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Istatvmas — tai aš

Latgalijos parapiją Stolia- 

rovą. Rubato parapija bu

vusi grynai lietuviška, todėl 

ten lenkai pamaldų metu 

keldavę triukšmą, dėl ko 

bažnyčia buvusi uždaryta. 

Stoliarove nesą nė vieno lie

tuvio. Tąi yra. smūgis šiam 

lietuviu darbuotojui kuni

gai..

Spalių
m. įvyko Lietuvių

PERKELI KUNIGU. 
KURLIANDSKĮ

Daug pasidarbavęs kelda
mas sąmonę Latvijos lietu- ♦ • 
yių tarpe kun. Kurliandslys,

KOMUNISTAI IŠŽUDĖ 
2,000 KALINIŲ KINIJOJ

X. /____  ’

Londonas. — Iš Honkong 
praneša, kad komunistų bau
dos Hsinvu, Kiangsi provin
cijoj išskerdė du tūkstančiu 
žmonių. Be to, jie sunaikino 
du tūkstančiu namų ir apie 
5,090 žmonių paėmė nelais
vėn.

Sovietų teis

mas pasmerkė sušaudymui 
du geležinkeliečiu, kaipo kal 
tininkus, už traukinio susi- 
kūlimą. Keturis kitus dar
bininkus nuteisė dešijnčiai 
metų kalėjimo, o kitus septy
nis nuo vienų iki astuonių 

Susikūlimas 
įvyko spalių 17 d.

MINSKO KALINIAI PASKELBS
BADO STREIKĄ Z

Vilnius. — Minske, Sovie
tų Gudijoj, 500 kalinių pa
skelbė bado streiką. Sovietų 
valdžia padarė , spaudimą, 
kad streiką sulaužyti. J o va-< 
dus išvežė į Smolenską. Vie
nam pavyko pabėgti i Leu-

dūmus pasauliui akis jie 
skelbia visokius prasimany
mus. Tai paprastas^Sovietų 
“blofas.”

yra Stasys Šimkus — 
Antanas Mazotas — 

Petras Jesmon- 
rašt., Jonas Mončiū- 

nas — ižd., Vincas Šeigis — 
publikacijos sekr., Viktas 
Labeckis — distnkto organi
zatorius ir Alf. Tareila — 
skyriaus organ.

remdams jis ir 
mą išduoti savo nesutuoktai 
žmonai pasą prof. Voldema
ru žmonos vardu. Toksai į- 
sakymas, žinoma-, buvo išpil
dytas? ir ptof. Voldemaras 
Išvyko į užsienį jau su “žmo
na pagal pasą.”
- Apįe' tai' jau buvo rašyta 
plačiau ir tautininkai neži
nojo kaip tą klausimą išriš
ti. Vadinasi p. Voldemaro 
žmona buvo legalizuota įsta
tymais, kurių ir po Šiai die
nai Lietuvoje nėra.

Viskas buvo gerai.
Bet tautininkų vadas su 

Voldemaru susipyko. Volde
marą iš valdžios atstatydino 
ir ištrėmė į Platelius.

Bet jis ir ten nerimsta. 
Dabar ir prof. Voldematę 
“žmonos” klausimas išvydo 
pasaulį.

Prieš prof. Voldemarą ir 
jo “žmoną” iškelta byla pa
gal Baudžiamojo Statuto 272 
straipsnį. x ‘

Pirmas to straipsnio punk
tas skamba:
“Kas nusižengė nuslėpęs 

nuo reikiamos valdžios savo 
vardą arba savo'pavardę, tas 
yra baudžiamas baudos mo
kėti ne daugiau kaip 1,500 
litų.”- ; ' - a “S.” ANGLIJOJ GALI KILTI 

GENERALIS STREIKAS 
s

Londonas. — Britų gele

žinkelių ir lesyklų kompani

jos nutarė nukapoti darbi

ninkams. algas. Toks kompa

nijų nutarimas sutiko griež

tų darbininkų pasipriešini

mą. Pramatoma generalis 

streikas.

KAUNAS.—Lietuvoje da
bar daugelis faktij. išeina 
viešumon tik tada, kai “did
vyriai” pasitraukia arba 
juos pašalina iš valdininko 
vietos.

ŠV. KAZIMIERO CHORAS REN
GIASI PRIE MINSTREL 

PERSTATYMO

Worcester, Mass. — Šv. 
Kazimero parapijos choras, 
<p. J. Žemaičiu ivadovaujant, 
rengiąsi prie perstatymo 
Minstrel Show, lapkričio 20 
d. š.'m., Mechanics salėj e.

Pereitą sekmadieny p. 
Grokaičai susilaukė sūnaus.

tas ir jis lapkričio 15 i 
“Ryto” pranešimu, at 
ta Amerikon. Juo 68 
Juozas I^aučka. Jo ti

— . V ’ 4

bus atstovauti “Parai 
Sąjungą’ ir palaikyti 
prius ryšius su Vykiai!

Taip yra prie visų dikta- 
turų, taip yra dabar ir prie akciją. 1 
tautininkų Lietuvoje. -

Dalykas toks, kad prof. PERPUSA1 
Voldemaro žmona buvo iš- MASKVĄ 
skilta sivpirmuoju savo vv- AREBT1 
ru Sovietų vedybų įstatv- AAUD 
mais: Bet toks išskyrimas Gautomi 

Lietuvoj nepripažįstamas, nįoįriiš be 
Todėl prof. Voldemaras ne- f G. P.U. 

galėjo susituokti su tąja, ku- per pusę 
rią jis vadino savo žmona, be yjen Mask 
to, kad nebūti kaltinamu dvi- q00 žmonų 
patyste. Ęet_ jeigu diktato- 
rius sakvdavo: “Valstybė— vikaras * 
tai aš, — tai prof. Voldema-1 Tš arešt 

ras pasididžiuodamas kalbė- 2.(XMLiš(^ 
davo: / - nžaSsvHL

'■-S.- . . v ■

SĄJUNGOS ORGANAS

BYKOVAS'UŽDRAUDĖ ĮVB 
Į SSSR KELIŲ VALSTYBE 

PREKES

“Dailv Herald” prani 
iš*Maskvos; kad Sovietų į 
sijos komisarų /tarybos 
mininkas išleido įsakyj 
kuriuo uždraudžiama į ve 
prekių iš Prancūzijos, I 
tų Slavijoš, Vengrijos? 

Rumunijos. 1 Taijj pat,- 

draustas -rusų prekių trti 
portas tų valstybių lairi 

Sovietų vyriausybe iįw 
vuoja šį žygį tuo, kad S 

valstybių pusės imatnasĘ 
kių pat priemonių rusų Į 
dūktų atžvilgiu. Lenkijc 
Jungtinės Amerikos Vak 
bes tuo tarpu tik įspėjai

LIETUVIŲ KLIUBO SUSIRIN 
KIMĘ KALBĖJO BENDERIS

Hartord, Conn 
21 d. š. ‘ ‘ 
Kliubo trečias iš eilės susi
rinkimas. Kalbėjo lietuvis 
aldermųnas Jonas Benderis 
-iš Waterburv,_ Conn. apie A- 
merikos politiką. Jis patarė 
nesilaikyti vienos partijos, 
bet eiti su ta, kuri Įgali ką 
nors lietuviams duoti. Šio 
naujo lietuvių kliubo valdy
boje 
pirm 
vice-pirm 
tas

krovinį istežėį Hedžasą.. Šį 
siuntinį, iki paties Džiddah 
lydėjo lenkų užsienių reika
lų ministerijos, atstovas ir 
lenkų ginklų pramonės kon
cerno prekybos skyriaus ve- 
dejas. Lenkų ginklavimosi 
pramonė tokim bizniu gerai 
uždirba, tačiau žmonijai la- metų kalėjimo 
bai blogai patarnaujanti

■skaičiaus
Šnrą, 736 

į ir 74 be 

h'bininku

“Darbininke” jau buvo ra

šyta, kad Lietuvos “Pavasa

rio” Sąjunga nutarė* siųsti 

savo atstovą Amerikon susi

pažinti su mūsų jaunimu. 

Šiandien jau galime paskelb

ti, kad toks atstovas paskif-

feLv ", <
MALIU KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITĖS! ,J. i L V

VOKIEČIAI MAŽAI BEGERIA
* z *

Kuo praėjusių metų gruo

džio iki šių metų rugsėjo 

iriėn. nepaprastai sumažėjo*Suboto klebbnas, perkeltas 

* alkoholio vartojimas Vokie-

- tijoj. Prieš metus per tą pa

tį laikotarpį buvo suvarto

ta 624,000 hektolitrų, o nuo

< praėjusių metų gruodžio mė- 

nėšio iki Šių metų rugBėjo 

mėn 

kiečiai neišmano, kuo išaiš

• kinti tokį nepaprastą suma 

. 7 žejimą. E.

- / ' <
\ . f. - t“1
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Todėl ir klausimą apie su
tuoktuves su svetima žmona 
jis išsprendė labai paprastai. 
Jeigu jis pats sako, kad toji 
dama jo žmopa, tai visos ki- 

tos vedybų ceremonijos nie-_

MADRID, Ispanija.—Po 
trijų dienų streiko riaušių 
du žmonės užmušta, kelioli- ♦ 
ka sunkiai sužeista ir 200 
lengviau sužeista. Riaušės 
kilo laidojant keturis darbi
ninkus, kurie buvo užmušti 
griuvime namo. Laidotuvėse 
buvo apie 40,000 žmonių. 
Riaušėms kilus raitoji poli
cija puolė minią sklaidyti. 
Priežastis riaušių — badas.

Raudonieji paskleidė Ma
skvos propagandą, kas dar 
labiau sukiršino gyventojus. 
Be to; valdžia be pasigailėji
mo raudonuosius gaudo ir 
kemša į kalėjimus.

Susidarė net “League” 
prieš revoliuciją, kad apsau
gojus darbininkus nuo rau
donųjų.
' Toji “League” išleido sa
vo pareiškimą. Sako^“Mes 
daugiau kaip 2,000,000 ispa
nų'neliesime Ispanijos val
dyti raudonajai Rusijai. 
Mes esame priešingi šiai ko
munistiniai revoliucijai. Mes

kovosime už savo namus 
savo šalį.” • > j

Iš to matome, kad kori 
nistai ir Ispanijoj ' suręs 
skerdynes. Jie davė prfi 
tą padaryti ekonominis skl 
das ir žmonių nesusiprfc 
mas. - .

MIRĖ BADU MOKSLININKAS

Rusų fizikos mokslininkas 
Mykalojus Karatajevas Pet
rograde mirė badu.

ERANCŲKKONŲ KUNIGAS IŠ
DALINO 4376 DEMMTUKUS 

BEDARBIAMS

New York. — Tėvas Pran
ciškonas stovėdamas prie Šv. 
Pranciškaus Asižiečio baž
nyčios išdalino 4376 desim- 

* c

tukus ir daug “sandvyčių” 
bedarbiams, kurie buvo susi
rinkę prie bažnyčios Tėvas 
Pranciškonas nepaisė nė lie
taus, kad tik sušelpus varg
šus darbininkus.

. 1 
8000 METALO DARBININKŲ

IŠĖJO Į STREIKĄ 
MADRIDE

Madrid. Ispanija. — Šio
mis dienomis aštuoni tūks- 
tančiai metalo darbininkų 
paskelbė streiką reikalauda
mi didesnių algų ir trumpes
nių valandii darbo.

> Valencijoj 7000 darbinin- 
zkų sustreikavo, ir raidžių

• rinkėjai grąšina streiku jei
gu tik j 11 reikalavimų nepa
tenkins prieš pabaigą šios 
savaitės. -

Iš Oviedo praneša, kad 
7000 Langreo Vallev maine- 
rių sustreikavo simpatizuo
dami Riosa anglių kasėjamą. 

x -Sako, kad visose anglų ka
syklose darbininkai sustrei
kuos jeigu tik darbdaviai 
nepatenkins Asturios mai- 
nerių reikalavimų. '

'NORE TREMTINIS RUSŲ
• GENEROLAS

Belgradas, Jugoslavija, 
lapkričio* 13 d. 

vo praneša, kad jnirė rudų 

generolas Smimoff, įžymus 

karininkas. Jisai buvo frem- 

finis.

VARŠUVA. — Pranj 
kad lapkričio 16 d. renį; 
atstovus į Lenkijos ęįį 
inentą kilo riaušės, kiiB? 
žeista 61 žmogus, l Išrc 
kad . rinkimus laimes ni 
sudskio partija. Iš rapb 
išrodo, kad Pilsudskis z 
didžiumą jam pritaria® 
atstovu. Sako, kaddš 444 
stovų būsią 296 lojalių?! 
tatoriui Pilsudskiui. LA

Taipgi pramatoma, kac 
tautiųinkai demokratai g 
daugiau vietų. Bet Cen€ 
tai radikalai pasirodė s 
n ai. .

T. - ■

Balsuotojų skaičius bi 
didelis visur, išskyrus. J 
niaus krašte ir Galicijoj

HEFLINAS ŠAUKIASI 
PAGALBOS

Wasliington, D. C. — Pla
čiai žinomas senatorius Hef- 
linas, pasižymėjęs preziden- 

sto rinkimuose bigotizmu, 
pralaimėjęs rinkimus neria
si iš kailio. Jis baisiai puola 
išrinktą naują 'senatorių ir 
■reikalauja, kad balsus per 
^kaityfų’iš naujo. Jis tikisi, 
kad tuomet didžiuma pasiro 
dys jo pusėj. Jis net šaukiasi 
Senato pagalbos, kad priver
tus balsų skaitytojus per
skaityti balsus. Juk tai bai- 
sus .$mūgis>bįgotui IJeflinui. 

t I ' r‘~ - JT •- ‘

Londonas.—Britų vyriau
sybė pareiškė, kad Sovietų 
bolševikų paskelbtas įtari? 
mas sąmoksle prieš Sovietus 
yra/tik savo rūšies propo- 
ganda, kurios užsieniai nega
li rimtai imti.

Taip pat žiūri į tą Sovietų 
demonstraciją ir Pranei ja.

Sir Henri Deterdin^, ku- 
ris'taip pat įtartas sąmoksle 
sako, kad bolševikai tą pa
skelbė, kad galėtų paslėpti 
savo terorą. Rusi joj.

X;’. z
Dviem' tiUcrtaafiam žmonių gręsia 

mirtie Rusijoj
• >

* - ■ .
Kaip praneša iš Maskvos, 

kad dėl susekto “sąmokslo” 

areštuota 2^000 žmonių ir jiė 

dabar . įsėdi kalėjimuose 

Jiems gresia mirties bausmė. 

Sako, kad komunistai reika- 

laują, kad. jie kuogreičiausia 

būtų sušaudyti.

Tas parodo, kad Sovietų 

valdžia priėjo liepto galą. 

Darbininkai sukįla prieš ko

munistų diktatūrą. Kad.ap-

-r
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.$1.75—1.25

____-_$175—1.25
grįžo į Lietuvą, kur

• V* __ i _ * -y •
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50e.

rius rėmėjus. Suvažiavimas 
tačiau šiuos Lapėno siūly- 
mus atmetė. / ; -

Žemės ūkio kooperatyvai 
yra gaminamosios bendro
vės ir jų sujungimas su var
totojų bendrovėmis kažin ar 
leistinas. Tas jungimasis tik 
rodo, kiąi kooperatyvinis są
jūdis pas mus ima ne taip 
reikštis:

Kauno ąpyjį^oą teismas' 
Kėdainiouse, | išnagrinėjęs 

ii. Jūęzo Ga^nleviČiaus ne- 
teisėtų vestuvių bylą, nu- 
laudtf jį 2 met. sunkiųjii

irgi visą Jau., 
uLiiJnr ■ Tipi/in RA HUVu« * vi V

ir redagavo porą laikraštu
kų. Nuo 1924 m. iki 4926 m.
buvo “S-ros” redaktorium.
Tuo laikotąrpiu pasižymėjo 
šmeižtais prieš katalikus, ųž 
ką net ir į krimmąlį teis-

buvo pakliuvęs. 1926 fcaJg^ j, atSmS pl.
ss. L \ . , W|fieČidteises. Gabrilavičius
iki šių metų pne Lietuvos ^
i. X- • 1 ’ /-V __ " raivo -per apgavimą ‘vedęstantmiDKij. IrIkthscio. ■
•.* * - •*' ” ' ' ■

N .

ŠVENTVAGYSTĖ SEDOS
BAŽNYČIOJ

dvi žmonas ir joms gyvoms 
esant rengėsi vesti dar tre
čią. Teismas Gabrilavičiui 
davė, palyginti, Nedidelę 

Sedoj spalių iš 23 į 24 d-|bausmę dėl to,?kad jis prisi- 
naktį iš katalikų bažnyčios [ pažino kaltu ir yra dar jau- 

 

piktadariai išplėšė užrakin-Jnas žmogus. - v 

 

tas cimborijos dureles, išbė-j 

 

rė šv. Sakramentą,, pavogė] rekalAUJA LAISVO 
2 varines puškąs, kurios bu
vo paauksuotos ir vertos 
800 litų. Be šit), daiktų pa
vogė indelį nuplovimui pirš
tų, kuris buvo nikeliuotas, o 
iš vidaus paauksuotas ir 2 
nikelinius liktorius.

Policijos pastangomis vię-

Kelmė, Raseinių ap. Spa 
lių 17 d. apie 6 vai. 20 min. 
vakare Kelmės apylinkėse 
dangaus skliaute staiga pa-
sirodė gana plati šviesi juos
ta. Ji buvo keletą' kartų 
šviesesnė už paukščių kelią. 
Ta juosta tęsėsi nuo rytų iki 
vasaros vakarų ir buvo ma
toma 5—10 minučių.'/Pas
kui dangaus erdvėje pradė
jo reikštis atskiri toki pat 
šviesūs gabalai ir pasirodė 
šiaurės pašvaistė. Visas tas 
reginys buvo matomas apie 
pusvalandį laiko.

Apie 7 vaL’ vakare visas 
tas reginys dingo, tik šiau
rės pusėje bilįnai spindėjo 
pašvaistės šviesa, kuri atro
dė tarytum saulėlydžio gai-- 
sai Tįe gaisai pranyko it 
pie 8 vai. vakare.

____ _  — ____ Ką Kiekvienas Katalikas
Auksinto Otanito Kistarija

(Graiką Mythologijos Žtaps* 
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon ižguMū Alyva—

ti apysaka ParaiB 9. Vyjk J 
niauskas. Verto P.K. ■■ 40e.

Trumpi Skait^teRtoU-ldtoi 
gražūs paskaitymai spieTį- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas 45a

Turto Norma—moksliški pa- i
siakaitymti. Parašė Uosia—-45c. 1 Gamtos Pradžiamokslis — 

•Dr. A VilMSia _____ - '

Turi Žinoti arte Mokėti?.™- .10
Maldų Butanais, baltais 

viršeliais __________
Maldų Rinkmėljs, juodais 

viršeliais L . /. / X* S
Dr. Vinco Pietario Raštai.

Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00
Apie Apdraudę. Parašė J.

S. Vasiliauskas __________  5c,
Moterystė ir teimyna. Ver

tė J. Gerutis _™_________ 40*.

Dr. A Vileišis________ 50*,
Limpamosios Ligos ir kaip 

nuo ją išsisaugoti? Parašv 
negyvoji, gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50e.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas________ 60e.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis   _______ ______ĮSe,

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

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. 4?. Saurusaitis____—25e.

Vaifaj Knygelė — su pa
veikslais _______________ 30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) _______ _________25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__10*.

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesaustas. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ----- —---------lOe.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A Ruceyičius____________ 40e.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50a. 

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_____________________ 40a,

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
sys Puida _______  50a.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais ______________ 20a.
kndziulaitis__1_____ 50**,
S Keleto po Esropą ir'

Vienuolio Dispute su Rati
lu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis___ ;---- 15a.

Nepaisytoje—keturią veiks
mu drama. Parašė kun. Pr. M. 
•Juras. Kaina______________ 35e

GUiukingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. Tarvy
das_________ ____________25*i<

Elgetą Gudrumas, 3-jq veiks
nu komediją. Parašė Seiriju 
uorakas _ ______________ 25e.
Ubagą Akademija ir Ubagą 

Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seiriju Juozukas—35a.

Sniegas — Drama 4-rią. ak
lą. Vertė Akelaitis __2____ 40e

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 

*ašė Kun. L. Vaicekauskas_ lOe
Žydą Karalius — drama 4 

iktu, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ------ ----- :_________ .30e

Visi Geri—3-ju veiksmą vais- 
ielis; parašė F. V. __ -____ lOe

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

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
m$8 su gaidomis_______ .... . 75c.

Dramos; 1) Germane; 2) 
Fabiola—5 aktu; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktą; parašė 

|J. Tarvydas-------------------L_65e.
Knarkia Paliepus.—Komedi

ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15e.
Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 

Pagalvok ką darai; 2) Jono .. 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko 8. JL, D. ir N—15a.

Vaiką Teatrai: dalu H: 1) 
Ištirkime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K, D. ir N—IBe.

MALDAKNYGR8
Pulkim ant Keltą—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 h |KQ0
Maiu Naujas Auksą- Alto

rius—juodos (prastais totak*- . 
eis viršeliais)------------------ 60a.

Malas Nauju Aukso Alto, 
rito—juodos (prastais kištais 
virfoliaisK . i »...i50a

Gerumu — ^prašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
tipiną. Vsrtė Kun. P. L.----- 15c.

Tabakas-Nimdai — Aky- 
mo kenksmai; pagal d-rą Ni- 
kolski parengė S. Kaimietis—15c.

Užkeikta Mergriė su Ban
da ir Bandariratis—apysaka 15c.

Kataliką Bažnyčia ir De- 
mokrattomu.

VEIKIMO ATEITININKAMS
Barstyčiu K. V. C. susi

rinkimas išnešė nutarimą, 
kuriuo reikalaujama leisti 
laisvai veikti moksl. ateiti
ninkams. į

1 • . . J

GRAŽIAI SUTVARKYTAS J 

MIESTELIS
Kamajai. Kamajų mieste

lis gražiai sutvarkytas. Ga
na didelė Nepriklausomybės! 
aikštė baigiama grįsti. Svar
besnės gatvės jau seniau iš
grįstos. Važiuojant rudens j 
ar pavasario metu seniau 
arkliai nuklimpdavo, o da
bar jokio purvo.

Miestely yra geri cementi
niai trotuarai, bet dėl tų tro
tuarų yra ir triukšmo... Mat Inas iš piktadarių jau sulai- 
valsčiaus valdyba kai kurio-pytas ir pasirodo esąs 17 m. 
se gatvėse, trotuarus reika-Į vaikėzas Jonas Stonys. Jis 
lauja padirbti, net ir tokio-Įkaltu prisipažino, bet nesa7 
se vietose, kur žmonės negy
vena, kur gal tik ateity iš- 
digs namai ir bus*4‘apgyven
ta gatvė.” Truputį keista.

Gyventojai tuo labai skun
džiasi. nes ‘dėlto, tenka 
versti tvoros, medeliai...

• v
1S-

ko savo draugų.
_ /

^KUOS” DIREKTORIAMS 
VYRIAUS. TRIBUNOLAS 
^bausmę patvir-

, 

TINO
Š< •* ? -n

faunas. Spalių 25 d. Vyr. 
Hbuuolas sprendė apelia- 
įos skundą “Alfos” eftii- 
acjjos b-vės dir. Jagučans- 
eįr Kerniaus-Keiuausko 
iąh- 
^yjįfos” nuskriausti žmo- 
6, Ct- v. civ. ieškovai, nors fe *■
Fh- Tribunolą galėjo iid 
sętbti; tačiau posėdžio me- 
i |iek 'prisirinko, kad į teis- 

netilpo.
Kfernauskas yra padėjęs 
Žstatą ir Vyr. ‘ Tribunolo 
^sėdin neatėjo. Jagučans- 
ig atgabentas iš kalėjimo. 
į*rokuroi‘us apkaltinimą 
riestai palaikei r prašė Ja- 
ačanskįo ir Kernausko a- 
ęliaėijos skundą atmesti, 
pakentėjusiej i taip kar- 
navos ir buvo įširdę, kad 
ttvo tepradeda skandalyti, 
tdipti ir grasyti.
pRiismo pirmininkas vos 
sįrąnimo įsikarščiavusius 
mones. kurie ir prieš “Al- 

direktorių advokatus 
ttvo sbbmzdę.
10 vai. Vvr. Tribunolas 

įskaitė nutarimą.
ĘKauno apygardos teismo 
pręndimą pat.vi įtinti. Ker- 

sumažinant bausmę,
sergančiam džiova ligi 

paprasto kalėjimo; 
čanskis apygardos teis- 

imu 3 .metus sunk, r' _ ■ X '
Įėjimo.

. r-“; r :
' X. ■ 1 .

ŽEMĖS ŪKIO KOOPERA- 
SĄ-GA (“LIETŪKIS” 

^USIJUNGLA SU LIETUV. 
^"KOOPER. B-VIŲ SĄ-GA 
hU “ (L. K. B. S.)

^ Spalių 25 d. Kaune įvyko 
‘Lietūkio” narių įgalioti' 
i$Į. suvažiavimas, kuris nu- 
Arė'. susijungti su L. K. B. 
Eir? kj :
^Keičiant istatus' tautiniu- 
hll pirmininkas, kuris yra 
fe'‘Lietukio’ ’ pirmininkų, 
Sapėnas siūlė bendrovių ve- 

skyrimą pavesti cen- 
li, be to, siūlė įvesti na-

ten inteligentą tarpe yra 
viena nuomone 

"ŽIDINYS”
M* » .*
Dr<.V. Mykolaičio-Putino redagna 

Hteratam,' mokslo, vlsoomenės 
uJniškoX gyvenimo Iliustruotas 

t* žafnalas yra didžiaustas, 
Us,įdomiausias ir kiekvienam 
Inastam žmogui tinkamiausias 
žurnalas. Todėl visi nsskubčki- 
įkyti “židinį.”, 
ilo” kaina Lietuvoje: met 35 1, 
U It: Amerikoje metams $4.50, 
■ižzisa
•TKOnys,” Kaunas, Laisvės AL

• /

AR DAUG ATEITININKŲ UŽ j 
LIETUVĄ KOVOJO?

Kaip gausiai ateitininkai] 
dalyvavo kovose dėl Lietu? 1 
vos laisvės ir nepriklauso-Į 
mvbės, parodo tai, kad pir-| 
mojo j karo mokykloj iš šira-Į 
to žmonių — karininkų de-l 
vyniasdešimt buvo ateitinin
kų. Viena Panevėžio gimna
zijos ateitininkų kuopa yra 
davusi tada 40 karininkų. 
Daugelis ateitininkų už nar
sumą yra apdovanoti Vyties 
Kryžiais. Visur jie buvo va
dai, visur pirmieji. Todėl 
daug jų ir žuvo, daug dides
nių ar mažesnių karo invali
dų. Anų laikų ateitininkai 
beveik visi buvo savanoriais.

Ateitininkų ir Lietuvos a- 
teitis!

\*

KUN. F. BALTUŠKA ĮSTOJO 
PRANCIŠKONŲ VIENUO

LYNĄ

Ilgą laiką buvęs Nemunai- 
ėio klebonu, kun. F. Baltuš
ka šiomis dienomis atsisakė 
nuo tų pareigų ir įstojo į 
[pranciškonų ivenuolyrią Kre
tingoje. Kun. F. Baltuška

y:

MOSTAS TVARKOSI
Kaumiesiis^T karą buvo 

išdegintas. Dabar tose vie-, 
tose statosi nauji namai, 
grendžiamos gatvės ir tur
gaviete. Įvesti šalygatviai 
ir nebereikia braidyti pur
vo. Miestelį! sąemet įvesta 
elektra.

pavyzdingas savo pa-. mo 
rapjjonti ganytojas. Jo pa- “ 
stangomis įkurtos kelios 
bažnytinės ir visuomeninės 
organizacijos. Dirbdamas 
kultūrinį ir visuomeninį 
darbą šiame krašte jis daug 
prisidėjo prie žmonių švie
timo ir kultūrinimo. ' Ne

pamiršo ir katalikų spaudos 
platinimo. Jo pastangomis 
dabar į Nemunaitį pareina 
keletas šimtų katalikiškų lai
kraščių. 1

Kun. F. Baltuška Dzūki
joje yra nusipelnęs didelės 
pagarbos.

tik VINCO ŠLEKIO SUKAKTUVĖS
- Kaunas. Spalių 19 d. su
kako 60 metų lietuvių spau
dos darbuotojui Vincui Šle
kiui. Jis nuo pat jaunų die
nų, dar rusų laikais platino 
ir bendradarbiavo spaudai. 
1893 m. suorganizavo “Sie
tyną.” Vėliau pajutęs, kad 
.rusai seka jo darbuotę pabė
go į Ameriką.

iurE# uiuts mirs naujoMAiumy
' RINKINĖLIS, baltais viršeliais------------ —$1.75

r jmnONALIS, baltais >irželiak_^------------ ĄL25
r-RIMKINAlJS, juodais virželiaia----------- —$1.75
Į RINKINALIB, juodais viršeliais------,____41.

i NAUJA8 AUKSO ALTORIUS, juodais pras
tais viršeliais______________.

užsakymus siuskite sekančiu adresu:
£ ” administracija

South Boston, Mass.
Z

JO

■t <

.*■

Parašė kun.
Tarnas Žilinskas _______-J

Apaštalystės Maldos Statu
tas. Vert? Kun. P. Sauru- 
stitis —--------------------------- 25c.

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun/Pr. Bučys, M. I. C___-150

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės i Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 

daliai parengtų raugų. Ank-|Glapiros Ivanovų... Išguldė 

 

sčiau tokį raugą importuo-įM®®™8 Parvalkietis----------- 50

dąvo iš užsienių. Nuo 19281 Kelionė Aplink Pūanlį per 
m. raugas gaminamas Dot-|g

s 1 Parašė Julius V^tne. Vertimas, 
e‘ J, Balčikonio—___:-----------$1.00

PIENO RAUGAS BUS
LIETUVOJ

Pienas ir pats rūgsta, bet 
norint geresnio raugo, rei
kia pridėti tam tikrų, spe-

RUGSĖJO MANĖSI GEGUTĖ 
KUKAVO y v

jRa^tmM^Jldėrkines vaL 
Š. m. rugsėjo mėn. 1 dieną 
anksti rytą Raitiilinkų kai-

• Jį įj-_gyventoja:

'miške gegątę'kukuojant.

Kai kūne vietos pnęta-
• -j *. • • •

ringi žmonės sako, kad jei' 
gegutė po laikui kukuoja, 
tai ji pranašauja karus ar
ba blogus- metus. Sako, kad 
prieš pat didįjį, karą irgi 
taip pat po laiko gegutė ku
kavo, ir “išpranašavo” tą 
karą. Todėl ir dabar yra to
kių žmonių, kurie iš to 
“pranašingo” kukavimo da
ro savotiška^ išvadas ir pra- 

; našauja galintį kilti karą 
arba ištikti blogus nederlin
gus metus.

' . .V - ’ M
TAVAI DĖL A 

UŽDARYMO
Linkuva. Š. m. spalių mėn. 

19 d. įvyko gimnazijos mo
kinių tėvų susirinkimas, ku
riame buvo išrinktas tėvų 
komitetas ir svarstomi esa- 
.mieji reikalai. Tarpe jų bu- 
v d pranešimas apie mokslei- 
vių kuopelių uždarymą gim
nazijose. Veik visi tėvai ne
patenkinti ateitininkų užda
rymu, kaipo religiniai—kul
tūrinės organizacijos. Tėvai 
siūlė prašyti p.- ministerį 
leisti 
kams.
kurią vienas tėvų buvo pa
siūlęs iš dienotvarkės buvo 
išbrauktas.

vėl veikti ateitiųin- 
Padėkos klausimas,

nuvoj, specialėj laboratori-llionės per įvairins kraštus, 
joj. Nuolatinių raugo ėmė^ 
jų jau yra 110 pieninių. La- 
boratorija plečia savo dar
bus, klijentų kiekis auga, 
pareikalavimas gausėja. Kli
jentų kiekis auga, pareika- 
lavimas gausėja. Klijentų|kinelis kalbos mokslui

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis .. . . 75e.
- Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadėikia. Kaina —--------------50c.

Aritmetikos Uždavinynaa_25e.
Vaiku Darbymečiui — Rin-

- • ■- - 1 ,...„.50e

. į

f

.4

Z- •

patogumui nuo naujų metų 
pleųo raugui gaminti. labo-

nų. 'Už pagamintą laborato
rijoj pieno raugą nustatytas 
mokestis 4 litai už bonkutę.

OKUPUOTOJE UETUVOJE
►- •

“VIDURINĖS LIETUVOS
KAREIVIŲ SĄJUNGA!..”

Lapkričio 10 ir 11 d. d. 
Vilnij įvyks 1918—1920 me
tų “kovotojų” dėl Vilniaus 
.suvažiavimas. Suvažiavime 
bus įsteigta “Vilniaus gynė
jų ir buv. Vidurinės Lietu
vos kareivių sąjunga.”

NUSIŽUDĖ GIRTUOKLIO 
ŽMONA

Gegužinė, Trakų apskr. 
Spalių 13 d. Kaspariškių 
kaime užsimušė'O. Baušie-

, t

nė. Iš anksto prisirengusi, 
ji. metėsi nuo pirkios aukš- 
to galva žemyn. Nusižudy
mo priežastis — nesugyve- 
nimas su vyru, kurs girtuok
liaudavo ir dažnai mušdavo 
žmona. -S

Protestuotų vekselių pra
ėjusį mėnesį buvo 262,320 
zlotų sumai, o išpirkta tik 
58,425 zlotų sumai.

Įdomi knyga "Kalėjimuou pas 
bolševikus. Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parai?. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
meriką, Kreipkitės adresu: Kai
nai, Kan. P. Dagelis, YtaiHflra, Lie- 
tava. Knyga įdomiai parašyta, Ir

Skaitykite ir plattokite mėnesiu 
mokate, blaivybės fr svtikatoc 

laitauitį - 

“SARGYBĄ
■-

“SARGYBĄ" skaitydamas rasi ®Dos 
Bkyrins: 1) Mokslo popullarlzadjos ir 
visuomenės klanrimų, 2) blaivybe*, 8) 
akto, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari- 
mg, 6) advokatotpatarimu, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenė* kultūroj ir e- 
kononljo* gyvenimo}, 8) priežalkolinl* 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasauli* Ir 10) įvairenybė*.

'•SABGYBOJB" ražo: vysk. -M. Rai
nys, prof. P. Karaitis, Vydūnas, kan. 
Tomas, prof. KeartUa dr. M. Pačkan*- 
kalti, dr. A Gyly*, dr. jur. RauUtMltl*, 
agr. Valatka, dr. K. Pkkžtas, dr. D. Juž- 
kajr kltt •

lU8d m. “SARGYBA" kaštuoja km- 
tams tik 6 litai, pusei setą S IttaL Už- 
rienyje 12 litu metams, ppsri metu 6 
litai.

Matiniai *MltytoMI C«Un* priedu 
“LalM* Kaleadorlu" ir loterijos bilie
to

7. ~ ‘ * --------- “1
ląood loterija bu* piečiam. «J1 pri
sirink* 20,000 Skaitytoju, loterija boa

uMsakyti “Sargybą," ted 
numeriu.

I

< . 
v *

* v

DĖL MENKO APETITO 
IR BEMIEGIŲ NAKTŲ 

žmonės, kariuos vargina menkas ape
titas ir bemiegė* nakty*, turi pabandy
ti Nuga-Tone nors tik per kelias die
nas Ir pastebėti, kokis didelis pagerė
jimas po to seks, šis puikus sveikatos 
ir stiprumo bodavotojū suteiki* garbe
ni apetitą, pagelbsti •, ririkinimul, sti
muliuoja ir sustiprina nervus, musku
lus ir organus, nugali konstlpecija ir 
gražine poUsingg, atgaivinanti miegg.

Nuga-Tone pašalina U kuao silgsM 
nančius nuodus, palengvina inkstu ar 
pusieš KMglmą ir priduoda aanja spėką 
ir jėgg nosffpųslemii, snmenkėjuslems 
kuaams. ,■ Nuga-Toae yra neprUygina- 
maa menkėjančiai sveikatai ir spėkai,. . Skaitytoju skaičiui padidėjus iki 
ir Xgu Ju» M*j*nčate gerai. V jeigu 10,000 loterija bua liečiama. «J1 pri- 
jqs jaučiatės silpna* ir svmenke** ItlP rirlnk* 20,000 skaitytoju, loterija -bu* 
turite nuM Nufa-Tona. Ja* galite plrin- padidinu tris kartu*.
ti Ntiga-Tone kur tik vairiai yra par- Skubėkit ulslaakytl “Sargybų," kad 
davlDėjami. Jeigu ju*u pardavėjas ne- noprtt 
turi ju riak^ papraiytjt j| atsakyti ju idr 
dėl jus » savo dttatodri F > I *SAR

Petriukas — Į^kai vieno 
vaikelio. Vertė Rakaiakas 15e

;—-15*
žaidimą Vainikas—Savybės A 

vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _______ ;____________ 50c.

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus_______ ;— ----------- 50c

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

X •

Mūsą Tikėjimas —Išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas----- 50c.

✓

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ______________________ 40c

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas----- 30c

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A Baranauskas.—10c.

Eucharistižkos Stacijos—Su
lietuvino Kun.- P. Juškaitis—15c

■ -

Kristaus KrySus: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldo* Ge
gužės, Birželio ir Spalią mė- 
įesiams. Išleido kun. K A. Va

gys ______________________ 25c.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; . 
be apdarą 75 centai, su ap
darais - -____ 1—— --------------$1.00

Žmogus ir Gyvuolya. Para
šė kun. P. Bučys _________ 30e

8ocializmas ir Krikščionybė. ' 
Prof. V. Jurgučio____ ____ lOe.

Žydas Lietuvoje, Parašė S. 
Kaimietis ______ ________ _ 10c.

Maldos Galybė. Istorišku 
piešinys IV-to Šimtmečio kri- 
kščionybės. Lietuyią kalbon 
išguldė P. a ------ :________ 25e.

Apdrikimą Komedija. Ati
tikimu G Amerikoniėko gyv* 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kai------------------ -—---------- 10a.

Jono Kmito Klės .......$1,00
*r f

Lietuvos Albumu. Su pa- , 
veikslais ir aprašymais--------1.50

Trumpa Apologetika arba 
Kai. Tikėjimo Apgynima*. Pr 
r ai* kun. V. Zajančansku-ėO*

“DARBININKAS"

j.
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virius

normą pei

Ištroškę Žmones Veržiasi Prie Vynuogių

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBSTI DARBININKUI SURASTI Z 

KELIUS IR BŪDį'S VADUOTIS 
IŠ-V ARGŲ IR NELAIMIŲ '

"DARBININKO” KAINA

DARBININKO” SRAUSTUVEJE

ateina keleivių ^traukinys. 
Buvo duotas ženklas orkes
trui.' kurs tuojau uždrožė 
trenksmingą maršą. . Atbėgo 
gubernatorius ir Jau buvo 

[bepradedąs sakyti pasveiki-

“DAnBI^TSKAS” ’ ''
RZ2VA DU KAftTU SAVAITĖJE* 

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

KINIEČIAI NEMĖGSTA 
BUBIKOPFŲ

• ’* * "V* ' __ ’
Šanchajaus ’mieste, Kini

joj, buvor patrauktas teismo

y • -
atsakomybėn vienas turtin
gas pirklys už savo žmonos 
sumušimą. Kaltinamasis pri
sipažino, kad tikrai- sumušė 
žmoną, bet kaltas esąs ne jis, 
o kirpėjas, nes jis be vyro 
sutikimo nukirpo moteriai 
plaukus ir padarė bubikop- 
f'ą. . Pamatęs trumpai nu
kirptą žmoną, pirklys taip 
supykęs, kad negalėjęs susi
valdyti ir pavartojęs jėgą.

Teisėjas iššaukė kirpėją. 
Šis aiškinosi, kad jis tos mo- 
teries nepažįstąs ir negalė
jęs žinoti, kad Jos vyras yra 
toks griežtas bubikopfo prie-

Suomijoje visuomenė la
bai nemėgsta komunistu, nes 
eina dabar prieš juos smar-

BEVERČIŲ PINIGŲ 

MUZIEJUS

Vienas taupus vokietis- 
rinko pinigus, nedėdamas ją 
bankam Pralaimėjus karą, 
vokiečiu, pinigai emė kristi,i

PRIEŠ VELNIĄ IR KOMU 

< NISTUS
DAR VIENAS TUNELIS 

PO ALPIŲ KALNAIS 
K

Italijos ūkio taryba patie
kė vyriausybei sumanymą 
prakasti po Alpiu kalnais il
gą tunelį, kuris turėsiąs di
delės politinės it ekonomi
nės reikšmės, nes sutrum
pins-kelią tarp Italijos ir 
Vokietijos.. > ' ’
Projektuojamo tunelio pra

kasimas kainuosiąs daugiau 
kaip vieną milijardą litą. 
Prie šio darbo prisidėsian- 
čios taip pat Vokietija ir 
Austrija.

■■■■■■M....................... .. .................... ................................ .........................

J eigų prie to dar pritaikysi
me šiltesnius, bet neperdaug 
sunkius drabužius, tai ir bus 
visai gerai. Jeigu kas rude
nį pešioja šiltus sunkius kai
linius, tai kiek kailinių turės 
jis nešioti žiemos speigams 
esant? Blogiau, jei jaunuo
liai ima vilkėti kailinius.

Rudenį, ypač spalią ir lap
kričio mėnesiais, siaučia pa
vojinga limpama vąiką liga 
difteritas (krioklė, smau
gai ).Nuo jo daug vaiką 
miršta. Gydymas: kuo grei
čiausiai kreiptis pas gydyto
ją, kuris įleis po oda tam 
tikrą vaistu. Nuo to vaikas 
greit pasitaiso. Juo liga se
nesnė, juo gydymas mažiau 
gelbsti. P. K-

• :<“v..r.”)

šininkas. Teisėjas nepataikė 
tai' pasiteisinijnu, nes, kirp

damas moteris, jis privaląs 
turėti ją vyrą sutikimą. Siu 
mušęs savo žmoną, , pirklys 
buvo išteisintas, o kirpėjas 
gavo sfimokėti piniginę pa
bauda. / .. .

srdarč beturtis. Krūvos po
pierinių pinigu neteko jo
kios vertės. Tada apsukrus 
prūsas sumanė padaryti są- 
vo namie “pinigą muziejų,” 
išlipindamas netekusiais ver
tės banknotais kambariu šie- 
nas. 2\tsirado nemaža žmo
nių, norinčiu to savotiško 
“muziejaus” pasižiūrėti. Už 
įėjimą vokietis ima mažą 
mokesnį. Lankytoju, tačiau, 
yra tiek daug, kad jis iŠ savo 
“muziejaus” gerai pragyve
na. Vadinasi, kai kada ir be 
vertės pinigas gali būti nau
dingas.

Jų yta daug. KtHasjųčią 
paminėsiu. W .

Ateito sloga' ji būna šiena- 
piūtės laiku nuo patekusių j 
nosį tam tikrą žolių dulkelių, 
paprastai praeina savaime.

Jodo sloga atsiranda pas 
žmones kurie vartoja jodą 
su vaistais arba vieną. Tęsia
si tik tol, kol priiminėjamas 
jodas. Perstojus jodą varto-

* ' z'

ti, sloga praeina savaime.
Slogos prie astmos (kvė

pavimu taką spazmu — susi
traukimą) — yra nuomonių, 
kad ir pati astma .paeina mio 
slogąg. 't’aip pat slogos esti 
prie įvairią nenormalumų 
nosyje, kaip ta iškrypimų, 
gleivinės suskirdimų ir kitų. 
Bet visos jos greitai pereina 
pašalinus ^priežastį, dėl ku
rios atsirado?*

Trečia grupė slogą\arba 
kroninės slogos gydymui 
bai sunkiai pasiduoda. To
dėl tokiais atsitikimais ge
riausia ilgai nelaukiant 
kreiptis' pas* nosies ligų gy
dytojus specialistus, nes per 
ilgesnį laiką mud slogą gali 
ątsirasti ''įvairus jigos gerk
lėje ir ausyse. Gydytojas 

(“M. L.”)

KAIP IŠLAIKYTI SVEIKATA
RUDENY

Praslinko šilta vasarėlė. 
Sparčiais žingsniais žygiuo
ja pirmyn ruduo. Vėjas 
draskb medžiu lapus, daužo
si palangėse. Bet.. 2 būvą ir 
gražių saulėtu dienų. Ypač 
gražus Lietuvos rudenėlis 
dažnai, būva?4bobų vasaros” Kas iš jų bus senatvėje 
metu, laikė bulvekasio. Pa
pratę vasarą prie saulutės, ' 
ūkanotomis rudens dienomis 
jaučiamės nejaukiai. ‘ Ūką- ' 
nos pasunkina kūno garavi- ,j 
mą, prislėgia.ūpą, blogai vei
kia į kvėpavimo takus. Drėg- < 
nam ir šaltam orui esant 
jaučiame didesnpsaltį, negu 
prie sauso žiemos šalčio. ■ 
Toks oras ir vėjas rodos it : 
verte perveria mūsų kūną. 
Panašiam orui esant silpnes
ni asmens-lengvai persišaldo. 
Tačiau nereikia manyti, kad 
ūkanotomis dienomis reikia 
kiauromis dienomis drybsoti 
pirkiose? Anaiptol. Atmin- 
kįm, kad už rudens pečių ty
ko šalta snieguota žiema. 
Ruduo—kaip tik tinkamiau
sias laikas paprasti prie šal
tesnių oro atmainų, pasi
ruošti žiemą sutikti. Asmens, 
kurie ūkanotą rudens diena 
sėdi ližpečky (kur jie pasi
dės prie žiemos speigų!), 
silpnina kūno atsparumą 
šalčiui. Toki žmonės suserga 
'įvairiomis slogomis ar gri- 
pais kiekvienai progai ■ pasi
tikins. Reikia tad grūdin
tis, paprasti prie šalčio. Tam 
tikslui reikia kad ir ūkano
tomis dienomis vaikštinėti 
ore, darbus dirbti, bv tik ju
dėti, nestovėti vietoje.

Sėdėjimas ūkanotomis ru
dens dienomis blogai vėdi
namose šiltose pirkiose blo
gai veikia plaučius, odą, lū
pą ir nosies gleivines. Išėjus 
į šaltesni orą lūpos sutrūks
ta, arba išberia jas. Buvimas 
gi šviežiame ore, dažnai pir- 
tin ėjimas, apsiplovimas ir 
išsitrynimas viso kūno šaltu 
vandeniu stiprina kūną, da
ro ji atsparesniu visokiems 
persišaldymams ir slogoms.

IŠKILMINGAS SUTIKIMAS... 
KIAULIŲ

Kai pro Kauną buvo dar 
vos tik nutiestas geležinke
lis į Virbalį, gubernatorius 
gavo žinią, kadis Vokietijos 
atvažiuoja aukštą poną.

Buvo įsakyta stambiesi^ns 
rusu valdininkams tuos ne
paprastus svečius iškilmin
gai sutikti Kauno stotyje. 
Valdininkai pasipuošė išei
giniais mundirais, apsikabi
nėjo ordenais, nuvyko į sto
tį ir laukė svečiu. "Pats gu
bernatorius vaikštinėjo pir
mosios klasės bufete ir ruo
šėsi pasakyti kalbą atvyks
tantiems. Karo orkestras 
stovėjo prie pačių geležinke
lių bėgių, pasiruošęs groti 
sutikimo maršą. /

Tuo tarpu buvo pastebė
tas besiartinąs nuo Virbalio 
puses prekių vagonas, bet{maldų rinkinius, 
rusai valdintnkai buvo jau «nAiinmr 
įsilinksminę ir pamanė, kad 866 Broadnv* 1

' NOSIES SLOGA

' Nosies sloga (siunkstas) 
vadiname įvairius nosies

.* •*

gleivinės susirgimus. Susir
gimai pasireiškia žymiai pa
didintu tekėjimu iš nosies. 
Kiti įvairūs tų ligą reiški
niai, dažniausia, būna nežy
mūs ir retai kada pastebimi.

Nosies slogos esti trijų rū
šių: 1. Tikros slogos — kada 
Įvyksta nosies gleivinės už
degimai; 2. Vadinamos ne
tikros slogos kada tokią už- : 
degimą nėra; 3.. Slogas, ku- 
rios tęsiasi ilgus metus — 
(kronin?s).' Hą irįT'hTra 
gleivelės uždegimo, bei vyks
ta įvairiausi nosies gleivinės, 
pakitimai: peraugimai ir ny
kimai.

Tikrosios slogos prasideda 
visada staigiai. Priežastis ją 
yra persišaldymai.

Kur kas blogesnės tos slo
gos, kurios atsiranda nuo uz- 
krečiarhų ligą — kaip-influ- 
enzos, tymų, skarlatinos, dif
terito, rožės; bet šiais atsiti
kimais be slogos“bus dar mi
nėtos ligos. Taip pat kartais 

a

būna smarkūs nosies gleivi
nės sužalojimai sergant kaž
kuriomis lyties ligbmis ir y- 
pač nuo įnosią (užsikrečia
ma nuo sergančią arkliu). 
Tokiais atsitikimais kartais 
visa nosies gleivinė gangre- 
nuojasi. Lengvesniais atsiti
kimais nosies vidus smar
kiai aptinsta—pūliuoja. No
sies landos visai užsidaro, 
negalima per nosį kvėpuoti, 
mažai arba ir visai nieko ne- 
užuodžia, pasikeičia balso 
skambėjimas (“kalba per 
nosį”), smarkiai teka—kar
tais su pūliais (prie užkre- 
čianįų ligą).

Slogos- nuo persišaldymu
• tęsiasi nuo kelią dieną iki 
: dviejų savaičių. Tokiais at- 
1 sitikimais dažniausiai jokių 
j blogu pasekmių nebūna, no- 
i sis pasidaro vėl normali. Ta- 
| čiau pasitaiko, kad sloga iš 
[ nosies pereina Į gretimus or- 
[ ganus: ryklę, kvėpavimo ta-
• kus ir kitus. Kartais sloga iš 
. nosies gleivinė palieka ant 
‘ visados sustorėjusi—ir pra- 
I deda augti vadinamieji poli- 
l nai. z ~

Vt. r •

pastebėjo, kad į stotį..prisi- 
artino prėkią< vagonas, ku
riame žviegė kiaulės.

Pasirodė, kad tas vagonas 
atitrūko nuo prekių trauki
nio, ėjusio Vokietijon, ir nu
riedėjo atgal į Kauną, ka
dangi geležinkelio^ linija 
tarp Mauručiu ir Kauno sto
ties visą laiką eina pakal
niui. u •

Amerikoje metams...............
PuseLm^tą. ?. , 

__ ’ i

Lietuvoje metams.................
. . Pusei metų... \

-------—— ■■ z 

ki kova; Toj kovoj dalyvau
ja ir studentai. Pranešama
is Rygos, kad latvių studen
tu sąjunga gavusi nesenai 
nuo Suomi j psjstudentą sim
boline dovaną 
lį su išraižytomis C sūomiu 
-ir latvių vėliavomis vienoje, 
pusėje ir su parašuPrieš 
velnią ir komunistus —-ki- 
toje. Latvių socialistai prie* 
šinasi dovanos priėmimui, 
bet dauguma studentą nuta
rusi ^oyarią priimti ir suo
miams draugams padėkoti. 
Tai gana reikšminga. • '■ 

' - “V. R/f

Persišaldymo slogo? gydy
ti labai lengva, tik reikia 
kantrybės. Svarbiausia veng
ti persišaldymo, pamirkyti 

r . • ,
kelis kartus karštame vande
nyje kojas; iš vaistu galima

• vartoti vieno nuošimčio
• (1%) Mentol’io skiedinį, ar
ba pusės nuošimčio (0,5%) 
Jodylicerino skiedinį, arba 
dviejų nuošimčių (2%) Pro- 
targolio skiedinį (paskutinį
jį galima duoti ir mažiems 
vaikams).

Minėtus vaistus leidžia su 
pipete (stikline trūbele) į 
nosį po 4—5 lašus 3—4 kart 
per dieną. ' '

Jeigu slogos būna nuo^auk- 
ščiau'minėtų užkrečiamų li
gų — tai pirmiausia reikia 
gydyti pačią ligą. Nors gali
ma vartoti ir paminėtus vais- 

/ 
tus ypač Protargolį.

Antra grupė .slogii ne
tikrosios slogos — būna tik

• tam tikru laiku, arba susi
darius ypatingoms sąlygoms. 

' - X

“PAVASARĮ”
Pavasaris” jaunuolj-lietuvi ii 

Auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

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

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

Amerikoje metams 
• Lieli.lv.nie metams.
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! FAŠIZMO NEPRIE 
t TELIAI
\. V' . / 
fr '

•* Europos laikraščiai pra
deda skelbti, kad fašizmo 
kūrėjas Mussolini susirūpi
nęs savo padėtimi. Dalykas 
toks, kad Italijos fašizmas 
nėra jau toks grynas irdty- 
čas, kaip Mussolini norėtų 
jį turėti. Mat, fašizmas 
pradžioje buvo laikomas 
kaipo vaistas prieš bolševiz
mą. Pasekmės buvo milži- 
ąaškos. Vedama sumania ir 
tvirta Mussolinio ranka, di
džiulė fašistu armija .užk'a- 
riavo Italiją. Visokio plati-

. * >

žmonės puolėsi prįe ^ga
jaus diktatoriaus, pdsiseki- 
nas,. mat. geriausias visų 
griešų nugalėtojas. Patys 
Socialistai, suglaudę ausis.ir kąs išdirbti valstybinio apa 

,avo principus/ dė-l 
josi sU fašistais. Tuo būdu 
fašistų eilėse priviso visokių 
j&žiūrų žmonių. Nestigo 
ten ir tikrų patrijotų, bet ;į 
taip pat knibždėte knibždė
jo nuo visokių social-demo- : 
kraių ir net komunistų. Jie, 
žinoma, glaudėsi prie fašis
tų dėl karjeros arba tiesiog 
dėl duonos kąsnio. Atrodė, 
kadj visa Italija virto fašis-: 
tinę. Energingas Mussolini 
daug ką gero padare susmu
kusiai šaliai ir neperdaug 
bus pasakius, išgelbėjo ją iš 
gręsiamos pražūties. Bet jo 
tikslas buvo ir savęs nepa-

/

miršti, vadinasi, valdyti Ita
liją iki gyvos galvos. Tiks
iąs, žinoma, naudingas, bet 
daugiau diktatoriui negu I- 
talijai. Kol Mussolini gyvas, 
visk&s gerai į bet jam mirus, 
kur rasis kitas panašus?! 
Mussolini tą supranta ir ne
mažai tuoni susirūpinęs. 
Prie to, fasištū partija, kaip 
jau buvo pasakyta, nėra la- 
bau .gryna ir patrijotinga ir 
jei dar laikosi šiaip taip tau
tinių principų tai tik todėl, 
kad ją tvarko geležinė dik
tatoriaus ranka. Mussolini 
tą mato ir jam, kaipo geram 
Italui, be abejonės skauda 
Širdį, kad per tiek metų fa
šistai neišmoko tvarkytis be

įt. Su -kataliku bažnyčia fa-
* u ir gi negeriausiuose 

itykiuose. Sudaryta Kon- 

as, ztąs tiesa, bet jis 

dažnai laužynas, nes 

aug protestų iš katuli-

rc t __ ____ , . .. ... *

Kad taip neįvyktų kitą 

sykį dabar įvesta nauja 

tvarką: 2 policininkai pro

fesorių lydi, o, trečias pasi- 

lieka namie.

• Buvęs Lietuvos diktato

rius prof. Voldemaras, na

mie, kalbasi su savo žmona 

ir sūnėnu beveik išimtinai 
\ • 

prancūziškai. Kaip tas pa

tinka '-“tautininkams” — 

100% patriotams ir 100% 

,,*1lietuviams1? Prof. Voldema

ras gyvai seka politinius į- 

vykius. ,

sibiaur^iBih nULO jo Ausi- 

kreips. Bolševikai tą gerai 
žino ir dėl to bolševikišką- 

* ' . h * ** V* *
fą .piktadarybę- steigiasi 

taip užmaskuoti, kad nevie- 

, - y- - . ' * *•,’ •'•7
nam lengvatikiui ji pasiro- 

do gana graži Tr viliojanti. 

Ęelaime fams kas tiems 

lojimams priduos. Apsi- _

saugoti tačiau nuo to vra^ų valgomajame kambary, 

nelengva. Nenormalios vie

šojo gyvenimo sąlygos suda

ro daiig patogumų bolševi- 

kiškajai piktadarybei įeiti į 

žmonių tarpa, griauti visuo

menės atsparumą bolševiz

mui, raustis po tais pagrin

dais, kuriais remiasi visas 

mūsų, gyvenimas.

Per trylikos metų laiko 

tarpą nusidriekusio kraujo 

latako akivaizdoje mes no

rėtume paakinti krikščionis 

darbo žmones daugiau susi

rūpinti savo siekimų vvk- 

dytnu, krikščioniškojo idea

lo gyvendymu, nes tiktai tuo 

būdu krikščioniškoji visuo

mene gali laimėti, gali ap

saugoti Lietuvą nuo tokios 

nelaimes, kokia* ištiko prieš 

trylika metų rusų tautą.” .

visus trylika 

5die:

Kasdieną bę skirtumo tau-
- ■ ■■ ' y ■' i

tos, tikybos ir užsiėmimo 

bolševikai -žudė ir tebežudo 

mteM^entus, ūkininkus, dar- 

s. Šiuo atžvilgiu bol- 

visi lygus. Štai, 

tauta pakliuvo neregėton sušaudyti 48 veikėjai, štai 

vėl Lenkijos pasieny n'etoli 

Chobušamaus miestelio ISO 

ūkininkų, ir t. t. ir t. t. *0 

kas daros Solovkose, kas»da- 

rosi Askoldo saloje, Jkur šim

tai tūkstančių J^čia alkį ir 

ša] 

da

... Lietuvos ' ‘^Darbininkas” 

rašo: a

“1917 m. lapkričio 7 d, 

(pagal senąjį kalendorių metų kaį 

spalių 25 d.) Rusijoje pra- 

sidėjo ' kruvinasis pervers

mas. kuris tos didžiulės ša-
* ** * ’ Ik*

lies valdžią atidavė į social

demokratu bolševikų ran-
4 I

kas, o darbo .žmonės ir visa

JCi

_ ęer

iną papildomas.

.< f

<■

kartu su juo gyvena jo žmo

na ir jo sūnėnas, Tiesa,' jie 

visi trys užima tik .vieną 

kambarį • rūmuose, tačiau 

valga bendrai su grovu rū-

Visi valgiai ir patamari- 

mas grovo. Buvo pasiūlyta 

valdžios atstovu sumokėti už 

viską, tačiau grovas Šuaze- 

lis atsake: •“Pas mane ne 

viešbutis, kad būtų galima 

mokėti.” Atsakyta gražia^

Išeina, kad Voldemaro 

šeimą grovas Šuazelis laiko 

savo svečiais. Policijos ats

tovas norėjo grovui įkalbėti, 

kad šis paduotą pareiškimą 

prof. Voldemarą iš Platelių 

iškelti. Grovas griežtai at

sisakė. Net per dvaro urė

dą norėta buvo paveikti gro- 

vą paduoti pareiškimą, tap

čiau . ir tas atsisakė. Prof. 

Voldemaras ligi šiol stro

piai saugojamas. Tiesa, jam 

leidžiama vaikščioti kiek ir 

kur7 tik nori. Tačiau jį lydi 

2 policininku.

Prieš kū/plaiką buvo at- 

• *
vvkusi iš- Kalino kažkokia 

panele. Atvyko ji prof. Vol

demarui nesant namie. Ka-

«n {Mrofffioriumpasivafkščia- 

tai panelė nekliudomai į- 
ejo į rūmus ir sulaukė pro

fesoriaus.

z

’ <? 
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vergovėn. Taigi šiemet lap
kričio mėn. 7 d. raudonoji 
Rusija “švenčia” kruvino
jo bolševikų teroro ir negir
dėtos istorijoje sauvalės try
liktąsias sukaktuvės. Baisi 

A ir skaudi nėlaiinė lydėjo Ru
sijos darbo žmones per try
niką metų.* Milijonai jų mi
rė badu, šimtai tųjcstančių 
sušaudyta ''ir ..^kankinta 
^niekšų čekistjf (&PU) ran
komis. Visa Rusija per tuos 
tryliką metų plūduriavo 
kraujo ir ašarų.klane. Žmo
nių kentėjimams ir nelai
mėms mebuvo galo, o ir šian
dien d'ąr nebematyti ta kru
vinojo svaigulio pabaigos.

Kiek tikrai bolševikai per 
tuos trylika savo valdymo 
metų yra be teismo ir be 
kaltės išžudė žmonių — sun
ku pasakyti.. Jau pirmieji 
bolševikiško perversmo mė
ginimai buvo be galo žiau
rūs. Pirmosios bolševikų 
aukos buvo djii ižvmūs rusų 
tąutos veikėjai, seni laisvės 
kdvotojsn prof. Kokoškinas 
ir dr. ' Šingariovas. ' ~Šių 
dviejų vyrų gyvybėmis bol-

•X'

rosi Askoldo saloje, kur šim-

po dienos lauk- 

neišvėngiamos mirties.

Daibininkams, kurių ge

rovės vardu bolševikai sie

kė valdžios, vietoj žadėta ro

jaus davė tikrą pragarą. 

Kad nereikėtų riipintis be

darbiais, jie panaikino be

darbių registravimą. Dir

bantiems bolševikų fabri

kuose (o visi fabrikai yra 

bolševikų žinioj) įvedę tik

rą baudžiavą, uždrausdami 

pereiti iš viena fabriko į ki- 

tą. Be kortelės nieko negau

si pirkti. O jei tu tikintis 
— tai kortelės negausu Ne

tenka čia plačiau minėti gė

dą žmogauš; vardui darančių 

bolševikų darbų. Laukiniai 

žvėrys raudonuotų iš gėdos, 

je^u Jfe suprastų žmonių 

bol- 

:s€raw: J
C- •• - -

Suprantama, kad kiekvie

nas žmogus, kurio sieloje

kybei nepakeliui. Tas pasi
reiškė ir Vokietijoj, kuomet 
katalikų vyskupai išleido 
aplinkraščius prieš /fašistą 
Hitlerį. Negeriau ir Lietu
voj. Nuolatinis katalikų vei
kimo varžymas' dasiėdė iki 
gyvo kaulo. v ,

Pasirodo, kad fašizmas' tai 
kaip degtinė: ji gąlbūt kar- 
tais vaistu nuo ’kokios šilti
nės, bet dažnai ją vartoti ne
sveiki/ ir gyvasčiai pavojin
gą.' Fašizmas gal kartais 
buK naudingas prieš bolše
vizmą, bet kaipo pastovi 
valdymosi sistema jis tikslo 
neatsiekia, nes perdaug jau 
siauras, vienpusiškas, nemo- 

j»to, jau nekalbant apie: tai, 
kad gali būt žiaurius ir nė- 
kultūringas.

Nežiūrint to visko, yra 
žmonių, kurie fašizmą kelia 
į padanges; yra ir tokių, ku
rie jį jungia su klerikaliz
mu bei katalikybe. Apie šių 
pastarųjų nuomonės klai
dingumą netenka ginčytis, 
nes katalikų persekiojimas 
fašistinėse valstvbėse kuo- * v
geriausiai įrodo, kad fašiz
mas, nors kartais apsimeta 
geru ir taikingu, esmėje 
griežtai priešingas kataliky
bei.

Bet, kas įdomiausia, yra 
žmonių, kurie katalikus da
ro atsakomingais už fašistų 
darbus! Taip sandariečiai, 
verkšlendami dėl Šliupo nu
baudimo Lietuvoj už išleidi
mą bedieviškos knygutės, 
pareiškia, kad tie “juodvar
niai klerikalai,” fašistams 
jau Lietuvą valdant, nubau
dė tokį garbingą e daktarą, 
kuOmąt nė Krikščionių De
mokratų valdžia to,tepada
rė! Na, ir išpainiok, žmo
gus, tokią'nėšąinonę. Vi
siems atrodo, kad prie Kri
kščionių Detbokratų kleri
kalai buvo įsigalėję, bet vis 
dėlto •Šliupo nekliudė'. Da
bar, prie fašistų patys pri
slėgti, klerikalai staiga pa
sipurtė,- patupdė tą patj 
Šliupą katėjiman,, ir patys 
yėl graban atsigulė. Ti^ri 
stebuklai! ‘ **

I Pak'ofiot savo priešą gal 

i ir suteikia tyliems žiųonems 

. savotiško smagpįo, bet vis 

pusės, ir (įėl to .tenkft » g> reikia susivokti^kącla

AMŽINOSIOS VASAROS 
ŠALIS

■■■I I
• ' ■-

SAMOA SALYNAS f

Šis salynas buvo atrastas olando Ronveino 
XVIII amžiaus pradžioje. Tačiau tas atradimas 
iš pradžios paliko lyg ir nepastebėtas -r dau
giau pusės amžiaus nė vienas Europos laivas ne7 
buvo prie šių-salų prisiartinęs. Tam, iš dalies, 
kliudė ir gyventojai, neramūs, karingi žmonės. 
Taip 1768 m. neįsileido prancūzo Bugenvilii ir

SVIESTO HVEffllAS
Nuo saūsio! 1 d. iki spalių 

mėn. 15' d. eksportuota į už

sienį HXX,O0O statinaičii j, ar-|

' ' J

ba per ^000,000 k^., švies- 

maža šviesto išveš, taigi Šių 

metų šviesto eksportas bus 

gana' imponuojąs.
■ ~Z■ - ,

švęlnesni, ne tojkie žiaurūs, kaip jų. protėviai 
XVIII am.

Samoajiečiai yra augalotą pailgomis gąlvo-
’ į - *”*,

ims, bent kiek lenktomis nosimis, nedidelėmis 
juodomis akimis, gana storomis lūpomis, švel
niais juosvais ar rusvais plaukais, rusva oda. 
Drabužių beveik nenešioja, užtat mėgsta įvairiai 
puoštis taip pat jr tatuotis**) (iš polineziško žo
džio tatem-dailus). Būti netatuotam seniau bu
vusi didelė gėda. Tatuoti vartodavo tam tikrą 
kirvelį, į kurio ašmenis būdavo įdėta dantuotų 
kaulelių. Tatuotojas amatininkas — labai ger-

užtvėrė savo valtimis visus priėjimus prie kran . ^amas asmuo. Tatavimo operacija dėl skausmo 
tų. .1787 m. prancūzo La Pcruzo ekspedicija į tas tęsiasi po kelius'mėnesius, kol galutinai yra at
sąląs dar liūdniau pasibaigė: joje buvo nužudy- liekamą.
tas kapitonas Delangliš, kapitono Taleno pade- • Alinta daugiausia augaliniais valgiais, 
jėjas, gamtininkas Lamanonnas ir dar keliolika' ūkis yra pirmoj vietoj; taip pat svarbus da- • >> > ' w ' * *■ V “1C 1 'i, j • v. į w j * ’

■ ♦
w Z 

’J Že-

muose apie draugi- 
£ sakomą, kad į‘drauę 
sąjunga, partija ir 

yrą susivienijimas

Ar Lietuvos Tautininkai 
Yra Partija 

k ' • . / r _ r

Ligi šiolei tautininkai par
tijos vardo kratėsi; Mes, gir- •- 
di, esame tik- sąjunga,'-nors 
“įstai 
jas” 
gija 
kt.)
kuopon kęlįų asmenų, pasi
stačiusių -kokį nors aiškų 
bendro darbo tikslą ir, tam 
tikslui atsiekti, sutartinai, 
taxri tikrais įstatais, dirban
čių.” Taigi ir sąjungą ir 
partija yra kelių asmenų 
draugija. Ir tautininkų są
junga yra

X

/

z

5:
: .*•

itinio pobū 

džio jlraugija.\‘ Tautininkai 

yta organizuoT ' t “

ma” (“L. Aid.” 244 nr.). <į- 

Bet tas pats' yra ir kitos > 
partijos.

<1

■z

vyrais nė valgyti. Pirmiau už palietimą tabu - 
net mirtimi bausdavo.

Šiaip jie žmonės linksmi/ gana širdingi ir 
draugingi. Mėgsta dainas, šokius ir žaidimus. 

;jų kalba, gali būti, pati skambioji pasaulyje.' 
Visi žodžiai turi balses galūnėse.

Dviejų greta viena kitos priebalsių žodžiuose 
nepasitaiko. Jų pasakos, mitologija yra origina
liškos ir vaizdingos. '

Kaip ir visos tautos jie buvo stabmeldžiai net 
iki XIX amžiaus. Turėjo nemaža dievų. Vy-- 
riausias jų dievas Tangaroa (Tangaloa) nepa
baigiamas, amžinas visagalis, visa tveriąs savo 
žodžiu, visur esąs. Kilnios religinės giesmės a- \ 
pie jį: “Jis buvo; jo vardas buvo Tangaroa; jis r 
buvo tuščioj erdvėj ; nebuvo .dar nei žemės nei 
dangaus, nei žmogaus.” Kitos giesmės pradžia:_ • . »
/‘Tangaroa, didis pasaulio valdovas, padarė že- u 
mę; Tangaroa neturi tėvo, neturi motinos, netu- j? 
ri vaikų.” Kas kaimas, net ir atskiras žmogus 
turėjo savo atskirą dievą. Šeimų galvos prieš J?; 
kiekvienų vakarienę laikė pamaldas. Mirusių ’ 
vėlės įeidavo į požemį, kurio anga buvusi savojos 
salos vakariniam krante. Vienoj oloj augusi ko* 
koso palmė, kurios pąsilytėjus siela galėjo vėl 
sugrįžti į savo kūną. u
\ - Apie jų tikybą tikslių žinių suteikia misijoj 

nieriai, kurie jų tarpe darbuojasi jau nuo 1830 ' v 

metų. • ‘

Salas atradus, pradėjo jose kurtis europiečių 
kolonijos, nors patys samoajiečiai buvo 
savų karalių. Tačiau jų nuolatinės kovos da 
europiečiams progos panaikinti karalių v 
ir pasidalyti salomis. 1900 rn. Savai ir 
salos atiteko voldri^hš, o Tufi 

žesuės, Amerikos
Pralaimijusi 

ir ja atiduoti savo
' plotas ag

lykas žvejyba. Moka statytis nemažus būstus ir 

laivus. -

jų namai panašūs į šieno kūgį. Narni) grin

dys pakeltos per'porą pėdų nuo žemės, padary- 

' tos iš plokščių^ gfažrų akmenų. Kokoso palmių 

lapų stogai faikohii aūt medžių kamienų ir ant 

stulpip Viduje švaru, gražu. Nuo saulės saugo

ja plonos užtraukos, panašiai kaip mūsų langa- 

tiesės. .Vaikai žaidžia su gražiomis papūgomis. 

Namuose laSsyau skraido Tebijos spalvos galvo- 

mis, Žaliais spurnais, sū raudonais ant krūtinių 

taškeliais balti balandžiai. Moters gražios ir 

prielankios. Viskas tartum kalba apią ramų, lai

mingų gyvenimą.
; -Seniau saftufeijiečių tarpe butą 3 luomui ven 
gų, laisni piliečių if kunigiĮ-žyniu. Plačiai žino
mas tabumo paprotys (tabu -- šventa, neliečia
ma^ juo einant, visa, ka£ yra kunigo ir didžiū
no nuosavybė, žmonėms griežčiausiai uždrausta 
natiktai ^nti, bet ir palytėti. Atvirkščiai, vadas 
ar Žytiys savb^ytėjlm gali tabu paversti kiek
vieną daiktą!: vaismedį, tato***) lauką St

- kė* Mofc& dėl tp tabtfmo &ftirėd&vo teisės su

jūrininkų..
Visos salyno salos kalnuotos. Kai-kurie kal

nai šiekia 3 kiru, aukštumo ir visi jie yra ugni
kalnių kilmės. Bet jie skiriasi nuo kitų tos rū
šies kalnų, kad lava nedengia jų plika mase, kaip 
Islandijoj, bet jie yra apaugę,gražiausia, turtin
giausia augmenija^, 5 '

Kiekvienas kalnas nuo apačios iki pat viršū

nes žydi, kvepia. Kalnai terasemis nusileidžia 

į jūrą; tarp plačialapių atogrąžų augalų iš ankš

tumų, lyg sidabro siūlai. čiuriena upeliai.. Pietų 

kraštų balandžių, ilgauodegių pĮp.ūgų iį kitų 

margąplunksnių paukščių pilnoą,girit«. ^augy

bė žėrinčių saulėje krioklių, ošdami ir putodami 

šokinėja nuo bazalio uolų. z - , ; • » *<*

Klimatas vienodai karštas, daug lyja, tačiau 
gana sveikas. ’

Tarp gražių medžių grupių matyti gražių pie^ 
vų, kuriose nedideliaįs miškeliais auga duonme- 

džiai*), o jų pavėsyje ilsisi vietinių gyventojų 

sodžiai. . - A * *

Šių laikų Samoa salyno gyventojai, kai^A
- 4* 4 4f • i * A 'l **.*» • • • A < 9'

* *

slėgti, klerikalai staiga £a-



ratižbaig-

reikalauja pasau

lis, 426.40
1,760.65 Nebetaip greitai fabrikai dirba. 

Sustojo darbai Daugelis fabrikų 
užsidarė.. Kamgi daugiau dirbti? 
Dabar perdaug visą ką yra. To
dėl ir bedarbė. Todėl ir sakoma, 
kad perteklius tai prakeikimas!

Redakcijos reikalus; 
apiesustiprinimą. fi-

•Yra neužginčijamas faktas, kad 
industrija egzistuoja vienam tiks
lui. — pagaminti tavorą ir patar
navimą kuriuos visuomenė galėtų 
suvartoti.

Problema; šių dienų, pasaulio 
problemos yra tai atlyginimas ga
minimo (production) su vartojimo 
(eomsumption. Šiandien esame už
krėsti pertekliaus prakeikimu, .

“Darbininką,”

Seimo ženklelius.
Seka Centro Valdybos, apskri-l 

čių ir kuopų atstovų vardošaukisl 
ir užsiregistruoja šie:

Iš Centro Valdybos: 1) Kun. J.t 
švaeždvs, 2) Kun. F. .J. Juškaitis. I 
3) K. Tamulevičius. 4) V. Paulaus-1 
kas, 5) A. Vaisiauskas, 6) kun. F. I 
A. Virmauskis. 7) A. F. Kneižis ir Į 
kunj F. W. StrakauskSas. A 0.1 

Avižinis pribuvo i IV-tą Seimo sė- Į 
siją.

Naujos Anglijos Apskričio; 1)1 
K. A. Vencius, 2) J. Verseckas ięl 
3) J. Smilgis.

Connecticut Apskričio: 1) P. -J. 
Tutoraitis.

Kuopų atstovai:
1 kp., So. Boston, Mass.: 1) 0. 

Siaurienė, 2) J. Zaikis, 3) &. Jan
kus ir 4) A. P. Neviera.

2 kp., Montello, Mass.: T. Ku
bilius, 2) K. Germanavičius, 3) 
J. Daiigelevieius, 4) J. Valentuke- 
vičius ir 5) kun. S. Kneižis.

3 kp., Norwood, Mass,: 1) V. J. 
Kudirka, 2) M. Balutienė ir 3) B. 
Adomaitiene.

5 kp.. AVatcrbury, Conn. :,1) S.
Cibulskis. ~į

6 kp., Hartford, Conn. : 1) S . L. 
šrupšas.

8 kp.. Cambridge, Mass.: 1) M. 
Sundukiene, E. Šeškauskienė ir 3) 
J. Tamošauskas. W

11 kp., Providence, R. I.: 1) A-. 
Vaitkūnas. t - - 1

Kad padidinti algas, nereikia nė 
sumažinti turtuolių jeigas. Jei ir 
sumažintume! jų jeigas ir padalin
tume tarp milijonu darbininkų — 
labai mažą žyme algose padarytų, 

i Štai ką reikia padaryti. Padi
dinti . tautos jeigas, t. y. visos in
dustrijos jeigas. (eigos padidės jei 
dar daugiau pagamintų tavorų 
turėtume — ir dar daugiau varto-

Nutarta pirmą sesiją baigti ir 
nusirinkti j. antrą sesjją 1:30 po 
pietų. . ' -' - . .

; Sesija baigta 12 ;00 vai. po pie
tų. ' .
V-- ■ ■ ■ -.‘F-’ < ’ -
b - - -A. A •- . . s

Nereikia manyti, kad augštes- 
nės algos ir muitas — tai padidins 
tavorų prekę taip, kad niekas ne
galės pirkti. Visai ne. Štai kodėl. 
Juo dauginu vartotoji! turėsime, 
juo pigesnės tavorų prekės, nes 1) 
pigiau daug padaryti negu ma
išiau; fabriko'- mašmos vistiek ei- 
įna, o tas kaštuoja. Jei mažiau pa
darys — daugiau turės mokėti. 
Fabriko išlaikymas išeina daug 
pigiau jeigu jame visuomet dirba. 

■2) šiandien tik 1/10 dalis visuo
menės perka; ir jei industrija no- 

Įri parduoti savo ta vorą, ji turi j- 
Įrodyti tai 1/10 daliai, kad jų ta- 
fvoras geresnis už kitų. Yra žino- 
Įmas faktas, kad “retail priee” —

kito vaikam* "F- ą 
Ino ir naudos i

“Saulutė” eina du kartus p< 
metams 12 lit., pusei metų 61L 
Spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoj 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijo, 
mėnesį 16 pusi, didelio formato t 
ir kitur metams 15 lit., pusei m 
trims mėn. ? lt. 30 cent. Amerifco; 
tų 8 lt. .-f.

Adresas: Jurbarkas, “Saulut 
Administracijai.

dfeu aigarkįiaar puolasulig rel 
salingumo darbo ar stokos darbi- 
ninku. Karo meni buvo stoka dar
bininkų. nes darbif btivodaug — 
todėl algos kilo. Šiandien mašinos 
darbą atlieka, darbininkų tiek 
daug nebereikia. Yra’ perteklius 
darbininkų, to&ėl* algos puola.

y Jei algos būĮtų sutvarkytos ne 
sulig darbo,’ bet sulig daugumo ir 
^eikabngumo pagamintų tavorų, 
tai batų daug didesnės algos.

Žinoma, viename fabrike,-ar 
vjenoje industrijoje negali tą per
mainą jvykdinti. Čia pasaulinis 
'klausimas 
link išrišimo. Bet gaila, kad pa
saulis toks tingus pagerinti žmo
nijos būvi. Bot vistiek, bile koki 
tauta, neatsižvelgiant j pasaulio 
tingumų, gali savo žmonėms tą ge
resnių, ateit j suteikti.

Nereikėtų jokios revoliucijos. 
Nereikėtų išnaikinti jokių mašinų, 
jokių progresvviškų išradimų. Ne
reikia visai šios dienos tvarką ar
dyti.

PIRMA SESIJA
L. D. S. XV-to Seimo posėdžius 

pradėjo Centro Pirmininkas Vla
das Paulauskas sveikinimo kalba, 
10:30. vai. ryte, šv. Petro parapi
jos bažnytinėje svetainėje, prie W. 
Fifth St., So. Boston, Mass. Raš
tininkauja Centro Sekretorius A. 
F. Kneižis. Pirmininkas V. Pau
lauskas kviečia ir Viešpaties mal
dą su atstovais kartu atkalba vie
tos klebonas kun. F. A. Virmaus
kis.

A. F. Kneižys, Centro sekreto7 
rius ir Seimo Rengimo Komisijos 
narys, skaito Seimui sutaisytą die 
notvarkę. Iš atstovų pusės pada
lyta pastaba, kad skaitytoje die
notvarkėje punktai 13-tas ir 14-tas 
turi reikšmę to paties reikalo. Nu
tarta "dienotvarkę priimti kaip 
skaityta, vien tik išbraukti 13-tą 
punktą.

Pirmininkas V. Paulauskas kvie
čia atstovus-cs priduoti raštinin-

Čia nemanau šitame straijį 
viską detališkai išgvildenti ir? 

f ’ , ’v'urd
sus klausimus išaiškinti, Užten 
ei skaitytojas supras pagrindė 

j mintį. Tai vra,kad becferbA 
.nyks, jei gaminimas su vartojo 
bus sulyginta. -. -

Industrija savo buvimo tikt 
atsiekė. Gamina tavorą ir ps£ 

‘navimą — kuriuos visuomenė Į 
lėtų suvartoti. Dabar lieka u 
džiai sutvarkyti darbininkų alį 
kad galėtu visuomenė suvartoti^ 
dustrijos pagamintus ta vorus.“

Nereikia nuo jokio žmogaus 
vieno- skatiko atimti, kaip kail 
rie “izmai” planuoja. Reikfe/d 
pridėti. /ai/

•1.
Yra užtektinai visiems pa§au 

gerybių. Kad tiktai galėtų prie 
prieiti ne viena dešimta dalis- 
suomenės

i '• / Į
Maršalka: J. Zaikis, išrinktas 

ivienbalšiai. x

į. Į Mandatų patikrinimo ir Skun
dų komisiją vienbalsiai išrinkti: J. 
Verseckas, J. Smilgis ir Kun. J. 
Švagždys. ’’

i * Į Rezoliucijų,-Sveikinimų ir Į- 
Ėnešimų komisiją vienbalsiai išrink
ti : Kun. J. Balkūnas, Kun/ J. 
į Švagždys, A. Vaitkūnas ir Kun. 
F. Virmau^dš. /

palydėti gausiais aplodismentais. 
~ Įnešta, paremta ir vienbalsiai iš
rinkta du seimo atstovu nueiti į 
ligoninę pas mūsų Dvasios vVadą, 
GerB. Kun.‘K. Urbanavičių, ir 
jam perduoti nuoširdų Seimo pa
sveikinimą ir gilią'užuojautą nuo 
Jubiliejinio LDS. XV-to Seimo. tš- 
pildymui šio nutarimo išrinkta de
legacija iš: Kun. A Šmulkščio ir 
Kun. F. Virmauskio ir kun. J. 
Balkūno. J v ‘ 5

Pirmininkas skelbia Seimo Pre
zidiumo ir/Komisijų rinkimus/

• x ‘ ’ * >•** f A - f ■

$ Sulig įnešimo ir paantrinimo,' 
nūtasta: Prezidiumą rinkti pusiau 
slaptu balsavimu. > '

• ’ — .A ’ w *-■y

Į Seimo vedėjus perstatyti kan
didatai šie: P. Tutoraitįs, V.'Ku
dirka i? O. Siaurienė. Seimo ve
dėju lieka V. Kudirka, vedėjo pa- 
gelįininkais: P. Tutoraitis ir O. 
Siaurienė. • ••

Kandidatai į Seimo raštininkus: 
K. A. Vencius ir O. Adomaitienė; 
išrinkti vienbalsiai.

kO” Redakcijos j Kun. F. J. Juš- ‘ 
kaitis. iš Cambridge, Mass.: Kun. 
Ji Balkūnas, vardu New York’o 
ir Neiv Jersey Apskričių; Kun. P. . 
M. Juras, iš Lavvrence, Mass.; J. 

į Smilgis. vardu Naujos Anglijos 
’Apsk.; J. Tutoraitis, vardu 
•Connecticut Apsk.; A. Neviera. L. 
•Vyčių”174os kuopos vardu, iš So. 
Boston, Mass." -

Skaitomi pasveikinimai, prisiųs
ti telegramomis: nuo K. J. Kru- 

Išinsko, A. L. R. K. Federaeijos 
Centro Raštininko;-nuo Lietuvos 

I Vyčių Centro 2-ro Vice-Pirm. 
Į Skaitomi pasveikinimai prisiųs- 
I ti Seimui laiškais: nuo A Ramoš- 
I kos. iš Lietuvos, 97-tos kuopos, iš 
rLoivell, Mass., nuo B. Jakučio, Pil- 
I mjjų Blaivininkų Naujos Anglijos 
ĮApsk. Rast., iš Cambridge, Mas^., 
1108-tos- kuopos, iš Worcester, 
IMass., su auka. $5.00, nuo 28-tos 
Į kuopos., iš New Havenr Conn., su1 
lauka $5.00, nuo 15-tos kuopos, iš 
IHarrison & Kerney, N< J., su au- 
įka $5.00, nuo 14-tos kuopos, iš 
|Newark, N. J., su auka $5.00, nuo 
I Kazio Vidikausko, “Darbininko” 
I bendradarbio. iš.Philadelphia, Pa.', 
Inuo Jono Tulausko, iš Cleyeland. 
ĮOhio, nūO T. B. Mažeikaėnės, Var- 
Įdu Moterų Sąjungos Centro ir 
| Naujos Anglijos Apsk. Pirm., nuo 

i |,4-tos kuopos, iš Athol, Mass.,-sn 
auka $10.00, nuo 65-t^s kuopos, 
Nashua, N. H. sulaukt $5.00^nuo 
Jurgio Tumasonioį «eno L. D. S.

- ' / ■' • A -'i . <

bet visa visuomenė.

Perteklius pasaulio gerybių 
Perteklius ir pinigų, ir duonos^ 
vienu žodžiu perteklius visokį 
pasaulio gerybių nebus prakeik 
mas — bet tikriausia visuomenė 
palaima! .

ir dar daugiau varto
tojų. Turėtų būti taip sutvarkyta, 
įkad. daugiau žmonių turėtų pini
ngų išleidimui

j 1), Čionai valdžia turėtų tokį 
f^bilių” priimti, kuris atsižvel- 
įgianb Į tautos Įeigas sudarytų vi
kriems minimom algas. Kad jokia 
ųndnstrija, jokiam darbininkui, < 
į vyrui, ar inoterei, neduotų mažės- 1 

- nę už Valdžios nustatytą algą/ r | 
Valdžia turėtų apsaugoti ta^ Į 

( algas muitu. Muitas turėtų būti 
k uždėtas ant Iš kitų šalių Įgabena- 
,|mų tavorų jei tas tavoras yra pa

gamintas mažiau apmokamų dar
bininkų. Jei kitose šalyse tiek pat 
moka savo darbininkams, kad ant 
tų tavorų nebūtų jokio muito.

truktų pasaulio gerybių! ■
Kol yra pasaulyje bent vienas, 

kuris neturi ko valgyti — kaip! 
drįstame tą žodi “perteklių” vanJ. 

loti!?
Pasaulyje — milijonai badauja! | 

Milijonai neturi nė kviečių, nė I 
duonos, nė mašinų, nė anglių—ku-1 
rių daiktų sakoma pasaulyje yra I 
perdaug. Milijonai nemato jokio! 
pertekliaus — taip, kaip jie ne-1 
mato Hooverio “prosperitv.”

Tiktai kokia dešimta dalis vi-| 
[ suomenės mato ir Hooverio-“pros-1 
į peritv ” ir perteklių. Dešimta da- Į 
lis visuomenės turi užtektinai iri 
automobilių, ir duonos, ir anglių, Į 
ir vlsako. Jie turi kuo nusipirkti. Į 
Bet ar jie išpirks viską ką indus-j 
trija pagamina? Kiekvienas turė-| 
tų apie 100 automobilių. Ir turtin-1 
gas ką darys'su tiek daug? Ne. I 
Dešimta dalis visuomenės nepas-Į 
pėja suvartoti viską ką industri-1 

I ja pagamina. Dešimta dalis užga-| 
I nėdinta. Jiems yra perteklius. Fa-1 
| brikos užsidaro. Neužsimoka dau-1 

giau tavorit gaminti. ‘ nes niekas I 
jų neperka.

9/10-dalis visuomenės galėtų 
suvartoti viską, ką industrija pa- 
gaminna ir dar daugiau — bet ne
turi kuo niisipirkti.

Taigi 9/10 dalis visuomenės ne- 
'turi rič pagamintų tavorų, nė dar
bo. nė pertekliaus. Jiems pertek-] 
įliiB nebūtų prakeikimas, bet di
džiausias palaiminimas.

Aiškus problemos išrišimas. Pro- 
[blėma vfa šitokia: Kaip sulyginti 
Į gaminimą su vartojimui Atsaky- 
Į mas vra. turėti tiek vartofojų-pir- 
įkojū. kiek galėtų išpirkti kas pa- 
tgaminta. Duok galimybes 9/10 
I dalei visuomenės nusipirkti indus- 
IfrŲČk pivžų>inhj tavom Jei vin 

I visuomenė galėtų pirkti pagamin- 
|tw tavoms, tai aišku ne’taip grei- 
Itafc būtu užganėdinta, ne taip grei- 
I tai būtu perteklius, ne taip grei- 
Įtai fabrikai užsidarytų.\ j 
| 0 visuomenė tik tada galės pfrk- 
Įti pagamintus tavorųs — ir dun- 
Įnos — ir. autbpjjobnfus ir apgltų 
Į — tada algii. Y

Centro

Bafensas 0Š.6O
t ■ . -? .
i Iždininko raportas 'priimtas- 
■vienbalsiai ' t
t . '. ' • ’ -I ■ .

r Mandatų Komisijos narys Kun.
J. Švagždys raportuoja reikale 
^ėimč^tsfdvų įgaliojimų ir pažy
mi, kadi komisija Patikrino visus 
įigaliojimus ifątrado visus tvarko- 
Je. Raportas priimtas.
[ Atsilanko Į.-Šęin^' pdė U. Joku-

Jūsų, giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, • 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol ir 50c. “MOTERŲ DIR- S 

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir y 

visą papasakos. '

“MOTERŲ DIRVA”.yra vienatinis Amerir 
ko3 lietuvių katalikių moterų žurhalas, leidžia

mas Moterį} Sąjungos. Joje šalę straipsnių ai- „. 
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa-- -r 

šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky

riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) 

mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- / 
rius ir ldti. r •

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiato V. 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didia? f' 
yra toks, kad po mtetų galima pasidaryti dafli 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojatt į. 
ir “MOTERŲ DIRVA’Į pradės eiti Liottnoa. *

^UtbakyšMs siųskite Mino adramt '
įpir prašoųie šiuo rei 
atstovus į ipetinį sėi

j Iš kur bedarbė? Karo metu in
dustrija su pagelba naujų išradi
mų ir mašinų išmoko gaminti vis
ką greitai ir daug. Suprantama, 
[kad karo metu buvo reikalas ga
minti visą ką greitai.

f Karas praėjo. Industrija taip 
[pat greitai dirba. Ir štai išrodo, 
t kad šiandien turime perteklių vi- 
Įsokių tavorų. Perteklius kviečių! 
|Perteklius geležies! Perteklius an- 
Į ginj!- Vienu žodžiu perteklius visą

Jubilejinis—XV-tas seimas įvyko 
rugsėjo mėn, 23 ir 24 di. Vytauto1 
Didžiojo — 1930 m., šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnytinėje sve
tainėje, prie W. Fifth St., So. Bos
ton,'Mass.

L. D. S. XV-tas Seimas prasidė
jo rugsėjo 23-čią dieną, 9-tą^ vai. 

ryte, šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, iškilmingomis šv. mi
niomis, kurias atnašavo kun. J. 

, švagždys, asistavo deakonas J. 
Skalandis ir klerikas J. Plevokas. 
Turiningą pamokslą, iškilmėms 
pritaikytą, pasakė kun. A. Šmulk
štys. Šv. Mišių iškilmėse dalyva
vo Seimo atstovai-es, svečiai ir vie
tos katalikai.

“Darbininko” name 5 art
- # f
7 gražūs dideli ir šviesi 

kambariai. Yra elektra, gį 

sas, maudynės, skalbynč 

duodama šiluma ir'jamb 

rius patarnauja. Dėl plate 

nių informacijų kreipkite^ 

4Darbininko” Administ® 

eijų. .. .

1:^) vai. p. p.‘; raštininkauja A 
F. Kneižys. •

Pirmininkas skelbia, kad rašti
ninkas iššauks išrinktąjį Seimo 
Prezidiumą ir jie užims savo vie
tas. Prezidiumo vardošaukis. Pre
zidiumas užima savo'vietas.

Seimo pirmsėdis V. Kudirka, 
užeihęs rietą, 'sveikina Seimo ats
tovus,' dėkoja už suteiktą jam gar
bę pirmininkauti ir kviečia rimtai 
ir ramiai narstyti organizacijos 
reikalus.

’ Seimo raštininkai K. A. Ven
cius skaito protokolą iš pereitų 
metų NJV-to Seimo, įvykusio rug
sėjo mėn. 25 ir 26 dd.,- 1929 m.. 
Austos Vartų lietuviu parapijos 
bažnytinėje svetainėje. Woreester, 
Mass. Protokolas priimtas vienbal-, 
šiai-kaip skaitytas.

Seimo dalyvius sveikina žodžiu f 
Seimą atsilankę Kun. A. Petraitis. 
iŠ Worcester, Mass. ir Kun. S- 
Kneižis iš Montello, Mass. Sveiki
nimai-sutikti aplodismentais.

>■ Valdybos raportai

Centro Valdybos pirmininkas 
Vladas Pau'auskas trumpai, bet 
aiškiai apibudina uždėtų jam pa
reigų' darbus organizacijoj reika
lais ir pareiškia; kad dirbęs kiek 
Hk jo jėgos gali ir aplinkybės lei- 
do^rlcad.-abelnai imant, organi
zacijos stovis ir tvarka yrą geri. 
Raportas priimta vienbalsiai. x 

į ęentro Vice-PiriŪ. Kazys Tamu
levičiui, lisduodarnas savo rapor
tą pareiškė, kad jis jaučiasi atli
kęs savo priedermes,- neš 'jo jnašta 
buvo jam lengva iš priežasties, 
kad Pirmininkas ganėtinai tvarkė 
organizacijos reikalus. . Raportas 
priimta vienbalsiai.^

ū i Centro Sekretorius A. F. Knei- 
į žyš pradŽioje savo užduočių tra- 
poi'fcf'paloriežia, kad jo raportas 
bus trumpas, nes of-gąnizacijos fi- 
pansti jis netvarko, tą darbą atlie
ta administratorė pjė M. Duseri-

1 čiutė rr todėl finansų apyskaitą iš- 
l duos pati gdmipistratprė.. Toliaus 
I ’ąiškina’ apienilvtiktus 1 Cę&tro 

į Valdybos darbus, pažymint : A) 
[ Tctop fyl 
! kurią

Kas iš gerbiamųjų lietuvių nore-1 
tų užsirašyti laikraštį “Darbinin-I 
ką,” malonėsite kreiptis' prie ma-1 
jięs, o ąš visuomet noriai patarnau- ] 
siu. Už savo darbą jokio atlygini- j 

m o nereikalauju. Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė-

•s. _ j

je. Karti būtų perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vieną kartą' sa
vaitėje. t.«v. penktadienio numerį. 
; Visais spaudos reikalais kreipki
tės fcas ’ - .

' V. J. BLAVACKA8
,7 Mott Street, Worcester, Mass.

jungos įžym» veikėja. Ji sveikina 
Žodžiu Seimo (Talyriup. nažvmėda-j 
m.i džiaussmą. kad LDS. išbujojo 
i didžią ir stiprią organizacija ir. 
-kad jos oreanas “Darbininkas” 
neša šviesą i lietuvių katalikų tar
ną. Jos kalba Seimo atstovai pa
lydėjo aplodismentais.

Taiori atsilanko i Seimą p-lė 0- 
na Račkauskaitė, is Hartford, Ct.. 
įžymi dainininke. Lietuvos Operos 
•'rtist?: afvvko dalvvauti L.. D. S. 
koncerto programoje. Seimo da^ 
trriai sutiko.la, sausiais aplodis
mentais. Ji prabilo žodžiu, svei
kindama Seimo dalyvius, pažymė
dama. kad vakare, laike koncerto 
navaišls visus savo dainelėmis. 
Aplodismentai. < "

- _ • .
Administratorė b-le M. Dnseri- 

onvfp e raitp finansų raportą skait
linėmis..

- ' - (Bus daugiau)’

■

Tėvai Mokytojai Auklėtojai, 
Mažųjų (globėjai fr 

Geradariai!
Išrašydinkite Jūsų 

brang iem s 
vaikant

HCMItffTCfH

Viso kartų/____:$20,187.05
Viso išmokėtą —4----- .$19,383.45

Šiuomi pranešame, kad luinųjų Blaivinin

kų Mėtinis Seimas t&s Lapkričip-Navenib^

. d., šv. Petro parapijos svetainėje, Fifth

. Bosfoū, Mass. Šeimas prasidės iškilrrtmgomis 

§v. mišiomis 9 vai. Po pamaldų, svetainėje bus 

' laikomos sesijos. \

Gefb.^aivininki;

' k kalu susidortiėti. isrii

: '' z <
■■ T -/ ' V''' 'i’



Valdyba

NAUJAS ŠV. KAZIMIERO 
DR-JOS ĮGALIOTINIO

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gruod. 7, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kvočiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

DAYTON, OHIO
LDSV 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkr. 23 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

' Kuopos rąšt. Z. Gudelis

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

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

Valdyba

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

mas įvyks lapkr.-28 d., 6:30 va
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių. \ ‘

'Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurife esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

ką). Visas Lietuvos paštas tarp šių 
šalių bus pervežamai laivais Švedų 
Linijoa. . -* ‘ J t.'- .

Si sutartis aišku bus naudinga 
Biznio atžvilgiu abiejų šalių, u* 
reiki greitesnis ir reguleriupašto

’par. svetainėj,  ̂1123 Lemon Št. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

gruod. 14, tuoj po^umpą, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenųe. 

; Malonėkite vis nariai atiįitę nes y- 
ra svarbų reikalų dėl kuopos nau
dos. ••

- Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp> susirinkimai įvyks 

gruodžio 2* d., šv. Roko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai x&- 
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

WORCESTER,MASS.
LDS, 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks gruodžio 14 d., 6 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimoki duokles.

. ' Valdyba

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

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

Kviečia Valdyba 
1 • ~ > \ ,

Mes turime bu<ją da sulaikymo Du
sulio, ir norime kad Tamista pamėgin
tumėte musą pačių išlaidom. Nėra skir
tumo aY Įsisenėjusi arba dabar atsira
dusi turėtumėte išmėginti šj būdą. Nė
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate, 
arba kokio amžiaus esi arba £okĮ dar
bą dirbi, jeigu tik turi dusulį turėtų 
pagelbėtu

Labiauisa tiems norime pasiųsti ku
rie jau nustoję vilties dėl kokios pa- 
gelbos, -kurie yra vartoję visokius bu
dus ir be pasekmių. *

Sis dykas pasiūlomas yra.per daug 
svarbus praleisti. Rašyk dabar ir pra
dėk naudotis šia proga tuojaus. Ne
siųsk pinigų. Tiktai iškirpk žemiau, pa
dėtą kuponą ir pasiųsk. .Padaryk tą 
šiandien.

W0RCE8TER, MASS.
, LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks gruodžio 7, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pabūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

Pantomina —. žmonių figūromis 
bus'vaizduojami- Vytauto Didžio
jo laikų ryškesni istoriniai įvykiai 
ir jo lietuvių tautai palikti idea
lai ir įsakymai, kurie ir šiandien 
gaivina ją ir kurių prisilaikant 
tauta kils į garbę ir didybę.

Laikas bėgą labai greitai ir su 
uo progresas žengia didėliais 
žingsniais. • Tautos lenktyniuoja 
nenorėdamos atsilikti, stengiasi 
pralenkti viena Teitą., 1933 metais 
Chieagoj Įvyks Pasaulinė Paroda. 
Čionai kiekviena tauta stengsis 
pasirodyt kaip toli yra nužengus 
progrese. O mes lietuviai ameri
kiečiai, ar būsime paskutiniais! 
Laikas sukrusti didžiosioms orga
nizacijoms ir rengtis kartu su ki
tomis tautomis dalyvauti

'Mes lietuviai išradėjai ir mecha
nikai jau turime kelis desėtkus iš
radimų, tarpe kurių yra labai 
svarbiu, kuriuos pasaulio tautos 
pavartoja svarbiuose momentuose. 
Ir mes galėsime pasididžiuoti sa
vo gabumais. Jau yra renkama vi
sų išradėjų ir me^ianikų biogra
fijos iš jų nuveiktų darbų, ir kiek 
jiems davė naudos.

Visi išradėjai \ ir mechanikai, 
kurie esate nariais šios organiza
cijos;. arba norinti prisirašyti, 
kviečiami rašytis.

> S. A. Zolp,
3258 S. Emerald Avė. 

Chicago,Ill.

aTlikku 
VISOKIUS SPAUDOS 

DARĖŲ8 
'Nuo matiaūlą tlkletdlą 

iki dkUUandų langinių 
kortų. • 

Mano kalfloc nttakaAM 
» • /♦ K

KASTOM, PA
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks" gruod. 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit* visi nariai atsilankyti 
ir mfnesineš mokestis užsimokėti.

M. Songaila

KAUNAS,' rugsėjo 16 d. š. m. 
šiomis dienomis Lietuvos pašto 
Valdyba padarė sutartį su Svečių 
Amerikos Linija. Sutartis kuri su
teikia Švedų linijai galę vežiojime 
Lietuvos pašto tarp Lietuvos ir 
Švedijos (žinoma iš čia į Ameri- 

« ■

PHILADELPHIA, PA. .
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, gruodžio 5, 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba'

! ' V ' * ' • . ■ ■ * •

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

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

NABHUA, N. H.
v LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki^ 
mas įtyks gruod. 7, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra -keletą svarbių sumanymų, 
taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios«drganizaeijos.

. , ' Valdyba
4

dykai Išbandymo 
kuponas 

Frontter Asthma Co.
24-K Frontier Bldg., \
462 Niagarą" S t, Buffalo, N. Y. 

— Prisiąsk dykai iSbąndymui

lįngai rašosi Įšv. Kazimiero dr-jos 
narius. Įsirašę gauna knygų. Jo
mis stiprina savo, dvasią, šviečiasi, 
didina savo bibliotekas ir. remia 
katalikišką spaudą.

. Nežiūrint sunkių laikų, daug 
-kas tampa nariais laike prakalbų, 
daug kreipiasi privatiškai tuo rei
kalu,. o\kiti Įsirašo ir per laiškus. 
Malonu yra su dėkingumu pažy
mėti, kad rašosi visa garbinga ku
nigija, daug pasaulionių, o nema
ža ir organizacijų.

Štai neseniai gaunu nuo Mari
jonų Bernaičių Kolegijos Direkto
riaus Kun D-ro J. Navicko čekį 
su prašymu Įrašyti jo vedamą Ber
naičių Kolegiją įrašyti Į amžinus 
Šv. Kazimiero Draugijos narius, 
ką su ypatingu malonumu pada
riau ir šią džiaugsmingą bei svar
bią žinią pranešiau Šv. Kazimiero 
Draugijos Centrui Kaune.

Šiuo Įsirašymu, Marijonai dar 
labiau padidina savo nuopelnų 
vainiką. Kiekvienas Amerikos lie
tuvis žino ir Įvertina, kokį nau
dingą ir kultūrini darbą atlieka 
Marijonai savo kolegija, mokyk
lomis, misijomis etc. ' Ateitis^auk- 
so raidėmis užrašys į Amerikos lie
tuvių istorijos lapus Marijonų 
nuopelnus Bažnyčiai ir lietuvybei 

Šv. Kazimiero Draugija džiaug
damosi iš gavimo į savo narių tar
pą tokios garbingos organizaci
jos, koki yra Marijonų Bernaičių 

, Kolegija, pilnai įvertina šio fakto 
reikšmę. Tas Įrašymas Bernaičių 
Kolegijos f amžinus šv. Kazimie
ro Draugijos narius, paragins ir 
kitas .lietuvių katalikiškas orgh-" 
nisacijas rašytis, steigti savo bib-

Koncertai, šokiai, -teatrai, ba
ri kas miela subatėlė ir kas mie- 

nedėlėlė, o darbininkai dejuo- 
k jog bedarbė.
Tai tokios tokelės. ‘

Vytautas

Kalbės viceT konsulas Petras! 
Daužvardis, adv. Petras CesnulisĮ 
iš Cleveland, Ohio, Wilkee-Barre 
majoras Dan Kart ir kiti. ' I 
‘ Programos pradžia 7;30 vakaro. Į

Įžanga $ĮJX), 75ė ir 50c.
Tikietus verta Įsigyt kuo anks.-1 

čiausia, nes jų gali pritrūkti. I 
Kreipkitės į savo parapijų ;klebo- Į 
nūs, muz. vargoninkus, Įarba į| 
“Garso Administraciją,

Lapkričio 24 d., pirmadieny,! 
“Sterling Hotel” bus jubiliejinis 
bankietas, kuriame dalyvaus Įžy-| 
mūs amerikonai tikslu susipažint 
su Vytautp asmenybe ir lietuvių 
tautos gyvenimu. * ' I
_ Garbės svečiais kviečiami: vysk. 
O’Reilly, teisėjas B. R. Jonės, kunj 
Dr. J. Koncevičius, ir kiti., ,Ban-į 

kieto tikietai po $2.50.
'-Vietiniai'ir iš, tolesnių kolonijų 

lietuviai kviečiami dalyvaut Vy
tauto iškilmėse. . • .

\. Spaudos Komisija'

Viešėjimas įžymaus veikėjo-vyčio

Sekmadieny, 2 d. lapkričio, Vy
tauto Didžiojo metais, tarp lietu
sių viešėjo gerb. Kazys (Baltrai 
maitis. medicinos studentas, Vila- 
novos kolegijoj. Vyčių.organizaci
jos centro yice-pirmininkas ir 
“Vyties” bendradarbis - rašė jas. 
Gerbiamas svetis, kaip teka suži-' 
noti, atvažiavo pasižvalgyti, pasi
teirauti, ištirti aplinkybes, gal ra
si kartais pasisektų atgaivinti Vy. 
čių kuopas gyvavusias parapijose 
šv. Kazimiero ir šv. Jurgio, bei į- 
kurti Vyčių kuopą .parapijoj šv. 
Andriejaus. Aš tikiu, kad jam tą 
padaryti pasiseks, nes. vietiniai vi
si trys klebonai, gerb. kuri. Juo
zas Kaulakis, kun. Ignas Zimblys 
ir kun. Juozas Čepukaitis prita
ria Vyčių idėjai. Gi kada pasku
tiniu kartu, išvažiuojant Lietuvon, 
gerb. kun. I. Česaitis, marijonas 
vedė misijas, šv. Kazimiero para
pijoj tai sutinkant kun. J. Kau- 
1 akiui buvo atgaivinęs buvusią Vy
čių kuopą. Tačiau ji greit ir Ve 
kasžin dėlei ko žlugo...

'Kas turėti? reikalą susirašyti su 
gerb. Kazin Baltramaičiu, tai jo 
antrašas yra ve toks: K. V. Bal- 
tramaitis, Box 86, Villanova, Pa.

K. Vidikauskas

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 2 d. turėjome Dzim- 
d.Drimdzi. Žmonių buvo daug, 
'juokėmės ir kada giliai— atsi- 
sšome, ypač kada graudžios dai
lės paninė mums tolimą: Lietu- 

' Įsiklausius į visos pra- 
ogosgurinį, stipriai galima jaus. 
, jog per juokus ir baikutes, per 
tpklįų skambftiimą ir liaudies 
šSnas visur prasimušė patriotiz- 
io gaida. Kas žino, ar tokia pra- 
loga, pritaikinta klausytojo sie- 
ine daugiau yra naudinga, negu 
raži mokslinė ir rimta kalba apie 
atriotizmą? Kas žino, ar vaizdin
is prisiminimas Lietuvoje pergy- 
fcnttį dienelių, nesužadina klausy- 

sieloj noro dar nors kartą at- 
Bikyti savo gimtąją šalį,

K...te

Dėmesiui philadelphiečių

Šv. Jurgio ir št. Juozapo (suvie
nytos) draugystės ruošia nepa
prastai puikų metini balių. Balius 
įvyks 26 lapkričio vakare, pradžia 
septintą valandą) Lietuvių Muzi- 
kalėje svetainėje, prie Alleghemy 
ir Tilton gatvių. Įžanga kartu su 
drapanų saugojimu vos tik 35 cen
tai.

Prie progos pažymiu, kad šios, 
viršminėtos draugijos paskiausiu 
laiku paskelbė vajų Įgijimui nau
jų narių. Vajus trauksis tris mė
nesius: lapkritį, gruodį ir sausį. 
Nauji nariai, nuo 19-kos iki 25-kių, 
metų bus priimami be Įstojimo 
mokesties, o nuo 25 iki 45-kių me
tų tupės Įmokėti vieną dolerį lai
ke pnėmimo į draugijų tarpą. Pa
tartina kiekvienam Įstoti, nes tos 
draugijos daug, labai daug labo 
nuveikė savo nariams, Lietuvai ir 
Katalikų Bažnyčiai

x LDS.ekp. rašt.

ItUO Ii SPAUDOS NAUJA KNYGA
* < _ X f z .

VARDU '

SPAUSTŲVt Ik KALENDORIŲ DIRBmt 
iidlrtm SlenlntM

KALRND0RIU8

ElttABETH, N. J. "
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks ^*7 

trečiadieny, gruodžio 3 d., 7 vai. _ „ 
vakare, bažnytinėje 'svetainėje. , # 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atmtfėatf savo draugus(es) prira- .A 
įyti. Valdyba Ha

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, orūod. 5, 7:30 vai. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi Valdyba

Šv. Kazhr.mro Draugija Lietu
voje leidžia gražias katalikiškas 
knygas. Tas knygas stengiasi iš
platinti tarp lietuvių kaip Lietu
voje, taip ir užsienyje. Kiekvie
nas, kurs įsirašo Į šv. Kazimiero 
Draugijos narius, tas veltui gau
na gerų, Įdomių knygų pasiskai
tyti ir naudojasi Dvasinėmis Dr- 
jos Malonėmis.

Kilnūs lietuviai katalikai su
prasdami katalikiškos spaudos

mSTER, MASS.
Lapkričio 9 d. koneertavo pas 

R. V. Juška ir p-lė Ona 
iikąuskaitė. Koncertas įvyko 
#ro8 Vartų parap. bažnytinėj 
l$į.- Tnrėdamas progą ir aš nu- 

Ktt., Žiūriu publikos sėdi apie 
15? laukia koneerto. Koncertas 
as&ėjo 8 vai. Artistai dainuoja 
Etai artistiškai, bet mes darbf 
nesi nesuprantam tų “Ponehiel- 
’ ir “ČeČelli,” tai nekaip ir at- 
do. -Lietuviškai labai mažai dai- ■ , ■“ -.
tvo. Patariu gerb. artistams dau- 
ąu dainuoti lietuviškai, juk ir 
ūsų tauta turi daug gražių dai- 
įs "O antras dalykas nenorėkit 
ar daug uždirbti pinigų nuo varg- 
į darbmikii. ' Tai yra, nedarykit 
rt* daug aukštas kainas tikietų 
tip, kad pas mus buvo nuo 75e. 
i dolerio. Tuomet turėsit geres- 
» pasekmės.

Ątmįkit, kad mes lietuviai ne- 
uai kapitalistai, tik-vargo pelės 
■ baisi bedarbė. Tad jūsų prie- 
ęrmė^prisitaikyti prie bedarbės
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MOTERŲ VAKARAS
Lapkričio 23 d. š. m., bažnyti-

nuo 25 iki 45 už pusę įstojimo. į?

Visus kviečia

Draugijos Valdyba < j

laidų užbaigoje, šv. Pranciškaus 
bažnyčioje, Lawrence, Mara »,
• . ' ’ . v • < -

Art Juškos ir Katkauskaitės• • - " - * *•*.
koncerte publikoje dalyvavo ir 
art Butėnas.

' • ••

PARSIDUODA
Delicatessen Krautuvė. Geras 

bargenas. Savininkas nuo biznio 
nori pailjėti. 111 Dorcsester St., 
So. Boston, Mass. (L.-21)

i

J

I

r

1
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* ■?

Lapkričio 9 d. š. m. So. Bostone, 
pęrąiMjos bažnytinėje 

lėje įvyko A- L. R. K^Federaci- 
s Nt A, Apskričio ir Vytauto Di. 
lojo’komiteto suvažiavimas.

Suvažiavimą atidarė V. J! Ka
rka, apskričio pirmininkas, 2A5 
d. po pietų. Maldą atkalbėjo 
ontello lietuvių klebonas kun. J. 
’agždy s. < <

Suvažiavime dalyvavo šie atsto
ti: 3 skyriaus So. Boston, Mass. 
- kun. F. A. Virmauskis, J. Jaro- 
ir M. Kflmoniutė, Rainys, S. Ka
tilus, A. Sanda, O. Jankienė; 16 
r.j . Cambridge, Mass. — kun. F. 
. Juškai t is, J. F. Smilgis, A. Za- 
eekas, B. Jakutis, S. Bugnaitis; 
(ontello, Mass. sk. — kun. J. 
vagždys, K Grigas; 10 sk., Nor- 
qpd, Mass. — V. J. Kudirka, K. 
avilionis, J. Tvaska, J. Červokas, 
'. Kuras, J. Verseckas, J. Sasto- 
ickas/ J. Aidukonis. A. F. Knei- 
ys, Vytauto Didžiojo Komiteto 
irm. ' \ '

Suvažiavimo prezidiumą sudarė 
>irin. V. J. Kudirka, pagelb. K. 
rrigak, rast. J. F. Smilgis. Man- 
atų, įnešimų ir rezoliucijų komi- 
ija kun. J. Švagždys, A; F. Knei-' 
ys, J^ Verseckas. .

1} J. Verseckas išdavė raportą 
š įvykusio N. A. Apskričio .Fede- 
acijos išvažiavimo. Raportas pai
mtas. > _

2) Kun. J. Švagždys perskaitė 
L6 skyriaus įnešimą, kad būtų su
rengtas šią-^iemą koncertas ir li
kusį pelną pa$fkwti Vilniaus na- 
ilaieiams. Po apka^bėjĮmo nutar- 
a koncerto nerengti.

3^- To paties skyriaus įnešimas < 
tad būtų surengtas Apskričio iš
važiavimus ateinančią vasarą. Nu
tarta rengti ir tam darbui išrink
ta komisija Iš šių asmenų: So. Bos- 

unys, M.' Kihdonhitė; <!sm-
^veck^'B.J^&- 

ontello — kun. X Švagždys, 
K Grigas: Nonvood — J.’Aidu
konis, J. Čeft’vokas. Laiką ir vietą 
nuskirti palikta komisijai.

4) Rezoliucijų komisijos narys

PRANEŠIMAS
Kam reikalingi pirkti vyriškus dra

bužius prašau prie manęs kreiptis, nes 
aš reprezentuoju vieną iš geriausią fir
mą. Dabar yra atėję sampeliai žiemi- 

,nią drabužių ir gausite pigiai ir gerai. 
JONAS JAROSA. 225 L St, So. Boston. 
Tel. S. B. 0394-W.

kun. J. Švagždys skaito” rozo&uėi- t 
ją, kurioje*išreiškiama padėka vi
siems, prisidėjusioms prie surengi
mo Vytauto Didžiojo 500. metų 
mirties sukaktuvių paminėjimo, 
štai ji: ■ t

“Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos Naujos Anglijos apskri
tys savo eztra suvažiavime suves
ti galutinas D. K. Vytauto jubilie
jaus apvaikščiojimo sąskaitas pa
aiškėjo, kiek nutriirdans darbo pa
dėjo nemažas asmenų skaitlius iš 
tarpo dvasiškių ir svietiškių. To
dėl susirinkimas vienbalsiai nuta
rė pareikšti savo nuoširdžią padė
ką J. E. Kardinolui, dabar išrink
tam į Massachusetts gub. p. Ely, 
p. J. žilevičhii, Bosimo ir jo apy
linkės klebonams, p. Karbauskai 
ir kitiems nooširdžmi pasidarba
vusiems vargoninkams, chorams, 
organizacijoms, “Darbininkui” ir 
jo štabui ir visiems kitiems šiokia 
ar tokiu būdu prisidėjusiems prie 
taip prakilnaus darbo.”

Rezoliucija priimta vienbalsiai
5) Spalių 12 d. raportą išduoda 

Vytauto Didžiojo Komitetas. Kle
bonas kun. F. A. Virmauskas, ku
ris daugiausia dirbo prie surengi
mo paminėjimo pažymi, kad pa-' 
vyko taip, kaip nesitikėta.-- Komi
teto pirmininkas A. F. Kneižys, M. 
Karbauskas, kun. J. Švągždys 
taipgi pažymi tos dienos -pasek
mes. Rast. F. J. Smilgis išduoda 
finansinį raportą skaitlinėmis. Į- 
eigų buvo $1,081.20, išlaidų $894.- 
35 Liko $186.85, bet dar yra ir 
neišmokėtų, bet numatytų, bilų. 
Rast, raportą patvirtino fin. su
tvarkymo komisija O. Jankienė ir 
V. J. Kudirka. Raportai priimti su

6) Vargonininkams kelionės lė
šų atlyginimą ir kitų bilų atmokė
simą palikta Renginio Komitetui

7) Nutarta, kad pinigus, kurie 
pas vietos rengėjus prašy-

- 8) -Pribuvęs Cambridge lietuvių 
klebonas kun. F. J. JuŠkaitis išda
vė raportą iš savo darbuotės. Ra
portas priimtas.

9) Nutarta likusį pelną nuo spa
lių 12 d. pasiųsti Vilniaus našlai
čiams.

10) Pirm. V. J. Kudirka klau
sia kun. F. J. Juškaičio ar sutinka 
priimti savo parapijon N. A. Ka
talikų seimą, kuris įvyks vasario 
22., 1931 m. Kun. F. J. Juškaitis 
pareiškia sutikimą ir pasižada pri
rengti, kas bus reikalinga. .

11) Suvažiavimas uždarytas per 
pirm. V. J. Kudirką 5:45 vai. va
kare. Maldą .atkalbėjo vietos kle
bonas kun. F. A. Virmauskis.

V. J. Kudirka, pirm. 
J. F. Smilgis, rast.

«•-'

r-4-

t Vytauto Didžiojo Komitetas sa-1 DALYVAVO 
yo susirinkimuose lapkričio 9 ir I SekmadMhiio vakare
14 d. d. suvedė sąskaitas ir užbai- Imauskis dalyvavo 40 vąĮaųdų at*

JŠ Elizabeth, N.
’ i(«n*vJ.
čius paklaustas, kaip jaučiasi po 
darbuotės Boston’e atsakė:

*

gė savo darbą.
—. ' * •
Finansinė komisija patikrinus į- 

eigas ir išlaidas rado, kad viso į- 
cigų buvo ne $1,081 JO, bet $1079.- 
20. Taigi du doleriu mažiau negu 
buvo paskelbta apskričio suvažia
vime. Tokiu būdu ir balansas pa
sidarė ne $186.85, bet $184.85.

Lapkričio 14 d. š. m. p. O. Jan- 
kienė pridavė $5.00 Lietuvos Duk
terų draugijos likusį pelną nuo 
parduotų vėliavukiųy A. F. Knei- 
žys pridavė $22.00 p. Kasparavi
čienės priduotą likusį pelną už 
vėliavukeą ir kleb. kun. F. Vir- 
mauskio priduotus $7.05 likusius 
nuo vakaro. Taigi viso susidarė 
$218.90. Tą pačią dieną finansinė 
komisija išmokėjo visas bilas. Iš
mokėjus visas bilas Vytauto Di. 
džiojo Komitetas perdavė A. L. R. 
K. Federacijos N. A. Apskr. ižd. 
p. J. Verseckui $50.00 pasiuntimui 
Vilniaus našlaičiams.

Vytauto Didžiojo Komitetas reiš
kia nuoširdų ačiū visiems ir vi
soms šiokiu ar tokiu būdu prisidė- 
jusiems prie surengimo ir išpildy
mo programo spalii) 12 d. š. m.

A. F. Kneižys, pirm. 
- J. Smilgis, rast.

• - /
PARAPIJOS IŠDIRBINIŲ 

PARODA
Sekmadieny skelbimuose kuni

gas bažnyčioje garsino parapijos 
naudai išdirbinių parodą ir jų iš
pardavinėjimą. Kvietė visus 
kriaušius, šiaučius, mezgėjus, ir 
tt. ir tt,. atnešti sayo rankų pada
rų Į šios didžiulės kolonijos išdir
binių parodą. Už prašmatnybes 
būsią-duodamos dovanos. Gera 
proga amatninkas garsintis.

.Girdėjęs 
..-iA'- . i

.- -3. ;; 's . r..:
■ -

ARTISTŲ KONCERTAS
PAVYKO

Lapkričio 16 d. š. m., Municipal 
Svetainėje įvyko art. R. Juškos ir 
O. Katkauskaitės koncertas. Šis 
buvo paskutinis jų maršruto kon-' 
certas. Žmonių buvo nemažai. ŠĮ 
kartą ir mūsų profesijonalai ir 
biznieriai gerai pasirodė.

Koncerto programa buvo Įvairi 
ir turininga. Publika, sprendžiant 
iš aplodismentų, geriausia, pamy
lėjo p-lę O. Katkauskaitę. Ji mat 
davė publikai lengvesnių dalykė
lių.

Art. Juška dainavo vien sunkes
nius kurinius. Jis pilnai patenki
no, tą publikos dalį, kuri pagei
dauja tikro dvasinio maisto.

Pianistė p-lė Hill gražiai save 
užsirėk ome ndavri publikai akom- 
panavimu. o ypač piano solo. Ji 
buvo iššaukta pakartoti.

Taigi šis koncertas buvo turi
ningas. Už tokįą programą artis- 
lai užsitarnauja garbę.

Artistij maršruto rengėju buvo 
p. J. Romanas.

Rap.

VAKARĖLIS ARTISTŲ , 
PAGERBIMUI

Šeštadienio vakare p. Romanas 
pas save namuose surengė gerb. 
art- R. Juškos ir p?t). Katkauskai- 
tės pagerbimui vakarėlį. Dalyvavo 
dairiausia čia augusis jaunimas, 
merginos ir vaikinai. Visi 
Inai praleido vakarėlį.

links-

R.

IŠVYKO Į NAMUS
Art. R. Juška ir O. Katkauskai- 

tė, sekmadieny, tuoj po, koncerto 
išvyko į namus, R. Juška į Balti
more, o p-lė O. Katkaųskaitė į 
Hartford.

Art, Katkauskaitė pareiškė, kad 
Bostoną, teisingiau pasakius bos
toniečius ji pamylėjo.* Ji sako: 
“Čia' žmonės labai nuoširdūs ir 
malonūs.” v

Taigi artistai išvažiavo iš Bos
tono patenkinti.

b6į geraį,” gi »p» pačias iškil
mes atsiliepė dar. geriau nupasa
kodamas apię iškilmingą eirehą, 
pamaldas Katedroj bei, įspūdin- 

y guą įvykius Sympįony HaU To- 
• se iškilmėse dalyvavo . ir J. Bu- 

drrekiasu žmona ; juodu taip pat 
ART BUTĖNAS 80. BOSTONE daugybę gražių dalykų papasako- 

_ _ ‘Jja elizabetiškiams.
K. Beržanskis’*

Iš Gardncrs Mass. rašo; . r. 
“Aš dalyvavau milžiniškame 

parade spalių 12 d. š. m. Naujos 
Anglijos Vytauto 500 metų mir
ties sukaktuvių paminėjimui. Aš 
įstojau į eiles Cambridge nuo lie
tuvių bažnyčios ir ėjom į Boston 
į šv. Kryžiaus katedrą. Kaip ka
tedroje taip ir svetainėje man la
bai patiko. Ypač bendro choro 
dainavimas, kuriam dirigavo kom
pozitorius J. Žilevičius ir p-lė M. 
Gribaitė iš Cambridge. Jau se
niai begirdėjau tokią įžymią dai
nininkė kaip p-lė Gribaitė. Taip'- 
gi gražiai dainavo p-nia M. Maz- 
galienė iš Montello, Mass. Kalbė
jo kun, J. Švagždys ir. adv. J. 
Mileris, plačiai žinomas mūsų vi
suomenei. Skaitė rezoliuciją‘A. F. 
Kneižys. Aš buvau toli nuo stei* 
ęiaus, bet viską gerai girdėjau. 
Garbingi žmonės yra tie, kurie 
savo tautos apšvietą platinai Ma- 
ūyje paliko gražiausių įspūdžių 
atsiminimai. t -

Ant. Glebaučis

FEDERACIJOS SKYRIAUS SU- 
ąOLINKIMAB įvyks antradieny, 
lapkričio 18 d, š. m. pobažnytinė- 
je svetainėje, 7:30 vai. vakare. Vi
si skyriaus nariai—draugijų ats-. 
tovai kviečiami sueiti, >

■r. Valdyba
• .«

• - . x ' ,**Įb. - . •' *

■ ' \ v. .... ' . g
L. B. K. SALDĖ. 8OČDIE8 V, J.l

EAMimS DRAUGUOS . 
VALDYBA

* "T' • > tA **'-*> ' . ’ -K.

l- Pimuilnkąs A- V. T. Savickas,
451 E. Seventh St, So. Boston, Mara 

Vlce-Pirmiulnka8 — A, Naudžiūnas,
885- E- BroMtaay, Sa Boston, Mara 

Pret Ražttnlnkaa — V. Tamoltanas, ;4 
49 Mattoe M., Sa Boston, Mana 

Fin. Ražtinlakaa —J>; Ltngevičlus, 
• 62 Adams St, Dorchester, Maga 
Karterius — P, lOepotes,

268 Bolton 8L. Sp. Boston, Mara. . 
Tvaikdaris — J. LeSčfnskas,

141 Boweų St, So. Boston, MaSs. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

- ptršadleaj kiekvieno mėnesio 7:30 
vaL vakare,' pobažnytinėj svetainėj, 
Mf m St, Sa Boston, Mass.

USTUT.

PROTESTONŲ GUDRUMAS
* KATALIKO IŠTIŽIMAS

Būrys protestantų mįnisterių ir 
socialių veikėjų važinėjasi po ko
lonijas, taip jų pavadintų, nežino
mų tautų. Jų surašė randasi siri- 
jonai, albanai; lietuviai ir kiti.

Jie atvažiuoja į koloniją tokių 
ieškomų žmonių, užsiintą salę, pa
kalba, pagiria' ir užmezgę pažintį, 
pradeda savo darbą, ne^a kultūrą.

Vienas “visiems tarnaująs” lie
tuvis rūpinosi tuos svečius į So. 
Bostoną priimti Parapijos-salių 
jis'negavęs, užėmė tam.tikslui bu
vusią uni versalistų. i n rhažny tužę. 
Kviečia ten lietuvių jaunimą..

Geriau tokie misionieriai važido- nėję salėje, 7 vai. vakare, įvyks 
tų sau Afrikon ne pas So. Bosto
no jau civilizuotus lietuvius. 
z Gerai, kad tik vienas taip labai 
ištižęs katalikas So. Bostone tėra.

daugiau. Mes turime zi- 
visiems tarnaująs” lie-

--------- _• c.-

Yra jų.ir d 
nių, kad .tf: 
tuvis pasikvi s-z- -T;7 ' ’ 
studentą ir
Ked> - <•..,< -

VYčltflflEBATAI
A ,,. *. 

Meilė ar turtas?.

Meilė yra viena kilniausių dory
bių, kuri palaiko žmonijoj taiką, 
ramybę, laimę. Meilėj guli ir turi 
reikštis Dievui ir žmonijai. "Meilė 
yra žmonijos ir visstispalaikyto
ja. Didžiausias roeilės'feipsnis y- 
ra Dievuje, nes Dievas, būdamas 
savyje viso ko pilnybė ir tobulybė, 
panorėjo tos savo tobulos meilės 
suteikti ir kitiems. Jis leido į šį 
pasaulį net savo vienatinį Sūnų iš 
meilės, kai žmonės pamiršo auk
ščiausiąją Meilę. Dievas nori, kad 
ir mes, Jo protingieji sutvėrimai 
mylėtume savo Sutvėrėją ir Jo 
žmoniją. Broliška visų žmoniij 
meilė yra ženklas Dievo Meilės. 
Mes, jeigu nemylime artimo, kurį 
matome, kaip galime mylėti Dievą 
kurio nematome. ., y

1 • c ' ' '

Kad turėčiau turtų, pinigų, nau- 
fįbčiaus visokiomis prabangomls, 
kalba ne vienas pasauliui atsida
vęs'žmogus. Ak, kaip trokštame 
turtų. Viskas praeina, pasaulis 
turtus duoda ir juos atima, bet at-, 
imti Įgilintos sielos — meilės ne
gali Turtai verčia žmones išsiža- 
'dėti meilės. Žiūrėk kaip meilė val
do gražiausias šeimas, tą didžiau- 
siąjĮ turtąL Meilė yra tikras tur
tas., Kaip klysta tie, kurie sunkiai 
uždirbtą skatiką tuštybėms išlei
džia. Laikina meilė — ne tikra

< K . . -1.

meilė. Dideli turtai nuo dorybių 
ir maldjngumo atitraukią mus, kū
no geiduliai, įvairios sunkenybės, 
bet meilė -• visas >tas sunkenybės 
lengvai nugali Be Dieviškos mei
lės ir artimo viskas būtų veltui.

‘z-. Proxy

SEMSCEVBrhuS 
pataisau ip padarau kaip naujus, 
gerai; greitai, pigiai. Visiems ži
nomas

I 1 .

T

301 E Street, &

B-to.
V Z-4

,Lietuvos Dukterų dr-jos po glo
ba Motinos Dievo vakaras.■ • ' ■ •.

Vaidins veikalą “Savanorio 
Dnktė” arba “Pasiilgę Vilniaus.” 

Pertraukose bus dainų, dekla
macijų ir prakalbų. Tą pačią die
ną 9 ;30 vai. ryte, šv. Petro Įietu- 
vių.* bažnyčioje Iras. mišios. 
Ąt *4* 9_ • y. • » ' fęfra^ijo&*nrtei»^ijĮ»>- r

z ' ■ 'Ponfrčina

ATVAŽ!AYO Iš LIETUVOS
... ' I ■

Švedų Amerikos Linijos motor
laiviu “KUNGSHOLM” lapkričio 
3 d. sugrįžo - lietuviai keleiviai, 
kurie birželio 27 d. išplaukė kitu 
šios linijos motorlaiviu “GRIP
SHOLM” Ekskursija Į Lietuvą, 
grįžusių tarpe yra šie: 'Krungele- 
v'ieienė Morta, Krungelevičius Jo
nas, Krungelevičiutė Ona, Krunge- 
levičiutė Marė į Waterbury, Ctž; 
Jablonskis Julijonas į Philadel, 
phia, Pa.; Pūkas Vincas į Brook- 
lyn, N. Y.; White Stanley į Chi
eago, UI.; Krupovienė Ona į 
Bronx, N. Y.; Matukaitienė Ona 
į Baltimore, Md.; Čekanauskas 
Leonardas į Kanadą; Goldblatie- 
nė Chava į Brooklyn, N. Y.

Pasiremiant Linijos mandagiu 
patarnavimu'’ lietuvių keleivių 
skaičius kas kart vis didėja ir di
dėja Švedų Amerikos Linija ke
liauti Tas parodo, kad lietuviams 
patinka jų dideli, greiti nauji ir 
moderniški laivai Šį sykį atvyko 
į Jungtines Valstijas Amerikos, 
Švedijos grafas ir grafienė Folk 
Bemadotte, atvyko pasiviešėti A- 
merikoj. Grafienė Bernadotte yra 
buvusi Estelle ManviUc.

> Rep. V. M
■ ' ' / jį 1 1

*• Skaistybė — tai dorybių žtedas. 
Ji sunkiausia ir vyriškiansia tarp 
visų, ^oje reiškiasi nuostabi va
lios energija. Kai jos praktikavi
mas pasiekia tobulumo laipsnį, 
kurs spindi šventųjų gyvenimuo
se, nesvyruokime jos pavadinti 
heroizmu. Kaip ji nuostabi ir ma
loni! Ji padaro jauno žmogaus 
žvilgsnį malonų ir gilų. Ji apšvie
čia jo reikšmingą kaktą. Ji ap
juosia jo veidą jau nežinau kokia 
aureole. Ji išddSda save balso 
gryname tembre ir manierų nuo- 
liidume. Ji malone nudažo visą 
jo .asmenį, JI akleidfia iŠ savęs 
mistišką kvapą... Ji traukia prie 
savęs. Ji įkvepia pagarbos, susi
žavėjimo ir meilės.

ŠV. JOBO 8V. BL. PAGALBINES 
ŲRJOS VALDYBA 

Pirmininkas >— Motiejus žiobs,
86 Mt Ida Rd» Dorchester, Mass. I. 

Tetephoae Columbia 5431 
Vtce-Plrmlninkas — J. L. Petrauskas,

24 Thomu PIc. So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — Jonas Gllneckis,

5 Thomas Perk, So. Boston, Mass. 
Fin? Raštininkas — Matas Seikls,

256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
• 885 E. BMdwajr, 8a. Boston,'Mara 
Maršalka Jonas Zaikis,

7 Wlnf!eld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedeidienl kiekvieno menesio, 2 vai. 
po pietą, Parapijos salėj; 492 E. 7th 
St, 8a Boston, Mass.

’ VAIDYBA
■ •- i.. -., ? • >

z ♦ —

Pirmininke —.Tekle ASmenskienS.
63 O St, So. Boston, Mass. 

Vice-Plrmininkė — F. ZalecklenO,
448 Cambridge S t, 

Prot Raštininke'—
443 E. 7-th St, So
Telephona South Boston______

Fln.’Raštinlnk&--Marijona Marftoplut^/'
664 K. Elghth S L, So. Boston, Mara. Į 

Iždininke — Ona StanluliutS, ,• • 
•166 West 6-th St, So. Boston, Mase, 

Tvarkdart — Ona Mizgirdiene,
151? Columbia Rd., So. Boston, Maaa^ 

Kasos Globėja — E. Janušonleūe, 
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mara 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieno mSuėsto, 
7:30 vaL vakare, pobažnytinBj sva- \ . 
tainej. ’ -

Visais draugijos reikalais kretpkltia .j- 
pas protokolą raštininką, ’.v

■ , • ' •• .■
■1 ■-/-

<. Bbetoo, Mara. ..

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DEJOS VALDYBA 

rirmnilnkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park, Sa Ępston, Mas& 

Vlce-Pirmfninkas—Judras Jackevičius,
92 Sawyer Ava, Dorchester, Mass. 

Prot, Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 E. 6th St, .South Boston, Mass. 

Fin. Raštiatekas — Juozas Guzevičius,
27 Tampa S t, Mattąpan. Mass. 

Iždininkas — Vincas Kalištus,
67 G Street Soutb Boston, Mass. 

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

Draugijos Susirinkimai būna kas pirmą 
nedčldienl kiekvieno mčnesio 2 vai. 
po pietą, Parapijos.salėj. 492 East 
Seventh St, So. Boston, Mass»i

........ . .................—;---------------------

D. L. K KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI 

H80M.
P^alnlnkas — Antanas Macejuntu,

460 E Seventh St, Sa Boston, Maa 
Vįeepinn. —. Povilas žtrolis,

Protokolą jtaa — Adolfas itavitkn, . 
'. 274 Bolton St, Sa Boston, Mass. 
Ffnansą Rašt — Juozapas Vlnkevičina, 

. 450 E. Sevenib^t, Sa Boston, Mara 
Kasteriąs — Andrius Zalieckas,

702 E. Fifth SL,~So. Boston, Mara 
Maršalka — Kaztynieras Mikallionls, 

. 906 E. Broadivay, So. Boston, Mara 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko m&- 

nestotas susirinkimus kas an^rą na 
dėtdienj kiekvieno mėnesio Lletuvlą 

<8vetalnšj kampas E'Ir Sllver Sta, 
. So. Boston, Mass4 l-«»ą valandą po 
pietą., Ateidami atsiveskite drauge 
naują narių su savim prie draugtjer 
prirašyti.

ŠV. KAZDEERO R. K.DRJČS, 
> VALDYBOS ADRESAI - 

Plrmlnfnkas — J. Grublnskas, /•
24 Preecott St, Readville, Mass. ' 

Vlee-Pirmlninkas — J. "Markellonls,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. ' 

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

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

Karterius — F. Grendells,
237 W. Fifth St, ša Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj, 492 E Seventh St, South 
Boston, Mass. 9

KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO 

pražome kreiptis dėl visų infųrma 
djų “Darbininko” Administrad 
jon.

h PATARNAVIMAS filĖNĄ 
* IR NAKTĮ

■ D. A. ZALETSKAS 
r - Gbabmivs n BAtaAMUorojra .

■ 877 ir 448 Cambridge Stroet 
t ■ Cambridge, Mass.

Telephone University 8831-W.

*

1 ‘B L U E CO AL”
Tai geriantis kietai fa* iva 

Rfe anglis ką kada buvo U 
ant žemie paviršiaus,

dega o mtim 
jo vartę. Duok iri

■ i - «■

ASoBlon 3408
W s*l 1 

iLONMinr

-

LINKSMAS BALIUS
Rengia Saldžiausios širdies V. 

Jėzaus Draugija subatoje, Lapkri- 
op-November 22 d., 1930, Lietu
vių Svetainėj, E ir SilverGts., So. 
Boston, Mass. Pradžia 7:00 vai. va- 
kare. • 7/

Gerbiami lietuviai vietiniai ir a- 
pylinkės seni ir jauni ateikite į 
viršminėtą balių, o mes užtikri
nant kad būsite patenkinti.’ ’Būs 
linksmas balius, nes geri muzikan
tai grajis. lietuviškus ir ameriko- * 
niškus šokius. : “ ;

- '■y.‘'

Bus priimami nauji nariai ir na-’- į 
rėš nuo 16 iki 25 metų be įstojimo,./’,' 
o

TeL So. Boston 0823 ,
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

• 511 E. Broadway, So. Boston

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
5 ir nuo 6 Iki 8 vaL vakarą Ofi- z 
sas uždarytas subatos vakarais k* ‘ 
nedčldieniajs, taipgi seredomia nuo 

z 12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

TeL So. Boston 2G60 .

LIETUVIS DANTISTAS ■*

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston’

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo , 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vaL dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 valo. Ne
daliomis nuo 9 Iki 12 (pagal so-\ 
tarti).

Į
5

3
3
g
I 

I 
i

TeL Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—9 

881 Mass. Avė., arti Centrai 8q 
Cambridge, Mass.

REIKIA KREIPTIS j’
deiet pagydymo visokią 
kradja nervą Ir chroatf- 
ką ligą. Kurte kenčiate 
nuo reumatizmą skaude* 
ltą. vočių, sutinimų arba 
šiaip kokių kūno ligų, ta- 

_____ rotum M kreiptis tuojatm 
Atminkit. paalteiravimeK 

patarimas dykai visą š| mėnesi, į 

Dr.Gradii,327
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v Antradienyje, lapkr.. 18 d., 6 40 
y. Kun. A. H. Chandler, O, P. 

4iThe Development of Divine 
Hįft^ndship.” , . J)

'Trečiadienyje, lapkr. 19 <į., 6 40 
v., kun. Rpbėrto L Gannon, S. 

St/’ J.:“Philip Massinger, Papist.” -

Ketvirtadienyje, lapkr,' 20 d^ 
6:40 v. v., kun. James A. Noonan, 
C. S. P. “Honor and Invacation of Z ■ ■ .

Penktadienyje, lapkr. 21 <L, 
640 v. v.,,James V. Smith; “Firat 
Čatholic Senator from Massaehu- 

setts.”

\ šeštadienyje, lapkr. 22 d., 6:40 
į v.' v. Dr. D. Clifford Martin: “Tu- 
||y ; bereulosis: ^The Importance of 
^<.«. Early Diagnosis.”

Kreipiame skaitytoją dėmesį į 
įįA 'antradienio ir šeštadienio kalbas, 

pirmoji dvasinio turinio, antroji 
£ ^ąjiiė džifevą*ir jos ankstyvą suse, 

kimą. Sekmadieniais National 
į?* BroadcJšting Co. perduoda kata- 

likų valandą 6-7 vai. vak. Šį mė- 
į nesi visą eilę kalbą sako kun. Gil- 
įv.. lis, paulistas, Čatholic World re- 

faktorius.

-Mirė

i Šv. Juozapo džiovininką ligoni-

■
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VALANDO8:
Nuo 9—12 13 ryto, 2—8 vak 

Šventadieniais susitarusi 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Ava.) - 
BROOKLYN, N. Y.

_ Į
v- 

' -
bolševiką bernai suka lizdą. Kas 
nors reikia daryti. ’ , . •

\ -r- Dr. 'Žukauskas prižiūri Vin
cą Miltakį, kuris sunkiai serga. 
Dėl troko sutrenkimo serga. Ona 
Norbutienė (821 Ųuincy St.)_f pri
žiūri dr. Valiukas. ‘

V Z * 2 - s

— Rrooklyniečiai džiaugiasi ga
vę antradienio “Darbininko” lei
dinį. Sako užsisakysią “Darbuką” 
visiems metams. Bravo, katalikai 
teskaito tik katalikiškus laikrO- 
šąius. ‘

— Kataliką Akcijos savaitei bus 
bandoma ganti radio. Savaitės į- 
vyks per gavėnią 1931 m. >

— Vytauto komitetui gal pasi
seks šį penktadienį sutverti Vil
niui Vaduoti Sąjungą. . Posėdis 
pas kun. N. Pakalnį.

— Ponas J. Žilevičius vadovaus 
Wyoming klonio lietuvių chorui 
lapkr. 23 d. Wilkes Barre, Pa. per 
Vytauto D. šventę.'

— (Tą dieną šventėje dalyvaus 
ir p. vice-konsūlas p. Daužvardis.

— Newarke Vytauto D. šventė
je lapkr. 16 d. dalyvavo visi apy- 
linkės dvasiškiai. Kun. Ig. Kelme
lis svečius su Lietuvos ponais pa
vaišino.

— Jaunų Vyrų basket-ball ty
mas lošė su Šv. Monikos par. ty
mu Klaščiaus salėje lapkr. 16 d. 
Kas sekmadienį ten įvyksta šokiai 
ir basket bąli lošimai.

— Per Angelų Kar. par. choro 
vakarą šeštadieny buvo išleista 
aukso pinigų laimėjimai. z Tikie- 
tų laimėjimui nebuvo perdaugiau- 
sia išparduota.

— Vytautą spaustuvėje bus par
davinėjamos ne tik lietuviškos 
maldaknygės, bet ir angliškos. Y- 
ra jau Kalėdų pasveikinimams 
kortelių — lietuviškų ir angliškų.

— Kas nori antradienio — lap
kričio 11 d. “Darbininko” leidi
nį gali užsisakyti Vytauto spaus
tuvėje “Darbininko” pavienius 
numerius visada galima ten nusi- 
jiirkti. Spaustuvėje priimamos vi
su katalikiškų laikraščių (Ameri
kos ir Lietuvos) prenumeratos.

— Visos draągijbs, įstaigos ir 
pavieni asmens gali įduoti savo ži
nias, paskelbimus spaustuvėn. Ten 
jie peržiūrom^ ir kuogreičiausiai 
siunčiami Bostonan. Čia reikikj- 
duoti ir straipsnius. Viską peržiią 
ri kun. J. Balkūnas.

— Denver Register (Denver, 
Colorado) lapkr. 16 d. leidinyje į- 
dėjo ‘žinią apie Amerikos lietuvių 
švenčiamos Vytauto D. šventės.

—- J. E. Balutis dalyvaus Vy
tauto ,D. šventėje Newarke, lapkr. 
1$ |d. Bet į EUzabethi komiteto 
kvietimą šventėn, p. Balutis nė ne
atsakė laiškan.

z- i x. < v
•/

f *v*

•r.

R& ,
h? • nėję, Bronx’e, mirė Pins Kmeliaus-
A kas lapkr. 14 d. Bus laidotas iš

Karalienės Angelą bažnyčios lap-
Bcr kričio 18 d. 10 vai. ryto į šv. Jo-
k no. kapus. ./Pašarvotas: 27 Hopel

CJ4- T .oirlAriii’Srnic’ imtU no oiSt. Laidotuvėmis rūpinasi grab. 
J. Garšva., , -

.“ žmogžudžiai’’—lapkr. 23 d.
Pan. Šv. Apr. salėje, No. 5 ir 

'Havemeyer g-vių kampas, Dramos 
? ratelis “Vairas” vaidins veikalą 

^žmogžudžiai.” Vaidintojai (iš 
L — "Centrai Brookiyn) yra gabūs ir 
£■? gražiai veikalą perstato. Vaidino 
s. jau keletą kartų pavykąąiąį įr šį 
tf*'*kprtą gražiausiai pasirodys. Po 
g.? vaidinimo bus šokiai. ŠĮ vakarą 

rengia Mot. Saj. 29 kuopa.
j-\

Dalina duoną.
Pe , Visame mieste bedarbiams dali- 
X narna duona dykai. Visose polici- 

jos stotyse yra įrengti , duonos 
■j: punktai. Berods, vieną* dieną iš- 
į dalino vien policija 6,494 kepalus. 
S^'Nekuris geradaris duonkepys iš- 
Z dalino dykai 1,000 kepalų. Tai 

. tau “prosperity...” Šv. Marijos, 
f šv. Petro ir Šv. Katarinos ligoni- 
B “Tiės kasdien valgydina 3 kartus po 

V 150 vargšų.
|h- • '.... Žinutės
fe S . — Kun. J. Aleksiūnas taipgi 

vyks į Kunigi] Seimą Wilkes Bar- 
riuose, lapkr. 19 d. š. m.

- — A. Kandratas stipruolis 'lai
mėjo ristynes prieš V. Zelezniak 
Ridgevood Grove, lapkr. 12 d.

— Dain. Butėną žmona išėmė iš 
kalėjimo, bijodama kad vyro bal- 

./ sas nepagestą.
į. — Ukrainiečiai nori tartis su 
lietuviais, prieš lenkus protestuo
ti, bet nežino kur kreiptis. Jų de
monstracija dėl lietaus neįvyko.
. — Kunigų susirinkimas įvyko 
pas kun. P. Vanagą, Jersey City. 

Eį \Ineš daug sumanymų į kunigą sei- 
L ’■ mą Wilkes Barriudse.

Great Neck, L. I., vietiniai 
lietuviai nori tverti lietuvišką pa- 

Ten daug lietuvių esama;
rv ■—~—1——-
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šęs ir nenorįs. Parašęs net dr į 
Brooklyną kad nesiųsti, bet vįstiek 
siunčia. Ir dabar nežinąs kaip to 
brudo nusikratyti. Aš jam pata
riau tais popieriais pečių pakurti. 
Jis mano patarimo paklausė. Tai
gi dabar “Laisvė” nelaisvėje.

, ..Bet vienas kitas per nesusipra
timą ir nuolaidumą užsirašo, ne 
dėlto, kad jis norėtu, bet kad siun
tę per kiek laiko pradeda reika
lauti ir net grąsinti, kad užsimo
kėtą. ' „

* Bolševikai ir ją “Laisvė” tar
nauja Maskvos bolševikams, . bet 
ne liėtuviams'žarbininkams.

Lietuvius ir Lietuvą bolševikai 
per savo spaudą šmeižia ir smer
kia. Tad tokiems parodykime du
ris. Uždarykime kišenei ir neduo- 
kime nė vieno cento mūsą tautos 
išgamoms. Susipratę žmonės jau 
seniai ne tik kišenes uždarė, bet 
ir tautines draugiją arkliubą sve
taines bolševikams uždarė. -Tik

♦ -

mūsą dr-ja dar vis leidžia tiems 
mūsą tautos tranams išnaudoti 
nesusipratusius darbininkus.

/Šiais Vytauto metais padaryki
me nutarimą, kad į savo .svetaines 
neįsileisime' bolševiką su ją paren
gimais. Mes dėl tų kelią doleritj 
nenubiednėsime, bet apsaugosime 
šimtus darbininką nuo budelią 
bolševikų, kurie tik Maskvos bu
deliams tarnauja.

Persiėmę Vytauto dvasia šluo
kime iš mūsų visuomenės išgamas 
bolševikus. z

Is praeities semkime stiprybę..
<

Kadagis

r.

4

nr :
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ki ir angliški šokiai, griežiant ge
ram orkestrui. • t

Be to, buvo nutarta kviesti vi
sas apylinkAies Lietuvos Vyčiu 

kuopas iš N.XY; ir N. J. apskrities 
į šį parengimą.

Kadangi tai yra paskutinė pra
moga prieš adventus su šokiais, 
(nes lapkričio .30 d. jau yra pra
džia advento), tai visi turės pro
gą gerai pasilinksminti ir pasišok
ti. Pradžia 7:30 v. v. Bilietai po 
50č. ' " '

Taipgi kuopos susirinkime buvo 
priimta nauja narė į 41-mą kuopą, 
būtent p-lė Marė Milašauskaitė. 
Reikia pastebėti, kad dabartiniu 
laiku kiekviename nusirinkime 
prisirašo keltas naujų narių į Lie
tuvos Vyčių'41-mą kuopą. > \ 

Kambarių taisymą pabaigus ir 
rakandų t dasipirkus, yra rengia
masi padaryti didelį įkurtuvių 
balių trumpoje ateityje/

' ' - - Vytis A. J. M.

BROOKLYN, N. Y,
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“Savanorio Duktė”
Lapkričio 8 d. vakare Apreiški

mo Šy. Pan. parapijos svetainėje, 
vietinė Moterį] Sąjungos 29-ta 

1 kuopa statė scenoj trijų veiksmų 
veikaliuką—“Savanorio Duktė.” 
Publikos buvo veik pilna svetainė. 
Vaidinimas, su mažomis išimtimis, 
išėjo gerai.

Veikale perstatoma ‘kovos lauke 
žuvusio savanorio dukters didį pa- 
trijotingumą, karatą pasiryžimą 
kelti Lietuvos liaudies tautinį su
sipratimą ir organizuoti Lietuvos 
jaunimą paliuosavimui Vilniaus iš 
priešų vergijos. Savanorio duk
ters rolę puikiai atliko p. Willis 
Šertvytaitė. Ji turi artistiškų ga
bumų ir moka persiimti veikalo 
dvasia. Ji tikrai atrodė inteligen- 
tė-mokytoja, patrijotė-lietuvaitė ir 
karinga šaulė. Tarabildienės^va- 
rininkės

. > -■ ’ • •

Keršio -
Dėnboreko — F.. Morkus,. Juozo 
Rumelaičio, studento — p. Lap- 
šys — irgi parodė sceniškų gabu
mų, gerai suvaidindami savo ro
les. Nelės Mingalaitės — p. Aku- 
nevičienė, Ruginienės — E. Bart
kevičiūtė, Verutės —, E. Butkevi- 
čiutė — savo užduotis taipgi at
liko neblogai. Taeiaus Vainoros 
rolėje p. R-Jūdoriaitis — netiko. 
Vainorą visi garbina kaipo dainių 
ir kanklininką ir nuolat prašomas 
padainuoti ir paskambantis — jis 
tik deklemuoja; nešiojasi kankles, 
bet neskambina. Grišuno, vals
čiaus viršaičio rolė irgi buvo blo- 
'gai atlikta. Viršaitis turėjo būt 
senas ir rimtas valdininkas, o sce
noj matėsi jaunas “cirkininkas,” 
kurio perdėtos ir nevietoj kome- 
dijanto gestikuliacijos — tiesiog 
erzino žiūrovus ir Lietuvos viršai
tį vaizdavo tartum kokiu tai 
“kvailiuku.” Režisoriai turėtu 
kreipt daugiau dėmesio paskirsty
me rolių. /_

Vaidinimo pertraukoj buvo so
lo ir duetą. Solo gražiai padaina
vo p. K. Hoffmanas, kurį publi
ka pagavus — nenorėjo greit pa-, 
leisti' Duetu dainavo p-lės Buziu- 
tės ir A. Šiška su p. Hoffmanu. 
Akompanavo p. A. Visminas. Va
karo vedėja buvo p. Mikulskienė.

\ " Rep.

r

J. Sadauskienė, Kas-

Felikso

■ v -a -. > ■: ■ X -

Lapkričio 8 diehą, Atateka sa
lėje buvo surengtas, balius A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos 30-tos kuo
pos jaunamečių skyriaus. Buvo 
tai pirrąas ją balius ir liks vieti
nių lietuvių tarpe kaipo istorinis 
lėlius, nes jis įvyko šiais jubilie
jaus metais o /avo įvairumu am
žiais nepamirštinas. Dalyvavo gan 
skaitlinga publika, jaunu ir senų, 
o, griežiant p. Vinco Kivyto “Tex- 
an Orkestrai” visi smagiai pasi
linksmino^.- pašoko — pažaidė.

■ Paįvairinimui vakaro buvo virš- 
minėtų jaunamečių suruoštas pro
gramas iš sekančių: Panelė G. LL 
zunaitė paskambino “Polką” ir 
“01d Fo)tfs4ri cHonie” pianu. Pa
nelė Ona Vyšniauskaitė pašoko 
“Joe Dance,” “Rusišką Kazoką,” 
“Tap Daneo,” kuriai minėta or
kestrą pritarė ir ji buvo gausiu 
delnų plojimu kelis kartus iššauk
ta atkartoti savo rolę. Pasirodo, 
kad panęlė Vyšniauskaitė yra ta
lentuota. šokikė. Panelė Zabels- 
kiutė pianų paskambino “Lam- 
pangola” ir buvo iššaukta atkar
toti. Panelė Bronė Kučinskaitė ir 
panelė Meškytė pašoko “Tapė 
Danee”‘ir “Brcak away.” Pane
lės J. Kleižiutė ir P. Sperauskai- 
tė sudainavo duetą “Oi močiut- 
motinėle.” Panelė Julijona Min- 
činskaitė paskambino banjo “Spa- 
nish Tango.” ■.Toliau visos jauna
me! ės,padainavo “Pelėdą,”’“Lie
tuvos Himną”Jr ““Star Spangle 

J11®111* užbaigi va- 
iŠcidbiant^rvėčius buvo leis-

Banner” ir sų tuomi užbaigė va- 
karą., . ~._ —._______
ta^ išlaim^jimui saldainių “knfa- 
ras” kurį JSlaimėjo po No. 52 jau
nuolis Edvardas Kleįžys. Baliaus 
rengimo komisija širdingai dėko
ja ponioms M. Navickienei, R. Ne- 
dzinskienei. M. Tamašauskienei ir 
V. Vyšniaūskiener už pasidarbavi
mą prie atolu ir pagaminimą gar 

į. jauna_ 

gRįarbavosi prie par-

virinime launameeir; skyriaus 
valdyba susideda'iš sekančių pa
neliu: Pirmininkė Marijona Ta
mašauskaitė.^finansų Raštininkė 

Marijona Kiyitąfte, Prot. Rašti
ninkė Valerija Matulionytė. Iždi
ninkės Olese Tuskaitė-ir O. Matu- 
zaitė. ' ' x

Tokiu minėtų ‘jaunamečių pa- 
rerigimū ptfSiika buvo labai paten- 

. L • z*
kinta, ir. vra geistina, kad mūsų 
^aiirmmetės4ir daugiau narengtų 
Knašiu balių sukvietimui lietuviu 

nasilinksminti ’ir pasi
matyti)

davimo

Reporteris
ž.
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Telefonas: Stagg 9105 \

DR. A. PETRIKĄ
(nraięa)

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

"■ JT-Spindultą Diagnoza 
Gano Anestetiką 

VALANDOS : 
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais Ir šventadieniais 

tik susitarus.

“ TeL Greenpoint 4428 , s - J

DR. JOHN WALUK
: i •* VALANDOS:
i 8—10 A. M. 1—2 & G—8 P, M.
: . ' - >■

Sekmadieniais pagal susitar

: 161 NORTH SIKTH S 
BROOKLYN, N. Y.

PAIEŠKOMA
Mažuolis-Mazols, Petras, Ameri

kon atvykęs apię.1911 m. iš Užuši- 
lių kaimo, Biržų valse., gyvenęs 
Pittsburgh apylinkėse, neva Lou- 
purex, Penna. (10—4390).

Novogruckienė, po antru -"vyru 
Juozapaitienė, Ona, pirmiau gyve
nusi apie Nevark, N. J., o dabar 
gyvenanti Pennsvlvanijoje. Jai 
testamentu yra užrašyta keletas 
šimtą dolerių, kuriu dalis jau iš
gauta, o likusią reikalaujama ko
kios -tai kitos moteries (10—1363).

Luksevičius-Lukoševičius, Juo
zas, prieš karą gyvenęs MaeAdoo, 
Pa., sugrįžęs iš kariuomenės pa
stovios gyvenamosios vietos netu
rėjęs — buvęs kokį laiką Phila
delphijoje, paskui Schūlkill Hav- 
en, Pa, o po 1921 m. kažin kur

į 
i
3
ĮiI
3
iIi
i
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riampolės apskr., Amerikon atvy

 

kę prieš karą ir apsigyvenę Brook- 
lyn, N. Y. Paieško brolis Tomas,

\ . Į

Kazys ir Petras Petraičiai bei 
ją seserys Katrė Šeputienė ir 
Magdalena Sabeckienė, kilę iš 
Sungailiškią kaimo, Tauragės vai. 
Amerikon atvykę prieš 30 metą. 
Paieško sesuo Marijona Savickai- 
tė-Ričkieųe, neseniai pasprukusi 
iš Rusijos.

Amalevičius, Juozas, kilęs iš 
Surviliškio valse., Kedainią apsk., 
išvykęs Anglijon 1903 m., vėliau, 
gyvenęs Bostone. Paieško sesuo' 
Ona Mataitienė.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai prašomi' 
atsiliepti j Consulate Geųeral of 
Lithuania, 15 Park Row, New 
York City. r

dingęs ir iki šiol nesąs žinomas. 
(10—1177).

Sakalauskas, Jonas, gyvenęs 
Hunterdon Counfy, New Jersey 
valstybėje, Baptistown, French- 
town bei Šauervein miesteliuose, 
mirė 1928- ar 1929 metais, paliko 
apdraudą 1,300 dol. sumoje. Vie
nas velibnies brolis gyvenąs Ame- 
rikdje'(10r-1175). ? - ;

Pocėvičiai, Jurgio vaikai, gyve
ną Amerikoje, turi teisės gauti pa
likimus po mirties ją dėdės Juozo- 
Joe Pocevičiaus (10—116).

Martinaitis, Napoleonas, kilęs iš 
Trumponią kaimo, Jūžintą valse., 
Zarasą apskr., Amerikoje gyvenęs 
apie 40 metą, dirbęs kasyklose, 
vėliau gyvenęs 601 3rd Avė., 
Brooklyn,~N. Y. ir esą miręs (10— 
1452). ' ’

Černiauskas Aleksandras, Čer
niauskaitė Veronika ir čemiuas- 
kaitė-Mučinauskienė Juzė, kilę iš 
Butkūno kaimo, Vendžiogalos 
.valse., Kauno apskr., Amerikon 
atvykę prieš karą iš Liepojos. Tur
tas Lietuvoje yra -pavojuje. Pa
ieško motina Pranė Černiauskienė.

Sabaliauskas, Leonas, seniau gy
venęs Philadelphijoje. Paieško 
brolis Antanas.

Lozarai, Jonas ir Matas, kilę iš 
Eglinčiškės, Antanavo valse., Ma-

BROOKLYNO rf APYLINKES 
LIETUVIAMS .

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

j. rmiLASGuns,
13W E. 91 St, ’ Brookiyn, N. Y. 

a X I z XI

TeL Stagg 5043 Notary Public

M. P. BALLAS INC.
. BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas

734 Grand St., Brookiyn, N. Y.

“ŽVAIGŽDUTĖ”
J, - ’ • . - ■

Mėnesinis vaiką paveiksluotas
. s laikraštis. <

Eina septinti metai kas mėnuo 
.32 pug. didumo. .

Yšvri, i«tainfaifcri!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose'-pa- 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku iry nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiąma vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę! užbakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domią skaitymėlią, įvairią žinią, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau' 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

Tik paabndyk — mūsą nerūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaiką Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metą.

Priedą duodamiNoterijos bilie
tas.

Adresas: “žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
NamaL ' ’

■■

TeV MitcheH 2-0656

VINCAS ADOMAITIS
GRABORIUS

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

Gyv. vita: Tel. Bergen 3—6331'

1 .
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NEWARK, N, J.
». v \ 

■, --------------------

ftPas mus užplūdo “Nelaisvės” 

bradas blakės. Susipratę ir švie
sūs darbininkai greit atsikrato, 
bet yra ir tokių, kurie nežino kaip 
atsikratyti,- Pavyzdžiu, vienas 
žmogelis man pasakoja, kad bolše
vikų brudo štabas jam pradėjo 
siuntinėti “Laisvę.” Jis neužšira-
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Lietuvą matysi skaitydamas K&- 

talikų/ Veikimo D*tro leidžiamą 
savaitraštį 
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Lainj rartlns gana greitai surandu <3 tenisu paduotą metą
' v

KLAŽČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

Šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
nimams smagiausia vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau laikas užslsn- 

■ kyti salę žiemos sezonui.
JONAS KLAŠČItFS, Sav^ 

kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
Mąąpeth, N. Y.
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Kadangi jau n^uji kuopos kam
bariai tapo kone visai užbaigti, 
tai savo mėnesiniame'susirinkime, 
Lietuvos Vyčiu 41-ma kuopa, nu
barė surengti inargumyną vaka
rą, šeštadienį, lapkričio 29 d. š. 
m., Pan. Šv. Apreiškimo parapijos 
salėjė, No. 5th ir Havemeyer Sts. 
Bus atvaidinta trumpos, bet labai 
juokingos komedijos: “Pas foto
grafą” ir “Vienas iš mūsą tur 
apsivesti.” Tarpuose bus dainos. 
Dainuos visiems gerai žinomas 
dainininkas Kazys Hoffman ir ki
ti. Gi po to, seks pusiau Įiątuviš-

Tel. Stagg 0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskas) 

GRABORIUS 
107 Union Avė, Brookiyn, N.Y.

LAIVŲ VARDAI
Yra būtinai reikalingi gavimui pirmųjų ir antrųjų pilietybės popierių, 

kaipo ir PERMITV-LEIDIMŲ sugrįžt Amerikon 
r • ■ _ -• ■ * —

Iš Antverpen—New York 1908 Iki 1915
< Iš Bremen—Baltimore 1901 iki 1915

H Bremen—Philadetphla 19(h Jki 1915 
15 Bremen—New York nuo 1901 

' Ift Gtaagovr—New York 1912 iki 1915 
/ z H Hamburg—New York ntio 1901 , .

Iš I.lbavos—New, York 1907 IXL1915 
Iš Livarąool—New York 1906 Iki 1915 
Iš Llverpool—Phfhulelphfa 1907 Iki 1915/ 
Iš Rotterdam—New York 1908 iki 1915 

į.V ’ Iš ftoutbampton—Npw York 1908 iki 1»R5
\ Reikalaukite aplikacijų Ir pridėkite 2 centų štampą ir adresuokite: 
< P. MIKOLAINIŠ , V

188—^190 Sands Street^ Brookiyn, N. Y.

MūSy LAIKRAŠTIS”
Jį reikią užsisakyti sau Amerikoje 
ir viriams giminėms ir pažįsta
miem* Lietuvoje. >.

“Mūsą laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei mėtą du 
litai. , !
x Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 

lratna tą pati, o visurridtur užsie
ny] (taigį ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vi* Alėja 31 Nr. “Mūsų Lafkraš- 
tto.”

f

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS
--_ I

Vienintelė Kataliką Spaustuvė ir Krautuvė
/ Apylinkėje

Paraiduoda: maldaknygės, rožančiai, škaplie
riai, medalikėliai, kryžiai, stovylos ir k. 
gauti įvairaus turinio knygų.

Prie Spaustuvės
X “DARBININKO” AGENTŪRA

Apylinkes lietuviai teužsisako jr
f" j £ • < • • z t • • e e

imame visus
' bus bei užsakymus.

. '“VYTAUTO” 8PAUSTUV1
S54 Grand Street *' -Brookiyn, N. Y

Galima

✓

✓

teperka 
Dąrbifiinką” per ‘‘Vytauto” spaustuvę^ Pri-Z • 

“Darbininkui” apgarsinimus, dar-

Z Z a 
Tel. Newtown 4464

.ANT. J. VALANTIEJI
f • A . A'-Aa

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS • 

Apdraudė Visose AafcoN 
Notary Public

54—41 — 72-nd Btrett, 
(4 Leilngton Avė.) arti Grand 8t. 
MASPETH, L. L, N. Y/

................................. ........................................................
,, , — ■■■
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