tdi nueita. Visuomene

einant būtų po šešių mėnesių. 
ViėudBienei rūpi Lietuvos 
nepriklausomybė, kad ji ne

Lapu jiečių vadas Kosola 
pareiškė savo pasikalbėjime 
ant rytojaus su spaudos at
stovais, kad “svarbiausias 
lapujiečių judėjimo tikslas 
atsiektas. Dabar mes laiky
simės ramiai ir lauksime kas 
toliau bus. Vakarykštis sei-
- ■■. ‘ -Įi ■. <■■■***■»?.". ■ -

kys Lietuvai nepriklausomy- 
bę, ne okupanto malonė, tik 
pačių pasiryžimas, tikrų te- 
vynainių darbai. Visuome-

a,

Atsakydamas į tam tikros 
užsienių ^spaudos kampanija 
prieš Prancūzijos militariz- 

imų, “Petit Parisien” įdėjo 
svarbiausių Europos valsty- 

lyginanių Tentelg. ?*’ į
7 * ■ "r --

Tuo pranešimų, Prancū
zija turi iš viso 520,000 ka- į 
riuomenės, iš kurios 317,000 
yra Prancūzijoj. Prie jos 
dar gali būti priskaityta 
35,000 žandarmų, 18,000 
muitinių valdininkų ir 7,000 
apginkluotų miškų saigų, t. 
y. viso 377,000. Šitas skai
čius yra 300.000 karių ma- * 
žesnisr negti buvo prieš ka
rą 1913metais.

Vokietija, kuriai taikos 
sutartys leido turėti 100,000 
kariuomenės, turi greta jos 
150,000 policijas—eilinių ir 
kar ininkų, kurie yra puikiai 
apmokyti- ir, reikalui esant, 
tuoj gali būti įtraukti į ka
riuomenės pulkus. Be to, 
per neseniai įvykusį Kob- 
lence dešiniųjų buvusių ka-A, < 
rių Stahlhelmo organizaci-S^ 
jos suvažiavimų pasirodė, 
kad Vokietija per 24 valan
das gali pastatyti ant kojų 
440,000 kariškių, kuriems 
trūksta tik šautuvų ir šovi
nių. Tuo būdu, Vokietija, 
jei būtų paskelbta mobiliza
cija, gali tuoj pastatyti 470,- 
000 kariuomenės. >
. Iš kitų valstybių, italų vy
riausybes pranešimu Tautų 
Sąjungai, Italija turi 714,- 
600 kariuomenės pačioj Ita
lijoj ir 52,000 — kolonijose. 
Viso 766,600. Čia įskaitoma 
kariuomenė i? milicija. Pa
ti kariuomenė turi 303,000 
karių ir fašistų milicija — 
353,000. " : * j >

Didžioji Britanija turi 
780.000 kai’Hiomenės. IŠ ’ '
297.000 yra metropol 
483*000 kidnĄijiMgP"
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Kaip jau laivo preneštąuiĮ^ią 
omis dienomis Varšuvoj į-j Ęvaug—

įė nuo galo iki gtdo. Pfer 40 
metų gepalęrikiainai ištiki-1 
mas .Coronae Regni- Polo- 

^niae, feętagn&ą
:ėten^ų 'jMetanio malone. Tau
eris kun. ŽtMigolovičius. Čia nenhergo vilnyse, gęstančios 
taduodame joB turinį:

. • *
“Sutrauktas juosvas vei

das, primerktos degančios ą- 
kgs, iškili pidi kokia, išdidi 
Romas cezario galva,4 1
nigaik^is Vgtaui^ Vilnia ^.7^

yko iškilminga akademija 
rytauto Didžiojo mirties 
00 metų sukaktuvėms pami
nėti: Joj įdomią kalbą pasa-

■ saulės spindeliuose — ap- 
žvalgė parblokštą ir sutrintą 
didžiausią militarinę galybę, 

« matydamas savo tėvų ir pro- 
. $enių amžino priešo mirti ir

bazilikos portrete. Prašau 
atsistoti Tannenbergo pa
minklo papėdy Krokuvoj. 
Milžiniškas kryžiuotis UI- 
riet von Jųngingen, ordino 
didysis magistras, ritas gau
siai krauju nušlakstytu gra-i 
nito gabalu į bedugnę pra
garmę. Dievo ranka jį par
bloškė. ir tremia į armenį am
žinai, visiems amžiams. Ties 
juo stovi riteris — kurdu pa
sirėmęs Vytautas. Antveidis 
pakeltas, atdaras. Veidas iš 
skausmo susitraukęs ir su
stingęs. Ant kaktos nusilei
dęs paslapčių pilnas susi
mastymas. Lūpom is klai-

1 džiOja paslaptingas ir neat
spėjamas pusšypsnis, kaip 
Dziokondos šypsnis...

Ar jis į saye, ar į pasaulį 
įsižiūrėjo? gal jis klaidžioja 
labirintiniame savo gyveni-j 
mo bėgy ir mąsto apie su
trintos į dulkes ir sųtnuskiny • 
tos galybės pereinamumą ?-1 
Sustingęs jis šitaip, suakme
nėjęs amžinai, paslaptingas 
ir nesuvokiamas.

Didžiausio prieškrikščio-
» .._»•' ■ •

ninės Lietuvos riterio Kęs
tučio sūnus, paskutinis lie
tuvių vaidilutės Birutės sū
nus, jis stovi dviejų pasaulių 
pariby. Ties jo lepšiu, supa
mu Trakų ežero Vilnių oši
mo, lankėsi vaidilutė moti
na ir jam dainavo dainas a- 
pie Lietuvos dievus. Augo*-*
ji po ginkluota tėvo didvy
rio ranka kovoms ir mū
šiams už Lietuvos dievus,-už- 
senesnių tikybą, Iaetovą 
grūmėsi mirštamose kovose su 
priešu, kuris ją krikštijo ir tvir
tino kardu, rengdamas pražū
tį* ir nešdamas prapultį.

Kada Jogaila Lietuvą su 
Lenkija sujungė ir suvieni
jo, Vytautas išgesino šven
tąsias ugnis Žemaičiuose, iš-' 
griovė tėvo ir motinos aului-

s
.. • ■<
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Šalie grakščiųjų genijų — Šopėno, 
Mickevi&aus, Slovackio ir

* _ Taip džiūgavau as, kai laisvefu, 
Ir giesmę sukūriau aš tau neįvieuą.

• Pasikeitė jųū visa. Kaltas kasT
* 'O, Lenkija, i kokią gelmę baisią ■.

Prasmegai iii?! Ir kur, manai, nueisi 
Su kelvedžiais, kur rezga yien klastas.

Kurių vardai — 7~ - - 21
Iš pasalų į brolio širdį smūgis..

iriausią gąlybfe ir Viršūnę,

• gyvenin^^aigos jis 

liBd mi spaįtĮį 27 ,d apgdds 
pridengė hvaigzdėta mirties 
priedanga tą gaimpą genia
lią galvą.

‘ r . ’ ’ . “S“ . •/

Jo lopšį ir mirties vietą 
Traką pdy ir šiandien lin
guoja, kaiplingavd^^čiėnn^ 
sigs ežero medžiaga yia svar-
BoaiJifea praioarfė X /Kte- hfa„m-aR ftponįj pasektos ei.;

IBO
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15. Reikale Stasio Noreikos; iš Seimo vedėjas V. Kudirka skel- 

Lietuvoj, prašymo atmokėti jtfhi' metųyof, prašymo aunoKeti jam 
. /ųž prinokusius namo bonus, įneši- 

,mų- komisija perduoda jo laišką
'.Centro- Valdybai, pažymėdama,

r

Centro VaMybOB>taid$aaf

A.F.Kn^TuitoA 
. jp 1

Apskričio'Rengimo Komisu 
’ minėjimui D.; L. K. VytMi 

metų mirties 3ukaktuv»;į 
’ minėtą apvaikšeiojįmą, ko 
vyks 12 -d. spalių, š. m., Be 
Mtss./ ir kviečią ristąjį

\ ■'
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gūdikraujų jnita,
_ V*___ _____________

•* • 
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Tu pančiuose laisva buvai. Oįiūgis,

Kreivakelius pamėgus, tu-—nebr ta.. . 
. Tu—vergė.. .‘Bet ateis diena: nudžiugęs 

, Išvysiu, jog klasta vėl nubloldįa 
z -• x ** ■ ;

Kapbretonas, y 
193(>m.« rggpiūeio 28 d/ 

j Išverkė Liudas Gira 
‘ (“Liet. Aidas”) -į į
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mineraliniai^- žemės, turtai 
neišsisems? Geologai ir kal
nų inžinieriai jau sėniai į tą 
pavojų nurodp. . Bet, kaip 
rodo paskutiniai tyrinėji- 
mai, taip blo^a nėra. Iki šiol 
buvo ištirti, ^vyzdžiui, ge- 
ležies rūdos, tik viršutiniai- 

kdių, laivų, Priamų ir t. t /sluoksniai W30O metru gi-

Bet šių dienų eivilizaeijos 'VP_" • » ,
laipsniui pasiekti vienos kn-

- to inedžiagos būtų maža, jei-- 
, gu gamta nebūtii apdovąno- 

. vTzrtiisi mus įyairais, žemės gi
lumoj paslėptais, metalais. . .v, ..

nuošimčio vis^Z, žemės Į“’|

jonui kilometrų varmės vie
los, kaip nervų tinklas, api
pynęs visą žemės kamuolį. 
Dėka švinui mes šiandien 
•turime išbujojusią cheminę 
pramonę. Aliuminijus ir ki
ti lengvieji metalai iškėlė 
žmogų į padanges. Nikelis 
ir chromas apsaugoja geležį 
nuo rūdžių. Čia galima bū- 

išvardinti riša eilę 
Naudingų žmogui metalų.

Šiais laikais metalų ir mi
neralų sunaudojimas labai 
pakilo ir sudaro žymią pa
saulinės prekybos dalį. Sta
tistika rodo, kad Šiaurės A- 
merikoje .52 nuošimčių visų 
pervežamų geležinkeliais 
krovinių sudaro metalai ir 
•mineralai.
'Per paskutinius trisdešimts 
metų žemės turtai buvo dau
giau išnaudojami, negu per 
visus amžius iki 1900 metų.

..z - •. . ' : *

Akmens anglis, nafta ir
»” "T" A ' .

kita iš žemės gelmių iškeiia-
7

nūs. a <- ; J

Didvyriškas rungimasis, 
jo didis darbas, ųųlžiniškos 
pastangos mumyse amŽHiąi 
gyvena ir auga. Jo pianai ir; 
ketinimai — šviesos stulpai 
mūsų didvalstybiniųose ke
buose.

Du Gediminaičijai sukūre i 
didžiausią tą laikų didv'dUty 
be. Bendra pastanga' iš- - . . x <
‘ j-N 7 -niumoj paslėptais, metalais.sprendė budrus Rytą ir 5. . .

karą tdausimus.
^tandie'n, kaip ii : sėiiiau^ 

Baltijos pajūrį — Ddjmę ir 
Klaipė^ — gMi ^BMiuKyn Denarą 
LeĮąbąjos ir TĄetūvas gudčĮhiota 
ranka.

• ' ’*. - «i
Šiandien, kaip ir seniąu/i 

Lenkija ir Lietuva gali Su
laikyti veržimąsi iš Rytų ir 
antplūdį iš Vakarų.

Didis lietuvis šiandien ku
ria didvalstybinę ’Lenkiją. 
Jei Lietuvoj iškils jžymuš 
vyras, kuris savoxtėvynei atĄ 
ras Vytauto kelius — Lenkia 
ja ir Lietuva, kaip ir seniau^ 
susitiks didžiuose bendruosė 
istoriniuose keliuose — ben- 
drame gyvenime ir bendra* 
me darbavimosi.”

Po kun. Žongoiovičįaus 
kalbos, — su visais viėė-im- 
nisterio išvadžiojimais ir is
torijos interpretacija, ai§ku,į 
sunku sutikti, — pasakė kal-1 
bą kažkoks profesorius Ka7 
menieekis. Ji buvo grynai; . , .
agitacinio pobūdžio. jPasdtl Mofadmmkų apduota, 
profesoriaus, lietuviai, vaiz
duodami Vytautą Lenkijos ' 

\ priešu, sąmoningai klastoja 
’ istoriją. Lenkus Vytautas 

tei liūdi-

vilizacijos pagrindas. Ir iš 
tikrųjų, be mineralinės kuro’ 
medžiagos neturėtume pra
monės, neturėtume geležin-

lunios. Tuo farpu apškąi- 
čiuota, kad dar neišnaudoti 
rūdos sluoksniai siekiątma- 
žiausia. l,50(k-2,000 . metrij 
gilumos^ Tolįnesnėse žemėsx 
gelmėse, paslėptų. minerali-

Namo Bonų Likvidavimo Komisi
ja, kaip tik galės, išpildytų minė
to asmens prašymą.—Seimas vien
balsiai užgiria šio reikalo patvar
kymą.

t . f

16. Reikale Amerikos Lietujvių 
R. K. Labdaringos Sąjungos, Chi
eago, III, laiško su prašymu para
mos, Įnešimų Komisija pateikia'. 

. Seimui sekančio turinio rezoliuci-’

7 ' . t J
“ Seimas su džiaugsmu išklau

sęs Amerikos Lietuvių R. K. Lab
daringos Sąjungos pareiškimą ir 
pilnai palaikydamas jų varomąjį 
darbą, nutaria juos remti moraliai, 
bet negali duoti finansinės para
mos.” !

Į Rezoliucija užgirta vienbalsiai.
I 17) Iškeltas klausimas 1-mos; 
'kuopei?, So. Boston, Mass., apie ne
sutikimus su nekurtais “Darbinin-1 
ko” bendradarbiais. Pavesta ant 
vietos Skundų Komisijai ištirti 
priežastis ir tuojau duoti Seimui- 
tuo reikalu rezoliuciją. Skundų 
Komisija atskirame posėdyj, iš-, 
klausiusi pareiškimų, parašė rezo
liuciją Jr perskaitė ją seimui:

“LDS. XV-me Seime iškelta 
klausimas dėl nesusipratimų, kilu
sių tarp 1-mos kuopos ir “Darbi
ninko” bendradarbių už įdėtą 
“Darbininke” korespondenciją a- 
pie Worcesterio apskričio suvažia
vimą, kurioje 1-mos kuopos kai 
kurie nariaL-jautėsi esą užgauti. 
Kadangi toji korespondencija, 
kaip paaiškinta, buvo paradyta be 
blogo noro ką nors įžeisti, tai jos
autorius atsiima tuos žodžius, dė- 

išsivystymo. JCada minėja- lei ktrrlą kžfo nesušiprtftimas. Sei- 
Įų pareikalavimas' pasauly

< k- ’ _r.l - ’

padidės, atsiras ir. būdai 
tain reikalvįmui patenkinti. 
Tam yra laidąs neišsemiama 
žmogaus energija.

“M. R.,f

labai mėgęs. Apie tai Hųdi^i 
jąs faktas,- kad jų visuomet“ 
buyę. labai daug - Vytauto 
dvare. Dabartiniai “Kaitnb 
Lietuvos” valdovai:esą grei-

kad per šimtą metu iki pa
saulinio karo baltosios rasės 
žmonių skaičius padidėjo 
trigubai. Tuo tarpu minera
linių žemės turtų išnaudoji-

- ' *> > K*>J . •

“DARBININKO”
KAUNDORIUS

Šiais metais ■ išleisime 
4 ‘ Darbininko” Kalendorių 
1931 metams. L. D. S. kuo- 
poms buvo išsiuntinėti laiš
kai prašant prisiųsti kuopų 
istorijas, atyaizdus, ir taip 
pat parinkti savo kolonijo
je skelbimų *

Gerb. LDS. kuopų valdy
bų ir darbuotojų prašome 
pasiskubinti su prisiuntimu 
skelbimų, kitdpų istorijų ir 
atvaizdų

LDS. Raštinė
, f

t

Tėvai, Mokėjai Auklėtojai, 
Mažąję«oMjaiir 

fleredariai!
Iš r aS y dinkite Jūsų 

brangiems 
vrikams

i

mas pakilo nepalyginamai 
aukščiau : cino gamyba pa
didėjo 26 kartus, vario—63, 
mineralinės kuro medžiagos 
— 75, geležies rūdos — dau
giau kaip 100 kartų.

Kyla klausimas, ar ir atei
ty metalų sunaudojimas taip 
sparčiai augs jr ar pagaliau

ir pa- 
Ir piešia ši- 
ir daflinin-

veldėtdjai.
Dar kalbėjęs Ę. PiUuds 

fe». Jis pažymėjo, kad leii-4~ 7 ““
|ori, švęsdami Vytauto Di- rįs didelės reikšmės, kadan 
džięrįo hnirtiefcl SukaktuTEm džipjo * mirtimi SukakauvesJ gi nuo jo prasidedąs lenkų 

V* ■ ; njatų jiune bendrų Tahne|i-| istorijos didvldstybinis lai- 
bergo laimėjimo 

įSStas laimėjimas lenkams
kotarpis. E.

džiaag*.
* • 

du kartus per
61 lt, 

Lietuvoje, 
VokietijojeLatvijoje, Ertijoje, Vokietijoje 

aAnešį lipurf.' didelio formato su 
fr .kitor RętęUu lS’liL, puiei 
trųus m?n. ? lt. 30cent. Amen’

. Adrerti:

mas reiškia pasigailėjimo dėl užsi
tęsusio nesusipratimo ir sveikina 
daromus žingsnius ir.1-mos kuopos 
pareiškimus sutartingai darbuotis 
organizacijos naudai.”

Abiem pusėm sutinkant, geimas' 
•vienbalsiai priima virš-minėta re- 
zoliucjij^. v

18. Įnešta ir paantrinta, kad 
“Darbininko” prenumerata me
tams būtų $4.00, vietoje dabar 
$4.50. — Po neilgų diskusijų, Įne
šimų Komisija pateikia- Seimui tuo 
reikalu sekančio turinio įnešimą 

tsu pataisa: “Seimas randa galima 
šiais Vytauto Didžiojo metais nu
statyti ‘Darbininko’ prenumeratą 
$4.00, vietoj“ $4.50. Kuopų penk
tukų klausimas paliekama išspręs
ti pačioms kuopoms.” — Priimta, 
didžiuma balsų (1 balsas prieš).

19) A. F. Kneižys skelbia, kad
kun. P. M. Jūras pažadėjo $30.00, 
dovanoms už geriausiai parašytus 
“Darbininkui” straipsnius “So
cialiu Klausimu,” vien lietuviams 
studentams-ėms; pirma dovana — 
$15.00. antra — $10.00 ir trečia — 
$5.00. — Pranešimas priimtas gau
siais aplodismentais. Įnešimų Ko
misija pateikia ir skaito Seimui 
sekančio turinio įnešimą: “Seimas 
su padėka priima Kun. P. M. Ju
ro dovanėlę $30.00 ir pasiūlymą 
duoti premijas trims autoriams 
-už geriausiai parašytus socialiu 
klausimų straipsnius. Literatinei 
Komisijai pavedama šiuo klausi
mu daryti .sprendlųią. — Priimta 
vienbalsiai. 7 ' ‘

20) Pakeltas klausimas Lietu
vių Prekybos Bendroves reikale 
skolos už ofiso rendą L. D. S. — 
Nutarto: Palikta-Centro Valdybai 
išreikalauti. / . x

; 21) Iškeltas klausimas apie Bo: 
nų Likvidavimo Komisijos likimą. 
Po trumpą t^skusijų paaiškėjo, 
kad bonų likvidavimo darbas dar 

minėta komisija

n8atdutfa

bia -Centro Valdybos rinkimus? ^9^?% ypač ąrtjnaų kolai; 

Kandidatai .nominuojami viešai 
Balsavimas slaptas. Balsavimo 
tvarkytojai: J7 Smilgis ir S. Ci- 

Statyti kandidatais Vladas Pa u-, 
tauskas, Jurgis Verseckas ir Jur- 
gis Šakelėj Vladas Paulauskas, 
gavęs daugiausia balsą, lieka iš
rinktas Centro Valdybos Pirmi
ninku.

Vice-Pirmininl&L kandidatai:
Vincas Kudirka, K?Vg 
ir A. Andraitis. Didžiu^ 

rinktas V. Kudirka Vic 
ku.

Centro sekretorium perstatytas 
A. F. Kneižys ir vienbalsiai išrink
tas.

Į Centro iždininkus perstatyti 
J. Verseckas, A. O. Avižinis ir J. 
Zaikis. Didžiuma balsų išrinktas 
Jurgis Verseckas.

Į Kontrolės Komisiją perstaty
ti : Jonas Zaikis, K. A. Vencius ir 
Ona Siaurienė. Visi trys išrinkti 
vienbalsiai.

Literatinės Komisijos rinkimai.
Įnešta ir paantrinta, kad Seimas 

'išreikštų padėką Literatinei Ko
misijai už jos pereitų metų dar- 
bus. Visi atsistoję, gausiai aplodis- 
mentuoją. > I

Įnešta ir paantrinta, kad seno
ji pereiti! metų komisija, kurią su
darė : Kun. K. Urbonavičius, Kun. 
J. švagždys, Kun. F. A. Virmaus
kis, Kun. F. J. Juškaitis ir Kun. 
F. W; Strakauskas, pasiliktų ta 
pati, pridedant Kun. J. Balkuną. 
Visiems sutinkant, visi virš minėti 
dvasiškiai išrinkti vienbalsiai.

Atstovu A. L. R. K. Federacijos 
Tarvbon vienbalsiai išrinktas An
tanas O. Avižinis.

Kun. J. Švagždys, vardu Sveiki
nimų Komisijos, pareiškia, ;kad 
vardu šio Seimo išsiuntė sveikini
mus šiems: J. E. Kardinolui, 
O’Connelh J. E. Metropolitui Skvi-' 
reekui Kaune, Gerb. Kun. F. 
Kemešiui. Gerb. Kun. V*. K. Taš- 
kunui, J. E. Frank G. Allen, Mass. 
valstijos gubernatoriui. J. H. 
James M. Curley, Bostono Majo
rui, J. E. Herbert Hoover. š. A. 
Suv. Valst Prezidentui, ir Darbo 
Federacijai, Lietuvoje. — Užgirta 
vienbalsiai.

.-Padėkos ir Atsisveikinimai
t "

Neatsirandant daugiau reikalų 
svarstymui, einama prie Seimo už
baigimo. Seimo vedėjas, viso Sei
mo vardu, dėkoja Seimo Rengimo 
Komisijai, būtent: vietos klebonui 
kun. F. A. Virmauskiui, Centro 
Valdybai ir vietos 1-mai kuopai, 
taipgi Seimo Prezidiumui už jų 
triūsą Seimo laike, ir visiems Sei
mo atstovams-ėms už prisilaikymą 
tvarkos ir rimtą svarstymą orga
nizacijos reikalų.

P. J. Tutoraitis, Seimo Vedėjo 
Pagelbininkas, dėkoja Seimui už- 
suteiktą jam Seimo laike garbę— 
pageTbininkaųti; pažymi, kad su
grįžęs nampn. dirbs LDS. labui 
kiek tik jo jėgos jam išneš ir ta
ria visiems atsisveikinimo žodį.

P-nia Ona Siaurienė, Seimo Ve
dėjo antroji pagelbininkė, taip 
pat dėkoja Seimui už jai suteiktą 
garbę Seimo laike — pagelbinin- 
kauti ir taria visiems atsisveikini
mo žodį.

b’vaųti apyąikščiojime. -7$Sj| 
šiame reikale kun.
pareikšdamas svarbą renrflM 
apyąikščiojimo ir kviečia'^3 
kuo skaitlingiausiai dalyyąųjftj 
visų apylinkės kolonijų. '

* K. A. Venčius, vardu Rengij 
Komisijos, kviečia Seimo atstovi 
ir apylinkių kolonijų LDS. nw| 
ir nares dalyvauti Šv. PranofiltĮij 
parapijoj Lawr>ęnce, Massi,-^

mulevičiųs. bažuyčięs pašveųtinimoj 

ka balsų iš- 
RFirminin-'

mėse, kurios .vyks spalių Į3*tą^l 
š. m., 10-tą'val. ryto. — Seimtū.^ 

hibaigus, linki visiems laimiai 
sugrįžti namon ir nuosekliai Ąjį 
ti LDS. labui. •.

P-nia O. Adomaitienė, antroj 
Seimo Raštininkė, dėkoja Seimą 
už suteiktą jai Seimo laike 
bingą vietą ir taria atsisveikiniflį 
z°<ų. .

Paskutinis prabyla vietos kletįę 
,nas ir Seimo Rengimo Komisįįi 
narys, kun. F. A. Virmauskis,.,ja 
žymėdamas, kad laike šio SeiSį 
turėjo progą pastebėti ir išsineSI 
gražių ir naudingu įspūdžių 
dvasios, ir todėl .esąs dėkingas 
siems Seimo dalyviams už jų prt 

‘kilnią dvasią, mandagų užsilaiką 
mą ir sumaningumą reikalų sviį 

A»tyme LDS. labui. . - 7’5^

V. Kudirka. Seimo Ve^M 
.skelbia Seimo baigimą ir kriene 
kun. F. A. Virmauskį atkalbi 
maldą. Visiems atsistojus ir ktUj 
F. A. Virmauskiui vadovauja^ 
atkalbėta Seimo užbaigimo mąk£|

Seimas užbaigamas 7 ;10 val.-1n 
kare, rugsėjo mėn. 24-tą j 
Vytauto Didžiojo — 1930 m.

Seii^o Vedėjas V. J. Kudiri 
Raštininkas K. A VenriuA 1 -:r- 7-7^

GERA PROSA I
PASIDARBUMl

Šv..Kalėdų ir Naujų 
tu belaukiant darbininkai^ 
yra gera proga pasidarbuok 
kilniame spaudos platininį

sv. Ką®? 
jau 
generoĮjB

v r

darbe.
Worcesteriečiai 

miero parapijoj 
buojasi. Išrinko 
ir jie leidosi į kiekvieno 
bininko namus užrašynėdfl 
mi katalikiškus laikrascHU 
Šiomis dienomis “Darbiu 
ko” administracija gayą.7| 
Worcesterio 12 metinių pi*! 
numeratų. Taip pat pažadi 
jo dar daug daugiau prisitg 
ti. Kas juos “subriis-’rS

Spaudos platinimo konfl 
sijos pirmininku yra p.^ 
Svirskas, buvęs Blaiviu 
Susivienymo raštiniu 
Jo pagelbininkais yra u< 
ir energingi spaudos pla 
tojai.

Worcesteriečių pavyzdį 
retų pasekti ir kitos koh 
jos. . ' • —

neužbaigtas, kad minėta komisija 
m»(i nentšiatątydino ir. kad Seimaa jos 
“J* nepanaikino; tbdM,n<>nų''lik\,fito- 

vinio reikalai* rūpintis Uek>ta pa- 
tj J^dsjs, kpii buvo išrinkta 
KtV-mr seime. . 5

’ - > į* '- Jfį

K4 TXK IttJO 14 SPAUDOS KAUJA KJTYGA 
VARDU. |

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS1
KONGRESAS t 1

ParaH KUN. PROF. PR. BU0IS, M. L U. . ■'* '-• J
Lakti įdomi knyga. Apraiymas žymiausių nuctikių KmlgaCl 

< Prot P. Bučio, K 1 C. kelionės į Austrai!ją. Kaina pinkA>j| 
į tais ririeliaiš 6150. Kietais viršeliais 41.00 Užsakymus ah^į

f A ♦<wonratio” adktotia()ua J 
N6 Waat fcomy, MA Bartu, Mm



LIETUVIŲ

Valdyba

Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, 
vakare, moT 
kitę gausiai, 
keti duokles.

N. 8. PHILADELPHIA, PA\ ,
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki-* 

mas įvyks sekmadieny,^gruod. 14, 
tuo jaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. • svetainėj, 1123 Lęyion St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklė užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po'vie- 
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. e- Valdyba

mūsų nerūgosi. 
jtuoja — vos 4

1 HARTFORD, CQNN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruod; 14, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Gapitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, ries y- 
ra svarbiu reikalų dėl kuopos nau
dos. v ~

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rast.

DAYTON, 0HI0
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, gruod. 28 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai. /

Kuopos rašt. Z. Gudelis

WESTVTLLE, ILL.
LDS.'75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta'kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

WATERBURY, CONN.
Gruod.-28 d., 1 vai. po pietį] į* 

'■yks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
grcss Avė. Ateikite visi. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
• » .. ' *, Šv. Kazimiero parapijos susi

rinkime, klebonui vadovaujant, 
nutarta .pastatyti bažnyčiai bokš
tą ir padaryti kitus pataisymus.'

sausio 2, 7:30 vai. 
kyklos kambary. Atei- 
i. Nepamirškite nžsimo-

Valdyba

Detroit, MIČH.
' LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, gruod. 21, tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje' Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į špsusirin 
Limą. ' •’ t • •

kratyti. Jis buvo .pramintas
“maru.” <' • . ' ,

bedarbės metu reikėtų 
susiprasti ir nelupti per 
Lietuvių priežodis sako: 

t norėdamas ir mažai nu* 
Taip ir rengėjai numažinę

ausis pradeda' skaudėti- ir 
kokios yra kurtumo priežas- 
tvs.

NEW BRITAIN, CONN.
r LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, gruodžio 21 'd. 6. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Į Nepamirškite užsimękėti duok
les./ ’» ' Valdyba

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks, 

sekmadieny, gruod. 14 d., tuoj po 
sumos. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vite- 
nintėlės darbininkų organizacijos.

' y , Valdyba

' /
NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny, gruod. 28, 
j vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 33*Green St. Kviečiame na- 
riųs(es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. . Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, gr. 14, 
tuoj po_ sumos, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius. / Valdyba

ATLIEKU 
VISOKIUS 8PAUDOS 

DARBUS - 
Nuo maitaualų UkletMlą 
tH dldilanMų langinių 

kortų.
Mano kainos sutinkamos

WORCESTER, MASS.
Oras atšalo. Tas datffc atsiliepia 1 

ant bedarbių, nes reikia kuro,xo I 
neturi kuo nusipirkti. Turėdamas 
laiko dažnai nueinu i ’City Hali. 
Tai dar nebuvau matęs tiek varg
šų bedarbių stovint maldaujant j 
darbo ar valgio kiek jų dabar; 
kasdien susirenka. Kur nueisi, vi- 
s-ur sutinki mūsų brolių bedarbių. 
.Žinoma tarp daugelio randasi ir 
dirbančių, bet su uždarbiu tai jau 
nėra kalbos. Turi darbą, tai 
džiaugkis, kad dirbi ir viskas.

Šiaip mūsų parapijos ir drau
gijos rengia visokius vakkrus, tik 
negerai kad įžangą padaro nepri
einama darbininkams. Nesakiau 
nieko kol darbai ėjo gerai, bet 
dabar.
mums 
daug. 
“Dau; 
stosi.
mokestį daugiau publikos sulauk
tų. Adventuose kiškį' apsisfbs, su 
parengimais, o po šv. Kalėdų tai 
vėl bus visokių šurum-burum.

Vytautas
—.-------------------------------------- /

fys. 'Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus .Lietuvon ir 
tisą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen-

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris 1930 metais neuž
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos žiedo, žurnalo

Lapkričio'29 d. įvyko parapi
jos metinis balius. Jaunimo buvo' 
mažai, nes muziką nepatikus. Tas 
parodo, kad jaunimui nesvarbu 
kas rengia, bet kaip rengia. Pa
rapijai liko pelnoį

■ ■ ; ; • >/■ Senis
---- -- ------- ---------------- ------

Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips- 
oįų, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimą.

“Ateitis” visų pigiausias Lietu, 
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
“Gaktos Draugo” priedo. Pusm. 

— $1.00. Moksleivams; net. — 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi
nasi ir stiprinasi saulės spindu
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
šalies—gimtinės, gaivinasi irstip
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

Adr.t “Ateitis,” Kaimu, Lab- 
vis AL 8.

ibas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa 
Įaulio moTerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
nąi s 1) .Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 

ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
Tftįsąr kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
Viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
jfm toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
$hyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
It.’TlOTEKŲ DIRVA” pradSa eiti Liotavon. 
tį Vfaakvnrat siųskite šiuo adresu:

. “UOTERŲ DIRVA"
MįftĮ IV. U Street, ' CKcaga, IU.
Rpž- i ’

£ai kalbama apie ausis, 
rrastai kalbama tik apie 
tusies dalį, Kurią matome 
kuri be geros vietos dul- 
nš -kolektuotis taip pat 
itia ir balso vilnis ir per
ia jas į vidurines ausies 
fe.- Žinojimas mūsų gir- 
limo aparato nematomų 
iųkonstrukcijos padės su-

PROVIDENCE, R. I. /
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny, gruod. 21, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime graži] pavyz 

’dį kitiems.^

iVAIGŽDUTĖ”

I TIK U Iš LIETUVOS
| GerUtnst Lietuvos saldainiai yA Bn- 
| tos Fabriko. Dabar tų saMalilitt gauna- 
■ ma nuolatai ir todėl Jds yka IvieUos ir 
| gardžios.
' Km dar nesat Jų ragavę, tai ufsiM- 
’kykit Rbandymui Įvairių ruHų aiuh- 

ėialna dPM ui $1.00. • . . • •
Perkant p6 danglan dldaf* nuolaida. 
Skilome krautuvninkątBa, drauglJ6u>« 

Į parapijoms, agntasML .
8n ^jStot ’

Vasaros metu šioje kolonijoje 
buvo įvairių parengimų. Vytauto 
Didžiojo 500 m. mirties sukaktu
vių paminėjimas buvo iškilmin
giausias ir svarbiausias. .Paminė
kime kalbėjo kun. K. Urbonavi
čius, Norwoodo lietuvių parapijos 
klebonas ir A. F. Kneižis. Para- 
' rijos naudai surengta du pįkni-

cu. ' " - .

C. BR00KLYN, N. Y.
Gruodžio 28 d., tuoj po sumos į 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi- 
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti.

10 DIDŽIULIO TOMO
(turinčių arti 5000 puri.) - 

•uošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei-x 
gu kuris inteligentas, vistiek ku-' 
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met. 
1 —$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
i met. — 35 lt., pusm. — 20 lt

Adresas: KAUNAS, Laisvės A-

Medų reikia laikyti vėsio
se, erdviose ir gerai vėdina
mose patalpose, ųeg laido
mas drėgnose ir tvankiose 
kamarose,jis nustoji savo 
kvapsnumo ir pasidajo van- 
deniuotas. Žiemą, kada dix 

- deli šalčiai, medų laiko ap
saugotose patalpose, nes 
.šiaip indai gali susproginėti. 

=; Susicukravusio medaus pa
viršiuje visuomet pasidaro 
balta pluta. Kai kurios šei
mininkės tą plutą nųgram- 
do, manydamos, kad. tai blo
go medaus pažymys. Tai y- 
ra klaidinga nuomonė. Ši 

' pluta susidaro iš baltymų ir 
Į cukraus junginio ir kaip tik 
’ vra tikro bičių medaus pa- 

žymys. Be to, ji apsaugoja 
medų nuo žalingos oro įta- 

i kos, panašiai kaip salicilo 
rūkštis apsaugoja nuo gedi- 

. mo konfitūrus (virtas uo
gas).

Medaus laikymui dides
niame kieky arba persiunti
mui vartojami gęri, špun- 
touti mediniai indai arba 
liepinės. Medus yra sunkes
nis už vandenį ir jis prasi
sunkia pro menkiausius ply
šelius.

f • . •

Medus yra naudingas kai
po vaistas, dėl to kiekvienai 
šeimininkei pravartu jo žie
mai jsigyti, jeigu nėta savų 
biriu.

Apačioj^ centralio kanalo,.1 
einančio į ausies vidų yra iš
tempta plėvele, kuri vadina
ma ausies būgneliu. Užpaka
ly būgnelio yra vidurinė au
sis, kurioje yra keletas mažų 
kaulelių, ir jie taip sutvar
kyti, kad kada vienas juda, 
kiti ir juda. Vieno kaulelio’ 
viršūnė siekia ausies būgne
lį iš vidaus.
f Kas neleis tiems '"kaule
liams laisvai judėti, arba au
sies būgnelio nutrūkimas, ar 
išlaukinio ausies kanalo už
sikimšimas bus pripžastis 
girdėjimo netekimo, daugiau 
ar mažiau, priklausant to, 
kiek susitrukdys garso ban
gų pernešimas.

Išlaukinis ausies kanalas 
turi daug, vaško. Jis suima 
dulkes ir mažus gyvūnus, ku
rie atsiranda ausy.

Špilkų, krapštukų, degtu
kų ir kitų aštrių daiktų nie
kuomet nereikia į ausį dėti,, 
norint iškrapštyti vašką, nes 
taip galima perdurti arba 
kaip norsjausies būgnelį su
žeisti. Jei pasirodo reikalas 
ausį išvalyti, reikia^ valyti 

' minkšta šlapia skarele smai
liai susukta. • > Ą

Kartais tėvai mano, kad 
ausies skaudėjimai yra pa- 

i prasta vaikų liga ir norint 
atitaisyti, kartais įlašinama 

. šilto aliejaus. Daug protin
giau būtų pašaukti gydytoją^.

prasti, kas atsitinka, kada tkaip tik ausį jirtideda skau
dėti. Skausmas ausyje su 
karščiu ar be karščio reiškia 
Moki nors užsikrėtimą,-ir už
sikrėtimas kartais gali būti 
labai’pavojingas. Jeigu gy
dytojas atėjęs randa, kad-au- 
sies būgnelis ištinęs, jis pra
duria jį, kad leistų skystimui 
ištekėti.^ Jei jis tą nėpada- 

būgnelis pats 
išimi daugiau

WORCESTER, MASS. 7

LDS. 7 kuopos susirinkimas į* 
vyks gruodžio W d., 6 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje, 41 Pro?-] 
idence St. Visi nariąi būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokįes.

Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gruodžio 26, 6;30 va
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvin. . t

malonėkite visi susilenkti* 

ir užsimokėti duokles kurie esate' 
skolingi. Nepamirškite ir naujų' 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

z Lankėsi vyskupas.
i
Spalių 23 d„ šv. Kazimiero lie

tuvių bažnyčioje lankėsi J. M. 
vyskupas Hickey ir suteikė Su
tvirtinimo Sakramentą virS šim
tui berniukų ir mergaičių. Daly
vavo daug svečių kunigų. Turi
ningą pamokslą pasakė kuri. K. 
Vasys iš Woreester.'- J. M. vysku
pas Hickey kalbėdamas. į lietu
vius pagyrė ir pažadėjo duoti lei
dimą pradėti statyti naują baž
nyčią’. Jis džiaugėsi lietuviais ku
nigais, o ypač dabartiniu kleb. 
kun. L. Kavaliausku.

BALTIMORE, MD.
Gruod. 14 d., sekmadieny, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.
. < / Kviečia Valdyba

KAIP VABALtltS I^ELBUO 
AVsnįriuA-

Kaktuso augalas yra gerai
< * ■ - 

pažįstamas |ir;: mūsų/šeimi
ninkėms, ifes/ d&žnai yra 
kafnbatiudi& lAik&mas, ’ kai- 

r . - K

po retenybė. Kaktusas vra 
keistas, spygliuotas augalas, 
be lapų. Jo tėviške vra Mek- 
sika ir ipietų Afrika. Mūsų 
šeimininkės turi padėti ne
maža priežiūros, kad kaktu- 
;sai gerai augtų. O Australi
joj su kaktusais išėjo visai

1 ŽSL ”■

Beveik lygiai prieš šimtą
, • r - • ■ J- /

metu į Australiją viena po
nia, farmerio žmona, atsive
žė vieną kaktusą gėlių pun
dely iš Meksikos. Bet kažko
dėl kaktusas jai nusibodo ir 
ji jį išmetė kieman. Žemė 
kaktusui labai patiko ir jis 
kieme prigijo., niekėno ne
prižiūrimas. Pamažu jis,iš- 
bu j o j o, pražydo, davė .sėklų, 
kurias paukščiai išnešiojo į 
apylinkes. Po kelių metų 
kaktusai ' puikiai pradėjo 
želti jau plačiam plote.

Kadangi žemės Australų o; 
anais laikais 'netrūko, tai 
niekas į kaktusų veisimąsi 
nekreipė dėmesio. Po kelių 
dešimčių metų, tačiau kaktu
sai tiek įsigalėjo* kad neįžen
giamu, spygliuotu šepečiu 
apklojo dirbamus laukus ir 
ūkininkams teko trauktis į 
kitas vietas.

CLEVELAND, OHĮO z
Gruodžio 10 d., 8 valandą vnk. 

Lietuvių Sįalėj įvyks LDS. 51kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

šiuomet kitu kuo nemė- 
išimti iš ausies vaš- 

fcp tik su minkšta ską- 

įsakyk vaikams nieko 
fti į ausis. Guzikai. žir- 
ų ir kiti maži dalykėliai 
r sykių yra buvę kurtu- 
priežastis. Jei koks gy- 
t8..ausyje atsiranda, reį- 
nėginti jį išplauti su šil- 
andeniu. Jei liežuvėliai 
ešd, arba adenoidų^bu- 

parodo kvėpavimas 
nosį, reikia eiti pas gy- 
iją. ' Jei ausis pradeda 
įdėti ir pasirodo kurtu- 
ženklai, reikia kogrei- 
siąi kreiptis į gydytoją, 
jąu gydant galima iš- 
fti visiško kurtumo.

rytų, ausies.„L 
trūktų, ir įa riu: 
nebūtu galima girdėti. 
, Kaip galima kurtumo iš
vengti? Nuo vidurinės au
sies' į gerklę eina maža triū- 
belė vadinąma Eustachijaus 
vamzdeliu. Jis įleidžia orą į 
vidurinę ausį, kad oro spau
dimas į ausies būgnelį būtų 
vienodas iš abiejų pusių.

Jei liežuvėliai ir gerklės 
plėvelė apie tą triūbelę yra 
sveikam stovy, vidurjnė au
sis neužsikrės. Bet jei liežu
vėliai nesveiki ir adenoidai 
auga, ypač prie pat triūbelės, 
galima lengvai ausį užkrėsti, 
ypač tuo laiku, kada žmogus 
turi šaltį riosyje ar gerklėje. 
Vidurinės ausies užkrėtimas 
daugiausiai atsitinka tuojau 
po sirgimo tymais, skarlati
na arba kita liga. .

. ' . “Ryta*’?

t ——■ ■ ■ — . . , # ,

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 21 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

SPADSTDVt IR KALENDORIŲ DlRBTUVt 
' IMirba Steninius 
KALENDORIŪ8 
LletnvISktMK AmeHkoaHk 

kns tr Importvotea.
Elet4ni|l: IStlKSO 
Pramonėms Ir AjtttMM 

v SpedaHaKMaoa.
S.L.ZAPENAS <

ST. ;Tel. 23231 LAWRKNCB, MASS.

' 1912 m. valdžios statistika 
rodė, kad kaktusais apaugęs! 
plotas siekia., daugiais>kaip] 
200,000 kv. kilometru, o^pa-l 
saulinio karo pabaigoj padi-l 
dėjo lig 300,000 kv. kilomet-l 
rij, tai yra beveik šešis kar
tus daugiau, negu nepriklau-1 
somosios Lietuvos plotas. 
Kaktusai grėsė po kiek laiko I 
apaugtiVisą Australiją.

z . *

Tada vienam mokslininkui 
atėjo į galvą mintis pasiųsti 
i kaktusų tėvynę — Meksiku 
specialinę komisiją ištirti, 
dėlko pačioj Meksikoj kak
tusai taip greitai nesiveisia. 
Vyriausybė šiam pasiūlymui 
karštai pritarėdr suteikė ko
misijai lėšas. Atvykusi Mek- 
sikon komisija ištisus metus 
tyrinėjo dalyką ir rado, kad 
didžiausias kaktusų priešas 
yra mažas vabalėlis,' kurio 
Australijoj nebuvo ir kurs 
veisiasi tik katkusų minkštu
muose, neduodamas jiems 
bujoti. Komisija nutarė tuos 
vabalėlius pervežti Australi
jon ir paleisti į kaktusų miš
kus. 4

♦ ___ %

Pradžioj buvo įruoštos tam 
tikros tu vabalėlių peryklos, 
iš kurių jie buvo perkeliami 
i kaktusus. Mėginimas davė 
kuo puikiausių vaistų. Kak
tusų negalėjo įveikti nei ug
nis, nei kirvis, nei nuodingos 
dujos. Tai padarė mažiukas 
vabalėlis. Dabar tūkstančiai

X, 

kvadratinių 'kilometrų laukų 
jau yra išvalytė nuo kaktusų 
ir vėl paversti derlingais ja
vų plotais. Kaktusų pavojus 
Australijai praėjo. Austra- 
1 iečių s išgelbėjo mažas vaba
lėlis. \ *'

>• ■<.
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L B.
ardner, 42, bet pažintas j£‘pą-

ŠV. JONO E-V. BL. PAŠALPOM
DR-JOS VALDYBA '

• 4 .T

• % - w

iki Brookline Villages. Ki

tus pinigus ęraleistų įstaty

mui iškelto kelio, ąiųungiant 

Nashua ų Causeway gątves

ŠIRDIES y. J. 
S DRAUGUOS 

VAIDYBA

i — V. T<šąvlcka8,
45$ BL' Sąventh St, So. Boeton, Mass.

■’ 'Iš ... > .K.

AMTB* A
r

8*

Pirmadieny, J. E. Kardi- droje jis laikė įškilnuĮigas
uolas 0’Conp.ell, įžymus ka- šv. pasaj^

tulikų Bažnyčios vadas J.

Valst. minėjo savo 71 metų

amžiaus sukaktuves. Kate-

lėlį. Jis yra geroje srėį^to- 

ję. Garbingam Bažnyčios 

Vadui linkime ilgiausių me

tų-

______ ________________

veikslų ir pirštų antspaudų, kad pareiškė spau^lt \kad jįs

reikalausiąs, kad Legislatū-
'lą pasiirtų $28^001* , . _ , , .. ...................

tybos darbamsų -Is tų $lį-|su Kneelapd gatvę ir kito- 

000,000 pastatymui požemi

nio susisiekimo nuo Copley 

Sąuare po Hųntington Ave.

'Genei Scott, Jkitaip pasivadinęs 
Jean G. Vancocker, kuris sėdėjo 
kalėjime Pėnnsylvenijoj už ban
dymą jsUauMi- Pradžioje jis už
sigynė, kad tas pats,' bet vėliau 
prisipažinęs. Jis dabar kaltina
mas už apiplėšimą dviejų studen
tų ant Beaeon St. namuose.

Pirmininkas

PIENAS ATPIGO 
-į e % S 3 *• •

Naujos Anglijos Pieninių 
organizacijos susi rinkime'nu
tari a pieno kainas numušti. 
Pardavėjams numušti nuo 
9 c. iki 8 c. už kvortą. Pie
no kainos krautuvėse bus po 
12 centų už kvortą ir 14*4 c. 
už kvortą, kuriems pristato
ma į namus. Taip pat nu
mušta kainos ir New Yorke.

15 UŽMUŠTA AUTOMOBILIŲ 
nelaimėse Laike 

ŠVENČIŲ / J

Padėkavonės Dienoje 'au
tomobiliu nelaimėse užmuš
ta 15 asmenų Massachusetts, 
Cpnnecticut ir New Hamp- 
shire valstijose. Penki iš 
penkiolikos asmenų užmušta 
ant kryžkelių, o kiti dėl blo
go oro. Du asmenys iš pa- 
Yardžių išrodo^^-tik ne lie
tuviai. Jeigu ne lietuvią^ ^ąi 
lenkai: William Klinkewicif 
iš Bristol, Conn. ir Estelle 
Sadowsky, 22 metų amžiaus 
iš New Britain. Motorinių 
vežimų registruotojas Par- 

” 5cer pareiškė, kad būtinai 
reikia išleisti griežtesnius i-

• ?r* ’

statymus, kad sumažinus už
mušimus automobiliais.

t

šv. Petro parapijos pobažnytinė- 
je salėje jau kelintų sekmadienį 
vakarais vyksta parapijos išdirbi
nių paroda, kurių sudaro įvairūs 
skyriai. Čia randi merginų, moterų, 
vyrų ir vaikjnų išdirbinių skyrius. 
Parapijiečiai sugabeno įvairių 
daiktų: ir paveikslų, ir megztų, 
ir austij, ir išsiuvinėtų, ir iš me
džio išpjaustytų ir tt Pavargę ir 
išalkę žmones- galį užeiti į “Vil
niaus viešbutį,” kur “gaspadinės 
iš "Kauno” pigia kaina paruošia 
‘ ‘ skanių valgių. ’ ’ Visoje salėje ju
dėjimas didžiausis. Vyksta įvai
riausios loterijos. Už dešimtukų 
gali gerą daiktų laimėti.

Į parodą nemažai žmonių atsi
lanko. Čia gera proga susitikti, 
pasišnekučiuoti. Visą laiką tarp 
žmonių juda kruta parapijos kle
bonas kun. Virmauskis.

Parodoje parduodama parapijos 
kalendoriai, Šv. Kalėdų atvirukai. 
Paroda dar bus du sekmadieniu: 
gruodžio 14 ir 21 d. Tikimasi, kad 
kiekvieną kartų bus naujų daly
kų.

MIRt
Pasimirė Julius Migevičius gruo

džio 6 d. Jis gyveno 11 Winfirid 
St,, So. Boston. Pirm 15 metų 
yra gyvenęs Newton, Mass. Sir> 
go apie 6 mėnesius nusenimo li
gomis. Buvo apie 70 metų. Jis 
paėjo nuo Raseinių. Paliko nuliū
dime, moterį Rozaliją, kuri paei
ną iš Trakų, vieną sūnų ir tris 
dukteris. Laidojimas įvyks antra
dieny su bažnytinėmis pamaldo
mis 9 vai. ryte.

kiems jiarbams sumažinimui 

riafi^o mieste ir pagreitiiii- 

nauf susisiekimo.

LENKAI ATIDARB GDYNĖS 
GELEŽINKELĮ

Lapkričio 9 d. iškilmingai 

atidaryta Bydgoščio-r-Gdy- 

nės geležinkelio linija, ku

rios svarbiausias tikslas bus

-------- . . . ; • • ' ~~ '
10) Grišūnas, sanukąs valsčiaus

viršaitis — J. Jakimavičius'. Savo 
gestais, rimtu elgesiu išrodė tik
ras Lietuvos valdininkas — viršai- 
tlS. . ■ ’

11) Verutė, Audronės tarnaitė 
’— K. Čekanauskaitė, ųtliko gyvai

. Įgabenti Auktšosios Silezijos
- 12) Policija: P. ZasimąyĮeius irt® -

r

Rep

Šv. Petro parapijos kalendoriai 
jau gauta iš Chicagos ir pardavi
nėjami. Taipgi bus- pardavinėjami 
išdirbinių parodoje.
Pelnas nuo parapijos kalendorių 

sušelpiami biednųjų.
Rep.

eina

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

J*1 ■ *■ •

SMULKIO S ŽĮNŲTfiS
K. Virmauskio piešiniai parapi

jos išdirbinių parodoje. Piešiniai 
pargabenti iš studijos 500 Boyls- 
ton St. kur buvo 
porą savaičių.

i >
t

per

Vietiniui, C. Brooklvn, N. Y.— 
Tamistos korespondencijos netal
pinsime, nes nepaduodate savo 
vardo, pavardės ir adreso. Ano- 

korespondencijų netal-

Zavadskiui, Haverhill,
Korespondencijos apie

nymiškų 
piname.

J. A.
Mass. —
art. Juškos ir.Katkauskaitės kon
certą ir Nemuno choro kliubo ba
lių negavome.

parodoje 
S, .

Lankėsi tėvas Antanas Meslis. 
S. J. iš AVeston College. Jis pir
madieny mūsų bažnyčioje 'taikė 
dvejas šventas mišias ir sakė vie
ną pamokslą.

• ♦ •

Kun. Virmauskis ragino žmo
nes, bažnyčioje, sekmadieny, nau
doti Kalėdų atvirutes religinio tu
rinio.

i Rep.

PA1N-EXPELLER

Pirmininkas — Motiejus žioba,
86 Mt ida Rd, Dorchester, Mase.
■ - . . Telephone Columbia

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrau
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass, 

Prot Raštininkas — Jonas GlineckiA
5 Thomas Park, So. Boston. Mass. ’" 

Fin. RaStinlnkas — Matas šelkls,
256'E. Ninth St., So. Boston, Ma»W' 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, f
885 E. Boadvvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 .VVInfield St, 'So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedgrdieni kiekvieno mėnesio, 2 vat 
po pietų. Parapijos salėj, 492 E. 7th 
Si., So. Boston, Mass.

Vke-jęirmln.inkiw — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvray, So. Boston, Mass. 

Pjįt‘ Raitininkas — V. Tatpotiunas,
40. .Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Fin. Raitininkas — D. Llhgevičiūs,
6^ Adant* St> Dorchester, Masė. 

Kasteriąs — P. Kleponls,
266 Bolton St, Soi Boston, Mass. 

’ftarkdaris — J.. Leščinskas,
141 Bowen St, 'So. Boston, Mass.; 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 
vaL vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

• . • : ii '

. ’ t ■ ‘

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
K VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkus —'J. Grubinskas,
24 Pregcott St, Readville, Mass. 

Vlce-Pirmininkls — J. Markei ionis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass..v 

Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
116 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M- šeikis, 
’• 256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 
Kasierlus — F. Grendelis,

57 Gatės SU So. Boston,, Mass. 
Maršalka — X Zaikis,

g Winfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio Parapi
jas salėj. 492 E. Seventh St, Šou t b 
Boston, Mass.

Skaitykite ir plati"kite mene 
mokslo, blaivybės ir sveikatos 

laikraštį

“SARGYBA’3anglis. Šita liniją tiesiogi
niai sujungs Aukštąją Sile
ziją su Lenkija ir Gdyne.

Vadinas, lęnkai jau pa
ruošė sau tiesioginį išėjimą 
į jūrą per savo naujai pa
statytą Gdynės uostą, tat ir 
Klaipėdos uostas bęį verži
masis prie jo nebęfairėtą bū
ti taip ginamas kaip ligšio- 
lei.

• -r . _

K. Ainbroza. Savo.užduotį irgi at
liko puikiai. . ..

Žmonių buvo daug ir visi buvo 
patenkinti. Ne vieųąm iš žiūrėto
jų ištrisko graudį^ ąšąra, ne vie
nam iš jų užgavo jautriausias sie
los stygas, bęt momentais tam 
tikrose scenose buvo ir juokų iki 
ausų. . . .

Pertraukose pasakė eiles 0. I- 
vaškięnė “Yilnius.” P-lė E. Meš- 
kauškaitė padainaw>,. “Kur bakū
žė samanota.” Janušonių broliu
kai vienas smuikų, o antras pianu 
gražiai paskambino/Šįjefkiutė pa
skambino pianu solo.1' ‘ r

Aitvaras

“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos..* 
skyrius: 1) Mokslo populiarizadjos 
visuomenės klausimų, 2) S,.,
ūkto, 4) sveikatos, 5) gydytojo patan- 
mų, 6) advokato patarimų, 7) a_ 
a (politikos, visuomenės kultūros Ir e- 
konomljos gyvenimo), 8) prlešalkoftnfer 
Judėjimas .(Lietuvoje ir užsienyje), 
Knygų pasaulis ir 10) įvairenybės. ,, v “

“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Bei-* 
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kaiše 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. AL Pačkaua* 

.kaitė, dr. A Gylys, dr. jur. RaulinailJ -̂ 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juį- Ja 
ka ir kiti. '

1930 m. “SARGYBA” kaštuoja 
tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Užs 
sienyje 12 litų metams, pusei metu 0L i 
litai. ‘ “ •

Metiniai skaitytojai gauna priedų 
''Laimės Kalendorių” ir loterijos bilie- 
ra-

Skaitytojų skaičiui padidėjus 
10,000 loterija bus plečiama. eJi 
trinks 20,000 skaitytojų, loterija 
[išdidinta tris kartus.

Skubėkit užsisakyti “Sargybą,” kad 
nepritruktų pirmųjų numerių.

Adresas: Kaunas, Liaudies 
“SA-RGYBOS”. adm.

“SAVANORIO DUKTB” 
GERAI ATVAIDINTA

Lapkričio 23 d. š. m. bažnytinė
je salėje, Lietuvos Dukterų po-glo
ba Motinos Dievo draugija suren
gė patriotinį vakarą, kuriame ta
po pasekmingai suvaidintas, pil
nas patriotizmo veikalas “Savano
rio Duktė7’ arba “Pasiilgę Vil
niaus.”^

Vakarą pradėjo klebonas kun. 
F. Virmauskis pasakydamas pra- 
kalbėlę. Toliau šėke vaidinimas 
“Savanorio Duktė.” , Vaidintojai 
buvo šie:

1) Audronė Budreikaitė, žuvu
sio Lietuvos armijos savanorio 
duktė, mokytoja—M. Valatkienė. 
Kaipo šaulė ji parodė nepaprastą 
būdo tvirtumą, pilna patriotizmo, 
gražiais gestais, iškilminga kalba 
užimponavo visus. Ji yra viėna iš 
geriausių mūsų apylinkėje scenos 
vjridintojų. >

2) Vainora, senukas knygnešys' 2 
kanklininkas1 S. Pattral^ Jis;sa- 
vtrriilėje buvot tiesibg nepaįvaditoi-" 
jamas. Pilnoj, realybėj atvaizdavo 
Lietuvos senuką kanklįninką-dai- 
nių. Harmoningos dainos ir gies
mės liejosi iš jo, rodosi, taip senos 
ir nuvargintos krūtinės kurios su- 
jaudino visus. Jo pasirodjTnas ant 
estrados buvo sutiktas smarkiau
siu rankų plojimu. Ona Kavoliutė 
pianu skambino.

3) Juozas Bumelaitis, studentas
— P. Širka. Jis kaipo Lietuvos 
studentas gražiai atrodė.

4) Ruginienė — J. Matuliaus- 
kaitė. Jos pasirodymas ant estra
dos sukėlė publikoj didžiausj juo
kų klegesį. Ji atvaizdavo seną 
nuvargusią ubagę, nors jauna mer
gaitė, bet savo rolę atliko labai ge
rai.

5) Tarabeldienė, dvarininkė — 
S. Monstavičiutė žiaurios dvari
ninkės rolę atliko irgi gerai.

6) Kastas Tarabilda, jos sūnus
— K. Ąmbroza. Jis gyvai, gražiai 
ir simpatingai atliko savo rolę.

7) Nelė Mingailaitė—Demborek
— G. Zovytė. Ji atvaizdavo mo
dernišką panytę.

8) Feliksas Demborek, Mingai- 
laitės dėdė—A. Gaputis. Savo už
duotį atliko puikiai.

9) Pilypas Keršys pagyvenęs ū- 
'kininkhs —• p. Jackevičius. Nors 
jaunas ir čia augęs vaikinas, bet 
pagyvenusio ūkininko rolę* atliko 
labai gerai. Aiškiai lietuviškai kal
bėjo ir parodė scenoje artistiškus 
gabumus.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
z DR-JOS VALDYBA

■7

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park. So. Boston, Muša 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius.
92 Sawyer Avė., Dorchester, tyass. 

Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika, 
. 446 E. 6tb St, South Ėoston. Mase 

Fin. Raitininkas — Juozas Guzevlčius,
27 Tampa St., Mattapan, Mass. . 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67'G Street, South Boston, Mass. 

Tvarkdaris — Petras Geležinis,
14 Vinton St, South Boston, Mass. 

Draugijos susirinkimai būna kas pirmų 
nedėldfenj kiekvlėno menesio 2 vai. 
po pietų. Parapijos salėj. 492 Easl 
Seventh St., So. Boston. Mass.

D. L? K. KEISTUČIO DR-JOS 
T VALDYBOS ADRESAI 

1930 M.
1 .. 

PlfmĮninkąs — Antanas Macejunas,
456 E. Seventh St, So. Boston, Masa 

Vlce-pirm. Povilas Žirolis,
554 E.. Fifth St, So. Boston. Mass. 

Prėtokolų Raėt — Adolfas Navickas,
»74 lBottoi Št, So. Boston, Mass. ’ < 

1^. .-rr Jymeas VinkevičMĮą 
. 456 K. Seventh St. So. Boston, Mass 
Kuaierius — Andrius Zalletfcąs, •• •.

702 E. Fifth S t, So. Boston^ Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikailionis,

906 E. Broadtvay, So. Boston, Mass 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė 

neshiiU8 susirinkimus kas antrą n» 
dėldfenj kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj ’ kampas E 4r <SJlver Sts. 
So. Boston, Mase., t-mą valandą pc 
pietų. Ateidami atsiveskite draugi 
naujų narių su savim prie draugijoj 
prirašyti.

* -
MARIS APSIGYVRNS^PABY 

ŽIU J KAIPO TREMTINĖ 

Vienna, Austrija. r Pra
neša, kad karaliene Alarie iš 
Rumunijos persikels gyven
ti į Paryžių. Sako, kad ne
šąli su karalium susitarti ir 
gyvenimas Bueharęstė pasi- 
ddrė i nepakenčiamas, Pary
žiuje gyvens kaipo tremtinė. 

J

.KASYKLOJE EKSPLIOZUA 
J’' Djaraa u darbininku 
'įįuiie, Qlda,/— HaifeyDla. 

Anglių kompanijos No. 5 
kasykloje kilo ekspliozija ir, 

. jvao į užmušė 13. darbininkų. Taip-
Buenos Airėse pranešė, kad i gi vieną darbininką mirti-, 
jos daiktai įteikti Vokiečių 
Lloydo bendrovei Bremene, 
iš kur jie bus pasiųsti į Liei 
tuvą. "■■■■■ ‘ Br- - •• :

SVETIMOSE ŽUVį
T-neruviAi 7.

Šių Raudžio 2(| cL 
prie^^įioįšl^eSj 

tirtoj, traukinys suvažmėją 

Lietuves pilietį Augustą 

Bąlčiaūską.' BaHauškas jo

kia turto '

Šių metų balandžio 30 d. 

nemokamai grąžin ama, į Lie

tuvą / piUėte.3 Awlę 

kauskaite dingd:: nuo Mvą 

. ■1 Šięrrąi>yen|aHa. f Spėja

mą, kad ji įšoktu į-jūrą. Bre- 

bendrovės atstovasmeno

■■ ’ ••—f ir.

AUDĖJAI ĮSTEIGĖ BEDARBIU 
FONDĄ

Manchester, N. H.—Tarp 
8,000 ir 9,000 Amoskeag Au- 
denyčių darbininkų sudarė 
bedarbių fondą ^skirdami iš 
savo algų kas savaitę po 10 
centų. yr~ • .

n ai apdegino ir tris sužeidė. 
Trisdešimts aštuoni darbi
ninkai dirbs kitoje kasyk
los dalyje laimingai išbėgo 
į viršų.

PIRK ANGLIUS ANT 
IšNfrK! JIMO 

Per penkis mėnesius išmokėjimas.
G. FRA1EK HEALD

204 N St So. 'Boston 3838-W. 
(O.-12)

--------------------------------------------- .‘Tt-.-----------------------------------------

NUSTATYTĄ 1,852,000,000
metu mūsų žemei

New Haven, Conn.—Yale 
Universiteto prof. Kovarik 
radio pagalba nustatė, kad 
mūsų, žemė yra 1,852,000,000 
metų senumo. Prof. Kova
rik apskaitlįavo žemės am
žių taip pat, kaip apskaito
ma kitų mineralų amžius ra- 
dio pagalba.

UETUV. DUKTERŲ DR-JOI 
PO GLOBĄ MOTINOS ŠVO 

VALDYBA
Pirmininkė — Tekis AšmensklenS, 

63 G St, So. Boston, Mass.
Vice-Plrminlnkė — F. Zaleckiene, 

448 Cambridge St, Cambridge, Ma» 
Prot Raštininkė — Ona SiaurlenS, 

443 E. 7-th St. So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininke—Marijona Markoniutft 
084 E. Eighth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniulfutė,
105 West 6-tb St, So- Boston, .Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizgfrdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Masu 

Kasos Globėja .— E. Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Masa 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieno mėnesio. 
7:30 vai, vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pfts protokolą raštininkė *' ’

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS ' 

URJ.V.CASfEI, 
« (KASPARAVIČIUS 

511 E. Br0adway, So. Boston 
f .. :/? Valandas: .
Nuo 5 fki lit ryte ir nuo 1:30

• > 1^1 8 vai vtrfrai
bos uždarytus subatos. yakaralą .Įb■? 
nedėldien l.als, taipgi seredomis ntio - 
4 l&tos dieną uždarytas. ’ 
; Taipgi nuimu ir X-ray

Lietuvis Dantistas
DR. S. A. GMYARISB 3

(GALINAUSKAS) •

414 Broadway, So.. Boston
TeL So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 liti 12 vaL 
ryto, nno 1:30 iki 5:30 po pietir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną .

pagal susitarimą ' *

ANT BENUOS
4 kambariai. Gražiai ištaisyti. 
Antras aukštas. Maža renda. 
Kreipkitės ant 3-čio aukšto 98 
Silver St., So. Boston, (G.-12)

M SiW RUIUS 
mnM

PIGIAU NEGU ANGLIAI

Nėra šiukšlių, Prienų atba

Galima pritaisyti prie dabartinio 
SildytųV/K

r

tr t-1

’i'V

Tel. So. Bostfen 2660

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nno 9 iki 12, nuo 
1:30—6 ir nno 6:30—9 vakare, 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak.. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti).

L 
t

# ' • "V '^*1

•f • r.* * *■ * ■ ^' :

i8HŠ9
• • <■

prašome kreiptis d8l visų infomą 
rijų “ Darbininke” Administrad 
jon. ’■

Amerika ne Lietuva: joe kiekviena 
turi ypatingi} savybių, kurias pasilai
kys visados. • 51 "

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tuklu Imti, turi skai
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro 
leidžiamą savaitražtl

“Mūsų Laikraštį”
* z''

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj ir 
visiems giminėms ir pįdgstaasiėmš Lie
tuvoje.

*Musų LaikraStls" metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metą — du IltaL

Latvijoj, Esti joj Ir Vokfeujoj tadaa 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau. 
' Adresas: Lietuva, Kaunas, LaisvSs A- 
Uja 31 Nr. “Musą LdkraStta.* ■ *■ 
-Z____________ L,------------------—-

Prof. A. Židanavičiaus 

MUZIKOS MOKYKLA 
SMŪIKA-PIANAS 

Lekcijos duodamoe privačia! kaip 
mažiems taip Ir auaugusiems sulig 
pfogramo Muzikos Konservatoriją. 

♦-.'Pamokos aiškinamos lietuvių ■' 
kalboje.

700 Columbia Rd., Dorchertcr 
. Tel. Columbia 0176

f Automatiškas • Galima jų nulyti pa# ■■

HANLEY OIL COMPANY *
354 WEST BROADWAY s SOUTH BOSTON, MASS.

. - *\ C - ♦ t-- t ■■

<‘glUE C841"
Tai geriausia kietas ir šva 

rus anglis ką kada buvo ii 
ant žemk

dega o melsva 
patikrina jo vertę. Duok 
sakomų tttodiėn. Tiktai J 
talefonnok *

n 840S r

cm CONPANY

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
t •« x* Rauumvoroje .

8SZ ir Cambridge Strakt
Cambridge, Kam.

Telepbone Universlty 8881-W.

■M

I Tel. Porter 3789 ‘

i JOHN REPSHIS, M. ū.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas

i Ofiso Vatnndos: 2—4 ir 7—9
Į 881 Mass. Avė., arti Centrai 8*

Cambridge, Masa.
>KiMWMw»nwtnmimwHHmiiiiii»wiiiiww»

IT* T'"
- ,,.f,:;Geriausia Liūdija

Tikrai Pasvuk
Ponas Angelo VenfiUK 
31 Taft Piace, Roelindala 
sako: “Po trumpo 
gydymo, aš visiškai 
sveikau,” ir daug kitą__
s ve t ko. Patarimas dytaA '■

tailMBp.________
dieniais irJteėtadieniais 
tą 2—5, 7—8 vakare;



š? i. ’■

S Vytautiečių susirinkimo 
aodžio J5 d. kun. Pakalnią 
Įvyko apylinkės Vytauto D. 
tąto posėdis. Dalyvavo: Šli- 
'Ginkus, Krušinskas, Mika
is, Mačiulis, Dr. Vinikas, 
Lyila, Valaitis Strimaitis, Tre- 

Antanavičius, ir. kunigai: 
pilnis, K. Paulionis, P. Le- 

E& ir J. Balkūnas. ! • • •■-

FShnaus Vadavimo šventės a- ’ 
kaitą išdavė p. Mikalauskas 
Oi-įeigų būta 512.50 dol., išlai- 
25&20 dol. Tad pelno liko ' 
:30 dol. Nariai padėkojo šven- 1 
komisijai uz jų gražias pa

dangas. Komiteto iždininkas kun. 
^ Pakalnis, praneša iždo stovį. 
Sgi šiol įeigų būta 2,742.50 dol., 
Įžrigų 1529.96.dol.; gruodžio 5 d. 
ąftle buvo 1212.54 dol. Susirinki- 
Mą . jau svarstė, kuriam tikslui 
įšvęsti šią sumą. Bet nepaaiškės 

dar memorialo Lietuvon siun- 
klausimas atidėtas. Beto ne

purios biTbs dar neužmokėtos, 
į Baigiant posėdį Iškilo Vilniaus 
paduoti Sąjungos tvėrimo klau- 
jinas.'Tas klausimas svarbus ir 
patus, tad atidėtas specialiam sų- 
pinkimui gruodžio 19 d. š. m. 
Paine susirinkime valdyba refe
ruos taipogi ir memorialo reika-

Parapijos padės bedarbiams.

&Jau visų parapijų klebonai ga- 
w instrukcijas pradėti pagerini
mus ar pataisymus prie parapiji- 
aą įstaigų ir tokiu būdu sudary- 
|\bedarbiam.s darbo. Parapijos 
įendradarbiaus su Catholic Cha-

Bureau of Brooklyn. Šiam 
norui "padės Emergcncy Em-, 
Boyment Committee. Klebonai 
Inos darbo vargingiausioms para
moje šeimų tėvams.
BjiVaikelia. Jėzaus Draugija 
»;-■ dfrta 

tgjGruodžio 7 d. Apreiškimo mo- 
Kffiv-^ivyko^Vaikelin Jėzaus 
Kingijos (sušelpimo) skyrių vai
zbą pasitarimas. Ši draugija g|- 
I; sušelpti maistu ar drabužiais 
^ėdriuosius, tik jos iždas tuščias, 
dabartiniu laiku ne tiek drabu- 
5ų ar maisto prašo vargšai kiek

Maisto gauna iš policijos, 
Įripgi ir drabužiij. iš draugijij ar 
feimą,' bet pinigų niekas neduo- 
■i'l Vaikelio Jėzaus draugija ta- 
lęsi kaip sukelti fondą, ir dali- 
ai lietuvius katalikus ir pinigiš- 
šai Sušelpti. Manoma ruošti va- 
carienės ar pramogas fondui, 
irooklyne dabar yra 3 draugijos 
Įkyriai. Ligi šiol apyvarta siekė 
pkstančio surirš doleriu.
E2?.' *

Nedarbas kovojamas

K?iew—Yorko ir Brooklyno 
įarbo komitetai su įvairiomis 
titucijomis nedarbą kovoja.
aergencv Employment Committee dalyvavo: J. P. Mačiulis, J. Tu-

trumpu laiku sudarė darbo 3 die
noms' savaitėje po 5 dol dienai 
arti 17000 darbininką New Yorke 
rr 7000 Brooklyne. Policija mai
tini tūkstančius asmenų. Sušel- 
pimo biurai apyvartą ‘ir darbą 
patrigubino. Aukos iš įvairią tur
tuolių, įstaigą ir valdžios plaukia. 

Vargingų padėtis, ypač šiuo lai
ku, daug sunkesnė. Nėkurie biz
nieriai pramato artėjant geres
nius laikus.

• T' f ■ <•
Federacijos skyriaus susirin

kimas.
Karalienės Angelą par. Federa

cijos skyrius turės savo susirinki
mą ateinantį sekmadienį parapi
jos svetainėje. Visos draugijos 
prisius po 2 atstovu. Bus renka
mi delegatai į Katalikų Konfe
renciją, gruodžio 29 6. š. m. Eli- 
zaheth, N. J.

Radio WLWL. gruodžio 
9-16 d. r-

Antradienį 6:40 v. v. “Cultural 
Eduention in Government” kun. 
Adrian F. English, O. P.

7:20 v. v. “The Reason of the 
Ineamation” kuų. Svlvestcr Con- 
sidine, O. P.

Trečiadienį 6:40 v. v. “The 
Triumph of theMedieval Church” 
Kun. Laurence K. Patterson, S. J.

■7:20 v. v. “Revelation a Fact” 
Kun. M. J. Seott, S. J.

Ketvirtadienį 6:40 v. v. “The 
Apostoeicit^of the Church” Kun. 
John Overend, C. S. P. '

‘ 7:20 v. v. “Timely Topics,” 
kun. James M. Gillis, C. S. P.

Penktadienį 6;40 v. v. “The 
Catholic Protectory ” Jos. M. 
Kreidel” 7:20 v. v. “Endorsed 
Motion Pictures” Mrs. Th. A. 
MeGoldrick.

Šeštadienį 6:40 v. v. “The' Cri- 
ties Look at Religion,” Kun. Jo- 
seph A. Daly, Ph. D.; 7 -J20 v. v. 
“The Mental Defective,” Rob. 
M. Hitcheock, A. B. L. 'L. B.

Sekmadienį 3:15-v. p. p. “Can 
the Churches Unite?” Kun. WiU- 
iam I. -Longeran, & J. V.:

“Christians’ Grievance” ’ Kun. 
William J. Finų, C. S. P.

Pirmadienį 640 v. v. “Ques- 
tion Bcx,” Kun. Peter E. Hovey, 
C. S. P.; 7:20 v. v. “Marišt 
Missionš in Oceanica,” Kun. P. 
F. Quinn, S. M. ~ _

Antradienį 6:40 v. v. “Cultural 
Education in Domestic Society” 
kun. Irving A. Georgės, O. P.; 7:20 
v. v. “The Inearnation” kun. 
Williams Owens, O. P.

N. B. 
bas nuo 
dienio.

Remei.

Nuo šiol paduosime kal- 
trečiadienio ligi antra-

žinutės

nc- 
in- 
E-

— Kun. P. Lekešis sekmadienį 
laikė paskaitą Apreiškimo salėje 
apie katalikišką spaudą. Klausė
si keletas šimtų žmonių.

— Spaudos Komisijos posėdy

masonis ir kumgai: s. r.
ka, J. Aleksiūnas, J. Simonaitis, 
N. Pakalnis ir J. Balkonas. Vy
tauto spaustuvės raportas narius 
labai'patenkino. Biznis didėja. 
Svetimtaučiai krautuvę remia.

— Kun. J. Balkonas Vytauto 
D. sagučių pardavė už 135.40 dol. 
Jam padėjo-Jtitos įstaigos^

—‘Rikardas Sh įkaitis, ristikas, 
parmetė Vakturoff rusą į 25:42 
min. Rungtynės buvo Ridgevood 
brovė, žiūrovą buvo 4,500.

— Apreiškimo parapijonai gaus 
penktadienio Darbininko ’ ’ leidi
nį j -namus.

— Apreiškimo pa r. vargonai 
bus pašventinti šį sekmadienį. Į- 
žanga veltui. Koncertą (hažnyti- 
,nį) priruoš tik gavėnioje. Vargo- . 
nų pašventinimui spausdinamos ; 
gražios programos. ' -

— Antradieny Eikš Klube ties 
Borough Hali bus niagariečių a- 
lumnų pokylis. Niagara Univer
siteto alumną tarpe yra lietuviai 
kunigai: K. Paulonis, J. Aleksiū- 
•nas, P. Lekešis* ir - J. Balkonas. 
Pokyly dalyvaus visi apylinkės 
buvę- universiteto studentai, pa- 
saulionys ir kunigai.

,. — Sunkiai serga Agota Juodze
vičienė ir Marijona Kismanienė.

UTICA, N. Y.
Lietuviai minė jo Vytauto Didžiojo 

- mirties sukaktuves
Sekmadieny, lapkričio 23 d , šios 

kolonijos lietuviai iškilmingai pa
minėjo Vytauto Didžiojo 500 m. 
mirties sukaktuves. Iškilmės pra
sidėjo pamaldomis šv. Jurgio baž
nyčioje 6 vai. vakare. Pamaldas 
laikė ir pamokslą pasakė kun. J. 
Žydanavičius, Amsterdamo .lietu
vių parapijos klebonas. Po pamal
dų, vėliavas nešdami visi nuėjo 
į vokiečių salę, kur 7 vai. vaka
re prasidėjo programas. Pirmiau
sia Amsterdamo parapijos choras 
pagiedojo. Amerikos ir Lietuvos 

kalbėjo mieste ma
joras, teisėjas ir adv. ęoupe. Sąr 
vaidintas gražus, veikalas ‘ ‘ Tėvy
nės Meilė.” Po vaidinimo kalbė
jo Amsterdamo lietuvių klebonas 
kun. J. Žydanavičius ir p. Veleč- 
ko.

Galiausiai Amsterdamo_j»ąrapi- 
još choras padainavo keletą gra
žių dainelių. Prieš užbaigsiant 
programą kalbėjo vietinis klebo
nas kun. P. Zabiela, kuris pasu
ke labai turiningą prakalbą apfe 
Vytautą ir padėkojo visiems pro- 
gramo dalyviams.

Paminėjimas užbaigtas vakarie
ne. Toastmasteriu buvo p. A. Ra- 
kevičius, Statė Hospital Elec. in- 
'žinierius.

Anglų spauda šį mūsų paminė
jimą labai plačiai aprašė.

Paminėjime dalyvavo apie 400 
žmonių.

I •

š. 
kare, 
ICjey

kuriame 
gijų ir

30 d. va- 
par. sa- 

New Yorko 
susirinkimas, 
įvairių drau- 

20 a/stovų.
reika

lus, pirmininkas pranešė, kad Ry
tinių. valstiją -lietuvių katalikų 
seimelis bus šaukiamas pabaigoje 
gruodžio mėnesio Elizabethe.

Seimelyje dalyvauti išrinkta 5 
atstovai. -

Nutarta paraginti visas šios: a- 
pylinkės kolonijas, surengti žie
mos metu katalikų akcijos_ savai
tes, parėmimui., vietos; katalikij 
spaustuvės.

Toliau, nutarta apvaikščioti va-

į.

—r-

* .* ■ ■ ' -•* 
sario 16-tą dieną Lietuvos Nepri
klausomybės šventę su kokiu nors | 
parengimu, ir tam tikslui išrink- ~ 
ta iš trijų asmenų komisija, kuri- 
tuo reikalu pasirūpins ir šventei 
programą nustatys. '

Taip pat dhr buvo kalbamu1 
ir apie surengimą kokio nors Fed. 
apskr. vardu vakaro, bet, kadan
gi p. J. Brundza neatsilankė, šis 
klausimas palikta sekančiam su
sirinkimui. :

Sekantis Fed. apskr. susirinki
mas bus šaukiamas Karalienės 
Angelą par. salėje, paskutinį sek
madienį sausio mėn. 25 d. 7 vai." 
vakare 1431 metais.

Susirinkimas baigtas maldai
Raporteris

LIETUVIAI DARBININKAI 
VIENYKITĖS

•r ' i
■ —

šie metai yra jubiliejų metai. 
Šiais 1930 metais visa mūsų tau- ...■t ->X- ? -

ta mini Vytauto Didžiojo 500 m. 
mirties sukaktuves.

Taip pat L. D. S. ir “Darbinin
kas” mini safro l5 metų įsikūrimo 
sukaktuves. Lietuviams darbiniu- 
kams yra tai brangios sukaktuvės 
ir jas turime ^dBžyti kuoatminti- 
niausias. Gražiausia ir kilniausia 

yra tai spau
dos rėmimasis jos platinimas.

LDS. !&&&'seimas, So. Bos
tone, nutarė && jubiliejų metais 
numažinti “Darbininko” prenu- 

^kad davus progą 
ams jį uzsrrasyu 
KŪžrašynėtojams
i ~ :
L .

ną rezoliuciją:
“Seimas randa galima šiais Vy

tauto Didžiojo jubiliejiniais meteis 
nustatyti “Dažininko” prenume
ratą $4.00 vietoj $4.50. Kuopų 
penktukų klausimas paliekama iš
spręsti pačioms, kuopoms. ”

Laikraštis “Darbininkas” eina 
du kartu į sa^ft^, 8 didelio for
mato puslapių,’^puoštas gražiais 
paveikslais.

“Darbininko” bendradarbiais 
yra įžymiausi mūsų tautos literatai 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Laikraštis “Darbininkas”

Reikalaukite pasi- x .
žiūrėj imui.

Kviečiame visus LDS. narius ir
“Darbininko” skaitytojus į talką
— užrašynėti “Darbininką.”

Siųskite prenumeratas ir klaus
kite informacijų apie užrašynėji- 
mą šiuo adresu:

“DARBININKAS”
?. f

366 Broadvay, So. Boston, Mass.
< Tel. So. Boston 0620

viii vununu lu v Lili
DANTISTAS

* x—rąt
Namą TelefonajKMTi

Sventadieniait tiuųarut > 5 
499 GRAND 8TBEKI 5 

(kampas Union Avė.) ~ 
BM2T3 BROOKLYN, N. Y.w,_.~ • *

7
Telefonas: Stagg 9105

DR A. PETRIKĄ
" ' (PITRICKl r

LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
X-Spinduliu ■ Diagnoza 

- Guzo Aneztetika 
VALANDOS N 

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vaL vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

Tel. Greenpoint 4428

DR. JOHN WALUK
« į VALANDOS:
8—10 A. M. 1—2 & 6-8 P. M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 NORTH SIZTH STREET
> BROOKLYN, N. Y.

ĖaanMUHiusi.auiMunnmuinuu.u.munuuMniimuj

meratos kalni 
' visiems darbb 

irkadptZ&g 
darbą. '

Seimas prie

S. K.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE Į
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS I 

’ ♦ j

Vienintelė Kataliką Spanstuvė ir Krautuvė Apylinkėje
- • ' 5

Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėlius, kryčius, stovy- Į 
f fes ir k. Čia galima gauti Įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių—. į 
f jsil lietuviškais parašais. . ~ \ '

DARBININKO” AGENTŪRA |
Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- I

-r*

(i

f. duoda atskirus “Darbininkų” numerius.
fe- ' -
E&' / Atidarą Antradienio, Ketvirtadieni ir šeštadienio Vakaris iki 9. vai.
L Antradienio vakarais dežiuruoja J. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio

yakarais—J. P. Mačizdia. Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real 
t "Estate” reikalus bei notarinius užliūdymus.
| įfstAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais — JŪS# LAUKIA

F

K X,

> VYTAUTO SPAUSTUVE
GRAND STREET ' - BROOKLYNt N. Y.

Telefonuokite: STAgg 2133.

■ į/ J ’
• ui -r j* . — . < ♦
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KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIE
ČIAI KELIA TRIUKŠMĄ 

Kaunas, Klaipėdos kraš
to vokiečiai kelid triukšmą, 
kad nuo lapkričio 14 d. iš 
Lietuvos turės išvažiuoti 24 
svetimšaliai vokiečiai, kurie 
negąvo leidimų ilgiau gy
venti Lietuvoj. Mat, dabar 
visi svetimšaliai, kurie nori 

s '

gyventi Lietuvoje ir čia su
siranda sau darbą, pagal iš
leistas taisykles turi gauti iš’ 
vidaus reikalų ministerijos 
leidimus. Tačiau tiems^-ku- 
rie dirba kokį žalingą val
stybės darbą, leidimai dau
giau neišduodami.

Daugelis Įžymių UeJuy^ Ruožte.Ekskursas Bendra-
■. « . . ' .-.x ,.

darbiaujant su Lietuvių Laivakorčių Agentų Draugija x
X i* y ■ -r- •/'. Z ‘ J i • - . • f- -a ' h >

II,” “Hellig Olav” ir “United 
Statės.” ' ’ -

^Sekančiais metais Skandinavų- 
Amerikos Linija planuoja pasiųsti 
du ar tris savo trans-atlantiškus 
garlaivius tiesioginiai į Klaipėdą, 
neskaitant reguliaruj reisių į Klai
pėdą mažesniu laivu, ir įvairios or
ganizacijos, taipgi ir nesenai įkur-

'' r *V

Bąigiantis istoriškiems 1930 m. 
ir keliavimo sezonui, kuris buvo 
svarbus lietuvių pasauly ryšy sų 
Didžiojo Liėtuvos Kunigaikščio 
Vyt^Gto 500 metų mirties sukak
tuvėmis, tikrai šauniai ir patrio
tiškai paminėtoms visame pasauly, 
ir Skandinavų-Amerikos Linijai į-
vedus tiesioginį susisiekimą tarpe tos organizacijos Lietuvos 'turis- 
Amerikos ir Lietuvos, kas neišdil- ugdyti bendrai su Lietuvių 
domai bus paminėta Lietuvos isto- jAgentų Draugija, kreipėsi ųLini- 
rijos lapuose,—p. Juozas F. Smit- .ją jr vyksta derybos dėl surengi- 
rus, Skandinavų-Amerikos Linijos specialių ekskursijų Lietuvon. 
Lietuvių Skyriaus vedėjas, kuris Kąikurios organizacijos jau galu- 

7 motno nuolat Ujn’ai 8USitarg jr oficialiai praneši
mai bus paskelbti šiame laikrašty.

per pastaruosius 7 -metus nuolat 
yra stengėsi visais atžvilgiais populia- 

prieinamiausias ir tinkamiausias tinti .Klaipėdos Uostą ir vystyti 
darbininkams, nes jame telpa raš- tie8io&ini transatlantišką ryšį tar- 

v . pe Amerikos ir Lietuvos, praneša,
tai parašyti lengva ir ikekvienM, kad dMel- pajaryta
darbininkui suprantama lietuvių trans-atlantiškoje tarnyboje lietu- 
kalba. ... -

" / *.ii

pe Amerikos ir Lietuvos, praneša, 
kad didelė pažanga padaryta

I

ATVAŽIAVO Iš LIETUVOS
Švedų Amerikos Linijos motor-, 

laivių “GRIPSHOLM” gruodžio 
2 d. jš. m. iš Lietuvos atvyko se
kanti keleiviai, iš Klaipėdos per 
Gothenburgą:

Baciutytė Febronija, tranzitu į
Montreal.

Grieiūnaitė Antanina, tranzitu 
•į Olds, Altą. ' ,

Gafanavičiutė Rifka, tranzitu į 
Ottata, Ont.

Burokas Julius, Į New Yorką.
! Šokas Juozas, į Boston, Macss.

Visi patenkinti kelione. Esą tu
rėję dabai linksmą ir patogią ke
lionę, per Švediją. Parsivežė gerų 
įspūdžių iš Lietuvos, pataria'kiek
vienam amerikiečiui atlankyti Lie
tuvą.

» Rep. V. F. M.

Tel. Stagg 5043 Notary Publlc

M. P. BALLAS INO.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas
v i ’ -■ •»

734 Grand St., Brooklyn, K. T.

■■
=__

"vEasadomaitis
GRABORIUS

195 Adams St., Nevark, N. J.
Netoli New York Avė.

Gyv. vita: TeL Bergen 3—6331 *

I,

TeL 2320 Greenpoint

JOSEPH GARSZVA
G R A B O R I U S

— IR — 
BALSAMU0T0JAS

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN, K. Y. ,

■. z >

BROOKLYNO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

Šiuomi pranešama, k$d Jurgis 
Tumasonls yra įgaliotas rinkti 

pa- 
Jo

viams keleiviams šiais metais ir
kad Skandinavą-Amerikos Linija “Darbininko” prenumeratas,

' garsinimus ir spaudos darbus.

vių keleivių į Lietuvą ir iš Lietu- adresas:

1356 E. 91 St, Brooklyn, N. Y.

Prenumer«t»s kaina nuo spalių pergkbeno iš viso apie 1,000 lietu-1 
26 d. š. m. bus 50 centų mažiau.
“Darbininko” kaina: buvo dabar?'08’ kas tikrai Fra pažymėtinas

x / I -- - - - .

Amerikoje metams $4.50
Pusei metų $2.25

Lietuvoje metams $5.50
Galima užginčyti tik savaitinį.

Kaina:

N
TeL Staįg 0783 . Notary Publlc

JOSEPH LEVANDA 
' (Levandanskas) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

J. TUMASONIS,
$4.'00 skaitliumi rekordas. Visi kas ke

liavo šios Linijos laivais, patyrė 
$2-00, tikrai puikų patarnavimą ir pri- 
$5.00 žadėjo teikti savo nuoširdžią pa

ramą Linijai tikslu palaikyti nuo
latinį ryšį su Lietuvos uostu.

Linija suteikė nepaprastų- pa
lankumų ir patogumų, kad paten
kinus lietuvius keleivius, ir keliau
jant į Klaipėdą tiesioginiai arba 
per Kopenhagą išvengiama daug 
formalumų ir kliūčių, kokias pa
prastai sutinka keleivis į Lietuvą

$2.00
$2.50

Amerikoje metanu $2.50 
Lietuvoje metams $3.00

Pasinaudokite šiuo nupiginimu. 
Užsirašykite sau ir užrašykite ki
tiems populerflkteusį laikraštį 
•*TV>*4wnlnW ar iš Lietuvos vykstąs kitais ke

liais. Daug stambią patobulinimų 
vis dar tebedaroma neskaitant jau 
padarytų žygių, kad ši Linija tap
tų patogiausia lietuviams kelei
viams. Skandinavų-Amerikos Li- 
nija hutarusi .nuolat- palaikyti šią 
tarnybą su savo populiariais lai
vais. “Frederik VIII,” "Oskar

* ■ A- •* 
M ' . £•

CUNTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams. 

Šokiams ir visokiems pasllinksmtnl- 
nimams smagiausia vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonuL

JONAS KLASČIUS, BaV., 
kamp. Maspeth ir Beita Avė. 

Muprfb.S.T.

Tet Newtown 4464

ANT. J. VALANTIEMS
LAISN’IUOTAS GRABORIUS 

1R BALSAMUOTOJAS
Apdranda Vitote taftose 

aroter» PvbUe
54-41 — 72-nd 8treet> 

(4Lexiogton Avė.) arti Grand Stų, 
KASniH, L L, JT. t.

M


