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Pamaldos bažnyčioj^
Didelė ir graži šv. Jurgio lietu
vių bažnyčia tiesiog skendo ru
dens gėlėse brkitokiuose papuoši
muose. Jo Ekscelencija Gerard P.
O Tiara D. D., J. M. D. Philadelphijos ..vyskupas, specialiai į iškil
mes atvykęs, laikė šv. Mišias 8 vai
ryte. Jau ir tada bažnyčioj buvo
daug žmonių. Bet visos svarbiau
sios bažnytinės iškilmės prasidėjo
10;30. Žmonių prisigrūdo tiek,
kad ir statiems nebuvo vietos. Iškilmingas Mišias eelebravo Rev.
S. Duobinis iš Shamokin. Jam a<sistavo kun. V. Nąnorta iš Hažleton ir kunigas S. Norbntas iš

J. E. Kardinol Douherty sveikinimą ir pSa^prakalbos davė palaimi
nimą ŠŠ. Sakramentu. Jau ir taip
sugraudinta gražiomis iškilmėmis
minia, nulenkė savo galvas prieš
Galybių Viešpatį ir dėkonės mal
da virpėjo bažnyčioje ir kilo'prie
Sosto šv. kuriam lenkiasi visos
tautos'ir karalystės.

Koncertas High School’ės
salėje
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Kiti išsigelbėjo

nutraukti prekybos santy
kius su Rusija.
L:

Be to, jį deportuosianti so
vietų konsulatinius atstovus.;
Tą daranti dėl to, kad Rusi
ja užvertus Praneijos rinką runkėlįų. i

MUlfield, Ohio, lapkr. 5 d.
—Baisi ekspliozija kilo Sunday Creek Coal kompanijos
Ko. 6 kasykloje; kur 165 dar
bininkai ir kasyklų viršinin
kai užgriauta. Šimtas darbi
ninkų, jų tarpe ir kompani
jos prezidentas užtroško. Aštuoniasdešimts vieną kūną
ištraukė iš griuvėsių.

Įteikiant Vilniaus univerfabriką siteto garbės daktaro diplo•0 tonų mą, prof. Mikkola pasakė
v j kalbą, kurioj iškėlė Suomi-’
jps ryšiuk su Vilnium. Pakirodo, kad Suomijos valdo
koj
I ve — Zigmanto senio'duktė
csika.-M —Kotryna. Vilniuj sūsituoląikinai kė SU švedų kunigaikščiu,
1
inioki- Taip pat 1611 metais suomis
Baisus tai reginys. Sako,
šio į&Ą Anfeld parengė Lietuvos kad'tuo.laiku dirbo apie 300
rrijakP autonomijos projektą, kurį darbininkų. Daugiau kaip
yra 10 Įteikė'Aleksandrui L Be to, šimtas darbininkų suspėjo
ys kilo Vilniaus universitetas papil■ ckgąisro Turklį ųniversite biblioteka retomis knv:
* .
mis^ kurių tarpe buvo ir
a&evičiaus “Žemaičiu Daiy
>s.” E.
.
:
Lapkričio 4 d. š. m. visoj
saly rinkimus laimėjo demo
j ITALIJOJ IŠKILMINGAI PAMI
kratai. Massachusetts vals
NĖTA PALIAUBŲ DIENA
tijoj Joe~B?Ely gavo 18,397
j yp JZoina. į— Lapkričio 4 VL balsus daugiau už Allen da
j visoj Italijoj iškilmingai pa- bartinį gubernatorį. .
-it
*
4 minėta įalįąubn diena, g
MarcusA/Coolidge, ddrnoikrinjų

-

nūs taiką šufe

išbėgai. Keletu,iš jų aj$
bet nepavojingai.
"M
Ištraukti kūnaį iš grt
šių yra didžiumoj baisią
triuškinti. Iš pavardŽįi
rodo, kad vra ir lietuviu
vusių.
Ekspliozija sekė gau
Priežastis kol kas dar i
aiškinta.
į
Vienas iš laimingai p
gūsių darbininkų pasai
kad trenksmas ir ekspl
jos jėga buvo toki di<
kad arti jo stovėjusi de
ties-tonų plieninį karą
trenkė 35 pėdas tolumoC
.- -fv- ■
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“SLAPIEJI” LAIMĖJO
RINKIMUS
'.I
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šv. M^as. Iškilmer'pritąįkintą pa- nė meilė, garsūs Vytauto darbai

primindamas lietuvių pasiryžimo kovoti suglaustu fron
tautos kilnius darbus/koriais ji tu ir ginti ką_proseniai gynę.
nai pasižymėjo jau keletą šimtu
Gražia nuotaika publika skirstė
metą atgal ir ragino laikytis pro si po koncerto fr daug kas įdomasenių tikybos, kuri davė pasauliui vosi vakaro baliaus bilietais. Bet
toki garsą vyrą Vytautą Didįjį. jų jau nebuvo liuosų.
Vyskupas perdavė lietuvių tautai
(Tąsa 7 pusi.)

s-

fe

Paryžius. — Praneša,kaęlĮSavo produ’
“Praneijos valdžia rengiasi £įa j°s Pre^

Frackville. Jo Ekscelencija vys
kupas O Tiara dalyvavo pamaldo
se asistuojant kun. v. Matulaitis
iš St. Clair ir kun. P. čėsna iš Ma
hanoy City.
Prieš mišias,p. prof. Žemaitis
vargonų vaipais išpildė gražią
koripoziciją, pavadintą: “Ameri
ka.” Mahanoy City choras, p.
Antras kalbėtojas buvo p. JZuprof. Grigoraičio vedamas, giedojo' jus .‘‘Garso’’redaktorius. Tėvy

angliškai.
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Erdvi H. Sehool sale, negalėjo
~
: ~
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TūKSTANčU
^sutalpinti, kada entuziazmo pa
BENAM
gauta minia dar prieš koncerto
pradžią apgulė salės duris 3:30 po
- VillakcH
pietų prasidėjo koncertas. Dr. M.
TūkstančiaiJ. Patriką, kaipo koncerto pirmi
liko benamį
ninkas, pradėjo iškilmes trumpa
prakalba. Sujungti'Schuylkill ap
Trtsio žemutį
skričio chorai labai gražiai išpildė
įįlyje. Išsiliek
turtingą programą ir Mahanoy
Į’ Va vietomis^
Citv orkestrą palinksmino publi
pėdų giluirnį
ką tautinės muzikos dalykėliais.
Koncerte dalyvavo daug įžymių
’ iš priežastie
svečių. Bet jų tarpe mainerių apylinkė. turėjo garbės matyti Lie
tuvos Ministerį J. Ekscelenciją B.
PREZ.HC
Myry** • V-.
K. Balutį.
Jo graži ir nuoširdi
PALIA
kalba sukėlė daug entuziazmo. Jį
PROB
matant kiekvienam klausytojui
gyvai stojo prieš akis tolima Lie
Wckshingi
JOSEPH B. ELY iš Westfield,
tuva, tas mylimas mūsų tėvelių
išrinktas Massachusetts valstijos Hoover ąts
kraštas, kurį dauguma čia susirin
lies gyventi
gubernatorium.
kusiu buvo palikę po Rusijos jun
čio 11 d. kaipp
gu, o dabar — ten sesutės mūsų
.
•
\
- V .*
laisvės damas dainuoja.
PILSUDSKIS TIKISI LAIMĖTI ną visi švę^Ky

jo prabilo J. E. VysHpžs UTIara
OTIara viniai skambėjo jo lūpose ir kėlė
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80UTH BOSTON, MAM.
Z

SHENĄNDOAN, Pa. — Dar'
“
viena didžiulę jubiliejaus vilnis
persirito per Amerikos lietuviij
gyvenimą ir priminė mūsą karžy
gio garsius darbus ne tik patiems
’ lietuviams, bet ir plačiai Amerikos
visuomenei^ Schuylkill, Carbon ir
Luzeme apskričiu rinktieji lietu
viai suvažiavo Shenandoah spalią
29 d. pagerbti Vytauto Didžiojo
500 metą mirties sukaktuves.

SĄJUNGOS ORGANAS

AMERIKOS LIETUVIŲ-R. K; ŠV. JUOZO
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šciaukaip gruodžio 1 dį|
m. Vadinasi, senasis •.
kom
’* .*2
sas turi teisę dar visus,
tus veikti.
Kaip dabar paduodu
liausios žinios tai SenąM
mokrataL turės.sSvJbm

tv«

ovValdzios atstovai, su. A
‘v--

^usi TffmEFžmonių ^rih4letį/ Taip pat ir mažestiž?
ko'į Šv. Marijos P. Angelų vietose laimėjo demokratai.
bažnyčią išklausyti iškilmin
Tas pats New Yorko vals
gų šv. mišių-.
tijoj. Gnb. Franklin D
Po to, įvyko ei vilės iškil Roosevelt gavo 725,000 balsų
mės, kuriose taipgi dalyvavo daugiau už republikonų Tutvisi aukštieji valdininkai.
le.

lapkričio 16 d; rinkimuose
laimėti. Buvusiame seime
Pilsudskis turėjo 120 šali
ninkų iš 444 atstovų, bet da
bar tikisi gauti ne mažiau
kaip 250 atstovi).

(femokratai/gąl- surinkai
» ■ .-frįFįSjj
džiumą (218 atstovų)jAfew
tokia didžiuma. mažai
. ... J. • £ą<j
Ii padarvti.
Bet šiaip ar taip repui
konams užduotas skatu
smūgis.
1932 metais rinkimai |
visai pakrypti ’demdkrt
pusėn.
.
Tais metais bus ir pįj
dento rinkimai.

^althanVy Mass; —Kuo1met majoras Duane sušaukė
susirinkimą bankierių, pirk
lių ir darbdavių ir atsišaukė,
kad jie duoti) darbą šio mies
telio bedarbiams, tai 300 be
Jeigu jis rinkimus laimė-’
Illinois valstijoj irgi lai
darbių užsiregistravo ChaniAUSTRIJOS FAŠISTAI NUGINKLAVO
siąs, tai pirmas jo darbas
ber of Commerce ofise pra VOKIETIJA SUMAŽINO NAUJĄ mėjo demokratai.
būsiąs pakeisti konstituciją,
BIUDŽETĄ
Gubernatorius rinko 32
šydami darbo. Keletą darbi
SOCIALISTUS
kad susiaurinus Seimo teises
ninkų jau gavo laikinį dar Berlynas. — Tuoj po rin-" valstijose: • Laimėjo rinki
ir praplėtus savo, diktato
kimų buvo kalbos sumažinti mus 15 demokratų. 1 nepribą.
J. E. KARD. O’CONNELLL AU
Vienna, Austrija.—Fašis riaus, teises.
biudžetą, kad sumažinus e- klausomas demokratas, 11
z,.
I
KAVO TŪKSTANTĮ L0WELLI0 tai ir sociaistai ginkluotai
Pilsudskis norįs tapti dik
konominį skurdą. Kancleris republikonų. Penkiose vals
SNIEGAS IR LIETUS
LIGONINEI
IŠRINKTAS
rengiasi prie rinkimų.
1
tatorium legaliu būdu, t. y.
Bruening parlamente reika tijose dar nepaaiškėjo.
VIRGINIJOJ
Kadangi fašistai turi savo diktatoriauti per savo ištiki
Loveli, Mass.—J. E. Kar
PRIEŠ JO NOR| |
Senatorius rinko 35 vals
Bichmond,^ Va. —, Vakari lavo "ekonominių reformų.
dinolas O’Connell, Bostono atstovus valdžioje, tai jiems mus atstovus seimą?
nėje dalyje šios valstijos iš Parlamentas beveik kiekvie tijose: laimėjo 22 demokra Manchester, N. H. — B
diocezijos arkivyskupas pa pavyksta užpulti socialistus \ •
_________
krito sniegas ir kilo baisi au ną sumą pažymėtą naujame tai, 13 republikonų.
Gilbert, klebonas Šv. Roi
ir
juos
nuginkluoti.
aukavo tūkstantį dolerių
Atstovi) Buto — narius
BRITŲ VALDŽIA LAIKO 27,000 dra su lietumi. Šiaurytinėje biudžete sumažino.
čiaus parapijos išrinkta^
Lowellio korporacijos ligoni
Taigi galima tikėtis, kad
rinko
48
valstijose:
Laimėjo
Fašistai
grasino
/
laikra

daly
pridarė
daug
nuostolių.
INDUSŲ KALĖJIMUOSE
stovu i Nevv Hapshire ’
nei, kuri ką tik buvo per sekmadieny Austrijoj bus
ščiams^ kurie nepritaria jų 217 demokratai; 212 republigislatūrą. Jis priešinosi
1 kruvini* rinkimai.
vesta Prancūzų Tėvams.
Londonas.—Praneša, kad
partijai. Taip pat pagrąsi- konai; 1 FarmeT Labor; 1
pastatymą jį kandidatu^
Indijoj dabar yra 27,000 po RUSIJOJ ATSIRADO
np ir komunistams. 'Fašistų nepriklausomas republikopiliečiai ji išrinko prięi
vadas Goebbels pareiškė, kad nas. Keturiuose distriktųoNAUJOSIOS ANGLIJOS KATALIKO litinių kalinių. Jie apkaltin
Porą.
\
;
STIPRI OPOZICIJA jeigu komunistai neužsilai se dar nepaaiškėjo.
ti už pasipriešinimą Britų
-- —- .-‘iTS
valdžiai ^kovose už nepri
GENEVA. — Sovietų ko
SUVAŽIAVIMAS
kys parlamente jie turi būti "Prohibicijos klausime di
BUVO TARDOMI KUN£
klausomybę.
misaras Litvinovas pasikal sumušti‘taip, kad nebeišdris- džiuma prieš prohibiciją.
KRUPAVIČIUS, RAOT
bėjime su spaudos atstovais tų ateiti vėl į parlamentą.
Sekmadieny, lapkričio 9 d., jos N. A. apskričio ir Vytau
Massachusetts valstijoj už
*
■
\
IR PE8TININKA81
2 vai. po pietų, bažnytinėje to
Žinoma, toks fašistų strak panaikinimą taip vadinamo
Didžiojo sukaktuvėms $24,000,000,000.00 AMERIKOS pareiškė, kad Rusija prita
■ '7
ria Vokjetijos ir Italijos rei sėsimas mažai ką nugąsdina. “Baby Volstead Act” balsa
svetainėje, So. Boston, Mass. rengti komiteto svarbus su
Kaunas.
GarliavojeGYVENTOJAI IŠLEIDŽIA
kalavimui peržiūrėti Vėrsaįvyks A. L. R. K. Eederacivo 641,967 balsai, prieš 367,-, eija tardė kun. Krapą?
važiavimas. Į šį suvažiavimą
MAISTUI
juXg. valst. ir norvegua 165 balsai. '
les sutartį. dėl jo kalbų.
kviečiaiųe-gerb. dvasiškius ir
Washington,
D.
C.
—
Dr.
BiržuosTlam/tj]
Dėl Sovietų vidaus politi
PĄSIRAEE MUITARINę
Republikonai pralaimėjo
svietiškiūs gausiai suvažiuo
SUTĄRTĮ
rinkimus dėltoy-kad 1928 m. Dinka&,tardū:g>mi
ti, nes bus pakelta svarbūs Nystrom apskaitliavimu A- kos pareiškė, kad iš partijos
Waskin<fton, D. C. -r- Šio duotų pažadų neišpyldė, ir
mūsų katalikų keikimo klau mėrikos gyventojai per me bus pašalinti Rykovas, Toni
mis dienomis Jung. Valsty kad perdaug aklai laikėsi pamokslo Biržų
simai. Be to, bus išduota ra tus išleidžia $24,000,000,000 ški ir Būckarinas.
portas spalių 12 d. Vytauto ir kad- iš tų tik $3,000,000,000 Genevoj pastebima^ tarp bės pasitflšė sutartį sn Nor prohibicijos. Piliečiai per Vytauto Didž. ižkih
,
•« /g
Didžiojo sukaktuvių pami praleidžiama ten kur augink- Vokietijos, Italijos ir Rusi vegija, pasižadant neimti ka- porą metų paragavę ropubli- ną.
Vilkaviškio teisife
ma,
o
kiti
pereina
pefr
parda

konų
“
prosperitv
”
išsirinko
jos draugingumas.
ro tarnybon amerikiečių gy
nėjimo.
tojas tardė kutuJftį
vėjų
rankas.
Tad šiose, nusiginklavimo
venančių Norvegijoj, o nor kitus. Žinoma, demokratai
Šio apskričio skyriai išrin
taip pat dėl po pamėl
kite atstovus ir įduokite x Tarp 3,000,000 ir 4,000,000 derybosė gali kilti dar dides vegus gyvenančius Ameriko kaip dablr stovi ne ką galės
padarytrWaąhingtone. Vie tauto Didi šventės ’<
jiems naujų sumanymų mū žmonių gyvena ne sulig savo ni nesusipratimai, kurie gali je
v
*
‘
Kažin
pasakyti
na, kad naujai išrinkti atsto
sų katalikų veikimui padi išgalės. Be to, jie valgo per- privesti prie karo paskelbi - Ši sutartis dar nėra pa
visko atsikėlęs Vyti
mo.
.
I ,
vai negali užimti vietos anktvirtinta kongreso^
»
4
*
dinti.
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su suBitarimu Že
eton p. Reizgio sutimo

sėdos krašto karo
ir žuvusių karių

ministerija nuo

čio 1 d. įveda privaloadžios mokyklų lanky- nes gimnazijos namų

ibse vietose i Tauragės

Kaltinėnų,

ity,

ba.

Kve-

Ialės, Švėkšnos, ir Vai- finansuoja

statybą

gyvenąs

Lietuvos

žydas

Kriaunų,

Nuostofiųlkdnstatubta, kad karo inva-

J.

St. Seimelis

Vaitelis,

męrikoje,

Nei

Bostono

hl,

vienas .nebuvo apsi-

į draudęs,

ke

todėl

padarytus

KALINIAI GEDĖJO

luos” viešbuty.

B'-----‘
16 PARODŲ

|

Greit Jakš-j

tienė pastebėjo,

kad

|Vilkaviškio apskrities

dingoi

jos ridikulis, kuriame buvo!
T\

Lietuvos

’

•

"*

r

’

minėdami

gintariniai karoliai, 100 do

• pavergimo

ulės.

gpiŠETŲ DIPLOMATINES
B- TARNYBOS

l

tus ir įgaliotas ministeris

Vilniaus

sukaktuvės,

pa

Badavo a-

mi prieš lenkų smurto žygį.]

• Tą pačią dieną arešto namų ’

SUIMTA PLEČKAITININKŲ
'

GAUJA
Tarkų

apskr.,

viršininkas

J

s tarnautojai

kriminaline

suėmė

du

p.

Kobielskiš ir

paaukojo

Vil-

- niui Vaduoti Sąjungai ęavoi

Onušiškioį

valse.,

daugi antrą kartą

policija

že- vienos dienos maisto išlaidas

žydi

— 19 litų.

muogės ir neužmirštuolės.

plečkaitininkus:

y

Korsakų Broniii ir Moliejų]
Stasį, pas kuriuos rasta gin-;

Šiomis dienomis suėjo 10 klų.

ibį, kaip Lietuvos pasiun

areš-|

piė 40 kalinių, protėstuoda-

policiją vagystę-aiškina.

ąyvulių skyriuose didžiauirrętų Užėmė raguočiai ir

liūdnas

skelbė badavimą.

Kriminalinė

akysna pasikei-

parodų vaizdas. Parodo-

d. I

r to namuose laikomi kaliniai,

16ra joninių

iės ūkio parodų. Paskuti'/.y .
įvyko spalių 2 d. Kupiš-

f
9

1

Amerikos pasas, laivakorte,'

lerių ir 500 lt.

Sąryšy su areštuotųjų

parodymais,

keli

areštuoti

dar

plečkaitininkų > organų

J. Baltrušaitis atstovauja zauijos nariai.

PRISIKĖLUS IĖ NUMIRUSIŲ

Eina tardys

Okupuotoj Lietuvoj Daugė

etųvąSov.-Rusijoje.

mas.

liškio valsčiuj vienam kaimą

jį. Baltrušaitis yra gimęs

arsnemunes

VILNIAUS
Vilkaviškis. Spalių

vargu, uždirbti ir grąžinti.

si Kaunan ir sustojusi “Bo

in ir Dotnuvos vai-

Metėsi

ati-

priimti

Vaitelis ir J. Gedgaudas.

lioms dienoms buvo atvyku [nuostolius tėkš patiems, savo

i vyko

turės

M.

M. Stonkienė,

Ronkus,

APVOGĖ AMERIKON?
Kaunas. Maitijoną Jak

jr

Pande-

o ir Svėdasų vals

tose"

mažai tesirūpinama.

M.

štienė, nuolat gyvenanti A-

šiemet įvairiose

dalyvavo apie

Susirinkime

gauskas, St. Leonavičius, J.jmomis
Mažeiką,

Rokiškio koje

Jamfe

gavo šie ūkininkai: K. Md-.įidais ir žuvusių karių šei-

rių.

Ameri

ity Juodupio, Jųžintų, Chase.

jų,

kaip 50,000 litį.

toriai jau perėmė paręigas
iš buvusių direktorijos na

švietimo ministeris p. K Ša
Gimnazijas

mis.

-

daugiau 150

Iškilmėse d&yvavo ii

š, Laukuvos, Naumies- kenis.

valsčiuose;

sįai ir kitr ūkio įrankiai.

staty

parap.

letargo miegu mirė 52 metų ’

1873

ūkininkas Ryškus. Letargas

į Austuosius mokslus išėjo

į užtruko kfeiiąąįdienas, todėl

j*- Baltrušaitis y-

plačiai žinomas, kaipo po-

krikdo n m. žydaitė, fe-1

iie tik Lietuvoj, bet ir

Žieivfehas Ė&taližas ..4
Turi žinoti afba ifco&ti?.___ .16 Maldų RinkinSlia, baltais
viršeliais
,—$1.75—125

Maldų Rinkinėlis, juodais
viršeliais _________-$175—1.25
Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00

Apie Apdraudę. Parašfi J.
S. Vasiliauskas _____ ;_____ 5o.
Moteryste ir žetayna. Ver
te J. Gerutis
_ ____40c.
Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A Vileišis——______ 50e.
. Ltapamofiioe Ugos ir kaip
bud jų išsisaugoti! Parašv
I negyvoji gamta :/žem6, van| duo, oras. Paraše J. Baronas—50e.
Patrimpo Laiškai. — Išleido ...
į&m. A.^Miliukas_________ 60e.
Į Meile (Poema). ParašS 1L
Į Gustaitis ________________ 15c.
I (Dalis
Nauja
BZxrvira—
—75e.
II).8kaitvmui
Su^veiSf
Į:, Vienuolius Luomą. Verte
jKun. P,. Saurusaitis ___ _____ 25e.
Vaikų Knygele — su pa-. ,
| veikslais _________ ______ .30e.
I Mano Patyrimai Didžiojoj
| Karėj, 1918 ir 1919 m. Para.
Š6/Knn. J. F. Jonaitis (KaI peiionas) -- ----------------------- 25e
j Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
I Graudūs Verksmai. SudftrS ir
| išleido Kun. J. Koncevičius—lOe.
I Moterystės Nesuardomybe. J.
I Uesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei13inys, Kaune —__ ___ -_____ -ĮCe.
į , Sunkiausiais Laikais. Parašė
' | A. Rucevičius — ------ - —_40e.
| Šventas Gabrielius. Išleido
| Tėvas Alfonsas Maria C. P._, 25e.
į Religijos Mokymo Metodi| ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
I . Leiskite Mažučiams Ateiti
iiPrie Manęs. Sutaisė KuPra- ?
Inas—___ - --------- :---------------- 40e,
į Mūsų Dainiai. Paraše Ka- _
I <ys Puida ’----------------------- 50e.
Į Anderseno Pasakos—su pa| eikslėliais _____ Li—_
'208.
t Indziulaitis —• . , ■ ... —50a,
Į.< B KėiiOBis po Europą ir
į krik, P«i» Pratisi^ Jule

raitė, kilusi iš Varnių mies-j
Nakties metu Ryčkus pabu

isijoj.
to.

bonas ir kunigu seminarijos! vo miegančią žmoną.

' NAUJAS EMIGRACIJOS

■

įstatymas

■.Einant

naujuoju

seimininkė.

.

Žmo

Ji'įsimylėjo į ną, kuri buvo iš prigimimo

vieną varniškį vaikiną ir dėl] hukšti ir sirgo širdies

liga,

emigra-

to
jos įstatymu,

Kūmais buvo vietos kle-| do, atsistojo ir nuėjo pas sa

pametė

žydų

tikėjimą.] todėl, pamačiusi iš1 ‘ numiru

užsienio pa-

i Spalių 5 d. buvo jų vestuvės. sių” prisikeltu, baisiai išsi

ų neišduodami berniukams
! Krikšto diena buvo

a 17 metų ir merginoms iki

-

atvvkd gando ir mirė

♦

*

širdies

liga.

M

jos tėvai iš Varnių. Jie noJ Pamatęs tat, Ryčkauš sūrius^

tlmetų.

To amžiaus asme-

rėję savo
ims užsienio pasai gali būt išduoti, pristačius vidaus
Skalų

ministerijai

doku-

tentus iš artimųjų giminių,
jį*
grife nori juos paimti į už-

įnį.

Dokumentai turi būti

įtvirtinti
tyo
*'

Lietuvos konsu-

__________
Į..
SENOVĖS IŠKASENOS į

dukterį

papiautiJ palaikęs tėvą šmėkla, norėjo;

bet mėginimas nepavykęs — jį kirviu sukapoti, tačiau šis

“VILNIUS nt VILNIAUS
ŽEME”
Šiomis

dienomis

Vilniuj

išėjo iš spaudos-pirmas to
mas leidinio “Vilnius ir Vil

niaus žemė.”

Šį leidinį lei

džią vaivadijos regionalinis
komitetas Vilniuj.

Išleistas

tomas

formato

yra

didelio

ir turi 336 pusi, ir 370 iliu

Ryčkus išbėgo pas
** ’. I dukteriai perdurti tik drSbu- pabėgo.
stracijų.
Jis padalintas į
Žeimelis, Šiaulių apskrit. žiai. Vėliau duktė pasislėpė) |kaimyntiš. Šie baisiausiai iš
tris' dalis.- Pirmojoj
daly
Netoli
Žeimelio,
Linkuvos
[kunigų seminarijos rūmuose, sigando irgi. Kėli net kuone
atpasakota vaivadijos istori
pusėje, yra nedidelis pyli
ir nebesirodė.
išėjo iš proto. Tik vėliau pa
ją ir Vilniaus žemės “atva
mėlis,iškurio dabar kasamas
vyko žmonėms išaiškinti kas
davimas f’ antrojoj aprašy
žvvrius ir vežamas į vieške
Įvyko.
DIDELIS GAISRAS
.
ta gamta ir krašto proistolį.
Bekasdami žmonės tenai
re; treciojoj — “kraštas ir
Notėnai, Kretingos apskr.
randa daugybę žmonių kau
Į
,
SPALIŲ
M2N.
9
D.
Pereitą šeštadienį, spalių m.
žmones.” Tarp autorių yra
lų ir plonučių sidabrinių pi
VILNIUJE
11 cl, pas Notėnų kaimo ūvisa eilė žymių mokslinin
nigėlių. Pinigėliuose pašte-,
Į
Vilniaus
pagrobimo
10
mekininkus
atvyko pik, Čes
kų.
•
bimi Vyties ženklai.
tų sukaktuves panarnėjo ir
nauskas Jonas iš Panoterių
.Netrukus išeis ir antras
Į Viltiiaus lietuviai. Ta proga
k. su savo motorine kuliama)
leidinio tomas su gausiu že
Daugų valsčiuj VingučįųJ mašma. / Jis buvo žadėjęs;[šv. Mikalojaus bažnyčioj bumėlapių priedu.
kaime sudegė St. SidziaviĮvo atlaikytos gedulingos paveik visiems to kaimo ūki
či aus medinis tvartas. Tvar
ninkams iškulti javus. Dar-)[maldos, kuriose dalyvavo lie
tą padegė psichiškai nenordvasibą pradėjo pas ūkininką Ma- tuvių organizacijos,
•ė
malus to paties kaimo gy
Įninkai ir mokyklos.
gauską, ir čia apie 13 vai. ki-;
ventojo
Ma*tulevičiaus
16
Lenkai spalių mėti. 9 d. palo nelaimės pradžia. Pet ne
metų sūnus.
'
’
y,
[ minėjo
saviškai.
Visliose
atsargumą, nuo motoro užsi
{lenkų laikraščiuose būvu įdegė Magausko plojimas ir
I--- , '•
;
į
'
------------------------esant palĄįdiėms viduje šįąu-

[ dąihs, ktąiga ugnis apėmė vi-

«ą kluonį. Nuo didelio vėjo,

Į/kot m
'

Į

I

wo

SVAAU1C4 A* SMKAS

PraradUpM 8Yaru3K> »r spėkg; Dr*sapetitas, vlriktnisio pakttidmal,

ugnis pasiekė ir gėrtimų tro- nas
besių šiaudinius stogus.

VL

[sam kaupui pasidarė didžiu pilkos, greitai pasidupcla Nura-’I%ne,
lis ugnįes pavojus.

Gyveri- kadangi jis iivaio štatam* uuo silpni-

rangių nuodu. glmdanfiij Stas oąemakus IUm tr rfr^ntat paralbfnsaf stlmuiluoja visus orgai
Idos jų veikimai lt Ji
"SUgy®'

Xu<a-Ton<
katą, sutelkė Jiems
rląu j#fo«. Tiekite
Verte jMų dalyke.
JU* f*Ute (Mtl
rtflšj aptteknj. {elfu
ritu j«, jMprdbtH

die- “lalmta K
m-, t*.
miajtaitrto
Ijrti- 10,800 lot*
kto (trintai 20,<

Maldos LGahrM. Istoriškas
pi^inyglVK
7-t<rHmtnreČio
kri
kičionyhės. Lietuviu kalbon
išguldė P. B. -——____ 250.
Apririktaų komedija. Ati
tikimas iš Amerikoniško gyve
ntao. Išguldė Lapšiaus Vai
kas --------------------------------- lOe.
Jdto Kmfto KHe ......... . $1.00
Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir apraiymais_____ 1.50
, Trumpa Apologetika arba
Kat Tikėjimo Apgynimu. Pu
rašė knn. V. ZajanČauakU—50e

“DARBININKAS'

i*A*'.*L

1

....

'

/ Mano pareiga pranešti “Darbi
ninke,” kad jau viskas kaip rei

et' ’

Lapkričio 15 d. vakaras
-Karalienės Angelų parapijos
choras rengia nepaprastai puikų
vakarėlį, Transfigurątion salėje,
kampas Marey Avė. ir Hooper St
šeštadienį, pradžia lygiai 7:30 va
kare. Bus vaidinama:
x 1. “Kerštinga meilė,” tragedi
ja trijuose aktuose. Veikalas pa
imtas iš lietuvių šeimyniško gyve
nimo Amerikoje.
Puiki komedija “Piršlybos,”
dar pirmą kartą šioje apylinkėje
vaidinama. Pamatę turėsite juo
kų.
Žydas, prajuokins visus.
Ubagas, ir dar nepaprastai gud7
rus.
“Šokiai medinių kareivių.” Dai
nos šokiam yra versta iš anglų
kalbos, ta pati gaidą, kaip ir ang
lų.
Užbaigs vakarą bendras, choras
dainomis.
Kviečiame visus prijaučiančius
atsilankyti ir remti mūsų chorą, n
mes stengsimės dainomis bei va
karais palinksminti.
Vakaro pelnas skiramas pusiau
su parapija.
'
\
Tikietų galima gauti pas ęhoro
narius ir klebonijoje.
Ruoškitės paklausyti, o nesK
graudinsit.

Dramos Komisija

1,250 pėdų aukščio namas
“Empire Statė”- naujai statožnasVnamas New Yorke, bus viė' nas pasauly aukščiausių namų.

Š|s narnas, bus kaipo atskiras
įmestas su 30,000 gyventojų* ku.atame bus galima gyventi^ jo^ie-

Su Pennsvlvania geležinkelio
stotim bus sujungtas tuneliu, ku
ris eis nuo 34 ir 5 Avė., iki sto
čiai.
Name veiks 67 elevatoriai gy
ventojų kilnojimui, kurie kils ir
eis žemyn po 1000 pėdų minutoje
greitumu'.
85 aukštas nuo pat žemės pavir
šiaus yra 1,050 pėdų. Nuo 85 aukš
to bus pastatyta bokštas 200 pėdų
aukštumo, prie kurio galės oro
laivai — zepelinai apsistoti ir ke
liauninkai išlipti ar įlipti. Tasai
bokštas bus plieno, 50 tonų sun
kumo.
Šis namas statomas nepaprastu
greitumu. Yra apskaitliuota, kad
kiekvieną dieną yra pastatomas
jo vienas aukštas. ' Namas bus
baigtas netrukus ir jo vietos prirengimas, t. y. nugriovimas seno
“Waldorf Astoria” viešbučio ir
dabartinio namo pastatymas užims
Į 5 mėnesių.
Prie šio namo statymo dirba
tarp 6,000 ir. 7,000 darbininkų ir
kurie atstovauja api^30 visokių
užsiėmimų.
Nors namas bus 1,250 pėdų nuo
žerti ės paviršiaus, bet. žemėje savo
pamatus turi vos 30 pėdų gylio —
30 pėdų Akmeny iškaltoje skylėje.
Daugumas gali pamanyti, kad to
kiam namtii yra pavojaus nuo di
delio vėjo, bet reikia atsiminti,
kad jis stovi ant uolos, užima ge
rą žemės plotą ir yra nepaprasto
sunkumo. Taigi iš tos pusės jam
baimėajiėra.

w Ofisuose ir kituose kambariuo
se bus viskas moderniška.* - Jokių
ajJSildymin pečių nebus matoma.
Namas kainuoApie 55 milionus
dolerių. Plieno struktūra sveria
apie 46.00<Ltonn.
, Tai tiek apie jį tuom kartu.

-z

..Y1

...

T

1

x

dą prirengta ir tikimės Jftkstan16. Kur bakūžė samanota, dai
čių žmonių tose iškihųėse. Jeigu
na — Ona KriauČiūnaitė.> .
'
-. ■
■ •
;
•
■ t ' ■
■
■
.
• tiek nebūtų, tai labai hpsiviltume
KARVt-PASISKūHDl
jautėsi, matomai, labai
17. Rusų daina, duetas — Pran
ir blogą įspūdį sudarytume į kitų
ciška
Kadžiutė
.ir
Sophie
Kažlaus.
rai ir nerodė palinkimo, kuęW
PėUCIJAI
kolonijų lietuvius ir kitataučius,
Iškeltas klausimas būsimo Ryti kaitė.
kad mes nemokame ar nesupran
Nesėniai- Japonijoj, Ka nors kitur nešdintis. Trečioj
tame reikalo pagerbti savo tautos nių valstijų seimelio. Nutarta su
' funviMiufum m n
Programui pasibaigus buvo iš ntatos miestely, buvo šitoks dienų atvyko karvės savi-W
sižinoti su Bayonnės lietuvių par. dalintos dovanos už gražiausius
didvyrius.
>
ninkas ir jau ruošėsi jų i&JB
Brangūs broliai lietuviai!
klebonu ir ten pabaigoje gruodžio pasirėdymus, 3 dovanos mergai keistas atsitikmas. Vieną ry
Visi jau esate girdėję apie* ne ; Tad lapkričio 9 d. visi sueikime mėn. šaukti metinį Rytinių vals
tėms,'8'berniukams.
Prie stalo tą prie * policijos būstinės si vesti namo, bet ši, dideliai
paprastą 500 metų jubiliejų mūsų į Elks Klubo svetainę pasiklausy tijų lietuvių katalikų seimelį.
susėdus, skaniais valgiais pasistip durų atėjo karvė ir ėmė bai nerimastaudama, su neapybrangiausio, .garbingiausio* ir vi ti didžiulio choro ir garsių kalbėk
\ Iškeltas klausimas surengimui rinta. xPo tam sekė žaislai ir šo mingai dairytis į šalis, rėdė kanta sukosi nuo • šeiminin- J
same pasaulyje pagarsėjusio Lie tojų.
Tokio parengiųjo šioje kolonijo Fed. apskr. vardu vakaro. Tas pa kiai, su muzika sudaryta iš pačių si turinti didelį' susirūpini ko i šalį, stengėsi jo artyn
tuvos Didžiojo Kunigaikščio Vy
remta. Įgaliota p. J. Brundza, šv. vaikučių, 3 smuikų ir 2 pianų. 0
je dar nebuvo ir fjal nebus.tauto.
mą ir liūdesį. Pagaliau ji neprisileisti.
|
Jurgio
parap. vargeta., susitarti'sn kad tie vaikučiai grojo lietuviškus
Vietinis
Kad atsakančiai sava tautos
kitais vargoninkais ir pastatyti šokius, tai vargiai galėtų susily ėmė garsiai baubti.
Tada policijos valdininkai • j
Didvyri pagerbus sujudo visi lie
ginti
didžiausi
profesionalai.
Te
gražų veikalą 'žiemos sezono lai
Policijos valdininkai at ėmė teirautis apie šito keis- -J
tuviai išsiblaškę po platųjį pasau
fino visos draugijas kacĮą vaka kreipė į tai dėmesį. \ Jie įku.
#
A
to reiškinio priežastis. Pa- .a
lį Šaudome 'ir mes AmsterdhSekantis mitingas bus šaukia rus rengs, kad prireikus muzikos,
vedė
karvę
į
kiemą,
davė
jai
mieeiai. Visi mes uoliai rengiamės
aiškėjo,-kad kairei duodavo J
mas Apreiškimo Šv. Pan. M. para neieškokite kur svetur, pačioje
šieno,
pagirdė.
Matyti,
kar

prie pagerbimo mūsų Tautos Did
mokykloje
galima
sudaryti
pui

pijos salėje, prieš paskutinį sek
tik kas antrą dieną pašaro _•'«
vyrio Vytauto Didžiojo Lietuvos
Matyti, graži vė buvo labai alkana. Porą
madienį lapkričio mėn. lapkričio kiausia orchestra.
menką duoklę. Ir tas tęsėsi
Kunigaikščio. Kad garsiau su
ateitis lemia, kuomet tokius darb dienų policijos globojama ji
30 d., 7 vai. vakare..,.
tol, kol netekusi kantrybės .Ji
skambėtų mūsų brangios Tėvynės
ščius, susipratusius bei atsidavu
Susirinkimas baigtas malda..
vardas, maloniai kviečiame visus
Ii
'
-Itaporteri. sius lietuviškam veikimui turime
karvė išlaužė vartus ir at-' A
artimesnius, ir tolimesnius lietu
ėjo... į policiją ieškoti pa>-^
vaikučius. Ką sakyti, kam' abejo
vius kaimynus, kartu su muięis
ti, kad ir ateitvje turėsime jauni
*
Spalių 22 d. .mirė Ona Sinkevi galbos.
šiose iškilmėse dalyvauti.
Kvie-'
mo, ir eilėse Alumniečių, Sodaliečienė, 49 metų amžiaus. Palaido
čiame lietuvius : iš Schenectady,
Policijos valdininkai savo
čių, Choro, Vyčiuose ir t. t.'
ta
spalių
25
d.
North
Arlington
Albany, Mekaniksvill, Trov, Hud- Plebietis
nepaprastos “viešnios” liki- §
kapuose su iškilmingomis bažny
son. Fortplane, Frankfort, Herkitinėmis apeigomis. Velionė sirgu mu pasirūpino, kad jai dau- . J
mer, Litt. Falls, žodžiu visus ku
si, nes prie jų arčiausia stovi, ne
liavo ilgoką laiką. Bayonniečiai giau neteko badauti.
rie tik galės.
pasitenkinusi
pasišventimu
nuola

josios
labai apgailestauja, nes bu
Be mūši; kaimynų, šiose iškil
Sekmadieny, spalių 26 d. ap
vo dora, maloni ir pavyzdinga mo
mėse dalyvaus iš Washingtono krikštyta Joana Marijoija, dukry tiniu giedojimu bei reingiamų įChoro pasilinksminimas
vairių
pramogų
parapijos
naudai,
teris. Į gedulingas pamaldas suaukštai gerbiamas ponas Ministe- tė Arthur William Harding ir bu
Šv. Jurgio parapijos choras spa-.,’siriųko daugybė žmonių. Paliko
ris B. K. Balutis. Dalyvaus taipgi vusios Barboros Barbšiutės, 30 d. net ir aukomis prisideda prie tų
naujų
vargonų.
Pereitą
sekmadie
ir žymesni' Amsterdamo valdiniu-/ spalių apkrikštyta Dorothea, duk
Jių 30 d. turėjo taip vadinamą dideliame nuliūdnnė savo gražią
nį,
bažnyčioje
paskelbta,
kad
iš
kai.
“HollOween Party.”
Išrinktoji ir gražiai išauklėtą šeimynėlę, vy
rytė George Scherer ir buvusios
Iškilmės ruošiamos šių metų lap Beatrieijos Tamošaitės. Bent tas choro apturėta auka sumoje $203. šeimininkių komisija, susidedanti rą, 4 sūnus ir 3 dukteris. Taipgi
Vienas statistikos biuras *
Tai
pelnas
iš
surengto
koncerto
dideliai
liūdi
A.
L.
R.
K.
Sąjungos
kričio (November) 9 d.
iš p. B/ Brundzienės, p. O. Baraspaduoda labai įdomių žirnio
malonu, kad lietuvaitės, nors ište
Iškilmės prasidės 3 valandą po kėjusios už svetimšalių, leidžia sa spalių 25 d. ir~ narių aukos. Štai nevičaitės, p. M. Čekauskaitės ir 49 kp..narės netekę savo tarpe vie
apie kalbas. Europoje kalbapietų pamaldomis Amsterdamo šv. vo kūdikius krikštyti lietuvių baž tie geraširdžiai ehoristai-tės:
U. Kulikauskaitės, su pagalba ne nos iš rimtųjų draugių. Visos na
rės aplankė savo mylimą draugę ma 125 kalbomis. Tarp ku- J
Kazimiero lietuvių bažnyčioje/Po nyčioje. Taip pat, 2 d. lapkričio
Visminai Antanas-Teklė $20.00, kuriu choristų, papuošė gražiai
pabaldų 5 vai. vakare visi svečiai apkrikštytas Albertas, sūnelis Vla Matusevičius; Gabrielius $10.Q0.
svetainę ir sutvarkė stalus. Susi su kuria daug metų dirbo visuo rių, vokiečių kalba stovi pir- |
susirinks į Federacijos Kliubo sve do Želianio ir buvusios Katarinos
rinkęs skaitlingas būrys choristų menini darbą; uždėjo graži; gyvų moj vietoj, vokiškai kalba ?
Po $5.00: Paulauskas Vincas,
tainę, 178 E. Main St.,‘kur turės Frankaitės; dar-gi, Alicija, dūk-,
kurių skaičius siekė virs 60, nors gėlių.vainiką ant jos karsto, tar
80,903,000 milionų žmonių. ?
Šilkai Aleksandras
ir
moteris,
Bri.
f
' ■
progos išgirsti grąžių prakalbų. ryte Vlado Stasiūno ir Elžbietos
daugelio dar .nebuvo, gražiai žai damos su Diev sesute. -Lai tau bū
gevičius Jonas, Liziunas K., Griga
Antroj vietoj rusų 70,254,-1
Svarbiausią prakalbą laikys Aukš Sodaitės.
dė, ^oko. Reikia pažymėti, kad šis na lengva šioje žemelėje. Ilsėkis
•- ■
lius A., Bauzrutė A., Alekna A.,
tai Gerbiamas P. Ministeris B. K.
choras ir lietuviškų žaidimų mo ramiai, o mes tave ilgai minėsime. 000 milionų. Trečioj vietoj i
Alekna D., Saluba Z., ZambrazePamaldos
Graborius buvo lenkas. Nežinau anglų 47,000,000 milionai. *
Balutis. Programų paiv^irįs dide ----ka ir jų nesigėdi žaisti. Pasilinks
*
/
u
.
vičiutė M., Jočiutės M. ir F., Mfiaar
tai toks lenkiškas paprotis, ar
lis bendras choras iš 90 žmonių
Šioje bažnyčioje, esant trim ku
minę, maršuodami maršą susėda i
.
't •
•
Ketvirtoj vietoj Italų 41,-^
šauskas
Pranas,
Bųtkiutės
M.
ii
gražiomis tautinėmis dainomis nigam, visuomet bandome išpildy
už stalų.
Sumanių šeimininkių gal pašaipa, kad lietuviai, vaini 807,000 milionai. Toliau eiF., Karpavičiūtė K^ Priešgintis
vargoninko B. Veličkos* vedamas, ’ti turiningą Katalikų Bažnyčios Iidėka, užkaridžiavskaniaįpagamin- kais papuošė sienas. Labai keis
tai Jtas ąjre<įė- Labai,, nemaloniu na prancūzų, ispanų, olandų,
į Įžanga į svetainę dovanai, y .turgiją
apeigas. .PriešŲzdūši-

gomų daiktų, drapanų, daktarai,
nursės, barberiai. bankai, knygy
nai, maudynės, klubai ir daug gra
žių kambarių darbininkų ir gy
ventoji; jame poilsiui. Žodžiu, tai
bus 85 aukštu miestas.

\

jV
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45 Whats the Ūse — smuikos
solo — Juozas GaigaL
j-/?

BAYONNE, N.J.

C. BROOKLYN, N. Y

Pasibaigus programai FėderacTįos svetainėje pagerbimui garbin
go svečio B. K. Balučio, Amerikos
Lietuvių svetainėje bus suruošta
vakarienė.
Norintieji dalyvauti
vakarienėje maloniai prašomi išanksto įsigyti tikietus, kuriuos ga
lima gauti pas p. KerbelĮ ar bent
kurį komisijos narį. Bilietus galės
gauti tik ikU5 lapkričio š. m. Vė
jau ne. Tą pačią dieną t. y. 9 lap
kričio bilietus i vakarienę negali
ma bus gauti/
Tad-Broliai Lietuviai, dalyvau
kime visi kuoskaitlingiaųsiai šiose
Šk ii mėse.
Kas brangina Lietuvos ir lietu
vio vardą, kas myli savo^ Tėvynę,
kas trokšta kad Lietuvos vardas
skambėtų po platųjį pasaulį, keno
gvslose dar plaka karštas didvy
riškas lietuviškas kraujas, tas nenatingės iškilmėse dalyvauti.
Tad visi, ar tai jaunas, ar senai,
ar tai mažas, ar didelis, skubėki
me į tas iškilmes.-

'

n ių ■ Dieną, sekm a’dfėnyje -vakare,
lapkričio 2 d. įvyko iškilmingi, ge
dulingi Mišparai, giedami trijų
kunigų, po tam pamokslas, sekant
procesijai per bažnyčią, su maldo
mis už mirusius.
Ant rytojaus,
pačioje Uždūšinių Dienoje, nuo
7:00 valandos prasidėjo visų trijų
kunigų ir vargoninko giedojimas
trijų noktumų, egzekvijų;
po
tam sekė po 3 mišias prie abie~jų šoninių altorių, o prie didžiojo
dvejos; tada, giedojimas Latides
už mirusius, ir iškilmingos mišios,
su asista, prie Didžiojo Altoriaus.
Uždūšinių vakare, kalbėta rožaneius už vėles. Per visas pamaldas
pritarė chorai, didysis sekmadie-

kytš prakalbų. Atsilankęs, gęrh.
klebonas kun. ^Pakalnis pasakė
Juozas, JanuškiutėsĮ Julė ir Juzė,
gražią prakalbą.
Džiaugėsi cho
Ramoškaitė B.,
Arlauskaitė B.,
ro pažanga ir tvarka ir linkėjo
Tamošaitė Marcelė.
chorui gražios ateities. Vakaro včVeikia Choras, veikia ir mokyk . dėju buvo varg. J. Brundza. Pa
los vaikučiai, kiekvienas skyrius, sistiprinę ir vėl prie šokių. Ūpas
pradedant nuo mažyčių 1-mo sky nas visus puikus. Išsiskirstė visi
riaus, iki “near-graduates” bruz- natenkinti šiuo pasilinksminimu.
da-juda. Štai, jau turėjo purengi Stropiai rengiasi choras nrie konrną 4-tas skyrius, kuris davė pelno certo-vakaro kuris ivvks 23 d.
$20.00. Paaukota vargonų fondui. Į lapkričio.
7-tas skyrius taip pat surengė kos
tiumų baliuką, kurio pelnas, $15,
taip pat įteikta kaipo auka nuo to
Koncertas-vakaras
skyriaus mokinių. Bravo!

Serbentas Kazimieras; <; Serbentas

Negalima praleisti nepastebėjus
apie įvairumą 7-to skyriaus paren
gimo, sugalvoto Mokytojos Se
sers Gabrielės. Buvo tai toks tu
riningas, kad ir didžiausiai drau
gijai būtų garbė, o vis tai atliktą
pačių, vaikučių.
Reikia stebėtis,
kad savo mokykloje turime tiek
apdovanotų - talentuotų vaikučių.
Iš. programo matyti :

nyje vakare, mažasis, mokyklos
mergaičių, per mišfas. Kaip viens,
taip ir kitas žavėjantis; didysis
choras, galingas, skaitlingas, ypač
gražiai sugiedojo naujai kompozuota “Libera” Gerb. Muziko A.
Z. Vismino.x Mažasis 'choras, švel
nutis, nekaltųjų mergaičių, tary
Amsterdam’o Vytauto
tum angelukų, nemažiau traukian
1. A Mother’s Prayer, piano solo
Didžiojo Komitetas tis. Įspūdis visų tų pamaldų.dide— Elena Bačiuškaitė.
lis, sužadinantis žmogaus tikėji
2. Poet and Peasa’nt,'smuikų so
mą bei sustiprinantis jo viltį, kad
'
t
sulyg žodžių mišių už mirusias lo — Juozas GaigaL
3. Soldier’s Rosary, daina"— EPrefacijos, tie kurie nuliūsta dėl
neišvengiamos
mirties
dėsnio
bū

lena Sabaliauskaitė.
D. L. K. Vytauto dvasia sujudi
no ir šios kolonijos lietuvius. Di tų paguosti būsiančios nemirybės
4. Blue Bird Echo, piano solo —
deliu užsidegimu rengiasi paminėt pažadėjimais, nes Dievas neatima Sophie Kazlauskaitė.
jo 500 metų mirties sukaktuves, 9 nuo žmogaus gyvybę, jam mirus,
5. Minuet, smuikų solo
Jonas
d. lapkričio, didelėj Elks Klubo ir šio žemiškojo gyvenimo namams Žemaitis.
Auditorijoj, kur randasi virš 1300 iširus, rengiama amžina buveinė
6. Šokis, Tap — Ona čeponiutė.
sėdf nių, o steičius gali talpinti 500 danguje, šventas Tėvas Pijus XI
7. The World is Waiting^or the
dainjninkų, gražiausioj miesto da pats yra sakęs, kad žmonės tikin
Sunrise, į dailia — Ona Kraučiūly. Tikietai pardavinėjami.
Jų tieji daugiau išmoksta tfpie tikėji
kainos $1.50, $^.00* ir 50c. Veik mą S Bažnyčios 3peigų -—litur- naitė.

EUZABETH, N. J.

liausi tu darbo veikėjai tai kun. J.
Simonaitis, kurs tuo reikalu net
Washingtone lankėsi, Lietuvos At
stovybėje, Dr. Kralikauskas, J.
Zakarevičius, J. Matuza ir kiti.
F. Savickas yra šių iškilmių pir
mininku, R. Džiovelis vice-pirpiininkn.
Tikietns pardavinėja C
Zabeta, J. Gausis, Venckus, Ko
niutienė, kleb. kun. J. Shnonaitif
ir draugijų vaidybos. Prof. J. ži
leviČius turi gal būt sunkiausią rolę —. aukvieat dainininku*, o tai

Jms nelengvas darbas.

gųos ųcgu iš daugelio paklausytų
pamokslų.
Po Uždūšinių dienai, utarninke,
lapkričio 4 d., laikytos iškilmingos
gedulingos egzekvijos ir mišios už
mirusius tėvus kun. P. A. Lekešio;
jam padėjo jo draugai-kunigai :
Balkftnas, Aleksiūnas, PaulioniR.

Vargoną Vajuz
Vargonų vajus sparčiai eina.
Jau surinkta viri $2,000, o aukos
dar vis plaukia. Pats choras, ku
riam vargonai bene bus brangiau . :
I £

' 8. Heather Bose, piano solo —
Elena Bučiuskaitė.
‘ 9. Dainty Princess, smuikų solo
— Pranciška Kadfiutė. Ą
10. Šokis, Tap — Elena Baltru
šaitis.
,
11. Black Hawk Waltz, piano
solo — Sophie Mazlauskaitė.
12. Smuikais duetas—Jonas že
maitis ir Juozas GaigaL
13. Pasistačiau «tubą, dairia —
Elena Sabaliauskaitė. , '
14. Over the Waves, piapo solo
— Sophie Kazlatmitaitė.

Šv. Jurgio par. jaunuolių cho
ras, šį šeštadieny, lapkričio 8 d.,
8 vai. vakare, rengia koncertą-vakarą. Bus vaidinimų, dainų, šo
kių, deklemacijų ir kitko. Pelnas
parapijos naudai- Užkviečia atsi
lankyt, nes programa bus įvairi ir
graži.

Jaunuolių choras

Parengimai

“K B.” 1

lenKrt/yimgrų ir kf.'

lietuvio graborio.

-.

Mot Sąj. 29 kp. rengia gražų
vakarą lapkr. 8 d. Apreiškimo P.
Š.- par. salėje.
■ i
Mot. Sąjungos 29 kuopa rengia
teatrą lapkričio 23 d. Apreiškimo
P. Š. par. salėje. '

“L. k/Ą

Julijona H-nie

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
LIETUV. DUKTERŲ DKJ0>
PO GLOBA MOTINOS SV&
VALDYBA
Pirmininkas — Antanas Macejunns,
,/į
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa
Vice-pirm. -— Povilas žirolis,
554 E. Fifth St, So. Boston, Mase.
. -i
Protokolų Rašt — Adolfas Navickas, ,. J
274 Bolton S t, So. Boston, Mass.
Finansų Rašt — Juozapas VinkevlčiM, ,jjj
450 E. Seventh St, So. Boston, Mase.
Kasierius — Andrius Zalleckas,
Jgg
702 E. Fifth St, So. Boston, Maso.
Maršalka — Kazimieras Mlkaillonis,
J
906 E. Broadway, So. Boston, Maw.-J
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė> -įį
nešintus susirinkimus kas antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio Lietuviu ’i
Svetainėj kampas E ir Silver Sta^ j
So. Boston, Mass., 1-mą valandą pa A
pietų. Ateidami atsiveskite dranga
naujų narių su savim prie draugljot M
prirašyti.
'
>'3

Pirmlnlnk? — Tekle AšmensklenS,
63 G St., So. Boston, Mass.
Viee-I’irmininkė — F. Zaleckienė,
448 Cambridge St, Cambridge, Masa
Prot Raštininke — Ona SiaurlenS,
443 E. 7-th St, So. Boston,' Mass.
Telephon? Sonth Boston 3422-R.
Fin.,Raštininkė—Marijona MarkonlntS,
664 E. Eighth St, So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona Sianinliutė, .
105 West 6-th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Maaa
Kasos Globėja — R Janušonienė,
1426 Columbia Rd„ So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimuartaiko kas
antrą ntaminką kiekvieno mėnesio,
7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj sve
tainėj.
Visais draugijos reikalais krelpUtBs
pas protokolų raštininke.
--------------------------J
..........

Mot Sąjungos 35 kp. fefigia va ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINfiS
DR-JOS VALDYBA
karą lapkr. 16 d. Apreiškimo par.
Pirmininkas
— Motiejus žioba,
salėje.

Šv. Jurgio par. Jaunųjų choras
rengia koncertą-teatrą lapkričio 8
d. parapijos salėj.

’

<•

36 ML Ida Rd- Dorchester, Mass.
Telepbone Columbia 5431
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — Jonas Gllneckis,
5 Thomas Park, So. Boston. Mass.
Fin. Raitininkas — Matas šeikis,
256 E. Nlnth St, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Boadway, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zatkis,
7 Win/ield St, So.. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią
nedėldienl kiekvieno mėnesio, 2 vai.
po pietų, Parapijos salėj, 492 E. 7th
St. So. Boston, Mass.

Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Seventh St, So. Boeton, Mai
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boeton, Mm
Prot Raitininkas — V. Tamoliuosi,
40 Marine Rd., So. Boston, Msml
Fin. Raitininkas — D. Lingevlflus,
62 Adams St, Dorchester, Mass.
Kasierius — P. Kieponis,
206 Bolton St, So. Boeton. Kasa.
Tvarkdaris — J. Eeėčinskas,
141 Bowen St., So. Boeton. Man.
Draugija laiko susirinkimus kas aa£
pirmadieni kiekvieno mėnesio T i
vai. vakare, pobažnytlnėj svstaM
Fifth St, 8<x Boeton, Mase. _ '

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

Šv. Jurgio par. choras rengia Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas.
24 Thorons Park, So. Boston, Mass.
koncertą-teatrą lapkričio 23 d. pa Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Savryer Ava. Dorcbester. Mase.
rapijos salėje.
, \

Prot RaStlnlnkas — Kasys Rusteika,
440 E. 6th St.. Sonth Eoston, Mass.
Fin. RaAtinlnkas — Juoms Ousevičlu^.
27 Tampa St. Mnttnpan, Mass.
Iždininkas — Vincas KalIAIns,
67 G Street South Boeton. Mass.
TvarkdarisPetras Gele*tnix
14 Vlntnn St, Sonth Rooton. Mase.
Draugijos auslrluklmat būna kas pirmą
nedėldienl kiekvieno mėnesio 2 vai.

po pistų. Parapija* salėj, 402 Kast
- Seventh St., So. Boston, Mass.

'
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pasirašiiieadavo anais lai
kais visiems dabar žinomas
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darbo. Bet šiemet dar gyvenimas nesusitvarkė po įvy
kusių suiručių ir naujiems
ateiviams, visur durys užda
ros.
'

Teikti žmogur,*-ar tautai, t jiems patikdavo. Moteris bu- katalikiškos visuomenes va- Nuskendo jūrininkas lie
ar žmonijai žemišką gerbūvį Ivo laikoma kaipo vyro vergė
das kun. Mykolas Krupavi tuvis. Lietuvis Jonas- Sedvi(ir
jo
žaislas
ir
laikoma
pa

ir gerovę nėra tai Katalikų
čius. Vadinasi, jaii dvide latSi gimęs 1871 m. gegužės
Bažnyčios principais v tiks niekoje. Ir gyvybė žmogaus šimts penkeri metai yrą su m. 4 d. Kasimuose(ar Rasei...
• < i-’’ *•'
~ ' - *7
•.
las. Jos tikslas yra aukštes kaip buvo įvertinta? Žmo ėję, kaip kun. M. Krupari- niuose)'ilgai tarnavo jūri
nis, kilnesnis. Dieviškasis gaus gyvybė nevertesnė bu čius plunksna purena lietu- ninku ir paskutiniu laiku
URUGVAJUS
Mokytojas ją įsteigė mokyti vo už gyvulio. Tik prisimink vos gyvenimo dirvonus. Jis buvo “Estell” laive, kuris y- Lietuvos vasaros oras. Kližmogų, kad jis sutvertas ki Romos gladiatorius, prisi daug rašė prieš karą, net ra nuskendęs drauge su įgu mato atžvilgiu tinkamiau
tam pasauliui ir rodyti jam mink, kaip anų laikų išmin knygų tada yra parašęs, la. Drauge nuskendo ir J. sias lietuviui yra Urugva
čiai liepdavo senelius įr ne daug rašė karo metu. O kas Sedvilas. Giminės kreipda- jaus kraštas nei Brazilija ir
kebą į amžinybę.
sveikus kūdikius išžudyti. nežino
jo redaguojamo mies į Lietuvos užsienio mi Argentina. Urugvajaus kli
/ Tačiau, nors žmogus skir
Tie dalykai išnyko atėjus ‘ ‘ Krikščionio Demokrato, ’ ’ nisteriją galėtų gauti iš Bel matas yra labai panašus į
tas kitam pasauliui, prisi
Krikščionijai. Ir į kuriąs jo “Visuomenininko Biblio gu jūrių įstaigos pensijos. Lietuvos karštas vasaras.
rengti turi šitame. Dievas
tik. tautas įėjo Krikščionija, tekos” Jau penkių knygų pa
Atkeliavę čia lietuviai, ne
taip surėdė ir davė: a) įsta
tose, pamažu išnyko vergija, rašytų, jo gausius straips
LENKŲ TERO
BRAZILIJA
.
gaudami miestuose darbo,
tymus, kuriuos žmogus pri
moteris Įsigijo lygybę, ir pat- nius “Ryte” ir t. t. Mūši} Vargas svetimoj šaly. Bra ieško jo ūkiuose, kuriuose
valo .užlaikyti ir b) draugiją
GALICIJOJ
x
x t
.. J
J
likai. veikėjai, ypač
zilija yra arti'pusiaujo, dėl nėra tokios vergijos kaip
—Bažnyčią, kuri žmogų mo- žudystės ir žmogžudystės
ant įtiek sumažėjo ant kiek nimas trokšta žinių apie kun. to labai karšta iy visokių Brazilijoj ir Argentinoj, ir
ko ir veda tiesos keKu. Žmotautos teikėsi priimti Kri M. Kruparičiaus prieškarinį nuodingi} gyvių knibždėte nedarbas čia mažesnis. Ta
| \ Žinios apie lenku terorą
gaus tų įstatymų užlaiky
kščioniją. Ir dar daugiau, ir karo metu veikimą, užtat knibžda. Be to. keliaujančius čiau ši šalis lietuviams ma
' prieš ukrainiečius GaKcijoj
mas pakeitė socialį gyveni
net ir tos, kurios nepriėmė nutariau panaudoti jo plun suvargusius žmones greit žiau tepažįstama, dėl to lie
./pasiekė platesnį: pasaulį.
mą. Tas didis Bažnyčios rū
Krikščionijos, paėmė iš jos ksnos darbo 25 m. jubiliejų pagauna geltonasis drugys tuvių1 Urugvajuje'dar ne
|Wew Y orko ‘ ‘ Heraid *Tripesnis apie žmogaus gerą
nors dalelę tiesos, ir kilo tau ir ta proga išgauti vieną Įri ir kitos biaurios ligos. Da daug ir jų bendravimas ne
prisirengimą į kitą gyveni
š bune” korespondentas John
tų civilizacija. Tai istorinis tą įdomesnę žinią. . _
J bar ten yra daug sergančių žymus. Urugvajuj nemaža
mą, iškėlė ir išlaikė tautose
jElliot sugrįžo iš Lenkijos į
faktas. ~
\
; Seminiristes ir mokytojas
mūši} tautiečių. Gydymu nie .Lietuvos žydelių, kurių Ar
aukštą
civilizaciją.
įįerlyną ir aprašė lenkų
Bažnyčia netik davė tau— Dovanok Tamsta, kad kas nesirūpina. Sveikieji gentina neįsileidžia, b į Bra
Kiekvienas, kuris nors toms pamatinius civilizacijos
^ąurumus Galicijoj. Anot
nutariau valandėlę sutruk šeimų nariai iš paskutinųjų^ ziliją jie patys nevažiuoja.
kiek
yra
apsipažinęs
su
tau

principus,
bet
taipgi
išlaikė
jo, ukrainiečiai privesti prie
“ Trimitas”
dyti. “Vilniaus Žinių” 1905 stengiasi uždirbti ir gelbėti
ti}
istorija,
žino
kaip
žemai
ir
išplatino
mokslą,
meną
ir
^desperacijos dėl slopinimo
in. pavasario numeriuose ra saviškius nelaiminguosius,
buvo civilizacija pirm Kri kūrybą. Tai istorija. Prieš
dau I. Grochovskio kores tačiau paskutiniuoju laiku MILIJONAS KILOMETRŲ DĖL
į-jų'tautinio judėjimo pradekščionijos. Trys dalykai že istorinius faktus argumentų
pondencijų bei vertimų. įr Brazilijoj gyvenimo sąlygos _ VIENO KILOGRAMO
į jo deginti lenku ūkius. Lenmino civilizaeiją, būtent, nėra. Žodžiai prieš faktttš
' ' MEDAUS
girdėjau, kad jos yra Tams tiek pablogėjo, kad už darbą
wkų valdžia pasiuntė kariuoVergija, Moteries paniekini nieko nereiškia.
tos rašytos. Jei tikrai taip, nemoka po 3—6 mėnesius.
Bitės yra labai daTbščios,
^mėnę malšinti “sukilėlius.”
mas,- ir Niekinimas žmogaus Katalikų Bažnyčia daug
tai ar tat pirmieji Tamstos Priežastis—kavos pramonės taip kad jos yra statomos
.Prasidėjo neapsakomi žiaugyvybės. Pirm Krikščioni praeityje davė žmonijai ir
susmukimas: neteko rinki}. žmonėms pavyzdžiu. Bitės
raštai ?
.
; rūmai. Lenkų ulonai puolė
jos atėjimo baisi buvo tauto-, duoda šiandieną iy jai pri
— Taip, pirmoji kores Apskritai, pramonė Brazili niekad nebūna vasaros metu „
Mjkrainų kaimus ir elgėsi su
se vergija. Turtuoliai pirk klauso žmonijos garbė ir pa
pondencija ne visai mano joje žlunga ir jos kitimo ne be darbo, jei tik, žinoma, oJgjryentojais kaip su valstydavo beturčius ir vėl parduo garba.
vieno, kitos jau mano, vieno.. matyti. Lietuviams Brazili ras yra geras medui rinkti į
? bes priešais. Ne tik kaimiedavo, ir darydavo kas tik
Ir tos korespondencijos yra joj ateitie^ nėra, nebent vie- Reikalui esant, bitės atlieta_ ,
bet ir intetigeni^ąva-’
nas vargas,
’ -riŠkiją ir seimo atstovus plaieškodamos žiedų. Amerikoj <
-—Taigi šiemet 25 metai,
kė botagais ir rykštėmis, įARGENTINA
šią vasarą buvo padarytas
kaip Tamsta savo plunksną
■ įkirsdami kiekvienam žmo
esi pavertęs didelės šviesos Neįtikėtinas lietuvių skai toks įdomus bandymas. Avi
gui po 60—90 smūgių, taip
švyturiu. Šito jubiliejaus čius. St. Žiemys iš Buenos liai buvo pastatyti dykumoj, (.Jo plunksnos darbo, 25metų sukaktuviu proga)
‘ikad nelaimingieji kankiniai
proga aš noriu tamstą pa Aires rašo, jog Argentinoje taip kad lig artimausio, liu
^netekdavo nuovokos. Griovė
klausinėti, nes tiek mūsų lietuvių yra į 400,000. Dau cerna užsėto, lauko, buvo 12 ?
j'namus, uždarinėjo mokyklas
Prieš 25 metus
vinti savo vaikams įstojimą plačiosios katalikiškosios vi giausia lietuvių gyvenama kilometrų. Nežiūrint tokio
įįįr kooperacijos krautuves.
Smarkiai virė Lietuvos gy- i šitą vienutę mūsų semina- suomenės veikėjai, tiek Tam siaurės ir yidurio Argenti tolumo, bitės kasdien lėkė į
;;Knygynus ir kultūros įstaivenimas prieš dvidešimt* riją, reikia stengtis prašalie stą ^mylintis jaunimas, ne noje. Daugelis lietuvių yra tą lauką. Tuo būdu, ikekvie‘ gas degino ir naikino. Ir
penkerius metus. Čia inten ti iš jos svetimtaučius. O kantraudamas nori apie bedarbių ir jie 'minta vien na.bitė kasdien padarydavo y
.tie žiaurūs kareiviai reikalasyvi nedaugelio asmenų ko kaip gi juos galima pašalin Tamstos jaunatvės ir vėly- bananų buljonu. Gyvenimo mažiausia 24 kilometrus. Su
rio is gyventojų maisto ir
va dėl lietuvybės bažnyčiose ti ? Reikia, kad joje lietuvių besnio laiko veikimą kodau- sąlygos lietuviams kiek leng dėjus krūvon visų bičių ke
t imdavo pinigines pabaudas.
vesnės nei Brazilijoj, nes čia liones, buvo apskaityta, kad
ir dėl lietuvybės bei katali kalba būtų išguldoma prigu giausia išgirsti.
j,Tie audringi puolimai nuokybės mokyklose, čia japonų linčiai, reikia prašalinti ap — Štai ko Tamsta atėjai. nemaža yra iš seniau gyve vienam kilogramui medaus
ktetbs kartojosi ir kitiems
karas, čia Vilniaus Seimas, gaudinėjimus, kaip antai: Bet žinai, kad nesu linkęs nančių saviškių, gana pasi surinkti bitės turėdavo nu- ..
^kaimams po kelis kartus tečia prasidedąs “cicilismetis.’ gavimą melagingų liudijimų pasikalbėjimų davinėti. Ga turinčių, turinčių savų ūkių skristi vieną milijoną kilo
nukentėti tą baisų terorą,
Nedaug ką atsimindamas iš ir ti t., žodžiu sakant, kad ną jau apie mane prirašė ir ir pramonės įmonių. Lietu metrų. Tai, iš tikrųjų, rodo
‘/hio būdu šalis likosi visištų laikų, dažnai imu “Vil visi įstatymai link priėmimo prikalbėjo būtų ir nebūti} vis lietuvį palaiko. Duoda nepaprastą bičių darbštumą.
£kai nualinta ir sunaikinta.
niaus Žinias” ir įdomiai jas į seminariją pilnai būtų pil dalykų. Dvidešimt penkerių
metii mano plunksnos darbo
skaitau. Tame vienintelv ta domi”
GINKLUOTOS POLITIKOS
da Lietuvos dienrašty yra vi Už mėnesio tas pats I. sukaktuvės — mažas jubilie
VAISIAI
si tų laikų skaudžiausi Ketu Grochovskis visu griežtumu jus. Ir plunksna ir gyvu žo
Netaip labai senai, vieno sikaltimai.
Vienok mums rių kryželiai, risi didieji jų gina katalikiškąjį auklėji džiu dirbau per tuos 25 me
^miesto kriminalinio teismo tie rekordai nelabai svarbu rūpesčiai, visos didesnės ko mą. “Viln. Ž.” 100 num. tus mūsų brangiai tėvynei
Lietuvos opozicijos spau ti savo krašto žmonių, kaip <
skyrius, surinko ir paskel- žinoti.
.
’
1905-IV-22
(V-5)
skaitom:
Lietuvai,
kiek
kiekvienas
lie

vos surašyta. Kiekvienas
da atkartotinai rašo apie jie jaučiasi jų valdomi, ko ' ajeprąeitų metų tardymų są“
Kiekvienos
mokytojų
semi

tuvis katalikas inteligentas diktatūras Europoj ir jų pa jie norėtų, kad būti} padaiy- .
Štai kas svarbu. Tame straipsnių bei korespondenpttŽą.- Pasirodo, kad teismas mieste yra labai didelis skai dencijų žodis persunktas lie narijos tikslas yra ne tik mo-. turi dirbti. Visomis jėgomis sėkas. Tą daro dėlto, kad ir
ta”
y
Bm3,648 prasikaltėlius,
kytojų,
bet
ir
naujos
kartos
dirbau
ir
dirbu
ne
kokiems
čius ateivių. Ir Lietuvių y- tuvių vienybės reikalu, vie
Lietuvos tautininkų diktatū
Taip yra Rusijoj, Lenki- .
tūkstančiai devyni šim- ra daug. Tačiau, sulig teis nybes remiamos katalikybės, auklėtojų priruošimas. Ma- laurams pelnytis, bet tam, ra nei kiek nesiskiria nuo ki
joj, Italijoj. Lietuvos tautiastuonios dešimtys vie- mo paskelbimo, aštuonios- tautybės ir demokratvbės pa tydams gražų Bažnyčios ap kad to reikalauja Dievas ir tų šalių diktatūrų.
ninkai iš tų šalių diktatore-' |
knas iš jų buvę vyrai ir šeši dešimtys penktas nuošimtis grindais.
taisomą, girdėdamas dailų Tėvynė., Mūsų tėvynė vargs
“Ūkininkas” rašo:
lių semia sau stiprybę ir ban
tfUhtai šešios dešimtys sep- prasikaltėlių, buvę Ameri
giedojimą, matydamas atė ta it serga. Katatikai Lietu
Korespondencijos iš Veiverių
do ant tokio pat kurpalio
mfefls mbterys. '
jusiųjų nusižeminimą, ypa vai, nepriklausomybę iškovo- “Dėl to daug kur matome
koje gimusieji. Verta apie
Ypač stipri lietuvio kovo
savanaudžius
diktatorius, tempti visą vidaus politiką.
ra i%džiuma jų pateko štai
čiai jei tarp jų yra artimi jo ir apsaugojo. Katalikai iš
tai pagalvoti.
■
' >**;« .>■ '.a
kurie darbininkų, ūkininkų, Apie, ginkluotą
tojo energija žybčioja iš Vei kūdikiu žmonės, pripranta
.politiką J
įtaip: moteriškės už mažas
to vargo ir* iš tos ligos ją tu
verių korespondencijos I. dažniau pamaldas lankyti.
ar tautos garbes ir gerovės “Ūkininkas” šiaip užbaigia: fj
įfagfctes; vyrai už petžengirės išvesti. Mes Senieji mūsų
Grochovskio ir vėbau iš ko- Pradėjus vaikui mokytis,
vardu dangstydamiesi gim “Vadinasi, šiandien jau y- J
Įj^ trirfikp taisyklių. Vyrai
tėvynės į sveiką tautinių dira^diobiliais važiuoja grei- KIEK IŠVESTA MĖSOS IR resjfondencijos bei straips reikia, kad būti} išguldinė- dybių .kelią gal jau neįsteng- klūota politika savo krašto ra aišku, kad vidaus potitinių Mykolo/Kruopelės pasi jami vaikams mokykloje ti sim atvesti. Bet dėl to visai viduje
varo.
8VTE8T0 Iš KLAIPĖDOS
ka privalo būti ne ginklu
sustoja kur uždrausta,
T
.
- v
rašytų.
ŠALDYTUVŲ
Įn&ųoja į tvoras, į stulpus,
“Bet ginklu paremta vi vykdoma, sbet išmintimi ir į
nenusimenam. - Mes šviesio
kėjimo dalykai.
*.*
' it-'* -J
i
sįpsidiiria su kitais važiuoto“Vilniaus Žinių” 61 num. Veiverių gi seminarijoj mis akimis žiūrim į gražiąją daus politika jau pati savai- piliečių pritarimu, ką galiIš Klaipėdos šaltdytuvų
mūsų tautos Ateitį —. ateiti me^rpdo, kad tie kurie taip ma padaryti esant demojcrų--įg
CTfmfJ nepaiso mieste šviesos per pereitą savaitę išvežta į 1905-III-7 (20) I.Grochovs- visai atžagariai
Hti&ų, žodžiu, padaro visą, Angliją 3,400 ėentn. bekono kis aiškiai ir griežtai rašo, Trumputis straipsnis, o vi nmkiją. Jei tas jaunimas no- valdo neturi krašto pasitikė tiškai t va rkai ir visų piliečių
jimo, nes jie vykdo tokius rinktam seinraųo vietose de*
Bą neturėtų padaryti į
_ _
rv ajfc mano
ir 3,17d ‘stdt. skiesto, kurių kad Veiverių* njokytojų se sa vaįko auklėjimo j^oĮgra-Į
darbusį kurie nėra naudingi motratišku būdu sudarytose
Eptatraš iŠ eilės į teismus
minarija tik lietuvių sūnums ma išdėstyti -'Ir kaip aiš- išgirsti, to neduoti ne
300 į Belgiją, 80 — į Sveį- įsteigta. O riątik nemažai kiaif
j i*
Bjhsdėjas —- girtuoklystė. Ji
• <

'

*

r

-

r'p.

•

•

'

V* 4? s

.•

*

F

...

•

.

.

>yrų ir mote-

roferit

' f

■ t,■

-V

-.-„c ■— :

.

Otų ką sako i

' -*tr

įž. '’• -

Psichologas Charcot

Lietuvių ukarinieėių drau
d. Šaulių Sąjungos salėje į- gijos vai du sveikindamas p.

6. Sidabrienė,—ižd., 6 Cojnmomrealth Ave^ Worcester, Masa.
LiteratinA Komisija: Kun. Petras Saurūaaitia, '•
Kun. Jonas Švagždys, Kun. Dr. Jonas M- Navickai, Kun.
- Pranas V. Strakauskas, Kun. Feliksas Narbutas, p. Vincentas
Blavackaa.
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Baltjūrių tėvynėj, kaip pasakoj, šventė: i
-* 1} Kūnas sukietėja,
Daudzvardas apibudino
UkPenkiais šimtais vasarų minios keliauja.
v
<
\
•
das balsta, akys suakmen^
‘rainą politinėje ir istorinė
Suvargusios minios, daug Aedalįų kentę,
ja, lupos atviros, kaklas
je šviesoje. Taip pat pabrė
Keliauja sehovėn gyventi iš naujo.
temptas, raumenys sutrauk*
; •” j. ; A ’*■ '
■
'ipA- Z--4 *. * -■ ■<
žė stebėtiną
supuolimų
tuo
•*
1 ''
ti, o delnai smarkiai su
- Keliauja ir grįžta, tąčiaū nebe tie jau:
BŪKIME BLAIVUS
atžvilgiu, kad 1/3 Lietuvos
gniaužti. Po valandėlės tau^
Veiduose gyvybė, krūtinėse galios,
žemių
su
sostine
Vilniumi
ir
- Suvažiavimą atidarė Vilmenvs ima konvulsyviai dre-.a
Gyvenimo skundų jau .jie nebepaiso,
Kas gi nežino to aukšto ir met dar didesnis valgas už niui vaduoti s-gos centro
ukrainiečių žemių sirsosbėti, sukietėjimas pereina^
'Ir skausmas pajuodęs užmiršo bedalius.
garbingo žodžio blaivus! Tik viešpatauja šeimynoj, -negu komiteto pirmininkas prof.Įtine Lvovu yi§ to paties lenI paskui seka trumpas, bet gį
pažiūrėkime į blaivųjų šei prie girtuoklio tėvo; nes Myk. Biržiška. Prezidiumą)ko pavergta. Baigdamas paUžmiršo, nes daug ko jiems Genijus sakė
lūs miegas.
mynas ir tuoj pamatysime, tuomet jau namas ir vaike sudarė: Dotnuvos žemės
Palaimintais Žąlgįriais, žvangančiais pančiais
kad Abi tautos, se
kokis ramumas, širdingu liai lieka be priežiūros, be kio akademijos prof. Kemė-|novė.3e
2) Po to seka antras per
J o žodžiais nusišvietė rytdienoms akys,
laikus gerai su
aprūpinimo;
be
tvarkos,
nes
sis, Šaulių S-gos centro yal-Įgrv^^ ir dabar sušidėmas, meilė. Tose šeimynose
Jo žygiais sutirpo krūtinėse kančios.
jodas, vadinamas iš anglių
e'
negirdėsime keiksmų, nes girtuoklė motina pati apsi- dybos vice-pirm. inž. Grau-p1? bendram darbui — .siekti
kalbos klovnizmo perijodit
(“Ateities Spinduliai”)
<• blaivus žmogus moka save leidus, kaip ji vaikelius ga
Čia ligonis atlieka į
rogkas ir kun. Bumša; sek-Į^v0 ^eniių atvadavimo,
suvaldyti. Tik pažiūrėkime lės apžiūrėti arba namų su retariatą: Senkus ir Cirtau-Į Pasibaigus sveikinimams,
sius cirko
akrobatiniu
/
■n
veiksmus.
j blaivius susirinkimėlius, tvarkyti. Juk ji bejėgė. Jos tąitė.
|kurių apsčiai buvo žodžiu ir
sueigas, kaip malonu, links visa širdis ir norai pririšti Žodžiu suvažiavimą svei-|raštu, išrinkta suvažiavimo
3) Trečiajam perij odę> l|s§
ma, jauku, kad nėra dvo- prie stiklelio. Mintis blyks kino Respublikos Prezidento! komisijos. Centro komiteto
“Vilniaus Rytojaus” skai- mažą, konvulsinį sudrebėji- gonis darosi abejingas visa®
f.
.T
telėja
į
galvą,
iš
kur
gi
tie
alkohokiančios rūkšties _ —
vardu dr. kun. Bielskus. Jis)atstovai padarė sąjungos vei- tytoj
* ■ • ar
• girdėjo
•
“
ionSt; jįįvisame organizme.. Vei kam, ir tiktai haliucinuoja.^
z
apie
“
stebuk
lio, kuris kenkia žmogaus žmonės tokį blogą įprotį nupasakojo, kad p. Prezi-Į kimo'apžvalgą. Iš pranešilus,” kad prie Merkio upės, das įgijo pageltusios numi Haliucinacijos užima
gauna?
Juk
nė
vienas
ne

sveikatai.
dentas taip pat labai susirū-|mų paaiškėjo, kad Vilniui netoli Jašūnų nuo rugpiūčio rėlio spalvos, lūpos pamėly isteįiko dome, duodamos arDabai- pažiūrėkime į tas nori būti tokiu pažemintu, pinęs mūsų valstybės sostine! vaduoti s-ga auga ir jos au15 d. kasdien pasirodydavo navo, akys pasidarė lyg stik prasti apie save gyvais ju
paniekintu
strtvėriinu,
kaip,
nelaimngas šeimynas, kurio
ir tautos širdimi Vilniumi I girnas smarkiai stiprėja. dviem mergaitėm Šventoji linęs.-Prasidėjo vizija ir ji jimais, kurie reiškia
kad
girtuoklis
save
paver

se viešpatauja girtuoklystė,
Ir dėl to jis linki, kad visi Netrukus žada pasiųsti savo Še-imyna. Toji žinia žaibo ėmė kliedėti kalbėdama apie džiaugsmą, nusiminimą,.bšį2
čia?
Atsakymas
aiškus,
iš
kur šeimynos tėvas girtuok
mę ir kitus jausmus,
nenurimtume be Vilniaus, atstovą į Ameriką, Vilniaus greitumu pasklydo po visą angelus, *
£ .
tų
pačių
mūsų
brolių,
drau

lis. Kiek vargo, skurdo, neuis mato dangų, kalba
kad visa V. v. s-ga dieną iri vadavimo idėjai dar labiau Lydos, Vilniaus-Trakų ir k.
Tuo ląiku virš miško pasigų
ir
pažįstami},
kurie
ra

laimių ir ašarų turi pakelti
mylimaisiais, senais mit
naktį nerimastautų, kad tas! išpopuliarizuoti Jie nępa- apskritis. Žingeidūs “ste
rodė pulkas rėkiančių juod
gaudavo
tik
po
-vieną
stik

moteris — šeimynos moįina.
sįais asmenimis, ir “vis
nerimas išaugtų į didelę ga- sitiki nei Tmitų ‘Sąjungai buklu” žmonės būriais trauvarnių ir klūpinti mergytė
-•
.....
*•
•
liuką
ir
tas
vienas
privedė
įVargšė motina rūpinasi ir
met — sako Janet — jos
lybę ir vis mūsų troškimai! nei kaimynų vilionėmis -ii kė iš visur į tą vietą.
pasisakė
girdinti
Šv."
Jono
r
*
.
>
triūsia savo namelį sutvar prie dviejų, trijų ir daugiau. virstų realybe.
ri omenyje kokią nors neu
Į nemano, kad jie padėtų atvapasakoj ima, kad danguje
Liudininkų
pasakojimai,
Iš
to
vieno
stiklelio
tapogir

Prof. Česnys, sveUdnda-j duoti Vilnių. Centro komikyti, apžiūrėti, vaikelius ap
baigtą istoriją, kuri issi
gražiai
paukščiai
čiulba.
Ji
pagražinti
prasimanymu
ir
to prieš jas regėjime arb
rūpinti.
Girtuoklis tėvas tuoklis. Sunaikino turtą, su mas Vytauto Didžiojo uni-| tetas remia kiekvieną Viltaip kliedėjo, lyg karštligės
fantazija,
suįdomino
ir
ma

mažino
sveikatą,
'
prarado
vidujiniam įsitikinime.” •
vietoj parsinešti pėdę ir pa
versiteto ir Lietuvos arki- niaus vadavimo susipratimą,,
apimta, pasakodama apie
ne.
Pasiryžau
ištirti
dalyką
garbe,
kurią
turėjo
išsidir

vyskupo metropolito vardu, kfengiasi palaikyti glaudžius
sidžiaugti su savo šeimyna
Artimiausios isterijos pri
Kristų ir šventuosius, kol
plėtoję.
Pusiaukely
pasivi

bęs
tarp
žmonių
gyvenda

priminė, kad ir Lietuvos baž-| santykius su gudais, ukraiparėjęs į namus. Motina ma
žastis iki šįoliai-turi
galop pradėjobučiuoti sa
jau
daugybę
pėsčių
ir
va

mas.
O
labiausia*
užsitraukė
nyčios vyriausybei rūpi Vil-|niečiais ir žydais. Didesniam
tydama tą pasibaisėtiną redirvą tyrimų anator
manai^ vietoj Kristaus kojų
žiuoto
“
maldininkų.
”
Smalbausmę
ir
.Dievo
rūstvbę,
Jfinį argi užmerks akis ir nehistologams, fiziologams niaus vadavimas. Nes iš tik- Į SUBį artiminii i s-ga įkūrė lief sūs maldininkai tylią!*skubi IT
1 ’ ^atedo iž ekstazės. .- Tan^
nes
ką
mes
turime'
ziures savo brangių vaike
rtjjų LietuVoS bažnycios Ąae-Ttuvių žydų, lietuvių ūkrainosi į “stebuklų” vieiį. Ąt- sūšSonės tą pąįį darydami psiehijatrams. Visi jis
j
e,
turime
iš
Dievo
malonės.
lių alkį kentančių? Ne, ji
tropolijos centras turėtų bū-|niečių ir kuri^ lietuvių gudų
kosi tos nuomonės, kad iste
tiesįog graužė pušies šaknis
vykęs
į
Sliežūnų
sodžių,
kur
Girtuoklystė
yra
didžiųjų
to nepadarys, ji eina kur
rija labai ietai aiškiai pasini
ti Vilniuje. Mes negalime draugijas. Turi santykių su
ir
dėjo
“
šventąją
”
žemę
į
gū'v-ena
tos
mergaitės,
suži

nors uždarbiauti, kad uždir nuodėmių motina. Dasilei- pamiršti ką reiškia Lietuvai kitų tautų žmonėmis ir vis
rodo prieš 15 metus amžiau^
kišenes.
'
'
nojau,
kad
jos
jau
"nuėjo
ši

bus kelis centus savo vaike dus girtybės, dažnai atsitin Aušros A artai Vilniuje. OI daugiau ir daugiau suranda
ir mažėja arba visai išnykįf
lan,
3
km.
atstu,
kur
“
rodo

Kitą
jos
draugė,
iš
to
pat
ka
visokios
rūšies
nelaimės,
lių aprūpinimui. O parėjęs
ir universiteto profesūra ne-[ jų tarpe draugi].
ta senatvėj; ir tik kaltais apį^
si
”
“
stebuklai.
”
Taką
Į
sodžiaus,
19
metų
mergaitė,
girtuoklis tėvas kaip liūtas prasižengimai, kaip tai parimastaudama žiūri į Vilnių,
•
Dr. J. Purickis skaitė įdo “stebuklingą” vietą žymėjo visą laiką klūpėjo ekstaze si reiškia iš įgimto palinki
leistuvystė,
žmogžudystė,
saįniršęs, tuoj pradeda visokių
kur turėjo būti steigiamas
mią paskaitą “Mūsų veiki tam tikros rodyklės, išpiaus- nieko nepratardama. Pasi arba blogo auklėjimo.
priekabių išrasti ir da kailį vižudystė, divorsai ir t. t. pirmas lietuviškas universi
mas ateityje,” kuri sukėlė tytos pusių žievėse. Pavažia teiravus paaiškėjo, kad ji Taip yra ir su šiomis
išvanoja, iš namų pačią ir Aiškiai žinome, jog nusikal tetas. Mes svajojame, kad
jomis “stebuklų” regėto
nemaža diskusijų.
vęs
tuo
takeliu
pamačiau
kilusi
iš
labai
vargingos
šei

tę
Dievui,
nustojame
gausių
vaikelius išsiyaiko. Ir iš kur
netrukus galėtume tarti sa
mis. Abidvi isterikės it'
kelius
gyvai
kalbančių
žmomynos,
vedąnti
netvarkingą
Aptarus
įvairius
Vilniui
gali būti tokioj šeimynoj Dievo maonių. Tuomet už- vo lietuvišką mokslo žodį.
tos ligos kilo visas “st
[
nių
būrius.
Čia
stovėjo
iš
gyvenimą ir yra isterikė.
K. Stmeilė, sutikamas, ramybe? sitraukia bausmę už prasi Inž. Graurogkas Šaulių! vaduoti s-gos reikalus, slaplas.”
lentų
sukaltos
4
budelės.
Tai
Nekas kitas, kaip tik iste
(“V. R.”) .
Taigi apgailėtinas girtuok žengimą. Tad kol neperyė- S-gos vardu paliųkejo, kadpu balsavimu buvb išrinktas
koplyčios. Trys didesnės pa rikė yra ir pirmoji 11 metų
lio tėvo srvvenimas šeimv- lu, meskime stiklelį, meski greičiausiai būtų pasiektas |cen^ro komitetas, į kurį įskirtos Kristui, Šv. Panelei mergaitė, kuri lanko Daina
noj. . Bet apsaugok Dieve, me tas trukšmingas sueigas, ir šaulių ir Vilniui vaduotipj°: prof. Biržiška, prof. Žeir Šv. Juozapui. Ketvirtąją vos sodžiuje pradžios mo
jeigu moteris, šeimynos mo girkšnojimus, pamylėkime s-gos narių bendras troški-|ma^is, kan. dr. Tumas, dr.
•
Purickis, p. Lapinas; p. Už; gi atmetė Šv. Panelė dėl jos kyklą, bet labai negabi, ge
tina tampa girtuoklė. Tuo- blaivybę, meilę, ramybę, ta mas’~
da būsime sveikesni ir links Lietuvių ukrainiečių drau-1 davinys ir p. Bendaravičius. mažumo. , “Stebuklingos” riausiai jai patinką šventos
mesni. Duokime gražų pa gijos vardu sveikindamasi Kandidatais į centro komi- vietos išvaizda nedarė jokio istorijos pamokos, kuriomis
ypatingo Įspūdžio. Kai ku ji esanti labai persiėmusi ir
“DARBININKO” AGENTAS vyzdį mūsų jaunimui. Dėki gen. J. Bulota pabrėžė, kadpe^9 liko inž. Sližys, inž. rie
DIDELIAIS NAUJAIS flį
žmonės, žiūrėdami į sau- iš čia kilę jos “regėjimai.”
jau artinasi Vilniaus atva-|^rauro£kas ir p. Kubiliutė.
mės
visi
į
Blaivininkų
eiles,
MODERNIŠKAIS
Kas iš gerbiamąją lietuvių norė
davimo valanda.
I Revizijos komisijon isrink- Tę, matė kokius tai įvairių Tie regėjimai tęsėsi keletą
M O T O R L A I V IA I
tapdami
Blaivininkų
Susi

tą užsirašyti laikraštį “Darbinin
i
spalvų stulpus. Po to jiems dienų; turėjo jie abiejom
Lietuvos Pašto ir Keidvlą
ką,” malonėsite kreiptis prie ma vienijimo nariais, lankyki ‘ Po jų pavergtųjų ukrdi-p* : P-Pro^* ^ePatarnavimas.
atrodė geltonas miškas, rau mergaitėm pasirodyti rugsė
nęs, o as visuomet noriai patarnau me jųjų susirinkimus. Vie niečiii vardu kalbėjo p. Bar-Im^šis ir inž. Bačelis.
Praleisk Kalėdas Lietuvei i/
doni žmonės, arba dahguje jo 8 dieną, bet. kaip žinome, DVI KALfiDINfiS EKS
siu. Už savo darb4 jokio atlygini
- '■ ton girtuokliavimo, sunau tavičius. Jis trumpai rfupa-Į- Toliau, prof. Kemėšio pamo nereikalauju. Laikraštis‘‘Dar
matė daug saulių ir mėnulių. nieko iš to neišėjo.
išplaukia
iš
new
bininkas” išeina du kartu savaitė dokime tą laiką apšvietai, šakojo ukrainiečių pastan-Įsiūlymu, buvo nutarta nieko Kiti bežiūrėdami į saulę gry
S.'S. DROTTNING
Šiame atsitikime, be abeje. Kam būtą perbrangu du kartu, skaitydami geras katalikiš gas sukurti savo nepriklau-l nelaukiant steigti geležinį
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na* akimi tiek nuvargino jo, turime reikalo su isferiM. L. GRIPSadS*
z tas gali, užsirašyti vieną kartą sa kas knygas ir laikraščius. somvbę.
•
Į Vilniui vaduoti fondą, prie
akis, kad ilgą laiką negalė
GRUODŽIO e
vaitėje, t. y. penktadienio numeri. Giedrinkime savo protą, o
•---------- ----------- --------------Į kurio mažomis aukomis ga
Visais spaudos reikalais kreipki
davo pažinti net savo pažįs
Užsisakykit Vietas
ne temdinkime jį alkoholio
ri. L. R. K. PILNŲJŲ Į lėtų prisidėti visi lietuviai ir
tės pas
;
Laivą
Išplaukimai ii
Kalėdas
tamų.
BLAIVININKŲ
nuodais;
Būkime
blaivūs!
„
s.
s.
drottningho
laisvosios Lietuvos gyvento
V. J. BLAVACKAS
^Pagaliau pamačiau ir pa
M. L. GRIP8R0LM..
y SEIMAS
7 Mott Street, Worcester, Mass.
jai, tam dalykui pritarią.
s. & DBomnuoKOK
garsėjusią, keliolikos- mėtų Prisidėkite prie musą bUe vienos
. Šiuomi pranešame, kad
asmeniniai prUHurimoe Kalėdinės
M. L. GRIP8H0LM.
Taip pat, buvo priimta vi
rievisai sveiką mergaitęInformacijos Ir iliustruotam
Pilnųjų .Blaivininkų- Meti* sa eilė pageidavimiį ir sumaLIETVV#
Žmonėms
prašant
jį
prisiar

ris su iemiapiu (Lietuvi* M
KĄ
TIK ŠUO I» KPAUDOB NAU/i KNYGA
nis Seimas bus Lapkričio-1 nvmų.
\
Keliaukite greiaavial plankio1
,
...
.
/ •>
•
'
nanaa kreipiantis pus sava
- —
, ktttte upia*
|
tino prie medžio, su vaikiš ■ -jaučiais
VARDU
ba:
' . ■
■ .;■>*
Nov. 27 d., šv. Petro para- Į Nutarta suvažiavimo varBNHrftrka
•o
ku
pamaldumu
atsiklaupė
8W1DI8B
pijos svetainėje, Fifth St.,Įdu pasiųsti Tautų. S-gos ge10 8tate 8t
prispausdama kryžmiškai
EBCHARtSTINK
So. Boston, Mass. Seimas Į neraliniam sekretoriui prosudėjus rankytes prie krūti
prasidės iškilmingomis šv. Į testą dėl. Tautų S-gos leidiS
nės. Taip klūpojo apie pusę
mišiomis 9 vai. Po pamal-|mo svetimoms valstybėms
• IM'tAr
ParaM KUN. PROF. PR. BUČIS, 1L L C.
minutė. Po to pastebėjau
DIENOS I
MAtlAU
dų, svetainėje bus laikomos Į kištis į Lietuvos vidaus reiUbai įdomi kny<a. Aplamas žymiausią nuotndą.Ktmifo
Arbs^kemutotr pepaUarin
sesijos.
> ,
.Įkalus, dėl Klaipėdos krašto, [-------------- ——-—■—
Prof P. Bnčio, M. T. O. kelionė į Australiją. Kaina minki” Qerb. Blaivininku kuopų i ta pačia proga primenant a- ir užgiedojus tautos himną,
if t.
Ufa'riridbtoJBlAo. KUu^fHeBaia <100 Ufeakynrai afąapae vtetiBl
prašome šiuo reikalų susi-lpie Vilniaus klausimą ii Visi dalyviai binto
* Htą sckanėin adrutit
'i L J- 4
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v
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r

vyko penktasis Vilniui va
duoti s^os skyrių atstovų su
važiavimas. Dalyvavo .apie
200 atstovų ir per 100 svęV*
x
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m Diliąja iškilmes PAVYKO
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2fį d., Lietuvių Muzikalė- triotinių eilių Vytauto garbei iš
tainėje įvyko Vytauto Di- ėjo puikiai. Tą atliko p-lė Al. Gar>‘/-r-.500 sm. mirties sukaktuvių liauskaitė, vietinė lietuvių gražuo
lė.
_ ėjimas. > .
>
Žmonių buvo daug. Įžangos ne
^Programas susidėjo iš dainų,
buvo, tik pardavinėta Vytauto
įkalbų, muzikos ir eilių.
^Pažymėtinai gražiai dainavo so- ženkleliai. i*Įb\P.’ Petraitis, p-lė Em. GeleGerb. rengėjams lai skamba lie
Sniutė, graliai grajino orkestrą tuviškas valio!
Aras
įSutkaiČio. Deklemavimas paL '•
r
~
1■ ■

-

Man teko sutikti Raulą, tai pa
sakysiu, kad tokio linksmo dat
»
niekur nesu sutikęs. Jis pilnas gy
Parapijasbazaras prasideda lapvumo. Patariu visiems jį. pama
teici 8d. Tarp kitų gražumų bus'
tyti.
Lapkričio 15 d. būti Mani'.dieną vaiki] vaidinama scenos
ėhesteiy, o lapkričio 16 d. įbūti
Įad^Hs^“Ponas ir Ponia.” Ateibažnytinėje svetainėje, Nashua.
vaikučių atsiveskit — visi
Atėję turėsite' daug juoką ir Įdo
age pasijuoksime.
mumo'.
\
Lapkričo 15 d. bus antra bazaro
Jeigu kas norėtą pasikviesti
Vaidins komedijėlę: “Dėl
Raulą ir jo šeimą į svečius, tai ga
šventą” mergaičių organizali kreiptis pas LDS. 65 kp. valdy> prie Moterį] Sąjungos.
t
^4. 7 South St. ir gausite atsaky
čio 22 d. bus trecia baza- • N ...... ®
tt
,
... Imą kada ir kokiu budu jis pas ]us
diena. Vaidinsime komediją :| , ,
....___
j atvyks.
irius.”
Prie vąidinimų
Kaulo draugas
ruošiasi artistai ir nori
ksminti susirinkusią bazare
1
Bet besijuokdami neužite, kad-biznis yra biznis —
Z
-- • '
.
•
*
i reikia pinigėlių.
Sugrįžo mūsą įžymi veikėja,

FORD, CONN.

Mart'Vai! cevičmtA^L-.
\
Kastė Vaitkevi
v
ė
Jau buvo rašyta, kad^Labdary- Emilija Gi
Antaniną
Paulauskaitė
__
bės .draugija turėjo “Gėlių die
ną.” Čia paduosiu kas ir kiek tą Juozapina Pocius_____
Rita Kazlauskaitė___ —
dieną surinko aukų.
Juozas Sakavičius______
Marijona Blaveckaitė surinko
Izabela Parejeckaitė_ i,
$26.58 ir laimėjo pirmą dovaną.
Ona Kardokaitė_______
Visi kurie surinko virš $10.00 ga
Eleną Kpkauskaitė______
vo mažesnes dovanas. Dpvanas au
Francis Grabauskas ____
kojo kun. Petraitis, šv. Kazimiero
Adolfas Kazilaitis ...... T.....
parapijos klebonas.
>
Juozas Būrdulis .. ...... ...... .
Rinkikai ir po kiek jie surinko: Jieva Grigaliūnaitė.............
Ona Ridikienė....... .......... ■_...... $26.501 Ona Lukoševičiutė..... .......
Juozas Svirškas - --------------- 24.00 Kazimera Gądiliauskas__
Ona Žiurinskiene_________ 23.53 Juozas Brazauskas.......
Elzbieta Augūnienė_______ 23.33 Cecilija Mikėnas....
Paulina Blaveckaitė____ 22.65
Vikt. Seniauskienė ____
Felicija Kondratavicienė__ 22.36> Adelė Sakevičiutė ____
Petronė Mankienė_ ______ 20.49 Ona Jurgelionis ....... ....
\
Emiija Baltramaitienė_____ 19.13 Adelė Mikėnas—,.______
Petronė ŠapauskienK-.....
18.94 Juozapina Zaleckaitė. . —r-~
One Sidabrienė .
18.62 Cecilija Kupstaitė ...----Ona Greičaitienė.
_ 18.17 Genovaitė Liberiutė —
>7.94 Magdalena Grigaliūnaitė__
Uršulė Tatulienė.
Marė Karsokiutė.
17.39 Ona Kuosaitė----------------Pacipavičienė
. 17J21 Francis Valinskas ------------Julė Bakanaitė...
15.75 Boleslava Užįaviniutė -----Anastazija Ąsipavičiutė___ 16.51 Ona Bielinskaitė—_—
Statkienė
........_______ . 16.02 Julė Šalasevičiutė .•..............
Bronė Sidabraitę......... ......
15.41 Rita Tamkiutė——u.-------- Marė šeškevičienė... . ... ....... 15.00 Viktorija Žiuromskis.... ...... .
Elena Šaulienė__ __________ . 14.75 Elena Taparauskaitė ______
Petronė Senkienė _______ . 14.70 Ona Šilalė-j.—1_2------- .-------

Stasė Kuliunienė _______ . 14.60 Leonora Šalasevičiutė..------Marė Tamošiūnaitė___ <___ . 14.60 Aldona Piličanskaitė--------Genovaitė Vaitekūnaitė-... . 14.44 Ona Kondratavičiutė........
Vincas Maleckas—------- . 14.13 Angelą Stepanauskai! ė---- _~
Anastazija Piliponiutė — . 13.34 Marė Grigaliūnaitė -------- Elena Kancevičiuė_______ . 13.16 Jųnas Virbašius .. ................ ..
Katrina Bundzienė----------- 13.13 Ona Jurgelionytė--------- 2._
Agota Lukoševičienė _____ . 12.89 Albinas Šūkis —... . . ... —.....
Jonas Sabui is____ ___ _____ 11.95 Vitalija Okleiteriutė —
•Labanauskaitė
-----Veronika Kupstienė ... ....... .11.67 Petronė
__
1
,
Jonas Tatulis^........ ........
11.64 Liudvika Tamašauskaitė........
p.
p-lė Ona Unguraitė
ElenaxSviklienė
_____ 11.53 Albertas Kazlauskas-------- Jau sugrįžo iš Lietuvos čia vi Juozas Gudzevičius _____ . 11.43 Vineas Sviklas.^. .... .. ——
Marė Laukaitytė------------- siems žinoma veikėja, p-lė Oną' Elena Juška.—_ __ _______ . 1L06
Unguraitė, kuri, prieš išvažiuo Petronė Alavošienč..... ......... . 11.03 Eožė Matusevičiėnė ---------jant Lietuvon, buvo raštininke 13 Adelė Banytė -----:________ . 10.82 Magdalena Kupstaitė..... .......
kuopos Lietuviu Darbininką Są Mikalina Galacevičiutė___ . 1Q.68 Andrius Misiukevičius______
jungos. Panelė Ona Unguraitė su Viktorija Šąblinskienė.._____ 10.63 Vanda Stalilioniutė------------Jieva TauziUtė’.
------- 1—
grįžo Amerikon ne su tikslu vi Liudvikas Tribendis 1_____ 10.57
k? Taip vadinamose “kodmilo—
suomet čia apsigyventi—nors čia Zofija Blaveckaitė________ 10.47 Elena Barisiutė
>ai mažai dirba, čevervką
Angelą
Reinikiutė
----------gimus, bet, kad dar padirbėjus, su Marė Dabravolskaitė______ 10,45
ėse irgi sumažino darbo
-----taupius daugiau grašią, grįžti Lie Antanina Grigiųtė _______ „9.66?•Antanas Trumpaitis
Popieros dirbtuvėje dirba
Kaz.
Kazilaitis
J.
tuvon, ir ten užbaigt savo čia —? Ona DfHsk^.-.
y
£ aš&ąą klony dieneles... Grįždamar Marė Jankauskienė.-. —
9.02 Jieva Tamkęv^^-^_i_-_
Viktė Žiuromski -i------------ Draugiją veikimas
Amerikon, p-lė Ona Unguraitė pa Jonas DauČiūnas....____
9.00
Marė Šibirkščiutė . ........... ...•_
8.92
įe kolonijoje mūsą draugiją kely, užklydo ir Prancijon... Bu Jonas Molis_________
Pomicelė
Ambroževičiutė....
8.80
veikimas apmiręs. S. L vo Paryžiuje ir stebuklą vietoje, Leokadija Liutkiutė
Stasys Bueeris... ----------------. 228 kp. turėjo šokius, garsiame Liurde, kur apsireiškė Adelė Paraitė..... —_______ 8.78
Dievo Gimdytoja, tyriausia Mari Magdalena Bendoravieiutė 8.57 Ona Sluekas——.....................
d liko keletą dešimtuką.
Bronius Šarkus ---------------8Ą7
os Vaikelių draugijos įvy- ja kukliai mergaitei, Bemadetei. Jdnas Reinikis____________
Marė Paulauskas ------- —...
Vaidelutė Al eks. Jukn evieius.
, 8.54
maakaradiniai šokiai. VaikuBernardas Tamošiūnas-----Angelą Stalilionaitė ...... -.. 8.50
buvo labai gražiai pasirėdžiu-Vineas Lukoševičius
----Magdal. Jankauskienė ___ _ 8.45
ją tarpe keletas airią. Buvo
Jonas Reinikis__ ______ ____
Adelė Čelsiutė.;_________ __
8.30
os ir dovanėlės. Kadangi
P. Alavošius—....------- ------—
Felicija
Anštūtis
.........
.......
.
..
,._8.24
f viešpatauja kitataučių dvasia,
“Darbininko” No. 82 korespon Marė Šidlauskaitė ___ ____ .. 8.15 Monika Arkušauskienė ........
ir dovanėlės atiduotos kitatauEmilija Tamulevičiūtė ...... .
dentas “Kvieslių Kvieslys” pažy
Katrė Mitrikevičienė —.... _ 8.11
Katrina Kacevjčiutė .... ........
'65 kp. šokiai Įvyko para mėjo, kad šiame miestely gerokai Zuzana Pašukinis ________-.7.94
darbai pasitaisė. Čionai darbai nė Valerija Pranckevičiutė___ _ '7.93 Zofija Buividaitė .................
šė svetainėje. Pasekmės neko
kiek nepasitaisė, ale dar pablogė Ona Bataičiutė_______ __ .. 7.81 Pranas Ivaška_____________
jo. Taigi iš kitą koloniją patariu Leosė Karpečiutė .... ...........„ 7.78 Elena Bakšiutė___________
o 22 d. š. m. Įvyks šoAlbina Medikevičiutė... .........
nevažiuoti darbo ieškoti, nes ne Adelė Žukaitė_______ __ 7.70
£ Onos draugijos.
galima nė už pinigus darbą gauti. Juozas Pupka____ _______ _ 7.46 Albina Valatkeviemtė ........
Linksma žinutė
Jenie Petrolaitis___________
Tiesa, čia dvi dirbtuvės gerai dir Marė Ulevičienė.... ...............
.. 7.43
Zofija Mankelioniutė—____ _
65 kp. laukia didelių sve- ba, konvertu dirbtuvėje, kur dir Marė Navikas__ __ _______
7.50
Marė Akstinaitė___________
atvažiuojant tai Kaulo su savo ba merginos, bet naują darbinm. G. Česnaitė _ __ __________ .. 7.34
Adelė Kuzmickiutė-..... ........
ir palydovais. Pirmiausia, ką neima. Kita, dirbtuvė kuri iš Ona Žėkaitė____ ..._________
7.32
Rita Galevičiutė___________
‘5 d., jie lankysis Man- dirba dviračius, per vasarą dirbo Emilija Gudzevičiutė_____ - 7.17
Jeronimą Grinevičiūtė 1___
po 3-4 dienas, o dabar dalis dar Marė Ščiuka___ ___ i_______
. H.
7.03
Juozas Trumpaitis.;________
bininkų dirba"pilną laiką ir keletą
Zofija Zavistauskienė...........
7.00
Marė
Svanson
_________
nauji] darbininkų paėmė. Bet gir Ona Balčiūte .......... . .... .......
6.70
Ona Nevuliutė.__ :__________
dėjau, kad čia yra sunku gaut dar Katrė Zinkiutė'__________
6.70
Marė
Čiginskaitė—._______
bą, nes yra labai blogas įprotis ky Rita Kupstaite_____ __ ___
6.60
arti 5000 pusL) •
Ona Akstinaitė_ ___________
šiais pirktis darbą. Tepimui galo Ona Balsiutė_______ -_____
6.42
ieno lietuvio inteligenDomicėlė Jurkevičienė____
nėr*. Jei netepsi, neilgai dirbsi. Bronė Klebauskaitė _?___
642
kuris skaitė “ŽidiJuzė Venckiutė .
Kalti patys darbininkai, kad duo Angelą Jarukevičiutė...^.__
6.30
Gausią mėnesinį fiteratūViktė
Šibirkštytė.
dasi išnaudoti. Darbininkai turėtų Zofija Kazakevičiūtė—.... ..
,6.05
visuomenės ir akade
Veronika Kardalevičienė l
susiorganizuoti ir nesiduoti save Aldona Urmonaitė ....... „..L6.01
enimo žurnalą, nuo
Ona
Čepulioniutė-.________
išnaudoti.
Kukauskas____ ___ _______ 5.86
j pradžios. Bet “ži' Vargšas Aldona Navikas__________ 5.75 Boleslavas Matusevičius.___
i kaskart įdomesnis,
Margareta Karoblvtė —
Eduardas Kond^tavičius.... 5.75
tejį būtą nedovanotina, jeiAdelė Gadialauskaitė_____
Elena Grigaičiutė________
5.73
iątoligentas, vistiek kū
Katre Maleckienė ...... —.
Mare Balčiene____________
5.56
jis bebūtą ir kur
Ačiū pasidarbavusiems!
arba išmainymui
Ona Frankiutč __________
neprenumeruotą ir
5^5
Rap.
W0BURN—2 šeimyną 10 kam Ona Deksmiutė.________ _
bent nuo 1930 metą
5.32
barių namas. Yra 2 steam šildytu Vladas Rimša ___ ______
5.30
kąina Amerikoje: met. vai, dviejų karų garažius, vižtininCironkienė/C_______ 5J6 gautas siuntinys naujų
MALDAKNYGIŲ
m.—$2.50; Lietuvoje: kas,'l akras žemės. Kreipkitės tar Elena Paulinkonmtė___ _ _ 5.26
pe
6
ir
8
vai.
vak.
CANTY,
44
E.
lt, pusm. — 20 lt
Stasys Jankauskas-__ ____ 5.24 MALDŲ RINKINĖLIS,Newton St., Bostone.
(L.-7)
Juodais Viršeliais ....................... $1.75
Marė Valatkevičienė______ 5.07
MALDŲ RINKINĖLIS,
Biruta Ališauskaitė----------- Z 5.17
juodais viršeliais J...................... $1.25
V. Atkočina ------------------- 5.15
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS,
Magd. Maleckaitė----------- 5.15 juodais* prastais vlrSeifnls........... 50c.
Antenas Kupstas.......... —..... 5.14 MALDŲ RINKINIUS,
........ $L75
< Kastė StcponąuskaitČ-------- 5.10 baitais vlrSMlais
MALDŲ
RINKINIUS,
pianą. Taipgi visokio padirbimo RADTO.
I I Vytautas Au gafinas----------- 5.21
baltais vfriaMals...................... $1.25
i Vytautas Kizilevlčius —... 5.01
FRANK BURNS PIANO COMPAMY

PHILADELPHIA, PA.

i

NASHUA, N. H

►'y i

WESTFIELD, MASS.

l

*

PARSIDUODA

Lavrenoe, Mass.
#

Jieva Jaugelytė - -----------Jonas Morkūnas--------------

1

>

•

Susirinkimai

BALTIMORE, MD.

i '
X

'

■

-t

■5

WESTVILLE, ILL.

v

- Lapkričio 9 d., sekmadieny, tuoj
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
po sumai, parapijos svetainės kam kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.
Povilo bažnytinėje svetainėje.
Kviečia Valdyba
Valdyba;

---------- '-------

\

J

t

f

.

•

•

f

HARTFORD, CONN.

CAMBRIDGĖ, MASS.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks
buvęs organizatorius ir raštininkas
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin
103-čios .kuopos (Philadelphijoj; lapkr. 9, tuoj po sumos, bažny kimas įvyks sekmadieny, lapkr. 9,
Pa.) Lietuvių Darbininką Są-gos. tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
Z

Tai atvaizda yra
Staniškio Antano.
Jam skamb’ mano lyra,
Kad Jis nukeliavo
Tųli . . . augščiau saulės . .
Užmokesnį gavo ...
Kur nebėr’ apgaulės.
Už meilę tėvynės,
Šalelės didvyrių
Jį ainiai mūs’ minės,
Jis yr’ tarp nemirių . . .
Už savo darbuotę —
Kilnųjį veikimą
Mūs’ Tautai,.it motei
Suteik jam net “primą”
Prieš kitus — tikėkit!
Už veikšmą tarp kliūčių . .
Jam laurų uždekit /
Ant kapo mažučio . .;.
Ir rūtą žaliųjų
Ir rožių vainiką,
~
Kad tarp svetimąją
Mums veikė ąž dyką.
Bei grašią savųjų
Jisai negailėjo
Darbuotei — kilnįųją
’
Jausmus Jis žavėjo
Jį gerbė bičiuliai
Ir gerbė net priešai^
Kad veikė, jis uoliai,
,z Darbavosi viešai
Ne tik dėl tėvynės,
Bet ir dėl Bažnyčios;
Visi tat ji minės,
/.
Kaip kad mini vyčius;
Kurie po Vytauto
/
Kovės vadovybe,
>
Kad Lietuva gautą
Pilnąją liuosybę . .
Užuojautą reiškiu
Dėl jo artimąją . . .
- Nore guli, taš aišku,
Jis tarp svetimųjų . 2'

y

Toli už rubežių
Tos šalies^kur auero
Ir gimė — tarp ežią■Ne šalies Mindaugo ...
PRIERAŠAS — Amžiną atilsį!
Antanas Staniškis buvo vienas iš
kūrėjų 103-čios kuopos, Lietuvių
Darbininkų Są-gos, mirė 4 d. rug
sėjo. Mirdamas turėjo 56 metus.
Amerikoj išgyveno 35 metus. La
bai daug darbavosi, sulig savo in
telektualių ir materialių išgaliu

Malonėkite vis nariai ateiti, nes ynėj svetainėj; Visi nariai malonė
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
kite atsilankyti ir užsimokėti už
dos. * 'S
vilktus mokesčius.
Valdyba
Taipgi malonėkite užsimokėti ku
riu yra--užsilikę mėnesinės duok?
LOWELL,MASS.
lės. t
LDS. 6kp. rašt.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny,
lapkr. 9 d., tuoj po
CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 12 d., 8 valandą vak. sumos.' Ateikite visi. Gera proga
Lietuvių Salėj įvyk? LDS. 51 kp. darbininkams prisirašyti prie vie
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami nintelės darbininką organizacijos.
nariai prašomi susirinkti.

Valdyba

______________________________

,

WORCESTER, MASS.

' Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.

LDS. 7 kuopos susirinkimas įvyks lapkričio 9 d., 6 vai. vakare
bažnytinėje svetainėje, 41 Providenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti7kele

LOS. 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
tą svarbią klausimų. Be to, gera kurią užvilktos duoklės užsimokė
proga užsimokėti duokles.
ti. Taipgi, atsiveskite nors po vie
j. Valdyba ną naują narį prie kuopos prira
šyti.
_
Valdyba
■ i

Jaunimas Stato Gyfrą Paminklą
Vytautui Didžiajam užsipr&>
numeruodamas

LAVBENCE, MASS.

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks
lapkričio 16 d., tuoj po dvyliktai
vai. Taigi kviečiame visus narius
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį Hk
atsilankyti į šį susirinkimą ir užr
auklės doru, kilniu, energingu, są
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir
žiningu, narsiu, ištvermingu.
savo draugus prirašyti.

; "PAVASARĮ"

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti'visus ateities lietuvius.
“Pavasaris” tekamuoja 5 lit.
Kaunas, p. d. 88

LENOVA KUOMET MOKI
Atsakančiai ir gerdi patai
syti automobilių gali tik tie,
runų '

'

v

:

•

Broadway Garageturi gerus
vyrus'ir ekspertus kurie mo
ka taisyti automobilius. Lie
tuviam yra garbė, kad jie tu
ri tokį puikų ir didelį garadžiii ir gerus ekspertus ir ga
bius darbininkus. Garadžius
turi vietos dėl 135 aufomobilių. Yra. užlaikomas švariai
ir geroj tvarkoj, nes dirba 4
darbininkai dieną ir naktį.
Pataiso automobilių gerai,
greitai ir nebrangiai.
,
Prižiūrėtojas garadžiaus S.
Jeneliūnas visiems maloniai
patarnauja. -

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

.

I

...

tėvynei — Lietuvai, Bažnyčiai, sa
vo — lietuvių tautai -ir abelnai vi
sai žmonijai. Be žmonos, Petronė
lės Poviloniutės ir motipos,. Agniėškos, kuri gyvena Lietuvoje,
paliko našlaičiais tris sūnus: Pet
rą, kuris yra pasižymėjęs muziko
Lietuvių Įstaiga
je, Juozą ir Joną ir dvi dukras —
BROADWAY/GARAGE
gražiąja Emiliją ir Pauliną ištekė
541
Broadway, So. Boston, Mass.
jusią už Prano Pūko, čia — Phi-'
ladelphijoj visiems žinomo karšto
mylėtojo Lietuvos—patrijoto, ku
ris užlaiko laikrodžių ir papuoša
lų — “jewels” krautuvę po šiuoantrašp: 1407 S. 21 st St., Phila.,
Pa. ir už savo sąžiningumą yra
gerbiamas net ir kitataučių. •

Valdyba

NEW BRITAU, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, lapkričio 16 d. š. m.
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitą
visi nariai ir bent po vieną naują
narį atsivestą prirašyti prie mūsą
brangios organizacijos.
Nępamirškįte užsimokėti duokiės**. isSA
-;i .*.►***. r Vfidyfc# <

PROVIDENCE, RCI.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny, lapkr. 16,
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautj ir užsimokėtą
duokles. Parodykime grąžą pavyz.
dį kitiems^

bETEOIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, Japkf. 16 d., tuoj po
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje.
Visi kuopos nariai yra ■
kviečiami atsilankyti į šį susirin
kimą.

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

Kavidas

KAMBARIAI

Tėvai. Mokytojai Auklėtojai,"
Mažąją Globėjai ir Geradariai!
Išrašydinkite Jūsų
brangiems
• vaikams

“Darbininko” name 5 arba
7 gražūs dideli ir šviesūs
kambariai. Yra elektra, gasas, maudynės, skalbynės,
duodama šiluma ir janitorius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės j •'
“Darbininko” _ Administra
eijų.

“SAULUTĘ!”

k

»

1 t .

t

“Saulutė” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsą'rašytojai ir dailinin
kai.
Mepagailėkfte vaikams džiaugs
mo ir naudot!
7
“Saulutė” eina du kartus per
metams 12 lit., pusei metą 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
tą 8 lt k
Adresas: Jurbarkas, “Saulutėi
“
DASBlMIKKAS
“
4.98
AdmipistraeijaL
4.94 366 Broadvay, 0a 0to|«ų Mam.

.«

t

■»
f • > .

ko.
L------------

v*' •

r

i

SPAUŠTŪVt IR lALENDOIIŲ DIRBTUVt
I* t Irt u StMilntns

ATLIEKU
VISOKIU8 SPAUDOS
DARBUS
Nuo matlautlą
llf didiMnalą lanUnlų
kortą.
Mano kainos attinkamos

292 LAVRENCE ST.

T

KALEVDOAIŪS
Lletnvllknių AnerlkonllU
koalr Importuotus.
LteL4ul$l; 12 ui $2.50
' Prsmouems tr Aliutams
SpedsMs Kainos.

Tel. 28881

LAVRRNCE, MASS.
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bai įdbmavęsįs lietuviais, kuriuos Į

SEKMADIENm MOKYKLA
Gera motina yra antras vaike

SMULKIOS ŽINUTES

' PRAKALBOS

V

• ?
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te
Panelė Julia K- Janulioniutė So.
. -•
žfekhriė snritinkfnuui
.•»
lių angelas sargas. Ji, auklėdama
istorija vadina užsispyrėliais tai
w
BėnBlrtaiž lefgtfstin Hettfly
p'
Z:
Bostonietė ištekėjo už pono Ken-I
■s \1
prasme, kad vėliau ar anksčiau jie I
< __ __
i-4' •'UŽ
vaikelius pavyzdingais nariais
3
lapkričio 9 d., 7
Graži Hotelio salė dar gražesnė savo tikslo atsiekia. Jisąi*/pažinęs|yaSekmadieny,
j_ vakare įvyksta pobažnytinėj1- neth Simmons net Bermudoje,] i saugoja parapijos veikimą nuo
|C Hamilton, šv. Edwardo katalikų
iarosi gėlėmis išpuoštų stalų ir daug kraštų. Bet niekur nėsą to-|
T1" 1
■■ "»■
■■ I
>
■
I
' ■■
. naudingos prakalbos. Jas
pražūties.
Parapija, kuriai ne
bažnyčioje, spalių 25 d. Šliūbavo
gražios publikos akyvaftddj. IŠ
RENGIA LIETUVIŲ JR. K. SALDŽIAUSIOS \ * r*
kių. gražių ir plačių ginų kaip Lie-| j^gia vietinis Federacijos skytrūksta gerų motinų, gali drąsiai
kun.
J.
D.
Comeau.
Liudijo
Frank
S
tikro'
tai “smetanėlė” iš mai tuvoj. O kuriam lietuviui nertsap- f
• ;
žiūrėti į savo ateitį. Taigi, visi,
ŠIRDIES^ VIEŠPATIES JĖZAUS
S. Simmons ir Margaret Callaghnierių apylinkės. Tarpe garbin» nuoja Lietuvos giružė, taigi p. rius.
. -e’^S
kam rūpi parapijos laikinė laimė
PAŠALPINĖ DRAUGIJA ■
Prie prakalbų progos Federaci an. Kur tų lietuvių nėra?
c * .1
gų svečių yra J. E. B. K. Balutis;
Pinchot užgavo labai jautrią sty
teauklėja kodaugiausia vaikelius, .4.,
>
.
'
• .
1
jos apskričio Vytauto apvaikščioLietuvos Ministeris, Gifford Pin•
•
•
•
• xz*
gą.
Publika dideliu entuziazmu jimo komitetas išduos susirinku
siųsdami juos į sekmadieninę mo
chot, Pennsylvanijos Gubernato
Stebėtinai
didelės
minios
mąl-l
kyklą. Čiohai mokykloje £ pa
palydėjo jo kalbą.
siems savo darbuotės atskaitą ir
rius, Teisėjas Henry Houck, Kon
dingų žmonių |ankėsi lig per misi vyzdingo auklėjimo mergaičių ir
Paskutinis kalbėjo Lietuvos Mi tuomi skaitys ją pasekmingai bai
gresmenas P. Brumm, Miesto Ma
(Karo Užbaigimo Dienoj)
į
jas mūsų bažnyčioje šeštadieny, [berniukų išauga geros motinos ir
joras p. J.'Sarpalis, iškilmių ko nisteris p. B. K. Balutis. Jisai pa gę.
sekmadieny ir pirmadieny.
Net | geri vyrai.
mitetas su pirmininku kun. J. A. sisakė negalįs neprakalbėti anglų j Federacijos apskritys bus ką tik mišparuose sekmadieny ir vakare
kalba, turėdamas tokių garbingų I po savo susivažiavimui. Jo sesiI Motinos gerai žino jog vaikeliai
Karalium priešaky, viri apylinkės
pirmadieny^ žmonių buvo pilnutė
SOUTH BOSTON, MASS.
sveeių ir atstovų plačios visuome-Įjos Įvyks toje pačioje salėje tuoj
| šimteriopai atlygins joms už jų 492 KAST SEVENTH STREET
kunigai ir kiti garbingi svečiai bei
bažnyčia. Malonus tai apsireiški
nės. Jisai priminė, kad šiemet vi-i po Sunday Sehool. Susivažiavimo
Į pasišventimą ir auklėjimą. Motiviešnios. P. S. Gegužis iš Maha
Pradžia 4-tą valandą po pietų .
•
mas.
’
’ ■ :
sam
pasauly
minima
Vytauto
DiĮ
tikimasi
didelio.
v
■'
'J
lnos širdis visuomet trokšta savo
noy City buvo bankieto pirminin
•
• •
................
.
.................... ...............................
. ..........
džiojo 500 metų jubiliejus, nes Vy-1 Apart kitų kalbėtojų kalbės
I
vaikeliams
padėti. Daug daug gakas ir p. Albinas Melūskey toastų
Ketvirtadieny 4 vai.' po pietų ir
Tel. So. Boston 0823 —
|
tauto vardas yra plačiai žinomas! kun. Pr. Juškaitis kurs tiek daug
|li pasimokyt iš. sekmadieninės mo NEKULTŪRINGA AGITACIJA
vedėju. Kun. S. Duobinis malda
7 vakare bus išpjažihčių klausy
Pereitą sekmadieny, Šv. Petro
LIETUVIS DANTISTAS
pradėjo poMĮ.
P. Gegužis gra Europos ir kitų šalių tautose. Kai- lyra pasidarbavęs paskiausiam Fe- mas šv. Petro bažnyčioje - prieš kyklos kiekviena motina. Mokytodraugijos- susirinkime perskaičius
bėdamas lietuviškai p. Ministeris] deracijos apvaikščiojimui.
Įjai
yra
išmokyti
kaip
jie
privalo
žiai painformavo svečius kuo tikspirmą mėnesio penktadienį.
Bostono Draugijų Sąryšio laišką
pasisakė esąs pažįstamas ŠhenanYra kviestas p. Pr. Galinis kurs
[vaikelius mokyti Jie turi sunkų
lū jie čia susirinkę. Amerikos ir
*
* *
(KASPARAVIČIUS
| darbą. Kiekviena mokytoja su kviečiantį dalyvauti Vytauto Di
\
' s
Lietuvos Himnai priminė klausy doah ir Mahanoy City lietuviams leido vakacijas Europoje.
Parapijos išdirbinių parodos or-'
džiojo sukaktuvių paminėjime ki
Ponas
Urbonas
rodys
Bostono
511
E.
Broadway,
So.
Boston
jau
nuo
10
metų
savo
amžiaus,
nes
pranta, kad ji neša didelę atsakotojams šių dviejų valstybių drau
ganizacijos, kuri susideda iš drau
,«r«
Imybę prieš Dievą už auklėjimą lo už ir prieš diskusijos.
jau
tada,
kitų
prašomas,
rašinėjąs
Vytauto
apvaikšeiojimą.
,
Ofiso Valandos:
gingus santykius. ToaCStų vedėjas
gijų atstovų, susirinkimas Įvyks
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 ^0 iki
Prakalbų centru bus tai kun. J.
[vaikelių dvasiškuose reikaluose. Prieš nariai kalbėjo dėlto, kad
p. A. Melūskey parodė savo didelį laiškus. Jisai džiaugėsi turėjęs
pobažnytinėje salėje apie aštuntą
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi 1 -A
Į Tik' tuomet bus tikra motinos mei- Bostone jau buvo paminėjimas,
sas uždarytas subatos vakarais ir p'.$a
gabūiną, supažindindamas publiką progos dalyvauti dar vienoj dide Švagždys. Šis gerbiamas kun. dar valandą ketvirtadienio vakare.
nedėldieniais, taipgi seredomis nu* H*!
llė, kuomet ji besirūpindama savo kuris gražiai pavyko ir nesą rei
i
■
•
•
• ’
su kalbėtojais. Miešto majoras lie-; lėj iškilmėj, kurioje pagerbiama buotojas netik yra labai iškalbin
12-tos dieną uždarytas.
I vaikučių laikina gerove, neužmirš kalo rengti kitą paminėjimą, kad
tuvis p. J. Sarpališ pasakė trum mūsų tautos didvyris. Tos iškil gas bet jisai pereitą vasarą leido
/n
Sekmadieny Įvyks vakare po
Taipgi huimu ir X-ray
neparodžius
viešai
savo
silpnybių
1
Ijų
amžinojo
išganymo.#
savo
ilgas
vakacijas
Afrikoje,
Ba

mės,
kurios
sujudino
visas
Ameri

pą, bet širdingą “welcome.” Pra
bažnytinėje salėje didelės prakal
■j—
j
sidėjo kalbos Kongresmenas p. G. kos lietuvių kolonijas, turi didelės varijoje, Čekoslovakijoje, Lietu bos. Kalbės kun. Juškaitis, p. Ga | Motinos siųsdamos vaikus į sek ir nesusipratimų.
■4 - •
t-fl
voj
ir
kitur,
ir
kalba-apie
tuose
reikšmės
kaipo
prisiminimas
mūBrumm Įvertino lietuviu tautos at
linis, kun. Švagždys. P. Urbonas imądieninę mokyklą, rodo gerą pa- Už dalyvavimą kalbėjo karštai.
kraštuose
reginius
ir
Įvykius
—
sų
prabočių
garbės
ir
pasiryžimas
I
Lietuvis Dantistas
liktus darbus, kurių dėka Europos
perstatys N. A. lietuvių paro.davi-1 vyzdį katalikiško ištikimumo savo Vienas iškalbingas agitatorius ’
kaip
su
medų.
nesumenkėti
dvasioje,
nes
tautos
kultūringosios tautos buvo apgin
mą.
Rep.i šventąjai Bažnyčiai ir jos neklai tuos, kruie priešinosi ir nedaly
Į tokias prakalbas raginimui nė
tos nuo užpludimo totorių ir kito galybę sudaro ne jos skaičiuj bet
dingajam mokslui. Čionai vaiki] vaus pavadino išgamomis ir pro(GALINAUSKAS)
kių klajūnų. P. V. Mockaitvtės jos moralinvs privalvbės. Karštu ra prasmės. Kibą patarti kad pri
dvasia yra stiprinama, kad ateity, lenkais.
delnų
plojimu
publika
pareiškė
p.
sikimštų salėn ir iš tolymesnių ko414 Broadvvay, So. Boston
miklioj rankoj verkiantis smuikas
SUSIRINKIMAS
esant reikalui, jie galėtų nepaju Kiti aiškino, kad įvykęs pami
Ministerini
dėkingumo
už_jo
šir

lionijų
žmonių.
Įžanga
dykai.
Tel. So. Boston 2800
glostė klausytojų sielas magiškais
Lietuvos Dukterų pų( .globa Mo dinamai atlaikyti šventosios tiky
>
nėjimas,
spalių
12
d.'
š.
m.
buvęs
Kvieslys tinos Dievo dr-jos susirinkimas ĮOfisas atdara nuo 10 iki 12 vai
muzikos pirštais. Jos solo muzi dingą kalbą ir už. apsilankymą
bos ir Bažnyčios priešų puolimo. Į Naujos Anglijos lietuvių, o čia bū
4S
ryto, duo 1:30 iki 5:30 po pletir
kai dėkojo gausus plojimas. Tei mainierių apylinkėje.
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną
vyks ūtarninke, lapkričio 11 d. š. Vaikeliai semia jėgų iš šito gar- siąs Bostono. Išeitų, kad spalių
pagal susitarimą
Vietinis klebonas kun. J. A. Ka
sėjas H. Houck priminė klausyto
m. 7 vai. vakare, pobažnytinėje i bingo šulinio, kurs priduoda viso- 12 d. š. m. paminėjimas įvyko]
BALIUS PAGERBIMUI
jams Vytauto pergalės ypač kry ralius, Iškilmių Komiteto Pirmi
MISS TERCENTENARY svetainėje, Fifth St. .Visos narės Ilčių malonių stipriai paremti jų Worcestery ir Bostoniečiai ftegalė-----' T'
žiuočių ordeno ir ragino lietuvius ninkas, prabilo paskutinis. Jisai
Įdvasinę laimę. Jis išsimokina kaip
Pagerbimui lietuvaitės “Miss kviečiamos ateiti.
jo
visi
dalyvauti
Juk
taip
nebu

TeL
So.
Boston
2660
visados ištesėti savo prabočių drą- padėkojo visiems už gausų atsilan-!
■*41?
j *.: Valdyba] gerbti mylėti ir drąsiai ginti švem vo. Spalių 12 d. paminėjime kas]
Tercentenary,” p-lės Norkūnaitės,
sumą ir tėvynes meilę. “Vytauto kymą, už bendradarbiavimą suLIETUVIS
DANTISTAS
|
tąjį
katalikų
tikybos
mokslą.
■■;-į
Lietuvių Tercentenary Komitetas
norėjo, tas dalyvavo.
Visi buvo Į
pergalės”— kalbėjo Teisėjas, — ruošiant tokias gražias iškilmes, ruošia balių Twentieth Cęntury
Daugelis
gana
kilnių
sielų
dekviesti. • Draugijos buvo kviečia-!
» ?*t
.ir jo milžiniška dvasia nedavė nu- Jisai džiaugėsi, kad Vytauto Di- Klube, Bostone, šeštadienio fvaka- i 1 ? CAMBRIDGE, MĄS£-į-Lzi.
jnoja^
jos
.
Įjjuoja,.>|d.
jos neturinčiu,
neturinčios progos
progos mos per Bostono Lietuvių Draugi-* į
m^ti lietuvių tautai ir linai atgi- džiojo dvasia sužadino visas Ame- re'/’
y .- 'i
W '
‘ Tarptautinis Kdhcėrūs “ ĮkaiP Ūbauti Bažnyčios ir Tėvy- jų Sąryšį, bet nutarė neprisidėti.]
Broadway, South Boston“'
jo 'atstatydama savo nelriklauso-j rikos lietuvių kolonijas, stiprinda■■,A=
|nės
labui.
Toki
labai
klysta.
Jei
Šiame baliuje dalyvaus atstovai
(“Keleivio” name)
0 visgi nutarusių neprisidėti nie-]
mybę.” Didelis pritarimas paly- |ma jose giminingus ryšius su toliSpalių 26,. šiame lųiestę įvyko j gtf negalima nuveikti didelius dar
M
Gubernatoriaus, Mavoro ir kitų
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nao
kas nevadino išgamomis ar pro’dėjo p. Teisėjo kalbą. P. M. Jerry ma Tėvyne ir dar kartą po 500 me-Į tautų Tercentenary Komitetų pir “ Tercentenary Celebrątion. ” Maž-laus dėl Bažnyčios labo, galima
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare,
lenkais.
Į
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną.
ir A. Austrą sudainavo labai gra tų pagarsindama plačiai lietuvio!
ne visos čion gyvenančios tautos]
*ZJ
mininkai.
Į šį balių taipgi yra
dėl savo vaikų gero padaryti, kad Kas gali priversti ką dalyvauti
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Ne
žų duetą. Buvęs gubernatorius p. vardą viso kultūringojo pasaulio!
dalyvavo programe. Lietuviai ir-1
daliomis
nuo
9
iki
12
(pagal
su

kviečiami ir lietuviai. Bilieto kak
užaugę prieš bedievybę sugebėtą ar nedalyvauti.
Tai kiekvieno
tarti).
gi neatsiliko. Lietuvius atstovavo]
G. Pinchot atsiprašė ilgai negalė akvvaizdoje.
na nustatyta po penkis dolerius
atsiskirti. Ar rasite gražesnį mo žmogaus liuosa valia. Kas blo
siąs kalbėti, nes esąs nuvargęs rin
Reikia pasakyti, kad visas sun porai. Norintieji dalyvauti gali vietos Bažnvtinis koras, p-lei O.] tinos pasišventimą Bažnyčios la
giausia, kad agitatoriai už rengia
kimų kampanija. Jisai prisiminė, kumas ir visa atsakomybė už taip
Į bui, kaip siuntimą vaikų Į sekma
bilietų gauti pas p. Romaną, 18 Grybaitei vadovaujant.
Tel. Kenmore .1445
mą
paminėjimą smerkia ir žemina
•i?
kad skaitydamas istoriją, jisai la- i gražiai pavykusias iškilmes pir
Programas sekančiai, buvo išpil-1 dieninę mokyklą.
E. Sixth Street. Jo telefonas So.
Jeigu vaikai jau Įvykusį paminėjimą aiškinda
|dytžs. Visupirmu American Le-j
miausia priklauso kun. J. Kara Boston 2145.
;V5
lankė mokyklą praeitais metais, mi jog iš to lietuviams nebuvę jo
liui. Kaipo Komiteto pirmininkas,
/ į
B. gion griežė maršus. Tuoj ameri-| stengkitės prižiūrėti, kad jie ir kios naudos. Ne, taip negalima a- Į
• .
i
Tel. So. Boston 3520
konai su savo netrumpu programų]
jisai daugiausia pasidarbavo, su
šiais ir ateinančiais metais eitu gituoti draugijose, nes ardoma na
traukdamas Shenandoah didelę
pasirodė.
Jie
gerai
savo
užduotį
mokytis. Tai pavyzdys, kaip rei- riuose vienybė.
EXTRA
lietuvių minią ir savo plačių paatliko. Po jų sekė Afro Ameriko kia ištikimai tarnauti savo Mot!
LIETUVIS
ADVOKATAS
A. L. R. K. Federacijos skyriaus
536 C0MM0NWEALTH AVĖ.
Galima kviesti ir kalbėti už, bet
X
| žineių dėka sugebėjęs suinteresuo• •
f
nai, ir Harvard Glee Club. Armi- Inai Bažnyčiai. Kilnus tai darbas!
prakalbose,
sekmadieny,
lapkričio
Baigęs du Universiteto
BOSTON, MASS.
kultūringai.
I ti Vytauto iškilmėmis ir svetim9 d., 7 vai. vakare, pobažnytinėje! jonai nepribuvo Į laiką. Jie vė
CORNELL UNIVERSTTY su A. B.
Prozy Kaip- niekas negali sulaikyti
I taučių spaudą ir Įžymesnius to
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir 7-8
svetainėje, Fifth St., p. Urbonas] liaus prieš pat lietuvius išpildė sa
Draugijų Sąryšio, kad nerengtų,
“Darbininko” Name
krašto asmenis.
rodys.judamais paveikslais spalių vo ilgą programą 'su atmainoms
(antros lubos)
SKAITYK ir kitiems pasakyk, taip Sąryšis ar kas kitas negali
Koresp. ,12 d. š. m. Vytauto Didžiojo su nekaip buvo skelbiama. Francopriversti dalyvauti.
36$ Broadway, South Boston
imreM*re*Q
Amerikonai su pagelba vaikų ne-Į kad L. R. K. Saldžiausios Širdies
kaktuvių
paminėjimo
paradą
gat

S
Balsuota
dalyvauti
ar
ne.
22
Rezidencija
Tel. Porter 3789
Į blogai pasirodė. Graikai perstatė V. Jėzaus pašalpinė draugija ren
305 Harvard St, Cambridge, Mass.
vėse. Šiuos paveikslus rodys pir
balsai už, 11 balsi] prieš.
gia
linksmiausi
balių,
LapkričioNAUJAS
GARIMAS
Tek University 1463—J.
senovės Graikiją ir dabartinę. Ai
mą kartą prakalbų pertraukose.
K. S
November 11‘ d., 1930, Parapijos
rius
reprezentavo
tik
du
solistai.
Worcesterio lietuvvs biznierius,
Paveikslai išėję aiškūs ir įspūsvetainėje, 492 E. 7th St., South 1
f
(REPŠYS)
p. Lozoraitis, savininkas National dingi. Taigi kas dalyvavote ir kas Italai lošė “O Marinariella.” La- Li
bai šauniai atliko; Žydai neatsili-|®°s^0?’ ^ass- Pradžia 4-tą valan■ <’
|
Lietuvis Gydytojas Bottling Kompanijos šiomis die- nedalyvavote Bostono parade spako taipgi. Temple Israel koras žy-|'dą po pietų.
nomis išleidžia Į rinką naujį gėri- jjų 12 d. ateikite pamatyti savo
|
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9
Tai geriausia kietas fr šva
??
Tadgi
visi
seni
ir
jauni,
vietiniai
diškai
kad
rėžė
tai
rėžė.
Majoras!
Į
881
Mass. Avė., arti Centrai 8ą.
mą kurį jis pavadino “Nervale.” “feiso” ir tūkstantinę paradą. Vi
rus anglis ką kada buvo
ir
iš
apylinkių
koloniją
lietuviai
R. M. Russell trumpai kalbėjo. DėCambridge, Mass.
Šis gėrimas yra pagamintas iš Į- siems bus Įdomu.
I
į
neštas , ant žemės paviršiau
ir
lietuvaitės
kviečiami
atsilanky

kojo
visiems
už
prisidėjimą
su!
vairių šaknų sulig formulos, kurią
Įžangos nebus.
s*
Ilgai dega o melsva spal
programais.
Iš eiles buvo skirta I ti Į virš minėtą balių, o mes užp. Lozoraitis gavo iš Lietuvos. Gė
Rengėjai kviečia visus vietos ir
patikrina jo vertę. Duok už
lietuviams pasirodyti. Koras ge-| tikrinam, kad pilnai būsite patenTel. S. B. 2805-R.
rimas yra švelnus, gardūs ir ma apylinkių lietuvius ateiti pasiklau
sakymą šiandien. Tiktai p
rai užduotį išpildė. Dainavo;“Lfe II kinti. Bus gera orkestrą, kuri
LIETUVIS
lonus, šiek tiek turi panašumo. Į syti turiningų kalbų ir pamatyti
telefonuok
grieš lietuviškus ir angliškus šo
tuvos
himną,
”
“
Vilnių,
”
“
Karve-!
l“Moxie.”
gražiij paveikslų.
•:
So.Boston 3403 Bostono ofisas: 404 Sears BIdg.
ilėli” ir “Dzimdių-drimdzi.” Pasi-| kius ir visi galėsite išmiklinti ko
Bto: Mlis—ant fiu&Mtbato
R. •
Proiy
BATCHELDER WH1TTENOR£
TeLTalbotMYS
sekė visos dainos sutartinai dai-1 jas.
Išegzaminuoju aki*'
Ofisas atdaras: i JL1L iki B PAL
A
priskiriu
akinta
Be
to
r
bus
proga
prie
draugijos
C9AL
COMPANY
nuoti.
Tarpe dainų panelė Mar-|
*
■
kreivas
akis
atitie: •
••
•
K.
163 Broadway, 8outh Borto
garėta^ Grybaitė dainavo solo:! prisirašyti nuo 16 iki €5 metų ui:
1 1 Į"
‘ i ?*
sinu Ir amblljon*koše (aklose) akyse sugrąžinu žvla■■
“Kur bakūžė samanota” ir “Ašį baliaus tikietą, o nuo 25 iki 45 riiesą tinkamu laiku.
’z
bijau pasakyt.” Abi daini pui-| tų už pusę Įstojimo; Pasinaudoki
J. L. PAAAKARNIS,
>
Tel. Geneva 2637 .
te pfęga» • 0 ypatingai jaunimas.
kiai pasisekė.
447 Broadwąy, South Boetoa
I
Bus
skanių
užkandžių
irsaldžią
Po lietuvių sekė lenkų pagarsė-l
v -fe*
yra” koras, kuriam vado-1I gėrimėlių. y-......... --S
M|| Ivavo A. Nurezynski. < Jie dainavo!I Visus nuoširdžiai kviečia
■
Smuikas padirbu ir taisau.
... Rengimo Komisija
I tris dainas. .Pirma ir paskutinė I
Taipgi radios taisau
I neblogai pasisekė. Antrąją gusta-1
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PARAPIJOS SVETAINĖJE

D R. M. V. CASPER

A

DR. S. A. GALVARISKI

L. KAPOČIUS

DR. J. LANDŽIUS '
(SEYMOUR)

A. 0. ŠALNA-SRALLNA

JOHN REPSHIS, M. D.

“BLUE COAL”

OPTOMETRISTAS’

J. J. BELEŠKAS

[ .
r
“

CLOtnING ’

ja juos rusai viršyjčz Rusų korui ven!fną< K*« nori tokiu būti, turi rialtytt Lietuve* Katalikų veikimo Oectro
MINO vadovavo pats “batiuška.”
leidžiamą aavaltrąžtl
Į kiaušiai programe išėjo Skotą!. Jų
Ldkrdti^
Igl|nebuvo daug, bet gražiai kelias
u-Jj reikia Užalaakytl eaa Amerikoj Ir
| dainas sudainavo. > Programas)už- j rtąieeu tlmluSma ir paljriamietba Lfe-

■i

au yittrM Mrtri*oioi ir ttvalom.

tuvoJA « - »i'

tik ui <12.50. Darbai **r*ntuojamaa, net tam tikra* maifaa* turiu.

' ».

>

.■

,

L Ant rytojaus-visiem* dalyviams
1 majoras surengi Šokius. Klekvie- I
ą>. BMRM, MAM.
K

PARAFUOS SVETAINĖJE
‘

-

-y , , J/ -*i-,
'-v4
**

1 ‘

•'

*• ‘ 1

si baigė visiems dainuojant “Star
“Muaų Lalkražtla” metamo kaitoj*
ketur litai, nuari metų -į du litai.
Spangio Banner. ”

7-tą vaL vakare

MM«nr wous
1854 DORCHESTER AVĖ.
4

Amerika ne JJetnva j Joa Mekriiri

Įkino. Pradėjo ir sustoję. Tik at-1 turi ypatingu eavyblu, kuria* paaM
| sipeikeję šiaip taip sudainavo.] kva vlaados. ,
Tik
yra Amerikoj gyveųąa getu
j Dainavo sutartinai. .Bet harmoni Metuvta,
kuria gera! Ifoė Lietuve* (p

‘ »

*'
Uūfor.A?d**

4^/A

t

419 Geneva Avė., Dorchester

Celei pegydjrmo viaoM|
kraujo, oemj ir chroaH
kų Ilsų. Kurie kenfiaM
YbUBL nuo reumatlitto, Skavto
/M
iių, vrxTiŲ. Rutinimų ana
kokių kūno Ilgi,
rčtuintt. kreipti*. taaM>
Atminkit. feftirttrtravtoML

PATARNAVIMAS D«N4
IR NAKTĮ

D.

buAamxj<h6»*3i
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n
i
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Keistas nekuriu laikrašti* Bartalom ir daug kitų aukšninku nusistatymas klaidįn- tų žmoidų.

gai

'RADIO W. L. W. L. 1

katalikiškame veikime, t jų

^Kreipiame mūsų skaityto- katalikų principų

g?? ^įpdomę į radio svarbą. Tūk- nimas

štančiai ’ lietuvių turi

katalikų

5r

akeijoą

radio platinimas.

programos

APIE DR. ŠLIUPĄ
-Sujudo

Irfdio |>riimtuvus

£

klausytis paskaitų.

ar

Tai didelė įtaka visuomenė
je.

pilnai

Katalikai

^■na

moderniškus

įverti-

tikresnių

d.

žinių,

Kaune

jvvko

K. V.

C.

Joj

dalyvavo visi Lietuvos

Jie

vyskupai, Šv.-Tėvo atstovas

Lietuvą^ apvilkti

suskubo

juodais rūbais ir liūdėti dėl

knygpalai

“mokslininko”'

įrankius
kės apie tikrus ir netikrus

f skelbti

Jau

tiesą.

turime

šventuosius.
Įj“8aujg

katalikiški}
giesmių,

į' radio.

Mūsų tad tiksiąs yra

Dr. Šliupas ta

dainų

po kankiniu.

Dabar’šliup-

tarniai

galės

tikrai

“šventuosius,”

kurių

skaitytojus apie

farpan pateko jų tėvukas.

“Laisvė” ir “Naujienos”

I kiška valanda per radio —

Co. gal ir džiaugiasi jų gimdyk

Broadcasting

Columbia

Broacįcast-) tojo bausme, bet ne mes. La

Mūsų apylinkėje o- bai gaila, kad daktaras ne

£•.ing Čo.

operuoja

katalikiška

Tėvų

h J^aulistu radio stotis W. L.
Stengsimės šios sto-

h- W. L.

programą

p-^es

prieš

mėnesį

Šį

^paduoti.

laiką

L.

W.

Lu. turi kelis * gerus kai-

g Tfetojus ir artistus.
^:_džiui,

Pavyz-

Cathedral

Brooklyno

į vollege direktorius khn. Ed|

tyard Lodge Curran, Ph. D.,

I; ^albės

metė savo vaikiškumų.

Jis

■ vaikystę.

Daug kalbama apie lituaniz-

jis skaldė, trukdė.

Amerikie

demagogas.

jis

Savo rū

gyvavo

savo rū

Hon.

pasitiki,

23

30

ir

d.

d.

kalbės,

—

įy^What the Modern Catholic
E:Thinks.”

“moksliniai

Tarp

kitų šį

mė-

Nesenai teko' pasikalbėji

me su 'kun. A. Miluku gau

ti žinių apie dabartinį “kandnį.7’ Gerb. istorikas griež

B riesi bus: Prof. Raymond F. tai užginčija Dr. Šliupo nuo

I

(FBrien,

kunigas

Gregory

pelnus

f .ty ir prof. Edmund Collins.

vienos

lietuviškas

tveriant

Feige. prof. Joseph Moriar-i parapijas.

Šliupas nė

Dr.

parapijos netvėrė ir

fe- Lietuviams turėti radio sto

neprigulėjo.

ji tis neįmanoma; sunku suor-

vendamas jis tik vieną kar

L ganizueti

tą

Ejdas.

Ę jame
g

Pfz'W.L.

lietuviškas valan-

Tad mes rekomenduo-

klausantis

gramų

radio

pasiklausyti

programų.

^■’cių katalikų

pro-

W.

Amerikie-

B gaudžiai

kuri

jaučiama

prie

sakramentų

reikėjp

met Šliupui

pašal

L. pos iš ktm. Burbos, kad už-

veikėjų ir va-

spragą,

ėjo

Amerikoje gy

“Pittstone 1891 metais, kuo

somokėti

taip
mūsų

universitėtui x už

gydytojo diplomą.”*)

|| dų^paskaitos bei kalbos už-

g kiš’ tą

dalyvaujant tokiam skaičiui sve-

Būtų sveikiau pačiam dak
tarui palikti

ramybėje Ka

talikų Bažnyčią ir jos šven
tuosiuos.

Nereikės jam teis

mo suole sėdėti, Voldemaro

“VYTAUTO”
:
SPAUSTUVĖ

ekspercijos šauktis (lyg Vol

demaras būtų ekspertas) ir

laisvamaniams pelenais bar
stytis. Dirbančiam konstruk

tyvų

kultūrinį

darbą

visi

prijaufe: ir išties reikia liū
dėti, kad nekurie užsimiršta

savo tiesiogines pareigas ir

’*

~

timtaueių pas mus dar nėra buvę.
Net patys svetimtaučiai labai yra
susiįdomėję ir noriai perka tikietus išanksto dar.
x
Programa kleb. J. Simonaičio ir
kompoz. 'J. Žilevičiaus patiekta- ir

susirinkimo užgirta.

Thomas' Francis

Woodlock sekmadienyje lap.
-

jo

ir

(apie vė- tyrinėjimai” pilnai įvertin-

Į^ĮBarly ĮjĮragnosis’ ’

fe ^).

of

importanee

ELIZABETH, N. J. — Šis sek Amerikos miestus su lietuviška
madienis,/lapkričio 9 d. š. m. Eli- programa.
zabeth’o JietūVtaffiS^diTIS'fetbrinis
Pats p. Ernest Briggs yra labai
sekmadienis, nes susirinksime vi gabus artistas dainininkas, orga
si, kam brangūs savo Tautos idea nizatorius. Jis yra organizavęs įlai, kas nori pagerbt savo tautos vsiriausių tautų panašias grupes
didvyrius, pagerbt to Didžiojo Lie ir lankęsis Francijoj, Vokietijoj,
tuvio, kokį mūsų istorija yra ka Anglijoj, Čekoslovakijoj ir slau
da turėjus. “Eikš” kliūbo svetai giausia, žinoma, Amerikoj, šitas
nėje, .garžiausioje visame Ėliza- gražus jo sumanymas šiais Vytaubeth’e, pirfcą kartą susirinks lie to Didžiojo mietais yra sveikintituviai ir dalyvaujant J. E. vysku nas. Linkėtina jiem susitart ir Jar

Jo

F vai. vakare kalbės Dr. WiH- šies žmonių tarpe. Lietuvo
Į/iam P. Healy tema “Can- je jo “dizertaeijomis” ne

The

Žinutės

pui, mūsų brangios religijos Atsto pagarsint Lietuvos vardą plačioje
antitikybinis veikimas taip vui, Gen. Konsului P. Žadeikiai — Amerikoje.
tautos atstovui,- bei kitiem val
Amerikoje, taip Lietuvoje
Karalienės Angelų parapijos,
džios atstovam, dešimtim visuome
tautybei nešė daug blėdies.
nės veikėjų svetimtaučių,- parodys, .Brooklyne, vargonininkas A. Dul
Tai charakteringas žmogus. kad mes savo didvyrius mokame kė studijuoja pas kompoz. J. Žilę*
’ _
__
/.
...
Vietoje
vieninti
lietuviui, pagerbt, kad'paragint ir kitus sekt yi&ų harmoniją ir Bažnytinės mujų pėdomis, žodžiu tokių iškilmių ‘ zikos Veikalas. Gražus jo darbas,
mo darbus Amerikoje.

7:20 šies

pirmadieniais

antrą

gyvenaz

^vąL vakare. Lapkr. 8 d. 6:40 čiuose

^ėer:

Valinių pamaldos

Karalienės Angelų bažnyčioje
Vėlirtių pamaldos gražiai atšvęs
sada manėme, kad laikraš
tos. Lapkričio 1, 2 ir 3 d. kun.\P.
tininkai. skaito ir'katalikiš Karalius laikė Tridųum už dūšias.
Pamokslus sakė ryįąis ir vakakus laikraščius.
Žvalgas rais,;- sekmadienyje pasakė net 3
pamokslus. Vėlinių išvakarėse bu
vo 2 mišparai; žmonių buvo pilna
bažnyčia. Kum P. Karalius aiškia
dikcija, gražia iškalba, padarė įspūdžio klausytojuje. Parapijonys gausiai ėjo prie sakramentų.

kalbėti

v{/įai^liki.Šką radio ar katali-

arba

aplinkraštį dėl

per
apie

E jNational

ministerijos

vyriausybės

paskaitų,

£ kalbų,

ę informuoti

reikalą

negu ateitininkų moksleivių orga

skyrių atstovų konferencija.

mis dėl paskutinio daktaruko incidento Lietuvoje.

^'Bio

dukrelę Birutę Emiliją. Krikštatė
viai buvo stud, Antanas Weslan—
uždarymą Lietuvoje. Niekas
reikalauti atšaukti švietimo
Vižlauskas ir Ona Bujauskienė.
rado

su

smagu-

dėl

Kųn. J. Balkonas lapkr. 2 d. ap
krikštijo Kazio ir Onos Sidabrų

ir atstovai

akmenys

ateitįninkų organizacijos

užuojauto

pasveikinimais,

nes, kurių 204 atstovai. Šie

aukšti

ti

Krikštas
«

Grand strytas. Spalių 8—10 nizacijos uždarymo. Mes vi-,

laisvamaniai

^yįtenį bizniui, kiti propogan-

Bet žmonės perka ra-

Pavyzdžiui, norima paneig

ri

perduotos

Radio vartoja

kas valanda.

.X" cijoj dalyvių buvo 638 žmo
skaitytojus informuoti

neginčys, kad Lietuvoje tu

Įvairių įvairau-

^C/naųiuose.

l^sios

susipaži

Viso

iš Lidokių parapijos, Ukmergės
konferen apskr., jaunoji iš Brooklyno.

muzikos dalis sąryšy su J. E. vys
kupo ir kitų aukštų dvasiškių "da
lyvavimu. Giedos bei dainuos ma
sinis choras iš 500 balsų, Valst. Operos artistasJButėnas, “Trubadū
rų” kvartetas. Komp. J. Žilevi
čius pagrieš vargonais (kainuo
jančiais net 75,000 dol.) improvi
zaciją lietuviškais motyvais, taip
pat pritars vargonais solistam, bei
vadovaus nylžiniškam chorui.
Be to, scenoje pašoks mažos
mergaitės keletą tautiškų šokių.
Kalbų numatyta — J. Ei Vys
kupo, kaipo Dvasios Vado, Gen.
Kons. Žadeikio ir vietos Majoro^
kaipo vietinės Amerikos J. V. at
stovo.
Newarlmkiai žada labai skait
lingai dalyvauti, kadangi ten ren
giama tik bažnytinis įėjimas lap
kričio 16 d.

t

■

■

z

♦) Skaityk: “Spaudos Laisvės
ir Amer. Liet. Organizuot ės Su
kaktuvės” ps. 481.

— Lapkr. 4 d. kun. Pius Lekešis laikė metinių sukaktuvių mišias už savo tėvelius. Jam pritar
navo kunigai K. Paulonis, J. Alek
siūnas ir J. Balkonas. .

'•

BROOKLYN, N. Y.
'

/

.

tau “universitetas...”
— Kundrotą nugalėjo ristynėsę
Firpo Wilcox į 9 minutes 10 se
kundų. Ristynės buvo spalių 20
d. Ridgewood Grove arenoje.
— Liet. Legiono postas laikys
Radio W. L. W. L, kalbos
susirinkimą lapkr. 9 d. 12:30 v. p.
Sekmadienyje, lapkr. .9 d. 3:15 p. Aušros Varių par. salėje
v. p. p.: “Constitutiorj of Disloy-'
alty ” — Kun. Wilfrid Parsons,

s. j.

• '

•

ii girnas^ Vilniaus. ’ ’ Vaidinimas įvyks lapkričio 8 d. š. m., Apreiš
kimo P. šv. parapijos svetainėje.
Jau patirta, kad Moterų Sąjun-,
gos 29 kp-. savo parengimais vi
sus patenkina. Turi gerų vaidin

Apsk. Valdyba tojų ir parenka gražius veikalus,

1

Tad atėję nesigailėsite.

Brooklyno žvaigžde

NEWARK, N. J.

C. BROOKLYN, N. Y.

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

džiuliam chorų chorui diriguos
komp. J. Žilevičius. Kas akompa
nuos vargonais dar nenustatyta,
greičiausia, kad vienas iš čia pa
minėtų muzikų.
x

■

'

>

Šis bažnytinis koncertas bus pir
mas ir 'didžiausias. Dalyvaukite
iš New Yorko ir New Jersey val
stijų. Pasipirkite iš anksto bilie
tus, kad paskui nereikėtų stovėti.
Išgirskime giedant
»

Vėlynės (Uždusinęs) Pamaldos
Vėlynės pamaldos Šv. Jurgio
bažnyčioje prasidėjo sekmadienio
vakare 7:30. Po gedulingų mišpa
rų buvo pamokslas. Pirmadienio
ryte vėlynės pamaldos prasidėjo

“Apsergėk Aukščiausia,/
tą mylimą šalį
Kur mūsų sodybos, kur
Vytauto ir kitų kapai.
Juk Tėviška Tavo, Malonė
daug gali...”

Šie žodžiai lai sužadina kiekvie
no lietuvio širdyj tėvynės meilę,
meilę tų, kurie tą tėvynę gynė ir
už jos laisvę paguldė galvas. Pri
siminkime Lietuvą ir jos gražius
laukus ir tas vietas kur Vytautas
Didysis valdė ir .gynė.
Visi, o visLsueilpme į paminė
\
Balsavimai
jimo iškilmes ir išgirskime didžiu-*
Lapkričio 4 d. balsavimuose lį chorą giedant ir garsų pamoks
Centrai Brooklyno lietuviai skait lininką, kuris kalbės apie Vytau
lingai dalyvavo. Kun. N. Pakal tą.
Vytauto Ainis
nis anksti nuėjęs balsuoti jau Ta
do ištisą eilę savų pa^apijonų. Vi
sų veiduose matyti pasitenkinimo.
Gražu, kad lietuviai yra aktingi
pildyme piliečio pareigas.

penktą valandą ir baigėsi desimtą
'valandą ryto. Pamaldose dalyva
vo daug žmonių.* Visų buvo ypa
tingas pamaldumas. Prakilnu, kad
tie, kurie gyvendami buvo myli
mi, — nepamirštami ir jiems nu
mirus.

|

X

Bus gražus vakaras
Ateinančio šeštaAienio (Noy. 8)

Choristam- įėjimui. nadaryti la
bai gražūs, originalfflrf pakvieti
mai.

Kompodtoriu J. ŽOevičhu sa- statė (tą parapiją suorganizavo
vo dideliais gabumais bei gilin finojimn muzikos sryty
per
taip trumpą laiką atkreipi net svefimtaučių‘dėmesį į save, šiomis

4 metai atgalios), kleboniją ir mo
tykią vertės vieno milijono dole
W Kkhnigavo 56 metus; buv<
seniausias kunigas vyskupijoje,

dienomis į jį kreipėsi oficialiu rašta Matant
Ine, pare.ktt.n.a noro raorpmi.

Vestuvės

vakare šv. Jurgio parapijos ma
žasis choras turės savo koncertąfeatrą. Visuomet mažojo choro
pasirodymas publiką nudžiuginda
vo. Reikia tikėtis, kad ir dabar
bus vakaras visais žvilgsniais įdo
mus.

Serga

Paulina Kolenda (nuo Hudson
Angel, Avė.) sunkiai serga Brooklyno li
y p mot{ goninėje. Kūn. N. Pakalnis ją ap
zaott žymūnam
rjnt, prHmo PmnM Bnoi™ m Ve rūpino šv. Sakramentais.
(trupę «r posmui e«me^ ,
.*» Novūadtef Jonnera kilęs
/
'
841
m jais pervsSiuot per dHBnomus
.
I6 4
<;30

t --

Moterii Sąjungos 29 kp. smar
kiai rengiasi prie vaidinimo veikas
lp “Savanorio Duktė” arba “IšsL

Lapkričio 16 d. čia pat. Tai bus
— “Vienybės” korp. išrinko
naujus administratorius: Rudnin- istorinė diena šioje kolonijoje. Tą
ką ir Jokūbaitį. X. Strumskis re dieną minėsime Vytauto Didžiojo
500 m. mirties sukaktuves. Su
zignavo iš direktorijato.
kaktuvių paminėjimas daromas
— “ Sandara ’ ’ neišsigyvena Chi- bažnytiniu koncertu, šv. Treybės
cagoje. Norima atkelti į Brook- bažnyčioje, Adams ir Warwick
lyną. “Laisvė” turės daugiau Sts., 4 vai. po pietų.
medžiagos “diskusijoms.”
Kas
“Dalyvaus šie muzikai ir jų ve
bus sų “Vienybe?”
— Po rinkimų Brooklvnas pasi dami didžiuliai chorai: A. Vismi
nas, J. Brundza, A. Dulkė7 ir gal
rodė labai demokratingas. Demo
kratai triumfuoja. Iš Brooklyno X. Strumsik8 iš Brooklyn, N. Y.,
išrinktas Gen.Attomey J. Ben- komp. J. Žilevičius, V.z Sereika ir
A. fetanšauskas/iš New Jersey.
nett.
•
r.
'..
.
, ..
.
...
t i

deracijos Centro posėdis. ' Daly
vaus vist-apylinkėje gyveną Cent
ro nariai Tarp svarbesnių dienos
klausimų bus svarstoma katalikų
akcijos savaitėj .
• z

Pirmadienyje, lapkr. 10 d. 6;40
v. p. p.: “Ouestion Bos” — kun.
John B. Harney C. S. P.
Antradienyje, lapkr. 11 d. 6:40
v. p. p.: “The Choices of Divine
Friendship
kunTA. H. Chandler,‘O. P.
Trečiadienyje, lapkr. 12 d. 6:40
v. p. p. “John Donne, Apostate”
— kun. Robert I. Gannon, S. J.
•
Ketvirtadienyje, lapkr. 13 d.
Po programo 2Elks” svet. cho 6:40 p. p. “The Sanetity of the
rai susirinks “Laisvės” svetainė Church” — kun. John Overend,
je, kurią jos direktorija sutiko užleist tam vakarui veltui. Bus šo
kiai. užkandžiai ir 1.1.
t
Z
X
t
Centrą Imio Komiteto narius ma-1
noma kviest į parapijos svetainę
oasišnekučfuot bei “sodės - užsi
geri.”
Biznierius J. Budreckis sutiko
suorganizuot automobilių svečiam
nuvežti ir Gen. Kons. p. Žadeikį
su žmona parvežt iš Newark’o.
Svetainė bus papuošta Amerikos
ir Lietuvoj vėliavom, kaspinais ir

pajėgė

be barzdos visus prajuokins. Tra
gedija “Kerštinga Meilė” sujau
dins. Pirkit tikietus kol nevėlu.

Iš priežasties, kad Apreiškimo
Šv. P. M. parapijos bažnyčios var
gonų pašventinimas įvyks ne lap
kričio 30, bet gruodžio 7 d., tai
Didžiojo New Yorko Feder. Aps
krities mitingas įvyks lapkričio
30 d., 7:00 vai. vakare, Apreiški
mo Pan. Šv. par. salėje, Brooklyn,
kur ir prašomi visi kuopų ir drau
gijų atstovai* dalyvauti.

. — Ponas Dimta EAst New YorVisi chorai sudarys vieną di
1— > Q
<1-8 vai. Vakare ke savo mokvklčlČje mokina vai džiulį chorą iŠ 500 giedorių. Vy
pas p. J. P. Mačiulį įvyko Kat. Fe kus lietuvių kalbą pasakomis. .Tai rų choras giedos “Libera.” Di —--| j

užsiima kitij. mokymu patys

būdami nemokšos.

— Lapkričio 15 d. Transfiguration saleje 7:30 vaL vakare Kara
lienės Angelų par. choras parodys
savo jėgas." Monologas* aj>ie žydą

Pataisymas ‘ -

UOF. 7
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