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JAUG UŽMUŠTA IR
SUŽEISTA

ibejimas tęsėsi 20 minėtų

— Reuter’io žinių
tūra praneša, kad spa) d. š. m. apie 9:15 Vai.
i vyko baisus žemės dreįas Senigalijoj ir apv■

LRBININKAI UŽGRIAUTA

KASYKLOJE

lAlester, CaL— Spaliij
Wheatlev No. 4 anglių
kloj įvyko sprogimas ir
rsta 29 darbininkai. Nėilties juos išgelbėtu Be
asta keturi darbininkų
nai viršutiniam kasyk-
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New ĖorfcJ^Miesto vai-1
I

.

kaip žinoma, dėl blogos
unktūros ir dėl uždėtu
■
*■

miesto ir kraštu

IAŽUS VYTAUTO SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS
CHESTERjPA.
kmadieny, spalių 26 d. čia Įgražus Vytauto Didžiojo 500
įirties sukaktuvių paminėji10:30 vai. ryte Šv. Pan. Auš7artų gražiai paruoštoje baz
ėje atlaikyta pamaldos. Sumą
i ir karštą turiningą pamoksįsakė viet. kleb. gerb. kun. E.
’aukštis.
00 vai. p. p. Vytauto Kliubo
ite prikimštoje svetainėje prajo antroji programo dalis, suianti iš dainų, prakalbų ir

Chicago, III. — Spalių 26

namus.
. Auditorijoj program^al
apskričio surengtose Vytau
darė trimito balsais ir. pto Didžiojo 500 m. mirties
Petkiūtė prologu 4‘Vytat$
sukaktuvių iškilmėse daina
himnas. Įžanginę kalbą p
vo 10,000 lietuvių.
sakė C. V. K. pirm. L.
Iškilmės pradėta bažny tis, “Draugo” redaktorių
čiose pamaldomis.
Programą vedėju buvo a®
1 vai. po pietų iš visų ko- Mastas.
■ <z
lionijų susirinkę lietuviai ' Kalbėjo Lietuvos konsuS

_ rs

sudarė didelį paradą. Para Kalvaitis, gub. Emmersoą
das pėsčiųjų ir važiuotųjų prokuroras Swanson ir
užėmė daugiau nei 10 blokų.
Tūkstantinis choras,- ■ p
Paradas darė labai gerą Pociui vadovaujant šaunia
įspūdį, ypač istoriniai pa padainavo tautines dainas^
puošti flotai vaizduoją Vy
Iškilmės baigta Lietuvį
tautą, Laisvąją Lietuvą ir himnu.
Pavergtąją^ Lietuvos dalį.
Taigi Chicagos liehivįi
Draugijos pasirodė su vėlia pasii*od.vmas buvo istorini!
vomis ir ženklais. Po para- Valio! ’
i ’
1
.e?-

* f

■

■ 1

■
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vaizdelio patrijotiškd turinio. Gražiąir turiningą prakalbą pasakė
Kat. Susivienijimo sekretorius p.
J. B. Šaliūnas. Aušros Vartų pa
rapijos chorai lygiai ir vaidylos,
vadovaujant riet, vargoninkei pa
nelei M. M. Mitruliutei savo už
davinį atliko puikai. M. M. Mitruliutės solo sukėlė jai griausmingą
ovaciją. Kaip pats programas taip
ir jo išpildymas pilnai patenkino
publiką.
x Report.
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MUSSOLINI UŽ VERSALĖS SUTARTIES

Mezico CHy. — Sulig lai
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“V-be” ir “

kraščio
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ŠIMTAI PRIGERS MEKSIKOS
' POTVINIUOSE
S
. »

NAS

ART.

ditoriją. Pasirodė permaž
Daug žmonių turėjo grįžti

d. A. L. R. K. Federacijos

4

3

——

ir kiti įžymūs svečiai

v

y

g nuostolių padaryta ir
šimtai*žmonių neteko gyvy
bių dfcl kilusio potvinio mie-

• 1 f;Įj

PERŽIŪRĖJIMU

“Eieelsior” žinių,

■<rJ

•

4 V
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Roma. — Italijos fašistų spaudoje jau pasirodė,*®
TTX

diktato

kad-

vov pu 4
kaktųvėse kreipė ypatingą
Praneša, kad pi etinėj o dėmesį į Versalės sutartį ir
Meksikos daly audros pada į Europos valstybių politiką.
rė $1,500,000 nuostolių ba Musolinį pasisakė už per
nanų plantacijose. Potvinys salės sutarties peržiūrėjimą.
kilo išsiliejus Papaloapan Vadinasi jis palaiko Vokie
upei.
tijos ir kitų šalių nuomonę.

tas IU proe;^ bet vis dėlto
jos ir nustatė; kad valdyba
ivo užsidaręs, dabar, fa- paprastas darbininkas už
turi atsakyti.
ui susitarus su kompe- dirba į valandą 1,20 lit., o
Peter Bolton, Dracut Asįgomis įstaigomis ir as- kvalifikuotas — 2.30 litų. E.
sessor, teismui pristatė re' .
1
kordus ir priparodė, kad
Whortleberry Hill priklau-

\

Kalbėjo Valstijos Gubernatorius do visi suėjo į Ashlahd Al

.

dalninką, vice-pirm.; Stasį
Saulėną, prot. rašt.;' Juožą
menimis, ateinantį pirma Karą, kasierių ir Antaną'
dieni, spaliii 7 d. vėl pradės Raudeliūną, kasos globėją.
veikti. Į fabrikų vėl priim
Valdyba, kaip sako, ban
ti visi seni darbininkai, t. y. dė kaltę suversti aut kliubo
apie 1,000 žmonių. Atlygini^
direktorių, bet komisijonie^
imąžįų- ,y.~
j Zr- X><
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eeliuliozos fabrikas, ku-
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džią j)asirt
r duoti mais
REVOUUCIJONIERIŲ VADAI
“
Darb.
”
jau
fyuvo
rašyta,
Svarbių žiemos
tą 15,000
linkėjL 20 žmonių užmušta.
SUVAŽIAVO ! rio de
kad Lowell'io lietuvių klu metu ir duoti! lįetą gyveni
Anconijoj du asmenys už
JANEIRO
bas bėdoje, kad to kliubo mui 3,000 i
Frank
mušta ir 60 sužeista. Keletą
parke prohibicijos agentai Taylor,
. Čia jie perorganizuos
iiiWelfare kokaimelių labai nukentėjo.
valdžią
rado mūnšaino sandėlį ir vi misijonięriuą
eša, kad
Daug namų sugriauta ir su
są mūnšainą konfiskavo ir apskaitoma
te Į0,000
'Buenos Airt>s, Argentina.
sisiekimas nukirstas.
areštavo keletą kliubiečių. žomnių, kurie: dūri pastoPr.’Getulio Vargas, Rio
Drebėjimas tęsėsi 20 mi Pradžioje visa kaltė buyo su gės. (Valdžię^ Įgalba jiems
Grande de Sul valstijos pre
liutų. . ,
versta už mūnšaind laikymą būtinai re
Tai Dė- zidentas važiuojąs į Rio de
ant to parko prižiūrėtojo A- dės -Šamo. ‘>
ritv.”
Janeiro pfiimti savo £bntrodomo
Kasparavičiais.
Vė

los aukšte. Vienas užmuštas
lėn , provizionalę valdžią.
PANA
VERGIJA
liau Kasparav?3tas įrodė,
sprogimo metu. "•
Tąip pat važiuojąs ir Juakad
tas,
“
štofaą
”
ne
jo,
bet
Taigi viso bus «uvę 34
*
rez Tavom, šiauriečių va
D. K. Vytauto 'kliubo. JTiš • Geneva. ■
eša,
kad
darbininkai.
das, ka'd dalyvauti pergalės
»
tik buvęs globėjas ąrba. pri Liberijoj pi
Inta vergi- iškilmėse.
'
žiūrėtojas.
ja
sulinko,
vi
zmias apie
Hankow, Kinija.—ParaneLa‘ Nacion komspondenos narius,
ša, kad Nanchovfinge, Hu- ‘' Prohibicij os komisijonie- užstatui savaį
tas telegrafuoja, kad Tasso
to,, kada ATas pa
nan provincijoj komunistų liūs patyrinėjęs radęs
Fragoso sutikęs būti. Brazi
budeliai nužudė 100 žmonių. Kasparavičius? buvęs tik merikos. ir-Ąi Ujos komisilijos diktatorium pakol su
žinias apiei
kliubo darbininkas ir jį nuo ją surinko
davė pa- sidarys pastovi demokratinė
kaltės paliuosavo, Bet areš vergiją Libei
vvriausvhė.
ęs .prezidentavo visą kliubo. valdybą: Jo- siūlymą tos.
ną Milių; -pirm. ; - Stasį Stžk IjLiij.ją panai
■ —
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KLAIPĖDOS CELIULIOZOS FABRIKAS VĖL
' ATIDARYTAS
LAIPEDA. — Klaipė-

KAINA 5 am
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LOWELL’Y AREŠTAVO
LIETUVIŲKLIUBO
< . VALDYBĄ
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salės sutarties nesutiks pį
kraščio koncerte areštavo
žiūrėti ir taisyti. Taip p
art. Joną Butėną. : nedarys jokių nusileidimų
J o areštavimui ‘ ‘ svarant’ą ’ ’
talijai karo laivinio klaus«
išėmusi jo .žmona dėl to, kad
muose.
'
jis neduodąs jai ir vaikams
‘
užlaikViiio.vSako
kad Bute•
ė v
so ‘‘Didžiajam Lietuvos Kunas atvykęs iš Lietuvos į
BEDARBIŲ KOMITETAS BAN
nigaiksciui.
Jis sako, kad jei norima už
New Yorką nė ‘nesustojęs
DYS SUKELTI $55,00(1,000
Jeigu Vytautas atsikeltų,
tikrinti taiką, tai dabar lai->
pas savo šeimą, bet išvykęs iiiii i įlipi i ino MATAI I
tai jis visus būtlegerius nuo tuojau į Chicagą koncertuo-1
J. ANUUJUO KAI ALI“ kas peržiūrėti ir pataisyti tą Washingfon, D. C. -B®
“savo nuosavybės” išvaiky
pokarinę sutarti, o nelaukti, darbių šelpimu susidom^
ti. So. Bostone art. Butėnas
tų. nes jis buvo pilnas blai
kad kuri nors valstybė ne visa šalis.
turėjo koncertą spalių 19 d,
Prez. HooverM
vininkas.
•
tekus
kantrybės
pasiimtų
š. m., ir po koncerto gerai
Sekmadieny, lapkričio 9 d., sau teisę tą sutartį pertaisy sudarytas komitetas atsišaug
- •<
Kliubo valdybos nariai
“ pašuminęs. ” Sako, kad jam
kia į visus miestus sudaryti
2 vai. po pietų, bažnytinėje .ti gįpklu.
kiekvienas turėjo užsistatvti
geriausia “štuka” buvo su
komitetus ir dėti pastangą^
svetainėje, So. Boston, Mass.
$500.00 kauciją.
Mussolini kalba Europoj
pinigu.
Balius buvęs labai
įvyks A. L. R. K. Federaci
Kliubo finanšų sekreto
sukėlė skandalą. Daugiausia kad sukėlus $55,000,000
panašus į aną “turkų ba
jos
N.
A.
apskričio
ir
Vyta
u-,
riaus dar nesurado. Sako,
nervuojasi Prancija.
Jos darbių šelpimui.
lių.”
to Didžiojo sukaktuvėms
kad jis gyvenąs Lawrence,
Ra p
rerjgti komiteto svarbus su
Mass.
važiavimas. Į šį suvažiavi
' D. L. K. Vvtauto
kliubas
*
✓
LIETUVOS BELGUOS
mą kviečiame gerb. dvasiš-l
narių daug neturįs, bet pa
Kiekvienam lenkų gyventojai išpuola po 15 dolerių
'
“Į
-«.

♦ ęl

KĮI SUVAŽIAVIMAS

-J

LENKAI TURI 470,000,000 , DOLERIŲ SKOLOSŪ

ARBITRAŽO SUTARTIS

traukdavęs Visus mūnšaino
Rugsėjo 24d. Gefievoj pa
garbintojus.
Paskutiniais
sirašyta Lietuvos Belgijos
laikais buvo griežtai nusista
arbitražo ir konsiliaeijos su
tęs prieš susipratusių katali
tartis.
kų vejkimą. o ypač prieš
kleboną kun. F. Strakauską
tižiai, kad jis traukė žmones,
o ypač jaunimą prie blaivy
bės.
Dabar dori ir susipratę
lietuviai sako, būtų gerai,
kad vąldžia tą lizdą sunai
kintų, nes jame daug jaunimo žuvo. Apgailestauja tik
tiek, kad kliubiečiai savo
veikimu teršia Vytauto ir

kius ir svietiškius gausiai
suvažiuoti, nes bus pakelta
Svarbus mūsų katalikų vei
kimo klausimai. Be to, bus
išduota raportas spalių 12 d.
Vytauto. Didžiojo sukaktu
vių paminėjimo.

“Iskros” agentūra pranesa, kad Lenkijos vidaus ir
užsieniij -skolos siekia 470,000,000 dolerių. Iš šios su
mos vidaus skojai tenka 47,000,000 dolerių. Didžiausias

Lenkijos kreditorius yra A
merika, kuriai tenka 75^
lenkų užsienių skolų. Kiek

vienam gyventojui tenkl
po 15 dolerių valstybės sko
bĮ-

•

Šio apskričio skyriai iš

rinkite atstovus ir įduokite
jiems naujų sumanymų mū
sų katalikų veikimui padi
dinti.

■v'*'

VOKIEČIAI BUD KLAIPĖDOS UOSTO
I

PAŽANGOS
r

Valdyba
/

PILSUDSKIO BUVĘS'
\ ADJUTANTAS UŽMUtTAS

- *,

,
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*
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BERLYNAS. — “Herma- uosto išplėtimą • tuTĮ oū|
nia,” svarstydama Lietuvos žiūrima su nevienodu jaui
mu. Čia kyla su si rūpinusį
susisiekimo ministerio inž.
kad, be abejojimo, lietarij
Vileišio pasakytą Rygoj kal
susisiekimo politikos dQd
bą lcur jis paminėjo Klai
išplėtus Klaipėdos uostą, tą
pėdos uosto išplėtimą, pa galėsią žalingai
atsilieki

lietuvių vardą.
P. HOFMANAS/tenoras,
’FarjfMrn, Lenkija. — Bu
Na gal šis atsitikimas bus
gera pamoka ir kliubiečiams, dainuo® Dailės ir Meno rateli vęs Pilsudskio adjutantas S.
•
■ \
ir gal jie pradės dirbti tikrai koncerte, lapkričio 2 d. š. m. Ap Zacwilichowski užmuštas aureiškimo P. iv. parapijos zvetai-jtomobilio nelaimėje netoli stebi, kad tiek. Liepojoj, tiek Karaliaučiaus
P-NIA TAMOŠAITIENE, soprano, dainuos Dailės ir Meno ratelio naudingą darbą.
r
Karaliaučiuje į Klaipėdos uostams.
Grudzin.
rncerte, lapkričio 2 d., Brooklyn, N. Y.
Rap. nij, Brooklyn, V. Y.
y

'

^*<3

ir Liepoj
-

sunkiu ųavo T i .yfefcuie Ke
darbu, uždirbtą nedidelę su- tyje,

W

o® p
dama,

ATIDĄRt PAMINKLĄ

rugiai ir

zemkenČiaif

kad

Iš Alytaus praneša,

Moteriškė, bijob ahšį o Binaii- spalių I d- YI rajone, lenkai
kad kas nors neuž- jų sėjimų (ĮX.t 6 d.)
žel- uždare Paakmenes perėjimo

4

4

Kiekvienas Katalikas
p^iFn^ttMamų* pįilgŲ mens jau gražiai žaliuoją. punktą ir neleidžia
musit
Turi Žinoti arba'Mokėti?! JjL .10
ministeris išlei- vai., pastatytas nepriklausosakė juos šieno strėky. Daž- Bulvės'kaipti-kasti’ trukdo
pusės žmonėms dirbti lauko (Graį&ų Mythologijoe Žiups
Maldų Rinkinėms, ‘ baltais
ą, kuriuo įveda- mybės sukaktuvėms paminė
nelis) su paveikslais. Lietu
nai nuėjusi į daržinę ji ‘pa lietus, kursi^ndrS' trumpai, darbų. \ Uždarę paaiškino, vių k*lbonftgTtidB~Alyva__—50e. viršeliais___ *
$1 y —125
įiigsėjo mėn. 1 d.
ti paminklas.
v
'
1L kacį, girdi, nesą prasmės to
tikrindavo, bet pinigai vis bėt (Įaįpaityja.
Maldų Rinkinėlis, juodais
Trys Keleiviai—Krikščionis,
omas pradžios mokykžydės
ir
Turkis.
Pamokinan

kį
punktą
laikjd
i,
neš
per
jį
viršeliais _——_Ą175—1.25
*•
•• •
•būdavo tvarkoj. Išartą nu
...... .
• * •<
. • t •
rmas Mažeikių apsti apysaka. Parašė T. Vyš
PER PUSMETĮ UTENA
mažai vaikščioja žmonių.' t niauskas. Verta P, B------- —C_.
Dr.' Vinco Pietario Raitai
ėjusi ir apžiūrėjusi šieno
.40c.
UŽPUOLĖ IR ATĖMĖ
r Ylakių valsčiuje.
' DVIGUBAI PĄDĮDtJO štrėkį, jį rado toj vietoj kur
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00
Vkliau, po 2 dienų, tą " Trumpi Skaftymfliai—labai
48,000 LITŲ V
gražūs pa8iskaitymaispie jApie Apdraudą. Paraše J.
Ryškiu mūsų provincijos buvo pinigai, šieną nuimtą.
S. Vasiliauskas __________ 5c.
Kaunns. šiomis dienomis punktą lenkai vėl atidarė, vairius gyvenimo atsitikimus.
miestų augimo pavyzdžiu Baisiai persigando, nes ma Šiaulių apskr., Pakruojus— bet tik trims dienoms.
APIE
Parašė J. Tarvydas _______ 45c.
Moterystė ir Šeimyna. Ver1
l
.
•
‘
|
te
J. Gerutis
—___________
Turto
Norma
—
moksliški
pa.
- ------------- -------40c.
ŠIAURĖS PAŠVAISTĘ gali būti Utena, kurioje per ne, kad pinigai jau išvogti. Pašvitinys vieškely nežino
>.
,
J
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c. I Gamtos Pradžiamokslis —
ktį iš rugsėjo mėn. 18 paskutiniuosius 5 metus pa Į galvą ęme lįsti baisi min mas piktadąris grąsindamas PROF. GAIGAIAICIO
Dr. A Vileižis-_____ ____ 50c.
Didžiojo Karo Užrašai—su
statyta
apie
300
trobesių,
va

tis
—
nusižudyti.
Tą
pačią
dieną apie 8—10 vai.
Limpamosios Ligos ir kaip
revolverių atėmė iš kontrol60 METŲ SUKAKTUVES paveikslais iš 1914—16 metų
nuo
jų. išsisaugoti T ParaSv
Parašė
P.
aždeikis
__
...
.
"65e.
dinasi,
per
tuos
metus
mies

dieną moteriškė baisų suma asistento Petro Krikščionaijekenavoj matėsi šiaurės
Žymus lietuvių veikėjas Gerumas — aprašymas apie
negyvoji gamta: žemĄ van
nymą įvykdė. Rado pasiko čio portfelį, kuriamt buvo
iistė (žara (pamenąs), tas išaugo dvigubai.
vo 60 metų sukaktuves, ku- gerumą per Tėvą Faberą-Fi- ’ duo, oras. Paralfi J."Baronas—50c.
' Patrimpo Laiškai. — Išleido
prasidėjo maždaug vasa- Daugiausia namų, pastaty rusią. Buvo parvertas gydy įyairių dokumentų ir 48,000 prof. Gaigalaitis šventė sa- lipiną. Vertė Kun. P. L.___ 15c. Kun.
A Miliukas
'
-__60c.
Tabakas—Nuodai — rflky- .
pinigai teOS rytuose ir tęsėsi, eidama ta naujamiesty, kuris išau tojas. Ir ką gi
“
MeūS
(Poema).
Paraše
M.
rių proga jis buvo apdova mo kenksmas; pagal d-rą Nigo
ant
1924
metais
išparce

Gustaitis
15c.
bebuvo šiene niekeno nepa
ir šviėsyn, iki vasaVAGIS SUGRĄŽINO 5000 LITŲ notas Gedimino II laipsnio kolskį parengė S. Kaimietis—15c.
Nauja
Skaitymui
Knyga
—
'
"•
acfe- vakaru. Šviesa buvo to- liuoto Utenos dvaro žemės. liesti.
Užkeikta Mergelė su Ban
Batakiai, Tauragės apsk. ordinu. ‘
(Dalis II). Su paveikslais-—75e.
da
ir BarsdaskutU—apysaka 15c.
pa ątipri, kad šiaurės dan- Htų.
Vienuolinė Luomą. Vertė '
t
1
.
~
■
*
Devinakių | kaime naktį į
Katalikų Bažnyčia ir De
Kun.
P.‘ Saurusaitis ------ —25c.
Policijai
pasisekė
pikta

jąus skliaute žvaigždžių neMIŠKŲ TARNAUTOJAI
rugpjūčio 12' d. vagis įlindo
mokratizmas; — Parašė kun.
Vaikų
Knygelė — su paKRUVINUS
ŽYDŲ
PEŠTYNES
' M
Tarnas Žilinskas
ma buvo pastebėti. I^a- darį tuoj susekti. Jis pasi
reiksląis
L'.:?.'.__ 30c.
per langą į ūkininko Šim
SINAGOGOJE
rodė
esąs
Antanas
Matuse

Apaštalystės
Maldos
Statu

„-j.;,.
,.-.
Mano Patyrimai Didžiojoj
šVaiste mirgėjo, keitėsi įvai
kaus kamabrį ir pavogė 1,- 1929 m. buvo miškų urė tas. — Vertė Kun. P. Sauru
Karėj, 1918 ir 1919 m. Parą
Šimonys
(Panev. apsk.).
vičius
iš
Pašvitinio
mieste?
riomis spalvomis.
500 litų gyvais pinigais ir dų 41, jų padėjėjų 32, giri saitis ---------------- ;——25c. iė'Kun. J. F. Jonaitis (Ka
lio. Pas piktadarį atrastas Rugsėjo 20 d. įvyko kruvi
pelionas) —______ ____ ——25e
5,000 litų vertės -vekselių. ninkų 276, vyresnių eigulių XXIX Tarptautinis Euchav Žmones dėl to leidžia'įvai
nos
peštynės
tarp
žydų
sina

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
ristinif Kongresas, j Parašė
portfelis su pavogtais pini
Vagį susekti nepavyko.
217 ir eigulių 2576. Specia
rių gandų, pranašauja įvaiGraudūs
Verksmai. Sudarė ir
kun. Pr. Bučys, M. I. C____ 1.50
gais ir dokumentais, kurie gogoje, Dėl rudens “budi
išleido Kun. • J. Koncevičius.—lOe.
Beveik mėnesiui laiko listųliuvo 278 ir nespeėialisų nelaimių, badų, karą.
grąžinti nukentėjusioms, o mų” buvo suėję dieną visi
Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
’ Moterystės Nesuardomybė. J.
praslinkus^ Šimkus gavo tų 283. IŠ jii 26 yra baigę gas aprašymas kelionės į Pa
žFoji* pašvaistė atsiranda
piktadaris uždarytas kalėji miestelio žydai pagiedoti
Ijėsauskis. Šv. Kas. D-jds Mi
siuntinį iŠ Šilalės pašto. aukštąjį mokslą, 133 Viduri ryžių ir atgal Mikalojaus, ir
Jūrėje orui įsielektrinus.
linys, Kaune ___ ___ ______ lCc.
Dovydo
psalmių.
mam
Sunkiausiais Laikais. Parašė
Prasiplėšęs siuntinį, jis ra nį ir 405 žemąjį. Miškų ad Glapiros Ivanovų... Išguldė
*as mus kuomet oras vasarą
Ten visiems ' esant iškilo
ARučevičius
.—L_----- 40e.
Magnus
Parvalkietis
_____
_
.50
do tuščią saldainių dėžutę, ministracija tautybių atžvil; įsielektrina — kyla žaibai,
Šventas Gabrielius. Išleido
PANEVYŽY STATO BEKONŲ ginčai dėl “kupčvstės” ir po
’i*.
• •
kurioje buvo įdėti pavogtie giu šiaip skirstoma: lietu Kelionė Aplink Pasauli per
■.griausmas. Šiaurėje to nėra. < • i r • - 4- v
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25a.
80 dienų—Apie Visas derybas
smarkių • šūkių kilo tikras
Religijos Mokymo Metodi
ji vekseliai Ji* laiškas. Laiš vių 3288, latvių 44. rusti 28, be galo įdomūs nuotikisi ke
orui įsielektrinus kyla
ka.
Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
y
- . '
Šie metai Panevėžyje pa gvoltas. '
ke parašyta: ‘^Pinigų ne lenkų 16, vokiečių 15, toto lionės per įvairius kraštus.
iesa. ' /
Leiskite
Mažučiams Ateiti
Parašė Julius Verne. Vertimas,
Skilo žydai į dvi puses ir
sižymi ypatingai dideliais ir
Prie
Manęs.
Sutaisė KuPraieškok, nes jau pragerti!” rių 1, kitų 7.
J. Balčikonio______________ $1.00
uas
__
Sįl
__
j
_
;_ ________ ___ 40c,
ėmėsi
boksuotis
kur
kam
i u-i—
stambiais ’ statybos darbais,
Pramoninės Demokratjios Pa
Mūsų Dainiai. Paraše KaŠIAULIAI PASTATE
anot panevėžiečių, milioninė pakliuvo. Du iš jaunesnių
grindai. Parašė Uosis .——75c <ys Puida —_____ _________ 50e.
KRYŽIŲ
statyba. Bene stambiausias nusitvėrė pliauską ir ėmė
Anderseno Pasakos—su paGegužės Mėnuo — Kun. P.
eikslėliais
—2___ 2——20c.
žadeikia.
Kainą
---;
—
—
--50e
d
| 'ifiĮodbūdžio šaulių būrys statybos darbas—akc. b-vės švaistytis. Teko šauktis po
i
Indriulaitis
__________------50a,
Aritmetikos Uždavinynas_25c
gsejo 7 d. pašventino kiy- “Maisto” statomoji ekspor licijos nuraminti žydws nfal.
Iš
Kelionės
po
Europą
ir
.
VILNIAUS
LIETUVIAI Į SEI- Įėjime: A. Vaitkūnas 9 die- Vaikų Darbymečiui — Rin
dos
namuose.
Šį
atvykus
erjpastatvta
šaulių š. m! tine skerdykla, tiksliau pakinėlis kalbos mokslui—50e Ariją. Parašė Pranaičių Jule 2.50
•J5.
»- ■ ■“
”
. t'
M.li
has,
’
'
Vaftkūifąš
£
dienas,
vavimui ir Vytauto D. su- sakius, bekonų fabrikas. Sta myderio vieton su vargu su
Petriukas — laiškai vieno
TEATRAI
:"y ■
/TDOJA- • ••■/ :
vaikelio.
Vertė
S.
Rakauskas
15c
K.
Acas
9
dienas
ir
K.
Ba

rašė
protokolą.
Keli
žydai
vėms piminėti Kryžių tybos darbai eina labai greit.
Vienuolio Disputą su Kabi
Bolševizmas — Kas tai yra
9 dienas. Be to, dar bolševizmas
Vilniaus spauda praneša, nevičius
au.
Vieno veiksmo juokai. Su
į svientino Veiveriu klebonas, Prie jų nuolat dirba apie gūžinėjo su pamuštom kak
ir jo vykdymas
T •* ' f*" ” . . - * .
- r
neviskas,
nes
minėti
ūkinin

lietuvino
Vaidevutis----------- 15c.
Rusijoj
. .———...15e
tom ir nudraskytom nosim. kad lietuvių laikinas komi
yžius gražus, 7 mtr. auk- 250 žmonių.
Nepaisytoja—keturių veiks
Visas fabrikas su įrengi Mūsų žmonės linkę maty tetas Vilniuj buvo susirin kai turi sėdėti dar po 9 die žaidimų Vainikas—Savybės
’ščio, ąžuolinis.
nų drama. Parašė kun. Pr. M.
vakarėliams' fe gėgnžinčms su
■X ■? ■ ■ ■
'
mu kaštuos apie l,500,000..1i- ti blogų metų ženklą dėl žy kęs posėdžiauti, kuriame nas.
Turas. Kaina----- ;______ ___ 35c
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ___ :--------------- 2--------- 50c
tų ir bus baigtas iki š. m. dų peštynių sinagogoj, nes svarstė klausimą, ar < daly
Giliukingas Vyras—2 aktų
GIMNAZIJA
komedija
; parašė S. Tarvyvauti
lietuviams
.seimo
rin

lapkričio 1 dienos. Nuo to argi buvo girdėta, kad žy
Laimė — (poėma). Parašė
GAUTAS SIUNTINYS NAUJŲ
ias_
_
___________
_______ 25^i
'Šakiai. Gimnazijos rūmai
Vaitkus--------------- - ----------- 50c
MALDAKNYGIŲ
das žydui sinagogoj barzdą kimuose. Nutarta rinkimus
laiko jis ir veikti pradęs.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
paskutinės vasaros metu žy- Pažymėtina, kad fabriko pašiotų.
boikotuoti įr juose nedaly
Atsargiai su Ugnimi. Vertė
mų komedija. Parašė Seirijų
iš lenkiško £un. K Š....... ... .10c uozukas ___________ _____ 25a.
miai ir gražiai panaujinti, motorai bus varomi elektros
MALDŲ RINKINĖLIS,
vauti.
juodais viriniais ....
$1.75
Ubagų Akademija ir Ubagų
ir sporto aikštė dai energija. Šiam reikalui Pa
/ SLABADŲ KRONIKA
Mūsų Tikėjimas — išaiškini
Balius — komedijos po l ak
mas pagrindų mūsų tikėjimo.
li aptverta. Knygynas pe- nevėžio miesto elektros sto Nors jau rugsėjo mėnuo ŠVEICARAI NORI STATYTI JfALDŲ RINKINĖLIS,
■4. Parašė Seirijų Juozukas_ 35a
juodais viršeliais............................ $1.25 Vertė Jonas 1L Širvintas . . 50c
TIES ŠILĖNAIS ELEK
itais ir ypač šiais metais tis rezervuoja apie 130—150 baigiasi, bet žiemkenčių ja
Sniegas — Drama 4-rių ak
>• •;
.* r■ ” z
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS,
Lietuvos
Ženklai.,
—
Išleido
tų.
Vertė Akelaitis ____ ;__ 40e
TROS STOTĮ
^smarkiai padidintas tiek arklių jėgų.
juodais prastais viršeliais.........50c. J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
vų sėja dar nebaigta, tačiau
Esumas—3-čia dalis dramos
gailiąja, tiek moksline lite Neabejotina, kad statomo jau didesnė pusė atsėtą (24.
nas ——'../J,
.40e. ‘Gims Tautos Genijus.” Pa
Vilniaus magistratas veda MALDŲ RINKINĖLIS,
■ ’•
\
rašė Kun. L. Vaicekauskas—lOe
$1.75
ratūra. Moksleivių skaičius ji moderniška eksportinė IX). Šiemet rudens sėja idęrybas su viena šveicaru baltais virčiais......
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai.
Žydų Karalius — drama 4
RINKINĖLIS, /
zšiemet didesnis.
skerdykla, kurioj bus dau šiek tiek vėlybesnė, negu firma dėl Neries jėgos iš MALDŲ
iktų,
5 pay. Vertė J. M. SirParašė
Juozas
V.
Kovas
___
J30e
baltais viršeliais.
. .$1.25
f
.
»*■
naudojimo
ties
Šilėnais,
kur
vintas
-—L__ -' ' r-. '.J -—30e
giausia išdirbinėjami beko praeitais metais. Esant kvie
Graudūs Veiksmai. — Ver
v
“DARBININKAS”
Visi Geri—3-jų veiksmų vaismanoma pastatyti hidroelek
inteligentų tarpe yra tik nai, šiam Lietuvos rajonui čių kainoms aukštesnėms
366 Broadray, So. Boston, Mass. tė Vysk. A. Baranauskas . 10c leKs; parašS F. V. —...lOe
Eucharistiškos Stadjte—Suviena nuomonė
turės
ypatingai didelės negu rugių, tai ir ūkininkai trinę stotį, duodančią 15,000
Patricija, arba nežinomoji
tietuvino
Kun. P. Juškaitis—15e.
' '■
kviečių sėjos normą didina. arkliu jėgų.
kankins — 4 aktų drama.
reikšmės.
10c.
VertS Jonas Tarvydas
Kristaus Kryžius
Jau kasamos bulvės. BulGraudūs Verksmai/
Išganymo Apsireižkiinai —
Kargaudaif Lydos, apskr.,
PINIGAI GALVAŽUDŽIAI
Ot Dr. V. Mykolaičio-Putino redagua
gožės, Biri
vių
derlius
vidutiniškas,
bet
itsjfrnas
ir gjnrenlmaĮ ant že1
.
.
'
taros, mokslo, visuomenes
įesiams. II
ojo- gyvenimo Iliustruotas
Netoli Labanoro miestelio šiek tiek mažesnis negu pra Rodunes valsč. Atėjus va Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne sys
mSs
JSzans
Kristaus. Vaidini
_____ L
laimės, jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
i žurnalas yra didžiausias,
mas sa' gaidomis ;.X_L-------- 75a.
Šventybrasty,

Surviliškio
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“ŽIDINYS"

as, {domiausias ir kiekvienam
įlavinusiam žmogui tinkamiausias
U žurnalas. Todėl visi paskubčki“Eidlnj.”
o” kaina Lietuvoje: met 35
20 It: Amerikoje metams $4.50,
_ $2.50.
“židinys,” Kaunas, Laisves AL

kaime įvyko liūdnas atsiti eitais metais, nes daug pra
kimas su viena moteriške. dėjusių pūti.
-1
To įvykio kaltininkas buvo
Jau įpusėjo ties Slabadais
pingai. O gal tikriau pačios
per Šešupę gelžbetoninio til
moteriškės silpnybė. Buvo
to statyba. Tiltas bus baig
tas dar š. m. ir bus apie 200
metrų ilgio. Džiaugiasi ūki
ninkai, kad turės tiltą, nes
bus patogesnis susisiekimas
sū Vilkaviškio geležifikelio
stothni.
. •

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais.
J1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais virželįais.
ĄL25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais x
fJ'
ai ag
MALDŲ RINKINIUS, juodais v
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALT0RIU8, juodais prasj/.
tais viršeliais ,
..... J50
M

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu:

,

■\■

<

x

i

"

♦.

saros darbams, žmonės ra
miai dirbo lauko darbus, o
mes kargaudiečiai už nelei
dimą' vaikų ; lenkiškon mokyklon sedėjom Bodimės ka-

.. ................

siems, be abejejimo, rupi Jums taip
pat . rupi, kad Tėvynėje taurautu ,r
klestėtu teisėtumas ir laisvė. Jqs taip
pat niekinat priespaudos nevalia ir ne
ribotą sauvaliavimu aru ėvenčiauriomis
žmonių teisėmis lt laisve. — Jus norite,
kad ir toH bedami, kad ir plačiųjų ma
riu atskirti, patinti Tėvynės būvi, koks
jis tikrumoj yra. — Sitais visais atžvMgials Jums
“
labai yra pravartu 1A
st rąžyti
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Dangaus Karalienė. — Su
Dramos; 1) Germaną; 2)
rinko Kun. 4k£* ^avalevičius;
Rabiofa— aktų; 3) Idurdo
be apdarų' 7F eentai, Su apStebuklas — 4 aktų;.paraš8
darais
-y
J. Tarvydas—;
,
65* r •
žmogusjfe toVflofet PareKnarkia Paliepmu—Komedi
Šė kun.
uJ
•». ‘ -f.•.vx-Ą r-.
ja 1-me akte. ParaM Gineitis 15a
*
Socializmas fe Krikščionybė.
c.
Vaikų Teatrai: dalie I: 1>
Prot V. Jurg^-uL..
Pagalvok
ką
darai;
2)
Jono
“Darbininkas,”
a
žydas Lietuvoje. Parašė S.
?
laimė; 8) Pasakyk mano lak
nes
Kaimietis
•.!
mę. Surinko S. K., D. Įr N_
“DARBININKAS” yra tikriausias
Jeigu j n sqj įvelka ta. y ra. m t
Jtue*»s-p«ene»te pavargai; turite ilU dienu Lietuvot gyvenimo veidrodis. Maldos
Valkų Teatrai: dalis II: 1)
~
' :inl- ' “DARBININKAS” ugdo tiesos ir piešinys 1
Antanu|de- laisvu meile.
kičionybės.
IštIrsime f ‘ A
-----“DARBININKAS” moko neapkęsti -pf--------Clr
N._15a
kas. Su
priespaudos sunirto ir niekinti didvalA
Atriryte pa- du veidmainyste.
“DARBININKAS” tiesia kelia Tėvy- tikimas ii
varge t*
afa-Tone
■ ■■■ r
............ ...
tik per keUta
tMteoesi- tmil Ivfaaeąnl rytojų.
nimo.
IripMaus Vafte k&ip <tatg ctipteante te
lau pstl- ; “DARBININKUI” visur ir visados kas-.
„ .7?, • iĄOe.
,■ '
.
...
_______
rupi
darbo'
žmonių
reikalai.
GAL
GORITE DUOTI jausite. -1
f
•i
“DARBININKAS” turi labai Įdomias
Jono
Kmtto
IDk
i
......
$100
Nuga-Tone
yr*
Nadonalfs
Sveikatoa
SKELBIMĄ
ai;
Ir Spėkų Budąvotojas. Jte padare ste savo "RADIO 8TPSENA3."
Lieturo* AXtem«A
Su pa‘- ’’
Lie
“DARBININKAS” yra darbo žmo
buklus milfonams tmonijj. Jis tuieguį judamos paveikslus, mano
Ifuoja vidurius te nugali konatipėciJa. nių ir lntellsemu . lai kraitis.
veikslais ir
“DARBININKĄ” redaguoja profeso
• -f
suteikia riebi], raudone kraujy, gaivi
programaa
rius
PR.
DOVYDAITIS.
•
Trumpa Apologetika arba
na Ir sustiprina orgsatte ir norviaę si
Kaina $1.00 žodis. Tai kas norite, stemą ir padidinę svarumą suliesieju- ttsHMte kad UHmMi -DAMIVIN- Kat. Tikėjimo Apgynimas. P«
pteUgreitai parašykit kiek ko norite ir etų. auvargusli; toonlij. Nusa»ToDO tu X4“ p«tye *• VrsfyMe įį
rtH kun. V. Zajančauakae-5O«
ri savy prižada gersimas .sveikstos —
prisiųBkit kartu su money orderiu ntfujo smagumo 4r* diiaugsmo gyveni ■ Amerikoje “Darbininku** baltuoja
$1.20, o Lietuvoj tik 00 amerikoniikų
. . ’
kol dar gatavoju filmas.
' ; me.
“DARBININKAS"
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J. K. MILIUS
8251 8. Unton Avė., ChicafO, X1L

Visi vaistų pardąvfijai parduoda Nuga '^-DARBININKO" adretes." UtimsTone. Jeigu Jūsų perdavftjss netnrMų
jų steke, papraftrkft J| uieakyti jų*dd nla. Kaunas. NeyriktąusomyMs aiMtt
tėja 8 nr. “ŽIDINYS?’
,
’jųe u
ii savo dfiabsrtoc »
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“DARBININKO” ADMQn8TRA0UA
; Ml West Broadvay
South Boston, Mass.
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mokslą p«aakt.

Skonės gausiai vienybėj, kurią 'mes, parodėme šį
lankosi vakarais'j bažnyčią. Pas vakarą sdsirmkę į šią svetainę.

solistei Katkauskaitei ir sol Butė-..
.
*
» ■
nni.
...
v
.
’
— ...Finansų sekretorium iš
rinktas komiteto vice-pirm. Džiovelis. ■ '•
' Pavedama kleb. J. Simonaičiui
pradėti spaudoje akciją ir tam rei
kalui kviesti reikaligus žmonės.
Kl. Simonaitis kviečia^ Lindenk)
•

Vytauto

Didžiojo

sukaktuvių

rengimo banga pasiekė ir Ei ižą beth’ą. Tai nereiškią, kad elizabettiškiai iki šiol būti) nieko,ne
veikę. Ne!. tik, kaip vienas mūsų
korespondentas kadaise pastebėjo,
“mūsiškiai” nemėgsta afišuotis,
garsintis, girtis... Ir dabar mes ne
norime afišuotis, pasakys telizabetiškis, tik rašome laikraščiuose,
kad Jūs, gerbiamieji, toliau nuo
mūsų gyvendami, būtumėt teisin
gesni ir nesakytumėte “Elizabeth’o lietuviai miega.” .Tad vy
riausio Komiteto sekr. ponui J. Ži
levičiui maloniai sutikus painfor
muoti apie visą darbų eigą čia pa
duodu visa, kas gali būti svarbes
nio bei^Įdomesnio,
t
Iškilmes rengiant yra visokių
reikalų, pasitaiko ir kliūčių, ypač,
kad komunistiniai nusiteikę lietu
viai turi apetito ir trukdyt, jei tai
jiem pasisektų. Keletą tokių cha?
rakteringų reikalėlių bei kliūčių
gali dalinai nušviesti šis

Protokolas Nr. 4
susirinkimo įvykusio spalių 16 d.
8 vai. vak. parapijos svetinėje, ku
riame dalyvavo: kleb. kun. J. Si
monaitis, Laisv. Men. J. Žilevičius,
dr. J. Kralikauskas, Liudvinaitis
(iš Lindęn’o), Brazaitis “Liberty
Boys” kliubo pirm., Savickas,
Ma(ūza, Bagočius, aZbita, Zagreekas, Zacharevičius, Venckus, Sta
čiokas; ponios: Žilevičienė, Luko
šienė, Miliukienė, Harbačauskienė.
Jankūnienė, Peekienė, Pauliukevi
čienė, Paulikienė, Koniutienė, Klišienė.
.
'
Kleb. J. Simonaičio ir Savicko
raportai skelbimų reikalu priimti,
ir pavesta jiem užsakyt tiek pla
katų, kad būtų galima išklįjuot

visame mieste, nes tai turi didelės
re&šmės lietuvių vardo išgarsihirmil Skvarbu. kad plakatai būtų
gražūs,
P-nas Savickas praneša pasima
tęs su “Liberty boys” kliubo pir
mininku ir kad. jie principaiiai su
tinka dalyvaut tik be"visuotino na
rni susirinkimo negali nieko kon
krečiai pasakyti; iš jų kviečiama
reikalingi 5-ki vyrai, juodais vie
nodais rūbais, viduje svetainės
tvarkai palaikyti, komitetas su
tinka už pasamdymą rūbų išlaidas
apmokėti. Atvykus šio kliubo pir
mininkui Brazaičiui jam pavesta
šis dalykas išaiškinti; jis sutinka
būt tų 5-kių tvarkdarių vadu.
. J. Žilevičius praneša pasiuntęs
kvietimus J. Eks. Lietuvos Minist oriui AVashington’e p. Balučiui.
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veikėją LiudvinaitĮ; visi vienbal
siai paremia. Liudvinaitis sutin
ka ir pasižada paragint vietos lie
tuvius darban. '
■
Dr. J. Kralikauskas išrenkamas
komisijos pirmininku įžymių vie
tinių veikėjų svetimtaučius kvies
ti..
>
Iškeltas klausimas ar tiesa, kad^
šv. Jurgio ir šv. Kazimiero drau
gijos (Pašalpinės. K. B.\ nutaru
sios Vytauto apvaikščiojimą ne
remti. Nesant tų draugijų atsto
vų ir tikros informacijos šis klau
simas praeinamas su pastaba. kad
tai jokios reikšmės neturi, nes ke
letą peštukų visur ir visada atsi
randa ; tuo tarpu gi žmonės yra
patriotai lietuviai ir nieks jų su
laikyti negalės, nors draugijos ir
būti? toki nutarimą kokiais neaiš
kiais sumetimais padariusios.

Sekretorius prašomas protoko
lus ir visą medžiagą taip tvarky
ti, kad juos, darbus pabaigus, kai
po istorinę medžiagą būtų galima
pasiųsti į Washington’o Lietuvos
atstovybės archyvą. .
į

Spalių 23 d. įvyko masinis su
sirinkimas dalyvaujant virš 100

kutinį vakarą buvo dalinama šven
'
K /\ *
.
Šeštadienio vakare įvyko vieti tintos rožės šv. Teresės, Mažos Gė
nės Vyčių kuopos balius ir Šukiai lėlės* Jėzaus. Buvo išdalinta' 700
“fiaisvės” svetainėj, o sekmadie rožių. Novena iškilmingai užbaig
ni, 26 d., “Altoriaus dr-jos” pa ta. Dalyvavb trys kunigai vienuo
rapijos svetainėj. Pelnas Vyčių liai. Novenos tąsa prasidėjo spa
skiriamas parapijos naudąi sukė lių 26 d. Bus laikomos pamaldos
lė, matyt, kažin kam pavydo. Jis 3 dienas į savaitę vakarais: trečia
papasakojo, būk klebonas per pa dienio, penktadienio ir sekmadie
mokslą pasakę^ neit į Vyčių ren nio vakarais 7:30 vai. Apgailes
giamą balių, eit tik į parapijos taujama Tėvo- Augusto Buzar, S.
svetainę. Bažnyčioje buvę ir pa C. J., nes jis turėjo vesti šv. Te
mokslų klausę to negirdėjo, o, ma resės noveną, bet ant nelaimės su
tyt, namie miegoję laksto .po sa- sirgo ir dar tebėra ligonbuty. Paliūnus pasakodami, ką “klebonas simelskime už jo sveikatą.
sakė.”
. ’ '

Naujas vargoninkas E, šlapelis

ROCHESTER, N. Y. — Sekma ženklino, kad žmonėms labai pati
dieny, Spalių-October 26-tą, š.-m. ko toji daina.
Įvyko senai laukiamas apvaikšeiojimas 500 metų sukaktuvių nuo
mirties D. L. K Vytauto. Tos die
nos sų nekantrumu laukė visi tau
tiškai susipratę lietuviai ir sulau
kę tinkamai ir su didžiausiu entuziazmu/ją apvaikščiojo.
Nėra
buvę dar iki šiol tokio iškilmingo
apvaikščiojimo šitame mieste,
kaip, kad buvo šitasai Vytauto Di
Apie 10-tą vai. iš ryto nariai vi
sų katalikiškų' draugijų pradėjo
rinktis Į šv. Jurgio parapijos sve
tainę ir tenai prisisegę savo drau
gijų ženklus, išsirikiavę, ėjo į šv.
Jurgio bažnyčią.. Pirmiausia buvo
neštos Amąrik^ ^ J^tųvos vėliavos. Paskui ėjo rengimo komite,
tas, toliau jau visos kitos draugi
jos. Kadangi tą dieną pripuolė ir
šventė Kristaus Karaliaus, todėl
Gerb. Klebonas Kun. Jonas Bak
šys atlaikė iškilmingą Sumą su istatymu Šv. Sakramento. Pasakė
tai dienai pritaikintą, pamokslą apibudindamas darbus Vytauto Di
džiojo, primindamas Jo meilę prie
Diėvo ir užbaigė pamokslą malda
prie Panelės Šveniausios Aušros
Vartų. Laike pamaldų, o labiausia
laike pamokslo žmonės buvo labai
susijaudinę ir beveik visi bažny
čioje verkė ir džiaugėsi turį pro
gą šias garbingas sukaktuves mi
nėti.
v
'■

“DARBININKO" AGENTAS

7 Mott Street,

Gi ar “Laisvės” svet. direkcija ko.
Worcester, Mass> užleis tą vakarą svetainę, pavesta
----- i
'
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Koncertas ir prakalbos

3:30 vai/ po pietų Šventos Ceci
lijos choras po vadovyste varg.
prof. K. Bazio pradėjo programą
Amerikos iri Lietuvos himnais. Po
to, gerb. klebonas kun. Jonas Bak
šys, Garbės pirmininkas rengimo
komiteto užima savo vietą ir pasa
ko įžanginę prakalbą. Toje savo
kalboje nupiešė Vytauto Didžiojo
darbus dėl Tėvynės. Ragino su
šukti 3 sykius valio, ką gausi mi
nia ir padarė. Jo kalba buvo la-'
|bai turininga ir daugelį paklydu
sių sūnų ir dukterų Lietuvos su
graudino. Pabaigus klebohtli kal
bą choras vėl sudainavo Vanagai
čio naują kurinj, tai Vytauto Gar
bei himną. Didelis delnų plojimas

Toliau kalba atstovas iš Chamber of Commerce p:’ H. W. Bramley. Jis pagiria lietuvius už jų
gražius’ apsėjimus tardama, kad
visos tautos būtų kaip lietuviai,
tai Amerika neturėtų jokios bėdos
šu imigracijos problema. Paskui
kalba porą žbdžių p-lė Bingeman,
raštipinkė Chamber'of Commerce.
Sakė, nesitikėjus,“ kad ji turės kal
bėti prieš tokią didelę minią, lie
tuvių, todėl nesanti- prisirengusi.
Po to, užima vietą Ukrainų Šv.
Juozapato parapijos^maišytas cho
ras ir sudainavo 4-r£as dainas. To
liau kalba Ukrainiečių Klebonas
Kun. Basil Tumia. Jis pareiškė,

kad ir Ukrainiečiui lenkai labai
persekioja" ir veInK3K%ift atgauti
sostinę Vilnių ir. prašė, kad mes
padėtume jiems išljnosuoti Ukrai
ną. Po jo, gieda Ukrainiečių vyrų
choras dvi liaudies daineles. Kaiha D-rąs Sūckovanchenko, Ukrai
nų kalboje. Po jo Ukrainų man
dolinų orchestra, po vadovyste
prof.
Sorochinskio
pagrajino
7-niūs muzikos kurinius. Publikai
labai tas patiko ir. gausingai plojo;

z

Šventos Cecilijos. choras daina
vo “Kur bėga, Šešupė” ir “Triptinis.” Klebonas pasakė užbaigi
mo* kalbą ir perskaitęs Vytauto
Maldą užleido vietą chorui, kuris
sudainavo “Vilnius.” Laike tos
dainos visi dalyviai svetainėje at
sistojo. Buvo malonu, kada tie 50
dainininkų sutartinai sudainavo
“Mes be Vidaus'nenurimsim!”
Daugelio akyse buvo matyti aša
ros. Turiu priminti, kad Šv. Ceci Pirmininkas — Antanas Macejunas,

Užsibaigė toji šyentė, bet neuž
ges ta'Tėvynės meilė, kurią (tas
paminėjimas sukūrė, nenumirs tų
kalbėtojų 'žodžiai, o labiausia* mū
sų gerb. klebono, ir atgijus Vytau
to dvasia išnaikins visus išgamas
iš Rochester’io lietuvių tarpo. Nė
ra buvę dar tiek daug publikos
svetainėje, kaip kad buvo tą va
karą. Nenusivylė nei vienas , atei
damas ir visi išėjo su karšta meiTė prie Tėvynės. Valio Roch esterio
Lietuviai. Valio Laisva ir Nepri
klausoma Lietuva su sostine Vil
nium! Lai gyvuoja D. L. K. Vy
tapto Didžiojo dvasia tarpe mūsų
visu!’
\

Spaudos Komisija

Tėvai. Mokytojai Auklėtojai,
Mažųjų Globėjai ir
Geradariai!

Išrašydinkite Jūsų
brangiems^
—
7 vilkams-'

• 450 E. Seventh St, So. Boston, Masa
Vlee-pirm.
Povilas žirolis,
554 E. Fifth.SL, -So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt — Adolfas Navickas,
274 Bolton St, So. Boston, Mass.
Finansų Rašt — Juozapas Vinkevičlus,
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
Kasierius — Andrius Zalleckas,
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass.
Maršalka — Kazimieras Mlkailionis,
^906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Jlraugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrą nedėidienj kiekvieno mėnesio Lietuvių
Svetainėj kampas E ir Silver Sts^
-So. Boston, Mass., 1-mą valandą po
pietų. Ateidami atsiveskite drauge
naujų narių su savim prie draugijoc
prirašyti.

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Prescott St, Readville,, Mass.
Vice-Pirmininkas — J. Markelionis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
116- Bowen St, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — M. šeikis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass.
Kasierius — F. Grendelis,
237 W. Fifth St., So. Boston, Mass.
Maršalka — J. Zalkis,
7 tVinfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
nedėldienį kiekvieno mėnesio Parąpi. jos salėj, 492 -E. Seventh S t., South
Boston, Mass.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Vytautui Didžiajam užsipre-

»♦ > .- ..numeruodamas

“Pavasaris” jaunuolj-lietuvį Btinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži auklės doru, kilniu, energingu, są
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin žiningu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu bu
kai.'
vo
ir tokiais nori matyti visus aNepagailėkite vaikams džiaugs
teirites .lietuvius.
■
•
*

“Saulutė”’daili, turininga ir pa

mo ir naudos!

“Saulutė” eina du kartus pei
•netams 12 lit., pusei metų .61 lt.,
spalvotu viršeliu.- Kaina Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje
mėnesį 16 pusi, didelio formato so
ir kitur metams 15 lit., pusei me
trinis mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje
tų 8 lt.
Adresas: Jurbarkas, “Saulutės

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Eina septinti metai kas mėnuo
12 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai 1Jūa trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats
pirmas tam darbas — tai įprotis
ti vaikas dar mažose dienose pa
nylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
yra visai nesunku ir nebrangu,
štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę) užsakyk jiems “žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos įiomių skaityihėlių, įvairių Žinių,
mįslių, galvosūkių. Ęus ir Tau
malonu, kai vaikas skaitys ir
džiaugsis.
«
Tik paabndyk — mūsų nerūgosi
Juk visai maža kaštuoja — vos 4
lit metams.
Kaina Angelo Sargo Vaikj Są
jungos nariams 3 lit., o visiems kitiems 4 lit. metams. Užsienyje 8
litai metams 4 litai pusei metų.
Priedų duodama loterijos bilie-

.Adresas: “Žvaigždutės“
Administracija, Kaunas, Uaudias|

PO GLOBA MOTINOS 8VA
VALDYBA
Pirmininke — Teklė Ašmenskienfl,
63 G St., So. Boston, Mass.
g
Vice-Pirminlnkg — F. Zaleckienė,
448 Cambrldge St, Cambridge, Maaa
Prot Raštininke — Ona Siaurlenė, >
443 E. 7-th St, So. Boston, Masa.
Telephonž South Boston 3422-1-1.
Fin. Raštininkė—Marijona MartontutA
664 E. Eighth St., So. Boston, Maflk
Iždininke — Ona Stanluliute,
105 West 6-th St., So. Boston, Maso
Tvarkdarė — Ona Mizgirdien?,
1512 Colnmbla Rd., So. Boston, Masa
Kasos Globėja — E. JanušonlenS, -.
1426 Columbia Rd., So. Bo9ton, Mum.
Draugija savo susirinkimus laiko kaa
antrą utamlnką kiekvieno mėnesio^
7:30 vai. vakare, pobažnytlnej sve
tainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininke.
\

'

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES V. J.
PAŠALPINES DRAUGIJOS
VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — A. Naudžlunas, v
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — D. Lingevič-lus,
62 Adams St., Dorchester, Mass.
Kasierius — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Mass.
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bovven St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas.antrą
pirmadienį kiekvieno mėnesio 7:30
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj,
Fifth St, So. Boston, Mass.z

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit.
Kaunas, p. d. 88

'

.

Lietuvą matysi skaitydamas K&*
talikų Veikimo ę-xtro leidžiamą
savaitrąštį----------- -

•Tj reikia pžsisakyti sau Amerikoj ir
visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje.
■
“Musų Laikraštis” metams kaštuoja
ketur litai, pusei metų — du litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir
Amerikoj) — trigubai brangiau.
AdresasLietuva. Kaunas, Laisvės Alėja 31 Nr. “Musu laikraštis.”

įį

s
i

MŪSy LAIKRAŠTIS" |
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje
ir visiems giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.
“Mūsų laikraštis” metams kaštuoja keturi litai, pusei metų du |
litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
kaina ta pati, o visur kitur užsie- |
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai |

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena brangiau.
turi ypatingij savybių, kurias pasilai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Laiskys visados.
ves
Alėja 31 Nr. “Mūsų LaikrašTik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
lietuvis, kurisv gerai žino Lietuvos gy tis.
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro
leidžiamą savaitrašti z.
Įdomi knyga “Kalėjimuose pas

“Mūsų Laikraštį”

I

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass.x^
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawyer AveM Dorc^iester, Mass.
'=
Prot. Raštininkas'— Kazys Rusteika,
?
446 E. 6th St., South Eoston, Mass.
Fin. Raštininkas—Juozas Guzeyičlus, - ..į
27 Tampa St, Mattapan, Mass.
/
Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street, South Boston, Mass.
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
"<2
14 Vinton St, South Boston, Mass. '
Draugijos susirinkimai būna kas pirmą
nedėldlenj kiekvieno mėnesio 2 vai. -į
po pietų, Parapijos salėj, 492 East
„ Seventh St., So. Boston, Mass.
- ------------------------------------- t

“PAVASARĮ”

bet kadangi jie turėjo duoti kon
certą per radio, tai daugiau nebegrajino. Grajino 13-kos metų Lie
tuvaitė Lucija Poškiutė smuiko
solo — Minuet in G. ir Rosary.
Abu gražūs muzikos kuriniai ir la
bai gražiai išėjo. Pianu akompa
navo jos mokytojas prof. E. Dem- Administracijai
browski.

To.liau medicinos studentas J.
Čelkys-Morkūnis anglų kalba nu
piešė Vytauto darbus, kas, Jis bu
vo Lietuvai ir ką Jis yra gero pa
daręs dėl savo tautos ir Tėvynės.
Jo kalba aiški ir lengvai supran
tama, tas žinoma parodė dalyvau
jantiems svetimtaučiams, kad ir
mes turime gabių vyrų, kurie ei
na mokslus, ir ateityje bus mūsų
vadais; Po jo kalba tiktai ką iš
Lietuvos sugrįžęs tėvynainis Pet
ras Petronis. • Jis karštoje save
kalboje ragino lietusius laikytis

*

Pirmininkas — Motiejus žioba,
36 Mt. Ida R<L Dorchester, Mass.
Telephone Columbia 5431
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot. llažtiniukas — Jonas Glineckis,
•5 Thomas Park, So. Boston. Mass.
Fin. Raštininkas — Matas šeikis,
256 E. Ninth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Boadway, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfie)d Sft, So. Boston, Mass."
Draugija laiko susirinkimus kas trečią
"hedGldienį kiekvieno menesio, 2 vai.
po pietų, Palipi jos salėj, 492 E. 7th
St., So. Boston, Masė.

K. Braziui, kuris taip gražiai juos
išmokino.
v

Su bilietais tikra
“bėda!”
Draugijoms paėmus vos pusė be
liko iždininkui Matūzai, kuriais
jis stengiasi visai atsikratyt leis
damas visuomenėn apyvarton.Tikra “october sale!”
Minėti plakatai didelio formato
jau gatavi ir net iškabinti. Grao •
**
žiai atrodo ir trumpai, aiškiai “pa
sakoja” apie ateinančią “revoliu
ciją” Elizabeth’e.
Kviesti “Liberty boys” narįai
ne tik sutiko palaikyt tvarką sve
tainėj, bet vietoj 5-kių pasisiūlė
11 ir dali išlaidų sutiko patys pa'dengt. Bravo vaikinai!
Apie antrą' valandą po pietų
- Tik kur Vyčių kuopos^ pirm. žmonės pasistiprinę dideliais bū
Louis Bėržanskis dingo? Pasiėmęs riais rinkosi į šv. Jurgio svetainę.
porą pareigų nei į susirinkimus Susirinkę pasipuošė savo draugijų
Kas iš gerbiamųjų lietuvių norė nebeateina. Tikimės, kad laikina
ženklais ir pradėjo eiti į Vokiečių
tų užsirašyti laikraštį “Darbinin kokia kliūtis. Jam padėt išrink
Holv. Redeemer svetainę, kur įką,” malonėsite kreiptis prie ma tas p. Luckas iš “Liberty boys.”
vyko* koncertas ir prakalbos. Pir
nęs, o aš.visuomet noriai patarnau
Svečius choristus, nei namiškių miausia mažos mergaitės nešė .gra
siu. Už savo darbą jokio atlygini neišskirant, manoma -pavaišint ir
žiai papuoštą Vytauto paveikslą,
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar surengt. jiem šokių vakarę"/‘Lais
paskui ėjozdr-jų nariai ir suėję į
bininkas” išeina du kartu-savaitė vės” svetainėj po iškilmių. Tuomi
svetainę užėmė savo paskirtas vie
je. Kam būtų perbrangu du kartu, pasirūpint išrinkta Koniutienė kas, kurios buvo rezervuotos dėl
tas gali užsirašyti vieną kartą sa (pirm.) iš šv. Rožančiaus dr-jos.
draugijų. Suėjusios draugijos ir
vaitėje, t. y. penktadienio numeri. Harbačauskienė iš šv. Onos dr-jos
kiti lietuviai, kurie prie draugijų
Visais spaudos reikalais kreipki ir Zacharevičius, Gausys ir Venc
neprigulėjo pripildė svetainę taip,
tės pas
1 kus.
kad jau vietos visai beveik nebeli

V. J. BLAVACKAS

SV. JONO EV. BL. PAGALBINES LUTUV. DUKTERŲ DR-JOg

Žmonės nauju vargoninku yra
patenkinti, nes yra malonus žmo
gus, gerai žino mužiką. Girdėti,
kad su chorais rengiasi prie pro
gramų: koncerto ir teatro. Taipgi
organizuoja jaunuolių''orkestrą.
Linkime jam geriausių pasekmių lijos choras dainavo nepaprastai
darbuotis Bažnyčios in Tautos la gražiai, kaip bažnyčioje, taip ir
bai
^svetainėje. ■ Garbė tiems jaunuo
liams, o ypatingai* jų vadui prof.

žmonių “Laisvės” svet. aptarimui
tolesnės darbuotės bei peržiūrėjimui/kas nudirbta.. - .
džiojo pagerbimas.
I'
Pirm. kleb. kun. J. Simonaitis
pranešė, kad “Eikš” kliubo sve
tainė pilnai patenkinanti visus rei
kalavimus. Esą numeruotų? vietų
iki 1300 ir reikalui esant dar ga
lima pridėt. Be to palikta, geras
tarpas tarp scenos ir publikos pa
tai pint choristam, jei tai reikėtų,
c- jų ponas J. Žilevičius tikisi su
laukt net 500!

Po to,xper Lietuvos Atstotą A->
rperik&i pasveikinta: visa Lietuva
ir pareikšta, kad nors Lietuva ir
laisva, bet jos širdis Vilnius dar
tebėra plėšriųjų lenkų rankose ir
pakol Vilnius nebus išliuosuotas
mea nebūsime ramūs. Po rezoliu
cija pasirašė Garbės pirm. kun.
Jonas M. Bakšys, pirm. Juozas K.
Chapas ir rašt. Vincas Butrimai tis.
’
’

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRE.SAI

bolševikus.” Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į Ameriką. Kreipkitės adresu: Kau

nas, Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir
nemaža—160 puslapių.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti,' ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERIŲ DIR
VAI’’ o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
^isą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuviu katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalo žinių iš viso pa
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky-/
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas,- 5) Literatūros skyxrius ir kiti.
\
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis. Jos. formatas (didis)
- yra toks, kad po metų galima pasidaryti dtuli
. knvga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
ir ‘‘MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
/ Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"MOTBRŲ DIRVA”
' '
23A2 FT. $4 Street,
Chicngo, HL
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Buvęs bolševikų, žvalgybą
ninkas Agabekovas pasipa

—
-by—— w. . a u...
.
. .................
JOSEPH’S LTTHUANIAN R. C. ASBOCIATION OF LABOR sakoja apie bolševikų žval
gybą (O. G. P. U.), kur jis
as second-class mattėr Sept 12,1915 at the post offlceat Boston, Mass.
,

tered
-... , , _

. . .

u

;
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Kuomęt reikėjo jam pa
Man paklausus, kėdei jis rašytį pasiaiškinimą, tai pa
taip daug geria, atsakę, kad sirodė, kad jis visai nemoka
būdamas dar Pelinio mies rašyti. Jis mokėjo tik šiaip
te yra sušaudęs tūkstančius taip pasirašyti savo pavar
žmoniją, kurie ateiną dabar dę. Kiekvieną haktį žvalgy
jo kankinti, jeigu jisai ne bos rūsyje buvo šaudomi
nusigeria. Balandžio mėn. žmonės.”
1921 m. iš Permio buvo at Tam tikslui tarnauja bol
siųstas raštas revoliucijįnio ševikų žvalgyba, vadinama
tribunolo, kuriame ■ buvo “čeką” arba “O. G. P. U.”
pranešta, kad už pasisavini Šitoji trumpa ištrauka
mą išplėštų iš gyventojų I parodę, kad bolševikijos val
dovai yra tik pikti budeliai,

/
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Bet užtai namie vvriausyjaučiasi kaip gaidys ant
tavo mėšlyno! Čia apie pra^.laimejiiną nėra jau kalbos.
IViskas laimėta kuopuikiaur♦
Uždarinėjamas nfokyk||&irir politinės draugijos ir
organizacijos.

I

.

'

\

Neseniai Briusely įvyko Ilginio, dorinio ir moralinio
belgų katalikų filmininkų pobūdžio filmomis, taip pat
kongresas. Jam pirmininką- kontroliuoti neiš draugijos
vo kardinolas-arkivyskuįjas įsigytas, naujai pagamintas
w c
filmas. Reikia pasakyti, kad
van-Raey. Atstovi)-buvo iš
visos filmų bendrovės kata
Vokietijos, Prancūzijos, Is
likų pastangomis visiškai
Žvalgybos pirmininku bu panijos, Italijos ir Olandi pritaria, ji) reikalavimus no
vo Tunguskov, senas matro jos. Buvo iš pagrindų pa romis išpildo. Visos geriau
sas, apie kmi pasakojo bai žvelgta, kokios naudos ir ža sios ir naujausios filmos ysiausių dalyki). Jo' padej ė- los iš kino susilaukta. Anks ra katalikų rankose. Nekaj ais buvo—viršininkas slap čiau prieš kino nepadorumą talikų bendrovės nenorėda
tos , operatyvinės
dalies tylomis buvo kovojama; da mos būti nukonkuruotos y-..
’•
„
Chromcov ir žydė Stalberg, bar jau yra apie 200 katali ra priverstos ir atsikratyti
kuri tiek buvo žiauri, kad kų laikomų kinų, kurie gau nepadoriomis filmomis, nes
pati nulipdavo iš viršaus ir singai yra lankomu Kongre jas publika jau ima boiko
nuėjus į arklydes pati šau se buvo paskaitos šiomis te tuoti.
momis “Kaip mes pradėjo
dydavo žmones.
“Rytas”
me
organizuotis?
”
“
Filmos
1930 metais Tunguskovas
buvo sušaudytas už banditiz ir spauda,” “Filmos cenzū
mą, Chromcovas vaikštb ra,” “Filmą kaip modemiš
TUSI ŽEMAITKIEMY
Maskvoje, bedarbiu, o Štal- koji pagalba religiniam aBALIONU
,
“
OsservapaštalavimuL
”
berg dar tarnauja bolševi
tore Romano” 1930-V1I-13 Prieš kurį laiką nukritęs
kams.
1921 m. mane paskyrė į rašo, kad Italijos Katalikiš Žemaitkiemy lenkų karo ba
ypatingą skyrių trečios ar kos Akcijos Centras, norė lionas su dviem karininkais,
mijos viršininko padėjėju. damas' sujungti katalikų jė kurie avarijos ištikti susi
Mano viršininku buvo Iva gas kino reformai, į visas žeidė ir buvo gydomi ligoni
novas, paskutinis girtuoklis, parapijas išsiuntinėjo raštą, nėj, jau grąžinti lenkams.
Balionas buvo iš Žemait
kuris neišgėręs iš ryto bon- kuriuo reikalauja ir skatina
siauruoju geležinke
BALTIJOS JORA kos degtinės negalėjo eiti visus kino savininkus kata kiemio
prie darbo. Tokias porcijas likus remti “Milano auklė liu nuvežtas Jonavon, o iš
SENKA
jis gėrė kelis kartus per die jimo kino draugiją.” Svar čia, po tam tikrų, formalu
Per vieną naktį vanduo nuseko 70 ną, o vakare visai prisiger biausias draugijos tikslas mų, taip pat grąžintas len
aprūpinti katalikų kinus re- kams. - - ■>
cm. Ties Birutės kalnu iš van- davo.
■

.Genevoj ‘ pralaimėta Klai- kaip Ateitininkai.

ėdos reikalu. Vokietija bu> padavusi skundą Tautų
ąjungai, kad Klaipėdos
rašte paneigiamos vokiečių
jisės. Nors sulig nusiskunimo Martyno Jankaus ir ki■x.,
| Klaipėdos darbuotojų voiečių teisės suvis nepanėiiamos, kaip tik priešingai,
okieČiai paneigia lietuvių
■’į. ~
ėisės Klaipėdos krašte, bet
okiečiai rado- progos prie
onors prikibti ir tuoj pasikundė Tautų Sąjungai, kad
aetuya neišlaiko savo pasiadėjimij ir spaudžia vokišąjį- elementą Klaipėdoj,
jetuvos atstovas Genevoj,
t Zaunius, ar nesugebėjo, ar
teišdrįso apginti. Klaipėdos
jašto konstitucijos, gana,
:ad Tautii Sąjunga išsprenė tą dalyką vokiečių naudai,
r šiandie Vokietijoj kišasi į
sietuvos valstybės viduj iliiis reikalus. Žinoma, lietu
sių opozicijos spauda netyėjo ir, nors \Vnausybes įstaymais suvaržyta, sukėlė vis
tiek protestų, kad Zauliaus pozicija, likos neišlai
koma, ir jis atsistatydino,
>et kaip girdėt Lietuvos Pre
zidentas nepriėmė jo rezigrįacijos ir Įsakė jam toliau
?iti pareigas Genevoj. Tuo
būdu Lietuvos vyriausybė oKcijaliai užgvrė Genevos
pralaimėjimą ir slidžiai nu
rijo kartų pasižeminimo
gurkšnį.
.. Tįesa, Lietuvos vyriausy
bės padėtis užsienio klausi
muose nepavydėtina. Atsi
spirti prieš galingi) valsty
bių reikalavimus mažai Lie
tuvai nelengva, neturint
Stipresnių užtarėjų. Tų gi
Užtarėjų Lietuvai kaip tik
Švykšta susirasti. Ji kažip keista pasiliko izoliuo
ta — atskirta užsienio politiĮįoJ. Gal neturi gabių diploItįatų, o gal vidujinis nesusi^ arkymas sumažino jos prekitų valstybių akyse.
ip ten nebūtų, Lietuva užįy pralaimėjo.

-

Žvalgybos patalpa buvo
Puškino gatvėj dviejų aukš
tų namuose* po kuriais bu
vo didelis skiepas suareštuo
tiems. Kieme stovėjo arklydės, kuriose buvo šaudomi
pasmerktieji.

Opozici
jai pastebėjus, kad taip da
rant laužoma Konkordatas,
valdžia lengvapėdiškai ir net
linksmai atsakė, kad už Kon
kordato pečių nestovi jokia
ginkluota paj ėga, tai, girdi,
su jo vykdytajais netenka nė
skaitytis. Opozicijos spau
da kiek šūkterėjo, bet čia jau
panaudota cenzūra, pabau
da, kalėjimas, ir viskas vėl
nutilo, susitvarkė. Vyskupui
Reiniui ir kun. Krupavičiui
nusiskundus prakalbose dėl
Konkordato laužymo, pagrū
mota teismu. Žodžiu, panau
dota botagas- piemenišku
smarkumu, ir opozicija, su
glaudus ausis ir nulenkus
sprandą, toliau velka nepa
kenčiamą jungą, i
Nenorams ateina mintis
palyginti šių laikų molinius
didvyrius su Didžiuoju Vy
tautu ir, žinoma, palyginus
tenka sunkiai atsidūsti.
K.

dens kyšo 7 dideli, niekad nema
tyti akmens. Kur seniau žmonės
maudėsi, dabar galima sausomis
kojomis vaikščioti. *'

Baltijos jūra Palangos pa
jūry (o gal ir daugiau kur)
tik.per vieną rugsėjo 12 į 13
naktį nuseko 70 centimetru.
Už Birutės kalno Nemerzates link iš vandens iškilo
septyni dideli, gauruoti, jū
ros žole apaugę, —r niekad
nematvti akmens.
Ten, kur rugsėjo 12, d.
žmones maudėsi, šokančią
dieną galima buvo sausomiskojomis vaikščioti. Iš pat
ryto pūtė Ožinis, vėliau pe
rėjęs į Launagį.
'Kas- galėtu tokį gamtos
prajovą paaiškinti?
v

•

UŽDRAUS^ JAUNUOLIAMS IKI

17 METŲ BE GLOBĖJŲ
LANKYTI KIMEMAx TOGRAFUS

Kaunas. Teko patirti, kad
artimoj ateity visiems jau
nuoliams iki 11 metų, be tę
vi) •arba globėjų, bus už
drausta lankyti kinemato
grafus.
* V
L
Šitas uždraudimas nepa-
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PROTOKOLAS
VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS

1430—1930
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patsai ilgą laiką ištarnavo.
įeptance for mailing at speclal rate of postage provided for in Section 1108 Kad turėti šiokį tokį supra
' ' .
Act of October. 8, 1917, authorized on July 12,1918”
timą apie tą bolševikų įstai
PRENUMERATĄ KAINA:
a
SUBSCRIPTION KATES:
gą, kurios pastangomis bol
mestic yearly................................. $4.00 Amerikoje metams ..............$A00
ševikai yra išžudę milijonus
reiąn
................. ......$5.00 Užsieny metams ............ <• .$5.00
(W$n yearly
yearly.......
.
mestic once per vreek yearly..$2.00 Viens kart savaitėje metams,•... .$2.00 rusų, pravartu nors trum
relgn once per week yearly... .$2J50 Užsieny 1 kart savaitėje metams. .$250
pas iš to pasakojimo ištrau.
(( DARBININKAS”
■ "
.kas patiekti skaitytojams.
56 West Broadway ,
South Boston, Mass. Jis sako:'
Telephone South Boston 0620
‘ “1920 m. iš gubernijos ko- iciotaj m uiriauu avvicvi, ».ur
Kauno “barbtninkas”
inunistų partijos komiteto
’RALAIMEJO SVIETUR, aš buvau paskirtas vietos PASTANGOS SUDARYTI KA
gubernijos žvalgybon EkateTALIKIŠKAS FILMAS
BET LAIMĖJO NAMIE rinburge, UTrate.
* .
under the Act of March 3, 1870” , - •

MSKI
H

atlikti

vykti

’«3 >- • ''

fc. »*• *1 -A

Katalikų Bažnyčia dalynamaį gerai, o dar geriau tą supranta katris datts; L Krikščtonįs Ryman talilųį Bažnyčia, kad danguje yra
ti ŠiamO p| nelyja — vadinami k0- daug daugiau šventųjų nekaip yvojančia Bažnyčia. 2. Krikščionis ra metuose dienų Todėl atiduoti
mirę netobulai Šiame pasaulyje tiems žventiėmsiems garbę, kurie
gyveną, arba nebaigę daryti atgai Bažnyiūai nėr žinomi, nėr paskeltolos, kurie eina po mirties Dievo ti šventaisiais, o jie tokiais yra—
teisybei atsilyginti į skaistyklą — kartą metuose švenčiame Visų
vadinami kenčiančia Bažnyčia, ir Šventųjų šventę.
3. Krikščiohįs tobulieji,' senovės
šioji šventė yra tai meilės šven
šventi žmonės, nekalti kūdikėliai tė. Krikščionių svarbiausia ir rei
ir tt. kurie niekiom Dievą nėra kalingiausia dora tai MEILE. Pir
užrūstiną, kurie eina į dangų —
muose krikščitmybės amžiuose to
vadinami triumfuojančia Bažny
ji dora buvo visiems net ir pago
čia. Visų tų trijų Bažnyčių tarpe
nims aiškiai matoma. Pagonis sa
yra bendravimas. - Tikėjimas visus
kydavo apie krikščionis “ŠTAI
riša. Kalbėdami “Tikiu į Dievą
KAIP JIE MYLI VIENAS KI
Tėvą” prie pabaigos sakome “Ti
TĄ. * ’ O dabar ar irgi galima apie
kiu į šventųjų bendravimą.” Šven
mus taip pasakyti. Vargiai. Taigi
tieji už mus meldžiasi, užtaria pas
švęsdami Visų šventųjų šventę
Dievą. Mes meldžiamės už sielas
pažvelgiame į save ir paklauski
skaistykloje esančias. Tokiu būdu
me ar mes mylime savo artimą 1
ir susidaro bendravimas tarpe gy
Meilė mus visus gyvus ir mirusius
vų ir mirusių.
privalo jungti. Prie Dievo šventų
šv. Bažnyčia yra paskyrusi me jų maldaukime užtarymo kad ii

tų dienas šventiesiems. Kas dien mes jų skaičiun bei draugijou pa
mes atiduodame garbę tai vienam tektume.
tai kitam šventajai. Bet žinome
K. F. J

VĖLINIŲ DIENA
Lapkričio 1, yra paskirta pagar geltos. Jei mes šiame gyvenini
......

/

bai visų Dievo Žventųjų. Toje die matome žmogų nelaimės ištikti
noje džiaugiamės su visais šven tuoj jam tiesiame pageltos ranki
taisiais. šiandien liūdime su miru Didesnės nelaimės negal būt, kai

siais, kurie Dievo teisybei nčr at- būti Dievo rankos prispaustan
šiteisę Šiame gyvenime, arba kurie Vėlės skaistykloje tikrai yra Di<

su mažomis nuodėmėmis mirę. vo rankos paliestos. Jos šiandie
Kaip vakar taip ir šiandien apsi- taria į mus pranašo Jobo žodžiaū
“Pasigailėkite, pasigailėkite
reiškia bendravimas tarpe trijų
ftfe niano prieteliai, nes" VUšp?
/
Bažnyčių. Kaip per Visų šventų
. . .
.... ties ranka mane palietė.”
Šventę, taip ir šiandien meilė tar
K. F. «
pe krikščionių viešai pasirodo. Va
M

r

•

.
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kar prašėme kad už mus užtartų
šventieji; šiandien vėlės prašo kad

mes už jas melstumemės. Artimo

650 KATALIKŲ JAUNIMO

KUOPŲ

Kaunas. Pastaromis dic

meilės dvasia ir šiandien tur vieš
nomis. “Pavasario” sąjung
patauti.

įregistravo 650-tą Mariau
Vėlės iš skaistyklos ne į vieną polės “Pavasario” sąjunge
ale Į visus kreipiasi ir prašo pa- mergaičių kuopą.

1 ’ r ’”
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kun. S. Stonio darbuotę platinime katalikiškosios spaude

XX kongresas šiais Vytauto Didžiojo jubiliejiniais me užgiria ir remia.
tais dar kartą energingai pareiškia organizuotųjų Ameri
Centro Valdytos rinkimai
kos lietuvių katalikų vardu savo griežtą nusistatymą už
Centro Valdyba renkama slaptu balsavimu iš anksčia
Vilniaus krašto atvadavimą.
I
>
:■
■
/
nominuotij kandidatų.

Spauda

Valdybon patenka šie asmens: 1. Kun. Jonas Balkūria
XX kongresas, žinodamas, kad be spaudos sunku būtų 2. Kun. Ig. Aibavičius, 3. p. Kazys Krušinskas, 4. p. Le<
t
vykinti katalikiškoji akcija, nutarta rertiti esamus katali nardas Šimutis, 5. p. Juozas Mačiulis, 6. Kun. N. Pakalni
Rezoliucijos priliptos šios:
kiškus laikraščius, būtent — “Draugą,” “Darbininką,” 7. Kun. Jonas Ambotas, 8. Kun. F. Lekešius, 9. Kun. J<
“Garsą,”*“ Vytį’’ “Laivą,” “Moterų Dirvą” ir taipgi nu nas Švagždys.
Santykiai su L. K. V. C..
taria moraliai padėti Didžiojo New Yorko lietuviams ka
Kandidatai Valdybon; 1. p. Jurgis Tumasonis, 2. Kui
Turint galvoje, kad Lietuvos Katalikų veikimo Cen
talikams įsisteigti Brooklyne katalikišką laikraštį, o jei H. Vaičiūnas, 3. Kun. L. Draugelis, 4. Kun. Juoz. Kan
tras dirba tą patį katalikybęs apaštalavimo darbą, kaip
būtų galima, susitarti su L. Vyčių organizacija, perkelti liūs, 5. Kun. Dr. J. Navickas.
ir A. L. R. K. Federacija, dėl to XX kongresas dar kartą
“Vj*tį” Į Brooklyną, paverčiant jį savaitraščiu.
Ateinančio Kongreso vietos ir aliko klausimą pavedi
panaujina savo nusistatymą veikti artimiausiame kontak
ma išspręsti naujajai valdybai
te su L. K. V. C. ir prašo jo morales paramos. Šia proga
DČ1 Vytauto sukaktuvių
Kun. Ig. Kelmeliui ir jo padėjėjams padėkota už graž
kongresas reiškia užuojautą dėl Lietuvos katalikų akcijos
" XX kongresas ragina visas tas lietuvių kolonijas, ku kongreso surengimą ir prezidiumui už tvarkingą kongr
persekiojimt), trukdymo, dėl uždarinėjimo bei suvalstybirios iki šiol dar nėra paminėjusios Vytauto Didžiojo 500 so vedimą.
nimo privačių katalikiškų mokyklų.
m. mirties sukaktuves, kad tai pasistengtų padaryti, sten
•
.1
w
•
Kun. Ig. Kelmelis kviečia kongreso dalyvius j bendi
Jaunimo klausimu.
■' < ‘. giantis tuo minėjiriiu labiau suinteresuoti platesnęz Ame vakarienę.
rikos visuomenę.
' .
»
1) XX kongresas džiaugiasi sužinojęs, kad šių metų L
Kun. Ig. Albavičius kalba maldą ir kongresas baigi
Vyčių seimas Įvedė į savo organizaciją reikalingų reformų,
Blaivybė
mas š. m. rugp. mėn. 20 d. 7 vai. p. m.
k. t. — Eucharistininkų sekciją atskirai vyrams ir-mergai
XX kongresas ragina katalikų visuomenę daugiau
Naujosios Valdybos posėdis
tėms, apdraudos skyrių Įr kitus, dėl to ragina katalikiš kreipti dėinesio Į blaivumą ypač jaunuomenės tarpe.
kąją visuomenę L. Vyčių, organizaciją remti moraliai ir
Kongresui pasibaigus rugp. mėn/22 d. “Karalien
Priimami šie Chicagos L. B. K. Fed. apskričio nunamaterialiai, kuriant kuopas, jas palaikant ir atatinkamai
Angelų” par. Brooklyh klebonijoj naujosios valdybos n
nyn&i i
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1. Šiais Vytauto Didžiojo jubiliejaus metais atgaivinti riai savo posėdy pasiskirsto pareigomis šia tvarka:
1. Kun. Jonas Ambotas — Dvasios Vadas
2) Jungti visas liet, katalikų esamas lokalines jaunimo Amerikos lietuvių katalikų akciją, suruošiant tam tikrą
2.
Kun. Ig. Albavičius — Pirmininkas
draugijas Į L. Vyčių organizaciją.
savaitę, j
?

AMERIKOS LIETUVIŲ R. k. FEDERACIJOS

L. R. K. 8. A.
L. R. K. S. A. yra svarbi mūsų fraternalė ir kultūrinė
organizacija, dėl to jos reikalai privalo būti artimi visai
mūsų visuomenei. Rūpi ji ir Federacijai, kurios kongrese
plačiai jos reikalais išsitarta ir nutarta a) raginti liet, ka
talikus jon. dėtis, b)ksuąirūpiųti centro aparato sutvarky
mu, c) jc^arftrio jĮegĮ®ratimu Ša^ychiye&ą, ConmįtJ
icut Ir kitose valstybėse. Kongresas ttčisu apgailestauja,

kad Sus-mo dabartinė vadovybė ištraukė Sus-mą iš ben-

Užkliudrtą liesiąs filmas, specialiai ruo- droš Amerikos lietuvių katalikų akcijos ir pastiki, kad
#
.
tw, ,
_
. r..i
».
,
MuUgo
.yĮR'Eri* V& tedtnkęuoa vvĮiąy*. U" -v-j

3. p. Kasys Krušinskas — Sekretorius
2. Atgaivinti visus seniau veikusius Federacijos apskri4. Kun. N. Pakalnis —< Iždininkas
' ,
čius ir skyrius.
5. p. Leonardas Simutis — Vice-pirminikaa
3. Pageidaujama, kad būsimos Valdybos sekretorius
ar jos Įgaliotinis aplankytų šiais metaH visus didesniuo > 6. Ku. Jonas Švagždys — Vice-pirmininkas.
7. Kun. Jonas Balkūnas — Vioe-pinnkuukaa
sius lietuvių eentrtis juos atgaivinti.
4. Škyihai ar apskritys, sumanę padaryti pataisas kon
8. Ku. Juos. Karalius — Vice-pįrmininkas.
9. p. Juozas Mačiulis
‘ jjas
stitucijoj, tūri savo s
š paskelbti spaudoje bent
3b dienų ariež kCįgkdąJ k A,
FjIH I f I
f
Kun. Į». Lekešius'
bs. <
I 8. švpirito! W
i ’ J r ;
Federacijos XX kongresas, Įvertiodamts Ueravos iv.] vieku.
draugi ha nuopelnus kateUky|fe ir Ik
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Rusijos

lIVININKŲ SŪSIVIENYJIMO CENTRO
VALDYBA

tauta

pakliuvo

po

domihacija. Rusijos

dominaeija, kuri tęsėsi šim
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bos, už kūnų daugiau
nėra.

A,

J

Bet kas yra tie rūkai, ku- [

tą dvidešimts metų, pasižy rių: daug pastebima tarp
žvaigždžių? Tie rūkai, pana
mėjo atkakliomis pastango
? Pirmu syk Amerikoj lie “P-as Balutis yra nepa mis išnaikinti tautinę indi šūs į šviesius debesėlius, gau
singai išsisklaidę
tolimose
tuvių dainos ir paskaita .a- prastai gerai kvalifikuotas .
vidualybę. Nepaisant vienok erdvėse ir yra įvairaus pa
pie Lietuvą buvo paskleistu ,atstovauti savo .šalį Jungti?
lietuvių mokyklų uždarymo
vidalo. Pirmiau buvo many
per Radio ne tik po visą ]nėse Vaitaijose ir interpre
ir lietuvių kalbps uždraudi
ta, kad rūkai yra besikurią
plačiąją Ameriką, bet ir į tuoti Lietuvifi tautai Ame
mo, lietuvių tautinė dvasia
»s Apskričio Lietuvių Ri K. Blaivininkų Europą. - Tas įvyko spalių rikos tautos sentimentus. buvo palaikoma gyva ir nauji pasauliai, patvirtinan
tieji Kanto Laplaso hipote
mėn. 12 dt kuomet per CoSusivienyjimo Seimo Protokolaa
Jis pažįsta Aųieriką ir su vystoma gyventojų mases zę, kad saulės sisteiha atsi
lumbia Broadcasting Svstem
pranta mūsų institucijas, tarpe ir patriotinis judėji
i ’
.
.
rado iš neišmatuojamojo de
buvo surengta Lietuvos Ra
R. K. Pilnųjų Blaivinin- tru ir vienybėje varyti kilni? blai
nes
jis
ilgai
šioje
šalyje gv- mas buvo suorganizuotas besio nęsūdrios, rūkų pavi
REIKALINGI AfiEMI
•
*
.
dio Diena su programų iš *
;os Apskričio metinis Sei- vybės darbą.
veno. Kaip daugelis jo tė tikslu atsiekti tautos aspi dalo, medžiagos, pradėjus
New York’o ir WashingPaversk savo liuosą laiką'j
o spalių 12,1930 m., Ne2. Darbuotis kad kitose centravynainių, kurie ieškojo už racijas
(pageidavimus)'. vienai medžiagos dalelei ju-| gus. Mums reikia darbščių i
isidėjimo Šv. P. Marijos linėse organizacijose ir dr-jose, ton’o. Iš New York’p buvo '
okyklos kambary, Chica- kaip tai Moterų Sąjungoj, Vy perduota mužikališ progra sieniuose prieglaudos nuo Proga tam • pasitaikė įvy dėti ir suktis. Taip galvo tų kurie liuosu laiku padėtiyi
kus Pasauliniam Karui ir jant buvo prieita prie min-Į platinti Lietuvos prekes Amt
čiuose, Sodalicijoj, Tretininkuose mas, susidedantis iš mūsų .Rusijos caro priespaudos, p.
je.- Atlyginimas geras.' Pai
, prasidėjo iškilmingom ir kitur būtų įsteigiama blaivinin žinomų dainių p. Juozo Ba Balutis atvyko, dar jaunas Rusijos ‘ Imperijos griuvi ties, kad visuma kartu pasi
mums ir mes prisiusime /nffi
.
n. Šv. Mišias laikė kun. kų sekcijos.
būdamas, į Jungtines Vals mui, ir Tautos Taryba pa reiškia visomis trimis for formacijas.
.. y
bravičiaus ir p-lės Onos!
kaitis, Seimui pritaikintą
tijas ir išgyveno 'mūsų tar skelbė nepriklausomos (Lie momis: gimsta, gyvena ir
3. Centro valdybai pavesta, jei
LITHUANIAN IMPORTE
i pasakė kun. A. Briška. bus išrokąvimas, gauti blaivybės Katkauskaitės puikiai atlik
atstatvma
pe keturiolika metų. Kuo tuvos Valstybės
*
♦
s
COMPANY ? |
miršta.
valandą po pietų gerb. idėjos platinimui filmas ir rodyti tų keturių dainų ir Lietu met Lietuvių tauta, pradėjo 1918 metų vasario 16 dieną.
Iš dangaus rūkų net pa-Į 818 E. 6th St., So. Boston,!
Briška, Chicagos Apskri- kolonijose organizuojant kuopas. vos Hymno, o iš Washingkovą už savo nepriklauso “Nors naujos valstybės e.« . < " ■ '
' _.
►. pirmininkas, atkalbėjo *■prasta akim yra pastebimi
•’*4. Kreiptis Į visų parapijų kle ton’o Lietuvos atsibvas, p.
mybę. jis grįžo į savo gim konominiai resursaį buvo vadinami Andromedos rū-1
, po Įžanginės kalbos, kubonus prašant, kad padėtų suor B. K. Balutis, pasakė trum
LENGVA KUOMET Mf
ikino Seimo .dalyvius ir,
ganizuoti Blaivininkų skyrius.. \ pą prakalbėlę apie Lietuvą tinę šalį, idant prisidėti prie baisai Pasaulinio Karo iš- kai, kurie pro žiūronus turi
suvažiavimo tikslą, atidaAtsakančiai ir ^erai jmĮ
darbo naują valstybę orga semti ir -nors Lietuvos ne
spiralės formą. Hooker’o syti automobilių gali tiį^
5. Daugiau domės kreipti Į ki anglų kalboje.
i.
nizuojant ir konsoliduojant. priklausomybės išlaikymas
pastatytas žiūronas tačiau Į kurie moka ir yra eksper
itstovų registracija ir žen- tų tautų organizuotų blaivininkų
Suvalkų derybų dalyviai .
Nuo
1919
Įlietų
jis
aktyviai
sudarė
sunkią
problemą
Lie

darbuotę
ir
dirbti
bendrai
sklei

risegimas.
parodė, kad Andromedos įti Broadway Gąrage turi ge
*
Poną Balutį perstatė ra
dalyvauja,, kaip namie taip tuvos Valstybės vyrams, vie
istravus pasirodė, kad Į džiant kilnų blaivybės obalsĮ. ,
6. Kasmet Grabnyčių šventėje dio klausytojams p. Robert užsieniuose, Lietuvos užsie nok laike trumpo dvylikos kai nėra medžiagos ūkanos, vyrus ir ekspertus kuriė į
tsilankė 62 dalyviu, kurie
iš kurių turi gimti naujos ka taisyti automobilius, sj
visiems blaivininkams atnaujinti Kelley, Statė Departamento
įja 7 kolonijas.
ninių santykių išvystyme. metų laikotarpio pažymėti
blaivybės
Įžadus.
Seimo valdybos rinkimai
žvaigždės, bet kad tie rūkai [tuviam yra garbė, kad jie’
Rytų Europos skyriaus vir
Lietuvos
praeitis
ir
dabartis
nas
progresas
buvo
padary

7.
P.
Blaivininkų
Chic.
Apskri

: pirm. kun. A. Briška, pa
yra naujas Paukščių Kelias, [ri tokį puikų ir didelį gį
šininkas. Čia "galima pami
jus kun. L. Draugelis; raš- čio suvažiavimus laikyti du’sykiu
“Nors dabartinė Lietuvos tas Lietuvos politiniame ir sudėtas iš nesuskaitomos
nėti, kad p. Kellav yra se
džių ir gerus ekspertus ir
i — A. J. Žvirblis ir\Ig. Į metus.
ekonominiame
gyvenime.
Valstybe
turi,
vos
dvyliką
daugybės
žvaigždžių.
Vadi

8. Sekant? suvažiavima šaukti nas ir geras Lietuvos ir p.
bius darbininkus. GaraėĖ
Lietuvių tauta gali su pasi
gavėnios laike. Vietą paskirs val Baluio pažįstamas: 1920 me metų, lietuvių tauta turi po
nasi, čia yra nauja žvaigž turi vietos dėl 135 autas®
dyba.
,
'
litinę istoriją apie septynių didžiavimu žiūrėti j tuos, džių sistema, visai nepritais,
kuomet
p.
Balučiui
te?
9. Chicagos Apskričio Pilnųjų
kurie prisidėjo prie naujos][ klausoma nuo mūsiškės — lių. Yra užlaikomas šva
L. P. Blaivininkų Centro
šimtų
metų
senumo.
Nuo
vado, Seimo dalyvių svei- Blaivininkų organu pasiskirti ko vesti garsias Suvalkų de
Lietuvos atstatymo. P-nas [Paukščių Kelio. Nuo An- ir geroj tvarkoj,-nes dirt
ankstyvos
senovės
apsigyve

“
Draugą.
”
rybas su lenkais, p. Kelley,
dieną ir na
>. Gerb. kalbėtojas sveikiBalutis vra vienas tos nau- Idromedos rūkų lig mūsų'[darbininkai
j_
*•(
nę
.
išilgai
Baltikę
jūrių
10.
Turėti
nuolatinius
organiza

egatus rytinių valstybių
tuomet Amerikos karo mi
Pataiso
automobilių
ge
inkų Centro Dvasios vado, torius. Išrinkti šie: knn. A. Briš sijos Baltiko Valstybėse at krantų, lietuviai tryliktame jos Lietuvos statytojų ir J šviesa eina vieną milijoną
greitai ir nebrangiai. į
, man yra smagu jį šiuo lai [metų. Tačiau tai yra arti
dalyvių sveikinimas. Gerb. ka. kun. L. Draugelis, kun. J. .T.
šimtmetyje
suorganizavo
stovas, drauge su kitų alianjas sveikina delegatus ry- Jakaitis, kun. Pr. Vaitukaitis ir A.
ku jums perstatyti: Lietu- miausioji* mūsiškei žvaigž Prižiūrėtojas garadąaB
valstiją,
kuri,
keturiolikto
.
j
tų. karo atstovais, buvo ofi
I Jeneliūnas visiems BMjį
ilstybių J? laivininkų vardu, J. Žvirblis.
Vos
’
’
Ministeris.
Gerbiamas
šimtmečio
viduriui
užėjus,
'7'11.
Į'Litėratfri^kJmišiją
išrink

džių sistema. Pro Hooker’o [patarnauja.
girtavimo žalingumą?blaicialiu tų derybų “ observe—
Bronius
Kazys
Balutis.
”
ta
šie
:
kun.
J.
.J.
Jakaitis,
V.
Pet

išaugo
į
vieną
didžiausių
>varbą ir kviečia delegatus
žiūroną
tokių
sistemų,
rūkų
Lietuvių Įstaiga .'
riu.”
organizuotis ir daugiau pa- rauskas. kun. A. Briška. p-lė Pa(Bus daugiau)
Europos valstybių. Vėliaus
BR0ADWAY
GAR A
pavidalo, galima matyti lig
Žemiaus seka p. Kelley iri
i kilniam tautos blaivinimo keltaite, kun. L. Draugelis ir A.
dviejų milijonų. Toliausios 541 Broadway, So. Boston, 1
J. Žvirblis.
p. Balučio pasakytų per ra
12.-Gerb. kun. J. J. Jakaičiui
iš jų yra 140 kartų toliau
tomą Šeiniui pasveikinimas
dio prakalbėlių vertimas :
ŽVILGSNIS
Į
DANGAUS
pasiūlius,
vienbalsiai
priimta
se

Astros” kliubo.
negu Andromedos rūkai. Tai
Pono Kelley Įžanga
>a A. J. Žvirblis ir sveikina kami dvi rezoliuciji;
ERDVES
yra šiij dienų matomos vi
Blaivininkų Seimas reiškia pa
dalyvius A. L. R. K. Fede“Gerbiamosios ir gerbia
sumos ribos. Toliau žmogaus
; Chicagos Apskričio vardu, dėką dienraščiui “Draugui” už mieji klausytojai:
Klausimai, kaip antai: šviesą ir šilumą. Teisybė bu- Lakis dar nepasiekė.
itoma ir vienbalsiai užtvir- parodytą prielankumą ir pasvei
“Man yra labai smagu tu kaip toli nuo žemęs mėnulis, vo atstatyta. Bet kas jnraj Amerikiečio Leares ap
i praeitu metų Įvykusio sei- kinimą mūsų suvažiavimo, ir nuo
širdžiai
taria
ačiū
dvisavaitiniam
otokolas.
rėti progos perstatyti radio saulė ir žvaigždės, kokio visi saulė ir koks jos santykis su Lskaitymu Paukščių Kelio siDIDELIAIS NAUJAIS“]
laikraščiui
“
Darbininku?,
”
už
Įve

a atstovų iš kuopų pranešiklausytojams
Lietuvos
MiMODERNIŠKAIS ■
tie
dangaus
kūnai
yra
didu

žvaigždėmis?
Į
šį
klausima
,
steiųa turi tris miliardus
Iš pranešimų paaiškėjo, kad dimą reguliario blaivininkų sky
M O T O R L A I V I AĮ
ninku kuopos geriausia gy- riaus. Visus blaivybės idėjos pa nisterį Jungtinėse Valstijoj mo, kaip platus bendrai yra atsakė garsus XVIII a. as žvaigždžių, arba saulių. An
Lietuvos Pašto ir Keleiviu
,
Brighten Parke ir West sekėjus ragina tuodu laikraščiu se. gerb. Broniu Kaži Ba- matomas dangaus erdvių tronomas Heršelis, kurs įro- glų
Patarnavimas.
astronomai mano, kad
ypatingu
atsidavimu
platinti
Praleisk
Kalėdas Lietuvoj!
Kitur mažai veikiai apmirę
luti.
ima kankin dė, kad žvaigždės yra ne kas tas skaičius yra didesnis, DVI KALĖDINES
“
pasaulis,
EKSKUBS1
b) Dešimčiai mhtų praėjus nuo
visai jų nėra.
“
Aš
pažįstu
p.
Balutį
ilkita,
kaip
tik
saulės,
o
sau-1
ti
žmogų
nuo
pat
vaikystės
būtent
penki miliardai. IŠPLAUKIA IŠ NRW TOB
:a paskaita Pilnąjį? Blaivi- to skaudaus Įvykio, kada mūsų
.
gus
metus
ir
iš
asmeninio
ė
—
yra
žvaigždė.
Apskai-|
[dienų ir nenustoja jo domi
S. S. DROTTNINGĖO1
i Chicagos Apskričio' pirui, nesąžiningi kaimynai lenkai už
Iš matomųjų dviejų milijo
grobė
trečdali
Lietuvos,
jaučiame
prityrimo
galiu
paliudyti
aLAPKRIČIO 29 '
nę ligi pAt mirties. Ir iš tie tant žvaigždžių didumus, pa nų žvaigždžių sistemų yra,
kun. A. Briškos. Gerb; pro
kad tas laikas mumyse dar dau
M. L. GRIPSHOIM
tas nurodo, kaip kitų tautų
ue pažymėtiną rolę, kurią sų. koks gi yra šis, “pasau sirodė, kad žvaigždžių yra be abejo,: didesnių už mūsų
GRUODŽIO 6
,
giau
padidino
ilgėjimąsi
mūsų
už

lizuoti Blaivininkai darbuo;am
teko
lošti
jo
šalies
už

lis
”
ir
kurią
vietą
mes
jame
daug
didesnių
už
saulę.
Tuo
Paukščių Kelią ir mažesnių,
Užsisakykit Vietas Dab
blaivyhės idėją platindami, grobtų rytų lietuviškų Alzaee —
sieninių
reikalų
vedime,
ir
būdu
saulė,
žvaigždžių
tarpe
esam
užėmę?
Loraine.
Amerikos
Lietuvių
Blai

taip kad vidutiniškai kiek Laivų Išplaukimas iš New
■ia delegatus laikytis blaivvAmerikietis pirklvs mili užima toli gražu ne pirmą, | vienoj sistemoj galim skai M. L. KUNGSHOLM Lapi
lvašioje ir darbuotis, kad 'pa vininkų Suvažiavimas Chieagoje, ypatingai apie didelius jo
S. S. DROTTNINGHOLM
spalių
12
d..
1930
metais,
nuošir

iri kitus, o ypač jaunimą, prie
nuopelnus
Amerik’os-Lietu- jonierius Hooker savo pini arba bent kiek žymesnę vie dyti po vieną miliardą žvaig M. L. GRIPSHOLM, .Gr«
✓
džiai sveikina savo brolius taip
aus gyvenimo.
vos draiigiškų santykių sry- gais yra pastatęs didžiausią tą. Žmogaus puikybei buvo ždžių. Tad visoj dviejų mi S. S. DROTTNINGHdLM
sunkų jungjf nešančius lenkų oInformacijos ir iliustruotas
Seimo nutarimai
žiūroną,* kurs yra Mount suduotas naujas smūgis: jo lijonų sistemų visumoj būtų ris su žemlapiu (Lietuviu kai®
kųpaeijoje, vienbalsiai pasižada tyje.
Iki šiol Blaivininkų organiza-’1 remti Lietuvos respublikos val
Wilson observatorijoj Kali gyvenamoji žemė ne visumos lig 2000 bilionų žvaigždžių, namas kreipiantis pas savo t®
A. L. K. tarpe susidėjo kaip džios, visas galimas pastangas prie
Kun. J. .J. Jakaitis — dvasios fornijoj? Tuo žiūronu dirba centras, jo saulė — nėra ki arba šauliu. Tai yra milži- SWEDISH AMERICAIt
dviejų dalių, tai yra, Rytinių skubaus užgrobtų žemių išliuosavadas, vienbalsiai.
10 Statė St. (kamp. Vari
žymus "astronomas Edwin tų saulių karalienė!
itybių (Naujosios Anglijos) vimo ir Lietuvos vyriausybę Įspė
Boston, Mass.
Kun. A. Briška — pirmininkas
Hubble. Tas galingas žiūro Betyrinėjant toliau paaiš
e buvo skaitomu kaipo centru, ja toliai ^nesudaryti santykių šu
— vienbalsiai.
' I
kėjo,
kad
visos
matomos
hicagos Apskričio. Gerb. kun. lenkų valstybe, kol Vilnius, Gar
Praleiskite Kalėdas
Į vice pirmininkus nominuojama nas paaiškino daug paslapJ. Navickui davus Įnešimą, pa- dinas ir Seinai nebus išliuosnoti.
žvaigždės
j
drauge
ir
mūsų
•. ••
V. Petrauskas ir - A. Žvirblis. Di įčių, kurios lig šiol nebuvo ži
Senoj Tėvynėj \
Seka naujosios Centro Valdybos
ta ir vienbalsiai nutarta Chisaulė, priklauso vienai žvaig
džiuma balsi? gavęs vice-pirminin- nomos. . ?
A
Prisidėkite prie musų bito vienos J
t>s Apskričiui jungtis su Cen-. rinkimai. Išrinkti sekantiejii ' ,
ku lieka A. J. Žvirblis.
ždžių sistemai, kttri vadina
asmeniniai
prižiūrimos Kalėdinės j
■_________ ‘__________ ■ ■ --2__________ ----------- ---------Žiloj senovėj žemė buvo
Kun. L. Draugelis — raštinin-1
Ekskursijos |
J
ma “Paukščių Keliu” ir ystatoma
pasaulio
arbavisuLIETUVĄ
ku, vienbalsiai
Keliaukite grtlCtauktai plaukto |
Fr. Vaičiekauskas — iždininku,*jmos, centre. Dangui buvo ra matoma naktį danguj
jaučiais garlaiviais, kurto lipiau* J
vienbalsiai.
\ kti tt New Jorito*
liepta su mėnuliu, saule ir balzgamoK juostas ^pavidalo.
hML ,
VAŽIUOKIME l tlCTUVĄ
Pp. J. Kamarauskas ir A. Va
I visomis žvaigždėmis suktis Tai . patyrus, kilo liaujas
lančius
iždo
globojai,
vienbalsiai.
“[
Per KLAIPĖDĄ
klausimas: »ar Paukščių Ke
. GRU0D4I0 6D.
Seimo pirm., gerb. kun. A. Briš apie žemę. Dangus, kad ir
Greita* susisiekimas via Kopetfltagen
nuskriaustas, lias yra visas matomasis pa
ka dėkoja visiems atsilankiusiems jausdarrtasis
Pnikfls Laivai
— r'— » Ganėtinai Gero Maisto
’ GRUODtlO 16 D.
KLu ir Patogume ,-r
Malonos Patarnavimas
delegatams už skaitlingą atsilan sąžiningai ėjo jam primestas saulis? O kas Vra už jo ri
MAŽIAU NEGU 8 DIENOS I 1
kymą, rimtai dalykų svarstymą ir pareigas, £ol Kopernikas j bų? Šis klausimas buto tuo IJ
jLaivą f i plaukimo i ii
York,
,
,
LIETUVA , »
UNITED STATĖS ....... k.
•............................. 1
Arba
keliaukite
populiariu
<lar sykį visus kviečia širdingiau
[išvadavo ir įsakė žemei pa- rimtesnis, nes net pro di-h . ‘ . j kAjnliniu garlaiviu
darbuotis kilniab-blaivybės idėjai.
HELUG OLAV
................. •
džiaūsius žiūronus buvo mani«
BKRLIN....Gwdfi<> U d.
OSCAR ................................................ ,• Lapkrličia 23
Taiposgi pareikšta padėka šeimojsitraukti iš pasaulio centro
Informacijų klauskite pas vietini
' Informaciją tr laivakorčių Reikalais kreipkitės
tiky^id^ių/, ICędioĮ J
reągėjąpis./y ;
; ,<
grybingojo siusto, irj8U 30įiH
. *wnt« ®rba .
pas savo agentą ąrbn:
»
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BREMEN •
EUROPA

Mnldą atkalbėjus, seimas Haig
tfWNITINAtA ST.

MWT0WC, N Y.

imti

’Ktm. A. Brlika,
ĮOĮTOHi

A. J.

y

j •’* NORTH OERM A N
LLOTD
WI,žin8j Į7ktis aPie
j 88 STATĖ
ST,
BOSTON
Ji. gaunu 'mas pasaulio “galas.” jo n- f

greitumuyper sekun-

.

žvaigždė^. Vadinasi,’daufcikūĮ

žvaigždžių nėra ir yra mato-1

1 k.

-

.
T■
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Moteris vesdama nepriima
1927 m. komunistą įstaty vyro piktybės (§ 8). Jei ji
mas panaikino vedybų ry-.j nori gali ją optuoti. Moteris
sius su religija ir bažnyčia.’ nėra verčiama gyventi vyro
Įstatymo 2 § sako, kad sulig hute. Jgvtas prieš vedybas
tikybinio ritualo įvykusią turtas nėra skaitomas ben
jungtuviądokumentai yra dru; vedus įgytas priklauso
tam tikra įstaiga (paragra abiems pusėms bendrai. Ki
fas 1) : sutrampintoj for lus nesusipratimams šį klau-

simą riša teismas (§ 1LO).
Jei moteris (arba vyras)
negali dirbti, ji Turi teisėsi
reikalauti išlaikymo-iš savo
ELIZABETH, N, J.
vyro (arba žmonos). Teis
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks
mas ' išsprendžia ar vyras trečiadieny, lapkričio 5 d., 7 vąl.
(arba žmona) gali antrą pu vakare, bažnytinėje svetainėje.
sę išlaikyti (§ 14)f. Šie nuo-! Nariai kviečiami gausiai ateiti ir

WESTVTLLE, ILL.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
Dramai Klaipėdoj ir kra- plakatais ^kiekviena* laisva*
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
drai, praėjo ramiai, vieta. Čia Vofkspartei, galisekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir
►j ypatingo judėji- ma sakyti, tikrai pasidarba
Povilo bažnytinėje svetainėje.
atsivesti savo draugus (es) prira
Valdyba
vnčbuvo galima pastebė- vo, nes nebuvo mieste- ir
statai turi galios praslinkus šyti
A
Valdyba
Pažymėtiną, kad net per priemiesčiuose lango arba
vieniems metams po jung-\ e
dmus į miesto tarybą, dūri), kurie nebūtą tais mar
CAMBRIDGE, MASS.
tuviu.
PHILADELPHIA,
PA.
LDS.
8 kuopos mėnesinis susirin
sudarė charakterin- gais popieriukais apkloti.
“Rytas” LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks kimas .įvyks fcekmadieny, lapkr. 9,
lį rinkimams vaizdą. Per Didvokiečiai nuėjo net to
; penktadieny, lapkr. 7; 7 :30 vai. tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
dieną tilę laikas nuo liau. Tokiu gyventoją na moj . ji vadinama “Šags.”
vakare, mokyklos kambary. Atei nėj svetainėj. VisLnariai malonėkite gaūsiai. Nepamirškite užsimo xite atsilankyti ir užsimokėti už
gatvėj pasirodydavo mą durys, kuriuos u kultur- Jungtuvių registracijai rei
kalinga:
“
bendras
susitari

kėti duokles.*
\
Valdyba vilktus mokesčius.
Valdyba
gaiš plakatais apklijuo- trageriai” laiko savo prie
I
*
_____________
'
'
'
•
V
r---- ------------ rYolkspartei automobi- šais, buvo biauriai išteptos mas,” vedantieji privalo bū
ti pilnamečiai (18 m.); rei-|'
BRIGHTON, MASS.
LOWELL,MASS.
s, kai kur pasirodyda- visokią spalvą dažaią ir išNEPAPRASTAS LAIKRODIS'
Nužudei
tu mane!
Dabar
- *...........................................
'<
I
— į
. ,■ .
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
kalingi
dokumentai
(4-tasĮ
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks
Trfschaftspartei agita- biaurintos įvairiausiais koVienos miesto laikrodinin renkis Įnirti...
| penktadieny, lžpkr. 7, 7:30 vai. sekmadieny, lapkr. 9 d., tuoj po
paragrafas): pasai arba as-|.
liojaneiais
užrašais.
ir socialdemokratą plakas Yakov’ Yąvorek’ pada Visas drebėdamasis kalti-Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln sumos. Ateikite visi. Gera proga
mens liudijimai ir tam tik-I
......
, j|St. Ateikite viri.
Valdyba darbininkams prisirašyti prie vie
kuriuos nešiojo darbi- , Iki 12 vai. popiet rinkirė didelį laikrodį. Jį jis dir namasis pnsaikinejo,
,
kadi
'
.y
ra deklaracija, sulig kurios
nintelės darbininkų organizacijos.
ir šūkaudami kvietė mai ėjo labai lėtai, tik apie turi būti išsiaiškinta : 1) ar Į bo 23 metus. Laikrodis tujis esąs nekaltas.
. r
WORCESTHk, MASS.
Valdyba
balsuoti už socialde- 4 vai. rinkimą rajonuose
ri 3 metrus aukščio, 2 met
vedantiems nedaroma jokią
Moteriškės balsas dar klai LDS. 108 kuopos susirinkimas Į-ratą sąrašą. Vienintelis, prasidėjo gyvas judėjimas.
rus
ploio
ir
sveria
300
klgr.
vyks lapkričio 2, Aušros Vartų pa
kiiūčiu: 2) ar "jie viens kiN. S. PHILADELPHIA, FA.
X. ’
kiau
skambėjo
vis
kaltinda

i nepaprastas vaizdas, 8 vai. vakare balsą padavi , ' / ’
•
- v
rapijos salėjį tuojaus po sumos.
LDS.
103 kp. mėnesinis susirin
Laikrodis
rodo
18
'miestą
tam yra pranešę apie savo
^masinis langą, durų ir mas baigėsi. Rinkimų davi sveikatą (tuberkuliozą, ve-|laiką Vienos, Kolno, Am- mas jį. Galų gale jis pasakei Visi nariai prašomi pribūti, nes kimas įvyks sekmadieny, lapkr. 9,
tikrojo žmogaus pavardę.: turime svarbių reikalų.
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus
valymas. Rinki- mą žmonės laukia su didė
'/
Kviečia Valdyba par. svetainėj, 1123 Lemon S't.
nerines ar psichines ligas) ; Į sterdamo, Paryžiaus, Lon- Ryto metą jau buvo atves
išvakarėse, ypač naktį, liu nekantrumu.
3) kiek kartą jie yra buvę Idono, Madrido, Buenos ĄiKviečiame narius ir nares ateiti ir
Jkspartei pastangomis bu- Visame krašte rinkiką vedę, vistiek ar registruoto-Iręs, Tokio, Čikagos, Kalku- tas* nurodytas jo draugas.
TBtt&BRk, N. H.
kurių užvilktos duoklės užsimokė
Šis vaidinimas buvo pada r LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki ti. . Taipgi atsiveskite nors po vie
|.biauhiai aplipyta •jos į- skaičius siekia apie 65,000. inis ar neregistruotomis | tos, Melburno ir kt.
rytas paprastu būdu. Buvo mas įvyks lapkr. 2, tuoj po pas ną naują narį prie kuopos prira
ą spalvą ir didumo agi- Atstovi) į seimelį, kaip žino
kutinių mišių, pobažnytinėj sve šyti.
jungtuvėmis, ir kiek vaiki) Be to, laikrodis- rod<bsau'
Valdyba
ūs atsišaukimais ir ma, renkama 29. E.
tainėj. Kviečiame
^kviečiame narius a
ateiti,
lciu, nes
jie ligi to laiko yra turėję! ]gS judėjimą erdvėj; mėnu- pritaisytas žibintuvas, lei- iiftmcj.
dziąs sviesos spindulius projyya keletą svarbių sumanomų,
LAWRENCE, MASS.
(§ 132). Šių faktą patikn-hį0 atmainas, mėnesio datz, durų skylutę- Tam tikroje!Taipgi atsiveskite ir savo draugus
LDS.
70 kp. susirinkimas įvyks
minutę, sekundę,
TYUA SAVO ŽEMĖS REFORMOS SUKAKTUVES nimas neįeinan į jungtuvių I
plokštelėje buvo mirusios
Prie šios organizacijos,
lapkričio 16 d., tuoj po dvyliktai
įstaigos valdininką pareigą:laikrodžio yra žemės fotografija. Per vamzdelį!
Valdyba vai. Taigi kviečiame visus narius
ją. uždavinys rik priminti I gi^usa^ apsisukąs per 24.
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
MINI IŠKILMINGAI
. saiNT CLAIR, PA.
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir
vedantiems šj išsiaiškinimo Įval aplink gavoašį.
~ buvo įleista dūmų, kur ir
pasirodė ^is plokštelės mo-1 LDS. 107 kp. mėnesinis susirin- savo, draugus prirašyti.
reikalą, nereikalaujant jo
_Z
f k imas įvyks lapkr. 2, tuoj po suValdyba
Kiekvieną pusvalandį at ters paveikslas.
rAl — Latvija mini trobos ir pakankamas negy- kiu įrodymą raštu. Keti me
_____
. *.
. - v . Į mos, šv. Kazimiera parapijos salėj.
sidaro durelės/ ir tarpdury Gretimoj kameroj, UZ šie-1Kviečiami vis nariai dalyvauti-ir
leformos dešimtmetį, vas inventorius.
x
ilingi pareiškimai būna
NEW BRITAIN, CONN.
& proga
žemes_______
ūkio minis______
__ •
Sąryšy su žemės reformos baudžiami. Sulig įregistruo pasirodo išradėjo atvaizdas? nos sėdėjo sekliai ir mote-Į užsimokėti mėnesines mokestis ir LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
^ijoj įvyks žemės reformos sukaktuvėmis, žemės ūkio tu jungtuvių moteris nėra Kiekvieną minutę pasirodo ris, kuris atstovavo mirusią. naujų narių atsivesti prirašyti./ sekmadieny, lapkričio 16 d. š. m.
Valdyba Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitiĮ
jos iškilmingas posė- valdyba pasiūlė trijų žvaigž verčiama vadintis vyro pa dvi judančios figūros: kur Išėjęs iš kalėjimo žmoge
visi nariai ir bent po vieną naują
kuriame bus Įvertinti džių ordino tarybai apdova varde.” Vedusioms susitarus, pius ir griežimas; kurpius lis apsiverkė ir sumurmėjo:
EASTON, PA.
narį atsivestų prirašyti prie mūsų
yti per 10 metą žemės noti ordinais tuos naujaku vyras gali vadintis žmonos kaląs pusbačius, griežikas “Per tą naktį ko nepraži LDS. 40 kuopos susirinkimas į- brangios organizacijos.
mechaniškai griežia valsą. lau...”
vyks lapkr.-2 d., tuoj po sumos
Nepamirškite užsimokėti duoktermos pasiekimai?
rius, kurie už savo ūkius v- pavarde. Dėl vaiką pavar
šv.
Mykolo
parapijos
svetainėj.
< "
?vValdyba /
džių nusitaria tėvai. Tuo bū- Saulė ir mėnuo erdvėj bėga
reformos Įstatymu, rą gavę premijas.
Malonėkit visi nariai atsilankyti
savo keliais: teka ir nusilei
?•
ir mėnesines mokestis užsimokėti.
ijoj buvo nusavinta vab
PROVTDENCE,
R.
I.
džia.
’ ’ ' '
M. Songaila LDS. 11 ką. mėnesinis susirinki
žemės fondui 3,880,DANCIGO VOKIEČIAI JAU ANEKSAVO PRIE
KAS KLEBONUI REIKA
Laikrodžio apačioj pasta
mas įvyks sekmadieny, lapkr. 16,
LINGA
ha. žemės "arba 58 proc.
BALTIMORE,
MD.
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
tyta su dviem bokštais pilis.
VOKIETIJOS KLAIPĖDĄ
Latvijos ploto. Iš šio
Jaučio pajėga.
Lapkričio 9 d., sekmadieny, tuoj nėj. Svarbu, kad'visi šiame susi
Kas valandą atsidaro durys,
Buldogo lipnumas.
lės kiekio išdalinta 1,633,po sumai, parapijos svetainės kam rinkime dalyvautj ir užsimokėtų
Liūto drąsumas.
lir
pasirodo
dvi
patrankos.
bariuose įvyks LDS.7 30 kp. susi duokles. Parodykime gražų pavyz.
S ha. į 140,639 vienetus,
Asilo kantrumas.
Draugiją Tautu Sąjungai piąvra duota žinią apie pa- viršuj ant bokšto su dalgiu
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.
dį kitiems,
Šiuriu 100,000 naujakuriu
Vėbro
darbštumas.
Kviečia
Valdyba
tį
miestą,
jo
geografinį
plo

mojuoja mirtis. Kas pusva
Dvarininkams Įstaty- remti Federacija kas metai
Driežo apsukrumas.
tą,
gyventojų
skaičių,
val

DETROIT, MICH.
landis
iš
būdelės
išeina
šešri
šaukia
savo
visuotiniu^
ir
Erelio regėjimas.
j. palikta nuo 50 iki 100
MONTELLO,
MASS.
LDS.
72 kp. susirinkimas įvyks
Lakštingalės balsas.
Sąjungos Tarybos susirinki dymą ir 1.1. Įdomu pabrėž sargybiniai, ir pusantros va-|
žemės.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks sekmadieny, lapkr. 16 d., tuoj po
Avinėlio romumas.
lapkričio 4 d., šv. Rdko svetainėje. pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
mus. Pamažu nusistovėjo ti, kad Dancigas visai nei landos pravažiuoja žaislų
s ūkio ministeris GulRinocero oda.
gia savo priklausomybės traukinys.
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi kykloje. Visi kuopom nariai yra
Angelo būdas.
kalbėdamas apie žemės paprotys, kad abiejų svar Lenkijos suverenitetui fak
rinkimą ir užsimokėti senai už kviečiami atsilankyti į šį susirin
Neišgydomojo atsidavimas
biųjų
Federacijos
organu
trauktas mėnesines duokles.
Rimą.
irmos rezultatus, pareiš"i tą. Pasakyta, kad Dancigas
Apaštalo ištikimumas.
Valdyba
KALĖJIME VAIDENASI
ji Latvijos žemės ū- susirinkimai kas kartas į- yra “savarankiška laisva
Kankinio didvyriškumas.
ATHOL, MASS.
Pranašo teisingumas.
ė gafnybą praplėtė, o ne- vyksta vis naujoje vietoj. valstybe Tautą Sąjungos Į vieną Prancūzų kalėji
'BAR.TFVB.'D,
CONN.
'
LDS. 4 kp. -mėnesinis susirinki
Ganytojo malonumas.
iaurino. Yra naujakuriu Jos parinkimas pareina nuo globoje.”
LDS. 6-kp. susirinkimas įvyks mas įvyks lapkr. 16 d., tuoj po
mą buvo atvežtas žmogus ir
Evangelisto uolumas.
'kuriuose laikoma po atskiri) kraštą draugiją pa Žemėlapis rytuose duoda pasodintas. Jis buvo kalti
lapkr. 9, tuoj po sumos, bažny mišparų, šv. Pranciškaus parapi
Motinos pasišventimas.
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. jos salėj. Kviečiami visi nariai at
-12 melžiamu karvių, su- kvietimo.
R. K. O.
Rytprūsių sieną, kuri perei namas, 'kad užmušė moterį.
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- silankyti ir užsimokėti mėnesines
, vi sos moderniškos
Šiais metais
Dancigo na Nemuną ir užima visą Vis dėlto jo kaltei Įrodymą
ra’svarbių reikalų dėl kuopos nau
v

ivairenybe-s

z.

v

••

•

r

i

7

✓

i

•X

• ~

lets.

X.

•

f

_

-

'

.

t

S

-A-

Draugija Tautu Sąjungai
pasikvietė pas save
DIDŽIULIŲ TOMŲ remti
posėdžiauti Draugiją Tautą
į arti 5000 puri.)
Sąjungai remti Federacijos
tkiekvieno lietuvio inteligen- Tarybą.
Jos posėdžiai pra
kuris skaitė “Židisusią mėnesinį literatū- sidės Zopote š. m. spalių 13
_Jo, visuomenės ir akade- d. Šia proga Dancigo Drau
ji* gyvenimo žurnalą, nuo
gija išsiuntinėjo įeinančioms
10 pradžios. Bet “2L
’ darosi kaskart įdomesnis, į Federaciją tautinėms drau
ifc.būtų nedovanotina, jei- gijoms Tautą Sąjungai rem
inteligentas, vistiek ku ti visą krūvą innformacinio
ojos jis bebūtų ir kur
tų, jo neprenumeruotų ir turinio raštą apie Dancigą
bent nuo 1930 metų ir Zopotą. Tarp ją yra ir
Dancigo laisvojo miesto že
kaina Amerikoje: met. mėlapis (Freie Štadt Dantsft.—$2.50; Lietuvoje:
zig), kuris ypatingai trau
lt, pusm. — 20 lt
: KAUNAS, Laisvės A- kia į save akį. Prie žemėla-

mokestis. Taipgi atsiveskite savo
dos.
draugus ir drauges prirašyti prie
Taipgi malonėkite užsimokėti ku šios kilnios organizacijos
rių yra užsilikę mėnesinės duok
Kviečia Valdyba
ir negalės save jaunuolių draugu lės.
LDS. 6 kp. rašt.

Klaipėdos kraštą. Čia pasi nei viešoji nei kriminalinė
reiškia ta pati tendencija, policija negalėjo surasti ir TAS JAU NEBUS JAUNAS
kuri matosi ir Lenkijos su jau buvo besirengią kalėji
mo administracijai rašyti vadinti, kuris 1930 metais neužvereniteto paneigime.
z leidžiamo Kaune
Nors šitas žemėlapis atro- raštą, kad suimtąjį paleis-' siprenumeruos
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
do esąs išleistas privatiškos tą. Tada visai netikėtai kri- tos žiedo, žurnalo ,
• x
organizacijos:
“Danziger minalinės policijos direkto“ATEITIES”
Verlags- Gesellschaft.” ta- toriui kifo mintis, kad gal
čiau Dancigo Draugija Tau- būt jis žino tikrą užmušė- žurnalas eina sąsiuviniais po 64
pri. kas mėnuo jau 10 metų. Jame
tą Sąjungai remti jį platin- ją?
dama imasi ir ant savęs ūži Joki kankinimai nedavė rasi gražių eilėraščių, beletristikos
jį atsakomybę. Neabejotinai vaisią. Tada jie griebusi ga
ji jam pritaria. Dancigo vo-|na keisto bandymo/ kuris
kiečiai siekia pripratinti Įpuikiai jam pavyko,
viešąją
opiniją prie minties,
•
.
kad Klaipėdos kraštas yraL“?. ™tu
tonamoJ°
Vokietijos integralinė'dabs. žm°8žudžl°
Ko vokiečiu Reichas nedrįsta kol

reikšti,

kas
tai

Vokietijos
giečiai.

pianą.

P8®’

didelis -

viešai

dar
daro

kameroJ.

nubud«s

labai _ nuo |kamero3

P*™4“

priklaus, danėj, pe savo apkos paveiksią tar-

Tai yra labai reikš-pum Sy’ė-

nfingas apsireiškirtias ir Die-

Tuojau pasigirdo užkimęs

tuvos visuomenė tūri tai sau moteriškes balsas, kuris jam
įsidėmėti.

'

Tg. Jonynas

sakė

“Ateitis” visų pigiausias Lietu
rojo žurnalas. Už $2.00 jįgaud

J

y.

. Adr.: “Ateitis,” Kaunas, tais-

H»A1.8.

X

I

f

•

' Valdyba

•

'

■

.

X

ir

dideli

šviesūs

skalbynės,

sas? maudynės,

duodama

arba

Yra elektra, ga-

kambariai.

LDS. 7 kuopos susirinkimas įvyks lapkričio 9 d., 6 vai. vakare
bažnytinėjė svetainėje, 41 Providenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera
proga užsimokėti duokles.

•

“Darbininko” name 5
7 gražūs

WORCESTER, MASS.

Šiluma

ir

janito-

rius patarnauja. Dėl plates

nių informacijų kreipkitės į

“Darbininko”

Administra

ciją.

SPADSTUVt IR KALENDORIŲ DIRBTOVt
• ATLIEKU V
VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS

*

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

IŠRENDAVOJIMUI
KAMBARIAI

i

Lapkričio 12 d., 8 valandą vak.
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
mėnesinis susirinkimas. X Gerbiami
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

kas mėnuo su mėnesiniu 16 puti.
“Gamtos Draugo" priedu. Pusm.
— $1.00. Moksleivėms; met. y$1.00, pusm. $0.56: Tad skubėk!

debesį ir ja-

įpgi visokio padirbimo RADIO.

PIANO COMPANY
Lavrence,

dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve

CLEVELAND, OHIO

*

1.

A

Nuo mailautlų tlktetMių
Iki dltfniuBtų lancinlų
■ kortų.
Mano kalno*nutinkamos. '

išdirbu Sieninius
KA LRNDORIUS
LletnvtSkus, Amerikonlikua Ir Importuotus.
Liet. 4 ui Rl; 12U1P.50
Pramonėms tr Agentams
Spėriai* Kainos.

8. L.ZAFENA8
292 LAVRENCE ST.
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Tel. 28231

■
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Jį ruošia Bostono Lietuvių Drau
gijų Sųryšyš. Tas iškilmingas Vy
Bažnyčia paskyrė lapkričio 2 d. tauto paminėjimas įvyks Padėka-

Rap.

.. . vr*

V18I tVBMTIBJI

v

j

apkrito l"d."E«Šnyčia .neuž-

šta savo sūnų ir dukterų šven- prisiminimui visų sielų skaistyk
Pas visas tautas yra’ papro- loj. , • ' :
prisiminti žmones, pagarsėjuBažnyčią sudaro jos nariai dan
5 nepaprastais darbais, moksjo guje— besilinksminančiąją Baž
idimais. O ypač gerbiami visur nyčią, ir jos nariai ant/žemės—kažmonės, kurie pasižymėjo, gy- riaujančiąją Bažnyčią ir jos na
idami ant žemės, savo dorybė- riai skaistykloj esančios sielos —
5, geradarybėmis, savo rnaldin- kenčiančią Bažnyčią. Tikintieji
aau ir šventumu. Garbindama
garbina - šventuosius lapkričio 1
uituosius, Bažnyčia tuo pačiu d. ir prašo jų užtarimo, o lapkri
rbina V. Dievą, per kurio ma čio 2 dieną jie meldžiasi už savo
tę šventieji pasiekė tą laimę ir kenčiančius brolius ir seseris, už
rbę.
visas skaistyklos sielas. Pirmieji
Bažnyčia kviečia tikinčiuosius krikščionys irgi melsdavosi už mi
cti šventųjų pavyzdžius ir ragi- nusius. Sename Įstatyme buvo pa
kaskart labiatf tobulintis, ba protys už mirusius melstis. Bet
liau Bažnyčia prašo šventųjų Uždūšinės
dienos -• paskyrimas
ti mūsų užtarėjais ir globėjais daug vėliau įvyko. Dešimtame

vonės -dienoje,

•

m.

ant Broa^way, So. Bosto

Vadinasi p. Židžiūnas “VĮ®;
Bostono Het. vardu yra ruošįamafi nybėa”* 4tištabą ” “paliko. Vargše
Vytauto jubiliejaur paminėjimai ‘ ‘ vienybiečiams. '
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| Būna atdara ir šventadienį)!
I Biznis geras. Savininkas turi
I užsiėmimą ir turi greit pąrdjioji
| Yra ir kambariai gyvenimuiž®įi

■

-

r

f

f

; --/“T1"

Tatai rodo, kad ir -žiau-ka.I^\Sa1I“įn1^
Norvegų laivo. kapitonas
’
|5-tai vai. K. S. Rapolas, 38
praneša, kad bolševikai ne riausis bolševikų teroras ne-[št., Cambridge, Mass.
•
gali pakrauti ląivų dėl išsi- Įiepajėgia galutinai paverg- ---- :—----- '■------jjSgiojimo darbininkų. Kai
ti^daybo žmonės. Nebega- L SOUTH BOSTON—Turiu
-V ' A*j
kurie laivai jau du mėnesiai
duoti namą greit u. laiku, motą!
lėdaini kol kas kovoti -su išvažiuoja į kitą miestą. Palieku
kaip stovi 'Archangelske
bolševikais ginklų pagalba, kiek, rakandų. 10 kambarių nZiU8%
laukdami pakrovimo.
Dabar vartojamas kaipo 2 šeimjft
Pastaraisais laikais kapi- jie tūkstančiais meta dar- nų, sutvarkyta dėl trijų. Gaa^
tono pranešimu, pabėgo iš bus, slapstosi miškuose, už .elektra. Geroj padėty. Bušai prij
Archangelsko 56 tūkstančiai mušinėja bolševikų tvarkos Išalį važiuoja. Kaina žema, mažai
darbininku, kurie buvo bol- agentus, arba slaptai perei įnešimas. Rašykite D. A., Box ą
366 Broadway, So. Boston, Masą
(S.-31)
O
ševikų varu atvaryti miško ni rubežių ir apsigyvena kitose Šalyse. . •
medžiagos gamvb&i. /
- -* ~S
V

*

lapkričio’ .27 - Įr STANISLOVAITIS PRIPAŽIN

1930. Į šį paminėjimą yra Užkvies
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., - ;» v;:..
tas ir Lietuvos Ministeris Jungti
Viktoras Stanislovaitis (Stannėms Valstijoms, Bronius K. Ba white) iš Dorchester, pasižymėjęs ,‘s
.
Z £< »
*.
>
lutis.
plėšikavimais, ir kelis kartus pa
Programas yra numatoma^ ši bėgęs iš kalėjimų, sugautas Washtoks: Iš ryto, 10 vai. iškilmingos ington, D. C. ir atgabentas į
■
4
. ząv. mišios su asista ir specialiai iš- Bridgewater bcpročhj ligoninę. Jo
kilmėms pritaikintu pamokslu. To .tėvai .gyvena .Dorchestery,
se šv. mišiose dalyvaus draugijos
“in corpore” su savo vėliavomis
ir ženklais. Be to, visi dalyvaujan PARAPIJOS IŠDIRBINIŲ
•a • '•'*
•
’ f* *
'
•' f
tieji iškilmėse, bus pasipuošę ne
.4 a
PARODA VEIKIMAS
>
paprastai gražiai padarytais Vy
" VISAI KOLONIJAI
į
,
•-------------------------------------- .
>
tauto medaliais, kurių tuoj visi
Tel. So.,Boston 0823
'
Kartais tenka išgirsti nusiskun
galėsite gauti. Po bažnytinių iš
LIETUVIS DANTISTAS ’J
dimus kaikurioje kolonijoje kad
kilmių visi eis namon pietauti. Po
ne iki valiai yra veikiama. Kad
pietų, 2 vai. visi susirinks gražioj
ir nurodytum kokios draugijos ar
s V. Dievą. Pirmą vietų tarp amžiuje Benediktinų vienuolynuo
Municipal Building salėje išklau
(KASPARAVIČIUS
kuopos veikimus.1 Tai, sako, tik-to
įžnycios garbinamųjų šventųjų se atsirado paprotys už mirusius
I
syti gražaus muzikalio ir patrio511 E. Broadway, So. Bortai i
. Dievo Motinos užima apaštalai, brolius melstis. Tą paprotį paskui
ji, o kitos miega. Bet parapijos iš
— Tėtuk, nupirk man būbnelį,
Mokytojas pasakoja mokykloje
tingų kalbų programo. Kur, gal
O/iio Valandoj;
?J
dirbinių paroda užkabiną kiekvie apie mėnulį. Tarp kitko, jog jis tokį kaip Viktukas turk
.ipo Jėzaus Kristaus mokslo Į Bažnyčia patvirtino.ir išplatino po
turėsime progos pirmą syk Bos
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo
ną draugiją ir pavienį. Čia. visi ga esąs toks didelis, kad daug milijo
ėlbėjai. Paskui eina kankiniai, h^są krikščionių pasaulj.
— O ne, vaikeli, būbnydamas
5 ir nuo G Iki 8 vai. vakare. Ofted
tone išgirsti ir Lietuvos Atstovo,
I _ sas uždarytas subatos vakarais ir-y
li veikti ir visi pasirodyti. Taip nų, žmonių gali jame tilpti. Mažas man kliudysi dirbti.
trie paaukojo savo gyvybę kriT_v,__.'.
..
.
... .. ,
j
uedėldienlais, taipgi seredomis DUS’įj
. .. T u -x- i a I Uzdūsinių dienoje reikia kiek- Washįngtone B. K. Balučio kal- '
kad tai išdirbinių parodai vis tu Jonukas nusijuokia.
cionybei apginti. Lapkričio 1 d. .
. - v
— Tai gerai, tėte, aš būbnysiu
12-tos dieną uždarytas;
bos.
i Bažnyčios pabirta Visų šven- vrenam“o1“1 ,r
rėtų triūsti ir prakaituoti.
< •
tik tada, kai tu miegosi. “M. R.”
—
Kodėl
juokiesi?
—
klausia
mo

Taipgi nuirau ir X-ra^į
Jei Lietuvos Atstovas rengėjų
jušventč. Motina Bažnyčia n* ™* .*™ .
Išdirbinių parodos rengėjų susi kytojas.
■ 1 ■■■■■■■■■■■
kvietimą priims, tai vakare, lap• ** ■■•* ’.a
' kscioms
turi ...šelpti skaistykloje
eno nepamiršta ir vienų dieną I
....................
,,
.
rinkimas įvyksta lapkričio .6, va
— Aš vaizduos tą spūątį (kam? / Sūnus tėvui, kuris dažnai barasi Į
vi .
7... .- kenčiančias sielas maldomis, is- kričio-26 ar 2^ (dar galutinai ne
karę 8 vai.
. ..
J*
šą), kai jaunas mėnuo būna!
su savo žmona:
'
■*.
nustatyta), kuriame nors didesnia
ažnvėi. tikintiesiems rodo; kad
«“* da?af- ■*»
Lietuvis
Dantistai
Kvieslys
— Žinai,- tėvai, kaip puikiai ir-1
Kauno. “V-be"’
■entumas ir išganymas galimas "»
P™™”’ me viešbuty, bus suruoštas didžiu
• <
ramiai mudu gyventume dviese, j
i
... ti mirt j, kad'pasiragintumėme są- lis bankietas pagerbimui Lietuvos
r •
„ .
sose gyvenimo sąlygose,kiek-1
.
«
—.
XT
jeigu
tu nebūtum vedęs. : “ M. R, ” Į
• ■
5
'
. /
(GALINAUSĖAS) '
I.?,
v
• ,
•»
Iziningiau rengtis i amziriybę. Norą Atstovo. Į šį bankietą bus pa
MOTOCIKLŲ SPORTAS
•
f
f,
ename žmonių luome ir pasauki-1
.. .* ,
Spalių 26 d. ’?po pietų mirę
e. Tą dieną skaito Evangelija a. Adūsmė nėra aventad.ems, bet kviesta, ir neąbęjojamė, kad daly
;
■
Marijona Vainorienė, Long Island _ — Kai aš pirkau iš Jūsų moto
414 Broadvvay, So. Boston J
Jonas nenori šiandien į mokyklą Į
vaus, Jack Sharkey, Albina Osiciklą,
tai
žadėjote
dovanai
duoti
Hospitalėje. Pirmiau ji gyvenol.29
. ' Tel. So. Boston 1300 7- ^1
ie aštnonins palaimmimns, kuvisas naujas dalis, jeigu kurios be eiti. Nieko gero nedarąs,'eina jis I
Ryti tą dieną bažnyčią, kapines ir pavičiutė ir-kiti, amerikonų tarpe
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12
uose išskaitoma laipsniai, kuriais
G St., So. Bostone, Mass. Su miprie telefono ir sako, pakeitęs bal
...
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 l>o ptetlr <
pasimelsti už savo tėvus/ brolius, pagarsėję mūsij atletai bei sporti-|v. -ą’ x
važiuojant
sugestų.
_
--------Petro k
jo šventieji į amžiną laimę ir gar. ’ . * _ . -. ,
■< .
•. iBiomis *tapo
palaidota
X
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną į
są:
nmkai.
Taipgi
bus
pakviesta
ir
Q
.
x
.
,
Taip, taip L,Labai prašau! O|
ę. Įsigilinkim į tą didžių šventę] gimines, geradarius, ir už visus mi
pagal susitarimą
bažnyčios, 9 yal. i^ečiadienio rytą.
.-r--.
r-rij
— Mano sūnus serga. Labai gai !,-■
rusius. Kas atmena mirusius, tas gražuolė Norkūnaitė—“Miss Terkokios dalys sugedo ?
j
Palieka liūdinti duktė Marijona
• taisykim savo gyvenimą.
Man
reikia
dviejų
šonkaulių,!
la,
bet
jis
negali
į
mokyklą
ateiti.
centenary.
”
Tokių
garsenybių
su

ir pats susilauks pagalbos aname
Maginnfc. ‘‘
Proxy
Į vos sulauktą klausimą ‘^kas
sibūrimas prie vieno stalo, aišku,
gyvenime.
o žmonai dviejų pirštų ir trijų
Tel. So. Boston 2660
dantij; z’
“M. R.” kalba?”
Proxy kad atkreips į save amerikonų a-x.
Pereitame “Darbininko” nume
.•--s
— M-a-a-a-no tėvas, — atsakė , . LIETUVIS DANTISTAI'.įj
SEKMADIENINE MOKYKLA
kis ir -didžiųjų dienraščių: dėmesį.
Aritmetikos pamokoj klausia mo
ry smulkiose žinutėse apie Tėvo
Jonas.
~ Kauno “ V-bė”J
Žmonija alksta ir trokšta Kris-!
.Prie tos progos,vėl bus galimybės
kytojas: z
Petrausko gyrimus turėjo būti pa
aus meilės. Daug gero sekmadieLietuvos ir lietuvių vardą gražiai
— Kazy, ką gausiu, aš perpjo
PRIPAŽINO LIETUVIAMS
rašyta: “Bostono apvaikščiojimas
linė mokykla vaikams padarytų,
jareklamuoti. Todėl visi lietuviai,
vęs mėsos gabalą?
*
GARBŲ
251 Broadway, South Boston?J
padarė į kardinolą didžiausį įs
—
Dvi
dalis,
—
atsakė
Ėazys.
eigų tėvai turėtų drąsos naikinti
ši
didelį
darbą,
visa
širdžia
priva

Paprastai mūsų kaimynai airiai
pūdį. Taip, kad"; jisai visur apie
(‘‘fceleivfo” name)
4 kambariai ant Windšor St<Yą blogą paprotį'— klausymą vai tankiai naudojusi garbe, • lietuvių lo paremti. Jo pasisekimas bus
— Jeigu dar kartą?
lietuvius ir jų giją^ų pasirodymą
X
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, naftoj
- ra visi įtaisymai. Renda . $281)0 į
,
KrtcBrias>daHs."-i*
ro norų.
Drąsos tėvai turėsite.d jiems, nupelnyta į va iriuose sport o garbė yfeiems Bostono lietuviams.
Id
ir nnox 6
mėnesį. Kreipkitės r 8 Berkshirc
Seredomfs nuo '9—12 vai. dienų.
eigų gyvai Kristų' mylėsite. Kris- rateliuose.' Štai South Bostone yra Parodykime pasauliui, kad mes e— Ir dar kartą t ’
•
•
•
Subatomls nuo'9 iki 6 valu Ne- /■
Štr,’ Cambridge, Mass. Tel. Univ.
aus meilė naikina žmogišką silp-l airių (Knights of Columbus sky- same tautiniai susipratę ir moka
— Astuonias dalis.
dėiiomis nuo 9 ik! 12 (pagal 8B-r^
Didžiojo New Yorko ir NeW
z ,8374. •
'(S.-31)
tartį).
.
įybę. Tad turėtumėte vaikus pri- rjus) sudarytas football tymas, me tinkamai pagerbti savo tautos
— Ir dar kartą ?
»
y '
riūrėti, kad jie lankytų'sekmadie-1 kurs yra skaitųmas geriausiu vi- garsiausi didvyrį, Didijį Lietuvos Jersey lietuviai apgailauja susidė
■ ..
■' , ą
— Šešiolika dalių.
*.-a
ję su “tautininkais” Vytauto ju
r
ninę mokyklą. • Daug vaikų ir s0j Naujoj Anglijoj. Gabiausi to Kunigaikšti — Vytautą.
-— Ir dar kartą?
Skaitykite ir platinėsite mėnesinį
biliejaus paminėjime.. Suraminimo
mergaičių turėtų ateiti, bet jų Į tymo žaidikai yra lietuviai. Todėl
— Trisdešimtis ir dvi dalis.
B. L. D-jų Sąryšio Rast.
mokslo, blaivybės Ir sveikatos
dėlei galima jiems pasakyti, kad
iaug neateina’. Į gerą kelią tėvai gabių lietuvių jaunuolių įgytais
— Ir dar kartą ? *
Tel. Kenmore 1445
laikraštį
jie nepirmi ir nepaskutiniai..
Su mielu noru turėtų atvesti savo 110 tymo laimėjimais airiai didžiuo— Kapotą mėsą, pone mokyto
•
•- •’
NUTARĖ PRISIDĖTI
vaikus. Nuolat apie juos mąstyk davosi. Bet šį kartą, kaž-kodėl aijau.
Kauno “V-be”
*'
T
9 *
Artistas
R
Juška
laikys
koncer

Susiv.
Lietuvių
Šv.
Kazimiero
ir juos apsaugok nuo gyvenimo rjai išdrįso visą tiesą pasakyti,
šlykštybių.
Dar geriau, kodšž- Į štai “The South Boston Inąuirer” Draugija, viena iš didžiausių Bos tą Municipal salėje, lapkričio 16
— Su tuo, butų krizių tikras
niausįąi paklausk kaip jiems se- praeitos savaitės laidoje, Jim El- tono lietuvių vyru draugijų, lai d.,' 1930.
f

2

dr.m.v.casper!

'
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DR. S. S. GALVARISBJ

'
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A. L KAPOČIUMI

ANTRENDOS
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■
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•

i

•

:

skandalas! Jeigu mudu tuojau apkSsi ir ką jie mokinasi. Geri tėve- wood, to laikraščio sporto sky- dytame savo bertaininiame susi
Vietinis Federacijos skyrius nu • | sivesime, tai greičiausia teks apšiliai yra didžiausia vaikų parama. ] rjaus vedėjas gavo pastabose įdėjo rinkime, spalių 26 d. vienbalsiai
Geri tėveliai yra pirmas žingsnis!*ir štai
- --kokią
-- pastabą:
—
“
Pere Mar nutarė prisidėti prie Draugijų Są-_ tarė pereitame savo susirinkime gyventi pas tavo? tėvus.
i gerą auklėjimą. Tad tėvai priva ųuette football stars, it is not gen- ryšio ruošiamo Vytauto 500 m. surengti viešas apie katalikišką — Nieko neišeis, brangioji! Ma
lo rūpintis ne vien žemiškais da erally known, are composed in the mirties sukaktuviiĮ paminėjimo, akciją prakalbas. ‘ .Pirmininkas no tėvai irgi gyvena pas savo tė
’ _
“M. R.”
lykais, bet padėti ir kelti vaikų main of Lithuanians.
Weston. turis įvyks lapkričio 27 d. Svež- darbuojasi tokias- prakalbas įvyk- vus.
dinti
lapkričio
9
d.
dvasią tobulumo laiptais. Karšta Wallis, Plasky, Carp and Bush- dntinas nutarimas;
Dievo meilė teneleidŽia tėvus ra-!
Rep
•
•
•
man are all of that race.” Bravo!
z
miai žiūrėti, kad vaikas nesilanko nors sykį išėjo kaip reikia. Reiš
Lapkričio 3 d. Bažnyčia švęs vė
į mokyklą. Brangink vaikelių dva kia, pripažino garbę tam, kam ji
lių šventę. Toje dienoj ji suteikia
Kam reikalinga pirkti vyriškus dra
K OLEGUOS VARŽOŽSI UŽ
sišką auklėjimą. Atmink, kad auk priklauso — lietuviams.
bužius
prašau prie -manęs kreiptis, nes
visuotinus atlaidus už kiekvieną
aš reprezentuoju vieną iš geriausių fir
’
LIETUVĮ
lėjimo progą praleistą už auksą nę;
Sport.
bažnyčios ątlankymą ir pasimeldi mų. Dabar yra atėję Kampeliai žiemi
besugrąžinsi ir nebeatpirksi. Kas
Jaunas lietuvis atletas Alfredas mą popiežiaus intencijai. Tie, ži nių drabužių ir gausite pigiai ir gerai.
praėjo nebegrįš. Tad su tvirtu pa
Bušmonas, kurs per praeitas dvi noma, gali gauti atlaidus kurie JONAS JAROŠA, 225 L St, So. Boston.
Tel. S. B. 0394-W.
ATIDARĖ NAUJĄJĮ
vasaros žaidė baseball su L. Vyčių prieina išpažinties ir priima šv. ------s
siryžimu primink vaikeliams Jė
■■■ ■ ------------------------- -------"
STADIUM
zaus troškimą: “Eikite pas manę
17-tos kuopos tymu, šį rudenį vėl Komuniją. Tą dieną kunigai laiko
Nors rfaujar įrengtoji. Columbus pristojo prie Pere Marųuette footvisi, kurie alkstate ir trokštate ir
trejas šv. mišias..
.
■ •
i..,-,-...
Parke,
South Bostone, sporto are ball tymo. Kadangi žaisdamas su
Aš jus pasotinsiu.
•
•
•
r
arba
išsirendavojo
Proxy na (Stadium) kuri gali susodinti Vyčių tymu gerai save išsitreniraSo. Bostone lŽ’kambaritj namas
Uždūšinių dienoj mūsų bažny
apie 1500 žmonių oficialiai buvo vo, užsigrūdino, tai dabar su footatidaryta, spalių 12 d., bet fakti- bolu tiesiog stebuklus rodo. Vik čioje šventos mišios bus valando po 4 kambarius ant kiekvieno auk
1. .2cY6:p_VYTAUyfn?(-ėfrr U rus 'kaip žibinkštis, greitas 'kaip mis 7 :00, 7":30 ir 8:00. Vakare bus ščio. Yra gasas. 84 Silver St., So.
Mass.
(S.-31)
nai ji buvo atidaryta praeitam ne- žaibas. Po kiekvieno žaidimo, ku kalbamas rožančius, duodamas pa . Boston,
»
. ■
t
•
» *
■
.
*
dėldieny, kuomet ten įvyko pir riuos jo tymas visuomet-laimi, vie laiminimas ir sveikinimas Šv. Te
mas footbolo žaidimas. Žaidė Pere tos laikraščiuose telpa ištisos apei resės relikvijų.
•
•
•
T
Marųuette su Roache Člub. Pir tos su aprašymas apie jo sensa
Parapijos kalendoriai lietuviški
mieji laimėjo 28 to 0. Tas žaidi cingą žaidimą. Dabar teko patir
Kortumenku KruraAtfr'
mas sutraukė 25,000 žmonių. Tai ti, kad net t?ys kolegijos užJį su tuoj bus gatavi. Biznieriai norin
Moteriškos Ir'vyriškas drebulius
siuvu, valau, prosinu, perdirbu ir
į buvo rekordinis publikos atsilan sivaržė. Kiekviena hori jį gauti, tieji jame gamintis prašomi greit
apdarau. Futrss pertaisom ir
kymas. Prieš tą ’didžiulią minią, kiekviena jam siūlo geresnes sąly pateikti &vo apgarsinimą.
<
Išvalom.
Rep.
mūsų
sportininkai,
Plianskis. gas. Veltui mokslą, burdą ir dar
673 Eifhth 81., South Bortai
Iri Tetephone So. Boston 4710
Weston (Vestinis),
Bušmonas, žada primokėti, kad tik prie jų ►
asa=a=ass*=ag=
'
Wallis ir Karpis gražiai pasirodė stotų > mokintis ir žaistų futboll.
>*«•k
r
.
•
Įprivcsdami savo tymą prie laimė Dar nežinoma kurią jis pasirinks:
Įiiuij....... .............
Į
Tai <wiausis kietas ir šva
jimo.
Bostono Kolegiją/ Fordham ar
DORCHESTER OLOTHDfG
rui anglis k% kada buvo H
Sport. New York JJiversity.
forny
' 1

PRANEŠIMAS

PARSIDUODA

i. nnimis

“BLUE CO|L”

Sužinojęs

•M.
r*

i* *# .

Geneva 2637
••

i

'

;

f

.

f*

-

Smuikas padirbu ir taisau.
Taipgi radioa taisau
ą

419 Geneva Avė., Dorčherter
M
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R. ŽldHūnas, buvęs “T-ko” yedaktorium.'jšvykę’į NtW Yorkųur
“V-bės” pranešimu jis prisidėjęs
prie jos “štabo.” “Tarpininkas,”
kaip-girdlt, virtęs iš mėnraščio sa-

vaitrašČi
.*•’ ' ■> '• r 4

nebeišeis.
. -v

'

DR, j. LANDŽIUS I
(SEYMOUR) |

"SARGYBĄ

-?
1

_r •<

neštas ant žemės pavirtUtu.
i degt • melsva
patikrina jo vertę. Duok ui
sakymą šiandien. Tiktai
telefanįok
>2 ,
-ė R o. Boston 3 40 3
BATCHEU)ERWHITTEMOftE
CUL COMPAMY
463 Brotdw*y, Sortb •

Visokius drabužius siuvu, valau ir
pertaisau. Padarau paąal užsaky
mo. Futras pertaisom Ir išvalom.
Ką mieste reikia mokėti >25.00, čia
tik už >12U5(T..r>arbas,garant«Jsrafa nM tamiaAreirihištois turiu.

MARTIN VALUUS
1854 DORCHESTER AVĖ.
Tel. Columbia 824(7

“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos
skyrius: 1> Mokslo popuiiarizacijos ir
visuomenes klausimų, 2) blaivybes, 3)
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patart
um, 6) advokato patarimų, 7) apžvala (politikos, visuomenes kultūros ir ekonomijos gyvenimo), 8) priešalkolinis
udejimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9)
Knygų pasaulis ir 10) Įvairenybės.

536 COMMONWEALTH AVĖ.
; BOSTON, MASS.

Ofiso valandos: nuo 2-4 ir 7-B ■

“SARGYBOJE,” rašo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Krivaitis, Vydūnas, kan.
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Račkaus
kaite, dr. A. Gylys,"tir. jur. Raulinaitis,
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš
ka ir kiti.

. - Te!. S. B. 2805-Ri?

LIETUVIS \

OPTOMETRISTA
Išegzam inuoju akis
priskiriu akinius
kreivas akis atitfO
sinu ir amblljoni*
koše (aklose) akyse sugrąžinu švisti
$ą tinkamu laiku.
, j

1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me
tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Už
sienyje 12 litų metams, pusei metų 6
litai.

Metiniai skaitytojai gauna priedų
“Laimes Kalendorių” Ir loterijos bilie
tą-

Skaitytojų
10,000 loterija
sfrinks 20,000
padidinta tris

J. L PAŠAKARNIS, 0.1M
447 Broadvvay, South Bortai

skaičiui padidėjus aki
bus plečiama. eJi pri
skaitytojų, loterija bus
kartus-

-■------------------------ --------------

•

-»z
■«

Į JOHN REPSHIS, M. D.

/

'Adresas: Kaunas, Liaudies namai,
“SARGYBOS” adm.

(REPŠYS)

|

Lietuvis Gydytojas.

Prof. A. Židanavičiaus

Ofiso Valandos: 2—4 ir
1881 Mass. Avė., arti Centnd M
(Jambridge, MasA"

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

*

IŠ””’....... ............ . ............... ..

Lekcijos duodamos privačiai kaip
mažiems taip i e.suaugusiems sulig
programo Muzikos Konservatorijų.
. Pamokos aiškinamos lietuviu
kalboje.
■ •'
•

—M
*'ri

Bd., Dorchester
I’759 Oolxxmbia
Tel. Columbia 0176
B»ga=.. * i, « „■t i-.t

DR. GRAM
SP^ĮAUSTi

i.

PATARNAVIMAS DIEN4
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D. A. ZUEISUS

. •

.

v

.

hiunoaive m

.

•

.»A

■

Bmjumvo*»tas 4

<877 ir 448 Cambridge Btreet
Cambridge, Man.
- Telephone Unfverafty 8831»W.
r

m

|

k

X
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Pabaigęs N. Y. ūnfrersity Mrtl
lilką kolegiją; būręs ąydyttM
Hamlltou Ligoninėj, N. Y.;
gas | Out-Patlent Stntt IznrŠH
RonlnM. Daktaras Miesto Ul|
sary; rajungtns prie St M
Ligoninis; MedikidllkiiirtuM
tojaa
mtropoiitaa tUkJĮ
Lotftll.nfdk.
ten of Amerlca. ValnndortW
Ketr, Soštad. 10 Ui 1Ž
7—8 vsk.. Sekmadieny
b1
327 Trnmont St Fstari
•*
a

'*
_
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a <3

s Tel. l’orter 3789

Skubėkit užsisakyti “Sargybų,” kad
nepritruktų pirmųjų numerių.
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iš savo pusės, dės pastangų, kad
spaustuvės darbai ir tvarka ata»

tiktų garbingam Vytauto! vardui.

Kiek Kainuos )
“Vytauto” spaustuvės' įrengi
mas atseis apie tūkstantį dol. - Šią
sumą turės sukelti Spaudos Komi
siją ir katalikų visuomenės vad^i.
Į plačiąją visuomenę bus kreipia
masi tik tuomet, kai bus paruoš
ta 'dirva
naujam
laikraščiui.
Spaustuvė — tai laikraščio pama
tas. Jei norime laikraštį išleisti,
554 tai visų pirma turime turėti tam,
laikraščiui tvirtą pamatą, gerai
išbandytą spaustuvę. Jei spaustu
vė turės gerą pasisekimą, nuošir
džią organizacijų xir visuomenės
paramą, tai'neteks abejoti ir apie
naujo laikraščio leidimą.

Z

“Darbininko” Agentūra

OffiUjKSS

-•
• K-

“Vytauto” Spaustuvės lange yra įdėtas parašas: “ ‘Darbinin
ko’ Agentūra.” Reiškia, čia bus
priimama '“Darbininkui” prenu
meratos ir skelbimai. Taipgi^eia
bus galima' gauti ir paviemtei
“Darbininko” numerius. Kadan
gi “Darbininkas” yra mūsiy apy
linkės lietuvių katalikų ir “Vy
tauto” Spaustuvės ofięialis orga
nas, kuriame yra gyvai vedamas
“Iš Didžiojo New York’o ir New
Jersey’^ skyrius, talpinantis įvai
rias žinias iš mūsų apylinkės, tai
privalome “Darbininką” skaityti
ir. platinti, kad visi žinotų kas de
dasi mūsų Apylinkėj ir kur kas

..

.

’

-

f.T

...

gentūros veikimas po gerb. kun. S.
Remėikos'direktyva — turės gra
žaus pasisekimo.
Mažesnėmis sumomis prie Spaus
tuvės įrengimo prisidėjo sekamai:
kun.
J. Balkūnas — $50, J. P. Mav
čiulis — $50, kun. J. Simonaitis, iš
Elizabeth, N. J. — $50.00, kųn. I.
Kelmelis, iš Neivarko — $50, kun.
J. Aleksiūnas — $35, kun. P. Lekėšis — $25, kun. P. Vanagas, iš
Jersev'City — $25 ir St. Lukoševi
čius — -$25. Taigi viso Spaustu
vės reikalams jau sukelta $560.
Pasižadėjusių vardai bus paskelb
ta, kai bus išpildyti pažadai. Taip
gi bus paskelbti vardai ir tų, ku
rie prisidėjo ar prisidės darbu ar
aukomis prie Spaustuvės ir Kny
gyno įrengimo.

——— « •
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BROOKLYN, N. Y.
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su lietuviškais saldainiais, kilba-

sais ir lašinukais.
x
'— Kun. J. Balkūnas išstojęs iš
*
Atlaidai šv. Jurgio
Spaudos komisijos. Jo vieton iš
; '
bažnyčioje
rinktas kun. J. Aieksūnas.
Spalių 20, 27 ir 28 dienomis į— Brooklyniečiai ruošiasi va
vyko keturiasdešimts valandų pa žiuoti į Vytauto D. šventę Ellzamaldos šv. Jurgio bažnyčioje. Per bethportef N. J. lapkričio 9 d. š,
visas dienas žmonės gausiai lankė m.
' ' '
bažnyčią. Dviejuose vakaruose iš
— Karalienės Angelų choro va
pažintis klausė po desėtką kuni karas lapkr. .15 d. bus Newarke ir
gų. Ratais (net 5 vai.) gimtai ėjo Jersey- Citv. Tikietai plačiai par-

prie Dievo Stalo. Pamokslus sa davinėjapi.
kė: sekmadienio ’^aka'rą' Tėvas
— Mot. Sąjungos 24 kp. spalių
pasionistas Gabrielius Jaskelevi- 25 d. turėjo šeimyninę vakarienę
čius, pirmadienio vakarą kun. J. parap salėje.
Aleksiūnas .ir antradienio kun. J.
— Spalių 29 d. Antanas KonŠeštokas. Kun. J. Aleksiūnas pir drotas ritosi \ su Firpo Wįlcox
mą kartą savo1 kilimo parapijoje Ridgewood Grove.
sakė pamokslą. Buvo linksma jį
— Spalių 27 d. ritosi su Wileot
matyti skelbiant Dievo žodį tiems, p. Požėla.
f
kurių tarpe, jis 'pats augo ir moks
•Komisija Savo P&darė
lus ėjo. Antradienio vakarą už
Kunigų Vienybės ir Rytinių
baigti buvo atlaidai su iškilminga
Valstijų seimelio rinktoji komisi
procesija Šve/=Sakramentu. Cho
ja, kaip matote, savo padarė. Ne
Šeštadieny, spalių 25 d. š. m.
ras visas dienas gražiai atliko sa
tik ką savo /brangaus laiko daug
^Pan. Šv. Apr. choras ir Petras
vo giedojimo dalis. Atlaiduose da
pašventė, bet ir kapitalo įdėjo
Petraitis turėjo surengę didelį
lyvavo visi Apylinkės kunigai.
“Vytauto” spaustuvės įrengimui.
margumymj vakarą, kuris pusėti
Suprantama, minėtos sumos pini-~ -Gili padėka tenka kun. kleb. N. nai pavyko. Programas susidėjo
Pakalniui, kuris kasmet šiuos at
gų sudėtos paskolomis, nes spaus
iš vaidinimo, koncerto jr-Šiokių.
laidus kuostropiausiai prisiruošia
tuvė įrengta ir bus vedama biznio
Buvo vaidinama labai juokinga
ir iškilmingai praleidžia.
pamatais. Tikimasi, kad spaustu
komedija: “Aš numiriau.” Vaidi
Jauna pajėga
vė ‘duos pelno ir tuo būdu bus ga
los buvo sekanti „asmenys: Vaba
limą. grąžinti paskolas — arba pa
Tėvas pasionistas Gabrielius Ja: las — A. Mažeika; Stepas (jo tarversti būsimo laikraščio korpora skelevieius spalių 26 d. pasakė pir. nas) — Viktas Raudonaitis; Kris
cijos akcijomis.
mą lietuvišką pamokslą šv. Jurgio tina, jo pati — Ant. Buziutė^gra-

BROOKLYN, N. Y.

bažnyčioje. Jo akcentas kalboje: borius — A. Grigalius; ir Debenėra amerikoniškas, jo dikcija aiš suolis — V. Ju^ka. Režisorium gi
Spaudos Komisija pradėjo dar ki. Reikia pastebėti tgerb. Tėvo
buvo mužikas A. Visminas. Kone
bą su pasitikėjimu, kad gerb. ka taisyklinga lietuvių kalta. Tėvas
vrsi vaidintojai savo dalis gerai at.
talikų visuomenė, kuri per savo Jaskelevičius Ainerikoje gimęs ir
liko.
organizacijų atstovus konferenci ^ugęs, Bet patriotas, atjaueiąs tau
Toliau sekė koncertinė dalis.
jose reiškė didelio noro įkūrimui tinius reikalus. Jis dabar gyvena
Chorui padainavus tris dainas, sonuosavos spaustuvės ir laikraščio, Immaeulate Oetičeption Monas-)lo dainavo Petras Petraitis, E. Ra
pilnai rems Komisijos pradėtą dar tery, Jamaica, :L. I. Tikimės jis moškaitė, Ant. ir Adelė Buziutės
ią. Nuoširdi lietuvių katalikų ordažniau pasirodys brooklyniečių' ir Kazys Hofmanas, kurių dąinos
yra veikiama.
ganįjaeijų, parapijų ir visuomenės Jetuvnj tarpe.
.publikai labai patiko. Užbaigą pa
Kreditas __
veikėjų parama — priduos Komi-\
Vysk. Aloysiuš J. WiDmger, D. D. darė Apreiškimo choras, muzikui
Už įvedimą “Darbininke” sky sijai daugiau energijos darbuotis
A. Visminui vadovaujant. Po to
Spalių 26 d.\Karalienčs Angelų
ir
pagreitins
tikslo
pasiekimą.
riaus ir jo užpildymą — didžiau
sekė lietuviški ir angliški šokiai.,
dirmavonę suteikė
Labais gražų pavyzdį parodė bažnyčioje
ii to«
sias kreditas priklauso uoliam* Au
vysk. AĮpyslus j. Willinger. D. D. griežiant geram orkestrui.
gerb.
kun.
Pankus,,iš
Bridgeport,
sų redaktoriui kun., J. Balkūnui.
Bendrąi imant šis parengimas
Konsekruotaą Vyskupu spalių mėConn.
siųsdamas
mūsų
Spaustuvei
labai
gezai
pes. fcublikos
Jo nuoširdus atsidavimas lietuviš-^
iesyje 1929 me
Our Lady of
iesyje
darbo.
Gerfe.
kun.
Pankus,
kaipo
k.
x
kai katalilpškos akcijos' reika
buvo pilnutėlė salė, nors mažai
Perpetual Help bažnyčioje, Brooklams, daro, jį dideliu ir garbingu visuomenės senas veikėjas, gerai
garsinta, o pats parengimas publi
lyne.
Dabar vyskupauja Ponce.
dvasininku. Jis neslepia savo li- supranta, kad New Yorko lietukai irgi labai patiko, ypatingai
Porto Rico. Prigulėdamas prie tė
viams
katalikų
tvirtovė
yra
būti

teratinius gabumus ir visuomenės
komedija.
vų redemptoristų apie 12 mėtų
vado ypatybes ir už tai jo asmens nai reikalinga, nes čia katalikų
Pelno dalis skirama naujų var
Porto fRiea valstybėje misijoniepagarba visuomenės 'tarpe -nuolat priešai turi savo centrus ir viso
gonų fondui.
,
riavo. Šv. Tėvas''- kaipo pažinanaiškėja ir auga. Gi Viso veikimo kiais būdais stengiasi lietuvius ka
A. J. M.
VI Livt&’rH
¥1Y M B iii H
I
talikus disorganizuoti, nustelbti. čiam gerai tą šaĘ'paskyrė jį Ponce
vyriausia atsakomybė, tai —
New Torsas (yra jpiasaulinįs me vyskupu. "Netrukus gerb. vysku
Kun. N. Pakalnis.
tropolis. Čia yra įvairių tautybių pas grįš savo vyskupystėm Jo Ma
lonybė gėrėjosi lietuviškomis giesh
Pas kun. N. Pakalni niekuomet ir pasaulėžiūrų centrai Čia yra
mėmis
ir ražiu vaikučių atkalbėji
Vyskupo atsilankymas
nemaža
ir
lietuvių.
Dėltogi,
New
neteko .pastebėti tiek daug entu*■Yorko ir'apylinkių lietuvių kata mu poterių jų priimtoje kalboje,
Spalių 19 d. šioje kolonijoje lan
ziazmo, tiek^energingo pasiryžimo
f
....
Triduumo tvarka
kėsi J. M. vyskupas, kuris sutei
darbuotis lietuvių katalikų visuo likų organizacinis sustiprėjimas,
• y
.
atatinkams
susicęntralizavimas
—
menės naudai, kiek šiemet. Nežiū
Karalienės Anelų bažnyčioje kė Sutvirtinimo Sakramentą apie
rint (to, kad jis turi labai daug būs visos Amerikos lietuvių kata Triduum tvarka bus sekanti: spa šimtui asmenų, mažutėliams ir di
savo parapijos reikalų, vienok ra likų išeivijos laimėjimas. Tad — lių 31 d^( penktadienyje) — 7:30 deliems. J. M. Vyskupas pirmą
do galimybės šiais Vytauto Didžio padėkite mums — remkite mūsų vai. vak. pamokslas; lapkričio 1 kartą mūši] parapijoj lankėsi. Jis
jo metais daug padirbėti ir svar Spaustuvę ir mūsų Knygyną!
d. (šeštadienyje) suma 9 vai. ir 'džiaugėsi gražiu vaikučių būreliu,
Laikinai
einąs
Spaustuvės
rei

bią rolę suvaidmti.Vytauto iškil
pamokslas, vakarinės pamaldos ir pagyrė lietuvius, kleboną kuri. Ig.
mių rengimo komitete. Turėdamas kalų vedėjo pareigas —•
antras pamokslas 7 ;3Q vai. vak.; Kelmelį ir rągino steigti, parapiji
J.
P.
Mačiulis
puikią iškalbą, jis pasakė įspūdin
lapkričio 2 d. (sekmadienyje) su nę mokyklą. Ragino leisti-vaiku
gą prakalbą “Vilpiaus vadkvimo
ma 11 vai. ir pamokslas, vakari čius Į kunigus, o mergaites Į se
šventės” proga. Surengus šv. Patnės pamaldos ir pamokslas 7:30 v. serys, nes sako lietuviams labai
riek’o katedroj Vytauto. Didžiojo
v.; lapkr. 3 d. (pirmadienyje) su reikalinga. Žmonėse liko gražus
pagarbai bažnytines iškilmes — ir
Moterų Sąjungas 30 kp., Jauna- mą 9 vai. ir pamokslas, vakarinės įspūdis iš jo atsilankymo. Cho
čia kun. Pakalnis pasirodė su ne mečių skyrius, rengia pirmą balių, pamaldos ir triduum užbaiga su ras gražiai pasirodė giedojimu lai
paprastai įdomiu pamokslu. Tik kuris įvyks lapkričio 8 d. š. m., pamokslu 7:30 vai. vak. Išpažintis ke vyskupo buvimo.
gaila, kad taip iškalbingai paruoš Atateka Hali, Maspethieeiams ge šeštadienio ryte nuo 8 vai. ir 4
Parapijos bazaras
to pamokslo turinys, gausus įdo naus žinoma vardu Maspeth De- vai. p." p. bei vakare po pamaldų.
prasidėjo 18 spalių, baigsis 2 d.
miais istoriniais faktais, nepateko mocratic Hali, Maspeth Avė., ar
Vėliniu atlaidai įgijami nuo sek
lapkr.
Žmoneliai, nors mažai dir
spaudoje.
ti ,Willow Avė. Įžanga 50c. suau madienio vidurdienio ligi pirma
TLIEKA VISUS SPAUDOS
ba, bet lankosi į bazarą ir remia
dienio vidurnakčio. Atlaidai įgiSusirinkus Spaudos Komisijai gusiems. ' ,
DARBUS
Nuoširdžiai kviečiame visas ap jami toties-ųuoties, tai reiškia, parapijos reikalus.
posėdžiauti ir išrinkus kun. N. Pa
ė Katalikų Spaustuvė kalnį Komisijos pirmininku — jis linkines kuopas, taipgi visus lie- kiek kartų aplankoma bažnyčia ir
Numatomi vaidinimai
tuvius dalyvautu Prasidės 7 vai. kalbami poteriai šv. Tėvo inten
Krautuvė Apylinkėje
neatsisako, bet energingai stoja
. Orui atšalus prasideda salėse
vakare. Muzika bus kogeriausia. cija (tiktai išpaŽintį^atlikę^ ir ko
darban
ir
savo
pareigas
pradeda
vaidinimai.
Jaunimas daugiausia
arsiduoda: maldaknygės, ropirmas
paklodamas
Spaustuvė^
į- Mergaitės stengsis ir programėlį muniją priėmę).
dirba, ypač parapijos choras. Kaip
škaplieriai, medalikėišpildyti
rengimo
reikalams
$150!
Jį
pase

žinutės
teko nugirsti iš korištų, tai jie užai, kryžiai, stovylos ir k. Ga
Taipgi vietinė Moterų Sąjungos
ka
—
sibrieŽę
šiame sezone keletą veika
ganti įvairaus turinio
— Kun. M. Pankus, J^ridgeport,
30 kp., suaugusių skyriaus, mote
• v
Ktm. 8. Remeika,
rys padės mūsų jaunametėms ir Conn. kleboną* dalyvavo šv. Jur lų atvaidinti..
Pirmas ir didžiausias darbas tai
gio par. atlaiduose.
/
su šimtine dol. ir apsiimdamas va ■Šiame baliuje.
F; /• Prie Spąstais
— Dalyvavo , atlaiduose taipgi 500 m. Vytauto apvaikščiojimas
Rap
dovauti spaudos agentūrai. w Ant
<4
nraiO” AGENTŪRA
ku. Kazlauskas, Waterbury, Conn lapkričio 16 d. kur visi chorai iš
kiek teko'patirti, gerb. kun. Re
apylinkės suvažiuos išpildyti pro
asistentas.
\
;ės lietuviai teužsisako
meika jau pradėjęs mobilizuoti a- BROOKLYNO IR APYUNpB
• — Dainos ir Meno Mylėtojų va- gramą Tas viskas įvyks šv. Tre
teperka “Darbininką” per
LIETUVIAMS
gentų armiją —užrašinė-jimui
jybės bažnyčioj 4 vaL po pietų.
įto” spaustuvę. PriimaŠiuomi pranešama, kad Jurgis karas įvyks lapkr. 2 d. Apreiški
“Darbininko” ir rinkimui skelbi
Antra programa tai choro šokiai
mo par. salėje^
s “Darbininkui” ap
mų bei spaudos darbų. Kun. S. Tuinasonis yra įgaliotas rinkti
— “ Vienybė’ ’ praneša, kad dai 22 d. lapkričio, o po to vaidinimas
imtis, darbus bei užaakyRemeika yra seniausias klebonas “Darbininko” prenumeratas, pa
nininkas J. Butėnas bėdoje. Jo “Uošvė į namus ramybės nebus”
mūsų apylinkėj, kur jį pažįsta garsinimus ir spaudos darbus. Jo,
ir “Viens iš mūs turi apsivesti.”
Žmona jį areštavo.
veik visi liežuviai; jis taipgi tur adresas:
YTAUTO” 8PAU8TUV1
— Amerikos Prekybos ir; Pra Jau pamokos prasidėjo. Vaidini
J.TUMASONM,
Afttad 8t., Brookiyn, N. Y. būt visus apylinkės lietuvius pa
monės agentas lankosi apylinkėje, mas bus lajkričio 30 d. Po Kalė-

Telephootrf STAGG OT06

los

NEVARU. J.

“VYTAUTO”
SPAUSTUVĖ

reikia tikėtis, kad a- 1366 X. 91 St.,
žįsta. •Tad -------

BrooHyn, N. Y.

L

j-v •*

V A L A N D O 81
Nuo 9—12 13 ryto. 2—8 vak.
ėventadtaifate tįuUaruz

DR. VLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS
- ? X—RAY

✓

GRAND STREET

.

!į£
‘-t

(kampas Union Avė.)

BROOKLYN, N. Y.

Namų Telefonas: Michjgan 4273

Telefonas: Stagg 9105

TeL Greenpoint 4428

' DR. ». PETRIKĄ

■t

(petbick)

DR. JOHN WALUK

LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:

221 S. 4th St., Brookiyn, N. Y.

8—10 A. M.

./

1—2 & 6-8 P. M.

Z-Spindulių Diagnoze
Gezo Anestetiką

Sekmadieniais pagal susitarimą

VALANDOS:
"
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais Ir Šventadieniais
tik susitarus.

161 NORTH SIKTH STREET
BROOKLYN,
N. Y.
•
'

/■

S

tB

-

'

•

s
i

tą lietuviški! kompozicijų — gana
jautriai. ' Jus taipgi akomponavo
dainininkui V. Sereikai; Labai
gražu, kad toks jaunas ir taip jau
gali mikliai valdyti pianą. Garbė
tėveliams pp. Balčiūnams. Kon
certui pasibaigus prasidėjo šokiai. •
Grojo vietinės parapijos orkestras.
Gana gerai sugrajino, ypač lietu
viškus. Moterų -Sąjunga kada tik
ką rengia, tai vis puikiai pasirodo.
Pertai ir publikos daug sutraukia.
Pageidaujama daugiau tokių va
Priaugančių choras taipgi ren
karėlių.
giasi prie vaidinimų.
Girdėjau,
Valio Moterų Sąjunga!
kad vaidins “Marcelia” ir “Kalė
i
Buvęs
dų Sapnas.”

dų vaidins dramą “Ant bedugnės
krašto” ir “Sulig naujausios ma
dos.” Jau rolės išdalintos. Gavė
nios metu vaidins Šv. Cecilijos
dramą. Yra numatyta vaidinti jei
bus tinkams veikalas “Moterims
neišsimeluosiV arba “Nepaisytoja.” Jeųfu .viską choras įvykins
tai žiemužė prabėgs greitai. Taip
gi choras sudarė bowling tymą ir
basket bąli tymą. Darbuokis jau
nime; peš jūsų dabar dienos.

Dabar Jūsų Eilė

M ASPETH, L. I., N. Y.
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Nuosavą spaustuvę
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Nelaimė
Spalių119 d. turėjo būti vestu
vės vienos geros šeimynos 3' vai.
po- pietų. Belaukiant į bažnyčią
atvažiuojant, praneša, kad jauna
sis mirė. Prie bažnyčios, žmonės
stovinti nenorėjo įtikėti, Bet ku
nigui sugrįžus njro ligonio, pasakė,
kad mirė^ Gražus yra posakys:
“Mes apie veselę, o mirtis apie
amžiną kelią.” Gaila.

KAM REIKALINGA VIETA
DELOFISį .
prašome kreiptis dėl virę informa
cijų “Darbininko” Administrad
jon.

t

J

TeL Stagg 5043

Notary Public

M. P. BALLASING.

Bedarbė

B.IELIAUSKAS

Šioj kolonijoj daug žmonių be
Graborius ir Balsamuotejas
darbo. O dabar dar daugiau atsi
734Grand.St.^ropklyn, N.Y.
jas, kuomet sugrįš.nuo ūkių.. Tai,
i..--—-,,-...-’gi žiemužėje" galt būti ir^blOgail ^
x
' Numatantis <
Tel. Mitchell 2—0656

VINCAS ADOMAITIS
GRABORIUS ’
195 Adams St., Newark, N. J.

Pulkus vakaras
Spalių 11-tą vietinė L. R. K. M.

/•

Netoli New York Avė.
Gyv. vlta: Tel. Bergen 3—6331

S-gos 43 kp. turėjo surengus va
karėlį su šokiais. Programą išpil
dė vietinis šv. Mykolo parapijos
choras ir vietiniai solistai. Tas
vakaras buvo rengiamas parapijos
naudai. Gal būt pirmą kartą šios
kolonijos istorijoj lietuviai 'pasi
rodė tokiu-dideliu ir gražiu cho
ru šv. Mykolo parapijos. Tikrai
buvo malonu žiūrėti į tokį gražų
jaunimo būrį, o dar maloniau ma
tyt jaunimą gražiai sutartinai
traukiant lietuviškas daineles.
Nors visi jauni giedoriai, vienok
gana gražiai padainavo. Taipgi
p-lė St. Zidlauskytė, vietinė lakš
tutė, kaip paprastai savo maloniu
balseliu nepaprastai gražiai daina
vo. P-lė S. Z. yra labai mandagi
mergaitė ir mylinti dainas.
Tai
■žvaigždė vietinio choro. Taipgi
pirmą kartą pasirodė scenoje dar
visai jaunas vaikinukas B. Balčiūnukas. Jis skambino pianu kele-

Tel. 2320 Greenpoint

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS
— IR —

BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVENDE
BROOKLYN, K. Y.
I

Tel. Stagg 0783

Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

>

GRABORIUS
107 Union Avė., Brookiyn, N.Y.
I

t

■0

H-

Tel. Newtown 4464

KLAŠČIAUB

CLINTON PARKAS

ANT. J. VALANTIEMS

Piknikams, baliams, koncertams,
Šokiams Ir visokiems pasillnksmininlrnams smagiausia vieta Brook- ■
lyne-Mnspethe. Jau laikas užsisa
kyti sale žiemos sezonui.
'

LAISNIUOTAS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

Apdrauda Vieote fiakoM
Notarp Public
. '.
54-41 — 72-nd Street,

JONAS KLAŠ0IU8,8av.,
kamp. Maipeth ir Beita Avė.
[....■■.H..

■v i

(4 Lezington Avė.) arti Grand St,

MA8PRTK, L. L, N. Y.

—II

.m.,—............................ m.*

»
_ -_________ v ,

LF/ /”.

4

L .4

/ <)*(>>>■,
•

«

>

«

.

<

J

X

«

/. * ■

