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LIETUVOS ŪKININKŲ MEMO
RANDUMAS PREZIDENTUI
Ačiū didžiojo karo ypatin- taip sunkiai įgytą, Klaipėdos
gai susidėjusibms aplinky Krašto priklausomybę Lie
z
bėms bei Lietuvių Tautos sū tuvai.
nų pasišyentimu ir susiklau- Nesileisdamas į smulkme
simu iškovota Lietuvai ne nas Lietuvos Ūkininkų Są
priklausomybė, nors Tautos jungos Centro Valdyba dėl
Rytai su sostine Vilnium dar to turi garbes Jums štai ką
prispaudėjų rankose. Šian pareikšti:
K
B*
dieną svarbiausias Tautos Lietuvos delegacija, mato
uždavinys—išlaikyti Valsty mai būdama p. Voldemaro
bės nepriklausomybę/ visos duotų Vokietijai nelemtų
teritorijos neliečiamybę, grą pažadų, nepaprastu lengvu
žinti lenkų pagrobtus ir mu sudarė aktą, kurio pa
skriaudžiamus brolius. Ne- sėkos yra yatingai žalingos
skaitlingai Lietuvių Tautai, visai Lietuvai, nes tuo pri
didelių kaimyninių linkusių pažino teisę svetimos vals
į ekspansiją tautų apsuptai, tybės naudai į Lietuvos Res
atsiekti tai galima tik tam publikos teritoriją į kurią
teises Lietuva įgijo tam tik
’ tikromis sąlygomis.
L. Pirmiausias ir svar- ru tarptautiniu aktu—Klai
blausias'"dalykas yra tas, pėdos konvencija.
kad šalies viduje privalo vy Toksai Lietuvos Vyriau
rauti tvarka, paremta teise, sybės ir delegacijos nusilei
teisėtumu, bei ne valdančių dimas :
jų nuožiūra- kur, neturint a) teikia Vokietijai kiši
Tautos Atstovybės — Seimo mosi teisę į Lietuvos vidaus
,ir spaudos laisvės, su pilie reikalus ir įžeidžia Lietuvos
čių teisėmis iri pačiu teisėtu suverenitetą;
b) padeda'Vokietijai vymu dažnai nesiskaitoma.
. 2. J tautos kultūros, į eko kinti jos žinomus siekimus:
nomikos darbą privalo būti įgyti Klaipėdos Krašte ben
RAPOLAS R JVŠKĄ
įtrauktos visos lietuvių ku dro šeimininkavimo teises;
Garsus lietuvių 'baritonas, Philadelph
riamosios inteligentinęs pa- -c) siaurina Gubernato- ros so
įmore lietuvi
r
- -‘-Ii- . j

LIETUVA PRIE SĄMOKSI
NEPRISKAITOMA

-

Maskva.—Sovietų spauda
Londonas. — Anglijos ka
plačiai rašo, kad Prancija
ralius George atidarydamas
Anglija, Rumunija, Lenkija
ilgai lauktą taip vadinamą
ir net Latvija ir Estonija, Iš
“round table” konferenci
skiriant Lietuvą, per pasku
ją Indijos reyoliucijinio ju
tinius tris metus darbuojasi,
dėjimo klausimų svarstyti
kad nuvertus Sovietų Rusi
pareiškė, kad jo esąs troški
jos valdžią. Pastaruoju me
mas^ kad būsianti Indijos
tu Rusijoj įvyko masiniai ąvaldžia^paremta ant savivale
reštai. Vien* Maskvoje
areš"
dybės pagrindu; atsakytų jos
tuota apie 2000 asmenų pri
aspiracijoms.
. .
klausę, pasak pranešimo,
Premieras MaeDonald pa
slaptai organizacijai, vadi
tvirtino karaliaus pareiški
nama “promyšlennaja par
mą, ir Indijos klausimas patija”. (pramonės partija).
vesta išspręsti konferenrtj ai
Tos organizacijos centras eKaraliaus kalbos klausėsi,
sąs Paryžiuje ir vadinasi
86 konferęncijos delegatai iš
Prekybos ir Pramonės Cen
Didžiosios Britanijos, Britų
Indijos ir nepriklausomų tras. Prie jo priklausą ir. visi rusų emigrantai. >Sako,
Indijos valstijų ir įžymūs
kad iš tos'organizacijos na
politikai,
priskaifant ir
rių nbt esąs sudarytas kabi
Jung. Valst. ambasadorį Mr.
netas naujai demokratinei
Dawes./- •
valdžiai Rusijoje.
'
Konferencijos vedėju iš
Sąmokslininkų vadai buvę
brinktas premieras - MacDoLeonidas Ramsin, sovietų
ųald^A
3 n ■ ■ ■

oš®

skirti Klaipė- ,d. š. m., Munieipal svetainėje, Broadurtiy, B^Bostone jis
gali Sėkmingai vykinti savo dos Direktorijos Pirminiu- .ir p-lė O. Katkauskaitė išpildys turiningą programą.
ką. Darant Direktorijos siekimus.
3. Nekonsolidavus Tautos Pirmininką atsakomingu ne
viduje, jos nesubūrus į vie Gubernatoriui, o vien Sei
ną stiprią pajėgą, o priešin meliui, atimama Lietuvos
gai vidaus kovoms ir nenor Vyriausybės įtaka į Klaipė
y/
malia būkle ją išsklaidžius, dos Krašto administravimą;
privertus vesti kovą dėl d) tokiu negirdėtu Vokie Vyskupą Ganytojišką Laišką sybė fierrusilėMle- Vyskupai
Neleido Skelbti '
parašė tikintiesiems ganyto
Konstitucijoj
garantuotų tijai nusileidimu pakertama
jišką laišką, kuriame aiškiai
laisvių ir teisių, neįmanoma energija ir noras lietuviams
Kaunas. Pranešama, kad pabrėžė, kad moksleiviu AKlaipėdos
yra sėkminga užsienių poli darbuotojams
Švietimo Ministeris rugsėjo teitininkų uždarymas prieš
tika, užtat ir pastarųjų me Krašte dirbti tautinį bei
mėn. pradžioj išleido aplink tarauja katalikiškai _akgjįai
tų visa eilė stambesnių už kultūrinį darbą, o sustipri
sienių politikos pralaimėji nama vokiečių energija bei raštį, kuriuo uždaromos vi ir yra konkordato laužymas.
sose vidurinėse ir aukštes To laiško karo cenzūra ne
mų reikia skaityti nevyku akcija.
sios mūsų krašto vidaus būk Be to turime garbės pažy niosiose mokyklose kultūri leido skelbti pilnumoje, kuo
mėti, jog visa eilė apsileidi nės moksleiviu organizaci vra sulaužoma antras konlės paseka.
' z k*
4. Jau 1927 metais gruo mų iš Lietuvos Vyriausybės jos. Tokiu būdu ir Ateitinin kordato. punktas, kuriuo ga
džio mėn., kai p. Voldema pusės, nevykinant Konven ku moksleivių kuopos yra už rantuojamą Vyskupams lais
vė kreiptis i tikinčiuosius.
ras įklampino Vilniaus klau cijos nuostatų, kaip tai lie darytos.
simą į gudriai supintas len tuvių kalbos teisių mokyklo Dėl moksleivių Ateitinin Masoniškojr valdžia, matyti,
kų pinkles,^mes kėlėme pas se, teismuose ir administra kų ilgai konferavo Vyskupai išėjo į atvirą kovą su katali
r
Tamstą, Pone Prezidente, cijos įstaigose nepaisymas, su Vyriausybe, bet.Vyriau- kais.\ , .■
balsą siūlydami šalies kon trukdo Klaipėdos Kraštui
solidavimą, visų Tautos jė per tiek šimtmečių vokietin JUNGTINĖS VALSTIJOS
gų subūrimą pragaištin tam įgyti tikrą tautini vei
UŽ NUSIGINKLAVIMĄ
giems lenkų užsimojimams dą.
atremti. Tamsta, Pone Pre Išeinant iš aukščiau sumi
GENEVA. — Prirengia
nėti!
liūdnų
faktų
esame
gi

zidente, tą mūsij pasiūlymą
moji nusiginklavimo komisi
liai įsitikinę, jog būtipai reiatmetei.
ja svarstė ar mažinti ginklų
P. Voldemaras, Ministe-. kalinga nebeatidėliojant Lie
i
.
gaminimą
ir
karo
medžiagą,
ris Pirmininkas ir Užsienhj tuvos valstybės gyvenimą įReikalų Ministeris^ nuvykęs; vesti į teisėtas ir normalias ar tik išlaidas kariuomenių
x
tuomet Genevon paskelbė be vėžes, duodant patiems pilie ^laikymui.
jokių sąlygų su lenkais tai čiams teisę, kaip pamati
Prancija laikėsi už suma
ką, paversdamas pamatinį niuose valstybės įstatymuo žinimą kariuomenių išlaiky
Lietuvos užsienių politikos se yra numatyta, spręsti sa
mui. Bet Jung. Valst. atsto
- v
Vilniaus bylą vo šalies reikalus.
klausimą
(pas.) Kun. Baltrušaitis, vas Gibson pareiškė, kad iš
— techniškų klausimų eile.
C. V. Vice-Pirmininkas laidas valstybė gali paslėpti,
Nuo to smūgio Tautai daT *
o ginklų ir karo medžiagos
(pas.) -J. Dagelis,
neatsipeikėjus nesenai gau
C. Valdybos Sekretorius nepaslėpsi. Todėl jis laikėsi
tas kitas nemažiau skaudus
už mažinimą ginklų ir karo
Kaunas,
smūgis Genevoje, kuris sta
medžiagos gamybos.
to- labai rimtan pavojun, Spalių 22 d., 1930.
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70 SUŽEŽISTA KILŪS
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Tegucigdlpa, Hondūras.—
Pereitą šeštadienį čia kilo
baisi audra. Sužeista 70 as
menų ir padaryta $1,000,000
medžiaginių nuostolių., La
Ceiba zonoj sunaikinta 56,000 bananų medžių. Taipgi
daug nuostolių padaryta
cukraus plantacijoj.
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1930 metais būsią F
si perversmai Rusijoj.
ko, kad perversmas bu
planuojamas 1928 m.;
lenkai nesutikę leisti Vok
fijos kariuomenei eiti
Lenkijos žemę. Be to, >3
Lenkijos ginčo su Lietuva
naminio karo Kinijoj Iį
maišimaš į Rusijos vieta
reikalus buvo atidėtas. /*
liausiu buvo sutarta tą pąi
ryti 1931 metais.
2
Sulig’ pranešimo karišl
ji planai buvę toki: Lenki
Anglija. Prancija, Suotoi
Latvija ir Estija puola!
siją. Prie to puolinlo pr
deda rusu* tremtiniai,
a • tJ
mokslininkai jau išle
$800,000 dėl žalingo
Sovietų industrijoj,
Bolševikų kaltinimai šp
doje užima 30 laikrašti
koliumnų.
.Areštuotieji būsią tęisįi
Aukščiausiame Karo TĮ
-iii
/
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šev, Sovietų valstybes iflana^
vimo komisijos vice-direktorius ir kiti.
Jie visi Maskvoje yra areštuoti ir esą prisipažinę,
kad net nuo 1928 metų vedė
sąmokslo darbą. Prancijoj
sąmokslininkų organizacijos
atstovai turėję pasikalbėji
mą su premieru Poincare.
Pastarasis pareiškęs, kad

Dėlko šį Vsąmbksl^-;®
ševikų spauda tpaskelbė -i
sunku suprasti. Kaip pa^
sinti pastarųjų dienų bdU
vikų terorą Rusijoj, Nė|
teisinama. Na ir sugalvi
sąmokslą. Jeigu toks? ir b
tų, tai nieko stebėtino. Ruj
jos gyventojai tik” iri latife
kad kas juos išliuosuotųto pragaro.

NELAIMĖ BAŽNYČIOJE

Oviedo, Ispanija. — Cęlorio miestely kataliku bažny
čioj išgriuvo lubos. -Ši nelai
mė įvyko laike pamaldų. Vie
na motęris užmuštą^ 29 as
menys sunkiai sužeisti ir a
pie 50 lengviau sužeista.

K. — Lapl
2 vai. po pa
Lyons, Prancija, lapkričio
Apskaitoma, kadiWashington Sųuare įv;
13 d
tarp 40 ir 50 žmonių/ užmuš ukrainiečių protesto dem
ta baisioje nelaimėje kuomet stracija prieš Lenkiją
žemė nuslinko žemyn arti barbariškumus Galicijoj
-j
Notre Damc de Fourviere Rytų Ukrainoj.
MILIJONAS GELEŽINKELIE
Demonstrantai sueis*|
Bazilikos.
\
"
ČIŲ REIKALAUJA PA
Vienuolika žmonių ištrauk 5 vai. vakare į Centrai-C
KELTI ALGAS
ia iš griuvėsių. Žemei pradė ra House. kur įvyks mas
Londonas, Anglija. — Su
jus slinkti žemyn 10 namų susirinkimas. Bus išm
tartis darbininkų sų 'darbda
sugriauta. Užversta apie 100 protesto rezoliucijos p
viais dėl algų pasibaigė. Ge
• "
žmonių, ši nelaimė įvyko vi lenkus.
ležinkeliečiai
darbininkai durnakty kuomet visi mie Lietuviai irgi prisul
reikalauja algas pakelti, o
prie šio protesto mitingi
gojo.
darbdaviai planuoja numuš
Žemė nuo kalno pasiliuo- Ukrainiečiai per šį ml
ti. Spėjama, fcad kils strei
savo po didelio lietaus. Pir sį nešioja gedulo ženk
kas. Valdžia stengiasi abi
mas žemės nuslinkimas su kad atkreipus pasaulio a
pusi sutaikinti.
griovė du namu, o kitas 10 į barbariškus lenkų d®
namų.
, liūs.
‘ J
ALKOOUKŲ MIRIMAI
Šis žemės slinkimas .įvyko
SUMAŽĖJO
D. C.
Washington, Į). C. — Mi nno stataus kalno St. Jean ,
E. 'Kardinolas O’G
rimai nuo alkoolio sumažėjo. daly už katedros.
lankėsi pas prez. Hoo1
Cenzo biuro skaitlinės paro
nutiko įeiti į vaikiu ger
do, kad 1929 metais mirė 4.tarybą, kurią sudarė
339 žmonės, o 1928 m. mirė
Hoover.
4,627 žmonės.
.
,
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įminėja vieloje tam tikra
MO, atvykusi iš SSR.
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5$ Kiekvienas Katalikas
Turi Žinoti arba Mokėti?......... .10
Maldų' Rfrikfrifflfci, baltais

dentas, jungtu Klaipėdos
trasia * suįgajC' Lįėtuya. i

Wtoji komisija

JJąjpėdos seimelio rinki- tenkinta tiek geros veislės

viršeliais ___L__$1.75-1.25

Spalių mėn. 12 d., įvyko to
BjĘgarp kitų partijų da- kiaulėmis gaunamomis KWjlento atidarymas. Atidary«ivo ir vokiečių socialde- pėdos krašte, tiek rūpestin
mo iškilmėse dalyvavo K lai pjpatų partija, išstatyda- gai atliekamu “Lietuvos
pėdos kr- gubernatorius p.
patarnavimu.
sąrašą. Klaipėdos Eksporto”
Merkys šu žmona. valBt
jgiėčių
socialdemokratų Komisija mano, kad ateity
39 — Didžiojoj Lietu- kontrolierius p. Matulaitis,
tfUjoš atstovai seimely ė- je Sovietų Rusija pirks* Lie
Už supirktas kiaules direktorijos pįmnįnkas pi
h-įjanka rankon su vokie- tuvoje daugiau veislinių
Reizgys, to plento statyto
junkeriais, varydami} kiaulių.
?
jai: plentų ir vandens kelių
įtpją, prieš lietuvius.
valdybos direkorius inž. Ga Žiežmariai, Trakų apskr.
Jjtet tas vokiečių socialdėbrys ir inspektorius inž. Nesenai Liutonių kaimo gyokratų bendras frontas su
Stanaįtis. SyęČįų tarpe buvo ventojas Pranas JančauskasĮ
^analistais nesutrukdė
PER METUS PAGAMINA
uosto direkcijos pirminiu-valdiškame miške vardu Gi-:
į^tuvos
socialdemokratų
*7 ’*^
_
kas inž. Visockis ir daug relė rado vanago sudrafeky45,000,000 PLYTŲ
prijos organui “SoeialdeKaunas. Mūro namų sta Klaip^dos Įtrašto įžymių tą mėlyną karvelį. ” SudrasioĮtratui” įsidėti vokiečių
kytą mėlyną karvelį. Ibi-:
tyba kasmet gausėja. Jau ir darbuofojų.
g&aidemokratų atsišauki_
draskyto karvelio koja approvincijoj, ne tik mieste
BSr vedamąjį straipsnį,
liuose, bet ir kaimuose la- GAISRAB MARUAMPOLiJE mauta žiedu su Lenkijos olėname ragino lietuvius
Naktį iž spalių mėn. 15 į ro ženklu ir užrašu: “Kop.
biaup asiturį ūkininkai nau
Įjįbininkus Klaipėdoj baljus trobesius stato iš plytų. 16 d. Marijampolėje kilo di-300330.^ žmonės juokiasi,
įbtruž vokiečius.
Sudegė piL kad it Lietuvos paukščiai
Todėl ir plytų gamyba didė J®liS
Tfiėsiog nesinori tikėti,
ja. Visose Lietuvos plytinė Rpzentalio dų gyvenamieji pažįsta mūsų priešus ir juos
senas
už
Lietuvos
reiJTįt . .‘-M ’•;
sandelis ir pil. naikina.
se per metus esą pagamina namai,
ėdąs kovotojas p. Kairys LIETUVOS TAUTININKŲ SĄ
girnos partijos reikalus JUNGOS SKYRIŲ ATSTOVŲ ma apie 45,006,000 plytų.
Juo labiau tu myli save, juo di
Tačiau kai kurios plytinės
SUVAŽIAVIMAS
žiįŠŠau statytų už visos taudėsnis
eri revę« priešininkas.
^'ieiMalūs. O bet gi taip Spalių 18—20 d. d. įvyko sąmoningai ar nesąmoningai
tautininkų sąjungos skyrių gaminą labai daug netinka
į$ šiuo atveju.
atstovų suvažiavimas Kau mų statybai plytų it men
ne. Suvažiavime dalyvavo kiau nusimanantiems apie
per 200 atstovų ir per 30 plytų kokybę parduoda ūž
svečių! Į naują są-gos cen geras plytas, o tikrumoj to
koj e, paįvairintas mūsų, dai
kios
plytos
visai
ne
vartoti

tro valdybą išrinkti: p. p.
nomis.
Lapenas, • Kavolis, Žukas, nos statyboje. Žinoma, piyTą pat dienų buvo pa
tininkams
iš
to
tik
pelnas,
kun. Mironas, švietimo jmigerbtas Vytautas Didysis
bet
vartotojai
turį
daug
nisferis inž. Šakenis, Bataivakarėliais, suruoštais d-ro
nuostolių.
Teko
patirti,
kąc
tis ir Masiliūnas. Suvažiavi
Basanavičiaus ir Markučių
tuo
reikalu
susidomėjo
ata

me platu pareiškimą pada
bendrabučių auklėtiniais.
tinkamos
valdžios
įstaigos
ir
re jame atsilankęs ministę•

. *■-
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rengiasi įvesti plytų gamy
-lis. Taip pat į suvažiavimą bos kontrolę. Plytos būsian

t

t -k.

—

ti vaisius iš Lietuvos. Kiek
vienų dienų į Vokietijų iš

sįritdp ▼irifeliais *——• . ,......-------------------- -
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Vienuolio Disputą su Rabiau. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino- Vaidevutis---------- 15e.
Nepaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. ;
Turas. Kaina------------------------ 35c
Giliukingas Vyras—2 aktų
komedija; parašė S. Tarvy
das_______ 7 ' . .. ...__ _ 25»-.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų
uozukas __________________25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak
ių. Parašė Seirijų Juozukas—35c,
Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis _______ 40e
Esamas—3-čia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.** Pa>*ašė Kun. L. Vaicekauskas—lOe.
Žydų Karalius — drama 4
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Sir
pintas ------------____________ 30e
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. __ __ ___ lOe
Patricija, arba nežinomoji
kankinė — 4 aktų drama.
Vertė Jonas Tarvydas____ _10e.
Išganymo Apsireiškimai —
atėjimas ir. gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus.' Vaidini
mas su gaidomis____________75c,
Dramos; 1) ^Germaną; 2)
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo
Stebuklas — 4 aktų; paraše
J. Tarvydas________________66e.

. ‘‘SARGYBį’G

MIESTŲ ATSTOVŲ PASI

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15e.
Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok kų darai; 2) Jono
laimė; 3) Pasakyk mano lak
m$. Surinko S. K., D. ir N_lfe.

TARIMAS

Spalių 19 d. Rotušės salėj
Kaune
įvyko
Lietuvos
w
•
V • • mies•
r
tų ir miestelių sąjungos su
šauktas visuotinis miestų ir
►miestelių atstovų
» * susirinki•
mas, susirinkime be kita
‘svarstytą miestų savivaldy
bių įstatymo projektas.

“SARGYBĄ”’skaitydamas rasi Šluos
skyrius: 1) Mokslo popuHari racijos Ir
visuomenes klausimų, 2) blaivybės, 8)
akte, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mu, 6) advokato, patarimą, .7) apžvalt (politikos, visuomenes kultūros ir ekooomijos gyvenimo), 8) prleSaikollnis
Judėjimas (Lietuvoje ir .užsienyje), 9)
Knyga pasaulis ir 10) įvairenybės.
“SARGYBOJE” ražo: vysk. M. Rei
nys, prot P. Kuraitis, Vydūnas, kan.
Tumas, prot Kernais, dr. M. Pačkau»
kalte, dr. A. Gylys, dr. jur. Raalinaltla,
agr, Valatka, dr. K. Patiltas, dr. D. Jok
it* ir kiti.
1980 m. “8ARGYBA” kaMuoja me
tams tik 6 litai, pusei metu 8 litai. Už
sienyje 12 litu metams, pusei metu 6
litU
Metiniai skaitytojai gauna priedu
-Lalmb 'Kalendorių" Ir loterijos Mitet*.
Skaitytoju skalpui padidėjus Iki
10,000 loterija bus plečiama. cJi prfr
atrinks 20,000 skaitytoją loterija bus
padidinta tris kartu.
Skubėkit Osteakyti “Sargybą” kad
nepritruktu pirmųlH numerią

g-V ^ARMNlNlO” ADVmnACUA
t'ŽSi

Nauja Skaitymui Knyga—
(Dalis D). Su paveikslais----- 75c.
VienuoiinB Luomą. Vertę
Kun. P. Saurusaitis ____ ■ 25c.
Vaikų Knygelę — su pa
veikslais _________________30c.
.Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) —______ ________ 25c
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10e.
Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei-.
dinys, Kaune _______ ______ 10c.
Sunkiausiais Laikais. Parašė
A Rucevičius ____ į,_ 1__ 1----- 40c.
Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.
Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruody8_50e.
Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPranas____ i--------- -------- —_—_40e<
Mūsų Dainiai. Parašė Ka<ys Puida -___ ;---------------- 50e.
Anderseno Pasakos—su paeikslėliais ______ ____ _____ 20e.
, kndziulaitis____ 1—------------- 50eų
B Kelionės po Europą ir
Arijų, Parašė Pranaičių Julė 2.5Q

Skaitykite ir platinkite mėnesinį
mokite, blaivybės ir sveikatos
laikrašti

IHifeakymns siųskite sekančiu tįdrųęui

MA Norta* MM*

Limpamosios Ligos ir kaip
nuo jų išsisaugoti! Parašv
negyvoji gamta: žemę, van
duo, oras. Paraše J. Baronas—50a.
Patrimpo Laiškai. —Išleido
Kun. A. Miliukas _________ 60c.
Meūė (Poema). Paraše 1L
Gustaitis __ _ —___ —15c.

Lenku Vytauto Didžiojo
komitetas savo paskutiniam
posėdy nutarė Vytauto iš
kilmes atidėti neribotam lai
kui. Metropolijos kurija at
sisakė leisti įtaisyti Vytau
to Didžiojo sarkofagą bazi
likoj.

JO

W«rt Sroadway

Apie Apdraudė Paraše J.
S. Vasiliauskas ——--------- 5c.
Moterystę ir šeimyna. Ver
tę J. Gerutis ---------- ----------- 40c.
Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis___ _____ _____ 50c.

. Vilniaus laikraštis “Kur-!
jer Wilenski,,, minėdamas
Vilniaus užgrobimą spalių
9 d., pažymi, kad maršalas
Pilsudskis, kuris dabar esąs
užimtas lenkų vidaus politikos reikalais, juos sutvar
kęs, be abejo, visų' pirma
imsiąsis lietuvių lenkų san
tykių ir reiškia vilties, kad
po dramos prieš 10 metų,
turėsiąs įvykti lietuvių len
kų bylos galas.

.

U>Ų RINKINĖLIS, Uitais rirlaliak._________ $1.75
Č&Ų RINKlNEtn, baltais rirleliais—__$1.25
LDŲ RINKINĖLIS, juodais rirūuafa__________ $1.75
tpŲ ĖINKIN1LIS, juodais viršeliais___ ___ _$lis
KAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais prU- ’

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

PltSUDSKIS IMEUAS LENKŲ-!
METUVIŲ SANTYKIUS
TVARKYTI

teikėsi apsilankyti ir Res čios skirstomos į rūšis ir lei
publikos Prezidentas Anta džiamos pardavinėti tik tik
rai tinkančios statybai. Be
PUKINAJA. KLAUIES
nas Smetona.
to, tikimasi ir plytų kainas
SOVIETŲ RUSIJAI
gerokai sumažinti net apie
KLAIPĖDOS KRAŠTO
Šįaip&ta. Pastaruoju lai50 nuos. pigiau, kaip dabar
NAUJOKAI
■JjĮęudrovė “Lietuvos Eksrtas” supirkinėja Klaipė- Šiemet rudenį, kaip žino. pardavinėjamos.
3 krašte veislines kiaules, ma, pirmų kartų Klaipėdos
PIRMAS BLAIVAUS JAUNIMO
ųgyvo svorio centneri mo- krašte įvyko naujokų ėmi
UGDYMO KONGRESAS
<107 litus ir daugiau. Yra mas į Lietuvos'kariuomenę.
matyta supirkti 3,000 Naujokų ėmimas visam kraš L. iK. Blaivybės d-ja, pa
te praėjo sklandžiai;
Be siėmusi iniciatyvų sušaukti
dilių. Jos gabenamos
įlietų Rusiją ir tenai bus naujoki) turėjusių stoti ka pirmąjį blaivaus jaunimo
komos stambiuose ūkiuo- rinės prievolės atlikti, į ka ugdymo kongresą, jau nu
pžvadinamuose kolchozuo riuomenę priimta dar 14 sa statė kongreso datų, priėmė
se Supirktas kiaules pri- vanorių ir i aspirantus 9 vy kongreso darbų tvarkų ir
rai. Naujokai beveik visi lie pakvietė jame numatytoms
paskaitoms
pralegentus.
tuviškai kalba.
Kongresas bus dvi dienas,
būtent š. m. gruodžio nien.
PERKA OBUOLIUS
Paskutiniu laiku iš Lie 30 ir 31 d. Be plenumo po
tuvos į Vokietijų išvežama sėdžio bus dar atskiri: ku
daug obuolių. Vien Eitkū nigų, mokytojų, jaunimo ir
nuose yra apie 20 vaisių Ang. Sargo V. S-gos kuopų
pirklių, kurie atvyko iš Vo vadų posėdžiai..
.L. K. Blaivybės d-ja.
kietijos specialiai supirkinė
-

viršeliais. ______ —$175-125

.

& pirmininkas p.

. .

• <

Maldų Rinkinėlis, juodais

! ..

Adresas: Kaunas, Liaudies namai.

r

i

piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. ' Lietuvių kalbon

išguldė P. B, ------- - --------- 25e.
Apsirikimų Komedija. Atai- .
tikimas iš Amerikoniško gyva
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“VYTAUTO”
|
1
SPAUSTUVĖJ
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w

Žinių žinutės

s*'
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Šios kolonijos lietuvių tarpe ki
lo labai gražus sumanymas^ tai yatlieka visus spaudos !
ra rengti Didžiojo Lietuvos Kuni
Vytauto D. Komiteto posėdžiui
* ■ '
DARBUS
jog Didžiajame Kare lietuviai įro
gaikščio Vytauto 500 metų mirIš Katalikų Federacijos Centro neįvykus, atidėtas, berods, lapkr.
Metinis Bazaras
Vienintėlė Katalikų Spasatov* I
dę, kad jie yrą ne-tik geri poetai,
ties paminėjimą, nes kuomet buvo
21 d. Tą d a svarstys p. Pulk. P.
* JI
posėdžio v
Šią
savaitę
prasideda
parapiji-1
žaSeikio naują1 Vilniaus Vaduoti ^inininkai, bet ir karžypai/‘My
ir Krautuvė Apylinkėje ,, J
New Yorke nevisi galėjo dalyvau
Sekmadieny, lapkričio 16 d. š.
Centro^ posėdyje lapkr. -10 d/'
nis
bazaras.
Subatos
vakare,
įap-Į
-‘ .
j
Heavens, and how they ean fight” m., 4 vai. po pietų, Šv. Trejybės
ti. Tadgi dabar bus proga visiems
Sąjungos projektą. Posėdis įvyks
Parsiduoda: maldaknygės, kk1
— sakydavęs jo draugas, karo ve bažnyčioje, Adams ir Warsvick kričio 15 d¥ 1930 prasidės ir tęsis J išreikšti pagarbą mūsų tautos
pas J. P. Mačiulį dalyvavo: kun. paą kun. N. Pakalnį.
žančiai, škaplieriki, medalikė* j
teranas,
kalbėdamas
apiei
{lietu

N. Pakalnis, kun. J. Balkūnas, p.
Sts. įvyks Vytauto Didžiojo gar iki sekmadienio, lapkričio 23-čiosJ didvyriui, kuris savo gyvybę pa
Žinutės
liai, kryžiai, stovylos ir k. Ga-d
vius.
.
bei bažnytinis koncertas. Giedos d. Bus kas vakarą 7 vai. vakare, Į aukojo už jos laisvę. Gruodžio 7
K. Krušinskas ir p. J. P. Mačiulis.
Įima gauti įvairaus turinio Į
Ponas Gen. Konsulas P. Žadei— Dramos Ratelis ' “Vairas”
jungtinis iš apie 500 giesmininkų o subatomis ir nedaliomis 4rval.| d. yra rengiamas tam tikslui gra
Svarbiausios kalbos ir nutarimai
knygų.
, <
;
žus programas. Tikimės dalyvaus
statyk „veikalą “žmogžudžiai” kis lietuvhj kalboje sveikina Ne- choras, komp. J. Žilevičiui diri
po
pietų.
'I
katalikų akcijos savaitės klausi Great Neek, L. I. lapkr. 15-d. •>*
priklausomos Lietuvos vardu. Pevisos apylinkės N. Y. ir N. J. cho
guojant.'
Prit Spautavts v |
mais Nutarta savaitė^ rengti ga
reina keletą istorijos bruožų, pa
rai.
Svetainė
paimta
viena
iš
di

Iškilmingas
atidarymas
Be to, giedos operos artistas P.
“DARBININKO” AGENTŪRA |
— Kodėl niekas negavo Federavėnios metu '1931 metais. Be to
žymėdamas, kad Vytauto idealas
< "
. '
_
I džiausių Bayonne’je. Vietą ir lai
Petraitis
ir
p-lė
.
t
ė
iŠ
Jo Malonybė Elizabeth’o Majo-Į
kinais metais minėti Federacijos ei
1 jos Kongreso,.. Nevvarke, š. m., buvo suvienyta., atskira, nepri
Apylinkės lietuviai teu&isako
ką manau paskelbs rengimo komi
Brooklyno
ir
kiti
ras p. Kenah sutiko pribūti su v ir- J
Daugelis užsimokėjo, klausoma Lietuva ir kad mum ten
25 metų veikimą. Netrukus bus iš paveikslo.
sija.
Kiekvienas
šios
kolonijos
lie

ir
teperka “Darbininką” per 1
.Didžiulį chorą sudarys apylin
leistas Centro atsišaukimas į ka bet paveikslu nėra. Kada gausi ka tas jo idealas pabaigt įvykdyt. kių chorai. Taipgi dalyvaus aukš Šaičiais savo oficijalės šeimos ir iš- Į tuvis turėtų, jaustis už pareigą da
“Vytauto” spaustuvę. Priima
talikišką visuomenę. J. P. Mačiu me?
“Todėl tenelieka nei vienos lietu tieji Bažnyčios vadai,'J. E. miniš-J kilmingai atidaryti bszarą. Toks Į lyvauti šiame paminėjime..
me visus “Darbininkui” ap-q
— Brooklvniečiai važiuos šį ne-' vių kolonijos, kur nebūtų Vilniui
•
•
•
lis Centro narius pavaišino.
garsinimus, darbus bei užsaky- ]
tėtis B. Balutis, viee-konsulas P. pasiryžimas ir pagerbimas mūsų Į
dėldienį į Nevvarko z Vytauto D. Vaduoti Sąjungos skyriaus” —i
Da'rbai
nė
kiek
nepagerėjo.
Ku

mus.
,
Daųžvardis ir miesto- ofieialal
Įves naują sistemą
kaipo lietuvių turi iššaukti ir mū
šventę. Šventė įvyks Šv. Trejybės sakė jis ragindamas padėt Lietu
rie
dar
kiek
dirba
7
—
džiaugiasi.
Šis bažnytinis keueertas bus sų paeit? didelio susipratimo. Ži- Į
“VYTAUTO” SPAUSTUVE
t Brooklyno ir New Yorko klebo bažnyčioje 4 v. p. p.
vai atgaut Vilnių.
Bet iš kitur atvykusiam darbo ne&
pirmas ir didžiausias.
noma,
kad
nekoks
pasiliks
įspūdis
Spaudos komisijos posėdis
554
Grand
St.,
Brooklyn,
K.
T.
nai mano. įvesti- naują mokesčių
Įgalima gauti.
Sekantis pakviestas U. S. sena
Be to, iškalbus pamokslininkas
ant tų svetimtaučių jei nedidelis Į —'
Pas kun. S. P: Remeiką Kat. torius p. Hamilton F. Kean. Kal
.• • •
sistemą parapijoj. Dabar parapikalbės apie Vytautą.
skaičius susirinks Auditorijoje Į šv. Mykolo Jietpvių parapijos
jonai moka metinę duoklę ir ųe- Spaudos'komisija lapkr. 11 d. tu bėdamas. aukštasis svečias pasakė,
Svarba, kad iš “Vienybės” neg*-'
Visi eikime^ir raginkime kitus
kuomet jie lankysis.
dėldienį kolektą. Ateityje mano rėjo savo posėdį. Kun. J. Balko kad lietuviai ėsą-geri, ištikimi pi
| choras suorganizavo sporto skyrių Įima tikėtis teisybės. Rodos kas* f
eiti į Vytauto mirties sukaktuvių
ma įvesti tiktai konvertėlių siste nui išstojus kun. J. Aleksiūnas.iš liečiai, kokių šianvkraštui yra rei
Įvaikinu ir merginų. Jau lošė su kas, bet kaip “tautininkams” ge-5
Jaunimo susitelkimas
paminėjimą. Švęskime šk> garbin
mą, t. y. nereikės mokėti metinę rinktas sekretoriauti. J. P. Mačiu kalinga. Jie mylį Dievą, .savo na go didvyrio šventę ^o metais.
Į svetimtaučių tymais.
Pasekmių riaus būtų nusikalsti perdėjimu*^
Jaunimas prašė Bazaro Komite J neteko sužinoti. Choras D. L. K.
lis
išdavė
biznio
raportą,
kuris
pa

duoklę, tik-nedėldieniais konvermus, šeimyna. Daugelis iš jų yra
Be to, galima laukti tik iš užside-J
Lapkričio 16 d. pripildykime to, kad parkirti jiems vietas*bazaJ Vytauto parengimuose dalyvavo gūsio patriotiškumu žmogaus’—*^
. tūliais'įdiioti savo auką.. Tos au rodo, kad biznis eina ir geiyija' geri mechanikai, mokanti su savo
Šv. Treybės bažnyčią.
ro rinkoje. Yra koro nariams, Į New Yorke, Elizabethe; taipgi
kos bus skelbiamos metinėje apy- Prie spaustuvės yra ir Real Estate įrankiais sklandžiai ir gerai atlik
tikro tautiečio, tik ne iš “tautivietiniai Vyčių kuopai ir Alumnii Įvyksta 16 lapkričio į Newark, N.
X
,
skaitoje. Tokia sistema yartojama skyrius. Bus gauta ir laivakorčių ai darbą (Tštikrųjų lietuviam reik
ninko.” Kam-gi jiems ir tas “taų-<į
Kliubui paskirtos vietos. Jauni-1
agentūra. Neužilgo sieks komisija ti? daugiau lankyt amatų mokyk
amerikonų parapijose.
Jtminko” vardas? Ar jie net!
mas labai džiaugiasi, kad gros vie
jkorporuoti spaustuvę ir Šerus las, užuot saliūnus ir bedarbė ne
• •
do visokį tautos labui darbą? Gal'
Kun. P. Karalius
tinis Parapijos Benas,- kuris vadi
pardavinėti. Tada ir laikraštį iš būti? tokia Baisi. K. B.). >
Lapkričio 22. parapijos svetai tas vardas tik skraistė pridengti
nasi “The Parish Jazz Knights”
Kun. P. Karalius viešėjo pas leis. Po Kalėdii komisija ruoš
nėje eboras rengia didelį koncertą, veidmainystę.
“I take off mv hat to LithuaPartija jų stovij
ir duos progas pasišokti lietuviš
Jaunuoliai grafini pasirodė
kun. S. P. Remeiką.
Apleidęs pramogą spaustuvės naudai.
teatrą
ir
baigsis
šokiais.
Progra

nia and its people.
They have
aukščiau už tėvynės meilę* Mes*
s?
kų ir amerikoniškų šokių. O be to
M
>,k
' Brooklyną laikinai viešės New
Brooklvniečiams taipgi spaustu made important contributions to
mas būsiąs labai įvairus. Bus juo matome čia kaip “tautininkai*^
Pereito šeštadienio vakarą, lap- ..
jie turi daug įvairių vaidinimų bei
Yprke ir Nevy -Tersey vyskupystė vė gaus antradienio “Darbinin
ku iki pat ausų.
this fcountry, and we ąre grate- kričio 8 d. šv. Jta^ip jaunuolių
veikia Lietuvos labui. Jų lyderis .,
pamarginimų.
je, pas kun. Ig. Kelmeli, kun. .T. ko*” numerį ir pavieniams parda
• • •
choras turėjo kbrfeėrtą-^karą,
ful” — baigė senatorius.
tupėjo už tvoros ir žiūrėjo pro plySimonaitį ir k. Kalėdose vėl bus vinės. Ligi šiol gaudavo tik penk
- ' Draugijų veiklumas
Senas gyventojas Bayonnietis J. sėlį kad visi lietuviai maršavo pa*
Majoras John F. Kenah sveiki airis gražiai pavyko. Žmonių bu
Brooklyne.
iadienio leidini.
[Brojus
turėjo sunkią operaciją. -žymėti Lietuvos Nepriklausomy?
no miesto vardu, primindamas, vo neperdaugiausiaj-r £e‘t svarbu,
“ Žinoma kaip, kad visuomet, ir
Jau sveiksta.’
kad nemaža lietuvi;? ir iš. čia yra cad visi buvo patepikiniti jaunuobės pripažinimo Amerikos išgavi-;
jšįmet yra įdomu kaip pasirodys
• • •
mą. Trukdė, bet nepavyko. . Tašrį
uūdėję savo galvas Francijos karo lių .'pasirodymu
moterų draugijos. Ražancavos ir
Lietuviai
susiprato.
Valo
D.
L.
laukuose,- kad’ lietuviai yra geri
pats lyderis (rodos neseniai labai
Vakarą pradėjo gražia prakal
šv. Onos dr-jos gausiai sudaryda [ K. Vytauto Dr-ją nuo bolševikų
negarbingai pasielgęs kas linktei-,
čiliečiai ir t. t. Baigdamas pridė ba vietos klebonas
Pakal
vo pamatą Bazarinio pasisekimo, r
i
gaivalo,
kurie
buvo
pasiglemzę
singumo sų viena suvargusia lie
jo: “I havė reason. as Mayor of nis. Ragino, kad tėvai leistų vai
Tretininkai visus šluodavo. Bet
draugiją po savo raudona vėliava. tuve), mėgino trukdyti Vytauto ifi^
tKis eitv. to be proud of our Lith- kus mokytis prie eĖoro, kuris ne
šiais metais"bus įdomu pamatyti
kuanian people and I am happy to tik bažnyčioj gieda, bėt moka ką naujo pirmininkė ponia Kuniu- Į Pereitame susirinkime išrinko vi- kilmių rengimą. Kada buvo masi
daug dainų,'rengia.parengimus ir tienė padarys str' Ražančavos d/-Į eę-pirmininku p. Brundzą, gerą nis mitingas sušauktas Didžioji■'knress that pride.”
-* •* ..
tautietį. Sąko kitame susirinkime xew York’o Apskričio Vj
Kalbėtojai palydėtrgausiais apW ■'
į,...
jos stalu, pohtaMGai^au8ikenS| išrinkšdr pirmininkąliė rusių, bfet ^dmiteto . skyrių ' Ttfgufflz
:-K‘
Visą programą jaųriep atliko irgi nauja pirmininkė, žada savo |
Kiekvienam dalyyvavusiam pa jaut.. ^Toliau sekė bažnytinės'Mu
Bėdą, kur.
kur Maskva sekcijos autoritetu
autoritetu, tada jis secUĮ^
Kleb. >T. Simonaitis padėkoja
;
savo
spėkomis.’ Suvaidinta buvo draugijai gražų vardą užpelnyti] gerą tautietį. Bėda,
darė didžiausi įspūdį. Tūkstanti zikos dalis. Parinktos šios gies
gaus
aukų
?
dvi
komedijos:
J^jdno
laimė
”
ir
jo
apsikabinęs
alaus bačką. Pai
malonius pasveikinimus ir perstauž pasižymėjimą tos draugijos]
nė minia suplūdo Į “Eikš” audi mės: “Marija, Marija” Č.'Sa
♦ • '•
jį susirinko ir kiti jo “klopčnr’o Lietuvos Valstybinės Operos so- “ Į mokslą. ” Pirmąjį veikaliuką
taip, kaip niekada pirmiau. Žino
toriją, atvyko Gen. Konsulas, snausko. “Prieš Tavo Altorių” J.
Lietuviai
pamylėjo
laikraštį
kai.” Bijojosi, kad neišrinktų ■įgį
Hsta J. Butėną.
Jis padainuoja vaidino šie asmens: Jokubčionytė,
ma ir Tretininkai labai smarkiai
miesto dvasiškiai, aukštieji valdi Žilevičiaus. “Pulkim ant kelių” J.
norą operų Ištraukų ir liaudies Augutytė ir Plegytė. Antrąjį — renka aukas ir žada išstatyti g^a-Į “Darbininką.” Pirmiaus dauge susirinkus liaudis. Toki tie temti*
ninkai, teisėjai ir daugybė svetim Naujalio, “Giesmė į Panelę Šv.”
lis buvo išparduodama nedėldie- ninkai. Tą seniai žinojau. Bet mari
dainų. Publika kartkartėmis iš Raugalas, Kerpytė, Šaltainytė,
ži? stalą kiniečių boliukėmis rai
taučių. Milžiniško jungtinio cho J. Naujalio ir “Šventas” J. Žile
šaukia atarai sc.enon ir priverčia •Takubčionytė. O. Jakubčionis, Gu čioti ir laimėti dovanų. Pamaty-Į niais prie bažnyčios, o dabar daug ariau, kad tik mūsų toki nesusi-'
ro dainos, solistai, malonūs sveiki vičiaus. “Prieš Tavo Altorių” ir
■užsirašo, kad gautu į namus. Rus- pratėliai. Nemaniau, kad ir
dauskas ir Pakštas. Visi rūpes
“dar padainuot.”
sime kas stosis iš jų pastangų. Ži
nimai sujaudino kiekvieno lietu “Giesmę Į Panelę Šv.” pagiedojo
Po noros choro dainelių baigia tingai savo roles atliko. Datugbu- noma, bus daug įvairenybių, kurii] Į kių “Laisvę” šluoja lauk iš savo laikraščiui truktų tiek daug rim
vio širdį, minia parodė, kad “Lie P. Petraitis. Philadelphijos Civie
namų. Pagirtina.
tumo. Kad kiekvienas žinotų pa
vo deklamaoijų, dainų, duetų ir
ma nrosrrama himnais. 1
ir pernai net nebuvo. Altoristai
• • •
tuviais esame mes gimę, lietuviais Operas baritonas, kitus jungt. cho
žymėsiu,
kad Grand Street’čio
Žmonės keliauja atgal namo solo. 14 mergaičių gražiai pažai
ir mokyklos vaikučiai savo gražiu,
<
norime ir būt.” Tad valio Rengė ras. Sekančiai daliai parinktas
Daugiaus
žinučių
parašysiu
ki

“tautininkų” gazeta rašė, kaf
mastvdami aDie Vytautą, nasiryž- dė lietuviškus žaidimus. 6 mergai■•
tykiu būdu daro pienus ir žada vi tame numerv.jų Komitetui, mūsų klebonui J. Si dainas padainavo jungtinis choras
Vytauto
parengime buvo tik 500.
-lami tikrai jo idealus toliau vyk- tės. lietuviškais rūbais apsitaisę
sus stebinti taip, kaip, kad jie pa
monaičiui ir didžiausf valio komp. ir P. Petraitis, kuriuos publika nu
Rep,
žmonių, kad tik 300 dainįninkų,
dvt ir būti tokiais, kokiais gerb. na šoko suktinį ir klumpakojį. Dvi
darė su savo paskutiniu parengi
J. Žilevičiui, kurio darbo vaisius lydėjo gausiais aplodismentais. svečia? sakė kad .jietx-ra.
i
t. t. Tuom tarpu tik vienuolikį
“ėigonaitės” pašoko čigonų šokį.
mu parapijos naudai.
v
matėme scenoje ir taip gėrėjomės! “Trubadūrų” kvartetas dėl kai
tikietų liko iš eilinių. Buvo tRc
Choristai parvažiuoja “Laisvės” Gražiausis tai buvo gyvi paveiks
Veikli
Bazaro
Komisija
Tą pačią dieną Bažnyčioje ger kurių priežasčių negalėjo atsilan
100
brangesnių vietų tuščių.
svetainėn pašokti. Prisirenka pil lai “Lietuva.” Gale choras padai
biamas klebonas J. Simonaitis lai kyti visas “in corpore” ir tik dvsalė talpino 1300. Tai kur tik 500.7
nintelė salė, rodos, lig daugiau ju navo keletą dainų, kurios išėjo
Sušauktame kunigo klebono vi
kė iškilmingas šv. Mišias, laike iš jų padainavo keletą liaudies dai čia atsirado, mat didelėj “Eikš” ra n gerai. Daugiau tokių paren
“
Vienybė” turėjo pasiųsti nors
suotiname susirinkime dėl rengi
kurių kun. J. Balkūfias iš Brook nelių. Publikai, o ypač mūsij bu
Kaipo darbo žmogus pamatęs atstovą į tokį parengimą kur
gimų.
auditorijoj neatrodė tiek daug.
mo bazaro sekantieji asmenys bu
lyn’o pasakė gražų, pritaikytą pa vusiems kaimo dainininkams labai
laikraštyje
straipsnius kurie kri vo Amerikos senatoriai ir kongres
Chorai dalyvavo iš Brooklyn’o:
Ten buvęs vo išrinkti kaipo vyriausioji baza
patiko.
mokslą palygindamas Vytautą D.
Apreiškimo Pan. Šv. parapijos
ro komisija, būtent: trustess’ai tikuodavo kitą laikraštį, manyda manai ir visa viršūnė iš apskritir?
su Moze, kuris išvedė lietuvių tau
vau, kad tą darro iš priežasties var ir iš miesto su mayor’u priešaky
Parapijos mokyklos mergaitės 'boras, vad. A. Visminas; Karalie
Povylas Kirveliavičius ir Juozas
tą iš pagonystės vergijos ir para parėdytos tautiškais rūbais' pašo nės Angelų - parapijos, ved. A.
s
“Jakimavičius: p. Jonas Bagočius, žytinių už skaitytojus. Mes Eliza- je. Tada tikrai tautiškai pasielg
gino žmones kuoskaitlingiausiai ko: “Noriu miego,” “Aguonėlė,” Dulkė: Operetės D-jos ved. X
■#
' '
J. Zakarevičius, J. Rūzga, poniai beth’e rimti, žmonės. Todėl kada tų ne '“tautininkiškai.” Reikli
man parodė tautininkas bueieris nors anglišką spaudą pamatyti I
dalyvauti salėje.
x
Parengimai
“Suktinis” — mūsų tautos tradi ‘štrumskis: šv. Jurgio nar. ved. J.
Kuniutienė ir ponia Mockevičienė.
Graži rudens diena. Šilta, sau cinius šokius griežiant tos pačios
Brundza ; iš Newark’o šv. Cecilijos _ Lapkr. 15 Karai. Angelų par. Jie turi savo tarpe labai gabų raš “Vienybės” numerį, kur aprašė a- būtų sužinojęs net viąas “V.” ibi
pie buvusį Vytauto Sukatkuvių bas. Vargšė “V.” turi btttf |
lėta.
parapijos choro benui.
nar.. ved. A. Stanšauskas; Eliza choras rengia koneertą Transfigu- tininką ir vedėją ir pasidarys ge-1
Apvaikščiojimą Elizabeth’o Elk’s straipsnį subatoje parašė. Mea H
Galų gale scenoje pasirodo kle beth’o Šv. Petro ir Povilo parap. ration Salėje.
Vakaro pirmieji šešėliai pradė
riausią tvarką visų metų. Komi
Kliubo
Salėje, gavau suprasti kas lizabeth’e tokio mažo masto Mpd
• -• •
jo lankytis gatvėse, dar anksti, o bonas J. Simonaitis, publika su ved. '■-T. Žilevičius, ir Bayonn’es
tetas žada “Darbininke” pagar
toki
tie
tautininkų laikraščiai. D pažįstame. Pas. mus, kada ką 3*
jau žmonių būriai traukia “up ūžia katučiais. Jis trumpai pasvei šv*. Mykolo parapijos choras, vad.
Lapkričio 16 d. Mot. Sąjungos sinti visus laiminguosius nume
aš manau, kad ir ne vienas Eliza- romą, tai, kad būtų žymu ir «
' town” linkui. Bus’ų kompanija kina svečius dėkodamas už atsi A. Sereika.
• < . 35 kp. rengia gražų vakarą Ap rius, ne tik knygučių bet ir daik
betiskis panašiai pasakys. Mes ži būtų kuo pasirodyti.
paleido daugiau busų. bet visvien lankymą ir pakviečia general-vi
Jungtiniam chorui vadovavo ir reiškimo Šv. P. M. salėje.
tų. Taigi bus tas, kad jei ir nesu
nome ir bū “Vienybė” kiek žmo “V.” permainyti savo šnipų iU
jie prisikimšę, vos talpina, o prie karą John J. Duffy Newark’o dio- solistams vargonais, pianu pritarė
lauks kas išleidimo, tai turėdamas
nių buvo, ir kiek dainininkų, ir ką mūsų kolonijoje. Gal nauji teži
auditorijos per visą valandą iš- cezijos, atstovaujantį J. E. Vysku- Laisvas Menininkas J. Žilevičius.
Lapkričio 23 d.: Mot. Sąj. 29 numerį galės savo daiktą vistiek
kas sakė ir koki garbingi svečiai giau pranešinės žinias. Tai I
anksto žmonės laukia nekantrau Dą Thomas J. Walsh. Sveikinda Chorams vargonais pritarė X. kuopa rengia teatrą “žmogžu gauti. Ir dar ne viskas. Tįe, ku
dalyvavo.
Bet ne tame svarba. dabar?
Kaulas nuo
7X«'dami. Bet štai jau ir septynios mas susirinkusius Vyskupo'ir Dio- Strumskis. jiįanu — A. Visminas. džiai” ir šokius Apreišk. parapi rie pasižymės savo darbštumu už
cezijos
katalikų
vardu,
.gerbiamas
Sale pilnintelė žmoių, atvyksta ir
Komitetas pabaigė vakarą pa jos salėje.
sipelnys laikraštyje paminėjimą. O
aukštieji svečiai, Gen. konsulai P. svečia^, pažymėjo lietuvius, kaipc rapijas svetainėje. Komitetan įei
tos draugijos, kurios dasieks pir
ramius
ir
gerus
katalikus.
Jam
Žadeikis. jį publika pagerbia-stsina: Frank Saviek, pirm.. Rom.
Lapkričio 23 d. šv. Jurgio para mą laipsnį gaus nepaprastą prizą.
lietuvių
tautos
idealai
esą
žinomi
slojimu. Gerbiamuosius svečius
DŽiovalis, vice-pirm. Jas. Matūza. pijos choras rengia koncertą-teat- Laikrašty jų nepamirš pastebėti.
* sodina ir jiem tarpininkauja Dr. jau keliolika metų atgal, juos iš •žd.. Jos. Žilevičius, sekr.; nariai: •ą parapijos salėje.
Visų daiktų licitacija bus sekma
2-jų .šeimynų kampinis namas, dviem autoaiškinęs
jaih
kun.
Šeštokas.
Lietu

dienio vakare. 23 d. lapkričio.
J. Kralikauskas ir Attorney W.
T. Zacharevičius, J. Budreckis, J.
mobiliam garadžius, gražioj ir patogioj Wood* l
vių pastangas prieš rusus jis lygi Ruzgą. Garbės pirm. kun. J. Si
' • Flaherty.
Lapkričio 29 d. Liet, Vyčių 41
Bazaro programas
haven sekcijoj, netoli Jamgica Avenue ir Foreot
no
su
airių
prieš
Didžiąją
Brita

monaitis.
Programas pradėta Lietuvos ir
kp. rengia vaidinimus ir šokius
Parko, — pardavimui tik už $6,500! Banko pin- 'js
Subatoje
—
<
iškilmingas
atida

- U. S. A. Himnais, kuriuos sekė niją. “Net toje gilioje lietuvių me
Rytojaus dieną vietos laikraščiai Apreiškimo par. salėje.
rymas;
nedėlioję
—
pAsirodymas
mas mortgečius $4,500 su 5^4%. Atsiliepkit®
“Kur Bėga'Šešupė” jungtinis cho lancholijoje? kuri taip aiškiai pa aprašė tas iškilmes.
.Rytinis
•
•
/
vyrų draugijų; panedėlyje—Tre
ras, komp. JK Žilevičiui vadovau- sirodo šiose dainose, mes daug kr Times” and Reraid parašu {jog
Gruodžio 14 d. Apreiškimo P.
tudjaus!
tininkų dr-jas; utarninke — Am
net 2.500 žmonių dalyvavę! Ma Šv. par. bušunaujų vargonų šven
žino Rožančiaus ir įvairūs rateliai
J.P.MACHULIS
f '
tyt korespondentui nemažą įspfl- tinimas ir koncertas.
gyvojo Rožan.; seredoje — šv. 08719 Eldert L<me, '
K,
<
lį padarė. Popietinis Elizabeth
BBttagaa
nos draugijos; ketverge — Ražan
arta:
' '
Daily Journal plačiau aprašo pa
Pianų tokių pigių/tik už $50.00. Už $50.00 gali
Didž. New Torto Fed. Apskri cavos draugijos; pėtnyčioje—Vyduodamas kalbų santraukas ir
554 Grand Strtti,
BrooHgn,
i
įsigyti pianų. Taipgi visokio padirbimo RADTO. ties mčn. mitingas btn lapkričio imjaunimo; subatoje1— Liberty
programa ištisai. Ištiktųjų,
Tęlefonuokite: Mtekigan 1345
St*gg
Club; nedėlioję — parapiji30 d, Apreiškimo flvrPan. par. sa
didelis Elizabeth’o lietuvių nu
FRANK BURNS PIANO COMPANY
z
.7
•'
____
V.
.<■
'
1
'' -■
‘R.
r^Rkoro jaunimo.
4'
lėje 7 vai. vakare.
i ; *29 Broadvay
Lawrence, Mass.
veik tas. darbas 1
tap.
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APIE “TAUTININKUS” IR
“VIENYBĘ”

BROOKLYN, N. Y,

t

.

< -

•

i

*

/

NEĮKRISTAS BARGENAS1!

;

•

P. |

DIDELIS NUPIGINIMAS PIANŲ

a *

arta

-< y

..
4

•

.

.

.

J. C
•• * •
-•’iv ’-./ jjiį.
AA
irSsKv Y-

e

J**
1--yr'

f

t

a

*

-F-. ‘

T*

čC X'- \< A
-i*- r

i

i~

' »

i

r

‘

511-'

j

t

c

i

M

.S5..X_

Penktadienis, lapkričio 14 et, l&Sfl

s’l.v

*

.

SE

“x
• 'V
11 ^£š

i*

-A
r

r“
•.

'

>.
«*

;(THEWORKEB)

Published every’HJBSDAY and FRIDAY
Į.

.'

Tautininkų

by

JO8EPH’8 LITHUANIAN
B. C. ASSOCIATION
OF LABOS
•■ “ ■
*
as second-ciass mattėr Sept. 12,1915attbepostofficeat Boston, Mass.
under the Act of Mareli 3, 187(T (

ce tor mailius at special’rate of postage provided for in Section 1103
Act ©f October 8,1917, authorized on July 12,1918"

BSCRIPTION KATES:
yearly...........;................. $4.00
yearly ................. .$5.00
c once per week yearly..$2.00
once per week yearly... .$2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams.......... i............ $4.00
Užsieny metams............. 1........$5.00
Viena kart savaitėje metams........ $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams..$2^0

<f DARBININKAS”

66

Telephone South Boston 0620

- x

*

South Boston, Mass.

Broadway

West

fe VIETŲ SUKAKTUVES
■

5*

—

—

*

•
:. Sukakus trylikai metij nuo . Šito gi mažo daiktelio kaip
bolševizmo įsikūrimo Rusi- tiktai trūksta, ir sovietams

M sovietų valdžia, žinoma, tenka pritaikinti prie savęs
elia į padanges savo nu šitą lietuvių patarlę: pagini

darbus.

linktuosius
_ -'-t

Sulig puodas netaukuotas.

^bolševikų, komunizmas neša

- ..

Žinome, kad sovietuose y

pasauliui vien tik gerą, ka ra du svarbiausiu laikra
pitalizmas gi blogą. Žiūre- ščiu:,-“Pravda” (Tiesa) ir
ką rašo sovietų dikta- “Izvbstija” (Žinios). Pa
Juozas Stalin:
žįstąs tuodu laikraščiu, kaž
“Turime prieš savę vaiz- koks juokdarys yra pasakęs
Sovietų naminio gyveni- (rusiškai): “V Pravdie niet.
a v Izviestijach
ir turime tokį pat vaiz izviestij,

vyriausybei,

didžiulių

£

Jei Stalinas padarytų to

iš

tai

įtikti!

žodžiai ir jei
tikrovę,

nieko

.o.negalėtume įsivaiz-

ti

UŽ

/girtis

sovietų r sistemą,
darx neužtenka,

besvajoja Įvesti naują tvar
ką Lietuvoj, o tai idealei
tvarkai nori išauklėti Lietu
vos visuomenę. Iš trijų suviršum auklėjimo metų ga
į

lima daryti išvadas, kad dar
C
ilgai tektų auklėti Lietuvos
•J.'

u bū

vis.

klausimas,

kas

ir rašoma, kurioj šaly geriau
apmokami darbininkai. Sa
koma, kad paprastas darbi
ninkas daugiausia uždirba
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Kitų šalių uždarbiai
su jos lyginami. Paskui dar
bininkas ne blogai uždirba
Vokietijoj,Prancūzijoj. Niekas niekada nesako ir nėrašo,’ kad darbininkas dabar
tinėj Rusijoj gerai uždirbtų,
Tas nenuostabu. Bet kodėl
nieko nerašoma apie Austra
lijos darbininkų uždarbius,
keista.

Valstybės nustatytas algos
minimumas per savaitę yra
ONA KATKAUSKAITĖ
.
21/dol. ir 60 centų. Darbo
Lietuvos Valstybės Operos solistė. Ji, yra dainavusi valandų skaičius per savaitę /•
Francijas ir Italijos žymiausiose operose. Dabar yra vie — 44. Darbo , tempas visai

nintelė lietuvaitė solistė Hartfordo Katedroje. Kartu su malonus ir pakenčiamas.
p. Juška ji dabar koncertuoja Bostono apylinkėje. Sekma “Dirbk palengva,” Austra
dieny, lapkričio 16 d. dainuos, Municipal Salėje, South
lijos darbininkų šūkis. Kuo
Bostone.
;.
i

ČIGONAI
Lenkijos* čigonų

Auklėjimo ar Papiktinimo
Vieta
Nevisų Katalikų šeimyni

niu gyvenimu galima pasi
džiaugti.

Nevisose šeimyno

se vaikai yra auklėjami ka
talikiškoje

dvasioje." Namai

‘

*,

vams pridera. Tėvų užduo
tis yra mylėti vaikus, juos
mokyti, duoti jiems gražų
pavyzdį. Tėvai privalo my
lėti savo vaikus dėl Dievo.
Jie yra sutverti Į Dievo pa
veikslą ir panašumą. Namai
privalo būti auklėjimo mo
kykla, o ne papiktinimo vie
ta. “Bėda tam, kas papik
tina vieną iš tų mažutėlių,
geriau, kad jam akmuo bū
tų pririštas ant kaklo ir jis
būtų paskandytas jūros gi
lumoje.”

•

r •

•

T.

PALIAUBŲ DIENA
/

Lapkričio 11 d. š. m. suėjo
lygiai dvylika metų kai pa

sibaigė pasaulinis karas.
Apskaitliuojama, kad ka
ro laukuose žuvo virš devyni
milijonai žmonių.
Karas
kainavęs &50 milijardų do
lerių.
Paliaubų diena, tai buvo
didžiausio džiaugsmo diena.

Kerštas tarp valstybių di

dėja.
prie

naujų

£

X2 ■c*-*
*••->
<£•*

skerdynių,

nes

Versales sutartis.tik padidi

Šiandien jau ne

Jaunos žiūrėti pokarinę sutartį, bet

gėrimų.

karalius

valdžios

lai

pasenus# Tai savo jaunystę,

jos prisideda

Italija,

o neatrbdyti Rusija ir kitos valstybės.

1
didžiausis moteriškei įžeidi- pasenusiomis pirm sfivo amTad minėdami
žiaus, neturėtų visai vajtoli I paliaubų sukaktuves/neturi- i tr
niak.. Moteriškė nenori pa

dvyliktas

senti.

Vienok,

klausykite

alkoholio.”

na ponia:

;

“Vartogimas svaiginančių

duota
smegti

I

Ir pa-Įtis, kad Aukščiausiasis

ir kerStą iŠ

Tačiau, aš ma-

Darbuokimės, kad šeimd*

Tai pa

meilė Dievo ir artimo.

gražuolių

sakė : pagarsėjusi

pra-

priežastis
turėtą į- Šalintų gobšumą
į mergaičių ir tno- didžiųjų valstybių valdovų.

gėrimų pasendina moteriškę terų širdis.
Ęįrm .jos aųjžiąps.”

I’me kuo džiaugtis, o tik mels-

Patarimas geras.

jus gražuoles, ką pasakė vie

pasenti, bet kad'girtybė

tų

.

t

atsiekę tik galėsi;
_v'_ — I

-i-

k

-

•.y.F

&

taip ir rengiasi

v

I

’15»

ži, neturėtų gerti jokių svai- tik Vokietija Teikalauja per

riškės rūstybę ant savęs, y- ginančių

•/

X’’
ik

■ z';

«

-

<

Visi

no, kerštą.

•

Jei nori užsitraukti mote

S. P. B.

Bet šiandien dvyliktas su
Atminkite, - kokios šeimy
kaktuves minint to džiaugs- *
nos, tokia bus ir tauta.
mo nebesimato.

r

i

x*

Bet tas blogumas tiktai,
kad žmogus ten kokius nori
rodyk gabumus ar darbštu
mą, vis viena daugiau neuž-'''
tokių šeimynų vaikų nepa- dirbsi. Niekas nemokės dau
i taisys. Nes kg. katalikiška giau valdžios nustatytos al
mokykla pradės kurti jau gos. Ten ir darbščiausis žmo
nųjų širdyse,-tą. namai iš gus ir paskutinis, tinginy^
gauna vienodą algą.
$ ~J ‘
griaus. Ir žinome gerai, kad
namų įtekmė galingesnė.
Dėl didelio atlyginimo ir
Tėvai, jūsų yra šventa mažo darbingumo Australi-.
priedermė padaryti namus jos gaminiai nefiguruoja pa
auklėjimo mokykla. Jūs, tė saulinėj ^rinkoj, nes negali
vai sudarote namus, sudaro konkuruoti su kitų šalių pre
te katalikiška šeimyną, gy kėmis, kur darbo sistema vi
vendami kaip katalikams tė sai kitaip sutvarkyta.

IŠMINTINGOS iR TAIP NEDARO

žinovė ponia Elena Rubiną

atsistos Dfr

1
V '
*<

pamažiau dirbama, tuo di
desnis darbininkų skaičius
gauna darbo ir turi duonos.

X

kad ji atrodo

MLSUDgkl BEMSIĄ ....

vięiio

I

Jei Australijoj darbininkas turi darbo (bedarbių yra daug), jis iš savo uždar
bio ne blogai pragyvena.

ra sakoma, tai pasakyk -jai, mergaitės, jei neri išlaikyti prie

——

Kvieką

■
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skausmas kiek užsitrins Lie
kį pareiškimą, tai pasaulis
tuvos visuomenėje, tautinin kraščio atstovui pareiškęs,
pagerbti! jį bent už atviru
kai nedovanos tam asmeniui, kad visi Lenkijos čigonai
mą.
*
kuris viešai buvo pasakęs balsuosią už pijsudskininkų
K.
kad tautininkų užsienio po- sąrašus. Pilsudskis turįs sa
litika buvusi nevykusi. Tik vo šalininkų čigunųapie 14,-

▼L

Šiais laikais daug kalbama Z

tu vienu tatita ir vienas ga
nytojas. Nei Seimo nei Pre turėtų būti auklėjimo mo
kykla. Bet . vietoj e tai, yra,
zidento rinkimų dar vis ne
numatoma. Dėlto apie ko labai tankiai, papiktinimo
vieta. Yra šeimynų, kurių
kį nors koalicinį kabinetą,
tėvas, o neretai ir motina,
ar apie kokius nors bandy
mus Lietuvos partijoms su skaito . bedieviškus laikra
ščius ir knygas. Yra šeimy
siburti, negali būti nei kal
nų, kurie savo namus pa
bos. O reikalas bendrai vi
verčia į karei amą. Susiren
siems dirbti, taip vra gyvai
ka panašūs draugai ir pra
visų jaučiamas.
sideda girtuokliavimas^ pas
L. M.
kui keiksmai, nešvarios kal
bos, negražūs juokavimai.
LENKAI VISUR LENDA
Tokių šeimynų vaikai netu
Ilukštos apskr. .yra Var- ri kur pasidėti, klausosi, ma
navičių parap., paiam okup. to. Ko galima tikėtis iš jų?
Lietuvos pasieny. Gyvento
Namai privalo būti šven
jų daugumas gudų ir lietu ta vieta. Pirmus auklėjimo
sių, yra ir sulenkėjusių. Tuo pagrindus
vaikai
turėtų
pasinaudodami lenkų kuni gauti namuose. Bet jei na
gai iš anapus sienos mėgsta mai yra papiktinimo mo
čia apsilankyti. Pav., prieš kykla, jei namuose nėra tin
porą metų čia buvo statoma kamo auklėjimo žodžiu ir
bažnyčia. Lenkai išranapus pavyzdžiu, iš ten vargiai ga
sienos atsiuntė “specialistą” lima tikėtis sulaukti gerų
kunigą aukoms rinkti, ku katalikų piliečių. Mokyklos
ris, prisižvejojęs pinigėlių,
išnyko. Žmonės apie jį blo
giausios nuomonės, net pa
tys sulenkėję pasipiktinę.
Dabar Vafnafičiliose klebo*
* * .
**
nauja kun. Lebedys, lietu

,A ■ •

—

tesniųjų diplomatų nesiims

jos vidaus ir užsienio politi vesti, Lietuvos užsienio polikai suduota visa eilė didelių tiką tomis apystovomis, ku
smūgių. Gal tautininkai da* rios dabar yra sudarytos.
bar nori užglostyti p. Volde Nors tautininkų šūkavimai
maro “didžiuosius laimėji spaudoj ir suvažiavimuose
mus”' Genevoj dėl Vilniaus dar’lygiai garsūs kaip ir seklausimo. Bet Lietuvos tik niaus buvę, bet jų autorite
rai sveika patriotinė visuo tas jų pačių žmonių tarpe
menė tų “laimėjimų” nega yra pakirstas. Jau pats fak
li užmiršti. Dr. Zaunius da7 tas tolrio skandalingo p. A.
baldinis Užsienių Reikalui Voldemaro atsitraukimo nuo
Ministeris ėmė viešai ir pra valdžios turėjo parodyti,
sitarė, kad reikia taisyti p. kad tokiii nepamainomų tau
Voldemaro padarytas klai tus vadu kaip buvo Volde
das Vilniaus klausimu ir maras gali rastis ir daugiau.
reikia grįžti prie tos protin Nors spaudai ir visuomenei
gos politikos, kurią vedė dar maža , tėra žinomi pas
Vyriausybė Seimo laikais. kutinio tautininkų suvažia
Kitais žodžiais tariant pati vimo vidaus ginčai ir nesu
tautininkų Vyriausybė pri sipratimai, bet pats faktas,
sipažino esanti kalta. Tasai kad valdančiųjįi suvažiavi
pats Dr. Zaunius ir gi nety mas taip bijosi dienos švie
čia prasitardamas, atidengė sos, parodo^ jog didelės be
dar vieną tautininkų neva darbės ten esama. Naujos
laimėjimą. Viešai pasakyti, (valdybos sąstate figūruoja
kad Popiežius neturįs ka tokių invalidų, o jeigu ne in
riuomenės, kliri priverstų validų, tai bailių, kurie sa
Lietuvą pildyti konkordatą, vu laiku nesugebėjo savo
reiškia prisipažinti kokio kariškos kepurės nuo žydu
mis akimis žiūri į konkor ko apginti.. Tačiau p. Sme
datą neva katalikiška Lie tonos^ pareiškimai tautinintuvos Vyriausybė, - Tokis kų suvažiayimo proga, rodo,
traktavimas katalikų pasau kad tautininkai dar vis te-

kapitalistinių niet pravdy,” kas lietuviš
valstybių. Neišvengtinai ky kai taip išeina: “Tiesoje nė
la klausimas:
kokias išva ra žinių, o Žiniose nėra tie
lio vyriausiojo Vado turėjo
das, tenka padaryti sulygi sos.” Čia tiir būt ir visa bė
atidaryti akis ir tiems kata
ns. - tuo du vaizdu ? Išskai- da su sovietais, kad jie ra
likams, kurie tikėjo tauti
okime
tik svarbiausius šo tiek teisybės, kiek yra
nuošimčių komunistų /Rusi ninkų katalikiškumu. Šiuo
joj, vadinasi,. vienas nuo du pareiškimu be abejonės
Ii--‘Pas kapitalistus ekonomišimtis; kitais žodžiais, . iš diskreditavo' p. Dr. Zaunių
ai kriziai ir produkcijos Šimto žinių gal tik viena tei- tautininkų akyse, nęs .tuomi
žejimą
tai
paprasta
singa. Jęi Štaiin būtų'pasa pareiškimu jisai labai,pa
tvarkė.
Pas sovietus
1
kęs visą teisybę, tai išeitų kirto tautininkų autoritetą.
si nuolatinis ekonomi
Paskutinių dienų Genevos
taip:
jas augimas ir produkcija
konferencija galutinai pri
Ekonominis augimas pas
onės ir žemdirbvstės
•*
baigė Dr. Zauniaus diplo
Pas kapitalistus me- sovietus pilnai išsivystęs ko matinę karierą kaip Užsie
aginė darbininkų padėtis misarų kišenėse. Medžiagi nių R. Ministerio. Jau pats
nė valdininkų padėtis kas
►gėja; algos krinta ir ne
faktas derybų su svetimos
dien gerėja. Kolektyvių ūartas didėja; pas sovietus
valstybės atstovu apie savo
^darbininkų padėtis eina ge kių bei kolchozų skaičius valstybės vidaus reikalus yny uždarbis kyla ir nedar nuolatos auga, nes ūkinin ra prasižengimas elementa
kai apkrauti nepakenčia
ių' sumažėja.
Pas kapita
riniams politikos dėsniams.
mais mokesčiais, nenoroms
listus straikai ir demonstraTačiau padarytas preceden
^eijos auga ir milijonai dar- pasiduoda komisarų bau tas ne tik padarė visai ne
džiavai.
Žemdirbystė vos
> dienų aikvojasi. Pas soleistinų nuolaidų Klaipėdos
atneša 25 nuošimtį laukia
^vietus st raikų nėra, ir darKrašto atžvilgiu,
bet dar
mųjų maisto produktų, bet
sJjininkai ir kaimiečiai ben
numetė tolimesnę tąsą tų
to užtenka “dumpingams,”
dru sutartinu pasidarbavinuolaidų. Juk dar atidėta
-•
' •
vadinasi, beveik visą šalies
mu ugdo, mūsų ekonominę
svarbūs finansiniai klausi
maistą išvežam į užsienių
Sistemą milijonais dirbamų
mai. Atidėta kitam Gėnevos
rinkas ir parduodam nupi
jų dienų.
posėdžiui. Aš nemanau, kad
gintomis kainomis, kad pa
Pas
kapitalistus bręsta
Dr. Zauniui tektų užvirta
kirtus kitų šalių prekybą ir
^tautiniai klausimai.
Neprikošė pačiam iškabinti. Ben
sukėlus žmonėse ekonominio
įklausomvbės judėjimai stipdras Lietuvos visuomenės
nepasitenkinimo. Tuo būdu
a Indijoj,
Indo-Kinijoj
pasipriešinimas iššaukė Dr.
Pįilipinuosc. Karai dėl atsiekiama dvejopas tikslas:
parodomą išorinė sovietų ge Zaunio atsistatydinimą. Kad
^^nepriklausomybes nuolatos
p. Prezidentas nepriėmė at
rovė ir pasėjama revoliuci
ręsįa.
Pas mus, sovietus,
sistatydinimo, tas tereiškia
jos perai tų šalių gyvento
utinės brolybės pagrindai
tiek, kad negalima gi buvo
juose, kur maistas kiek
ina' stipryn.
Tautos taika
brangesnis. Tiesa, Rusijos to atsistatydinimo ir priim
"iresnė ir žmonių miližmonės badauja, bet tai jau ti. Juk tuo būdu viešai bū
masės
sutartinai
jų dalykas."
Streikų nėra, tų patvirtinta didelė Tauti
rbuojasi .sovietų galybei
ries strėikietiai gauna kulką ninkų Vyriausybės klaida.
įtistiprinti. Pat; kapitalistus
Į kaktą.’ Patrijotinė krašto O tautininkai tik netyčia
te z ir maišatis, ir dasąmonė auklėjama milijoni prisipažįsta klaidą padarę.
bloga padėtis išrodo
niais raudonarmiečių durtu Dėlto buvo reikalinga pir
dat blogyn; sovietai
nuraminti
savo
vais. Šiaip jau Rusijoj nie miausia
i savo galybe irnužmonės tautininkus. O pas
ko nauja.
;
$$&ad juo tolyn, juo viskui, kai to pralaimėjimo
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s
tų niekad neragaudavo svai
galų ir į blaivininkų draugi
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c

ano ir Mergyt
Mano...

ją priklausė, vėliau nuo
draugijos atsitraukė ir dar
kiek vėliau ėmė gerti ir .pa
sigerti. Girkšnojantiejų ne
priklausantį į blaivininkų

>

draugiją,

Stasius Būdavai

L su liepom, su miškais

BLAIVININKAI, VIENYKIM.EŠ

gerti,

tik

> ?

bando

>

nėra, mergyt ne mano!

pajuokti

• ■
pastatyti mius.

-

Katedroje Bazili

koje sarkofagą Vytautui Di

džiajam. Žinome taipogi,
kad Vilniaus Kapitula už
ginčijo p. Donato Malinaus
ko pareiškimą, jog Katedros
Bazilikos požemiuose yra
mūsų Didvyrio palaikai:
pasak Kapitulos, nieko pa
našaus būti ir negali, nes
požemiai dar XVIII am
žiaus pabaigoje Gucevičiaus
buvo užversti griuvėsiais.

tačiau jiems žino

mo blaivininko nevilioja iš

sumanymą

Vilniaus

kryžių vasara ant kelių puolė...

berneli mano,

Mes žinome, koks simato reikalo tyrinėti
M
likimas ištiko mūsų Komi pamatus, juo labiau

teto

mėnesiai nųsivertč prapuolė —

progos kalbina su jais sykiu

išsigerti,

»

ašai, lašeliai trys,

kiekvienos

prie

Vilnius.
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Ar nebaisu, kad taip greitai tas ruduo,
įvedus Jungtinėsna Ame1 riaus paskelbė.'.. Taip baž blaivininkus. Tat, priklau
Berneli mano ir mergyt ne mano? ~
nytiniai parengimai, kurie symas į blaivininkų draugi
Klaipėdos krašto sta
rikos Vsflstybėsna prohibiturėtų
pravesti
kelią
do ją yra didelė nauda patiems
kos Biuro paskelbtais da1
Gaihuos aŠ vasąros pagedusiai
ciją, kitais žodžiais, uždrau
riems, krikščioniškiems pa priklausantiems, nes pagel
niais, Klaipėdos krašte vdĮ
Kad ir perdaug ji neilga:
dus išdirbinėti ir pardavinė silinksminimams, tvirkina to naudingą nusistatymą iš
kia 35 akcinės b-vės, kurtį
Pasižvalgiau mieste du syk ir nugirdau
ti svaiginančius gėrimus, pa visuomenę ir gadina jauni laikyti.
Yainoja ž
j rudeny ga-ga, ga-ga...'
akcinis kapitalas siekia
sireiškė labai keistų nuomo mą, kuris parapijų paren
Be to, juk neužtenka tik
mil. litų. Iš šito skaičiai
(Ateities
nių, būtent: kaikurie blaivi gimuose dažnai gauną “svai
pačiam svaigalų negerti, rei
popierių ir poligrafijos pr
. .y-------------------------------------—r
ninkai
metė • blaivininku . galų krikštą. ’ ’ Neberetas
•f
Tačiau
Vilniaus
Kapitu

kia dar ir kitus į blaivybę
monėje veikia 4 b-vės su 1
draugijas, manydami jas be
la nenurimo ir ėmėsi Bazi pitalu 16,1 mil. lt. (celul
LIETUVOJ IR PAS MUS
atsitikimas, kad pati iš patrauktu Kas gert} darbų
reikalingas esančias ir jiems
likos požemius tyrinėti. O- fabrikui tenka 15,0 mil.
mokslintoji tautos dalis ne-'j nedaro, koks gi gali būt kapatiems ir visuomenės blai
Šiomis dienomis pasiekė
Mes labai džiaugiamės Lie ficialūs žmonės kalba, kad tų); kredite veikia 8 to
sidrovi svaigalų viešai ge
tikas! Paskyri, neorgani
vinimui. Toksai įsitikinimas
mus Lietuvos katalikų spau
ti, sykiu su tais kuriems pri zuoti blaivūs žmonės (jei to
tuvos katalikų pažanga, kad tiriami pamatai ir norima į- (akiiniai bankai) su 4,2 in
taip plačiai buvo pasklidęs,
valo vadovauti, ir tokiu bū- ki ir yra), patys yra silpni da, aprašydama Katalikų tenai kas dieną galima pa sitikinti, kiek reikalingas y- litų; medžio pramonėje Jį
kad ne tik šiaipjau žmonės,
du savo < blogu pavyzdžiu blaivininkai, tai ką gi jie ga Veikimo Centro metinę kon stebėti vis didesnį katalikų ra jų sutvirtinimas. Tuo 3 b-vės su 2,7 mil. lt.;
bet ir mūsų apsviestūnija,
junkia kitus prie girtuok li blaivybę apaštalauti tarp ferenciją, įvykusią spalių sąmonės pakilimų, o tas ži tarpu mieste plinta gandų, to produktui gamyboje '^
— užuot organizuotus blai
liavimo. Jau šiandien kiek kiti} ? Sumanūs blaivinin 9—10 d. Kaune.
noma •/''faMuvos globėjams kad komisija ieškanti Vy- b-vės su 1,6 mil. lt. ir vieM
vininkus parėmus, — ėmė iš
Įaj]ja j Įj_Vg su
viename didesniame mieste kai privalo, spiestis į blaivi Konferencijoj su svečiais burliokų žentams labąi ne- tauto. Didžiojo palaikų, kad
blaivininkų ir jų draugijų
rasime, tai vieno, _tai kito ninkų draugijas, kad spėkas dalyvavo 638 asmenys, ku patinka pertai visokis kata Bazilikos- požemiai jokiais mil utn kapitaIo.
tyčiotis, kaipo iš nebereika
inteligentų luomo atstovą sujungus daugiau nuveikti. rių tarpe 164 dvasiškiai, 160 likų veikimas varžomas ne griuvėsiais neužversti, kad Be akcinių b-vių, Klaijį
lingo padaro, kaip kad, sa
rasta jau kelios nuošaliai
tapusį svaigalų visišku vegdos krašte veikia 40 b
Kamė yra blaivininkų studentų, visi Lietuvos vys blogiau caro laikų. Bei ne
kysim, tyčiojamasi iŠ šiau
gu, virtusį visuomenės atma draugijų, pats jau blaivinin kupai ir apaštalinis Sosto žiūrint tų visų katalikams rūsvs, kuriose užtikta labai vių su aprėžta atsakomybę
dinės skrybėlės žiemos metu,
brangios senovės liekanos ir
ta, tautai gėda...
kurių kapitalas siekia
kų vardas, pats tik blaivi Nuncijus arfcįv. Bartoloni. daromų kliūčių, katalikų są
ar kam per vasaros karščius
liet
Vytauto
Didžiojo
palai

mil. lt. Iš jų medžio a
kailinius apsivilkus. Net kai Kas šiandien negeria ? Ge ninkų draugijos viešas pasi Referatus skaitė vyskupai, monė bręsta ir reik tikėti, kai.
Podraug
kartojama,
kurių parapijų dvasių vadai ria seniai — kurie dar pa rodymas yra iškalbingu pa pralotai, profesoriai įvai kad jie pergalės visas jiems kad menkesnės vertės seno bimo pramonėje veikia|
b-vės su kapitalu 3 mik b
- tai nuomonei pasidavė, nes jėgia, geria jaunimas ir vai mokslu, ir juo didesnis blai riais katalikus liečiančiais daromas kliūtis ir su laiku
vės
liekanos
paliekamos
Vil

nustojo savo jaunimą saugo kai : geria vyrai, vaikinai — vininkų būrys, juo pasek- klausimais. Diskusijose da laisvai niekeno nevaržomi niaus muziejuje, branges prekyboje — 23 b-vės su
mil. litų, maisto gamyboj©
ję nuo girtuokliavimo: prieš geria moterys, merginos; mingesnis pamokslas. Tr lyvauja Universiteto profe galės darbuotis bažnyčios ir
nės
—
išvežamos
kitur;
kar

4 b-vės su 0,4 mil. lt. ir
Pirmos Komunijos bei Su geria prasčiokai, tamsūnai priežodis sako: “Kalba pa soriai, mokytojai, vyskupai tautos labui.
tu
reiškiama
baimės,
kad
mijos pramonėje 6 b-vės J
tvirtinimo Sakramento su — geria pamokyti, apšvies- žadina—pavyzdžiai patrau ir paprasti darbininkai kaip Kalbant apie Lietuvos ka
Vytauto
D.
palaikus
gali
iš

0,2 mil. lt.
„ '
teikimą jau nebeaiškina a- tūnai, geria nėt daug buvu kia.” . Iš šalies žiūrint į di ir pridera katalikų darbuo- talikų darbuotę reik prisitikti
liūdnas
likimas:
jie
ga

sių blaivininkų.Aikolis
deli bląįyįninkų būrį, kuo
įąe girtuokliavimo liūdnas
Pagaliau. Klaipėdos kri
tei^(žiil€Hna.>|)o^globa tauti- pažinti kad pas mus toli
li visai Žūti. “?• 1
• ,.j,
visus
sulygino,
geriau
už
ko

ninkip
šargųrpoiįeijos)
.
Kar
met jie visi sykiu maršuoja
pasekmes ir jaunuolių nebegražu tokios darbuotės nesi Kiek tie gandai tikri — te veikia 72
parodoje su išskleistais blai palygini Lietuvos Katalikų mato? Nors tiesa mums ir
bendrovės, kurių tarpe
prisaikdina negerti svaiga munizmą.
sunku patikrinti, nes tyrinę- .
Dideliai audrai užėjus ir vybės obalsiais, arba kuomet Veikimo Centro suvažiavi darbuotojų stoka, o ir tie ku
kredito kooperatyvai. TtięĮ
lų, lyg mūsų laikų jauni
jimo darbai vedami didžiau- :būdu Klaipėdos krašte iš rife
mas turėtų mažiau pagun viską išgriovus, išlikusieji jie sueina skaitlingai į baž mą ir mūsų katalikų Fede riuos turime' labai plačiai iš
šioje paslapty ir nepageiz
1 veikia 147 įvairos bendroj
so
dų, arba lyg jiems mažiau stengiasi blėdį atitaisyti ir nyčią ir garsiai atnaujina racijos seimus pamatai kaip simėtę gyvena, pertai ir vi ■ /■
dalijamų asmenų neįsileivės.
būtų reikalinga religijos nuo ateities audinį geriau blaivybės prižadus, arba mizeriai mes esame prieš sokis veikimas via labai ap
džiama į požemį; net tyri
pagelba aistroms nugalėti. apsidrausti. Liūdnas, biau- draugijos ženklais pasipuo mūsų tėvynės katalikus, gal sunkintas, nes tik tuomet
nėtojų pavardės visuomenei
Yra klebonų, kurie savo pa rus girtuoklybės klano regi šę sykiu priima šventą Ko tik tiek mes laimingesni veikimas yra galimas, kuo
nežinomos. Tiems gandams
rapijose blaivininkų draugi nys tesužadina mumyse at muniją. — yra tai begalo nors po svetima pastoge gy met veikėjai bent retkar
plisti gal duoda pagrindo ir “DARBININKO” AG0
jas užleidė, o visgi jos, — sparumo dvasią svaigalų gražus reginys, didelis išrū vename, kad pas mus nesi čiais gali susirinkti pasitar
tai, kad Bazilikos jsienioise
kad ir silpniausios, — pri slibinui, kad patys, metę dys žiūrovams.
painioja neprašyti globėjai ti. Pas mus kaip tik tas la jokių plyšių nesimato ir ne- Kas iš gerbiamųjų lietuvių aoįĖl
sideda girtuokliavimui prie svaigalus visiškai, galėtum
Blaivininkų draugijinis policija, nes J. A. V. val bai sunkiai pykdoma, nes
1ų užsirašyti laikraštį “Darbinei
šingos nuomonės palaiky eiti į pagelbą nelaimingie veikimas palaiko silpnes džia gerai žino, jog katali vienos nuo kitos kolonijų kliūtis mūsų katalikiškai ak
” malonėsite kreiptis prie M
nęs, o aš visuomet noriai pa
mui. Kaikuriose bažnyčiose siems silpnavaliams, kurie niuosius narius nuo atpuo- kas tai lojalus piletis.
tolumas apsunkina susisie cijai.
per ištisus metus nei vieno geidulių ar girkšnojančių limo ir kas kari vis daugiau
kimą ir veikimą daro ne Arčiau prisižiūrėjus Lie siu. Už savo darbą jokio atlygi
jno nereikalauju. Laikraštis<4
" pamokslo apie blaivybę ne- kurstomi gerti nepajėgia su ir daugiau naujų narių įįmanomu.
Bet
prie
gerų
no

tuvos
katalikų
darbuotei,
bininkas” išeina du kartu sai
organizuoti jų pačių apsau
. pasakoma, nors toji dorybė silaikyti, ar gal nei, nejau- traukia. Tiktai tas blaivi
rų
visgi
šiek-tiek
galima
je.
Kam būtų perbrarigu du kta
darosi liūdna kad pas mus
gojimui ir spartesniaFkovai
yra dalis Katalikų Bažny• čia girtuokliavimo niekšiš ninkų draugijų naudos ne
nėra galimybės tokiai dar tas gali užsirašyti vieną kartų |
su girtuoklybės pragaištin veikti.
vaitėjė, t. y. penktadienio nu
čios mokslo, gi girtuoklybė kumo.
mato, kuris jos nenori ma gumu.
Kad galima šį-bei tą veik buotei išsivystyti, nes pas Visais spaudos reikalais
— viena iš didžiųjų, labiau Klaidinga manyti; kad už- tyti.'
Šaipi, tat-, svaigalai! Sto ti tai geriausia liūdvja šių mus ir darbuotojų stoka ir tės pas
siai pasklidusių nuodėmių,. tenka apseiti be svaiginan
V. J. BLAVACK1S
Katalikų Bažnyčia už pri kite, broliai—seserys lietu metų Vytauto Didžiojo 500 pačios gyvenimo aplinkybes
kuri veda į daugelį kitų pra- čių gėrimų, būti tik šiaipjau
klausymą • į
blaivininkų viai, i blaivininkų eiles! At metų mirties minėjimas. taip mus išskirstė, kad mū 7 Mott Street, Woroectttu
-sikaltimų. Svaigalai pama- blaiviu žmogumi, bet į blai
draugiją teikia gausius at naujinkite parapijose blai iKaip ir labai užsnudusios sų veikimas labai sunku ką
žėli įvedama į parapijų pa vininkų draugiją nesidėti.
laidus. Paskyri žmonės, ku vininkų draugijas. Būkite kolonijos surengė labai gra nors tikrai pozytivaus nu
dengimus — išvažiavimus, Daug kas taip yra tvirtinęs,
rie negeria svaiginančių gė organizuotais blaivininkais. žius apvaikščioj imuš-šven- veikti. bet nusiminti nėra
vakarėlius, kame svaigali- tačiau gyvenime sunku ras
rimų bet į blaivininkų drau Lankykite mėnesinius blai tes ir labai vykusiai likos ko. Dirbkime ir Dievas pa
niai gėrimai drąsiai geria ti žmogus, kuris nepriklau
paminėta Vytauto Didžiojo dės.
giją nepriklauso,
.■
* turi tik vininkų draugijos susirinki
ma, kad būtų daugiau pelno sydamas į blaivininkų drau
Fed. Sek.
naudos savęs nenuodindami, mus. Įneškite naujos, gyvos 500 metų mirties sukaktu
bažnyčiai (!) ir kad įtikti giją, niekuomet negertų
bet tų blaivininkams skilda veiklumo dvasios į blaivi vės. Mat prie gero noro ir
DIDELIAIS NAUJ
dvasios vadtii, kuris tą pa- svaiginančių gėrimų. Pažįs
jėgų
atsiranda.
Visų
pirma
mi} atlaidų negauna.
ninkų organizacijas.
mod:
Pnleisldte Kalėdas
• rengimą globoja ir nuo alto- tu ne vieną, kurie keletą meM
0
T
OR
reikalinga
gero
noro.
Praplitusi girtuokliavimo Tautos apsviestūnija! Ves
Lietuvos Pašto Ir K*M
Stasį
Tėvyaėj
banga ragyte ragina blaivi kite tautą į kovą su jos di Nors mes gyvename auk
Patarnavimas.
Prisfd&itė įrie muso bite vienos
•Praleisk Kalėdas L
ščiausiai
kultūroje
pakilu

asmeniniai
prliltrrimoe
KalMinfs
priešu — girtuokninkus spiestis į draugijas, džiausiu priešu
DVI KALĖDINES EK
EksknrsijMi
ifiitrvl
A. L. R. K. PILNIUI! BLAIVININKŲ
kovai su milžinišku žmoni liavimii. Kurkite blaivinin sioj šaly, ir naudojamės ne
IŠPLAUKIA IŠ NEW T
treiaauetal pteukiojos’ priešu. Mūsų moralistų: kų draugijas; Didykite blai aprybpta politine laisve, bet Keliaukite
8. 8. DRO
Jan&als garlalvlatoi'kDrle
laikykite mums dar daug trūksta tik*
SEIMAS
LAPKRIČIO »
kia H Sew Torio
kunigų, mokytųjų, laikrašti viau skaitlių,
M.
L.
girtąjį
bizni.
Saugokite
jau

rojo katalikiškoje susiprati
ninkų, ir abelnai apšviestūŠiltom i pranešame, kad Pilnųjų Blaivinin
GRUODŽIO t ’
nų, yra moralė pareiga ko nimą nuo pradėjimo gerti. mo, dar mums daug reika
kui Metinis Seimas bus Lapkričio-Novembėr 27
Uisis&kykR Vietas H
d., šv. Petro parapijos svetainėje, Fifth SL, So.
voti su girtuokliavimu. Pro- Sakykloj laikraščiai, estra linga katalikiškai įsisąmo
Boston, Masą.
Seimas prasidės iškilmingomis
hibicijos smerkimu girtuok dos te dažniau,. te smarkiau ninti. Dar daugelis nepajė
8.8.
HAUAtr
M.
L
šv. mišiomis 9 vaL Po.pamaldų, svetainėje bus
ir
drąsiau
prabyla
prieš
gir

lybės nesumažinsi ir blaivy
giame atskirti veikiančio ka
taliko ntttf liurbiaus apsilei
laikomos sesijos.,
bės nepraplatinsi. Čia rei tuokliavimą*!
(b£b.jĮįfedvminkų kuopų prašome šiuo rei
InfoiaaaeljM ir UI
Ui
ri^i! Sęieskięaė:■s j iš- dėlio; pra^ikuojąpČip kata
kalingas švietime/ darbas ir Blaivi
kalu 'susidomėti, išrinkti atstovus į. metinį seiapšviestųjų,1 būtent*tų kurie’ Itverrrjiijw blapunimd dat-* liko nuo krikštyto kataliko,!
*8
* ’
bei senai nustojusio ar su
mą
jau suprato svaigalų pra bą :
r'' •A. • '
<
• •«
Centro Valdyba
vis atsižadėjusio katalikyB-.
gsiStingum? ir tapo blaivi
4r
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J. Jankauskas iš Ansonia, kun. O.
WORCESTER, MASS. Karkauskas
iš New Haven, kun.
. ■

■»

ip laikraščiuose žinių iš Auščartų Parapijos padangės ne
to, tai rodos kad čia mažai
teveikiama, o tuom tarpu čia
įimas einą didžiausias. Pa’kime tik į trumpą pareitį ir
►at sekamąją ateiti.
aėjusią vasarą buvo surengti
gražūs parapijos piknikai su
mis parapijos naudai pasek
ąs.

A. Pankus iš Bridgeporto. Dievo
žodį skelbė savo turiningais pa
mokslais kun. Liutkus, kun. A.
Šmulkštys, kun. A. Pankus ir kun.
J. Kazlauskas. 'Gerbiamiems pa
mokslininkams- nuoširdžiai ačiū
už naudingas pamokas, kurios il
gai pasiliks mūsų širdyse. Žmonės
gausiai ėjo prie Dievo stalo. Lai
Dievas užmoka už šių pamaldų
surengimą niūkti gerb. kleb. kun.
E. Grikiui ir kun. E. Gradeckui.

jos valandų vėliau mirė i
goninėj dar du jaunu vaikinu sve
timtaučiu, kuris su jomis važiavo.
Vežėjas, irgi svetimtautis, liko gy
vas ir lengvai sužeistas. Girdėjau,
likęs be sąmonės. Minėtos lietu
vaitės gyvenę tūlą -laiką ir dirbę
.Čanaan, Mass. Jų tėvejiai ir kiti
gentys gyvena New Britaine. Tad
jų lavonai tapo parvežti pas tėve
lius ir palaidota su šv. ntišiomis iš
sv. Andriejaus bažnyčios, Šv. Ma
rijos airių kapinėse 25 d. spalių.

VYTAUTO DIDŽIOJO APVAIKŠČIOIMAS
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Bankietas prasidės 1:00 val.'po
Nepaisant trukdymojr ardymo
iš tautininkų pu$ės, visi katalikai pietų, Lietuviškoje Svetainėje, 928
Philadelphijos su apylinkės kolo E. Moyamensing Avė. Bankiete
nijomis rengia milžinišką apvaik- dalyvaus Lietuvos, ^Čeko-Slovakiščiojimą pagerbimui Vytauto Di jos ir kitų kraštų konsulai ir taip
džiojo, Lietuvos Kunigaikščio lap gi įžymesni miesto asmenys. Lai
kričio 27 dieną šių metų (Padė- ke bankieto dainuos trijų parapi
konės
Dienoj).
ApvaikŠčioji- jų sujungtas koras.
Į Katedrą ir nuo Katedras į
mas susidės iš pamaldų ir ban
keto. Iškilmingos pamaldos pra bankietą vra pasamdyti bus’ai nu
sidės ll-tą,valandą ryte. Katedroj vežti žmones ir kainuos tiktai 20
je ant 18-tos ir Rače gatvių. Čia centų, beveik tiek pat kaip ir gatTokiu būdu, nepaisant
bus atlaikytos Šv. Mišios.dalyvau- vekariu.
jant Jo Eminencijai Kardinolui ir koks nebūtų oras tą dieną, jokio
daugybei kunigu. Pamokslą pasa nemąlonumo iš tos pusės nė vie
kys gerbiamas kun. S. Stonis. Prieš nam nebus.
Gauskite trimitai,
namaldas ir pefr palaiminimą gie
skambėkit varpai,
dos sujungti* korai visų parapijų
i
Ei rinkitės minios,
x
ir visi bažnyčioje susirinkę lietu
giedokit himnus,
viškai “Pulkim ant kelių” ir
“Garbinkime ŠŠ. Sakramentą.” Iš - Vėliavą kelkit
' trispalvę aukštai,
priežasties trumpumo laiko, ir,
Pagerbkite didįjį
kad moterims ir merginoms nepaVytautą mūsų.
velina Katedroje korė giedoti, tai
• “ ' ’
įŠilelis
per šv. Mišias giedos didysis Ka
^edros koras susidedąs iš".23 vyrų
Vytauto Dienos
balsų. •
.•
z Spaudos Komisija

Liūdna buvo žiūrėti, ir nenoro
mis ašaros veržėsi per skruoštus,
žiūrint kaip jų kūnai buvo suža
loti, galvos suskaldytos, kojos nu
kirstos. A. Adomaičiūtės pusė
veido nudegė, ranka buvo išnaryta. Neduok Dieve sulaukt tokių
nelaimių, ypatingai lietuvių tarpe.
įgsėjo mėnesyje J. E. VyskuLai būna pavyzdys ir pamoka vi
Nelaimės
suteikė Sutvirtinimo Sakra\
siems jaunuoliams ši nelaimė.
tą 387 žmpnėms. Iškilmės buSpalių 17 d. š. m., naktį pirmą
Ašarėlė
z
įsjiįūdingos. Pamokslą sakė valandą Andriui Katauskui ei
. P. Juraitis.
nant į namus iš. kaimynų skersai
palių mėnesio 16 dienoje įvyko Estmen gatve, automobilis- taip
inė parapijos vakarienė. Val- trenkė Į jį, kad perskėlė galvą.
Kaip tautininkai pagerbė
skanūs, puikiai išrėdyta, pro Vargšas' pasikankinęs skausmuose
Vytautą
sas buvo įvairus, svečių daug, ■ ir išbuvęs be kalbos tris dienas mi
rė 20 spalių, 8 vai. vakare ligoni
gyavo netdli 700 žmonių.
Krikščioniškas Sąryšvs, suside
nėje.
Kas
nemaloniausia,
kad
a.
palių 26.27 ir 28 dienose įvyko
dąs iš atstovų visųPKiladelphijos
tuiasdešimts Valandų Garbini- a. A. Katauską suvažinėjo lietu katalikiškų draugijų, vasaros me
§v. Sakramento Atlaidai. Pa vis J. Bružas iš New Britain, ku tu. savo reguliariame susirinkime
sius gražius ir įspūdingus sa- ris manė, dar pabėgt, taip'liudyto nutarė apvaįjiščlbti . iškilmingai
Dalis šokikių vaidinimo kostiumuose operetėje “Įstabi
Igarsus pamokslininkas Tėvas jai sako, bet nėpasjsekė. Kitas au Vytauto Didžiojo 500 m. mirties
tomobilis
pasivijęs
privertė
J.
Rašoma spaudoje apie viską. Aš
šv. Andriejaus parapiją
justinas Dirvelė, pranciškonas,
sukaktuves, Labor Day, pirmą pa- Mergina” Lapkričio 24 ir 25 dienose Aušros Vartų Bažny
X
• •
irgi noriu pasakyti apie įvykį ga
irt to dalyvavo 14 svečių kuni- Bružą, pasiimt savo auką. Paėmęs nedėlį rugsėjo mėn. Į šį apvaik- čios salėje, Worcester, Mass. .
Andriejiečiai, North Sidės lietu
,
Į
automobilį
nesiskubinęs
vąrgšui
na liūdną, kad sužinotų visi gimi
^*Gera proga buvo žmonėms
ščiojimą kviete visus Philadelphi^.
viai, rengiasi prie “Turkių” banės ir plati pažintis draugų-prieteįtti prie šv. Sakramentų, ir tie- suteikti pagelbą, kad nuvežti-į li- jos lietuvius. Užkviesti buvo ir
gražiu vakaru,.o antra, Įsigyti pi zaro. Trys didžiausios draugijos
,
goninę,
bet
vežęs
pirma
Į
policijos
lių, nes nebuvo galima apie tą vi
priėjo tiek kiek dar niekados
tautininkai, bet vietoje prie kata
giai katalikišką laikraštį. Katali jau išsirinko darbininkus ir ruo
stotį, kur papasakojęs apie nelaisiems atskirai pasakyti.
^' parapijoje nebuvo.
likių prisidėti, jie maldayo katali
kišką spaudą platinti vra išrink šiasi visi prie bazaro,^ kuris pra
Unksma žinutė iš Mūsų Motinos
,
mę,
žinoma
teisindamasis
ir
nėįiriLapkričio 2 d. 11 vai. vakare, ta
^pkričio 9 dieną įvyko garsių
kus, kad atidėtų savo apvaikščiotas tam tikras komitetas po vado sidės pėtnyeioje, 21 d. šio mėnesio
Neperstojančios
Pagelbos
po nužudyta per vieną neprietelį a.
ifitų, operos dainininkų koncer- sipažindams, kad jis nelaimingą jimą vėlesniam laikui, nes jie būk
vyste katalikiškų draugijų Fede ir išskyrus nedėldienį, tęsis iki Paparapijos
jį
pažįstąs.
Policija
jį
paleido.
O
a^ Ona Rudytė-Gordinienė 31 m.
į i>. R. Juškos ir p-lės Onos Kattoje dienoje buvo surengę koki
racijos 13-to skyriaus.
Tikietai dėkonės dienos vakaro, būtent lap
SNew Yorke. Velionės kūnas buvo
caitės.. Buvo ko pasiklausyti. A. Katauską nuvežė Į ligoninę, ten balių, prižadėdami nekuriems
Jau daug kartų teko rašyti apie prieinama kaina ir kiekvienas ga kričio 21—22—24—25—26 d. d.
parvežtas
į Hartford, Conn. pas
taip,
kad
Katauskas
būdamas
be
_bar štai dar lapkričio 16 diękat. veikėjams, kad jie % veltui veikimą ir pasekmingą gyvavimą li įgyti lengvai. Tikietai galima
Iš daiktų, kurie yra pagaminti
jra laukiamas visų žinomų dai- kalbos negalėjo pasakyti kaip at jiems leis naudotis jųjų svetaine šios naujos parapijos. Todėl ne gauti klebonijoje, pas choristus ir ir prirengti dėl šio bazaro spė- motiną Agniešką Rudienę kur su
bažnytinėmis apeigomis, kuria?, at
komikų koncertas, tai sitiko. Policija nežinojo kas jis Vytauto apvaikščiojimui. x
bėra reikalo apie jos pirmus pasi pas taip pardavėjus.
jant, negali būti abejonės, kad šis
liko kun. J. Ambotas ir palydėjo
iri-Drimdzi, pp. Alšauskas ir toks. Vien tik iš laikraščių pasi
sekimus rašyti. Parašysiu tik ką
Reporteris bazaras bus vienas iš pasekminSekančiam susirinkime, nors bu
į kat. kapines lapkr. 6 d.
sekė
Katauskų
šeimynai
sužinoti
Tą sekmadienio vadabar veikiame. Lietuvių Romos
giansių. Pelnas skiriamas dėl nau
vo
ir
priešingų
apvaikščio.jimo
aVelionė buvo našlė 3 metus. Bu
Į* jie čia, Aušros Vartų Bažny- tik 19 d. spalių po pietų kur jų
Katalikių Moterų Labdarybės
jos bažnyčios. Laike bazarų grieš
tidėjimui,
vienok
nekurie
veikėjai
vo
vedusi su Vincu Gordentf, išgy
Ba&je, dainuos,' bliaus, krės tėvelis randasi. Namiškiai sužino
draugija, š. m. lapkričio'29 dičhą,
kiekvieną -vakarą orkestrą. Taip
patikėjo
tautininkams
ir
buvo
nu

veno 7 metus. Jaunuose metuose,
ir viską darys ję skubiai nuvyko Į ligoninę visa
paminėjimui Mūsų Motinos Neper
gi bus ir šokiaifkurie prasidės 9
balsuota
apvaikščiojimą
atidėti
į
karštligė pakirto jo gyvastį ir štai
: komikams ant liežuvio už- šeimyna kartu su kleb. kun. E.
stojančios Pagelbos parapijos vie Sekmadienio vakare, Aušros Var vai. kiekvieną vakarą.
Pądėkonės
Dieną,
27
dlapkričio.
keletui metų praėjus ir moteris < ;i'
u su parapija. Vi- Grikiu, ,het atvykę rado savo tėnų mefej?-gyvąrifc^r^Ukaktuyes, tų parapijos svetainėje' įvyko p,
Nuoširdžiai kviečiame visus da
Sutrukdę
katalikų
veikimą,
tauti

taip paF jauname amžyje trifėjo
velį visą pamėlynavusį, galva su
rengia linksmą vakarienę. Vaka Rapolo V. Juškos ir p-lės Onos lyvauti ir tikimės kad 'būsite pil
ninkai
nesnaudė,
bet
^tuo
jaus
pra

žūti,
ir dabar yra kapinėse šalę sa
ličio 23 dieną Lietuviu tinus, liežuvis į tris vietas'susiū
rienės metu bus. prakalbų, dainų KatkauskaitėS koncertas. Tai bu nai patenkinti.
dėjo rengti savotišką apvaikščio
vo vyro.
ir kitokių gražių palinksminimų vo jų pirmutinis koncertas šioje aminką Sąjungos kuopos na- tas ir tik sunkus ūš krūtinės alsaBazaro Rengėjai
jimą
tautiškoje,
svetainėje
ant
Tib
Žmonės miršta 'visokiame am
Taipgi bus ir šokiai. Grieš Luizos pylinkėje. Jie dar šią savaitę koąngiasi visus palinksminti vimas:plaukė. Taip velionis ir mi
žiuje, bet čionai tas dar buvo perton St. & Alleghenv Avė. Nors jų
orkestrą. Rengimo komisija yra' certuoja Nomvoodc, . Montello,
Ijetuviška sykiu komedija ir rė be išpažinties, be šv. sakramen
anksti. Na, ką daryti, su viskuo
jų vakaras buvo surengtas-Vytauiš veikliausių ir darbščiausių d-jos Lawrence, Brightone, ITaverhille
i iš Lietuvos baudžiavos tų. A. a. A. Katauskas buvo 61
reikia sutikti, kad jau taip Įvyko,
m. amžiaus, paėjo ią.Lietuvmr'fiu- tą pagerbti, bet vietoje garbės jam narių. Ją sudaro šios narės: Kat- ir bostone.
«
Lapkričio
3
d.
Moterų
Sąjunga
tegul gi /ir būva valia To, kuris
teko didžiausi papeikimai ir. pa
rė'Eližienė, Ona Žiburienė, Pranė Įį . Dainavimas šių mūsų geriausių
užvis svarbiausias, netikė- daminos parapijos, suvalkietis.
savo
susirinkime
nutarė
turėti
ad

viskuo
rūpinasi.
nieka,
kaip
paaiškėjo
iš
gerbiamų'
šerkšnienė, Morta Babarskiėnė.jdahjininku buvo
;& nepaprastas įvykis tai ope- Išgyveno New Britaine apie 35
žavėtinas, ypač ventuose buneo party. Pirmiausia
Paliko
nuliūdime: motiną našlę,
to vakaro kalbėtojų, kurie auk
Programo vedėja bus gerbiamoji (duetai. Abu turi tvirtus bet švel
muzikalė komedija “Įstabi metus. Buvo doras ir geras parabus sudaryta bunco vaikams pir seserį Petronėlę su vyru It brolį
ščiau statė pagonystę lietuvių, už Stasė jGreičienė, kuri pasižadėjo
sa,” kurią rengias suvaidin- pijonas šv. Andriejaus parapijos,
nius balsus. Ponas Juška sudai- mame adventų sekmadieny, o tre- Vincą su motere.
katalikybę, pastarąją pavadinda visus savo gabumus paukot šiam
Vartų parapijos jauni- prigulėjo prie vietinių keturių
navb keletą dainelių iš garsiųjų eiame sekmadieny bus suaugu
Tegul būna lengva jai toji že
mi
jungu lietuvybei, ir kaltindami gražiam bukaktuvių paminėjimui. <
‘ dviem atvejais, pirmadienio lietuviškii pašaipiom draugijų.
operų ir taipgi mūsų liaudies dai siems. Gražu, kad hartfordiečiai mė, o mes prisimindami ją nepa
Vytautą už to jungo uždėjimą. Ji žadėjo ir padainuot. Todėl ger- mtradienjo vakarais, lapkričio Paliko nuliūdime moterį Jeva Kanų kurios publikai labai patiko. labai darbštūs ir sumaningi. Po mirškime maldose už jos sielą.
Taipgi vienas iš jų užsipuolė ir barnieji clevelandiečiai pasisteng25 dienose. Toje komedijoje tauskienę, dukteris Eleną ir Oną
Panelė KatkauskaitČ kaip papras Kalėdų bus vaidinimas.
Artimas drangas
ant Šventojo Tėvo.
Dambrauskienę,
sūnus
Povilą
ir
kite
iš
anksto
gauti
bilietus,
nes
uja 76 asmenys. Dar nietai užimponavo publiką jos dai
Šis jų apvaikščiojimas tilpo ne vėliau'galite labai apgailestauti. gomis.
toityti estrados šokiai, rau Joną, anūkus septynis ir-brolį S.
Katauską
gyvenantį
Detroite.
Ta

kurtuose
katalikiškuose laikra Tikrai vra kuo džiaugtis, nes tas
damos ir puikiausi kostiuVerta jų pasiklausyti ir reikalin
po
palaidotas
24
d.
spalių
su
iškil

ščiuose ir lietuviškas valio rengė viskas' Įvyks savoje vietoje, t. y. ga mūsų čia gimusius jaunuolius
LVisko Vorcesteryje buvo, bet
tokios muzikalės komedijos mingomis šv. mišiomis, šv. Mari jams palinkėta. Taipgi, tautinin naujosios parapijos salėj. Tas pa paremti, nes kitaip mes neturime
niekad nebuvo. Niekas nematė jos kapuose, kur buvo nulydėtas kų laikraščiai stambiomis raidė rengimas bus paskutinis prieš ad teisės rūgoti jei jie nesulaukdami
PROVIDENCE, R. I.
DETROIT, Midi.
anė kad mūsų lietuvių jau didelio būrio giminių, draugų ir mis ir ilguose straipsniuose išpei ventus. Atėję pasilinksminsite ir tinkamos paratnos iš mūsų pasės
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks
B stengtų ir mokėtų ką nors savo prietelių. Dar tebegulint a? kė nekurtuos kunigus užtai, kad parapiją paremsite, nes visas pel nustoja mūsų tarpe dirbę.
mas
įvyks sekmadieny, lapkr. 16,
sekmadieny,
lapkr.
16
d.,
tuoj
po
tis surengti. O tai štai da a. A. Katauskui karste, tik štai nepavelino dalinti jųjų plakatus nas bus- parapijos naudai.
Klausytojas
tuoj
po sumos, bažnytinėj svetai
pamaldų, šv. Jurgio parapijoj mo
Lietuvių R. K Moterų Labda
tas įvykis minėtose dienose praaušta rytas 23 d. spalių ir pa- savo bažnyčiose. Ant galo, savo
kykloje. Visi kuopos nariai yra nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
Vartų Bažnyčios salėje, sklysta pasibaisėtinos žinios, kad prižadėjimą taipgi neišpildė: kata rybės D-ja yra susitvėrus tuo pa
kviečiami atsilankyti į šį susirin rinkime dalyvautj ir užsimokėtų
automobilio nelaimėje vėl dvi lie likai turės mokėti $50 už svetai čiu laiku kaip ir parapija ir todėl
visas eis parapijai.
duokles. Parodykime gražų pavyz
kimą.
i gruodžio 2 dieną pa- tuvių aukos, tai yra a. a. Julė Ra- ne Vytauto apvaikščiojimui. Ap jos tikslas darbuotis parapijai.
dį kitiems.
Niekas nestovi ant vietos /•
e gražius gyvuosius pa- geliutė ir Elena Adomaičiutė grįž sisaugoki! katalikai nuo savo ne- Tad nors ir mažas būrelis narių,
X
LAWRENCE,
MASS.
damos
iš
šokių
trečią
valandą
nak

bet
jau
daug
pasidarbavo
ir
iš
tų
p'rieteliu.
Taipgi ir laikraštijai
IB iš gyvenimo šv. Teresės,
taip kaip ir visur. Vieni LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks
WESTVTLLE, HL.
visų pasidarbavimų šiandiena nau
tį,
vežėjui
leidžiant
automobilį
70
reikėtų
būti
atsargesniam.
tieksiuo kartu iš to trumprogresuoja,
kiti
mitinguo

LDS.
75 kp. mėnesiniai susirin
lapkričio 16 d., tuoj po dvyliktai
Korespondentas josios parapijos bažnyčia daug
ko ir vis taip pat pas mus mylių į vai., trenkė į medį važiuo
reikalingiausių dalykų turi įsigi ja. Gabesni žmonės turi pil zal. Taigi kviečiame visus narius kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
iš dienos kas nors nau- jant per Salisbury, Mass. Auto
jus. . Todėl prašome gerbiamųjų kas rankas darbo. Vieniems atsilankyti į 'šį susirinkimą ir už sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir
tuomi visai nesigarsina- mobilis subirėjo Į šmotelius ir už
Mūsų, kasdienines pareigos, clevelandiečių visuomet remti tos
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir Povilo bažnytinėje svetainėje.
d tik darbai pagerėtų, sidegė. Vietoj žuvo A. Adomaibiznis
sekas
gerai,
kitiems
Valdyba
savo draugus prirašyti.
/
kaip ir maldos, yra religijinio draugijose parengimus savo gausiu
daugiau būtų, pamaty- Čiūtė, 22 metų amžiaus ir J. Rablogai. Čia gyvena dti bro
Valdyba
gyvenimo dalimi.—Bacher.
atsilankymu.
dalykų ir mūsų para geliūtė, 30 metų amžiaus. Už poATHOL, MASS.
liai — Bartkevičiai ir abuitą šuoliais pirmyn. Štai ką
NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
du gabūs biznieriai. Anta
» mūsų žmonių |r klebono
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks mas įvyks lapkr. 16 d., tuoj po
as.
nas Bartkevičius pasistatė sekmadieny, lapkričio 16 d. š. m. mišparų, šv. Pranciškaus parapi
V. A. K.
naują namą ir ten laiko Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų jos salėj. Kviečiami visi nariai at
Metinis Minstrel ’ i
krautuve o Petras Bartke- risi nariai ir bent po vieną naują silankyti ir užsimokėti mėnesines
Šv. Kazimiero bažnytinis choras ličius savininkas namo irgi narį atsivestų prirašyti prie mūsų mokestis. Taipgi atsiveskite savo
draugus ir drauges prirašyti prie
brangios organizacijos.
po vadovyste varg. J. Žemaičio
nepasiliko nuo rogreso. Tuo Nepamirškite užsimokėti duok šios kilnios organizacijos.
rengia didelį gražų vakarą, tai yir nelaimės
Kviečia Valdyba
Valdyba
ra Minstrel Show. Visas pelnas jau ištaisė visą namą pagal les.
parapijai. Šis vakaras bus vienas naujo dabartinio laiko ir
19 d., »šv., Andriejaus
.
iš gražiausių, nes visi dainininkai- privežė visokio ta voro, kaip
MŽnyčioje įvyko*4O.vakės yra parinktiniai. Prie to, bus tai: čeverykd, švederių, ke»
Oraa buvo dailus,
' ATLIEKU
“
‘ ‘ * IMIrta
Sieniniai
solo ir įvairiausių pamarginimų
avo daug. Bažnvpurią,
marškinių
ir
taip
to

KALKNDORIU8
VISOKIUS
SPAUDOS
Vėliaus bus šokiai, kurie tęsis iki
papuošta gėlėmis
IUetuvUkUA Amerikon li
DARBUS
Povilas Virmauskas
vėlumai nakties. Tas gražus va liau.
itieaa. Svečiai kunigai
kta ir iBpMtuotoa
Nuo maiiaustų tiktetMtą
karas bus 20 dieną lapkričio di dabar vakarais dirba drabu
net imu; ismuso
iki dldiiaustų langinių
Ritanti; kun. J1. Liutkus ir
X
kortų.
" %
PnnoataN Ir AcMrtMM
džiulėje Mechanic salėje, Main gt.
Ė La Salleto, kun. J.
/
____ ,kainos
_______________
RpedaHiKatnoa
Dalis šokikių vaidinimo kostiumuose operetėje “Įstabi Prie to, tame vakare būs-Jižraši- žių krautuvė pas
Mano
sutinkamo*
fr A. Šmulkštys ii HartPETRĄ
BARTKEVIČIŲ
8.
UZAFENAS
Mergina,”'Lapkričio 24 ir 25 dienose Aušros Vartų Bažny nėjami katalikiški laikraščiai. Tai
» ktm. J. Valantiejns ir
292 LAWBBNCB BT,
nnmarin ICTR MmOi Mate
gi bus gerą p^Į ^pMUttšiugti
H Waterbury, kun. čios salėje, Worcesier, Mass.
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NAUJĄ KLIABA v
Bigelovr mokykloj atidaromą
nauja kliasa pasimokinimui puoš
ti namus. - Mokyklos prmeipalas
p-U Bręsriaban ir mokytoja p-lė
Granvįlle ragina į tą kliasą. užsi Naujoj, Anglijoj. J
koncertas įvyka So; Jtostoiie. Jie,
registruoti.

UBTUVIŲ

ero parapijos^
• >•
•
iKMYNOJE
,
Vincentas Kųlpapas $ čv.
du užfcitamauja’in|teų plačiosios
Petro
parapijos
So.
Boston.
Čia
yMotina užmušta,
dukrelė
SEKMADIENINI: MOKYKLA visuomenė paramos,/--.Tik gaila,
ra labai grašį mokslo įstaiga. Mus
Vaikų atsilankynias Į sekmadie kad į koncertus ateina-Įabąi įva
visus čia rengia Į'brolius mokyto
ninę
mokyklą yra gražus .pavyz žas -skaičius žmoniųMEĮodos dėl tų
Lapkričio 10 d. apie 8 vaL va jus.
- '. ’
dys, o tėvkms garbė. Visi mūsų r kelių .centų, dirbantieji nenubiedkare, Vincas Žaleekas (Andriaus
Mūsų, mokyklų žemės siekia jū
Zalecko sūnėnas) gyvenąs 613 E. rą. Ir čia kas mėtą mokiniai mau darbai. įr. sumanymai $uri baigtis nės, o artistų

5th St., South Bostone grįžo iš dosi nuo balandžio iki lapkričio
HaverhiU automobiliu į South mėnesio. Oras čia yra abelnai gra
Bostoną. Su juo kartu važiavo jo žus. Tik pereitą savaitę buvo daug
moteris ir jų 24 metų dukrelė. Ta lietaus ir vėtrų ir audringos vil
me pačiame kare važiavo jo moters nys plovė net mūsų namus.
sesuo Saliomėja Daukantienė gy
Iš Bostono, New Yorko, Philavenanti 402 E. 7-th St. su savo 5| delphijos ir Baltimorės į šią mūs
mėjų dukrele. Jiems
bevažiuojant mielą vietą yra geras “tripas” au
t/
ties Andover, Mass. juos ištiko tomobiliais. Ponas Žardeskas, kurs
baisi nelaimė. Prieš juos pasirodė ką tik apsivedė, pereitą rugsėjį
st.rytkąris (tramvajus) kurio švie mus čia atvežė savo automobiliu.
sa buvo taip smarki ir puolė tie Ir buvo labai gera kelionė. Kvie
siog į Zaleęko akis ir jį momen čiame pažįstamus turistus atlan
taliai apakino. Jis neteko kontro kyti ir mūsų ramų kampelį. Lauk
lės ir jo automobilis susidūrė į sim “Darbininko” ir jo skaityto
smarkiai atlekiantį tramvajų. Su jų turistų.
simušimas buvo toks smarkus, kad
V. K.
jo automobilius subirėjo į šipu
liūs. Jo švogerka Daukantienė ta
po ant vietos užmušta, jos dukreMŪSŲ CHORAS
k lė mirtinai sužeista, kuri dabar
Šv. Petro parapijos choras, po
randasi Lawrence General Hospi- veterano muziko M. Karbausko
tal ant “danger list.” Jo paties vadovybe, visuomet uoliai remia
moters galva Įr krūtinė sunkiai su-; parapijos darbuotę.
žeista, bet gyvybei pavojaus dar I Lapkričio 12 d., vakare, choras
f nėra. .Jų mąžoji dukrelė taipgi su-1 laikė susirinkimą.
Apart kitko

didesnės Dievo garbės platinimui.
Vaikeliai daug kartų priveda su
augusius mylėt Dievą savo gražiais
pavyzdžiais. Uolumas yra dorybė,
kuri ragina tėvus ištikimai ir atsi
dėjusiai prižiūrėti vaikų pareigas
ir visuomet priminti jiems darbu
ir žodžiu tikslą užaugti gerais pi
liečiais ir būti stipri bažnyčios pa
rama. Reikia kiekvienam vaikui
ir mergaitei būtinai žinoti Bažny
čios paslaptis.
Reikia suprasti,
kad tik lankydami sekmadieninę
mokyklą galime išsimokyti jas.
Reikia klausyti Išganytojo, žo
džių; “Ką padės žmogui, nors jis
nupelnytų visą pasaulį, o savo sie
lą prarastų, arba ką duos žmogus
savo sielos atvadavimui.” • Rodos
negalimas daiktas, kad protingas
žmogus brangintų kokias nors že
mės gėrybes labiau už išganymą.
Tėveliai gerai apmąstyki! vaiko
sielą ir prižiūrėkit kad kiekvieną
ęekmadienj jie ateitų Į mokyklą
nuo dviejų po pietų iki trijų.

žus ir kilnus'
parengimus
kurie į pigios
gausiai susirenka,
į koncertus
nesilanko.
Taip neturėtų būti.
“Džiokus” pasakoti gali bile “ar
tistas,” bet dainuoti ne tik. liau
dies daineles, bet ir sunkesnius
kurinius gali tik turintis prigimtą
ir gerai išlavintą halsą. Daininin
kas pakol pasiekia artisto laipsnį,
tai jis turi kelis metas pasimokyti
muzikos ir dainavimo. Q.-mokytis
reikia atsidėti, ir nemažai pinigų
išleisti. Taigi kaip matote artisto
laipsnį pasiekŲ netai'p lengva. So.
Bostonas ir apielinkė savo artis-’
tus visuomet gražiai priimdavo ir
į . jų koncertus gaiišiai ateidavo.
Reikėtų, kad ir. į r^giamąjį kon
certą, sekmadieny,"^lapkričio 16 d.
š. m. 7:30 vai. vaSairę Municipal

Kol dar galima gąųti, įgykite L. B. JL
PAAALP
ĖO GLOBA MOTINOS
nelaukę gražius Vytauto medalius.
VALDYBA
~ VALDYBA
'•
Jie yra nepaprastai gražiai pada
ryti. Pzie tautinių spalvų juoste Pirmininkas — V. T. Sąvlckas, . .
lės yra prisegtas medalis, kurio 451 BL Seventh St, So. Bošton, Mass. Pirmininkė — Teklė Ašmenskleng,
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
vienoje pusėje yra Vytauto Di 885 Ė. Broadvay, So. Boston, Mass. 63 G St., So. Boston, Mass.
Vlce-Plnplnlnkė — F. Zaleckienė,
džiojo atvaizdas, o kitoje pusėje Prot,Raštininkas — V. Tamoliunas,
448 Cambridge St, Cambridge, 1
40 Marine Rd., Sa Boston, Mass.
Lietuvos Vytis (Žirgvalkis) pro Fin. Raštininkas — D. Lingevičius,
Prot Raštininkė — Ona Siaurio
443 E. 7-th St, So. Boston,'
kurį matosi Gedemino Kalnas. 62 Adams Št, Dorchester, Mass.
„ Telephone Sonth Boston 345SŽ-B.JV
Kasierius — P. Kleponls,
Fln. Raštininkė—Marijona Mj
Visi būkite pasipuošę tais meda- 266 Bolton St, Sa Boston, Mass,
664 E. Eighth St, So. Bostc
jįąjg Vytauto šventes iskilmeiBė, Tvarkdaris — J. Leščinskas,
Iždininkė — Ona Stanlullutė,
T41 Bowen St, So. Boston, Mass.
lapkričio 27 d., 1930 metais, o pas Draugija laiko susirinkimus kas antrą 105 Weęt 6-th St., So. Boston,
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,
kui 'pasilikite atminčiai Vytauto pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 1512 Columbią Rd., So. Boston, —-tįt.
vaL vakare, pobažnytlnėj svetainėj, Kasos Globėja — E. Janušonlenė,
metams prisiminti. Jie parsiduoda Fifth Št, So. Boston, Mass.
1426 Columbią Rd., So. Boston, Maoa,
po 25c. vienas. Kas perka į Vytau
Draugija savo atsirinkimus laiko kak
antrą utarainką kiekvieno mėnesio^
to Didžiojo iškilmes tikėtą,'. tas
SV. JONO EV. BL. PAGALBINĖS 7:80 vaL vakare, pobažnytinėj sva*
gaunamą medali veltui.
talnėj.
DR-JOS VALDYBA
Visais draugijos reikalais kreipkite
pas protokolų raštininke.
. '.
Tų. medalių ir tikietų galima Pirmininkas — Motiejus žioba,
36 Mt Ida Rd, Dorchester, Mass.
gauti pas šiuos asmenis: A. Nau
Telephone Columbią 5431
džiūną, Tuleiki, Tamoliūną, Kil- Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
24 Thoinas Pk., -So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0823
moniutę, Petrauską, Zalėcką, Šiau Prot
Raštininkas — Jonas Glineckis,
LIETUVIS DANTISTAS
lienę, Ivašką, Stakutį, Venį, Ur 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fln. Raštininkas — Matas šeikis,
boną, Nevieną, Overką, Šeikį, Jas- 256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. ..
kevičių, Trakelį, Savįcką> Ghnec- Iždininkas — Andriejus Naudžinnas,
(KASPARAVIČIUS
<'
885 E. Boadway, So. Boston, Mass.
kį. Lynniečiai jų gali gauti pas ■Maršalka
— Jonas Zalkis,
511 E. Broadway, So. Boston
Ferdinandą Zovę.
7 tVinfleld St, Sa Boston, Mass.
Draugija'ialko susirinkimus kas trečią
Ofiso Valandos:
,
A. L nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 vai.

s-'-etainėje, gausiai**sueitų pasi
klausyti artistų turiningo program°.
* *"
•

ėvJ

DR.M.V.CASPERI

po pietų, Parapijos salėj, 492 E. 7th
St, So. Boston, Mass.
*
'
. ’
■

LINKSMAS BALIUS
Rengia Saldžūuiriog širdies jV.

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1 :B0 lkt •
5 Ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Ir
nedėldleniais, taipgi seredomfa nuc t
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-ray

Pirmininkas — Jonas Ė. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 Ė. 6th St, South Boston, Masa
Fln. Raštininkas — Juozas Guzevičlus,
27 Tampa St, Mattapan, Mass.
Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street South Boston, Mass.
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
nis ir atsisveikinim^žAoneertas bus pylinkės seni ir jauni ateikite
14 Vlnton St, South Boston, Mass.
viršminėtą balių, o mes užtikri- Draugijos susirinkimai būna kas pirmą
South Bostone.
'i
./T :
~
.
kiekvieno mėnesio 2 vai.
jnam kad būsite patenkinti. '•Bus j nedėldienj
po pietų, Parapijos salėj, . 492 East
Jų atsilankymas t pas mus yra
linksmas balius, nes geri muzikan
Seventh St, So. Boston, Mass.

Rapolas V. Juška, PhiladelphiJėzaus Draugija sukatoje, Lapkri, jos Grand Operos baritonas ir. ti
Proxy
čio-November 22 d., 1930, Lietu
įžeista, bet esą vilties, kad pa- choras entuziastingai išrinko atsna Katkauskaitė atvažiavo pas
vių Svetainėj, E ir Silver Sts., So.
sveiks. Jis pats irgi tapo sužeis- tovus į parapijos išdirbinių paroJų kon.mus duoti eilę 1
$ tas, bet kiek lengviaus. Ir tik to- I dą. Išrinko ponaičius J. Kaspa- SEKMADIENINĖS M0KYKL0S| ceriai. Vore esteryje’ Norvroode, Boston, Mass, Pradžia 7:00 vai. va
MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS Į Brocktone, Lavrenče, Brightone kare.
dos stebuklingu būdu jie išlikę I rą ir J. Antanėlį. Jiedu pasikvies
gyvu, nes jų atuomobilhis tapo vi-1 reikiamos pagelbos iš choro narių,
Gerbiami lietuviai vietiniai ir aSekmadieny, lapkričio 16-tą įĮ- įr Haverhille jau įvyko. Paskuti

sai sunaikintas.
I
Velionė Saliomėja Daukantienė
guli pašarvota pas savo švogerį

’

Girdėjęs vyks pobažnytinėje salėje po sek

madienines mokyklos, ^susirinki
mas visų mokytojų katekizacijos
BXTRA
klasės. Prašau visų atsilankyti,
Zalecką po num. 613 E. Fifth St.
Artistas B. Juška giedos šv. Pet nes bus svarbių dalykų svarstoma. nepaprastas- Įvykis,. labai retai tai grajis lietuviškus ir ameriko
Jos laidotuvės įvyks penktadienį, Į
mums tenka išgirsti tokių daini
ro bažnyčioje sekmadieny, lapkri
niškus šokius.
Susirinkimas Įvyks 3 vai. po pie
lapkričio 14 d. š. m. 9 vai. ryte iš į
D. L. K. KEISTUČIO t>S-JOS
ninkų kaip art. R. Juška ir O. Katčio 16 d., 9:30 vai. ryte laike mi-; tų.
Bus priimami nauji nariai ir na
Šv. Petro lietuvių bažnyčios Kal
VALDYBpS ADRESAI
šių.
Proxy kauskaitė. Tose vietose, kur jie rės nuo 16 iki 25 metų be įstojimo,
varijos kapuose.
" 1930 M.
du koncertavo atsilankiusieji ne o nuo 25 iki 45 už pusę Įstojimo.
Artistė O. Katkauskaitė giedos
Bažnyčioje bus atlaikytos iškil
•---------------------t
gali atsigerėti jų balsų gražumu.
11 vai.
laike sumos.
Visus kviečia
Į Pirmininkas — Antanas Macejunas,
••
mingos šv. mišios už jos vėlę.
SUSIRINKIMAS ALTAR B0YS Tai yra dainininkai įkurie vfeą sa
t
T.
S
Draugijos Valdyta
aM*”’ ““
A * - Gerai dar, kad velionė uoliai.
Sekmadieny, lapkričio 16-tą Įvo gyvenimą, yra pašventę muzi;Zv •- -*m . . _ -j 7__ ,'.z\
-f ; -tj/.vaĄ? .7.
■ jū.1,
•• • r . v
_ lankėsi į moterų misijas,., kurios
- /y*
P° sekmadienines mokj’klos, 1kai• ir ję
puvo mūsų bažnyčioje. - ' >
PILSUDSKIO PRAEITIS
pobažnytinėje salėje-, susirinkimas to jie turi natūralias gabumus.
274 Bolton St, So. Boston, Mass.
\ VERTA PAREMTI
I Finansų Ražt — Juozapas Vinkevlčlus,
> Ji f palieka nuliūdusį vyrą ir
Ponas R. Juška ir panelė artistė visų vaikų, kurie tarnauja laike , Jų programas susideda daugiau
Dabartinis. Lenkijos val-| 450 e. seventh^st, So. Bo«toD, Mas»
mirties patale 5| metų dukrelę. I Katkauskaitė važinėja po Naują- mišių.
— Andrius Zalfeckas,
dytojas,
nusmukusių Lietu-1I Kasierius
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass.
Velionė priklausė prie keliu drau-1 ją Angliją su koncertais. Abu arProxy siai iš mūsų mylimų liaudies dai
Maršalka —Kazimieras Mikalllonis,
gijų ir buvo Darbininko” skai-1 tistu yra geru dainininku pilnoj
nų. Tarpe jų yrą ir veikalų iš pa vos bajorėlių kilmės Juozas 906 E. Broadway, So. Boston, Mass.
IŠKILMINGAS ŠLIŪBAS
sauliui pagarsėjusių operų. Ypa Pilsudskis, turi labai miglo I Draugija D. L. K. Keistučio laiko mfttytoja.
{prasmėje. Abu yra lietuviu ame| nesinius susirinkimus kas antrą neLapkričio 8 d., šeštadienio rytą, tingai puikiai išeina duetai p. Juš
I dėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių
_
Apgaflesteujęs kokonu.-Jiedu, žinoma, yra guntų • avantiurininko praeitį. Svetainėj kampas E ir Silver Stsn
9 vai., Įėjo gražioje procesijoje kos ir p-lės Katkauskaitės.
-------------------Įdomi dirbti svetimųjų labui. KaBoston, Mass., 1-mą valandą pc
Ryšy su paskutiniųjų dienų I So.
bažnyčion jaunikiai. Vargonams
pietų. Ateidami atsiveskite drauge
Ateikite
pasiklausyti
ir
pasige

GAUNĄS “DARBININKĄ ”
lie5u dirba su mumis ir mūnaujų narių su savim prie draugijoi
grojant jaunikis p. Jonas F. Žarrėti savais artistais. Įžanga tik 50 Pilsudskio veiksmais Len I prirašyti. * '
'
.
Studentas Juozapas F. Miškinis |s^ dirvoje, mums labai ^reikėtų,
deckas su pamerge panele Anele
ki
j
oje,
lenkų
laikraštis
’
centų.
Keliolika
režervuotų
bilie

gauna “Darbininką,5’ Alabamos kas tik kuom galime juodu para- Montvilaite ėjo altoriaus link, jau
te bus po $1.00.
“Napzod,”
aprašydamas ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS
Universitete, Alabamoje. Labai di ginti-paremti-palaikyti.
noji panelė Marijona Montvilaite
VALDYBOS ADRESAI
■
i
Rap.
So. Bostone judviejų koncertas
džiuojasi “Darbininku.’-’ Sako tai
Pilsudskio praeitį, be kita Pirmininkas — J. Grubinskas,
su Walter Zasimavieiu paskui
jam vienintelė proga lavintis tėvų Įvyks lapkričio 16 d., sekmadieny, juodu ėjo.
ko pabrėžia, kad Pilsudskis 24 Prescott St, Readville, Mdta.
Z
Vice-Pirmininkas — J. Markelionls,
kalbos ir pažinti lietuvių gyveni 7-tą vai. vakare, Municipal BuildPrie altoriaus'"jaunikis stojosi
savo laiku buvęs vokiečių 140 Bowen St, So. Boston, Mass.
ing
svetainėje.
Juodu
daug
ge

mą ir veikimus. Jis yra dėkingas
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas,
jaunosios dešinėn ir po kun. Virriau dainuoja kaip didžiuma svesocialistų pakalikas ir gau 116 Bowen St, So. Boston, Mass.
prenumeruotojui. z
mauskio pamokslėlio tapo jie suFin. Raštininkas — M. šeikis,
davęs iš jų pinigų savo legi- 256 E. Ninth St, So. Boston, Mass.
Draugas į timųjų, kuriems, ypač mūsų jau- šliūbuoti. Sekė šliūbinės giedotos
Baisi nelaimė
[nimas, neša nemažus turtus.
Kasierius — F. Grendells,
šv. mišios. Jaunavedžiai meldėsi
jonams organizuoti.
237 W. Fifth St, So. Boston, Mass.
Lapkričio
8
Vitkauskų
šeimoje
Jei mūsų jaunu artistu besisieMaršalka — J. Zalkis,
prie altoriaus už grotelių. Laike ištiko didelė nelaimė.
Tėvas
su
Ii VIRGINIJOS
lodamu grįžtų namuosna su nuos
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
šv. mišių jis ėjo kelis syk prie al dviem suaugusiais sūnais nuimiDraugija laiko susirinkimus kas antrą
Ir man rūpi “Darbininkas” ir! toliais, būtų kalta mūsų neužuonedėldienj kiekvieno mėnesio Parapi
toriaus. Jiedu ir pabrolis su pa nėjo nuo langų ir durų skrynus.
noras ima pasidalinti su jo skaity jauta, ypač, jaunosios kartos, ku
jos salėj. 492 E. Seventh St, Sonth
merge priėmė šv. Komuniją.
Delicatessen Krautuvė. Geras Boston, Mass.
Tėvas buvo ant trečių lubų nulei
tojais žinelėmis ir iš mūsų tylaus ri “kikina” kad jauniesiems nieks
Vestuves atlydėjo daug pažįsta do virvele tuos skrynus iki antrų bargenas. Savininkas nuo biznio
kampelio.
x
neduoda “chance.” Dabar imki
mų kurie buvo bažnyčioje per vi lubų. Čia laukė jo sūnus Stasys 18 nori pailsėti. 111 Dorcsestor St.,
Kšaverijoj Brolių mokyfojų čia te!
sas šliūbo ilgas pamaldas.
(L.-21)
r.
m. vyrukas.
Jis nuleisdavo iki So. Bostpn, Mass.
gražioje Saldžiausios Širdies Kole Į Įžanga pigi. Po pusę dolerio yPonas Žardeckas yra populia pirmu lubų. Beleidžiant duris, be
gijoje, Fąrtress Monroe, Virginia, I ra gerų suolų.
rus So. Bostonietis “taxi-driver.” virvės, pasisvėrė ant verandos tvo
raudamės para moksleivių lietu
Tiedu artistu nenori pasipini
prašome kreiptis dėl visų informs
Jis
gyvena 282 W. Third St., So. relės, kuri lūžo?' Stasys puolė su
.
_
*...»• X
• t t ' . i
vių.. kranas Paulauskas yra iš šv. gauti. Jiedu turi savo nuolatinius
Kam
reikalinga
pirkti
vyriškus
dra

djų “Darbininko,rs Administrad
Boston. Jo žmona gabi So. Bosto- durimis tvorelės ir beveik ant vie
apmokamus darbus. Jie tik norė
bužius prašau prie manęs kreiptis, nes
nietė gyvendavo pas tėvelius 637 tos užsimušė. Mat puolė ant gal aš reprezentuoju vieną iš geriausių fir jon.
tų, kad mes padengtume jų kelio
E. 6th St., So. Boston, Mass. Geros vos. Tuoj tapo ligoninėn nugaben mų. Dabar yra atėję sampeliai žiemi
nių ir salių lėšas. Parodykime ko
nių drabužių ir gausite pigiai ir gerai.
kloties naujame gyvenime.
tas. Čia dar pagyvena iki sekma JONAS JAROšA, 225 L St, So. Boston.
operacijos nors tiek.
PATARNAVIMAS DIENĄ
Dalyv. dienio po pietų 245 Ę M. aprū Tel. S. B. 0394-W.
IR NAKTĮ
Kvieslys
pintas sv. Sakramentais mirė.
M

CAMBRIDGE, MASS.

....... . “

Lietuvis Dantistas

DR.S. A. GALVARISII
;į

(GALINAUSKAS)

414 Broadvvay, So. Bostųii
TeL So. Boston 2300 '
:
Ofisai atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nno 1:30 Iki 5:30 po pletir
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną
- -"

pagal susitorlina

Tel. So. Boston 2660

LIETUVIS DANTISTAS ?

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South 1
i • /.

i.

Ofiso valandos nuo 9 IkĮ;
1:80—6 ir nuo 6:30—9 ’______
Šaradomis nuo • 9—12 vai. dieną; *
Subatomfs nuo 9 ik! 6 vafc. Nfr j
daliomis nuo 9 Iki 12 (pagal sntartj).
,2

■

*

,

Tel. S. B. 2805-R;

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Išegzamlnuoju akis
priskiriu
akinius
kreivas akis atl
sinu ir amblijoniškoše (aklose) akyse sugrąžinu švifr
są tinkamu laiku.
;

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

Tel. Kenmore 1445

PARSIDUODA

PRANEŠIMAS

KAM REIKALINGA VIETA
DĖL OFISO

536 COMMONWEALTH A1
BOSTON, MASS.
Ofiso -yalandos: nuo 2-4

ir

- -A

—

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

Tel. Geneva 2637

J. J.

j.

Smuikas padirbu ir taisad.
Taipgi radios taisau

varantnojam nž-

MUZIKOS MOKYKLA

/

8MUIKA-PIANAS
Lekcijos duodamos privačiai kaip
mažiems taip ir suaugusiems sulig
programo Muzikos Konservatorijų.

759 OotamHa Rd, Dorchester
TeL Columbią 0176

<

tel

MM «*ctalyM Ir Ilgą metą prak

tik*. DiHai arttotilk**. Kitaoa Immm

M. A. NORKŪNAS
?. 0.3ox 91, X4wMnoe, Man,

tr

•:

Į

j

♦

t..

D. A. ZALETSKAS
r-

-

1

V

Kostumerskaa Kriaušiui

Grabokivs ra Balsauuotojas

Moteriškus ir vyriškus drabužius
siuvu, valau, prasimi, perdirbu ir
apdarau. Putras pertalsom ir
• r
išvalotn.

877 ir 448 Cambridge Street
Cambridge, Mass.

/

r

--

i- JOHN REPSHIS, M.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoja*.
i Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—0 S
į 881 Mass. Avė., arti
Cambridge, Mass,

Telephone ūnlveralty 8831-W.

673 Eighth St., South Boston

PLUNKSNAI P&tai*, Padri
kas, Patalus, Kaldn* ir viso
kias lovų įrėdmes, parduodam
pigiausiai. Kreipkitės ypatiŠkai arba rašykit

Prof. A. tidanavifiau*

Pamokai aiškinam os lietuvių
kalboje.

Kcp-

A

419 Geneva Avė.. Dorchester

K. JANKUNAVIČIUS

Palaidotas su bažnyčios apei
gomis lapkričio 11,9 vai. ryte. Tė
vai lieka dideliam nuliūdime.

Tel. Porter 3789

atgaaBdinimą.
Pas tena gausi
te tikras europiškas plunksnas Ir
putu*. Aplanky
kit Musų Naują

Štarą LEPIE-’g.
l?«ropea». Feotker ęa, 84 Chauncy
SU Boston, Masu tfChauncy 31
eina iš Summer St jr
netoli
Wuhlngton St, arti
Dtpt Krautuvės, ant tampo Bedford 8t>

Telephone Sa Boston 4716

“BLUE C01L”

fe—

DORCHESTER CLOTHING j
SHOP
Visokius drabužius siuvu, valau ir Į
pertaisau. Padarau pagal tižaaky- |
mo. Futras pertateom ir Mvalom.
Ką mieste reikia mokėti Mn.pO, čia
tfeĄi> 81280. Darbas cstantucMnmas, nes tam tikras mašinas turiu.

MARTIN VALŪLI8
1854 DORCHESTER AVĖ.
Tel. Celumbia 3240

Tai geriausia kietas ir i va
rus anglis ką kada buvo
neitas ant femfe pat
Ilgai dega o melsva s
jo vertę. Duok ui
šiandien. Tiktai
efteMidk
So.Boston 3408

BATCHELDER WHnTEM01E
COAL COHFANY
468 Broadway, Soutk

4

-4

4

’ * L.’i—r

delet pagydymo
kraujo, nervų Ir'
kų

ilgų. Kurte

nuo reumatizmo,
ltų, vočių, soti
šiaip kokių kūno
rėtumėt kreiptis
Atminkit pnsttelm
patarimas dykai visą SJ

Dr, Graly,327
Voteodėt: Antradieniais,
dieniais tr šeštadieniais
te, 2—5, 7—8 vakare:
niais 10-12 tiktai.
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buvo < pastatyti didesni dra- tėję giedama “Lamentacio”]madieniais kuomet esti mišTęlephone: STAGG 0706
PETRO IR POVYLO Liti R. K. PARAPIJA mos,
VALANDOS-:
•»
' X. 1 J
-i IniJSi a i juos
Aitrio gieda
otl£wll
parai, tra
vaikučiai
'
komedijų
*ir
operetės
i
vyrų
chorti.
Šąle
to
visa
eiS- ’
Nuo 9—12 Iš ryto, 2—S va k. 'V
z
unisono
choralą,
v
čia
daly

DR.
BLADAS
K.
VENCIUS
šventadieniais susitarus
?
ELIZABETH
’
E,
N.
J.
veikalai. Tik nelaimingas y- lę lietuviškii giesmių įvai
v
vauja
tik
vyresnio
skyriaus
499 GRAND STREET
-DANTISTAS
ra vienas ■ laikotarpis kuo- riems metų laikams pritai
(kampas Unlon Avė.)
X—RAY
\
vaikučiai? Šiaip visas giedo \ \
^įDarbininkii Spaudos Komisijos iųalonumo dėka, šis5
BROOKLYN, N. Y.'
met nebuvo visai nuolatinio kintų. Taip pat keletą deNamų Telefonas: Michigan 4273
numeris “Darbininko” lankosi pas kiekvieną užsiregis___________________________
setkij įrainų sunkesnių bei jimas »yra atliekamas griež’
••
muzikos
vedėjo,
viki
buvo
parapijos narį. Tokiu būdu niekeno neperšami
tai liturginis.
lengre^^d^ij. . -3;ai dii TeL Greeupolnt 4^28
jinami Jūs patys galite pamatyti'kaip labai gra surasta geras savo šakos ži
Viskas būtij dvigubai sėk Telefonas: Stagg 9105
džiojiy;;mW veikimas.'
bai nušviečiama yra idealai tautos ir tikybos. Čia galite novas, nes kandidatų .buvo
mingiau ir maloniau, jei bū
DR. A. PETRIKĄ
Prie
šios
progos
reikia
®įti užtikrinti, kad Jūsų šventi įsitikinimai nebus pašiep- daug, o bile W nenorėjo
DR. JOHN WALUK
' (petbick)
tų nors pakenčiami vargo-1
LIETUVIS DENTISTAS
’
neigi trukdomas ąrba mažinamas jokis Jūsų pasiryži- klebonas imti ir galų gale; paminėti -užsitarnavusią cho nai; dabar jie yra seni, ir
VALANDOS:
r'r&s iškėlimui tautos vardo. Ir dėlto, toks rimtas ir Kata- kuomet sužinota, kad kai re didelios,pagarbos ir svar
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
8
—
10
A.
M.
1—2 & 6—8 P. M.
labai suirę ir tokiu būdu
X-Spinduliii
Diapnoza
^Kkų reikalams atsidavęs laikraštis turėti] lankytis į kiek- kuriam laikui ruošjasi .at bos Pranekiečių šeimą, ku
Sekmadieniais pagal susitarimą
Gazo Anestetiką
tenka ne vargonams vado
M^eno grįčią keletą kartų į savaitę. Kaipo Jūsų Dvasios vykti Amerikon, buvęs tuo rios tęvas, sūnus studentas
VALANDOS:
161 N0RTH SIXTH STREET
vaujančioji rolė bet giedo- Nuo 9 vaL
ryte iki 8 vai. vakare.
i
įVadas aš karštai kviečiu Jus jį užsirašyti, ir žinau, kad
ir
dvi
dukterį
nuo
kelioliBROOKLYN, N. Y.
Penktadieniais
ir
šventadieniais
met Klaipėdos Konservato
|riams. Nors tai iš pusės litik susitarus.
tiū padarę turėsite gerą pagelbą tapti geresniais katalirijos direktorius J. Žilevi kos metu savo gražiais bal turginės tvarkoje, bet nevikais ir uolesniais tėvynainiais.
čius buvo užvestas su juo sais chorą palaiko; viena jų sur tas tinka ir nevisuomet
_
Jūsų Klebonas,
1
|iu
/
' Kun. Juozas J. Simonaitis susirašinėjimas ir iki atvy Veronika. | savo stebėtinai tas sveika pačiam giedoji '
MASPETH, L. I.
TeL Stagg 5043
Notary Public
ko, tat tą laikotarpį muzi gražaus- tembro balsu visuo- mui ir giesmininkams. Jau
, •
Bazaras
z
pĮjapkričio 12-tą d., 1930.
M. P. BALLAS ING.
kos dalį vadovavo pats gerb. met solo pagiedodama daug senai ruošiamasi prie staty Lietuvių vietinė parapija kun.
BIELIAUSKAS
klebonas Simonaitis. Rim įvairumo įneša, svetimtau mo naujų vargonų; gal pa A. Milukui vadovaujant ruošia pa
1
rapijinį bazarą Šv. Stanislovo (ai
Graborius ir Balsamuotojas
tas muzikos žinovas, bet bū čių tarpe nuolat jai tenka rapijos sąlygos leis trumpo rių) par. salėje. Bazaro pradžia
ii*damas klebonu ir. turėdamas dainuoti įvairiuose parengi je ateityje tą įvykinti, o tu 26 d.-šio mėnesio ir baigsis 29 die 734 Grand St., Brooklyn, N. Y.
PASAULYJE
tokioje didelioje parapijoje' muose. jei tokiųršeimų dau rint gerus vargonus sujun ną. Brooklyniečiai kviečiami at
daugybę darbo, negi gali vi giau rashjsi tat choras atsi gus su dabartinėms giedoji silankyti. bus daug gražių fantų^
Rap.
r;į. Tur būt nei viena lietuviu dzevičius vargonų meisteris są savo laiką pavesti '-borui, stoti] ant tvirto pagrindo. mo
Tel. Mltchell 2—0656
aplinkybėms
daug
pagarsėjęs
savo
vargonų
sta

Šalę
didžiojo
choro
labai
£kolonija Amerikoje nėra
kaip kad paveda specialei
džiaugsmo ir malonumo pa
VINCAS ADOMAITIS
tyba
Amerikoje
svetimtau

|įtiek laiminga,
kiek ElizaBROOKLYN,N. Y.
tam žmonės vargoninkai aktyviai bažpytiniam giedo rapijai tektų.
GRABORIUS
|9įeth;’as muzikos srityje. iNhio čių tarpe. Apie dabartini nuolat veikdami. Tokiu bū- jime dalyvauja mokyklos
Visiems
gerai
žinomos
ponia
Z.
.
_
Suvalkietis*
/ X.
..
195 Adams St., Newark, N. J.
pradžios lietuviu para muzikos vedėję p. J. Žilevi du vieni apsivedė, kiti išva vaikučiai. Jie kas diena,
Bagdonienė ir P. Bugailiškienė
Netoli New York Avė.
sugrįžo iš Lietuvos spalit) 1 d. lai
pijos
susikūrimo buvo jei čių netenka kas pasakyti, žiavo, treti aptingo ir iš di apart šeštadieniu ir vasaros
Gyv. vlta: Te). Bergen 3—6331
Iš Didžiojo New Yorko ir New
ūs tai nors bent pa- nes vos tik antri metai A- delio choro sumažėjo iki pu atostogų, laike mišių gieda Jersey daugiau korespondenciją vu “Europa!” Jos išbuvo visą
—r
vasarą Lietuvoj. Jąjąjdraugės su
.^zdingi muzikai-vargonin- merikoje, bet jau mums vi sės, nes nauji tingiai tepri- bažnyčioje^ šviesias mišias telpa 3 puslapy.
rengė jom^suprise party spalių 11
Gaila sidėdavo. Reikia atsiminti, gieda “ “ Liąęa de Angelis” ir
■ kai.. Pradedant p. Stepona- siems yra žinomas.
d., ponios Z. Bagdonienės namuo
Tel. 2320 Greenpoint
'
tik
kad
jo
pasirįžimas
yra
144 St., Jamaiea, L. I.
se, 8791
kad geri chorai išsiauklėja laike gedulingų 7 “Missa
|yi$um. (šiandien BridgeC. BROOKLYN, N. Y Daugiausia pasidarbavo šios po- JOSEPH GARSZVA
; porte) kuris rimta muzikos nebūti ilgai Amerikoje, nes bėgyje kelių metų prie.siš- pro defunęgs” abejos cho
nios: Pilkauskienė, U. Mikulskie
'“■•adžią turėjo pas Naujalj, surinkęs reikalingą muzikos tematinio darbo,'vienais dve ralas. Visa gieda ne rinkti Š. m. lapkričio d. šv. Jurgio nė, M. Šertvytienė. Dalyvavo: P.
parapijoje susiorganizavo, “Vai
GRABORIUS
anais laikais vedusio visą istorijai lietuvių veikimo A- jais metais gero choro neiš- niai vaikučiai, bet visa mokelio Jėzaus” Draugijos skyrius. . P. ir M. Franzuzanai, M. Pilkaus
2-ir —
kas, A. ir A. Plakiča, O. Belevieiekvkla
—
agie
600
vaikučių
izikos judėjimą Lietuvo merikoje muzikos dirvoje, auklėsi. Dabar choras praKlebonas
kun.
N.
Pakalnis
atsi

BALSAMUOTOJAS
f
deda kiek augti, o tam la unisono.'-.Giesmių įvairiems lankė į susirinkimą,' paaiškino šios nė, A. Mikulskiutė, Z. Strumavije, eina paskiau sekantis us gris Lietuvon.
231 BEDFORD AVENUE
draugijos tikštą ir ragino atsilan čiutė, Petrulienė, J. Klimienė.
nys: Rapolas Juška
Vieni iš minėtų asmenų biausiai kliudo įsisiūbavusi metų laikaus pritaikintų
BROOKLYN, N. Y.
Štrumavičienė ir 0. Dabrovolskiekiusius prisirašyti.
•
•
gieda
keletą
desėtkip
o
taip
ąndien jis Philadėlphia buvo ilgiau kiti trumpiau, lietuvių tarpe .tautinio apP-nia. T. Klimienė, Centro pirm. ne. Kitų vardų neteko sužinoti.
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Opera

solistas.; J?- bet kiekvienas paliko savo snūdimo liga, jaunimas sų
\z
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5s — tos pat operos žymę; pakanka pažiūrėti į
stas. Abu šiandien ižv- choro knygyną kur randasi
1 ■ * *
inųs profesionalai daininin- visa praeities darbuotė. Bu
A. Visminas, šiandien vo laikas kuomet ElizaLŠrOoklyne turi vieną di- beth’o choras skaitėsi pir
ausių chorų rytinėje A- mutiniu visoje apylinkėje,
merikoje lietuvių kolonijų per radio ‘dainuodavo, o ke
ir yra puikiai save li metai atgal, sunku buvo
parodęs visuomenės akyse lietuvių chorams į radio
įgebėdamas savo darbuote programą patekti. Šiandien
užsitumauti pagarbą. A. Ra- £as kita. Tame laikotarpyje
X

LAIVŲ VARDAI
Yrabntinni reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybės popierių,
kaipo ir PERMITŲ-LEIDiMU sugrįžt Amerikon
: Laivų vanlus gana greitai surandu iŠ žemiau paduotų metų:
I§ Antverpen—Neit York 1906 iki 1915
IS Bremen—Baltimore 1901 iki 1915
Iš Bremen—Philadelphia 1901 iki 1915
Iš Bremen—N'ew York nuo 1901
<•
Iš Glasgow—New York 1912 iki 1915
Iš Haraburg—New York nuo 1901
Iš I.ibavos—New York 1907 iki 1915
/
' Iš Liverpool—New York 1906 iki 1915
Iš Liverpool—Philadelphia 1907 iki 1915
ir*"”- *
Iš Rotterdam—Niew York 1906 iki 1915
Iš Southampton—New York 1906 iki 1915
Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centų štampą ir adresuokite:

P. MIKOLAINIS

Brtiolflyn, N. Y.

188—190 Sands Street .
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svetimaisiais “piragaieiais?
užsiėmęs, o naujų iš Lietu
vos nebeęimaro ir tokiu bū
du choro augimas mūsų ko
lonijoje eina labai išlėto.
Bet turime pasidžiaugti, jog
choras žengia vis pirmyn,bet
negrįžta atgal.
Repertuaro žvilgsniu yra
pavyzdingas, nes atlieka gry
nai bažnytinės muzikos vei
kalus: P. Yon’o dvejas mi
siąs; Solemnis ir ( Regina
Paeis 4 mišrais balsais. J.
Singerberio “Stabat Mater'
ir labai senai toje kolonijo
je giedamas mišias, kurios
beveik tradicinėmis yra vir
tusios, Arens’o i‘ExaltSte;,?
missa ‘“De Angelis” chora
las (Unisono). “Stabat_Mater” ir “De Angelis” gie
dama tik advente ir gavėnio
je. Mišparus giedama J. Ži
levičiaus; Didžiojoje savai-

irgi buvo atąįĮąųkiųą.
gražiai
draugijos reikalingu
mą — veikimą ir padėjo išrinkti
valdybą. J valdybą išrinkti tapo
sekantieji: Dvasios Vadas ir Glo
bėjas, kun. N. Pakalnis, pirm. B,
Brundzienė, rast. M. Brangaitienė, ižd. E. Klumbienė. ižd. rašt. J.
Jasalskienė, koresp. B. Brundzie
nė.
Nutarta susirinkimus laikyt kas
antrą sekmadienį kiekvieno mėne
sio, tuoj po sumos. Prisirašė prie
šios draugijos sekanti asmens:
kun. N. Pakalnis, M. Andrijaus
kienė, O. Bartkienė, M. Brangaitienė, M. Brangaitis, B. Brundžienė, A. Bušmienė. D. Danilienė, O.
Gerulienė, R. Gudžinskienė, T.
Jakubčionienė, S. Jakubčiopžutė,
J. Jasalskienė, T. Klimienė, E.
Klambienė, M. Kučinskas, M. Kučinskienė, M. Pužauskienė, O. Samuolienė. E. Savickienė. A. Slivinskienė, V. šlikienė, M. Tamo
šaitienė.
Reikia tikėtis, kad ateityje šios
dr-jos nariu skaičius gerokai pa-

X'____ ___ 'V’

Gegužines

Grau_ ___ .-"Papasakojo

dus verksmas. Didžiosios
savaitės apeigose išimtinai
vaikučiai gieda. Kad leng
viau eitų, „darbas yra atspauzdinti giesmių tekstai
tam tikruose lapeliuose ir
laike gįęd^imo išdalinami.
Hąbar manoma dar įvesti
laike mišių, kuomet atgiedamos tam tikros giesmės ir
dar yra laiko iki kunigas
savo atlieką, tam tikras lie
tuvių kalba maldas, kurios
bus visų vaikučių skaitoma
balsu. Šis masinis visų vai
kučių giedojimas turi dide
lės tautinės reikšmės, nes
vaikučiai tiek laiko giedo
dami atmintinai išmoksta
lietuviškai desėtkus -giesmių
ir tuomi pačiu supuola su
Šv. Tėvo paraginimo bula ^ės.
Linkėtina šiai
kas link masių dalyvavimo (gražios
- ateities.
pamaldose. Tiesa, dar seks.
•>»

Visi pavakarieniavę gražiai pasi
linksmino. Ponia Ž. Bagdonienė
daug ką papasakojo apie Lietuvą.
Padėkojo savo draugėm už tokį
gražu netikėta pokilį. Visi links
mi išsiskirstė i namus.
Beje, ponia Z. Bagdonienė yra
sąjungietė, priklauso prie Jėzaus
Nukryžiuoto Seserį) rėmėjų ir ki
tų draugijų. Ji yra daug pasldarbavus minėtom draugijom.
z
Ten buvus
■ 1

N

Tel. Stagg 0783

JOSEPH LEVANDA
'(Levandauskas)

GRABORIUS
107 ūnion Avė., Brooklyn, N.Y.
v
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KLAŠČIAUS

Tel. Newtown 4464

CLINTON PARKAS I ANT. J. VALANTIEMS

Į
Piknikams, baliams, koncertams, J
| Šokiams ir visokiems pasilinksmini- !
nimams smagiausia vieta Brook- Į
z lyne-Maspethe. .Tau laikas nžsisa- Į
z kyti salę žiemos sezonui.
X

X
Š

prakilniai dr-jai

LAISNIUOTAS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

Apdrauda Visose šakose
Notdry Public

Į

JONAS KLASČIUS, Sav.,
kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Maspeth, N. Y.

Į

54—41 — 72-nd Street,
(4 Lėiington Avė.) arti Grand St.

M ASPETH, L. L, N. Y.

✓

MOT.

LAUKUS,

Fotografas
.4

214 Bediord Avė., BrooUyr.
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Korespondentė
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ŠV. PETRO IR POVILO PARAPIJOS, ELIZABETH
’E, N. J.
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Notary Public

IILZINISKAS METINIS PARAPIJOS BAZARAS

FA**-'

/

» K

*

yks nuo Lapkričio 1S d., 1930 iki 23-čios d. kasvakarą 4 vai. p. p

<

BAZARA IŠKILMINGAI ATIDARYS MIESTO MAJORAS, SUBATOJE
8 VAL. VAKARE.
>
MUZIKA IR ŠOKIAI KAS ANTRĄ VAKARĄ. DAUG DOVANŲ.
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ĮVYKS PARAPIJOS AUDITORIJOJE (220 RIPLEY PLACE)
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Kviečia Visus, Komisiją4;s
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Palaikymui Mūsų .Mokyklos,'Sesučių ir Bažnyčios.
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