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Šiuo metu yisur pastebi L. D. S. jubiliejinis sei LENKŲ OPOZICIJA BUSIMŲJŲ
Jau rašėm
mas didelis -karingumas. mas nupigino prenumeratos
RINKIMŲ NEPRIPAŽINS
kruvinus seir
Mussolini, Pilsudskį ir kiti kainą. Taigi gera proga pa
Vokiečių spauda prieš pat reita sekmad
diktatoriai deda visas pa sinaudoti nupiginta kaina
rinkimus pranešė iš Varšu Ofieiaieš 1
stangas savo pozicijas su visiems, kurie ligšiol dar-nė
vos smulkesnių žinių apie kad rinkimų.;
stiprinti. Jie ginklu jau šim- ra įsirašę į “Darbininko”
opozicijos rinkimų sąrašų Pilsudskio
armiją.
■ . tus į kapus nuvarė.
papaikinimą.
Ląįkraščiai
“Darbininkas” ginkluotos Kviečiame gerb. L. D. S.
.Centro: kai
klausia, kam, tokioms sąly
Taut. dėmi
armijos neturi, bet jis turi narius, “Darbininko” pre
goms esant, Lenkijoj’ dar
galingesnę ir už Mussolinio numeratorius ir jo bendra
vedama brangi' priešrinki Krikšč. da
darbius padėti savo broginkluotąją.
✓
• z minė kova. Toliau laikra
Žydų
;
Visi žinomė, kad spauda liams ir sesutėms tapti na
ščiai pažymi, kad lenkų oVokiečių^
— laikraštis nugali ir galin riais šios garbingos armijos.
pozicija
pareiškė,
jog
togo

Komunistė
giausius monarkus ir dikta Reikalaukite aplikacijųjprimis sąlygomis rįengiam^nntorius. Todėl diktafoęįai la rašvmui narių ir prenume
kimn rezultatų nepripažins. Rinkimus^
biausia bijosi spaudos. Jie į- ratoms rinkti blankiu Pasi
vyko laimėti
veda spaudai aštriausią cen darbuokite šiame* kilniame “Vossische Zeitung” ra- sur veikėja
Ašo, kad Pilsudskio vyriausy
spaudos platinimo darbe.
zūrą.
Opozicija .-.ąė
bė stivo priespaudos metodų judinti. Jos
Bet ne visa spauda lygiai
dėka po ateinančių seimo lėjimubse. ' !
veikia. Yra žmonių, kurie
rinkimų lapkričio 16 d. pir mažumomis.
spaudą panaudoja savo blo- “DARBININKO”
’■
\ ' i
mą kartą galės valdyti kraš rašai buvo^
' giems tikslas, Savo nedorų
KALENDORIUS tą parlamentarine tvarka.
darbų padengimui. Diktatotų Galicijoj;
,
riai taipgi turi savo spaudą,
Šiais metais išleisime Tačiau seimas neatvaizduo Visur smūru
ir jie ją panaudoja savo “Darbininko” Kalendorių siąs gyventoji} nuotaikos. voxpanaikinį
propagandai.
'1931 metams. L. D. S. kuo Net kvlas klausimas, ar to- Bet vistiel
L. D. S. ir “Darbininko” poms buvo išsiuntinėti laiš kiomis sąlygomis nepasi
gavo dviejų:
pagrindai z nesugriaunami. kai prašant prisiųsti kuopų reikš gyventoju nuotaika,
gumos. . “Darbininkas” skelbia žmo- istorijas, atvaizdus, ir taip kuri gali sukelti Lenkijoj
- nems — darbininkams Kris pat'parinkti savo kolonijo kitokių, bet dar pavojinges
taus mokslą ir Jo idėją. je skelbimų.
nių, pasėkų.
Smerkia visus tupįs, kurie iš- Ligšiol 'skelbimų gavome “Bėrliner Tageblatt” pa
Raudoja darbininkus gra- tik iš Waterbury, Conn. ir stebi, kad, nežiūrint to, kaip
«•
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Dienraščio “Drauge
*•
nešimu, bankininkas;
Eliasr lietuviu skyii^l
mininkas gavo laišką^!
tuvos nuo Dr. Zauniau
siehių -Reik, ministėri
riame praneša, kadH
vos vyriausybė princį
sutiko dalyvauti Cįl
Pasaulinėj Parodoj
Lietuvos atstovai V«
ne p. B, Balučiui btį
vesta rūpintis parode
kalais glaudžiame ko
* i * . l'J
su Chicagos pasaulini
rodos lietuvių sekcija.
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' šiais, bet gyvenime nėpritai-

Noryood,

i.

. •«

Ma®. -

•.

-r-,.*-,

lęudskiui paėl&,S^d viležinė raiffec.
tėjo nė paši
ldai! sėdi kal- blogiau su
dtgudžių są
taikinti. Ryp tas pats,
dsėtumas bu-

LENKyTERORį

•

^pereitą šeštadieny ir sekmadj^v didesniose J. V,
KONFERENCIJA
kolonijose^vyko ukraipiečių
masiniai milingai. Lšnešta
/PASIBAIDĖ
protestai prieš Lenkiją dė
/ Wdshington. — Amerikos
lei barbariškumo Rytinėje
J. V. vyskupų konferencL
Galicijoje.
S.,
Washington, D. C.
joj,
Amerikos
Katalikų
UBostone ir New Yorke
mis dienomis pasibaigt;
; niversitete, išrinkta sekan
vyko didžiausi mitingai. To-Z
kieti jos ir Juųg. ValsL.
tiems
metams
administracise vietose kalbėjo ir lietu»• . v
la dėl<Black Tom eksgS
nė
Katalikų
Gerovės
Konfe

viai kalbėtojai.
jos karo metu New?J«Į
rencijos, valdyba.
Vokietija buvo kalti®
Valdybon įeina: San Fransabotažavimu. Teismo?
cisco arkivyskupas Hanna^
misija susidėjo iš dvi^J
Cincinnati i arkivyskupas
merikomi ir vieno vdjūjl
McNicholas; Kansas^Cįty
Teisrrto komisija.'jj||
vyskupas Lįllis; Clevelapdb *
-

....

L- -< . *
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kimSi,’ šunį[i’j^^ri^krrze,’

sakant, perse

darbinin
kus nuo išnaudotojų.
Tad_ “Darbininko” misi
ja nelengva, nes šiandien pa
saulis perdaug sumaterializėjo.
“Darbininkui” reikalinga
didesnė armija.
Per šiuos jubiliejinius
metus ją padidinkime. Pri
rašykime daugiau narių prie
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos ir gaukime daugiau pre
numeratų “ Darbininkui.

Conn. teiraujasi ar bus iš
leistas kalendorius? Atsako
me, taip. Iš Lovrell, Mass.
gavome LDS. kuopos istori
ją ir atvaizdą.
Gerb. LDS. kuopų valdy
bų ir darbuotojų prašome
pasiskubinti su prisiuntimu
skelbimų, kuopų istorijų ir
atvaizdų. Tą visą būtinai turime
gauti prieš gruodžio 1 d. š.
m.
LDS. Rastinė

N. A. TARYBA RŪPINASI
BEDARBIŲ ŠELPIMU

Kretinga. — Praneša, kad
prof. Voldemaras išėjęs pa
sivaikščioti su' savo žmona
lydimi dviejų policininkų.
Beeidami susitiko du dvira
tininku.
Jiedu sustojo ir
pradėjo su p. Voldemaru
kalbėti. Policininkai dvira
tininkus sulaikė. z , -

kas? .
' ': J
kurią gyvenanti Lenkija ‘ CHICAGO/Ill. — Perei Svarbiausias klausimas bu
jau visą eilę metų, nebus pa- tą sekmadieny įvyko A. L. vo sukelti daugiau kapitalo
šalinta.
R. K. Labdaringosios Są labdarvbės
reikalams.
••
Taigi Lenkija ant bedug jungos Seimas. Dalyvavo Nutarta išmokėti ūkio
nės kranto.
Nė gobšumas 255 delegatai atstovaudami skolas ir eiti ,prie statymo
neišgelbės.
kuąpas ir draugijas. -Seimas prieglaudos namo.
pradėtas iškilmi ngomis • šy. ■ Tam reikalui padalyta
MADRIDE MAŽĖJA BAIMĖ mišiomis 10:30 vai. ryte, šv. graži pradžia — sudėta tūk
_
■
z
* 1
Kryžiaus bažnyčioje.
stantis dolerių.
REVOLIUCIJOS
'
Be to, svarstyta bedarbiu
Madrid, Ispanija. >— Po Seimo posėdžiui- įvyko
kelių dienų kovos ęu strei- Krenčiaus svetainėje. Sei klausimas. Seimas užgvrė
kieriais ir- jų simpatizato- mą atidarė pirm. A. Nau centro valdybos planą kaip
x
ir kokiu būdu pagelbėti ne
riais, bent laikinai, revolim sėda. .
tarpe
bux o: laimingom nedarbo palies
cijos baimė sumažėjo. Ka Dalyvių
✓ riuomenei pavyko revoliuci- “Draugo” redaktorius p. L. tom Šeimynom.
Seimas užsibaigė gerame
jonierius suvaldyti. Bet pa Šimutis, kun. H. Vaičiūnas,
kol tas padaryta nėmaža ir kun. A. Linkus, kun. dr. K. ūpe.
kraujo pralieta.
Generalis streikas tebesi
tęsia Madride ir Bareelonoj.
Taip pat kįla generalis strei
kas Seville.
Taigi nors revoliucijos
baimė sumažėjo, bet pavo
jus nepraėjo.

Boston,. Mass. — Naujos
Anglijos Taryba sušaukė
konferenciją Statler’viešbu
ty. Prez. Hodver prisiuntė
pasveikinimą.
Dalyvauja šeši gubernato
riai įr keletą šimtų indus
trijos, komercijos, agrikul
z
tūros ir finansų vadai.
Prof. Voldemars dėl to su
Konferencijos
dalyviai policininkais
susiginčijo.
ieško būdų, kad kaip nors Policininkai. pareikalavo iš
sumažinus bedarbę.
dviratininkų dokumentų ir
.. Washingtbty, D. C. — Ko
padarė pas juos kratą. Ra mercijos Departmento apDar 1923 metais lenkų odo p. Voldeųiarui adresuotą skaitliaviinu rugsėjo menekupUotoj Ukrainos daly vei
laišką. Rašęs Plungės veikė — buvo 3,400,000 bedarbių,
kė 3,120 ukrainiečių mokyk
jas (X “Nebijok, viskas biA kurie gali dirbti ir ieško
lų.
Šiemet, prasidėjus bai
gerai.”
•
darbų.

giam ukrainiečių persekioji
Iš
mui,

tas'skaičius

Kauno

gaujas

įsaky

sumažėjo

mas visą įvykį smulkiai iš

716.

metų

bemaž

Tuo būdu

per keletą

ukrainiečiai

pustrečio

nustojo

tūkstančio

tirti. •- - ’ ’

Įlaydock (Lancashire). Ne
didelį čia gyvenantį lietuvių
būrelį patiko sunki nelaime,
neseniai anglių kasykloje
žuvo Antanas Sitkauskas.
Bestatant kasykloje geležinius balkius, griuvo iš vir
šaus akmenįs fir nelaimin
gąjį vietoj 'užmušė. Po to įvyko šios nelaimės priežas
čių tyrinėjimas, ieškota kal
tininkų, bet pagaliaus, pri
eita išvados, kad tai buvo tik
pelaimingas įvykis.

KUMŠTININKAS MIRĖ PO
KUMŠTYNIŲ BROCKTONE

Brockton, Mass.—George
Nelson Bizzard, žinomas
tarp kumštininkų kaip Billy
Nelson, mirė miesto ligoni
nėje, kur jis buvo nuvežtas
kumet jis nusilpo besikumščittodamas Eagles svetainė
je. Dr. Ducy pripažino, kad
jis mirė nuo kraujo ant sme
genų bėgimo.
z

A. a. Antanas buvo pavyz-

dingas katalikas, kas sekma

dienį

lankydavo

bažnyčią,.

su visais-taikai gyveno.

X

-

«

Nors

darbininkų

spalių mėnesio skait

liko

dideliame

aps.

Barcelona, Ispanija.reitą antradieny tarp
cijos ir streikierių įVyk
sirėmimas. Pralieta n
žai kraujo. Du užmuš
200 sužeista.
(

Madrid. — Prane
valdžia susekė samol
versti monarkiją ir*
vo 60 komunistu ss
ninku.

B. GYDYTOJO KLAIDOS
WRĖ16VAIKŲ

NEW YORK

ša, kad šauksiąs vi
koi

Roosevelt, New Yorko vals- bematorius

tijos

gubernatorjus

prane- spręsti nedarbo klaR

Medellin,

Kolųmbia.
■—
Iš Nemokamame institute vie

Lietuvos paėjo iš Sausinin

samdoma. čiaus, Vilkaviškio

Spalių 31 d. iš Klaipėdos
pro Kauną pravažiavo 18
Amerikos lietuvių. Stoty bu
vo šaulių sąjungos sutikti
su orkestru; bet kadangi vi
si vyko Vilkaviškio link, tai
iš vagonų neišlipo. Teko su
žinoti iš jų, kad dabar at
vykę amerikiečiai visi pasi
liks Lietuvoj nuolat gyventi.
; -z

lioziją .Black Tortįr
jos sandely New Ji

>

nas

gydytojas

čiepydamas

Amerikoj viso yra 43,000,- kų kaimo, Bartininkų vals vaikus padarė klaidą.

000

burgho vyskuas Boyle; Harrisburgo vyskupas MeDevitt
ir Portlando 'vyskupas Murray.
Be to< vienas arkivysku
pas ir šeši vyskupai išrink
ti gelbėti administracinei
valdybai.
7
Suvažiavime dalyvavo 3
kardinolai, 8 arkivyskupai
ir 53 vyskupai.
Suvažiavimo metu pasiųs
ta užuojautos telegrama ser
gančiam arkivyskupui Dowling.

Jis

Pa čiepydamas vaikus nuo dif>

nuliūdime tėvijos vietoj anti-difterijos

Galimas daiktas, kad bus linių dar neturi, bet spėja, žmoną, dvi dukteri ir du sū

Washington,
merikos

Darbo

D. C. — At

Federacijos

monemis

gelbėtų i

valstijų ir miestų 1
bedarbių šelpimui,

čiepų įleido jiems difterijos

prezidentas.Green raginti ų-

bakterijų,
šešiolika vaikų
pataria remti i? p
kurios buvo arba areštuota daugiau voldema- kad bedarbių skaičius padi nų, kurių vienas dar lanko;
mokyklą,
e
■<
.
J mirė, 6 33 pavojingai serga, ui jas, kad jos visomis prie* verio sudarytą ken
dėjo.
.
»
rininkų.
'
visai uždarytos.

mokyklų,

'
is '
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«bisi, nes niekas neatsime

NUKRITUSĮ

na, kad rudenį žąsys kada beė *soeialė8

mi, kad^toje bažnytėlėje ne

nors

ilgai bęgąlės melstis, pradė

>R4”

mętais visą Lię- jo, rinkti pinigus naują baž

Į^iyo sujudusi, dėl kri- nyčią statyti. Bęt kame sta

būtų

kiaušinius dėju

meteoro,

tyti?

Ar senoje

vietoje ar

2

\samdomi

ir

U
*
Jl knnt.rnlhiniAmi.
..... —— -■» •
T*1
T *. "J* -J-.CF
1... 1
biednuo-

.t
• c

Valgyt

Gr

žmonis

dienomis

kinys pranašauja esą šiemet
žiemos nebūsią.

valgyklas

penkias

mi^s

atidaro

menei, kuriose bus duodami
nemokamai pietūs. 'Čia mai

'Z-"
apię tai-daug rašė,

sky-

dirbs x po

mėnesio

lapkričio

sios. Kalhama, kad tas reiš- inomis

*

' nesurasto

rįus

apsaugos

-" '

'

? -"1

Paskutiniu laiku iš Klai

parinkti kur patogesnę nau

tinsis apie 2.250 neturtėlių. pėdos išvežama daug linų sė

u viskas nutiloxir ją vieta/.jaes miestui augant

bažnyčia

paliko

visai

GAISRAS SUNAIKINO
5«KTO? \

už

Iš penkių valgyklų^ keturios menų,

kurios

superkamos

(Grotai ‘ Mytalotota Eng*

; Maldų RinJanflis, batais
nelis) su paveikslais. Lietu
viu kalbon išguldė Alyva
50a. viršeliais
—L.------$1.75—1.25 ~
ikm
. rynv-rj - ->±XIy5 awivlBl^lSTlKBCIOD®,
Maldų Rinkinėlis, juodais žydas ir Turkais. Pamokinan
viršeliais
$17&-1.25
ti apysaka. Paraše T. Vyš•
■
nitata Verte P. B__-------- 40c.
s

krikščionims,

skiriamos

p daugiausia

Didž.

Ką Kiekvienas Katalikas
Turi žinoti arba Mokėti?.___ .10

j

. : •

.

>

-

.

" *X- ■

Dr. Vinto Pietario Raitai.

Lietuvoj,

Trumpi Skaitymfliai—labai
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00
miešti ir daugun^ai parapit štai prieš kelias die- jiečŠįH
Žiežmariai, Trakti apskr. penktoji žydams. •
grašis
pasiskaitymai apie iKiekvieną dieną į Klaipėdą
Apie Apdraudą. Parašė J.
į^Iomintis statyti Spalių 17 d. apie 12 valan
vairius gyvenime atsitikimus.
didžiausi žmonių snsidoS.
Vasiliauskas _______ ;___ 5e.
atgabenamą
daugiau
kaip
Senamiesty
bus
valgykla,
. - X.
,
Paraše J. Tarvydas _______ 45c.
nai^a bažnyčią kitoj pusėj’
dą
naktį
Varkalių
kaime
ki

įa sukėlė neva surastas
Moterystė ir tęimyna. Ver
kur teiks pietus 550-čiai as po 1,000 centneruj sėmenų.
Turto Norma—moksliški pa*
tė
J. Gerutis —L___ !______ 40a.
arčiau prie centro, lo gaisras. Ugnis sparčiai iš
miest
kritęs meteoras Romenų, Šančiuose — 275 as ■ Centnerio kaina 23—24 li- ©skaitymai. Patai Uosis---- 45c.
Gamtos Pradžiamokslis —
ta mintimi su- siplėtė ir apėmė 5 kiemus.
t, visai prie Bet nevisi
Gerumas—aprašymas apie
menims, Žaliakalny
450 tai.
Dr. A. Vileišis______________ 50e,
gerumą per Tfivg Faberą-Fiinčytis ir be Viso sudegė 13 trobesių, 8
tikoj prade
Limpamosios Lįgos ir kaip
lipiną. Vert? Kun. P, L.----- 15c.
ano
jų išsisaugoti!
Parašv
gyvuliai
.ir
daug
kito
turto.
tarpininkę
negalėjo
susitar

it, kažkas pastebėjo ten
Tabakas—Nuodai — rūky
negyvoji gamta: žemė, van-'
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- ■ duo, oras. Parašė J. Baronas__ SOe.
keistu akmenų, prane- ti. Buvo iškviesta komisija Padegėlių trobesiai ir turtas
kolskj parengs S. Kaimietis—15c.
, o grafas tuoj pa iš trijų kunigu, kuri beša buvo neapdrausti.
Patrimpo Laiškai. — Išleido
Užkeikta Margeli su Ban
Kun.
A. Miliukas__________ 60b.
liai
išspręstų
kilusį
ginčiu
ti jo lauke esąs nuda ir Barsdaskutis—apysaka 15c.
Meilė (Poema). Parašė M.
Komisija nutarė, kad baž
SUDEGĖ 8 METŲ VAIKAS
8V. KA_________________
meteoras.
Kataliką Bažnyčia ir De
Gustaitis ---------------- ---- - „ ĮSe.
VALDYBOS ADRESAI
mokratizmas. — Parašo kun.
Rietavas, Telšių apskrit.
gFiai rokiškėnai, ir mokyti nyčią patogiau statyti nau
Nauja Skaitymui Knyga —
Pirmininkas — J. Grubhukas,
| Tarnas Žilinskas_____ .______ 50c. Dalis II). Su paveikslais____ 75e.
joje
vietoje.
Tačiau
prie

24
Prescott
St.,
Readville,
Mass.
Mematėlių kaime neseniai
iai, nepaprastai
Vice-Pirmininkas — JA Mariceiionis, | Apaštalystės Maldos StataVienuolini Luomą. Vertė
šingoji pusė nebuvo paten vieną mažažemę netikėtai Pirmininkas •— V. T. Savickas,
en St, So. Boston, Mass.
I____
tas. — Vertė Kun. P. SauruKun.
P. Saurusaitis ___ ____25e.
451 E. SeVenth St, So. Bostpn, Mass.
inkas—Vincas Paplauskas, j antį,
25c
kinta
ir
reikalavo,
kad
bū

aplankė
ugnis.
Sudegė
gy

Vaikų Knygelė — su pa^isi pradėjo eiti į taria
Vice-Pirmininkas — A. Nandžiunas.
St, So. Boston, Mass.
885 E. Broadway, S<k Boston, Mass. Fln. Bastin it
— M. šeikis,
Tarptautinis
EuchaXXIX
veikslais
__________________ 30c.
tų
visos
parapijos
balsavi

venamasis namas ir jos au Prot Raštininkas -*-'V. TamoUunas,
us meteoro kritimo vietą.
256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. i
Parašė
Mano Patyrimai Didžiojoj
40 Marine Ri, So. Boston, Mass.
Kaslerius — F. Grendelis,
1 ..į rištinis Kongresas.
Eokiskio gimnazijos mas. Balsavimą laimėjo nau klėtinis, 8 metų vaikas. Kai Fln.
Karėj,
1918 ir 1919 m. Para
Rašiftiihkas
~
D.
Lingevičius,
237
W.
Fifth
St,
So.
Boston,
Mass.
kun.
Pr.
Bučys,
M.
I.
C
____
1.50
š*.
Maršalka — X Zaikis,
ęĮ
Adams
St,
Dorchester,
Mass.
■iė
Kun.
J. F. Jonaitis (Ka
josios
vietos
šalininkai.
Ta

liepsna
buvo
jau
apėmusi
i su savo pedagogais
Khsierius — P. Kleponis,
•7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
pelionas) -------....................... ...25c
Draugija laiko susirinkimus kas antrų
aplankė ‘i meteoro ” li čiau žvyras ir akmenys vis- visą namą, nelaimingoji m6- 266 Bolton St, So. Boston, Mass.
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
nedSdienj kiekvieno menesio Parapi gas aprašymas kelionės j Pa
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
tiek
plaukė
į
dvi
vietas;
vie

jos
salėj.
492
E.
Setenth
St,
South
teriškė
pastebėjo,
kad
vai

141
Bowen
St.
So.
Boston,
Mass.
ryžių
ir
atgal
Mikalojaus
ir
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
ras, bet po to pradėta į
Boston, Mass.
'■
—
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
Glapiros
Ivanovų
.-..
Išguldė
ni
vežė
į
naująją,
kiti
į
se

išleido Kun. J. Koncevičius.__lOe.
kas
yra
likęs
degančioje
tro

pirmadieni JkidBrleoo reeuėsip 7:30
sl kritiškiau žiūrėti.
.50
vai. vakare, pŽįražnytinčj sve^ginčj,
Magnus
Parvalkietis
___
i
___
Moterystės Nesuardomybė. J.
LDETUV. DUKTERŲ DR-JO>
Ūsii korespondentui irgi nąją vietą. Naujoje vietoje boje. Ji šoko'į yjršų savo au Flfth SU So. Boston, Mass.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
FO GLOBA MOTINOS SVO - Kelionė Aplink Pasaulį per
dinys, Kaune —----------------- ĮCe.
i matyti tuos tariamūo- buvo privežta daugiau me klėtinio gelbėti, .bet rado
80 dienų—Apie višas derybas
džiagos
ir
gavę
leidimą
pra

Sunkiausiais Laikais. Parašė
VALDYBA
vaiką įaii uždususį. Begel- ffV. JONO EV. BL. PAAALPINfiS
be galo fdomūs nuotikiai ke
teoro akmenis. AkA
Rucevičius -___ :_________ -40a.
Pirmininke — Tekle Ažmensklene.
lionės pėr įvairius kraštus.
DR-JOS VALDYBA
bėdama vaiką moteriškė ir
/ištiki-ųjų savotiški, dėjo darbą.
63
G
St,
So.
Boston,
Mass.
Parašė Julius Verne. Vertimas,
Iventas Gabrielius. Išleido
f
Vlėė-Pirmininke — F. Zaleckiene,
pati bemaž nesudegė. Ugnis
J.
Balčikonio
_____
—
_____
J|L0Q
Tėvas
Alfonsas Maria C. P__ 25c.
is ir “ąkmenio” vardas
448 Cambridge St, Cambridge, Ma**
Pirmininkas — Motiejus žtoba,
KRUVINA VAKARŪfiKA
Prot
Raštininke
—
Ona
SiaurienS,
'
86
Mt
Ida.
R<L
Dorchester,
Mass.
skaudžiai sužalojo visą jos
Pramoninės Demokratjios Pa
Religijos Mokymo Metodi
Bia duoti: tai kažkoks
443 JE. 7-th St. So. Boston,' Mass.
;
Telephone Columbia 5431
grindai.
Parašė
Uosis
-----—
75c
ka.
Sutaisė K. J. Skruodys—50c.
Subačius, Panevėžio apšk.■ kūną.
Sudegusiojo vaiko Vice-Pirmininkas -f J. L. Petrauskas, TelepfioDa South Boston 3422-R.
i juodas daiktas, nepaFin. Raštininke—Marijona Markonluto
24 Thomas Pk, So. Boston, Mass.
Leiskite Mažučiams Ateiti
664 E. Eighth St, So. Boston,'Mase • Gegužis Mėnuo — Kun. P.
tis ypatingu kietu- 1 Spaliu 19 d. Bajoriškiu' kai• tėvai tarnauja Klaipėdos Prot Raštininkas -rr- Jonas Glineckis, Iidintokė
Prie
Manęs. Sutaisė KuPra— Ona Staniuliute,
Žadeikia* Kaina —------------- 50c
x 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
me pas ūkininką Grfrklį su krašte, o sūnus buvo'’paves . Fln.
nas
_____
______ ,___________ 40e<
'105
IVert
6-tb
St,
So.
Boston,
Mas*
Raštininkas
—
Matas
šeikis,
- 'Dabar rokiškėnų nuoAritmetikos
Uždsvinynas
—
25c
Tvarkdart
—
Ona
Mizgirdiene,
i
—
< z
256
Ę.
Ninth
St,
Šo.
Bogton,
Mass.
Mūsą
Dainiai.
Parašė Kasirinko jaunimas praleisti tas tetos globai.
1512 Columbia Rd., So. Boston, Maaa
Iždininkas — Andrejus NaHdžiunas,
dalosi pusiau : vieni
Vaikų
Darbymečiui
—
Kin<y8
Puida
___________
50c.
♦ ->
885 E. Boadtfay, So. Boston, Mass, Kasos Globėja — E. Jan-idoniene,
šventvakarį.'i? pasilinksmin
kinėlis
•
kalbos
mokslui
-------50c
1426
Columbia
R<L,
So.
Boston,
Masa
aai tvirtina, kad tai tikMaršalka — Jonas Zaikis, ; ‘
' Anderseno Pasakos—su paDraugija savo susirinkimus laHco kas
ti. Susirinkusiems bešokant,
7 VV&field.St,
Boston, Mass.
Petriukas
—
laiškai
vieno
eikslėliais ________________ 20e.
BESIBYUNĖDAMAS
meteoras, o kiti, meteoro
Draugija, toiho susirinkimus-' k£s trečių ‘ antrų utarninkų kiekvieno menesio, vaikelio. Vertė Ę. Rakauskas 15c
730
vaL
v&are,
pobaioyttnej
sve

vienas vyrukas nežinia už
nedėldleni feie^iefto tųčfibsio
\ndziulaitis _________ _ ____ 50a,
tįsio, "
2 vaL
PASIKORĖ
ai, išveda tokią tetainėj. '
f,^©2 K. 7th
po pietų, Fta ..
Bolševizmas
—
Kas
tai
yra
,
z B Kelionės po Europą ir
ką kirto - antram į žandą,
Visada draugijos reikalais kretokit*
Šįluva, Raseinių apskrit. St, So. Boston, IfaM,
esą^.prieš, kiek-teko,
pęs pretokpty raitiBinkvū U- . . bolševizmas ir jo vykdymas
baskui tas pats vaikinas dū
Ru^dj;■ -y
•rv»''';xr
Spaliui d. Jurgaičių kaime
Z

z

s Yatt

V
7

• v’
’ -5-

'A
'z
i -

-

%

c/;:- ■

f -

• jt

»x

ry kuf "rastas meteorė peiliu Į krūtinę trečiam
/fauras geležinkevakaruškos dalyviui Petrui
s ir tariamieji meteoro
Mukuliui, kurs bematant pa
iai tesą ne kas daugiau.
simirė vietoje. Žmogžudys,
p garvežy nesudegusio
matydamas, kaij gali išeiti
flies išmesti gabalai, susiblogai, leidosi bėgti iš vaka
šu' kitomis medžiagoruškos, mosikuodamas pei
liu į visas jpuses. Bebėgda
• iŠ tikro yra nežinia,
mas jis sužeidė dar 6 asme
to,, grafas su meteoro ga- nis, kurių vieną teko pagul
; išvažiavęs į Kauną, dyti Panevėžio ligoninėje
1 ten teisybė paaiškės. O
Apie minėtąjį įvykį tuo
|ėriai dabar dėl meteoro jau buvo pranešta Suba
o gana gyvai ir rimtai čiaus policijai, kuri tą patį
vakarą žmogžudį Antaną
;
Valentą suėmė. Nužudyta
PARAPIJA SUSIGINČIJO
sis Petras Mukulys buvo do
ažeikių parapijos baž- ras ir pavyzdingas vaikinas.
ia jau baicria savo die- Su žmogžudžiu Valentu jis
Parapijiečiai matyda- jokių pykčių neturėjo.
•

.< •.

$

• *r'—•

•

I

-Tr.

pasikorė Kostas Kavaliaus
kas. Nusižudymo priežastis
buvo byla dėl peštynių. 1928
m. Kostas Kavaliauskas su
sipešė su Juozu Kavaliaus

UNIJA
to
i«ynwįĮ«a i

I

Naumiestis, Tauragės ap.
Rimženčių kaime ūkininkės
TribiČienės žąsys spalių mė-

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park. So,_ Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Satfyer Avė., Dorehester, Mass.
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 E. 6th 'St, South Boston, Mass.
Fln. Raštininkas — Juozas Gurevičius,
27 Tampa St, Mattopąn, Mass.'
rždiuinkas — Vincas Kališius,
67 G Street South Boston, Mass.
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
14 Vinton St, South Boston, Mass.
Draugijos susirinkimą! būna kas pirma
nedėidienį kiekvieno mėnesio 2 vaL
po pietų, Parapijos salėj, 492 East
Seventh-St, So. Boston, Mass.

ku ir jo žmona. Besipešant
jis nukado Juozui Kava
liauskui dešinės rankos pirš
tą ir sužalojo Oną Kava
liauskienę. Dėl tų peštynių
kilo byla teisme. Šiemet bir
želio mėn. taikos teisėjas
D. L. K KEISTUČIO DR-JOS
priteisė Kostui Kavaliaus
VALDYBOS ADRESAI
1980 M.
kui už tas peštynes atsėdėti
7 paras. Nenorėdamas sėsti'
Pirmininkas — Antanas Macejunas,
šaltojon, jis buvo padavęs 450 Ę. Seventh St, So. Boston. Man
Viee-pirm. •— Povilas Žirolis,
apeliaciją i apygardos teis 554 E. Flfth St, So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt — Adolfas Navickas,
mą, bet bylos nesulaukęs pa 274 Bolton S t, So. Boston. Mass.
Finansų Rašt — Juozapas Vinkevičiua,
sikorė.
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa

4.

ŽĄSYS PRADĖJO DĖTI
KIAULINIUS

Žaidimų Vahrfkas—Savybės
KADA JUS VARGINA
vakarėliams
ir gegužinėms su
J KONSTIPACIJA
a
gaidomis. Sutaisė Matas Gri

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus dra
bužius prašau prie manęs kreiptis, nes
aš reprezentuoju vieną iŠ geriausių fir
mų. Dabar yra atėję sampeliai žiemi
nių drabužių ir gausite pigiai ir gerai.
JONAS JAROšA, 225 L St, So. Boston.
Tel. S. B. 0694-W.

Kaperius— Andrius Zalleekas.
702 E. Flfth St, So. Boston, Mass.
Maršalka —* Kazimieras Mikailionis,
906 E. Broadway. So. Boston. Mass.
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nešintus susirinkimus kas antra ne
dėldienį kiekvieno menesio Lietuvių
Svetainėj kampas E ir Silver Stg_
So. Boston-, Mass.. 1-mų valanda pc
pietų. Ateidami atsiveskite drauge
naujų nariu su savim prie draugijor
prirašyti.

iumrvaR'tamaat

ABELIAIS NAUJAIS IR
WUDERNKKAIS
L A I V I A I S
Pašto ir Keleivių - ’
Patarnavimas.
alėdas Lietuvoj!
1SS EKSKURSIJOS

IŠ NEW YORKO

LAPKRIČIO 29
Jk GRIPSHOLM
GRUODŽIO 6

Praleistote Kliedas
Seaoj Tėvynėj

“VYTAUTO

Prisidėkite prie musų bile vienos ;
asmeniniai prižiūrimos Kalėdinės i
x Ekskursijos |

LIETUVĄ
Keliaukite greiflausiai plaukto- '
, jaučiais garlaiviais, kurie ižplau- ;
kia 1S New Yorko

BREMEN

Fidt Viet88 Dabar t
iš New Yorko
GHOLM Lap. 29
’. .Gruodžio 8
I0LM Gr. 27
.Sausio 17
.• * *

Ir Ulustraotaa clrkulio|la|»io (Įtetnvfų kalboj) gauągentų. ar-

AMERICANLINE
(kamp. Vaahington)

Vienintelė Katalikų Spaustuvė ir Krautuvė
Apylinkėje
Parsiduoda: maldaknygės, rožančiai,
riai, medalikėliai, kryžiai,, stovvlos ir k. Ga
gauti įvairaus turinio kfivgij.
Prie Spaustuvės
DARBININKO” AGENTŪRA

GRUODŽIO 16 D.
MAŽIAU NEGU 8 DIENOS t
LIETUVA
Arba keliaukite populiariu
kajutlnlu garlaiviu

BERUN.... Gruodžio 11 d.

I
r

Informacijų klauskite pas vietini
agentų
N ORTH GBĘMAN

Apylinkės

lietuviai; teužsisako

Darbininką ” per

ir

Konstipacija leidžia susirinkti nuo
dingoms atmatoms, šie nuodai būna iš
nešiojami po visų kūnų ir yra priežas
tis beveik visų lign ir silpnumų, abelr.o sumenkėjimo. Nuga-Tone išvalo kū
nų ir kraujų nuo ligas gimdančių me
džiagų, sustiprina Jnkstus ir pūslę ir
nugali konstipacijų. Kada šie nuodai
lieka pašalinti iš sistemos, pilvas ir ki
ti organai įgauna naujų spėkų ir ner
vai ir muskulai pasidaro stipresni.
Nuga-Tone suteikia jums gerų ape
titų, maistas daug lengviau suvirškina
mas, miegas yra poilsingas ir atgaivi
nantis, svarumas padidėja pas suliesusius, suvargusius žmones ir abelna
sveikata žymiai pagerėja. Jus galite
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas
neturi jų stake, paprašykit jį užsakyti
jų dėl jus iš savo džiaberio.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

J

■

•

,

•

.

p

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo.
Vertė Jonas 1L Širvintas----- 50c
Lietuvos ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas __________________ 2_____ 40e
Ėmęs, ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai
Parašė Juozas V. Kovas___ 30c

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas „ ,.10c
Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Jono Kmito Eflla........ .^1.00

Vytauto” spaustuvę.

Pri

imame visua “Darbininkui” apgarsinimus, dar

bus bei užsakymus.

“DARBININKAS”
-v*

*

<■-

»

4
♦

"V,

'.i

>r.-

*

/

MAĖDAKNTGM

Pulkim ant KeH%Kebą—‘“,D-kcr0’
•
Lietuvos Albumas. Su pa
panda. Odos apdaru 83.00 ir <8.00
veikslais ir aprašymais—----- 1.50
Kata Nauja* Auta Alto*
Trumpa Apologetika arba
Mata Ndta Auta Alto
Kat Tikėjimo Apgynimai. Pa
50c.
nši Irau. V. ^Zajantaota—50a rius—juodais veršeliais.——
.f

teperka

/

».

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

Vienuolio Disputą su Kabi
au. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis------------ 15e.
Nepaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M.
Turas. Kaina__________________ 35c
Giliukingas Vyras—2 aktų
komedija; parašė S. Tarvy
das____________ ■ - _______ 25*,
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų
uozukas ____________ _ ____ 25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak
tą. Parašė Seirijų Juozukas__35c,
Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ________ 40e
Esumas—3-eia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
Žydų Karalius — (įrama 4
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ________ __30e
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V.
10*
Patricija, arba nežinomoji
kankinė — 4 aktų drama.
Vertė Jonas Tarvydas . ., 10c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius;'
Į^anymo Apsireiškimai —
be apdarų 75 centai, su ap
atėjimas ir gyvenimas ant že
darais _______ -i-l____ _____ $1.00 mės Jėzaus Kristaps. Vaidini,
Žmogus ir Gyvuolys. Para
mas su gaidomis____________ 75e.
šė kun. P. Bučys_________ 30e.
Dramos; 1) Germaną; 2)
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo
Socializmas Ir Krikščionybė.
Prot. V. Jurgučio______ ___ 10c. Stebuklas — 4 aktų; parašė
J. Tarvydas----------------- ;___ 65a.
žydas Lietuvoje. Parašė S.
Knarkia Paliepus.—Komedi
Kaimietis —............ —,
_10e.
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.
tik*. Darbu-crttetilkaa. Kalno* feeaoa
M. A. NORKŪNAS
Maldos Jlalybė. Istoriškas
Vaikų Teatrai: dalis 1:1)
šimtmečio kri?. O. Bar 91, LAwrence, Mtalpiešinys iV-ta »
Pagalvok ką darai; 2) Jono
, ~
• 2 a *_________ Į kščionybfe. Lld
detuvių kalbon
laimė; 8) Pasakyk mano lak
tšguįdė P. B.
\ 25c.
mę. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.
Apsirikimų Kottadija. Atsi
Vaikų Teatrai: dalis H:.l)
r
tikimas iš Amerikoniško gyva
Ištirsime paskui; 2) Antanu
nimo. Išguldė Lapšiaua pai
kas. Surinko 8. K., D. ir N_15c.
kai--------------------ta
---------- :- --------------- 10c.

BOSTON

65 STATĖ ST„

Laimė — (poėma). Parašė
Vaitkus________ __ _________ 50c

Kristalu Kryžius: Stacijos,
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mėįesiams. Išleido kun. K. A. Va
gys —------------- 25c.

VYTAUTO” SPAUSTUVĖ
Brooklyn, Jf. V
554 Grand Street

LLOYD

gonis _____________________ 50c
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atsilankyti į virš minė
[kviečiami
tą balių. Sako bus labai gera or
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Juozukas
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kestrą, kuri/grieš lietuviSkus ir
angliams šokius ir risi galėsite iš
miklinti gerai kojas.
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Apreiškimą P. Šv. parapijos cho
k
— Dramos ratelis “Vairas”
ras, jo vadas p, A. Visminas; Ka
kviečiamas
vienos
amerikonų
dai

h
X
ralienės Angelę parapijos choras,
lės
draugijos
New
Yorke
ką
nors
Šv. Petro ir Povilo parapijos
X
jo.vadas p. A. DolW; OpeTetfc . h K
kom
j ŽUaviJiaus suvaidinti lietuviškoje tautiškoje > t
(.
X,
’ * ‘
• .
w
z*
’
choras/'jo vadas p. X. Strumskis;
t
’
>
suorganizuotas ir išmokintas jau dvasioje. •("
Šv. Jurgio parapijos choras; jo va
—
Lapkričio
16
d.,
sekmadienį;
NEWARK, N. J. — Šioje kolo
išaugo*, nežiūrint taip trumpo lai
das p. J. Brundzaę Šv. Petro ir
l
nijoje lietuvįų ūpas pakilo, nes J
ko, į rimtą orkestrą. Griežia dau šv. Jurgio bažnyčioje sumos lai
i
'?ovilo parapijos choras, jo vadas
/'
rengtas Vytauto Didžiojo garbei
giausia lietuvių parengnnuose ir ku giedojo žinomas solistas Hof
komp. J. Žilevičius ir vietinis Šv.
r
v
'
\
taip yra “busy,” kad norint juos manas.
bažnytinis programas, lapkričio
-. <_
Cicilijos choras, jo vadas p. A.
—
šv.
Jurgio
parapijos
choras
, 16 d. š. m., Šv. Trejybės bažnyčio
gaut reikia net per keletą savai
Stanšauskas..
x
padarė didelę pažangą savo skaitje, gražiai išpildytas. Nors tą die
čių išanksįo pranešt. Pats ponas
Iš dvasiškių buvo šie: kun. J.
liumi
ir giedojime bei dainavime.
ną lietus lijo, bet žmonės gausiai
Žilevičius nebeeina su jais ^'Ohr
i ’ąnlionis, kun. J. ^Simonaitis, kun.
— Ateinančiam šeštadieniui ir
susirinko pasiklausyti giedojimo
— sako jis, — aš jau nebereika
,
V
.
X,
J. Balkūnas, kun. Aleksiūnas,
sekmadięniui (lapkričio'22 ir"23
t
didžiulio chorų choro, komp. J. Ži
lingas jiem, jie ir vieni .gerai grie
Šiandien Chevrolet Motor Kom- kamiau padaryta. Niekad pirmiaus nebuvo vi- A
kim. Lekešis, vietos kleb. kun. I.
d.) choras rengia ypatingai gra
levičiui vadovaujant.
žia.” Vaikinai visi Čia gimę —
Kelmelis, kun. P. Karalius ir Ijgli
žų
teatęą-koncertą. Pelnas para-H
panija išleidžia Didesnį ir Ge- sas tas Ficher’s gudrumas toks žymus kaip
-Kuomet didžiulis choras susėdo
J. Akolonis — alto sasophone, E.
-svetimtaučiai.
.
'
palei altorius, tai išrodė kaip koks
Shukis—piano, _ A. Juozaitis — pijos naudai
resnį Chevrolet Sis, naujausio, kad dabartiniam naujam Chevrolet Six!
Taigi ši šventė pasiliks ilgai at
Katekizaąijos
(Suday Sehool)
banjo I, A. Young zbąnjo 11^
dąrželis.
' ’ ,
J. 'M. Vyskupo atstovas John minty. Jei ne lietus, tai žmonių W. Kvvaitkowški — trumpet, F. aukštesnioji klasė padidėjo. Prisi
modelio šešių-cylinderių karas kuris plačiai įsinebūtume galėję sutalpinti. Galy
Ne tik yra erdvesnis ir patogesnis, bet kaip jį- rašė dar keletas mergaičių ir vai
J. Duffy, šios diecezijoj general
Jokohins — tenor sasophone, P.
bė Nenrarkiečiams, o ypač klebo
gijo
populeriškumą.
Progresas
didėja
per
nuo

kinų iš aukštesnės mokyklos
vikaras ^gražiai pasveikino lietu
neimsi pastebėsi kad iš visų pusių yra daug
Merks — diumo, W. Scoidas —
nui kun. I. Kelmeliui, visiems ren
(High Sehool).
vius ir pasakė pamokslą. Lietu
sasophone, J. Scoidas — violin,
latinį pagerinimą ir rasi į chassis ir body šio naujų pagerintų dalykų.
gėjams ir įjrogramo dalyviams..
— Kun. N. Pakalnis buvo išva X
vių kalboje pasakė turiningą pa
viojin lį J. ZachaA. Shukis
z \ Vytauto<aims
žiavęs vienai savaitei. Jį pavada
naujo šešių-cylinderių Chevrolet tą ko niekad Mechaniškai, irgi, naujas Chevrolet Sis yra ge- < J|
mokslą apie Vytautą kun. P.-Ka
revieius — violin H.
vo
tėvas
Gabrielius
Jaskelevičius
kalius.
Parapijos bazaras praeitą (15pirmiaus nebuvo. x
ir kun. P. Vanagas, klebonas iš
resnis automobilius. Wheelbase ilgesnis. ApvaBažnyčioje dalyvavo miesto ma
XI) šešt. atidarytas tebesitęsia
Jersey City.
'
• ,
\
joro pasiuntinys, policijos viršinin
visą savaitę. Fantai daugiausia
dai stipresni. Pasukimas lengvesnis. Olutch yra . ’J
Nežiūrint tik išvaizdos, kurią suvirs 2,000,000
kas, Lietuvos vice-konsulas P.
Motinos Sopulingos L. R. K. pa suaukoti ir padėti tos draugijos
’ Daužvardis ir kiti įžymūs profe rapijos vakarienė įvyks šeštadie skyriui, kurios rūpesčiu jis yra
pirkėjų su entuziazmu priėmė—Chevrolet pa- tvirtesnis. Yra švelnesnis, lengvesis, tykus shift-;
t
ing transmission. Kur tik buvo galima pridėti • S
sionalai.
ny, lapkričio 22 d., Hamtmano gautas. Visų aukautojų bent di
statė naują ir pastovią vertę'žemos kainos dir
_______ %, '
. •
' Didžiulio iš apie 500 dainininkų svetainėje,. 756 Harrisoft Avė., desnių nespėjau sužinoti, ir tik
geresio tavoro ir gražumo prie Chevrolet vertės
choro 'giedojimas pavyko. Tvarka Harrison, N. J, Pradžia 7-tą vai. keletas -yra žinomi: ponios M. Pavoje.
Šie lietuviai atvyko iš Lietuvos
i
buvo pavyzdinga. Komp. J. Žile vakare. Visi kviečiami dalyvauti valkienė, V. Žilevičienė, M. Bub- per Klaipėdą laivu- 'Oscar II”
arba padidint ekonomiškesnį užlaikymą—visi
vičius dirigavo, o varg. A. Stan- šioje mūsų, metinėje vakarienėje. nienė, T. Matušaitienė, kuri laiko Skandinavų Amerikos Linija, lapPirmas įspūdis šio naujo Chevrolet bus žavė- tie pagerinimai buvo padaryti. Pamatyk nau>
X •
šauskas pritarė vargonais.
Taipgi iš tolimesnių kolonijų lie- paukščių krautuvę ir A. Novic- kričkW8 d.: Anelė Andriušiuniejantis.
Karas
ilgesnis,
žemesnis
ir
moderniškesją Chevrolet Six—nes čia yra Didelė AmerikaKai kuriem solistam vargonais tuviai yra kviečiami Vakaras bus kas, BavTvay Laundry savinin nė į Boston, Mass., “Povilas Prusakoiųpanavo p. - J. Žilevičius irxp. toks kokid' dar ne tik šioje kolo kas.
/ ■ kauskas į Pittsburgh, Pa., Ona
nis. Radiatorius yra gilus. Ir šiaip viskas tin- niška Vertė!
;
Sg A- Visminas.
Prof. J. Žilevičius ląpkr. 14 d. Pientise į Chieago, BĮ., Pranas
nijoje, bet ir apylinkėje dar nėra
jį
Kuomet choras užgiedojo Mari buvę. Programas susidės iš dėklai lahkėsi *Wilkes-Barre, Pa. lietu Svirskis į Waterbury, Conn., Juo
r
ja, Marija, tai išrodė lig angelų niacijų, dainų, solių, choro, nes p. vių Meno sekcijos susirinkime, zas Vaidyla į Chieago, UI., Jonas
balsai, taip gražiai sugiedojo. E. Šlapelis, yargoninkas, mokina. kūjį rengia šį sekmadienį, t. y. Zyniger į Canada via Halifax.
Daug kam ašąros riedėjo per Tikimės, kad visi bus patenkinti. lapkr. 23 ,d. Vytauto D. mirties
RepbrterisJ. S.
I'
skruostus besiklausant to angeliš Bus ir šokių. Grieš pirmos rūšies sukaktuves. Choristai linki savo,
----- -------- — — — - -------- ko giedojimo. Kitos giesmės taip orkestrą.
eik šiandien. Pamatyk ir pasivažiuėk nau
Chevrolet nuo senai yra pasauly nebran
vedėjui geros sveikatos besidar
..
; pat gerai išėjo. Solistai p? P. Hoffbuojant, nes jaū iš Wilkes-Barre
jam Chevrolet Six. Sužinok naują taupu
gus karas. Dar palyginant taupumą ir paŠv.
Novena.
'• manąs, p: M. Žemaičiutė, p. Praneparvažiuodamas pagavo šaltį it-X
mą prie
.’
£■■ .
tM-r.-:
ė, p. Janavičiūtė
;> didintą pagerinimą, Didesnis ir Geresnis
- Gerb. Tėvas. Brigmanas, ,.S.- U, ne<®ioj tik pęrjfiidideii paa^en- ts'T
:i»į.
' rJ
~ • .r ■
c« r.
.
.
lef^yp? Jūškaitferiė,^ d
" ...
»
• r
... "•' *■"
■’
J
n •■</, , A i
per devynius sekmadienius laikys- timą galėjo dalyvaut drauge su
t
derių automobilio.
Chevrolet siūlo naujas žemas kainas. AtATSUYGING
'
. Petraitis, šauniai pasirodė. pamaldas ir sakys pamokslus 7 r30 choru Nevark’e bažnytinėj šven
I
Rinktinis vyrų iihoTfes Nugiedojo• vai. vakarais. Penktadieniais 7:30.
Senukas, pasigavęs anūką, už
tėj.
Libera (P. Yon). Kuomet jie už vai. vakare bus laikomos pamalRap. cažkokį nusikaltimą davė rykščių.
The ’
The
Sport Coupe
giedojo, tai rodos bažnyčios sienos1 dos prie Saldžiausios Širdies VI
Išgirdęs vaiko riksmą, atbėgo tė
with rumble seat..
Phaefon .................
Coach ....... ..........
suvirpėjo.
Jėzaus.7 Patariu visiems lankytis
> vas —• senuko sūnus. Pamatęs mu
Po palaiminimu Švenčiausiu į tas pamaldas.
šamą savo sūnų,.jis pradėjo pats
Standard
The
Standard
•choiĮhs giedojo “Apsergėk Į Auk
Parapijonas
save iš visų jėgų pliekti. — Ką gi
Sėdau 5. .7...........
Coupe ....................
Roadster ...............
ščiausia tą mylimą šalį.” Įspūdis
tai reiškia? — paklausė nustebęs
Choro pagerbimui vakaras
Special
Sandard Five
Spor Roadser
susidarė nepaprastai geras.
senukas.
/ with rumble sėat .
Šv. Mykolo lietuvių parapijos
Window Coupe...
Sėdau -...- - ----------Po iškilmm bažnyčioje^ bažny-^--Paprastas dalykas. Tu muši
fja
v
..
.
choras lapkričio 11-tą d., turėjo la
Jtinėje salėje įvyko Jaunimo pa
mano sūnų, tai aš pliekiu tavąjį.
Šeštadieny ir sekmadieny, lap bai puikų pokyti su šokiais. Susi
silinksminimas. Buvo ir užkan
/ “M. R.’’
>, ■*
• X
kričio
22
ir
23
d.
8
vai.
šv.
Jurgio
džių. Dalyvavo choristai ir šiaip
rinko visas didžiulis choras, pasi
SPECIALIS ĮRENGIMAS EKSTRA
jaunimas. Vakarėlis buvo links- parapijos didysis choras triukš linksminę, maršuodami maršą su
—: Kas man'pasakys, kaip pava- ’
» mas ir jaunimas gražiai laiką pra mingai rengiasi prie koncerto-te- sėdo prie stalų. Sumanių šeimyChevrolet Trokai nuo $355.00 iki-$695.00
«
dinti žmogų, kuris nuolat plepa ir B
atro.
Bus
suvaidinta
linksmas
ir
leido.
tiinkių dėka, A. L. R. K. M. Są-gos
Ali prices f. o. b. Flint, Michigan .
plepa, neatsižvelgdamas ar klau- j
y
/
*
t
.
•Kitoje salėje įvyko svečių ir vie juokingas veikalas “Dėdė Atva 49 kp. buvo skaniai pagaminti už
sytojams tai įdomu, ar ne?
/J
žiavo.
”
Ši
komedija,
pirmą
kartą
tos senesniųjų veikėjų vakarienė.
kandžiai. Tą vakarą suruošė virš
— Tai bus mokytojas. “M. R.”
4. j
Toastmasteriu buvo p. Trečiokas. bus suvaidinta Brooklyne. Brun- minėtos kp. motinėlės, kurios kar
dzos
vedamas
choras
sudainuos
vi

Kalbėjo komp. J. Žilevičius, p.
tu praleido linksmai laiką su savo
l
X
Sirvydas, p. A. Stanšauskas,. p. są eilę naujų ir gražių dainų, y- vaikeliais ir džiaugėsi choro pa . — Kaip, tamsta, patekai j kalė
Strumskis, p-lė Žemaitytė ir kiti. pač “Vytauto Garbei” A. Vana žanga. Ūpas pas visus puikus. Pa jimą? — klausia kalėjimo inspek
X
Chorai ir jų vadai dalyvavo šie: gaičio, irgi pirmą kartą bus dai sistiprinę ir vėl prie šokių. Išsi torius naujai atvykusi kalinį.* ’
IT’S WISE TO CHOOSE A SIX
f
nuota Brooklyne. Apart to bus vi skirstė visi patenkinti šiuo poky
— Dėl konkurencijos, pone in
4į
(JAUTAS SIUNTINYS NAUJŲ sokių kitų pamarginimų. Choris liu
spektoriau. As irgi mėginau spaus
' '
• ' - <•
. _
'
■
k
MALDAKNYGIŲ
tai deda visas pastangas, kad pa
Choras stropiai rengiasi prie dinti banknotas, lygiai tokius,
Bile kurį šią karu galimą nupirkti už mažą įnešimą ir lengvom išlygom.
MALDŲ RINKINĖLIS,
tenkint atsilankančius, kaip ir vi koneerto-vakaro, kuris įvyks 23 d. kaip ir valstybė. Bet valdžia kon
$1.75
juodais viršeliais ...
sad.
Japkričo vakare, parapijos svetai kurencijos nepakenčia. “M. R.”
t
AfALDŲ RINKINĖLIS,
Pelnas šio parengimo eina' para nėje. Teko nugirsti nuo choristų,
juodais viršeliais............................. $1.25
-z*
K
pijos naudai, tad atsilanką links kad dar niekados Bayonnės lietu
— Gerbiamieji teisėjai! Pirm
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS.
Klausykit per Radio
Klajuifleit per RadUo
J
I
mai laiką praleis ir paremN para viai nėra girdėję ir matę tokio negu išnešjie sprendimą, pažinkite
CHEVROLET CAVALIERS
- juodais prastais virbeliais........ 50c.
STOTIS WNAC
Maldų rinkinėlis,
piją.
koncerto, kokis bus šį kartą. Taip visapusiškai kaltinamojo asmenį.
PeaMadevUopakorė 8
Į
Penktadenio
vakare 8 vai.
baltais virbeliais ....
$1.75
Šis parengimas įvyks parapijos gi bus atvaidintas labai gražus ir
<
Vakarais
Atidarą
Tai yra širdingas žmogus; žmoguą,
1
MALDŲ RINKINĖLIS,
•• : ■4
zy
svetainėje, 207 York St., Brook- juokingas veikalas. Pabaigoje šo
«
kuris >ra, ištikimai vyras, gerasz
baltais viršeliais..............................$1.25
lyn, N. Y. . / '
'
kiai Tikrai verta visiems pama šeimynos galva, žmogus...
“DARBININKAS”
BOSTON: Commonwealth Chevrolet tVALPOLE: Walpole Auto Station, 992 NEWT0N: Stuart Chevrolet Co, 481
" Kviečia visus atsilankyt
tyti ir būti tame vakare.
— Ponas advokate, — klausia . Co., 949 Oetamonvrealth Avė.
MaJn St
Washington St
'
/
S66 Broachmy, So. Boston, Mass.
šv. Jurgio par. choras Sunkiai susirgo senas Bayonnės
Commonvealth Chevrolet Co., 20 KAST WEYMOUTH: Miller Motor WINTHROP: Gordou G. Furferte®, 51
našnabždom kaltinamasis, — ar
1------------------------------------------------------------------------- ;---------------------------gyventojas lietuvis, vietinės lietu Tamsta apie mane kalbi? “M. R.” * Province St, opp. Clty Hali, z
Putnam St
y
Servlce.
'
BROOKLINE
VILLAOE
:
CommonSOUTH
WEYMOUTH:
Sargent
Broa.
WOBURN:
Lynch
Motor
Stlea, 4>
vių parapijos trustistas, Antanas
.
wealth Chevrolet Co., 95 Washington HIN0HAM:i South Sbore .Chevrolet
Wind St
Kiveris. Linkėtina greito pasvei
p
CČo.
7
St, arBrookline Avė.
WINCHESTRR: Frank Marphy, IMų
kimo.
748 Main St
cUj
SOUTH
BRAINTRE®:
HMkell’a
ATLANTIC> North Quincy Garnge, 151
z
ROKBURT': Grove Hali Chevrolet Cfe
Garaąe.
Hancock St
P-lė Ona Brajutė, buvusi keletą
468 Bh» Hlll Avė.
2-jų .šeimynų kampinis namas, dviem autoCHARLESTOVVN: Stanley Harlow NEtVTONVILLE: S Uver Lake Chevro
metų vietinės parapijos lietuvių
let Oo., 444 Watertuwn St
ROSLINDALE
r Mt Hope Motor SahK
Chevrolet Corp., 334 Main St
j
mobiliam garadžius, gražioj ir patogioj Woodj
vargonininkė, baigė mokytojos
Ine, 415 Hyde Perk Av*.
LEKINGTON: F. K. Johnaon. 85 BedCANTON: Morse & Mulltn Motor Co.,
ford St
WEST ROXBURY: We«t Rasta*?
knraą. Jąu virš metai kaip nega
haven sekcijoj, netoli Jamaica Avenue ir Forest
;
Ina
'
.
/
Motor Sales, 1782 Centre St
DORCHESTER: Columbia Chevrolet
V |
vo pastovios vietos. Bet šiais me
CHELSEA: McBrtde Chevrolet Co.,
Ine., 617 Columbia Road (Uphams STONEHAM: Kent Motor SalM Ml
Parko, — pardavimui tik už $6,5001 Banko pir
980—986 Broachvay
tais atsidarius mokykloms, p-lė O.
Corfier) nnd 767 Dudley St.
Maln St
Pian$ tokių pigių tik už |
mas mortgečius $4,500 su 5Vs>%. Atsiliepkite
ilAST B08TON: Warnock-I.ynch Mot NEEDHAM: Stack 4 McAdam, Ine.
NORVOOD: Fentoe’e Geraca
B, gavo nuolatinį ir-pastovų dar
$50.00, UŽ $60.00 gali įd-1
MEDFORD: Medford St, Chevrolet MATTAPAN: J. J. Delanety, Ine,
tuojaus!
' orą, Ine, 944 Saratoga St
bą mokytojos. Linkėtina gero pa
gyti pianą. Taipgi visokio f CAMBRIDGE4 Cambridge Motor Co., Co.» Ine., Medford Sq. ,
Bbae Hlll Avė.
sisekimo.
IVELLESLEY: Harttins 4 Hynea, Ine. MALDEN: Prane Motera, Itaų 191
J. P. MACHVLIS

ELIZABETH, N. J.

VYTAIKO BAŽNYTINĖ
ŠVENTĖ PAVYKO

.“ji

H ARRISŪN-KEARNY. N. J.

ATVAŽIAVO Iš LIETUVOS

I

•

I

i

e'

.

ZENOS

NAUJOS

t

.

f

KAINOS

■

-

/

m

I*4

BAYONNE, N. J.

*510

*545

*475

*535

X

’650

*545

$495

C. BROOKLYN, N. Y

X

X

< invitoii i

X
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CHEVROLET DEALERS

'

_____________ :_____________________ ____________ L________ __________________________

[NEPAPRASTAS BARGENAS’ į

1

______

DIDELIS
NUPIGINIMAS PIANU'

l

Woodhavcn, N. Y.

8719 Eldert Lane,

I

r

arba:
5r.
Ir ■'

554 Grand Street,
Brooklyn, M. F.,
Telefonuokite: Michigan 1345 arba Staįg 2133
■»

277 and 308 Massachusetts Are.
WATKRTOWN: Dantels Chevrolet
EAST BRAINTREE; Clnrk & Tnhor,
Co.. 647 Mt Auburn St
x
A _ Tnc.
KAST
MTLTON:
Woodward
’
t
Garai®,
FRANK BURES PIANO 'V SOMERVILLE: Hodgdon Chevrolet
Ine.
x
COMPANY
; JA ■> Co., Broadvray, at Magoun Sq.
MELROSE: Field Motor Sales Oo.
v
J■ REVERE: North Shore Chevrolet Ine.,
DEDHAM: Dedham Sq. Chevrolet Oo,
290 B’way» Lawrence, Mm*. ’M 1459 North Shore Road.
Washingtou 8t *
K SOUTH BOSTON: Dafley Chevrolet K V KRETI“: Melanaon Rrcm, Ine., 87
9
Co.. 034 Rm*<1way.
Chelaea St

padirbimo RADIO.

Skaityk ir kitiem pasakyk, kad
Iv. P. ir P. pašalpin? dr-ja rengia
metinį balių, lapkričio 11 (? Red.)
d., 4930, The Polish Home Svetai
nėje, Kast 23 St. Tadgi visi jauni
ir seni, (vietiniai ir i# apylinkių
kolonijų lietuviai if lietuvaitės
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Ne vienas gal tuojau pa
• '
r-by—
troškę. Jie. atrodė miegų tresakys, kad darbininkui žmoŪPH’S UTHUAKIAN R. C.
O, Vytautę ĮMdis, šviesusis lietuvi,
kis, bet.sodžiai išplauki^ iš čiajam vyrui, šoferiui, kai
Tu Nemuno gentėm vainiką nupynei,
ęs aecond-elass matter SepL 12,1915 at the post otticeat Boston, Mass. gui nėra džiaugsmp., Kaip
v
Tu Liętuvąi kūrei didi' ’
’
under the Act of Mareli 3,1870**
gyvenimo tįkrumos. Gaisri- šis,., pajutęs blogumą ir pa- ’
jis gali džiaugtis kuomet jis
’
t' &
v ’-f’
' Tu
saule
jiepsnojį
lietu
’
saule
liepsnoji
lietuvių
Teyynęi.
T^Vyąg,
nįnkųi reikia būti blaiviam, ■litikjfrią; miegui, išlipo iš au- į
ee for maiUng at spęeiaĮ ra^e of postage prorided for ta Sectton 1108
aplinkybių priverstas dirb
Garbė Tau, galiūne, per amžius tebūnie!
~ Act of October 8, 191T, authorized on July 12, 1918’' •
^ad jis ir būtų kartais anti- tomobiliaus pasivaikščioti. - <
ti, ir sunkiai dirbti. Ir šianIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
blaivininkas.
Mokslo
išradi- Jis turėjo pravirą langą, tai
O, Vytaute Didis,
L .f. ?
• • - -.
•
r.
$4.00 dienąjdaugelis žiūri į darbą
y............. .H0Q Amerikoje m^ains • •••••••• • a •'
Tu — degantis kardas
mai susako.
visai nenuleipo prieš išlipi
$5.09 su panieka ir laukia tos die
•
.$5,00 Ufsieny metams*
Tu
ntierių
žiedas,
per week yearly. .$2.00 Viena kart savaitėje metams....J42.00
■ Garsus Anglijos moksli-, mą iš automobiliaus. Grįž- £
Tu — genijaus žaibas
once per week yearly... .$2J5O Užsieny 1 kart savaitėje metams $250 nos kuomet nebereikės dirb
įlinkas daktaras Leonard tant jį ir suėmė policininkas,
Gtubė Tau, galiūne, per amžius tebūnie!
ti ir prakaituoti. Ir išrodo,
“ DARBININKAS ”
.
HilI atrado, jog alkolis labai kaipo giltą (o girtas jis ne
■West 'Broadwajr
South Boston, Mass. kad darbas nustojo šventu
O, Vytaute Didis, mūs Vilniaus didvyri,
pavojingas žmogaus organiz buvo, taip tik atrodė). Tei- *
5,7
Telephone South Boston 0620
( mo.’ Daugelis vengia darbą
Tu žygiais pelnei sau karaliaus karūną.'
mui tuomet, kai aplink yra sėjo gydytojas kitų dviejų y
ii* jei išgali, tai samdo kitą,
Me^, skaudžią vergiją nelaisvės patyrę,
-nors kiek smalkų. Smalkai vyrų mirtį pripažino net nuo
/ Tavim atgaivinam ir dvasią, ir kūną.
kad padarytų tai, ką leng
Garbė Tau, galiūne^ per amžius tebūnie I.
bet šaltis būva labai
mažina žmogaus organizmui .šalčio,
^a
KAS DAROMA
vai ir gerai pats galėtų atlik
reikalingąjį deguonį, o de menkutis, , kad galėtų pražu- •
ti. Žmogus norį kad susi
NEDARBO
guonies ypatingai reikalin- dyti žmogų. Tąip tų dviejų *
krauti pinigų, teisingai ar
gas girtas, arba net bent kiek vyrų mirtis liko paslaptimi. -Ckitaip, kad tik nebereikėtų
į;-;..',
.
77~—
girtas žmogus. Jeigu išsi •Apie ją rašė laikraščiai, ne
Artinantis žiemai visi su- skubta šis-tas daryti ir tai, dirbti. Greitai praturtėti ir
gėręs gaisrininkas dalyvaus žinodami priežasties. Tuo
•sirūpino. Milijonai žmonių daugiau paviršutiniškai ne niekuomet nebedirbti, tai
vienybes dienos yra dvi — gaisro gesinime, tai anaiptol met atsiliepė minėtas moks,LATVIJA
šiandieninis žmonių sieki
edirba, o Čia žiema jau už gu nuodugniai.
Spaliu 9-ji. Rygoje spalių vasąno. 16 ir spalių 9, *kada
ten nebuįs jokios negudriai liniukas ir išaiškino to įvy- <
mas.
Tur
būt
maža
yra
to

Nedarbo
priežastis
yra
ąmpo. Reikia kuro ir šil
agrobimo de- W nuotaika ir mintys su- menamos “drąsos,” o tik kio priežastis. Pasirodo^įog
kių, kurie dirbtų vien dėl to, 9-i i—Vilniaus
perdidelė
produkcija
Bet
'
-•
T ntrrv.i cmnnzlo
inių drabužių, iš kur gi tą
tampa. Latvių
spauda l-aiT.
taip
šimtmetis
buvo
gražiai
pa

daug kartų padidės pavojus pakanka palaikyti kokią de-\
kad
darbas
duoda
kartu
ir
ir ta priežastis nepateisina.
.pat
nepraėjo
pro
šalį
šio
į^parūpinti, kuomet ir maisto
šimtį ‘minučių nesustabdytą
Produkcija didelė, o žmonės džiaugsmą. Reiškia darbas minėtas. Įžymiausios Latvi vykio, ypačiai pažymėtinas gaisrininko gyvybei, nes la
nėra? Valdininkai neriasi iš
i automobiliaus motorą garą- >
negali ja naudotis, nes netu nustoja savo šventumo. Ta jos lietuvių dainps.ir muzi- “Pedeja Bridi ’ ’ straipsnis bai mažai tereikia smalkų,
s, kad tik pašalinus ri pinigų produktams nusi čiau, Įpklesiastiko yra pasa
kad girtokas žmogus galą že, kad truputi gėręs važiuo
kos
meno
jėgos
atliko
pro

V
Mūsų
Vilnius,
”
iliustruo

sumažinus žmonių
tojas visai nusibaigtų. Tokia- i
pirkti. Taigi tas nelygumas kyta: “Kiekvienam yra duo gramą, o konsulas Varnaus- tas Vilniaus pilies atvaizdu gautų. v .
i' -. £Wgą ir nepasitenkinimą. kaip . tik. ir yra dideliausia ta galybė džiaugtis savo dar
Anglijoje nesęnai buvo ir ' smalki! galia, o jų negalima
ir
pavergto
krašto
žemėla

kas
ir
S.
Sužiedėlis
skaitė
_ r*kas nors tuo žvilgsniu šių laikų nelaimė. Bolševi be. Tai yra Dievo dovana. ’ ’
ryškiai visą tai patvirtinąs į- ; juk nei suuosti, nei kitaip
referatus apie Vilnių ir jo piu, kuris baigiamas “Ei, vykis. Trys vyrai išvažiavo ^greitai pažinti.
daroma. Užsimota plačiai.
kai/ žinoma, pasakys, kad Kiekvienas žmogus turė
Valdžia planuoja statybą, vienatinė išeitis iš ekonomi ti! savęs paklausti: “Ar aš vadavimą. Be didelio būrio pasauli l Mes be Vilniaus ne automobiliu
Gaisrininkams tokie įvypasivažinėti.
įfebų taisymą, sutvarkymą nio skurdo tai komunizmas. savo darbu prisidedu prie lietuvių, dalyvavo liet, lat nurimsim!” -Tai džiuginąs Pakeliui, kas be ko, žinofiia, kiai būtų ypatingai galimi, .
^Miššisipi upės vagos ir ki Bet kad ir komunizmas da- pasaulio civilizacijos pakėli vių vienybes šalininkų su reiškinys, kad latvių spau užvažiavo į smuklę, bet ten jeigu, jie būtų įsigėrę, nes
doj kas kartas vis drąsiau
tos ] viešus darbus. Tam Įvkų nepagerino. Ir sovietai mo ar ne?” Darbą niekinti,
inž. Ryteriu ir latvių spau pažvelgiama į teisingąją pu teišgėrė tik po dvejetą’ stik- ’ panašių mirčių daug atsitinmanoma išleisti apie du bi- seka kapitalistų sistemą. Ir jo saugotis, jo vengti, saky
linių alaus. Kiekis alkolio, ka, tik ikišiol žmonės jau pados atstovų su palankaus st- . ’
►i '
•
dol. Taip pat ragi- pas juos yra pinigų, bet pa ti, kad darbas žemina žmo
kuris
pražudytų
žmogaus
orvadindavo
mirtimis
be
prieA
privačios kompanijos prasti žmonės darbininkai gų, žiūrėti į darbininką žmo Lietuvos Latvijos artinimuir-—
ganįzmą, labai mažas. Bet šie žasties, nes nemokėjo jų sau '7
oti žmonėms darbo kiek prie jų neprieina. Ir pas gų su panieka, ir aukštinti si laikraščio “Pedeja Bri PRZEiALKOLINIS KONGRESAS vyrai galą gavo. Kaip tas į- išsiaiškinti.
Jei visi projektuo- juos yra maisto, bet tas tą, kurs nebedirba, tai yra di” redaktorium Grinblats.
Lvyko?
Ir bendrai, esant daug au.- ?
dąrbai būtų įvykintų maistas išgabenamas užsie- griovimas civilizacijos ir Susirinkusmjikarštu prita
r L Buvo šaltoka. Automobi- tomobilių, dirbtuvių ir pan
'• 2JėaoinA4i< Siūk
11
ErT
u:dzios ir privatiinų >521^ liaus langai - buvo Uždaryti, susidaro rimto
pavojc
sovietai per pnevar; grįžimas prie senovės bar rimu prizmė rezoliucijas — kunoS
_
•’T
mpanijų darbo išlaidos ta vvkdina savo ~ ekonomi- barizmo laikų. Katalikui telegramas ‘ Lietuvos prezi
išsiplėsti priešalkolinei ko- Bevažiuojant automobilius žmoniij sveikatai. Ameriko
sįektų pusketvirto bilijono nius sumanymus, d žmonėms žmogui tikėjimas ateina i
dentui ir Vilniaus krašto yąi,š. m. rugsėjo m. 13-14 d. įvažiavo į balą prie kelio ir je, Mičigano universiteto-.^-,
dĮ’ Tas atrodo daug, bet
nenorint atiduot savo ūkio pagalbą ir sako: “Dziaugkis lietuviams, kuriomis ragina Munsteryj (Elzase) praėjo nebegalėjo iš -jos iškopti. Ba vieno mokslininko vra/tšsIR’ atsiminsim, kad vienoj į kolchozus, tenka ir ginklų savo darbe, nes tai yra Die
prezidentą vesti tautą j sos su dideliu pasisekimu fran- la buvo nedidelė, bet tokia, tas būdas miestų orą išvaly- . -;
^Amerikoj yra 3,500,000—5,- panaudoti. Vadinasi, prie vo dovana.”
tines vadavimą, o vilnie cūzų Guttempleriecių kon kad ji apsėmė automobilio ti, tik tas būdas, kol kas nėra
000,000 bedarbių, tai toji suT.
skurdo prisideda nelaisvė.
čiams reiškiama užuojautos gresas. Kongrese dalyvavo dūdą, pro kurią išeina dū i taip tobulas, kad jį būtų gaĮna nėra perdidžiausia.
Pasaulio tvarka nevykus,
ir linkima patvaros ir švie daugiau kaip, 150 atstovų. mai su kitomis dujomis. Du Įima plačiai panaudoti. Ta- ; <
^ Stebėtina tas, kad valdžia bet jai pagerinti ginklas ir
3/es turim, stebėti, ką da sesnių idenų. Latvijos lie Svarbiausias kongreso klau jos. įsiskverbė į automobi- čiau mokslininkai tikisi tą' '
Į
• •
s
i nė nežino, kiek žmo
prievarta netinka. Čia rei rome, kad žinotumėm, ko da tuvių spauda plačiai mini simas buvo, išsprendimas liaus vidų ir jų pakvėpavę būdą netrukus reikiamai iš
nių nedirba. Jei vieni sako,
/-M4
kia meilės ir teisingumo. nesame padarę. — James Vilniaus praradimą ir pa vaisių sunaudojimo bealkoli- visai negirti, bet tik truputį tobulinti.
kad bedarbiu vra 3,500,000,
gėrę vyrai nuo smalkių ir užArėjas Vitkauskas
žymiu kad Rygos lietuvių niams dalykams.
Kol to nebus, visokie šūkiai Watt.
.
....
-kad jų yra net 5,000,apie lygybę tai tik tuščias
) tai čia jau didelė nePETRAS: Katrie eisit j pikniką ?
Sutaisė Jonas Tarvydas
ALBERTAS: Baltrai, tu geriau nustok, o jei ne . . .
žodis.
varka*. Senatorius Wagner
STEPONAS: Kur bus?
BALTRAS: O jei ne, tarką?.(Vėl meta).
V
K.
*V.'New Yorko buvo’įnešęs’
ALBERTAS:, Baltrai!.
PETRAS; Ant Garbausko ūkės.
BALTRAS; A-a, nesakytum taip ant kiemo.
JURGIS: Aš eisiu. (Petras pradeda rašyt vardus)
nngresdn sumanymą, kad
PILSUDSKUUNKŲ AUKOS
STASYS: Tu neturi muštis Baltrai, žinai, kad nevalia.
KAZYS: Ir aš.
įteikia įsteigti darbo biurai
>
BALTRAS
:
O;
nutilk
!
ir
tau
ausį
priplosiu.
VINCAS:
Ir aš būsiu.
Lenkų spauda praneša,
se Jungtinėse Valstijose.
STASYS: Priplosi? Tu, man ausį priplosi?
STEPAS: Mane užrašyk.
'ie biurai suskaitytų kiek kad nuo rugsėjo mėn. 9 d.
BALTRAS: Žinoma, kad priplosiu, o jei neužteks dar
ANTANAS: Ir mane.
if
nosį
priplosiu
(Atsistoja);
iki
spalių
mėn.
Lenkijoj
bu

POVILAS
: Užrašyk Povilą šeškailską.
DRAMA TRIJŲ AKTŲ
m krašte yra bedarbių
ALBERTAS: Sėsk, sėsk ponaiti, čionai muštynių ne
BALTRAS: Šeškas!
pasirūpintų rasti darbo vo suimta iš viso 63 buvę
ALFONSAS: Visus užrašyk, mes visi eisim.
VEIKĖJAI
bus.
'
labiausiai reikalin- seimo ir senato atstovai, ku
PETRAS: Gerai (Rašo visų vardus).,
BALTRAS: Aš atsisėsiu kada aš norėsiu.
Jonas Braškauskas
Antanas
Juozas
Tuo būdu bent būtų rių tik nedidelė ‘dalis paleis
JOKŪBAS: Mano mama barasi, kam, jūs vištas Vak
ALBERTAS • Tai stovėk, stovėk, tik duok liežuviui
Petras
Povilas
Albertas
kote! Sakė, jei dar. vaikysite, neleis jūsų daugiau ant >
pasilsėti. (Vaikai juokiasi, Baltras atsisėda).
kaip didelė yra ne- ta. Iš suimtųjų 37-yra opo
Jurgis
Pilypas,
Rapolas.
į
POVILAS:
Ale,
jei
mes
nesmokysim,
turėsim
pankui
ūkės.
šmėkla, o tą žinant, zicijos partijų vadai ir 25
Kazys
Pranas . , . Anicetas
klūpoti
<
x
x •,
JUOZAS: Nesįbijok, nevaikysim.
Vincas
1
Alfonsas
Jokūbas
ringiau būtų ta nelaimė mažumų atstovai, daugumoj
JOKŪBAS:, Kad vaikėte.
■. . BALTRAS: Nereiks tų baikų.
Steponas
Stasys
Baltrus
JPOVnĄS: O kodėl?
*.
k
inti. Bet jo sųmany- ukrainiečiai. Be to, suimti
BALTRAS: O kas, kad vaikėme? Kas?
..<
Mokiniai 7-to Skjtanaus
"BALTRASTegu
tik
mane
mokytojas
paklupdo
!
JOKŪBAS.:
Kaip
mano
tėtė
tave
nutvers
tada!
neklaudar
38
opcfcicijos
partijų
va

buvo šaltai priimtas.
,
JUOZAS: Baltrai; iš tavęs būtų geras bolševikas, tu ti kas?
. '
Dabar tik prieš rinkimus ir dai, kurie j praeitą seimą
AKTAS L
BALTRAS: O ką jis man padarys, manai aš jo bijau? *
daug kalbi, bet maža ką darai.
neįėjo.
zie
RAPOLAS: Ne, jJ kaip tuščias puodas!
Scena: Mokyklos kambarys. Berniukai, vieni sėdi suo
JOKŪBAS: Kaip pasiguldys ant kelių ...
r
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Šiuomi pranešame, kad Pilnųjų Blaivinin7 ką Metinis Seimas bus Lapkričio-November 27
d^ šv. Petro parapijos svetainėje, lTifth Si* Šo.

$ Boston, Mass. Seimas prasidės iškilmingomis
'ly. mišiomis 9 vai. Po pamaldų, svetainėje bus

Gerb. Blaivininkų kuopų prašome , amo rei
klu susidomėti, išrinkti atstovės į metinį sei-

VINCAS; Puodu? Kodėl jis kaip tuščias puodas?
STEPONAS: Ei, Antanai, kur padėjai mano peilį?
luose, kiti stovi prie lango.
” 7
ALBERTAS (žiūrėdamas per langą)A> lietus! Kad
RAPOLAS: Kodėl? Bile kas tą Žino: jo galva tuščia,
ANTANAS: Kokį peilį?
ŠttPONAS: Kokį-peilį? Mano peilį!
4
nelytų mes čia nelauktumčm iki klesos prasidės. užtat garsiai skamba. (Visi juokiasi).
ANTANAS:
A
š
nėtttriu;
BALTRAS
(pašokęs)
i
Klausyk,
vaike,
jei
tu
taip
kal

JURGIS: Žinoma, kad ne. •
f
STEPONAS: Žinoma, kad turi. Ar aš tau vakar ne- v
bėsi, aš tau pakaušį sudaužysiu.
; '
VINCAS: Ir aš taip sakatf.
padaviau,
kad nupjautum Barauskų katei uodegą.
RAPOLAS:.Eik
sudaužyk
puodą.
(Viri
juokiasi).
KAZYS; Jūs geriau nutilkit, aš negaliu mokytis.
KELETAS: Ei!
' ‘ , Z.
\
f
J
ANTANAS : Tū man nedavei jokio peilio.
BALTRAS: Aš t&ve nutvėręs prie žemės prilipysiu’
STEPAS: Ei, tavo galva mažyte; daug neįdėsi.
RAPOLAS: Štai prilipyk šitą popierį f (Paduoda i
STEPONAS: Ne? aiuuun,
žinoma, kad daviau. -■.
ANTANAS: Žinoma, kad nedavei Argi daVS Povilai?
KAŽYŠ: Aš galiu mokytis, jei aS noriu, ar tie?
popierį. Vfei juokiasi).
ANTANAI: Tš-š-! (Rodydamas į duris).
POVILAS:.A, a, davė aš mačiau.
BALTRAS (atsisėsdamas): Juokitės, juokitės, bet a|
ANTANAS:
Ei JUpolai, ar ai tau nepadaviau vaklir
.PILYPAS: Pranai, klausyk, ar tai ne keistas sakinys! Rapolą nutversiu ant gatvės, pamatysit, kas tad* bus,
VINCAI: Klausykit! (skaito iš knygos) “žodis bar- Stepono peilio.
Vaikas stovėjo priž savo mylimosios motinos.” Kas
“
RAJP0L4S: Ne, nepadSvci.
kariškas, reiikią kokį nors daiktą priklausantį baAarams.
vaikas.
ANTANAS: Padaviau, padavfeū.
- ANTANAS: .Vaikas yra daiktavardis, vienskąitoje, Barbaras yra ■ tai žmogus be tiviliaaeijoB, arba laukinis.
RAPOLAS: Sakau, kad ne.
Tai Baltras ne barbariikaa, bet barbaras.
vyr..
ĄNTĄNAS: Tu beturi tiek siąegęnų, kad atrimtfųi
aš UPILYPAS: Vaikas daiktvardis Tur būt ne.
•
m
m_
Y * t
ve ant
ANTANAI: O kas?
Nesirūpink I Tu man jokio peiffo lteda
PILYPAS: A4 vaikas, o ar aš daiktavardtšt
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^Ganytojų

'

MYLIMIEJI KRISTUJE

. Vadinasi, vaikai turi būti auklė
jami ir mokomi taip, kad jie gą
lėtų pasiekti galutinį žmogaus
tikslą — Dievą. . . o
. • .

nė, varginimo ir. sutaupyti Jo
brangų laiką, 1
■žę

KIAMS IR PAŠAU
LIONIEMS
;

,

i?

■

*'>■'.

.

'

■

Ir šiandien nemaža daroma pa?
stangų, neleisti vaikeliams eiti prie
Kristaus, tik, deja, blogomis inten
cijomis, nes norima, kad Jie vai-’
keliai Kristaus visiškai nepažintų,
kad augtų ir gyventų toli nuo' Iš
ganytojo, toli nuo Bažnyčios, toli
nuo religijos.
-

Tuo tikslu nemaža paskleidžia
ma į žmones klaidingų nuomonių
apie vaiki} auklėjimą, apie tėvų ir
Bažnyčios teisei auklėjimo srityje.
Matydami tai, mes, jūsų Gany
tojai, .negalime tylėti. Mūsų šven
ta pareiga ganyti sielas, saugoti
jas nuo klaidų, todėl ir čia priva
bą ir organizavimą blaiviųjįj lome tarti savo žodį; juo labiau1,
kad Vyriausias Bažnyčios Gany
įdraugiįa^
tojas, Šv. Tėvas jau pernai metais
.Blaivininkų draugijos, y- yra visiems katalikams paskelbęs
paę artimesnės, kaip ve: raštą, kuriuo duoda kuogrięžčiauBostono, Cambridge, Broek- ,sių nurodymų ir išganingu Įspėji
tono, Lawrence, Lowell, At- mų vaikų auklėjimo reikalu ir įsako sielų ganytojams griebtis vi
hol, WorcesteT, Waterbury sų priemonių pamoksluose ir kateir kitų miestų atsiųskite į kizacijose gyvu žodžiu ir plačiai
seimą atstovus ir įnešimus skleidžiamais raštais priminti gim
Blaivininkų Susivienyjimo dytojams krikščioniškąsias jųjų
svarbiausias pareigas vaikų auklė
gerovei. ’ Kadangi, ligi Sei jime. '
\
mui teliko keletą dienų, to Šitas mūsų į jus, Mylimieji, raš
dėl gerbiamieji Blaivininkų tas bus ne kas kita, kaip tik Šv.
Draugijų dvasios vadai-kle- Tėvo minčių pakartojimas' ir jų
mūsų gyvenimo sąlygoms pritai
bonai yra prašomi sekanti kymas.

•

Dievo teisių saugotoja.yra Kat.
Bažnyčia, todėl jinai turi neabejo
tiną teisę, prisidėti prie vaikų au
klęjimo. šitą savo teisę Bažnyčia
yra gavusi iš Dieviškojo savo Įstei
gėjo. Išganytojas yra pasakęs sa
vo Apaštalams: “Man yra duotą
visa valdžia danguje ir žemėje.
Eidami tad,mokykite visas tautas,
krikštydami juos vardan Tėvo, ir
vATiTA Jų ĮŽEISTI. “Būtą prieš
Sūnaus ir Šv. Dvasios, mokydami
prigimtą tęisingutną, —- sako tas
juos'laikyti
visa, ką tik esmi jums
pats Bažnyčios mokytojas — jei
įsakęs.”
vaikas, prieš ateidamas į protą,
TAI NEABEJOTINA BAŽNY
būtų iš tėvų globos atimtas ar bū
ČIOS
TEIS* MOKYTI, JUO LA
tų kas, dėl jo daroma tėvams nėr
žinant” (ten pat, 2—2, Q. X. a. BIAU VAIKELIUS, KURIE Y
PAČ DIEVO MOKSLO REIKA
12).
-•
Suprantamas /lalykas, kad ši LINGĮ.
Kad,, kitus bemokydama, Baž
tos tėvų ‘teisės liečia ne tik vaiko
kūną, 'bet ir jo dvasią. ' Vaikas nyčia pati nesuklystų, Išganytojas
ateina į pasaulį silpnutis taip kū žada Pats ją saugoti, todėl prie
nu, kaip ir dvasia. Daug reikia aukščiau minėtų žodžių pridedi:
vargti, daug reikia mokyti, kad “Šitai aš esmi su jumis per visas
vAiko dvasia tinkamai išsivystytų, dienas lig pasaulio pabaigos.”
kad iš jo išeitų žmogus. Tai pada (Mat.XXVIII, 16—20). * Negali
lyti; pirmiausia, turi tėvai, kurie būti klaidos ten, kur budi saugo
tojas Pats Kristus. Todėl religi-(
vaikui gyvybę davė.
Tačiau tėvų teisė nėra neribota. nio mokymo srityje be baimės ga
Kaip žmogus yrd paties savęs vieš lima save pavesti^ Bažnyčios va
pats, nes aukščiausias visų sutvė dovavimui. >•Bažnyčia pagalios yra mūsų mo
rimų Viešpats yra Dievas, taip .ly
ginai ir tėvų teisės į vaikus turi tina : ji per šv. Krikštą mus gim
būti vykdomos atsižvelgiant į Die- do amžinajam gyvenimui. Per ki
vo įsakymą. Tėvai turi auklėti vai- tus Sakramentus Bažnyčia palai■
kus taip, kad jie pasiektų galuti ko mumyse antgamtinį Dievo ma
nį kiekvieno žmogaus tikslą—am lonės gyvenimą.* todėl Bažnyčios•
yra ne tik teisė, bet ir pareiga mo
žinąjį išganymą.
v
Iš čia eina tėvų pareiga, kurią kyti dvasinius savo vaikus. Ta sa-

pratusių katalikų suveiUiuMI
nes žinoma, kad: tėvai,*
paskendę žemės rūpesčiuos
kų auklėjimo reikalais
mažai
pasirengę,, to
mai nesupranta. Aukštokais #

tėvų teiste yra Dievo
tėvai negali vaikų auklėti ft į
kyti prieš Dieyo valią, Diete 1

ųių saugotoja yra Bažnyčią, fe
jos ir tik jos vienos yra
pač katalikų vaikams nustte
Auklėjimo kryptį. Bažnyčios J
dalykas nustatyti, kas religmfc

Lapkričio mėnesy 27 die deraeijoje ir 1.1. Blaivinin
auklėjimo, y ra reikalinga, kas m
įdinga, kas kenksminga.
ną, taigi sekančioje, savaitė kų draugijos kur tik. jos y; 3-o Auklėjimo sritvje, be abe
je, įvyksta metinis Amen- [ra, visur pasižymėjo parapi
nes, turi savo dalį ir valstybė, J
jai turi rūpėti, kad iš vaiką
; kos Lietuvių Blaivininkų jinėje darbuotėje. Žodžiu,
:
*
■ ■ -v
‘tų geri piliečiai. Tačiau vąfetjĮ
seimas, mieste Bostone, šy. ‘blaivininkų draugijos iš iteisės yra kitokios rūšies kaiįf
Petro lietuvių parapijoje? dealinių draugijų nuveik
vų ir Bažnyčios teisės. Vairi?
juk yra žmonėms, ne žmonės-V
Blaivininkų seimas nėra ma tais gražiais darbais'užėmę
stybei, todėl valstybe tari
žos svarbos dalykas. Tiesa; vietų tarpe pirmųjų, labiau
tvarkyti viešuosius reikalwMI
organizuotų blaivininkų pa siai pasižymėjusių kilniais
žmonės geriau galėtų vyM|
jiems Dievo ir gamtos uždribą
jėga nėra labai didelė, bet darbais draugijų. Prohibipareigas. Kadangi tėvų teiste^
keno tai kaltė jeigu ne mū-'
"cijos įvedimas, gi su ja vi
ką auklėjime eina iŠ gamtos/B|
sij apšviestūnijos? Ypač
nyčios gi teisės eina iš Dievo;
suomenės, ypač jos vadų, ablaivininkų draugijų nusilp
dėl valstybė negali nei vieną,1’]
patija
į
blaivinimų
proble

nėjimo kaltės daug reikės
kitu teisių įžeisti, juo labiauSS^
kis/
■
mą
nuslopino
lietuvių
blai

prisiimti dvasiškijai, kuri
Šv. Tėvas, sudarydamas šutą
neužtektinai interesavosi or vininkų draugijas. Tačiau,
su mūsų Valstybės Valdžta,
ganizuoti blaiviųjų "ir mūsų kas nemato kaip didelė klai
Įgojo Bažnyčios teises mokyklą i
kai kuriems laikraščiams, da padaryta?- Tat, reikia
tyję. Jei todėl bet kas pS8 k
sekmadienį
paskelbti
savo
atgaivinti
blaivininkų
drau

fšioje
srityje daroma aiškia M
kuriems daug rūpi Lietuvos
Bažnyčios nusistatymą, ar bent;
partijų likimas, bet maža gijas, reikia-gi iš naujo pra draugijų susirinkimą, atsto
įnežiūrint,
tai įžeidžiamos ne
Amerikos lietuvių reikalai: dėti kova su besiplatinančiu vu išrinkimui ir įnešimų su Reikia stebėtis, kaip Dievo Ap
ĮDievo teisės, kuriomis naudoj
vaizdos sutvarkyta, kad pasaulio
Kova su girtuokliavimų girtuokliavimu. DievoAp- statymui.
^Bažnyčia,
bet ir elgiamasipriw
gyviai galėtų visti.
-vo
teise
Bažnyčia
naudojasi
nepri

Te nei viena blaivįninkų Vabzdžiai nepažįsta savo gim Bažnyčios teisių Kodeksas šitaip
kilmingą sutartį su Apaštalų fi
privalo visiems kilnių min veizda užlaikė mums ligi
|tu
padalytą.
'”? /
klausydama
jokios
pasaulio
galy

čių žmonėms rūpėti, bet y- šiol Blaivininkų Susivieny- draugija nepasilieka apsilei- dytojų. Paukštelis atsiranda jau trumpai aptaria: “Tėvams yra už
bės,
ir
jei
kur
bandoma
iš
Bažny

Visi gerai žinome, kaip svari
dedama pareiga vaikui duoti taip
- pač kurie yra pašaukti tau j imą.' Sustiprinkim gi jį. dusiiijų skaitliuje! Te šis kitokiose sąlygose. Tėvai rūpes religinį ir dorinį, kaip fizinį ir pi čios tą teisę atimti ar bent susiau yra dalykas jaunimo organŽM
tingai jį maitina, kol paukštelis
tai vadovauti. Dėka prielan- panaudokime ‘organizuotus^ šeimas būnie istoriniu ir at užauga ir, apaugęs plunksnomis, lietinį išauklėjimą, taip pat, kiek rinta, tai daroma prieš Paties Die jos. Tikybinis jaunuomenės Jį
Įėjimas vykdomas ne vien pįr
s kių dvasiškių ir šiaipjau blaivininkus- stąbdimui gir stovų skaiUiumi ir prakti gali išlėkti iš .lizdo.
galint,
jį aprūpinti laikinomis vo sutvarkymą.
maldas,
ne tik per pąmol^Mtž
niais,
naudingais
\
nutari

gėrybėmis
”
(e
1113).
Dar
daugiau
tėvų
globos
reika

gerų žmoniii pritarimui, jau tuokliavimo. , Metinis blaivitik per sakarmentną,
Tačiau šitos neabejotinos vaikų
lauja užgimęs žmogus. Prie jo lop
keliolika metų kai gyvuoja ninku seimas tik tuomet bus mais! Gerbiamieji Dvasiš- šelio
Apvaizdą, sfkfo mylinčią mok atžvilgiu tėvų teisės nėra vienin
mokyklas, draugijas.
^Blaivininkų SusivieiiyjiniaS ^pasekmingas, jeigtf pjiW- ldaYitT^kdidnysvėikėjai! lina.' Be jos glolriš'vaikelis nė die telės. Auklėjimo srityje neabejo- auklėjimą eina, išvados.
- ,
nubmeriėi auklėt draug«^rwg
Amerikoje. Turint didesnį i važiuos ne tik. blaivininki] Blaivmihfei Seimo pasiseki nos gyventi negalėtų. Jūs, moti tina savo dalį turi ir Bažnyčia. Ir 1- o Be abejonės' didelės yra tė lo įsigijimu ir sm kūnu kulf^ą!
£ katalikų visuomenės prita draugijų atstovai, bet ir mū- mas ar nepasisekimas, nuo nos, geriausiai žinote, kiek jums tai suprantamas dalykas. Tėvai vų teisės vaiko auklėjimo atžvil Bažnyčia giria katalikus, kū
giu. Tėvai čia, žinoma, turi pirTodėl Jūsų priklauso! Atvažiuo išvargti tenka, kol vaikelis savo turi savo vaikus auklėti, visuomet riiutinį balsą. Bet tėvai, ypač tė- dedasi prie draugijų, josiosrTO
rimą, jam teko žymių darbų isų apsviestūnija.
tų, ar bent peršamų, o įsafcoij
mis kojomis pradeda vaikščioti. turėdami prieš akis jų paskyrimą
nuveikti: išleido keletą kny Blaivininku - Spsivienyjimo kit į seimą-ir pagelbėkite or Toliau tėvai vėl . turi juo rūpintis — Dievą. Teisingai sako pop. Le jvai katalikai, savo teise turi nau gotis organizacijų slaptų^
gų, per keletą metų spausdi vardu nuoširdžiai kviečiu ganizuotai blaivybei dirbti ir tai ilgus metus, kol vaikas pa onas XIII: “Prigimtis uždeda tė dotis, atsižvelgdami pirmiausia į smef’ktų, maištingi}, įtariaifą,
no savo mėnesinį laikraštį gerb. dvasiški ją ir pasaulio- visuomenės gerovei. Atvyki jėgia pats sau duonos užsidirbti. vams savo teisę mokyti tuos, ku svarbiausiąjį savo vaiko reikalą, į tokių, kurios stengiasi pastatei
Į amžinąjį išganymą. Tėvams neleis“Tautos Rytą!’ ir “Šviesą,” nis apšviestūnus atvykti į te. Nuoširdžiai Blaivininkų Iš šitų didelių pareigų išteka tė riuos yra pagimdę, pridėdama tą Įtina to taip svarbaus dalyko ne nuo Bažnyčios teisėtos- globos.
Draugijų mes katalikai šiatel
vų teisės vaikų atžvilgiu. Tėvai pareigą, kad drauge su tikslu, ku
aktyviai dalyvavo Amerikos Blaivininkų seimą, kad sa Susivienyjimo vardu kvie yra pi'rmiausieĮji vaikų viršininkai. rio dėliai iš Dievo malonės susi žiūrėti. Jei išgama pavadintume turime: va ikams ‘ ‘ Angelo Sarį
lietuvių visuomeninėje dar vo naudingais patarimais, čia.
Tos teisės remiasi pačia prigimti- laukė vaikų, susiderintų ir jų au tėvą, kuris leistų savo vaikui žais sąjungą, kaimo jaunimui “PĮ
Kun. Jonus J. Jakaitis,■ mi. “Vaikai yra šis-tas tėvo, lyg klėjimas bei mokymas” (Rer. ti su ugnimi arba bristi į upę. ku sario” sąjungą, mokslus einaiĖČSI
buotėje — Tautos Taryboje. padrąsinimais, pagelba pa
rioje vaikas gali prigerti, tai juo jaunimui “Ateitininkų” feeferi
B lai v. Susiv.^pv. Vadas kad jo -asmens tęsinys',” — sako I nov.).
Tautos Fond$ Katalikų Fe- stūmėtumėte blaivinimo darlabiau būtų nedoras toks tėvas,
ją. Bažnyčia tas organizaeįjM
kuris atiduotų savo vaiką auklėti ra paėmusi savo globon, nes *
JONAS: Ne. man liepė eiti į berniukų kambarį.
ir mokyti be Dievo ir religijos.
visos katalikų draugijos,
BALTRAS: Kaip tavo vardas?
tėvai atiduoda savo vaikus į mo jaunimo organizacijos yra KaS
JONAS: Jonas—Jonas Braškauskas.
kyklą, tai jie turi žiūrėti, kas tai kų Veikimo Centro nariai iO
BALTRAS: Braškauskas, a? Jei aš tave kada nutver per mokykla; koks mokytojas
tuvos Vyskupų priežiūroje, Hą
siu tu braškėsi, ir gerai braškėsi Paskui būsi tik Kaus- joje moko ir kaip jis moko, kad
Bet štai katalikų moksleivių
kas.
'
vaiko sielos reikalM nenukentėtų. teitininkų organizacijai mokyj
STEPONAS: Jonai, o, o! koks tu gražus!
2- o RELIGINIO AUKLĖJIMO se neleidžiama veikti taip atii
ALFONSAS: Jonai! Eik, sėst prie manęs!
SRITYJE PIRMUTINIS B ALSAS
BALTRAS: Pravadinkim jį “mergytė!”
.
PRIDERA BAŽNYČIAI. Jos yra
STEPAS: Puiku! Vadinkime jį “Panytė” Braškausdalykas nustatyti, kas religijos
kytė.
✓
atžvilgiu yra naudinga, kas kenks
BALTRAS: Ir šį vakarą mes jį priimsim į savo kliubą,
minga. Ir tėvai, jei jie i)ori būti
ALFONSAS: Taip, padarysim priimtuves.
Katalikais, čia negali nežiūrėti
STEPONAS; Bus daug juoki;.
Bažnyčios nurodymų. Geras kata

i

Jei

RAPOLAS (žiūrėdamas į vaikus)’: Pilypai, kur tu pa tai bus pusę dolerio verta, i/galėsi užmiršti apie peilį.
JOKŪBAS (krapšto pakaušį): Kasžin aš'ar galėsiu.
dėjai tą peilį ką aš tau padaviau 1
Tėtė neduos tiek daug. O jūsų kišenės nemažos!
PILYPAS: Tu man nedavei jokio peilio.
JURGIS: Klausyk, tu geras vaikas, aš tave myliu,, mes
RAPOLAS: Žinoma, kad daviau.
visi tave mvlime.
•
♦
- PILYPAS: A, sapnuoji, tu man nedavei jokio peilio,
KAZYS: Ištikrųjų. Nebūk skūpuolis. Obuoliai vėl
argi davė Pranai?
užaugs. Mes visi tavo draugai, mes tave mylime, ir tu tu
PRANAS: Taip, ar nepameni kaip ant Grigaičių obe ri irius mylėti. Tik sakyk: “Vaikai, kaip ryt ateisit pas
lies aavo raides išpjovei?
mane, galėsit valgyt- obuolių kiek tik norėsite.
PILYPAS (žiūrėdamas į vaikus); Alfonsai, atiduok
JOKŪBAS: Taip, bet ką tėtė pasakys?
man tą peilį!
VINCAS: Tavo tėvas nieko nesakys. Jis labai bus
ALFONSAS: Ką tu čia šneki?.
linksmas mus pamatęs ir sakysi “Jūs labai geri vaikai.
PILYPAS: Neklausinėk, tik duok!
;Eikit Įmano sodą ir valgykit obuolių kiek tik norite.”
ALFONSAS: Ką duot?
JOKŪBAS: Tu nežinai mano tėtės. Nesibijok, jis taip
PILYPAS: Tu žinai ką. Duok peilį.
BALTRAS: Žinoma, bus ir ašarų. Aš iš tos mergaitės
nesakys.
z • r*
* ¥
likas visame kame, juo labiau taip
ALFONSAS: Tu man nedavei peilio^
'
1 / PRANAS: Mes nepaisom ką jis sakys, tu-tik mums lyrą padarysiu..
svarbiame vaikų auklėjimo klau
PILYPAS: Greičiau, greičiau!
ALBERTAS (atsistojęs)*: Klausykit vaikai! Taip ne
gauk obuolių.
sime turi būti vieningas su Baž
ALFONSAS: Ištikrųjų, Stasy, argi jis man davė peilį?
JOKŪBAS: Jūs galėsite prašyt mano tėtės, jei jis pa- gražu ! Argi taip turime’ priimti draugą-mokinį.
nyčia ir Jos Vyresnybe, nes jai
STASYS: A, a.
’ '
'/
BALTRAS: O kas tau darbo?
'velys, gerai.
Kristus yra pasakęs: *Qyąs jūsų
z ALFONSAS: Ei, vaikše, nemeluok!
STEPONAS r Taigi kam tu kiši nosį kur nereikia.
KELETAS; Žinoma, kad paprašysim.
klauso, tas manęs klauso, iras jus
STASYS: Ištikrųjų. Kvedausko šuo buvo priristas, tu “ JUOZAS: Tyliai, mokytojas užgirdęs ateis paskui gau
ALBERTAS: Negražu ir, aš už jį užstosiu. Kad jis vai
niekina,
tas mane niekina.”
norėjai paleisti ir prašei peilio j. . .
sim grūšių vietoj obuolių.
kas nedrąsus tai jūs išjuokiate jį. O jei iš jūsų kas pasi
Turime įspėti jus, Mylimieji,
ALFONSAS: Juozai, aš tau padaviau peilį ar ne? ' ’
juokia tai supyksta te. (Priėjęs Baltrą! Baltrai, kada nors
STASYS': Geriau mokykimės., (Pabeldžia į duris).

JUOZAS: A, a: ir aš padaviau Anicetui, kad prapjau f PETRAS: T^s-.
>
tų žydo maišą.
' .
!
ALFONSAS: Mokytojas!
ANICETAS: Ir aš tiru Jokūbai jį padaviau.
PRANAS: Nę, jis nebelstų į duris. (Vėl pabeldžia).
' ALBERTAS: Kas tai?
\
V
JOKŪBAS: Ir aš pamečiau.
ANICETAS; Tu viską pameti.
JURGIS (į Stasį): Atidaryk duris!
PETRAS: Tū dabar užmokėsi
X' j \*
RAPOLAS: Prašom!
y
'
JOKŪBAS: Ką užmokėti?
. ■-*'
\
"JUOZAS: Meldžiu!
-^PETRAS (balsiai): Meldžiu!
PETRAS. Pinigus. Turi Steponui duoti pusę dolerio.
(Dury^atsidaro. Įeina Jonas Braškauskas.. Dailiai apJOKŪBAS: Kur aš gaurių. ?
sirėdęs,
švariai. Stovi prie durų.)
' PETRAS: Kas mąn galvoj tori duofi; žinai kąj^ž\ANICETAS (į Antaną): Kas jis'toks?
teklzmas sako? Turi atlygfotiĮ
•
. STEPONAS; Turi mari duoti pušę dolerio, ar kitą ką. , -ANTANAS: Nežinau. Gražus ar ne.
3 JOKŪBAS: Ką kitą?-.t
> ; - ANICETAS: Jis niekad nesimušė, žiūrėk kokios bal• t<p rankos,/
*
'.
.
.
/
.
ANTANAS: Ir žiūrėk kaip jo čevegj'kri blizga! .
Supranti t
• JONAS (balsiai); Ar, čia šv. Petro parapijos mokykla?
JURGIS: Klausyk.. Dal&hing tu pavogtum penkta >
yii*A Čionai mokykla, čionai^

doleriuslr praleistum, t*da' Arėtum jam duoti penkių
doMiųvertfe obuolių. DŽtat, Jeitu muma visiems pHpil-

jdt

b
’*

.j

aš supykęs tau duosiu į ausį. (Į Joną) Jonai, labai malo
nu mums tave turėt savo klesoj. Sėskis čionai iki mokyto
jas ateis.
’
•
.v
STEPONAS r Albertas mana jis kasžin kas.
ALFONSAS: Vyras!
• » BALTRAS: Albertai,*man net delną niežti duoti tau
į snukį, bet palauk . ..
/
ALBERTAS: Klausyk Baltrai, jei pamatysi mane ant
gatvės prieiki; Aš nebėgsiu nuo tavęs. AŠ tavęs nebijau.

Baltras

Nutilk!

kad šiandien tie, kuriems rūpi pa
šalinti Bažnyčia iš auklėjimo dar
bo, tyčiomis ir veidmainiškai kelia
aikštėn tariamai neribotas tėvų
teises auklėjimo srityje.
Tėvai,
girdi, ne kas kitas turi nulemti vil
kų auklėjimo kryptį. Tėvai, hc
kas kitas turi pasakyti, ar reika
linga vaikui religija ir kiek jinai
reikalinga; Taip Šiandien dažnai
rašoma ir kalbama. ? '
Bet tai yra klaidinimas, nesusi-

Štai. Mylimieji, tie pagi
dėsniai, kurių vaikų auklė
turite laikytis.
Ir jei j
kalbėtų ar'rašytyj ką kitą
jų neklausykite. Jūs, Uty

talikai, tuose dalykuose, I
čia religiją, turite padn
nyčiosvadovavimui. Teis
ko Didysis Augustinas:.
nebus tėvu tam, kas Bažn;
nori turėti motina ” (DelS

Cathech., XIII). Gerai#
fe šituos šventojo moty
džiiA

;

Baigiame savo ražtąl
žodžiais: “Mūsų
zaus Kriktaus malonė, ęg]
sais. Amen?* (Rom. Stftį

ALBERTAS: Olų Įeitų nepravardžiuok!
BALTRAS: Aš darysią ką aš noriu, supranti?. Kad
jis atrodo kaip mergyte; tai aš jį ir vadinsiu “panytė,’*
Kaunas,
“mergytė,” “lėlytė.”
1330—Vytauto Didžiojo—metų, spalių nrfn. 11 dieną
ALBERTAS: O tu kaip atrodai? Noris užriesta kaip
(pas.) Juozapas, Kauno Arkivyskupas ~
■šuns uo*... !
'
•'
". ,
(paa) Antanu, Vilkaviškio Vyskupus
BALTRAS: Aš tau parodysiu! (Puola prie Alberto,
(pas.) Justinas. TeHm Vyskupas •
/

mokyklos varpei# suskamba, vaikai visi tyliai'suątd* f
sąą^yieUą, torte
(

(paM Įįįrf^as, Panevė^
Juoapaa.'-Ks^iadoriij Vyskupas

•*r

GIRDĖTI . LIETUVIŲ i
BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks lapkr. 28 d., 6:30 va
kare, Karalienės Angelų parapijos
svetainėj, kaihpas Robling ir So.
4th gatvių.
Taigi malonėkite visi susirinkti
ir užsimokėti duokles kurie esate
.skolingi. Nepamirškite ir naujų
narių atsivesti prirašyti'prie mūsų
brangios organizacijos..
Kviečia Valdyba

SO. WORCESTER, MASS.
V

' Lapkričio 24 ir 25 dienose. Pir
madienio .ir Antradienio vakarais,
Aušros Vartų Bažnyčios salėje,
parapijos naudai, vietos jaunimas
suvaidins nepaprastą muzikai.:
komediją “Įstabi Mergina.” Daug
girdėjęs apie šį vaidinimą, nu
ėjau tyčiomis pažiūrėti kaip jie
len mokinasi, rengiasi prie to ne
paprasto vakaro. Neįleidžia. Bet
Šiaip taip per protekciją įsigrūdau, ir nors dalį lošimo pamačiau.
Stebėtina, rodos, ne tas pats jau
ninas ; išsimiklinimas. išsilavini
mas, dainavimas,’ muzika, atrodo
ryg tikrai čia būtų didmiesčio ar•istai, suvažiavę pasilavinti, kad
■ytdienoje suvaidinti'žvarbi} vei
kalą muzikalę komediją. Vaidiūmo veikalas gražus, įdomus ir
•uokingas.t
Kostiumai 'įvairūs,
inktini. Muzika maloni, šių dienaujausių dainelių. Šokiai vik-

M0NTELL0,MA88..

/

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
gruodžio 2 d., šv. Roko svetainėje.
Visi nariai prašomi ateiti į Šį susirinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.
x
Valdyba
•

y

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas įvyks gruodžio 7, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos.
Visi nariai ppašomi pribūti, nes
- C. BROOKLYN, N. Y.
turime svarbių reikalų.
Lapkr. 23 d., ^uoj po sumos įv Kviečia Valdyba
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas.
1
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
EASTON, PA.
me keletą svarbių sumanymų. At
LDS. 40 kuopos susirinkimas į&
siveskite ir savo draugus (es) pri
M' . *s
N
vyks
gruod. 7 d., tuoj po sumos
>.
■
.
F
rašyti.
Valdyba
šv. Mykolo parapijos svetainėj.
Malonėkit visi nariai atsilankyti
ir
mėnesines mokestis užsimokėti.
NZW HAVEN, CONN.
M. Songaila
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki
mas pyks sekmadieny, lapkr. 23,
/
r
ELIZABETH, N. J.
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
Dalis šokikių vaidinimo kostiumuose operetėje “Įstabi Mergina” Lapkričio 24 ir 25 dienose Aušnėj,
339
Green
St.
Kviečiame
na

LDS.
16 kp. susirinkimas įvyks
?artl> B^ySos salėje, Worcester, Mass.
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo trečiadieny, gruodžio, 3 d., 7 vai.
Z
.*
*ūs ir plastingi Vaidinime daly
kėti
duokles.; ‘
Valdyba vakare, bažnytinėje svetainėje.
S
-iš. Loveli, Mass. p. VI. Paulaus
vauja 76, asmenys, visi gerai pri
>
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir
kas, LDS. Centro pirm, su savo
sirengę, lyg profesionalai, pasi
atsivesti savo draugus (es) prira
šeima, p. O. Grigienė iš Norwood,
’ Atlaidai
f
WATEBBURY, CONN..
bengę by katrą dieną stoti ir sa
šyti.
Valdyba
Mass., pp. Akunevičienė, Moloy,
Lapkr. 23 d., 1 vai. po pietų įvo užduotis atlikti. Tikrai tai bus
Šv. Pranciškaus parapijos baž
kunigai J. Abromaitis ir Doyle.
---------------- -'•yks LDS. 5 kuopos susirinkimas
.epaprastas, pirmas įvykis Wornyčioje įvyko 40 vai. atlaidai. Per
Apie 10 vai. orkestrai užgraji. NASHUA, N. H.
Lapkričiu 27 d. š. m. (Padėka- visas tris dienas žmonių lankėsi
senos mokyklos kambary, Con•esterio lietuvių kolonijoje; pa
nus maršą visi dalyviai susigrupa
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
gress Avė. Ateikite visi Valdyba
matysime ko dar niekad nematę. vonės Dienoje) įvyks Vytauto Di labai daug. Altorius skendo tarp
vo maršuoti? Po to, prasidėjo rie
mas įvyks gruod. 7, tuoj po pas
Visi laukiame dabar tik »Pirma- džiojo 500 m. mirties sukaktuvių gėlių ir degančiu žvakių; o pa
.x '
1
kutinių (mišių, pobažnytinėj sve
šui avimas.
<
-I>
paminėjimas. ’
—
lienio ir Antradienio vakarų.
naujinta Monstrancija žėrėt e žė
DAYTON, OHIO
Už gabiausį riešutavimą buvo
tainėj.
Kviečiame narius ateiti, nes
■
t•
11 vai. ryte, Katedroje, 18tb ir rėjo. Gražiuspamokslus pasakė: paskirta trys dovanosi Laimėjo:
Matęs
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks yra keletą svarbių sumanymų.'
Rače Sts. įvyks pamaldos. Tėvas Augustinas Dirvelė, Pran
l-mą~S. Čičinskas, 2-rą P. Blaži- sekmadieny, lapkr. 23 d., bažny Taipgi atsiveskite ir savo draugus
Po pamaldų bus bąnlrietas, Lie ciškonas, Tėvas Vasys iš Worcestinėj svetainėj, tuoj po sumai.
prirašyti prie šios organizacijos.
konienė, 3-čią "0. Skirkevičienė.
tuviui Svetainėje, -928 E. Mavo- ter, Tėvas F„ Strakauskas iš
Kuopos rašt. Z. Gudelis
Valdyba
Sekė šokiai iki vidunakčio. Riemensing Avė. Bilietas $2.50 asme Lowell, Tėvas J. Švagždys’ iš Monšutavimas. visiems patiko, bet gal
-----------------y.
niui/ "f“
tello ir Tėvas F. Norbutas iš Nor-.
geriausia patiko, lai mūsų jauni
'
Platins spaudą
HARTFORD,
CONN.
Bus’ai išeis’ nuo lietuvių para wood.
'
i
SAINT CLAIR, PA.
mo šokiai. Mat neseniai atvažia
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks
14 d. lapkričio katalikiškų dr-jų pijų bažnyčių 10 vai. ryte. Tibe
Nauja Altoriaus DraugijaLDS. 107 kp. mėnesinis susirin
vę iš Lietuvos jaunuoliai šoko gruod. 14, tuoj pp sumos, bažny
atstovai susirinkę šv. Kazimiero tas bus-u į abi pusi 20 centų. /
lietuviškai. Jie geriausiai, pasiro tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. kimas įvyks gruod. 7, tuoj po su
Kelios dievotos mergelės pasi
salėje išrinko komitetą platinimui
Kviečiame visus lietuvius daly
dė su šokiu “Aleksandro.” t j • Malonėkite vis įtariai ateiti, nes y- mos, šv. Kazimiera parapijos salėj.
rišo
. užmegsti altoriaus puošimo
tatalikiškos spaudos: patarėjas vauti.
Pradėjus šokti lietuviškus šo ra svarbių reikalų dėl kuopos nau Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
draugijėlę.
Jos susitarę nuėjo
jerb. klebonas kun. A. Petraitis,- /
Katalikų Sąryšio
užsimokėti mėnesines mokestis ir
kius jautėmės kaip tėviškėje. dos.
)irm. J. Svirskis, vice-pirm. O.
Rengimo Komisija. pas kleb. kun. F: Jurą ir pareiš
Lietuviški šokiai patiko ir 'čia Taipgi malonėkite užsimokėti ku naujų narių atsivesti prirašyti. "
kė savo norus. Klebonas užgyrė
'irvinskaitė, raštininkė Julė Rogaugusiam jaunimui ir jis pasiryžo riu yra užsilikę mėnesinės duok 'y
f
a
.Valdyba
i
• s
jų norus" ir džiaugėsi jų meile ir
iūtė.. Laikas paskirtas nuo 17 d,
lės.
z
XDSjkp.ra».
juos
išmokti.,
..
r
prisirišimu prie ^V'enefausiojo.' Tą
■'apkrieio ir tęsis apie porą' mėne—
J Reikia atiduoti kreditą ir mūsų
.
pačią
dieną mergelės išsirinko
ūų. Mūsų gerb. klebonas kun. A.
gabiem
muzikam
pp.
Kupčiūnui
ir
I
WORCESTER, MASS.
Vargšų šelpimas
PHILADELPHIA PA.
valdybą. Pirmininkaus panelė Ma
t gerb. klebonas sudėjo Petraitis apsiėmė išduoti visiems
Sakavičiui už gerą orkestrą. Ją
LDS. 7 kuopos susirinkimas įLDS, 13 kp. susirinkimas įvyks
Kalėdos artinasi. Kiekvienas jų rijona S’ongailaitė, raštininkaus
bųmers. Manoma gal išeis pi oaliūdvjimus, kurie eis į namus ir
orkestrai grajinant net lengviau penktadieny, gruodžio 5, 7 :30 vai. vyks gruodžio 14 d., 6 vai. vakare
panelė Cecilija Arminaitė.
Su
li nė kaip su anglims apšildyti užrašinės laikraščius. Prie to lei laukia. Laukia jų turčiai, laukia
ir šokti.
vakare, mokyklos kambary. Atei bažnytinėje svetainėje, 41 Provšiomis
darbuosis
panelės
A.
Piržnyčią, mokyklą, vienuolyną ir džia. naudotis sale ir šviesa susi ir vargšai. Tam tikslui mūsų mie
Valio nashuiečiai!
kite gausiai. Nepamirškite užsimo įdenee St. Visi nariai būtinai atei
niutė, O. Akstiniutė, O. JereckiuBe special kolektų už rinkimams laikyti. Kiekvieno ka ste ir yra Labdaringoji draugija,
•
T. P. kėti duokles. ■
Valdyba kite, nes turime apsvarstyti kele
tė, M. Mikulįutė, O. Songailiutč,
,
•
burners jau beyeik užmo- taliko yra šventa pareiga užsira kuri pasekmingai darbuojasi jau
tą svarbių klausimų. Be to, gera
O. Siderąyičaitė ir E. Bučiutė.
13
metų.
Labdaringoji
draugija
kti
sau
katalikiška
laikrašti.
ir dar apie du tūkstančiu *
proga užsimokėti duokles.
v •
•
•
BRIGHTqN, MASS.
Kiekvienas gali sau pasirinkti. šelpia visus lietuvius be skirtumo.
Parapijos jaunimas
Valdyba
s .atmok eta šiemet.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
•
i.
'
Jos
nariai
moka
surasti
sergan

Kaip
tai
“
Darbininką,
”
“
Drau

iuom laiku kiekvieni šeima ir
iš dvylikos asmeųų išsirinko val
penktadieny, gruod. 5, 7:30 vai.
Gausiai lankosi
niai aukoja Bažnyčios skolų gą,” “Laivą,” “Garsą,” “Mote-, čius. kaip tai ligoninėse ir namuo dybą arba komisiją ir suburtomis
vak.,
Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln
se
ir
juos
atlanko,
juos
suramina
CAMBRIDGE, MASS.
ui po $5.00. Daugelis jau rų Dirva.” “Vytį” ir iš Lietuvos.
Lapkričio 15 d. įvyko antras pa
pajėgomis
nori
surengti
didelį
St. Ateikite visk
Valdyba
ir
suteikia
ypatingą
pagelbą.
Ka1
Žiema
artinasi,
o
žiemos
laiku
kžtip
LDS.
8 kuopos mėnesinis susirin
rapijos bazaro vakaras. Nors tą
isė šią skolą; bet dar labai
daiktą.
Turėta
du
bendri
susirin

kimas įvyks sekmadieny, gr. 14,
ag nedavė. Prašoma visų kaip ir patogiausias laikas skaityti lai ledų, metu visi vargšai laukia pa kimai. Pirmininkauja p. Petras vakarą smarkiai lijo, bet žmonės
gelios
iš
Labdarių
draugijos.
Tam
tūoj
po sumos, Lietuvhj bažnyti
kraščius
ir
knygas.
Prie
to
ir
kny

gausiai suėjo. Klebonas ir parapiI greit suteikti tą auką bažJeskelevičius.
Raštininkauja
pa

tikslui Labdaringoji dr-ja rengia
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
Ižd. gos bus pardavinėjamos.
jonys džiaugiasi fėrų pasekmėmis.
didelius prieš adventinius šokius, nelė M. Auriliutė. Kitų komisijos
kite atsilankyti ir užsimokėti už
Daug darbuojasi kun. A. Šmulkš
.Kodėl naudinga skaityti katali
narių
nemenu.
Apie
jų
darbus
su

Giltinė lankėsi
kurie bus 29 d. lapkr. L. Uk. Kliu
Valdyba
tys. Jis kiekvienam fėrų vakarui Vytauto Didžiojo 500 m. mirties vilktus mokesčius.
kiškus laikraščius ? Todėl kad juo
žinosim vėliau.
bo
salėje,,
12
Vernon
gt.
Šokiai
sukaktuvių paminėjimas
itoje savaitėje net. trijuose se telpa gabiausių rašytojų ivai
parengia programėlį. Lapkričio 22
Parapijos koras atgimė
uose nelaukiama giltinė atsi rūs Įvairiausi straipsniai. Kiekvie prasidės 7 vai. vakare ir tęsis ikid., mūsų mėgėjai, kun Šmulkščiui
Lapkričio .27 d. š. m. įvyks Vy
L0WELL, MASS.
ekė. Nusinešė šias aukas: Sta name numeryje visi Amerikos lie vėlumai nakties. Visas pelnas ski
Mūsų klebonas gerb. kun. F. vadovaujant, vaidins komediją tauto Didžiojo 500 m. mirties su
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks
tomą Vitkauską 18 metų am tuviai rimčiausi korespondentai riamas Kalėdiniam Fondui vargšų Juras prie vargonininkės panelės “Aptiekorius.”
kaktuvių paminėjimas.
Ryte 8 sekmadieny, gruod. 14 d., tuoj po
as vyruką. Buvo tai baisi tėvui rašo korespondencijas iš katalikėj ir našlaičių sušelpimui. Taigi Lab A. Piniutės pakvietė chorui direk
Fėrų užbaigimas įvyks trečia vai. įvyks šv. mišios, kurias atna sumos. Ateikite visi. Gera proga
noks. Nekartą buvo iš namų iš- veikimo. 'Laiąvamanių rašė jai ra daringoji dr-ja ir kviečia į tuos torių pagarsėjusį muziką poną R. dieny, lapkričio 26 d.
. šaus Vietinis klebonas kun. S. Bis darbininkams prisirašyti prie vie
Rap. tras ič pasakys pamokslą.
ęs. Puolė nuo 2-ro aukšto ir už- šo prieš-tikėjimą, šmeižia visus lie šokius visus atsilankyti linksmai Sault. Per porą savaičių choras pa
nintelės darbininku organizacijos.
mažne ant vietos. Vaikinas tuvius rašytojus ir patrijotus. To laiką praleisti. O antra, pagelbė- augo į 70\narių. Niekas neabejo
, >
Valdyba
Antrą valandą po pietų komisi
fra- geras, doras, pavyzdingas dėl lai nesiranda nė vieno lietuvio site Labdarių dr-jai šelpimo dar ja, kad už mėnesio kito Lawren. ■ ■ — ■
jos pasitarimas.
s. Puikiai tapo su bažny- namuose laisvamanių laikraščio. - be.
ciečiai turės gražiausi chorą. PaN. S. PHILADELPHIA, PA
Priešmetinis susirinkimas
Vakare 7 ;30 vai. programas, šv.
j apeigomis palaidotas.
rapijonįs džiaugiasi.
Lai kiekviename name atsiranda
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki
Kryžiaus, svetainėj.
Pirmiausią
lfas Rudskis apie 37 m. am- geri katalikiški laikraščiai. Kiek
Priešmetinis Labdarių dr-jos su
Koncertas
mas
įvyks sekmadieny, gruod. 14,
sudainuos choras po vadovyste p.
vedęs po ilgos ligos mirė, vienas ištarkime: Šalin laisvama? sirinkimas bus 21 d. lapkričio tuo
Prz Ambrozaičio. Bus ir solių, du tuojaus po sumos, šv. Andriejaus
Sekmadienyje, lapkričio 23 d.
apsirūpino susitaikinti niška spauda. Mes turime užtekti jaus po vakarinių pamaldų šv. Ka
A. L. R. K. P. Blaivininkų Supar. svetainėj, 1123 Lemon St
nai savų laikraščių.
zimiero parapijos salėje. Šiuomi 7 ;30 vai. vakare parapijos salė sivienymo seimas čia. pat Visi etų. Kalbės adv. P. Česnulis iš
Kviečiame narius ir nares ateiti ir
a Čeikauskienė irgi apie 37
Reporteris kviečiame tame susirinkime visus je svetimtaučiai iš Lowell stato prie jo rengkimės. Ypatingai kuo Cleveland, Ohio ir teisėjas J. M.
kurių
užvilktos duoklės užsimokė
Douglas. Įžanga 25 centai paden
ų amžiaus labai trumpai širgus
dalyvauti. Minėtame susirinkime parapijos naudai koncertą. Tie pos turi susidomit. Dabar laikas
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
. Prieš mirtj taipgi tapo apbus renkama tam tikros komisi patys mūsų klebono prieteliai pe peržiūrėti kuopos stovį, ir ar kuo gimui medžių sodinimo lėšų.
ną
naują narį prie kuopos prira
šv. Sakramentais.
Į paminėjimą kviečiami vietos
jos, kurie eis rinkti maisto, dra reigą pavasarį yra surengę kon pa išpildė seimo nutarimą su mo
šyti.
Valdyba
au kartu Cambridgejiuje
bužių ir pinigų sušelpimui vargšų certą, kuriame gėrėjosi apie 700 kesčiais po 25c. nuo nario? Jeigu ir apylinkių visi lietuviai, nes yra
—
------------savaitėje trys pagrabai.
laike Kalėdų. Kiekvieną metą ge mūsų parapijonų. Tad ir šį kar ne, kuogreiČiausia tai reikia pada kiekvieno lietuviopareiga pagerb
Teatras-koncertas
kad kitus giltinė nepaBALTIMORE, MD.
raširdžiai
labdariai, pašvenčia tą visi rengiasi eiti. Klebonas net ryti.
ti savo tautos didvyrį-ir palai
Lapkričio 23 d. š. m. 5 vai. va daug savo brangaus laiko. Jie ei abejoja ar galės visi sutilpti į
ir nepagautų.
Gruod.
14 d., sekmadieny, tuoj
kyti
jo
dvasią
ant
vĮsados
tarpe
Dauguma kuopų kol kas neišpil
Rep, kare, Mokyklos Svetainėje, 339'1 na ir prašo aukų pavargėliams. Jų parapijinę salę. Rengime to kon dė. Pageidaujama, kad tą padary lietuvių.
po sumai, parapijos svetainės kam
Gapitol Avė., Šv. Cecilijos choras •žodžiai sužadįna kiekvieno kata certo vadovauja pagarsėjusios tų. Tuomet ir kuopų delegatams
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
•Kviečia'
Baby
Rita
tėvukas
p.
Gauthier.
ir orkestrą, vadovaujant V. J. Bur- liko širdį ir kiekvienas suteikia
Sv. Kryžiaus par. J>r-jų Sąryšis rinkimas. Malonėkite ateiti visi.
bus smagiau seimuoti, kada girdės
Kviečia Valdyba
duliui atvaidins Miko Petrausko auką pagal išgalės. Mes tikimės,
ir-Komisija
iš centro iždo raportą, kad dau
juokingą operetę, “Consilium Fa- kad ir šiais nedarbo laikais atsi
į
giau kuopų randasi suprantančių
12 d. š. m., bažnyti- cnltatis.” Po vaidinimo bus šokiai. ras geraširdžių žmonių, kurie pa N
Blaivybės svarbą ir pildančių 'sei
etainfje įvyko artistų R. Pirmą kartą dar Hartfordiečiai tu aukos vieną Jcitą baltą pinigėlį
Lapkričio 8 d. įvyko Moterų Są mų nutarimus. .
‘
’ ATLIEKU
ir O. Katkauskaitės kon- rės progą pamatyti tokį veikalą. vargšų sušelpimui laike Kalėdų.
išdirbu Sieninius
jungos 58 kp. taip pavadintas rie
Nors gana trumpas laikas, bet
'
VI8OKIUS
SKAUDOS
KALENDORIUS.
Gražiai dainavo.
Visi artistai yra gerai prisirengę
Nuoširdžiai visus kviečiame prie šutų balius.
norint galima suspėti prisiųsti mor :
Lietuvttkuu, AmerlkontA
. DARBUS
?
L. D. 8 ir bus jhokų iki ausų. Tad kvie šio gražaus darbo prisidėti.* Kas
Šioje kolonijoje buvo įvairių va- kesčius į centrų, kad galima būtų
kas fr Importuotu*.
Nno mailaustų tlktatMIų
y‘ •
čiame ir mūsų kaimynus, Water- negali aukoti, tai tas lai eina au vakarėlių, bet riešutų balius buvo sutvarkyti knygas, ir seimui paLiet 4 ui U; |2ul92J0
' iki dldtltadų langinių
Pramonėms ir'Acentasu
kuris galMama* ne- buriečius, New Britainiečius ir kų rinkti. O kas gali aukoti —< au pirmas.
kortų. v . >.
n ,
teikti raportą iš organizacijos sto
-A--8pecielte Kainos.
Mano
kalnoa
ratiąkamoa
a
MVuri New HaVeniečins atsilankyti į šį kokite. , Paduokite savo pageltos
Susirinko daug šokėjų, ne' tik vio. Tad sukruskime.
‘ 74
‘
'4
aU 1 ARENAS
»
▼al- linksmą vakarą.
ranką vargšui, našlei, našlaičiui vietiniai, bet ir išr apylinkės ir to
O. Sidabrini, •
Labdarių Komitetą* limesnių kolonijų svečiai, kaip .tai
ček ir Dobei dek
Blaivininkų Centro Iždininkė

<
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LAWRENCE, MASS.

PHILADELPHIA, PA.
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W0RCESTER,MASS.

HARTFORD, CONN.

DAYTON,OHIO

PILNtfjp BLAIVININKU
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KUOPŲ DŪMEI

HARTFORD, CONN.

NASHUA, N. H.
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SPAUSTUVt IR KALENDORIŲ DIRBTŪVt

J

Rengia Saldžiausios
Jėzaus Draugija subatoje, Lapkriti
čio-November 22 d., 1980, lietuvių Svetainėj, E ir Silver Sts., So.
|
Boston, Mass. Pradžia 7:00 vai. va- - 5

dėjo į “Broektoho Entetprise” sa
vo- ‘ ‘pikčių ’ ’ ir žinią. Tarp kitko
parašė:
•
’

/ “ Tbe Lithdauifcn M,E.' (Method-

kare-

SAVICKŲ ŠEIMA
PADIDĖJO
Trečiadieny, lapkričio 19 d. š.
m. p. V. Savicko namus aplankė
garnys ir paliko gražią dukrelę.
Valdyba
Motina ir dukrelė geroje sveika
toje. Sveikiname.

TEVAS'MEŠMS SOU^H
BOSTONE
Girdėjau kad šeštadieny ir sek
madieny Tėvas Mešlis, S. J. mūsų
bažnyčioje klausys išpažinčių, lai
kys šv. mišias ir sakys paskutiniu
du pamokslu.
'*

ifirMiuniMilMg

.•.

LIETUVIS DANTISTAS

DR.M. V. GASPER
•

(KASPARAVIČIUS

511 E. Broadway, So. Boston

Šiandien inteligentų tarpe yra tik
viena nuomonė

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL

.

TeL So. Boston 0823

SUSIRGO
Šiomis dienomis susirgo gerklės
VYTAUTO ŠVENTE liga p. Al. Ivaška. Linkime pa
Lapkričio 27 d., Bostono lietu sveikti.
viai švęs kaipo Vytauto Šventę.
Tas Vytauto šventės iškilmes ruo
f
šia devynios Bostono Lietuvių i “KELEIVIO
” REDAKTORIUS
Draugijos vadovaujant Bostono
PAS METODISTUS
lietuvių Draugijų Sąryšini.
1 Daug kas nenorės tikėti, kad
Vytauto šventės iškilmės prasi
“Keleivio” redaktorius mokina
dės iš ryto 10 vai. iškilmingomis
metodistus tikybos. _\Gai paklausi
šventomis mišiomis šv. Petro lietu
te kaip jis gali mokyti pats tetuvių bažnyčioje. Laike šv. mišių
rėdams nė pradiniu tikybos moksgiedos šv. Petro parapijos choras,
o. Metodistai nepaiso moki ar ne,
vadovaujant gerb. M. Karbauskui.
drožk pamokslą ir tiek.
Šv. Mišiose dalyvaus 8 draugijos
Daug kas gal žino, kad Broek“in eorpore,” su savo vėliavomis
įr ženklais. _
tone yra lietuviams skirta meto
Antrą valandą po pietų, Muni- distų kirkužė ir joje “pryceriu”
cipal Building Salėje, įvyks gra yra tūlas Peter Palches (lietuviš
žus programas. To programo ve kai tariant Palšis). '
dėju bus visiems gerai žinomas
Palšis, matyt, metodistams biz
Dr. Povilas Jakimavičius. Progra
nio nepadaro. Bet tai ne jo kaltė,
mo dalį išpildys Dzimdzi-Drimdži
kad susipratę lietuviai nesiduoda
artistai- -A. Vanagaitis ir' J. 01išnaudoti.
šauskas ir šie damininkai-es, bei
Socialistai ir bolševikai pasi
.muzikai: Julė Mitrikaitė ir Juzė
Rauktytė iš Woreester, Mass., St. klausyti nueina, bet medžiaginės
Paura,, Marga reta .ir .Ona Grybai- >aramos neduoda. Tad pasikvietė
tės iš ^C^noridge, . Mass., A. Kiš jie p. Joną Kriukonį, “Keleivio”
kis, Magdalena Senukevičiutė iš redaktorių, kad jis Palšiui padėtų
Dorchester, Juozas Antanėlis, An socialistus sugriaudinti ir padary
tanina Grabijoliutė ir specialiai ti ištikimais metodistų parapijonimis. v
sudarytas artistų choras.
Prakalbą apie Vytautą pasakys,
Kaip tarė, taip ir padarė. Dėl
buvęs Lietuvos kariuomenės sava “patrijotizmo” panaudojo Vytau
noris, Klaipėdos sukilimo dalyvis, to vardą. ^Lapkričio 9 d., vaka
Lietuvių , Legijono Vyriausiojo re, toje kirkužėje p. Kriukonis da
Štabo adjutantas Kastas R. Jurgė- vė savo kolegoms pirmą pamoką.
la iš New Yorko.
Žinote išėjo “chop suey.” Bet pa-

Prof. Dr. V. Mykolalčio-Potlno redagu®
ja mas literatūros, mokslo, visuomenes
ir akademižkojo gyvenimo iliustruotas
mėnesinis žurnalas yra didžiausias,
rimčiausias/idOTniauslas ir kiekvienam
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias
lietuviu žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “ŽIdinJ.”
“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L,
pusnį. 20 lt; Amerikoje metams $4.50,
pusmečiui $2.50.

.

Gerbiami lietuviai vietiniai ir a\
•
<• > ♦ -‘v
pylinkės seni ir jauni ateikite j:
viršminėtą balių, o mes užtikri- ::
ham -kad būsite patenkinti. Bus //i
linksmas balius, nes geri muzikan!
tai grajis lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
V. .JI
Bus pritinami nauji nariai ir na- '>3
rėš nuo 16 iki 25 metų be įstojimo,
o nuo 25 iki 45 už pusę' įstojimo.
Visus kviečia
Draugijos Valdyba ./a

tas medalis. Vienoje pusėje to me-

Valdyba

•

/

“Darbininko” name 5 arba
7 gražūs dideli ir šviesūs
kambariai. Yra elektra, ga
gas, maudynes, skalbynės,
duodama šiluma ir janitorius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės į
‘Darbininko” Administra
ciją.

Ofiso Valandos:

SO. ^STŲN, MASS.
Gabus ir1 teisingas biznie
rius visur daro sau gražų
gyvenimą. Sumaniau aplan
kyti lietuvius biznierius ir
pirmiausia užėjau pas Kosfantą Jurgeliūną, kuris par
duoda ir inšiūtina namus.
Jo ofisas randasi po num.
545 E. Ęroadwąy. Čia ra
dau daug žmonių su viso
kiais reikalais —■ vieni nori
pirkti namus o kiti parduo
ti. Ofisas gražus ir visi už
imti savo darbais. Dabar einu pas siuvėją Kazį Žiurinską, kuris turi savo dirb
tuvę, antros durys nuo p.
Jųrgęliunp, tai yra po num.
547 E. Bi;oadway. Čia tuo
jau p. Žiurinskas mane ,pa
sveikino ir maloniai pasikal
bėjom. Daviau užsakymą kad
pasiūtų siutą ir overkautą. Iš čia einu.į Broadtvay
Garage pažiūrėti, nes Broad. way Garage (garadžius) yra lietuvių nuosavybė. Čia
radau 4 lietuvius darbinin
kus ir apie 105 automobi
lius tame garadžiuje. Gara
džius švarus, tvarka gera.
•
Trumpai sakant — lietu
viai progresuoja.
- Reporteris
•f*. •

LOUIS’ BOSTONIANS
ORCHESTRA
z

•

TRYS BRANGIOS DOVANOS
ŠOKIKAMS!

ARBA;‘

“PASIILGĘ VILNIAUS”
Lapkričio 23 d. š. m. bažnytinė
je salėje, 7 vai. vakare, įvyks Lie
tuvos Dukterų dr-jos po globa Mo
tinos Dievo, pilnas patriotizmų,,
vakaras.
Bus suvaidinta 3-jų
veiksmų su prologu veikalas, “Sa
vanorio Duktė” arba ‘‘Pasiilgę
Vilniaus,”.kuris vaizduoja dabar
tinę Lietuvos padėtį. Atgal kelio
lika metų, kada lietuviai neturėjo
savo valstybės, mūsų jaunimas, ta
rytum buvo užmigęs
numiręs
jie, rodosi, nesuprato', kas tai yra
j —_ —
_ ei- -į ' ’ • • i . * »
•
dien kit-ką matome.

-

/

Šiame veikale atvaizduoja kaip
jauna šaulė, Lietuvos armijos sa
vanorio duktė — Audronė pilna
patriotizmo, bei tėvynės meilės or
ganizuoja jaunimą paliuosavimui
Vilniaus iš priešų vergijos. Senas;
kanklininkas dainius Vainora —>•
Stasys Paura gražiai apdaiuos dabr.rtinę Lietuvos padėti. Visi vie-.
tos ir apylinkės lietuViai gerai pa
žįstate Stasį; kuris savo dainomis,
harmoningo balso gražumu/ žavi
tiek jaunus, tiek senus.
Šis veikals yra vienas iš gražiaušių dabartinių veikalų. Visi akto
riai parinktiniai ir kiekvienas tin
ka savo rolėje. Veikalas “Sava
norio Duktė”,y ra pirmą kartą sta
tomas ne tik Bostone, bet ir jo vi
soje apylinkėje.
Todėl kviečiame visus lietuvius,
nepraleisti taip geros progos, atvykti į šį patriotinį jausmingą va
karą, kuris išpintas dainomis, gies
mėmis ir deklamacijomis.
Šis veikalas parodys jums kaip
Lietuvos patrijotai bei patrijotės
kovoja už savo sostinę Vilnių.
Virš minėtos dr-jos tą pačią die
ną ryte 9 ;30 vai. bus šv. mišios už
mirusias nares. Visos nai'es daly
vaukite su ženklais. Visos sueikk
te į bažnytinę salę 9-tą vai. ryte.
Ten susitvarkiusios eisim į bažny
čią.
Rengimo Komisija

Delicaiessen Krautuvė. Geras
bargenas. Savininkas nuo biznio
nori pailsėti. 111 Dorcsester St.,

(L,-21)

So. Boston, Mass.
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Nuo 9 Iki 12 ryte
___ ______
_ 1:30____
ir nuo
iki
5Mr nuo 6 iki 8 va), vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Ir
nedeidieuiais, taipgi seredomis nuo
12-to‘s diena uždarytas.

Taipgi nuimti ir X-ray

7.

..

TęL So. Boston 2GG0
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LIETUVIS DANTISTAS

A L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston
(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nno 9 iki 12, nuo
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare.
Seredomis nuo 9—12 va), dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vak.. Ne- i
deliomis nuo 9 iki 12 (pagal su-

-■

■

Tel. S. B. 2805-R.

- LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Išegzaminuoju akis

kreivas akis atltfe’žeį**'
sinu ir ambltjoniškose (aklose) akyse sugrąžinu Švie
są tinkamu laiku.

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

Tel. Kenmore 1445

Ofiso valandos: nuo 2-4 ir 7-8

,

Kviečia

»■

Lietuvos Šunų Dr-jos Komitetas
*

•

/
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> Programas

gražiai tautiškais rūbais. Į pabai

Amerikos ir gą biskutį susimaišė, bet tas jienuy
Lietuvos tautiškais himnais. Sce nepakenkė ir publikai paliko gerą
nos uždangai
pakilus parodo įspūdį. Vaikučiai buvo 4-to ir 5-to
skyriaus Elizabeth’o lietuvių paramums skaitlingą "būrį x jaunuome
pijihės mokyklos, P. Butėnas, na
nės. Tuojąus pasirodo ir Profeso
rys Lietuvos Valstybinės Operos
rius ^Žilevičius.
šis pasišventęs
savo programą paskelbė nuo sce
muzikas, stojo prieš visus ^aipot nos.
Jo vieta programoje buvo
centras to viso vakaro. Tai buvo garbinga. Jis davė operos ištrau
surišimas tą visą bėgiojimą pb ko- kas lietuvišku tekstu. * Tarp kit
lonijas-parapijas, varginimosi Su ko dainavo “Largo ai Factotum”
iš “Sevilės Kirpėjo.” Neramus
sirinkimuose, kurie tęsėsi ^vėliau
jaunuomenės užsilaikymai, matyr,
negu vidurnakčio. "O namai ne ar—
♦
*
%
• trukdė artistui. Labai gražus jo
t i! Savo nedideles lėšas aikvojo
balsas. Pirmą kartą jį girdėjau.
kelionėms ir telefonams. Ir iš to Yra tobulas egzempliorius, tūlos iviso prakaito stojosi žiedas' lietu-, falą mokyklds. P. Būtėnas suda-.
Viskas prasideda

*ir net penktadienyje buvo prabi

lusi angliška spauda apię tą pa
rengimą.

J , /<W'M(AAva

Labai graži puošni svetainė. Sė
dynių į 1,300. Sienos audimais iš
kabintos, ir gražiai dekoruotos.
Didžiuliai vargpnai stovi arti sce
nos. Prieš įėjimą kabojo dvi šilkinės vėliavos, amerikoniška ir lie
tuviška.
Daugiaus kaip tuzinas viškos dainos ant tokios skalės,
jaunąją vyruką, apsirengusią va kokios visa Amerika lig šiol netu
kariniais rūbais, labai mandagiai rėjo ir " gal neturės. '-Nebereikalo
Gausus
vedė visus į sėdynes. Visos vie stebėjosi svetimtaučiai.
tos buvo rezervuotos. Tie vyrukai •jaunimas žiūri į savo Dainą Vadą,'
buvo nariai “Lithuanian LįJ>erty o publika irgi su pasitikėjimu lau
Boys” Kliubo, po vadovybe Kazi kia pradedant programo. Progra
miero “Čarlio” Brazaituko.
Jis mai buvo taip sutvarkytas, kad
gabiai-i r gražiai valdė savo, gru duoti kaip ir trumpą Lietuvos per
pę ir jokios betvarkės arba nepa žvalgą dainomis.. Atgiedojus Tau
sitenkinimo nesigirdėju.J/ Šen ir toj Maldą (Sasnausko “Kur Bė
ten sukinėjosi . Komiteto nariai. ga .Šešupė”), programas vaizdavo
Matytis Dr, Juozas Kralikauskas, Lietuvą 1) Giesmėje, 2) Dainoje,
jaunutis daktaras mūsą kolonijoje 3) Liaudies dainoje, 4) Liaudies^
kuris neseniai pradėjo praktiką- ir šokiais, ir 5) Lietuvos ViltisA En'
labai sėkmingai gydo.
Regimai senelis ir solistai - prigelbėjo vie
jam rūpi ir lietuvystė, nes gražiai nas kitapi taip, kad nebuvb jokio
dalyvavo visur. Ten matytis buvo nuobodumo.
■j

ir Mykolas Zabita, kuris privargo
išnešiodamas po visą lietuvią ko?
loniją iškabas" paskelbiančias iš
kilmę. Šie padėjo* sutikti garbės
syečius kurie pradėjo atvykti.
Matėsi miesto majoras ir U. S. Senator Hamilton Kean, keletas tei
sėją, valstybiniai prokurorai, reprezentatoriai, aldermanai, ir komisijonieriai. Vyriausia^ Švietimo
atstovas buvo asmenyje Dr. Johnsono.
Didelė eilė advokatą ir
mokslo žmonių buvo matytis.. Iš
dvasiškuos'buvo bemaž visi kuni
gai iš Apskričio. Matėsi ir svetim
taučių. kunigų. Negalime nepaste-

J^ti^ kad avimos kolonijos biznie
riai kartu su savo klebonu kun.

s busso kurį
įsigyti dėka
■į
> “in cor:*■ pore.” Jžymūs svečiai lankėsi vieF. ni^pas kunigą kleboną Simonaiti,
& .
&

Kelmeliu, buvo atvykę. Po kiek
laiko, įeina aukšti svečiai — J. M.
Vyskupo Atstovas, Lietuvių labai
mylimas Monsignoras John J.
Duffy, Lietuvos Generalinis Kon
sulas Majoras Povylas Žadeikis ir
jo žmona atlydima Kunigo Simo
naičio. Dr. Kralikauskas nuo sce
nos praneša tai publikai, kuri pa
gerbimui atsistoja. Tuojaus prasi
deda ir programas. Nebuvo jokio
trukdymo.

f

LAIVŲ VARDAI

; . 1

z

Yra btitinai reikalingi gavimui pirmąją ir antrąją pilietybės popierių,
kaipo ir PERAIITŲ-LEIDIMŲ sugrįžt Amerikon
Laivą vardus gana greitai surandu ifi žemiau paduotą metą:
IS Antverpen—New York 1906 iki 1915
Iš Bremen—Baltimore 1901 iki 1915 1
'
/
Iš Bremen—Philadelphia 1901 iki 1915
Iš Bremen—New York nuo 1901
Iš Glasgow—New York 1912 iki 1915
Iš Hamburg—N'ew York nuo 1901
Iš Libavos—New York 1907 iki 1915
Iš Liverpool—New York 1906 iki 1915
• Iš Liverpool—Philadelphia 1907 iki 1»15
Iš Rotterdam—New York 1906 iki 1915
Iš'Southampton—New York 1906 iki 1915
Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centų štampą ir adresuokite:

P. MIKOLAINIS
f
.188—190 Sands Street
Brooklyn, N. Y.
x
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Kritika

Sunku buvo tikėtis, kad tokia
minia galėtą 'išvesti dainas taif>,
kaip profesijonalai. Jaunimo neatbojimas mažąją dalykėlių truk
do pilnam, tobulumui. Ensemblio
dainavimas buvo įspūdingas ir
žavėjo netik svetimtaučius, bet ir
mus, kurie jau gerai apsipratę'esa
me, ypač su nekuriais programo
dalykėliais. Beį ir tobulybėje yra
laipsnių. Žinoma, scenos aplinky
bė buvo sunki. Netikėtai choras
liko h& žadėtą laiptą. Buvo sunku
išstovėti. Nežiūrint to viso, gra
žiai savo užduotis atliko.
P. X;
Strumskis kamavosi gu. vargonais
ir davė grąžą pritarimą chorui.
P. Visminas prie piano žymiai pa
dėjo. Retasrinivo nesutarimas, P.
Petras Petraitis, Philadelphijos Operos Dainininkas gražiai išvedė
bažnytinę dalį. Jo balsas žymiai
pagerėjo.
Bus metas kaip pas
kutinį kartą teko girdėti. Publi
kai patiko. Gaila, kad pagarba
giesmių neleido jam paploti kaip,
kad reikėjo: programas to prašė.
Bfet jo balsas labai gražiai apsireiš
kė giesmėse. Vėliau, dainą srytv.ie publika gavo progos pagerbti
jį- Aš ne toks žinovas, bet rodos
ar tik nepraleido tūlą sakinį vie
nos dainos. Bet publika to nepa
stebėjo. Balsas višką gražiai padensrč ir dėlei to nesunku dovano
ti šiuos mažmožius.z Trubaduriu*
kvartetas sumažėjo iki dueto. .Su
sirgo narys, kaip, kad jie patvs
nuo scenos pranešė. Ju dainelės
atvaizdavo kaimo dainavimą. Bu
vo labai įdomios dėl tos priežas
ties. Žinoma kaipo tokios tijri sa
vo vietą pro grame. Nekurie asme
niškumai trukdė. Mokvklos vai
kučiai i?ėjo tautiškus šokius at-x
vaizduoti. Buvo parėdyti labai

I

Žinutė iš Bau. Šv. Apreiškimo
Parapijos ■'

>&
’
•*

Tarp’veikliausią draugiją šioje

:V

parapijoje reikia priskfitytž jau
ną mergaičių Sodalietes, kurios
Q iututuuuMiniuniMinuiiiinHirtiiuunntiiiiuiiuiiutii*{8

jau nuo seniai yra atsižymėju
sios savo darbštumu 4— rėmimu
parapijos reikalą. Ši draugija gy
vuoja nuo pat. užėmimo lietuvią
šios bažnyčios 1914 m., todėl per
tą ilgą laiką daug patyrimo įgy '
ta kaip reikia jauną mergaičių

draugijai vadovauti, ypač to§
draugijos direktorė, gerb. Sesuo
Nikodemą, šįmet, išrinkus naują
rė labai gražų įspūdi i visus, o y- valdybą panorėta dar nauja pa
pač'svetimtaučius.
Artistui tur žanga padaryti, išplėtoti tos drau
būt trūkotik ūpo. Kartais asme- gijos veikimą. Bažnyčioje paskelbniškos aplinkybės irgi, paveikia.! ta kad panedėlyje vakAre,.lapkri-

Telefonas: Stagg 9105

| TeL Greenpoint 4428

DR. A. PETRIKĄ

I DR. JOHN WALUK

.4'

' '4 (PETBICK)

I

LIETUVIS DENTISTAS

4

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

|

X-Spindulitt Diagnoza
Qazo Anestetiką

j

Kalba Konsulas ižadeikis. La
bai gražiai nupiešia Vytauto gy
venimo siekius ir nuopelnus. Pri
siminta ir ^dįkai kitą tautų, ku-

riuos^aiyįfeaaau Vytautu, Lietu

vos Kunigaikštis išeina į priekį.
Ragina palaikyti Vytauto Dvasią, ga kurį laiką pramonėje dalyvau
ypač kur liečia Lietuvos valstybę. ti, dirbti biznyje,-<ies praktikos
įgyjimas yra brangus bei naudin
Kalba
Amerikos
Senatorius gas gyvenime. Be abejo ateityje
Kean vardu visą įžymiu svečią. bus daugiau tokią paskaitą-disPasiderėdamas netik •programų, kusiją, kur mergaitės galėtą la
bet iš jo paties patyrimo santimuo vintis išreikšti mintis ir susipažin
se su lietuviais jis reiškia pasvei ti su šią 'dienų svarbiais klausi
kinimus ir gilios pagarbos; Bai
mais.
gia savo kalbą: “I take off my
Artinantis gruodžio 8 d., meti
hat to Lithuania and its people.
nei Sodaliečių šventei, kviečiame
They have made important contrikuodaugiausia mergaičių prisidė
butions to this country, and we
ti prie tos draugijos. Minėtame
are grateful.” Kaipo Miesto gal
va, kalba Elilabeth’o Mayoras vakare bus iškilmingas įrašymas
į nares.
Kenah. “I have reason, as Mayor
Scriba
of this city, to be proud of ourX
Lithuanian people.
And I am
happy to espress that pride,” jis
baigia kalbą tuririingą savo giliu i
KLAŠČIAUS
įsitikinimu kad lietuviai yra vii- į
timi draugijos nes saŽaro rimtą,
darbštą ir pavyzdingą elementą.
Vedėjas skelbia dainų programą.
“Tekalba*mūsą dainos šiandien,” (
jis taia ir pareiškia padėką rengė-,
jams ir rėmėjams. Po to, profeso
rius Žilevičius tęsia programą.

|
I
s
s

į
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CLINTON PARKAS |
Piknikams, baliams, koncertams, j
Šokiams Ir visokiems pasilinksmlni-

. VALANDOS:^
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vaL vakare.
Penktadieniais Ir šventadieniais
tik susitarus.
~

t JONAS KLASČIUS, Sav,
kamp. Maspeth ir Betts Avė.
“Makaras” ,
Maspeth, N. Y.

Sekmadieniais pagal susitarimą
*

I 161 N0RTH SIXTH STREET

BROOKLYN, N. Y.
|
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C. BROOKLYN, N. Y
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Natary Pjubllc

Tel. Stagg 5043

M. P. BALLAS INC.

♦

.BIELIAUSKAS

S.

Graborius ir Balsamuotojas

/Ą•<

734 Grand St., Brooklyn, N. Y.
y
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Tel. Mitchell 2—0656

VINCAS ADOMAITIS

-

GRABORIUS
195 Adams St., Nevark, N. J.

/

^Netoli New York Avė.
Gyv. vita: TeL Bergen 3—6331

T-
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X

Tel 2320 Greenpoint

JOSEPH
GARSZVA
»

i > •_'
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BALSAMUOTOJAS

tur būt, ir A. Vanagaitį “byli
na.” Pp. M. Siniškevičaitė ir B.
Bakanauskaitė, nors pirmu kartu
scenoje pasirodys, bet savo roles
atliks puikiai, nes abi vartoja
gražią lietuvišką tarmę.* Koncer
tinė dalis irgi bus įvairi. Brooklynieeiai pirmu kartu išgirs šiais
Vytauto D. metais, A. Vanagai
čio parašytą “Vytauto Garbei”
damą. Bet ką čia viską išrokuoti, atėję patys pamatysit. Pelnas
abiejų vakarą parapijos naudai.
Tikietai, iš kalno parduoti, tik
bet kuriam vakarui. Kadangi šjs
parengimas bus paskutinis prieš
adventus, tad nepraleiskit progos
jį nepamatę.
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Tel. Newtown 4464

ANT. J. VALANTIEJUS

Šis koncertas-teatras įvyks pa
rapijos svetainėj, 207, York St..
Brooklyn, N.' Y.
Būsiu ir aš.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

Apdrauda Visose šakose
Notary Public
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54—41 — 72-nd Street,

Iš Didžiojo New .Yorko ir New
Jersey daugiau korespondenciją
telpa 3 puslapy.

»
/* ■
/

(4 Leiington Avė.) arti Grand St,

MASPETH, L. L, N. Y.
_.
. I •/
'

X

4

MOT. LAUKUS. Fotoszrafa s
t'
r
214 Bedtord A ve., BroolOn

I
I

T
.

»•

g

(Bus daugiau)
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nimams smagiausia vieta Brooklyne-Maspethe. Jap, laikas užsisa |
I
kyti salę žiemos sezonui.
i
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VALANDOS:
8—10 A. M. 1—2 & 6—8 P. M.
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»-j_ programas
Žodžiu„_______shelnflj hhai!čio 17 d. įvyks nepaprastas susiPuiki pramoga
gerai atliktas, ir tik žinovas-muzi- rinkimas, pribuvo virš 100'jauną
^as tebūtą galėjęs nekūriuos maž mergaičių išgirsti įdomių prane
Jau buvo laikraščiuose rašyta
možius pastebėti. z O 'svetimtau šimą. Į susirinkimą atsilankė dvi aj)ie rengiamą šv. Jurgio parapi
Sodaliečių
čiams, ypač garbės svečiams, bu merginos, atsiųstos
jos choru koncertą?teatrą, kuris
vo įdomi paskaita Lietuvos kultū- Draugijos Centro, turinčios daug
įvyks lapkričio 22 d. šeštadieny,
patyrimo organizavime bei palai
yrdk dainoje.
kyme pavyzdingą Sodalieeiy kuo ir 23 d. sekmadieny, du vakaru,
Kalbos
vpą. Jos nusidžiaugė gražiu būre inors plakatuos pažymėta tik 23 d
Pačioje pradžioje koncerto vie liu lietuvaičių ir pateikė daug.pa- Pradžia abiejų vakari) lygiai 8
*
k
tinis Vytauto Komiteto pirminin z|a?imą apie galinčiais jgodalie- vai. vakaro. - Jau atsilankę į C.’
kas p. ^Pranas Savickas pakvietė “tėms užsiimti darbais, Ji. t. pa
Brooklvno lietuviu parapijos pa
Komiteto gtftbės pirmininką kun. skaitomis, debatais, rašymu į lai
rengimus įsitikino, kad' jie punkJ. Simonaitį būti vakaro vedėju. kraščius, siuvamu, lėliu ir žaislą
Viduryje ptogramo vedėjas trum biedniems pataisymu* išvažiavK tuališkumo laikosi' ir visuomet
pais žodžiais pažymi'reikšmę susi mu, giedojimu, knygyno užlaiky pradeda programą nuskirtu lai
rinkimo ir perstata Vyskupo Ats mu, siuntinėjimu laikraščių-kny- ku; tad ir šį kartą prašoma nesitovą.
Jis pasveikino susirinku gą į misiją šalis, parengimais, žai-. vėluotu nes nematę pradžios, bus
sius vardan^Vyskupo, Dvasiškijos maisr krasos ženklelių rinkimu, sunku suprast veikalo turinį. Bus
ir visos dioeezijos. Prelatas užgi- sergančią lankymu, misiją rėmi suvaidinta
juokinga komedija
ria lietuvia&riiž ją nuveiktus šau mu, perrašymu knygų akliems
“Dėdė Atvažiavo.” Vaidinant to
nius -darbus. Prisiminė Lietuvos “skaityti,” daile, virimu, nardy
vergiją po Rusija: kuri paliko žy mu, teikimu galimybės mokslą kiems prityrusiems vaidiloms kaip
mę ir ant tą dainų, kurių girdėti siekti vertiems, lošimais, knygų Eduardas ir Klemensas Tijūnai
teko. Tą jisatjatitė, nes ir jo tėvų recenzijomis, ir t. t. Pasisemta čiai ir Juozas Dailydė, netenka
šalis turėjo daug nuo Britų paneš- daug paspirties iš to pranešimo* abejoti apie veikalo nepasisekimą.
tk
' .
ir pasižadėta bent, kuriais iš iš E. Tijūnaitis, savo komiškumu,
vardintų veikimais užsiimti. Tame suvirinkime taip pat pateikė
paskaitą apie mergaites pramonė
je, <p-Iė Elena: Dailidėniutč.
Po
diskusiją prieitą, prie nusistaty
mo, kad-niėfgaftėibs yra naudin
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METINIS PARAPIJOS BAZ ARAS
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ŠV. PETRO IR POVILO PARĄPIJOSrELIZABETH’E, N. J.
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vyks nuo Lapkričio 15 d., 1930 iki 23-čios d. kasvakarą 4 vai. p. p4
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BAZARĄ IŠKILMINGAI ATIDARYS MIEŠTO MAJORAS, SŪBATOJE 8 VAL. VAKARĖX
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MUZIKA IR ŠOKIAI KAS ANTRĄ VAKARĄ. DAUG DOVANŲ.
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Palaikymui Musų Mokyklos, Sesučių ir Bažnyčios
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Kviečia Visus, Komisija
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