
LAPKRIČIO 4 DIENA
Valdyba

ministeris
5, Social-

47 Komunis

tą smulkmenišku 
Į vykusią nelaimę.

VIENNA^Austrij 

lath Corinthia stato 

reivinės sugriuvb. 

sinose žuvo 30 darbi

Mara ii jo reikalauja
1500,000

Toks Sovietų pasiaiškini 
mas Britu valdžios nepaten
kino.

Londono#.
džia sužinojus, kad sukilėli 
valdžia bus .pastovi ir sti] 

rar nieko nelaukdama ją,!? 

pažins. Laike sukilimo Bi 

tanija laikėsi labai neutr 

iiai. Brazilijos naujos va 

džios pareiškimas, kadį 
gerbsianti ir prisilaikysi#] 
ti tarptautinių strfarčių, w 

stiprino Britų valdžios p 

sitikėjimą. '

Honavery,v ties Nienhage- 

nU Vokietijoj surasta nauja 

žibalo versmė. Iš naujos 

versmės kas valanda išsilie

ja 16 tonų žibalo.

CIVTLBS TARNYBOS ĮSTA
TYMUS SUSPENDAVO

Prez. Hoover, kad davus 
progą prieš Kalėdas bedar-. 
biams užsidirbti, suspenda
vo eivilės tarnybos įstaty
mui per dvi savaiti prieš, Ka
lėdas. Bedarbiai galės gauti 
darbą paštuose. ✓ VARŠUVOJ IADAUŽ4 BE

NU08 KONSULATO 
LANGUS

LONDONAS.—Britų at
stovų butas pirmuoju skai
tymu priėmė įstatymo pro
jektą prohibicijai Tuo įsta
tymu norima uždrausti ga- % 
minti, importuoti ir parda- 
vinėti svaiginamus gėrimus. 
Ar nė užsikrės ir Anglija 
Jung. Valst. liga?

suoti. ‘
Tas parodo, kad Lietuvos 

tautininkų diktatūra apsun
kino ir Klaipėdos krašto lie
tuviu būkle. • -

7". . V < <1 fc »

T ’ -t „-
Sekmadieny, lapkričio 9 d., 

2 vai. po pietų, bažnytinėje 
svetainėje, So. Boston, Mass. 
įvyks A. L. R. K. Federaci
jos N. A. apskričio ir Vytau
to Didžiojo sukaKtovėms 
rengti komiteto svarbu# su
važiavimas. Į šį suvažiavimą 
kviečiame gerb. dvasiškius ir 
svietąškius gausiai suvažiuo
ti, nes bus pakelta svarbūs

n i s. sovietų vai 

viršininkus Ch 

buvo kaltinami

bos Franci jos valdžia pareis- 
kė, kad'ji nesutiksianti per
žiūrėti „ Versalės sutartį ir 
kad nei žingsnio rienpsileis 
nuo pokarinio- susitarimo.

CHICAGOJ SUSIRŪPINO 
\ BEDARBIAIS

Šie miesto

Washington, D. C. — A- 
merikos JJarbo Federacijos 
prezidento Green apskaičia
vimu šią žiemą 'ne mažiau 
kaip dvidešimts milijonų 
žmonių dėl nedarbo turės 
badauti.

pasižadėjimų nevesti koinūJ 

nistinės propagandos Brita
nijoj.

SdVietų ambasadorius At
sakė, kad jo valdžia-deda

■ s
pastangas prisilaikyti pasi
žadėjimų, bet negali sukon
troliuoti.

lį darbininkų uždarbio pali
kusioms jų tėviškėj šei
moms, Dėl tos priežasties 
išvažiavusiųjų, darbininkų 
šeimos atsidūrė labai sun-

D. C. — Pla
nuoja išleisti nuo $60,000,000 
iki $70,000,000 pastatymui 
taip vadinamos Hoover už
tvankos ir kitų statybos dąi:- 
biu Tokį planą skelbia prez. 
Hooverio sudarytą komisija 
bedarbės panaikihimui.

Be. to, . Ameriean. Mer-

keisti prieš pat rinkimus 
vyr. rinkimų komisijos pir
mininką buvo-z didžiausias4 
smūgis lietuviams.

“M. R.” paduoda, kad pa
keistasis pirmininkas net su 
policijos pagelba šalino iš a- 
pvlinkių rinkimų komisijų 
Metuviusj ir statė vibkiečius. 
Taip pat buvo, vokiečių rei
kalavimais, pertvarkyti kra
što vyriausybę ir kit. Visa 
tai vokietiniųkus labai pa
drąsino, o lietuviams numu-

BRITANUA PRIPAŽINSIA1 
BRAZILUOS SUKILĖLIŲ 

VALDŽIĄ ’
Britų jį

< . : ..r.

Šiandie yra svarbūs rinki
mais Lietuviai piliečiaipri- 
valo juose dalyvauti ir savo 
balsus atiduoti už tuos kan
didatus, kurie saveųdarbais 
parodė darbininkams prie
lankumą.

Gyvename didžiausios be
darbės laikus. Pažadėtos

' -v

“prosperitv” neturime. Tad 
pažadams netikėkime, bet. 
pasižiūjėkinfe į kandidatų 
praeities darbus. '

Kandidatų sąrašuose lie
tuviu nėra, bet tai dar ne- 
reiškia, kad lietuviai turi šū- 
silaikvti nuo balsavimo. Ne. 
Balsuokime visi ir tai už tuos 
kandidatus, kurie mūsų ma
nymu yra tinkamesni ir ar
timesni darbo žmonoms. «

L. D. & ir “DariMnįnka#^

Cbicago, III 

ir valstijos viršininkai pra

dėjo kalbėti apie bedarbių 

šelpimą. Planuojama^suras- 

ti darbą bedarbiams. Jeigu 

tas nepavykti], tai įsteigti 

virtuves bedarbiams ir jiems 

teikti Maistą; rinkti drabu

žius, maistą ir pinigus šel

pimui bedarbių. Paderėjus 

^edarbių būklei prižiūrėti, 

kad iš kitų miestų neįva

žiuotų bedarbiai ir kad to

kiu būdu neapsunkintų val

džios ir v bedarbių. .

mūsų katalikų veikimo klau
simai. Be to, busdšduota ra
portas spalių 12 d. Vytauto 
Didžiojo sukaktuvių pami
nėjimo.

-Šio apskričio skyriai išrin
kite atstovus ir įduokite 
jiems naujų sumanymų mū
sų. katalikų veikimui padi
dinti.

Klaipėdos - “Lietuvos Ke
leivis” paduoda seimelio rin
kimų rezultatus. x

Šiltose seimelio rinkimuo
se paduota viso 49,637 bal
sai. Kiekvienam atstovui rei
kia 1712 balsi]. Taigi atsto
vai pasiddlina šiaip: Land- 
wirtschastspartija gauna 10 
atstovų,. Bolkspartiją — 8, 
lietuvių blokas 
demokratai 
tai —2. .

Stockholm. Dr. Land- 
steiner gavo Nobelio dovaną' 

už pasižymėjimus-Thedikoje. 

Jis gyvena New Torke ir 

darbuojasi Rockefellerio in

stituto. ■. ?

NA UJ 0 S IRS AN GLi JOS K AT ALI Ky

Varšuva, Lenkija. — 

reitą savaitę susiorganį 

žydų studentai užpuolė 

tąnijos konsulatą it išd 

langus, kaipo protestą ] 

Britanijos nusistatymą 

lestinoj. Susidarė irt 

demonstracija iš kair 

kurie šaukė: “Šalin I 

Valdžia”

'^Lietuviams daug pakenkė 
klaipėdiečių - vokietininkų 
skundas Tautų Sąjuhgai ir 
dt. Zauniaus, Lietuvos užsie
nių minįsterio nusileidimas 
vokiečiams. Susitarimas* pa-

ROMA. — 
bėję čia paaij 
įžymaus kari 
gruodžio? ISįj 
1930 metųp^ 
prieš Francį 
ant plaukomi 
ta tik pask

• v pasirašyta su 
plomatas dąl 
bėjime parei 
paskelbimai1 
nepraėjo.'G 
kad Italiją3

• M

rai paskelbs 
w_' 

Tokius pareit 
na ir tas taki 
diktatorius r 
kalbomis tiki 
ją išvestriš k 
cija smarki; 
Po vėliausios

Toki'darbininkai y- 

“juodus 

sąrašus,” yra skaitomi pa

bėgėliais, darbo disciplinos 

laužytojais ir, negaudami 

naujo darbo jiems tik lieka 

badu mirti. Reiškia, dirbk 

kaip jautis; pusbadžiai ir 

pusnuogiai gyvenk, tylėk, o 

jei ne, tai eik ir stipk. Ar 

tai ne baudžiava?

—Sovietų(budeliai). 

įneša, kad 

(Įjolševikų

' STREIKAS PASIBAIGS York. — T. J. Mara

Berlynas. — Praneša, kad sporto promoteris reikalau- 

ntetalistų streikas pasibaigė, ja iš Gene Tunney $500,000 

’ * »*--■ •• kaipo atlyginimą nuo kumš

tynių Dempsev su Tunney. 

Taip esą buvę sutarta.

partijos, bet tik pataria bal
suoti už tuos kandidatus, 
kurie palaiko organizuoti] 
darbininkų reikalus.
' Massachusetts valstijoj di
džiuma organizuoti] darbi
ninkų remia Marcus Cool- 
įdgef demokratą į senenato- 
rius; Rhode Island valstijoj 
Peter G. Gerrv, demokratą.

Bet tunijos remia ir kai 
kuriuos republikonus, k. p., 
Kentucky senatorį Robsion, 
S. Dakotoj senatorį ^IcMas- 
ter, Nebraskoj senatorį Nor- 
ris, Idaho senatorį Borah, 
Michigan senatorį Couzens, 
Pennsylvanijoj James *J. 
Davis ir kitus.

Svarbu, kad lietuviai,pi
liečiai visi balsuotų ir savo 
balsus atiduoti] sulig sąžinės 
diktavimo.

S ~

Socialistų, komunistų ir 
kitų istų kandidatai nelai
mės, o jei ir laimėtų, tai sa
vo pažadų negalės išpildyfi, 
nes yra tik svajonės.

. Susipratę darbininkai jų 
nelemia.

Tad* nesant Aiškios darbi

ninkų partijos patariame 

pasirinkti kandidatus iš 

dviejų didžiųjų partijų ’de- 

’ mokratų ir republikonų.

—_-------- T_

Shanghai. Kinija.—'Nu

trukus deryboms Maskvoje 

dėl Kinijos Rytinio geležin

kelio Sovietų ir'Kinijos ar

mijos vėl $aro manievrus 

i Mandžiūrijos a Siberijos pa

sieny. Pramatomi nauji su- 

I sifemimai^

DUBININKAI
3! . t '

Daugelis * vokiečių darbi
ninkų susigundę -bolševikų 
pažadais, išvažiavo Rusijon 
prie anglies kasimo darbų. 
Nemažas išvažiavusių? skai
čius garbino bolševizmo sta-Įkioj būklėj. Kiti darbiniu 
bą. Bet pagyvenę bplševikų 
“rojui” atsipeikėjo ir nusi- 
vvlė - ne tiktai bolševiku* • 
tvaria, bet ir pačiu bolševiz
mu. Dabar, norint jietns 
greičiau grįžti tėvynėn iš 
bolševikų pragaro, jie sutin
ką labai daug kliūčių iš bol
ševikų, buvusių jų draugų. 
Tūkstantis su viršum pada
vė prašymus leidimams gau

bti, o išvažiuoti teleido tiktai 
200 žmonių. /

Atvytais Rusijomvokiečių 
darbininkai pamatė, kad jie 
yra apgauti bolševikų agen
to, kuris juos Vokietijoj 
samdė. Darbo sąlygąs ir su
tartys padarytos su -darbi
ninkais dar esant Vokieti
joj, atvykus Rusijon pasi
rodė visai kitokios. Sutartys 
visai nebuvo pildomos. x .

Bolševikų valdžia neišpil
dė netgi tokio sutarty pasi- 

■ žadėjimo, kaip persiųsti da-

Bolševikų valdžia pravedė duoti darbininkams naujo 

naują įstatymą -dar -labiau darbą 

suvaržantį darbininkų lais- ra įregistruojami į 

vę. Einąnt nauju įstatymu, 

fabrikai gali atleisti darbi- 

? į ninkūs dėl įvairių priežas- 

čių, bet - jei darbininkas 

į? drįsta atsįsakyti nuo vietos 

/> tai tas^kaitoma dideliu pra- 

sižengimu už kurį galima 

smarkiai darbininką nu- 

bausti. Visi darbininkai tu- 

ri tokias daibo korteles ant 

kurių pažymima priežastys 

jų atleidimo nuo darbo. Jei 

šios darbo kortelės neturi 

patenkinančių pažymėjimų, 

tai darbo biurai atsisako

ROMA. — Jung. Valst. 
ambasadorius Belgijai 'p. 
Gibson lankėsi pas Italijos 
ministerių pirm, ir su juo 
kalbėjo dėlei kilusio nesusi
pratimo tarp .Italijos 'ir 
Franci jos. P. Gibson bando 
sutaikinti abi valstybi karo 
laivynų reikale. ■

chant Marine, piau^ 

leisti $50,000,000 laiv 

bąi.
NuūĮą^tmiĮ / 

daina išleisti $65>0®B

Ginčas palikta išspręsti ne

partinei arbitracijos komisi

jai. . ’ " <

J »-

AMERIKOS LIETUVIŲ Rh K. ŠV? JUO:
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Devyni kaliniai, pasmerk
ti už bolševizmą, kalėjime 
pamatę tikrąjį bolševizmo 
veidą, padavė nuoširdžius 
prašymus pasigailėti.

Panevėžio apskrity, Suba
čiaus valsčiuj,’ Ludžgalių 
kaime kilęs gaisras sunaiki
no Tomo Valos daržinę su 
visais joje buvusiais javais, 
pašaru ir padargais. Namas 
buvo neapdraustas. Ugnis 
padare 4,300 litu nuostolių. 
Padegtasis įtaria, kad jį pa-

* ■. • / ~ .

kūrė iš keršto viena sodžiaus • x ' * * ** į •
moteris, su kuria jis bylinė
josi už žemę.

Sugavo lenkų šnipą

Kaunas. Šiomis dienomis 
provincijoj areštuotas buvu- 
sis rusų karininkas Paulovs- 
kis, kuris kaltinamas, kad 
šnipinėj ęs lenkams.
---- :-------------------------------

įKrękenavos. apylinkėj .šie
met, dėl • sausros, suvėluota 
žiemkenčių sėjyba. PradėjUš 
javus kulti, pasirodo, esą su
dygę daugumąi ūJrijūtdkų 
kviečiai. Prie taip žemos ja
vų kainos Sudygusių niekas 
neperka. Krekenavoj ja
vams kainos: Rugių 1 cnt. 8 
lt., kviečių 12-15 lt., mie
žių — 8-10 lt., avižų — 7-9 
lt.,, žirnių — 8-15 lt., bulvių 
— 3-4it. . H , r

Esą atsitikimų, kada ūki
ninkai parduoda kviečių 
centAerį už 9—10 lt. Mat, pi
nigų nėra, o čia reikia mo
kėti už paimtas bargan trą
šas, išpirkti vekselius ir kit. 
Šiltai jaučiasi tie ;ūkihinkai, 
kurie turi parduoti gerų mel
žiamų karvių, kurių kaina 
iki 500 ir daugiau litų. Par
šelių kaina krito: dabar už 
2-5 savaičių paršelį moka 
35—45 lt, Ūž tokio pat įaų- 
nuęoo paršelius, vietinės 
veislės, pavasarį buvo moka
ma net iki 50 ir daugiau litiį

tnešęs iš Vilniaus 
ir Dulkės laišką, 

“Slapi-
Pirmyn

Stasys
as,” Voveris Jonas, Vove- 
is Bolius ir Skliutas Bro
vus. Apie aukščiau paminė- 
18 asmenis vedama kvota ir 

jie bus perduo 
i kariuomenės teismui.

Kaliniai naktį apie pirmą 
įjfralandą buvo užėję pas Sa- 
’Jiamos—Būdos k. gyventoją 
’ St. Ambrazą ir jį apiplėšė.: 

Išėję iš jo sutiko ginkluotą; 
į šaulį, KedĮ ir patį Ambrazą. 
r -kuris jų paklausė, kas jie to- 
^•ki. Kaliniai vietoj atsakymo

Jančauaktt—5Q* viršeliais)——

DARBININKAS

.t/:■ •
baltais viršeliaia 

ALDŲ RINKIMtLIB, baltai* viršeliai* 
AIDŲ KMKmuS, juodais vilteliai*.

Universiteto- ■profesoriams 
pakeltos algos. Tik teologi
jos-filosofijos fakultetų pro
fesoriams algos nepakeltos. 
Įdomu, ko tuomi siekiama.

pe NUŠAUTAS PLĖŠIKAS 
fe’ v ' BURBA

Iš Marijampolės praneša 
škackVinčų apylinkėj pasiro- 
Sįdė du pabėgusieji kaliniai. 
ĮįPienš Lš jų, Burba, prie Vin- 
peų geležinkelio stoties, Sa- 
J emavos valsčiuj buvo nukau-

. SU&AVOtDOMt 
PAUKŠTĮ

Žąpiskyje šiomis dienomis 

atskrido paukštis, ne tai va

nagas ne tai aras. Žmonės jį 

nutūpusį pagavo' Ant kojos 

yra žiedas su numeriu ir 

vokiškas parašas. Paukštis 

irt pasp. Motin*.

t.- - ė'**/ *■W ‘ 4*5. *,2241. ■ Jf.r-A j, ?

' f h ĮjĮj Į-Of Į M
PRIEVOLINIAI KURSAI j
Š. m. rugsėjo 28 ir 29 d. j 

Griškabūdyje, vietinio L. K. 
Blaivybės dr-jos skyriaus! 
iniciatyva buvo suruošti 
priešalkoliniai kursai. Abi 
dienas buvo • skaitomos pa
skaitė®. Kadangi rūgs. 29 d. 
vietoje buvo atlaidai, tai abi 
dienas klausytojų buvo labai 
daug. Iš trijų prelegentų 
vienas buvo Centro deleguo
tas. ,

Spalių 9 dieną ir sekančiai 
naktį visam Klaipėdos kraš-| 
'fe siautė nepaprastai didelės 
vėtros. Sugadinta daug tele
fono ir telegrafo susisieki
mo linijfj. .išlaužti medžiai 
ir nUo jūrių krautu nuplau
ta daug žvejų valčių. Vėjo 
stiprumas siekė 10 balų.
- Garlaivs “Herta” palai
kąs susisiekimą tarp kopų! 
ir Šilutės, grįždamas iš Ši
lutės, netoli Pervalkos, Kur
ši ų marėse, pateko į pavo
jingą padėtį ir vos neapyir- 
to. Išsigandusių keleivių 
tarpe kilo didelė panika, 
bet nelaimės buvo išvengta,• < . , * 
nes vieta jūrėse pasirodė vi
sai negili. Nukentėjo tik ke
leivių kroviniai ir bagažas. 
Garlaiviui nukrypus į vie
ną Šoną, vanduo buvo viską 
užliejęs.

: > : /’• • ?. L • ; t •* •

Raudondvaris, Kauno ap, 
Raudondvario nauja R. ka
talikų bažnyčia jau pastaty
ta aukščiau langų. Per Rau
dondvario m. padarytas gra
žus, lygus plentas.

Nuo Nevėžio upės Kąu-; 
nas—Raudondvaris plentui 
supiltos jau žemės, prie 
plento privežta akmenų, ku-; 
rie yra dabar skaldomi. - ’ 
s Prie Raudondvario, •per 

Nevėžio upę , gelžbetoninio 
tilto darbai eina mažu tem
pu.

r >«» *> * J , • < ; ” * *

> ’ fJ ■‘•—U *

'U . • • Bemotoriai(Ifanev. v.), 
š Veliuonos čiaprįe Sanžilos kanalo ka- 
erelis išskrį- simo dirba nemažai darbi- ! 
vėl negeru- ninku, kurie, kaip visur ki- 
išnuomota tur, be tiesioginio darbo — 

iui, Chaimui gausinti pdkeą dar sausiną < 
ipi$ Gedimi- ir ... garsųjį “šamarlaką.” ; 
buvo gražiai Kad sausina pelkes, jiems 
>odinta kiru- dėkingi visi ūkininkai, bet 
aosi karvė ir kad sausina šamarlaką, tai 
3 pagražini- nę j’isi dėkingi. Vieni, norė- 
-sti praardy- darni pasielnvti, gamina ša- 
amerikiečiai marlaką ir parduoda po 1—2 
•ąmątę,. labai ILąsuotėlį (p gamina daž- 
akOj. esą jie niausiai prieš apmokė j i- 
įs šiai braū- mus). Ir darbininkai, gavę 
irkyti, o da- pinigų, eina gerti, o prisigė- 
5. rę;kdia triukšmus ir skanda-
— j* - - .. ; lūs:!. t

10 STOTĮ ? . Taip 7/lK 30 m. tik todėl, 
belinis radio kad neįleido į vidų, kur buvo 
įas siekia tik svečių* išmušė vieną langą, 
rs statant ji nes vienas langas tebuvo vi
la stotis rytų sam triobesy. O š. m. 20 d. 
dek metų ją rugpjūčio mėn. prčio P. Ka- 
kurių Mas- valiausko išmušė penkius 

a 200 klv-. pa- langus su visais rėmais ir 
ršuyos stotis stiklais. Ir patį šeimininką 
)abar susirū- apmušė. Būtų geistinas reiš- 
lingumĄ pa- kmys, kad susipratę vietos 
ir pačią stotį kaimu-ūkininkai ir pramatą
- ‘ • žalingumą jiems patiems iš 

tpozitorius ir gąnųnamųjų šamarlakų, už- 
Kaeanauskas draustų savo kaimynams ga- 
Metropolijos minti tą gėralą; nes tik jie 
*riją giedoji- geriausiai žino, kas tuo ama- 
vieton mirų- tu veriČasi ir iš kur išeina

tas;triukšniavimas. Jeigu 
kultūringu'būdu; nebūtų ga
lima uždrausti ir apsisaugo
ti nuo panašių scenų, tuomet 
reiktų grie^š-'kitokių, aš- 
tresnių^ priemonių. Už p ar-

Statymuos numatyta Įjaus- 
mė įkt.'IjPOO Įitij.. Laikas bū
tų ūkininkams, susiprasti ir 
nusikratyti patiems sau nuo
stolingų darbų, y

f TIK ATĖJO MOJIS SI

; ĮONKtr 
^Kriminalinė policija, ga- 
Įi^i žibių, jog Trakų apskr. 
lįauškio’ valsčiaus gyvento- 
M^ Įjietuvos piliečiai, Kor- 

-Bronius ir. Motiejus 
Stasys, priklauso “plečkąi- 
|ininkų” organizacijai ir tu- 

ginklus, padarė pas juos 
fkratą ir juos suėmė. Kratos 
^netų pas Korsaką rastas re<. 
volyeris “Nagan” ir šovinių. 
^ Kriminalinėje )policijoje 
’ Jįdausinėj ami Korsakas ir 
Motiejus pąrodė*, jog, abu 

^9^9 įil rudenį buvo nuvykę 
; t Vilnių, į “plečkaitininkų” 
įstabų, ir .ten nuo plečkaitir 
Sąinkų gavę granatą, pundą 
^Pirmyn” ir kitų brošiūrų. 
U Plečkaitininkai Dulkė ir 
^^Butkevičius buvo pavedę 
iriems nužudyti Onuškio po
licijos nuovados viršininką 
^Tarailą ir Varėnos policinin
ką Biekšą ū* žadėjo už tai už- 

tkĮDėl jų parodymų sulaiky
ki Trakų apskrities, Onuš- 
glab vąls,, Dusmenų bažnyt- 

šaulių būrio vadas

Ką Kiekvienas Katalikas į. .
Turi žinoti arba- Mokėti?...JO .
. Maldų Rinktasis, baltais 
viršeliais .. Ą1JS—1-Šk ‘

* :• > ’ y u x /**

Maldų . ĖiukinSlis, juodais
viršeliais . „. T . $175—1.25

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas __________  5c.

Moterystt ir ieimyna. Ver
tė J. Gerutis ,.,.40e. ;

Gamtos Pradžiamokslis — ■
Dr. A. Vileišis—_____ ___ _50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žem8,' van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50e.

Patrimpo Laiškai. — Išleido -
Kun. A Miliukas :_______ _60e.

Meilė (Poema). , Parašė 1L
Gustaitis —___ 15c.

Nauja Skaitymui Knyga— -
(Dalis II). Su paveikslais___ 75e.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis __—_25c.

Vaikų Knygelė — su pa- ;: 
veikslais_________________ BUe. ‘
! Mano .Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) _________________ ,25c '

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10e.

' Moterystės Nesuardomybč. J.
: Lesauskis. šv. Kas. D-jos lei

dinys, Kaune --------i 10c. ". v
Sunkiausiais Laikais. Parašė ' *

A Rucevičius t——  40c.
tventas Gabrielius. Išleido

Tėvas Alfonsas Maria C. J*.—25c. 
Religijos Mokymė Metodi

ka. Sutaisė K. J. Skruodys—_50e. 
Leiskite Mažučiams Ateiti t.

i Prie Manęs. Sutaisė KuPra-
nas __________ •
.Mūsų Dainiai. Parašė Ka-

- <ys Puida ______________ 50e. U
' Anderseno Pasakos—su pa* / , 
eikslėliais ______ _________ 20e. -

Indžiui aitis __—___________50a, -z 
> Iš Kelionės po Europą ir J ų i 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50 V

Vienuolio Disputą su Rabi- '
uu. Vieno veiksmo juokai. Su- . 
lietuvino Vaidevutis---------_15e.

• " z- ’• '
Nepaisytojo—keturių veiks- 

tnų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina________________35c

GHiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; pirašė S; fTarvy- > 
das__—;____25^

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų ' 
uozukas _______ J___ ___ 25e.

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas__35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ________40c

Esumas—3-čia dalis dramos ‘Gims Tautos Genijus.” Pa- z-
rašė Kun. L. Vaicekauskas__ lOe

Žydų Karalius — drama 4
i. aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir

vintas* ------- z;—<. . ■___ 30e
, Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz

delis; parašė F. V. —___ 10c
t Patricija, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktų drama. pa
vertė Jonas Tarvydas_____ lOe. X*

Išganymo Apsireiškimai — '
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- * 
mas su gaidomis____________75c.

Dramos; 1) Germena; 2)
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė

0 J. Tarvydas— ___________ 65c.
. Knarkia Paliepus.—Komedi- 7 '

ja l-me akta. Parašė Gineitis 15e.
t. Vaikų Teatrai: dalis I: 1)

Pagalvok ką darai; 2) Jono
. lafrnė; 3) Pasakyk mano lak ’
k m*. Surinko & K, D. ir N_15a

ValM Ttatrai: dalis B: 1) * < 4r 
‘ Ištinime paskui; 2) Antanu- -
». kas. Surinko S. EL, D. ir N—lfc, £

MALDAOrYGM
■ •c

Pulkim ant Keltų—“I^ko”
t panda. Odos apdaru $3.00 ir &0I
} Mažas Nauju Aukso Alto* 

rfus—juodos (prastai* >iuk*. n
» ah?rirW?)4 4 . ; ; . W*.
. : Maža* Stata * AM AlHb f

tta-5edo*(P«Mtato kitota

F



ŽIOVULYS

Andrius J. Vilkišius'Lietuvių Kolegija.

■> ' GRAŽŪS PRIEŽODŽIAI 
Svečiai į namus, Dievas į namus. 
Kaip pasiklosi, taip išsimiegoti. 
Mažas kupstas didelį vežimų apverčia. 
Kitam duobę bekabdamas, pats į ją įpulsi

tinę užauginti. Tat miųns Tei
tą gerą motiną, kuri mus visu 

mes' turime gerb-

sidengia burną sakydamas 
“Dievu j e ieškau pagalbos 
prieš prakeiktą velnią.”

Tur būt tą patį turi gal
voj žydą patarlė “Neatida
ryk lūpą velniui!”^

Tirolio gyventojai žegno
jasi, jei kas žiovauja, bijo
dami, kad velnias-pro bur
ną neįeitu.

Keltai manė, kad žiovau
jantis bus pagriebtas raga
nų, jei kas nesušuks- “Lai 
Dievas taVe laimina!”

Kauno “V-bė”

ni vaikai yra geri'savo mamytėms: jų klauso,^ferbu pri- 
gelbsti ir taip suteikia savo tėvams džiaugsmo. OkiU Vai
kai savo tėvų neklauso, užgauna šiurkščiais žodžiais, o-kai- 
kada net ir muša. Šitoks atsidėkojimas tėvams už auklėji
mą yra pasibiaurėtinas: jis užgarina tėvų širdis, įš tokių 
vaikų nebus jokios naudos ir tėvai nesusilaukia iš tokių 
jokios pagelbos senatvėje. .'. J

Mano kūdikystės dienos niekados nesugrįš; Jo&yra pra
ėjusios ant visados. Kad būtų galima jas grąžinti, aš no
rėčiau būti kūdikiu visados, nes kūdikiu būdamas, negalį 
nusidėti, nėra jokių vargų ir nereikia niekuomi rūpintis.

’ Antanas

Zulai žiovulį laiko ženklu, 
kad artinasi dvasia aplanky
ti žmogų.

■Žiovaujantis indas priva- 
Jo pliaukštelti pirštais ir pa
minėti kurio nors dievo var- * • 
dą, kitaip žiovulys laikomas 
labai sunkia nuodėme." , 
i '{Persai žiovulį, čiaudulį 
laiko irgi demono darbu, 
žiovaujantis arabas atvirk
ščia kairės rankos puse vuž-

aa Diena., s :
Amerika tai šalis turto. Kiekvienas žmogus nuo jau-

*

usio iki seniausio vien kalba apie turtą. Jei^u savo 
inų skaitytojų paklauscidu... “kuo jūs daugiausiai no- 
umėte turėti?” žinau kokį atsakymą gaučiau..'. PINI- 
r. * - •/
Daug metų atgal mane lietuvių kalbos mokint) vienasi 
OS valios parapijos kunigas. Mokydamas lietuvių kal- 
daugiausiai duodavo rašyti įvairias pasakėles, kuriose 
s rasdavome daug pamokymo savo ateičiai.
'Šią ypatingą dieną jis kalbėjo apie tuitus ir kaip jie 
onėms neša neramumą ir rūpesnį. Štai išrašau tą jo 
duotąją pasakėlę žodis į žodį. Paklausykite:- 
“Kaune, šal^ turtingo pirklio rūmų,'kitkart stovėjo 

rūkusi kalvė, kurioje nuo pat ryto ligi nakties darbštus 
Ivis uoliai dirbo,' bedainuodamas dainas, ir tuo neduo- 
vęs turtingam .pirkliui išryto miegoti. ~ ‘ A
Ilgai manė pirklys, ką darius. Pagalios jis pasišaukė 

lvį,davė jam kupiną maišą pinigų ir tarė:
“Žinau, kad tu esi neturtingas ir turi daug dirbti, kad 
myna badu nemirti}. . Bet tu anksti rytą beldies, dai- 
oji; man gi miegoti neduodi. Imk šituos pinigus, — lik- 
turtingu, pamesi savo trenksriiingą darbą, o aš nors išsi- 
egoti galėsiu. ' •

UBTUV. DVKTKB9 DB-JO» 
po globa Bfornrpsjvft 

VALDYBA '
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Parsinešė kalvis^namo pinigus. Jis labai džiaugiasfpa- 
:ęs turtingu. Bet jo džiaugsmas neilgai truko...

Atėjo nakt-tfc—Kdvis nemiega: jam rodėsi, lyg kas ty- 
>j° jo pinigų pavogti. Ar vėjas pūstelės, ar kas sūbraš- 
:s... jam tuojau pinigai ir vagįs galvdje. -

Taip kelias naktis nemiegojęs, nunešė kalvis atgal pirk
lį pinigus ir tarė:
“Mari jūsų pinigai atėmė -ramumą, kurs žmogui yra vi-

ir vėl darbštus kalvis nuo pat ryto ligi nakties, bedai- 
lodamas, uoliai dirbdavo, net kibirkštis iš po jo kūjo į 
Jis lekiodavo. ' ’ -

‘Belgų profesorius Pikar- 
das norėjo pakilti į/ pačius 
aukšiausius oro sluoksnius, 
į taip vadinamą atratoįjfe- 
rą, kokią 16 kilometrų aukš
tį.; Ligi šiol juokią aukštu- 
mą dar niekas gyvas nebu
vo iškilęs. Kaip žinoma, jau 
ir kelių- kilometrų aukštu
moje oro sąlygos labai nepa
lankios. Savaime aišku, kad 
tiek aukštai, kaip prof. Pi- 
kardas mano iškilti apie na
tūralias sąlygas gyvybei ne
gali nė kalbos btūi. Dėl to 
jis savo kelionei padirbdino 
tokiu pat principu kabinę, 
kaip povandeninių. valčių, 
W reikafingas ‘tverti o- 
< ' -V. • ' ' ’ , -
ras, dirbtinu būdu padaro
mas. Toji kabinę aliumini
nė ir palyginti erdvi. Joj ga
li tilpti du žmonės ir reika
lingi tyrimams įrankiai. Ka
binę pritvirtinta prie milži
niško kamuolio pavidalo ,or- 
laivoo, 14,000 kub. metrų į- 
talpos. Pakilti vieta buvo 
pasirinkta Augsburgaš, Vo
kietijoj. Ilgai laukęs prof. 
Pikardas palankaus oro ir 
nesulaukdamas geresnio 
koks buvo rugsėjo 14 d., nu
tarė kilti. Tačiau susirinku
siųjų ir pačių lakūnų nusi
vylimas buvo be galo dide
lis, kada nukirtus, virves or
laivis vietoj tabalojo nė kiek 
nekildamas. Nepasisekimas 
aiškinamas nepalankiom me
teorologinėm sąlygom. Ta
čiau nepasisekimas pakilimo 
mmanvtojų vilties nenustel
bė. Jie mano ateinančiais 
metais kilti. Tam tikslui tin
kamos vietos mano Šveica
rijoj paieškoti.

ŽV. JONO EV. BL. PAŽALPDUS 
DRŪTOS VALDYBA

~ ,piDk^|p7~ Motte^as žloba’-lfT_ _ J 

, - z Telephone ColufnMa 
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,

J24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. / 
Prot. Raštin/nkas — Jonas Giineeklsį < 

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 Zalkis,

7 Winfleld St, So. Boston, Mass. ■ >.;»* 
Draugija laiko snsirinkinius kas trečiu .

nedėldienj kiekvieno menesio, 2 vai. f ; 
po pietį], Parapijos salėj, 492 E. 7th ' . 
St, So. Boston, Mass.

ŠV. KAZTMTRROR. K. DRJOŠ ' 
VALDYBOS ADRESAI U

Pirmininkas^— J. Grubinskas, •.
24 Prescott St, Readville, Mass.

Vice-Pirmininkas — J^ Markelionis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas, 7
116 Bowen St, So. Boston, Mass. > 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 

Kraterius — F. Grendelis,
237 W. Flfth St, So. Boston, Mass.' ;

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antra 
nedėldienj kiekvieno mėnesio Pavapi- *' 

eetr Jos “feJ, 492 E- Seventh St, South
M. R. | Boston, Mass.

- --- j' . ■ ■■ ... 'f »

MANO KŪDIKYSTE „
Aš labai gerai atsimenu savo kūdikystės dienas. Tai 

buvo linksmos dienos. Koks džiaugsmas buvo, kada pirmą 
kartą pradėjau vaikščioti. Būdavo mantytė paleidžia nuo 
rankų ant grindų, kad galėčiau pastiprinti savo kaulelius.

Už savo linksmas kūdikystės dienas aš esu dėkingas sa
vo mamytei. Žinau, kiek ji daug vargo praleidę kol ma
ne užaugino! Kiek naktų išvargo, nemiegojo mane prižiū
rėdama ^Nepajėgiu jai išreikšti savo didelio dėkingumo už 
jos visus vargus dėl manęs ir niekados negalėsiu.ž?

Kaip greitai rodos praėjo tos linksmos dienoj Tėvas, 
būdavo, pareina iš darbo, aš pribėgdavau ir pabučiavęs 
žiūrėdavau į rankas ar neparnešęs man saldainį. Ir koks 
krykštavimas, kada būdavo paduoda pačiulpti ko^į saldu
myną! ' x

Kūdikystės dienos — tai linksmiausios gyvenimo die
nos. Tuomet nebuvo jokio rūpesčio apie valgį, drabužį; ar
ba kitus dalykus,, nes mamyte ir tėvas viską prižiūrėjo, 
tereikė jo dirbti,'arba eitiįmokyklą: tik valgyk miegok 
ir žaisk pęr kiauras dienas. Mūsų mamytė nuolatos rody
davo kaip ji mus myli, ar tai pasiimdama ant rankų, ar tai 
bučiuodama ir glausdama prie širdies. Būdavo ji kokį sal
dumyną valgydamžUpainato kūdikį ateinant, vos truputėlį 
pačiulpus, atiduodavo jį vaikui. Gera buvo mano mamytė.

Yra daug vaikų, kurie tliojaus po užgimimo ^jęka be 
motinds. Jiems nebuvo lengva kūdikystė, nes jie ^tvo;sver 
timų ar kokiame našlaičių i 
kia padėkoti Dievui .už sijte 
kuo aprūpino kūdikystės (lienose. Be to 
ti savo tėvus ir įvairiais būdais išreikšti savo dėkingumą. 
- Negalėdami tėveliams Atsimokėti pinigais už jų-vargus,

MANO PIRMOJI KOMUNIJA
ieną rytą, birželio mėnesyje, labai anksti atsikėliau, 

es tą dieną rengiausi priimti pirmą syk Šv. Komuniją, 
reitai apsirengiau, ir nekantriai laukiau tėvelių. Saulė 
iškiai nušvito ir par ikščiai čiulbėjo. Mano mintys buvo 
pimtos rūpesčiu, kaip aš priimsiu Dievą į savo širdį/. 
Jtorius bažnyčioje buvo papuoštas gražiausiomis gėlė
lis išreiškimui pagarbos ir meilės Karalių Karaliui, kuri 
^šiandien priimsiu Į savo širdį.

Mišios prasidėjo ir man atėjo mintis, kad jau nebeilgai 
eikės laukti iki didžiausios mano viso gyvenimo valandos 
Vr visas Mišias roąsčiAli, kaip aš Dievo Avinėlį, kursai 
laikino pasaulio nuodėmes, priimsiu į savo širdį. Varpe- 
iui suskambėjus dėl “Domine non sum dignu^” aš dar 
arščiau pradėjau melstis, kad Viešpats išklausytų mane 
naldos ir atleistų mano nuodėmes. Ir štai jau atėjo ta va- 
anda kurioje aš pirmą kartą priimsiu savo Išganytoją. 
Ltsiklaupiau prie grotelių, kunigas atėjo prie manęs ir pa
lojo Švenčiausią Sakramentą ant mano liežuvio. Koks 
Ižiaugsmas! Mano širdžiai pasidarė labai lengva; nialonu 
r paskendau meilės mintyse prie Gerojo Jėzaus. Mišioms 
ižsibaigus aš pasilikau bažnyčioje dėkoti Viešpačiui, kad 
galėjau priimti Šveniausžą Sakramentą. Nežinojau nė 
zaip dėkoti Viešpačiui už Jo didelią dovaną^ kurios viso 
)asaulio turtai negalėti! nepirkti. Pirmos Komunijos iš- 
tilmes man dar buvo labai linksmos dėl to kad Viešpats 
itleido man nuodėmes šv. Atgailos Sakramente, ir kad to
je dienoje atnaujinau šv. Krikštb įžadus.

Parėjęs namo pasveikinau visus žodžiais “Garbė Jėzui 
Kristui, ”-persižegnojau su švęstu vandeniu, sukalbėjau 
naudelę ir atsisėdau valgyti. Tačiaū valgyt nebenorėjau 
les Šveniausias Sakramentas ir dideli įspūdžiai buvo ma- 
io pusryčiai. Grįžau p bažnyčią sumos išklausyti. Per vi- 
as Mišias mąsčiau apie Jėzaus kančias, kaip Jis skaudžiai 
centėjo už musų kaltes. Visą dieną aš stengiaus išbūti be 
įuodėmės ir turėti savo mintyje ir širdyje Viešpaties Jė- 
:aus kančią.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR- - 
VAI”,o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
lisą papasakos. z

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje Šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky- >7’ 
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na-\ 
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
riui ir kiti.’ ' '

“MOTERŲ DIRVA’* yra papulta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili ' 
knyga. Nelaukite ilgai Siųskite pinigus tuojan 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotavcm. '

Užsakymus siųskite šiuo adresai ‘V. v 
v “MOTERŲ DIRVA99
9332 W, 24 Street,

U..*...-t * ■. • - ■' . ’

Prancūzų^ mokslininkai, 
darydami kasinėjimus sena- 
ųaęL J&ri’jos miestOr-Saputa, 
griuVėsiuose<»rado daug mo
linių lentelių, Jcurios buvo 
aprašytos' kažkokiomis ne
suprantamomis kalbomis. 
Tik vėliau kalbininkai išty
rė, kad tai buvęs šešių kal
bų žodynus, su kurio pagal
ba-Saputos pirkliai susikal
bėdavo su kaimynių kraštų 
pirkliais. Saputos mieste 
buvo vartojama anuomet ba
biloniška kalba. Greta babi
loniškų žodžių ant lentelių 
buvo tos pačios prasmėj e- 
giptiečių, seipitų, cbaritų, 
sumeni ir mitianitų žodžiai. 
Tai yra seniausias pasauly 
žodynas, pagamintas prieš, 
5,000 metų.

SVEIKATA BRANGESNĖ UŽ DIDŽIAUSIUS
TURTUS

Vienas neturtingas jaunikaitis,'susitikęs kartą su se
nuoju savo mokytoju, skundėsi jam ant savo likimo. -

“Duoda gi Dievas visiems mano draugams ir pažįsta
miems turtus,” sakė Jisai mokytojui, “o man štai nieko 
nedavė: o koks aš nelaimingas.” z

“Ar tikrai tu tokis neturtingas ir nelaimingas, kaip 
sakai?”- ’ J ; J'‘

“Davė tau Dievas jaunybę ir sveikatą;,” , ’’
“Tiesa, tai davė,” atsakė jaunikaitis. -
Paėmė tada mokytojas jaunikaitį už dešinės rankos ir 

tarė: ' i ' ‘ ' -
“Ar parduotumei šitą gražią, tvirtą, sveika ranką už 

tūkstantį dolerių?” '
“Tikrai ne,” atsakė vaikinas. \ rr

"“O kairiąją!” > , T
“Irkairiąją ne.” ' '.A. .
“O tas žiedrias akis ar atiduotumei kam už kelis tūks- 

Laučius doerius?” '
“O tas ausis, tas kojas ar parduotumei už aukso pini

gų krūvą.” \ \ ,
“Ne už kokius pinigus neparduočiau,” sušuko jauni

kaitis. -
“Tai kogį murmi ir rūgoji Dievui,” tęsė toliau mokyto

jas: “turi turtus, turi gėrybes, dovanas, kurias neparduo
ti nė už kokius pinigus, o tu dar rūgoji Dievui už savo li
kimą.” ; . • ■ ' O‘

Tai pasakęs atsisveikino su savo buvusiu mokintiniu, 
kuris jau niekuomet nesiskundė ir nerugojo. v -
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..Pastarųjų, rinkimų rezul- daug bičiulystės tarp Vokie-

■ tatai Vokietijoj nustebino tijos ir Rusijos Sovietų. Ka-. 

' ' rui ištikus, sovietai būti} lo-

gingi Vokietijos talkininkai. 

Taigi Vokietijos fašistų ki

limas nieko gero nelemia Eu

ropos taikai.

Jei Vokietija pasiduotu 

komunizmo intakai, taip pat 

nebūtų taikos, nes komunis

tai ir nepripažįsta atsiteisi

mo bei reparacijos dėl buvu

siojo karo nuostplių.

Taigi pasaulis su dideliu 

susirūpinimu seka parla

mentarinę Vokietijos kovų. 

Bet paskiausios žinios paro

do, kad net tokiam dideliam 

perversme, koks dabar į- 

vvksta Vokietijoj, pas vo

kiečius randasi tiek sveiko 

^ kraujo, kad 

parlamento didžiuma vis gi

visa pasaulį. Yp&č fašistiį ir 

komunistų įsigalėjimas su- 

; 7>įeikė daug rūpesnio didžiu

lį -lems valstybėms. J ei vokie- 

' čių masės įkaitytos patrijo- 

® tihgomis Hitlerio prakalbo- 

plis eitų Italijos fašistų pa- 

; vyzdžiu ir paimtų šalies val- 

l’ r.džių į. savo rankas, tuomet 

^ yJVdkietija nusikratytų visų 

jai užkrautų reparacijų dėl 

f 5 buvusio karo padalytų nuo- 

i?. stolių. Tada Francija, Ang- 

>-;.iĮja, Belgija ir kitos vokie-
"J •’

fe čių nuskriaustosios šalys tm 

įfe retų panaudoti ginkluotu pa- 

jėgą, kad privertus Vokie

ti' tijų atsiteisti už padarytus 

S nuostolius. Ar Vokietija

Jeliš klausimas. Ji, tiesa, tu

ri tik 100,000 kariuomenės, 

bet visas jaunimas lavina- 

mas karingoj dvasioj sporto 

organizacijose. Prie to vo- 

kiečiai turi keletą karingų 

šfe Organizacijų, kurių 'galinu 

giaušia bus Stahlhelm (Plie- 

no Šalmo) draugija. Ji 

fey skaito apie milijoną narių, 

; daugiausiai buvusiojo karo 

r .į veteranų. Tos sporto orga- 

/-■ nizacijos sudaro kelių mili- 
L - i

į jonų išlavintą armiją. Žino- 

L- ina, karui vesti reikia gink- 

; lų ir amunicijos, bet ir čia 

fe vokiečių sumanumas surastų 

* atatinkamą būdą. Pastebėta

šproto

Jau buvo rašyta, kad Kiai- rinkimų ' komisijos sudėtis 

pėdos vokietuunkai įteikė pakeista, bet taip vėlai, kad 

Tautų Sąjungai sknndą ji negalėjo laiku susirinkti.

■ ' 1.___SA- j:____ 1—4.___ :
prieš Lietuvą, ir kad. tą skun- 

dą palaikė Vokietija. Taip 

pat buvo rašyta, kad Lietu

vos užsienių ministeris p. 

Zaunius padarė nusileidimų 

Vokietijai.. Jis pasižadėjo 

pertvarkyti Klaipėdos di

rektoriją pakeisdamas lietu

vius vokiečiais ir kad nau

jam seimeliui susirinkus gu

bernatorius skirs naują riį- 

rektorijos pirmininką, knris 

tur^ seimelio pasitikėjimą, 

šuėjus prieš tai į susitarimą 

su partijomis. Dr. Zaunius 

davė ir daugiau 'pasižadėji

mų, dėl kurių Klaipėdos lie

tuviai, nukentėjo rinkimų 

metu.
■ ‘ ” - fe-’ ; J

Vokietininkai tuo nepasi

tenkino, bet įsidrąsinę pada

vė kitą skundą. “L. Ū.” ra- 

so: į ;

Klaipėdos vokietininkai,

Klaipėdos krašto direktori

ja nesanti pakeista ir cenzū

ra tebeveikianti, todėl pasi

žadėjimas laiduoti laisvus 

rinkimus nebuvo įvykdytas 

“Lietuvos vyriausybe, at

sakydama į šitų telegramą, 

pareiškė, savo protestų prieš 

Vokiečių vyriausybės daro

mus priekaištus'ir nurodė, 1 

kad ji visus susitarimo nu

matytus žygius yra padariu-1 

sL . ’

“Tuo pat metu Klaipėdoj 

subruzdo ir lietuviškoji vi

suomenė. Buvo padarytas 

susirinkimas, kuriame pri- 

imta rezoliucijų nurodančių 

vokiečių.- akiplėšiškumų, ir 

skriaudas, kurios yra daro

mos Klaipėdos krašte-lietu- 

vybet £ia jau lietuviai nu

rodo, kad konvencija laužo

ma ne vokiečių, bet lietuvių 

teisių atžvilgiu.” -

sužinoję, kad savo skundu Taigi dr. Zauniaus pada 

jie laimėjo, tuojau pradėjo 

daryti žygių, kad D-ro Zau

niaus. pasižadėjimai būtų į- 

gyvendinti. Nepaisant to, 

kad rinkimų komisijos pir

mininkas buvo pakeistas, vo

kietininkai, matyt, vėl skun-
■ f

dėsi Vokietijai, kad iŠ Tau

tų Sujungus sekretoriaus

rytų klaidų dabar gali atitai- 

syti ir. sustipriiiti užsieny 

Lietuvoj .pozicija išrinkus 

Seimų ir x sudarius koaliciji- 

nę valdžių demokratiniu bū- 

din . fe. ■ •, ■= ,

>Juk užsienis mato, kad, 

tautininkai viduje neteko 

plačiosios visuomenės pasiti-
•S - - ->•••’

b praga
-T W ■» . • ' -

ras. JFu šaukkno nieks neiš- 
girsta, nes sako, kad policija 
dirba kontakte su mergaičių 
pirkliais. Dideliai^ piųigais 

papirkta esą policija visai 

nežiūri, kaip žūva žmogus po 

žmogaus ir kaip tie žmonių 

siurbėlės iš gyvo žmonių kū- 

no milijonus susikrauna.

Bet visa bėda, kad iš tų pa- 

leistuvybės urvų ištrūkti ne

begalima. Gyvųjų prekių 

pirkliai yra gerai susiorga

nizavę. Kur negali padaryti 

jėga, ten prieina su pinigais. 

Jų draugų ir užtarėjų visur 

pilna: jų rasi ne tik tarp po

licijos valdininkų, bet ir tarp 

senatorių, gubernatorių^ pir

klių, Jie turi ištisas armijas 

agentų, kurie stengiasi suvi

lioti kiekvieną gražesnę mer

gaitę. Pereitais metais už 

gražesnę merginų mokėjo 

nuo 2,500 iki 5,000 dolerių. .

Tuos, kurie norėtų prieš 

juos kų šeptelti, jie moka nu

tildyti kitokiu būdu. Įtarin- 

gesniūs žmones jie privričia 

bankmtyti, visokiais Jam- 

fletais ir intrigomis apšmei

žia, o silpnesnius kartais net 

nužudo, Kad gyvų prekę pa

leistų iš savo nagi}, apie tai 

negali būti nė kalbos. Jie su- 

tiks.greičiau jų nužudyti ne

gu paleis į laisvę įsitikinę, 

kad ta gali juos išduoti. To- 

*dėl irisų tų suvadžiotu mer-

P- 
Morkus tarp kitko taip va- 
W : į-

“Ne! Ne tiek mums trūks

ta gabių veikėjų, kiek mums 

trūksta sumaningumo jų ga

bumus įvertinti ir praktikos 

nytysna suverti. Ypač Fe- 

dęracijai pritiktų prie klau

simo ilgiau pastovėti ir jį 

rimčiau apibudinti. Tai nū

dienos reikalas. Darbįninkų
• *

visur čielos eilės slanko ir 

darbo nesuranda.” .,

Verta šiuo klausimu pla

čiau išsitarti spaudoje.

liotas, tai jįs pamatęs bolše
vikų judošystes kuogreičiau-’ 
šia Įšsibraukia, kad pasilikus 
ištikimu Lietuvai ir darbi
ninkams. Lietuviams darbi

ninkams yra tinkamiausia 

organizacija Lietuvių Dar? 

bininkų Sąjunga. Susipratę 

ir šviesūs darbininkai prie 

jos rašosi ir kitus ragina tų 

padaryti.

Bolševikų partija taip nu

sidėvėjo, kad nariai būriais 

bėga jš jos. “L-vė” rašo: 

“Žinau kelius ‘draugus,’ ku

rie patys išsibraukė iš komu

nistų partijos.” Aišku, kad 

lietuvis darbininkas prie 

Maskvos garbintojų negali 

priklausyti. Lietuviui rūpi 

lietuvių tauta ir jos reikalai. 

Maskvos gi reikalais tegu 

rūpinasi rusai-ir visi mūsų 

tautos išgamos. Taigi kas

nenori būti išgama prie bol- lietuvių paminėjimų Bosto- 

še vikų nepriklauso, J eigų, ne. 

kuris darbininkas buvo suvi-

Iš visų 'lietuvių laikraščių 

tik “Naujienos” neparašė 

nė žodelio apie Vilniaus de

šimties metų užgrobimo su

kaktuves. Šį kartų ir “Ke

leivis” pasirodė patrįjotiš- 

kesnis. Vytauto Didžiojo 

sukaktuvėms minėti abu gel- 

tonlapiu “K-vis” ir “Nau

jienos” yra priešingi, nes 

Vytautas perdaug bažnyčių 

pristatęs. Greičiausia tų daro 

tik dėl nesusipratusių darbi

ninkų akių, nes patys redak

toriai pagauti Vytauto dva

sios nors tarp žiopsotojų pa

stovi. Taip bent- pasisakė 

“K-vio” redaktorius apra

šydamas Naujos Anglijos

-f *

X.F.

stovi už esamąją tvarką. Pa

prastas vokietys tiek su

pranta, kad nors jam labai 

sunku nešti dabartinį už

krautą jam skolų jungą, bet 

būti} dar supkiau, jei šalis 

Šil(q momentu stoti} į karą 

be atatinkamo prisirengimo. 

Antroji nelaimė būtų dides

nė iiž pirmąją.

Atrodo, kad rimtesnis vo

kiečių elementas atsvers 

karštuolių neapgalvotus už

simojimus. irmaujo pasauli

nio karo šmėkla bent laiki

nai bus pašalįta.

K.

T"

įDARBAS BEDARBIAMS
A: « —'—" 

i Amerikoje dabar apskai- 

fe tomą apie 3,500,000’bedar- 

yflnų žmonių. Žiema artinasi. 

^Reikės kuro ir šiltesnių drū- 
t J ■ • ■'X •
'*■ įnižių. Kaip tai bus. gauti 

bedarbiui žmogui? Susirū

pina šalies valdovai. Prezi- 

dentas Hooveris sudarė ko

mitetų, kurio tikslas yra 

gelbėti bedarbius žmdnes, 

surasti jiems darbų. Bet tas 

komitetas mažai ką padarys, 

jei politikieriai ir didieji 

šąlięs pramonininkai nepri- 

idės. Tas komitetas galėti} 

reti įvairius miestus, kad 

i sudarytų darbų bedat- 

ims. Tegul komitetas ver- 

• kad valdžia, kuri yra 

' turtinga, išleistų, nors 

totui 

T< jul valŠži
IS • - .

•'

reikalautu skubaus taisymo, 

vienok taisyti dabar, pra

vesti naujas gatves, tada ko

mitetas prezidento sudary

tas, kų nors atrieks. Bet_ jei 

valdžia neatidarys savo iž

do, tai bus tuščias šauksmas. 

Tiesa, nekurie miestai *jau 

nutarė gelbėti bedarbius. 

Štai, miestas Muskegan, 

Mich. nutarė išleisti vienų 

milijonų dolerių į savaitę. 

Jei kiti miestai tą padalys, 

tai galima tikėtis, kad be

darbiams artėjanti žiema 

nebus baisi. >

Kodėl prezidentas pirmiau 

nepradėjo rūpintis tuo daly

ku? Žinome, kaip tankiai 

dideliuose miestuose iškįla

MS tai dėltb, k£d milijonai- -- -0 - . .
darbų. Tegul .vai- žmonių yra bedarbo. Lai

*' A • ’ y - 4 • __•
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beveik visi Argentinos pro

stitucijos namai. Apie juos 

teisėjas surašė net atskirų 

knygų, kurios skaičiai pasi

baisėtini. Tie skaičiai .rodo,

5 ’ tį iš Europos į j:uos visus na

mus buvcrparduota nemanau 

kaip 15,000 gražuolių mer

gaičių ir moteriškių.

O koks jų likimas ? Skau

dus ir juodas. Tai pražuvę 

žmonės. Kaip pabėgusioji 

mergaitė, beveik visų jų tėra 

viena viltis — pabėgti. Bet 

beveik nė viena to padaryti 

negali. Užtat keikia netik 

pačios save ir savo “syfe- 

čius,” bet ypač keikia tuos, 

kĮurie jas suviliojo! gražiais 

vardais ir atidavė į tauriau

sius urvus. j'J"

Taip, tie 15,000 suvadžio- 

tų mergaičių verkė kruvino

mis ašaromis. Grįžtų jus į 

senų tėvynę, kad tik begalė

tų, ir ten dirbtų juodžiausių 

darbą.

to laukė. Žinoma, jai rumu

nų Konsulatas ne teko maty

ti. Supykęs policininkas ją 

net sumušti norėjo, bet tai į- 

vykdė ne jis, tik jo “darb-.

dėl jdsų tų suvadžiotų 4 mer

gaičių būvis stačiai be vil

ties. <

. , _ i as * Neseniai Amerikos laikra-
m^ų ty^u^bė. tg^yp telę- J^jimo.įr susilm^g jpspro- §čiai pranėščapietokį įvykį. - 

gramų, kurioje primenama testų už varžymų ir susiauri- Teisėjas Ocawpo daviaį.”

užsuko kartų savo teismo rei- Diena iš dienos jos būklė
> . • ‘ . - J - __ • _ _

kalais į centralinį miesto po

licijos biurų. Ir čia pamatė 

tokių sceną.

Į biurų įpuolė baisiausiai 

išsigandus mergaitė, kuri vi

sų laikų vaitojo, laužė rankas 

ir prašė pagalbos. Bet iš po

licijos nieks jos negalėjo su

prasti, nes ji kalbėjo rumu

niškai. Tada buvo pašauktas 

vertėjas, o mergaitės skun
das surašytas į protokolų, cija nuvyko^ paleistuvybes 

Tai, ką ta vargšė papasako- namus. Po valandos prieš jį 

jo, išsyk rodosi stačiai neti- vėl atsistojo dvylika moterų, 

mergaitės^ kurios buvo iš 

Rumunijos atgabentos visai 

nenusimanydamos, kokia jų 

ateitis laukia. Iš laivo jos 

buvo atgabentos tiesiog į 

“viešuosius” namus.

Padaryta krata davė ne

lauktų davinių. Pervertus 

visus poperius, išžiūrėjus ko

respondencijų, rekomendaci- 

įsakymas areštuoti 562 žmo

nes, įveltus į tų šlykščių afe

rų, Bet iš jų suimti pasisekė 

vos pusę, nes įriti apie, pus

trečio šimto, pajutę pavojų 

tų pačių dienų išspruko.

Apie kų seniau dori .žmo- 
nės tik privačiai kalbėjosi, 
tas šiandien virto tikrove, 
būtent : mergaičių pirkliai 
turi sudarę galingą pietų A- 
mcnfcoa šiniiilcatą, kurio sky- 

visam ^pasauly, 
gana žymūs tat- 

ii 

niai. Jie ligi'šiol ^stfdojdsi, 
gali sakyti, išimtina privile- 
gija- : ,

Z

A- K. J

k

apie Lietuvos duotus pariža- 

dėjimus ir sakoma, kad nors

ARGENTINOS URVUOSE ŽUVO 
15,000 MERGAIČIŲ

į - ■ v •

Kai Černovicų policija 

juoą užsimanė patardyti, jie. 

kažin kaip anksčiau apie tai 

sužinoję, staiga pradingo. 

Tačiau vienas išvažiuodamas 

drauge paliko sužadėtinę 

Stefaniją Dorekaitę, kurią. 

Montevideo mieste išnaudo

jęs pardavė į paleistuvybes 

namus. Ten ją vietos polici

ja areštavo ir, atnarpliojūri 

siūlus, susekė didžiulę pirk-
♦ .

lių organizaciją. Tarp suim

tųjų yra nemaža žmonių, ki

lusių iš Černovicų, Į tų pirk

lių sąrašą’ esąs įtrauktas net 

vienas žymaus Černovicų fL 

nansisto sūnus. Visi jie už 

pinigus turėdavo savo krašte 

surasti gražiausių mergaičių, 

kurias suviliodavo žadamais 

aukso kalnais, geromis tar

nybomis ir 1.1. Bet kai gim

tojo krašto kalnai išnykdavo 

iš akių, tų agentų rolė visai 

pasikeisdavo. Tiesa, jie ne

kaltoms aukoms, nįeko nenu

simanančioms apie savo tiki- 

mą, vis 4ar saldžiai šypsoda

vos, vis dar žadėdavo, bet.. 

tik tol, kol tos pačios pama

tydavo tikrą realybę.

Taigi visą sekretą išdavė vi

sai netikėtas ir pripuolamas 

įvykis, ^bent 

pažįsta'imenos Ain&ir nou* 

gelį kitų pietų Ąįnerikoa 

-j žino,!ko-

Gyvųjų prekių pirklių
< sindikatas. 

Baisi statistika.

Tautų Sųjungai nurodžius, 

neseniai Rumunijoj, Černo

vicų ir Bukovinų provincijos 

apylinkėse, buvo pradėta 

žmogienos pirklių medžioklė. 

Buvo gautą žinių, kad tose a- 

pylinkėse .turi susisukęs sau 

lizdų galingas gyvųjų prekių 

trestas. Tačiau valdiškas se

kimas beveik nieko naujo ne- 

išgavo. Tik dabar, gavus tik

slesnių nurodymų iš Argen

tinos policijos, sekimo dar

bas buvo atnaujintas. Šį kar

tų policijai buvo .pranešta.
* • K '

kad trys broliai Goldšteinai, 

kilę iš Černovicų, parvažia

vo į gimtųjį miestų “paviešė

ti.” tu

O

nimą laisvės žodžio ir spau

dos. . - ėjo blogyn. Su ja ėmė dar 

blogiau elgtis. Galiausiai ją 

taip kruvinai sumušė, kad 

mergaitė, surinkusi paskuti

nes jėgas, pasiryžo bėgti ir, 

iššokusi pro langą iš pirmo 

aukšto, vos gyva atbėgo į po

licijos biurą...

Išklausęs tą skundą teisė

jas mergaitę atidavė doros 

šeimos globai, o pats su poli-

ketina. Bet visa tai pasirodė jų tarpe šešios mažametės 

tikriausia tiesa.

ji sakėsi prieš pusę mėne

sio atvažiavo į Buenos Aires 

kupjna gražių vilčių. Mat, 

jaijail tėvynėje, anapus tos 

“didelės kūdros” (suprask 

vandenyno), buvo pažadėta, 

kad, kai tik atvažiuos, tuoj 

čia gatis puikių tarnybų ir 

galės gyventi kaip tikra po

nia. Su ja atvažiavo iš Ru-Įjas, sąskaitas, buvo išleistas

S \

,»

OKIO KRIZIS DAR
munijos ir daugiau tokių 

jaunų mergaičių, kurios gai

vinosi tomis gražiomis iliu

zijomis. Bet vietoj žadėtos 

tarnybos, ji buvo nuvesta į 

paleistuvybes namus ir ten 

kaip tikra vergė taip nuka

muota’, . kad ji daugiau nebe- 

gąįšjo pakęsti ir pabėgo. '

Pirmas jos “svečias.” buvo 

vyj,-policininkas. Kai mer

gaitė liko su tuo pomi ųni- 

it A • * *• ' *• • t •'

..MROMA. — MussotiiŠ|g! 

Romoj, pasakytą kalbą 
re pasaulinę ekonominę Įįįi 
zę, kuri yra palietusi if- 
liją. Jis pareiškė 
treji metai turi p 
krizė pasibaigs, 
riauąybe daranti vįsk 
tik galinti, ja* 
Tačiau ir pasaulio stiį 
siūa tyras tu 
krašte Hooveris n<

i •

smerkia komunis-

• j

ašaromis prašė.

užčiaupsi. Jie grajina ant 

jautriausių .stygų — kalba 

bedarbių vardu. Alkana mi

nia. tai geriausia komuniz

mui dirva,. tuščias pilvas

tai- smarki propaganda; 

Duok žmogui darbų, ir tin

kamų algų ir jis bus paten

kintas ir apie komunizmų 

nesvajos. • Tikėkimės,, kad 

tas.-, petzideųto . sudarytas 

komitetas palengvins bedar

bių padėtį. Galimybių yra, 

jei tik ją# tinkamai panau-

im

■ ' A ' ... * * ■ —» * *

formoje viena, ji puolė prieš rių rasim 
jį aut kelių ir su kruvinomis Juos ręjma

- dininkai ir aukštieji sluoks-
.

Bet Vieši 8108 ta 
tik ironiškai nusišypsojo, 

u ir jaunatve
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gramos bei padėkos už su
teiktą Lietuvai pusvalandį. 
Tas liečia ir tave, malonus 
skaitytojau:
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Skaitykite ir platinkite mėnesinį 
mokslo, blaivybės ir sveikatos 

laikrašti 

“SARGYBĄ”
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GAUTAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

i..............:
/> >Z Į -■
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T ; vŲr.

Krontten Aifama Oo. * 
24-K FA»ntler Rldg., •<
402 Niagarą KutUlo, N. T.

/r... »<>../ u geru

MALDŲ RJNKINELIS, 
Juodais virėeitais ...

MALDŲ RINKINELią, 
juodais rirteUate...*...... ..............$1.25

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, 
juodais protais vlrBpliais

MALDŲ RINKINĖLIS, 
baltais viršeliais........

MALDŲ RINKINĖMS. 
, baltais vlrSeUals 
' ; DARBU

bUvė maža

yersiteto,
• ■ xv e

mokyklos 
nebuvo. Dabar pradžios mo
kslas yra' privalomas; Lie
tuvoje yrą 125 gimnazijos 
typo mokyklų vietoj* buvu-

.50e

1. (
11.75 y

........... 11.25
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Niagara Sfe Buttalo, N. Y. 
Prfeląsk riftal ISbandytnuI:
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■ Lietuvos-Atstovo kalba .

“Gerbiamieji ir Gerbia

mosios:
• • .• • ‘ r * . .• i 9 ■ K -

' “Leiskite man pradėti šias 

kėlias pastabas apie Lietu
vą pareiškiant nuoširdžios' 
padėkos mano aukštai įver
tinamam priėteliui p. Kel- 
ley už taip mąndagų manęs 
perstatymą. Aš taipgi noriu 
pasinaudoti šia proga ir su
dėti savo kuklų ačiū Colum^ 
bia Broadcasting Šystem’ui 

‘ už suteikimą mums šios ne
paprastos progos geriaus su
sipažinti ir geriaus vienas 
kitą pažinti.
“Šiądien aš turiu jus su

pažindinti su Lietuva.
“Lietuva yra - viena tų 

naujų Europos respublikų, 
kurios išsinėrė į nepriklatf- 
somą tautinį gyvenimą tik
tai iš nesenai buvusio Pa
saulinio Karo liepsnų.

“Lietuviai sudaro^atskirą 
Indo-Europiečių rasės šaką 
— visiškai skirtiną ntto sla
vių kurie yra kaimynai ry
tuose ir pietuose, ir nuo vo
kiečių, kurie yra-artimiausi 
kaimynai iš vakarų.

» . i.
Gintaro Žemė .i

“Jau ankstyva istorija 
randa lietuvius begyvenant 
tose "pačiose vietose, kuriąs 
jie ir dabar užima — ant

jūrių, kurioms, beje, jie su
teikė ir jų dabartinį vardą: 
Baltiko vardas yra grynas 
lietuviškas, žodis reiškiantis 
“baltas.” Senovės pasauliui 
šie plotai buvo žinomi 
“Šiaurės Aukso Žemės” 

. vardu. Senovės Fenicijonų 
pirkliai, o vėliaus Grekai ir 

. Romėnai čia keisdavo savo 
senobinės civilizacijos- pro
duktus už brangius kailius 
ir ypatingai už gintarą, ku
ri jie vadino “Šiaurės Auk
su.” Nes jau tuomet, kaip 
ir dabar po daugiau negu 
dvieją tūkstanių metų, šie 
plotai beveik išimtinai ap
rūpina pasaulį gintartf. Dėl 
šios priežasties lietuvių že
mė kai kada yra vadinama 
vaizdingu “Gintaro Žemės” 
vardu (Amberland). »

•t ~ '
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* “BOinri* įbriatiti tarp 
skaitlingesmų uz juos slavų 
ir vol^ięčių ir privemti , nuo
latos kovoti prieš jų įsiver- 
žimus, lietuviai pradėjo iš- 
sinerti kaipo kompaktiška 
valstybė dvyliktam© šimtme- 
tyje. Keturioliktojo šimt- 
mečio galas randa Lietuvą

■ . ' ’ . it

jąu tų ląikų galingiausia 
Europos valstybių. Jo šie- 
nos išsitiesė nuo Baltiko li
gi Juodųjų jūrių, o rytų šie-: 
nos beveik siekė Maskvos.

?7.<* .

. “Bet tatai buvo »penki 
šimtai metų atgaL Nup to 
laiko : Lietuvai teko patirti 
labai daug ir karšto ir šal-

Unija su Lenkais -
J. ' r-

“Lietuviai, kurie niekados 
nebuvo labai skaitlinga, tau
ta, nuolatos puolami iš visų 
pusių, įęjo į artimą .atsiguli
mo aliansą, — o vėliaus. į 
uniją labai panašią į Aus
tro-Vengrijos* uniją, — su 
savo pietų kaimynu Lenki
ja.

“Ši unija buvo aiškiai ne
laiminga. Lietuviai ir len
kai, būdami visiškai skirtin
gi) rasių, skirtingos kalbos 
ir būdo, buvo perdaug skir
tingi, kad galėti) tarp savęs ! 
sutikti. Galų-galę tas pasi-

ir -Austrijos, aštuoniolikto 
šimtmečio pabaigoj. Didės: 
nioji Lietuvos dalis teko 
Rusijai ir Lietuva, kaip mi
nėta, atgavo savo laisvę tik 
po Didžiojo Karo. v 
, “Lietuva paskelbė savo 
nepriklausomybę 1918 me
tais, o 1920 metais taikos su
tartis su Rusija buvo pasi
rašyta; Tuo būdu Rusija, 
kaip buvusi Lietuvos valdo
vė, geru noru ir formaliai 
pripažino Lietuvos teisę prie 
nepriklausomybės. Šia su
tartimi Rusija perleido Lie
tuvai apie 32,000 ketvirtai
nių angį, mylių plotą su a- 
pie 4,200,000 gyventojų — 
kas sudaro maž-daug Airi
jos plotą ir gyventojų skait
lių. ;

Santykiai su Lenkais

-TS'
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DYKAI TOS, KURIE
KENČIA NUO DOSUUO

Dykai iSmčffiuimo budai kurį bile' kas 
ffali naudoti be jokio ton neuMoanldi- 

nimo arba laiko įjaiįinimo.
Mes turime būdą dėl sulaikymo Du

sulio, Ir norime kad Tamtata pamėgin
tumėte musą pačią išlaidom. Nėra skir
tumo ar Įsisenėjusi arba dabar atsira
dusi turėtumėte išmėgint! Si būdą. -Nė
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate, 
arba kokio atnllaus esi arba kokj dar- 
bą dirbi, -Jeigu tik turi dusui] turėtą 
pagelbėti.

LabKuisa tiems norime paaląstl ku- 
* rte jau nustoję vilties dėl kokios pa- 

■ gelbės, kurie yra vartoję visokius bu
dus Ir be pesekkpą.. k

Si* dykas pasiūlymas yra per daug 
starbua pratetkū. KaSyk dabar ir pra
dėk naudotis Sfa proga tfibjaus. Ne- 

, gląsk pinigą. Tiktai iškirpk Sėmiau f»- 
dėM kuponą ir pasiąsk. Padafjtk m 
iMien.

:tenAs^bmą Oo. ‘

___
. “Dabar keletas žodžių a-

* s • * .... n r

pi© dabartinę Lietuvą.

. “Liėfuya yra lengvai ban- 

guotą šalis su daugeliu iš 

mėtytų ežerų. Žemdirbystė 

yrą svarbiausis jos gyvento

jų užsiėmimas. Tai yra ša
lis ūkininkų, kurie šiuo lai
ku yra ytin sukrutę atsta
tyti savo kraštą po milžiniš
ko Didžiojo Karo padaryto 
išpūstymo. Nuo pat Didžio
jo Karo pradžias dabarti
nės Lietuvos teritorija buvo 
scena nuolatinėms armijų 
maršuotėrns: išpradžių rusų 
ir vokiečių, vėliaus — len
kų ir bolševikų.

“Ištikrųjų, jeigu kada- 
nors buvo šalis visiškai su
naikinta .ir išpustyta, tai 
buvo Lietuva po šešių ilgų 
nuolatinio karo metų. D vis-

■ - ' I

gi lietuviai, pasiryžusieji at
gauti pražudytą savo nepri
klausomybę, besustojo prieš 
jokias kliūtis. O tos kliūtys 
buvo didelės ir skaitlingos 
Vienas pavyzdys, kaipo iliu
stracija. Naująją respubli
ką paskelbus ir tautinę vy-‘ 
riausvbę suorganizavus,.. ta 
po, pradėtos tūlos derybos 
su Vokietija ir, sąryšy su 
jomis, Lietuvos Finansų 
Mmisteriųį buvo reikalo nu
vykti Berlynan — tai trum
pa dvvlikos valandų kelionė 
traukini^; Ar jūs tikėtum 
tam, kad; nepriklausomos ir 
suverenūs šalies pinigyno 
ministeris; \ apžiūrėjęs savo

/
“Vienok ne visa šita teri

torija yra dabartiniu  ̂laiku 

Lietuvos valdoma. Apie 

trečdalis šios teritorijos, 

drauge su Lietuvos sena sos

tinę Vilnium, tapo Lenkijos 

pagrobta ir dar ir dabar te

bėra' jos okupacijoj. Šis ne- 

ląimingas įvykis buvo prie

žastimi, kad santykiai tarp 

dviejų valstybių tapo visiš

kai nutraukti^ ir atkartoti- 

nofe , pastangos fedingam 

ginčo išrišimui ligi , šiol ne

davė jokių apčiuopiamų pa

sekmių./ Tatai tenka laba 

apgailestauti, nes Lietuvos 

santykiai su visais kitais joi 

kaimynais nepaisant neiš- 

vengtinų pokarinių persi’ 

tvarkymų, yra, abelnai pa- 

art*;“-*
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'• “Bet i© bdtj kaBsa. Nema- 
žesnis autoritetas, kaip ži- 
nomąs Elisee Rečius, sako 
apie lietuvių kalbą:

“Jeigu tautos ventė žmo

nijos šeimynoje turėtų būtį tropoiįtas Šeptyckis, kuris 

šių1 penkių<yra universite- matuojama jos kalbos gra

žumu, tai... lietuviai užim- 

tų pirmą eilę tarp Europos 

gyventojų.”

O garsusis filosofas Ema
nuelis Kantas, štai ką turi 
pasakyti: v

“Lietuva privalo būtiuž-knaibė j imą su vidaus reika- 
laikvta, nes jos kalba turi 
raktą, kuris išriša ne tik fi
lologijos (kalbotyros), bet ir 
istorijos paslaptį.

Garsus britų autoritetas, 
.Bąnjamin D. .Dwiglit, savo Z * veikale Modem Philology, 
štai ką apie lietuvių kalbą 
rašo: . >

“Tai yra kalba didelės 
vertės filologams. Savo for
momis ji yra seniausia tarp 
viso pasaulio gyvųjų kalbų 
ir artimiausia pradiniam 
Sanskritui.”

O didis vokiečių filologas 
Sčhleicher duodą tautoms 
šitokį patarimą:

‘‘Jeigu jūs norite turėti 
supratimą, kaip 'mūsų pro
tėviai kalbėjo, vykite Lietu
von.”

Ir ištiktųjų, kiekvieną 
vasarą, tarp kitų turistų, ku
rių skaitlius kasmetai augą, 
— nes Lietuva yra labai į- 
domi šalis atlankymui, — 
galima pamatyti grupes lin
gvistų; ir filologijos. studen
tų- besikalbant/ su Lietuvos 

kaimiečiais, kurie tuo būdu 
tyrinėja visų moderniškųjų 
kalbų motinos ypatybes.

“Baigdamas, aš norėčiau 
duoti jums, šios kalbos pa- 

_ vyzdį, pasakydamas lietuviš
kai keletą pasveikinimo žo
džių tiems mano tautie
čiam^ kurie klausosi šios 
paskaitos: 

| (lietuvių kalba)
Leiskite man\ pasveikinti 

;us visus lietuvius ir lietu
vaites, kurie, klausėtės ma
no šios paskaitėlėj ir širdin
gai palinkėti jums viso gero. 
Sudie!”

Pastaba. Būtų labai gerai, 
jeigu lietuviai parašytų į 
Columbia Broadcasting Sys- 
tem, 485 ‘Madison Avenue, 
New York City, ir pareikš
tų -savo pasitenkinimo dėl 
Lietuvos Radio dienos pro-

vieno uni-

tas su apie penkiais tūkstan
čiais studentų; yra Žemės 
Ūkio akademija ir kitos 
aukštesnės mokslo įstaigos. 
Kiekvienais metais šimtai 
.gabesnių jaunuolių siunčia
ma Valstybė lėšomis savo 
mokslus pagilinti. ?

Amerikiečių nuopelnas

‘ ‘ Ž vmi dalis kredito už ši - * _
tokį puikų programą priva
lo būt atiduota Amerikos 
lietuviams, kurie suteikė sa
vo tėvynei savo geriausios, 
kaip moralinės taip pinigi
nės paramos. ’

. “Šioje šalyje, kaip ap- 
skaitliuojama, esą apie mi
lijonas lietuvių arba lietu
vių kilmės žmonių. Lietu
vos emigracija- Amerikon 
prasidėjo apie 60-70 metų 
atgal, kuomet Rusijos per
sekiojami pradėjo būti ypa
tingai žiaurūs. Lietuviai y- 
ra išsiblaškę' skersai-išilgai 
Jungtinių Valstijų — nuo

gelzkelio bileto' į Berlyną ? 
Tas išrodo panašu į pasaką, 
iet . tai buvo aktualė tikre
nybė, — ir vienatinis šibs 
sunkenybės išeisimas buvo 
apeiti sū kepure aplink ir 
surinkti. bilietui pinigų iš 
ministerijos valdininkų, — 
kas, žinoma, ir buvo noriai 
pądaryta. -

Lietuvos progresas

“Po dvyikos.metų nuola
tinių ir entuziastingų pa- 
stangiu dabartinė padėtis y- 
ra žymiai skirtinga. Visais 
atvejais milžiniškas, progre
sas padarytas.. Prieškarinės 
produkcijos laipsnis yra at- 
siektas ir peršoktas. Sveika 
finansinė tvarka tapo įves
ta ir yra išlaikoma. Lietu
vos valiuta turi tą nepapras
tą pasižymėjimą, kad iš vi
sų Europos valiutų ji viena 
niekuomet n.esvyravo; Jung
tinių Valstijų doleriu pa
remta, j i niekuomet ne buvo 
žemiauš savo “par.” Vidaus 
skolų nerado uzsienųiės sko
los neišneša nei šešių dole
rių per capita (ant žmo
gaus), kas. yra žemiausia re
kordas tarp visų valstybių.

“Tuo pačiu laiku labai žy 
mių pagerinimų padaryta 
visose žemdirbystės šakose; 
skaitlingi keliai yra vedami, 
upės reguliuojamos ir že- 
tnieji' laukai nusausinami. 
Bet ypatingą pastaugti da
roma apšvietos srytvje. E- 
sant po,r RusijA,/.Lietuvoje 
lietuviškos mokyklos Imvo 

r neleistinos ir net pati lietu- 
• vių kalba buvo nždiaustė.

Naūjošios Anglijos valstijų, 
ligi Kalifornijos, bet di
džiausios jų^kolonijos yra 
Chicagoje (apie 100,000), 
Xew Yorke, JPhiladelphijoj, 
Plttsburge, Bostone, Cleve- 
landė, Detroite ir t. t. Lie- 
nviai šioje šalyje turi per 
^ WfeaŠčiiL ekuri«&. tarpe 

"eturiW&iui. "< ?
■ S 5 •FJ'. ■■ ' .

Lietuviai greit pavysią kitus 

“lodytus, kad lietuvių 
tauta yra pasiryžusi galimai 
greičiausiai atsilyginti sau 
už visa, tai, į:o ji buvo nu -, 
stojusi po svetimuoju jungu 
judama. Galima tikėtis, kad 
dabartiniu progreso greitu
mo žengdama, lietuvių tau
tai neims daug laiko, kol ji j 
galės įdėti žmonijos progre- 
san pilną savo dalį. Net ir 
dabar lietuvių tauta nėra be

z _ y-

žymaus nuopelno šiuo atve
ju. Lietuviai išsaugojo ^da
bartinėms ir ateinančioms 
kartoms vienąą brangų 
mokslajurtą —/savo, gražią
ją kalbą. Lietuvių kalba pa
žymėtina tuo, kad ji yra se- 
niausią visam pasaulyje gy
voji kalba. Jį yra Artimai gi-, 
mįning^ Sanskritui ir turi 
daug panašumo kaip lotynų 
taip grekų kalboms. Ji y- 
ra būtina - palyginamosios 
kalbotyros studijavime. Lie
tuvos kalba yra mokoma' vi
suose universitetuose, ku- 
riuose yra palyginamosios 
kalbotyroj katedra.

VARŠUVA. — Leukų me-pieleisįąąti iSąre.J 
. c ^03 /' -

Galicijoj šugi’ąžintLI 
(rainiečių mokyldų J 
mo, tai, pabrėžė , 
kis, jo ministerija už tjp’ 
atsako. Tačiau jiįųU 
švietimo ministeriiii.y> 
griežčiausią priemonių 
liau Skladkovskis’ .i ■ <■
kad lenkų vyriaus; 
plačioj akcijoj Rytų 
joj negali per daū^ 
dėmesio į smulkmenaį/ll 
rios galinčios 
čios valdžios netinkama 
gesio rezhltatai. 
riausybė esanti nusista^ 
pašalinti tuos elementai 
rie veda Ukrainos gyv 
jus iš. tvarkos kelio.' Ji 
kijomis -sąlygomis n 
kvs tęsti kartą pradėi 
eife’ - -

atskrido į Varšuvą ir norė
jo pasimatyti su Pilsudskiu, 
nebuvo jo priimtas. Šeptyc- 
kis, kuris atskrido į .Varšu
vą ir norėjo pasimatyti su 
Pilsudskiu, nebuvo jo pri
imtas. Šeptyckis turėjo pa-

lų ministeriu Skladkovskiu 
ir Pilsudskio įgaliotiniu 
ministeriu Beeku.

i "■ ’ \
Laikraščių pranešimu, per 

pasikalbėjimą su gen. Sklad- 
kovskiu, metropolitas nusi
skundė lenku policijos orga
nų žiaurumu ir kariuome
nės brutaliu elgesiu bausmės 
eksedicijų metu. Metropoli
tas ųspęjo, kad tokiu elgesiu 
ukrainiečiai ūkininkai gali 
būti pastūmėti į Sovietų pu
sę. Skladkovskis į tai atsa
kė, kad lenkų vyriausybė

. “SARGYBĄ” skaitydamas rasi šluos 
įkyrius: 1) Mokslo popuUariradjog ir 
visuomenės klausimų, 2) blaivybės, 3) 
aklo, 4) sveikatos, 5) gydytojo patart
inų. 6) advokato patarimų, Z) apžvat- 
a {politikos. visuomenės kultūros ir e- 
kouomljoe gyvenimų), 8) prleSalkollnis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis Ir 10) įvairenybės.

"SARGYBOJE” ražo: vysk. M. Rei- 
oyš, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas.-proE Kemėėfs, dr. M. Pačkaus- 
kaftA dr. A. Gylys, dr. jur. Raullnaltla. 
agr. Valatka, dr. K. Pnk#tas,dr. D. Juž* 
ka ir kiti.

1980 m. “SARGYBA” kaituoj* no* 
tams tik 6 litai, pusei metų 8 litai Už
sienyje 12 litų metams, pusei metų 6 
litai

Metiniai skaitytojai gauna priedų 
“iAlmės Kalendorių" Ir loterijos bllle-

Skaitytojų skaičiai padidėjus iki 
10,000 loterija bus plečiama. eJt »ri* 
Klrinks 20,000 sknttytojų, loterija bus 
padidinta tris kartus.

Skubėkit užsisakyti “Sargybų,” kad 
MDrttrnktu pirmuiu numeriu.

Kaunas, Ltandlee namai.

Kam reikalinga pirkti 
bužlus praSau prie manęs 
aš reprezentuoju vien;; Iš ge-r^—- 
mą. Dabar yra atėję snmpęUfll : 
nių drabužių ir gausite pigiai;lp 
JONAS JAROSA, 225 L.SL. Se. 
Tel. S. B. 0394-W.
----- <=—.----- -—-------  . -Ja--*

Demokratų Kandidatas į ji 
Valstijų Senatorius

Laikas Padaryti Perm

JUS GALITE ATSIDĖTI 
COOL1DGE

Jeigu Jus Norite Veiklios, Teisingos A 
Washinftone

•/ t r

MA1CŲS A. COOI

Į Jungtinių Valstijų Šen
* \ . '■ . ♦

X ' • ** -< > s > * V
Marsus A. Coetidge yra sumanus ir < 

ha> sulig dabartinių laikų, ataUi^ii 
vedamąjį sumanymą. Jis yra kjalus 
sotts valstijos, pasekmingas btaty ir etai 
niikae davBJas darbo MaesachuaetU

Pad«k kryželi Žale
- <• ■ *>C ' .f V'"
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BRIGHTON, MASS.
LDS, 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, lapkr. 7, 7:30 vai. 
vak., Lineoln Svetainėj, 26 Lineolik 
St. Ateikite Visi. Valdyba

♦ •

“bedieviai” moka 
pasielgti. Įdomūs

SpaliųlO, 
ris “La Prensa”

spalių mėnesio; tapo 
ryšiu moterystės Petras 

B su p. Albina ViščiuniuT 
-.-Kuogeriausios kloties jiems 

edusiems linkime mes drau- 
ir draugės, ypatingai pasiseki- 
“medaus” mėnesyje.

pora,, bet kaip tik 
t laiku ir buvo gan pažymėti- 

ir oiras. Pirmam, minkštam 
iškritus Čikagoje, papū- 
uo Čikagos vėjelis ir pas 

tB. Jautrios šalnelės tuojaus su- 
gražiai bežaliuo jančius žoly- 

8 ir be pasigailėjimo kirto jų 
kad nepalikus nei kuom 

ti. Tas tai šaltas vėjelis 
kgimdęs jautrią šalnelę tai buvo 

as Petras Švagždvs iš Či- 
kurs ir nuskynė, žydinčią 

fenlelloje gėlėlę p. Albiną Viš- 
iįniiutę. Gailu pasidarė mūsų ber- 
g^ams, bet patarlė sako: “Anks- 
Šgboji varna dantis o vėlyboji akis

gP-16 Albina Viščiūniutė kilus iš
i, pasižymėjo savo dideliu 
nu organizacijose; visuo- 

fet būdama valdybose, kaipo 
^kli narė, užsitarnavo didelę 
jįspatiją tarpe draugų ir draugių 
fontelloje ir net kitose artimose 
olonijose.

d?-lė Albina netik buvo karšta 
ItaHke, bet gera darbininkė dirb
inėję, ir-puiki šeimininkė savo 
feboje.i

JP. Petras Švagždys yra kun. J. 
grggždžfo brolis.

fegnkime jaunavedžiams sukurti 
ražią lietuvišką šeimynėlę.
R • ? " Draugas

choras, p-lė M. šimolioniutė, p-nia 
M. Van DeMark, p-lė Balsiutė, A- 
Alksninis, P. Daukša ir Kazlaus
kas. Taipgi dar ir-kiti šios koloni
jos Jaunuoliai prisižadėjo daly
vauti.'

Taipgi turiu pažymėti kad šia
me parengime kalbės Lietuvos ge- 
neralis konsulas P. Žadeikis. Ku
riems jau teko girdėti jo gražios 
kalbas visi gėrisi, ir laukia vėl iš
girsti.

Tą pačią dieną, tik jau vakare 
įvyks šokiai arba balius,'tam pa
čiam tikslu. , Abu viršminėti pa- 

■ rengimai įvyks parapijos svetai
nėje, 339 Green St. įžanga į abu 
šiuos parengimus 50 centų asme
niui.

Kiekvienas šios kolonijos lietu
vis turėtų jaustis už pareigą daly
vauti šiame paminėjime, nes pel
nas skiriamas Lietuvos kultūri
nėms įstaigoms.

Rengimo komisija susidedanti 
iš sekančitj asmenų, V. Alkninis, 
V. Norkūnas ir M. JokuKaitė, ku
rie deda pastangas viską kuoge- 
riausia priruošti.

Broliai ir sesės lietuviai, nepai
ni irškite lapkričio 27 d. Visi tą 
dieną garsinkite ir kvieskite kiek
vieną dalyvauti šioje iškilmėje.

Raštininkė

‘.paduoda šitokią 
žinutę: “Apie 80 žmonių buvo su- 

Darbininkų Unijos Geraširdys-Į deginti arba sušaudyti. Jie mėgi- 
tė. AVorcestery Amalgamated 110 nuo ūgmesf pabėgti.. ■. 
Street Railway Employees’ Unija j “Kadai kaimiečiai klausė šv. mi-' 
nubalsavo dirbti šešias dienas vie-.Sa® Carlos bažnyčioje, Bažny- 
ton septynių, idant 20 narių tos u- ^ios neprieteliai apipylė bažnyčią
nijos, kurie buvo prašalinti iš dar
bo, galėtų gauti savo darbus.

■ '*•-*■ l *■ . '' f
Kompanija sutinka su tuo nuo

sprendžiu. s *

Balsavimo rezultatai: 188 prieš 
93. . s

Vistiek 93 norėjo sau viską tu
rėti, o broliams darbininkams pa
vydėjo net vienos" dienos.

Gaila, kad tarp darbininkų yra i 
tokių savymeilių. -

Reikia pasidžiaugti, kad didžiu
ma darbininkių turi krikšičonišką 
dvasią. t

Atsižadėti sau, kad kitas turėtų 
— tai yra Kristaus patarimas.

Žmogus įdomus sutvėrimas. 
Žmogus tada įdomus kada jis ko
voja su gamtos galybėmis. Įdomus 
Lindbergas — su oru kovoja; įdo
mus Edisonas ir Marconi -v- elek- 
tros-radio išradėjai. Taipgi įdo
mus žmogus su savo kvailystėmis.

• ■ X * •

Įdomus prašymas. Chicagoje, 
Mrs. Harriett Pfander ieško di- _ • / 
vorso nuę Karolio Pfander, nes 
jis prašė (tur būt gražiuoju), kad 
ji nusižudyti}, nes~jis norįs kitą 
vesti. Įdomus tas Karolis.

* •

Įdomūs Bažnyčios Neprieteliai

gasolinu, užrakino' duris ir ją pa
degė. - - / _ '

Nusigandę žmonės bažnyčioje iš
mušė duris. Bet bėgant pro duris 
lauk — buvo sušaudyti.

Du kunigai - pabėgo į artimą 
dvarą-. Neprieteliai sužinoję ėjo jų 
ieškoti. Neradę jų jie užmušė du 
dvaro savininku. Bažnyčios ne
prieteliai norėdami, kad žmonės' 
pamestų tikėję į Bažnyčios moks
lą, turėtą skelbti geresnį mokslą 
ir jie turėtų geriau už tą Bažny
čią pasielgti.

X ♦

Ir lietuviai 
meksikoniškai 
tie “bedieviai!’*; ‘

v. Plunksna

“DARBINIHKO”|
‘ > -n ■■ • ■ ’ w • '» - . .

Kas iš gerbiamųjų lietuvių norė
tų užsirašyti laikraštį “Darbinin
ką,” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuoinet noriai patarnau
siu. Už savo darbą jokio atlygini
mo nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas” išeina'du kartu savaitę 
je. Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas ‘gali užsirašyti vieną kartą sa
vaitėje, t. y. penktadienio numerį.

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas -

' V. J. BLAVACKAS
7 Mott Street, Worcester, Mass. 

z / ’ ' *

BUZABSTH, N. J. r

LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
trečiędieny, lapkričio 5 d., 7 vai. 
vakare, bažnytinėje svetainėje.^ 
Nariai kviečiami gailsiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (eš) prira
šyti. . Vaidyba

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

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

Valdyba

> a.

■ ?.♦

HAVEN,CONN I
-

^kolonijos lietuvių tarpe kW 
|-grąžus sumanymas, tai yra 
Įugti Didžiojo Lietuvos Kun. Vy- 
uto 500 šimtų metų mirties pa
ėjimą, nes kada buvo rengia
tės paminėjimas rugsėjo 1 d. 
[aterbury, Ct. nevisi galėjo da- 
yauti, taigi dabar bus duota pro- 
l. visiems išreikšti pagarbą tau- 
is didvyriui, kuris savo gyvybę 
šaukojo už jos laisvę.

■Lapkričio 27zd. arba “Padėka- 
mės Dieną” yra'rengiamas tam 
fcslui gražus programas. 3-čią 
iūandą po pietų įvyks koncertas, 
ariame dalyvaus p-nia A. Vokie- 
Mtienė, šv. Kazimiero parapijos

ŽVAIGŽDUTĖ”

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažųjų Globėjai ir 

Geradariai!

Išrašydinkite Jūsų 
b r a n gi e m s 

vaikalhs

PHILADELPHIA, FA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, lapkr. 7, 7^:30 va], 
vakare, mokyklos kambaryj Atei
kite gąusiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. •Valdyba

f

• CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, lapkr. 9, 
tuoj po sumos, Lietuviij. bažnyti
nėj svetainėj. ‘Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius. Valdyba

“Saulutė” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai.

Nepagailėkite vaikams džiaugs- 
mo ir naudos! _

“Saulutė” eina du kartus per 
metams 12 lit., pusei metų 61 lt., 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
trinis mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje 
tų 8 lt. _ '/'

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
i Administracijai

_____________________________________ ■ '_______________________________________________________ %

R. JUŠKOS IR ONOS KATKAUSKAITES

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre-

/numeruodamas '

"PAVASARI”
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį B. 

auklės doru, kilnią, energingu, są
žiningu, narsia, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius.

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

‘ - ■>

4#

ę- •
l'

■

v X

Knesinis vaikų paveiksluotas 
F'‘ ' laikraštis.

Sna septinti metai kas mėnuo 
pnsl. didumo.
forai, auklėtojai, šeimininkai!
Ūs trokštate savo vaikams lai- 
I Tai pradėkite jiems tą lai- 
kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
6as tam darbas — tai įpratin 
Įjaikas dar mažose dienose pa 
®ti visa, kas gera ir gražu. Tai 
r psai nesunku ir nebrangu, 
t “Žvaigždutė” leidžiama vai
to šviesti, dorinti ir lavinti. 
|tikrai* vaikams geras ir pa
to! jiems šiemet gražią dova- 
b Užsakyk jiems “žvaigždu- 
I kurį kas mėnuo jiems duos į- 
ifa skaitymėlių, įvairią žinių, 
M, galvosūkių. Bus ir Tau 
MCBf kai vaikas skaitys ir

aabndyk — mūsų nerūgost 
aųtoaža kaštuoja — vos 4

tia ^Angelo Sargo Vaikų Są- 
b Jiatiams 3 lit., o visiems ki- 
4 lit metams. Užsienyje 8 
Mttto 4 litai pusei metų. 
iĄų duodama loterijos bflie- , 
A *'■ *-

|«aa: “Žvaigždutės” 
Hbdja, Kaunas, Liaudies
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BALTIMORE, MD.
Lapkričio 9 d.,’sekmadieny, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.'

Kviečia Valdyba 
—;------------- —

' MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 4 jf, šv. Roko svetainėje. 
Visi nariai pyašomi ateiti į šį susi-, 
rinkimą ir ■ užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

/ - Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. .susirinkimas įv^ks 

lapkr. 9, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41, Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų, dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
riu yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS.« kp. rašt.

L0WELL, MASS.
LDŠ. 97 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkr. 9 d., tuoj po 
sumos. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nintėlės darbininkų organizacijos.

Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.
■LDS. 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, lapkr. 9, 
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares, ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. . Taipgi atsiveskite nors po vie- 
i|ą naują narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 16 d., tuoj po dvyliktai 
7al. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į ši susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiverkite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

■
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ONA KATKAUSKAITĖ
Lietuvos Valstybes Operos Kontralte

A

•x

• . . RAPOLAS V. JUŠKA,
Philadelphijos Civic Operos Baritonas

Sekmadieny, Lapkr. 9 d. Aušros Vartų Parapijos Salėj, Worcester, Mass. 
Pirmadienyje, Lapkričio 10 d. Parapijos Salėje, Norwood, Mass. 
Antradienyje, Lapkričio 11 dieną, Parapijos Salėje, Montello, Mass. 
Trečiadienyje, Lapkričio 12 dieną, Parapijos Salėje, Lawrence, Mass. 
Ketvirtadienyje, Lapkričio 13 dieną, Lietuvių Salėje, Brighten, Mass. 
Penktadienyje, Lapkričio 14 dieną, Lietuvių Salėje, Haverhill, Mass. 
Sekmadienyje, Lapkričio 16 dieną, Municipal Salėje, South Boston, Mass.

Z

Bilietą kainos $1.00 ir
7 vaL vakare.
50 centą. Vaikams su tėvais nemokamai.
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ŠirdiRgai visus kviečia, RENGĖJAI.
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CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 12 d., 8 valandą vak. 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami

. A

nariai prašomi susirinkti Valdyba
■ 7 . ■ r: r -.t,

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkričio 9 d., 6 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkričio 16 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

>

V

; Valdybą
/ >.

LDS. 11 kp. mėnesinis~susirrnki-- 
mas įvyks sekmadieny, lapkr. 16, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų ' 
duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems. .

Prenumeratos kaina: metams $2.00, 
pusmečiui $1.00; moksleiviams me
tą žurnalą savo besimokantiems vai
kams. Tuo suteiksite jiems džiaugi 
tams $1.00, pusmečiui 50c. '

“Ateitis” įdomi ir nemoksleiviams.
Jeigu jie nepasistehgs Išauklėti juos 
Dievo baimėje, ižlaviiltl juos ir {duoti 
Jiems ginklą prieš įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonią prie
dai — girtybė, netikėjimas Ir doros nu- 
stojimąs. Ypačiai daug pavoją yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome
nei. Geriausias besimokinančio jauni
mo draugas ir vadas mokyklos suole y- 
ra jau dvideiimts metų leidUamas ka
talikų moksleivių mčnesinis žurnalas 
mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naštą. '

“Ateitis.”
Tčvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt 

metams (5 lt pusmečiui ir Išrašykite 
adr. “Ateitis,” Kaunas. Laisvės AL S.

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ypatingą savybių, kurias pasilai
kys visados.

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

“Mūsų Laikraštį”
JI NUtla* Užsisakyti sau Amerikoj ir 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje-

“MusU Laikraštis” metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metą — du litai.
• Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės A- 
lėja 81Nr. -Musą Lalkraltia.“

I a;. . - z • • r - > ? - \
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DETROIT, MICH,
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkr. 16 d., tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi* kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susiriu 
k imą.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks lapkr. 16 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos .

Kviečia Valdyba

' IŠRENDAVOJIMUI 
KAMBARIAI

f

“Darbininko” name 5 arba 

7 gražūs dideli ir šviesūs 

kambariai. Yra elektra, ga- 

sas, maudynės, skalbynės, 

duodama šiluma ir janito- 

rius patarnauja. Dėl plates

nių informacijų kreipkitės j 

“Darbininko” Administra

cijų.
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SPADSTUVt IR KALENDORIŲ DlRBTOVt
' ’ ATLIEKU 

VISOKIUS 8PAUDOS
DARBŪS "

ątikletėUtj

%

.zIMlrbu Sienlnhn. 
kalendorius 
Lletnviškna, Amerikon!*- 

kus ir Importuotus.
t Liet. 4 ni|l; 12 ui $2.50 

Pramonėms ir Agentams 
Spectelto Kainos.

%

Nuo

Mano kalno* sntlnkamoa >
S.L.ZAPENA8

292 tAWRENCE ST. Tel. 28231 LAWKEt<CB, MASS.

ą ItMinių
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Atminkit,

Klebonas bažnyčioje garsino pa
rapijos išdirbinių parodos rengėju 
susirinkimą įvyksiantį pobažnyti- 
ėje salėje ketvirtadienio vakare S 
vai. Prašė kad jokis asmuo nei‘or
ganizacija neatsisakytu prisidėti 
prie išdirbinių parodos parapijos 
naudai.

Penktadienyje, Lapkričio 
14, Lietuvių salėje, Haver- 
hill.

Bažnyčioje klebonas pranešė, 
kad ateinantį sekmadienį 7 vai. 
vakare pobažnytinėje salėje bus 
svarbios ir didelės prakalbos Fe
deracijos skyriaus rengiamos.. -

DARBININKŲ SUSIRINKIMAS
Spaliu ko d., parapijas svfjai-

mas. ' : t - •.

Toks maršrutas duos pro
gos visiems norintiems iš
girsti mūsų, geriausių daini- 
hinkų ateiti į koncertus. Ir 
mes privaletųtne, kaipo lie
tuviai šiuos dainininkus pa
remti nek jie abudu yra mū
sų jaunosios kartos. Parodys 
kime mūsų jąuūintui, kad 
mes juos mokame įvertinti 
ir paremti, kad jie daugiau 
mūsų .tąrpe darbuotųsi įr ne- 
ištautėtų

Laikas Padaryti permninĄ

Jus galite atsidėti 
Ant

Sekmadienyje, Lapkr.. 16, 
Munieipal salėje, South Bos- 
on.

VINČA LAIMĖJO KNOKOUTU
Po ilgų, vakacijų Juozas Vinča 

vėl sugrįžo j ringę.-Spalių 31 d., 
Bostono Arenoje Vinč< dalyvavo 
preliminarėse kumštynėse. Jo o- 
ponentu buvo MeNeeley, pirmiau 
buvęs Gaujos Anglytą mėgėjų 

(amateur) kumštininkų čampijo- 
nas. Kirtosi gana smarkiai Punk
tais, Vinčos oponentas buvo toli jį 
pralenkęs. Bet dėka Vinčos ge
ram išsitreniravimui. jfc nenusilp- 
nėjo ir netikėtai, ketvirtam roun- 
de savo oponentą partrenkė ant 
grindų. Suskaičius 9 jiš dar atsi
kėlė, bet jau buvo gana silpnas ir 
Vinča savo tvirtais smūgiais greit 
j j pribaigė-^ Paskutinį >sykį kaip 
parmušė tai nehereikejo nei skai
tyti, — gulėjo kaip negyvas.

Šias Vinčos kumštynes,. kažku
rie dienraščiai gana dfef okai- ap
rašė. .

Teko sužinoti, būlqjfcag£ zįetęs 
rūkymą ir- gėrimą ir bSaęl paždar 

re ištvermingesnis, netetarp rgreif 
nusilpnėta. Be. to esj»pilnai pa
sveikęs nuo picmesni^feužeidimų. 
Jam buvo kumštynėse., sulaužyti 
keturi šonkauliai. tikėtis,
kad mūsų Juozas: - iš

APVOGĖ PETRAUSKĄ
Spalių 31 d., ypatingu būdu ta

po apvogtas Jonas Petrauskas. Jis 
iš darbo parėjęs nuėjo į vietos 
“shower baths” Munieipal build- 
inge nusiprausti Besiprausiant 
jis tapo užkalbintas iš šalutinės 
maudynės. Tas žmogus jo prašė 
muilo. Jis jam davė. Tuoj tapo 
užkalbintas iš kitos pusės. IS ten 
Žmogus prašė jo paduoti jam, van
dens ravu nubėgusius, pinigus. Jis 
ištikrųjįi rado du dešimtuku if 
per apačią padavė prašančiam, 
bet jis sakė, kad ten esą daugiau

....................................    >'<B 
ir maldavo jo jų paieškoti Jonas 
ieškojo, bet daugiau nerado. At-' 
sistojęs pastebėjo, kad xjo kaiku- 
rie drabužiai nukritę nuo gembės. 
Tuomet jam atėjo mintis pažiūrė
ti ar viskas tvarkoje. Drabužiai 
buvo tvarkoje, .tik iš jų $45.00 bu
vo dingę. Išėjęs žiūrėti abejas ša
lutines maudynes, iš kurių ką tik 
du žmonės jį kalbino buvo tuščios. 
Pasirodė, kad čia būta gudraus va
gių darbo. Šis aprašimėlis telpa 
dėlei labo kitų, kad apsisaugotų 
nuo panašių žulikiškų triksų. Jo
nas apie šį atsitikimą tuoj rapor
tavo policijai..................................... :

NUTARĖ DALYVAUTI '
Šv. Petro ir Povilo Draugija, 

laikytame savo susirinkime, lap
kričio 2 d., nutarė dalyvauti Drau-. 
gijų Sąryšio ruošiamame Vytauto 
paminėjime, įvyksiančiame lapkri
čio 27 d.

Gerbiamieji Bostono ir Apylinkės Lietuviai:—
Bus laimėjimai yra auksine plunksna ir laikrodėlis, 

kurie turit tikietus, atsilankykite į š( balių. Grieš geriau
sia orkestrais Montello.

Mums rodos kad Bostone neturi biednų žmonių, bet tik 
pažvelgkite ir patemvsite kąd.gana daug jų yra. Turime 
mes savo globoje keletą našlaičių, kurių tėveliai yra mirę 
ir neturi jokios pagelbos tik vargą priešaky, tad viršmmė
tos draugijos sumanė tam tikslui surengti balių ir pelną 
|iems našlaičiams paskirti.

Tad kurie, atjaučia tokiam labdaringąįn darbui, prašo- 
šį prakilnų tikslį?' Ateidami! šį 

balių patįs galėsite gražiai pasilinksminti ir kartu-sušelp
site našlaičius. Tad nuoširdžiai prašome visus atsilan
kyti.

yjfliETĄS TBZJU

Pradžioj lapkričio, mene- 
‘ ' .» į -J L • * - ">• jį'į' \ .

io mūsų padangėje pasiro
dys net dvi žvaigždės. . Bū- 
ent nuo 9 iki... 16 lapkričio 
:oneertuos lietuvių gal ge
dausi dainininkai R. V. Juš-r 
:a i| Ona Katkąūskaitė. Tie 
lu dainininkai pasiryžo ap- 
ankvti kiekvieną koloniją 
mūsų apylinkėje ir Uuoti 
progos mums pasigerėti dai
nos grožiu.

‘ ! -.Į i . i. '

P-lė Ona Katkauskaitę y- 
ra gimusi ir augusi Hart
fordo Čia baigusi muzikos 
mokyklą ji nuvažiavo Lietu
von kur ji buvo pakviesta 
dainuoti Lietuvos Valstybes 
Operoje. Išbuvusi operoje 
porą metų ji važiavo Itali
jon praplatinti savo muzi
kos mokslą. Italijoje jį iš
buvo net tris metus.. Italijo
je jį dainavo žymesnes roles 
didesniose operose. . Iš Itali
jos, jį xažiav?t’rai3eyon ir' 
gi dainuoti operose. * Perei
tais metais ji grįžo Ameri-

Pirmiausia susirinkimas užbai
gė klausimą dėlei bu^ąsįo seimo 
paimtos rezoliucijos. fBnvę seime

10 DIDŽIULIŲ TOMy
(turinčią arti 5000 puri.) ' 

' * ■j

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

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

Adresas: KAUNAS, Laisves A-

SMUIKA-PIANA8
Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems shlig 
programo Muzikos Konservatorijų. 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

759 Ooltunbia RcL, Dorchester 
.^Teb Colnmbifr 0176 -

Sekmadienyje, Lapkričio 
9, Aušros Vartų Parapijos 
salėje, Worcester.

Pirmadienyje, Lapkr. 10, 
Parapijos salėje, Norwood.

Antradienyj e, Lapkr. 11, 
Parapijos salėje, Montello.

Trečiadienyje, • Lapkričio
12, Parapijos salėje, Law- 
rence.

Ketvirtadienyje, Lapkričio
13, Lietuvių salėje, Brigh- 
ton.

LIETUVOS VYSKUPAI PAS

■' Rugsėjo' mėn.* 18 cliehn 
Lįetuvos vyskupu delegacija 
lankėsi pas Valstybės. Prezi
dentą., Delegacija įteikė Pre
zidentui vyskupų konferen
cijos nutarimą dėl vidurinių 
mokyklų partinių mokslei
vių. kuopeliii uždarymo.

Penktadieny po šv. Valandai šv’. 
Vincento labdarybės draugija lai
kė savo svarbų susirinkimą. Nu-, 

i tarė tuoj užsakyti ir pardavinėti 
[kalendorius kad padidinus bied- 
nujų fondą. Nutarė garsinti kad 
biednieji norinti pašalpos tuoj at
sikreiptų į šią draugiją drabužių, 
kuro ar valgio.

Ponas Karolis Jankunavyeius, 
kriaučius, 673 E. Eighth St., pra
nešė kad jis biedniems gali drabu
žių pertaisyti veltui.

« -..p.-- i -t .c .ij |
kon pas savo motinėlę kur ir|i 
dabar gyvena. Pereitą sek-Į 
madienį ji dainavo koncerte! 
Brooklyne. Vietinis laikraš-Į 
tis štai ką rašo apie ją : “Pa-| 
nelę Qna Katkauskaitę, vos] 
spėjo, į sceną išeiti, ir pradė
ti dainuoti, visa publika,! 
taip įr sužavėta! Jos balse-Į 
lio malonumas, drauge stipri 
rūmas, scenoje gracija ir ar-Į 
tistiškumas, kalbos grynu-Į 
mas, dainų palinkimas, vi-l 
sus. paveikė, kad jos balso] 
norėjos klausytis ilgiausiai.! 
Nors ji dainavo gana ilgai, 
atrodė trumpą minutėlė. Ši 
damininkė, ne vien jau sau 

r teikia garbę, bet ir Lietuvos! 
Valstybinei Operai, kurioj jtl 
dainavo. Tai dainininkė, ku
li drąsiai gali atstovaut lie
tuvius pasauliniam tautų 
koncerte, ir galime būti tik
ri, 'kad lietuviams padarys 
garbę!”

Rapolas V. Juška yra gi
męs ir aūgęs Montello, Mass. 
Jis paeina iš dainininkų šei
mos. Jo tėvelis buvo vieti- 

»’■. 1 -■ \

nes parapijos vargonininkas 
ir gan geras dainininkas. 
Rapolas vuo mažens buvo la- 

, vinamas muzikoje. Pabaigęs 
mokslus jis buvo pakviestas 
į Philadelphijos Civie Operą 
kur kelis sezonus išdainavo. I
'' Gal pirmą kartą Bostono 

apylinkėje tenka viename 
koncerte dalvvauti net dviem; 
muzikos? žvaigždėm. Todėl, 
visi nekantriai lankia kada 
įvyks šie koncertai. ' ■ /’

Koncertai įvyks 7 vai. va
kare sekančiomis dienomis ir 
vietose:

Jonas Keras

SKAITYK ir kitiems pasakyk. : 
kad L. R: K. Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus pašalpinė draugiją ren-. 
gia linksmiausi balių, Lapkričio- 
November 11 d.; 1930, Parapijos 
svetainėje, 492 E. 7th St., South 
Boston, Mass. P/adžia 4-tą valan
dą po pietų.

Tadgi visi seni ir jauni, vietiniai 
ir iš apylinkių kolonijų lietuviai 
ir lietuvaitės kviečiami atsilanky
ti į virš minėtą balių, o mes už- 
tikrinam. kad pilnai būsite paten
kinti. Bus gera orkestrą, kuri 
grieš ljetuviškus ir angliškus šo
kius ir visi galėsite išmiklinti ko
jas.

BeT.o. bus proga prie draugijos 
prisirašyti nuo 16 iki 25 metų už 
baliaus tikietą. o nuo 25 iki 45 me
tų už pusę įstojimo. Pasinaudoki- 
te proga; q ypatingai jaunimas. 
Bus skanių užkandžiij ir saldžių 
gėrimėlių.

Visus nuoširdžiai kviečia
Rengimo Komisija

• 7-tą vaL vakare

.PARAPIJOS SVETAINĖJE
492 EAST SĖVENTH ST. SO. BOSTON, MASS

■ • (KASPARAVIČIUS -
511 E.' Broadway, So. Boston 

Ofito Valandos: r ? 
Nuo 0 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 ik} 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
šaš uždarytas subatos vakarais ir,: 
nedėldlenials, taipgi seredomis nvs 

12-tos.dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir'K-rdy

bes išrink

7 iuOTto

Klaipėdą, keturiem^ 
vams vieno sugedo motorasų/< 
Orlaiviui teko leistis nepato- ‘ " 
gioj mędžių.pilnoj vietoj 
Pajūreliu, Tauragės 
ty. . ‘ ' < ■

Besileidžiant orlaivis lįfe
* -J •kliudė aukštą beržąj ir, lių- 

kirtęs jo viršūnę, nukritoi su .., 
visu smarkumu žėmvn. Ta- S t V v .
čiau lėkusieji juo lakūnai, 
viršila Digrvs ir žvalgas ką- 
riūnas asp. Petruškevičius,. ^ 
išliko sveiki. Lėktuvas sudu-1 - 
žo. ' ■■ ■ '•

ATGIMSTA VYSKUPO 
VALANČIAUS LAIKĄ!

Blaivybei Lietuvoje plėsti 
prie vyskupijų tveriasi tam 
tikri blaivinimo centrai, ku
ri,ęms vadovaus vyskupų ski
riami .kunigai. Tad šiomis 
dienomis blaivybei plėsti Pa
nevėžio .vyskupijoj J. E. 
Vyskupas paskyrė kun. A. 
Lipnicką, o Telšiij vyskupi
joj J. E. Telšių Vyskupas— 
kun. prof. Juodaitį. Tie ku- 
ųig&i vyskupų priežiūroje ir 
su L‘. K. Blaivybės d-jos žirį 
nia lankydami parapijas 
steigs L. K Blaivybės d-^os 
skyrius, prie kitų organiza
cijų: abstinentų sekėijas, sa- 
kys priešalkoliškus pamoks^ 
hjs, skaitys paskaitas, palai
kys vyskupijoj visą priešal- 
kolinį jud^jiiną. y? .

PALEIDO DAR VIENĄ -

Kaunas. Voldemarininkas 
Rabačius, kuris buvo suim- y 
tas su.kitais 22 draugais, da- į- 
vus reikalingą. 10,000 , litų 
užstatą, paleistas iš Kaunu ; 
sunkiųjų darbų kalėjimo?

tzįį.'V s?

'*•----- 57------------
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.$4.00

.$2.00

.$5.00

.$2.50

$2.00
$2.50

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukStų idealų, S tikrųjų nėra 
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis.
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Nugirdęs

TeL 2320 Greenpoint’

JOSEPH GARSZVA

Tel. Stagg 0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskas) 

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

■
Tel.. Newtown 4464 «

ANT. J. VALANTIEJI
LMSNIUOTAS GRABORIUS * 

IR BALSAMUOTOJAS 
Apdrauda Visose Mcose 

Notary PubUc
54—41 — 72-nd Straet, ~ 

(4 Lerlngton Avė.) arti Grand St, 
MiBKTH, T.

Tel. Greenpoint 4428

DR. JOHN WALUK
VALANDOS:

8—10 A. M. 1—2 & 6—8 P. M. *

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 NORTH SIKTH STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Parašė KUN.

tais viršeliais $1.50. Kietais

DARBININKO“ ADMOIlfHU0WA 
Wsst Broadiray,

4

jaunikaičiai į muzikos skyrių, 
mei griebtasi reikalingų svar- 

* stymų kaslink rengiamo koncerto 
> lapkričio 2 d.

'' Vėliau. Atsilankė trys svečiai iš 
CS Broklyno, “Dramos ratelio na- 

^■--iriąi,” ,gerb. J. Antanavičius, tM.
Balčiūnas ir P. Bartulis. Jų tiks, 
las buvo kaslink atvaidinimo dra
mos “žmogžudžiai” New Yorke. 
Ratelio nariai su didžiausiu 
džiaugsmu pasižadėjo pųremti kad 
ir New Yorke jis pasisektų, nes y- 

'H rk tikrai puikus veikalas.
. Nutarta, laikyti ratelio metinį 
susirinkimą lapkr. 18-tą toj pačžoį 
salėj.

NEWYORKCITY
■Sį? Lietuvon K
Ši i'- ■■ '

Kun. A. Krušas, kunigavęs Či
kagoje, spalių 31 d. išvyko Lietu- 

kkyjii®. Keliauja laivu “Augustus” 
Įį-^eapolį, iskur vyks tėvynėn. 

?.New Yorke apsistojo pas kun. A. 
Šeštoką; aplankė apylinkės dva- 

AšiS:ius. Gerb. kun. A. Krušas pri
klauso prie Telšių vyskupijos, 

r mokslus Ryme ir Washingtone_ 
'Manoma, kad Telšių vyskupas jį 
atšaukdamas S Amerikos, duos 
ivJ.įAr-... x

7 jam profesoriaus vietą Telšių, dva- 
salėje seminarijoje.'

•-'* 'i* •—

• M - •

* - 
Si-

?. ^“Drobės” šėrininkų susirinki- 
mas’spalių 31 d. pas p. J. Garšvą 

t-^ykd “Drobės” B-vės šėrininkų 
kimas. Šėrininkai gavo 
eio ir dividendo. Tai ant- t 
rtas šiais metais dividen- 
inauias. Reikia pasidžiaugt. 
ši~ Kau

;'LStatyta žmones neapvylė. Kaune 
“Drobės” dirbtuvė audžia pdi-- 
kiausią medžiagą: Aprūpiną Lie
tuvos kariuomenę ir policiją‘,dra- 

| bužiąis. Turi apie 30 krautuviiįr

“VYTAUTO” ,] 
" SPAUSTUVĖ 

; A'- ' i

ATLIEKA VISUS SPAUDOS 
DARBUS

Vienintelė Katalikų Spaustuvė 
ir Krautuvė Apylinkėje 
f. . s

-Parsiduoda: maldaknygės, ro- 
; Šančiai, škaplieriai, medalikė- 
liai, kryžiai, stovylos ir k. Ga
lima gauti įvairaus turinio 
knygų. 'r .

Prie Spustavžs * 
“DARBININKO”' AGENTŪRA

Apylinkes lietuviai teužsisako 
[ ir teperka “Darbininką” per 
/“Vytauto” spaustuvę. Priima
me., visus “Darbininkui” ap
garsinimus, darbus bei užsaky
mus.

L “VYTAUTO” SPAUSTUVE
: 'r * . . j

’554 Grand St, Brooklyn, N. Y.

------------------'— f ’ y

BROOKLYN, N. Y.

Jei išvengs “žulikėlių," jai pra- 
matoma graži ateitis. v

VyUtfto kom. snanfakiiaM

Spalių 30 d. vakare pas kum N.
Pakalnį įvyko ’Vytauto D. Komi
teto posėdis. Finansų raportai 

, nebuvo išduoti. Kalbėta apie Vil
niaus Vaduoti Sąjungą. Smulkiau 
apkalbės ir planus nustatys busi
masis susirinkimas lapkr. 7 d. 8 

■ vaL vakare toje pačioje vietoje.
Posėdyje dalyvavo LieJ. Gen. Kon
sulas p. P.’Žadeikis. : '■

Tėvu domei
. Brooklyne esama- apie 4 lietm 
vių kalbos vakarinės mokyklos. 
Norime- kreipti .tėvų domę^ į Šv. 
Jurgio ir Karalienės Angelų pa
rapijų vakarines mokyklas, šiose 

' mokyklose mokinama lietuvių ra
šyba, skaitymas, istorija, geogra
finės žinios ir tikybiniai' reikalai, 
k. p., katekizmas, šventoji istori
ja, liturgika ir k. Dauguma vai
kų lanko^viešąsias mokyklas. Ne
dovanotinas apsileidimas tėvų tu
rint šias mokyklas ir į jas vaikų 
nesiųsti. 'Nekurie siunčia vaike
lius į “Laiąvės” mokyklą. Geri 
patriotai ir katalikai į jų mokyklą 
negali leisti. Ten-skiepijami prieš-, 
lietuviški ir prieštikybiniar nusi
statymai. ~ .

Apie- paFapijine^Vakarines mo
kyklas noriai p&mformuos Meti
niai klebonai

, ’ Žinutės

— Daug kalbų sukėlė “gerosios 
tetutės” Tėresės Kamarauskienės 
aferos su inšiūrinais nekuriu jau 
mirusių asmenų.. Anglų spauda į- 
domaujasi "lietuviškais rakietavi- 
mais.” -Toks pragudrėjimas labai 
peiktinas ir-skandalingas. Saugo
kitės “geraširdžių” susirūpinusių 
kitų apdrauda. ' - -

— Nedarbas didėja. Vargšų 
skaičius auga. Kasdieidnė metro
polio spauda ilgiausius straipsnius 
talpina apie depresijos mažėjimą

nėra, bet ne pažaro nematyti.
’ ’ « . • * . ' . ■ * ' ■ _

— Praeitame “Darb-ko ” nume
ryje < klaidingai buvo parašyta,- 
kad Karalienes Angelių cjioro vak 
karas bus Nevarke ir New Jersey.- 
Turėjo būti, kad minėtame vaka
re, t. y. lapkričio 15 d. Transfigu- 
ration salėje, Brooklyne, bus iš 
Newarko ir New Jersey žmonių. 
Tikėtai plačiai pardavinėjami. -

— Liet, vice-konsulas p. P.- 
Daužvardis prisižadėjo bendra-, 
darbi aut i mūsų apylinkės pusla
piui. - z

Maspethe, L. L, lapkr. 1^2 ir 
S dienomis taipgi įvyks Vėlinių 
Trįduum, po kun. Dr. A. Bružo 
vadovybe.

*— Karalienės Angelų bažnyčio
je kun. P. Karalius spalių 31 d. 
pradėjo Vėlinių Triduum. Žmo
nės gausia^ lankė. Išpažintį atli
ko kuone visa parapija. .

— Lapkr. 5 d. 9:30 vai. ryte St. 
James Pro-Cathedral Jo MaL Vys
kupas Thomas E. Molloy, S. T. D. 
laikys pontifikales mišias už mi- 
rusiusdvasiškius.

A-

—*P-lė Jordan lietuvaitė artis
tė šią savaitę vaidina Fox teatre, 
Brooklyne. *

— Liet. Gen. Konsulas pvP. Ža- 
deikis dalyvaus Vytauto D. šven
tėje Elizabethporte, N. J. lapkr? 
9 d. §. m. Eikš Club.

— Lapkr. 26 d. š. m. Wilkes- 
Barre įvyks Kunigų Vienybės ant
ras šių metų seimas, į kurį ketina 
vykti keli apylinkės kunigai.

— Visose- lietuvių bažnyčiose' 
iškilmingai švęsta Vėlinių Diena. 
Kas penktadienis bus laikomos šv. 
mišios parapijonų intencija.

-r- Apylinkės chorai dalyvaus 
ne tik Elizabethporte, N. J. lapkr. 
9 d. bet ir Nevarke, N. J., lapkr. 
16 d.

’ — Lapkr. 8 d. MaspetVo Mot. 
Sąj. 30 kp. rengia balių Maspeth 
Demberatie Hali. Pradžia 7 vai.

' -—Lapkričio 4 d. visoje Ameri
koje bus rinkimai.į savivaldybes. 
Lietuviai nąudosis savo teisėmis ir 
balsuos.
k —Lapkričio 8 d. katalikės vie
nuolės mokytojos laikys savo ber- 
taininę konferenciją. .Bishop Mc-
< _ v. -

Donnell Memorial High SchooL 
Lapkr. 15 d. ten pat .pasauliečiai 
katalikai" mokytojai turės savo 
konferenciją ir. koncertą. Prie šių

priklauso keletą lietuvių mokyto-"
• ■• • A

jų. k

— Kun. i Gielis The Catholic 
Worid redaktorius pradedant lap
kričio 9 d. kalbės radio katalikų 
valandoje. Ta valanda ‘Įvyksta 
kas sekmadienis 2 vai. p. p.
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EUZABETH, N. J.
Vytauto Didžiojo sukaktuvių K 

iškihnžs
jau čia* pat; beveik viskas ir pri
rengta. Ąukštieji svečiai pakvies
ti ir pasižadėję dalyvauti — Ji E. 
Vyskupas; Rt Rev. *Jn. Walsh, 
Miesto Majoras Jobu Kenah, 
Miesto Tarybos pirm. Cummings, 
Miesto Advokatas Nugent, Taksų 
Komisionierius Collins, Apylinkės 
Atstovas (Varei Alderman) Crow-' 
lev, Apskrities Teisiųo Judge La 
Cortę, Federalės Apygardos Tei
sėjas Judge Stein, Vaisi. Senato 
Sekretorius Brokensen, buvęs New 
Jersey Valstijos gubernatorius A 
Harry Moore, Amerikos Valdiška
sis Komistioiiierius Pfaff ir sutiko 
dalyvauti visi miesto pralotai bei 
klebonai. \

Sudaryta komisija svetimtaučių 
garbės komitetui sudaryti iš: Dr, 
Kralikas M* pirm., Adv. Walter H. 
Flaherty — ,sekr. ir kun. John

• . --.-r •

Finnerty. \
■< -.? z 

z Ponas solistas Butėnas sutiko 
dalyvauti. / / » .
; <. . - . ■ . -..z- ■ ■■ -

Be to, pasižadėjo dalyvauti gar
sus mūsų apylinkėj “Trubadūrų 
kvartetas.^ - . . .
; ’ y ' v

Parapijos choras
Kompož^J."ŽiIevieiaus vedamas 

nutarė savo .nario p-lė§ Triukūniu- 
tės tėveliui mirus užprašvt vietoj 

vainiko, Mišias. Gal maldų

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo V*tro leidžiamą 
savaitrašti

“MOSy LAIKRAŠTIS”
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visiems giminėms ir pa^sta- 
miema Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai. įj ?: '

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Ąmerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laiknš-

- - • * . ' — n inl

• Ubai įdomi knyga. Aprašymas lymlansių nuotikių Kunigo

kitę sekančiu adresu:

vainikas suteiks daugiau naudos
' ’ : ‘ ’ A ' 7

• • 1 • V ' • ♦ - - . 1 •mirusio sielai bei suraminimo liū
dinčiai mūsų draugei ir visai jos 
šeimynai.

Choristam Vytauto D. sukaktu
vės “nerūpi,” jiem rūpi, kaip ge
riau- sutikt sVečius' choristus, tam 
išrinko komisiją, kurią sudaro J. 
Žindžius, Anna Motches, EI. Ka- 
sinski, M. Cibitis, gi palinksmint 
juos pasirūpins p. J. Žilevičius, Ą. 
Prauskietis ir J. Matusevičius.

Tuomi jie dar '-nepasitenkina; 
lapkričio 29-tą rengiasi pastatyti 
komediją “Advokato Patarimai” 
ir surengt šokius. Išrinkta komi
sija, kurion įeina: J. Kacinskaitė, 
EI. Martin, J. žindžius, E. Kola- 
nintė ir E. Biekšai

Giminės neprivaišino taip labai, 
kad būtų galvutė apsisukus, bet 
visvien panelei J. Kačinskaitei, 
mūsų choro nariui, rodėsi saulė te
kanti kitam dangaus pakrašty 
nei paprastai, kada ji šią vasarą 
pirmu kartu lankėsi Lietuvoje, 
Ukmergės apylinkėj. Įspūdį Lie
tuva palikusizjai neišdildomą/sa
ko ir “Home, Svveet Home” buvu
si pamiršusi. Panelių mados labai 
patikusios. Norėjau paklaust jr a- 
pie susisiekimą, bet atsiminęs, kad 
šalia moterų advokatų,- politikų, 
dar nėra panelių inžinierių, — ne
bedrįsau. < . -/

K. Beržanskis

Telepbone: STAGG 0706

DR. BLADASK. VENCIUS
DANTISTAS
, X—EAY

Namų Telefonas: Mlčbigan 4273

VALANDOS:
Nuo 9—12 13 ryto, 2—8 vale- 

Sventadieniais susitarus A
499 GRAND BTREET 

(kampas Unloa Avė.) 
BROOKLYN, N. Y. -

BRbOKLYNO IR APYLINKES 
LIETUVIAMS

Šiuomi pranešama, kad Jurgis 
“Darbininko” prenumeratas, pa- 
Tumasonis yra įgaliotas rinkti 
garsinimus ir spaudos darbus. Jo 
adresas:

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

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGJĮJR NELAIMIU
\ i"

• ' * . • • ž. • . d , . .

“DARBININKAS"
' y t av

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
»

“DARBININKO” KAINA:
' t

Amerikoje metams ....;.. 
Pusei metų.v 

Lietuvoje inetąms........ 
Pusei metų..

“DARBININKAS”
EINA DU KAUTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Z * "’-iį -

Kaina
. ‘-5 “

Amerikoje metams ...s,.
Lietuvoje metams...., L

DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA. ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
J • a

Reikale Kreipkitės Pas

366 West Broadway. South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

■ t

<

• -

t

Telefonas: Stagg 9105 "

DR. A. PETRIKĄ 
" " ' (PETBICK) \ 

.LIETUVIS DENTISTAS

221 8. 4th8t., Brooklyn, N. Y.
XSpindulių Diagnoza\ v 

Garo Anestetiką 
VALANDOS: 

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

tik susitarus.

TAS JAU NEBUS JAUNAS
ir negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris 1930 metais neuž- 

y • -r 

siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos žiedo, žurnalo z

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

“Ateitis” visų pigiausias Lietu- 
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
“Gamtos7 Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00. Moksleivams; met. -—

KAIP PAGERINTI JŪSŲ 
APETITĄ IR VIRŠKINIMĄ

Kiekvienoj apylinkėj yra daug-žmo- 
nių, kurie yra dėkingi Nuga-Tone už 
savo geresnę sveikatą ir padidėjusią, 
spėkų. Nekurie, jų turėjo prastus apetl-. 
tus, virškinimo pakrikimus, gasus ar 
išpūtimą pilve ar viduriuose, inkstų ar 
pūslės Įdegimą. Kiti buvo silpni, ner
viški, negalėjo gerai naktimis pasilsė
ti ir abelnai buvo menkos sveikatos— 
visa tai paėjo nuo konstipacijos ir jos 
silpninančių nuodų. K

Nuga-Tone greitai nugali konstipacl- 
jų. Jis pašalina iš kūno ligas gimdan
čius nešvarumus, suderina ir sustiprl-. 
na organus ir labai pagerina abelpą 
sveikatų. Imkite Nuga-Tone tik per ke
lias dienas ir pastebėkite didelį pagerė
jimų, kokis po to seks. Jus galite pirkti 
Nuga-Tone‘kur tik yra pardavinėjami 
vaistai. .Tėigu jūsų pardavėjas neturė
tų jų stake, paprašykit jį užsakyti jų 
dėl jus iš savo džiaberio.

"Ne kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa-

$L00, pusm. $0.50^Ta^kubėk! prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Bęoker Washing- 
ton. • ' " -

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

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais
vės Al. 3.

BROLIAHŠEIVIAI
Tėvynė* likimas, jos lalmėjUnai ir ne

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupL Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotą sauvaliavimų su švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynės bu v j, koks 
jis tikrumoj yra. 
žvagiais 
slrašytl

“ Darbininkas,”

■DARBININKAS” yra tikriausio 
šių dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis.

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
laisves meilę.

“DARBININKAS” moko ' neapkęsti 
priespaudos smurto fr niekinti didval- 
dų veidmainystę.

“DARBININKAS” tiesia kelią Tėvy
nei f šviesesni rytojų.

“DARBININKUI” visur IK visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai Įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKAS” yra darbo žmo
nių ir inteligentų laikraštis.

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad iisiraiyti "DARBININ
KĄ” patys ir Uraiykite ji savo gimi
nėms Lietuvoje. • \

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų. ’

“DARBININKO” adresas: Llthua- 
nia, Kaunas. Nepriklausomybės aikštė 
lėja 3 nr. “ŽIDINYS.”

KLAŽČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
nimams smagiausia vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti salę žiemos aesonuL

JONAS KLAŠCIUS,8av., . 
kamp. Maspeth ir Beita Avė. 

Maspeth, N. Y.
-ė

Tel. ^Iitchell 2—0656

VINCAS ADOMAITIS 
GRABORIUS

195 Adams St., Newark, N. J.
Netoli New York Avė.*

Gyv. vlta: Tel/Bergen 3—6831
■ A ■ ■ —

GRABORIUS 
,-IR- 

BALSAMUOTOJAS

231 sBEDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

■m—


